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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

احلمد هلل الذي جعل الطمأنينة يف قرآنه، وسعادة القلب والرُّوح يف تالوته والتفكر يف بيانه، 
كم  تبيانه.. واللالة والسمب والعمل كُح  الم على سيدنا ونبينا ُمد الداعي إىل رضوانه،ا جا  يف 

 بّلغ رسالته وأّدى أمانته ونلحم أمَّته فجزاه اهلل خري ما جزى نبيّاً على إحسانه.. نشهد أنه قد

يف هذا الزمان،  وآفات التطور واحلضارة والتقنيةمن آفات التمظهكحر مبظهر اإلميان،  إنَّ وبعد.. ف
وأمراض  ،ملظاهر كثريةاإلنسان.. وايف  نبدو به مثاالً للتديُّن وااللتزام ابتكحلينا به من إقباٍل على ماهو ما 

الناس يف هذا الباب وفرية، لكن ال بكحّد من ختليص عالج ملرٍض من تلك األمراض حىت يربأ، مث 
 العمل على اختاذ أسباب الوقاية من اإلصابة به حىت يكحدرأ..

خطري، مما ابتكحلينا به يف  وسأسعى يف هذا البحث اللغري أن أجتهد يف البحث عن عالج ملرضٍ 
بوصٍف خمتلٍر  من تلك األمراض، لعّلي أكحومفَّقكح إلجياد دواٍ  نافٍع ملا أصابنا به من األمعراض. هذا الزمان

 وتريد.. مكحفيد، فيه وعٌد ووعيد، فالله  وّفقنا ملا حتب

 أمرم بالتذكري،، وهو ويلُّ التدبري ..واهلل 
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 :الداء(اإلصابة بالباب األول )

تطّورين  يف األساس هو سببها
كح
االبتعاد عن املنهج القومي واللراط املستقي ، والسري يف ركب امل

تحضِّرين، الذين صاروا يأخذون من شبكة اإلنرتنت تعالي م 
كح
 الّدين!! وامل

لرسائل، ، وما يكحبتغى منها صار يكحرسمل باِبكم ٍّ هائل فلارت أحكام الّدين يف مواقع اإلنرتنت
 من إنساٍن جاهل.. وإن جا ت عند البعض خذ هباويؤ 

رِسلني ألمثال تلك الرسائل على ما ابتكحِكرم من الوسائل، أهن  منأن ب وال شك
كح
أصحاب  امل

، فما إن يستقبل شيئًا من تلك الرسائل، فيتحّرك فيه شيٌ  من شغف القلوب النقية والفطرة اإلميانّية
 ذا الذي لي  منه طائل.اإلميان ُفوٌر هبحب اهلل تعاىل يف قلبه، ظنّاً منه أن 

من بعض أحكام اإلسالم.. وأحاديث وقرآن  على اجلواالت ما يأيت من رسائل وإن من امللائب
القرا   املشاهري من ماع إىلروابط لالست ومنها ،وغريها من خالل وسائل التواصل وِقلص لألعالم،

وأقول  ،املقلود منها إظهار مدى التدين عند البعض ، إمناالنديّة وأحلاهن  العذبة أصواهت  الشجيةب
تديّنني امللتزمني، بل ركحمّبا كانوا أبعد ما يكونون عن  ،ركحمّبا البعض منه 

كح
غالبًا ما يكونون من غري فئة امل

من مث إىل أصحاهب  وأقارهِِب  وزمالئه  و  ،ِفطرهت  اإلميانية جعلته  يستقِبلون ولكن ..الدين!!
مما  الدينوأقوال علماٍ  من  من صورٍ  ولكّن منه  أيضًا من جتد يف هاتفه احملمول مزيجٍ  يكحرِسلون..
باإلضافة إىل مزيٍج من اللور املاجنة واملقاطع الفاضحة والرذائل واألفالم!! فكيف  ،االلتزاميدلُّ على 

املقاطع تقبلكحه من وصار ينظر إىل ما يس ،هذان جيتمعان يف عبٍد مسل ؟ ضعكحفت نفسه فاتَّبعم الشهوات
كححرَّماتو 

ت، فيجين إمثه وإمث ، وركحمّبا عرضم أو أرسلم منها شيئًا لبعض أصحابه فوقعم يف الزاّل اللور امل
نكرات، فنسأل اهلل له توبًة قبل املمات.. من نظرم ِمن بعِده

كح
 إىل تلك امل

نظر إىل اهلدف علينا أن نالرسائل؟  ما يبدو من التديُّن يف بعض إرسالما اهلدف من لكن و 
 ..على تلك الوسائل الذي بدأت تنتشر ألجله مثل هذه الرسائل
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وهو  ، وال يفعله خملص لدينه مقبٌل لربه مؤمٌن ذاِكر.. أالباطٌن غري ظاهر هو منها اهلدفإنَّ 
كم  البيان،التخلي عن قرا ة القرآن كُح إمنا ونشر أفكار توه  الناس أن االلتزام بالدين  ، واإلعراض عن 

وأمثاهلا من  اإللكرتونية ذه الروابط على األجهزةواالحتفاظ هب ،هو من خالل نشر مثل هذه الرسائل
وغريها.. وأوقات الللوات وروابط برامج األحاديث النبوية  كروابط أذكار اللباح واملسا   ،الوسائل
 ..(تعاىلكالم اهلل اإلعراض عن  ) هو يف قلدنا من هذا البحث ما هندف إليه اليوم ولكن

 أنواع: عن كالم اهلل تعاىل واإلعراض

عرِضني كفٌر ظاهر، وفيه بنيَّ : وهو  واستهزا  إعراض بالككحلّية -1
كح
 اهلل تعاىل وصف هؤال  امل

ا اْلقكحْرآِن لِيمذَّكَّركحوا وممما يمزِيدكحهكحْ  ِإالَّ ن كحفكحوًرا بقوله جّل جالله:  [11]سورة اإلسرا :  وملمقمْد صمرَّف ْنما يف همذم
عجزات ما يكحنّبهكح الغافلني فاهلل تعاىل أرسل من اآليات

كح
ستكربين رةفم الكم و  وامل

كح
حقيقة ضعفه  و شدة  إىل امل

، ، إال أن ِعنادمه  وغروره  منعمهكح  من االنلياع لكلمة احلقجمهِله .. لعله  يتوبون وإىل اهلل يؤوبون
ا اْلقكحْرآِن ِمن ككحلِّ ممثمٍل فمأمَبمَٰ أمْكث مركح النَّاِس ِإالَّ  وملمقمْد صمرَّف ْنما لِلنَّاِس قول اهلل تعاىل:  فيه  نزلف ذم يف همَٰ

 .[98]سورة اإلسرا :  ككحفكحورًا

غطاً   كانت النتيجةكح ف ،وهذا اللنف من الناس ظلموا أنفسه  ملا أعرضوا عن احلق استكباراً 
، فقال اهلل لياًل وهناراً  حيجبكح وصول احلق إىل قلوهب  وصممممًا يف آذاهن  لئال يفهموا ما يكحتلى عليه 

اهكح ِإنَّا جمعمْلنما عملمىَٰ تعاىل عنه :  ومممْن أمْظلم كح ممَّن ذكحكِّرم بِآيماِت رمبِِّه فمأمْعرمضم عمن ْهما ومنمِسيم مما قمدَّممْت يمدم
]سورة الكهف:  لمن ي مْهتمدكحوا ِإًذا أمبمًدانًَّة أمن ي مْفقمهكحوهكح وميف آذماهِنِْ  ومق ْرًا ومِإن تمْدعكحهكحْ  ِإىلم اهْلكحدمىَٰ ف م ق كحلكحوهِبِْ  أمكِ 

نيا..[ 75  وهذه النتيجة يف دار الدُّ

 آزمر .. .. فهناك هل  شأٌن آخر .. سيكححشمرونم معاآلخرة  أما يف

 * عمرمبِيًّا لِقمْوٍم ي مْعلممكحونم ِكتماٌب فكحلِّلمْت آيماتكحهكح ق كحْرآنًا  إعراض أهل الكفر فيقول: اهلل تعاىل لنا يبنّي 
 .[1-3 فللت]سورة  بمِشريًا ومنمِذيرًا فمأمْعرمضم أمْكث مركحهكحْ  ف مهكحْ  الم يمْسممعكحونم 
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ومقمالم الَِّذينم كمفمركحوا الم مث تأيت نتيجة اإلعراض.. فيبي ِّنكحها لنا ربنا تبارك وتعاىل بقوله جلَّ من قائل: 
ا اْلقكحْرآِن وماْلغموْ  ابًا شمِديًدا وملمنمْجزِي من َّهكحْ  أمسْ  ،ا ِفيِه لمعملَّككحْ  ت مْغِلبكحونم تمْسممعكحوا هِلمذم ومأم ف ملمنكحِذيقمنَّ الَِّذينم كمفمركحوا عمذم

انكحوا ي مْعمملكحونم   .[65-62]سورة فللت:  الَِّذي كم

تلك هي نتيجة إعراض الكافر وتكرّبه عن مساع كالم احلميد.. عذاٌب شديد بعد طول تنبيه 
 وتذكري، يأيت الوعيد.. 

نيا أّواًل مث عند احلساب وامليزان،عن احلق واإلميان اإلعراضو  الطغيان، ومن نتائج ما  ، يف دار الدُّ
ك  التبيان: يف يذكركحه ربنا  كُح

ومممْن أمْعرمضم عمن ذِْكرِي فمِإنَّ لمهكح ممِعيشمًة ضمنًكا ومَنمْشكحركحهكح ي مْومم اْلِقيماممِة يقول ربنا تبارك وتعاىل: 
وهكحنا اإلعراض عن الذكر إمنا هو خمالفة األمر.. فمن خالف أمر اهلل [ 161]سورة طه:  أمْعممىَٰ 

الضيق  ، عاشم حياته يف كمرٍب ومهم ٍّ وِضيٍق وغم ٍّ، ولي  معناه احلاجة والفقر، ولكنَّ هكحداهواهتدى بغمري 
 عذاب القرب.. مث جهّن  يوم احلشر.بعد املوت يف الدنيا ضيق الّلدر.. مثَّ 

 .. استماع دون انتفاع -6
دالٌّ على فراغ مياٍن، وال اكرتا  فيه بتعظي  القرآن.. وهو اإلفيه ككحفٌر، ولي  هو بلي  وهذا 

 وأصحابه أهله وأقاربهق لنفسه بني صاحبه يف كثرٍي من األحيان، فيستعِملكحه كوسيلة دعائية يسوّ 
. .وهذا النوع يشكل خطراً على اإلنسان ،اإلميانعظي  ما فيه من ، فيدعوه  أن ينظروا إىل واجلريان

 :نف من اإلعراض أشكالويف هذا الل  إلعراضه عن أوامر الرمحن..

َلشكل األول:ا

 يف كثري من األحيان وإن مل يكن يف سائر البكحلدان، ما يضعه التاجر يف متجره أو مكان عمله،
ّوارمه أنه مثال التدين ليكحوِه  ز  ،وه  يتلون كتاب الرمحن القرآن، را من أجود وأحلى وأعذب أصوات قكح 

وزّواركحه لن  ،الغادين والرائحني.. وهو مشغوٌل عّما يكحتلى بتجارة دنيوية ومع بني األصحاب واإلخوان



 ي                                     نبأ عظيم أنتم عنه معرضون                                                                                            حسن البوط

       www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                       6

تذكري وال بشري يكحتلى من احِلكمة والبيان. وهذا كما قلتكح لي  من اإلميان.. ولي  فيه  ا إىل مايكحلغكحو 
 ه تيمُّناً بربكة القرآن فقد جِهل ما قد عّرضه به لالمِتهان.عم ضم وم و  وال نذير، وإن حسكحنمت نيَّتكحه

َالشكل الثاني:

، اإلمام على املآذنأو  القرا ةيكحرفع صوت و  ..وما يكحتلى يف الللوات اجلهرية ،ما يكحتلى يوم اجلكحمعة
يف قوله جلَّ من قائل:  فته ما أمر اهلل به يف ُك  التبيانففاِعله لن يكون يوم القيامة آمن.. ملخال

 قكحرِئم اْلقكحْرآنكح فماْستمِمعكحوا لمهكح ومأمنِلتكحوا لمعملَّككحْ  ت كحْرمحمكحونم ومِإذما  :[601]سورة األعراف 

َالشكل الثالث:

يتلو آياٍت من  ما يقوم به بعض السائقني من تشغيل مسّجل السيارة بلوت قارٍئ عذب
الزلل والنسيان، فإن تعّرض من  لن خيلوم  القرآن، فهذا وإن صمفمْت سريرمتكحه وحسكحنمت نيَّتكحه وطاب قلدكحه

وما أكثر ذلك يف بالدنا، فإنه لن يسلم م لسانه  ،ملضايقاٍت يف الطريق من بعض السائقني اآلخرين
وينسى ما يكحتلى يف مكحسجِّل سّيارته من آيات احلكمة يف أغلب األحيان، ة شتيمة يتلّفظ هبا من زلَّ 

 ما يتلّفظ به يوم القيامة مسؤول.والبيان، فهوم عّما يكحتلى بقيادته مشغول، وعن كل 

ب، فسيكونون وإن كان يف السيارة أكثر من راكب، وصوت القارئ يف السيارة هل  يكحلاحِ 
 هون.بأحاديثه  ساهون وعّما يكحتلى من القرآن ال

َالشكل الرابع:

ي يف كثري من األَنا  ومع أعذب أصوات القرّا  فيما يكحتلى يف جمال  العزا .... جند ما ال ينبغ
كحعمزِّين وبالواجلني واخلارجني.. و 

كحعزَّون مشغولون بامل
تبادل أطراف احلديث احلضور مشغولون بِفِعله، فامل

أوقف القائمني على العزا  صوت القرآن وكالم  ،ٌه مكحتكلِّ بني اجلالسني.. مث إذا دخلم شيٌخ عامل مكحفوَّ 
نسان وإن كان من اإلوهل كالم  العظي  الرمحن، من أجل أن يتكل  يف مثل هذا اجملل  إنسان..

 ال شكَّ أن كالمه ذو شأن، ولكن والنور والربهان؟!!أعل  عكحلما  الزمان أبلغكح من آيات احلكمة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya204.html
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كالم اهلل أبلغ بيانًا وأعظ كح شأنًا لو تفكَّروا، ولكّنه  أحّبوا أن يتممْظهمروا بالشيخ القادم ويتفاخمروا، 
 أدبروا..فإليه أقبلوا وعن كالم اهلل 

ِإمنَّما اْلمكحْؤِمنكحونم الَِّذينم ِإذما ذكحِكرم اللَّهكح ومِجلمْت ق كحلكحوب كحهكحْ  ومِإذما  فأين هذه األشكال من قول ذي اجلالل:
فأين هو من الومجل؟ هل فقدم الِعبادكح اخلجل؟! أم [ 6]سورة املائدة: تكحِليمْت عملمْيِهْ  آيماتكحهكح زمادمتْ هكحْ  ِإميمانًا

 ل؟!!أنّه الدَّج

 اإلعراض عن القرآن كسالً أو هتاوكحناً: -3
لاب بدا  اإلعراض عن قرا ة القرآن  إنَّ 

كح
يوِه كح نفسه يف أغلب األحيان أنّه مشغول.. مشغوٌل امل

عن التالوة ِبدكحنيا احلالوة!! مبتابعة األسرة والعيال، أو مبا يقوم به من األشغال واألعمال، ومجع املزيد 
مشغوٌل باجلّوال وما وكحِجدم من وسائل االتلال.. فهذا حال من تعّلق قلبه بالدنيا، من املال، أو أنّه 

 ونسي اآلخرة واألهوال..
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 (ء)الدوا الباب الثاني:

كححتَّ .. :الكافر -1
أمملْم  قال تعاىل: فمِعالجه جهّن  إن كان من السابقني إىل امللري امل

اِلًدا ِفيهما ذمَِٰلكم اخْلِْزيكح اْلعمِظي كح  ومرمسكحولمهكح حيكحماِدِد اللَّهم  ي مْعلممكحوا أمنَّهكح ممن ]سورة التوبة:  فمأمنَّ لمهكح نمارم جمهمنَّ م خم
23] 

ال بّد من الرحيل مهما اهلداية قبل اآلجال، ف  ال يزال، فنسأل اهلل هلو يف الدنيا وأما من يعيش 
ومِإمنَّما ت كحومف َّْونم أكحجكحورمككحْ  ي مْومم اْلِقيماممِة فمممن زكحْحزِحم عمِن ككحلُّ ن مْفٍ  ذمائِقمةكح اْلممْوِت  قل تعاىل: ..العمر طال

نْ يما ِإالَّ ممتماعكح اْلغكحركحورِ   [197]سورة آل عمران:  النَّاِر ومأكحْدِخلم اجلْمنَّةم ف مقمْد فمازم وممما احلْميماةكح الدُّ

دي وال للقرآن يسمع.. ومساعه ال كان من   أما -6  ..ينفعجيكح
آياته، فالقكحرآن عندما يكحتلى ال  ون غافاًل قلبه عن معاينيكيرتّّن بالعذوبة واألنغام مث فال ينبغي أن 

وما يأتيه من التبشري  بكحّد من التفّكر مبا يسمع من أحكامه ومواعظه وبّيناته، فينقادكح ألمر اهلل تعاىل
 .ويلحو من سكحباتِه والوعد والوعيد والتذكري

يكون مع مجاعة املسلمني يف اللالة عندما يتلو اإلمام آياٍت من  ت إمّناأنَّ اإلنلااألصل و 
 القرآن.. وأما غري ذلك من املواضع فال ينبغي أن يلبح القرآن أكحلعوبًة كما هو يف هذا الزمان.

أوامره واجتناب نواهيه، ال اتباع واإلنلات عندما يكحتلى كالم اهلل، إمنا من أجل التفكر مبعانيه و 
 االستخفاف بآياته وجعلها ُّط هلو ومظهر فارٍغ ال مضمون له نظهركح به.. كما قال تعاىل:من أجل 

 اهكح كح اللَّهكح ومأكحولمِئكم هكحْ  أكحولكحو اأْلم ]سورة  ْلبمابِ الَِّذينم يمْستمِمعكحونم اْلقمْولم ف ميمتَِّبعكحونم أمْحسمنمهكح أكحولمِئكم الَِّذينم همدم
 [19الزمر: 

ألسباب ذكرناها فيما  ،يرتّفع ، وعن تالوة آياتهال يسمع متهاوناً  قرآنومن كان بال -3
بداًل من  ،والتفّكر والتدبُّر، والتالوة القرا ةباهلل تعاىل  عند إمنا جا  من األمر نَّ أ فعالجكحهارتفمْع، 
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نمح ، والتالوة اليت مما ينبغي من األدب معها أناليت غالبًا ال تكحفتمحالتذكري بالنظر إىل الروابط  فقال  ،ُتكح
 أي اقرأه وال تتعّجل وتفّكر مبا تقرأ وُتّهل.[ 1]سورة املزمل:  .ورّتل القرآن ترتيالً  جل جالله:

 :ومن كان القرآنم بتدبٍُّر يتلو، فقلبكحه من كل شائبٍة بال شك خيلو، ويف  القارئ وما ينال
 الدرجات يعلو:

 فى على لبيٍب من األجر العظي ..وفيها ما ال خي، من أعظ  أنواع ذكر اهلل الكرمي فقرا ة القرآن
قبلني إىل تلك املوائد.

كح
 وفيها من الفوائد ما يفيض على القارئ من العوائد اليت يكرم اهلل هبا عباده امل

 ومنها: 

ِئنُّ ق كحلكحوب كحهكح  ِبذِْكِر اللَّهِ  يقول تعاىل: طكحمأنينة القلب: -1 اللَِّه أمالم ِبذِْكِر  الَِّذينم آممنكحوا ومتمْطمم
ِئنُّ اْلقكحلكحوبكح   [69 ]سورة الرعد: تمْطمم

 :وِبشارٌة من اهلل الكرمي األجر العظي اهلداية إىل اللراط القومي و ني ببشرى للمؤمن -6
ا اْلقكحْرآنم ي مْهِدي لِلَّيِت ِهيم أمق ْوممكح  ِإنَّ  يقول تعاىل: ذم اللَّاحلِماِت أمنَّ هلمكحْ  ومي كحبمشِّركح اْلمكحْؤِمِننيم الَِّذينم ي مْعمملكحونم  همَٰ
ِبريًا  [8]سورة اإلسرا :  أمْجرًا كم
ِمنم اْلقكحْرآِن مما هكحوم ِشفماٌ  ومرممْحمٌة لِّْلمكحْؤِمِننيم ومالم  ومن كحن مزِّلكح يقول تعاىل:  شفاٌ  للمؤمنني: -3

 [96 ]سورة اإلسرا : يمزِيدكح الظَّاِلِمنيم ِإالَّ خمسمارًا
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّل  قال: رتبٌة عالية:  -1

 وهو حاِفٌظ له مع السَّفمرمِة الِكراِم الب مرمرمِة، وممثملكح الذي ي مْقرمأكح، وهو ي متمعاهمدكحهكح،  القكحْرآنم، ممثملكح الذي ي مْقرمأكح
 رواه البخاري وهو عليه شمِديٌد ف ملمهكح أْجرانِ 

القيامة: عن أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه نيل الشفاعة يوم  -7
وغريها من عظي  . رواه مسل  ألمْصحابِهِ  شمِفيًعا اق ْرمؤكحوا القكحْرآنم فإنَّه يمْأيت يمومم الِقياممةِ  :وسل  قال
 الفوائد..
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 األحوال لن يكون لدى الناس جاهزيٍّة لإلنلات.. والقكحرآن يكحتلى يف  يف مكحعظم  فاألغلب أنه
ات، ويف بعض األسواق واحملاّلت، ويف السيارات، ويف جمال  التعزيات.. ويف  كحكربِّ

املساجد على امل
ب َّركحوا آيماتِِه ِكتماٌب أمنزمْلنماهكح إِلمْيكم مكحبمارمٌك لِّيمدَّ  هذا إعراٌض عن كالم ربِّ األرض والسموات. يقول تعاىل:

فأين هو التدبُّر؟! وكيف يكون التفكُّر؟ إن مل يكحلمب  [68]سورة ص:  وملِيمتمذمكَّرم أكحْولكحوا اأْلمْلبمابِ 
 البعضكح بالتذمُّر!.

  فيه أمٌر ظاهٌر من النيب الطاهر بقرا ة القرآن،  يفةمن األحاديث النبوية الشر ذِكركحه ومما سبق
واتباع احلبيب امللطفى عليه اللالة والسالم هو باب السعادة يف العبادة وباب ُّبة اهلل للعبد 

بُّونم اللَّهم فماتَِّبعكحوين حيكحِْبْبككح كح  وزيادة.. قال تعاىل:وإكراٌم وعطاٌ  ورفٌع ومغفرة الذنوب   قكحْل ِإن ككحنتكحْ  حتكِح
 [31]سورة آل عمران:  اللَّهكح ومي مْغِفْر لمككحْ  ذكحنكحوبمككحْ  وماللَّهكح غمفكحوٌر رَِّحي ٌ 

للني مكحقِبلني إليها حبكحبٍّ وشوٍق وإرادة،وختامًا أسأل اهلل تعاىل أن جيعل  نا صادقني يف العبادة، خمكح
 وأن يرزقنا من درجات القرب إليه زيادة.وأاّل جيعل عبادتنا عادة.. 

 حبِّب إلينا اإلميان، ونّور قلوبنا بالقرآن، واجعلنا نشتاق إليه يف كل زمان.الله  

 .الطمأنينة، والشفا  والشفاعة والسكينةالبشرى و الله  ارزقنا به 

 الله  ارفع لنا به الدرجات، واصفح الله  عن الزاّلت، وارفعنا به أعلى الدرجات.

بني، وال جتعلنا عنه بعني، لنواهيه جمتنالله  اجعلنا به مستمسكني، ألحكامه وأوامره مت
 مكحنلمرِفني..

 واحلمد هلل رب العاملني

 


