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 القرآن حفظاإلحسان في  كيف تحفظين سورة المرسالت

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض سلسلة تفاريغ  الفاضالت، إليكم ناأخوات

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة ونسأل اهلل أن ينفع هباومسحت هلنّ األستاذة بنشرها، األخوات لتفريغها، 

gdroos.blogspot.comhttp://tafare/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة  -

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)يف شبكة مسلمات قسم 

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

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :عناصر الدرسمن 

 .مراجعة املسائل اخلمسة 
 .خبطوات ما املسلك احلسن الذي أسلكه مع القرآن فأصل به إىل درجة اإلحسان؟: اإلجابة على سؤال  
 .، كيف؟ جبمع وصوفاته(اإلخالص) تعظيم القرآن أول خطوة 
 (.ال ريب فيه)أول صفة أنه ( مجع وصوفات القرآن من القرآن: )حل تكليف أمس 
 .أربعة أمور أعتقدها يف القرآن، وأربعة أمور أحذرها ي أصل إىل اليقني أنه ال ريب فيه؟ل لكماذا أفع 
 .واجبنا جتاه األبناء وتربيتهم وبناء عقيدهتم من القرآن 
 (.الشح، الكرب، األحزان)من وصوفات القرآن أنه شفاء، وذكر أمثلة لعالج القرآن ألمراض قلبية  
 .(املتابعة) سلوك منهج من سلف خطوةثاني  
 : السلف مع القرآنمنهج  

 .نيتهم خلصت السلف( أ)
 .زيادته هو عليهم أثره فكان اإلميان، زيادة هو القرآن مع التعامل من األعظم غرضهم كان السلف( ب)
 .احلرف من االستكثار وليس الفهم مههم السلف( ج)
 :أمور بعدة الفهم على استعانوا 

 الرتتيل .1
  .به التغين .2

 .. اللقاء القاد يف النقاط يقبا نكمل
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 القرآن حفظاإلحسان في  كيف تحفظين سورة المرسالت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 .يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهلل رب العاملني والصالة والسال  على س احلمد

 : خمسة مسائلأمس على تفقنا ا، وقد (اإلحسان في التعامل مع القرآن)نا الثاين يف هذا الربنامج وهو ؤ هذا هو لقا

مر وبذل كن من أركان اإلميان ومراعاة هذا األد أنه ر ااإلميان بالقرآن واعتق ،اإلميان بأن القرآن كال  اهلل :المسألة األولى
البد أن يطلب  ،ابتدائياً إميانًا واتفقنا أن املؤمن ال يكفيه أن يؤمن هبذا الركن بل بأركان اإلميان كلها  ،اجلهد يف زيادة اإلميان

 .لنفسه زيادة اإلميان

 .فقنا وناقشنا معىن أنه مهيمن على الكتبتاو  ،أن القرآن هو خامت هذه الكتب وهو املهيمن عليها :المسألة الثانية

بنا مع ملا أنزل القرآن كان مما أوحاه تعاىل لنبيه وألمته من بعده هذا اخلطاب املهم الذي يؤد   وجل   أن اهلل عز   :المسألة الثالثة

 .لقرآن منع العجلة يف التعامل مع ا :أول تقرير ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی ژ  :القرآن

 ،نهيإيضاحه وتبي 1ژىب  يب    جت  حت   ژ ،دهمسع مث اتلوه ورد  ايعين      ژ ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب ژ
 .ومن ذلك أتت السنة النبوية ،من العناية بالقرآن العناية بالتوضيح والبيانف

تت فيها الكال  عن التدبر خوطب هبا الكافرين أوإن كانت اآليات اليت  ،راملؤمنني بالتدب   وجل   أمر اهلل عز   :ابعةالمسألة الر 
 .ر القرآنواملنافقني، دليل على أن الكفر والنفاق سببه عد  تدب  

هله؟ أالقرآن كان من هل كل من قرأ  .أحوال الناس مع القرآن النيب صلى اهلل عليه وسلم بَ ني   أن :المسألة الخامسة

أُ الَّذِي الْمُؤْمِنِ مَثَلُ)) ،؟ احلديث الذي بدأنا بهمن أهله وال يكونلقرآن دليلك أن اإلنسان ممكن أن يقرأ اما  ،ال :اجلواب  يَقْرَ

هذا مؤمن يقرأ  ، ...((التَّمْرَةِ كَمَثَلِ الْقُرْآنَ يَقْرَأُ الَ الَّذِي الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ ،طَيِّبٌ وَرِحيُهَا طَيِّبٌ، طَعْمُهَا الْأُتْرُجَّةِ، كَمَثَلِ الْقُرْآنَ

                                                             
 [11-11:القيامة] 1
 .صحيح: قال األلباين( 214/ يفي َفْضلي َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه : بَاٌب " )ابن ماجهسنن " 2
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ته ءممكن حيصل قراءة القرآن من املنافق وجيتهد يف قرا همعىن ذلك أن ة،كالرحياناهلل  وصفه  ،أيضًا املنافق يقرأ القرآن ،القرآن
 .دالعب انقراءة القرآن ليست دلياًل على إميف ،وجيتهد يف حفظه وجيتهد يف العناية به

  ؟تنا للقرآن والتعامل معه يوصلنا إىل اإلميانءل من أجل أن نسري سرياً جيعل قراماذا نفع

أول األمر من أجل أن نصل إىل اخلروج من وصف النفاق والدخول يف وصف اإلميان علينا أن نتعامل مع القرآن معاملة من 
حرفاً  عى على األوامر والنواهي وحيزنه أنه ضي  تعد  ين ما حيزنه أنه القرآمعل م كال  اآلجري وكيف أن أمس   قرأنا وقد ،مهيعظ  

بكثرة الدرس، إال أن يعرف سه ما يهمه إال أن يُعرف يدر   بلوهذا كله من عالمات النفاق، يتعامل مع القرآن  !يف القرآن
 .هذا خطر عظيمو  ،باملكانة عند الناس

إمنا  ،ليست هذه الطريقة يف التعامل نقول! أتصل بالقرآن نالتحفيظ ول أدخل مدارس نل أنا لايق قدهل اهلجر هو الطريق؟ 
 .صف بصفات قلبية وسلوكية من أجل أن يصل أن يكون القرآن شهادة على اإلميانعليه أن يت  من يقرأ القرآن 

 

 ما المسلك الحسن الذي أسلكه مع القرآن فأصل به إلى درجة اإلحسان؟

 تعظيم القرآن:  الخطوة األولى

ر ما معىن ثقيل كما ذكر وفس   1ژ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ قال اهلل لنبيه وألمته من بعده، عظموا القرآن ،ةخطوة قلبي
أ له وما كان هبذا لوصف حقيق أن يتهي   ،أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي العظيمة معانيه اجلليلة أوصافه" :املفسرين

 .2"ما يشتمل عليهويرتل ويتفكر في

املطلوب منك أن لكن املهم األساس يف األمر  ،النقاش حوهلاإن شاءاهلل أ للقرآن سيأتينا وهذه النقطة اليت هي أن تتهي  
 .(تعظيم القرآن)

                                                             
 [5:املزمل] 1
 السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال  املنان 2
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  ٹ ژأن يقع يف قليب تعظيم القرآن  :املؤمنني وهم يتعاملون مع القرآن اأول خطوة أقو  هبا من أجل أن أسلك مسلكً  اإذً 

فيه أوصاف مبعرفة أوصافه، يعين القرآن ورد مه هذ القول العظيم علينا أن نعظ   ،ايعين قواًل عظيمً  ژ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ
 ماذا وجدمت ؟  .أوصاف للقرآن، وقد اتفقنا أمس أنكم جتمعون ما تيسر لكم من للقرآن

 ؟  إذن ما وصف القرآن  ژ  ڀ   ڀ  پپ  پپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژ نبدأ بسورة البقرة

 .هذا وصف للقرآن ،ال ريب فيه 
 .وصف للقرآنوأيضاً هدى للمتقني هذا  

، نطبقها بشيء من أنه حق   ،قدْ ما معىن الريب فيه ؟ وما معىن هدى للمتقني ؟ يعين تتعامل مع القرآن وأنت تعتقد أنه صي  
 ..التفصيل أكثر

 ىسى عليه السال  وهنا كال  عن عيسأخبار أتاك هنا قصة موسى وهنا قصة موسى وهنا قصة موسى هنا كال  عن عيك اأت
يقرأ وال  الذي، حقيقة بتفصيلها صلتأن هذه األحداث حالتصديق ماذا يكون يف قلبك؟ يكون يف قلبك  ،عليه السال 

  ،العلة عندي ،ستطعت أن جتمع بينهااهنا أخبار أتتك وأنت ما بسبب أن هنا أخبار أتتك و  !رمبا يشعر أهنا متناقضة يتدبر

عليك  ويستويل ،تكون النتيجة أن تنظر له بنظر الريب (الريب فيه)فإذا مل تعتمد  ،(ال ريب فيه)قرأ مل أعتمد أاملشكلة وأنا 
على قلوب  ييلق ،هبذه الطريقةر هبذا األم  من يتوىل  والشيطان يتوىل   !رج من اإلميانوالشك يف صحة القرآن تُ  ،الشيطان

فتكون النتيجة أن تقع يف  نوال يتعلمو  نفال يبحثو  ،عليهم املتشابه من القول يويلق ،يستقبل اخللق الشك ،اخللق الشك
 .يخرجون من الدين والعياذ باهللفقلوهبم شك 

تعتقدي أن أن مل تقومني به لكي تصلي ، الز  ع؟ هذه ليست كلمة تقولينهاي أصل إىل اليقني أنه ال ريب فيهماذا أفعل لك
 ماذا أفعل؟ .القرآن ال ريب فيه

 :ا الشكالقرآن ال ريب فيه ويدفع عننعتقد أربع خطوات توصلنا إلى أن 

 .تذكري أنفسنا الدائم أنه كال  اهلل :ىاألول الخطوة
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ال  (بسم اهلل الرمحن الرحيم)فقولك  ،رآنوقت دخول العبد على قراءة القباهلل ستعانة عبادة اال نصدق يفأن  :الثاني خطوةال
 .فيكون يف قلبك حقاً استعانة ،باجلنان اعتقادً اجيب أن يكون  ،يكفي أن يكون باللسان

 .من الشيطان الرجيمباهلل ستعاذة االيف عبادة صدق أن ن -ستعانةيسبق اال- :ثلثاالخطوة ال

يطلب  ،؟ يلز  ال حول وال قوة إال باهللفماذا يكون حال العبد ،التدبر رزق من عند اهلل اهذ ،تتدبريأن  :الرابعة الخطوة
 .من اهلل احلول والقوة

كفر،   ،ومن شك يف صحة القرآن ،والشيطان وسيلته على ابن آد  تشكيكه يف القرآن ،ريب فيه القرآن وصفه أنه ال اإذً 
يف أخبار ال يتصورهنا أو يف أخبار  ،يت يسمعوهنامثاًل يف األخبار ال ،عليهم الُشبه يلقيُ و  ،الشيطان حيتال على َبين آد 
 ضعفهم يف التدبر، ضعفهم يف ،ضعفهم يف العلملختالف بني هنا وهنا، ا هناكأن  نويشعرو يسمعوهنا هنا ويقرؤوهنا هنا 

 .اليقني

كن أمسع معاين لكن كيف أصل إىل التدبر؟ مم ،التدبر إمجااًل حيل املشكلة ،احلل؟ جمموعة عبادات أدخل هبا على القرآن
 ..مرنا هباعلينا بالعبادات اليت أُ ف ،اآليات وألن القلب مليء بالشك ال يصدق حىت هذه املعاين

 استعن ،ستعاذةعبد اهلل باالا ذستعا ،نفسك دائماً أنه كال  اهلل رفذك   ،مرنا هبا أن نعتقد أن هذا القرآن كال  اهللأول عبادة أُ 
نستعني به و لقراءة القرآن وأُمرنا هبا، نستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم  تني اليت نقوهلا مدخالً اعبد اهلل باالستعانة، وهي الكلم

مث من أجل أن يكون عندك القوة النفسية اليت هبا  .ستعانةة وعبادة االستعاذال هتمل عبادة اال. على القراءةسبحانه وتعاىل 
ال هي بقوتك أن تفهم وال جبهدك، أنت تقرأ كال   ،من اهلل القوةتطلب الحول و ستقبال معاين القرآن عليك أن اتصل إىل 

لكن عندما تستعني يفتح أبواب القلب للحق فينصرف عنك  ،ال تفهمو املفسر عشر مرات وما أعطاك اهلل عز وجل الفهم 
 .الشك

 

 :بنا الريبجل أن نحقق اليقين فال يقع في قلنحذرها من أ أمورأربع وهناك 

وسائل اإلعال  أو الكتب أو الصحبة )طرح عن طريق الوسائل أطروحات الشك اليت تُ  :-جداً  ةهمي موه- لىاألو  مراأل
كل   فماذا يفعلون لك ،بتلوا بصحبة يف قلوهبم شكاأشخاص  هناكيعين  ،من أخطر ما يكون على اإلنسان ه؛ هذ(الفاسدة
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هذا يأيت من بين  !(؟اذا قال اهلل يف آية كذا كذاوإن كان هذا حق فلم ،ما معىن كذا)يقرؤون ويقولون لك  ،؟ يشككوكيو 
هذا  نحنن ال حنتاج أواد  يفعلو  يو ال ،ما لفساد قلوهبم أو لسيطرة أحد عليهمإ !جلدتنا من أبنائنا من الناس الذين معنا

 ؛ نفسك حلظةال تثق يف ،بني يدي الناس الوسائل احلديثة اليت تُلقي عليهم الريب والشك ،بني يدي الناس الكتب ،الفعل
وهذا كال  معلو  بالتجربة  !ستولت على قلبكابعد شهر تكون  ،تقرأها تقول ما هذا الكال  الفاضي ،افةألن الُشبه خط  

  ،ني من عقيدهتمقعلى أهنم واث ،أبواب الشك على نفوسهم فتحهتم على ءهوا وبَعيدوا عن الطريق بسبب جراكثري تا  ،موجود
 .ال تفكر أبداً  وحات الشك متاماً،عليك أن تغلق أطر  ،كن حذراً 

 نها فيفتحو ءورا ن، فيثار الشباب وجيرو يف كثري من املقاطع الصوتية أو املقاطع املرئية فيه كلمات جتذب أو كلمات تثري
، أنتم متصورين اليو  (!اإلسال الدين ملاذا تركت ملاذا تركت )ووصل احلال أن نقرأ  !كلمة تفسد عليهم عقيدهتم  نيسمعو و 
يعين الشاب التافه يف قعر بيته يسجل تسجياًل يصل للعامل كله وهو يفسد  ،صبح األمر لنشر الباطل أيسر ما يكونأ

 .املسلمني

كانت من اضطالع خاص، ما يقع يف قلبك من صحبة أو   تسواء كان ،أطروحات الشك :هذا األمر األول الذي حنذره اإذً 
والنيب صلى اهلل عليه وسلم   ،ما وصفها؟ خطافة تفط قلبك وأنت ال تعلم ألن الُشبه ،متأكد من نفسك أنك ال تشكأنك 

 .اللهم ثبت قلوبنا على دينك 1((دِينِكَ عَلَى قَلْبِي ثَبِّتْ الْقُلُوبِ مُقَلِّبَ يَا)) :كان من سنته أنه كان يقول يدعو

  .لةالشكوك والظنون اليت يلقيها الشيطان يف النفس ويعززها باألد :الثاني األمر

القرآن بغري  ئنيفتؤثري أن تقر  ،ن هذا الذي يلقيهفيصبح عندك خوف م ،الشيطان يشكك يز يف القراءةرتكال ئنيأول ما تبدف
 .على الناس كلهم وهذه حيلته ،يلقي عليكي هذه الشبهو  !يه بتدبرأتدبر على أن تقر 

 ؟ لة من مراحل عالقيت بالقرآنماذا أفعل مع هذه املرح

 .وتعبدي اهلل يف كل موطن يأتيكي هذه احلال ،اهلل هبا هناك تي ستعاذة عبداال

 .وأصري على أن تفهميمع االستعاذة عرضي عن األفكار ا، حنذر أن نستسلم لوساوسهاألمر الثاين و 

                                                             
 .قال األلباين صحيح( 2212/ باب َما َجاَء َأنَّ اْلُقلُوَب بَ نْيَ َأْصبُ َعىي الرَّمْحَني / كتاب القدر " )سنن الرتمذي" 1
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 ،ال تتصوري أن الذي مرره عليك الشيطان ال جواب له ،طرد الشكن يف العلم لبيان وبه يُ إ تقويل لنفسك: لثواألمر الثا
ن قراءة م يبعد ما أنتهقويل لنفسك  ،اللعنيعنك يندحر  ،الشيطانمع إمنا بعد أن تقفي هذا املوقف احلاز  مع نفسك و 

وسأجد كال  للعلماء يبني حقيقة هذه اآليات ويطرد عين الوساوس والشيطان لكن ال  حبثهذه اآليات وفهمها سأ
 .تستسلمي

مثاًل له علم يف  ،يف اآليات على الناس وتقريرها حقائق، يأيت أحد له علم معنيطرح آرائي من التعامل، حذر ا :الثالثاألمر 
حقائق األعداد يف  ، له من رأيه أن هذه حقائقوهو يقرأ يف اآليات تبني   ،الرياضيات له علم يف الفلك له علم يف اجلغرافيا

لنفسه، فيعرض هذه احلقيقة على  يراهالذي كتشاف نتشى هو باال اوشعر أن هذه احلقائق مجيلة ومبهجة و  ،القرآن افرتضي
عليه  أو يرد   ،يظهر أن هذا الكال  ليس صحيحاً مث ألي سبب أو ألي حال  ،الناس ويتعامل معها على أهنا جزمًا حقيقة

 .فيحصل شك يف آيات اهلل ،م بهأو يأيت أحد يقول له هذا األمر ال تستطيع أن تسل   ،الناس

هذا  ! سورة التوبةمن  111انظري آية قالوا سبتمرب  11ملا حصلت أحداث  ،ا إياهاهخرتعو اخرتاعات اليت مثاًل من اال 
آن صحيح لكن أنه مجيل وأن القر  نيشعرو و  نالناس ينتشو  يف بدايته ،مع الزمن يأيت بالشك والريب جتاه القرآن ،كال  فاسد

جمرد نظرية ها ئها يف مبدئية تكون يف منشمثل أي أطروحه علم ،وتذهب ويظهر عكسهامع األيا  تضمحل هذه احلقائق 
 .سبب هذه املسألة التعامل ،بعد أيا  يفسدوها وينكروها فيحصل الشك يف القرآن ،عنق النصوص عليها نهبا ويلوو  نيأتو 

           ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ   ىئېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئژ :قال تعاىل

 ،وأنت مؤمن يكفيك شهادة اهلل :وصلنا إىل نتيجة اإذً  ،للكفار وهو ،على القرآنيعود أَنَّهُ الْحَقُّ ري يف مضال 1ژ  حئ  جئ

 .أما أهل الشكوك فاهلل عز وجل يريهم

فظ هبا القرآن وال يعتىن فيها بالتدبر فإهنا الطرق اليت حيُ  :اً اليو  خاصةوهي من األمور اليت حنذرها حذر شديد :الرابع األمر
يف كثري  نربو ستقامة جيُ ء من االيفالشباب الذين أهاليهم وأوضاعهم فيها ش  .اظ كثرياً دخول الشك إىل القلبتسبب للحف  

وفيها  !املصحف يوفيها أن يلق (أف)ا من األحيان على حفظ القرآن ويصبح حيفظه بطريقة ليس فيها تدبر وال تعظيم، فيه
مر يصبح بينه وبني القرآن فيها هذا كله حبيث أنه يف هناية األ ،وممكن يعرب بالتعبريات اليت ترج معه ،أن يقول لكي أنا أكره

                                                             
 [53: فصلت] 1
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خل عليه األمر بأنه يزول من قلبه تعظيم القرآن واليقني بأنه كال  اهلل ويصبح يتكلم على القرآن مبا يُد يوينته! عداء
 .الشيطان وجيعله يستويل على قلبه

نا ميلكون عقواًل ءواهم لكن كونوا على يقني أن أبنانرتك أوالدنا على ه أن حنن ال نريد ،علينا رعاية أمور يف مسألة احلفظ اإذً 
اليت وهبهم لوا قواهم ستعما ،مث اطلبوا منهم أن حيفظوا ،وأفهيموهم كال  اهلل ،فعاملوهم مبا يليق بعقوهلم ،ناضجة منذ صغرهم

 .احلفظ يف وةأعطاهم قحيث اهلل إياها، 

معرفة أن هناك من األبناء من يعاين : خر وهو آستقا  عند املعلمني واملعلمات واملربني واملربيات يستلز  أمرًا اهذا األمر إذا 
ي يف الوسط الذي يف األول الذي يف فأنت اآلن عندك أربعة من األبناء حفظوا ثالثة منهم والرابع الذ ،صعوبات يف التعلم

وفيه فرق  (حيفظأن قادر غري )لكن احلقيقة ممكن تكون  ،(ما هو راضي حيفظ)األخري ما هو راضي حيفظ، هذا تعبرينا حنن 
نكون أهنكنا  ،قدرة على احلفظ كالتعامل مع من أعطاه اهلل القدرة فلما نتعامل مع هذا الذي مل يعط !شاسع بني هذا وهذا 

 .اه وقلبنا مشاعره جتاه القرآن ورمبا أورثناه الشك يف القرآن فال يعظمه حق التعظيم فنكون حنن جنينا عليهقو 

هل   ،هل كل الناس كانوا حيفظون القرآن؟ العودوا إىل الزمن املاضي إىل زمن العلماء إىل زمن النهضة يف عصور اإلسال  لو ت
ليس كلنا عندنا قدرة حىت  ،اهلل خلقنا خمتلفني ،؟ اجلواب النويكتبو  ؤونقر علماء؟ هل كل الناس كانوا ي كل الناس كانوا

أحد يعتين هبم على أنه من  لكن الطالب الذين عندهم صعوبات تعلم ولذلك بيوتنا حتمل كثري من ال ،على القراءة والكتابة
يعين  !هلل هذا الولد من قدره؟ا تدرس يعين تدرس وليس هناك نظر أنه ماذا أعطى ،الواجب عليك يعين من الواجب عليك

لكن ملا يقع يف قلبه بغض للقرآن من  ،ما يف مشكلة يتعداها ةابة ال بأس يكره القراءة والكتابلو أتت على القراءة والكت
نا أريد أن ألكن أحد يقول لك أنا ما أردت التفاخر  ،حافظًا للقرآن ابنكمن أرادت أن تتفاخر به  !املسؤول عن ذلك؟

 .جرد حفظه للألفاظوليس مبجنيه بصحة معتقده  ؟أجنيه

فمجرد أن جنعلهم يتلون اآليات دون أن يفهمون  ،جيب أن نكون على حذر وحنن مربني من أن نوقع أوالدنا يف الشك 
 .يف خطر عظيم فنقعاملعاين 

  :جتاه أبناءناأمرين أمامنا 

 .هم كال  اهللميجيب أن نعتين بتفه .1
 .مقدراهتب أن نعتين .2
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س من يدر   !ژ   گ  گ  ک  ک     ک  ک  ڑ ژالطالب يف أول ابتدائي يدرس الرياضيات والعلو  وما يفهم  اآلن

على  ژ   گ  گ  ک  ک     ک  ک  ڑ ژظه بنها وهي حتف  أو أ   ماذا تقول ال ةممعل  سواء يل سورة مثل سورة الف

  گ  ک  ک     ک  ژقضييت يف السورة  أو !؟قضييت يف السورة الفيل ،ذا الرتكيز؟  غالب املعلمني على الفيلما

اهلل عليه وسلم يف حقه ملا حبست القصواء قال  حىت الفيل هذا قال النيب صلى ،بأصحابه بلليس الفيل و ؟ ژگ

 حَبَسَهَا وَلَكِنْ بِخُلُقٍ لَهَا ذَاكَ وَمَا الْقَصْوَاءُ خأَلَتِ مَا)) :لنيب صلى اهلل عليه وسلمت قال االصحابة عن القصواء أهنا خلأ

 .الفيل حبسه اهلل اإذً . 1((الْفِيلِ حَابِسُ

سم الرب هنا هذا دليل امث أتت ب ،الرب لعْ فأنا تركيزي على في  {ک  ک }يعين بقلبك  {ک  ڑ }اآلية تقول لك ف

أال يدل هذا  ؟أال يدل هذا على مكانة البيت ،ربك الذي رباك ورباهم انظر كيف فعل بأصحاب الفيل ،قريشعلى عنايته ب

     ک  ک  ڑ ژولذلك قيل لك   !أمور يف عقيدتك يف اهلل؟ ..أال يدل هذا على وعلى ؟على أن اهلل عز وجل حيفظ اخللق

ذه السورة من شخص هو س مثل هدرَّ فكيف تُ  ،ربك بأصحاب الفيليعين أنت مأمور أن ترى كيف فعل  ژک  ک
هو الذي يف قلبه أن اهلل  ومل يبي ! يف جعل كيدهم يف تضليل؟ومل يفكر ك !كيف فعل ربه بأصحاب الفيل؟  بنفسه مل يرَ 

اهلل عليه وسلم وهو  وهو كما أنه حفظ النيب صلى ،رهوهو سبحانه وتعاىل ويل األمر ومدب   ،يدفع كيد الكائدين وحيفظ عباده
 ..شرح بالتفصيلأوكال  كثري ليس موطن أن  .يتيم كاد هؤالء وهم العظماء بطري أبابيلال

مث خرج اجليل  ،لكن أنتم معي تتلمسون أن العيب فينا ،بنت عقيدة يف نفس االنَ ب َ  ،فظتاملقصود هذا منوذج لسورة إذا حُ 
ستواء، سوية متاماً ألن كل الذي خلرج لنا أبناء عقيدهتم تامة اال ء عم  عتنينا حبفظ جز لو اوإال فقط  !من ضعيف إىل أضعف

ظ أواخر سورة ف  حيُ ظ آية الكرسي و ف  حيُ و  ،يف جزء تبارك على أقصى حد   ،يف جزء عم   ةبنك موجودايف عقيدة  هقولتريدين 
وهو عنده  فظ  جزء عم  جعليه حيا ،ةالقرآن كله وليس عنده عقيدة صحيحفبدل ما حيفظ  ،عتقاد الصحيحله اال تم  قيالبقرة 

 .مبا حيفظ وجل   على احلفظ ينفعه اهلل عز   ةميلك ملك مل وإن ،على احلفظ نفعه هبا ةكلَ وهبه اهلل مَ  إن مث ،ةعقيدة صحيح

                                                             
 (.2732و 2731/ باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط / كتاب الشروط " )صحيح البخاري" 1
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جيزوا م أُ بارك هلم أهنم ختموا وأهنيُ ننا ملا نرى الواقع عند الكبار اجملتهدين الذين يذهبون يوميًا إىل مدرسة التحفيظ مث إمث 
برنامج املراجعة بالنسبة لكثريين يعترب برنامج حفظ كأنه من  ،تدخل برنامج مراجعةنقول نأيت بعد فرتة غالب احلفاظ  ،أحياناً 
ا فليس معقول كلن ،املشكلة اليت نعيشها نريد حنل ،هذه كلها وقائع ال نريد نغمض أعيننا عنها !؟أين ذهبت اجلهود !جديد

 .جمرد أن اجملتمع هذا وضعه ،ةسلسلة متصل نقو  بنفس اخلطأ يف

وكرمه أن تكون  همبن   وجل   نسأل اهلل عز   ،عقائدهم كيف تُبىن من القرآن، أخطر شيء، أهم شيء اآلن مشكلتنا مع األبناء 
فنصل إىل  انمي؟ نريد أن نبين اإلمع القرآنلكن بداية األمر الز  نفهم ملاذا نتعامل  ،صول هلذا األمرو لل ةهذه الطريقة وسيل

 .بنى اإليمانمن القرآن ي   ،درجة اإلحسان

ر لنا غدًا نأخذ صفة إذا تيس   ،نكتفي اليو  هبذا (ال ريب فيه)كذا أخذنا وقتا كافيًا يف مناقشة صفة من الصفات وهي 
ظر لكن قصدي أن نن ،أن نناقش صفة يف جمرد نصف ساعة أو حىت ساعة ، منواألمر أوسع من هذا ،أخرى ونناقشها

 .صف به القرآن يجب أن يكون مستقراً في الوجدانهذا الذي و  : للصفات وجنعلها أما  أعيننا ونقول 

جيب أن يكون مستقر يف الوجدان هذه املشاعر، وليس  ة،رمح، شفاء ،ُهدى ،يقول اهلل عز وجل لكي أن هذا القرآن بشرى 
 .جمرد كال  نقوله بألسنتنا

 .تفهميها فهم جيداً تفهمي كيف تصلي إىل أن توصلي نفسك لشعورك أنه شفاء ،صفةبداية الطريق أنك تفهمي نفس ال

مثاًل لو أريد أقول القرآن شفاء ملا يف الصدور معناه سأضع يدي على قليب وأقول ماذا حيمل القلب  ،كل صفة هلا طريقها
البالءات اليت ابتلي هبا كل اخللق أو من من األمراض  ،من أمراض؟ واهلل وصف يف القرآن ماذا حيمل القلب من أمراض

سأل والكافر ال يُ  ،واملنافق يرتكه ينمو ،؟ يعاجلهمث املؤمن ماذا يفعل يف نفسه ،هذا بالء موجود يف نفوس اخللق كلهم (الشح)
نفقني ،القرآن فيه شفاء هلذه الصفة ،عنه

ُ
تسمع يف  ،تسمع يف القرآن ماذا يفعل اهلل للمنفقني ،فأنت تسمع يف القرآن مدح امل

ألهل الشح وتسمع هذا بتكرار،  وكيف  تسمع يف القرآن ذ    ،وجل   القرآن نسبة النعم إليه وأنك ستنفق مما أعطاك اهلل عز  
وكيف تكون من املتقني، إذا جعلت آيات القرآن أما   ،كيف ميدحك إذا أنفقتو  ،يستقرضك قرضاً حسناً  وجل   أن اهلل عز  

هذا جزاء  ،نفقأهذا ثواب من  ،نفسك هذا وصف من أنفقيف نت تقرأ وتقول أمتتابعًا و  عينيك وصببتها على قلبك صباً 
هذا عطية اهلل ملن أنفق، إذا قلت لنفسك هذا وكررت وكلما  ،من كان شحيحاً  هذا ذ    ،وهذا مكان من أنفق ،من أنفق
 .البد أن يكون هذا شفاء هلذا املرض ،نفسك هبذه الصفاتناقشت ختمت 



 

 

 13 

 القرآن حفظاإلحسان في  كيف تحفظين سورة المرسالت

لو  ،داء مثل داء الكرب تقرأ يف سورة األعراف ما يعاجله. شفاء ملا يف الصدور ،اء من كل مرض شفاء من كل داءالقرآن شف
.. وا على أقوامهمكيف رد  وأقوامهم و قرأت بوضوح وجعلت سورة األعراف أما  عينيك وتأملتها وكررهتا وقرأت قصص األنبياء 

إىل أن جتد يف  ،اهلوىاتباع سببه للهوى يف األعراف ألن الكرب  الجاً كما أنك ترى ع  ،سرتى عالجًا للكرب يف األعراف

  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ ژ األعراف

فتجدي أن السورة كلها تدور حول معاجلة الكيرب الذي  1ژ ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ
هل تراه شفاء؟ إذا كنت تنظر  ؟لكن أنت بأي عني تنظر إىل القرآن ،سببه اهلوى، وإذا كررت وكررت على نفسك كان شفاء

هنك وال تعرف ما هي األمراض، متبني يف ذ غريمعىن شفاء، وهذا األمر فهم أما إذا مل ت ،إليه على أنه شفاء ستجده شفاءً 
 .سيمر عليك الداء ومير عليك العالج والدواء واألمر ليس على بالكف

بالتوكل وكيف هنانا  وجل   املوضوع واسع لكن يف كل موطن تسمعني فيها عن وسواس الشيطان وسوسته وكيف أمر اهلل عز  
 .يف القرآن ةج حمصور يف أربع مخس خطوات موجودسيكون العالو يف القرآن ا ستجدينهستسال  له عن اال

لكن حنن  ،كتئاب الضيق تسمع يف القرآن عنها وتسمع عن املخارجاال  ،األحزان اليت ُتصيب اإلنسان تسمع يف القرآن عنها
 .نتيجة هذه هي املشكلةلكن كلمة أو مجلة ال تأيت لنا بال ،تعودنا على أننا الز  نسمع كال  طويل على موضوع

 مناهوب منا؟ تعظيم القرآن إذا عظ  ما املطل ،على كل حال املقصود أن هذه الصفات من تتبعها سيجدها موجوده يف القرآن 
هكذا تصلني إىل  ،جعليه يف وجدانكاصف به القرآن و كيف تعتقدين أنه عظيم؟ امجعي كل وصف وُ   ،معناه نعتقد أنه عظيم

األمر  ،جتهادالكن األمر حيتاج إىل  .خر ما تسمعون يف أوصافه العظيمةآإىل  ،شفاء هدى الريب فيه رمحة ،تعظيم القرآن
منه  رجنيال تو عمود كامل  نيئتقر  ديف اجلرائيعين  ،ليس كال  تقرؤوه وتتصورون ،وهناوليس جرائد تقرؤ مطالعة  ليس

لكن احملرو   ،هءلقلوب اخللق ما ورا وجل   والعطايا اليت يهبها اهلل عز  ه املعاين ءفتجدين ورا ،القرآن تقرأينه حرفاً حرفاً  !بكلمتني
 .شقي نعوذ باهلل من الشقاء ،نتفاع بالقرآنمن ُحر  اال

 

 

                                                             
 [171، 175:األعراف] 1
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 .تعظيم القرآن: إًذا أول خطوة للوصول لإلحسان مع القرآن 

ْن َثاَلِثيياَئة  قَ َرُءوا اْلُقْرآَن َوهُ  َأنَّ أَبَا ُموَسى اأْلَْشَعرييَّ مَجََع الَّذيينَ  :على أن التعظيم طريق مما يدل  و  كان يعلمهم  - ْم َقرييٌب مي
َفإينَُّه َمني ، َفاتَّبيُعوا اْلُقْرآَن َواَل يَ تَّبيْعُكمْ ، وََكائيٌن َعَلْيُكْم ويْزرًا، إينَّ َهَذا اْلُقْرآَن َكائيٌن َلُكْم ُذْخرًا": َوَقالَ  -أوالً – فَ َعظََّم اْلُقْرآنَ  -القرآن

 .1"فَ َقَذَفُه يفي النَّاري ، َوَمني ات َّبَ َعُه اْلُقْرآُن زُجَّ يفي قَ َفاهُ ، َبَع اْلُقْرآَن َهَبَط بيهي َعَلى رييَاضي اجْلَنَّةي ات َّ 

أو جتلس للقرآن  ،تعظمه وتكون تابع له يهبط بك على رياض اجلنة أنأما  :يعين أنت اآلن مع القرآن يف واحد من حالتني
ه فيقذفه يف النار والعياذ ءيكون ورا ،؟ يزجه يف قفاهاإلنسانبفماذا يفعل  ،اعليك وزرً  لبك تعظيمه فيكون يكون يف قلكن ال

 .باهلل

 ؟ما الطريق لتعظيمه ،لنصل إىل درجة اإلحسان أن تعظمهيف التعامل مع القرآن أول خطوة : مرة أخرى

الطريق واضح  ، (رمحة ،هدى ،شفاء) وعايشهاصحيحًا  فهمها فهماً ا ،جعلها يف وجدانكاتتبع أوصاف القرآن يف القرآن و 
 .حيتاج فقط إىل جهد

 

 : -وهي طويلة-نأيت إىل اخلطوة الثانية 

 اسلك منهج من سلف؛ تكن خير خلف: الخطوة الثانية 

 .اإلخالص واملتابعة مهاشرطني أن نأيت ب ةنا يف كل طاعة وعبادمطلوب م

تك له ليس كما ءأن تعاملك مع القرآن حفظك له قرامبعىن  ،تابعةاملبقي علينا  ،أن حنققه بتعظيم القرآن اإلخالص نسأل اهلل
يف حفظ القرآن الطريقة اليت تتبعها  ،يعين أي أمر سنؤسسه يف مدرسة حتفيظ يف مجاعة املسجد يف البيت الذي حيفظ! اتفق

عندك وسائل تستخدميها ألن  ،قل تقدير ال تكن خمالفًا ملا عليه السلفعلى أ ،ملا كان عليه السلف ةجيب أن تكون موافق
 .يف هناية األمر ستجدي األمر واحدخمتلفة عن وسائلهم لكن 

                                                             
 ابن كثري، مقدمة تفسري القرآن العظيم 1
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أنت اآلن تستطيعني أن  ،يعين مثاًل السلف كانوا يهتمون بسماع القرآن لكن كيف كانوا يسمعون القرآن ؟ على شيخهم
 ،ت يف النهاية جتدي أن نفس املنهج جيب أن أسري عليه لكن الفرق يف أدوات تطبيق املنهجفأن ،تسمعي القرآن بالوسائل

 .بدون تفكريو هذا الكال  معناه أن كل أطروحه تطرح أو كل فكرة تطرح يف مدارس التحفيظ ال تستقبلوها بالنهم 

 :ألن حفظ القرآن عبادة والعبادة كما اتفقنا هلا شرطني ؛الطريق للتعامل مع القرآن جيب أن يكون على منهج من سلف
حلفظ  ةأطروح ةفلما تأيت موضة فكر  ،فأنت عليك أن تلص بعمل قلبك وعليك أن تتابع مبن سلف ،اإلخالص واملتابعة

 ذا اله ،لكي حنفظ بنوا مبىن ؟أي فكرة تالف ما كان عليه السلفالقرآن عليك أن تفحصها فحصًا جيدًا هل هذه فيها 
عدد أكرب  ،طالب عشرين طالب مخسةعندنا فصول حتمل  ،حنن لنا عالقة بالطريقة ة،خيالف ما عليه السلف ما له عالق

 .لكن حنن نقصد الطريقة أصالً  ،هذه كلها بتعبري اليو  امسه فنيات للوصول إىل احلفظ ،عدد أقل هذا ما له عالقة

أو يف يف يف شهر حفظوا القرآن اأن أقول للناس تعالوا  وبني ،فرق كبري بني أين أعمل مدارس وأبين مباين وأفتح فصوليعين 
كان عليه السلف وما أمر   الف ملاتهل فظ يف شهر أو ثالثة شهور احلأما  ،الوسائل مناملباين ف ،فرق شاسع !ثالثة شهور
س سياسة ضد ما أمر به نبيه وضد ما كان عليه فكيف أنا أسي  ! ن اهلل عز وجل قال لنبيه ال تعجل بالقرآنأل ؛اهلل به؟ نعم

سنوات وابنه حفظ سورة البقرة  ِثانيةعن عمر أنه حفظ سورة البقرة يف  ملا يذكر !عمرابن السلف وضد ما كان مذكور عن 
ننا وبني ابن عمر يف أكيد أن الفارق كالفارق بي!  ثالثة أشهر؟يف تسع سنوات وقيل يف عشر، آيت أنا أحفظ القرآن كله يف

اآلن سنناقش منهج السلف  بقدر ما نستطيع، فنحن على منهج السلف  ةر ائاألطروحات تلز  أن أكون س اإذً   .النتيجة
 .وكيف كانوا

يف أثناء الربنامج سأقول أوالً  -كراراً أعيد عليكم مرارًا وت-أنه عندما نتفق على برنامج اإلحسان وسأعيد عليكم مرة أخرى 
الطريق الذي تسريوا فيه  نموافقتها ملنهج السلف وتعرفو  نمن الطريقة وتفهمومها وتعرفو لكن بعدما تتمكنوا  ،وثانيًا وثالثاً 

بدعة إىل منهج السلف  حولالربامج املطروحة تحول أن تى ألننا خنش ،ستكون عملية تلقائيةمث  ،سيسقط أواًل وثانيًا وثالثاً 
يف مدارس عوائق ألننا تعودنا  هناكسيكون  ،كما كنانريد أن نرجع  ملقصود فقط ترتيب األفكار، ا! حتجزنا عن منهج السلف

تسقط تتمرن ملا  ،تداءً ابفعل، افعل و افعل و انقول الز  فلكي خنرج من هذا الذي تعودناه ، أن نفعل ونفعل ونفعلالتحفيظ 
يف احلصة يف احلصة الثانية ماذا أفعل،  ،يف احلصة األوىل ماذا أفعل ونعلى املعلمات يقولالطريقة نطرح هذه عندما ف ،هذه

 ،كيف نصل إليهابالطريقة  نتعاون ، لأهدافل للوصولبالطريقة اليت تناسبك  قمملا تتضح األهداف  مث ؟الثالثة ماذا أقول
 .لكن يف هناية األمر جتد أن األهداف هي اليت بني عينيك ومطلوب منك أن تنفذها
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 :ف مع القرآنمنهج السل

 .السلف خلصت نيتهم( أ)

عليك أن تكون خملصًا يف حفظ  ،تتابع السلف قصتك يف قلبكأن يعين مرة أخرى ملا تريد  ،وهذا يردنا على أول األمر
 .القرآن

َنا َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ْوًما : َعْن َسْهلي ْبني َسْعد  السَّاعيديي  َقالَ  ، –نو ؤ جمتمعني يقرت – َوحَنُْن نَ ْقرَتيئُ َخرََج َعَلي ْ

هذا دليل على اختالفهم الذي يشري  - الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الْأَبْيَضُ وَفِيكُمْ الْأَسْوَدُ)) :فَ َقالَ 

 .1((أَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلَا يُتَأَجَّلُهُاقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَ، -لسنتهم هذا هو املهمأإىل اختالف 

 .لكن من جهة القلب يتعجلون أجره وال يتأجلونه ،من جهة احلروفاملقصود يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ 

يُء أَقْ َواٌ  يُقييُمونَهُ )": قال صاحب عون املعبود َفاتيهي  َأيْ ( َوَسَيجي هي َوصي ُيْصليُحوَن أَْلَفاَظُه وََكليَماتيهي َويَ َتَكلَُّفوَن يفي ُمرَاَعاةي خَمَاريجي
ْهرَ ( أو السهم يُ َقاُ  اْلقيْدحُ  َكَما) ْمَعةي َواْلُمَباَهاةي َوالشُّ َْجلي الر يَاءي َوالسُّ  ."ةي َأْي يُ َباليُغوَن يفي َعَملي اْلقيرَاَءةي َكَماَل اْلُمَباَلَغةي ألي

من قلبك أنت كمعلم ومن قلبك  ثل هذه األمراض جيب أن ترجأن م :سدر  نجيب أن نتفق عليه ألنفسنا وليمن فأول أمر 
سواء كنت أنا معلم أو كنت طالب مع  ،كل تفكريي أنا بالنسبة للناس  ةلقاحلاملشكلة أول ما جنتمع يف  ،أنت كطالب

فإذا ما استطعت أن توجد قلبا خملصًا بعيدًا عن  ،أو املعلم بالنسبة لطالبه ،ملعلميبالنسبة لزمالئي، أنا بالنسبة نا أ ،زمالئي
ن أول ثالثة تسعر هبم النار رنا باحلديث املشهور أوهذا يذك    .أمر خطري! تَبيعك القرآن فكان وزر وليس أجر ة،معالرياء والس

 .حافظ القرآن ئقار 

ُلونَهُ )نْ َيا َأْي ثَ َوابَُه يفي الدُّ ( يَ تَ َعجَُّلونَهُ ) َلةي َويَ َتَأكَُّلوَن َوال ( َواَل يَ َتَأجَّ َلَة َعَلى اآْلجي بيطََلبي اأْلَْجري يفي اْلُعْقََب، َبْل يُ ْؤثيُروَن اْلَعاجي
 . خرهآإىل  ..يتأكلون كما ذكرنا أمس معناها جعلوا القرآن طريقهم للشهرة للعلو لرفع مستواهم عند الناس  .2"يَ تَ وَكَُّلونَ 

ُّ قَ   ."ائيبي أَْمريهي َويفي احلَْدييثي حَتَر ي احلْيْسَبةي َواإْليْخاَلصي يفي اْلَعَملي َوالت ََّفكُّري يفي َمَعايني اْلُقْرآني َواْلَغْوصي يفي َعجَ ": اَل الط ييبي

                                                             
نَ / أبو داود] 1  [صحيح: األلباين/ اْلقيرَاَءةي  َما جُيْزيُئ اأْلُم يَّ َواأْلَْعَجمييَّ مي
 عون املعبود 2
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نت تقرأ القرآن أ و احتسب األجر على اهلليعين ؟ هباوحتري احلسبة ما املقصود  ،إمنا تفكر يف معاين القرآن ليعين ال تتعج 
 .وحتفظه

 

 .عليهم هو زيادته ه، فكان أثر اإليمان زيادة هو القرآن مع التعامل من األعظم غرضهم كان السلف (ب)

نظر أوأنا اقرأ القرآن و  ،يت للقرآنءراحتسب على اهلل األجر يف قأأنا اقرأ القرآن  الغرض األولنت تقرأ القرآن؟ أما غرضك و 
 .ىل زيادة اإلميانإإىل ألفاظه ومعانيه تركيزي على أن أصل 

ميَاَن قَ ْبَل أَْن نُ ْؤَتى اْلُقْرآَن، َوإينَُّكْم قَ ْوٌ  أُوتييُتُم اْلُقْرآَن قَ ْبَل أَْن تؤتو " :-رضي اهلل عنه-َقاَل ُحَذيْ َفةُ   ."ا اإلميانإينَّا قَ ْوٌ  أُوتييَنا اإْلي

أمس اتفقنا على ذلك واليو  -؟ يمان قبل أن يؤتى القرآنكيف يؤتى اإل  ،من خلف سياق مدح من سلف وذ    هذا يف 
 .اإلميان اجململ -أعيده مرة أخرى

لصحابة ا وعل متى النيب صلى اهلل عليه وسلم أ ،ل حال النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الصحابةما هو اإلميان اجململ؟ سنتمث  
 ،ر األمر، وامللك العظيم الكرمي له مالئكة وله عرش عليه استوىيدب  صفات الكمال، ملك كرمي، م رٌب عظيم صفاته هلأن 

فوقرت يف  ،فوصف هلم معاين اإلميان بصورة جمملة ،وامللك العظيم ستلقونه البد ،وامللك العظيم أرسل رساًل وأنزل كتباً 
يف  نبدأوا يقرؤو  ،آثار  كمال صفاته سبحانه وتعاىلونظروا حوهلم فرأوا  ،قلوهبم وصدقوا أن رهبم عظيم كامل الصفات

 .ااألصل الذي كان موجودً هذا تأيت اآليات تبين  ،القرآن

حيفظون آية الكرسي وال  وهم ،عظمة اهللعن نكلمهم عن اإلميان  ،أواًل اإلميان ؟هممن ن ربيو نا ءماذا سنفعل نحن مع أبنا
حيفظون املعوذات جملرد التحصني دون  ،(اهدنا الصراط املستقيم)يقرؤون الفاحتة وال يفكرون يف  ،جيدون يف قلوهبم تعظيم هلل
كأهنا   ،ء موجوديلذلك تأيت آيات القرآن ما تبين شف (له الناسإرب الناس وملك الناس و )ن اهلل أأن يكون يف قلبهم اعتقاد 

ء بالنسبة لنا يوهذا سيكون أهم ش ،اد اميانً ادن تز نت تقرأ القرآن من أجل أأ إذن .على ماء وليست على أرض صلبة صخرة
 .وحنن نناقش الطريقة
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، -يعين قريب سن البلوغ–ُكنَّا َعَلى َعْهدي النَّيبي  َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم غيْلَمانًا َحزَاويرَةً " :َقالَ  -رضي اهلل عنه-َعْن ُجْنُدب  و 
 .1"ميَاَن قَ ْبَل أَْن نَ تَ َعلََّم اْلُقْرآَن، مثَّ تَ َعلَّْمَنا اْلُقْرآَن َفاْزَدْدنَا بيهي إيميَانًاتَ َعلَّْمَنا اإْلي 

  .اهذا الذي نتأمله ونرجوه نتعلم القرآن فنزداد اميانً 

 

   ہ ژ: َقَضى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَّذيي َقَضى، نُ ْقَصان   ملَْ جُيَاليْس َهَذا اْلُقْرآَن َأَحٌد إيالَّ َقاَ  َعْنُه بيزييَاَدة  َأوْ ": َعْن قَ َتاَدَة قَالَ 

 ."2ژ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ

دليله على ذلك  ،ما يف حل وسط ،ما ترج بزيادة أو نقصانإجتلس مع القرآن  ،يعين مقصود قتادة أن اهلل قضى هذا األمر 

  ے  ھژوالشق الثاين شفاء ورمحة سيزيدهم، هذا الشق األول   ژھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀژ

وقد نقص   عنه و تق أو ،إميانك دزاوقد   عنه و تقو ما يف حل ثالث، يعين يا جتلس مع القرآن  ژ  ۓ    ۓ  ے
 .إميانك

 

 .فحر ستكثار من الالسلف همهم الفهم وليس اال (ج)

فكان هم السلف الفهم  ،يفهمواأن  نحيتاجو  اولكي يزيدوا إميانً  ،زيادة اإلميان كثر ما يهمهمأ :مسائل مرتبة على بعضها
 .وليس االستكثار من احلرف

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ )): الذي قال فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم-رضي اهلل عنه-ابن مسعود فهذا

كاَن الرجل مينَّا إذا تعلَّم َعْشر آيات  مل جياوزُهن  حىت يعرف معانيُهنَّ، والعمَل : فيقول خيربنا بذلك 3((عَبْدٍعَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ 
 .4هبنَّ 

                                                             
 التفسري من سنن سعيد بن منصور 1
 [82: اإلسراء] 2
 [صحيح: األلباين/ فضل ابن مسعود/ ابن ماجه] 3
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ْبني ُعَمرَ : َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني نَافيعي ْبني لَبييبة قَالَ و  َها؟ إينَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلْو أَفَ َعْلُتُمو : قَ رَْأُت املفصَّل يفي رَْكَعة ، فَ َقالَ ": قُ ْلُت الي
َدًة فَ َعَل، أَْعُطوا ُكلَّ ُسورَة  حظَّها من الركوع والسجود  .ال تتعجل حىت يف تالوته ال تتعجل .1"َشاَء أَْن يُ نَ ز َلُه مُجَْلًة َواحي

 
ُهَما قَالَ و  َي اللَُّه َعن ْ رَأَ اْلبَ َقرََة يفي ": َعني اْبني َعبَّاس  َرضي رَأَ اْلُقْرآَن كله يف ليلةألْن أَق ْ ْن أَْن أَق ْ َلة  َأَحبُّ إييَلَّ مي  .2"لَي ْ
 
ْبني َعبَّاس  ": َعْن َأِبي مَجْرة، قَالَ و  َلة  َمرًَّة، َأْو َمرَّتَ نْيي، َقالَ : قُ ْلُت الي رَأُ اْلُقْرآَن يفي لَي ْ ُن َمرَّتَ نْيي، فَ َقاَل ابْ : َفَأْكثَ ُر َظين  أَنَُّه َقالَ : إيين  أَلَق ْ

رَْأ قيرَ : َعبَّاس   ْن َأْن َأْصَنَع ذلك، فإن كنت البدَّ َفاعياًل، َفاق ْ َدًة، َأَحبُّ إييَلَّ مي رَأَ إيالَّ ُسورًَة َواحي ُع أُُذنَ ْيَك، وُتوعيه أَلَْن اَل أَق ْ اَءًة ُتْسمي
 .3"قلبك

يعين هذه  !هذه القراءة ال أجر فيهابدون أن حيركوا شفايفهم وهم ال يعلمون أن  االناس أن يقرؤو  صلو  ،لكي توزن نفسك
ذنيك أاقرأ قراءة تسمع  :احلد الفاصللكن  ة،اءة جيب أن تكون فيها حركة الشفالقر  ،تعترب قراءة يست هي القراءة اليتقراءة ل

كنت تقرأ إذا   ،ن تقرأ القرآن يف ليلةل يف ليلة وال تستطيع أص  نفسك تستطيع أن تقرأ املففإذا فعلت فلن جتد  ،وتعيها قلبك
 . عيها قلبكأذنيك وت سمعهبذه الصورة قراءة ت

 

 .4((لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ)): َعْن َعْبدي اللَّهي ْبني َعْمر و أَنَّ َرُسوَل اللَّهي َصلَّى اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ 

 

ْبني َعبَّاس  : َقالَ  رََة الضَُّبعيي  َعْن َأِبي مجَْ  رَُأ اْلُقْرآَن يفي َثاَلث  ": قُ ْلُت الي َلة  : َقالَ ، إيين  َسرييُع اْلقيرَاَءةي إيين  أَق ْ رََأ اْلبَ َقرََة يفي لَي ْ أَلَْن أَق ْ
رَأَ َكَما تَ ُقولُ   .مههم ليس استكثار احلرف واضح أن  .5"َفأََتَدب ََّرَها َوأُرَت  َلَها َأَحبُّ إييَلَّ أَْن أَق ْ

 

 :استعانوا بعدة أعمالر من أجل أن يصلوا إىل الفهم والتدب  
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 الترتيل (1

ريي قييَل يفي الت َّ  1ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ :ا َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ يَ ْنَبغيي ليَمْن قَ رََأ اْلُقْرآَن أَْن يُ رَت َل َكمَ ": قال اآلجري تُ بَ ي  ُنهُ : ْفسي
ْنهُ  بَ ي ََّنُه انْ تَ َفعَ َواْعَلْم أَنَُّه إيَذا رَت ََّلُه وَ ، تَ ْبيييًنا َنَُّه قَ رَأَُه َكَما أََمَر اللَُّه َعزَّ  ،بيهي َمْن َيْسَمُعُه مي  :َوَجلَّ يفي قَ ْوليهي تَ َعاىَل  َوانْ تَ َفَع ُهَو بيَذليَك؛ ألي

 .َعَلى تُ َؤَدة  أي  :2ژ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ ژ
ريي قييَل يفي الت َّ   ،ر فيها اآليةكأنك تقرأ قراءة تفس    ،يفهم اخلطاب ،يفهم اآليات ،يعين الذي يسمعك ينتفع هو :تُ بَ ي  ُنُه تَ ْبيييًنا: ْفسي

ال جتد نفسك تقرأ قراءة ما تعرف كال  النيب صلى  ،يعين لو تقرأ قصة وفيها قال النيب صلى اهلل عليه وسلم وفيها قال القو 
 .نقرأه يف بداية القصة يالذ قصة ال تذكر أصاًل من هو النيبخر الآاهلل عليه وسلم من كال  القو ، وأحيان كثرية تصل إىل 

 .ر فيها ما تقرأ ، قراءة كأنك تفس  قراءة القرآن مبني  أمر معناه إذن الرتتيل 

 :ب  ستعانوا على الفهماأيضاً 

 .التغني به( 2

َي ال لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ )): قَاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلَّمَ : لَُّه َعْنُه، أَنَُّه َكاَن يَ ُقولُ َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة َرضي

ٌب لهُ  ((يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ  3 "يُرييُد أْن جَيَْهَر بيهي : َقاَل صاحي

 :نيفيه معني بالقرآن يتغىن

ال غنيًّا فإذا كان هذا املعىن كما ذكر البخاري معناه أن الذي أصبح بالقرآن  ،يغتين بالقرآن ،يعين يصبح به غنياً : األولاملعىن 
كان يريد أن يرِب من القرآن رىب فقرأ لقمان صبح إذا  أو  ،غنيًا بالقرآن استغن به يف كل باب ،يفكر يف أي كتاب غري القرآن

ما يصل به  سورة النساء ويف سورة الطالق ويف سورة التحرميالقرآن يف شاكل زوجية قرأ يف م أراد أن حيل  وتربيته البنه، وإذا 
 "ليس منا من مل يتغن بالقرآن"هذا معىن اغتىن بالقرآن، .. خره آوإذا أراد أن يصلح النفوس إىل  ،ةيإىل حل املشاكل الزوج

 ."غن بالقرآنلنيب صلى اهلل عليه وسلم أن يتل ما أذنء يشلمل يأذن اهلل "أو 

                                                             
 [4: املزمل] 1
 [121: اإلسراء] 2
، َوقَ ْولُُه تَ َعاىَل / كتاب فضائل القرآن " )صحيح البخاري" 3 َلى َعلَْيهيمْ أَ }: باب َمْن ملَْ يَ تَ َغنَّ بياْلُقْرآني  (.5223/ { وملَْ َيْكفيهيْم أَنَّا أَنْ َزْلَنا َعلَْيَك اْلكيتَاَب يُ ت ْ
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  .جيهر به: ين املعىن الثا

 .وأنت تقرأ هذه القراءة جتهر هبا التغين ،ر اآليات اليت تقرأهانك تفس  أالرتتيل تقرأ قراءة كف

ُع أُُذنَ ْيَك، وُتوعيه قلبك" :نرجع مرة أخرى لكال  ابن عباس رَْأ قيرَاَءًة ُتْسمي  يعين لتقرأ بالرتتي ،ترفع صوتك  بالقرآنتتغىن ،"فَاق ْ
 ..إن شاءاهلل سيأتينا الكال  عن التكرارو ، ليعي قلبك ما يقو 

 


