
  القرآن وسیلة إصالح المجتمعات                             ٨٨كتاب      )١(                   

 ١٨/١١/٢٠١٤ھـ  ١٤٣٦من محرم  ٢٦لي المحامید قب

  ١١القرآن وسیلة إصالح المجتمعاتالقرآن وسیلة إصالح المجتمعات: : المجلس العاشرالمجلس العاشر
� � � � الذى أثلج صدور� ب - ﷽ وجعـل ، وفتح كنوز عقولنا لفهم معـاىن القـرآن ،سماع القرآناحلمد 

علـى مـن كــان صـورة القــرآن ىف  و�ركْ  مْ وســلِّ  اللهـم صـلِّ . ىف هـذا البيــان عزوجـلىف قلوبنـا نـوراً نســتنزل بـه فـيض فضــل هللا 
� دمحم الذى قال هللا  ،أفعاله وأخالقه وسلوكه وأحواله   :ىف شأنه حلسن أدبه مع كتاب ربه عزوجلسيد

  ))القلمالقلم٤٤((  }}    َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ   {{

انَ {{ :قالت - لت عن أخالقهئعندما س - زوجه ةالسيدة التقية املبارك هوقالت في لُقُ�ھُ الْقُ�رْ انَ كَانَ خُ لُقُ�ھُ الْقُ�رْ ى هللا صـلَّ  .٢}}كَانَ خُ
الـذين  وعلـى األتقيـاء األنقيـاء مـن أتباعـه، الذين شاركوه ىف أحوالـه هوعلى صحابت ،على منواله اعليه وعلى آله الذين مشو 

�او  ،إىل يوم الدين هوا مثالذح   .أرحم الرامحني جعلنا منهم بفضلك وجودك 

�ديدوعن ،عزوجللينا املوىل إلنا و  هلالذى نزَّ  هلىّ القرآن الكرمي هو الدستور اإل �تدى  كما كان يفعل السـلف  - هما 
وسنصـري ىف نعـم  ،حسـن حـالأالنـا إىل  هللا حسيغريِّ  -ورضى هللا تبارك وتعاىل عنهم  ،ملسو هيلع هللا ىلصالصاحل من أصحاب حضرة النىب 

   .لفٍة ليس هلا زوالأُ و 

ألننـا تناولنـا القـرآن بغـري الكيفيـة الـىت كـان  ،وانسحب على أفعالنا وسـلوكياتنا ،حنن كل التغري الذى حصل ىف حياتنا
�نبه يتناوهلا  الـذى ورد عـن احلبيـب احلـديث  ذنعم هـو ينفـ ،للتعبد ةاحملسنون منا جعلوه كتاب تالو  !!!أصحاب النىب العد

 :ملسو هيلع هللا ىلص

ا ، ال أَقُولُ { {  ثَالِھَ رِ أَمْ سَنَةُ بِعَشْ الْحَ سَنَةٌ ، وَ تَابِ ا�َِّ فَلَھُ بِھِ حَ نْ كِ فًا مِ رْ أَ حَ نْ قَرَ ا ، ال أَقُولُ مَ ثَالِھَ رِ أَمْ سَنَةُ بِعَشْ الْحَ سَنَةٌ ، وَ تَابِ ا�َِّ فَلَھُ بِھِ حَ نْ كِ فًا مِ رْ أَ حَ نْ قَرَ نْ آآمَ لَكِ فٌ ، وَ رْ نْ لم حَ لَكِ فٌ ، وَ رْ لم حَ
فٌ  رْ یمٌ حَ مِ فٌ وَ رْ المٌ حَ فٌ وَ رْ فٌ أَلِفٌ حَ رْ یمٌ حَ مِ فٌ وَ رْ المٌ حَ فٌ وَ رْ   ٣}}  أَلِفٌ حَ

� ربنا مـع كتابـك الـذى أنزلتـُه مـع  !!أل هللالكن هل هذه هى الغاية العظمى للمؤمن مع كتاب هللا؟ نس ماذا تريد منا 
  !!حبيبك ومصطفاك؟

َ�ِتهِ {{ بـَُّروا َآ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ َ�ِتهِ ِكَتاٌب َأنـْ بـَُّروا َآ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ   ..))صص٢٩٢٩((  }}  ِكَتاٌب َأنـْ

وهـو مغلــق ال ! ىف غرفـة الصـالون بركـة! ةنضـعه ىف السـيارة بركــ، لكـن ال نتوقــف عنـد الربكـه ،هـذا الكتـاب كلـه بركـة
ـ - العظيم وهو العلىُّ  - عزوجلوهللا ، ربكة ىف التدبرفال !!تحهنف ر تـالوة القـرآن من فضلِه وجـودِه وكرمـِه علـى املـؤمنني يسَّ

�ن  !!عرىبال اللسان حىت الذين ال يستطيعون أن ينطقوا بفصيح ،حىت األميني منهم ،وفهم القرآن جلميع أمة النىب العد

َ� اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ   {{ َ� اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّْر   ))القمرالقمر١٧١٧((  }}    َوَلَقْد َيسَّْر

�ىل(مل يقل  ومـع صـفاء  ؛هنذاء الفهى التدبر والتمعن وحسن الفهم مع ص ةألن الغاي! )!هل من قارئ( )!!هل من 
ولكـن  ،وال أثر للفكـر املوجـود ىف عقلـه ه،وال رغبه كامنة ىف فؤاد ،القلب والفؤاد يكون وصل للمعاىن بدون هوي ىف نفسه

  .عزوجلهم القرآن من منزل القرآن ليف

                                                             
  ١٨/١١/٢٠١٤ھـ  ١٤٣٦من محرم  ٢٦المحامید قبلي  ١
 رواه اإلمام مسلم وأحمد والنسائي عن السیدة عائشة رضي هللا عنھا ٢
  رضى هللا عنھعن عبد هللا بن مسعود ) الكبیر(، ومن الطبراني في )المصنف(أخرجھ عبد الرزاق في  ٣
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  تدبر القرآنتدبر القرآن
 وإن كـان فـيكم مـن ذهـب لبيـت هللا ة،ن العربية وال يفهمون العربيو يقرأ حىت ملن ال اً ر القرآن ميسَّ  عزوجلفجعل هللا 

وميســك  -لكـن ال يســتطيع الكـالم معــك  ،الســالم ويـرده عليــك هعليــلقـى وت ،عــرب ري اجلماعـه األفارقــة والغـريتــو  احلـرام
ال يعلـم العربيـة  !!ةويقـرأه بلغـة عربيـة فصـيح كهميسـ ،املخـزون عزوجـله ُمـلْ وعِ  ،هللا املصـون ملكنون الذى فيه نـورُ الكتاب ا

�لقرآن ،فهم القرأنه وهذا دليل على أن ،على سحنتيه هتنزل من عيني هوجتد دموع ،ويقرأ �ثر    :قوله تعاىل رَّ سِ  ،و

َ� اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ   {{ َ� اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّْر   ))القمرالقمر١٧١٧((  }}  َوَلَقْد َيسَّْر

�و اجلماعـة املوجــود �تــون ىف رمضـان وجيعلــوه مومسـاً  ،ن عنـد �يــت  :مــع بعضـهم نالقــرآن ويتبـارو  اءةقــر ل الــذين  لقــد أ
�يت عشر ختمات :خرواآل ،مخس ختمات ب مـن يقـرأ القـرأن تربنا يعا !!لكن ماذا فهمت مما نطقته من كتاب هللا؟، لقد أ

وانظــر إىل الكلمــة الصـــعبة  !!!؟ملــاذا ال يتــدبرون القــرآن .))دمحمدمحم٢٤٢٤(( }}َأفَــَال يـَتَــَدبـَُّروَن اْلُقــْرَآَن  {{: لقــو في !!بــدون تــدبر
وهـل  !!!عزوجـلقلو�م مغلقة ال تستطيع فهم معاىن كـالم حضـرة الـرمحن  .))دمحمدمحم٢٤٢٤(( }}  اَأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاهلَُ  {{: القادمة

   .عمن !!ل؟اقفأهلا  -� أحباب  -القلوب 

� عثمان بن عفان  التـدبر والـتمعن ىف تـالوة   لَ واَصـ ،العظـام ىف كتـاب هللا ةوكان من األئمـ  - رضى هللا عنهلذلك سيد
ـ كتاب هللا جلَّ  ه مـن أولـه إىل آخـره ىف كـان يقـرأ القـرآن كلَّـ  ،وطـوى لـه الزمـان أثنـاء الـتالوة ،ر هللا لـه الـتالوةوعـال حـىت يسَّ

ألن هــؤالء القــوم هلــم مــا  ،لكـن ومــا ذلــك علــى هللا بعزيـز !!!؟فكيــف هــذا ،عشــاءركعتـني بعــد صــالة املغــرب وقبـل صــالة ال
مـا الـذى مينـع التـدبر؟ الفتحـات  ).شـبعت مـن كـالم عـالم الغيـوب لـو طهـرت القلـوب مـا: (كـان يقـول  .ون عنـد ر�ـمؤ يشـا

   !!!و�ريه هعن خالق هما يشغل -  لك الذى حنن فيهمن عامل املُ  -واألعضاء الىت تورد للقلب 

  سالمة القلب واألخوة اإلیمانیةسالمة القلب واألخوة اإلیمانیة
 ملسو هيلع هللا ىلصنبيِّه ِر اوألنو  هوألسرار كتاب ،ولعلمِه اإلهلامى ولفيوضاتهِ  ،لتجلياتِه ولتنزالتهِ  ،لذاتهِ  هوجعل عزوجل القلب خلقه هللا

واملكـر  واحليل ،واملشاغل واألهواء ،الدنيا واملشاكل هجيوز للمؤمن أن يدخل في ال !!هلذا األمر هو معدٌّ  .هوأحباب هوأصحاب
 ،مـع أصـحابه سـالمة القلـوب ملسو هيلع هللا ىلصحيـرص عليـه رسـول هللا  وكـان أحـرص مـا، جيـوز ىف قلـب املـؤمن أبـداً  كل هذا ال  ،والدهاء
�لطافـة وفتحـهِ  ، ىف قرآنه أن الـذين يقبلـون علـى هللابنيَّ  عزوجلألن هللا  هـم الـذين يقـول فـيهم  ،فيقبـل علـيهم هللا ويـواليهم 

  :هللا

�ََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ   {{ �ََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ ِإالَّ َمْن أََتى ا   ))لشعراءلشعراءاا٨٨٩٩((  }}    ِإالَّ َمْن أََتى ا

ولـيس فيـِه  .بل تسليم مطلق حلضرة احلـق ة،ىف حضرة األلوهي ةيعىن قلب ليس فيه شك وال شرٌك وال منازعه للربوبي
رب ؟ مـن هلـم مكانـه ومنزلـة عنـد  �عنـدك ن و املؤمنـ نْ َمـ .ألحـد مـن خلـق هللا ،وال حسـد ٌ وال بغـٌض وال كـره ،غٌل وال حقد

ــــــــــــز عنــــــــــــدما ينــــــــــــ }َونـََزْعَنــــــــــــا َمــــــــــــا ِيف ُصــــــــــــُدوِرِهْم ِمــــــــــــْن ِغــــــــــــلٍّ {!!! هللا   يصــــــــــــبحون ،لُّ ع مــــــــــــن صــــــــــــدورهم الِغ
ً� َعَلـى ُسـُرٍر ُمتَـَقـابِِلنيَ   {{  مل يصـل إىل درجـة  ،و حسـدأ هٌ رْ و ُكـأ ،و حقـدأ كـأن مـن عنـده غـلٌّ   .))ررالحج�الحج�٢٧٢٧(( }}  ِإْخـَوا

   .ةميانية القرآنياإل ةاألخو 

ال یَبِ��عْ ال یَبِ��عْ { { ة، �ت اإلهليــالــىت وضــعها خــري الربيــة ىف تفســري اآل ةرة التفســرييكذ نرجــع للمــ ؛مــن التفســري اً نريــد مزيــد
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بَةِ بَعْضٍ  طْ كُمْ عَلَى خِ طُبْ بَعْضُ ال یَخْ كُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ ، وَ بَةِ بَعْضٍ بَعْضُ طْ كُمْ عَلَى خِ طُبْ بَعْضُ ال یَخْ كُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ ، وَ ال  ال تَبَاغَضُواال تَبَاغَضُوا{{ و ،٤}}  بَعْضُ الوَ اسَدُوا ، وَ اسَدُوا ،  تَحَ  تَحَ
ال شُ��وا ، وَ ال تَنَاجَ الوَ شُ��وا ، وَ ال تَنَاجَ واوَ وا تَ��دَابَرُ كُونُ��وا عِ   {{وبعــد ذلــك  ، }}   تَ��دَابَرُ كُونُ��وا عِ وَ انً��ا وَ وَ انً��ا بَ��ادَ ا�َِّ إِخْ وَ �  ،٥}}بَ��ادَ ا�َِّ إِخْ اذا تــركتم ماســبق تكونــوا إخــوا
ولـذلك  ،ونعطـف علـى بعـض ونتعـاون مـع بعـض  ،ونشـفق علـى بعـض ،ونسـعى ىف مصـاحل بعـض  ،وهذا يعـىن حتبـوا بعـض 

عليــة  ىف درجــة عزوجــلاإلميانيــة جعلهــا هللا  ةألن األخــو  ،فهــم مل يصــلوا لألخــوه اإلميانيــه  ،عنــدما تــرى اخلالفــات واملشــاكل
يعمـل  ذيألن الـ ،مث خلو القلب مـن الشـوائب الكونيـه ،وأشرتط فيها خلو القلب من مجيع مايضري وما يسئ جلميع الربية 

� ال   :إذا كان يقول ىف حديثه القدسى ،فممن خياف . بد أن يعلم علم اليقني أن هللا سيتواله وهو يتوىل الصاحلني  �

  ٦}}  ال أرزق من أطاعني ودعانيال أرزق من أطاعني ودعانيمن غفل عني وعصاني فكیف من غفل عني وعصاني فكیف   تترزقرزققد قد { { 
  إذن من أين املصيبة ؟

�ألســباب . عزوجـلأىف هللا شــك ؟ الشـك ىف الــرزق شــك ىف الــرزاق  !مـن الشــك حســن التوكــل علـى هللا مــع األخــذ 
�تــى للصــالة يلبســه  ،فــإذا طهــر القلــب وجــدت فيــه بضــاعة اإلميــان . جيعــل اإلنســان ىف رعايــة هللا وعنايــة هللا علــى الــدوام 

� وهــى ، حلــة اخلشــوع واحلضــورالقلــب  الــذين هــم ىف  ،ول ســورة املؤمنــون أىف  الــىت امتــدحها هللا الصــالةويصــلى خاشــعاً 
�م    :؟ ال هذا ليس له خاصة ولكن اءةيطيلون ىف القر أو يطيلون ىف الركوع والسجود؟  :هل قالصال

�ِِْم َخاِشُعوَن   الَِّذيَن ُهمْ الَِّذيَن ُهمْ ) ) ١١((َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن   {{ �ِِْم َخاِشُعوَن ِيف َصَال   ))المؤمنونالمؤمنون١،٢١،٢((  }}  ))٢٢((ِيف َصَال

فكيف؟ نلـبس اجلديـد ونضـع  ،))األعرافاألعراف٣١٣١(( }}  َ� َبِين َآَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ   {{ :ربنا لذلك يقول
�هلينظر إىل ينظر؟ إىل ماذا لكن ، بل إن هللا ال ينظر إىل صوركم وال أموالكم  ،ال !!العطر؟ �ـا هللا يئةالقلب   ؛الىت سـتقابل 

� الذى ال ةهو يريد اخلشي � ،وحسن التوكـل علـى هللا، شريك لُه معُه سواه  واخلشوع واحلب   .والتسـليم ىف مجيـع األمـور 
�ــذا اخلشــوع جيــد ىف الصــالة فتحــ ــدما يصــلى اإلنســان الصــالة  �ت الــىت يقرأهــا تنــزالت ملعــاىن مل  ،مــن هللااً عن جيــد ىف األ

 هـــل كـــان موجـــود تفســـري !!؟ةكتـــاب تفســـري قـــرأ الصـــحاب  يِّ ىل مـــن أل يقـــو  اً ريـــد أحـــدأ !!يســـمعها مـــن أحـــد مـــن خلـــق هللا
  . عزوجلكتاب هللا   !!كتب؟ هو كتاب واحدمن الة الصحابة األجالء كان فيها كم مكتب :خرويقول اآل !!؟مكتوب

�ـذة العلـومءمـن أيـن جـا ،لكن عنـدما نسـمع أخبـارهم وأحـواهلم � علـى �تـى سـ!! ؟وكيـف وصـلوا للحقـائق  !!؟وا  يد
� عبد هللا بن مسعود مثالً  -يقول ىف واحد منهم  خترج من  ).قدميه صمخأعبد هللا ملئ علماً من رأسه إىل ( :يقول – سيد

�َِّ   رَُّســولُ رَُّســولُ   حمَُّمَّــدٌ حمَُّمَّــدٌ   {{ :؟ مــن كليــةعبــد هللا أى كليــة �َِّ ا مفتوحــة وال مغلقــة مــن اجلامعـــات  ةخل جامعــمل يــد .))الف��تحالف��تح٢٩٢٩(( }}  َمَعـــهُ َمَعـــهُ   َوالـَّـِذينَ َوالـَّـِذينَ   ا
 - ىل رىب هممــا علمــ -لـو فســرت فاحتــة الكتــاب مبـا أعلــم (: نفســه يقــول واإلمـام علــىٌّ  !!!يــةهللكــن ىف اجلامعــة اإل ،يـةالدنيو 

� . ةاحتــحتملــون ســبعني بعــرياً كتـب ىف تفســري الف ،)لـوقرمت ســبعني بعــريًا؟ �َّ   َواتـَُّقــواْ َواتـَُّقــواْ { :ىن؟ مـناخــو إمــن أيــن ذلــك  �َّ ا �ُّ   َويـَُعلُِّمُكــمُ َويـَُعلُِّمُكــمُ   ا �ُّ ا  }}33  ا
  .املكنون هويعلمهم هللا من علم ،تقوى هللا .))البقرةالبقرة  ٢٨٢٢٨٢((

  تربیة األبناء على الصفاءتربیة األبناء على الصفاء
اجلـدد  ةللتالمـذ رص علـى ذلـك حـىتوكـان حيـ. هـذا هـو األهـم ،على صفاء القلوب لكنهم حافظوا وحافظ هلم النىبُّ 

                                                             
 . عنھماالبخاري ومسلم ومالك عن نافع عن بن عمر رضي هللا ٤
 .البخارى ومسلم عن عبدالرحمن بن صخر ٥
أمرتُ�ك بخ�دمتي، وض�منتُ ل�ك بقس�متي، : أیھ�ا العب�د{ ": ت�اج الع�روس الح�اوي لتھ�ذیب النف�وس"بن عطاء هللا الس�كندري ف�ي اذكره  ٦

، ول�م أكت�ف بالقس�م ح ، ول�م أكت�ف بقس�متي ل�ك بالض�مان حت�ى أقس�متُ ، وشكّكتَ فیما ض�منتُ ثّل�ت، فخاطب�ت عب�اداً ت�ى مفأھملتَ ما أمرتُ
 ، وقد رزقتُ م�ن غف�ل عن�ي وعص�اني،)الذاریات٢٢،٢٣( ] فوربّ السماء واألرض إنھ لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم وما توعدون [ یفھمون فقلت

  .}فكیف ال أرزق من أطاعني ودعاني؟
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� أنس بن مالك دخل على حضرة النىب وكان عنده عشر سنني ،الصغار ىف السن  - الصـاحلاتوأمة كانت مـن كبـار  ،سيد
وهـذا قبـل اإلسـالم  ،للكعبـة خادمـاً  ه�بـ اً ن أعطاهـا هللا ولـدقـد نـذرت إ تكانـ  - رضـاهاأم سليم رضـى هللا عنهـا و أالسيدة 

�نس وقالـت؛ وعندما هاجر النىب وشرح هللا صدرها لإلسالم ،ملسو هيلع هللا ىلصوقبل هجرة النىب  راً إن ذرت نـذنـ إىن ،�رسـول هللا :أتت 
 :وقالـت لـه. ملسو هيلع هللا ىلصلرسـول هللا  جعلتـه خادمـاً  ،)رى وأجعلـة خادمـا لـكذوىف بنـأواليـوم  ،للكعبة دماً خا هأجعل اً وهبىن هللا غالم

  :وقال ملسو هيلع هللا ىلص له النىبُّ  افدع ،طمئن عليهأريد أن أ

ا أَعْطَیْتَھُ { {  كْ لَھُ فِیمَ بَارِ لَدَهُ ، وَ وَ الَھُ وَ ثِرْ مَ مَّ أَكْ ا أَعْطَیْتَھُ اللَّھُ كْ لَھُ فِیمَ بَارِ لَدَهُ ، وَ وَ الَھُ وَ ثِرْ مَ مَّ أَكْ   ٧}}  اللَّھُ
 يقتـهحد تكانـ  ،ُة مـن فضـل هللا عليـهوكان مالُـ، غري أحفاده اً  ولدنيوست ةوله اكثر من ثالث ،ئة عاماعاش أكرت من مف

  .دعا له ملسو هيلع هللا ىلصن الرسول ملاذا؟ أل ،حيدة الىت تنتج ىف العام مرتنيو الفريدة ال يه

  :قال له ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  هستلماهذا الرجل عندما 

شٌّ ألَ   ،،یا أنسیا أنس{ {  يَ لَیْسَ فِي قَلْبِكَ غِ سِ تُمْ بِحَ وَ تَ أَنْ تُصْ شٌّ ألَ إِنْ قَدَرْ يَ لَیْسَ فِي قَلْبِكَ غِ سِ تُمْ بِحَ وَ تَ أَنْ تُصْ دٍ فَافْعَلْ ، ثُمَّ قَالَ لِي إِنْ قَدَرْ دٍ فَافْعَلْ ، ثُمَّ قَالَ لِي حَ ذَلِكَ : : حَ ذَلِكَ یَا بُنَيَّ وَ یَا بُنَيَّ وَ
نَّةِ  ي فِي الْجَ عِ بَّنِي كَانَ مَ نْ أَحَ مَ بَّنِي ، وَ یَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَ نْ أَحْ مَ نْ سُنَّتِي ، وَ نَّةِ مِ ي فِي الْجَ عِ بَّنِي كَانَ مَ نْ أَحَ مَ بَّنِي ، وَ یَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَ نْ أَحْ مَ نْ سُنَّتِي ، وَ   ٨}}مِ

 إن !!؟اآلن نحنـمـاذا نفعـل وانظـر  .بداية النىب مع مـن؟ مـع املبتـدئني ىف طريـق رب العـاملني !!� أحباب ةوهى البداي
يـرد ال يريـد أن يكـرب الولـد و  ؛عملـت كـذا وكـذا ةوعمتـك فالنـ ،الولـد أن عمـك فـالن عمـل كـذا وكـذا انالرجل واملرأه يلقن

هــل  !!!ب واألم لقنــوهن األملــاذا؟ أل ،وال ويــوقره هوال حيرتمـ ة،ى مصــلحأن يفعــل لــه أد يـير  و�لطبــع ال ،هعمــى السـالم علــ
� إخواين    !!مبدأ اإلسالم ليس كذلك ،ال !!؟هذا مبدأ اإلسالم 

  بركة سالمة القلوببركة سالمة القلوب
ل مث بعـد ذلـك نـزَّ  ،مث بعد ذلك حفظنا من الذنوب ،من العيوب عزوجلحفظنا هللا  ،لو حافظنا على سالمة القلوب

� عن مجيع خلقه ،املبارك من السماوات ومن األرض هلنا خري    !!هذا كالم هللا وليس كالمى؛ وأغنا

َلوْ   {{ َلوْ وَ ى  أَھْلَ أَھْلَ   أَنَّ أَنَّ   وَ ىالْقُرَ نُواْ   الْقُرَ نُواْ آمَ اتَّقَواْ   آمَ اتَّقَواْ وَ نَا  وَ نَالََفتَحْ م  لََفتَحْ معََلیْھِ كَ   عََلیْھِ كَ بَرَ نَ   اتٍ اتٍ بَرَ نَ مِّ اء  مِّ اءالسَّمَ ضِ   السَّمَ األَرْ ضِ وَ األَرْ   ))األعرافاألعراف٩٦٩٦((  }}  وَ

لــو ( .. وكــالم هللا واضــح !!؟واخلــريات قليلــة ةواألرزاق شــحيح هعلــفنمــا الــذي و  ؟ن كلنــا كيــف ســنعيشو وحنــن حمتــار 
وهـذا مـا ، نزلـت ىف القليـل سـيتحول إىل كثـري اوالربكـة إذ ،)بركـات( :قـال بـل ،مل يقل سـيفتح لكـم خـريات ) ..تقوااآمنوا و 

 ،ث وال حــرجحــدِّ فألن الربكــة إذا أتــت  ،)الربكــة(بــل  ،يبحثــوا علــى الكثــرةأن مل يعلمهــم  .الرســول للصــحابة الكــرام همــعلَّ 
�   !!!منها�م ىف هذا املقام إذا مكثنا هنا لقيام الساعه النستطيع أن ننهيها أو ننتهى وحكا

� أبو هريرة  � رسول هللا  ،وأرضاه رضى هللا عنهسيد ولكـن  هكـل منـ  :وقال له ،التمر هوبداخل جراب جلدٍ  هعطاأسيد
نفـد وملـا مشـوا . صـحاب الرسـول بعـثهم ىف بعـثمـن أ ةمجاعـ؛ وخرج مع مجاعة ىف إحدى الغزوات ،فيه ال تفتحه وتنظر ما

شون علـى يعي اً فرد ةئاوكان اجليش حواىل ثالمث يوماً  ةعشر  مروا مخسواست، هريره يبأى مع ذوال يوجد غري اجلراب ال ،الزاد
�كلهـا فيشـبع  ،متر اجلراب �جلـوع ابـداً  هكان يعطى كل واحـد ىف اليـوم متـره  وهـذا مثـل مـن األمثلـة لكـن هـذا . هللا وال حيـس 

�واحل ةهـى موجـود كـالَّ   ،الدنيا وال أحد يقول إن هذة النماذج إنتهت من .الباب ليس له حد عـيش يلكـن مـن الـذى ، مـد 
  .ألن هذا قرار هللا للمؤمنني ،ن من الصاحلنيو �ا؟ الصادق

                                                             
 رضى هللا عنھأنس البخاري عن  ٧
 .رضى هللا عنھالترمذي والطبراني عن سعید بن المسیب من حدیث أنس  ٨
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�كلوا من األسباب بغري دعم مـن حضـرة الوهـاب -وهو قدير  - ر هللاقدَّ  ر هللا للمـؤمنني أن وقـدَّ  ،لغري املؤمنني أن 
  :من كنوز الوهاب يرزقهم من األسباب مث يضيف هلم دعماً 

َیھُمُ   {{ زِ َیھُمُ لَِیجْ زِ سَنَ   ا�َُّ ا�َُّ   لَِیجْ سَنَ أَحْ ا  أَحْ امَ لُوا  مَ لُواعَمِ یدَُھم  عَمِ َیزِ یدَُھموَ َیزِ ن  وَ نمِّ لِھِ   مِّ لِھِ فَضْ ا�َُّ   فَضْ ا�َُّ وَ قُ   وَ زُ قُ َیرْ زُ نمَن  َیرْ سَابٍ   ِبَغیْرِ ِبَغیْرِ   یَشَاءیَشَاء  مَ سَابٍ حِ   ))النورالنور٣٨٣٨((  }}  حِ

�ََّ   يـَتَّـقِ يـَتَّـقِ   َوَمـنَوَمـن  {{بينـا حنـن مبـن ؟ مبـن يتقـى هللا ة، لنا حنـن خاصـ ؟ملن هذه �ََّ ا مـن  ،))الط�القالط�الق(( }}  َحيَْتِسـبُ َحيَْتِسـبُ   َال َال   َحْيـثُ َحْيـثُ   ِمـنْ ِمـنْ   َويـَْرزُْقـهُ َويـَْرزُْقـهُ   ))٢٢  ((َخمَْرًجـاَخمَْرًجـا  لـَّهُ لـَّهُ   َجيَْعـلَجيَْعـل  ا
 ،دوماً ألنه يتقى هللا هيوالي عزوجلوأن هللا  ،ويرعاه هيتكفل ب عزوجلوأن هللا  ،ليعلم أن هللا يتواله ،يعلمه وال يتقنه الطريق 

 �    .عزوجلفيشكر هللا فيزيد ىف تقواه 

  قراءة الصحابة المباركین للقرآنقراءة الصحابة المباركین للقرآن
� رسـول هللا علمهـهؤالء و  � عبـد هللا بـن م ن القـرآن؛كيـف يقـرأو   ماجلماعه سـيد سـعود يقـول عـن الطريقـة الـىت وسـيد

�لليـل مث ( - رسلها هللا لنـاأ ةرسال -) جعلنا القرآن الكرمي رسائل ربنا إلينا( :ساروا عليها لكى نتعلمها فكنـا نقـرأه ونتـدبرة 
�لنهارذننف  هحياتـ �ت أو آية واحدة وال ينتقل منها إال عنـدما يطبقهـا ىفآلكن يقرأ ، كثرأأو ًء يقرأ الرجل منهم جز  ال ،)ه 

�تمع ليكون  ... بني جريانهو بني أحبابه  ،وىف بيته هوىف عمل ،وىف سلوكه   .عزوجلورة من كتاب هللا صيصدقها ىف ا

� داوود ةصـغري  هرسل لنا رسـالة تنبيـأاملؤمنني و  هنبَّ  عزوجلوهللا  وهـو أحـد أنبيـاء هللا السـابقني والـذى كـان  ،مـع سـيد
نَّا  لَیْسَ لَیْسَ   {{ :قـال ملسو هيلع هللا ىلص والنىبُّ  ة،�لعباد ذذما يناجى هللا كان يتغىن ويتلوالعبادة اخلاصة بة وقت  ة،�لعباد مشغوالً  نَّامِ   لَ�مْ لَ�مْ   مَ�نْ مَ�نْ   مِ
آنِ   یَ�تَغَنَّ یَ�تَغَنَّ  آنِ بِ��الْقُرْ عنــدما مسـع ذلــك كـان ميــر علـيهم الرســول ىف الليـل ويــراهم وهــم  ة،جافـ اءةال تقـرأ قــر  رتمنبــوأن تقــرأ  ،٩}}  بِ��الْقُرْ

  :يقرأون القرآن ويقول

فْقَ إِنِّي ألَ إِنِّي ألَ { {  اتَ رُ وَ فُ أَصْ رِ فْقَ عْ اتَ رُ وَ فُ أَصْ رِ مْ عْ لَھُ نَازِ فُ مَ رِ أَعْ لُونَ بِاللَّیْلِ ، وَ ینَ یَدْخُ آنِ حِ یِّینَ بِالْقُرْ َعرِ مْ ةِ األَشْ لَھُ نَازِ فُ مَ رِ أَعْ لُونَ بِاللَّیْلِ ، وَ ینَ یَدْخُ آنِ حِ یِّینَ بِالْقُرْ َعرِ ةِ األَشْ
ارِ  لُوا بِالنَّھَ ینَ نَزَ مْ حِ لَھُ نَازِ إِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَ آنِ بِاللَّیْلِ ، وَ مْ بِالْقُرْ اتِھِ وَ نْ أَصْ ارِ مِ لُوا بِالنَّھَ ینَ نَزَ مْ حِ لَھُ نَازِ إِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَ آنِ بِاللَّیْلِ ، وَ مْ بِالْقُرْ اتِھِ وَ نْ أَصْ   ١٠١٠}}مِ

� أبو ه،تاءيسمع هذا يعرفه من طريقة قر    : موسى األشعرى فقال له وكان يسمع سيد

دَ {  یرِ آلِ دَاوُ امِ زَ نْ مَ ا مِ ارً مَ زْ یتَ مِ ةَ ، لَقَدْ أُعْطِ حَ تَكَ الْبَارِ اءَ عُ قِرَ تَمِ أََنا أَسْ أَیْتُنِي وَ " . لَوْ رَ
تُھُ لَكَ : قُلْتُ  بَّرْ اءَِتي لَحَ عُ قِرَ مَ لَمْ أَنَّكَ تَسْ سُولَ ا�َِّ ، إِنْ أَعْ ا�َِّ یَا رَ ا وَ ا أَمَ بِیرً   ١١١١} تَحْ

� داوود وهو يناجى هللا هألنغامك الىت تشاب  � داوود عندما يناجى هللا كان ،سيد �ت واجلبـال  رالطيو  توسيد واحليوا
  :عزوجلبكالم هللا  �ثراً  هز معتتتحرك و�

بَالُ   یَایَا  {{ بَالُ جِ بِي  جِ بِيأَوِّ عَھُ   أَوِّ عَھُ مَ الطَّیْرَ   مَ الطَّیْرَ وَ   ))سبأسبأ١٠١٠((  }}  وَ

   !!كلها تكون من حالوة الصوت

�  ؛ل هللاوكـذلك أصــحاب رسـو  فيهــا  ىف مـدخل البيــت يـرتمن ةصــنع لنفسـه غرفــ ةىف مكـ رضـى هللا عنــهبـو بكــر أســيد
� أبو بكر يبدأ التالوة يتجمعو و الكافر  ؛لقرآن� �  ان والنساء والصبيان والعبيد وقت ما سيد ويرتكوا ما معهم ليسـمعوا سـيد

  .من عند هللا ة�ا تالو أل ،قرآنلل هىف تالوت رضى هللا عنهأبو بكر 
                                                             

 ).یجھر بھ: (رواه البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ وزاد غیره ٩
 البخارى ومسلم عن أبي موسى رضي هللا عنھ ١٠
 عنھ  رواه البخاري ومسلم من طریق أبي بردة عن أبي موسى رضي هللا ١١
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� داوود    :تعاىل له هللا قال، فسيد
  ههوتق��رأوتق��رأ  إلی��ھإلی��ھعب��دى یأتی��ك كت��اب م��ن قری��ب ل��ك وأن��ت ف��ى الطری��ق تمش��ى ف��تجلس عب��دى یأتی��ك كت��اب م��ن قری��ب ل��ك وأن��ت ف��ى الطری��ق تمش��ى ف��تجلس {{

أفكن���ت أھ���ون عن���دك م���ن بع���ض أقارب���ك أفكن���ت أھ���ون عن���دك م���ن بع���ض أقارب���ك   ....  وھ���ذا كت���ابى إلی���كوھ���ذا كت���ابى إلی���ك  ،،حرف���اً حرف���اً حرف���اً حرف���اً   ههوتت���دبروتت���دبر
  ھھوتص�غى إلی�وتص�غى إلی�  ،،عبدى یأتیك صدیق لك یتحدث معك فتقبل علیھ بكل وجھكعبدى یأتیك صدیق لك یتحدث معك فتقبل علیھ بكل وجھك  !!!!؟؟وأصدقائكوأصدقائك
  ..١٢١٢}}!!!!؟؟عندك من بعض أصدقائكعندك من بعض أصدقائك  أفكنت أھونأفكنت أھون.. ..   وھا أنا ذا متحدث معكوھا أنا ذا متحدث معك  ،،بكل أذنكبكل أذنك

  :ملسو هيلع هللا ىلصقال  !!من يقرأ القرأن يناجى الرمحن

أْ {  تَعَاَلى فَلْیَقْرَ بَّھُ  ثَ رَ دِّ مْ أَنْ یُحَ دُكُ بَّ أَحَ   ١٣} القرآن إِذَا أَحَ
� أبـو بكـر يقـرأ بصـوت هـاد ملسو هيلع هللا ىلص وكما قلت كـان النـىبُّ  � ،� عمـر يقـرأ بصـوت عـاىلدوسـي ىء،ميـر فوجـد سـيد  وسـيد

�ت  �لرتتيب ال -بالل خيتار آ هم ليشـتغلوا خبـالقهم تـابعهـو ي، يالً املـرور لـهـذا كان و  ؛خرى من هناأآيتني من هنا و  - يقرأ 
  .عزوجلالربية  كل أحواهلم العلية من ربِّ و وتزيد علومهم  ،أسرارهمو ولتزيد أنوارهم  ،و�ريهم

�ألمسرؤ� رأىمن  مثالً  ،فأتى الصبح لرياجع ما حصل ليالً  إمام يرىب هؤالء على  ؟اذا فعل هذا وهذام ه،وحيكى ل  
� :تقرأ القـرآن بصـوت خافـت؟ قـال مَ ـلِ  :بكر فقال ألىب .ملسو هيلع هللا ىلصالرتبية اإلهليه  � عنـدما أقـرأ أمسـع هللا وهـو  !!ىجـألمسـع مـن أ أ

�رك هللا فيه يقرأ لنا !!العجب هوعندما نقرأ كالم هللا جند في. هيقرأ كالم   :وعندما شيخنا 

بُدْنِي  أَنَاأَنَا  إِالَّ إِالَّ   إِلَھَ إِلَھَ   الَ الَ   ا�َُّ ا�َُّ   أَنَاأَنَا  ِإنَّنِيِإنَّنِي  {{ بُدْنِيفَاعْ   ))طھطھ١٤١٤((  }}  فَاعْ

  !!من يقول هذا الكالم

�ل القارىء ..هو أم هللا؟ هللا    !؟هذا فما 

ن و والصــاحل. ىف عــاله لكــن املتحــدث والنــاطق هــو هللا جــلَّ  ،�لنيابــة عــن حضــرة هللا هينطــق بلســان عزوجــلهللا  هجعلــ
  .عزوجلسمعهم داخل قلو�م أثناء التالوة هو هللا ن الذى يُ وهم على يقني أ هللا يقرأون كالم

� عمر ِ : ملسو هيلع هللا ىلصقال  �لتالوة؟ قال لِـمَ وأنت  .. طان يوالشـ ،ألطـرد النـوم القـادم؛ نان وأطـرد الشـيطانسـوقظ الو أ :جتهر 
   .ال يوسوس ىل

� بالل لِ  �لطيـب :�ت؟ قالتنتقى اآل اذاموأنت  � !!ألخلط الطيب  � بـالل  كـان خيتـار آ ويضـعها مـع  نـةت اجلسـيد
�ت جهــنم وكــذا  ،بعضــها �ت مــع  نفكــانوا يكتفــو  .فــأقر اجلميــع علــى ذلــك .ال ؟هــل هنــاك مــانع، كــان ال حيــب آ بــتالوة آ

�يةين أومل يكن هناك مانع  ،التدبر ومع التأىن �م علموا أن النَّـ !!قرأ الفرد منهم الليلة كلها  أخـذ ليلـة كاملـة يرتـل  ملسو هيلع هللا ىلص ِىبَّ أل
  :كتاب هللا  من ةآية واحد

ئْنَا  إِذَاإِذَا  فَكَیْفَ فَكَیْفَ   {{ ئْنَاجِ ن  جِ نمِ ةٍ   كُلِّ كُلِّ   مِ ةٍ أمَّ یدٍ   أمَّ یدٍ بِشَھِ ئْ   بِشَھِ جِ ئْ وَ جِ الءھَـؤُالء  عَلَىعَلَى  بِكَ بِكَ   نَانَاوَ یدًا  ھَـؤُ یدًاشَھِ   ))النساءالنساء٤١٤١((  }}  شَھِ

  ملاذا؟ ،وال قبلها وال بعدها !!ةليلة كاملة مع آية واحد

  !!!ألنه عاش فيها

                                                             
 إحیاء علوم الدین ١٢

 أخرجھ اإلمام السیوطي عن أنس رضي هللا عنھ ١٣
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� عبد هللا بن عمر قال   !�خذ لقب عظيم .دعى عظيماً يُ  ِىبِّ كان من حيفظ البقرة من أصحاب النَّ   :حىت سيد

�شا ألنـه ال ينتقـل  لقـب عظـيموأعطـوه  ،كلمة تركية تعادل عظيم ىف اللغـة العربيـةوهي   ،م�ألقاب هذه األ من لقب 
وأحاطـه  ،وأفاض عليـه علومهـا وأسـرارها ،عليه أنوارها عزوجلنزل هللا أو  ،وعمالً  وىل علماً ية إال إذا اتقن اآلية األمن آية آل

�ن والدولـة  .مث ينتقـل إىل اآليـة األخـرى ،�خبارهـا و�طناً  اً ر هظا علماً  علـى هـذة الكيفيـة إنتشـر القـرآن ىف مدينـة النـىب العـد
  .اإلسالمية

هـذه عندما يهضم املؤمن  ،ال حيبها هللا من عبادة املؤمننياليت الصفات السيئة  ذكرللمسلمني فيه  هللا والقرآن جعل
�ت لو سولت ل   كالم هللا؟   فكيف سيخال،  عل هذة السيئات أو واحدة منها سوف ينتفض ويرتعدف هنفس هاآل

�ذا العمل سيكون بعيدا عن هللا كيف سيمشى وهو يعلم ومتأكد متاماً     ؟أنه 

  !!هسيفقد رعاية هللا وعنايت

  :عزوجلل اإلنسان يدخل ىف قول هللا عكل هذا جي

ینَ   ِإنَّ ِإنَّ   {{ ینَ الَّذِ سَّھُمْ   إِذَاإِذَا  اتَّقَواْ اتَّقَواْ   الَّذِ سَّھُمْ مَ نَ   طَائِفٌ طَائِفٌ   مَ نَ مِّ واْ   الشَّیْطَانِ الشَّیْطَانِ   مِّ واْ تَذَكَّرُ ونَ   ُھمُھم  فَإِذَافَإِذَا  تَذَكَّرُ رُ بْصِ ونَ مُّ رُ بْصِ   ..))االعرافاالعراف٢٠١٢٠١((  }}  مُّ

 ً�   :هنعرف حنن مجيعاً  - لذلك جعل الشرع لنا ميزا

يف  ةىف هذه اللحظإميانه يكون  ،على فعلها هومل يوبخ نفس ه،يلم نفس ومل يندم ومل ،إذا استهان املؤمن مبعصية هللا
  !!!جودوغري مو  ةإجاز 

  :كذلالذى قال هو نىب حضرة ال

ینَ { {  اِني حِ ِني الزَّ ینَ ال یَزْ اِني حِ ِني الزَّ ال  ال یَزْ نٌ ، وَ مِ ؤْ ھُوَ مُ ِني وَ الیَزْ نٌ ، وَ مِ ؤْ ھُوَ مُ ِني وَ نٌ ، یَزْ مِ ؤْ ھُوَ مُ بُ وَ رَ ینَ یَشْ رَ حِ مْ بُ الْخَ رَ نٌ ،  یَشْ مِ ؤْ ھُوَ مُ بُ وَ رَ ینَ یَشْ رَ حِ مْ بُ الْخَ رَ  یَشْ
ی ھُمْ حِ ارَ ا أَبْصَ َفعُ النَّاسُ إِلَیْھِ فِیھَ َبةً یَرْ بُ نُھْ تَھِ ال یَنْ نٌ ، وَ مِ ؤْ ھُوَ مُ قُ وَ رِ ینَ یَسْ قُ حِ رِ ال یَسْ یوَ ھُمْ حِ ارَ ا أَبْصَ َفعُ النَّاسُ إِلَیْھِ فِیھَ َبةً یَرْ بُ نُھْ تَھِ ال یَنْ نٌ ، وَ مِ ؤْ ھُوَ مُ قُ وَ رِ ینَ یَسْ قُ حِ رِ ال یَسْ نَ نَ وَ

نٌ  مِ ؤْ ھُوَ مُ ا وَ بُھَ نٌ یَنْتَھِ مِ ؤْ ھُوَ مُ ا وَ بُھَ نٌ ، ، یَنْتَھِ مِ ؤْ ھُوَ مُ ال یَقْتُلُ وَ نٌ وَ مِ ؤْ ھُوَ مُ ال یَقْتُلُ وَ   ١٤}}  وَ
ــي اً مؤمنــكــان ألنــه لــو   ــ ه،علــم أن هللا مطلــع علي �  ه،ات صــدر جــويطلــع علــى خل ،وســكناته هويــرى حركات ويعلــم خفــا

  .عزوجلى هللا تحى من هللا أن يعصسسي !!ويراه عليه هيرى أن هللا مطلع علي!! مثل هذا؟ يئاً فكيف يفعل ش ،القلوب

ــا نســمعهااآل ههــذ �ــا إال مــن يتــدبر ومــن يتــنوال ي ،�ت كلن غيــار ورات واألذالقــا مــن ومــن يصــفى القلــب ،كرذ فعــل 
عنــدما  - الــىت نراهــا ىف الكــون - ويبــدأ القلــب ىف هــذه اللحظــات مثــل إشــارة املــرور اإلهليــة ،�ألنــوار عزوجــلهــا هللا ؤ وميل

اللـون األخضـر تنـري  ؟ىف طريـق ىيريـد أن ميشـ ،ريجـع عنـهفم أنه سيقع ىف ذنب يعل ،اللون األمحر ينري .. نقرتب من معصية
  :هن هللا جعل له نوراً ىف قلبأل، و األمحر ينري يعلم أنه غري سليمأ ،ويعلم أن الطريق سليم

اأَیُّھَا  یِایِا  {{ ینَ   أَیُّھَ ینَ الَّذِ نُواْ   الَّذِ نُواْ آمَ عَل  ا�َّ ا�َّ   تَتَّقُواْ تَتَّقُواْ   إَنإَن  آمَ عَلَیجْ قَاناً   لَّكُمْ لَّكُمْ   َیجْ قَاناً فُرْ   ))األنفالاألنفال٢٩٢٩((  }}  فُرْ

� إخواينوالفر  �ن فيهويقول ، مبعىن ميزان قان هنا  نِ فَإِنَّ�ھُ یَنْظُ�رُ بِنُ�ورِ { {  :ملسو هيلع هللا ىلص  النىب العد مِ ؤْ اسَةَ الْمُ نِ فَإِنَّ�ھُ یَنْظُ�رُ بِنُ�ورِ اتَّقُوا فِرَ مِ ؤْ اسَةَ الْمُ اتَّقُوا فِرَ

                                                             
 .الصحیحان من حدیث أبى ھریرة رضي هللا عنھ ١٤
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  :وىف رواية – ١٥}}  ا�َِّ ا�َِّ 
فِی�قِ ا�َِّ { {  قُ بِتَوْ یَنْطِ نِ ؛ فَإِنَّھُ یَنْظُرُ بِنُورِ ا�َِّ ، وَ مِ ؤْ اسَةَ الْمُ وا فِرَ ذَرُ فِی�قِ ا�َِّ احْ قُ بِتَوْ یَنْطِ نِ ؛ فَإِنَّھُ یَنْظُرُ بِنُورِ ا�َِّ ، وَ مِ ؤْ اسَةَ الْمُ وا فِرَ ذَرُ  ه يؤيـدألن هللا ،،١٦١٦}}  احْ

  .على الدوام

 اوكـل هـذ ،وقـف يـهوهنـا ف ،}}  كُ�لُّ ذَلِ�كَ كَ�انَ سَ�یِّئُھُ   {{: يـة�ت الىت مسعناها اليـوم جيـد ىف اآلالنور من اآل.. عندما يقرأ 
   .عزوجلسيحفظه احلفيظ  !!وكيف يقع ىف السيئات؟ !!سيئات

� ،يريد أن يكون من اجلماعة األخيار واألبرار واألطهار  مرة ينظـر إىل؛ فعاهلمأويعمل  ،م ىف كتاب هللاينظر ىف صفحا
  :إىل ومرة ينظر ،عباد الرمحن

  ))األحزاباألحزاب٣٥٣٥((  }}  َواْلُمْسِلَماتِ َواْلُمْسِلَماتِ   اْلُمْسِلِمنيَ اْلُمْسِلِمنيَ   ِإنَّ ِإنَّ   {{

  :ينظرومرة ي ،حزابوالعشر صفات العظيمة ىف سورة األ

دُونَ السَّائِحُونَ {{   امِ دُونَ السَّائِحُونَ التَّائُِبونَ الْعَابِدُونَ الْحَ امِ   ))التوبةالتوبة١١١١٢٢((  }}التَّائُِبونَ الْعَابِدُونَ الْحَ

�ـاالصــفات ا سـينظر إىل وهــذا  ه،مـن عبــاد عزوجــلهللا  هوســيتخلى عـن املعاصــى ويتجمـل مبــا حيبـ ،لعظيمـة ويتجمــل 
  .ألى مؤمن يريد أن خيرج من الدنيا وقد فاز بفضل هللا ورضوان هللا وإكرام هللا ماملقصد األعظ

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلوصلى هللا عل   مى سيد

                                                             
  .رضى هللا عنھأخرجھ الطبراني وأبو نعیم عن أبي أمامة  ١٥

 ، والطبرانيرضى هللا عنھأخرجھ ابن جریر عن ثوبان  ١٦


