خطبة اجلمعة القادمة  ٤رمضــان  ١٤٤٢املوافق  ١٦أبريل
 ٢٠٢١م بعنوان (رمضان شهر القرآن .دعوة للتأمل يف عظمة
كتاب اهلل عز وجل).
العناصر:-
- ١مكانة شهر رمضان بنزول القرآن الكريم فيه .
-٢فضائل القرآن الكريم .
- ٣حال السلف الصالح مع القرآن في رمضان.
- ٤الدعوة إلى قراءة القرآن بتدبر وفهم
-٥خيرية األمة بتمسكها بكتاب ربها**

.
.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل
الصالة وأتم التسليم.
أما بعد:-
ضانَ الَّذِي أ ُ ْن ِز َل فِي ِه ْالقُ ْر َء ُ
اس َوبَيِنَا ٍ
ت
أحبتي في هللا  -:يقول هللا تعالى ( َ
ان ُهدًى ِللنَّ ِ
ش ْه ُر َر َم َ
ان)[البقرة.]١٨٥:
ِمنَ ْال ُه َدى َو ْالفُ ْرقَ ِ
**هذه اآلية يخبر المولى جل وعال فيها أن القرآن الكريم نزل في هذا الشهر العظيم شهر
ض َل شهر رمضان على
رمضان المبارك …وهذا وإن دل فإنما يدل على أن هللا جل وعال فَ َّ
بقية الشهور حيث اختصه بهذه المكانة العالية بنزول القرآن الكريم فيه فقد أنزله هللا جملة
واحدة ً إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ،قال تعالىِ (:إنَّا أَ ْنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَد ِْر)،وقال تعالى:
ار َكةٍ) ثم بعد ذلك أنزله هللا منجما ً على النبي صلى هللا عليه وسلم
( ِإنَّا أَ ْنزَ ْلنَاهُ ِفي لَ ْيلَ ٍة ُم َب َ
خالل ثالث وعشرين سنة ،يسمعه جبريل من هللا ،وينزله على قلب النبي صلى هللا عليه
وسلم  ،أنزله هللا ليكون هداية للناس من الظلمات إلى النور .قال تعالى ( :ا ٓلر ِكت ٌ
َاب أَ ْنزَ ْلنَاهُ
اس ِمنَ ُّ
يز ْال َح ِميدِ)[إبراهيم :
الظلُ َما ِ
ص َر ِ
ور ِبإِ ْذ ِن َر ِب ِه ْم ِإلَى ِ
اط ْال َع ِز ِ
ت ِإلَى النُّ ِ
ِإلَي َْك ِلت ُ ْخ ِر َج النَّ َ
.]١

**هذا القرآن الكريم هو دستور األمة الذي لو اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثله
ث ِكتَابًا
ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ،قال
سنَ ْال َحدِي ِ
َّ
تعالىَّ(:للاُ ن ََّز َل أَحْ َ
ش ِع ُّر ِم ْنهُ ُجلُو ُد الَّذِينَ َي ْخش َْونَ َربَّ ُه ْم ث ُ َّم تَ ِل ُ
َّللاِ
ي تَ ْق َ
ين ُجلُو ُد ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم ِإلَى ِذ ْك ِر َّ
ُمتَشَا ِب ًها َمثَا ِن َ
ذَ ِل َك ُه َدى َّ ِ
َّللاُ فَ َما لَهُ ِم ْن هَا ٍد) [الزمر.]٢٣ :
َّللا يَ ْهدِي بِ ِه َم ْن يَشَا ُء َو َم ْن يُ ْ
ض ِل ِل َّ
**نعم نزل هذا القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم ..وما أدراك ما القرآن الكريم !!
إنه الكالم الذي أعيا الفصحاء ،وأعجز البلغاء ،وأخرس الخطباء ،ولم يكن بنظم شاعر،
وال سجع كاهن ،وال بقول إنس وال جن ،له حالوة وعليه طالوة ،أسفله مغدق وأعاله مثمر،
كالم رب العالمين ،وحبل هللا المتين ،والنور المبين ،والذكر الحكيم ،والصراط المستقيم،
فيه خبر من قبلكم ،ونبأ من بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس بالهزل ،والشفاء
الناجع ،والعصمة لمن تمسك به ،والنجاة لمن اتبعه ** لهذه المكانة العظيمة للقرآن الكريم
وغيرها كان رسول هللا صلى هللا عليه يقبل على تالوته في كل وقت ولكن كان يجتهد
ويكثر من تالوته في شهر رمضان المبارك فقد كان صلى هللا عليه وسلم يعرضه على
جبريل عليه السالم في رمضان من كل عام ،وفي العام الذي تُوفي فيه رسول هللا صلى
مرتَين .روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما
ع َرضه عليه َّ
هللا عليه وسلم َ ،
قال( :كان النبي صلى هللا عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان" ،حين
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ،كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة) ..
فرمضان هو شهر القرآن والصيام .
وإن المتأمل يجد أن هناك ارتباطا بين الصيام والقرآن.
الصيَا ُم َو ْالقُ ْر ُ
ان ِل ْلعَ ْب ِد يَ ْو َم
ولذلك جمع النبي صلى هللا عليه وسلم بينهما في قوله
ِ
آن يَ ْشفَعَ ِ
بَ ،منَ ْعتُهُ َّ
ام َوال َّ
ار ،فَش َِف ْعنِي فِي ِهَ ،ويَقُو ُل
ش َه َوا ِ
ي َر ِ
ْال ِقيَا َم ِة ،يَقُو ُل ِ
الصيَا ُم :أَ ْ
ت بِالنَّ َه ِ
الط َع َ
ْالقُ ْر ُ
ان).
آنَ :منَ ْعتُهُ النَّ ْو َم ِباللَّ ْي ِل ،فَش َِف ْعنِي فِي ِه ،قَا َل :فَيُ َ
شفَّ َع ِ
فالمؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه  :جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل
على القيام وقراءة القرآن ،فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما
ي أجره بغير حساب.
ُو ِف َّ
فالقرآن له ارتباط وثيق بالصيام عموما ً وبرمضان خصوصاً؛ فكالهما يصفي الروح ويجلو
القلب والعقل ،فما أحوجنا إلى أن نعود إلى القرآن في شهر رمضان ،فال عز لنا وال كرامة

وال رفعة في الدنيا واآلخرة إال من خالل التمسك بالقرآن الكريم حفظا ً وفهما ً وتدبرا ً وعمالً
كي نسعد في الدنيا واآلخرة ،ونسود العالم بأسره كما كان أصحاب النبي صلى هللا عليه
وسلم والسلف الصالح رضي هللا عنهم تحققت لهم السيادة والعزة والكرامة عندما أخذوا
القرآن الكريم منهج حياة .
**وتعالوا بنا لنرى كيف كان حال سلفنا الصالح رضوان هللا عليهم أجمعين مع القرآن
لنقتدي بهم ألنهم اقتدوا بخير الرجال سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
الكريم في رمضان
َ
فكانوا لنا قدوة ..
وصدق القائل:-
تشبهوا بالرجال وإن لم تكونوا مثلهم*** إن التشبه بالرجال فالح.
فقد كانوا رحمهم هللا يجتهدون في ختم القرآن في رمضان أكثر من غيره ،فيقرؤونه في
خلواتهم بل كان بعضهم يوقف دروس العلم ويقبل على المصحف ويقول :رمضان شهر
القرآن ،قال ابن عبد الحكم :كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة
أهل العلم وأقبل على تالوة القرآن من المصحف" وقال عبد الرزاق :كان سفيان الثوري
إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة  -يعني النافلة  -وأقبل على تالوة القرآن .
وكان اإلمام محمد بن شهاب الزهري رحمه هللا إذا دخل رمضان ،قال :إنما هما خصلتان
قراءة القرآن وإطعام الطعام ،وال يشتغل بغيرهما ،وقال عبد الرزاق :كان سفيان الثوري
إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن،
فقد اجتهد السلف الصالح في االعتناء بالقرآن الكريم في شهر رمضان عناية خاصة،
وقدوتهم في هذا هو النبي صلى هللا عليه وسلم فقد كان جبريل عليه السالم يتدارس القرآن
مع النبي صلى هللا عليه وسلم في رمضان .
**ولسائل أن يسأل لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ ألنهم علموا المكانة التي يصل إليها قارئ
ق ،ورتِ ْل كما
ب
القرآن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :-يقا ُل لصاح ِ
القرآن :اقرأْ وارت ِ
ِ
كنت ترتِ ُل في الدنياَّ ،
آخر آي ٍة تقرؤُها) إسناده حسن.
َ
فإن منزلَ َك عند ِ
سو ُل َّ ِ
ع ْب َد َّ ِ
ب
صلَّى َّ
َّللا بْنَ َم ْسعُود قال قَا َل َر ُ
سلَّ َم َ (:م ْن قَ َرأَ َح ْرفًا ِم ْن ِكتَا ِ
َّللاُ َ
وعن َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
َّ ِ
ف َو ِمي ٌم
ف َو َال ٌم َح ْر ٌ
ف َح ْر ٌ
ف َولَ ِك ْن أَ ِل ٌ
سنَةُ ِب َع ْش ِر أَ ْمثَا ِل َها َال أَقُو ُل الم َح ْر ٌ
سنَةٌ َو ْال َح َ
َّللا فَلَهُ ِب ِه َح َ
ف) رواه الترمذي .
َح ْر ٌ

وإن المتأمل في زماننا هذا يجد أن كثيرا من الناس يقرأ القرآن قراءة عابرة وما هذا هو
المطلوب .
فحسب ولكن إلى تدبُّره ،وإلى فهمه ،وإلى
ولكن هللا سبحانه وتعالى يدعونا ال إلى تالوته
ُ
التأ ُّمل في معانيه ،قال تعالى:
ب أَ ْقفَالُ َها)[سورة محمد ]٢٤ :
علَى قُلُو ٍ
(أَفَ َال َيتَ َدب َُّرونَ ْالقُ ْرآَنَ أَ ْم َ
ب)[ص. ]٢٩:
وقال تعالىِ (:كت ٌ
اركٌ ِليَ َّدب َُّروا َءايَاتِ ِه َو ِليَتَذَ َّك َر أُولُو ْاأل َ ْلبَا ِ
َاب أَ ْنزَ ْلنَاهُ إِلَي َْك ُمبَ َ
فالتدبر وسيلة للعمل .وهللا أنزل القرآن لنعمل به ،ونتعبد به .
**فاحرص أخي الحبيب على فهم القرآن وتدبره ،واعلم أن قراءة القليل مع التدبر والفهم
خير من قراءة كثير ال يصاحبه فهم وال تدبر .قال ابن عباس رضي هللا عنه (ركعتان
مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ).
**وتعالوا بنا لنرى كيف كان أهل اإليمان مع تدبر القرآن .
فعن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :اقرأ
علي القرآن ،قال :فقلت :يا رسول هللا ،أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال" :إني أشتهي أن
ش ِهي ٍد َو ِجئْنَا
ْف ِإذَا ِجئْنَا ِم ْن ُك ِل أ ُ َّم ٍة ِب َ
أسمعه من غيرى؛ فقرأت النساء حتى إذا بلغت(:فَ َكي َ
ش ِهيدًا)[النساء،]٤١:قال فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت
علَى َهؤ َُال ِء َ
ِب َك َ
رأسي فرأيت دموعه تسيل".
فما الذي أبكاه عليه الصالة والسالم إال التدبر والتفكر فيما سمع.
*وهذا عمر الفاروق رضي هللا عنه في ليلة من الليالي يخرج ليتفقد رعيته ،إذ مر بدار
رجل من المسلمين فوافقه قائما ً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ الطور حتى بلغِ ( :إ َّن
اب َربِ َك لَ َواقِ ٌع * َما لَهُ ِم ْن َدافِ ٍع) [الطور ]٨-٧:فقال عمر" :قسم ورب الكعبة ،فنزل عن
َ
عذَ َ
حماره واستند إلى حائط فمكث مليا ً ثم رجع إلى بيته فمكث شهرا ً يعوده الناس ال يدرون
ما مرضه ،وما أمرضه إال تأثره بما سمع.
*وهذا الفضيل بن عياض رحمه هللا كان قبل توبته من لصوص الليل فبينا هو في ليلة من
تلك الليالي المظلمة أشرقت في قلبه آية فبددت تلك الظلمات ،إذ رقي تلك الليلة بيتا ً فسمع
ش َع قُلُوبُ ُه ْم ِل ِذ ْك ِر َّ ِ
ق َو َال يَ ُكونُوا
قارئا ً يقرأ(:أَلَ ْم يَأ ْ ِن ِللَّذِينَ آ َمنُوا أَ ْن ت َْخ َ
َّللا َو َما نَزَ َل ِمنَ ْال َح ِ
َاب ِم ْن قَ ْب ُل فَ َ
س ْ
ير ِم ْن ُه ْم فَا ِسقُونَ )[الحديد:
ت قُلُوبُ ُه ْم َو َكثِ ٌ
طا َل َ
َكالَّذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
علَ ْي ِه ُم ْاأل َ َم ُد فَقَ َ

]١٦؛ فقال :بلى ،وهللا قد آن ،فنزل وتاب وصار يضرب بعبادته وصالحه المثل بعد ذلك،
رحمه هللا.
**أحبتي في هللا :إن العناية بالقرآن قراءة وحفظا تعلما وتعليما مدارسة ومذاكرة تدبرا
وتفهما ،كل ذلك من سمات األخيار وعالمات األبرار ،وكلما ازدادت األمة وازداد
المسلمون تمسكا بكتاب هللا وعناية به ومحافظة عليه تعلما وتعليما زادت فيهم الخيرية
ونمي فيهم الفضل وكثر فيهم الخير ،روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان
رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(:خيركم من تعلم القرآن وعلمه)،
فالخيرية عباد هللا مرتبطة بالقرآن.
فالقرآن القرآن أحبتي في هللا  :حافظوا على تالوته وتدبره ،وتحكيمه والعمل به ،وأكثروا
من قراءته هذه األيام ،فإنها أيام فاضلة وموسم خير فسيح ،فأروا هللا من أنفسكم مع كتابه
خيرا ،فالسعيد من كان القرآن حجة له ال عليه.
(وقَا َل
واحذروا هجره بترك قراءته وتدبره والتحاكم إليه والعمل بما فيه .قال تعالىَ :
ورا)
الر ُ
َّ
ب ِإ َّن قَ ْو ِمي ات َّ َخذُوا َهذَا ْالقُ ْر َءانَ َم ْه ُج ً
سو ُل يَا َر ِ
أسأل هللا تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يوفقنا لصالح األعمال.
وأن يرزقنا هللا وإياكم اإلقبال على كتابه ،والعمل بما فيه ،وأن يجعلَه حجة لنا ال علينا.
***
كتبه -:الشيخ /كمال السيد محمود محمد المهدي .
إمام وخطيب بوزارة األوقاف المصرية.

