
 رمضان شهر القرآن

 
 الَِّذي َرَمَضانَ  َشْيرُ }إن فضائل شير رمضان كثيرة، ومنيا نزول القرآن الكريم فيو، قال تعالى 

وحديثي لكم في ىذه المقالة عن القرآن  {َواْلُفْرَقانِ  اْلُيَدى ِمنَ  َوَبيَِّناٍت  ِلمنَّاسِ  ُىًدى اْلُقْرآنُ  ِفيوِ  ُأْنِزلَ 
 :الكريم، وذلك من خالل النقاط الموجزة التالية

 :القرآن الكريم معجزة اإلسالم الخالدة .1
  فمقد كانت معجزات األنبياء السابقين صموات اهلل وسالمو عمييم جميعا معجزات

دث مادية يراىا الناس بأعينيم، وىي من خوارق العادات، ولكنيا معجزات تح
وتنقضي، ثم تروييا األجيال حتى تصبح مثار شك بعد عدة أجيال، وقد كانت 
لمحمد صمى اهلل عميو وسمم معجزات كثيرة مثميا، ولكن اهلل سبحانو خصو صمى اهلل 
عميو وسمم بمعجزة دائمة دوام ىذا الدين ال تنتيي حتى تقوم الساعة، أال وىي معجزة 

 .القرآن الكريم
  صموات اهلل عميو من غير جنس الرسالة، أما معجزتو صمى اهلل وقد كانت معجزاتيم

 .عميو وسمم الكبرى فقد كانت الرسالة نفسيا
  واإلعجاز في القرآن الكريم ليس في جانب واحد، بل ىو في كل جانب، إنو كجمال

الطبيعة، ليس في جباليا أو سيوليا فقط، وال في سمائيا أو أرضيا فقط، وال في 
ا فقط، وال في بحارىا وبحيراتيا وأنيارىا وشالالتيا فقط، ولكنو في غاباتيا وطيورى

كل ذلك، وىكذا القرآن، فيو معجز ببيانو وفصاحتو، ومعجز بتشريعاتو، ومعجز 
بإخباره عن الغيب ماضيو ومستقبمو، ومعجز عمميا بما ذكره اهلل فيو عن الكون 

 .واإلنسان، وىكذا



  في تفسيره المغوي والمشرع والفمكي والطبيب  –وال ينفرد  –ولذلك يجب أن يشارك
والزراعي والجيولوجي وعالم النفس وعالم االجتماع والمؤرخ وغيرىم من 

 .المتخصصين، وكل واحد منيم يجد فيو ما يبيره ويثير اىتمامو
  إن القرآن الكريم المعجز عمميا قد أنزل عمى النبي األمي، الذي عاش في بيئة أمية

باحث، في عصر كانت العموم فيو ال تزال تتممس الطريق، ومع  ليس فييا عالم أو
ذلك فيو معجز عمميا، فمن أنكر أنو من اهلل فكأنما نفى عن محمد صمى اهلل عميو 
وسمم النبوة، ولكنو وصفو جيال من حيث ال يدري بالربوبية، ألن ىذا القرآن بإعجازه 

 .حياةال يمكن أن يكون إال من اهلل تعالى خالق الكون وال
 :وىي كثيرة جدا منيا: فضائل القرآن الكريم .2

 فيو منياج لمحياة  {َأْقَومُ  ِىيَ  ِلمَِّتي َيْيِدي اْلُقْرآنَ  َىَذا ِإنَّ }نور وىداية قال تعالى   أنو
 .في كل مجاالتيا عمى كافة المستويات

  ففو  {ِلْمُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّلُ }أنو شفاء ورحمة قال تعالى
 .شفاء لمعقل والقمب والنفس

 لقارئو بكل حرف عشر حسنات عمى األقل، فكم حسنة في الجزء.!!! 
 المَّوِ  َرُسولَ  َعْمٍرو َأنَّ  ْبنِ  المَّوِ  َعْبدِ  فَعنْ  ،يشفع لصاحبو الذي أدى حقو يوم القيامة 

َيامُ ) َقالَ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى َيامُ  َيُقولُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِلْمَعْبدِ  َيْشَفَعانِ  َواْلُقْرآنُ  الصِّ  َأيْ  الصِّ
 ِبالمَّْيلِ  النَّْومَ  َمَنْعُتوُ  اْلُقْرآنُ  َوَيُقولُ  ِفيوِ  َفَشفِّْعِني ِبالنََّيارِ  َوالشََّيَواِت  الطََّعامَ  َمَنْعُتوُ  َربِّ 

 .(انِ َفُيَشفَّعَ  َقالَ  ِفيوِ  َفَشفِّْعِني
 المَّوُ  َصمَّى النَِّبيِّ  ُىَرْيَرَة َعنْ  َأِبي َعنْ ف ،منزلة صاحبو الذي أدى حقو رفيعة يوم القيامة 

 ُثمَّ  ،اْلَكَراَمةِ  تَاجَ  َفُيْمَبُس  َحمِّوِ  َربِّ  َيا :َفَيُقولُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلُقْرآنُ  َيِجيءُ ) َقالَ  َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ 
 َفُيَقالُ  ،َعْنوُ  َفَيْرَضى َعْنوُ  اْرَض  َربِّ  َيا َيُقولُ  ثُمَّ  ،اْلَكَراَمةِ  ُحمَّةَ  َفُيْمَبُس  ِزْدهُ  َربِّ  َيا :َيُقولُ 

 .(َواْرقَ  اْقَرأْ  :َلوُ 
  .وىذا عمى مستويات :الواجب عمينا تجاه القرآن الكريم .3

 تعلالى،  منلو ىلي ملن اهلل كل ما جاء فيو ال ببعضو، بأن نؤمن بأن كلل كمملةب اإليمان
لمعموملات حلق، ال يأتيلو الباطلل واي علانما فيو ملن الم ف، وأن كليوأنو لم يصبو تحر 

دون أن يشللعر بللأن بعللض اويللات لللو لللم تكللن فللي القللرآن مللن بللين يديللو وال مللن خمفللو، 



 الكلريم لكللان أفضلل، حاشللا هلل، وملن شللعر بشليء مللن ذللك فالعيللب فيلو ال فللي القللرآن،
ِبَبْعِض اْلِكتَلاِب َوَتْكفُلُروَن ِبلَبْعٍض َفَملا َجلَزاُء َملْن َيْفَعلُل َذِللَك ِملْنُكْم  َأَفُتْؤِمُنونَ } قال تعالى 

لل ا ِإالَّ ِخللْزٌي ِفللي اْلَحَيللاِة الللَدْنَيا َوَيللْوَم اْلِقَياَمللِة ُيللَرَدوَن ِإَلللى َأَشللدِّ اْلَعللَذاِب َوَمللا المَّللُو ِبَغاِفللٍل َعمَّ
 .{َتْعَمُموَن 

 ولنبلدأ بللتعمم الفاتحلة، فكثيلر مللن  بتعمملو مملن يجيللد تالوتلو،، وذلللك وةالحلق اللت تالوتلو
 النلاس يقرأىللا قللراءة غيللر صللحيحة دون أن يللدري، ألنلو لللم يعللرض قراءتللو عمللى مللتقن،

َقللاَل َرُسلوُل المَّللِو َصلمَّى المَّللُو  :مللع المالئكلة، فعللن َعاِئَشلَة َقاَللتْ  نفاللذي يلتقن تللالوة القلرآ
 اْلُقْرآِن َمَع السََّفَرِة اْلِكلَراِم اْلَبلَرَرِة َوالَّلِذي َيْقلَرُأ اْلقُلْرآَن َوَيتََتْعتَلُع ِفيلِو َوُىلوَ اْلَماِىُر بِ )َعَمْيِو َوَسمََّم 

نملا أعطلي  لثلانيوا (َعَمْيِو َشاقٌّ َللُو َأْجلَرانِ  جلران تشلجيعا للو، أدون األول فلي األجلر، وام
 .ن األجر عمى قدر المشقةوأل

 لمَِّو ْبلِن َعْملرٍو َعلْن النَِّبليِّ َصلمَّى المَّلُو َعَمْيلِو َوَسلمََّم َقلاَل حفظو عن ظير قمب، فَعْن َعْبِد ا
ِر ُيَقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اْقَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت ُتَرتِّلُل ِفلي اللَدْنَيا َفلِإنَّ َمْنِزَلتَلَك ِعْنلَد آِخل)

 .ة واحدة لحفظ القرآن كمو في سنواتولو حفظ اإلنسان في كل يوم آي( آَيٍة َتْقَرُأ ِبَيا
  َلللْو } تللدبره وفيللم معانيللو، وىللذا يسللاعد عمللى الخشللوع، ويضللاعف األجللر، قللال تعللالى

َأْنَزْلَنلللا َىلللَذا اْلقُلللْرآَن َعَملللى َجَبلللٍل َلَرَأْيتَلللُو َخاِشلللعًا ُمَتَصلللدِّعًا ِملللْن َخْشلللَيِة المَّلللِو َوِتْملللَك اأْلَْمثَلللاُل 
وليكن ذلك ولو من خالل القلراءة فلي مصلحف مفسلر  {َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّروَن َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس 
 .تفسيرا مختصرا

للَر فييللا َأَحللَب : وقللال ابللن عبللاس رضللي اهلل عنللو وىللو َتْرُجمللان القللرآن أَلَْن أقللرَأ الَبقللرَة  فللي َلْيَمللٍة وَأَتَفكَّ
 .ال تُِتْيُح التََّفَكَر والتََّدَبرَ إليَّ مْن َأْن َأقرَأ الُقْرآَن َىْذَرَمًة، أْي ِبُسْرَعٍة 

 اقلرأ القلرآن كأنلو أنلزل "إحالل حاللو وتحريم حرامو، وكما قال أحدىم لولده العمل بو، ب
َوَىللَذا ِكتَللاٌب َأْنَزْلَنللاُه } نللزل القللرآن الكللريم إال لُيعمللل بللو وُيتَّبللع، قللال تعللالى فمللا أُ  "عميللك

 .{مَُّكْم ُتْرَحُموَن ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلعَ 
َوَأِن } وأنزل ليحكم بين الناس في كلل شلؤونيم فتسلتمد منلو الدسلاتير والقلوانين، قلال تعلالى 

ْن  المَّلُو ِإَلْيلَك َفللإِ اْحُكلْم َبْيلَنُيْم ِبَملا َأْنلَزَل المَّلُو َوال تَتَِّبلْع َأْىلَواَءُىْم َواْحلَذْرُىْم َأْن َيْفِتُنلوَك َعلْن َبْعلِض َملا َأْنلَزلَ 
نَّ َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقو   .{َن َتَولَّْوا َفاْعَمْم َأنََّما ُيِريُد المَُّو َأْن ُيِصيَبُيْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِيْم َواِم

عنيلا علن ُخمُلِق َرُسلوِل المَّلِو َصلمَّى المَّلُو  رضلي اهلل و، فقد سئمت عائشةبأخالق وأنزل لمتخمق
 .(َكاَن ُخُمُقُو اْلُقْرآنَ  )َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقاَلْت 



  يصللال نللوره إللى العللالمين، وتر و تعميملو ونشللر رسللالتو الحضللارية ة األجيللال عمللى ىديللو، وترجمللة يللبام
معانيللو لكللل المغللات، والكشللف عللن كنللوزه العمميللة البللاىرة، فللإن الللذين لللم يسللمعوا عللن القللرآن أو لللم 

 .أين حقيم عمينا ؟يعرفوا عنو إال الشبيات حوالي خمسة مميارات من الناس، ف

بكلل ذللك كلان أفضلل النلاس، فعلن ُعْثَملاَن َرِضلَي المَّلُو َعْنلُو َعلْن النَِّبليِّ َصلمَّى المَّلُو َعَمْيلِو َوَسلمََّم  امفمن قل
 .(َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم اْلُقْرآَن َوَعمََّموُ )َقاَل 
 :وىي أيضا كثيرة جدا منياآداب التعامل مع القرآن الكريم،  .4

 اإلخالص، وذلك بالبعد عن المقاصد الدنيوية في تعممو وقراءتو وتعميمو. 
 الطيارة، بأن يكون اإلنسان عمى وضوء في تالوتو أو في مس المصحف. 
 االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم. 
 الخشوع أثناء قراءتو أو االستماع لو. 
  َْلْيَس  :َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  ُىَرْيَرةَ  َأِبي تحسين الصوت بو فَعن 

 .ِباْلُقْرآنِ  َيَتَغنَّ  َلمْ  َمنْ  ِمنَّا
 اإلنصات وحسن االستماع. 
  ِكَتابَ  َيْتُمونَ  المَّوِ  ُبُيوتِ  ِمنْ  َبْيٍت  ِفي َقْومٌ  اْجَتَمعَ  َوَما)االجتماع عمى قراءتو وتدارسو 

 اْلَماَلِئَكةُ  َوَحفَّْتُيمْ  الرَّْحَمةُ  َوَغِشَيْتُيمْ  السَِّكيَنةُ  َعَمْيِيمْ  َنَزَلتْ  ِإالَّ  َبْيَنُيمْ  َوَيَتَداَرُسوَنوُ  المَّوِ 
 (.ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  المَّوُ  َوَذَكَرُىمْ 

 .فمنقبل عمى كتاب اهلل تعالى تالوة وتدبرا وتعمما وتطبيقا وتعميما ونشرا لرسالتو وتربية

 .قموبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا وذىاب ىمومنا ودستور حياتناالميم اجعل القرآن ربيع 


