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كثريا.
كثريا كما أنعم علينا ً
احلمد هلل ً
نعمـا
احلمد هلل الذي شرفنا وكرمنـا علـس سـاخر هلقـن وأنعـم علينـا ً
تُعد و ُُتصس.

...احلمد لربنا الذي تزال هداايه ومنحن تتواىل علينا بتوايل الليـ
والنهـار ،والصـالة والســالم علـس اهلـابي البشــري...امحبعول رمحـة للعــامح
سـيد حممــد وعلـس آلــن ومجــحبن أمجعـ  ،وبعــد :فهـا هــأل األايم متضــأل،
وهــا هــو رمضــان يقــرتب قدومــن ويقــرتب ،حــامالً معــن -كمــا ع ــوب -
بشرايت كثرية ،وهدااي متنوعة مـا بـ مرفـرة للـذنوب ،وعتـا مـر النـار،
ورفع للدرجات ومضاعفة للحسنات.
...رمضان أتس ليؤكد لنا حب هللا عـز وجـ لعبـابه علـس الـر م مـر
إعراضهم عنن ،وخمالفتهم ألوامره ،وانتهاكهم حلرماتن ،فهو سبحانن يريـد
اخلري للجميع ،ويتيح هلم الفرمجة تلـو الفرمجـة ،ويهيـم هلـم املـو امحناسـب
ختاذ قرار العوبة إليـن والصـلح معـن...وها هـو رمضـان قـد أتـس ليحمـ
ـَ ِمـ َـن ا َِمنِـ َ  .فيــا لفرحتنــا ،واي
لنــا هــذه الرســالة أَقْبِـ ْ َال َ َََـ ْ
ـف كِمـ َ
لسعابتنا ببلو نا رمضان.

أخي يف هللا:

ح ـ ـدد هدفـ ـ ـ ــَ
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...رمضــان علــس األبـواب  ...رمضــان هديــة مــر رب العبــاب ُتم ـ
يف طياهت ــا كـ ـ م ــا يعي ــد إلي ــن ويقربن ــا من ــن ...فم ــاذا عس ــا أن نفعـ ـ
معن؟!
إهنــا فرمجــة تتإــرر إ مــرة ك ـ عــام ،ومــا يــدرينا أيــر ســنإون يف
العام القابم!!
فهيا بنا ُُنسر ا ستفابة مر هذه امحنحة...
هيا بنا نرتنم الفرمجة ،ونتعرض للنفحة ،ونتسابا يف اخلريات.
ولإر قب أن نبدأ السباق بد أن ُندب هـدفنا الـرخيا الـذي نريـد
أن نبلرن يف هذا الشهر حىت نضع الوساخ امحناسبة لتحقيقن...

قب أن بـ ـ ـ ــدأ
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أهأل ..قب أن ُتدب هدفك تذكر هذه األمور:
* أنن ـ ــا نريـ ـ ــد أن نسـ ـ ــتمر علـ ـ ــس ا س ـ ــتقامة واهلمـ ـ ــة العاليـ ـ ــة لفع ـ ـ ـ
الصاحلات بعد رمضان..
* ا س ــتمرار عل ــس ا س ــتقامة بع ــد رمض ــان يس ــتلزم زايبة حقيقي ــة
لإلميان يف القلب..
* أن الرجل يإـون مقامهمـا يف مجـا الصـالة واح ًـدا ،وبـ مجـالهتما مـا
ب السماء واألرض ،وليا ذلك هـتالف حركـات البـدن ،ولإـر هـتالف
ما يف قلبيهما مر إميان وهشوع.
* أن هللا عــز وجـ نــب منــا أن نضــر القلــب أ نــاء الطاعــة لَــن ََـنَــا َ
هللا حُلومها ال َ ِدما حؤها الل ِ
َكن ََـنَالحهح التمـ ْق َوى ِمن حك ْم[ احلج.]37:
َ ح حَ َ َ َ َ

* أن حضــور القل ــب م ــع الطاعــة أكث ــر ـوا ً شــي ة هللا م ــر ع ــدم
حضوره.
* ل ــو أن مل ًإ ــا م ــر امحل ــود أه ــدو إلي ــن أح ــد رعيت ــن جـ ـواهر كث ــرية
مقلــدة وربي ــة ،بينمــا أهــدو إليــن آهــر جــوهرة واحــدة حقيقيــة..ف يهما
سينال حب امحلك..وأيهما سيقرب منن وجيزل لن العطاء؟
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لعلكم تتقـ ـ ـون

ف ــكن ك ــان األم ــر ك ــذلك فمـ ـاذا ينبر ــأل أن يإ ــون ه ــدفنا عن ــد زايرة
رمضــان لنــا؟ أ ت ـوافقي -أهــأل الإــرم -أن اهلــدف األ ــس هــو إحيــاء
القلب وملؤه إلميان ،لتدب الروح يف األعمال وتستمر ا سـتقامة بعـد
ذهاب شهر رمضان؟

مِ
آمنحـوا
َن َ
أمل ندب لنا القرآن هذا اهلدف يف قولن تعاىلَ  :اي أََُّـ َها الذ َ
مِ
ِ
َن ِمــن قَــبْلِ حك ْم ل ََعلم حكـ ْـم تَـتمـ حقــو َن
حكتِـ َ َللَــيْ حك حم ِا
الَــيَ ح
اَ َك َتــا حكتـ َ َللَــا الــذ َ

[البقــرة .]183:وهـ التقــوو إ مجــورة وميهــر عيــيم حليــاة القلــب ومتإــر
اإلميان منن؟!

فلنرفع علم التقوو ولنضعن نصب أعيننا ولنشـمر للومجـول
إلين هالل هذا الشهر الإرم.
**************
مظاهـ ـ ــر النج ـاح
وميــاهر جنــاح الواحــد منــا يف الومجــول إىل هــذا اهلــدف هــو تريــري
ســلوكن ،فعنــدما نيــا القلــب ويــزباب منســوب اإلميــان فيــن فــكن هــذا مــر
ش ـ ـ نن أن ي ـ ــدفع مج ـ ــاحبن للس ـ ــلود الصـ ــحيح والعم ـ ـ الص ـ ــا يف ك ـ ـ
ـَ
ا جتاهـات واألوقـات بتلقاخيـة وبون تإلـا...أمل يقـ سـبحانن :ذَلِـ َ

المن َـع ِظام َشعائِر ِ
هللا فَِإ مَّنَا ِمن تَـ ْق َوى الْ حقلح ِ
وب
ََ حَ ْ َ َ

[احلج.]32:
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وعن ـ ــدما سـ ـ ـ ل الص ـ ــحابة رس ـ ــول هللا مج ـ ــلس هللا علي ـ ــن وس ـ ــلم ع ـ ــر
عالمــات وميــاهر بهــول النــور القلــب وإحياخــن لــن قــال« :التجــايف لــن
دار الغ ــرالرا الاة ب ــا كا دار اول ــودا الا م ــتعداد للت ــو قبـ ـ الل ــه»
أهرجن احلاكم والبيهقأل.
ومــر ميــاهر التجــايف عــر بار الرــرور :قلــة ا هتمــام لــدنيا ،وعــدم
التلهــا علــس ُتصــيلها ،وعــدم احل ــزن علــس فواهتــا ،وتــرد التنــافا م ــر
أجلها ،وعدم حسد اآلهرير عليها.
أم ــا اإل ب ــة إىل بار اخلل ــوب فتُيهره ــا امحس ــارعة إىل فع ـ ـ اخل ـ ـريات،
وشــدة الــورع ،وتقــدم مصــلحة الــدير علــس مجيــع امحصــا الدنيويــة عنــد
تعارضهما.
ومر مياهر ا ستعداب للمـوت قبـ نزولـن :التحلـ مـر امحيـامل ،ورب
احلقوق ،وبوام ا سترفار والتوبة وكتابة الومجية ،و...

الومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائ
ووســاخلنا لتحقيــا هــدفنا العيــيم هــأل الوســاخ امحعروفــة لــدينا ،وال ـ
مارســناها مــر قب ـ ولإننــا ســنتعام معهــا بطريقــة هتــتم بإيفيــة تفعيلهــا
وُتريك القلب معها.
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ألظم الميلا:

وأعيــم وســيلة تقــوم احيــاء القلــب وزايبة اإلميــان فيــن هــأل القــرآن:

اد ْْتح ْم كِميَا ً 
َ الكِذَا تحلِيَ ْ
آايتحهح َز َ
ت َللَيْ ِه ْم َ

[األنفال.]3:

واألمر الالفت لالنتباه أن هناد ارتباطًا و ي ًقـا بـ رمضـان والقـرآن،
فرمضــان هــو الشــهر الــذي فضــلن هللا عــز وج ـ واهتصــن بنــزول أعيــم
ِ
ِِ
امحعجزات فيـن َ ش ْهر رم َ ِ
ماس البـيِنَا ٍ
ضا َن المذي أح ْ ِ َ فيه الْ حق ْرآ حن حه ًدى لالن ِ َ َ ا
ح ََ
ِمن ا ْْلحَدى الالْ حفرقَ ِ
ان
َ ْ
اَ

[البقرة]185:

َحنــن ا ُْل ـ ِد ِ
َث
إن القــرآن لــن ع ــري عيــيم علــس القلــوب هللاح َـ ـ م َ أ ْ َ َ َ
ش ِع ُّر ِم ْنهح جلح ح م ِ
ـود حه ْم
َن َيَْ َ
ش ِاِبًا مثَ ِاِنَ تَـ ْق َ
كِتَ ًاًب ُّمتَ َ
ش ْو َن َرمِبح ْم ُثحم تَلِ ح حجلح ح
ح
ود الذ َ
وِبم كِ َا ِذ ْك ِر ِ
هللا[ الزمر.]23:
َالقحـلح حح ْ

مع ــك ذلـ ــك أننـ ــا نسـ ــتطيع أن نص ـ ـ إىل هـ ــدفنا بـ ــدون القـ ــرآن،
وأعي ــم وأه ــم وق ــت يس ــتفاب في ــن م ــر الق ــرآن ه ــو رمض ــان ،بـ ـ قـ ـ إن
رمضان هو موسـم القـرآن اخلـا ؛ لـذلك سـيإون معنـا القـرآن -شـي ة
هللا -ك ـ يــوم..يف تالوتنــا يف الصــالة ،ويف تالوتنــا هــار الصــالة..ويف
مدارسـ ـ ــتنا لـ ـ ــبع سـ ـ ــوره وآايتـ ـ ــن ،ويف اسـ ـ ــتماعنا يف مجـ ـ ــالة ال ـ ـ ـرتاويح
والتهجـد ،ولإـر لــر يإـون منـا كــم هتمـة سـنستمها ،بـ سـيإون منــا
كــم مــرة ع ــر القلــب واقشــعر امللــد وبإــت العـ  ،...وســتالح أهــأل
احلبي ــب أنن ــا يف الص ــفحات القابم ــة وم ــع كـ ـ ي ــوم جدي ــد يف رمض ــان
سنطرح اذن هللا وسيلة جديـدة لالسـتفابة مـر القـرآن وذلـك يف أ لـب
أايم الشهر.
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العت الَاحل:

وم ـ ــع الق ـ ــرآن عا األعم ـ ــال الص ـ ــاحلة الـ ـ ـ تزي ـ ــد اإلمي ـ ــان وترفع ـ ــن

َالِ حح ََـ ْرفَـ حعهح
َ الال َْع َت ح ال م

[فاطر.]10:

واألعمال الصاحلة امحتاحة أمامنا يف رمضان و ريه كثرية فهناد
الدعاء والذكر والعمرة وا عتإاف ومجلة الرحم واإلحسان إىل املار
والدعوة إىل هللا وقضاء حواخج الناس و...

وكلمــا اســتفاب امحــرء مــر إميانــن الــذي أنشـ ه القــرآن يف قلبــن وذلــك حـ
يُتبع ــن لعمـ ـ الص ــا ف ــكن ه ــذا ش ـ نن أن يع ــوب ــر عي ــيم عل ــس القل ــب؛
فتزباب حياتن ومستوو اإلميان فيـن ،فالعمـ الصـا ثابـة امحـاء للبـذر والزيـت
ِ
ِ
ِ
مِ
ـاه ْم
ـاموا ال م
َـوَ َأ َالأَ َف حقـوا مـا َرَزقـْنَـ ح
َن ََـ ْتـلحـو َن كتَ َ
ـاب هللا َالأَقَ ح
للسـرا كِ من الـذ َ
ِ
ِ
ِ
ور
م ًّرا َال َلوَ يَاً ََـ ْر حجو َن ِتَ َارًأ لمن تَـبح َ

[فاطر.]29:

وســنقرتح عليــك أهــأل الإــرم أن تقــوم معنــا باء عم ـ مجــا يف ك ـ
ي ــوم إلض ــافة إىل بر جم ــك اخل ــا م ــر ب التع ــاون عل ــس الـ ـ والتق ــوو،
وسـتالح أن هنـاد عمـالً جدي ًـدا كـ يـوم ،عليـك أن جتتهـد يف اإلتيـان بـن
ِ
ـَ فَـلْيَـتَـنَـ ـ ــافَ ِ
نـ ـ ــو َن
حـ ــىت يسـ ــبقك أحـ ــد إىل هللا َ الِيف َذلِـ ـ ـ َ
َ ال حْتتَـنَاف ح

[امحطفف ]26:

النؤا اليومي:

ومع القرآن والعم الصا أيا السؤال اليومأل والـذي يهـتم كـذلك
ملانب اإلمياىن – وخبامجـة القـرآن -لعلـن يسـهم مـع ـريه مـر األعمـال
يف الومجول للهدف امحنشوب ل ََعلم حك ْم تَـتمـ حقو َن
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وأق ــرتح – أه ــأل -أن تق ــوم إلجاب ــة ع ــر كـ ـ س ـؤال يف يوم ــن وأن
تشــرد فيــن أهلــك وأو بد لــتعم الفاخــدة علــس املميــع ،وهللا امحوفــا وهــو
امحستعان وعلين التإالن.

***

مع القرآن:

 -1رمضان
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امحالــك امحــدبر ،واحل ـاكم األوحــد هلــذه األرض وهــذا الإــون هــو هللا
ع ــز وج ـ ـ  ،فهـ ــو س ــبحانن الـ ــذي ميلـ ــك الق ــدرة والقـ ــوة امحطلقـ ــة...وهو
ســبحانن الــذي يرفــع ويف ـ  ،ويُقــدم ويـُـؤهر ،ويُعــز ويــذل قحـ ِ اللم حه ـ مم
ِ
ـَ الْتلْـ ِ
شــا ح َالتح ِعـ ُّ َمــن
ـَ ِ مـ ْـن تَ َ
ـَ َمــن تَ َ
ِم ال حْتلْـ َ
ـَ تحـ ْـؤِم ال حْتلْـ َ
شــا ح َالتَنـ ح
َمالـ َ ح
ـَ َللَ ــا حكـ ـ ِ َش ــي ٍ قَـ ِ
ش ــا ح بِيَ ـ ِـد َا ْ
ـدَر[ آل
ش ــا ح َالتحـ ِـذ ُّ َم ــن تَ َ
تَ َ
اوَـ ْـنح كِمـ َ
ا ْ

عمـران ،]26:ومــع ذلــك كلــن ،فــكن هللا عــز وجـ ييلــم أحــدا ،فــال يــذل
أقوامـ ــا أو يـ ــؤهرهم إ إذا ارتإب ـ ـوا مـ ــر امحعامجـ ــأل مـ ــا اسـ ــتدعس ضـ ــبن
ِ ِ ٍ ِ
ت أََْ ِدَ حك ْم َالََـ ْع حفو َلن َكثِ ٍن
نبَ ْ
وعقوبتن َ الَما أ َ
َصابَ حكم امن ُّمَيبَا فَب َتا َك َ

[الشورو.]30:

معـك ذلـك أنـن عنــدما يصـيبنا الـذل واهلـوان فعلينـا أن نعـوب إىل أنفســنا،
وُناس ــبها حثـ ـ عـ ــر األسـ ــباب الـ ـ اس ــتدعت العقوبـ ــة اإلهليـ ــة فنرتكهـ ــا
ونُزيلهــا ،ونبح ـ كــذلك عــر األســباب ال ـ تســتجلب رمحتــن -ســبحانن-
فنسارع إىل القيام هبا.

* الن ـ ـ ـ ـؤا  :السـ ـ ــعابة والشـ ـ ــقاء ،والتيسـ ـ ــري والتعسـ ـ ــري ،والنصـ ـ ــر
واهلزميـ ــة ،واهلـ ــدو والضـ ــالل...أمور ييهـ ــر آ رهـ ــا ب ـ ـ النـ ــاس كنتـ ــاخج
ْب َالالْبَ ْحـ ِر
نح
اد ِيف ال َِا
ألفعال قاموا هبا ،ومثال ذلك قولن تعـاىل :ظَ َه َر الْ َف َ

ت أََـ ِـدي النمـ ِ ِ ِ
ِ
ـم المـ ِـذي َل ِتلحــوا لَ َعلم حهـ ْـم ََـ ْرِج حعــو َن
نــبَ ْ ْ
ـاس ليحــذَ َق حه ْم بَـ ْعـ َ
ِبَــا َك َ
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[ال ــروم ،]41:والق ــرآن مل ــم آلايت الـ ـ تؤك ــد ه ــذه احلقيق ــة..اذكر م ــر
هالل تدبرد للجزء األول مر القرآن الل آايت تؤكد هذه احلقيقة.

العت الَاحل:

ربنــا رب فــور ..ينتيــر مــر عبــابه أن يســترفروه ليرفــر هلــم مهمــا
كــان هطــؤهم وجرمهم..ينــابي علــس كـ واحــد مـنهم :أقبـ و ختــا،
مــىت ج تــي قبلتــك ،وعلــس أي حــال تإــون فيهــا «اي ابــن آدَ ك ــَ مــا

دلوتين الرجـوتين ففـر لـَ للـا مـا كـان منـَ ال أًبنا اي ابـن آدَ لـو
بلغــت ذ وبــَ لنــان النــتا ُث امــتغفرتين ففــر لــَا اي ابــن آدَ لــو
أتيتــين بق ـراب اخرا خمثــااي ُث لقيتــين تشــرا ي شــي اا ختيت ـَ بقراِبــا
مغفرأ» رواه الرتمذي.

..نعم اي أهأل :إن مرفرة ربـك تسـع كـ ذنوبـك ،وذنوبنا..كـ مـا هـو
مطلــوب مــي ومنــك أن نُقب ـ عليــن بصــدق..أن نعتــذر لــن عمــا مضــس مــر
ذنوب وتقصـري..أن نـده عليـن وشـعور النـدم عمـا أسـرفنا علـس أنفسـنا فيـن
يتملإنا ،ويقلقنا ،فنلح يف طلب العفو والصفح منن سبحانن.

2
 -2رمضان
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مع القرآن:

كرامــة هللا لعبــابه ،وو يتــن هلــم مرتبطــة ــدو اســتقامتهم علــس أمــره

َاُلِِ َ 
َ ال حه َو ََـتَـ َوما ال م

[األعراف.]196:

ـت أَ ْه َـوا َ حهم بَـ ْعـ َد َمـا
واستمرار الإرامة سـتمرار ا سـتقامة َ اللَـ ِ ِن اتمـبَـ ْع َ
ََ ِمن ِ
ِ ِ
هللا ِمن الٍِن ال َ ال ٍ
اق[ الرعد]37:
َاَ َ
َجا َ َا م َن الْعل ِْم َما ل َ َ

فعلُــو أمتنــا وعزهــا وجمــدها م ـرتبد ــدو إميــان أفرابهــا واســتقامتهم
ُ
علـس أمــر هللا َ الأَ ْــتح حم اخَ ْللَـ ْـو َن كِ ْن حك ْن ــتحم ُّمـ ْـؤِمنِ َ [ آل عمـران ،]139:وكلمــا
ضـعا اإلميــان بـ أفـراب األمــة ،هرجــت األمــة مــر باخــرة امحعيــة والت ييــد
ضـ ـِ فَـ َقـ ـ ْد
اإلهل ــأل ،واس ــتبدلت رض ــا هللا برض ــبنَ  ..الَم ــن َْللِـ ـ ْ َللَيْ ـ ِـه فَ َ
َه َوى

[طن.]81:

النـ ـؤا  :اذكــر مــر املــزء الثــار مــر القــرآن آيــة تؤكــد هــذا امحعــك،
وأن الإرامة والو ية مر هللا علس قدر ا ستقامة مر العبد.

العت الَاحل:

ال ـ ــدعاء ه ـ ــو الطل ـ ــب م ـ ــر هللا واس ـ ــتدعاء معونت ـ ــن ،وأه ـ ــم سـ ـ ــبب
ستجابة الدعاء هو إظهار ا فتقار إىل هللا ،والتـ مـر احلـول والقـوة،
ضـمثَمر كِذَا َد َلـا ح
وكلما اشتد ا فتقار أسـرعت اإلجابـة أَمـن حِجيـ ح ال حْت ْ

[النم .]62:

و يق ـ ـا ش ـ ــألء أم ـ ــام ال ـ ــدعاء ،فبس ـ ــببن يُسسـ ـ ــر هللا أق ـ ــوو األش ـ ــياء
وأعيم هــا ألضــعا األشــياء وأمجــررها ،ولنتــذكر بعــاء يــونا عليــن الســالم
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الــذي بعــا بــن ربــن بقلــب منإســر فســسر هللا لــن احلــوت والبحــر وأجنــاه مــر
نت ِم َن
ت حمبْ َحا َ َ
َ كِِاِن حك ح
ادى ِيف الظُّلح َتا ِ أَن م كِلَهَ كِ م أَ َ
اليلمـات فَـنَ َ

ِ
َ ـحنْ ِجــي ال حْتـ ْـؤِمنِ َ 
امــتَ َج ْبـنَا لَــهح َالَم ْيـنَــا ح ِمـ َـن الْغَـ ِاـم َالَك ـ َذلِ َ
الظمــال ِت َ  فَ ْ

[األنبياء.]88 ،87:

فلنجتهــد يف الــدعاء يف هــذا اليــوم وك ـ يــوم علــس أن تإــون اســترا تنا
هلل كاســترا ة امحشــرف علــس الرــرق ،وأن تإــون الــدعوة الرخيســة هــأل أن ميــر
هللا علين ــا وني ــأل قلوبن ــا يف ه ــذا الش ــهر ،وأن ي ــذيقنا ح ــالوة اإلمي ــان ،ول ــذة
معرفتن سبحانن.

مع القرآن:

 -3رمضان
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يف يوم مر األايم ،وبينما كان رسول هللا مجلس هللا علين وسـلم يتحـدل
مع الصحابة إذ قال هلـمَ« :وشَ أن تتـدالي للـيكم اخمـم كتـا تتـدالي
ـديدا مــر هــذا الوضــع
اخكلــا كا قَــعتها» فــانزعج الصــحابة انزعاجــا شـ ً
امحسيــا ،فسـ ل أحــدهم عــر ســبب ذلــك ،وه ـ هــو قلــة العــدب؟! ف جــاب
مجــلس هللا عليــن وســلم« :ب ـ أ ــتم َوم ــذ كثــنا اللكــنكم فثــا كغثــا النــي »
فاشتد األمر موضا..فما السبب إذن؟! هنا يستطرب مجلس هللا عليـن وسـلم
وموضحا لوضع األمـة آنـذاد ،فيقـول« :ولينـزعر هللا مـر
يف الإالم شار ًحا
ً
مجـ ــدور عـ ــدوكم امحهابـ ــة مـ ــنإم ،وليقـ ــذفر يف قلـ ــوبإم الـ ــوهر»! فيس ــال
أحـ ــدهم :ومـ ــا الـ ــوهر؟! فيجيـ ــب مجـ ــلس هللا عليـ ــن وسـ ــلم« :حـ ــب ال ـ ــدنيا
وكراهية امحوت» مجحيح املامع الصرري ..نعم حب الدنيا هو الـوهر الـذي
بســببن ضــاعت األمــة وأمجــبحت مفعــو ً بــن وليســت ..فاعالً ..تــت ُتــت
األق ــدام ،يتن ــازع أمره ــا املمي ــع ،وه ــأل مستسلمة..هاض ــعة ..ولإ ــر أل ــيا
حب الدنيا وكراهية امحوت مرابف لضعا اإلميان؟!
اةجابــا :بلــس ،فإلمــا ضــعا اإلميــان زاب حــب الــدنيا ،وزاب البعــد عــر
هللا ،وزاب بعــد هللا عنــا..إن مشــإلتنا ال ـ نعــار منهــا اآلن ليســت يف نق ـ
العدب أو العدة..ب يف ضعا اإلميان.

ه ــذه ه ــأل احلقيق ــة الـ ـ ينبر ــأل أ نرفله ــا إن أرب أن ن ــنه
أهرو.
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م ــرة

الس ـ ـؤال :هن ــاد الإث ــري م ــر اآلايت يف الق ــرآن تؤك ــد أن مش ــإلتنا
مشــإلة إميانيــة وأنــن إلميــان والتقــوو ينصــلح احلــال ،وعا امحعونــة مــر
هللا ،وبــدوهنما يســوء احلــال ،ويــزباب الــذل واهل ـوان..اذكر آيــة مــر املــزء
الثال تؤكد هذا امحعك.

العت الَاحل

هتي ــة القل ــب للص ــالة :كلم ــا هيـ ـ امح ــرء نفس ــن للص ــالة كانـ ـت
اســتفابتن منهــا أكـ  ،ومــر وســاخ هــذه التهي ــة :إهنــاء أي شــألء معلــا
يشـ ــر البـ ــال ،والوضـ ــوء ،والتبإـ ــري للمسـ ــجد قب ـ ـ األذان...قـ ــال أبـ ــو
الــدرباء :إن مــر فقــن امحــرء إقبالــن علــس حاجتــن حــىت يقب ـ علــس مجــالتن
وقلبن فارغ...
والتبإــري بصــفة هامجــة لــن مفعــول عجيــب يف حضــور القلــب مــع
الصالة ،فهو يُصفأل اخلـواطر الدنيويـة ،ويسـإنها...فلنجتهد اليـوم وكـ
يوم يف القيام هبذا العم  ،وعلـس األهـت امحسـلمة أن ختصـ مإـا ً يف
مسجدا تبإر يف الذهاب إلين قب األذان.
بيتها تتسذه
ً

مع القرآن:

 -4رمضان
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أهـ ـ مجـ ــلس هللا عليـ ــن وسـ ــلم ن األمـ ــة سـ ــتتعرض لنإسـ ــات وه ـ ـزاخم
نقص ـا يف العــدب أو
وف ـنت -كمــا أســلفنا -وأه ـ أن الســبب يف ذلــك لــيا ً
العدة ولإـر السـبب هـو ضـعا اإلميـان ،كلمـا ضـعا اإلميـان نقـ الت ييـد
اإلهل ــأل ...وأهـ ـ مج ــلس هللا علي ــن وس ــلم ن امحس ــر م ــر ه ــذه الف ــنت ه ــو
القـ ــرآن ،فعن ـ ـدما قـ ــال يومـ ــا ألمجـ ــحابن« :م ـ ــتكون ف ـ ــن» .فس ـ ـ لوه وهـ ــم
منزعجـون :ومــا امحســر منهــا؟! كانــت اإلجابــة احلا ــة الواضــحة مــر رســول
هللا مجلس هللا علين وسلم« :كتاب هللا»...
ويف ي ــوم آه ــر ُت ــدل م ــع حذيف ــة ب ــر اليم ــان ع ــر الف ــنت الـ ـ س ــتمر
ألم ــة ،فم ــا ك ــان م ــر حذيف ــة إ أن س ـ لن :وم ــاذا أفع ـ إن أبرك ــت تل ــك
الفنت؟ ف جابن مجلس هللا علين وسلم :اي حذيفـة عليـك بإتـاب هللا فتعلمـن
واتبــع مــا فيــن ،ففيــن النجــاة ..فيإــرر عليــن حذيفــة الس ـؤال ــالل م ـرات،
فيجيبن بنفا اإلجابة[...أهرجن احلاكم]
ولق ــد ح ــدل لفعـ ـ م ــا أهـ ـ ب ــن مج ــلس هللا علي ــن وس ــلم م ــر هـ ـزاخم
ونإسات وفـنت ،وبهلـت األمـة يف نفـا ميلـم ،و تـدري كيـا ختـر منـن،
مع أنن مجلس هللا علين وسلم قد أه محسر أ وهو :القرآن الإرم..



السـ ـ ـؤال :الق ــرآن مل ــم آلايت الـ ـ تتح ــدل ع ــر وظيف ــة
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القرآن ،وبوره ،وعملن يف الناس اذكـر آيـة مـر املـزء الرابـع تتحـدل عـر
القرآن مع تعليا خمتصر عليها.

العت الَاحل:

قــال مج ــلس هللا عليــن وس ــلم« :مــن كا ــت خخيــه لنــد مظلتــا م ــن
لرا أال ما ا فليتحلله اليوَا قب أن َؤخذ منه َوَ دَنار ال درهما
فإن كـان لـه لتـ صـاحلا أخـذ منـه بقـدر مظلتتـها الكن َكـن لـه لتـ ا
أخذ من مي ا صاحبه فجعلت لليه» رواه اإلمام أمحد.

فلنجعـ ـ اليـ ــوم يـ ــوم التسـ ــامح والتحلـ ـ مـ ــر امحيـ ــامل ،مـ ــع الـ ــزو  ،ومـ ــع
األمجدقاء والزمالء ومجيع الناس ،ولتإر امحساحمة يف أمر األعراض بإالم عام
حىت تُو َر الصدور ،أما ميامل األموال واألمور امحابية فالبد مر إعابهتـا أو
التحل مر مجاحبها....

مع القرآن:

 -5رمضان
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تعام ـ املي ـ األول مــع الق ـرآن علــس حقيقتــن كإتــاب هدايــة وتريــري ،وكمنبــع
عييم لإلميان ،فاستقامت حياهتم ،وُتررت قلـوهبم مـر أسـر الـدنيا ،فـويف هللا بعهـده
معهـم ،ومإـنهم يف األرض هـالل سـنوات معـدوبةالمـن أَال َى بِع ْه ِـد ِ ِمـن ِ
هللا
ََ ْ ْ َ
َ
[التوبة.]111:

وعندما هجر امحسلمون القرآن ،وانشرلوا بلفين عـر جـوهره ،وتركـوا
تــدبر آايتــن ،والتـ ر هبــا حــدل هلـم مــا حــدل مــر ذل وانإســار وه ـزاخم
متتالية.
يقــول عبــد هللا بــر مســعوب :نــزل القــرآن ليُعم ـ بــن ،فاختــذ النــاس تالوتــن
عمـالً...أي أمجــبحت الــتالوة ومــا يتعلــا هبــا هــأل عملهــم الــذي ينشــرلون بــن
عر اتباع هدو القرآن وليا العإا.
 الس ـ ـؤال :مــر احلقــاخا ال ـ تؤكــد عليهــا ســورة النســاء أن هللا عــز
وجـ ـ ـ ييلـ ـ ــم النـ ـ ــاس شـ ـ ــيًا ،وأن أي نقـ ـ ـ نـ ـ ــدل هلـ ـ ــم هـ ـ ــو بسـ ـ ــبب
أفعاهلم..اذكر الل آايت مر السورة تؤكد هذا امحعك.

العت الَاحل

رب األمـا ت إىل أمجــحاهبا مــر مجــفات امحــؤمن  ،ولعـ الواحــد منــا قــد أهــذ مــر
مجرريا ونسين عنده ،ونسين أهوهكذلك فيـ ا
أهين كتا ً  ،أو شريطًا أو أي شألء ولو ً
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األج  ،ونفاج يوم القيامة ننا مطالبون برب هذه األما ت وإهـداء حسـناتنا انـا هلـا.
فلنسارع اليوم جبرب الإتب واألشرطة...وإعابةك ما يصنا إىل مجاحبن...

مع القرآن:
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أنزل هللا عز وج القرآن ومجع فين ب أمـرير عييمـ مل جيتمعـا يف
كتاب مر قب ..الرسالة وامحعجزة ،فالرسالة تب للنـاس وهتـديهم للطريـا
ضــا َن المـ ِـذي أحْ ـ ِ َ فِيـ ِـه الْ حقـ ْـرآ حن حه ـ ًدى
امحومج ـ لرضــا هللا وجنتــن َ شـ ْـه حر َرَم َ
لاِلن ِ
ماس

[البقرة.]185:

أمــا امحعجــزة القرآنيــة فتقــوم بــدور لــأل األميــة أ وهــو األهــذ بيــد م ــر
يتمسك لقرآن ،وإهراجن مـر اليلمـات إىل النـور..إىل طريـا اهلـدو ،وتيـ
تســري بــن يف هــذا الطريــا حــىت تومجــلن إىل ربــن ،ولقــد مجــع هللا عــز وج ـ ب ـ
هــات الــوظيفت للقــرآن يف قولــن :قَ ـ ْد ج ــا حكم ِمــن ِ
هللا حــور الكِتَــاب ُّمبِـ ـ 
َ َ اَ
َ
ََـ ْه ِدي بِِه هللاح َم ِن اتمـبَ َع ِر ْض َـوا َهح حمـبح َ ال منـوََِ[ امحاخـدة ]16 ،15 :هـذه هـأل وظيفـة
القــرآن كرســالة َ الحَيْ ـ ِر حج حهم ِامـ َـن الظُّلح َتــا ِ كِ َا النُّــوِر ِِ ْذ ِـ ِـه وهــذه هــأل وظيفتــن
كمعجزة.

 الس ـ ـؤال :اذكــر مــر املــزء الســابس آيــة تب ـ وظيفــة القــرآن
كرسالة هابية ومعجزة تريريية.
العت الَاحل:
قال رسول هللا مجلس هللا علين وسلم :كن هللا أالحا كا لىي بن زكـراي
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خبتــَ كلتــا أن َعتـ ِبــنا السمــر بــين كمـرائي أن َعتلــوا ِبــن..فــذكر
المث ـ ح ذلــَ كتث ـ رج ـ
احلــدي إىل أن قــال فيــن« :الآمــركم ًبلَــدقاا َ

أمـر العــدال فـوال قوا َــد كا لنقــها الق مربـو ليضـربوا لنقـها فجعـ َقــو :
ه لكم أن أفدي فني منكم؟ الجع َعمثي القليـ الالكثـن حـد فـدى
فنه» رواه الرتمذي.

عم معأل قولن مجلس هللا علين وسلم« :الجع َعمثي القلي الالكثن
حـ ــد فـ ــدى فنـ ــه» فه ـ ـ لنـ ــا أن نف ـ ـدي أنفسـ ــنا مـ ــر أسـ ــر الـ ــذنوب

لصدقة؟!

أهــأل :بإــم تفــدي نفســك؟! اخــة جنيــن ...لــا ...بعشــرة آ ف..؟
كـ منــا أبري ـا فعـ مـر ذنــوب ومـا يقابلهــا مـر فــداء ،فلنبـدأ اليــوم رحلــة
الفداء قب فوات األوان...

مع القرآن:
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لقــد أمــر هللا عــز وج ـ م ـرير علينــا أن هــذ هبم ـا ح ـ نق ـرأ القــرآن
لإأل تتم الفاخدة امحرجوة مر هذا الإتاب العييم.
األمــر األول :تــدبر اآلايت ،أو عــك آهــر فهــم واســتيعاب مــا نق ـرأ

ـَ مب ِ
ِ
آايتِ ِـه َاللِيَـتَـ َذمكر أحاللحـو اخلْبَ ِ
ـاب
ـارا لايَـ مدبمـ حرالا َ
منها كتَاب أَ ْـ َلْنَـا ح كِل َْي َ ح َ َ
َ

[ .]29:

واألمر الثار :الرتتي َ الَرتاِ ِ الْ حق ْرآ َن تَـ ْرتِيوً[ امحزم .]4:

فالتــدبر هــو إعمـال العقـ فيمــا نقـرأ لفهــم امحـراب مــر الإــالم مثلمــا نُعمـ
عقولنا عند قراءة أي كلمات لإأل نفهم امحراب منها.
والرتتي هو تبي احلـروف وقراءهتـا بتـؤبة ،والترـي هبـا ،وأهـم وظيفـة
للرتتيـ هــأل الطــرق علــس امحشــاعر والعمـ علــس اســتثارهتا ،فــكذا مــا اقــرتن
ذلك لتدبر ،أي جتاوبت امحشاعر وتعانقت مـع الفهـم النـاتج مـر تـدبر
اآلايت..كانــت النتيجــة بهــول نــور القــرآن إىل القلــب ،وإنباتــن لإلميــان
فين.

وذج ـ ـا أل س ع ـ ـوا آايت
 السـ ـ ـؤال :يف املـ ــزء السـ ــابع :ذكـ ــر القـ ــرآن ً
القرآن وفهموها وع روا هبا ،وقالوا مر الإلمات ما يدل علس بهـول نـور اإلميـان إىل
قلوهبم..اذكر هذه اآلايت ال تدل علس هذا النموذ يف املزء السابع.

العت الَاحل:
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امحواظب ـ ــة عل ـ ــس إهـ ـ ـرا الص ـ ــدقة ،والتبإ ـ ــري هب ـ ــا ل ـ ــن بور عي ـ ــيم يف
اســتجالب الرمحــة ،وبفــع العــذاب طيلــة اليــوم ،وكيــا ؟ ومــا مــر يــوم
ومل ــك ين ــابي« :الله ــم أل ــا منفق ــا خل ًف ــا» فلنبإ ــر
ينش ــا فج ــره إ َ
لص ـدقة حــىت نســتفيد مــر بعــوة هــذا امحلــك أطــول فــرتة ،إنــة ،واحل ـ
العملــأل لــذلك هــو ختصــي مجــندوق يف امحنــزل للصــدقة ،نضــع فيــن مــا
تيسر مر امحال -وإن ق  -وذلك عند الفجـر ،وكلمـا وجـد أمامنـا ً
مر أبواب اخلري بفعنا إلين ما جتمع يف الصندوق.

مع القرآن:
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كــم هتمــة ســتستمها يف رمضــان؟ :سـؤال يــرتبب كثـ ًـريا بيننــا كلمــا بهـ
علين ــا رمض ــان ،بـ ـ إنـ ــك جتـ ــد الواحـ ــد منـ ــا يتسـ ــابا مـ ــع إهوانـ ــن يف عـ ــدب
اخلتمــات ال ـ ســيستمها ،فــكن س ـ لتن محــاذا يفع ـ ذلــك؟ أجابــك نــن يريــد
ُتصي أك قدر مر احلسنات.
أه ــأل ...ل ــيا هل ــذا ن ــزل القـ ـرآن ،بـ ـ ن ــزل ليُحـ ـ قلوبن ــا ،وميأه ــا
إلميان ،ويدفعها للقيام لعم الصا ..
لقد هتمنا القرآن قبـ ذلـك عشـرات امحـرات بون أن نفهـم أو نتـ ر ـا
نقرأ ،فماذا كانت النتيجة ..ماذا ري فينا القرآن؟!

 الس ـؤال :محاذا يقرأ اإلنسان؟! وه يُعقـ أن يقـوم امحـرء لقـراءة
بلســانن وحنجرتــن بون أن يُعم ـ عقلــن فيمــا يق ـرأ ،وبون أن جيتهــد يف فهــم
امحعــك امح ـراب مــر الإلمــات ال ـ تقــع عليهــا عينــاه؟! وكــم كتــا ً يق ـرأه النــاس
بون فهم معانين؟.
العت الَاحل:
أومجـس هللا عـز وجـ بصـلة الـرحم لتقـوو الـروابد بـ أفـراب اتتمـع،
ويتحقــا مفهــوم املسـد الواحــد وألن رمضــان هــو شــهر الـ واإلحســان
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ف علين ـ ـ ـ ــا أن جنته ـ ـ ـ ــد يف القي ـ ـ ـ ــام هب ـ ـ ـ ــذا العم ـ ـ ـ ـ  ،وأن نإ ـ ـ ـ ــون امحب ـ ـ ـ ــابرير
ب ـذلك...قال مج ــلس هللا عليــن وس ــلم ..«:وإن أعج ـ الطاعــة ـوا ً لصــلة
الرحم ،حىت إن أهـ البيـت ليإونـون فجـرة فتنمـو أمـواهلم ،ويإثـر عـدبهم إذا
توامجلوا»مجحيح املامع الصرري.

مع القرآن:
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إن كان اهلدف مر قراءة القرآن هـو ُتصـي احلسـنات فقـد لبحثنـا
عر أعمال أهرو أكثر وا ً منن و يستررق أبا ها وقتًـا طـويالً .ولإـر
أمر القرآن ري ذلك فلقـد أنزلـن هللا ليإـون وسـيلة للهدايـة والتريـري ،ومـا
ـافزا يشــحذ مــة امحســلم لإــأل
األجــر والث ـواب امحرتتــب علــس قراءتــن إ حـ ً
يقب ـ علــس القــرآن فينتفــع مــر هــالل هــذا اإلقبــال إلميــان امحتولــد مــر
الفهم والت ر ،فينصلح حالن ويقرتب مر ربن.
ومثال ذلك :األب الذي ُنفز ابنن علس مذاكرة بروسـن مـر هـالل
رمجــد امل ـواخز لــن ...يقينًــا أن هدفــن مــر هــالل رمجــده هلــذه امل ـواخز هــو
انتفــاع ابنــن محــذاكرة ،ولــيا مقصــده جمــرب جلوســن أمــام الإتــاب بون
مذاكرة حقيقية.
وهلل امحثـ األعلــس ،فأنــن ســبحانن نــب عبــابه ويريــد هلــم اخلــري أنــزل
إلــيهم هــذا الإتــاب الــذي جيمــع بـ الرســالة وامحعجــزة ...ولإــأل يســتمر
تعاملهم معن ،ومر مث يستمر انتفاعهم ا ُند ن هـذا الإتـاب مـر تريـري
يف باهلهــم يــدفعهم لســلود طريــا اهلــدو؛ كانــت احل ـوافز الإثــرية ال ـ
تُر بهم وُتببهم يف بوام اإلقبال عليـن ومنهـا أن هلـم بإـ حـرف يقر ونـن
عشر حسنات.
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 الس ـ ـؤال :ييــر الــبع أن مجــالحن يف نفســن فقــد كــاف لني ـ
رضا هللا عز وج  ،فيرتد بعوة ريه مـر الشـاربير ،و يفإـر إ يف نفسـن،
ولقد ب القرآن هطـ هـذا الفهـم وذلـك يف عرضـن لقصـة أمجـحاب السـبت
يف سورة األ عراف ..اذكر ما يؤكـد هـذا امحعـك مـر اآلايت مـع تعليـا خمتصـر
عليها.

العت الَاحل:

هـ تريــد أن ُتيطــك العنايــة اإلهليــة مــر كـ جانــب؟..إ ًذا فاســتمع
إىل ما قالن احلبيب امحصطفس مجـلس هللا عليـن وسـلم« :مـن لـاد مرَضـا
َ َيوا يف الرمحا حد جلَ فإذا جلَ افتتَ فيها» رواه أمحد.
وعليـ ـ ــك أن ختتـ ـ ــار التوقيـ ـ ــت امحناسـ ـ ــب لعيابتـ ـ ــن مراعـ ـ ــاة ليروفـ ـ ــن،
ولالستفابة كذلك مر هذه الرمحة اإلهلية أطول فرتة ،إنـة...قال مجـلس
هللا علين وسلم« :ما من منلم َعود منلتا فحدالأ ك صلا لليه مـبعون

ألف َملَ حد ميناا الكن لاد لشياا ك صلا لليه مبعون ألف ملَ
حد َحَبحا الكان له خرَف من اجلنا» رواه الرتمذي ،واخلريا :الثمر.

مع القرآن:
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ق ــد يق ــول قاخ ـ  :لنجع ـ الق ـراءة اهلابخ ــة امحت ني ـة ال ـ تراع ــأل الفه ــم
والتـ ر يف ـري رمضــان ،أمــا هــالل هــذا الشــهر فينبرــأل أن ننتهــز فرمجــة
مضاعفة واب األعمال فين ،فنقرأ أك قدر ،إر مر القرآن...
..نعــم ،رمضــان فرمجــة عييمــة لالنطالقــة القويــة ،وذوق حــالوة اإلميــان
م ــر ه ــالل الق ــرآن ..نع ــم ،رمض ــان يص ــلح كنقط ــة بداي ــة مح ــر يش ــإو ع ــدم
وجوب مة ور بة يف التعام مـع القـرآن بتـدبر وع ـر ..أمـا أن يإـون التعامـ
مــع القــرآن يف رمضــان بطريقــة تبح ـ عــر األجــر فقــد ،ومــر مث تراعــأل
اهلدف الذي نرجـوه فهـذا معنـاه أن نيـ يف أماكننـا نـدور يف حلقـة مفر ـة،
فق ـراءة القــرآن بفهــم وع ــر ينبرــأل أن تصــاحبنا طيلــة العــام ،ب ـ إن احلاجــة
إليهــا لتشــتد أكثــر وأكثــر يف شــهر رمضــان عتبــار أنــن فرمجــة جيــدة ومنــا
مجيع ــا أنن ــا ل ــو هتمن ــا الق ــرآن يف
مناس ــب إلحي ــاء القل ــب إلمي ــان ،ول ــنعلم ً
رمض ــان هتم ــة واح ــدة ..ب ــتفهم وع ــر ف ــكن أ ره ــا ،والث ـواب امحرتت ــب عليه ــا
سيإون -ش ية هللا -أفض مر عشرات اخلتمات بدون فهم وع ر.
 السـ ـؤال« :النامجــر هــو هللا»..حقيقــة ينبرــأل علــس كـ مســلم
أن يعتق ــدها ويُــوقر هب ــا ،ولق ــد ظه ــر الإث ــري م ــر آ ر ه ــذه احلقيق ــة يف
سورة التوبة..اذكر آيت تؤكدان عليها مر السورة مع تعليا خمتصر.

العت الَاحل:

30

يف مثـ ـ ه ــذا الي ــوم انتص ــر امحس ــلمون عل ــس اليه ــوب بفضـ ـ هللا ع ــز
وجـ  ،وذلـك بعــد مـا ي سـوا مـر كـ الـراايت األرضــية ،ورفعـوا رايــة «هللا
أك ».
ويف هــذه األايم ال ـ نعيشــها نــرو ج ـراح امحســلم قــد انتشــرت يف
ك ـ مإــان يف العــامل ،فه ـ لنــا أن نعم ـ علــس نُصــرة هــؤ ء ،وأن نرفــع
أ ُكا الضراعة إىل هللا عز وج الذي هو أك مـر كـ كبـري أن يفـا
عــر إهواننــا امحض ــطهدير يف ك ـ مإــان ،وأن يإش ــا مهــم وك ـرهبم،
ويعيد هلم حقوقهم امحسلوبة؟!

مع القرآن:
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أهأل القـار ::يإـر مـك أن تنتهـأل مـر املـزء أو السـورة ،بـ اجعـ
مك فهم ما تقرأ والت ر بن قدر امحستطاع.
عــر أمج مجــرة قــال :قلــت بــر عبــاس :إر س ـريع الق ـراءة وإر أق ـرأ
القــرآن يف ــالل ،فقــال :ألن أق ـرأ البقــرة يف ليلــة ف ببرهــا وأرتلهــا أحــب
إىل مر أن أقرأ كما تقول.
ومــر ومجــااي ابــر مســعوب « :هتــذوا القــرآن هــذ الشــعر ،و تنثــروه
نثر الـدق  ،وقفـوا عنـد عجاخبـن وحركـوا بـن القلـوب و يإـر هـم أحـدكم
مر السورة آهرها»
ويقــول ابــر القــيم :شــألء أنفــع للقلــب مــر قـراءة القـرآن لتــدبر والتفإــر ،فكنــن
جامع ملميع منازل السـاخرير ،ومقامـات العـارف ..فلو علـم النـاس مـا يف قـراءة القـرآن
لتدبر شترلوا هبا عركـ مـا سـواها ،فقـراءة آيـة بتفإـر هـري مـر هتمـة برـري تـدبر
وتفهم.
 الس ـؤال :اذكر مر هالل قراءتك وتدبرد للجزء احلابي عشـر
ــالل آايت تــدل علــس أن هللا عــز وج ـ قريــب مــر عبابه..يـُنصــرهم،
ويسمعهم ،ويستجيب بعاءهم.

العت الَاحل:

32

فلسـ ـ ــط يف وضـ ـ ــع مجـ ـ ــعب ،ونتـ ـ ــا أهلنـ ـ ــا فيهـ ـ ــا إىل شـ ـ ــىت أنـ ـ ـواع
امحس ــاعدات ،وإىل ال ــدعاء الش ــديد ..فلنجته ــد يف ذل ــك بوم ــا ،ول ــتإر لن ــا
بعــوة يوميــة باخمــة ألهـ فلســط وحبــذا لــو كانــت عنــد اإلفطــار ،ولنجعـ
األو ب يؤمنون علس ذلك الدعاء.

مع القرآن:
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كم ـ ــا أن امح ـ ــاء ه ـ ــو يـ ـ ـ األرض ،فإ ـ ــذلك الق ـ ــرآن ه ـ ــو يـ ـ ـ
القلوب...ق ــال مج ــلس هللا علي ــن وس ــلم«:اللهـ ــم اجع ـ ـ القـ ــرآن ربيـ ــع
قلوبنـا» والربيـع :الريـ  ،وكمـا أن األرض ُتتـا لـدوام تـدفا امحـاء إليهــا
لتنُب ــت وتُزه ــر وتُثم ــر ،ك ــذلك القل ــوب ُتت ــا إىل بوام تعرضـ ـها للق ــرآن
لينبت فيها اإلميان ويُزهر ويُثمر.
فعلينا أن نإثر مر أوقات قراءتنا للقرآن ،و يإر هم أحـد بلـوغ
آهــر الســورة أو املــزء ،ب ـ لــيإر مــن أن يفهــم مــا يق ـرأ ،وأن يت ـ ر بــن

شـ ِـع ُّر ِم ْنــهح جلحـ ح م ِ
ِ ِ ِ
شـ ِ
َن
ـاِبًا مثَـ ِـاِنَ تَـ ْق َ
ـاًب ُّمتَ َ
هللاح َــ م َ أ ْ
ح
نـ َـن ا ُْلـَـدَث كتَـ ً
ـود الــذ َ
َح َ
ِ
وِبح ْم كِ َا ِذ ْك ِر هللا[ الزمر.]23:
َيَْ َ
ود حه ْم َالقحـلح ح
ش ْو َن َرمِبح ْم ُثحم تَلِ ح حجلح ح
َ ِمـ ْـن
 الس ـ ـؤال :جــاء يف هتــام س ــورة هــوب َ الحك ـوًّ مـ حقـ ُّ
ـَ َللَْي ـ َ
ِ
ِ
اد َا َال َجــا َ َا ِيف َهـ ِـذ ِ ا ُْلـَ ُّـذ َالَم ْولظَــا َالذ ْكـ َـرى
أَ ْـبَــا ِ ُّ
الر حمـ ِ َمــا ـحثَـباِـ ح
ـت بِـ ِـه فحـ َـؤ َ
ِ
ْت ْؤِمنِ َ [ هوب.]120:
لل ح

م ــا ه ــأل الت ــذكرة وامحوعي ــة الـ ـ محلته ــا س ــورة ه ــوب للرس ــول علي ــن
الصالة والسالم ،وألمتن مر بعده؟!

العت الَاحل:

34

امللوس بعد مجالة الفجر إىل ما بعـد شـروق الشـما بربـع سـاعة علـس
األق ـ يف امحســجد ،ومجــالة الضــحس بعــد ذلــك لننــال الث ـواب العيــيم الــذي
بشر بن رسول هللا مجلس هللا علين وسلم« :من قعد يف مَو حـ َنَـر

ـنا ففــر لــه
مــن صــوأ الَــبح حــد َنــبح ركعــال الضــحا َقــو ك خـ ً
خمثااي اللو كا ت أكثر من زبد البحر» رواه اإلمام أمحد.

وعــر عاخشــة رضــأل هللا عنهــا قالــت :عــت رســول هللا مجــلس هللا عليــن
وسـلم يقــول« :مــن صــلا الفجــر -أال قــا الغــداأ -فقعــد يف مقعــد فلــم َلـ ح
(مل يتحــدل بش ــي م ــن أم ــر ال ــد يا الَ ــذكر هللا ح ــد ََ ــلي الض ــحا أرب ــع
ركعا خرج من ذ وبه كيوَ اللدته أمه ذ له» أهرجن أبو يعلأل.
أما امحرأة فلها أن جتلا يف مسجد بيتهـا -أي امحإـان الـذي تصـلأل
فين لبيت -لتنال هذه امحثوبة.

مع القرآن:
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الوضــوء لــن بور كبــري يف جتديــد النشــاط ،وهتي ــة امحــرء للــدهول إىل
القــرآن ،وكــذلك الس ـواد ..وكلمــا كــان لقــا لقــرآن يف مإــان هــاب:
كان ذلك أبعس للفهم والت ر.
ولقـد اعتإــا رسـول هللا مجــلس هللا عليـن وســلم يف امحسـجد فســمع بعـ
أمجــحابن جيهــرون لقـراءة فإشــا الســرت وقــال« :أ كن كلكــم منــاج ربــه فــو
بعض ـ ـ ـ ـ اا ال َرفـ ـ ـ ــع بعضـ ـ ـ ــكم للـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــم ًبلق ـ ـ ـ ـرا أ»
َـ ـ ـ ــؤذَن بعضـ ـ ـ ــكم ً
رواه أبو باوب.

فلنبح ـ عــر مإــان هــاب :يف امحنــزل أو ركــر هــال يف امحســجد –
قدر امحستطاع -فنقرأ فين القرآن.
 السـ ـ ـؤالُ :ت ــد ت س ــورة الرع ــد ع ــر مي ــاهر كث ــرية للق ــدرة
اإلهلية امحطلقة ..اذكر ال ة منها مع ذكر اآلايت ال بلت عليها.

العت الَاحل:

قــال مجــلس هللا عليــن وســلم« :أح ـ النــاس كا هللا أ فعهــما الأح ـ
اخلتــا كا هللا ل ـ الج ـ مــرالر تدخلــه للــا منــلما أال تكشــف لنــه
جول ـاا الخن أمشــا مــع أخــي
كربــاا أال تقضــا لنــه دَنً ـاا أال تمثــرد لنــه ً
املنــلم يف حاجــاا أح ـ ك ما مــن أن ألتكــف يف املنــجد شــهرا »..رواه

الط ار.

36

فلنجتهــد يف القيــام هبــذا العم ـ الصــا  ..أن نُــده الســرور علــس
مسـلم ،ولنتــذكر أن أحـد الصــاحل أاته رجـ حسـر امحيهــر والثيــاب يف
ق ه فسـ لن :مـر أنـت؟ فقـال لـن :أ السـرور الـذي أبهلتـن علـس أهيـك
يوم كذا...
وأبواب إبهال السرور واسعة ولو حىت بقطعة حلوو.

مع القرآن:
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قال مجلس هللا علين وسلم« :أكثرالا مـن تـوالأ القـرآن يف بيـوتكما
فـإن البيــت الــذي تكثـر فيــه تـوالأ القــرآن َكثـر خــن ا الَتنــع للــا
أهلــها الرضــر املوئكــا الت جــر لنــه الشــيات ا الكن البيــت الــذي
َحق ـرأ فيــه القــرآن َكثــر شــر ا الَضــيذ للــا أهلــها الْتجــر املوئكــاا
الرضــر الشــيات » [رواه عبــد الـرزاق وابــر أش شــيبة] ..فلنجعـ لبيوتنــا حيـاً
كبريا مر تالوة القرآن لننعم هبذه الثمرات.
كــان أبــو هريــرة يقــول :البيــت الــذي يُقـرأ فيــن القــرآن كالبيــت الــذي فيــن
(1
امحصباح ،والبيت الذي يُقرأ فين القرآن كاحلُش.

 السـ ـؤال ُ :يــت ســورة النح ـ بســورة الــنعم محــا تضــمنتن مــر
ميــاهر كثــرية وألـوان عديــدة لــنعم هللا علــس عبــابه ..اذكــر عشـ ًـرامر هــذه
النعم كما وربت يف السورة ،مع بيان اآلايت ال تضمنتها.

العت الَاحل:

قال مجلس هللا علين وسلم « :وث أقنـم للـيهن :مـا قـَ مـا قـا
مــن ص ــدقاا فتَــدقواا ال لف ــا رج ـ ل ــن مظلتــا ظحلته ــا ك زاد هللا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1احلُش :هو امحإان الذي جتتمع فين القاذورات واألجناس.

38

تعــاا ِبــا ل ـ اا فــالفوا َ ـ دكم هللا ل ـ ًّاا ال فــتح رج ـ للــا فنــه ًبب
منولا َنو النـاس ك فـتح هللا لليـه ًبب فقـر» [مجـحيح املـامع] فلنجاهـد
أنفسنا حىت نتسلا خبلا العفو عمـر أسـاء إلينـا ،ونتـذكر فضـ العفـو عمـر
ظلمنــا لنعفـوا عــنهم بــنفا راضــية ،ولنشــهد هللا علــس ذلــك العفــو لعلــن يعفــو
عنـ ــا َ اللْيَـ ْع حف ـ ــوا َاللْيَ َْـ ـ ـ َف ححوا أَ َ حِربُّ ـ ــو َن أَن َمـغْ ِف ـ ـ َـر هللاح لَ حك ـ ـ ْـم[النـ ــور ]22 :وألن
النف ــوس ق ــد يص ــعب عليه ــا ذل ــك ،فم ــا أمجـ ـ اس ــترالل ذل ــك الش ــهر يف
ترويضها علس هذا اخللا.

مع القرآن:
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من توجيهاته مجلس هللا علين وسلم« :كن أحنـن النـاس قـرا أ مـن
كذا قـرأ القـرآن َتحـ ن فيـه»«.كن أحنـن النـاس قـرا أ الـذي كذا قـرأ
رأَت أ ه َيشا هللا»« .اتلوا القرآن الابكوا فإن تبكوا فتباكوا».
فالتباكأل والتحزن مع القراءة لن بور كبري يف اسـتثارة امحشـاعر وهتي ـة
القلـب للتجــاوب مــع اآلايت ...فلنفعـ ذلـك حــىت نقــرتب مــر هــدفنا.
أ وهو الت ر ا نفهمن فيزباب اإلميان ،ونيا القلب شيًا فشيًا.

قـ ــال حذيف ـ ــة بـ ــر اليمـ ــان :اق ـ ــر وا القـ ــرآن نُـ ــزن ،و جتف ـ ـوا عن ـ ــن،
وتعاهدوه ،ورتلوه ترتيال.

 الس ـ ـ ـؤالُ :تـ ــد ت سـ ــورة اإلسـ ـراء كث ـ ًـريا عـ ــر القـ ــرآن ،وومجـ ــفتن
ومجـ ــاف كثـ ــرية ،وبينـ ــت بوره ،وومجـ ــفت حـ ــال مـ ــر يتعامـ ـ معـ ــن تعـ ــامالً
ـحيحا ..اذكــر آيــة مــر آايت ســورة اإلس ـراء ُتــد ت عــر بور القــرآن يف
مجـ ً
اهلداية ،واذكر كذلك اآلايت ال بينت فع القرآن وأ ره فيمر يتعامـ معـن
مجحيحا.
تعامالً
ً

العت الَاحل:

هـ كتبــت ومجــيتك؟ قب ـ أن جتيــب عــر هــذا الس ـؤال عمـ معــأل هــذا
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احلــدي  :عــر ابــر عمــر -رضــأل هللا عنهمــا -أن رســول هللا صــلا هللا لليــه
المـلم قــال« :مـا حــذ امـرل منــلم لــه شـي َوصــي فيـه َبيــت ليلتـ ك
الالصــيته مكتوبــا لنــد » ،وقــال ابــر عمــر :مــا مــرت علــأل ليلــة منــذ عــت
رسول هللا صلا هللا لليه الملم قال ذلك إ وعندي ومجي .
ويف هــذه الومجــية يإتــب الواحــد منــا مــا لــن ومــا عليــن مــر أم ـوال،
ويإتــب فيهــا كــذلك ومجــاايه ألهلــن وأو به ،وكيــا ينيمــون احليــاة مــر
بعده.

مع القرآن:
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الرتتيـ لــن بور كبــري يف اســتثارة امحشــاعر ،ومــر مث حــدول التـ ر ،علــس
أن يإون ذلك الرتتيـ مصـحوً لتـدبر والـتفهم حـىت يثمـر زايبة اإلميـان يف
القل ــب .ق ــال ص ــلا هللا للي ــه الم ــلم« :حن ــنوا الق ــرآن مص ــواتكم ف ــإن
الَو اُلنن َ َد القرآن حننًا» [رواه الدارمأل].
و ،ــا يس ــاعد ك ــذلك عل ــس س ــرعة اس ــتجالب التـ ـ ر :القـ ـراءة م ــر
امحصـ ــحا ..قـ ــال صـ ــلا هللا لليـ ــه المـ ــلم« :مـ ــن َم ـ ـ مر أن لبـ ــه هللا
الرموله فليقرأ يف املَحف» [مجحيح املامع الصرري].
واملهر لقراءة لـن أ ـر معـروف يف اسـتدعاء التـ ر ..قـال صـلا هللا
لليه الملم« :ما أذن هللا لشي كتا أذن لن حنـن الَـو َتغـ
ًبلقرآن جهر به» [مجحيح املامع الصرري].
 الس ـؤال :هللا عز وج هو الرمحر الرحيم :وقد جتلت
مياهر كثرية لصفة الرمحة اإلهلية يف سورة مرم  ..اذكر ال ة مر هذه
امحياهر مع اآلايت ال بلت عليها.

العت الَاحل:

الزوجة واألو ب هلم علينا حقوق هامجة «كلكم راما الكلكم
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منؤال لن رليتها فاةماَ راما الهو منؤال لن رليتها الالرج
رام يف أهلها الهو منؤال لن رليتها الاملرأأ راليا يف بيت زالجهاا
الهي منؤاللا لن رليتها[ »..متفا علين]

ـورا عل ــس ت ــوفري الطع ــام والشـ ـراب وس ــاخر
ومفه ــوم امحس ــؤولية ل ــيا مقص ـ ً
ـَ
النفقــات بـ األهــم هــو تـربيتهم علــس ا ســتقامة علــس أمــر هللا َ الأ حْمـ ْـر أَ ْهلَـ َ

ًِبل م ِ
اصمثَِ ْب َللَ ْيـ َها
َوَأ َال ْ

[طن.]132 :

ورمضـ ــان فرمجـ ــة عييمـ ــة للجلـ ــوس مـ ــع الزوجـ ــة واألو ب ،ومتابعـ ــة
أعم ــاهلم ،وش ــحذ ممه ــم ،وا شـ ـرتاد معه ــم يف اإلجاب ــة ع ــر األسـ ـ لة،
والقيام ألعمال الصاحلة.

مع القرآن:
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عر عمرو بـر شـعيب عـر أبيـن عـر جـده قـال :لقـد جلسـت أ وأهـأل
جملس ـاً مــا أحــب أن يل بــن ُمح ـر الــنَعم ،أقبلــت أ وأهــأل ،وإذا مشــيسة مــر
مجـحابة رسـول هللا صــلا هللا لليـه المــلم جلـوس عنــد ب مـر أبوابــن ..إذ
ذكــروا آيــة مــر القــرآن فتمــاروا فيهــا حــىت ارتفعــت أمجـواهتم فســر رســول هللا
مج ــلس هللا علي ــن وس ــلم مرض ــبًا ق ــد امح ــر وجه ــن ،ي ــرميهم لـ ـرتاب ويق ــول:
«مهو اي قوَا ِبذا أحهلكت اخمم مـن قَـبلكم ًبخـتوفهم للـا أ بيـائهما
الضرِبم الكت بعضهم ببعما فتا لرفتم منـه فـالتلوا بـها المـا جهلـتم
فردال كا لامله»[رواه أمحد].
ويقــول عبــد هللا بــر مســعوب :إن للقــرآن منــاراًكمنــار الطريــا ،فمــا
عرفتم منن فتمسإوا بن ،وما يشبن عليإم -أو قال ُشبن علـيإم -فإلـوه
إىل عامحن.
معــك ذلــك أنــن جيــب علينــا -ح ـ نق ـرأ القــرآن -أن نقــا عنــد
ك ـ كلمــة أو آيــة نعــرف معناهــا وُنــاول معرفتــن ،ب ـ يإفينــا الفهــم
اإلمجــايل العــام مــر اآلايت ،وإن تيس ــرت الق ـراءة مــر امحصــحا ال ــذي
نوي هامشن معار الإلمات الرريبة فبهـا ونعمـت ،ألن ذلـك جيعـ
القار :يضطر لقطع قراءتن وع ره للنير يف التفسري ،ب يإفين فقـد أن
ينير يف اهلامش ليفهم ما استرلا علين فهمن.
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 السـؤال :تتحـدل ســورة األنبيـاء ستفاضــة عـر ميــاهر عديـدة لقيوميــة
هللا علــس هلقــن وقربــن مــنهم ،وســرعة اســتجابتن هلــم ..اذكــر ال ــة ميــاهر تب ـ هــذا
امحعك مع ذكر اآلايت الدالة عليها.

العت الَاحل:

قــد َُتــول ظــروف الــبع مــر امللــوس مــع الزوجــة واألو ب بصــفة منتيمــة
ومتابعتهم ..ومع ذلك تبقس هنـاد أوقـات جتتمـع فيهـا األسـرة كلهـا يف رمضـان
كوقت اإلفطار والسحور ..فلننتهز هذا ا جتماع يف القيام تابعة أفراب األسـرة
وشحذ ممهم.

مع القرآن:
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القرآن هطاب مر هللا عز وج لعبابه أمجعـ  ..هـذا اخلطـاب يتضـمر أسـ لة
َصـبَ َح َمـا حؤحك ْم فَ ْـوًرا فَ َتـن مسْتِـي حك ْم
علينا أن جنيب عليها مث قول تعاىل :قح ْ أ ََرأََْــتح ْم كِ ْن أ ْ
ِِبَاٍ م ِعـ ٍ[امحلـك ]30 :فيجيـب :هللا رب العـامح  .ويف القـرآن أوامـر للتنفيـذ السـريع علينـا
ـَ اخ ْللَــا[األعلــس ]1 :فنســبح ،وفيهــا
امـ َـم َربِاـ َ
أن نقــوم هبــا مث ـ قولــن تعــاىلَ  :مــباِ ِح ْ
حدي عر املنة علينا أن نس ل هللا بلو ها ،وحدي عر النار فنستعيذ هلل منها.
يقول حممد إقبال :كنت أقرأ القرآن بعد مجالة الصبح ك يوم ،وكان أش
ي ـرار ،فيس ـ لي :مــاذا أمجــنع؟ ف جيبــن :أق ـرأ القــرآن ،وظ ـ علــس ذلــك ــالل
سنوات متتاليات يس لي سؤالن ،ف جيبن جواش ،وذات يوم قلت لن :ما لك
اي أش تسـ لي نفــا الس ـؤال ،وأجيبــك ج ـوا ً واحـ ًـدا ،مث مينعــك ذلــك عــر
إعـابة السـؤال مــر ــد؟ فقــال :إ ـا أربت أن أقــول لــك :اي ولــدي اقـرأ القــرآن
ك نن نزل إليك .ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القـرآن وأقبـ عليـن ،فإـان مـر
أنواره ما اكتسبت ،ومر برره ما نيمت.
 الس ـ ـؤال :يف سـ ــورة النـ ــور تت كـ ــد حقيقـ ــة مهمـ ــة وهـ ــأل أننـ ــا هلل
نفس ــنا ،وأنكـ ـ عمـ ـ مج ــا نؤبي ــن فه ــو حمـ ـ فضـ ـ من ــن س ــبحانن ،وكـ ـ
معصية نفعلها فهأل حم عصمة منـن ..اذكـر آيتـ مـر السـورة تؤكـدان هـذا
امحعك مع تعليا خمتصر.

العت الَاحل:
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م ـ ـ ــر أه ـ ـ ــم األعم ـ ـ ــال الص ـ ـ ــاحلة الـ ـ ـ ـ تتـ ـ ـ ـوافر إ يف أايم
الصــيام« ..تفطــري الصــاخم » قــال رســول هللا صــلا هللا للي ــه الم ــلم
ـنقَ مــن أجــر
ـائتا كــان لــه مث ـ أجــر ا فــن أ ــه َـ ح
«مــن فمثمــر صـ ً
الَائم شيًا» [مجحيح املامع الصـرري] .فحبذا لو قمنا هبـذا العمـ الصـا ،
وحبذا لو كان للفقراء وامحساك .

مع القرآن:
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قي للسيدة عاخشة رضأل هللا عنها :إن أ ساً يقرأ أحـدهم القـرآن
يف ليلــة مـرت أو ــال ً ،فقالــت« :قــر وا ومل يقــر وا ،كــان رســول هللا صــلا هللا
لليه الملم يقوم ليلة التمام فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء
مير آبيـة فيهـا استبشـار إ بعـا هللا تعـاىل ور ـب ،و ميـر آبيـة فيهـا ختويـا
إ بعا واستعاذ» [رواه أمحد].
فلنفع مث ما كان يفعلن رسولنا صـلا هللا لليـه المـلما ولنتجـاوب مـع
القراءة فكذا وجد موضع تسبيح سبحنا ،وموضع استرفار استرفر  ،وموضع
بعــاء بع ــو  ،وعن ــد آايت الن ــار نس ــتعيذ هلل م ــر ش ــرها ،وعن ــد آايت املن ــة
نتشوق ونطلب أن نإون مر أهلها.

 السـ ـؤالُ :تــد ت ســورة النم ـ عــر فرعــون وأنــن رأو آايت مبصــرة
تدل علس مجدق موسس علين السالم ،ومع ذلك مل يؤمر ،ويف نفا السورة جند
َملإــة ســب تــري آايت مبصــرة تــدل علــس هللا الواحــد فتــؤمر ..ولقــد بـ القـرآن
السبب لعدم إميان فرعون ،والسبب إلميـان ملإـة سـب ..اذكر اآلايت الـ تـدل
علس ذلك.

العت الَاحل:
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إطع ــام الطع ــام ..ب عي ــيم م ــر أبـ ـواب اخل ــري فـ ـ عن ــن الإث ــري م ــر
النــاس ..قــال صــلا هللا لليــه المــلم« :كن يف اجلنــا فرفـاً َحــرى ظاهرهــا مــن
ًبتنهــا الًبتنهــا مــن ظاهرهــا» قــالوا« :محــر هــأل اي رســول هللا؟ قــال -:ملــن
أتعم المثعاَا الأتاب الكوَا الصلا ًبللي الالناس ياَ» [رواه أمحد].
فلــنطعم كلمــا ســنحت الفرمجــة بعضـاً مــر أمجــدقاخنا كمــا كــان يفعـ
الصـ ــحابة ..ك ـ ــان عل ـ ــأل رضـ ــأل هللا عنـ ــن يق ـ ــول« :ألن أمج ـ ــع س ـ ـاً م ـ ــر
أمج ــحاش عل ــس مج ــاع م ــر طع ــام أح ــب إىل م ــر أن أه ــر إىل الس ــوق
اشرتي نسمة ف عتقها».

مع القرآن:
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عندما نإثر مر قراءة القرآن ،ونداوم عليهـا كـ يـوم ،ونقـرأ برتتيـ ،
ومـ ــر امحصـ ــحا ،وبص ـ ــوت مسـ ــموع ،ونفه ـ ــم مـ ــا نق ـ ـرأ -ولـ ــو بص ـ ــورة
إمجالية -ونتجاوب مع اخلطاب القرآر ..فكن هذا مر شـ نن أن يسـتثري
امحشــاعر ،وســت ا اذن هللا -حليــات يــتم فيهــا التـ ر آبيــة أو آايت مــر
القرآن هالل القراءة ..هذا الت ر معناه بهول النور إىل القلب يف هـذه
اللحية ،وزايبة اإلميان فين ..فماذا نفع آنذاد؟!
علينــا أن نســتثمر هــذه الفرمجــة أطــول فــرتة ،إنــة مــر هــالل تإـرار
اآليــة أو اآلايت ال ـ أ ــرت فينــا ،و ننتق ـ عنهــا إىل ريهــا طامحــا وجــد
الت ـ ر ،ف ــكن ه ــدأت امحش ــاعر وه ــا الت ـ ر انتقلن ــا إىل اآلايت األه ــرو
يدا.
منتيرير ع ًرا جد ً
 الس ـ ـؤال :احليــاء ُهلــا عيــيم نبــن هللا عــز وج ـ  ،وهــو شــعبة مــر
شــعب اإلميــان واــرة مــر ارات ـن ،ولقــد جتلــس هــذا اخلُلــا وظهــرت العديــد مــر
ميــاهره يف قصــة موســس لليــه النــوَ مــع الفتــات يف ســورة القصـ  ..اذكــر
مر القصة ال ة مياهر خللا احلياء.

العت الَاحل:

أومجــا هللا عــز وج ـ يف كتاب ــن وعل ــس لس ــان رس ـولن إلحس ــان إىل
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املــار« :مــازا جبَ ـ َوصــيين ًبجلــار حــد ظننــت ك ــه مــيومرحه»
علي ــن] .ورمض ــان فرمج ــة عييم ــة للقي ــام هب ــذا العمـ ـ العي ــيم ،وامحبالر ــة يف
اإلحسان إىل املار بشىت الصور.
[متفــا

مع القرآن:
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لــو قي ـ لــك :عليــك أن تقــوم برتبيــد وتإ ـرار مجلــة واحــدة محــدة نصــا
ساعة ماذا سيإون شعورد وأنت ترببها؟ فما لك لو قي لك كررها ساعة
أو ســاعت  ..يقينًـا ستشــعر لضــيا الشــديد والتـ م و ..أتــدري -أهــأل -أن
رســول هللا مجــلس هللا عليــن وســلم ظ ـ ليلــة كاملــة -عــدة ســاعات -يــربب آيــة
ِ
ِ
ـيم
ـاد َا َالكِن تَـ ْغ ِفـ ْـر َْلـح ْـم فَِإمـ َ
ـَ أَ ـ َ
واحــدة كِن تحـ َع ـ اِذ ِْبح ْم فَ ـِإ مَّنح ْم لبَـ ح
ـت ال َْع َِ ـ ح ا ُْلَكـ ح
[امحاخدة ]118 :يرببها حـ إرابتـن واهتيـاره! فقـد اسـتحوذ معناهـا علـس عقلـن
ومشاعره.
..فلنإــرر تلــك اآليــة ال ـ نت ـ ر هبــا وُنــر نق ـرأ القــرآن ،ولــنعلم أنــن كلمــا
كرر ها وُنر يف حالة الت ر فكن هـذا معنـاه اسـتمرار تـدفا النـور واإلميـان إىل
القلب ،ومر مث تدب احلياة يف جنباتن.
 الس ـؤال :يف سورة الروم ولقمان هناد العديد مر اآلايت الـ
تتحدل عر ب خ وجوب هللا وأنن اإللن احلا الواحد الذي شـريك لـن و
نــد لــن ،و مجــاحبة ،و ولــد ..اذكــر ســة مــر هــذه الــد خ مــع اآلايت
الدالة عليها.

العت الَاحل:
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كان مر هدين مجلس هللا علين وسلم إذا بهلت العشـر األهـرية مـر
رمض ــان ا عتإ ــاف يف امحس ــجد ،وا جته ــاب يف العب ــابة ..فلنجته ــد يف
القي ــام هب ــذا العمـ ـ امحب ــارد ،ف ــكن مل نس ــتطع أن نعتإ ــا اعتإافًـ ـا كليًـ ـا
فليإر اعتإافًا جزخيًا وحبذا لـو كـان يف ليـايل العشـر أو الـوتر منهـا لعـ
نفحات ليلة القدر تصيبنا وُنر معتإفون يف امحسجد.

مع القرآن:
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عــر عبــاب بــر محــزة قــال :بهلــت علــس أ ــاء رضــأل هللا عنهــا وهــأل تقـرأ:
اب ال من حـت ِوَ[الطـور ،]27 :فوقفـت عنـدها ،فجعلـت
فَ َت من هللاح َللَْيـنَـا َالَالقَـا َ َلـ َذ َ
تعيــدها وتــدعو ،فطــال علــس ذلــك فــذهبت إىل الســوق ،فقضــيت حــاج مث
رجعت وهأل تعيدها وتدعو..
إن تربيد اآلايت ال تؤ ر يف القلب لوسيلة عييمة يف بنـاء اإلميـان
وترس ــيسن ،ولق ــد ك ــان ه ــذا ه ــو ه ــدو النـ ـ ص ــلا هللا لليـ ــه المـ ــلم
ومجحابتن الإرام ..فلنقتد هبم لعلنا نقرتب منهم.
وتشبهوا إن مل تإونوا مثلهم

إن التشبن لرجال فالح

ولنجتهد يف قراءة القرآن يف هذه األايم األهرية مر رمضان -بفهـم
وترتي ـ وتبــاد -ولننتيــر بلهفــة حليــات الت ـ ر كــأل نــربب اآليــة ،ونــدعو
ونبإأل..

ـاس اذْ حك حـرالا
 الس ـؤال :يف سورة فـاطر جـاء األمـر اإلهلـأل َ اي أََُّـ َهـا النم ح
ـت ِ
هللا َللَــيْ حك ْم[ فــاطر ]3 :وُتــد ت الســورة عــر الإثــري مــر نعــم هللا علــس
ِ ْع َتـ َ

عبابه ..اذكر ًسا منها مع اآلايت الدالة عليها.

العت الَاحل:
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لنحــذر مــر اخللطــة والإــالم ،وكـ مــا يقطــع علينــا هلوتنــا هلل عــز
وج وُنر معتإفون.
يقــول ابــر رجــب :فحقيقــة ا عتإــاف :قطــع العالخــا عــر اخلالخــا
لالتصال خبدمة اخلالا.
ولأهت امحسلمة أن تعتإا يف مسـجد بيتهـا ( 1اسـتناباً إىل رأي
األحناف يف جواز ذلك ،ولتقتطع مر يومها وقتًـا تـالزم فيـن مسـجدها،
وتقب فين علس هللا عز وج .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1امحقصوب مر مسـجد البيـت :امحإـان الـذي ختصصـن األهـت للصـالة فيـن ،وحبـذا لـو كـان
مإا ً بتًا يإفأل لصالهتا.

مع القرآن:
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عــر مســروق قــال :قــال يل رجـ مــر أهـ مإــة :هــذا مقــام أهيــك
متيم الداري ،لقد رأيتن ذات ليلة حـىت أمجـبح أو كـاب أن يصـبح يقـرأ آيـة
م ِ
ِ
رت ححـ ــوا
َن ْ
اج ََ
مـ ــر كتـ ــاب هللا ،يركـ ــع ويسـ ــجد ويبإـ ــأل أ ََْ َحن ـ ـ َ الـ ــذ َ

نيَِا ِ أَن مْعلَهم َكالم ِذَن آمنحوا ال َل ِتلحوا ال م ِ
اه ْم َالََ حاْتح ْم
َاُلَا ِ َم َوا ً مَّْميَ ح
ال م ا
َ حْ
َ َ َ
ك حتو َن[ املا ية.]21 :
َما َ َما َْل ح
ـاس
وقـرأ عبــد هللا بــر عمــر ســورة امحطففـ حــىت بلــأل ََـ ْـوََ ََـ حقـ ح
ـوَ النمـ ح
ِ
ب ال َْعال َِت َ [ امحطففـ  ]6 :فبإأل حىت هر ،ومل يستطع قـراءة مـا بعـد
ل َر ِا

هذه اآلية.

 الس ـؤال :اذكر اآلية ال ع رت هبـا هـالل قراءتـك للقـرآن ،واذكـر
امحعك اإلميار الذي تولد لديك يف حليات الت ر.

العت الَاحل:

قال حممد إقبال :كر مـع مـر شـ ت يف العلـم واحلإمـة ،ولإنـك
ترجع بطاخ حىت تإون لك أنة يف السحر.
إن األن هلل عز وج لـن أ ـر عجيـب يف اسـتجالب الرمحـة ،ونـزول
الســإينة ،وإجابــة الــدعاء ،وزرع بــذور اإلهــال يف القلــب ،فــكن كــان
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ذلــك عنــد الســحر (آهــر اللي ـ كــان ُتصــي هــذه الثمــار أشــد ،فقــد
س ـ ل باوب ج ي ـ عليهمــا الســالم فقــال :اي ج ي ـ  ،أي اللي ـ أفض ـ ؟
ق ـ ــال« :اي باوب ،م ـ ــا أبري إ أن الع ـ ــرش يهت ـ ــز عن ـ ــد الس ـ ــحر» وق ـ ــال
ســفيان( :إن هلل رنًـا خمزونــة ُتــت العــرش ،هتــب عنــد األســحار فتحمـ
األن وا سترفار .
فه لنا أن ن ر إىل هللا يف هذه الليلة وك ليلة؟!
ه ـ ـ لن ــا أن نتـ ــذكر ذنوبن ــا الس ــابقة وهنـ ــرع إىل ا ـ ـراب يف السـ ــحر
نُسمع هللا أنيننا ،ونإتب إلين بدموعنا رساخ ا سرتحام وا عتذار؟!!

مع القرآن:
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مدارســة آايت القــرآن تعــك التعــرف علــس اآلايت مــر ك ـ جوانبهــا
مر علم وأحإام ومعان إميانية ،وأسباب للنزول ،وأعمال تدل عليها..
قــال عبــد هللا بــر مســعوب :كــان الرج ـ منــا إذا تعلــم عشــر آايت مل
جياوزهر حىت يعرف معانيهر والعم هبر.
فليإر ذلك بأبنا ح ُنف القرآن ..ولـيإر لنـا يف شـهر رمضـان
س ــورة نب ــدأ نفيه ــا بطريق ــة الص ــحابة ،فن ه ــذ بض ــع آايت ون ــتعلم م ــا
فيها ،ونتعرف علس األعمـال الـ تـدل عليهـا ،و نتجـاوز هـذه اآلايت
إ إذا قمنا بتنفيذ ما بلت علين مر أعمال.

 الس ـؤال :يف قصة مؤمر آل فرعون يف سورة افر ييهر
بوضوح مدو حر الداعية علس قومن وعلس هدايتهم ،وهوفن عليهم،
واستسدام أساليب الرت يب قب الرتهيب يف ذلك ..اذكر الل آايت
تؤكد علس هذا امحعك مع تعليا خمتصر عليها.

العت الَاحل:

كان عمر بر اخلطاب يقول :ك يوم يقال :مات فالن بـر فـالن،
و بد مر يوم يقال فين :مات عمر.
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إن أ ل ــب م ــر يف القب ــور ق ــد فاجـ ـ ه امح ــوت :إم ــا يف الطري ــا وه ــو
يس ــري ،وإم ــا وه ــو بـ ـ أهل ــن وأمج ــحابن ،وإم ــا وه ــو خ ــم عل ــس فراش ــن،
وإم ـ ـ ــا ....أََْـنَ َت ـ ـ ــا تَ حكوحـ ـ ــوا َحـ ـ ـ ـ ْد ِر ُّ
الج
كك حم ال َْت ـ ـ ـ ْـو ح َاللَـ ـ ـ ْـو حك ْنـ ـ ـ ــتح ْم ِيف بحـ ـ ـ ـ حـر ٍ
ُّم َشيم َدأٍ[النساء .]78 :والسعيد مر استعد هلذا اللقاء احلتمأل وجتهز لن.
فلنفإـ ــر يف هـ ــذا األمـ ــر ،ولنبح ـ ـ عمـ ــا ينبرـ ــأل أن نفعلـ ــن قب ـ ـ أن
يفاج نا امحوت.

مع القرآن:
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لـ ــيا هنـ ــاد تعـ ــارض ب ـ ـ مدارسـ ــة القـ ــرآن وب ـ ـ الـ ــتالوة اليوميـ ــة،
ف ــالتالوة اليومي ــة ه ــأل ال ـ تزي ــد اإلمي ــان ،وتول ـد الطاق ــة وُتي ــأل القل ــب،
علم ـا ،وتدلــن علــس أعمــال مجــاحلة قــد تإــون اخبــة
وامحدارســة تزيــد امحــرء ً
عنن ،وأهـم ضـامر يضـمر تنفيـذ هـذه األعمـال هـو وجـوب الطاقـة والقـوة
الدافعة امحتولدة مر القراءة اليومية بتفهم وترتي وتباد.
يقـول عبــد هللا بــر عمـر :لقــد عشــنا برهـة مــر بهــر  ،وأحـد يــؤا اإلميــان قبـ
القرآن ،فتنزل السورة علس حممد مجلس هللا علين وسلم فنـتعلم حالهلـا وحرامهـا ،وأمرهـا
وزجرها ،وما ينبرأل أن نقا علين منها.
 السـ ـ ـؤال :يف س ــورة الشـ ــورو تب ــدو بوض ــوح ميـ ــاهر اإلرابة
وامحش ــي ة اإلهلي ــة الإوني ــة الناف ــذة ،وأن ــن م ــا ش ــاء هللا ك ــان وم ــا مل يشـ ـ مل
يإر؟ اذكر ال ة مياهر هلذا امحعك مع ذكر اآلايت الدالة عليها.

العت الَاحل:

لنتــذكر مــر مــات مــر أقاربنــا وأمجــدقاخنا ومعارفنــا ،ونتسيـ أمنيــاهتم
لو عـابوا للـدنيا ..مـاذا سـيفعلون؟! ونسـج تلـك األمنيـات وُنـاول أن
نقوم هبا ألنفسنا حىت نندم وقت ينفع فين الندم.

مع القرآن:
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نـتاالا ِ
تقول السيدة عاخشة :محا نزلت هذه اآلية :كِ من ِيف َخل ِْذ ال م َ َ
ِ
حالن اخلْبَ ِ
مها ِر ََاي ٍ خ ِ
َالاخ َْر ِ
ـاب[ آل عمـران]190 :
ا َالا ْختِوَ اللم ْي ِ َالالنـ َ

علس الن مجلس هللا علين وسلم ،قام يصلس ،ف اته بالل يُؤذنن لصـالة،
فرآه يبإـأل ،فقـال :اي رسـول هللا ،تبإـأل وقـد فـر هللا لـك مـا تقـدم مـر
ـكوراا المــا ن
ذنبـك ومـا عهـر ،فقـال« :اي بـو ا أفـو أكـون لبـداً ش ً
ِ
نـ ـ َـت َاالا َالاخ َْر ِ
ا
ـا الليلـ ــا كِ من ِيف َخلْـ ـ ِـذ ال م
أبكـ ــي القـ ــد ـ ـ للـ ـ م
ِ
ٍ
ِ
مها ِر ََاي خ ِ
حالن اخلْبَـاب[ آل عمـران ]190 :مث قـال:
َالا ْختِوَ اللمْي ِ َالالنـ َ
«الَ ملن قرأ هذ ا اي ُث َتفكر ِبا» [رواه ابر حبان].
 الس ـؤال :يف سورة األحقاف آايت تب حال نفر مر املر
عند استماعهم للقرآن وكيا سارعوا إىل قومهم يصفون هلم القرآن ..اذكر
مجفت مر هذه الصفات كما بينتها اآلايت.

العت الَاحل:

بوم ـ ـا وُن ــر نس ــري يف ه ــذه احلي ــاة إىل وقف ــات م ــع ال ــنفا
ُنت ــا ً
وُنص ــأل عليه ــا ال ــذنوب
ُناس ــبها فيه ــا عل ــس م ــا مض ــس م ــر أعم ــالُ ..
وأوجن التقصري ،مث نسارع لتوبة إىل هللا.
لقــد هــا احلســاب يــوم القيامــة علــس قــوم بققـوا احلســاب مــع أنفســهم
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يف ال ــدنيا ،فل ــنإر م ــر ه ــؤ ء ولنإث ــر م ــر تل ــك امللس ــات ال ـ ل ــو فيه ــا
نفســنا لننتــزع منهــا اعرتافًـا لتقصــري ،فمعرفــة الــداء وا ع ـرتاف بــن نصــا
الدواء ،والندم هو جوهر التوبة.

مع القرآن:

 -27رمضان
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القــرآن أفض ـ وســيلة تزيــد حــب هللا يف القلــب ..قــال مجــلس هللا عليــن
وســلم« :أ م ــن اش ــتاق كا هللا فلين ــتتع ك ــوَ هللاا ف ــإن مثـ ـ الق ــرآن
كتث جراب منَ أي القت فتحه فاح رله» [رواه الديلمأل]
و ،ــا ميإ ــر حل ــب هللا يف القل ــب م ــر ه ــالل الق ــرآن :تتب ــع اآلايت ال ـ
تتحدل عر مياهر حب هللا لعبـابه ،والـ تتمثـ يف تـوايل نعمـن وإمداباتـن
لعبــابه ،وتســسري الإــون هلــم ،وســعة عفــوه ورمحتــن ،وحلمــن وســرته وإمهالــن
للعصاة ،وهطابن الوبوب امحطم ر الذي ياطب بن عبابه.
فحب ــذا ل ــو تتبعن ــا ه ــذه امحي ــاهر ه ــالل قراءتن ــا للق ــرآن ،واجته ــد يف
جتاوب القلب معها.
 السـ ـؤال :اذكــر ســة مــر ميــاهر حــب هللا لعبــابه واآلايت
الدالة عليها مر هالل قراءتك للقرآن.

العت الَاحل:

هنــاد جمــا ت كثــرية اســبة الــنفا تتنــاول حيــاة امحســلم مــر مجيــع
جوانبهــا ،علينــا أن نقــا أمــام ك ـ جانــب مــر جوانبهــا ،ونقتــبا منهــا
أوجن التقصري لنتداركها.
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هذه املوانب هأل:
 -1عبابات املوارحكالصالة والصيام واألعمال الصاحلة البدنية.
 -2عبابات القلوب :كالشإر والص والرضا.
 -3معامج ـ ــأل املـ ـ ـوارح :كالتقص ـ ــري يف الص ـ ــالة ،وك ـ ــكطالق البص ـ ــر والريب ـ ــة
والنميمة.
 -4معامجأل القلوب :كاحلسد والررور واإلعجاب لنفا.
 -5حقوق اآلهرير :كحا الوالدير والزوجة واألو ب.

مع القرآن:

 -28رمضان
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يقول احلسر البصري :إن هذا القرآن قد قرأه عبيـد ومجـبيان علـم هلـم
بت ويلـن ،ومل أيتـوا األمـر مـر أولـن .قـال هللا تعـاىل :كِتَـاب أَ ْـ َلْنَـا ح
ِ
آايتِ ِـه َاللِيَـتَـ َذمكر أحاللحـو اخلْبَ ِ
ـاب ،]29 : [ ومـا
كِلَيْ َ
َ حمبَ َارا لايَ مدبمـ حرالا َ
َ
تــدبر آايتــن إ اتباعــن لعلمــن ،أمــا -وهللا -مــا هــو نف ـ حروفــن
وإضاعة حدوبه ،حىت إن أحدهم ليقول :وهللا لقد قـرأت القـرآن
كلن ومـا أسـقطت منـن حرفًـا ..قـد وهللا قـد أسـقطن كلـن ،مـا ُرخـأل
القرآن لـن يف هلـا و عمـ  ،وإن أحـدهم ليقـول :وهللا إر ألقـرأ
الســورة يف نَـ َفــا .مــا هــؤ ء لق ـراء و العلمــاء و الورع ـة .مــىت
كان القراء يقولون مث هذا؟! أكثر هللا يف الناس مث هؤ ء.

 الس ـؤال :امحعاملة علس قدر امحعرفة ..هذه القاعدة تيهر
بوضوح يف تعاملنا مع هللا عز وج  ،فنحر نعاملن ا يليا جباللن
ألننا نعرفن ،اذكر آية مر سورة احلشر تؤكد هذا امحعك.

العت الَاحل:

حقيقة الشإر هو الشعور متنان جتاه امحنعم.
ولقد أكرمنا هللا عز وج يف هذا الشهر وتفض علينا بـنعم تعـد
و ُتصس ،فكن أرب أن يزباب شإر لن سبحانن ،فلنبدأ بتذكر نعـم هللا
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علينــا ه ــالل ه ــذا الش ــهر ،وحب ــذا ل ــو كتبن ــا ه ــذه ال ــنعم ،وأش ــركنا معن ــا
الزوجة واألو ب.

مع القرآن:

 -29رمضان
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نــزل رج ـ مــر العــرب علــس عــامر بــر ربيعــة رضــي هللا لنــه ف ـ كرم
عــامر مثـواه ،وكلــم فيــن رســول هللا صــلا هللا لليــه المــلم ،فجــاء الرجـ
اباي ،مـا يف
إلين فقـال :إر اسـتقطعت رسـول هللا مجـلس هللا عليـن وسـلم و ً
الع ــرب أفض ـ من ــن ،ولق ــد أربت أن أقط ــع ل ــك من ــن قطع ــة تإ ــون ل ــك
ولعقب ــك .فق ــال ع ــامر :حاج ــة يل يف قطعت ـ ـك ،نزل ــت الي ــوم س ــورة
أذهلتنــا عــر ال ــدنيا اقْـ َـرتب لِلنمـ ِ ِ
ضــو َن
نـ ح
ـاِبح ْم َال حهـ ْـم ِيف فَ ْفلَـ ٍـا ُّم ْع ِر ح
ََ
ـاس ح َ
[األنبيـاء .. ]1:هإذا كان تعاملهم مـع القـرآن ..وهإـذا كـان فعـ القـرآن
فيهم.

 الس ـ ـؤال :يف ســورة امحلــك هنــاد آايت كثــرية تعرفنــا هلل عــز
ُ
وجـ وأنــن علــس كـ شــألء قــدير ..اذكــر ال ــة ميــاهر تؤكــد هــذا امحعــك
مع اآلايت الدالة عليها.

العت الَاحل:

م ــر مج ــور الش ــإر :ســجوب الش ــإر والثن ــاء علــس هللا وش ــإره عل ــس
نعمـن الـ أنعــم هبــا علينــا ،ومــر مجــور الشــإر كــذلك :اإلكثــار مــر محــد
هللا ،وكذلك إهرا زكاة الفطـر امتنـا ً هلل الـذي يسـر لنـا الصـيام والقيـام
وساخر األعمال الصاحلة ال قمنا هبا.

مع القرآن:

 -30رمضان
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لنستمر يف قراءة القرآن بعد رمضان بـنفا الطريقـة الـ كنـا نفعلهـا
يف رمضــان ،فــالقرآن هــو ي ـ قلوبنــا ،فــكن أرب لتلــك القلــوب حيــاة
بوما هلذا الري امحبارد.
حقيقية فما علينا إ أن جنعلها تتعرض ً
جـ ــاء يف احلـ ــدي « :مث ـ ـ القـ ــرآن المث ـ ـ النـ ــاس كتث ـ ـ اخرا
الالغيـ ــثا بينتـ ــا اخرا ميتـ ــا هامـ ــدأا كذ أرم ـ ـ هللا لليهـ ــا الغيـ ــث
فاهت ا ُث َرم الواب فتهت التربـوا ُث َـ ا َرمـ أالدَـا حـد
الَيــرج هللا مــا فيهــا مــن زَنتهــا المعــاَ
تبــذر التنبــت الَ هــو باْتــاا ح
النـاس الالبهــائما الكــذلَ فعـ هــذا القــرآن ًبلنــاس» كـ ذلــك أهــأل
احلبيب سيتحقا شـي ة هللا إن أحسـنا التعامـ مـع القـرآن ،وأكثـر مـر
اللقاء بن.



الس ـؤال :قــال تعــاىل :كِ ْن حهـ َـو كِ م ِذ ْكــر لاِل َْعـال َِت َ  لِ َتـ ْـن َشــا َ ِم ـنْ حك ْم أَن

ََ ْن ــتَِق َيم[ التإ ـوير ]28 ،27 :يف ه ــات اآليتـ ـ ع ــدة مج ــفات للقـ ـرآن وك ــذلك ش ــرط
أساس مر شروط ا نتفاع بن ..وضح ذلك؟!

العت الَاحل:

اإلكثــار مــر ا ســترفار ..فلعلنــا نإــون قــد أُعجبنــا بــبع

أعمالنــا
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هــالل هــذا الشــهر ،ولعلنــا نإــون قــد قصـر يف بعـ األعمــال ،ولعلنــا
ـريا يف أنفســنا ونســينا أن هللا عــز وجـ هــو ســبب كـ
نإــون قــد ظننــا هـ ً
هري قمنا بن.

ضـوا
ولنتذكر أن ا سترفار بعـد الطاعـة هـو بأب الصـاحل ُثحم أَفِي ح
امتَـغْ ِف حرالا هللاَ[ البقرة.]199 :
ِم ْن َح ْي ح
ث أَفَ َ
ماس َال ْ
اا الن ح

أهأل..

أما بعد..
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إن كان رمضان قـد مضـس فـكن هللا معنـا يف رمضـان ويف ـري
رمض ــان َ الهللاح َخ ـ ْـن َالأَبْـ َق ــا[ ط ــن ..]73 :وإن ك ــان رمض ــان ق ــد
مضــس فــكن القــرآن مــازال بـ أيــدينا ،ولعـ أهــم مــا قصــدت إليــن
هــذه الورقــات هــو أن نتعام ـ مــع القــرآن تعــامالً جديـ ًـدا جيعلنــا
نت ــذوق ح ــالوة اإلمي ــان م ــر هالل ــن ،لتبق ــس ه ــذه احل ــالوة أكـ ـ
عـ ــوض لنـ ــا عـ ــر يـ ــاب رمضـ ــان فلنـ ــداوم علـ ــس الق ـ ـراءة اليوميـ ــة
للقــرآن -مهمــا كانــت ظروفنــا -وذلــك بــتفهم ،وتبــاد ،وترتي ـ -
كمـ ــا تعـ ــوب يف رمضـ ــان ،-ولنـ ــربب اآليـ ــة ال ـ ـ جتاوبـ ــت معهـ ــا
مشاعر لنزباب هبـا إميـا ً ،فيسـتمر تيـار احليـاة يف التـدفا لقلوبنـا،
ـَ
ونس ــتمر يف الس ــري إىل هللا بتل ــك القل ــوب احلي ــة َ الأَ من كِ َا َربِا ـ َ
ال حْتنتَـ َها

هللا.

[النجم.]42 :

واحلمـد هلل الـذي هـدا هلـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـو أن هـدا

