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دمس

م.مدمه

ونستغفره،وستسه، نحمده، لله الحمد إن 
سيئاتومن أنفسنا، شرور من بالله ونعوذ 

ومنله، مقيل فلا الله يهده من أعمالنا، 
اللهإلا إله لا أن وأشهد لص. هادى فلا يضلل 
عيدهمحمدا أن وأشهد له، شريلث، لا وحده 

ونصحالأمانة، وأدى الرساله، بلغ ورسوله، 
أتاهحتى جهاده حق الله فى وجاهد الأمه، 

اJيقين.
تعالى،الله كتاب الحديث اصدق فان ■' بعد اما 

الأمور،وشر ه محمد هدى الهدى وحير 
بدعةوكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها 

النارفى ضلالة وكل ضلالة 
بعد؛اما تم 
هوبابالله ذكر الحرين الحائر العبد ايها فيا 

،^،١٥١التي الأولى البصيرة هى تلك ل الفرج 
تثياهدان ولك ١ الورقات هذه يدي بين 

أولافاخرج ل شئت إن بنفممك الرقراق شعاعها  ئنقز ي لتم ُنذست 
بممْوالحل [ ١ • ١ الكبمف: ] ه سمعا م-تظيعلأ لا قاؤإ ذيا 

%أش؛ آقق أز قنث لإ كان ثنن فًفننح، ذه ة ن اؤ 
[. ٣٧ت،; ] ى تهٍت 



مقدمة

b:Uسي! ،؛Lu ثم )١، سك! وألق ،! UJiفابمظ 
إمشاهدة الة الرسهذه كلمات 

الثهعند محن كلاما القرآن أيان لتلقى ~ أولا ~ استعد 
١^^٧؛;ب 

ينتصب. اش رسول هذا النور•• مشرق إلى انظر ثم 
عنبلاعا الموة كلمات يلقي ومربيا، معلما إماما يديك بين 

اوأضن النوة، مجالس بادب فتأدب اش! 
لهافخذ البدء، كلمات تلك أبصرإ.. ثم وتدبر! اقرأ 

منوتكون الحضور، تستطع حتى والتفكر؛ للتدبر فتره الأن 
المبمريزأ

اش:إلى المير قصة محنا فلشدأ جاهرا كث فإذا 
الليلدفتي بتن دورتها ز نجرى كم، الأرض إلى انظر 
الأخيرة!محطتها إلى ير نوالنهار، 

باجلهامحدود عمرك محلوعا! لا كرها مسافرون هنا نحن 
موعدولا انقللاقها، توقيت بيدك ليس رحلة الرحلة! هو 

هلواحدة! اثاتية ولا ير الإيقان، بيدك وليس وصولها.. 
حتماغاربة الأرض الدوران؟... عن الأرض إيقانا تستلجع 

ألإضينالها ؤ فنامل! تنيرك! يلا راحل والعمر صاح! يا 

القلية،المشاهدة يضن مما الشامل؛ الكامل الإنصات الع: إلقاء ( ١ر 
الله.بحول! بيانه سيانى كما 



'مقدمة 

[.٦ الانشقاق: ] ه ملشه َةوحا رأى إق َكاؤح إقك 
اخارب؛ن!لقاء ؤإما ١^؛^؛ لقاء قاما 

تختارأن لك ولكن لك! اخيار لا راحل أث نمم، 
أىالدركات! ومهاوي الدرجات معارج ب؛ن ما الانجاه، 

فالأرضأ الغلي العالم وطريق العلوي، العالم طريق بتن ما 
إلىالاتجاه حول َن السعيد ثإمما وغروب، شروق بتن تدور 

منيتحول مر الؤإذا ٠ الخميلء الخلود ا حيالنور، مشرق 
نافحالنور، طريق ذللئ، باش! عفلم أس إلى مظلمة وحشة 

ألثنوتضّ ألله ؤ هوت ^ممل أبصرا نم وتدبر، عتنيك، 
الاتجاه!تحديد على أولا ناحرص ا.  ٣٠ض: ل ه ئإلازص 
وثلاثةأبوابها، تدخل أساب بثلاثة فكون مالوكم أما 
حيالها!تقطع موالع 

امحة،وتدوق التقرب، ى الدخول فهي؛ الأساب قاما 
علىا'لآخيرة ومحعنتها لعض، وميالة وبعضها الولاية. ِا ثطال
يحب،،أن إلا تقرب ش كان فا الأعلى! الفردوس باب 
للمحبوبكان وما محبونا، يكون أن إلا للمحث، كان رما 
لوليهالحصين اش حصن يتتم، وهنالك وليا! يكون أن إلا 

—ويلة! يا — بالأذك، قضية من وناييدا، تسديدا انحبوب، 
القدمي،الولاية حديث خلاصة ^J؛v اJهالكين! من كان 

فال:تعالى اش إن قال عنربه، ه الض يرويه الذي 



مقدمة؛

عديالئ وما؛تقرب بالخرب! آذنته فقد وليا لي عادى محن 
إل،يتقرب عدى يزال ومحا عليه، افترضت مما إل، أحب بشيء 

به،يسمع الذي ممغه كث أحسته فإذا أجد؛ جم بالوافل 
بمشيالخي ورجله بها، يقلش الم ويده به، يصر الذي وبمنه 

را/« ،! uJlpVامصاذني وكن لأعطنه، سألي ؤإن بها، 
منهم؛لتكون امحة؟ تتذوق وكيف تتمرب؟ كيف أما 
قمةى الرسالة، بهذه الرحلة خهلوات ممتابعة رهان ميانه 

_LJ،!الله، إلى التعرف 

وفتنةالنفس، فتنة فآن؛ ثلايئ، إلى تشدك فحال الواغ أما 
الشهوات،تزججها أهواء فللتمس الزمان، وفتة اإشيه؛ان، 

ظلماثوللزمجان الله! بذكر إلا ئحئس لا وسوسه وللشيطان 
الشيطان!إليه وموس ومما الهوتمء، من عتد مما الإنسان؛ بها بجوء 

ىئك بقى فهل رهيب؛ خصوص الزمان هذا ولفان 
وردمحا على انحن؟ وتواتر !،، ۶٥١١تتابع زمان الأن نمس أننا 
كقطعفق الماص يدي بق تكون  ١١ه: الله رّول قول في 

وميكافرا! ومي محزمنا فيها الرجل يصح الظلم! الأيل 
،.٢١(( الدليا من بمرض دينهم أقوام ييع كافرا! يمح وب 

وبأسمائها،ياعيانها ض أطلت قد أته ى شك ض وهل 

رواه( ١ ) 
(.٢٩ ٩٣رنم) الخاعع، صحيح ي الألباني وصخحه اكرعدي، رواه )٢، 





مقدمةأ

علىتهطل وهي كيف كهذه؟ ض من يجو إذل قس 
وحله!أصابك ءطُه، يصبك لم إن الطر؟ كهطول اناس 

منحتى بل جانب، من أصابك عز؛ من يصبك لم ؤإن 
والاحمحاط!الاحتراز ى بالغت مهما أمقل! 

وضة(، القراء ) وضة (، الأحلاص ) نتنة مثل ومن 
الذيالني حديث ى مذكورة وكلها (، لدهيناء ا) 

فذكر. الله رسول عند نعوذا كنا قال; عمر ابن رواه 
ممال،، ١١الأحلأس فتة ذكر حتى ذكرها، ز فاكتر القس، 
فربهي ه نال: الأحلأس؟ ضة وما الله! رمول يا قائل: 

سرجل قدمي نحت س ذحثها الثراء فتة نم وحزب! 
ثمالتقون. أوليائي ؤإمما مى! وليس محي أته يزعم يني، أهل 

فتةثم ،، ٣١ضلع على كزرك رجل على اياس يمفللح 

والخيل،الإل! مي، الركوبة الدواب لاس وهو حلس، جمع الأحلأس: ( ١) 
كرةعن كائن الحديث هذا م وهر اائحال(. نحت، يوضع مما ونحوها، 
والغاتذن!الجيوش 

الناصتر ألها ها والقمري وينرغيم. الماص تنؤ ما هي المثرا،; ( ٢) 
بالله؛والعياذ عظيم، شر إلى بذللت، تتدرجهم هي ؤإمما حقيقة، لا بظاهرها 

والضلع؛مقعدته، محن الجلوس عليه يكون مما ان الأنمؤخر هو الورك؛ )٣( 
يصطلحونواثنا!، حرب بمد العالم نر الماص أن والقمري المدر. عظم هو 

كنايةكالضلع؛ أعرج كرسي ءا5، يجئ، ص، لحاكم يخمعرا أن ءل5، 
عليهيقلب ■حتي، نليلأ، إلا الماص أمن يدوم لا ثبدللئا الاماثم،، شائ،؛ مض 

اأخرى مرة القس ضطلق بعضهم، 





مقدمة؛

أنواعهبشتى الامتعمار، مراحل كتعاقب تماما جديدأ غزو 
الخديثالتارخ مجن الأخيرة القرون ى ومجستوياته، وصنوفه 

١^؛لهده 
عرفتهمجا أسوأ عن اليوم الشيهلان عبقرية يثمتق ثم 

أخصن؛ وصربها الشعوب، اختراق ي الفازا من البشرية 
هدامجثل دفع يسهل فلا هويتها! جوهر وفى؛ حمانحها، 

واجماعئا،ثقافئا، الشاملة؛ ( العولية ) لفته البلاء؛ 
زالرسول. قال وليلك ثءسكرياا وتقنيا، واقتصاديا، 

بمسحءادتا انفضت، قبل فإذا ه ت الذكورة الدهئماء وصف 
8.كافنا! ومي >سا فتها الرجل 

ىالناس افتراق إلى ~ المطاف هية ي - يودكا وهدا 
إلىأي: واصحن، ( ثشطاطى ) إلى الاّلامجى، العالم 

إلىالماس يصير حتى ء الحديث: نمى ى كما طاستين. 
إممانلا نفاق رفسءلاط فيه، نفاق لا إممان مءلاط فسهلاطن: 

.الله رسول قال ذلك؟ بمد لمون الميتفئر فماذا 8 فيه! 
هنالدجال فانتفلروا ذاكم كان فإذا ٠ الحديث: هية ى مجيتا 

بصائرهم!الءان غشي الدين يراه لا ما ذلك 8 غده! أوس يومه 
اللهعلى التمرد وجرائم والاثام، الذنوب ( زفت ) هو والران: 

ل■؛لا ؤ تعالى: فوله في بحانه الحق ذكره مما العفليم، العلى 
الذينأما ،. ١١[ ١ t الطفف؛ن: ز ه َكاوأ ئا مبمم عق نان 

قلٍّ؛ي نكتت خطط؛ أخطا إذا العبد إن t ذلك: محان م التي. ونال )١( 





مقدمةأ

الدين،نيم كل من فجرده الأوطان! احتلال ئل الإنسان 
العصرهدا فنة إن اإعاال^نإ لرب الخضوع مشاعر كل ومن 

الخربإعلان زمان هدا الله! على التمرد الإنسان تصنع 
شديد؟رباني غضب غير الإنسان بمثلر فما الله! على 

لييانهو ؤإمما لذاتها، ليس الفان عن ههنا حدشا أن إلا 
يسألونالصحابة بعض كان فقد محنها. امحرج ٠^؛:>، 
يسالبعضهم وكان منه، ليتزودوا الخير عن ه الثه رسول 

عننسال أن زمانا ى والفقه يدركه! أن مخافه الشر عن 
ىموجود الحقيقة ى وهو الشر! من ينجى الذي الخير 

الناسكان قال; ه اليمان بن حذيفة فحن م؛نا. ااتهجان 
الشر؛عن أساله وكنت، الخير، عن ث.. الش رسول يسألون 
جاهليةى كنا إنا الله! رسول يا فقلت،؛ يدركني! أن مخافه 
سر؟من الخير هذا بعد فهل الخير، بهذا الله فجاءنا وفر، 
قال:حير؟ من الشر ذللن، بمد وهل قلت: ((. نعم را نال: 

بمريهدون قوم رر قال؛ لحنه؟ وما قلت: « لحى! وفه عم ن »
منالخير ذللث، بحد فهل قلته: ء وتنكر! هنهم مرق هدئي، 

إليهاأجابهم من جهنم، أبواب إلى دءاْ نعم، را قال: نر؟ 
همرر فقال: لنا! صفهم الله! رسول يا قلت،: (( فيلأ! قذفوه 

إنتأمرني فما قلته: {( بألمتا! وتكلمون جلدتا، من 
((ؤإمامهم! السلمين جماعة تلزم رر قال: ذلل!،؟ أدركني 

تللئ،فاعتزل رر قال: إمام؟ ولا جماعة لهم كن لم "فان ت،: قال





متيمة؛

[• ٧٩ب0■' آل ] ه يرمون كنتم ويما ألبمب ئعيوة كنتم 
•أبشروا• ٠ الله رمرل قال والهلاك، النجاة نضية وز 

tاش؟ رسول وأنى الله إلا إله لا أن ممهدون ألس أبشروا.. 
ؤزفه- حئل أي: - تجن، القرآن هذا فإن ء قال: بلى، نالوا: 

ولنننضلوا، لن فإنكم به، فتمشكرا بائيكم، وؤلرفه الله، بيد 
،.٠١١ أبدا! بمده تهلكوا 

هذاند/ حاقك! تعالى الئه إن الخيرازإ... أيها يا 
علىرب، ذلك وممقتضى مجدمزاإ تكن ولم خلهلئ، إ ط؛ 

تعالىلله أدين، اذا نا الخالقة حق هو ؛! tjiapحؤ ذمتلث، 
-إنمازإ كل - ان الإنطى الذي الزال هو ذلك ت؟ 

الله!إلى التعرف مسيرة لمدأ إليه؛ يرجع أن 
(،ملئا جعللئ،) تعالى أنه ذاءسار اللم؛ أيها أنن، أما 
حملتبادرإلى, أن إلا عليكر فما وأرم؛ أعظم أخرى نعمة وتاJالئا 
ويلهمأيا المران، عن فيه الناس تخلى زمان ى القرآن، رسالة 

الّكهاءاالصماء الفتة زمان الزمان، هال.ا آ ذكر ) هو هذا 
كثتزاالله الذام!ن من كون أن عى ظ/! ثم دذ/إ 

رالذا/اتإ

مصنفه،ي ئسة وابنأيي ثعه، ي رال-هتي صمحه م حان ابن رواْ )١( 
الأوا؛يوصححه افد. من زالمتخب حمد بن وهمد الحم، ي واللجراني 

لماجهااسحة،رُم)آاب(.ميجانمارم،باواض، 
ْاأ\ه-/ْآآ؛م(.) بتاريخ جديدة يمه الرائد، محيالرحن دبن 





'غيمت'

صر؛وأ~ اش ناء إن — الله نامي ،! jvaJIيأتنا حتى الثه 
وذلكالعهد ذلك مغيرين. ولا ميدلن لا ؛ joljمدبرين، لا 

ميئاقه.

الفصولعلى ثورية ~ الرسالة ،uJ، جاءت محا ومن 
التاية:

وميثانه.العهد تاصياى ز الأول: القمل 
الدكر.عهد ى والثاني: 
والقيام.القرآن عهد ى الثاك: 

البلاغ.عهد ز والرابع: 
الأذكار.من امحار ز الخاص: تم 

إلهوالهادي للخم الوفق والله 
الزيترنة:بمكناة ركتجه 

الأنصاريالحسن بن فريد 
ولوالديهله وغفر ص، اش عنا الخزرجي، 

الثانيريع ّت ٢ ١ ) الأحد المقت، ر؛—-اتر 
-أم(.لمآ؛اه-آآ/ا'/'ا'









الأول:======^^=====؛=اص  ٢٤

فنيومجاهدئ. مرابطة الإصلاح إلى الصلاح من القلة وأن 
لنالإصلاح ونمي صلاح، إلى للتحول كاف غم الملاح 

تحزمها،عزمت من لك بد لا ولكن إصلاح! أي علمه يترتب 
علهنمهد الله، مع سومه وم؛ثاق، نفك، على تقطعه وعهد 

الذينالوتن، وصالح اث نفعليه ونمهد ه، الله 
المعنىوهل-ا نترت. إذا ويماعيونك ين،، نإذا يذكرونك 

اللهرسوله وستة الله كتاب ي متاصل 
ىالأء٠ال^ جلائل من كثيرا بان يفيد المموص فاسقراء 

زربمة يكون ممتئاق، وتوثق عهد، على سني كائن، الإصلأم 
كليتهى ه نففالدين نقصا! ثإما بعد وفاء قاما المسالم، عش 

محمداوأن الله، إلا إله لا أن بإقراره لم الميوثقه عهد، 
ياحذ. الله رسول كان فقد محا ومن الله رسول 
•فروا أو نسوا، إذا بدلك ويذكرهم الناس، من والمواثيق العهود 

•غيره على يشترطه لم ما ذلل؛، ز بعمهم على اشترط ورمما 
ةالت٥$؛،، الله عبد بن جرير عن عليه; المتفق الخدين، ز كما 

والنصحالزكاة، ؤإيتاء الصلاة، إقام على الله. رسول بايعت، 
أنهصحيح، بتد واليلراني لأحمد رواية ش . ٢١١مسلم لكل 
إنيالكعبة فورب، « لم! ملكل والمح ٠ علغ: فاشترط قال: 
٢.ر اجمهآن! ناصح لكم 
U؛*.•طق )١( 

صحيح.بمد والطبراني أحمد رواه ( ٢ ؤ 



٠٢ ومثال العهد تأصل م

بايعتمنيء أي على ه■' الأكوع ابن لسلمة ونل 
صيغةوله ، ٢١'ا،لوت! على قال الحديبية؟ يوم الله رمول 
هسلمة عن محي، أبي بن يزيد عن وهي: أمحث،' أخرى 

حففلما الشجرة، ظل إلى عدك تم المي. بابملم، نال: 
بايعتند قلت: قال: I بايع؟ ألا الأكوع ابن يا ا نال: الناس 

[يزيد: قال ] الثانية. نابمته ٠ وأيضا! ٠ قال: الله! رمول يا 
يوعئد؟تJايمن كنتم نيء أي على لم، مأبا يا له• فقلت 

>ا،.اؤلوت! على قال: 

االحرب ز الفرار هوعدم إنما احرت على بال?يعة والقمري 
زالبيعة باب ) ترجمة: ي الجهاد، كتاب ل البخاري لقول 

جاءوقد (. الموت على بعضهم وقال يمررا، لا أن الحرب 
يومرأيتتكب لقد قال: ه، يسار بن معقل حديث ني مفسرا 

أغصانهامن غمحئا رافع وأنا الناس، بجائع م والني الشجرة 
الموتعلى نبايعه لم قال: مائة. عثرة اربع ونحن رامه، عن 

اللععبد حديت وز '"آ،. نفر لا أن على بايعتاه ولكن 
.٢٤'الصم على بايعهم ل نال: . ععر ابن 

منالأكوع بن ملمة قصده لما نفير هو إمما ذللث وكل 
كماالخدينتن بتن تعارض ولا الموت، على ه الممحب بايع أنه 

حجر-ابن قال، 

لم.مرواه )٣( عب. •تنق ( ٢٤١)
المحاوى•رواه )٤( 



الأول:ا'أ===^^^=========اكل 

هوكما - ُرة من أكثر ه البي بايع من وجد وليلك 
الأولىاليعة تكون — وغرها المذكورة الأحاديث ق ظاهر 

الأعمال.جلائل بعض على بعدها ويكون الإسلام، محعة هي 
الك•ع عهد إبرام اإثانىُ ايض هذا على بالييعة المقصود ؤإنما 
الذيالخدسة يوم ي كما مؤقتا كان مواء معتز عمل على 

مسلم.لكل النصح لمج كما دائئا أو الصلح، إلى آل 
الشةبيعة ر الأنصار مجن عه اللمه رصول أخذ وفد 
المهاجرينومحن محنهم وأخي (، الثانية العمة بيعة و) ( الأولى 

تعالى:قوله نيها نزل التي الخدبجية، يوم ( الرضوان يعة ب) 
أك>_رآمحت يبادعومحلك< المؤعن\أىا عن آس ؤصؤك ثد ئؤ 

همبما ا ئتt٠وآتيهم مز ألثك-تئ ،أزل ثلومم ؤا محا ^٠٢ 
المسّامينمجن يأحد الئه رسول وكان [.  ١٨الفتح؛ ]
اداجرينأحاد من . أخدها وقد (. الإسلام عة حم) 

الفتحملمة ومن الطلقاء، من أخذها كما وجموعهم، 
رجالاونساء.لما؛ معليه وفد محن كل ومن عموما، 

امتحاننص الثه جعلها التي هى هده الإسلام، بيعة ر ث 
مىنوكانت الممتحنة، سورة ى جاء كما ألهاجرات، 

.؟iJi]٥١ آي؛ قلإ؛ا ؤ تعارت قوله وذلك (، اء التعة جب) 
ولاتة ولا سبما ؛أم ئئرمحنلا آن عق ث؛نثلق آلهمنث 

أيد;إى؛لإ ينرينم يثهقن آخت ولا أزقدس بمئلن ولا 



٧٢ وميثاقه العهد تاصيل ى

أثم1ن ؤأسثغز عننذ ثتِ،رف ؤر ممدنك ولا ظهأ 
[.١٢المتحا: ] ه قيم عمئ آثم إة 

علىعلامات الإسلام أركان بعض . المي جعل ئم 
العهد ١١مثلان الصلاة ى فقال نقضه. وعدم العهد استمرار 

،.١١(( الصلاة! وينهم يمما الذي 
جلالمولى ألزم فقد وعهدا، مثائا الدين كان هتا ومحن 

تعالى!فقال به، واثقهم الدى بالميثاق والأنيياء الرسل وعلا 
رمأىنإب؛قلم مج رثن وينك يثثثم أشم محن فدثا -أإد ثؤ 

ألمني.ه(لمثل ؤظا. يقئا نهم وأغاJدا أق ؤصش 
كما[. ٨ ٧، الأ-ءزاب: ] أيعا؛< عاوابا ؤأعد ينفهم عن 
أقيينعه وآدًفزوا ؤ تعالى؛ فمال المسلمين أمة يه ألزم 

وأدموأول1نت\ سعنا ئكم إذ يدء و١دع٠٢ أثمى وميقمع ْلبمؤ 
هوقال [. ٧ اسة: ز ه أشوور دان قليت أثن إن \س 

الل ٣ يتئ إوقم أعهد أؤ ؤ أجمعين،؛ الناس مدكزا 
ساأءثدوإي، يأن . فيق عدو ع إيم أكظن يعتدمحإ 
ىالأمة هده وخاطب [.  ٦.١١، ] 4 قنتسز يت  بمرء

وصححهثريدة، عن والحاكم حيان وابن والشاثي والترمذي أحمد رواه ( ١ ) 
ضD الحديث: وضة (. ٤١ ٤٣) رقم اكغيرا الخاٌع صحيح م الأياثي 

ؤإتماالاعمماد، كفر هنا باهفر القصود ليس أن علم وتد أ كمر فقد تركها 
الكفار.لأعمال المشابه العصيان من ضرب هر الذي العملي، الكفر 



===========^^^==صالأول: ٢٨

َلكدنث>المهن إل ألعيب ؤآزمإ ؤ تعالى؛ فقال خصوصها 
[.٣٤ص: ه] تنمث• 

دأل.نؤ وعلا؛ جل فقال والئاق العهد مص من وذم 
أليب! آثم أنر م! رسلميث مثتي، بمد ئ آث صهد نثنول 

ه^١^ منء ريثم أممتنه ثإ اوؤق ي، رنسدرث يوصل 
هت؛قال إصرائتل• ض هلاك ب كان فل،لك [. ٢٠لرء،ن: ا ]

قمحسهئزبثم وجعلتا تقهم مثثهم شمم ثا ئؤ 
4يء، يكريا ثْلابثا - دموا -ووء ماكاص ألة==قإن ةز'ؤث 

الأىلة;ما[.ز

أبوابمن عقلتم باب العهد؛ محيئاق أو الئاق، أو العهد 
إليهوالسم الدعوة، مدارج عن ومدرج عموما، الك إلى التوبة 
وعدمخصوصا. والإصلاح الصلاح مراب همر تعالى 

يكونتله الاه، باب عن الشرود إلى يموده به اللم اكتراث 
١مدأرج أول، هو فالعهد ااح.لحينأ من  ومبتدألكتن،  ١١

العالتن.رب إلى السائرين منازل 

كتايا:ز كله ذلك معالم انحب أيها للث جمعت ولقد 
فبسطا(١ الملريق لأيات إبصار نحو القرآنية، الة الرّلاغ ب) 

زوقواعدْ، بادلته موصلا متدرجا، تربويا، منهجا فيه لك 

كلى بك نخرج ولم اش رمول ومنة الك كتاب 
منراياه  ١٠على بالضرورة؛ الدين محن المعلوم عن ذلك 



٩٢ ■======ت^^تتت====^^^==ي ومثال العهد تآصحل م

علميالشرعية، الأولويات لمزان رعى ومن تربوية، منهجثة 
وا،لكان.الزمان ى الدين مناط يقتضيه محا 

الوايأت،أصحاب بها يسترثد مختصرة رسالة وهذه 
الث،،ذكر عن يتقى ذا ومن اكهايات. أصحاب ويذكرها 

رصاه؟تحصيل إلى والسير 

ل؛عثةنعلا تجردت إن النور، لطريق امحب أيها لك بد فلا 
تربطكونولته عملية أوراد من القرآني؛ و١رلأغ التجديد 
الأنبياءكان كما تماما لعهدك. وفاءك وترسخ مميئاقك، 

العاملونهم أولئاك ثإنما الجيدون. والربانيون والصديقون، 
الناسز فهم وكفى؛ القائلون وأما الأمة. بهم تنممع الدين 
السيل!كغثاء غثاء ولكنهم الحمى، كعد 

للتاس،بصاثز آية؛ آية بالقرآن الله رمول نمثا وكما 
تنطلقأن غزمتلث تحققت إذا عليك وجب للءا،لين؛ وهدى 

وئتصر،تتبصر آيةآية! التجديد بعثة ي القرآن، ومجن بالقرآن، 
ىفهلريه حركه البوة أحلاق وتترجم وتغرق، وتتعرف 
دستورهاالعظيم والقرآن مقرها، المسجد يكون حركه الجتمع؛ 

جهادها.الخير إلى والدعو، ونالدها، رمزها والرّول 
االانتماءات وأنر القلمان، صيق عن بعيدا 

ذكرنا.كما بالضرورة الدين من المعلوم من هو ذلك ؤإنما 
أحدتفهل القرآن، لرسالة التربوي الويل أماس هو وذلك 



الأول:النمل ^^====^^============== ٣ ٠

كمافمط تعرن4 أنك ؛،؟,؛، jiljL•،عله وعقدت عهدك عليه 
أنأم ؤ الأمد؟ عليهم طال إذا "يابهم، الكتب أهل ؛عرف 
ولاآلي يذ زد وما آس لذًًكم محيم محثع أن ءائوأ لف:ث 

ثثتآلامي عي ثلاد مز ين ألكنب أورأ '^^؛؛1 بمحم_أ 
إنانعللق، ذلك [.  ١٦الخد.د: ] ه شدزت مثم ويو ئلوم 
المؤنقؤإمما المميض، الصالحض سيل نملك أل فعلا أردت 

الله.وثقه مجن 





الأول:؟"ا======^^===ص=^ص 

أصحابهوهم (إ النتوية انمة ) حمفوا الذين معه وإنما 
انحجلتزأإخوانه من بمهم ثم 

اكلمت ;عدها لك لتقول المسرة؛ الأية هذه اقرأ 
قظإو آثدآئ •ثه7 ر؛كبم أس ثنوو محني ؤ تعارت قال 

وهزنأأش ين محلا تم0 نجدل رئ ر>يلم يمنأ وخالأ 
آلئقؤؤط مثأهم د-لش ال-ءجومح أر ثذ يميهم ف سماهم 

ئآمحثوئثآسثثإئ ثاررم سظثهز لعج َكج ألإنجل ذ وثامر 
١٣٠١،أئن آثه يبمد أثكئار جم ذعئ ألنغع بمحب سرقي•، هق 

1. ٢٩الفتح: ] ه عقلينا رثحمل يزف متمم آلننيمحت ؤععلوأ 
ؤت عبارة بتدبرك حص ثم أولا؛ كلها الأية تدر 

(!الئيتى ) ض ( المرية المعئة ) أهل إنهم ه.. تته 
إذن:فهم معنى. على الدالة العلامة الئيماء: أو والتميمي، 
الجودإأثر محن الرصى علامة أصحاب الربانيون، 

عاصرهفقد الدنيوبق، العاصرة هى ههنا إ المعية ولمننا) 
ليسلكن معه؛ المنافقون وكان والمنافما'ث، الكفار من كثير 

ولذلكالربانيون! ا معه ر ؤإنما الأتباعيق! الموية المعية تمعني 

بهسأم، م( هم وإخوانه؛ أبمئا• إخوانه الأية ُعكا محا دخل 
قوله:٠وذك الصادقتن! من وكان محْ، ولم أمته. من 

ألناالله، رسول يا قالوا: « إخواني! لمت أني ددمحن، وء 





٣!

لبلاغاتاستجابة نبيه نة وببكتابه ستسمن وزهتا، 
ذلكإلى الدخول باب وأما بامرها. وثياما العقليم، القرآن 
يلي:كما هر ذلك وبيان وأقوال• فهوأعمال وتحقيما؛ تطبيما 



















٣٤ الذكر ي ى

ليوممحرج ثن ءادم بج، ثى ره لني و1د ؤ تحارت قال 
يمحأآت ثين؟ ؛ك قالوأرإعؤب .ِآلت آشم ْثآ 

وقال[.  ١٧٢]الأعراف: ب ثيهن ندا ص حئ! إنا أكنتن ؤأ 
ينثدؤألا ل ءادم يتئ إوقم آقهن أنز ؤ <سحانه; 
صتيئ٠^١ أ-ءثلموتي ؤأن ه يى عدر لآر إقي ؛فظن 

^نcjسثه].س٨َ\^[.
ُكز،ولم ( ^١ ) إلا كله الدين يكن، لم ادض وبهيا 

الذيالأول،، بالعهد تدكٍتا (؛ تذكتزا ) إلا الرسل مهمة 
الغيبءعالم من القسي الوجود ى آدم بني على اش أخذه 
-رسول أي - الرسول يكن لم أيئا العني وبهذا 

لوبباّه نحمد تحالى قال وليلك (1 ،ذكزا ) إلا 
[٠ ٢١الغاشة: ر ه مدحفر أتت اثها كئألإ ؤ هدات الحصر 

وطبيعتهوجودهم، حقيقة يتذكرون عندما والناس 
مدارجعم خالقهم إلى العودة ى يشرعون الابملائية؛ 

يغؤ0فلا الحقيقة؛ هذه يذكر الذي هو الحق فالمؤمن الدين. 

بهذهيتقوى المميية عند إنه بل المصة؛ تزلزله ولا الرخاء، 
وتلكالبدء. كان منه الذي الغيب عالم إلى العودة ت الحقيقة 

وقوعصد تقال التي زحزن؛<، إقب زيا ف انا ؤ كلمة: هي 
ثذوم، وألجؤع آئدف نن يثيء ؤ قك؛ قال اللأء. 

كثهمادآ أرن @ أهبويج دببي والقرب أ'لأمنل 



اكاتي:النمل ===^=====^===== ٤ ٤

تنصوئ عير أولتك @ >مل -راقي وري ,ؤ اغ ،لوأ ثسه 
[.١  ٠٧ِ ١ ْ ْ الغر؛: ] ب آلتهكJون و\وؤ\ك ونيته رنه؛إ 

أحص،ممى الشرع ني ( الذم ) لفظ يطلق ند لكن 
اللسانية،أو التولية، العبادات من ؤس المي نرعي ما به نيقصد 

تبيحا،لسانه، بها ويحرك اليومية، أوراده ي العبد يرددها التي 
سقمما ~ ا،لراد وهو ذإلث،. ونحو وتكبيرا، وتهليلا، وتحميدا، 

الخليلالصحابي رواه نيما ه، الله رسول قول من ~ إيراده 
شرائعإن الله رسول يا ت نال رجلا أن ؛؛، ٥٤١بر بن الله عيد 

قال;به! أتشبث، ء بثي فاجمرني علي؛ كثرت ند الإسلام 
«.الله! ذم س رطنا س يزال لا » 

الذيالكلي انمي ص يخرج لا الخاص انمي هدا أن إلا 
الدينمناط هي التي الكرتم،، الإ؟انية الحقيقة تذم به يراد 

فوفليفةوألوهيته؛ ربوبيته ى الله توحيد إلى والراجعة كله، 
النص،ي الإيمان معنى نجديد هي الخاص المعنى، بهذا الذم 

أهلمحن ■كون حتى ومرانه؛ ؟دارجم ورقتتها ورسيخها، 
،.١١والكونية القرآنية الايات ز الحقانق ومشاهدة البصائر، 

بالمثاهدات،القول ى يخلو أن عقيدم؛ صغت الذي للسلم يجوز لا ( ١ ) 
حجبيكشف الذكر بان يعتمدون كالذين ا العقيدة أصول يخالف بما 

أهلترهات عن الموروثات من نهذا انحنوظ! اللوح ز ليقرأ للإنسان الغيب 
حقيقةألا على امحققون العارفون أجمع وقد الشعلحات. وأباطيل الخرافات، 

:ؤإنما الصحيحةأ العقيدة بضرابط منضيقا الشريعة، مشكاة عن صدر ما إلا 



٠٤ ===^ت============ الذ/ عهد ى

ءلأيزالسرطاسوملخهفيسثاص;
ن؛- تدل ء يزال لا )ا نمارة الاستمرار، على دال ء اش ذكر 

ؤإنمابدوامه. وتحكم عليه، لحك ما بماء على — العربية 
إ؛انهابعد - مولاها إلى ميرها ز القس لأن ذلك؛ قال. 

تغفل؛قد أو الوحشة، تمسها أو وتفتر، تمل فد - وصلاحها 
لهايجدد دائم ندكير إلى نحتاج وتمهلرب؛ وتضل نشرد 
يتحالى نوله هنا وس أحوالها؛ تملئن حتى ويزكه؛ إممانها 
يدكيئلؤبهر رةل_ثإرا ءامنإ أؤ؛و( ؤ العجبمة• اللعليفة الأية هده 
[. ٢٨الرس: ز ه الثلوب قثث أم يبصقر آلا آم 

أحدفلا والقدر. والقضاء المب ديوان نهر امحفوظ اللوح وأما الله• وقعه من لموفق ا= 
تامحلةامان ونواطح معلوما! وحثا جاء ما إلا فيه، يقرأ أته عليا زعم الأنيياء من 

-ريقبميى ه ألا لا م ؤ : سه. يخاف ته سحا قال عتم! جدل ؛كل 
[،.٠ ]ض:ب c ه أي؛ تةإإفيةا2إئ ألا اثنت;لا لم % أق 

ثلؤ أيما: ونال [، ١  ٧١] ي أي ئز ل؛ئإقئأ ٥ ع)؛ رن! ؤ بحانه: ونال 
[ ٦٥النمل: ز ب سمى أثاذ .تتيأ ^١ أثأ إلا السن إ'نييى ألثتثت ق من بمئر لا 

الذيناللائكة أقلام صوت سع أنه ذلك محن هي الم، عن ثنت ما وغاية 
نتدالخديث. به صح ما مدا ض؛ رم سمع نعم انحفونل! اللوح م يتسخون 

مريقف أسع بمري ظهرت حى م مج » قال: ه أنه الخاوي أخرح 
مجحمدعليه يطاغ لم ما على .ي محمد أمة من أحد يطاع أن فعجتا ٠. الأقلام 
ثمودقمأ فاترأ الشرة؟ دعوى مجن غلوا أكثر م عريضة؛ دعوى هدْ ألت شه! 

موالقرآن الكون حقائق تصر غاته قاتما ومشاهدته المؤمن كشوفات وأما تض! 
ولكنالوجدان؛ وتعمر القلب مملا عفلمى! حقيقة بها وكنى المبممع. وش النفس 

•(  ٣٧]ق: ب نهة رنو ألثخ آنز أز قث لم '،ذ س يؤ 
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يذكرهلا والذي ربه يذكر الذي فز رر ه: المي وقول 
.٢١)(( والت!

واستحضار:حضور إذن: فالدكر 

متتلأ.عابدا تعالى الله يدي بئن القلب حضور فالخضور: 

الأذكارمن المارات الروح،لماصد ^،١٠؛ والاستحقار: 
الكون؛ق مشاهدها وتتبع النفس، ز آثارها ( jvJjوالأيأت، 

(:الإحسان ) عن الض. حديث معتى وذللث وتدبرا. تفكرا 
رما( يراك! فهو تراه تكن لم فإن تراه، كانك الله تمد أن  ١١

موصولغير بلسان المارات وترجع الايات، >وحيد أما 
لغالب،تدكئ! يكن لم ذكرإن وما الفائدْ. عدم نمل بالقلب؛ 
تمركيف وتئاهد؟ إذن ماذا نتذكر المقاصد؟ وشارد العاني، 

النميرمقلمابقة من بد لا انمي! له ى بالكلمات تلقي وأنت، 
ذكر!فلا ؤإلأ للتفكير؛ 

بأوليتعالى الله مماهم من أحوال تثاهد أن وللث 
جثدببموعل ويعيدا يبمنثا أثت يدثرون أل؛بما ُؤ الألباب. 

ُظلأ٥^١ ثل،ئث، 4؛1 رنا وأ'لآدنيا آلثءوت م ة ربمًقرون 
[.١٩١عمران؛ آل ز ^ ألتار عداب، فقنا ،.سحنتلثإ 
وذهنيتاوكر لسان اثنان: واردان له انحب المد قلب ذإلئا 

فكلالكون؛ ملء المشاهدات توافد له تنفتح معا وبه«ا ؛تئفكرإ 

،,^iuمتفق ( ٢ ) للخارى. واللفظ عله، متفق ( ١ ) 
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فضائيه،سفينة هى اللسان على تشاب الدكر عن كالمة 
واخرات،الأفلاك ملأ عر الرحمن، إلى عروجا تحملك 
والفضاءات!المدارات من الطبقات، تلو الهلبقات باك نخترق 
إوالملكوت الملك رياض ي الذاكرين! ساحة بها فاعظم 
حيح،اكرآن، مجالس أهمية تحضر إذن؛ هنا 

فاسلكوالتدبر؛ التفكر منهج تلقي ى والمدارسة الذاكرة 
وتعلمالبصاثر، مدرسة وادخل ااربانيين، الذاكرين مجلس 

التهليل،أو التسبيح، مجن واحدة كلمة إن تتذكرا كيف 
تيعدأخرى، فضاءات ى بك تلقي بأن لكفيلة التكبير؛ أو 

هذاوتدبر الضوئية؛ ؟لأيتن الأرصى كوكب عن 
وتلاوةمحالى الله يذكر وعلتك رر الُجيبت المثري الحديث 
راآ،(( الأرض ش وذكرك المماء، ى روحك فإنه القرآن؛ 
اJهللق.ثم صاح يا الذكر سنيتة فاركّا 

~بالهوامش أوردناه مجا تقرأ أن أيقنا بك يحسن ثم 
المنة،الأيات فضل ى ه، المبي عن تاصيل من - أسفله 

الموسيساعد ما حير ص فهر اختاره، النبوية الأذكار وصيغ 
عبارة.كل عند الذكر مجقاصد استحضار على 

وذلكبدايات. — شئت إن "" الإشارات هذه ى ولك 

حديثانظر الألٍاتي، وحسنه ه. الخيري سمد أُي عن أحمد رواه ( ١ ) 
الجامع.صحيح (م  ٢٠٣٤رنم) 
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قسينتعلى ولنجعله للذكر. تطيقي لك متئن أجل من 
بالقرأنالأشغال كشة محان ى وص ماني، ذكر الأول; 

•نهجبيان وص ؛وي، ذكر والثاني: (. ذكرا ) باعتارء 
تعالى.الله ذكر ى نية الالصيغ مع التعامل 





■صِ،ص:

بمنهجالقرآن حد أض 
لقش(ار 

اليوم،امأن بملون الدين الناس أولئك هم كثيرون 
مخلفة.وأغراض أشكال على الإجمال، على له يتمعون أو 

القرآن!( بملقى ) قليل،نهم ولكن 
كانؤإمما تاقاْإ ش حقيقة الذكر ثمار القرآن يو;ى ؤإمما 
يؤكؤ مارت تال ربه• من القرآن ظقى ه الك رسول 

[•٦ ١^ ] ه يم ه دون ثن قلى 
قط!بملوه لمن وليم يحلقاه، لن معروفا القرآن يزال ولا 

زإئال محمد اواكستانى الشاعر كلمات وأجمل أدق وما 
ه:قال إذ هذا! 

يايالطور فوق النور تحلي 
سنا؟يطور الكليي مي فهل 

اللهقول ي كما عموما. الاستقبال هو اللغة: ى والتلقي 
آسمةنظقلأ أصت أكج تثبجأ ي ؤ ت٠الى: 

.٢١١[ ١ ٣. الأوٍاء: ] ه وثروث ًكثتِ أدى يرققمُ ،ثiا 

(.لخي ) مادة: اراغب، مغردات ز مفصلا ذلك انظر إ ١ 
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علإما للوحي؛ القلب استقبال فهو القرآن: تلقي وأما 
علىهز، للرسول بالمنة الشأن هو كما الموءة، سل 
د-نين ألئن؛ادنث لثلى ؤؤك ؤ ت تعالى اش قول ز ما نحو 
بهذاالقرآن عليه اش ألقى إذ [. ١ المل: ] ه ىمِ عي 

إةؤ ت٠رالىت قوله من الأصمهاني الراغب فقره كما ايى! 
إلىإثارة ) ;أقبمب: فال [ ٠ الزر: ] ه ملأ  ٠٥عفش نُ 

راد( والوحي؛ النبوة س حم ما 
القلبامشال بمض: ( القرآن تلقي ) يكون أن ؤإما 
الذكر.ميل على للرحى 

علىالتلقي بمهح القرآن أخذ موس كل في عام وهو 
حياةتنبعث به الذي هو الهج فذلك الله. بحول بعد سنييته ما 

الرحمن،لدن مجن ( روحا ) القرآن أنئذ تتلقى لأنها القلوب؛ 
مادركا َكث ما آنا نى نيحا إقك أننآ ؤ؛؛،؛■'لك تعالى• قال 

بمادث؛مذ ^٠ ش يه، ثيدمح، مثل ثئتة وء آلإنذ نلإ أتيخث 
[.٠٢الشورى: ] ه منتقيي صمط إق لإدئ وإئك 

واستماعاتلاوة القرآن مع يتعامل المسلم أن ذلك وبيان 
علماءوق فقد (١ إنزال ) أنه ممهل وليس (، تنزيل ) أنه على 

الإنزال:أن اعتبار على (؛ الإنزال و) ( التتريل ) بئن القرآن 
ماءالإلى تعالى الله لدن س القرآن نزول س ونع ما هو 

(.لقي ) مائة: الفردان، )١( 
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تعالى:قوله ي كما القدر. ليلة ي حمل ما وهو الدنيا، 
سحانه؛وقوله [، ١ القدرت ] ه آلئدو ثلت ي، أنزكت او\ ُؤ 
[.٣ )،: ،JU] ه نثثكإ تئن ؤ، أنزته نا إؤ 

علىالناص، ي القرآن نزول س وقع ما فهر اكز!ل؛ وأما 
وهووامحمع. النفس قضايا تعالج التاريخ، ي معينة وقاع 

مفرقاأي (؛ منجما ) القرآن نزول ممعنى العلماي قمده ما 
تلك،أو الأفة هده لتعالج الحاجة عند تنزل آيات على 

الإنسان،بناء عملية ى ذاك، أو الحكم هدا لتومس أو 
يالوحي تنزل فترة طيلة امتمرت التي الوجدان، وعمران 
النبوي.الإسلامي اختمع 

هحر ؤ سبحانه؛ قوله ز مثلا كور المن. هو وذلك 
مثافي:انا يلف;انم كقت 0 أقيئ ١^، مذ ;زإ 
[٣١ — ١ فصلت: ] ه ينشؤل إمو؟ي 

سبحانهالله ذكر وقد آيات. آيات، القرآن تفريق ت فالتنزيل 
تعالى:فوله مجن الإسراء، محورة ي واضح، بشكل معا المعنيآث 

ره*»اوامحيذيل. ٌتيل إلا أنسقك رمآ رل رإاس آنزكه إ'لإا وؤ 
[١٠ > ٦ ١، • ْ ]الإ.ما،: نني_لأ وركه 2ؤو عقر ؛>، ٥٢و لئمأم همته 

ءالإنزال ء بتن الفرق ) الأصفهاني: الراغب قال هنا ومن 
يختصالتنزيل أن والملائكة: القرآن وصم، ي ا( التنزيل ٠ و 

أخرى.بعد ومرة مفرقا، إنزاله إليه يثير الذي بالوضع 







هه الذكر يهد م

موطنعلى الآ؛ات نزلت أن ما فمجرد [.  ٢٣لأعراف: ا ل
نكانتوالأشواق؛ الخوارح بها نطقت حتى نله؛ من الحاجة 

أولبهذا ه؛ آدم وكان إ القيامة يوم إر حلئا التوبة له 
(:التلقي ) سل على التوبة كلمات أخذه وذللث التوابتن! 

'كنت؛؛إرم ثن ءادم محآ ثؤ 
اش.نان أ وأنصت اسع إذن؛ القران ■>أ ضيما 
يفانلث القرآن، مشاهد بوجدانلث وادخل أنت! يخاطيلث 

عينلا مجا المشاهد من ترى حيث هناك إ الرحمن صيانة 
بشرأقل_، على خطر ولا سمعت، أذن ولا رأت، 
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عتعاولهم، مفارق — تعالى ~ أنه بوجدانك تشم خلقه، 
العظمةآيات كثاهدة يكون ااعاُي هده وامتحضار عنهم. 

الصنع.دنة ى الجال وكمال، لخلق، اى 
الشاهدةعند ذهنلئ، زكر الحلق! معنى جيدا تامل 
^اكان كيف وأبصرت القلية! ا،لطالعة وعند البصرية، 

بعالم إلى الشهادة عالم من الممتد العظيم؟ الكون 
b^،ودم، لحم إلى آدم جم ي المحا تحول كيف أبمر 
ويشعر،ويحس ويمر، بمدوق بالحياة! ينبض جم 

إلخ•وئاما••• ويخاف وينتهي، ويحن ومحكي، ويضحك 
إلىالعدم تحول وكيف نيءإ إلى اللأنيء تحلل كف أبصر 

الكبير!الكون كتاب ي الكايات حروف انرأ وجود! 
•[ ١ الماست ز ه ن؛ق ادى رك آسبم أهمأ ؤ اقرأ!••• 

تنتهيلا عفلمى، كونية رحلة منلث يقتضي وهذ-ا 
زترحل للفضاءات! الروحي التتبع على نا-رتلئ، بانتهاء إلا 

الأجراموطبقات الكون، مدارات لتشاهد الوجود 
العوالمبروحك تشاهد القلب، بعتن وتبصر والسماوات... 

شيء.كل حالق، إنه هل-ا! كل حالق إنه الله؛ وتذكر الأحرتم، 
مجيل;له ليس إنه جميعا. عنهم متعال جميعا، نونهم إنه 

الخلق،معجزة تلك وكيف؟ هن-ا كل خلق أنى الله! سبحان 
سبحانالله، سبحان الله، سبحان فقل; العقول؛ محيرة وتلك 
الله!سبحان جدد; ثم التقى، ينهي حتى الله... 
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كيفذلك بعد وأبصر [٠  ١٣٨!؟نعام; ز ؛، ؛نئرمحينح رجؤم 
صبمح، وحده ص الرزاق؟ الأك مولاهم الخمع يترزق 

وحدهم بمع، وحده هو يعش، وحده هو يرزق، وحده 
الكونبأمر يقوم (، القيوم الحي ) هو مميت، وحده هو يحي، 

شيءيتحرك لا وتقديرا. ثإماتة، ؤإحياء، حلما، الكون؛ كل 
قالبإذنه! إلا ~ صغر أو دق مهما — لكون اى 
ألإؤ م، ؤتتثر هو إب تنلمها لا آلي مثاخ هني، يؤ 

ممسذ ث َولأ س 1^■ ين;;ئت ثنثل ثن١  ٣٥
ويدبر[، ١٠٩لأنمام: ] ه كف؛-jy ؤ، إلا ولا،لي، م ولا أهم، 

(.القيوم اسمه) وذلك نيءأ عن قيء يشغله لا شي! كل 
واحدكل ويعطي الواحد، الزمان ز سأله خليقته ونحن 

زمانيحمره لا وا،لكان؛ الزمان فوق تعالى وهو مألته! 
وعلا،جل محيط، شيء بكل هو بل مكان. يحتمله ولا 

والمكان!الزمان خالق هو سبحانه 

أخرى،مرة العوالم على ومر مولاها! إلى ائفلق اظؤ،! ثم 
عاواشيء كل عن تعار الك! مبحان وقل ذلك، كل وشاهد 

التسبيحبعبارة نملق من كل ليس الطريق! رفيق يا أخي كبيرا• 
الله!ّئح الله! سئح الله! نئح الله!... سبمح ئد 

ومضةومضاته، محن وومحضة بيح، القلمعان من لمعة تلك 
عتن!تدركه أن قل انتهى ئم هنا صرب برقا أثر من أقل 
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الكون؛رب لتنزيه كونية رحلة بيح القيكون وكما 
ربلشكر كونثة رحلت ( لله الحمد ر التحميد يكون كيلك 
لتوحيدكونية رحلة ( الله إلا إله لا ) التهليل ويكون الكون، 

لتعفليمكونية رحلة ( أكم الله ) النكير ويكون الكون، رب 
جلةولكل راكها، عيارة لكل ولكن الكون! رب 

إنواقرأ الله! فاذكر وحمالها؛ ذوقها نعمة ولكل مشاهدها، 
وأ'لآرنيأك4ؤت حأل ل إن ؤ تعالى؛ الله قول نئن، 

يؤونأزل @ ألأنف لأول 'لأنت ;اوافي ١^ نائم 
ألتئزتش ة ومًقررة جنوببم وء ويعودا مننا آثه 

ب*'ناي _؛J_، ثننا سحتنك تظلا هتذا كلقث ما رثنا وأ'لأرني 
[.اا'>*؟ا،لآلءماذ،:

اللهبذكر وءايلئ، ء العجيب،! البوي الحدين، إيراد وص 
فيوذكرك الماء، ش ررحلئ، فانه القرآن؛ وتلاوة ممالى 

ويذكر؟يقرأ ممن نعلا أنتخ هل وتدبر: فانظر ء الأرض؟ 
محيالعمر وهدا تنتظر؟ ماذا ثإذن بعد؟ تبدأ لم أنك أم 
أحدا!ينتظر لا 



وي\ذذؤ.■

تبصرة؛

؛،كر١١بمجلس في 

لهمخصص بمجالس يكون أن يحن الدكر ى الدخول 
كثيرةأحاديث ى له السنة لشهادة أفضل، فدلك ابمداء، 
بمنحها؛ذكر سمح، وقد (، الذكر *-جالس ) فضل ي وردت 
لكنأجمعين. •محهم الله رصي الصحابة عن فعله ولتواتر 

كانمخصّص، مجلس بغير الإنسان فيه يدخل أن ممكن 
قرآن'م، أوراده، بملأوة المسافات فتقطع مسافزا يكون 

وئصدام^ثا أثت يدوون آكم؛ا ؤ هث: قال وليلك أذكار. أو 
سق» حدث ورد ئمما [  ١٩١ب: ]آو ه جندبهم ومل 

ى~ مرة مجن أكثر به الاصتشهاد محس الذي ~ أ( اكردون 
ىمعه كانوا الذين للصحابة السمي قاله ففد محمره 
كان1؛^؛،: هريرة أبي عن للحدث لم مرواية ففي سفر• 

لهيقال جبل على فمر مكة، ُلريرأ ى يستر ه الله رسول 
قالوا;8 اكردرن! سق جمدان، محيا سيروا، )١ فقال: جئدان. 

كنزا،الئه الذمون » قال: الله؟ رّول يا المفندون وما 
8.والذاكراتا 

منفيه ورد ما لكثرة قهلعا؛ أفضل له الجلوس أن إلا 
ومنالملائكة. اجتماع فضل مجن به اخص ولما نصوص، 

أيصا.إيران■، سبق الذي ااد.كر، ملائكة حدت ذللث أشهر 
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الأذكار!كتاب ى ~ 'عالي اش رحمه ~ الزوي الإُام قال 
وقدأهله حلق ي الخلوس يستحب كما أنه علم ار 

لممصحيح ي ورويتا ( )...ذلك على الأدلة تظاهرت 
منحلقة على الله. رسول حرج قال: أنه ه معاوية عن 

اللهنذكر جلنا قالوا! (( أجلسكم؟ ما )I ممال! أصحابه 
قال!علينا، يه ثس للإسلام هدانا ما على ونحميه تعالى 

ناأجلما والله، نالوا! 8 ذاك؟ إلا أجلسكم ها لله أء 
أتانيولكنه لكم، تهمة أستحلفكم لم إني أما رر قال: ذاك، إلا 

.٢١١( 8 الملائكة! بكم ياهي محالى الله أن فامحرني جريل 
صّوتكممد أن وللاذكار للقرآن القراءة عد ويحن هن.ا، 

مصاحبةمن ذكرنا ما على بنّاك تتض حتى مدا؛ بالحروف 
ه،الله رسول عند القراءة سنة ى الثابت وهو لليكر. الفكر 

هالله رسول أن ه مالك بن أس الجليل الصحابي أحبر ممد 
علىحائيته ى ندى، القال ،. ١ بالقرآن صرته ممد كان 

الصالحةالحروف يطيل أتما 8 مدا صوته ممد ء قوله! ز المائي! 
،.٣١بمذكر( وتذكيرمن المدبروالمفكر، على بها يتض 

المقاصدمشاهدة وأما الذكر، لْلائف محن عاير محليف ذلك 

كتم.ابن دار اخامسة، ط. الأذكار: هتاب المسف؛ثق مقدمت من )١( 
وصححهأنس. ءث والحاكم ماجه وابن اني والنأحمد رواْ )٢( 
الجامع.صحيح ي ( ُا ' ١ ٣ ) رنم حديث انغلر 

(بالقراءة المرن مد باب ) اش اكسن على المدى حاشة )٣( 
١)رقم حديث  ٠ ٠٨ .)





تبصرة

وأذلكواآيات الصحيحة والسنة القرآن من تختار أن لك 
اشإلى خلاله من لك تيوميا، وردا لك تكون سوية، 

الإممان،نداوة على يدوم حتى نلك به وتعهد تعالى، 
الخلال؛ذي الله إلى التعرنا بمدارج الترى على بها وبمتعثن 

الرحمن؛بنور إفرائا نزداد 
ذلك،مجن مختارات ~ انحب أيها ~ لك ■جمعنا وند 

بهواشتغل ه الله رسول عن إليه الإرشاد صح مما 
وأمرار.أحوال به لهم نكانن، عليهم، الله رضوان الصحابة 

إنفاعتمد0 الرسالة. هد0 من الخامس الفصل مضمون وهو 

يفوتكأن احذ.ر لكن صحيحة. وسس أيان هو فإنما شقت، 
فتفوتك— قبل شرحتاه كما — ( التلقي منهج ) ب الله ذكر 
يكونلا ؤإذن بوية؛ عبارة ث.قرآنية آية كل من الحكمة أنوار 

أبصر!ثم فتدبر ^/٠ الدكر ؤإنما أرا نلك على للذم 



اكنلةِك

القرآنمبمد في 
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حقيقةبدلك وكفى الخلال. ذي الله كلام العظيم القرآن 
انمينيه يؤجر الذي وحده هو ، . الله وكلام ا عظمى 

خيرولا حرئا! حرئا حروفه؛ من يتلوه ما بعدد تلاوته؛ على 
القرآن!هجر فيمن 

محن،١٠-،حرقا قرأ من )ر ذللث: ى الله. رسول يقول 
؛٠ألم ؤ أقرل لا أمقالها، بمفر والخسة حسنة، فله اش 

قام^؛١ ء حرف! ومم حرف، ولأم حرف، ألف لكن جرف، 
الله.بحول سترى كما اخر! ميزان له كان الليل من به 

نتلوهلو عجيب، رباني وكنز لطيفا، مر القرآن هدا إن 
الكونعته ولأبمرت عجتا! فيه لرأيت تلاوته؛ حق صاح يا 

حلاصتهاوهو كلها، ماوية الالكتيا جاُع فهو جميعا! 
معانيمن ا ال ر تقتضيه مما غ، الكتاب، ) فهر الكاملة. 

ذلك© المِ ؤ القرْت صورة فاتحة ي ه قال الاستغراق. 
صمالذي الأشمل، الأكمل أي ا،ز[، الغرة: ]ألكنب؛،

أهليدركه مجا الأسرار من ذللثؤ وى الكتب. كل دفتيه بتن 
لهموتتضح سس، لهم فتنجلي القرآن، يقرؤون إذ الصائر 
حديث،ى قس الله رسول قال حقائق• ويشاهدون معالم، 

الهلرل،السع التوراة مكان أعهليث ١) عجي—،: حما عجه—،، 
الثاني،الإنجل مكان وأعيت، الص، الزبور مكان وأعطيت 
آنقل تحقق حما؟ القرآن تقرأ فهل . ٢١١(( بالمفصل وفضلت 

=حديث اطر الأياني، وصححه مننه، ى واليهئي رراْ ( ١ ) 





والتئامالقرآن عهد ز

تبصيره!
اصأوقات في 

يمسلا الموس لكن الأوقات، لكل هو امأن أن شك لا 
جعلوتد كيف وعاداته, عباداته ذلك ز مواء ارنجالأ. حياته 

١^٠^هل َ؛ئق آلثأزت  ٤١ؤ أوتاتا؟ زاضه علما ١^- 
الحقإرشاد كان هنا وص [. ١ ٣• اء: اي] ه ءذ كتنثا 
خاصجمال ذات باعتبارها بعنها، أوقات إلى الذاكرين عيادء 

كما~ والصالحين الأنبياء أوقات كانت وقد والذكر، للعبادة، 
الليل.ثم والعشي الغداة بين توزع ~ الله كتاب ر جاء 

عنهاتختار أن لك لكن جميعا. الأرقات لتلك هو والقرآن 
بعض،س أفضل طغا وبعضها وأحوالك, فلرونك حسّيا 

الأذكار؛بوني نهارك بدأت كنت فان الله. بحول سترى كما 
بليل.أو اء، حمالقرآن ورد نجعل أن نلك 

خاصذوق له ~ ال؛كور كقرآن ~ وبكزْ المساء فرآن إن 
'هقال الله. كتاب ز كما المفئدين، الذاكرين عند 

سآنجهر ودون وجثه محثعأ ؤ( ;أك■ آدؤ نؤ 
[,٢ > ْ الأراف: ز ه أكيي من دم ولأ ثأ'لآنحافي الثدو 

وبدايته.النهار أول أتم، المباح، س البكور هو فالغدر 
والتفسير:اللغة كنميط ى كما وهو أصيل. مفردْ: والاصال، 
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آخرسويعات فهو (. الغروب إلى العصر ض محا قت ور 
وشأشعتها، وتهدأ الشمس، حر بجرد حسن، النهار، 

أجملمن كان ولدللئ، وممتد. الفللأل وتهلول أضواؤها، 
المهار.أوقات 
الأبجياءزاد فهو اء، المزاد عن الساثر أحي لك غى فلا 

فياويدكز ميع أن أثث أذن مت ل ؤ هث: قال إ شن  ٠١٦٥١١؛
ي،>!لا بئال © ثإلأتاق يا لم بمج أنقت 

تملببجما ثامن آلزقُإ ر1ئآء ألصا>ث نوي آس دؤ ن ءج 
ونيدئمما ثنى آس ِل؛منآأم © ألئاؤث فه 
[. ٣٨-  ٣٦اكور: ] ؛< جام، يغم ئثلأ تن يعق ؤأثع قنؤ، تن 

تتجلىص داود الله بجي محعجرة كان الوقن، ^ا وى 
معهوتردد للذكر، الطيور إليه نجتمع حيث، ذكره؛ جلس مى 

أ'لأثويا يائي صدئا ؤآدؤ ُؤ ؛ سحاjaقال، التسحات! الخبال 
©رألإئرا3، إلثي بيني معم لبجاد سميا إئا . آ،د، إيدو 
j■مار وقال [■  ١٩-  ١٧ص: ] ؛١< لإب ه- لإ ثوأ حمه 
معهٍأؤي، تء>بال ضلا ينا دارئد ءابثا ؤكد ؤ أ؛بمات ذالئ١ 

واواورب;سحيإ أوبي؛ وُعنى [• ١ > سأ: ] ه -؛^ ^١٥١
التسبيحوتردد معه ترجع كان فهي والترديد، الترجيع 
كالتوبةالأوبة لأن بالمدى؛ لا الله، من تسخينا بوعيها؛ 

منهاعجتبة، أصرار فيه وفت الأصيل أو فالعشي ومعنى. وزيا 



١٧ =========^=== والمام امآن عيد م

الواحدش الإنسان غير من الكاثنات سجود وقت أنه 
ثإلأتي،آلثتنتي 4 س مند وِس ؤ تعالى: اش يمول القهار. 

ْا[.]الرءد:؛<رآ'لآنمافي الغدؤ وظتلآم زئمأ ْلزثا 
اللهوجه يريدون الذين اخلص؛ن الذاكرين ونتا أنه ومنها 

يدعوزكثاك؛ن مع سك وضو ؤ تعالى: قال وحده• تعالى 
ردعنير عساك ثد ولا تنهم أريدرث ثأدسي آلندوء ربهم 
ؤأئح^؛١ عن هثة, _j؛Ll من نيغ ولا ألينا ١^٠٠٧ زيثه 
[.٢٨الكهف: ] ه هعا أمر، ؤا>تا هميتم 

ذ١كئاالله كاب تتلو اء يالمقرآنية جلة إذن للث اجعل 
علىرست، ما على العظم، القرآن من وردك مها اقرأ متدبرا. 

للقرأنختمتك دورة ب والأجراء، الأحزاب ُن لنا نف
عملكظرونا صا على يوما، أربعتن كل أو نهر، كل 

بمازلهم،القرآن بختم يحفلون الصحابة كان وند وأعمالك. 
جمعالقرآن حتم إذا كان ه مالك بن أس أن ثابت، فعن 
،.١١لهم فدعا وولده أهله 

—أنها الختم مدة ضبّط الخدين، ى ورد وند 
قولوذلك يوما، وأربعثن نهر بتن مجا ~ الأحسن على 

(الترأن ختم س الدعا، باب ) ز الزواند بمجمع الهص أورده ( ١ ) 
رقمالخدين، الزوائد: ُجمع ثغايت،. ورجاله الطماني رواه رقال،ت 

؛.١١٧١٣)
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ثثآلجع ثحب ثونب، عق ثآنتثنل ثايدر 
منفز،نيم ألثتلحنت وثملؤأ  ١٣٠١٠اقون أثن يعد رقآر أط 

الخمالهدا يمر لن سجتا [. ٢٩الغتح: ل ه عظيما وثبمإ 
انطلق!ُد والسر أحي يا تطئ كيف عجتا إ بالركب يلتحق ولا 

منازلعبر أذلخوا شل الرحال، ندوا ممن العزائم أهل أما 
1 \الك موأناروا ديارالحيب! ى\و 'م JUi القرآن،قار

الخوفيحدوهم ومجودا، ركوعا الرحمن إلى مسافرين 
الساشن!المفردين من يكونوا ألا أو الواصلن، من يكونوا ألا 

بالأسيفيض حدين، ي يمنهم . المصهلفي قال 
مالعةإن ألا المنزل! بلغ أدلج ومن أذلج، خاف من ه والجمال: 

السرهو والإدلاج: ،، ١١ء الجة اش سالخة إن ألا غالية! اش 
والمقصودالفللمة. وهى الدلخة: من اليلى، الفر أو بليل، 
الفرمعنى من فيه لما بالإدلاج؛ نبجه الليل، محام طعا 

اش.إلى السر محاءات ى القس وتحليق الروحي، 
منجرءا فاحى صادقا؛ تن، كنإن الحب! السالك أيها فيا 
فوسهلهتستطع لم ثإن الأخير، ثالثه وخاصة بالقران! ليلك 

الأصيلونت لمح أفضل ذللئ، وكل قاوله! تستطع لم ثإن 
•؛ءءر•V، وز ١^• أد 

ا٢ ٢ ٢ ؤ رنم انظرحديثر وصححه والحاكم. الترمذي رواه )١( 
الجامع.حيح صى 



فيءهدمآدواكام=====^^^^^^=هب

المح>لأةأعن مجردا تلاوته من حم بالقرآن الصلاة ثم 
الأحر؛ى أعفلم كاث النانلة بصلاة الإنسان احتلى وكلما 

بمصوذلك نمتها. حيث من الفريضة درجة تلغ حتى 
تشدعجيب حديث وهو عه.؛ الله رسول حديث 
الماسيراه لا حيث تطوعا الرجل صلاة » ه: قال الرحال! 

.٢١١(( وعشرين! حمتا الماس اعئ على صلاته مدل 

معللخلوة أصمن لأنه بليل؛ كله القرآن وزد يحسن ولذ.لك 
منأمحل الليل وآخر قطئا الأصيل من أنحل فهو ، H؛ الله 

اللملثهلر ْضى إذا رر ه: قال المة. ي ثابت هو كما أوله، 
سلى؟مائل من هل فهول: الدنيا الماء إلى الله ينزل أوثلثاه 

ينفجرحتى له؟ مستغفرفيغفر من هل له؟ فيستجاب داع من هل 
العظيم:القرآن بمص وعلا جل ربا قال وليلك ؛ ٢٢١ء اكبح 

[•٦ الزل: ] ه أة وأمم وًقا لتي ي آكل نايئه ن إؤ 
واشتغلتعليق! ما حب ذلك ي العمل من حد ولكن 

نفكتكلف ولا عملك، فلروف حاب على بالأوراد 
السلدوام على يبك ما الأوقات من وتحر ٠لاقتها. فوتا 

منعليكم الناس أيها يا ٠ حديث: وي أنحل. فدلك 
أُحبؤإئ قلوا• حتى يمل لا الله فإن تْلءمنأ  ١٠الأعمال 

الألاني،وصححه ه. الروي صمحب ص مسنده ى يعلى أم رواه )١( 
■ع.الخل صحيح ى ( ٣٨٢١رنم) حديث انظر 
لم.مرواه )٢( 
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أخرىرواية وي را،، ٠ فل  t^bعليه يروم ما اش إلى الأعمال 
حىممل لا اش فان تطيقون! ما الخل من اكالفوا 8 صحيحة: 

وأما٠ فل لأن ألومه صالي الله إلى الخل أحب لأن كلوا! 
بمحفوظهالاشتغال هو إنما اكرآني نورده بالحفظ يشتغل الذي 

جمعس يمرغ حتى قياما- ، ٣١من، به والقيام لأمائا، صيفا 
الكلية.الختماين، ملك ى يخرط وآممذ كاملا. القرآن 

صدرالقيام أوراد قضاء النوم غلبه جلن العلماء جوز وقد 
عنأو حزبه، عن نام من » قال: المي. لحديث النهار؛ 

لهكب الظهر. وصلاة الفجر صلاة ين فيما فقرأه ْده، شيء 
\ذذصمن تكون لا لم لكن >م، (( الليل من قرأه كاغا 

منتكون لا لم بل القانت^ن؟ من تكون لا لم بل ال.ابقين؟ 
وتشيطا؟تهويلا إبليس للث يصوره محا أيسر والأمر اكرين؟ 

عليلنابمرض ه الله رسول نول وهدا يعد؟ لا كتف ثم 
بمفرقام من ء يقول مددا..! الغيب بحر ممده أجرا 

منكسم، آية ممانة قام ومن الخافل^نا من يكب، لم آيامحت، 
١٢٤(('اصريزا من كب آية الق قام ومن الماكزا 

للخاري.واللمظ عله متفق ( ١ )
رقمحديث انظر وصححه والماتي. داود وأبو احبمد روا0 )٢( 

الخايع.صحيح ى ( ١ ٢ ٢ ٨ ) 
صحيحه.ى وملم الوطأ، م مالك رواه )٣( 

وصححه-رفرعا. عمر بن الله عد عن حان وابن داود أم رواه ( ٤ ) 
الجامع.صحيح ى (  ٦٤٣٩رنم) حويث، انظر 



٧٧====^=======^==ي والتام القرآن يهد ي

تكنولا - الوتر غير من - آيات مثر الأقل على نلتقم 
وصورةآيات، صت مثلا ( الكانون ) نورة الغانلينإ من 

عثر!نتلك أيان، أربع ه أحثي آس هو ئز ؤ الإخلاص• 
فقدوسجودها! ركوعها وأحن تدبرها أحمن لكن 
اكرآن؟س ^ كل ز يقرأ أن أحدكم أبمجز ء نال 
هآمحد آس هن ئز ؤ فجعل أجزاء ثلاثة الارأن جزأ اش إن 
،.١١(( اكرآن أجزاء من 

بإنالعليك وس بمبه، سالك يا عليك الله أنعم ؤإن 
نورإلى المشتاق إليه، الدائم للسير وانتهاصها انمي عزيمة 

أسرارذات اكرأن ى بسورة فقم جلاله؛ وقلل جماله 
لكفتكون مرك، في نفعك أية! ثلاثون شل هي خاصة، 

إنها— عذابه من ثإياك الله عافانا ~ ^١^ مجن حمنا فيه 

عذابمن المجية السورة فهي (. تارك ) أي الملك! محورة 
أيئانمى ولهذا الصحاح، الأحايين، ي كما اشر 

اiامةهى تارك مررة ٠ الله رسول قال (. ا،لاتحة ) ب 
الارآنس مروة إن ا أيقنات وقال ،• ٢١الشر؛٠ عداب من 

آليتزلن ؤ وهي: له! تحز حتى لرجل قفعت أية ثلاثون 

لم.حمرواه ( ١ل 
رنمحديث انفلر الأياني، وصححه عود. حمابن عن •/دويه ابن رواء :٢( 

ص.صمح ز ( ٣٦٤٣;
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القرآنس ّورة ٠ ه قوله وطه )١،، ه ه ه ش 
أدخلتهحى صحابها عن خاصمت آية ثلاثون إلا هي ما 

>أ/«تارك وهى ا-دةا 

٢؛ر خاصة الكهف ؤرة با-يمعة ليلة تقوم أن وللث 
 W. يوممن قرأها لمن السورة هذه فضل س ذلك ي صح

الكهفسورة قرأ من ء قال نمد أوبالغداة. باللل ايمع، 
ومثله، ٢٤١(( الخيق! اليت ولإن ينه ما النور له أضاء ا-بمعة؛ يوم 

النورمن له أضاء ا-لعة يوم الكهف سورة قرأ من ا قوله 
ذلك:محسا أماليه ى حجر ابن قال رْ،. I الجمن! لإن محا 
نضلعليك يخفى ولا (. محوُها والليلة بليلته، اليوم راد: ا) 

١لأراني■'وتال ريرة• أي عن والحاكم حان وابن والأربعة أحد رواء )١( 
الجامع.صحٍح اآ'آ(في رنم)حديث انظر حس، حديث 

حديثالأياني، وحسنه عنأس. والضياء الأوصعل م الطراني رواء )٢( 
الجامع.صحيح (^، ٣١٤٤رنم) 

النم.لنهي الأنام؛ اتر دون من بالقيام الجمعة ليلة مرد ألا بئريل )٣( 
يرمتخمرا ولا الايالي، بتن قيام الجست ليلت تخمرا لا ا قال: ذلك، من 

رواءI أ-ءدكما بمومحه صرم في يكون أن إلا الأيام؛ بئ س يمام ا-دعة 
للأحاديثحن نهر يوم؛ بعن يوم أو يوعا، يقومه نام م كان فان لم. م

هذا.النيئ حديث من مغهوم م ولما أ-كلأْ، المل.كورة 
ترببلغظ الحاكم ورواء الإيمان، نعب وز الطن، ى اليبني رواء )٤( 
(٠ ٦٤٧١ر برقم الجا«ع، صحح ي ^١^٠ ١٦وصححه محهّ 
الجامع،صحح ى ^١^١ ١١١وصححه السن، ى واليهتى الحاكم رواء )>،( 

.لأ،،(.ُلم>







ا.محلالناف

الملاغمبمد فى 

٨٠

ءءاء





٨٣■

(.القرآنية الرسالة بلاغ ) كتسا ى نملنا٥ عهر وهدا 
لكالشديد؛ بايجاز العمالية، خلاصتنه ههنا نورد ؤإنما 

العهد.لثاق التحقيق وخمول المملسق 

فيهابالدخول انمل: لأوراد الثلاثة ا،لماتح هي رمالكع 
أولومحرمي القرآن. مدرمة ى السلوك للمسلم يتحقق 
إلىالقول من بدلك فيخرج الله. بحول المصلحتن ُدارج 
زمطلما متّاءل له بمحقق ليس لحكم فاثدة لا إذ العمل؛ 

يإنسانية حركة ليكون الدين جاء ؤإنما الإنسان. حياة 
تحكىنمقنا ولا فقعل، تتلى نصوصا لا وا،لكان، الزمان 

هؤ عمل الإنسان حملها التي الأمانة ؤإنما نحب. 
ثبي.،ائ والنوموف تظ أئه مهى اغماوأ 
•[  ١٠٥ت التوبة ] ه تملون كنم سا بشعِ وإلّمتدق آئتب 

اني~ لهم بين للناس؛ بلاغاته بين لئا والإسلام 
صفاتها.اكتساب وهلراثق إليها، الوصول وصائل ~ بين 

بابولكل بابا، عل واكل علا، أصل لكل فجعل 
مفتاحا.
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تبصرة؛

المفاتيحفي 

ثلاثةعلى العمل إلى الخروج باب ومدار 
زنشكها عواها، لما أصول هي حطوات، ثلاث أو 

اكاية:انمارات 

انحأ0ت.اغتام - ١ 
اورباٍإات_واكزام — ٢ 

الرّالأت.ويلغ - ٣ 
يلي؛كما هو ذلالث، وبيان 
اJبمجالساتتاممسام فى الأولى؛ الحعلوة 

اللهإلى التعرف نمد ( المران مجالس ) على نحرص أن وهو 
بحلمه.والتحلم اش. رصول بأخلاق واكخلق به، واكربم، 

التي(' الذكي مجالس ) أنواع حم هي ( القرآن مجالس ) و 
أنهاعلى الله. رّرل ومنة الله كتاب من الأدلة مافرت 

الملاثكة،تشهدها الأعلى، ملئه ى مذكورة الثه، عند مجحوبة 
ليمنممده.الله ويذكرها الرحمة، وتغشاها الكنة، عليها وتنزل 
الصلاحعلى لم المالإنسان تربية ى منها أفيد ميء وليس 

فهاعبس لا التي التربوية الومال أهم س وهي والفلاح• 
عبربانمى، المتواترة الأدلة إلى اصتادها حيث، محن غبار، ولا 
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محهاأشد كالوا رأوها لو فقولون: رأوها؟ لو فكتف ذمرلت 
لهم،غمرت قد ألي ءآشها،كم ففرل: مخافة. لها وأشد فرانا، 
لخاجةجاء إنما سهم، يس فلأن، فهم اللأتكة: س ملك فقول 

والأحاديث، ٢١١، جلمهم! بهم يشقى لا الخلماء هم فقول: 
علىلكدرب، هي القرأن ومجالس كثيرة. انمى ذ.ا هى 

التالية:الوظائف 

ومرنا.مرئا بالله الانتعال ~ أ 
ونميرا.تمرا بالقرآن الاشتغال — ب 

وتخليئا.تخلئا انحمدية بالشماثل الاشتغال — ج 
اورداطاوت،تالتزام الثانية؛ الختلوة 

شهودص الجماعات، والتزام اجد المبعمران وذلك 
الصلوات.واكتث.اذ، الأوثان 

~كانت حيثما ~ الله بيوت إذن: آ الرباطات ؤ ب فالمقصود 
م؛تاو مج آننث؛ فإيا ندحتكن ئنيع آن آس أذن ؤ بيوت، 

آسه س ع لألأ 6ثأ ي لا رثاو ® نآلاثاو 
ألمحببمحو تملي ينما ثامن ؤإهء ^٤ ٥٢ؤإثاب 

ُأسمحلوء ثن ومدنم ضمحإ ما أنى أثه ِمحآآم © دأ'لأبمثنر 
ّماْما ذلل [.  ٣٨-  ٣٦]اكورت ه حسالإ جؤي ئثاء من يننيا 

عف.تق )١( 
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ثالالذي الصحيح الحديث ى (، الرباط ) ب . الله رصول 
بهويرفع الخطايا به الله بمحر  ١٠على أدلكم ألا ا ه: مه 

الوضوءإساغ ٠ قال: الله. رّول يا بلى نالوا: أ الدرجات؟ 
بمدالصلاة راكءل١ر الساجد، إلى اخطا وكئرة الكاره، على 

را،.« \وو\ط\ فدلكم الرباط! فذلكم الرباط! فدلكم الصلاة. 
أبصرإثم نتدبر... 

لتكونالرابط؛ والقي ائب، الائر أيها اجتهد ثم 
الغراب،نقر ثيمح،: من عليها واحذر حما. محلاة صلأتل؛، 

يدنهلا ووجدانه، بقلبه رابط من الرابط قاتما البال. وشرود 
إقامتها.حق ثإقامتها الصلاة، صلاح الرباط غاية ؤإنما شل! 

نعوذاJارإ إلى وسيلا للاععار مضيعة ذلك كان فدت فإذا 
يياء ابنها الصلاة. لعمران فضاء فاجعلرباثلك منها! بالله 

وحركةلهظة، لحظة حياتك سي كما ووجدانك، قلبك 
اللهل رمحر معلمك عينيك نمب واجعل حركة! 
صلاته،المسيء صلاة بملح كان كما لك، ويملح يعلمك 

أنه هريرة أبي عن الصحيح: الحديث ى ورد بما 
جاءثم فملي، رجل فدخل المجد، دخل الله. رمحرل 
وثال•الله رسول قرئ الله رسول على فسلم 

كانكما فصلى الرجل فرجع ا( تمل! لم فالك فمل ارجع را 

صحيحه،ى وملم ٠رطثها ر مالك رواه ( ١ ) 
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وعيك٠ الله: رسول صال المي إلى جاء ثم صلى. 
ذلكسل حتى ٠ لمصلا فإنك ضل ارجع ا نال: تم ٠ الملام 
غماحن ما بالخق، بمتك والذي الرجلت نقال مرات• ثلاث 
اقرأثم فكر، الصلاة إلى قت إذا ٠ قال علمي! هذا! 

ارفعثم راكغا، تطمقن حش اركع ثم القرآن، من معك ثيشر  ١٠
حىارفع ثم ماجدا، مملمثن حتى امجد ثم فالئا، نعتدل حش 

رالكلها« صلاتك j ذلك افعل ثم جاس، ضئن 
فيهحديثآخر، ي عجيبا بيان الحديث لهدا ورد وند 

والقسياgني الاْلمشان ملف على لطمة دلالة 
وسكينته،الملي، هدوء يكمل مما العصي، والاسرخاء 

صلاةممم لا إنه ٠ ه: نوله وذلك الوجدانية. ورابطه 
وجهه،فتغسل الله، أره كما الوضوء، يسخ حتى أجدكم 

ثمالكمن، إلى ورجليه رامه، وبمسح الوفقثن، إلى ويديه 
علمهمما القرآن من تيسر ما وفرأ ويمجده، ويحمده الله، كر 
ركبيه،على يديه فتضع فتركع، يكم ثم فيه، له وأذن الله، 

اللهسمع يقول: ثم وتسترخي...! عفاصله مملمتن حتى ويركع 
وفيمماحيه، عثلم كل يأحد حتى فالغا فتوى جمده، لن 

حتىالأرض، من جهته فيمكن فمجد، يكر ثم صله، 
فسويرأمه، فيرفع كم ثم وتسترخيا مفاصله مملمثن 

صتز )١( 
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ممكنحتى فجد كٍر ثم صله، فمم ضدص، على قاعدا 
•٥١ء ذلك بمل حتى أحدكم صلاة هم لا ويسترخي! وجهه 

؛انكصل! القياعة: يوم لك يقال أن هذا يعد فاحدر 
الأعمال؟نيه انقطعت، يوم ي تملي أن للث، وأنى تصل! لم 
هنيم ثق أق أق من إلا و يؤن )؛٠ نال خ ي م يؤ 

[. ٨٩، ٨٨كرا،; ا ]

عالموب؛ن محنك لقطيعة تمام هو ~ وذاك هدا بعد — والرباط 
لككان حما التزمته إن والوبقات. الكبائر وظلام المنكرات، 

الترديدون منيعا وسدا والضياع، الانحران، من حصينا حصنا 
آلكثليأؤأنيّ ؤ المليح؛ المريح ه اش قول وذلك والقرط. 

أممحلدكر وإلثتآؤ أهتنكذق عب ثنق 
أبصراثم فتدبر [. ٤٥الخك؛وت: ] مبمعؤث تا ثتاثث همأس أيكن 

بالبلاغاص،،باكام الرس1الآد،، تبلبغ ؛؛: ١^١٥الخطوة 
ااضراد،تإلى والدمموة 

(•اليلاغ؟ كيف ) جواب هي؛ الفتاح هدا وتبصرة 
البلاغتبصره ى بقواعده، تقريره مبق فقد تاصيله أما 

(-القرآنية الرسالة لأغ ) كتيبنا محن الخاص، 
٠ ٠ ٠

نجاوصححه والحاكم• ماجه وابن والسا؛ي د-اود أبو رواه )١( 
(.٢٤٢•برتم)الصنم، الجامع صحيح 
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لبصره

_1_؟

الدين،هذا ( حر ) بلاغ السامين ي اليوم البلاغ ليس 
الأرضى صقع اليوم بقي وما الأولون. به نام أمر فذلك 

اكودإنما ثم الخمالة. على الإملامجية، الرسالة نمة سلله لم 
لاذالذي الإسلامي العالم هذا الإسلام. دار هو هذا بمشروعنا 

—بمالوه أنه مع بالكاب. التمسك نيه وصعق التدين، فيه 
حنن-كل ~ عليه طى أو 

إبصار(؛ إبصار ) إلى حاجة ي اليوم لمون المإنما 
عنهاوهم اء، مصباح عليهم تتلى التي نية الم؛ الحقاثق 
محبرمهمُؤ نوله- ى مبحانه الله وصف محا نحو على عنون، 
وقوله[،  ١٩٨،: ١^١>؛-] ه ةبزوئ ي ؛٥^٢ إثاق بمحن 

ينئي dfj^jألنعوت ق ءانم مى ولطه ؤ ،^١^٠؛ '
الذىفالبلاغ [. ا ء.وصف: ] ؛٠ معمضوذ ءن؛ا رهم قنا 
بلاغلا آ، التبصير ر بلاغ هو إنما إليه حاجة ى نحن 

اله^سرأ

وبلاغاتالمآُية، الرمحالة أصول عن ذكرناه فما مادته أمجا 
اللهإلى والتعرف العفليم، القرآن اكتشاف مجن القر[ن: 

الصلواتواكتشاف الآحرةا الحياة واكتشاف يه، والتعريف 
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اتاعوحكمة الخير، إلى الدعوق وحقيقة الأوقات، وحفظ 
كتابي كله ذلك ومفاتيح وتحلئا، وملئا تركية السنة؛ 

اشرسول وسنة اش 
الُزبمتعقد لمن العمل مفاتيح هي الثلاث الخهلوات فنلك 

ومعرئا.ممرئا اش إلى السير على 
الرسة،السالك، تشكل التي الدينية، الأصول هى وتللت، 

والنصير.القفر ءلرم، ز الله إز المد لير 
٠ ٠ ٠





٩٣

اينضزاغامو

الأذكارمن انمختار في 
أقصا٠١توهو 





العظبم:اكرآن بمن أذكار 

الرجيم.من العليم مح البالله أعوذ 
مإثأقص©

0أنيعِ أليحش 0 ظق؛ رن ,ف الحث»ئ ؤ » 
اهي،© شنن وإباف نعبد إثاف © آمحب بجمَ منؤئا 

غرعجهم أيعت النمِنا ^٠ ٠٢٢؟0 ألمنتميثّ ااه>رط 
آمتن.. ٢١^[ ٧ - ١ ١لغاتحت; ] ه ألمَآببم و؟ ءثهم آلمنثؤيا 

بمسإقأمحمحسي
0لأتنذس _>،.؛ نه ييب لا 'الكنب دنك 0 الز ؤ ٠ُ 
رزدتأهمرمتا آلصبماؤة ؤممين إنين يؤبنؤن اهءن 

منمل ؤما إنك أُزل بما .قؤيى ؤؤي، © ؛بنؤلى 
نيئنن هدى ؤ لإكك © مقرل خ وإةءرِْ بلك 

بمأولا القرآن، ي يدانى لا - يصرها س عتل ~ الفانحة مورة كل )١( 
التيوهي (، القرآن أم ) المسماة أنها وندرا ذ ويكضها كتب، س ث 
ننتثا نقذ؛ابم، ؤ تعالى: قوله ى ه الممطفى خلله بها الله امحم، 

القرآنأم ٠ ه: الني قال رلدلل؛، [،  ٨٧ز؛يم: ه آلنح؛ ألناب، 
منه؛ولهوأدصح البخاري• رواه ٠ اتحيم دالمآن الثاني، المع ُيا؛ 

الزّمر'م، ولا الإمحل،' مح، ولا اكوداة' مح، أُنا  U١٠،؛ لفم، الذي و٠ 
وصححههريرة، أبي م والترمذي أحمل. رواه « طها! اكرقان في ولا 

الخامع.صمح ى ( U.V)؟رنم: حديث، اطر الألباني، 
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ضإثآلس
ثقشزو 0 أقثء أدى نن إلا إك لا ه 0 ق ؤ ٠ 

ندبن © والإنجل اوتثه وأرد ؟٨ ها ن تحية إلثؤ ألكقب 
ثدييعياب تحن أس قاتتت َقمرإ أئن إن ألُعاو تأمحو لأثا;؟ا هلكا 
ؤولا ألأزم ؤ، ثى؛1 جو ثس ث" أس إJ 0 انئع\ي ذر عيو ثآس 

إلا,1^ لا نقلا كت ألأ,بمايِ ؤ، يمززطل أدى ئن © ص 
را،.[ ٦ - ١ ب: زآل 4 أئكئِ ديز أم 

نونها،من به ؛هال مابمهي ئاءها منها، نغض الأرض، من به يرج  ١٠بمهي 
مننراش نادت [•  ١٦ادبمم؛ ] ي بمثى ما ألندي' بمنى إي ؤ نادت محنها• نخص 
خواتموأطى الحس، اكاوات ض ثلائا: اش رّول ض نال: ذمب. 

مسلم.رواه ( المقحمات قيئا آمته من بالاه يثرك لم لن وغفر القرة، صورة 
اشم؛ين:هذين إذن تدر أسرارها؟ من نيئا تمر وهاى 

منالقرة؛ صورة آخر من ١لآي١ت، مدم أض، ٠ ه: الله رسول قول الأول: 
م،واليهقي أحمد دوام ا ٥^١ نم بملها لم الرز، نحت، كنز 

رقمحاويث انظر الأل١تي، وصححه ذر. أي عن أحد ورواه حذ-يفة، 

ايماوات؛غلق أن نل كانا كب ممالى اش إن ٠ ك' ندله دال؛انيت 
سورةبهما ختم آصن محي أنزل ؤإنه الخرش، صد وهو خام! يألتي والأرض 

ثاكسابيالترمذي رواه g التجلمان ذقر؛ها يال دارثلأُث، م يقرآن ولا القرة، 
حديثانثر الأراني، وصححه بشير، بن العمان عن والحاكم 

الجامع.صحتح ى (  ١٧٩٩) رقم 
ثلاثى أجاب، يه دم إذا الذي الأصئم الك امم ه:» الله رسول نال )١( 
والطرانيماجه ابن رواه ء؟ وطه صران، وآل القرة، م القرآن: من مرر 

:الجامع.صحيح رئم)؟ب؟(فى حديث انقر الأل١تي، وصححه والحاكم 



فىامحارسالأذم:

ؤما وتنثر م إلا تنلثهآ لا أدس •ئايح رعند« ؤ ٠ 
قض َدلآ س ألأ ;;ئت ين ثظ ث;تا ثأبمئ أو 

وئدبين. كم 4 إلا ئابج، دلا رُني دلا أيوي؛أ ٍلكت 
ييبعثبمكم م ءمحار جدحنمِ تا دبمتم إمحب ّو_دتهقم أدى 

-لإ٩ قم لإ ^ إوٍ ;؛؛^^ ١٥٥؛؛
،.أ[ ٦ • ، ٥٩الأمام; ] ه سلرف 

@آلعننتث رن أم رمثام ومحياي ومء صلأؤ، إن ش ؤ ٠ 
[.١  ١٦٣،  ٦٢الأ;-ام: ] ه أكيه ود ثآئأ ين وذة و شث لا 

يِسإمأوءقيه
0محبما لإ بمثل ُبز ألكثب ءبميئ تك أننل ٢^٥ بمي آئتث ؤ ٠ 
يمملؤبمكآآوبن المؤمته وثر لنٌ من شريدا ه لنير مح—ما 

يقدرؤ؛ ١^١ يه كيجت( ى .صنا ما .أؤثأ أة ألثنلخت 

إلاإقع لا ئأ ه' دإتإةؤ ؤ ١لآلآتنت عاتتن ى الأعظم اش ام ٠ أيئا; قال و; 
إثنلا أثث ؤ! ؤ؛ئ عران: أل وفاتحأ [،  ١٦٣الم؛: ز ه ألنجي أؤنثن ئز 
وحسنهماجه وا;ن واكرمدي داود رأبو أحد رواْ ا ؛< المث؛ أتى ئن إلا 

الخامع.صح؛ح ى (  ٩٨• ) رنم حديث انظر الأJانى. 
نالنقد وتوحيده، — تعالى - باش التعريف ز عظم أصل الأيت هذْ )١( 

هم إلا يمنمها لا ظني نثاخ يهندر ؤ باب• صحيحه; ى البخاري 
ثاخر قال: ه اش رّول أن أيه عن اش عد بن الم عن ( .. .) 

الأرحامم  ١٠ربملم المث وينزل الماعت عالم ء؛عْ اش أن خص: اف 
علماش إن قوت أرض اى نفس تدري وما غدا تكب ماذا نفس تدري رما 

المياري.رواه ر محير 
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قرش آثوبي، ق ز لإ تجد أس لئ ر أز 
خايحوم الأم، \نم وانتم الأناء، آخر وألأ إلأطرك ثئاس= 

نمننارا وجنتع جة، فارم ونارا، جا سع أن ض عن ؤإن ( ... ) 4حالتا لا لكم 
خزئ،وابن ماجي، ابن رواه ٠ الكهف! ولقرأنواغ اش! يغث بماره ابملي 

(. ٧٨٧٠) رثم الجامع، صحيح ى وصححه والضياء. والحاكم، 
كانناو: اليرا، سن ومكان! رحمت نارنها على اللأتكة مم.زلا سورة ومي 
نغئثه[• بحيمحا أي و بشطمح، مربوط ذرّرا وعنده الكهف سورة يترأ رجل 

■ه ايى أتى نلماأصح منها ينفر زّه وجز وتدم تدور فبمك سحابة، 
وردتوقد عله؟ محتفنر I لأقران نزلتا المكية؟ تال،ث ٠ قتال: له، ذللث قدكر 
أسيدأن ه الخيري سعيد أبو رواء فيما مسلم محي منملة القصة طْ 
جالتثم فقرأ؛ زه، جالت، إذ مربده؛ ى قرأ للة م يتما ه؛ حضير ابن 

بمني] يحي تهنا أن فخئيت، أسيد: قال، أيئا! جالتا ثم فقرأ؛ أخرتم،! 
ج•] اأ—رحا فهاأُثال، رأّيأ، فوق، الظلة مثل ٥^١ نغمأاوليها، [ الصغير ابنه 

علميفنا.رت، تال،; أراها! ما حتى الجو ى عرجت، [ الصائح وهي سراج: 
مح،أزأ الفا.( جوف م، الا;حة أنا محتما الله رمول، يا فقلت،: ه، الله رسول 

قال:٠ حهنير! ابن الرأ ٠ ه: الله رمرل، فقال، فرصي، جالت إذ عربدي 
نقرأتقال: ٠ ابزحضيرا اقرأ ا ه: الله رسول فقال جالت،أيصا! نم فقرأض،؛ 

وكانفانصرفت، قال: ؛( ابنحضيرااقرأ B •' رمول فقال أيصّا! جالت، تم 
المرج.أمثال فيها الفلملة. مثل فرأيت، ممياء، أن خثمتح •تها، ترينا يحي 

كانت،اللأكة تللث I ئ: الله رصول فقال أرائ! U حتى الجر ى رجت 
لم.مرواه ٠ منهم! ت—ر ما الناس، يراها لأصبحتؤ لرأت ولو لأئ،ا نتع 

نرامن I ئ:قال زغدأتهاأوليلتها، الجمعة، يوم راءتهامن فضل وقدصح 
لاليهقي رواه I العي! اليتا ره، يه المنور٠١ لع أضا، الجمهة؛ يرم الكهف، مورة 

١jلألاني، وصححه منه. نيّا بلففل الحاكم ورواه الإيان، نم، وى الن،، 
سزرأّور5الكهفا٠ أيما: ه قوله ومثله (.  ٦٤٧١رقم) الجامع، صحيح 

امح،،ن، ثاإءه٠ي، الحاكم رواه ا اخسي، لإث  ١٠المنور من لع أضاء الخمعغ رم يم 
(.٦ ٤ ٧ • رقم)الجامع صحيح م الأل١نى وصححه 
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دألئو1بثآلتجر ء1بمل، ثألمحم رالتر ثألفتس 'ا'لأدني، 
ماأس ين رثن آلعاJاب ثأته حى وكثثر ؛;^ ٥٢نن رءكث؛؛ث 

[. ١٨الخج: ] ه يثاء ما معل آس إة مكيبث ين ثم 
يعنىفنا َئئتكرز مؤهمء مل وإدؤصى ألثأنإن مر أف ؤ ٠ 

^١١٠ئسثه لتِ إو يضيء ني، ؟؛اد مؤم ^٠ ثؤؤ لا نيونم 
لأئايرأأ؛لأتل أف م؛فءٍيت> ^1■، من لتؤيومء أف ثنزى مي عق مر 

فيانذلكن ميع ل أف لإذ يئن ؤ، عير. قيء ذم ثأف 
ولامحن؟ ي لا ر:آاو ثالاثاو@ فيا؛٣ و قئ أنثم 

فيهثميب دوما محافون آلغنت ^؛^١٠ أنحؤؤ رإةامّ آذ يئس عن يع 
ثنوخنم عمحأ ما لمس أس يتيم @ وآي،إثكث ألمفيش 

[. ٣٨-  ٣٠اكور: ز ب< حساب بغم ثناء من ينق ؤآف محق، 
ينبثدم نأتر أقث ثجتة ين ألألأى ؤ، أد1ا يثن ؤ ٠ 

حكرعمقز أس إذ أس َمممنت نفدت ما أخمر جعة س بعدهء 
بميير.مع أق إن ؤتحدإ يكنمى إلا مثكإ ولا -»i،^ ما 

وسحراقل ف أفهار رتيئ ألنهار فا اقن تحج آس أن ز أز 
سلؤنأس،-١ ؤأئ ثنى تل إلة محيبمأ َكل ؤألمعر أيئسن 

ؤآنآوتطل يرنه من يمز، ما ٤، ألص هر أس بأة دإك، حير. 
[.•٣ -  ٢٧كان: ] ألخقيز؛< أتلأ ص أس 

ئوتن،ث، ثن أق;تظن أمحأ  Ip:أكي ^؛٦١ ؤ ٠ 
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ئثرأكال؛بم >-أؤؤإ ه @ ذثرن ينا ب؛و أه إة أثث وأمأ لمد 
أمحبنوى يثُ آلئنسقون. هم أؤكلثا أنةس إثحهز آثت 

هتذاأتيلنا وؤ ألتهزئ هم أنبمنذ لنحتب آلجثت تأمحث ألثاي 
وقللق"حئيوأثث ين ثمسدط ثثعا يل هق آلئرءاوأ 
إلهلا ١^ أثه هو @ لعلهتِ ■ؤئا0ً صرما ألأقئ 

أثمهو و آتييذ أؤثس هو ؤألئهندئ الثي، عيتح؛ ئر إلا 
أصألثزيث ألثقء \ص ص م إلا % لا أف 
أسهن دئِدكرل. عثا أس ثتخ؛ آل1قءقإو آلأصار أكنيز 
ألثتنتف، ث! لئُ بمج ألمحئ ألأتظ كُ أل1تؤ ٦□^ أنيق 

،.ل [ ٢ ٤ -  ١٨الحشر: ] ب ثلك> ألنغز وهو وأأدرصن 
بمَ___--إثآؤهبج

أنثن%' و ءط تآ أغثي لا و ٣^ كأَبم م ؤ ٠ 
عمدوة،آأثِ وولا ب-يم ى عائد أئأ ولا @ا أعد ثآ عنيددة 

.٢٢١[ ٦ - ١ >•^: ١٥١] ب دين ود دقؤ نؤ 0 آقثد 
ثآأتحذوث أ|ي يدويا ؟؟ آدم؛■ لكئ نق ؤ : جة؛ اش يقول )١( 

قال؛ئيد هريرة أش وعن [ ١٨٠؟؛؛؛^^؛ ] ؛؛ تتم1ول َكازأ تا سيإموة لتشوء 
الواحد غير ْائت اسثا رد-اتيا سعة مار ش إن ء اش رسول تال 

منأخرى روايه وم ٠ الوتر يحب وتر وهو ابة، دخل إلا أحد يحففلها 
عليه.محقق أ الجة دخل أحماها من ا الصحيح: 

ي^ ٣١قأي ئل ؤ فاقرأ: البل س مضجعك أخدن إذا ٠ ه: دال )٢( 
والترمذي__داود وأم أحمد رواه ء. الشرك هن براءة فإلها خاتمها على م ثم 
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ذم'ثثه تر و آل2ثتثثث أقن @ آرثد آثم هن ض ءؤ ؛* 
[٤ - ١ الإخلأص؛ ] ^ آحتأ وم  JCjرلتر و بجثي 

(.مرات لاث ث) 

ثإشِآسِ
وثن© قق ما ثن ين © ؛، ٥٢يثن آءود ش ؤ ْ 

وألممد ر آلقشت نر رين و رئب إدا ءايّق ثر 
(.مرات ثلاث ) [ ٠ ~ ١ الفلق: ] ه حصد إدا حامد ثر و,من 

ذإثألص
إلنه© آفايف نبمف © القايف يرب آعود م ؤ ه 

دبجنؤس أدى © أثثايُا ألوسوايف نر ثن © آلثاثن 
[٦ - ١ م: ز ه وألنثاير، الجقة ين © ألتاثي ندرر 

را،.( مرات لاث ث) 

وابنوالنوى ائي المرواه كما ساوة، بن نوفل ءن التهقي ودوام الحاكم' و= 
(٢٩٢) رقم حديث انظر ^؛، ١٣١١ا'،وحنة حارثة، بن "ملة عن والضياء قانع 
•الجامع حتح صذ 

رالترمذيداود أبي ص م ورثا ) الأذكار: كتاب j التروي قال )١( 
بضم— فهغ حسب بن الله عبد عن العحيحة، بالاصانيد وغيرهما ائي والن

ه،المي نطلب يده، ئد وظلمة مطر ليلة ز حر-بما ى'ل: - المعجمة الخاء 
فلم٠ م! » قال: ثم شيئا، أقل فلم ء ٠ ه: مم.ال فأدركناه، كا ليملي 

تتواالعوذلإن، أحد، الثم هو قل ؤ تال: أقول؟ ما الله؛ رمرل يا فقلنا: ثيئا، أقل 
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اسقفار؛

وأناعدك، وأنا خلقتني أنت إلا إله لا رش أنت اللهم  ١١
مافر من باك أعوذ استشت،  ١٠ووعدك عهدك على 

فإنهلي؛ فاغمر بدني، وأمء علي، بنعمتك للث أبوء متعت، 
،.١١(( أنت إلا الدنوب، بمفر لا 

إلٍه{(وأترب الشؤم، الخي هو إلا إله لا الذي الله ستغفر أ٠ 
،.٢١( لاثا ث١ 

اكرماوي:نال ٠ فيء كل م تكنمك ران، ثلاث تمح، وحنن مي نن ح= 
صحيح.حمن حديث 

لأو:ه الض م، هه" أوس بن، شداد م، الخارى صحح ونج، )١( 
كماؤ الخ I انت،.. إلا اله لا ربي أنمت، اللهم الميت بمول أن الامتمحفار يي حم٠ 

سفمات بها مد١ بالنهار نالها س I بمدها: ينال. ( اعلأْ •ذكور هو 
ماتبها رقن وهو اليل س قالها وس ا-با، أعل س فهر بمي أن نل يومه 
الخارتم،.رواه • ا-بم أعل م، فهر يمح أن نل 

®هّهريرة أي م، ناء• إن بها محبغ أن الدتت م، ُتع له لن، يكن، )٢( 
همرإلٍه وأترب الله لأمتغهر إني رالله 1 قول: خج الله رمول، سمعت، نال: 
إنيربكم استغفروا >ا ه: ونال الخارتم،، رواْ ٠ م؛ سمن م، أكثر الوم 

انظرالألباني. وصححه الغوي، ررا0 ٠ مرة عاثة يوم كل إليه وأتوب الله أمتغفر 
نبي،خم، أبمائ إنه • ئ: رنال الخامع. صحتح ي، ( ٩ ٤ ؛ ردأ) حديث 

نال:ه عود مابن وعن لم. مرواء I عانة الرم م الله لأستغفر ؤاني، 
اشرمالخي هو إلا إله لا الذك، الله أستغفر قال: م، ، الله.:رسول نال 

والترمذيداود أبو رواه ٠ الزحف! من فر قد كان ؤإن ذنويه غفرت إليه، وأتوب 
الذهي،ووافقه ومسلم. البخاري شرط على صحيح حديث وتال; والحاكم، 
•( ١ *آ/٢٧ ) ا؛—رٌذي صحتح م أينا الألباني وصححه 
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وتربمايلتتسبيح 

وزنةلفه، ورهنا خلمه عدد ويحمده، الثه بحان  ١١
را،.، ران ثلاث ) (( لكماته ومداد عرشه، 

بكرةالله وبحان كشرا، لله والخمد كسرا، أكر لله ا ٠
،.٢١( ثلأتا) ء وأصيلا 

سخرج ه اكى أن له الحارث يت جويرين  ٢١ص )١( 
أصحىأن بمد رجع نم مجدها م وهي المح، صلى حنن بكرة عتدها 
قاك:n ءاJها؟ فارقاك التي ا-دالأ على زك ئ » ه: س١لا ة، حالومي 
وزثتلر م١ءتا ثلاث كلمات أرع بمدك قلت كل ٠ الني فقال تحم' 

وزنأنمه ورضا خلقه عدد وبحمدْ اش معان لوزنتهن: الوم عند قلت بما 
مسلم.رواه I كانمص ومداد ءرفه 

النءكرمن أنواع أربمة تلك والتكسر، والتهليل والتحميد التسبيح ( ٢ ) 
منهاكتيرة. أحاديث خلال من وذلك .، اش رسول عن ُتواترة 

م؛واش اش، إلا إك ولا ث، والحمد الك، سحان أقول: لأن » ه: قوله 
صحر ه: وئوله (- لم مرواء ) ٠ اكمسا عفه ءل،عت ثما إلي اى 
صدقة،غميدة وكل محدقة تسحة فكل صدقت. أحدكم من ملأمى كل على 
الكرعن ونهي صدقة. بالعروق وأم محدقة، نكرة وكل صدقة، لهليلة وكل 

ورئيالم• ُرواه ا الضحى عن ترممهما وممتاز ذلك م، ليجري صدقت• 
اش،سحان أرع: الك إلى الكلام أحب ٠ نال: أنه ه الني ص أبما 

،؛ ١٣تت.يدن فلا أدع؛ م، إتما أممد•" رّاش اش، إلا إله ولا لك' والحمد 
ليلةه لمت؛؛رامم  ١٠أيئا: ذلك ه؛؛ٍا اش ررل ونأل لم• مرئاء 

طيةابة أن وامحرمم الملام! مي امحك أقرئ محمد يا فمال: بي أمري 
إلاإل• ولا لل•، والجمل الق•، سبحان غرامها: وأن قيعان، وأنها الماء، عذ.ية ١^.^، 

حن.حديث وقال: اكرمدتم( رواه ء أكر واش، الله، 
=في نقيلتأن اللمان، على حفبمان كلمتان ٠ المي نول أئذا ذللئ، رمن 
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الخمد،وله اللك له له، شريك لا وحده الله إلا إله لا ه 

راد( مرات عثر ) قدير« فيء كل على وهو 
الإبرا|بميْية؛الصلاة 

صليتكما محمد، آل وعلى محمد على صل للهم ا 8

عتفق٠ الخفلم اش سحان وبحمده، اش بحان الرحمن; إلى حسنان لزان، ا= 
ف](من الصحيح لاحدسث، ال١تة؛ عدد بها الذكر ى تلغ أن لك ويكن عله. 
مائتالله سح حنة؟ ألف يوم كل كب، أن أحدكم أيعجز ء ه: الني 

رواهر) خهل؛؛ةإ ألف بها ى ويمل حنة! ألف بها له اش نكب تسءحث، 
مرة؛مانت يوم ش وبحمده الك محان قال، س ٠ ه: توله أيصا ومثله (. لم م

عليه(.متفق زيدالحرا) «ثل كاسن، ؤإن حطاياه، جللت، 
عمرابن رواه الذي الصحيح فللحديثه أعلاه امحارة الصيغة وأما 
م•من، رجل، قال إذ ه اش رسول *ع نملي نحن، محتما ) ؛ ® تال 
تالوأصيلا. بكرة الله وميحان كينا لله والحد ممٍزا أكر ١^٠ 

أناالقوم: م، رجاى فقال ٠ لكذا؟ كذا القاتل من، ا اش رمول 
عمر:ابن قال ر الماءا أيواب لها فحت لها، عجت I قال: الله، رسول يا 
مسلم.رواه ( . الله رمول من سمعتهن مذ ركنهن، ما 

اشأكحمكءتا'٠ فغال؛ صلاة، بملي، اش. رسول رأتم، بن،ممعمأنه -صر وم،
شكيزا،رالخمدلأهممزا،رامحلشكزا.

ءوهمزه ونفثه نفخه منه الفي3لان من بالله أعوذ ~ ثلائا — وأصيلا بكره الله حان بر 
المحد•ي لالْلماني "ماد، وابن، ائي، والتداود، رأبو أحمد، رواه 

وحدهالله إلا إله لا قال: من I قال: الله. ر،ول أن هريرة أيي وعن ( ١ر 
مره؛ماتة يوم م قدير، ثيء كل على ومو الحمد، وله الللث،، له له، فريك لا 

سئآت،■ائات عته ومحيت حمته، ماتة له وكبت رقاب، عثر عدل ا4 كانتا 
تمايانمل أحد يأت ولم بميأ حش ذلنث يرمه الشأهلان من حرزا له ركانت، 

عليه.متفهم، ء ذللئ، من أم عملا عمل احد إلا به؛ جاء 
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آلوعلى محمد على وبارك إبراهم، آل وعلى إبراهمم على 
مإراهمم، آل وعلى إبراهم على باركت كما محمد، 
را،.( مرات عشر ) (( مجيد جميل إنك الخ١لتي، 

هكذا;— ثئت إن ~ تختمر أن وللث 

كمامحمد، آل وعلى محمد على وبارك صل للهم ا) 
العالتن،ز إبراهمم، آل وعلى إبراهمم على وباركت صليت 

آ،عثرا ؤ ا. مجيد حميد إنلث 

ىصخ عدة من ومختصرة مختارة الإبرامب، الصلاة صيغت س0 ( ١ ) 
نال:لض أي بن ارحمن مد عن ردي ُا ئها ا• مدهومحا الصمحتن 

الني.؟س سنيا مدين لك أهدي ألا فقال: عجلة كب؛ن محي 
الك،رّول يا فقيا: ه الله رسول مالنا نمال: لي، ناهدها بلى، فمك،: 
علمكم،نطم كف علمنا ند اش ، 1jUوت،؟ أهل علمكم الصلاة كف 

علمه.منمق الخ. 1 محمد.., آل وعلى محمد على صل اللهم قولوا؛ ٠ نال: 
وقلكبير، خير مفتاح وهي جدا، عفليم محمد ميدنا على الصلاة وفضل 
عليصلى من ء ه: نوله منها ك؛يرة، صحيحة أحاديث، ذلك ني وردت، 
عليصلى من I ه: وقوله (، لم مرواه ) I عغرا بها ٠؛-* الله صلى واحدة 
عشرله ورفع خفات، عشر محه وحط محلوايؤ، عقر عله الله محلى واحدة 

والحاكم،ا؛ي، والتاكري، الأدب، م والخاري أحمد، رواه ٠ يلجان، 
وقولهالجامع. حتح ص ي (  ٦٣٥٩رنم) حديث، انفر ١لألأاني، وصححه 

الديلميرواء 0 ه محمد آل وعلى محمد على بملي حتى محجوب دءاء ل ك٠ 
الألباني،وصه مقوئ١. علي عن البيهئي رواء كا اّّدوم،ءنأس، ند مي 

الزواثد،مجمع ي الهضي وقال الجامع. صحتح (^ ٤٥٢٣)ردم حدينإ انءلر 
تماتءورجاله الأومهل ى الهلما؛ي رواء ه: يلي ض الوقوفة ارواية عن 



الخاص:الفصل ١ ١ ٠

والمساءتااصباح دعاء 

إلهلا لله، والخمد الرا،لتي. رب لله اللك وأصح أصحا ر) 
كلعلى وهر الخمد وله اللك له له، شريك لا وحدْ الله إلا 

ولمزهفتحه اليوم، هذا خير أمالك إلي اللهم قدير. شيء 
فله،ما وشر فيه، ما ثر من بك وأعوذ وهداه. وبركته ونوره 
.٢١١ء بمده  ١٠وشر 

تموت،وبك نحا وبك أمسا، وبك أصحا، بك الله )ا 
رم.(( اكٍر ؤإليك 

ودينالإخلاص وكلمت الإسلام، فطرة على أصحنا )ر 
كانوْا مسلما، حنمما إبراهيم أبيتا وملة .، محمد سينا 

ءه•عود ا;ن عن لم مرواه الأول: حدش■' س *وكب الدياء ها-ا )١( 
رالخمدلك اللك وأمي أميا ٠ نال: أمي إذا ه انف نى كان نال: 
قالأصح ؤإذا قال: أن إلى إلخ. ء ئ... شريك لا وحده الق إلا إله لا نال، 

لم.مرواه و نل المللث وأصح أصبحا  ١١أيمها: ذللث 
أصحاقلقل: أحدكم أصح إذا » ه: قال قال: داود أبر رواه واكانيت 
إرإلخ، ء الرم... هذا خير أسالك إني اللهم الخالتي. رب ش اللكا وأصبح 

رتمحديث انظر الألباني، رحنه و ذلك •ثل فاليقل أمسى إذا ثم ٠ قال؛ أن 
الخامع.صحيح ز ع  ٣٥٢)

أستاوبك أصحا بك الأهم فيقل: أحدكم أصح إذا ٠ وقال )٢( 
وبكأسنا بك الأهم فيقل: أسى ؤإذا المتر. ؤإيك ممون ربك نحتا وبك 

هريرة،أئي عن الترمذي رواه ٠ النشور يأبك نجوت وبك نحتا وبك أصحا 
٣٥٣ؤ رقم حديث انظر الصغير، الجامع صحيح ى الأJاتي وحنة 



١١١======== فيامحارسالأذم 

.)١٢اكرك؛ن((س

خيريمن شئت مما الخاص، بدعائك ذلك، بعد تدعو ثم 
نختمنم المسلمن. ولأمة وأهلك لمفك والاخرْ، الدنيا 

أنت،إلا إله لا أن أفهد وبحمدك، اللهم بحانك ه بقولك: 
.٢٢)8 إليك وأترب أستغفرك 

فطرةض أصحا ر قال: أمي ؤإذا أصبح إذا [ ه الني ] كان )١( 
وصححهواليراني، أحد رواْ إلخ ا الإخلاص... وكلمة الإسلام، 
الخامع.صحح j (  ٤٦٧٤) رنم حديث انقلر الألأى، 

أشهدوبحمدك اللهم سحانك العد: يقول أن اغلس كفارة I نال )٢( 
I رأئرب أستغفرك لك، شريك لا وحدك أت إلا لاإك أن  ،iJLJj  الطرانيرواء

رقمحديث انقلر ^١^،، ١٢١وصحس عري. مابن وص عس، بن اص 
نال:ه أنم والحاكم ائي النرواية وى الجامع. صحح أ(في  ٤٨٧)
لغومجلس قالهام رمن _! بملع كاكنابع كانت، ذكر مجلس قالهاي إن فا 

الشيخوصححه متلعم، بن جبير ص والحاكم ائي النرواء ٠ له كفارة كانتا 
الخامع.صحح (ى  ١٤٣■رقم) حدين، انثلر الألباني• 





j ١١ ٣ ============= الأذكار س امحار

نفيأمكن إن أرس، وبك جض رضعت ريي اممك ب، 
رم.ر الما-زتي عإدك به تحفظ مما فاحففلها أرملتها ؤإن فارحمها، 

الذيش الخمد ٠ نهو; النوم؛ من الامحتيماظ دعاء أعل و٠ 
رم.(( النشور ؤإله أماتنا ما بمد أحيانا 

٠ ٠ ٠

فإلهإزارْ؛ داخلي فسه زافه إلى أحدكم أوى إذا ر التي ثال )٢( 
ربيبامماك لقل: لم الأعن، فقه على لبمطجع لم ء،وع. خلفه ها يدري لا 

فاحففلهاأرملتها ؤإن فارحمها، هي أسكت، إن ارفعه، ريلث، جنم، وضعت، 
طقI الما-يتيا مائك يه نحفظ مما 

دءرصع اللل س ضبمه أخن- إذا كان غج أنه الشيخان أخرح ( ٣) 
امتيقغدؤإذا ٠. أهوت وبامملثا أحيا اللهم باصلث ا بمول،ت ثم خده، تحت 
عليه.ضق I الثور رإJ، أ،اظ U بمد أءءا;ا الذي لك الخمد I نال; 
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ءقتبصيره؛ 
سمإوالأوراد ترَاق في 

I.JUعءا.مصس.ه.
-ِ س،سسءبم1^م 

اروح؟بحان ى مرا بك يطتر إ الخان الورد وهو 
■ضأنت ^ذا سويعات ثم.. جدا! عالتا عالتا، بك، يطير 

علاه!جل محانه وخاصته، الله أهل عع الولاية! أعتاب 
ذللئ،الصوم؟ من ادُنى هذا عالي أصدف( وزد وأتم، 

بصمت!الوجدان على التدفق ورافدها الأوراد، بزاف، هو 
ربالصوم وتفرد الخيرات، ز وتثابهن، الرافل تعددت 

مقامفير يدخل الصائم بالمد ؤإذا الثه! إلى الخالص الانتساب 
محصورةولا ممكيال، مقدرة غير العبودية، مقامات من 

للهأحلص اليتم، امحلص! امحلص ا الله عبد ز مقام يحاب! 
وصربتاخنمين(! من فكان إليه؛ الله فاخانمه صفا: حتى 

علىالحلق مجن لأحد ثئاقة لا ءسِا عمق ي ياجنحتها الُالى 
يالمعانى، تلك إحماء لدللئ، ه الله فتولى أغواره! سر 

درايةلا مما شاء، وكما شاء مما امحموص؛ عبده صحيفة 
يرويهفتما المي. نال وإدللن< به! الكثة الملائكة من لأحد 

آدمابن، ٌذ كل ء القدسي: الحديث، مجن تعالى ربه عن 
إلىضعفّر! سعمائة إلى أمثالها، بمفر اشة يضاعف: 

 Uبه!أجزى وأنا لي! فانه الصوم؛ إلا جق: الله قال \ضا اء ش



فيامحارسالآذلكر====صد==^^هاا

،.١١(( أجلي! من وءلع\ءه شهوته دع 
للهتكون أن 4اوناهت حما، ( ؤ من تكون فان 

وتبصرإ لنامن ١ سمع كما لا تمع أدّثات ظذا إ وبه 
الحديثي ه اكطفى الحب قال الاسا يمر كما لا 

آذنتهفقد رلئا لى عادى من قال: تعالى الله إن » القدسي: 
افترضتمما إلئ أحب بقيء عدى إلئ ؛طرب وما؛١•^.^! 

فإذاأح؛ه، حتى النوافل الق يطرب عدي يزال وما عله، 
به،يصر الذي وبصره به، يسع الذي لمعه كنت أمته 
سأمؤان بها، بمشي اض ورجله بيا، يطش اض ويده 

،.٢١« لأء؛ذنها امتعاذني وكن لأعطبه، 
وأخلصهاموردا، أصفاها لكن نعم؛ شتى••• النوافل 

الصوم!هو اكام: ذلك إلى موصلة 'طربما وأقربها مسلكا، 
محنثيء، بكل الناطق الصامت، الورد أو الأوراد، براق نهو 

>هاحفلك نس فلا سريع، ميار طريق إنه والجمال! الحر 
وشى...الدنيا تممي الدنيا! من نختلس لحذiات فايامه 
الخالد!الزمن ى ممتدا صحى أيامه ونقى 

شرمعند القدير، فيض ي الناوي الرووف عيد الإمام تال مسلم رواه ( ١ ) 
فلابشي، عليه اجزاء وأنور كثيرا، جزاء به أجزي وأنا احديث; محيا 

عليهيطلع لا عبدي، وئثن محتي سر لأنه غيره، ولا مقرب، مجلك إر أكله 
(••)صالإأ هميإ
البخاري.رواء )٢( 
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إنهأولا! عليه شرف تعرفه؟ أنت هل لكن نعم؛ الصوم، 
الصومآيات تلك أسرارها! ومح وزيتها، النوافل تاج 

شهوتيعن الانقطاع وذلك تسريها؛ أحادثه وتلك تقرؤها، 
تصوم؟أنت هل ولكن تعله؛ والفرج البطن 

أنتفهل صوم! فلا ؤإلأ الذكر، به تحقق ما الصوم: وإنما 
قالأبصر! ثم وتدر، هذه، النبوة كلمات اقرأ تصوم؟ 
الجوعصيامه من حفه صائم رب ء الله رسول 

.I٢١١ رانملش! 

إذن؟الذكر يكون به الذي الصوم كيف 

لإدراكالمحا_^؛ طريق ز الصوم بصائر من آية هذه 
تخهلرلا قد أية النعمة؛ تلك سر على والتعرف الحكمة، منبع 

*و،الكاملة، اليدء مخاطنا تعالى قال ببال! بصيرتها 
ِللرنيذدزئ ءاؤ يعوك ^١ ألمئر ين ئلأف ماما ؤ الصديقة: 

قنؤ هكذا: [.  ٢٦م؟؛: 1 ه إذ—كا ألومّ أًقلم قن صؤم؛ 
كلمع تامة ويهليعة مطلق، صمق ه: إضتا ألو> أيكلم 

نننزع ) أحكام من لحكم ذلك نعم؛ الناس! من متكلم 
كانتما الحكمة ولكن نعم؛ أ، ل بثريعتنا منسوخ هو قبلتا( 

ءنرالمهقي والحاكم، أحد، ورواه عر، ابن عن ال،ماتي رواه )١( 
(• ٣٤٩'برقم) الجامع، صمح ى الأياني وصححه همضْ• أبي 

وصححهداود، أم رواه 1 الأيل! إلى يوم صمات لا ا ه: نال ( ٢) 
الجامع.صحيح ز (  ٧٦■ ٩ ) رنم ١لألاني 
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تقرهمثابتة، مقاصده ونقى ا-لاكم ينخ وقد أبدا، لتنخ 
المازأ، iUbت. وهدا ااديز،أ يوم إلى الدم، ل كى 

وتجلاانقطاعا — نريما ز يزل ولم — الصوم كان لقد 
ولداالئاصراه؛ دون وحده به اثتغال إنه وعلا. جل الله إلى 

إلىوالتوجه المائة، ي متا والنفس الخم طاناُن، كل ئوئف 
يردحتى بجماع؛ ولا بشراب ولا بملعام تشتغل لا بحيث الله، 

صكلام كل عن القس وتنقطع الرحم-ن■ س بدلك الإذن 
محلينابالفم ١لكلما١ن، تصفو حتى ؛؛ ُ والرقث والصخب، اللخو 

نعشالحلال؛ الكسب ضرورات( من يخدمه مما أو الدكر، من 
الصانمويكون لله! كلها مها ه نفيجد لحظات بدللن، اللم 

إلاعه يصدر كلام فلا الشهوات، •نازع كل عن صامتا إذن 
النبوةلحكمة تحقيما أوبنا؛ أصالة ذللت، خدم أو به، الله عبد ُا 

الخلقبحن علك ، وصاياه: بعض j قال. إذ العفلمى، 
الخلائقنحمل ما بيده نقمي فوالذأي الصمت،أ وًلرل 

أنهواللام الصلاة عليه شمائله من وصح ،، ر٠ يملهما! 
رم.( الضحك! نليائ الصمت محلول ان ك) 

والصدضن.الأنبياء من اله، إلى ادأJaتجت نتلم، ذلك 

وانطه.الكلام فاحش والرفث: والمراح. الضجيج الصخب(: ( ١ ) 
الإيمانئعب j داليهتي الأوسط، j د١لطماني -ض،' أم رواْ ( ٢ ) 

الخامع.صحيح (ز  ٤٠٤٨برتم) الآ*لاني، وحنه 
الخامع.صحيح ز (  ٤٨٢٢ر برقم الأناني؛ وحنه أحمد رراه )٣( 



!الخامم الفصا '

اكخلقعلى انمي تدريب الصوم عقاصد من أن شك ولا 
الصيامليس ٠ الله رمحول قال وليلك المام؛ ذلك باخلاق 

محابكفإن والرفث! اللغو س الميام إغا والشرب! الأكل من 
اتي؛، ١١ء مانم! إني صائم! إني فمل: عليك؛ جهل أو أحد، 

اكلأمضلع \لخإق\ رب إلى الخلق عن مقطع إني بمض صائم: 
جماومنمطع وعبارة، وفكرة حهلزة ومقطع ونهوه، وشرنا 

أصائم إني اش؛ لض ء ني مني بجي، فلم ونفشا! 
عنيرويه فيما . الرمول حديث كله ذلك ويجمع 

واللام؛الصلاة عليه قال القدسي، الخديث، من تعالى ربه 
لي!فإنه الصيام، إلا له ادم ابن عمل كل محالى: الله ال قر 

أحدكم؛صوم يوم كان ؤإذا ،! ٢١جنة والصيام يه! أجزتما وأنا 
إني٣،؛ أرقاتله؛ أحد محاثه ؤإن ولايمخج،! فلايرفث! 

،ر الصائم فم نغلوف يده! محمد نمس والذتم، امرؤصائم! 
كلعن انقطاع إنه رأ،؛ (( الملأ،! ريح من أهلم، الله محي 

عقيمجدل كل عن وانثهلاع ضجيج! أو صراخ أو صخبا 
يذكرآو يمهد ما كاى عن وانقطاع ذلك، إلى يجر مراء أر 

(٥٣٧٦الأواىرخ) وصححه _؛. واوءغيءنأ؛ي الحاكم، رواه )١( 
الجامع.ح؛ح حمم 

وقاية.أي يئن: ( ٢ر 
اخوعسب ال؛ الإننم س تمّج التي الكريهة الراحة الحلوق: )٣( 

وانمئس!
لأأآض,عده.



١١ ٩ ص اخار ز

الصمت.من حال لضْا يكن لم لله كان ومن باإش-هواتا 
الكلام.من اكمد بحر ى بمب لا ما كل عن - اليوم محليلة 
مجنحال العاين. رب لله الكلي الاستسلام من حال 

حركتز النفس وأشجان الدن لأعضاء الشامل التوظيف 
هوذلك فكر؟ وأي هدا، من أيكن ذكر ناي الله. إلى السير 

تصوم؟أتت نهل الصوم! 
~لاوم.اومين الكرم الرب يخصص أن عجتا فليس 

إغيرهم ت، يدخل لا الخنة أبواب من باتا ~ فشمل ثللمانم'ن 
يدخل«نهالريان، له: بمال بانا الجن م إن ٠ نال 

أينبمال: غرهم! أحد محه يدخل لا القيامة. يوم المائمون 
يدخلفلم أعلى دخلوا فإذا منه، فيدخلون فيقومن الصائمون؟ 

،.٠١١ أحدا محه 

أنإلا كثيرة، الصحيحة الستة ى الصوم ونوافل 
هوأالدائم الوني سل على المحرم من التزامه ؟كنك ما 
ينهما،نجمع أن ولك منهما، تختار أن للث اثنان. لكان م

لكن؛المصطفى.٠ سة ش صح بما عليهما تزيد أن وللث 
العباداتفرائض على يوثر بما نفك على تقل ألا بشرط 

تنسولا الانقطاع! ثم الكلي الفتور إلى يودي بما أو سلتا، 
فإنتطقرن!  ١٠العمل من اكلموا )) الله رسول نصيحة 

عليه.متفت ؛ ١١



الخاصمالمحا, 
ى

أذوقهتعالى الله إلى العمل أحب ؤإن تملوا! حتى يمل لا الله 
الصي الرائم بقوة ئ!اكم الله رويني رإ،، ا؛ قل! bن 
أض.الدن! وى 

هيفهر. كل س أيام ثلاثة صيام فهو الأول: السلك قاما 
ىالدر دورة تكتمل حث الرمحة، الأشمّ من اليص الأيام 

فمدعثر. ة وحمعشر، وأربعة عشر، ثلاثة أيام وهى؛ الماء. 
إلىررمان شهر، كل س أيام ثلاثة صوم  ١٠اللهرسول نال 

وثلاثةالمم، فهر صوم وةالأيص١:» ، ٢٢١صرمالدم(( رمضان: 
ىذلك وجاء ، ، 8٣١ الدهرأ صوم قهر: كل من أيام 

كلمن أيام ثلاثة صيام ء وهوقوله بمفصل، حدين،آخر 
عشرة،ثلاث صيحة اليض: أيام وهى الدهرا صيام شهر: 
الملأةعله أنه صغ ومحي ،، ٤١٠عثرة وحمس عفرة، وأوع 

هأنه . حماس ابن فعن تعديا. وردا يلتزمها كان واللام 
،.٠١حضرا ولا مفر ى اليص أيام صوم يدع لا كان 

حديثانظر الألباني، وصححه والشاثي. داود وأر أحمد رواء ( ١ ) 
الجامع.صحتح (^ ١٢٢٨^)

( ٣٨.٣رنم) ١لأJاني، وصسه عنأيىهريرة. والتهقي أحمد )٣(رواء 
الخامع.صحيح همر 

برتمالأMتي، لحنه _• ءن والمهقمح، بملمح،' وأم المائي، رواء )٤( 
الخامع.صحيح ى (  ٣٨٤٩)

الخامع.صحيح ى (  ٤٨٤٨رقم) الألباني، وصححه طيراني، J١رواه )٥( 



في١محرسالأذلكر=^=دصص===١٢١

كلمن والخميس صوم فهو الثاى؛ المسلك وأما 
ثتنمد قدرتك. حب على أحده.،'، أو ا كليهأسرع، 

أنفاحب والخمس؛ الاذبن يرم الأسال ترض  ١٠ه؛ قوله 
لكنه اض أن واتر وند ،، ١١١ ^١ وأنا عملي يرض 

صيامبمحرى كان أنه صح ممد التزانا! ذلك يلتزم 
الصلاةعليه أنه آخر حدين، وز ؛، ٢١والخميس! الأين 

له؟مميل والخميس؛ الأثنين يصوم ما أكثر كان والسلأمت 
ترضالأعمال ٠ ممال ا ذلك؛ م، عن ّئل ي أ] 

 ،K المتهاجرين،إلا لم ملكل ءٍغذر وجميس؛ ايثن
،.1٣١ أحروهما! 

ى( ٢  ٠,٩٥ رنم) وصححه مضةّ أي ص اتي اكرواه )١( 
الخامع.صحيح 

( ٤٨٩٧برتم) ^٠، ٧١٦وصححه عانئة. عن والناثي الترمذي رواه )٢( 
الخامع.مح صم 

ى(  ٤٨•٤ ) ٍرتم وصححه هريرة. أيي ءن أحد دوام )٣( 
الخامع.صحيح 





j ٢١ ٣ =^==^=^==^ الأذكار س امحار

بميلله: تترك .L تترك أن امحبأ الألك أيها يا تدرى لو 
عنناحا أورادك على فاجعل ، ٢١لأهاهإ من صرت أتاك 

أْاداس نكن اش إلى المريق تختصر ثل؛ مهما الصوم 
والربامح،أالمد_j، مع متفردا الرثان، 

٠ ٠ ٠

الحديثز ين نا ا، وخاصته افه أمل ؤ عبارة ال امحتعيجوز ١( )
محارلته إن I قال: ئ، انمي عن ه؛ ، iUUين أض رواء الذي الصمح 

اروالنأحد رواه ٠ وخاصته؛ الك، أمل عم القران أهل اكاص: من أها؛ءن 
الصغير،الجامع صحيح ر إباني ا٢sوصححه والحاكم، ماجه وابن 

منم)ْأاآ(■



خاتمة

:ثاذتة

ثاءإن ولك لي عتل نانحه ~ أخي يا — الكلام وخاتمة 
عهودتثلاثة الثاق هدا من للث محفل إذ الله. 

الدم.وزد الأول: الخهد 
والقيام.القرآن وزد الثاني: والخهد 
الك:مثلاثة وهو البلاغ. ورد الثالث: والاه^• 
للصلوات.الرابطة أولها: 

القرآن.مدارسة وثانيها: 

الماس•ذ الإممان حماثق بلاغ وثالتهات 
بالقرآنوأصحابك — اخب السالك أيها — نفك نمهد 

فانهاؤجل.ه، ثرآنقا؛ مجلئا لك نجد لم ^ن ويلاعا. تد؛ول 
ومتدبرا.ذما نردا، القرآن ورد فاسلك نتمكن، لم 

مدارسة.القرآن بختم وذلك العمرا ختمة على واحرص 
ملكوتز سياحة — ذلك يعد — ذكره لك يكون حتى 

أبدا.القلس، به يحيى الجنان على متدفئا وغذاء الرحمن، 
منرفقة لك واجعائ الأمة؛ ى الخم للاغ واجتهد 

ليستقيمالمجد، برياض جن-وزا ولهم لك ولمغرس اكامح،؛ 



١٢٥==عت=^ت=ت====ت==^==^^؛=ًعت■ خاتمة 

مها!وما الدنيا من للث حم فهو صحبة. الملأة رباط لك 

يوم،كل نفسك نتحاسب الأمة. ز الخير تنامل يتم وبهذا 
ذلك.من صنعك حديد عن 

للمحاسةمرجعك هي أعمال، ئ إر إذن الأمر فال 
مجلسثم والأذكار، القرآن وورد الصلاة، رياط والتةويم: 

الصدقةمجيزان هي كاث عليها عهدك واثفت إذا القرآن• 
وفيت؟فهل وميثاقه. الله لعهد والوفاء، 

ففيالخيرا عن سني ولا المالح، صه على قانت 
إذامحمد آل كان ) ناك،ت ءإف؛ا عائشة حديث 

والتزموه.أداموه أي لنّ ( أنتوه عملا عملوا 
عقيدةالصالح الملف مورد كله هدا من مشربك وليكن 

أنذلك الورع. ويجلله التهوتم،، تزينه رباثا، وملوكا صافية، 
مزلماالةديم محني كان الله، إلى السير وؤلريق الدكر، ميدان 

زيهلما أثلأم؛ مسالكه في وتاهت أقدام، بقنمه زك حرجا، 
مخالفةمن العباد، جهلة لبعض وامتدارجا، خدعة الث.يهلان 

والخرافات.البدع مستنقعات فير والارتماء السنة 
وسةالله كاب محن عليه دليل لا مما الخدر! فالخدر 

الفقه;أصول ض علم وند عبادات؟ الأوراد فانما الله. رّول 

لم.مروي ١( 



■خاتمة

بانالقاصية الشرعية بالقاعدة توحد الأمور هذه مثل أن 
زالأصل وأن الإذن! يرد حتى الع المادات ز لأصل ا )

(.الع! يرد حى الإذن العادات 

الصحيحعملك من >نفعك لن أنه كله هذا بعد اعلم ثم 
تكونأن ناحدر باطنا! القهار الواحد لثه حلص ما إلا فناهزا؛ 

القرآنى وعلا جل الله وصف ممن أعمالا، الأخسرين مجن 
ذتمم ُثل أين أتلا. اهسلأ تأر هل ئق ؤ ت العقيم 

[١ ٠ ٤ ، ١ ٠ ٣ الكيف; ] ب صنعا ءتستوور أمم ؤم؛محتؤن ^لدتا للإإو!أ 
قريب"آب كل ؛إن مصيرك، ى ومكر حعليثتك، على ئابك 

للمتمين.والعانة 

الذميثتأيها ؤ العالثن، رب لله الحمد أن دعوانا وأحر 
بمملحوى أثت وأئقوأ ويايْلوأ وصلأوأ أصروأ ،ان؛وأ 

..آ[.لآلعمان:

وسلم.وصحبه آله وعلى محمد محيينا على الله وصلى 
أستغفركأنت، إلا إله لا أن أشهد وبحمدك، اللهم صبحانك 

إليك.وأتوب 
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