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إن احلمدهلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال  

وأشهد أن حممًدا عبده  مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 

 . ورسوله

 أما بعد: 

َدٰى َواْلُفْرَقاِن  َن اْْلُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  قال تعاىل: )) َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت مِّ

ة   ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعََلٰ َسَفٍر َفِعدَّ اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم اْلُيْْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْْسَ  الشَّ ْن َأيَّ مِّ

وا اهللََّ َعََلٰ َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ((. سورة البقرة ) ُ َة َولُِتَكِّبِّ  (.185َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

األجور، ولكنهم حيتاجون إىل تدبٍر وإعادة فهم   القرآن الذي يقبل عليه الصائمون يف رمضان طمًعا يف

 .حلقائق مسلمة ال شية فيها وهي مذكورة يف كتاب اهلل عز وجل 

إن كانت السنة النبوية تضبط سلوك العبد، فإن املفاهيم القرآنية تضبط فهمه، ونحن بحاجة لكتاب ربنا 

لامء واْلواء والطعام وأشد، ومن أكِّب نعم اهلل علينا أن جعل معجزة نبينا صَل اهلل عليه وسلم لحاجتنا ك

 باقية بيننا. 

َلَقْد َأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم كَِتاًبا فِيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَل     بداية، ثم عماًل مآاًل، قال تعاىل: ))ولكننا نعرض عن كتاب ربنا فهاًم 

 . (10ألنبياء )َتْعِقُلوَن (( سورة ا

 كيف حتيا األمم؟  

 كيف متوت األمم؟  

 ما هي وسائل النهضة باألمم؟ 

واملسلمون يقرأون وال يفهمون،   ،واسع يف القرآن تأصياًل وتطبيًقا عَل جمموعة من األممالحب هذا جمال 

ا دماء  أحداث، سالت فيهمن بل كثري منهم له تفكري وله مواقف وزنة باألحداث واألشخاص وملا جيري 



واألمة لألسف كثري ممن يقبل عَل القرآن ال يفهم ماذا جيري من  ، وارهقت فيها أرواح وهتكت أعراض 

 القرآن.  

من املسلامت عند أئمة اْلداة أن يف ديننا ما فيه غنية وكفاية إىل قيام الساعة، يف كل ما يمكن أن حيدث، ألن  

 . قبل علم اهلل عز وجل علم يشمل املايض والواقع واملست

ومن رمحة اهلل بنا أن بني لنا أصول األشياء، فاألصول  املوجودة يف كتاب ربنا تكفينا وتغنينا، وأنا أقصد  

 .، فالسنة من كتاب اهلل-الوحي ما جاء يف القرآن وما جاء يف السنة-بكتاب ربنا، 

 القضاء إىل أيب موسى فقد أطال اإلمام ابن القيم يف كتابه البديع إعالم املوقعني يف رشح رسالة عمر يف

 .، فأطال يف تفصيل أن كتاب اهلل عز وجل هو القرآن والسنة((عليكم يف كتاب اهلل)) األشعري قال: 

بل اآلثار النبوية تشملها أيضا، ذكر اآلبري يف كتابه مناقب الشافعي، أن اإلمام حممد بن إدريس رمحه اهلل  

وعن حمدثها أيب  ،عاملًا، أخذ من مفتيها مسلم بن خالد الزنجيبعد أن خرج من مكة طالًبا فرجع إليها 

حد عن أوقال سلوين وال يسألني  ،فلام رجع إماًما جلس يف بيت اهلل احلرام، حممد اْلاليل سفيان ابن عيينة 

 .يشء إال أجبته بكتاب اهلل

 اجلواب من كتاب اهلل تعاىل؟  نا حمرم فام هو أو -حرشة -ا فقام إليه رجل حمرم وقال يا إمام لقد دست زنبور

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا : )فحمد اهلل تعاىل وقرأ قول اهلل تعاىل عزوجل  سورة   (()َوَما آَتاُكُم الرَّ

عليكم بسنتي وسنة  )) وفيه قول الرسول صَل اهلل عليه وسلم : العرباض، ثم أسند حديث  (،7احلرش )

املحدث :  ، الراوي : العرباض بن سارية، ((اخللفاء املهديني الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد

ثم أسند ، خالصة حكم املحدث : صحيح ، 2/146الصفحة أو الرقم: ، املصدر : نخب االفكار، العيني

ال يشء عليك، فقال   نه داس زنبورا وهو حمرم، فقال له عمر :أ اىل عنه سأله رجاًل ن عمر ريض اهلل تعأ

 اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل هذا جوايب من كتاب اهلل.



 هذا الفهم للدين، هذا فهم فيه ومضات واشارات قويات يف كتاب اهلل عزوجل. 

ونحن نتلو ونسمع كالم اهلل عزوجل  ،ماسة يف مثل هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن ةوبالتايل نحن بحاج

وأن نتأمل وأن تستقر يف قلوبنا وعقولنا احلقائق املذكورة يف كتاب ربنا عزوجل، وأن هذه ، أن نتدبره 

جهة أيًا   والذي ينبغي أن نقرأه أن املذكور بالقرآن سنن ال تتخلف وال يقوى أحد أو أي ،احلقائق سنن

وال يمكن لألعالم مهام برق ومهام زخرف ومهام خدع، أن ينسخ حقائق مذكورة يف ، كانت أن تعطلها 

تضيع عن طلبة العلم ا أحيانً سف لألالعاصفات  والفتنوهذه احلقائق يف األوقات العصيبات  ،كتاب اهلل

 باهلل.  ال إىل اهلل املشتكى وال حول وال قوة وإعن غريهم،  فضالً 

 . قرآن ذكرال

ُه َلِذْكر  لََّك َولَِقْوِمَك ) )قال تعاىل:   (. 44، سورة الزخرف )( ( ُتْسَأُلونَ  َوَسْوَف َوإِنَّ

 . فذكرنا يف كتاب ربنا جل يف عاله

ملا كنت أقرأ   ،وكنت اقرأ عليه ختمة  (سمورسعيد )الشيخ سمعت شيخنا  نصف قرن،ىل آخر إلو نظرنا 

ما من تايل للقرآن يف   :سمعته يقول يف ذلك الزمان  ،والتجويد بعد منتصف السبعينياتحكام التالوة أعليه 

بني أو حفيدي، وهو إن شاء اهلل يف صحيفة عميل، خالل مخسني سنة انترشت أال وهو إردن وفلسطني األ

حسنت يف ترنيمه وأن آلسن النطق باحلروف واملخارج وأقامت حروف القراألمراكز القرآن اتقنت 

 تقومن أ قليل ب ضعفهاو أيف سنوات يف مثلها  ، فهل يمكن لألمةويده وتعليمه وأقامت مؤسساتوجت

التي ختص  ةوالرتكيز عَل السنن القرآني  ،تفسري القرآنوتدبر القرآن يف فهم القرآن ووتكثر أفراد  مؤسسات 

 كيف حتيا هذه األمم وكيف متوت. أن نعلم ونعرفاألمم واملجتمعات و

 . هذا الزمان جيب الرتكيز عليها وجيب الوقوف عندهااها كلمتي هذه عدة قضايا قرآنية مهمة أرأذكر يف 

 ابدأ بام بعث به النبي صَل اهلل عليه وسلم؟ 



النبي صَل اهلل عليه وسلم بعث وبني اهلل بعثته وبم بعث قبل أن خيلق، فذكر لنا ربنا يف سورة البقرة عَل 

ُمُهُم اْلكَِتاَب ) وله :)لسان نبيه ابراهيم يف دعائه ق نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسواًل مِّ َربَّ

يِهْم  ْكَمَة َوُيَزكِّ كِيمُ  اْلَعِزيزُ  َأنَت   إِنََّك َواحْلِ ويف مسند أمحد أن النبي صَل اهلل عليه (، 126سورة البقرة )(، ( احْلَ

( واللفظ له، وابن حبان 17150التخريج : أخرجه أمحد )  .(( دعوة أيب إبراهيم أنا )) وسلم كان يقول : 

 .  (629( )18/252(، والطِّباين )6404)

فيا أهيا الشباب ويا أهيا احلرس عَل دين اهلل ملاذا الضياع والشتات والتفرق يمنة ويْسة والضياع باألحزاب  

 يف رساب.  أحزاب ينفخوأن تقع يف فخاخ ورشاك سمسار 

ال إكبري فال يمكن أن حيقق العلم  نوالعلم دخل فيه دخ ،النبي صَل اهلل عليه وسلم بعث يعلم ويزكي

 -رمحه-األلباين ال يمكن أن حتقق إال برتبية، فمنهج التصفية والرتبية الذي رفعه شيخنا والتزكية  ،تصفيةب

  ،يزكيهم، فاألمر واضح جيل وبنيليعلمهم ولهو يف حقيقة أمره  و، ْلذه األمة   شعار اإلصالح هو اهلل

والشبهة حتتاج لعلم والشهوة   اإلنسان كام يف القرآن املرض الشبهة والشهوة، عَل يدخل والفساد الذي 

حتتاج لتزكية، فاخلري كله الذي يغلق باب الرش كله إنام هو تطبيق اليشء الذي بعث به النبي صَل اهلل عليه 

 وسلم. 

 .  ارتاح كثريًا ورسم له هدفه وعلم بم ينشغل وفهمها هذه مسألة قرانية مهمة من تأملها 

صوله مذكورة يف القرآن، كل خري وكل رش  أانتقل ليشء آخر يف القرآن ما يسمى بالربيع العريب وهو 

 القرآن.  صوْلام مذكورة يف أ

 ننادي؟ نحن بم 

 بتغيري؟ م أنحن ننادي بإصالح 

 تغيري.  الالربيع يريد 



 الدعاة بم ينادون؟ 

 بإصالح.  

 هل هناك فرق بينها؟ 

 .الفرق كبري 

ن حيفظه أاألردن املحروس اسأل اهلل  ناولعيل حرضت يف هذه اجلزئية حمارضات مطولة يف عدة أماكن يف بلد

الصحة، فالصحيح فنعمة األمن اشبه ما تكون بنعمة ، علينا النعمة التي نحن فيها يديم ن وأن حيفظ أمنه أو

فالذي يرتع باألمن ال يشعر هبذه   ،لكن املريض هو الذي يعرف قيمة الصحة  ،السليم ال يشعر هبذه النعمة

 النعمة لكن من فقدها هو من يشعر هبا.

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت  )فالقرآن يريد اإلصالح، ) اهللََّ اَل إِنَّ  )والتغيري، ) ،(88سورة هود ) ((إِْن ُأِريُد إاِلَّ اإْلِ

وا َما بَِأنُفِسِهْم  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّٰى ُيَغريِّ م َوَما  َلهُ  َمَردَّ  َفاَل  ُسوًءا بَِقْومٍ  اهللَُّ َأَرادَ  َوإَِذاُيَغريِّ ن َْلُ (( .   َوالٍ  ِمن ُدونِهِ  مِّ

 (. 11)سورة الرعد : 

 .التغري لألحسن هو اإلصالح

 التغري قد يكون العكس. 

وا َما بَِأنُفِسِهْم )) قال تعاىل:  ُ ْعَمًة َأْنَعَمَها َعََلٰ َقْوٍم َحتَّٰى ُيَغريِّ ا نِّ ً لَِك بَِأنَّ اهللََّ ََلْ َيُك ُمَغريِّ  (( َعلِيم   َسِميع   اهللََّ َوَأنَّ َذٰ

 (. 53سورة األنفال )

 والغفلة.    فقد تتغريالنعمة باملعصية

 ولذا من احلقائق القرأنية املهمة أنه مايقع بالء يف األمة إال بذنب، ومايرفع بالء إال بتوبة. 

اًء َغَدًقا ))قال تعاىل:   ( .16سورة اجلن )((، َوَأن لَِّو اْسَتَقاُموا َعََل الطَِّريَقِة أَلَْسَقْينَاُهم مَّ



ُبوا  َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرٰى آَمنُوا َوا)) قال تعاىل:  اَمِء َواأْلَْرِض َوَلٰكِن َكذَّ َن السَّ َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ تَّ

 .  (96سورة األعراف ) ((َفَأَخْذَناُهم باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن 

بتشديد التاء،   (لفّتحنا عليهم)ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفّتحنا عليهم، قرأها : ية ابن عامر يقرأ اآل

 ا. فالفتح غزير وغزير جًد 

 . فّتحنا :ويف قراءة أخرى قال، فتحنا  :نزلنا،  قال : تأمل معي ما قال 

 يعني هي لك عند اهلل. : فتحنا 

 . جاء الفتح ،غفلتك عدم إيامنك عدم تقواك، هي التي حجبتها، فإذا حصل اإليامن والتقوى نزلت 

 . َبَرَكاٍت قال: 

 . املنفعة وزبدهتا التي التبعة فيها يف األخرة، والِّبكة هي صفوةوالِّبكة هي مجاع اخلري، وهي 

اَمِء َواأْلَْرضِ : ))  قال  َن السَّ  ((. َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ

فالتقوى واإليامن هي سبب كل خري يكون يف األمة، والغفلة واملعصية واإلعراض والتكذيب هو سبب كل  

 .رش

 .وهلل سنن

ينبغي أن نركز عَل هذه السنن هلل عزوجل فيها سواء يف األيات التي أطلقت واأليات التي قرأنا القرأن إن 

 .مثل اهلل هبا عَل بعض أقوام

ْزِق  ِمن ُكُلوا  َوِشاَملٍ  َيِمنيٍ  َعن َجنََّتانِ َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ يِف َمْسَكنِِهْم آَية  )) قال تعاىل:    َبْلَدة   َلهُ  َواْشُكُروا َربُِّكمْ  رِّ

 . (15)(( . سورة سبأ  َغُفور   َوَرب   َطيَِّبة  



ية جنتان، والقراءة هذه تفيد أن كل بيت من بيوتات  آ (مساكنهم)يف قراءة سمعية متواترة، لقد كان لسبأ يف 

هذه اجلنان كان الرجل إذا : سبأ، يف كل بيت جنتان، يف كل بيت عن يمينيه جنة وعن شامله جنة، قالوا 

نديل عَل رأسه وطاف حوْلا امتألت من الفاكهة من غري قطف بالبنان والهز يف لألغصان،  وضع الز

بسبب كثرة اخلريات يف هذا اجلنان وكان الغريب إذا دخل قوم سبأ وعليه القمل واحلرشات ماتت لعليل 

 . هوائها 

 كلوا من هذه النعمة واشكروها.  ، اشكروا هذه النعمة  ((:َلهُ   َواْشُكُروا)) واملطلوب 

 ((.   َفَأْعَرُضواتعاىل: ))تأمل معي اآلية قال 

  . اآليات العجيبة أن اهلل عزوجل ما قال فكفروا

)) قال (( ية األوىل )) ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء واألرض يف اآل

وإنام العذاب ، ويف هذا إشارة إىل أن العذاب ال يكون بالكفر فقط، ((َفَأْعَرُضوا)) (( هنا قال   ولكن كذبوا

ا أو ا كليً ا جزئيا أو بالتكذيب سواء كان تكذيبً ا أو إعراًض ا كليً يكون بمجرد اإلعراض سواء كان إعراًض 

 .ا ا جزئيً كان تكذيبً 

هذه املادة التي يرسلها اهلل  التي  (، 16(( سورة سبأ )َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم  َفَأْعَرُضواتعاىل: )) قال 

ا،  ا، قد يرسل سبحانه وتعاىل رحيً فيها العقوبة ختتلف من جيل إىل جيل، ختتلف من بلد لبلد، قد يرسل هيودً 

ا هذه كلها ا أو أجسامً ت أعراًض ا، فهذه كلها سواء كانا، قد يرسل خوفً ا، قد يرسل جوعً قد يرسل عدوً 

 عزو وجل.  جند هلل

   قال تعاىل: 

ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِ ))  ْطَمئِنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّ َب اهللَُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة مُّ َأْنُعِم اهللَِّ َفَأَذاَقَها اهللَُّ َورَضَ

ْوِف  وِع َواخْلَ  (. 112سورة النحل ) .((باَِم َكاُنوا َيْصنَُعوَن  لَِباَس اجْلُ



 . فكفرت بأنعم اهلل(( )) قال

 . ليس الكفر الكيل الكفر األكِّب 

 ((. فأذاقها اهلل لباس اجلوع واخلوف : )) قال 

 .ا فأول العقوبة حرمان الرغد والسعة يف الرزقهذه سنة من سنن اهلل أن  اهلل إن عاقب قومً 

مع أن اجلوع ليس فيه أكل  ،عِّب عن اجلوع بالذوق ،  ا اجلوع تذوقه األمة ذوقً  (،لباس اجلوعفأذاقها اهلل ))

فإن بعد اجلوع   ،فإذا بقيت األمة الهية معرضة وذاقت اجلوع والشدة وَل ترجع، ((وقال بعدها ))واخلوف 

 .  فتحرم األمن ((أذاقها اهلل لباس اجلوع واخلوف )) الذي ينتظرها أن تذوق اخلوف 

  هذه بعض مفاهيم أحببت أن أذكر إخواين هبا وهم يقرأون كتاب اهلل عزوجل.

أن تقرأ القليل بفهم  ، وال تسأل ماذا تقرأ يف هذه املدة ، تقرأ كتاب اهلل عزوجل، خصص للقرآن مدة  توأن

ن لكن بال شك أ، و دون فهم مأجورأمع أن الذي يقرأ بفهم  وتدبر، خري من أن تقرأ الكثري دون فهم،

إال أن يكون ، واإلنسان ال يتدبر القرآن إال  بعد أن يتقن جمموعة من العلوم ، قراءة القرآن حتتاج منا التدبر

 :  له قلب سليم الذي قال اهلل عز وجل فيه

 (. 89-88سورة الشعراء )(( َيْوَم اَل َينَفُع َمال  َواَل َبنُوَن إاِلَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ ))

الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، السليم بالتوحيد ، السليم من الرشك  أهل التفسري : القلب السليم قال

 ،امليلء بالتوحيد السليم من البدعة املليئ  بالسنة السليم من املعصية امليلء بالطاعة هذا هو القلب السليم

هذا القلب الذي ينفع صاحبه يوم  ،  ةنوار السنة وأنوار الطاعأنوار التوحيد وأالقلب السليم جتتمع فيه 

 .هو الذي يتدبر القرآن وهو الذي يفهم القرآن الكريم ، القيامة هذا القلب  

ا قال تعاىل: ))   . (24) (( سورة حممد َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعََلٰ ُقُلوٍب َأْقَفاُْلَ

 . فعال العربأأقفال 



ومجع القّلة من ثالث  ، فل قمجع قّلة مفردها ، فال أقفعال مجع ، أمجع قلة  ، وزن قلة ، عال أف العرب عندها 

 ىل تسعة.  إ

نسان الذي يقرأ القرآن وال يفهم ماذا يقرأ القرآن عليه أن يرجع حلياة قلبه إلنعاش قلبه من جديد وعليه  اإل

فعدم تدبر ،ا ينتفع فيه من القرآن قيقً ا رن يتذلل هلل عز وجل أن يرزقه قلبً أن يشكو يف دعائه قلبه لربه وأ

،  مام أنوار القرآن أغالق أقفال جتعل هذا القلب حمكم اإلة ىل تسعإالقرآن كأن عَل القرآن من ثالث 

قبال بعض اخللق عَل القرآن يف إرسار أهذا من ، وبالتايل الشفتان تتحركان وتقرآن والقلب ال يتأثر 

بعد رمضان بعض الناس نسأل اهلل الرمحه ال يعرف ، ة عن القرآن رمضان ثم بعد رمضان االعراض بالكلي

 اهلل عز وجل وال يعرف أوامر اهلل سبحانه وتعاىل إال يف رمضان.  

 : ا ونجعل فيه عدة حماور املحور األول  بيانيً ن نصنع رساًم ألو ختيلنا 

 . يام رمضان أول عرش ، أالثلث األول من رمضان

 ؟البياينكيف يكون الرسم 

 .يكون كبريا واألعداد كثرية  

 . ا ثم الثلث الثاين من رمضان يقل يقل كثريً 

 .عرشين الوابع سالثم الثلث الثالث من رمضان ليلة 

املفهوم اخلطأ عند كثري من الناس يعتقدون قدر ليلة سبعة وعرشين ويعبد اهلل عز وجل ليلة السابع 

ا وبيده سهم ويرمي هذا اْلدف ويأخذ هذه هدف يقنص قنًص ن ليلة القدر عبارة عن أوالعرشين ويظن 

  ، ليلة السابع والعرشين عرشينالوابع سالليلة حصلنا مر خالص نتهى األأجر هذه الليلة وأالليلة ويأخذ 

عداد السحور ويف إوأئمة املساجد يتعبون يف ، عداد يف بيوت اهلل عز وجل مثل اجلمعة ولعّله زيادة أتكون 

مع أنه قد ثبت يف صحيح مسلم بسنده اىل زر بن حبيش قال قيل اليب ابن ، اب ْلذه الليلة لف حسأحساب 



ليايل ال يقوم  ذيدرك ليلة القدر، يعني عند ابن مسعود الأكعب ان ابن مسعود يقول من أقام ليايل السنة 

 ؟ يب أدراك ما أوما .القدر درك ليلةأقام ليايل السنة فقد أمن : ابن مسعود يقول ، القدر  ةالسنة حيرم من ليل

 .يب ريض اهلل أىل إسانيد متصلة األ، ف يب أ ىل إا تعود بركة قراءة القرآن بني املسلمني مجيعً 

 بن مسعود يقول : من أقام لياىل السنه فقد أدرك ليلة القدر . ا

َثنَا  اِزيُّ ، َحدَّ ُد ْبُن ِمْهَراَن الرَّ َثنَا حُمَمَّ َثنِي َعْبَدُة ، َعْن احلديث :  ))َحدَّ َثنَا اأْلَْوَزاِعيُّ ، َحدَّ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم ، َحدَّ

نََة َأَصاَب َلْيَلَة  ِزرٍّ ، َقاَل : َسِمْعُت ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب ، َيُقوُل : َوقِيَل َلُه إِنَّ َعْبَد اهللَِّ ْبَن َمْسُعوٍد ، َيُقوُل : َمْن قَ  اَم السَّ

َا َلِفي َرَمَضاَن ، حَيْلُِف َما َيْسَتْثنِي ، َوَواهللَِّ إيِنِّ اْلَقْدِر ، َفَقا  أَلَْعَلُم َأيُّ َلْيَلٍة َل ُأيَب  : َواهللَِّ الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو ، إَِنَّ

َم بِقِ  ا َرُسوُل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ْيَلُة الَّتِي َأَمَرَنا هِبَ يَن ، ِهَي ، ِهَي اللَّ َياِمَها ، ِهَي َلْيَلُة َصبِيَحِة َسْبٍع َوِعرْشِ

ا((  ْمُس يِف َصبِيَحِة َيْوِمَها َبْيَضاَء اَل ُشَعاَع َْلَ ا َأْن َتْطُلَع الشَّ  مسلم. 1324َوَأَماَرهُتَ

 ليلة القدر منِْزله ، اهلل ال يمتن هبا عَل أي إنسان من الناس .

 ! فاألسانيد متصلة إىل ُأيَبّ  ، بركة قراءة القرآن بني املسلمني مجيعا تعود إىل ُأيَبّ فقال ُأيَبْ وما أدراك ما ُأيَبّ

 ريض اهلل عنه . 

يف صحيح مسلم يقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك القرآن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول أليَُبّ : إن اهلل أمرين أن 

 يَب  بن كعب ! أقرأ عليك القرآن ، فقال ُأيَبّ : وساّمين ! قال إقرأ عَل أُ 

 قال )النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( : و ساّمك. 

.  فبكى ُأيَب 

َثنَا َقَتاَدُة ، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ، َأنَّ رَ  ام  ، َحدَّ َثنَا ََهَّ اُب ْبُن َخالٍِد ، َحدَّ َثنَا َهدَّ ُسوَل اهللَِّ َصَلَّ اهللَُّ  احلديث : ) َحدَّ

َك يِل ، َقاَل : َفَج َعَلْيِه َوَسلََّم ، َقاَل أِليَُبٍّ :   يِن َلَك ؟ َقاَل : اهللَُّ َسامَّ َعَل  إِنَّ اهللََّ َأَمَريِن َأْن َأْقَرَأ َعَليَْك ، َقاَل : آهللَُّ َسامَّ

 مسلم. 1383ُأيَب  َيْبكِي ( 



 . ةبمعصي ،فليلة القدر ليلة حُيْرمها العبد بذنب 

 .ةسنإىل جماهدة طوال أيام ال، وليلة القدر حتتاج إىل ِجد 

 ليست ليلة القدر ساعات ُتقيض يف بيوت اهلل فقط ثم غفلة و إعراض عن دين اهلل عز وجل .  

 فعدم تدبر القرآن يولد كثري من املشاكل. 

 كان ُأيَبّ يقول: واهلل إنه يعلم إَنا يف العرش األواخر من رمضان .

 . لكن هذا ال يمنع هذا

 .دأرى اخلالف بينهام خالف تنّوع و ليس خالف تضا

 اخلالف بني ُأيَبّ و إبن مسعود يف هذه احلادثة و النازلة ليس خالف َتَضاد و إنام هو خالف تنوع.

 بن مسعود إنام يريد أن يقرر يشء و ُأيَب  ريض اهلل تعاىل عنه قرر يشء آخر وكل منهام كّمل اآلخر .ا 

هبا املتكلم و السامع و أرجو اهلل عز هذه خاطرة خطرت بالبال عَل إستعجال أرجو أن ينفع اهلل عز وجل 

 وجل أن ينفعنا هبذا اإلجتامع .

 هذا وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني و صل اهلل و سلم و بارك عَل نبينا حممد.
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