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¢
السـالم عؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف...
إن الحؿد هلل كـحؿده وكستعقـف وكستغػره وكتقب إلقف ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا و سـقاات أعؿالــا،
مـ يفديف اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هاديف لف ،وأشفد أن ٓ إلـٰف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لـف وأشـفد
أن محؿدً ا عبده ورسقلف صؾك اهلل وسؾؿ عؾقف وعؾك آلف وصحبف أجؿعقـ .
أما بعد؛ ففـٰذه أمسقة صقبة وسـاعة كريؿة يف هـٰذه الؾقؾة الػاضؾة مـ لقال شفر رمضـان الؿبـارك ،مـع
ُ
وعــقان هــٰذا
مقضقع جؾقؾ الؼدر ،عظقؿ الػائدة ،كبقر الـػع ،لف صؾ ٌة بشفركا الؽريؿ ومقسؿـا الػاضؾ،
الؾؼاء:
حبل اهلل الؿؿدود
وقبؾ الدخقل يف مقضقع هـٰذه الؿحاضرة أقدر وأشؽر لإلخقة الؽرام الؼائؿقـ عؾك واحـة اييؿــان
يف ال َؼصباء ،جفدَ هؿ الؿبارك وسـعقفؿ الؿشـؽقر وكـريؿ رهبـتفؿ يف أن أشـارك يف هــٰذا الؾؼـاء وهــٰذا
كسؿع وكعؾؿ ُتبذل فقف جفقد كبقرة ٓستثؿار وقـت هــٰذا الشـفر ولقالقـف الؿباركـة يف
الربكامج الذي يف ما َ
ٍ
عؾؿ كافع وفقائد عظقؿة تعقد عؾك الـاس بالخقر والػائدة.
ويطقب لل كذلؽ أن أشؽر صاحب السؿق الشقخ الدكتقر سؾطان بـ محؿد الؼاسؿل حاكؿ الشـارقة
ُ
عؾك رعايتف الؽريؿة لفـٰذه القاحة اييؿاكقة الطقبـة الـافعـة ،وكـذلؽ دعـؿ دائـرة الشـمون ايسـالمقة يف
وأيضا أشـؽر الشـقخ إسـتاذ مـروان السـركال
الشارقة مؿثؾة برئقسفا الشقخ صؼر بـ محؿد الؼاسؿلً ،
وإخقاكف يف قـاة الؼصباء ،وأشؽر أيضا إخـقا الحضـقر حضـقرهؿ ،وأسـلل اهلل  ۵أن يؿـدكا جؿق ًعـا
بالعؾؿ الـافع والتقفقؼ لؿا يحبف ويرضاه مـ سديد إققال وصالح إعؿال .
مقضقع هـٰذا الؾؼاء -أيفا ايخقة الؽـرام -حبـؾ اهلل الؿؿـدود ،وهــٰذا العــقان مــ اختقـار ايخـقة
الؼائؿقـ عؾك هـٰذه القاحة اييؿاكقة ،وأعظؿ ما يؽقن يف واحة اييؿان تغذي ًة لفا ،ومدا لثؿارها وفروعفـا
وآثارها كتاب اهلل الؽريؿ الذي ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػف ٌ
تـزيؾ مـ حؽـقؿ حؿقـد ،وحبـؾ
كتاب اهلل  -جـؾ وعـال  -الؼـرآن الؽـريؿ ،وقـد جـاء
اهلل الؿؿدود الذي هق عـقان هـٰذه الؿحاضرة هق
ُ
تسؿقتف هبـٰذا آسؿ يف السـة الصحقحة الثابتة عـ رسقل اهلل ﷺ فؼد روى ايمام أحؿـد يف «مســده» مــ
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كتاب اهلل هوو حبول اهلل الؿؿودود اون ال وؿاء إلوى
حديث أبل سعقد الخدري ﭬ أن الـبل ﷺ قال ُ « :
األرض » ،وروى ايمام مسـؾؿ يف «صحقحف» مـ حديث زيد بـ أرقؿ أن الـبل ﷺ قال « :أال و إكي ٌ
تارك
فقؽم ثؼؾقن :أحدهؿا كتاب اهلل  ۵وهو حبل اهلل الؿتقن ،ان اتبعه كان عؾى الفدى ،وان تركه كان عؾى
الضاللة ».
وروى ابـ أبل شقبة يف «مصـػف» بنسـاد عؾك شرط مسؾؿ مـ حـديث أبـل ُشـريح الخزاعـل ﭬ أن
الـبل ﷺ قال « :أبشروا أبشروا ..ألقس تشفدون أن ال إله إال اهلل وأين رسوول اهلل؟» ،قـالقا  :كعـؿ ،قـال :
حبؾ  -طرفه بقد اهلل وطرفه بليديؽم ،فتؿ وؽوا بوه فوإكؽم لون ل
سبب -أي ٌ
تضوؾوا ولون
«فإن هوٰذا الؼرآن ٌ
ل
تفؾؽوا بعده أبدً ا ».
معاشـر ايخقة الؽرام ،يليت هـٰذا الؿقضقع العظقؿ هبـٰذا العـقان (حبؾ اهلل الؿؿدود) يف هــٰذه إيـام
الؿباركات أو الؾقالل الؿباركات لقال شفر رمضان الؿبارك ،وكؾـا كعؾؿ أن شـفر رمضـان لـف خصقصـقة
بــالؼرآن الؽــريؿ ،يؼــقل اهلل  -جــؾ وعــال﴿ :-ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ﴾[البؼـــرة ،]581:ويؼـــقل  -جـــؾ وعـــال﴿ :-ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ﴾
[الدخان ،]3:ويؼـقل  -جـؾ وعـال ﴿ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [الؼدر] ،فالؼرآن الؽريؿ ُأكزل يف شفر رمضان وهق أعظؿ كتـاب أكزلـف اهلل گ عؾـك
خقر لقالل السـة عؾـك ايصـالق وهـل الؾقؾـة
أعظؿ رسقل يف أفضؾ شفر ويف أفضؾ لقؾة ،فؾقؾة الؼدر هل ُ
السؿاء الدّ كقا ؛ ٕن الؼرآن كـزل جؿؾـة واحـدة
التل أكزل فقفا الؼرآن ،والؿرا ُد بنكزالف أي إلك بقت العزة يف ّ
بحسـب إمـقر وإحـقال والققـائع
يف لقؾة الؼدر إلك بقت العزة ثؿ كزل ّ
مـج ًؿـا خـالل عشـريـ ســة َ
ِ
والحقادث وكـحق ذلؽ ،كؿا جاء بذلؽ إثر عـ ابـ عباس ﭭ وعـ ِ
هقره يف تؼرير هـٰذا الؿعـك.
َ
الؿبارك لف خصقصقة يف الؼـرآن ،ولفـٰذا كان جربيؾ يليت كبقـا ﷺ يف
وهـٰذا ُيبقـ لـا أن شفر
رمضان ُ
هـٰذا الشفر و ُيدارسف الؼرآن ،وقد جاء يف الحديث الصحقح أن الـبل ﷺ كان أجقد الـاس وكان أجقد ما
أيضا كاكت ِعـاية السؾػ بالؼرآن تعظؿ يف
يؽقن يف رمضان حقـؿا يلتقف جربيؾ ُيدارسف الؼرآن ،ولفـٰذا ً
هـٰذا الشفر -شفر الؼرآن -ومقسؿ الؼرآن ،وكاكقا يتـافسقن عؾك خ ْت ِؿ كتاب اهلل  ۵يف هـٰذا الشفر
الػاضؾ مر ٍ
ات عديدة مع التدبر ٔياتف ،والتلمؾ يف دٓٓتف ،ومجاهدة الـػس عؾك العؿؾ هبـٰذا الؽتاب
العظقؿ؛ كتاب اهلل جؾ وعال.
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وصـالحا لؾــاس،
كتاب أكزلف اهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعـا َلك -هدايـة لؾبشـرية،
والؼرآن -أيفا ايخقة الؽرام-
ً
ٌ
وذكرى لؾؿممـقـ ،وشػا ًء لؿا يف الصدور ،وضـقا ًء وكـق ًرا وبركـة لؿــ كـان مــ أهؾـف ،قـال اهلل تعـالك:
﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾[ص] ،وقــال  -جــؾ وعــال﴿ : -ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[ايسراء].
مـفجا لفؿ يف حقاهتؿ ،يف أخالقفـؿ ،يف
اهلل -تبارك وتعالك -لعباده لقؽقن
ً
وهـٰذا الؽتاب العظقؿ أكزلف ُ
آداهبؿ ،يف معامالهتؿ ،يف تعبدهؿ وتؼرهبؿ إلك اهلل گ  ،ولفـٰذا لؿا ُساِؾت أ ّم الؿـممـقـ عائشـة ڤ عــ
خؾؼ كبقـا ﷺ قالت ( :كان ُخ ُؾؼف الؼـرآن) ،ومعــك كالمفـا  -رضـل اهلل عـفـا وأرضـاها – (كـان خؾؼـف
ٍ
ٍ
وأدب ومعامؾة إلك هقر ذلؽّ ،
كـؾ ذلؽـؿ اتصـػ بـف
عبادة وخؾؼ
الؼرآن) أي أن كؾ ما تراه يف الؼرآن مـ
كبقـا َ -ع َؾ ْق ِف الص َال ُة َوالس َال ُم -عؾك التؿام والؽؿال ،فؽان أعبد الـاس هلل ،وأكثرهؿ هلل خشـقة ،وأعظؿفـؿ
ٍ
عبادة ُ
وخؾؼ
تؼقى هلل گ وأكؿؾفؿ خؾ ًؼا ،وأحسـفؿ أد ًبا ،وأصقبفؿ معامؾة ،وكؾ ما يف كتاب اهلل  ۵مـ
وكؿؾف صؾقات اهلل وسالمف عؾقف .
وأدب وهقر ذلؽ أتك بف
وتؿؿف ّ
ّ
وهـٰذا الؼـرآن هق زاد الؿممـقـ ،وروح قؾقهبؿ ،وهذاء كػقسفؿ؛ بؾ إن حقاة ايكسان الحؼقؼقة ٓ
تؽقن إ ّ
ٓ بالؼـرآن الؽريؿ ٓ ،يحقك العبد حقا ًة حؼقؼة إٓ هبـٰذا الؽتاب العظقؿ ،الؽتاب الؿبارك ،ولفـٰذا
روحا يف هقر ما آية؛ قال سبحاكف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
سؿك اهلل  -جؾ وعال  -كتابف ً
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ﴾[الشقرى] ،وقال  -جؾ وعال  -يف أوائؾ سقرة «الـحؾ» ،سقرة الـعؿ كؿا يسؿقفا بذلؽ أهؾ
العؾؿ؛ لؽثرة ما عدد اهلل فقفا مـ كعؿف ،بدأ اهلل سقرة الـعؿ بؼقلف ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
وحقف الحؽقؿ وذكره
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ ،سؿك ربـا -جؾ وعال ْ -
روحا ،لؿاذا؟ ٕن حقاة ال ُؼؾقب الحؼقؼقة إكؿا تؽقن هبـٰذا الؼـرآن؛ بؾ
العظقؿ والؼرآن الؽريؿ ،سؿاه ً
أيضا الروح ،كزل بف الروح إمقـ ﴿ﭤ ﭥ ﭦ﴾
ُسؿل جربيؾ ڠ الذي يـزل بالقحل سؿل ً
روحا؛ ٕكف كزل بالؼرآن الذي بف حقاة الؼؾقب ،ويجب عؾك كؾ واحد
أي جربيؾ ﴿ ﭧ﴾[الؼدر] ،سؿاه ً
مـا أن يعؾؿ أن حقاتف الحؼقؼة يف هـٰذه الدكقا ويف أخرة بحسب حظف وكصقبف مـ هـٰذا الؽتاب الؿبارك
وعؿال وتطبق ًؼا.
ً
عؾؿا
ً
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ولفـٰذا يؼقل اهلل جؾ وعال يف سقرة «الحديد» ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂                ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ ،تلمؾ أخـل -رعـاك اهلل -قـقل اهلل  ﴿ :۵     

ﯓﯔ ﴾ ذكر هـٰذا سبحاكف عؼب ققلف﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴾ أتبـع هــٰذا
بنخباره گ أكف يحقِل إرض بعد مقهتا قال :إن يف ذلؽ ٔيات لعؾؽؿ تعؼؾقن ،فقفا آيات عظقؿـة ،آيـات
جؾقؾة؛ أي كؿا أن إرض الؿقتة تحقا بالؿاء إذا أكزل اهلل عؾقفا الؿاء اهتزت وربت وأكزلت مــ كـؾ زوج
هبقج ،فؽذلؽ الؼؾقب ٓ يؿؽـ أن تحقك إٓ بـالؼرآن ٓ ،يؿؽــ أن تـدُ ب فقفـا الحقـاة وأن تـذوق صعـؿ
الحقاة وأن تتؾذذ بسعادة الدكقا وأخرة إٓ هبـٰذا الؼرآن ،وبدون الؼرآن والعؿؾ بف يعقش ايكسان يف هـٰذه
الحقاة عقش ًة هبقؿقة لقست عقشـة حؼقؼقـة ،ولفــٰذا يؼـقل اهلل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[صف] ،كػل الضالل فقف إثبات الفداية ،وكػـل الشـؼاء فقـف إثبـات السـعادة ،فؿــ أراد
لـػسف هداي ًة وسعاد ًة فعؾقف بـالؼرآن ،ويؼـقل جـؾ وعـال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[صـف]،
أي :إكؿا أكزلـاه عؾقؽ لتس َعد ،وقد ققؾ يف بعض كتب التػسقر أن جؿاعة مـ الؿشركقـ قالقا يف حـؼ كبقــا
ﷺ وأصحابف ،قالقا :إن اهلل أكزل عؾقف هـٰذا الؼــرآن لقشـؼك بـف هـق وأصـحابف ،فؼـال اهلل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ،أي :إكؿا أكزلـا عؾقؽ الؼرآن لتس َعد ،ولفـٰذا السـعادة الحؼقؼقـة وهــاءة العـقش وذوق
وحالوة الديـ إكؿا يؽقن ذلؽ بالؼرآن الؽريؿ كتاب ر ّبـا گ.
واحة اييؿان َ
ولفـٰذا جاء يف الؼرآن ٍ
آيات عديدة فقفا أمر اهلل سبحاكف عباده بتدبر هـٰذا الؼـرآن حتك يـذوققا حالوتـف؛
ٕكف ٓ يذوق حالوة الؼرآن وٓ يـتػع بف إ ّ
ٓ مـ تدبر آياتف ،وع َؼؾ مضامقـف ،وففـؿ معاك َقـف ،ولفــٰذا يؼـقل
إمام الؿػسريـ وشقخ الؿػسريـ ايمام الطربي  $يؼقل كالم معـاه :كقػ يذوققا حالوة الؼرآن مــ ٓ
يػفؿ معـاه !
ولفـٰذا جاء يف الؼرآن آيات كثقرة فقفا إمر بتدبر الؼرآن الؽريؿ ،يؼقل اهلل تعالك﴿ :ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾[الـساء] ،ويؼقل جؾ وعال﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ﴾[محؿــد] ،ويؼــقل جــؾ وعــال﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ﴾[ص] ،وأخرب گ أن سبب ضالل مـ ضؾ وهالك مـ هؾؽ وضقاع مـ ضـاع؛ البعـد عــ الؼـرآن
وعـ تدبره ،وبقـ اهلل گ أن همٓء وأمثالفؿ لـق تـدبروا الؼـرآن لقجـدوا فقـف شـػاء الصـدور وصـالح
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الؼؾــقب وســعادة الــدكقا وأخــرة ،قــال اهلل تعــالك﴿ :ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾[الؿممـــقن] ،قــال﴿ :ﮣ

ﮤ ﮥ﴾ ! أي لق أهنؿ تدبروا الؼقل وعؼؾقا معـاه وففؿقا دٓٓتف َلؿا حصـؾ لفؿ هـٰذا الـؽقص عؾـك
إعؼاب ،و َلؿا حصـؾ لفؿ هـٰذا الضالل والضقاع والػساد!! وهـٰذا يدلـا دٓلـة بقــة أن ضـقاع ايكسـان
وفساده وضقاعف واكـحرافف وزيغف بحسب بعده عـ هـٰذا الؽتاب العظقؿ وهـٰذه القاحة اييؿاكقة الؿباركـة
التل فقفا سعادة العبد يف دكقاه وآخراه.
وقــد ســؿك اهلل  ۵الؼــرآن الؽــريؿ يف مقاضــع عديــدة ،ســؿاه ذكــرى ﴿ ،ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾
[الطالق]﴿ ،ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾[ص] ،سؿاه هبـٰذا آسؿ لؿاذا ؟ ٕن الؼـرآن فقف ذكر خـرب مــ قبؾــا،
وكبل ما بعدكا ،فقف ذكر أسؿاء ربــا گ وأوصـافف ،فقـف ِذكـر الجــة والــار ،فقـف ذكـر إحؽـام وإوامـر
ِ
سـؿاه
والـقاهل ،فقف ذكر الؼؾقب ،فقف ذكر ما فقف فالح العبد وصالحف يف دكقاه وأخراه ،وإذا كـان ال ُؼـرآن ّ
ربـا  -جؾ وعال -يف مقاضع عديدة (ذكرى) ّ
فنن مـ ابتعد عــ الؼـرآن الؽـريؿ كـان مــ الغـافؾقـ! وٓ
وكصقب مـ هـٰذا الؽتـاب الؿبـارك الـذي فقـف
سالؿا مـفا إٓ إذا كان لف حظ
يؽقن العبد بعقدً ا عـ الغػؾة
ٌ
ً
وفالحفؿ وسعادهتؿ يف الدكقا وأخرة.
حقاة الؼؾقب وذكر العالؿقـ
ُ
وقد وصػ اهلل  ۵هـٰذا الؼـرآن بلكف لق أكزلف اهلل عؾك جبؾ لتصدع ،قال اهلل تعالك﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ﴾[الحشر ]15:الجبؾ إصؿ لق ُأكزل عؾقف هـٰذا الؼـرآن
الؿضغة الصغقرة تؽقن أقسـك عقا ًذا باهلل -تبارك
كثقر مـ الؼؾقب ،تؾؽ ُ
لتصدع مـ خشقة اهلل ،ثؿ تؽقن ٌ
وتعالك -مـ الجبؾِ ،تر ُد عؾقفا زواجر الؼرآن وققارع الؼرآن ومقاعظ الؼرآن وتذكقر الؼرآن وٓ يتحرك
فقفا ساكـًا؛ بؾ تبؼك عؾك قسقهتا ففل كالحجارة أو أشد قسقة – عقا ًذا باهلل  ،-ولفـٰذا ِذ ْكر الؼؾقب ويؼظة
الـػقس وصالحفا إكؿا يؽقن بارتباط العبد هبـٰذا الؼرآن عـدما يؽقن الؼرآن ربق ًعا لؾؼؾب يحقا معف العبد
حقا ًة جؿقؾة حقاة هـقاة حقاة سعقدة ،ويف الدعاء الؿلثقر دعاء صرد الفؿ والغؿ الؿلثقر عـ كبقـا – َع َؾ ْق ِف
الص َال ُة َوالس َال ُم -قال« :أسللك بؽل اسم هو لك سؿقت به كػ ك أو أكزلته يف كتابك أو عؾؿته أحد ًا ان
خؾؼك أو استلثرت به يف عؾم الغقب عـدك= أن تجعل الؼورآن العظقم ربقع قؾبي وكور صدري وجالء
حزين وذهاب هؿي وغؿي» ،وتلمؾ أخل وفؼؽ اهلل هـٰذه الؿعا التل هل ثؿار الؼرآن و آثاره ،قال« :أن
تجعل الؼورآن ربقع قؾبي وكور صدري» ،لؿا ذكر الؼؾب قال« :ربقع قؾبي» ولؿا ذكر الصدر :قال «كور
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صدري»؛ ٕن الص در محقط بالؼؾب فنذا أضاء الصدر اكعؽس ضقاءه عؾك كؾ ما يف داخؾف ،ولؿا ذكر
الؼؾب ذكر الربقع ؛ ٕن الؼؾب هق مـبع الػضائؾ عـدما يقفؼ لؾصالح والزكاة« ،أال إن يف الج د اضغة
إذا صؾحت صؾح الج د كؾه ،وإذا ف دت ف د الج د كؾه ،أال وهي الؼؾب» ،وهـٰذا فقف إشـارة لطقػة
إلك أن الؼؾب عـدما يصؾح بالؼرآن يؽقن ربق ًعا ،والربقع يثؿر أصايب الثؿـر وأجؿؾ الزهقر وأحسـ
القرود وأهبك الروائح يصبح ربق ًعا ،قال« :وأن تجعل الؼورآن ربقع قؾبي وكور صدري وجالء حزين»،
وهـٰذه فائدة عظقؿة مـ فقائد الؼـرآن أن جالء ما يؽقن يف الؼؾب مـ أحزان وآٓم وهؿقم وهؿقم ،إكؿا
يؽقن هبـٰذا الؽتاب العظقؿ ،الذي هق يف الحؼقؼة كتاب السعادة ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[صف]،
بؿجرد وضعف مزخر ًفا يف رف يف البقت أو يف مقضع جؿقؾ ٓ ،يؿؽـ أن
تس َعد بالؼرآن
ّ
وٓ يؿؽـ أن ْ
يذوق ايكسان السعادة التل ُتستؿد مـ هـٰذا الؽتاب هبـٰذا ،وٓ يؿؽـ أن يذوقفا بؿجرد َهذ ِه قـراءتف
بدون تدبر وٓ تعؼـؾ وٓ تػفؿ وٓ عؿ ٍؾ هبـٰذا الؽتاب؛ بؾ سعادة الؼـرآن وحالوة الؼـرآن وهـاءة العقش
الؿحصؾة بالؼـرآن الؽريؿ إكؿا تؽقن بتدبر الؼـرآن وتعؼؾ معاكقف والعؿؾ بؿا فقف.
ولفـٰذا قال هقر واحد مـ أهؾ العؾؿ يف معـك ققلف گ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

حؼ التالوة ؟ قالقا بثالثة أمقر:
ﭼﭽ﴾[البؼرة ، ]515:متك يؽقن العبد تال ًقا لفـٰذا الؼـرآن ّ
األار األول :قراءة الؼرآن و حسـ ترتقؾف وحػظ ما تقسر مـف.
األار الثاين :التدبر و ففؿ الخطاب ﴿ ،ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾[ص ﴿ ، ]12:ﮣ ﮤ ﮥ﴾
[الؿممـقن ﴿ ،]88:ﮑ ﮒ ﮓ ﴾[محؿد ،]12:ويؽقن هؿف وهق يتؾقا الؼـرآن لقس متك أختؿ السـقرة ؟
متك أكتفل مـ التالوة ؟
وإكؿا يؽقن هؿف وهق يتؾقا الؼـرآن متـك أعؼـؾ عـ اهلل الخطـاب ؟ متـك أففـؿ كـالم اهلل ؟ متـك يتـلثر
قؾبل بالؼرآن ؟ متك أعؿـؾ يف الؼـرآن ؟ متـك أكـقن مــ الصـادققـ الؿقصـقفقـ بـذلؽ يف الؼـرآن؟ مــ
التقابقـ ،مـ الؿـقبقـ ،مـ الذاكريـ ،مـ الؿصؾقـ ،مـ الؼاكتقـ ،مـ الؿتصدققـ ..إلك آخـره متـك أكـقن
كذلؽ؟ يؼرأ وهق يجاهد كػسف عؾك هـٰذه الؿعا  ٓ ،يؽقن هؿف وهق يؼرأ متك أختؿ ! بؾ يؽقن هؿف وهق
يؼرأ متك أعؼؾ ،متك أففؿ ،متك أتلثر بالؼرآن الؽريؿ؟ ،ولفـٰذا قال ابـ الؼقؿ  $يف بعض كتبف :قراءة آيـة
خقر مـ ختؿف بدون تدبر ،آية واحدة تؼرؤها وتتدبرها وتداوي هبا كػسؽ وتتلمؾ يف معاكقفا.
بتدبر ٌ
ولفـٰذا كان بعض السؾػ يؼقم الؾقؾ يف ٍ
آية واحدة ،كبقـا -عؾقف الصالة والسـالم -قـام لقؾة بآية
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واحدة ،وجاء يف الصحقح أكف ذكر لف رجؾ قام لقؾة بـ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾[ايخالص] ،وكلن السائؾ
الذي يخرب الـبلﷺ يتؼال ذلؽ ،فؼال الـبل ﷺ« :والذي كػ ي بقده ،إكفا لتعدل ثؾث الؼرآن».
فعـدما يتدبر ايكسان ويتلمؾ ولق آية واحدة تعقش معفا لقؾة تداوي هبا كػسؽ ،تعالج هبا مرض
قؾبؽ ،تؼقي هبا إيؿاكؽ ،تؼقي هبا تقكؾؽ ،تؼقي هبا صدقؽ مع اهلل ،صؾتؽ باهلل  -تبارك وتعالك-
خقر لؽ مـ أن تؿضل هـذا بدون عؼؾ وبدون ففؿ.
ٌ
فإمر الثا التدبر.
واألار الثالث :العؿؾ بالؼرآن الؽريؿ .
قراءتـف عؿـال) ،الـذي
قال الحسـ البصري  $تعالكُ ( :أكزل هـٰذا الؼرآن ل ُقعؿؾ بف ،فاتخـذ
ُ
الــاس َ
أكزل ٕجؾ الؼرآن أن كعؿؾ بف ،أن كؽقن مـ أهـؾ الؼـرآن ،وٓ يؿؽــ أن يؽـقن العبـد مــ أهـؾ الؼـرآن
بؿجرد حػظ حروفف أو تالوة آياتف وسقرة فؼط ،بؾ ٓبـد مــ الػفـؿ لؾؿعـا  ،وٓبـد مــ العؿـؾ هبـ ٰـذا
الؽتاب العظقؿ ،وقد تحدث ايمام الحسـ البصري  $عـ بعض قراء زماكف وأكتؿ تعؾؿقن أن الحســ
البصري  $تعالك مـ كبار العؾؿاء التابعقـ مـ أهؾ الؼرن الذي يؾل قرن الصحابة ،فؽان يتحـدث عــ
جؿاعة مـ الؼراء يف زماكف ،يؼقل( :يؼقل أحدهؿ :قرأت الؼرآن كؾف ولؿ أسؼط مـف حر ًفا) مؼصقده ضبطف
لؾتالوة ،لؾؿخارج ،لؾرتتقؾ ،إتؼان الحػظ ٓ يسؼط مـف حر ًفا (يؼقل أحدهؿ قرأت الؼرآن كؾف ولؿ أسؼط
مـف حرفًا ،وقد أسؼطف واهلل كؾف ٓ يرى عؾقف الؼرآن ٓ يف ُخ ٍ
ؾؼ وٓ عؿـؾ) ثـؿ قـال الحســ( :إذا كاكـت
الؼراء مثؾ هـٰذا ٓ كَث َر اهلل يف الـاس مثؾ همٓء ،ما همٓء بالؼراء وٓ العؾؿاء وٓ القرعة ،لق كاكت الؼـراء
مثؾ همٓء ٓ كَث َر اهلل يف الـاس مثؾ همٓء).
أيضـا مــ العؿـؾ،
لقست تالوة الؼرآن بؿجرد الؼراءة أو الحػظ لحروفف؛ بؾ ٓ بد مـ التـدبر وٓ بـد ً
يسؿل تالوة ،العؿؾ بالؼرآن الؽريؿ ُيسؿك تالوة مـ تـالوة الؼـرآن أن تعؿـؾ ،إذا صـؾقـا
والعؿؾ بالؼرآن ّ
صالتـا هـٰذه تالوة لؾؼرآن ،إذا ُصؿـا صقامـا هـٰذا تالوة لؾؼران،إذا تصدقـا إلـك هقـر ذلـؽ مــ إعؿـال
هـٰذا يعد تالوة لؾؼرآن ،تـالوة لؾؼـرآن بؿعــك اتبـاع وعؿـؾ واهلل  ۵يؼـقل يف الؼـرآن﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ﴾[الشؿس] ،يعـل تبعفا ،آتباع مـ معا التالوة ،فاتباع الؼرآن يعـد تـالوة لؾؼـران ،والؼـرآن إكؿـا
أكزل ٕجؾ ذلؽٕ ،ن يعؿؾ بف العبد ،تؼرأ الؼران تؿر بؽ أوصال وتؿر بؽ أوامر وتؿر بؽ كـقاهل وتؿـر
بؽ زواجر وتؿر بؽ ققارع وتؿر بؽ مقاضع وتؿر بؽ تذكقرات وتؿر بؽ مصائر ما حظؽ مـفـا؟؟ ومـا
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تـصقبؽ مـفا؟؟ أوامر اهلل يف الؼرآن التل تؼرأها وتؿر عؾقفا وتتؾقها ما حظؽ مـفا؟ كقاهقف  -جؾ وعـال-
ما كصقبؽ مـفا؟ وما حظؽ مـفا؟
يؼقل ابـ مسعقد ﭬ( :إذا سؿعت اهلل يؼقل ﴿ﭿ ﮀ ﮁ﴾ فارعفا سؿعؽ؛ فنكف إما خقر تممر
بف ،أو شر ُتـفك عـف).
أم ا إذا كـت ٓ ترعفا سؿعؽ وتؿر وكلن إمر ٓ يعـقؽ ،وكلن الخطاب لغقرك متك يستػقد ايكسان
لؾؼرآن؟ ومتك يؽقن لؾؼرآن إثر عؾقف؟
ولفـٰذا يحتاج مـ هـٰذا الؿؼام مـ العبد إلك مجاهدة لـػسف عؾك تحؼقؼ هـٰذه الؿعا الثالثة لتالوة
بحسـ الؼراءة والحػظ والتالوة لؾؼرآن وبحسـ التلمؾ والتدبر والػفؿ لؿعا الؼرآن
الؼرآن الؽريؿُ ،
وبالعؿؾ بالؼرآن الؽريؿ ،وقد مر معـا ققل أم الؿممـقـ عائشة ڤ لؿا سللت عـ ُخ ُؾ ِؼ كبقـا ﷺ قالت:
(كان خؾؼف الؼرآن).
ثؿ إن هـٰذا الؼرآن وصػف اهلل گ بلكف شػا ٌء لؿا يف الصدور﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾[ايسراء]﴿ ،ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ [فصؾت ، ]22:ويؼقل
جؾ وعال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾[يقكس.]15:
الؼرآن شػاء؛ يؼقل قتادة ( :$هـٰذا الؼر آن فقف ذكر الداء وذكر الدواء ،أما الدّ اء فالذكقب ،وأما
الدواء آستغػار).
الؼرآن شػاء لؽـ متك يحصؾ آستشػاء بالؼرآن؟ متك يتحؼؼ لؽ التداوي فعال بالؼرآن؟ متك تؽقن
تداوي قؾبؽ بالؼرآن؟ إمراض التل تؽتـػ الؼؾقب و ُت ِ
سؼؿ الصدور وترهؼ الؼؾقب وتمذي الـػقس
متك يتخؾص مـفا العبد؟ وكقػ يستشػل مـ هـٰذه إمراض بؽتاب اهلل گ ؟
وإمراض التل ُتصقب الؼؾب كثقرة ،لؽـفـا ترجـع إلـك كـقعقـ :مـرض الشـفقة ،ومـرض الشـبفة،
الشبفات ،ودواء الؿرضقـ الـاجع والبؾسؿ ّ
أمراض الشفقات وأمراض ّ
الشايف لفؿا يف الؼرآن الؽريؿ.
الؼرآن الؽريؿ فقف مداواة الؼؾقب شػاء لؿا يف الصدور ،لؽـ متك ُيشػك الؼؾب مـ أمراضـف وأسـؼامف؟
وكقػ يتح ّؼؼ لؾعبد ال ّتداوي هبـٰذا الؼرآن العظقؿ؟ وهؾ يؿؽـ أن يتحؼـؼ لؾؼؾـب شـػا ًء بـالؼرآن وواقـع
يتحرك بف لساكف فؼط أما قؾبف فؿحرو ٌم مـف؟ ٓ يؿؽـ؛ بؾ ٓ بـد أن
الؼرآن مع ايكسان أكف ٓ ُيجاوز تراققفّ ،
يصؾ الؼرآن إلك الؼؾبٓ ،بد أن يتحرك الؼؾب مع آيات الؼرآن مع معا الؼرآن مـع دٓٓت الؼـرآن مـع
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مضامقـ الؼرآن ،مع مقاعظ الؼرآن ،مع تذكقرات الؼرآنٓ ،بد أن يتحرك الؼؾب بذلؽ حتـك تتحـرك فقـف
مت لـق كـان يف ايكسـان مـثال
الحقاة ،وحتك تزول عـف إمراض ،وحتك تزول عـف إسؼام ،ولفــٰذا قـد ُ
مرضا يف قؾبف،أحقاكا يشتؽل بعض الـاس مـ يخاوف أوهام ،ويؼقل :أكا يف الؾقؾ أفزع ،أو أكـا كـذا ،أو إذا
ً
مشقت يف كذا أخاف مـ كؾ شل ،أخاف مـ كذا ،أتققع تجد قؾبف فقف مخاوف هقر صبقعقة ،أوهـام يعـقش
معفا ،ووساوس ُت ِعؾ قؾبف وتؿرضف ،مثؾ هـٰذا يـاسب أن يداوي كػسف ويتلمؾ ولق آية واحـدة يف مشـؽؾتف
يف مرضف يداوي كػسف هبـٰذه أية ،مثال يؼرأ ققل اهلل گ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ﴾[آل عؿران] ،يؽرر أية حتك يؿتؾب قؾبف خقفًا مــ اهلل ويـذهب عــ قؾبـف الؿخـاوف
التل يؾؼقفا ويزرعفا الشقطان يف قؾبف ،إذا وجد مـ كػسف الضعػ يف التقكؾ عؾك اهلل ،يـردد ﴿ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭ﴾[الطالق ﴿ ،]3:ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾[الؿائدة] ،إذا وجد يف كػسـف ضـع ًػا
يف إيؿاكف يردد آيات يداوي هبا كػسف ويحاول أن تصؾ هـٰذه أيات يف قؾبف وأن تتؿؽـ ،وأية إذا وصؾت
الؼؾب حصؾ الشػاء ،أية إذا وصؾت الؼؾب وتؿؽـت مـف حصؾ الشػاء تحؼؼ الثقاب بنذن اهلل  -تبـارك
وتعالك -ولفـٰذا َخ ْؾ ٌؼ كثقر ٓ يحصقفؿ إٓ رب العالؿقـ گ زالت أمراضفؿ وشػقت أسؼامفؿ ،بعضـفؿ
فقتحقل إلك إسالم ،أحقاكا يؽقن
بآية واحدة سؿعفا وزلت مـف مرضف ،أحقاكا يؽقن مرضف الؽػر باهلل گ
ّ
فقتحـقل إلـك
مرضف الـػاق فقتحقل إلك اييؿان ،أحقاكا يؽقن مرضف الػسؼ والػجقر والؿعاصل وأثام
ّ
استؼامة وهدايفة وصالح وعبادة هلل تبارك وتعالك.
وال َؼصص يف هـٰذا كثقرة جد ًا كثقرة جدا كثقر مـ الـاس تتحدث أن هدايتف بسبب آية تجد سؿعفا
وأخذ يرددها يجقؾفا يف كػسف تتؽرر يف قؾبف،حتك جعؾ اهلل گ فقفا هدايتف وصالحف.
الػضقؾ بـ عقاض مـ أئؿة التابعقـ ،أمضك أربعقـ سـة مـ حقاتـف وهـق معـدود يف كبـار الؿجـرمقـ
معدود يف كبار الؿجرمقـ ،كان قاصع صريؼ ،وكاكت الؼافؾة بؽامؾفا تخافف إلـك أن بؾـغ إربعـقـ ،ولقؾـة
مـ الؾقالل أتك إلك البقت ،كؿا ذكر يف ترجؿتف يف «سقر أعالم الـبالء» وهقره ،أتك إلك بقتـف يتسـقر البقـت
عؾك عادة يف أجرامف وعدواكف يتسقر البقت و هق يتسقر البقت ،إذا بصـاحب البقـت كـان يؼـرأ الؼـرآن يف
سقرة الحديد وصـؾ إلـك قـقل اهلل گ ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂         ﴾[الحديــد] ،ســؿع الػضــقؾ ه ــٰذه
أية ودخؾت قؾبف ،و تلثر مـ لحظتف تلثر ًا عظقؿا ،و قال يف ساعتف " :بؾك" ،أجاب ﴿ ﮯ ﮰ﴾ قـال :بؾـك
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جاء الققت التل تخشع الؼؾقب لذكر اهلل وكزل وعاهد كػسف أن يفاجر إلك مؽة و أن يبؼـك فقفـا عابـدً ا هلل
فقفا إلك أن يؿقت ،و ذهب إلك مؽة ،آية واحدة حقلت مساره إلك أجرام إلك عابد مـ الع ّباد وصالح مــ
الصالحقـ و مـ الؿساعديـ ،و بدأ يرتب وذهب إلك مؽة وبؼك فقفـا عابـدً ا إلـك أن تقفـاه اهلل گ  ،و يف
مؽة يليت العؾؿاء و الؿحدثقن ويتؾؼك عـفؿ العؾؿ ويلخذ عـفؿ الػؼف ويحػظ مـفؿ إحاديـث ،وٓ تػـتح
أن كتاب مـ كتب التػسقر أو كتاب مـ كتب الػؼف أو حديث أو هقرها إٓ و تجد الـؼـقل العظقؿـة عــ
هـٰذا ايمام ،قال ايمام الػضقؾ  $آية واحدة هقرت حقاتف.
ِ
يـداوي كػسـف بـالؼرآن،
ولفـٰذا أن يـبغل عـ ايكسان أن يتػؽر يف أمراضف يف أسؼامف يف مشاكؾف ،ويبـدأ
مثالً يؽقن ايكسان ُمبتؾك بعض الـاس يشتؽل مـ أكف كضره يزيؼ ،كػسف تتطؾع لؾـظر لؾـساء ،وربؿا يؼصد
أماكـ فقفا كساء لؾـظر وهق مبتؾل بذلؽ ،وتتحرك يف أمقر هـق يف صـراع كػسـف يف الخـالص داوي كػسـف
بأيـــة ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [الــــقر]،
يؽررها ايكسان ويتلمؾ فقفا ويحاول أن تصؾ إلك قؾبف إذا وصؾ إلك قؾبف حصؾ الشػاء ،الؿشـاكؾ ك ّؾفـا
ّ
تتليت بسبب عدم وصقل الؼرآن لؾؼؾب ،إذا وصؾ الؼرآن لؾؼؾب حصؾ الشػاء؛ فقبدأ يجاهد كػسـف حتـك
يصؾ الؼرآن إلك قؾبف ،ويتػؼد كػسف يف أخطائف يف مخالػاتف ،إذا كان متفاوكا يف الصـالة مؼصـر يؼـرأ آيـات
تذكره بؿؽاكة الصالة بؿـزلتفا يرددها ويسلل ربف  -تبارك وتعالك -أن يجعؾف مـ أهؾفا ،وهبــٰذه الطريؼـة
يحقا قؾبف  -بنذن اهلل -هبـٰذا الؽتاب العظقؿ كالم رب العالؿقـ.
ففـٰذه صريؼة كافعة عظقؿة جدا بالؿداواة بالؼرآن ولعؾ كؾ واحد مـا يستعقـ باهلل تبارك وتعالك ويبـدأ
بذلؽ مع كػسف ،إذا كان ايكسان يف عؼقق لقالديف إذا كان العؼقق لقالديف وتؼصقر يف حؼفؿا يؼرأ:
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﴾
[ايسراء].
ٓ يؼرأها ويؿضل وكلن إمر ٓ يعـقف يؼػ ،إذا كان عــده تؼصـقر يؼـػ ،ويتلمـؾ ويتـدبر ،ويسـتعقـ
بؽتب التػسقر،كالم أهؾ العؾؿ وإذا وصؾت أية لؾؼؾب حصؾ الشػاء ،إذ وصؾت لؾؼؾب وتؿؽــت مــ
الؼؾب حصؾ الشػاء بنذن اهلل -تبارك و تعالك -هــٰذه معــك قـقل اهلل  ۵وشـػاء لؿـا يف الصـدور أمـا
والفذ وعدم التدبقر وعدم التعؼؾ لؽالم اهلل ولؿعا الؼـرآن الؽـريؿ ،ففــٰذا ٓ يتحؼـؼ بـف
مجرد التالوة َ
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الػائدة الؿرجقة والثؿرة الؿطؾقبة التل يـبغل أن يغػر هبا العبد مع هـٰذا الؽتاب العظقؿ الؿبارك كتـاب اهلل
گ.
أيضا أداب التل يـبغل أن يؽـقن عؾقفـا العبـد الؿـممـ،
الؽالم عـ الؼرآن وفضؾف وثؿاره وأثاره ،و ً
الحديث يف هـٰذا واسع وأكا تلخرت عؾقؽؿ بالؿجلء؛ بسبب الرحؾة وكعتـذر حؼقؼـ ًة أشـد آعتـذار مــ
أمرا لقس بالقـد؛ لؽــ قـدر اهلل  ۵ومـا شـاء
إخقة الؼائؿقـ عؾك القاحة ومـ إخقة الحضقر يعـل ً
فعؾ ،وكثرة الؽالم ُيـسل آخره أولف ،فؾعؾ يف هـٰذا الؽالم الذي سؿعـاه خقر لـا وكػـع وفائـدة بـنذن ربــا
تبارك وتعالك.
رب العرش العظقؿ بلسؿائف الحسـك وصػاتف العؾقا وبلكف اهلل الذي ٓ إلف إٓ هـق أن
وأسلل اهلل الؽريؿ ّ
يجعؾ الؼرآن الؽريؿ ربقع قؾقبـا ،وكقر صدُ وركا ،وجالء أحزاكـا وذهاب هؿقمــا وهؿقمــا ،وأن يجعؾــا
جؿق ًعا مـ أهؾ الؼرآن الذيـ هؿ أهؾ اهلل وخاصتف ،وأن يـػعـا بـالؼرآن ،وأن يجعـؾ الؼـرآن حجـف لــا ٓ
عؾقـا ،وأن يقفؼـا لتدبره عؾك القجف الذي يرضقف ولؾعؿؾ بـف ،وأن يجعؾــا مــ أهـؾ السـعادة مــ أهـؾ
الغـقؿة مـ أهؾ الػقز يف الدكقا وأخرة ،وأسللف -جؾ وعال -أن يصؾح لـا جؿقـع ديـــا الـذي وعصـؿة
أمركا ،وأن ُيصؾح لـا دكقاكا التل فقفا معاشـا ،وأن ُيصؾح لـا آخرتـا التل فقفـا معادكـا ،وأن يجعـؾ الحقـاة
زيادة لـا يف كؾ خقر و الؿقت راح ًة لـا مـ كؾ شر ،وأسللف  -جؾ وعال -أن ُيصؾح ذات بقــا ،وأن يملـػ
بقـ قؾقبـا وأن يفديـا سبقؾ السـالم ،وأن يخرجــا مــ الظؾؿـات إلـك الــقر وأن يبـارك لــا يف أسـؿاعـا
وأبصاركا وأزواجـا وذرياتـا وأمقالـا وأوقاتـا ،وأن يجعؾـا مباركقـ أيـؿا كـا.
وأسللف -جؾ وعال  -أن يجعؾـا جؿق ًعا مـ عتؼائف مـ الـار يف هـٰذا الشفر الػضقؾ فنن هلل گ عتؼاء
مـ الـار وذلؽ يف كؾ لقؾف مـ لقالل رمضان ،ال ّٰؾ ُفؿ أصؾح لـا شلكـا كؾف واهػر لـا ولقالديـا ولؿشايخـا
ولؾؿسؾؿقـ والؿسؾؿات والؿممـقـ والؿممـات إحقاء مـفؿ و إمقات إكؽ أكت الغػقر الرحقؿ.
واهلل تعالك أعؾؿ ،وص ّؾك اهلل وسـؾؿ وبـارك وأكعـؿ عؾـك عبـده ورسـقلف كبقــا محؿـد وآلـف وصـحبف
أجؿعقـ.


