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َؼِقيِّ ادحَتِِع  ـح َعِظِّ ا ـح ُد َّللهِ ا َؿح وِهِر ادحُبِِع ,  اْلح َؼوِهِر اـظه ـح ِعِف , ا ـح َسؿح ُزُب َط ال َيعح

َـِِع , َأَؾؾُّ األَكِِع  ِه َحَرَؿوُت اْلح َيوِئِف َجَبوبَِرُة , َوال ََيحَػك َطَذ َبََصِ ِ
َذله ـِؽِزح

الصِِع  َقوصِِع , اـسه َؾَه َؾَضوَءُه َؿََم َشوَء َطَذ , َوَؾؾه ِطـحَد ِدَؽوِطِف َؿقحُد اـشه

َوصِِ عَ  . ااح

ـَ  وؿِِري َُدُه َْححَد اـشه , وأشفد أن ال  إـف إال  اَّلل , َأْحح ـَ وبِِري ُف َمُعقَكَي اـصه ـُ َل َوَأسح

وطذ آـف وصحبف   َوُأَصظِّ طذ رسقـف ادؼدم طذ اـتبقع, , اْلؼ ادبع

 .وسؾؿ تسؾقَم ؿثرا إغ يقم اـديـ

 ؽُلوصقؽؿ أهيو اــوس  وكػيس بتؼقى اَّلل طز وجؾ, ؽوتؼقا اَّلل, أما بعد

. وراؾبقه يف شفرؿؿ , و بؼقي أيومف, وشؿروا طـ سوطِد اْلد يف أطَمِرؿؿ

ُتؿح )ؾول اَّلل تعوغ  ـه إاِله َوَأكح ُؼقا اَّللهَ َحؼه ُتؼوتِِف َوال ََتُقُت ـَ آَمـُقا اته ِذي ـه َو ا يو َأهيُّ

ؾُِؿقنَ  . ( )(ُمسح

 
َأ
وو

ُي
سِسلِسم

ُي
 ا اا

ُي
ِذي )إنه اَّلل أكزل اـؼرآن يف شفر اـصقوَم  :أَأ  ـه ُر َرَمَضوَن ا َشفح

َؾونِ  ُػرح ـح َُدى َوا ـَ ااح آُن ُهًدى ـِؾـهوِس َوَبقِّـَوٍت ِم ُؼرح ـح ِزَل ؽِقِف ا ؾول ابـ . ( )(..ُأكح

 اـؼدر, ؽؽون اَّلل إذا أكزل اَّلل اـؼرآن إغ اـسَمء اـدكقو يف ـقؾي:  طبوس

                                                           

 .102: سقرة آل طؿران, آيي ()

 .185: سقرة اـبؼرة, آيي ()
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َرَأُه }:  َوَؾول اَّلل تعوغ .()أراد أن ُيقِحَل مـف شقً و أوحوه  ـَوُه ـَِتؼح آًكو َؽَرؾح َوُؾرح

 ٌٍ تِقاًل }:  َوَؾول طز وجؾ .() {َطَذ اــهوِس َطَذ ُمؽح آَن َترح ِؾ اـُؼرح  {َوَرتِّ

َرأحُه يِف َمَفٍؾ َوَبَقوٍن َمَع :ؾول اـؼرصبل.() آِن َبِؾ اؾح ُؼرح ـح َجؾح  بِِؼَراَءِة ا َأيح اَل َتعح

ِر ادحََعوِا  وكُ . َتَدبُّ حه ًؽو: َوَؾوَل اـضه ًؽو َحرح َرأحُه َحرح َأَحىُّ اــهوِس : َوَؾوَل ُ َوِهدٌ . اؾح

َؼُؾُفؿح َطـحُف  ِؼَراَءِة إَِغ اَّللهِ َأطح ـح  . ()يِف ا

, وخؾَؼف يف رمضون وؿؾ   إن اـؼرآن ؿون حقوَة اــبل :أ  ا ااؤمنوو

 ددارسِي اـؼرآن يف رمضون؛ ـقزداد ؼذءًا ؛اـعوم, وؿون ُُيوـس جزيؾ

ـِ َطبهوسٍ  ـِ ابح : , َؾوَل  ـُِروحِف, ويسؿق يف رمضون يف مؾؽقت اَّلل , ؽَع

َقُد َمو َيُؽقُن يِف َرَمَضوَن ِحَع  »  َؿوَن َرُسقُل اَّللهِ  َقَد اــهوِس, َوَؿوَن َأجح َأجح

آَن,  ـح َرَمَضوَن, َؽُقَداِرُسُف اـُؼرح قحَؾٍي ِم ـَ َؼوُه يِف ُؿؾِّ  يُؾ َيؾح ِ
يُؾ, َوَؿوَن ِجزح ِ

َؼوُه ِجزح َيؾح

َسَؾيِ  َؽَؾَرُسقُل اَّللهِ  يِي ادُرح ـَ اـرِّ ِ ِم َقُد بِواَرح يُؾ َأجح ِ
َؼوُه ِجزح  .()«ِحَع َيؾح

                                                           

 (446 / 3)تػسر اـطزي ()

 .106: سقرة اإلرساء, آيي ()

 .4: سقرة ادزمؾ, آيي ()

 .(37 / 19)تػسر اـؼرصبل ()

ِر اَداَلِئَؽِي حديٌ رؾؿ   () , ورواه مسؾؿ (113 / 4)صحقي اـبخوري 3220رواه اـبخوري  َبوُب ِذؿح

َسَؾِي حديٌ رؾؿ  يِي ادحُرح ـَ اـرِّ ِ ِم َرح َقَد اــهوِس بِواح َؿ َأجح  صحقي 2308َبوُب َؿوَن اــهبِلُّ َصذه اَّللُ َطَؾقحِف َوَسؾه

 .(1803 / 4)مسؾؿ 
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ـح َؽوصَِؿَي ريض اَّلل طـفو ـح َطوِئَشَي, َط يَؾ »:  َأرَسه إََِله اــهبِلُّ : وَط ِ

َأنه ِجزح

, َوالَ ُأَراُه إاِله  ِ
َتعح ُف َطوَرَضـِل اـَعوَم َمره آِن ُؿؾه َسـٍَي, َوإِكه َؿوَن ُيَعوِرُضـِل بِوـُؼرح

ومو ؿوكً مدارستف ـؾؼرآن إال : ؾول ابـ بطول رْحف اَّلل.()« َحَ َ َأَجِظ 

دـقؾ أن اْلؾقس اـصوـي : وؽقف. ـتزيده رؼبي ىف اآلخرة, وتزهًدا ىف اـدكقو

يـتػع بؿجوـستف وخص رمضون بذـؽ, ألن اَّلل تعوغ أكزل ؽقف اـؼرآن إغ 

اـسَمء اـدكقو, وـتتلسك بذـؽ أمتف ىف ؿؾ أشفر رمضون, ؽقؽثروا ؽقف مـ 

ؾول .() ؾراءة اـؼرآن, ؽقجتؿع اؿ ؽضؾ اـصقوم واـتالوة واـؼراءة واـؼقوم

ـح ُخُؾِؼ َرُسقِل اَّللِ  بِِ قـِل َط ِمـَِع َأكح ًح طوئشي ؾتودة َيو ُأمه ادحُمح ـَ  :  , َؾو

آَن؟» ُؼرح ـح َرُأ ا ًَ َتؼح سح ـَ ًُ « َأ ًح : ُؾؾح ـَ َؿوَن  َؽنِنه ُخُؾَؼ َكبِلِّ اَّللِ »:َبَذ, َؾو

آنَ  ُؼرح ـح ؾُِؽ  ()« ا وًء, الَ َيؿح ٍر َرُجاًل َبؽه  َو ـؼد إؾتدى بف أصحوبف ؽَؽوَن َأُبق َبؽح

آَن  َرُأ اـُؼرح َعُف ِحَع َيؼح   .()َدمح

                                                           

َؿ  حديٌ رؾؿ () آَن َطَذ اــهبِلِّ َصذه اَّللُ َطَؾقحِف َوَسؾه ِرُض اـُؼرح يُؾ َيعح ِ
رواه اـبخوري َبوُب َؿوَن ِجزح

 .(186 / 6)صحقي اـبخوري 4998

 . (40 / 1)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()

ـح َكوَم َطـحُف َأوح َمِرَض صحقي مسؾؿ () قحِؾ, َوَم  .(513- 512 /1)رواه مسؾؿ َبوُب َجوِمِع َصاَلِة اـؾه

ِدِه صحقي اـبخوري () َؿ َوَطؼح ِد اــهبِلِّ َصذه اَّللُ َطَؾقحِف َوَسؾه ٍر يِف َطفح  / 3)رواه اـبخوري َبوُب ِجَقاِر َأِِب َبؽح

98). 
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ُؿَفو َصقٌِّى, َوِرحُيَفو :أ  ا الصائموو  إن اـذي يؼرأ اـؼرآن, ؿوألتُرجِي َصعح

ـح َأِِب  َصقٌِّى,جعؾف اــبل صذ اَّلل طؾقف وسؾؿ صقَى اـطعِؿ واـريي, ؽَع

َعِريِّ  ـِ اــهبِلِّ  ُمقَسك األَشح آنَ ": َؾوَل  , َط َرُأ اـُؼرح ِذي َيؼح ـه :  َمَثُؾ ا

آنَ  َرُأ اـُؼرح ِذي الَ َيؼح ـه ُؿَفو َصقٌِّى, َوِرحُيَفو َصقٌِّى, َوا ِي َصعح ُرجه َرِة : َؿوألُتح َؿوـتهؿح

آنَ  َرُأ اـُؼرح ِذي َيؼح ـه ُؿَفو َصقٌِّى َوالَ ِريَي َاَو, َوَمَثُؾ اـَػوِجِر ا وَكِي : َصعح َ حيح َؿَؿَثِؾ اـره

آنَ  َرُأ اـُؼرح ِذي الَ َيؼح ـه , َوَمَثُؾ اـَػوِجِر ا ُؿَفو ُمرٌّر َؿَؿَثِؾ : ِرحُيَفو َصقٌِّى, َوَصعح

, َوالَ ِريَي َاَو  ُؿَفو ُمرٌّر  جعؾ اـذي يؼرأ , بؾ إن اــبل () "اْلَـحَظَؾِي َصعح

ـَ ُطَؿَر َريِضَ اَّللهُ َطـحُفََم, َؾوَل اـؼرآن مـ ادغبقصَع,  ًُ : ؽعـ َطبحَد اَّللهِ بح َسِؿعح

ِ ": َيُؼقُل  َرُسقَل اَّللهِ  ـََتعح َرُجٌؾ آَتوُه اَّللهُ اـؽَِتوَب, :  الَ َحَسَد إاِله َطَذ ااح

قحِؾ  ُق بِِف آَكوَء اـؾه َطوُه اَّللهُ َمواًل, َؽُفَق َيَتَصده قحِؾ, َوَرُجٌؾ َأطح َوَؾوَم بِِف آَكوَء اـؾه

.  () "َواــهَفوِر 

مـ مجع : طـ طبد اَّلل بـ طؿر بـ اـعوص ؾول:ؾول ابـ بطول رْحف اَّلل

اـؼرآن ؽؼد ْحؾ أمًرا طظقًَم, وؾد استدرجً اــبقة بع جـبقف إال أكف ال 

                                                           

آِن َطَذ َسوِئِر اـَؽاَلِم حديٌ () ِؾ اـُؼرح  .(190 / 6)صحقي اـبخوري 5020رواه اـبخوري  َبوُب َؽضح

آِن َطَذ َسوِئِر اـَؽاَلم ِحديٌ () ِؾ اـُؼرح , ورواه مسؾؿ  َبوُب (191 / 6)صحقي اـبخوري 5025َبوُب َؽضح

َؿَفو حديٌ رؾؿ  و َوَطؾه ِه َؽَعِؿَؾ ِِبَ ِ ٍف, َأوح َؼرح ـح ؽِؼح َؿًي ِم َؿ ِحؽح ـح َتَعؾه ِؾ َم ُؿُف, َوَؽضح آِن, َوُيَعؾِّ ُؼرح ـح ـح َيُؼقُم بِو ِؾ َم َؽضح

 .(558 / 1)صحقي مسؾؿ 815
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يقحك إـقف, ؽال يـبغك ـصوحى اـؼرآن أن يرؽٌ ؽقؿـ يرؽٌ وال ُيفؾ 

.  ()ؽقؿـ ُيفؾ, وىف جقؽف ؿالم اَّلل 

وىص بوـؼرآن وبوألخِذ بف واْلرِص طؾقف,    إن اــبل :أ  ا ااوحدوو

ـح َطبحِد اَّللهِ, َؾوَل  بِ حَس َمو أِلََحِدِهؿح َأنح َيُؼقَل »:  َؾوَل اــهبِلُّ : وتعوهدِه, ؽَع

ـح  ًقو ِم ُف َأَشدُّ َتَػصِّ آَن, َؽنِكه ؿُِروا اـُؼرح َتذح َ َواسح , َبؾح ُكيسِّ ًَ ًَ َوَؿقح ًُ آَيَي َؿقح َكِسق

ـَ اــهَعؿِ  َجوِل ِم  اـؼرآن وتدبره وـؼد طوش اــبل . ()« ُصُدوِر اـرِّ

ُعقدٍ بتالوتف وبسَمطف مـ ؼره, ف ـِ َمسح ـح َطبحِد اَّللهِ بح َؾوَل َِل اــهبِلُّ : , َؾوَل  َط

  :« َرأح َطَظه ًُ « اؾح ِزَل, َؾوَل : , ُؾؾح َرُأ َطَؾقحَؽ, َوَطَؾقحَؽ ُأكح : َيو َرُسقَل اَّللهِ, آؾح

ًُ إَِغ َهِذِه اآلَييِ « َكَعؿح »  َحتهك َأَتقح
ِ
ـح }: َؽَؼَرأحُت ُسقَرَة اــَِّسوء َؽَؽقحَػ إَِذا ِج حـَو ِم

 َشِفقًدا
ِ
ٍي بَِشِفقٍد, َوِج حـَو بَِؽ َطَذ َهُمالَء ُبَؽ اآلنَ »:  , َؾوَل {ُؿؾِّ ُأمه « َحسح

ِرَؽونِ  قحِف, َؽنَِذا َطقحـَوُه َتذح ـَ ًُّ إِ َتَػ ـح . () َؽو

معـك استَمطف اـؼرآن مـ ؼره واَّلل أطؾؿ ـقؽقن طرض :ؾول ابـ بطول

اـؼرآن سـي, وحيتؿؾ أن يؽقن ؿك يتدبره ويػفؿف, وذـؽ أن ادستؿع 

                                                           

 .(264 / 10)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()

آِن َوَتَعوُهِدِه حديٌ   () َؿوِر اـُؼرح تِذح , ورواه مسؾؿ َبوُب (193 / 6)صحقي اـبخوري 5032َبوُب اسح

ِسقُتَفو حديٌ رؾؿ  ِل ُأكح ًُ آَيَي َؿَذا, َوَجَقاِز َؾقح ِل َكِسق آِن, َوَؿَراَهِي َؾقح ُؼرح ـح ِد ا ِر بَِتَعفُّ َمح  صحقي مسؾؿ 790األح

(1 / 544).  

ُبَؽ حديٌ () َؼوِرِئ َحسح ِرِئ ـِؾح ِل اُدؼح , وروام (196 / 6)صحقي اـبخوري 5050رواه اـبخوري َبوُب َؾقح

ِر حديٌ  ِؼَراَءِة َواـتهَدبُّ ـح  ِطـحَد ا
ِ
ُبَؽوء ـح تََِمِع َوا ـح َحوؽِظِِف ـاِِلسح ِؼَراَءِة ِم ـح آِن, َوَصَؾِى ا ُؼرح ـح تََِمِع ا ِؾ اسح مسؾؿ َبوُب َؽضح

 .(551 / 1) صحقي مسؾؿ 800رؾؿ
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أؾقى طذ اـتدبر, وكػسف أخذ وأكشط مـ كػس اـؼورئ؛ ألكف ىف شغؾ 

 . ()بوـؼراءة وأحؽومفو 

وؿبور  اـبؽوء طـد ؾراءة اـؼرآن حسـ, ؾد ؽعؾف اــبل: وؾول رْحف اَّلل

طـد هذا ألكف مثؾ ــػسف أهقال يقم اـؼقومي, وشدة اـصحوبي, وإكَم بؽك 

اْلول اـداطقي ـف إغ شفودتف ألمتف بتصديؼف واإليَمن بف, وسماـف اـشػوطي 

اؿ ـرحيفؿ مـ صقل ادقؾػ وأهقاـف, وهذا أمر حيؼ ـف صقل اـبؽوء 

 . ()واْلزن 

دو ؾدم أهؾ اـقؿـ ىف زمـ أبك بؽر : وطـ األطؿش طـ أبك صوـي ؾول

. هؽذا ؿـو اؿ ؾسً اـؼؾقب: سؿعقا اـؼرآن ؽجعؾقا يبؽقن ؾول أبق بؽر

ُف ِمـ ): ؾرأ طؿر بـ ااطوب: وؾول اْلسـ ـَ َقاِؾٌع َمو  ـَ َؽ  إِنه َطَذاَب َربِّ

وؾول طبقد بـ . ؽربو ربقة طقد مـفو طػيـ يقًمو [8, 7: اـطقر ](َداؽِعٍ 

: صذ بـو طؿر صالة اـػجر ؽؼرأ سقرة يقسػ حتك إذا بؾغ: طؿر

ِن َؽُفَق َؿظِقؿٌ ) ُزح ـَ اْلح ًح َطقحـَوُه ِم َقضه بؽك حتك اكؼطع  [84: يقسػ] (َوابح

: وؾرأ طبد اـرْحـ بـ أبك ـقذ سقرة مريؿ؛ ؽؾَم اكتفك إغ ؾقـف.ؽرؿع

                                                           

  .(278-277 / 10)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()

  .(281 / 10)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()
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قًّو)

ًدا َوُبؽِ وا ُسجه هذه : , ؽسجد ِبو, ؽؾَم رؽع رأسف ؾول [58: مريؿ] (َخرُّ

  ()اـسجدة ؽليـ اـبؽوء؟ 

 إن اـؼرآن حقوٌة, ودستقٌر هـقًو دـ أخذ بف وطؿِؾ, ؽفق :  أ  ا الناس

مـ ؾرأ اـؼرآن مل : ؾول ابـ طبوس.اـسعقد اـػوئز اـرابي يف اـدكقو واآلخرة

 . ()يرد إغ أرذل اـعؿر 

طؾقؽؿ بوـؼرآن, ؽتعؾؿقه وطؾؿقه أبـوئؽؿ, ؽنكؽؿ : وؾول طبد اَّلل بـ طؿرو

ال : وؾول ابـ مسعقد. طـف تسلـقن, وبف جتزون, وؿػك بف واطًظو دـ طؼؾ

يسلل أحد طـ كػسف ؼر اـؼرآن, ؽنن ؿون حيى اـؼرآن ؽنكف حيى اَّلل 

ـقس مـ اـعبودة شكء أشد طذ : وؾول أسد بـ وداطي, ()ورسقـف 

 . ()اـشقطون مـ ؾراءة اـؼرآن كظًرا 

َعَسُؾ يِف ِطَؾِؾ :أخي ـح َؿُؾُف ا ُػَماِد َمو َيعح ـح َراِض ا َؿُؾ يِف َأمح آِن َتعح ُؼرح ـح تاِلَوُة ا

َسوِد  ُؼُؾقِب َشوؽَِقٌي , األَجح ـح َراِض ا آِن ألَمح ُؼرح ـح آِن ـَِطَؾِى , َمَقاِطُظ ا ُؼرح ـح ُي ا ـه َوَأِد

َُدى ؿوؽقي  ُبَؾ , أيـ اـسوـؽقن صريؼ اـسالمي واـعوؽقي , ااح موَل َأَرى اـسُّ

ِم َطوؽَِقًي  َؼقح ـح ـَ ا  . ()ِم

                                                           

 . (282-281 / 10)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()

  .(257 / 10)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()

  .(266 / 10)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()

  .(267 / 10)رشح صحقي اـبخورى البـ بطول ()

  .(79 -78 / 1)اـتبَصة البـ اْلقزي ()
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, وهذا ؿتوُب عباد اهلل  َتعح َتؿح , هذا شفُر رمضون, ويف بؼقتف ـؾعوبديـ ُمسح

َؿُع, وهذا اـؼرآُن ـق أكزل طذ جبؾ ـرأيتف خوشًعو يتصدع,  اَّلل ؽقف يتذ وُيسح

ومع هذا ؽال ؾؾٌى َيشع, وال طع تدمع, وال صقوم يصون ؽقـػع, وال ؾقوٌم 

. استؼوم ؽرجك أن يشػع

ؾؾقب خؾً مـ اـتؼقى ؽفل خراب بؾؼع, وتراؿؿً طؾقفو اـذكقب ؽفل 

ال تبَص وال تسؿع, ؿؿ يتذ طؾقـو اـؼرآن وؾؾقُبـو ؿوْلجورة أو أشدُّ 

َقة؟ أيـ  ؼح ؾسقة؟ ؿؿ يتقاغ طؾقـو شفُر رمضون, وحوــو ؽقف ؿحول أهؾ اـشِّ

كحـ مـ ؾقم إذا سؿعقا داطَل اَّلل أجوبقا, وإذا تؾقً طؾقفؿ آيوُتف وِجَؾً 

, ؽـحـ حوــو كؾفق طـ اـؼرآن كتؾذذ بف يف أول أيوم ()ؾؾقِبؿ وأكوبقا؟ 

رمضون, اؿ كتجف بعد ذـؽ إغ اْلرام, إغ اـؼـقات, إغ مـ ال خالق ـف , 

ؽـعؽػ طؾقفو بعض اـؾقؾ وأؼؾى اـصبوح, اؿ يـوم األبـوء واـبـوت طـ 

, اؿ يؼقـقن كحـ صوئؿقن  اـظفر واـعَص, ؽال ضفر و ال طَص صؾقا

ؽليـ اـصالة مـ اـصقوم؟ وأيـ ادقحدون مـ اـصالة, وتذؿر بلكؽ 

ستؿقت, ؽػل هذه األطقام رُأسؽ ُيؼبؾف اـؽثُر؛ألكؽ شبً, وؽقَم سبؼ 

                                                           

 . (51 -50: ص)وضوئػ رمضون ()
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ؿـً ُتؼبؾ مـ يؽزك, وتؼبقُؾ رأسؽ مـ اـصغور, دـقٌؾ طذ ؾربؽ مـ 

ـَؽ طذ اـديون َبو . اـؼز, وإِؾح

 ...أال وصؾق وسؾؿقا

/ وكتبه

 سعد بـ طبداَّلل اـسز. د

 1437رمضون11ااؿقس 

 


