الشيخ حممد الفحام

رمضان والقرآن

رمضان والقرآن
الشيخ محمد الفحام
مقدمة ؛ بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على خري اخللق رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد
فهذه خالصة لطيفة ضمن مقاطع خمتصرة تتحدث عن القرآن ور ِ
ابطه العلوي برمضان ،أرجو هبا القبول
ودوام نفعها ،واألجر اجلليل لقارئها وناشرها وكذا ِّ
الكل لكاتبها بدوام السرت
الدال عليها مع الدعاء من ِّ

من اهلل تعاىل مبا هو أهله آمني يارب العاملني .
_1بني كالم اهلل تعاىل والصيام ؛

ِ
بتكليف الصيام يف القرآن ِ
ِ
رب األنام نُدرك َّ
روح
حرف اخلطاب
بيان ِّ
حينما جند َ
أن بني التالوة والصيام َ
اخلطاب ،ولو استعرضنا اآليات الكرميات وهي تتحدث عن أحكام الصيام لوجدنا يف تضاعيفها واسط َة
العِ ْق ِ
ك ِعبَ ِادي َع ِِّّن
الروحي
ط
اب
ر
ال
هي
اليت
د
ُ
األساس بني العبد و ِّ
الرب واليت هي يف قوله تعاىل( َ :وإِذَا َسأَلَ َ
ُّ
ُ
ِ
فَِإ ِِّّن قَ ِر ِ
ِ
ِ
كالم
يب َد ْع َوَة الد ِ
َّاع إِ َذا َد َعان فَ ْليَ ْستَجيبُواْ ِِل َولْيُ ْؤمنُواْ ِب لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُش ُدو َن) ،فقبل هذه اآلية ٌ
ٌ
يب أُج ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُام)..خمتومة بقوله تعاىل( َ :وُكلُواْ
ين َآمنُواْ ُكت َ
عن الصيام َمْبدوءٌ بقوله تعاىل( :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ط األَب يض ِمن ْ ِ
وه َّن
ني لَ ُك ُم ْ
َس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر ُثَّ أَُُِّواْ ِّ
َوا ْشَربُواْ َح ََّّت يَتَبَ َّ َ
الصيَ َام إِ َىل الَّ ْلي ِل َوالَ تُبَاش ُر ُ
اخلَْيط األ ْ
اخلَْي ُ ْ َ ُ َ
ِ
ك ح ُد ِ
ِِِ
ِ
ني اللّهُ آيَاتِِه لِلن ِ
كل
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن ) ُّ
وها َك َذل َ
َوأَنتُ ْم َعاك ُفو َن ِيف الْ َم َساجد ت ْل َ ُ ُ
ك يُبَ ِّ ُ
ود اللّه فَالَ تَ ْقَربُ َ
ذلك لإلشارة إىل ذلك الرابط الذي هو األساس.
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_2نزول القرآن يف رمضان مجلة ؛
أما حكمةُ نزولِه مجلةً واحد ًة يف هذا الشهر العظيم فلِ ِْإلشارة إىل ِ
عظمة رمضا َن وأنَّه سيِّ ُد الشهور ،وللدِّاللة
على عظمة ِ
املسرف على ِ
كل األحكام فإنَّه
وعاء التزكية الكبري الذي يَ َس ُع
نفسه مهما قَ َّ
َ
صر قبلَه يف تطبيق ِّ
ِ
كل ما كلَّفه به سبحانه َعْب َر بيانِه الكرمي رجع كيوم ولدته
ورجع إىل مواله يف ِّ
إذا استدرك على نفسه فيه َ
كرمه ِ
بفضل اهللِ تعاىل و ِ
ِ
ُّأمه ِ
وجوده ،ولِْلعِْل ِم َّ
مبستقبل األمور إىل قيام
بأن موالنا هو املر ُ
ِّر والعاملُ
يد والْ ُم َقد ُ
ِ
ِ
الساعة إىل
عالمات
الساعة ،وقريب من هذا املعىن ما بني دفيت القرآن وما نطق به سيد ولد عدنان من
يرث اهلل األرض ومن عليها ،وأن مشيئة اهلل تعاىل هي النافذة وغري هذا كثري وغزير ال تسعُه هذه
أ ْن َ
العجالة.
هذا ؛ واملراد بأنه تعاىل أنزل القرآن يف ليلة القدر إنزالُه ِمن اللَّو ِح احملفوظ إىل ِ
مساء الدنيا يف الليلة املذكورة
ُ َ ْ
رسول ِ
إىل بيت العزة ،ث إنزاله إىل األرض جنوماً ،وإمنا أنزله اهلل تعاىل إىل مساء الدنيا ليكون أقرب من ِ
اهلل
َ
رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم َّ
غائب قَ ِد َم إىل
صلى اهلل عليه وسلم ،فيكو َن ُ
أشد له شوقاً أي َك َم ْن له ٌ
أن رسالةَ اهللِ تعاىل يف تَن ُّز ِ
ِ
الشوق إليه ،ذلك َّ
الِتا الدائمة صلةُ الوصل
يزداد
ُ
َ
نواحي البَ ْل َدة فال ريب أنَّه ُ
النوراِّن بني األرض والسماء بني والرب وخامت األنبياء.
_3فضل تالوة القرآن ؛
( _من قرأ حرفاً ِمن ِ
كتاب اهللِ فلَهُ به حسنةٌ واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول امل حرف ،ولكن ألف حرف،
ْ
والم حرف ،وميم حرف )الرتمذي عن ابن مسعود
ِ ِ
ٍ
عليهم السكينةُ،
كتاب اهللِ ويتدارسونه بينهم إال نزلت
( _ ما اجتمع ٌ
قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون َ
ُ
ِ
عنده )مسلم
فيم ْن َ
و َغشيَْت ُه ُم الرمحةَُ ،
وحفَّْت ُه ُم املالئكةُ ،وذَ َكَرُه ُم اهللُ َ
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ِ
ِ
ضل ِ
الكالم
كالم اهللِ على سائ ِر
( _من شغله القرآن عن مسأليت أعطيتُه
أفضل ما أ ُْعطي السائلني ،وفَ ْ ُ
َ
كفضل اهللِ على ِ
ِ
خلقه )الرتمذي عن أب سعيد
_4السلف الصاحل والقرآن ؛
احلبيب األعظم صلى اهلل عليه وسلم وحالُه مع كتاب اهلل تعاىل يف حديث السيدة عائشة رضي اهلل
_ ُ
تعاىل عنها الذي يرويه ابن حبان يف صحيحه وابن أب الدنيا يف كتاب التفكري وابن عساكر عن عطاء
قال :قلت لعائشة أخربيِّن بأعجب ما ر ِ
أيت ِمن ِ
أي شيء مل يكن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت :و ُّ
ْ
َ
عجباً ؟
سالت
إنَّه أتاِّن ليلةً،
فدخل معي حلايف،ث قال( :ذريِّن أتعب ْد لرب )فقام فتوضأ ،ث قام يُصلِّي ،فبكى حَّت ْ
َ
بالل ْيؤِذنُه بالصالة ،فقلت:
دموعُه على صدره ،ث ركع فبكى ،ث سجد فبكى ،فلم يزل كذلك حَّت جاءَ ٌ
يا رسول اهلل!
وما يبكيك وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟
السماو ِ
ِ ِ ِ
ات
قال :أفال أكون عبداً شكوراً ،ومل ال أفعل وقد أنزل اهلل تعاىل َّ
علي هذه الليلة( إ َّن يف َخ ْلق َّ َ َ
ضو ِ ِ
ف اللَّي ِل والنَّها ِر آلي ٍ
ات ِّألُوِِل األلْب ِ
اب )
َواأل َْر ِ َ ْ
ْ
َ
اختالَ ْ َ َ َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد استمع إىل
_أبو موسى األشعري رضي اهلل تعاىل عنه ؛ قال له ُ
أوتيت ِم ْزماراً ِم ْن مزام ِري ِآل داود )متفق عليه
قراءته( :لقد َ
أستمع لقراءتك البارحة)
ويف رواية مسلم( :لو رأيتِّن وأنا
ُ
_أبو حنيفة النعمان ،وحاله مع القرآن ؛
ت قراءته ،فقرأ ُسبعاً ،فقلت:
دخلت
_عن مسعر بن كدام قال:
َ
فاستَ ْحلَْي ُ
املسجد ليلةً فر ُ
ُ
صلِّيْ ،
أيت رجالً يُ َ
يركع ،ث قرأ الثلث ،ث النصف ،فلم يزل يقرأ حَّت ختمه كلَّه يف ركعة ،فنظرت ،فإذا هو أبو حنيفة .
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اعةُ أ َْد َهى َوأ ََمُّر )فلم يزل
اعةُ َم ْو ِع ُد ُه ْم َو َّ
وعن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة هبذه اآلية( :بَ ِل َّ
الس َ
الس َ
يبكي ويتضرع
_وكان اإلمام الشافعي خيتِ ُم يف شهر رمضان ستني ختمة ما منها شيءٌ إال يف صالة.

بكت :يا بنية ال تبكي ،أختافني أن ِّ
يعذبِّن اهلل تعاىل وقد
_أبو بكر بن عيَّاش ؛ قال البنته عند موته وقد ْ
ِ
ألف ختمة.
ت يف هذه الزاوية أربعةً وعشرين َ
َختَ ْم ُ
_5تدبر كتاب اهلل تعاىل القرآن ؛
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالَفاً َكثِرياً )
قال تعاىل( :أَفَالَ يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عند َغ ِْري اللّه لََو َج ُدواْ فيه ْ

ب األمور ث استُ ِ
كل ُّ
أصل التدبُّر إمنا هو النَّظر يف عواقِ ِ
وتأمل ،ومعىن تدبر القرآن تأ ُّم ٌل يف
تفكر ُّ
عمل يف ِّ
ُ
ُ
معانيه وتَ َف ُّكر يف ح ِ
كمه
ٌ ُ

احتج بالقرآن والتدبُّر فيه على صحة نبوة ٍ
حممد هلل واحلجة يف ذلك من ثالثة
قال العلماء :إن اهلل تعاىل َّ
ِ ِ
إخباره بالغيوب .الثالث ؛ سالمتُه
أوجه ؛ األول ؛ فصاحتُه اليت َع ِجَز
ُ
اخلالئق عن اإلتيان مبثلها .الثاِّن ؛ ُ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
االختالف والتناقُ ِ
اختِالَفاً َكثِرياً )
من
ض وهو املراد من قوله تعاىل( َ :ولَ ْو َكا َن م ْن عند َغ ِْري اللّه لََو َج ُدواْ فيه ْ
وقال سبحانه( :أَفَ َال ي تَ َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
وب أَقْ َفا ُهلَا)
ْ
َ ُ

ويف هذه اآلية التحذير من خط ِر الغَ ْفلَ ِة ِ
وعدم حضوِر القلب ،للعلم بأنه ال قُدرة على الت ََّدبُّر إال حبضور
وقت التالوة .
القلب ومج ِع ا ْهلَ ِّم َ

ِ
ِ
ذكره َّ
األبلج استمر ُار
كالم اهللِ الْ ُم ْع ِج ُز ال كالم بشر والدليل
أن تدبَُّر القرآن يبدأُ بشهود أنَّه ُ
ُ
وما ََْي ُدر ُ
التحدِّي إىل ِ
ب ِِّّمَّا نََّزلْنَا َعلَى َعْب ِدنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ
قيام الساعة أ ْن يأيت البشر مبثله قال تعاىل( :وإِن ُكنتُ ْم ِيف ريْ ٍ
َُ
َ
َ
َ ُ
ون اللّ ِه إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
ِّمن ِّمثْلِ ِه و ْادعواْ ُشه َداء ُكم ِّمن د ِ
ني)
ُ
صادق َ
ُْ َ
َ ُ َ
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_6شفاعة القرآن ؛
ِ
األكرم صلى اهلل عليه وسلم كما يف صحيح مسلم بقولِه وهو الصادق املصدوق( :اقرأوا
النيب
هو ُ
وعد ِّ
ِ
السيد
فيع كما َّبني ذلك ُ
تناغم ر ٌ
القرآن ،فإنَّه يأيت َ
يوم القيامة شفيعاً ألصحابه )ويف رمضان مع الصيام ٌ
يوم القيامة،
األكرم عليه الصالة والسالم فيما أخرجه أمحد يف مسنده( :الصيام والقرآن يشفعان للعبد َ
ُ
ِّعِّن فيه ،قال:
رب منعتُه
أي ِّ
النوم بالليل فشف ْ
الطعام فشف ْ
ِّعِّن فيه ،ويقول القرآن :منعتُه َ
َ
يقول الصيامْ :
فيُشفَّعان)
ودونك هذا الشاهد اآلسر ففي أب داود والرتمذي بسند حسن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :
تبارك الذي ِ
(من ِ
ت ٍ
بيده امللك)
لرجل حَّت غفر له ،وهي َ
القرآن سورةٌ ثالثون آيةً ش َف َع ْ

مقابر َّ
إن الشيطان يَْن ِف ُر من البيت الذي تُ ْقَرأُ فيه سورةُ
ويف اخلتام هذا احلديث الصحيح( :ال جتعلُوا بيوتَكم َ
البقرة )مسلم
_7تالوة القرآن بالقلب والقالب ؛
ص َد َر
صغِ َي إىل بيان اهلل تعاىل بِ َس ْم ِع ِ
الروح وكأنَّه أُنْ ِزَل على قلبِك أي من حيث كونُه َم ْ
إمنا تتحقق بأ ْن تُ ْ
ِ
اخلطاب اإلهلي لعباده الْ ُم َشَّرفني به.
_ 8القرآن شفاء ؛
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني)
نعم !هو شفاءٌ على ِّ
احلس واملعىن قال تعاىل( َ :ونُنَ ِّزُل م َن الْ ُق ْرآن َما ُه َو ش َفاء َوَر ْمحَةٌ لِّْل ُم ْؤمن َ
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أصحاب ِ
ِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف َس ْفَرٍة سافروها حَّت نزلُوا على
انطلق نَ َفٌر من
يف الصحيحني ؛ َ
غ سيد ذلك احلي فَسعوا له بكل ٍ
شيء،
وهم ،فَلُ ِد َ ُ
ِّ
حي من أحياء اليهود ،فاستضافوهم ،فأبوا أ ْن يُ َ
ٍّ
ضيِّ ُف ُ
ِّ َ َ ْ
الرْه ِط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء ،فأَتَ ْوُهم ،فقالوا :يا أيها
فقال بعضهم :لو أتيتم هؤالء َّ
غ وسقينا له بكل ٍ
شيء ال ي ْن َفعه ،فهل عند ِ
ط ! َّ
بعضكم من شيء؟
الره ُ
سيدنا لُ ِد َ
إن َ
ِّ
َ ُ

بعضهم :نعم _واهلل_ إِّن أل َْرقِي ،ولكنَّا استضفنا ُك ْم فلم تضيِّفونا ،فما أنا بر ٍاق حَّت جتعلوا لنا ُج ْعالً،
فقال ُ
فانطلق يَْت ُف ُل عليه ,ويقرأ احلمد هلل رب العاملني_ أي سورة الفاحتة _
فصاحلوهم على قطي ِع من الغنم،
َ
ط من ِعقال ،فانطلَ َق ميشي وما به قَلَبَة ،قال فأ َْوفَ ْوُهم ُج ْعلَ ُهم الذي صاحلوهم عليه ،فقال
فكأمنا نَ ِش َ
رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ،فذكروا له ذلك،
بعضهم :اقتَ ِس ُموا ،فقال الذي رقى :ال تفعلُوا حَّت نأيت َ
يك أهنا ُرقية )ث قال( :أصبتم ،اقتسموا ،واضربوا ِل معكم سهما )
فقال( :وما يُدر َ
وعن عوف بن مالك بن مالك بن أب عوف األشجعي ،فقيل له :أال نعاجلك ؟
الس َم ِاء َماءً ُّمبَ َاركاً)
فقال :ائتوِّن مباء فإن اهلل تعاىل يقول( َ :ونََّزلْنَا ِم َن َّ
ث قال :ائتوِّن بعسل ،فإن اهلل تعال يقول( :فِ ِيه ِش َفاء لِلن ِ
َّاس)
ث قال :ائتوِّن بزيت ،فإن اهلل تعاىل يقول( ِ :من َش َجَرةٍ ُّمبَ َارَك ٍة َزيْتُونٍِة)

ب فَربئ .
فجاؤوه بكل ذلك ،فخلَطَهُ ،ث َش ِر َ

الفقري إىل ربه الغِّن
حممد الفحام
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