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  رمضان والقرآن

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس  الفاضالت، إليكم ناأخوات
أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق 

وسمحت لهّن األستاذة  هللا بعض األخوات لتفريغها،
في  تُنشر، وهي ونسأل هللا أن ينفع بها بنشرها،

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -
هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه  -

األستاذة حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من 
األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (دروس األستاذة أناهيدشذرات من )

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل  -
السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا 
وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..هللاوالشيطان، ونستغفر 

 .وهللا الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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  رمضان والقرآن

 :عناصر الدرس

 

 .به ونفرح رمضان نحب أن علينا الواجب منف ،الكريم الشهر هذا بمثل علينا من   أن اهلل من نعمة في نحن .1
 .ويرضى اهلل يحب كما نغتنمها أن علينا الفرصة هذه .2
نْ ي ا بِاْلح ي اةِ  و ر ُضوا ِلق اء ن ا ي  ْرُجون   ال ال ِذين   ِإن  } .3  الصفات هذه{ غ اِفُلون   آي اتِن ا ع نْ  ُهمْ  و ال ِذين   ِبه ا و اْطم أ نُّوا الدُّ

 فقده أو إيمانه ضعف على دل بها اتصف من األربعة
 ..، وسبب فضلهأعظم الفرص التي وهبها اهلل لخلقه هي هذا الشهر العظيم .4
م  ِمْن ذ نِْبهر م ض ان  صام م ْن )): وقفة من الحديث .5 . وأن فيه فعل وشرط ووعد ((ِإيم انًا و اْحِتس ابًا ُغِفر  ل ُه م ا ت  ق د 

 .وتوضيح لمعنى إيمانًا واحتسابًا
 .((... ِلق اء هُ  اهللُ  أ ح ب   اهلِل، ِلق اء   أ ح ب   م نْ )))) وآمن به هرجاو ما يشعر بقيمة الوعد إال من كان اللقاء على باله  .6
 ...((.إن في الجسد مضغة))بالقلب قبل رمضان وتجهيزه الستقباله العناية  .7
 استعانتك بقوة يكون إنما الصالحة األعمال في التوفيق .8
  رمضان فضل في األحاديث بعض ذكر .9

 اإليمان؟ قوة لي تسبب قراءة القرآن أقرأ كيف .11
 القرآن؟ في يشغلني ماذا .11
 . وصايا بخمسة ختمت .12
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  رمضان والقرآن

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني عاملني والصالة والسالم على سيدناهلل رب ال احلمد

لَئِنْ شَكَرْتُمْ } ن شكره باملزيدد م  ا من عطاياه وهو سبحانه وتعاىل وع  نشكره ونسأله مزيد  و وتعاىل حنمده سبحانه 

 .{لَأَزِيدَنََّكُمْ

ن  وقد تدارسنا سوي ا سورة مبدارسة القرآ عليناأنعم اهلل فيها , عشر يوم ا ةعستمرت أرباوحنن يف ختام دورتنا هذه اليت  

قُلْ بِفَضْلِ }فهو سبحانه وتعاىل الذي أمر  قربة لهكون هذه املتعة تأن  وجل   عز  سأل اهلل عنا اهلل بكالمه أومت  , يونس

 فقد دب    وإذا ذقت طعم القرآن والفرح بفهمه وبفهم كالم اهلل {نَيَجْمَعُووا هُوَ خَيْر مِمََّا اللََّه وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ

بد من يؤمن باهلل ال ,(كتاب اهلل)صدره والعلم عن اهلل م ,(العلم عن اهلل)فإن اإلميان باهلل مصدره اليقيين هو  ,اإلميان
فإذا بدأ الشأن أنك بدأت تفهم كالم  ,(اهللفليعلم عن اهلل من كتاب ) والذي يريد أن يعلم عن اهلل ,أن يعلم عن اهلل

 .عز وجل وصفاتهاهلل  أمساء معناه أنك بدأت تعرففاهلل 

 اإليمان فقد بدأ طريق ،ومن عرف اهلل ،فقد عرف اهلل ،س كالم اهلل ففهمهر  ن دم  

ونور صدورنا وجالء أحزننا جعل القرآن الكرمي ربيع قلوبنا االلهم  .واشرح صدورنا له ,سلك بنا طريق اإلميانا فاللهم  
 .اللهم آمني .ومهومنا

 

 شهر رمضان الذي هو شهر القرآنن نخطط لعالقتنا بالقرآن في بد أب على ذلك أننا الويترت  

فهو سبحانه وتعاىل الذي أنعم  ,يليق به أن نستقبله استقباال   البدالعظيم من مواسم الرمحة والعطايا واملنن هذا املوسم و 
فإذن  ,قلبه إميان ا متألامثل هذه املواسم إال من وال يغتنم  ,ب أن نغتنمهوهو سبحانه وتعاىل الذي حي ,عليناهبذا املوسم 

 :امعىن هذ

من الواجب علينا أن حنب  -هذا وحده نعمة-شهر الكرمي علينا مبثل هذا ال حنن يف نعمة من اهلل أن من   .1
 .رمضان ونفرح به
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  رمضان والقرآن

 عن النعمة وهي هذه الفرصةإذا بدأنا بالكالم ف ,ىحيب اهلل ويرضنا أن نغتنمها كما فرصة عليالوهذه  .2
 :نقول

يف هذه اآلية الكرمية اليت  تف إميانه فاتصف بصفات مجعوالذي ضع   ,(من كان يف قلبه إميان)يشعر بالنعمة إال  ما

إِنََّ الََّذِينَ ال يَرْجُونَ } :يقولواهلل  ,هرذا الشهبا يف وال فرح   سيكون هذا العبد ممن ال جيد حالوة   ,ستكون مدار نقاشنا

 . {لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بِهَا وَالََّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

 :على ذلك صفات إذا اتصف هبا العبد دل   ,إن هذه الصفات األربعة

 إما فقدانه اإلميان .1
 .أو ضعف االميان .2

رمضان إن االستعداد ل  {لُونَالََّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بِهَا وَالََّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِإِنََّ }

ن إ ,نتكلمه ما بينك وبينه ترمجا ,البد أن يأيت اليوم الذي تلقى اهلل ,أن تلقى اهلل البدلشعورك أنك إمنا هو تابع 
وأنك  ,اري مبنية على إميانك أن هناك قوم حياسبون حساب ا يسريا وقوم حياسبون حساب ا عس (فرصة)شعورك أن رمضان 

 .اا يسري  ن حتاسب حساب  تسبب لك أفعال اليت أن تفعل األ تود  

هذه املشاعر   .غبونال ير و  ,ال يتصورون ,ال يفهمون ,ال يستعدون  {إِنََّ الََّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقَاءَنَا}  .1

 .ن العبد ال يعتين بالفرصة اليت تأتيه وهي شهر رمضانكلها سبب يف أ

من أجل أن يسهل الرمحن سبحانه وتعاىل وهب اخللق عطايا  ومن عرف أن   ,له ن باللقاء استعد  ن من تيق  أ ؛املعىن
 :هذه ثالثة مفاهيم مركبة على بعضف ,رمضان غتنم  اعليهم اللقاء 

 

 

                                                             
 7:يونس 1

 ليغتنمها

فيفّتش 
 فيها

يبحث عن 
 الفرص

الذي يرجو 
 لقاء هللا 
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ك اليوم إما أن وتعرف أنك يف ذا ,ترمجان ينك وبينهوم ستكلم اهلل ما بيك الوتعرف أن يف ذا ,قاء اهلللإذا كنت ترجوا 
من يأخذ  هناكوتعرف أن يف ذاك اليوم  ,اممن حياسب حساب ا عسري   ا وإما أن تكونحياسب حساب ا يسري  تكون ممن 

إذا كنت تعرف هذه  ,ك اليوم ما جيب أن تعرفهوتعرف عن ذا ,من يأخذ صحائفه بشمالههناك صحائفه بيمينه و 
من بهذا اليوم إذا كنت تؤ . الرمحات والربكاترضا و اللقاء فيه  ,اهللراجي أن يكون لقاءك مع , قاءلمتيقن بال :األمور

 .تلقى اهلل وهو عنك راضي ،ب عليكطي ن الفرص التي تجعل ذلك اليوم يومستبحث ع وترجوا هذا الرجاء

معها معاملة جتعلك تغتنم دقائق تتعامل شت فيها كيف مبعىن الذي يرجوا اللقاء يبحث عن الفرص فإذا أتت الفرصة فت  
 .هذه الفرصة

 {إنََّ الََّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بِهَا}

فإذا وجد الفرص  ,عل هذا اللقاء لقاء خري وبركةجت ,جتعل هذا اللقاء طيبلفرص اليت لقاء اهلل يبحث عن االذي يرجوا 
 هي هذا الشهر العظيم هأعظم الفرص اليت وهبها اهلل خللقفمن فكر هذا التفكري علم أن  ,غتنمهاا

 لقه هي هذا الشهر العظيمأعظم الفرص التي وهبها اهلل لخ

 ؟اذامل
 رياتاخلتمع فيه من جيملا  
 بركاتا جيتمع فيه من مل 
 ملا حيبس فيه من أعداء 
 ملا تفتح فيه من أبواب 
 أجوريضاعف فيه من ملا  

 ؟لك هذا بالنسبة يعترب  ماذاف
 إذا كنت تفكر يف اللقاءصة عظيمة فر

 ! رمر الفرص وراء الفرص وال تفكنت غافل عن اللقاء ستكلكن إذا  
 بلقاء اهللنك فالذي يدفعك حلسن اغتنام الفرصة قوة إميا
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لفرصة وتقربت إىل اهلل مبشاعرك وعبدت اهلل يف هذه األيام فإذا قوي اإلميان اغتنمت أنفاسك واغتنمت األيام السابقة ل
ويرتفع منزلته عند ربه ويذكره مع الذاكرين  ,وحيسن فيها حال العبد ,بفرصة قادمة تضاعف فيها األجور ,بعبادة الفرح

 .ويشكره وهو الغفور الشكور

 

هذه املشاعر  ,نفسناأىل إا حسن  أنفسنا هذه املشاعر أيف فإذا حركنا  (قوة اليقني أننا سنلقى ربنا)سنجمع يف نفوسنا  إذن
نجد سيف فضل رمضان  نظرولذلك ملا ن ,اا دقيق  ن تفتش فيها تفتيش  هذه الفرص عليك أ , اغتنام الفرصىلإستدفعنا 

ل م  ق ال  فضل رمضان بيننا يف الكالم عن ا حديث يتكرر دائم  أول  رَمَضَانَ صام مَنْ )) :أ ن  اْلن ْْب الل ِه ص ل ى الل ه  ع ل ْيِه و س 

 . ((لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهإمِيَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ 

فهذا احلديث  ,نفسنا مفاهيمهأن نكرر على أكل عام نعيش فيه فنستقبل رمضان احلديث على تكراره حنن حنتاج   وهذا
 . دوعو شرط و فعل  :يعين ,لفعل له شرطلكن ا ,ب عليه وعدت  ل ر  عْ فيه فِ 

 
 

 

 

                                                             
 .متفق عليه 1

 صام رمضان• فعل

 شرط
 إميانا •

 واحتسابا•

 وعد
غفر له ما تقدم  •

 من ذنبه

رَمَضَانَ إِميَانًا صام مَنْ ))

وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا 

 ((تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه
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 مته لن تشعر بقي "غفر لك ما تقدم من ذنبكان ُي"هذا الوعد الذى تسمعه 

 حتمل هم اللقاء ذا كنتإال إ 

فاز يف تكون ممن ف ,حيفة بيضاءوتلقى اهلل وأنت ذا ص ,ام احميذنوبك مت عنك ك وميحىغفر عنن ي  لن تشعر بقيمة أ
 .رمضان إال إذا كنت مستعد للقاء تشعر بقيمة ام ,احلياة

ملا  مث ,اعز وجل عليها مطر  طر اهلل ن مي  بعد أرض ا من األنبت األبدان نبات  وت ,ن ذاك اليوم العظيم ملا يأيت وقت البعثإ
ن ن الفارق هو أن كل شيء كان ال يراه اآلال أإ ,اكما كان متام    يعود اإلنسانرواح باألبدان األ فتلقي ةالنفخ تأيت

نفسه نسان اإلهو يبقى  ,ىر كل خملوقات اهلل ت   كة يراهماملالئ ,سرياهمحلقوه  كل اخللق الذين سبقوه أو  ,ح يراهصبي
 .ذا قوة خمتلفة نسان لكناإل

جد كتاب عماله وسيفينظر يف كتابه فريى أ ؛  إليه كتابهيطري  ,صهايفح ,يراها ,ذاك اليوم يرى أعمالهنه يف ومن ذلك أ

 .{أَحْصَاهَالَا يُغَادِرُ صَغرِيَةً وَلَا كَبرِيَةً إِلََّا } :قبل الكبرية تذكر ن الصغرية ومن العجب أ ,ال يغادر صغرية وال كبرية

حسن حال فيه فهذا اليوم أ .هباعمال اليت قامت تفحص األ ,سلفتتفحص ما أ ,سلفتتبلو كل نفس ما أوذاك اليوم 
عمال رتت العيوب وذهبت آثار األعمال وبقي للعبد شكر اهلل على األتكون س   ,(ى اهلل وقد غفر لك الذنوبن تلقأ)

 .ةاحلسن

فة العمر التوبة وظي ,بوابوسع األأستغفار ن جعل التوبة واالعطيته أ منو من فضله و حسان اهلل خللقه إولذلك من 
وصحيفتك ك اليوم العظيم وأنت قد أتيت يف ذالتلقى اهلل كله وهذا   ,ةميالعظ لألعمال جزاءوتعاىل ومغفرته سبحانه 

 .مستورة مغفورة ذاك هو الفالح

القوم من وليس من كانت اآلخرة على باله و  ,ء عظيماليوم من شيمبا حيصل يف ذاك فمن شعر بتفاصيل ذاك اليوم و 

 ((.هغفر له ما تقدم من ذنب)) :شعر مبعىن هذا  الوعد ,الذين ال يرجون لقاء اهلل
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ما يف يقول كصلى اهلل عليه وسلم لذلك النْب  ,وآمن به هرجاو كان اللقاء على باله ال من  يشعر بقيمة الوعد إ ما

 . ((كَرِهَ اهللُ لِقَاءَهُ ،أَحَبَّ اهللُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اهللِ ،مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اهللِ)) :ااهلل عنه يحديث عائشة رض

ذكر الدار  يبقو  ,اآلخرة م من ذكر الداروقع يف قلوهبقاء اهلل مبا أولئك القوم الذين أحبوا لفنسأل اهلل أن نكون من 
 !نت فاقد شعوركأفتصبح تعمل و  ,عمال الصاحلةيت املشاعر جتاه األمت خرةغياب الدار اآلفإن  .على باهلماآلخرة 

 عمالجتاه األفاقد ملشاعره  خرة جتعل العبد يعمل األعمال وهوعدم ذكر الدار اآل

 
  ؟ين ستنفعهأ .1
  ؟كيف ستنفعه .2
 - كل يوم من رمضان هذا -  ؟عند ربه اماذا حيصل ملا يلقاه .3
 ؟يف ميزانهدها يجسساعاته كيف  .4
  ؟بعاده عن الناركيف تكون سببا إل .5

 جتاه العمل الصاحل الذى تقوم بههذا التفكري يولد شعور 

عملك هذا يفقد ف ,انة باإلمييحقيقه مشاعر ءراوال يكون و يتحرك هبا اإلنسان  (جمرد عادة)يكون العمل الصاحل أن ما أ
 :مرينأ

ا ميانًإ))شرط على قدر وجود الإمنا هي ألعمال الصاحلة على ااألجور مرتتبة ألن ؛ جور املرتتبة عليهاعملك األ يفقد

 .تعرف هذا األجر كيف يرتتب حىت ((اا واحتسابًميانًإ)) تفهم بد أنفلذلك ال، ((اواحتسابً

. (اهلمة)مر مهم وستذهب سيأيت أمث  ! املرتب عليها سيفقدك األجر ,شاعرم بدونإذن جمرد أنك تعمل األعمال 
ا أو   - ذهاب اهلمةيعين  -مر وهذا األ دخلون رمضان فإن الناس غالبا ي :ا نعايشهاحالة واضحة جد  سبب واضح جد 

يبذلوا جهودهم مث  ,تال وقد ذهبإيأيت عشرة رمضان  مث ما (فقط احلماس)تت من ألكن اهلمة هذه  صحاب مهةأوهم 
مث  -وهذا إذا ما خرجت إشاعة أن ليلة القدر قبل-ليلة السابع والعشرين  متر  فما واخر لعشر األأن يشحنوا نفسهم ل

                                                             
 .متفق عليه 1
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وملا يزيد , عمال الصاحلةكلنا نعرف أن اإلميان يزيد باأل  بل ! بداوهذا ليس طريق املؤمنني أ! تذهب اهلمة من جديد
 .قانا للعملنت إتأباألعمال تزيد 

اليوم حسن  من يوم كما ينبغي سيكون اليوم الثاين أول مت أأكيد أن اليوم الثاين من رمضان لو ص   ,روعلى هذا فك  
الطريقة ه هبذ فلو مشيت ,وبذلتوقرأت القرآن مت وصليت وذكرت ألنك ص  ؛ من جهة اإلميان ؟ماذاول من جهة األ

 .والاخلريية يف واحد شبل سيتم لك  ,خر يوم يف شهر رمضانآأيامك  نالصحيحة سيكون من أحس

 !صل تقول األمر على خالف ذلك حتلكن احلال اليت  

نجد ف ؛واحد شوال ه يفشعبان خري منشهر من  22اليوم يف ا من الناس يكون فكثري   ,نحن نسري بالطريقة العكسيةف 
 !اهلل  ذكرعن يوم اللهو والبعد عن اهلل و جتده  ,يوم النوم عن الصلواتهذا واحد شوال 

 هإال أن !؟واحدة مجلةعن الفرائض وقيام الليل إىل النوم عمال الصاحلة األاإلنسان من اإلميان و  يتحولأن هل ممكن ف
 .فما بقي شعور باإلميان وال نفع صاحبه ,جمرد عمل ضعيف من جهة الشعور ت األعمالكان

ا احلديث ا ستخرج هبذه النتيجة ,فلذلك امسع جيد   :هذا النص لو فهمته جيد 

 :مرانوشرطه أن يكون يف قلب الصائم أ ,هذا الفعل ((من صام رمضان))

 اميان  إ :وال  أ .1
 احتساب  ا: اثاني   .2

 .((من ذنبه فر له ما تقدمغُ))ثر يكون األس

 .الشرط هو عماد نقاشناو  ,ثر مث نفكر يف الشرطنفكر يف العمل واألاآلن 

 العمل هو الصيام 
 غفر له ما تقدم من ذنبه ثرواأل 

 .! ستكون عظيم نعمائك ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) ـتفكر يف الدار اآلخرة فذا كنت إ
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املغفرة اليت ن ستشعر أ مر عظيمأ, ستكون بالنسبة لك غاية الغايات ,اليت حتبها وتشتاق إليها وترجوهاالنعمة العظيمة 
نت قد عظيم تريد أن تقبل على اهلل وأألنك تعلم أن يف ذاك اليوم موقف ؛ هي اليت تنتظرها ,هي اليت تريدهاستلقاها 

 .هذا جيعلك شديد احلرص على حتقيق الشرط ,ذنوبكس رتت  ,رتت  س  
 .(ترجو لقاء اهلل)إذا كنت لن تشعر هبا إال  (أن تغفر ذنوبك)وهي دها اليت جتعين النتيجة ي

ا أنه مهم أ شعرتشعرت هبذه النتيجة و  ماذا يفعل فيأيت رمضان سغفر لك الذنوب وشعرت بصحيفة سوداء ن ت  جد 
 .جيعلها بيضاء ؟هبا

تأخذك  املالئكةوتأيت  !حياسبك اهللهلم  !ىل املوقف العظيمإ هلم  يا فالن ابن فالن مسك بانت ينادي عليك وأشعرت 
تأيت  نيهمك أء شيثر كد يف الذهن فأو جاملو تفكري الذا كان هذا إف ,لتقف يف ذاك اليوم تطري القلوب من مكاهنا

 .الوعد الذي رتب ذاستهتم هب, هتتم بلقاء اهلل امل   ,بصحيفة قد سرتت عليك

 {بِهَا وَاطْمَأَنُّواْ الدُّنْيَا بِالْحَياةِ وَرَضُواْ لِقَاءنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ} يف النفس يعيند لقاء اهلل غري موجو يكون  عندمالكن 

زع داخل الدنيا وهو حىت يف رمضان الدنيا تغلبه ويبقى تفكريه مم ,هو الدنياضه وحيسنه بين يهتم به ويأفكل الذي يريد 
 ! الفالح غفر له ما تقدم من ذنبهحتقق له فيه  إذايف شهر 
 .للشرطيورثك حتقيق ا  ؟أي شيءيورثك ب هو الذي باألجر املرت  شعورك  اآلن أن فاملقصد

 .(حتساباإميان ا وا)عليك أن تصوم لذنب ة امغفر  وراءه لك صيام ايتحقق  حىت ,ن نفكر يف الشرطاآل

 ؟اا معىن احتساب  وم ؟اميان  إما معىن 

هو معرفة  ,ميان باهللاإله ومطلعه هو ؤ مبدن اإلميان إف, ن تفكر فيهأعليك ب جيهو ما و فهو ما ذكرنا  :يماناإل افأم
ن يعيشوا فيه يف حياهتم متعاملني أهو معرفة ما جيب على اخللق  ,ومجاله سبحانه وتعاىل هو معرفة جالله ,عظمة اهلل

نه ذو أ ,نه الغفور الودود الرحيم الكرميأمعرفتك  ,ومعرفتك هلل ,عتقادك يف كمال صفات اهللان سالمة إ ,مع رهبم
 ! اميان  إ معرفتك هلذا تورثك ,نه فعال ملا يريدأ ,العرش اجمليد

 ,إذا شعرت بعظمته ,دك يف رضاهسيكون حبثك وجِ  ,وشعرت بكمال صفات اهلل عز وجل ,مياناإلفإذا حصل هذا 
 .سعي ا حثيث ا يف طلب رضاه ورثكهذا الشعور سي ,إذا عرفت من ربك الذي ستلقاه ,بسلطانه ,جبالله

وشعرنا أن وجودها دليل ينا بالدنيا فرضِ  ,لكن ضعف معرفة اهلل أورثت القلوب عدم فهم حللم اهلل ولعطايا اهلل وملنة اهلل
 ! علمنا عن اهلل ما جيب أن نعلمه رضا اهلل وما
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هلل ويكلمه ومييزه عن غريه اكان موسى عليه السالم وهو الرسول الذي سيجتبيه   شيء مالو كانت الدنيا عند اهلل 

 ،{لِمَا أَنْزَلْت إِلَيََّ مِنْ خَيْر فَقرِيرَبّ إِنَِّي } :يقول ومن مثأكثر من أربعني ليلة على قدميه  يستند إىل الشجرة وقد سار  

فال تظن أبدا  ؛ لكن الدنيا ليست بشيء ! رفع هؤالء العظماء يف إمياهنمل ,ياء والرسلبعطى األنأللو كانت الدنيا شيء 
 على رضاه وال هذا ليس دليال  - ,فهم ا خاطئ ا عن اهلل أنه لو أعطاك من الدنيا وأرضاك فيها أن هذا دليل على رضاه

 .-سخطه دليال  على

 :حالك مع اهلل .1
 ومن جهة إجاللك له تعظيمك هللمن جهة  
 بكمالهمن جهة إميانك  
 ئهلقاذكرى  من جهةو  

تجدهم ف؛ مصلحة أنفسهم وهالقوم الذي نس ياهلل ينسف ,على رضا اهلل هذا الذي يدل ,إميانك هذا الذي يدل على
 ! ينفعهم على احلقيقة ما ويرتكوارون وراء مصاحل زائلة جي

أن فاألمر اآلن أن رأس اإلميان الذي هو شرط أن تؤمن باهلل أن تؤمن بكماله وجالله ومجاله أن تؤمن بعظيم صفاته 
طابت أن تؤمن أنك لو سرت على الطريق الذي يرضيه طابت نفسك و  ,اا جميب  قريب  لطيف ا ا رحيم  كرميا ا  تؤمن به رب  

 .حياتك وأنك البد أن تلقاه
 .ا اإلميان أن تؤمن بلقاء اهلليلحق هذأن تؤمن بكمال صفات اهلل و  :فأصبح رأس اإلميان

ول فقد حقق الشرط األدائم ا وبقيت ذكرى الدار اآلخرة على باله  ,بني اإلميان باهلل و اإلميان بلقاء اهلللنفسه من مجع 
رص على وهذا اإلميان سيورثك احل ,هئباهلل وإميان ا بلقاإميان ا  ؟إميان ا مبن "اإميان   رمضانمن صام "وهو شرط اإلميان 
تصبح رئيس بأن  سبحانه وتعاىل سببعدم الشعور جبالله يف القلوب كن عدم تعظيم اهلل ل, األعمال اليت ترضيه

وهذه بنفسها أزمة نعيشها كثري ا يف حياتنا  ,ربلتقرب لللفال يتحرك القلب  ,اعتاد عليها اخللق (جمرد عادات)األعمال 
 .أريد أن أقرتب وأن يرضى عين أين شعور أننا ما نشعر بعظمة اهلل ومن مث نقوم باألعمال بدون

اإلميان باهلل ومعرفة كماله سبحانه وتعاىل وجالله سبب رئيس  ,ألن يكون هم العبد رضا اهلل رئيس إن اإلميان باهلل سبب
 .ويرضيه اهلل إىلا هب يفكر يف كل قربة يتقرب وم هذا العبد بالعملفلما يق ,العبد رضا اهللن يكون هم أل
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أراد هبذا نه قلبه أيف يشعر  :يعين, أعماله وحيتسبها على اهللدقائق ل دقيقة من لكأن العبد ينظر  :معناه :احتسابا وأما
جالله هلل و اعبد يؤمن بكمال ف ,فهو حيتسب كل عمل أنه يقربه إىل اهلل ,يتقرب إىل رضاه ,ن يرضى اهلل عنهالعمل أ

ا أن يرضي اهلل   .مجع لنفسه بني اإلميان باهلل واالحتساب على اهللقد يسعى جاهد 

 

 :من حتقيقهما من أجل أن يكون أثر صيامك هو املغفرة البداآلن أنت أمامك شرطني  :مرة أخرى

  :بني أمرين, أن تكون إميان ا :الشرط األول

القدوس  امللكتذكر نفسك باهلل يعين حتتاج إىل سيال من معرفة اهلل  ,جاللهوبكمال عظمته  تؤمن باهلل .1
لذلك ف (إمنا معاين استقرت يف قلبك)ليست كلمات املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب لكن السالم 

 انظر كمال صفاته يف كل شيء ,األمرانظر كيف يدبر هلل و ااقرأ كتاب  ,تهمبعرفإىل اهلل  بتقر 
 .اإليمان بلقاء اهللأن يقابله  البد -اإلميان بكمال صفات اهلل-هذا اإلميان  .2

مور اليت تفعلها تشعر األن تفعلها هذه أعليك  اور  أم هئوبني لقا بني معرفته ,أنك ستلقاه البدالعظيم الذي تعرفه  :نذإ
ن أتريد  ,ن يذكرك امللك العظيمأتريد  ,تريد أن يرضى عنك امللك العظيم ,ملك العظيمللن تتقرب أنك تريد أفيها 

 (بني إميان ا واحتساب ا) فبني اإلميان وبني االحتساب ,شاغلك مكانتك عند اهللفأنت  ,يرتفع مكانك عند امللك العظيم

 تيصمرء إن لكل أ)) :احلديثء يهتم به ما مسعته يف السماء كما ورد يف شيكثر أ ,مكانه عند ربه هناك عبد يشغله

ه يف السماء سيئا تيومن كان ص سنا القى له يف االرضحه يف السماء تيصفمن كان  - مسعه يف السماء –يف السماء 

 (.(ألقي له يف األرض

 ,هئلقابو باهلل ميان اإلرباب وعند املالئكة العظام فقد مجع بني األسماء عند رب الفالذي ينشغل يف حياته بسمعته يف 
هذه يعين هناك مسافة بني االميان واالحتساب ما هي  ,بني اإلميان وبني االحتساب ,على اهلل وبني االحتساب

 .م ا من تكون عند اهللمهمو  ,مبكانك عند اهلل مهموم ا ن تكونأ املسافة؟
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 ,نه عبد ضعيفأوامتأل قلبه هبذا كله وعرف  ,لكه وسلطانهمبتدبريه و بقدرته وبالله وبكماله و جبعظمته و بفمن آمن باهلل و 
ن أ كان أكثر شيء يهمه  فإذا اشتغل بسمعته عند امللك, الرب الكرمي ,العظيم اشتغل بسمعته عند امللك  ,مره بيد اهللأ

 .ق شؤونهدقائيف ويف هذا هذا يف حيسن يف هذا و 

 :يه امللك فريضى عنه لكنإلن ينظر أحيتسب 

 .{يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بِهَا وَالََّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَإِنََّ الََّذِينَ ال }

اللقاء أو ال يعتين به  الذي ال يرجو نسانيعين اإل ,جرألا اول هذحصشرطي نسان طريف املسألة إلهذه الصفات تفقد ا
 !بالدنيا  ؟بأي شيءيهتم سنه أ ايجر هذأو ضعيف إميانه باللقاء أو ذكر اللقاء ليس دائم على ذهنه س

 ,الصحيحة فما جيعله يفكر بالطريقةيعين الشيطان خيوفه  امرعب   او يفكر تفكري  أسيأيت  ييفكر يف اليوم العظيم الذ ما

  ؟نت تريد أن تكون ماذاأ .نخسرا يوجدرحبان و  اسبك  يوجداليوم  يف ذاك: لنفسك قولتأن الطريقة الصحيحة 
ا فكر تفكري   ,تصل وتكون ممن ربحأن خطة تعيشها يف حياتك من أجل هناك  ,ما تريد أن تكون خسران ؟كاسب

نواجه بد أن البالعكس  ,ن هتربأل اوال جتعل ما سيكون سبب   ؟ين ستكونمن وأنت أ :ا وال هترب من التفكريجاد  
 !خر اآلباليوم إمياننا عىن منفسنا مبا سيكون هو أوتذكري  ؟نفسنا مبا سيكونأ

اليوم أحداث حداث ألاهذه ذا كانت إال يدفعه للقاء اهلل إا قوي   حقيقي ا اميان  ا باليوم اآلخر إما يكون العبد مؤمن   :يعين
باقي يف  ,ذكرى الدار خلصهم خبالصةأاهلل  أن (ص)تسمع يف سورة  نبياءملا تسمع يف مدح األذا وهل ,مام عينيهأخر اآل

تكدر حياتك  وذكرى الدار اآلخرة ما تصلح حياة العبدفذكرى الدار اآلخرة  ! خرةاآلذكرى الدار عقوهلم ويف أفئدهتم 
 .نعم منهأخرة يقول ويف اآلسي نعيم يتمتع به اآلن أخرة فأتاه ر اآلالدامنا تطيب حياتك ألن من ذكر إ ,اد  أب

الذى كان يطعمه يقول يف  الشيءو ذهب مث ذهب طعمه أ (طعم شيء أعجبه)ذهب ذوقه فء شيكلما ذاق طعم 
عند  ستلقاهما  أنبنفسك  خاطرتطيب فمها الآو ذا ذقت مرارة احلياة إما وأ, خرة سأجد خري منه فتطيب حياتكاآل

 ! ربك خري مما هو موجود

ضعف أن هذه حقائق  ,مياناإلضعف  اهلرب بسببمنا إ ؟ااهلرب من ذكراه لمفخرة تطيب احلياة اآلن ذكرى الدار إ 
 ! حقيقة ال نشعر هبا نانتداوهلا لكنرغم أننا كلمة هذه  ميان اإلوضعف  ,تكونأن  البد
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 :لنا ويقربهيظهر لنا األمر املثال  ارمبا هذ نضرب مثاال  سو 

أن غالبا و السماء   إىلطائرة تركبيها ملا تطلعني ,هذه الطائرة كما هي معروفمث أن طائرة يف السماء يف نفسك  يتصور 
الطائرة ممراهتا  أن هذه ختيلي ,داخل الطائرة نمن كراسيهم ويتحركو  نيقومو أهنم كن ممو  ,هنم يف السماءأ نينسو الناس 
أنت  ,زمن ذهذه احلقيقة من يفأنت كنت ! خوف ؟ع يف قلب العبدقماذا ي! رض األإىل  ؟ماذاىل إستنظرين  ,شفافة

 ؟اخلوفب شعرت الطائرة شفافةصبحت أملاذا ملا  ,ترض حتنت فوق واألأو رة ئاطول ما تركب ط

 شفافةأصبحت لكنها  ,ك عن األرضض يف حاجز الطائرة حجز أصبح بينك وبني األر  ,نكشفت احلقائقاآلن ا ألن
 لكنيف كل شيء  قوهتا يف تشبه احلديد يف مساكتها مادة  نفرتض أن املادة هذه ,(ةفقط من جهة الرؤي)من جهة الرؤية 

 ! هول ؟سيقع يف قلبك ماذا ,اسرتى أمر ا عظيم   ؟فماذا سرتى! أهنا شفافة الفرق فقط

 ,ستجده كأنه بينك وبينه حاجز شفافسيصبح ما قوي  اإلميانلو كان  ,ستلقاه يف السماء وما رضاأل هكذا أنت يف
 ,مسيك ايصبح  ؟ماذا حيصل يف هذا احلاجز مياناإللكن ملا يضعف  ,الستعداديف االرغبة  ليه وقع يف قلبكإكلما نظرت ف

تتوقع أن هذا املوت خيطف  ,هي احلقيقة تنسى ما ,و يف السماءأرض نك يف األأنك تنسى ألدرجة  ,مسيك ا ,مسيك ا
ا يومكأنك  تتوقع, يف استثناء عنه اجلريان ومن حولك وأنت تتوقع التوقعات ملا تواجه نفسك هبا تقول  ,خترب أنه غد 

 ! ؟ال نستعد ذان فلماذائستا هو خيطف من حويل سريع ا وبدون اه ,من أين يل هذا التفكري

 !بسبب ضعف اإلميان

 (قوة اإلميان)لليالي وهذه الفرص فالذي حنتاجه حقيقة من أجل أن ننتفع بهذه األيام وا

إِنََّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ ))هنا يوجد قلب  ,لنفسك بالساعات والدقائق أن تفعل وتفعلال ختطط 

لكن كل القضية  ,نتفع اإلنسان من األعمال وزادته األعمال إميان ا وكان مبارك ااوبورك يف األوقات و  1((الْجَسَدُ كُلَُّهُ

أننا حباجة أن نشعل يف  :نتهى هذا النقاش على أمر مهماف ,حول أن تكون مؤمن ا قوي اإلميان ؟تدور حول أي شيء
 .قلوبنا اإلميان 

 :بيننا وبين رمضان أيام

                                                             
 .متفق عليه 1
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 (.فعالهأوصفاته و  هئمساعن أ)اهلل  تعلم عن ,معرفة اهلل علىيام األاعتكف يف هذه  .1
 .يقرأ القرآن ليعرف الرمحن نأمن يريد  اعتناء نآلقر بااعتين  .2
اعتين بأخبار تقول لك هناك قوم ملا تأيت املالئكة تقبض أرواحهم تبشرهم  ,اعتين بالدار اآلخرة وأخبارها .3

 ,تركتم ورائكم مما فاتكم وستستقبلون وال حتزنون  تبشرهم ال ختافوا مما ,هم حيزنونال خوف عليهم وال 
 ,يوم البعث يف مما تلتقي أرواحهم  بأبداهنملوقف تبشرهم أيض ا وقتيف هذا ا هؤالء املالئكة اليت تبشرهم

حاهلم من هذا  أصبحن كيف آواقرأ يف القر  ن تكون هذه حالكأرغب اقوام يكون هذا حاهلم فأهناك 
 .هذه احلالتصل إىل ن أجل أ
لكن يبقى علينا أن نكون ذا فهم دقيق  ,أن من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه :أنفسنا دائم اإذن نردد على 

ن ألفيدفعه هذا  ,مام عينيهأخرة اآلذكرى الدار  الذي هو احقيقي   اميان  إفاملؤمن  ,(اإميان ا واحتساب  )وعميق يف فهم الشرط 
 .عمالهأحيسن يف 

 ,تقرأهاسيات اليت اآلتحتسب على اهلل س, ستحسن بني هذا وهذا يف األعماله ءوتذكر لقا كمالهبذن تؤمن باهلل و إ
ن تلقاه أنت تنتظر وأكل هذا  ,ستحتسب على اهلل الصلوات اليت صليتها ,تهامتحتسب على اهلل اللحظات اليت صس

 .حسنت فيهأفيخرج لك كتاب قد 

شهر الاغتنام عن عن اغتنام رمضان و سنقوله ي كالم أ :يعين  ,بعد ذلك شيءنرتب عليه كل سمر األ لنا هذا ذا تبني  إ
 ,فسنا قبل رمضاننأل طط أن خن البدإذن حنن  !(ميانباإل مليئ االقلب  إذا مل يكن)ليس بشيء تالوة القران هذا كله يف 

 .اويف رمضان كل يوم نزيد إميان  

 .سمائهأسم من باتعرف اهلل كل يوم ك  أن  نفسكخطط ل .1
 .اليومقاء كيف يكون الناس في ذاك خطط لنفسك أن كل يوم تعرف حااًل من أحوال الل .2

 زيادة االميانلاليقينية وسيلتك خطط لنفسك بأن جتعل املعرفة 

 .(بالعلم)يزيد إال  نل ؟إميانك يدز من أين ت ؟يعين من أين تريد أن تعرف

 .على اهللاألعمال ن حتتسب أبإذن اهلل يف  سينفعككل هذا   ,هءكيف يكون لقاتعلم   ,تعلم عن اهلل

 هذا احلديث العظيم وصف لنا فعل وأجر ووصف لنا شرط :بكالم خمتصر
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 أما الفعل فهو الصيام .1
 وأما األجر فهو غفر له ما تقدم من ذنبه .2
 وأما الشرط فهو إميان ا واحتسابا .3

فلما يقال له اعمل هذا العمل يغفر  ؛بلقاء اهلل املشغول ,بصحائفه يشعر أن رمضان فرصة عظيمة هو املشغولالذي س
 .(من جهة تفرجيه لكربته عمل عظيم)هذا العمل ة له ببالنسسيكون ! لك 

افعل هذا الفعل يفرج عليك كربة  قلنا له هامريض أو له حمبوب مريض بعد شخصيف الدنيا و لو أتيت مثل ما يقال 
, كربتهؤمله جتعله يسعى يف فكاك  ه الذي فيها اإلنسان تألن كربت ؟ملاذا ,يسارع له ؟جتاه الفعلفماذا يشعر ا ,مريضك

عَنِ النََّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنََّةَ فَقَدْ  زُحْزِحَ فَمَنْ}: فإذا شعرت أنك تسعى لفكاك رقبتك من النار وتفكر يف قوله تعاىل

فزحزح عن النار وأدخل اجلنة  (كأنه أمر كان على وشك)زحزح عن النار يعين  نظرا ,إذا كنت تفكر يف هذا {فَازَ

 ! (فرح بالعملت)غفر لك به ملا تسمع كلمة أن ترى هذا العمل ي  إذا هذا الذي يهمك  ,فقد فاز

 فنلقى اهلل وحنن مستوري ,غفر ذنوبنا العظامالفرح بأن أقبل علينا موسم أثره أن تفنحن نتقرب يف هذه األيام الفاضلة ب
فلما يقال لك هذا العمل هذا الشهر سبب لفك  ,فكاكهال ا معقودة حتت هذه الذنوب فنسعىألن رقابن ؛الذنب

 .الفرح به لو كنت مشغوال  بذاك اليوم ؟ماذا سيقع يف قلبك منه ,رقبتك من النار 

نََّ الََّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ إِ} ,أهلها وخطفتهمالدنيا شاغلة إمنا س على البال و يذا كان هذا اليوم لإما أ

هذه  ؟نقول له سيذكرك اهللبىن لك بيت يف اجلنة نقول هلم سيو  ,م سيغفر لكمنقول هل هؤالء {االدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بِهَ

 ! (مياناإلضعف ) ؟السببو  ,ثارليس هلا آ ة,ميت ,عد يف القلبهلا ب   الكلمات ما

 . (اا واحتساب  ميان  إ) :ال ملن حقق الشرطنيإال يكون  (غفر له ما تقدم من ذنبه)وهو املرتتب عليه  هجر وهلذا الصيام أ

 .املرتب على الوعد جراألقق له ميان وال احتساب ما ح  إيف قلبه  وليسمن صام  :العكسي عين نستطيع أن نأيت باملعىني
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ويفعل مع الناس ما يفعلون ويأيت إىل ذلك  !يصوم املنافق نفاق ا أكرباأن يف أحد يصوم وهو ليس مؤمن لكن ممكن  ما

نصوم  1{يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مََّعَكُمْ * فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لََّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرََّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ}اليوم 

ما يالقيه حىت ظننتم أن تالقوا  {األمانيّ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبََّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرََّتْكُمُقَالُوا بَلَى وَلَكِنََّكُمْ فَتَنتُمْ }ونصلي الرتاويح 

وال  ,نصوم وربنا يقبلنا ,الناسصيام صوم مثل ن :معناه ؟هو معناها ما مايناأليعين غرتكم  ,قننياملؤمنني وأنتم غري مو 
 نهأ هذا فيتصور ,جر على اهللاألاحتساب  وال ,معرفة اهلل والالشوق إىل اهلل  خرة والاآلذكرى الدار  يقني وال يوجد

 .املوقننيجر الذى القاه املؤمنني وهو ليس من األ قييال

عشتم يف غرور تظنون أنه جمرد  {حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ األمانيّ وَغَرََّتْكُمُ} :ؤمننييقول على لسان امل فاهلل عز وجل 

فالعناية العناية  ((إِنََّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَُّهُ)) :والصحيح ,عمال يكفي لقبول اهللباألالقيام 

 .بالقلب

إننا كثري ا ما نقوم  ,لدنيا يف رمضانبارمضان بالفرح هبذا املوسم وشوق نفسك لكن ليس ل اعتين بقلبك وجهزه وحضره
ملشروب والسهر وبالبعد رمضان بالدنيا وباملأكول وباليشوق بعضنا بعض ا  ,باألجهزة أيضارائم يف حق قلوبنا ونتبادهلا جب

هذا  جرمية هذه ترتكب يف حق نفوسنا فأي ,يشوق بعضنا بعض لرمضان مبا سيجدونه من الدنيا يف رمضان !عن اهلل 
 !.اليت أتتهمنسوا حقائق الفرص  ,نسوا مصاحلها ,نفسهمأم أنساه أنه :إذا حتقق فإمنا يتحقق عليه وصف اهلل

ما  امخسة عشر يوم  و  عشرةفيدخل عليه  ,مما كانأسوء فيأيت شوال والعبد  !وهذا ما حيول رمضان شهر ا لضعف اإلميان
نا وتذهب أيامنعاجلها قبل أن تـأكلنا أن  البدمظاهر خطرية  اكله  هوهذ !وال يف عبادته يستطيع أن ينتظم يف صالته

 .نعوذ باهلل من حال أهل النفاق فنكون من األخسرين أعماال   ,وحنن نظن أننا أحسنا وليالينا

هل تشعر  (تصوم من أجل أن يغفر اهلل لك ذنبك), هلوبقينا خنطط  أعينناا بقي هذا احلديث أمام إذا فهمنا هذا جيد  
ا أن يغفر اهلل لك ذنبك أنك تر  ؛الشعور احرك هذ ؟بقيمة أن يغفر اهلل لك ذنبك يد أن تلقى اهلل ألنه من املهم جد 

واليوم يعين إميان باهلل )ه ئوإميان ا بلقاا باهلل ميان  إ ا فإذا زدتإميان   ددز ا ؟لماذا تفع !رطهات الش إذن ؟وصحائفك بيضاء
ستكره الضعف  .إىل اهلل طع عليك حلظات القرىبألنه يق وم النتكره سف ! حسنت يف الوسط باالحتسابأ (خراآل

 .من أجل أن يستقيم حالك فتلزم ال حول وال قوة إال باهلل الذي يصيب بدنك
                                                             

 14, 13:احلديد 1
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اآلن هذا احلديث العظيم خرجنا به بنتائج عظيمة  تكون بالنسبة لنا كأهنا ختطيط هلذه األيام العظيمة واتفقنا أنه يف 
شعبان نعبد اهلل بعبادة الفرح هبذه الفرصة نطلب من اهلل أن نكون ممن مد آخر خالل هذه األيام اليت سنتقبلها من 

نسأل اهلل عز  ,نطلب من اهلل أن يغفر ملن مل يبلغ هذا الشهر الكرمي وقد انقطع باملوت عنه ,عمارهم فبلغوا رمضانبأ
 .انةعبادة االستع :وجل أن جيعل رمضان مبارك ا ولذلك تأيت هنا عبادة غاية يف العظمة وهي

وتصوم  تصوم إميان ا)ا تريد أن يغفر اهلل لك ذنبك فتأيت بالشرط يعين أنت اآلن ستدخل على رمضان مؤمن ا حمتسب   
 ؟اعلى إميان ا واحتساب   نافمن الذي يعين ,(احتساب ا

قلت لربنا أنا أعبدك هبذه  ,فكلما ذكرت عبادة (ستعانةعبادة اال)وهي  نمة نستقبل هبا رمضاعبادة مه يفندخل اآلن 
فليس بقدرتنا وال بطاقتنا أن جنمع قلوبنا  !أن تقرب جبانبها إياك نستعني  البدف , إياك نعبد بأي عبادة :تقول ,العبادة

وليس بقدرتنا حنن أن نصل فنتصرف , يدنا أن حنسن فنحتسب يف كل عملوليس ب, الدار اآلخرة ىعلى ذكر 
 .األوقات السليمةات السليمة يف التصرف

مير عليك يف رمضان  :يعين ,غتنامها ما نستطيع اغتنامهافرص يف رمضان لو ما سددنا اهلل البعض األحيان متر علينا 
متر لكن ممكن متر هذه الفرص  ,مير عليك يف رمضان ألن تفطر صائم ا ويف رمضان ,فرصة ألن تفرج كربة ويف رمضان

يف األعمال ليس  التوفيق ,أو تشعر فتفعل فتخترب فتفسد عملك ,عل لكن ال حتتسبأو تشعر فتف ,وال تشعر وال تغتنم
 !ألن ختطط هلا 

 بقوة استعانتكلتوفيق يف األعمال الصاحلة إمنا يكون ا

 ,ضعف ألسنتنا عن الذكرليا  و ,فيا ضعفنا ليس لنا قوة , نعم به عليناكنز من كنوز اجلنة أ    (ال حول وال قوة إال باهلل)
 !ال تستطيع  وقلوبنا عن االجتماع ضعيفة ,صالةوأبداننا عن ال

 ,كان قد شق الطريق الذي يوصله إىل اهلل(حول وال قوة إال باهللال)لكن إذا وفق العبد فأكثر من الذكر خصوص ا  
  !!قوة نا اك نعبد ال تكون بقواك من أين لفإي

 .إياك نستعنيـ إياك نعبد ال تكون بقواك إمنا تكون ب

 ! الستعانةالطاعات ودفع اآلثام عن النفس ا عماد حتصيل. حياتكجعل االستعانة عماد البك هذا العنان و فأطلق لق
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 ,ن قلبكبأن تنجح يف دفع هذا الشر عاطرك رغبات ال يرضاها اهلل جاهد ألن تطلب من اهلل العون و ملا مير على خ
الضعيف ال حيتمل قليل  بدنكإن  ,الطاعةمال صاحلة فالزم االستعانة من أجل أن تقوى على عوإذا أردت أن تقوم بأ

ي عمالك يف شهر رمضان ويف غريها هفإذا تيقنت من هذا أصبحت قاعدة أ ,ميدك بالقوةالذي اهلل هو العبادات إمنا 
 .(االستعانة العبادة العظيمة)

وكلما حركك الشيطان يف عبادة من العبادات أو يف قربة من القرب يف  ,باهللولذلك أكثر من قول ال حول وال قوة إال  
وإذا  ,فأحبس نفسك على الطاعة واستعني باهلل لتستمر وتنتهي سنتكلم عن عمرنا كله  ,األوقات أي وقت من

باهلل ونطلب منه فمالنا إال أن نستعني  ,تبقى نفوسنا الكسالنة تبقى قلوبنا التعبة ,حبست الشياطني يف شهر رمضان
نريد  ,هبذا احلديث وبإضافة مسألة االستعانة خرجنا خبطة واضحة :إذن ,نه وتعاىل أن يعيننا على القيام بالطاعاتسبحا

 .أن نصوم رمضان ليغفر لنا الذنب فنرى رمضان فرصة عظيمة يفرح هبا

 .واالحتسابجنمع بني اإلميان  ؟صوم ويكون أثر ذلك غفران الذنبماذا نفعل من أجل أن ن

 .الدار اآلخرةعلينا بالعلم عن اهلل وذكرى  ؟ماذا نفعل من أجل أن يزيد اإلميان

؟ نفعل هذا كله ما الذي جيعلناو  ,العلم عن اهلل وأحسنا يف ذكر الدار اآلخرة وقع بينهم االحتساب فإذا أحسنا يف
  .إمنا أطلب من اهلل ,ال يثقل نفسك عن هذا كله :يعين (االستعانة)

إمنا ابتالنا هبذه األعمال وأوجد ؛  قواك الذاتية فنحن ليس لنا قوةليس من أجل أن خيترب, اهلل ابتالك هبذه األعمال إن
من  نكسار والذل وطلب احلول والقوةفإن الطاعات طريقها اال ,(ني يديهلنكون أكثر ذال  وانكسار ا ب)لنا هذه الفرص 

 .اهلل

 ..العام الذي جيب أن يكون يف قلوبنا اجتاه رمضانملفهوم من اتقريب ا هبذا انتهينا 

 

 تبشرك كثرية أموًرا رمضان يف فستجد اهلل؛ لقاء يف تفكر كنت فإذا
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عَلَيْكُمْ  فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ،أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ)): ورد يف احلديث الذي أخرجه النسائي يف سننه .1

لَيْلَةٌ خَيْرٌ  لِلَّهِ فِيهِ ،وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِنيِ ،أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ ،تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ،صِيَامَهُ

 .1(( مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ،مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

  :عطايا اهلل يف ذلك نعد  , ؟ يورثنا الفرح هبذا الشهرذا مما يورثنا أي شيءه

اءِ ت .1  ْفت ح  ِفيِه أ بْـو اب  الس م 
 أ بْـو اب  اجلْ ِحيمِ  ْغل ق  ِفيهِ ت .2
 ِفيِه م ر د ة  الش ي اِطنيِ  تغل .3
ْهٍر  ِه ِفيهِ لل   .4 ٌر ِمْن أ ْلِف ش  يـْ ل ٌة خ  ا فـ ق ْد ح رِم  اخلري ,ل يـْ ر ه   (م ْن ح رِم  خ يـْ

 ,الصالح يف دنياهم والفالح ملا يلقونه ,أن اهلل عز وجل مبنه وبكرمه أعطى العباد عطايا تورثهم الصالح والفالح :املعىن
يف اغتنامها فأي  ونبذل جهودنا  ,هعطيالالبد أن نغتنم  ,يعطينا ربنا فال نغتنم عطيته ال نبخل على أنفسنا كل مرةف

أي عطية أعظم من عطية ؟ أي عطية أعظم من عطية إغالق أبواب اجلحيم ؟عطية أعظم من عطية فتح أبواب السماء
فمن  ,خرها ليست بشيء أمام هذه العطايافالدنيا كلها من أوهلا آل ؟أي عطايا أعظم ,ليلة هي خري من ألف شهر

 .شعر هبا وفرح هبا فقد تقرب إىل اهلل
وأننا  ,إميان ا منا بأن هذه حقائق ستكون ,الفرح هبذه العطاياباآلن قبل أن نلقى الشهر قبل أن نصل إليه نعبد اهلل  :يعين

 .هذه العطايا فال ننتفعتأيت  ميان هبذه العطايا يسبب لنا أنضعف اإل ,زدنا انتفاع ا هبا ,كلما زدنا إميان ا هبا
 هبا وفرحت  شهر, ألف من خري فيها حياتك ستكون واحدة ليلة يف أنك آمنت إذا! شهر ألف من خري فليلة

 .هلا يوفق ممن ستكون هلا, استعداد ا مشغوال   وقتك وأصبح هبا وانشغلت
ال تتصور أنك  ,تركت االهتمام ومل تفرح هبا ومل يكون يف قلبك انشغال هلا من أول الشهر :إذا كان األمر خبالفه يعين

 ! فتوفق هلاتأيت يف آخره 

تذهب  ؟ه سبب بأن تأيت الفرصة بعد الفرصة فماذا حيصلئإن عدم الشعور بعطايا اهلل وعدم االهتمام باآلخرة ولقا
 !ذهب كأهنا غري موجودهت ,علينا

                                                             
 .رواه النسائي يف سننه, وصححه األلباين 1
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نسأله أن ال تضيع علينا هذه الفرص فنكون يف  ,ون أن يرمحهم رهبمفنسأله سبحانه وتعاىل سؤال الفقراء الذين يود  
من حرم خريها فقد  ,إن هذه هي احلسرة والندامة احلقيقية أن يقال لك ليلة خري من ألف شهر وحترمها ,حسرة وندامة

يك كذا وأن حيصل أي شيء يضيع يف الدنيا ال شيء ما يساوي شيء كل خماوف الدنيا وأن يذهب عل :يعين !حرم
 !(ليلةخسران لليلة مثل هذه ال)مقابل  ءال شي ,سره يف الدنيالك كذا كل شيء خت

هلل أن نكون فمن اشتغل باخلوف من اخلسران واشتغل بسؤال اهلل أن يصلها وعمل عمال  يدل على فرحه هبا نرجوا من ا
كيف يهبنا اهلل عز وجل ليلة خري من   ,ا مبا وهبناأن نظهر لربنا عنايتن البد ,رهاكون ممن كتب له أجيممن وفق لقيامها و 

 ,نشعر بسوء أدهبم ,حنن إذا عاملنا اخللق وبشرناهم ببشرى من الدنيا مث مل يلتفتوا لنا !؟اإلمهال ردناألف شهر مث يكون 
ينعم علينا هبذه النعمة ويعطينا لليلة خري من ألف شهر مث ال نظهر ال يف فاهلل عز وجل  !يعين أنا أبشرك وما تلتفت يل

 ,نا العنايةما نظهر من ذلك شيئا وال يقع يف قلوب !الليلةا ماذا يكون حالنا يف هذه قلوبنا وال يف أدعيتنا وال يف اهتمامن
 .(!من حرم خريها فقد حرم)فهذا مورث للحرمان 

 

 أبواب غُلِّقت:  رمضان من ليلة أول كان إذا)): ورد أيض ا يف الرتمذي عن النْب صلى اهلل عليه وسلم  .1

 ، اخلري باغي يا:  مناد وينادي ، باب منها يُغْلَقْ فلم ، اجلنة أبوابُ وفُتِّحَتْ ، باب منها يُفتح فلم ، النار

 ينقضيَ حتى ، ليلة كل يف وذلك ، النَّار من عُتَقَاءُ فيه وهلل ، أقْصِر الشَّرِّ باغِيَ ويا ، وأقْبِلْ هَلُمَّ

 .1((رمضانُ

يعين ماذا تفتح أبواب  ,اجلنةي ترى أثر أن تفتح أبواب أما هذه البشرى فتحتاج منا أن حنرك إمياننا باجلنة ونعيمها لك 
فعليك أن حترك يف قلبك  ؟وما معىن أن تغلق أبواب النار, اإلميان باجلنة وما يكون فيها أن حترك قلبك اجتاه البد ؟اجلنة

 .هلم وأقبل و يا باغي الشر أقصرما معىن أن تغلق عنك وكيف أنه هناك داعي يا باغي اخلري 

اغل اغتنم ما يوجد يف قلبك من إرادة اخلري ودع عنك الشو  ,أن القلوب متيل إىل اخلري فاغتنم ميل قلبك إىل اخلري :املعىن
ال متيت يف قلبك داعي ف, (!ت ماتك  داعي اخلري يف قلبك فإن داعي اخلري إذا س  ت سك  وال ت  ), ودع عنك الصوارف

 .خري فأحتسب على اهلل أن تفعل حىت لو بقلبك إىل أن ييسر لك ذهنكفتح يف ان ماوكل, اخلري
                                                             

 ., وصححه األلباين282رواه الرتمذي يف سننه, كتاب الصوم, باب ما جاء يف فضل شهر رمضان,  1



 

23 

  رمضان والقرآن

  .خطط له وأنت على فراشك !خطط له  ,خاطرك أن تسقي ماءيف  مير ,مسكيناطرك أن تطعم ايعين مير يف خ

 ,فسبحانه الكرمي (عت بعدما بذلت يكتب لك ما فكرتستطيل إىل اخلري مث خذ األسباب ما امت نفسك يف رمضان)
 ؟وال نظهر لربنا فرح ا هبا!  أبواب فما بالنا عنها منشغلني؟على العبد بأبواب اخلري الوهاب قد من   ,الرحيم

إِنََّ الََّذِينَ الَ يَرْجُونَ } .دفع عنك حب الدنياتلكن كل هذا الكالم يقال ملا  ,هذه كلها أسباب جتعلنا نفرح هبذه النعمة

هؤالء قوم انشغلوا شغلتهم الدنيا فلما تبشرهم بشأن اآلخرة والدنيا هي اليت  {الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّواْ بِهَالِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَاةِ 

 !هلل ك الفرح بعطايا انال جتد مساحة من املشاعر يشاركو  ,أكلت قلوهبم

 .تلقاه نأ البدم بأمر ستلقاه ليس فرحه ,إن فرحهم بدنيا تؤخذ

فالزلنا على نفس  (ليلة كل يف وذلك ، النَّار من عُتَقَاءُ فيه وهلل)من األمور العظيمة اليت نفرح هبا كما ورد يف احلديث 

 !ر ر يف هذا فك  فك   ؟ذلكتاق إىل هل تش ؟هل تشعر بذلك ؟أن تعتق من النارماذا  يعين تعرف ,األمر

هلل ألن تكون اوهذا العمل الصاحل سبب بإذن  ,من العمل الصاحلوهذه الرغبة تقربك  ,وهذا التفكري يقربك من الرغبة
 .-نسأل اهلل من فضله-من هؤالء 

 

أُعْطِيَتْ أمَّتِي مخسَ خِصَال يف )): قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ,عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال .2

وتستغفرُ هلم املالئكةُ  ،اهلل من ريح املسْكخُلُوف فِم الصائِم أطيبُ عند :  رمضانَ مل تُعْطهُنَّ أمَّةٌ قَبْلَهمْ

يُلْقُواْ عنهم املؤونة واألذى  يُوْشِك عبادي الصاحلون أن: ويُزَيِّنُ اهلل كلَّ يوم جَنتهُ ثم يقول ،يُفطروا حَتى

هلم يف ويُغْفَرُ  ،خيلُصون إىل ما كانوا خيلُصون إليه يف غريهِ وتُصفَّد فيه مَرَدةُ الشياطني فال ،ويصريوا إليك
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الَ ولكنَّ العاملَ إِمنا : قِيْلَ يا رسول اهلل أهِيَ ليلةُ القَدْرِ؟ قال -املقصود آخر ليلة من رمضان- ،آخر ليلة

 . ((أجْرَهُ إذا قضى عَمَلَه يُوَفَّى

 :مساخل مع ا هذه البشارات د  ع  ن

 (خُلُوف فِم الصائِم أطيبُ عند اهلل من ريح املسْك) . 

فإن آثار الطاعة عند ؛ أن هذا الذي يستكرهوه الناس من نفوسهم أو من غريهم إنه عند اهلل عز وجل طيبا  :املقصودو 
شغل هبذا عند اهلل ماذا  ومن ؟هذا عند اهلل ماذا يكونيف إمنا فكر فال جتعل عينك ترى آثار ا هنا تستكرهها  ,اهلل طيبة

 .ظاهرها على خالف ما جيب أن يكونكانت يف أحسن يف العمل وأحب األمور ولو   يكون

 (يُفطروا وتستغفرُ هلم املالئكةُ حَتى) .2

فكم هي منة , ستغفار لكوهناك من هو مشغول باال ,ل بالطاعةوهذا أمر عظيم ومهم وخطري وهو أنك مشغو  :املعىن
 !وحنن عنها مشغولني  ؟اهلل لنا كم عظيم عطية  ؟اهلل علينا

 :يفطروا ويزين اهلل هلم كل يوم أن اهلل سبحانه وتعاىل كل يوم يزين جنته ويقولوتستغفر هلم املالئكة حتى )  .3

  (يُلْقُواْ عنهم املؤونة واألذى ويصريوا إليك يُوْشِك عبادي الصاحلون أن

 فهل تقضي حياتك إال يف التمونتتمون  (مؤونة تتمون)أنك هنا لست إال يف أمرين يف  ,نة وأذىو أنك يف مؤ  :واملعىن
 !كل جهة  يلحقك األذى من (وأنت تتمون يف أذى) :اليوم واألمر الثاينذاك ل

أحسن مسكن ملن  إن القربف ,سرع بقلبك بالشوق إىل موطن تستقر بهأ ,سرع بالشوق إليهأفإذا كنت يف مؤونة وأذى ف
 إن القرب أحسن مسكن ملن أحسن فأحسن لنفسك بأن ,نيكو  أن يكون مسكنك أحسن مافابذل جهدك  ,أحسن

 ! لك واعلم أنك يف هذا كله يف أذى تأخذ من املؤونة ما تستطيع ما وفر لك ما تيسر
سأل اهلل عز وجل أن يكفينا هذه املؤونة ونسأله سبحانه وتعاىل أن يدفع عنا األذى وأن نلقاه وحنن يف خري حال من أف

 .نفوسنا وإمياننا وإقبالنا عليه

 .ثم اخلرب عن تصفيد األعداء .4

                                                             
 .إسناده ضعيف جدا: رواه أمحد يف مسنده , تعليق شعيب األرنؤوط  1
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األعداء اسرتحت يا صاحب اإلميان فما بقي إال أن تشد مهتك وخترج الدنيا من فؤادك وتنشغل  فإذا صفد عنك
 ! اغتنم أنفاسك يف املؤونة ,ضيقهانة ال تو ال تقلل على نفسك املؤ  ,نة متون ورمضان خري شهر أن تتمونو حياتك باملؤ 

 ! عخذ من املؤونة ما تستطي ,الفقرإنك ستصري ليوم يكون الناس فيه شديد 
 ! عمرك كلها وخاصة يف هذا الشهرمن املؤونة خذ من حلظات  وم يكون الناس فيه شديد الفقر فخذإنك سائر إىل ي

ساعات عمرك فيما ال ينفعك يف  قضيخبل على نفسك أن تا ! ؤونةخبل على نفسك من أن تنام وترتك أن تأخذ املا
أن جيتهد فيجتهد فيجتهد من أجل أن جيمع له املؤونة خصوص ا أنه قيل له ستقبل على  البدألن الذي يتمون  ,اللهو

 ! عمال القلبدك يف أوابذل جه كثر الطاعات  ,ل الصاحلةباحلسنات واألعمامتون  ,يوم الناس شديدي الفقر فيه
وإذا  ,إنك تذكر امللك العظيم الذي إذا ذكرته يف نفسك ذكرك يف نفسه العظيمة ,فإنك تذكر من يذكرك (أكثر الذكر)

 .ر إىل يوم شديد الفقرأيامك أيام مجع للمؤنة فإنك صائجعل فا !ته يف مأل ذكرك يف مأل خري منه ذكر 
ا وشأهنا عظيم مقابل أمرهليلة وآخر  ! ي إىل أن تصل إىل آخر ليلةر كما ينبغعتين  بأن تسري يف الشهاعتين و اعتين و ا مث

 !الشهر كله

 خلق مامل يغفر فيما قبله لفإن يف آخر ليلة يغفر اهلل عز وجل ل .5

ومل يتقن كذا  ؟وأنقص كذا وكذا من األعمال ؟احىت لو خسر كذا وكذ ,ملن عمل ؟نيغفر مل ,ويـ ْغف ر  هلم يف آخر ليلة
  !له النقص يف ذاك الشهر العظيم  يغفر !يتمم له  ؟ماذا حيصل هباخر ليلة آتأيت  ,وكذا من أحواله

فتح لنا أبواب اخلريات لكي نتمون يف يوم يكون فيه الناس  ! على من هو غين عنا  ؟حنن نقبل على من ؟فأي كرم هذا
علينا ألطاف ا من نفوسنا فنسأله أن ينزل  ,فما أعظمه من رب وما أوسع رمحته وما أكرمه وما ألطفه بنا ,شديدي الفقر

 .نسأل اهلل أن يصرف عنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا ,عدوتنا حنتاج أن نزكيها ونزكيها ونزكيها فإهنا
 

صَوْمِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ )) :ويف احلديث .6

خُلُوفُ يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسْي بِيَدِهِ لَأَحَدِكُمْ فَلَا 
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إِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَ

 . ((بِصَوْمِهِ

تفرح بعد ذلك بأن  ,أن مت لك اليوم وأفطرتبالذي نتكلم عنه إنك تفرح بقدوم هذا الشهر تفرح كل يوم  وهذا الفرح
رح بالصوم يوم ينظر كل فست ,يف ميزانك يوم تلقى اهلل ستفرح بالصوم ملا يقلب الناس أعماهلم ؟يكون هذا كله أين

فجعل صحائفنا حتمل  نفسك حتاسب نفسك وقد أكرمنا اهلل هبا ملا جتدصمت  يتستفرح باأليام ال ,صحيفته إنسان
 .اوأكرمنا بأن علمنا كيف تكون أعمالنا أعمال خري وحق وصالح فنستبشر يوم أن نلقاه ,أعمالنا

هلل صيامك يوم أن تلقى احسن يف وقت الصوم إنك ستقلب أ ,حسن يف صيامكأ ,اركحسن يف هنأ ,فأحسن يف هنارك
إن   ,ظر إىل صيامك إن كان حسن ا أو سيئا إن كان صادق ا أو كان فيه غشوتأخذ صحيفتك ستقلب صيامك وستن

أن جتمع تاج إنك حت , تنتظر يوم أن تلقى اهللحسنت فيه أو مهمل مل حتتسب وملأإن كنت  ,كان خالص ا أم فيه رياء
سينفعك )يعين كلما تشعر بالصوم فتشعر بالعطش ذكر نفسك أن هذا العطش  ,قلبك كلما تذكرت أنت ماذا تفعل

 !ونتك صومك متونت به ليوم الفقر يوم يكون الناس فقراء ال مؤونة هلم أنت مؤ  (هناك يوم يشتد عطش الناس

 

 :رمضانبالقرآن يف ا نعالقتألمر املهم وهو إىل انعود  طرف ا من اخلريات اليت فيهو  فهمنا هذا الشهر مابعد 

 

 نزل فيه القرآنأالشهر الذي  هوأول األمر البد أن نعلم أن هذا الشهر  .1

 } الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ مَِّنَ شَهْرُ رَمَضَانَ الََّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لَِّلنََّاسِ وَبَيَِّنَاتٍ {

ظم وأصبح له فيه هذه عين رمضان ع  ي, أنزل فيه من القرآن مبا فضل رمضان إمنا  حىت أن كثري من أهل العلم يقولون
 .أجور بسبب نزول القرآن فيه

 :رحمه اهلل يقول الشيخ السعدي

                                                             
 .متفق عليه 1
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وهذا القرآن الكرمي فيه  ,شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من اهلل الفضل العظيم وهو القرآن الكرمي"
اهلداية ملصاحلكم الدينية والدنيوية وتبني احلق بأوضح بيان والفرقان بني احلق والباطل واهلدى والضالل وأهل السعادة 

 .1"حسان اهلل عليكم فيه أن يكون مومس ا للعباد مفروض فيه الصيامإبشهر هذا فضله وهذا  فحقيق ,وأهل الشقاوة

على ذلك كان الواجب أن هنتم يف  ,ألن فيه نزل القرآن ؟ملاذا كل هذا الفضل لرمضان ؟رمضانإذن كيف تفهم فضل 
ننظر إىل فعله صلى اهلل عليه وسلم  ,رمضان بالقرآن يكون أهم األمور اليت نعتين هبا يف هذا الشهر هو عالقتنا بالقرآن

 :طلق لبقية تفامهنا حول املوضوعيف رمضان مع القرآن ويكون هذا من

 

 رَمَضَانَ فِي يَكُونُ مَا أَجْوَدُ وَكَانَ ، النَّاسِ أَجْوَدَ وسلم عليه اهلل صلى اهللِ رَسُولُ كَانَ: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ .2

 وسلم عليه اهلل صلى اهللِ فَلَرَسُولُ الْقُرْآنَ فَيُدَارِسُهُ رَمَضَانَ مِنْ لَيْلَةٍ كُلِّ فِي يَلْقَاهُ وَكَانَ ، جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ حِنيَ

 .2الْمُرْسَلَةِ الرِّيحِ مِنَ بِالْخَيْرِ أَجْوَدُ

 :الحديث يقرر أمرين

 .مبعىن النفقة والعطية :يقرر جود النْب صلى اهلل عليه وسلم واجلود هنا .1
 .رآنوهذه قربة عظيمة يف رمضان لكن يربط اجلود مبدارسة الق .2

حبيث يصبح  ,اإلنسان يف إقبال على اآلخرة وانصراف عن الدنياإذن معىن هذا أن للقرآن أثر على القلب جيعل 
املرسلة  والنْب صلى اهلل عليه وسلم ملا يلقى جربيل فيدارسه القرآن يكون أجود من الريح ,اإلنسان يف جوده سخي

  ! اآلخرة والتزهيد يف الدنيايف تصور  أثر القرآن: والسبب

هذا األمر األول ترتب على  ,الذي هو مسألة اجلود هذا األمر األول ,النتيجةلنا هذه نريد أن نقرأ القرآن قراءة تسبب 
إذن فعل النْب صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان أنه   ,وهو أن جربيل كان يدارسه القرآن :على األمر الثاين ؟أي شيء

نحن اآلن نريد أن نتدارس ف .مقبل على اآلخرة مدبر ا عن الدنيايكون أنه  ؟أثره ,مع جربيل ؟مع من كان يدارس القرآن
 .قرآن مدارسة توصلنا هلذه احلالال

                                                             
 .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 1
 .متفق عليه 2
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 :ي الحديث ظهر العمل وظهر األثرف

 مدارسة القرآن :العمل .1
 اجلود العطاء :األثر .2

يعين اإلنفاق إنفاق املال مسي صدقة , (من قوة إميان) ؟ماذاإال من  ال تأيت ,الصدقة بالذاتأيت من اجلود والعطاء ما ي
يعين تثبت  ؟دق اإلميانتص ماذايعين  ,تصدق اإلميان بالصدقة يعين أنت؛ (على إميانك يعين تربهن) اإلميانيصدق ألنه 

 ! ا سخياأن اإلميان قوي قوي قوي لدرجة أن تصبح سخي ا سخي  معىن ذلك ؛ بالصدقة ؟تثبته بأي شيء, إميانك
 

اإلنفاق  نفاق ألنك أنت تعرف أنإلاإلميان تأيت بقوة ا فقوة, يءوأن اآلخرة كل ش ,قوة اإلميان معناه أن الدنيا ال شيء
 ؟اإلميان ىأتمن أين , همك هذا ما يأيت إال من اإلميانفف ! كالعطية هنا تساوي عطايا هناك و هنا يساوي مؤونة هنا

 .من مدارسة القرآن

 ؟القرآن قراءة تسبب لي قوة اإلميانأ قرأكيف : كل تفكرينا نريد أن يكون  

 .(تمه ل وال تهمل) تكون على عجلة القراءة يجب أن الأن هذه 
ا مث أنظر أن النْب صلى اهلل عليه وسلم كان يدارسه  ,ألنك إذا قصدت قوة اإلميان فالعجلة ال تأيت بقوة اإلميان أبد 

ويف رمضان الذي بعده تويف النْب صلى اهلل  ,خيتم ؟جربيل عليه السالم القرآن كل ليلة حبيث أنه يف آخر الشهر ماذا
اآلن ال تتعجل اقرأ القرآن الشهر كامال مرة أو مرتني لكن على أن تكون  :يعين كأنه يقال ,عليه وسلم دارسه مرتني

 .هذه القراءة فيها من الدراسة واملدارسة ما يوصلك لقوة اإلميان

 :احلديث فيه عمل وفيه أثر :ديثواضح احل

 قوة اإليمان مدارسة القرآن
قوة العمل 

خاصة )الصالح 
 (اإلنفاق
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 .رسة القرآنمدا :العمل

 .ها اجلودلدلي ؟قوة اإلميان هذه ما دليلها ,قوة اإلميانب قد أتتمدارسة القرآن  :األثر

 فلما يقال ال تتعجلي. ملهنال وأيضا  ,أول شرط أن ال نتعجلو  ,احلال هنقرأ القرآن قراءة توصلنا إىل هذا أن إذن علين
 ؛يعين ال هذا وال هذا !احلروفأجر ستفدت من اوال ما زدت إميان ا وال ختمت نفسك انتهى الشهر و  ييف اخلتمة جتد

 !منيل عن احلق و  ءناار آأخذنا ت حىت ال

عين قرر لنفسك يف اليوم أزمنة متعدد لتكون مع ي, ل واجعل الزمن هو الذي حيكمكال تتعجل وإمنا مته   املقصود
فنحن نريد أن نكون  ,تقضيهكلمين عن الزمن الذي  ,عن السورة كلمين عن الزمن وال تكلمين عن اجلزء وال. القرآن

  ,هذا الشهر فضله ومكانته أتت من جهة نزول القرآن فيه ,ا يف رمضان مع القرآنأكثر زمن  

 ء يشغلك في هذا الشهر القرآنأكثر شي 

 .إلى زيادة اإليمان ؟اجعل القرآن يشغلك اشغاال  يوصلك إىل أي شيءلكن 

بدون   لكنا كثري    انسمع كالم  حنن ألن كما اتفقنا  ,نفيذهق لتوجل أن يقع هذا الكالم يف قلوبنا وأن نوف  نسأل اهلل عز 
ن وله و نكسر حنن بني يديه م ,ال شيئ  خنطط ألشياء كثرية وال حنص   حنن ,نانأن يعيوبدون ذل منا وانكسار  ,عون من اهلل

يشغلنا وشاغلنا ن أن مين علينا فيجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا ومهومنا و ن ولعطائه منتظر و منذل
 ,كل شيءسيهون   ,لقرآن سننشغل عن كل شيءمتألت قلوبنا بافإذا ا ,نتوسل إليه أن يكون هذا حالنا ,عن كل شيء

ا متكنت منا قلوبنا عن ربنا حىت أهنا أشغلت عظمنا من الدنيا ما عظمنا حىت أهنإننا  ,سنضع كل شيء يف حجمه
كم مرة   ؟كم فعلت نفوسنا بنا هذا الفعل !أن نطرد القرآن من بني يدينا بشيء ال قيمة له من أجلفتلح علينا نفوسنا 

 .د شيئ ا ملح ا ال قيمة له كأنه يأمرك وحنن نستجيبفتحناه متحمسني نريد أن نقرأ مث جتقرأنا القرآن و 

ا مضى وحيسن لنا فيما هو آت وحيسن لنا اخلتام على هذا القرآن ويكون ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسأل اهلل أن يغفر م
 .اللهم آمني

 (احمتمات)نظر إىل واجباتك احمتمات يف الدنيا هنا يف رمضان ايعين  ,غل به وقتك كلهشأاملقصد اآلن إذا مل تتعجل ف
كل شيء تستطيع توكله   ,تستطيع أن تشغل به غريك فاشغله بهكل شيء  !رتع شيء ليس له قيمة يف الدنيا ال خت

تقول  ةتقوم فجأف ,يذاكرون ويدرسونأيام االختبارات  ناوالدأل انظروا ,ال تأتيك الشهوات ,صرفهاوتصرفه عن نفسك 
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باب جاءت هذه النية من  !؟ذه النية اخلالصةهبجاءت  أين من  !أساعدكم نأنويت  !لكم أنا اليوم نويت أطبخ لك
من نس من اإل يوجد ,من كيد شياطني اإلنس واجلن احذروا !مجاعة  حذر يا على كونواف ,يت عما هي فيهالتشت

كل طاقة لك تستطيع أن ال   ,حبسهاكل زمن تستطيع حبسه   ,كل شيء تستطيع توفريه وفره  ,شكالإيسببون لنا 
لكن نقول افعل ما تستطيع  ,خمتلفني , فنحنوأوضاعناتتصل بأحوالنا  ألمور وهذا ,فال تنفذهاتنفذها يف شأن الدنيا 

 .عتدت عليهااهجر ما  ,سك بالدنياال تشغل نفو 

ا تقرب إىل هجرها هجر  امن األمور املهمة اليت حتتاج هجرها اليوم  ,أول أمر تهجره وسائل االتصال التي بين يديك
رسل سأحتتال على نفسك وتقول أن مث اعلم أنك ممكن  .فال خري فيها تلحقك وإمنا يلحقك منها الشر ,اهلل هبجرها

احلمد هلل السنة كلها موجودة ف ,أنت تزود لنفسك ,وقته اآلن ليس , نقولمين نهم يستفيدو و أستفيد منهم سالفائدة و 
 , أما اآلنمنها االستفادة ميكنهموسائل كثرية  كما أنه توجد ,وتنفع الناس وترسل هلم اخلريات وتبذل هلم كل شيء

هم  مع منهذا الكالم  ,صالحهموعليك بالدعاء هلم وب ة,غل بنفسك وتصبح أكثر خرييشان ,انشغل بنفسكف
م من جهة هبصالة ومن جهة تذكريهم بر لفهذه مسؤوليات من جهة إقامتهم ل نائهم حتت أيدينا من أبناأما من . أندادنا

 .أمرهم باملعروف

يف  فيه من أمر يلزمككل زمن أنت تفرغ   ,(زمن ا) تنفعنا أن نعطي القرآن الزمناءة نقرأ القرآن قر  حىتحنتاج حنن املقصد 
فإذا اشتغلت هنارك وليلك  ,عين اجعل هنارك وليلك مشغولني بالقرآني. ه للقرآنعطأ -خترتعهنت أ ليسيلزمك -الدنيا 

افرتض يف ثالث ليايل  ليلتني أونك ستقرأ سورة البقرة يف ض أرت لنفمثال   .شغلك ليس يف التعجل يف القراءةسيكون 
لكن يف  ,كلما أتاك فراغ أو أنت تكون يف عدم شغل واجب عليك  ,وقاهتا ما أردت يف اليومأع يايل وز  لهذه الثالث ال

مىت )مام عينيك أيكون  بل( ؟نتهيمىت أ)تقرأها قراءة متأنية يعين ما يكون أمام عينيك  ؟هذه األوقات ماذا تفعل
 .ر على الوقت واحلرف الذي تقرأهوأنت مأجو ( ؟أفهم

 ؟ما الذي أتى قبلها ؟ءا انتبهت هذه القصة أتت بعد أي شيمسياق قصة آدم مث يف سورة البقرة فرتض أنك قرأت اف
مث قرأت  ,وأي منة يذكر فيها ,الذي سبق القصة وماذا قيل فيهاد من حيث بدأت وانظر ما بأس ع  ال ف ؟اذا أتتمل

 دع   ؟ما الذي أوصلنا لبين إسرائيل ,للمسلمني مث غفلت فوجدت نفسك تقرأ عن بين اسرائيلطاب اخلوقرأت ووجدت 
ا على أي شيء ؟ماذا قيل لك قبل هذاو وانظر أين أنت  مث أنت  ؟اذا يراد منك أن تفهم هنام ؟بين اسرائيل أتوا شاهد 

تأتيك  ؟من هم أولياء اهلل ؟من هؤالء املؤمنني ؟هؤالء املخبتني هم من (وبشر املؤمنني) ,(وبشر املخبتني)تقرأ فتجد 
يف زمن القراءة تشتغل بأن  ,تقرأ يف زمن القراءة اآلنعندما  ,تفهم ماذا تقرأ هنا ,تذكر نفسك ,زم تعود تقرأصفات ال
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سجل بعيد عن  ,سجل ما أشكل ,ر ال بأس سجلهامو ألشكل عليك بعض اأ , لويكون تركيزك كله يف القرآن

إِنََّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ } :سجلها ألن اهلل كما قال ,ا مدارسةسجله ,سجلها قربة وعبادة ,يف مصحفك وليس املصحف

يعين كونك تقرأ القرآن بيانه هذا  ,فالبيان من جهة املدارسة {ثُمََّ إِنََّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتََّبِعْ قُرْآنَهُ * وَقُرْآنَهُ 

نفسك قراءة  على أعدمبعىن أن وقتك الذي تقضيه من أجل أن تقرأ القرآن ملا يظهر لك سؤال  ,يأيت من جهة املدارسة
فإذا تبني لك السؤال بعد ذلك  ,لك سؤالكإىل أن يتبني  ,ال متل من قراءة اآليات أعد ,خرىأمرة  أعد ,نفس اآليات

 .وأيسر كتاب تفسري  عن اجلوابحبث يف أقرب ا

هذا ال يعين أنك ستقرأ  ,يسري وسهل ويف نفس الوقت فيه من الفوائد العظيمةونحن ننصح بتفسير الشيخ السعدي  
لكن يومك   ,جعل هلذا األمر وقت ا حمدد اا ,جعل لذلك وقت ا حمدد ااعليك و ما أشكل ستقرأ تفسري بل  ,تفسري كل السورة

 .بالقرآنمشغول  ؟به كله ما

 

 ؟أكثر شيء سيشغلنيما  ؟القرآن عيني ستكون بصيرة بأي شيء وأنا اقرأ

 أعرف اهللأن (  1

ف يعامل كي  ؟هصفة أعداؤ  ما ؟ما صفة أولياءه ؟كيف ورد لك صفات اهلل ؟من هو اهللكلما قرأت يف القرآن احبث 
ملا تقرأ يف سورة مثل سورة الشعراء وجتد أهنا تسع مرات ورد  ,د على ذلكز كل مرة تقرأ  ؟هكيف يعامل أعداؤ  ؟أولياؤه

زم يشغلك فتبحث لسورة وجتد هذا االسم وقد تكرر الفلما تقرأ ا !؟ال يشغلك هذا االسمكيف ( العزيز الرحيم) اسم
 ؟تقرأ يف القرآن ماذا م به وأنتفاملعىن أن أول ما هتت. .وملاذا تكرر يف السورة وهكذا ؟معناه وملاذا ورد يف هذه السورة ما

أنك ال ترتك نفسك جتري جري ا واملقصود  :مبعىن ,لك وهتتم به وتكرر حىت تنتفع بهتعتين بذ ,أمساء اهلل عز وجل وصفاته
إذا  ,هو مقصد املتعلمني ,عتناء بأمساء اهلل عز وجل وصفاته هو مقصد القارئنيإن اال ,من قراءتك القرآن ترتكه األهم

 !؟ما اعتنيت بأمساء اهلل عز وجل يف القرآن فبأي شيء ستعتين

ألن النفوس كلما اعتادت شيء أصبحت تريد أن تسري على  ,يشغلنا عن الشيء املهم باألقل أن النسأل اهلل عز وجل 
 .هو صواب وخري وترتك أن تسري على ما ,ما اعتادت عليه
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 ,به اآلياتأنت جتد أمساء اهلل عز وجل وصفاته ختمت  ,وجل وصفاتهأمساء اهلل عز هو أول شيء تنشغل به  إذن
رأ يف فاطر نق ال يصلحيعين  ؟ن بأي شيءاقرت هنا سم ز االرك  عليك أن تف ,رتنت هبا نصوصقا ,ابتدأت به بعض اآليات

ثني مباشرة  على لسان يف آية أربعة وثال {غَفُورٌ شَكُورٌفَضْلِهِ إِنََّهُ مَِّن  لِيُوَفَِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم}مثال  يف آية ثالثني 

هذه  أتقر  ,ةنقرأها يف دقيقة واحد معقوال ليس {الْحَمْدُ لِلََّهِ الََّذِي أَذْهَبَ عَنََّا الْحَزَنَ إِنََّ رَبََّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ}أهل اجلنة 

لغفور )وهنا أتى اسم  (شكورغفور )هنا أتى أن ها وما ننتبه أقر ن ليس معقوال   ,دقيقة دقيقتنياألربع اآليات يف 
وختتم هبا اآليات وتبدأ هبا بعض  ,أنتبه أن أمساء اهلل عز وجل وصفاته تتكرر الين أ ,حيدثلكن هذا ما  !(الشكور

املاكرين وال كيف  أينالكائدين وال  أيندين وما تدري بالكائ اآليات وتأيت صفات ويكلمك عن مكره وعن كيده
 .أننا مل نصل بالقرآن إىل مقصودههذا معناه  !وال آثار رمحته وال آثار تدبريه مكروا وال كيف كادهم وال آثار قيومته

يس هلم ل !وال يأيت أحد يقول لك كم ختمت ,وال تنافس املنافسني ,فال نعطي نفسنا هواها وال نرتكها على ما اعتادت
أن  البدمن األعمال اليت هذه أن  :األصل !بالناس كم مرة ختموا  ك عالقةوال أنت ل ,مرة ختمتبك عالقة كم 

 ! طلع عليها طلب ا لإلخالصتد أن يليس من حق أح ,رب شرعيةهذه من األعمال اليت فيها ق   ! تكون خفية

 

 .ال تتعجل , وال هتمل: إذن أول خطوة ليكون قراءتنا للقرآن سبب لزيادة اإلميان 

 !رأينا يف أيام غري أيام رمضان رأينا شباب قد أشغلهم اهلل بالقرآن فلما يقف عند اإلشارة خيرج مصحفه مباشرةوقد 
 .يفتح هذا املصحف ؟هذا دليل أن عنده شيء واحد مشغول به أول ما يفرغ أول ما تأتيه فرصة ماذا يفعل

؛ للوقتع يال تتصوري أن هذا تضي ,ارجعي ,فتشي ,تتقدمي يف السور فتجدي أن هذا معىن قد مر عليك قريب ا اأحيان  
يعين اآلن قريب ا مسعِت يف سورة يونس كذا مث تأيت  ,هذا نوع من أنواع االنشغال بالقرآن (نشغال بالقرآنا)ا إنما هذ

تعودين  ؟سورة هود مباشرة تسمعي فيها معاين قريبة فأنت تقويل لنفسك هذا املعىن قريب أنا مسعته هنا فماذا تفعلني
 .(بالقرآنهذا كله من االنشغال ) ,رأين يف املوطن الذي سبقفتق

 :صفاته سنهتمهتمينا بأمساء اهلل عز وجل و اما  عدب

 بصفات أعداء اهلل ،بصفات أولياء اهلل( 2
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أن عليك !  هؤالء هم وأنت ما تعرف من ,عن املخبتني ,املؤمننيعن  ,متر يف القرآن صفات عن املتقني ليس معقوال 
أن احبث فتش عن هذه الصفات من أجل  ,األولياء من املخبتنيم ن  ؟نم وتنشغل هبم لتعرض نفسك أنت م  هتتم هب

تسمع  ,مث عكسه .تصف باخلرياتاتسأل اهلل أن تكون ممن و  ,بذل جهدك أن تتصفاف !تبذل جهدك أن تتصف هبا 
أن تكون يف حتذر ختاف جتتهد يف أن تدعوا اهلل عز وجل  ؟ماذا تفعل( املنافقني, الكافرين)صفات من يبغضهم اهلل 
  :األمر الثالث .حفظه من هذه الصفات

 أن تعتين بأحوال الناس يف يوم اللقاء ،عليك أن تعتين بيوم اللقاء عليك( 3

اللقاء إىل عتناء يكون من عند القبض إىل عظيم ما أحوال اخللق فيه وهذا االكيف يكون هذا اليوم العليك أن تعتين  
 -كون مستقرنا مجيع ا جنات عدنسأل اهلل عز وجل أن ين-ر االستقرا

قيل يف أصحاهبا  ذاوما ؟وما الطريق املوصل ؟وأصبح يبحث ماهية بش وقل  شتاق القلب إىل جنات عدن فت  اإذا ف 
القرآن فهو خري  اقرأ ,ااآلن اجعل لنفسك واعظ   !؟مور اليت تزكي فيها نفسك بنفسكوكيف بشروا إىل آخر هذه األ

 .كز يف اخلطابتر  عليك أنفقط . واعظ

تصال نقلبها ونكررها ونقرأها وحنفظها يف مذكراتنا  رسائل اإلعالم أو عرب رسائل االإن الرسالة اليت تصل إلينا اليوم عرب
فأين إهنا رسالة لك وبلغك هبا أكرم رسول صلى اهلل عليه وسلم   !!فكيف برسالة رب العاملني  ,من أجل أن ال ننساها

هكذا  ,هكذا يكون حاهلم ,هكذا سيخرجون الناس ,يقال لك هكذا سيكون ذلك اليوم ؟إظهار عنايتك هبذه الرسالة
 ؟أين أنت عن هذه التفاصيل كلها ,ينقسمون هكذا يصلون

اجعل مقصدك من قراءة القرآن  ,اعتين عناية تزكي هبا نفسك ,اليومك تين عناية حقيقية مبا سيكون يف ذاعافاملقصد 
ومعرفة ما هو الذي يرضي اهلل من صفات وأعمال ومعرفة  إال مبعرفة اهلل ومعرفة يوم لقاهوالنفس ال تزكوا  ,تزكية نفسك

 .يسخط اهلل من أجل أن تبتعد عنهما 

 

 معرفة حال األنبياء( 4

هؤالء األنبياء الذين سنأيت يوم القيامة ويكون  ,األنبياء اإلميان هبم ركن من أركان اإلميان هؤالء, النماذج اليت ضربت لنا
عمالنا مث أفإذا أردت أن تعرف الشهداء فاعلم أن اهلل عز وجل يف ذاك اليوم أعظم شهيد علينا وعلى  ,هناك شهداء
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فسنقف مع  ,وحنن ونبينا شهداء على األمم ,ينا شهيدمث يأيت أمر مهم علينا حنن نب ,مث األنبياء ,املالئكة الكرام شهود
علمنا من نبينا أخربنا نبينا قرأنا يف   :نقول ؟من أين لنا كيف سنعرفهم ,ذاك اليوميف نبينا شهداء على األمم فنسأل 

فتقف مع نبيك شاهد على تبليغ األنبياء  ,ما جرى معهمو فتصدق وتؤمن حبال األنبياء ورسلهم  ,امن  آكتابنا فصدقنا و 
تقول لقد دعاكم نوح ليال  ستأيت إىل قوم نوح و  ؟ستعد هلاألقوامهم الدين شهادة عظيمة مسؤولية جسيمة ما بالنا ال ن

من أين  ,ركمسنني طوال مث أنه قال لكم امجعوا أميف الفعل  ا دعاكم وفعل وكان منكم إال أنكم فررمت فرار   ما ,وهنارا
 !شهادة لاستعداد ا ل ,دعأد و عأاقرأ و  ,إال أن تقرأ القرآن فتعرف ماذا حصل مع األنبياء الكرام ؟لك هذا من أين لك

ويستشهد بنا مع نبينا على األقوام  أعد نفسك ملا سيكون يقين ا ,شهادةلماذا حدث مع األنبياء استعداد ا لأ د واقر أع
قد نسينا من هو النْب الذي إننا نقرأ مطلع القصة فال نأيت إىل أخرها إال و  ,األقوام وما حصل لألنبياء ؟فأين معرفتنا به

 !لذي حنن فيه ا هذا أي شتات !هذا حاصل  ,عنهتتكلم 

اآلن ابراهيم عليه السالم الذي نذكره يف التحيات أين  ,براهيم وال نتصور أننا جيب أن نعقد يف قلوبناإ ,أحيان ا نقرأ نوح
إنك تواليهم فتعبد  ,أين عبادة حمبتهم والقربة إىل اهلل مبواالهتم ,إمام املوحدين أول من يكسى يوم القيامة ؟هو يف قلوبنا

هلل الذي وسعت رمحته  إن املالئكة الكرام يف السماء حيبون أهل اإلميان يف األرض ويستغفرون هلم ويطلبون من ا ,اهلل
يعين  ,ألهنم حيبون اهلل ويعظمونه ويوالون املؤمنني ؟أتدري ملاذا يستغفرون ألهل اإلميان ,كل شيء أن يسعهم يف رمحته

املالئكة كانت إذا  , فل اهلل أن نكون من أهل اإلمياننسأ ,مبوالة أهل اإلميان ,تتقرب إىل اهلل مبواالة املؤمننياملالئكة 
تسمع  مث ؟رسل الذين زكاهم اهللالو  مبوالة األنبياء  اهللىلاهلل مبوالة أهل اإلميان فكيف حنن ال نتقرب إتتقرب إىل 

وتقول لقد فقدنا  من األيام أيت يوموال ت ,جعلهم أمام عينيكار هؤالء و أذك !(ذكرا)أمر لك  (ذكر يف الكتاباو )و
 !إننا غرينا قدواتنا  ,قد القدواتننا ال نفتإ! القدوات

يف تعظيم اهلل والرد على منكرهم يف  ,مناقشة أهله بعقوهلم ملا نأيت إىل إمام املوحدين الذي له من املواقف العظيمة يف
تسمع  ملا حبيث ,أين هي نظم ا منظومة ؟يف قلبك أين هي ,مواقف عظام له .ك الذي قال أنه رب العاملنياذمناقشة 

 .هلل قربة إليهإن حبهم والء  ,هنك فتكون من أوليائه فتوايل اهلل حب ا هلؤالءإبراهيم عليه السالم تأيت هبذا كله يف ذ

ومن أعظمهم وعلى رأسهم هؤالء األنبياء  ,القرآن تريد أن تعرف أولياء اهلل اقرأ ,رآن تريد أن تعرف األنبياءالق فاقرأ
متيقن ا مبا أخربك النْب والنْب قد أخربك يف األحاديث الصحيحة أننا سنكون معه صلى اهلل عليه  ستأل ,استقف شهيد  
 .ذه الشهادةفاستعد هل ,وسلم شهداء
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وسنهتم  ,وسنهتم باليوم اآلخر ,وبأوصاف املؤمنني وبأوصاف ضدهم ,بأمساء اهلل عز وجل وبصفاتهسنهتم  :إذن 
ستقرأ أصحاب الكهف  ,ربأخبار عمن سلف غري األنبياء واملرسلني ستقرأ عِ  عظيم مث ستقرأ يف القرآن ,باألنبياء

نظر كيف هذه القصص كانت وكيف عاملهم اهلل فرتى كيف استقرأ عرب عن أقوام  ,وأصحاب اجلنة ,وصاحب اجلنتني
 يعامل اهلل عباده

 معرفة األمثال يف كتاب اهلل( 5

وَالْأَرْضِ  السََّمَاوَاتِنُورُ  اللََّهُ} :لنوره سبحانه وتعاىل يف قلب املؤمن وسرتى يف القرآن أمثال عظيمة ضربت سرتى مثال  

همه لتبحث عن هذا النور يف ستقرأ هذا املثل يف سورة النور وتف {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

 .قلبك

فتفهمه فهم ا دقيق ا  {والََّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظََّمْآنُ مَاءً} :ستقرأ يف سورة النور مثل ألعمال 

فتقرأ يف سورة إبراهيم مثل الشجرة  .ظلمات بعضها فوق بعض تقرأ فتفهموالذي يف ال ,لكيال تكون من أولئك القوم
 .ؤمناليت ضربت وكيف هي جذور اإلميان يف قلب امل

ليكن  ! عتين مبا ضرب من أمثال يف القرآناف ,أمثال القرآن وتعتين هبا عناية خاصة فإنه ال يعقلها إال العاملون تقرأ
عن النعيم ه ورسله وأخربك ئأخربك به عن أنبياخربك اهلل به عن نفسه و وفهم كالم اهلل وفهم ما أ القرآن غلك فهمش

 .بأن جتمعها من القرآنصيل عليك كل هذه التفا  ,الذي سيكون وماذا سيكون

 :نقول ؟ومدارسته قسم وقيت بالنسبة للقرآن وقراءتهأتى اآلن كيف أ , هذافإذا تبني  

-مقصود الرتاويح الرئي- الرتاويح اليت مقصودها الرئيس فإذا وصلنا إىل ,الوقت كله للقرآن بعد القيام بالفرائض والنوافل
اهلل عز وجل شرعها يف  ,صالة ,صالة ؟ماذا تفعل ,الرتاويح الرئيسهذا مقصود  ,أن تقوم أطول ما يكون بالقرآن

بالسنن , بالفرائض  ؟يعين سأهتم بأي شيء ,فسيكون وقتك أيض ا مشغول بالقرآن ,رمضان لكي تقوم فيها بالقرآن
كلها للقرآن إىل   ,بقي مساحة الوقت الباقية ؟بقي ماذا ,قمت بالصالة وصمت ,إىل أن أصل إىل بقية وقيت, النوافل 
فلذلك من السنة يف قيام النْب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة  ,لقرآن شغليارتاويح سيكون أيض ا لل أن أصل

ألن كل الوقت يقضيه يف القراءة  ؛إمنا على مهل ,ليس على العجلة ةل عمران والنساء يف ركعة واحدآفكان يقرأ البقرة و 
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ويقابلها مشكلة سرعة يف القراءة يقابلها أيض ا سرعة يف الركوع والسجود عندنا حنن  ,عه وسجودهضيه يف ركو أكثر ما يق
 .ء فيكون هذا على خالف الطريقاإطالة يف الدع

نا وتستعيذ هنا همن وعود ورجاء فتسأل هنا وتسأل  ما تقرأه من قرآن فتسمع فيه دعاء األنبياء واألولياء وما فيهإن 
كيف حيصل بكاء   ؟ف ما تتحرك قلوبنا مع القرآن وتتحرك مع كالم اخللقكي !هنا وختاف هنا إنه أعظم دعاء  وترجو

هذا من  ,انقالب األمر علينا إنه !؟يف الدعاء ونقرأ كالم اهلل العظيم وما جند يف نفوسنا حركة وال شجون وال بكاء
 .ختصار لدعاء الوترواال ,نلصالة والقرآلحلق أن يكون اإلطالة إال فاو  ,نقالباال

يف  ؟وأعتين يف الرتاويح بأكثر وقت أقضيه يف ماذابعد الفرائض إذن معىن ذلك أنين سأشغل نفسي يف كل فراغ اليوم 
 ,هؤ فتكمل ما تقر  ,لي يف بيتكحيبذ أن تص ,أحسن أن نصلي يف بيوتناحنن فرصتنا  أن تكونولذلك حيبذ . قراءة القرآن

زلت تكرر ال ,عة وبعد العصر تيسر معك ساعةتقرأ البقرة قرأهتا يف هنارك ساعة وبعد الظهر سات بدأت مثال  يعين أن
قد ورد عن جار البن عباس أنه سئل عن قراءة ابن عباس يف قيام الليل و  ,كمل ما قرأتفقف يف الرتاويح ا  ,وتفكر

تني ثالثة مث يكمل القراءة يعين يقرأ وبعدين يسكت دقيق ؟ماذايعين  ,فقال يقرأ مث يسكت كما أحدثك وليس بالطويل
فهو يفكر يف تأويله فأين تفكرينا  ,طبع ا ألن هذه الصالة نافلة ,وهو يف الصالة ,قال يفكر يف تأويله ؟فقال ما يصنع

 !؟يف تأويله

إهنم خري قوم سبقوك فنحن يف شوق أن نلحقهم فإذا كنت  ,سر على ما كان السلف الصاحل ,سار األولني سر على ما
إنك مأجور على كل حرف تقرأه  ,متتع به ,نت تقرأ القرآناملقصد اآلن ال جتري وأ ,ا فعلوام افعليف شوق أن تلحقهم 

 .االزلت مأجور   أنت ما كررتكررت و  ,كررت فلو كررت ما

 

 :مس وصاياخبنا ءلقاخنتم 

 

 ستقبله بالتوبةنأن : وصي بها يف هذا الشهر العظيم الوصية األوىل اليت ن

لئت نوصي بعضنا بالتوبة ألن القلوب اليت م   ,لئت بالذنوب تعيق من االنتفاع باألوقات واألعمالفإن القلوب اليت م  
 .ن االنتفاع بالفرصبالذنوب تعيق اإلنسان ع
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 بعبادة االستعانة  نوصي بعضنا :ةالثاني وصيةال

أكثر من دعاء اللهم أعين على  ,أكثر من قول بسم اهلل على كل حالك ,ذكر ال حول وال قوة إال باهللكثروا من أف
 .أكثر من كل ذكر فيه طلب للعون ,ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

وات الفرض أعظم األمور يف فإن صل، ين أول ما تعتين بالفرائض اعت: ةالثالث وصيةال

 وصيامه من أعظم األمور  ، رمضان

يف هنارك قبل أن الصيام أتقن , أتقن صالة الفرض قبل أن تفكر يف النافلة (صيامنا ويف صالتنا)الفرائض هذه تتمثل يف 
ن بقاءك مستيقظ ا متمتع ا بصومك ذاكر ا إ !ام ال جتعل قواك للقيام وترتك النهار الذي هو وقت الصي ,تتكلم عن ليلك

احتسب جوعك وعطشك وأملك وطول النهار احتسبها وال , يف ميزانك لضحى تذكر اهلل يزيدتالي ا مسبح ا تصلي ا
 ,صارت تنطلق على ألسنة الناس أنواع من سب الدهر وهم ال يشعرون فقد! احذر , تضيعها بكالم ليس له قيمة

هار يتكلمون عن األيام وعن الساعات وعن الغروب والشروق بطريقة ال تليق باملؤمن هذه أفعال اهلل يعين يطول الن
 !أن نتأدب مع اهلل  البد؟ من فعل هلل فنيقصر اليوم يتقدم الفجر يتأخر هذا كله من فعل م

يصوم وهو نائم  الذي !كن حذر ا ,ال جتمع قواك للقيام وترتك الصيام الذي هو يف وقت النهار على أن تقضيه يف النوم
هذا  ,كان هذا صائم وهذا صائم ما ننكر ذلكوإن   ! يقظ ال يكونون يف منزلتهم سواءيصوم وهو مست الذيمثل  ليس

 .ن بينهم كما بني السماء واألرضصائم وهذا صائم لكن أنتم تعرفون كاملصلي واملصلي جبانب بعض لك

 !نستعيذ باهلل من الكسل ,أرهقنا يبعد عنا الكسل الذيو فنسأل اهلل عز وجل أن يوقظ قلوبنا 

 

نوصي بعضنا بالعناية بالقرآن من جهة فهمه وقراءته واشغال الوقت  :رابعةلالوصية ا

 .به

 

 ،كإطعام الطعام ينوصي بعض باألعمال اليت فيها نفع متعد :الوصية اخلامسة

 وكتفريج الكرب 
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  رمضان والقرآن

فإن هذا الشهر فيه بركات وخريات واألعمال فيه مضاعفات فال حترم نفسك يف كل باب أن تقوم بعمل خصوص ا 
 .اليت فيها نفع متعدي على املسلمنياألعمال 

 .بارك ا وأن يصلح قلوبنا وأعمالناأسأل اهلل مبنه وكرمه أن جيعله شهر ا م


