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 الرتغيب يف تالوة القرآن وقيام ليل رمضان
1خالد بن ضحوي الظفريي  

نيِئَاا ِ  ََ ، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنُه وَنْستَنْغِفرُُه، ونَنُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْنُفِسَنا وِمنْن  أَْعَمالِنَنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
نَدُه ََّل َشنرِيَ   َمْن يَنْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِللْ  ْْ َفََل َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إِلَنَه ِإَّلَّ هللاُ َو
ننولُُه،  َُ ننْدا َعْ ننُدُه َوَر َِّ اُنَّلَلااِننِه َوََّل َاُننوُانَّ ِإَّلَّ  يَ   لَننُه، وَأْشننَهُد َأنَّ ََُّمَّ نن َْ َِيَن َُمنُننوا اانََّّلُلننوا اّلِلََّ  أَينَُّهننا الَّنن

 .[102]ُل عمران:  ْم ُمْسِلُمونَ َوأَنْنتُ 
 أَمَّا بَنْعُد:
م عظيم من مواَم الطاع إن شهر ح فيه افتو  ،اضاعف فيه احلسنا  ا ،رمضان مَو
فوس للع ادة يأ الناتهو  ،واصفد فيه مردة الشياطني ريان،واغلِ فيه أبواب الن ا ،أبواب اجلن

ر رمضان يف شه قتهو ل به املسلم وإن من أْسن ما يستغ ،وانشط فيها أكثر ما يكون يف غريه
ن  ث ابتدأ هللااصة ْيخزية فلتَلواه يف هَا الشهر م ،امل ارك من نوافل الع ادا  اَلوة الَّللُر

ن يف شهر رمضان لناس ل ن هدىلَّللُرا}شهر رمضان الَي أنزل فيه  :قال اعاىل ،إنزال الَّللُر
  .{وبينا  من اهلدى والفرقان

ن الكرميوقد كثر الرتغيب يف الكتاب والسن ضل اَلواه ء يف فجا فمما ،ة يف اَلوة الَّللُر
رجون يرْا وعَلنية َقناهم رز  نفَّللوا مماأتلون كتاب هللا وأقاموا الصَلة و }إن الَين ي :قوله اعاىل

ا قرأ هَه طرف إذن موكا .{م ويزيدهم من فضله إنه غفور شكورجتارة لن ا ور ليوفيهم أجوره
ى األشعري عن ويف ا .هَه ُية الَّللراء :اآلية قال  عليه صلى هللا لنيبالصحيحني عن أيب مَو
لم  ن مثل األارجة :قالَو  ."... طيب طعمهارحيها طيب و  ،"مثل املؤمن الَي يَّللرأ الَّللُر

لمصلى هللا عليعن النيب رضي هللا عنه ويف صحيح مسلم عن أيب أمامة  اقرؤوا " :قال ه َو
ن فإنه أييت يوم الَّلليامة شفيعاْ ألصحابه".  الَّللُر
لم عليصلى هللاعن النيب رضي هللا عنه ويف صحيح مسلم أيضاْ عن أيب هريرة  "  :قال ه َو

ونه بين ت عليهم َّل نزلإ ؛همما اجتمع قوم يف بيت من بيو  هللا يتلون كتاب هللا ويتداَر
  .وذكرهم هللا فيمن عنده" ،وغشيتهم الرمحة ،السكينة

ن امل ارك يف هَا الشهر مزية فأين اجملتهدون وأين السابَّللون، خصوصا وأن لك ثرة قراءة الَّللُر
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لم يعارض النيب عليه كان جربيل فَّللد   ،خاصة ن يف رمضان كل َنة مرةصلى هللا عليه َو  ،الَّللُر
 .يه عارضه مراني أتكيداْ واث يتاْ فلما كان العام الَي اويف ف

ن يف رمضان يف الصَلة   ة.الصَل خارجو وكان السلف الصاحل يكثرون من اَلوة الَّللُر
ن يف شهر رمضان مرا  عديدةو  يف  وا هبمقتدفا ،كان مجاعة من السلف خيتمون الَّللُر

ن الكرمي وادبره. اإلق ال على  اَلوة الَّللُر
 وللتَلوة ُداب كثرية منها:
من  والتَلوة ،ن{ه الديني لقال هللا اعاىل }فادعوا هللا خملص ،إخَلص النية هلل اعاىل فيها
 أجل الع ادا  وأفضل الَّللرِب  .
ن وابتغوا به وجه هللا :وقال عليه الصَلة والسَلم  ن ق ل أن أييتوجل م  عز" اقرؤوا الَّللُر

ن يف ، أي يتكلفو ألل ايناسنه ْورواه أمحد  .يتعجلونه وَّل يتأجلونه" ،حِ دْ م يَّلليمونه إقامة الَّللِ قو 
 .يطل ون به أجر الدنياقراءاه و 

 ،ل  قل هذع عند خيشو  ،ويتفهم معانيه ،يتدبر ما يَّللرأ ،أن يَّللرأ بَّلللب ْاضر :ومن ُداهبا
ن كَلم هللا عز وجل. ،ويستحضر أبن هللا خياط ه  ألن الَّللُر

ن على طهارة :من ُداهباو  ُن َّل يَّللرأ الَّللر و  ،وجل  عزألنه من اعظيم كَلم هللا ،أن يَّللرأ الَّللُر
 وهو جنب ْىت يغتسل. 

ن )فإذا قرأ  الَّلل :لَّللوله اعاىل ،اَّلبتداء ِبَّلَتعاذة :ومن ُداهبا طان هلل من الشيِباَتعَ فُر
 وأما ال سملة في سمل أول كل َورة إَّل يف َورة التوبة. ، الرجيم(
ن ويرتمن به، ملا يف الصحيسئِ أن حيَُ  :من ُداهباو  أيب هريرة  ن ْديثمحني ن صواه ِبلَّللُر

لم أنه قال -اَتمع ما :أي–شيء ل)ما أذن هللا  :رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه َو
ن جيهر به(.  كما أذن لنيب ْسن الصو  يتغىن ِبلَّللُر

ن جه ،وإذا كان مع  أْد ْيث اَّللرأ  ،َلاهه أو صراءاقرْا يشوش عليه فَل جتهر ِبلَّللُر
لم ا ، وَّل  بعُضكم بعضْ ؤِذينَّ َل يُ فأَّل إنَّ كلَّكم ُمناٍج ربَّه ، ) :لَّللول النيب صلى هللا عليه َو

 األل اين. وصححه محد( رواه أيرفَعنَّ بعُضكم على بعٍض ِبلَّللراءِة . أو قال : يف الصَلةِ 
ن ارايَلْ  ن ارايَْل( ،ومن ُداهبا أن يرال الَّللُر فيَّللرأ بتمهل دون  ،لَّللوله اعاىل )ورال الَّللُر

ألن ذل  أعون على ادبر معانيه، واَّللومي ْروفه وألفاظه، ويف صحيح ال خاري مفرطة، َرعة 
لم فَّللال كانت ) :عن أنس بن مال  رضي هللا عنه أنه َال عن قراءة النيب صلى هللا عليه َو
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يم ،مداْ  يم ،وميد الرمحن ،بسم هللاميد  ،مث قرأ بسم هللا الرمحن الْر الت أم َلمة  (.وميد الْر َو
لم فَّللالت يم ،كان يَّللطع قراءاه ُية ُية  :عن قراءة النيب صلى هللا عليه َو  ،بسم هللا الرمحن الْر

يم الرمحن ،احلمد هلل رب العاملني وقال  رواه أمحد وأبو داود والرتمَي. (مال  يوم الدين ،الْر
َُّ ابن مسعود: َّل انثروه نثر ال ركوا به الَّلللوب ،عر، قفوا عند عجائ هالشئِ  ََّ وه هَ رمل، وَّل هت  ،ْو

 . (كم ُخر السورةأْدِ  وَّل يكن همُّ 
 ،علىيب األن ر َ حا :ويَّللول ،فيكرب ويسجد ،السجود إذا مر آبية َجدة :ومن ُداهبا

 عه منه.ولرف ،ودهفيكرب لسج ،إَّل إذا كان يف الصَلة ،مث يرفع رأَه بدون اك ري ،ويدعو
فَّللنا لتَلوة  للهم و مي. اَّل َيما يف هَا الشهر الكر ن فاجتهدوا ع اد هللا يف اَلوة الَّللُر
م الرامحني.  ،كتاب  على الوجه الَي يرضي  عنا ن   ولكم يلِبرك هللابرمحت  ي أْر يف الَّللُر

َكر احلكيم.  العظيم ونفعين وإيكم مبا فيه من اآلي  وال
 اخلطبة الثانية

 ، َُوِل هللاِ احلَْمُد ّلِلَِِّ َداُه، َوَأْشَهُد ِ ِه َوَمِن اانََّ َع هُ ُلِِه َوَصحْ  َعَلىوَ ، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َر
َدُه ََّل َشرِيَ  َلُه، َوَأشْ  ْْ ُ َو َُولُُه.  ََُّمَّْدا َأنَّ َهدُ َأن َّلَّ إَِلَه ِإَّلَّ اّلِلَّ  َعْ ُدُه َوَر

 أما بعد:
 وم املعاد.ى هللا اعاىل؛ فإن اَّللوى هللا خري الزاد ليو ونفسي بتَّلل - اد هللا ع –أوصيكم ف

 ع اد هللا:
هَه  قيام  اطاعومن أْسن ما يتَّللرب به املسلم إىل ربه يف هَا الشهر من نوافل ال

وقال  ،دْا وقياماْ(هبم َجن لر )والَين ي يتو  :قال اعاىل ميدح أهل قيام الليل الليايل امل اركا ،
م َّللون. فَل اعلهم ينفزقناملضاجع يدعون رهبم خوفْا وطمعْا ومما ر )اتجاىف جنوهبم عن ا :اعاىل

 نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون(. 
لم م. وقال اه مسل( رو )أفضل الصَلة بعد الفريضة صَلة الليل :وقال صلى هللا عليه َو

لم )أيها الناس أفشوا السَلم اماوا لُ وصِ الطعام، وأطعموا  ،صلى هللا عليه َو لليل وا ِبلُّ وصَ  ،ألْر
 ادخلوا اجلنة بسَلم( رواه الرتمَي وقال ْسن صحيح. ،والناس نيام

لم يف خصوص قيام رمضان ساِبْ غفر  واْتانْ )من قام رمضان إمي :وقال صلى هللا عليه َو
 .له ما اَّللدم من ذن ه(
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لشهر كله. ليها اظب عومن قيام الليل صَلة الرتاويح فين غي للمسلم أن يعتين هبا ويوا
لم هو أول من َن اجلماعة يف صَلة الرتاويح  اركها مثملسجد ايف  والنيب صلى هللا عليه َو
 ى ذل . مون علملسلاخوفاْ من أن افرض على أمته وأْيا عمر هَه السنة اجلليلة وَّل يزال 

 ى هللال صلَّللول النيب لوار،الرتاويح كلها وَّل خيرج ق ل امع اإلمام  صليمسلم أن يوين غي لل
لم لسنن بسند أهل ا واهر  .تب له قيام ليلة()إنه من قام مع اإلمام ْىت ينصرف كُ  :عليه َو
 صحيح.

 ى هللالصلَّللول النيب  ،هبنوجيوز للنساء ْضور الرتاويح يف املساجد أذا أمنت الفتنة منهن و 
لم لكن جيب  حل.لصااسلف وألن هَا من عمل ال ،)َّل انعوا إماء هللا مساجد هللا( :عليه َو

ن يتأخرن عن ألنساء لسنة أن أتيت متحج ة متسرتة غري متربجة وَّل متطي ة وَّل م دية زينة. وال
ل لَّللول النيب صلى هللا عليه ،الرجال وي دأن ِبلصف املؤخر عكس الرجال صفوف  م )خريَو

 نَّ ذا كُ هَا إسلم. و اه مالرجال أوهلا وشرها ُخرها وخري صفوف النساء ُخرها وشرها أوهلا( رو 
فوف صن ْكم فوفهصيصلني وراء الرجال دون َرت. فإذا كان بينهن وبني الرجال َرت فحكم 
رجال لوأن يتأخر ا عَر،لالرجال. والسنة أن ينصرف النساء فور اسليم الرجال وَّل يتأخرن إَّل 
نساء قام ال ذا َلمإَلم و قليَْل. عن أم َلمة رضي هللا عنها قالت )كان النيب صلى هللا عليه 

لم أن ذل    أعى وهللاْني يَّللضَي اسليمه وهو ميكث يف مَّللامه يسريْا ق ل أن يَّللوم. قالت: نر 
هلدي ال هَا لرجاا فلرياع كان لكي ينصرف النساء ق ل أن يدركهن الرجال( رواه ال خاري.

 الن وي.


