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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتنا الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض
األخوات لتفريغها ،ومسحت هلنّ األستاذة بنشرها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودةيف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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من عناصر الدرس:
مراجعة املسائل اخلمسة.
اإلجابة على سؤال  :ما املسلك احلسن الذي أسلكه مع القرآن فأصل به إىل درجة اإلحسان؟ خبطوات.
أول خطوة تعظيم القرآن (اإلخالص) ،كيف؟ جبمع وصوفاته.
حل تكليف أمس( :مجع وصوفات القرآن من القرآن) أول صفة أنه (ال ريب فيه).
ماذا أفعل لكي أصل إىل اليقني أنه ال ريب فيه؟ أربعة أمور أعتقدها يف القرآن ،وأربعة أمور أحذرها.
واجبنا جتاه األبناء وتربيتهم وبناء عقيدهتم من القرآن.
من وصوفات القرآن أنه شفاء ،وذكر أمثلة لعالج القرآن ألمراض قلبية (الشح ،الكرب ،األحزان).
ثاني خطوة سلوك منهج من سلف (املتابعة).
منهج السلف مع القرآن :
(أ) السلف خلصت نيتهم.
(ب) السلف كان غرضهم األعظم من التعامل مع القرآن هو زيادة اإلميان ،فكان أثره عليهم هو زيادته.
(ج) السلف مههم الفهم وليس االستكثار من احلرف.
استعانوا على الفهم بعدة أمور:
 .1الرتتيل
 .2التغين به.
نكمل باقي النقاط يف اللقاء القاد ..
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسال على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
هذا هو لقاؤنا الثاين يف هذا الربنامج وهو (اإلحسان في التعامل مع القرآن) ،وقد اتفقنا أمس على خمسة مسائل:
المسألة األولى :اإلميان بأن القرآن كال اهلل ،اإلميان بالقرآن واعتقاد أنه ركن من أركان اإلميان ومراعاة هذا األمر وبذل
اجلهد يف زيادة اإلميان ،واتفقنا أن املؤمن ال يكفيه أن يؤمن هبذا الركن بل بأركان اإلميان كلها إميانًا ابتدائياً ،البد أن يطلب
لنفسه زيادة اإلميان.
المسألة الثانية :أن القرآن هو خامت هذه الكتب وهو املهيمن عليها ،واتفقنا وناقشنا معىن أنه مهيمن على الكتب.
المسألة الثالثة :أن اهلل عز وجل ملا أنزل القرآن كان مما أوحاه تعاىل لنبيه وألمته من بعده هذا اخلطاب املهم الذي يؤدبنا مع
القرآن :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ أول تقرير :منع العجلة يف التعامل مع القرآن .
ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ يعين امسع مث اتلوه وردده ،ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ 1إيضاحه وتبيينه،
فمن العناية بالقرآن العناية بالتوضيح والبيان ،ومن ذلك أتت السنة النبوية.
المسألة الرابعة :أمر اهلل عز وجل املؤمنني بالتدبر ،وإن كانت اآليات اليت أتت فيها الكال عن التدبر خوطب هبا الكافرين
واملنافقني ،دليل على أن الكفر والنفاق سببه عد تدبر القرآن.
المسألة الخامسة :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بَني أحوال الناس مع القرآن .هل كل من قرأ القرآن كان من أهله؟

اجلواب :ال ،ما دليلك أن اإلنسان ممكن أن يقرأ القرآن وال يكون من أهله؟ احلديث الذي بدأنا به(( ،مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ
الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ ،طَعْمُهَا طَيِّبٌ ،وَرِحيُهَا طَيِّبٌ ،وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، ))...هذا مؤمن يقرأ

[ 1القيامة]11-11:
2
ض يل َم ْن تَ َعلَّ َم الْ ُقْرآ َن َوعَلَّ َمهُ  )214 /قال األلباين :صحيح.
اب  :ييف فَ ْ
"سنن ابن ماجه" (بَ ٌ
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القرآن ،أيضاً املنافق يقرأ القرآن ،وصفه اهلل كالرحيانة ،معىن ذلك أنه ممكن حيصل قراءة القرآن من املنافق وجيتهد يف قراءته
وجيتهد يف حفظه وجيتهد يف العناية به ،فقراءة القرآن ليست دليالً على إميان العبد.
ماذا نفعل من أجل أن نسري سرياً جيعل قراءتنا للقرآن والتعامل معه يوصلنا إىل اإلميان؟
أول األمر من أجل أن نصل إىل اخلروج من وصف النفاق والدخول يف وصف اإلميان علينا أن نتعامل مع القرآن معاملة من
يعظمه ،وقد قرأنا أمس كال اآلجري وكيف أن معلم القرآن ما حيزنه أنه يتعدى على األوامر والنواهي وحيزنه أنه ضيع حرفاً
يف القرآن! وهذا كله من عالمات النفاق ،يتعامل مع القرآن بل يدرسه ما يهمه إال أن يُعرف بكثرة الدرس ،إال أن يعرف

باملكانة عند الناس ،وهذا خطر عظيم.

هل اهلجر هو الطريق؟ قد يقال أنا لن أدخل مدارس التحفيظ ولن أتصل بالقرآن! نقول ليست هذه الطريقة يف التعامل ،إمنا
من يقرأ القرآن عليه أن يتصف بصفات قلبية وسلوكية من أجل أن يصل أن يكون القرآن شهادة على اإلميان.

ما المسلك الحسن الذي أسلكه مع القرآن فأصل به إلى درجة اإلحسان؟
الخطوة األولى  :تعظيم القرآن
خطوة قلبية ،عظموا القرآن ،قال اهلل لنبيه وألمته من بعده ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ 1ما معىن ثقيل كما ذكر وفسر
املفسرين" :أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي العظيمة معانيه اجلليلة أوصافه ،وما كان هبذا لوصف حقيق أن يتهيأ له
ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه".2
وهذه النقطة اليت هي أن تتهيأ للقرآن سيأتينا إن شاءاهلل النقاش حوهلا ،لكن املهم األساس يف األمر أن املطلوب منك
(تعظيم القرآن).

[ 1املزمل]5:
 2السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال املنان
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إ ًذا أول خطوة أقو هبا من أجل أن أسلك مسل ًكا املؤمنني وهم يتعاملون مع القرآن :أن يقع يف قليب تعظيم القرآن ﮋ ﭦ
عظيما ،هذ القول العظيم علينا أن نعظمه مبعرفة أوصافه ،يعين القرآن ورد فيه أوصاف
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ يعين قوالً ً
للقرآن ،وقد اتفقنا أمس أنكم جتمعون ما تيسر لكم من أوصاف للقرآن .ماذا وجدمت ؟

نبدأ بسورة البقرة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﮊ إذن ما وصف القرآن؟
ال ريب فيه ،هذا وصف للقرآن.
وأيضاً هدى للمتقني هذا وصف للقرآن.
ما معىن الريب فيه ؟ وما معىن هدى للمتقني ؟ يعين تتعامل مع القرآن وأنت تعتقد أنه يص ْدق ،أنه حق ،نطبقها بشيء من
التفصيل أكثر..
أتاك أخبار أتاك هنا قصة موسى وهنا قصة موسى وهنا قصة موسى هنا كال عن عيسى عليه السال وهنا كال عن عيسى
عليه السال  ،ماذا يكون يف قلبك؟ يكون يف قلبك التصديق أن هذه األحداث حصلت حقيقة بتفصيلها ،الذي يقرأ وال
يتدبر رمبا يشعر أهنا متناقضة! بسبب أن هنا أخبار أتتك وهنا أخبار أتتك وأنت ما استطعت أن جتمع بينها ،العلة عندي،
املشكلة وأنا أقرأ مل أعتمد (ال ريب فيه) ،فإذا مل تعتمد (الريب فيه) تكون النتيجة أن تنظر له بنظر الريب ،ويستويل عليك
الشيطان ،والشك يف صحة القرآن ُترج من اإلميان! والشيطان يتوىل من يتوىل هبذا األمر هبذه الطريقة ،يلقي على قلوب
اخللق الشك ،يستقبل اخللق الشك ،ويلقي عليهم املتشابه من القول ،فال يبحثون وال يتعلمون فتكون النتيجة أن تقع يف
قلوهبم شك فيخرجون من الدين والعياذ باهلل.
ماذا أفعل لكي أصل إىل اليقني أنه ال ريب فيه؟ هذه ليست كلمة تقولينها ،الز عمل تقومني به لكي تصلي أن تعتقدي أن
القرآن ال ريب فيه .ماذا أفعل؟
أربع خطوات توصلنا إلى أن نعتقد القرآن ال ريب فيه ويدفع عنا الشك:
الخطوة األولى :تذكري أنفسنا الدائم أنه كال اهلل.
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الخطوة الثاني :أن نصدق يف عبادة االستعانة باهلل وقت دخول العبد على قراءة القرآن ،فقولك (بسم اهلل الرمحن الرحيم) ال
عتقادا باجلنان ،فيكون يف قلبك حقاً استعانة.
يكفي أن يكون باللسان ،جيب أن يكون ا ً
الخطوة الثالث- :يسبق االستعانة -أن نصدق يف عبادة االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.
الخطوة الرابعة :أن تتدبري ،هذا التدبر رزق من عند اهلل ،فماذا يكون حال العبد؟ يلز ال حول وال قوة إال باهلل ،يطلب
من اهلل احلول والقوة.
إ ًذا القرآن وصفه أنه ال ريب فيه ،والشيطان وسيلته على ابن آد تشكيكه يف القرآن ،ومن شك يف صحة القرآن ،كفر،
الشبه ،مثالً يف األخبار اليت يسمعوهنا ،يف أخبار ال يتصورهنا أو يف أخبار
الشيطان حيتال على بَين آد  ،ويُلقي عليهم ُ
يسمعوهنا هنا ويقرؤوهنا هنا ويشعرون أن هناك اختالف بني هنا وهنا ،لضعفهم يف العلم ،ضعفهم يف التدبر ،ضعفهم يف
اليقني.
احلل؟ جمموعة عبادات أدخل هبا على القرآن ،التدبر إمجاالً حيل املشكلة ،لكن كيف أصل إىل التدبر؟ ممكن أمسع معاين
اآليات وألن القلب مليء بالشك ال يصدق حىت هذه املعاين ،فعلينا بالعبادات اليت أُمرنا هبا..
أول عبادة أُمرنا هبا أن نعتقد أن هذا القرآن كال اهلل ،فذكر نفسك دائماً أنه كال اهلل ،استعذ اعبد اهلل باالستعاذة ،استعن
اعبد اهلل باالستعانة ،وهي الكلمتني اليت نقوهلا مدخالً لقراءة القرآن وأُمرنا هبا ،نستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ونستعني به
سبحانه وتعاىل على القراءة .ال هتمل عبادة االستعاذة وعبادة االستعانة .مث من أجل أن يكون عندك القوة النفسية اليت هبا
تصل إىل استقبال معاين القرآن عليك أن تطلب الحول والقوة من اهلل ،ال هي بقوتك أن تفهم وال جبهدك ،أنت تقرأ كال
املفسر عشر مرات وما أعطاك اهلل عز وجل الفهم وال تفهم ،لكن عندما تستعني يفتح أبواب القلب للحق فينصرف عنك
الشك.

وهناك أربع أمور نحذرها من أجل أن نحقق اليقين فال يقع في قلبنا الريب:
األمر األولى -وهي مهمة جداً :-أطروحات الشك اليت تُطرح عن طريق الوسائل (وسائل اإلعال أو الكتب أو الصحبة
الفاسدة)؛ هذه من أخطر ما يكون على اإلنسان ،يعين هناك أشخاص ابتلوا بصحبة يف قلوهبم شك ،فماذا يفعلون لك كل
7
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يو ؟ يشككوك ،يقرؤون ويقولون لك (ما معىن كذا ،وإن كان هذا حق فلماذا قال اهلل يف آية كذا كذا؟!) هذا يأيت من بين
جلدتنا من أبنائنا من الناس الذين معنا! إما لفساد قلوهبم أو لسيطرة أحد عليهم ،اليو حنن ال حنتاج أواد يفعلون هذا
الفعل ،بني يدي الناس الكتب ،بني يدي الناس الوسائل احلديثة اليت تُلقي عليهم الريب والشك ،ال تثق يف نفسك حلظة؛
الشبه خطافة ،تقرأها تقول ما هذا الكال الفاضي ،بعد شهر تكون استولت على قلبك! وهذا كال معلو بالتجربة
ألن ُ
موجود ،كثري تاهوا وبَعيدوا عن الطريق بسبب جراءهتم على فتح أبواب الشك على نفوسهم ،على أهنم واثقني من عقيدهتم،
كن حذراً ،عليك أن تغلق أطروحات الشك متاماً ،ال تفكر أبداً.
يف كثري من املقاطع الصوتية أو املقاطع املرئية فيه كلمات جتذب أو كلمات تثري ،فيثار الشباب وجيرون وراءها فيفتحون
ويسمعون كلمة تفسد عليهم عقيدهتم! ووصل احلال أن نقرأ (ملاذا تركت الدين ملاذا تركت اإلسال !) ،أنتم متصورين اليو
أصبح األمر لنشر الباطل أيسر ما يكون ،يعين الشاب التافه يف قعر بيته يسجل تسجيالً يصل للعامل كله وهو يفسد
املسلمني.
إ ًذا هذا األمر األول الذي حنذره :أطروحات الشك ،سواء كانت من صحبة أو كانت من اضطالع خاص ،ما يقع يف قلبك
الشبه ما وصفها؟ خطافة تفط قلبك وأنت ال تعلم ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم
أنك متأكد من نفسك أنك ال تشك ،ألن ُ
كان من سنته أنه كان يقول يدعو(( :يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) 1اللهم ثبت قلوبنا على دينك.

األمر الثاني :الشكوك والظنون اليت يلقيها الشيطان يف النفس ويعززها باألدلة.
فأول ما تبدئني الرتكيز يف القراءة يشكك الشيطان ،فيصبح عندك خوف من هذا الذي يلقيه ،فتؤثري أن تقرئني القرآن بغري
تدبر على أن تقرأيه بتدبر! ويلقي ي
عليك هذه الشبه ،وهذه حيلته على الناس كلهم.
ماذا أفعل مع هذه املرحلة من مراحل عالقيت بالقرآن؟
االستعاذة عبد ي
ت اهلل هبا هناك ،وتعبدي اهلل يف كل موطن ي
يأتيك هذه احلال.
واألمر الثاين حنذر أن نستسلم لوساوسه ،اعرضي عن األفكار مع االستعاذة وأصري على أن تفهمي.

" 1سنن الرتمذي" (كتاب القدر  /باب َما َجاءَ أ َّ
الر ْمحَ ين  )2212 /قال األلباين صحيح.
َصبُ َع يى َّ
ني أ ْ
وب بَ َْ
َن الْ ُقلُ َ
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واألمر الثالث :تقويل لنفسك إن يف العلم لبيان وبه يُطرد الشك ،ال تتصوري أن الذي مرره عليك الشيطان ال جواب له،
إمنا بعد أن تقفي هذا املوقف احلاز مع نفسك ومع الشيطان ،يندحر عنك اللعني ،قويل لنفسك بعد ما أنتهي من قراءة

هذه اآليات وفهمها سأحبث وسأجد كال للعلماء يبني حقيقة هذه اآليات ويطرد عين الوساوس والشيطان لكن ال
تستسلمي.
األمر الثالث :احذر من التعامل ،طرح آرائي يف اآليات على الناس وتقريرها حقائق ،يأيت أحد له علم معني ،مثالً له علم يف
الرياضيات له علم يف الفلك له علم يف اجلغرافيا ،وهو يقرأ يف اآليات تبني له من رأيه أن هذه حقائق ،حقائق األعداد يف
القرآن افرتضي ،وشعر أن هذه احلقائق مجيلة ومبهجة وانتشى هو باالكتشاف الذي يراه لنفسه ،فيعرض هذه احلقيقة على
الناس ويتعامل معها على أهنا جزماً حقيقة ،مث ألي سبب أو ألي حال يظهر أن هذا الكال ليس صحيحاً ،أو يرد عليه
الناس ،أو يأيت أحد يقول له هذا األمر ال تستطيع أن تسلم به ،فيحصل شك يف آيات اهلل.
مثالً من االخرتاعات اليت اخرتعوها إياها ،ملا حصلت أحداث  11سبتمرب قالوا انظري آية  111من سورة التوبة! هذا
كال فاسد ،مع الزمن يأيت بالشك والريب جتاه القرآن ،يف بدايته الناس ينتشون ويشعرون أنه مجيل وأن القرآن صحيح لكن
مع األيا تضمحل هذه احلقائق وتذهب ويظهر عكسها ،مثل أي أطروحه علمية تكون يف منشئها يف مبدئها جمرد نظرية
يأتون هبا ويلوون عنق النصوص عليها ،بعد أيا يفسدوها وينكروها فيحصل الشك يف القرآن ،سبب هذه املسألة التعامل.
قال تعاىل :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﮊ 1الضمري يف أَنَّهُ الْحَقُّ يعود على القرآن ،وهو للكفار ،إ ًذا وصلنا إىل نتيجة :وأنت مؤمن يكفيك شهادة اهلل،
أما أهل الشكوك فاهلل عز وجل يريهم.
األمر الرابع :وهي من األمور اليت حنذرها حذر شديداً اليو خاصة :الطرق اليت ُحيفظ هبا القرآن وال يعتىن فيها بالتدبر فإهنا
تسبب للحفاظ كثرياً دخول الشك إىل القلب .فالشباب الذين أهاليهم وأوضاعهم فيها شيء من االستقامة ُجيربون يف كثري
من األحيان على حفظ القرآن ويصبح حيفظه بطريقة ليس فيها تدبر وال تعظيم ،فيها (أف) وفيها أن يلقي املصحف! وفيها
أن يقول ي
لك أنا أكره ،وممكن يعرب بالتعبريات اليت ترج معه ،فيها هذا كله حبيث أنه يف هناية األمر يصبح بينه وبني القرآن
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عداء! وينتهي األمر بأنه يزول من قلبه تعظيم القرآن واليقني بأنه كال اهلل ويصبح يتكلم على القرآن مبا يُدخل عليه
الشيطان وجيعله يستويل على قلبه.
إذًا علينا رعاية أمور يف مسألة احلفظ ،حنن ال نريد أن نرتك أوالدنا على هواهم لكن كونوا على يقني أن أبناءنا ميلكون عقوالً
ناضجة منذ صغرهم ،فعاملوهم مبا يليق بعقوهلم ،وأف يهموهم كال اهلل ،مث اطلبوا منهم أن حيفظوا ،استعملوا قواهم اليت وهبهم
اهلل إياها ،حيث أعطاهم قوة يف احلفظ.
هذا األمر إذا استقا عند املعلمني واملعلمات واملربني واملربيات يستلز أمراً آخر وهو  :معرفة أن هناك من األبناء من يعاين
صعوبات يف التعلم ،فأنت اآلن عندك أربعة من األبناء حفظوا ثالثة منهم والرابع الذي يف الوسط الذي يف األول الذي يف
األخري ما هو راضي حيفظ ،هذا تعبرينا حنن (ما هو راضي حيفظ) ،لكن احلقيقة ممكن تكون (غري قادر أن حيفظ) وفيه فرق
شاسع بني هذا وهذا ! فلما نتعامل مع هذا الذي مل يعط قدرة على احلفظ كالتعامل مع من أعطاه اهلل القدرة ،نكون أهنكنا
قواه وقلبنا مشاعره جتاه القرآن ورمبا أورثناه الشك يف القرآن فال يعظمه حق التعظيم فنكون حنن جنينا عليه.
لو ت عودوا إىل الزمن املاضي إىل زمن العلماء إىل زمن النهضة يف عصور اإلسال هل كل الناس كانوا حيفظون القرآن؟ ال ،هل
كل الناس كانوا علماء؟ هل كل الناس كانوا يقرؤون ويكتبون؟ اجلواب ال ،اهلل خلقنا خمتلفني ،ليس كلنا عندنا قدرة حىت
على القراءة والكتابة ،ولذلك بيوتنا حتمل كثري من الطالب الذين عندهم صعوبات تعلم لكن ال أحد يعتين هبم على أنه من
الواجب عليك يعين من الواجب عليك ،تدرس يعين تدرس وليس هناك نظر أنه ماذا أعطى اهلل هذا الولد من قدره؟! يعين
لو أتت على القراءة والكتابة ال بأس يكره القراءة والكتابة ما يف مشكلة يتعداها ،لكن ملا يقع يف قلبه بغض للقرآن من
املسؤول عن ذلك؟! من أرادت أن تتفاخر به ابنك حافظاً للقرآن ،لكن أحد يقول لك أنا ما أردت التفاخر أنا أريد أن
أجنيه؟ جنيه بصحة معتقده وليس مبجرد حفظه للألفاظ.
جيب أن نكون على حذر وحنن مربني من أن نوقع أوالدنا يف الشك ،فمجرد أن جنعلهم يتلون اآليات دون أن يفهمون
املعاين فنقع يف خطر عظيم.
أمامنا أمرين جتاه أبناءنا:
 .1جيب أن نعتين بتفهيمهم كال اهلل.
 .2أن نعتين بقدراهتم.
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اآلن الطالب يف أول ابتدائي يدرس الرياضيات والعلو وما يفهم ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ! من يدرس
سورة مثل سورة الفيل سواء معلمة أو أ ماذا تقول البنها وهي حتفظه ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ على
ماذا الرتكيز؟ غالب املعلمني على الفيل ،قضييت يف السورة الفيل؟! أو قضييت يف السورة ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮊ؟ وليس الفيل بل بأصحابه ،حىت الفيل هذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حقه ملا حبست القصواء قال
الصحابة عن القصواء أهنا خلأت قال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :مَا خَألَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ ولَكِنْ حَبَسَهَا
حَابِسُ الْفِيلِ)) .1إ ًذا الفيل حبسه اهلل.
فاآلية تقول لك { ﮍ ﮎ} يعين بقلبك { ﮏ ﮐ} فأنا تركيزي على في ْعل الرب ،مث أتت باسم الرب هنا هذا دليل
على عنايته بقريش ،ربك الذي رباك ورباهم انظر كيف فعل بأصحاب الفيل ،أال يدل هذا على مكانة البيت؟ أال يدل هذا
على أن اهلل عز وجل حيفظ اخللق؟ أال يدل هذا على وعلى ..أمور يف عقيدتك يف اهلل؟! ولذلك قيل لك ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ
درس مثل هذه السورة من شخص هو
ﮐ ﮑﮊ يعين أنت مأمور أن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ،فكيف تُ َّ

بنفسه مل ير كيف فعل ربه بأصحاب الفيل؟! ومل يفكر كيف جعل كيدهم يف تضليل؟! ومل ي ي
ب يف قلبه أن اهلل هو الذي
َ
يدفع كيد الكائدين وحيفظ عباده ،وهو سبحانه وتعاىل ويل األمر ومدبره ،وهو كما أنه حفظ النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو
اليتيم كاد هؤالء وهم العظماء بطري أبابيل .وكال كثري ليس موطن أن أشرح بالتفصيل..
املقصود هذا منوذج لسورة إذا ُحفظت ،بَنَت عقيدة يف نفس االبن ،لكن أنتم معي تتلمسون أن العيب فينا ،مث خرج اجليل

من ضعيف إىل أضعف! وإال فقط لو اعتنينا حبفظ جزء عم خلرج لنا أبناء عقيدهتم تامة االستواء ،سوية متاماً ألن كل الذي

تريدين قوله يف عقيدة ابنك موجودة يف جزء عم ،يف جزء تبارك على أقصى حد ،وُحيفظ آية الكرسي وُحيفظ أواخر سورة
البقرة قيتم له االعتقاد الصحيح ،فبدل ما حيفظ القرآن كله وليس عنده عقيدة صحيحة ،اجعليه حيفظ جزء عم وهو عنده
عقيدة صحيحة ،مث إن وهبه اهلل َملَكة على احلفظ نفعه هبا ،وإن مل ميلك ملكة على احلفظ ينفعه اهلل عز وجل مبا حيفظ.

" 1صحيح البخاري" (كتاب الشروط  /باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط  2731 /و.)2732
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مث إننا ملا نرى الواقع عند الكبار اجملتهدين الذين يذهبون يومياً إىل مدرسة التحفيظ مث يُبارك هلم أهنم ختموا وأهنم أُجيزوا
أحياناً ،نأيت بعد فرتة غالب احلفاظ نقول تدخل برنامج مراجعة ،برنامج املراجعة بالنسبة لكثريين يعترب برنامج حفظ كأنه من
جديد! أين ذهبت اجلهود؟! هذه كلها وقائع ال نريد نغمض أعيننا عنها ،نريد حنل املشكلة اليت نعيشها ،فليس معقول كلنا
نقو بنفس اخلطأ يف سلسلة متصلة ،جمرد أن اجملتمع هذا وضعه.
أهم شيء اآلن مشكلتنا مع األبناء  ،أخطر شيء ،عقائدهم كيف تُبىن من القرآن ،نسأل اهلل عز وجل مبنه وكرمه أن تكون
هذه الطريقة وسيلة للوصول هلذا األمر ،لكن بداية األمر الز نفهم ملاذا نتعامل مع القرآن؟ نريد أن نبين اإلميان فنصل إىل
درجة اإلحسان ،من القرآن يبنى اإليمان.
كذا أخذنا وقتا كافياً يف مناقشة صفة من الصفات وهي (ال ريب فيه) نكتفي اليو هبذا ،إذا تيسر لنا غداً نأخذ صفة
أخرى ونناقشها ،واألمر أوسع من هذا ،من أن نناقش صفة يف جمرد نصف ساعة أو حىت ساعة ،لكن قصدي أن ننظر
للصفات وجنعلها أما أعيننا ونقول  :هذا الذي وصف به القرآن يجب أن يكون مستقراً في الوجدان.
يقول اهلل عز وجل ي
لك أن هذا القرآن بشرىُ ،هدى ،شفاء ،رمحة ،جيب أن يكون مستقر يف الوجدان هذه املشاعر ،وليس

جمرد كال نقوله بألسنتنا.

بداية الطريق أنك تفهمي نفس الصفة ،تفهميها فهم جيداً تفهمي كيف تصلي إىل أن توصلي نفسك لشعورك أنه شفاء.
كل صفة هلا طريقها ،مثالً لو أريد أقول القرآن شفاء ملا يف الصدور معناه سأضع يدي على قليب وأقول ماذا حيمل القلب
من أمراض؟ واهلل وصف يف القرآن ماذا حيمل القلب من أمراض ،من األمراض أو من البالءات اليت ابتلي هبا كل اخللق
(الشح) هذا بالء موجود يف نفوس اخللق كلهم ،مث املؤمن ماذا يفعل يف نفسه؟ يعاجله ،واملنافق يرتكه ينمو ،والكافر ال يُسأل
عنه ،القرآن فيه شفاء هلذه الصفة ،فأنت تسمع يف القرآن مدح املنفقني ،تسمع يف القرآن ماذا يفعل اهلل للمنفقني ،تسمع يف
ُ
القرآن نسبة النعم إليه وأنك ستنفق مما أعطاك اهلل عز وجل ،تسمع يف القرآن ذ ألهل الشح وتسمع هذا بتكرار ،وكيف
أن اهلل عز وجل يستقرضك قرضاً حسناً ،وكيف ميدحك إذا أنفقت ،وكيف تكون من املتقني ،إذا جعلت آيات القرآن أما
عينيك وصببتها على قلبك صباً متتابعاً وأنت تقرأ وتقول يف نفسك هذا وصف من أنفق ،هذا ثواب من أنفق ،هذا جزاء
من أنفق ،وهذا مكان من أنفق ،هذا ذ من كان شحيحاً ،هذا عطية اهلل ملن أنفق ،إذا قلت لنفسك هذا وكررت وكلما
ختمت ناقشت نفسك هبذه الصفات ،البد أن يكون هذا شفاء هلذا املرض.
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القرآن شفاء من كل مرض شفاء من كل داء ،شفاء ملا يف الصدور .داء مثل داء الكرب تقرأ يف سورة األعراف ما يعاجله ،لو
قرأت بوضوح وجعلت سورة األعراف أما عينيك وتأملتها وكررهتا وقرأت قصص األنبياء وأقوامهم وكيف ردوا على أقوامهم..
سرتى عالجاً للكرب يف األعراف ،كما أنك ترى عالجاً للهوى يف األعراف ألن الكرب سببه اتباع اهلوى ،إىل أن جتد يف
األعراف ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ 1فتجدي أن السورة كلها تدور حول معاجلة ي
الكرب الذي
سببه اهلوى ،وإذا كررت وكررت على نفسك كان شفاء ،لكن أنت بأي عني تنظر إىل القرآن؟ هل تراه شفاء؟ إذا كنت تنظر
إليه على أنه شفاء ستجده شفاءً ،أما إذا مل تفهم معىن شفاء ،وهذا األمر غري متبني يف ذهنك وال تعرف ما هي األمراض،
فسيمر عليك الداء ومير عليك العالج والدواء واألمر ليس على بالك.

املوضوع واسع لكن يف كل موطن تسمعني فيها عن وسواس الشيطان وسوسته وكيف أمر اهلل عز وجل بالتوكل وكيف هنانا
عن االستسال له ستجدينها يف القرآن وسيكون العالج حمصور يف أربع مخس خطوات موجودة يف القرآن.
األحزان اليت تُصيب اإلنسان تسمع يف القرآن عنها ،االكتئاب الضيق تسمع يف القرآن عنها وتسمع عن املخارج ،لكن حنن
تعودنا على أننا الز نسمع كال طويل على موضوع ،لكن كلمة أو مجلة ال تأيت لنا بالنتيجة هذه هي املشكلة.
على كل حال املقصود أن هذه الصفات من تتبعها سيجدها موجوده يف القرآن ،ما املطلوب منا؟ تعظيم القرآن إذا عظمناه
معناه نعتقد أنه عظيم ،كيف تعتقدين أنه عظيم؟ امجعي كل وصف ُوصف به القرآن واجعليه يف وجدانك ،هكذا تصلني إىل

تعظيم القرآن ،رمحة شفاء هدى الريب فيه ،إىل آخر ما تسمعون يف أوصافه العظيمة .لكن األمر حيتاج إىل اجتهاد ،األمر
ليس مطالعة وليس جرائد تقرؤوهنا ،ليس كال تقرؤوه وتتصورون ،يعين يف اجلرائد تقرئني عمود كامل وال ترجني منه
بكلمتني! القرآن تقرأينه حرفاً حرفاً ،فتجدين وراءه املعاين والعطايا اليت يهبها اهلل عز وجل لقلوب اخللق ما وراءه ،لكن احملرو
من ُحر االنتفاع بالقرآن ،شقي نعوذ باهلل من الشقاء.

[ 1األعراف]171 ،175:
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إذًا أول خطوة للوصول لإلحسان مع القرآن  :تعظيم القرآن.
َّ ي
يب يم ْن ثََاليِثيائَة  -كان يعلمهم
وسى ْاألَ ْش َع ير َّ
ومما يدل على أن التعظيم طريق :أ ََّن أَبَا ُم َ
ين قَ َرءُوا الْ ُق ْرآ َن َوُه ْم قَ ير ٌ
ي َمجَ َع الذ َ
ال" :إي َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن َكائي ٌن لَ ُك ْم ذُ ْخًراَ ،وَكائي ٌن َعلَْي ُك ْم يوْزًرا ،فَاتَّبي ُعوا الْ ُق ْرآ َن َوَال يَتَّبي ْع ُك ْم ،فَيإنَّهُ َم ين
القرآن -فَ َعظَّ َم الْ ُق ْرآ َن –أوالًَ -وقَ َ
اتَّبَ َع الْ ُق ْرآ َن َهبَ َط بييه َعلَى يريَ ي
اجلَن يَّةَ ،وَم ين اتَّبَ َعهُ الْ ُق ْرآ ُن ُز َّج ييف قَ َفاهُ ،فَ َق َذفَهُ ييف النَّا ير".1
اض ْ
يعين أنت اآلن مع القرآن يف واحد من حالتني :أما أن تعظمه وتكون تابع له يهبط بك على رياض اجلنة ،أو جتلس للقرآن
وزرا ،فماذا يفعل باإلنسان؟ يزجه يف قفاه ،يكون وراءه فيقذفه يف النار والعياذ
لكن ال يكون يف قلبك تعظيمه فيكون عليك ً

باهلل.

مرة أخرى :أول خطوة يف التعامل مع القرآن لنصل إىل درجة اإلحسان أن تعظمه ،ما الطريق لتعظيمه؟
تتبع أوصاف القرآن يف القرآن واجعلها يف وجدانك ،افهمها فهماً صحيحاً وعايشها (شفاء ،هدى ،رمحة)  ،الطريق واضح
حيتاج فقط إىل جهد.

نأيت إىل اخلطوة الثانية -وهي طويلة:-
الخطوة الثانية  :اسلك منهج من سلف؛ تكن خير خلف
مطلوب منا يف كل طاعة وعبادة أن نأيت بشرطني مها اإلخالص واملتابعة.
اإلخالص نسأل اهلل أن حنققه بتعظيم القرآن ،بقي علينا املتابعة ،مبعىن أن تعاملك مع القرآن حفظك له قراءتك له ليس كما
اتفق! يعين أي أمر سنؤسسه يف مدرسة حتفيظ يف مجاعة املسجد يف البيت الذي حيفظ ،الطريقة اليت تتبعها يف حفظ القرآن
جيب أن تكون موافقة ملا كان عليه السلف ،على أقل تقدير ال تكن خمالفاً ملا عليه السلف ،ألن عندك وسائل تستخدميها
خمتلفة عن وسائلهم لكن يف هناية األمر ستجدي األمر واحد.

 1ابن كثري ،مقدمة تفسري القرآن العظيم
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يعين مثالً السلف كانوا يهتمون بسماع القرآن لكن كيف كانوا يسمعون القرآن ؟ على شيخهم ،أنت اآلن تستطيعني أن
تسمعي القرآن بالوسائل ،فأنت يف النهاية جتدي أن نفس املنهج جيب أن أسري عليه لكن الفرق يف أدوات تطبيق املنهج،
هذا الكال معناه أن كل أطروحه تطرح أو كل فكرة تطرح يف مدارس التحفيظ ال تستقبلوها بالنهم وبدون تفكري.
الطريق للتعامل مع القرآن جيب أن يكون على منهج من سلف؛ ألن حفظ القرآن عبادة والعبادة كما اتفقنا هلا شرطني:
اإلخالص واملتابعة ،فأنت عليك أن تلص بعمل قلبك وعليك أن تتابع مبن سلف ،فلما تأيت موضة فكرة أطروحة حلفظ
القرآن عليك أن تفحصها فحصاً جيداً هل هذه فيها أي فكرة تالف ما كان عليه السلف؟ بنوا مبىن لكي حنفظ ،هذا ال
خيالف ما عليه السلف ما له عالقة ،حنن لنا عالقة بالطريقة ،عندنا فصول حتمل مخسة طالب عشرين طالب ،عدد أكرب
عدد أقل هذا ما له عالقة ،هذه كلها بتعبري اليو امسه فنيات للوصول إىل احلفظ ،لكن حنن نقصد الطريقة أصالً.
يعين فرق كبري بني أين أعمل مدارس وأبين مباين وأفتح فصول ،وبني أن أقول للناس تعالوا احفظوا القرآن يف شهر أو يف يف
ثالثة شهور! فرق شاسع ،فاملباين من الوسائل ،أما احلفظ يف شهر أو ثالثة شهور هل تالف ملا كان عليه السلف وما أمر
اهلل به؟ نعم؛ ألن اهلل عز وجل قال لنبيه ال تعجل بالقرآن! فكيف أنا أسيس سياسة ضد ما أمر به نبيه وضد ما كان عليه
السلف وضد ما كان مذكور عن ابن عمر! ملا يذكر عن عمر أنه حفظ سورة البقرة يف ِثانية سنوات وابنه حفظ سورة البقرة
يف تسع سنوات وقيل يف عشر ،آيت أنا أحفظ القرآن كله يف ثالثة أشهر؟! أكيد أن الفارق كالفارق بيننا وبني ابن عمر يف
النتيجة .إ ًذا األطروحات تلز أن أكون سائرة على منهج السلف  ،فنحن بقدر ما نستطيع اآلن سنناقش منهج السلف
وكيف كانوا.
وسأعيد عليكم مرة أخرى أنه عندما نتفق على برنامج اإلحسان -أعيد عليكم مراراً وتكراراً -يف أثناء الربنامج سأقول أوالً
وثانياً وثالثاً ،لكن بعدما تتمكنوا من الطريقة وتفهمومها وتعرفون موافقتها ملنهج السلف وتعرفون الطريق الذي تسريوا فيه
سيسقط أوالً وثانياً وثالثاً ،مث ستكون عملية تلقائية ،ألننا خنشى أن تتحول الربامج املطروحة حول منهج السلف إىل بدعة
حتجزنا عن منهج السلف! املقصود فقط ترتيب األفكار ،نريد أن نرجع كما كنا ،سيكون هناك عوائق ألننا تعودنا يف مدارس
التحفيظ أن نفعل ونفعل ونفعل ،فلكي خنرج من هذا الذي تعودناه الز نقول افعل وافعل وافعل ،ابتداءً ،ملا تتمرن تسقط
هذه ،فعندما نطرح هذه الطريقة على املعلمات يقولون يف احلصة األوىل ماذا أفعل ،يف احلصة الثانية ماذا أفعل ،يف احلصة

الثالثة ماذا أقول؟ مث ملا تتضح األهداف قم بالطريقة اليت تناسبك للوصول للأهداف ،نتعاون بالطريقة كيف نصل إليها،
لكن يف هناية األمر جتد أن األهداف هي اليت بني عينيك ومطلوب منك أن تنفذها.
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منهج السلف مع القرآن:
(أ) السلف خلصت نيتهم.
وهذا يردنا على أول األمر ،يعين مرة أخرى ملا تريد أن تتابع السلف قصتك يف قلبك ،عليك أن تكون خملصاً يف حفظ
القرآن.
عن سه يل ب ين سعد َّ ي ي
ال :خرج علَي نَا رس ُ ي
ئ –جمتمعني يقرتؤون–،
صلَّى اهللُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم يَ ْوًما َوَْحن ُن نَ ْق َيرت ُ
َ ْ َْ ْ َْ
ول اللَّه َ
الساعدي قَ َ َ َ َ َ ْ َ ُ

ال (( :الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ ،وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الْأَبْيَضُ وَفِيكُمْ الْأَسْوَدُ  -هذا دليل على اختالفهم الذي يشري
فَ َق َ
إىل اختالف ألسنتهم هذا هو املهم ،-اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلَا يُتَأَجَّلُهُ)).1
يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ املقصود من جهة احلروف ،لكن من جهة القلب يتعجلون أجره وال يتأجلونه.

قال صاحب عون املعبود(" :وسي يجيء أَقْ وا ي يقيمونَه) أَي يصليحو َن أَلْ َفاظَه وَكليماتييه وي تَ َكلَّ ُفو َن ييف مراعاةي َخمَا يريج يه و ي
ص َفاتييه
َُ َ
ُ َ َ ََ
َ ََ ُ َ ٌ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ُ
َ
ي
السمع ية والْمب ي
ي
يي
ُّهَرةي".
َي يُبَاليغُو َن ييف َع َم يل الْ يقَراءَةي َك َم َ
اهاة َوالش ْ
َج يل الريَاء َو ُّ ْ َ َ ُ َ َ
ال الْ ُمبَالَغَة أل ْ
( َك َما يُ َقا ُ الْق ْد ُح أو السهم) أ ْ
فأول أمر جيب أن نتفق عليه ألنفسنا وليمن ندرس :أن مثل هذه األمراض جيب أن ترج من قلبك أنت كمعلم ومن قلبك
أنت كطالب ،املشكلة أول ما جنتمع يف احللقة كل تفكريي أنا بالنسبة للناس ،سواء كنت أنا معلم أو كنت طالب مع
زمالئي ،أنا بالنسبة لزمالئي ،أنا بالنسبة ملعلمي ،أو املعلم بالنسبة لطالبه ،فإذا ما استطعت أن توجد قلبا خملصاً بعيداً عن
الرياء والسمعة ،تَبيعك القرآن فكان وزر وليس أجر! أمر خطري .وهذا يذكرنا باحلديث املشهور أن أول ثالثة تسعر هبم النار

قارئ حافظ القرآن.
ب ْاألَج ير ييف الْع ْقَب ،بل ي ؤثيرو َن الْع ي
اجلَةَ َعلَى ْاآل يجلَ ية َويَتَأ َّ
َي ثَ َوابَهُ ييف ُّ
َكلُو َن َوَال
الدنْيَا ( َوَال يَتَأ َّ
َجلُونَهُ) بيطَلَ ي ْ
ُ َ َ ْ ُْ ُ َ
(يَتَ َع َّجلُونَهُ) أ ْ
يَتَ َوَّكلُو َن" .2يتأكلون كما ذكرنا أمس معناها جعلوا القرآن طريقهم للشهرة للعلو لرفع مستواهم عند الناس ..إىل آخره.
احل يد ي
ص ييف الْعم يل والتَّ َف ُّك ير ييف مع ياين الْ ُقر ي
ص ييف َع َجائي ي
يث َحتَري ا ْحلي ْسبَ ية َو ْي
آن َوالْغَ ْو ي
اإل ْخ َال ي
ب أ َْم يرهي".
قَ َ
ال الط ي ُّ
ََ
ييبَ " :وييف َْ
ْ
ََ َ
1
َع َج يم َّي يم َن ال يْقَراءَةي /األلباين :صحيح]
ئ ْاألُم َّي َو ْاأل ْ
[أبو داودَ /ما ُْجي يز ُ
 2عون املعبود
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يعين ال تتعجل إمنا تفكر يف معاين القرآن ،وحتري احلسبة ما املقصود هبا؟ يعين احتسب األجر على اهلل وأنت تقرأ القرآن
وحتفظه.

(ب) السلف كان غرضهم األعظم من التعامل مع القرآن هو زيادة اإليمان ،فكان أثره عليهم هو زيادته.
ما غرضك وأنت تقرأ القرآن؟ الغرض األول أنا اقرأ القرآن أحتسب على اهلل األجر يف قراءيت للقرآن ،وأنا اقرأ القرآن وأنظر
إىل ألفاظه ومعانيه تركيزي على أن أصل إىل زيادة اإلميان.
ال ُح َذيْ َفةُ-رضي اهلل عنه" :-إينَّا قَ ْوٌ أُوتيينَا ْي
اإلميَا َن قَ ْب َل أَ ْن نُ ْؤتَى الْ ُق ْرآ َنَ ،وإينَّ ُك ْم قَ ْوٌ أُوتييتُ ُم الْ ُق ْرآ َن قَ ْب َل أَ ْن تؤتوا اإلميان".
قَ َ
هذا يف سياق مدح من سلف وذ من خلف ،كيف يؤتى اإليمان قبل أن يؤتى القرآن؟ -أمس اتفقنا على ذلك واليو
أعيده مرة أخرى -اإلميان اجململ.
ما هو اإلميان اجململ؟ سنتمثل حال النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الصحابة ،أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم وعلم الصحابة
رب عظيم صفاته صفات الكمال ،ملك كرمي ،يدبر األمر ،وامللك العظيم الكرمي له مالئكة وله عرش عليه استوى،
أن هلم ٌ
وامللك العظيم أرسل رسالً وأنزل كتباً ،وامللك العظيم ستلقونه البد ،فوصف هلم معاين اإلميان بصورة جمملة ،فوقرت يف

قلوهبم وصدقوا أن رهبم عظيم كامل الصفات ،ونظروا حوهلم فرأوا آثار كمال صفاته سبحانه وتعاىل ،بدأوا يقرؤون يف
موجودا.
القرآن ،تأيت اآليات تبين هذا األصل الذي كان
ً
ماذا سنفعل نحن مع أبناءنا ومن نربيهم؟ أوالً اإلميان ،نكلمهم عن اإلميان عن عظمة اهلل ،وهم حيفظون آية الكرسي وال
جيدون يف قلوهبم تعظيم هلل ،يقرؤون الفاحتة وال يفكرون يف (اهدنا الصراط املستقيم) ،حيفظون املعوذات جملرد التحصني دون
أن يكون يف قلبهم اعتقاد أن اهلل (رب الناس وملك الناس وإله الناس) فلذلك تأيت آيات القرآن ما تبين شيء موجود ،كأهنا
على ماء وليست على أرض صلبة صخرة .إذن أنت تقرأ القرآن من أجل أن تزداد اميانًا ،وهذا سيكون أهم شيء بالنسبة لنا
وحنن نناقش الطريقة.
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ي
صلَّى اللَّهُ َعلَْيهي َو َسلَّ َم غي ْل َمانًا َحَزا يوَرةً–يعين قريب سن البلوغ،-
و َع ْن ُجْن ُدب-رضي اهلل عنه -قَ َ
الُ " :كنَّا َعلَى َع ْهد النيَّيب َ
تَ َعلَّ ْمنَا ْي
اإلميَا َن قَ ْب َل أَ ْن نَتَ َعلَّ َم اْل ُق ْرآ َنُ ،مثَّ تَ َعلَّ ْمنَا اْل ُق ْرآ َن فَ ْازَد ْدنَا بييه إيميَانًا".1
هذا الذي نتأمله ونرجوه نتعلم القرآن فنزداد اميانًا.

ي
ي
ي
ضى :ﮋ ﮩ
َع ْن قَتَ َاد َة قَ َ
ضى اللَّهُ َعَّز َو َج َّل الَّذي قَ َ
صان  ،قَ َ
َح ٌد إيَّال قَا َ َعْنهُ ب يزيَ َادة أ َْو نُ ْق َ
س َه َذا الْ ُق ْرآ َن أ َ
الَ " :ملْ ُجيَال ْ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ."2
يعين مقصود قتادة أن اهلل قضى هذا األمر ،جتلس مع القرآن إما ترج بزيادة أو نقصان ،ما يف حل وسط ،دليله على ذلك
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ هذا الشق األول شفاء ورمحة سيزيدهم ،والشق الثاين ﮋﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ ما يف حل ثالث ،يعين يا جتلس مع القرآن وتقو عنه وقد زاد إميانك ،أو تقو عنه وقد نقص
إميانك.

(ج) السلف همهم الفهم وليس االستكثار من الحرف.
مسائل مرتبة على بعضها :أكثر ما يهمهم زيادة اإلميان ،ولكي يزيدوا إميانًا حيتاجون أن يفهموا ،فكان هم السلف الفهم
وليس االستكثار من احلرف.
فهذا ابن مسعود-رضي اهلل عنه-الذي قال فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ،فَلْيَقْرَأْهُ
3
ي
العمل
جياوزهن حىت يعرف
عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ)) خيربنا بذلك فيقول :كا َن الرجل منَّا إذا تعلَّم َع ْشر آيات مل ُ
ُ
معانيه َّن ،و َ
هبن.4
َّ
 1التفسري من سنن سعيد بن منصور
[ 2اإلسراء]82 :
[ 3ابن ماجه /فضل ابن مسعود /األلباين :صحيح]
 4الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن
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ال :قُ ْل ي
ال :أَفَ َع ْلتُ ُموَها؟ إي َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل لَ ْو
املفصل ييف َرْك َعة ،فَ َق َ
الر ْمحَ ين بْ ين نَافي يع بْ ين لَبييبة قَ َ
ت َّ
و َع ْن َعْب يد َّ
ت البْ ين ُع َمَر" :قَ َرأْ ُ
ُ
ي
ورة حظَّها من الركوع والسجود" .1ال تتعجل حىت يف تالوته ال تتعجل.
َشاءَ أَ ْن يُنَ زلَهُ مجُْلَةً َواح َد ًة فَ َع َل ،أ َْعطُوا ُك َّل ُس َ
يل يم ْن أَ ْن أَقْ َرأَ الْ ُق ْرآ َن كله يف ليلة".2
و َع ين ابْ ين َعبَّاس َر يض َي اللَّهُ َعْن ُه َما قَ َ
َح ُّ
ب إي ََّ
ال" :أل ْن أَقْ َرأَ الْبَ َقَرةَ ييف لَْي لَة أ َ
الَ :مَّرتَ ْ ي
ت يالبْ ين َعبَّاس :إيين َألَقْ رأُ الْ ُقرآ َن ييف لَْي لَة َمَّرةً ،أ َْو َمَّرتَ ْ ي
ال ابْ ُن
ني ،فَ َق َ
ال :فَأَ ْكثَ ُر ظَين أَنَّهُ قَ َ
ني ،قَ َ
و َع ْن أيَِب مجَْرة ،قَ َ
ال" :قُ ْل ُ
َ ْ
ي
يل يمن أ َْن أَصنَع ذلك ،فإن كنت َّ ي
ي
ي
ك ،وتُوعيه
َح ُّ
البد فَاع ًال ،فَاقْ َرأْ قَراءَةً تُ ْس يم ُع أُذُنَْي َ
ب إي ََّ ْ
َْ
ورةً َواح َدةً ،أ َ
َعبَّاسَ :ألَ ْن َال أَقْ َرأَ إَّال ُس َ
قلبك".3
لكي توزن نفسك ،وصل الناس أن يقرؤوا بدون أن حيركوا شفايفهم وهم ال يعلمون أن هذه القراءة ال أجر فيها! يعين هذه
قراءة ليست هي القراءة اليت تعترب قراءة ،القراءة جيب أن تكون فيها حركة الشفة ،لكن احلد الفاصل :اقرأ قراءة تسمع أذنيك
وتعيها قلبك ،فإذا فعلت فلن جتد نفسك تستطيع أن تقرأ املفصل يف ليلة وال تستطيع أن تقرأ القرآن يف ليلة ،إذا كنت تقرأ
هبذه الصورة قراءة تسمع أذنيك وتعيها قلبك.

عن عب يد اللَّ يه ب ين عمرو أ ََّن رس َ ي
ال(( :لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ)).4
صلَّى اهللُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم قَ َ
َ ْ َْ
ول اللَّه َ
ْ َْ
َُ

ال :قُ ْل ي
ي
الَ :ألَ ْن أَقْ َرأَ الْبَ َقَرَة ييف لَْي لَة
يع الْ يقَراءَةي إيين أَقْ َرأُ الْ ُق ْرآ َن ييف ثََالث ،قَ َ
َع ْن أيَِب مجََْرةَ الضُّبَعيي قَ َ
ُ
ت البْ ين َعبَّاس" :إين َس ير ُ
ول" .5واضح أن مههم ليس استكثار احلرف.
يل أَ ْن أَقْ َرأَ َك َما تَ ُق ُ
َح ُّ
ب إي ََّ
فَأَتَ َدبََّرَها َوأ َُرت لَ َها أ َ
من أجل أن يصلوا إىل الفهم والتدبر استعانوا بعدة أعمال:
 1السيوطي ،الدر املنثور

 2البيهقي ،شعب اإلميان
 3التفسري من سنن سعيد بن منصور
4
ب خيُْتَ ُم الْ ُقْرآ ُن /األلباين :صحيح]
[ابن ماجه /إقامة الصالة والسنة فيها /ييف َك ْم يُ ْستَ َح ُّ
 5اآلجري ،أخالق محلة القرآن
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 )1الترتيل
1ي
ي
قال اآلجري" :يَْنبَغيي لي َم ْن قَرأَ الْ ُق ْرآ َن أَ ْن يُرتل َك َما قَ َ َّ
يل ييف التَّ ْفس يري :تُبَ ي نُهُ
َ
ال اللهُ َعَّز َو َج َّل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ ق َ
ََ
ي
ي
ي
اىل:
ك؛ يألَنَّهُ قَ َرأَهُ َك َما أ ََمَر اللَّهُ َعَّز َو َج َّل ييف قَ ْولييه تَ َع َ
تَْبيينًاَ ،و ْاعلَ ْم أَنَّهُ إيذَا َرتَّلَهُ َوبَيَّ نَهُ انْتَ َف َع بيه َم ْن يَ ْس َم ُعهُ مْنهَُ ،وانْتَ َف َع ُه َو بي َذل َ
ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ :2أي َعلَى تُ َؤَدة.
ي
يل ييف التَّ ْف يس يري :تُبَ ي نُهُ تَْبيينًا :يعين الذي يسمعك ينتفع هو ،يفهم اآليات ،يفهم اخلطاب ،كأنك تقرأ قراءة تفسر فيها اآلية،
ق َ
يعين لو تقرأ قصة وفيها قال النيب صلى اهلل عليه وسلم وفيها قال القو  ،ال جتد نفسك تقرأ قراءة ما تعرف كال النيب صلى
اهلل عليه وسلم من كال القو  ،وأحيان كثرية تصل إىل آخر القصة ال تذكر أصالً من هو النيب الذي نقرأه يف بداية القصة.
إذن الرتتيل أمر معناه قراءة القرآن مبني ،قراءة كأنك تفسر فيها ما تقرأ .
أيضاً استعانوا على الفهم ب :
 )2التغني به.
ال رس ُ ي
صلَّى اهللُ َعلَْي يه
َع ْن أيَِب ُهَريْ َرَة َر يض َي اللَّهُ َعْنهُ ،أَنَّهُ َكا َن يَ ُق ُ
ول اللَّه َ
ول :قَ َ َ ُ

َو َسلَّ َم(( :لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ

يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ)) قَ َ ي
يد أ ْن َْجي َهَر بييه"
ب لهُ :يُير ُ
ال صاح ٌ

3

يتغىن بالقرآن فيه معنيني:
املعىن األول :يعين يصبح به غنياً ،يغتين بالقرآن ،فإذا كان هذا املعىن كما ذكر البخاري معناه أن الذي أصبح بالقرآن غنيًّا ال
يفكر يف أي كتاب غري القرآن ،غنياً بالقرآن استغن به يف كل باب ،وأصبح إذا كان يريد أن يرِب من القرآن رىب فقرأ لقمان
وتربيته البنه ،وإذا أراد أن حيل مشاكل زوجية قرأ يف القرآن يف سورة النساء ويف سورة الطالق ويف سورة التحرمي ما يصل به
إىل حل املشاكل الزوجية ،وإذا أراد أن يصلح النفوس إىل آخره  ..اغتىن بالقرآن ،هذا معىن "ليس منا من مل يتغن بالقرآن"
أو "مل يأذن اهلل لشيء ما أذن للنيب صلى اهلل عليه وسلم أن يتغن بالقرآن".
[ 1املزمل]4 :
[ 2اإلسراء]121 :
ي
ْف يهم أَنَّا أَنْزلْنَا علَي َ ي
" 3صحيح البخاري" (كتاب فضائل القرآن  /باب من َمل ي تَغَ َّن بيالْ ُقر ي
اب يُتْ لَى عَلَيْ يه ْم} .)5223 /
آنَ ،وقَ ْولُهُ تَ َع َ
َ َْ
ك الْكتَ َ
َْ َْ
اىل { :أََوَملْ يَك ْ
ْ
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املعىن الثاين  :جيهر به.
فالرتتيل تقرأ قراءة كأنك تفسر اآليات اليت تقرأها ،التغين وأنت تقرأ هذه القراءة جتهر هبا.
ي
ك ،وتُوعيه قلبك" ،تتغىن بالقرآن ترفع صوتك ،تقرأ بالرتتيل يعين
نرجع مرة أخرى لكال ابن عباس" :فَ ْاق َرأْ قَراءَ ًة تُ ْس يم ُع أُذُنَْي َ

يعي قلبك ما يقول ،وسيأتينا الكال عن التكرار إن شاءاهلل..
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