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هلل العامل  احلمد  والسَّ والصَّ   ،نيرب  عىل  الة  الم 

 . أمجعني هبصحو لهآ للعاملني، وعىلاملبعوث رمحة 

َباَرًكا ْرآن  الَكِريم  أنَزَله  اهلل  َعزَّ َوَجلَّ وجَعَله  م  يف    الق 

باَرًكا يف آَثاِرِه:  َباَرًكا يف َثوابِِه، م   َتأثرِيِه؛ م 

تَ (  1 يف  هِ ُمَباَرًكا  ِر أنَّه    ؛أثي َعىَل   َيعنِي:  ؤثِّر   الَقلْ ي  ِب،   

ْبَحاَنه  َوَتَعاىل؛ ألَنَّ  وي لنيِّ  الَقْلَب، وي كِسب ه َخ  ْشيَة اهللِ س 

َقال:   َوَتَعاىل  ْبَحاَنه   س   ڑ ڑ ژ ژ ڈيئاهللَ 

  [ 21]احلرش:  ىئگگ گ گ ک ک ک ک

بْ  وَ س  ون َخاِشًعا َذلِياًل   حاَن اهللِ! فهذا وه  جَبل  َحىًص َيك 

ع ِمْن َخ  م بالَقْلِب؟زَّ َوَجلَّ ِة اهللِ عَ شيَ َويَتَصدَّ !  ، فََم بال ك 

ون  ِمْن َباِب َأْوىَل  َلْو َكاَن الَقْلب  َحيًّا    .َيك 
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 : ال اْبن  عْبِد الَقويِّ َرمَحَه  اهلل وهلََذا قَ 

َلى َدْرسِ  َع َحاِفْظ  إِن  و ِن َف ْلُقَرا َجلْ    هُ  ا َل  ِمْث َقاِسًيا  ْلًبا  َق ُن  دِ ُيَليِّ  ( 1)َم

أك الَّ وَما  الَيوَم؛ َيْشك    ِذينَثَر  ل وهبِم   ق  َقسَوَة  وَن 

َأَحس   إَِذا  ولكِْن  ِذْكِرَها،  َمْوِضَع  َهَذا  َليَس  وا  ألَْسَباِب 

ر بالق  فَعَليِهْم  الَقْلِب  َأنْ بَقْسَوِة  اهللََّ  َنسأل  ي لنيِّ    آِن، 

 ق لوَبنا.

م ًضا:  نْ و أي رِ  أثي الت  ِمنْ   جَهِة  قَيٌة  ر  الَكِريم   رآن     فالق 

 
 
َداء لِّ  مَرض    ك  ل   فالق  وك  لِّ ،  ك  ِمْن  َله   دَواٌء  الَكِريم   رآن  

 :  َمَرض 

؛ يُّ َقلب ال َرُض  ْبهة    الم َو الش  ل وِب،   وه  تِي َتِرد  َعىَل الق  الَّ

وء، ِشَفاؤ  َأْو إرَ  . اَدة  الس  ْرآن   ها الق 
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َرُض  ْضويُّ الِجْس   الم الُع يُّ  وَقد    م  ، ْرآن  الق  ه  ِشَفاؤ 

َقومٌ  حنَزَل  الصَّ ِمَن  عنهمِة  بَ ا   اهلل  ِمَن   ريض  َقْوم   َعىَل 

مل   الَعرَب   
ِ
الء هؤ  ولكِنَّ  ي وًفا،  ض  نَزل وا  األَْعَراِب، 

حاَبَة، َأَبْوا َأْن ي ضيِّف  ي ض وا الصَّ حيِّف  ى الصَّ ابة   وهم، فَتنَحَّ

و  ، َجانِب  َعْقرًبا إىَِل  الَعَرِب  َسيِِّد  َعىَل  اهلل   فَسلََّط  َنَزل وا، 

واملَ فلدَ  فَقالتْ َغْته    ، إىَِل    ه  َتنظ رون  أاَل   : لبعض  م  ه  بعض 

َيْقرأ ؟ َمْن  فيِهْم  لَعلَّ  الَقوِم  الء  فَأَتوْ َهؤ  حاَبِة  !  الصَّ إىَِل  ا 

إنَّ سيَِّده   فيك  فَقال وا:  فَهْل  ِدَغ،  ل  َقال  م  ؟  َقاِرئ  ِمْن  وا:  ْم 

َعَليِه   َنْقَرَأ  َلْن  ولكنَّنا  َقاِرٌئ،  فِينَا  َهَذا  -نَعْم،  َعىَل 

الغنَِم  إال  -ِريضِ ملَ ا ِمَن  بَقطِيع   مَلْ -  الَعرَب   
ِ
الء َهؤ  ألَنَّ 

َيأ َأْن  وا  فَأَراد  م،  وه  مْ ي كِرم  منْه  م  ه  حقَّ وا  ذ  َقال وا:   -خ 

ْم َذلِ  ٌل مِ ولك  حابِة َعىَل هَ َك. فَقاَم َرج  َذا اللَِّديِغ،  َن الصَّ

قَ  حتَّى  َة  الَفاِِتَ َعَليِه  َيْقَرأ   كأنَّه   وجَعَل  ِمْن  ن  اَم  ِشَط 
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َهَذا    (2) ِعَقال َزال  لكِْن  ِجْسِمِه،  يِف  ى  ََسَ َقْد  م   والسَّ

 فَهَذا َتأثرٌِي َعِجيٌب.  َوَطاَب؛

فاتَح  ال قَرُأ  َن َما  َر  أْكَث َما  وغَ و َفاتَحِة  َة  ال َر  رِيُض  ي والم

يف َكَما  ْْلَيُة واِحَدة  ُهو  َذا وا َرِضِه، فلَما م  ؟  

َكََم    الجواب: السَّ ألنَّه   : قال  يف  يي  فالسَّ بَضاِربِِه،  ف  

بََّم إَِذا   ه، ر  َحِديٌد َقاطٌِع، لكِْن إَِذا َكاَن َمَع اجلَباِن ال َينَْفع 

قباًِل َعَليِه ألَقى كِْن إَِذا  يِف وَهَرَب، لبالسَّ   َرَأى الَعدوَّ م 

َدافِع  بَيدِ   َكانَ  وي  َينَفع   فإنَّه  جاِع  الش  وَيْقت ل     َنْفِسِه  َعْن 

ه.  وَّ  َعد 

حنَْبل  ذَ وهلَ  ْبن   أمَحد   اإلَمام   َكاَن  ل   َرج  َعْن  ي ذَكر   ا 

اهلل  ج     َرمَحَه   فَيخر   ، اجِلنِّ ِمَن  ع  ََصَ بِِه  وَكاَن  َعَليه،  َيْقَرأ  

 

يع(  2 ما  باب  اإلجارة،  كتاب  البخاري:  )أخرجه  رقم  الرقية،  يف  ومسلم:  2276طى   ،)

الرقية،ك األجرة عىل  أخذ  باب جواز  السالم،  )  تاب  أيب سعيد  2201رقم  (، من حديث 

   . عنهاهلل ريضاخلدري 



  .. . مبارًكا يف تأثريِه؛ مبارًكا يف ثوابِه، مبارًكا يف آثارهِ اهلل عزَّ وجلَّ  القرآن الكريم جعله  

ٌل َيْقَرأ   اجِلنِّ م  أمَحد  َعاَد  ا َماَت اإلَما ، وملَّ اجِلن   ، فَقاَم َرج  ي 

هَ  كَ َعىَل  بََِم  وِع  املرَص  اإلَمام   َذا  َيقرَ محَ أاَن  ولكِنَّ  د   بِِه،  أ  

اآْلَية   ِهَي  اآْلَيَة  بَأنَّ  وَأَجاَب  َج،  ََير  َأْن  َأَبى  ارَع  الصَّ

إِ  َتظ نَّ  فاَل  الَقاِرِئ.  َتأثريَ َذا ملوالَقاِرئ  غري   ََتِْد  رآِن      الق 

باَش  ، ولكِنَّ الًة أم  ؤثِّر  راَن َغري  م  .ن الق  ؤثِّر   َقاِرَئ َغري  م 

هِ (  2 آَثاِر يف  ُمباَرك   مَشاِرَق    ؛و وَن  امل سلم  فَتَح  فَقْد 

رآِن؛ وهلََذا   رآِن، َأي: بالَعَمِل بالق  األَْرِض وَمَغاِرهَبا بالق 

يَحاَنه  َوَتَعاىل:    ىئڭ ڭ ڭ ڭ ۓيئَقال اهلل  س 

رآِن   بالق  م  وا  []الفرقان  ىئۆۇ ۇيئَجاِهْده  فَتح   ،

رآَمَشاِرَق   بالق  ومَغاِرهَبا  رآن   ِن  األَْرِض  الق  َكاَن  ِحنَي 

يف  بالَيِد الي رَسى.   بالَيِد الي منَى والسَّ

اإلساَل  املَََملِِك  ِمَن  َكثرٌِي  الَقان ون   واآْلَن  بَيِدَها  ميَِّة 

َكاَن  ولَذلَِك  الَكِريِم؛  رآِن  الق  َعِن  بَداًل  الَوضعي  
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ل   والذ  ر   فالتَّأخ  ؛  ر  اإلساَلِميَّةِ   التَّأخ  ِة  األ مَّ بيِف  َسبِب  

ْنب    فالذَّ إَِليَها،  ينَتِسب ون  َمْن  ِر    -إَِذنْ -عَمِل  َتأخ  يف 

َذْنَب   َليَس  الَيْوَم  َذْنب  امل سلِِمنَي  ولكِْن  اإلساَلِم، 

 امل سلِمني. 

ن: َذ إ رِيِم  َك ال ِن  ُقرآ ال آَثاِر  ْن  َو    فِم بِِه فه  َك  َمْن ََتسَّ أن 

وٌر، والشَّ   ِح. الاِهد  ما سَبَق لسَلِفنا الصَّ َمنْص 

ثوابِِه:(  3 يف  ُمباَرك   أيًضا  ُهَو  فِيه   و الَواِحد   فاحلَْرف  

أمَثاهِلَا،   بَعرْشِ  واحلَسنَة   روَف   وَماحَسنٌَة،  ح  أْكَثَر 

رآِن!   الق 

األ ْسب وِع  يِف  ياِض  الرِّ يِف  َعيلَّ  َعَرَض  امل ناسَبِة  وهَبذه 

 يف  دي  ت وٌب فِيَها: اإلعَجاز  العدَ املَايِض إنَساٌن ورَقًة َمك

ل ها  ك  رآِن  الق  وِف  ر  ح  مَجِيَع  أن  فِيِه  كَِر  ذ  رآِن، جْدوٌل  الق 

تِسَعَة   َعىَل  الِقْسَمَة  َهَذا  َعرَشَ َتقَبل   ولكِن  ِعْت،  مج  إَذا   
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ََي وز   واَل  للَواِقِع،  نَاِقٌض  وم   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللِ  َعىَل  اٌء  افِِتَ

ل هذ البطَ  ان  َأْن َيْشَهَد أن  نَس اَقِة؛ ألنَّه  ال ي مكِن  إلَتداو 

نقِسَمًة  م  وف ه  ر  ح  ون   تك  بَحيث   رآِن  بالق  َتكلََّم  تَعاىل  اهللَ 

اٌء َعىَل اهللِ    ،َعىَل تِسَعَة َعرَشَ  ول َهَذا؟ ! لكنَّه  افِِتَ َمْن َيق 

 . عزَّ وَجلَّ 

رآن الكِريم اَل ي مكِن  َأْن   روَف الق  ا  ث مَّ إنَّ ح  َقال: إَّنَّ ي 

َعىَل  فَمَثاًل    َتنَقِسم   الِقَراَءاِت؛  اْختاَلِف  َمَع  َعرَشَ  تِسَعَة 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺيئقال تعاىل:    ىئٹيئ

إَذِن    «فَتثبَّت وا»، والِقراَءة  الثَّانَية   [6]احلجرات:   ىئٹ ٿ

  اخَتلَّْت 
ِ
الَباء َعِن  بَداًل  الثَّاء   َأَتِت  َعِن   «فَتَثبَّت وا »؛  وبَداًل 

.  الن ون، فاْخَتلَِّت الِقْسَمة 

الَكريِم:  َذلِ ك رآِن  الق  يف  ينِ َيو  َملِِك »َك  الدِّ  « َم 

اخَتلَّْت؛ َزاَد َحْرٌف.   [4  ]الفاِتة:  ىئٺٺ ٺ ٺيئ
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َيدَّ  بََِم  وف ون  املَشغ   
ِ
الء َهؤ  وأَّنَّ م لكِْن  ذَكاٌء،  أنَّه   ون  ع 

َهذه   بِمْثِل  َيأت ون  أَحٌد  َعَليِه  َيطَّلِْع  مَلْ  َما  َعىَل  وا  اطََّلع 

لَيص   َعنِ د  اخل راَفاِت؛  النَّاَس  املَ وا  ِذي    الَّ احلَِقيِقيِّ  ْعنَى 

رآن  َجاَء لي حِِصَ النَّاس    ، فَهِل الق  رآن  َجاَء ِمْن َأْجلِِه الق 

و م  وي قسِّ واَل  الَعدَد  واهللِ!  اَل،  ؟  عرَشَ تِسَعَة  َعىَل  نه 

امل عجَزِة  َهذه  َأْجِل  ِمْن  الَكِريم   رآن   الق  َينِزَل  َأْن  ي مكِن  

َ ق  َكََم يَ  عِجَزًة، فَهي ا ول ون، َمَع أَّنَّ  .َفاِشَلة  باطَِلة  ليَسْت م 

ألنَّ   ؛  َتِشيع  بََّم  ر  ألنَّه   َهَذا  َعىَل  أ نبَِّه  َأْن  َأحَبْبت   وَقد 

عها ا لَِّذي سَأَلنِي عنَْها ي ريد  أن َيْطبَع منَها املاَلينَي ويوزِّ

رآِن ا : اْنظ روا إىل الق  ول  : لكَ َعىَل النَّاِس، َويق  ول  ريِم. فنَق 

َأْن    َهَذا ي مكِن   واَل  املَْعنَى،  هلََذا  َنَزَل  َما  رآن   فالق  غَلٌط، 

املَْعنَى،   َهَذا  بِِه  راَد  لِمْثِل  ي  تِي  فاْنَتبُِهوا  ال  ُُموِر  األ ه  َهذ



  .. . مبارًكا يف تأثريِه؛ مبارًكا يف ثوابِه، مبارًكا يف آثارهِ اهلل عزَّ وجلَّ  القرآن الكريم جعله  

رُ  ِمْن  ُتنَش ون   َتك  فَقْد  رٍ ،  َفاِج سٍق  َفا َأْو  رٍ  َكاِف ِريد     ُملِحٍد  ي 

ذِ  نِ هِبَا َصدَّ النَّاِس عَ  .ي مِ املَْعنَى الَّ رآن   ْن َأْجلِِه َنَزَل الق 


