حماضرة
درّة املواسم
رمضان
لػضقؾة الشقخ
حفظه اهلل تعاىل

النسخة اإللكرتونية ()2
التفريغ
الشَّيخُ مل يراجع َّ

الشيخ خالد المصلح

2

¢
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اهلل
إِن ا ْل َح ْؿدَ لؾف ك َْح َؿدُ ُه َوك َْستَعقـُ ُف وكستغػرهَ ،و َك ُعق ُذ باهلل م ْـ شرور أ ُك ْػسـَا و َسقئات أ ْط َؿالـَاَ ،م ْـ َي ْفده ُ
َف ََل م ِضؾ َلف ،ومـ ي ْضؾِ ْؾ َف ََل َه ِ
اد َي َل ُف.
ُ َ َ ْ ُ
ُ
اهلل َو ْحدَ ُه َٓ َش ِر َ
يؽ َل ُفَ ،و َأ ْش َفد َأن ُم َحؿدً ا َط ْبدُ اهلل َو َر ُسق ُل ُف صؾك اهلل طؾقف وطؾك
َو َأ ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َل َف إِٓ ُ
آلف وصحبف ومـ اتبع سـتف واقتػك أثره بنحسان إلك يقم الديـ.
أما بعد :فـحؿد اهلل گ طؾك تجدد الؾؼاء.
واستؽثارا مـ إطؿال
طظقؿا
أيفا اإلخقة الؽرام إن الـّاضر يف حال سؾػ إمة يرى فقفؿ اجتفا ًدا
ً
ً
الصالحة ،يرى مـ أولئؽ الذيـ جعؾفؿ اهلل گ صػقة اصطػاهؿ يف تؾؽ الؼرون الؿباركة ،استزاد ًة مـ
ً
يؼرب إلك اهلل جؾ وطَل.
وطؿَل بالصالحات،
ً
التؼقى
واشتغآ بؿا ّ
حتك إكف ققؾ يف كثقر مـفؿ :إكف لق ققؾ ٕحدهؿ إن الؼقامة تؼقم غدً ا ما قدر أن يزيد يف طؿؾف شقئا.
وذلؽ ٕهنؿ ققم شؿروا يف صاطة اهلل  ،۵اجتفدوا يف كؾ ما يؼرهبؿ اهلل  ،۵ففؿقا وطؼؾقا أن
هـٰذه الدكقا مزرطة أخرة ،وأهنا معرب ٓ مؼر ،الػائز فقفا مـ اجتفد بالعؿؾ الصالح ،مـ استؽثر مـ زاد
ْ َ

ر

التؼقى جؾ وطَل بالتزود بف حقث قالَ ﴿ :وثَ َز َّو ُدوا فإ َّن َخ ر َ
ۡي َّ
ٱلزادِ ٱتلَّق َِىٰۖ ﴾[البؼرة.]997:
ِ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
طاطات فؼال گَٰٓ ﴿ :
اهلل ّ
جؾ وطَل -أيفا اإلخقة -أمر أهؾ اإليؿان بآشتغال بال ّ
يأيُا ٱذِناي ااوٌاِا
ر ْ
ر َ ْ
َ ر َ ُ ْ ر َ ر َ َ َ َّ ُ ر ُ ر ُ َ
ُ
ِن۩ ﴾[الحج.]77:
ٱرك ُعِا َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱع ُب ُدوا َر َّبك ره﴾ ثؿ قال ﴿ :وٱفعنِا ٱۡلۡي معنكه تفن ِح

إن الـاضر يف سقر إكبقاء وما ذكره اهلل جؾ وطَل طـفؿ يف محؽؿ التـزيؾ يف الؽتـاب الحؽـقؿ يـرى أن

َّ ُ ر َ ُ ْ
مـ أوصاففؿ التل وصػفؿ اهلل هبا أكفـؿ قـقم يسـارطقن يف الخقـرات ،قـال اهلل جـؾ وطـَل﴿ :إِنُاه اًاِا
رَ ر َ َ َ ر ُ َ
َُ ُ َ
ِن ٌَ َر َغب َو َر ََب ٰۖ َو ََكًُِا ْ ََلَ َخشِ ع َ
ني [﴾٩٠األىبواء] ،وقد وصػ اهلل جؾ وطَل خقاص
ت و ي دع
ِ
يس ِرعِن ِِف ٱۡلير ِ
رَ ر َ َ ُ ر َ َ َ ُ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ ُ َ ُ َ
ِطباده ُ
ِن ﴾٦١
ت وَاه لُا قابِق
ارعِن ِِف ٱۡليار ِ
وخؾص أصـػقائف هبـذه الصـػة فؼـال گ ﴿ :أولئِاَ يس ِ

[الؿممـقن].
أيفا اإلخقة :إن اهلل جؾ وطَل برحؿتف ومِـّتف جعؾ العؿر مزرطة لمخرة ،ومـ طظقؿ فضؾف ْ
أن جعؾ
سبب
محَل لَلستزادة مـ الخقرات وآستؽثار مـ الطاطات والؿسابؼة فقؿا هق
ً
مـ الؿقاسؿ ما هق
ٌ
السؿقات وإرض.
لحصقل جـة طرضفا ٰ
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ٍ
لقـال
فؿـ تؾؽ الؿقاسؿ :بؾ مـ أبرز تؾؽ الؿقاسؿ :بؾ هق درة الؿقاسؿ ما كحـ مؼبؾـقن طؾقـف بعـد

وخصف بلحؽـام شـرطقة كثقـرة،
خصف گ بخصائص قدرية كقكقة،
ّ
قؾقؾة ،إكف شفر رمضان الؿبارك الذي ّ
محَل لـزول أطظؿ آية أوتقفا كبل ،أٓ وهل الؼرآن ،قـال
إن مؿا خص اهلل بف هـٰذا الشفر أن اصطػاه فجعؾف ً
َّ

ُ َ

ر

ّ

ر

ر

َ

َ رُ ََ َ َ
ُرَ ُ
ٓ
ان َُدى م َِّنٌ ِس َو َب ّي ِ َنت ّو َِي ٱل ُُ َدى َوٱم ُف ررق ِ ِۚن ﴾[البؼـرة،]985:
ًزل فِيٍِ ٱمقرا
اهلل جؾ وطَل﴿ :شُر رمض ن ٱذِي أ ِ

هـٰذا الشفر الذي أكزل اهلل فقف خقر كتبف طؾك خاتؿ رسؾف يدلؽ طؾك أن لف مـ الؿزية والخاص ّقة مـا جعؾـف

ٓ
َ َ ُّ َ َ ر
ر
َينُ ُ
اُ َوا ي َ َشا ُا َو َيَ َجا ُر ﴾[الؼصـص ،]86:إن مــ الخصـائص
محَل لفذا آصطػاء وآختقار ﴿ وربَ

باب مغؾؼ ،وتغ ّؾـؼ فقـف
خص اهلل هبا هـٰذا الشفر أكف شفر ُتػ ّتح فقف أبقاب الجـة فَل يبؼك مـفا ٌ
الؼدرية التل ّ
أبقاب الـقران فَل يبؼك فقفا باب مػتـق  :بـؾ قـد قـال رسـقل اهلل ﷺ« :وتصفد يوفه الافواصون» ،فػـل
الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة قال ﷺ« :إذا دخل شهر رمضان يتحت أبواب الجنفة ول قفت أبفواب
جهنم وس س ت الاواصون» )1( ،ويف رواية الرتمذي قال ﷺ« :إذا كان أول لو ة من شهر رمضفان ففد ت
الاواصون ومردة الجن ،ول قت أبواب النار ي م يدتح منها باب ،ويتحت أبفواب الجنفة ي فم يل فم منهفا
باب» ثؿ اسؿع قال« :وينادي ٍ
مناد :يا بالي الخور أقبل ويا بالي الار أقصر» ثـؿ اسـتؿع «وهلل عتقفاء مفن
النار وذلك كل لو ة» )2( ،هـٰذه فضائؾ طظقؿة تد ّلؽ طؾك طظقؿ مـزلة هـٰذا الؿقسـؿ ،وأكـف درة المواسفم،
وهق محؾ لؽثقر مـ الخصائص الشرطقة وإطؿال ِ
العبادية التل يسـتؽثر هبـا العبـد مــ زاد التؼـقى مــ
الصالحات التل يسر هبا يقم العرض طؾك اهلل جؾ وطَل.
أٓ وإن مـ أخص ما اختص بف هـٰذا الشفر وتؿقز بف تؾؽ العبادة التل رفع اهلل شلهنا وط ّظؿ قدرها كؿا
يف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة ﭬ قال الـبل ﷺ« :قال اهلل تعالى :كل عمل ابن آدم له إال الصفوام
يإىه لي وأىا أجزي به» )3( ،وهذا يدلؽ طؾك اختصاص اهلل هبذه العبادة التـل جعؾفـا دون سـائر العبـادات

َ َ
َ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ َّ َ ر ُ ُ ْ َّ َ ُ ر
ّ
ُ
َ
لف ،مع أن العؿؾ كؾف لف ،فالديـ كؾف لف ﴿ وو أمِروا إَِّل ِِلعبدوا ٱَّلل ُمن ِِصني َل ٱلِني ﴾[البقـة ]5:لؽـف أضاففا
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )9البخاري  :كتاب الصقم ،باب هؾ يؼال ررمضان أو شفر رمضان ،حديث رقؿ ( .)9899مس م :كتاب الصقام ،باب فضؾ شـفر رمضـان،
حديث رقؿ (.)9779
( )2الترمذي  :كتاب الصقم ،باب ما جاء يف فضؾ شفر رمضان ،حديث رقؿ ( .)686ابن ماجه :كتاب الصقم ،بـاب مـا جـاء يف فضـؾ شـفر
رمضان ،حديث رقؿ ( .)9642قال إلباين :صحقح.
( )3البخاري  :كتاب الصقم ،باب هؾ يؼقل إين صائؿ إذا شتؿ .حديث رقؿ ( .)9974مس م :كتاب الصقام ،باب فضؾ الصـقام ،حـديث رقـؿ
(.)9959
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إلقف دون سائر العبادات لعظقؿ إجر الؿر ّتب طؾقف ولذلؽ قال« :إال الصوام يإىه لي وأىا أجزي به» ،هـٰذه
العبادة رتب اهلل گ طؾقفا يف هـٰذا الشفر مـ الػضـؾ وإجـر أن قـال الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وطؾـك آلـف
وسؾؿ« :من فام رمضان إيماىا واحتسابا لدر له ما تق م من ذىبه» )1( ،مـ صام رمضـان إيؿاكـا واحتسـابا
واكتبف إلك هذيـ الؼقديـ الذيـ يغػؾ طـفؿا كثقر مـ الـاس «إيماىا» واإليؿان هق التصـديؼ ،وآحتسـاب
هق صدق الرغبة فقؿا طـد اهلل جؾ وطـَل تصـديؼا بؿـا أخـرب اهلل مــ الػضـؾ ،وبؿـا شـرم مــ الحؽـؿ،
واحتسابا لألجر طـده گ.
تتحات طـف بصقامف هـٰذا الشفر الؿبارك« ،من فام رمضان
فؿـ كان هؽذا صقامف فؾقبشر فنن الذكقب
ّ
إيماىا واحتسابا لدر له ما تق م من ذىبه» ،فصدق رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ ،يا باغل الخقر
أقبؾ ويا باغل الشر أقصر ،وهلل طتؼاء مـ الـار وذلؽ كؾ لقؾة مـ لقالل هـٰذا الشفر كسلل اهلل مـ فضؾف.
أيفا اإلخقة ا لؽرام إن مـ أبقاب الرب وصـقف الخقر وصرائؼ اإلحسان التل خصفا اهلل هبا هـٰذا الشفر
الؿبارك أن جعؾ ققام لقؾف إيؿاكا واحتسابا سببا لؿغػرة الذكقب وحط الخطايا والسقئات.
فػل «الصحقحقـ» مـ حديث أبل هريرة ﭬ ،قال رسقل اهلل ﷺ« :من قام رمضان إيماىا واحتسابا
لدر له ما تق م من ذىبه».

()2

وهذا صدق ما أخرب بف الـبل ﷺ «رلم أىف امرئ أدرك رمضان ي م يلدر له».

()3

فنن مـ أسباب الؿغػرة يف هـٰذا الشفر كثقرة :الصقم إيؿاكا واحتسابا سبب لؾؿغػرة ،ققام أيام هـٰذا
الشفر إيؿاكا واحتسابا سبب لؾؿغػرة.
أيفا اإلخقة الؽرام :إن ققام رمضان يحصؾ بلن يَلزم الؿممـ أهؾ الؿساجد يف صَلة الرتاويح ،فَل
ِ
يـصرف حتك يـصرف اإلمام ،فؿـ فعؾ ذلؽ فنكف يحصؾ لف ققام رمضان.
فػل الرتمذي( )1مـ حديث أبل ذر ﭬ قالُ :صؿـا مع رسقل اهلل ﷺ فؾـؿ يصـؾ بــا -يعــل صـَلة

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )9البخاري :كتاب اإليؿان ،باب صقم رمضان إيؿاكا واحتسابا ،حديث رقؿ ( .)38مس م :كتاب صَلة الؿسافريـ وقصرها ،باب الرتغقب
يف ققام رمضان وهق الرتاويح ،حديث رقؿ (.)767
( )2البخاري  :كتاب اإليؿان ،باب تطقم ققام رمضان مـ اإليؿان ،حـديث رقـؿ ( .)37مسف م :كتـاب صـَلة الؿسـافريـ وقصـرها ،بـاب
الرتغقب يف رمضان وهق الرتاويح ،حديث رقؿ (.)759
( )3الترمذي :كتاب الدطقات ،باب ققل رسقل اهلل ﷺ رغؿ أكػ رجؾ ،حديث رقؿ  .3545قال إلباين :حسـ صحقح.
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الؾقؾ. -حتك بؼل سبع -أي سبع ٍ
لقال أي مـ الشفر -فؼام بـا حتـك ذهـب ثؾـث الؾقـؾ -أي مضـك ثؾـث
الؾقؾ وهؿ يصؾقن -ثؿ لؿ يؼؿ بـا يف السادسة ،وقام بـا يف الخامسـة -أي يف الخامسـة مــ آخـر الشـفر-
حتك ذهب شطر الؾقؾ وهؿ يصؾقن ،فؼؾـا لف :يا رسقل اهلل :لق كػؾتـا بؼقة لقؾتـا -أي لق أططقتـا بؼقـة لقؾتــا
صَل ًة وطبادة ،فؼال الـبل ﷺ« :إىه من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قوام لو ة» سقاء صـال ققامـف أو
قصر ،فاحرص طؾك مَلزمة إئؿة يف صَلة الـرتاويح حتـك يـصـرفقا فنكـف سـبب لؼقـام الؾقـؾ ،وسـبب
لتحصقؾ الػضؾ الذي قال فقف الـبل ﷺ« :من قام رمضان إيماىا واحتسابا لدر له مفا تقف م مفن ذىبفه»؛

()2

لؽـ إياك أن تؼتصر يف آشتغال طؾك فضؾ الؼقام بالصقرة فؼط ،فنن مـ الـاس مـ يبـادر إلـك الؿسـاجد
التل تؼصر صَلاهتا ويخػ ركقطفا وسجقدها ،وٓ يتدبر ما يؼرأ فقفا ،فَل شؽ أن هـٰذا لؿ يؼـؿ رمضـان،
لؿ يؼؿ الؾقالل حؼ الؼقام ،فنن الؼقام هق أن يؼقم اإلكسان راغبا فقؿا طـد اهلل  ۵إيؿاكـا واحتسـابا بؼؾـب
خاشع وطقـ دامعة ولسان ذاكر ومتدبر لؿا ُيؼرأ طؾقف وما يسؿعف مـ كـَلم اهلل  ۵لقؽـقن يف زمـرة مــ

ََ َ َ َر
َّ ٓ ُ ر َ َ ُ ّ ُ َّ َ ر ُ َ َ ٓ َ َۢ َ َ ُ ْ َ ر َ ُ َ
اِن [ ﴾١٧السـجدة]،
قال اهلل جؾ وطَل فقفؿ﴿ :فَل ت رعن ُه نفس و أخ ِِف لُه وِي قرة ِ أعني جزاا بِى اًِا يعىن

كسلل اهلل مـ فضؾف.
فقا باغل الخقر أقبؾ ويا باغل الشر أقصر ،وهلل طتؼاء مـ الـار وذلؽ كؾ لقؾة مـ لقالل هـٰذا الشفر.
أيفا اإلخقة الؽرام إن مؿا ازدان بف هـٰذا الشفر ،إن مؿا اختص بـف اهلل هــٰذا الشـفر دون سـائر لقـالل

َ
ًز رم َن ُ
ظؿ اهلل شلهنا فؼال سبحاكف﴿ :إ َّن ٓ أ َ
الزمان لقؾة الؼدر التل جعؾفا اهلل جؾ وطَل خقرا مـ ألػ شفر ،ط ّ
اٍ
ِ
َ َ ر
ِِف رِلنةِ ٱم َق ردرِ  ،﴾١وهذا أول التعظقؿ أن اختصفا اهلل إلكزال خقر آيـة أوتقفـا كبـل ،وهـق الؼـرآن العظـقؿ،
ََٓ َرَ َ
َ َو َ رِلنَ ُة رٱم َق ردر  ،﴾٢وهذا تعظقؿ آخر مـ رب العالؿقـ لشلن هـٰذه الؾقؾة ﴿ َ رِلنَ ُة رٱم َق ردر َخ رۡي ّو ر
ِاي
﴿وو أدرى
ِ
ِ
ُ َ ر َّ ّ ُّ َ
َ َ َّ ُ ر َ َ َٰٓ َ
اٰ َو رلنَ رٱم َف ر
ي ََ َّ
َأ رمف َش ر
ك ُة َو ُّ
ك أ رمر َ ٤شا َ ه ِ َ
ار [﴾٥القف ر]،
ِ
ِي
و
ه
ُ
ب
ر
ن
ذ
إ
ب
ِيُ
ف
وح
ٱلر
ئ
ل
ى
ٱل
ل
َن
ت
٣
ر
ُ
اٱِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ

فػضؾ اهلل جؾ وطَل يف هـٰذه الؾقؾة طظقؿ وخقره فقف جزيؾ ،كؿ فقفا هلل  ۵مـ العتؼـاء؟ كـؿ فقفـا مؿــ
يرفع اهلل  ۵أجقرهؿ ويعؾل مـازلفؿ بؿا معفؿ مــ صـدق الرغبـة وجـد العزيؿـة يف صؾـب رحؿـة اهلل
ومغػرتف؟ فنكف مـ قام لقؾة الؼدر إيؿاكا واحتسابا غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف كؿـا جـاء ذلـؽ يف حـديث أبـل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
( )9الترمذي :كتاب الصقم طـ رسقل اهلل ﷺ باب ما جاء يف ققام شفر رمضان ،حديث رقؿ ( .)876ابن ماجه :كتاب إقامة الصؾقات والسـة
فقفا ،باب ما جاء يف ققام رمضان ،حديث رقؿ ( .)9326قال الشقخ :صحقح.
( )2تؿ تخرجف صػحة.)4( :
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هريرة يف «الصحقحقـ» قال رسقل اهلل ﷺ« :من قام لو فة القف ر إيماىفا واحتسفابا لدفر لفه مفا تقف م مفن
ذىبه» )1(،فاهلل أكرب.
يا باغل الخقر أقبؾ ،ويا باغل الشر أقصر ،وهلل طتؼاء يف كؾ لقؾة مـ لقالل هـٰذا الشفر ،كسلل اهلل مـ
فضؾف.
أيفا اإلخقة الؽرام :إن مـ أبقاب الرب وصـقف الخقر التل يزدان هبا هـٰذا الشفر أكف ّ
محؾ لؽثرة قراءة
الؼرآن ،قراءة الؼرآن التل هل شػاء الؼؾقب ،واستؼامة إحقال ،فنن اهلل جؾ وطَل أخرب بلن هـٰذا الؼرآن
يفدي لؾتل هل أ ْققم ،وهدايتف لؾتل هل أققم يف العؼائد وإطؿال وإخَلق وإحؽام وجؿقع الشمون،
فؿؿا اختص اهلل بف هـٰذا الشفر أن أكزل فقف الؼرآن فحؼف أن ُيجتفد فقف يف قراءة الؼرآن ،وأن يق ّفر اإلكسان
ّ
كػسف طؾك آستؽثار مـ الؼراءة ما استطام ،فنن اهلل گ ذكر الؼرآن ،ذكر شفر رمضان وذكر أكف أكزل فقف

َ ر ُ َ َ َ َ َّ ٓ ُ َ
رُ رَ ُ
ان َُدى ّم َّ
ِنٌ ِس
ِي أًزِل فِيٍِ ٱمقرا
الؼرآن ثؿ بعد ذلؽ ذكر فرضقة الصقام ،فؼال گ ﴿ :شُر رمض ن ٱذ
ر
َّ َ ر
َ
رُ َ
َ
ُ
ٌِك ُه ٱلش رُ َر فن َي ُص رى ٍُٰۖ ﴾[البقرة ،]561:فالصقام هق شؽر
َو َب ّي ِ َنت ّو َِي ٱل ُُ َدى َوٱمف ررق ِ ِۚن ﴾ ،ثؿ قال ﴿ :ف َىي ش ُِ َد و

لتؾؽ الؿــ ،وققام بحؼ تؾؽ الـعؿ ،وهق ما أكزلف اهلل گ واختص بف هـٰذا الشفر مـ إكزال هـٰذا الؼرآن
الحؽقؿ.
فاستؽثروا أيفا اإلخقة ،استؽثروا مـ قراءة الؼرآن ،وتدبره وتَلوتف وسؿاطف وآهتداء بـقره ،ففـٰذا
الؼرآن يفدي لؾتل هل أققم.
ومـ الؿحػقظ مـ هدي الـبل ﷺ أكف كان يختؿ الؼرآن يف رمضان كؾ طام مرة ،ويف العام الذي قبض
فقف ختؿف ﷺ مرتقـ ،فػل الصحقح مـ حديث أبل هريرة قال :كان يعرض جربيؾ طؾك الـبل ﷺ الؼرآن
كؾ طام مرة ،فعرض طؾقف مرتقـ يف العام الذي ُقبض فقف.

()2

ولؽـ اكتبف أيفا إخ إياك وأن يؽقن هؿؽ يف قراءتؽ أن تختؿ الؼرآن طؾك أي وجف كان ٓ :تؼػ
طـد طظاتف ،وٓ تعترب بؿا فقف مـ العرب وٓ تؿتثؾ ما فقف إحؽام.
جاء ٌ
رجؾ إلك طبد اهلل بـ مسعقد ﭬ يسللف مسللة مـ العؾؿ ،فؼال لف طبد اهلل كَلما فلراد هـٰذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )9البخاري  :كتاب اإليؿان ،باب ققام لقؾة الؼدر مـ اإليؿان ،حديث رقؿ ( .)35مس م :كتاب صَلة الؿسافريـ وقصرها ،باب الرتغقـب يف
ققام رمضان وهق الرتاويح ،حديث رقؿ (.)767
( )2البخاري :كتاب فضائؾ الؼرآن ،باب ان جربيؾ يعرض الؼرآن طؾك الـبل ﷺ ،حديث رقؿ (.)4998
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الرجؾ أن يبقـ تؼدمف وحػظف يف الؼرآن وضبطف لف ،فؼال :يا أبا طبد الرحؿـ إين ٕقرأ الؿػصؾ يف ركعة.
الؿػصؾ أي مـ سقرة الحجرات طؾك مصحػ طثؿان ﭬ إلك آخر الـاس مـ سقرة الحجرات أو مـ
سقرة ق إلك آخر الؿصحػ يؼرؤه يف ركعة.
هـذا كفذ الشعر؟ أي تؼرؤه ً
فؼال لف طبد اهلل ممدبا معؾؿا مربقا قال لفً :
هـذا كفذ الشعر ،إن أققاما
يؼرؤون الؼرآن ٓ يجاوز تراققفؿ :ولؽـ إذا وقع يف الؼؾب فرسخ فقف :كػع.
وهذا يدل طؾك أن الـافع يف الؼراءة لقس كثرة الختؿات وٓ كثرة الؿؼروء مـ الؽتاب ،إكؿا الـافع هق
هـذا مثؾ ّ
أن تؽقن الؼراءة ممثرة قال  $كؿا يف رواية اإلمام أحؿدّ :
هذ الشعر أو كثرا مثؾ كثر الدقؾ إكؿا
فصؾ لتػصؾقا .أي أن الؼرآن فصؾ وبقـ وجزئ لتػصؾقا يف قراءتف وتؼػقا طـد طجائبف وتحركقا بف
الؼؾقب.
دخؾ طبد الرحؿـٰـ بـ أبل لقؾك طؾك امرأة مـ السؾػ وهق يؼرأ سقرة هقد يف صريؼف ،فدخؾ طؾقفا
وهق يؼرأ سقرة هقد ،فؾؿا رأتف وسؿعتف يؼرأ سقرة هقد قالت لف :يا طبد الرحؿـٰـ أهؽذا تؼرأ سقرة
هقد؟ واهلل إين فقفا لؿـ ستة أشفر ،تؼرأ سقرة هقد؟ أكؽرت طؾك أحد صَلب العؾؿ هـٰذه الؼراءة التل
خػ هبا لساكف ولؿ يؼػ طـد ما فقفا مـ الؿعاين ،ويتدبر.
ّ
ولذلؽ قال ابـ الؼقؿ  :$فؼراءة آية بتػؽر وتػفؿ خقر مـ قراءة ختؿة بغقر تدبر وتػفؿ ،وأكػع
لؾؼؾب وأدطك إلك حصقل اإليؿان وذوق حَلوة الؼرآن.
فالقاجب طؾقـا -أيفا اإلخقة -أن هنتؿ بػفؿ الؼرآن ،بؿعرفة معاكقف ،بؿا فقف مـ ِ
العظات والعرب ،وٓ
أسفؾ طؾك اإلكسان يف تحصقؾ هـٰذا مـ أن يؼتـل كتابا يبقـ لف معاين الؼرآن ،ويج ّؾل لف ما أشؽؾ طؾقف
فنكف شفر الؼرآن ،إذا أقبؾ طؾقف اإلكسان قراءة وففؿا ُفتح لف فقف مـ الخقر ما ٓ يجده يف غقرهٕ :ن اإلكسان
إذا و ّفر كػسف طؾك الشلء حصؾ مـف ما ٓ يحصؾف يف غقره.
فقا باغل الخقر أقبؾ ويا باغل الش ّر أقصر ،وهلل طتؼاء مـ الـار يف كؾ لقؾة مـ لقالل هـٰذا الشفر ،كسلل
اهلل  ۵مـ فضؾف.
ُ
أيفا اإلخقة الؽرام ّ
رسقل ﷺ خقر إكام يف هـٰذا الشفر
إن مـ فضائؾ إطؿال التل كدب إلقفا
الؿبارك يف شفر رمضان اإلحسان إلك الخؾؼ ،فنن اإلحسان ققٓ وفعَل وطؿَل وجقدا وبرا وكرما هق
هديف صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ ،فالـػقس بسبب ما تشتغؾ بف مـ إطؿال الصالحة مـ الصقام مـ
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الؼقام ،مـ قراءة الؼرآن ،مـ الؿسابؼة يف تحصقؾ الػضائؾ تزكق ،تتخؾص مـ كثقر مـ أسباب آكحراف
صفرت ،وإذا صفرت بذلت الخقر.
مـ أسباب الؼعقد ،وإذا زكت الـػس ُ
فػل «الصحقحقـ» مـ حديث ابـ طباس ﭬ قال :كـان الـبـل ﷺ أجـقد الــاس .هــٰذا هـق هدْ ُيـف
وخؾؼف طؾك وجف العؿقم .وكان أجقد ما يؽقن يف رمضان حـقـ يؾؼـاه جربيـؾ ،وكـان يؾؼـاه كـؾ لقؾـة يف
()1

رمضان فقدارسف الؼرآن ،فؾرسقل اهلل ﷺ حقـ يؾؼاه جربيؾ أجقد بالخقر مـ الريح الؿرسؾة.

وهذا يدل طؾك أثر الؼرآن ،وأن الؼرآن يمثر يف الـػقس ،فنذا كان الؼرآن يمثر يف كػس الـبل ﷺ فقزداد
جق ُده.
صَلحا ،ويف أطؿالـا اسـتؼامة ،ويف كشـاصـا
فقـبغل لـا أن كتلسك بف ،وأن يؽقن الؼرآن ممث ًرا يف أخَلقـا
ً
يف الطاطة زيادة وكثرة ،فنن اإلكسان إذا قرأ الؼرآن وخرج مـف بَل كػ ٍع وٓ زيـادة مــ الخقـر لـؿ يؽــ قـد
حصؾ الؿؼصقد مـ قراءة الؼرآن ،فلحسـقا أيفا اإلخقة وأكثروا مــ اإلحسـان ،ولـقس اإلحسـان ببـذل
ّ
الؿال فؼط بؾ اإلحسان يـتظؿ كؾ صريؼ مـ صرق الرب ،فـنذا طجـزت طــ شـلء مــف ،فـَل تحؼـرن مــ
الؿعروف شقئا ،ولق أن تؾؼك أخاك بقجف صؾؼ ،طامؾ الـاس بؿعامؾة حسـة ،ابذل الخقر لؾــاس ،طـاوهنؿ
فقؿا يحتاجقن إلقف مـ اإلطاكة ،وإذا حصؾ لؽ ذلؽ فلبشر فن ّكؽ طؾك خقر وقد حصـؾت شـقئا مؿـا كـان
الجقد وحسـ إخَلق.
طؾقف الرسقل ﷺ مـ ُ
فقا باغل الخقر أقبؾ ،ويا باغل الشر أقصر ،وهلل طتؼاء مـ الـار وذلؽ كؾ لقؾة ،كسلل اهلل أن كؽقن
مـفؿ.
أيفا اإلخقة الؽرام ،إن مـ أبقاب الخقر ومـ أبقاب الطاطة ،ومؿـا يـبغـل لــا أن كشـتغؾ بـف يف هــٰذا
الشفر يف العؿؾ الصالح ،ما سـف رسقل اهلل ﷺ ،وحافظ طؾقف مـ اطتؽاف ْ
العش ِر إخقر مـ هــٰذا الشـفر
الؿبارك ،فنن الـبل ﷺ داوم طؾك هـٰذه السـّة ،وحافظ طؾقفا.
فػل «الصحقحقـ» مـ حـديث طائشـة زوج الـبـل ﷺ قالـت :كـان رسـقل اهلل ﷺ يعتؽـػ العشـر
إواخر مـ رمضان حتك تقفاه اهلل ،ثؿ اطتؽػ أزواجف مـ بعده )2(.فاحرصقا طؾك هـٰذه العبادة التل هـل
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )9البخاري  :كتاب فضائؾ الؼرآن ،باب ان جربيؾ يعرض الؼرآن طؾك الـبل ﷺ ،حديث رقؿ ( .)4997مس م :كتـاب الػضـائؾ :بـاب كـان
الـبل ﷺ أجقد الـاس بالخقر مـ الرسح الؿرسؾة ،حديث رقؿ (.)2378
( )2البخاري :كتاب آطتؽاف ،باب آطتؽاف يف أواخر آطتؽاف يف الؿساجد كؾفا .حديث رقؿ ( .)2726مس م :كتاب آطتؽـاف ،بـاب
اطتؽاف العشر إواخر مـ رمضان ،حديث رقؿ (.)9972
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سبب لحصقل فضؾ لقؾة الؼدر ،فنن الـبل ﷺ إكؿا اطتؽػ العشر إواخر صال ًبا لؾقؾة الؼدر ولـذلؽ كـان
ٌ
يجتفد يف العشر إخقر مـ هـٰذا الشفر ما ٓ يجتفد يف غقره.
وآطتؽاف لقس البؼاء يف الؿسجد طؾك أي وجـف ،إكؿـا هـق بؼـا ٌء مخصـقص ،وهـق بؼـاء يؾـزم فقـف
اإلكسان الؿسجد تعبدً ا هلل  ۵وصاطة وصؾ ًبا لرفعة الدرجات والرفعة يف الدار أخرة ،وهذا يعــل أن ٓ
يػقت طؾقف هـٰذه الػضائؾ ،فاشتغال الـاس بؽثـرة الؽـَلم والؿخالطـة والـذهاب
يشتغؾ اإلكسان بؽؾ ما ّ
والؿجلء يف الؿساجد ،هـٰذا مؿا يـايف مؼصقد آطتؽاف ،ومؿـا ٓ يحصـؾ بـف الػضـؾ الؿرتـب طؾقـف،
فاحرصقا طؾك أن يؽقن اطتؽافؽؿ اطتؽا ًفـا يحصـؾ بـف الؿؼصـقد ،وهـق زكـاء إخـَلق وآجتفـاد يف
الطاطة ،والتؼرب وآستزادة مـ زاد التؼقى.
فقا باغل الخقر أقبؾ ويا باغل الشر أقصر ،وهلل ُطتؼاء مـ الـار وذلؽ كؾ لقؾة مـ لقالل هـٰذا الشفر،
كسلل اهلل أن كؽقن مـفؿ.
أيفا اإلخقة إن مؿا يـبغل لؾؿممـ أن يجتفد فقف ،وأن يعؿؾ وقتف فقف ،هق تؾؽ العبادة التل ذكرها اهلل

َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ر ُ
كهُ
يف ثـايا آيات الصقام ،فنن اهلل جؾ وطَل ذكر فرضقة الصقام بؼقلف تعالك﴿ :يأيُ ٱذِني ااوٌِا كجِب عني
ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ ر ُ ر َ َ َّ ُ ر َ َّ ُ َ
لَع َّٱذ َ
ِن [﴾١٨٣البؼرة] ،ثؿ بقـ أحؽامف ويف ثـايا هـٰذه إحؽام،
ِني وِي قبن ِكه معنكه تجق
ٱلصي م كى كجِب
ِ
َ َ َ َرَ ر َ ُ ْ َرُر ُ ْ
َ ّ َ ّ َ
َ َ ََ َ
ُ ُ َ ر ََ
َّ
َ
ِ
ِيبِا ِِل وِلؤوٌِِا ِِب
جيب دعِة ٱلاع إِذا دَع ِنِۖ فنيصج ِ
قال اهلل جؾ وطَلِ ﴿ :إَوذا شألَ عِب دِي ع ِّن فإ ِ ِّن قرِيبٰۖ أ ِ
َ َ َّ ُ ر َ ر ُ ُ َ
ون [﴾١٨٦البقرة] ،وهذا يدل طؾك أن مـ خصائص الصقام أن يجتفد اإلكسان يف الدطاء ،فنن
معنُه نرشد

ذكر الدطاء يف ثـايا آيات الصقام يدل طؾك طظقؿ شلكف ،وأكف مـ مقاصـ اإلجابة ،وقد جاء يف ذلؽ حديث
فقف بعض القهـ لؽـف يعتضد بؿثؾ هـٰذه اإلشارة التل تضؿـتفا آيات الصقام ،وقد قال الـبل ﷺ« :إن
ل صائم دعوة ال ترد»( ،)1وقد طؿؾ بذلؽ سؾػ إمة ومـ الصحابة ﭫ فؽاكقا يجتفدون يف الدطاء يف
الػطر ،كؿا ورد ذلؽ طـ ابـ طؿر وغقره رضل اهلل طـ الجؿقع.
فاجتفدوا -أيفا إخقة -يف الدطاء يف هـٰذا الشفر :فنكـف قـد وجـف الـبـل ﷺ إلـك الـدطاء يف أشـرف
أوقات هـٰذا الشفر يف لقؾة الؼدر ،فسللتف طائشة كؿا يف الرتمذي وغقره :ما أققل إذا طؾؿـت لقؾـة الؼـدر أو

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )9ابن ماجه  :كتاب الصقام ،باب ما يف الصائؿ ٓ ترد دطقتف .حديث رقؿ ( ،)9753قال إلباين :ضعقػ.
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وافؼت لقؾة الؼدر؟ قال« :قولي :ال ّٰ هم إىك عدو تحب العدو ياعف عنفي»( ،)1فقجففـا ﷺ إلـك السـمال
والدطاء وهذا يدل طؾك أن الدطاء يف هـٰذا الشفر لف مـ الخاصقة ما لقس لغقره ،فقـبغل لؾؿممـ أن يجتفـد
فقف وأن ُيعؿؾ كػسف يف آستؽثار مـفٓ ،سقؿا يف مقاصـ اإلجابة كإسحار ،وبقـ إذان واإلقامة ،وأدبـار
الصؾقات الؿؽتقبة والؿسـقكة.
إن مؿا يجتفد فقف اإلكسان يف هـٰذا الشفر ويعؿؾ أطضاءه وبدكف فقف ،رغبة فقؿا طـد اهلل جؾ وطَل
آجتفاد يف العؿرة ،إن تقسرت لف وتؿؽـ مـفا ،فنن الـبل ﷺ قال إلحدى كساء إكصار تخؾػت طـف يف
طذرا قال« :عمرة يف رمضان تع ل حجة» قال يف رواية البخاري« :تقضي حجة أو
حجة القدام وأبدت ً
حجة معي» )2( :أي تعدل حجة معف صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ ،فقـبغل لؿـ استطام أن يرحؾ إلك
البقت الحرام يف طؿرة يحؼؼ هبا هـٰذه السـّة ففـٰذا مـ الخقر وأن ٓ يػقت ذلؽ طؾك كػسف.
لؽـ هؾ مـ لقازم العؿرة أن يصرف إمقال الطائؾة وأن يؿضل إوقات الطقيؾة يف مؽة؟ الجقاب:
ٓ ،إكؿا يحصؾ هـٰذا الػضؾ بؿجرد الػراغ مـ العؿرة مـ الطقاف والسعل والتؼصقر ،ثؿ بعد ذلؽ يرجع
إلك بؾده ،وهذا خقر مـ أن يؿؽث هـاك يزحؿ الـاس ،وقد ٓ يحصؾ لف الؿؼصقد مـ سؽقن الؼؾب
وخشقطف لؽثرة العالؿ وكثرة الجائقـ إلك تؾؽ البؼعة الؿطفرة البؼعة التل اصطػاها اهلل جؾ وطَل
وجعؾفا أحب البؼام إلقف ،فنذا فرغ اإلكسان مـ طؿرتف ،رجع إلك بؾده واشتغؾ بؿا فقفا مـ الخقر دون أن
يَلزم أو يجاور ،وإن بؼل فإمر يف هـٰذا واسع :لؽـ يـبغل لف أن ٓ يؽقن بؼاؤه يف تؾؽ البؼعة وجؾقسف
يف ذلؽ الؿؽان الؿبارك سببا لتضققع القاجبات كالؼقام طؾك إهؾ وإسرة وإوٓد وما أشبف ذلؽ ،فنن
مـ الـاس مـ يذهب إلك ذلؽ الؿؽان الطاهر ،ويغػؾ طـ ما أوجبف اهلل طؾقف مـ صقاكة إوٓد والؼقام
بحؼفؿ ورطايتفؿ :بؾ بعضفؿ قد يصطحب أوٓده ويضقعفؿ يف ذلؽ الؿؽان.
كسلل اهلل گ أن يرزقـا وإياكؿ الرب والتؼقى.
أيفا اإلخقة الؽرام :هـٰذه بعض الؾؿحات طؾك بعض إطؿال التل تؽقن يف ذلؽ الؿقسؿ الؽريؿ،
فطقبك لؿـ كاكت التؼقى بضاطتف يف شفره وبحبؾ اهلل معتصؿا.
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السـؿقات
أيفا اإلخقة إكـل أكبفؽؿ إلك أكف ٓ مؽان لرتيث وٓ لتلخقر يف الؿسارطة إلك جــة طرضـفا
ٰ

ْ َ
وإرض ،فالؾقؾ والـفار مطقتان تحثان السقر إلك الؿـايا وأجال ،وقد قال اهلل جؾ وطَلَ ﴿ :و َشا رِ ُع ِٓا إِِل
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َّ ّ ُ
َر َ ّ
ت ل رِن ُى َّجق َ
ك ر
ااني [﴾١٣٣آل طؿــران] ،قــال اهلل جــؾ
ااه َو َج ٌَّاا ضة عر ااُ ٱلصااََٰٰت وٱَُ أعِااد
ِ
وغ ِفاار وِااي رب ِ
َّ ٓ ر َ
َ
َ َ
ُ َّ ر َّ َ َ َ ْ َّ
َ ُ ٓ ْ َ َ ر َ ّ َّ ّ ُ
ك ره َو َج ٌَّ ضة َع رر ُ َُ ك َع رر ِ
او ٌُِا بِٱَّللِ َو ُر ُشنٍِِۚۦ ذل َِ
ٱلص َى اِ َوٱَُ ِ أعِدت ل َِّلِني ا
وطَل﴿ :ش بِقِا إِِل وغفِر وِي رب ِ
ر
َ َ َ ٓ ُ َ َّ ُ ُ ر
َ ر ُ َّ ر
ٱَّلل ذو ٱم َف رض ِل ٱم َع ِظي ِه [﴾٢١الحديد.]29:
فضل ٱَّللِ نُؤتِيٍِ وي يش ا ۚ و

ال ّٰؾ ُفؿ أطـا طؾك الطاطة واإلحسان ،ووفؼـا إلك ما تحب وترضك مـ إققال وإطؿال.

ال ّٰؾ ُفؿ استعؿؾـا فقؿا تحب وترضك ،واجعؾـا مؿـ يبؾغ هـٰذا الشفر الؿبارك ويستزيد فقف مـ الطاطات
واإلحسان.
ال ّٰؾ ُفؿ إكا كسللؽ أن تجعؾف شفر خقر ،وبركة ،وكصر وطز ٕمة اإلسَلم.
وصؾك اهلل وس ّؾؿ طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.


