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 كلمُة الدائرة
 

 دحَدُُ َأْن ال ِإلَه إال هللُا وَ احلمُد هلِل َربِ  العاملنَِي، وَأشَهُد 
ُُ وَرُسولُُه، صلَّى هللُا عَ  َلهِه ال َشرِيَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا َعبُد

 َوبَعُد:وَعَلى آلِِه َوَصحِبِه َأْْجَِعنَي، 
ارَِقِة، َوفـَْعِعهاًل ةِ الشُّؤوِن اإِلْسالِمهَِّة ِِبلشَّ اْنِطالقاً ِمْن رَِساَلِة َدائرَ ف

ائَِرِة ِبِِعَداِد َمادَِّة ه ذا ِلَدوِر الـَمْسِجِد فـََقْد َقاَم ِقْسُم الَوعِظ ِِبلدَّ
 تارة  مُ  ر  وَ سُ  ِهداايتِ ِقَف املسلم عند لِهَ  “أنَواُر الُقرآن”اإِلْصَداِر 

ِإْرَشاداً  تكونل والبصائرَ  الِعظاتِ  ا، َيسَتلِهُم ِمْنهالقرآن الكرمي من
 . له يف َسْْيُِ إىل هللا فعاىلزاًدا و  ،لِبَـْعِض َمَعاين الُقرآنِ 

ال َيْشُكُر هللَا َمْن ال َيْشُكُر »: واْمِتثااًل لَِقوِل نَِبهِ نا ُُمَمَّد  
ا البَـَلِد، َأْن ََيَعَظ ُوالَة اأَلْمِر يف هذ َفِإنَّنا َنْدُعو هللاَ  ،(1)«الناسَ 

 لِبُهوِت املتَواِصِل للدَّعوِة والدُّعاِة، ورَِعايَِتهم الَبالَِغةِ  على َدعِمِهمُ 
 َأْواانِنا، هللِا، وَنسأَلُُه فعاىل َأْن ََيَعَظ َعَلهنا ِدينَـَنا، وَأْن يـَُؤمِ َننا يف

                                                           
 رواُ البخاري يف األدب املعرد وأمحد يف املسند. (1)
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لى نَِبهِ نا ُُمَمَّد  ، َوَصل ى هللُا َوَسلََّم عَ ِإنَُّه َوِلُّ َذِلَك والقادُر َعَلههِ 
 َوَعلى آلِِه َوَصْحِبه َأْْجَِعني.

 
 

* * * 
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ُُ، َوَنْسَتِعهُنُه، َوَنْستَـْغِعُرُُ، َونـَُعوُذ ِبِ  ، ََنَْمُد ّلِلَِّ ِمْن ُشُروِر إنَّ احْلَْمَد ّلِلَِِّ
ُ َفاَل مُ  أَنـُْعِسَنا، َوِمْن َسهِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمنْ  ُِ اّلِلَّ ِِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيِْضِلْل يـَْهِد

ُُ الَ َشرِيَك َلُه، َوأَ  ُ َودْحَد ْشَهُد أَنَّ َفاَل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اّلِلَّ
ُُ َوَرُسولُُه، َصلَّى هللُا َعَلْهِه َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه وَ  ْسِلهماً  َسلََّم فَ ُُمَمًَّدا َعْبُد

 َكِثْياً، أَمَّا بـَْعُد:
اىل َمْن فإنَّ ِمَن النِ َعِم الَعِظهَمِة، َواآلالِء الَكرميِة، ال يت يـََهُبها هللُا فـَعَ 

ُِ؛ َأْن يـَُوفِ َقُهم ًة َفْذِكرَ و  اً َفَدبُّر  ِة ِكَتابِهِ للِعْقِه يف ِدينه، وِفالوَ  َيَشاُء ِمْن ِعَباِد
 زئ رئ ّٰ ُِّّ: َذلَك أُْنزَِل َكَما قَاَل  َوِعْْبًَة، ِفإنَُّه أَلْجلِ 
: ، وقال [29ص: ] َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ

ينِ » ُ بِِه َخْْيًا يـَُعقِ ْهُه ِِف الدِ   .(1)«َمْن يُرِِد اّلِلَّ
ْقَصِد الَعِظهِم؛ قَاَم ِقْسُم الَوْعِظ ِبِِْعَداِد ُدُروسِ 

َ
 َهَذا َولَِتْحِقهِق َهَذا امل

َُُّ ِبَكالِم ُمْسَتِعهننَي ِِبهلِل فَـ  “َواُر الُقرآنأن”َمْوُسوِم بـ ـاإلْصَداِر ال َعاىل، 

                                                           
 متعق علهه. (1)

 ِبْسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيمِ 
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َنا الَسابِقنَي، ال ِذيَن نـََقُلوا ِإلَ الُعَلماِء تَـَقدِ منَي وَ الـمُ األَِئمَِّة   كالِم هللا  ْعسْيِ فهـْ
 َوبـََرُعوا يف َذلَك. القرآنِ  داايتِ من هِ  طوُُ بَ نْـ استَـ وما 

َوَأْن ََيَْعَلُه ، ادَ شَ والرَّ  ةَ ايَ دَ والِ  ،ادَ دَ والسَّ  قَ وفهْ  التَّ عاىَل فَ  هللاَ  لُ سأَ نفَ 
 كَ لِ ذَ  ِلُّ وَ  هُ نَّ ، إِ لههِ إِ  عَ مَ تَ سْ وا أُُ رَ قَـ  نْ مَ  هِ بِ  عَ عَ نْـ يَـ  نْ ، وأَ َخاِلصاً ِلَوْجِهِه الَكِرميِ 

 العَ  ب ِ رَ  هللِ  دُ مْ ، واحلَ هِ هْ لَ عَ  رُ ادِ والقَ 
َ
 ني.امل

  
 ِقسِم الَوعظِ  :ادُ إعدَ 

 
 

* * * 
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 رمضان استقبالالقسم األول/ دروس 
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 فضائُل الصِ ياِم وشهِر رمضانَ ( 1)
 

َلُه،  َشرِيكَ  ال دحَدُُ وَ  هللاُ  إالَّ  ِإلَه ال أنْ  َوأْشهدُ  َربِ  العاملنَي، هللِ  احلَْمدُ 
عاَلِمنَي، عوُث رمحًة لِلْ َوَرُسولُُه، املب َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َوأْشهدُ  وِلُّ الصاحِلنَي،

 اللُهمَّ صلِ  َوَسلِ ْم َعَلهِه وَعَلى آلِِه وَصْحِبِه َأْجَعنَي، أَمَّا بـَْعُد: 
ْبكاِت، يُقِبُل علهنا ُشهٌر مبارٌك، َشهُر اخلِْي وال: األفاضلُ فيا أيُّها  

يف  َعقُّهِ َشهُر الُغعراِن والرَّمَحَاِت، وََيُسُن بنا قَبَل ُقدوِمِه االستعداُد لَُه ِبلتـَّ 
 رضٌ ، وفَ الدينِ  ركانِ أَ  نْ مِ  كنٌ ُر َأدحكاِمِه، وَمعرَِفِة ُسَنِنِه وآدابِِه؛ فالصِ هاُم 

ُُ: ، هِ ن فرائِضِ مِ   لوعِ ن اُ مِ  راتِ طِ عْ مُ ـال عنِ  كِ اسَ مْ إلِ فعاىل ِبِ  ّلِلَِّ  دُّ بُ عَ التـَّ ومعنا
 .الشمسِ  روبِ ىل غُ إِ  الثاين جرِ العَ 

فِضِلهِ نصوٌص   جاءَ يف ُر رمِضانَ والصهامُ لُهُ فِضائُل كثْيٌة، وهكذا َشه
 :كَ ذلِ  نْ ، فمِ اأُلجوِر ِفههِ  َكثْيٌة َفُدلُّ على فِضِلِه وفِضاُعفِ 

ُكلُّ َعَمِل اْبِن »:  اّلِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ  قَاَل: ُهَريـَْرَة  َأِب  ما ورَد َعنْ 
، قَ  َل هللُا َعزَّ اآَدَم ُيَِضاَعُف، احلََْسَنُة َعْشُر أَْمثَاِلَا ِإىَل َسْبعِمَئة ِضْعف 
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، َعاَمهُ ِمْن َأْجِل الصَّْوَم، فَِإنَّهُ ِل َوأَََن َأْجزِي بِِه، َيدَعُ َشْهَوفَهُ َواَ  َوَجلَّ: ِإالَّ 
  .(1)«َوخَلُُلوُف ِفهِه َأْاَهُب ِعْنَد هللِا ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ 

 فهذا احلديُث دَحَوى معان  َجلهلًة َفُدلُّ على َفِضِل هذا الشَّهِر:
 هامِ لص ِ لِ  ِضالً فَ  كقال العلماُء: كَعى بذل الصَّْوَم، فَِإنَّهُ ِل" "ِإالَّ  قولُُه:ف

 عبادةٌ  هُ نَّ ِل، أل ": أي خالصاً ِل  عىن "الصومُ ، ومَ باداتِ العِ  ائرِ على سَ 
 .ها إال هللاُ علمُ ، وال يَ على اجلوارحِ  ظهرُ ال فَ 
 عهني  فَ  ا من غْيِ كثْيً   زاءً جَ  ي علههِ ازِ جَ : "َوأَََن َأْجزِي بِِه": أي أُ هُ قولُ و 
 ؟.هِ نعسِ بِ   اإلعطاءَ وىلَّ مني إذا فَ كرَ األَ  كرمِ بِ  كَ نُّ ا ظَ ، فمَ ُِ قدارِ مِ لِ 

 رائحةُ  :: "َوخَلُُلوُف ِفهِه َأاَْهُب ِعْنَد هللِا ِمْن رِيِح اْلِمْسِك": أيهُ قولُ و 
 .سكِ مِ ـال يحِ ن رِ مِ  هللاِ  عندَ  اهبُ أَ  عدةِ مَ ـال لو ِ خلِ  ةُ ْيَ غ ِ متَـ ـال ائمِ الصَّ  مِ فَ 

 .(2)«أاهُب الطِ هبِ »: واملسُك كما قال نبهُّناً 
ُُ أبو  اّلِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ  قَاَل: ُهَريـَْرَة  وِمَن العِضائِل الَعظهمِة: ما روا

 :« ََلة  ِمْن َشْهِر َرَمَِضاَن ُصعِ َدِت الشََّهاِانُي، َوَمر َدُة ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَهـْ
، َوُغل ِ  َها َِبٌب، َوفـُتِ حَ اجِلنِ  ْت أَبـَْواُب اجلَنَِّة، َقْت أَبـَْواُب النَّاِر، فـََلْم يـُْعَتْح ِمنـْ

َها َِبٌب، َويـَُناِدي ُمَناد : اَي َِبِغَ  اخَلْْيِ أَْقِبْل، َوايَ  َِبِغَ  الشَّرِ   فـََلْم يـُْغَلْق ِمنـْ
                                                           

 متعق علهه واللعظ ملسلم.( 1)
 ( رواُ مسلم.2)
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َلة  لَ  أَْقِصْر، َوّلِلَِِّ ُعتَـَقاُء ِمَن النَّاِر، َوَذلَك ُكلَّ  ؛ فههَّا اي َمن أرْدَت (1)«هـْ
 اخلَْي أقِبل، فهذا أواُن اأَلجِر والثَّواِب، واي َمن فُرِيُد الشرَّ أمِسْك، وارِجعْ 

 ملوالَك، فهذا َزَماُن املغِعَرِة واأَلْمِن ِمَن الِعَقاِب.
:  اّلِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ  قَاَل: ُهَريـَْرَة  َأِب  وِمن فِلَك الَعِضائِل: دحديثُ 

 .(2)«َمْن َصاَم َرَمَِضاَن ِإميَاًَن َوادْحِتَساًِب ُغِعَر َلُه َما فـََقدََّم ِمْن َذنِْبهِ »
اَمُه "إمياَنً" ؛ ِلَمْن صنوبِ الذُّ  ملغعرةِ  بٌ سبَ  رمِضانَ  صومَ  وهذا فهه أنَّ 

ِب أي: ُمعتِقدًا ُوجوبَُه، خائعًا ِمن ُعقوبِة َفرِكِه، "ادحتساِبً" لألجِر املرتف ِ 
 َعَلهِه.

الصِ َهاُم ُجنٌَّة، » :قَالَ   النَِّب ِ  َعنِ   ُهَريـَْرةَ  َأِب  ومنها: َما جاَء َعنْ 
 .(3)«َودِحْصٌن دَحِصنٌي ِمَن النَّارِ 

 كَ ذلِ  كانَ   هامِ ِبلص ِ  نهايف الدُّ  هواتِ الشَّ  عنِ  هُ عسَ نَ  فَّ ن كَ مَ  : أنَّ عناُُ ومَ 
 .ارِ النَّ  نَ مِ  رةِ يف اآلخِ  هُ لَ  افراً سَ 

 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   َسْعد   ْبنُ  ِل الَعظهَمِة: ما رواُ َسْهلُ ومَن الَعِضائِ 
ُن، َيْدُخُل ِمْنُه الصَّائِ » : هللاِ  ُموَن يـَْوَم ِإنَّ يف اجلَنَِّة َِبًِب يـَُقاُل َلُه الرَّايَّ

                                                           
 رواُ الرتمذي.( 1)
 متعق علهه.( 2)
  رواُ أمحد.( 3)
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ُموَن الَ و الِقَهاَمِة، اَل َيْدُخُل ِمْنُه َأدَحٌد َغْْيُُهْم، يـَُقاُل: أَْيَن الصَّاِئُموَن؟ فـَهَـقُ 
 .(1)«َيْدُخُل ِمْنُه َأدَحٌد َغْْيُُهْم، فَِإَذا َدَخُلوا أُْغِلَق فـََلْم َيْدُخْل ِمْنُه َأدَحدٌ 

ِن: لَِهُدلَّ على أنَّ َمن َدَخَلُه ارفـََوى فال َيظَمُأ أبداً؛ ج زاًء وُُس  ِبلرَّايَّ
نها  على اإِلدحساِن ِبإِلدْحساِن، ألَنَُّه َصَْبَ على اجلُوِع والَعطِش يف الدُّ

 ااعًة هلل فعاىل.
 :هِ متامِ أو يف إِ  مِ هايف الص ِ  ن يتساهلُ مَ  عقوبةُ  تْ اشتدَّ  ويف املقابلِ 

َنا : »يـَُقولُ   هللاِ  َرُسولَ  ُسَِْعتُ : قَالَ   اْلَباِهِل  ِ  أَُماَمةَ  َأِب  فَعنْ  بـَهـْ
، فَأَفـََها ِب َجَباًل  ُِضَديَّ[]أي: عَ  َأََن ََنئٌِم ِإْذ َأََتين َرُجاَلِن، فََأَخَذا ِبَِضبـَْع َّ

لُ  ُه َلَك، َوْعًرا، فـََقااَل: اْصَعْد، فـَُقْلُت: ِإين ِ ال أُِاهُقُه، فـََقااَل: ِإَنَّ َسُنَسهِ 
ِإَذا بَِْصَوات   ]أي: أعالُ[ َفَصِعْدُت دَحَّتَّ ِإَذا ُكْنُت يف َسَواِء اجْلََبلِ 

ُِ اأْلَْصَواُت؟ قَ  َُُّ اْنطُِلَق اُلوا: َهَذا ُعَواءُ َأْهِل النَّ َشِديَدة ، قـُْلُت: َما َهِذ اِر، 
ْشَداقـُُهْم، َفِسهُل َأْشَداقـُُهْم أَ  ِب، فَِإَذا َأََن بَِقْوم  ُمَعلَِّقنَي بَِعَراِقهِبِهْم، ُمَشقََّقةً 

ِة َدًما قَاَل: قـُْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن يـُْعِطُروَن قـَْبَل َتَِلَّ 
 .الشَّمسِ  بُِغروبِ  الِعْطرُ  لم َيَِلَّ  َأن قبلَ : أي .(2)«ْوِمِهمْ صَ 

وهذا ألَنَُّه َأَخلَّ برُكِن الصِ هاِم، وَفالَعَب يف ِإدحَدى َدعائِِم اإِلسالِم، 
. ُِ  فاستََّحقَّ ِمثَل هذا اإِل

                                                           
 متعق علهه.( 1)
 رواُ ابن خزمية وابن دحبان واحلاكم وغْيهم.( 2)
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ُل فأمَّا الصَّاِئموَن األَبراُر فجزاُؤهم َعظهٌم، وَأجُرهم َجزيٌل، وهللُا يَتَكعَّ 
ا ال بثواِِبم، فُهعِطههم ِمن فِضِلِه ويُوِسُع علههم من ِإدحسانِِه، وََيزيهم م

 ََيزِي بِِه َغْيَهم ِمَن الَعاِبِديَن.
ِِ ِب  هامِ ا على القِ نَ عهنَـ يُ  فعاىل أنْ  هللاَ  فنسألُ  وأن يوفِ قنا ، هرِ ذا الشَّ ه قو

 .علههِ  ذلك والقادرُ  ِلُّ نه وَ ا، إِ نَّ مِ  هُ لَ تقبـَّ يَ  وأنْ لِصهاِمِه إمياَنً وادحتساِبً، 
 
 

* * * 
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 مسائُل َيكثُ ُر السُّؤاُل عنها( 2)
 

َلُه،  َشرِيكَ  ال دحَدُُ وَ  هللاُ  إالَّ  ِإلَه ال أنْ  َوأْشهدُ  َربِ  العاملنَي، هللِ  احلَْمدُ 
ى آلِِه وَصْحِبِه وَعلَ  َوَرُسولُُه، اللُهمَّ صلِ  َوَسلِ ْم َعَلههِ  َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َوأْشهدُ 

 َأْجَعنَي، أَمَّا بـَْعُد: 
ملَبارِك ِمَن الـُمناِسِب قـَْبَل دُحلوِل َشهِر َرَمِضاَن ا: اأَلفاِضلُ فيا أيُّها  

 عنها، أْن نَِقَف على أهمِ  املساِئِل اليت ََيتاُج إلهها الصائُِم، وَيْكثـُُر السُّؤالُ 
 فِمن فِلُكُم املساِئِل اْلُمِهمَِّة:

 تَ ْبِييُت نِيَِّة الصِ ياِم كلَّ يوٍم؟ لَزمُ يَ   هل 1
ُب فـَْبِههُت النِ هِة كلَّ لهلة  ِمن أايِم رمِضاَن، لَِقولِ  : ِه اجلواُب: نَعْم، َيَِ

 ، والنِ هَّةُ َُملُّها الَقْلُب،(1)«هُ لَ  ِصَهامَ  َفاَل  اْلَعْجِر، قـَْبلَ  الصِ َهامَ  َُيِْمعِ  لَْ  َمنْ »
 .حورِ للسُّ  نسانِ اإلِ  هامُ قِ ومن ذلَك  لى الصِ هاِم،ِبلَعزِم ع قُ حقَّ تَ فَـ و 

 ياً؟انسِ  بَ رِ أو شَ  لَ كَ ن أَ مَ  يامِ صِ  مُ كْ ما حُ   2

                                                           
 رواُ أبو داود. (1)
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 حض جض﴿ :عاىَل فَ  هللاِ  ولِ قَ ، لِ علههِ  جَ رَ ، وال دحَ هحٌ حِ صَ  هُ هامُ : صِ اجلوابُ 
  [.286]البقرة: ﴾ جعمع مظ حط مض خض
 ْلهُِتمَّ فَـ  َشِرَب، َأوْ  َكلَ فَأَ  َصائٌِم، َوُهوَ  َنِس َ  َمنْ »:  ب ِ النَّ  ولِ قَ ولِ 

َا َصْوَمُه،  .(1) «َوَسَقاُُ  هللاُ  َأْاَعَمهُ  فَِإَّنَّ
 ؟مضانَ رَ  ارِ يف نَ  حصِ للفَ  الصائمِ  نَ مِ  مِ الد   بِ حْ سَ  مُ كْ ما حُ   3
 ،الصومَ  دُ عسِ فُ  اليت راتِ ط ِ املعَ  نَ مِ  لهسَ  هُ ألنَّ  ؛نهُ مِ  انعَ : ال مَ وابُ اجلَ 
 .فههِ  جَ رَ فال دحَ  لههِ إ و احلاجةُ دعُ مما فَ  هُ لَ وأمثا حصَ هذا العَ  نَّ وألَ 

 ؟مِ للصائِ  رِ بَ الِ  مالِ استعْ  كمُ حُ  ما  4
 :نيِ سمَ لى قِ ع مٌ صائِ  وهوَ  ها املريضُ لُ ستعمِ اليت يَ  رُ : اإلبَـ اجلوابُ 
، ربِ والشُّ  األكلِ  نِ عَ  مُ ا الصائِ  ِبِ ِن غْ ستَـ يَ  :ةٌ يَ ذ ِ غَ مُ  رٌ بَـ : إِ لُ األوَّ  الِقسمُ 

 ِف الطَِّبهِب:بناًء على َوصْ  هاذَ خَ ها وأَ ادحتاجَ  نِ وعلى مَ  ،ُُ رُ ط ِ عَ فُـ  ُِ فهذِ 
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ﴿ :فعاىل هللاِ  لقولِ ، ِضاءُ القَ 
 [.184]البقرة:  ﴾يب ىب نب مب زب
، نِ دَ البَ  قويةِ فَ  ضِ رَ غَ ل كونُ فَ  :ة  يَ غذ ِ مُ  ْيُ غَ  ِعالِجهَّةٌ  رٌ بَـ : إِ الثاين سمُ القِ 
 ا يف أي ِ  استعمالِ يف جَ رَ ال دحَ  فهذُِ ِه، ال لَِتغِذيتِ  ذلكَ  وَنوِ  هِ هطِ نشِ أو فَ 
 .كَ ذلِ  وغْيِ  لةِ ِضَ والعَ  ريدِ كالوَ   سمِ اجلِ  نَ مِ  ع  وضِ مَ 

                                                           
 (.1155(، ومسلم: )6669رواُ البخاري: ) (1)
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 ؟الصومَ  دُ فسِ يُ  هل القيءُ   5
 :تانِ دحالَ  هُ لَ  ،اغِ ى ِبالستعرَ سمَّ أو ما يُ   ءُ : القَ اجلوابُ 

ن مَ  ، وعلىومَ الص   لُ بطِ دًا فهذا يُ عم  فَ  الصائمِ  نَ مِ  عَ قَ يَـ  أنْ  وىل:األُ  
 .ومِ هذا الهَ  ِضاءِ قَ  عَ مَ  غعارُ ، واالستِ التوبةُ  مِضانَ رَ  ارِ يف نَ  الَق ءَ فعمََّد 

 بِ بَ سَ بِ  ،ُُ دَ صَّ قَ تَـ وال يَـ  ائمِ على الص   بَ غلِ يَ  نْ أَ  :انيةُ الث   
 .ِضاءَ ال قَ و  على الصائمِ  َُ وال إِ  حهحٌ صَ  هُ ، فهذا صهامُ ُِ وَنوِ  ضِ املرَ 
 -هُ أي َغَلبَ -اْلَقْ ُء  َذَرَعهُ  َمنْ »:  ب ِ النَّ  قولُ  نيِ احلالتَ  نيِ هافَ  لهلُ ودَ  
 .(1) «ْلَقَِضاءُ ا فـََعَلْههِ  اْستَـَقاَء َعْمداً  َوَمنْ  َقَِضاٌء، َعَلْههِ  فـََلْهسَ 
 ؟ نفِ األَ و  نِ ذُ واألُ  يِ العَ  طرةِ قَ  استعمالُ  مِ للصائِ  هل جيوزُ   6

 ،ائمَ لص  ا رانِ عط ِ ما ال يُ فإنَّ  نِ ذُ واألُ  نيِ العَ  طرةُ ا قَ : أمَّ اجلوابُ 
ا هسَ لَ  نيَ والعَ  نَ ذُ األُ  ؛ ألنَّ مِضانَ رَ  ارِ ما يف نَ عمالِ يف استِ  علههِ  جَ رَ وال دحَ 
َعذَ   . نسانِ اإلِ  وفِ إىل جَ  رابِ والشَّ  عامِ للطَّ  ينِ َمنـْ
 وفِ اىل اجلَ  ذٌ عَ نمَ  نفَ األَ  ؛ ألنَّ الصومَ  دُ عسِ ا فُ فإنَّ  نفِ األَ  طرةُ ا قَ وأم  

ِِ  يف  َوَِبِلغْ » : على الراِجِح لقولِهِ   .(2)«َصاِئًما نَ َفُكو  َأنْ  ِإالَّ  االْسِتْنَشا

                                                           
 (.1676(، وابن ماجه: )720رواُ الرتمذي: ) (1)
 (.788(، والرتمذي: )142رواُ أبو داود: ) (2)
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يف  علههِ  جَ رَ  دحَ الف، ملرض   مِضانَ رَ  ارِ يف نَ  طرةَ القَ  هذُِ  لَ استعمَ  نِ ومَ  
 .مِضانَ رَ  عدَ   بَ قِضِ ها ويَ لُ عمِ ستَ فهَ  ريِضاً مَ  َْبُ عتَ يُ  هُ ؛ ألنَّ كَ ذلِ 

 ؟ ابملعجونِ  هِ أسنانِ  لُ سْ وغَ  واكِ الس ِ  استعمالُ  ائمِ للصَّ  جيوزُ  هل  7
وكذا  ،سنانِ األَ  عجونَ مَ  لَ ستعمِ يَ  نْ أَ  مِ للصائِ  وزُ ، َيَ مْ : نعَ اجلوابُ 

 املانعِ  دمِ عَ ؛ لِ هفِ نظِ أو للتَّ  مِ العَ  نَ مِ  ةِ الكريهَ  حةِ ائِ الر   إلزالةِ  ،واكَ الس ِ 
 ،وفِ ىل اجلَ إ  ء  شَ  خولِ دُ  نْ مِ  زِ رُّ حَ على التَّ  صِ احلرْ  عَ ، مَ ن ذلكَ مِ  رع  ِ الشَّ 
 ب ِ النَّ  ولِ قَ  ومِ مُ عُ ، لِ ُِ وغْيِ  مِ للصائِ  نِ نَ السُّ  نَ مِ  ْبُ عتَ يُ  واكِ السَّ  عمالَ استِ  نَّ ل إِ بَ 
 :« َ(1) «َصاَلة   ُكل ِ   عَ مَ  ِِبلسِ َواكِ  أَلَمْرُُتُمْ  أُمَّيِت  َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوال.   

ذا  إ مضانَ رَ  رِ ايف نَ  ائمِ للصَّ  مِ يف الفَ  اخِ خَّ البَ  عمالِ استِ  ما حكمُ   8
 ؟بوِ ابلرَّ  صاابً مُ  كانَ 

 اخَ خ  ذا البَ ه ؛ ألنَّ مِضانَ رَ  ارِ يف نَ  هِ عمالِ استِ  نَ مِ  عَ انِ : ال مَ اجلوابُ 
، ةِ دَ ىل املعِ إ لُ صِ  يَ وال رُ بخَّ تَ ويَـ  ئةِ ىل الر ِ إ ذهبُ ، يَ ِضغوط  مَ  ن غاز  عَ  بارةٌ عِ 

 كمِ يف دحُ  وَ وال هُ  رب  وال شُ  بكل   لهسَ  املريضُ  هُ قُ نشِ ستَ وهذا الذي يَ 
 هِ استعمالِ  ازِ وَ جب ينَ املعاصرِ  العلماءِ  أكثرُ  مَ كَ دحَ  كَ ، ولذلِ ربِ والش   كلِ األَ 
 .َعطِ رُ ال يُـ  هُ نوا أنَّ وبهَّ  مِ ائِ للص  

                                                           
 (.252(، ومسلم: )887( رواُ البخاري: )1)
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 مضانَ رَ  ارِ يف نَ  مة  صائِ  يَ وهِ  عامَ الطَّ  قَ وَّ ذَ تَ ت َ  نْ أَ  للمرأةِ  هل جيوزُ   9
 ؟هِ تِ يَّ الحِ ى صَ دَ مَ  ةِ ملعرفَ 

 ةِ عرفَ مَ  دِ صْ بقَ  إذا كانَ  عامَ الطَّ  َِ وَّ ذَ تَ فَـ  نْ أَ  رأةِ للمَ  وزُ َيَ  ،معَ : نَـ اجلوابُ 
:  باس  عَ  ابنُ  ولذا قالَ  بَطَرِف اللساِن ُدوَن َأْن فَبَلَعُه، هِ تِ هَّ الدحِ صَ 
َِ  َأنْ  َبْسَ  "ال  .(1)َصائٌِم" َوُهوَ  َقهُ دَحلْ  َيْدُخلْ  لَْ  َما الشَّْ َء، َأوِ  اخلَْلَّ  َيُذو

َأْْجَعني، وآخُر  هِ حبِ صَ وَ  هِ لى آلِ وعَ  ُممَّد   نَِبهِ نا علىَوَسلِ م  لِ  اللهموصَ 
 .َدْعواَن َأِن احلمُد هلِل ربِ  العاَلمني

 

* * * 
  

                                                           
 (.9277( رواُ ابن أب شهبة يف املصنف: )1)
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 حاُل السََّلِف مَع الُقرآنِ ( 3)
 

  دحَدُُ وَ  هللاُ  إالَّ  إَِله ال أنْ  َوأْشهدُ  َربِ  العاملنَي، هللِ  احلَْمدُ 
َوَرُسولُُه، املبعوُث  َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َوأْشهدُ  الصاحِلنَي، َلُه، وِلُّ  َشرِيكَ  ال

نَي، أَمَّا رمحًة لِْلعاَلِمنَي، اللُهمَّ صلِ  َوَسلِ ْم َعَلهِه وَعَلى آلِِه وَصْحِبِه َأْجَع
 بـَْعُد: 
فعاىل،  إنَّ َخَْي ما يُِعنُي على أَداِء َفراِئِض هللاِ : أيُّها الخوُة الِكرامُ  
الِذيَن  ِقهِقها على الَوْجِه املْطُلوِب؛ النََّظُر يف دَحاِل السََّلِف الصَّاِلِح،وَتَ 

 ،يـَُلوَنُمْ  الَِّذينَ  َُُّ  ين،قـَرْ  النَّاسِ  َخْْيُ »ِبخَلْْيِيَِّة يف قـَْولِه:  َشِهَد لـُهم النَّبُّ 
 .(1)«يـَُلوَنُمْ  الَِّذينَ  َُُّ 

وَِيْت َعزميَُتُه، الصَّاِلِح مَع الُقرآِن الَكرمِي قَ  وَمْن ََتَمََّل يف دحاِل السََّلفِ 
، ُمْقَتِداًي وَعَلْت ِِهَُّتُه، َوقاَم ِبَقِ  ِكتاِب هللِا فعاىل ِفالوًة وَفَدبُـّرًا وَعَمالً 
اِر نَِبهُّنا ِبلسََّلِف َرمِحَُهم هللاُ فعاىل، ُمَتَشبِ ًها ِِبم، وعلى رَأِس أولِئَك اأَلْخه

 ؛ فَإنَّه  :يـَُعاِرُضهُ  َكانَ   يلَ ِجْبِْ  ِإنَّ »قال البنتِه فاِامةَ َرِضَ  هللاُ عنها 

                                                           
 ( رواُ البخاري ومسلم.1)
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 أَُرى ال َوِإين ِ  َمرََّفنْيِ، اآلنَ  َعاَرَضهُ  َوِإنَّهُ  َمرََّفنْيِ، أَوْ  َمرَّةً  َسَنة   ُكل ِ   يف  اْلُقْرآنَ 
 .(1)«َلكِ  َأَنَ  السََّلفُ  نِْعمَ  هُ فَِإنَّ  َواْصْبِي، هللاَ  فَافَِّق  اْقرَتََب، َقدِ  ِإالَّ  اأَلَجلَ 

ُمداَرَسِتِه، و  َفِمن َحاِل َسَلِفنا الصَّاِلِح: اِلْكثاُر ِمْن تالوِة الُقرآِن،
فقاَل: اَي  إىل النَّبِ   وَفَدبُّرُِِ، َوالتـََّعكُِّر يف َمَعانِهِه، جاَء أبو َذر   

 «ُكلِ هِ   اأَلْمرِ  رَْأسُ  ِإنَّهُ فَ  ؛اّلِلَِّ  بِتَـْقَوى أُوِصهكَ »َرُسوَل هللِا، أَْوِصن، قال: 
: َرُسولَ  ايَ : قـُْلتُ  ؛ وذِْكرِ  ْلُقْرآنِ ا بِِتالَوةِ  َعَلْهكَ » :قَالَ  زِْدين، اّلِلَِّ  فَِإنَّهُ  اّلِلَِّ
 .(2)«السََّماءِ  يِف  َلكَ  وُذْخرٌ  اأَلْرضِ  يِف  َلكَ  نُورٌ 

رُِِ وَعِمَل مبا جاءَ فهه، َفَدبُّ فالقرآُن دُحجَّةٌ ِلَمن أَكثـََر ِفالوفَهُ وَداَوَم على 
ُُ ول يَنَتِعع بِهِ ومبا َجاءَ ِفهِه. فَعْن َأب َمالِ  ك  اأَلْشَعرِيِ  ودُحجَّةٌ على َمن َهَجَر

  ََّأنَّ النَِّب  :(3)«َعَلْهكَ  أَوْ  َلكَ  دُحجَّةٌ  واْلُقْرآنُ »قَاَل. 
 لٌ وَمادحِ  َشعَّع،شافٌع مُ  القرآنُ »قاَل:  عن النَّبِ   وَعْن َجاِبر  

، ٌِ  َساقَهُ  َظْهرُِِ  َخْلفَ  َلهُ َجعَ  َوَمنْ  اجْلَنَِّة، ِإىَل  قَاَدُُ  ِإَماَمهُ  َجَعَلهُ  َمن ُمَصدَّ
.(4)«النار إىل  . ومعىن: مادِحٌل: أي ُُماِدٌل عن صادِحِبه ِبحلقِ 

                                                           
 ( رواُ مسلم.1)
 ( رواُ ابن دحبان.2)
 سلم.( رواُ م3)
 ( رواُ ابن دحبان.4)
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 َقْد َكانُوايف َهذا اأَلمِر، فَـ  وَقْد دَحقََّق َسَلُعنا الصَّاِلح االف ِباَع لَِنِبهِ نا 
ها، يَعَتنوَن بِِتالَوِة الُقْرآِن ال ِسهَّما يف َشْهِر َرَمِضاَن يف الَصالِة َوَغْيِْ 
َل وأخباُرُهم يف ذِلَك َكثْيٌة، َكاَن ُسْعَهاُن الثَـّْورِي  ِإذا َدَخَل َرَمَِضان أَقْـبَ 

، وََكاَن   َعلى ِفالَوِة الُقْرآِن، وََكاَن قـََتاَدُة بُن ِدَعاَمَة ََيِْتُمُه يف  ُكلِ  َسْبع 
ها فـَْقَرأ يِف بـَْعُِضُهم ََيِْتُمُه يف ُكلِ  يـَْوَمنْيِ، وََكاَنْت َعاِئَشُة َرِضَ  هللُا َعنْ 

ُر الـُمْصَحِف َأوََّل النَّهاِر يف َشْهِر َرَمِضاَن، دحَّتَّ فطُلَع الشَّْمُس، واآلثَ 
ُهم يِف َهذا َكِثْيٌَة.  َعنـْ
َمِضاُن ْسِلِم بِن ِشهاب  الزُّهرِيُّ يقوُل: "ِإَذا َدَخَل رَ وََكاَن ُُمَمَُّد بُن مُ 

َا ُهَو ِفالَوُة الُقْرآِن، وِإْاَعاُم الطََّعاِم".  فَِإَّنَّ
ُهَما ِمنْ  َمكََّة  َويـَُقوُل ابُن ُمَلْهَكَة: "َصِحْبُت ابَن َعبَّاس  َرِضَ  هللُا َعنـْ

ُجٌل: َكْهَف َكاَنْت َر اللَّْهِل، َفَسأَلَُه رَ ِإىل الـَمِديـَْنِة َفَكاَن ِإذا نـََزَل قَاَم َشطْ 
، َفَجَعَل يـَُردِ ُد [19: ِ] َّ مئنئ زئ  رئ ّٰ ُّٱِقَراَءفُُه؟ قاَل: َقرأ 

 َوُيْكِثُر يف َذلَك النَِّشهَج".
، دَحهُث كان َِهُُّهم التََّدبُـَّر يف َوَهَكذا َكاَن َسائُِر َأْصحاِب النَّبِ  

 كثاِر يف رمِضاَن أو يف غِْيُِ.الُقرآِن ولهس ُُمرََّد اإلِ 
 َشْهَر َرَمَِضاَن ِِبلَكِثْْيِ ِمَن اخَلصاِئِص، َخصَّ هللاُ : إْخَوِت الِكَرامُ 

 اجلُْوِد َوالعديِد من الَعَِضاِئِل، فـَُهَو شهٌر نـََزَل فهِه الُقرآُن الَكِرمي، وُهَو َشْهرُ 



   
 24 أنوار القرآن

سََّلُف الصَّاِلُح َلمَّا َعَرَف ال واإِلدحَساِن، وَشْهُر الدُّعاِء اْلُمْسَتجاِب، َوِلَذا
، واْجتَـَهدوا يِف   ِقْهَمَة َهذا الـَمْوِسِم الـُمباَرِك ََشَّروا ِفهِه َعن َساِعِد اجِلدِ 

 الثَّواِب. الَعَمِل الصَّاِلِح؛ َاَمًعا يِف َمْرضاِت هللِا فَعاىل، وَرَجاًء يف ََتِْصهلِ 
َبِغ أَنَُّه قالَ  ُرِوَي َعن ابِن َمْسُعود    يـُْعَرفَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  : "يـَنـْ

 النَّاسُ  ِإذِ  َوِبُْزنِهِ  روَن،ُمْعطِ  النَّاسُ  ِإذِ  َوبِنَـَهارُِِ  ََنِئُموَن، النَّاسُ  ِإذِ  بَِلْهِلهِ 
 .(1)ََيَْتاُلوَن" النَّاسُ  ِإذِ  َوبُِبَكائِهِ  يـَْعَردُحوَن،

ا ِمْن ُعَتقائِِه ِمن النَّار، ِقهاِم، وَأْن ََيَْعَلنأْسَأُل هللاَ َأْن يـَُوفِ َقنا لِلصِ هاِم وال
 .وَصل ى هللاُ َوَسل َم َعلى نَِبهِ نا ُُمَمَّد  َوَعلى آلِِه َوَصْحِبِه َأْْجَعني

 
 
 

* * * 

  

                                                           
 ( مصنف ابن أب شهبة وشعب اإلميان للبههق .1)
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 استقباُل رمضانَ ( 4)

 

  دحَدُُ وَ  هللاُ  إالَّ  إَِله ال أنْ  َوأْشهدُ  َربِ  العاملنَي، هللِ  احلَْمدُ 

لِ  َوَسلِ ْم َعَلهِه َوَرُسولُُه، اللُهمَّ ص َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َلُه، َوأْشهدُ  َشرِيكَ  ال
 وَعَلى آلِِه وَصْحِبِه َأْجَعنَي، أَمَّا بـَْعُد: 

  هرٌ ، شَ تْ لَ قبَـ د أَ ا قَ نِ ب ِ رَ  اتِ عحَ نَ  نْ مِ  ةٌ عحَ ها ه  نَ : أيُّها األفاضل 
ُمسَتبِشرًا بُِقدوِمِه:  النَّبُّ قال عنه ، هُ ْيافُ خَ  ، عظهمةٌ هُ لُ ِضائِ فَ  ثْيةٌ كَ 
ِه َعَلْهُكْم ِصَهاَمُه، فـُْعَتُح ِفه َأََتُكْم َرَمَِضاُن َشْهٌر ُمَباَرٌك فـََرَض اّلِلَُّ »

 الشََّهاِانِي، أَبـَْواُب السََّماِء، َوفـُْغَلُق ِفهِه أَبـَْواُب اجلَِْحهِم، َوفـَُغلُّ ِفهِه َمَرَدةُ 
َلٌة َخْْيٌ   .(1)« دُحرِمَ  ِمْن أَْلِف َشْهر ، َمْن دُحرَِم َخْْيََها فـََقدْ ّلِلَِِّ ِفهِه لَهـْ

 الشَّْهرَ  َهَذا ِإنَّ »وقال أَلصحابِِه ُمرغِ با لم يف اغتِناِم لَهالِهِه ِبلطَّاعاِت: 
َلةٌ  َوِفههِ  دَحَِضرَُكْم، َقدْ    اخلَْْْيَ  دُحرِمَ  فـََقدْ ، رَِمَهادحُ  َمنْ  َشْهر ، أَْلفِ  ِمنْ  َخْْيٌ  لَهـْ
  .(2)«َُمُْرومٌ  ِإالَّ  َخْْيََها َُيَْرمُ  َوالَ  ُه،ُكلَّ 

                                                           
 رواُ أمحد والنسائ  والبههق .( 1)
 رواُ ابن ماجه.( 2)



   
 26 أنوار القرآن

نَي فـََها َلا ِمْن ُبْشَرى للُمنَقِطعنَي َعن ااَعِة هللِا ِِبلَوْصِل، َوللُمْذنِب
هاانُي يف والـُمَقصِ ريَن ِِبلَععو، وللُمسَتوِجِبنَي النَّاَر ِِبلِعْتِق، ُسلِسَلِت الشَّ 

ِوَي َوازُِع لصِ هاِم؛ واْنَكَسَر ُسلطاُن الَوى، َوقَ رََمِضاَن، وُأمِخَدِت الشَّهوات ِب
 ر .اإلمياِن، فـََلم يـَْبَق للُمَقصِ ِر ِمن َمَعر  ، ولهَس للَعاِص  بعَد َذِلَك ِمن ُعذْ 

 : ما يَلِ  مِضانَ رَ  هرُ شَ  هِ بِ  لُ ا ُيستقبَ مَ  م ِ هَ أَ  نْ مِ  نَّ ال وإِ أَ 
 :القلوبِ  صفيةُ وتَ  صوحُ النَّ  التوبةُ  .1

َلةِ  يف  لََهطَِّلعُ  اّلِلََّ  ِإنَّ : »إىل هذا بقوله  شارةُ اإلِ  تِ وقد جاءَ   لَهـْ
 .(1)«ُمَشادِحن   َأوْ  ُمْشرِك  لِ  ِإالَّ  َخْلِقهِ  جِلَِمهعِ  فـَهَـْغِعرُ  َشْعَبانَ  ِمنْ  النِ ْصفِ 

َلةُ  َكانَ   ِإَذا» ويف رواية:  َخْلِقِه، ِإىَل  اّلِلَُّ  عَ ااَّلَ  َشْعَبانَ  ِمنْ  النِ ْصفِ  لَهـْ
 دَحَّتَّ  ِبِْقِدِهمْ  احْلِْقدِ  ْهلَ أَ  َوَيدَعُ  لِْلَكاِفرِيَن، َومُيِْل  لِْلُمْؤِمِننيَ  ْغِعرُ فـَهَـ 

 .(2)«َيَدُعْوُُ 
واحلِْرُص على التَّوبِة  ،عبانَ يف شَ  املذمومةِ  مورِ األُ  ذُِ هَ  كُ رْ فَـ فهلَزمُ املسلَم 

 .ِضانَ مَ رَ  تقبالِ السْ  هئةً ُتَ  ِمْنها
 :ِفُة آدابِهِ وَمعر  هِ حكامِ أَ  مُ لُّ عَ ت َ  .2

 يف، و هِ يف دينِ  هُ هَ قَّ فَـ  خْياً  ُِ بدِ عَ بِ  هللاُ  رادَ ذا أَ ، وإِ ملِ العَ  ساسُ أَ  العلمَ ألن 
 :اَل ، َكما قهامالص ِ  اليت ِمْن أْجِلها ُشرِعَ  كمةُ لحِ ذلَك َتقهٌق ل

                                                           
 رواُ ابن ماجه.( 1)
 .رواُ البههق  يف الشعب والطْباين يف املعجم الكبْي( 2)
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهُّ
  .[183]البقرة:  ٱَّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

، على هللاِ  ةِ طاعَ بِ  لَ عمَ فَ  أنْ ": العلمِ َكما َفسَّرها بعُض أهِل   قوىوالتَّ 
 لمِ ى العِ تِضَ قْ مبُِ  هِ امِ هيف صِ  لَ مِ عَ  نْ مَ ، فَ لمُ العِ هو  ونوُر هللاِ ، "هللاِ  نَ مِ  ور  نُ 

 قوى.وه  التَّ  ،نهُ مِ  احلكمةَ  َنلَ 
 النَّاسُ : "هللاُ  رمحهُ  محدُ أَ  ، قال اإلمامُ ظهمةٌ عَ  لمِ إىل العِ  اجةُ واحلَ 
 الطََّعامَ  ألنَّ  الشرَاِب،وَ  الطََّعامِ  ِإىَل  دَحاجِتهم ِمن َأكثرَ  ِعلمِ الْ  ِإىل ُُمْتاُجونَ 
 بَِعَددِ  ِإلههِ  علُم َُيَْتاجُ َوالْ  مرََّفنْيِ، أوْ  مر ةً  الهَـْومِ  يِف  إلههِ  َُيَْتاجُ  َوالشرَابَ 
 .(1)"األَنعاسِ 

ولـمَّا كاَن الصِ هاُم أدحَد أركاِن اإلسالِم؛ كاَن العلُم بدحكاِمِه ِمن 
يِن، دحَّت يـَُؤدِ َي املسلُم فريِضَة الصهاِم كما أراَدها هللُا فعاىل  واجباِت الدِ 

 من غِْي إخالل  ِبا أو فـَْقصْي .
 ِه.لِ الهِ  ؤيةِ رُ  عندَ  عاءُ الدُّ مما ُيسَتقَبُل بِه رَمضاُن:  .3

 :الَ قَ  اِلاللَ  رََأى ِإَذا َكانَ    النَِّبَّ  َأنَّ  اّلِلَِّ  ُعبَـْهدِ  ْبنِ  َفعن اَْلَحةَ 
َنا ِِبلُهْمِن َواإِلميَاِن َوالسَّالَمِة َواإِلْسالِم، َربِ  » َورَبَُّك  اللَُّهمَّ أَْهِلْلُه َعَلهـْ

                                                           
 (.1/61معتاح دار السعادة )( 1)
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، .(1)«اّلِلَُّ   فإنَُّه ََيصُل ِبذا الدعاء العظهم جلُب املناِفِع، ودفُع اْلَمَِضارِ 
 فتحصُل السعادُة وَفُدوُم الطُّمأنهنُة يف هذا الشهِر.

 هللاُ  كَ قَ وفَـّ  ةٌ نعمَ و  ،عاىلفَ  هللاِ  نَ مِ  ِضلٌ فَ  مِضانَ رَ  راكَ دْ إِ  أنَّ   خَ أَ  واعلمْ 
 نْ مِ  نـََعَحات   ّلِلَِّ  فإنَّ قوى، والتَّ  ْيِ اخلَ  نَ مِ  دْ وَّ زَ ى، وفَـ قَ بْـ ا يَـ مَ لِ  فاْغَتِنمهُ  ؛لههاإِ 

ُِ، ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِِبَا ُيِصهبُ  َرمْحَِتِه،  َعرَّضْ َوفَـ  َدْهَرك، خلَْْْيَ ا فافـَْعلِ  ِعَباِد
نْها َمزرَعٌة، وبَِقدِر ا ربِ ك، َرمْحَةِ  لِنَـَعَحاتِ  لهقنِي واجلُْهِد فاألايمُ مواِسُم، والدُّ

 اُت.ََتيت الـَمعونُة، وََيُِْضُر التَّوِفهُق للَخْيَاِت، وَتُصُل بذِلَك اْلَمسرَّ 
 هرِ ا الشَّ  هذَ نا يف علَ َيَْ  نْ أَ  هِ ِضلِ وفَ  هِ مِ رَ وكَ  ن هِ مبَِ  يرَ دِ نسأُل هللا العل َّ القَ 

َعدِ ـال نَ مِ  ههِ فِ  كونَ نَ  نْ أَ  هُ انَ بحَ سُ  بهِ  عوذُ ، ونَ ينَ زِ ائِ العَ  نَ مِ  كِ املبارَ   ينَ ُمبـْ
، عمالِ األَ  لَ ا، وصَ هامَ والقِ  هامَ ا الص ِ نَّ مِ  يتقبَّلَ  نْ أَ  ، ونسألُُه ينَ رِ اخلاسِ 
 هِ حبِ صَ وَ  هِ لى آلِ وعَ  لِ  اللهم على ُممَّد  ، وصَ علههِ  والقادرُ  لكَ ِلُّ ذَ وَ  إنَّهُ 
 م.ل  وسَ 

* * * 

 
                                                           

 رواُ الرتمذي.( 1)
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 القسم الثاين/ دروس شهر رمضان
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 من أحكام رمضان (1)

َلُه،  َشرِيكَ  ال دحَدُُ وَ  هللاُ  إالَّ  ِإلَه ال أنْ  َوأْشهدُ  َربِ  العاملنَي، هللِ  احلَْمدُ 
رمحًة لِْلعاَلِمنَي،  عوثُ َوَرُسولُُه، املب َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َوأْشهدُ  وِلُّ الصاحِلنَي،

 اللُهمَّ صلِ  َوَسلِ ْم َعَلهِه وَعَلى آلِِه وَصْحِبِه َأْجَعنَي، أَمَّا بـَْعُد: 
 ىهُّزيل: قال هللاُ فبارَك وفَعاىل يف ُُمَكم التَّن: فيا أيُّها الصائمونَ  
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
[، فِمن َدالالِت هذُ 183]البقرة:  ٱَّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 َعلهْنا كما أنَّ هللاَ فبارَك وفَعاىل َجعَل الصِ هاَم فريَِضًة مكتوبةً  اآلية الكرميةِ 

َلنا ِمن األَُمم، وَجعَلُه ركناً ِمن أركاِن اإلسالم.  فـََرَضُه على َمْن قـَبـْ
 نَ مِ  ، خال  قهم  ، مُ ، قادر  ، ِبلغ  ، عاقل  مسلم   على كل ِ  وهو واجبٌ 

 شروط. ستةُ  ، فهذُِ وانعِ مَ ـال
، اللهلُ  خلَ ذا دَ إِ رت فهه هذُ الشروط؛ فإنه يُعطر فإذا صام من فواف

 اّلِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   اخَلطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ ، فالشمسِ  روبِ غُ بِ  وذلك
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 :« َِت ِإَذا أَقْـَبَل اللَّْهُل ِمْن َها ُهَنا، َوأَْدبـََر النـََّهاُر ِمْن َها ُهَنا، َوَغَرب
 .(1)«ائِمُ الشَّْمُس فـََقْد أَْفَطَر الصَّ 

 .ها ظاهراً وؤُ ضَ  كانَ   نْ ، وإِ الشمسِ  رصِ قُ  روبِ غُ  عدَ بَ  قُ تحقَّ يَ  وهذا أمرٌ 
 َأنَّ   َسْعد   نِ بْ  َسْهلِ  ، فَعنْ اسيف النَّ  خْي   عالمةُ  رِ طْ العِ  وفعجهلُ 

 .(2)«اَل يـََزاُل النَّاُس ِِبَْْي  َما َعجَُّلوا الِعْطرَ »: قَالَ   اّلِلَِّ  َرُسولَ 
 ،رِ مْ لت  لهَـْبَدْأ ِبف كنْ  يَ ل نْ ، فإِ بِ اَ ِبلرُّ  فههِ  بدأَ يَ  نْ أَ  اإلفطارِ يف  نةُ والسُّ 

يـُْعِطُر َعَلى ُراََبات   َكاَن َرُسوُل اّلِلَِّ » :قَالَ   َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ ف
، فَِإْن لَْ    َفُكْن دَحَساقـَْبَل َأْن ُيَصلِ َ ، فَِإْن لَْ َفُكْن ُراََباٌت، فـََعَلى مَتََرات 

 .(3)«دَحَسَوات  ِمْن َماء  

 اّلِلَِّ  َرُسولُ  َكانَ :  قَالَ   َفعن ابِن ُعَمرَ ، فطارِ اإِل  عندَ  كرُ وأما الذ ِ 
 َوثـََبَت األ»قَاَل:  أَْفَطرَ  ِإَذا ، ُِ ْجُر ِإْن َشاَء َذَهَب الظََّمأُ َوابـْتَـلَِّت اْلُعُرو
 .(4)«اّلِلَُّ 

                                                           
 (  متعق علهه.1)
 (  متعق علهه.2)
 رواُ عبد بن محهد.(  3)
 رواُ أبوداود والنسائ  يف عمل الهوم واللهلة والدارقطن يف السنن.(  4)
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 جم يل ىل مل خلُّ: قال : ِإخواين الصَّاِئِميَ 

 مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم خممم حم

 ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث رث ىتيت نت

  َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك لكمك اك
فُؤث ُِر و [، ُيشْي فبارك وفعاىل إىل األمور اليت فُعسد الصوم 187]البقرة:

 يف الصهاِم، وه  على نوَعنِي اثننِي:
 .ومَ الص   دُ عسِ فُ  راتٌ مؤث ِ  (1

 .هُ صُ نقِ أو فُ  جرَ األَ  دُ عسِ فُ  راتٌ ؤث ِ مُ  (2

، داً تعم ِ مُ  ءُ  ْ القَ ، و تعمداً مُ  والشربُ  كلُ األَ  فه : الصومَ  دُ عسِ أما اليت فُ 
 .ذائهةُ الغِ  نُ قَ حلُ ا، و داً عمُّ فَ  الـَمن ِ اُل زَ نْـ إِ ، و اعُ مَ اجلِ ، و عاسُ والن ِ  هضُ احلَ و 

 :روط  شُ  ةِ الثَ ثَ ال بِ إِ  الصومَ  دُ سِ عْ ال فُـ  راتِ عط ِ مُ ـال هذُِ  نَّ أَ  لمْ عَ ولهُـ 
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 .ِبلوقتِ  عاملاً و  ،رع  ِ الشَّ  ِبحلكمِ  لا عاملاً  اعلُ العَ  كونَ يَ  نْ : أَ ولُ األَ 

. راً ذاكِ  كونَ يَ  نْ الثاين: أَ   غَْي َنس 

 .قاصداً  كونَ يَ  : أنْ الثالثُ 

قَاَل:   ُهَريـَْرةَ  َأِب  نْ عَ ف، هُ صُ قِ نْ أو فُـ  جرَ األَ  دُ سِ عْ اليت فُـ  راتُ ا املؤث ِ وأمَّ 
ُ: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، ِإالَّ »:  اّلِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ  لصِ َهاَم، فَِإنَُّه ا قَاَل اّلِلَّ

 َأدَحدُِكْم َفاَل يـَْرُفْث ِإَذا َكاَن يـَْوُم َصْومِ فَ ِل َوَأََن َأْجزِي بِِه، َوالصِ َهاُم ُجنٌَّة، 
 .«ُرٌؤ َصائِمٌ َأدَحٌد أَْو قَافـََلُه، فـَْلهَـُقْل ِإين ِ امْ َواَل َيْصَخْب، فَِإْن َسابَُّه 

  هلِ اجلَ  لِ هْ أَ  فعالِ عن أَ  دَ بتعِ ، ويَ ادحشَ العَ  الكالمَ  عَ دَ يَ  نْ أَ  فعلى الصائمِ 
: ِإين ِ َصائٌِم، لْ قُ فلهَـ  مَ وصِ خُ  نْ ، وإِ الناسَ  مُ اصِ ، وال َيُ هِ عَ والسَّ  هاحِ كالص ِ 

 ِإين ِ َصائِم.

 ٱُّ لنا احلكمة من مشروعهة الصهام بقوله:       وقد بنيَّ هللا فعاىل

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه

 .[183]البقرة:   َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
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 َتُصُل ِبمِتثال األواِمر واالْجِتهاِد يف أَدائِها، واجِتنابِ قوى: والتَّ 
 نْ مَ ، فَ لمُ لعِ ، وهو اهللاِ  نَ مِ  ور  على نُ وَأْن يكوَن ذلَك ، النواه  واف ِقائِها

 قوى.  التَّ وه ،نهُ مِ  احلكمةَ  َنلَ  لمِ ى العِ تِضَ قْ مبُِ  هِ هامِ يف صِ  لَ مِ عَ 
َمْن قَاَم »:  قال: قهام رمِضان، املتقنيَ  عمالِ صِ  أَ خَ ن أَ مِ وإنَّ  

 .(1) «َرَمَِضاَن ِإميَاًَن َوادْحِتَساًِب، ُغِعَر َلُه َما فـََقدََّم ِمْن َذنِْبهِ 
ِتها، وأْشَهُر الِة اللهِل َوِصعَ وقد فـَنَـوََّعت السُّنة يف َعِدد رََكعاِت صَ 

: عةً كْ َر  ةَ رَ شْ عَ  ىدَ دحْ إِ أو  ،عةً كْ َر  ةَ عشرْ  ثالثَ فِلَك الصِ عات: أْن ُفَصل   
 ة.دَ وادحِ ر بِ وفِ  يُ ُُ  تنيِ كعَ َر  ل  كُ   بنْيَ  مُ ل ِ سَ يُ 

اَك ِمْن ُسْخِطَك، اللَُّهمَّ ِإين ِ أَُعوذُ ِبِرضَ »يـَُقوُل يف آِخِر َوْفرُِِ:  وَكاَن 
َك، أَْنَت  مبَُعافَاِفَك ِمْن ُعُقوبَِتَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك اَل ُأدْحِص  ثـََناًء َعَلهْ وَ 

 .(2)«َكَما أَثـْنَـْهَت َعَلى نـَْعِسكَ 
 «ُقدُّوسِ ُسْبَحاَن اْلَمِلِك الْ »ِإَذا َسلََّم ِمَن اْلوِْفِر قَاَل:  وكان النبُّ 

 .(3)ويرفعه.َثاَلَث َمرَّات  ميدُّ صوفَُه يف الثالثة 
 وآِخر َدْعواَن أن احلمُد هلِل ربِ  العاملني

                                                           
   (  متعق علهه.1)
 .أمحد وأبو داود وابن ماجه والن سائ رواُ ( 2)
 وغْيِها. أبو داود والن سائ رواُ ( 3)



   
 36 أنوار القرآن
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 َتدب ُُّر القرآِن الكرمي (2)
  
 

َربِ  العاملنَي، والصالُة والسالُم على َأشرِف األنبهاِء  هللِ  احلمدُ 
 واملرسِلنَي، نبهِ نا ُُمَمَّد  وعلى آلِِه وصحِبِه أْجِعنَي، أمَّا بعُد:

أَْنزَل القرآَن لِغاية  ودِحكمة  َعِظهمة ، أَنزَلُه  هللاَ  ِإنَّ : أيُّها الصائمونَ 
اَل فَعاىل: قَ  ِلَذوي الُعقوِل السَّويَِّة لَِهتدبَّروُُ، وألهِل التـَّْقوى َفْذِكَرًة وِعْبًة،

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿
 معاين همُ ف َفَدبُّرُِِ: وَمعىن َفرٌض، القرآنِ  [، فـََتدبرُ 29]ص: ﴾زب

 .(1)أَلعاِظهِ 
 ِإىَل  اْلَقْلبِ  ََنِظرِ  ِديقُ َتَْ  فـَُهوَ  اْلُقْرآنِ  يف  التََّأمُّلُ  َوأَمَّا ابُن القهِم: " قالَ 
 دُ ُُمَرَّ  ال ِبِِنـَْزالِِه، اْلَمْقُصودُ  ُهوَ وَ  َوفـََعقُِّلِه، َفَدبُّرُِِ  َعَلى اْلِعْكرِ  َوَْجْعُ  َمَعانِهِه،
 .(2)َفَدبُّر " َوال فـَْهم   ِبال ِفالَوفِهِ 

                                                           
 .198ص 3رسائل ابن دحزم ج (1)
 .449ص 1بن القهم ج( مدارج السالكني ال2)
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رفِة هللِا يُة ِمن هذا التَّدبُِّر ُهَو زايدُة اإِلمياِن ِبهلل فَعاىل، وَذِلَك مبعوالَغا
 ٰذ يي ىي مي خي ﴿ وَمعرفِة َاريِق الُوصوِل إِلِهِه. قاَل فعاىل

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

 [.  2]األنعال: ﴾ ىئ نئ

 اْلِعْلمِ  َمزِيدِ  ِمنِ  ِمهِ وفـََعهُّ  اْلُقْرآنِ  َفدبُّرِ  يف  قاَل ابُن فَهمهَة َرمِحَُه هللاُ: "إنَّ 
 . (1)بـََهان " بِهِ  َيُِهط َماال َواإِلميَانِ 

 مب زب﴿ :وقْد َعاَب هللاُ على الِذيَن ال يَتدبَّروَن الُقرآَن فـََقالَ 

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب

 مل يك ىك  مك لك اك﴿: وقاَل  [،82]النساء: ﴾نث
 [. 24]ُُمَمَّد: ﴾ يل ىل
 َفَْيَْونَ  ِفهِه، كَّرونَ فَهتع القرآَن، دبَّرونَ يـَتَ  "أَفال: عباس   ابنُ  قالَ 
، بَعِِضهِ  َفصِديقَ   وَأنَّ  والنَّهِ ، واأَلمرِ  والذ ِْكرِ  املواعظِ  ِفهِه ِمنَ  وما لَِبعض 
 .(2)َعلهِه" يَقدرُ  ال اخلالِئقِ  ِمنَ  أدَحَداً 

                                                           
 .75( أمراض القلوب وشعاؤها ص1)
 .438ص 1( زاد املسْي البن اجلوزي ج2)
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 لَ زَ نَـ  نيَ حِ فَ ، آنِ ر عاين القُ مَ  مِ هْ فَـ وَ  رِ دبُّ ىل التَّ إِ  مةَ دعو األُ يَ  النبُّ  وكانَ 
  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث﴿فعاىل:  هُ ولُ قَ 
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من
: قال  [،191-190]آل عمران: ﴾ مئ خئ حئ جئ يي

 . (1)«ِفهَها يـَتَـَعكَّرْ  َولَْ  قـََرَأَها ِلَمنْ  َوْيلٌ »
 املخاَاُب وَ وقد كاَن الوادِحُد ِمَن السَّلِف إذا َقرَأ القرآَن أَيـَْقَن أنَُّه هُ 

ثـَرُ  ًا وفـُنـْ كما يُنثـَُر   آبايفِِه وأَوامرُِِ ونَواِههِه، ولَْهَسْت ُُمرَُّد َكِلمات  ُُتَذُّ َهذ 
 حت ُّ: : "إذا ُسْعَت هللَا فعاىل يَقولُ الشِ عُر، يقوُل ابُن َمسعود  

 ىيـَنـْهَ  َشر   وْ أَ  بِِه، ََيُْمرُ  َخْْيٌ  فَِإنَّهُ  َُسَْعَك؛ فََأْرِعَها َّ مت خت
 .(2)َعْنُه"

ُُ أو ، َكان يَتأَثَـُّر ِِبلُقرآِن َأَشدَّ ََتَثُّر  إذا قـَرَ وهكذا كاَن َهْدُي نـَبَـهِ نا  َأ
: أنهُ قاَل: قاَل ِل رسوُل هللِا  قُرَِئ َعلهِه، فعن عبِد هللِا بِن مسعود  

، َرُسولَ  ايَ : ، قـُْلتُ «َعَل َّ  اقْـَرأْ  » : قَالَ  أُْنزَِل؟ ْهكَ َعلَ وَ  َعَلْهَك، آقْـَرأُ  اّلِلَِّ
 مث زثُّ: اآليَةِ  ُِ َهذِ  ِإىَل  أَفـَْهتُ  دَحَّتَّ  النِ َساءِ  ُسورَةَ  فـََقَرْأتُ  «نـََعمْ »

                                                           
 (.620( رواُ ابن دحبان يف صحهحه، دحديث رقم: )1)
 ( الزهد البن املبارك.2)
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 َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
َناُُ عَ  فَِإَذا إِلَْهِه، ، فَاْلتَـَعتُّ «اآلنَ  دَحْسُبكَ »، قال: [41النساء:]  .  (1)َفْذرِفَانِ  هـْ

 دفِِه للَقْلِب: "فـََلْهسَ  بَهاِن َفِضهلِة التدبِر وفَائقال ابُن القهِم َرمِحَهُ هللاُ يف
ُِ، َمَعاِشهِ  يف  لِْلَعْبدِ  أَنـَْععَ  َشْ ءٌ   ِن،اْلُقْرآ َفَدبُّرِ  ِمنْ  ََنَافِهِ  ىَل إِ  َوأَقْـَربَ  َوَمَعاِد
َا اَيفِِه،آ َمَعاين  َعَلى اْلِعْكرِ  َوَْجْعِ  ِفهِه، التََّأمُّلِ  َوِإاَاَلةِ   َعَلى اْلَعْبدَ  عُ ُفْطلِ  فَِإنَّ
َهانَهُ  َوُفَشهِ دُ  قـَْلِبِه، يِف  اإِلميَانِ  قـََواِعدَ  َوفـُثـَبِ تُ .. َوالشَّر ِ  اخلَْْْيِ  َمَعالِِ   َوفـَُواِ دُ  بـُنـْ
 َوُسُرورًا، َوَِبَْجةً  َواْنِشَرادًحا ةً َوَسعَ  َودَحَهاًة، قـَْلِبِه، يِف  قـُوَّةً  َوفـُْعِطههِ .. أَرَْكانَُه،
 اْلَعْبدَ  فـُْنِهضُ  َمَعانِههِ  فـَزَالُ  َفال... آَخرَ  َشْأن   يف  َوالنَّاسُ  َشْأن   يف  فـََهِصْيُ 
 تْ َفرتََ  ُكلََّما  َوفـَُناِديهِ ، احلَْق ِ  نِ عَ  َواْلَمْهلِ  الزَّْيغِ  َعنِ  قـَْلَبهُ  َوفـُثـَبِ تُ ، رَب ِهِ  ِإىَل 

لِهُل،ا َوفَاَفكَ  الرَّْكبُ  فـََقدَّمَ  َسْْيُِِ: يف  َوَونَ ، َعَزَمافُهُ  َِ  لدَّ َِ  فَاللِ َحا اللِ َحا
 َأْضَعافِ  َأْضَعافُ  هُِّمِه،َوفـَعَ  َوَفَدبُّرُِِ، اْلُقْرآنِ  ََتَمُّلِ  : َويف -إىل َأْن قَاَل  -
 .(2)َواْلَعَواِئِد" احلَِْكمِ  ِمنَ  ذََكْرَنَ  َما

بُّر  يف َمَعانِِهِه، دَ فَهنِبغ  على الـُمسلِم َأْن يَقَرأَ الُقرآَن بِتَـَعكُّر  يف آاَيفِِه، وفَ 
 وال َيكْن َِهُُّه ِإْناَء السُّورِة وِإْكَماَل اجلُزِء َفَحْسُب، قَاَل 

                                                           
 رواُ البخاري واللعظ له، ومسلم. (1)
 .450ص 1( مدار السالكني البن القهم ج2)
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ْعِر، َكَهذ ِ   اْلُقْرآنَ  َُتُذُّوا : "الابُن َمْسُعود   ثُـ  َوال الشِ   ،(1)الدََّقلِ  نـَثْـرَ  ُروُُ فـَنـْ
 .(2)اْلُقُلوَب" بِهِ  َودَحر ُِكوا َعَجائِِبِه، ِعْندَ  َوِقُعوا

صلَّى اللُهمَّ اْجَعْلنا ِمَن الذيَن َيسَتِمُعوَن الَقوَل فـَهَـتَِّبعوَن َأدْحَسَنُه، و 
 هللاُ وَسلََّم على نَبهِ نا ُُمَمَّد .

 

* * * 
  

                                                           
 الدقل: رديء التمر. (1)
  نف ابن أب شهبة.( مص2)



   
 42 أنوار القرآن

 
  

 



  
 43 أنوار القرآن

 

  الكرميِ  القرآنِ  الوةِ تِ  آدابُ  (3) 
 

ُُ ال شريَك َلهُ   ،احلمُد هلِل َربِ  العاملنَي، وَأشهُد أْن ال إلَه إال هللاُ ودحَد
ُُ وَرسولُُه، اللُهمَّ َصلِ  وَسلِ ْم َعلهِه وعلى آلِهِ   وَأشهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا عبُد

 وَأصحابِِه، أَما بَعُد:
ل  ِبا إنَّ لِتالوِة القرآِن آداًِب وَأخالقاً، يف التَّح فيا أيُّها الفضالُء:

 ِْيُِ.قَسبهٌل لَِتَدبُِّر الُقرآِن، ويف ََتقهِقها ِإعانٌة على فَعظهِمِه وفو 

ءُ  َيَِ » :يَوَم الِقهامِة، قاَل  ظهمٌ عَ والقهاُم ِِبذُِ اآلداِب لَُه أثـٌَر 
 :َُُّ يـَُقولُ  ،ُس ََتَج اْلَكَراَمةِ فـَهُـْلبَ  ،اَي َربِ  دَحلِ هِ  :اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَهاَمِة فـَهَـُقولُ 

َفَْيَْضى  ، َربِ  اْرَض َعْنهُ ايَ  :َُُّ يـَُقولُ  ،فـَهُـْلَبُس دُحلََّة اْلَكَراَمةِ  ،اَي َربِ  زِْدُُ 
َِ َوفـُزَاُد ِبُكلِ  آيَة  دَحَسَنةً  :فـَهُـَقاُل َلهُ  ،َعْنهُ   .(1)«اقْـَرْأ َواْر

 :لقرآنِ ا ها قارئُ هَ اعِ رَ يُـ  نْ غ  أَ نبِ اليت يَ  اآلدابِ  لةِ ْجُ  وإنَّ ِمن
 ريدُ يُ  فعاىل، ال هللاِ  هَ جْ وَ  فَهبَتِغ  بِِقراَءفِهِ  :تعاىل للِ  : الخالصُ أولً 

اقْـَرُءوا اْلُقْرآَن »:  الَ قَ  دْ ، وقَ بذِلَك َعَرضاً ِمَن الدُّنها، وال رايءً وال ُُسعةً 
                                                           

 ( رواُ الرتمذي وقال: هذا دحديث دحسن. 1)
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تَـَعجَُّلونَُه ِمْن قـَْبِل َأْن ََيْيتَ قـَْوٌم يُِقهُمونَُه ِإقَاَمَة اْلِقْدِح يَـ  َوابـْتَـُغوا بِِه اّلِلََّ 
   .(1)«َوال يـََتَأجَُّلونَهُ 

 مل خل﴿:  الَ قَ  دْ قَ ، وَ هارةٍ على طَ  هُ تلوَ يَ  نْ الثاين: أَ  دبُ األَ 
 ﴾خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

  .(2)«اَل مَيَسَّ اْلُقْرآَن ِإالَّ اَاِهرٌ »: ال قَ ، وَ [79-77]الواقعة:
: عاىَل وفَ  كَ بارَ فَ  هللاِ  ولِ قَ لِ  األَدُب الثالُث: السِتعاَذُة قَ ْبَل الِقراءِة:

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن﴿

-98]النحل: ﴾ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

هِه َويَتوكَُّل َفِعْنَد ِقراءِة الُقرآِن َيستعهُذ املسلُم ِبهلِل فعاىل ويَلتِجُئ إِل ،[99
ُُ  لهِه الِقراءَة،الشَّْهطَاُن فهُـَلبِ َس عَ  َله يـَْعِرضَ  َأنْ  ِمنْ  َعلهِه ُسبحانَهُ   وَيُصدَّ
 .(3)ِفههِ  مبَا َواْلَعَملِ  عن َفَدبُّرُِِ 

                                                           
 رواُ أمحد، وأبو داود. (1)
 رواُ ابن دحبان يف صحهحه، والطْباين يف الكبْي، وصححه األلباين يف صحهح اجلامع. (2)
 .353ص 8، وفعسْي ابن كثْي ج175ص 10انظر: فعسْي القراب ج (3)
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ة  ما داِب ِعنَد ِفالوِة الِقرآِن؛ الَبْسملُة قَبَل ِقراءِة َأو لِ  ُكل  ُسور اآل نَ مِ وَ 
ِء عدا ُسورَة الت وبِة، أَمَّا لو َبَدَأ املسلُم ِقراءفَُه للقرآِن ِعنَد ُجْزء  ِمْن َأجزا

 . (1)السُّورِة، فال بَََس َأْن يـَُبْسِملَ 
فهذا اأَلَدُب ِمَن  ِه، الصَّوِ  بِ َترتِيُل الُقرآِن وََتْسيُ  اأَلَدُب الرَّاِبُع:

ِبلقرآِن،  يـَتَـَغىنَّ   انَ كَ اأَلسباِب املعهنِة على فـَْوثِهِق الصِ َلِة ِبلُقرآِن، فـََقْد  
 .(2)«بَِْصَواِفُكمْ  اْلُقْرآنَ  زَي ُِنوا»ويُوِص  ِبَذلك، َويـَُقول: 

قرُأ ِقراءًة ال يَعهُم يَ  وال يـَتَـَعجَُّل املسلُم الِقراءَة لَِهْختَم الُقرآَن، َبهثُ 
اَل ابُن قَ السِ امُع ِمْنُه َشهئاً، َبْل ال بُدَّ ِمَن التِ أين والطُّمأنِهنِة َعنَد الِقراءِة، 

ْعِر، َكَهذ ِ   اْلُقْرآنَ  َُتُذُّوا : "الَمسعود   ثـُُروُُ  َوال الشِ  َقِل، نـَثْـرَ  فـَنـْ  َوِقُعوا الدَّ
 .(3)اْلُقُلوَب" بِهِ  َودَحر ُِكوا َعَجائِِبِه، ِعْندَ 

إنَّ َذِلَك فِ  الَتَدب ُُّر واخلُُشوُع ِعنَد ِتالوِة الُقرآِن، اأَلدُب اخلامُس:
 ِمن ِمن َأعظِم اآلداِب اليت يـََتحلَّى ِِبا قَارُئ الُقرآِن، وأَعَظُم َمْقصود  يَنالُهُ 

 ّٰ ِّ﴿ :ِقراءفِِه، وما أُنزَِل الُقرآُن إال أَلْجِل َذِلَك، َكما قَال فَعاىل

                                                           
 .311ص 2، اآلداب الشرعهة البن معلح ج48ص 1انظر: فعسْي ابن جزي الكلب ج (1)
 (.1342(، وابن ماجه، دحديث: )1015(، والنسائ ، دحديث: )1468( روُا أبو داود، دحديث: )2)
 (.8825( مصنف ابن أب شهبة، رقم: )3)
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َبْل  [،29]ص: ﴾ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىك  مك لك اك ﴿: َذمَّ هللُا فعاىل َمْن ال يـََتدبَـُّر القرآَن فقال 

 .[24]ُُمَمَّد: ﴾ يل ىل مل يك
 اللُهمَّ اْرزُْقنا الَُدى والتَّوفهَق والسَّداَد، وآخُر َدْعَواَن َأِن احلمُد هللِ 

 َربِ  العاملنَي.
 

* * * 
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  القرآِن الكرميِ هدُي السلِف َمَع  (4)
 

ُُ ال َشريَك َلهُ  ، احلمُد هلِل َربِ  العاملنَِي، وَأشهُد َأْن ال ِإلَه إال هللاُ ودحَد
ُُ ورسولُُه، اللُهمَّ صلِ  وَسلِ ْم َعلهِه وعلى آلِهِ   وَأْشهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا عبُد

 وَأصحابِِه، أَما بَعُد:
الوًة وَفدبراً َوَعمالً؛ ، َوقاَم ِبَقِ ِه فِ ِفِإنَّ أَفِضَل َمْن ََتَدََّب آبَداِب الُقرآنِ 

: ، فـََلَقْد كاَن َكَما َوَصَعْتُه أُمُّ املؤمِننَي عائشُة هو َرُسوُل هللِا 
ُع ََيْمتُر ِبَوامرُِِ، ويَنزِجُر بَزواِجرُِِ، وُيساِر  ، فكاَن (1)«ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ »

 .َويَتَخلَُّق ِبخالِقهِ إىل ما دَحثَّ علهِه، َويتَأدَُّب آبدابِِه، 

،  والتابعونُ  الِكراُم، الصحابةُ  َذِلكَ  يف َهديهِ  على َسارَ  َوقدْ  َلم ِبِِدحسان 
م فَعلُّمًا َودِحْعظًا وفـَْرفهالً، يَعُمروَن بِِه أَ  وقاَُتم لَهالً فَأَْقبَلوا على ِكتاِب َرِبِ 

 أَْعني  لم.  ، وقـُر ةَ وَناراً، َفَجعلُو ِغذاًء أَلروادِحهم، َوُقوَتً لُِقلوِِبم

                                                           
 ( رواُ أمحد.1)
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َها انَ كَ   مَخْسٌ : "يـَُقالُ  قَاَل اإِلماُم اأَلوزاِع ُّ َرمِحَُه هللاُ: َكانَ   َعَلهـْ
، السُّنَّةِ  اف َِباعُ وَ ، اجْلََماَعةِ  لُُزومُ : ِبِِدْحَسان   َوالتَّابُِعونَ   ُُمَمَّد َأْصَحابُ 
 .(1)"اّلِلَِّ  هلِ َسبِ  يِف  َهادُ َواجلِْ ، اْلُقْرآنِ  َوِفالَوةُ ، اْلَمَساِجدِ  َوِعَمارَةُ 

َفدَمُع َوأَْرضاُهم يَتأثَـُّروَن ِِبلُقرآِن، فـَتَـْقشِعرُّ َلُه قُلوُِبم و  وكانوا 
 يي ىي مي خي﴿َأعهُنهم، َكما َوَصَعهم هللُا فـََبارَك وفعاىل بقوله: 

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 [.2]األنعال: ﴾ ىئ نئ

 َكانَ   َكْهفَ :  َأُْسَاءَ  دَّيت جلَِ  قـُْلتُ : قَالَ  الزَُّبْْيِ، نِ بْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
، هُـنُـُهمْ َأعْ  "َفْدَمعُ : قَاَلتْ  اْلُقْرآَن؟ ُسَُِعوا ِإَذا  هللاِ  َرُسولِ  َأْصَحابُ 
 .(2)هللاُ" نـََعتَـُهمُ  َكَما،  ُجُلوُدُهمْ  َوفـَْقَشِعرُّ 

ْقَتِصروا على َذِلَك رآِن، َول يَـ وكانُوا ََيرُصوَن ُكلَّ احلِْرِص على فَعلُِّم القُ 
: قَالَ  الرَّمْحَِن السُّلِم ، َعْبدِ  َأِب  َفَحْسُب؛ َبْل رََبُطوا الِعْلَم ِبلَعَمِل، فَعنْ 

ثـََنا» ُمْ   النَّب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  يـُْقرِئـَُنا َكانَ   َمنْ  دَحدَّ  نْ مِ  يَقرَتِئونَ  َكانُوا  َأنَّ

                                                           
 .71ص 1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ج1)
 رواُ البههق  يف شعب اإلميان. (2)
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 يـَْعَلُموا دَحَّتَّ  اأُلْخَرى اْلَعْشرِ  يف  ََيُْخُذونَ  َفال ،آاَيت   َعْشرَ   اّلِلَِّ  َرُسولِ 
 .(1)«َواْلَعَملَ  ْلمَ اْلعِ  فَتَعل ْمَنا: قَاُلوا َواْلَعَمِل، اْلِعْلمِ  ِمنَ  َهِذُِ  يف  َما

بُّراً وكانوا يُرِشدون ُجَلَساَءهم ويـَُوجِ هوَنم للعنايِة ِبلُقرآن فـََعلُّمًا َوَفدَ 
 اْلُقْرآِن، َسرِيعُ  ِإين ِ : َعبَّاس   الْبنِ  قـُْلتُ : قَالَ  مَحَْزَة، ِب أَ  َعنْ وَعَماًل، ف

، يف  اْلُقْرآنَ  أَقْـَرأُ  ِإين ِ  َلة   يف  ْلبَـَقَرةَ ا أَقْـَرأَ  أَلَنْ : "فَقاَل َلهُ  َثالث   ا،أََفَدبَـُّرهَ  لَهـْ
َأي: ِمْن َغِْي َفرفِهل  وال ، (2)" فـَْقَرأُ  َكَما  أَقْـَرأَُُ  َأنْ  من ِإَِلَّ  َأدَحبُّ  َوأُرَف ُِلَها؛
 َفَدبُّر .

اِس َبْل كانوا َرمِحَهم هللُا فعاىل َوَرِضَ  عنهم ََيِرُصوَن على فَعلهِم النَّ 
 -اِء الصحابِة َوُهَو َمْن أَبن–السَُّلِم ُّ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  القرآِن، فهذا أَبُو

ى دحديَث َرسوِل وُهَو الذي َرو  َسَنًة، أَْربَِعنْيَ  النَّاَس القرآنَ  َجَلَس يُعلِ مُ 
 الَِّذي ، دحَّت قَاَل: َفَذِلكَ (3)«َوَعلََّمهُ  الُقْرآنَ  فـََعلَّمَ  َمنْ  َخْْيُُكمْ »: هللِا 

 .(4)الـَمْقَعَد  َهَذا أَقْـَعَدين 

                                                           
 واُ أمحد، والبههق  يف شعبه.ر  (1)
 رواُ البههق  يف شعبه. (2)
 رواُ البخاري. (3)
 .267ص 4انظر: سْي أعالم النبالء للذهب ج (4)
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، قَاَل َيْشغلوَن َأوقاَُتم بِِتالَوفِِه ما اسْتطاُعوا ِإىل َذِلَك َسبهالً  وكانُوا 
 ُكلَّ   يَقرُؤونَ  ِفهما ةٌ متلع َعاداتٌ  للسَلفِ  كاَنتْ   ُه هللاُ: "َوقدْ النَّوويُّ َرمِحَ 

  يِف  اْلُقْرآنَ  ََيِْتمُ  بـَْعُِضُهمْ  انَ َفكَ  َوَوظَائِِعِهْم، َوأَفْـَهاِمِهمْ  َأدْحَواِلِمْ  ِبََسبِ  يـَْوم  
،َأايَّ  َعَشَرةِ  يف  َوبـَْعُِضُهمْ  يـَْوًما، ِعْشرِينَ  يف  َوبـَْعُِضُهمْ  َشْهر ، ُكل ِ   َوبـَْعُِضُهمْ  م 
َعة ، يِف  َأْكثـَُرُهمْ  َأوْ  ُهمْ  وََكِثْيٌ  َسبـْ  .(1)َثالثَة " يف  ِمنـْ

 فُهُ وَكاَن ِمَن َهْدِيهم فـَْقِسهُم الُقرآِن ِإىل َأدْحزاب   لَِتْسُهَل َعِلههم ِقَراءَ 
 َوَخْتُمُه.

 َعنْ  ََنمَ  َمنْ »دِحنَي قاَل:  يـَْعَملوَن ِبَوِصهِ ِة َرسوِل هللِا  وكانوا 
  الظُّْهِر، َوَصالةِ  اْلَعْجرِ  َصالةِ  َبنْيَ  ِفهَما فـََقَرأَُُ  ِمْنُه، َشْ ء   َعنْ  َأوْ  دِحْزبِِه،
َا  َلهُ  ُكِتبَ  ِإذا فَافََه  . فهذا ُعَمُر ابُن اخلطاِب (2)«اللَّْهلِ  ِمنْ  قـََرأَُُ  َكَأَّنَّ

ُُ يف النَّهاِر، فِإذا ُسِئَل َعن ذَ   ِمنَ  َك قَاَل: "فَاَفِن لِ دِحْزبُُه ِمْن اللهِل َقِضا
 .(3)اللَّْهِل"

لذي فاللُهمَّ اْرزُْقنا ِفالوَة ِكتاِبَك آَنءَ اللهِل وَأاراَف النهاِر على الَوْجِه ا
 يُرضهَك بِِه َعنَّا اي ذا اجَلالِل واإِلكراِم، واحلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَِي.

 

                                                           
 .42ص 8( شرح النووي على مسلم ج1)
 رواُ مسلم. (2)
 (4749مصنف عبد الرزاِ، رقم: ) (3)
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 فضُل ُسورِة الفاَتةِ  (5)
 

عاملنَي، والصالُة والسالُم على َأشرِف األنبهاِء َربِ  ال هللِ  احلمدُ 
 واملرسِلنَي، نبهِ نا ُُمَمَّد  وعلى آلِِه وصحِبِه أْجِعنَي، أمَّا بعُد: 

 الُقرآِن ِإنَّ ِمن َأعظِم املقاِصِد الشَّرعهِة إِلْنزالِ  فَيا أَيُّها الصَّاِئمون:
 رئ ّٰ ِّ ُّٱ :ال انِهِه قالكرمِي؛ الَتَدبُـَّر يف آايفِِه والتـََّعكَُّر يف َمع

 ، َوأَْنزَلُه [29ص: ] َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ
  مث زث رث يت ُّٱ: بِِلَسان  َعرب   لَِنعِقَلُه َونـَتَـَعهََّمُه، فـََقاَل 

 [.3]الزخرف:ٱَّ يث ىث نث
َعانِهها، وَأْعظُم ُسورة  يـَْنِبِغ  على املسِلِم أْن يـََتَدبَـَّرها ويـَتَـَعكََّر يف مَ 

قَاَل  : َأنَّ َرُسوَل هللِا فـََعْن َأب َسَعهِد بِن الـُمَعلَّى ُسورُة الَعاَتِة، 
 ِمنَ  ََتْرُجَ  َأنْ  قـَْبلَ  الُقْرآِن، يف  السَُّورِ  َأْعَظمُ  ِه َ  ُسورَةً  أُلَعلِ َمنَّكَ »َلُه: 

ْسِجدِ 
َ
 فـَُقلْ  أَلَْ »: َلهُ  ْلتُ قُـ  ََيْرَُج، َأنْ  أَرَادَ  فـََلمَّا بَِهِدي، َأَخذَ  َُُّ . «امل

 مم خم حمُّ :قَالَ  ،«الُقْرآنِ  يف  ُسورَة   أَْعَظمُ  ِه َ  ُسورَةً  أُلَعلِ َمنَّكَ 
ثَاين، السَّْبعُ  ِه َ  »َّىم

َ
  .(1)«أُوفِهُتهُ  يالَّذِ  الَعِظهمُ  َوالُقْرآنُ  امل

                                                           
 ( رواُ البخاري.1)
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 خس حس جس مخ ُّٱِِبا:  َوقَاَل فَعاىل مُمتَـن ًا على نـَبَـهِ ِه 

سَّْبِع [، وُُسِ َهْت ِِبل87]سورة احلجر: َّمص خص  حص مس
ا فـَُثىنَّ يف ُكلِ  رَكَعة ، َأي: فُعاُد، وُُسِ َهْت ِبلُقرآِن ا ا املثَاين؛ أَلنَّ لَعظهِم: أَلنَّ

 .(1)َفَِضَمَنْت ْجهَع ُعلوِم الُقرآنِ 
ا نوٌر َخصَُّه هللاُ  ُِ األُمَِّة ُدوَن َغْيِها، فَـ  وِمْن َفِضِلها َأنَّ ابِن  نْ عَ لِذ

َنَما قال: َعبَّاس   ُسََِع   ِجْْبيُل علهه السالم قَاِعٌد ِعْنَد النب بـَهـْ
َهَذا َِبٌب »: ْبيلجَ  ، فـََرَفَع رَأَسُه، فـََقالَ -أي َصْوَت  -نَقهِضاً ِمْن َفوِقِه 

ٌك، فقاَل: َنزَل منُه َملَ ِإالَّ الهَـْوَم، ف ِمَن السََّماِء فُِتَح الهَـْوَم َولَْ يـُْعَتْح َقطُّ 
وقال: أْبِشْر ملَلُك اَفَسلََّم  ،رِض ل يْنزْل قط  إال  الهومَ ٌك نَزَل إىل األهذا َملَ 

َلَك: فَاَِتَُة الِكَتاِب، وَ  َخوافِهُم ُسورَِة بُِنورَْيِن أُوفِهتَـُهَما لَْ يُؤَُتَُما َنب  قـَبـْ
َها ِإالَّ أُْعِطهَته  . (2)«البَـَقَرِة، َلْن فـَْقَرأَ ِبَْرف  ِمنـْ

ا فـَُعدُّ ُمناجاًة َبنَي الَعبوِمْن َعظهِم َفِضِل َهذُِ  ِد َوَبنَي رَب ِِه، السُّورِة َأنَّ
ُُ رَبُُّه، فـََعْن َأب ُهَريرَة   قَاَل: ُسَِْعُت َرسوَل هللِا  فُكلَّما قـََرأَ آيًة َنجا

، نصعني يَوَبنْيَ َعْبدِ  : َقَسْمُت الصَّاَلَة بـَْهنقَاَل اّلِلَُّ »يَقوُل: 
 ﴾يم ىم مم خم حم﴿، فَِإَذا قَاَل اْلَعْبُد َما َسَألَ  يَولَِعْبدِ 

                                                           
 .155ص 1، واملنتقى شرح املواأ ج727ص 2( انظر: املسالك يف شرح مواأ مالك ج1)
 ( رواُ مسلم.2)
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ُ: محََِدين  اَل: أَْثىَن قَ  ﴾خن حن جن﴿َعْبِدى. َوِإَذا قَاَل  قَاَل اّلِلَّ
َعْبِدى أَْو  قَاَل: َُمََّدين  ﴾جه ين ىن من﴿َعَلىَّ َعْبِدى. َوِإَذا قَاَل 

 ﴾ حي جي يه ىه مه﴿قَاَل فـَوََّض ِإىَلَّ َعْبِدى. َوِإَذا قَاَل 
ُِ بـَهْ    خي﴿قَاَل  َولَِعْبِدى َما َسَأَل، فَِإَذا ،َوَبنْيَ َعْبِدى ِن قَاَل: َهِذ
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 . (1)«فـََهَذا لَِعْبِدى َولَِعْبِدى َما َسَألَ  ﴾رئ ّٰ

 يِض، فَعنْ وِمْن َفِضِلها َأنَّ هللاَ َجعَلها رُْقهًة ُيْسَتْشَعى بِِقراَءُِتا على املرِ 
 َسْعَرة   يِف   النَِّب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  نـََعرٌ  َلقَ اْنطَ : قَالَ  ، َسِعهد   َأِب 

 نْ أَ  فَأَبـَْوا اْسَتَِضاُفوُهمْ فَ  الَعَرِب، َأدْحَهاءِ  ِمنْ  دَح     َعَلى نـََزُلوا دَحَّتَّ  َسافـَُروَها،
، َذِلكَ  َسهِ دُ  فـَُلدِغَ  ُيَِضهِ ُعوُهْم، َعُعهُ  الَ  َشْ ء ، ِبُكل ِ  َلهُ  َفَسَعْوا احَل ِ   ٌء،َش ْ  يـَنـْ

ُتمْ  َلوْ : بـَْعُِضُهمْ  فـََقالَ   ِعْندَ  َيُكونَ  َأنْ  َلَعلَّهُ  َزُلوا،نَـ  الَِّذينَ  الرَّْهطَ  َهُؤاَلءِ  أَفـَهـْ
َنا ُلدَِغ، َسهِ َدَنَ  نَّ إِ  الرَّْهطُ  أَيُـَّها ايَ : فـََقاُلوا فَأَفـَْوُهْم، َشْ ٌء، بـَْعِِضِهمْ   َوَسَعهـْ

َعُعُه، الَ  َشْ ء   ِبُكل ِ  َلهُ    َشْ ء ؟ نْ مِ  ِمْنُكمْ  َأدَحد   دَ ِعنْ  فـََهلْ  يـَنـْ

 اْسَتَِضْعَناُكمْ  َلَقدِ  اّلِلَِّ وَ  َوَلِكنْ  أَلَْرِق ، ِإين ِ  َواّلِلَِّ  نـََعْم،: بـَْعُِضُهمْ  فـََقالَ 
ِ   َأَنَ  َفَما ُفَِضهِ ُعوََن، فـََلمْ   َعَلى َفَصاحَلُوُهمْ  ُجْعاًل، لََنا اََتَْعُلو  دَحَّتَّ  َلُكمْ  ِبرَا

                                                           
 رواُ مسلم. (1)
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 َّ ىه مه جه ين ُّٱ :َويـَْقَرأُ  َعَلْهِه، يـَتـُْعلُ  فَاْنطََلقَ  ،الَغَنمِ  ِمنَ  َقِطهع  
َا ، ِمنْ  ُنِشطَ  َفَكَأَّنَّ : قَالَ  ،-أْي: ِعلَّةٌ  –َلَبٌة قَـ  بِهِ  َوَما مَيِْش  فَاْنطََلقَ  ِعَقال 

  َعَلْهِه. َصاحَلُوُهمْ  الَِّذي ُجْعَلُهمُ  فََأْوفـَْوُهمْ 

 النَِّبَّ  ََنْيتَ  دَحَّتَّ  َعُلوافـَعْ  الَ : َرَقى ِذيالَّ  فـََقالَ  اْقِسُموا،: بـَْعُِضُهمْ  فـََقالَ 
  َََيُْمُرََن. َما فـَنَـْنظُرَ  َكاَن،  الَِّذي َلهُ  فـََنْذُكر  

َاأَ  يُْدرِيكَ  َوَما»: فـََقالَ  َلُه، َفذََكُروا  اّلِلَِّ  َرُسولِ  َعَلى فـََقِدُموا  نَّ
ُتْم، َقدْ »: قَالَ  َُُّ  ،«رُقْـَهةٌ   ،«َسْهًما َمَعُكمْ  ِل  َواْضرِبُوا اْقِسُموا، َأَصبـْ

 .(1) اّلِلَِّ  َرُسولُ  َفَِضِحكَ 

 ِفههِ  َسِقْمتُ  مبَكَّةَ  َوْقتٌ  ِب  َمرَّ  : "َوَلَقدْ -َرمِحَُه هللاُ -قَاَل ابُن الق هِم  
 َزْمَزَم، َماءِ  ِمنْ  َشْربَةً  ُخذُ آ ِِبَا، أَفـََعالَُ  َفُكْنتُ  َوالدََّواَء، الطَِّبهبَ  َوفـََقْدتُ 
َها َوأَقْـَرُؤَها  ِصْرتُ  َُُّ  التَّامَّ، اْلُْبْءَ  ِبَذِلكَ  فـََوَجْدتُ  َأْشَربُُه، َُُّ  ِمَرارًا، َعَلهـْ
 .(2)االنْتعاِع" َغايَةَ  اِبَِ  فَأَنـَْتِععُ  اأَلْوَجاِع، ِمنَ  َكِثْي    ِعْندَ  َذِلكَ  َأْعَتِمدُ 

نها واآلِخَرةِ ََنِفعاً يَـ  اللُهمَّ انـَْعْعنا مبَا َعلَّْمَتنا، واْرزُْقنا ِعْلماً  َعُعنا يف الدُّ  نـْ

                                                           
 ( رواُ البخاري.1)
 .132الطب النبوي البن القهم ص (2)
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 1/ِهدااي   ِمْن سورِة الفاَِتَةِ  (6)
 

ُُ ال َشرِيَك لَ  ُه، احلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَِي، وَأشهُد َأْن ال ِإلَِه إال هللاُ ودحَد
ُُ ورسولُُه، أَمَّا بَعُد:  وَأْشهُد َأنَّ ُُمَمَّداً عبُد

ورةِ العاَِتِة، بَعَد َأْن َعرفْـَنا يف الدَّرِس املاض  َفِْضلَ سُ  ِلْخوِة:فيا أَيُّها ا
ذُِ وَمنزلََتها وَمكانـََتها من كتاِب هللِا فَعاىل، نَِقُف الهوَم على َما دَحَوْفُه ه
َكالمِ  هللِا  السُّورُة الَعِظهمُة ِمْن َمعاين، وَما َدلَّْت َعِلهِه ِمن َأسرار ، فَِبَعهم ِ

 ََتُْصُل الِعْصمُة والنَّجاُة والسَّعادُة.فَعاىل 
، قَاَل فَعاىل: وَأَوُل ما يـُْبَدأُ بِِه ِعْنَد ِفالَوِة الُقْرآِن االْسِتعاَذُة ِِبهلِل 

 . [98]النحل: َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زنُّٱ

 ِجُئ ِإلِهِه،، وأَْلتَ هللِ ِبِ  مُ صِ تَ عْ أَ ( زي ري ٰى ين هب ٱَوَمَعىن: )
ين دَّ صُ ، أو يَ هايَ نْ دُ  وْ ن أَ ي يف دِ ين رَّ ِضُ يَ  نْ أَ  رِ  الشَّهطانِ وَأْسَتِجُْي بِِه ِمْن ش

 .هُ نْ عَ  تُ هْ ما نُِ  لِ عْ ى فِ لَ  عَ ِن ثَّ َيَُ  وْ ، أَ هِ بِ  تُ رْ مِ ا أُ مَ  لِ عْ فِ  نْ عَ 

اّلِلَِّ  ْسِمَهةِ بِتَ  ِقَراَءيت  أَبـَْتِدئُ : يْ أَ  َّ  جم يل ىل مل خل ُّٱ: َوَمْعىن
  لى اإِلمْتاِم والَقُبوِل.فـَبَـرُّكاً َواْسِتعانًَة بِِه ع ْسىن،ِبُكلِ  اْسم  ِمْن َأُْسائِِه احلُ 
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 َغْيُُُ؛ َعَلٌم على الرَّبِ  َجلَّ وَعال، ال ُيَسمَّى بِهِ  ﴾مل﴿وَلعُظ اجلاللِة: 
ُُ: املْألوُُ    الِعبادةِ  وأَْنواعِ  الرَّجاءِ و  واخلَوفِ  ِِبحملبةِ  إلفراِدُِ  الـُمْسَتِحقُ  َوَمعنا

 َأْصُل َأُساِء َوَهذا االْسُم ُهوَ  الَكماِل، ِصعاتِ  ِمنْ  بِهِ  افََّصفَ  ِلَما ُكلِ ها،
 هللِا احلُسىَن، وََتْيت بَِقهَُّة اأَلُْساِء ََتبعًة َلُه.

 ةِ عَ اسِ الوَ  ةِ محْ و الرَّ عاىل ذُ فَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  نِ اال  دَ  انِ اُسْ  :﴾يل ىل﴿
 نيَ قِ تَّ مُ لْ ها لِ بَ تَـ ، وكَ     دحَ  كلَّ   تْ مَّ عَ ، وَ  ء  شَ  لَّ كُ   تْ عَ سِ اليت وَ  ظهمةِ العَ 
اهم دَ عَ  نْ مَ ، وَ ةُ قَ لَ لـُمطْ ا محةُ م الرَّ لَ  . فهؤالءِ هِ سلِ رُ وَ  هِ بهائِ نْ ألَ  نيَ بعِ املتَّ 
 ها.نْ مِ  هبٌ صِ نَ   هملَ فَـ 

وصُف احملموِد وهَو هللُا فعاىل : َّيم  ىه مه جه ين ُّٱ َوَمْعىن
ِضوِع هلِل فعاىل، ظهِم، واخلُ َمَع احملبِة، والتَّع، ِبلَكماِل الذي ال َفوَقُه َكَمالٌ 

ا فـََوصُعُه فعاىل ِبلَكَماِل ِبُدوِن َُمبة  وال فَعظهم  ال ُيَسمَّى مَحْداً؛ وإِ  َّنَّ
 ُيَسمَّى َمْددَحاً.

ُِ : اْسٌم ِمْن َأُْساِء هللِا فَعاىل، َيُدلُّ َعلى اْنِعَرادِ َربُّ ال ﴾ىه مه﴿
َعِن  ناُُ غِ  الِ مَ كَ َيُدلُّ على  وَ ، دبْيِ والتَّ  ، وامللِك،قِ لْ اخلَ بَِثالثِة أُموِر: 

 . بار  تِ اعْ وَ  ه  جْ وَ  ل ِ كُ ، بِ لههِ إِ  نيَ العاملِ  رِ قْ فَـ  امِ ، ومتَ املخلوِقنيَ 
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مْحَُن ثَناٌء َعلى هللِا فَعاىل بَُِْسائِِه احُلْسىن، والرَّ  ﴾ خن حن جن﴿
 حي  جيَُّيَدلُّ على َرمْحِتِه الَواِسعِة جِبَمهِع َخْلِقِه، َكَما قَاَل فَعاىَل: 

، والرَّدِحهُم: َيَدلُّ َعَلى َرمْحَِتِه اخلاصَِّة [156]األعراف: َّ ميىي خي
 ﴾ هب مب هئ ﴿ِِبملؤمِننَي، َكَما َيُدلُّ ِعِلهِه َقولُُه فَعاىَل: 

 .[43]األدحزاب:

 و  َّجه ين ىن منُّٱَُُّ َوَصَف هللُا نـَْعَسُه بَِقولِِه: 
َ
 وَ : هُ كُ الِ امل

 هبُ ثِ يُ وَ  ى،هَ نْـ يَـ وَ  رُ مُ َيَْ  هُ نَّ ها أَ آثرِ  نْ اليت مِ  كِ لْ الـمُ  ةِ عَ صِ بِ  فَ صَ افَّ  نِ مَ 
  .صرفاتِ تَ ال نواعِ أَ  هعِ مِ جِبَ  يف ملكوفِهِ  فُ رَّ صَ تَ يَـ ، وَ بُ اقِ عَ يُـ وَ 

( هو اجلزاُء؛ واملعىن: أَنَُّه ينو) .( هو يوُم القهامةِ ين ىنو)
 ُسبحانَُه وفَعاىل َماِلٌك ِلَذِلَك الهوِم الذي َُيازِي ِفهِه اخَلالِئَق.

َك،  َّ حي جي يه ىه مهُّ :هُ ولُ قَ وَ  أي: ال نـَْعبُد ِإال  ِإايَّ
، كَ ْيَ غَ  بدُ عْ وال نَـ  كَ َودحَدَك ال َشرِيَك لَ  كَ بدُ عْ نَـ وال َنْسَتِعنُي ِإالَّ ِبَك. فَنْحُن 

 .كَ ْيِ غَ بِ  نيُ عِ تَ سْ وال نَ  كَ بِ  نيُ عِ تَ سْ ونَ 

َن، دْ شِ رْ وأَ  َألِْْمناي: أَ  ﴾ يي ىي مي  خي﴿: عاىَل فَ  قالَ  َُُّ 
 ق ِ احلَ  ِإَصابةُ  وَ هُ ، وَ هِ تِ نَّ ىل جَ ، وإِ إىل هللاِ  لِ الـُموصِ  اضحِ الوَ  يقِ رِ لطَّ لِ نا قْ ف ِ وَ وَ 

 ْجعِ ن أَ مِ  اءُ عذا الدَّ هَ . فَـ ( الذي ال اْعوِجاَج ِفههِ ىي، و)هِ بِ  ملُ والعَ 
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يف   هِ بِ  هللاَ  عوَ دْ يَ  نْ أَ  سانِ نْ على اإلِ  بَ جَ ذا وَ لِ وَ  ،دِ بْ لعَ ها لِ ععِ نْ وأَ  دعهةِ األَ 
 .كَ لِ ىل ذَ إِ  هِ رورفِ ِضَ ، لِ هِ الفِ صَ  نْ مِ  كعة  َر  ل ِ كُ 

 نبهنيَ ال نَ مِ  ﴾ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ﴿: وَ هَ  همُ قِ املستَ  راطُ وهذا الص ِ 

 ﴾ٍّ﴿ وَك، الَِّذيَن َأااُعوَك وَعَبدُ نيَ احلِ والصَّ  داءِ هْ والشُّ  نيَ يقِ د ِ والص ِ 
 هودِ هَ كال  ركوُُ وفَ  قَّ وا احلَ رفُ عَ  ينَ الذ ِ  ﴾ُّ َّ﴿ راطِ صِ 
 ل  هْ جَ  لىعَ  قَّ احلَ  واركُ فَ  الذينِ  ﴾ّٰ﴿ راطِ صَ  ْيِ هم. وغَ وَنوِ 
 هم.وِ وَنَ  ارىصَ كالن   ،الل  وضَ 

 ورةٌ سُ  ههِ لِ عَ  وِ تَ ا ل َتَْ لى مَ عَ  تْ وَ ادحتَـ  دْ ها، قَ َيازِ على إِ  ورةُ السُّ  ُِ فهذِ 
الُقْرآِن،  وِلذا اْسَتَحقَّْت َأْن ُفَسمَّى ِبُمِ  الِكتاِب، وأُم ِ ، رآنِ القُ  رِ وَ سُ  نْ مِ 
 ُقْرآِن الَعظهِم.وال

ِن اللُهمَّ َْج ْلنا بِِتالوِة الُقرآِن، وَأْكرِْمنا ِبطاَعِة الرَّمحِن، وآِخُر َدْعواَن أَ 
 احلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَي.

 

* * * 
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 2/هدااي   ِمَن ُسورِة الفاَِتةِ ( 7)
 

 َشرِيَك َلُه، ال احلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَِي، وَأشهُد َأْن ال ِإلَِه إال هللاُ ودحَدُُ 
ُُ ورسولُُه، أَمَّا بَعُد:  وَأْشهُد َأنَّ ُُمَمَّداً عبُد

، َوَمنزلٌِة ِإنَّ ُسورَة العاَتِة َلا َشْأٌن َعِظهمٌ  أيُّها اِلخوُة الصَّاِئموَن:
ُد أنَّ لا َأُْساًء ِعدًَّة، وِصعات  َكثْيًة، َفِه  ُفَسمَّى: ُسورُة  َعالِهٌة، ولذا َنَِ

هُم، وُسورُة ِة، وأُمُّ الِكتاِب، وأُمُّ الُقرآِن، والسَّبُع املثَاين، والُقرآُن الَعظِ الَعاَِت 
 َعلهها احلَْمِد، والصَّالُة، والرُّقْـَهُة، والش اِفهُة. وُكلُّ َهذُِ اأَلُساِء َثبِتٌة َدلَّتْ 

 َنصوُص الُقرآِن والس نِة.

 اْلَعاَِتَةِ  ِة: "َويف ْأِن َهذُِ السُّور قَاَل اإِلماُم الُقرابُّ يف بَهاِن َعظهِم شَ 
ه ِإنَّ : ِقهلَ  دَحَّتَّ  لَِغْْيَِها، لَْهسَ  َما الصِ َعاتِ  ِمنَ   َوِه َ  ِفهَها، اْلُقْرآنِ  عَ ْجَِ

 اّلِلََّ  َأنَّ  َشَرِفَها َوِمنْ  اْلُقْرآِن، ُعُلومِ  ْجَِهعَ  َفَِضمََّنتْ  َكِلَمةً   َوِعْشُرونَ  مَخْسٌ 
َنهُ  َقَسَمَها ُسْبَحانَهُ  ُِ، َوَبنْيَ  بـَهـْ  يـَْلَحقُ  َوال ِِبَا، ِإالَّ  ْلُقْربَةُ ا َفِصحُّ  َوال َعْبِد
 َفَِضمََّنتِ  ... َواْلَعاَِتَةُ  الَعظهم القرآنِ  أُم   صارتْ  املعىن َوِِبََذا بِثـََواِِبَا، َعَملٌ 



   
 62 أنوار القرآن

 اّلِلَِّ  ُقْدرَةِ  يف  كَ َذلِ  َعدُ ُيْستَـبْـ  َوال َوالتَّْذِكَْي، َواْلَوْعظَ  َواْلِعَباَدةَ  التـَّْودِحهدَ 
 .(1)فـََعاىَل"

  انِهـَُّتهُ َفِمْن َأْعظِم املعاين اليت دَحْوُْتا بـََهاُن دَحقِ  هللاِ فَعاىل، َوُهَو َودْحدَ 
 بِهِ  يُْشرُِكوا َوال ،هللاَ  يـَْعُبُدوا َأنْ  اْلِعَبادِ  َعَلى هللاِ  دَحقَّ  فَِإنَّ »: َكَما قاَل 

ًئا ُُ، فَ . فاهلُل فعاىل هَو ا(2)«َشهـْ هَو َوادِحٌد ملسَتِحقُّ لِلِعباَدِة ُدوَن َمْن ِسوا
 يف َأُْسائِِه يف أُلُوههَِّتِه ال َشرِيَك َلُه، ووادِحٌد يف رُبُوبهَِّتِه ال نِدَّ َلُه، ووادِحدٌ 

 وِصعافِِه ال َشِبهَه وال َمِثهَل َلُه.

ئِِه  بَُِْساوصُف هللِا فَعاىل  َّ  ىه مه جه ين ُّٱٱَفِع  َقولِِه فـََعاىل: 
ْلكاً ِوِصعافِِه وأَْفعالِِه الكاِمَلِة، َفَجمهُع احملامِد ال َفكوُن إال هلِل فَعاىل مُ 

 واْستْحَقاقاً؛ ألَنَُّه ُهَو الـُمْنِعُم ُذو اإِلْنعاِم املطَلِق.

 هللاَ فعاىل ُهَو بَهاُن َفودحهِد الرُّبُوبِهَِّة، َوُهَو َأنَّ  َّ  ىه مه ُّٱَويف َقولِِه: 
، ِبَْفعالِِه ال ُيَشارُِكُه َأدَحٌد يف َذِلَك، فـَُهو املاِلُك، اخلا املتَـَعر ِدُ  ُِ لُق، الرَّاز

َصرَُّف ِفهِه  املَدبِ ُر ِلُكلِ  َهذا الَكوِن، ُعلوِي ِِه وُسْعِلهِ ِه، أَوَجَدُُ ِمْن الَعَدِم، َويـَتَ 
ُمَعقِ َب لَِقِضائِِه،  َكهَف َيَشاُء، َويـَْقِِض  ِفهِه مبا يُريُد، ال رَادَّ حِلُْكِمِه، ِوال

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱقَاَل فَعاىل: 
                                                           

 .110ص 1( فعسْي القراب ج1)
 رواُ البخاري ومسلم. (2)
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 ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك

 [.26]آل عمران: َّ زي ري
فعاِل ويف هذُِ السورِة، بَهاُن َفودحهِد الِعبادِة، َوُهَو ِإفراُد هللِا فَعاىل بَِ 

ُِ، وَيظهُر ذلَك َجِلهًا يف َقولِِه:   ﴾جي يه ىه مه﴿ِعباِد
 بُدَك َودْحَدك وال نـَْعُبُد َأدَحَدًا ِسوِاَك، وَنْسَتِعنُي ِبَك ودحَدَك والأي: نـَعْ 

 َنستِعنُي بََدَحد  ِسَواَك.

بق    (، أي: ال َمعبودَ  هي مي خي حي َوهذا ُهَو معىن َكِلمِة الَتودِحهِد: )
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿إال هللاُ، كما قال فعاىل: 

 [.30]لقمان: ﴾ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

، هللاِ  ونِ ن دُ مِ  دُ ما يُعبَ  هعَ   ْجَ نعِ يَ ( خي حي)عندما يقوُل:  فالعبدُ 
ُُ، َويف ُدوَن مَ  ُُ دَ دحوَ  هللِ  بادةَ العِ  يُثِبتُ ( هي مي)وِعنَدما يَقوُل:  ْن ِسوا

ُِ الَكِلمِة قَاَل ِإبراههُم َعلهِه السَّالُم:    يت ىت نت مت زت﴿َمعىن َهِذ

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 زخرف[.]سورة ال ﴾ يل ىل مل يك ىك
ُُ ِِبلِعبادِة، َبل ِإنَّ هللَا  فََأعظُم دَحق   ّلِِلِ  ُُ وِإفراُد ما  ُهَو َفودحهُد

 زئ رئ  ّٰ ﴿َخَلَق اخلَْلَق ِإال لَِتْحِقهِق التَّودِحهِد َكما قاَل فَعاىل: 
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[، وَمْعىن ِإالَّ لِهَـْعُبُدوِن: َأي: إال 56]الذارايت: ﴾يئ ىئ نئ مئ
 .(1)لِهُـَودحِ ُدونِ 

َكَما قَاَل   هللاُ الرُُّسَل وأَنـَْزَل الُكُتَب ِإالِ  لَِتْحِقهِق هذا املعىَن، وما أَْرَسلَ 
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿فَعاىَل: 

 [.25]األنبهاء: ﴾ ين ىن
اللُهمَّ َأِعنَّا على ذِكرَِك وُشكرَِك ودُحسِن ِعبادِفَك، وآِخُر َدْعواَن َأِن 

 احلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَِي 
 

* * * 

 
 

 

   

                                                           
 (.6/139صحهح البخاري ) (1)
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 األعلىسورة  هدااي   ِمنَ ( 8)

 ومن حبهِ وص آله وعلى هللا رسولِ  على والسالمُ  والصالةُ  هلل احلمدُ 
 :بعدُ  اأمَّ  ،واالُُ 
 حس جس ٱّٰقال فعاىل:  ؛تذكْيِ ال أبلغُ  وَ هُ لَـ ِبلقرآنِ  التذكْيَ  إنف
 اليت املباركةِ  الكرميةِ  السورِ  هذُ نومِ  [، 45ِ: ] ِّ  خص حص مس خس

 .(األعلى سورةُ ) التذكْيُ  اِب َيصلُ 
 ؛مسلم   كلُّ   ََيتاُجها اليت اجللهلةِ  للمعاين بهانٌ فِ  الكرمية السورةِ  هذُِ  يف
 عنِ  واالبِتعادِ  لتزكهةِ ا يف واليت فتلخَّصُ  الدنها، هذُ يف هوظهعتَ  مَ لهعهَ 

 اآلِخَرة.و  الدنها يف العناءِ  مصدرُ  ألنا للشقاوة؛ املسبِ بةِ  األعمالِ 
 ِن،اْلِعهَديْ  يِف  يـَْقَرأُ  َكانَ    اّلِلَِّ  َرُسولَ  َأنَّ » السورةِ  هذُِ  لِ فِضائ ومن
 يب ىب نب ّٰٱو ِّ مي زي ري ٰى ين ّٰٱبـ  اجْلُُمَعةِ  َويـَْومِ 
َا ، ِّ زت رت  ، وكان َيتمُ (1)«َماِبِِ  فـَهَـْقَرأُ  َوادِحد   يـَْوم   يف  اْجَتَمَعا َوُرمبَّ

                                                           
 (، وصححه األلباين.1122( رواُ أبو داود يف سننه )1)
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 مل خل ّٰٱٱو ِّمي زي ري ٰى ين ّٰٱ بـ فهقرأُ  فرِ ه ِبلوِ صالفَ 
 .ِّجم يل ىل مل خل ّٰٱو ِّيل ىل

 ري ٰى ين ّٰٱٱ فقال فعاىل:  للرسول ِبطاب   السورةَ  هللاُ  افتتحَ 
 لهقُ ي ال ما كل ِ   عن هللاَ  ُنز ِ  أي الناس، عمومُ  به واملرادُ  ،ِّ مي زي
  عن ٌُ منزَّ  نهأل( القدوسُ  ،السالمُ ) فعاىل هللاِ  أُساءِ  من كانَ   ولذا جبالله،
 لنبُّ ا قال ،ِّ مي زي ري ٰى ين ّٰٱ :فعاىل هقولُ  لَ نزَ  ، وملاعهب   كل ِ 
: «(1)«ُسُجودُِكمْ  يف  اْجَعُلوَها. 

 ،الهئاتِ  دحسنِ أ يف املخلوقاتِ  خلقَ  أبدعَ  فعاىل هللاَ  إن: املصلون أيها
َِ  رَ دَّ قَ : أي ِّ هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ّٰٱ :سبحانه فقال  أرزا
 ِّحئ جئ يي  ىي ني ّٰٱم، كما قال سبحانه: وأقواُتَ  اخللقِ 

كما   وظائعهم، وأداءِ  هم،شِ ملعايِ  هدى املخلوقاِت وهللاُ  ،[7:السجدة]
 هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي ّٰٱ لعرعون: قال موسى 

ِِ األرز  نوفِ صُ  من فرعاُ ما لألنعامِ  سبحانه أنبتَ و  .[5 :اه]  ِّ  ،ا
 هِ دحكمتِ  دالئلِ  من كثْيٌ   ذلك ويف  ِّ مب خب حب جبّٰٱ فقال:
 يقابلَ  أنْ  سانِ اإلن على فهجبُ  ،ُِ عبادِ  على هِ مِ عَ ونِ  ،سبحانهُ  هِ وقدرفِ 
 .البهئة على واحلعاظِ  ها،بشكرِ  النعمَ 

                                                           
 وصححه األلباين. (،869يف سننه ) ( رواُ أبو داود1)
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ٱ :سبحانه قوله ه  األوىل: ببشارفني  النبَ  فعاىل هللا رَ ُ بشَّ 
. علهه هوَيعظُ  القرآن، هذا مهسهعل ِ   أنه أي  ِّ حج مث هت  متّٰ
 يف كَ مللَ ا ويسابقُ  الكرمي، القرآن أخذِ  إىل رُ بادِ يُ  نكا   هللا رسولَ  فإنَّ 
 ُجاءَ  إذا  هللاُ  ُفأمرَ  -هسهانِ نِ  شهةَ وخَ  دحعظه، على ادحرصً - اءفهقر 
 ُ،صدرِ  يف هُ عَ مَ َي أنْ  هُ سبحانَ  لهُ  لَ وفكعَّ  له، يستمعَ  أنْ  ِبلودح ِ  كُ امللَ 

 هِ ودحعظِ  هِ فالوفِ  يف َيتهدَ  أن فعلهه ،الكرميَ  القرآنَ  َيعظَ  أن أرادَ  من فكلُّ 
 .قلبهِ  يف هُ تَ ب ِ ثَـ ويُـ  ُُ رَ س ِ هَ يُـ  أن ِبلدعاءِ  فعاىل هللاِ  إىل هَ ويتوجَّ  ،هِ ومراجعتِ 

 ُنَسهِ لُ  أي:  ِّ حض جض  مص  ّٰٱ : قوله يف األخرى والبشارة
 ِفههِ  دَحرَجَ  اَل  َُسًْحا ْهاًل سَ  َشْرًعا َلكَ  َوُنَشر ِعُ  َوأَقْـَوالَُه، اخلَْْْيِ  أَفْـَعالَ  َعَلْهكَ 
  جخ مح جح مج حج مث هت ّٰٱٱ: فعاىل كما قال  ،ُعْسرٌ  َواَل 

 ِإنَّ :»  ، كما قالرْ س ِ عَ يُـ  ولعلهكم  لَ سهَّ : أي [78 :احلج]  ِّ مخ
ينَ  ينَ  ُيَشادَّ  َوَلنْ  ُيْسٌر، الدِ  ُدوافَ  َغَلَبُه، ِإالَّ  َأدَحدٌ  الدِ   َوقَارِبُوا، َسدِ 
 ظواهرَ  يعلم ا،لمً عِ  ش ء   بكل ِ  أدحاطَ  الذي هللاِ  برمحةِ  روافأبشِ  (1)«َوأَْبِشُروا
 .ِّ خص حص مس خس حس جس ّٰٱ فعاىل: لقا ها،نَ وبوااَ  األمورِ 

 الذكرِ  مبواعظِ  واعُ عِ تَ نْـ هَـ لِ  ؛لمهِ عِ  وواسعِ  قدرفهِ  بعظهمِ  ُهللا عبادَ  ُ ذكَّر
 .ِّ جع مظ حط مض خض ّٰٱ فعاىل: قال ،احلكهمِ 

                                                           
 (.39( رواُ البخاري يف صحهحه )1)
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ُ  َ  :سمنيقِ  إىل ْيِ التذك بعدَ  مونسِ قَ نْـ يَـ  الناسَ  أنَّ  فعاىل هللاُ  بنيَّ
 عن خوفاً  هُ َيافُ  أي ، ِّ  جف مغ جغ مع ّٰٱ يف قوله :األول سمالقِ 
: فعاىل قالَ  كما  ،رَ كَّ ذَ فَ  هرب ِ  آبايتِ  رَ ك ِ ذُ  إذا فهذا ،هللا فعاىل بعظمةِ  علم  
 زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ّٰٱ
  .[73:العرقان]  ِّ

 هذُ بُ نَّ جَ يتَ  :أي ِّ ىل مل خل ّٰٱ: يف قوله: الثاين سمُ القِ  أما
 يم ىم مم خم حم جم ّٰٱ وجزاؤُُ أنَُّه: ،الشَّق ُّ  ِبا ينتععُ  وال الذكرى
 مب خب حب جب هئّٰ: فعاىل قال كما   ِّ ىن من خن حن جن

 .[36:فاار] ِّخت  حت جت هب
 قد: أي  ِّ يه ىه مه جه ين ّٰٱ :فقالَ  العالحِ  ه اريقَ  سبحانَ بنيَّ  ُ
 مي خي حي جي ّٰٱَشْرًعا وُعْرفًا،  عن كل ما يرديها هنعسَ  رَ هَّ اَ  منْ  فازَ 
 .قهِ الِ خل الةِ والصَّ  هِ لرب ِ  رِ كْ الذ ِ  مُ دائِ  حُ علِ فهذا الزاك  الـمُ   ِّ ىي

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ّٰٱ :فقال ذلك عن لغِ شْ يُ  مما هللاُ  رَ دحذَّ  ُ
 على العانهةَ  هاومكاسبَ  نهاالدُّ  ونَ مُ د ِ قَ فُـ  :أي  ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .وامُ والدَّ  ةُ اخلْييَّ  :ِها بوصعنيِ  هاوصعَ  اليت ،اآلخرةِ 
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ّٰٱ فعاىل قال ُ
 هُ تْ نَـ مَّ ِضَ فَ  ما وكذلك ،اآلخرةِ  على نهاالدُّ  إيثارِ  من رَ كِ ذُ  ما أي:  ِّ  مب
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 ةِ ألمَّ ا ذُِ ل قةِ السابَ  أيِ  ِّ ىئ نئ مئ زئ  ّٰٱ املواعظِ  نَ مِ  اآلايتُ 
 نَ مِ علههما السالم، ويف ُصُحِعِهما  ِّ  مب زب رب يئ  ّٰٱ

 .األدحوالُ  به حُ وفصلُ  القلوبُ  هِ بِ  نيُ لِ فَ  ما املواعظِ 
لِ م على نَِبهِ نا لِ  اللهم َوسَ وصَ أدحوالنا وفـَقِ ْهنا يف الدِ ين،  اللهم أصلحْ 

 .وَعلى آلِِه َوَصحِبِه َأْْجَعنيُممَّد  
 
 

* * * 
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 الضحىسورة  ِمنَ  هدااي   ( 9)

 

 
احلمُد هلل والصالُة والسالُم على رسوِل هللِا وعلى آلِِه وصحِبِه 

 أْجعنَي، أمَّا بعُد: 
 الدى ملنِ و  اخلْيُ  وفههِ  هو النورُ  هللاِ  كتابَ   إنَّ  فيا أيها الخوة:

 سببِ  يف جاءَ الِضحى اليت  سورةَ : العظهمةِ  ُِ من سورِ  ، وإنَّ اهتدى بهِ 
فـََلْم  : "اْشَتَكى َرُسوُل هللِا أنه قال  ُسْعَهانَ  ْبنِ  ُجْنُدبِ عن  انزولِ 

َلَتنْيِ أَْو َثاَلًث، َفَجاَءْفُه اْمَرأٌَة، فـََقاَلْت: اَي ُُمَمَّدُ  أَلَْرُجو َأْن  ِإين ِ  !يـَُقْم لَهـْ
َلَتنْيِ َأْو َثاَل  "، قَاَل:َيُكوَن َشْهطَاُنَك َقْد فـَرََكَك، لَْ أََرُُ َقرَِبَك ُمْنُذ لَهـْ  ث 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ّٰٱ فَأَنـَْزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:
 .(1)ِّيك ىك مك

 نَ كَ إذا سَ  ِبللهلِ و حى، الِضُّ  بوقتِ  هللاُ  مُ قسِ يُ  سورةِ ال هذُِ  عِ لَ طْ يف مَ 
ُِ هلوقافِ مَ  نْ مِ  مبا شاءَ  مُ قسِ فعاىل يُ  وهللاُ  ،هظالمُ  دَّ واشتَ  فال  ، أما املخلو
 .قهبغْي خالِ  مَ قسِ يُ  أنْ  لهُ  َيوزُ 

                                                           
 1797( رواُ مسلم، دحديث رقم: 1)
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 املؤمننيَ  وأعظمُ  ،ةِ املعهَّ و  ِبلر ِعايةِ  للمؤمنني َدائُِم اإلمدادِ  وهللا سبحانهُ 
 أن هللا املشركنيَ  بعضُ  ظنا مَّ ـلف، نا رسولُ  املَدِد اإلل  دحظًّا من هذُِ 
 هللاُ  ردَّ  فرتًة من الزمنِ   عنهُ  الودح َ  انقطاعَ  ملا رََأْوُُ ِمنِ  فرك النبَّ 
 حجسمك -أيها النب- كَ ربُّ  ما فرككَ  :أي لكجحس اك يقّٰ علههم فقال

بْل  ،كَ أدحبَّ  أنْ  منذُ  عنكَ  دح ِ الوَ  ِببطاءِ  هللا كَ وما أبغِضَ  أي: ِّيك ىك
 أدحوالُ  فهذُِ  ،دحال  بعَد  دحااًل هَك ْل يـََزْل يرب ِهَك أدحسَن فربهة ، ويـُْعلِ 

 له من هللاِ  بةِ احملو  العنايةِ دوام ف ها،مُّ ـوأف األدحوالِ  لُ ، أكمَ  الرسولِ 
مستمرٌَّة منذ أن بُِعَث 

 (1). 
 ملّٰ: قال فعاىل ،مما سبَـَقها أفِضلُ  ه َ   لنب ِ دحاالِت ا كلُّ و 
 يصلْ  ل مرفبة  إىل  وصلَ  ، وملا مات النب ِّممرن ام يل ىل
كما ُيسَتنَبُط   .(2)العني ةِ رَّ وقُـ  العِضائلِ  منَ  نَ يواآلخر  نيَ األول منَ  أدحدٌ  اإلهه

اآلخرة  لدارَ اأنَّ  ِّممرن ام يل ىل ملّٰمن قوله فعاىل: 
جلزاَء ا نها، فإنَّ مِ  كَ على ما فافَ  ال َتزنْ ف ،(3)الدنها وما فههامن  خْيٌ 

 والتَّحسُّرِ  ،نهادال نَ مِ  لكَ  خْيٌ  ك الصالَ املدَّخَر لَك يف اآلخرةِ على عملِ 
 اْضَطَجعَ  فقد، هيف قلب وزَنً لدنها ل ِقمْ يُ ل املعىن دحقََّق هذا  نِ مَ ، و علهها

                                                           
 .928( فهسْي الكرمي الرمحن: 1)
 ( املرجع السابق.2)
 24/487( فعسْي الطْبي: 3)
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ُِ، َفق ذات يوم    النب :  مسعود   ابنُ  هُ ل الَ َعَلى دَحِصْي  أَثَـَّر يف ِجْلِد
ًئا يَِقهَك َك َعلَ َلْو ُكْنَت آَذنـْتَـَنا فـََعَرْشَنا لَ  !بَِِب َوأُمِ   اَي َرُسوَل اّلِلَِّ  ْهِه َشهـْ

نـَْها: »ِمْنُه، فـََقاَل  نـَْها َكَراِكب  اْسَتظَ  ؟!َما َأََن َوالدُّ َا َأََن َوالدُّ لَّ ََتَْت ِإَّنَّ
، قَاَل: َأَخَذ َرُسوُل ْبِن ُعَمَر اَعْن . و (1)«!َُُّ رَاَح َوفـَرََكَها ،َشَجَرة  
 ِ نْـ »مبَْنِكِب، فـََقاَل:  اّلِلَّ  .(2)«ٌب َأْو َعاِبُر َسِبهل  َغرِي َها َكأَنَّكَ ُكْن يف الدُّ

زادُ رضًى من فِضله و  أعطاُُ  برب ِهِ  الظنَّ  نَ أدحسَ  نْ مَ  أيها اإلخوة: إنَّ 
 ،لهُ ا فَ ِإن ظن خْيً  ،َعبِدي ِب  َأَن ِعْند ظن ِ »: هللا  وسكهنًة، يقول

املوعوُد  فهو، هِ برب ِ  الظنَّ  نَ أدحسَ  منْ  خْيُ  ، والنب (3)«ا فَلهُ شرًّ  نَّ ظَ  َوِإنْ 
-دائًما  فعلهكَ  ِّ ين ىن  نن من زن ّٰٱ: ِبلرضى

 إنَّ »: ال ، قأماَم عهنهكَ  كَ برب ِ  الظن ِ  نَ سْ دحُ  َتعلَ  أنْ  -أيها املؤمنُ 
َرض   ، وإنَّ هللاَ إذا أدحبَّ قوًما ابَتالهم، فَمنِعظَم اجلزاِء مع ِعظِم البالءِ 

 .(4)«فله الرِ َضى، وَمن سِخط فله السَّخطُ 
 زي ري ٰىّٰفقال:  هِ لهْ عَ  مَ عَ مبا أنْـ   ه على نبه ِ  هللاُ  َتَّ وامْ 
َّ بِ لِ املطَّ  عبدُ  ُُ جدُّ  هُ لَ ، وكعَ فحِعظَهُ أي:  ِّني مي   ُُ جدُّ  ا ماتَ مَّ ـل ، 

                                                           
 4109( رواُ ابن ماجه، دحديث رقم: 1)
 6416( صحهح البخاري، دحديث رقم: 2)
 (.9076يف املسند )( رواُ اإلمام أمحد 3)
 (.4031(، وابن ماجه )2396( رواُ الرتمذي )4)
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 اكم  كَ دَ جَ أي: وَ  ِّحئ جئ يي ىي ّٰٱ أِب االب   هَ عمُّ  هُ لَ كعَ 
 خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ّٰٱقال فعاىل: 
 ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 مق حق ّٰٱ َتلَّت يف قوله فعاىل: لنبَّ فهداية هللاُ ل ،(1)ٌِّّ ٰى
 حم جم هل خلمل حل جل مك  لك خك حك جك
 .(2)ِّ  جن مم خم
ا فقْيً وجدك أي:  ِّ جب هئ مئ خئ ّٰٱٱٱ: سبحانه لَ اُ ق
ابل النِ عَمَة بُشكر والعبُد الشاكُر يق ،مِ عَ الن ِ  نَ مِ  هكَ عل هللاُ  مبا فتحَ فأغناَك 
 مب خب حب ّٰٱ، ولذلك قال فعاىل: ه وجواردِِحهبلسانِه وقلبِ الـُمنِعِم 
أَََن »: ، قال واإلدحساُن إلهه الهتهمِ  إكرامُ  فمن ُشكِر هللا ِّهبجت

 .(3)سَّبَّابَِة َوالُوْسَطىَوقَاَل ِبِِْصبَـَعْهِه ال« وََكاِفُل الَهِتهِم يِف اجلَنَِّة َهَكَذا
أو  ،طاءِ لعَ ِب ِطهَب نعُسكَ فَ ا أن فإمَّ  -أيها املؤِمنُ - شهًئا كَ سألَ  ومن

 مت خت حتُّٱقال فعاىل: كما ،  َجرْح  للسائل دونِبملعروف  فُردَّ 
 .(4)من سأَل مااًل أو ِعلًما يدخل يف اآليةو ، َّمث هت

                                                           
 .52( سورة الشورى: 1)
 .113( سورة النساء: 2)
 .6005( رواُ البخاري: 3)
 .928( فعسْي السعدي: 4)
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 لشكرِ  َمْدعاةٌ  -ال على وجه التَّعاُخِر والتَّباه - والتحدُّث بنعمِة هللاِ 
على  بولةٌ ُم قلوبَ ال ، فإنَّ سبحانَهُ  فهه القلوبِ  لتحبهبِ  بٌ وجِ ، ومُ هللا
 .َّ محجخ جح مج حج ُّٱ حسنمُ ـال ُمبةِ 

  وسلَّمَ هللا ، وصلىاحملسننيَ عباِدُ الشاكرين جعلنا هللا وإايكم من 
 ه أْجعني.ه وصحبِ وعلى آلِ  نا ُممد  على نبه ِ 

 
 

* * * 
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 الشرحسورة  ِمنَ  هدااي   ( 10)
 

 
  دحَدُُ وَ  هللاُ  إالَّ  إَِله ال أنْ  َوأْشهدُ  َربِ  العاملنَي، هللِ  احلَْمدُ 

َوَرُسولُُه، املبعوُث  َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َوأْشهدُ  َلُه، وِلُّ الصاحِلنَي، َشرِيكَ  ال
نَي، أَمَّا رمحًة لِْلعاَلِمنَي، اللُهمَّ صلِ  َوَسلِ ْم َعَلهِه وَعَلى آلِِه وَصْحِبِه َأْجَع

 بـَْعُد: 
  مُ فعلُّ  األوقاتُ و  هه األعمارُ ت ففَ رِ ما صُ  خْيَ  إنَّ  :أيُّها الخوةُ الِكرامُ ف
 .بتعالهِمه َمراِمهِه، والَعملُ  والتَّعكُّر يف معانههِ  رُ وفدبُـّ  هللاِ  كتابِ 

 بتدأها هللا ، اليت االشرحِ  سورةُ  هللاِ  يف كتابِ  العظهمةِ  ومن الكنوزِ 
ذا ويف ه َّ مس خس حس جس مخ ُّٱبقوله:  ه مااًبا نبهَّ 
ن، يالد ِ  شرائعِ  ُ لَقبولِ صدرَ   لنب ِ ل عَ وسَّ  بنْ  ِمَن هللاِ  امتنانٌ  السؤالِ 
 خل ّٰٱ: اىلقولُه فع ومنهُ ؛ األخالِ مبكارمِ  إىل هللا، واالفصافِ  والدعوةِ 

ُ ول يكن صدرُ  ،(1)ِّمم خم حم جم يل ىل مل
  َبن  َعْن َجرِيرِ ف ،والسرورُ  علهه العرحُ  رُ ظهَ بل كان يُ  ،ًجارِ ًقا دحَ ه ِ ض 

                                                           
 .125األنعام: ( سورة 1)
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ُمْنُذ َأْسَلْمُت، َواَل َرآين ِإالَّ   النَِّبُّ  َما دَحَجَبِن »قَاَل:  هللا  عبدِ 
 وفقبُّلِ  ةِ للمحبَّ  سببٌ  والتبسُّمُ  السرورِ  إظهارَ  فإنَّ  ،(1)«فـََبسََّم يف َوْجِه 

فـََبسُُّمَك  »: البسمة فقال  إىل إفشاءِ  وقد دعا النب ، النَّصهحةِ 
 .(2)«يف وجِه أخهَك لك صدقةٌ 

 يل ىل مل خل جض مص خص حصّٰٱ: ُ قال فعاىل
وهذا احِلمل الثقهل  ،الذي أثقل ظهرك عنك مِحْلكوأسقطنا  :أي ِّ

 هقومِ  ِبنذارِ  رَ مِ عندما أُ  هُ ِهََ هو ما دَ " الذي كان على ظهر النب 
 ةِ عَ مع ما عندهم من األنَـ  .. دينهم  ومعاجأُتم مبا يكرهون عن عهبِ 

َربِ  ِإًذا » : ل، فقاألدن غِضب   كِ يف املهالِ  األنعسِ  وإلقاءِ  ةِ واحلمهَّ 
فخعف سبحانه وفعاىل عنه ذلك مبا  ،(3)«يـَثْـَلُغوا رَْأِس  فـََهَدُعوُُ ُخبـَْزةً 

ماية له من احل نَ به من املعجزات، وضمِ  دُُ له من الكرامات وأيَّ  أظهرَ 
  ِّيف ىف  يث ىث ّٰٱُ ِبا دَ إال الذي أيَّ  المً هط ِبا عِ ال َيُ  إىل أمور  
 .(4)"هذلك عله دحَّت خفَّ  [67]املائدة: 

                                                           
 .6089( رواُ البخاري: 1)
 .1956( رواُ الرتمذي: 2)
 .2865( رواُ مسلم: 3)
 بتصرف. 22/118: ( نظم الدرر4)
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قال  َّ مم خم حم جم ُّٱفعاىل: فقال  وأعلى هللا شأَن نبهِ ه 
وال  دٌ هِ  شَ تَ ُر يف الدنها واآلخرة، فلهس خطهب وال مُ رفع هللا ذك"قتادة: 
، إال ينادي ِبا: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن صالة   صادحبَ 

 .(1)"ُممدا رسول هللا
 ألدحد   ما لهسَ  عظهمِ والتَّ  جاللِ واإل ةِ من احملبَّ  هِ تِ مَّ أُ  يف قلوبِ   وله
 .(2)هِ تِ مَّ أُ ا عن ا جزى نبهًّ م أفِضلَ  هِ تِ مَّ أُ  عنْ  هللاُ  فعاىل، فجزاُُ  هللاِ  ُ، بعدَ غْيِ 

، هِ سهئافِ  رَ ع ِ كَ أو يُ  فهِ ادرج عَ هللا لْيفَ  ههِ لِ بتَ يَ  يف دحهافهِ  املسلمُ : هللا عبادَ 
، َأيُّ النَّاسِ قَاَل: قـُْلُت: اَي   اص  بن أب وقَّ  َعْن َسْعدِ ف  َأَشدُّ َرُسوَل اّلِلَِّ

تَـَلى الرَّجُ »َباَلًء؟ قَاَل:  َُُّ اأَلْمَثُل فَاأَلْمَثُل، فـَهُـبـْ ُل َعَلى دَحَسِب األَنِْبَهاُء 
قٌَّة ابـُْتِلَ  َعَلى ِديِنِه، فَِإْن َكاَن ِديُنُه ُصْلًبا اْشَتدَّ َباَلُؤُُ، َوِإْن َكاَن يف ِديِنِه رِ 

  َعَلى اأَلْرِض َما ِه، َفَما َيْْبَُح الَباَلُء ِِبلَعْبِد دَحَّتَّ َيرْتَُكُه مَيْشِ دَحَسِب ِدينِ 
  العافهةَ ، وال املبتلى إالرَ سْ إال الهُ  العقْيُ  ال ينتظرُ ف ،(3)«َعَلْهِه َخِطهَئةٌ 

عظهمة، أنه   شارةٌ بِ وهذُ  َّجهمه ين ىن من خن حن جن يم ىمُّٱ
كما قال فعاىل:   ،هبُ نه ويصادحِ ارِ يق رَ سْ الهُ عوبة، فإن وصُ  رٌ سْ عُ  دَ جِ كلما وُ 

 .[7الطالِ: ] ِّ لك اك يق ىق يف ىف ّٰٱ
                                                           

 24/494( فعسْي الطْبي: 1)
 929( فعسْي السعدي: 2)
 2398( سنن الرتمذي، دحديث رقم: 3)
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 -واملؤمنون َتبعون له يف هذا األمر- ه سبحانه نبهَّ  هللاُ  ُ أمرَ 
إذا فرغت  :أي ِّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ّٰٱفقال: 

  العِضلِ يف بْ على هللا، وارغَ  لْ فاجتهد يف العبادة، وأقبِ  من أشغالكَ 
 ُ.دحدَ هلل و  صةً خالِ  تكَ نهَّ  ُ، واجعلْ ودحدَ  كَ الذي عند رب ِ  واجلزاءِ 

سلم سن عبادفك وصلى هللا و ودحُ  كَ وشكرِ  كَ كرِ ا على ذِ نَّ فاللهم أعِ 
 على نبهنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني.

 
 
 

* * * 
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 التيسورة  ِمنَ  هدااي   ( 11)
 

 
احلمُد هلل والصالُة والسالُم على رسوِل هللِا وعلى آلِِه وصحِبِه 

 نَي، أمَّا بعُد:أْجع
َهُل من َمِعنِي القرآن الصايف فدبُـّ فيا أيها الخوة رًا : إنَّ املؤمَن لهَـنـْ

 جه ين ىن ّٰٱوفعكًُّرا وعماًل، فهو الكتاب الذي قال هللا عنه: 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
ائر ويف س- يف شهر القرآنِ  ي  ِبملؤمنِ رِ [، ودحَ 9اإلسراء: ] ِّ  ٍّ ٌّ
 ِهداايتٌ التني  ، ويف سورةِ ربه  بكتابِ  ويعملَ  ملَّ عَ تَـ أن يَـ  -الشهور

 َاَرفًا منها يف هذا الدرس. -وإايكم-سنتدبُّر  ظاتٌ وعِ 
ني، ِبافني الشجرف هللا مسَ أق ِّ ٰى ٰر ٰذ ّٰٱقال هللا فعاىل: 

، ائْـَتِدُموا ِِبلزَّْيتِ : »يف الزيتون قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ و  ،هماعِ منافِ  لكثرةِ 
 .(1)«، فَِإنَُّه ِمْن َشَجَرة  ُمَبارََكة  َوادَِّهُنوا بِهِ 
هما ذكروا من فقومياً ف العواكهِ  أدحسنَ  ا كان التنيُ مَّ ـول"اع : قَ قال البِ 
 هِ كُّ عَ اء والتـَّ ن الغذاملتناوالت مِ  منافعِ  فكان جامعًا جلمهعِ  فِضهلته...

                                                           
 (.1851(، والرتمذي )3319( رواُ ابن ماجه )1)
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ذلك يف  هو مععع به رابًا وايبساً، فنتَ ه يُ داوي...، مع أنَّ   والتَّ ل ِ حَ والتَّ 
رة األوىل طْ ، فهو كالعِ ةً بَّ غَ ها مَ ؤُ دَ وأرْ  فبةً ها رُ لُ ُ أسعَ فغْيُِّ  ُ وسوءِ فسادِ  سرعةِ 
 ال أنَّهُ  ، بهثُ ْيُِّ غَ والتـَّ  اإلصالحِ  منَ  ل  بوالً لكُ سناً وقَ ودحُ  هولةً ه سُ بدئِ يف مَ 
  َ قَ بَـ  نهُ مِ  جانبٌ  دَ سَ إذا فَ  ُ من العواكهِ ، وغْيُ ْيََّ غَ إذا فَـ  منهُ  بش ء   ععُ نتَ يُ 

عاىل به ف م هللاُ أقسَ  من اإلنسانِ  افلِ م للسَّ فكان يف هذا كالقسَ  ،آخرُ 
 ، فاالهتمامُ أكثرُ  إلههِ  بهِ  م املشارَ سْ ِبداًئ به ألن القِ  ِّٰذ ّٰٱفقال: 

، وهو هُ قُ حَ لْ يَـ  ْيُّ  غَ أو فَـ  هُ قُ رُ طْ يَ  فساد   يف عدمِ  ا كان الزيتونُ مَّ ـول .أكْبُ  بهِ 
وما ... املنافعِ  نَ مِ  ذلكَ  .. وغْيِ دحال   بكل ِ  للنععِ  هِ ئِ مع ُتهُّ  ودواءٌ  إدامٌ 
 .(1)"ِّ ٰى ٰر ٱّٰبه فقال:  فالُُ  ملؤمنِ كا  ةِ ه اجلمَّ لِ من فِضائِ  ذلكَ  يتبعُ 
 ةِ وَّ بُـ نُـ  ام، ُمل ِ لشَّ ا يف أرضِ  -التنُي والزيتونُ - هافني الشجرفني تُ منابِ و 

 ٍّ ٌّ ّٰٱ فقال: ناءهْ جببل سَ  هللا مأقسَ كما   .عهسى ابن مرمي 
  ِّ  رئ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ ، ه موسىُ نبهَ عندَ  هللاُ  َنجى وقد ِّ َّ

، ث عَ وبُـ  دَ د به: مكة، اليت ِبا ولِ ويقصَ  ،خوف   ل ِ ن من كُ اآلمِ  أي:
 منها أفِضلَ  ثَ عَ تَـ ها وابْـ سة، اليت اختارَ ع املقدَّ م فعاىل ِبذُ املواضِ فأقسَ 
 فها.وأشرَ  اتِ وَّ بُـ النـُّ 

                                                           
 متصرًا. 22/135( نظم الدرر: 1)
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 نئ مئ زئ ٱّٰ: فعاىل هقولُ  هو ايتِ اآل منَ  قَ بَ ا سَ مل مِ سَ قَ جواُب الو 
 لهُ  ، قد ههَّأ هللاُ صورة   لِ وأعدَ  ،ل ِخْلقة  مَ يف أكْ أي:  ِّ زب رب يئ ىئ

 :أي  ِّ رت  يب ىب نب مب ّٰٱ ظاهًرا وِباًنا، ه هذا اإلنسانُ ما َيتاجُ 
يف الدنها  فِ اخلرَ و  مِ رَ هَ ـناُ إىل العْ أرجَ  ودُحْسن الهئةِ  والشبابِ  القوةِ  بعدَ 

 ن أهلِ مِ  وكانَ  قَّ احل رفضَ إذا  ش ءٌ  هُ عُ عَ ينْـ كما ال   ،ُِ دِ سَ جبَ  فال ينتععُ 
ِِ صعوا ِبافَّ و   ِّ يت ىت نت مت زت ّٰٱ، النارِ   العاضلةِ  ألخال
 والعملِ  إلميانِ ن اعلههم مِ  نَّ هللاُ مبا مَ  ِّ رث ّٰٱوا مُ رِ فإنم وإن هَ  ،العالهةِ 
 لم ل، بمنقطع   أي: غْيُ  ِّ  ىث نث مث زث ّٰٱٱ، والعالهةَ  املنازلَ  الصالِ 
 ، ونعهم  ال يزولُ  د  ة، يف أبَ ر تكاثِ امل مُ عَ ن ِ ال، و توافرةُ امل فراحُ األ، و توافرةُ امل اللذائذُ 
 أيها اإلنسانُ - كَ فما الذي َيعلُ  ِّ يق ىق يف ىف يث ّٰٱ، ال َيولُ 

  ؟!األعمالِ  على بهوم اجلزاءِ  بُ ذ ِ كَ فُ  -قدرُة هللافَبهَّنْت لك  مابعدَ 
 مك لك اك ّٰٱ ذا القرآنَ ه عُ سمَ من يَ  كلَّ   يقر ِرُ   ُ هللاُ 
عظهم، ِبذا املعىن ال املخااَبني على اإلقرارِ  واملراد: محلُ  ٱِّ  يك ىك
 اخلالقِ  ةُ كمدحِ  فقتِض  فهلْ  ،وأعَدُلم اكمنياحل ه أدحكمُ هو سبحانَ بلى! ف
 الذي خلقَ ف بون؟عاقَ ون وال يُ ابُ ثَ ال يُـ  دىً سُ  اخللقَ  كَ أن يرتُ  احلكهمِ 
 الرتبهةَ  مُ هُ ه، ورِبَّ صونما ال َيُ  النعمَ  مُ إلههِ  أوصلَ ، و ر  وْ اَ  رًا بعدَ وْ اَ  اإلنسانَ 
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هم، اليت إلهها م وغايتُ هُ ستقرُّ ه  مُ  م إىل دار  هُ هدَ عِ يُ  أنْ  دَّ ، ال بُ احلسنةَ 
 .(1)نيؤمنو  وِبادون، يقصِ 

 ،منَّ هللا علهنا وعلهكم ِبلعلِم النافِع والعمِل الصاِل والهقنِي التامِ 
 فسلهًما كثْيًا. مَ وسلَّ  هِ وصحبِ  وعلى آلهِ  مد  نا ُمم على نبه ِ لَّ وصلى وس

 
 

* * * 

 
 

* * * 
  

                                                           
 ، بتصرف929( فعسْي السعدي: 1)
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 القدر سورة ِمنَ  هدااي   ( 12)
 

 هِ وعلى آلِ  ا ُممد  نبه ِ على نَ  والسالمُ  ، والصالةُ املنيَ العَ  رب ِ  هللِ  احلمدُ 
 :عدُ ا بَ ، أمَّ سلهماً كثْياً فَ  مَ لَّ وسَ  هِ وصحبِ 

، درِ القَ  لهلةُ  مِضانر  ى يفرَتََ اليت فُ اِل إن من أجلِ  الله: أيُّها اِلخوةُ ف
 ؤوسِ على رُ  جٌ ها، َتَ ْيُ خَ  رَ ثُـ ها، وكَ فُ رَ شَ  لَّ ها، وجَ رُ دْ قَ  مَ ظُ عَ  هلةٌ لَ   َ وهِ 
اها، زكَ للهاِل وأَ ا عظمُ أَ   َ ، فهِ ُِ هرِ دَ  وزِ ، وفَ نسانِ اإلِ  مرِ عُ  رصةُ ، وفُ ايمِ األَ 
 هللاُ  لَ نزَ ها، أَ اكِ رَ دْ  إِ يف األخهارُ  سُ افَ نَ تَـ ها، ويَـ دحهائِ يف إِ  احلونَ الصَّ  قُ ابَ تسَ يَ 
إِنَّآ ﴿: فعاىل ، قالَ انِ رقدى والعُ الُ  نَ مِ  نات  ه ِ وبَـ  اسِ للنَّ  ىً دَ ، هُ هها القرآنَ فِ 

نَزۡلَنَُٰه ِِف ََلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ 
َ
، مةِ ظَ يف العَ  غايةَ ال تْ غَ لَ دحَّت بَـ  مها هللاُ ظَّ عَ  لهلةٌ . ﴾أ

ََٰك ﴿: ، فقالَ هُ شرفَ وأَ  الثناءِ  لغَ بْ أَ  تْ ازَ حَ ها فَ دَ وُمَّ  ۡدَرى
َ
،  ﴾ َما ََلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َوَمآ أ

ى، صَ ها ال َتُ ركتُ ، وبَ يـَُعدُّ ها ال ْيُ ، وخَ فُ وصَ ها ال يُ لُ ِضْ وفَ  ؟ال هفَ كَ 
ۡلِف َشۡهر  ﴿

َ
ِۡن أ  تْ هسَ لَ  هر  شَ  لفِ أَ  ةِ بادَ ن عِ مِ  خْيٌ  :، أي﴾ََلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡۡيٞ م 

ى، صَ ما ال َيُ  اخلْيِ  نَ مِ  املسلمُ  الُ نَ يَـ  دودة  عم يعات  وَ ، يف سُ اللهلةُ  هها هذُِ فِ 
 أنَّ  َرَة ُهَريْـ  َأِب  نْ عَ ف، رَ األجْ  بَ ، وادحتسَ خالصَ اإلِ  بَ صحَ إذا استَ 
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َلَة الَقْدِر ِإميَاًَن َوادْحِتَساًِب، ُغِعَر َلهُ َما فَـ : »الَ قَ   ِبَّ النَّ  َقدََّم ِمْن َمْن قَاَم لَهـْ
 .(1)« ِمْن َذنِْبهِ َرَمَِضاَن ِإميَاًَن َوادْحِتَساًِب ُغِعَر َلُه َما فـََقدَّمَ  َذنِْبِه، َوَمْن َصامَ 

َلٌة خَ : » اّلِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ و  ْْيٌ ِإنَّ َهَذا الشَّْهَر َقْد دَحَِضرَُكْم، َوِفهِه لَهـْ
َها ِإالَّ ْيَْ ِمْن أَْلِف َشْهر ، َمْن دُحرَِمَها فـََقْد دُحرَِم اخلَْْْيَ ُكلَُّه، َواَل َُيَْرُم خَ 

 .(2)«َُمُْرومٌ 
وُح فِيَها بِ ﴿ها تِ كَ َر ها وبَـ ْيِ خَ  ثرةِ كَ   نْ مِ  وإنَّ  ئَِكُة َوٱلرُّ

َٰٓ ُل ٱلَۡملَ ِِ َرِّ ِِه  تَََنَّ ۡۡ ِإِ
ۡمر  
َ
ِ أ
ِن ُك   قَالَ ها، تِ كَ َر بَـ  ةِ ثرَ كَ لِ  اللهلةِ  ُِ يف هذِ  املالئكةِ  لُ زُّ نَـ فَـ  كثرُ ، أي: يَ ﴾م 
َلَة يف اأْلَْرِض َأْكثـَُر ِمْن عَ ِإنَّ الْ : » اّلِلَِّ  َرُسولُ  َدِد َماَلِئَكَة فِْلَك اللَّهـْ
 .(3)«احلََْصى
، ر  طَ وخَ  أذىً  ل ِ كُ   نْ مِ  ة  هانَ وصِ  ظ  عْ ، ودحِ كروُ  مَ  ل ِ كُ   نْ مِ  م  اَل وسَ  ن  مْ أَ  لهلةُ 

َٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ﴿  ﴾.َسَلٌَٰ  ِِهَ َحَّتَّ
َلةَ اْلَقْدرِ » :رَِوايَة   َويف   .(4)«اًَن َوادْحِتَساًِب ُغِعَر َلهُ فـَهـَُواِفُقَها ِإميَ  َمْن يـَُقْم لَهـْ

                                                           
 متعق علهه.(  1)
 واُ ابن ماجه.(  ر 2)
 لس ، والطْباين يف األوسط.(  رواُ أمحد، والطها3)
 رواُ مسلم.(  4)
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 َأِب  َعنْ ف ى،رجَ أَ  وَترِ يف األَ  هاكنَّ ، ولِ رِ اخِ وَ األَ  شرِ يف العَ  رِ دْ القَ  ولهلةُ 
اِخِر، فَابـْتَـُغوَها يِف الَعْشِر اأَلوَ : »قَالَ   اّلِلَِّ  َرُسولَ  َأنَّ   اخْلُْدرِي ِ  َسِعهد  

 .(1)«لِ  ِوْفر  َوابـْتَـُغوَها يِف كُ 
 ؟وَترِ األَ  ي ِ يف أَ  ولكنْ 

 س  مخَ  ، ولهلةُ رينَ شوعِ  الث  ثَ  هلةُ ، ولَ شرينَ ى وعِ دحدَ إِ  هلةُ ا لَ نَّ أَ  تَ بَ ثَـ 
 هورِ ْجُ  عندَ  فرِ هاِل الوِ ى لَ رجَ أَ   َ ، وهِ ينَ شرِ وعِ  بع  سَ  هلةُ ، ولَ ينَ شرِ وعِ 
 .مِضانَ ن رَ مِ  هلة  لَ  رُ ، وآخِ شرينَ وعِ  سع  فِ  ، ولهلةُ لماءِ العُ 

 هاِليف لَ  لُ نقَّ تَ ل فَـ ، بَ نة  عهَّ مُ  هلة  يف لَ  بتةً ثَ  تْ هسَ ا لَ نَّ على أَ  لُّ دُ وهذا يَ 
 .شرِ العَ 

 لِتَـَعاُرضِ  ،اْلُمْخَتارُ  الظَّاِهرُ  ُهوَ  َوَهَذا: "هللا َرمحَه النـََّوِويُّ  قَالَ 
 إالَّ  أْلَدَحاِديثِ ا َبنْيَ  اجْلَْمعِ  إىَل  َارِيقَ  َواَل  َذِلَك، يِف  الصَِّحهَحةِ  اأْلَدَحاِديثِ 
 .(2)"ِِبنِْتَقاِلَا
 ُكلِ َها  َوأَْرَجُحَها: "كَ لِ يف ذَ  لماءِ العُ  قوالِ أَ  لَ قَ ن نَـ أَ  عدَ بَ  ر  جَ دحَ  ابنُ  وقالَ 

َا َا اأْلَِخِْي، اْلَعْشرِ  ِمنَ  ِوْفر   يف  َأنَّ َتِقلُ  َوَأنَّ  َأدَحاِديثِ  ِمنْ  يـُْعَهمُ  َماكَ   فـَنـْ
 .(3)"اْلَعْشرِ  رُ َأْوَتَ  َوأَْرَجاَها اْلَباِب،

                                                           
 رواُ البخاري.(  1)
 (.6/450(  اجملموع )2)
 (.4/313فتح الباري )(  3)
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 ل ِ يف كُ  االجتهادُ  لَ حصُ لهَ  درِ القَ  هلةِ لَ  خعاءِ يف إِ  كمةُ : احلِ لماءُ العُ  قالَ 
ِِ الص ِ  هلُ أَ  زَ هـَّ مَ تَ اللهاِل، ولهَـ    م.هِ ْيِ ن غَ مِ  واالجتهادِ  د
َلةَ  َهِذُِ  ّلِلَُّ ا َأِْبَمَ : اجْلُْمَلةِ  َويف : "اّلِلَُّ  َرمِحَهُ  اْلبَـَغِويُّ  قَالَ   َهِذُِ  َعَلى اللَّهـْ
 َأْخَعى َكَما  ِإْدرَاِكَها، يِف  اَاَمعً  َرَمَِضانَ  لََهاِلَ  اْلِعَباَدةِ  يف  لَِهْجَتِهُدوا اأْلُمَّةِ 
َجابَةِ  َساَعةَ   .(1)"اجْلُُمَعةَ  يـَْومِ  يِف  اإْلِ

 ، واحلمُد هلِل َربِ  العاملنَي.كَ تَ عانَـ وإِ  كَ هقَ وفِ فَ  فاللهمَّ 
 

* * * 
  

                                                           
 (.8/490معال التنزيل )(  1)
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 سورة الزلزلة ِمنَ  هدااي   ( 13)
 

ُُ ال َشرِيَك لَ  ُه، احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وَأشَهُد َأْن ال ِإلَه إال هللاُ َودْحَد
ُُ وَرسولُُه، اللهمَّ صلِ  وسلِ م علهِه وعلى آلِه  وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا عبُد

 وأصحابِِه، أَم ا بَعُد: 
فهها  خَْب هللاُ أَ  ،همةُ ظِ عَ  سورةٌ  الزلزلةِ  : سورةُ يف هللاِ  خوةُ ها الِ أيُّ ف
فقد أََفى َرُجٌل  ،عةٌ امِ جَ  ورةٌ سُ وقد صح  يف َفِضِلها َأنا: ، عظهمة   مور  أُ  عن

 ِمْن فـََقاَل: "أَْقرِْئِن اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل َلُه: "اقْـَرْأ َثاَلثً  إىل َرُسوَل هللِا 
، َواِّزيّٰٱَذاِت  ، َوَغُلَظ ِلَساين، ْشَتدَّ قـَْلِب "، فـََقاَل الرَُّجُل: َكْبَْت ِسنِ 

َرْأ " فـََقاَل: ِمْثَل َمَقالَِتِه اأْلُوىَل، فـََقاَل: "اقْـ  ِّ رت ّٰٱقَاَل: "فَاقْـَرْأ ِمْن َذاِت 
ْن أَْقرِْئِن َثاَلًث ِمَن اْلُمَسبِ َحاِت"، فـََقاَل: ِمْثَل َمَقالَِتِه، فـََقاَل الرَُّجُل: َوَلكِ 

ُُ:  اَي َرُسوَل هللِا ُسورَةً  دَحَّتَّ ِإَذا فـَرََغ   ِّ زث رث يت ّٰٱَجاِمَعًة فَأَقْـَرَأ
 َُُّ َها أََبًدا،  ، اَل أَزِيُد َعَلهـْ َها قَاَل الرَُّجُل: َوالَِّذي بـََعَثَك ِِبحلَْقِ   أَْدبـََر ِمنـْ

ُل"الرَُّجُل فـََقاَل َرُسوُل هللِا  ُل، أَفْـَلَح الرَُّوَيِْ  .(1): "أَفْـَلَح الرَُّوَيِْ

                                                           
 (6575( رواُ أمحد: )1)
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 األهوالِ  نَ مِ  يوم القهامةِ  ا يكونُ عمَّ ُسورِة اليف َمطلِع   هللاُ  ْبُ يُـخ
 يت ٱُّ، فـََقاَل فَعاىل: العظهمةِ ، وما َيدُث لألرِض من األموِر الشديدةِ 
 لِ زِ الزَ ب ِفهاارَِتَا نمِ  شدَّ أَ  جُّ فَ رْ وفَـ  فُ جُ رْ نا فَـ فإِ  َّ نث مث زث رث

  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱالدنها، كما قال فعاىل: 

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي
 [.2، 1]احلج:  . َّ ِّ  ُّ

 نْ مِ  األمواتِ  ْجهعُ  ، فهخرجُ الثانهةِ  عند النعخةِ  َتدثُ  وهذُ الزلزلةُ 
أي: ما يف بطنها من   َّ يف  ىف يث ىث ُّٱقبورهم،  قال فعاىل: 

اَل ثَ : "فَِق ُء اأْلَْرُض أَْفاَلَذ َكِبِدَها، أَمْ ، قال والكنوزِ  األمواتِ 
  .(1)اأْلُْسطَُواِن ِمَن الذََّهِب َواْلِعِضَِّة"

  َّمك لك اك يق ىق ُّٱ زَعُ عَ الو التَّعجُُّب  نسانُ لِ ل َيُصلُ  ذلكَ  وعندَ 
فإن هللا  ؤمنونَ ا املوأمَّ ، واملنافقِ  كافرِ من ال إَّنا يكونُ  ديدُ الشَّ  زعُ العَ  اوهذ
  ُمن خن حن ُّٱعاىل: فَ  ، قالَ كَْبِ األَ  عِ زَ العَ  نَ مِ  مْ هُ نُـ ؤم ِ ي 

 جي يه ىه مه جه  ين ىن
 [.103]األنبهاء:  َّ خي  حي

                                                           
 (1013( رواُ مسلم: )1)
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 كلمُ تَ فَـ  األرضَ إنَّ أي:   َّ  ىل مل يك ىك ُّٱفعاىل:  ُ قالَ 
 ن األرضَ فإِ  ،وشر    خْي    نْ ها مِ هرِ ملوا على ظَ مبا عَ  اسِ على النَّ  شهدُ وفَ 
  َّ زن رن مم ام يل ُّٱ كَ لِ ذَ و بعمالم،  بادِ على العِ  هودِ الشُّ  لةِ ْجُ  نْ مِ 
 رَ أمْ  رضُ األ  ، فال فعصالناسِ  على َفشهدَ  ها أنْ رَ مَ أَ و الذي ه  اهللُ ف

 .هُ قها جلَّ جاللُ خالِ 
على  الناسَ  ُمازاةُ هذُ األهوال،  دوثِ ن دحُ مِ  األعظمُ  واملقصدُ 

 ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱفعاىل:  ، ولذلك قالَ أعمالم
 احلسناتِ  نَ وا مِ لُ مِ ما عَ  هللاُ  مُ هُ يَـ لْيُ  ْجاعات   يُبَعثونَ الناس إنَّ أي:   َّزي

 والسهئات.
  َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ
ذا ه ، سواًء كانَ الصغْيَ  اجلزءَ ، أي رةِ قدار الذَّ َيازي على مِ  فاهلل 
 أو كبْياً، وكلَّ  انَ ك  ْي  صغْياً ل  خَ كُ   مُّ عُ فَـ  أم شراً، فهذُ اآليةُ  خْياً  العملُ 

 )اجلامعةِ  هذُ اآلية: بـ ى النبُّ أو كبْياً، ولذلك َُسَّ كان شر  صغْياً  
َزْل َعَل َّ ِفهَها شَ  (، فقد ُسِئَل النَِّبُّ العاذ ةِ  ْ ءٌ َعِن احلُُمِر، فـََقاَل: "َلْ يـُنـْ

ُِ اآليَُة اجلَاِمَعُة الَعاذَُّة:   مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱِإالَّ َهِذ
 .(1)" َّ  هب مب خب حب جب هئ

                                                           
 (4581( رواُ البخاري: )1)
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 :مقاصد السورة
، أو النارِ  جلنةِ ، ُ اور واحلسابِ والنش واجلزاءِ  البعثِ  عقهدةِ  رُ يفقر  .1

 . اآلخرِ  ِبلهومِ  ، وهو اإلميانُ تةِ الس ِ  ميانِ اإل من أركانِ  وهذا ركنٌ 
ها، وهذا لَّ كُ   على أعمالهِ  وم القهامةِ ى يَ ازَ جَ هُ سَ  اإلنسانَ  أنَّ  َتكهدُ  .2
 ، ولذلكغْياً ن شهئاً صَ كا  وإنْ  اخلْياتِ  ْجهعِ  علِ لعِ  هُ بُ غ ِ رَّ ويُـ  سلمَ ـمُ ال يدفعُ 
َكِلَمة  افَـُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِ  مَتَْرة ، فَِإْن لَْ َتَُِدوا، فَبِ : » النبُّ  يقولُ 
 كلمة  بَّ ِإىل َعدِم االستهتاِر ِبلذُّنوِب الصَّغْيِة، فرُ  هُ عُ ويدفَـ ، (1)«اَهِ َبة  

اً يتكلُم ِبا العبُد، ال يُلق  لا ِباًل، ويظنها َصغْيًة، إال أنا فكون سبب
ِإنَُّكْم لَتَـْعَمُلوَن أَْعَمااًل، » : الكه يوم القهامة، ولذلَك يقوُل أنُس ل

ُِّ يف َأْعهُِنُكْم ِمَن الشََّعِر، ِإْن ُكنَّا لَنَـُعدَُّها َعَلى َعْهِد النَِّب ِ  ِمَن   ِهَ  أََد
وبَِقاتِ 

ُ
 .(2)«امل

فعاىل يرزقنا  هُ سأل، وناجلزاءِ  ْيَ خَ ِمن َفِضله جزينا ـهللا فعاىل يَ  نسألُ فَ 
هللا  نه وِلُّ ذلك والقادر علهه، وصلى، إِ من النارِ  والنجاةِ  وز ِبجلنةِ العَ 

 وسلم على نبهنا ُممد.
 

  

                                                           
 (1016( رواُ مسلم: )1)
 (6492( رواُ البخاري: )2)

* * * 
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   سورة العاداي  ِمنَ  هدااي   ( 14)
 

 َشرِيكَ  ال َودحَدُُ  ،هللاُ  إالَّ  ِإَلهَ  ال َأنْ  َوأْشَهدُ  ربِ  العاملنَِي، هلل احْلَمدُ 
َلهِه وعلى آلِِه َوَرُسولُُه، اللُهمَّ صلِ  وسلِ ْم عَ  َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َلُه، َوأْشهدُ 

 وَصْحِبِه َأْجِعنَي، أَمَّا بـَْعُد:
فهها   هللاُ  ذَكَّرَ عظهمة ،  الهوم مع سورة   قفن: ِإخواين الصَّاِئمونَ 

 خر.اآل يف الهومِ  واحلسابِ  ،والنشورِ  ،البعثِ و  ،لنعمِ ُ ِبعبادَ 
سمُع صوُت اليت يُ أي  ،الِضابةِ  اخلهلِ  صورةِ ب العادايتِ  سورةُ وفبدأ 

ِة عَ عَ نَـ   فاهلل َّ خت حت جت ُّٱ :فعاىلقال  ِوهادْ ِسها من شدِ 
أعظِم ومن  ما خلَق هللا، أدحسن ه  من ِبذُ اخلهل، اليت قسمُ يُ  سبحانه

 .الباهرِة، ونعمِه الظَّاهرة هللاِ  النِ عِم، وما فهها ِمْن آايت
ُ فمن شد ِ  َّ مث هت مت ُّٱ  لشررَ افوري  فإنا اخلهلِ ة قوة هذ

ل اخلهو  أي: َّ جح  مج  حج ُّٱبوافرها  دحهنما فقرُع الصخرَ 
 ا.ادحً بباغتهم صَ وفُ  على األعداءِ  غْيُ فُ و  َتمُل العرسانَ  اليت
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 ريعِ السَّ  وِ دْ ِبذا العَ  فلك اخلهولُ  نَ جْ هَّ هَ : فَـ أي َّ جس مخ جخ مح ُّٱ
 وسطهم فدخلُ و  األعداءِ  وعَ م ْجُ قتحأنا فَ  امن قوُتو بار، وهو الغُ  قعَ النَّ 

 .َّ حص مس خس حس ُّٱ فتأخذهم على غرَّة  
 يل ىل مل خل ُّٱ، فقال فعاىل: مِ سَ القَ  جوابَ   هللاُ  رَ كَ ُ ذَ 
نع ربه علهه، ومي نعمةَ  َيحدُ  نسانَ اإلِ إنَّ : أي َّٱ يم ىم مم خم حم جم

َِ اليت أوجبها هللُا علهه عسه لى نَ ع بذلك، وهو يشهدُ  بخلُ ، ويَ احلقو
 بذلك.
، وَيب  به كٌ للخْي، متمسَّ  احلب ِ  إىل ذلك فإنه شديدُ  إضافةً و 

 ُّٱقال فعاىل:  وكما  َّ ىن من خن حن جن ُّٱ الكثْيِ  املالِ  كسبَ 

 [.20]العجر:   َّ مق حق مف خف حف
ن ال مَ إِ  اسِ يف أغلب الن  ٌ بل ِ جِ  فٌ صْ وَ  اخلْيِ  نعُ ومَ  عمةِ الن ِ  وجحودُ 

 ، وصنعِ تاجنيَ واحمل راءِ على العق اخلْي، والصدقةِ  هداُ هللا ووفقه لبذلِ 
 للناس. املعروفِ 
لدنها ا طامِ دحُ  عِ ظُر على ْجَ نَ  رَ صُ الذي قَ  الغافلَ  ر هللا ك ِ ذَ ُ يُ 

 والنشورَ  ثَ والبع والقْبَ  املوتَ  عن اآلخرة، ونس َ  وزخرفها، دحَّت غعلَ 
ه على هللا، عمالُ أ ، وستعرضُ هللاِ  بني يديِ  فُ أنه سهقِ  ، ونس َ واحلسابَ 

 جي يه ىه مه جه ُّٱ: من اآلخرة وفِ اخلَ على  إايُ اثًّ دحَ  فعاىل قالَ ف
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فكلُّ ما أخعُو يف الدنها عن   َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
يوم القهامِة،   أماَم هللِا  عالنهةً  ظهرُ ي أعنِي النَّاِس، من خْي  أو شر ،

  َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ كما قال فعاىل:
 :  .[10، 9]الطاِر

ِمهِع جِبَ فاهللُ فعاىل عال  َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱُ قال فعاىل: 
َزاِء، َواَل َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َعَلْهِه َأْوفـََر اجلَْ  َما َكانُوا َيْصنَـُعوَن َويـَْعَمُلوَن، ُُمَازِيِهمْ 

 ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱقال فعاىل: كما َذرَّة ،  

 [.17]غافر:   َّ ين ىن من خن  حن جنيم
 وأنا فانهٌة، الدنهاذُ ه بنَّ  هُ هُ ب ِ نَـ ويُـ  ُُ دَ بْ عَ  رُ ك ِ ه يُذَ من رمحته أنَّ  هللا و

دحلٌم زائٌل، وأن  ما َيمعه من دُحطامها ذاهٌب، وأنه إىل القْب صائٌر، 
 مم خم حم جم هل ُّٱوبني يدي هللا واقٌف، وعلى أعماله ُماسٌب، 

 [.281]البقرة:   َّ  هن من خن حن جن
 مقاصد السورة: 

وقد قال  خلهولا مبا أنعم على عبادُ، ومن فلك النعمامتنان هللا  -
ْغَنُم ِإىَل يَـ »: النبُّ 

َ
ْوِم اخلَْهُل َمْعُقوٌد يف نـََواِصهَها اخَلْْيُ اأَلْجُر َوامل

 .(1)«الِقَهاَمةِ 
                                                           

 (.2852رواُ البخاري )( 1)
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 بهان دحال العبد إذا خال قلبه من اإلميان. -
 ذم البخل والشح وجحود النعم. -
ِبملوت والقْب، والبعث والنشور، واحلساب يف الدار  التذكْي -

 و ركن من أركان اإلميان ِبهلل.اآلخرة، وه
نا، تَ مَ ـخافِ  نَ سِ َيُ  أن فنسأل هللا فعاىل أن يرمحنا برمحته، ونسأله فعاىل

وأن َيعلنا من أهل كرامته، وأن يرزقنا العوز ِبجلنة والنجاة من النار، إنه 
وِل ذلك والقادر علهه، وصلى هللا وسلم على نبهنا ُممد وعلى آله 

 وصحبه أْجعني.  
 

  * * * 
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 سورة القارعة ِمنَ  هدااي   ( 15)
  

َربِ  العاملنَي، والصالُة والسالُم على َأشرِف األَنبهاِء  هللِ  احلمدُ 
 واملرسِلنَي، نبهِ نا ُُمَمَّد  وعلى آلِِه وصحِبِه أْجِعنَي، أمَّا بعُد:

فِصف يت ال ،القارعةِ  نقُف معكم الهوَم مع سورةِ : أيُّها الصَّاِئمونَ 
لسعداِء : ادحاِل الناسِ  ذِكرُ فهه و  ،القهامة يومِ  أهوالِ من  ةً عظهم صورًا

كل     وعاقبةُ  ،فُّ ومن َيِ  -يف ذلك الهوم- واألشقهاِء؛ َمن يَثقُل ِمهزانه
 منهما.
ودحذَّرها  اليت عظَّمها هللاُ  القهامةِ  يومِ  من أُساءِ اسٌم ( اْلَقارَِعةُ و)
، ألنا قارعةِ وُسهت ِبل ،امِة( وغْيهاُ مثل )احلاقِة، والصَّاخِة، والطَّ عبادَ 
 هللاُ  استعَهمولذا  ،الشَّديدةِ  هالِـهواب وفُـِخهُعهم همجُ زعِ وفُ  اسَ النَّ  قرعُ فَ 

 رئ ٱُّ :فقالمرها أَ  قاِصًدا ُتويلَ  -وهو أعلم ِبا-عن دحقهقتها 
ها أعظُم من أن يُـحهط به اإلدراُك، ا ووصعُ ، وشأنُ  َّ ىئ نئ مئ زئ

 .َّ نب  مب زب رب يئ ُّٱ: فعاىل لذا قال
 يُبعُث الناُس ، دحنيَ ُ أخذ هللا يُبنيِ  ما يكون يف ذلك الهوِم املِههب

يف فالناس  َّنت مت زت رت يب ىب ُّٱ من قُبورهم،
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كما قال   ،من غْي إدراك للِضوءِ  فندفع اليت شراتِ احلكدحْيُتم دحاُلم  
 [7]القمر:  َّ  ىم مم خم حم ُّٱفعاىل: 

 مث زث رث يت ىت ُّٱ :عنها فقال فعاىل وأما اجلبالُ 
 فال فلبث أن ،عر ِِاملتالصُّوُف ك  فصبحفهذُ اجلبال الشَّديدةُ الصَّلبةُ  َّ

 َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ: كما قال فعاىل  فتطايرَ 
 عاىل:كما قال ف  شاهديُ  وال يبقى منها ش ءٌ  تختع [ ف6، 5]الواقعة: 

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱ
 .[107 - 105]اه:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

، وأشقهاءُ  سعداءُ  :قسمنيِ إىل  اسُ النَّ  نقسمُ ، ويَ املوازينُ  نصبُ فُ  فحهنئذ  
 ىق ٱُّ على سهئافهِ  نافهُ سَ حت دحَ أي: رجُ  َّ يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ
صادحبها يف اجلنِة، والرِ ضى هو   يرضاهادحهاة   يف َّ مك  لك اك يق

كهف   ،، فأهُل اجلنِة ُسعداُء ألنم َرضوا مبا َأعطاهم هللاُ كماُل السَّعادةِ 
يـَُقوُل أِلَْهِل اجْلَنَِّة: اَي َأْهَل اجْلَنَِّة،   ِإنَّ اّلِلََّ : "قد قال النبُّ و ال 

وُل: َهْل َرِضهُتْم؟ فـَهَـُقوُلوَن: لَبـَّْهَك اَي رَبَـَّنا َوَسْعَدْيَك، َواخلَْْْيُ يف َيِدَك. فـَهَـقُ 
تَـنَ  ، َوَقْد َأْعطَهـْ َما لَْ فُعط َأدَحًدا ِمْن  افـَهَـُقوُلوَن: َوَما لََنا اَل نـَْرَضى اَي َربِ 

، َوَأيُّ َخْلِقَك. فـَهَـُقوُل: َأاَل أُْعِطهُكْم أَْفَِضَل ِمْن َذِلَك؟ فـَهَـُقوُلوَن: اَي َرب ِ 
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 َعَلْهُكْم َشْ ء  أَْفَِضُل ِمْن َذِلَك؟ فـَهَـُقوُل: ُأدِحلُّ َعَلْهُكْم رِْضَواين َفاَل َأْسَخطُ 
ُُ أََبًدا  .(1)"بـَْعَد

فرُجحت سهئافه على   َّ يل ىل مل يك ىك ُّٱُ قال فعاىل: 
 هُ نُ ومسكَ  الذي َيوي إلهه، مرِجُعهأي:  َّ رن  مم ام ُّٱدَحسنافِه، 
 زث رث يتىت نت ُّٱكما قال فعاىل:   ،ارُ النَّ  فهه نُ كُ سْ الذي يَ 

 ألم ِ ا مبنزلةِ  ا: ألنا فكوُن لهمًّ ، وُساها أُ [72]املائدة:  َّ  ىث نث مث
 حف جف مغ ُّٱٱكما قال فعاىل: }  قه،وال فُعارِ  هُ مُّ اليت َفِضُ  املالزمةِ 
 .[65]العرقان:  َّ مف  خف

ديد، كما ها الشَّ قِ مْ بذلك لعَ  تْ هَ ُُس ِ  : وه  النَّاُر:َّ رن  مم ُّٱوقوله 
"لو أنَّ دحَجرًا ُقِذَف به يف جَهنَّم؛ َلَوى سبعني َخرِيعاً : قال النبُّ 

 .(2)قبَل أْن يبُلَغ قْعَرها"
 رها بقوله:سَّ ، ُ فَ اأنُ وما أدراك ما شَ  َّ ين ىن نن من زن ُّٱ
 رِ َن ا على دحرارةِ ُتُ ، قد زادت دحرارَ احلرارةِ  أي: شديدةُ  َّ  زي ري ٰى ُّٱ

                                                           
 ( متعق علهه1)
 (7468)( رواُ ابن دحبان: 2)
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ََنرُُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزًءا ِمْن ََنِر »: ، قال ضعًعا عنيَ بْ الدنها سَ 
 .(1)«َجَهنَّمَ 

 مقاصُد السُّورة:
 فِضمنت وصعاً لبعِض أهواِل يوِم القهامِة. -
 للبعِث والنُّشوِر واجلزاِء على األعماِل.فهها اثباٌت  -
 فهها ِإثباٌت بنَّ اأَلعماَل فوزُن يوَم الِقهامِة يف املهزاِن. -

زِع األكِْب، وأْن ِمن العَ  واألمنَ َنسأُل هللاَ فعاىل أن يَرزقنا دُحسَن اخلامتِة 
 ميَـجعلنا من أَهل َكرامته، ِإنه وِلُّ ذلَك والقادُر علهه، وصلى هللُا وسلَّ 

 على نبهِ نا ُممد  وعلى آله وصحبه أْجعنَي.
 

* * * 
  

                                                           
 (3265( رواُ البخاري: )1)
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 سورة العصر ِمنَ  هدااي   ( 16)
 

احلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَِي، والصالُة والسالُم على َأشَرِف األنبهاِء 
 والـُمرسِلنَي، نَبهِ نا ُُممد  وَعلى آلِِه وصحِبِه َأْجِعنَي، أَمَّا بـَْعُد:

ًة أََمَرَن َأنَّ نـََتَدبَـَّر الُقرآَن َفذِكرًة َوِعظَ  ِإنَّ هللَا  :فَيا أَيُّها الَصاِئمونَ 
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ: َوِعْبًَة، فـََقاَل 

 . [29]ص: َّ زب رب
ورَة َوِإنَّ ِمَن السُّوِر الَعِظهمِة اليت دَحَوْت ِعْلماً َغزِيراً، َوَمَعان  َجلهَلًة، سُ 

ُه هللاُ: "َلو َما ْنها اإِلِماُم الشافع ُّ َرمِحَ َفَمَع ِقَصِر آايُِتا قَاَل عَ  الَعصِر،
ُِ السُّورَة َلَكَعتـُْهم".   أَنَزَل هللاُ دُحجًَّة على َخلِقِه ِإال َهِذ

 يَعرِفوَن َقْدَر َهذُِ السُّورِة، ويُذَكِ ُر ُكلُّ وادحد   َوِلذا َكاَن الصَّحابُة 
 َّتَّ دحَ  يـَْعرَتِقَا لَْ  ْلتَـَقَهاا ِإَذا ِمْنهم الرَُّجالنِ  ِمْنهم َصادحَبُه مبا َوَرَد ِفهها، فَكانَ 

 َُُّ  ،َّ  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: اآلَخرِ  َعَلى َأدَحُدُِهَا يـَْقَرأَ 
 .(1)اآلَخرِ  َعَلى َأدَحُدُِهَا ُيَسلِ مَ 

                                                           
 املعجم األوسط للطْباين. (1)
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ُِ السورُة أقَسَم هللُا فعاىل ِفهها على أَْمر  َعظهم  فـََقاَل  : وهِذ
 أَْفعالِ  لُّ ُمََ  والن هاُر، َوُهوَ  للهلُ ا ُهوَ  ، َوُهَو الدَّهُر الذيَّمل خلُّ

ُق وُيطَلُق الَعْصُر على آِخِر َساَعة  ِمن َساعاِت النَّهاِر، َكَما ُيطلَ  الِعباِد،
 على صالِة الَعصِر، وِهَ  الصالُة الُوْسطى.

َماُن، ِفهِه فـَْنبهٌه على ِعَظِم الـُمْقَسِم بِِه َوُهَو الزَّ  وهذا الَقَسُم ِمنُه 
ِلا، َوَما ِفهِه ِمَن النِ عَ وَما  ِم ََيُدُث ِفهِه ِمْن َفَصرُِّف اأَلدحواِل وفـََبدُّ

ُه مبا وَأْضداِدها، لِتَـْنِبهِه اإِلنساِن الـُمْسَتِعِد لِلُخسراِن والسَّعاَدِة لِهَـْغَتنمَ 
ُُ، وَُيَقِ ُق العبادةَ هللِ فَعاىل  ا  ذَ ، ولِ هِ هِ نَ  كِ رْ فَـ وَ  ُِ رِ مْ أَ  لِ عْ عِ بِ يَنَعُعهُ يف ِديِنِه وُدنها

قَاَل: قَاَل     ِ بـَْرزََة اأَلْسَلمِ  فعْن َأِب  ،يوم القهامة الِ ؤَ لسُ لِ  الًّ ُمََ  انَ كَ 
ُمرُِِ اَل فـَُزوُل َقَدَما َعْبد  يـَْوَم اْلِقَهاَمِة دَحَّتَّ ُيْسَأَل َعْن عُ » :َرُسوُل اّلِلَِّ 

ُُ، َوَعْن ِعْلِمِه َما فـََعَل بِهِ  َن اْكَتَسَبهُ َوِفهَم أَنـَْعَقُه، ، َوَعْن َمالِِه ِمْن أَيْ ِفهَم أَفْـَنا
َلهِه . فعلى املسلِم َأْن يَغَتِنَم ُعمَرُُ ِفهما يَعوُد عَ (1)«َوَعْن ِجْسِمِه ِفهَم أَْباَلُُ 

 ِِبلنـَّْعِع.

بَهاُن َأنَّ َبن آَدَم َْجهَعهم يف  ﴾خم حم جم يل ىل﴿وقوله: 
تِععون بِِه يف م َوَصْرِف َأعمارِهم ِفهما ال يـَنْ ُخسران  يف َِتارَاُِتم َوَمساِعهه

 آِخَرُِتم.
                                                           

  ( رواُ الرتمذي.1)
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اَل واستَـْثىن ِمَن اخُلسراِن ِصنعًا ِمَن الناِس َخصَّهم ِبَربِع ِصعات  فـَقَ 
 :ُّىن من خن حن جن  يم ىم مم 

 . َّ  جه ين
ُب َعَلههم ِمْن أَْمِر ِدينِ  َُُّ فالِذيَن آَمُنوا ِِبهلِل فَعاىل َوَعِلُموا مبا َيَِ هم، 
، ِمْن َعِمُلوا مبَا أَرَشَدهم إِلهِه ِإمياُنم وِعلُمُهم ِمَن الِقهاِم ِبأَلعماِل الصَّاحِلةِ 

َعَدِم اإِلشراِك ُوجوُِ اخَلِْي ُكلِ ها الظاهرِِة والباانِة، املتعلِ َقِة ِبَقِ  هللِا فـََعاىل وَ 
م يف َِتارَة  لن فَبوَر، فهؤالِء  ُِ؛ فِإنَّ   يم ىم﴿ُم: هُ بِِه، ودَحقِ  ِعباِد

ُم َكم ُلوا أَنعَسهم ِِبلِعْلم واإِلمياِن، والَعمِل الذي  ﴾ حن جن أَلنَّ
َّ َسَعوا يف َفكِمهِل غْيِهم،  فهما بَهَنهم  ﴾من خن﴿يَتَبُع ذِلَك، 
 وال ِإْنكارُِِ، ِإىل بهلَ سَ  ال الذي - مبا فَعلَُّموُُ وَعِمُلوا بِِه ِمَن األمِر الثاِبتِ 

،  ِبهللِ  اإلميانِ  نَ مِ  ُكلُُّه؛  اخَلْيُ  وُهوَ  - آَثرُِِ  ِلَمحاِسنِ  نِ الدارَي يف َزوالَ 
 اليت املعاص  َعنِ  ﴾ين ىن﴿ السَّالُم، َعَلههم وُرُسِلهِ  ُكتُِبهِ   واف ِباعِ 

 علهها َيُشقُّ  اليت الطاعاتِ  وعلى الَبشريِة، اجلِِبلَّةِ  ِبُكمِ  النـَّْعسُ  ُفَسوِ ُل ِِبا
 صائِب.امل ِمنَ  ِعباَدُُ  بِهِ  فعاىل هللاُ  تِل يـَبْ  َما وعلى أَداُؤها،
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ِِبلتواِص  ِِبحَلقِ  و  نَعَسُه، اإلنسانُ  ُيكمِ لُ  والَعَمِل الصاِل؛ فِباإلميانِ 
 َسِلمَ  َقدْ  اإِلنسانُ  كونُ يَ  اأَلربعِة؛ األُمورِ  َوبَِتكِمهلِ  َغَْيُُ، ُيكمِ لُ  والصِْب؛

 .الَعظهمِ  ِبلربحِ  وفازَ  اخلسراِن، ِمنَ 

َِ لُهمَّ دَحبِ ْب ِإلهنا اإلمياَن َوزَي ِْنُه يف قـُُلوبِنا، وَكرِ ُْ ِإلَهنا الكُ ال ْعَر والعسو
د  والِعصهاَن، واْجعْلنا ِمَن الراشِديَن، وَصلَّى هللُا وَسلََّم على نبهِ نا ُُمَمَّ 

  وعلى آلِِه وَصحِبِه َأْجِعنَي.

* * * 
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 سورة اهلمزة ِمنَ  هدااي   ( 17)
 

 وأشهد نذيراً، نيَ للعامل لَهكونَ  عبدُ على العرقانَ  هلِل الذي نزَّلَ  احلمدُ 
 إىل وداعهاً  نذيراً،و  بشْياً  الساعةِ  يَدي بنيَ  بعثَهُ  ،ورسوله عبدُ ُممداً  أنَّ 
  فسلهماً  وسلم ابهوأصح آله وعلى علهه هللا صلى ُمنْياً  وِسراجاً  ِبذنه هللاِ 

 كثْياً، أما بعد:
  من قصْية   سورة   مع اللحظاتِ  هذُ نعهشُ  :الِكرامُ  فيا أَيُّها اِلخوةُ 

 بنورِها، قلوبَنا يُوِقظُ  هللاَ  لعلَّ  آايفـِها يف ونتعكَّرُ  معانهها، نتدبَـّرُ  هللاِ  كتابِ 
ا سورُة الـُهَمزة. بصائَِرَن ويْهدي  ِبدايِتها، إنَّ
لناِس، ا هو الذي يـَْحعُظ ِلسانَه وجواردَِحُه مْن أذيَّةِ  املسلَم احلقَّ  إنَّ 

، وسورُة (1)«َيِدُِ وَ  ِلَسانِهِ  ِمنْ  اْلُمْسِلُمونَ  َسِلمَ  َمنْ  اْلُمْسِلمُ »: قاَل النبُّ 
ِِ  ةِ احلمهدَ  ِبلصِ عاتِ  التَّحلِ   إىل املؤمننيَ  الـُهَمزة فـُْرشدُ   الكريـَمِة، واألخال

 وغْيها لَّْمزِ وال كالْمزِ   الـُمشهَنِة، واخِلصالِ  الذَِّمهَمةِ  الصعاتِ  َعنِ  بعهداً 
ُِ  مما ُِ  بنَي أبناِء اجملتمعِ  يعرِ   الصعاتِ  هذُِ  أنَّ  نْ ع فِضالً  أْوصاَلُه، ومُيَزِ 
 دحدوِدُ وفعدي مر هللاِ أ لـُِمخالعِته النارِ  يف وفُوِقُعهُ  املهاِلَك، صادِحَبها ُفورِدُ 

 .الناس بنيَ  ِبلنَّمهَمةِ  والسَّْع  ُمارمه وانتهاكِ 
                                                           

 ( متعق علهه.1)
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 : )الوْيُل(وقهلَ  الِك،أي ِبلعذاِب وال ِبلَوْيلِ  بتَوعُّد   اْفتَتَح هللاُ السورةَ 
ل جهنم، وهذا الوعهُد لـَِمِن افََّصَف بصعتنْيِ: الْمُز واللَّْمُز، قا يف واد  

  يف يْشرتِكانِ  عظهماِن، وُِها داءانِ   ِّ حي جي يه ىه مه ّٰٱٱفعاىل
يـَْهِمُز الناَس  لذيافالمَّاُز:  الَعْهِب، اريقةِ  يف ويْعرتِقانِ  هًبا،عَ  كوِنما

لم،  واالْزِدراءِ  التَّنقُّصِ  جهِ و  على وعْهِنهِ  بهِدُِ  إلههم ُيشْيُ  أنَّه بععِله مبعىن
 هووقهَل: المَّاُز الـُمغتاُب الذي يْغتاُب الناَس يف َغْهبِتهم، وأما اللَّماُز: ف

وعْهِبهم، كما  سبِ همب ِلسانَُه على الناسِ  فُهسلِ طُ  بقولهِ  الناسَ  يـَْلِمزُ  الذي
 .[11: احلجرات]  ِّحن جن مم خم حم جم ّٰٱٱقال فعاىل

 ِسَوى هل همَّ  ال أنه أيِضاً  اللمَّاز المَّاز هذا صعات ُ ذكر هللا من
ُ املاِل، عَ ْجََ  وهو من أئمة ]َكْعب    ْبنُ  ُُمَمَّدُ  قَالَ  بتنمهِته، واالْنشغالِ  وعدِ 

 وقد ،(1)"ِجهَعةٌ  َكأَنَّهُ   ََنمَ  ،اللَّْهلُ  َكانَ   ِإَذافَ  ِِبلنـََّهاِر، َمالُهُ  فَأْلَاُُ ": [التابعني
ِِ  يف رْغبَة له ال هذا ومع وقِته، كلَّ   علههِ  أخذَ  ِِ  يف اإلْنعا اخلْيات،  اُُر

وهو يظنُّ وَيَسُب  [2:المزة]  ِّ  ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱٱقال فعاىل
 ّٰٱانه: حأنَّ ْْجعُه لـِهذا املاِل سُهَخلِ ُدُ ويـُْبقهِه يف الدنها كما قال سب

ٱهللا علهه بكلمِة َردْع  فقال سبحانه: دَّ ُ رَ   ِّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

ُُ يف الدنها، بل هو وَِبٌل وهالٌك علهه،أي: إ ِّ ُِّّّٰٱ  نَّ ماَله ال َيلِ ُد
                                                           

 (.8/457( فعسْي ابن كثْي)1)
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 جبْمعِ  االنشغالُ و  الْمُز واللْمُز، صعافُه كانت  ُ بنيََّ هللاُ عز وجل أنَّ من
ألهماً، فقال  هوعذابُ  وِخهماً، مصْيُُ سهكونُ  لآلخَرةِ  االْستعدادِ  عنِ  املالِ 

 يف القهامةِ  يومَ  أي: لُهقذفنَّ   ِّ  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّّٰٱٱسبحانه:
 ََتِْطمُ  اأِلَنََّ  بذلَك؛ سـُمِ َهت الناِر، أُساءِ  من اسمٌ : واحلطمة الـُحَطمِة،
 وُل،العقُ  َتصَوُرهافَـ  ال َنرٌ  -والعهاُذ ِبهلل-َوَفْكِسُرَها، وهذُ الناُر  اْلِعظَامَ 
ُلغُ  وال  ِّ زب رب يئ ىئ نئ ّٰٱٱاألْفهاُم، فقال فعاىل هْولـِها شدَّةَ  فـَبـْ

 يب ىب نب مب ٱّٰ بقوله: بهَّنها ُ والتَّهويِل، للتِضخهمِ  وهذا استعهامٌ 
 أنا وأخْبَ  ولـِها،ه وِشدَّةِ  شْأنـِها ِعَظمِ  لِبهانِ  فأضاَفها هللُا لنعِسه؛  ِّ

بُلُغ القلوَب، ْْبُُد، بل إَن دحرَّها ووجَعها يفَ  وال ُفْطَعأُ  ال وأبداً  دائماً  ُموقَدةٌ 
 هذُ أنَّ  سبحانه أخْبَ  ، ُ ِّ ىت نت مت  زت رت ّٰٱٱفقال سبحانه

 نث مث زث رث يت ّٰٱٱفقال املناِفذِ  مْسدودةُ  األبوابِ  مغلقةُ  النار
 تِ أُْاِبقَ "[: وهو من أئمة التعسْي]ُمَقاِفٌل  قَالَ   ِّ  ىف يث ىث

 .(1)"َِببٌ  َعَلْهِهمْ  يـُْعَتحُ  َفاَل  دَحِديد ، ِمنْ  ِبَْوََتد   تْ ُشدَّ  َُُّ  َعَلْهِهمْ  اأْلَبـَْوابُ 
 مقاصد السورة:

 النمهمِة. أو الطعِن فههم ِبلغهبِة أو السُّخريِة ِبلناسِ التحذيُر من -1
 اإلعجاِب به.عدُم عدُم االغرتاِر ِبملاِل و -2

                                                           
 (.4/489( زاد املسْي )1)
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مْن  ئعاً اً وخاِذر بهاُن شدِة عذاِب النار وفظاعِته؛ لهكوَن العبُد دحَ -3
 ه.  عقاِب هللِا، فُهحِسَن عمَله وااعتَ 

قرارَن، و  فاللهم قنا عذابك يوم فبعث عبادك، واجعل اجلنة دارَن
  .نيَ احلمُد هلِل ربِ  العاملِ  َدْعواَن أنِ  وآِخرُ 
 

  

* * * 
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 سورة الفيل ِمنَ  هدااي   ( 18) 
 

َلُه،  َشريكَ  ال َدُُ َودح هللاُ  إالَّ  ِإلَهَ  ال أنْ  َوأْشهدُ  رب العاملني، هلل احْلَمدُ 
على آلِِه َوْصحِبِه َوَرُسولُُه، اللُهمَّ صلِ  وَسلِ ْم َعلهِه و  َعبُدُُ  ُُمَمَّداً  أنَّ  َوأْشهدُ 

 َأْْجِعنَي، أَمَّا بَعُد:
ن القرآن الكرمي، م ًصاصَ لقد دحكى هللا يف كتابه قَ  :فيا أيها األفاضل

 حف جف مغ جغ مع جع ّٰٱوالعظة، قال عز وجل:  ْبةِ ألخذ العِ 
 خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مفخف
، ومن [111يوسف:] ِّ  جن مم خم حم جم هل مل
ُ القَ  لة عنها ذكرها هللا يف كتابه، وأنزل سورة كام عظهمةٌ  ةٌ صَّ ، قِ صِ صَ هذ

 العهل. تلى إىل يوم القهامة، إنا سورةُ فُ 
 فقد ، مَّد  ُم خامت النبهني ِإْرهاًصا بِبْعثَةِ لقد كانت دحادثة العهل  

أدحُد  دحهنما رأى الذي دحصلت فهه فلك احلادثة،هذا العام  يف لد وُ 
مَ  ُزونَ يـََتَجهَّ  اُسه أبرهة احلبش ، النَّاسَ و ملوك الهمن  النصارى من  َأايَّ

،  بـَْهتِ  حِلَج ِ  َمكَّةَ  ِإىَل  اْلَمْوِسمِ  عن الكعبة،  لناسَ ا أن يصرفَ  أرادَ فاّلِلَِّ
 عظهمةً  ِنهَسةً كَ   فـََبىَن  الناس إىل بالدُ، ويستمهلهم إىل دينه، بَ وَيذِ 
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َعاءَ  َعاءَ  كَ لَ  بـَنَـْهتُ  َقدْ  ِإين ِ : النََّجاِش  ِ  ِإىَل  وََكَتبَ  ِبَصنـْ  ُيْبَ  لَْ  َكِنهَسةً   ِبَصنـْ
َتِهًها َوَلْستُ  َمثـَُلَها، ِلَمِلك    بِهِ  َفَسِمعَ  اْلَعَرِب، دَحجَّ  اِإلَهـْهَ  َأْصِرفَ  دَحَّتَّ  ُمنـْ
َها َخرَجَ  َ ِكَنانَةَ   ْبنِ  َماِلكِ  َبِن  ِمنْ  َرُجلٌ   فـََقَعدَ  لَْهاًل  َفَدَخَلَها، ًهاُمْسَتْخعِ  ِإلَهـْ
َلتَـَها،رَِة ِِبْلَعذِ  َوَلطَّخَ  ِِبَا، َوفـََغوَّطَ  ِفهَها  َمنِ : فـََقالَ  أَبـَْرَهةَ  َذِلكَ  بَـَلغَ فَـ  ِقبـْ
 اْلَعَربِ  ِمنَ  َرُجلٌ  كَ َذلِ  َصَنعَ : هُ لَ  َفِقهلَ  رَِة؟ِِبْلَعذِ  َكِنهَسيِت   َوَلطَّخَ  َعَل َّ  اْجرَتَأَ 
 لَِهِسْيَنَّ : َذِلكَ  ِعْندَ  بـَْرَهةُ أَ  َفَحَلفَ  قـُْلَت، ِِبلَِّذي ُسَِعَ  اْلبَـْهتِ  َذِلكَ  َأْهلِ  ِمنْ 
 .(1)يـَْهِدَمَها دَحَّتَّ  اْلَكْعَبةِ  ِإىَل 

قائالً  لسورةَ ا هللاُ  افتتحَ ، فالقصةَ  فلكَ  أدحداثَ د فسرِ  وهذُ السورةُ 
 مْ لَ عْ أي: أل فَـ  ِّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ّٰٱ لنبهه 

 فعاىل هللاِ  درةِ قُ  مِ ظَ عِ  على الدالةَ  الائلةَ  والكهعهةَ  العجهبةَ  احلالَ  اي ُممدُ 
 هدمَ  قصدوا نَ الذي العهلِ  بصحابِ  هافعلَ  اليت ،كمتهِ ودحِ  لمهِ عِ  مالِ وكَ 

، مدحالُ  لكَ فِ  نمَ  إلظهار قدرة هللا علىيف اآلية  واالستعهامُ  ؟احلرامَ  البهتَ 
ُ  َ  مم ام  يل ىل مل ّٰٱٱهم، فقال سبحانهتِ علَ فِ  هللا ضاللَ  بنيَّ
، وهالك   ضالل   يف الكعبةِ  هم لدمِ هم وَتطهطَ فدبْيَ  هللاُ  فجعلَ  ِّ رن
 محايةً  َذِلكَ و  اْلَكْعَبِة، ََتْرِيبَ  َقْصِدِهمْ  َعَلى اْلِعَقابِ  هللا علههم منَ  طَ فسلَّ 
 ْعَوةِ ِلدَ  وِإَجابَةً  اْلبَـَلِد، َذِلكَ  يف   ولِهِ َرسُ  لِبَـْعثَةِ  وُتهئةً  بَـْهِتِه،ل اّلِلَِّ من 

                                                           
 (.8/532( فعسْي البغوي )1)
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 مك لك خك حك جك مق ّٰٱ :دحهنما دعا فقال فعاىل  ِإبـَْراِههمَ 

 ِّخن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل
سبحانه  قالَ  ؛اْياً أِببهل العهلِ  على أصحابِ  هللاُ  فأرسلَ  [126:البقرة]

 جاءت من متتابعةً  أي: كثْيةً   ِّ ين ىن نن من زن ّٰٱوفعاىل: 
َلَها يـُرَ  لَْ  لسََّماءِ ا ِمنَ  َاْْيًا )َكاَنتْ : ُجَبْْي   ْبنُ  َسِعهدُ  أماكن، قَالَ  ةِ عدَّ   قـَبـْ
 اْلَبْحرِ  ِقَبلِ  ِمنْ  َجاَءتْ  ُسودٌ  َاْْيٌ  )ِه َ : قـََتاَدةُ  قَالَ و بـَْعَدَها مثُلها(  َواَل 

 يِف  َودَحَجرٌ  َلْهِه،رِجْ  يف  دَحَجرَانِ  َأدْحَجار   َثاَلثَةُ  اَائِر   ُكل ِ   َمعَ  فـَْوًجا فـَْوًجا
َقارُِِ، ًئا ُيِصهبُ  اَل  ِمنـْ ، فرمتهم الطهور بجارة من اني (1)َهشََّمُه( ِإالَّ  َشهـْ
 فما وقعَ  ِّ ني مي زي ري  ٰى  ّٰٱٱ ، كما قال سبحانهر  متحج ِ 

 هُ تْ لَ أكَ  ع  زْر  ِِ رَ صاروا كوَ  كه، دحَّتمنهم إال أهلَ  على وادحد   هذا احلجرُ 
 جئ يي ىي ّٰٱ، كما قال سبحانه: هابواِفرِ  وواأَْفهُ  وابُّ الدَّ 
 .ِّ  حئ

 مقاصد السورة:
ن له ِبلسوء؛ ن املرتبصني والكائديه احلرام ملبهتِ  فعاىل هللاِ  دحعظُ -1

 حس جس مخ جخ ّٰٱكما قال سبحانه: لهدوَم على البهِت األماُن،  

                                                           
 (.5/605( فتح القدير )1)
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 مئ خئ حئ ّٰٱ وقوله سبحانه: [125:البقرة]  ِّ مس  خس

 .[97آل عمران:]  ِّهئ
 عن دحرمافه. هالظاملني، وذب ِ  فه يف إهالكِ قدرَ و  هللاِ  عظمةِ  بهانُ  -2
وِقنا ِمن  ،اجعلنا من الـُمعظِ مني حلرماِفك، احلافظني لديِنكللهمَّ ا

 الشُّروِر ُكلِ ها، وآِخُر دعواَن َأِن احلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَِي.
 

* * * 
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 سورة قريش ِمنَ  هدااي   ( 19) 

  
 

املرسِلنَي، لص الُة والسَّالُم على َأشرِف األنبهاِء و َربِ  العاملنَي، وا هللِ  احلمدُ 
 نبهِ نا ُُمَمَّد  وعلى آلِِه وصحِبِه أْجِعنَي، أمَّا بعُد:

 َعَلى فـََتَكرَّرُ  َعاىَل فَـ  اّلِل ِ  ِكَتابِ   يِف  َعِظهَمةٌ  ُسورَةٌ : أيُّها الصَّاِئُمونَ 
اْلَكِثُْي؛ إنا  الشَّْ ءُ  دِ َوالَعَوائِ  َوالِعَْبِ  َوالْـِحَكمِ  الدُُّروسِ  ِمنْ  َأُْسَاِعَنا، ِفهَها
  َأنْ  بـَْعدَ  َْجََعُهمْ  ِبَنْ  ْيش  قـُرَ  فهها َعَلى فـََعاىَل  اّلِل ُ  مَيَْتُّ  اليتسورُة قريش، 

 َكانُوا  َأنْ  بـَْعدَ  َأْاَعَمُهمْ وَ  َخائِِعنَي، َكانُوا  َأنْ  بـَْعدَ  َوأَمَّنَـُهمْ  ُمتَـَعر َِقنْيِ، َكانُوا
 َوالْـِمَننِ  الَعِظهَمِة، النِ َعمِ  َهِذُِ  فـَِجاَُ  َعَلْهِهمْ  الَواِجبُ  َفَكانَ  ،ئِِعنيَ َجا فـَُقَراءَ 
 ُشْكرُِِ. دَحقَّ  فـََعاىَل  اّلِل َ  َيْشُكُروا َأنْ  الَكِثْيَةِ 

 خل ٱّٰ بدأ هللاُ عز وجل  السورَة ببهاِن هذُ النِ عم فقال سبحانه:
 الَعِظهَمِة، قـَُرْيش   َلةِ قَِبه قـُُلوبِ  نْيَ بَ  أَلَّفَ  فـََعاىَل  اّلِل َ  نَّ إ أْي:  ِّ ىل مل
زاَل عنهم َكِلَمتَـُهْم، وسهََّل علههم َسَعرهم بْن أ  َوَْجَعَ  َصعَُّهْم، َوَودحَّدَ 

  ِّ مم  خم حم جم يل ّٰٱاملشقََّة، فقال سبحانه: 

 ىَل إِ  َتاءِ يف الش ِ  للتِ جارةِ  ْعِِضِهمْ بَـ  َمعَ  َوُيَساِفُرونَ  ََيَْلُعونَ  فـََعاىَل  اّلِل ُ  فجَعَلُهمْ 
ه  واد  غَْي الشَّاِم، ألنَّ مكََّة لهس فهها إنتاج، ف ِإىَل  ويف الصَّْهفِ  اْلَهَمِن،
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ذي زرع  كما أْخَْب هللُا عن ذلَك بقوله على لساِن نبهِه إبراههَم علهه 
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ّٰٱالسالم: 

َُُّ [37:إبراههم]  ِّ ىق  قَالَ  َآِمَننِيِ، اَّنِنيَ غَ  بـََلِدِهمْ  ِإىَل  يـَْرِجُعونَ  ، 
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ّٰٱ :فـََعاىَل 

 اأَلْرضِ  يِف  السَّْع ِ  َمْشُروِعهَّةِ  َهَذا َويِف [ 67:العنكبوت]  ِّيت
ِِ  ِلطََلبِ  ،َوالسََّعرِ   يهّٰٱ :فـََعاىَل  قَالَ  ُرِع  ،شُ  َُمْظُورٌ  ُهَناكَ  َيُكنْ  لَْ  َما الر ِْز
  ِّ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
 .[15:امللك]

 َلُه، ال شريك دْحَدُُ وَ  ِعَباَدفه إنَّ من متاِم ُشْكِر الـُمنِعِم عز وجل ََتِْقهقُ 
هعِ  َوَصْرفُ  ْْيُِِ، ولذا أمرهم هللاُ لِغَ  اَل  َلهُ  واْلُقُرَِبتِ  الطَّاَعاتِ  أَنـَْواعِ  ْجَِ

، وهو فودحهُد هللِا، فقال سبحانه:  جن يم ىم ّٰٱ بعَظِم عمل 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ّٰٱ نبهه فقال سبحانهكما أمر هللا ِّ خن حن
 ِّ نب مب  زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

نـَْها أَْمنِ  نْيَ بَ  لَهُ  هللاُ  َْجَعَ  اأَلْمرِ  ِلََذا ِاْسَتَجابَ  َفِمنِ [ 91النمل:]  َوأَْمنِ  الدُّ
 يل ىل مل خل ّٰٱفـََعاىَل  قَالَ  ِمْنُه، َسَلبَـُهَما َعَصاُُ  َوَمنْ  اآلِخَرِة،
 ِّ حن جن يم  ىم مم خم [ركبشِ :أي]حم جم

 َوالطَُّمْأنِهَنِة، سَّعادةِ معتاُح ال فـََعاىَل  ّلِلِ ِ  التـَّْودِحهدِ  فَتْحِقهقُ  [91:األنعام]
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 َوَفْصُلحُ  الَْبََكاُت، ُعمُّ فَـ  فَِبهِ  ،الَعْهشِ  َوَرَغدِ  َوااِلْسِتْقَرارِ  الرََّخاءِ  َوَارِيقُ 
. َورَادَحةِ  َمْأنِهَنة  َواُ  أَْمن   يف  النَّاسُ  َويَِعهشُ  احلََهاُة، َوَُتَْنأُ  ،اأَلدْحَوالُ   َِبل 

 الِغَذاءِ  هِد وه  نِْعمةُ التـَّْودحِ  نِْعَمةِ  ُ ذكَّر هللاُ عبادُ بعظِم النِ عِم بـَْعدَ 
، أما النعمُة َنة  ِباونعمة   ظاهرة   فجَمَع هللُا لم بني نعمة   ،ونعمُة اأَلْمنِ 

مُن مَن فهَ  األ ةُ الباانَ فه  اإلاعاُم مَن اجلوِع، وأما النعمُة  الظاهرةُ 
 يِف  َواأَلْمنِ  الِغَذاءِ  َبنْيَ  ميِ اْلَكرِ  ِكَتابَهِ   يِف  فـََعاىَل  اّلِل ُ  رََبطَ  َوِلَذِلكَ  اخلوِف،
َدًة، َمَواِضعَ    خئ حئ جئ ّٰٱٱ:اىَل فـَعَ  فـََقالَ  ِِبَِما َمكَّةَ  َأْهلَ  َوذَكَّرَ  ُمتَـَعدِ 

 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 جلوعِ ا منَ  اإلاعامِ  بنيَ  لم اجلمعِ  هذا ويف [57:القصص]  ِّ مج حج
َعمُ  ال اإلنسانَ  ألن ُعْظمى؛ نعمةٌ  اخلوفِ  من واألمنِ   إال َعدُ يسْ  وال ينـْ

 مع استقرارَ  وال اجلوع، مع عهشَ  ال إذ مًعا، هافنيِ  النعمتنيِ  بتْحصهلِ 
 َأْصَبحَ  َمنْ »: رسوُل  قال ولذا ِبجتماِعِهما، النعمةُ  وفكُملُ  اخلوِف،
َا ،يـَْوِمهِ  وتُ قُ  ِعْنَدُُ  ،َجَسِدُِ  يف  ُمَعاِفً  ،ِسْربِهِ  يف  آِمًنا ِمْنُكمْ   دِحهَزتْ  َفَكَأَّنَّ
نـَْها َلهُ   .(1)«الدُّ

 مقاصد السورة:
 التذكُْي بنعميْت الغذاِء واألمِن ووجوُب ُشْكرِِهِا على العبد.-1

                                                           
 (، ودحسنه األلباين.2346ُ الرتمذي يف سننه )( روا1)
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مِن ، سبٌب لِنْهِل األلُه سبحانه الدينِ  عبادُة هللِا وإخالصُ -2
 سعادِة يف الدنها واآلخرة.وال

َعْلنا ِمَن الذيَن اجْ ، و الشكر، واْرزُْقنا دُحْسَن العبادةأَِلْمنا دُحْسَن اللُهمَّ 
 هِ نا ُُمَمَّد  َيسَتِمُعوَن الَقوَل فـَهَـتَِّبعوَن َأدْحَسَنُه، وصلَّى هللُا وَسلََّم على نَب

 .وعلى آلِه وَصْحِبِه أْجعني
 

* * * 
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 سورة املاعون نَ مِ  هدااي   ( 20)
 

ُُ ال شريَك َلُه،  احلمُد هلِل َربِ  العاملنَي، وَأشهُد أْن ال إلَه إال هللاُ ودحَد
ُُ وَرسولُُه، اللُهمَّ َصلِ  وَسلِ ْم َعلهِه وعلى آلِهِ   وَأشهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا عبُد

 وَأصحابِِه، أَما بَعُد:
، مْن فدبَّرُُ ةً للبَشرِ مي ِهدايلقد أنزَل هللاُ كتابَهُ الكر  فيا أيُّها الفضالُء:

 ميانُُه، وَصُلَح قلُبُه، ووَجَد فهه من احلالوِة والْبَكِة ما ال َيُدُ يفزاَد إ
، وِمنْ   اليتظهمةُ املاُعون، هذُ السورةُ الع ُسورةُ : الُقرآن جواِهرِ  بديعِ  غُْي

 العَمِل.و  العقهدةِ  بني الَوثِهقَ  االرفِباطَ  بهـََّنتِ 
: اعتقاٌد ِبلقلِب، وفص إنَّ اإلميانَ  ديٌق الصحهح مبن  على ثالثِِة أركان 

 يي ىي مي خي ّٰٱِبللِ ساِن، وعمٌل ِبجلوارِح، يقول هللاُ عز وجل: 

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 ِّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت

 لدينِ ا ، فهذُ صعاُت املؤمننَي القائمنَي بصولِ [4-2األنعال: سورة]
 يف آثرُُ هرتْ ظ فوَصَعهْم ِبإلمياِن به إمياَنً  وِباِنه، وظاهرُِ وفروِعِه،
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 ّٰٱٱفعاىل:  هللا قال والباانِة، ولذا الظاهرةِ  وأعمالـِهم وأقوالـِهم عقائِدهم

 ىلَ عَ  فَ الوصْ  هذا ونَ حقُّ تَ يسْ  الذينَ  مْ فهُ   ِّ ىتنت مت زت رت
 .(1)احلقهقة

بنيَ اْفتَتَح هللُا سورَة املاعوِن بَِتعجُّ   بهوِم الدين، ب  مْن دحاِل الـُمكذِ 
فاإلمياُن الصحهُح   ِّ يي ىي مي خي حي ّٰٱ فقال سبحانه:

 الذي َوقـََر يف القلِب، يـَْغِرُس يف العبِد اإلْقباَل على العمِل الصاِل، قال
 ُكلُُّه،  اجَلَسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا: ُمِْضَغةً  اجَلَسدِ  يف  َوِإنَّ  َأالَ »: النبُّ 
ن بو والـُمكذ ِ ، (2)«الَقْلبُ  َوِه َ  َأالَ  ُكلُُّه،  اجَلَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َذاَوإِ 
 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ّٰٱ مأعمالِ  فَظَهر ذلك يفعقاِئُدُهم، َدْت سَ فَ 
 مس خس حسجسّٰٱٱفـََعاىَل  قَالَ  َكَما   ِّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
-17: اْلَعْجرِ ]  ِّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
 بني أمرين: فجمعوا [18

 ُُ قهرُ ُف الهتهِم و فعنه الذي قد يظهُر بصورةِ  الرمحِة ِبلهتهمِ عَدُم  األول:
 حبّٰٱبحانه: سهذا الععل فقال وهذا معىن َيدُعُّ الهتهم، وقد نى هللاُ عن 

 .[9:الِضحى]  ِّ جت  هب مب خب
                                                           

 .48( التوضهح والبهان لشجرة اإلميان، السعدي ص1)
 (.52( رواُ البخاري يف صحهحه )2)
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 ِّ ُّ َّ ّٰٱعلى رمحِة الغْي، قال فعاىل:  عدم احلث ِ الثاين: 
لوِبم نَّ قأي: ال َيثُّوَن على إاعام املسكني، أل  ِّ  زئ رئ ّٰ
 ِإنْ »للرجل الذي َيد يف قلبه قسوة:  ، ولذا قال النب (1)قاسهة
، وعَدُم (2)«اْلَهِتهمِ  ْأسَ رَ  َواْمَسحْ  اْلِمْسِكنَي، فََأْاِعمِ  قـَْلُبَك، يَِلنيَ  َأنْ  أََرْدتَ 
 ولذا ِبجلزاِء، ؤِمنُ ي وال ُه،غايتَ  الدنها كانتِ   نْ ممَّ  يكونُ  إَّنا ،ِبخللقِ الرمحِة 
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي ّٰٱالنار:  أهلِ عن  وجل عز هللاُ  قال
هللا  قال كماف اإلميانِ  أهلُ وأما ، [34-33احلاقة:] ِّ  هث مث هت
 .[8:اإلنسان]  ِّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ّٰٱ فعاىل:

 ِبلهتهمِ  الـُمباالةِ  َعَدمِ  بني بتعجُّب  مناملكذ ِ  ولـمَّا ذَكَر هللاُ دحاَل هؤالءِ 
 أنَّ  شكَّ  الف دحاَل من ضهََّع الصِ َلَة بهنُه وبني رب ِه، واملسكني، بنيََّ هللاُ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ ّٰٱٱأْعَجب! فقاَل سبحانه: دحاَلهُ 
 ،لونَ غاف عن صالُِتم فهم يصلُّون ولكنَّهم  ِّ ىب  نب مب

ُيَصلِ ، ولذا فوعدَُّهُم  لَْ  أَمْ  َصلَّى يـَُباِل  الصلواِت اَل  بعض يرْتكُ  أنه مبعىن:
ذا كان هذا الوعهد فإ : وهو الالُك، وقهل الوْيُل: واد  يف جهنم،هللاُ ِبلوْيلِ 

 للـُمصلِ   الساه  عن صالفِه فكهف هو دحاُل التارِك للصالِة ِبلُكلِ هة؟

                                                           
 .330( فعسْي جزء عم للشهخ ابن عثهمني ص1)
 (.1410( ودحسنه األلباين يف صحهح اجلامع )7576( رواُ أمحد يف مسندُ )2)
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 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ّٰٱ قال سبحانه:
نَّ معىن ساهون: هُم وقهل إ. [59:مرمي]  ِّ هت  مت خت حت جتهب

ركانـِها أل : هم الـُمعو ِفونَ ، وقهلين يُؤخِ روَن الصالَة عن وقِتهاالذ
وواجبافـِها فال يُتمُّ الركوَع وال السجوَد؛ وقهل املعىن: أنم يصلون من 

 رت يب ّٰٱوجل:  أجل نظر الناس أي مراءة لم، ولذا قال عز
؛ اخلْلقِ إىل ذلك كل يـُْحِسنوا   فلمَّا ل يـُْحِسنوا عبادةَ ربـ ِهم،  ِّ مت زت

 ما نَ مينعو  ُِبِلهم لشدَّةِ  هؤالءف  ِّ  يت ىت نت ّٰٱقال سبحانه: 
 العادةُ  تِ رَ جَ  مما ذلك، وَنوَ  ،والدْلوِ  كاإلَنِء،  ،ِهبَـُتهُ  أو إعارَفُهُ  هميِضرُّ  ال
 (1)!هُ نْ مِ  أكثرُ  هوَ  ما لِ بذْ ب فكهفَ ، لـِهذْ بَ بَـ 

 مقاصد السورة:
فقريُر عقهدُة اإلمياِن ِبلهوِم اآلخِر، وذم  املكذِ ِب ِبجلزاِء -1

 واحلساب.
احلذُر من ظُْلِم الهتامى واملساكني، واحلثُّ على اإلدحساِن والرِ فِق -2
 ِبم.
 خَطُر التَّهاُوِن عِن الصالِة، والر ايِء يف العمل، ومْنِع املاعون.-3
 

                                                           
 .935( فعسْي السعدي ص1)
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دحب املساكني، وأعنا على إقامة الصالة على الوجه  اللُهمَّ اْرزُْقنا
 َربِ  العاملنَي. ، وآخُر َدْعَواَن َأِن احلمُد هللِ الذي يرضهك عنا

 

* * * 
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 سورة الكوثر ِمنَ  هدااي   ( 21)

ُُ ال َشريَك َلُه، هللاُ ودحدَ  إال احلمُد هلِل َربِ  العاملنَِي، وَأشهُد َأْن ال ِإلهَ 
ُُ ورسولُُه، اللُهمَّ صلِ  وَسلِ ْم َعلهِه وعلى آ وَأْشهُد َأنَّ  لِِه ُُمَمَّدًا عبُد

 وَأصحابِِه، أَما بَعُد:
 َتِملُ  سورٌة عظهمٌة يف معانهها، قلهلٌة يف دحروِفها، :مونُ ائِ ها الصَّ يُّ أ
 الـُمصطعى هِ به ِ ن على وعال جل ربُّنا ِبا يـَُمنُّ  ِمنَّة ، وأكرمَ  ِبشارة ، أعظمَ 

 .علهه وسالُمهُ  هللاِ  صلواتُ 
 ه أصحاب ظهراينَْ  بني مسجدُِ  يف إْغعاَءةً  يوم   ذاتَ   أغعى
َنا: قَالَ  ،أََنس   ُمستبِشراً، فَعنْ  َفردحاً  بسِ ماً ُمتَ  فقام وأرضاهم  َرُسولُ  بـَهـْ

ًما، رَْأَسهُ  َفعَ رَ  َُُّ  ِإْغَعاَءةً  أَْغَعى ِإذْ  َأْظُهرَنَ  َبنْيَ  يـَْوم   َذاتَ   هللاِ   ُمتَـَبسِ 
 :فـََقَرأَ  «ُسورَةٌ  آنًِعا  َّ َعلَ  أُْنزَِلتْ : »قَالَ  ؟هللاِ  َرُسولَ  ايَ  َأْضَحَككَ  َما: فـَُقْلَنا
 يث ىث نث مث زث رث ُّٱ الرَّدِحهمِ  الرَّمْحَنِ  هللاِ  ِبْسمِ 
 «ُر؟اْلَكْوثَـ  َما أََفْدُرونَ : »قَالَ  َُُّ   َّ  مك لك اك يق ىق  يف ىف
  ْْيٌ خَ  َعَلْههِ  َوَجلَّ، َعزَّ  َربِ   نِههِ َوَعدَ  َنْرٌ  فَِإنَّهُ »: قَالَ  أَْعَلُم، َوَرُسولُهُ  هللاُ  فـَُقْلَنا
َلُج فـَُهْختَـ  النُُّجوِم، َعَددُ  نِهَـُتهُ آ اْلِقَهاَمِة، يـَْومَ  أُمَّيِت  َعَلْههِ  َفرِدُ  دَحْوضٌ  ُهوَ  َكِثٌْي،
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ُهْم، اْلَعْبدُ [ أي: يُـــمنع ويُـخرج] ،: فَأَُقولُ  ِمنـْ  َما: فـَهَـُقولُ  أُمَّيِت  نْ مِ  إِنَّهُ  َربِ 
 من كَ فدري ما أدْحدثْت أُمتُّ  أي: ال]بـَْعَدَك  َأدْحَدَثتْ  َما َفْدرِي
 .(1)[«بعِدك

ُل اّلِلَِّ ُسِئَل َرُسو و ، يف اجلنةِ  الكوثر رِ بَنه لقد أكرَم هللُا نبهَُّه     
 :َأَشدُّ  - يف اجلَنَّةِ يـَْعِن -َذاَك َنٌْر َأْعطَانِهِه اّلِلَُّ »: َما الَكْوثـَُر؟ قَاَل

ِِ اجلُُزرِ هَ بـََهاًضا ِمَن اللََّبِ، َوَأدْحَلى ِمَن الَعَسِل، ِفهَها َاْْيٌ أَْعَناقُـ  - ا َكَأْعَنا
ُِ لََناِعَمةٌ  قَاَل ُعَمرُ « -أي اإلبل : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  ،: ِإنَّ َهِذ

 لَ ئِ سُ  ،دحوًضا يف أرِض احملَشر كما أن للنب   .(2)«َأَكَلتُـَها أَنـَْعُم ِمنـَْها»
  :َوالَِّذي »قَاَل:  ؟اَي َرُسوَل هللِا َما آنَِهُة احْلَْوضِ عن وصِعِه، فقهل له

ُِ آَلنِهَـُتُه َأْكثـَُر ِمْن َعَدِد َُنُوِم السََّماِء وََكَواِكبِ  َها، َأاَل يِف نـَْعُس ُُمَمَّد  بَِهِد
َها لَْ َيْظَمأْ  َلِة اْلُمْظِلَمِة اْلُمْصِحَهِة، آنَِهُة اجْلَنَِّة َمْن َشِرَب ِمنـْ  آِخَر َما اللَّهـْ

 َلْ َيْظَمْأ، َعْرُضهُ ِمْثُل َن اجْلَنَِّة، َمْن َشِرَب ِمْنهُ َعَلْهِه، َيْشَخُب ِفهِه ِمهَزاَِبِن مِ 
َلى ِمَن ُاولِِه، َما َبنْيَ َعمَّاَن ِإىَل أَيـَْلَة، َماُؤُُ َأَشدُّ بـََهاًضا ِمَن اللََّبِ، َوَأدحْ 

 يف جاءَ و ، دخولم اجلنةَ  ُ املسلمون قبلَ دُ يرِ وهذا احلوُض  ،(3)«اْلَعَسلِ 

                                                           
 (.400رواُ مسلم يف صحهحه )( 1)
 (2542( رواُ الرتمذي )2)
 (.2300( رواُ مسلم )3)
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 عن لنب ا فهْسألُ  احلوِض، يـُْمَنعوَن الشُّرَب من ساً أَن احلديِث أنَّ 
ُلوا َما َفْدرِي الَ  ِإنَّكَ : »له فُهقالُ  دحالم  ُسْحًقا ُسْحًقا: أَُقولُ فَ  بـَْعَدَك، َبدَّ
 للنب ِ  عةِ الـُمتاب وفْركُ  وعال جل هللِ  اإلخالصِ  فرْتكُ  (1)«بـَْعِدي َبدَّلَ  ِلَمنْ 
  ٌسببٌ و  دحوِض خِْي البشِر يوَم القهامة،ُوروِد  من للِحْرمانِ  سبب 

 فُنالُ  َّناإ ْجهُعها والسعادةُ  كلُّها  فاخلْياتُ  خْي ؛ كل ِ   من للحرمانِ 
 . الكرميِ  لرسولهِ  واملتابعةِ  وعال، جل هللِ  ِبإلخالصِ 

بشْكِر هللِا على نَِعِمِه، وإخالِص  لقد أمَر هللُا عز وجل نبهَُّه و 
فقال  ؛النحرُ الصالُة و  :ِهانْيِ عظهَمتنْيِ، عبادفَ يف العبادِة له، وذلَك 

: فهه إشارٌة { يث}وقوله  َّ  يف ىف يث ىث ُّٱ سبحانه:
 هت مت خت حت ُّٱٱ إىل إخالِص الديِن هللِ عز وجل، كما قاَل سبحانه

وخصَّ هللُا هافنْيِ  [162: األنعام]  َّ جخ مح جح  مج حج مث
من أجلِ   النَّْحرَ ، و ةِ هَّ نَـ دَ العباداِت البَ  الِعبادفنْيِ؛ ألنَّ الصالَة من أَجل ِ 

 يَرِدَ  وأنْ  واآلخرةِ  نهاالد يف الكثْيَ  اخلْيَ  لنعسه أراد   العباداِت املالهة، فمنْ 
 . النب سنةِ ب اتمسكً سمُ  عابداً مـُخِلصاً  هللِ  ْلَهُكنْ ف، الكوثر نرهذا 
 إذا املنافقونَ  ذلك يف وفِبَعُهم  النب ِ  زمنِ  يف الـُمشركونَ  كان  لقدو 
 أمرِ  ْضِمْحاللِ ِب اْستبَشروا ،يد   ذاتَ  وِقلَّةَ  ضْععاً  املسلمنيَ  دحالِ  من وارَأَ 

                                                           
 (.7050( رواُ البخاري يف صحهحه )1)
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 الكلمةَ  ذُه قالوا األْبرَت، هو ِبلدينِ  الـُمتمسِ كَ  أن ُمدَّعنيَ  ، اإلسالِم،
 كانَ   لـَِمنْ  ان  وزم وقت   كل ِ   يف فِباعاً  وقالوها دحهافِه، يف النبِ   دحق ِ  يف

، فردَّ هللُا علههم أنَّ املْقطوَع مْن كلِ   بسنَّتهِ  قتدايً مُ  بـِهْديِه، ُمتمسِ كاً 
 لك اك يق ىق ُّٱ فقال سبحانه: خْي  هو الـُمبِغُض للنبِ  

 والذب ِ  السنةِ  همَّ  عافقهِ  على يـَْحملُ  مؤمن   لكل ِ  ويف اآليِة ِبشارةٌ ،  َّ  مك
 كذلكَ   هشأنُ  كان  من فإنَّ  ، الكرمي النب ِ  هْديِ  عنْ  والَذْودِ  مِحاها عن
 وظهور  وُنْصَرة  مَن هللِا عز وجل. عُلو    يف فهوَ 

 مقاصد السورة:
 إخالُص العبادِة هلِل عز وجل. -1
 ِه له.وإكرامُ  ُنْصَرُة هللِا فعاىل لنبهِ ه -2
 ُمقابَلُة العبِد لنعَمِة هللِا ِبلشكِر والعبادِة. -3
جاء به فهو  غَض شهئًا مماأو أبْ  أنَّ كلَّ مْن أبـَْغَض رسوَل -4
َبِة والـُخسراِن.عَّ ُمتَـوَ   ٌد ِبلـَخهـْ

 رب ِ  هللِ  واحلمدُ  جعلنا هللا وإايكم من املستمسكني بسنة النب 
 .العاملنيَ 

* * * 
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 صرنسورة ال ِمنَ  هدااي   ( 22)

َربِ  العاملنَي، والصالُة والسالُم على َأشرِف األنبهاِء  هللِ  احلمدُ 
  مَّد  وعلى آلِِه وصحِبِه أْجِعنَي، أمَّا بعُد:واملرسِلنَي، نبهِ نا ُمَُ 

 دعا هنمادحِ  غريباً  يف مكةَ  اإلسالمُ  بدأَ لقد  فَيا أَيُّها الصَّاِئموَن:
  لهلُة،األعداُد الق إال له بْ يستجِ  فلم ؛اإلسالمإىل  الناسَ   هللا رسولُ 

ْساَلمُ  َبَدأَ »:  كما قالَ   َفطُوَب  رِيًبا،غَ  أَ َبدَ  َكَما  َوَسهَـُعودُ  َغرِيًبا، اإْلِ
 هموضععِ  تهمه؛ لقل ِ أهلِ  ربةِ بغُ  غريباً  دحهنذاكَ اإلسالُم  ، فكانَ (1)«لِْلُغَرَِبءِ 

 إىل هاجرَ  نْ مَ  هاجرَ  دحَّت املسلمني، على همطِ وفسلُّ  همخصومِ  كثرةِ   عَ مَ 
أن   لنبههِ  هللاُ  نَ ذِ أَ و  األذى، من وبنعسهِ  العتِ  من بدينه فراراً  ةِ شَ احلبَ 

 هللاُ  ئَ ه ِ هَ يُـ  نأ رجاءَ  هُ َنلَ  ما األذى ةِ شدَّ  نمِ  هُ َنلَ  بعدما املدينة إىليهاجَر 
 ُعبدَ  ونصرَ  ُندَ جُ  فأعزَّ  ُرجاءَ  هللاُ  قَ دحقَّ  وقد ه،دعوفِ  يف يناِصرُُ من لهُ 
. 
 ه إىل مكةَ وأصحابُ   النبُّ  خرجَ  من الجرةِ  الثامنُ  ا كان العامُ لمَّ ف

 العهدَ  تِ ِضَ قَ قريشًا نَـ  ؛ وذلك ألنَّ آالف   ةَ رَ العشَ  غُ بلُ يَ  عظهم   يف جهش  

                                                           
 (.145( رواُ مسلم يف صحهحه )1)
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 منتِصرًا احلرامَ  املسجدَ   هللا رسولُ  يف احلديبهة، فلما دخلَ  الذي كانَ 
 ُُ وْ مع أنم آذَ  ، ععا عنهم  النبُّ  ِبم علُ عْ واملشركون ينتظرون ماذا يَـ 

هم يف عن هو بعهدٌ دحَّت و  هِ ن ُمارَبتِ رُتوا عَ عْ ول يَـ  ،ُمكِثه يف مكةَ  هلةَ اِ 
 قَ َتقَّ الذي عىن امل، وهذا هو كثْيٌ   َخْلقٌ  العتحِ  يومَ  منهم مَ فأسلَ  ،املدينةِ 
 .َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ فعاىل: هللاِ  لِ وْ قَـ  من

، األمةَ  ، ونصحَ ، وأدى األمانةَ ُ أمرُ  وظَهرَ ، الدينُ  ُملَ ولـمَّا كَ 
فعالمُة  ،لِ الزوا دلهلُ  فالكمالُ  ،ُِ رِ مُ عُ  ، ونعاذَ هِ لِ ُدنوَّ أجَ   النبُّ  فَ رَ عَ 

  ،ات  هللا ْجاع يف دينِ  الناسِ  ودخولُ  مكةَ  فتحُ   النب ِ  ةِ مَّ هَ مَ  اكتمالِ 
،  َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱكما قال فعاىل: 
، (1)«َلهُ  اّلِلَُّ  َأْعَلَمهُ   اّلِلَِّ  َرُسولِ  َأَجلُ  ُهوَ »: قال ابن عباس 
ُ السورةُ  ولذا سـُمِ َهت محهما ر -َوُمَقاِفٌل  قـََتاَدةُ  قَالَ  ،(2)ديعِ وْ التـَّ  بسورةِ  هذ

 .(3)َسنَـَتنْيِ( السُّورَةِ  َهِذُِ  نـُُزولِ  بـَْعدَ   النَِّبُّ  )َعاشَ : -هللا
بعتِح مكَة ودخوِل الناِس  وبعَد أْن أمتَّ هللا النعمَة على النبِ  

 يب ُّٱ فقال سبحانه: دِ ِبحلمْ  الـُمقرَتِنِ  ِبلتسبهحِ   رَ مِ ، أُ اإلسالم
ا وفقديسً  هللِ  ؛ فنزيهاً  َّ  زث رث يت ىت نتمت  زت رت

                                                           
 (.4294( رواُ البخاري يف صحهحه )1)
 20/229( فعسْي القراب: 2)
 (.8/577( فعسْي البغوي )3)
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 يـُْخِلفَ  نْ أَ  عنْ و  ،علههِ  يتغلبُ  لباالَ ا ويدَعَ  ،احلقَّ  لَ يُهمِ  نْ أَ  عنْ  له
  الذين وكلمةَ  لها،العُ  ه َ  هُ سبحانَ  هُ كلمتَ   َيعلَ  نْ بَ  ،واملرسلنيَ  هِ نبه ِ ل ُُ دَ وعْ 

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱكما قال فعاىل:   على،السُ  كعروا
 .[2: العتح] َّ  حي جي يه ىه مه جه ين

، لى رسوله ع هللا ملا أنعمَ  ؛ وذلكَ ِبحلمدِ  التسبهحَ  وقد قَرَن هللاُ 
مني، العالَ وقلوَب  مكةَ   هِ يْ دَ يَ رسواًل للعاملني، وفتح على  هُ جعلَ  بنْ 

، ِبالستغعارِ   هُ نبهَّ  هللاُ  ، ُ أمرَ العظهم ينِ يف هذا الد ِ  ْجاعات   فَدَخُلوا
مهما  نسانَ ؛ ألن اإلينبغ  أن َُتتم ِبالستغعارِ  األعمارَ  فدلَّ على أنَّ 

كما   هللاِ  دحق ِ  ٌر يفص ِ قَ فإنه مُ  الصاحلاتِ  نَ وعِمَل مِ ، الحِ لصَّ ِب افَّصف
: ُممد]  َّهب مب  هئ مئ ُّٱ: قال عز وجل

 نـََزَلتْ  َأنْ  بـَْعدَ  َصاَلةً   النَِّبُّ  َصلَّى َما»: قالت عائشة و ، [19
: ِفهَها يـَُقولُ  ِإالَّ   َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: َعَلْههِ 
 .(1)«ِل  اْغِعرْ  اللَُّهمَّ  َوِبَْمِدكَ  رَبَـَّنا ُسْبَحاَنكَ »

 مقاصد السورة:

                                                           
 (.4967( رواُ البخاري يف صحهحه )1)
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 ُّٱ ال فعاىل:، كما قاملؤمننيُ عبادَ َنصٌر  هُ رسلَ مؤيٌد  أن هللاَ  بهانُ -1

 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 .[47: الروم]  َّ هب مب  خب حب جب هئ مئخئ
لناس يف دين ا ودخولُ  ، فعْتُح مكة والنصرُ لعبادةِ ِب النعمةِ  مقابلةُ -2

 هللاِ  دِ بم أن يقابلها ِبلتسبهحِ  ه نبهَّ  هللاُ  هللا أفواجاً نَِعٌم عظهمة، فأمرَ 
 .احلمدَ و  الشكرَ  بدِ العِ  نَ مِ  بُ جِ وْ تَـ سْ فَ  نعمة   ، فكلُّ واالستغعارِ 

 دَّ بُ  فال ها،همُ عِ نَ  وال هانُ ُِمَ  ومُ دُ فَ  وال ها،رُ دَ كَ   يصعو ال الدنها أنَّ -3
 وذلك صان،قْ نُـ  مَتَّ  ما إذا ش ء   ل ِ لكُ : قهلَ  كما  ،والِ الزَّ  منَ  الكمالِ  بعدَ 
 .إلهها نُ ويركَ  الدنها إىل املؤمنُ  يطمئنَّ  ال دحَّت

 .وصل هللا وسلم على نبهنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني
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 سورة املسد ِمنَ  هدااي   ( 23)

ُُ ال شَ احلمُد هلِل َربِ  الَعاملِ  رِيَك َلُه، نَي، وَأشهُد َأْن ال ِإلَِه إال هللاُ ودحَد
ُُ ورسولُُه، أَمَّا بَعُد:  وَأْشهُد َأنَّ ُُمَمَّداً عبُد

والدَُّرِر،  ِبألسرارِ  مل ءٌ  وفعاىل فبارك هللاِ  كتابَ   إنَّ  فيا أَيُّها اِلْخوُة:
 هذُ السُّور ومنْ  ِه،وِفالوفِ  وفعلُِّمهِ  فدبر ُِ يف األعمارُ  فُبذلَ  بنْ  دحقهقٌ 
 أفهامُ  ال زالتف كثْية؛  ِهداايفـِها أنَّ  إال ِقَصرِها مع فِه َ  الـَمَسد، سورةُ 

ُ السورةِ  ،والُكنوزَ  اللَّطاِئفَ  منها فستخرجُ  العلماءِ   الربُّ  تحدثُّ ي ويف هذ
لدعوِة  يتعرَّضُ  ملنْ  ُمـحقَّق   وهالك   فاددحة   خسارة   عن وفعاىل فبارك

 ُمناِوائً. ادايً ُمع التودحهدِ 
 ِفْهر ، َبِن  ايَ : »يـَُناِدي َفَجَعلَ  الصََّعا، َعَلىذات يوم    النَِّبُّ  َصِعدَ 

 عْ َيْسَتطِ  لَْ  ِإَذا الرَُّجلُ  َجَعلَ فَ  اْجَتَمُعوا دَحَّتَّ  -قـَُرْيش   لُِبطُونِ - «َعِدي    َبِن  ايَ 
: فـََقالَ  َوقـُرَْيٌش، ب  لََ  أَبُو اءَ َفجَ  ُهَو، َما لِهَـْنظُرَ  َرُسواًل  أَْرَسلَ  ََيْرُجَ  َأنْ 
ُتمْ  َعَلْهُكْم، فُِغْيَ  نْ أَ  فُرِيدُ  ِِبلَواِدي َخْهاًل  َأنَّ  َأْخَْبُْفُكمْ  َلوْ  أَرَأَيـَْتُكمْ »  َأُكنـْ

؟ ِق َّ  َنِذيرٌ  فَِإين ِ : »قَالَ  ِصْدقًا، ِإالَّ  َعَلْهكَ  َجرَّبـَْنا َما نـََعْم،: قَاُلوا «ُمَصدِ 
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 أَِلََذا الهَـْوِم، َسائِرَ  َلكَ  افـَبًّ : َلَب   أَبُو فـََقالَ  «َشِديد   َعَذاب   َديْ يَ  َبنْيَ  َلُكمْ 
 .(1) َّ يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ: فـَنَـَزَلتْ  َْجَْعتَـَنا؟

واُسُه عبُد الُعزَّى بُن عبِد  لقد كاَن أبو لب  )وهو عمُّ النبِ  
بدايِة الدعوة، كذََّب  منذُ  اءً وإيذاءً للنبِ  دَ املطَّلب( مْن أشدِ  الناِس عَ 

ُُ ِبجلنونِ  وصدَّ الناَس عن اإلميانِ  النبَّ   الكذبِ و  به، متهمًا إايَّ
 والسالم، صالةال علهه به فلهقُ  ال اليت األوصافِ  من وبغُْي ،والسِ حرِ 
ِِ  علىب الَعْمهاء اجلاهلهةِ  زمنِ  يف بعثِتهِ  قبل افَّصفَ  من وهو  األخال

وصْدقِه،  هِ خُلقِ  دُحسنِ  على كلُّها  والدنها ريشٌ ق َشِهَدت وقد وأعظِمها،
 .ِبألمني وأمانِته دحَّت لُقِ َب 

لِه ُمعلنًا دحرِبً ورسو  هللاِ  حملاربةِ  كَسبهُ   وما مالهُ  أبو لب   سخَّرَ  لقد
 ُصدَّ يَ   ْ كَ   ،ش ء   بكل ِ  آلَته يدِ تَ عْ يَـ  فكان ؛شْعواَء على رسوِل هللِا 

ِِ  الدخولِ  عن املؤمنني : َمْسُعود   اْبنُ  قَالَ  ،النبِ   بدعوةِ  واللَّحا
 َكانَ   ِإنْ : َلَب   بُوأَ  قَالَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّلِلَِّ  ِإىَل  أَْقرَِِبَءُُ   اّلِلَِّ  َرُسولِ  َدَعا )َلمَّا
 اّلِلَُّ  فَأَنـَْزلَ  ي،َوَوَلدِ  مباِل نعس  أفتدي فإين دحقاً  َأِخ  اْبنُ  يـَُقولُ  َما

نه م ول فقتِصْر أذيَّةُ أب لب   (2) َّ يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ: فـََعاىَل 
فَحسب، بل كانت زوجُته أمُّ ْجهل  )وه  أروى بنُت دحرب  أخُت أب 

                                                           
 (.4770( رواُ البخاري يف صحهحه )1)
 (.8/582( فعسْي البغوي )2)
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 سعهان( ساعهًة يف أذي ِة خِْي البشِر، فها ِهَ  َتِمُل الشَّْوَك فتِضُعه يف
اً اريِق النبِ   هه ُمذممَّ الَعْتل  َكمُمُْ ، فجازاها هللاُ أْن فُغلَّ ببل  (1)، وُفسمِ 

 جزاًء وفاقاً، لَِهِتمَّ اجلزاُء من جنِس العمل. ساِ به إىل النارفُ 
ُُ املؤمننَي ِبلنَّصِر، فقال سبحانه:سُ لقد وعَد هللُا رُ   جي ُّٱ َلُه وعباَد

  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 مكرِهمْ  ةِ بشدَّ  هللاِ  نورَ  ُيْطِعئوا أنْ  هللاِ  أعداءُ  دحاولَ  ومهما [51: غافر]

 ىت ُّٱز وجل: يُهِمُل، قال ع وال مُيِهلُ  فاهللُ  يستطهعوا؛ لنف هموِغْلظَتِ 
 [8: الصف]  َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 فأنزَل هللُا سورًة كاملًة فـُْتلى إىل يوم الدين مـُخْبًَة ِبالِك وُخْسراِن أب
 لب  وزوجته.

 مقاصد السورة:
 لقد ادحتوت سورُة الـَمَسِد مقاصَد عديدًة من أبرزها:

ِبإلخباِر عِن الغهب، وذلك من ثالثِة  إظهاُر ُمْعجزِة النبِ   وًل:أ
 وجوُ :

 أدحدها: اإلخباُر عْن أب لب  ِبخلسارِة والالك.
 .ثنهها: اإلخباُر عنه بعدِم االنتعاِع مبالِه وولِدُ، وقد َوَقَع ذلَك فعالً 

                                                           
 (.3376( رواُ احلاكم يف مستدركه )1)
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ك؛ لثلثها: اإلخباُر بنه هو وزوجُته من أهِل الناِر، وقد كان ذ
 ألنُما ماَت على الكعر.

بربـ ِها  تَّصَلةً مُ  فكونَ  بنْ  لا ودحث   قلوِب املؤمنني، فسلهةُ  اثنياً:
 فهذا ثبِ طاِت،والـمُ  للعواِئقِ  فـَْلتِعتَ  وأال واملدَد، العونَ  منه ُمستِمدَّةً 

ُِ  الرسوُل الكرمُي  ُِ  الصاد  لعداوةَ ا يتلَّقى الاَش ُّ  القرِش ُّ  املصدو
 إلهه. الناسِ  أقربِ  من املتواصلة واألذيَّةَ  ةالشديد

ْغَم ب  رَ ِة النََّسِب؛ فهذا أبو لأَن ُأخوََّة الديِن أقوى مْن ُأخوَّ  اثلثاً:
،  إال أنَُّه من أهل النار؛ فلم ينتِعْع بنسِبِه؛ وذلك ِلُكْعرُِ  أنه عمُّ النبِ  

 هللا. كما ال يُغن املاُل والولُد عن العبِد شهئاً من عذابِ 
 اللهم فاْجَعْل أَعَمالَنا ُكلَّها َصاحِلًة، واجَعْلها ِلَوْجِهَك َخاِلَصًة،

 أَْنَت الَغُعوُر واغِعْر لنا ُذنُوبَنا ُكلَّها ِإنَّكَ ، وال ََتَعْل أِلَدَحد  ِفهها َشهئاً 
 الرَّدِحهُم. 

* * * 
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 فضُل ُسورِة اِلخالِص  ( 24)

هاِء الصالُة والسالُم على َأْشَرِف األَنباحلمُد هلِل َربِ  الَعاملنَي، و 
 واملرسِلنَي، نَبهِ نا ُُمَمَّد  وَعلى آلِِه وَصحِبِه َأْجِعنَي، أَمَّا بَعُد:

ا ُسورٌة َعِظهمٌة، آايُتُ  ﴾يل ىل مل خل﴿ِإنَّ : فَ َيا ِإخوَة اِلسالمِ 
ُل ثـُُلَث دِ قَِلهَلٌة، وِلَكنَّها دَحَوْت ِمَن املَعاين والدَّالالِت َما َجَعَلها فـَعْ 

 مل خل﴿يـَْقَرُأ  ُسََِع َرُجالً  َأنَّ َرُجالً   َأِب َسِعهد  اخْلُْدرِي ِ الُقرآِن، فَعْن 
َفذََكَر َذِلَك َلُه  فـََلمَّا َأْصَبَح َجاَء ِإىَل َرُسوِل اّلِلَِّ  ،يـَُردِ ُدَها ﴾يل ىل

َا  اَل فـَقَ  -َأي: يـَُقلِ ُل ِمْن َشْأِنا-وََكَأنَّ الرَُّجَل يـَتَـَقالُّ
َا لَتَـْعِدُل ثـُُلَث اْلُقْرآنِ » :َرُسوُل اّلِلَِّ  ُِ ِإنَّ  .(1)«َوالَِّذي نـَْعِس  بَِهِد

ا فـَُعدُّ ِصعَة الرمحِن، ودُحبُّها َيَ  ِلُب َوِمن َفِضاِئِل َهذُِ السورِة الَعظهمِة َأنَّ
 َعَلى َرُجالً  بـََعثَ   النَِّبَّ  أَنَّ  َعاِئَشَة  َُمبَة هللِا فعاىل لِلَعْبِد، فَعنْ 

 فـََلمَّا ،﴾يل ىل مل خل﴿بِـ  فـََهْخِتمُ  َصاَلُِتِمْ  يف  أَلْصَحابِهِ  يـَْقرَأُ  وََكانَ  َسرِيَّة ،
 ،«ِلَك؟ذَ  َيْصَنعُ  َشْ ء   أَلي ِ  َسُلوُُ »: فـََقالَ  ، لِلنَِّب ِ  َذِلكَ  ذََكُروا َرَجُعوا

                                                           
 رواُ البخاري. (1)
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َا: فـََقالَ  َفَسأَلُوُُ، :  النَِّبُّ  فـََقالَ  ِِبَا، أَقـْرَأَ  أَنْ  ُأدِحبُّ  َوأَنَ  الرَّمْحَِن، ِصَعةُ  أَلنَّ
 .(1)«َيُِبُّهُ  اّلِلََّ  أَنَّ  َأْخْبُوُُ »

 َماِلك   اْبنِ  َنسِ أَ  َبْل ِإنَّ دُحبَّ َهِذُِ السورِة َسبهٌل ِلُدخوِل اجلَّنِة، فَعنْ 
 :ُكلََّما  نَ وََكا ء ،قـَُبا َمْسِجدِ  يف  يـَُؤمُُّهمْ  األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َكانَ   قال 
 ىل مل خل﴿بِـ : افْـتَـَتحَ  بِهِ  أُ يـَْقرَ  ممَّا الصَّالَةِ  يف  َلُمْ  ِِبَا يـَْقرَأُ  ُسورَةً  افْـتَـَتحَ 
َها، يـَْعرُغَ  دَحَّتَّ  ﴾يل   يِف  َذِلكَ  َيْصَنعُ  وََكانَ  ا،َمَعهَ  ُأْخَرى ُسورَةً  يـَْقرَأُ  َُُّ  ِمنـْ
 َرىفَـ  الَ  َُُّ  السُّورَِة، ِِبَِذُِ  حُ فـَْعَتتِ  إِنَّكَ : فـََقاُلوا َأْصَحابُُه، َفَكلََّمهُ  رَْكَعة ، ُكل ِ 
َا  َرىِبُخْ  َوفـَْقرَأَ  َفَدَعَها، َأنْ  َوِإمَّا اِبَِ  فـَْقرَأَ  فَِإمَّا ِبُْخَرى، فـَْقَرأَ  دَحَّتَّ  َُتْزُِئكَ  أَنَّ
ُتمْ  ِإنْ  بَِتارِِكَها، َأَنَ  َما: فـََقالَ   َكرِْهُتمْ   َوِإنْ  ْلُت،فـَعَ  كَ ِبَذلِ  أَُؤمَُّكمْ  َأنْ  َأدْحبَـبـْ

 ُهمُ أَتَ  فـََلمَّا َغْْيُُُ، يـَُؤمَُّهمْ  نْ أَ  وََكرُِهوا أَْفَِضِلِهْم، ِمنْ  أَنَّهُ  يـََرْونَ  وََكانُوا فـَرَْكُتُكْم،
 ََيُْمُركَ  َما فـَْعَعلَ  نْ أَ  مَيْنَـُعكَ  َما ُفاَلُن، ايَ »: فـََقالَ  اخَلَْبَ، َأْخَْبُوُُ   النَِّبُّ 
: فـََقالَ  «رَْكَعة ؟ ُكل ِ   يف  السُّورَةِ  َهِذُِ  لُُزومِ  َعَلى ََيِْمُلكَ  َوَما َك،َأْصَحابُ  بِهِ 
َها دُحبُّكَ »: فـََقالَ  ُأدِحبـَُّها، ِإين ِ   .(2)«اجلَنَّةَ  أَْدَخَلكَ  ِإايَّ

ا فَعِدُل ثـُُلَث الُقرآِن، َكَما ثـََبَت َذِلَك يف دَحديثِ  َأِب  وِمْن َفِْضِلها َأنَّ
 أَيـَْعِجُز َأدَحدُُكْم أَنْ » :ْصَحابِهِ ألَ  قَاَل النَِّبُّ : قَالَ  رِيِ  َسِعهد  اخْلُدْ 

                                                           
 رواُ البخاري ومسلم. (1)
 رواُ البخاري. (2)
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َلة    ايَ  َذِلكَ  أَيُـَّنا يُِطهقُ  :اُلواَفَشقَّ َذِلَك َعَلْهِهْم َوقَ  «يـَْقَرَأ ثـُُلَث اْلُقْرآِن يِف لَهـْ
 .(1)«آنِ اْلُقرْ  ثـُُلثُ  الصََّمدُ  اْلَوادِحدُ  اّلِلَُّ » :فـََقالَ  ،اّلِلَِّ  َرُسولَ 

ا  ظَاِهرُِِ، ىَعلَ  اْلُعَلَماءِ  بـَْعضُ  مَحََلهُ  «اْلُقْرآنِ  ثـُُلثُ »: َوقولُهُ  وُهَو َأنَّ
: ثالثة ىعل مشتملٌ  القرآن أَلنَّ  اْلُقْرآِن، َمَعاين  ِِبْعِتَبارِ  ثـُُلثٌ   َأدْحَكام   معان 

 َوُهو التَّودِحهُد، لثَّاِلثِ ا اْلِقْسمِ  َعَلى ِه َ  اْشَتَمَلتْ  َوَقدِ  َوفـَْودِحهد ، وَقَصص  
 فـََقدْ  َمرَّات   َثالثَ  َرَأهاقَـ  َمن َأنَّ  املرادُ  َولَهسَ  ااِلْعِتَباِر، ِِبََذا ثـُلُثًا َفَكاَنتْ 

 .(2)َخَتَم القرآنَ 
َن الش رِ  وِمْن َفِضائِِلها َأنَّ ِقراءَُتا َمَع الـُمَعوِ َذَفنِي َصبادحاً َوَمساءً َفْكِع  مِ 

ة  َخَرْجَنا يف لَهـَْلة  َمِطْيَة  َوظُْلمَ : قَالَ   اّلِلَِّ ْبِن ُخبَـْهب   َعْن َعْبدِ فَومَتنُعُه، 
فـََلْم أَُقْل  «ُقلْ » :ُيَصلِ   لََنا قَاَل فَأَْدرَْكُتهُ فـََقالَ  َشِديَدة  َنْطُلُب َرُسوَل اّلِلَِّ 

ًئا ُُ  فـََلْم أَُقْل َشهـًْئا «ُقلْ » :َُُّ قَالَ  ،َشهـْ  :قَالَ  ؟أَقُولُ  َما :تُ فـَُقلْ  «ُقلْ » :قَالَ  ، 
ْكِعهَك َوالـُمَعوِ َذَفنْيِ دِحنَي مُتِْس  َوُفْصِبُح َثالَث َمرَّات  فَ  ﴾يل ىل مل خل﴿»

 .(3)«ِمْن ُكلِ  َشْ ء  
ِد اّلِلَِّ ْبِن بـَُرْيَدَة َعبْ َوِمْن َفِضائِِلها َأنَّ الدُّعاَء ِِبا ُمسَتجاٌب، فـََعْن 

ُهمَّ ِإين ِ الل :َيْدُعو َوُهَو يـَُقولُ  َرُجالً   َع النَِّبُّ ُسَِ : ْسَلِم ِ  َعْن أَبِهِه قَالَ ألَ ا
                                                           

 رواُ البخاري. (1)
 .61ص 9انظر: فتح الباري البن دحجر ج (2)
 رواُ أبو داود، والرتمذي. (3)
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ُ ال ِإَلَه ِإال أَْنَت اأَلدَحُد الصََّمُد ا لَِّذي َلْ َأْسأَُلَك بَِين ِ َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اّلِلَّ
 ،ْعِس  بَِهِدُِ َوالَِّذي نَـ » :قَاَل فـََقالَ  ،يَِلْد َولَْ يُوَلْد َولَْ َيُكْن َلُه ُكُعًوا َأدَحدٌ 

ِه اأَلْعَظِم الَِّذي ِإَذا ُدِعَ  بِِه َأَجابَ  َوِإَذا ُسِئَل بِِه  ،َلَقْد َسَأَل اّلِلََّ ِِبُسِْ
 .(1)«َأْعَطى

ِلْد اللُهمَّ ِإَنَّ َنسأُلَك ِبَنََّك أَْنَت هللاُ الوادِحُد اأَلدَحُد الصََّمُد الذي ل يَ 
َك أَْنَت الغعوُر دَحٌد َأْن فـَْغِعَر لَنا ُذنُوبَنا ِإنَّ ول يُوَلْد ول َيُكْن َلَك ُكُعواً أَ 

 الرَّدحهُم.
 

* * *  

                                                           
 .رواُ الرتمذي (1)
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 ُسورِة اِلخالِص   ( هدااي   من25)

ُُ وَنسَتِعهُنُه وَنستغِعُرُُ، َونَعوُذ ِِبهلِل مِ  ْن ُشروِر إنَّ احلَْمَد هلِل، ََنمُد
ُِ هللُا فَ   َلُه، َوَمْن ُيِضِلْل ال ُمِضلَّ أَنعِسنا، وِمْن َسهئاِت أَْعمالِنا، َمْن يَهِد

ُُ ال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهدُ  َأنَّ  فال َهاِدَي َلُه، وَأْشهُد َأْن ال ِإلَه ِإالَّ هللاُ َودحَد
ُُ ورسولُُه، أَمَّا بَعُد:  ُُمَمَّداً عبُد

ورِة بَعَد َأْن َعَرْفنا يف الدَّْرِس املاِض  َفِْضَل سُ  فَ َيا ِعباَد هللِا:
لهوَم َعلى َوَعظهَم نَعِعها وأَثَرِها على الَعْبِد املسِلِم، َسنَـتَـَعرَُّف ا اإِلخالِص،

 َما دَحَوْفُه ِمْن َمَعان  َلِطهعة ، وَدالالت َعِظهمة .
ُِ السُّورةُ على َوَجاَزُِتا َفَِضمََّنْت ِصعةَ الرَّمحِن فَبارَك َوفَ  عاىل، َوِلذا فـََهِذ

 واقَالُ  الـُمْشرِِكنيَ  َأنَّ  َكْعب    ْبنِ  ُأَب ِ  َجاَء يف َسَبِب نُزوِلا ِمْن دَحديثِ 
 ُّٱ :اّلِلَُّ  أَنـَْزلَ فَ  -أي: اذُكْر لَنا َنَسَبهُ –رَبََّك  لََنا اْنُسبْ :  اّلِلَِّ  لَِرُسولِ 
 .(1) َّيل ىل مل خل

 .(2)َوالنَُّظَراءَ  َواْلُعُروعَ  اأُلُصولَ  نـَْعِسهِ  َعنْ   فـَنَـَعى

                                                           
 رواُ الرتمذي. (1)
 .438ص 2( ُمموع العتاوى البن فهمهة ج2)
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ِضاِههِه ِبَنَُّه الوادحُد املتَعر ُِد ِبَذافِِه َفال يُ   ِويف اآليِة ِإخباٌر َعن نَعِسهِ 
لى ( اْسٌم ِمن َأُسائِِه احلُسىن، ال ُيَسمَّى بِِه َغْيُُُ، َيُدلُّ عيلو) ،َأدَحدٌ 

ريَك لُه، وال َنظَْي أَنَُّه: َوادِحٌد يف ِإَلهِتِه ورُبُوبِهَِّتِه َويف َأُْسائِِه َوِصعافِِه، ال شَ 
 َلُه. َلُه، وال َمثهلَ 

لص َمُد، : اقَاَل ابُن َعباس  ، َّ مم خم حم ُّٱ وَقولُُه فعاىل:
 .(1)ُهَو السَّهِ ُد الذي َفْصُمُد إلْهِه اخلالئُق يِف دَحواِئِجِهم وَمطَالِِبِهم

ْستَـْغِن وقاَل أَبو هريرَة 
ُ
ْحَتا  َأدَحد ، ُكل ِ   َعنْ  : هَو امل

ُ
 ُكلُّ   إِلَْههِ  جُ َوامل

 .(2)َأدَحد  
 ، ِفهِه َرد  على َثالِث َاواِئَف ُمنحرَفة  َّ خن حن جن  يم ىم ٱُّ:  وقولُهُ 

 ِمْن َبن آَدَم، َوُهُم: الـُمشركوَن، والَههوُد، والنَّصاَرى.
فاملشرُكون َجَعُلوا املالئكَة الِذيَن ُهْم ِعباُد الرمحِن ِإَنثً. وقالُوا: ِإنَّ 

 املالئكَة بَناُت هللِا. 
 ُن هللِا. َوقَاَلْت الَههوُد: ُعزيٌر اب

  َكِبْياً.َوقاَلْت الن َصارى: املِسهُح ابُن هللِا، فَعاىل هللاُ َعمَّا يقولوَن ُعُلو اً 

                                                           
 .667ص 2فعسْي ابن رجب ج( 1)
 .245ص 20انظر: فعسْي القراب ج (2)
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بحانَُه يف آية  ، َوِلذا قَاَل سُ َّ خن حن جن  يم ىم ُّٱَفَكذََِّبُم هللاُ بَِقولِِه: 
 لك ٱٱ خك حك  جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع ُّٱُأخَرى: 

 هنجه من خن جنحن مم خم حم  جم هل مل خل ٱ جلحل مك
 ]سورة األنعام[.  َّ  خي حي جي ٰه مه

َأي: ل َيُكْن َأدَحٌد ، َّ  ىه مه جه ين ىن من ُّٱ: َوَقولُُه 
 ُمساِوايً َلُه يف َْجهِع ِصعافِِه.
ُِ السُّورُة الَعِظهمُة، َفَِضمََّنتْ  أيُّها اِلخوُة الصاِئموَن:  َشهَئنيِ  ْع َ ن َهِذ

  :فعاىل اّلِلَِّ  َعنِ 
 ين ىن من ُّٱ : َقولِهِ  وَذِلَك يف ،نعُ  الشَّبِهِه والـُمَماِثلِ : أدحُدُِها
 ْقَتِِض فَـ  أدَحِديَـَّتهُ  ألنَّ  َّيل ىل مل خل ُّٱ: َقولِهِ  َدالَلةِ  َمعَ  َّ  مه جه

 .أدَحدٌ  ِلكَ ذَ  يف ُيَشارُِكهُ  َفال َوِصعافِِه، ُمتَعر ٌِد ِبَذافِِه، أنَّهُ 
 جن  يم ىم ُّٱٱٱٱِه الـُمَتَمثِ َلِة يف َكونِ  والُعهوِب، النَّقاِئصِ  نْع ُ : والثاين
 .َّ حن

 َأدَحدي ِتِه ِبِِثباتِ  الَكماِل، ِصعاتِ  ْجهعِ  إِثباتَ  َكَما َفَِضمََّنتْ 
 ِبَذافِهِ  َخْلِقهِ  َعنْ  اَزُُ واْمِته فـَْقتِِض  انـْْعراَدُُ  اأَلدَحِديَّةَ  فِإنَّ  وَصَمدي ِتِه،
 .(1)وِقَدِمَها َدواِمَهاو  الَكمالِ  َْجهِع ِصَعاتِ  ِإثباتَ  والصََّمِديَّةَ  وِصعافِِه،

                                                           
 بتصرف. 670ص 2( فعسْي ابن رجب ج1)
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ُِ السُّورُة الَعظهمُة كان يَقرأُ ِِبا النَّبُّ  ِة يف الرَّْكَعِة الثانِهِة ِمْن ُسنَّ  وَهِذ
ِر، الَعجِر، وُسنَِّة املغرِب، ورَكَعيَت الطَّواِف، وَكَذِلَك يَقرُأ ِِبا يف الوِفْ 

ا  ادةِ أَدِبَر الصَّلواِت املعروَضِة وِعنَد ِإر  الـُمَعوِ َذَفنْيِ ويَقرُؤها َمَع  النَّوِم، أَلنَّ
 .َمْبِنهٌَّة على اإِلخالِص التَّامِ  هلِل 

َعُعنا يف ال نها واآلِخَرِة، فاللُهمَّ انـَْعْعنا مبَا َعلَّْمَتنا واْرزُْقنا ِعْلماً َنِفعاً يـَنـْ دُّ
 وَصلَّى هللاُ َوَسلََّم على نـَبَـهِ نا ُُمَمَّد .

 

* * * 
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 يف ختام رمضان( 26)
 

َربِ  الَعاملنَي، والصَّالُة والسالُم على َأشرِف األَنبهاِء  احلمُد هللِ 
 والـُمرَسِلنَي، نَبهِ نا ُُمَمَّد  وعلى آلِِه َوصحِبِه َأْجِعنَي، أَمَّا بَعُد:

 هم، زكاةَ هرِ شَ  امِ تَ خِ  لم يف عَ رَ شَ  نْ ، أَ ُِ بادِ على عِ  هللاِ  ةِ عمَ نِ  امِ ن متََ مِ  إنَّ 
 ْجاعِ ِبِِ  ضٌ رْ فَـ  ه َ ، و نيَ للمساكِ  ةً عمَ ، واُ ثِ فَ والرَّ  من اللغوِ  ةً رَ هْ ، اُ رِ طْ العِ 
 .(1) لماءِ العُ 

 فـََرضَ »: الَ قَ   ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ ف، م   لِ سْ مُ  ل ِ على كُ  اجبةٌ وَ  وه َ 
َعَلى الَعْبِد  ،زََكاَة الِعْطِر َصاًعا ِمْن مَتْر ، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعْي   َرُسوُل اّلِلَِّ 
، َوالذَّكَ   .(2)«ُمْسِلِمنيَ ـِر َواألُنـَْثى، َوالصَِّغِْي َوالَكِبِْي ِمَن الَواحلُرِ 

 .هِ تِ به هلِ أَ  نْ مِ  نُ و ِ ميَُ  نْ مَّ ها عَ جَ رِ َيُْ  نْ أَ  لَ جُ الرَّ  مُ لزَ ويَ 
هو  نهُ مِ  جُ رَ ي َتُ الذِ  عامُ : الطَّ اءُ لمَ العُ  الَ قَ ، عام  من اَ  ها صاعٌ قدارُ ومِ 

 ينِ وَ هلكِ بِ  رُ ويـَُقدَّ ، اِهوَنوِ  مرِ والتَّ  رز ِ كاألُ   ،رُ خَ دَّ ويُ  كالُ ا يُ ممَّ  دِ لَ البَـ  وتُ قُ 
 .يبِ قرِ التَّ  هِ جْ على وَ  صف  ونِ 

                                                           
 (.49اإلْجاع البن املنذر )(  1)
 متعق علهه.(  2)
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ِِ ِبف ِ  بابِ االستحْ  قتُ وهذا وَ قبل صالة العهد،  هاخراجِ إِ  تُ قْ ووَ   عا
 .نيِ أو يومَ  وم  بهَ  هدِ العِ  بلَ قَ  جَ َُترَ  نْ أَ  وزُ وَيَ ، ةِ مَّ ئِ األَ 

 براءً ، إِ تِ قْ الوَ  عدَ و بَ ها ولَ خراجُ إِ  بُ وَيَِ  ها،تِ قْ ن وَ ها عَ خْيُ َتَ  وزُ وال َيَ 
 .ةِ وبَ التَّ  عَ ، ومَ ةِ مَّ للذ ِ 

 حِ رجَ ، يف أَ اكنيُ املس مُ ، وهُ طْ قَ فَـ  ادحدة  ة  وَ ئَ عَ لِ  فُ ُفصرَ  رِ طْ العِ  وزكاةُ 
 .لماءِ العُ  قوالِ أَ 

 شرَع هللُا فعاىل عند مغهِب آخر يوم  من رمِضان أَيُّها الصَّاِئُموَن:
 خص حص مس خس حس جسُّٱىل: التكبَْي فقال فعا
 [185]البقرة:  َّحض جض مص

ا هدَ ِها عِ  نيِ عظهمَ  نيِ لا يوم لَ عَ جَ  نْ أَ  ةِ مُّ األَ  فعاىل ِبذُِ وِمن رمحِة هللا 
 داءِ أَ  بَ قِ عَ   هما هللاُ لَ عَ ، جَ -يوُم العطِر ويوُم النحرِ  – اإلسالمِ  هلِ أَ 
  كاجلائزةِ اَنَ كَ ، فواحلجُّ  وِها الصهامُ  اإلسالمِ  ركانِ ن أَ مِ  نيِ ظهمَ عَ  نيِ كنَ ُر 
 .العبادةِ  داءِ بَِ  امَ قَ  نْ ِلمَ  لةِ ، والُبشرى العاجِ بادِ لعِ لِ 

 نها:، مِ كثرية    وآداب   حكام  أَ  لعيدِ ولِ 
  َعدُم َمشروعِ هِة ََتصهِص لهلِة الِعهِد بِِقهام   -

َ
 .اللهلِ  هامَ قِ  اعتادَ  نْ إال مل
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على  سلِ الغُ ْقُت وَ  بدأُ ويَ والتجمل فهه،  للعهدِ  سلُ الغُ  بُّ حَ وُيستَ  -
 .(1)هدِ العِ  ومِ يَ  جرِ فَ  لوعِ اُ  نْ مِ  لماءِ العُ  قوالِ أَ  نْ مِ  اجحِ الرَّ 

 هِ روجِ خُ  فرًا قبلَ ُل مَتَرات  وِ كُ َيَ  كانَ   هُ أنَّ   ب ِ النَّ  يِ دْ ن هَ مِ  وكانَ  -
 . (2)رِ طْ العِ  هدِ ى يف عِ إىل املصلَّ 
لَّى دحَّتَّ صالِة ىل الـُمصَ وِمَن السُّنِة َأْن يَنَشِغَل ِبلتكبِْي إذا َغَدا إ -
 .(3)اإِلمامِ 

هللاُ أكُْب، هللاُ »: وأم ا ِصعُة التَّكبِْي: فاملنُقوُل عن َأكثِر الصَّحابِة 
 . «أكُْب، ال إلَه إال هللاُ، هللاُ أكُْب، هللاُ أكُْب، وهلِل احلمدُ 
 ومن كْبَّ ثالثً فاألمُر يف هذا َواسٌع واحلمُد هلِل.

 .(4)ُِ ن غْيِ مِ  عَ رجِ يَ  أنْ  ن اريق  مِ  هدِ إىل العِ  بَ هَ إذا ذَ  نةِ السُّ  نَ ومِ  -
  ةِ نَّ السُّ  نَ ومِ  -

َ
 صالةِ   دونَ اجللوسُ  :هدِ العِ  ومَ ى يَ املصلَّ  لَ صَ وَ  نْ مل

 .(5)نيِ ركعتَ 

                                                           
 رواُ مالك.( 1)
 رواُ البخاري.(  2)
 وانظر سلسلة األدحاديث الصحهحة. رواُ ابن أب شهبة،(  3)
 رواُ البخاري.(  4)
 رواُ البخاري.(  5)
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 ههِ فِ   َ صل ِ يُ  نْ أَ  هدِ عِ ال صالةِ  بعدَ  هِ هتِ إىل بَ  عَ جَ إذا رَ  مِ سلِ للمُ  عُ شرَ ويُ  -
 .(1)نيِ ركعتَ 

 كَ ذلِ لِ ، و سالمِ اإلِ  شعائرِ  عظمِ ن أَ مِ  هدِ العِ  صالةَ  إنَّ : أيها الخوة
 .ُُ عدَ ن بَ واملسلمو  ُُ لعاؤُ خُ  كَ ، وكذلِ ُشرَِعتْ  نذُ ها مُ لَ عْ فِ   النَِّبُّ  الَزمَ 

ُ يف األُ ركعتانِ فه   :يدِ العِ  صالةِ  فةُ ا صِ وأمَّ   كبْيات  فَ  بعَ  سَ ىَل و ، ُيكْبِ 
 كبْيةِ ى فَ وَ سِ  فكبْيات   سَ مخَ  انهةِ يف الثَّ  ، وُيكْبِ ُ احِ تَ تِ االفْ  ةِ كبْيَ ى فَ وَ سِ 

 ةٌ : ُسنَّ وائدُ الزَّ  بْياتُ التك ، وهذُِ كبْية  فَ  ل ِ كُ   عَ ي مَ يدِ األَ  عُ رفَ ، وفُ االنتقالِ 
 .اجبة  وَ بِ  تْ ولهسَ 

يقرأ بسورة األعلى والغاشهة أو سورة   فكانوأمَّا القراءُة فيها: 
 ِ والقمر.
 الةُ صَ  هُ تْ ن فافَـ مَ ، و الصالةِ  بعدَ  فكونَ  نْ أَ  هدِ العِ  طبةِ يف خُ  ةُ نَّ والسُّ 

كَصالِة اإِلماِم، وإْن   هِ زلِ نيف مَ  نيِ ُيصلِ َهها ركعتَ  نْ ُع له أَ ُيشرَ فِإنَُّه ، هدِ العِ 
 فـََرَك الَتكبْياِت الزَّواِئَد فال دَحرََج علهِه.

 التَـَقْوا اِإذَ   اّلِلَِّ  َرُسولِ  َأْصَحابُ  "َكانَ د فقَ  :ُة ابلعيدِ هنئَ وأم ا التَّ 
: بـَْعُِضُهمْ  يـَُقولُ  الِعهدِ  يـَْومَ   .(2)"َوِمْنكَ  نَّامِ  اّلِلَُّ  فـََقبَّلَ  لِبَـْعض 

                                                           
 (  رواُ ابُن ماجه.1)
 (.2/446(  فتح الباري )2)
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 ُة على األهلِ عوسِ ، والتَ والسرورِ  رحِ العَ  ظهارُ : إِ هدِ يف العِ  عُ وُيشرَ 
 ةِ واملودَّ  احملب ةِ  اصرَ وَ أَ  يقو ِ ا يُ ممَّ  كَ ذلِ  ، وغْيُ عسِ ويُح عن النَّ ، والرتَّ هالِ والعِ 
 . نيَ املسلمِ  بنيَ 

لى بعَد ردحهِل َرمِضان، وانقِضاِء لهالهه، داِوُموا ع أَيُّها الصَّاِئُموَن:
 مي ٱُّالطاعة، واستِمرُّوا على أعمال الْب، وإايكم والعجز والكسل، 

]النحل:   َّ هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
92.] 
 نِ مَ فعاىل على   هللاُ ثىَن ، وقد أَ هورِ الشُّ  ةِ هَّ قِ بَ  بُّ هو رَ  رمِضانَ  ربُّ ف

 جي ٰه مه جه  هن من خن حن ُّٱ :، فقالَ لِ مَ على العَ  استقامَ 
 [.13]األدحقاف:   َّ  هئ مئ هي مي خي حي
 ةِ تَّ سِ  هامَ لنا صِ  عَ رَ شَ  نْ أَ  رمِضانَ  عدَ هنا بَ لَ عاىل عفَ  هللاِ  ِضلِ ن فَ مِ  نَّ وإِ 

 .ام  عَ  هامِ صِ  جرَ أَ  مِضانَ رَ  عَ لنا مَ  لَ كمِ هُ ، لِ ن شوال  مِ  ايم  أَ 
 .هاتُ قَـ عرِ ها وفَ ردُ سَ  ، وَيوزُ العهدِ  بعدَ  يوم   لِ وَّ أَ  نها مِ هامِ صِ  وقتُ  بدأُ ويَ 

 الصاحلاتُ  مُّ تِ فَ  هِ نعمتِ الذي بِ  هللِ  واحلمدُ 
ماً  وصلَّى هللاُ وسلَّم على نبهِ نا ُممد  وعلى آلِِه وصحِبِه وسلَّم فسله

 كثْيا
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