
َّقُونَ   لَعَلَُّهْم يَت

 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته..

الحمد هلل رب العالمٌن الرحمن الرحٌم َماِلن ٌوم الدٌن ،الذي أحسن كل شًء خلمه ، 
وبدأ خلك اإلنسان من طٌن ، أصلً وأسلم على المبعوث رحمة للعالمٌن روحً 

 وأبً وأمً ونفسً وما أملن له الفداء علٌه الصالة والسالم .

ٌا ،من الذي ٌمول أنه أعظم أما بعد.. أحبتً الفضالء نحن سمعنا أعظم كالم فً الدٌّن
حسنا .. أٌن المشكلة ؟! الكالم  )لُْل ُهَو نَبَأٌ َعِظٌٌم ( كالم ؟! ٌموله ربً سبحانه وتعالى

كالم كبٌر، فٌه إعالنات كثٌرة ، لٌس عن راتب سنه فً شهر !   الذي سمعنا للتو
ْن أَْلِف  َخْيرٌ  ) أٌام  ٓٔسنة فً  ال..بل سمعنا للتو إعالن عن راتب أربعة وثمانون ِمّ

َمن منا طارت نفسه ولال : ٌا رب وهو ساجد ! ٌا رب ال تفوتنً هذه اللٌلة،  َشْهٍر(
 أنت تعلم أٌن هً .  ٌا رب

من منا َشعر بهذا الشًء وهو ساجد ؟! ٌأتً شخص ٌمول : ما عاللة السجود فً 
 الذي سمعناه للتو ؟

على أساس هذا المرآن ، ٌمول هللا أحبتً .. لدٌنا أوراق مبعثرة البد من ترتٌبها 
ما معنى معرضون  ستمول )لُْل هَُو نَبَأٌ َعِظٌٌم *أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن ( سبحانه وتعالى

هو لم ٌنزل ألجل أن   ؟! ماذا نفعل إذا سمعنا المرآن ؟! نحن نسمع ونمرأ ، ال أحبتً
نا ألجل أن نحصل على هذه ! كل مره ال بد أن نجاهد أنفس ) أَفاََل ٌَتَدَبَُّروَن ( نمرأه !

أمرُّ على آٌة ألول ٌا رب لم أحس بشًء ، و أبكً ! ٌجب أن أفعل هذا ، ٌجب أن 
 أفعل ذلن عند كل آٌة لم أحس بها إلى أن ٌصلح هللا للبً، إلى أن أرفع للبً هلل .

ها هل وصلت لملبن؟! هل كل آٌة سمعتها أو لرأتها أو حفظت ) أَفاََل ٌَتَدَبَُّروَن اْلمٌْرآََن (
، إذا وصلت فاحمد ربن وخّر ساجدا له ، وكل ٌوم وأنت  ، الجواب نعم أم ال ؟! 

راكب سٌارتن لل : ٌا رب لن الحمد على تلن اآلٌة التً فهَّمتنً إٌاها ، ٌا رب أنها 
بها فمد كان هنان مكان ُممفل عند   غٌّرتنً بفضلن سبحانن ، أما التً لم تشعر

 أَْقفَالَُهاٌ( َعلَٰى لُلُوبٍ  أَمٌْ) اآلٌة لراءتن لتلن 



نرجع نسأل :  -أسأل هللا أن ٌفتحها بفضله سبحانه ، وٌجعل المرآن ربٌع للوبنا -
ٌَْن  هل ٌجب أن نتدبر كل آٌة؟! نعم كل آٌة ، )ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَ

ماذا؟! سَوِرِه ؟ ٌعنً كل سورة ٌمكن أن تؤثر فً  ِلٌَّدَّبَُّروا ....؟(ِلٌَّدَّبَُّروا ُمبَاَرنٌ 

كل آٌة ؟! نعم  آٌَاتِِه ( ِلٌَّدَّبَُّروا) للبن للٌال ؟ ال... ، لٌدبروا صفحاتِِه ؟ ال...، 

وربً ...،أصالً كل آٌة دخلت إلى للبن أتحدان أن تسكت عنها ! وال تتكلم عنها 
لم عنها ! من ٌمول هذا الكالم مع أحد ! ، ألسم باهلل تنتفض من داخلن إلى أن تتك

)َوإِنَّهُ لَتَنِزٌُل َرِبّ  ؟! من ٌمول هذا المعٌار ؟! ، وهذه العالمة َمن الذي أتى بها ؟!
وُح اأْلَِمٌُن ( أٌن ؟! على للبن ، ثم ماذا ؟ تسكت عنها ؟!  اْلعَالَِمٌَن * نََزَل بِِه الرُّ

تفظ بها ثم تنطك بها أتحدان أن تستطٌع ذلن ، لو وصلت هنا أتحدان أن تح
وُح اأْلَِمٌُن ََعلَٰى لَْلبَِن ِلتَُكوَن ِمَن  ، واألمر ٌكون طبٌعً بالنسبة لن  ) نََزَل بِِه الرُّ

ٌأتً واحد ٌمول من الممكن أن تكون خاصة بالنبً علٌه الصالة   ( اْلُمنِذِرٌنَ 
ٌَْن ( والسالم ! ال.. ؟! ،أنا اآلن ألرأ ، أٌن أركز ٌا رب  )المص *ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَ

بشفتً   أهم شًء بالنسبة لً كم صفحة للَّبت فٌها النظر بعٌنً ، و كم نطمت بها
)فاََل ٌَُكن فًِ  هنا رِكّز ، )فاََل ٌَُكن فًِ َصْدِرَن ( أو سمعتها بأذنً ! ،أٌن أركز ؟!

ْنهُ( ، حسنا.. كٌف أعرف ٌا رب سبحانن ٌا عظٌم أنها وصلت  َصْدِرَن َحَرٌج ِمّ
ْنهُ ِلتُنِذَر بِِه ( ؟! لن تستطٌع أن تسكت ! ألجل هذا  )فاََل ٌَُكن فًِ َصْدِرَن ٓحٓرٌج ِمّ

نِذِرٌَن ( ماذا؟! ) َولَّْوا إِلَٰى لَْوِمِهم... ( الجن لما سمعوا المرآن لم ٌستطٌعوا أن  )مُّ

لَالُوا ٌَا لَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُنِزَل ِمن )  ٌسكتوا ، ثم ماذا لالوا ؟!
ٌِْه ٌَْهِدي إِلَى اْلَحِكّ َوإِلَى َطِرٌٍك  ٌَْن ٌَدَ بَْعِد ُموَسى ُمَصِدّلًا ِلَّما بَ

ْستَِمٌمٍ  أحٌانا شخص ٌركب مع صدٌمه فً السٌارة ٌمول : هل سمعت اآلٌة  ( مُّ

انظر الفرق  ة ؟ ثم ٌمول صاحبه أيُّ آٌة ؟! التً لرأها اإلمام فً الركعة الثانٌ
فأي آٌة تدخل للبن مستحٌل أن تسكت عنها ، مستحٌل أالَّ تخبر بها أحد ،   !

 مثال عندما أسمع  حسنا..هل ٌبمى أثرها معً فً السجود ؟!

ًٌْرا ٌََرهُ  ةٍ َخ ةٍ  (7) )فََمن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل ذَرَّ َوَمن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل ذَرَّ
فإنً أعلم أن أي ذرة أنا فعلتُها أو للتُها ، حرام أو حالل ، سأراها  (ا ٌََرهُ َشر  

فوق األرض أو   أمامً ، فً نفسً أو فً مالً ، أو فً أهلً ، أو فً ولدي ،
 تحت األرض لوحدي ! سأراها ، إن كانت خٌر أو شر ،



 وألول : ٌا فعندما تدخل هذه اآلٌة للبً فإن أثرها ٌظهر عندما أسجد فأدعو هللا
رب اغفر لً كل الذي فعلتُه ، ٌا رب اغفر لً حتى ال أراها أمامً ! لماذا أدعو 
فً سجودي؟ بسبب أثر اآلٌات التً لرأها اإلمام وأنا والف ، ومن الناس بفضل 
هللا من ٌبمى أثر اآلٌات عنده وهو خارج من الصالة ، وبعضهم تبمى عنده وفً 

، وآخرٌن تبمى معهم إلى لحظة الموت ، أسال هللا ذهنه وهو فً بٌته وبٌن أهله 
)َوبِاْلَحِكّ أَنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحِكّ نََزَل ۗ َوَما أَْرَسْلنَاَن إِالَّ ُمبَِشًّرا  أن ٌجعلنا وإٌاكم منهم 

فّرق بٌن الذي ٌنفع والذي ٌضر ، كل الخٌر وكل  َونَِذًٌر *َولُْرآنًا فََرْلنَاهُ ....(
روٌدا روٌدا ال  ا فََرْلنَاهُ ِلتَْمَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَٰى ُمْكٍث () َولُْرآنً  الشر
ِبّ ِزْدنًِ ِعْلًما  تستعجل ٌَْن َوْحٌُهُ َۖولُل رَّ )َواَل تَْعَجْل بِاْلمُْرآِن ِمن لَْبِل أَن ٌُْمَضٰى إِلَ

)ٌَوقُْرآنًاٌ ، علم ملًء هنا ، لرآن كرٌم ! والكرٌم ٌعطٌن أكثر مما تحتاج (
ْلنَاهُ تَنِزٌاًل  فََرْقنَاهٌُِلتَْقَرأَهٌَُعلَىٌالنَّاِسٌ ماذا بعدها ؟ ) لل ألرؤوه  ( َعلَٰى ُمْكٍث َونَزَّ

لو واحد  )لُْل آِمنُوا بِِه ..( ( ؟! ال... ، )اسمعوه( ؟! ال... ، )احفظوه( ؟! ال... ،
أٌام أعطٌه  ٓٔ ولف ولال : أنا أعرض علٌكم وظٌفة ، الذي ٌتوظف عندي 

راتب عن سنة ! وهللا لنؤمن بهذا الكالم ، إذا كان ممتدر ،،، لو جاء مِلن ولال : 
سنة ! هل سنؤمن  ٤٨  أٌام سأعطٌه راتب أكثر من ٓٔالذي ٌوافك ٌعمل معً 

) لُْل آِمنُوا  أم فمط نسمع ؟! ، ال... بل سنؤمن ، هللا تعالى لال ال تسمع
أحدهم ٌمول ٌا هللا ٌا رب ماذا ٌفعلون هؤالء  اَل تُْؤِمنُوا ۚ()...أَْو  الخٌار أمامً بِِه(

الذٌن لالوا نؤمن بن ؟! ٌعنً مطلوب منً وأنا أسمع أن أتساءل ما هو 
)لُْل آِمنُوا بِِه أَْو اَل تُْؤِمنُوا ۚ إِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمن لَْبِلِه  المفترض أن ٌحدث؟!

ٌِْهْم ..()إِذَ  ماذا ٌفعلون ؟! ...( ) ...  فتمع هنا فً الملب   ٌسمعون اآلٌة ا ٌُتْلَٰى َعلَ
دًا ( وَن ِلْْلَْذلَاِن ُسجَّ )َوٌَمُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا..  وهو ساجد ماذا ٌمول ؟! ٌَِخرُّ

صحٌح نحن جمٌعا نمول سبحان ربً األعلى ؟! لكن هؤالء أثر اآلٌة التً  (
)َوٌَمُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِن َكاَن َوْعدُ  بهم ،سمعوها وهم والفون ال زال فً للو

)إِن َكاَن  أيُّ وعد وأنت ساجد اآلن ؟! الوعد الذي سمعتُهُ وأنا والف  َربِّنَا... (
وَن..( ثم ماذا؟ َوْعدُ َربِّنَا لََمْفعُواًل ( لمد خرَّ ! ال ..األولى للجسد ، والثانٌة  ) َوٌَِخرُّ

وَن ِلْْلَْذلَاِن ٌَْبُكوَن.. ( للملب ٌِٓخرٌّ ٌمول هللا : اآلٌة التً بمٌت فً رأسن فإنها  ) ٓو
لضٌة ترٌد أن تطلبها ، اآلن عندن   ، ألن هنان ٌوجد تبكٌن وأنت ساجد 
وَن ِلْْلَْذلَاِن ٌَْبُكوَن َوٌَِزٌدُُهْم ُخُشوًعا ۩( معاملة وأنت ساجد اآلن أنت فً  )َوٌَِخرُّ

َن ۖ...( اسم من أسماء هللا ٌعطٌن !وضع ادع بأي  ْحَمٰ َ أَِو اْدُعوا الرَّ  ) لُِل اْدُعوا اَّللَّ



من المفترض  )لُُل ا ْدُعوا اَّلّلَ أُو اْدُعوا الّرْحمَن* أٌ اّما تْدعوا فلهُ األسماُء الُحسنَى(
أن تسعدنا هذه األشٌاء ؟ نعم وربً هذا المفترض، الٌوم سمعنا لراءة إمامنا جزاه 

)تَْنفَُع اْلُمْؤِمنٌَِن  تنفع َمن؟ )َوذَِكّْر فَإِنَّ الِذّْكَرى تَْنفَُع ...(    خٌر فً صالة المرربهللا
نعم صلٌت لكن وهللا طوال حٌاتً لم ألل فً نفسً أعظم شًء أنً أذّكره نفسً  (

 صحٌح ؟ تدخل وتخرج ولم تنتفع ، فً ذلن فَذَِكّْر بِاْلمُْرآِن ( ) هو المرآن ! صحٌح ؟
الولت أٌن كان إٌمانن ؟ هنان مشكلة فً اإلٌمان ، ٌجب أنن إذا لرأت أو سمعت آٌة 

فً التفاسٌر وتدعو هللا أنه ٌفِهّمن اآلٌة ، ثم تبدأ   ولم تفهمها تذهب وتبحث عنها
سابما لم تكن تشعر باآلٌات  َوالَِّذٌَن َجاَهدُوا فٌِنَا( ) مرحلة أعظم ، أنجح رحلة تعٌشها

) وَما أِلََحٍد ِعندَهُ   حَت إذا سمعت تمول "لبل للٌل سمعنا" ، لال تعالىأما اآلن أصب
َمن هو ؟ أبو بكر رضً هللا عنه كان لدٌه مال وٌرى الناس  ِمن نِّْعَمٍة تُْجَزٰى (

ٌتعذبون ألجل اإلسالم فٌذهب وٌعتمهم ألجل ربً فٌعتك الضعفاء ، فجاءه أبوه ولال 
المال فأعتك ألوٌاء لٌنفعون بدالً من الضعفاء ،  :أنت ٌا ابنً إذا كنت ترٌد صرف

فمال أبو بكر: ٌا أبتً إنما أردت ما أردت ، أنت تعتمد أنهم سٌحمونً وهللا عندي 
خٌر حافظ ، وأنا أرٌد أن أرضٌه ، أن أرضً ربً سبحانه ، فلما أعتك بالل بدأ 

ه ، لم ٌعتمه إال الكفار ٌتكلمون لالوا : لم ٌعتك بالل إال ألن بالل ٌصبح عبد عند
ألجل أن ٌرد له الجمٌل أي ٌجازٌه ، وهللا سبحانه ٌمول ال بالل و ال غٌره ٌَُرد جزاء 

) وَما أِلََحٍد ِعندَهُ ِمن نِّْعَمٍة تُْجَزٰى* إِالَّ اْبتِرَاَء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعلَٰى *َو لََسْوَف  ربً
ر ،َمن ِمنَّا ٌشعر أنه ٌرار من أبو ٌمسم هللا ٌمول وهللا ألرضٌن ٌا أبو بك ٌَْرَضٰى (

بكر ولال ٌا رب مثلما وفمت أبو بكر وفمنً ، صعبة ! وهللا نرار ، هنان أناس أثنى 
هللا علٌهم فٌا هللا ٌا رب أرٌد مثلهم ٌا رب وفمنً مثلما وفمتهم ، وأناس عذبهم وتمول 

 م أحبتً .ٌا هللا ٌا رب ال تزٌغ للبً مثلما أزٌرت للوبهم ، التفاعل هذا مه

ختاماً أحبتً ألجل آٌة واحدة نفهمها نحتاج آالف السنٌن ، مهمة صعبة أن ألف 
تشرحه لعالم  متن وأتكلم عن المرآن ، تتكلم عن أي كتاب تشرحه أمر عادي ، تأخذ

أمر عادي ، لكن لما ٌأتٌن الكالم عن المرآن المهمة صعبة ، أحبتً هللا سبحانه 
ن تتكلم ! وتعالى ٌمول إذا أردت أن تت كلم عن آٌة البد أن تعرف ما هذه اآلٌة وعمَّ
)َوإِنَّهُ لَِكتَاب  هل تظنه كتاب عادي ؟ )َوإِنَّهُ لَِكتَاب...( ٌمول هللا سبحانه وتعالى

العزٌز إذا أتٌته ٌرفعن فوق رأسه وٌضعن فً وسط للبه ، وإذا ذهبت عنه  َعِزٌز(
أَْلاَلٌم َواْلبَْحُر  َشَجَرةٌ  ِمن اْْلَْرِضٌ فًِ َولَْوٌأَنََّما) وهللا ال ٌسأل عنن ، ٌمول هللا سبحانه

لو لطعنا كل األشجار وجعلناها كلها ألالم ، لو أن    ) .... ٌَُمدُّهُ ِمن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحرٍ 
كل األغصان حول العالم نثرناها بٌن ٌدي العلماء وأجلسنا كل العلماء على شواطئ 



البحار حولناها لحبر ، وللنا كل واحد ٌفتح المرآن وٌكتب الذي كل بحار الدنٌا ، و
كلما جفَّ بحر أتٌنا ببحر حبر آخر فٌكتبون و  فهمه من المرآن ، ماذا سٌحدث ؟ 

ٌكتبون إلى أن نأتً بالسادس والسابع وتنتهً أشجار الدنٌا ،هل تنتهً معانً المرآن 
ِ ۗ إِنَّ  ؟ ا نَِفدَْت َكِلَماُت اَّللَّ َ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ  )...مَّ ْنُس  لال تعالى ،   )اَّللَّ ) لُْل لَئِِن اْجتََمعَِت اإْلِ

َعلَٰىٌأَنٌ)... من عهد آدم علٌه السالم آلخر شخص ٌمف للبه فً الدنٌا َواْلِجنُّ ...(
ذَا يَأْتُواٌبِِمثْلٌِ تخٌل الوضع  اَل ٌَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا( اْلقُْرآنٌِ َهٰ

للسماء فرأٌنا الشمس تجري فً مستمر لها اكتبوا مستمر  ... الجن ٌمولون صعدنا 
الممر عدة شهور وٌكتبون ، والبالغٌٌن ٌمولون هنا بدل "ثم" ضع "ف" ،   وسنالحظ

فً نفس السورة ٌمول  َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا( )َولَوْ  والنحوي ٌمول ضع "واو"
ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن ٌُْضِلْل فَلَْن تَِجدَ لَُهْم أَْوِلٌَاَء ِمْن  ) هللا سبحانه وتعالى َوَمْن ٌَْهِد اَّللَّ

نهم ، تكملة اآلٌة اللهم ال تجعلنا م َونَْحُشُرُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم ...(  دُونِهِ 
"بكماً وصماً وعمٌاً" ؟ هذه لو  "عمٌاً َوبُْكماً وصما" ؟ أم   أم "صماً َوبُْكماً وعمٌاً" ؟ 

ٌبمى الجن واإلنس علٌها آالف السنٌن ما استخرجوا هذه اآلٌة ! أتحداهم لو اجتمعوا 
إال كلهم ، أصالً كٌف ٌعرفون أنه ٌوم المٌامة شًء ما سٌحصل ؟! وال أحد ٌعرفه 

هللا صحٌح ؟ ال ٌعلمون أن الذي ٌضلل سٌُحشر على وجهه كما جاء فً اآلٌة ! 
فً حٌن أن كل المرآن جاء بالترتٌب :   )ُعْمٌاً َوبُْكماً َوُصّماً( لماذا الترتٌب : حسنا..

)ُصٌم وبُكٌم وعمً( ! لماذا هذه اآلٌة معكوسة ؟ ٌحتاجون أطباء األعصاب كلهم 
حتاجون الذٌن فً التشرٌح وإشاعات ممطعٌة و..و..و.. وعلم وظائف األعضاء وٌ

وٌبمون آالف السنٌن ٌبحثون ألجل أن ٌعرفوا أٌن موالع اإلحساس ، موالع مراكز 
)َولَْو َكان  ُصم "األمام" ، وبكم "الوسط " ، وُعمً"الخلف" فأتت هنا بالعكس الحس 

ألنه عندما انملب سٌنملب الترتٌب ا (ِمْن ِعْند َغٌر اَّللَّ لَوَجدُوا فٌِه اِختاَِلفا َكثٌِر
)فاَل أُلِسُم بَِموالِعِ النُّجوِم . َوإِنَّهُ لَمََسٌم لَو تَعلَموَن  ، )َوإِنَّهُ لَِكتَاب َعِزٌز( فوهللا !

جعل المرآن العظٌم ربٌع للوبنا ونور أسأل هللا أن ٌ إِنَّهُ لَمُْرآٌن َكِرٌٌم ( .  َعظٌمٌ 
صدورنا وجالء أحزاننا وذهاب همومنا و غمومنا ، اللهم ٌا رب علمنا منه ما جهلنا 
ٌا ذا الجالل واإلكرام وذكرنا منه ما نسٌنا وارزلنا تالوته آناء اللٌل وأطراف النهار 

له أوله وآخره على الوجه الذي ٌرضٌن عنّا ، اللهم نسألن من الخٌر كله عاجله و آج
ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بن من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم 
نعلم ، ونسألن من خٌر ما سألن منه عبدن ونبٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، اللهم انصر المسلمٌن فً 

شرف كل مكان واخذل من خذل الدٌن ٌَا ذَا الجالل واإلكرام ، وأصلً وأسلم على أ
 من وطأت لدمه الثرى بأبً وأمً علٌه الصالة والسالم .
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