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 اقرتب رمضان ...اي فرحتنا

 احلمد هلل كثريًا كما أنعم علينا كثريًا.
 الذي شرفنا وكرمنـا علـس سـاخر هلقـن وأنعـم علينـا نعًمـا   احلمد هلل

 تُعد و  ُُتصس.
علينا بتوايل الليـ   ...احلمد لربنا الذي   تزال هداايه ومنحن تتواىل

والصـالة والســالم علـس اهلـابي البشــري...امحبعول رمحـة للعــامح  ، والنهـار
م متضــأل،  فهـا هــأل األاي سـيد  حممــد وعلـس آلــن ومجــحبن أمجعـ ، وبعــد:

 -كمـــا عـــوب   -وهـــا هـــو رمضـــان يقـــرتب قدومـــن ويقـــرتب، حـــامالً معـــن
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 

كهم حلرماتن، فهو سبحانن يريـد وخمالفتهم ألوامره، وانتها  ،إعراضهم عنن
اخلري للجميع، ويتيح هلم الفرمجة تلـو الفرمجـة، ويهيـم هلـم املـو امحناسـب 
 ختاذ قرار العوبة إليـن والصـلح معـن...وها هـو رمضـان قـد أتـس ليحمـ  

ــ َ لنــا هــذه الرســالة  ــَن اَ ِمِن ََ ِم َََــْف ِك مــ ــْ  اَل َ  فيــا لفرحتنــا، واي  .َأْقِب
 .ا رمضانلسعابتنا ببلو ن
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 دد هدفــــــــَــــح

 أخي يف هللا:
ُتمــ  رمضــان هديــة مــر رب العبــاب  ... ...رمضــان علــس األبــواب

فمــــاذا عســـا  أن نفعــــ   يف طياهتـــا كــــ  مـــا يعيــــد  إليـــن ويقربنــــا منـــن...
 معن؟!

إون يف نا أيــر ســنإهنــا فرمجــة   تتإــرر إ  مــرة كــ  عــام، ومــا يــدري
 العام القابم!!

 ا ستفابة مر هذه امحنحة... فهيا بنا ُُنسر
 هيا بنا نرتنم الفرمجة، ونتعرض للنفحة، ونتسابا يف اخلريات.

نبدأ السباق  بد أن ُندب هـدفنا الـرخيا الـذي نريـد  ولإر قب  أن
 أن نبلرن يف هذا الشهر حىت نضع الوساخ  امحناسبة لتحقيقن...
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 قب  أن  بــــــــدأ

 األمور:قب  أن ُتدب هدفك تذكر هذه أهأل.. 
ــــــا نريــــــد أن نســــــتمر علــــــس ا ســــــتقامة واهلمــــــة العاليــــــة لفعــــــ   * أنن

 الصاحلات بعد رمضان..
بة حقيقيــــة * ا ســــتمرار علــــس ا ســــتقامة بعــــد رمضــــان يســــتلزم زاي

 لإلميان يف القلب..
مجـالهتما مـا  امهمـا يف مجـا الصـالة واحـًدا، وبـ أن الرجل  يإـون مق *
حركـات البـدن، ولإـر  هـتالف  فالسماء واألرض، وليا ذلك  هـتالب  

 ما يف قلبيهما مر إميان وهشوع.
ــاَ  * أن هللا عــز وجــ  نــب منــا أن نضــر القلــب أ نــاء الطاعــة  َـََن َلــن 

 .[37]احلج: هللَا ُلححومحَها اَل َ ِدَماؤحَها اَلَلِكن َـََنالحهح التـمْقَوى ِمنكحمْ 
مـــر عـــدم * أن حضـــور القلـــب مـــع الطاعـــة أكثـــر  ـــواً   شـــي ة هللا 

 حضوره.
* لـــو أن ملًإــــا مــــر امحلـــود أهــــدو إليــــن أحـــد رعيتــــن جــــواهر كثــــرية 

ي ــة، بينمــا أهــدو إليــن آهــر جــوهرة واحــدة حقيقيــة..ف يهما بمقلــدة ور 
 سينال حب امحلك..وأيهما سيقرب منن وجيزل لن العطاء؟
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 ونـــــلعلكم تتق

ة اذا ينبرـــأل أن يإـــون هـــدفنا عنـــد زاير فـــكن كـــان األمـــر كـــذلك فمـــ
أن اهلــدف األ ــس هــو إحيــاء  -أهــأل الإــرم -ضــان لنــا؟ أ  تــوافقيرم

القلب وملؤه  إلميان، لتدب الروح يف األعمال وتستمر ا سـتقامة بعـد 
 ذهاب شهر رمضان؟

َُـَّها المِذََن آَمنـحوا  أمل ندب لنا القرآن هذا اهلدف يف قولن تعاىل: اَي َأ
تِــ َح َكَتــا كح ــَيا َِا ــْم تـَتـمقحــونَ كحتِــَ  َلَلــْيكحمح ال ــْبِلكحْم َلَعلمكح  َ  َلَلــا المــِذََن ِمــن قـَ

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

فلنرفع علم التقوو ولنضعن نصب أعيننا ولنشـمر للومجـول 
 إلين هالل هذا الشهر الإرم.

************** 
 

 احــمظاهــــــر النج
ر جنـــاح الواحـــد منـــا يف الومجـــول إىل هـــذا اهلـــدف هـــو تريـــري وميـــاه

ســلوكن، فعنــدما نيــا القلــب ويــزباب منســوب اإلميــان فيــن فــكن هــذا مــر 
ـــــدفع مجـــــاحبن للســـــلود الصـــــحيح والعمـــــ  الصـــــا  يف كـــــ   شـــــ نن أن ي

ََ ا جتاهـات واألوقـات بتلقاخيـة وبون تإلـا...أمل يقـ  سـبحانن:  َذلِــ
َا ِمن تـَْقَوى اْلقحلحوبِ اَلَمن َـحَعظِاْم َشَعائَِر هللاِ   [.32]احلج:  فَِإَّنم
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عـــــر  مجـــــلس هللا عليـــــن وســـــلموعنـــــدما ســـــ ل الصـــــحابة رســـــول هللا 

التجــايف لــن »عالمــات وميــاهر بهــول النــور القلــب وإحياخــن لــن قــال: 
ـــه ـــا كا دار اولـــودا الا مـــتعداد للتـــو  قبـــ    الل « دار الغـــرالرا الاة ب

 أهرجن احلاكم والبيهقأل.
هر التجــايف عــر بار الرــرور: قلــة ا هتمــام  لــدنيا، وعــدم ومــر ميــا

التلهـــا علـــس ُتصـــيلها، وعـــدم احلـــزن علـــس فواهتـــا، وتـــرد التنـــافا مـــر 
 أجلها، وعدم حسد اآلهرير عليها.

ــــة إىل بار اخللــــوب فُتيهرهــــا امحســــارعة إىل فعــــ  اخلــــريات،  أمــــا اإل ب
نيويــة عنــد وشــدة الــورع، وتقــدم مصــلحة الــدير علــس مجيــع امحصــا  الد

 تعارضهما.
ومر مياهر ا ستعداب للمـوت قبـ  نزولـن: التحلـ  مـر امحيـامل، ورب 

 احلقوق، وبوام ا سترفار والتوبة وكتابة الومجية، و...
 
 

 ائ ـــــــــــــالوم
والــ   ،ووســاخلنا لتحقيــا هــدفنا العيــيم هــأل الوســاخ  امحعروفــة لــدينا

يقــة هتــتم بإيفيــة تفعيلهــا مارســناها مــر قبــ  ولإننــا ســنتعام  معهــا بطر 
 وُتريك القلب معها.
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 :ألظم الميلا

وأعيــم وســيلة تقــوم احيــاء القلــب وزايبة اإلميــان فيــن هــأل القــرآن: 
 ً اَلِكَذا تحِلَيْت َلَلْيِهْم آاَيتحهح زَاَدْْتحْم ِكميَا :[.3]األنفال 

بـ  رمضـان والقـرآن،  او يًقـ اواألمر الالفت لالنتباه أن هناد ارتباطً 
رمضــان هــو الشــهر الــذي  فضــلن هللا عــز وجــ  واهتصــن بنــزول أعيــم ف

َشْهرح رََمَضاَن المِذي أحْ ِ َ  ِفيِه اْلقحْرآنح هحًدى لاِلنماِس اَلبـَيِاَناٍ  امحعجزات فيـن 
 [185]البقرة: مِاَن اْْلحَدى اَلاْلفحْرقَانِ 

َــإن القــرآن لــن ع ــري عيــيم علــس القلــوب  ــ مَ  َأْحَنــَن اُْل ِدَِث هللاح  ـَ
ِكَتاًًب مَُّتَشاِِبًا ممثَاِنَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنهح جحلحودح المِذََن ََيَْشْوَن َرِبمحْم ُثحم تَِل ح جحلـحودحهحْم 

 .[23]الزمر: اَلقـحلحوِبححْم ِكَا ِذْكِر هللاِ 

معــــك ذلــــك أننــــا   نســــتطيع أن نصــــ  إىل هــــدفنا بــــدون القــــرآن، 
القـــرآن هـــو رمضـــان، بـــ  قـــ  إن وأعيـــم وأهـــم وقـــت يســـتفاب فيـــن مـــر 

 شـي ة  -لـذلك سـيإون معنـا القـرآن ؛رمضان هو موسـم القـرآن اخلـا 
كــ  يــوم..يف تالوتنــا يف الصــالة، ويف تالوتنــا هــار  الصـــالة..ويف   -هللا

وآايتـــــــن، ويف اســـــــتماعنا يف مجـــــــالة الـــــــرتاويح  همدارســـــــتنا لـــــــبع  ســـــــور 
إون منــا  والتهجـد، ولإـر لــر يإـون منـا كــم هتمـة سـنستمها، بــ  سـي

كــم مــرة ع ــر القلــب واقشــعر امللــد وبإــت العــ ...، وســتالح  أهــأل 
احلبيـــب أننــــا يف الصــــفحات القابمـــة ومــــع كــــ  يـــوم جديــــد يف رمضــــان 
سنطرح اذن هللا وسيلة جديـدة لالسـتفابة مـر القـرآن وذلـك يف أ لـب 

 أايم الشهر.
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 العت  الَاحل: 

ميــــــان وترفعــــــن ومــــــع القــــــرآن عا األعمــــــال الصــــــاحلة الــــــ  تزيــــــد اإل
 َماِلحح َـَْرفـَعحهح  .[10]فاطر: اَلاْلَعَت ح ال

واألعمال الصاحلة امحتاحة أمامنا يف رمضان و ريه كثرية فهناد 
ار الدعاء والذكر والعمرة وا عتإاف ومجلة الرحم واإلحسان إىل امل

 الناس و...والدعوة إىل هللا وقضاء حواخج 
 ه القــرآن يف قلبــن وذلــك حــ  شــوكلمــا اســتفاب امحــرء مــر إميانــن الــذي أن

 ؛عــــن  لعمــــ  الصــــا  فــــكن هــــذا شــــ نن أن يعــــوب   ــــر عيــــيم علــــس القلــــبيُتب
فتزباب حياتن ومستوو اإلميان فيـن، فالعمـ  الصـا   ثابـة امحـاء للبـذر والزيـت 

َمـَوَأ اَلَأ َفقحـوا ِ ـما رَ للسـرا   لـحوَن ِكتَـاَب هللِا اَلَأقَـامحوا ال زَقْـنَــاهحْم ِكنم الـمِذََن َـَتـْ
 .[29]فاطر: ِمرًّا اَلَلوَ َِيًا َـَْرجحوَن ِِتَارًَأ لمن تـَبحورَ 

وســـنقرتح عليـــك أهـــأل الإـــرم أن تقـــوم معنـــا  باء عمـــ  مجـــا  يف كـــ  
 مــــر  ب التعــــاون علــــس الــــ  والتقــــوو، يــــوم  إلضــــافة إىل بر جمــــك اخلــــا 

تيـان بـن وسـتالح  أن هنـاد عمـالً جديـًدا كـ  يـوم، عليـك أن جتتهـد يف اإل
ــــــونَ حــــــىت   يســــــبقك أحــــــد إىل هللا  تَـَناِفنح َِ اْلتح ــــــاَف ََ فـَْليَـتَـَن ــــــ  اَليف َذِل

 [26]امحطفف :
 النؤا  اليومي:

ومع القرآن والعم  الصا  أيا السؤال اليومأل والـذي يهـتم كـذلك 
لعلـن يسـهم مـع  ـريه مـر األعمـال  -وخبامجـة القـرآن –  ملانب اإلمياىن

 َلَعلمكحْم تـَتـمقحونَ شوب يف الومجول للهدف امحن
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أن تقـــوم  إلجابـــة عـــر كـــ  ســـؤال يف يومـــن وأن  -أهـــأل –ح أقـــرت و 

تشــرد فيــن أهلــك وأو بد لــتعم الفاخــدة علــس املميــع، وهللا امحوفــا وهــو 
 امحستعان وعلين التإالن.

*** 
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 رمضان -1
 مع القرآن:
 كم األوحـــد هلـــذه األرض وهـــذا الإـــون هـــو هللاا ر، واحلـــامحالــك امحـــدب  

عــــز وجــــ ، فهــــو ســــبحانن الــــذي ميلــــك القــــدرة والقــــوة امحطلقــــة...وهو 
قحــِ  اللمهحــمم ويــذل ســبحانن الــذي يرفــع ويفــ ، ويُقــدم ويُــؤهر، ويُعــز 

ََ ِ مــْن َتَشــا ح اَلتحِعــ ُّ َمــن  ََ َمــن َتَشــا ح اَلتَنــ ِمح اْلتحْلــ ــْؤِم اْلتحْلــ َِ تـح ََ اْلتحْلــ َمالِــ
ـــن َتَشـــا ح بِ  ـــا ح اَلتـحــِذ ُّ َم ـــ ِا َشـــْيٍ  قَـــِدَر  َتَش ََ َللَـــا كح َـــْنح ِك ـمــ ]آل  يَـــِدَا اْو

، فــكن هللا عــز وجــ    ييلــم أحــدا، فــال يــذل كلــنومــع ذلــك   ،[26عمـران:
أقوامـــــا أو يـــــؤهرهم إ  إذا ارتإبـــــوا مـــــر امحعامجـــــأل مـــــا اســـــتدعس  ضـــــبن 

َِْدَكحْم اَلَـَْعفح وعقوبتن  يَبٍا فَِبَتا َكَنَبْت َأ َِ  و َلن َكِثنٍ اَلَما َأَصاَبكحم مِان مُّ
 .[30]الشورو:

بنا الـذل واهلــوان فعلينـا أن نعـوب إىل أنفســنا، يمعـك ذلـك أنـن عنــدما يصـ
وُناســـــبها  حثـــــ  عـــــر األســـــباب الـــــ  اســـــتدعت العقوبـــــة اإلهليـــــة فنرتكهـــــا 

 -ســـبحانن -ونُزيلهـــا، ونبحـــ  كـــذلك عـــر األســـباب الـــ  تســـتجلب رمحتـــن
 فنسارع إىل القيام هبا.

ـــــــالن * ابة والشــــــقاء، والتيســــــري والتعســــــري، والنصــــــر الســــــع :ؤا ـ
واهلزميـــــة، واهلـــــدو والضـــــالل...أمور ييهـــــر آ رهـــــا بـــــ  النـــــاس كنتـــــاخج 

َظَهَر اْلَفَنادح يف اْلَبِا اَلاْلَبْحـِر ألفعال قاموا هبا، ومثال ذلك قولن تعـاىل: 
ــَم المــِذي َلِتلحــوا لَ  َْــِدي النمــاِس لِيحــِذََقهحْم بـَْع ــَبْت َأ ــونَ ِبَــا َكَن ــْم َـَْرِجعح  َعلمهح
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والقــــرآن ملــــم  آلايت الــــ  تؤكــــد هــــذه احلقيقــــة..اذكر مــــر  ،[41]الــــروم:

 هالل تدبرد للجزء األول مر القرآن  الل آايت تؤكد هذه احلقيقة.
 العت  الَاحل:

 

ربنـــا رب  فـــور.. ينتيـــر مـــر عبـــابه أن يســـترفروه ليرفـــر هلـــم مهمـــا  
نهم: أقبــ  و  ختــا، كــان هطــؤهم وجرمهم..ينــابي علــس كــ  واحــد مــ
اي ابــن آدَ ك ـــَ مـــا »مــىت ج تـــي قبلتــك، وعلـــس أي حــال تإـــون فيهـــا 

دلوتين الرجـوتين ففـر  لـَ للـا مـا كـان منـَ ال  أًبنا اي ابـن آدَ لـو 
بلغـــت ذ وبـــَ لنـــان النـــتا  ُث امـــتغفرتين ففـــر  لـــَا اي ابـــن آدَ لـــو 

َ بقراِبــا أتيتــين بقــراب اخرا خمثــااي ُث لقيتــين   تشــرا ي شــي اا ختيتــ
 رواه الرتمذي.« مغفرأ

وبنا..كـ  مـا هـو ..نعم اي أهأل: إن مرفرة ربـك تسـع كـ  ذنوبـك، وذن
ن نُقبـــ  عليـــن بصــدق..أن نعتـــذر لـــن عمـــا مضـــس مـــر مطلــوب مـــي ومنـــك أ

ذنوب وتقصـري..أن نـده  عليـن وشـعور النـدم عمـا أسـرفنا علـس أنفسـنا فيـن 
 نن سبحانن.يتملإنا، ويقلقنا، فنلح يف طلب العفو والصفح م

 

 

      
 رمضان -2
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 مع القرآن:

كرامــة هللا لعبــابه، وو يتــن هلــم مرتبطــة  ــدو اســتقامتهم علــس أمــره 
 َ َِماُِل  .[196]األعراف: اَلهحَو َـَتَـَوام ال

اَللَـِ ِن اتـمبَـْعـَت َأْهـَواَ هحم بـَْعـَد َمـا واستمرار الإرامة  سـتمرار ا سـتقامة 
ََ ِمَن هللِا ِمن اَلِنٍا اَل َ اَلاقٍ َجاَ َا ِمَن اْلِعْلِم مَ   [37]الرعد: ا َل

فُعلُـــو أمتنـــا وعزهـــا وجمـــدها مـــرتبد  ـــدو إميـــان أفرابهـــا واســـتقامتهم 
ــتحم مُّــْؤِمِن َ علـس أمــر هللا  نـْ ــتحمح اَخْللَــْوَن ِكْن كح وكلمــا  ،[139]آل عمــران: اَلَأ ـْ

عيــة والت ييــد األمــة مــر باخــرة امح عا اإلميــان بــ  أفــراب األمــة، هرجــتضــ
ـــْد اإلهلـــأل، واســـتبدلت رضـــا هللا برضـــبن..  َق ـــِه َفَضـــِ  فـَ ـــْ  َلَلْي اَلَمـــن َلِْل

 .[81]طن: َهَوى

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

 العت  الَاحل: 
 

ــــــدعاء هــــــو الطلــــــب مــــــر ــــــن، وأهــــــم ســــــبب  ال هللا واســــــتدعاء معونت
 ستجابة الدعاء هو إظهار ا فتقار إىل هللا، والتـ   مـر احلـول والقـوة، 

يـ ح اْلتحْضـمَثرم ِكَذا َدَلـا ح وكلما اشتد ا فتقار أسـرعت اإلجابـة   َأممـن جِح
 .[62]النم :

ــــــدعاء، فبســــــببن ُيسسـ  ـــــــرو  يقــــــ هللا أقــــــوو األشــــــياء  ا شــــــألء أمــــــام ال
هـــا ألضـــعا األشـــياء وأمجـــررها، ولنتـــذكر بعـــاء يـــونا عليـــن الســـالم وأعيم
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الــذي بعــا بــن ربــن بقلــب منإســر فســسر هللا لــن احلــوت والبحــر وأجنــاه  مــر 

ََ ِكِناِ كحنتح ِمَن اليلمـات  فـََناَدى يف الظُّلحَتاِ  َأن  م ِكَلَه ِك م َأ َت محْبَحاَ 
َنا لَـــهح اَلَ م  الظمـــاِلِتَ   ـــْؤِمِن َ فَاْمـــَتَجبـْ ََ  ـحْنِجـــي اْلتح َنـــا ح ِمـــَن اْلَغـــمِا الََكـــَذِل  يـْ

 .[88، 87]األنبياء:
فلنجتهـــد يف الـــدعاء يف هـــذا اليـــوم وكـــ  يـــوم علـــس أن تإـــون اســـترا تنا 
 هلل كاســترا ة امحشــرف علــس الرــرق، وأن تإــون الــدعوة الرخيســة هــأل أن ميــر 

وة اإلميــــان، ولــــذة هللا علينـــا ونيــــأل قلوبنـــا يف هــــذا الشـــهر، وأن يــــذيقنا حـــال
 معرفتن سبحانن.
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 رمضان -3

 مع القرآن:
يتحـدل  مجلس هللا علين وسـلميف يوم مر األايم، وبينما كان رسول هللا 

َوشَ أن تتـدالي للـيكم اخمـم كتـا تتـدالي »مع الصحابة إذ قال هلـم: 
فـــانزعج الصـــحابة انزعاجـــا شـــديًدا مـــر هـــذا الوضـــع « اخكلـــا كا قَـــعتها

ف جــاب  هم عــر ســبب ذلــك، وهــ  هــو قلــة العــدب؟!أحــد امحسيــا، فســ ل
ــتم َو »: مجــلس هللا عليــن وســلم ــا  النــيبــ  أ  «  م ــذ كثــنا اللكــنكم فثــا  كغث

 مجلس هللا عليـن وسـلمتطرب سفاشتد األمر  موضا..فما السبب إذن؟! هنا ي
ولينـزعر هللا مـر »ا لوضع األمـة آنـذاد، فيقـول: وموضحً  ًحايف الإالم شار 

فيســــال  !«هريف قلــــوبإم الــــو  هابــــة مــــنإم، وليقــــذفرمجــــدور عــــدوكم امح
ـــــدنيا »: مجـــــلس هللا عليـــــن وســـــلمأحـــــدهم: ومـــــا الـــــوهر؟! فيجيـــــب  حـــــب ال

ر الـذي حب الدنيا هو الـوه مجحيح املامع الصرري ..نعم «وكراهية امحوت
.. تـــت ُتـــت الً بـــن وليســـت ..فاع فعـــو ً بســـببن ضـــاعت األمـــة وأمجـــبحت م

ا ولإــــر ألــــي ..هاضــــعةمستسلمة.. األقــــدام، يتنــــازع أمرهــــا املميــــع، وهــــأل
  لضعا اإلميان؟!حب الدنيا وكراهية امحوت مرابف 

، فإلمــا ضــعا اإلميــان زاب حــب الــدنيا، وزاب البعــد عــر بلــس: اةجابــا
هللا، وزاب بعــد هللا عنــا..إن مشــإلتنا الــ  نعــار منهــا اآلن ليســت يف نقــ  

 العدب أو العدة..ب  يف ضعا اإلميان.
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لـــ  ينبرـــأل أ  نرفلهـــا إن أرب  أن نـــنه  مـــرة هـــذه هـــأل احلقيقـــة ا

 .وأهر 
ــــالس هنـــاد الإثـــري مـــر اآلايت يف القـــرآن تؤكـــد أن مشـــإلتنا  :ؤالـ

مشــإلة إميانيــة وأنــن  إلميــان والتقــوو ينصــلح احلــال، وعا امحعونــة مــر 
يســـوء احلـــال، ويـــزباب الـــذل واهلـــوان..اذكر آيـــة مـــر املـــزء وبــدوهنما هللا، 

 عك.الثال  تؤكد هذا امح
  العت  الَاحل

 تكلمــــا هيــــ  امحــــرء نفســــن للصــــالة كانــــهتي ــــة القلــــب للصــــالة: 
اســتفابتن منهــا أكــ ، ومــر وســاخ  هــذه التهي ــة: إهنــاء أي شــألء معلــا 
يشـــــر  البـــــال، والوضـــــوء، والتبإـــــري للمســـــجد قبـــــ  األذان...قـــــال أبـــــو 
الــدرباء: إن مــر فقــن امحــرء إقبالــن علــس حاجتــن حــىت يقبــ  علــس مجــالتن 

 ن فارغ...وقلب
حضـــور القلـــب مـــع والتبإـــري بصـــفة هامجـــة لـــن مفعـــول عجيـــب يف 

أل اخلـواطر الدنيويـة، ويسـإنها...فلنجتهد اليـوم وكـ  الصالة، فهو ُيصف
يوم يف القيام هبذا العم ، وعلـس األهـت امحسـلمة أن ختصـ  مإـاً  يف 

 بيتها تتسذه مسجًدا تبإر يف الذهاب إلين قب  األذان.
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 رمضان -4
 آن:مع القر 

 ن األمـــــة ســـــتتعرض لنإســـــات وهـــــزاخم  مجـــــلس هللا عليـــــن وســـــلمأهـــــ  
ا يف العـــدب أو ذلـــك لـــيا نقًصـــوأهـــ  أن الســـبب يف  -كمـــا أســـلفنا  -نتوفـــ

كلمـا ضـعا اإلميـان نقـ  الت ييـد   ،العدة ولإـر السـبب هـو ضـعا اإلميـان
 ن امحســــر  مــــر هــــذه الفــــنت هــــو  مجــــلس هللا عليــــن وســــلماإلهلــــأل... وأهــــ  

فســـــ لوه وهـــــم  «.مـــــتكون فـــــن»دما قـــــال يومـــــا ألمجـــــحابن: القـــــرآن، فعنـــــ
ون: ومــا امحســر  منهــا؟! كانــت اإلجابــة احلا ــة الواضــحة مــر رســول جــمنزع
 «...كتاب هللا»: مجلس هللا علين وسلمهللا 

ويف يــــوم آهــــر ُتــــدل مــــع حذيفــــة بــــر اليمــــان عــــر الفــــنت الــــ  ســــتمر 
أبركـــت تلـــك  ومـــاذا أفعـــ  إن : ألمـــة، فمـــا كـــان مـــر حذيفـــة إ  أن ســـ لن

اي حذيفـة عليـك بإتـاب هللا فتعلمـن  :مجلس هللا علين وسلمف جابن  ؟الفنت
فيإـــرر عليــن حذيفـــة الســؤال  ـــالل مـــرات،  ..واتبــع مـــا فيـــن، ففيــن النجـــاة

 ]أهرجن احلاكم[فيجيبن بنفا اإلجابة...

مــــر هــــزاخم  مجــــلس هللا عليــــن وســــلمولقــــد حــــدل  لفعــــ  مــــا أهــــ  بــــن 
يف نفـا ميلـم، و  تـدري كيـا ختـر  منـن،  ونإسات وفـنت، وبهلـت األمـة

 قد أه    محسر  أ  وهو: القرآن الإرم.. مجلس هللا علين وسلممع أنن 
  ـــــالس القــــرآن ملــــم  آلايت الــــ  تتحــــدل عــــر وظيفــــة  :ؤالـ
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القرآن، وبوره، وعملن يف الناس اذكـر آيـة مـر املـزء الرابـع تتحـدل عـر 

 القرآن مع تعليا خمتصر عليها.
 الَاحل: العت 

 

مـــن كا ـــت خخيـــه لنـــد  مظلتـــا مـــن »: مجـــلس هللا عليـــن وســـلمقـــال 
ا قب  أن َؤخذ منه ََو   دَنار ال  درهما  لرا أال ما ا فليتحلله اليَو
فإن كـان لـه لتـ  صـاحلا أخـذ منـه بقـدر مظلتتـها الكن   َكـن لـه لتـ ا 

 رواه اإلمام أمحد.« أخذ من مي ا  صاحبه فجعلت لليه
التســـــامح والتحلـــــ  مـــــر امحيـــــامل، مـــــع الـــــزو ، ومـــــع  فلنجعـــــ  اليـــــوم يـــــوم

األمجدقاء والزمالء ومجيع الناس، ولتإر امحساحمة يف أمر األعراض بإالم عام 
حىت   ُتوَ ر الصدور، أما ميامل األموال واألمور امحابية فالبد مر إعابهتـا أو 

 التحل  مر مجاحبها....
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 رمضان -5
 مع القرآن:

لقـــرآن علـــس حقيقتـــن كإتـــاب هدايـــة وتريـــري، وكمنبـــع تعامـــ  امليـــ  األول مـــع ا
ويف  هللا بعهـده ، وُتررت قلـوهبم مـر أسـر الـدنيا، فـعييم لإلميان، فاستقامت حياهتم

 اَلَمـْن َأاْلَى ِبَعْهـِدِ  ِمـَن هللاِ معهـم، ومإـنهم يف األرض هـالل سـنوات معـدوبة
 .[111]التوبة:

، وتركـوا هعـر جـوهر  وعندما هجر امحسلمون القرآن، وانشرلوا بلفين
وانإســار وهــزاخم  م مــا حــدل مــر ذلحــدل هلــ تــدبر آايتــن، والتــ  ر هبــا

 متتالية.
يقــول عبــد هللا بــر مســعوب: نــزل القــرآن لُيعمــ  بــن، فاختــذ النــاس تالوتــن 

...أي أمجــبحت الــتالوة ومــا يتعلــا هبــا هــأل عملهــم الــذي ينشــرلون بــن عمــالً 
 تباع هدو القرآن وليا العإا.اعر 

  مــر احلقـــاخا الـــ  تؤكـــد عليهـــا ســـورة النســـاء أن هللا عـــز  :ؤالـــــالس
وجــــــــ    ييلــــــــم النــــــــاس شــــــــيً ا، وأن أي نقــــــــ  نــــــــدل هلــــــــم هــــــــو بســــــــبب 

 أفعاهلم..اذكر  الل آايت مر السورة تؤكد هذا امحعك.
 العت  الَاحل

رب األمـا ت إىل أمجــحاهبا مــر مجــفات امحــؤمن ، ولعــ  الواحــد منــا قــد أهــذ مــر 
ونسين عنده، ونسين أهوه كذلك فيـ ا  الو مجرريً و شريطًا أو أي شألء أهين كتاً ، أو 
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 األج ، ونفاج  يوم القيامة  ننا مطالبون برب هذه األما ت وإهـداء حسـناتنا انـا هلـا.

 ...وإعابة ك  ما   يصنا إىل مجاحبن...واألشرطةفلنسارع اليوم جبرب الإتب 
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 رمضان -6
 مع القرآن:
ج  القرآن ومجع فين ب  أمـرير عييمـ  مل جيتمعـا يف  أنزل هللا عز و 

فالرسالة تب  للنـاس وهتـديهم للطريـا  ،كتاب مر قب ..الرسالة وامحعجزة
ـــًدى امحومجــ  لرضــا هللا وجنتـــن  َشــْهرح رََمَضـــاَن الـمـِذي أح ْـــِ َ  ِفيــِه اْلقحـــْرآنح هح

 .[185]البقرة: لاِلنماسِ 

لـــأل األميـــة أ  وهـــو األهـــذ بيـــد مـــر أمـــا امحعجـــزة القرآنيـــة فتقـــوم بـــدور  
يتمسك  لقرآن، وإهراجن مـر اليلمـات إىل النـور..إىل طريـا اهلـدو، وتيـ  
تســري بــن يف هــذا الطريـــا حــىت تومجــلن إىل ربــن، ولقـــد مجــع هللا عــز وجــ  بـــ  

ـــ   هـــات  الـــوظيفت  للقـــرآن يف قولـــن:  ـــَن هللِا  حـــور  الَِكَتـــاب  مُِّب  َقـــْد َجـــا َكحم مِا
َِ َـَْهدِ  ـَو هـذه هـأل وظيفـة [ 16، 15]امحاخـدة:  ي بِِه هللاح َمِن اتـمَبَع ِرْضـَوا َهح محـبحَ  النم

ْــرِجحهحم مِاــَن الظُّلحَتــاِ  ِكَا النُّــوِر  ِِْذ ِــهِ القــرآن كرســالة    تــنوهــذه هــأل وظيف اَلَيح
 كمعجزة.
  اذكـــر مــر املـــزء الســابس آيـــة تبــ  وظيفـــة القـــرآن   :ؤالــــالس

  ية.ري ومعجزة تريكرسالة هابية 
 العت  الَاحل:

كن هللا أالحا كا لىي بن زكـراي : مجلس هللا علين وسلمقال رسول هللا 
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فــذكر ..خبتــَ كلتــا  أن َعتــ  ِبــنا السمــر بــين كمــرائي  أن َعتلــوا ِبــن

الآمــركم ًبلَــدقاا الَمثــ ح ذلــَ كتثــ  رجــ  »احلــدي  إىل أن قــال فيــن: 
بـو  ليضــربوا لنقـها فجعــ  َقــو : أمـر  العــدال فـوال قوا َــد  كا لنقــها القرم 

ه  لكم أن أفدي  فني منكم؟ الجع  َعمثي القليـ  الالكثـن حـد فـدى 
 رواه الرتمذي.«  فنه

الجع  َعمثي القلي  الالكثن »: مجلس هللا علين وسلمعم  معأل قولن 
دي أنفســـــنا مـــــر أســـــر الـــــذنوب فهـــــ  لنـــــا أن نفـــــ« حـــــد فـــــدى  فنـــــه

  لصدقة؟!
 لــا ...بعشــرة آ ف..؟   ...جنيــنأهــأل: بإــم تفــدي نفســك؟!  اخــة 

كـ  منــا أبري  ـا فعــ  مـر ذنــوب ومـا يقابلهــا مـر فــداء، فلنبـدأ اليــوم رحلــة 
 الفداء قب  فوات األوان...
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 رمضان-7

 مع القرآن:
ا حــ  نقــرأ القــرآن مــلقــد أمــر  هللا عــز وجــ   مــرير علينــا أن  هــذ هب

 لإأل تتم الفاخدة امحرجوة مر هذا الإتاب العييم.
هــم واســتيعاب مــا نقــرأ ول: تــدبر اآلايت، أو  عــك آهــر فمــر األاأل
بـمرحالا آاَيتِـِه اَللِيَـتَـذَكمَر أحاللـحو اخْلبَـابِ منها  ََ محبَـاَرا  لاِيَـدم  ِكَتاب  َأ ـَْ ْلنَـا ح ِكلَْيـ
: [29]. 

 .[4]امحزم : اَلرَتِاِ  اْلقحْرآَن تـَْرتِيوً واألمر الثار: الرتتي  

ال العقــ  فيمــا نقــرأ لفهــم امحــراب مــر الإــالم مثلمــا نُعمــ  فالتــدبر هــو إعمــ
 عقولنا عند قراءة أي كلمات لإأل نفهم امحراب منها.

  احلـروف وقراءهتـا بتـؤبة، والترـي هبـا، وأهـم وظيفـة يوالرتتي  هو تب
للرتتيــ  هــأل الطــرق علــس امحشــاعر والعمــ  علــس اســتثارهتا، فــكذا مــا اقــرتن 

شاعر وتعانقت مـع الفهـم النـاتج مـر تـدبر ذلك  لتدبر، أي جتاوبت امح
اآلايت..كانــت النتيجــة بهــول نــور القــرآن إىل القلــب، وإنباتــن لإلميــان 

 فين.
  ــــــالس ا أل س  عـــــوا آايت يف املـــــزء الســـــابع: ذكـــــر القـــــرآن  وذًجـــــ :ؤالـ

القرآن وفهموها وع روا هبا، وقالوا مر الإلمات ما يدل علس بهـول نـور اإلميـان إىل 
 م..اذكر هذه اآلايت ال  تدل علس هذا النموذ  يف املزء السابع.قلوهب
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 العت  الَاحل:

امحواظبـــــة علــــــس إهـــــرا  الصــــــدقة، والتبإـــــري هبــــــا لـــــن بور عيــــــيم يف 
ومــا مــر يــوم  ؟اســتجالب الرمحــة، وبفــع العــذاب طيلــة اليــوم، وكيــا  

ـــا»إ  وَملـــك ينـــابي:  فجـــرهينشـــا  فلنبإـــر « اللهـــم ألـــا منفقـــا خلًف
أطــول فــرتة ،إنــة، واحلــ   حــىت نســتفيد مــر بعــوة هــذا امحلــك دقة لصــ

العملــأل لــذلك هــو ختصــي  مجــندوق يف امحنــزل للصــدقة، نضــع فيــن مــا 
 وذلك عند الفجـر، وكلمـا وجـد  أمامنـا   ً  -وإن ق  -تيس ر مر امحال

 مر أبواب اخلري بفعنا إلين ما جتم ع يف الصندوق.
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 رمضان -8
 مع القرآن:
ا بيننــا كلمــا بهــ  ســؤال يــرتبب كثــريً  تمها يف رمضــان؟:كــم هتمــة ســتس

علينـــــا رمضـــــان، بـــــ  إنـــــك جتـــــد الواحـــــد منـــــا يتســـــابا مـــــع إهوانـــــن يف عـــــدب 
اخلتمــات الـــ  ســـيستمها، فـــكن ســـ لتن محــاذا يفعـــ  ذلـــك؟ أجابـــك  نـــن يريـــد 

 ُتصي  أك  قدر مر احلسنات.
 هـــارآن، بـــ  نـــزل لُيحـــ  قلوبنـــا، وميألـــيا هلـــذا نـــزل القـــ أهـــأل...

  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؟!
  محاذا يقرأ اإلنسان؟! وه  يُعقـ  أن يقـوم امحـرء  لقـراءة  :ؤالــالس

تهـــد يف فهـــم أن جيفيمـــا يقـــرأ، وبون  بلســـانن وحنجرتـــن بون أن يُعمـــ  عقلـــن
وكـــم كتـــاً  يقـــرأه النـــاس  امحعــك امحـــراب مـــر الإلمـــات الـــ  تقـــع عليهــا عينـــاه؟!

 بون فهم معانين؟.
 العت  الَاحل:

 

أفـراب اتتمـع،  أومجـس هللا عـز وجـ  بصـلة الـرحم لتقـوو الـروابد بـ 
د الواحــد وألن رمضــان هــو شــهر الــ  واإلحســان ويتحقــا مفهــوم املســ
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ـــــــــام هبـــــــــذا العمـــــــــ ، وأن نإـــــــــون امحبـــــــــابر ف ـــــــــا أن جنتهـــــــــد يف القي  يرعلين
وإن أعجـــ  الطاعـــة  ـــواً  لصـــلة  »..:مجـــلس هللا عليـــن وســـلمذلك...قال بـــ

الرحم، حىت إن أهـ  البيـت ليإونـون فجـرة فتنمـو أمـواهلم، ويإثـر عـدبهم إذا 
 مجحيح املامع الصرري.«اتوامجلو
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 رمضان -9
 :مع القرآن

ة القرآن هـو ُتصـي  احلسـنات فقـد لبحثنـا إن كان اهلدف مر قراء
 ها وقتًـا طـوياًل. ولإـر اعر أعمال أهرو أكثر  واً  منن و  يستررق أب

ومـا  ،أمر القرآن  ري ذلك فلقـد أنزلـن هللا ليإـون وسـيلة للهدايـة والتريـري
األجــر والثــواب امحرتتــب علــس قراءتــن إ  حــافزًا يشــحذ مــة امحســلم لإــأل 

تفــع مــر هـــالل هــذا اإلقبــال  إلميـــان امحتولــد مـــر يقبــ  علــس القـــرآن فين
 الفهم والت  ر، فينصلح حالن ويقرتب مر ربن.

ز ابنن علس مذاكرة بروسـن مـر هـالل ومثال ذلك: األب الذي ُنف   
ــا أن هدفــن مــر هــالل رمجــده هلــذه املــواخز هــو  رمجــد املــواخز لــن... يقيًن

الإتـــاب بون  انتفـــاع ابنـــن  محـــذاكرة، ولـــيا مقصـــده جمـــرب جلوســـن أمـــام
 مذاكرة حقيقية.

وهلل امحثــ  األعلــس، فأنــن ســبحانن نــب عبــابه ويريــد هلــم اخلــري أنــزل 
ولإــأل يســتمر  إلــيهم هــذا الإتــاب الــذي جيمــع بــ  الرســالة وامحعجــزة...

ومر مث  يستمر انتفاعهم  ا ُند ن هـذا الإتـاب مـر تريـري  ،تعاملهم معن
انـــت احلـــوافز الإثـــرية الـــ  ك  يف باهلهـــم يـــدفعهم لســـلود طريـــا اهلـــدو؛

بهم وُتببهم يف بوام اإلقبال عليـن ومنهـا أن هلـم بإـ  حـرف يقر ونـن تُر   
 عشر حسنات.
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  ييــر الــبع  أن مجــالحن يف نفســن فقــد كــاف  لنيــ   :ؤالــــالس

الشـاربير، و  يفإـر إ  يف نفسـن،  ريه مـر رضا هللا عز وج ، فيرتد بعوة 
وذلـك يف عرضـن لقصـة أمجـحاب السـبت  ولقد ب   القرآن هطـ  هـذا الفهـم

عراف.. اذكر ما يؤكـد هـذا امحعـك مـر اآلايت مـع تعليـا خمتصـر األيف سورة 
 عليها.

 العت  الَاحل:

ا فاســتمع هــ  تريــد أن ُتيطــك العنايــة اإلهليــة مــر كــ  جانــب؟..إذً 
ضـا   »: مجـلس هللا عليـن وسـلمإىل ما قالن احلبيب امحصطفس  مـن لـاد مَر

 رواه أمحد.« محا حد جلَ فإذا جلَ افتتَ فيهاَ   َيوا يف الر 
ابتـــــــن مراعــــــاة ليروفـــــــن، يوعليــــــك أن ختتــــــار التوقيـــــــت امحناســــــب لع

مجـلس ولالستفابة كذلك مر هذه الرمحة اإلهلية أطول فرتة ،إنـة...قال 
ما من منلم َعود منلتا فحدالأ ك  صلا لليه مـبعون »: هللا علين وسلم

شياا ك  صلا لليه مبعون ألف ملَ ل  ألف َملَ حد ميناا الكن لاد
بح  واخلريا: الثمر. ،رواه الرتمذي« الكان له خَرف من اجلنا احد ََح
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 رمضان -10
 مع القرآن:

ـــ ة الـــ  تراعـــأل الفهـــم قـــد يقـــول قاخـــ : لنجعـــ  القـــراءة اهلابخـــة امحت ني
ري رمضــان، أمــا هــالل هــذا الشــهر فينبرــأل أن ننتهــز فرمجــة والتــ  ر يف  ــ

 فنقرأ أك  قدر ،إر مر القرآن... ،عمال فينمضاعفة  واب األ
..نعــم، رمضــان فرمجــة عييمــة لالنطالقــة القويــة، وذوق حــالوة اإلميــان 
مـــر هـــالل القـــرآن ..نعـــم، رمضـــان يصـــلح كنقطـــة بدايـــة محـــر يشـــإو عـــدم 

أمـا أن يإـون التعامـ   وجوب مة ور بة يف التعام  مـع القـرآن بتـدبر وع ـر..
قـــة تبحـــ  عـــر األجـــر فقـــد، ومـــر مث    تراعـــأل مـــع القـــرآن يف رمضـــان بطري

اهلدف الذي نرجـوه فهـذا معنـاه أن نيـ  يف أماكننـا نـدور يف حلقـة مفر ـة، 
فقـــراءة القـــرآن بفهـــم وع ـــر ينبرـــأل أن تصـــاحبنا طيلـــة العـــام، بـــ  إن احلاجـــة 
إليهــا لتشــتد أكثــر وأكثــر يف شــهر رمضــان  عتبــار أنــن فرمجــة جيــدة ومنــا  

 إلميــــان، ولـــنعلم مجيًعـــا أننــــا لـــو هتمنـــا القــــرآن يف مناســـب إلحيـــاء القلـــب 
رمضـــان هتمـــة واحـــدة.. بـــتفهم وع ـــر فـــكن أ رهـــا، والثـــواب امحرتتـــب عليهـــا 

 أفض  مر عشرات اخلتمات بدون فهم وع ر. - ش ية هللا -سيإون
  حقيقــة ينبرــأل علــس كــ  مســلم «..النامجــر هــو هللا» :ؤالـــالس

الإثـــري مـــر آ ر هـــذه احلقيقـــة يف  أن يعتقـــدها ويُـــوقر هبـــا، ولقـــد ظهـــر
 سورة التوبة..اذكر آيت  تؤكدان عليها مر السورة مع تعليا خمتصر.
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  العت  الَاحل:

 

فضــــ  هللا عــــز ليــــوم انتصــــر امحســـلمون علــــس اليهــــوب بيف مثـــ  هــــذا ا
هللا »وجـ ، وذلـك بعــد مـا ي ســوا مـر كــ  الـراايت األرضــية، ورفعـوا رايــة 

 .«أك 
نعيشــها نــرو جــراح امحســلم  قــد انتشــرت يف   ويف هــذه األايم الــ 

كــ  مإــان يف العــامل، فهـــ  لنــا أن نعمــ  علـــس ُنصــرة هــؤ ء، وأن نرفـــع 
كبـري أن يفـا   أُكا  الضراعة إىل هللا عز وج  الذي هو أك  مـر كـ 

ير يف كـــ  مإـــان، وأن يإشـــا  مهـــم وكـــرهبم، عـــر إهواننـــا امحضـــطهد
 عيد هلم حقوقهم امحسلوبة؟!يو 
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 رمضان -11
 مع القرآن:

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 ســريع القــراءة وإر أقــرأ 
 القــرآن يف  ــالل، فقــال: ألن أقــرأ البقــرة يف ليلــة ف ببرهــا وأرتلهــا أحــب  

 كما تقول.  مر أن أقرأ إىل  
  هتــذوا القــرآن هــذ  الشــعر، و  تنثــروه »ومــر ومجــااي ابــر مســعوب: 

نثر الـدق ، وقفـوا عنـد عجاخبـن وحركـوا بـن القلـوب و  يإـر هـم أحـدكم 
 «مر السورة آهرها

ويقــول ابــر القــيم:   شــألء أنفــع للقلــب مــر قــراءة القــرآن  لتــدبر والتفإــر، فكنــن 
ات العـارف ..فلو علـم النـاس مـا يف قـراءة القـرآن جامع ملميع منازل السـاخرير، ومقامـ

 لتدبر  شترلوا هبا عر كـ  مـا سـواها، فقـراءة آيـة بتفإـر هـري مـر هتمـة برـري تـدبر 
 وتفهم.
  اذكر مر هالل قراءتك وتدبرد للجزء احلابي عشـر  :ؤالـــالس

 ـــالل آايت تـــدل علـــس أن هللا عـــز وجـــ  قريـــب مـــر عبابه..يـُن صـــرهم، 
 تجيب بعاءهم.ويسمعهم، ويس
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  العت  الَاحل:

فلســــــــط  يف وضــــــــع مجــــــــعب، ونتــــــــا  أهلنــــــــا فيهــــــــا إىل شــــــــىت أنــــــــواع 
امحســـاعدات، وإىل الـــدعاء الشـــديد.. فلنجتهـــد يف ذلـــك بومـــا، ولـــتإر لنـــا 

نــد اإلفطــار، ولنجعــ  بعــوة يوميــة باخمــة ألهــ  فلســط  وحبــذا لــو كانــت ع
 نون علس ذلك الدعاء.و ب يؤم  األ
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 رمضان -12
 رآن:ع القم

لك القــــــرآن هــــــو  يــــــ  كمــــــا أن امحــــــاء هــــــو  يــــــ  األرض، فإــــــذ
ــــع »:مجــــلس هللا عليــــن وســــلمالقلوب...قــــال  ــــرآن ربي اللهــــم اجعــــ  الق

وكمـا أن األرض ُتتـا  لـدوام تـدفا امحـاء إليهــا  ،والربيـع: الريـ  «قلوبنـا
ها للقـــرآن ضـــعر مـــر، كـــذلك القلـــوب ُتتـــا  إىل بوام تلتُنبـــت وتُزهـــر وتُث
 ويُزهر ويُثمر. لينبت فيها اإلميان

فعلينا أن نإثر مر أوقات قراءتنا للقرآن، و  يإر هم أحـد  بلـوغ 
آهـــر الســـورة أو املـــزء، بـــ  لـــيإر مـــن أن يفهـــم مـــا يقـــرأ، وأن يتـــ  ر بـــن 

 ــ مَ  َأْحَنــَن اُْلَــِدَِث ِكَتــاًًب مَُّتَشــاِِبًا ممثَــاِنَ تـَْقَشــِعرُّ ِمْنــهح جحلحــودح المــِذََن هللاح  ـَ
 .[23]الزمر: ََيَْشْوَن َرِبمحْم ُثحم تَِل ح جحلحودحهحْم اَلقـحلحوِبححْم ِكَا ِذْكِر هللاِ 

  جـــاء يف هتـــام ســـورة هـــوب  :ؤالـــــالسَلَلْيـــ َُّ ـــ ـــوًّ  ـمقح ََ ِمـــْن الَكح
ــِ  َمــا  ـحثـَباِــتح بِــِه فـحــَؤاَدَا اَلَجــاَ َا يف َهــِذِ  اُْلَــذُّ اَلَمْوِلظَــا  اَلِذْكــَرى  َأ ـْبَــاِ  الرُّمح

 .[120]هوب: لِْلتحْؤِمِن َ 

مــــا هــــأل التــــذكرة وامحوعيــــة الــــ  محلتهــــا ســــورة هــــوب للرســــول عليــــن 
 الصالة والسالم، وألمتن مر بعده؟!

  العت  الَاحل:
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ة الفجر إىل ما بعـد شـروق الشـما بربـع سـاعة علـس امللوس بعد مجال

األقــ  يف امحســجد، ومجــالة الضــحس بعــد ذلــك لننــال الثــواب العيــيم الــذي 
حـ  َنَـر    من قعد يف مَو»: مجلس هللا علين وسلمبشر  بن رسول هللا 

مــن صـــوأ الَـــبح حـــد َنـــبح ركعــال الضـــحا   َقـــو  ك  خـــنًا ففـــر  لـــه 
 .رواه اإلمام أمحد« ن زبد البحرخمثااي  اللو كا ت أكثر م

مجــلس هللا عليــن هللا  رســول وعــر عاخشــة رضــأل هللا عنهــا قالــت:  عــت
فلــم َلــ ح   فقعــد يف مقعــد -أال قــا  الغــداأ -مــن صــلا الفجــر»يقــول:  وسـلم

ـــذكر هللا حـــد ََـــلي الضـــحا أربـــع )مل يتحـــدل   ـــد يا اَل بشـــي  مـــن أمـــر ال
 أهرجن أبو يعلأل.« لهركعا  خرج من ذ وبه كيَو اللدته أمه   ذ   

أي امحإـان الـذي تصـلأل  -ها أن جتلا يف مسجد بيتهـافل أما امحرأة
 لتنال هذه امحثوبة. -فين  لبيت
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 رمضان -13
 مع القرآن:

ديـــد النشـــاط، وهتي ـــة امحـــرء للـــدهول إىل الوضـــوء لـــن بور كبـــري يف جت
.. وكلمــا كــان لقــا    لقــرآن يف مإــان هــاب:  الســوادالقــرآن، وكــذلك 

 ذلك أبعس للفهم والت  ر. كان
يف امحسـجد فســمع بعــ   مجــلس هللا عليـن وســلمولقـد اعتإــا رسـول هللا 

ربــه فــو  أ  كن كلكــم منــاج» جيهــرون  لقــراءة فإشــا الســرت وقــال: نأمجــحاب
  «اا ال  َرفـــــــــع بعضـــــــــكم للـــــــــا بعـــــــــم ًبلقـــــــــرا أَـــــــــؤذَن بعضـــــــــكم بعًضـــــــــ

 . رواه أبو باوب
–هــال يف امحســجد فلنبحــ  عــر مإــان هــاب: يف امحنــزل أو ركــر 

 فنقرأ فين القرآن. -قدر امحستطاع
  ُتــــد ت ســــورة الرعــــد عــــر ميــــاهر كثــــرية للقــــدرة  :ؤالــــــالس

 اإلهلية امحطلقة.. اذكر  ال ة منها مع ذكر اآلايت ال  بلت عليها.
  العت  الَاحل:

أحــ  النــاس كا هللا أ فعهــما الأحــ  »: مجــلس هللا عليــن وســلمقــال 
جـــ  مـــرالر تدخلـــه للـــا منـــلما أال تكشـــف لنـــه  اخلتـــا  كا هللا لـــ  ال 

ــ ــه جوًلــكربــاا أال تقضــا لنــه دًَن ن أمشــا مــع أخــي خاا ال اا أال تمثــرد لن
رواه « املنــلم يف حاجــاا أحــ  كام مــن أن ألتكــف يف املنــجد شـــهرا..
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 الط ار.

فلنجتهـــد يف القيـــام هبـــذا العمـــ  الصـــا .. أن نُـــده  الســـرور علـــس 
أاته رجــ  حسـر امحيهــر والثيــاب يف مسـلم، ولنتــذكر أن أحـد الصــاحل  

مـر أنـت؟ فقـال لـن: أ  السـرور الـذي أبهلتـن علـس أهيـك  :ق ه فسـ لن
 يوم كذا...

 وأبواب إبهال السرور واسعة ولو حىت بقطعة حلوو.
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 رمضان -14
 مع القرآن:

أكثرالا مـن تـوالأ القـرآن يف بيـوتكما » :مجلس هللا علين وسلمقال 
تنــع للــا فـإن البيــت الــذي تكثـر فيــه تــ والأ القــرآن َكثـر خــن ا اَل

أهلــها الرضــر  املوئكــا الت جــر لنــه الشــيات ا الكن البيــت الــذي   
ضــيذ للــا أهلــها الْتجــر  املوئكــاا  َحقــرأ فيــه القــرآن َكثــر شــر ا اَل

.. فلنجعــ  لبيوتنــا حيــاً  ق وابــر أش شــيبة[از ]رواه عبــد الـر « الرضــر  الشــيات 
 .اتالثمر  كبريا مر تالوة القرآن لننعم هبذه

كــان أبــو هريــرة يقــول: البيــت الــذي يُقــرأ فيــن القــرآن كالبيــت الــذي فيــن 
   1).القرآن كاحُلش  فين   يُقرأ  امحصباح، والبيت الذي

  ـــالس ُ يــت ســورة النحــ  بســورة الــن عم محــا تضــمنتن مــر  :ؤالـ
مر هــذه اميــاهر كثــرية وألــوان عديــدة لــن عم هللا علــس عبــابه.. اذكــر عشــرً 

 ا.تهكما وربت يف السورة، مع بيان اآلايت ال  تضمن  النعم
  العت  الَاحل:

 وث أقنـم للـيهن: مـا  قـَ مـا  قـا »: مجلس هللا علين وسلمقال 
  هللا مـــن صـــدقاا فتَـــدقواا ال  لفـــا رجـــ  لـــن مظلتـــا ظحلتهـــا ك  زاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
: هو امحإان الذي جتتمع فين القاذورات واألجناس.  1)  احُلش 
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اا ال  فــتح رجــ  للــا  فنــه ًبب دكم هللا لــ ًّ تعــاا ِبــا لــ اا فــالفوا َــ  

فلنجاهـد ]مجـحيح املـامع[ « النـاس ك  فـتح هللا لليـه ًبب فقـر منولا َنو 
أنفسنا حىت نتسلا خبلا العفو عمـر أسـاء إلينـا، ونتـذكر فضـ  العفـو عمـر 

شــهد هللا علــس ذلــك العفــو لعلــن يعفــو لنظلمنــا لنعفــوا عــنهم بــنفا راضــية، و 
بُّـــــوَن َأن َـمْغِفـــــَر هللاح عنـــــا  ـــــَفححوا َأَ  رِح َْ ـــــوا اَلْلَي ْعفح ـــــمْ  اَلْليـَ وألن [ 22]النـــــور: َلكح

النفــــوس قــــد يصــــعب عليهــــا ذلــــك، فمــــا أمجــــ  اســــترالل ذلــــك الشــــهر يف 
 ترويضها علس هذا اخللا.
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 رمضان -15
 مع القرآن:
كن أحنـن النـاس قـرا أ مـن » :مجلس هللا علين وسلممن توجيهاته 

كن أحنـن النـاس قـرا أ الـذي كذا قــرأ ».«كذا قـرأ القـرآن َتحـ ن فيـه
 «.اتلوا القرآن الابكوا فإن   تبكوا فتباكوا» «.هللارأَت أ ه َيشا 

يف اسـتثارة امحشـاعر وهتي ـة  فالتباكأل والتحزن مع القراءة لن بور كبري
القلـب للتجــاوب مــع اآلايت... فلنفعــ  ذلـك حــىت نقــرتب مــر هــدفنا. 

 ا.ا فشي ً أ  وهو الت  ر  ا نفهمن فيزباب اإلميان، ونيا القلب شي ً 
ـــــن، قـــــال حذيفـــــة بـــــر ا ليمـــــان: اقـــــر وا القـــــرآن ُنـــــزن، و  جتفـــــوا عن
 وتعاهدوه، ورتلوه ترتيال.

  ا عـــــر القـــــرآن، وومجـــــفتن ُتـــــد ت ســـــورة اإلســـــراء كثــــريً  :ؤالــــــالس
  ومجـــــاف كثـــــرية، وبينـــــت بوره، وومجـــــفت حـــــال مـــــر يتعامـــــ  معـــــن تعـــــامالً 

ا.. اذكـــر آيـــة مــر آايت ســـورة اإلســـراء ُتــد ت عـــر بور القـــرآن يف مجــحيحً 
ذكر كذلك اآلايت ال  بينت فع  القرآن وأ ره فيمر يتعامـ  معـن اهلداية، وا

 ا.مجحيحً  تعامالً 
  العت  الَاحل:

هــ  كتبــت ومجــيتك؟ قبــ  أن جتيــب عــر هــذا الســؤال عمــ  معــأل هــذا 
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صــلا هللا لليــه أن رســول هللا  -رضــأل هللا عنهمــا -عــر ابــر عمــر احلــدي :

يلتــ  ك  مـا حــذ امـرل منــلم لــه شـي  َوصــي فيـه َبيــت ل»قــال:  المـلم
ليلــة منــذ  عــت  ، وقــال ابــر عمــر: مــا مــرت علــأل  «الالصــيته مكتوبــا لنــد 

 مجي .و قال ذلك إ  وعندي  صلا هللا لليه الملمرسول هللا 
ويف هـــذه الومجـــية يإتـــب الواحـــد منـــا مـــا لـــن ومـــا عليـــن مـــر أمـــوال، 
ويإتــب فيهــا كــذلك ومجــاايه ألهلــن وأو به، وكيــا ينيمــون احليــاة مــر 

 بعده.
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 انرمض -16
 مع القرآن:

الرتتيــ  لــن بور كبــري يف اســتثارة امحشــاعر، ومــر مث  حــدول التــ  ر، علــس 
  لتـدبر والـتفهم حـىت يثمـر زايبة اإلميـان يف أن يإون ذلك الرتتيـ  مصـحو ً 

ـــإن »: صـــلا هللا لليـــه المـــلم قـــال القلـــب. حنـــنوا القـــرآن مصـــواتكم ف
د القرآن حننً   ]رواه الدارمأل[.« االَو  اُلنن ََ 

التــــ  ر: القــــراءة مــــر  ب،ــــا يســــاعد كــــذلك علــــس ســــرعة اســــتجالو 
ــــه المــــلمامحصــــحا.. قــــال  هللا  لبــــهمــــن َمــــرم  أن »: صــــلا هللا للي

 ]مجحيح املامع الصرري[.  « الرموله فليقرأ يف املَحف

صـلا هللا واملهر  لقراءة لـن أ ـر معـروف يف اسـتدعاء التـ  ر.. قـال 
لن  حنـن الَـو  َتغـ  ما أذن هللا لشي  كتا أذن »: لليه الملم

 ]مجحيح املامع الصرري[.« ًبلقرآن جهر به

  هللا عز وج  هو الرمحر الرحيم: وقد جتلت  :ؤالــالس
اذكر  ال ة مر هذه  .. مياهر كثرية لصفة الرمحة اإلهلية يف سورة مرم

 امحياهر مع اآلايت ال  بلت عليها.
   العت  الَاحل: 

كلكم راما الكلكم »قوق هامجة الزوجة واألو ب هلم علينا ح
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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 

 ]متفا علين[« الهي منؤاللا لن رليتها..

علــــس تــــوفري الطعــــام والشــــراب وســــاخر مقصــــورًا ومفهــــوم امحســــؤولية لــــيا 
ََ هــو تــربيتهم علــس ا ســتقامة علــس أمــر هللا النفقــات بــ  األهــم  ــ ــْر َأْهَل اَلْأمح

َها َمَوِأ اَلاْصمَثِبْ َلَليـْ  [.132]طن:  ًِبل

ورمضـــــان فرمجـــــة عييمـــــة للجلـــــوس مـــــع الزوجـــــة واألو ب، ومتابعـــــة 
أعمـــاهلم، وشـــحذ ممهـــم، وا شـــرتاد معهـــم يف اإلجابـــة عـــر األســـ لة، 

 والقيام  ألعمال الصاحلة.
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 رمضان -17
 القرآن: مع

وأهـأل عر عمرو بـر شـعيب عـر أبيـن عـر جـده قـال: لقـد جلسـت أ  
الــَنعم، أقبلــت أ  وأهــأل، وإذا مشــيسة مـــر  رجملســاً مــا أحــب أن يل بــن مُحـــ

جلـوس عنــد  ب مـر أبوابــن.. إذ  صــلا هللا لليـه المــلممجـحابة رسـول هللا 
 ذكــروا آيــة مــر القــرآن فتمــاروا فيهــا حــىت ارتفعــت أمجــواهتم فســر  رســول هللا

ا قــــد امحــــر وجهــــن، يــــرميهم  لــــرتاب ويقــــول: مرضــــبً  مجــــلس هللا عليــــن وســــلم
ا ِبذا أحهلكت اخمم مـن قَـبلكم ًبخـتوفهم للـا أ بيـائهما » مهو اي قَو

الضرِبم الكت  بعضهم ببعما فتا لرفتم منـه فـالتلوا بـها المـا جهلـتم 
 رواه أمحد[.]«فردال  كا لامله

منـــاراً كمنـــار الطريـــا، فمـــا ويقــول عبـــد هللا بـــر مســـعوب: إن للقـــرآن 
فإ لـوه  -أو قال ُشب ن علـيإم -عرفتم منن فتمسإوا بن، وما يشبن عليإم

 إىل عامحن.
أن نقــا عنــد   -حــ  نقــرأ القــرآن -معــك ذلــك أنــن   جيــب علينــا

كـــ  كلمـــة أو آيـــة   نعـــرف معناهـــا وُنـــاول معرفتـــن، بـــ  يإفينـــا الفهـــم 
لقـــراءة مـــر امحصـــحا الـــذي اإلمجـــايل العـــام مـــر اآلايت، وإن تي ســـرت ا

هـا ونعمـت، ألن ذلـك   جيعـ  مشن معار الإلمات الرريبة فبنوي ها
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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  تتحـدل ســورة األنبيـاء  ستفاضــة عـر ميــاهر عديـدة لقيوميــة  :ؤالـــالس

 علــس هلقــن وقربــن مــنهم، وســرعة اســتجابتن هلــم.. اذكــر  ال ــة ميــاهر تبــ  هــذا هللا
  امحعك مع ذكر اآلايت الدالة عليها.

  العت  الَاحل:
َُتــول ظــروف الــبع  مــر امللــوس مــع الزوجــة واألو ب بصــفة منتيمــة  قــد

ومتابعتهم.. ومع ذلك تبقس هنـاد أوقـات جتتمـع فيهـا األسـرة كلهـا يف رمضـان  
سـرة ع يف القيام  تابعة أفراب األاإلفطار والسحور.. فلننتهز هذا ا جتما  كوقت

 وشحذ ممهم.
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 رمضان -18
 مع القرآن:

القرآن هطاب مر هللا عز وج  لعبابه أمجعـ .. هـذا اخلطـاب يتضـمر أسـ لة 
ـتحْم كِْن َأْصـَبَح َمـاؤحكحْم فَـْورًاعلينا أن جنيب عليها مث  قول تعاىل:  ْتِـيكحْم  قحْ  أَرَأـََْ فََتـن سم

ويف القـرآن أوامـر للتنفيـذ السـريع علينـا  .هللا رب العـامح فيجيـب: [ 30]امحلـك: ِبَاٍ  ممِعـ ٍ 
ََ اخْلَلـــا :أن نقـــوم هبـــا مثـــ  قولـــن تعـــاىل فنســـبح، وفيهـــا  [1]األعلـــس: َمـــبِاِح اْمـــَم رَباِـــ

 .تعيذ  هلل منهاحدي  عر املنة علينا أن نس ل هللا بلو ها، وحدي  عر النار فنس
كان أش و كنت أقرأ القرآن بعد مجالة الصبح ك  يوم،   :يقول حممد إقبال

مـــاذا أمجـــنع؟ ف جيبـــن: أقـــرأ القـــرآن، وظـــ  علـــس ذلـــك  ـــالل  :يـــرار، فيســـ لي
، ف جيبن جواش، وذات يوم قلت لن: ما  لك نسنوات متتاليات يس لي سؤال

ا، مث   مينعــك ذلــك عــر احــدً  و اي أش تســ لي نفــا الســؤال، وأجيبــك جــوا ً 
ت أن أقــول لــك: اي ولــدي اقــرأ القــرآن  بإعـابة الســؤال مــر  ــد؟ فقــال: إ ـا أر 

ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القـرآن وأقبـ  عليـن، فإـان مـر  ك نن نزل إليك.
 أنواره ما اكتسبت، ومر برره ما نيمت.

  ـــــالس ــــور تت كــــد حقيقــــة  :ؤالـ    وهــــأل أننــــا  هلل مهمــــةيف ســــورة الن
ـــن فهـــو  نن، وكـــ  فضـــ  منـــن ســـبحا حمـــ  نفســـنا، وأن كـــ  عمـــ  مجـــا  نؤبي

عصمة منـن.. اذكـر آيتـ  مـر السـورة تؤكـدان هـذا  معصية   نفعلها فهأل حم 
  امحعك مع تعليا خمتصر.



 

 

46                    
  العت  الَاحل:

مــــــــر أهــــــــم األعمــــــــال الصــــــــاحلة الــــــــ    تتــــــــوافر إ  يف أايم 
 صـــلا هللا لليـــه المـــلم قـــال رســـول هللا« تفطـــري الصـــاخم »الصـــيام.. 

َح مــن أجــر مــن فمثمــر صــائتً » ــنق ــه   َ ــه مثــ  أجــر ا فــن أ  ا كــان ل
لو قمنا هبـذا العمـ  الصـا ، فحبذا  ]مجحيح املامع الصـرري[.« االَائم شي ً 

 وحبذا لو كان للفقراء وامحساك .
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 رمضان -19
 مع القرآن:

القـرآن عنها: إن أ ساً يقرأ أحـدهم  هللا قي  للسيدة عاخشة رضأل
صــلا هللا قــر وا ومل يقــر وا، كــان رســول هللا »يف ليلــة مــرت  أو  ــال ً، فقالــت: 

يقوم ليلة التمام فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء  لليه الملم
  مير آبيـة فيهـا استبشـار إ  بعـا هللا تعـاىل ور ـب، و  ميـر آبيـة فيهـا ختويـا 

 .]رواه أمحد[« إ  بعا واستعاذ

ولنتجـاوب مـع  اصـلا هللا لليـه المـلمفلنفع  مث  ما كان يفعلن رسولنا 
القراءة فكذا وجد  موضع تسبيح سبحنا، وموضع استرفار استرفر ، وموضع 
بعـــاء بعـــو ، وعنـــد آايت النـــار نســـتعيذ  هلل مـــر شـــرها، وعنـــد آايت املنـــة 

 نتشوق ونطلب أن نإون مر أهلها.
  عــر فرعــون وأنــن رأو آايت مبصــرة   النمــســورة  ُتــد ت :ؤالــــالس

ومع ذلك مل يؤمر، ويف نفا السورة جند  ،علين السالمتدل علس مجدق موسس 
َمل إــة ســب  تــري آايت مبصــرة تــدل علــس هللا الواحــد فتــؤمر.. ولقــد بــ  القــرآن 
السبب لعدم إميان فرعون، والسبب إلميـان ملإـة سـب ..اذكر اآلايت الـ  تـدل 

 علس ذلك.
  

  احل:العت  الَ
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إطعــــام الطعــــام..  ب عيــــيم مــــر أبــــواب اخلــــري  فــــ  عنــــن الإثــــري مــــر 

َحــرى ظاهرهــا مــن »: صــلا هللا لليــه المــلمالنــاس.. قــال  كن يف اجلنــا فرفــاً 
ملـــن  -محـــر هـــأل اي رســـول هللا؟ قـــال:»قـــالوا: « ًبتنهـــا الًبتنهـــا مـــن ظاهرهـــا

 [.]رواه أمحد «أتعم المثعاَا الأتاب الكوَا الصلا ًبللي  الالناس  ياَ

فلــنطعم كلمــا ســنحت الفرمجــة بعضــاً مــر أمجــدقاخنا كمــا كــان يفعــ  
ألن أمجـــــع  ســـــاً مـــــر »يقـــــول:  رضـــــأل هللا عنـــــن الصـــــحابة.. كـــــان علـــــأل

أمجــــحاش علــــس مجــــاع مــــر طعــــام أحــــب إىل مــــر أن أهــــر  إىل الســــوق 
 «.اشرتي نسمة ف عتقها



 

 

49                    

 رمضان -20
 مع القرآن:

، ونقـرأ برتتيـ ، عندما نإثر مر قراءة القرآن، ونداوم عليهـا كـ  يـوم
ولـــــو بصـــــورة  -ومـــــر امحصـــــحا، وبصـــــوت مســـــموع، ونفهـــــم مـــــا نقـــــرأ

ونتجاوب مع اخلطاب القرآر.. فكن هذا مر شـ نن أن يسـتثري  -إمجالية
حليــات يــتم فيهــا التــ  ر آبيــة أو آايت مــر  -امحشــاعر، وســت ا اذن هللا

هـذه  القرآن هالل القراءة.. هذا الت  ر معناه بهول النور إىل القلب يف
 نذاد؟!آاللحية، وزايبة اإلميان فين.. فماذا نفع  

علينــا أن نســتثمر هــذه الفرمجــة أطــول فــرتة ،إنــة مــر هــالل تإــرار 
اآليــة أو اآلايت الــ  أ ــرت فينــا، و  ننتقــ  عنهــا إىل  ريهــا طامحــا وجــد 
التـــ  ر، فـــكن هـــدأت امحشـــاعر وهـــا التـــ  ر انتقلنـــا إىل اآلايت األهـــرو 

 ا.يدً ا جدمنتيرير ع رً 
  احليـــاء ُهلــا عيـــيم نبـــن هللا عــز وجـــ ، وهــو شـــعبة مـــر  :ؤالــــالس

، ولقـــد جتلـــس هـــذا اخلُلـــا وظهـــرت العديـــد مـــر نشـــعب اإلميـــان واـــرة مـــر اراتـــ
مــع الفتــات  يف ســورة القصــ .. اذكــر  لليــه النــوَميــاهره يف قصــة موســس 

  مر القصة  ال ة مياهر خللا احلياء.

  العت  الَاحل:
 عـــز وجـــ  يف كتابـــن وعلـــس لســـان رســـولن  إلحســـان إىل أومجـــا  هللا
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ــ  َ» :املــار ]متفــا «  حهوصــيين ًبجلــار حــد ظننــت ك ــه مــيورم مــازا  جَب
ورمضــــان فرمجــــة عييمــــة للقيــــام هبــــذا العمــــ  العيــــيم، وامحبالرــــة يف  عليـــن[.

  .اإلحسان إىل املار بشىت الصور
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 رمضان -21
 مع القرآن:

يـــد وتإـــرار مجلـــة واحـــدة محـــدة نصـــا لـــو قيـــ  لـــك: عليـــك أن تقـــوم برتب
ساعة ماذا سيإون شعورد وأنت ترببها؟ فما  لك لو قي  لك كررها ساعة 

أن  -أهــأل -أتــدري ا ستشــعر  لضــيا الشــديد والتــ م و..أو ســاعت .. يقيًنــ
يــربب آيـــة  -عــدة ســـاعات -ظـــ  ليلــة كاملـــة مجــلس هللا عليـــن وســلمرســول هللا 
ِْبحْم فَــِإَّنمح واحــدة  ََ أَ ــَت اْلَع َِــ ح اُْلَِكــيمح ِكن تـحَعــذِا  ْم ِلبَــادحَا اَلِكن تـَْغِفــْر َْلـحـْم فَِإ ـمـ
فقـد اسـتحوذ معناهـا علـس عقلـن  !يرببها  حـ  إرابتـن واهتيـاره[ 118]امحاخدة: 

 ومشاعره.
..فلنإــرر تلــك اآليــة الــ  نتــ  ر هبــا وُنــر نقــرأ القــرآن، ولــنعلم أنــن كلمــا  

هـذا معنـاه اسـتمرار تـدفا النـور واإلميـان إىل  كرر ها وُنر يف حالة الت  ر فكن
 تدب  احلياة يف جنباتن.مث  القلب، ومر 

    يف سورة الروم ولقمان هناد العديد مر اآلايت الـ   :ؤالــالس
تتحدل عر ب خ  وجوب هللا وأنن اإللن احلا الواحد الذي   شـريك لـن و  

هـــذه الـــد خ  مـــع اآلايت  لـــن، و  مجـــاحبة، و  ولـــد.. اذكـــر  ســة مـــر نــد  
  الدالة عليها.
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  العت  الَاحل:

ين  إذا بهلت العشـر األهـرية مـر  مجلس هللا علين وسلمكان مر هد 
رمضـــان ا عتإـــاف يف امحســـجد، وا جتهـــاب يف العبـــابة.. فلنجتهـــد يف 

ا ا كلًيــــالقيـــام هبــــذا العمــــ  امحبــــارد، فــــكن مل نســــتطع أن نعتإــــا اعتإافًــــ
ا وحبذا لـو كـان يف ليـايل العشـر أو الـوتر منهـا لعـ  ا جزخيً فليإر اعتإافً 

 .نفحات ليلة القدر تصيبنا وُنر معتإفون يف امحسجد
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 رمضان -22
 مع القرآن:

عــر عبــاب بــر محــزة قــال: بهلــت علــس أ ــاء رضــأل هللا عنهــا وهــأل تقــرأ: 
 َِـتحو نَـا اَلاَلقَـاَ  َلـَذاَب النم ا، فجعلـت فوقفـت عنـده[، 27]الطـور: َفَتنم هللاح َلَليـْ

تعيــدها وتــدعو، فطــال علــس  ذلــك فــذهبت إىل الســوق، فقضــيت حــاج  مث 
 جعت وهأل تعيدها وتدعو..ر 

إن تربيد اآلايت ال  تؤ ر يف القلب لوسيلة عييمة يف بنـاء اإلميـان 
 صــــلا هللا لليــــه المــــلموترســــيسن، ولقــــد كــــان هــــذا هــــو هــــدو النــــ  
 .ومجحابتن الإرام.. فلنقتد هبم لعلنا نقرتب منهم

 إن التشبن  لرجال فالح    وتشبهوا إن مل تإونوا مثلهم    
بفهـم  -ولنجتهد يف قراءة القرآن يف هذه األايم األهرية مر رمضان

ر كـــأل نـــربب اآليـــة، ونـــدعو ولننتيـــر بلهفـــة حليـــات التـــ   -بـــاد  وترتيـــ  وت
 ونبإأل..
  يف سورة فـاطر جـاء األمـر اإلهلـأل  :ؤالــالس َُـَّهـا النمـاسح اذْكحـرحالا  اَي َأ

وُتـــد ت الســـورة عـــر الإثـــري مـــر ن عـــم هللا علـــس [ 3]فـــاطر:   ِْعَتـــَت هللِا َلَلـــْيكحمْ 
  منها مع اآلايت الدالة عليها. اعبابه.. اذكر  سً 
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  العت  الَاحل:

لنحــذر مــر اخللطــة والإــالم، وكــ  مــا يقطــع علينــا هلوتنــا  هلل عــز 
 وج  وُنر معتإفون.
تإــاف: قطــع العالخــا عــر اخلالخــا فحقيقــة ا ع :يقــول ابــر رجــب

 لالتصال خبدمة اخلالا.
اسـتناباً إىل رأي   1)ولأهت امحسلمة أن تعتإا يف مسـجد بيتهـا 

مسـجدها،  ا تـالزم فيـناألحناف يف جواز ذلك، ولتقتطع مر يومها وقتًـ
 وتقب  فين علس هللا عز وج .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
فيـن، وحبـذا لـو كـان امحقصوب مر مسـجد البيـت: امحإـان الـذي ختصصـن األهـت للصـالة   1)

 ا يإفأل لصالهتا.  بتً مإا ً 
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 رمضان -23
 مع القرآن:

: هــذا مقــام أهيــك عــر مســروق قــال: قــال يل رجــ  مــر أهــ  مإــة
متيم الداري، لقد رأيتن ذات ليلة حـىت أمجـبح أو كـاب أن يصـبح يقـرأ آيـة 

ـــــوا مـــــر كتـــــاب هللا، يركـــــع ويســـــجد ويبإـــــأل  َْ َحِنـــــَ  المـــــِذََن اْجرَتَحح َأ
َماُِلَاِ  َمَواً  َّممَْياهحْم اَلَ َاْتحح  ْم النميِاَ اِ  َأن  مَْعَلهحْم َكالمِذََن آَمنحوا اَلَلِتلحوا ال

 [.21ية:  ]املا َماَ  َما َلْكحتحونَ 

ــْوََ َـَقحــوَح النمــاسح وقــرأ عبــد هللا بــر عمــر ســورة امحطففــ  حــىت بلــأل  َـَ
، ومل يستطع قـراءة مـا بعـد [  6]امحطففـ :  ِلَربِا اْلَعاَلِت َ  فبإأل حىت  هر 
 هذه اآلية.
  اذكـر اذكر اآلية ال  ع رت هبـا هـالل قراءتـك للقـرآن، و  :ؤالــالس

  امحعك اإلميار الذي تولد لديك يف حليات الت  ر.

  العت  الَاحل:
   قال حممد إقبال: كر مـع مـر شـ ت يف العلـم واحلإمـة، ولإنـك

 يف السحر. ترجع بطاخ  حىت تإون لك أن ة
إن األن  هلل عز وج  لـن أ ـر عجيـب يف اسـتجالب الرمحـة، ونـزول 

اإلهــال  يف القلــب، فــكن كــان الســإينة، وإجابــة الــدعاء، وزرع بــذور 
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ذلــك عنــد الســـحر )آهــر الليــ   كـــان ُتصــي  هــذه الثمـــار أشــد، فقـــد 
ســ ل باوب ج يــ  عليهمــا الســالم فقــال: اي ج يــ ، أي الليــ  أفضــ ؟ 

وقـــــال « اي باوب، مـــــا أبري إ  أن العـــــرش يهتـــــز عنـــــد الســـــحر»قـــــال: 
حمــ  ا خمزونــة ُتــت العــرش، هتــب عنــد األســحار فت)إن هلل رًنــ :ســفيان

 .األن  وا سترفار 
 فه  لنا أن ن ر إىل هللا يف هذه الليلة وك  ليلة؟!

ــــا الســــابقة وهنــــرع إىل ا ــــراب يف الســــحر  ــــا أن نتــــذكر ذنوبن هــــ  لن
 ، ونإتب إلين بدموعنا رساخ  ا سرتحام وا عتذار؟!!أنينناُنسمع هللا 
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 رمضان -24
 مع القرآن:

اآلايت مــر كــ  جوانبهــا مدارســة آايت القــرآن تعــك التعــرف علــس 
 مر علم وأحإام ومعان إميانية، وأسباب  للنزول، وأعمال تدل عليها..

قــال عبــد هللا بــر مســعوب: كــان الرجــ  منــا إذا تعلــم عشــر آايت مل 
 هر والعم  هبر.يجياوزهر حىت يعرف معان

فليإر ذلك بأبنا ح  ُنف  القرآن.. ولـيإر لنـا يف شـهر رمضـان 
ريقـــة الصـــحابة، فن هـــذ بضـــع آايت ونـــتعلم مــــا ســـورة نبـــدأ نفيهـــا بط

تجـاوز هـذه اآلايت لس األعمـال الـ  تـدل عليهـا، و  نفيها، ونتعرف ع
 إ  إذا قمنا بتنفيذ ما بلت علين مر أعمال.

  يف قصة مؤمر آل فرعون يف سورة  افر ييهر  :ؤالــالس
قومن وعلس هدايتهم، وهوفن عليهم،  سبوضوح مدو حر  الداعية عل

آايت  يب قب  الرتهيب يف ذلك.. اذكر  اللستسدام أساليب الرت وا
 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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هــــو إن أ لــــب مــــر يف القبــــور قــــد فاجــــ ه امحــــوت: إمــــا يف الطريــــا و 

يســــري، وإمــــا وهــــو بــــ  أهلــــن وأمجــــحابن، وإمــــا وهــــو  خــــم علــــس فراشــــن، 
ـــــــرحالٍج وإمـــــــا....  ـــــــتحْم يف بـح نـْ ـــــــْو كح ـــــــْو ح اَلَل َحـــــــْدرِككُّمح اْلَت ـــــــا َتكحو حـــــــوا  َنَت َـْ َأ

 والسعيد مر استعد هلذا اللقاء احلتمأل وجتهز لن. .[78]النساء: مَُّشيمَدأٍ 
نفعلــــن قبــــ  أن فلنفإــــر يف هــــذا األمــــر، ولنبحــــ  عمــــا ينبرــــأل أن 

 يفاج نا امحوت.
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 رمضان -25
 مع القرآن:

لــــيا هنــــاد تعــــارض بــــ  مدارســــة القــــرآن وبــــ  الــــتالوة اليوميــــة، 
د الطاقـــة وُتيـــأل القلـــب، ل ـــوميـــة هـــأل الـــ  تزيـــد اإلميـــان، وتو فـــالتالوة الي

ا، وتدلــن علــس أعمــال مجــاحلة قــد تإــون  اخبــة وامحدارســة تزيــد امحــرء علًمــ
نفيـذ هـذه األعمـال هـو وجـوب الطاقـة والقـوة عنن، وأهـم ضـامر يضـمر ت

 .راءة اليومية بتفهم وترتي  وتباد  الدافعة امحتولدة مر الق
يقـول عبــد هللا بــر عمـر: لقــد عشــنا برهـة مــر بهــر ، وأحـد  يــؤا اإلميــان قبــ  

فنـتعلم حالهلـا وحرامهـا، وأمرهـا  مجلس هللا علين وسلمالقرآن، فتنزل السورة علس حممد 
 ينبرأل أن نقا علين منها. وزجرها، وما
  ـــــالس يف ســــورة الشــــورو تبــــدو بوضــــوح ميــــاهر اإلرابة  :ؤالـ

وأنـــن مـــا شـــاء هللا كـــان ومـــا مل يشـــ  مل  ،وامحشـــي ة اإلهليـــة الإونيـــة النافـــذة
  اذكر  ال ة مياهر هلذا امحعك مع ذكر اآلايت الدالة عليها. يإر؟

  العت  الَاحل:
خنا ومعارفنــا، ونتسيــ  أمنيــاهتم لنتــذكر مــر مــات مــر أقاربنــا وأمجــدقا

اول أن لو عـابوا للـدنيا.. مـاذا سـيفعلون؟! ونسـج  تلـك األمنيـات وُنـ
 ندم وقت   ينفع فين الندم.نقوم هبا ألنفسنا حىت   ن
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 رمضان -26
 مع القرآن:

ِكنم يف َخْلِذ النمـَتااَلاِ  تقول السيدة عاخشة: محا نزلت هذه اآلية: 
[ 190]آل عمـران:  ِ  اللمْيِ  اَلالنـمَهاِر َ اَيٍ  خحالِن اخْلبَـابِ اَلاَخْرِا اَلاْخِتوَ 

، قام يصلس، ف اته بالل يُؤذنن  لصـالة، مجلس هللا علين وسلمعلس الن  
فرآه يبإـأل، فقـال: اي رسـول هللا، تبإـأل وقـد  فـر هللا لـك مـا تقـدم مـر 

ن  المــا اااي بـو ا أفـو أكـون لبـداً شـكورً »ذنبـك ومـا عهـر، فقـال: 
ــــَتااَلاِ  اَلاَخْرِا   أبكــــي القــــد  ــــ   للــــام الليلــــا  ــــِذ النم ِكنم يف َخْل

مث قـال: [ 190]آل عمـران:  اَلاْخِتَوِ  اللمْيِ  اَلالنـمَهاِر َ اَيٍ  خحالِن اخْلبَـابِ 
 ]رواه ابر حبان[.« َ  ملن قرأ هذ  ا اي  ُث   َتفكر ِباال »

  آايت تب  حال نفر مر املر يف سورة األحقاف  :ؤالــالس
عند استماعهم للقرآن وكيا سارعوا إىل قومهم يصفون هلم القرآن.. اذكر 

  مجفت  مر هذه الصفات كما بينتها اآلايت.
  العت  الَاحل:

ــــ ــــنفا ُنتــــا  بوًم ا وُنــــر نســــري يف هــــذه احليــــاة إىل وقفــــات مــــع ال
 ُناســـبها فيهــــا علـــس مــــا مضــــس مـــر أعمــــال.. وُُنصـــأل عليهــــا الــــذنوب

 وأوجن التقصري، مث نسارع  لتوبة إىل هللا.
لقــد هــا احلســاب يــوم القيامــة علــس قــوم بققــوا احلســاب مــع أنفســهم 
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يف الـــدنيا، فلـــنإر مـــر هـــؤ ء ولنإثـــر مـــر تلـــك امللســـات الـــ   لـــو فيهـــا 

ا  لتقصـــري، فمعرفـــة الـــداء وا عـــرتاف بـــن نصـــا  نفســـنا لننتـــزع منهـــا اعرتافًـــ
 لتوبة.الدواء، والندم هو جوهر ا
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 رمضان -27
 مع القرآن:

مجـــلس هللا عليـــن القـــرآن أفضـــ  وســـيلة تزيـــد حـــب هللا يف القلـــب.. قـــال 
أ  مـــن اشـــتاق كا هللا فلينـــتتع كـــوَ هللاا فـــإن مثـــ  القـــرآن  »: وســـلم
 ]رواه الديلمأل[« راب منَ أي القت فتحه فاح رلهجكتث  

ت الـــ  و،ـــا ميإـــر حلـــب هللا يف القلـــب مـــر هـــالل القـــرآن: تتبـــع اآلاي
وإمداباتـن  تتمثـ  يف تـوايل نعمـنوالـ   ،تتحدل عر مياهر حب هللا لعبـابه

لعبـــابه، وتســـسري الإـــون هلـــم، وســـعة عفـــوه ورمحتـــن، وحلمـــن وســـرته وإمهالـــن 
 ، وهطابن الوبوب امحطم ر الذي ياطب بن عبابه.ةللعصا

فحبــــذا لــــو تتبعنــــا هــــذه امحيــــاهر هــــالل قراءتنــــا للقــــرآن، واجتهــــد  يف 
 القلب معها. جتاوب

  اذكــر  ســة مــر ميــاهر حــب هللا لعبــابه واآلايت  :ؤالــــالس
  الدالة عليها مر هالل قراءتك للقرآن.

  العت  الَاحل:
 مجيــعهنــاد جمــا ت كثــرية  اســبة الــنفا تتنــاول حيــاة امحســلم مــر 
منهــا جوانبهــا، علينــا أن نقــا أمــام كــ  جانــب مــر جوانبهــا، ونقتــبا 

 ركها.أوجن التقصري لنتدا
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 هذه املوانب هأل: 

 عبابات املوارح كالصالة والصيام واألعمال الصاحلة البدنية. -1
 عبابات القلوب: كالشإر والص  والرضا. -2
معامجـــــــأل املـــــــوارح: كالتقصـــــــري يف الصـــــــالة، وكـــــــكطالق البصـــــــر والريبـــــــة  -3

 والنميمة.
 معامجأل القلوب: كاحلسد والررور واإلعجاب  لنفا. -4
 .ر: كحا الوالدير والزوجة واألو بحقوق اآلهري -5
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 رمضان -28
 مع القرآن:

يقول احلسر البصري: إن هذا القرآن قد قرأه عبيـد ومجـبيان   علـم هلـم 
ِكتَـاب  َأ ـَْ ْلنَـا ح بت ويلـن، ومل أيتـوا األمـر مـر أولـن. قـال هللا تعـاىل: 

بـمرحالا آاَيتِـِه اَللِيَـتَـذَكمَر أحال  ََ محَباَرا  لاَِيدم ومـا   : [29 ،]لـحو اخْلبَـابِ ِكلَْي
مــا هــو نفــ  حروفــن  -وهللا -تباعــن لعلمــن، أمــااتــدب ر آايتــن إ  

وإضاعة حدوبه، حىت إن أحدهم ليقول: وهللا لقد قـرأت القـرآن  
.. قـد وهللا قـد أسـقطن كلـن، مـا رُخـأل اكلن ومـا أسـقطت منـن حرفًـ
قـرأ ، وإن أحـدهم ليقـول: وهللا إر ألالقرآن لـن يف هلـا و  عمـ 

. مــىت  ةالســورة يف نـََفــا. مــا هــؤ ء  لقــراء و  العلمــاء و  الورعــ
 هللا يف الناس مث  هؤ ء.  أكثر كان القراء يقولون مث  هذا؟! 

  امحعاملة علس قدر امحعرفة.. هذه القاعدة تيهر  :ؤالــالس
بوضوح يف تعاملنا مع هللا عز وج ، فنحر   نعاملن  ا يليا جباللن 

  نعرفن، اذكر آية مر سورة احلشر تؤكد هذا امحعك.   ألننا
  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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ـــنعم، وأشـــركنا معنـــا علينـــا هـــالل هـــذا ال شـــهر، وحبـــذا لـــو كتبنـــا هـــذه ال

 الزوجة واألو ب.
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 رمضان -29
 مع القرآن:

فـــ كرم  رضـــي هللا لنـــهنـــزل رجـــ  مـــر العـــرب علـــس عـــامر بـــر ربيعـــة 
، فجــاء الرجــ  صــلا هللا لليــه المــلمعــامر مثــواه، وكلــم فيــن رســول هللا 

، مـا يف وابايً  مجـلس هللا عليـن وسـلمإلين فقـال: إر اسـتقطعت رسـول هللا 
العـــرب أفضـــ  منـــن، ولقـــد أربت أن أقطـــع لـــك منـــن قطعـــة تإـــون لـــك 

ك، نزلــــت اليــــوم ســــورة . فقــــال عــــامر:   حاجــــة يل يف قطعتــــولعقبــــك
ـــونَ أذهلتنـــا عـــر الـــدنيا  ـــْم يف َفْفَلـــٍا مُّْعِرضح  اْقـــرَتََب لِلنمـــاِس ِحَنـــاِبححْم اَلهح

ان فعـ  القـرآن هإذا كان تعاملهم مـع القـرآن.. وهإـذا كـ ..[ 1]األنبيـاء:
 فيهم.
  لـــك هنــاد آايت كثـــرية تعرفنـــا  هلل عـــز  :ؤالــــالس

ُ
يف ســـورة امح

وجــ  وأنــن علــس كــ  شــألء قــدير.. اذكــر  ال ــة ميــاهر تؤكــد هــذا امحعــك 
 مع اآلايت الدالة عليها.

  العت  الَاحل:
مـــر مجـــور الشـــإر: ســـجوب الشـــإر والثنـــاء علـــس هللا وشـــإره علـــس 

، ومــر مجــور الشــإر كــذلك: اإلكثــار مــر محــد ن عمـن الــ  أنعــم هبــا علينــا
 هلل الـذي يسـر لنـا الصـيام والقيـام هللا، وكذلك إهرا  زكاة الفطـر امتنـا ً 
 وساخر األعمال الصاحلة ال  قمنا هبا.



 

 

67                    

 رمضان -30
 مع القرآن:

لنستمر يف قراءة القرآن بعد رمضان بـنفا الطريقـة الـ  كنـا نفعلهـا 
ب  لتلـــك القلـــوب حيـــاة ر بنـــا، فـــكن أيف رمضـــان، فـــالقرآن هـــو  يـــ  قلو 

 ا هلذا الري  امحبارد.حقيقية فما علينا إ  أن جنعلها تتعرض بومً 
مثــــ  القــــرآن المثــــ  النــــاس كتثــــ  اخرا »جــــاء يف احلــــدي : 

الالغيــــثا بينتــــا اخرا ميتــــا هامــــدأا كذ أرمــــ  هللا لليهــــا الغيــــث 
َـا حـد فاهت  ا ُث َرم  الواب  فتهت  التربـوا ُث   َـ ا  َرمـ  أالد

نتهــا المعــاَ   ــرج هللا مــا فيهــا مــن َز تبــذر التنبــت اَل هــو  باْتــاا الَيح
كـ  ذلــك أهــأل  «النـاس الالبهــائما الكــذلَ فعــ  هــذا القــرآن ًبلنــاس

احلبيب سيتحقا  شـي ة هللا إن أحسـنا التعامـ  مـع القـرآن، وأكثـر  مـر 
 اللقاء بن.
  ـــالس ــقــال تعــاىل:  :ؤالـ ــَو ِك م ذِْكــر  لاِلَْع لَِتــْن َشــا َ ِمــْنكحْم أَن  الَِتَ  كِْن هح
ـــتَِقيمَ  شـــرط عـــدة مجـــفات للقـــرآن وكـــذلك  يف هـــات  اآليتـــ [ 28، 27]التإـــوير:  ََْن

 أساس مر شروط ا نتفاع بن.. وضح ذلك؟!
  العت  الَاحل:

اإلكثــار مــر ا ســترفار.. فلعلنــا نإــون قــد أُعجبنــا بــبع  أعمالنــا 
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ر  يف بعــ  األعمــال، ولعلنــا هــالل هــذا الشــهر، ولعلنــا نإــون قــد قصــ

ا يف أنفســنا ونســينا أن هللا عــز وجــ  هــو ســبب كــ  نإــون قــد ظننــا هــريً 
 هري قمنا بن.

ُثحم َأِفيضحـوا ولنتذكر أن ا سترفار بعـد الطاعـة هـو بأب الصـاحل  
 [.199]البقرة:  ِمْن َحْيثح َأفَاَا النماسح اَلاْمتَـْغِفرحالا هللاَ 
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 أما بعد..
 أهأل..
رمضان قـد مضـس فـكن هللا معنـا يف رمضـان ويف  ـري  إن كان
َقــــارمضـــان  وإن كــــان رمضــــان قــــد [.. 73]طــــن:  اَلهللاح َخــــْن  اَلَأبـْ

أهــم مــا قصــدت إليــن  أيــدينا، ولعــ  مضــس فــكن القــرآن مــازال بــ 
ا جيعلنـــا جديـــدً  هـــذه الورقـــات هـــو أن نتعامـــ  مـــع القـــرآن تعـــامالً 
ه احلــــالوة أكــــ  نتــــذوق حــــالوة اإلميــــان مــــر هاللــــن، لتبقــــس هــــذ

ع ــــوض لنــــا عــــر  يــــاب رمضــــان فلنــــداوم علــــس القــــراءة اليوميــــة 
  -، وترتيــ م، وتبــاد  ه  وذلــك بــتف -مهمــا كانــت ظروفنــا -آنللقــر 

آليـــــة الـــــ  جتاوبـــــت معهـــــا ، ولنـــــربب ا-كمـــــا تعـــــوب  يف رمضـــــان
زباب هبـا إميـا ً، فيسـتمر تيـار احليـاة يف التـدفا لقلوبنـا، مشاعر  لن

ََ إىل هللا بتلــــك القلــــوب احليــــة ونســــتمر يف الســــري  اَلَأنم ِكَا رَباِــــ
 [.42]النجم:  اْلتحنتَـَها

واحلمـد هلل الـذي هـدا  هلـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـو  أن هـدا  
  هللا.

 


