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يف شهر رمضان أنزل هللا القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا وأثبت كامل يف اللوح احملفوظ ،مث
إن آايته نزلت ترتا على صدر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن طريق سيدان جربيل عليه السلم
حسب املناسبات اليت كانت تستدعي نزوهلا .قال هللا عز وجل( :شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وب ينات من اهلدى والفرقان) .ومن هنا كان شهر رمضان شهر القرآن.
ويف املسلمني من مير عليهم شهر رمضان ،واملصحف ما زال مودعا يف زاوية الدار ،دون أن يلتفت
أهل البيت حىت إىل تنظيفه من الغبار.
يف املسلمني من تنقضي أعمارهم وال تستقيم ألسنتهم على تلوة آية من كلم هللا عز وجل.
يف املسلمني اليوم من ال يفرق بني آية من كتاب هللا وحديث من كلم سيدان رسول هللا .إن سألته
مثل عن قوله تعاىل( :إن مع العسر يسرا) أهي آية أم حديث؟ حيار جوااب.
قد يقول قائل :ملاذا هذه السوداوية؟ أال ترى شيئا من مظاهر االهتمام ابلقرآن؛ فما من حفل إال
ويبدأ بتلوة آايت من كتاب هللا! وما خدمت املصاحف يف عصر من العصور كما خدمت يف هذا
العصر طباعة وتزويقا.
أقول :أما ما نشهده من اهتمام بشكل املصحف وتلوينه ،فهو اهتمام ابملظاهر واألطر ال قيمة
له ،إذ ليس املعول على تزويق ما يف السطور ،وإمنا املعول على ما وجل منه يف الصدور مث انعكس
على النفوس علما وهتذيبا وسلوكا ،فإن سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خلقه القرآن.
وأما اآلايت اليت يسمعها الناس عرضا يف جمالس العزاء أو اليت تستفتح هبا احلفلت ،فهي مبثابة
جتملت شكلية وطقوس عند بعض املسلمني ،وال حتمل داللة على االهتمام بكتاب هللا.
وما تفيض به األسواق واملكتبات من نسخ املصاحف املخرجة أبهبى زينة ومظهر ،مث ما يتبع ذلك
من توزيع هلذه النسخ يف األفراح واألتراح ،فليس شيء من ذلك ذي ابل ،وال يعول عليه.
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والتلوات اليت تبث على املآذن ليست من العبادة اليت يتقرب هبا إىل هللا عز وجل ،وصاحبها رمبا
مأزور وليس مبأجور .ألن هللا تعاىل يقول) :وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا(؛ وحيرج الناس
ويبخس بكلم هللا هذا الذي جيعل صوت املسجل يصدح يف األسواق والطرقات والناس يف شغل
شاغل عن جوهر اخلطاب ،ليس فيهم مستمع وال منصت.
مث ما أقبحها من عادة إذ تسمع صوت املسجل تضج به األزقة والشوارع بغية توسيع الطريق لسيارة
اجلنازة ،وليت أن يف الناس من يستشعر شيئا من فحوى اخلطاب ،وما يتضمنه من وعد ووعيد ،من
بشارة ونذير ،أو من أمر وهني ..كل ما يدركه السامع أبن جنازة متر فلنوسع هلا الطريق ،كأي سيارة
تصدر ضجيجا يف احلاالت الطارئة.
امتهن كلم هللا عز وجل عندما جعلوا منه وسيلة تعبري عن وفاة أو حزن ،حىت ابت لدينا تلزم
ذهين اتم ما بني املوت وصوت املسجل يصدح ابلقرآن يف بيت من بيوت املسلمني.
ولو ترك صوت املسجل يصدح ليل هنار يف بيت امليت وعلى مسمع أهله ،فإن هذا لن يعود بنفع
ال على امليت وال على أهله إن مل يكن فيهم ملتفت إىل كتاب هللا .وابملقابل ،فإن القرآن شفيع ملن
كان يف حياته من أهل القرآن واملواظبني على تلوته آانء الليل وأطراف النهار .ولن يضره شيء إن
مل جيعلوا صوت املسجل يصدح يف بيته عند موته أو يف جنازته.
كتاب هللا أجل من أن يتخذ للتعبري عن أسى وحزن أو سيلة تنبيه لفتح طريق أو رنة يف هاتف.
(كتاب هللا  -كما ورد يف األثر  -فيه ن بأ ما كان ق ب لكم ،وخرب ما ب عدكم ،وحكم ما ب ي نكم ،وهو
الفصل ليس ابهلزل ،من تركه من جبار قصمه هللا ،ومن اب ت غى اهلدى يف غريه أضله هللا ،وهو حبل
هللا املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم ،الذي ال تزيع به األهواء ،وال ت لتبس به األلسنة،
وال يشبع منه العلماء ،وال َيلق على كثرة الرد ،وال ت ن قضي عجائبه ،من قال به صدق ،ومن عمل
به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم).
هذا هو كتاب هللا عز وجل  ..ومن اختار اجلفوة معه والبعد عنه ،أو رضي منه ابملظاهر والقشور
واألطر ،أمضى حياته وقلبه متحجرا ،وعقله للعلم مفتقرا ،ونفسه للتهذيب تواقة ،وإنسانيته قد
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تدانت عن الشرف الذي مسى به خواص اخللق الذين قال عنهم النيب عليه الصلة والسلم فيما رواه
ابن ماجه( :أهل القرآن ،أهل اَّلل وخاصته).
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