
ه دبرياً، أمحدُ منه وتَ  كمةً ه حِ بحانَ سُ  شاءُ على ما يَ  جرى األمورَ قديراً، وأَ ه تَ رَ فقدَّ  شيءٍ  كلَّ   لقَ ، خَ �ِ  احلمدُ 

 شهدُ ليماً بصرياً، وأَ فى به عَ عليه، وكَ  توكلُ ه وأَ ه وأستغفرُ طيفاً خبرياً، وأستعينُ ه لَ بعبادِ  زلْ ه، مل يَ شكرُ تعاىل وأَ 

 شهدُ وأَ  ،ه عزَّ إال بطاعتِ والإال بتقواه،  وال سعادةَ ، واهله؛ ال ربَّ لنا سِ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ 

نرياً، راجاً مُ سِ ه و �ذنِ  اعياً إىل هللاِ ذيراً، ودَ شرياً ونَ بَ  اعةِ دي السَّ ه بني يَ ه؛ بعثَ ورسولُ  هللاِ  نا دمحماً عبدُ أن نبيَّ 

 ارَ اهتدى، وسَ بنوِر اإلسالِم  نْ جى، ومَ الدُّ  صابيحِ دى، ومَ اهلُ  أعالمِ ه ه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  صلى هللاُ 

.تسليماً كثرياً  ه واقتفى، وسلمَ على �جِ    

ها إليه، كلِّ   األمورِ  عليه، وتفويضِ  والتوكلِ  االعتمادِ  كم بصدقِ كم لربِ قوا إميانَ وتعاىل، وحقِّ  باركَ تَ  اتقوا هللاَ ف

:دعما بأ..  الدنيا واآلخرةِ ريي كم من خَ لكم ما وعدَ  قْ قِّ حيُ   

َ� : ، فـَُقْلتُ )اقْـَرْأ َعَليَّ اْلُقْرآنَ (: قَاَل ِيل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَسلَّم: رضَي هللاُ عنُه قالَ  اْبِن َمْسُعودٍ  َعنْ 

فـََقَرْأُت َعَلْيِه ُسورََة النَِّساِء ، )ِإّينِ ُأِحبُّ َأْن َأْمسََعُه ِمْن َغْريِي( :قَالَ  ،ِهللا، أَقْـَرأُ َعَلْيَك َوَعْليَك أُْنزَِل؟َرُسوَل 

َنا ِبَك َعَلى هُؤالِء َشهِ (: َحىتَّ ِجْئُت ِإىل هذِه اآليَة َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ  :قالَ ، )يَداً َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ

َناُه َتْذرِفَان، )َحْسُبَك اآلنَ ( .فاْلتَـَفتُّ ِإلَْيِه، فَِإَذا َعيـْ  

.ِت الكتاِب، وبَني دمِع األهداِب؟آ�بَني  ،األلبابِ  ويلأُ ي العالقُة � ما ه.. سبحاَن ِهللا ف  

ُ نـَزََّل َأْحَسَن (: تدبَّروا معي هذه اآليةَ �ملوا و بل  ،امسعوا معي احلَِْديِث ِكَتاً� مَُّتَشاِ�ًا مَّثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ا�َّ

ِلَك ُهَدى ا�َِّ يـَْهِدي بِِه َمن َيَشاُء َوَمن وبـُُهْم ِإَىلٰ ذِْكِر ا�َِّ ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن رَبـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُلُ  ذَٰ

ُ َفَما َلُه ِمْن َهادٍ  .أهِل اخلشيِة واإلحساِن؟الُقرآِن على  هل رأيُتم أثرَ ) .. ُيْضِلِل ا�َّ  

�لقراءِة واحلُروِف  األعضاءِ وتتأثُر مجيُع ، لسماِع اآل�تِ وتلُني تقشعرُّ  جلوَد أهِل اخلشيةِ أنَّ حىت 

 فتنهمُل منها، فتسري الطُّمأنينُة إىل العِني واِهلدا�تِ �خلُشوِع وتلُني القلوُب بعَد أن ُملئْت والَكلماِت، 

األكُرب من  يبَّ صلى هللاُ عليه وسلَم كاَن أخشى النَّاِس، فقد كاَن له النَّصيبُ وحيُث أنَّ النَّ .. الدَّمعاُت 

َلٍة َبَكى فكاَن ُيسمُع لصدرِه أزيٌز كأزيِز الِقدِر من الغلياِن، التَّأثُِر �لقرآِن،  يـََزْل فـََلْم  َحىتَّ َبلَّ ِحلْيَـَتُه،ِيف لَيـْ

.اإلميانِ اخلشيِة و وهكذا يفعُل القرآُن �هِل  فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحىتَّ َبلَّ اَألْرَض، يـَْبِكي َحىتَّ َبلَّ ِحْجَرُه،  
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انظروا ماذا سيحدُث لو أنَّ هذا الِكتاَب، أُنزَل على .. فنحتاُج إىل خشيِة ِهللا تعاىل لتتأثَر قلوبُنا �لقرآِن 

َذا اْلُقْرآَن َعَلٰى َجَبٍل لََّرأَيـَْتُه َخاِشًعا مَُّتَصدًِّعا َلوْ (اجلِباِل الّصِالِب،  ، وما هو السبُب يف خشوِع )أَنزَْلَنا هَٰ

يف اِحلجارِة، ولكنَّا قاسيٌة  موجودةٌ خشيُة ِهللا تعاىل ف..  )ّمِْن َخْشَيِة ا�َِّ (العظيِم، األشَِّم اجلبِل هذا وتصدُِّع 

ِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ : (لُني، كما قاَل تعاىلتَ ا فَـ نزْل عليهألنَّ القرآَن مل يَ  ن بـَْعِد ذَٰ
ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكم ّمِ

َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه ا َهاَقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ َلَما يـَْهِبُط  ْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ

ُ بَِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  من  جرٌ ى حَ ردَّ ما تَ : رمحَه هللاُ تعاىل يف التَّفسريِ  جماهدٌ  قالَ ، )ِمْن َخْشَيِة ا�َِّ َوَما ا�َّ

.الكرميُ  بذلك القرآنُ  زلَ ، نَ هللاِ  شيةِ إال من خَ  رج منه ماءٌ ، وال خَ جرٍ من حَ  �رٌ  رَ فجَّ ، وال تَ جبلٍ  أسِ رَ   

احلجارُة ارِة يف الَقسوِة، وفَاَقْت فإذا مل َخنَش َهللا تعاىل ومل تَِلْن قلوبُنا بكالِمه العزيِز، َتساَوْت قلوبُنا مع احلج

.قلٍب، احلجارُة أخشى ِ� تعاىل منه حسر�ُه علىفيا .. جلَّ جاللُه خبشيِة ِهللا   

رُّ يف التَّأثِر �لقرآِن، هو خشيُة  م ولذلَك كاَن أكثُر النَّاِس �ثُّراً �لقرآِن هم  ،ُسبحانَهِهللا إذاً الّسِ األنبياُء أل�َّ

ُ َعَلْيِهم ّمَِن النَِّبيَِّني ِمن ُذرِّيَِّة آَدَم : (كما قاَل عزَّ وجلَّ خشيًة ِ� تعاىل،   أكثُر النَّاسِ  أُولَِٰئَك الَِّذيَن أَنـَْعَم ا�َّ

َلٰى َعَلْيِهْم آَ�ُت الرَّْمحَِٰن َخرُّ  َوِممَّْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن َنا ِإَذا تـُتـْ وا ُذرِّيَِّة ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَرائِيَل َوِممَّْن َهَديـَْنا َواْجتَـبَـيـْ

.انظروا كيَف خرُّوا سجوداً بدمِع األعيانِ .. كيَف فعلْت �م آ�ُت الرَّمحِن ، فانظروا  )ُسجًَّدا َوُبِكي�ا  

م  بعَد ذلَك للعلماءِ ُمثَّ النَّصيُب األكربُ  َ ِمْن ِعَباِدِه (: أهُل اخلشيِة كما قاَل تعاىلهم ، أل�َّ َا َخيَْشى ا�َّ ِإمنَّ

 َوقـُْرآً� فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلٰى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تَنزِيالً : (امسْع ألثِر قراءِة الُقرآِن عليهملذلَك ، و )اْلُعَلَماءُ 

َلى َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلألَ *  َويـَُقوُلوَن * ْذقَاِن ُسجَّداً ُقْل آِمُنوا بِِه أَْو ال تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإَذا يـُتـْ

).يَزِيُدُهْم ُخُشوعاً َوخيَِرُّوَن ِلَألْذقَاِن يـَْبُكوَن وَ * ُسْبَحاَن رَبَِّنا ِإْن َكاَن َوْعُد رَبَِّنا َلَمْفُعوالً   

ديِق رضَي هللاُ عنه مع القرآِن، فحَني  َصلَّى هللاُ َعِليِه وَسلََّم قَاَل وانظروا إىل حاِل إماِم الُعلماِء أيب بكٍر الّصِ

قـُْلُت ِإنَّ (: لُقرآنِ تِصُف حاَله مع ا َرِضَي هللاُ َعْنها قَاَلْت َعاِئَشةُ ، )ُمُروا َأَ� َبْكٍر ُيَصلِّي ِ�لنَّاسِ (: ِيف َمَرِضهِ 

.)َمَقاِمَك ملَْ ُيْسِمْع النَّاَس ِمْن اْلُبَكاءِ  ِإَذا قَاَم ِيف ، َأَ� َبْكٍر َرُجٌل َأِسْيفٌ   



فلماذا جفَّْت دموُعنا عنَد قراءِة الُقرآِن؟، وأيَن أثُر اآل�ِت يف قلوبِنا وخشوِعنا؟، هل قسْت قلوبُنا بسبِب 

أَملَْ َ�ِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر ا�َِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َوَال : (كما قاَل تعاىلقلِِّة قراءتِه وتدبُّرِه؟،  

).َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ   

، (: ا�َُّ َرِمحَُه يقوُل ابُن اجلوزي  وا�َِّ َلو أنَّ ُمؤِمًنا َعاِقًال قـََرأَ ُسورََة اَحلِديِد، وآِخَر ُسورَِة اَحلشِر، وآيََة الُكرِسيِّ

من  ، فأيَن هذا الكالمِ )وُسورََة اإلخالِص بِتَـَفكٍُّر وَتَدبٍُّر لََتَصدََّع ِمن َخشََّيِة ا�َِّ قَلُبه، وَحتَيـََّر ِيف َعَظَمِة ا�َِّ لُبُّه

.حالِنا مع كتاِب ِهللا تعاىل؟  

عظمَة ِهللا تعاىل فرتجو ثوابَه وختاُف ِعقابَه، ُمثَّ تَبكي من  أن تقرأَ القرآَن ُمثَّ تتذكَّرَ  هل تعلُم ما معىن

َبَكى ِمْن الَ يَِلُج النَّاَر َرْجٌل (: رُسوُل ا�َِّ َصّلى هللاُ َعَلْيِه وَسلَّمالذي ذكَره  هذا احلديثَ �مْل خشيِته، 

، وذلَك ألنَّ هذا )َسِبيِل ا�َّ وُدخاُن َجَهنَّمَ ، َوال َجيَْتمُع ُغَباٌر يف َخْشَيِة ا�َّ َحىتَّ يـَُعوَد اللََّنبُ يف الضَّرْعِ 

؛ َعْن رضَي هللاُ عنهُ َأِيب أَُماَمَة  الدَّمعَة يف هذا املوضِع من أحّبِ الَقطراِت إىل ِهللا تعاىل، كما يف حديثِ 

، َقْطَرٌة ِمْن ُدُموٍع ِيف َخْشَيِة هللاِ : ِإَىل ِهللا ِمْن َقْطَرتـَْنيِ  لَْيَس َشْيٌء َأَحبَّ : (لنَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ قَالَ ا

).َوَقْطَرُة َدٍم تـَُهرَاُق ِيف َسِبيِل هللاِ   

سنٍة، حينما تكوُن الشَّمُس فيه قريبٌة من بل يكوُن يف ِظلِّ ِهللا تعاىل يف يوٍم كاَن ِمقدارُه مخسَني ألَف 

ِه يـَْوَم ال ِظلَّ إال ظلُّهُ : (الرُّؤوِس، كما جاَء يف احلديثِ 
ُ يف ِظلِّ َعٌة ُيِظلُُّهُم ا�َّ وَرُجٌل ذََكَر ا�َّ .. ومنهم : َسبـْ

َناهُ  .، وأعظُم الذِّكِر هو قراءُة القرآنِ )خالِياً فـََفاَضْت َعيـْ  

اىل على الذيَن ال يبكوَن عنَد مساِع القرآِن، بل يضحكوَن وهم يف غفلٍة عمَّا فيه من ولقد عاَب هللاُ تع

لَْيَس َهلَا ِمْن ُدوِن ا�َِّ   *أَزَِفِت اْآلَزَِفُة  *َهَذا َنِذيٌر ِمَن النُُّذِر اْألُوَىل : (البيِّناِت واهلُدى، كما قاَل تعاىل

فَاْسُجُدوا �َِِّ  *َوأَنـُْتْم َساِمُدوَن  *َوَتْضَحُكوَن َوَال تـَْبُكوَن  *َجُبوَن أََفِمْن َهَذا اْحلَِديِث تـَعْ  *َكاِشَفٌة 

.، فاللهمَّ نعوُذ بَك من قلوٍب غافلٍة الهيةٍ )َواْعُبُدوا  

 ، ونفَعنا �دِي سيِّدِ ، ونَفَعين وإ�كم مبا فيه من اآل�ِت والذكِر احلكيمِ يل ولكم يف القرآِن العظيمِ  �رَك هللاُ 

رَسلنيَ 
ُ
.ه هو الغفوُر الرحيمُ ، فاستغِفروه إنَّ ، أقوُل قويل هذا، وأستغِفُر هللا يل ولكم وللمسلمنيَ وقولِه الَقوميِ  امل  



أنَّ حممًدا  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ ، وحدَ إال هللاُ  أْن ال إلهَ  ه، وأشهدُ محدِ  ه حقَّ ، أمحدُ العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

:عدُ أما بَ ..  ينِ الدِّ  إىل يومِ  �حسانٍ  هه، وَمن اتبع ُسنتَ ه وصحبِ عليه وعلى آلِ  ى هللاُ ه، صلورسولُ  هللاِ  عبدُ   

ها من فاعلم أن قحطَ  ،تعاىل هللاِ  شيةِ من خَ  كاءِ من البُ  العنيُ  قحطتَ ومىت أَ (: ه هللاُ رمحَ  القيمِ  ابنُ  يقولُ 

، كائنيَ من البَ  أن يكونَ  بُّ حيُ  لفِ من السَّ  كثريٌ   وكانَ  ،اسيالقَ  القلبُ : من هللاِ  القلوبِ  بعدُ ، وأَ القلبِ  سوةِ قَ 

 من خشيةِ  أدمعُ  ألنْ (: عنهما هللاُ  رضيَ  عمرَ  بنُ  هللاِ  عبدُ  الَ ، كما قَ اعاتِ من الطَّ  ه على بعضٍ لونَ ويفضِّ 

قَاَل َعْبُد ا�َِّ ْبُن وهكذا كانوا رَمحهم هللاُ تعاىل مع كتاِب ِهللا، ، )دينارٍ  �لفِ  قَ تصدَّ إيلَّ من أن أَ  حبُّ أَ  هللاِ 

اٍد، َا َأْشُكو بَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ (: ، َوَأَ� ِيف آِخِر الصُُّفوِف يـَْقَرأُ َرضَي هللاُ عنه مسَِْعُت َنِشيَج ُعَمرَ  َشدَّ ).ِإمنَّ  

اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن أَْم َحِسَب الَِّذيَن : (هذه اآليةَ  رأَ ه قَ نَّ عنه أَ  هللاُ  يَ ضرَ  اريِّ الدَّ  يمِ وعن متَ 

.بكيويَ  باحِ ها إىل الصَّ دُ ردِّ يُ  علَ فجَ  ،)آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ   

َها َمَكاً� َضيًِّقا ُمَقرَّ : (على املدينةِ  وهو أمريٌ  رمحَه هللاُ  العزيزِ  عبدِ  بنِ  عمرَ  عندَ  رجلٌ  رأَ وقَ  ِنَني َوِإَذا أُْلُقوا ِمنـْ

.اسُ النَّ  ه، وتفرَّقَ بيتَ  ه، فدخلَ من جملسِ  فقامَ  ه،، وعال نشيجُ ه البكاءُ كى حىت غلبَ فبَ  ،)َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًا  

ُلَونَُّكْم َحىتَّ (: هذه اآليةَ  دُ ردِّ بكي ويُ ويَ  حممدٍ  ورةَ سُ  قرأُ ضيالً يَ فُ  مسعتُ : قالَ  األشعثِ  بنِ  وعن إبراهيمَ  َولَنَـبـْ

ُلَو َأْخَبارَُكمْ نـَْعَلَم  ُلَو َأْخَبارَُكمْ (: يقولُ  وجعلَ ، )اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ  لوتَ بَ  إنْ : دُ ردِّ ويُ ، )َونـَبـْ

.ويبكي ،نانا وعذبتَ � أهلكتَ أخبارَ  لوتَ إن بَ  كَ إنَّ  ،�أستارَ  نا وهتكتَ � فضحتَ أخبارَ   

فالعالُج .. اليت بسبِبها تقشعرُّ األبداُن؟  وأيَن اخلشيةُ موُع عنَد مساِع وتالوِة القرآِن؟، دُّ الأيَن .. فيا أخوان 

ستعانُ 
ُ
.هو يف كثرِة قراءِة وتدبُِّر القرآِن، وهللا وحَده يف توفيِقنا هو امل  

للهم إ� َنسأُلك اجلنَة، وما قرَّب إليها من قوٍل أو اللهمَّ إ� نسأُلك اهلدى والسَّداَد، اللهم إ� نسأُلك اهلُدى والتَّقى والِعفَة والِغىن، ا

مل  عمٍل، ونعوُذ بك من الناِر، وما قرَّب إليها من قوٍل أو عمٍل، اللهم إ� نسأُلك من اخلِري كلِّه؛ عاجِله وآجِله، ما علمنا منه وما

ن جتعَل كلَّ قضاٍء قضيَته لنا خريًا، اللهم أصلح لنا ديَننا نعلم، ونعوُذ بك من الشِر كلِّه؛ عاجِله وآجِله، ما علمنا منه وما مل نعلم، وأ

 خٍري، الذي هو عصمُة أمرِ�، وأصلح لنا دنيا� اليت فيها معاُشنا، وأصلح لنا آخرتَنا اليت فيها معاُد�، واجعل احلياَة ز�دًة لنا يف كلِّ 

ني قلوبِنا، واهد� ُسبَل السالِم، وأخرجنا من الظلماِت إىل النوِر، و�رْك واملوَت راحًة لنا من كلِّ شٍر، اللهم أصلح ذاَت بيِننا، وألِّف ب

.ربِّ العاملنيَ  �ِ  لنا يف أمساِعنا وأبصارِ� وقواتِنا، وأزواِجنا وذريِتنا وأموالِنا، واجعلنا مباركَني أينما كنَّا، وآخر دعوا� أن احلمدُ   




