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hnip-²-a-m-b d-a-fm³ I-S-¶p-h-cn-I-bm-W-tÃm. d-a-fm-\nÂ FÃm B-cm-[-\-Ifpw C-X-c am-
k-§-fn-ep-Å-Xn-s\-¡mÄ B-th-i-t¯m-sS \nÀ-Æ-ln-¡m³ \mw {i-an-¡Ww. A-tXm-
sSm-̧ w JpÀ-B-\p-am-bn {]-tXy-Iam-b H-cp B-ß_-Ôw D-−m-¡m³ \mw ka-bw I-
s−-̄ p-Ibpw thWw. Im-cWw, d-a-fm\pw J-pÀ-B\pw X-½nÂ A-t -̀Zy-am-b _-Ô-am-
Wv \n-e-\nÂ-¡p-¶Xv. d-a-fm-\n-s\ AÃm-lp ]-cn-N-b-s -̧Sp-̄ p¶-Xv X-s¶ JpÀ-B-\p-am-
bn _-Ô-s -̧Sp-̄ n-bm-Wv.   

  (البقرة)   َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرقَانِ 
ــــ ــاَن يـَْنـ ــــا َكـــ ــْرآُن } أََمـ ـــ ـــِه اْلُق ـــزَِل ِفيــ ــ ــــِذي أُْن ــــاَن الـَّ ــــْهُر َرَمَضـ : { َشـ ــْعِبيِّ ـــ ــــُت لِلشَّ ــٍد: قـُْلـ ـــ ـــي ِهْن ــ ـــُن أَِب ــ ــاَل َداُوُد ْب ـــ ـــيَق ــ ــــُهوِر؟  زُِل ِف ـــائِِر الشُّـ َســ

ـــَزَل إِلَ  ـــا نـَـ ـــاَن َمـ ــي َرَمَضـ ـــِه َوَســــلََّم فِــ ـــلَّى اللَّــــُه َعلَْيـ ـــًدا َصـ ـ ـــاِرُض ُمَحمَّ ـــاَن يـَُعـ ــــُل َكـ َرائِي ـــْن َجبـْ ـــى، َوَلِكـ ــــاَل: بـَلَـ ــاُء َق ـــا َيَشــ ــُه َمـ ــــُيْحِكُم اللَّــ ــــِه فـَ ْي
  َويـُْثِبُت َما َيَشاُء، َويـُْنِسيِه َما َيَشاُء.

ــْن أَبِـــــي َذرٍّ  ــ َوُرِوَي َعـــ ـــَالُم فِـــــي ثَـــــَالِث لَيَـــ ــ ـــِه السَّ ــَراِهيَم َعَلْيــ ـــ ــُحُف إِبـْ ــْت ُصـــ ـــاَل: "أُْنزِلَـــ ــِه َوَســـــلََّم قَــ ــلَّى اللَّـــــُه َعَلْيـــ ـــيِّ َصـــ ـــِن النَِّبــ ــْيَن َعــ اٍل َمَضـــ
ـــي ــْت تـَـــــْورَاُة ُموَســـــى َعَلْيـــــِه السَّـــــَالُم ِفــ ـــاَن، َوأُْنزِلَـــ ــْن َرَمَضــ ــٍة ِمـــ لَـــ ــي َأوَِّل لَيـْ ـــاَن، َويـُـــــْرَوى ِفـــ ـــْن َرَمَضــ ــاَن،  ِمــ ــْيَن ِمـــــْن َرَمَضـــ ــاٍل َمَضـــ ـــتِّ لََيـــ ِســ

ـــ ــاَن، َوأُنْـــــزَِل زَبـُـ ــــْن َرَمَضـــ ـــْت ِمـ لَـــــًة َمَضــ ــَرَة لَيـْ ــَالَث َعْشـــ ــي ثَـــ ـــَالُم ِفـــ ــ ـــِه السَّ ــ ـــى َعلَْي ـــى ِعيَســ ْنِجيـــــَل َعَلــ ـــزَِل اْإلِ ــ ـــرََة َوأُْن ـــاِن َعْشــ وُر َداُوَد فِـــــي َثَمــ
ــــ ـ ـــى ُمَحمَّ ــ ــــاُن َعَل ـــزَِل اْلُفْرقَـ ــ ـــاَن َوأُْن ــْن َرَمَضــ ــــْت ِمـــ ــنْ َمَضـ ــرِيَن ِمـــ ــــِة َواْلِعْشـــ ــي الرَّاِبَعـ ـــ ـــلََّم ِف ــــِه َوَســ ــُه َعَلْيـ ــلَّى اللَّـــ ـــتٍّ   ٍد َصـــ ــاَن ِلِســ ــ ــْهِر َرَمَضـ ــ َشـ

  (تفسير البغوي)  بَِقيَن بـَْعَدَها
 

JpÀ-B³ A-h-X-c-W-̄ n-sâ hmÀ-jn-I-am-Wv d-a-fm-\nÂ B-N-cn-¡-s -̧Sp-¶-sX-¶v ]-d-
bmw.    

َلِة اْلَقْدرِ  َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنذِ (القدر)  إِنَّا أَنـَْزْلَناُه ِفي لَيـْ  (الدخان)  رِينَ إِنَّا أَنـَْزْلَناُه ِفي لَيـْ

AXp-sIm-−v \-½p-sS ap³-Km-an-I-sfÃmw d-a-fm³ h-¶mÂ JpÀ-B-\n-¶v {]-tXy-I Øm-
\w sIm-Sp-̄ n-cp¶p. Nn-e D-Zm-l-c-W-§Ä t\m-¡p-I.   

ــ ــاُه ِجْبرِيــ ــا َيكــــوُن ِفــــي َرَمَضــــاَن، ِحــــيَن يـَْلَقــ ــَوُد َمــ ــاَن َأْجــ ــَوَد النَّــــاِس، وََكــ ــه عليــــه وســــلم، َأْجــ ــلى اللــ ــِه صــ ــاَن َرُســــوُل اللــ ُل وََكــــاَن يـَْلَقــــاُه َكــ
ـــْن َرَمَضــــاَن،  ــٍة ِمــ لَـــ ـــلِّ لَيـْ ــــي ُكــ ــُه الُقـــــْرآنَ ِف ــه و  فـَُيَداِرُســـ ـــه عليـــ ــلى اللــ ــِه صــ ــوُل اللـــ ـــَلةِ فـََلَرُســـ ـــرِّيِح اْلُمْرَســ ــــاْلَخْيِر ِمـــــَن الــ ــَوُد ِب ـــق  ســـــلم َأْجـــ (متفــ

  عليه)

ــي  ــائتين فـــ ـــرأ بالمـــ ــارئ يقــ ــان القـــ ـــان، فكـــ ـــهر رمضــ ـــي شــ ــا بالنـــــاس فــ ــ ــداري أن يؤمـ ـــا الـــ ـــن كعـــــب وتميمــ ـــي بــ ـــد أمـــــر أبــ ــر قــ ــان عمـــ وكـــ
  ركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إال قرب الفجر.

ــ ـــ ــال الربي ــــد قـــ ــــويطي أحـ ـــان البـ ـــالة وكــ ـــي الصــ ـــك فــ ـــل ذلــ ـــرة كــ ـــتين مــ ــان ســ ــ ـــــي رمضـ ــرآن ف ــــتم القـــ ــه يخـ ـــ ــه الل ــــافعي رحمـــ ــــان الشـ ع كـ
  (احياء) أصحابه يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرة

ـــه إذا د ــه اللـ ـــان مالــــٌك رحمــ ــاِم. وكـ ــاُم الطَّعــ ــالوُة القــــرآِن وإْطَعــ ـــو تــ ــا هـ ــول إنمــ ــاُن يقــ ــَل رمضــ ــه إذا دخــ ـــَل كــــان الزُّْهــــرِيُّ رحمــــه اللــ خـ
ــان قتــــادُة رحمــــه اللــــه يْخــــِتم القــــرآَن  ــرآِن مــــن المْصــــحف. وكــ رمضــــاُن تــــرَك قــــراءَة الحــــديِث َوَمَجــــالَس العلــــِم وأقَبــــل علــــى قــــراءِة القــ
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ــان إبــــراهيُم الَنخِعــــيُّ رحمــــه  ــي كــــلِّ ليلــــٍة. وكــ ــلِّ ثــــالٍث وفــــي العْشــــِر األخيــــر منــــه فــ ــاٍل دائمــــاً وفــــي رمضــــاَن فــــي كــ ــلِّ ســــبِع ليــ فــــي كــ
  رآن في رمضان في كلِّ ثالِث لياٍل وفي العشر األواِخِر في كلِّ ليلتيِن.الله يختم الق

ـــالوة  ــى تــ ـــم، وأقبـــــل علـــ ــل العلــ ــة أهـــ ـــديث ومجالســـ ــراءة الحــ ــــن قـــ ــر مـ ــــان يفـــ ـــل رمضـ ـــك إذا دخــ ــان مالــ ــم: كـــ ــن عبـــــد الحكـــ ــال ابـــ قـــ
  القرآن من المصحف.

  ابَه.وكان زُبيٌد الياِميُّ إذا َحَضَر رمضاُن أحضَر المصاحَف وَجَمَع إليه أصح
 

F-§-s\-bm-Wv JpÀ-B-\p-am-bn {]-tXy-Iam-b H-cp B-ß_-Ôw \-ap-¡v kr-ãn-¡m-\m-
hp-I? A-Xn-\v {]-[m-\-am-bn A-©p Im-cy-§Ä {i-²n-̈ mÂ a-Xn. (hn-i-Zo-Ic-Ww ]-c-
amh-[n Ip-d-¡p-¶p) 

H-¶v, \n-c´-cw JpÀB³ Hm-Xn-s¡m-−n-cn-¡p-I. C-Xn-s\ lr-Z-b-̄ n-sâ Xp-cp-¼v I-f-
bm-\p-Å amÀ-K-am-bn-«m-Wv {]-hm-N-I³(kz) ]Tn-̧ n-̈ n-«p-Å-Xv.   

ــــابه  ـــد إذا أصـ ــدأ الحديــ ــــا يصـــ ــــوب تصـــــدأ كمـ ــذه القلـ ــلم : إن هـــ ــه و ســـ ــ ـــه عليـ ـــلى اللــ ــه صــ ــول اللـــ ـــال رســـ ــال : قــ ــــر قـــ ــن عمـ ــ ــن ابـ عـــ
  (بيهقي) الماء قيل : يا رسول الله و ما جالؤها قال : كثرة ذكر الموت و تالوة القرآن

ـــن ــعود وعـــ ـــ ـــن مسـ ــــه ابـــ ــــه أنَّــ ــه عنــ ـــ ـــي اللـ ــــلم  رضـــ ـــه و ســ ــــه عليـــ ــــلي اللــ ـــاَل:  صــ ــذا«قـــ ـــ ــا  إنَّ هـ ـــ ـــه مـ ـــ ـــاقبلوا مأُدبـََت ــِه فـــ ـــ ــــُة اللـ ــرآَن مأُدبــ ــ القــ
ـــ ـــاٌة ِلَمــــْن اتَّبَعـ ـــِه ونجـ ـــَك بِـ ـــْن تمسَّـ ــافُع، عصــــمة ِلَمـ ــفاُء النــ ــيُن، والشــ ــيُن والنــــوُر المبــ ــُل اللــــِه المتــ ــرآن حبــ ــذا القــ ـــتطعتُم، إنَّ هــ ُه، ال اسـ

ــر  ــن كثـــ ـــُق مـــ ــ ــه، وال َيْخَل ــــي عجائبـــ ــوَُّم، وال تنقضـ ـــَوجُّ فيقـــ ـــتـَْعَتب، وال يعــ ـــُغ فـَُيســ ـــِه يزيــ ِــ ــــأُجرُُكم علـــــى تالوت ــه يَـ ــــإنَّ اللـــ ــوه فـ ـــْرَداَد، اتلُـــ ــ ِة التـَّ
  رواه الحاِكم.» كلَّ حرٍف عْشَر حسناٍت. أَما إني ال أقوُل الم حرٌف ولِكْن أِلٌف حرٌف وَالٌم حرٌف وميم حرفٌ 

ـــا ــلََّم قــ ــــِه َوَســـ ـــُه َعَلْي ـــيَّ َصــــلَّى اللَّــ ـــه أنَّ النبــ ـــه عنــ ــي اللـ ـــَة رضـــ ــي أَمامـ ـــن أبـــ ــلم عــ ـــحيح مســ ــــي صــ ـــوَم «ل: وف ـــه يـــــأتي يــ ــَرؤوا الُقـــــرآَن فإنـ ــ اقـْ
  ».القيامِة شفيعاً ألصحابهِ 

 

c−v, JpÀ-B³ ]Tn-¡p-I.  

ـــاَل:  ــِه َوَســـــلََّم قــ ــلَّى اللَّـــــُه َعَلْيـــ ـــيَّ َصـــ ـــه عنـــــه أنَّ النبــ ـــي اللــ ـــَة بـــــن عـــــامٍر رضــ ــن عقبــ ــتعلَّم أو «عـــ ــجِد فـََيـــ ــى المســـ ــدُكْم إلـــ ـــال يْغـــــدو أَحـــ أفــ
ـــا ــــْن نــ ــُه ِمـ ـــ ـــٌر َل ــلَّ َخيــ ـــزَّ وَجـــ ـــه عــ ــاب اللــ ـــْن كتـــ ـــيِن مــ ـــَرأ آيتــ ـــْن فيْقــ ــع ومــ ــــْن أربَـــ ـــه ِمـ ــــر لــ ــــٌع خيـ ــالٍث، وأربـ ـــن ثـــ ــه مــ ـــٌر لـــ قتين، وثـــــالٌث خيــ

  (مسلم)  »أْعدادهنَّ من اِإلِبلِ 
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ــِه َوَســــلََّم قَــــاَل:  ــي َصــــلَّى اللَّــــُه َعلَْيــ ــي اللــــه عنــــه أنَّ النبــ ــلم أيضــــاً عــــن أبــــي ُهرَيــــرَة رضــ ــوٌم فــــي بيــــٍت «وفــــي صــــحيح مســ ــَع قــ ــا اْجتَمــ مــ
ــاَب  ـــ ــــوَن كتــ لُـــ ــِه يـَتـْ ـــ ــــوِت اللــ ــْن بُيـــ ـــ ـــُة ِمــ ـــ ـــتهُم المالئكـ ــُة وحفَّــــ ـــ ــْيتُهُم الرحمــ ـــ ــِكينُة وَغِشــ ـــ ــيهُم الســ ـــ ـــْت علــ ــ َــ ــــنَـُهم إالَّ نـَزَل ـــ ــونَُه بـَيـْ ـــ ــه ويَتدارســ ـــ اللــ

    ».َوذََكَرُهْم الله فِيَمْن عنده
  عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

ــذ نصــــف القــــر  ــث النبــــوة و مــــن أخــ ــرآن و عمــــل بــــه فقــــد أخــــذ أمــــر ثلــ ــث القــ ــن أخــــذ ثلــ ــف النبــــوة و مــــن مـ ــد أخــــذ أمــــر نصــ آن فقــ
  (بيهقي)أخذ القرآن كله فعمل به فقد أخذ النبوة كلها 

 

aq¶v, JpÀ-B-\n-s\-̧ -änbpw A-XnÂ A-S-§n-bn-cn-¡p-¶ A-Zv-̀ p-X-§-sf-̧ -ä-nbpw Nn-́ n-
¡p-I.   

ـــا َفاُلَهــ ــوٍب أَقـْ ــى قـُلُـــ ـــْرآَن أَْم َعَلـــ ــَدبـَُّروَن اْلُقــ ــ ــَال يـَتَـ ــــو اْألَلْ    (محمـــــد) أَفَـــ ــــذَكََّر أُولُـ ــدَّبـَُّروا آيَاتِـــــِه َولِيَـتَـ ــ ــــاَرٌك لِيَـ ـــَك ُمبَـ ــ ــاُه إِلَْي َزْلَنـــ ــاٌب أَنـْ ـــابِ ِكَتـــ  َبــ
ــــِه ، َوَحرِّ (ص) يقــــول  ــــَد َعَجائِِب ــــوا ِعْن ــــْعِر ، ِقُف ــذَّ الشِّ ــُذوُه َهــ ــــدَّْقِل ، َوال تـَُهــ ـــَر ال ــــُروُه نـَثْــ ثـُ ـــاَل : ال تـَنـْ ـــُعوٍد قَـ ـــن َمْسـ ــوَب ، ابْـ ـــِه اْلُقلُــ ــوا بِـ ُكــ

  .َوال َيُكْن َهمَّ َأَحدُِكْم آِخَر السُّورَة
 

H-cp I-hn ]m-Sp-¶p.    

  فتدبّر القران ِان ُرمت الهدي 

  فالعلم تحت تدبّر القران                
 

B-tem-Nn-¡p-¶-hÀ-¡v Iu-Xp-Ihpw B-Ý-cyhpw \Â-Ip-¶ F-{X-sb-{X hn-j-b-§-fm-
Wv JpÀ-B-\nÂ A-S-§n-bn-«p-Å-Xv? (C-hn-sS Nn-e D-Zm-l-c-W-§Ä Nq-−n-¡m-Wn¡mw). 

\mev, JpÀ-B-\nÂ \n-¶v I-gn-bp-¶ Ip-d-ª `m-K-§Ä a-\:]mT-am-¡m³ {i-an-¡p-I. 
JpÀ-B-\nÂ \n-¶v H¶pw a\Ên-enÃm-̄ h³ s]m-fn-ª ho-Sp-t]m-se-bmWv, {]-hm-N-
I³ ]Tn-̧ n-̈ n-«p-−-tÃm. A-sXm-sSm-̧ w ]Tn-̈  `m-K-§Ä a-d-¡m-Xn-cn-¡m³ {]-tXy-I I-
Wn-i-X ]p-eÀ-̄ p-Ibpw th-Ww.    

ــا ِمــــْن َأِميــــِر َعَشــــَرٍة ِإالَّ  ــُه قَــــاَل : َمــ ــلََّم أَنَّــ ـــُه َعَلْيــــِه َوَســ ــلَّى اللَّـ ــِن النَِّبــــيِّ َصــ ـــاَدَة ، َعــ ــِن ُعبَـ ــ ــْعِد ْب ـــْوَم اْلِقَياَمــــِة َال َعــــْن َســ ــَه َمْغلُــــوًال يـَـ  أَتَــــى اللَّــ
 (احمد) ْن َأَحٍد تـََعلََّم اْلُقْرآَن ، ثُمَّ َنِسَيُه ِإالَّ َلِقَي اللََّه َأْجَذمَ يُْطِلُقُه ِإالَّ اْلَعْدُل ، َوَما مِ 

A-©v, JpÀ-B-\n-\-\p-k-cn-̈ v \-½p-sS Po-hn-Xw Nn-«-s -̧Sp-̄ m³ {i-an-¡p-I.    

ــ ـــِه َصــــلَّى اللَّــ ــــوُل اللـ ـــاَل َرُس ــاَل : قَـ ــــُه ، قَــ ـــَي اللَّــــُه َعْن ــِه َرِضـ ــ ــــْن أَبِي ـــَدَة اَألْســــَلِميِّ ، َع ــــِن بـَُريْـ ـــِه ْب ــِد اللـ ــ ــــْن َعْب ــَرأَ َع ــــْن قـَــ ــلََّم : َم ــــِه َوَســ ُه َعَلْي
ـــ ـــــْمِس ، َوُيْكَســـــىاْلُقــ ــــْوِء الشَّ ـــُل َضـ ــْوءُُه ِمْثــ ـــوٍر َضـــ ــــا ِمـــــْن نـُـ ــِة َتاًجـ ــْوَم اْلِقَياَمـــ ـــِبَس يـَـــ ــ ــِه أُْل ـــَل بِـــ ـــوُم  ْرآَن َوتـََعلََّمـــــُه َوَعِمــ ــاِن الَ يـَُقــ ـــِه ُحلَّتَـــ ــ َواِلَدْي

نـَْيا فـَيَـُقوَالِن : ِبَما ُكِسيَنا ؟ فـَيـَُقاُل : ِبَأْخِذ َوَلدُِكَما اْلُقْرآَن    (حاكم)ِبِهَما الدُّ
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ــه :  ــن رضــــي اللــــه عنــ ــِه َحِمــــَد اللــــَه يقــــول الحســ ــِإنَّ َوافَــــَق ِكتَــــاَب اللــ ــُه ، َوَعملَــــُه َعلَــــى ِكتَــــاِب اللــــِه ، فَــ ــَداً َعــــَرَض نـَْفَســ َرِحــــَم اللــــُه َعْبــ
  ، َوَسأََلُه الزِّيَاَدَة ، َوِإْن َخاَلَف ِكَتاَب اللِه َأْعَتَب نـَْفَسُه ، َوَرَجَع ِمْن َقرِيٍب .

ــــْرآَن ، وَ أنَّ  ــــَم اْلُقـ ـــٍة ، فـََعظـَّ ــ ـــْن َثالثَِمائ ــ ــــٌب ِم ــــْم َقرِيـ ــْرآَن ، َوُهـ ـــ ــــرَأُوا اْلُق ـــِذيَن قـَـ ــَع الـَّـ ــ ــــَعرِيَّ َجَمـ ــى اَألْشـ ـــ ــــا ُموَس ـــْرآَن  أبَـ ــــَذا اْلُقــ ـــاَل : ِإنَّ َهـ ــ َق
ـــِبْعُكمْ  ــْرآَن ، َوال يـَتَّـ ــ ــــاتَِّبُعوا اْلُق ــــْيُكْم ِوْزراً ، َف ــــاِئٌن َعَل ـــاِئٌن َلُكــــْم َأْجــــراً ، وََك ـــاِض اْلَجنَّــــِة ،  َكـ ــى رِيَـ ــِه َعَلــ ــ ـــَبَط ِب ـــْرآَن َهـ ـــْع اْلُقـ ـــُه َمــــْن اِتَّبِـ ، فَِإنـَّ

  َوَمْن اتـَّبَـَعُه اْلُقْرآُن زَخَّ ِبِه ِفي قـََفاُه ، فـََقَذَفُه ِفي النَّاِر .
ُلونَُه َحقَّ ِتالَوتِِه « َعْن ُمَجاِهٍد ِفي قـَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ    اَل : يـَْعَمُلوَن ِبِه َحقَّ َعَمِلِه .) ، قَ 2/121اْلبَـَقَرُة »( يـَتـْ

ـــاَل :  ــ ــلََّم ، فـََقـ ـــ ــِه َوَسـ ـــ ــُه َعَلْيـ ـــ ــلَّى اللـ ـــ ـــِه َصـ ــوُل اللـــ ـــ ــــا َرُسـ ــ َن ــــرََج َعَليـْ ـــرُِئ ، ِإْذ َخــ ــ ـــُن نـَْقتَـ ــا َنْحـــ ـــ نَـ ــٌد ، « بـَيـْ ـــ ــــِه َواِحـ ـــاُب اللــ ـــ ـــِه ، ِكَت ـــُد للـــ اْلَحْمـــ
ــــرَ  ــ ـــَوُد ، اقْـ ــ ــُر َواَألْس ــيُكْم اَألْحَمــــ ـــ ــــاُر ، َوِف ــيُكْم اَألْخَيــ ـــ ــا َوِف ــــُه ، َكَمــــ ــــوَن ُحُروفَــ ــُه ، يُِقيُمـ ــَواٌم يـَْقَرأُونَــــ ـــ ـــْأِتي أَقـْ ـــَل َأْن يَـــ ـــَرأُوا قـَْبــ ـــ ــْرآَن ، اقـْ ــ أُوا اْلُقـ

  » .يـَُقاُم السَّْهُم ، ال ُيَجاِوُز تـََراقِيِهْم ، يـَتَـَعجَُّلوَن َأْجرَُه ، َوال يـََتَأجَُّلوَنُه 
ــلعم  ـــاِوزَ « يقـــــول صـــ ــــى ُيَجــ ـــدِّيُن َحتَّـ ــَذا الــ ــُر َهـــ ــ ــَرأُوَن  َيْظَهـ ــــْوٌم يـَْقـــ ـــْأِتي قـَـ ـــمَّ يَــ ــِه ، ثُــ ـــبِيِل اللـــ ـــي َســ ـــِل ِفــ ــ ــاَض بِاْلَخْي ــى ُيَخـــ ــــاَر ، َوَحتَّـــ اْلِبَحـ

ــــُم ِمنَّــــا !  ـــْن َأْعَل ــا ! ، َفَمـ ــَرأُ ِمنَّــ ــ ــــْن أَقـْ ـــْرآَن ، َفَم ــــا اْلُقـ ــْد قـََرْأَن ــ ـــالُوا : َق ـــَرأُوُه قَـ ــــِإَذا قـَـ ـــْرآَن ، َف ــى َأْصــــَحاِبِه ،» اْلُقـ ــ ــــَت إَِل ُــــمَّ اْلتَـَف ـــاَل :  ، ث فـََقـ
ــٍر ؟ «  ـــ ـــْن َخْي ــَك ِمــ ـــ ــــي أُولَِئ ــَرْوَن فِـ ـــ ــــْل تـَ ــــاَل : » َهـ ــــاُلوا : ال ، قَــ ـــْم « ، قَـ ــَك ُهـــ ـــ ــــِة ، َوأُولَِئ ـــِذِه اُألمَّـ ــ ــــْن َه ـــَك ِمـ ــْنُكْم ، َوأُولَئِــ ـــ ــــَك ِم َفُأولَئِـ

  » .َوُقوُد النَّاِر 
ــلُ  ــِة ، وََكــــاَن الرَُّجــ ــ ــِذِه األُمَّ ــا َصــــْدُر َهــ ــاَل : ُكنَّــ ــ ـــَر َق ــِن ُعَمـ ــا َمَعــــُه  َعــــْن اْبــ ــِه َوَســــلََّم َمــ ــ ــَحاِب َرُســــِوِل اللــــِه َصــــلَّى اللــــُه َعلَْي ــاِر أْصــ ــْن ِخَيــ ِمــ

ــَل بِــــِه ، َوإِ  ـــوا اْلَعَمــ ــيًال َعَلــــْيِهْم َوُرزِقُـ ــاَن اْلُقــــْرآُن ثَِقــ ــْبَه َذلِــــَك ، وََكــ ــْن اْلُقــــْرآِن ، َأْو ِشــ ــورََة ِمــ ــ ـــْيِهُم ِإال السُّ ــِة ُيَخفَّــــُف َعلَـ ــ ــِذِه اُألمَّ ـــَر َهــ نَّ آِخـ
  اْلُقْرآُن ، َحتَّى يـَْقَرآُُه الصَِّبُي َواَألْعَجِميُّ ، َفال يـَْعَمُلوَن ِبِه .

ــلعم  ــال صـــ ـــ ـــَراِقيَـُهْم « ق ــــاِوُز تـَــ ــاُء ، ال ُيَجـ ــ ـــَرُب اْلَمــ ــ ـــا ُيْش ــَربُوَنُه َكَمـــ ـــ ــــْوٌم ، َيْش ـــْرآَن قـَـ ــــَذا اْلُقـــ ــــرَِثنَّ َهـ ـــول » لََيــ ـــُعوٍد يقـــ ــــُن َمْســـ ــــِه بْـ ــُد اللــ ـــ َعْب
ــــهِ  ــ ــــِه َعَلْي ـــُة اللــ ــُرونَ  َرْحَمـــ ـــ ــاُس ُمْفِطـ ـــ ــارِِه ِإَذا النَّـ ـــ ــاِئُموَن ، َوبِنَـَهـ ـــ ــاُس نَـ ـــ ــــِه ِإَذا النَّـ ــ ــَرَف بِِليِل ـــ ــــْرآِن َأْن يـُْعـ ــ ـــِل اْلُق ـــ ــــي ِلَحاِم َبِغــ ـــِه ِإَذا  : يـَنـْ ـــ ، َوِبَوَرِع

ـــونَ  ــ ــاُس يـَْفَرُحـ ــِه ِإَذا النَّــــ ـــ ــــالُوَن ، َوِبُحْزنِـ ــ ــــاُس َيْخَت ـــِعِه ِإَذا النَّــ ــ ــوَن ، َوبِتَـَواُضـ ـــ ــاُس َيْخِلطُـ ــــْمِتِه  النَّــــ ـــَحُكوَن ، َوِبَصــ ـــاُس َيْضـــ ـــِه ِإَذا النَّـــ ، َوبُِبَكائِـــ
  ِإَذا النَّاُس َيُخوُضوَن .

ـــالً  ــــُه َعْمــ ـــاُس ِقَراَءتَـ ــــَذ النَّــ ـــِه ، فَاتََّخـ ــ ــــْرآُن لِيـُْعَمـــــَل ِب ــــَزَل اْلُقـ ـــا نـَـ ــوُل : إِنََّمــ ــران"  اْلُفَضـــــْيَل يـَُقـــ ـــة القـــ ـــالق حملــ ــاب "اخــ ــن كتـــ (االقتبـــــاس مـــ
  لالجّري)

 

C-h {]m-hÀ-̄ n-I-am-¡m³ {i-an-̈ mÂ \mw AÃm-lp-hn-sâbpw JpÀ-B-\n-sâbpw B-
fpI-fm-sW-¶v sh-¡mw.   

ــسٍ  ــ َعــــْن أَنَــ ــْن النَّــــاِس َفِقيــــَل َمــــْن َأْهــــُل اللَّــ ــلَّى اللَّــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلََّم ِإنَّ لِلَّــــِه َأْهلِــــيَن ِمــ ــُل اْلُقــــْرآِن قَــــاَل قَــــاَل َرُســــوُل اللَّــــِه َصــ ــنـُْهْم قَــــاَل َأْهــ ِه ِمــ
ــُل اللَّــــهِ  ــــْم َأْهــ ـــد) ُه ـــلى ا     (احمـ ـــه صـ ـــول اللـ ــا رسـ ــــال: خــــرج علينــ ــــه ق ــــه عن ـــريح الخزاعــــي رضــــي الل ـــي شـ ــلم عــــن أبـ ـــه وســ ــه عليـ ــ لل

ـــه  ــرآن ســــبب طرفـ ــذا القــ ـــال: فــــإن هــ ــالوا: نعــــم، قـ ــول اللــــه، قــ ــيس تشــــهدون أن ال إلــــه إال اللــــه وأنــــي رســ ـــروا ألــ فقــــال: أبشــــروا وأبشـ
  (ابن حبان)  بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا
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ـــمعان  ــن ســـ ــواس بــــ ــــه  -النــــ ــه عنــ ــــي اللــــ ــولَ  -رضــ ــمعُت رســــ ــ ــــال : ســ ـــه  : قــ ــلم-اللـــ ــه وســــ ــه عليــــ ـــلى اللــــ ــول :  -صـــ ـــوم «يقــــ ــْؤَتى يـــ يـُــــ
ــران  ــرة وآل عمـــ ـــورُة البقـــ ـــه ســ ــدنيا تـَْقُدُمــ ــي الـــ ــه فـــ ـــون بـــ ـــانوا يعملــ ـــذين كــ ــه الــ ــالقرآن وأهِلـــ ـــة بـــ ـــه  -القيامــ ـــوُل اللــ ــا رســ ــرب لهمـــ -وضـــ

ـــه وســـــلم ـــلى اللـــــه عليــ ـــُد  -صــ ــا َنِســـــيُتهن بعــ ــال مـــ ـــة أمثـــ ـــان  -ثالثــ ـــا َغَماَمتــ ــان  -قـــــال : كأنهمــ ـــوْ  -أو ظُلَّتـــ ـــْرق، َســ ـــا َشــ َداَواِن بينهمــ
، ُتحاّجان عن صاحبهما   أخرجه مسلم.». أو كأنهما ِخْرَقان من طير َصَوافَّ
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