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  ١ستعداد لشهر رمضاناإل
ىف الصدور نورانيًا  ًء إهلياً رمنا ورزقنا وسعة ىف القلوب وعطااحلمد � الذى أك

ها بتنزالت اإلميان وهو نور وجهز فيها من عنده وأنزل  أختصنا (ن جعل قلوبنا نورو 
و الصالة  نور على نور :ديه إهتدينا إن قرآنه القرآن وهو نور وجعلنا كما قال ىف 

(نور  عز وجل والسالم على النور األكرم و السر األعظم سيدA حمدم الذى أختصه هللا
تدى صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وكل من إه وهباته تهعطاJل وجعله Iبً  ،ذاته

   معهم إمجعني آمني آمني Qرب العاملني:ديه إىل يوم الدين وعلينا 
  .إخواىن وأحباىب Iرك هللا عز وحل فيكم إمجعني 

عنهم يتجهزون ويستعدون لشهر رمضان  يأمجعني كما ُرو  �كان سلفنا الصاحل  
قبل حلوله بستة أشهر، ماذا جيهزون؟ ومباذا يستعدون؟ علموا علم اليقني أن شهر 

  :كما قال فيه الرمحن  نرمضا
� ã� öκy− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#uö� à)ø9   )رةالبق١٨٥( � #$

البدء حمًال لنزول القرآن جعله متكررًا على مدى الزمان ليتنزل يف  فكما جعله هللا
 يجتل القرآن املناسبة للعصر ولألوان، وأنوار القرآن اليت فيه على قلوب أحبابه مبعاين

اليت  وجتعلها قريبة قرب القرابة من حضرة الرمحن، وأسرار القرآن ،القلوب من صدأها
 �ملن فتح عيون قلو:م وأصبحوا أهل عيان، وهذا كما قال هللا  �يليحها هللا 

  :آQت القرآنيف  موضحاً هذه احلقيقة بال لبس
� §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã …çµ tΡ$ uŠt/ � )القيامة١٩(  

  :يبني القرآن؟ هللا، كيف يبني القرآن؟ امسعوا وعوالذي  َمن
� ö≅t/ uθèδ 7M≈ tƒ#u ×M≈oΨÉi�t/ ’ Îû Í‘ρß‰ß¹ šÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïè ø9   )العنكبوت٤٩( � #$
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مل يقل  !كتب املفسرين؟يف   هل !سطور املؤلفني؟يف  آQت بينات واضحات، هل
  :ذلك رب العاملني وإمنا قال

� ’Îû Í‘ρß‰ß¹ šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# �  
صهم به َمن الذين آ�هم رب العاملني؟ آ�هم من عنده علمًا قرآنيًا وغيبًا نورانيًا اخت

قلوب يف  كل عصر بيان القرآن املناسب ألهل هذا العصريف   تعهد (ن جيلى �ألنه 
كالم هللا   ويتنزل هلا مبعاين �فيكرمها هللا  ،حضرة هللايف  وهامت ،صفت من الشبهات

  .عالهيف  جل
  كنوز القرآن

فشهر رمضان شهر نفحات القرآن، جعله عوام املسلمني شهر تالوة القرآن، وهو 
 �ألن هللا  ،�كالم هللا يف   ر حسن لو زادوا على التالوة التدبر والتفقه والتمعنأم

  :حيبها من املؤمنني عند تالوتهاليت   الكيفيةعندما أنزل قرآنه بنيَّ 
� ô‰s)s9 uρ $tΡ÷�œ£o„ tβ#u ö�à)ø9 $# Ì� ø.Ïe%#Ï9 �  

�Ì �ومل يقل للتالوة بل  ø.Ïe%#Ï9 � أى التذكر والتفكر  
� ö≅yγ sù ÏΒ 9� Ï.£‰•Β � )القمر ١٧(  

  :كتاIً ليدبروا آQته  �فأنزل هللا 
� ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) Ô8t�≈ t6 ãΒ (# ÿρã�−/£‰u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u t�©.x‹ tF uŠÏ9 uρ (#θ ä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{$# � )ص٢٩(  

  :�ولذلك قال النيب 
َر ِيف ِقَراَءٍة ِإالَّ بَِتَدبٍُّر َوَال ِعَباَدَة ِإالَّ {  ٌر ِمْن ِعَباَدِة ِستَني َال َخيـْ  ِبِفْقٍه، َوَجمِْلُس ِفْقٍه َخيـْ

  ٢}َسَنًة 
وليس  ،ونفحات الرمحن تنزل على القلوب فشهر رمضان شهر نفحات القرآن،

                                                 
ُ عنُهَما ) قط( ٢ َّKجامع املسانيد واملراسيل[يف اَألفراد عن ابِن ُعَمَر رضَي ا[  
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 ،أل�ا نفحات معنوية ،وليس على البيوت ،وليس على األجسام ،على اجليوب
لى القلوب مبا يريده هللا ونفحات قدسية، فتتنزل ع ،ونفحات رIنية ،ونفحات نورانية

  .كل وقت وحنييف   من عباده املؤمنني الذين حيبهم ويقبل عليهم �
فكان أهل القرآن جيهزون مواعني القلوب واألفئدة قبل شهر رمضان، حىت إذا 

على  ،واألفئدة إىل ر:ا متطلعة ومرتقبة أو Aظرة ،دخل رمضان كانت القلوب جاهزة
، فإذا قرأ القرآن تتنزل له من كنوز القرآن، إن  �ر:ا حسب حال أهلها من القرب من 

يف  كتاب من قبل، وإن كانيف   آQت القرآن فهماً مل يقرأهيف  كان من كنوز الفهم فيفهم
معاىن القرآن الح له من معاىن القرآن معان حسان مل يسمعها ومل يقرأها من أحد، وكل 

  :قول هللايف  ذلك
� $ yγ≈oΨôϑ£γ x�sù z≈ yϑøŠn=ß™ � )األنبياء٧٩(  

ألن �جه أرقى  ،العدAنالنيب  فكذلك يُفهم هللا أهل اإلميان الذين مشوا على �ج
هللا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم، ومنهم من  وأعلى من �ج نيب

له له قبساً من أنوار القرآن فيقرأ القرآن وينظر بعني قلبه إىل ما يستطيع حتم �يليح هللا 
  :عالهيف  وفيه يقول هللا جل ،من أنوار كالم هللا

� çνθ è=÷Gtƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© çµ÷ΨÏiΒ � )هود١٧(  
فيتلوه وهو يشاهد، وهؤالء القوم يتنعمون Iلقرآن أكثر من تنعم أهل اجلنة Iخلريات 

ال يستطيع اللسان  ،هذه اآليةيف  احلسان، فال يقرأ آية إال ويلوح له بقلبه مشاهد عالية
ألنه  ،ويشاهد هذه األنوار ،وإمنا يتذوق هذه املعاين ،يث عنها وال التعبري عنهااحلد

  :وفيهم يقول هللا ،مشى على �ج السلف الصاحل والصادقني واألخيار
� Hξ x. ¨βÎ) |=≈tGÏ. Í‘#t�ö/F{ $# ’Å∀s9 š ÍhŠÏk=Ïæ ∩⊇∇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ tβθ •‹Ïk=Ïã ∩⊇∪ Ò=≈ tGÏ. ×Πθ è%ó÷£∆ ∩⊄⊃∪ çνß‰pκô¶tƒ 

tβθ ç/§�s)çR ùQ   )املطففني٢١-١٨( � #$
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çνß‰pκô¶tƒ tβθ �هذا الكتاب يقرأه أم يشهده؟  ç/§� s)çR ùQ$# � نعيميف  وهؤالء:  
� ¨βÎ) u‘#t� ö/F{$# ’ Å∀s9 AΟ‹ÏètΡ � )املطففني٢٢(  

  :نعيم القرآن، ونعيم القرآن أعلى من نعيم اجلنان
� ’n? tã Å7 Í←!#u‘ F{ $# tβρã�ÝàΖtƒ � )املطففني٢٣(  

ئمة السادة العلماء األجالء األكابر األولذلك كان ) فهم قرآينيف  نعيم أهل الصفا(
إذا دخل شهر رمضان أعلنوا  ،� يوسيدA اإلمام الشافع ،�مثل سيدA اإلمام مالك 

شهر القرآن لتالوة القرآن، ومن عجب أن يف  وتفرغوا ،غلق دروس وحلقات العلم
 !!رمضان ستني ختمةيف  أنه كان خيتم القرآن � يعن اإلمام الشافع يالرواQت حتك

ولو مجعنا عقل العقالء ما استطاعوا وزن ذلك  ،!!النهاريف  الليل وثالثنييف  ثالثني
بعقوهلم، لكن أهل القلوب يؤمنون بذلك ويصدقونه أل�م يعلمون وسعة القلوب عند 

  .�حضرة عالم الغيوب 
خيتمون  �أصحاب رسول هللا ونفر من  �فقد كان سيدA عثمان بن عفان 

لو حكمت  ،!!ركعتني بني صالة املغرب وصالة العشاءيف  القرآن كله من أوله إىل آخره
هذه القضية لتوقف أل�ا فوق حدود العقل، لكن القلب يعلم علم اليقني أن يف  العقل

 يطو إكرامات خيص :ا عباده الصاحلني وراثة لسيد األولني واآلخرين، منها أنه ي �� 
به وذهب إىل بيت  يهلم الزمن، فإذا طوى الزمن فحدِّث وال حرج، فسيد الرسل ُأسر 

إىل مث  ،اجلنة إىل مث ،مث عرج به إىل السموات مساًء تلو مساء ،املقدس وصلى (نبياء هللا
 - كما حتكى الرواية   - قاب قوسني أو أدىن ورجع إىل مث ي،الكرسإىل مث  ،العرش
  :أسقط الزمن من هذا احلساب! ، أين الزمن؟!!م عليه مل يربد بعدكان يناالذي   وفراشه

� ßlã� ÷ès? èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9 $#uρ Ïµ ø‹s9 Î) † Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. … çνâ‘#y‰ø)ÏΒ tÅ¡ ÷Ηs~ y# ø9 r& 7π uΖy™ � )املعارج٤(  
فإن األرواح تعرج إىل حضرته قدر زمن يساوى  �إذا أذن لألرواح أن تعرج إليه 
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، فإن قدرة هللا ال �ِسَنة، وال عجب إذا كان الصانع هو البديع يف  َسَنة مخسني ألف
  :يعجزها حد وليس هلا حٌد وال قدٌر وال مقدار، وبذلك يعامل هللا الصاحلني واألخيار

� Μçλ m; $ ¨Β tβρâ !$ t±o„ y‰ΨÏã öΝÎγ În/u‘ 4y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅ ôÒ x�ø9 $# ç��Î6 s3ø9   )الشورى٢٢( � #$
 ،أحوال الصاحلني فسيموت كمدًا وغيظًا طوال عمرهيف  عقله إذا حكَّم اإلنسان

ميف  ولن يصل إىل مشيم من هذه األحوال، أما إذا سلَّم واستسلم وجعل نفسه  ،زم̧ر
ميف  وطمع م ،أن يتذوق عبا̧ر فقد مين هللا  ،حيطتهميف  وأن يدخل ،وأن يفقه إشا̧ر
وال يستطيع أن  ،ال يصدقه العقلويرى ما  ،وحيليه (حواهلم ،عليه فيجمله جبماهلم �

الصاحلني، وهذا ال  �يغدقها على عباد هللا اليت  آQت هللايف  شيئا يسرياً  ،يثبته النقل
لعباده الصاحلني، لكن العقل عقال  �شيئاً Iلنسبة إلكرامات هللا ونفحات هللا  ييساو 

  :أمام هذه األحوال، ولذلك جعل هللا شرط اإلميان
� tÏ% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹tó ø9 $$ Î/ � )رةقالب٣(  

! أى التسليم، لو جعل شرط اإلميان Iلعقل لوقفنا مجيعاً، أين العقل وأين النعيم؟
ورأى  ،ورأى غرائب حكمته ،هل رآه؟ رأى دالئل قدرته! الكرمي؟ يأين العقل وأين العل

  :�هللا  عن �أنوار حضرته، فقد قال بداع صنعته، لكن ال يستطيع أن يرى ِسَنة من إ
 َلْو َكَشَفُه َألْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انـْتَـَهى ِإلَْيِه َبَصرُُه ِمْن َخْلِقهِ  ،ِحَجابُُه النُّورُ { 

{٣  
يف  هل هناك مصباح! ؟يلمن السد العا َمن يستطيع أن يتحمل فولت التيار القادم

الذي  مناسبًا للمقدار بد من حمول أوًال خيفض التيار وجيعله ال! الكون يستطيع حتمله؟
يسمح به هذا املصباح لتظهر منه األنوار، كذلك القلوب ال تستطيع أن تتحمل أنوار 

                                                 
حلديث  ����صحيح مسلم عن أيب موسى األشعري  ٣ َبِغي َلُه َأْن يـََنامَ ِإنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َال يـََناُم : ونص ا َهاِر، َوَعَمُل . َخيِْفُض اْلِقْسَط َويـَْرفـَُعهُ . َوَال يـَنـْ يـُْرَفُع ِإَلْيِه َعَمُل اللَّْيِل قـَْبَل َعَمِل النـَّ

  }ْيِه َبَصُرُه ِمْن َخْلِقِه النـََّهاِر قـَْبَل َعَمِل اللَّْيِل، ِحَجابُُه النُّوُر، َلْو َكَشَفُه َألْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انـْتـََهى ِإلَ 
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  .�احلبيب احملبوب النيب  الغيوب إال بواسطة
  جتهيز القلب للقرآن

القرآن، وحىت يتنعموا فإ�م جيهزوا القلب للقرآن، يف  رمضانيف  فنعيم أهل الصفا
  :شأ�ميف  ويقول ،م يقرأون القرآن وال يتدبرونهعلى قوم أ� يهللا ينع

� Ÿξ sùr& tβρã�−/y‰tGtƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è=è% !$ yγä9$ x�ø%r& � )دمحم٢٤(  
بد أن تُفتح أقفال القلوب  ال اً عدم تدبرهم؟ القلوب عليها أقفال، إذيف  ما السر

متنعنا من تدبر الكتاب؟  اليت حىت يلوح أنوار كالم حضرة عالم الغيوب، ما األقفال
  : سبعة أقفال تغلق القلب وجتعله ال يستطيع تدبر كالم الواحد املتعال، هذه األقفال هى

لو تركها اإلنسان تسعى ومترح وتنظر وال يغضها كما أمر هللا فإ�ا ستمأل  :العني
اليت  لكوتيةومتنعها عن النظر إىل املناظر امل ،ال تسر بل تضراليت  شاشات القلب Iملناظر

  :بد لإلنسان أن يغض العني عاله، فاليف  آQت كتاب هللا جليف 
  تشهدًا Q صب أنوار القدير  غض عني احلس واشهد Iلضمري

يف  كان يقرأ الكتاب كله من أوله إىل آخره مرة واحدة فيسجل �ي الشافع اإلمام
 يبيع الكتبالذي  - يبويقرأه مرة أخرى على سامعه، فكان يذهب إىل الكتات ،لوح قلبه

فيستأذن من البائع  ،فقرياً ال يستطيع أحياAً أن يشرتى ما حيتاجه منها يوكان الشافع -
له هللا الزمن  ياب وجيلس جبواره ساعة، ويطو تفيأخذ الك ،أن يقرأه جبواره، فيأذن له

شف ك  ذات مرة، !!لقد حفظته :ويقول له ،فيقرأه كله من أوله إىل آخره مث يعطيه له
ونظر نظرة عابرة إىل ساقها فطارت كل املعلومات من  ،اهلواء الثوب عن ساق امرأة

فما Iلك !! وتالشت كل التسجيالت من قلبه، كل ذلك بسبب نظرة واحدة ،ذهنه
يف  سواء !!أعضاء الفتياتويف  !!أجساد النساءيف  حبال املسلمني اآلن من متعن

كل يف   فأصبحت هذه الفنت ... اإلنرتنتيف  أو ،التلفزيونيف  أو ،العمليف  أو ،الشارع
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يف  كل زمان ومكان حىتيف   وإبليس رصدها للمؤمنني ،موضع جاهزة وموضوعة
أنت شارد ! رمضان، وبعد ذلك يقرأ القرآن ويقول ملاذا ال أتدبر القرآن وال أفقهه؟

  :عندك عليها ما يسوء العني وما ال يسر القلباليت  الذهن وكل الشرائط
� ≅è% šÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈|Á ö/r& (#θ Ýàx�øts†uρ óΟ ßγ y_ρã�èù �  

  ملاذا Qرب؟
� y7 Ï9≡sŒ 4’ s1 ø—r& öΝçλ m; � )النور٣٠(  

  ماذا Qرب؟يف  ننظر اً إذ
� È≅è% (#ρã�ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ � )يونس١٠١(  

يف  ومن عالمات قدرة هللا جل ،هللاألرض من إبداع صنع ويف  السمواتيف  ننظر
  :املصيبة يوهذه ه ،عاله، حنن منر على هذه األشياء وال Çخذ Iلنا

� Ÿξ sùr& tβρã�ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅Î/M}$# y# ø‹ Ÿ2 ôMs)Î=äz ∩⊇∠∪ ’ n<Î)uρ Ï !$ uΚ ¡¡9$# y# ø‹ Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ ’n<Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# 

y# ø‹x. ôMt6 ÅÁ çΡ ∩⊇∪ ’ n<Î)uρ ÇÚö‘ F{ $# y#ø‹ x. ôM ys ÏÜß™ � )الغاشية٢٠-١٧(  
كل األحناء القصية والدنية، يف   يشاهد تلفزيون رب الربية يأى أن املؤمن وهو ميش

أو نظر إىل املخلوقات (نواعها  ،أو نظر إىل األكوان السفلية ،إن نظر إىل العوامل العلوية
  :الدنية والعلية يتدبر ويتفكر ويتذكر ويعترب

� (#ρç�É9 tF ôã$$ sù ’Í<'ρé' ¯≈ tƒ Ì�≈ |Á ö/F{   )احلشر٢( � #$
وأبصار  ،وأبصار الغافلني ،أبصار املؤمنني، أما أبصار الشهوانينيهي  هذه
ومسا  ،ليست من أبصار املسلمني، املسلم عال عن كل هذه السفاسف يفه ،السافلني

 ،وكما كان عليه حبيب هللا ومصطفاه ،عن كل هذه الدQA، وينظر كما أمره مواله
  .ومن تبعهم من عباد هللا الصاحلني إىل يوم الدين ،ثلة املباركةوأصحابه ال



 إلستعداد لشهر رمضان وفضل قراءة القرآنا        فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد              

  م٢٠٠٩من أغسطس  ٦هـ  ١٤٣٠من شعبان  ١٥ر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا /ملعادي مساء اخلميس هذا الدرس كان مبق
 

اليت  واملصيبة الكربى أن املسلم أو املؤمن ال حياسب نفسه على هذه النظرات
حياسب نفسه الذي  يعقبها حسرات، إن مل يدركها اآلن فسيدركها عند املمات، من
ه على أن النظر للنساء على أن هذه النظرات ذنوب؟ قليل، هل هناك أحد حياسب نفس

قد ! يق النظر والبحلقة ذنب؟املواصالت وتدقيف  الشارع أويف  التلفزيون أويف  إن كان
  :يقول

  ٤} لك األوىل وليست لك اآلخرة{ 
لكن لو وجهت القلب بصدق � فإن عينك لن ترى أمامك غري آÊر قدرة هللا 

العني للنظر وهو القلب، لكنك لن ولكن املنع ملن ميد  ،عاله، واملنع ليس للعنييف  جل
أمنع  ، لكينوهناك الدافع الباطين ي،تستطيع أن متنع العني ألن هناك الباعث الداخل

  .القلب، فالعني قفل من األقفال
ال الذي  فتحتها للغيبة والنميمة والقيل والقال واللغو والسفه والكالم واألذن إذا

؟ هل نكون مساعون للكذب ومساعون �يد كالم احلميد اÌيف   يفيد، كيف أمتعن :ا
بد أن  ، فال�حاشا � ! هل جيتمعان؟! للعلوم اإلهلية عند تالوة اآلQت القرآنية؟

  :يقول فيها الرمحناليت هي  تكون اآلذان
� !$ pκu� Ïès?uρ ×βèŒ é& ×π u‹ Ïã≡ uρ � )احلاقة١٢(  

أو األذن  ،مىت تكون األذن واعية؟ إذا صامت و�بت وختلصت من األذن الالغية
اليت وهي  تتصنت للغو القول، وهناك أذن الهيةاليت وهي  الالهية، فهناك أذن الغية

  .يشغل عن العلى الكبريالذي  تتصنت لألغاىن واملزامري وغريها من
! مثل هذه األذن كيف تتنغم بنغمات القرآن مع أ�ا تتنغم بنغمات فالن وعالن؟

مث بعد ذلك أفتحها  ،وعن هلو احلديث ،لكالمبد أوًال أن تتوب األذن عن لغو ا فال
                                                 

  ����مسند اإلمام أمحد عن علي  ٤



 إلستعداد لشهر رمضان وفضل قراءة القرآنا        فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد              

  م٢٠٠٩من أغسطس  ٦هـ  ١٤٣٠من شعبان  ١٥ر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا /ملعادي مساء اخلميس هذا الدرس كان مبق
 

  :نداء هللا ذن قليبوأمسع (ُ  ،على كالم هللا
� $pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u �  

 ،احلجاب ويرفع عين ،مع األحباب وجيعلين ،نعم Qرب، يدير علىَّ اخلطابفأقول 
قرأون القرآن وترد من األحباب الذين ي وجيعلين ،هذا اخلطابيف  أبواب الفقه ويفتح يل

  :فضًال من حضرة الرمحن ،على قلو:م معانيه احلسان
� ß≈oΗ÷q§�9 $# ∩⊇∪ zΝ̄=tæ tβ#u ö� à)ø9   .)الرمحن٢- ١( � #$

أى جنس كيف يتمتع ويف  أى معىنيف  ال ميل من الكالم مع اإلنسالذي لسان وال
  :وقد قال حبيب هللا ومصطفاه! Iلكالم مع هللا؟

  "لرمحن بغري ترمجان فليقرأ القرآنا يمن أراد أن يناج"
وعدم جمالسة الغافلني  ،ولكن Iلتوبة النصوح ،فالبد من تطهري اللسان، ليس Iملاء

  :والبطالني
� Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰÷èt/ 3“t� ò2Éj‹9$# yìtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# tÏΗÍ>≈ ©à9   )األنعام٦٨( � #$

  .وأعوده على الصمت حىت ينطق بكالم احلق
العني واألذن واللسان واليدين والرجلني والفرج والبطن، قفال هم عندA سبعة أ اً إذ

وأبواب التنعم بكالم رب  ي،نسان مهًال غلقت أمامه أبواب الفهم اإلهلإذا تركها اإل
 اإلهلية، فإذا حبس هذه األعضاء �ومشاهدة ولو بصيص من أنوار آQت هللا  ،الربية
هللا أى بشرع هللا، وإال متابعة حلبيب هللا  وجعلها ال تتحرك إال (مر ،قمقم الشريعةيف 

فجعله عبدًا من عباد هللا إذا قرأ القرآن يقرأ كما يقول  ،كافأه هللا وجازاه هللا  ،ومصطفاه
  :هللا

� ù&t� ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{$# � )العلق٣(  
أى اقرأ مع ربك األكرم، فكل كنوز الكرمي تفتح له ألنه جهز  ،والواو واو املعية
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  .�ه للقراءة مع الكرمي نفس
صحبه وسلم صلى هللا على سيدv دمحم وعلى آله و   و

  


