
  �سم هللا الرمحن الرحمي

  والصالة �ىل احلب+ب املصطفى والنيب ا#تىب س�يد� محمد �ليه ٔ�فضل الصالة ؤ�مت ال�سلمي

  شهر القرءان ...رمضان

رمضان شهر القرءان، عبارة كثريا ما مسعناها وEسمعها يف �دة مAاس�بات ومن خمتلف الشخصيات، حىت ٔ�ن املرء لي9ال من 
�ىل تالوته وي�سابقون  Yالل الشهر الفضيل ٔ�شهر الس�نة ال �القة لها Mلقرءان، فرتى املسلمني يقQلونكرثة التكرار ٔ�ن Mيق 

جتويد القرءان، فهل حقا ٔ�ن ارتباط رمضان حفظ و مسابقات  تنظمي ، حىت القAوات الفضائية ت�Aافس يفخ_هتم [يف �دد 
ٔ�م ٔ�ن  هناية رمضان ٕاىل مشاlm اليومgة وkٔمنا قد حصل كفايته مAه؟ Mلقرءان ارتباط تالوة وجتويد مكhفة فgه لي9لو املرء بعد

   اtٔمر mري ذr؟

يَ  َرَمَضانَ  َشهْرُ "ل+س عبثا ٔ�ن يقول هللا س�بvانه وتعاىل  ِ ِّلن{اِس  ُهًدى الُْقْر�ٓنُ  ِفgهِ  ���ِزلَ  ا~{ Aَاٍت  � ِّ نَ  َوبَ+  فََمن َوالُْفْرقَانِ  الُْهَدى ّمِ
هْرَ  ِمAُمكُ  َشهِدَ  ةٌ  َسَفرٍ  �ََىل  ��وْ  َمرِيضاً  َاكنَ  َوَمن فَلَْيُصْمهُ  الش{ نْ  فَِعد{ مٍ  ّمِ  َوِلُتْمكِلُواْ  الُْعْرسَ  ِ�ُمكُ  �ُرِيدُ  َوالَ  الْ+ُْرسَ  ِ�ُمكُ  اّ�ُ  �ُرِيدُ  ��َخرَ  ���{
ةَ  واْ  الِْعد{ ُ ف�ٔن �ركز هللا س�بvانه وتعاىل �ىل تقر�ر ٔ�ن الشهر ا~ي �زل فgه ، "�َْشُكُرونَ  َولََعل{ُمكْ  َهَدامكُْ  َما �ََىل  اّ�َ  َوِلُتَكّربِ

القرءان، �ىل اخ�الف تفاسري العلامء ملعىن التزنيل، اكن يف شهر رمضان ٔ�مر [ دال� �ىل ارتباطهام ببعض ارتباطا وثيقا، ؤ�ن 
يه طبيعة ت¦ العالقة؟ ٔ�و tٔMحرى م�اكمل فال يمت ٔ��ر الصوم ٕاال Mلقرءان والعكس كذr حصيح، مفا  ٔ��رهام يف إالEسان

  ªيف �لينا ٔ�ن نتعامل مع القرءان Yالل شهر رمضان حىت نصل ٕاىل ا�tٔر املرجو؟

انطالقا من ¶ق�ناع الراخس ب�ٔن جوهر اtٔمور و³هبا اكمن يف اtٔعامق، و�لوصول ٕاىل معق املفاهمي حنتاج ٕاىل ٔ�كرث من جمرد 
¼ىل لنا احلمكة ا«فgة وراءها، فا~ي تت ³هتا مرة تلو ٔ�خرى ل لينا حفصها وت�ٔملها ومساءالقQول Mلتفاسري ال¸س�يطة اجلاهزة بل � 

نبحث عنه عند ٕاÀرة إالشاكلية املتعلقة Mرتباط القرءان �شهر رمضان هو السعي لفهم طريقة الت�ٔثري والرشوط الالزمة �لت�ٔثري 
tٔجر فgه يتضاعف و الصامئ حريص �ىل ¶غتنام من شهر ، فاالكتفاء ب�ٔن شهر رمضان شهر تالوة القرءان tٔن ااملتبادل

�سطيvا �لفهم بل س�يعوقAا عن الوصول ٕاىل ا�لب واجلوهر املرجو من وراء  ء حصيف�ه Mحلس�نات ل+س فقطرمضان مبل
  .قرءانا~ي هو املقصد والغاية من وراء �رشيع الصيام يف الشهر ا~ي �زل فgه ال القر�ٓنالتفا�ل بني صيام رمضان وتالوة 

لٕالËابة عن هذا ال�ساؤل �لينا ٔ�ن نعيد تعديل نظرتنا �لقرءان من جمرد كتاب تنال اtٔجر والربكة من جراء تالوته ٕاىل النظر 
ري نفسا سلمية، فالقرءان �امل �ليك م من عيوهبا لتصقوّ ٕاليه �ىل ٔ�نه Ïاز لكشف العيوب وتقدمي احللول �لنفس اللكيÌ حىت تُ 

ل معه، �امل تدYل فgه هبمومك و�ٓالمك بتطلعاتك و�ٓماMٕ ،rشاكالتك و�ساؤالتك، القرءان ل+س جمرد اÔخول فgه والتفا�
 r لها وبواطهنا ف�تكشفYٓخر، عوامل م�عددة جتع¦ تغوص فهيا ف�ك�شف دواt كتاب من ورق بل بوابة تنق¦ من �امل

فالقرءان تقرؤه ويقرؤك، تت9اطب معه وتتvاور، يؤEسك ، حقgقة الوجود ورسه وال Ùك�في Mلعمل بظاهر احلياة اÔنيا
يواس�يك يف�ح r اtٓفاق وبه تطمنئ نفسك، واكتفاؤك بتالوة احلروف وحساب احلس�نات املقابÌ لعدد احلروف املتلوة هو 

  .اكتفاء ب�ٔقل احلظوظ اك~ي غطس رËليه يف شاطئ احمليط وظن ٔ�نه قد بلغ

ة املند�رة، ف9gربك عن ٔ�حوالها ومدى القوة اليت بلغهتا وªيف ٔ�هنا äادت عن الطريق، القرءان ينق¦ لعامل اtٔقوام السابق
ªيف تعاملوا مع الهدي ا~ي é�ٔمه مع اtٔن¸gاء والرسل وªيف ٔ�ن قÌ مهنم ءامAت ك عن الرسل اليت ٔ�رسلت ٕا³هيم و وحيدث



هللا �ىل قصة بدء اخللق مع ٔ�ب+Aا �ٓدم وعن فغمنت وكرثة غرهتم احلياة اÔنيا فضلوا وYابوا، ف�قف Yالل تالوتك لك�اب 
اtٔمر  التكرمي ا~ي حظي به من جسود املالíكة [، ٔ�ما ٕابل+س ا~ي اكن من اجلن فقد ام�نع عن السجود ظنا مAه ٔ�ن يف

ٔ�نه ٔ�فضل من هذا الاكíن ا~ي Yلق من طني وهو ا«لوق من �ر، وEيس ٕابل+س ٔ�ن يف السجود مفاضÌ ب+Aه وبني �ٓدم و 
¼ابة tٔمر اخلالق، فاس�تحق ا�لعنة ٕاىل يوم ا�Ôن، ومن ت¦ ا�لحظة، اليت مل حترضها، انطلقت حاكية إالEسان يف عامرة س�تا

اtٔرض ؤ�دائه لواجب اخلالفة املنوط به من قQل Yالق الساموات واtٔرض يف ظل Ùرصد ٕابل+س ؤ�عوانه [ وعزمه �ىل جره 
مع ٔ�قواôم، وخمتلف احملن اليت القوها مهنم ومه ا~�ن �ريدون تنجيهتم من  والرسل معه ٕاىل قاع اجلحمي، لتتواىل قصص اtٔن¸gاء

�ذاب عظمي مقمي، حفني ت÷�قل ٕاىل ت¦ العوامل اليت مل Ùكن äارضا فهيا ف�كون اكلشاهد �ىل ت¦ اätٔداث ف�شعر بوäدة 
 تعرف مدى قساوة مصري الضالني والنعمي رسا� إالميان وتتعرف �ىل مدى مشقة ساليك درب الهداية مث Ùكمتل الصورة äني

  .ا~ي ي÷�ظر الطائعني

القرءان ينق¦ ٕاىل �امل ملكوت الساموات واtٔرض، فرتحتل معه ٕاىل �ٓفاق الكون السحيق وٕاىل ٔ�عامق ا«لوقات اÔقgقة 
EtٔMس مع هذا الكون ويدعوك لت�ٔملها وت�ٔمل بديع صنعها والبحث عن حاكية بدء Yلقها واtٔطوار اليت مرت �لهيا، ل�شعر 

شساعته وا�سا�ه، حفني ختضع ٕالرادة هللا وتلوذ حبامه ٕامنا ٔ�نت تلوذ حبمى ذا الكون وخسره r �ىل فا~ي Yلقك Yلق ه
وإالحساس  تغىش قلبك وÙزول عنك الوحشة والطم�ٔن+AةÙكون يف اEس¼ام مع Mيق الكون ف�شعر tٔMمان و  ،م¦ امللوك

  .Mلغربة

اليت �ليك غش�ياهنا واك�شاف معاملها وعرض نفسك �لهيا، �امل معرفة هللا س�بvانه وتعاىل، فا� يعرفAا  من العوامل املهمة
مسيع �لمي كام ٔ�نه �ىل لك يشء قد�ر، هللا قاهر فوق  ،حكمي ،�لمي ،رحمي ،بنفسه وعن ما حيبه وما ال حيبه، فا� رمحن

عقاب، هللا حيب عباده احملس�نني الصا�ر�ن املتقني وهللا جيعل عباده، وسعت رمحته الساموات واtٔرض وهو ٔ�يضا شديد ال
، ٕاىل mري ذr من ، جيازي الصا�ر�ن بغري حسابوال حيب لك خمتال خفور لعنته �ىل عباده الاكذبني وال حيب املعتد�ن

  .لو مل �كن يف القر�ٓن �امل ينقلنا ٕاليه ٕاال معرفة هللا س�بvانه فكفى به من �املو  اtٔوصاف

العوامل اليت ميكن ٔ�ن 	سافر ٕاليه قارئ القر�ٓن، mري ٔ�نه ل+س لك من تال �م هللا يف رÌä سفر �رب عوامل  بعض ة منهذه نبذ
القر�ٓن، حفىت يتحقق [ ذr �ليه ٔ�ن 	سمل نفسه اليت بني جAبه لرتحتل �رب خمتلف �ٓي ا~ªر ل�س�تطيع تلمس ت¦ اtٔنوار 

مينع املرء من بلوغها ٕاال ت¦ اtٔدران اليت تعلقت هبا من املعايص وا~نوب ف�كون الس÷gة القادمة من عند �الم الغيوب، وال 
äائال ب+Aه وبني ¶س�تفادة من هدي القر�ٓن، وهذا Mلتvديد اÔور ا~ي يؤديه صوم رمضان فهو يعني الفرد �ىل ÙكQيل 

ٓ تشهوات النفس ف�  ن فرتäل �رب عوامل القر�ٓن ا«تلف، ف�تنور حرر من ربق العبودية لها ليصفو لها اجلو لتتلمس ٔ�نوار القر�
، كام ٔ�ن اجلوع والظم�ٔ جتعل إالEسان 	شعر بصريته و�س�تقمي نفسه العليÌ ف�كون ٔ�قدر �ىل الطا�ة ؤ�شد نفورا عن املعايص

 اليت Mلضعف و¶�كسار فgكون ٔ�رق نفسا ؤ�كرث رغبة يف ال_س العون و¶س�Aاد ٕاىل قوة هللا و�د[ ورمحته ويه احلا�
Ùكون فهيا النفس ٔ�كرث تقQال �لهدي الرMين ولطائفه، فالصيام ٕاذن يؤدي دور املفعل ٔ�و دور إال�زمي ا~ي �كون وجوده 
رضور� حلسن التفا�ل بني النفس ال¸رشية والهدي القر�ٓين وËtٔل هذا اكن ارتباط القران �شهر رمضان، فالقر�ٓن هدي ونور 

تنقت من ٔ�دراهنا ف�ٔصبحت رقراقة قادرة �ىل إالحبار ٕاىل عوامل القر�ٓن املتعددة ف�س�ت÷ري ال تتلمسه ٕاال النفس اليت صفت و 
بصريهتا و�شفى من ٔ�سقاôا، وما �ىل إالEسان بعد ذr ٕاال ٔ�ن حيافظ �ىل هذا النور Yالل Mيق ٔ��م الس�نة Mملداومة �ىل 

  .ٔ�ن يغىش الفؤاد دي املانعة [ املبعدة عن الهالتذªر و¶س�تذاكر وساíر الطا�ات واج�ناب املعايص



äا� الصفاء اليت تطرٔ� �ىل ٔ�نفس�نا لنعرضها �ىل مصvة القر�ٓن �رب السفر ٕاذن رمضان فرصة لنا tٔن نغتمن اtٔجواء الروäانية و 
يف عوامله املتعددة و ¶ك�ساب من ٔ�نواره ولطائفه الرMنية حىت ترتىب نفوس�نا �ىل مهنج القر�ٓن ف�طهر وÙزªو و�س�ت÷ري، 
و�س�تعذب الطا�ة وÙرغب فهيا �س�hقل املعايص وتنفر مهنا، مفىت بلغنا ذr كنا قد ملس�نا حقgقة التقوى اليت من Ë�ٔلها رشع 

  .رمضان ؤ��زل القر�ٓن

 ا�لهم ٔ�عنا �ىل صيام رمضان ٔ�حسن الصيام


