
 القرآنعلوم 
 دون الصحا�ة القرآنما ُیروى من إصا�ة �عض التا�عین �الُغِشي والصعق عند سماع 

 

 

أن فالًنا ُصِعق لما َسِمع آ�ة من  -رحمهم هللا-كثر أن نقرأ في سیر �عض التا�عین �َ  :السؤال
ُیرَو عن �عض ِكتاب هللا، ور�ما قیل: إن فالًنا اآلخر توفي، وغیرها من أشباهها، فلماذا لم 

 الصحا�ة مثل ذلك؟

 لكنه شدید، القلوب على ووقعه وثقیل قويّ  القرآن أن اإلسالم شیخ ومنهم العلم أهل �قرر :الجواب
 هذا تحتملو  القرآن، هذا تحتمل القوة من حال في وهو -والسالم الصالة علیه- قلبه على نزل

 قلو�هم وفي القرآن، عظمة �ستشعرون  فهم -علیهم هللا رضوان- صحابته و�ذلك الثقیل، القول
 الفضل من وهم التا�عون، �عدهم وجاء الصحا�ة ذهبفلما  الثقیل، القول هذا �حتمل ما القوة من

 القرآن هذا عظمة �ستشعرون  العالیة، الرفیعة �المنزلة القرآن هذا لعظمة واالستشعار والعلم والدین
على قلوب  فنزل هذا القول الثقیل الصحا�ة، �قلوب لیست فْت عُ َض  قلو�هم ذلك ومع وِثقله،

ع من لبعضهم �حصل وقد الُغِشّي، من حصل ما لهم فحصل الصحا�ة، قلوب أضعف من  قالصَّ
 �حصل. ما

{َفِإَذا ُنِقَر ِفي  الصبح: صالة في �قرأ اإلمام سمع أنهَأْوَفى  ُزَراَرة بن ترجمة في ُیذ�ر
 نإ حتى ،هذا مثل وجود ُینكر من العلم أهل نمِ  أن على فمات. فُصِعق ]٨المدثر: [ }النَّاُقورِ 

 ،القرآن علیه ُ�قرأ ثم جدار، على الشخص هذا ُیوضع فقال: القول، هذا مثل له قیل سیر�ن ابن
 التي والوقائع الحوادث �ثرة لكن هذا، مثل وجود في شكك�ُ  �أنه صادق. فهو الجدار من سقط إن

  .أصًال  له أن على تدل التا�عین عهد في حصلت

 ال الثقل وهذا ،]٥[المزمل:  {ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال} وثقیل: عظیم القرآن أن وال شك
  القلوب. ضعف مع ال سیما وثقله، عظمته استشعار مع قلب أي �حتمله

 لكنها أضعف، ال، بل نقول: التا�عین؟ قلوب من أقوى  المتأخر�ن قلوب هل قائل: �قول قد
 مرة أول أو ،اآل�ةُزَراَرة بن َأْوَفى  �سمع مرة في أول قائل: قال قدو  القرآن، هذا عظمة تستشعر ال

 وقت في یز�د فقد و�نقص، یز�د اإل�مان لكن ،وتالها اآل�ة هذه سمع نقول: �مت؟ لم لماذا ،هایتلو 
  آخر. وقت من أكثر صاحبه یتأثر حد إلى و�صل األوقات من

 سیر�ن �ابن نفاه ومن المحمل، هذا على و�حمله و�قرره �ه �قرُّ  اإلسالم وشیخ ُوِجد، هذاف
 واستشعار إ�مان قوة وعلى �قین وعلى صدق على یدل هذا حال �ل علىو  نظره، ووجهة رأ�ه له



 علیهم ُ�قرأ الذین المتأخر�ن عند حصل ما �خالف ،هلشعائر  وتعظیم ه�الم ولعظمة هللا لعظمة
 لم اشیئً  �أن -�سیر وقت �عد- ذلك �عد ثم و�بكي، الناس �عض یتأثر قد ،یتأثرون  فال القرآن
وُ�عاد و�مرض �عضهم  الطو�ل، لوقتا �ستمر الصحا�ة عند �القرآن التأثر أن ومعلوم �كن،

 وفي المكاسب في التخلیط �سبب الران، علیها غطى القلوب وتأثر �ه، لكن �سبب ما سمع
 . ]١٤: [المطففین }ُقُلوِ�ِهْم َما َ�اُنوا َ�ْكِسُبونَ {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى  المطعم:

 وسنة �تا�ه إلى والر�ون  �ه، اإل�مان وز�ادة وغفرانه، �عفوه �مدنا أن -وعال جل- هللا نسألف
 .-والسالم الصالة علیه- نبیه

 الوجه على القرآن ُ�قرأ أن�ه  تأثرالعلى �تاب هللا و  و�قبالها القلوبإلى حیاة  الوحید السبیلو 
 القلب تز�د �ه المأمور الوجه على القرآن قراءة: �قول اإلسالم شیخو  والترتیل، �التدبر �ه المأمور

ه اإل�مان وتز�د مأنینة،وط ا�قینً   : �قول -هللا رحمه- القیم وابن ،هفعل من إال در�هیُ  ال �شيء وُتِمدُّ

 .القرآن تدبر فالعلم تحت   الهدى    ُرمتَ  إن القرآنَ  فتدبرِ 

 .١٢/٥/١٤٣٢الخامسة والثالثون،  الحلقة الدرب، على نور فتاوى  المصدر: برنامج


