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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد  إن

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 

محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح لهذه األمة وجهاد في هللا حق جهاده وتركنا على 

 .البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ، صلى هللا عليه و على آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا
 :أما بعد 

  :مجالسته لغيره فقالن هللا أخواتي ، كنا قد توقفنا عند قول المؤلف في شأن حياك

ُر , إِْن أُِصيَب بُِمِصيَبٍة  َباِن؛ َيْحَزُن بِِعْلٍم, َوَيْبِكي بِِعْلٍم, َوَيْصبُِر بِِعْلٍم, َيَتَطهَّ ُة ُمَؤدِّ نَّ َفاْلقُْرآُن َوالسُّ

ُق بِِعْلٍم, َوَيُصوُم بِِعْلٍم, وَ  ي بِِعْلٍم َوَيَتَصدَّ َيُحجُّ بِِعْلٍم َوُيَجاِهُد بِِعْلٍم, َوَيْكَتِسُب بِِعْلٍم, َوُيَصلِّي بِِعْلٍم, َوُيَزكِّ

نَّةُ  َوَيْنَبِسُط فِي اْْلُُموِر بِِعْلمٍ , بِِعْلٍم, َوُيْنفُِق بِِعْلٍم  َها ِبِعْلٍم َقْد َأَدبَُّه اْلُقْرآُن َوالسُّ َقِبُض َعن ْ  .َويَ ن ْ

ا له ودال له على يجعل القرآن هاديً خالصة هذا الكالم أن حامل القرآن أو من كان من أهل القرآن فأنه 

ا له دال له على أكتسبه من علم القرآن والسنة يكون هاديً  فإنمارى أثر القرآن عليه مؤدب له وي  ، الحق 

وليس عن عادة بها بعلم ليس عن جهل  ـ وجل   عز   ـالحق فلذلك هو يمارس كل عباداته التى أمر هللا 

  .وإنما يكون على علم وبصيرة فيها تقليد وليس

طريق ال يكتسبه بعلم بمعنى أنه يعلم من أي نفق إال بعلم فأنه حينما يكتسب هذا الما في إنفاقه ال ي  وأيضً 

عنه فيحرص على أن يكون هذا المال من طريق حالل ولو قل هذا  مسئولألنه ؛ هذا المال  يكتسب

 .المال

ى نفسه وعلى عل انفق هذا المال وفي أي أوجه الخير ينفقهكيف ي  يعلم  نفق هذا المال بعلم بحيث أنهوي  

ه سائل ـ وجل   عز   ـسه من النار ويعلم أن هللا ينجي نف، ويتصدق فيه على الفقراء  اأوالده ويدخر منه شيئ

يسرف عن كل درهم من أين أكتسبه وفيما أنفقه ولذلك إنفاقه كما قلنا بين توسط ال يقتر على نفسه وال 

 .في هذا األنفاق 

تكون هذه الشريعة  ـ سبحان هللاـ لألمر بحسب ما  انشراحهبمعنى أنه يكون  َوَيْنَبِسُط فِي اْْلُُموِر بِِعْلمٍ 

األمر والمكان والزمان و األشخاص واألقوال بحسب ما تكون الشريعة قد بقابلة لهذا األمر فأنه يفرح 

أهل الباطل  ـ سبحان هللاـ مكنة أو األزمنة فمثال تجدين مثال يعني من الناس مثال أو األ قبلت هؤالء

المختلطة والتى فيها المنكرات بينما حامل القرآن ال  لإلمكانوالفجور ينبسطون للمالهي وينبسطون 

  .اإلمكانينبسط إلى مثل هذه 



دة السنوية اعالذيلة كالر يمارس فيها تمارس فيها ـ لعظيمسبحان هللا اـ وتجدينهم ينبسطون لألزمنة التى 

الناس في أمور محرمة ينبسطون لهذه األزمنة لكن  الجتماعزمنة أللنصارى وغيرها من هذه األمور أو 

 بحان هللاسـ شخص ينبسط للجلوس مع الشخص قد  تجدين طالب العلم أو حامل القرآن ال ينبسط وتجدين

عليه في دنياه لكنه في أمر الدين ـ  وجل   عز   ـ العظيم جهل في أمر دينه وعرف أمور ديناه غني فتح هللا ـ

 .اصفرً 

مع هؤالء الناس بينما تجدين حامل القرآن ينقبض قلبه إذا جلس مع  فتجدين هناك من ينبسط في الجلوس

 .فمجالسهم تجعله ينقبض ـ وجل   عز   ـ المضيعين الذين ال يجلون وال يعظمون هللاهؤالء المفرطين 

 ـ حان هللاسبـ والسنة حكم عليه ولذلك تجدينه كتاب ال، العلم حكم عليه ، نقباضه كله بعلم وا ا انبساطهإذً ف

  ؟ المؤدب له من، ال يتصرف بهواه 

اكل يؤ وال ـ العظيم سبحان هللاـ القرآن والسنة فهو ال يتكلم وال يعمل وال يقوم وال يجلس وال يصاحب 

 .بعلم ـ سبحان هللاـ يفضى إلى هذا أو ذاك إال  ـ العظيم سبحان هللاـ شارب وال وال ي  

 ؟ اذااه من متقسلم قد اعوهذا ال

ـ سبحان هللا يعني محفوظ ومحفوف بالعصمة واألمان  ـ سبحان هللاـ سنة لذلك تجدينه من الكتاب وال 

  .ـ العظيم

َب بِِه َنْفَسُه  :يقول ُ بَِجْهلٍ ََل َيْرَضى ِمْن , َيَتَصفَُّح اْلقُْرآَن؛ لُيَؤدِّ َي َما َفَرَض َّللاَّ  .َنْفِسِه أَْن ُيَؤدِّ

رأ اآليات ثم يمضي ال تؤثر فيه وإنما ليعرض نفسه على ليس مجرد أن يق ا هو حينما يتصفح القرآنإذً 

 من هذه اآلية ؟ أنا ة القرآن فيقول أين دمائ

من أوصاف وأين هو  سعداء ؟وأين هو من حال ال ؟راجع نفسه ويرى أين هو من هذا الوصففكأنه ي  

السابقين هؤالء الذين وجلت قلوبهم  ـ سبحان هللاـ مسابقة ـ سبحان هللا العظيم ـ وأين هو من ؟ مؤمنين ال

ين ذوهؤالء الذين كظموا غيظهم وهؤالء الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وهؤالء الذين أخبتوا وهؤالء ال

 ؟ أنفقوا أين هو منهم

علم من هذا القرآن ال يفكأنه يستق، هو ليقارن ليرى كيف هو وأي شيء ؛ فيعرض نفسه على القرآن 

وموعظة له يزداد من هذا القرآن  هذا القرآن كان زيادة لهأ فيجعل العلم والفقه دليله إلى كل خير فكلما قر

 : كحال من قال هللا ـ عز  وجل  ـ في شأنهمفيكون حاله 

ٌٍَُِّّّّّّٰرئمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىُّ 

ت التى وجدها في الألنه أخذ بالعلم والهدايات والدال؛ فهذا قد أهتدى          َّمئنئىئ زئ



هو  وإنمالنفسه أن يكون في الصف اآلخر  لمواعظ فدلته على كل خير فلم يرضىالقرآن وأخذ هذه ا

 .فدائما محاسب لنفسهـ  وجل   عز   ـدائما يحظ نفسه على فعل الخيرات ويلومها على التقصير في حق هللا 

ُ , َدَرَس اْلقُْرآَن َفبُِحُضوِر َفْهٍم َوَعْقٍل إَِذا  
ُتُه إِيَقاُع اْلَفْهِم لَِما أَْلَزَمُه َّللاَّ َباِع َما أََمَر  ِهمَّ , ِمَن اتِّ

ا َنَهى  .َواَِلْنتَِهاِء َعمَّ

هذا هو شأن من يدرس درس القرآن إذا أجتمع في مجلس في مسجد أو في بيت من بيوت هللا أو جلس 

في شوينوي أن يست يقبل على القرآن بكليته وينوي أن ينتفع بالقرآن فإنماقرآن في أي مكان إلى درس ال

  .حضر قلبه حتى يتلقى هذا المعين الصافيبالقرآن وينوي أن يفهم ويعقل فيستمع وي  

معاني القرآن بل ويكون همه ر في تدب ليس عقله غائب وجسده حاضر ويجتهديحضر بفهم وعقل ف

خطابه فيخرج من هذه ـ  وجل   عز   ـفيعقل عن هللا ـ  وجل   عز   ـأنه يوقع الفهم على كالم هللا في م العظي

  .وقد به إذا به قد أتمر أو انتهى المقروءةاآلية 

: يقول ـ وجل   عز   ـ هللات إذا رأي ’’:ـ  رضي هللا عنهـ هللا ابن مسعود  سبحان هللا لعلكم تذكرون قول عبد

َها َيا  ـ العظيم سبحان هللاـ فكيف ‘‘ عنه  ت نَهى نهي أو به، تأَمر أمر هو فإنما سمعك، فأرعها آَمن وا الَِّذينَ  أَيُّ

شهادة فهو يسمع ويستمع  يخاطبهكأن هللا ، هذا اإلنسان لكل آية كأن هللا يخاطبه شهادة  يتهيأيعني 

ألن  فيتهيأعظيمة ـ  وجل   عز   ـيات هللا آألن ؛ لهذا الفهم العظيم  يتهيأ ـ سبحان هللاـ حضر قلبه ويعني وي  

  ؟ ليس همته متى ختم السورة ،وينتهي وليس همته كهمة عامة الناس في ختم السوريأتمر 

لكن وجد من الناس ، أنزل هذا القرآن ليجعل العمل به شغال ـ  وجل   عز   ـولذلك بعض الناس جعلوا هللا 

 ؟ عل العمل به ماذاقراءته فظن جوانقضت همته عند  انقطعتمن 

في أزهد  ـ سبحان هللاـ القرآن وال تظنوا أنني يعني  ذلك الشغل الذي يشتغل به فقط يقرأ تهجعل قراء 

نزل القرآن فقط القرآن لكن لم ي   الذين يقرؤون ولئك الناسأأن اإلنسان يقرأ القرآن أو أقلل من أجور 

  .ليتدبر اإلنسان هذا القرآن ويعمل بهأنزل  ـ التالوة وسيلة من الوسائلـ  للتالوة وإنما أنزل

 ؟القرآن ليس همته متى ختم السورة ارئ القرآن وصاحبقف

 ؟ أستغني باهلل عن غيره اية ؟ متى إنما همته ما هي الغ

   خبمبهبُّ وهو مالك الملك ـ  وجل   عز   ـالقرآن أن هللا قارئ انظري هذا أثر القرآن حينما يقرأ 

بيده الرزق وبيده ـ  وجل   عز   ـويقرأ أن هللا  َّمججحمح هتمثحجُّوأن هللا  َّ جت

هل تعتقدين أن هذا اإلنسان القارئ  ـ سبحانه وتعالىـ الهبات ويرى قدرة هللا  ـ سبحان هللاـ العطاء وبيده 

بالناس تمام ويتعلق قلبه باهلل  العالئقطع حبائل تنقفأبدا وإنما يستغني باهلل  ؟ بأهل الدنياللقرآن يتعلق قلبه 



ـ يشعر بالخوف وال قلق وال قلق على رزقه  يغني قلبه سبحانه وتعالى فال الغني الحميد ألنه يشعر بالغنى

 ـ سبحان هللاـ كفاه وكتب رزقه كما أتى كتب ، ئ وقد كفاه يعلم أنه له رب خزائنه مل هـ ؛ ألن سبحان هللا

  .أجله وعمله

 ُ
ُتُه إِيَقاُع اْلَفْهِم لَِما أَْلَزَمُه َّللاَّ َباِع َما أََمَر  ِهمَّ ا َنَهى , ِمَن اتِّ ُتُه َمَتى أَْختُِم , َواَِلْنتَِهاِء َعمَّ لَْيَس ِهمَّ

قِيَن؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن اْلُمحْ  ِ َعْن َغْيِرِه؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن اْلُمتَّ ُتُه َمَتى أَْسَتْغنِي بِاَّللَّ وَرَة؟ ِهمَّ ِسنِيَن؟ السُّ

ابِِريَن؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن َمَتى أَُكوُن ِمَن اْلمُ  لِيَن؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن اْلَخاِشِعيَن؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن الصَّ َتَوكِّ

اِجيَن؟ اِدقِيَن؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن اْلَخائِفِيَن؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن الرَّ   الصَّ

تقين أو لعلكم تتقون هل يحب الم ختمت أن هللا وجدتيها وآية  يهل سئلنا أنفسنا هذه األسئلة كلما قرأت

ه وبين وأنت تعلمين من هو المتقي الذي يجعل بين ؟ لت نفسك هذا السؤال متى أكون من المتقينسأ

عمل  ـ العظيم سبحان هللاـ وامر وترك المناهي بل هو الذي فعل األوقاية بـ  وجل   عز   ـعذاب هللا 

  .بطاعة هللا على نور من هللا وترك معصية هللا على نور من هللا

يرة جعلته يتقي وما فعل الطاعات وصبر ترك المعاصي إال أنه عنده نور وبصما ، هو على بصيرة 

 به به على الوجه المأمور يفي فعله للطاعة جاهد حتى يأت اوعلى الكلفة التى يجديه اعليها وعلى مشقته

فيخافونه  ـ بحانه وتعالىسـ ن هذا شأن المتقين الذين يريدون مرضاة هللا إال أنه يعلم أما يفعل ذلك 

  .وقايةـ  وجل   عز   ـفيجعلون بينهم وبين عذاب هللا 

 هئجبحبُّ :عليهم فقالـ  وجل   عز   ـأثنى هللا ، ن أحسن ترقى في درجات الكمال فأكون مم  أومتى 

من أكون بل متى  ؟ اإلحسان مرتبة عظيمة متى هؤالء جعل ألهل ـ وجل   عز   ـوهللا  َّخب

  .به بدال فلم يرضوا ـ وجل   عز   ـفكافهم تعلقت قلوبهم باهلل  ـ وجل   عز   ـعلى هللا  واهؤالء الذين توكل

ومتى يخشع هذا القلب وينكسر ، هم في شأن دنياهم وآخر ـ وجل   عز   ـكلها هللا  مأموره وافوضو

متى يصبر على أقدار ؟ متى يصبر ؟  ـ وجل   عز   ـمتى يكون هذا القلب مخبت هللا ؟ ويطمئن باهلل وهللا 

عة وال يكمل علم وال ل طالماذا يتململ من الطاعة تجدينه ما يكم ؟ ومتى يصبر على الطاعة؟ هللا 

 ل ويضجر ويتذمر فال تجدين له صبر على الطاعةيتملم ـ سبحان هللا العظيمـ قف وي يكمل طريق وإنما

  .وال تجدين له صبر عن المعصية وإنما يعلب به الشيطان كيفما شاء

اِدقِيَن؟  سبحان هللا ـ دنا ما أر هذا الصدق وهذه منزلة الصدق منزلة عظيمة كلَمَتى أَُكوُن ِمَن الصَّ

؟ هل أنا صادقة في  سؤال يا أخواتي هل أنا صادقة انسأله ـ سبحان هللاـ أن نؤدب أنفسنا  ـ العظيم

هل أنا ؟ لما أقول أنا أريد كذا أريد وجه هللا ـ  وجل   عز   ـهل أنا صادقة مع هللا  ؟ ي مؤمنةإن ائيإدع

ما هذا عمل المتقين وال ، أن هذا الصالة هي الصالة المأمور بها وهللا سنجد الرد مباشرة في صادقة 



ليست هذه قراءة المخبئتين وليس ، هذا عمل الخائفين ليس هذا ليل الذاكرين وليس هذا نهار المطيعين 

 .بعيد عن الصدق ـ سبحان هللاـ هذا بكاء الخاشعين سنجد أن هذا كله 

 ؟ لماذا يوقف نفسه ويسأل نفسه ؟ ا يسأل نفسه ويوقف نفسه هل أنا صادقتاج دائملذلك اإلنسان يح

 ىيمييهجيحيخيُّ  ـ وجل   عز   ـهللا  سيسألنألنه سيأتي يوم أنا وأنتم يا أخواتي  

نجيب قين كيف ؟ فأن لم نكن من الصاد ليسأل الصادقين عن صدقهم هل صدقوا َّ ييٰذٰر

 ؟ أن لم نكن في فئة الصادقينـ  وجل   عز   ـكيف سنجيب هللا ؟ ـ  وجل   عز   ـ هللا

ألننا ندعي أننا من أهل القرآن ونقرأ ؛ ولذلك نحن نعد أنفسنا ونحن أولى الناس بالتذكر واالعتبار  

ألن األمر البد ؛ ا ونعد للسؤال جوابً ، كثيرة ونحن أولى أن تؤثر هذه المواعظ فينا يعني القرآن أوقات 

عن هذا  عوي ونكف  ـ نر سبحان هللاـ علنا باشر قلوبنا حتى يج اأن يكون بالنسبة لنا شهادة وليس غيبً 

 .عنهـ  وجل   عز   ـ التقصير الذي سيسألن هللا

ْنَيا؟ َمَتى أَْرَغُب فِي اْْلِخَرةِ  اِجيَن؟ َمَتى أَْزَهُد فِي الدُّ ؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن اْلَخائِفِيَن؟ َمَتى أَُكوُن ِمَن الرَّ

حتى  ـ سبحان هللا العظيمـ كيف الدنيا تتالعب بقلوبنا  م يعني العبد وهو ينظر هذه األيامسبحان هللا العظي

 ؟ خرة هل هذا شأن أهل القرآنآلينا أمر النظر لآلخرة فنس  صرفتنا عن ا

وال تساوي جناح بعوضة ـ  وجل   عز   ـأحقر شيء عند هللا  اأنه القرآن عرفوا حقيقة الدنيا وعرفواأهل 

ألنهم ؛ الدنيا لوبهم في لآلخرة كأنها رأى عين ولم تتعلق قولذلك رغبوا عنها إلى اآلخرة واستعدوا 

 ـا رغبهم هللا مورغبوا فيد وكبد وأنها ال تساوي أن يعلق اإلنسان قلبه ونظره بها دار نكيعلمون أنها 

هؤالء الذين يتلون كتاب هللا آناء الليل وأطراف النهار يعرفون هذه الحقيقة يعرفون حقيقة ـ  وجل   عز  

عبد محسن أو كان الدنيا أنها وسيلة لآلخرة ويعرفون أن اآلخرة هي المقر المأوى إليها سواء كان ال

ماذا أعد لذلك لتلك ف الذي سيأوي إليه مأواهيمضي إلى هذه اآلخرة وتكون هي س مفرط شقي الكل

  ؟الدار

َعَم اْلُمَتَواتَِرَة؟ ُنوِب؟ َمَتى أَْعِرُف النِّ   َمَتى أَُتوُب ِمَن الذُّ

لى أن حامل القرآن قارئ إنبه لما كتب هذه األشياء كأنه ي  المصنف ، البد هذه يكون يا أخواتي شأن 

دائما المحاسبة يحاسب نفسه ويقول  القرآن حافظ القرآن صاحب القرآن البد أن تكون هذه الحال معه

 حدث نفسه متى ينقطع عن هذه الذنوبال يمر على الذنب هكذا دون أن يتأثر ي   ؟ متى أتوب من الذنوب

  .ه إلى فئة أخرىن فئة الظالم لنفسـ يخرج م سبحان هللا العظيمـ ويكون من العباد الذين 

َعَم اْلُمَتَواتَِرَة؟ النعم التى تحيط بنا كثيرة تكسر العبد لو ، النعم الدنيوية والنعم الدينية  َمَتى أَْعِرُف النِّ

  .تأمل فيها لو أراد أن يحصيها ما أستطاع أن يحصيها



  .على هذه النعم المتواترة ـ وجل   عز   ـكم يكون هذا القلب في غفلة عن شكر هللا  ؟ َمَتى أَْشُكُرهُ َعلَْيَها

ِ اْلِخَطاَب؟ ما الجزء ما ين والثالث ورب  تحأ القرآن وننتهي من الصفحة والصفكم نقر َمَتى أَْعقِلُ َعِن َّللاَّ

ا كهذ  عقلنا آية وإنما يعني قرأه اإلنسان    .الشعر هذ 

أمانة التكاليف والعهود والمواثيق التى أخذه علينا في  ـ سبحان هللاـ مانة يعني وكالم هللا عظيم واأل

أن نجعل القرآن كالمرآة كما يقول المؤلف دائما نعرض  عظيمة وثقيلة تحتاج منا فعاًل ، القرآن عظيمة 

  .هذا القلب عليه

؟  نحن نتلو ونحفظ لكن متى أكون همي وهمك حقيقة ؟ هل هو هذا همي وهمك َمَتى أَْفَقُه َما أَْتلُو؟

كل هذا الكالم متى أصل إلى حالة الفهم ؟ أعقل عن هللا  ؟ متى أصل لفهم كالم هللا؟ كون هذا الهم متى ي

  .خطابه

ِ َحقَّ الِجَهاِد؟ َمَتى أَْحَفُظ لِسَ  َمَتى أَْغلُِب َنْفِسي َعلَى َما َتْهَوى؟   انِي؟َمَتى أَُجاِهُد فِي َّللاَّ

أحد لم نتوقف عن ذلك ونأتي به إذا وقع في غيبة إذا ما يذكرنا أن نمسك  ال نستطيع نالكننحفظ القرآن 

  .ت واألعذارايرربالتب

سبحان هللا ـ الذين كانوا ، ني أنا أنظر إليه إينبغي  ما قول لبصري أن هذاأمتى  َمَتى أَُغضُّ َطْرفِي؟

ا في هذا فوا أنفسهم النظر إليه زهدً لق لم يكهارأوا البنيان الشيعني من زهدهم في الدنيا إذا  ـ العظيم

  .لشأنها واستقالاًل الدنيا 

جميل كانوا  ي إلى عمارة وإال تنظري إلى بنيانمجرد أن تنظر، وهو أمر يعني أثره ليس بالكثير يعني 

لى إنظر إليها وليشغل الناس بها فكيف بمن نظر نيت لي  نما ب  إ :ال يشغلون أنفسهم بمثل هذا فيقول

أتظنون أن هذه الصورة التى  ؟أتظنون أن هذا ال ينطبع في القلب ؟أو بمن نظر إلى ما ال يعينه ؟الحرام

ينبغي  ا وفي ليلتنا كل يوم نرى ونغذي هذا القلب بهذه الصور منها محرم ومنها ما النراها في يومً 

  .ينظر إليه عن هنيجل نظره أ، قرآن أن ينظر إليه حافظ الللطالب العلم وال 

ع ما تصلح ريات وننظر للرجال وننظر لمقاطللعورات وننظر للمتعأصبحنا من السهولة بمكان أن نظر 

 ملم يؤدبهأن شأن آخر يختلفون عن الناس أدبهم القرآن وحفظهم القرآن فلهم ن أهل القرآ، نظر إليه أن ي  

، القرآن يجعلونه ة القرآن ة القرآن وعلى مرآدأنفسهم على مائ عرضواولم يحفظهم يحتاجون أن ي

 وبشأنهم ماذا هم ؟  ـ وجل   عز   ـهللا  يقارنون بما يقول، ة ينظرون أنفسهم في القرآن كالمرآ

ِ َحقَّ اْلَحَياِء؟   َمَتى أَُغضُّ َطْرفِي؟ َمَتى أَْحَفُظ َفْرِجي؟ َمَتى أَْسَتِحي ِمَن َّللاَّ

 عليه هللا صلي ـ البطن وما وحى هكذا قال النبي، رج وما تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ الف أنت

أو يستحي من هللا حق  ـ وجل   عز   ـيتقي هللا  ـ سبحان هللا العظيمـ أنه  أرادهذا اإلنسان إذا   ـ وسلم

ا فيه من الجوارح فيستعملها في طاعة هللا ويحفظ بكل مالحياء فأنه يحفظ الرأس وما وعى يحفظ الرأس 



و مشروبات أن تكون حالل من مطعومات  هذا البطن وما يليه من فرج أو ما يدخل على هذا البطن

  ذلك ؟كمن هللا حق الحياء هل نحن  ك فأنه قد استحىفإذا فعل ذل

  ي؟َمَتى أَْشَتِغلُ بَِعْيبِي؟ َمَتى أُْصلُِح َما َفَسَد ِمْن أَْمرِ 

ناقدين نقاد جيدين لكن من هذا الذي يلتفت إلى  ..بما يفعل الناس وهذا فعل وهذا خطأ وهذا مشغولون

ما ينبغي أن أنظر لفالن وعالن وأن كان اإلنسان ال يفهم  الفساد في  أنا والتقصير مني ، أنانفسه ويقول 

بهذا الكالم أن أو األمر بالمعروف والنهي عن النكر ال نقصد من هذا أنه ال يمتنع عن توجيه النصيحة 

بين الناس ويكون غير فاعل وال يصلح لكنه ال يعجب بنفسه وال يشتغل بعيوب  اإلنسان يكون سلبي

واآلن بعد ما ابتلينا هذه ، الناس حتى يكون همه الناس ماذا يقولون وما يفعلون يشغل نفسه كل النهار 

تكون هذه  ـ سبحان هللاـ يرد على فالن ويرد على عالن ويفسد قلبه و فيشغل نفسه  التواصل االجتماعي

  .الكلمات شواهد عليه يوم القيامة

ن يا أخواتي كم مفيها لو تأملنا ـ سبحان هللا ـ اآلن كم من األمور يعني  َمَتى أُْصلُِح َما َفَسَد ِمْن أَْمِري؟

م أنفسنا نرى أنها ا نقي  كم من األمور أنت وأنا ننظر إليها لم  ؟ عليها  األمور نراها في أنفسنا ال نرضى

اللسان يحتاج إلى إقامة ، العبادات تحتاج إلى إقامة ، ، صالح ؟  كثير إتحتاج إلى  ـ سبحان هللاـ يعني 

 ـ وجل   عز   ـن افترض هللا عالقتنا بأرحامنا تحتاج إلى إقامة ، عالقتنا بوالدين يعني عددي ما شئت مم  

 ـ سبحان هللا العظيمـ عليك سواء كانت هذه األمور قوليه وإال فعليه وإال أعمال قلوب وإال عالقات وإال 

  ؟ وإال أخالق عددي

له ـ  وجل   عز   ـالذي خلقنا هللا  ؟ ناى نصلحها ونحن مشغولون بما ال يعنيحت هعمر تحتاجهذه كم 

 طأن نطيع هللا نعمر هذه األرض بالطاعة فق ا الفلكفة واحدة هى أنه نعبده ونوحده وندور في هذوظي

ملك هللا ال وهذه النفس وال يصلح هذا الكون وال تصلح هذه األرض وال تصلح ، فتصلح هذه النفس 

  .إال بطاعة اإلنسان لربه يصلح

انشغلنا بما ال نخلق له فأصبح اإلنسان يقضي أوقات كثيرة في ، بما لم نخلق له حقيقة  انشغلنالكنما 

ل سمعه فيها اء التى يشغل نظره فيها والتى يشغشيأللو عد كالمه فقط دعيك من ا،  يعيني الكالم فيما ال

  ؟حاسب حامل القرآن نفسه لفه،  ى يشغل جوارحه كلها فيها هذه كثيرة ما تعدتوال

ُد لَِيْوِم َمَعاِدي؟   َمَتى أَُحاِسُب َنْفِسي؟ َمَتى أََتَزوَّ

 ي ؟هو صنيع ماووماذا  ؟ ن سأمضيإلى أيه الدار سأل نفسه بعد هذ من هل منا

ياترى لو كنت في مكان  :فقال له، أخذه أيش إلى المقابر  د أن يعظ أخاه فقال لهيعني رجل يري 

 : فقال له، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل  :فقال ؟ أصحاب هذه القبور ما كنت تتمنى ما هي أمنيتك

أعطاك هذه اللحظة ، أعطاك هذا العمر ، أعطاك ـ  وجل   عز   ـهللا ، أنت اآلن ، نت اآلن في أمنيتك أ

حبائل ، آمالنا تمتد طويلة ؟ حن ال ندري متى يفاجئنا األجل تعمل فيها وتستدرك النقص ولذلك نحتى 



األماني عندنا وآمالنا طويلة نظن أننا سنعمر ونعيش يومنا بعمر أو بأمل شخص سيعيش مائة سنة ال 

ما لم يعش ثانية لو كان حالنا هكذا أن الواحد منا يعني يوقن ويعمل عمل يش يومنا بأمل شخص رب  نع

ألنه يذهب ولن يعود ؛  من أيقن أن له ليس له فرصة إال هذا اليوم لو فاته العمل في هذا اليوم سيفوته

وطن نفسه على أن هذا هو اليوم الوحيد في هب وال يعود لكن لو كل واحد منا وهي الحقيقة أنه يذ

ة إلى األمام صدقوني يا أخواتي سيكون العمل حسن وسنعمل من فلم يمتد خط أمله إلى مائة سنعمره 

سبحان ـ وال نصبر عليه  نستثقلهالشيء الذي كنا ،كثير وسيمضي هذا اليوم بخير كثيرالصالحات شيء 

      ؟ما وجدنا ماذارب   ـ هللا العظيم

في شأن  ـ سبحان هللا العظيمـ يبة وسهل ولذلك من الروايات العج ـ أن األمر هي نا بحان هللاسـ جدنا و

تي يوم القيامة يتمثل له بصورة رجل شاحب وليس زم له أنه يأيعني القرآن وحال صاحب القرآن المال

يتمثل ويكون أيش ـ  وجل   عز   ـم هللا تيمية أن القرآن الذي هو كال المعنى هذا كما قال شيخ اإلسالم ابن

يأتيه ـ  وجل   عز   ـبته ومالزمته لكالم هللا ءته وصحكالم هللا غير مخلوق لكن األجر أجر قرا ألن

 ؟ بصورة ماذا

أظمأت ليلك  ـ سبحان هللاـ يعني  : فيقول ؟ بالك يسأله يعني ما ـ سبحان هللا ـ رجل شاحب فيقول 

مثله بت هشحوب هذا يعني ظهور ـ سبحان هللاـ وقيل أنه ،  عملك أو صمك نهارك أو كما قالويعني 

بصورة الرجل الشاحب دليل على أن صاحب القرآن هذا هو حاله في الدنيا فأنه يقضي أيامه منهك من 

قته مملوء حتى يرى فو ـ سبحان هللاـ م والصدقة والقراءة يسارع ويسابق في الصيام والقيا، الطاعة 

  ؟عليه ماذا

رى يوم القيامة كرجل شاحب في   ـ سبحان هللا العظيمـ والتعب فهو متعب في دار الكبد والنكد  اإلنهاك

 رآهيمأل ليله ونهاره بالطاعة فلما ، كان في الدنيا يتعب ليله ونهاره بالطاعات ، كما كان في الدنيا 

  ؟ استنكره لكنه ذكره بحاله ماذا

شأن أهل هو ا هذا إذً  ـ سبحان هللا العظيمـ قيام والصيام فأنت الذي أتعبك ليلك ونهارك بالفي الدنيا 

القرآن ألنهم عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة اآلخرة وعرفوا الغاية من الوجود وعرفوا ما أعد هللا 

ووقفوا على المواعظ ـ  وجل   عز   ـللمؤمنين وعرفوا ما أعد هللا للكافرين والمنافقين وعرفوا من هو هللا 

  .أول من أثرت فيهم هذه المواعظفكانوا هم 

فعلمتهم قيمة الزمان ولذلك يا أخواتي ونحن مقبلون على شهر الخير حقيقة يعني هذه فرصة ألن نستعد 

ذا نجعل ، لماإنما يعني مجال لتغيير مجال حياتنا كلها و ان فقطو يكون هذه االستعداد ليس لشهر رمض

  ؟منضبطةالغير  الفوضىحياتنا في هذه 

يكون حياة اإلنسان المسلم صاحب القرآن كلها حياة  ج إلى شيء يحركنا وينشطنا للمواسم لماذا النحتا

 عمل؟



يعني كالم مؤثر شخص  ـ سبحان هللاـ والشك أن كالم المؤلف هذا  ـ هللا العظيم سبحانـ غير وينطلق ي  

ت االعبار لذلك تجدين أبدا إنشاءً  نشئي  شخص بعيد عن القرآن  لم يمكن يكون هذاعاش مع القرآن 

  .على النفس وثقليهعظيمة 

ِ َراِضًيا؟ ُد لَِيْوِم َمَعاِدي؟ َمَتى أَُكوُن َعِن َّللاَّ  َمَتى أََتَزوَّ

فيما أراده له وأن ذلك محوط بحكمته سبحانه  كله ألنه يعلم أن الخير؛ رة فال أسخط أرضى عن قد

  .وتعالى

ِ َواثًِقا؟   .أمري كله له وحسن الظن بهفأفوض  َمَتى أَُكوُن بِاَّللَّ

ِعًظا؟  لكافرين أو ظة وفيها كالم عن عقاب اا أقرأ اآلية التى فيها موعلم   َمَتى أَُكوُن بَِزْجِر اْلقُْرآِن ُمتَّ

  .هذه اآلية وتزلل قلبي تفريط المؤمنين تزجرني

دائما إذا نحن  ؟ أخواتي حقيقة متى نكون متى أكون ؟ يا َمَتى أَُكوُن بِِذْكِرِه َعْن ِذْكِر َغْيِرِه ُمْشَتِغًًل؟

 سبحان هللاـ نقول للناس القرآن والقرآن والقرآن ونعطيهم  ـ سبحان هللا العظيمـ ندندن ونتكلم عن القرآن 

الحث على الخير لكن نحن  ق وهو تسويق جيد صراحة هذا من بابيعني نحن نعمل كمن يسو ـ

م الناس بأن القرآن شيء يعني نكل، مفلسين نحن نسوق ولم نكن مثال جيد لهذا التسويق حقيقة يعني ال

يعني أكثر الناس أو أكثر خلق هللا  لذي يحمل الماء على ظهره وهو أعطشيعني مثل الجمل اآخر لكننا 

 .اعطشً 

يسقي ، طيع ال يست هظهره لكنوق الماء ف، طيع أن يشرب من هذا الماء ا ما يستنعم أكثر خلق هللا عطشً 

 .ـ ان هللا العظيمنه ـ سبحالناس لك

  ؟مشتغلة أن أكون بذكره عن ذكر غيره مرحلةنصل إلى هذه ال ـ سبحان هللاـ ي متى أكون يعن

إلى  يأوى ـ سبحان هللاـ شعر أنه ي  ، ربه  يناجيمتى يصل اإلنسان إلى هذه الحالة ؟ يجد لذته وشوقه أنه 

 . جي ربهأنه ينايستشعر يذكر هللا ويناجيه  شعر بوحشه ، يشتاق إلى أنعد تبأ إلى مواله ، أن ويأوىهللا 

؟ ما هي ما هو ـ  وجل   عز   ـهللا  اغير التى يحبهأشياء نحن كل اآلن وضعنا نحب  َمَتى أُِحبُّ َما أََحبَّ

بل الكثير مما نحبه  ؟ مقدارهما هو ـ  وجل   عز   ـالتى هي من محبوبات هللا  تناامحبوبمقدار محبوبات 

سبحان ـ خالف ونقع في الفتنة تحكم النفس بهواها علينا فن، لينا وحكم عـ  وجل   عز   ـمما يخالف أمر هللا 

  .نفتن أنفسنا ـ هللا

ِ؟   .ابمعنى أن أكون صادق مخلص متقنً  َمَتى أُْبِغُض َما أَْبَغَض؟ َمَتى أَْنَصُح َّلِلَّ

َب َعنِّي أََجلِي؟َمَتى أُْخلُِص لَُه  ُب لَِيْوِم َمْوتِي َوَقْد ُغيِّ ُر أََملِي؟ َمَتى أََتأَهَّ   َعَملِي؟ َمَتى أَُقصِّ



 د فجأة مثل ما يقال لك استعدي سنأتي بك فياإلنسان ما يعرف متى يأتي الموع ـ سبحان هللاـ يعني 

  .الستعداداهبة أة لكن عليك أن تكون على زيارة وهذه الزيارة ستكون مفاجئ

ب عنا أجله لكن ي  ألنه غ   ؛دائما  مستعد عيد والحصيف والفطن هو الذي يكونالس ـ سبحان هللاـ هذا 

ـ ب ي  ب كأنما غ  ي  غ   يا تجدينه هوهذه الدن يفارق عنا وفي أي لحظة يمكن اإلنسانب ي  لألسف وهو قد غ  

 .ـ اإليمان به سبحان هللا العظيم

ا لكن هو أمر يقينً ، فيه  موقنين ا لكن الناس ما همهو أمر يقين الناسيقين لكن ر أيش ولذلك الموت يعتب

  .الناس يقينهم ضعيف فيه هم ال ينكرونه لكن ال ينتظرونه وال يستعدون له وهذا شأن الغالب

ُر َقْبِري؟ زين ما حوله في دنياه ي  اإلنسان تغل ـ يش سبحان هللاـ  أكبر اآلن انظري إلينا هللا َمَتى أَُعمِّ

 .ا طوياًل دهرً  وينشغل في هذا الدنيا كأنما سيبقى

فهم من كالمي يا أخواتي أنني أقول أتركوا كل هذا وال تنظف وال ترتب وال تصبغ وال يعني تفعل وال ي  

  ؟ليس المقصود هذا لكن بالمقابل انظري متى أعمري قبري،ال

فترة قضاها ـ  وجل   عز   ـهللا  ـ سبحان هللاـ فيه مدة يعني  هذا المنزل الذي سآوي إليه وأبقى يعني

ي أنا أعمر هذا القبر بشيء يؤنس وحشتي حينما يمضي عني أهلي وولدي أن البرزخ هذه هل فكرت

  .ومالي

حتى هذا الموت يعني لو جلسنا حتى  ؟وشدته ـ سبحان هللاـ فكر في الموت أقبر ؟ متى متى أعمر هذا ال

ياترى كيف  ؟ سيختم لي بخاتمة حسنة ـ سبحان هللاـ ياترى هل  ؟لموتإذا نزل بي ا كونأنفكر كيف س

  ؟مالئكة العذاب أم مالئكة الرحمةبي سينزل هل ياترى ؟ ـ  وجل   عز   ـسألقى هللا 

 ـعلى ماذا سأقبض هل أقبض على شيء يحبه هللا  ؟يبشروني بجنة أم بنارسهل  ياترى بما سيبشرونني

 ؟ ستحي من وجه هللا أن أقابله بهأ ـ سبحان هللا العظيمـ أم سأقبض على شيء ـ  وجل   عز  

 ـهللا  نيقضي في قبري هل سيحاسبسأكيف  ؟مسهل ميسر ـ سبحان هللاـ كيف سيكون الموت شديد أو  

هل سيكون هذا القبر مضيء منير أم سيكون  ؟هللا عني يتجاوزهل سأحترق في قبري هل  ـ وجل   عز  

كيف يكون حالي إذا ضمني القبر  ؟طاقة من النار ـ سبحان هللاـ فتح لي طاقة من الجنة أم هل ست   ؟ظلمة

 ؟هذا األمر ل استعددنايف يكون حالي في هذا هل ك ؟وسألني منكر ونكير

وم فكان كل شيء يأخذونه من الدنيا لذة الن ممتهكله من األمور العظام التى أقلقلت السابقين وحرهذا 

؛ تبلغهم فأن كان طعام أو شراب أو لباس أو نوم كله بلغة ما يستغرقون في النعيم بلغة ، يسير بلغة 

اإلنسان إذا تعلق بهذا األمور صرفته عن هللا ماضين سيتركون كل هذا وأنه  إلىأنهم ألنهم يعلمون 

  .اآلخرة



ُر فِي اْلُمْنَقلَبِ  ُر فِي َخْلَوتِي َمَع َربِّي؟ َمَتى أَُفكِّ َرنِي ِمْنُه َربِّي  ؟ـ المعاد ـ َمَتى أَُفكِّ ا َحذَّ َمَتى أَْحَذُر ِممَّ

َها َشِديٌد َوَقْعُرَها َبِعيٌد َوُعْمقَُها َطِويلٌ  َوََل ُتَقالُ َعْثَرُتُهْم , ََل َيُموُت أَْهلَُها َفَيْسَتِريُحوا , ِمْن َناٍر َحرُّ

قُّوُم , َوََل ُتْرَحُم َعْبَرُتُهْم ,   ىكيكمل لكمكُّ َشَراُبُهُم اْلَحِميمُ وَ , َطَعاُمُهُم الزَّ

 .َّ ام يل ىل

 لكمكُّويقرأ  َّمت هبجتحتختُّأليست هذه اآليات يقرأها صاحب القرآن يقرأ 

 .َّجبىيييجئحئخئمئهئُّ ويقرأ  َّ ام يل ملىل ىكيك

َدمُ  أحدنا على يعني أصابعه من شدة  نحن في الدنيا اآلن لكن حينما يعض   َنِدُموا َحْيُث ََل َيْنَفُعُهُم النَّ

  ؟الندم أنه فرط أتراه ينفعه الندم

 ِ وا َعلَى اْْلَْيِدي أََسًفا َعلَى َتْقِصيِرِهْم فِي َطاَعِة َّللاَّ ِ , َوَعضُّ  .َوُرُكونِِهْم لَِمَعاِصي َّللاَّ

دهم إلى الدنيا لكي أن يرـ  وجل   عز   ـلون هللا ؟ يسأهل هذا الندم ينفع لكن هل هذا ينفع؟ هل هذا ينفع ؟ 

  جحمحمجحجُّ ٍََّّّ ٰىٌّ ٰذٰرُّ  :قالـ  وجل   عز   ـا فيسكتهم الرب يعملوا صالحً 

 .َّجسجخمخ

 ٌ  ؟ حياتنا الطويلة أبدالحياة الحقيقة ماذا قدمنا لها يا أخواتي َّىن من خنُّ :َفَقالَ ِمْنُهْم َقائِل

  ؟ماذا صنعنا لها مزرعة لآلخرة لكن الحياة الطويلة ةهذه الحياة القصير؟ اآلبدين ماذا قدمنا لها

 ٌ ٌ  َّ مثهت مت خت حت جت هب مب  خبُّ:َوَقالَ َقائِل   نث مث زث رثُّ:َوَقالَ َقائِل

ٌ  َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث َوَقالَْت  َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ :َوَقالَ َقائِل

 َّ يب ىب  نب مب زبُّ:فِْرَقٌة ِمْنُهْم َوُوُجوُهُهْم َتَتَقلَُّب فِي أَْنَواِع اْلَعَذاِب َفَقالُوا

ماذا  ها ونحن أعرف الناس بها لكن ياترىبها ونقرأ ال نجهلنمر نا عنها اآلخرة قرأهذه كلها مشاهد في 

ل رحمة بنا حتى احوعلى هذا األـ  وجل   عز   ـيطلعنا هللا ، أثرت هذه ؟ هذه األحوال التى يخبرنا هللا 

  ؟كنعرف حقيقة المقام الذي سنصير إليه ونراه لو أننا فرطنا في جنب هللا أي خسارة ستكون تل



اُر َيا َمْعَشَر اْلُمْسلِِميَن َيا َحَملََة اْلقُْرآِن  ُ اْلُمْؤِمنِيَن فِي َغْيِر َمْوِضٍع ِمْن ِكَتابِِه , َفَهِذِه النَّ َرَها َّللاَّ , َحذَّ

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ  :ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ َفَقالَ 

 .َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض

عن النار خالق النار أنها تحتاج إلى وقاية  عظيمة يخبرك ا؛ ألنه هللا أن نقيهذه النار العظيمة يأمرنا 

 حطمظ حضخضمضُّوقد جعل عليها َّمسحصخصمص جسحسخسُّ

  .َّجعمعجغمغجفحف

 ين ىن من خن ُّ :َوَقالَ َعزَّ َوَجلَّ  َّ حل  جل مك لك خك حك ُّ  :َوَقالَ َعزَّ َوَجلَّ 

 .َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه

بهذه النفس أن  به مهين وعذابه أليم وعذابه عظيم،وحقيقألن عذابه شديد وعذا ؛ أن نتقيهب هللا حقيق

 تنظر لما قدمت لغد ماذا قدمت ؟ 

ا َفَرَض َعلَْيِهْم  َر اْلُمْؤِمنِيَن أَْن َيْغفُلُوا َعمَّ أََلَّ َيَضُعوهُ, َوأَْن َيْحَفُظوا َما , َوَما َعِهَدهُ إِلَْيِهْم , ُثمَّ َحذَّ

ْن َفَسَق َعْن أَْمِرِه , ِمْن ُحُدوِدِه  اْسَتْرَعاُهمْ  َبُهْم بِأَْنَواِع اْلَعَذابِ , َوََل َيُكوُنوا َكَغْيِرِهْم ِممَّ  .َفَعذَّ

كما ذكر لنا وصور لنا أحوال الكافرين والفجار والمنافقين في النار كيف ندموا أعظم ـ  وجل   عز   ـهللا 

يستدركوا ما فرطوا فيه وهيهات أن تكون لهم تلك األمنية أو تحقق الندم وتمنوا أن يعود إلى الدنيا حتى 

  .تلك األمنية

 ،عليهمـ  وجل   عز   ـا فرض هللا ا حذر المؤمنين أن تكون حالهم حال الغفلة فيغفلون عم  في المقابل أيضً و

 ىيييجئحئُّ :يهم هللا قال في شأن بني إسرائيلالعهود والمواثيق التى أخذه عل

ا العهد والميثاق بتركهم فعل الطاعات والجرأة على المعاصي فلما نقضو َّجبخئمئهئ

 ـلعنهم هللا وطردهم من رحمته فعلى أهل األيمان أن يحذروا أن ينقضوا العهد والميثاق بينهم وبين هللا 

 . ـ وجل   عز  

لم  احدوده أو تعديهمن قربان ـ  وجل   عز   ـفكلما حذر هللا  َوأَْن َيْحَفُظوا َما اْسَتْرَعاُهْم ِمْن ُحُدوِدهِ 

 .على تلك الحدوديتجرؤوا تسول لهم أنفسهم أن 



ْن َفَسَق َعْن أَْمِرِه   َبُهْم بِأَْنَواِع اْلَعَذاِب , َوََل َيُكوُنوا َكَغْيِرِهْم ِممَّ  ِّ ُّ ُّ :َفَقالَ َعزَّ َوَجلَّ , َفَعذَّ

 . َّ مب زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ

 عز   ـفأنساهم هللا نسوا هذا ـ  وجل   عز   ـلى هللا مقبلون عسوا حق هللا ونسوا أنهم هؤالء نسوا هللا ون

 ؟ أنفسهم بأنهم تركهم وشغلهم بماذاـ  وجل  

أن  ادنييرال ـ  وجل   عز   ـمصالح أنفسهم مصالح الدنيا واآلخرة هؤالء الفسقة هللا  انسوبدنياهم حتى  

وهذه من ثم أعلم المؤمنين  ومسلكهمنكون منهم وضربنا لنا أمثلة كثيرة من هؤالء يحذر من طريقتهم 

كلنا  َّحجمجمثهبجتحتختمتهتُّ ها اإلنسان يحزن على نفسه كثيًرا األمور التى كلما قرأ

 هبجتُّ  ؟ـ  وجل   عز   ـأي جواب سنقابل به هللا  إذا كان الفاسق أنا وأنتِ ف يستوونأنهم ال  :نقول

 .َّمثحتختمتهت

الحقيقي ال هذه الفوز  َّ مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ىب نب ُّ 

 خئمئهئُّ ب الجنة فهم أهل الفوز والفالح أن هللا العدل يساوي بين أصحاب النار وأصحايمكن 

ةُ  " الجنة عن النار ويدخل أن يزحزحهذا الفوز الحقيقي  َّجتجبحبخبمبهب  أَْقَربُ  اْلَجنَّ

ارُ  َذلِكَ ك وَ  َنْعلِهِ  ِشَراكِ  نْ مِ  أََحِدُكمْ  إِلَى  ". النَّ

  .َفَكاَن َكاْلِمْرآةِ , َفاْلُمْؤِمُن اْلَعاقِلُ إَِذا َتًَل اْلقُْرآَن اْسَتْعَرَض اْلقُْرآَن 
اآلن ترين نفسك  أنت، ها في وصية المؤلف أنه حينما يقرأ القرآن يجعله كالمرآة التى يرى نفسه وهذه

ما رأيت شعرك منفوش في المرآة رب   تميل ما فيه أي عيب إذا رأيبدون مرآة أنت جملية ووجهك ج

 القرآن كذلك بالنسبة لك كالمرآة يكشف العيوب، عينك فيها قذى رأيت شكلك غير مرتب  ورأيت

  .تعرضين نفسك على اآليات ترين نفسك تقرئينلما  يكشف الخلل فأنتِ 

َرهُ َمْوََلهُ َحِذَرهُ , َوَما َقُبَح ِمْنُه , َيَرى بَِها َما َحُسَن ِمْن فِْعلِِه , َكاْلِمْرآِة  َفَكانَ  َفُه , َفَما َحذَّ َوَما َخوَّ
 .بِِه ِمْن ِعَقابِِه َخاَفهُ 

 يفىقُّا حذرك وال تحذرين إال مم   ـ وجل   عز   ـا خوفك به هللا ال تخافين إال مم   يقةقالحهذه 

يحذر من الفتن ويفتن نفسه وكم هي الفتن  َّلكمكىكيكملىليلاممم يقاك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11882&idto=11885&bk_no=52&ID=3619#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11882&idto=11885&bk_no=52&ID=3619#docu


 ءنضحك بمل ننحفيها ونحن ال نشعر ونقترب منها ون تفتوب فنفي زماننا هذا تعرض على هذه القل
  .ونخوض مع من يخوض في زمان خاض فيه من خاض، أفواهنا 

أنا أتتبع أخبار المسلمين  :قضى وقته كلها على الفيسبوك وعلى تويتر يقولمن يوجد من أهل القرآن 

وبدل ما تتبع أخبار المسلمين يمضي الوقت الليل والنهار كلها مع هذه يخوضون ويقولون ويكذبون 

اد قلبه قسوة وبعد عن القرآن هذه على أي حال دويبالغون ويسبون ويشتمون وهو كلما أقبل معهم أز

 ؟ يكون

يعرض نفسه على مثل أن ال  في زمن الفتنمأمور وهو ، يجد قلبه يتغير لأنه كان من الحفظة  وهللا لو

ب يدبر وهو يأمر هذا األمور بل يقبل على العبادة ويمسك لسانه وينشغل بما خلق له فأن الكون له ر

في زمن الفتنة يعرض عن هذا كله ويقبل ،  ر وينصح هللا ولرسوله ولكتابهمنكعن ال بالمعروف وينهى

 .على العلم 

َبُه  َفَة , َفَمْن َكاَنْت َهِذِه ِصَفَتُه , فِيِه َمْوََلهُ َرِغَب فِيِه َوَرَجاهُ َوَما َرغَّ َفَقْد , أَْو َما َقاَرَب َهِذِه الصِّ

  .َتًَلهُ َحقَّ تًَِلَوتِهِ 
على ا نها فقد تاله حق تالوته ونحن اتفققريب من اقاربهإذا كان قارئ القرآن هذه صفاته التى ذكرها أو 

  .تباع ما فيه العمل بهأتباعه إومنهم من قال ، ته اءقر من قال أنهأن تالوته حق تالوته من هم 

نفسي عليها أو  تات التى ذكرها المؤلف إذا عرضفصصفه ما في القرآن من هذه الووافق من كان ف

ُدوا" :يقول ـ وسلم عليه هللا صلي ـ النبي بالضبطا أكون مثلها م  إقاربت يعني   "َوَقاِرُبوا َسدِّ

أو  ن كنت هذاأفصفات التى ذكرها أو قريبة منها ني أنا أصيب الصواب تماما وتكون صفتي كالإفإما 

  .ذه تعد في دائرة الحق والصواب والرشدهكل ،  هاهذا كل هذه قريبة من

فضل لكن كالهما ال يخرجان عن األلوغ المقصود هو بد الهدف ويتسد، لكن الشك أنه التسديد أفضل 

  .الصواب دائرة

َوَرَعاهُ َحقَّ ِرَعاَيتِِه , َفَقْد َتًَلهُ َحقَّ تًَِلَوتِِه  ربسدد أو قا قارئ القرآن هذه صفته أو ما قاربفإذا كان 

أن يكون أيش يشفع له يوم القيامة ويشهد عليه بأنه  َوَكاَن لَُه اْلقُْرآُن َشاِهًدا َوَشفِيًعا َوأَنِيًسا َوِحْرًزا, 

حافظ له من ظمأ نهاره ويسهر ليله ويكون له أنيس من الوحشة في زمن الغربة ويكون عاصم له كان ي  

ن اإلنسان المشتغل بالقرآن في الغالب إذا كان من الناس الذين يتلونه حق تالوته إأن يقع في المعاصي ف

 ؟ الصواب والحق في الغالب أن القرآن يحميه من ماذا  إلصابةووفق 

 .بأمور أخرى االنشغالمن المعاصي ومن التفكير في المعاصي ومن 

ْنَيا , َوَعاَد َعلَى َوالَِدْيِه , َنَفَع َنْفَسُه َوَنَفَع أَْهلَُه , َوَمْن َكاَن َهَذا َوَصَفُه  َوَعلَى َولَِدِه ُكلُّ َخْيٍر فِي الدُّ

 .َوفِي اْْلِخَرةِ 

بالقرآن ويعمل به هذه البركة تعود عليه وعلى أهله وتتحقق  كان اإلنسان يأخذوانظري لبركة القرآن إذا 

 ـ أنزل هللا هذا الكتاب سبحان هللا العظيمـ ألن القرآن بركته ؛ دنياه وآخرته ، له مصالح دنيه ودنياه 

في أهل بيته وولده فإذا  ايجديه ـ سبحان هللاـ المبارك فهذه البركة تحيط بهذا القارئ والحافظ والعامل 

منتهي  بأمره مؤتمرأو قارب وجعل القرآن مرآته وجعله واعظ له  ـ سبحان هللاـ الصواب وسدد  إصاب



 آن إذا أنتفع بهذا القرآن رؤيةنتفع بالقرأعن نهيه محاسب لنفسه كما ذكر المؤلف فكان هذا العبد الذي 

  .بركة القرآن عليه وعلى عمله وعلى ولده

 وكيف يكون مؤثر على عمله ؟

إذا كان يعقل عن هللا خطابه سيكون في قلبه من الخوف أنه ك لقرآن األعمال التى يعملها الشا اأن هذب

في الميزان وحتى حبه للطاعة يكون عنده نشاط  ثقيلةلذلك حتى أعماله تكون فوالرجاء والتوحيد العظيم 

نفسه مقبلة ومتشوقة  ا للطاعة إنماما يحتاج أنه أيش يدفع نفسه دفعً  ـ سبحان هللا العظيمـ وحب للطاعة 

في أنها أيش تدفعه للطاعة بشوق وتكفه عن المعصية بحذر  ـ سبحان هللاـ للطاعة هذا نفع القرآن وبركته 

في ـ  وجل   عز   ـفيكون في حرز وفي عصمة من هللا فيكون محاسب لنفسه متوقي حذر  ـ سبحان هللاـ 

  .ـ سبحانه وتعالىـ حفظ من هللا 

ِ َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم , َعْن أَبِيِه , َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ اْلُجَهنِيِّ  :ثم قال ساق حديث قال أَنَّ َرُسولَ َّللاَّ

أُْلبَِس َوالَِدْيِه َتاًجا , َمْن َقَرأَ اْلقُْرآَن َوَعِملَ بَِما فِيِه " سأقرئهوهذا الحديث لعل فيه ضعف لكن  :َقالَ 

ْنَيا لَْو َكاَنْت فِيِه , هُ أَْحَسُن ِمْن َضْوِء الشَّْمِس َضْوءُ , َيْوَم اْلقَِياَمِة  ُكْم بِالَِّذي , فِي ُبُيوِت الدُّ َفما َظنُّ

 ."َعِملَ بَِهَذا

الشاهد إذا كان اإلنسان الذي يقرأ يأخذ األجور العظيمة في اآلخرة فما بالكم ، الصحيح  الشاهد والمعنى

 سبحان هللا العظيمـ وهذا ال يفهم منه أن قارئ القرآن ما يعمل بل البد أن يكون عنده يعني ؟ بالذي يعمل 

ويأتي من أعمال اإلسالم اإلسالم  يعني ما يدل على إسالمه ويعني دخوله في اإلسالم يأتي من شعائر ـ

عني ال يأتي من لقرآن وهو يفيأتي من هذه وال يكون فقط قارئ لا سمى بها مؤمن ومسلمً أن ي  بما يصح 

 ؟ كالم غير صحيح فكيف بمن عملالهذا ئض هللا وال يأتي شيء النوافل أو ، الخير شيء وال يقوم بفرا

 ؟فكيف بمن عمل به الذين يتلونه حق تالوته

ِت اْمَرأَةٌ بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َفَقالَتْ : " َقالَ قال  سأقرئها هذا الحديث فيه ضعف لكن وأيضً  ُطوْبي : َمرَّ

 "ُطوَبى لَِمْن َقَرأَ اْلقُْرآَن ُثمَّ َعِملَ بِِه : ِحْجٍر َحَملََك َولَِثْديٍ َرَضْعَت ِمْنُه َفَقالَ ِعيَسىلِ 

له طوبي لمن قرأ القرآن ثم عمل به حقيقة أن اإلنسان الذي يقرأ القرآن ويعمل به والشاهد يعني في قو

  .تحمل ما فيه الشك أن هذا له السعادة والفوز والفالح

ِ ْبِن ُبَرْيَدَة , َبِشيُر ْبُن ُمَهاِجٍر عن هذا الحديث الذي لعل حدثتكم عنه  َعِن , َعْن أَبِيِه , َعْن َعْبِد َّللاَّ

بِيِّ َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقالَ  اِحِب ": النَّ ُجِل الشَّ ُجِل َكالرَّ : َفَيقُولُ لَهُ َيِجيُء اْلقُْرآُن َيْوَم اْلقَِياَمِة إِلَى الرَّ

  "أََنا الَِّذي أَْظَمأُْت َنَهاَرَك َوأَْسَهْرُت لَْيلَكَ : َمْن أَْنَت؟ َفَيقُولُ 
بالطاعة  انشغالهورة يأتيه على الهيئة التى كان حاله عليه في الدنيا من قلت لكم أنه يأتيه بهذه الصو

ـ تصبر ، شريف زمانه في الطاعة فيصبر  ـ بحان هللاسـ واستغالله لزمانه  ـ سبحان هللاـ لبدنه  وإنهاكه

فتجدين هيئته هيئة  ـ سبحان هللا العظيمـ من الحسنات و ثاركستاالعلى مجالس العلم وعلى  ـ سبحان هللا

  .كب على عملهنالعامل الم

حامل  القرآن علىا هذا أثر إذً  أََنا الَِّذي أَْظَمأُْت َنَهاَرَك َوأَْسَهْرُت لَْيلَكَ : قال  ؟ ما سبب هذا الشحوب

 ؟ه حق تالوته وهذه التالوة أثمرت ماذا القرآن أنه له أثر تال



وقته بالطاعات الشك أن هذا أثر  يملئ بأن أثرت فيه وجعلته يصوم وجعلته يقوم وجعلته أثمرت عماًل 

 .القرآن على حامله

ِه إَِياِس ْبِن َعاِمٍر أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي َطالٍِب َقالَ و َك إِْن َبَقْيَت َفَسُيْقَرأُ اْلقُْرآُن َعلَى َثًَلَثِة : لَهُ  َعْن َعمِّ إِنَّ

ِ : أَْصَنافٍ  ْنَيا , ِصْنٍف َّلِلَّ  .َفَمَتى ُطلَِب بِِه أُْدِرَك , َوِصْنٍف لِْلَجَدِل , َوِصْنٍف لِلدُّ

: يقول، إذا أنت بقيت  :لعل آخر شيء في الباب قسم الناس هنا إلى ثالثة أقسام يقول قسم الناس وهذا

القرآن  ونسترى الناس واألصل الناس ما يقرؤ لعمر فأنتن عامر إذا أنت بقيت أي طال بك اب إلياس

 إال إلى ماذا؟

 :لألجر والعمل لكنك ستجد أناس ليس على هذا الحال بل أصناف على ثالثة أصناف، إال للعمل 

يتدبر معانيه هذا ،تدبرهيجور ويقرأه للعمل به صنف هلل هذا الذي يقرأه يكتسب به األ :الصنف األول

 .الصنف األول

 صنف ماذا ؟ صنف للدنيا أي يريد أن يحصل به على ماذا ؟ :الصنف الثاني

 ،يحضر به محافل ـ سبحان هللا العظيمـ ة ، ينال به رئاسيصدر في المجالس ، أي يقدم  دنيويةحظوظ 

حظوظ وظيفة مال منصب يشار إليه يقدم في  ، دنيويةا حظوظ إذً ف بالبنانيصبح مشهور يعني يشار له 

  .الوظائف يقدم في المناصب

ت فيبدأ يجادل يشبه على يتقطع من القرآن آيا، ل يقطع من القرآن ادالثالث يج وصنف للجدل النوع

 .يأتي بالشبهةالناس دينهم 

سيدرك بمعنى أنه سينال ما يريده هناك من يطلب الدنيا ، كل من هؤالء لو طلب طلب ماذا ؟ سيدرك 

النفع في الدنيا واآلخرة والبركة هناك من يطلب هلل سيحصل رضا هللا و، سيحصل الدنيا وهذا نجده 

 هللا صلي ـ النبي عهد من ـ سبحان هللاـ وهناك من يطلب الجدل وهذا مشاهد في كل زمان يعني من 

 هللا صلي ـ ذكرهم النبي ة هؤالء الذين يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهمإلى قيام الساع ـ وسلم عليه

قال كذا وهم لم يفهموا ، ، وهللا كذا  هللا قال :نيقولووالقرآن ثم يأتون باآلية  ونالذين يتقطع ـ وسلم عليه

يفسرون القرآن بالقرآن أو يفسرون القرآن بالسنة وإنما  ـ سبحان هللاـ لم يجمعوا القرآن بعضه يعني 

ال حكم إال هللا ثم  : وقالوا ـ رضي هللا عنهـ  شأن الذين خرجوا على علييتقطعون به فيكون شأنهم 

 سبحان هللاـ  ن الحكم إال هللا ما يقبلون بحكم الرجال وإنما يقبلون بحكم هللا متقطعين هذه اآلية وأقرؤوا 

لطريقة هم أناس إلى قيام الساعة على نفس المنهج وعلى نفس اروضهم وخرج من ظهضئمن  ـ خرج

  .به وللتلبيس على عقائد الناس نعوذ باهلل من الخذالنيتخذون القرآن للجدل وللش

 

، وصلي هللا  ولكم فاستغفروه لعلكم ترحمون لعل في هذا القدر الكفاية أقول هذا القول واستغفر هللا لي  

 .اا كثيرً له وصحبه وسلم تسليمً آعلى ى محمد واللهم وسلم عل

 أثر القرآن على المنافق؟ ـ سبحان هللا العظيمـ الواجب أنا يريد أيش يعني 

أثر القرآن على آيات  قارني بين القرآن أن القرآن أثر القرآن أثر آيات القرآن على المؤمن وأثر آيات  

أثر القرآن على المؤمن طبعا األثر سواء البدني ؟ بتتبع اآليات في القرآن   على المؤمن وعلى المنافق



أو يعني المعنوي أو األيماني أو حتى من جهة العمل بالعموم يعني أثر القرآن على المؤمنون وأثر 

  .المنافقينالقرآن على ماذا ؟ 

  أراكم على خير إن شاء هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
  
 

 
 

 

 

           

    

         

 

 


