
 

  الصيام وشهر القرآن       
 

 
 بقلم

 قشالننذير  حممد مهدي
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ونستعني به ونسرتشده، ونعوذ باهلل نحمده  ،احلمد هلل إن       

فهو  ن هيده اهلله من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، م  

 ...ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً  املهتد،

إذا وقف  العباده يف ساحة العرِض  :اهلل إال إهل ال أن وأشهد

وقد أهذهلت كلُّ مرضعٍة عام  عىل اهلل ونهصبت املوازيني،

ى الن اس   ت ر  ا، و  ْل ه  ٍْل َح  لُّ ذ اِت َح  أرضعت ووضعت كه

ِديٌد،كان   ش 
ِ
اب  اهلل ذ  ل ِكن  ع  ى و  ار  ك  ْم بِسه ا هه م  ى و  ار  ك  سه

يان  :للعبد حماميان يدافعان عنه أمام الواحد الد 

ن ْعتهه ال: يقول الصيامه )) ؛القرآنو  الصيام  طعام  أي ربِّ م 

ْعنِي فيه؛ويقوله القرآن ة فشفِّ ْهو  منعتهه النوم بالليِل :ه والش 

ْعنِي فيِه، فيقول اهلل هلام فِّ   (((1)قد شفعتكام فيه: فش 

 مهللا تقبل شهر رمضان، لك احلمد عىل أن بلغتنا :يارب 
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واجعل هذا الشهر الكريم شاهداً لنا ال  منا الصيام والقيام، 

واجعلنا فيه  ،ريانمهللا اجعلنا فيه من عتقائك من الن علينا،

 .بالرضوانمن املقبولني الفائزين 

 معرش الصّوام وافتكم البرشى   وقد نرش الباري بمدحكمو ذكرا  أيا

 وقد أجزل الرَحن للصائم األجرا ٌة    ـــــــخصصتم بشهرفيه عتٌق ورَح

 را ـــــــــــت قبـله تشتكي اهلجــانــــــــمساجده مأنوسٌة بتالوةٍ وذكٍر         وك 

حممداً  سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا أن وأشهد

ً أوئلك الذين جعلوا للقرآن نصيباً  :رسول اهلل يقول مبرشا

ةِ ) ): يف حياهتم ْرآِن ي ْوم  اْلِقي ام  اِحِب اْلقه اله لِص  اْرق  : يهق  ْ و  أ  ،اْقر 

ا ه  ؤه نِْزل ت ك  ِعنْد  آِخِر آي ٍة ت ْقر   .(((2) ف ِإن  م 

 :سيدي أبا القاسم يا رسول اهلل   

 يا من اتيت اىل احلياة مبرشا ... سيد العقالء يا خري الورى  يا 

 وطلعت يف األكوان بدراً نريا ...  وبعثت بالقران فينا هادياً  

ً يرى ..وال برى  اإلهلواهلل ما خلق   كمحمد بني الورى  برشا
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األيام  موكب يمرُّ  وهكذا :أما بعد فيا أحباب رسول اهلل

 هو أوضحاها، ها عشية إال الرمضانني بني يكن مل وكأنه

  قد شهر رمضان
 
منه ستة أيام فمرحباً  أقبل وقد مض

نعمة  وصيامه شهر رمضان وال شك أن بلوغ. بمطهرنا

 وتسلمه لرمضان، سلمنا فاللهم. عظيمة ال تدانيها نعمة

 والقربات، الطاعات شهر والشك أن رمضان .متقبالً  مني

 وتغفر احلسنات تضاعف فيه والربكات، اخلريات وشهر

 التشمري املسلم عىل ينبغي ذلك وألجل السيئات والزالت؛

 وصدقة وقيام وصالة صيام من والطاقة اجلد ساعد عن

 ل ف ِقيْهه فقد قال التابعي اجللي. الرب أنواع من ذلك وغري

اِق وحافظها اِهيْمه  الِعر  ِعيُّ  إِْبر   رمضان من يوم صوم ": الن خ 

 ألف من أفضل رمضان يف وتسبيحة يوم، ألف من أفضل

  "(3)ركعة ألف من أفضل رمضان يف وركعة تسبيحة،
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 :معارش األحبة 

اسمحوا يل أن أواصل احلديث عن برنامج العبادة يف شهر  

 .ينبغي كام حًقا رمضان من رمضان حتى نغتنم كل يوم

وقلنا إنه برنامج اقتصادي ليس فيه مبالغة يف العبادة بحيث 

وال شك  أن العباد يف ذلك متفاوتون لكن ...تنقطع بعد أيام 

بُّ ))   األعامل إىِل   أ ح 
ِ
ا اّلل  ه  مه إِنْ  أ ْدو   الدوام مع فالقليل ((ق ل   و 

 فضل صالة وقد حتدثنا عن..االنقطاع مع الكثري من خري

ركعتني لياًل برشط أن تواظب عىل ذلك طوال  ولو التهجد

نْ ): )وقد قال فيهام رسول اهلل. رمضان ظ   م   الل يْلِ  ِمنْ  اْست يْق 

ظ   أ يْق  أ ت هه  و  ل ي ا اْمر  ت نْيِ  ف ص  ْكع  ِيًعا ر  تِب ا َج  اكِِرين   ِمنْ  كه  اّلل    الذ 

ثرًِيا  اِت  ك  اكِر  الذ  و 
 الكم إىل ينظر ال املصطفى وقد رأينا (((4)

 والرتكيز احلضور عىل يؤكد ما بقدر العبادة يف والعدد

 التلميذ عباس ابن اهلل عبد األمة حرب قال ولذا .أثناءها
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 ركعتان" :املحمدية املدرسة من خترج الذي احلكيم

 "(5)ساهٍ  والقلب ليلة قيام من تفكر،خري يف مقتصدتان

  :السادة معارش

! الركعتني يف جوف الليل قبيل الفجر؟ صالة بعد ماذا ثم   

. يف كل يوم من أيام رمضان القرآن قراءة عىل املحافظة

: قال جل  من قائل. فهناك ارتباط وثيق بني رمضان والقرآن

يِّن اٍت  } ب  ًدى لِلن اِس و  ْرآنه هه ان  ال ِذي أهنِْزل  فِيِه اْلقه ض  م  ْهره ر  ش 

ى و   ْرق انِ ِمن  اهْلهد  ة] {اْلفه ر   -سبحانه-فأخرب  [185: الب ق 

بخصوصية شهر الصيام من بني سائر الشهور بأن اختاره 

بل لقد ورد يف احلديث  .من بينهن  إلنزال القرآن العظيم فيه

بأنه الشهر الذي كانت الكتب اإلهلية تتنّزل فيه عىل األنبياء، 

بل كان .(6)ه الكبريمعجمالطرباين يف يف مسند أَحد وكام 

 جربيل عليه السالم يلتقي باحلبيب كل  يوم يف رمضان 
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بنا معارش السادة زيادة االهتامم فحقيق  .(7)فيدارسه القرآن

قال صىل اهلل عليه .واالعتناء بقراءة القرآن يف شهر الصيام

،) ): وسلم
ِ
بْله اّلل  و  ح  ، هه

ِ
ْم كِت اب  اّلل  هه  إيِنِّ ت اِرٌك فِيكه ِن ات ب ع  م 

ل ةِ  ال  ىل  الض  ان  ع  هه ك  ك  ْن ت ر  م  ى، و  ىل  اهْلهد  ان  ع  ك 
وقد أثنى .(((8)

 :اهلل سبحانه وتعاىل عىل من يقرأه ويتدبره فقال جل شأنه

وا ِِم ا } قه أ نْف  الة  و  وا الص  أ ق امه  و 
ِ
إِن  ال ِذين  ي تْلهون  كِت اب  اّلل 

ً و   ا ْم ِِسّ ْقن اهه ز  ًة ل ْن ت بهور  ر  ون  جِت ار  النِي ًة ي ْرجه ع 
ْم  (22) فِّي هه لِيهو 

وٌر  كه وٌر ش  فه ْم ِمْن ف ْضلِِه إِن هه غ  هه ي ِزيد  ْم و  هه ور  أهجه
: ف اطِر]{ (33)

33_22] 

ل م   وقال س  ل يِْه و  ه ع  ىل  اّلل  ، ف ِإن هه ي أِِْت ي ْوم  )): ص  ْرآن  وا اْلقه ؤه اْقر 

ِة شفي ، ف ِإن هه : )ويف رواية( (2)ألصحابه عاً اْلِقي ام  ْرآن  وا اْلقه ؤه اْقر 

ابِهِ  افِعه أل ْصح  ِة يهد  ي أِِْت ي ْوم  اْلِقي ام 
نا كان سلفلقد و (((13)

 بتالوةتزيد عنايتهم _رَحهم اهلل وريض عنهم_ الصالح
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أن اإلمام مالك  "فقد روي .بالذاتالقرآن يف شهر رمضان 

كان إذا دخل فقهيه املدينة وأحد املذاهب األربعة املتبعة 

ويهقبل  ،رمضان يفرُّ من قراءة احلديث، وجمالسة أهل العلم

كذلك سفيان الثوري وكان .املصحف عىل تالوة القرآن من

. النوافل، وأقبل عىل قراءة القرآن إذا دخل رمضان، ترك

هرياإلمام  وكان إذا دخل  -رَحه اهلل- اجلليل التابعي الزُّ

وإطعام  تالوة القرآن إنه شهر":إلخوانه رمضان، قال

 "                             . (11)الطعام

  :لكن  السؤال اهلام هنا أهيا األحبة    

  ! يوم؟ كم نقرأ كل     
 
 يوم علينا قراءته كل بما جي إن  أدنى

أما ما جزاء من  .عن ذلك ينبغي أن ال ينقص. آيات عرش

ئتهن    اهلل عبد اسمع معي قولف !؟.حافظ كل يوم عىل قرا

ر   ْبنِ  م  ة  يف  قالت وقد الصحابة فقهاء من يهعد الذي عه ائِش  ع 
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ا:"حقه أ يْته  م  داً  ر  م   أ ح  لِ  لأِل ْمرِ  أ ْلز   كامالً  اتباع أي- األ و 

ر   اْبنِ  ِمنِ  -اهلل رسولل م  عه
 الصحايب هذا قال ماذا. "(12)

نْ " :اجلليل؟؟ أ   م  ْ  آي اٍت  بِع رْشِ  ل يْل ةٍ  يِف  ق ر   ِمنْ  يهْكت ْب  مل 

افِلنِي    ."(13)اْلغ 

 فهل بكثري ذلك من أكثر ألستطيع إنني: قائٌل  يقول وقد   

  جزئني؟؟ أو جزءً  يوم كل يف أختم أن يمنع ما هناك

بل يف ذلك فضل وأجر  ذلك من مانع ال ...ال أقول    

 وكأنك اهلل تقرأ كتاب أن لك حيل وال جيوز ال لكن..كبري

 لقد :يقول الناس بعض يفعل كام.. يوميه جريدة تقرأ 

 به فيضيق جزئني أو جزءً  يوم كل أقرأ  أن لنفيس خصصت

ه....الوقت  الكالم ِسعة:واهلذرمة .هذرمة القرآن يقرأ  فرتا

 العلامء عدها وقد .مع ذهاب بعض خمارج احلروف والقراءة

 اهلل ريض مسعود ابن اهلل عبد قال.. القراءة يف املنكرات من
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وا ال":عنه  الّدقل، نثر   تنثروه وال الّشعر، هذّ  القرآن   هتذُّ

،وال به عجائبِه،وحّركوا  عند وقِفوا   أحِدكم همُّ  يكن القلوب 

 تكثري هو ومّهه اإلنسان هدف يكون فال "(14)السورة آخر  

 بقدر خيتمها، التي اخلتامت زيادة يقرأها، أو التي الصفحات

 :لنبيه تعاىل قال.. تلوا وي يقرأ  ما تدبر يف همّ  له يكون ما

ْلن اهه  كِت اٌب } كٌ  إِل يْك   أ نز  ب ار  وا مه ب ره ي د  ليتفكروا فيام  :يأ{ آي اتِهِ  لِّ

 اشتملت عليه آياته من أحكام حكيمة، وآداب قويمة،

وتوجيهات جامعة ملا يسعدهم يف دنياهم وآخرهتم 

ر  أهولهوا اأْل ْلباِب } ك  لِي ت ذ  وليتعظ أصحاب العقول : يأ {و 

ئِل  .ودروسالسليمة بام جاء فيه من قصص وعرب  قد سه  و 

نْ -اهلل رَحه-جمه اِهدٌ  ل نْيِ  ع  جه أ   ر  ا ق ر  مهه  د  ره  أ ح  اْْلخ  ة ، و  ر   اْلب ق 

ة   ر  آل   اْلب ق  ان   و  ةِ  يِف  ِعْمر  ال  ام   الص  هه وعه كه ره وده  و  جه سه او  اِحٌد،  مهه  و 

ال   أ   ال ِذي:"ف ق  ة   ق ر  ر  ا اْلب ق  ه  ْحد  له  و   عباس ابن وقال".(15)أ ْفض 
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 إىل   أحب وأتدبرها أرتلها البقرة أقرأ  ألن:" عنهام اهلل ريض

لِك  "(16)هذرمة كله القرآن أقرأ  أن من لِذ  ان   و  ثرِيٌ  ك   ِمن   ك 

ل ِف  ده  الس  دِّ ة   اْْلي ة   يهر  اِحد  ب اِح  إىِل   اْلو  دِ  قال..الص  ْعٍب  ْبنِ  حمه م   ك 

ظِيِّ  ر  َْح ةه - اْلقه   ر 
ِ
ل يْهِ  اّلل   املكانة صاحباجلليل  التابعي-ع 

ْون   قال اهلل، حتى كتاب تأويل يف السامية بْدِ  بن   ع    ع 
ِ
ا:"اهلل  م 

أ يْته  داً  ر  ْرآنِ  بِت أِْوْيلِ  أ ْعل م   أ ح  ظِيِّ  ِمن   القه ر  َْح ه قال" القه  ر 

 
ِ
أ   أل  نْ :" اّلل  ت ى ل يْل تِي يِف  أ ْقر  ا)أهْصبِح   ح  ْلِزل ِت  إِذ  ، زه  اأْل ْرضه

ةه  اِرع  اْلق  ل يِْهام   أ ِزيده  ال   (و  ده  ع  د  أ ت ر  ره  فِيِهام   و  أ ت ف ك  بُّ  و   ِمنْ  إيِل    أ ح 

ذ   أ نْ  ْرآن   أ هه ا، أ وْ  اْلقه ذًّ هه :  ق ال   ه    "(17) ن ثًْرا  أ نْثهره

  :أهيا األحبة

إذن نضع كتاب اهلل بني أيدينا والتفسري عن يميننا حتى    

فالوقت قد مر .. وال أريد أن أطيل عليكم ، ..نريض ربنا

ن آ نسأل اهلل تعاىل أن جيعل القر..ِسيعاً، واحلر شديد



 

 02 

02 

العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجالء مهومنا وغمومنا 

سينا وعلمنا منه ما جهلنا، مهللا ذكرنا منه ما ن وأحزاننا،

مهللا نور بكتابك  وارزقنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار،

وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به  بصارنا وارشح به صدورنا،أ

مهللا اجعل القران لنا يف الدنيا قرينا، ويف القرب  أجسادنا،

مؤنساً، وعىل الرصاط نوراً، ويوم القيامة شفيعاً، وإىل اجلنة 

ً  ،ليالً د  .(18)ومن النار سرتا

 

 بقلم                            

 حممد مهدي نذير قشالن

 _رجاء دعوة صاحلة_                                                    
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 :ختريج وضبط خلطبة

 القرآن وشهر الصيام


                                                             

اهه أ َْح ده والطرباين واحلاكم  (1) و  : احلافظ اهليثمي  قال. ر 

جممع الزوائد ومنبع  ..ورجال الطرباين رجال الصحيح

 181 /3 الفوائد
، وهو عند  372/ 3هبذا اللفظ رواه البيهقي يف الشعب (2)

 الرتمذي وأَحد بلفظ قريب

: املتوىف)جالل الدين السيوطي . 1/454 الدر املنثور (3)

 (ـه211

(4)
 .إسناده صحيحو. 582 /2داود   أيب سنن 

: املؤلف[قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر]خمترص  (5)

ِزي : املتوىف)أبو عبد اهلل حممد بن نرص بن احلجاج امل ْرو 
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: النارش.العالمة أَحد بن عيل املقريزي: اخترصها(ـه224

 .األوىل: الطبعة. باكستان –حديث أكادمي، فيصل اباد 

 

(6)
اهلل عليه  صىل -واثلة بن األسقع أن رسول اهلل عن  

أهنزلت صحف إبراهيم يف أول ليلة من : ))قال -وسلم 

رمضان، وأنزلت التوراة لسٍت مضني من رمضان، وأنزل 

اإلنجيل لثالث عرشة خلت من رمضان، وأنزل الّزبور 

لثامن عرشة خلت من رمضان، وأهنزل القرآن ألربع 

 رواه أَحد:قال احلافظ اهليثمي((وعرشين خلت من رمضان

ين يف الكبري واألوسط، وفيه عمران بن داود القطان، والطربا 

أرجو أن يكون : ضعفه حييى، ووثقه ابن حبان، وقال أَحد

 .وبقية رجاله ثقات. صالح احلديث

(7)
 (6)برقم . 1/6البخاري  صحيح 
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(8)
 (.123)برقم . 1/333 صحيح ابن حبان 

 .1/535 صحيح مسلم( 9)

 8/18 املعجم الكبريالطرباين يف ( 10)

لطائف املعارف فيام ملواسم انظر هذه األخبار وغريها يف ( 11)

 .بن رجب احلنبيلال( 171:)ص العام من الوظائف

 ( 153:)ص املدخل إىل السنن الكربىيف البيهقي ( 12)

. 2162 /4 (سنن الدارمي)مسند الدارمي املعروف بـ ( 13)

ْ يهْكت ْب ِمن  »: وقد روي مرفوعاً  ْن ق ام  بِع رْشِ آي اٍت مل  م 

أ  بِأ لِْف  ن  ق ر  م  ، و  انِتنِي  تِب  ِمن  اْلق  ِة آي ٍة كه ْن ق ام  باِِمئ  م  ، و  افِلنِي  اْلغ 

نْطِِرين   هق  تِب  ِمن  امْل  .181 /2 صحيح ابن خزيمة« آي ٍة كه

ن ف( 14) وقد ذكره البيهقي يف .53 /6البن أيب شيبة  املهص 

 436 /3الشعب 



 

 06 

06 
                                                                                                                               

اإلمام أيب زكريا بن  . 82:ص التبيان يف آداب َحلة القرآن( 15)

 ـه 676رشف النووي رَحه اهلل تعاىل املتوىف سنة 

 (ـه535: املتوىف) لإلمام الغزايل إحياء علوم الدين( 16)

ام   : "بلفظ.1/277 تِّلههه ان  أهر  آل  ِعْمر  ة  و  ر  أ  اْلب ق  أل  ْن أ ْقر 

ا أحب مهه  ب ره أ ت د   "و 

أبو : املؤلف. 133 /1 اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن( 17)

 املالكي زيد عبد الرَحن بن حممد بن خملوف الثعالبي

 .(ـه875: املتوىف)

ـهــ  1438ن عام ام  ألقيت هذه اخلطبة يف أحد مسجد ع   (18)

 .ألقيت يف بعض املراكز اإلسالمية الدعوية كام.  م  2317ـــ

 
 

 
 
 
 
 

 


