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إن احلمدهلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال 

 .عبده ورسولو شريك لو، وأشهد أن زلمًدا

 أما بعد:

َن اذْلَُدٰى َواْلُفْرقَاِن  قال تعاىل: )) َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِّلنَّاِس َوبَ يَِّناٍت مِّ
مٍ  ْن َأَّيَّ ٌة مِّ ْهَر فَ ْلَيُصْمُو َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ ُ  َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ ُأَخَر يُرِيُد اَّللَّ

َ َعَلٰى َما َىَداُكْم َوَلعَ  ُوا اَّللَّ َة َولُِتَكّبِّ لَُّكْم ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
 (.185َتْشُكُروَن ((. سورة البقرة )

زنتاجون إىل تدبٍر األجور، ولكنهم  القرآن الذي يقبل عليو الصائمون يف رمضان طمًعا يف
 .وإعادة فهم حلقائق مسلمة ال شية فيها وىي مذكورة يف كتاب هللا عز وجل

إن كانت السنة النبوية تضبط سلوك العبد، فإن ادلفاىيم القرآنية تضبط فهمو، وحنن حباجة 
لماء واذلواء والطعام وأشد، ومن أكّب نعم هللا علينا أن جعل معجزة لحاجتنا كلكتاب ربنا  

ا بداية، مث عماًل ولكننا نعرض عن كتاب ربنا فهمً ، صلى هللا عليو وسل م ابقية بيننانا نبي
 . (10َلَقْد أَنْ َزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتااًب ِفيِو ذِْكرُُكْم أََفاَل تَ ْعِقُلوَن (( سورة األنبياء ) مآاًل، قال تعاىل: ))

 كيف حتيا األمم؟ 

 كيف دتوت األمم؟ 

 ابألمم؟  ما ىي وسائل النهضة

وادلسلمون  ،وتطبيًقا على رلموعة من األمم واسع يف القرآن أتصيالً الحب ىذا رلال 
وزنة ابألحداث واألشخاص ودلا  ،ولو مواقف ،يقرأون وال يفهمون، بل كثري منهم لو تفكري
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واألمة ، ، سالت فيها دماء وارىقت فيها أرواح وىتكت أعراض شديدة أحداثمن رنري 
 لألسف كثري ممن يقبل على القرآن ال يفهم ماذا رنري من القرآن. 

من ادلسلمات عند أئمة اذلداة أن يف ديننا ما فيو غنية وكفاية إىل قيام الساعة، يف كل ما 
 .شنكن أن زندث، ألن علم هللا عز وجل علم يشمل ادلاضي والواقع وادلستقبل

 األشياء، فاألصول  ادلوجودة يف كتاب ربنا تكفيناومن رمحة هللا بنا أن بني لنا أصول 
 .، فالسنة من كتاب هللا-الوحي ما جاء يف القرآن وما جاء يف السنة-وتغنينا، 

فقد أطال اإلمام ابن القيم يف كتابو البديع إعالم ادلوقعني يف شرح رسالة عمر يف القضاء 
ل يف تفصيل أن كتاب هللا عز ، فأطا((كتاب هللابعليكم ))إىل أيب موسى األشعري قال: 

 .وجل ىو القرآن والسنة

بل اآلاثر النبوية تشملها أيضا، ذكر اآلبري يف كتابو مناقب الشافعي، أن اإلمام دمحم بن 
، أخذ من مفتيها مسلم بن اً من مكة طالًبا فرجع إليها عادل إدريس رمحو هللا بعد أن خرج

فلما رجع إماًما جلس يف ، وعن زلدثها أيب دمحم اذلاليل سفيان ابن عيينة  ،خالد الزجني
 .حد عن شيء إال أجبتو بكتاب هللاأوال يسألين  ،وقال سلوين ،بيت هللا احلرام

ان زلرم فما ىو اجلواب من  أو  -حشرة -ا فقام إليو رجل زلرم وقال َّي إمام لقد دست زنبورً 
 كتاب هللا تعاىل؟ 

)َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو : )اىل وقرأ قول هللا تعاىل عزوجلفحمد هللا تع
صلى هللا عليو وفيو قول الرسول العرابض، مث أسند حديث  (،7سورة احلشر ) ((فَانتَ ُهوا 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء ادلهديني الراشدين من بعدي عضوا عليها )) :  وسل م
الراوي : العرابض بن سارية، احملدث : العيين، ادلصدر : خنب االفكار، ، ((ابلنواجد

ن عمر رضي هللا أمث أسند ، خالصة حكم احملدث : صحيح ، 2/146الصفحة أو الرقم: 
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ال شيء عليك، فقال  ا وىو زلرم، فقال لو عمر :نو داس زنبورً أ تعاىل عنو سألو رجاًل 
 جوايب من كتاب هللا. اإلمام الشافعي رمحو هللا تعاىل ىذا

 ىذا الفهم للدين، ىذا فهم فيو ومضات واشارات قوَّيت يف كتاب هللا عزوجل. 

وحنن نتلو ونسمع كالم  ،ماسة يف مثل ىذا الشهر الذي أنزل فيو القرآن ةوابلتايل حنن حباج
وأن تستقر يف قلوبنا وعقولنا احلقائق ادلذكورة يف كتاب ربنا ، هللا عزوجل أن نتدبره 

والذي ينبغي أن نقرأه أن ادلذكور ابلقرآن سنن ال تتخلف  ،عزوجل، وأن ىذه احلقائق سنن
عالم مهما برق ومهما وال شنكن لإل، وال يقوى أحد أو أي جهة أَّيً كانت أن تعطلها 

وىذه احلقائق يف األوقات  ،زخرف ومهما خدع، أن ينسخ حقائق مذكورة يف كتاب هللا
ىل وإعن غريىم،  فضالً  ،تضيع عن طلبة العلم أحياانً سف لألت العاصفا والفنتالعصيبات 

 ابهلل. ال إهللا ادلشتكى وال حول وال قوة 

، سورة الزخرف ( ) َوِإنَُّو َلذِْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن ()قال تعاىل:  .القرآن ذكر
 . فذكران يف كتاب ربنا جل يف عاله (.44)

 ،وكنت اقرأ عليو ختمة (مسورسعيد )الشيخ مسعت شيخنا  نصف قرن،ىل آخر إلو نظران 
مسعتو يقول يف ذلك  ،حكام التالوة والتجويد بعد منتصف السبعينياتأدلا كنت أقرأ عليو 

بين أو حفيدي، وىو إن شاء هللا أال وىو إردن وفلسطني األما من َتيل للقرآن يف  :الزمان
لسن النطق األاتقنت و يف صحيفة عملي، خالل مخسني سنة انتشرت مراكز القرآن 

قامت سنت يف ترنيمو وجتويده وتعليمو و حوأ ،نآوأقامت حروف القر ، ابحلروف وادلخارج
مؤسسات  تقومن أقليل ب ضعفهاو أيف سنوات يف مثلها  ، فهل شنكن لألمةمؤسسات

اليت  ةوالرتكيز على السنن القرآني ،تفسري القرآنو تدبر القرآن يف فهم القرآن و راد وتكثر أف
 كيف حتيا ىذه األمم وكيف دتوت.  أن نعلم ونعرفو  ،ختص األمم واجملتمعات
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 : قضاَّي قرآنية مهمة

 مبا بعث النيب صلى هللا عليو وسل م؟

بعث وبني هللا بعثتو ومب بعث قبل أن سنلق، فذكر لنا ربنا يف  صلى هللا عليو وسل مالنيب 
ُلو سورة البقرة على لسان نبيو ابراىيم يف دعائو قولو :) ُهْم يَ ت ْ ن ْ ) رَب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسواًل مِّ

سورة البقرة (، ْلَعزِيُز احلَِْكيُم (َعَلْيِهْم آََّيِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويُ زَكِّيِهْم ِإنََّك أَنَت ا
أان دعوة أيب )) كان يقول :   صلى هللا عليو وسل مويف مسند أمحد أن النيب (، 126)

(، 6404( واللفظ لو، وابن حبان )17150التخريج : أخرجو أمحد ) .(( إبراىيم
 (. 629( )18/252والطّباين )

دلاذا الضياع والشتات والتفرق شننة  ،على دين هللا يصونَّي أيها احلر ، فيا أيها الشباب 
 يف سراب. أحزاب ينفخوأن تقع يف فخاخ وشراك مسسار  ،ويسرة والضياع ابألحزاب

فال شنكن أن  ،كبري  نوالعلم دخل فيو دخ ،بعث يعلم ويزكي صلى هللا عليو وسل مالنيب 
ية، فمنهج التصفية والرتبية الذي ال شنكن أن حتقق إال برتبوالتزكية  ،تصفيةبال إزنقق العلم 

ىو يف حقيقة أمره ، ذلذه األمة  شعار اإلصالح ىو هللا -رمحو-األلباين رفعو شيخنا 
اإلنسان كما يف  على يدخلوالفساد الذي  ،يزكيهم، فاألمر واضح جلي وبنيليعلمهم و ل

الذي يغلق ابب ف الشهوة حتتاج لتزكية،والشبهة حتتاج لعلم و  القرآن ادلرض الشبهة والشهوة،
 .صلى هللا عليو وسل مالشر كلو إدنا ىو تطبيق الشيء الذي بعث بو النيب 

 . مب ينشغل ارَتح كثرياً ورسم لو ىدفو وعلمَ وفهمها ىذه مسألة قرانية مهمة من أتملها 

صولو مذكورة يف القرآن، كل خري أ، يع العريبانتقل لشيء آخر يف القرآن ما يسمى ابلرب
 القرآن. ذلما مذكورة يف صو أوكل شر 
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 ننادي؟ حنن مب 

 بتغيري؟م أحنن ننادي إبصالح 

 التغيري. الربيع يريد 

 الدعاة مب ينادون؟

 إبصالح. 

 ىل ىناك فرق بينها؟

 .الفرق كبري 

األردن احملروس  انولعلي حضرت يف ىذه اجلزئية زلاضرات مطولة يف عدة أماكن يف بلد
فنعمة األمن اشبو ، علينا النعمة اليت حنن فيها يدمي ن وأن زنفظ أمنو أن زنفظو و أاسأل هللا 

لكن ادلريض ىو الذي  ،ما تكون بنعمة الصحة، فالصحيح السليم ال يشعر هبذه النعمة
لكن من فقدىا ىو من  ،فالذي يرتع ابألمن ال يشعر هبذه النعمة ،يعرف قيمة الصحة

 يشعر هبا.

ْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت( )فالقرآن يريد اإلصالح، )  ،(88سورة ىود ) (ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإْلِ
ُ بَِقْوٍم ُسوًءا َفاَل  )والتغيري، ) ُوا َما ِِبَنُفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اَّللَّ ٰ يُ َغريِّ ُ َما بَِقْوٍم َحَّتَّ َمَردَّ ِإنَّ اَّللََّ اَل يُ َغريِّ

ن ُدونِِو ِمن َواٍل ((   (.11. سورة الرعد : )َلُو  َوَما ذَلُم مِّ

 .التغري لألحسن ىو اإلصالح

ًا نِّْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلٰى قَ ْوٍم )) قال تعاىل: ، التغري قد يكون العكس َ ََلْ َيُك ُمَغريِّ ِلَك ِِبَنَّ اَّللَّ ذَٰ
يٌع َعِليٌم  َ مسَِ ُوا َما ِِبَنُفِسِهْم َوَأنَّ اَّللَّ ٰ يُ َغريِّ  (.53سورة األنفال ) ((َحَّتَّ
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 والغفلة.   فقد تتغريالنعمة ابدلعصية

 ولذا من احلقائق القرأنية ادلهمة أنو مايقع بالء يف األمة إال بذنب، ومايرفع بالء إال بتوبة. 

اًء َغَدقًا ))قال تعاىل:  َناُىم مَّ  ( .16سورة اجلن )((، َوَأن لَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقي ْ

َماِء َواأْلَْرِض  َوَلوْ )) قال تعاىل:  َن السَّ َأنَّ أَْىَل اْلُقَرٰى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مِّ
بُوا فََأَخْذاَنُىم مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن   . (96سورة األعراف ) ((َولَِٰكن َكذَّ

 (لفّتحنا عليهم)قرأىا ولو أن أىل القرى آمنوا واتقوا لفّتحنا عليهم، : ية ابن عامر يقرأ اآل
 ا. بتشديد التاء، فالفتح غزير وغزير جدً 

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

 يعين ىي لك عند هللا. : فتحنا 

 ،عدم تقواك، ىي اليت حجبتها، فإذا حصل اإلشنان والتقوى نزلت ،عدم إشنانك ،غفلتك
 .جاء الفتح

 بَ رََكاٍت.قال: 

 .ادلنفعة وزبدهتا تبعة فيها يف األخرة، والّبكة ىي صفوة اليت الاع اخلري، و والّبكة ىي جُ 

فالتقوى واإلشنان ىي سبب كل خري يكون يف األمة، والغفلة وادلعصية واإلعراض والتكذيب 
 .ىو سبب كل شر

َّيت يف اآلسواء  ،فيها ن ينبغي أن نركز على ىذه السنن هلل عزوجلآقرأان القر إن ، وهلل سنن
 .َّيت اليت مثل هللا هبا على بعض أقواماآل وأاليت أطلقت 
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َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ يف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجن ََّتاِن َعن شنَِنٍي َوِِشَاٍل ُكُلوا ِمن ّرِْزِق رَبُِّكْم )) قال تعاىل: 
يف قراءة مسعية متواترة، لقد كان . (15)(( . سورة سبأ َواْشُكُروا َلُو بَ ْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر 

جنتان، يف كل بيت  كل بيت من بيوَتت سبأ، والقراءة ىذه تفيد أن  (مساكنهم)لسبأ يف 
ىذه اجلنان كان الرجل إذا وضع الزنديل على رأسو : عن شنينيو جنة وعن ِشالو جنة، قالوا 

الىز يف لألغصان، بسبب كثرة  بنان ووطاف حوذلا امتألت من الفاكهة من غري قطف ابل
وكان الغريب إذا دخل قوم سبأ وعليو القمل واحلشرات ماتت  ،اخلريات يف ىذا اجلنان

 .لعليل ىوائها 

 كلوا من ىذه النعمة واشكروىا.  ،  اشكروا ىذه النعمة  )) َواْشُكُروا لَُو((: :وادلطلوب

 تعاىل: ))فََأْعَرُضوا ((. أتمل معي اآلية قال 

  . اآلَّيت العجيبة أن هللا عزوجل ما قال فكفروا

( نا عليهم بركات من السماء واألرضولو أن أىل القرى آمنوا واتقوا لفتح) :ية األوىليف اآل
ويف ىذا إشارة إىل أن العذاب ال يكون ، ((فََأْعَرُضوا)) (( ىنا قال  ولكن كذبوا)) قال 

ا ا جزئيً ا أو إعراضً ا كليً اإلعراض سواء كان إعراضً وإدنا العذاب يكون مبجرد ، ابلكفر فقط
 .ا ا جزئيً ا أو كان تكذيبً ا كليً أو ابلتكذيب سواء كان تكذيبً 

ىذه ادلادة اليت (، 16تعاىل: )) فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم (( سورة سبأ )قال 
إىل جيل، ختتلف من بلد لبلد، قد يرسل اليت فيها العقوبة ختتلف من جيل يرسلها هللا 

ا، فهذه كلها سواء  ا، قد يرسل خوفً ا، قد يرسل جوعً ا، قد يرسل عدوً رزنً ا، قد يرسل يهودً 
 عزو وجل.  كلها جند هللا  أجسام ما أكانت أعراضً 
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ْطَمِئنًَّة ََيْتِيَها رِ ))  قال تعاىل: ُ َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّ ن ُكلِّ َمَكاٍن َوَضَرَب اَّللَّ ْزقُ َها َرَغًدا مِّ
ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعوَن  سورة النحل  .((َفَكَفَرْت ِِبَنْ ُعِم اَّللَِّ فََأَذاقَ َها اَّللَّ

 .ليس الكفر الكلي الكفر األكّب (. 112)

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

 .ا فأول العقوبة حرمان الرغد والسعة يف الرزق أن  هللا إن عاقب قومً ىذه سنة من سنن هللا

مع أن اجلوع  ،عّب عن اجلوع ابلذوق، ااجلوع تذوقو األمة ذوقً  (،فأذاقها هللا لباس اجلوع))
فإذا بقيت األمة الىية معرضة وذاقت اجلوع ، ((وقال بعدىا ))واخلوف ،ليس فيو أكل

أذاقها هللا لباس اجلوع )) فإن بعد اجلوع الذي ينتظرىا أن تذوق اخلوف  ،والشدة وَل ترجع
 .  فتحرم األمن ((واخلوف 

  وىم يقرأون كتاب هللا عزوجل.الناس هبا مفاىيم أحببت أن أذكر ىذه بعض 

أن ، وال تسأل ماذا تقرأ يف ىذه ادلدة ، تقرأ كتاب هللا عزوجل، خصص للقرآن مدة  توأن
و دون أمع أن الذي يقرأ بفهم  بفهم وتدبر، خري من أن تقرأ الكثري دون فهم،تقرأ القليل 
واإلنسان ال يتدبر القرآن إال  ، لكن بال شك أن قراءة القرآن حتتاج منا التدبر، فهم مأجور

 : إال أن يكون لو قلب سليم الذي قال هللا عز وجل فيو، بعد أن يتقن رلموعة من العلوم 

 (.89-88سورة الشعراء )(( ُع َماٌل َواَل بَ ُنوَن ِإالَّ َمْن أََتى اَّللََّ بَِقْلٍب َسِليمٍ يَ ْوَم اَل يَنفَ ))

الذي ينفع صاحبو يوم القيامة، السليم ابلتوحيد ، السليم  قال أىل التفسري : القلب السليم
السليم من ادلعصية ادلليء  ،ابلسنةمن البدعة ادلليئ  السليم ،من الشرك ادلليء ابلتوحيد

نوار السنة وأنوار أنوار التوحيد و أالقلب السليم جتتمع فيو  ،ابلطاعة ىذا ىو القلب السليم
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ىذا القلب ىو الذي يتدبر القرآن  ،ىذا القلب الذي ينفع صاحبو يوم القيامة،  ةالطاع
 .وىو الذي يفهم القرآن الكرمي 

 (.24اْلُقْرآَن أَْم َعَلٰى قُ ُلوٍب أَقْ َفاذُلَا (( سورة دمحم ) قال تعاىل: )) أََفاَل يَ َتَدب َُّرونَ 

 .فعالأ :أقفال

، فل قجع قّلة مفردىا ، فال أقفعال جع ، أجع قلة ، وزن قلة ، عال أفالعرب عندىا 
 ىل تسعة. إوجع القّلة من ثالث 

حلياة قلبو إلنعاش قلبو نسان الذي يقرأ القرآن وال يفهم ماذا يقرأ القرآن عليو أن يرجع اإل
ا ا رقيقً ن يتذلل هلل عز وجل أن يرزقو قلبً أو  ،ن يشكو يف دعائو قلبو لربوأوعليو  ،من جديد

أقفال جتعل ة ىل تسعإفعدم تدبر القرآن كأن على القرآن من ثالث  ،ينتفع فيو من القرآن
ن وتقرآن والقلب ال تتحركا وابلتايل الشفتان، مام أنوار القرآن أغالق ىذا القلب زلكم اإل

عراض القرآن يف رمضان مث بعد رمضان اإلقبال بعض اخللق على إسرار أىذا من ، يتأثر
بعد رمضان بعض الناس نسأل هللا الرمحو ال يعرف هللا عز وجل وال ، ابلكلية عن القرآن 

 يعرف أوامر هللا سبحانو وتعاىل إال يف رمضان. 

 :عل فيو عدة زلاور احملور األول ا وجنا بيانيً ن نصنع رمسً ألو ختيلنا 

 ؟كيف يكون الرسم البياين،  َّيم رمضانأول عشر ، أالثلث األول من رمضان

مث الثلث الثالث من ، ايقل كثريً مث الثلث الثاين من رمضان ، يكون كبريا واألعداد كثرية 
 .عشرين الو ابع سالرمضان ليلة 

ادلفهوم اخلطأ عند كثري من الناس يعتقدون قدر ليلة سبعة وعشرين ويعبد هللا عز وجل ليلة 
ا وبيده سهم ويرمي ىذا ن ليلة القدر عبارة عن ىدف يقنص قنصً أالسابع والعشرين ويظن 
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ابع سالليلة حصلنا مر نتهى األاجر ىذه الليلة و أاذلدف وَيخذ ىذه الليلة وَيخذ 
عداد يف بيوت هللا عز وجل مثل اجلمعة ولعّلو أتكون ابع والعشرين ، ليلة السعشرينالو 

، لف حساب ذلذه الليلة أعداد السحور ويف حساب إوأئمة ادلساجد يتعبون يف ، زَّيدة 
ن ابن إن كعب يب ابىل زر بن حبيش قال قيل ألإأنو قد ثبت يف صحيح مسلم بسنده  مع

ال يقوم  ذيالقدر، يعين عند ابن مسعود الدرك ليلة أمسعود يقول من أقام ليايل السنة 
درك ليلة أقام ليايل السنة فقد أمن : ابن مسعود يقول ، القدر  ةليايل السنة زنرم من ليل

 .القدر

 ؟يب أدراك ما أوما 

 .يب رضي هللا أىل إسانيد متصلة األ، فيب أىل إا تعود بركة قراءة القرآن بني ادلسلمني جيعً 

 أقام لياىل السنو فقد أدرك ليلة القدر . بن مسعود يقول : منا

ثَ َنا اأْلَْوزَاِعيُّ  ثَ َنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم ، َحدَّ ُد ْبُن ِمْهَراَن الرَّازِيُّ ، َحدَّ ثَ َنا زُلَمَّ  ، احلديث :  ))َحدَّ
ْعُت ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب ، يَ ُقوُل : َوقِ  َثيِن َعْبَدُة ، َعْن زِرٍّ ، قَاَل : مسَِ يَل َلُو ِإنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َحدَّ

َلَة اْلَقْدِر ، فَ َقاَل ُأيَبٌّ : َواَّللَِّ الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ  َنَة َأَصاَب لَي ْ ُىَو ،  َمْسُعوٍد ، يَ ُقوُل : َمْن قَاَم السَّ
َلُة الَّيِت أََمَراَن  ِإن ََّها َلِفي َرَمَضاَن ، زَنِْلُف َما َيْستَ ْثيِن ، َوَواَّللَِّ ِإيّنِ أَلَْعَلُم َأيُّ  َلٍة ِىَي ، ِىَي اللَّي ْ لَي ْ

َلُة َصِبيَحِة َسْبٍع َوِعْشرِيَن ، َوأََمارَتُ َها َأْن  صلى هللا عليو وسل مهِبَا َرُسوُل اَّللَِّ  بِِقَياِمَها ، ِىَي لَي ْ
ْمُس يِف َصِبيَحِة يَ ْوِمَها بَ ْيَضاَء اَل ُشَعاَع ذَلَا((   لم.مس 1324َتْطُلَع الشَّ

 ليلة القدر مْنزِلو ، هللا ال شننت هبا على أي إنسان من الناس .

يقول أُليَبّ : ملسو هيلع هللا ىلص إن هللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صحيح مسلم يقول النيب  
 إن هللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن ، فقال ُأيَبّ : ومسّاين ! قال إقرأ على ُأيَبٌّ بن كعب !
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 و مسّاك. ملسو هيلع هللا ىلص ( :قال )النيب 

 فبكى ُأيَبٌّ.

ثَ َنا قَ َتاَدُة ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ،  ثَ َنا ذَنَّاٌم ، َحدَّ اُب ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّ ثَ َنا َىدَّ احلديث : ) َحدَّ
ُ ، قَاَل أِلُيبٍَّ : ِإنَّ اَّللََّ أََمَرين َأْن أَقْ َرأَ َعَلْيَك ، قَا صلى هللا عليو وسل مَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َل : آَّللَّ

ُ مَسَّاَك يل ، قَاَل : َفَجَعَل ُأيَبٌّ يَ ْبِكي (   مسلم. 1383مَسَّاين َلَك ؟ قَاَل : اَّللَّ

إىل رلاىدة ، و ليلة القدر حتتاج إىل ِجد ، ةمبعصي ،فليلة القدر ليلة زُنْرمها العبد بذنب
غفلة و إعراض  ليست ليلة القدر ساعات تُقضي يف بيوت هللا فقط مث، ةطوال أَّيم السن

 عن دين هللا عز وجل .

 فعدم تدبر القرآن يولد كثري من ادلشاكل.

 كان ُأيَبّ يقول: وهللا إنو يعلم إهنا يف العشر األواخر من رمضان .

 .لكن ىذا ال شننع ىذا

اخلالف بني ُأيَبّ و إبن مسعود يف ىذه احلادثة و النازلة ليس خالف َتَضاد و إدنا ىو 
 خالف تنوع.

مسعود إدنا يريد أن يقرر شيء و ُأيَبٌّ رضي هللا تعاىل عنو قرر شيء آخر وكل منهما   بنا 
 كّمل اآلخر .

 خر دعواان أن احلمد هلل رب العادلني و صل هللا و سلم و ابرك على نبينا دمحم.أو 
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 للتواصل خبدمة الدرر احلسان ابمكانكم متابعتنا من خالل :

 بن حسن آل سلمان ) يبث من خاللو الدروس ( املوقع الرمسي للشيخ مشهور – 1

http://meshhoor.com/ 

 صفحتنا على الفيس بوك : – 2

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 قناتنا على التيلغرام : -  3

http://t.me/meshhoor 

 خدمة الواتس اب للرجال من خالل ىذه األرقام : – 4

 للرجال {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }
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