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،ملمة

مقدمة

أماوالمرسين، الأنياء أشرف على واللام والصلاة لئه الحمد 
..يعل.

الحقواكواصي اكافع العلم نثر في الفاصالة ذلأوق\ت فاغتائ 
المجمؤعهالأا الكرام لقرائهأ تقدم أن الساناا ءمجلة و يعليب 

^١٤٣٣٠لعام رمضانية(( ررنفحات المنتخب 
وكتاباتالمتقل.مين لف الكتب من ْسرع المجمؤع وهدا 

عبادةعلى ليقبل همته ثحل، قي للقارئ زاذا ليأكون المعاصرين، 
قال:ه الرسول فإن ودراية، بفقه الكريم الشهر هذا في ربه 

—سببه الخير وهدا الدينا،ر١،، في يفقهه حيرا به الله يرد ومن 
لمقاصدوالفهم الوحيين لنصوصي بفقهه الملم أن — أعالم والله 

ينالوأولوياتها، لأنواعها والإدراك التصور وحسن العبادات، 
وأشرفالأعمال، وحير المط-او_،، وأمنى الأجور، أقمل 

•سيل وأيسر جهل• بأقل المراتجا، 
رتهنماة>؛ؤئرر تعالى: قال كما القرآن شهر رممان كان ولما 

آلهدظين ونمو ؤآكا؛أ، هد«يى< اكJثان مد آنزل أقزئ 

ةءة<رسمان ين معاؤة ص ،  ٦٨٨٢دواْالخارى، 



n همانة١ نفحات
UJ نث

المجمؤع،هذا في وافر ضيب القرآن تدبر لبيان كان 
النفس،وزكاة القالب، لهلهارة مفتاح وتدبره الله كتاب فهم لأن 

الهداة.عالي الثبات وأساس 
علىأشرف الذي اليان مجلة في والدراسات،، البحوث وومركر 

سوالمقصد الهدف يحقق أن إلى يتطي المجمؤع هذا إعداد 
يتء؛لالحيزال ولا اربينات،؛، الرمفاني ومشروعه توي الإصداره 

سوذلك القادمة الإصدارات في والارتقاء التهلوير س مزيل إلى 
والصونالشكل في الكرام القراء وآراء اقتراحات تام خلال 

buhooth@albayan. CO. ukالبريين هذا على 

هذامثل في المقالات جمع طيعة أن إلى التييه المهم وس 
والإضافةبالحذف المقال أصل في التصرف تستدعي المجمؤع 

الجديد.السياق ح لتتتاب الحاجة قدر 
الخطى.ؤيدد الجهود في يبارك أن المولى ماثلتن 
وسلم.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى 







^ئ هيمحي 

ماكرآن ١-الوصية 
ثقبمهياز ين الزيز همد الثيح اسماحة 

الملمنس يراه من إلى ياز، بن الل صد بن الرين صد من 
منؤإياهم وأءاذني المؤمنين، صائم سيل وبهم بي الله ملك 
•آمين والضالين ^-٠؛ المغضوب ْلريق 

وشيأوصيكم . . بعد. أما وبركاته، الله ورحمة عليكم سلام 
التدبرمع ونهازا ليلا مها والإكثار العفليم القرآن تلاوة عر بالإئال 
منالمحدرة لااقالوب المهلهرة العظيمة لمعانيه والتعقل والتفكر 
هدايةالقرآن أنزل سحانه الله فإن والثيءلان، الهوى متابحة 

العباد،لجم؛ع ورحمة ومرشدا ومعلما وندينا ويشينا ومجوعنلة 
أعرفيومن الناجي المحيد فهو بهداْ واهتدى به نمك فن 
بمدى^١٧ ٥١هتدا ون  '•تعالى الله قال • الهالك الشقي فهو عنه 
ثئإة جوامأ ت تعالى وقال ٩[ ]الإّراء؛ ءاه عه لق 

قدآلثاس ؤقأةا ت تعالى وقال [ ١٩ج؟ا< وتن دء 
ئبمةتئدى آيقدوو ق تآ ؤثدآء ؤذهآ تن ثيؤثه ■؟٠^٢ 

ءاثؤإللخ؛كث هد ؤءل ت تعالى ونال [ ٠٧]بوني: إتثرمحزه 
النبيعن الصحيح الحديث وفي [ ٤٤]كك؛ ه و،ؤكاء هدر> 



ر*ضانء4شمحات 

الهدىب اش كتاب أولهما يقلين فيكم تارك ارإثي ' قال أنه بمئآ 
اللكتاب على فحث ، يهءأ وتمسكوا الك كتاب فحالوا والثور 
تاركْلتي الوديع؛ حجة في خفه في ه وتال فيه، ورغب 

ه؛وقال ،، كتاب يه اءأصمتم إن تضلوا لن ما فيكم 
وءلهلأ'أأ٠الهمأن تعلم عن ررحيركم 
أوالمقبملحان يغدوإلى أن يحب ^٢ ١٠لأصحابه؛ وقال 

يامما فقالوا: رحم؟ أوتطع إثم غير م كوماكين يثامحين فهأتي 
المجدإلى يغدوأحدكم أفلا تال: ذلك، نحب القه رصول 
وثلاثمن؛اهتين، حيرله الله كتاب في أويقرأآيتين فيعلم 

منأعدادمن ومن أربع، من له حير ورح ثلاث، من له حير 
فيوالترغيب القرآن فضل في والأحاديث والأتان 

هوالتلاوة من والمقصود معلومة. كثيرة وتعليمه وتعلمه تلاوته 

Iتعالى تال كما ذلك بمقتضى العمل ثم ني ١٠٠١١والتعقل اكدبر 
وئال[ ٢٤]يحمد: أةثالهآه ي( ثق أةّ ألمءاك يممتجعي >اؤأةد 

 ;_J_ ومحأئو؛ةئن ص ؤقة جو ه وت اقي

(٢٤٠٨)ميم )١( 
(.١٢١٨)ملم )٢( 
<.٤٧٣٩المنادي))٣( 
(,٨٠٣ملم))٤( 



__بييييو 

ريكمكتاب تلاوة إلى ~ الله رحمكم — فبادروا [ ٢٩]ص؛ ألأفه< 
الكريموالقرآن _. Jbوالمجالس الأوقات وعمارة معانيه وتدبر 

وصلبه تمسلن من الذي المتمم وصراحله المتن الله حيل هو 
الدنيافي ثقي عنه أعرض ومن كرامته دار ؤإلى الله إلى 

اللهكتاب عن يمدكم ما — الله رحمكم — واحذروا والأحرة. 
منأشبهها وما والمجلات المحق من ذكرْ عن ويثغلكم 

طاليةإلى الحاجة دعته وما نفعها. من أكثر محررها الش الكتب 
قدرعلى وليقتصر مخصوصا، وقتا لذلك فليجعل ذلك من شيء 

وقئايتلوه ممن وسماعه الله كتاب لتلاوة وليجعل الحاجة 
قلبهأمراض بذلك ؤيداوى ربه، كلام فيه تمع ي مخصوصا 

والعهلاءوالني للضر المالك ومريئه خالقه ؤناعق على يه ؤيتعين 
.سواْ؛، رب ولا غيره إله لا والمح 

إةء0 

(.٢٤٩ه،)م باز ين المزي همد الملامة فتاوى مجمهمع 
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محفوظمترو ذكن ٢— 

قءئف؟السعدي لرح٠ن ١J'ءياالشخ للعلامة 

هالْانمالت أئمميزه أم ثإة ١^ وا محن تحار: قال 
عديدة:فوائد على الأية 

مخلوق.غير الثه كلام القران أن الأورت 
قولهمن مأخوذ وهدا خالقه, عر عار تمار الله أن ت الثانية 

فكونهالعليم، العزيز الله من جبريل به نزل فإنه أإيؤ_يم ^^]^١ 
يدلمحدْ من أيما وكونه الله، علو عر يدل الئه عند من نازلأ 
نموته.من ونمت لال٠تكاام صفه الكلام فإن الله، كلام أنه عر 

نمارأحبر حيث شأنه، وعلو قدره ورقة القرآن عفلمة • الثالثة 
ذللث،يكل ولم وحفظه إنزاله تور الذي أنه أخبر بما الأية هده في 
خلقه.من أحد إر 

أمورمن إليه العباد يحتاج ما كل عر مشتمل القرآن أن الرابعة؛ 
معنىفإن والباطة٠ الظاهرة الأحوال ومن الدين وأمور الدنيا 

إليهيحناجون ما لكل وتنبيههم العباد لتندكير متضمن أنه الذكر: 
عرمشتمل فإنه كذلك والأمر ومصالحهم متافعهم به وتتحلى 

بحيثوأشمله وجه أكمل عر ومصالحهما والدنيا الدين أمور 
جميعلهم لامآتقاْت إرشاده عر ومشوا بتدكترْ الخلق تذكر لو 



حثمن القرآن هي اش أكثر ولهدا • الشرور ٣-،؛ ولاندفت الأمور 
ازفعت.لمعاسه والتدبر والتفكر شيء كل في به الاهتداء ■كلى العباد 

تالتالية الفائدة المعنى هذا على ؤيترتب 

وشرقاله رفعة كان به وتذكر بالقرآن محام من أن وهي ت الخامة 
كتعارت قوله أول وبهيا وثناء ذم وحن وفخرا 

عليه.واستقام به تذكر لن ورفعة شرف ت أي ولميك؛إ< 
نفعاصاحبه على مجد ولا مفيد عير يغيره التذكير أن ت المادسة 

ناقضهما أن علم المناع لجمع التذكير مادة أنه وتقرر ثت إذا لأنه 
المفيدةواللام بالألفح أتى ولهذا • الوصف هذا بضد لهو وخالفه 

.والعموم للأستغراق 
المستقيمةوالفهلر الصحح العقل يوافق بما أتى أنه المائعة; 

معاكسولا للمحسوس مناقض ولا مخالف شيء فيه فليس 
لأنوالخق والميزان والقهل للعدل مفاد ولا الممح للقياس 

فهلرهمس تقرر ما العباد يذكر الذي هو والذي ذم؛، سماه الله 
والهيالخر عر والخث الخق من الصحيحة وعقولهم المليمة 

كمحرإر تهتدوا ولم مجملا عرفوه ما لهم مدم فهو الشر عن 
الفطروتزكوا الأذهان وتتفتق العمول تزداد فبه تفاصيله. من 

ءموافقةكتاب المعنى هذا في تيمية ابن الإسلام ولثيح 
المحيحه.للنقل الصريح العقل 
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شيطانيقربه أن يمكن فلا إنزاله حال بحفغله تكفل الله أن • الثامنة 
الأمنالقوي به نزل بل بغيرْ، أويختلط ؤيتقص، فه محيزيد ذغيرْ 

أكملهو الدي الذكي الزكي قف محمد الرسول ئلب على -بمريل 
>ؤؤداوبيانه قرآنه لرسوله وصمن الإطلاق، على الخلق قلوب 

ثانوه.٥^١ ]ن م قت»ائؤ. ة|ع مأثث 
اللهفأكمله وتقرر، نزل ما بعد يحفظه أيصا الئه وتكفل اكامعة 

علىالأمة لهد0 واستحففله العمة، عباده على به وأكمل تعالى 
عليه.وائتمنهم به ووكلهم وأئمتها، علمائها طبقات اختلاف 

العصمةلهم الله صمن الدين ~ دأزكياوْ عدوله حمل قرن فكل 
ولافيها تغيير لا طرية غضة ومعانيه ألفاظه ~ اتفاقهم عند 

قيضمنه شيء إخراج أو فيه شيء إدخال أراد من وكل نديل، 
هذاتويؤيد حفثله، من وهذا ؤيحفثله عنه يذب، من الله 

عليهاشتمل ما وصدق صدقه أدلة من هذا أن العاشرة! الفائدة 
وأنهأنزله بانه أحبر تعالى فإنه قحآ محمد وهو به حاء نى وصدق 

صدقهعلى وبرهائا هذاآية قمار تعالى الله أخثر كما فوح له حاففل 
.، الواقع بذلك يشهد كما به حاء ما وصحة 

)صمأ0(القرآنية، ني الربانية الموامب 



^ئ 1سممح 

القرآنأوصاف - ٣ 
هءدفؤبن اللاص اكح لأعلأ«ة 

ثشثء ثشئا كقا ثثدث ص زد ؤمحُ تعار: قال 
دلمّإك جإمحدهم ؤص م محقم ءئثويك< أ$.؛0 جرئ يته 
هائهمن قم ثا أئة ر؛قلفي ؤبمن دث^اء من م، ث؛نيى أهو هدى  ٠٤٥^',آؤ 

المنزلالحديث أحن بتفخيم يؤذن الجلالة باسم الجملة افتتاح 
بالخبرالجلالة اسم عن الإخبار ثم عفليم، أعفلم هو منزله بأن 

علىدلالة ويفيد • ■ ■ وتحقيقه الحكم تقوية على يدل الفعلي 
وفيتعار، بالله الكتاب تنزيل اختصاص أي• الاختصاهى، 

ير:كما بيانها الله، لكتاب أوصاف خمسة الأية 
الأول:الوصف 

حليثاالقرآن وسمي • ■ الخبر• أحن أي: الحديث، أحن أنه 
وأماوالوعيد. والوعد الأمم أخبار من عليه اشتمل ما بعفن ياصم 

محقآالشي كان لما فإنه ونحوهما ونهي أمر من الإنشاء من فيه ما 
ونهيه,الله أمر عن إخبار أنه إر آل للناس مبلغه 

تحار:كقوله كثيرة موامحع في حديثا القرآن سمي وقد 
أحنالقرأن كون ومعنى [، ١٨٥]الأعراف: بميم ■ءي"يثإ 

اشتملما أفضل على اشتمل لأنه الأخبار أفضل أنه الحدث 



رمضانيةثتحات ٢ !
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الإيمان،لأصول والجامعة النافعة المعانى من الأحبار عليه 
والكائنات،العوالم عظم على والشيه والاستدلال، والشرح، 
وامتدعاءالأداب، وبث والحقل، الإنسان، تكوين وعجاتب 

وبلاغةألفاظه فصاحة ومن الحق، والاستدلال لينظر الحقول 
منمدمجه لما مصدقا كونه ومن الإعجاز، حد البالغين معانيه 
علىاستشهاد الله إلى إنزاله إستاد ونى عليها، ومهيمنا الله كب 

•والذكر الأحبار محاسن ينهاية العليم نزله حيث حسنه 
الثانيالوصف 

والاستفادةوتلاوته، قراءته مراد كلام مجمؤع ت أي كتاب، أنه 
كتاباالكلام جعل فإن الزمان مز على حجة ليقي بكتابته مأمور منه، 

علىبحففله والاهتمام ؛تنسيقه والعناية الكلام ٥^، أهمية يقتضى 
يأمرm الله رسول كان كتانا القرآن الله ممى ولما . حالته 
فيالوحي من تنزل آية كل يكتبوا أن أصحابه من الوحي كتاب 

لأنالله، من أمر إلى اسادا أحواتها بين لها المعين الموضع 
قولهأولها ْن كثيرة مواصع في بكتابته الأمر إلى أشار الله 

أبمآ[وقوله]\ّ:  محلمءان هو 

[.VAVU]الواقة: ءه كف .ق ي ي0 
الثالثة:الصفة 

ألفاظهافصاحة في متماثلة أحزاوْ متشابهة أي: متشابه، أنه 



فمعانيه. . والضن. الشرف في متكافئة فهي معانيهاآ وشرف 
والمدقالحق على وابتنانها وأحكامها صحتها في متشابهة 
صلاحاوكونها الخصوم وتبكيتا الحجة من المحز ومصايفه 

والإصابةوالفصاحة الشرف في متمايلة وألفاظه ومدى. للناس 
ماأنمى ومعانيه ألفاظه قيغ بحيث المعاني من للأغراصى 

ونغلما،مفردات، العربية اللغة وهى للبشر لغة أشرف تحتمله 
هذاوفى يسله، بأني أن على بلغ لكل معجرا كان وبذلااث، 

الثلأمةمن الأعلى الهلرف Jالح القرآن آيات جمع أن إلى إشارة 
وأمامنها، آية كل حال يقتضيه ما بحب، ذللث، فى اوئة منوأنها 

لاختلافتابع فدللث، وقلتها الخصوصيات، كثرة في تفاوتها 
مهلابقتهالكلام بلاغة فان الأحوال، ومقتضيات، الممامات، 

الكلاممْلابقة هو البلاغة من الأعلى واللرف الحال، لمقتضى 
فيمتشابهة مجتمائلة القرآن فآيات، الحال، يقتضيه ما لجمحر 
فيوهو بالعلم أو ليقة بالالثلغاء من الذوق أهل لدى الحز 

تفاوت،عن يخلو لا ذللئ، فان البلح الكلام من لغيرْ مخالف، هذا 
فييدخل مما المحنى وط؛ بقيته، يثبه ألا مبلمر بعضه بالمر ربما 
مححدوأأم عو عند  Otص نؤ ألم»ايى >ؤأةلآ تعار؛ قوله 

والشاعرالبليغ فالكاتب، [، ٨٢]_; صكتهأه محسا فه 
وأيصابعضه، في صعقا من منهما أحد كلام يخلو لا الجيل 



n رْفانيةمأءارتا
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فيمتفاوتة قطنا منهما لكل تجد يل متهما احد أقوال تتشابه لا 
المعاني.وصحة والسلامة الحسن 

ؤيجوزكونهمقى، ■بمع • ومثاني مثاني، كونه الرابعة• الصفة 
فالقرآنالتكرير. معنى على يهللق الاحتمالين وكلأ مثنى، جمع 
بأنالأمة على امتنانا يتممن وهالا الأغراض. مكرر لأنه مثاني 

نفوسها،في أرمحخ مقاصده لتكون فيه مكررة كتابها أغراض 
تنبيهاأيضا ؤيتممن ٠ قبل من أمثالها فاته من وليمعها 

وأنهسماعه من الملل عدم وهي إعجازه، نواحي من ناحية على 
فيوحلاوة قبولأ تكررْ زاده أغراضه من غرض تكرر كلما 

الالقرآن! ه الله رسول وصف ولار المامعين. نفوس 
طالبأبي بن علي عن الترمل-ي رواه • الرد® كئرة على يخلق 

مرفوعا.

ثمربهم يخشون الدين جلود منه تقشعر أنه •' الخامسة الصفة 
قبلهالوصف على مرتب الوصف وهدا وقلوبهم، جلودهم تلين 
علىمشتمل وهو الأغراض، مثنى أي: مثاني، القرآن كون وهو 

فيوالروعة بالجلألة القرآن وصفح أولاها: جهات: ثلاث 
التيالموعغلة من الكثيرة اياته في لما وذلك محامحيه، قلوب 
تأثيرقوة آثار من لأنه كمال؛ وصف، وهو القالوب، منها توجل 
والحكمةالخهJاية أهل ن شأ يزل ولم النفوس، في كلامه 



يواجهإنما الكلام لأن كلامهم؛ من المقصود تحصيل على الحرهى 
.. . به العمل من مرجوة فواتي لحصول السامعون به 

أنهئسويى أؤ!ن ■جأهمد يته ءؤُئثأر • قوله اقتضى وقد 
الموسومةالمعان وص الجلود منها تقشعر معان على يشتمل القرآن 

امتثالعلى تبعث ورهبة وجلالة روعة النفوس في تشر التي بالجزالة 
وكنيوزواجرْ، القرآن قوايع س يتلقونه بما وعملهم له السامعين 

لأنالنفس؛ في والرمة الخشية انفعال تقارن بحالة ذلك عن 
فمعنىالانفعال، أثر من جلده اقشعر وحشي ارتيع إذا الإنسان 
والفهمالسماع فإن وفهمه، سمامه من تقشعر ^٥٤*^ 
كالذيسديدا تقبصا تقيض إذا الجلد، اقشعر ت يقال متقارنان 
إذاجالد0 اقشعر يقال ورعدته، الجد برد شدة عند يحصل 

عنكناية الجلود فاقشعرار وروعه، انزعاجه يثير ما رأى أو سمع 
غالبا.الجلد في قشعريرة تلزمه الذي القلوب وجل 

التيالروعة ت القرآن إعجاز وجوه من ررالشفاء® في عياض عد وقد 
لعلوعندتلاوته تعتريهم الش والهيبة سماعه عند سامعيه قلوب تلحق 
أمحبماؤؤ * تحالمح، قال ' سامعه يهابه أن شأنه س كلام كل على مرنته 

زقمحى ٥٤١-غسو ين ممثسيءا خثثا وآتثم -مل ء ١^٠١^< ئدا 
[.٢١]الحشر: لعلهم إلثامح0 ثئيبما ألأشق 

ثرئإذا يلخت النبي أصحاب رركان ت بكر أبي بنت، أسماء وعن 
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حلودهماا.وتقشعر أعيتهم تدمع الله نعتهم كما القرآن عليهم 
عتل١لمؤمتين قلوب لين الوصف هذا جهات من الثانية الجهة 

تواللين قطأ، سماعه من العارخى وجلها عقب أيضا سماعه 
قوله؛فى التي للمساوة صاد وهو والسرور، للقبول مستعار 

آياتسمع إذا ١^٠^٠ قإن دو تن هوهم لاقئنق جج 
جادْفيقشحر منه حذر ما ؤيتجنب ربه يخشى والتهديد الوعيد 

وعرضوذرح استبشر والوعد البشارة بايات ذلك عقب فإذا 
وعدالذي بالعمل متحلية ه نفمرأى الايات تلك، على أعماله 

رجاءوالخوف الوجل وانقلب ه نففاءلمأنتv بالئوابر عليه الئه 
القلوب.لين معي فذللث، وترئا، 

الرحمةمعاني من القرآن في ما القلوب ش اللين هذا سعث، ؤإنما 
تحار■نحوقوله هولة معانيهابالالموصوفة الايات في وذللث، 

بمفرآست إ0 أقه تخمؤ ين مثلؤأ أمسهثم عق أن/بجإ ألأيت قز 
معانيهاوالمرصوفة [، ٥٣]الزمر: ه ألتحم هواكوي_ إثم زليخ ألنمُ_، 

آلإة. أٌثردلا آمحم ٤؛،^ ط لا نحوؤيثبم١ب بالرقة 
فنفي علم وقد آ، ~٦٨٩٦]الزخرف: و»عكامأ ؛؛؛؛ ١٥ءامنؤأ 

مقاماتها.والرقة هولة وللمقاماتها للجزالة أن 
بينجمعه أعجوبة ت الوصف هذا جهات من الثالثة الجهة 
الرغبة،بتأثير ومرة الرهبة، بتأثير مرة ت المتضادين التاثيرين 



^ئ ^؛؛ييو 

وماجلاله يقتضيه ما على جايين ربهم معاملة في الملمون ليكون 
الجهتينبين الج«ع اقضاها الجهة وهده . ورحمته حلمه يقتضيه 

كونمع اللين، وجهة القشعريرة جهة وهما بهما المصرح 
ربهم،يخشون الذين وهم واحدا فريقا بالأمرين الموصوف 
آياتبعد الرحمة آيات تعاقب عند بالتاثرين وصفهم والمقصود 

قالوا:الكمال أهل من المحققين »إن الفخر: قال الرمة. 
طاشوا،الجلال عالم إلى نظروا إن الله جلال مدأ قي ائرون ان

ذكرتمحا فالأية اه. عاثواه الجمال عالم من أثر لهم لاح ؤإن 
آما.إليه أشرنا كما قوله: بحد لوقوعبما الحالتين لهم 
قولهفي بالوجل المؤمنين حال وصف على اقتصر فقد ؤإلأ 

يلتأممه يكن إدا أك ألإهزث ؤأه تعالى: 
محالكوالمقام بالقرآن، المؤمنين ناثر لبيان هتا فالمقام ٥[، 

القرآن.قراءة حالة غير فى الله من بالخشية المؤمنين على للثناء 

حلؤدهمين >ؤثم تعالى: قوله قي الجلودوالقلوب بين جمع ؤإنما 
اكفيكما الأخر عن الأمرين بأحد يكف ولم ألإه دم إك 

اقشعرارلأن بمئييى اقن جرئ يته • قوله في 
وروعتهاالقلوب وجل من إلا يكون لا عليها ءلارتة حالة الجلود 

القشعريرةتلك عقب الجلود لين وأما > الروعة تلك عن به فكني 
قدوذللث، اقشعرارها، قبل السامة حالتها إلى الجلود رجؤع فهو 



رمضاتةهحات و؛ع 
لنعليه فعطف الروعة، تلك،  JLnjأوتشاغل تناس عن يحصل 
كمابالذكر القلوب، اءل٠ئتان عن ناشئ خاص لين أنه ليعلم القلوب، 

وليس[ ٢٨]ارعي: آم ؛, ^١٠٤وألا تعارت ئال 
ولمالقشعريرة، قيل كانت، الش حاكها إر الجلود رجهمع مجرد 

القلوبؤلين أن قصد لأنه الجلود؛ لين عن القلوبؤ بذكر يكتم، 
الجلود.٠لاهر على أثر0 قلهر حش أعمها 

ليعدصميره عن وعدل ، الحديث، هوأحن آده وودؤ 
الأهمن ذكر بأنه لمدحه السابق اصمه إعادة عن وعدل المعاد، 

فيما أم^ بوظ والمراد الحديث،. أحسن بأنه مدح أن يعد 
موعظةذكر ما القرآن أن وذللث، والبشارة، الرحمة ذكر من آياته 

وبشارة.وترغياأ_إ أعقيه إلا وترهييا 
محش:وهزه لضمين وه يحرف وىةه< فعل وعدي 

٠وتسكن تهلمثن 

آه٥^٠ وش هط ش ه، ييك، آم ثدك، وده، : تAار قوله 
همالا/محكاه•

الدالةالقرآن على الغر الصغامت، تلكؤ إجراء فإن ياني، استنتاف، 
نفوسفي كلام؛١^ به يوصف ما أقصى استكمل قد انه على 

مماربهم يخشون الذين موس إر آثاره سلكتؤ كيف المحاطين 
يهتتأثر لم كيف يقول،؛ أن ادا>ع نفس في يهجس موالا يثير 



^ك| _ثييى؛؛غ 

فتونا،يوما أسماعهم يمع وهو الكفر على المصرين فريق موس 
الموالهازا عن جوانا ثئآ*ه دءتن بمدى آم هدى جمالة فقع 

الهاجس•
المومتينوتأثر الذكورة القرآن صفات مضمون إلى فالإشارة 

سبناالئه جعله أي! الله، هدى المذكور ذلك أى؛ بهديه، 
علىه ونفعقاله الله فلر فمن الهدى، لوسائل جامعا كاملا 

منكذلك به، اهتدى بهليثا أو مريعا الهدى لقبول الصلاحية 
يهتدفلم صل الفهم فاد ■ٌر أو الكابرة، على قلبه الله فُلر 

الهدىاسم الفهلر هذا على فأطلق ضلاله، على يموت حتى 
القلوبجبار هو لأنه الله؛ إلى كلاهما وأسند الضلال، واسم 

وأنفلمته.نواميسه ومدبر ذللت، وسائل وحالق فْلرتها على 
إلىراجع هدى ولأي ت قوله في الله إلى الها-تما إضافة فمعنى 

لذلك.أنزله بأنه إليه فإنحافته القرآن صفات من للهدى الله هيأْ ما 
تأثرمراتب إلى راجع الله إلى والإضلال الهد"ى إسناد ومعنى 

لأسابمستوفنا القرآن كان بحيث تأثرهم وعدم بالقرآن المحاطين 
عنه.ضل من ومنهم به اهتدى من منهم فكانوا به الناس اهتداء 

أيوهوالكتاب، ئن،بئه ءؤقءسن إلى الإثارة تكون أن ؤيجوز 
يهاهتدى ومقصده: الله، هدى دليل أي: الله، هدى القرآن ذللث، 

.ضلاله الله ثاء س به وكفر ، اهتداء0 الله اء شس 



ر،ضايةتقحات 

•الياتي للأسثتاف تديل ماؤه هماث/ين آس ٥^^٠ ءؤت؛ن فجملة 
منأي: مديه، يشاء من تقدير: على دثا«ه ج ومعنى 

بتلكمتأثرا فتلقه يهتدي بأنه إرادته وهي مشيئته، تعلمن، 
الأته ثةأ*ه >ؤمن محوله: من ومهم الاهتداء، له فقدر المشيئة 

بقوله:القابلة عليه دلت، وهوما هديه يشأ لم من به يهدي 
يقلعفلم هديه يشأ لم مجن أي: ياؤه، ين لإ تا أس يمهإي 

الضالفي لقص ذللث، إن والمعي: لهديه. سيل فلا ضلاله عن 
.٢١الهدى ,id من الأي الكاب في لا 

ءو

(,vr-n-i\سممحوص)أأأ 



اهمأنتدبر 





سيفي

القرآنلتدبر مدحل ~ ١ 
الشريفشاكر ين محمد 

حضفعتدما عله، وحض التدبر كتابه في ~ تحالى ~ الله ذكر 
منالقرآن إلى الثلر على حفهم فقد التدبر، على الناس القرآن 
بالفلاهر،فقط يكتموا ولا بعمق، فيه والتأمل جوانبه حميع 
واملان الأنإليه نفلر جهة أي فمن حق، القرآن لأن وذللث، 

اللهعند من وأنه حق، الكتاب بأن الإقرار غير يمللث، فلن فيه، 
الكثر•العلي 

جمحمن القرآن في والتأمل العميق النثلر على المشركين وحص 
لهم:تقول الآوارت< فكأن لهم، التحدى من نوعا بمد جوابه، 
بعمقاوكتاب في وانفلروا شئتم، مجا وافعلوا جهدكم اجهدوا 
إلىذللث، يقويكم فلن مرة، مجن أكثر وأعبدوْ النظر وكتروا 

التكبيرالقدر هدا كان ولو به، جاء فيما اختلاف أو نقص وجود 
نزلتهوالتي عليها اشتمل التي المواصح مع على الآيات٠ من 
منكان لو مختلفة وفنروف متباعدة وأزمان متفرقة أماكن في 

مميزا.اختلاقا فيه لوحدوا — تعالى ~ الله غير عند 
آفاقاله يمتح ■" تعالى ~ الئه لكتاب تدبرْ فإن المؤمن وأما 
مماالمختلفة العلوم أنولع من الكتاب هذا في يما للأنتفاع واسعة 
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عدمعند ظهر تكن لم الخي الأحلكم من كثير امتتباط إلى مودم 
تبدوحتى المسالم إيمان في يزيد التدبر أن كما التام، التدبر 
—الله قال وقد بيديه، ها يلمأو بعينيه يراها وكأنه الأمور أمامه 

ةاثمحء4ه' قزق إثق أزلثت ص كتابه: في - تعالى 
منالأيات تدبر أن ~ وتعالى بحانه ~ الله فجين [، ٢٩تص؛ 

التدبرعلى الحص جاء وقد القرأن، نزول في العغلمى المقاصد 
تثددثون^١٥١ فمال: — تعالى — الله كتاب من عدة آيات في 

ًْقي؛ئاهآغكما مه وجدوأ أق غير عند ثى كان نؤ المئءان 
عقرآذ ألهمء١ك تعالى ~ قال كما [، ٨٢■' ]١^٠ 
ثاو.£> ٦^٠ يجأ م وقال: [، ٢٤]سد: أقثاتآ4 ءوب 

[.٦٨]اوؤ»نون: أعبثه تابآةئ؛إ ر مهز 
—تعالى ~ ®يأمر • آةقف4 سعدي بن الرحمن عبد الشخ تال 

وفيفيه، الفكر وتحاويق معانيه، في التنأمل وهو كتابه، بتدبر 
للعلوممفتاح الله كتاب تدبر فإن ذلك؛ ولوازم ومواقيه، ْبادته 

العلوم،جمح منه وثسثخزج خير كئ يتنج وبه والعارف، 
بالربيمأف فإنه شجرته، وترصخ القالب في الإيمان يزداد وبه 

مماتمن محه سزْ وما الكمال، صفات من له وما المعبود، 

لهموما أهالها، وصفة إليه الوصلة العلريق ويعرف النقهى، 
الحقيقة،على العدو هو الذي العدو ؤيعرف عليه، القدوم عند 



مي|تفلآء_
وجودصني لهم وما أهالها، وصفة العذاب، إلى الموصلة والطريق 

العقاب.أساب 
لدلكوبصيرة، وعملا علما ازداد فيه، تأملا العبد ازداد ولكما 

بإنزالالمقمود )هو( أنه وأخبر عاليه وحث بدلك الله أمر 
القرآن0رأ/

التدبر؟يكون كيف 

مفرداتهوفي النص في والتأمل النفلر ؤلريق عن يكون والدبر 
اشتملالتي المعاني وفي معا، المقرئات هدْ تركيب وكيفية 
يكونكما عليها، المبنئة المعاني من ذلك يلزم ومجا عليها، 

مامجتمعة منها فيبدو بيتها ليرط نموص؛ عدة في بالنفلر الدبر 
منها.لكل الانفراد على النثلر عند باديا يكن لم 

الدلالاتمختلف من النص في ما إخراج محاولة هوت والدبر 
بالغريبالإتيان التدبرث معنى من وليس الرأي، بائي تفلهر لا المح، 
لمعانيكثف هو ؤإنما النصوص، ءلاهر تعارفي الي الأقوال من 

والتأملوالفلر العميق بالفهم إلا تتحمل لا النصوص في مستكنة 
لالتفسير، يناقض لا وكنه نفسينا يكن لم ؤإن فالدير الكئير؛ 

له.رافدا يمثل 

•آ1—  ١٨٩)؛/معلى ابن شر 
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التدبر؛معوقات 

فانوالإلف، العادة ، oT^ILقراءته؛عند المرء تدبر يعيق مما 
العزيزالله كتاب في التغلر ومداومته قراءته لكثرة و0ر'\ — المالم 

مناللطيفة والعجائب الحالية المعاني من عاليه اشتمل ما صير ي~ 
الأمورعجائب من فيها بما القارئ يشعر فلا العادات؛ قبيل 

الإنسانيقروه عما القراءة أثناء النقالة أن كما المعاني، ودقيق 
بفكرهالقارئ يرح حيث التدبر؛ طريمح، في كاداء عقبة تشكل 

رغبتهذلك، إلى ويضاف، يقرأ، بما لها علاقة لا كثيرة أمور في 
يكنارلأ I السلف من قال من قال ولذللت، ورده، من الانتهاء في 
نثرتنثروْ ولا الشعر كهل تهيؤه ولا السورة، آخر أحدكم هم 

.القلوبا؛ به وحركوا عجايه عند قفوا يل ، اJدقل١ 

عادة)يقل(.قوب■'  ijUرديءالتمرؤابه، ص الر•تلت 



__ئ ^ميز 

القرآنتدبر متزلة ٢" 

التركيعدالرحمن ين إبرامم 

الحساةونور ومرشدها، البشرية هادى القرآن كان لما 
وفهماوحفظا تلاوة وأصحابه ه الرسول به اعتنى ودستورها، 

عالهمالله رضوان اللف أئمة ذلك على وسار وعملا، وتدبرا 
تراجعالمتأخرة عصورها في الأمة ضعقت ولما أجمعين، 

المسالينغالب عند الأمر اقتصر حتى وانحر بالقرآن الاهتمام 
لمعانيهفهم ولا تدبر دون وتلاوته وتجويده حفظه على 

قيالتقصمر أو به العمل ترك ذلك على وترتب ومماصدْ، 
بتدبره،وأمرنا القران الله أنزل ®وقد وأحكامه، مقاصده تحقيق 
تالبر٥هروتركنا بحقثله فانثغلنا بحقفله، كا وتكفل 

لتركالدعوة به والحمل تدبره أهمية بيان عند المقصود وليس 
وفيهعظيم مقصد ذلك أن شك فلا وتجويده، وتلاوته حفظه 

والتجويدوالتلاوة الحفثل بين التوازن المراد لكن كير، أجر 
المالحسلفنا عاليه كان كما به، والممل والتدبر الفهم وبين 

•تعار الله رحمهم 

.( ٢٢٦)ص كار، ام^ دب !١( 
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إلىالقلب ناظر لرتحديق هو• ;ةءإِفب القيم ابن قال كما والتدبر 
التفكراا٠و وقيل؛ ٢. وتعقااهاا١ تدبره على الفكر وجمع معانيه، 
المدة«لآ،.ومراب الكلم دلالات أواخر إلى الواصل الشامل 
الكتابصوء في التدبر منزلة على الدالة النصوص بعض يلي وما 
الصالح.لف الوأتوال والسة 

الغرضأن تعالى الله بين الأية هذه فى [ ٢٩]ص: أvفه أزلا 
التلاوة.مجرد لا والتذكر التدبر هو إنزال من الأماس 

حروفهبحففل تدبره ما هوالثها ت ^؛؛0^ البصري الحز قال 
ماكئه، القرآن قرأت ت ليقول أحدهم إن حتى حدوده ؤإضاعة 

.، ٣١٠٢٣ولا حلق فى القرآو له ترى 
[.٨٢ت ^٠١^ ٥١ميمون ^١٥^* ت تعالى قال ٢" 
القرآنبتدبر عباده آمرا تحالى الله ءيقول •' نققئه كثير ابن قال 
وألفاظهالمحكمة معانيه تفهم وعن عنه الإعراض عن لهم وناهيا 

م.رةالمم،)صه*بم(,)١( 
مساضيرالأضسوانى،)ص•)٢( 
ية.ط: •فرايزممر،)\/س )٣( 



.٢ القرآنلأ يتدبرون أفلا ت الليغة 
ؤكك؟لآومحُ حير بمإوئب أأكئب ءايهم ^١^؛، • تعااى، قال ٣" 
لاوالذيت نقه عود مابن يال [، ١٢١لالجمرة إممه< يؤهتؤق 
ويقرأهحرامه ويحرم حلاله يحل أن تلاوته حق إن سئم؟ نفي 

،.٢٧١أنزله كما 
.، فيها؛أ بما يعملون ت اريتلونه I رةةِفب الثوكانى وقال 

أ*اهاالأ ألكئتب ٥^٢>^ لا سة ؤن4عبلم ت تحار< قال ~ ٤ 
'ادقيل** »ةةمح الثوكاني قال [• ٧٨تالهمْت يئلوزه إي هم نإذ 

دونالتلاوة مجرد إلا لهم علم لا I أي التلاوة، ت )الأماني( 
المحرمنالله لاذم : رةق؛فؤ القيم ابن وقال ، ، ٤١٠وتدبرنمهم 

وهيالتلاوة مجرد إلا منه يعلمون لا الن-ين والأميين لكتابه 
.الأئنيلأْ،

٥^١آمحذؤأ ق  ٤١٠تثن أؤيد تعالىت الله مال — ٥ 
لأوتركت كثير ابن قال [، ٣٠: ]^JLjمهجئاه ألمت؛ان 

ئ.: (ط ٣٦٤)"T/ ابنكير، شر )١( 
-فراينكير،)ا/م•؛(.)٢( 
دحصير،)ا/هما(.)٣( 
ذحاكوير،)ا/إ«ا(.)٤( 
)ا/••٣(.الشتر، يانع )0( 



رمضايومصات 

.، هجرانهءر محن وممهمه تديره 
هجرث الرائع • •• ٤١٠٢١القرآن ررهجر ت ئه القيم اين وقال 

.مت4هرى يه المتكلم أراد ما وهعرفة رمهم4 تديره 
الةقى التدير متزلة 

قوماجتمع  ١٠٠ت تال ه الله رمول أن . همثرْ أ؛ي مى ~ ١ 
نزكإلا يينهم ؤيتدارمحونه الله كتاب ظون الله يئون من يئن قي 

وذكرهمالملائكة، وحمتهم الرحمة، وغشيتهم السكينة، عليهم 
ااأل4،يمنءظو.ااُم.

نكانليلة ذات التي. *ع ءصليت قال؛ >ءه حذمة عن ~ ٢ 
ؤإذاصأل، مريسزال ؤإذا مح، فيهاتسح يآية مر يقرأمترصلأإذا 

ءر؛تمذتمذ«أأأ.
يايةققرأ ليلة ه اش رمرل ص قال: م-عنأ؛يذر. 

مؤمحإد ْ؛اعق غءم مؤء»( ه يها؛ محئسجد يها ثر؛ع أصح حش 
.، ١٩١١٨^ أق ق ءم 

تلمياينممر)!/•ا(.)١( 
داثع1لضر)^أبمآ(.)٢( 
روا.مالم،)ح/آو1م.)٣( 
<.٧٧٢رح/ملم، روا. )٤( 
(.٢٠٣٦٠ردا»س،>ح/)٠( 



عثرآياتإذاتعلم منا الرجل رأكان •' رمحي عود مابن قال ~ ٤
•، ثهن٠١١والعمل معامحهن يعرف حتى يجاوزص لم 

رالأيتمهقال: و. الشي أن العاص عمروبن بن الأه همد عن ~ ٥ 
سمااهممحايمسس'/

الاسالفأاتعتل التدبر منزلة 

عشرةاثنتي في القرة عمر تعلم ت قال ده عمر ابن ~ ١ 
وتعلمالتدبر لأجل المدة ومحلول ، جزورا نحر ختمها فلما ستة، 

مالك.روى معانيها 

عمرفجعل رجل عمر على ءرقدم ت قال لها هماس ابن عن " ٢ 
كدامنهم القرآن قرأ قد ا المؤمنين أمير يا فقال! الناس عن يسأل 

القرانفي هذا يومهم سارعوا أن أحب ما والله ت فقلت وكدا، 
فانهلالم0مجه! I قال نم عمر، فزبرني ت قال المسارعة. هذه 

الرجلقال مما كرهت الذي محا ت فقال فجاءني، حزينا لمنزلي 
يختصموا~ يحتقوا ارعة المهغ>ه يارعوا ما متى قلك' آنثا؟ 
ومتىيختصموا، يحتموا ومتى ~ عندي الحق يقول كل 

(.رواهالهلريفيمسّء،)ا/٠٨)١( 
وأبوداودورواءأحمد وصححه ، ٢(  ٨٧برتمم)٠ والترمذي رواءالدارمي )٢( 

ينقه.لم بلغتل؛ 
نزهةاسلأء^هوبسرسماأشلأء،)ا/ْمآ/أ(.)٣( 



رمضانيةمحات ؤح 

أأبوك لله • عمر فقال يمتتلوا، يختلفوا ما ومش يختلفوا، اختمموا 
منهخشي ما وقع وقد ، بهاء جثت حش الناس أكتمها كنت كد 

لكنهالارآن يقرؤون الدين الخوارج فخرجت له عاس وابن عمر 
لايجاوزتراقيهم•

أصحابمن الفاصل ؛اكان قال قه عمر ابن عن ~ ٣ 
إلاالقرآن من يحففل لا الأمة هدم صدر في هأ الله رسول 

الأمةهدْ آخر ؤإن بالمرآن، العمل ورزقوا ونحوها ورة ال
العمل؛ها<.يرزقون ولا والأعمى الصي منهم الارآن، يقرؤون 

ألفامحلحفثل علينا صعب رأونا ت عود مابن قال المعنى هذا وفي 
حققيعليهم يسهل بعدنا نى ؤإن به، العمل عليتا ومهل الارآن، 
؛هءالعمل عليهم ؤبمعب الارآن 

عيدقرأه قد الارآن هدا ؛)إن : إسه المرى الحسن قال - ٤ 
هووما باتساعه، إلا اياته تدبر وما بتأويله، لهم علم لا وصبيان 

قرأتكد ت ليقول أحدهم إن حتى حدود0 ؤإصاعة حروفه بحففد 
يرىما كله أسقهله — ا والله — وقد حرئا منه أسقعلت فما الارآن 
لأقرأإني ليقول؛ أحدهم إن حتى عمل، ولا ■خلمح، في له الارآن 

ولاالعلماء ولا بالقراء هؤلاء ما والله! يمس! فى السورة 

(.٢٧٩)ا/اكلأء، أعلام ص تهذب الفضلاء، ترهة )١( 
(,١٢ ١٦)عدد ^لةالمحث٠ع القرآن، لأحكام الجاح )٢، 



^ئ مح؛ميئ 
فيالئه كثر لا ا هدا؟ مثل القراء كانت مش الززعة ولا الماء 

١^١،.الأس 
فاتخذوابه؛ ؤيعمل لثتدبر القرآن لأنزل أيقا الحس ومحال ~ ٥ 

بلافقط القرآن تلاوة أصح الناس عمل أن  '•أي • ، عملا،٠١ تلاوته 
.به عمل ولا تدير 

الحديثلأصحاب يقول الورد ين الحجاِج بن شعبة كان ~ ٦ 
وفي٠ القرآن® في احرتم الحديث قي تقدمتم كلما إنكم ا قوم رايا 

القرأنعن الفقه ومسائل الحديث أسانيد دراسة شغلته لمن تتبيه هدا 
وتدبرْص.

ليلتيفي أمرأ لالأن : آسا؛بج القرش كب بن محمد وقال ~ ٧ 
إليأحب ■عليهما أزيد لا ه النابه وؤ ه مليك أصبح؛-وإدا حص 

.، ٤١aنئنالأأنثرْ قال: أو هدا«، ليلتي القرآن أهد أن من 
معاشهفي للعبد أي شيء ررليس : رةءلِفي الميم ابن قال ~ ٨ 

فإنهاآياته؛ معاني على الفكر وحمع القرآن تدبر من ومعاده 
طرقاتهماوعلى والشر؛حذافيرها الخير معالم على العبد تهم 

 )١(V'UT_(،الزهد ) القرآن •ع لكامل مفاتح وانظر.)للخالدي،)ص٦٤
ءدارجانلكين،)ا/ْ\ر؛(.)٢( 
(.٥٨٢نزئاسلأءبجاوبسرسمسمء،)أ/)٣( 
(.٩١٣)لأبنالمارك،)٧٩(، الزهد )٤( 



n هضانة١ محات
—LIU تن

كنوزمفاتيح يده في وتتل أهلهما، ومآل وثمراتهما وأسابهما 
وتريهقالبه، في الإيمان قواعد وتثبت النافعة، والعلوم عادة ال

يئنوتحضره قلبه، في والنار والجنة والأخر؛ الدنيا صورة 
عدلوتشهده الحبر، مواقع وتمره فتهم، الل أيام وتريه الأمم، 

ومايحثه وما وأفعاله وصفاته وأسماءه ذاته وتحرفه وفضله الله 
وتعرفهوافاته، العلريق وقوامحلح إليه الموصل وصراؤله يبغضه 
محنريقوتعرفه وممححاتها، الأعمال دات ومفوصفاتها النفس 

ومراتبوميماهم وأحوالهم وأعمالهم النار وأهل الجنة أهل 
الشقاوة.وأهل السعادة أهل 

ليسكأنه حش الدنيا عن وتغيبه فيها، كأنه حتى الاحرة فتشهده 
العالم،فيه يختلفا ما كل في والباطل الحق بين له وتميز فيها، 

قوةوتعطه والضلال، الهدى بين به يفرق ونورا فرقائا ونمليه 
شأنفي فيصير وسرورا وبهجة وانشراحا واسعة وحياة قلبه في 

ربهإلى العبد تنهفى معانيه تزال فلا آخر، شأن في والناس 
الوبيل،العدابر من بوعيده وتخوفه وتحيره الجميل، بالوعل 
عنوتصده جيل، السواء إلى والمذامب، الأراء ظلم في وتهديه 
والحرامالحلال بحدود وتبصره والأضاليل، البيع طرق اقتحام 
كالماوتنائيه الهلويل، العناء في فيخ يتعداها لتلا عليها؛ وتوقفه 



__ق! يهميز 

الالحايىافاللحاى الدليل، وفأتالئا الركب، تقدم ءزمأتا<ت فترت 
"حسك،وئلت به واستعن بالله فاعتصم . ، الرحيل٠١١والرحيد 

الإهونممالوكيل«رى.

(.٤٨٦.دارجالاتض،)>/ْمإ، )١( 
(.٦٦)ص للخالدي، سمرالهمان لضامل >مايح كتاب انظر )٢( 



نيةرمقا محات 

اشكلام تدير وجوب ٣— 
الثنمطيأمين محمد الشخ لفضيلة 

.^٠ ١٥عق أر ١^٠١>^ ةثإئل0 ^١٠٤؛ ت تحار قال 
علىء1ءلفة والفاء للإنكار، قوله: في الهمزة 

فلاالله كتاب عن أيعرصون والتقدير .، .محذوفة.حمالة 
•. أةوالهاه« قلوم< عق ^١؛، تعالى• وقوله القرآن، ينديرون 

قلوبهمأن وبتن ١^^، تدبر عن إعراضهم علهم تمار أنكر 
قرآن.لفهم ولا لخير، نتفتح لا أقفال عليها 

منعر والإنكار التوبخ من الكريمة الأية هذْ تضمتته وما 
كقولهكثيرة، آيات في موضحا حاء الئه، كتاب تدبر عن أعرض 

محزقجددأ أم ؤ يند ثن ماز محؤ الدتءان يتدبرون ^١٥١ ت تعالى 
الملردقيإ ؤء ت تمالى وقوله ، [ ٨٢اء؛ ]التحكيهأه مملنثا 

هوقول[، ٦٨ثر0: مؤم]الآلاهزاه ءابآءئم آت ؤ ما •؛آءر أر 
ؤأؤأمحتتدقر ثلةتم ثة.بئأ قتحق إؤى آرلثث ؤكثث< شع_الى: 
[.٢٩]ض: أي 

كثيرةآيات في العظيم القرآن هدا عن المعرض وعلا حل ذم وقل، 
عما4ْامبج، ريي، ؤاكت ء يئن أطث ٠^؛؛)، ت الى تعه كقول
ويدء ؤاثت يؤن متن أظلم ؤوس ت تعالى وقوله ، [ ٥٧ت ]الكهف 



unاهمآنتدم 
[.٢٢]اوجدْ: هنهاه أوو 

أي;العثلم القرآن هذا بتدبرآيات يثتغل لم من كل أن ومعلوم 
عنها،معرض فإنه بها، والعمل معانتها وإدراك وتفهمها، ممحها 

إنالآياتا في المذكور والتوبيخ الإنكار فيستحق لها، متدبر غير 
إلىه الّثي شكا وقد اكدبر، على به بمدر فهما أعهلاْ الله كان 
الئإؤد>ؤوهال تعالى! قال كما القرآن، هذا قومه هجر من ربه 

[.٣٠]الفرقان; مه،حويله التمءاى هنئا أمحذؤأ ميا إن يمت 
وتعلمهوتفهمه القرآن تدبر أن على تدل الذكورة الآيات وهذه 
أن. النبي بين وقد ' للملين منه بد لا أمر به، والممل 

المحيحفي عته ثبت كما الناس، خير هم بذلك المنتعلين 
تعلممن راحيركم ت قال أنه قمميي عفان بن عثمان حدث من 

َمحتهميثا دكيقى ^١ ؤدلك< ت تعالى وقال وء-لمهاء القرآن 
•[ ٧٩ءمرانت ]1ل درسوزه كذر ديتا ألَقب تحيوة 

وتفهمهالله كتاب في الفلر عن الأقطار من كثير فاعراض 
وأشنعها،الماكر أعغلم من له. الميتة الثابتة نة وبالبه والعمل 

ُدىلا،.على أنهم فاعلوه فلن ؤإن 
ءإوءإة ء؛ث• 

(.٢٠٧او؛ان)يم أضواء 



رمضانيةمحات ]آء

مسيرلا تدبر ~ ٤ 

المقيلعمر د٠ 

الأيامهذ0 في وخصوصا ~ القرآن تدبر عن الحديث يكثر 
أهميته،حيث من اثنان عليه يختالف، لا أمز وهو ~ المباركة 
يتوقفالناس ص كثيرا أن إلا القاو_،، على أثرْ وعقليم وفضله، 

لأنهوفضائله؛ أهميته ،سماع حد عند الموصؤع هدا ْع تفاعاله 
أهلايكون حتى افات وممفاوز، التدبر وبين بينه أن يشعر 

علىيكون أن من بد لا أنه يثلن فهو ، بآثارْ والتنعم لممارسته، 
يجوزلا أنه إليه حيل ربما بل يتدبرهاا آية أى بتفسير علم 

الفلانيالمفسر العالم بمنزلة يكون حتى سياجه من الاقتراب 
ابالبنان إليه يثار الدي 

وحلاوةالتدبر، لذة من الناس س فئاما الظن هدا حرم كم ونثه! 
عف1يماحير س بسببه عليهم فات وكم العنينا الكتاب في التأمل 

التدبرروضة س الاقتراب س متعهم الذي الداغ أن شلث، ولا 
ولكنعلم، بغير الله على القول من الخوف وهو ، شريف، داخ 

محله؟في ومملثيقه صحيح، الثلن هدا هل هنا، الشان 
وأرحبأومع التدبر دائرة فإن كدلائ^، الأمر ليس والجواب' 

٠القران أن دّ^ التفر، دارة من 



معرقي•ذهني فهم الأول: النوع 
إبماني•قلى فهم الثاني: والتكع 
وأنولعالأحكام، واستشاط الغريب، تمر وهو ت الأول فالتؤع 
-مراسهم تفاوت على - العالم اهل يختص الدي هو الدلالات 

اللآتاهم ما قدر على علومه من ويغترفون ْنه، يمتحون وهم 
مراداهدا وليس ثديهاه<، أيديه >ؤمالق والمهم العلم من تعالى 

 Uوهو:اض، هو الراد بل ا، حم
عنينتج الذي ~ القلي الإيماني الفهم وهو ~ الخاني: النوع 

معانيها،يعرف كريمة، آيات من به يمئ لما القرآن قارئ تأمل 
التفاسير،يرامح أن معها يحتاج لا يحيتؤ دلالاتها، ويفهم 

وعملهه نفؤيعرض مله، يها ليحرك متأملا؛ صندها فيتوقف 
أهلهامن يكن لم ؤإن الله، حمد أهلها من كان إن عليها، 
•واّتعتسر ه نفحامسبإ 

وسيلة.هو إنما والأول الغاية، هو الثاني والفهم 
القلبفي علم علمان: العلم ث فقبمؤ البصري المحن يمول 

خلقه.على الئه حجة فتلك اللسان على وعلم اكافع، العلم فداك 
فيالقارئ أخي معي تأمل المقصود: يوضح مثلا أصرب ولعلي 

النبأ.سورة أواخر 
قمنما آلعي ظر يور مما ءئاة١ آني وإيا تعالىI يقول 



ر*ض1تء4هحات 

بم';محثئاقيجمحأه.
ؤيتدبرهايفهمها حش الملم من نحتاج الكريمة الأية هذْ فهل 

المشهدذلك ليعيش يتوقف أن هويحتاج بل كلأ، 
وماذاله؟ أعد ماذا اليوم، هذا قرب *ع حسابه ؤيراجع المهول، 

ومسها؟حسنها أءماله، صحائف الأن عاليه عرصت لو يتمنى 
.ترانا؟ كون أن الكافر يمنى ولماذا 

معهاتطق يأن مميلة التساؤلأت، مدم عن الإجابة أن أحسب، 
منالثاني النؤع عن ~ بقولي فمدته ما وهدا الدبر، مقصود 

الإبماتي•القلص، الفهم "• الفهم 
جدا،واصحة الك؛رى الكلية القضايا أن وجد القرآن، امل ومن 

التوحيد،ممضايا العربية، الالغة يتكلمون من عامة يفهمها بحيث 

الكريمةالأخلاق وأصول وأهواله، ووعيده ؛وعده الأحر واليوم 
والرديتة.

مايجعليالخامة، بعض أبداها الي أخيارالتأملات من وعندي 
ءدْفي — الخالمي مستواه كان مهما — فليلا ذهنه أعمل مجن أن أجزم 

عئليم.بخير فسيثلفر الموصوعات، 
حينمامتعلقتتا في عامي لرجل و؛ع الذي الموقف هدا يإليك 

ءؤوإ؛لالأحزاب؛ سورة في — تعالى الئه قول يقرأ الإمام ميع 



ّميمآي ومحئ محإثمحم مج نئن نهنإكن يثقئم آلسم ثذ تنئ، 
يأعدم1نئهم ثن آلشيمحى وثل . ا ءي؛ثليثقا همهم يقثدثا 

تالمجد لجمامة يقول الصلاة يعد فزعا قام )لماه عداثأ ^^^؛٠ 
عنالون صيالرمل خيرة هؤلاء ا الله خافوا ا جماعة يا 

•هءلبمؤ وأبكى فكي إ نحن؟ نقول فماذا صدقهم، 
مفاتيحبأعئلم أمك فقد القرآن، ْع والعيش ، للتدير وقى ومن 

١^٣،'؛،حياة مفتاح ررالتدير ت القيم ابن يقول كما القلب، حياة 
تعالىالئه يقل ألم عيسا يعادله لا القرآن 0ع العيس أن وميجد 
جعلهما والله، لا آلئةا0 ءيش أرتا و ت ه لمبيه 
قالكما الجنة إلى ودليلا ونورا، رحمة، جعله ولكن شقاء، 

.سغق قتادة 

علىوتدبره كتابه، لفهم وقلبلث، قلي قفع أن تحار الل أسأل 
محمدونبينا سيدنا على وملم الله وصلى عثا، يرصيه الدي الوجه 
أجمعين.وصحبه آله وعلى 

mو ءه 



انةرمص شحات 

اتامهإلا آياته تدير وْا ~ ٠ 
اكويجرىالل مد ين اللطف صد 

مملوءةراسخة بعقيدة القرآل ^ ١٠٠٥١١السلف تلمى حين 
وحلعز — الله خ3؛ل1ب هو العفليم الكتاب هدا أن الجازم بالإيمان 

وفهنا)-ط\ به قاتهة عناية لهم كانت الأرض، هده في هم ل- 
كانالذي ه محمد نبينا نة الحبالأسوة يقتدون ؛ وعملا( 

^٢١عائشة سالت ت قال هشام بن سعد فعن • القرآن حلقه 
ثقالت ه' اش رمول خلق عن أتجي ال٠ؤ٠تينا أم ثا فقلت• 
هالله ض خلق فان قالت: بلى. قلت القرآن؟ تقرأ ألت 

كان

يرنجميلا معتى ليلطل للقرآن السلف هؤلاء لتدبر المتأمل ؤإن 
وأثره،التار-ثر هدا لازم حول ويادور لتيبرهم العملية المنهجية 

القرآن.في بما والعمل الاتعافل وهو: 
أثناءفي العلماء من كثير مقولات في المعنى هدا ظهر وللءللثا 

وأكدواالمعتى هدا بيتوا حيث الكريم، القرآن تلءبر عن حديثهم 

(١٧٧٣لم)ا-م-بمم)١( 



إلاآياته تدبر ءوما المري الحسن التابعين سيد يقول: عليه. 
اواعه8رم

تدبرهو التدبر أن يبين الطري الإمام رين المقشيخ وهذا 
للاتعاظالشراتع من فيه شرعه وما القرآن، في التي الثه حجج 

بهوالعمل 

القرآنررنزل ت قوله الملف بعض عن ينقل القيم ابن والإمام 
همالقرآن أهل كان ولهذا عملا؛ تلاوته فائحذوا به لنعمل 

ظهرعن يحففلوْ لم ؤإن فيه، بما والماملون به، المامالون 
منفليس ب، بما يعمل ولم يفهمه ولم حففله من وأما قلما، 

١^٣^٣،.إئامه حروفه أقام ؤإن أهاله 
بقوله;أيصا المعنى هدا يسن الشقيهلي الأمين محمد والشخ 

ؤإدراكوتفهمها، تمسحها، أي: العفليم القرآن هذا آيات #تدير 
بهاءوالعمل معانيها، 

منلوازم له ~ العلماء هؤلاء عبارات توحي كما — التدبر فهدا 
يحدلم ؤإلأ الإنسان، يتدبره يما والجواؤح القالب، عمل ت أهمها 

(.٠٩٨٤مدالرزاق)•صف )١( 
،٥٣/TO0جاحابنفي-ارلمآينظر: )٢( 
زاداسم،لأيناكمرا/مأم(.)٣( 
اضراءاوان)¥/بمآآأ(.)٤( 



ر،ضانٍةنفحات ؤه 
الكافرينوبخ ~ ■همزوجل ~ اث أن نجد ولذا سليما؛ تدبرا 

ؤما •هءر أر ١^٠ دمقأ ؤء • ~ تحار ~ قوله في والمنافقين 
^١٠١؛—ت تعالى — وقوله [، ٦٨]الموثون: ألآوإأي،ه ءاتاءهم هر 

لملأنهم [ ٢٤محمد: ل أقم١لها٤أ^ هرب عق أر ألهمءا»ك يثنهموث 
حيثللقرآن اللففلية اللاغة دقة من وهدا يعملوا، ولم يتعفلوا 
للكفارتوبيخي خط\ب مياق في )التدبر( اللفتل بهيا حاءت 

أوالتفلر مثل! مشابهة أخرى بمصهللحات تأت ولم والمنافقين، 
غيريفحالها ئد الأمور هذه لأن ونحوها؛ ير التفأو المهم 

يقهموقد القرآن في ينفلر قد فبعضهم الإسلام؛ بأحكام الملتزم 
وهوتوأنه، القرآن إنزال، لمرة يفعل لم ولكنه ، يقمر ومد 

والعمل.الاتحامحل 

وهالاالتدبر، حصول لازم لأنه للتدبرأ أساس شرمحل إذن فالعمل 
الأحرىالقرانية المصطلحات من غيره عن التدبر يميز الذي هو 

أنهاصحح . . الفهم. أو التفكير أو التفلر مثل له، الثابهة 
عوابفي كالنغلر اللغوي بمعناه إما التل.بر ْع تتداخل قد 

كمعللقالاقتضاء أو باللزوم الأخر بعفها يدخل أو مثلا، الأمور 

يزدهمفهمواالقرآنريلم الذين المتثرمن يبعض الكفاروالمنافقتن كحال 
وصادا.إلاإصرارا 



منله بد لا التدبر لكن ونحوم، والتركيز، الطر أوإمعان التفكير، 
.^١٢نما والعمل الاتعاظ 

العماليةالءلرقة في يْلهر العثليم المعنى هذا فإن أوصح وبصورة 
يسيرونالتي العلمية والمنهجية للقرآن، لف الهؤلاء لتلقي 

الصحابةمن عدد عن والأخبار الروايات جاءت حيث عليها؛ 
ىُببن وأمح، عود مابن الله وعند عفان بن عثمان منهم هم 
فلاآيات عشر قؤ الئه رسول، من يأخذون كانوا أنهم هه 

العلممن هدْ في مجا يعلموا حتى الأخرى، الحشر في يأخذون 
،.والعمل١٢الحلم نمينا قالوا: والعمل 
الكلامراتدبر الأثر: هذا على معلقا تيمنه ابن الإسلام شيخ قال 

مؤاؤءاج جثتق وة —: تعالى ~ قال مهم، إذا به ينتفع إنما 
أنزلما للناس تين فالرمل ٣[■ ت١لزحرفت حمكب 

المبين،الملاغ الناس يجلغوا أن وملئهم ربهم، من إليهم 

القرآن،في لأياته التحلية الدرامة رء ص في التدبر مفهوم ينظركتاب؛ ا )١ 
.تحريروتاصيل،التدبر. مفهوم ت وكتاب هندي، محمدزيالعي للدكتورت 

•ص)؟"أ( مركرتدبرا ت إشراف 
مد،)AT/والإمامأحمدفي ابنأييستفيسفه)أ/باا(، أخرجه )٢( 

واا_هقيفيتهوالءلحاويفيشرحصالآثار)أ/سم(، (، ٤٦٦
فيسعد ولمن ( ٧٤تفيرء)١/ في العلري جرير وابن (، ١١٩)م/الكيرء، 
(.١٧٢اعرى)^ الئمات 



رمضايةهحات 

يتضمنوالعقل الرسل، بئغه ما يملوا أن الناس من والمهللوب 
ؤيحذرالخير يتح فلم والشر، الخير عرف فمن والعمل؛ العالم 
يكنلم الشر 

فيمرؤوْ داثنا الأثرالشهيرالذي هدا أن يهلهر المتهللق هذا من 
الذيهوالأس أنه I والتربؤة العلمية المحافل ش وسمعه الكنس،، 

الءلرمةجلية بصورة لتا وصح إنه حث التديرأ قضية عليه نص 
وعرفالتنزيل عاصر ممن الله، كتاب، لتدثر المثلى العملية 
ؤيفرفوتهاالآيااتؤ أحذ في لأدرجون أنهم كا سوا حيث، التأؤيل؛ 

والعمل،العلم من فيها ما يتعلموا أن أجل من أوقات؛ على 
يفهموا،لكي يقرءون فهم التدبر؛ حق تديروه ئد يكونون ويهذا 

يعملوا.لكي ؤمهمون 
سوالاصقعاب، للفهم أدعى ايلريقة بهذه وأخذه القرآن تعلم إن 

ءآة-ا،دوم ءؤرهمءا؛ا٧؛* لشيه: يقول، - وجل عز - فالله غيرهاا 
[.١٠٦لالإ،<ما»: ثرأ؛ة؛ه تمحدته ه مو 

المقرقة؛اكلريقة بهذه القرآن أحذ على الصالح سلفتا وحرص 
الع٠لاايم السليم والفهم التتدبر ركي بأهمة إيمانهم هوبسيب إنما 

والعمل،العلم يلازم حيث الله؛ كتاب، لتدبر المثلى الهلريقة لأنها 

*جميعهائك،يخالإسلاما،نيمت)ْا/هءا(. ٢١١



__نج خأززِ 
الأ4عبئ ت الجليل المحاُي بينه كما بهذا إلا بحق تلاوته تكون ولا 
أنتلاوته حق إن بيدْا نفي راوالذي بقوله• قهقآ مسعود ابن 

ينحيث اللهءرا،. أنزله كما ويقرأْ حرامه، ؤيحرم حلاله يحل 
الوالعمل فيه، بما العمل وهو التلاوة هذه حق لازم  ٠٠

يكوزإلابالفهم•
الأمثلةبعض ذكر نحنن فإنه العملية المحورة لهذه ؤإبرارا 
لفاللئن مجن وأبانته المعنى هدا حنيت التي والشواهد 

^؛٠٠١١مثدهم اقتضى كيف ونتامجل فلنتأملها الأخيار، الصالح 
نئجيعمر ابن عن نافر عن مجالك رواه ما ذللث، فمن العمل، 

ختمهالما سنة، عشرة اثنتي في البقرة  ٠٠عمر ررتعلم قال،• 
في5ءفي عمر بماء محلول أن يبين الأثر فهذا حزووااال٢،، نحر 
إنهيل القرآن؛ عن انشغالا ولا عجزا ليس البقرة مجورة تعلم 

منالمحابة عهد عليه كان كما فيها بما والعمل يعلمها انشغل 

المدة.هذْ كل جلس لما ؤإلأ وتعلمهاأ آيات عشر أحذ 
ولاقوله؛ العفليمة أقواله فمن  ٩٠وأفعاله أقواله لنءلك يشهد 

الملأةتدر تعظٍم في والمروزي (، ٠٦٧)Y/ ^٠-^، ني العلبري أخرجه )١( 

را/•؛(.



QT] رءضان4ٍهحإت

منانظروا ولكن به، نتكلم كلام هو إنما القرآن قرأ من يغرركم 
،.ي٠ءملJههل

اوخ1رىذكره مؤثرا شاهدا متها نذكر كسرة فهي نكه أفعاله أئا 
ابنيا هه ت له فقال ه مجالفي عليه دخل رجلا أن صحيحيه في 

بالعدل،بيننا تحكم ولا الجزل، نملينا ما فرالله الخهلاب<ا 
أميرْيا  ٠٠القيس بن الحر له فقال به، هم حتى فغم، 

تأتءالتو جؤ ت .؛ لنبيه قال — تعالى — الله إن المؤمنين 
منهذا كان [ ١٩٩راق: ]الأم تاصلؤكه مي، وآءؤس ^^٠ 

حينعمر جاوزها  ١٠والله ; محيجرعباس ابن يقول • الجاهلين 
شاهدوهذا الاله٠ر٢،. كتاب سد وiاiا وكان عليه، تلاها 

منوهو له، والامتثال الله كتاب عند المباشر وقوفه العملي 
التدبر.ثمرة 

أفاصلفي عام إنه بل خاصابعمر ليس الأمر وهذا 
وكانت يقول حين  ٠٠؛الله عبد ابنه يحكيه كما المحابة 

منيحففل لا الأمة هده صدر في هؤ الشي أصحاب مجن الفاصل 
آخرؤإن بالقرآن، العمل ورزقوا أونحوها، الورة إلا القرآن 

رواْالخد،اوناواديفياص1ءاسماسمرالأ(.)١( 
(.٤٦٤٢طرءسالإيماسري،)ح )٢( 



__ئ

العمليرزقون ولا والأعمى، الصي مهم القرآن يرزقون الأمة هده 
وه«را،,

الصحابيوهو ، مته القراءة باخل أمرنا من أيصا يقوله وكما 
لرإئاوصفهم: في يقول حيث ذمحهآ مسعود بن الله عبد الجليل 
مىؤإن به، العمل عالينا ومهل القرآن، ألفاظ حفظ عليتا صعسا 

العمل؛ه،اعليهم ؤيصعب القران، حفظ عليهم سهل بحدنا 
الأريكفي عناهم الذي الجيل هؤلاء في التساهل هذا أثن ويين 

عباسابن إلى نده بمصنفه في الرراق عبد الإمام أخرجه الذي 
عنيسأله عمر فجعل رجل . عمر على قدم •' قال دهه 

وكداكدا الغرآن منيم قرأ قد ا المؤمنين أمير يا ت فقال الناس 
هدايومهم ارعوا يتأن أحم، ما والله! I فقلت، عباس ابن فقال 

مات فقال عمر، رزجرني، فزبرني قال• المسارعة هده القرأن في 
المؤمنين!أمير يا فقلت،؛ قال! آنفا الرجل قال مما كرهت، الذي 

حيث،وأنزل إليه، وأتوب، الله أمتغمر فإني ات أمكنت، إن 
؛فقالت، الرجل. قال مما كرهت، بالذي لتحدثني قال! • أحبست، 

•اخلأق،اهلاهمآذ<صى،)ص*ا( )١( 
أخرج. ٠ . .بب. غني أم انن بن آزتنة: بن •حدوام\0 الحديث: وفي )٢( 

(٦٤٨٨مالم)
٤(.• لالقرطص>ا/ أحكامالقرآن، مدئ )٣< 



نيةرمحا ^^^ ٠٥]؛؛[

ماومش يحتفوا؛ المسارعة هده سارعوا ما متى إ المؤمنين أٌير يا 
يختلفواما ومش يختلفوا، يخممسوا ما ومتى يختص-موا، يحيفوا 

حتىالناس أكاتمها كنت لقد أبوك! لله عمون فمال يقتتالوو 
بهارا،.جثت 

فخيج.U الجليلان الصحاسان هذان منه خشي ما وقع وقد 
وخرج،، متواترة؛ أحادث عدة في ه ذكرهم الذي الخوارج 

وألفاظهحروفه ؤيقيمون الة.رآن يقررون أيما شابهوهم أناس 
فيه.بما يعملون ولا تراقيهم يجاوز لا لكنه به؛ ؤيأكلون 

هذاررإن قوله الٍصري الحس التابعين سيد ذلك على ؤيضيف 
سالأمر يأتوا ولم ثتأؤيله' لهم ملم لا وصيان عبيد قرأه القران 
^؛!٢ثتزق ه أرقت ^ ^ - قال!طه وله. أء 

بحفظهو ما ؛ اساعه إلا اياته تا_بر وما [، ٢٩ت ]ص 
قرأتقد ت ليقول أحدهم إن حتى ، حدوده ؤإمحاعة حروفه 

ماكله؛ أستعله — والله — وقد حرقا منه أسقهل فما كله، القرآن 
إنيليقول: أجدهم عن وحتى عمل ولا خلق في له القرآن ترى 

ولاالعلماء ولا بالقراء هؤلاء ما والله مس، فى السورة لأقرأ 

القرأن.الخمرمة؛ى باب: (، ٢٠ ٣٦٨الرزاق،)همد مهذف )١( 
ذاوك،مجمؤع أوجه. مشرة من الخوارج ني الحديث صح احمدت الإمام تال )٢( 

(.٢٧٩/٣اينت؛ب)شخالإسلام 



الدأكثر لا هذا؟ مثل تقول القراء لكنت وض الورعة، ولا الحكماء 
هؤلاء®مثل الناس قي 

-)الفهم ركنين على بمي التدبر في المالح الملف منهج إن 
ابنقال كما لأنهم أكثر؛ العملي الجانب في يبرز لكنه العمل( 

علمنالأوسهل ت السابق كلامهما في دمهظ عمر وابن عود م
الذيالمهم الأمر وهدا ، بالقرTنا، العمل رررزقوا ؛4اا، الممل 
بعدنامى لرؤإن كلامهما•' آخر في حاء كما اليوم الأمة تفقده 

ررؤإن؛هء، العمل عيهم ؤيصعب القرآن، حفتل عالهم هل ي
ولاوالأعمى، المسي منهم القرآن يرزقون الأمة هذه آخر 

؛A®العمل يرزقون 
أنهمعلى ه السلم، حرص أن إلى هنا الإشارة ؤيحض 

فيتكمن الأهمية، في غاية دلائل يحمل والعمل العالم يتعلمون 
أمرامتثلوا بدلك إنهم حيث، لها؛ حصر لا ومقاصد أمور عدة 
الكتاب،هدا تدبر في ه رسوله وأمر — وحل عز — الله 

إنهمثم طريق، وأهدى سيل، لأقوم يهدى الذي العفليم، 
فيوعوها كما ومعادهم، معاشهم وعلى عليهم بركته استشعروا 

المارك،والزْدلأين )صآ-يا(، للمروزي، اللل، مختمرنيام )١( 
(.)ص٤٧٢

١(.• )ص للاجري، القرآن اهل اخلاق )٢( 



ءضانة١ محات و |
تنثا ل— 

وبإ'ؤهن ِوةئأ ترق أرلثث ص تعالى-: قوله- 
رثؤثثا^؛٠٤؛! —: تعالى — وقوله [، ٢٩]ص؛ 

وتمحأألًجتف ين نحددث ًفثم تثا ًْقثقإ د؛م ثؤث 
 s_ بيش.وء#ثب محق آس يمحى جثآ*طم قد صقيم

ينوبميبجم سم ثيد ؛^ ^٠٢آقح _v آيء غد يهزى 
سمحم4همني إل ويهدبهم ؛^ ١٤ألش ءك أاْلمحتا 

وتحكمين بمءآر ؤسا —: تعالى — وقوله [، ١٦-  ١٥:
فيأن أيصا وعرفوا [. ٢٠١"]lV^: قيززه ه ورخمه ثسى 

فيهؤإن كتابه، تدبر من الأمر هذا إلا يدها لا حاجة قلوبهم 
رحابه•في والعيش بكلامه، الأنس إلا يزيلها لا وحشة 

تنثؤؤهلة ^٠^ هر آلثاس ؤيمخآ ت — تعالى — بقوله وأيقنوا 
[.^١٥ؤثخمة محئدك، آلضدور ؤ، تا و؛وووقُ ركقأ 

منعلى وذمه يابه، تدبر مجن على ربهم قاء »؛ J،،^Xمن وتعلموا 
ففيالله. ذم والدم الئه مدح المدح أن موقنين يتاثربه، ولم تركه 

نإداقومم ثؤلت ذكرأمه إدا ألإ؛دا ألتفيشى ؤ،إئتا ' والد*ح الثناء 
٢[،: JL_S|I]يئلوزه يقهم دمث إيمانا رادمم ءاثم هتيم هتذ 

نقإدا ٢،^؛؛ ين أيلم أمبجأ أي، إن قنؤأ أز؛؛* ءة ءابؤأ ُؤم • ه وقول
يميكرنا محبمد ماة إن تدآ سخف تثمأين ثجدا). ةه'هان عنتوة ءيم 

،[ ١ ٠ ٩ - ١ ٠ ^١ راء: ]الإ،ه  ١٤٣٠ويندم-ثبمدك ٧^٥٥١٥ 



آقثالهأهقأوس عق أذ ألمنءازض يثتميث ^١٤؛ ت والتوبيخ ١^٠٢ وغي 
أثئنءان٥^١ امحذؤإ مه، إن محي أؤثث ؤوهإ1 • وقوله أأ؛ا، ]محمدت 

[.٣٠ثهجوي١هلالفرئن; 
النصيحةهوعين آياته وتدبر وتعظيمه، به الإيمان أن أيما أيمنوا 

ملناالنمسحثا(. ®الدين حديث في جاء الذي العظيم، الكتاب لهدا 
.، ١١وءائتهما<انئنلمين ولأئئة وبرنوله ييكثابه ®بله ت قال بني؟ 

بهالإيمان لكتابه: ارالتميحة ت الملاح بن عمرو أبو قال 
أوامرهمع والوقوف تلاوته، حق وتلاوته وتنزيهه، وتعظيمه 
وذبإليه، والدعاء آياته، وتدبر وأمثاله، علومه وتفهم ونواهيه، 
.، ٢١٥عنه الملحدين وطعن العالين تحريما 

الريحذات كالأترجة أصبحوا به وعملوا قرؤوْ إذا ألهم وأيقنوا 
•، وقدولهم.أ*صيهم من بلتغ بمنه الطب والهلعم الطيب 

منالقرآن تلمي في المثلى الحفليمة الهلريقة هدْ فإن وبعدت 
فيعليهم الأمر هدا آثار أظهرت الأبرار المفوه أولئلث، 

وحديثهموثرائهم، بيعهم في وسلوكياتهم، معاملاتهم 

(٩٥ملم)رواء )١( 
(.٨٠)ص ر-ما، لأبن والحكم، العلوم جاح )٢( 
طنمهابو ذإ،ننلأ يفرأالمزال الذي الحدسثا"النوبي في جاء كما )٣( 

(.٠٠٥٩الخاري)ءأخرج . . وريحهاطيب.طيب 



رمضانةمحات 

جمحوقي وسلمهم، وحربهم ورحالهم، وحلهم ومعاشرتهم، 
الأرض.على يمني مال كأنه واحدهم أصح جش أحوالهم؛ 

وصمافي ئالت، حين بكر أبي بنتا أسماء عن الله ورصي 
مريءإذا ه الله رسول أصحاب وكان منهم؛ الأول الرءيل 
ويقشعرأعينهم تدمع الله نعتهم كما القرآن عاليهم 

ذووالقوسإلا عاليه يقوى لا عزيز الأمر وهذا جلودهما؛را،، 
المتعان.والله الرفيعة، والهمم العالية، 

فيالحمل راية وحملوا الأمر، ُال.ا طقوا لما فإنهم 
الله،أرض في ونشروه العدل فأقاموا غيرهم إلى ركتهم تعدمتج 

عبادةإلى الحبال، عبادة من الاس وأخرجوا الله، أعداء فارهبوا 
جورومن الأحرة، سعة إلى الدنيا ضيق ومن العباد، ربج 

لأمتهمعادة والالخير فحققوا الإسلام؛ سل إلى الأديان 
ومجدهم

فيالأعلام هؤلاء مهجية في فيض س غيض فهدا الختام: وفي 
أحامحلما القلادة من يكفي فقد الإثارة، قمدت القرآن، تلمى 

الازآن،لأحلكم الجامع ييظر: (، ؛ ٨٣٨٣تمر،)م حاتم آبي ابن اخوجه )١( 
لامطي)ْا/بمإآ(.

امريررمحتم ودخول ءي يامر ين ر؛عي ينظرئمة المثال سيل ليلى )٢( 
.( ٦٢٢ممر)M لاين الفرسفىالواةوالهاة، 



تدعووأحكام، ماثل عدة وتتجاذبه وامع فالموصؤع ؤإلأ ا بالعنق 
هدافي والدراسات البحوث من مزيد لعمل والدعاة الباحثين 

وفيهاالإصلاحية، مسيرتها في اليوم الأمة تحتاجه الذي المجال 
التربويةوالمحاصن المؤسسات على للقاتمين ملح حديث أيصا 

التدبرفي بمواقفهم والتذكير القدوات هولأم دور إبراز أحل من 
بعديقتدي وبهم القرون حير فهم ذلك؛ في وطريقتهم 

المناسهلفي بها والتذكير المتدبرين ستر رد فج^، الله رمول 
فأسلوبالتاسثة؛ لدى التدبر قيمة غرس في موئر صيب التربوية 

وهومضاء، وأكثرها التربوية الأساليب أهم من بالقدوات التربية 
والصالحينالأنبياء قصمي سرد فى كما فريد؛ قراني أسلوب 

هدىآلي ^١^٥، بعده من ولأمته ه للرسول القدوات وتلك 
لالآتح1م:أئثدءه م4ثلأهئر آة 

ث؛ةإو ءه 

•( ١٢٨)ص ت للاهدل امبمأ، القرآن تدض تحلم ينظرت ]١( 



دء
رمضايةنفحات 

اكرآنأحزاب —٦ 
اللوشيهمدالرحمن ماجدين 

السلوكأرباب يا واكعليم الدعو؛ قي الأولويات لدرس هذا إن 
اللهبكلام وتطهيرها الرؤح تزكية يعلوعلى لا إيه والله أما والتريؤ• 
بينالعبرات ومكن، آياته، بتلاوة والتلدذ كتابه، قي يالنظر والتنعم 

•شيء القرآن معاني تدثر يدي 
متصلاوردا تقرأ متسقة أجزا؛ على يجعل أن للقرآن التحزيب أ،ل 

المتسيررومحلراتق الصالحص سنن من والتحزب معلومة، مدة فى 

.المختمر وهذى 
حتميجعلوا أن الحلم أهل منر السادات بعمؤر عادات من، كان ءآ 

الأعمالارتماع ذلك يوافق حتى والخمسرإ الأسين، يومي في القرآن 
تعان،.الله على، وعرصها 

فيه الله رسول على قدمنا قال'' ومهء حديقة بن أوس عن 
وأنزلشعبة، بن، المغيرة على الأحادف فزلت ثقيف، وفد 

كل،ه الئه رسول وكان له، قتة في، مالك سي، هؤ الله رسول 
بينيرامحح حتى رجليه على قائما يحذثنا العشاء بعال يأتينا ليلة 

قريم،،قومه من، لقؤ، ما يحدسا ما فأكثر القيام، طول من، رجليه 
فلمابمكة، تاولين، متضعمين، م وكئا مواء، لا •' يقول ثم 



^أمإزو

عليهمئدال وبينهم، بيننا اJءرما مجاد كانت، المدية إلى خرجنا 
فيه،يأتينا كان الذي الونت عن أ؛هلأ ليلة كات فلما عليتا؛ ؤيدالون 

القرآن،س >أعالثحزي راه قال؛ الليلة؟ محا _ لقد فقلنا: 
الثهرسول أصحاب سألت أوس: قال أتنه® حش أصء أن فكرهت 

ومع،وخمز، ثلاث، فقالوا: القرآن؟ تحزبون كيف ه: 
وحد0.المفصل وحزب عشرة، وثلاث عثرة، ؤإحدى وتسع، 

ماجه،وابن وأبوداود، ني، المفي أحمد أحرجه الحديمثا 
وعترهم•
فيوخفؤ النفوس في ويع له عقيم، شريما حدث وهو 

واءتجزئةالقرآنء ارتحزيب في أصلا العلم أهل جعله الجوانح، 
تحزيساررباب سنته في داود أبو الإمام وبوب المصاحف® 

ونذلائرْالحديث هذا فأورد - >امة ْل  ٢٣٧/ ٢ - القرآن® 
العفليمالقرآن قراءة في وأصحابه ه النص طريقة لبيان 

اليوميتتثلم محكم مشيد بتفلام وتجويدْ ترسله على والمداومة 
متصلا.داثا و١لJلة 

عرصهوحسن وقعه بجلالة الحديث، هذا يأخذني كم يعلم والله 
والتوقيروالتعفليم الكتنة من أخرى عوالم إلى لففله ويل 

لهبفي ه يفد وهو التقدير، وتجتاز الوصف تفوق ه لمح، 
يحدوهمالبلاد أقاصي من عليه قدموا الذين القوم هؤلاء إلى 



ومصانةمحات ]تا

مسلفي فستعذب الشرف، وجهه ورؤية للقاثه المرح الشوق 
الوالدحنو عليهم ؤيحنو النصب، ؤيتهلينا الوصنا تعليمهم 

قدببين ويراوح وأنداها، العبارات يأرق ؤيخاطهم ولد؛ على 
يحققائما ^^١ ناصحا الئه حب في القيام طول من الشريفتين 

ذياكإلى والنوق الحشض وبغمرني الأه، شمع وتلح الدعوة 
صالحيمن أولائه إلى ه المحب الحبيب ث الأنس المحيى 
الئه،ذات في الأذى من له جرى ما ذاكزا وهويستمر المؤمنين 
الأميفةهمهماته أقرأ وأنا المهابة وتغشاني جوانحي فتخضع 

النارعن بحجزهم ليأحد العليل يم كالنجاءهم ثوم على 
فيهاالوقيعة إلا فايون اليئيس، ولهها سعيرئ من ؤبمجميهم 

•محمد وخليله الله حسنا يإيداء الجرانم أشغ مرتكثين 
علىالوافدين أولثلثه شوق ~ وحفؤع بكينة ~ مما اقرأ ثم 

بونؤيحالوقت، اعات حمتكثرين ميحدون وهم حضرته، 
إنهفوالئه المهيس،، ومقدمه البهية طالعته انتفلار في أجزاءه 

منهاتتخل ولم الصدور في قلوبهم يقيئ، كيفا العجن، ليتملكتي 
أنفامهمعلى وأطتق الوقت ختمهم أن بعد لرؤيته وتعفليما فرخا 

أمقلمن به الئه لينقيهم الغست، عالم من القائم ذللث، ترين، في 
•العليين أعلمح، إلمح، المافلين 

وسفحالشوق شعن، عنهم يمح الشفيق بااحيست، فإذ 



__قآ 

القرمز،من حريي علي طرأ ُإنه قاتلا• خطابه بعذمت، سوائمه 
المرهذا يديه عذر من أرنه ما يالله آتنهء حش أجيء فكرهت 
أحمالبثقل ناءت التي قلوبهم يتلهلس وكأنه ه، العقليم 
يمللا - لقاءا وأي - لقاء مي كان بأنة والجوى الشوق 
الذيذا ومن آياته، وتلاوة الله كلام ْع التسويف ولا التأجيل 

مستقبلاباياته والتتنم بالقرآن الأستلذاذ يترك وتطيب نفسه مح ت
الأ>اأ>اآخركاذائكان 

السلوكأرباب يا والتعاليم الدعو؛ في الأولويات لدرس هذا إة 
اللهبكلام وتطهيرها الروح تزكيه تعلوعلى لا إنه والله أما والترمحبا 
يينالعبرات وسكب آياته بتلاوة والتلدذ كتابه في بالتغلر والتنعم 

•شيء القرآن معاني تدبر يدي 
يهركحنن حميد، حكتم من تنزيل ربك، كلام القرآن، إنه 

مسبلاوالتفكر التدبر محرات في التبتل إلى والشوق الحنين 
مباهجمعها فتغدو والإجلال، واللهفة والأسف الميم لمحات 

الإحاطة.على أبية فلاة في رمل ذرة من أحقر ومعانيها الحياة 
املأعتها؟ ما مغانيها؟! ما ا مفاتنها؟ ما ! أموالها؟ ما ا الذنيأ؟ ما 

صفممالتغدوقاعا إنها ا الدور؟ ما المصور ما ا الزاثل؟ حطامها ما 
وتعلوْالصالحين مكيته فتغشاه ربه، بكلام وتغنيه العبد ترنيم أمام 

ييثهبالدنيا فإذ عنده، فيمن الملوك ماللث، ؤيذكره الذاكرين وضاءة 



n هاتة٠ هحات•
تنئن| و— 

ينبه.والأنس الله يوءار• اله اءاصٍر تتاذنها 
للهرآنواكحزيب ^١>،٠ ٥١تحنيب صالة م أصل عذاالحديث 

مطومؤ،مدة في متصلا وردا مرأ متسقة أجزا؛ على يجعل أن 
الشممحذ،ويدي الممحص وُلراس هصذ صتن س و١ك٠زب 
عنقشروا نما العيودتة المالكون عليه مج ومحودأب 

زتلكل.نهم فكان المار، وأ>اف اليل الهمانآناء تلاوة 
بذلواوما حياتي، مدى على القرآن تلاوة فيه يختم المعروث 

تديلا.

فقاساوءد.يث، راوي قه حذيغة بن أوس ذلك فهم وتد 
-،وعوالتص. ~ الحاصر على - الصحابة وعم - الغاين، 

وليديه-ائرون وتحنمحه القرآن تجزيء م ي عر أنهم فأيقن 
كنالمص. اصحاب بواو بائر ولهذا مقتفون، ذلك في 

أنهمفأخروْ يهديهم، ليهتدي يهم بمس حك، للقرآن نجمهم 
المورمحددمن على يشممل حزب كل أحزابا القرآن يجعلون 

اJييسإرشاد إليه ترنت^ إذا ؛_؛^،، هداو٠لاعر التامة. 
مماةُأالقرآن ي: الممح ياي م صر بن نمدالله 

~الصحابة .ى لليه الىّول بأن يعمي مرةْ لمال مسع كل 
وانأيام، *سعة في القرآن عوختم " جميعا عليهم الله رصوان 

ذلك.ى المته عومنتمى عدا 



__كآ

تحزيبموصؤع في الكلام تيمية ابن الإسلام شخ بسط وقد 
ومنعاليها، الكلام مهمات ولخص الفتاوى، مجمؤع في القرآن 
يمتقفي الصحابة طريقه أ0 ذلك في الشيح بينه ما أهم 

الصحابةيكن فلم التامة، السور على كانت القرآننة الأحزاب 
فيالمعروفة وأحزابها الأجزاء عدد بحب القرآن يحزبون 

يوسفبن الحجاج زمن في وصعثؤ هده فإن الأن، المصاحف 
قاراالحزب فيجعلون ونحوها والحروف الأي عد بحسب 

أووخواتيمها السور م3لالح إلى النظر دون الحروف من ئا مت 
يحزبونكانوا فإنهم المحابه وأما وتمامها، للمعاني الاعتبار 

كلامتدبر عر أعوق يكوف ما وهو التامة السور ب، بحسالقرآن 
القارئفيستوفي تامة متمالة المعاني السور تتضمن إذ تعالى اللب 

وفهمهاتدبرها ويحكم الواردة الأيات مجمؤع في النفلز للسور 
بحدة،يما >-تملأ كلام على يقف أو المعنى ينقطع أن دون 

الشالعفليمة المهلالح من السور به الله فتح بما القراءة فيفتتحون 
بماؤيختتمون وحضوعا، هيبة فتزلزلها القلوب بمجامع تأخذ 
•، للأرو١حل المحركة الخواتبم من به ختم 

رتحزببلي نمل الفتاوى• امجمؤع في تيمية ابن كلام يراجع وللأستزادة 
•دعهم متس وْر ( ٤٠٠/ كميمرأء)'آا وءفي القرآن• 



رمضانةشمحات |—| 
-\ 22و— 

يجاجالقارئ الث،هر،إة إلى تضنأ مدة التحزيب،ي كان إن ثم 
ذلكإلى ممّرإللحاجي فحسد المرة كسورة السور يعص فصل إلى 

المتوفاةالتامة عتدالمعاني يالوهوف المورة تحزيب كول أن على 
وهكدا.حزين القرة صورة قتجعل 

ثراعىلا أ»اباع عالي القرآن تحزب إلى السالف يعص وذهب 
القرآنجعل أنه محالة عن داود أيي اين روى كما المور، خواتيم 
عندوالثاني التساء، من  ٧٦الأية عند الأول المح ينتهي أّباءا 

كتابفي داود أبي ابن رواْ ما .إلخ الأنفال. من  ٣٦الأية 
أقومالصحابة ءلريقة أن ريب ولا (، ٤٦٦/ سااا)١ هالمصاحغ
وأصوب.

يجعلواأن العالم أهل من المادات يحص عادات من كان وقد 
ارتفاعذلك يوافق حتى والخميس الأنمن يومي في القرآن حتم 

كلفي يختم أن أراد فمن تعالى، الله على وعرضها الأعمال 
يبدأأن عي فإن ظك الصحابة ءلريقة عالي القرآن محزنا أصبؤع 
^٥^٤فضل فيصيب الخميس يوم يختم حش الجمعة يوم القراءة 
العظيم.القرآن حتم حال العمل 

التيالصحابة محلريقة بحسب المسح للتحزب عرضنا ؤإذا 
أكثرأيصاؤلريقة وعي حدي؛ه، في ُأهبم حديقة ين أوردهاأوس 

آدابفي ءالتبيان كتابه في النووي عنهم ذلك نقل كما المالف 



^٠ئ مي؛؛ثه 
تالأني النحو على يكون موف فانث ( ٦١رص القرآنء حملة 
والنساء.عمران وآل المرة  '•هي محور ٣ • الأول ليوم ا~ 
والأعرافوالأنعام المائدة هي• محور ٥ الثاني• لبوم ا~ 

والتوبة.والأنفال 
والرعدؤيومحف وهود يونس ت هي محور ما ت الثالث ليوم ا~ 

والنحل•والحجر ؤإبراهم 
وطهومريم والكهف الإسراء هي؛ صور ٩ الرابع؛ ليوم ا~ 

والفرقان.والنور والمؤمنون والج والأنبياء 
والقممىوالنمل الشعراء •' محورة ١ ١ ت الخامس ليوم ا~ 

ؤيى.وفامحر ومحا والأحزاب والسجدة ولقمان والروم والعنك؛وت 
وغافروالزمر وص الصافات •' محورة  ١٣ت السائس ليوم ا~ 

والأحقافوالجاثية والدخان والزخرف والشورى وفضلت 
والحجرات.والفتح ومحمد 

إلىق محورة س المفضل: وهي محورة،  ٦٥السابع: ليوم ا- 
الشريف.الصحف آخر 

وهىالكتاب فاتحة وتبقى الصحف، س محورة  ١١٣فهده 
أٌقفالقصرها ولكن الأولى العلوال الثلاث قراءة ضمن داخلة 

العد.في 
القرآزا؛ارتحزيب كتابه فى الحربي عجدالمزيز الدكتور قال 



n محات Iْقائة
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 A_(١٠٩— ١٠ !) اأجمله وما ا أحنه ما التحزيب هذا ءولئه
بتنيفصل فلم نق، عش النظائر بين جمع فقد إ أحله وما 

المسوربين وُجمع ، الواحادْ ورة كالوهما والموبة، الأنفال 
بينفصل ولا بالراء، المختتمة المقطعة بالحروف الفتتحة 

وحمعوالأنبياء(، ومحله ومريم والكهف )الإسراء الأول العتاق 
®ألم®وذوات ، والقمعس( والممل )الشعراء الطواسين بين 

الحواميمبين يفعل ولم والجدة(، ولقمان والروم )العنكبوت 
فيمسم ذللث، فوق هو ثم حدة، على المفصل وجعل المع، 
علىوترتيبها لمعرفتها كلفة لا سيم؛هلريقة تقأحسن أعدائه 

.١^٥.ومع. وحمى، ثلاثر، الأوتار! 
وردكما أيام تلاثة فى يكون أن الختم في المثة به وردثر ما وأقل 

فهداالصحيح في تتتيظ عمرو بن الله لحبي يا الني توجيه بدللثج 
التوسعةمن روي ما وغاية القرآن، ختم في العزيمة من ينع ما غاية 

بدئاأربعين مح، يمرأ أن قء المح، إر مرفوعا ذلك مح، دالترخيص 
م®اقرأه عمرووفيه! بن الله عبد لحديث، داود أبي رواية في كما 

منغايته وذلك المدة توسيع جهة من غايته وهذا يوماء، أيبمين 
إريوقى يكد لم ذلك من أقل قمح، ئرأْ فمن التضييق، جهة 
تزيدمدة في قراءته إلى حاله أذاه ومن معانيه، في والتمعن تدبره 
والمواني،المراخي على ذللث، يحمله أن أوسلث، الأربعين عن 



ماالخم وص هفآت•. أصحابي وهدي يمحآ محمد هدي الهدي وحير 

آدابفي >ااكسان كتاب في نقل ةقِمح النووي الإمام أف* لى ع' 
بعضختم روى أنه داود أبي ابن عن ( ٥٩القرآن؛؛)ص حملة 

أنالخم في التوسعة غاية فذكون شهرين، في للقرآن السلف 
كانؤإن السلمإ، بعض عمل على بناء شهرين في بكون 

يوناأربعين من أم ش الخم ترك يشغي لا أنه ^، الأيون 
ةةِفق.أحمد الإمام ذلك مل كما 

الخم،مدة ؛حسم، وتحزمه القرآن تجزيء يكون هدا وعلى 
مجدتهأقصى بين ودورانه تردد0 ذللث، في لف العن والمنقول 

فالمنقولذلك بين ومجا أيام الثلاثة وهي وأدناها الشهران ومي 
أوسع، أو ثمان، أو ليال، عشر كل أو شهر، كل ختمه عنهم 
)صلأالتأيان« في المؤوي ذلك ذكر أربع، أو خص، أو متا، 

القرآنء؛اتحزيب في الحربي عٍدالعزيز الدكتور تتح وقد (، ٥٩
الوارد؛حج، مواء فيها يختم المح، الأخرى المدد من روي ما 

خمسةكل في الختم فدكر السلف لدى عملا أو المصوصى من 
كلفي أو عثر، خمسة في أو عشرين، في أو يوما، وعشرين 

نصأحدا يجد لم الأخيرين وهدين أيام، أوتسعة عثر، أحدى 
مجزتةيوما عثر أحد كل في للختم ذكر أنه غير فيه الخم على 



ومضانيةمحات  ٢١
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(.١٢٥—  ١٢٤كتابه)ص في ئرامع حسنه 
حزبكلآ وتحريمه، فيها القرآن حتم نمكن مدة  ١٥فهذْ 
٢٥سهر، يوما، ٤ ٠ مهران، وقصراI طولأ المدة بحب 

٨أيام، ٩ أيام،  ١٠يوما، ١١يوما، ١٥يوما، ٢٠يوما،
أيام. ٢٠أيام، ٤ أيام، ٥ أيام، ٦ أيام، ٧ أيام، 

يناسبهاوما بالمدد مفضل حلول القرآنء ارتحزيبخ كتاب وفي 
هوما منها يختار أن قارئ ولكل وأحزائه، القرآن أحزاب من 

وهومنبالاطلاع جدير والكتاب لظروفه، وأرعى بحاله ألمق 
حزم.ابن دار مهلوعامتؤ 

والليلةاليوم محن منجمة حتمات لمان يختم كان من السلم، ومن 
كانأنه الكانس، ابن عن ( ٦٠ررالتيان®)ص في النووي نقل كما 

النوويعلت، ثم ا ختمامت، أربع وبالليل ختمات أرع بالنهار يختم 
٠والاLاةاا اليوم من بلغنا ما أكثر ءروهذا بقوله! 

قراءةختمه أن إلى به والتعلى القرآن حسا حمله من الثاس ومن 
عثمانؤإمامهم القزاء ريحانة عن ذللث، فت، فقل واحا-ة، ركعة فى 
لرالتسانءفي النووي قال بل ءيرْ عن كدللث، ولمت، تمحي عمان ابن 

لكثرتهم®،يحمون فلا ركعة فى يختم الذي ®وأما ت ( ٦٠)ص 
المختارمحمد بن محمد العابد العلامة شيخنا مجن وصممتا 

قامواحدة ركعة في القرآن حتم ممن والدم أل مرة غير الشنقيهلي 



__ئ

أصحابالصالحون العباد هولأم فعله ؤإن وهذا اليل، من بها 
والأتمطع، ولا بعادة لهم يكن لم أنه إلا العالية المقامات 

حتىالأيام على القراءة بتوزيع وهديه ه المي سنة هو الأكمل 
آياته.وتدبر القرآن فهم على أءو6 يكون 
ؤإنأيام ثلاثة من أقل في القرآن ختموا الدين هؤلاء إف ثم 

ثلاثةمن أقل في القرآن قراءة بعدم النبوي الأمر ظاهر خالفوا 
ذكرهما وهو ذلك، في ائعا متأؤيلأ لبعضهم أ0 إلا أيام 

®ولوت يقوله ( ٢٧٣)a/الأحوذي،، ®تحفة في المباركفوري 
كانواأثمم منهم كشرا لوحدمتا الحديت انمة تراحم تتيمن 
لمالأعلام هزلأء أ0 ؤالظاهر ثلاث، من أقل في القرآن يقررون 
•التحريمءا على ثلاث س أقل في القرآن قراءة عن النهي يحملوا 
كتابهفي — الله رحمة عليه ~ الغامجدي مازن الشخ ذكر وقد 

النورا؛إلى ®رحلتي الشقافة العذبة روحه من أثيرة قْلعة هو الذي 
يقرأكان عقيمين ين صالح بن محمد العلامة الشيح أن 

بذلكفيحصل القرآن، من أجزاء عشرة يوم كل رمضان شهر في 
الشحعن ذكره ومما منة، أيام ثلاثة كل في القرآن ختم فضيلة 

الأيامأحد حامعه مقدمة في الذي الجمعة مملى إلى دخل أنه 
وإيا؛ا■ذهابا المصلى في وهويمشي أجزاء عثرة فختم رمضان من 

بنالعزيز عبد الشيخ أة C  ١٣٩رص القرآن® ®تحزيب كتاب وفي 



رمضانيةثهح1ت ٢ !
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مض>ةمحأمللإاللل ئام م امآن يخم كان ه باز 
صلاته.قي الهمان من حزءا 

المنعيبونرياصه، إلى الخقهلعون الله، بكتاب والهائمون 

إلاالدنيا همر الئاس إئ-ال يزيدهم لا كثر، وأحكامه لمعانيه 
وحياصهالروحانية، يمغانيه وتهلواما العزيز، بالكتاب تمنكا 

علىوقفتا من أعجب ومن بالنواحذ، عليه وعقا الإيمانية، 
مجنتلفه على وحرصا ؤإسماعا، سماعا الله كلام تتح في خبره 

بنيوسف القاسم أبو الإمام المتصلة انيدْ بأسالثقات الشيؤخ 
شيحا ٣٦٥عن القرآن أحد فقد المغربي، الهدلى حبارة بن على 

وبحنا،وحبلا وشمالا يمينا فرغانة باب إلى المغرب آخر مجن 
هذهفي علي يقدم أحدا عيت، ®ولو I ه نفعن قال حتى 

فيالذمي فيه قال ، ا، لقميته الإسلام يلاد حميع في الهلريقة 
ت( ٨١٩)أ/~ ئولاج محليار محل. ~ الكبار® القراء ®معرفة كتابه 
كيفلبملم مجهولين، أكثرهم كان ؤإن شيوخه ذكرت ®إنما 

®منجدأيصا وانثلر الحالم®، طلم، في الفضلاء هنة كانت، 
(.١٨٩-  ١٨٨)ص الجزري لأبن المهمئين« 

وسماعا!وتعلما تلاوة القرآن تحثليم في الصالحة الهمم هد0 لله 
ران؛لمحقي 

الئهبإذن ~ يقوى سوف فإنه همته به سمت من أل أولهما; 
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مراتثلاث مرات، ت رمضان شهر قي القرآن ختم على ~ تحار 
ختمة،أيام سعة كل يختم ان رمضان شهر الأورمن العشرين في 
لهيحمل وسوف ختمة، أيام ثلاثة كل الأخيرة العشر قي يختم ثم 

بضغطتداركها يمكن لكن الأور الختمات أيام قي الكسر يحفى 
يصفوحتى الساعات، بعضن ونيادة أيام ستة في لتكون الختمة 

عنللتهي التعرض دون ختمات ثلاث الأخيرة العشر في له 
<كاملة تامة ختمات ّت فتاللث، أيام، ثلاثة مجن أقل في القرآن قراءة 

ذلكومفتاح وتفكر، تدبر إر يحتاج العفليم القرآن أئ ثانيهما؛ 
كثيرةذللث، في والكتب الأيات، ير نفؤإدراك المعاني فهم وأسه 

وآراءومذام، طرق يعفى دون يعفى تقديم في وللناس متعددة 
رأسهاعلى أف عندي •' الخبرات وتبادل الحلمتة وللمداكرة شى، 
وهى!كتب خمسة 

الملتفةكالأكمة التفسير وهذا الطري، الإمام ير نف- ١ 
وسلها، الجامع حياضها فهو التفاسير، بقتة مها سد أشجارها 

ومكانتهالتفسير هدا قدر يعرف ولا عليه، فهوعيال بعده أتى 
ليرىالكتب من بغيره وقرنه قيه القراءة مارس من إلا الحظيمة 

قيها.أثره عفليم 
وزادعفليما، علما حوي نفير وهو القرطبي، الإمام نفير ٢" 

فعرضوالتفقه الأسباط علم معه أحيى أن التفبره ارعلم على 
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ويتنط.ينش كيف فه اكاظر فتالم القرآن، لأحكام 
المختصرةالتفاسير أفضل من وهدا النفي، الإمام نمير ٣" 

ؤإحكاموالوجازة التلخيص بين حمنا وأءادلها الإطلاق على 
اللمئلاختمار وبين الأية من المى إيضاح محن يجمع المعنى، 

الشيخوهمعتا البيان، دقائق مجن فيها ما ؤيورد ورشاقته، 
ؤينصحمرارا عليه يثني الخمير الكريم عبد الدكتور الملامة 

ف".القراءة بتكرار 

وطبقاتفى اليوطى وصفه وقئ كثير، ابن الإمام نمير ٤" 
 Kلم الذي التفسير بأنه الحقافئJj ،^ وجلالةأحد، نمله على

ذلكمن ؤيكثر همحآ، الشى عن الأخيار يورد أنه فى التمسير هدا 
فيهاالواردة النبوية بالمنة بربطها الأيات على الكلام فيستوفي 

*الوحين بنور تشح وقد للكتاب القارئ فيخؤج 
ررالتحريروالمنى عاشور بن الهلاهر الملامة ير نفه~ 

تأليفهفي مؤلفه مكثر بابه، في فريد فد وهوكتاب والتنويره، 
ينمقهولم المائة، به وياغ سوقه على استوي حتى ستة أربعين 

لحواشيه، من أو للزمجخشرى ارالكثاف(؛ من مستل أنه ذكر من 
وأملمإحكاما، وأكثر فائدة، وأغزر ءام-ا، منها أملأ هو 

المشكلة.التفسيرية المواضع من لعدد دقيق تحرير وفيه طريقه، 
تعرضواباللذين يتمل فيما وأما بالكشت،، يتعلق فيما هدا 



__كآ 

فمنهموالأستياط، والتفكر التدبر لجة وخاضوا القرآن، لنفحات 
والتأملفيه القراءة وتكرار كلامهم إلى الرحؤع من بد لا تفة ١١٠

الممارمةْع والتفكر التدير القران لقارئ يتحصل حتى 
وهم:الأعلام من أربعه هؤلاء رأس على ؤيآتى والترداد، 

يخلوكتابيكاد ولا التفسير، في كلامه جمع وقد محمية، بن ا~ 
والامساحلوالتدبر بالتامل العظيم للقرآن التعرض من كبه من 

•والتفسير 

كيلك.مجمؤع وكلامه القيم، بن ا~ 
فيالأعين به وم الصدور له تنشرح بما وقدأتى معدي، بن ا~ 

نفيرهمن ظع وقد الجكم، وجليل الاصتنباؤل دقائق من تفسيره 
الأخرىطعانه بله نسخة، مليون  ١٥فقط الرسالة مؤسسة لدى 

منالثلاثين حر في وهو يره نفكتب وقد واللاحقة، السابقة 
آسفج.عمره 
وتدليلوالاستنباط التفسير في العجائب من وهو لشحراوى، ا~ 
إلىالمموي العاجي برجها من bنرالها الصعبة اللاغة سل 

مهمةمقالة العلتاحى محمود الدكتور وللعلأمة العامة، مستوى 

ررمقالأتصمن وهي التفسير في ومنهجه الشحراوى الشيخ عن 
والثه(. ٢٨٠/ )١ الهلناحي® محمد محمود الدكتور العلامة 

•أعلم تعالى 
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القرآنلتدير مهمح منهج ٧" 
السيدىمحانمان 

والسورالايات تدير منهج أولأ• 
إنالزلل ذكرصب *ع الأيأت، عتلنزول الدموة حال ييان ~ ١ 

انميذكر اوات)مع ومقاصد الألفاظ دلالات بيان ٢- 
المفردات(.لنريب المحار 

نزولها٠عتل الدعوة لحال الايات هدي بيان ٣' 
•تديرها وقت اول>ءوة لحال الايات ه،وي بيان ٤" 
.الأيات قارئ لحال الأيات هدى ييان ٥— 

الكوثرصورة عر المنهج ممليق 

—مأمحامحخمح-ئوِ 
©ةتلقبمثأم©اهص قؤك ^٩ 
مع ئ 
تزولصد الدم؛ حال يٍان اولأ• 
منوالأذى والضيق القي؛ من ساتى وأص>حاو4 التمره كان 

ؤيقرحونهآ التمر ينتقمون ضيأم، وكانت ئو، لموته آعداء 



إلاذيئته من له يعش للم ولد من أم له نوش فلم به، الشماتة 
تئائلهم ئال من الذكور شأن تعفلم قريش وكانت بنات، 
أنذلك ومن • نسله دانئ3؛لاع أثرْ ومسنئهلع متور فإنه دعوه 

لهليس أبتر، وهو محمدا، شانئ أنا ت قال وائل بن الماص 
قتادة: JUأ'محه ئث ثا؛ص وه الله: قال عقب، 

يقول:مع؛عل أبي بن عقبة وكان الدليل. الدقيق الحقير الأبتر: 
أبتر.وهو ولد، جمحت للنئ يقي لا إنه 

فيأظهرنا بين  'هالله رسول بينا قال؛ له أنى وعن 
ماقلنا: مبتسما، رأسه رقع ثم إء-فاءة أغمى إذ المجد، 
فقرأ:، مورة® أما علي ®آنزلت، قال: الئه؟ رمول يا أصحكك 

ٌثفيو أت،دثر هثيف ^إيا الرحيم ١لرحمن الله م ب
®أتدرونت ةال نم هو"امحأبوه قاثاكت>■ إُى ثاتحر.ا ؤزى 

وعال.نيهّر ®^نه قال: ١ أعلم ورسوله الله قلنا: و الكوثر؟ ما 
أمتيعليه نرد حوض هو كثير، حير عليه - وجل عر - رثي 
رب* ئآقول ضنهم، البد بءتالج النجوم عدد آنيته القيامة، يوم 
.، أحدث؛UJU ما تدري لا إنكر فيقول: أمش• من إنه 

(.٤٠٠)؟ jjjلم مصحح 



نيةرمما محات لقا

الأيأتومقاصد الألفاظ دلالات ئنث1: 

فييقع لما لبيه؛ عطيته بيان عند العظمة بأسلوب الله بدأ 
فإذاا المعتلي عفلمة استحضار ء،؛د العتلية عفلمة من الأذهان 

وفيالله عتناء تقارب صحة ولا عطية فلا الثه هو المعتلي كان 
هووالكوثر الثر، متة من والاستقلال الاعتزاز لشعور ث ذلك 

لرسولهالله عتلية بيان وفي الكوثر، نهر ومنه الكثير الخير 
اللهعته يرضى أن بعد من إلا أحد منه يشرب لن الذي بالكوثر 
الدنيامن دطإت في ترونه كنتم ؤإن ه، للني تشريقا ورسوله 

منوله آدم، ولد سيد الأحرة في فانه سيادة ولا مالك بلا 
هدهكانت ولما غيره، بثر بمالها لا التي والمكانة والحز الشرف 

فامرهبشكرها الاشتغال إلى أرسد0 القدر جليالة عثليمة منة الحعلية 
ثآمحره، i^j؛ؤؤسأزا بقوله 

المقاصرة الصالحة للأعمال وتذكير نمويج بالصلاة والأمر 
وفينفعها، يتحدى التي بالأعمال وتذكير نموذج بالحر والأمر 

وفي، لئه العبادة إحلاهى أهمية إلى وتنسه تذكير I )لربك( قوله 
ولمالجمع )نون( من الياق تغير حيث ه للني تكريم اللفغل 
الدينيةبالربوبية كالكيرْ )لربك( قال: بل  LJفصل يقل: 

والقربوالحفاوة الكريم من اللفغل في لما وكيلك والدنيوية 



يييإي؛ف

تقوله وفي وعلى• جلا الله عند ه الني قدر وجلالة والرعاة 
ماإلى سه وفته الإبل بنحر الغالب في يتعلق والنحر )وانحر( 

أولى•باب من دونه هو 
مم ثاممك 

أوقوة من ملك مهما وأنه ققآ الني مبغض ونهاة مال بيان 
تحققالذي الأبتر فهو حب أو نب أو أوولد حاْ أو ٌالهلان 

منحال يكون فكيف • والضيلع والخسارة ^ ٥١١معاني كل فيه 
أوآذىأوآذا0 دعوته حارب أو النبي معاداة البغض على زاد 

ونكالا.وبالا أشد حاله فإن أتاءه؟ا 
نزولهاعند الدعوة لحال الايات هدى ثالثا! 

محلاليت الدنيا وأن الأخرة في هجت النبي مكانة بيان ~ ١ 
الأجرة.الدار في بالخامة العبرة ؤإنما للجزاء 
منبمبهم ما على وتصيرهم وأصحابه ه النبي تسلية ٢- 
فلاعقلينا الله عند كان فمن • قريش وأذى وشدته الواير صغط 
فيمحيرْ من ؤيثل• عزيمته، يقوى أن عليه بل ا أصابه لما يحزن 

الله.إلى الدعوة 
المالحةللأعمال والتوجه بالناح الاشتغال على الحض ٣" 
الدعوة.ونجاح النفس صلاح فيها فإن والمتعدي نفعها القاصر 



n رْضانيةمحات
•شا ل^ 

الوقترفي تدبرها وقت الدكوة لحال الآدات هدي رابنا 
الحاصر(

فإناعتبار وهلة وسخرية أذى من الدعوة أعلام أصاب مهما — ١ 
فهوبورلدعوتهم أوعداها أبغضها ومن مصورة ودعوتهم دينهم 

مخذول.مقطؤع 
الشالصالحة بالأعمال التذكير إلى محتاج الئه إلى الداعية ٢— 

الناس.نفع فيها أو لقسه تزكية فيها 
فيسيكون يالكوتر وشرفه وعزم قخت النبي مكانة أن كما ٣— 
عاجلايكون لا ئد لدعوته المبغضين أعدائه بتر فكذلك الأحرة 

•صورة أجل في الأجرة في بحمق بل 
والصيانةالقس وكرم الخير بذل لهم والتواضع الاس نقع - ٤ 

.وانتشارها الدعوة قبول أمثاب أقوى من 
الأياتقارئ لحال الأيات هدى حامنا: 

هالنبي بشرف علمه زاد فكلما ه للبي محبتة زيادْ ١~ 
.منته ونشر هديه قلبه؛ات؛اع تعلق زاد وبمتزك 

فحالبالإخلاص، وذكر بالصلاة الض كان إذا - ٢ 

وأحرى•أولمح، القارئ 
الأعمالس وأكثرت بالئه تعلقت كلما بأنها القس تذكير ٣" 

اللهكان لربها، مخالصة والمتعدي( القاصر الصالحة)بنوعيها 



لها.العامة وجعل عنيا الشرور وبتر عنها ودافع معه 
القسفإن الديا في ه بالمي الكاء شرف القارئ فات إن ٤- 

ظمألا شربة حرصه من والشرب يقربه والتشرف للقياه لتشتاق 
بعدها.

الاياتمعائي على والتأمل التفكير مهارات تهلثيق • ثانيا 
ْعالأبان بين والتشابه الفروق أوجه ذكر وهي ت المقارنة ١" 
اسل
أخرفي الجنتين وصف بين والاختلاف التشابه أوجه ذكر •' مثال 

دونالجنتان وهاتان ت ضهؤؤ السعدي هال حيث الرحمن، سور 
دوممابقوله• ذلك على الله نص كما الأوليين، الجنتين 
الأخريين،بها مم، لم أوصاف بعدة الأوليين ووصف جنثأُبه 

^^٠الأخريين؛ وفي تجمح4 ء ويا الأوليين؛ في فقال 
فيوقال والمضاخة، الجارية بين الفرق المعلوم ومن ثث\-محاتيه 
فيوقال الأخريين• في ذلك يقل ولم أداه ^١^ الأوليين؛ 

وياالأخريين وفي ثجاتي4 ءبجؤ لإ ثن ؤضح الأوليين؛ 
وقالالتفاوت. من الوصفين بين ما علم وهد ؤإماتره ؤو ئكهه 
البممح<^٠ يتهدؤ .بذ مدي ءل الأوليين؛ في 
رميْث ؤنتك؛ذا قال: بل الأخيرتين، في ذلك يقل ولم داه 
ائهمتوصف في الأوليين، في وقال جثاه، وءمخ قم 



رمهاتٍةهحات 

ءدهتثُ ؤأ4و لذس بميئثن ؤ ^؛، ٤١قنيرق ^^؛٤ ت وأزواجهم 
الضاوتعلم وتد أواه ق ثق؛مقت ^•۶^ الأحرمحزت مح، وقال 

أبمقزهه مم حزو ^ئل الأولض: قي وقال ذلك. محن 
فيذلك، يقل ولم المحسنين، جزاء الأوليين أن ذلك فدل 

علمح،يدل الأخريين، على الأوليين تقديم ومجرد الأخريين• 
الأخريين،على الأوليين فضل يعرف الأوجه مهدم فضلهما. 

همايوخواص والمديقين الأنساء من للمقريين معادتان وأنهما 
كلوش المومين، لعموم معدتان الأخرين وأن الهمايحين، الله 
ولاسمعت، أذن ولا رأت، عين لا ما المذكورات الجنات محن 

الأعين،ونلن* الأنفس تشتهيه ما وفيهن بشر، قلب على خطر 
حشالمأوى، وحن واللمأتس،ن والرصا الراحإن غاية في وأهلها 

نعيمهمجن أعلى ولا منه، حالأ أحسن أحدا يرى لا منهم كلأ إن 
الديهوف؛4أاأ.

احرIمثال 

أجدعر الدنيا من فليست، الموات وأما I ءسبمؤ الزركثي قال 
العلومعنى وهو للموات الشامل الوصف أؤيد فإذا القولين 
صمقت ورثا ت تعالى قوله في . • كالأرض. أفردته وااموق^ 

(.٨٣١شءدالماوي)ا/ 



بخلافيونس، سورة ألثثاءه ؤ، نلأ أمح؛نج1 دثوؤح تثمافي ين روق 
قوي أكثتت ؤ، ٠ثثادلرم عتم لايتنت اؤ—، جيج- سبأ• قي قوله 

فيما له وأن علمه معة سبحانه الله ذكر قبلها فإن آآتير،؟ه 
علمهسعة يدكر أن السياق فاقتضى الأرقى؛ في وما الموات 

لمولما والأرض كلها موات الوهو ملكه بمعلومات وتعلقه 
للجسإرادة أفردها ذلك متضي ما يونى مورة في يكن 

الأيات.بين تربمل ئاسة أو علاقة ذكر هو : الربط ٢- 
Iمثال 

ؤآروّزسحآلعنامإنه ^٧٢، تعالى٠ قوله بين المنابات 
•أصن4 

ُؤدد،بعد تحار نفسه وصف، رظَلبج؛ القرطي قال، 
>ؤرءبد اتصافه ض كان لما لأنه \سسإره,( ؤآءِح بأنه 

مننقمن لما أسسهمف، وهب ب قرنه ترهيب آدننءت4 
فيكونإليه؛ والرغبة منه الرمة بين صفاته في ليجمع الترغيب، 

ألثمئأط أي، بمادى ^^٤ قال: كما وأمنع، طاعته على أعون 
.^^١٢١١٢٢دوأدداب ته نأن ألقمر. 

اورطنفيءالومامأن)أ/ص.)١( 
فرامض)ا/بمما(.)٢( 



I ، رْضانيةمحات
^AJ |ش

ااكثؤ؛تحه يي ^اة ت تعالى قوله بين المناسة آحرت مثال 
ينجيثا آكم ؤ، أثه( وآلئك وأونهاي أثي رآثتثب 

مؤبمابمد ألأنس ه ،لما ئآو ين ألكثا!و ين أم، أزن وتآ آلشاس 
أئثثئم؛ووأقكاب أؤج نأبمؤ حقلر من j؟ وتف 

ءنثغد ش ألأاءلL دمى . بمقمحن إمم وهو وأيو؛و آلكثمح 
هِو ظ أثث ^ ٢٠ه ألأ كئي نحمحه؛ أئ أش محق 
كديثأق وآن جييثآ هي ألسء آن ١^١،؛< ينؤن إي ئوا أقن أَى 

الاياتءذْ ح أن أخبر سلطاته وعظم وقدرته وحدانيته على دل ما 
ندوواحدها أندادا، معه يتخد من العمول لدوي القاهرة 
فإنهملها، بما الأية هد0 اتصال أحن ما تةءل؛فؤ العيي قال 
الساطعةوبراهينها القاطحة، وأدلتها وحدانيته بين لما تعالى 

>ؤينأن سا ذكر شك، لم الزينة اليقين، علم إلى الوصلة 
للهأندادا الخلوقين من يتخذ من التام البيان هدا «ع ألتايىه< 

والتعئليموالحبة، بالعبادة الله قي يساؤيهم ومثلأء، نثلراء ث أي 
.، والهلاءةر 

(.i_(Y'r/Tتمر)١( 
.(٧٩تضافاوي)ا/ )٢( 



_ؤ[ مح!ممح 
الصوص.من مجموص من نتيجة وهوامتخرأج ت الامممراء ٣— 

بالجنةالقرآن في الذي والوعد ت تءةِمح الإسلام شيخ قال ت مثال 
امموأما الإيمان، بامم معلق هو إنما العذاب، من وبالتجاة 
فرصهلكنه الجنة، دخول القرآن في به علق فما مجردا الإسلام 

ّواْأحد من يقبل لا الذي ديته أنه وأخبر 
البعث،تقرير قيها نجد المكية الايات اّتقراء من • آحر مثال 

استقراءومجن الأنبياء، قصص ذكر في والإسهاب النبوة، إثبات 
الشرعيةالأحكام وتفاصيل الجهاد، ذكر فيها نجد المدنية الايات 

المنافقين.أحوال وذكر والميراث، الرواج في، 
استدلالبهلريقة دليلها ذكر لع نتيجة وهوتقرير - الاستدلال ٤" 
صحح

ش٢لق١ءل، ؤدب؛ت> والدليل• أتمر، شرك الأه ح الحب ت مثال 
هو• ■ ي- َةكي نحسم آندادأ أم دون بن يققد 

ذكرا لمف^١^ ١٢من دخيء؛بم هم وما ْثآم حتمثت محتتهم أقث 
أكر.شرك أنه علم اكار في الخلود 
١واحدة لكلمة تميزا تعد كثيرة معاني ذكر وهي • العللاقة ْ~ 

آلتت»اؤهت تحالمح، قوله ير نففى • مثال 

(.٢٩٤.جمرعاكاوى)اا/ 



ر>مان؛4تسمحان 

الحنانومعة السينات، ءلال«ة ذما الحنان نور إن ت مال 

أئرانيذهيون الحنان وأصحاب السيئات، صق يذهب 
وخيرالسيئات، غضا تذهب الحنان ورحمة الميثان، 

٠السأظت محمر يذهب الحنان 

شيخمنام الذي التتؤع اختلاف معاني أحد من ةري_ا وهذ 
الألفاظفي.نزلة هذا اكوع في الاختلاف إن بقوله: الإمحملأم 

واJتآايةل١،.الترادفة بين ص الش انمكافته 
مثلاالأسماء في كالاختلأف اكوع واختلاف ه: وفال 

تعالى:قوله في الصراط، تممير في اختلفوا فإنهم 
قالالإسلام. بعضهم: فقال ٦[، قثنؤبته ألمنيل 

وكلهامحمده. الصراط: بعضهم: تال القرآن، بعضهم: 
~الاختلاف وهاوا متهم• نفير مذا واحد، عام لمعنى كالأفراد 
يكونلأنه كسرا؛ ذلك، يعد المقرين أفاد منهم التتوع~ اختلاف 

يتامحبيما الأية معنى عن للتمير المقر منها ينفيد كالإصارات 

٠لداس هاديا نزل القرآن لأن ذللت، - الاس" حاج،ن "" الحاجة

نرح.قاوئس)ا/بم،(,)١( 
٨(.شرح.ثاا.ةاصدرا/ )٢( 



[av]القرأنتدير 

لرفعوجهة أو مخرجا يكون مفهوم استنباط وهو الحلول: ٦- 
•المهم في حرج أد إشكال 

آثمدويي> ين شندة وما ؤإق؛طم ت تعالى قوله في مثال: 
شئونه-لها أتتر جهئر ثنب 

اللام،عليهما وعزير المح إن ت قال من إشكال على وردا 
فيجرير ابن عول وقد • كثير ابن قال • الل دون من عبد ممن 

الأيةفتكون العرب، عند يعقل لا لما )ما( أف على يرْ تف
.، خاصة 

كليةقاعدة على اعممادا أمر على الحكم وهو المملبيق: ٧- 
أور■باب من الأمر كون • قاعدة على مثال؛ 

أعفلمهو ما عن نهى فيه أي4 قا مل تحارت قوله في 
اله>ؤةأعا تحار: كقوله وئ؛ للنبي أمر فيها آية كل وفي مه، 

ؤوإ'سئفرت ه قولوفي ممدأثق"*ف4 إن ءه أي 
أور■باب من لأمته أمر هي لثإاكثه< 

•واجب فهو الواجب به يتم لا ما ت قاعدة على ت مثال 
منلها يجب بما أمر فيها آلملدءه  ١٣٠^؛١^ت تحار وقوله فى 

٠روط الوماير الوصوء 

شسراينممر)0/\ص.



رْضانةنفحات آم  ^AAJ |ت

يالوصاتلأمر يالمقاصد الأمر I ءاعال0 على ' مثال 
ألمحقدأئثون ٢^٥؛؛ إث٠ دءوة أثعُ •' تعالى قوله قي 
الوسائلبحن أمر الئه إلى بالدعوة فالأمر آ3ثقلإه مث تنهون 

٠الدعوة مقاصد لتحقيق الحكمة وتحري 

يولفمياق ذكر على القدرة وهى ت النصوص بين الجيع ٨" 
اختلافها.سبب ؤييين بيتها 

 Iأتتهمأنه راوذكر هود سورة في سعسب قوم عياب الله ذكر مثال
وهمالثللة، يوم عذاب الشعراء وفي رجفة، الأعراف وفي صيحة، 

ذكرؤإنما • كلها النقم هذه عدائهم يوم عليهم اجت»ع واحدة، أمة 
ثي^'٠ قالوا: فا الأعراف ففي بماسه، U سياق كل في 

هناكيدكر أن ناسب [، ٨٨]الأمراف: ؤمب ين مثش تثإ وقة 
إخراجوأرادوا بها، ظلموا التي الأرض بهم فرجفت الرجفة، 

نبيهمعلى مقالتهم في الأدب أساءوا لما وهاهنا منها، نبيهم 
لماالشعراء وفي وأحمدتهم، أسكتتهم التي الصيحة ذكر ناب 

مةَك 4 ألتآء نث كثا قنا ونظ الوا: ن
بجمعد١د، مح؛ ريم آلظلإ ق عداب قال [، ١٨٩: ]١^١٠

ولثهالدقيقة، الغريبة الأسرار من وهذا [، ١٨٩]الشعراء: عظيٌه 
داثا«لا/كنزا والمة الحمد 

ش_راينممررأ/يأ*ا(.



م!ممحثق[_
بينها.تربط علاقة بحب المفردات تجزئة وص ت التحليل ٩" 

الجهادتميم ويمكن كثيرة، آيات في الجهاد الله ذكر مثال 
أمام:عدة إلى الايات في الوارد 

بالنفي،الجهاد بالمال، الجهاد الوسيلة؛ بحب الجهاد 

بالقول.الجهاد 

الشيطان،حهاد النفس، جهاد نجاهادْ؛ من بحسب الجهاد 
الكفار.جهاد التافهين، جهاد 

وجوبهبحسب الجهاد 

طيعتهبحب الجهاد 

فرضمماة.فرصءين،

دفع.جهاد ؟،، Jll'؛جهاد 
منه.المقصود لمعرفة الكلام سياق في التثلر وص المياق؛ ~ ١ ٠ 

الدالةالقراتن اعفلم من ؛ ١٧٧١: ه الزركثي قال مثال: 
مناظراته،في وغالط نثليره، قي غالعل اهمله فمن المتكلم مراد على 

كيف،ألمتير أق إةكتح تعالى؛ قوله إلى وانظر 
،.الحقيرأ الذليل أنه على يدل سياقه تجل. 

طريق~ وهوئلل ~ مّين المئعن نقل مه يرد ومالم ه؛ الث.ركثي قال، )١( 
العربلغة من الألفاقل مقرئات إلى الطر فهمه إلى التوصل 

المقرئاتكتاب ك؛؛نافي الراغب به وهذايمي السياق، رامتعمالهابحب 
منائتمه لأنه اللفغل مدلول ير نفنى اللغة أهل على فيذازانيا فوكر 

(.١٧٣الرطن)ما/الساق.
(.٢٠٠الرطن)أ/ )آآ(



رممحاتيةمحات ر ا

يعودالضمير أن السياق يدل ^٤^ ١٠عك|ا *ن تعالى قوله ٠ مثال 
يدلهمكاه عث ئنلكث ب\ تعالى: قوله ومي الأرض، إلى 

تعالىقوله وفى الأرض، إلى يعود الضمير أن السياق 
السياقيدل ؤإنما ذكر له يتقدم ولم الميت،، أي* 

،.السامع١١مهم مة فأضمر عله، 
يقولهإيؤذه خنثهن ^٥^؛*؛، تعالى: قوله في مثال: 

السياق: ظه الزركثي قال آنقدهزه يهنن >؛ؤرألئإثت تعالى: 
خٍرلأ،.أنه لا بدلك، أمر تحار الئه أن عر يدل 

قولهمحن فرق يفلهر هل ت قتل إن ت  pMالزركشي قال مثال: 
أقتغأش آلثك تن يتودمح؛ ش ظ الى: ت_م

يىس.^۶ ؤءل ت قوله وببن يونى، سورة ءألآبمثر4 
كلفي السياق قيل: سأ، سورة ه آه م وإمح؟غي1ث آلث1ر؛ت 

سيقتيونس في التي الأيات فإن الفرق، إلى مرشد منهما 
•■ رازقهم• هو تعاليه كونه من به أقروا بما عليهم للاحتجاج 

فاعلإذ عليهم به الاحتجاج حسن كله بهذا مقرين كانوا فلما 
مقرينكانوا ؤإنما آث؛؛ه ر؛ؤمتملرة بعده قال ولهدا الثه هو هذا 

ظرالإ-مانسمش)آ/0م.)١( 
(.اورئن)م٠٢٣)٢( 



مقرينيكونوا ولم يشاهدونها الش الماء هذْ قل س الرزق بنزول 
إليهمينتهي حتى سماء إلى سماء من الرزق بنزول عاص ولا 

لمفإنه سأ في التي الأية وأما . محاماء اللفظة فأفردت 
رسولهأمر ولهذا ماء؛ المن ينزل بما إقرارهم ذكر لها ينتظم 

سؤؤ ت فقال المجيسون هم أنهم عنهم يذكر وأن يجيب بان 
؛ةولون)ذينل ولم ه أثم ؤ، لأمحرنج1ت آينتئت تى ٠^٣ 

الئه(لا،.

اورطن)أ/بم(.





اهمآنمن قي،س 

Qr|

القيمابن الاسعاذة — ١
الشريفالملة ٢- 

القيمابن ٣-الفاتحة 
السعديتمدن ولا ٤~ 

القيمابن إبراهمم قمة ه~ 
العييبعباده لهليف الله ٦— 

اكرقريب الله نمر إن ألا ٧" 
العييالله كتاب فى الدعام - ٨ 





نج^^إم؛و 

الاستعاذةمعاني في تأملات ~ ١ 
نبهالشم لاين 

[٩٨]1^^: أؤمره ألسء،ئلتي ين أف هنفت مإفأ مأث ^^١ 
القرأنقراءة عند الشيطان من به ، والأ>«تعاذةأ بحانه أمر 
التالة:للفواتد 

الشيطانيلقيه لما يذهب الصدور في لما شفاء القرآن أن الأول; 
أمرْلما دواء فهو الفاسدة والإرادات والشهوات الوساوس هن فيها 
ليصادفالةال_ا منه ويخلى الداء مائة يطرد أن فأمر الش؛هلان فيها 

الدواءهذا فيجيء فيه ؤيوثر منه فيتمكن حاليا محلا الدواء 
فيه.فينجع له ومفاد مزاحم من خلا وقد القلب إلى الشافي 

أنكما القالب قي والخير والعلم الهدى مائة القرآن أن الثاني؛ 
أحسفكلما فأولا أولا النبات يحرق نار والشيaلان النبات مادة الماء 

يستعيدأن قامر ؤإحراقه؛ إقاد0 في سعى القلب س الخير سان 
بالقرآن.له يحصل ما عليه د يفلتلا منه وجل عز بالله 

فيالاستعاذة أن قبله الذي والوجه الوجه هذا بين والفرق 
الثانيالوجه وفي القرآن، فانية حصول لأجل الأول الوجه 

.إليه وألجأ به وأءتصم يه أمتغ ٠ يالله أصتعيذ معنى 



رمضايةتقحات 

وشاتها.وحفظها يقاتها لأجل 
كماإقو\ء3* ونتع القرآن قارئ من تدنوا الملائكة أن الثالث 

مثلفيها الئللة مثل ورأى يقرأ كان لما حضير ين أميي حديث قي 
والشيهلاناللأاك4اا واللام؛ الصلاة عيه فقال الخصاييح؛ 

مياعدةتعالى الم من يطلب أن القارئ فأمر وعلوم المللد صد 
يجتمعلا منزلة فهده ملائكته؛ خاص يحضره حش عنه عدوه 

والشياحلين.الملائكة فيها 

يشغلهحش ورجله يخيله القارئ على يجلب الشيطان أن I الرابع 
المتكلمبه أراد  ١٠ومعرفة وتفهمه وهوتدبره بالقرآن المقصود عن 

مقصودوبين قليه بين يحول أن على بجهده فثحرص سبحانه به 
يستعيدأن الشرؤع عند فأمر به القاريء  ٤٣١يكمل فلا القرآن 

بالئهءزوجل،ته.
أشدتعالى والله بكلامه، تعالى الله يتام القارئ أن الخامس؛ 

قيتتهإلى القيتة صاحس، من بالقرآن الصوت الحسن للقارئ أذنا 
يعلردهأن القارئ فأمر والغناء، الشعر ئراءته إنما وااشيaل١ن 
•قراءته الرب واستماع تعالى الله مناجاة عند بالاستعاذة 

نيولا رسول من أرمل ما أنه أُخر سبحانه الله أن I المادس 
أنعلى كلهم لف والأمنيته، في الشي3لان ألقى تمنى إذا إلا 

تعثمان فى الشاعر قال تلاوته فى الشي3لان ألقى تلا إذا '' المعي 



__كآ 

المقدرحمام لأمي وآحرْ ليله أدل الله كتاب تمنى 
ابغيرهم؟ فكيف اللام عليهم الرمل •ع فعله هذا كان فإذا 
عاليهؤيثوشها القراءْ عاليه ؤيخلط تارة القاريء يغلهل ولهذا 

عندحفر فإذا وقله ذهنه عليه يشوش أو لسانه عليه فيخبط 
فكانله حمعهما وربما هذا، أو هدا القاريء منه يعدم لم القراءة 

منه.تعالى بالله الاستعاذة الأمور! أهم من 
يهمعندما الإنسان على يكون ما أحرص الشيْلان أن الساح! 

وفيعنه ليقعلعه حينئذ عليه يشتد فهو فيه يدخل أو بالخير 
البارحةعلي تفلت شيهيايا ®إن ت قال أنه ه الني عن الصحيح 

أنفعالفعل كان وكلما الحديث على يقطع أن فأراد 
وفيأكثر له الشيهلمان اعتراض كان تعالى الله إلى وأحب للمد 

النيسمع أنه الفاكه أبي بن مبرة حديث من أحمد الإمام ند م
بملريقله فقعد بآطرافه أدم لابن قعد الشيطان ر>إن قول! يه 

أبائكوأباء آبائك ودين دينك ونذر أتسلم • مقال الإسلام 
وتدرأتهاجر فقال! الهجرة بطريق له معد نم فأسلم ا فعصاه 
فعصاهالهلول في كالفرس المهاجر مثل ؤإنما وسماءك أرضك 
فقال:والمال المس وهوجهاد الجهاد يطريق له قد نم وهاجر 

فجاهدء.فعصا. إ مال المال ؤيقم المرأة فتئكح فتقتل تقاتل 
منصوروقال حير. كل طريق على للإنسان بالرصيد فالشيء؛لان 



H مانة٠ تقحات
ع_ — 

معهمجهز إلا مكة إلى تخرج دفقة س ما • محل«فؤ جامد جمص 
بالرصدفهو تمره مي حاتم أبي ابن رواه عدتهم، مثل إبلتس 

ءاوو0يحارب أن العد !سحانه فآمر القرآن؛ قراءة عند ميما ولا 
يآحذثم أولا منه تعالى بالي ؤيستعيذ اللريق عله يهي الذي 

A_J،Jاشتغل ^ ٠١٠له عرض إذا المسافر أن كما الير في 
؛مامم؛عفيّيدْ'

به١لأتي بآن ؤإعلأم عتوان القراءء قل الاصتعاذة أن I الثامن 
بلغيرء كلام يدي ين الاصتعاذة تشيع لم ولهدا القرآن؛ بعدها 

التلاوةهو بعدها يأتي اذدي أن للسامع وتنييه مقيئ الاستعادة 
نمتعالى الئه كلام لأستماع استعد الاستعاذة المامع سمع فإذا 

الحكممجن ذكرنا لما وحدء، كان ؤإن لالمارىء ذلك شيع 
وغيرهارال

ءو

(.٩١الثجانرآ/ ماد من اطبمان إغاثة 



الممالةمعاني قي تاملأت ٢— 
شاكرالشريفلمحمدبن 

الل،بدأ ما أول ١[، لالفات»ة: ألكّسيه آلعر آقر >ؤؤلمحم 
الفاتحة.محورة في كتابه به 

بالظاهرمكتفين غير بعمق فيها وننظر الأية، هذه نتدبر عندما 

الأرعالكالمات هد0 من المكونة الجمالة هده أن نجد المريب؛ 
تذلك فمن كبيرة؛ حليالة معاني على اشتماك قد 

ؤؤتِ_مهمالملم! يقول فعندما تعالى الله عن الشريك نفي 
قولهأو عمله يبدأ أنه ؤيعترف يمز فهو أسسيؤ< آسح آم 

الشعبيامم يقول فلا آخر، أحد باسم وليس وحده الله م ب
علىتدور التي الكلمات من ذلك ونحو • . الوُلن• أو الأمة أو 

الكثيرينألة 
والكتبالرمحائل يها ندا 

فيهالأن ؛ الملام عليهم الرمل مكانيان في الأية هده امتحدام 
خطابهأرسل عندما هإ؛ث سليمان الله نى فهدا ، التوحيد إعلان 

يؤمثنص ثن ^٤^ علينا: الله قص كما لها قال محسأ مذكة إلى 
ثتدا؛ق؟هرأمؤ، و ملرأ أي . آلنجه ؤيئ؛، أم .ض 

.lr\T'



ر*ضاتٍتنقحات  ٢٦
١-ن1 ك— 

مرتلإر يه الله مد بن محمد الأعظم الرسول كتب وعندما 
محمدمن الرحم الرحمن الله *سم إله؛ كتب الإسلام إلى يدعو، 

وعندما، الحديث ٠ . ٠ الروم. عثلمم مرتل إلى ورموله مدالله 
فيالمشركين ؤيين بيته كتاب كتب أن الكؤيم الرسول أراد 

الرحمنالله *سم بيننات الشرحل اكتسر ت فقال الكاتب، دعا الحدسية 
رالحديث ٠ ٠ . الله. رمول محمد ءال4 قاصي .ا هدا الرحيم 

محبمكبمرارْرج،، لمجاعأ هت السي كتاب في وكيلك 
بنزهير دض ٠ ال٠زني١ الحارث بن وللأل ا، حيوان١٤ذي 

أص'ُ
ويسمله: كثب الحرين إلى الحضرمي بن العلاء بمن، وحين 

النيئالله رصول محمد من كتاب هذا الرحيم، الرحمن الله 
للعلأءكافة حلقه إلى ونبيه الله رصول الهاشمي القرشي الأمي 

اتقواإليهم أعهده عهدا الملمين؛ من معه ومن الحضرمي ابن 

(.١٧٧٣رنم)وملم: بياوخاريرءم)؛إبمآ(، ( ١١
الشركٍنلكن (، ١٧٨٣رنم)وسالم: ر»م)ا^(، اخر.بماوخاري: ( ٢١

الد.رسول كمارمحواكاية الرحم الرحمن اللم يسم رمحوامماية 
٣١)

(.٣٠٢٧ايوbود)رواْ )،( 
اءر-بمأيوطودواح»او)آا''م(.( ٥١
(.٢٣٠٧٧ام.بماحمد)( ٦١



,٥.٢١^.اسيتم. ما ا المسلون أيها اش 
مالك،بن أنس ز؛ءغبم الراشد الخليفة بكر أبو وجه وعندما 

الرحمنالثه م لربI الكتاب هذا له كتب الصدقة لجمع للبحرين 
ا.الحاود>ث،ر ® . .الصدقة.فريضة هدْ ت الرحيم 

الئه»بم : ه عمر الفاروق اكاني الراشد الخليفة وكتب 
أميرعمر الله عبد به أوصى ما هذا الرحيم، الرحمن 

الحديث،ل"آ،. ٠١. . حديث،. به حدث إن 
قتحمل

تالتالية الشواهد منها كثيرة فضائل للسمالة 

علىأْش رجلامن سخلص الله ررإن ت ه الله رسول قال ~ ١ 
كلمجلا وتسعين تسعة عليه فينشر الميامجة؛ يوم الخلائق رءوس 
كثيأءلل٠ثاث، شيقا؟ هذا س أتنكر لهI يقول نم الصر، مد مجل 

فئتهن،أوحسنة؟ عذر ألك، فيقولا رب؟ يا لا قالا الخاففلون؟ 
حسنهعندنا للأ، إن بلى فيقولا رب! يا لا فيقولا الرجل، 

الأن أشهد فيها: بطاقة له فيخرج عليك؛ اليوم ظلم لا واحدة 
،أحضروْ فيقول ورسوله، عبده محمدا وأن الله إلا إله 

بيسانيفيِهم)حم0إا(.)١( 
(.١٤٥٤وقر)الخاوي اخو-٩٠ )٢١( 
(.٢٨٧٩داود)ابر اخر-بم )■١( 



رمضايةشمحات لتآ 

الإنك ت لقال المجلات؟ س0 ح »الطاقأن J،Aومايارب؛ لقول؛ 
قال:كقة، ض والطاقة كقة ض المجلات كوصع قال: ئظلم، 

الكبم شيء ولايغقل الطاقة، وممك المجلات فطاشت 
تعادلالرحيم® الرحمن الش ءسم فكانت الرحيم®ل١،، الرحمن 

التوحيد٠شهادة 

سمرالغزوات إحدى في الئه هميد بن ؤليؤة يد أصيستا ولما ٢" 
بسمت قلت اراٌ * الرسول له فقال حس، I قال لله رمحول 

وآنتالجنة م لك الله بش الدي لرآيت؛تاءك الرحيم، الرحهن الله 
ردنءا«لأا.ام 

الحارثبن بشر راصمعت ت يقول المالت، بن محمد عن ٣" 
نعي،اسم كأنه الناس بين اسماك لأن أمرك؟ بدء كان  ١٠ونقل 
عيارارحلا كنت ت لكم أقول وما الله، فضل من هدا قال! 

فرفعته،اللريق ش وقرءلاس أنا فإذا يوما فجزت عصية، صاحب 
جيي،في وجعلته فمسحته الرحيم، الرحمن الله بم فيه! فإذا 

اض.بماحمد)أا،ا،ا"()١( 
فقاتلوأبونبرفي اماف، في وابنشامن ، الدارمميفي!^١٥أخرجه )٢( 

ءولأءة.اكرص موابن افمحايأن، 



^UaJlإلى فدمت غيرهما، أملك ممن ما درهمان محيي وكان 
الليلة،تلك فنمت ، ااأرءلاس في ومسحه عالية لهها فاشتريت 

رفتا الحارث ين يشر يا I لي مول قاتلا كأن المنام في فرأيت 
ثموالأخر؛، الدنيا في اممك لأين وءلي؛ت4، الهلريق عن اسمنا 

،.uكانء١١كان 

المملةوأّرار كم حس 
علىالمد يه يتعين الذي المعين هو وحده الله يآن الإقرار ~ ١ 

وحدهيالله مصيتأ أبدا أش • ممي الله( م )يلأن ؛ يريد ما تحقيق 
يعكسشيء يحدها لا كاملة مهللقة فقدرته بمواه؛ متعينا لا 

تعالىالئه ؤإفراد ومجحدوده، مقنده فإنها الماس؛ قدرات 
وأنهقدير شيء كل 'على أنه تعالى لله المهاده فيه بالأستعانة، 

ولموحد. الملم 0 استعان ولذلك نمير٠ أو هلهير له لمس 
عباده؛على الله بكرم المهاده فيه أن كما معه، يأحد يتعز 

رجاءعل ومم تحالمح، بامّمه وأقوالهم أعمالهم يفتتحون حيث 
•مطاويهم لهم يحقمحا أنه كير 

بتحقيقالانفراد على قدرته وعدم الإنسان عجز إقلهار ٢" 
لذاذلك؛ في تعالى الله من عوذ هناك يكن لم ما مطلويه 

. jSiواين،الحيأ، لي تمم ام أخرجه 



رعضايةشحات 

وعموالأمشماظ، النوم س الأمورت من كمحر قي التسمية فرعت 
والشربالأكل في الشريع ونل ودخوله، المنزل، من الخروج 

لاتكتملالرحمة لأن نمادْآ الرزق صمن الله أن ذلك ومجن " ٣"
ومارزقه يضمن لا المخلوق كان إذا وأشكالها صورها جمح ؛ي 

اللهغير صد من الرزق ايتغاء عدم إلى يب وهذا أؤذْ، يه يقيم 
؛أْثثر•س> أشالهأيثد ت تعالى مال الرحيم، الرحمن 

ضره عن ت تعالى ومال [، ١٧تانمكجوت: لمح؟أ<  ١٥؛؟٥^
[.١٠]U>: ة'لآئه أقء ج ممققا أف 

عنأنه الرأي بادي كا قيه ثلهر ؤإن تعالى الله حلقه ما أن ٤" 
،^J1؛S ونحو I . . والساع والعقارب، الحيامت، كخلق ت المسائب 

لأنعليتا، حنيت، ؤإن حش حليلة وفواتي. عتليمة حكنا فيه فإن 
منعباده على والشرور الضرر فيه ما يخلق لا الرحيم الرحمن 

•ورائه س ترتجمح، مصلحة عتر 
علىوالبشيرؤبمدمهما الترغيب دعوته في يعتمد  ٧١١٧١أن ٥- 

قولهالناس يقرنها تحالى الله كناب فى آية فأول والإنذار؛ الترهيب 
العزيزالله م بتكن: ولم الرحيم، الرحمن الله يسم ت ت*ال5، 

علىليدل بدأ الله أمر لكن وصوابا؛ حثا ذللث، كان ؤإن القهار• 
وأنللترهيبخ، بق  ١٠الترعيبؤ وأن للغض_إ سابقة الرحمة أن 



كثرةلا الترغيب كثرة منمي أن الداعي فعلى للإنذار• ابق السشير 
قالهما ذلك يبين ومما يالإتذار، لا يالتبشير يبدأ وأن التنرهيب، 

إنعرقه، فوق ءتدْ كتب الخلق الله محي رألئا ت وه الرسول 
رحمنالله أن المسلم معرفة أن كما ا غضبى،، ممن رحمش 

ولاالمعصية منه وقعت ؤإن ربه على دائما يقبل تجعله رحيم 
علىوهو واستغفر تاب أذنب، كلما بل الله، رحمة من يئس 
رحتم•رحمن ربه لأن المول؛ أْل 

متضمنةأنها مع الله® م ْيت قوله على تقتصر لم الأية أن ٦" 
هالرحيم ررالرحمن ت لمقل معها حاء بل مالة، الجبقية لمعاني 

مماوعموم، الله فضل في العبد يطمع الذي الحافز بمثابة لتتكون 
اللهعند ما مؤملا عته، ٠^٥^ غير ربه على مقبلا دائما يجعله 

الكاملة.التامة الواسعة والرحمة المميم الخير من 
لقثلعلى تقتصر لم الأية فإن العالمين؛ رب رحمة سعة بيان ٧" 

قيتفاوئا هناك أن على دال معا اللفثلين فاحت٠اع فمهل، الرحمن 
يدلاللففلين كلأ أن ْع ازحمة، عر الكفلين من كل دلالة 
جمعأن على يدل معا اجتماعهما فان ثم ومن الرحمة، على 

اللهرحمة أفراد من هى الرحمة في تصورها يمكن التي؛ الصور 

.( ٧٤)٣٥ رنم او1ءاري احر-بم 



رمحمحاتةهحات 

أوي أورحمة قي مواءكانتارحمة تحارالجاهعة، 
الرحمةالد راجعل  Ljالكريم الرسول بمول الشرائع، رحمة؛ي 

الأرضهي وأنزل جزءا، وتمن شعة _• قأماك جزء، *الة 
الغرسترقع حش الخلق، يتراحم الخز. ذللث، قمن واحدا؛ جزءا 

تصس4ااأن حشية ولدمحا من حانرها 
الالإنسان أن المملة: عليها تدل ا1ش المعاني تلك وس ٨- 
لمفإن الرحيم؛ الرحمن غير لأحد الشداتد يلجأ،ي أن له يبغي 

اللهلأن ١ أحد يضه فلن وكربه، شدته في الرحيم الرحمن بمنه 
هنفمن يالإنسان أرحم بل أحد، كل من به أرحم تعالى 
الإنسانيلجآ أن المئين المصران من أنه يتسن هتا ومن بنمه، 

يدلبل كربه، دتقريج صرْ كشف في الرحيم الرحمن لغير 
اليقينصشه على الحالات هذه في الرحيم الرحمن لغٍر لجوؤء 

الصنمن.بهاتين والإيمان 
المقوباتمن حددء أوما الواجيات، مجن الأم شرءبم ما أن  ١٩

تخالفلا الأقدار، من فيرم أوما المخالفات، على والمحدود 
فيأنها بجن لهذا شيء، كل دسعت التي رحمته مقتضيات 

أوصبرحرم أواجتناب، واجبا فنل كانتا سواء العيد، مقدور 

وسيو1؟)^0س(، ٠٦٠ بيالتاوير»م)• 



___

حميربأمر أو يمتحيل تكليف ذلك في ليس وأته مصيبة، على 
يليقالذي فهذا وقدرته؛ الإنسان ومع حمن خارجة مشقة يثق 

حدودعلى المعترصين جهل يبين وهذا الرحيم، الرحمن برحمة 
وقسوة.عنقا الحدود في أن يظنون حيث وظلمهم؛ الئه 

علىبالبمالة عليه الأه صلى محمد الرسول تسمية يدل " ١٠
كمالمن وذلك وتوفيقه، الله عون إلى بحاجة وأنه بشريته، 

الوأنه ذلك، من يستنكف لا وأنه تعالى لله بعبودية إقرارْ 
يطالبفلا لغيره، يهلك أن فضلا نفعا، ولا صرا ه لتفيملك 

نفىه فإنه موته، بعد أو يملك لا فيما المدد أو الموز منه 
أطرتكما تطروني ررلأ لأصحابه! قال حمثدما شخصه في الخلو 

ور،أولها،.الله عيد أنا إنما مريم اين المسح النصارى 
أعالموالله ملة الجألفاظ تدبر حلال من الفلرات بعمى هذه 
يتدبرونالذين من يجعلتا أن تعالى الله نسأل الله، كتاب بمعاني 
بهالخاملين من نكون وأن عنا، يرخيه الذي الوجه على كلامه 

إليه.الداعين 



رمضانةقحات لقنا

الفاتحةسورة في وأسرار حكم ٣" 
القيملاين 

أدنفين;ن ممؤ ألمنن أسسهم. آظح آم >ؤلآسٌ 
ثبدإباف @ آمحثح ني منيك @ آلقصم ونن أ@ 

صرّرءث. ألم1؛ن،د ؛؛^ ٦٠١١أهدُأ . ذتع\ان وإياك 
•)* tfالننبمؤيا غر علتهم أنعت هت- 
اشتمالأتم العالية لب ١١٥٠١١أمهات على استمالت السورة هذه 

تياركبالمعبود التعريف على فاستمالت، تضمن؛ أكمل وتضمنتها 
إليهاالعليا والصفات الحستى الأسماء مرمع أسماء بثلاثة وتعالى 

علىالسورة وبنيت والرحمن والرب الئه وهي عليها، ومدارها 
الإلهيةعلى مبنى ثبره ذ والرحمة والربوبية الإلهية 

الصراطإلى الهداية وطلب الربوبية، على ذتع؛نه وءؤوإياك 
فهوالثلاثة الأمور يتضمن والحمد الرحمة بصفة المستقيم 
كمالأنوالمجد والثناء ورحمته، وربوبيته إلهيته في المحمود 

حسنهابأعمالهم العباد وحراء المعاد إسات وتضمنت ، لجيم 
وكونالخلائق بين ذاك إذ بالحكم تعالى الرب وتفرد وميثها 
ألتيت\مح،يومّ ت قوله تحت هذا وكل بالعدل حكمه 



__ق| 

السانوهي الهداية طلب آتيميئ ؤ1هيُا قوله ونقمن 
إلمل ولا والدلالة، ، jUlوهوبمد والإلهام التوقيق ثم والدلالة 

والدلالةالبيان حصل فإذا الرمل، جهة من إلا والدلالة اييان 
القالبفي الإيمان وجعل التوفيق، هداية عليه ترتب والتعرش 

فيه.راغتا به راضيا له مؤثرا وجعله القلب في وترسه إليه وتحييه 
وهمايهما إلا الفلاح يحمل لا تقلتان مهدايتان وهما 

ؤإلهامناؤإجمالأ تفصيلا الحق من نعلمه لم ما تعريف متضمنتان 
علىلما القدرة حلق ثم وباطنا ظاهنا لأتباعه مريدين وجعلنا له 

لماذلك إدامة نم والعزم والعمل بالقول الهدى بموجب القيام 
موالإلى الحبي اضطرار بملم هنا ومن الوفاة، إلى عليه وتثييتنا 

•ضرورة كل فوق الدعوة هده 
فإنالهداية، أل نفكيف مهتدين كتا إذا يقول من قول وبهللأن 
تهاويافعاله نريد لا وما المعلوم أضعاف الحق من لما المجهول 

نريدهمما عاليه نقدر لا وما منه اكئر أو نريدْ مجا مثل وكسلا 
الحصريفوت فآمر لمفاصيله نهتدي ولا جملته نعرف وما كذلك 
الأمورهده له كمالت، فن المامة الهداية إلى محتاجون ونحن 

والدوام.الشين موال له الهداية موال كان 
القيامةيوم الهداية وهي مراتها آخر وهي أخرى مرتة وللهداية 

هدهفي هدى نمن إليها الموصل الصراط وهو الجنة طريق إلى 



رمصانيةشحات و |
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كبيه وأنزل رمله به أرمل الذي المتمم الله صراط إلى الدار 
ثوابهودار حنته إلى الموصل المتمم الصراط إلى هناك هدي 
اللهنصه الذي الصراط هذا على البد مدم ثبوت قدر وعر 
المنصوبالصراط على قدمه ثبوت يكون الدار هذه في لباده 

سيرهيتكون الصراط هذه على سره قدر وعلى جهنم، متن على 
يمرمن ومنهم كالمرق يمر من فمنهم الصراط؛ ذاك على 

الركابكثي يمر من ومنهم كالريح يمر من ومنهم كالطرف 
بمموامن ومنهم مشيا يمشي مجن ومنهم سعيا يعي من ومنهم 

المارأفي المكردس ومنهم لم المالخدوش ومنهم حبوا 
حذوهذا على مسره من الصراط ذللث، على ميره البد ذاJنذلر 

تعملون.كنتم ما إلا تجزون هل وفاقا حزاء بالقذْ المدة 
هذاعلى صيره عن تعوقه المى والشهوات ولينفلرالشبهات 

الصراطذاك بجضتى التي اللكدليب فإنها المقيم؛ الصراط 
فكذلكوقويت هنا كثرت فإن عليه المرور عن وتعوقه نحطمه 

للعبيد.بظلام ربك وما هناك هي 
•مر كل مجن واللأمة خير كل لحصول متضمن الهاواي4 فسؤال 

ةحميتضمن حتى صراطا الهلرز يكون لا المستقيم والصراط 
للارينوسعته والقرب المقصود إر والإيصال الاستقامة أمور 
.للمقمود طريقا وتعينه عليه 



___ؤج 

الأقسامهده إلى به والعمل الحق معرفة بحب الناس وانتم 
والعالميه، جاهلا أو بالحق عالما يكون أن إما العبد لأن الثلاثة؛ 
أقامفهدم له، مخالفا أو بموجبه عاملا يكون أن إما بالحق 

هوبه العامل بالحق فالعالم ألبتة، عنها يخرجون لا المكلفين 
الصالحوالعمل الناغ بالحالم نفسه زكى الذي وهو عليه المنعم 

هوهواه المتبع به والعالم رقنهاه من أفتح ؤنو المفلح وهو 
عاليهوالمغضوب الضال هو بالحق والجاهل عليه المغضوب 

الحالمعن لضلاله عليه مغضوب والضال العمل، هداية عن ضال 
تاركولكن عليه مغضوب ضال منهما فكنأ للعمل؛ الموجب 

يهوأحق الغضب بوصف أولى يه معرفته بعد بالحق العمل 
تعالىكقوله حقهم قي متغلظ وهو به أحق اليهود كان ههنا ومن 

أقهآنئلت يعآ يؤكمثوأ آن قئتانحأ يوة حقهم في 
ءي،يثضب ماءو ءتادهء مى تثاء من مإ؛ر 3ئييء من أش يلإد أن بمنيا 

منأثي هت مره ؛٥٠، من لقز ١^^ هو ؤؤ ت تحار وقال ءصثاه 
ثآأزكك أتكزة نتن ص \ؤ0أ جأ ثبمو قه س ه تقث 

الضلالباسم أحق بالحق والجاهل الن،يفيه مري عن ثأثل مك١ثا 
تأهلوم تعالى نوله في به التماري وصفت هنا ومن 

مرمأتنك سما ه الحق صي ديتبمًكم ي هنلوأ لا \ذدي 
\ا!ً\همرآء عن مثر من شرأ ئد 



ومقايأنمحات لقنا

تئال حاتم بن عدي حدث من حان ابن وصحيح الترمذي وفي 
٠صالونا< والنصارى عليهم مغضوب واليهود ت الئه رمول محال 

أنعلى دل ما بانمة المستقيم المرامحل لأهل تخصيصه وفي 
النعمةمهللق وأما الدائم، للفلاح الوحبة هي المهللمة النعمة 

ال3لاإقةفالعمة نعمه، في الخلق فكل والكافر؛ المؤمن فعلى 
قالكما والكافر للمؤمن تكون النعمة ومعللق الإيمان لأهل 

ثثلومآلإمنن إى محثوهأ لا آؤ نثث مدؤأ ^٧>، ت تعار 
والربالإحسان هي بل الإحسان جنس من والعمة دءقماره 

الإحسانوأما والكافر، والمؤمن والفاجر الر على إحسانه تعالى 
علىالغمج وأما محسنون. هم والذين اتقوا فللدين المهللق 

وأولياؤهورسله وأتبياوه ملائكته بل تعالى به يختص فلا أعدائه 
أوليائهبموافقة عليهم الغضوب لمقلة في فكان لغضبه؛ يغضبون 

عليهالغضوب بإهانة الإشعار من الغضث، فاعل حيف، وفي له، 
إكراممن العمة فاعل ذكر في ليس ما شانه وتصغير وتحقيره 

فإذاحذفه؛ في ليس ما مدر0 ورغ بذكره والإشادة عليه المنعم 
الذيهذا فقلت،: محدرْ؛ ورغ وشرفه مللتا أكرمه محي من رأيت 
منوالممثليم الثناء في أبغ كان تمناه؛ ما وأءهلاْ الملهيان أكرمه 
وأععلى.ونرفن، أكرم الذي هذا ■ قولك، 

ناكبونالاس أكثز أمر ءلالم١ المستقيم الصراط طالت، كان ولما 



حكآييخيو 
والتقوسوالعزة، القالة غاية قي مها مرافقه طريق لسلوك مريدا منه 

عاليمسحانه الله نبه يالوفيق الأنس وعلى التفرد وحشة على مجولة 
النتضس علهم الد أنمم ■؛>( ٧١هم وأنهم الطريق، هذْ في الرفيق 

فأضافرفيقا؛ أوكلي وحن والصالحين والشهداء والصديقين 
عليهمالله أنعم الذين وهم له السالكين الرفيق إلى الصراط 

أهلعن مرده وحشة الصراط وملوك للهداية الطالب عن ليزول 
الذينهم الصراط هذا في رفيقه أن وليعلم ه، حنوبني زمانه 
همفإنهم له؛ عنه الناكبين بمخالفة يكترث فلا عليهم الله أنعم 

الك:بمص فال كما ءدsا، الأكثرين كانوا ئن قدنا الأقلون 
وطريقؤإباك السالكين لقلة تتوحش ولا الحق بملريق عليك 
الهالكين.كثرة تنتر ولا اياطل 

واحرصالسابق الرفيق إلى فانفلر تفردك في استوحشت وكلما 
عنكيغنوا لن فإنهم سواهم عمن الهلرف وغض بهم اللحاق على 
شيئا.الله من 

ؤإحسانهبنعمه الله إلى تؤمل ءلبهم؟ا< أتمت ؤ I قوله ي فو 
منعلى بالهداية أنعمت ئد ت أي بالهداية، عليه أنعم من إلى 

العمةهذ0 من نميتا لي فاجعل منك نعمة وكان هديت 
اللهإلى توسل فهو عليهم؛ المنعم هؤلاء من واحدا واجعلني 
منجمالة في علي تصدق •' للكريم السائل يقول كما بإحسانه 



عمحانيةو محات و |
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فيإلي وأحس علمته، من حملة قي وءلمني عليهم، صدئت 
يإحانلثإ.شملته من حمالة 

انمئالبأجل المشم الصراط إر الهداة الله موال لكن ولما 
يقدمواأن وأمرهم مواله كينية عباده الئه علم الواهب أشرف ونيله 

وتوحيدهمعبوديتهم ذكر ثم وتمجيده، عليه والثناء حمده يديه بين 
إليهوتوسل وصفاته بأسماته إليه توسل مطالويهم إلى وميلتتان فهاتان 

جمعتوقد الدعاء، معهما يرد يكاد لا الوميلتنان وهاتان بعبوديته، 

وتمجيدهعليه والثناء بالحمد التوسل وهما الوّيالتتين الفاتحة 

المهلالبأهم موال حاء لم وتوحيده، بعبوديته إليه والتوسل 
حقيقبه فالداعي الوميلتين بعد الهداية وهو الرغاتب وأنجح 

بالإجابة.

فأماالأبدان؛ وشفاء القلوب شفاء على الفاتحة واشتمالت، 
فإناشتمال أتم عليه اشتمالث، فإنها الملوب شفاء على اشتماله 

وفادالملم اد فت أصلين على وأسقامها القلوب اعتلال مدار 
والغضب؛الضلال وهمات قاتلان داءان عليهما ؤيترب القصد. 

وهذانالقصد، اد فنتيجة والخم، اللم فساد نتيجة فالضلال 
الصراطفهداية جميحها، القلوب أمرامحى ملأك هما المرضان 
مواللكن ولدللث، الضلال، مرض من الشفاء تتضمن المستقيم 

ولتلةيوم لك، عله وأوجه همد كل عل دعاء أفرض الهداية هدْ 



___ؤج جز 
يقومولا المطلوة الهداة إلى وهاقته صرورته لشدة صلاة كل في 

نتعيزهوإياك نمجد دؤإياك نالتحقق . مقامه السؤال هذاغير 
القلبفاد مرخى من الشفاء يتضمن وحالأ وعملا ومعرفة علما 

لمولكن الأسمى والممللب العليا الغاية محللب فمن والقصد، 
فلتهابوسيلة إليه تؤمل بل ؤإليه له الموصالة بالوسيلة إليه يتوسل 

فاسدكحال فحاله عته، القواحني اعفلم من وهي إليه موصلة 
تعين.ن ؤإياك نعبد إياك بدواء إلا المرض هذا من شفاء ولا القصد 

بامرْغيره لا الأه عبودية أجزاء ستة من مركب الدواء هذا فإن 
ورسومهموأوضاعهم الرحال باراء ولا بالهوى لا وشرعه 

وقوتهالحبي بنفس لا به عبوديته على والاستعانة وأفكارهم 
•بغيرْ ولا وحوله 

الهلبيبركبها فإذا تعين ن ؤإياك تحجل إياك أجزاء هي ذهذْ 
الشفاءبها حصل المريفى واّتعملها بالمرضى العالم اللهليف 

.أجزالها من جزء لفوات فهو الشفاء من نقمن وما التام 
العبديتداركهما لم إن عفليمان مرضان له يعرض القلب إن ئم 
بالرياء فدواء والكبر الرياء وهما بد ولا التلف إلى به تراميا 

أسمعكنت ما وكثيرا ذ_تعإأنه ؤو)ي1ك ب الكبر ودواء نمبده 
تدفعنحبد( )إياك ت يقول روحه الله قدسى تيمية ابن الإسلام شيح 

.الكبرياء ندغ نستعين( و)لياك الرياء 
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الكرياءمرض ومن ثثد4 د'ا؛ؤإياف الرياء مرض من عوقي فإذا 
والجهلالضلال مرض ومن بم؛؟ؤو,إياك والعجب 

ورفلوأسقامه، أمراصه من عوقي ألث-؛يم4 ألممهل 
؛٠٠^؛المنعم من وكان النعمة، عاليه وتمت، العافية، أثواب< في 

الحقعرفوا الدين القصد فساد أهل وهم علهم؛ المغضوب، غير 
الحقحهلوا الذين العلم فساد أهل وهم والضالين عنه وعدلوا 

أنالشماءين هذين على تشتمل لمورة وحى يعرفوه، ولم 
الشفاءهدا على اشتملت، لما ولهدا مرض، كل من بها يستشفى 

شيءفلا أولى بها الشفاء حصدك كان الشفاثين؛ أعظم هو الدي 
فهماعنه وفهمت، وكلامه الله عن طك التي للْالوبف أشفى 
الورة.هذه معاني من به اختمها خاصا 

منالصحيح ففي المنة عليه دلت، ما الأيدان لثفاء تضمنها أما 
يحيمروا الني أصحاب، من نانا أن الخيري معيل أبى حديثإ 

فأتوهم،الممحي سد فلبغ يضيفوهم ولم يقروهم فلم العرب مجن 
نحمفقالوا: راق؟ من فيكم هل أو رقية؟ من عندكم هل فقالوا: 

فجعلواجعلا، لنا تجعلوا حتى نفعل فلا تقروناا لم ولكنكم 
يفاتحةعليه يقرأ منا رجل فجعل الغنم من قْليعا ذللثإ على لهم 

نأتيحتى تعجلوا لا فقلنا ثلنة، به يكن لم كأن فقام الكتاب، 
كلوارقية، آتها ،_، JjJbرلْا ت فقال ذلك،، له فذكرنا فأتيناه الشي، 



__ؤج 

ء•بمهم معكم لي داصريوا 
الفاتحةيقراءة اللديغ هدا شفاء حصول الحديث هذا تضمن فقد 

هذا، الدواء سلغه مالم شفائه من بلغت وربما الدواء عن نأغنته عاليه 
أوأهلملمين غير الحي هؤلاء تكون إما قابل غير المحل كون مع 

.u%؟؛ الحل كان إذا فكيف ولوم يخل 
الأسمانةعلى المادة تقديم حكمة 

بابمن وذلك ذنع\إنه وإياك تجد ءؤإياف ت نوله في 
خلقواالتي العباد غاية العبادة إذ الوماتل، على الغايات تقديم 

بألوهيتهمتعلق نعبده ؤإباف ولأن إليها؛ وسيلة والاستعانة لها 
الربواسمه بربوبيته متعلق ذتع\راه وؤوإياك الله واسمه 
اسمقدم كما ذنع\انه ؤرإياك على نجده ءؤإياق< فقدم 

فمنعبده ^ؤإياك ولأن السورة؛ أول في الرب على الله 
لكونهتعالى الله عر تاء هو الذي الأول الشعلر من فكان الرب 
الذيالهلر من فكان الحيي م قذستععنه وءؤر١داك به أولى 

العبادةولأن السورة؛ احر إلى المتقيم المراحل اهدنا وهو له 
عبوديةلله عابئ فكل عكس غير من الأستحانة تتممن المطلقة 

والشهواتالأغراض صاحي، لأن ينعكس؛ ولا به تعين متامة 
كانت،ولهذا وأتم أكمل العبادة فكانت، شهواته على به يتحين ئد 

عكس؛غير من العبادة من جرء الاستعانة ولأن الرب؛ م ق





بك.ونتعين نمدك 

وفيهفعلهم، على اسمه بتقديم الله مع الأدب من فيها لما 
المسمى؛الاختصاصي الإيذان وفيه به، العناية وشدة الاهتمام 
تعينن ولا إياك، إلا نحبي لا ت قول من قوة أشد فهو بالحمر 

ويلأىة١نثثونه تعالى؛ قوله وتأمل بك• إلا 
ذيوكل محواي، ثقوا لا غيري، ترموا لا • قوة في تجده كيف 
الياق.من هذا يمهم سليم ذوق 

بكلالأمور هذه تعلق على دلالة أخرى مرة إياك إعادة وفي 
مالذلك الاقتضاء قوة من الضمير إعادة ففي الفحلين من واحد 
أخافؤإياك أحب إياك مثلا• لملك قالت فإذا حذفه في ليس 
مابذكرْ والاهتمام بذاته والخوف الحب اختصاصي من فيه كان 

■وأخاف أحب إياك قولك في ليس 
توالاستعانة المادة في الناس ام أق

كماأقام أربعة إلى به والاستعانة الله عبادة فى الناس يشمم 
يرأ

عليهابالله والاستعانة المادة أهل وأفضلها أحلها الأول؛ المم 
للقيامويوفقهم عليها يعينهم أن منه وؤللبهم مرادهم غاية الله فعبادة 

علىالإعانة وتعالى تيارك الرب يأل ما أفضل من كان ولهذا بها؛ 
فمال:ه جبل بن معاذ لحيه النيئ علمه الذي وهو مرصاته، 
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الئهمصلاة: ديزكل' تقول أن فلانس لآح؛اك، إي والك معاذ، لأيا 
مادتكء.وحن وشكرك ذكرك على أعتي 

المواهبوأفضل مرضاته، على العون طلب الدعاء فأنفع 
هذا،على مدارها المأثورة الأدعية وحميع المعللوب يهدا إسعافه 
وقالفتأملها، أسبابه وتيسير تكميله وعلى يفاده ما لغ وعلى 

فإذاالدعاء أي تأملت ت روحه الله قدس تنمية ابن الإسلام شيخ 
فيالفاتحة في رأيته ثم مرصاته على العون موال هو 

ف_تعءنه.وإياك مد 
فلابه والاستعانة عيادته عن المحرضون وهم • الثاني المم 

حفلوطهفعلى يه واستعان أحدهم سأله إن بل استحانة ولا عبادة 
فىمى يسأله سبحانه فانه وحقوقه، ربه مرضاة على لا وشهواته 

وهؤلاء،هؤلاء ؤيمد وأءداؤْ أولياؤْ يسأله والأرض؛ السموات 
إياهافأعطاه حاجة سأله فقد هذا وسمر إبليس عدوه حلقه وأبغض 

زيادةكانت مرضاته على له عونا تكن لم لما ولكن لها، ومتعه 
استعانمن كل وهكذا عنه، وطرده الله عن وبعده شقوته في له 
لهمبعدا كان طاعته على عونا يكن ولم إياْ وسأله أمر على به 

يد.ولا عنه له قاطعا مرضاته عن 

اللهإجابة أن وليعلم غيره، وفي ه نففي هذا العائل وليتأمل 
فيقضيهاالحاجة عبده يسأله بل عاليه المائل لكرامة ليستا لماتليه 



وسقوطهعليه هوانه من له قضاؤها ؤيكون وشقوته هلاكه وفيها له 
حمايةفيمتعه له؛ ومحنته عاليه لكرامتته منها منعه ؤيكون عينه، مجن 

كرامتتهيريد الذي يعبده يفعله إنما وهدا يخلا، لا وحفظا وصيانة 
ومحبتهبمعرفته يكرمه من يكرم إنما ا بلهنفه ؤيعامجاله ومحبته 
علىالحمد فاله ومحصيته محه بالاعراض يهنه من ؤيهين وطاعته 

والأجرةالدنيا معادة فعادت الحميد، الغنى وهو هدا وءاى هذا 
•لم_تعينه وإياك تبد ؤإياف إلى 

نوعانوهؤلاء استعانة يلأ عبادة نؤع له من •' الثالث المم 
منمقدوره جمح بالعبد فعل قد بأنه القائلون القدرية ت أحدهما 

إياها.يسأله إعانة مقدوره فى يبق لم وأنه الألهلاف، 
منناقص حفلهم ولكن وأوراد عبادات لهم من الثاني: النؤع 
بالقدرالأسباب لارتباط قلوبهم تتح لم والاستعانة التوكل 

)إياكمن نمينهم ففت هممهم وقصرت عزائمهم فضعفت 
وحدواؤإن والاستعانة بالتوكل التعبد ذوق يجدوا ولم نستعين( 

والأحوال.بالأوراد ذوقه 
ثاءما وأنه والضر الله؛التح تفرد شهد من وهو الراع: المم 

عليهفتوكل ؤيرصاه، يحبه ما ح يدر ولم يكن، لم يثأ لم وما كان 
بهوأنزلها منه وطلبها وأعراضه وشهواته حفلوطه على به واستعان 
عندأوجاها أورياسة أموالا كانت سواء بها ، وأمعفله فقضيت 





منلك خير واحدا رجلا بك الله يهدى ®لأن • نيمه ءلاوسا أيي 
منله كان هدى إلى دعا ®من - بقوله واحتجوا ، النعم'؛ حمر 
نيء"أجورهم من ينقص أن غتر من انعه من أجور مثل الأجر 

الناسمعالمي على يملون وملائكته الله ءإن I يقوله واحتجوا 
الخلقإلى ان بالإحبعثوا إنما الأسياء بأن واحتجوا الخير'؛، 

بالخلواتيبعثوا لم ومعادهم معاشهم في ونفعهم وهدايتهم 
أولثكعلى الّأي، أنكر ولهذا والترهب؛ الناس عن والأنق-ْلاع 

الناس.مخالطة وترك للتعبد ؛الأم3؛لاع هموا الذين النفر 
الربمرصاة على العمل المادة أقفل إن قالوا الرابع; الصنف 

فأفضلووظيفته، الوقت ذلك مقتضى هو بما وقت كل في 
منالأوراد ترك إلى آل محإن الجهاد الجهاد وقت فى العبادات 

كماالفرض صلاة إتمام ترك ومن بل النهار، وصيام الليل صلاة 
القياممثلا الضيف حضور ومت في والأفضل الأمن. حالة في 

حقأداء في وكدللث، المستحب، الورد عن به والاشتغال بحقه 
بالصلاةالاشتغال حر الأوقات في والأفضل والأهل، الزوجة 
استرشادونت، في والأفضل والاستغفار، والذكر والدعاء والقرآن 

به،والاشتغال تعاليمه على الإقبال الجاهل وتعاليم العنالب 
والاشتغالورده من فيه هو ما ترك الأذان أوقات في والأفضل 

الجدالخمس الصلوات أوقات في والأفضل المؤذن بإحابة 
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أولفي إليها والمبادرة الوجوم أكمل على إيقاعها في والنصح 
فيوالأفضل أفضل، كان بعد ؤإن الجامع إلى والخروج الوقت 
المالأو البدن أو يالجاْ المساعدة إلى المحتاج ضرورة أوقات 

أورادكعلى ذلك ؤإيثار لهفته ؤإغاثة اعدته بمالاشتغال 
والهمةالقالب جمعية القرآن قراءة وقت في والأفضل وحلوتك، 

فتجمعبه؛ يخاطبك تعالى الله كأن حتى وتفهمه تدبرْ عر 
منأعفلم أوامرْ تنفيذ عالي والعزم وتدبرْ فهمه على قلبك 

والأفضلذلك، على الماكنان من كتاب جاءه من قالب جمعية 
والذكروالدعاء التفمع في الاجتهاد بحرفة الوقوف وقت في 

ذيعشر أيام في والأفضل ذلك، عن المضعف الصوم دون 
فهووالتحميد والتهلل التكبير ميما لا التعد من الإكثار الحجة 

منالأخير الحشر في والأفضل التعين، غير الجهاد من أفضل 
التصديدون والاعتكاف والخلوة فيه المسّجد لزوم رمضان 

علىالإقبال من أفضل إنه حتى بهم والاشتئال الناس لمخاكلة 
والأفضلالعلماء، من كثير محي القرآن ؤإقراتهم الحلم تعليمهم 

جنازتهوحضور عيادته موته أو الملم أحيك مرض وقت في 
فيوالأفضل وجمعيتك، حلوتك على ذلك وتقديم وتشييعه 

معالمجر واجب أداء لك الماس وأذاة الموازل نزول وقت 
الماصيخالئل الذي المؤمن فإن منهم، الهرب دون بهم حلهكلث، 
يؤذونه،ولا يخالعلهم لا الذي من أفضل أذاهم على لمجر 



مداء؛زم ب امحزالهم س ■؛؛!, ضى الم م حلطم دالامحل 
؛قللّ أو أزاله خالهلهم إذا أنه علم فان فيه خلهلتهم من أفضل فهو الشر 

وحالوقت كل في فالأفضل اعتزالهم من أفضل حبئذ فخلطتهم 
ذلكبواجب والاشتغال والحال الوقت ذلك في الله مرضاة إيثار 

المطالقالتعبد أهل هم وهزلأم وممتضاه، ووفليفته الوقت 
النؤععن أحدهم "مج فمتى المقيد التعبد أهل قبلهم والأصناف 

وتركنقص قد كأنه ه نفيرى وفارقه العبادة من به تحلق الذي 
ليسالمهللق التعبد وصاحب واحد وجه على الله يعبد فهو عبادته 

اللهمرضاة تنبح عرضه بل غيره على يؤثرْ بحيته تعبد في غرض له 
منازلفي مجتمملأ يزال لا فهو عليها تعبده فمدار كانت، أين تعالى 

بهاواشتغل ، إليها ميره على عمل منزلة له رقعت كلما المودية 
ّيرْ،ينتهي حتى الهر في دأبه لهدا أحرى، منزلة له تلوح جش 

ؤإنمعهم، رأيته العباد رأبتا ؤإن معهم، رأيته العلماء رأيتا فان 
معهم،رأيته الذاكرين رأيت، ؤإن معهم، رأيته المجاهدين رأبتا 

أربابرأيت، ؤإن ، معهم رأيته المحتين المتصدقين رأيت، ؤإن 
الحبيهو فهذا معهم رأيته الله على القلبا وعكوفا الجمعية 

عمالهيكن ولم القتود تقيئه ولم الرموم تملكه لم الذي المطلق 
علىهو بل الحباداُته من وراحتها لذتها فيه وما ه نفمجراي على 
المتحققهو فهذا سواه، فى ولذتها ه نفراحة كانتا ولو ربه مراد 

مجاملبه صدها بهما القائم حقا ذتع\انيم وإياك نعبد ب'ؤإيالئ 
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بوهتهومت كل في به الله أمر يما واشتغاله نير ما ومأكله تهيأ 
ولاإثارة تملكه لا خالتا ووحده المكان به انتهى حيث ه ومجال

الأمرْع دائر مجرد، حر رمم ءاليه تولي يولا ثيد، يتعبدْ 
حيثمعه ؤيدور ركابه، توجهت أني الأمر بدين يدين دار حيث 

مبطل،كل منه ؤيتوحش محق كل به يأنس مقاربه، امتقلت 
متفعةوكلها ورقها يمهل لا وكالنخلة نفع، و؛، حيث كالغبث، 

اللهلأمر المخالفين على منه الغلظة موصع وهو شوكها حتى 
مدالله ومع وباش ش فهو الئه محارم انتهكت إذا والغضب 

اللهمع كان إذا بل نفس بلا الناس وصحب حلق بلا الله صحب 
هنفعزل خلقه ْع كان محإذا عنهم وتخلى الين عن الخلائق عزل 
أشدوما الناس! بين أغربه ما له قواها عنها وتخلى الومهل من 

وسكونهوطمأنينته به وفرحه بالله أنه أعظم وما ا منهم وحشته 
التكلأن.وعليه المستعان والله إليه! 

تعالى:قوله في ائل م
ءيزهأقث الخ؛مكت صبمرحث آكتمن. ^^ ٥١١اؤآهي؛ا 

يقوملا لازما أمرا الدعاء بهيا مأمور مؤمن كل الأولى: المسألة 
فماهدايته. بعل الصلاة فى تسأله إنما وهذا ْنه بد ولا مقامه غيره 
الحاصل؟تحصيل يعللب وكيف حاصل؟ لأمر الموال وجه 

الالعبد أن واعلم الهداية، ودوام التثبيت بذللث الراد الجواب: 



أليهامحتاج هو أمور بة يعد إلا المطالوب التام الهدى له يحمل 
محها;له ض لا حاجة 

تعالىللرب محيونا بكونه ويدرْ يأتيه ما جمح قي معرفته ~ ١ 
فإنفيجتنيه عليه؛ مسخوطا له مغمونا وكونه فيؤثره له مرصيا 

بحسبه.التامة الهداية هن نمص شيء والمعرفة العلم هدا من نمص 
 ~Y عليهعازنا يفعله أن منه الله يحب محا الجمح مريد يكون أن
بالبالحهلوره بحد تركه على عازما الله نهى ما جمح لترك ومريدا 
مننقص فإن مجملا الجمالة حيث من تركه على وعازنا مفصلا 

مننقص مجا بحب التام الهدى من نقص شيء لذلك إرادته 
الإرادة.

نمصشيء فعله من نقص فإن وتركا فحلا به قاتما يكون أن ٣" 
هيثلاثة ؤيتيحها الهداية في أصول هي ثلاثة فهنب0 بحسمه هداه من 
وكمالها.تمامها من 

إلىفهومجحتاج تفاصيلها إلى يهتد ولم جملة إليها هدى أمور - ٤ 
فيها.التفصيل هداية 

تمامإلى محتاج فهو وجه دون وجه من إليها هدى أمرو 0- 
هدايتها.له لتكمل فيها الهداية 

فهووجوهها جمح من تفصيلا إليها هدي التي الأمور ٦" 
أصولفهده عاليها والدوام الهداية إلى الاستمرار إلى محتاج 



n ومعانةمحات jUAj نن

■وتركه فعله على يعزم بما تتعلق 
جهةغير على منه وقعت أمور وهو يالماضي يتعلق — ٧ 

بغيرهاوتLلJلها منها بالتوبة تداركها إلى محتاج فهو الاستقامة 
له؟موجودة وهي الهداية يسال كيف يقال فإنما كيلك كان ؤإذا 

عليهاوالدوام التئست المراد بان ذلك عن يجاب ئم 
سؤالهيكون فحيتثد بالفعل له حاصلة المراتب هدْ كانت إذا 

ماأضعاف يجهله ما كان إذا فأما ودوام، تثبيت موال الهداية 
إلىله بيل ّولا يريدْ مما أكثر رشده من يريده لا وما يعلمه 

الهدايةأصل هو ئول فالمفيه فاعلية الله يخلق بأن إلا فعله 
وخلفاله ؤإقدارا فيه للإرادة وحلما وتوفيئا تعليما الدوام على 

منهضرورة أعفلم ليس أنه فعالم ؛ ذللث، على له وتشيثا للفاعلية 
عاليهاوالتشيت، وعملا علما وتفصيالها أصلها الهداية سؤال إلى 

الممات.إلى والدوام 
ماحميع في نفى كل قي الهداة إلى مفتقر العد أن ذلك وسئ 

بالهدىالحلم مزيد إلى ومفتقر ونشيتا، وتفصيلا أصلا ويدره يأته 
موالمن أحوج شيء إلى هو ولا أنفع له فليس الدوام على 

قلوبنايشت وأن المستقيم المرامحل يهدينا أن الله فنسأل الهداية، 
دمه.على 



>؛ؤتأقدنآهقوله: في بالضمير الإتيان فمحل 
)اهدنا(في الجمع بضمير الإتيان فانية ما ت الثانية الة اله

صميربه يليق ولا وخارجها الصلاة في لنمه ربه أل يوالداعي 
علي.وب وارحمني لي اغفر رب يمول: ولهذا الجمع، 

لم_تعاأنهوإياك نمد ؤإياك لقوله: مهنابق هدا الجواب؛ 
فإنوأفخم أحن الموصعين في الجمع بضمير والإتيان ْآ لالفاتأءة: 
إلى؛الفاقة ؤإقرار تعالى الرب إلى وافتقار عبودية مقام المقام 

تأي الجمع مير ص بصيغة به فأتى وهدايته واستعانته عبوديته 
بالعبودية.لك مقرون عبيدك معاشر نحن 

عبيدكنحن I شاته المعثلم للملك العبد يقول كما وهذا 
أحنهدا فيكون أمرك؛ نخالف ولا طاعتك وتحت ومماليكك 

ومملوككعبدك أنا يقول أن من الملك عند موقعا وأعظم 
أناI قال فإذا مقته استدعى مملوكك وحدي أنا قال لو ولهذا 
أءةللمكان لك وجند وعبيدك مماليكك البلد في من وكل 

منهمواحد وأنا جدا كتير عبيدك أن يتقهن ذلك لأن وأفخم؛ 
الهدايةوطالب بك والاستعانة عبوديتك في مشتركون وكلنا 
وكثرةمجده عة بالرب على الثناء من ذلك نقمن فقد منك؛ 

فتأمله.الإفراد لمقل يتضمنه لا ما الهداية ساتليه وكنرْ عبيده 



رممحانةشحات  ٢١
 —j\y؛

•نحو النمط هذا على عامتها رأيت القرآن أدعية تأملت ؤإذا 
عدابيئ •ذسك آث؛ؤّرة وؤ، ■تكث؛  ١١٠^ؤ( ^١ ١٠

وهوأكثروأولها عمران آل وآخر القرة آخر ونحودعاء ألئايه 
الكريم١١/القرآن أدعية 

ءإوءو 

الشماين منها أجاب التي ائل المبلغت رند (، ٤١الغواني)؟/٩—بياع ( ١ا 
مألأن.مشرين 



هنبيه لملئا الله رعاية ~ ٤
آقةبم4العلي الرحمن مد للشخ 

مهمةيمم أمحا يهء •قدا •C إك ءقك ئثث0 ^٤٦ ت تحار قوله في 
[.١٣١]طه: وآمتره لإ رأى ثئى يه كتم آلدو لجق -آ

الذيوحسنها غضارتها وأل الدنيا في التتزهيع. الأيه هذ.ْ تضمنته 
والاختبارللابتلاء ذللث، ؤإنما عليه، لكرامتهم ليس المترفين يه ْتع 

الذيهو العاقل فان عقلا، أكمل وأيهم عملا أحن أيهم لتنظر 
ر؛يىه•ت قال ولهذا الفاني، الدني عر الاءي النفس يوثر 

قيالإتراف أهل سر يذهبوا لم الذين لاهلاتحين أعده الذي • أي 
بامحلنإر نظروا بل الزانلة وبهجتها الدمحا رونق يغرهم ولم إترافهم 

ومقدارالمقصود وعرفوا ءل١هره١ إلى الجهال نفلر حين ذلك 

أي:وأبقى حيز لهؤلاء الله فرزي الأمور ودرجات التفاوت 
باقيذلك مع وهو الكمال أصناف، من صنف كل في أكمل 

سريتاتمن الدنيا الحياء فزهرة الدنيا أهل به مئع ما وأما • لايزول 
معما إلى عينيه يمد أل رسوله الله نهى ولهذا جميعا، وتذهب 

نفلرلامجرد لدللث، والتشرفؤ التهلير هو العين ومد هؤلاء به 
إلىعيناك ولأتنفلر يقل لم ولهذا القلب؛ نفلر هو ؤإنما الحين 





ةقو>إبرامم قمة ٥- 
المتملأبن 

عجاسهعلى والإسراف وتفهمه ١^>، تدبر كيف ت نلت إن 
ذكروه؟ما غير البيان في فهل بأيدينا، الأئمة تفامير وهذه وكنوزه؟ 
فيلك، إماما وتجعلها عليها تحتذي أمثالا لك سأصرب ت قلت 

أأثكلأب؛انإ؛؛ممبم ثيف حديث أئنك • تعالى الل قال المقمد، هذا 
حج١^٥ إك مئ . هكرؤة وٌ ثثم 3او تأة ثاؤأ عثو دخأزأ ي إ. 
•خمهيحم هأدص . أمرك ألا ئاد إي صدآ . *ثيهت ,ط 
ثثؤ1«نئم أمألإ فآهك . علمّ ؛ _lJvوبئري» خن، لا  ٧٥

ألتكثهو إثم رثيف ةد كهه ئازأ . عتم هرن ر،الق ^^١ 
معناهاإلى وتطلعت الأية هذه قرأيت، إذا يلث، فعهدي أئك1ره<. 

صورةفي إبراهيم أتوا الملائكة أن على منها تطير فإنما وتدبرتها 
امرأتهؤإنما عليم، بغلام وبثروه ؤيثربون يأكلون الأصياف 

ولمذلاان٠، مال الله أن الملائكة فأخبرتها ذلك من ءجستا 
الاياتهذه في ما بحص الأن فاسمعر ذلك. غير تدبرك يتجاوز 

إبراهيمعلى الثناء محن تضمنت قد وكم الأسرار، أتويع من 
علىالرد من تضمنت، وما وحقوقها، القيافة جمعتا وكيفا 



رمضانيةمحات ُ ا
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عظيماعلما نقمتن وكيفح والمعطلة، الفلأمفة من الباطل أهل 
التيالكمال صفات حم؛ع نقمت وكيف النبوة، أعلام من 

عدلعن الأحبار تضمتت وكيف والحكمة، العلم إلى ردها 
الإسلامذكر وتغمنت المكذبة، الأمم مجن وانتقامه الرب 

علىالدالة ارب آيات فاء وتفمنت، بيتهما، والمرق والإيمان 
يثضرلا أنه وتضمنت الأخر، اليوم وعلى رسله وصدق توحيدْ 

المؤمنونوهم الأحرة عياب من خوف قلبه في من إلا كله بهذا 
يتللث،ينتفع فلا بها يؤمن ولا الاخرْ يخاف لا من وأما بها، 

الئهقال الجملة هدْ تفاصيل بعض الأن مح فامسالأيات، 
بحانهافتتح ألذؤيخؤه ايمحم ثيم، حديثا أئنك ت تعالى 
حقيقةبها المراد وليس للاستفهام، موضوعة بصيغة القصة 

هذامثل في )هل( إن الناس• بعض مال ولهذا الاستفهام، 
ورودفي ولكن التحقيق، تقتفي التي )قد( بمعنى الموضع 

بدح،ومعنى لعليفح، م الأسفهام بصيغة هذا مثل في الكلام 
ينبغيعجما بأمر المخاطب، يخبر أن أراد إذا المتكلم فإن 

الاستفهامبأداة اوكلأم له صدر له الذهن ؤإحفار به، الاعتناء 
بمدرهوتارة ب)ألأ(، بمدره فتارة به، للمخبر وذهنه سمعه لتنبيه 

مذكناإما وكيت،؟ كين، من كان ما علمتؤ هل ت فقول هل(، د) 



__ينآ ضخ؛؛ 
وإٌابه، بممر ما عظمة على مسها ؤإما مخوفا، له واعظا ؤإمحا به، 

بؤأأئنك حديث آثنك ت تحار فقوله له، مقررا 
إمحيممف حيف أئنك ؛؛؟^^ ٠١١حديث أثناى ^٥)، ألةْمه 

تدبرهاعلى والسبته القصءس، هذه لتعثليم متضمن آلممحأيجنه 
تضمنته.ما ومعرفتها 

أعلاممن علم إليك هذا إتيان أن على وهوالسثيه أمجرآخر• ففيه 
منأتاك فهل قومك ولا أتت تعمله لا الذي الغيب مجن فإنه النوة 

فبما؟من إلا يأتك لم أم وتعرضا؟ وإرّالا إعلاما عير 
موقعهعفلم وتأمل 4 الاستفهام بصيغة الكلام هذا ظهور فاننلر 

٠العبا ذروتها في الفصاحة من أنه يشهد موارد0 حمح من 
ابراهيمخليله على لشاته متضمن امحأ • وقوله 

•قولتن المكرمين في فإن 
.الضيف بإكرام إبراهيم مدح ففيه لهم إبراهيم إكرام ت أحدهما 
عبماد>ؤبل تعالى كقوله الله عند مكرمون أنهم I والثاني 

ححلإذ ومدحه، خليله لتحفليم أيقا متضمن وهو 
مدحفيه التقديرين كلأ فعلى له، أصياقا المكرمين ملائكته 

اخربمدح متضمن ه ملم قال ملما وؤة،ذالإ ت وقوله ٠ لإبراهيم 
فإنبه، حيوْ مما أحسن لام العليهم رد حيث، لإبراهيم 

علهاسلمنا تقديره؛ فعلية لجملة متضمن متصوبؤ باسم تحيتهم 



رهضانيةمحات و |
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اسميةلجملة متضمن مرفؤع باسم لهم إبراهيم وتحية سلاما، 
أنريب ولا عليكم، مستئر أو ثابت أو دائم ملام تقديره 
التجددتقتضي والفعلية واللزوم، الشوت تقتفي الاسمية الجملة 

^^٢يال، ثم وأحس. أكمل إبراهيم تحية فكانت والحدوث؛ 
وجهانمنه والتيمم الضيف مخامحلبة حن من هدا وفي •سئرإذ،ه 

الدح:في 
فتيمممتكرون، قوم أنتم I والتقدير المتدأ حيف أنه ت إحداهما 

الاستيحاش.من فيه لما الخaلاب بهيا يواجههم ولم منهم 
بالاروما يقول: بل يكرهه بما أحدا يواجه لا ه الني وكان 

.كدام ويفعلون كذا يقولون أقوام 
كانوهوالذي الإنكار فاعل فحذف قلإيةه< قوله ت الثاني 
قولهأن ريب ولا )نكرهم( موصعآخر في قال كما أنكرهم 

•أنكرتكم I يقول أن من ألهلف )متكرون( 
ئادألاإي ي تتئن. سم مآت ^، ٠١إك وؤغ ت ونوله 
ؤإكرامالضيافة وآداب المدح من وجوها متضمن غ'ةأوقه 
رعةبالذهاب والروغان آهيده إق ت قوله منها الضيف. 
والاحتفاءالضيفج، إكرام إلى المبادرة يتضمن وهو واحتفاء 
منبخلاف وهذا للحياء، يعرض وألا تخجيله ترك يتضمن 

النفقةصرة ؤيحل منه بمرأى سرز ثم صيفه على ؤيتارد يتناقل 



__

يتضمنمما ذلك ونحو مته بمرأى الإناء ؤيتناول يآخد، ما ويزن 
وفي• الأمرين هذين تفي رويخ، فلفظة وحياءه الضيف تخجيل 

أنالإشعار مجن فيه لما آخر مدح مده ت تعالى قوله 
أنيحتاج لا وأنه أهاله، عند حاصلة معدة الضيف كرامة 

الضيفقرى إذ أهله غتر إلى يذهب ولا جترانه، من يسممرض 
.عندهم حاصل 

المدح!من أنو١٤ ثلاثة يتضمن عيه  ٠٧^• وقوله 
بقه.به جاء ؤإنما به يرمل لم فإنه بقه ضيفه خدمة أحدها؛ 

منليتخيروا ببعضه. يأتهم لم تام بمحيوان جاءهم أنه ت الثاني 
شاءوا.ما لحمه أطب 

ولدالأموال، نفائس من وهذا بمهزول، ليس سمين أنه • الثالث 
ذبحهعاليه هان كرمه فمن به، يعجبون فإنهم ميز الالبقر 

وهوأحرى وآدابا المدح متضمن ؤآمه ت وقوله • ؤإحضاره 
فيالعلعام يهيئ من بخلاف الضيف، يدي بين العلعام إحضار 
٠عليه فتوردْ صيفه تقيم ثم موصع 

عليهمعرض فإنه أحر، وآداب مدح فيه دأمأنزه وألا ت وقوله 
بالتالهلفمؤذنة عرض صيغة وهده ئأمزه ؤأثُ بقوله الأكل 

تقدموا،كلوا، الهلعام، في أيديكم ضحوا ت يقول من بخلاف 
الرآهم لما لأنه حداه؛ تم جٌئ وقوله• ■ هذا ونحو 



I  I رْغاتيةنفحات
شتنا ك— 

فإنشر، معهم يكون أن حوما منهم أصمر طعامه من يأكلون 
فلمابه، وأنس إله اطمأن المنزل رب طعام من أكل إذا الضيف 
وهداميوه ددئ-رعء محتا ^؛٦ ت قالوا ذلك منه عالموا 

Iفماك ذلك من عجت امرأته لأن إسماعيل؛ لا إسحق الغلام 
إسماعيلوأما بالولد؟ لي فأنى لمثلي، يولد لا عقيم، عجوز 

سبحانهبين وقد . ولد0 وأول بكره وكان هاجر صريته من فإنه 
ؤآءوين إإت،ثف >ؤةثمكها تعالى: قوله في هود مرره في هدا 

تعالى؛وقوله نمها. الءنصة هي وهده تتقودأ،يم إسمص 
صعقبيان قيه هأه عوز ؤئاثق ينهه، قتتقئ ع ؤ، آمأيق 
عندالوجه فمكث، الدبة إلى بادرُت، إذ ثباتها، وعدم المرأة عقل 
عندالمرأة أدب حن فيه ^*^ ٥٤ ٠٧٤^ت وقوله الإخبار. هاوا 

الحاجة،به يتأدى ما على الكلام من واقتصارها الرجال حهiاب 
علىواقتصرت عقيم، عجوز أنا تقل ولم المبتدأ حدفت، فإنها 
فيوأما غيره، تذكر لم الولادة عدم على اكال بج، الذكر 

تإوصرح إبراهيم وُن منها الماح المسا فدكرت هود مورة 
.بالعجب، 

صفةلإثبات متضمن هاد كيلاي ^٠١٧ تعالى؛ وقوله 
لإثباتمتضمن ألتلمئّه أئكلث هو هلإ وقوله: له• القول 

قجمحوالأمر، الخلمح، مصدر هما اللذين والعلم الحكمة صفة 



كأ

وشرمهأمره وكيلك وحكمته، عالمه عن صادر بحانه خلقه ما 
وحكمته.عالمه عن مصدره 

فالعالمالكمال، صمات لجمح متضمنان والحكمة والعلم 
والمعوالماء والقدره القيومية من كمالها ولوازم الحياة يتضمن 

والحكمةالتام، العالم تالزمها يالتي الممات وسائر والمصر 
والبر،والجود والإحسان والرحمة والعدل الإرادة كمال تتضمن 

ويتضمنوجوهها، أحن على مواصعها في الأشياء ووضع 
•والعماب الثواب، ؤإسات ارمحال 

فيالقرآن ءلريمة هي كما الحكيم اسمه من الحلم هذا كل؛ 
والإنكارالحكمة، يصمة العظيمة الطالب، هذه على الاستدلال 

صفةفحينثذ وبامحللأ وندى عبثا الخلق حلق أنه يزعم من علمح، 
كانولهازا ، والعقاب، والثواب، والقدر الثميع تتضمن حكمته 

مابتفصيل ورد السمع وأن بالحقل يعلم المعاد أن القولين أصح 
■إبانه علمح، العقل يدل 

سبحانهوأنه ذللثه، على دالة وحدها القرآن ؤلريقة تأمل ومن 
تارةالمعاد إمكان على تدل التي المحقولة الأمثال لهم يضرب 
وأدلةالمعاد إمكان على الدالة القدرة أدلة فيذكر أخرى، ووقوعه 
لوهوعه.الختلزمة الحكمة 

اللهبحمد مغنية كذللث، وحدها القرآن فى المحاد أدلة تأمل ومن 



رمضانيةمحات لق[

متضمنةبسرية، المطالوب إلى موصلة شافية كافية يرها، غص 
التوفيقصاعد ؤإن الناس. س لكثير العارضة الشه عن لالجواب 

إليهاأرشد التي الأدلة في رأت  LJكبيزا ّفنا ذلك في كتت 
البيان،وحن الأنصاف، ومرعة والهدى الشقاء من المران 

الصدرله ينئالج بما عنها والجواب الشبه مواضع على والتنييه 
منالعكس على فإنها الأدلة من ءيرْ بخلاف اليمين، معه ؤيكثر 
٠التفصيل موصع هدا وليس ذلك 

وحكمته.الرب علم عن والأمر الخلق صدور أن  '•والمقصود 
لتعجبلالتقائهما الأسمين هدين بدكر القصة هد0 واختصت، 

وخفاءعادة، لمثلهما يولد لا أبوين يئن مولود تولد من النفوس 
هذهجريان اةتمستإ الحكمة وكون الإيلاد هذا بمس؛، العالم 

العلمامم الأية في فذكر المعروفة العادة عير على الولادة 
وغايتهالخلق هدا سبا سبحانه لعالمه المتضمن والحكمة 

.. الحكمة. يموجبا إخلال غير س موضحه وضحه فى وحكمته 

فيالأفهام تفاوُت، على والتمثيل التنٍيه هو إنما بهذا والمقصود 
،غيرْ بهيا ؤيحتبر كنوزه وآثار أسراره واستنيامحل القران معرفة 

يشاءس يزتيه الئه بيد والفضل 

اكوي)آ(.ارسالة 



الحياةفي الله لقلق أمرار ٧— 
العييالرحمن عيد للعلامة 

ربهم،من وسألونه العباد، آمال به تتعلق الذي بعبده الل لطف 
الخيريمعنى اللعليف فإن اللهليف، اصمه مقتضى معيي وهوأحد 

الذيالثاني المعنى هنا المaلالوبs ولكن معناه، تقرر قد العليم 
ليتضح.وأنواعه أمثلته بحص ولنذكر العباد، إليه يضهلر 

ولسانالمقال بلسان الله من العباد يهللبه الذي اللهلف أن فاعلم 
محنتصل التي فالرحمة خاصة، هورحمة بل الرحمة من هو الحال 
اللهلمؤ.مى ؛أسبابها يشحر لا أو بها يشعر لا حنث 

،وأمألكلي أو بي ألطف، لهليف يا المبد قال فإذا 
والباطتة،الفلاهرة أحوالي تملح بها خاصة ولاية تولي ■ فمعناه 
الداخليةالأمور من المكروهامت، حميع عني تندفع وبها 

الخارجيةوالأمور بالعبد، لهلم، الداخلية فالأمور والخارجية، 
وأعانهالخير طريق له وصهل عبده الأه ر يفإذا . للعبد لهلف 

تحت،داخلة غير خارجية أسبانا له قيض ؤإذا به. لهلف، فقد عاليه 
؛يوسم،تنقلت، لما ولهذا • له لهلم، فقد صلاحه فيها العبد قدرة 

إخوتهوحد رؤياه من الأطوار به وتُلورت الأحوال تللث، 
بالنوةمحنته ثم بأبيهم واختصاصهم جدا إبعاده في وسعيهم له 



اْقاسةنفحات 1  __JJ؛؛II l

وانفرادهالعظيمة المالك رويا بسبب منه بالخروج ثم بالجن ئم 
علىحصل ما وحصول يشاء حيث الأرض من ونوءْ بتميرها 

السارالأحتماع ذلك بعد حصل ثم والامتحان الابتلاء من أبيه 
ليوسف،العثليم والاحتباء الجمح حالة وصلاح الأكدار ؤإزالة 
لطم،لطم، وغيرها الأشياء هدْ أن والسلام الصلاة عليه عرف 

؛؛؛tiلتاتخئ ئؤ، فقال: العمة بهذه فاعترف به لهم الئه 
منيشاء لمن خاص تعالى لطفه أيI ثلكم^ أأ؛يهم م إدم 

فيإلا يضعه فلا له وأهلا لازلكا محلا تعار يعلمه ممن عباده 
محله.

العبدير قد تعار الله رأيت فاذا فضله، ضع حيث أعلم والله 
ونهجأبوابه له وفتح صعابه له وذلل الخير ءلريق له وسهل لليرى 
به.لهلف فقد العرى وجنبه أسبابه له ومهد له'ئرقه 
منفيخرجهم بلهلفه يتولاهم أنه ال٠ؤمنين بعباده لهلفه ومن 

والمعاصيوالبيع والكفر الجهل ارتا ظاJ٠مجن الور إر الظالماتر 
واطاعة.والإيمان العلم نور إر 

هداالتي بالسوء الأمارة أنفسهم طاعة مجن يرحمهم أنه لهلفه ومن 
عنهملنصرف الهوى عن النفس لنهي فيوفقهم وديدنها طعها 

المعاصىوحواذب، الفتنه أسباب، فتوحد والفحشاء وء ال
الذيأيمانهم ونور لهلفه برهان عليها الله فيرسل الغي وشهوات 





[m] رمضانٍةمحات

فينجيبالطاعات بعض حلاوة عبده يذيق وكذلك ؤإصلاحهم 
منهااحل الهياعات على ذلك بعد قوية ملكة له ؤيصير ؤيرغب 

إلىوصل حتى السابقة الإرادة بتلك تحمل تكن ولم وأعلى 
التامة.والرغبة الإرادة هدم 

الصلاةأهل ولاية في يتربى أن له يقدر أن بعبده لطفه ومن 
وادييهمأدبهم من وتكتسب الخير أهل وبين والإيمان والحلم 
فيمريم على الله امتن كْا ؤإصلاحهم، صادحيم على ولينثأ 
^؛١باك وأتج4ا حمخ ث؛همفي ^^١ تعالى قوله 
آخر١^٠ [ ٣٧ب: زآو \وعت4 و؛ قأ؛هتا آء ^١ وة 

قصتها.

بلدأوقي أتقياء وأقارب صالحين أبوين بين نشأ إذا ذلك ومن 
العالماءلتربية أو وصمحيتهم الخير أهل لمقارنة الئه وفقه أو صلاح 

موقوفالعبد صلاح فإن بعبده لعلمه أعفلم من هدا فإن الربانين 
٠الحالة هذه نفعا وأعذلها أكثرها من بل منها كثيرة أسباب على 

المنةأمل مذهب على أهله بلد في العد نشأ إذا ذلك ومن 
يكونأن الله قدر إذا وكيلك ا له لطف هذا فإن والجماهمة 

سنةأهل والأموات منهم الأحياء منهم تقيد يالذين ائخه م
الرباني.اللعلف من هذا فإن ونقى 

رحمةتيمية ابن الإسلام سخ وحول في الباري لطف يخفى ولا 



___و7ا 

الخيرمن وبتلامذته به الك وتبيين الأمة هذه قرون أثناء في الله 
نموالكفر، والتعطيل البيع أهل وجهاد الغزير والعلم الكثير 
اللهلطم، من هدا أن ثاك فلا الأوقات، هذه في كتبه انتشار 

الحمدفالئ، وحولها على كثير خير يتوقفا وأنه بها انتفع لمن 
والفضل.والمنة 

وقاعةراحة فى حلالا رزقه يجعل أن بمده الله لطف ومن 
يهوالعلم العبادة من له حلق عما يشغله ولا المقصود به يحمل 

لعلفامن ولهذا ؛ وأعضاءْ حاءلر0 ؤيريح ؤيفرغه ذللثا على يعينه 
الأسبام_امن بي، له نفْلمحتا ربما أنه لعبده تعالى الله 

تفرهأنها تعالى الئه فيعلم بغيته إدراك فيها يقلن التي، الدنيوية 
يدرولم كارها العبد فيثلل وبيتها بينه فيحول ينفعه عما وتمده 

الأمرعنه وصرف الناع الأمر له أ؛فى حيث به لعلفا قل ربه أن 
أعلىمن الأشياء هده مثل في يالقضاء الرصى كان ولهذا الضار 

المازل.

أنبأعوان إلا تنال لا حليلة ًلاعة له قدر إذا لعبده الله لعف ومن 
•ء؛قيأت موصى قال جمالها على ين اعد ومعليها أعوانا له يقدر 

.آتي، هء آثدذ و ئى ذروة م. تن ^؛١ ل ¥ودع 
[.٢٩نطه: وثك .rj أني، و نأئعت 

أن١^١^>، اث آنثتت وثإد ت بقوله عيي •؛^٠ امتن وكذللثح 





و77ا

مرصاته.حصول فى المثاى 

أسبابمن يعافيه أن الضعيف المؤمن بعبدْ الله لطف ومن 
إيهانه.وتقخى إيمانه تضعف الش الابتلاء 

والامتحانالابتلاء أساب تهيئة اكوي يالمرمن لطفه من أن كما 
فسبحانأجره ؤيعفلم إيمانه بذلك ؤيزداد عنه ؤيحمالها عليها ؤيعيته 

ومنعه.وعaل١ته وعافيه ابتلاته ش اللهليف 

طريقأقرب •ع ه نفلكمال يحي أن لعبده الله لطف ومن 
عليهتبعد المي العلرق مجن غيرها وجود مع ذلك إلى ؤيمله 

بهالمقصود حصول يكون معلم أو كتاب من التعلم عليه فيير 
والسهولةاليسر بحالة يفعلها لعباده ييسره وكدللئ، وأسهل، أقرب 
اللطف.من فهدا ينفحه مما عيرها عن التعويق وعدم 

المتتوعةوالأشغال الكثيرة الواردات قدر يعبده الله لهلف ومن 
علىفت لو التي والخارجية الداخلية والتعلقات والتدبيرات 

واسعبخلق عليه يمي أن عليها نواهم لعجزت الناس من أمة 
أفرادهامن فرد كل يعملى بحيث متثرح وقلب متسع وصدر 

لكثرتهامنزعج ولا مكترث غير وهو تاما وتدبيرا ثاقبا نفلرا 
لهولهلف فيها به ولهلف عليها تعالى الله أعانه قد بل وتفاوتها، 

الأمرهدا تعرف أن أردت ؤإذا • وطرقها ثابها أمتسهيل في 
الدارينملاح الله بعثه الذي يهد• الهمهلفى حالة إلى فانغلر 



f—I  ومضايةشحات
-ت-لأ1 ك— 

ومعالأمم خير هي عفليمة لأمة مكملا وب،ث، العادتين و>صول 
يقومأن عموم ثلث، نحو في الشريف عمرء سعض الله مكنه هذا 

دينهمحمح لأمته يقوم وأن وتنومه، كثرته على كله الئه بأمر 
منكجرة أمة ثه الله ؤئخرج وفروعه أصوله جمع ؤيعلمهم 
والخيروالمنافع المصالح من به ويحصل النور إلى الظالمات 
•الخلق من أمة به تقوم لا ما والعام للخاص والعادة 
المعاصيمن به ستليه ما يجعل أن بحبدْ تعالى الله لطف ومن 

والتفمعالتوبة باب ذلك وقؤع عند له فيفتح لرحمته سبنا 
والكبرالعجسر وزوال واحتقارها ه نفوازدراء ربه إلى والابتهال 

•الهلاءات من كير من له خير هو ما قلبه من 
النفسشهوات >ع ه نفهالت إذا منيه الحبيب بعبدْ لهلمه ومن 
يكادفلا ؤيكدرها عليه ينقصها أن ذلك، في واسترسلتؤ الضارة 
لتلايالعصص محشوا بالمكدرات مقرونا إلا شيئا منها يتناول 

التقرباتله يلذذ أن به لعلمه من أن كما الميل، كل معها يميل 
المل.كل إليها لميل الماعات له ؤيحلى 

بليعملها لم أعمال على يآحرْ أن بعثدْ الله لهلف لهليف ومن 
منبب لعزيمته تنحل ثم القرب من قربة على معزم عليها عزم 

بهالئه لعلف كيف فانفلر أجرها، له فيحصل يفعلها فلا الأسباب 
الأنه تعالى علم وقد صميرْ، في وأدارها قلبه في فأوقعها 



و7لا

أنذلك من وألطف طريق، يكل ؤإحانه لعبده لبنْ سوقا يفعلها 
ف؛دعمنها؛ له أنقع هي عليها عزم التي غير أحرى طاعة لعبده مص 
منهالله أرصي هي أخرى طاعة ربه ترصي التي الطاعن العبد 

منكان ؤإذا بالنية، عليها والمعزوم بالفعل المفعولة له فتحصل 
مقصودهحصول قبل الموت يدركه ثم ورسوله الله إلى يهاجر 

فكيفاختياره، بغير الموت قي أن ْع الله على أجرم وغ قد 
وربماا فعالها؟ على عزم قد طاعة الفاصالة نيته عاليه قهلعت بمن 
لفعلهاانفردت لو طاعة كل طاعات عدة عبده صمير فى الله أدار 

الأحرىبتفويت إلا منها شيء فعل يمكن ولا رغبته لكمال العبد 
حصولهارجاء مع فعلا، أفضلها ؤإيثار بينها للموازنة فيوفقه 
ونيه.عزما جميعها 

ؤيجريهعبده من ؤإحاثا خيرا يقدر أن بعبده الله لطف، ومن 
فيثيس،للمستحق وصوله إلى طريئا ويجعله الأخر، عبده يد على 
والأم.الأول الله 

النفعمن شيئا ماله من بشيء يجرى أن بعبده الله لعلف ومن 
أوغرنا غرس فمن يحتسب، لا حيتا من فيثيبه لغيرْ وخيرا 

اللهآم شيئا المحترمة الأرواح س روح منه فامحابت زرعا زيع 
وءقا٠حنة نية عنده كانت، إدا خصوصا يدرى لا وهو صاحبه 

فآساللث،الي من شيء ماله على ترتب مهما أنه في عقدا ربه >ع 



رمفايةنفحات 

يهائمله لوكان وكذلك عندك؛ لي قرية وتجعله تأجرني أن يارب 
ولوسكناها انتحر اكن أومعليها، والحمل وركوبها بدرها انتحر 
ذلكوغير منها رب ث أوعين يه انتخ ونحو0 ماعون أو قليلا، شيثا 

ذوالفضلوالله فيه قرأ مصحف أو منه شيء تعلم في انضر ككتاب 
العفليم.
لهيكن لم الخير أبواب من بابا له بمح أن بميم الل لطف دس 

عنوذهول منه غفلة هو ؤإنما فيه رغبة لقلة ذلك وليس بال على 
والملمتإليه الداعي قلبه قي وجد وقد إلا يشعر فلم الهلريق ذلك 
قيضالتي ومحيرقه سيده ألطاف من إنها وعرف بدلك فهمج إليه؛ 

مامنها وأدرك فكره إليها ووجه صميره لها فصرف إليه وصولها 
وفحالله شاء 

ءوء؛ه ءإو 

ا٤ ٦ )ص القرآنية، الايات من الرياتية المواهب 



___ؤع 

الانتصارحقيقة - ٨ 

اشناصرالعمرحفتك الشخ لفضيلة 

إي. أومئ دك أم ه ٦^١؛^ أمحي >؛ؤقل تحار الل قال 
إلايتيم صدأ دث ثأود. ؛؛؛!^ ٢٩.ظة ءإ، وجأ و محي أءأ ءر 
؛-A[.]الروج: أقيده ألتبمي أم محزا مح، 

معانيمن معنى لنا تصور عجيبة، قمة الأخدود أصحاب قمة 
ظهورأو الناص، استجابة أن وتبين عنه، شحدث الذي الانتصار 

الداعيةثبات إن بل للأنتصار، الوحيد المقياس هو ليس الدين 
القمة،هذْ ولأهمية الانتصار. هوقمة المنهج وانتصار 
قالحيث طص كثير ابن العلامة أوردها كما بتمامها، فأذكرها 

تقال بمجّ الثه، رمول أن صهيب عن الايات؛ طْ ير نففي 
الساحركثر فلما ساحر، له وكان مالك قبلكم كان فيمن راكان 

غلاماإر فادغ أحالي، وحضر مني، كبر قد إني للملك! قال 
بينوكان الحر، يعلمه كان علاما إليه فدغ حر، اللأعلمه 
منفمع الراهب على الغلام قاني راهب، الملك وبين الساحر 

•وقال صربه الساحر أتى إذا وكان وكلامه، نحوه فاعجيه كلامه 
فشكالث،؟ حبما وقالوا صربوه، أهاله أتى ؤإذا حبنالث،؟ محا 

فقليضربك أن الساحر أراد إذا فقال الراهب، إلى ذللث، 



رمضانٍةنفحات و |
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الساحر،تي حبت فقل يضربوك أن أهلك أراد ؤإذا أهلي، تي حب
الاسحبست قد عظيمة فظيعة دابة عالي أتى إذ يوم هوذات منما 

إلىأحج، الراهب، أمر أعلم اليوم • ، ١١٥٠يجوزوا، أن يستقون فلا 
أمركان إن اللهم ت هقال، حجزا، فاحد ت قال الساحر، أمر أم الله 

الدابةهذه فاقتل الساحر أمر مجن وأرضى اليالث، أحب الراهب 
فأخبرالناس، ومضى فقتلها، ورماها الناس، يجوز حتى 

ستبتلى،ؤإنلثج مني أفضل أنت، بتي أي فقال؛ بذلك، الراهب، 
علي.تدل فلا ابتليت، فإن 

ؤيثنيهمالأدواء ائر وّوالأبرص الأكمه يبرئ الغلام فكان 
تفقال كثيرة، بهدايا فأتاه به فع فعمي، حليس .!!؛، JJوكان 

فإنوجل عز الله يشفي إنما أحدا، أشفي أنا ما فقال اشمتي، 
أتىئم فشفاه، الئه فدعا فامن فشقاك، الله دعوت به آمنت، 

ياالمللث،ت له فقال يجلس، كان ما نحو منه فجلي المالك، 
لا،قال: أنا؟ فقال: ربي. فقال: يصرك؟ عليك رد س فلأن، 

ودبكربي، تحم، قال: غيرى؟ رب أوللثح قال: الله، وربلثح ربي 
أيفقال: إليه فبعث، الغلام، على دل حتى يعيبه يزل فلم الله، 
الأدواء؟وهده والأبرص، الأكمه تبرئ أن سحرك من بئر بني: 
قال:أظ؟ قال: وحل عز الله يشفي إنما أحدا، أشفي ما قال: 

~فأخذه الله، وريلث، ربي قال: غيري؟ رب وللأ، قال: لا، 



^ق| ^مه 
بالراهب،فش الراهب، على دل حش به يزل فلم بالعذاب أضا~ 

حتىرأسه مفرق قي المنشار فوصع فأبى ديتك، عن ارُح فقال 
فوصعفأبى، دينك، عن ارجع • للأعمى وقال ، شقاه وقع 

وقالالأرض، إلى شقاه وقع حتى رأسه مفرق قي المنشار 
كذاجل إر نفر ْع به بث لأيي، دينك، عن ارجع ت للغلام 
قدهدهوه،ؤإلأ ديته عن رجع فإن ذروته بلغتم إذا فقال• وكذا، 

شئت،بما أكفنيهم اللهم ت محال الجبل به علوا فلما به، هذهبوا 
حتىيتلمس الغلام وحاء • أجمعون فدهدهوا الجبل بهم فرجف 

اللهكفانيهم فقال أصحابك، فعل ما • فقال الملك على دخل 
البحربه لججتم إذا ت فقال قرقور، في نفر ْع به فبعث، تعالى 

الجحر،به فلججوا الحر، في فغرقوه دينه عن رجع فإن 
وجاءأجمعون، قغرقوا ، شئت، بما أكقنيهم اللهم ت الغلام فقال 

فقال;أصحا؛لث،؟ فعل ما •' فقال المللئ،، على دخل حتى الغلام 
تفعلحتى ُقاتلي لست، إنلثؤ •' للمللث، محال ئم تعالى الله كفانيهم 

الفإنالث، ؤإلأ قتلتني، به آمرك ما فحلت، أنت، فإن به، آمرك ما 
صعيدفي الناس تجمح ت قال هو؟ وما ت قال قتالي، تتهليع 

قل:ثم كنانتي، من سهما واخذ جنع على نميني ئم واحل•، 
ووصعفقحل قتلتني، ذللت، فحلت، إذا فانلثإ الغلام، رب الله م ب
الغلام،رب الله م بوقال: رماه، ئم قومه، كبد في هم ال





__

والنصرا والحارة الريح حاب تقرر التي السالءة هي وليت 
صورمن واحدة صورة ذهذْ الفااهرة، الغالبة على مقصورا ليس 

الأمبابا،ويخلفا ، دموJون حمنا النامي إن ■ الكره النمر 
يرتفعونولا الانتصار، هذا — حميعا ~ ينتصرون لا الناس ولكن 
هذاينهللقون ولا التحرر، هذا يتحررون ولا الأرتفاع، هذا 

كريمةلفثة وتآكريمه الله اختيار هو إنما الآفاذ^، هذْ إلى الأنمللاق 
الناميمن كر دون وتنفرد ، ١لموءتv في التامحن ارك معباده، من 
إذاأيضا اكس دنيا وفى الأعر، الملأ في المجد الجد، في 

.الأحيال، بعد الأجيال، نظرة الحساب فى وصحنا نحن 
الهزيمةمقابل في بحياتهم ينجوا أن المؤمنين امتنطاعة في لقدكان 
رئةالكانت وكم هم، أنفيحرون كانوا كم ولكن لإيمانهم، 

الكبير،المعنى هذا يقتلون وهم يخرون كانوا كم تخر، كلها 
و١نحطاءلهاحرية، بلا وبثاعتها عقيدة، بلا الحياة نهاية محنى 

الأجساد.على سيهلرتهم بحد الأرواح، على الهلغاة يسيطر حين 
حقيقة٨؛؛• لالحّدج؛ أشده آلنبمي أش يديوا أن إلا يمم قؤأ ؤو، 

وفيأرض، كل في الله، إلى الداعون المؤمنون يتأملها أن ينغي 
صميمهافي هي وخصومهم المزمنين بين المعركة إن جيل. كل 

الخصومهم ؤإن الإ٠للأق، على آخر شيئا ولمست، عقيدة، معركة 
العقيدة.إلا منهم يخهلون ولا الإيمان، إلا متهم ينقمون 



رمضائةممحات لقنا

الأمة;هذه هع وقفات عدة ءهالْ ويعد 
متعحميع عن الأعمى وتخلي والأعمى، الراهب ثان ١- 
انتصرقد الراهب إن بعقيدته، يظفر أن مقابل في الدنيا الحياة 

ولوالعقيدة تبقى أن فاختار عقيدته، بقاء أو بقائه محركة في 
تخلىعندما انتصر مرتين، انتصر فقد الأعمى أما حياته. حسر 

وانتصرومكانة، جاه من ذلك قي ما ْع المالك عند مكانته عن 
والأعمىالرام، إن عقيدته. مقابل في حياته عن تخلى عندما 

بعيداالحقيقي، الانتصار محاني مجن عظيمة معاني لنا خالدا قد 

صعقهمالماس من كثير فيه يغعلي الذي والشرير المأويل عن 
منذلك فحلوا إنما أنهم الاخرين فيه يوهمون تار بوخورهم 

مايفعلوا بأن الدين انتصار أن لعلموا صدقوا ولو الدين، أجل 
والأعمى.الراهب فعله 

ولماذامقتله، على الملك، يلط لماذا ؛ ^١١١١٢هدا أمر عجيب ٢— 
ريه،رسالة لسالح القاء يوثر لم المالك،— من منعه قد الله أن ادام م— 

سالما.حياته على ؤيقي الحق، الدين على الناس ؤيدل 
الأذهان؛إلى يتبادر قد سؤال هدا 

—أدرك قد الغلام إن الانتصار. حقيقة تعرف، لم التي والاهوم 
الما تفعل صادقة، حاسمة لحفلة في كلمة أن - الئه من بتوفيق 
مواقف،،الحياة إن السنين. عشرات فى الكلمات ألاف تفعله 



قأمحن!!ق 
يجوزلا عثليمة فرصة سحت وقد ءير0، من الصادق فيها يتميز 

ؤياحكمتا ®إذا ت قيل وكما صياعها، تبرير يليق ولا تفويتها، 
تبالخإلا ؤياحي وهل الغلام، هذا يياح هبتا وقد فاغتنمهإ® 

االله؟ سيل في رخيصا ثمنا حياته لغ ولو ربه، رسالة 
عندماالعقيدة وانتصار الإرادة، وانتصار الفهم، انتصار إنه 

وليتصادقة، وحياة مؤثرة، قوة إلى صاحبها صدر في تتحول 
انتصرئد الغلام هذا إن وتفكيره، وملوكه حياته هامش على 
واحدتوموقفا واحدة، معركة قي مرات عدة 

دينهلنصرة الهلرق وأسلم لأقصر ؤإدراكه فهمه بقوة انتهر 
النور.إلى الثللمات من ومجتمعه أمته ؤإحراج وعقيدته، 

المناسب،الوقت في الحاسم القرار اتخاذ على بقدرته وانتصر 
النفسوحفلوفل الشهوات على ومتحليا العقبات، جميع متخ3ليا 

الدنيا.الحياة ومتاع 
بصيرته،الله أعمى الذي الغبي، المللثا هذا على وانتصر 

القلوبتعمى ولكن الأبصار، تعمى لا فإنها بنده، ملكه فأخرب 
دلقد الغلام لأن يتعجبون قد الناس إن • المدور في التي 

شهقتل قع، الماللثا أن يدركون لا ولكنهم مقتله، على الملك، 
الغلامإن والتعج_ا؟ بالعجب، أولى فأيهما عيره، بند لا بيدْ 
المللث،سكرة فأعمته الملك، أما يقحل ما حقيقة يعي وهو أقدم 
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هدهفي الغلام، هذا له خيلط ما يدرك أن عن الاكلا0 وشهوة 
أمة.وحسن، فرد فٍها مجامت، التي الفاصلة المعركة 

هنفوقدم ؤيتوقعه يتصوره كان ما تحقق عندما الغلام وانتصر 
الغلام.رب بالله آمتا وقالوا! الناس فآمن أحاله، من 

باهر،نجاح التقدير، وملامة التنفيذ، وبراعة التخطيهل دقة إن 
فناهر.وفوز 

الناسفكنأ الله، سبيل في بالشهادة فاز عندما الغلام وانتصر 
•يستشهدون من منهم القليل ولكن يموتون، 

حسئاويكرا بعلأه، لن قدوة دكر0 الله خلد عندما أحينا وانتصر 
•الاخرين في صدق لسان له الله جعل حيث، المؤمنين، لسان عل 
تالمتلاحقة الأنتصارامت، لهال.ه وتتويجا — ٣ 

باللهآمنوا الغلام، برب الناس آمن عندما القصة، نهاية تاتي 
وفقد، الماللثv حنول حى وهنا ، بالهلاغو'ت، وكفروا وحده 

والتخويف،،الإرهاب وسائل س يمالك، ها كل فاستخدم صوابه، 
•له الناس وتعبيد وسلطانه هيسه على للابقاء يائسة، محاولة فى 

بإلقاءوجنوده زبانيته ؤيأمر نيرانه، ؤيوقد أخاديده، يحفر ثم 
سيضعف أن بدل الذهلة، المفاجأة وتأتي النار، في المؤمنين 
منهمأحدا أن الرواية تجل لا يهرب، من ويهرب يضعف، 

وذللث،والشجاعة، الإقدام نجد بل هرب، أو جبن أو تراجع 



وهاوالثبات فيهم ث قد الغلام ولكن النار، إلى بالتداير 
أرواحهمتقديم في يتلذذون وكأنهم به، اللحاق في يجدون هم 

Iخالقها عند الأرواح ونحيا الأجسام تموت لدينهم، فداء 
جوزهريهم هتي لماء ل آملأة آممت شي ق، لإزأ ألإبم!و< ئتإ0 

 ،Tj[ ء ١ ٦ ت ممران•

واحدوالموت الأسابؤ تتوصت، بغيرْ مات بالمف يمت، لم هن 
التيالمرأة تلك هي الرواية، في وردت التي الفريدة والحالة 

الإيمانأرصعته قد أنها بت نولكنها رصيعها، على خافت 
منهافهللب يشربه، كان الذي اللبن مع والإقدام والشجاعة 

الزمنْع أولتلث،، قوم وأي تلك، أمة أي فأقيمت. التقدم، 
فيهااستع؛ل.هم التي والسنوات الظلام، في عاشوه الذي العلويل 

فقدالإيمان، فيها عرفوا التي المدة قصر ومع الللث،، هذا 
الراهبعاش كما فيه عاشوا وكأنهم المعرفة، حق المنهج عرفوا 
إنهصباه. في الغلام تربى كما عاليه تربوا أو عمره، ءلول، 

يفعلالأرواح ولامس القلوب، بشاشة خالعل إذا الإيمان 
انتصاراالغلام ثم والأعمى الراهب، قمة في رأينا لقد الحجب،. 

قلجماعنا، انتصارا نرى المؤمنين أولثك قصة في ولكننا فرديا. 
ووضوحالمقيدة، صفاء إنه مثيلا. التاريخ في له يحدث أن 

الانتصار.حقيقة وفهم العلريق، وسلامة المنهج، 
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الأذهان:ني سؤال يرد القصة، هدم نغادر أن وقبل ٤- 
هؤلاءدماء ذهبت، وهل وحناو0؟ وحاشيته الماللث، بهذا حل ماذا 

قطهم؟لن الله من اتممام دون وأرواحهم المؤمت؛ن 
وuذاكاندفىاكرآنولأفىالمةأيذكرسملأءاظلة، 

وردتنعم عالينا. تخفى قد حكمة ذللث، ش ولله الدنيا، في مصيرهم 
أهمبجثقوا ١!؛^ وتحذير^إث لهم فيهادعوة آخرقصتهم في آية 

[•١٠تهموجت لضييم -أعياب دفأ جهم عياب  'ءؤ,^١ م دآلمحقت 
قتلواوالجود، الكرم هذا إلى ءانفلروا البصري: الحز قال 

النهايةهذه إن والمغفرة^. التوبة إلى يدعوهم وهو أولياءْ، 
نصرالذي المنتصر؟ من الانتصار، معاني من محنى تحقق 

حناتإلى انتقل ثم لقالق، بضع وحرق ربه، ودين عقيدته 
لم~إن ماله ثم الدنيا الحياة في بأيام تمع الذي ذللئ، أو النعيم، 
•الحريتا؟ وعذ-اب جهنم عل-اب إلى لآب~ 
حريقالثاني، والحريق الأول، الحريق بين مقارنة هناك هل 

أماشامحع، وبون بعيدة، نقالة إنها الاخرة؟ وحريق الدنيا، 
كنهامن هئيى -بمهت ^٤٠٢ ذ الدنيا، في حرقوا الذين ال٠ؤمنون 
ولافيها، مراء لا التي النتيجة وتعلن [ ١١صووج•' ألأيهنره 

أ.الأنتصار؟ل هو هذا أليس آأكؤه< آلذور >ؤدإلى حل١ل: 

حققةالاصار،)ص٩٢(.



اشكاب ئي الدعاع - ٩
فقبمؤالمهدي اارح٠ن ع،د الشخ للعلامة 

متضمنالكونه وخالفها، ولئها العيادة، مح الدعاع كان لما 
عبودياتوضع يديه، بين والخضؤع والخشؤع لله التام للأفتقار 
كانما وأعلاه أفضاله كان المهمة، المهلالب وكثرة القلب، 

التيالقرآن أدعية ونالك خير لكل وأجمع عيره من وأصح للمد 
سيدكان التي الأخيار وعباده ورساله أنبيائه عن بها الله أخير 

غيرها.على يختارها المرملين 
الداعيللب حضور وادابه الدعاء شروحل من كسان ولما 

علىلطيئا تنبيها أنبه أن أحببت به يدعو ما لمعانى واستحضاره 
يها.العيد  ٤٣١فيعفلم استحضارها ليسهل القرآن أدعية معاني 

آلممؤلؤسُا ت تعالى قوله وأفرضها القرآن أدعية ءبمفاففل 
أوقثؤنعير ءقهم أست 'الخينث صبمرث . آلثغ-م 

وألهمناربنا يا علمنا ت أي ٧[ ٦' ت تاانات1حأ اامأافي(ه ولا نب،إ 
منعليهم أنعمت الدين صراط المستقيم الصراط لملوك ووهمتا 
ماعلم على المشتمل والصالحين، والمهداء والصديهين التبيين 

مجاوعلم الكمال، وجه على وفعله ومحبته ورسوله، الئه يحبه 
ذللث،وحقيقة وجه. كل من وتركه ؤيغضه، ورسوله الئه يكرهه 



n ْضائة١ محات jnrj نت

المتممالصراط يهديه أن تعار الله يسأل الدعاء بهيا الداعي أن 
عاليهمالغضوب محنريق ؤيجشه به، والعمل الحق لمعرفة المضمن 

الحقعن تاهوا الدين الضالض وطريق وتركوْا الحق عرفوا الذين 
يعرفوه.فلم 

جمعالدين العالية الهمم أرباب دعاء وأنفعها الأدعية أجمع من 
بنحلش ؤدءئ4ُ تعار؛ قال والأجرة الدنيا خيري محن لهم الد 

\يثَئق;ثاقوا;ي آؤح ظ ثثظ ألثتَا ق تاiث١ زتآ 
[.١٢٠١لاوتر0: 

لاستحضارهممتضمن وذلك )ربما( بقولهم دعاءهم قصدروا 
وهوالعامة الله تربية ْعنى 

الخاصةوالتربية ١لأبمان، به ستقيم ما ؤإيصال والتدبير الخلق 
ونولاهمودنياهم دينهم لهم وأصبح بلطفه رباهم الدين حلقه لخيار 

التور•إر الفللمات س فأخرجهم 
تربيةعلى يقدرون لا وأنهم ربهم إر فتقارهم لا متضمن وهدا 

ويملحيتولاهم ربهم غير لهم فلس دجه كل ْن يقومهم 
إلىبالتومل مصدرة القرآن أدعية أغالب كانت ولهذا أمورهم، 

بهاتحصل التي الإطلاق عر الوسائل أعفلم لأنها بربوبيته؛ الله 
المكروهات.بها وتندغ المحبوبات، 
الصالح،والعمل الناني، للعالم جامع اسم الدنيا وحنة 



مأكلكل من الطيب الحلال والرزق والجم، القلب وراحة 
لحسنجامع اسم فهي ونحوها ومكن ومتكح وملس ومشرب 
نقص.كل من وسلامتها الأحوال 
كرامتهدار في لأوليائه الله أعدم ما كل فهي الأخرْ حنة وأما 

•بثر قلب على حطر ولا ّمعت ولأأذن رأت لأعين مما 
منالحففل وكمالها تمامها والأحرة الدنيا حنة كانت ولما 
قالواتوالمعاصي الذنوب وهي أسبابه من والحففل النار، عذاب 
ومطلوبحير كل على الدعاء هذا فاشتمل الكاره ثوث ^^١ 

وعذاب.ثر كل ولغ محمود، 
الدعاءذلك ومن كثيزا. الدعاء بهذا يدعو محمحت المث كان ولهذا 

منقبله أنه رسوله لسان على الله أحبر الذي القرة آخره فى الذي 
رثغآأحطتثأظ أو سدثآ إن يوا-ذئآ لأ به دءوا حين المو4ن؛ن 

زهائدا ين \ٌى هد كتقثم ئ إنئإ ي شد دلأ 
هأنك ثأزظ ثأقت،ثثاثمحنكا د؛ U لا؛١١^ ;١ ^١ 

العبدإحلال كان ولما [ ٢٨٦لاJقرة: ألخك؛ذلإمىه آلقوم عل ظثقسرأا 
وحطأنياثا يكون ئد العلم، وحه على عمدا يكون قد الئه بأمر 

الإثممحل هو الدى القلب عمل عن ناشئ غير القسم هذا وكان 
فيعام وذلك الخطأ يان بالنيؤاحذهم ألا ربهم سألوا وعدمه 
فعلت.قد ت تعالى الله قال الأمور جمح 



رءضان؛ةمحات ؤع 
لووأغلال وأصار وْسثقة شدة فيها الأفعال بعض كانت ولما 

بألاتعال الله سألوا بها يقوموا ألا لأحرى بها، المباد كلف 
أمرعليهم لمهل به لهم طاقة لا بما يكلفهم ولا إياها يحملهم 

.فحلت ئد تعالى الله نقال الذلاهرْ، شراتعه عليهم وتخف ربهم 
يحصلأن لأيد لعباده الله شرعها التي الشرائع أيثا كان ولما 

وذلكمأمور، بترك أو محفلور يفعل إما فيها التقصير منهم 
عناقالواI ؤيزياله الله يغفره لم إن والعقوبة للشر موجب 

ثمكلها، والشرور الكروهايت، تندني الأمور فيهدم داه ثاغقر 
الدنياش خير كل محها الهسشأ الرجمة ذس، سألوا 

والأخرة.
الالشر وترك الخير فل من والتمكين الدين أمر كان ولما 
الأعداءعلى ونمرته وتوليه الله بولاية إلا يتم ولا يحصل 

عق،!، ٧١٠موكنا >؛ؤأس ت قالوا وحنوده الشيهلان من الكافرين 
عبدهيتولى تعالى فالله • فعيت، قد •' تعالى قال ألخكتيأاُىه ألثدم 

فهونعمالشرور عنه فيديع الأمور، جميع في لليركا وبجرْ 
النمير•ونعم المور 
الخامبالإيمان عليهم الخناء بعد العلم في الرامحين دعاء سا ومن 
ألوكايرهآنت إقك ثنته ةو؛ك ين ثتآ يئن سيما إل بمن ^١ ٠١٠ئ ي ؤة 

أقفلحصول في بربوبيته لوا وتوصربهم فسألوا ٨[ محمران ]أل 



والثباتؤيرصاه الئه يحبه ما على القالوب استقامة وهو الوسالل 
وهوالمقاصد وأحل الهداية، هدْ عن زيغها وعدم ذس، على 

والآخرة،الدنيا خير معها يحمل التي نعار الل رحمة حصول 
كثيرأي: ءؤأوام،ه باممه ربهم إر بالتوسل دعاءهم وختموا 
الاستقامةنسألك وهاب يا كرمك فمن > الكرم وامع المطايا 

الرحمةلأن رحمة؛ لدنالث، من لنا تهب وأن القالوب زخ وعدم 
البركاتمن فيها ما يعلم ولا قدرها يقادر لا كنه من التي 

١٠٥^قولهم يكون أن ؤيشبه إياه؛ وهبهم الذي إلا والخيرات 
آلممحادهتثق  ٠٥ ٥٢إى نيو ئيج ثج توم أقايu بجايغ إيك 
ربهموتصديق اليوم بهيا بإيمانهم ربهم إر تؤملا ٩[ ممران: ]آل 
منبه الله ومنة بالإيمان الله إلى توسل فان ووعيده، وعده في 

دعاتهم.تمام من هذا فيكون الخهللوبة الوسائل 
يقولونالذين فيها وْا الجنة لهم أعد الدين المتقين دعاء يلك كص 

jjjk  اقاي4^١؛. ي ذص ٥ ص ءاَكا ٩ َةآ
لهميغفر أن وبإيمانهم لهم الله بربوبية فتوسلوا [ ١٦عمران: ]آل 

اللهووقاهم ذنوبهم غفرت ؤإذا النار، عياب يقيهم وأن الذنوب، 
بأجمعه؛الخير لهم وحمل باجمهه الثر عنهم زال المار عذاب 

وتارةالبد، مهنالب لجميع مطابقة اتي تارة هكذا الأدعية لأن 
•الدعاء كهذا باللزوم الماقي ؤيدخل منها نؤع يذكر 



n رمضانٍةنفحات
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دعاءالمطايقة وجه على المطالب بجميع الدعاء فيه ش ومما أو 
فيبما فكروا بعدما قالوا حيث الخلق وخواص الألباب أولي 

وعثوئف، منثا أس ؟؛^٠^ ءأؤألإ-ءق لا،ت االكوت م
ؤص،٠^٠ ^١ خأئث C ثنا ثأ'لأ؛ني الثأوت ء ق نسة 

وماذو±ء ئثد ألثار تدخل من إJك ربما أم عياب 3قثا 
أد^١٥^، مثاديا سمعغا إما ربما آنماد يف إبمْلنيييرا 

دمساستثاقثا ءقا وْقيد دمثا تا هم ربما قئاثنأ إَققم ءايندأ 
ألإبمقمحرم يا ولا وّإفأ ثق وعدمأ ما وءاها ربما ا.ا لأبراي أح 

الله،بربوبيته فتوسلوا [ ١٩٤— ١٩١عمران: زآل آليعاده غقلف ي إهى 
وعدموصدق الله يحكمة ؤإقرارهم التوسل هذا وكرروا 

ومنةالإيمان، إلى دعوهم حين الله برمل ؤإيمانهم ووعيدْ، 
يغمروأن النار، عذاب يقيهم أن بذلاث« بالمبادرة عليهم الله 

أعظمعنهم فيدبع المغار، سيئاتهم عن ويكفر الكبار، ذنوبهم 
كلهاالشرور أمثاب عنهم ؤيزيل النار، عذاب وهو العقوبات 

البرلأعماله ؤيوفقهم الئه يرزقهم وأن واليتان، الذنوب وهي 
حتىعليها ستهم وأن الأبرار، الله عيال من بدللث، فيصيروا كلها 

وعدوهمما يؤتيهم وأن الأبرار، معية في فيدخلوا عليها يموتوا 
وعطاياوخيراتها الدنيا لحطايا شامل وذلك له رمنة ألعلى 

يخزهم.ولا القيامة يوم في يكرمهم وأن وكراماتها، الأخر؟ 



إلاحير قي ما بحيث الجليلة الأدعية بهذْ دعوا بقوم وحقيق 
هذاالألباب أولي الئه يميهم أن اساوفروْ إلا ثر ولا سألوه 

لمايوفقنا أن تعالى اله نقطتهم، وتمام وعملهم لهم من 
كريم.جواد إنه له، وفقهم 

المحنوأنولع الثدائد موامحلن في الأنبياء ؛؛؛ Jlدعاء ذلك ومن ءإي 
وسئ1تيءا ؤ، ؤإنتاثثا يمتا ت١ آعنز وبما هؤ\ آن إثآ مثهم َ؛ن ءؤو،تا 

نمس١^^١ مراب ه  ١٣١٥٠. ألخفئ، آلتوي عق رأس>مثا أةJا٠تا 
علىهذا فدل [ ١٤٨-١٤٧: ت1لءمران 'اهسإتيه تيب ؤإقه أوئ واب، 

فيه،محسنون أهاله وأن الله امتجابه ااالى ١لادءاء من الوعاء هذا أن 
يريهمأن وطلبوا إليه قافتقروا بربوبيته الئه إلى توسلوا أنهم وذك 

المعاصيوهي الذنوب لهم يغفر وأن أحوالهم، يملح بما 
عنونهي للمد حد ما تعدي وهي أمرنا في ؤإمرافنا المستقلة، 
المجاوزةفكذللثه الإنسان عليه يلام التقصير أن فكما مجاوزته، 

التيوالقوه والثبات المجر فيرزقهم أقدامهم يشت وأن للحد، 
القومعلى نصره وهو الإلهي بمددْ يمدهم وأن الصر، مائه هي 

الذنوبوهي الصر من المانع زوال ربهم فسألوا الكافرين، 
وهوتداخلي سبب وهو1 المصر سبب وحصول والإسراف، 

نصره.وهوت خارجي وسبب، الإقدام. عند والخير الأقدام ثبات 
الله،إلى توسل ؛؛،^^ ٤٥١١آلتوم؛>ؤعث، قولهم يكون أن يشه 



رمضانيةنفحات | 1
ثتن1ا^ 

بككفروا الذين امدائك وحاربنا رملك واسعنا بك آمنا ربنا يا وأننا 
فانصرنامسلك وفي لأجلك إياهم وقنالتا لهم فمعاداتنا وبرّللثا 

الشيطانعدوك جنود وهم وجندك، حزبك من لكوننا عليهم 
الرجم•

حلقبكل الله وصفهم الذين الرحمن عباد دعاء ذلك ومن ؛!ي 
امتجيتدعوة ؛دعوتين فدعوا العالية، المنازل لهم وأعد جميل 

لخواصهمامتجيبت ودعوة دونه، من الدرجة كامل لجميعهم 
ءقيتثؤن أفيى ، ٢٥١ؤوصث١د تعالى؛ قال وقدوتهم، وأئمتهم 

سمنكقا أو1. ٠^٠١ ^١ ١٥أنبمنبممية ثا>ثهم ؤؤ، ثننا أمح؛محرا 
عيابعنا آص/يا يتؤلؤن محألإيك يهما ثبمدا لتيهر 
بربوبيةفتوسلوا مأا"-هآ'آ ]الفرقان: ع1نإثا؟ه كان عدابيأ يك جهم 

٧^١النار، عذاب يقيهم أن عذابه من وخوفهم ؤإيمانهم لهم الله 
وتكفيرذنوبهم مغفرة ذللت، لازم من كان المار عذاب الله وقاهم 

ثبماؤمحإف؛ت؛قمحقبمت عنهم تعالى قال الجنة، ودخولهم سيئاتهم 
ؤل؛عكاأقنت ئؤآ لأيهأ( أدقه—١ ين ثثا ثب 

منلهم يهب أن الله بربوبية فتوسلوا [ ٧٤الأية ]الغرنان لمائا؟بم 
يكونواأن وهو يه أعينهم تقر ما وذرياتهم وقرنائهم أزواجهم 

قرةالله طاعة أن على دليل وذلك بمرصاته، عاملين لله مطعين 
سألواأن إلى الحالة هذْ فقويت قلوبهم، نعيم ومحبته أعينهم 



الأل4فضل من وذلك الكاملة الحالة بهده قرنائهم يجعل أن تحال الل 
شيءعليهم الخير هذا من عاد قرنائهم أصلح إذا الئه فإن علتهم، 

أتاههب وؤتا •' فقالوا ريهم مواهب من هذا جعلوا ولهذا كثير 
..الخ.

هرينايكون وأن لله مهليعا يكون أن الإنسان كمال غاية ولماكان 
الدينفي الإمامة وهي وأجلها المراتب أعلى ربهم مالوا للمعليعين 

ربانيينعلماء يجعلهم أن وذلك للمتقين؛ قدوة يكونوا وأن 
إليه،والدعوة وتعاليمه تعلمه في مجتهدين العلم في رامحين 

منفهو بهم اقتدى من أن بحيث صحيحا علمهم يكون وأن 
يصيرونما والباطة ال3لاهرة الأعمال من يرزقهم وأن المتقين، 

وثباتالئه محبوبات عر الصبر ذلك وجماع للمتقين، أنمة به 
تتحال قال بها الحلم وتمام الئه بايات والإيمان ذلك على النمس 

وه=ةامأءث/؛؛أ لتا أتهأ ;ثديينق ينه تيم ^^٠^١ 
يكونواأن ربهم مألوا أنهم فالحاصل [ ٢٤أبماوء؛ ]البجئتؤياه 
الحالاتأمل وهذه مهتدين هادين لغيرهم مكمالين كاملين 
.محرئك<>ؤآويئثتم الجنان عرف أعر لهم الله أعد فلذلك 
■ًبويىؤر وماتنثا قثه يها مهمبمت صثجئأ ي٠L١ ألمهه 

ه7-آبآ.]ال؛رقان: رم؛ناثايم تنتثتإ مثثق ليا 
هذْمنه وتلقى الئه إر تاب حين ءققه؛ل آدم دعاء ذلك ومن ءا 





تسلتنجأئأجثتا ؟ ا.ا ألتينّ أكسع أثث اقتا ينآ ثمن رإتثسل؛؛;١ 
ألؤأتأثق ءدآ،١٤^٠ ؤبمج تناسةا \ jJ\jثك منلته محه درثتثآ نين أك 

الثهقجول في ربهم إلى فشرعا [ ١١r٨-١٢٧]اّ: أؤمر4 
الثمراتمنه وتحمل وجه، كل من كاملا يكون وأن عملهما، 
بجم؛عالعليم لأقوالهما، السميح بأنه إليه وتوسلا النافعة، 

عملهمائبول( في الخاصى الدعاء بهذا دعوا ولما أحوالهما؛ 
والعملوباطنا، ظاهنا لئه بالإسلام ذريتهما من ثاء من وعلى 

ويكملفيه، سرعا الذي العمل يعملهما وأن ، ويرصا0 يحبه بما 
لتتمعليهما يتوبا وأن وعملا، ومعرفة علنا مناسكهما لهما 

فيهوبارك كله الدعاء هدا الله فاستجاب وجه. كل من أمورهما 
العثليم.القفل ذو والله رجاتهما وحقق 

ألثمح؛ين ؛؛^، ١٠ئد ري و. • هؤؤ يوسف دعاء وكذلك ءئب 
آليتاؤ، ؤج، أنت ^٢"^، |دقتمتي ^ ١٠أ'|قاديؤا ي؛ من زهقتير 

إلىقتومل أ ١ ٠ ١ تمش؛ الصنلجتزه دأيثنج، ثسلثا وآلاخرث 
وتوابعه،الملك وهي الدنيا بنعمة عليه الله وبنعمة بربوبيته الله 

عنوانقطاعه الله وبولأية الكامل، الحلم وهي الدين ونعمة 
الإسلامعلى يثبته أن والأخرة الدنيا في له الله وتولي ، غيرْ 

•الصالحين ءياد0 حلص في فيدخل عليه يلقاه حش والباطن الفلاهر 
;تؤياثر ملها تن ذاجك ^٥؛؟^ ت ء^قيآث سليمان دعاء من وي 





أو-£ووؤهمح\ أرى ألإأئيى ؤعن لهك أكتب ؤآ ثهامم ءن مبمجاؤؤ 
[٢٤]القصص: ألؤلزه إق ملأ ت تعالى قوله [. ١٦]الأحقاف: 
ترزئام الحالة تلك في فقال اكب بعد الظل لذ.اك مستريحا 

أنيأي! [ 3٢٤نير؛؟ا< م - من إق ارلت يثأ إق جوه 
من4موال وهدا ا لي ر0 وتيإلي وقه تالذي للخير مفتقر 
المقال.الموال من أبغ يكون قد بالحال والموال بحاله، 

رجاءهمملئا إليه مفتقرا متملقا ربه راجيا الحالة هدْ في يزل فلم 
الرازق.هو والله همه وجلي كربه فرج حتى وحده بالله 

Iفقال المؤمنين وعباده رمحوله بها الله أمر الش الأدعية ذلك ومن 
بربوبيتهالله إلى توسل فهذا ألقيثئآه ض هت ؤأمحبمر آعفن يبل ُؤمحيل 

المغفرةوهي كله الثر ولغ الخير حمول في الواسعة ورحمته 
جمحبها تحمل التي والرحمة المكروهات بها تندفع التي 

رأ-مبميىمنؤ< ثدحل أدتي، محي • قوله وكذلك المحبوبات 
فهذا[ ٨٠]الإسراء: مهإه سلطتنا دونك من ل ثآجعل بدئ ئئج 

كلهاومخارجه البد مداخل تكون أن بربوبيته الله إلى توسل 
مقرونةالله لوجه خالمة صالحة تكون أن وذللث، صدئا 

حركاتتكون أن يستلزم وذللث، عليه، والتوكل بالله ؛الاستعانة 
ؤيرضاه،يحبه بما وعملا لله طاعة وباطنها ظاهرها كلها المثد 
فإنهالعالم جهة من الكمال أما العمل، جهه من الكمال هو وهذا 
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رعضانةراحات 

للخيراتوالمايقة القاصالة الأوقات — ١ 

الباهرةبحكمته الله واختص مديناا فمدرْ شيء خلق 
الفضلمن يمنيي وأمكنة أزمانا شيء كل ومع الذي وعلمه 

فصلبما ه؛ رسوله ومنة كتابه في الله أخبرنا وقد والشرف، 
فيها.الخيرات إلى ايع وننادر لكي والأوقات؛ الأزمان من 

والأمكنةالأزمان تلك في وسعيه جهده يجعل من والمحروم 
يخصصهافلا والأمكنة؛ الأزمان من غيرها في لجهده معادلا 
والتيالتسابق ميدان هي التي الخيرات في الاجتهاد من بمزيد 

العفليم.الربح فيها 
فيوالأمكنة الأزمان تالاك« في جهده يحصر من والحاسر 

اجتهدمهما منها يأتيه لن التي الدنيا الحياة زهرة ٌلى الحصول 
له.الله قدر ما إلا ومعي 
دونلأقوام بالنسبة وقملهما والمكان الزمان شرف يجتمع وقد 
انفردممن أكثر الخيرات في والعي الاجتهاد لهم فيبني آخرين، 

والفضل.الشرف من واحدة بجهة 
الخيرفعل في المثافة على ~ وتعالى تارك ~ الله حفنا وقد 

انالأنيمل وألا فيها، المقامات أعلى إلى الوصول ومحاولة 
رؤة|تثمإ— وتعالى تبارك ~ الله فقال منها، بالدون ه لتف

[.٤٨الء؛ثته 



٢ رمضانيةهحات ١ 
|VA ^.٠

تيعني بالاسباق والأمر ارعة، والمالمسادرة والأستساق! 
يكونحتى الفعل بمجرد المسلم يقنع وألا ذلك، في الماسة 
منذلك في يكون حتى له؛ الإتيان في لغيره منامنا فيه مسارعا 

اثنتين؛في إلا حسد رءلأ ه؛ الئه رسول مال كما المابقين، 
الئهآناء ورحل الحق، في منه عر لكله مالأ الله آظْ رحل 

ؤيعلمهاهبها فهومضي الحكمة 
ابنقال يالخنامة، الموضع هدا في الحد العالم أهل فنر وقد 
وأطلقالغيهلة، فهو الحديث قي المدكور الحد اروأما حجرت 
لغيرْما مثل له يكون أن يتمش أن وهي مجاوا، عليها الحد 

.ه منامة يمي هدا على والحرصن عنه، يزول أن عير من 
كماالخاشي؛ دون الراكض إلا فيها يفوز لا أنه مشعرة والخامة 

•دمحيآ عمير قال 
زاديغير الثه إر ركصا 

المعادوعمل التقى إلا 
.ء الجهادعر الئه ر والصبر 

المفادعرصة زاد وكل 
واارىدوالبر التقى غير 

(.٨١٦رقم)ومالم، يقم)٣٧(. الخاوي، أب  ٢١)
)٢(



الأقوالمن ؤيرنحاْ ~ تعالى ~ الئه يحبه ما كل ت والخيرات 
فعالهإلى دعا أو ورسوله، يه الله أمر مما كان سواء والأفعال؛ 

عاليه.وحص فيه ورغب 

كتابمن موصعين في الخيرات فى يالأستاق الأمر حاء وقد 

أجأتثما>ؤوإتلإروجهتئو؛^^؟١ ت — ~تعالى قوله ولهمات أً 
[.١٤٨]الترة:فيٌه سء لإ عق أكن إة جييما أئه ^٢ يأب دءكأ ما 

زهظأأم إثر ؤظسثمأ — تعالى ~ قوله آ وثانيهما 
[.٤٨]اواممْ; فه َمح يثا 5^؛ تمثا 

لمؤإن الامتاق ممى موضع من أكثر فى المرأن في ورد وقد 
رنوظمين منغدم إثق ~ت تعالى ~ مقال بلفظه، يكن 

[،١٣٣ء٠لإران; ]آو ه ٤٠١٥٤٥,ٌئق أكث؛و١ت وجقو 
آلثءَكمبج، ءتبمثأ ثجنق ٤؛^ ين مثفتف إن يجلإه ال؛ ون

تىيريي آش شد يوق ور؛ثإيء إثه ءامتإ إث؛بى رئ>ئ، وأيي؛< 
يلكر؟ؤدفأ ت وقال [، ٢١]الحديد: آقتظيوه آثقئل ذو ؤأقق ثثاء 

[.٢٦]المط،مين: ألثئث؛فثوقه ةأ؛قاقرر 
بماالقيام إلى ارعة والمالمعايرة على تحريفي فيه كله وهدا 

ندبهمأو بها أمرهم التمح، والأفعال الأقوال من ورسوله الله يمه 
مسبوقا.لا ساما ذللت، فى الإنسان يكون أن على والحرص لفعلها، 





لقنارضايةواحات 
والمسجدالسوي والمجد الحرام المسجد الفضل؛ أماكن ومن 

بدرجاتغيرها عالي فيها المالوات ثمالت حيث الأقصى؛ 
إليها.إلا العبادة أمكنة من مكان إلى الرحال شد يسرع ولم عفليمة، 
ح>وق\المسلمون فيها يرابط حيث الثغور؛ أماكنه من أن كما 

هدايةتعالى؛ الله سبيل فى ١^٠١٥ واستعدادا الإسلام لدار 
وقدربهم، بإذن النور إلى الفللمات من لهم ئخراجا للناس 
فقالمثيله فى للمرابطين الله أعد بما العثليمة البشارات وردت 

ماتالذي إلا عمله على يخثم متت لركل •' بمق الكريم الرسول 
ؤيأمنالقيامة، يوم إلى عمله له نئنى فإنه الله مجيل في مرابطا 

آجريالله مجيل في مرابطا مات أرمن ت وقال ، القيرء ثتنة 
وأمنرزئه، عاليه وأجري يعمل، كان الذي الصالح أجرعماله عليه 
وقال، ، الآك؛را؛أ الفؤع من آمتا القيامة يوم الله وبعثه الفتان، من 

جرىمات ؤإن شهروقيامه، صيام حيزمن وليلة يوم لارباط أيمات 
الفتانهر^آ،.وأمن رزقه علته وأجري يعمله كان الذي عماله عليه 

برتمالمحيحن، الميلة ني الألباني وصححه والترمذي ابوداود اخرجه ( ١) 
(٣٨٢٣.)

يإسادابن.اجه روا. نالالأبنينىاكرسوالترس؛رتم>؛آآا<: )٢( 

(.١٩١٣رنم)صبط، في لم ماحرحي )٣( 





هجرمانة واحات 

منشحات لله فإن الله؛ رحمة لضحات وتمصوا كله، دهركم 
يسترأن الله واسألوا عباده، من يشاء من بها يصيب رحمته 

روعاتكماا.ؤيومن عوراتكم 
الأزمانهالْ من ونهاره، ليله كله رمضان أن أحد يشاك ولا 

وكيلكأمحب الرسول أكثر لذا تعالى؛ الله نفحات فيها تهب الي 
لتلك١كJئض من بعدهم فمن الصحابة لهلريقته المتابعون 
القرآنوقراءة والدعاء الذكر ولزوم القالب بحضور النفحات؛ 

وانسبالليل والصلاة تعار، الله خلق إر والإحسان والصدقة 
الأزمان.من لغيره يكن لم فيه شأن لهم وكان نيام، 

فيبمنة الله لرسول كان قد أنه الصحيحة الروايات تحدينا 
فقدالشهور، من عيره في أحواله كل عن يختلف، شان رمقان 

كرمهلكن كريما، حوادا أحيانه كل في بمخت الله رسول كان 
عباسبن الله عبد قال الذروة. في كان رمضان في وحوله 

يكونما أحوي وكان بالخير، الناس أحوي ؛؛؛^؛• النثي رركان • ة؛أف|ثا 
ليلةكل يلقاه ج؛ريل وكان ■مريل، يلقاه حض رمضان قي 
لقيهفإذا القرآن، مح؛ ااّ؛ي، عليه يعرضن يّساح، حتى رمضان في 

،ه لة المرمالريح من بالخير أحوي كان هيققبي حبريل 

رقم)يى"اأآ(.وسالم، رقم)آ«بما(. أخرجهالخاوي، 



ءضانية٠ محات و |
تص — 

فيبالخير المرسلة الريح يفوق رمضان في بالخير ه فجودْ 
علىمنولته موق رمضان في الجود أن ولولا وعمومها، إسراعها 

ابننال بذلك. ه الأمين الرسول اختمه ما رمضان غير 
أعموص يبني، لمن يبني ما إعطاء الشؤع في والجود حجرت 

علىالله نعم لأن الخيرات؛ موسم فرمضان وأيصا الصدقة، من 
الئهسنة متابعة يوير ه المي فكان غيرْ، على زائدة فيه عباده 

ءأادهْلا،.في 
يفوقحتى يكون ما أجود رمضان قي هفت الرسول كان وكما 

جبريلْع يتدارسه للقرآن نالتا كان فكذلك الرسالة؛ الريح 
وأنالقرآن، بقراءة المتاية أهمية يبين ما وص ليلة، كل ٤^؛؛ 
فرمضانرمضان؛ في الأقصى وحدها ذروتها ييغ العناية هذْ 

الهدىمن وسان للناس هدى القرآن فيه أنزل الذي الشهر 
منبمزيد يخصه أن القرآن سهر في ؛الملم وحرى ا والفرقان 

.. . القراءة 

هالكريم الرسول كان والقيام القرآن وقراءة الصيام سهر وفي 
جاءتوكلما الليل، قيام في الاجتهاد غاية رمضان في يجتهد 
فحنالليالي، من سبقها عما فيها اجتهاده اشتد الفضلى الليالي 

(.الادى)ا/١٣فتح 



__ؤ;؛ 

أحياالعشر دخل إذا محلجت الله رسول رركان قالت: . عائشة 
فييجتهد ه فهو ،، المئزر؛ار وشد أهاله، وأيقغل الليل، 
الأواخرالعشر في يجتهد وكان غيره، في يجتهد لا ما رمضان 

هرسولنا أن علمنا ؤإذا رمضان، من تقدم فيما يجتهد لا ما 
ماذانتمور أن فلنا قدماه؛ تممهلر حتى رمضان غير في يقوم كان 

والتلاوةالصيام فضل يجتمع حيث رمضان في الحال عليه تكون 
والقيام.والقراءة 
لهكاك لقيامها الله وسه من التي القدر، ليله رمضان وفي 

منعفليم عميم وحزاء قليل عمل فهو شهر، ألف عمل بمنزلة 
القدرليلة هام لأمن يمحآ؛ الله رسول هال فقد رحيم، كريم رب 

ليلةشلث، بلا فهي ، ذنهء من تقدم ما له عفر واحتسابا ليماثا 
والأجرالمضل من جمع لقيامها - تعالى ~ الله وهمه من عفليمة 

٠نتن العرامت، فى غيره يجمعه لا ما 

متعددةمجالات! من رمحضان في ما الإنسان يتأمل وعندمإ 
همهيكن لم ممن العجب أشد يتعجب الخيرات، في ارعق للم
حتىالدنيا؛ حتنام وتحميل المتاجرة سوى الساعات نالك، في 

رلم)إباا(،وسلم، الخاوي، اخوجه )١( 
(.١٧٦٨رقم)الخاوي، أخر.بم، ( ٢١



لقنا
رمضانيةمحات 

منحظه من أدنى والقيام والذم القراءْ من رمضان قي حظه يكون 
رمقانإلى نظر همه الدنيا جعل ممن فكثير رمضان؛ غير في ذلك 
رصيدهنقعي ؤإن الثروة؛ وتنمية والتجارة للكسب مومم أنه على 

عليهكان بما ذلك يقارن حينما الإنسان يتغرب وقد الإيماني، 
معالشهر هذا في بالعلم الاشتغال تركهم من العلماء من كثير 

ذيمن العبادة من فيه بما اشتغالأ أحره؛ وعثليم العلم فضل 
للقرآن.وقراءة وقيام 

وحبفيما المسلم يقصر أن نحتي لا رمجضان في بالمادة والعناية 
الإيمانفيها الئه نمر التي الكبرى بدر غزوة فان الأمور؛ من عليه 

مكةفتح ؤإل رمضان، في إلا تكن لم وأهله الشرك وخيل وجنده 
وانتصاررمضان، في إلا يحدث لم الأكبر الفتح نمي الذي 

المعاركمن وكثير رمضان، في إلا كن لم التتار على المسلمين 
رمضانشهر في حرت قد والمسلمين الإسلام تاريخ في الفاصلة 

الشهرهدا في العبادة يعمهم ولم حسنا بلاء فيها المؤمنون وأبلى 
بدلك.القيام عن 

منيجعلتا وأن الشهر، هذا بركة يرزقنا أن وفضله بهئه الله نال 
منيجعلنا أن - تعالى ~ ونسأله القدر، ليلة لقيام وؤقهم الذين 

.والشرف الفضل مواسم في وخاصة الخيرات؛ في المسارعين 



والصفرةرمضان ٢— 

الدؤيشع؛داللبم بن إيرامم د. 

النفسمحامحبة في الخواطر أمالت رمضان شهر أقل كالما 
القلبوشحن الإيماني التزود قي والأماني والرب ومراجعتها، 

العلاقةتقوية جانب في وبالأخص ونحيتها، النفس وتزكية 
الإيمانيالتمحر وْع يشهد فالكل بمسثنرب؛ هذا وليس بالل، 
والمتجدايت،المتعرامت، سسجا التفو،س «ءسا ||وءمءأصامب الدي 
وتتألمل تشعر العاقالة النفس أصحت، الأصعدة، كل عالي 

يكنلم إن الكثير يصيب يكاد مجاعة وقت، في الإيمانية لجوعتها 
ولوالجوعة هذه حدة تكر كيفه تدري لا لكنها الجمح، 

•يديها محن الزاد أن رغم يسيرة بجرعة 
ندأن تنطح ولا صنوفه، بكل الزاد تحمل نفس ا . عجيب،. 

الداءيشكون الأطباء كان فإذا ا وبنياته الزمن هدا من وآْ T؛ رمقها؟ 
ويحملونه،الدواء يعرفون هم الله! سبحان الدواء؟ سيصف فمن 
ناوله.ينمملح لا منهم اوكثير لكن يصرفونه، ؤل 

أصابهأو الكل، أعجزْ ممن الصفوة عن أتحدمثؤ لتؤ 
عييعمن ز والجشع، الطمع أغرقه أو والهالمر، الخوف 
هممهمؤيرفع بكلماته الناس ينفع ؤيرفع، ؤنملي ؤينفع، 





رقنأرمضايتواحات 
وصكبالإيمان وبد لزيادة وحلوات، لوقفات تحتاج فالتمس 
كثيرافيه نشى الذي والشهوات، الفتن رمن في خاصة العيرات، 

منالقلب في ما وبقدر القالب، لصفاء والذات النفس حاجة 
فيما يتفامحل الأعمال تفاضل لأن إشعاعه؛ قوة سيكون النور 

ءاماالمزني! بكر أبو قال ولذا ولذته، الإيمان حقيقة من القلوب 
ولكنصلاة، ولا بصوم الله رسول أصحاب  ٠٠بكر أبو فاق 

الصفوةحال المرحلة هذْ ش امجل ومن . ، قلبهءأ في كان بشيء 
جوانبفي وكلأ وفتورا ضعما وجد ~ كغيرهم لجوا هم و~ 

الكثيرأن وأعلم انشغالا. بل إهمالا ليس والسالوك، المائة 
الدعويةالشواغل لكنها هذا، لمثل ؤيتحر ؤيتألم يشكو منهم 
فإنوحاجاتها؛ النفس يان ونوللناس، الناس مع حول والد 

فيالمشاعر صراع إنه رمضان. في يكون أن يجب فلا كان؛ 
يخص؛ه كان ولنا رمضان، إقبال عند الأخيار الصفوة نفوس 

عنونزثر الشهور، س به ءيرْ يخص لا بما العبادة من رمضان 
حالقيترك كان أنه أنس بن مالك الهجرة دار إمام 

همهكذا القرTن، وقراءة للعبادة ويتفرغ رمضان، في التدريس 
الصفوة(

جاع١( 



رمضايةمحات  ٢١
—LU ش

الموسم؛هدا واستئمار القرصي، لأنتهاز ا الزمان نجوم يا فتعالوا 
الرين؛من عليه علق مما القالب وتصفية بالله، الملاقة لتقوية 

يعيدوالمقربين، الأبرار ورياضة المحاربين، حنة فرمضان 
والموارفالشواغل أيدي مالتها الش صحتها والجوارح للقلب 

النجاةعليه ما أول أن ميتا يعلم فالعاقل خيرا؛ كانت ؤإن حتى 
يكونالوقود كمية و؛حب يعهلي، فلن ياحد لم إن وأنه ه، ينف

والمقاربةالتسديد وأن صعب،، الأمر أن وأعلم المسير ملول 
أنتستهني لم إن ت محب ة همأذنالث، في أهمي لكني أصحب، 

كلالباركة الشواغل تاللث، من تخفما أن أو الوقود خزان تملأ 
وخاصةالأخير، عثره استثمار من أقل فلا رمضان، 

للذكره بنمفيها يخلو للعاقل خلوة من بد فلا بالاعتكاف، 
التمس.لتزكية والحاسة والمكر 

العزلة({لاا.من حقلكم خذوا ٠١; نتييي عمر يمول 
يخلوفيها،مجالس له يكون أن لحقيق المرء ®إن ت مروق وقال 

ْعوالميتة الميتة ُين فالخلوة ؛ منهاا؛لآ، فيستغفر ذنوبه، فيها فيذكر 
نئةفي مثيل لها وليس القلب يمميغ لكي جدا غروية النفس 

الزهددمرهما■ابماهم، المارك وابن الزهد، في يكح دواه )١( 
وغيرهما.الصف فى شية أبي وابن الزهدإ ش أحمد رواه ( ٢ ) 



رمضاتيةراحات 

ئغاله،كثرة رغم يئ؛ اش ني الصفوة حير اعتكف وقد الاعتكاف، 
الالْالب قي أن يعلمون فهم ؛ وبعدم معه أصحابه واعتكف 

يصيربحتث تعالى عله كلته وجمع الأه، على الإئال إلا يلمه 
.وحلاوثه بل زاذ0 عاليه والإقيال وحبه، بحانه ذكره 

هءلو 



لقنا
رمفانيةمحات 

رمضان؟فضائل تنال كيف ٣— 
ءةاوْالهادر صد هشام د. 

هوترمضان شهر في ُه يض أن منا لكل ينغي الذي إن 
قابلامحلا ه نفمن يجعل أن مختمرة! جامعة كالمة وفي أولأ: 

قلبكمن اجعل النار، من والعتق والمغفرة الرحمات لتنزل 
عليهوثحل الرحمة تصيبه الله؛ لفضل صالحا موقعا وواقعك 
منعظيم فضل شهر جهة من الشهر هذا لأن وهذا؛ المغفرة، 

بدولا الفضل هذا أن الأحرى الجهة ومن ~ وعلا حل ~ الله 
لأهله.وذهسا إنما 

عتقاءلله فلأن — وعلا حل — الله من ومثح قفل شهر أنه فأما 
محيأمامة أبي فعن فهلر؛ ومحيكل رمضان ليالي من ليلة كل في 

ءةةاءا<لا،.فهلر كل هد لله »إن ه: الله رسول قال قال: 
Iثال أنه ظه مالك بن أنس عن حن بإستاد ماجه ابن وروى 

وفيهحضركم قد الشهر ءهدا I اللهرسول فقال رمضان، دخل 
تحزمولا كله، الخير حرم فقد حرمها، نن شهر ألف من حير ليلة 

محروم«أآ،.إلا حيرها 

)١(

أ>جهاين)٢( 



ر،خانةواحات 

أعدل— تعالى — الله فلأن أهله، ينال إنما الفضل هذا أن وأما 
^كلتنضلهأخويدعسهوأشلخ.بهيا يكرم منأن وأحكم 
—الئه لفضل أهلا أنفنا جعل قي تجتهد أن ^؛-١ كان ثم ومن 

نيالرحمن عتتاء من بدلك نكون عثتا الشهر؛ هدا في ~ وعلا جل 
٠الكريم الشهر هدا 

-الكريم الشهر لهدا استعدادا ~ نقه منا كل به بملهر ما وأول 
يزخرالخمام فإن الأرحام؛ وصلة الشحناء، ؤإزالة التعاقر، 
يومكل في الأعمال راتعرض الحديث! في حاء ولهدا الغفران، 
الامرئ لكل ذلك، في - وجل عز - الثه فيغفر واثنين، حميس 
شحناء،أحيه وبين بينه كانت امرءا إلا شيئا، بالله يشرك 
هدينءاتركوا رواية! وفي يصعللحاء، حش هدين اتركوا ت فيقول 
ا.يصهللحاول حش 

منالصف ليلة ش ليطح الله ءإن الأحر! الحديث، في وجاء 
مشاحنا،لأو لمشرك إلا حلقه لجميع فيغفر شعيان، 

وعلاحل — الله من المغفرة أساب مجن أن بجلأء هذا من ففلهر 
منه نفالعبد يخلص أن والنفحامت، المنح مواسم ي ف— 

أ>-بمماام)1ْْما(.)١( 
؛اكحٍحة)٤ ش وصححا، ( ١٣٩٠ها-بم)ابن أ-مجبم )٢( 



*ضانة١ محات | ا  __lmj تن

من~ خاصة ~ يتخلمى أن يجب كما والمشاحنات، الخصومات 
قاطعءلأدحلالخةمحاتي«را،أى: ةإن4هأةال: الرحم؛ تجة 
فضلنيل موانع من الأرحام قطع أن بجلأء هدا من ففلهر رحم، 

النارمن الله عمماء من يكون أن الرحم قامحير يطمع فكيف الله؛ 
بكل -زيل أن منا كل على وجب نم دمن النهر؟ هدا في 

رحمه.قطع إلى أدى جهته؛ من كان 
هذايدي يئن لك فيبني وتسامح؛ وصلة ُر شهر رمضان فليكن 

وتتوددوتصلهم وأرحامك، وأصهارك أقاربك تزور أن الشهر 
والحنوالوالدين يئ القربان وأرفع الصلات وأعثلم إليهم، 
وإرصاؤهما.ؤإكرامهما عليهما 

أسثغر أن نحبحن ^ألأ •' وليمحمح وليعفو الإنسان، وليتنازل 
[،٢٣٧]ابرة: أرث ثوا ^١٥ [، ٢٢]اض: ت؛لإه 
ثخ؛اء عدلإ / cZjسلى اثك، ؛٥١ ثصن ي اتجر >ؤآدج 

[.٣٤ت ضلت ت •حميره 
قرابةلي إن ا الله رسول( يا ت له قال( رحلا أن ه عنه وصح 

ءإن,ه' فقال إلذ، محسوون إليهم وأحن ؤيقءلعوش أصلهم 
الرمادتوكلهم كأنما أي؛ — المد نمهم فكأنما قلت، كما كشت، 

اوخارى)أغا<ه(رمالم)0ههآ(.اخر-بم 



رعضاتةواحات 

.، ذلكا،ل١ محلى دمت u عليهم ظهير الله من معك يزال ولا ~ الحار 
أقاربهنع تعاماله طريقة وهويدكر الحكماء أحد قول أجمل وما 
فيهايمول الشعرا من بأبيات عشيرته >ع وموقفه 

jb ، جداسف ص نى وبين أيي ض ليئن ثيتي الذي
وإنهدمامجاويسلهمتجداذهمثعردثم عرضي هتكوا إذا 

الحقدايحمل من القوم دبس وليس عليهم القديم الحقد احمد ولا 
صيمالا واتتلأف ووحدة ناح شهر رمضان شهر يكون أن هيبي 

وقتافى واحدة بعبادة يقومون الشهر هدا فى جميعا والمسلمون 
الجميلالصمت تجد الإفهiار لحظة واحدة؛ لحظة وفي واحد، 

اللهفيحمدوا المؤذن، تكبير الجمح وانتغلر . .بلائهم. يعم 
بفهلرهم.ؤيمرحوا صومهم، إتمام على 

جابإلى منهم كنا يقف واحد إمام خلف يقومون الليل وفي 
والصورة.المفلهر هوفى كما القلوب بين التوحد هدا فليكن أحيه؛ 

حيرالوقاية الشحناء؛ أصباب ونتفادى أحلاقنا نحسن أن ثانثا 
اللسانهذا والتشاحن التباغض أسباب أحعلر ومن • العلاج من 

أفانفكله المار؛ في وجوههم على الماس يكب الذي 
أوأمربذكر نئق عن إلا لمانه قئد لن وطوبى • • ومزالق،• 

٢(.0  ٥٨لم)مأخرجه )١( 



رءضاوي4محات و أ
ت-ص 

فيتخطئ أن فإياك . .وحق. خير أو مكر عن نهي أو بمعروف 
أوهمز أو نميمة أو سخرية أو بغيبة الملمين؛ إخوانك حق 

أوتجس أو سيء بظن حقهم في تخطئ أن أيصا ؤإياك لمز، 
-تعار - الئه نهى اللتين الأتن يعلم ومما . .لحوراتهم.نتع 

سورةفي ~ وعلا جل ~ فتقول القبيحة، الأمور هذه عن فيهما 
طامامجتمعا يكون حتى الإسلامي المجتمع موديا الحجرات 

بهلبيعةأولأ فيذكرهم r . . التقوى وحرمه سياحه ؛ متحاتا نفليما 
ثمجمرعيمأ؛trJ( إخوة آتمقيؤن • فيقول بينهم، اللأقة 

بهذهتذكيرهم وبعد •١[، ]الحجرات: ئحؤزه ظؤ أئد ^١ ١١
إناؤ فيقول؛ ذكرنا، بما ذلك بعد يودبهم الإيمانية الأخوة 
@زون هء ه ي؛؛م؛ ج محما يوآ (■^٥ 
دلاقمم خإ آن مئ مم ين مأ نص ب  ١٢٠١ؤه:أه 
تمحإتلإ آقء ئيهأ 'ولا تة ء أو أن ء تآء تن ِم 

مةثٌقا من ثو نتن أهش بمن ١^٢^ ألأتم ئس ألآأقٍ؛ 
أشيبمش إُكي أفن تن يإ آنثبمأ 1اثوإ كأئ؛ .ا أشيترن 

تأْكلآن تثًمح محي :ط :م تثب زلإ محإ 'ولا ١^ 
محممإب أّ؛ 1ة أثن أمأ ^^٣٠ تتا ثخؤ ننم 

،آ-آاا.]الحجرات: 

واللمزالحرية من — وحل عز ~ الله يحازرنا الأيات هذه ففي 



الحرية،فأما والنية، والتجسس السيئ والظن ،الألقاب والتتابز 
أوأوالاستقلال، الاستهزاء، من نحوأحيه المرء من يدر ما فهي 

نامتامنه أعثلم بأنه اعتقاد أو ~ بالثمور ولو ~ له واحتقار ازدراء 
كونأحيه من الرجل سخرية يدعوإلى وقد - وجل عز - الئه متزان 

جاهلا،والأخر متعلما أحدهما أوكون فقينا، والأم غنتا أحدهما 
والأخرذكتا أحدهما أوكون صاُينا، والأخر قويا أحدهما أوكون 
وكلها. . دميما. والأخر الصورة حن أحدهما كون أو ساذجا، 
^إنبالتقوى الأعشار ؤإنما الأه ميزان في لها اعتار لا مقاييس 

يكونلا والماخر [، ١٣تالحجرات: أمنكره أق عند 
كماالكبر، على دلالة السخرية إذ متكبر؛ داثا الماخر بل نقتا 

احتقارهمأي الثاساا وغمهل الحق بطر رلالكير أ الحليث< في 
هدايتثه — وجل عز ~ والثه للمخرية، ملازم وهدا وازدراوهم، 

وغروره،غفلته من يستفيق عله الحق الميزان عن الغافل الماخر 
ء~ثمهمحل  iiyp؛أيا ؤعّءة ت ~ وجل عز ~ ه قولبوذلك 

وتخويفتنبيه فيه وعش^ بكلمة فالتلويح ١آ ١ تالحجرات؛ 
اللهيعلمها قيم فهناك الحق؛ الميزان بدكر المغرورين اخرين لن

منهؤيحدروا ذلك يتن،كروا أن فعليهم عليهم؛ خافية تكون وقد 

{.لم)١٩أخرجهم)١( 



رمصاتيةنفحات و |
—ئ — 

•ن؛ممه  ١٥٠٠بح_مأ أيا ؤؤعثو2 
وتنتثرالكثيرين على تخفى قد كثيرة وصور أوجه وللخرية 

لهإشعارا أحوك تكلم إذا نفحك! أن I منها الخترين، بين حتى 
يمكنلا أخاك أن تعتقد أن أو قاصر، كلامه بأن حوله لمن أو 
الأو الأيام، من يوم في شيئا يستدرك أو يخطئك أن 

عدمومنها ، تقول مما أصوب رأيا أو كلمة يمول أن يستطح 
.يحادثك لمن الإنصات 

وصغيرها()كسرها السخرية صور جمح اجتناب المسلم فعلى 
ؤإطلاقالسخرية في يتساهل فاليعص ، المديق أو لغريب اح 

منهماكل اعتاد قد أنهما بحجة به وثق الذي صديقه ْع اللسان 
معلسانه حففل على يعتاد أن يجب الملم فإن . , الأحر. على 

ولاكلبا يبون لا والأنبياء ؤلجآ المصهلفى كان وقد الجمح، 
أوالجمير نهاق ّماع عند هآ الله رسول علمنا وقد • • • بهيمة 
تنقول أن الدابة عثرت ؤإذا ، بالله تعيد ن أن الكلب نباح 

بالمن المعفى يفعله ما حلاف على • • • الله باسم 
•ذلك وغير . ..والجماد للحيوان 

أخمجهنمصآأا(وحتالآدنؤدط• ٢١)
(.٧٤٠١الجاح)صحح يي وصححه ( ٤٤٩٨٤أيوداود)اخرحه )٢( 



__ق! 

حاصر.وهو بالقول أحاك نمب أن فهو• اللمز، وأما 
يكرهه.بلقب أخاك تنادي أن فهوت بالألقاب، التنابز وأما 
محله،غير في والتخوف اكهمة فهوت عنه، المنهي الثلن وأما 

أفيي، هآ القليل مخافة منه الكثير ترك يجب الثلن فهذا 
احتنمواالله! يقل ولم [، ١٢\\صجو\ت\ إئره أفلي بمص إى 

الفلزبعض لأن اشيره تن ت قال ؤإنما ■ • • الفلز 
وأعداءبالشر، عرفوا ومن ال الفبأهل الغلن وهو مهللوب؛ 

قدل بهم، الغلن ان إحوالحماقة النقالة من فهؤلاء الدين؛ 
؛— تعالى — قوله في كما هزلأء، بأمثال الغلن إحسان عن يهينا 

ءأئدمحبممتءٌها دثا آددأيهم محن ألسنا« دن ثن عتم ما 
اأم١[  ١٨ىو\0: ]أل ثتوزه 'كم إن أ'لآيشق، ثآقأ تبما هد آكير 

موءا،بهم نغلن أن فحرام بالشر، يعرفوا لم الدين الملون 
أكذبالفلز فإن والظن؛ لالياكم ت هب الثه رسول قال هدا وفي 

منخرحت بكلمة تثلنن راولأ ت رمحي عمر وقال ،، الحديث،١١ 
محملأ«.الخير في لها تجد وأست، حيرا إلا أحيك 

Jذلهرهالم التي الأحبار معرفة تطالب أن فهوت التجسس، وأما 
أوجهفي تقريْلنا مدى لتدرك الكلام هدا تماما وتأمل صاحبها. 

(.٢٠٦٣)افظري)أأ«آ(وسالم أم-بم 



رمضانٍةمحات و |
—ث1 ك— 

لهوهم القوم حديث وامتماع العورات، عن والبحث الشرع، 
والرسولالتجسس، عن ينهانها - وجل عز ~ واطه . كارهون. 

التاسعورات أتيمن إن وإنك I ؤيقول منه يحذرنا كذلك ه؛ 

ءتمدهم أن كدت أو أمدتهم 
شنقا؛عته وعرف أحد عورة نتع إذا أنه ظن من على رد هدا وش 
إثارةمن ذلك في لما أصوب والعكس بميؤه، ذلك أن فأحرحه 

الانكشاف.ُعال ه نفيرا-؛ع يعود فلا الحياء؛ حاجز ؤاسقاؤل العد 
وبينالتجسس عدم أو المؤمن متر بين فرقا هناك أن واعلم 

مامعرفة محاولة عن هو إنما فالمهي المنكر؛ على كون ال
دونالمسالم أحو0 وعرفه به يتستر ما ظهر إذا لكن به، يتستر 

دونوالإنكار والموعنلة النصيحة عاليه وجب عنه، التفتيش محصي 

٠راجحة مصالحة أو فرورة بغير عنه ؤينحدث أمره يشيع أن 
لصومكموحفظا الذنوب من لكم حماية ألسنتكم؛ من فاحذروا 

التقوى،قلة على تدل التي الخليرة الأمور ومن . ٠ الضيلع. من 
يكره،بما أخاك ذكرك ت وهي النية، ت الصوم بثواب وتذهب 

تمال الغيبة؟ ما الأهأ رسول يا ت قيل ت قني هريرة أبو قال 
أقول؟ما أحي في كان إن أفرأيت ت قيل يكرْاأا بما أحاك راذكرك 

(.٢٢٩١الجا>ع)صحح في وصحض ( ٤٨٨٨أبوداود)احرجه 



نجرءضايةواحات 
فقدْاتمول، فيه يكن لم يإن ئماداغتبه ْاتمول، فه كان ءإن I قال 

يهتهء

كداصفية من حبك ت ه لليي قلت • قالت زأ؛هآا عاسة وعن 
بماءلومزجت كالمة قلت ولقد هآت فقال — قصيرة تعي ~ وكدا 

اوحرلمزجت4ءرآ/
حتىه الله رسول خطنا ت قال دكهآ عازب بن الراء وعن 

فيت قال أو JيوJها، في الأبكار الفتيات ت أي العواتق، أسمح 
منمعشر لأيا I فقال هت وغضبه صوته علو من ت أى خدورها، 

ولاالملمين، تزذوا لا ا قله إلى الإيمان يمض ولم بلسانه آمن 
تجعأحيه، عورة تجع من فإنه عوراتهم؛ بمعوا ولا تعيروهم، 

رحاله،؛جوف، في يفضحه عورته، الله نتح ومن عودته، الله 
صصوعرصالته مغمور وذنك الأذى من سليما نحيا أن ثشت، إذا 

ألننولكاس ءوراُت، فكلك، امرئ عورة به تذكر لا لمائلث، 
نحاسمن أفلفار لهم بقوم مررت بي، مج ولما وقال 

جبريل؟يا محولأء من ئيى؛ وصدورمم، وجومهم يخمغون 

(.٢٥٨٩)سلم اخر-بم )١( 
(.٢٥٠٢المن)صحح ثي وصححه ( ٤٨٧٠ايوداود)اخرجه )٢( 
(.٢٤٠\دوم)ص غاية في الألأتي وصححه ٢(  ٠٣٢اكر.ذي)أخرجه )٣( 



اهضاتيةمحات و | ن_!؛؛؛ا 

أعراضهم^قي ؤضون الناس لحوم اكلون الذين هؤلاء تال؛ 
مثلهامنيطعمه الك فإن أكلة، مسلم يرجل أكل ومن ت ه وتال 
جهنم،قي مثله بموْ الله فإن ملم، يرجل كجي ومن جهنم، 

يهوشهر وفضحه ءا؛ه أي؛ — ومحياء ممعة مقام يرجل قام ومن 
يومللياء سمعة مقام يه يقوم الله فإن ~ شه ليهلهر الناس؛ يئن 

أحيواعلم • • • الخلائق رءوس على يفضحه أي'' القيامهء 
وعدمالكون ْع سماعها يحرم ا الغيبة ثحرم كما أنه لم الم

منلاما ه•' قال لحمه، يوكل الذي لم المأخيك عن الذب 
ؤنتتقصحرمته فيه ثممهك موصع في لنا مامرءا يخذل امرئ 

فيهايحب موطن في ~ تعالى ~ الله حذله إلا عرصه، من فيه 
منفيه بمقص موضع في ملنا ينصر امرئ من وما نصرته، 

في- وجل عر ~ الئه نصره إلا حرمته، من فيه ويأقهااث، عرضه 
.، نصرتهءرفيها يحس، موطن 

الجودإلا الجود س مهم لا ئد للأمف I والصدقة الجود ثالثات 
فيالإنفاق فى خاء الممه المراد، هو هذا وليس بaلوساا على 

.( ٠٣٣الصحٍحة)ش وصححه ( ٤٨٧٨أيوداود)اخوجه )١( 
دارد)\خمإ(وصس،الآبنىشاكس)إمبمذ

صحيحغي الآو-اني رحت ( ٤٨٨٤وابوداود)( ٣٦٣٦٨احمد)اخرحه )٣( 
•الجاح 



ؤجرطاية واحات 

الفقراءعلى والتمدق الدعرة، أجل من الإنفاق . . الله. سيل 
ونيوالأصياف، الأصحاب ؤإكرام الحاجات، وأهل والمساكين 
أجودكان ه الله رسول أن ت رسميآ عباس ابن عن المحيح 

يلقاهجبريل كان رمضان، قي يكون ما أجود وكان بالخير الناس 
القرآن،هت المبي عليه فيعرض رممان من ليلة كل فى 

المرسلةالريح من بالخير أجود ه الله فلرسول 
أء2؛لاْإلا شيء عن سأل لا I رواية فى أحمد وزاد 

رحالوالممن عائيه ئالمالة عطيته من قابيل أع3لاك الله 
سبئهمداديجر، ؤإن يأسن، سواقيه نمس إن كالماء الما)، 

والمشارب،الخاكل في أصحابه على سختا يرى قد والعض 
علىبالإنفاق ه نفتهليب ولا الدعوة، أجل من ي>جرع لا لكنه 

ينمقمن الناس وس يعرفهم، لا الدين خاصة والمساكين الفقراء 
علىيتمدق لا ولكنه الدعرة، أجل من ؤيتبؤع أصحابه على 

فلاللعبد؛ سمة خاء اليكون أن الجود ومقتضى ا المحتاجين 
ففيوهكذا؛ هكذا به يقول بل المال، على حريما يكون 

تله قال ه الله رسول أن  ٠٠ذر أبي عن البخاري صحيح 

(.٢٣٠٨)ربآ.ه؛(وطم )٦ الخاوي أرجه )١( 
.الأدنووؤل وصححه ( ٢٠٤٢)أحمد اخرجه )٢( 



رهضانيتمحات و |
بثا ك^ 

مكياباJال قال من إلا القيامة يوم المهلون هم المكثرين »إن 
هما،أا،.ما وقليل وهكذا، 

لليل،وقيام للقرآن، تلاوة من ت العيادة من الاستكثار رابئات 
وأظهرهاالمتحية الشعائر آكد من ذلك فإن . , ودعاء. وذكر 

والأيام،الذنوب من تقدم ما مغفرة لتحقيق وأقربها؛ رمضان في 
لهعمر واحتسابا ^١ ١٩رمضان؛قام ءمن I والسنن الصحيحين وفي 

كمابدر، يوم حتى القيام هذا يترك للم ذنيهء من تقدم  ١٠
ررلقد؛ نيم مفي أحمد الإمام عنه رواه فيما )محتيآ هملي قال 

يصليشجرة تحت، ه الل4 رسول إلا نائم، إلا فيئا وما رأيتنا 
،•٣١٠•• ض•م محمض 

ليلا؛بل فحسب، نهارا ليس القرآن تلاوة من الإكثار ؤيثحي، 
وبينه بيته الدارسة أن عباس ابن حديث ففي الله؛ يحمد 
جبريلوكان ت نصي لقوله ليلا كانت، ~ السلام عليهما ~ جبريل 

القرآنفيدارمه ١ رمضان من ليلة كل يلقاه 
فإنليلا؛ رمضان فى التلاوة من الإكثار استحباب على فدل 

(.٢٣٨٨)الخاوي أ>-بم )١( 
(.٧٦)٠ وملم )٧٣ الخاري )٢( 
\سط.وصححه ( ١٠٢٣أحمد)ا>جبم )٣( 

٠تخريجه تقدم ( ٤ ر 



القلبفيه واJتواءلأ الهمم فيه وتجتمع الشواغل فيه تتق3لح الليل 
وهأثل ف مح، ئاثثت ^إن تعالى: ئال كما التدبر على واللسان 

٦[.]المزمل: قؤه رأموم 
فيالقرآن )تلاوة العبادة هذه شأن يعظم أن للمسلم ؤينبغي 

كانالحكم: عبد ابن قال سواها؛ ما على ؤيقدمها رمضان( 
أهله ومجالالحدث قراءة من يمر رممان، لحل إذا مالك 
الرزاقعبد وقال المصحف، من القرآن تلاوة على وأقبل الحلم 

حمحترك رمضان دخل إذا الثوري سفيان كان المنحاني 
تقرأ~  ١١٠— عائثة وكانت، القرآن، قراءة على وأقبل العبادة 

الشمسمحللعتا فإذا رمضان، شهر في النهار أول ، المصحففي 
ثامتإ.

وعلاحل - الله كتاب، ختم من الإكثار في ١^١ أخا ف\جمو 
•لنوم للغو غملة شهر تصيره ولا الشهر هدا ي ق~ 

عنوالعفو والنوبة الأحر تذكر الليل قيام على يعينك ومما 
الليلفقيام وهمه؛ ووحشته القبر ظلمة وتذكر والذنب،، الخطيثة 

*القتور لظلمة نور 
لتللمةركعتين الليل ظلمة في صالوا يقول الدرداء أبو كان 

تصدقواور، اليوم لحر حره سديدا يوما صوموا القبور، 
•عر لوم ر ليصدقه 



I  I محات Iءضائة
تنثا ك— 

ودعاء؛تفميع شهر كيلك الشهر هذا يجعل أن الصائم وعلى 
يومكل في مستجاة دعوة ملم ولكل ترد، لا الصائم دعاء فإن 

وليالة.

نالت قال أنه قعيي الخيري سميد أبي عن الجزار روى 
الصائم،دعوة ت نجابات مدعوات لرنلاث ه؛ الئه رسول 
دعواتوثلاث رواية؛ وفي ،، الماةرا؛ر ودعوة الظلوم، ودعوة 

،الماهر٠ ودعوة المائم، ودعوة لولده، الوالد دعوة ثردت لا 
ولد0ولم.على الوالد ودعوة أحرى: وفي 

الأواخر،العشر في والجد الاهتمام في الصائم يزيد أن ويشغي 
ؤيستحدؤيتزين، ؤيتنفلف ١لاايالي، هده في القيام شأن ؤيعئم 

أكثروليكون الايالي، تاك شان ولتعظبم اش فضل لاثال 
يعتلالساما من كثير كان وقد الصلاة، فى وحضورا يشاطا 

أنيحبون كانوا ت حرير ابن قال العشر، ليالي في العشاء قبل 
يضلالنخعي وكان الأواخر، الحشر ليالي من ليلة كل يغتسلوا 

اللياليفي محئتطيب يغتسل كان من ومنهم ليلة، كل العشر في 
التيأرحىساكدر.

)(.٣٠٢٧))١

مححسح)بمأ«مل)٢( 
(.ir«YAٍححاسح) ٢٣)



___ؤج كا؛يخإنءز 

يلمانالطويل^ وحميد الثتاتي ثات كان ت سلمة بن حماد وقال 
فيهاترجى اش اللملة في المسجد ؤيطييان ؤيتطسان ثيابهما أحن 

درهمبالف اشتراها حالة الداري لتميم كان ت تابت وقال القدر، ليلة 
القدر.ليلة فيها ترجى الش الليالي في يلممها وكان 

التيالليالي في يستحب أنه بهيا فتين ■' ئه رجب ابن قال 
والهليببالغل واكش والتزين التتغليف القدر ليلة فيها ترجى 

والأعياد.اليتع في ذلك يسرع كما الحسن، واللباس 
فيهؤتنلهر ~ خاصة ~ الأواخر العشر الملم به يستقل ومما 

الماء.واعتزال الاعتكاف تلاك في الاجتهاد مريد 
•الأيام لع ثهمل لا أن ونريد تحنيها أن نريد العتليمة المنة وطْ 

العثريعتكف وانثغالأ أعباء الملين أكثر وهو كان وقد 
أصحابهمعه ؤيعتكفح رمضان فى 
اشياةاواس ش مالهم هم القوم ومع زهدوش ش كالصحابه كن 

أجراءالخع. في دمنه عابئ كم بهم الثللأم جن إذا ليل عثائ 
عنؤيرعوي منها يتوب وأن الذنوب؛ عن الإقلاع حامنا: 
المعلقعن بالكلية قلبه أن ذلك مجن وأعظم المعاصي، 

ذلككل وروحه وقلبه سكرْ - وعلا جل - الئه سوى بشيء 
عنقفلا الباحاُت، بفضول قلبه يتعلق فلا ~ تعالى ~ الله مع 

والأنام.العاصي 



رمصانةشحات |—| 
ئ—

والكذبعن اللسان صون صومهم الصوام من لخصوص اص 
الأغابوالخببمن صوذالملوص صونهم الأنس وس والعارنون 

الزولمول ييع لم فمن • القوى لتحصيل ّرع إنما فالصوم 
وشرابه،طعامه ييع أن قي حاجة لله فليس والجهل، به والعمل 

لهليس قائم ورب الجؤع، إلا صيامه من له ليس صائم ورب 
وشهرؤإجابة، توبة شهر رمضان فلجحل الهر، إلا قيامه من 

وتقوى.لله حشة 
وئرآنتسح شهر فإنه محجتهذا قيه وسح القرأن واتل 

ؤإخوانوجٍران أهل محن من ملف ي محام ممن تحرن كث كم 
الدانيمن القاصي أقرب ئما حنا بمدهم واستماك الموت 

منهليخرجنا رمضان، في لنا يبارك أن ~ تعالى ~ الئه نأل 
لنا!مغفورا 







ر|ضايةواحات 

منهها كتبه يما متعنا الضالين، لأولئك مواجهته في بها يتسلح 
المهياةيالوسائل معركته يخوض ثم الفضلاء، الأمة علماء من سمه 

الحديثأمحل من كان ؤإن كتب،، الكتاية أهل من كان فإن له؛ 
الئه؛أكرمه ؤإن حاور، الحوار أصحاب، من كان ؤإن تحديث،، 

اللهكالمة لإعلاء طريفا كله فليجمله كله ذللث، أهل من فكان 
الحرصأمكته ما وليحرص الله، نور لإءلفاء يسعون لمن وقمنا 

حتىالمشروعة الحديثة الوسائل يكل ايم، هذا ينتشر أن على 
كانمن مباسن١ اطلاعا عليه لم فإذا الناس؛ عليه هض 

إليه.فلغه عيره اطغ فربما عليه، ردا الكلام 
ماأنه ذللث، من لشيء موئلا يكن لم من أذكر أن ت ثانيا وأريد 

أنذلالثإ من الكريم؛ يالقرآن للجهاد أخرى أبواب أمامه زالث 
الكريمللقرأن ترحماُت، يتوزيع تقوم الخيرية مت، ل المؤممن كثيرا 

مباشرة،اعدة ميساعدها أن امتهلاع محن الشرعية، والكتب 
ذللث،.على فائزا يرام من مساعدتها على فليحلم، ؤإلأ فليفعل، 

^؛^١،والهند واليابان الصين ش يعيش ممن من فكثير 
علىالمباشر الاطلاع أهالها يستطع لا الله أرض من وغيرها 

يها.- تعالى - الله أزله التي المربية لمته في الله كتاب 
يالحركةيمي ما في الانتصار على عون لأنه جليل؛ عمل فهدا 

عصرنا؛فى احتداما زياي زال ما الناس قلوب لكب الثقافية؛ 





القرآنوأن لما، مليس من كل إبادة إلى يدعو القرآن وأن 
مثلذللث، في مثلها إلحادية؛ أمور وأنها شريرة، أمور والإسلام 

السياسةهدف هو هزيمتها على العمل كان التي الشيوعية 
الأمريكية.اjخاريجية 

هوالفكرية المعركة هذه ش لمين الممن الكفار يهلله ما إن 

عنيدافعوا ألا منهم يهللون إنهم دينهم؛ يه يأمرهم ما عكس 
إرهابيينكانوا ؤإلأ دارهم، عقر في عزوا لو حتى أراضيهم 
قيمونوالإرهاب؛ الجهاد يثن يقرنون صاروا بل مجرمين، 

يطلبونوصاروا جهاديين، بالإرهاسن يصفونهم ممن الكثيرين 
بهالكافرين على يردوا أو دينهم عن يدافعوا ألا الملمين من 

راضينغير للناس متطرفين كانوا ؤإلأ بالكلمة، حتى 
أنبين هرقا هناللثج أن يعلمنا ديننا لكن معهم، السلمي بالتعايش 

منفالمطلوب، بباطلهم؛ لهم تعترف وأن دينلثج، أعداء تسالم 
يعيشأن يريد مجن كل من مع ملام في يعيشوا أن المسلمين 

يقومواأن ه نفالوئتر في منهم الهللوب، لكن سلام، في معهم 
تصادولا أحن. هي بالتي يبلغوها وأن نبيهم، رسالة بتليغ 

ثموالمداهنة. المسالمة بين فرقا هتاللث، إن إذ وذاك؛ ه،وا بين 
أعفلممن عبادة ه هونفالكريم بالقرآن الجهاد هدا أن لتدكر 

حينوالقرآن؛ الصيام شهر في أبئ كان ربما وأنه ، المباداُت، 



رْضانيةمحات 1-و 
ص—

حباوأشد إخلاصا، أكثر وتكون ~ الله بإذن ■" النفوس تصفو 
الكريم؛القيان تدثر عر وأقدر لياطل، كرامة وأكثر للحق، 

ؤيعملهالله، كلمة إعلاء المخاكس المؤمن به ستغي حهاد إنه 
هباءيذهبا لا الجهادي العمل إن — بحانه — رضوانه ابتغاء 
منزاد قد فيكون القالين؛ بعض به يهتدي أن إما بل أبدا، 

فيهيكون أن ؤإما النعم، حمر من له خيرا ذلك ؤيكون الخير، 
الأمرانيجتمع أن ؤإما شرهم، من وتقليل الباطل لأهل قمع 

خير.على خيرا فيكون كلاهما؛ 

هدْرؤية على عمله يعلق لا هذا، يعلم كان ؤإن والمؤمن 
-الله ئال، كما - تعالى - الله إلى أمرئ يكل بل ١^، 
ه،ثوثق أو مدم آوى بمش ؤثف >؛ؤدإثا ه: لمبيه - ّس_أحانه 
[.٤٦]يدض: أمح4 نا ْق نيئ أف' ۶ يبمر 

ءوء؛ي ءإت- 



الصياممن الحكمة ٥— 

تحليعلى الإسلام يحرص التي الصفات أهم من التقوى إن 
الدنيا،قي الملم حياة على عظيم أثر من لها لما بها؛ الملمين 

كانلذللث، وكرامتها، الأحرة حيرات من بسها ساله ولما 
هوالتشريعات كل من الأممي والهدف الأعثلم المقصد 

٠المتقين منزلة إلى بالمسلم الوصول، 
كان ١٠سواء عنه؛ أونهى به تعالى الله أمر فيما ننثلر حين ونحن 

تزكيكلها فيها الواردة المحوص نجد أوبالجوارح، بالملم، متعلما 
الحقيقة._ على 

إلالاينال( عال ومرتقى رفيعة، إيمانية ومنزلة ئلثية حالة والمموك، 
فيلله الخشية بءلاع صاحبها مملح فهي والهمابرة؛ ؛المجاهدة 

وأفعالهلأقواله الدائمة الرامة عر تحمله كما والمن، المر 
مماشيء إيمانه صفو يعكر لا حتى قلبه وتتعاهد ومقاصده، 

عليه١لشيaاان يدخل يكاد فلا القوس، على الشيطان به يدخل 
قويةحاسة للمسلم تجعل فالتقوى له. انتبه إلا باطاله من سيئا 

تقواهفإن الشيaلاني الخاطر يه ص فإذا الشيهنان؛ كيد بها يدرك 
بمداخلهوعارها تيقظا ممجستبصزا يصير حتى منه تعممه 

مثممإدا آقمرا قج >اؤإث ت تعالى الله ئال، كما وضلالاته 



n مضانةر محات jrnj نث

[،٢٠١]الأء_راف: مهزونه< ئم ؛يا ق؛>ظئ\ ألشتثكير تى ثلمم 
يمكرقيبا، حسيبا ه نفعلى الملم داخل من القوى فتجعل 
حتىالمذكرات، وترك الطسات فعل على 3هنا ؤيقهرها بزمامها 

إلاتدله ولا بخير إلا تأمر0 تعود فلا له، قيادها لى ؤيتلين 
لهتصير حتى التص_ادا به التقوى وتلتمق خير، على 

أيل(ق ءادم ^؛؛٠،، ت تعالى ئال، يفارقه. لا الذي اللباس بمنزلة 
يىدأوك> حيّ قوث ألمحوئ د.قاس دييثا ^١٢ ٠٣بجآرى ةا'ثا عوؤ 

كاناللباس أن فكما [، ٢٦]الأعراف: دجموزه لملهم أم ءاينه 
بوجودإلا الزية تكمل ولا ابْلن نية التقوى فإن ص نية 

الزيجن•
شهرعالما فأقل الربانية، والشحة المنوية المنحة أظاكا وقد 

فجنالئه رسول لما ومحن صيامه علينا الله كسب، الذي رمضان 
فيالرازي قال • بها وتتحلى التقوى فيه نحنهم، حتى قيامه؛ 

والصوم[: ١٨٣]الجمرة: ثئقوزه >ؤأآقءكم تعالى: قوله ير نف
فإنهالهوى؛ وانةماع الشهوة انكسار س فيه لما التقوى؛ يوريث، 
الدنيالدات ويهون والفواحش، والمهلر الأقر عن يربع 

ؤإنماوالفرج، البطن شهوة يكر الصوم لأن وذللئ، ورئاستها؛ 
هذينأمر عليه هان الصوم أكثر فمن لهذين؛ الناس عي ي

الحارمارتكاب، عن له رادعا ذلك، فكان مونتهما، عليه وخمت، 



جامعوذلك الدنيا، في الرياسة أمر عليه ومهونا والفواحش، 
الصيامعليكم فرصت ١^^! معنى فيكون التقوى، لأساب 
وأعلمتكتابي،، قمح، عليهم أثتت الذين المتمين من به لتكونوا 

اهم«لا،.هدى الكتاب هدا أن 
منالمجردين والهلس الجؤع الصيام من لمقصود اض 

الملم.على تأثيرهما 
للهفليس به والعمل الزور تول ثنغ لم ْمن ت ه الله رسول قال 
والجهلالكذب والزوريثمل وثرا؛ه«لآ/ طمحامه تنغ أن قي حاجة 

فيمواء شرعه محا كل من القصد أن تعالى الله ين وقد والقه، 
فميالم، للملازمة صفة التقوى تصح أن الشريعة أو القيدة 

يقوله:التثرح على تعالى الله يعمب القرآن من مواصع ة تم 
أحرىمواصع ستة وفي [، ١٨٣]السمر؛: ئتقوزه 

بهاوالوصاية يالتقوى الأمر جاء ولذلك وةتو0ه، ت يلفقل 
وولثدت تعالى فقال الرمل، لهم تعالى الله أرمل مجن لكل 
اء:]او__آقوه ه يإكاؤإ ملطم من أوف أؤي، يبمتا 

ُالتقوى،الأمر أصحابه لبعض ه الرسول وصية وكانت، [، ١٣١

ألت)تامإءت،ءكلم وكث تعالى: تمسرقوله ني للرازي، الغسب، مفاتيح )١( 
الأة.

 )٢(o->l :،(.١٩٠٣رمم)محابالصوم، الخادتم





بتقوىءأوصيكم ت فقال لمين، المفي حيج محي بكر أبو 
®أوصيت يقول محي الخطاب بن عمر ذا هو وها ، ٢ الثهءر 

إذاالمدينة أهل اء نرروكى ، الئهاا بتقوى بعدى من الخليفة 
عليها،فأدخلتها بعائثة بدأن زوجها، على بامرأة يينين أن أردن 

وحقالئه بتقوى وتأمرها لها، تدعو رأّسها على يدها فتضع 
لبعصكتب جلِذبج العزيز همد بن عمر ذا هو وها ، ١^^٠٢١٣٢
الأه«ل؛،.يتقوى  slXyPjUث فيقول عماله 

نتقصيهاأن يمكن لا حدا كثيرة ذلك فى والأثار والأحاديث 
منأكثر في تعالى الئه كتاب في بالتقوى الأمر حاء وقد . هنا 

أكثرفي منها تقنع وما )التقوى( مادة وردت كما موضعا، ستين 
للتقوىالكبرى الأهمية على يدل مما موضعا وتعين ماتة من 
.الإسلام ميزان في 

منالمراد أن نجد العزيز الكتاب آيات على يسيرة وبجولة 
فأصلتعالى الئه قال • التقوى تحقيق عته المنهي أو به المأمور 

بنخلدثأ ءى أمذدا اقاش ^^؛١ بالإيمان: الأب 
•١( ٤ ٤ )a/ ت شتت أبي ابن منف )١( 
■( ٤٨٥)آ/لكاتي: اعري >، J1<، ٠٧٧)A/.مسايننيب: )٢( 
)ممبمم(..مفاينأنىتج:)٣( 
بملة.لأبن الكرى، الإبانت )أ(



رْضانيةمحات م أ
ب

فيحكمته تعالى الئه بين وقد [، ٢١سموزه ليلكم ملكم 
ألأثفيتأيي، مل؛ ألإْثاص ؤ، >ؤوثكم ت فقال بالقصاص الأمر 

■بالصيام عباده أمر عندما وقال [، ١٧٩]القرة؛ ثقهوزه تلهكم 
أدمىعث 'محت،  tXأيتام قؤطإ محب ؛١؛^؛  ٧١وهآها 

ياتباععباده أمر ولما [، ١٨١٠]القرة؛ تئموزه تثكإ ملخكم من 
له.المخالقة الطرق عن والبعد المستقيم الصرامحل 

ألتثدئئعوا ولأ فائئوء صمزط؛سّمما ٥^١ >ؤوأن ت >سحانه ق١ل 
ثنمدهصمحقم يده هثذم دوؤأ ثملا ص مكم منسق 

فيالتاء مباشرة عن المسيين نهى وعندما [، ١٥٣ت ]الأنعام 
نو،ئٍإ ق عدكمن وآتثن إيجيك ٠؛* ت ال قالأء_تكاف 

i/jL  نصمح ءص أشُ تقش ه ميظ هد و
[.١٨٧]القرة؛ يئمرك>ه 
متهاالمي الج متاسلث، ببعض عباده أمر عندما تعالى الثه ؤيقول 

ظنابمالا رؤش يلإ أوثها أه بمال ^ ه_دي: الذبح 
[.٣٧]الحج؛ يعأه 
قال:ُمحفي علي فعن التقوى؛ حد عن العلم أهل ذكلم وقد 

والرصىوالعمل؛التنزيل، الجلل، من الخوف ررالتقوى 
الرحيلءا.ليوم والاستعداد بالقليل، 



__

هلت قال القوى؟ ما ت له قال رجلا ارأن ت تمحي هريرة أيي وص 
إذات قال صنت؟ فكيف I قال إ نعم •' قال شوك؟ ذا طريقا وجدت 

ذاكت قال > عنه قصرت أو جاوزته أو عنه عدلت الشوك رأيت 
ثميتقى ما معرفة التقوى رروأصل ت القيم ابن وقال المموىاال١،، 

مامعرفة في جهده يبدل أن عبد كل على فالواجب به؛ الحمل 
،ورسوله® الأه طاعة يلتزم ثم عنه، ونهاه به الأه أمره مما يتقيه 
واحتساباإيمانا الئه بطاعأ العمل فحقيقتها التقوى ووأما وقال 
بوعده،وتصديقا بالأمر إيمانا به الئه أمر ما فيفعل ونهتا، أمنا 

قالكما وعيده، من وحوقا بالنهي إيمانا عنه الله نهى ما ؤيترك 
وماقالوا! بالتقوى! فأطفثوها الفتنة ونمت، إذا حييس،! بن طالق 

ثوابترجو الئه من نور على الله بهناعق تحمل أن قال! التقوى؟ 
الله،عقاب تخاف الله من نور على الله معصية تترك وأن الله، 
التقوى®حد في قيل ما أحن وهذا 
بهيتزود ما حير أن تعالى الئه بين وقد التقوى! فقاتل بعض ؛؛؛• 

تعالى!فقال التقوى، هو الأحرة والدار الله إلى ممره في الإنسان 
ألآوش،هئلأذؤ، محأيمن أقثنئ ١^١٥ خث ئإى >ؤوقثزؤدرأ 

خرجءأنه ه طاو_، أبي بن علي عن وروى [، ١٩٧]اوقرْ; 

را/'ا0(.)ا(ذحالقدير:
الرمالتاكرك؛ة،)ص،ا(.)■ا(



ومصانةنمحات زآ77؛

أهلا فنائي! صوته رغ القبور أهل على أشرف فلما المقابر، إلى 
تلناما حبر أما عندنا؟ ما خبر نخيركم أو عنكم أتخبرونئا القبورا 
قومسكتها قد والمساكن تزوجن، قال والنساء اقتسم، ئد فالمال 

الممنثم ملكم؟ ما خبر فأحبرونا ملنا، ما حبر هدا غيركم، 
لمت لقالوا يجيبوا أن استطاعوا لو والله أما •' فقال أصحابه إلى 

الأنه ءفكما القيم؛ ابن ؤيقول ،، ١١التقوىاامن خموا زادا نر 
المسافرفكذلك إوا0، يبلغه بزاد إلا مقصده إلى المسافر يصل 

التقوى؛من بزاد إلا يمل لا الأجرة واكار تعالى الله إلى 
امحادينُلآزمحن ءجْع 

ثلكمأقآ ؤوأدموا ت فقال بالتقوى الفلاح الله ربعل وقد 
المتقي.هو فلاحه يرجى فالذي [، ١٨٩

الأهأن التقوى بصفة المتصفين على المة أعظم من وكانت، 
أب؛! jiQi؛^ تعالى؛ فقال غيرهم أولياء له يجعل لم تعالى 

Iتعالى فقال مهم الأعمال قبول وحصر [، ٣٤]الأنفال؛ آلقوزه 
يقولحتى [، ٢٧ائدة: م]المن آئ سمد 

واحدةصلاة مني تقبل قد الله أن أستيقن ®لأن ت الارداء أبو 
مىأممت سمل يقول؛ الله إن فيها، وما الدنيا من إلي أحب 

اكءدلأينبوهم:)«آ/آأ؟(.)١( 
)ا/ع0(.إء1ثتاللهفان: )آ(



؟آ[االا/]اسة: أأثشبمه< 
يوم،صلاة مني تقبل ءاللهم يقول' الله عبد بن مهلرف ولكن 

يقول:ثم حسة، لي اكشب، اللهم يوم، صوم مي تقبل اللهم 
[^؟،.YUلسممة: ين ه تتقد >ؤإتا 

فقال؛معه لكن من يضام لا التي بممته تعالى الله خصهم وقد 
ومنقتادة: قال [ ١٩٤]lJ^؛: ألشبمه< »ح أقت أن و؟ءلثثا أه 

ثغلب،لا التي الفثة فمعه معه الله يكن ومن معه، يكن الله يتق 
يفلءص.لا الذي والهادي سام، لا الذي والحارص 
يمبأممه وامئ؛ن نتدءء آوه من >ؤيقر فقال: محبته لهم وجعل 
إلتهيحشرون ألهم ربهم على كرمهم ومن ، ؛؛ ٧٦عدران: زآل صؤه 

عليقال [، ٨٠]مريم: نةو\ه ١^ إق آثممذ محقن ؤبج؛ا ^١: 
الوفديحشر ولا يحشرون، أرحلهم على ما والله لألا، : ل؛ءفبم 
رحائلعليها مثلها، الخلائق يز لم سوق ولكن أرحلهم، على 

وجعل. الجنة® أبواب يقربوا حتى عليها فتركيون ذم،، من 

(.AO/n-ضراينممر: )ا(
٢٠( ٤ ٥ رa/ شيبة: أبى ابن مصنف )٢( 
التاسعالحديث شرح والحكم؛ العلوم جامع (، ٣٤')Y/ الأولياء: حلية )٣( 

رةم)ه''اماا(.نواتيالمد، احمدفي اين صدالك دوام )٤( 



امضانيةمحات و | ٠—ا؛لآإ 

والياطل.الحق بين به يفرقون فرقائا تورثهم نافدة بصيرة للمتهين 
^٣١٥١ هإك آثت ذقث\ إن  ١٣١^هه >؛ؤكأةا تعار: قال 
أكثزذو وأثث صر يشن ستثا0ؤ شءئأ نهئن 

[.٢٩]الأنفال: 

ذؤيتهأمر أهنه فمن موته؛ بعا؛. ذؤيته الملم يحففل وبالمموى 
رزاأو أث؛أى ، ٣٠٠^^تحار■ قال ربه؛ الل فلينق الموت بعد 
قريأق ٥^٤^١ هفهم ^٢ ١٠^،^١ درثع ممؤإم يذ 

المضايقمن للمسلم المخرج هي تعار الئه تقوى وكانت 
يأتيهحيث الرزق سعة إر الميل وهي والأخرؤية، الدنيوية 

بجعلأف ه ؤوس تمار■ الله قال ينوح• لا حيث من الرزق 
تقواهوفي ؟-*آ[، ]الطلأق: هقه لا محق مذ وهيقو ي ي ,ه 

تعار:قال الثواب. وتعغليم الأجر وتكثير الميثان تكفير تمار 
ْا،]الطسلاق: ^٠،؛^ لعأ ؤقظم ٠سءامحء ■٥^ امجأ أثن يي( ؤوس 

قالكما ودنياه؛ دينه أمور للعبد ر ييمما الئه تقوى وكانت 
قال٤[، ]الطلأق: مثإه مءء عن دم بجعل أثن يي تعالى: 

وتاركواحرته، دنياه أمور عاليه رة ميءافالمممي القيم: ابن 
أمورمن عليه ر تعدنياه أمور بعمى عاليه زن يؤإن التقوى 

منعليه تيسر ما تيسير وأما التقوى، من تركه ما آخرته؛أحسب 



رعماستواحات 

لمأنها قدر ولو أتم، عيه تسيرها لكان الله اتقى فلو الدنيا أمور 
التقى؛بغير ناله مما له ص ما الدنيا من له الله ير فقد له تتيسر 

منوابتهاجها وفرحها الروح ولدة القلب ونعيم العيش طيب فإن 
بالشهواتالدنيا أرباب نعيم من أجل، وهو الدنيا، نعيم أعظم 

بكلامهوالاهتداء الأنتماع أعفلم للمتقين وجعل واللداتااأ١،. 
٢[،]اوةرْ: فه ندى فه ئ لا '١٥^٠ فقال: 

حقشدرها لا عريضة حنات لهم أعد فقد عليه كرامتهم ومن 
رنبمطمتن منعتن إل ؤدسابضأ فقاو: خلقها، الذي إلا قدرها 
أ، ١٣٣ت ءمراذا ]آل قعثيإإوأه أؤدق والأدآس ١لت٠ؤت •مآvه١ وجثؤ 

الوأمرهم خير فعماهم بها وخمهم الباقية العاقية لهم وجعل 
[.١٢٨لالأءراف: هيهبته ؤواص-لآ فقال: خير، إلى إلا يتول 

إلاعاليه هم مما ينجو فلا الص-راط على الناس برد وعندما 
فبماالْل؛ليورى رئدر آقمأ أمحي، نهر تعالى: ئال المتةون. 

[■٧٢ةئا4تم-م: 
هوذاوها حاد، يحدها ثدرأن لا ربانية وءهلايا عفليمة مح هذه 

الجودشهر القران، ومدارسه والقيام التقوى شهر الصيام، شهر 
إقبالمن فهل وبركاته، ومئجه بخيره علينا أمل والإحسان، 

)صا"م<.سفىأسامامان، 





الصيامحيرات ٦— 

لًظم4حثي ثنوممحأ ُؤوأن 
بكارالكريم عيد د٠ 

ماالدين من لها شيع أن الأمة هذْ عر تحار الله مّة من كان 
شهرصوم شرعه ما أهم من وكان وآخرتها، دنياها أمر يملح 

.المبارك رمضان 

عنيكشف ومقياس ابتلاء، تكاليف الإسلام في والعبادات 
ذاتهالوقت في وهي لم، المننس في الإيمان تمكن مدى 

.والنيات للشجر الماء بمثابة له إلها الإيمان، ذلك لتمكين وسائل 

صعليها سنحصل التي الخيرات أنولع لنا تعدد لم الصيام وآيات 
تقلهرهمتنوعا مفتوحا العبادء هذء ءط\ء ليئلل العبادة؛ هده وراء 

الأننمملح ونالمعاش، والواح الاجتماعية، التاريخية التجربة 
التالية:المقرئات الخيرفي ذلك من وجوها نتلمس أن حلالهما مجن 

توحدلا حيث، ت الحرة الإرادة لتربية فعالة وسيلة الصيام إن ~ ١ 
سمتصلة مدة وملداته شهواته عن الملم تكف، العبادات س عبادة 

مقاومةعر الملم لإرادة تدربا فهي، المبادة، كهذه الزمان 
فيهينفاوت فيما والمتأمل الحياة. ومغريات والملذات الأهواء 
الالإرادة هو التفاوت محور أن يجد الوجود هذا فى ألماس 





أمرالمادة تلك وخرق ، الرياء عن يعيد فإنه ثم ومن المفهلرات، 
رمضانصيام فإن هثا ومن ذلك، أراد لمن السر في ميسور 

تعدالذي الوانع هدا الملم، لدى الداخلي الوانع كمية فرصة 
هداتعامحلم أن والملموس الناححة، الفردية التربية محور تنميته 
شؤونفي عليه والاعتماد به الثقة خلال من إلا يتم لا الوانع 

نموهاأن في الجم يعقلان شيء أشبه ذلك في فهو عديدة، 
صعقنرى فإننا ولدا عليها؛ والاعتماد وتحريكها استخدامها فى 

ؤيقومونالفضائل يأتون الذين أولئك لدى الداخلي الوانع 
مايقحلون فهم المجتمع، أو الأبوين قمر خلال مجن بالواجبات 

أوالضغط ذلك ضعف ما فإذا خارجي، ضغط نتيجة يفعلونه 
طردايسامت، ما التحلل وأنولع والقبائح الرذائل من أتوا تلاشى 

يجعلناوهذا مضى؛ فيما لها تعرضوا التي الضغوط حجم مع 
خلالمن الداخلي الوانع وتنمية الاجتماعية الرقابة بين ناوق 

(القويمة البيتية التربية 

يخلصفهو ت واضحة واقتمادية طبية فوائد الصيام في ٣- 
منالعدة ويريح الدهون، من فيه تراكم مجا بعض من م الج

أخرىطبية فوائد مع المنة مدار على به تقوم الذي الماق العمل 
استهلاكمن I./' ٠ لنحو إجارى توفير الصيام وفي . محروقة. 
هداوفي الفطر، أيام في الناس تعوده الذي والأشربة الأطعمة 



رمضايةمحات زك؛إ 
المواردعلى الحافظة ْن وتؤع الإسلامية للمالية الممفليم من نؤع 

الملمة.للأمة العدائية 

القرباتمن أنوبع لأداء ظرفا أصحى أنه رممان حيرات من ~ ٤ 
العباداتمن بعبادة التلبس مفهوم الشهر هذا صيام تجاوز ئد • لله 

ففيهالرباني، المنهج في كثيرة لمفردات الامتثال من نوعا ليصبح 
الماحيفي والاعتكاف القرآن قراءة مجن والإكثار الليل قيام 

صدئةؤإخراج المسلمين، من كثير ئل من الجماعات ولزوم 
البهجةمن الأمة تفلهر بما وكرمه الله بعفو والاستبشار الفهلر، 

لازدحاممناميه رمضان سهر فكأن عيدها، يوم في والمرور 
أيفي يتوفر لا نحو على الملم حياة في والقربان العبادات 

آخر.وقت 
حيثالاجتماعي! والتواصل الاتصال من نوعا الصيام يمثل ه~ 

الاجتماعيةوالأوضلع والمصالح اليومية الظروف م ترم
إسانلكل العازلة الأؤلياف من مجموعة الخاصة والهلموحات 

الاتصالوفقد صعقه، أو الاتصال فقد إلى يودي مما غيره عن 
والتجانسالممو عن له المعوقات أكبر من ما مجتمع في 

ثمومن الخارجي، العدوان وألوان الكوارث وجه في والصمود 
مهماواحد وقت في الهلحام عن الملم المجتمع أبناء ^٤ ٠١فإن 

محدد،آخر وقتا في له وتناولهم الاجتماعية أوضاعهم كانتا 



قيالمسالمون تعودها التي الأخرى الجماعية الشعائر جانب إلى 
ومنيالتجانى، الشعور يوحد ما أهم من المبارك الشهر هذا 
المختالمة.الثلروف تولدها التي الحواجز يزيل ما أهم 

الناسحياة تكيف أن العليا البادئ مهمة إن ت اليوم الصيام 
تعمللا الماديء نالك ممن ومعطياتها، مضامبها وفق وتوجهها 

الماداتجمالتها من عديدة أمور ْع نشتبك ؤإنما ، ^٠١٤في 
الجامحةوالشهوات والأهواء الماغملة والظروف الموروثة 

يتهيكله وهدا والماديء، للمنهج الخاطثة والأفهام والتأؤيلأت 
إلىدائمة بصورة الناس ميل يلخصه معاش اجتماعي شأن إلى 

صلتا،جزءا يكون دئد ثئافتهم، من جزءا الرباني الهج جعل 
الإسلامعلى الماس إقبال مقدار على رخوا جزءا يكون وئد 
ومنعليها. ومهيمنا للثقافة موجها المنهج من تجعل الي دهما 

مكانةفي الأمة تصيب التي تلك هي الدين علل أخهلر فإن هنا 
توجيهعن البادئ فتكف، العامة، تقافتها من ومبادئها منهجها 
الحكمتحقق فلا ومقاصدها، غاياتها عن تنحرف أو الفعل، 

الإبقاءمحاولة هو الدائم اتجهاد ؤيكون تشريعها، في المقصودة 
الناسعليه تواطأ عما متميزا متألقا ساطعا الرباني النهج على 

وتقاليد.ادات عس 

الصيامعلى يحرص س الملم مجتمعنا في الله بحمد ومازال 



رهضانيةنفحات  ٢١
IjnrYj س

منالكاثرة الأكثرية لكن مستمر تزايد في وهمم الأكمل، الوجه على 
آما،أهمها ذكرنا التي مقاصدْ عن بالصيام انحرفت، الأمة هالْ 

يغتنمونهاسانحة فرصة رمضان يعدون لف الكان حين فعلى 
فيالليل هرون يالملمين من كثيرا نجد الطاعات، صنوفا قي 

تناولواالحر وقت اقترب إذا حتى المختلفة الئهو من صروب 
ؤإذاالفجر، صلاة أداء قبل ناموا ثم الأؤليمة، من وطاب، لد ما 

يكونرمضان في العمل بداية وئت، فإن موقلما المائم هدا كان 
غيركان ؤإن ا هناك نومه ليكمل عمله إلى متثاقلا فيقوم متأخرا، 
إلىنومه في فيتغرق عنده النوم شهر هو رمضان فإن موظفا 

هذاومع ا ا صلاة فريضة من أكثر عليه فيفوت المغريه، قبيل 
شهررمضان أن هو الموظفين من كثير لدى المرفؤع الشعار فإن 

منها؛(.صورة قدمنا الني عمل)العبادة شهر وليس عبادة 
حرج،ولا هدا عن فحدمث، الجؤع حلال من النفس تهديب، أما 
مجيثهقبل رمضان لمتلزمات الإعداد في يشرعون التجار إن حسث، 
منكثير يستهلكه ما أن الجهات بعفى وتقدر شهرين، بنحو 

غيرفي يتهلكونه ما أمثال ثلاثة إلى يصل رمضان في لمين الم
توفرالتي الحكومات على ثقيلا عبئا رمضان صار وقد ا ا رمضان 

تعالىالله يدعون لقط الكان وقد لمواطنيها! المدعومة السير 
أشهرستة الله دعوا انصرم فإذا رمضان، يبلغهم أن أشهر ستة 



Qrrjرمفاستواحات 

ومائلكل فإن اليوم أما • رمضان في أعمالهم منهم يممل أن أخرى 
ثقيلصغح رمضان بأن الناس تشعر الإسلامي العالم في الإعلام 

إلىينصرف البرامج من كثيرا فإن ثم ومن منه، لابد ثر فكأنه 
المباركالشهر وانقلب يجوز، لا وما يجوز بما الناس عن الترفيه 

فيالمسلمين من لكثير يحدث وما ا واللعب للهو موسم إلى 
بحالةتمر حين الأمة أن حيث ممهوم، أمر البارك الشهر هدا 
عليهاوتيهلر الفحل، عن مبادئها تكفه الحضاري الركود من 

يحرفونلا وميدعرها تقاتل، لا فجيوسها والمادايته، الشكليات 
ذلك،في تمر وت. • عادات والعبادات شعارات، فيها والفضائل 

مايحيى جديدا بعثا الئه يبعثها أو متميزْ أمة باعتبارها تتدثر حش 
بعزيز.الئه على ذلك وما عهدها، مابق من اندرس 

ءأه ه 
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\إقإارهجطإ محب ءاتؤ( اك؛ن تآهأ ؤ ت - تعار ~ يتول 
وهذاإليهم. أوصافهم بأحب مخاطبهم [ ١٨٧- ١٨٣]القرة؛ 

يؤملالمرد المستهع يجعل أنه إلا عاما خهلاتا كان ؤإن الخناب 
لهم— تعالى — الله شهد الذين هؤلاء ملك في اكخول في 

يرجوكان ؤإذا شهادة؟ من الإلهية الشهادة يعد وهل بالإيمان• 
الصيامأقل فما عاليه، الئه كتب بما بعمله حفا مؤمنا يكون أن 

الإكرام!سثهنلهذا 
يترددفد ان الإنأن يما : منأليي عثر محب 

أنله تسن فإذا سلما، فيه له يرى ولا صعتا يرا0 أمر على الإقدام في 
كانإذا ه لتئيسيقول أنه الفلن فأغالب قياله، أناس جربه قد الأم 

أنس نحن يمعنا الذي فما فصاموا، ملتا من على كتب قد الصيام 
نلناأناس جربه بل الصيام جرب من أول نكن لم نصوم؟ 

كماننجح أن من نحن يمنعنا الذي فما التجربة، في ونجحوا 
تعذيبليت الصيام من فالغاية يتقوزهI نجحوا؟ 
هذاأتى ؤإنما والنكاح، والشراب العلحام من بمنعه الإنسان 

هيوالتقوى التقوى، هي شريفة لغاية صرويية وسلة المنع 
بجزائهالغوز سيل نم من وهي الله؛ عذاب من النجاة سيل 

عبادةكل تحققها التي الغاية هي التقوى كانت، ولهذا ومرضاته، 
بها٠— تعار ~ الله أمرنا الى لعباداتر اس 



كلهاالمة صيام - تعار - الك يكلفا لم ^^١٥ 
منأكثر نير الش العام أيام من يوما ثلاثون هي ؤإنما بأكترها، ولا 

الأيام.هذه هلة عن تمر محدودات وكلمة يوما. وخمسين ثلاثمائة 
وأكبمعدودات أياما أصوم لا ولماذا I ه لتفيقول والمؤمن 

صومها؟لمن يمنحها الله وعد الش التقوى 

لره؛آماي من مد؟ تقر ء آن يهمحر '؛،ث ؤئى 
فإنالبدن؛ تحديب مجرد لا التقوى هو الصيام من الغرض ولأن 

منالمعدودات الأيام هدم صيام من أعفى ئد ~ تعالى ~ الثه 
مشقةمن الحالتان هاتان تسه قد لما ممر؛ على أو مرصا كان 

العادي.الأمر على زائدة 
المعدوداتوالأيام القئءازه! مع أنزل ألإئ يبمضاة بير 

شهرإنه الشهور، كسائر لا شهر أيام هى صيامها الئه أمرنا التي 
وذلكالقرآن، فيه أنزل بان — تعار — الله شرفه الذي رمحضان 

يةيالنرسالته يجعل حيث أعلم ~ تحالى ~ الل أن كما أنه 
بةبالنرسالته ينزل حيث أعلم ~ سبحانه — فهو للبشر، 

بعضفإن بعض من أفضل الشر بعض أن كما لأنه للازمثة؛ 
ماتقلق بعض من أفضل والأمكنة الأزمنة 

القرآنبين القوية المناسة ولهده [. ٦٨]الممص؛ ؤبجساره 
قمح،جريل على القرآن يعرض كان قتة الني فإن رمضان، وشهر 





دل،ها يختار أن هو المجتهدين آراء بين للاختيار الصحيح المنهج 
فهوالحق إلى أقرب كان ما لأن للحق؛ أثرب أنه على الدليل 
يعتمدهما يجعل أن للعالم يبغي لا أنه اعني اليسر• إلى الأقرب 

مالأن اجتهاد؛ على اجتهادا به يفضل الذي المعيار هو يسرا 
جهدهيبذل أن عليه بل همزا، الحقيقة في يكون ئد يسرا يظنه 

للحقأقرب منها كان ما ليفضل ال٠جتهدين أدلة في النئلر في 
السر.إلى الأقرب فهو للحق؛ أقرب كان ما بآن مجوقثا 

منؤإياكم وجعلنا رمضان، شهر صيام على ؤإياكم الله أعاننا 
الإسلامإلى الدماة خير 

ءإوءإي أو 
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عادةالتراوح صلاة تصح لا حتى ٨" 
التيديعمر ين سلمان 

كانوقد رمضان، ليالي في الليل قيام ثعيرة المسالمون بميم 
ليجددواأثنائها في يستريحون إنهم حتى يطيالونها، لف ال

)صلاةت ميتها نعلى ذلك بعد فاصطاح والمزم؛ النشاط 
ْعكاملة حضورها على ويحرص يقيمها والمسالم التراوح(، 

عديدة.فقائل لينال إمامه، 
التراوح!صالة فقائل 

ير•ما التراؤيح صلاة فقائل هم أس 
رمضان;قيام فضيلة — ١ 

قيامفي يرغب، كان ه الله رسول أن رمحي هريرة أبي لحديث، 
رمضانقام ءمن فيقول يعزيمة، فيه يأمرهم أن غير من رمضان 
وليمائاءوقوله ، ذني4ْ من ماتقدم اناعفرله راحتيمانا 

ءاحشاتاءوقوله للقاتمين، الثواب من الله وعد بما إيمانا • لأني 
لجاْرى،طاى ولا سمعة ولا ياء لا الله، لثواب طت يض: 

لموم(، ٢١٨، ٢١٧وروىآخرْاوخارى،)؛/ (، ١٤٧لم،)مرواء )١( 
(٧٥٩.)

(.٢٠شهررمضان،)ص مجالس انظر؛ )٢( 



رسانةداحات 

إمامهح قام ْمن قال محق الله رسول أن دكي هريرة أيي ولحديث 
.، ١ قام له كب يمحرف حى 

آدصاجعن جميهم ت تحار لقوله اللل؛ ئام فضيلة 
ص٣ هأد . ين؛محا يثبمثهم يإبثا ثلمعا مئا محتأم دمن 

[.١٧—١٦لاوجاو0ت تملؤزه كامأ يما خزء آصن نرة تن لهم ثى لة 
وأنهلت قال إه الله رسول أن ُءي هريرة أبي ولحل.يث 

جابرولمحييث ، اياليلء صلاة المكتهمية الصلاة بعد الصلاة 
يوافقهالا ساعة الليل في ررإن  '•مال يئآ الله رسول أن دُءي 
إياْأعطاه إلا والأحرة الدنيا أمر من حيرا الله يسال ملم دجل 

وذلككلليإلة«ص.
يكثرةهءلٍاك ُءه لثوبان ه لقوله الجودI كثرة فضيلة 

بهاالله رفعاك إلا سجدة لله تجد لن فإنك لله؛ جود ال
الأسالميكعب بن ربيع وعن خفة«لأأ، صك بها وحهل درجة، 

وحاجته،بوصوئه فأتيته جئت، الله رسول ْع كنت، •' قال قثي 
ذلك؟غير أز قال: الجة، ش مرافقتك فقالت: مل. ر: فقال 

والإرواء،داود، ايي صحح ني الألباني وصححه (، ١٢٤٥أيوداود،)روا0 )١( 
(٤٤٧.)

(.١١٦٣>ح/لم، رئاءس)٢( 
(.٧٥٧رح/لم، رئاءم)٣( 
(.٤٨٨رح/ ملم، رواه )٤( 
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ادجود«لا،.أكرة شك على فأعش قال: ذاك. م قاك: 
ماأول ءإن • لقوله I بالمملؤع الفرائض نمص إكمال فضيلة 
لهكنت أتمها كان فإن الصلاة؛ القيامة يوم عته العيد يحاب 

لعيديمل س\\ وجل: م الثه ئال أمحها يكن لم ؤإن كاملة، 
ميضت4ا،لآ،.يها قتكملون تهلؤع من 

لصلاةالمهالين بعض اعتاد فقد والفضائل المقاصد ط0 وبرغم 
أوذهولالفضائل، عن عفالة >ع معتأدة، أدائهابطريقة على التراؤيح 

ْعأدوها ربما أو رمضان، قيام أحالها من شؤع التي القاصد عن 
يفعلهاأو عليها يوامحلب ه البي لكن التي السنن لعض هجر 

للوا"مات؛لكلتزامهم ه يلتزمها لم ستثا فيها التزموا أو أحيائا، 
العبدْإن .ثفآت الرسول وصف كما بعضهم حال أصبحت فربما 

يمنها،ئعها، إلاعشرها، ل >ايكتب الخلأة د^ٌااي 
ولهدا، نصفها٠ طثمها، ، رس^^ ، دمي، م، 

.لصلاتهم أدائهم حسن على المصلين يعين ما على التب توجه 

(.٤٨٩سالم،)ح/ رواْ )١( 
وتال:(، ٤١٣رح/ (، ٢٦٩>آ/ والخرس، (، ١٠٣)i/ رواْاحماو، )٢( 

•غريب حس حدبمإ 
سركفيهمس،).ا/اآ(،وأبوداودوالاشىلالأبنى:

)٦٣(.الملأة، همة بمدجيد 



ثقأرعمانةواحات 
هص الاتداء - ٢ 

تونوله.ه ،، أص-رْ؛ رأيتموني كما لرصلوا ت بمئآ لقوله 
معنىفي وقل من بكم وليآتم يي، فأتموا راتقدموا 

التابعونمنكم وليتعلم الشريعة، أحكام مني تعلموا الحديث! 
الدنيارم.انقراض إر أتاعهم وكيلك بعدكم، 
يجملهاوكثيرة جمة فضاتل الممعلفى ستة على الحرصى وفى 

الشؤع،موافقة بركة المنة ^ ءونى ت بقوله ^٥^ قدامة ابن 
القلب،وراحة الدرجات، ورم وتعالى سبحانه الرب ورصي 

المستقيمالصرامحل وملوك الثيهلان، وترغيم البدن، ودعة 
تبالمس العمل أهمية — ٣ 

عنشمر بها علم من وغنائم أجور والمستحبات يالن للعمل 
ومنربه، خيرات إلى وسابق التنافس، ميدان وابتدر الجد، ساعد 

قالالذي العفليم القدسي الحديث ذلك على المرء يحفز ما أعفلم 

ه،حدثطلكدنالحو,درث من (، ٧٢٤٦، ٦٣١)روا.اوخ1رى، )١( 
)ا/والدارمفى، (، ٢٨٦)ا/ والدارمي، )ْ/مه(، احمد، ورواه 
(.١٧واوءقي،)أ/ (، ٢٧٢

(.١٥٨)i/ رُاْءالم، )٢( 
0 )لاينحجر، i^؛l_، انظر: )٣(  /Y.ى'
(.٤١)ص كتابه)ذمالموموسن(، )٤( 
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٥١٥٥(فهد وليا، لي عادى من ت قال تعالى الئه ®إن • ه الض فيه 
اكرصتمما إلئ أحب بشيء مدي إلؤ، تقرب وما بالحرب، 

أحتئإذا أحه، حش يالتواقل إلؤر يتقرب عدي يزال دلا عليه، 
التيؤيده به، ييصر الذي وبصره به، سع الذي ممعه كنت 

لأعطينا،،مألتى وكن بها، يمشى الش رجله وكنتا بها، يطش 
لأمذنه،<لا،.امماذثى وكن 
السنن:هجر آثار — ٤ 

الاسمن كثير اعتاد لما أنه ذلك فمن متعددة؛ آثار المنن لهجر 
عليهوهرم الصغير، عليها شيا ثابتة بهلريقة التراؤح صلاة أداء 

إلا-كون لا الليل لصلاة المشروعة المنة أن حسرا الكير، 
هذامن الأئمة حذر ولهذا كبير؛ حلل فيه وهذا كذلك؛ 

بهوردت مجا لأمم ت تيمية ابن الإسلام شخ قال فقد الملك؛ 
لأولهذا، الءة٠ المنة جعل إلى يفضي قد غيره وملازمة المنة 
لوالمستحبة، أو الجائزة، الأنولع بحض على المداومين أير 

كيرترك عن يتمر مما أكثر غيره، وقلم، قله عنه لنفر منه انتقل 

والسهقيفىواُونممفىس،)؛/٤(، (، ٦٠٠٢دوامالبخاري،))١( 
واJغرىفىشرح<، ٢١٩•ا/ ، ٣٤٦والمن،)م/ (، ٦٩٠الرمد،)

(.٣٣٠! ٦١تخرجالآرناووطلجاأعاللوم، انظر؛ (، ١٢٤٨المنن}
(.٦٦الخاوي،)٢( 



لكلوبي«لا؛،المائز جد التي اس لأجل الواجبات؛ من 
دلأالرواتب السنن ترك على أصر لرومن • ئه نال إنه حتى 
والشافعيأحمد مذب في شهادته وردت دينه، ثالة على ذلك 

وغ؛رهما،ارآ/
إلاالمتن يتضح أحد يتل لم ئه؛ مارك بن الله عد وقال 

ربالبيع سنلى أن يوشك 
نؤعوهجر المة من نؤع ملازمة أن قعيآ عود مابن عد بل 

ءلأI تهءزفج فقال آدم، ابن على وتلاعبه الثيهلان كيد من آخر 
عنإلا ينمرف ألا صلاته في للثيه|ان نصيبا أحدكم يجعل 
هشماله عن ينصرف ما أكثر ؤئآ الله رسول رأيت ئد يمينه، 
ءولئستهءزفج! الجوزي ابن مال ولذلك، لام، البعد يعني 

ؤيكثرونالصلاة، يطيلون فهم منهم؛ آخرين على الشيءإان 
المكروهؤيرتكبون الصلاة، فى نون المؤيتركون القراءة، 

يصلوناليوم الماس من ُركثير كان إذا الشأن فما ؛ فيهاء 

(.٢٤٨; ٢٤الفتاوى،))١( 
(.١٢٧، ٨٨/Ttالفتاوى،))٢( 

(.١٢٨الأءتمام،)ا/)"ا(
(.٧٠٧(،وطم)٨٥٢اخر.بمالميأرى،))٤( 
ص\بى)صس.)د( 
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والطمأنينةالهدوء بواجب فيها يأتون لا عظيمة، بسرعة التراوح 
بدونها،الصلاة تصح ولا الصلاة، أركان من ركن هي التي 

الضعفاء،من حلمهم من ؤيتعبون الركن، بهيا قيخلون 
علىمحيجنون هم، أنفعلى يجنون المس؛ وكار والمرصى، 

وسرعأن للأمام يكرم أنه الثه رحمهم العلماء ذكر وقد • غيرهم 
فعلتمنعهم بسرعة فكيف، ين؛ ما فعل المأمومين تمغ سرعة 

.، اللامهءر الله أل، نيجب، ما 
انيبلاكمفة I التراؤيح صفة في قهبمج نووي، الذالا 

المائية،الأذكار وامتكمال الافتتاح كدعاء . . . الصلوات، 
محعروياءلاهنا هدا كان ؤإن . . بعدم. والدعاء التشهد واستيفاء 

أكثروحذفهم فيه، الماس أكنر اهل ملعليه نبهت، فإنما 
الإدراجمن التراؤيح في المملين أئمة اعتادْ وررمحا الأذكارلأى، 

إهمال،ذلك، حميع وّلإب . . أركالها. في والتخفيف، قراءتها في 
لهاالمتحمل صار حتى الاستعمال،، لقالة واندراسها المنن، 
.الأءظمهل٣، المواد عليه ما لمخالفته الناس س كبر عند مجيلا 

نحابم،ش هذا ارض وتدب (، ٢١رضان،)ص مر مجالي )١( 
)ص٩٩(.التراويح، صلاة 

.نىبما|اذكار،)صا-0ا(.)٢( 
المروالمعجزاتتلخيص في الأماثل ييب الحائل المامري)بهجة كتاب )٣( 

اكرادحلألاني،)صْ*ا(.صلاة مملآسمحاب والشمائل( 



ؤج^ثثديايتس 

تأجرم مثل ظه حير إر دعا من - ٥ 
•غيره وفي ، رمضان في فضل من للائمة الله هيأ مما إن 

هالمي كان فقد الخير؛ على ودلألتهم الناس تعليم فرصة 
للصلاة،الناس؛ احتماع تثمر ؤييالموعظة، الصحابة يتخول 

الملائكةأن لدلك حافزا الإمام وكفى ورجالا، اء، نفيحدثهم 
فعلهأو موله ستة منه تعلم من وأن الخير، الناس لمحلم تستغفر 

ْنله كان هدى إلى دعا ءْن ت ه لقوله بهاء عمل س أحر فله 
شثاءرأجورهم س ذلك لايقص نمه، من مثل الأجر 

فيمقدم ع؛ادة س ساشروته هم بما الناس تدكير أن حاف وغير 
جهلاالمخالفات كثرت إذا وخاصة إليه، للحاجة وذلك التعليم، 

هنايخص وأن ونفلا، فريضة والصيام، الصلاة كأحكام أوإهمالا، 
إذابه العمل قبل يجن المصعلفى هدى الناس مليم أهمية إلى النبيه 

ذللث،فان المصلين، عامة عند مألوفة غير أو مهجورة، نة حمكان 
•والانقياد التسليم بحسن وأحرى الحق، لقبول أدعى 

ألاأجل ومن التراؤيحت صلاة في المادة روح تسر لا حش 
المادة،روح فيها تخسر عادة، الليل وقيام التراؤح، صلاة تصح 

لفضيلت، واكءوة( للتعلم فرصة )رممان الممة؛ المحاصرة صملع إلى يربع ( ١ ) 
المجد.محمد الشيخ 

(.٨٦٣)اكحيح، سالم،روا، )٢( 



رْاتحاتيةنفحات ٦، 
—L^J -٠

١^١،:الأمور على اف ياكد 
أنهقهآ هريرة أبو روى لما حفيقة؛ بصلاة الامتفتاح — ١ 

صلاتهفليفتتح الليل من ١^٠^١ ى، ءإذا I قال قه الله رسول 
اللهرسول موافلبة زنها عانثة وروت ، حقيقتين٥١ بركعتين 

اللتلمن قام إذا قهت الله رسول ءكان ت فقالت ذلك لى عه 
•حممهناء يركعن ص،لايه افسح 
تكبيرةيعد كون الطال ؤإن I الاستفتاح أدعية تنؤح ~ ٢ 

أنه ١٠هريرة أيي فعن ه؛ بالي اقتداء القراءة وقل الإحرام 
التكبيربين إسكاتك أرأيت الله! رسول يا وأمي ®بأبي قال! 

حطابايوبين بيتي باعد اللهم •' أقول •' قال تقول؟ ما والقراءة 
كماالخطايا من مش اللهم والمغرب، المشرق بين باعدت كما 

بالماءحطاياي اغل اللهم الدنس، من الأييض الثوب يتقى 
واوردور؛ا.والثلج 

®سحانكت الاستفتاح يجهريدعاء كان أنه زعي عمر عن ونت 

الأيل.ملأه تختص لا محامت أمور رمتها )١( 
(.١٣٢٤، ١٣٢٣وأبوداود،)(، ٧٦٨دوامسالم،))٢( 
(.٧٦٧ملم،)دوام )٣( 
وأبوداود،(، ٦٨٦٧وأسد)(، ٥٩٨)ومسلم، (، ٧٤٤)دوام )٤( 

(.٨٨٥)والماش، (، ١٢١٦)واكار٠ي، (، ٧٩٧)ماجه وابن 



__نج 

٢.وحuلكه١ اللهم 
افتتحالليل من مام إذا كان ت فالت زمحsفآا عائشة وعن 
ئاطروإسراذء-ل، وميكائيل ■بمرائيل رب واللهم صلاته؛ 

بينتحكم أنت والشهادة، الغيهب عالم والأرصن، الموات 
الحقمن نيه احتالف لما اهدنى يختلفون، في4 كانوا فيما عيالك 

مستقيما،صراؤل إلى تهدي إنك يإذنك*؛ 
تيميةابن الإسلام شخ قال وقد ، كثيرة الاستفتاح وأحادث 

حاجةاّتفتاح فلكل واحد؛ بكل يتقنع أن ®فالأفضل لجقبمؤ 
■ذكرا؛ كل من بحثله المؤمن فاحد لعره، لت 

أنسءسألت ت قال أنه تءزفه قتادة فعن ت آية آية الفاتحة قراءة — ٣ 
اللهم بقرأ ثم . مدايمد كان فقال! ه الني قراءة عن نمحيآ 

١١ؤيمدبالرحيم ؤيمدبالرحمن، الله، يمدبم الرحيم؛ الرحمن 

ؤيعلمنا،ذلك معنا يت الراوي تال ت اليهقي ومني لم،)؛/"اه(، مروا0 )١( 
.( ٣١)١/ وه، ءثعا0 ص ذلك ئعل وروى 

(.٧٦٧)وأبوداود، (، VU)•روا،ملم، )٢١( 
وتدذكراتي(، ٩١)ص ىابصسصلأةأكيهثللأوانىص، انئلر: )٣( 

ذلك.حدث؛ي يثر 
(.٣٤١٢اكاوى،>أمآ/ )إ(
والنساتي،(، ١٤٥٦داود،)ابي عند ونحوه (، ٧٩البخاري،){،/ اخرجه رء( 

(١٧٩/٢٠)



رمضانيةمحات ، ا
—ص — 

قراءةعن ُها سالمة أم أل مأنه ممالك، بن يعلى رعن 
نعتت،ثم وصلاته؟ لكم ررما ' قالت وصلاته؟ ه الله رسول 
واللهوذلك، . ، حرقالأ حرقا مقرة قراءة تنعت، هي فإذا قراءته؛ 

أائا>؛ىؤ اء]إ منته • ىُالى قوله من المقصود هو أعلم 
[.١٠٦]الإسراء: شيه ممحقث قق؛؛٤^٠ 
تؤدْعلى [ت ١٠٦]الإسراء: ؤْك ت الجوزي ابن وقال 
ألأتءاةء ؛ ٥٥زن ج ت ونوله . ، معناْْل ليتدبروا وترسل 

؛[.رتلأ؟بم(اوزملت
ومحنوالتمهل، التأني ت القراءة ترتيل • تققبمج الغوي ئال 

بثورالمنبه وهو المرتل، بالثغر تنبيها والحركايت،، الحروف 
القرآن،بقراءة تعجل لا ت لرأى ت القرطبي وقال ، الأقحوانء 

٠اوعاتي«ل؛، تدبر مع وبيان مهل قي اقرأه بل 

حاومث<وتال: (، ٢٩٢٤وروىنحوءالترمذي)(، ١٨١)U/رواهالناتئ، )١( 
رواء، آية( آية تراءته )يقطع رواية: وفي ، ١٤٦٦وأبوداود صحيح حن 

JUواحماو)آ/أ«مل(، (، ١٨١)والدارقفي، (، ٤٠٠١)ابموداود، 
نالحرئا( حرنا رة قراءة)مقرواية: ونى حن، وهوحديث الجزئي: 

(.١٢٤)ص الصلاة، صفة تيصحح، ب: الألاني 
(.٨٢)ص القرآن، حملة أخلاق واننلر: (، ٧٠)ه/ السر، زاد )٢( 

(.٤٦٠درحالة،)أ/ ( ١٢)
الجا.علأحك1مالقرآن،)بما/ي'ا(.)٤( 



لقن[ر،مايةراحات 
روىكما والتعوذ، والسؤال بالتسح الآيات عند الوقوف — ٤ 

راصالستاقال! فقد يئن•؛ الله رمول عن ذللئ، محلي اليمان بن حديقة 
فقرأها،النساء افتح ثم فقرأها، البقرة فافتح ليلة ذات، هت الني مع 
تسبيحفيها بآية مر إذا مجترملأ، يقرأ فقرأها، عمران آل افتع ثم 

ركع،ثم تعوذ، بتعوذ مر ؤإذا سأل، وال بمر ؤإذا بح، ص
قيامه،من نحوا ركوعه فكان العقليم، ري سحان يقول؛ فجعل 

ؤلويلأقام ثم الخمد. ولكآ حمده لمن الله ممع ت قال ثم 
فكانالأعلى، ئيي سبحان ت فقال سجد ثم ركوعه، من قريبا 

قيامهءمجن قريبا مجوده 

يمح؛الني مع ®قمت ت قال ذمحقآ ماللتؤ بن عوف روى ونحوذللث، 
بايةيمر ولا فسأل، وقفج إلا رحمة بآية يم لا البقرة، فقرأ فقام ليلة 

ركوعه؛في يقول قيامه، بقدر ري ثم فتعوذ، وقف، إلا عذابه 
مجدثم والعقلة، والكبرياء والملكويتؤ الجبرومت، ذي سبحان 

آلفقرأ قام ثم الثه، ذلمثل ّجود0 في قال ثم قيامه، بقدر 
.ّورةاا محورة قرأة ثم عمران، 
بالورةيقرأ قف ءكان قالت،: وه المؤمنين أم حفصة وعن 

<،٨٧١وأبوداود،)(، ١٦٣٣اني،)والم(، ١٧٦٤لم،)سرواءم)١( 
(.٨٩٧واينص،)(، ٢٦٢واكرمحدى،)

(،٦٧المجمؤع،)أ/ ني النووي وصححه (، ٨٧٣أبوداود،)رواه )٢( 
(.٨١٧والآوانىفىسحأبيداود،)



رمصاتٍةنفحات |-و 
س"ئ 

منها((أطول من أطون تكون حتى فيرتلها، 
علىيقصراره كمن مخموصة: أحوال قصرالكاءعلى عدم - ٥ 
أووبكاءا لإمام تأثر عند خشوعه أومصر والترهيب، العذاب عات 

القنوت.دعاء في يسمع لما وتأمله وتأثره خشوعي قصر 
ونثناه بالجي اقتداء •' الليل قيام بكيمية الُمل ضح ~ ٦ 

عدةه عنه ثت ولقد هجر؛ أو منها اندرس لما ؤإحياء لسنته، 
'٠زها عاتثة سألت ولما وقوله، فعله من الليل لصلاة كيفيات 

ويثلاث،بأرع يوتر كان ت قاك يوتر؟ ه الئه رمول كان رابكم 
سبع،من بأقمر يوتر يكن ولم وثلاث، وعشر وثلاث، وت 

؛؟؛ئيالأنصاري أيوب أبي وعن عترلأى، ثلاثة من بأكثر ولا 
ئليوترشاء قمن حق؛ ®الوتر ه.' الله رسول قال قال! 

بواحدة((فليوتر شاء ومجن بثلاث، فليوتر شاء ومن بخس، 

دالدارس،(، ١٦٠٨)والتاش، (، ٣٧٣)واكرمدى، (، ٧٣٣)الم، رواْم)١( 
وئلك،>0خأ<.(، ١٣٠٠)

وصمحسألعراتيذي(، ١٤٩وأسد،)٦! رواْأبوداود،)ا/أا'ا(، )٢( 
(.٨٤)ص صلاةالتراويح، انفلر: والألٍاتي، (، ٥٧٣الإ-ماء)تخريج 

(،١٣٠ )ا/ والحاكم، (، ١٨٢)والدارتطض، (، ٢٧)م رواْاويهقي، )٣( 
(،٢٢، ١٧)؛/ الم؛جمرع، س والنووي الذهبي، ووافقه وصححه 
انئلرتالألباني، وصححه (، ٣٨٦)أ/ الفتح، كمافي حبان ابن وصححه 

.( ٨٤)ص التراؤيح، محاب 



ض:ما ١، الثام الكمان تاك ومن 
خفيفتين،بركعتين يفتتحها ركعة، عثرة ثلاث بملي أولات 

بواحدة.يوتر تم ركعتين، كل من يسلم 
كلبين يسالم منهاثمان ركعة، عشرة ثلاث بملي ثانيات 
الخامة.في إلا يسلم ولا يجلس لا بخمس يوتر ثم ركعتتن، 

تقالت، لءsفtا عائثة روته لما ركعة، عشرة إحدى بملي ■' ثالئا 
بمليثم وطولهن، حسنهن عن أربعافلاتسأل بملي، ه وكان 
.٢٢١ثلاثا((بملي ثم وطولهن، حسنهن عن تسأل فلا أربعا 

ة،واحي. بتسليمه أربعا بملي ركعة، عشرة إحدى بملي ت رابنا 
.ثلائا ثم واحالة بتسليمه أربعا ثم 

 Iيقعدلا ركحامتؤ ثماني منها ركعة، عثرة إحد.ى بملي حامنا
ثمبركعة يأتي ثم يسلم، ولا يقوم ثم يتشهد الثامنة، مح، إلا فيها 

جالس.وهو ركعتين بملي ثم يسلم، 
فيإلا يقلد لا ستا منها ركعات، تسع يملي ادنات م

ركعات.بثلاث ياز يم يقوم يم يسلم، ولا يتشهد يم المادمة، 
بهالاْعناونا والممل ; سه المروري نمر ابن الحافغل قال 

وند(، ٨٦للألباني،)ص التراييح صلاة كتاب من مأخوذ ذلك يلي ما ،١( 
)_AY(.اللل، نام محاب في اخصرئ 

 )٢: /T(،٢٢٧رواْالخارى ،)(،٧٣٨وملم.)





العبديكون حيث السجود؛ في الدعاء يإكثار الأمر وني سجود0، 
الفضل.هدا الممالين على فوت فربما ربه؛ إلى يكون ما أقرب 
عملاوذلك الركؤع: من والر؛ع الجدتين بين ما إطالة ~ ٨ 

قعيحديقة حديث فى تقدم كما ، الني من المرؤية بالسنة 
مننحوا نياما فقام حمده. لمن الله سع ت قال ررثم نال! 

يداوملم ؤإن ،، طويلألأ قياما ت رواية وفي ركوعهء، 
لهم،^^١ للناس، تعالينا أحيانا، فليفعاله ذللث، على الإمام 

ءربت قوله جدتين البين يقال مما ست ومما للسنة، ؤإحياء 

واحجرني،واهدني، وعاقني، وارحمني، لي، اصفر 
Iقوله الركؤع، من الرغ يعد يقال مما ست ومما ،، دارزقيُل 

ماملء الأرض، وملء السماوات ملء الحمد لك ءالئهم 
بالثلجطهرني ءالشم بزيادة؛ ونحوم ،، بعدْل شيء من شئت، 

كماوالخهلايا الدتوب من طهرني اللهم البارئ، والماء والبرد 
•الوّخاال؛، من الأيص التوب يش 

فيفوتالوطن هذا ينقر الصلاة أطال ممن لتعجب إنلث، ولدللث، 

(١٢٠٠رقم)المشكاة، ، وصححه ، ( ٨٧)٤ أبوداود، رواه )١( 
(.٨٩٨)عاجه، وابن (، ٢٨٤)والترمذي، (، ٨٥٠)أبوداود، رواه )٢( 
(.٣٧٦لم،)مدوام )٣( 
(.٤٧٦دوامملم،))٤( 





اتْعرعضأستواحات 
تتعالى قوله ذلك فمن مختلفة؛ باماليب فيها ورغب كثيرة، أدعية 

آوؤ-رةوؤ، حسث ؤ، ^١ ١٠نج بمل ش ؤوءئي> 
رأقُمقسنأ ^٠١ نجيب له> ^i؛^، ل. الناب عياب يئنا قتتق 

عليهمالأنبياء أدعية ذكر وفي ا*أ'-ما*'اأ[، ]الغرة: إثام،ه -أثخج 
ذكروكذلك ترغيب، أعثلم دعوتهم أجاب الئه وأن لام ال

بأدبهماللهج على تهيج أعايانهم ذكر دون المالحتن أدعية 
إيبمد متا ئ ك ^J؛؛C العلم: فكب الراسخين دعاء عن كقوله 

٨[،ءمرا0: ]آي، آلوئاثاه أنت إدق ثثثه ثونك ين تآ تبمب هديم، 
عمران،آل صورة في الأنبياء أزباع الحواريين دعاء ذكر وكذلك 

يؤت!ثئا أعنز ربما ثالرا آن إلا هولهم َكان ^^١ ت الى تعال ق
آلءقثمٍتيهآلتوءّ عق ؤأشمثا آقدامثا وسق معا ؤآ وإسر١ك١ 

الأدعيةفي يقال القرآنية الأدعية في يقال وما [، ١٤٧ممران؛ ]آل 
ذلكلفت، حتى ؤيرددها أدعية من يكثر يئآ كان حيث، الموية؛ 

عثه.ذلالثإ ونقلوا ,فمحت الصحابة أنهنار 





ؤجرمحايت واحات 

فيهذا هذاحير«راآ. الخة، أيواب من نودي الك سبيل م زوجض 
الآ-حرْ.

لتربيالتوكل، ويعظم الإيمان، تنمي فهي الدنيا في أما 
حوتل ، بحان4 العالمين برب الظن حن وتعمق العلماسة، 

ومرحالصدر، وتثأرح الموء، أبواب وتغلق والمصائب، البلايا 
هوىعلى وتتغلب الشح، وتزيل الشرف، وتنيل القلب، 
ومودتها٠بثقتها وتظفر التقوّس، وتتمثل العيوب، وتتر التقس، 
لارياللالجلالة هذه والمصلحين الدهماة ادات مأدرك وهمد 

همهدا_، Jljفتحلوا والجود للكرم الرفيعة والنزلة والصدقة، 
أجودكان المصلحين وقدوة المرملين، إمام البشير، الهادي 
الكرامالصحابة شهادات بذلك تواترت وأمخاهم، الناس 
أجودولا أنجد أحدا رأيت، وما ت قال، ده عمر ابن فعن ؛ هد

ابنوعن ^^،؟،، الله رسول مجن وأوصأ أصوأ ولا أشجع ولا 
وكانالماس، أجود فه الله رسول ®كان قال ز؛ءقبم عباس 

كلفي يلقاه وكان جريل، يلقاه حين رمضان في يكوف ما أجود 
بالخيرأجود الله القرآن؛ فيدارمه رممان س ليلة 

اوخارى)'اا،\را(.)١( 

ورحأل،ممات.(، ٥٩الدارس))٢( 



ومصانةنفحات 

سئللرما ت قال >آءؤي أنس خادمه وعن ، المرسلة؛، الريح من 
رحلفجاءه ت قال أعطاه، إلا شيئا الإسلام على وه الثه رسول 

اقوم يا فقال! قومه، إلى فرجع جبلين، بين غنما ذ\أط\>أ 
وعن، الفاقةا، يخشى لا ، ٤١١٥۶يعهلي محمدا فإن أسلموا! 

لأ،افقال! قهل شيئا ه الئه رسول سئل راما ت قال لمحي جابر 
إليهامحتاجا وكان ه، للسي أديت التي الثملة قصة وفي 

أرسلهاثم وطواها فترمها، الصحابة أحاد إياها فسأله ها، ولب
>؛،٠٠١٠لقد إياه؛ سألتها أحست ارما له! قائلين القوم فعاتبه إليه، 

أنهلأيردّائلأ«ل؛،.
الأجثةحلى كانت، بل ه، وحده سجيته ؛، JLlijتكن ولم 

عمودكانوا والذين ، ,فمحيالكرام أصحابه من المتبومين 
وتعليمهنشرم مسئولية أكتافهم على ئامت، ومن الإسلام، 
ألف،أربعون منزله وقي أسلم الأكر الصديق فهذا إليه، والدعوة 
ينفقهذلائ١ كل ألاف، ة خمعير له وما مهاجزا فخرج درهم، 

تبوكغزوة في وتصدق ،، الإسلاز على والعون الرقاب، في 

اوخارى)ه{.)١( 

 )٢(،JL>؛(؛TU.)؛
الخارى)إ؟هه(.)٣( 
الخارى)اْبما(.)٤( 

(.)٩٣تارخاساء،يني: انظر: )٥( 



لنثن[ر،ضاسأواحات 
عثمانوهذا ، ، نصف يخرج عمر الفاروق وهدا ، كله بماله 

العسرة،جيش جهز حين مرارا، ه الل رسول من الجنة يشتري 
ولهليوسع، المسجد أرض اشترى وحنن رومة، يثر حفر وحين 
فعلما عثمان صر وما ت مرتين ه قال حتى ١^^^٢،، في مثلها 

اللهليمرف يتح في أرصه من حرج علئ وهذا ،، ١^٠؛^ بعد 
.٤، القيامة؛ يوم المار وجهه عن تعالى 

ه:ال1ه رسول عيد على ماله بثعلر يتصدق عوف ابن وهذا 
ألفJأربعين تصدق ثم ألما، بأربعين تصدق ئم ألاف، أربعة 

ألفعلى حمل نم فرس، خمسمائة على حمل ثم دينار، 
.، تعالى؛ الله سبيل في راحلة مائة وحم

فكانالخراج، إليه يودون مملوك ألف له كان الزبير وهذا 
ءللحةوهذا شيءراُ،، ذااك من بيته يدخل ولا كله بذللئ، يتصدق 

رأتفما ءللحة راصحبت ث فقال جابر بن قبيصة صحبه الذي 

حن.وص (، ٣٦٠٨اكرمذي)انثلر: )١( 
.(.VT/r)\'صام: لأبن يثق، تاريخ انظر: )٢( 

بيس:الكرى، الن )٤( 
لأيناواه0أه(.الزهد، اظر: )٥( 
لأينءباواور)أ/ئا0(.الاسعاب، انظر: )٦( 





لمجرمانة داحات 

،،منعة فته يأكل ما شهر عليه يأش ثم ألما، ثلاث؛ن الواحد 
يتأول، وجل؛ عز لئه منه خرج إلا ماله من شيء يعجه لا وكان 
[،٩٢ممران: ]آل ءْثمنه يثا سدا حئ آلإ ماوأ ^ ت تعالى قوله 
كمله! فقال دين، على ينتبه رجل جاءْ عباس ابن البحر وهذا 

مملوكاوعشرين ألفا أربعين فأعطاه ألما، عشرون فال دينك؟ 
فيكان هريرة أبو الإسلام حافظ وهذا الست،ا،ر'آا، في ما وكل 
داراامتلك عهدْ آخر في كان لما الجؤع، من بمنع إسلامه بادئ 
ابنالجهبذ الإمام وهذا ، مواليه على بها فتصدق الحليمة بذي 

حينياُهلاه كان الذي عء؛لاءه فترك الدنيا، عن متخليا كان معود 
فال!سنانه، له يأمر أن عثمان عليه عرض وحين عمر، مات 

المكروهانررحبذا ُ؛ءفي أهواله ومن ، فيه لي حاجة لا 
أياليوما والفقر، الغنى هوإلا إن الله! وائم والفقر، الموت 

كانؤإن واجب، منهما واحد كل في الله حق إن بليت، بأيهما 
توقال ^٦،، ٥٠٢٠٥١١فيه إن الفقر كان ؤإن للعطف، فيه إن الغنى 

حاوةالأولاء،لأ؛ينمم)ا/أآأ(.)١( 
س)آما(.الودع، )٢( 
؛،"؟(.Y/T)"للذمي الملأء، أملام ص )٣( 
سراءلأمسمء،مموص)آ/آأ1(.)٤( 
(.٤٩٨-لأذهي)ا/ببمأ __^،(^»، انئلر: )٥( 
لأينارجرزى)ا/'لإا(.منةالمقرة، )٦( 



مضائة١ نفحات و |
—تا ك— 

يادالآخرْ، أصر الدنيا أراد ومن بالدنيا، أصر الاخرة أراد لأمن 
كانمعاذ العلماء مقدام وهدا . ليا بالفاني فأصروا ت قوم 

أغلقدينا ادان حتى أءعلاْ، !لا شيئا يسألا لا سمحا، رحلا 
يقولالفاني. على المائي اليوم آثر الدرداء أبو وهذا ،، مالهل 
فلماه؛ محمد يبمث، أن قبل ناحرا رركشء ت حاله راويا تمحي 
فيفأخذت يجتمعا، فلم والتجارة، العبادة زاولت محمد بعث 

سيرطالع فنس ؤإلأ إشارة، وهذه ، المجارة® وتركت، العبادة 
والعظمة.الجلال في غاية الأمر وحد القوم 

النورحلى وقد الحالة، بهدم الدجى مجصايح يكون لا وكيفا 
المقوى:وأسس المجاة ركاتز أبرز من أن آية مجن أكثر في المبين 

تعالىقال الدين. به ينتصر وما الخير صروف، في والإنقاق البدل 
ييفؤفإلش يدوّدي، ^^؛-٠ ت المتقين عباده حلال تعداد في 

سحانه:وقال ٣[، ]المرة: منقؤيكه رزهن؛هم ؤمما لوه آاتر-
محو. بمتمحن م ثإلأم . بمبملأ تا آقل، يث هلة ؤَ؛امأ 
المقابلوفي -٩١[. ١٧]الذاويان: هتزز حى آتزلهم 
متهللقبمتعها والشح اوونيا على الحرصى أن مفلهرة المنة جاءت 

:١٧١٠-ار؛خدثق،لأينمحاكر)٣٣;)١( 
(.Y1A/Aالرزاق)لمد اسق، )٢( 
حلةالآولاء،لأبيتجإ)ا/ه«أ(.)٣( 



•ه يقول • الذميمة والخلال القاتص ومتويع هالكة وسيل شر 
بالبخلوهلاكها واليمين، بالنهاية الأمة هذه آرل راصلاح 

يائيلت المهمبقات، السع لراحتتيوا ه؛ وقال ،، والأملا؛ل 
ا؛رآ،،. . . والشح،بالك، الشرك قال: هي؟ ما الك! رسول 

حالع«لم،وحين هالع، شح الرحل: في  ١٠»شئ ه: وقال 
ملكم؛الشح:كان من هاللثا فإنما والشح؛ لالياكم يلجن: وقال 

وأمرهمفقطعوا، باكطيمة وأمرهم فيحلوا، بالبخل أمرهم 
ففجرواول؛،.بالفجور 

يربيالذي النسيج يتنافى»ع متعها على والتكالب بالدنيا فالثح 
بنأحمد هع لأقعدن مثر: بن حبيس قال أسامه. الإمحلأم عليه 

الأنهم علكا فأجمعوا متوافرون، والناس معين بن ؤيحيى حنل 
عامةمع ذللت، كان ؤإذا قلت: ٢. بخيلاور صالخا رحلا يعرفون 

الخينوالعلماء اكعا٥ من المصلحين السادة حال فما الصالحاء؛ 

ؤيفلفرواالناس ثقة سالوا ولن القلوب، حولهم تجتمع لن 

ومصحح.(، ٧٦٥للطراتي)•المعجمالأوطل، )١( 
اىإي)ا'\ا-*ا(،وممحح.)٢١( 
)١-(

صحح.وص (، ١٦أيوداود)٨٩ )٤( 
الآداباب،لأينثح)مآ/حلإئ(.)٥( 





رسايأواحات 

محيالعاقية فإن وطاقته ومعه بحب كل ذلك إلى الجمح يبادر 
علىإلا تقوم لا الدعوات إذ الهالكة؛ هي والخاتمة الفشل، 
الكرامالمحاية در ولإه بدلهم، وأعمدة أبنائها تضحية جور 

زادبما لأحدهم حق لا أن الأزمات أوقات في يرون كانوا الدين 
قال!ُأءقي الخيري معيد أبي حديث، في كما حاجته، عن 

له،راحلة على رجل جاء إذ ه المبي مع مغر في نحن رابينما 
منؤه•' الله رسول فقال وشمالا، يميتا بصره يمرقا فجعل 

لهكان ومن له، قلهر لا من عش به ئليعد قلهر محل معه كان 
منفذكر قال: له، زاد لا من عر به فيعد زاد من فضل 

.٢ ل فضل،، في متا لأحل حق لا أنه رأينا حتى ذكر، ما المال أصناف 
بتشويهوالقيام الخير، عن الناس تنفير فترات في تتأكد كما 
حراسةذللث، عند الجود في ليكون والدعاة، الدعوة 

كثيرعلى وقفاء للهلوبح، واليم، للدكر، ونباهة للعسب،، ومتر 
المرذولة.والأخلاق المحبوكة لمكائد اس 

وامرالجودة، تحب وجواد الكرماء، وتح-_ا كريم يا اللهم 
وسخاءالنية صلاح ارزقنا • مفاّنها. وتكرم الأخلاق بمكارم 
الدنيا،على الأخرة ؤإيثار السماحة وحب العمياء وكثرة النفس 

(.٣٢٠٨لم)س)١( 



رمضانيةمحات 

ونمانبالدنيا التعلق من وحررنا والهلع، الحرص دواعي وجبا 
ولامن غير مجن مسالك في والبدل التضحية وارزقا ، الأخر؛ 
كريم!يا جواد يا وقفل منك بإحسان أذى، 

هءو ءو 



لثثتآرعضاتةواحات 

الأسلافاتباع عر الذات وتربية الاعتكاف - ١ ٠ 
بممىامحمصلين 

المرءعلى تجمع التي الهياعات من كثيزا نماد0 اش شمع لمد 
منؤإن . ..وحاو0 تعالى الئه بعبادة لينشغل والقلب الجواؤح 

خاصعابربه فيها المرء يخلو الش النئة تلك الهلاءات هل.ه أجل 
موونه نففتزكو الدنيا عن بها ؤيتمرف معترقا، فيناجيه 
محلوالعليها الرسول حاففلؤ التي النئة إنها ربانيا، إناثا ليصح 
وكانقال: وه هريرة أبي عن الاعتكاف. نئة •إنها حياته. 

الذيالعام كان فلما أيام؛ عثرة رمضان كل يعتكف هت النص 
يوما8رعشرين اعكتف فيه مقى 

بالدعوْانشغاله أن رغم المادة هدم على الأمة رسول حرص لقد 
أدرْمتقون ممن بءد.ْ لمن تاركا ٠ ٠ والجهاد والتعليم والتربية 

عز- الله إلى الأشلاع أهمية قي عتليما درسا نهجه ؤيتتهجون 
كانمى كائنا والمسؤوليات المشاغل من والتحرر ~ وجل 

قمعما الاعتكاف هدا أن تك ولا والعلم. الدعوة في صاحبها 
منها:لعل عثليمة، لحكم إلا 

اوغاوى)أ؛«مأ(.درا، 





>ر«ءا؛ة واحات 

موجهين, . قلائل أيام خلال الصحوة شياب من ممر ممار لتصبح 
وعقله.وحلقه دسه يرتضى ممن أوموجهين لكنوا 

التيالجهة من الاعتكاف مومحؤع طرح أساب أهم من إن 
ترتية أمور ثلاثة الكريم، القارئ سيراها 

يتعلقفيما المالحين همة في العام الضعف حالة ت الأول 
مقارنةلها أمثلة صرب سيأتي كما لوكية والالتعبدية بالجواب 

مجتمعلمشابهة به والارتقاء المجتمع لإصلاح منها يراد بما 
الصالح.الملف 

الذينهؤلاء سير من بالله ءأعوذ تهءزفج الجوزي ابن يقول 
ولاالمبتدئ، إليها نيقتدي عالية همة ذا فيهم نرى لا تعاشرهم، 

المتزهدءمنه فيتقيد ولع صاحب 
الحطب،أن سلث، فلا زمانه أهل عن يتحدث ثقفج كان فإذا 
واللهأبوابها. أومحع من الدنيا فيه ئتحت الذي زماننا في أعفلم 

فيالاعتكاف فرصة لأنتهاز بحاجة أننا شك ولا • المستعان 
الأفراد.مجخاطة طريق عن العامة الصورة تحسين 

ترى؟يا العامة الهمة لزيادة وميالة الاعتكاف يكون فكيف 
حلوةفي الناس عن الاشلاع أهمية على دك المنة أن الثاني: 

فةالز.نءماسى)صرام.



n ْضائة١ محات mj |تت

الأهماء.وتحتل الدعوة في ذلك بعد الأنفس الله؛ هع 
أيالأمaلاع لهدا العفليمة الغايات إحدى هده كانت، إذا ولكن 

ترى؟إيا طلوب، J١الاعتكاي، هدا صورة .نما الاعتكاف. 

المضالإخلاص لاختار عفة فرصة الاعتكاف أن الثالث: 
بدتؤإن المحتلة وهاوْ . والكتان. والحركات الأعمال كل قي لله 

منتأتي هنا طرحها أهمية أن إلا الأولى بالدرجة فردية أنها ابتداء 
الموافقةالأعمال جمح قبول هومدار الإخلاصى بأن معرفتنا خلال 

لمنؤإنه . والتعليم. والتربية ياكءوة يتعلق ما كل ومنها • للشريعة 
منالماع يكون ثم الجهود وندل الأموال تفق أن العغليم الخسران 

ولما٠ العاملين. إخلاص في يحل شرعا المعللوبة الأهداف تحقيق 
الجماعةأوسامحل فى بمكان المسحوبة من الإخلاص تحقيق كان 

العلم؛إلا وموات جهل ارالدنيا الله عبد بن سهل قال الواحدة 
الإخلاص؛إلا هباء كله والعمل به؛ العمل إلا حجة كله والعلم 

٠تختم؛ه«لا، حى عثليم خطر على والإخلاص 
ءنا.ماصلىالناس س عفليم شعربخجل أنه أحدهم عن وحكي 

الصف،في الصلاة في قلبه راحة أن فعلم الثاني، الصف قي يوما 
الغامضالدقيق من وهل.ا إليه. الناس نفلر ثب بكانتخ الأول 
•الناس س الكمحر عته يغفل الذي 

(.)ص٠٦العمر، ناصر د شرمة، ضرورة العلم 



نعجرمقاستواحات 

لاختبارعثلمة فرصة الامحزكاف كان كيلك الأمر كان فلما 
الإخلاص.

منالقالب سلامة من للتحمق المهللوب الاعتكاف  ١٠والسؤال 
الإخلاص؟ثواب 

نهلؤحالتي الجهة في تتلخص السؤال هل«ا عن الاحابة إن 
المهللوبالاعتكاف أن وهي . خلالها. من الاعتكاف موضع 

للنائمينمهامع المساحي يجعل الن.ى الاعتكاف ذلك هو ليس 
للضحكحلقات ولا للأكل، موائد ولا للمتزاورJن، عناؤين ولا 

وقدصاحبه يخؤج الذي الاعتكاف ليس إنه • الكلام وقفول 
٠الئه مساحد حرمات على التعل.ى بمعصية وأتى قوة، قلبه ازداد 

الأصحابلزيادة وسيلة صاحبه يجعله الذي الاعتكاف ليس إنه 
٠٠ ية. والتقالعلبية الأراء وتبادل الاجتماعية العلاقات وتقوية. 

ونحوها.

إلىالمرء ينقل الذي ذلك هو إنما المطلوب الاضاف إن 
إننحم ولفتة. ة همكل في المالح لف الحياة مثّابهة 

فيهوترغ المتدبرين؛ الخاشعين دمؤع فيه نيل الذي الاعتكاف 
نفعلثلأ ح١هاJاا فيه المرء ؤيعى المخبتين، الخهارعين أكف، 

فيفوتهءل١ءة غير في واحلءة لحظة المعدودة الأيام هذه ثواني من 
•المارين قطار 





رعضايأواحات 

إجمامبب الدكرإلا أترك )لا مرة: لي وش هدا®، س قرنا كلأنا 
هذاكلأنا أو آخر لذكر الراحة يتلك ولأستعد وراحتها نمي 
.، معتاْهر

دائم:ذكر قي المرء بقاء أهمية مسنا ةءلِفؤ الأسلأم شخ وقال 
حرجإذا السمك حال يكون فكيف للمك؛ كالماء للقلب والذكر 

.ساسلأآ،
اعدوما فضالي وذكريت متنوعة كثيرة باذكار المسة حاءمت لقد 

فيعد ةق؛نبج القيم ابن الأمام إن •بل • المواب من لصاحبها 
إلاالناس أن شك •ولا النءكر. في فاثدة ثمانين الصيب® والوابل 

ذكرعلى المداومة في الممريهل من كمر حانب على اش رحم من 
يتنمرهاالمي المذة إلى يملوا لم .لذلك حال. كل في الله 

كئيزا.الئه الذامون 
أهلكان إن أقول؛ أوقات بي لتمر لاؤإنه العارفين: يعص قال 
الاعتكافؤإن . ءليب(بم عيش لني إنهم هذا مثل في الجنة 
عالية؛مرتبة إلى ليصل استغلالها بالمرء يحن عثليمة فرصة 

عنئعل للمحتكف ليس تعالى. الله ذكر من رطبا لمانه فيكون 

صححالوابلالصب،)ه(.)١( 
-رتم4الفوس،)صهأ(.)مأ(
)ص٥٩(.الق، الوابل صحح )٣( 
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وليسالله، رحم من إلا فيها الناس فرط التي والماء أذكارالمباح 
والدخولوالخرؤج والاستيقاظ، والنوم الأذان أذكار عن شغل له 

الكثيرةوالأذكار والشراب، الطعام وأذكار المجد، إلى 
المتثوعت.

وقتهفي منها ذكر كل على يحرصن أن المعتكف، تْلح ي
يخرجأمامه من ثمنا ييع ولا فاته، ما على ه نفليحاسب 

أيامعشرة في حاله هذْ كانت، فمن . تعالى. الله ذكر بغير 
منؤإن ألا وتوفيقه. الله يفضل العثليم الخير له زجي متواليات 

لأخت،قيل الكريم. القرآن قراءة معلوم هو كما الذكر أعثلم 
تقالت، بيته؟ في مالك يشتغل كان )ما ت أنى ابن مالك 

أدامقد ماللث، ْكان ت الأوسي يكر أبو قال ييته(. في المحق، 
طويلالقراءة كثير وكان بسنين، موته ئبل الممحفإ في النفلر 

.، ١١الكاء«

عنيحكي عمران أيي ين أحمد عن وسمعتا الهلحاوي! قال 
كلفي حزبه كان محمدا أن الحسن، ين محمد أصحاب يعفى 

.، القرآنءُ ثالث، وليلة يوم 

 )١( ،__l^(القلم.دار يلت ص\ص ، ٢٣
(.٢٣٧ص ، ٤٧)اءلأماو_لمن، )٢( 



__ع

صيامهم،أيام سائر ش كثيرة قراءتهم كانت اش رحمهم فهؤلاء 
فيالئه بكتاب الاهتمام نيادة اللف من غيرهم وعن عٌهم ووردت 
رمضان.

بكتابعلاقتي لتقوية فرصة اعتكافه من يجعل أن العاقل فعلى 
الاكتفاءأن شك ولا . وفهما. وخشوعا وتدبرا قراءة تعالى الثه 

العشرةالأيام ُاو0 في فمهل واحدة مرة كله الله كتاب باستعراض 
فييمضه لم إن وقته المعتكف سيمضي فيم إذ التفريط؛ من يعد 

تعالى؟الله كتاب تلاوة 
علىأشح أحدهم كان أهواما ®أدركت قال أنه الحسن عن حاء 

درهمها(على منه عمره 

ذكرفي إلا تنقضي ألا اعتكافه لحفلات على المرء حرص فلو 
أنعاليه السهل من ولأصيح وحلاوة، لذة لاعتكافه لكان وتلاوة 

٠اك^ال^ ||افه بال|يبه 
الكرامبالشثسه إن مثلهم تكونوا لم إن يتشبهوا 

ذكرعلى المداومة ثمرات من أن إليه الإشارة تجدر مما ولحل 
خلالعماله زيادة على تعينه قوة الذاكر تعملي أنها الدنيا في الله 

أنره وعالتا فاطمة ابنته علم الرسول أن ثبت| .فقد يومه. 

للغوي،)أا/ْأآأ<.شوحس 
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سألتهلما ذلك مضجعهما، أخذا إذا ليلة كنأ ؤممرا ويحمدا سمحا 
.، حادمءل من لكما حير وإنه لها; وقال خائنا، لهما يحضر أن 

عنمغشة يومه في قوة وجد ذلك على داوم من إن فقيل: 

منالزيادة على بها يتعين حتى القوة لهده بحاجة والمعكتف 

٠الحفلم الموسم هدا فى العيادات 
سماعةين محمد أي! سمحته عمران! ين محمد قال الصلاة 

(UYT'Y'o  :إلاالأولى التكييرة تنمي لم منة أربعين ررم يقول
معهالمرء يقف أن يحتاج الأثر هذا مثل إن • أمي® ماتت يوم 

الوجهعلى الصلاة بأداء اهتمامه ومدى ه نفحال ليتأمجل 
يجعلأن عليه توجب نفه في التقصير وجد ما ومتى . الأكمل. 

أداءفي المالية المراتب ُان0 متل إلى ليصل فرصة اعتكافه من 
أشده نفحاسب الأولى التكبيرة في قرمحل ومجن . الصلاة. 

الأولىالتكبيرة إدراك عن يتأخر أن له يساغ فكيف الحساب؛ 
عنالتأخير أن كما تعالى؟ الله بيوت من بست في مقيم وهو 

(.٢٧٢٧)وملم ( ٣٧٠ر0 الخاوي رواْ )١( 
انمسب،الوابل صحيح في القيم لأبن الذتر فرائد من ٦( )١ الفانية )٢( 

ادءر،>.ا/أ؛آ(.)٣( 



__قآحع 
أجروصد القبلية التنة إهمال على دلالة له الأولى التمجيرة إدراك 
والل،ذلك. وغير الخثؤع، ونقص الأذانين، بين الصلاة انتذلار 

المستعان.

ثممحلى، الم،نرب بعد الحرم في الثوري اررأيت ت وهب ابن قال 
.، لالع|شاء،،أ نودي حتى رأسه يرغ فلم سجدة سجد 

الرحمنيهاب بمالي أحدهم قام إذا ®كان ت ظه مجاهد وقال 
أويحثالحصى، يقلب أو يلتفت، أو سيء إلى بصرْ يشد أن 

فيدام ما ناسنا إلا الدنيا شأن في ه نفيحدث أو ، بشيء 
.صلأت4لأى 

وهيعليها المرء يحرص أن تغكب عفليمة أخرى مرنة وهدم 
الصلاة،في وتعالى سبحانه المولى تعظيم على القس مجاهدة 
.والخشية. والخشؤع الطمأنينة بتحقق فيها الاتصال وحن 

انقءلاءهبسبب لغيره يتهيأ لا ما الفرص من له تتهيأ والمعتكف 
لهدمللوصول ه نفيجاهد أن فعليه . الدنيا. علائق من كثير عن 

انطلاقةبداية لتكون العشرة أيامه حلال من منها وأكثر الغايات 
,ذلك يحد له جادة 

(.Yni/Uالمر،))١( 
ممظمىلرسمة،)ا/ددا(.)٢( 
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فيخاصة بالاعتكاف تتهيأ التي القربان رأجنأ أعفلم من ؤإن ألا 
إلا1لاس فه فرط الذي الخلم الشرف .ذك اللل. قام رضان 
قللا.

الحائطإلى رحله مد أصح ءإذا ت ئه الثوري سفيان كان 
•اسرا، قيام من مكانه إلى الدم يرجع كي الأرض إلى ورأسه 

العليه يتقلب الفراش دخل إذا كان أنه أوس بن شداد عن وجاء 
فيصليفيقوم النوم؛ منى أذهبت النار إن ®١١^٠؛ فيقول النوم ياتيه 

بكتابالقيام لإطالة للمعكتف عثلمى فرصة رمضان ليالي في و" 
يجعلألا على ومنافتهم؛ القائمين بكثرة ه نفوتشجيع تعالى الله 

ونحوها.اللف من العظيمة النماذج دون غاية لنفسه 
أهلمجن ألد ليلهم في الليل ®أهل •' سليمان أبو قال وقد لا كيف 

.، الدنياءار في القاء أحببت ما الليل ولولا لهوهم، في اللهو 
والوافلوالإشراق الفجر منة على \ذس\س■ يحن كذلك 

انشغلما ؤيعتاد ا عباداته هن المرء ينؤع حتى والمقيدة المهللقة 
أيامه.صائر فى محه 

.( ٩ ٥ / ١ ) والتعديل، الجرح )١( 
.( ٧٩/ ١ ) المموه، هفوة ( ٢ ) 

(.رص٢٦تزيالمموس، )"ا(



أنيالمعكتف يحن أخرى جوانب هناك المباحان! في 
أمورثلاثة منها أذكر . فيها. عليه الناس أكثر -مى ما يخالف 

الخسرانس كثير جملع لعلها 
الكلام.قفول ~ ١ 

الأكل.ما-فضول 
المتاكلة.فضول ٣- 

بعضإلى ظفؤ العزيز عد بن عمر كب ت الكلام فضول ~ ١ 
الدنيامن رصي الموت ذكر أكثر من فإنه • بعد ررأما • أصحابه 

ينفعهفيما إلا كلامه قل عمله مجن كلامه عد ومن باليسير، 
.، واللأما؛ر 

كانواقبلكم كان س إن أخي! بن اريا رباح: أيي بن عهلاء قال 
اللهكتاب عدا ما فضوله يعدون وكانوا الكلام، فضول يكرهون 

تهللقأو منكر، عن نهى أو بمعروف وامر مرأ0، أن وحل عز 
عليكمأن أتكرون مجتها. للث، بد لا التي معيشتك في بحاجتك 

كات؛ين؟«للإ،.كرانا حاففلين 
هذاأصح منهم الصالخين أخص الرمان هدا في والشباب 

)١(

(.Y\r/T)الصفوة، صنة )٢( 



f  l رمضانيةمحات ن-و؛ثلا __ _

منإلا ايتداء فيه تفكر هولا ريما بل . . ْفقوئا أكثرهم عند الجانب 
والدعاةالصالحين من كثير صني محه نشأ لذلك تعالى؛ الله رحم 

وحلهلالكلام، في الحكمة ونقص الممن، فقدان العالم وءللبة 
كالغيبةالحرمات بعض في الوقؤع عن فضلا بالهزل؛ الجل 

وسيلةمعتكفه في المرء بقاء ولحل . ونحوها. والمعة والكذب 
منهيخرج حرف كل على ه نفومحاسة لمانه لحبس عثليمة 

•صرورة• أد الئه ذكر غير قي 
يقهيرمن كل ؤيعود ه نفيعود أن له ينيغي المعتكف أن كما 

له،حاجة لا الذي الكلام في الاسترسال عدم على اعتكافه عليه 
القصد.وحن الأدب مراعاة >ع 

رحلفجعل سفيان، ،ع حانا راكنت سليمان! بن إبراهيم قال 
شيءأي الله! عبد أبا ا قال: ثم سفيان عل كان ثوب إلى يفلر 
الكلام،؛فضول يكرهون كانوا سفيان: فقال الثوب؟ هذا كان 

اعتقدإذا الكلام عن الصمت، للعنكم، يكرم أنه إلى هتا ؤتنتيه 
ولاالشمس في يقوم نذرأن الذي الرجل لحديث، أوقربة؛ عبادة أنه 

ويتمويقعد ويتكلم تثلل يأن الرسول فامرْ ويصوم، يتكلم 
الصحيحفي والحديث، صومه، 

الأولياء،)ي/«أ(.حلت )١( 
(.٧١الأصكاذ،،دسايي،)ص )٢( 



رعفايةواحات 

صطبطته صط )من ت أدهم بن إبرامم قال ت الأكل ٢—فضول 
اللهمعصية ؤإن الصالحة، الأخلاق مالك جوعه مالك ومن ديته، 
.، الثبعان(ل من قريبة الجائع من بمدة 
الهوىوصعق، النفس وانكسار القلب رقة توجب الهلعام قلة إن 

.والخمول والدعة الكل قيود من المرء ممللق أنها كما والغضب، 
الفكرةنامت، المعدة امجتلامت، إذا بني رريا • لابنه لقمان نال 
.، الع؛ادةاال عن الأعضاء وقعاJمتS الحكمة ت، وخرم

أنولعإلى دلع فهو اكلعام فضول لروأما ت هقبمؤ القيم ابن وقال 
عنؤينقلها المعاصي إلى الجوارح يحرك فإنه الشر؛ من كثيرة 

.شئاا(ل'آ، بهذين وحسبالثج الهلاءاات، 
الطاعةعن يقعده ما كل نذ إلى بحاجة المعتكف أن شك ولا 

لمأكله كثر لأمن I تآكةهأٌ عمر قال ٠ • وتتويعه الأكل كثرة ذلك وس 
.لدْ«أ؛أ الله لذكر يجد 

أصناففي والتزهد التقلل عن نفه ليربي للمرء فرصة أنه كما 

(.٤١)ص التقوس، تني )١( 
(.lلأدبالموي،سولي،)ص٢١٢)٢( 
(.٢٧٣)T/الموانئ، يانع )٣( 
(.l_^_i،(_UA_الحالم، )٤( 
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اعتاد0.مما كثير عن الاستغناء عن ه نفويجاهل المطعومات 

•فقال أهله يعص عند كثير طعام العزيز عبد بن لعمر ئدم 
وتقدمالتقى، صورة ؤيدهب الجوعة د يما هدا راؤيحاك! 

.، وءاةك؟ا،ل فقرك ليوم ذلك قفل 
سيوفرينه والبحث الأكل بتنويع الاهتمام عدم فإن وكيلك 

وطاعة.ذكر في صرفه إلى ماصة بحاحة هو معتكفه في وقتا للمرء 
أكليأوقات جهدي بغاية أقصر رروأنا ت عميل ابن الوفاء أبو قال 

بينهماما لأجل الخز على بالماء وتحسه الكعك صف أختار حتى 
•، أدركهالأ لم أوتسطيرقاتلة مهل١لحة على نوزأ المضغ تفاوت من 

درجواالناس أكثر لأن جلل؛ أمرها وهده ت المخالهلة فضول —٣ 
إنشاءعلى المدرة إلى افتقدوا حتى والخالهلة الأحت٠اع على 

■الرفاق عن بعيدا هم بأنفؤإتمامها الهناعات 
ليعتكفواالمعارف تجمع س ترى ما الاعتكاف في ذلك وصورة 

كانؤإن وهذا . .ما.مسجد في معين مكان أو واحل. مسجد في 
تربويمنظور س راجحة مصالح وجود الناس لعض أحيائا يوعه 

تومراعاتها أمور محرفة بالمرء يحن أنه .إلا دعوي. 

رنم)'أ(.(، ١١٨)ص C الملمين أملام القالم، دار )١( 
،•٣٤رص الأحد.ب، خلل.ون الزمن، تيمة قي وتأملات مواح )٢( 



^حج 

أوأصحابه همة عند العبد همة تقصر الخلهلة كثرة أن منها ثنأ 
ءشار0من أصر العبد على ْءما ت قة/ذبج القيم ابن يقول • دونهم 
بهمالتشبه محي واقفة وهمته قاصر فغلره حشسه؛ وأبناء 

صبححر لحلوا لو حتى ملكوا؛ أين والسلوك ومباهاتهم 
.، يدخل أن لأحب 

أنهفلن فكلما مباشرة؛ الئه يعامل حتى للأنفراد يدعوالمرء فهدا 
.اجتهادا. ازداد مقصر 

منالتقليل إلى يقود مما المزاح كثرة مفلتة الخاكلة أن منها و$ 
كالغيبةالاثام بعض إلى المرء ينجر وأن الهلاءة وزمان مكان هسة 

منجماعة كره ا؛وقد البر• همد ابن قال • • ونحوها والكدب 

التوصلومن العاقبة ذميم من فيه لما المزاح فى الخوض العلماء 
.، الإحاءلأ اد ؤإفالضغائن واستجلاب الأعراض إلى 

أعينعن بعيدا عبادته المرء ليقيم فرصة الاعذكاف أن ومنها ثة 
الربيعرئي ارما قال ماعز بن بكر فعن إخلاصه، ليختبر معارفه 

بالخلهلة.لايتأش وذلك  ١١. . واحدة إلامرة قومه مجد ممملوعافى 
وتضيعوالتْلر الكلام قفول تدعوإلى الخلهلة كثرة أن منها وه 

الهمةالعاوت،)ص'آ؛ا(.)١( 
بهجتالمجالس،)آ/هآْا)٢( 
(.٦١المقرة،)م صفة )٣( 
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صرورة،بغير الجماعات خدمة وانشغالأت النوم قي الوقت من كير 
جوهرمناهضات من ذلك وغير المناجاة، لدة المرء ونمد 

والتطالحالعزلة على ه نفيجاهد أن المرء فعلى • الاعتكاف 
وتدكرلل، الدائمة الرقابة وامتثعار الرم،، معالي إلى الدائم 
يكتس،أخرى بيات اعتكافه من يخرج أن عسى • • الموت فجأة 

فإنهوبعد • وأمتها• ديتها وخدمة الفلاح من أكبر نصيبا لها الله 
لمناعتادته ما كل عن وقطعها النفس تغيير الصعب من ليس 

•عزيمته في وصدق نيته أخلمى 
صلاةيعد العزيز عبد بن عمر ررتولى • عبيد بن المنذر يقول 
,، أ العصر(( في حاله فأنكرت الجمعة 

بالجدالنفي على أخد ذللئ، يصاحب، أن الضروري محن ولكن 
يحدُث،رمةِفج حزم ابن .قال قصورها. محالجه في والحزم 

ماعلى واطلاعي بالرياضة أزل فلم عيوبج، فئ الكاست^ ه نف
الحكماءمن والأفاضل عيهم الله صلوات الأنبياء قالت 

أعانيالنفس، وآداب الأخلاق في والمتقدمين المتأخرين 
.ومنههل٢، بتوفيقه ذلك، أكثر على وجل عز الله أعان حتى مداومته 
بالدون.ترضى لا أبية ونفس عالية همة إلى المرء يحتاج كما 

رقم).؛(.(، ٢٣٢دارالقلم،)ص )١( 
لاينحزم،)ص٣٢(.الأخلأقوألمر، )٢( 



_ئ ±تن±!؛ئ 
البطالة،ليل في الهمة نجم طلع رارذأ ت القيم ابن قال 
ربهاءبتور القلب أرضن أشرمت، العزيمة، ئمر وريقه 

كفرصةالاعتكاف، أيام استغلال إلى المرء يحتاج كدللث، 
الطلوة.الإيجابية 

فلنصالحة رغباته وكانت، الجكم من الإنسان حفظ ومهما 
.، ٢١٠١تح نفرصة كل انتهز إذا إلا وتقوى أحلامه تتحسن 
•اثنين بتحديرين أختم فإش • وأخيرا• 

التيالمحضة الكمالات طلب، من الإنسان يحدر أن الأول؛ 
■الهمة فى انتكاصة يب، ت

يننعأن ءوالخهلل I تةقِفؤ حين الخضر محمد العلامة قال 
غايتهابلؤغ عن بالعجز شعر إذا حتمح، شريفة حصلة إلمحر الرجل 
فيلها ليس التي والتحق؛الaلاJفة حملة، عنها انصرف، البعيدة 

حقؤيقتضيه الحكمة يوافق والدي نصببإ، من الحصالة هذه 
الغاياتإلى همته في يدهب، أن الجماعة معادة في التعاون 

ينفدحبثؤ إلا النهاية دون يقف ولا سعيها لها يعي ثم البعيدة 
محبيلأوفعله ما على للمزيد يهتدي ولا حهدْ 

الفوامم،)صا"ا(.)ا(
.)٨٣( أس، احمد الأخلاق،، )٢( 
)٩٦(.العالة، الهمان )٣( 



رمضانةمحات 1-و 
jXAAj -،

يجهدربما إذ • وزمائا• مكائا الله حرمات تعظيم أهمية I الثاني 
عنالتاج الجانب هدا في بتهاونه الخير يحرم ثم للعلاج المرء 
اسوالأءتياد.طول 

االحرام المسجد في مستلقيا لاكنت ت صلأم ين أبوعبيدالقامم قال 
العبيدا أبا يا ت فقالت العارفات، من وكانت المكية عاتثة فجاءتتى 
والصالحين®العلماء ديوان من محاك ؤإلأ بأدب؛ إلا تجالسه 

واللهالقبول، فيها لما ؤيكتب طاعته على يعيننا أن الله أسأل 
بعد.ومن قبل من لله والحمد أعلم، 

[٥٥)Y/الذب، ثذرات 







رمضانُا،دخول تحرى ١( 
يجوزولا الهلال رؤية في الرصد بآلات الاستعانة تجوز 
المباركرمضان شهر يدم إثبات في الفلكية العلوم على الاعتماد 

سةفي ولا كتابه في لا ذلك، لنا شؤع لم الله لأن الفعلر؛ أو 
برزيةونهايته رممان شهر بدء إنبات لنا ثميع ؤإنما ه نبيه 

الإفطارقي شوال هلال ورؤية الصوم بدء في رمضان شهر هلال 
للناسمواقيت الأهلة وجعل الفهلر عجي لصلاة و١لأحتماع 

صالعادات من شيئا بغيرها يوقت أن لمسلم يجوز فلا وللمج، 
القتلكفارة في والصوم البيت، وحج والأعياد رمضان صوم 
ءسغإثؤد ^٥٠>، ت تعالى الله قال ونحوها، الغلهار وكفارة حظ 
آلأهلإعن تعالى! وقال [ ١٨٠]البقرة: ة)ثثنةيم ألثمر 

ررصومواه! وقال [ ١٨٩]المقرة: وابه إلكايبم< تلائت ى ش 
ثلاثينالعدة فأكمالوا عليكم غم فان لرؤيته وأفهلروا لرقيته 
صحوفي مهللعهم في الهلال ير لم من على يجب ذلك وعلى 

آخرفي غيرهم ير0 لم إن ثلاثين العدة يتموا أن غيم أو 

(.١٩٩;والإفاءرنم)٩ام،)٠ الملمة للحوث انمادة اللجة فادى من )١( 
الم)ايى١<.(،وم١٨١رواءالخاوي)•)٢( 





،٧^١١السحة ٢( 
القرآنقي حاء كما والفر المرض للفطرت المسحة الأعذار 

نفها،على تخاف حاملا المرام تكون أن الأعذار ومن الكريم، 
مرصعاالمرأة تكون أن أيثا الأعذار ومن حنينها، على أو 

الأعذارومن رمحيعها، على أو نفسها، على صامتا إذا تخاف 
مثلهالكة، من معصوم لإنقاذ القطر إلى الإنسان يحتاج أن أشا 

فيهابه محيءلة أماكن بين شخصا أو البحر، في غريئا يجد أن 
وونقذ0،يملر أن حينئذ فله الفهلر، إلى إنقاذ0 في فيحتاج نار، 
الجهادعلى للتقوى الفطر إلى الإنسان احتاج إذا أيما ذالئ، ومن 

النبيلأن له؛ الفئلر إباحة أسباب من ذللت، فإن الله، محبيل في 
غداملاقوالعدو ت الفتح غزوة في لأصحابه ثال، بمة 

وأفهلرللفملر المبيح بب الوحد فإذا فأفطرواْ لكم أنوي والمطر 
أنفدر فإذا اليوم، ذلك بقية اك الإمحيلزمه لا فإنه به الإنسان 
ولومفهلنا يستمر فإنه هلكة من معصوم لإنقاذ أفطر قد شخصا 

اكالإميلزمه فلا الفهلر، له سح بسبب أفهلر لأنه إنقاذه، بعد 
،لالفهلر المثح بالمثب زالت قد اليوم ذلك حرمة لكون حينئذ، 

(.٧٦)U؛/ يقم)٦٦(، ه الخمن صالح الشخ شيالة نتادى من '( 



مفانية1 محات و | تا؛2لإ 

بريءلو المرمى إن I المسألة هذ0 في الرامح بالقول تقول ولهدا 
هدمولو الإمساك، يلومه لا فإنه مم3لنا، وكان النهار أثناء في 

الإمساك،ي لا فإنه ^١ وكان بلدْ إلى المهاد ألماء السافر 
لأنالإمساك؛ يلزمها لا فإنه المهار أثناء في الحائفى طهرت ولو 

فياليوم ذللث، فكان لالمهلر، مبيح __، أفهلروا كلهم هزلاع 
فلافيه، الإفطار الثميع لإباحة صيام؛ حرمة له ليس حقهم 
الإمساك.يلزمهم 



n> احكاء 

صامر١،وعليه مات من حكم ٣( 
غيرمن القضاء من بمش ولم شرعي لعير رمضان قي أفطر من 
التأخيركان إن أما إطعام، ولا عليه قضاء فلا مات حتى منه تقصير 

ثتلما عنه؛ يصوم أن أقربائه لأحد فيسرع مات حش عذر دون مجن 
متفقوليه،؛ صه صام صيام وعليه مات لأمن ت قال أنه ه الني عن 

عرذى.

ء؛ةءإة 

)•ا/(، ٢٠رنم)• والإفاء، الملمة ليحوث الدالمة اللجنة كاري من )١( 
٣٦٨.)

(.١١٤٧وملم)(، ١٩٠٢الخاوي)رواء )٢( 



رمضانيةمحات انق(

صس تذكر ؛(حكم 
سثاثبماطى أو يأكل أو رمضان نهار قي يشرب لئا مرأى من 

لأنعليه؛ إنكاره وجب معمدا أو نامتا الأحرى المقطرات من 
فيمعذورا صاحبه ولوكان مكر الصوم نهار في ذس إظهار 

منالله حرم ما إظهار على ازس يجترئ لا حتى الأمر؛ نفس 
أظهرمن كان ؤإذا الشيان، بدعوى الصيام نهار في المهلرات 

بمه•الني لقول عليه؛ قضاء فلا النسيان دعوى في صادقا ذلك 
أطعمهفإنما صومه فليتم شرب أو فأكل صائم وهو ني ْمن 

.صحته ذلي متفق ومظْا، الاله 

المقيمينبين المقطرات تعاطي يظهر أن له ليس المسافر وهكذا 
يتعاطيهيتهم لا حش بذلك يستتر أن عليه بل حاله، يعرفون لا الذين 

الكفاروهكذا ذلك، على غيره يجرؤ لا وحش عاليه، الله حرم ما 
٠J مداالمسلمين؛ بين ونحوهما والشرب الأكل إظهار من نحون

شعاترإظهار من ممنوعون ولأنهم الأمر، هذا في التساهل لباب 
•التوفيق ولي والله المسلمين. بين اياطل دينهم 

ءوءإو ءإو 

•)ها/آ"هآ( ، ٧( ٠ ) رنم ياز همدالزيزين الشخ سماحة فتاوى ٌن ا ١ ' 
(.١١٥٥وملم)١(،  ٩٣٣الخاوي)رواه ;٢( 



رمماتيتأحكام 

الصومعليهما ثق إذا والمرصع الحامل إفطار ٥( 
وهكذاالمريض، حكم الصوم عليها يشق التي الحامل حكم 

اللهلمول ويعميان؛ تمهلران الصوم عليها ثق إذا المرصع 
أدكثاٍّية قدء ثمي عقر أو ثوبما يفان ووش ت بحال 

أنإلى ه النص أصحاب بعض وذهب [ ١٨٠؛: ]١١٨تثره 
حكمحكمهما لأن الأول؛ والصواب فقعل. الإطعام عليهما 

وممايعارصه. دليل ولا القضاء وجوب الأصل لأن المريض؛ 
النيعن . الكمي، مالك بن أنس رداه ما ذلك على يدل 
الصلاةوشطر الصوم المائر عن وصع الل ءإن ت قال نه أه 

بإسنادوالنساويأآ، أحمد إمام رواء والرضعا< الحبلى وعن 
تمهلرانالصوم حكم في كالمافر أنهما على فدل ٠ حن 

فيهيشاركه لا بالمسافر يختص حكم فهو القمر أما وتقضيان. 
التتوفيق.وبالله ركعتين. الرباعية صلاة وهو أحد 

AfU/\o)سثاوىسطحتاشخبوسمينيازهرقإ)؛1(، )١( 
نم)ئ؛ا>بم؛(واص)ْ؛ّآأ(.)٢( 



رمضايةمحات لقء

فيالفطر ٦( 
عزالله لقول ؛ ؛، JUSله يستحب بل الفهلر، فاله أوسافر مرض من 
أكتاٍّين شد؟ سعر ءق آد نوبما >؛ ١٤٥٠ت وحل 
هَيم
احرلإ

أنيكره كما رحمه أن؛وش يحب اش ®إن • ه الشي وقول 
يثقالمريخي يكون أن بشرط ٠ أحمد رواه معميته١٠ تؤتى 

يعتبرلا لأنه الفهلر؛ له فليس عاليه يثق لم إذا أما الصوم، عاليه 
٠معذورا 

عليهيشق لم ؤإن السفر في الفطر له يستحب، أنه هر فالصواب 
نمرعلى أو مريثا كال ومي ت وتعالى سبحانه الله لقول الصوم؛ 

يقعلرونكانوا هت وأصحابه ه الني ولأن أحر؛ أيام مى قعده 
فيصام ه الني لأن عليه؛ حرج فلا صام ومن فر. الفي 

تفقال ذلك، عن الأسلمى عمرو بن حمزة وسأله وأفهلر، الفر 
التوفيق.ولي والله * ةأفهلرا، شثت ؤإن فصم مشت، ررإن 

(.٢٣٤/١٥تخصسسينازصي)٣٦(،)
(.٠٦٠٠)برتم: )٢( 
(.١٨٨٩لم)وم(، ١٨٠٧الخاري)رئاء )٣( 





رمضانيةمحات ُ |
كتإ

،١١يستطيع!^،؛لا الأوي المريض ٨( 
همين:إلى يقم المريض 

الطارئةالأمراض ذوي مثل بروم يرجى مريض الأول: المم 
تعالى؛الله هال كما حكمه فهدا منها، يشفى أن يرجى التي 

وعلأر آباي مى شد؟ سمر عقر أؤ يلإ ماث 
إلح؛و ثح ئثن متكؤ ةل>ثام ؤدبة أك؛ث 

أنولا عليه يس لتائثرزه، 'محتن إن مقم ثن ثثؤمؤإ وآن 
هلْفي المرسمر به استمر أنه هدر فإذا يصوم، ثم البرء ينتفلر 

إنماالله لأن شيء؛ عاليه ليس فإنه يشفى أن قبل ومات الحال، 
فهوإدراكها، هبل مات وقد أخر أيام في القضاء عاليه أوجب 
عنه.يقضى لا رمضان يدخل أن قبل شعبان في يموت كالذي 

مرضمثل للإنمان ملازما المرض يكون أن الثاني: المم 
وماالمكر ومريقى الكلى، ومرض — يالله والمياذ — المرطان 

المريضانفكاك يرجى لا التي اللازمة الأمراض من أشبهها 
كلعن يطعم أن ؤيلزمه رمضان، في صاحبها يفعلر فهدم منها، 

يفملرانالصيام بمليقان لا اللذين والكسرة كالكبير مكينا يوم 

)U؛/AU(.)٦٨(، رقم ه اكمن صالح ص قضين اوي هس 



•تعالى قوله القرآن من ذلك ودليل مكينا يوم كل عن ويهلعمان 
أريىمث "محب َقما أيبام ءئهًقم محب ءاثؤأ  ٧١

٠^٢محك ص ثمدددمؤ أثاثا . ثثمن لت1آلإ هجأ ين 
بجمثمأل:أ-ثك دمث أر آباي قذ هءثْ سم عق آد يه-ا 

الذينعلى الأمر أول في هذا فكان يتكا(ةه. ءا٠تام 
اللهقال كما له خير الصيام ولكن مكين، ؤلعام فدية يطيقونه 
فيهفكان ثلئززه، 'محن إن لطم -ضر ثثؤمؤإ ^وآن ت تعالى 

قولهفي عينا الصيام وجب ثم والإطعام، الصيام بين التخيير 
ثاساء؛اهدى مد آنزل ءئ • تعالى 
وشظمتة ١^ م؛تةأ ثني متن ؤألمثاؤ آلهدث من ربتهنت 
أقثيمد قثث أكتثاب ئ شده مثر عق آو توبمسا ءء٤ان 
٥٥١ألمدة رلقءكLوأ ألتتز حكم يمحيتث تثُ آقنر مقم 
الإطعامتعالى الله فجعل ث[تأطم هدم ثا صل 
الصيام،تعين ثم الأمر أول في هذا ؤإما هذا إما للصيام، عديلا 

بعده،ما ولا رمضان وت لا الصيام من الإنسان يتمكن لم فإذا 
وهوللميام معادلا الئه جعله الذي العديل، إلى رجحنا 

منالكير وعلى مرصه، المستمر المريض على فيجتإ الإطعام، 
يومكل عن يطعموا أن الصوم عن عجزوا إذا وأنثى ذكر 

الإطعام،هذا الفقراء إلى يدع بان بتمليك إطعاما سواء مكينا، 



n رمضانيةمحات
—ئ — 

كمافيعشيهم النهر أيام بعدد يدعومساكن بالدعوة الإءلاام أوكان 
مكيناثلاثين بمجمع صار ك؛ر حين ينعل تههي مالك بن أنس كان 

الهر٠صوم عن دلأ دللث، فكون محعهم 
زواله،يرص ءلارىء مرض ت قسمان المرض أن ذلك وحلاصة 

ؤيقضى.الله يعافيه حش بمنظر فهذا 
مكنا.يوم كل عن يطعم فهدا ملازم ومرض 



n•مائة 1 احكاء 

بالصيام^الصبيان أمر ٩( 
كانكما أءلاةوه، إذا يانميام يبلغوا لم الذين انمبيان يؤمر 
علىالعالم أهل نص وقد يصبيانهم، ذلك يفعلون ,همحني الصحابة 

أنأحل من ياكوم، انمغار من عليه ولاية له من يأمر الولي أن 
حتىنفوسهم في الإسلام أصول وتتهلح ويألفوه، عليه يتمرنوا 

فإنهميضرهم أو عليهم يثق كان إذا ولكن • لهم لكلغريزة تكون 
الاياءبعض يفعلها مسألة على هنا أنبه ؤإننى بذلك، يلزمون لا 
كانما خلافه على انميام من صبيانهم منغ وهي الأمهامت، أو 

اثمبيانهزلأء يمنعون أنهم يدعون يفعلون. الصحابة 
أمرهمالصبيان رحمة أن والحقيقة عليهم، ؤإشفاقا بهم رحمة 

بلاهازا فإن لها؛ وتأليفهم عليها، وتعويدهم الإسلام، بثراغ 
هالنبي عن ثت وقد • الرعاية وتمام التربية حن من ثلثا 

والديرعيت4«. عن ومقول بيته أمل في ولع الرجل ارإن قوله: 
منعليهم الله ولاهم لمن بالنسبة الأمور أولياء على يبغي 
أمروابما يأمروهم وأن فيهم، تعالى الله يتقوا أن وانمغار الأهل 

الإسلام,سراغ من به يأمروهم أن 

؛<(.Ur)، (A/\Uرنم)ص الخمن مالح شلأالشخ فادى من 
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