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 لف الصالح مع القرآن في شهر رمضانحال الس  

 .ىفطصا نيذلا هدابع ىلع م  السو ،الحمد هلل

 :ا بعدأم  

ه التي يقضيها مع كتاب رب ِ  تاقوالمسلم هي تلك األ تاقوأإنَّ ِمن أعظم 

 .تلوا، ويتدبَّر، ويتعلَّم األحكام، ويأخذ الِعظ ة والِعبرةالقرآن، في  

من  فأكثِروا ِمن اإلقبال على القرآن في هذا الشَّهر الطي ِب اْلُمطيَّب، والزَّ

ا، على ناضمر الفاضل الجليل ا وِكبارا ، وُحثُّوا أهليكم رجاًلا ونساءا، صغارا

ر العمل نه، واجعلوا بيوتكم ومراكبكم عامرةا به، فإنَّ أجْ تالوته واإلكثار مِ 

مان الذي ُعِمل فيهيُضاعف بسبب شر    .ف الزَّ

إقباًلا  ناضمر كرابملال على القرآن في هذا الشهر  يُقبِ كم ملسو هيلع هللا ىلصنبي ِ وقد كان 

ا، فكان يتدارسه مع جبريل   نع حَّ ص ثيح ،كلَّ ليلة ــعليه السالم  ــخاصًّ

ِ َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم )) : ــرضي هللا عنهما  ــبن عباس ا َكاَن َرُسوُل َّللا 

أَْجَوُد َما يَُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن يَْلقَاهُ ِجْبِريُل، َوَكاَن أَْجَوَد الن اِس، َوَكاَن 

ِ َصل ى هللاُ َعلَْيِه  يَْلقَاهُ فِي ُكل ِ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضاَن فَيَُداِرُسهُ القُْرآَن، فَلََرُسوُل َّللا 

يحِ الُمْرَسلَةِ   .(( َوَسل َم أَْجَوُد بِالَخْيِر ِمَن الر ِ

 [ (.8032)واللفظ له، ومسلم ( 6)رواه البخاري  ]

لطائف "في كتابه  ــرحمه هللا  ــوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 :ثيدحلا اذه دعب ،(242-242:ص) "المعارف

على استحباب دراسة القرآن في رمضان، واًلجتماع على  :دل  الحديثُ »

ن هو أحفظ مِ  ذلك، وع ْرِض  نه، وفيه دليل  على استحباب القرآن على م 

 اهـ.«لقرآن في شهر رمضاناإلكثار ِمن تالوة ا

 "فضائل القرآن"في كتابه  ــرحمه هللا  ــوقال الحافظ ابن كثير الشافعي 

 (:23:ص)

ه ابتدئ بنزوله، ستحبُّ إكثار تالوة القرآن فى شهر رمضان؛ ألنَّ ولهذا يُ »

،  في كل ِ س ن ة في شهر رمضانرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هض بِ ولهذا كان جبريل يُعارِ 

ا كانت السَّنة التي تُ   اهـ.«ه مرتين تأكيداا وتثبيتااعارضه بِ  اوفي فيهول مَّ
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 مع القرآن في هذا الشهر الجليل ــرحمهم هللا  ــسلفكم الصالح ولقد كان لِ 

باا ناضمر ا، وحاًلا ع ج  ا،  لون عليه إقباًلا فقد كانوا يُقبِ  ،شأناا عظيما كبيرا

ا متزايداا، ون به اهتماما ا ويهتمُّ دُون ِمن قراءته كثيرا  .ويتزوَّ

أَن هُ َكاَن يَْقَرأُ اْلقُْرآَن فِي ))  :ــرضي هللا عنه  ــبن مسعود افقد صحَّ عن 

 .((َرَمَضاَن فِي ثَََلٍث 

فضائل "في كتابيهما ( 208)والفريابي ( 802)رواه القاسم بن سالم  ]

 [ (.قِسُم التفسيرــ  253) "ننهسُ "في ، وسعيد بن منصور "القرآن

َكاَن اْْلَْسَوُد ))  :ه قالأنَّ  ــرحمه هللا  ــالتابعي خعي وصحَّ عن إبراهيم النَّ 

 .((يَْختُِم اْلقُْرآَن فِي َشْهِر َرَمَضاَن فِي ُكل ِ لَْيلَتَْيِن 

، "فضائل القرآن"في كتابيهما ( 222)والفريابي ( 805)رواه أبو عبيد  ]

 [ (.قِسُم التفسيرــ  252) "ننهسُ "منصور في  وسعيد بن

عن  ،غيرةعن مُ  ،عن الثوري( 5555) "فهمصنَّ "وأخرج عبد الرزاق في 

أَن هُ َكاَن يَْقَرأُ اْلقُْرآَن ))  :ــرحمه هللا  ــ التابعي خعيعن إبراهيم النَّ  ،مرانعِ 

هُ فِي لَْيلَتَْيِن، َواْغتََسَل فِي فِي َرَمَضاَن فِي ُكل ِ ثَََلٍث، فَِإذَا َدَخلَِت اْلعَْشُر قََرأَ 

 .((ُكل ِ لَْيلٍَة 

في كل ِ يوٍم وليلة ِمن شهر  نآرقلا مختِ ي   ــرحمه هللا  ــوكان اإلمام الشافعي 

 .رمضان مرتين

يقرأ في كل ِ يوٍم وليلة ِمن رمضان  ــرحمه هللا  ــوكان اإلمام البخاري 

 .نآرقلا نمِ  تمةا واحدةخ  

ــ مع القرآن رحمهم هللا  ــوكيف ًل يكون هذا هو حال السَّلف الصالح 

ــ عليه السالم  ــزوله، وشهر مدارسة جبريل هو شهر نُ  العزيز، ورمضان

وقد  ،ضاعفةنه أفضل األزمان، والحسنات فيه مُ ، وزم  له مع سي ِد الناس ملسو هيلع هللا ىلص

تَعَل ُموا اْلقُْرآَن فَِإن هُ ))  :ه قالأنَّ  ــرضي هللا عنه  ــبن مسعود اصحَّ عن 

يُْكتَُب بُِكل ِ َحْرٍف ِمْنهُ َعْشُر َحَسنَاٍت، َويَُكف ُر بِِه َعْشُر َسي ِئَاٍت، أََما إِن ِي ََل 

 .((أَِلٌف َعْشٌر، َوََلٌم َعْشٌر، َوِميٌم َعْشٌر : َولَِكْن أَقُولُ  {الم  }: أَقُولُ 



3 

 

 "هدالزَّ "، وأحمد في (85508) "مصنَّفه"في يبة رواه ابن أبي ش  ]

 [."فضائل القرآن"في كتابيهما ( 55)والفريابي ( 82)بيد ، وأبو عُ (2285)

َما يَْمنَُع أََحَدُكْم إِذَا ))  :ه قالأنَّ  ــرضي هللا عنهما  ــبن عباس ات عن وثب  

ى أَْهِلِه أَْن يَْقَرأَ اْلقُْرآَن فَيَُكوَن لَهُ بُِكل ِ َحْرٍف َرَجَع ِمْن ُسوقِِه أَْو ِمْن َحاَجتِِه إِلَ 

 .(( َعْشُر َحَسنَاتٍ 

 [ (.235) « هدالزَّ »رواه ابن المبارك في  ]

 ــرحمهم هللا  ــلف الصالح ن الس  تم كثير مِ ل على البعض خَ وحتى َل يُشكِ 

 .ن ثَلثللقرآن في أقل ِ مِ 

لطائف "في كتابه  ــرحمه هللا  ــقال الحافظ ابن رجب الحنبلي  فقد 

ن اآلثار َساق جملةً مِ  في َدفِعه وتوجيهه بعد أنْ ( 242:ص) "المعارف

 :ات كثيرة في شهر رمضانتم القرآن مر  الواردة عنهم في خَ 

داومة على على المُ  :ن ثَلثهي عن قراءة القرآن في أقل ِ مَ ما َوَرَد الن  وإن  »

ا في األوقات المفضَّ  ،ذلك ا الليالي التي فأمَّ لة كشهر رمضان، خصوصا

ن غير ن دخلها مِ م  ر أو في األماكن المفضلة كمكَّة لِ يُطلب فيها ليلة القدْ 

ا للزمان والمكان، وهو ستحبُّ اإلكثار فيها مِ أهلها، فيُ  ن تالوة القرآن اغتناما

بق لُّ عمل غيرهم كما س  دُ ن األئمة، وعليه ي  وغيرهما مِ  ،وإسحاق ،قول أحمد

 اهـ.«كرهذِ 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

  

 

 


