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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

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

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

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

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

لكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد ا -

 ..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 ما سبق 
 :أمور بعدة الفهم على استعان السلف: إكمال النقاط 

 الرتتيل .1
 التغين به .2
 وحدهتم السورة .3
 تكرار القراءة  .4
 الليل قيام .5
 واالستماع السماع .6
 واملالحظة والتفكر النظر .7

 (املراجعة -احلفظ  –الدراسة  –ة ئيالته) القرآن مع التعامل مراحل 
 (.[يف اللقاء القادم] التفسريية القراءة   املالحظة،  ومساعها، السورة قراءة تكرار)  خطوات ثالثة على التهيئة مرحلة تعتمد 
 (السورة نفس ، األلفاظ ، املوضوعات)  أمور ثالثة على املالحظة يف تركيزي 
 ..الضحى سورة مثال 
 .والنواهي واألوامر األحكام األوصاف، القصص، األمثال، ، الستة األركان: أمهها: املوضوعات 
 .والغريبة واملكررة، املتشاهبة،: األلفاظ 
 .واالنتقاالت اآليات ترابط وخامتتها، مطلعها امسها،: السورة نفس 
 ..الشمس سورة مثال 
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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

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

تفقنا أول ما اوقد  ،(اإلحسان يف التعامل مع القرآن)جتماعنا حول هذا املوضوع املهم وهو موضوع اهذا هو لقاؤنا الثالث يف 
 ،أن نصل إلى درجة اإلحسان في عبادة اهللمن هذا املوضوع وهو اإلحسان يف التعامل مع القرآن  مقصودناجتمعنا أن ا
 .طريق اإلحسان زيادة اإلميان ،زيادة اإلميان هإلحسان يف عبادة اهلل طريقوا

يعين  ،اإلسالم اإلميان اإلحسان وهذه املراتب الثالثة تامة التداخل: يعين تعريف من حديث جربيل أن هناك ثالثة مراتب للدين
 .إذا كان معه أصل اإلحسان وهو اإلخالصوال يقبل له عمل إال  ،ال يكون اإلنسان مسلم إال إذا كان معه أصل اإلميان

أقل درجة : مبعىن ،أصبحت هذه املراتب الثالثة متداخلةف ،كل مسلم البد أن يكون معه أصل اإلميان وأصل اإلحسان  اإذ  
يؤمن إمجاال  أن اهلل له مالئكة خلقهم وأوصافهم أوصاف  ،بكمال صفات اهلل م من جهة اإلميان أن يؤمن إمجاال  للمسل
هذه العقيدة أن  ،كل مسلم جيب أن تكون هذه أصل عقيدته  ،يؤمن أننا سنلقى اهلل ،يؤمن أنه أرسل رسال  أنزل كتبا   ،الالكم

بالطاعات على الوجه اإلمجايل   تنمو  تنمو وتزيدال أوتنمو  ،خر والقدر خريه وشرهتؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل
 .ن  تريد أن تؤمن باهلل يعين تريد أن تصصد  باألخبار ال ي وردت عن اهللأل ،لكن يف األصل بتدبر القرآن

علي  تكررت فكلما  ،أنت تريد أن تسمع أخبارا  عن اهلل مث ماذا تفعل جتاه هذه األخبار  تصدقها وتشعر هبا شعورا يقينيا   اإذ  
 .وصلت إىل درجة اليقني يف مشاعرك ،األخبار

هل ميكن أن يصل  ،القرآن برنامج مقصوده أوال  أن تصل إىل درجة اإلحسان يف عبادة اهللاإلحسان يف التعامل مع  اإذ  
فكأن   ،ألن اإلحسان أن تعبد اهلل كأن  تراه ،دون أن مير على زيادة اإلميان  الاإلنسان إىل درجة اإلحسان يف عبادة اهلل 

 .يعين كأن  تراه بقلب  ،تراه هذه الزم تأيت من جهة اإلميان

تعبد اهلل   ا أنالرؤية القلبية، إذ    ةالرؤية القلبي أوترى الرؤية البصرية   ١: الفيل چ   گ  گ  ک  ک     ک  ک  ڑ چ
 .هلل ويقين  باألخبار ال ي تسمعهامن أين تأتي   من معرفت  با ،كأن  تراه رؤية قلبية



 

 

 
5 

 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

تى باإلميان  من تدبر آمن أين  ،ة اإلحسان إال إذا مررت باإلميانميكن أن تصل إىل درج أنت تقف تريد اإلحسان وال اإذ  
يعين تصل إىل درجة  ا، تزداد إميان  "زددنا إميانااتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن فلما تعلمنا القرآن "ولذل   ،القرآن

 .اإلحسان

  ٻ چ  ملاذا ،ن نكون حمسنني يف عبادة اهللها أالغاية ال ي نعيش من أجلها ونقضي أعمارنا لكي نصل إلي: زيادة توضيح

 ؛تقضي وقت  تعمل خطة لنفس  تريد أن تصل أن تصبح حمسنا    ء تقضى وقت يففي أي ش ، چ ٻ  ٻ  ٻ

ألن     تستطيع،طيعتستطيع أن تصل أو ال تست ا،حددت اهلدف اآلن تريد أن تكون حمسن اإذ   ،ألن احملسن له احلسىن وزيادة
 .كتسباملإال النبوة هي الشيء الوحيد غري  ،كل أوصاف وردت يف القرآن ألهل اإلميان والتقوى مكتسبة

  اإلحسان من أجل أن فك   ،لكي تصل إىل درجة اإلحسانخطة لنفس   ط  خص جزاك اهلل خريا، تريد أن تكون من احملسنني 
تعبد اهلل كأن   ،أن تعبد لكن ليس أي عبادة :تجمع بني أمرينها أنت س ،راهاإلحسان أن تعبد اهلل كأن  ت ،تصل إىل ذل 

 .ل  طريق ملعرفة اهلل إال كتاب اهلل ما ،الزم تعرف اهلل  (كأن  تراه)من أين تأيت مبثل هذا  ،ترى اهلل

سن  .إلحسان يف عبادة الرمحنليف تعاملنا مع القرآن لنصل  هبذا نصل إىل أننا نريد أن ُنص

 إلى اإلحسان في عبادة الرحمن ل  ص  ت  ل  ، في قراءة القرآن  نأحس  

 :وذكرنا مخس مسائل ،ةب أن التعامل مع القرآن هذا عبادتفقنا على اجلواا  خرتاعاال يلهل يف التعامل مع القرآن يصح 

  .أن هذا القرآن اإلميان به من أركان اإلميان -1

  .ال ي سبقتأننا نعتقد أن هذا القرآن مهيمن على الكتب  -2

اهلل   ء حتفظينه يدل على أن اهلل أنزل معه بيانه وفهمهيعندك ش ،نزل القرآن أنزل معه بيانه وفهمهأأننا نعتقد أن اهلل ملا  -3

على يقني  إذ ا  چ   حت  جت    يب  ىب  مب     خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی چ عز وجل خياطب نبيه فيقول له

 .وبيانه يف سنة النيب وبيانه يف لغة العرب وبيانه فيما توارثناه من كالم السلف هذا كله البيان ،أن هذا القرآن نزل ومعه البيان

                                                             
 [26: يونس ] 1
 [11-17:القيامة] 2
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  .ر القرآنمرنا بتدب  ونعتقد أننا أص  -4

تينا للحديث أمؤمن ومنافق؛ ولو : أنا باحلديث األول نقول صنفنيونعتقد أيضا  أن املتعاملني مع القرآن كم صنف  لو بد -5
هذه  ،إمنا حسن التعامل مع القرآن هو دليل اإلميان ،ليس قراءة القرآن دليل اإلميان اإذ   .مؤمن ومنافق وفاجر: الثاين نقول ثالثة

 .  ...((الْأُتْرُجَّةِ كَمَثَلِ الْقُرْآنَ يَقْرَأُ الَّذِي ؤْمِنِالْمُ مَثَلُ)) والدليل ،نقطة غاية يف األمهية هي النقطة اخلامسة يف املقدمةال

وال  ،تفقنا أن التعامل مع القرآن سيكون عبادة ليس على رأييانتهينا من هذه اخلمسة مسائل ال ي كانت مبثابة املقدمة اعندما 
مدارس التحفيظ أو يف اخللوات ال ي فيها حفظ ولذل  اتفقنا أن الربامج ال ي تطرح يف  ،تعامل مع القرآنقرتاحات ألاأقرتح 

خر على أقل تقدير ال ختالف آوافق السلف أو بتعبري  ،القرآن جيب أن تعرض على منهج السلف مث تقرر يف منهج مقبول
 .السلف

  پ  پ  پ  پ چ تت منطوقة باحلرفأمن األمور الواضحة جدا  ال ي : -والزلت أكرر نفس املثل- وضربنا مثال

أي برنامج يطرح حلفظ القرآن  اإذ   ،دليل على منع العجلة (ال تعجل) 2چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ
 مسألة إذ ا ،عليه السلف مشىاملنهج القرآين الرباين الذي  والسبب  أنه خالف ،مرفوض  فيه عجلة ماذا سيكون بالنسبة ل 
حىت دور العبادة ال ي تفتح أبواهبا للناس ليس كل من حسنت  ،إمنا دين وعبادة ،نائة تتصل بآراالتعامل مع القرآن ليست مسأل

كم مريد للخري كان بسبب مشروعه   ،كم مريد للخري ينفر الناس عن طريق اهلل "كم مريد للخري ال يبلغه" ،نيته صلح عمله
نكم تشعرون وبوقائع وأحوال الناس هذه حاهلم كما أوهذا أمر ال حيتاج أن نبحث فيه أكيد  القرآين دخل الرياء ألهل القرآن،

كثر اهلل هبم القبور وأخلى منهم الدور،  فهم أكرب كربا  من صاحب السرير على ": وقالذكر حسن البصري ملا دعى عليهم 
ما  ،تى يعطيه ما دخل القرآن إىل قلبهأاه و له وتلق  تقب  ن ملا حفظ القرآن و ألما السبب   ."سريره ومن صاحب املنرب على منربه

ركة احلإمنا كل  ،ء حيرك الفؤاديوال أي ش ،نكسار وال تعلق باهلل وال معرفة لهاوال  القرآن بآثاره ال ذل   فلم يأت   ،جتاوز حنجرته

تدخل هؤالء يف مثل  3چ   ڑ  ژ چ فلما تقرأ قوله تعاىل ،للتفاخر والتكاثر ةدفينتج من هذا برامج متعد   ،يف اللسان
 !القرآن وجيمعون رواياته ويبذلون اجلهد يف األخري من أجل التكاثر فظونهنم كثريا ما حيأل ،هذا

                                                             
 .صحيح: قال األلباين( 214/ يف  َفْضل  َمْن تَ َعل َم اْلقصْرآَن َوَعل َمهص : ٌب بَا" )سنن ابن ماجه" 1
 [114: طه ] 2
 [1: التكاثر ] 3
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جهود برامج و  يوجدمادام  ،دليل على ندرهتم وقلتهم ،"من الكربيت األمحر أعز  "  ماذا قال حسن البصري عن أولئ  القوم 
ليست  هرة الكاثرة ويفهم اخللق أنكثهذا الكربيت األمحر كأنه هو ال هذه اجلهود والربامج توصلنا أن يصبح نريد أن جنعل

 .وهو آثر القرآن على قلب  ،نكسار وذل بني يدي اهللاالقضية تكاثر إمنا القضية 

وهذا يومنا الثالث  ،(القرآن فظحاإلحسان يف )مث نطرح الربنامج الذي مسيناه  ،س منهج السلف ما استطعناتفقنا أن نتلم  ا
 .وهذا التذكري الثالث بنفس الكالم األول

مث ملا تفهم ماذا جيب علي  أن تعامل به  ، فيها أوال  ثانيا  ثالثا  هي ال يفرتة التدريب  ب على الربامج سيكون فقط نتدر  ا نأيتمل
يس يث أنه يف هناية األمر ال يكون أي طريقة عبارة عن بدعة أقوسيصبح أمرا  تلقائيا  حب ،القرآن سيسقط عن  أوال  وثانيا  وثالثا  

ملا تأيت   !بط هو التحزبضهذا بال ،على طريق ي أرفض  متشيعلى طريق ي أقبل  وإذا مل  مشيتعليها الناس، أقول أنت إذا 
ا سرت على طريق ي يصبح وإذا أنت م ،كل دار أو معهد خيرتع لنفسه طريقه ويقول ترى ما أقبل إال ما هو سائر على طريق ي

هذا التحزب خطري ألن هذا معناه أن كل واحد فينا سيصنع لنفسه منهجا  ال يوافق منهج السلف، وهذا  .أنت ما حفظت
 ،ختلفوا تفرقوااكم كرر يف القرآن أن اهلل بعد ما آتاهم العلم   ،ختلفنا، وهذا تفسري هذه اآلياتامعناه أن بعد ما أوتينا العلم 

 منهج ال يوافق منهج السلف، لكن تصور لو أنا هنا وقوم يف أرض املغرب وُنن وهم ندرس على منهج السلف يل :والسبب
والذي أعرفه وهو ال يعرفه فأعلمه فأقبل وهو يقبل مين وأنا أقبل  ،ما اعتين به هو يعتين به  ماذا سيكون ،واجتمعنا يف احلج

م والسلف حزب اهلل الذي يضع أمام عينيه النيب صلى اهلل عليه وسل ،اهللإمنا يصبح املسلمني حزب  ،منه فال حيصل التحزب
تدخل بينهم  ةبني مدارس حتفيظ أو معاهد متقاربولذل  التحزبات تدخل بني الناس وأحيانا  حىت ، الصاحل ويسري من ورائهم

ن جنتمع على منهج أيعا  جيب التحزبات والتنافسات واملنافسة غري الشرعية بسبب عدم مالحظة هذا األمر وهو أننا مج
من القرآن،  وأنا وأنت هنتم أن نتعلم  هفإذا اجتمعنا ال ميكن أن نفرت  ألن أنا وأنت هنتم أن نتعلم أمساء اهلل وصفات ،السلف

من وأنا وأنت هنتم أن نكون مطابقني لألوصاف ال ي وردت يف القرآن مشتاقني جلنة اهلل وخائفني  ،صفات املؤمنني من القرآن
تقف  ،تقف هناأن أريد من  فأنا  ،إال ملا تأيت التحززات الشخصية يفرقنا،ء يما يف ش  ما الذي يفرقنا والدين واحد ،النار
كانت هذه جند القوم  ما  أول السلف إىلراجع هذا الكالم ن ملاو  ،ال ترد كذا ،أريد من  تقول هذه الكلمة هبذه الطريقة ،هنا

ديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج على اصحابة وكان يقرأ فيهم األمحر واألسود، هذا دليل وقد قرأنا أمس احل ،حالتهم
 .ختالف ألسنتهم ومع ذل  كلهم كانوا يقرؤون القرآن وجيتمعون عليهاعلى 
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ماذا نريد لتعامل مع القرآن أن نفتش عن عقائدنا لفهذا كله جيعلنا نكون حريصني قبل أن ندخل يف أي برنامج حلفظ القرآن 
 .وماذا نعتقد يف هذا القرآن

ما املسل  الصحيح يف التعامل مع القرآن لكي أكون من أهل اإلميان وأنا اقرأ القرآن وأبتعد عن  افكان سؤالنا قبل أمس إذ  
 : نيتاجلواب أن نسري يف خطوتني رئيسي    أهل النفا 

 . نعظم القرآن :الخطوة األولى 

 .وهذه عبارة عن عقيدتنا

 اوأجر اليوم الذي يفعل مثل م ،م القرآن يف قلب  من أجل أن تكون مثل  مثل من سلفعظ  : تقويل ألحد أن ن تريدي اآل
فكم هو أجٌر  ،فعل من سلف ويأيت عليه زمن الفتنة فيكون ممن عبد أجره أجر مخسني من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم

الزمن الذي يقضي  ،فهذا هو الزمن 1((عبادة يف اهلرج كهجرة إيل)): وسلم قال والنيب صلى اهلل عليهغافلني عنه عزيز والناس 

فيه الناس يتتبعون األخبار ويتكلمون ويهرجون خيرجون يف اهلرج الذي هرج الناس به هو يقتطعه من هذا اهلرج ويعبد اهلل 
نتفع يف هذا األمر اهلل عليه وسلم قائده فمن جعل النيب صلى ا ،وينتظر أن يكون مع النيب صلى اهلل عليه وسلم هاجر إليه

نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا ممن  .اهلل والعناية به يف زمن الفتنة عتصام بكتابيف هذا الوقت، وال يوجد مثل اال خصوصا  
ن ممن سل مه كو ين يف وقت الفتنة مع املفتونني إمنا يك ومل ،ربيع قلبه ونور صدره وجالء حزنه ومههالكرمي عتصم وكان القرآن ا
 .نسأل اهلل عز وجل أن يسل منا مجيعا  من الفنت ُنن واملسلمني ،اهلل

   املقصد اآلن يأيت أحد يقول ل  أنا أريد أن أعظم القرآن دليين على طريق

 .اللسانال على  ،جعل هذه األوصاف يف الوجداناتتبع أوصاف القرآن يف القرآن و   كيف تعظمه  ،م القرآنعظ  

 .واجعلها في الوجدان ال على اللسان ، ن ، بتتّبع أوصاف القرآنعّظم القرآ

                                                             
 ( . 7588/ باب َفْضل  اْلع َباَدة  ِف  اهْلَرْج  / كتاب الفنت وأشراط الساعة " ) صحيح مسلم" 1



 

 

 
1 
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يلقيه علي  الشيطان  فإذا فعلت هذا معناه  ش    فع أي  أين جهدك من أجل أن تد 1 چ پ  پپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

 .من أوصاف القرآنخر ما تسمع آنور شفاء رمحة إىل  چ  ڀ   ڀ چ . أن  حقا  تعظم القرآن

على  ،هذه النقطة اتفقنا عليها ،هبذا تكون قد عظمت القرآن ،تعيشها وجتعلها يف وجدان و هذه األوصاف  تفهمدورك أن  
أخذنا  ،(شفاء) نا أيضا  علىر مر  ،(الريب فيه)أمس يكفي منوذج  ،خرناؤ لكن أظن أن هذا سي أخرى اليوم أن نأخذ نقطةأن 

 .سأل اهلل عز وجل أن يشرح صدورنا مجيعا  أ ،أن تشقوا طريقكم تستطيعون منوذجني وأنتم

 

 .سلك منهج من سلف تكن خير من سلفا :ثانيةالخطوة ال

سل  منهج من أكون طريق ي وأنا أسري  تكيف لتتعلم أن تقرأه،  دخلت  ،اآلن بعد ما عظمت ومجعت صفاته دخلت لتحفظه
 .همءعنهم وأسري ورامن آثار ا وعلى ما ورد نظر للسلف الصاحل وأضع عيين على ما فعلو أ ،سلف

بعت امللزمة ال ي فيها املادة جتدوهنا ر اهلل وطص لكن إن شاء اهلل إذا يس  من أجل التطبيق، اآلن خالل النقاش سنختصر النقوالت 
 .وفيها أدلة أكثرأكثر توسعا  

خترج لكي حتفظ عندك جمموعة حتفظ معهم  ،ول أمر تفعله وأنت تتعامل مع القرآنأوهذا  ،تهمأن السلف َخلصت ني  ( أ)
فيهم  ةت حفظوا وواحدألن ممكن نيت  تسوء حىت لو حفظت لوحدك ألن بيت اجلريان فيه مخس بنا ،حتفظ أنت لوحدك
فمجتهد حتفظ لتصبح  ،عملوا هلا حفلة ألهنا خترجت وأنت حتت ما عندك أحد وال تعرف تذهب وال تأيت ةأجيزت وواحد

 .وحدك ما مع  أحد لكن مع ذل  النية ممكن تكون فاسدةفها أنت  هم،مثل

  !هذه منافسة يف اخلري / س

ماذا قال اهلل عز  ،أنت حتفظني الدليل الذي يتكلم عن املنافسة الذي يف سورة املططفني ،منافسة يف اخلري أبدا  ليست هذه 

أضع واحد  عين ال تكلمين عن املنافسة أني ،هللإىل ما عند اإشارة   يدل على ماذا (ذل )اسم اإلشارة يف  {يف ذلك}  وجل

 ،شخص أمامي وأنا آيت جبانبه وأريد أن أكون أحسن منه عند الناس أو أمام نفسي، أمام اهلل ال تنافس أحد من هؤالء اخللق
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كنت يف صحراء وال   لو ،عن  الدنيا وأسرع إىل اهلل عند اهلل هذا املقصود، دعاملرتبة يعين كن مسرعا  يف الوصول إىل ( يف ذل )
بذل الغاية وقصارى معناها يوجد مع  أحد وال مصلي للصالة ماذا ستفعل  ستنافس أيضا  لكي تصل إىل رب  هذه املنافسة 

 .ما متل  لتصل إىل اهلل هذا املقصود

ر القرآن خر الزمان من يتعجل أجآعلى كل حال السلف خلصت نيتهم، وقرأنا احلديث الذي يدل على ذل  أنه سيأيت يف 
اجلاه هذا  ،ما اجلاهإما املال إر يف الدنيا إال هذان األمران أجأصال  ما يف  ،ما اجلاهإما املال إ  هما معىن يتعجل ،وال يتأجله
 ."يتعجله وال يتأجله" عند الناس هأمور كثرية تتصل مبكانت ،املدح، الرياسة 

إنا  ": رضي اهلل عنه  ةحذيفل اراءة القرآن زيادة اإلميان، قعلي  أن يكون غرض  من ق: لكي تسري على منهج السلف  (ب)
كنا " :وعن جندب رضي اهلل عنه قال ،"وأنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا اإلميان ،وتينا اإلميان قبل أن نؤتى القرآنأقوم 

 ."زددنا إمياناامث تعلمنا القرآن ف على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم غلمان حزاوره تعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن

ا كان يقال له اقرأ القرآن ومسعنا ابن عباس عندم ،ستكثار من احلرف ومسعنا كالم يف ذل وليس اال السلف مههم الفهم (ج)
 .يف ثالثة وكان يقول ما يقوله ليلةيف 

يريدون أن يفهموا، من أجل أن يصلوا إىل  ،فهم ال يريدون أن يستكثروا من احلر  ،استعانوا ليصلوا ،حتتها نقاط هذه الفقرة 
 .هذه كأهنا اخلطة التنفيذية اآلن ،ستعانوا هبذه األموراالفهم 

 .يعين كأن  تقرأ فتفهم الذي أمام  معىن الذي تقرأه ،ته مبيناءتفقنا أن الرتتيل يعين قراا، و الترتيلعتنوا مبسألة ااألمر األول 

 .والتغين معناه اجلهر به بالتغني بهل  ستعانوا على ذاواتفقنا أيضا  أهنم 

 

 السلف وحدتهم السورة( 4

يعين هم ال يقسمون السورة الواحدة، إمنا يتعاملون مع القرآن  ،بأن تكون وحدهتم أثناء القراءة هي السورة الفهمستعانوا على ا
اجلزء الثالث معناه ماذا سيفعل   ،جلزء الثالثيعين يف مدارس التحفيظ غالبا  طالب حيفظ احلزء األول اجلزء الثاين ا ،سورة سورة

حيزبون   ماذا كان حاهلم صحابةال ،سيحفظ اجلزء األخري من البقرة ويبدأ آل عمران مث يتوقف يف الوسط ويعترب أنه حفظ اجلزء
  .يتعاملون مع القرآن بالسورة  ،القرآن سورة سورة
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 ،فكان نوع من التقسيم حصل يف زمن احلجاج ،ى عدد األحرافأتى عل  تتأء يمن أين أتت األحزاب  وعلى أي ش أصال  
عدد حروف اآليات حبيث أن يكون اجلزء االول عدد حروفه يكون مساوي للجزء الثاين إىل اجلزء  ،عدد حروف متفق عليه

إمنا  ظ وال يف التدبر،لكنه ال ينفع ال يف احلف ،هذا ينفع يف التقسيم ينفع يف أمور تتصل بتنظيم التعامل مع القرآن .الثالثني
حىت لو كانت  ،وال حيزبون السورة الواحدة ،والسلف كانوا حيزبون على السورة ،احلفظ والتدبر حيتاج إىل التعامل مع السورة

 .السورة طويلة

 وليس اجلزء األول والثاين ،لكن اسم فصله سورة البقرة ،ال بأس ،على فصل دراسي ،ةطالب حيفظ سورة البقرة على سنفال
عندي مستوى ثاين حيفظ آل عمران ملاذا  ألن اآلن ملا نالحظ الطريقة تصوري طالب حيفظ سورة  ،هذا هو الفر  ،والثالث

  ڳ  ڳ  ڳ چ ب  وينتهي  چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ البقرة املفروض يبتدأ

بالكالم عن املؤمنني املتقني وينتهي الكالم عند املؤمنني املتقني وجتتمع  ئسيبتد إذ ا 1 چں  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ
سورة لذل   .ها ودرجة اإلحسان يف سورة البقرةميان كلركان اإلأركان اإلسالم كلها و أالسورة يف ذهنه مث يالحظ أن يف السورة 

أليس الصالة فيها أليس الصيام  ،سنوات ألن كل اإلميان واإلسالم فيها 8سنني وحفظها عمر يف  1البقرة حفظها ابن عمر يف 
 .فيها أليس احلج فيها

يعين تأيت  ،نتهت ما عالقتها بالسورة ال ي بعدهاااملقصد أن الذي يقرأ القرآن عليه أن ينظر إىل السورة  مباذا بدأت مباذا  
 .لفاحتة وبعدها البقرة ففي البقرة تفصيل للصراط املستقيم الذي ورد يف سورة الفاحتة وهكذاا

يساوي أين سأقول له  اإذ   ،شهريف شهر والثالث يف شهر والثاين  أن اجلزء الواحد تعطي الطالب يف عندك برنامجكان إذا   اإذ  
أن  يف توقيت تعطيه يناسب التوقيت الذي كنت تتعامل معه  ،هذا الفر  فقط ،احفظ سورة البقرة مثال  يف شهرين وأسبوعني

 .ومالحظته للسورة ال ي يقرأهاحفظه وفهمه يف هو يفر  سلكن  ،الدنيا لن هتد  ألجزاء اآلن تعامل معه بالسور و با

نزله كما يريد أكان ن ينزله كما هو حاصل باألجزاء  أراد أنزله بالسور ولو أنزل القرآن أألن اهلل ملا  ؛أنت تتعامل مع سورة
 ة،ما كانوا حيزبون السورة الواحد ،القرآن كما نزلمع تعامل  ،فهذه البقرة وهذه آل عمران وهذه النساء وهكذا ،سبحانه وتعاىل

 .اوإن شاء اهلل جتدونه مكتوب   ،أطول من هذا يشرح لكم هذه املعلومة ةكالم البن تيميوهناك  
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 : ستعانوا على الفهم باأيضا  

 كرار القراءة ت( 1

بَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ)) :صلى اهلل عليه وسلم القرآن فقال وصف النيب  ،وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ ،فَتَعَلَّمُوا مَأْدُ

واَل يَخْلَقُ عَنْ  ،واَل تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ،واَل يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ ،ال يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ ،وَنَجَاةُ مَنْ تَبِعَهُ ،نْ تَمَسَّكَ بِهِعِصْمَةُ مَ ،وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ ،وَهُوَ النُّورُ الْمُبِنيُ

لو   خيلق إمنااللكن القرآن  ،ء ملا تكرر التعامل معه يبلىيالش ،ال يبلى ، يعينيعين مهما كررت فيها ال خيلق ((كَثْرَةِ الرَّدِّ

وصف النيب صلى اهلل عليه : الوصف األولمن  ئيمعىن ذل  ابد ،تعاملت معه كما ينبغي سيظهر ل  مع التكرار عجائبه
 .كرر التعامل معهماذا تفعل   ف، وسلم القرآن بأنه مأدبة اهلل 

   ((وَبِالْمِيمِ عَشْرًا ،وَبِالالمِ عَشْرًا ،وَلَكِنْ بِأَلْفٍ عَشْرًا "امل " أَمَا إِنِّي ال أَقُولُ بِـ  ،حَسَنَاتٍفَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تاِلوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ )) :مث قال

  ينهائماذا سيفعل لنفس اآلية ال ي تقر  التكرار ،ميم حرفلف حرف والم حرف و أليست حرف إمنا  (ملأ)املعىن لو قلت أن 
ولذل  من فهم هذا  ،نعم  جرا  أ ننفس اآليات تأخذي نيئقر ت ةكل مر   أوانتهى األمر  ةواحد لو قرأتيها مرة  سينقص أجرك
 .ثقل عليه التكراريالوصف ما 

يِّ  َلة  ى الل هص َعَلْيه  َوَسل َم أَن  َرسصوَل الل ه  َصل  "َعْن َأِب  اْلمصتَ وَكِّل  الن اج  َلَتهص ب آيَة  م   ،َقاَم َذاَت لَي ْ ه  َن اْلقصرْ فَ َقاَم لَي ْ ". آن  يصَكرِّرصَها َعَلى نَ ْفس 
دلة تدل على التكرار وكيف أن رجل قام الليل بسورة اإلخالص أهذا أمر وفيه أدلة كثرية تدل على التكرار، رمبا تذكرون أنتم 

 .فأيت الرجل يستقلها فأخربه النيب صلى اهلل عليه وسلم أن هذه ثلث القرآن

 

 : بستعانوا على الفهم اأيضا  

 قيام الليل( 1

 ذل  يف ويكثر، فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا  حرفا  -يعين يف السفر-صحبت ابن عباس " :قال ابن اِب مليكه
 ."والنحيب النشيج من

                                                             
 .د و مل خيرجاه بصاحل بن عمرهذا حديث صحيح اإلسنا: احلاكم يف املستدرك، قال احلاكم 1
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 .الكلمة :رف يف لغة العرباحل

 .ويستعني على ذل  بقيام الليل ،حرفا  حرفا  يعين معناه وهو يقرأ يفهم ماذا يقول

 :بن عباس عن اه قصة أخرى هذ

َهص الل هص  ، فَ يَ ْقَرأص ": َعْن َصال ح  َمْوىَل الت  ْوأََمة  قَالَ  َقاَل اْبنص َأِب  ذ ْئب  َرمح  َن الل ْيل  َي الل هص َعْنهص وََكاَن يَ تَ َهج دص م  ْبن  َعب اس  َرض  كصْنتص َجار ا ال 
ثْ تص َ  َيِّ َشْيء  َذاَك  َقالَ : َوَذاَك َطو يٌل، مثص  يَ ْقرَأص، ق صْلتص  اآْليََة، مثص  َيْسكصتص َقْدَر َما َحد   ."ل  الت ْأو يَل ي صْفك رص ف يه  م ْن َأجْ : أل 

 .ابن عباس  من يتهجد

 .يسكت وقت :فيقرأ اآلية مث يسكت قدر ما حدثت 

يعين دقيقتني ثالثة  "وذاك طويل مقدار ما حدثت ": يقول ،يسكتآية يعين وهو واقف يف الصالة يف قيام الليل وهو يقرأ 
ن منهج السلف أهنم يستعينون على الفهم يقيام الليل، م   اإذ   ،ريتفك    ماذا يفعل وهو يف القيام وهو يقف بني يدي اهلل ،دقائق

 .رونففي قيام الليل نفسه يتدب  

رَأَ ": َوَعْن حمصَم د  ْبن  َكْعب   ْن إ َذا زصْلز َلت  اأْلَْرضص وَ : أَلَْن أَق ْ َا َوأَتَ َفك رص ف يه َما َأَحبُّ إ يَل  م   ."أَْن أَب يَت أَهصذُّ اْلقصْرآنَ اْلَقار َعَة أصَردِّدصمهص

 .على ما مضى التكرار: أرددمها 

 .أي بسرعة ،الشعر كهذ    :أهذ  القرآن

 

 : أيضا  من األمور ال ي كانوا يفعلوهنا كانوا يستعينون على الفهم ب

 السماع واالستماع( 6

 .1چ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ چ ومن ذل  الدليل املشهور ،يعين يقرؤون بأنفسهم وأيضا  يستمعون

                                                             
 [204: األعراف ] 1
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 : ستعانوا على الفهم باأيضا  

 النظر والتفكر والمالحظة( 7

هذه املالحظة أكيد أن ذا، و يف السورة حصل كذا وك ،الحظونء املهم جدا  يص يوأيضا  الشرون، ينظرون يف اآلية طويال  مث يفك  
 .ستجعلهم يسألون

 ."اْلَبَصر   أَْهل   م نْ  ف يه   وَكصونصوا، اأْلَْمثَال   م نَ  ف يه   َما َوتَ َتب  عصوا الل ه   ك َتابَ  اْلَزمصوا ": قال احلسن

 .بصر ما تقرأفتص ركز و بصرية قلوبكم، يعين اقرأ  :أهل البصر

مَ ": لَ َقا مثص   ا الل هص  َرح  دَ ، الل ه   ك َتابَ  َواَفقَ  َفإ نْ ، الل ه   ك َتاب   َعَلى َوَعَمَلهص  نَ ْفَسهص  َعَرضَ  َعْبد   ك َتابَ  َخاَلفَ  َوإ نْ ، الزِّيَاَدةَ  َوَسأََلهص  الل هَ  محَ 
 ".َقر يب   م نْ  َوَرَجعَ ، نَ ْفَسهص  أَْعَتبَ ، الل ه  

  يأيت عند صفات املنافقني يقول أنا َمن هلذه الصفات  ات املؤمنني يقول أنا َمن بالنسبة هلذه الصفاتيأيت عند صفيعين 
ما يسأل اهلل الزيادة إن كان من أهله أو يعتب على نفسه ويرجع إمث  ،وكلما مر على حال أو على وصف عرض نفسه عليه

 .من قريب

 ،هذه النقطة بالنسبة لنا ستكون نقطة انطال  لفهم الربنامج:  للفهمهذا التفكر والمالحظة يؤدي إلى التساؤل المورث 
مثال  يف سورة فاطر تقرأ فتالحظ ذكر اسم  ،لما تالحظ أكيد أنه سيخرج مع  سؤال استفهامف ،يهتم جدا  بالفهم واملالحظة

التفكر  اإذ   ،ستفهاماالزم خيرج  بسؤال   هذا ماذا سيفعل ل  بعدما الحظت ،سيا  واحدمرتني يف  (الغفور الشكور)
 .التساؤل يأيت بالبحث يأيت بالسؤال يأيت بعد ذل  الفهم ،واملالحظة يؤدي إىل التساؤل

ْخَواين  " :َقاَل اْبنص َعْون   ي َوإل   ب ُّهصن  ل نَ ْفس  َها، َوالقصْرآنص أَْن يَ تَ َفه مصوهص َوَيْسأَلصوا َعْنهص، َهذ ه  السُّن ةص أَْن يَ تَ َعل مصوَها َوَيْسأَلصوا َعن ْ : َثاَلٌث أصح 
ْن َخرْي    .1"َويََدعصوا الن اَس إ ال  م 

عتصام بالكتاب والسنة تكون كما ذكر ابن إشارة أن طريق االهذا ف .عتصام بالكتاب والسنةورد يف صحيح البخاري كتاب اال
 .عون

                                                             
ْقت َداء  ب سصَنن  َرسصول  الل ه  / االعتصام بالكتاب والسنة" )البخاريصحيح " 1  (.َصل ى اهللص َعلَْيه  َوَسل مَ اال 
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هو بنفسه يعين يقرأ ويفكر " أن يتفهمه" ،ما ال أعرفهسأل عأحبث يف سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم و أما خطت  يف احلياة  
األمر الثالث الذي يساعدك على أن تسري  ا هوشتغلت بالقرآن والسنة ما ،يسأل عنه بعد ذل الحظ وانتبه  ،ويفكر ويالحظ

 .هبذا يستقيم قلب  ،ما عندك اتركهم ،عندك خري قله للناس ،دع الناس إال من خري  على الصراط املستقيم

الثالثة لكي يصح ل  املسل ، أما لو بقيت  معىن ذل  أن قلب  الذي هو وعاء القرآن ووعاء العلم الزم تفعل فيه النقطة
 .ما جيب علي عتشتغل بالناس وتشتغل بأحواهلم سينشغل قلب  

متنع ايصبح حافظ بلسانه لكن  ،ولذل  ترى كثري من احللقات ال ي فيها اخلري الكثري ينحرف مقاصد املوجودين فيها فتفسد
 .نتفاع هبذا القرآنوجدانه عن اال

 .ون أمام أعينكم من أجل أن تكون اخلطة ال ي بعدها هي فهمنا للطريقةاجعلوا كالم ابن ع

 

 .الكالم الذي مضى عموما  تصورنا فيه كيف كان حال السلف، احلال ال ي كانوا عليها سنقوم برتتيبها اآلن

 

 

 

 

   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چت معنا مر  الكلمة هذه  ،أمعنا معىن كلمة تتهي   مر  ، أ هلاحتفظها علي  أن تتهي   كل سورة تريد أن

 .له ؤا ومن أجل أنه عظيم علي  بالتهيملا ناقش الشيخ السعدي هذه اآلية قال ثقيال  يعين عظيم   1چڤ

                                                             
 [5: املز مِّل ] 1

مراحل التعامل 

 :مع القرآن

 التهيئة الدراسة الحفظ المراجعة



 

 

 
16 
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  طوات األربعةهبذه اخل طالِب هذا الفصل الدراسي عليهم حفظ سورة الفرقان ماذا سأفعل ،نا معلمة يف الفصل افرتضيأ
وليست املراجعة  ،مث أطبق طريقة املراجعة ال ي ختتص هبذه الطريقة ،يف حفظها ؤونم مث أدرس معهم السورة، مث يبدهؤ هي  أ

 .إمنا هلذه الطريقة طريقة يف املراجعة ةاملعروف

 .حة لزيادة اإلميانلكي نزيد اإلميان البد أن يكون فيه طريقة صحي ،(نريد أن نزيد اإلميان)ال تنسوا مقصدنا  

 .أن  تكون يف هذه املرحلة شديد الرتكيز ،وهذا بالنسبة للحفظ هلذه للطريقة أهم مرحلة ،مبرحلة التهيئةأوال بدأ ن

 

 

 

 .قراءة السورة:  الخطوة األولى

قرأ احملفوظ نو  ،هذا نصيب  من احلفظ اليوملطالبة ل أقوليعين ال  ،خرهاآاقرئي السورة من أوهلا إىل  :على الفرقان تطبقنيس لو 
هذا سيشكل علينا  ،خرهاآاقرأ السورة املقصودة من أوهلا إىل  الزم ،ال ،فظه ونكرره وتذهب حتفظه يف البيتُنأن الذي نريد 
ممكن تصقرأ ي سورة البقرة فف ،د عن هذه الطريقةمعينه لدراسة الطول لكن لن تَبع طريقة هناك .(.البقرة وآل عمران)يف الطوال 
خرها لكن هلا طريقة معينة، مبعىن نستطيع أن ي سورة البقرة من أوهلا آلئأن تقر يف الفصل  فيمكن  ،دقيقة ثالثونساعة و خالل 

رتفعت اال ي قبل حتتاج إىل أن تكون مهارت   السورو  ،نطبق هذه الطريقة مباشرة وهذا الكالم الذي أقوله ابتداء من األعراف
 .لكي تستطيع أن تدير نفس  أو تدير فصل

 .أن تستعملها يف الطوالاملسألة فيها مهارة لو سهلت علي  سيسهل و  ،املرسالت هبذه الطريقةسورة ُنفظ  نريد أناآلن 

أريد أن يف برناجمي األول اليوم احلصة األوىل أو اليوم  إذ اويكررون االستماع،  ،ءةمر معنا يف منهج السلف أهنم يكررون القرا
  .هذا كل الدور الذي سأقوم به ،مسعها بتكرارأو  ،قرأ السورة مرة واثنني وثالثةأأول خطوة  ،حفظأ

 ..عملية املالحظة ريأثناء هذه القراءة والتكرار تص

 املالحظة : ة الثانيةالخطو 

 :تعتمد مرحلة التهيئة على الخطوات التالية

 المالحظة القراءة التفسيرية
 قراءة السورةتكرار 

 وسماعها
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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

يف ، مثال ختصص  ختصص و  ، منها علم مالحظت  تعتمد على عدة أمور ،ةالحظاملمع كل تكرار ستزيد   ماذا سأالحظ
ل  علم يف التجويد كل واحد على حسب  ،ل  علم يف البالغةأو  ،أللفاظية جيعل  أكثر قدرة على مالحظة االلغة العرب

ألن أحيانا   ،وال تتعجل يف املالحظات ،تنا بطريقة معينةانضبط مالحظلكن يف البداية البد أن  ،علمه سيكون مالحظته أكثر
 ليس ،ملاذا هنا كرر كذا ومل يكرر كذا ،دأملاذا قدم اخلرب على املبت ،ملا يكون ل  عالقة باللغة تأيت تقول ملاذا قدم هذا على هذا

  زيادة هدف  من قراءة القرآنما  ،ُنن نقول جيب أن جنعل مالحظتنا على خط واحد مهما كانت ختصصاتنا ،من البداية
 .إمياننا ينالذي سأكون شديد احلرص عليه أن أالحظ األمور ال ي تزيد الشيء إذ ا ،اإلميان

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الموضوعاتمالحظة 

نفسي ما هي  سألأقرأ السورة ال ي أريد أن أحفظها و أيعين  ،وأمهها ركن اإلميان باهلل تعاىل :الستةأركان اإلميان املواضيع أهم 
  األخبار ال ي وردت يف هذه السورة عن اهلل

   ما هي األخبار ال ي وردت يف هذه السورة عن اهلل :الضحىسورة جنرب 

 :تركيزي في المالحظة على أمور 

نفس السورة 

 إجمااًل
 الموضوعات األلفاظ

أركان اإليمان 
 الستة

 األمثال

 القصص

 األوصاف

األحكام، األوامر 
 والنواهي
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منفي عن اهلل أنه ودع  .عن اهلل ةمنفيصفة  (ما قلى ،ماودع ) چ   چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ
 .هقالأو النيب 

اسم من ( رب ) اهلل، فعل من أفعال (يعطي ) چ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ چ
 .هئمساأ

مشكلة  ! أحتاج إىل وقت لتذكرهاة قلت ل  أخربيين عن أمساء وصفات وأخبار عن اهلل هذه سورة حمفوظة ومع ذل  إذا مباشر 
مساء اهلل وصفاته وأفعاله مع أن هذا الركن األول أالحظت السبب أين ما  ،حمفوظ بدون ما يكون سبب لزيادة اإلميان ،كبرية

 .الرسلاإلميان بيف نفس السورة كالم عن  ،الثالث هو اإلميان بالرسللركن يأيت امث  ،من أركان اإلميان باهلل

  ماذا تالحظ ،(رتتبص  )البصري  كما قال حسن  اتكون بصري  ، املقصود وأنت تتتهيأ للسورة ال ي حتفظها تكون عين  حريصة
بالرسل، ال خترج من  اد إميان  تزد ملن سورة ذكر فيها رسل اهلل وأنت ال خترج م ،أركان اإلميان الستةال ي تالحظها  املواضيعأهم 

مساء اهلل وصفاته وأفعاله من أال خترج من سورة وال ختلو سورة  ،باملالئكةا إميان  د يها املالئكة الكرام وأنت مل تزدسورة ذكر ف
 . (أمسائه وصفاته وأفعالهيف )اهلل إميانا  يف  يندت، يف كل سورة تسأل نفس  ماذا زاد علما  عن اهللتزد وأنت مل

و كلميين من ه  ،كلميين من هو اهلل من سورة عم    ،صفي اهلل من السورة ال ي حفظتيها :ةاملراجعة نقول للطالبمرحلة لما تأيت ف
ل م  كلميين ما صفات الكص   ،ستقامة من سورة الفرقانات املرتتبة على اإلحسان وعلى االءكلميين ما اجلزا  ،اهلل من سورة اإلنسان
شفاء  هذا القرآن صيرلكي يسورة ال ي خرجت هبا من الملا تأيت تراجع تراجع املواضيع  ،هبذه الطريقة ،..من سورة الفرقان

 .لقلبك

ورة وتضعها صهذا جمرد أن تلتقط  ! أي حفظ هذا! على اليمنيالسورة  أذكر أنتقف يف النصف تقول  ا مثأما أن تسرد سرد  
 .هذا كله يف الدماغ ليس يف القلب ،وهذا ال ينفع  من جهة اإلميان ،يف ذاكرت 

 ،زاد يقيين يف اهلل كذا وكذا ،اىل كذا وكذافهمت عنه سبحانه وتع ،يف القلب ستقول عرفت عن اهلل كذا وكذا إن كان أما
لسنا  أ ،ابدوهنا ال ميكن أن تزداد إميان   ،وهذا هو أركان اإلميان ال ي ستوصل  إىل اإلحسان ،عرفت املالئكة الكرام كذا وكذا

 .ا  من القرآنمن أين ستزداد اميان   ا كلنا يف رغبة شديدة لكي نزيد إميان  
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املشكلة ملا تدخل يف احلفظ  ،جر عظيم يرتكه كثري من  احلفاظهمه هذا منا ترك تفه  إ ،تهءولذل  هجره ليس فقط ترك قرا 
يف الليل أقوم بوردي  ،العصر أراجع ، يفالتحفيظيف الصباح أنزل مدرسة على خري،  ترى نفس  !تذكر نفس  أن  مستقيمو 

رتاح ضمريك وتنام وأنت تشعر أن  وي تقتنع!  يستقيم أكثر من ذل  أنإلنسان كيف ممكن ل ،ه طول النهارتالذي حفظ
 !.على طريق املستقيم وهو جمرد ألفاظ

النحل من  كدوي   ادوي  منهم سمع كانوا يقومون الليل فيص   (!كالب النار)صلى اهلل عليه وسلم الذين مس اهم النيب  ةالقوم األزالق 
 .ُنن يف خطر عظيم إن بقينا نتعامل مع القرآن هبذه الطريقة !قراءة القرآن لكنه ال جياوز حناجرهم

نأيت بعد ذل  إىل األمثال ال ي قال  -الحظه يف املواضيعت شيءم وهي أه- إذا مشينا يف أركان اإلميان :األمثالاملواضيع من 

 ،القرآن على جبل متثيل نزولفرتى يف سورة احلشر َمثال  عظيما  يف  1چ   ھ  ھ  ہ  ہ چ اهلل عز وجل عنها
ترى مثل  ،ترى مثل الصدقة ل السراب،ترى مث ة،مثل نوره كمشكا نور السماوات واألرض،ترى يف سورة النور كيف أن اهلل 

 .كان َحق يقا  بالدراسة  فإذا وجدنا يف السورة مثال   .ترى يف القرآن األمثال ال ي يعقلها العاملون ،خرهآإىل  ..الدنيا

 ،طويال  كما يتصور الناس، ستجد نصوص يف سور خمتصرة اوالقصص ليس كما تتصور موضوع   :القصصاملواضيع من أيضا 
 .الفيل جتد قصة عظيمة لكن يف هذه السورة القصرية مثل سورة

أريد أن   جيب علي  دراستها وملا تقرأ القصة تقرأها بعني من يقول أريد أن أعرف اهلل كيف يعامل أولياؤه  فماذا جيب علي  

هكذا  إذ ا {فزدناهم هدى}  فتية آمنوا برهبم كيف عاملهم رهبم ،وُنن نقرأ يف سورة الكهف  هؤ أعرف كيف يعامل أعدا

 .!ليهم سبحانه وتعاىلإتوا خبطوة ميشون هرول أإذا  ،قبلوا أقبل عليهمأإذا  ،يعامل اهلل اخللق

خرجت ،ت  لقصة مثل قصة أصحاب الكهف، قرأت قصة مثل قصة أصحاب اجلنتنيءمن قرا  تيتم بهأعتقاد من أين هذا اال
 ،اهلل من دخل يف قلبه الك رب أو دخل يف قلبه العجب أو دخل يف قلبه كذا وكذاه أو كيف يعامل ؤ يعامل اهلل أعدا بنتيجة كيف

، أين الشاهد أيضا  أصحاب اجلنة وكيف حصل هلم ما حصل وكيف أهنم عوقبوا بعدما فعلوا ،ستجد جوابه يف صاحب اجلنة
 هنا  

                                                             
 [43: العنكبوت ] 1
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كيف يعامل اهلل اخللق  ،  إرادات يف قلوهبم فعوقبوا عليها ستقرتاد، إمنا مل يفعلوا بع  چ   ٹ    ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ

 .كما تقرأ يف قصص القرآن

 ،وقرأت أنواع من الناس أقبلوا وأنواع من الناس أدبروا تأيت يف سورة مرمي فتسمع الكصم ل وكيف عاملهم اهللالكهف بعدما قرأت 
 .تسمع قصص هؤالء فرتى كيف يعامل اهلل الكصم ل من خلقه ،ه السالمبراهيم عليإتسمع عن زكريا تسمع عن مرمي تسمع عن 

ه، ؤ كيف يعامل أعداو  ،أولياؤه ه وكيف يعاملؤ تعلم  من هم أولياؤه ومن هم أعداو  ،القصة القرآنية تعلم  من هو اهلل إذ ا
وحتذر أن تكون أو تبذل  ،ضا للكافرينا  للمؤمنني، تزداد كراهية وبغءخرج من السورة أن  تزداد والاانظر للقصة هبذه الصورة و 

 .جهدك أن تكون

كل   ،ةف بدق  ص  فه وقد وص له وصْ  نجد يف القرآن تكرار أوصاف املؤمنني املتقني املخبتني املنيبني، وكل  س: األوصافاملواضيع من 
هم فوا وضد  املؤمنني والثالثة الذين خل  املنافقني و ء يأتي  سورة التوبة ويوصف ل  هؤالء وهؤال ،الذي حيتاج من  عني بصرية

 .فتفهم ما معىن كونوا مع الصادقني 2چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ چ وجل   عتذروا كذبا  مث يقول اهلل عز  امن الذين 

ن على وجه العموم كما مير مع  يف من األمور ال ي سنالحظها األوصاف، أوصاف املؤمنني املنافقني الكافرين، اإلنسا إذ ا
 .السورة

 .السورة يف ال ي والنواهي األوامر ،األحكاماملواضيع من 

 

 :لفاظاألمالحظة 

ل أو آيات عبارة عن املتكرراتتكون قد  ،والغريبة ةحظ األلفاظ املكررة واملتشاهبسنال ن يف املرسالت يتكرر مثل وُن ،مجص

إن  مث  ،تكراره له مقصد ،مالحظت  هلذا املتكرر ألن  تعرف أن تكراره للداللة على أمر مهمف  چ ى   ې  ېچ
كرت ذص فتكون مثال  القصة هنا  ،لفاظ تأيت مبشتقاهتا يف داخل السورةأهناك  -خصوصا  الطوال-تستعجب أن يف السور 

                                                             
 [11: القلم ] 1
 [111: التوبة ] 2
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ستمرينا يف اخر ال يذكر فيها هذا األمر، ولو آل القصة يف موطن بألفاظ فيها من املشتقات ال ي استعملت يف السورة يف مقاب
 .تطبيق الطريقة سيتبني ذل  أكثر

 

 :ما يتعلق بالسورة  مالحظة

 

 

أو ال حتمل  ! لشورى مث تسأل الشورى عبادة أو الحتفظ سورة اال يصح أن  .سأالحظ اسم السورة وظهورها يف السورة (1
فعدم !  أكثر من أن يأمرنا ال تكون عبادة ،كيف والسورة امسها الشورى واهلل يأمرنا بالشورى  ،عقيدة أن الشورى عبادة

 .تسقط أمرا  مهما أريد من  أن تعتين به أن حظة اسم السورة يسبب كثريا  مال

تدور،  شيءحول أي  ،ت جيدا  يف سورة احلديد ستعرف السورة ما مردودهافهملو  ،مثل سورة احلديد وورود لفظة احلديد فيه
 .مثال  اجلاثية واضحة الظهور، ورودها مباشرة

الذي أريد  الشيءاألمر الثاين ما هو و   .ورة نفسها موضوعسم أين موطنه يف الساملقصود أن  تفهم هذه السورة مسيت هبذا اال
 .هذا طبعا  حيتاج إىل حبث ،سمبرازه من هذا االإ

بقرة تدل على قوم ألن السورة تدور حول اإلسالم، وقصة ال سورة تسمى بالبقرة ما السبب  ،ملا نأيت إىل سورة البقرةمثال  
ما يأتي  خرب إال  ،ما يأتي  حكم إال تعارضه ،نا مسلمأ تقول فال تكن كأصحاب البقرة مث ،ستسالممل يقع منهم اال
ما يأتي  أمر إال ترفضه وبعد ما تنتهي من هذا كله تقول أنا مسلم وأحب اإلسالم نقول أنت مثيل  ،تناقشه بعقل 
 .أصحاب البقرة

دعوة باطلة تكاد  اعو د  ام تأتي  سورة مثل سورة آل عمران ختربك عن موقف النصارى من عيسى عليه السالم وكيف أهن 
اجلواب أن عيسى عليه  ،سم السورةاالباطلة وأنه ابن اهلل فيكون اجلواب يف  ىاوات واألرض من هذه الدعو تتفطر السم

 .أن له آل يعود إليهم أنه من البشر وله آل يعود إليهم فليس ابن اهلل ،السالم من آل عمران

 مالحظة ما يتعلق بالسورة 

ترابط اآليات 

واالنتقاالت في 

 السورة

مطلع السورة 

 وخاتمتها
 اسم السورة
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كل السورة دائرة حول الضعفاء والرمحة هبم   ، فيكونوكيف التعامل معهم تأيت بعدها سورة النساء مجع فيها الضعفاء 
 .يكون من املنافقني ةؤمنني والذي ال يتعامل معهم برمحوالذي يتعامل معهم برمحة يكون من امل ،هممعوكيف التعامل 

سورة من أجل أن خترج لراسة احتتاج إىل مزيد اجتهاد يف د هالناس فتجد أن القرآن أمساء سور  وهكذا إىل أن تصل إىل سورة
جنري لكي  ،جنري لكي خنتم ،جنري لكي ُنفظ ،القرآنالتمتع بمن زمن ا طويال  نشعر أننا حرمنا نفسنا سكيد أ ،هبذه النتيحة

 !.ع بالقرآنحرمنا نفسنا من التمتّ  !نقول ختمنا عشر مرات يف رمضان

قطعا  ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم خري تنا هذه األم ة ال ي ستبقى على أم   وأن يرد   ،نا إليه ردا  مجيال  سأل اهلل عز وجل أن يرد  أ
 .ويف أم ي الزال اخلري يف   ،أخرب بذل  وخربه حق

وهذا دليل  ،وركز ما املعىن ،سم السورة يف السورةاأول األمر ركز أين ورد  ،سم السورة وظهورها يف السورةااملقصود أين اعتين ب
املسألة حتتاج  ،صل إىل النهايةتليس يف كل مرة تريد أن  ،يربز ل  معاين أد  ةمع الدراسة املتكرر مث  ،همم شيءعلى إبراز أي 

 .إىل كثري من الدراسة

 ،ألن املطلع له عالقة باخلامتة ،يب بالسورز تامتها ولذل  البد أن يكون التحخبو  -بدايتها–سأعتين أيضا  مبطلع السورة  (2
 .السورة هذه تدئتنتهي هذه السورة تب

 .نتقاالت يف السورةسأالحظ ترابط اآليات واال (3

، سيكون هناك سؤال ةاط اآليات ببعضها هنا حصل انتقالإىل هنا واضح ارتب  سورة ماذا ستالحظنياليف  ئنييعين وأنت تقر 
لن يصري طبعا   ،نتقاالتحبث عن ترابط اآليات واالسأثالث الاألمر  إذ ا ،ةبحث عنه ملاذا حدثت هذه اإلنتقالاستفهام ت

ز أن هذه اآليات مع بعض واضح وأصبحت مرك  واالنتقاالت إال بعد أن تكون قرأت كم مرة البحث عن ترابط اآليات 
عالقتها باجلزء  مثال  آية مخسة ،فهم هذه اآلية ما عالقتها هبذهأأو ال  ،لكن ال أدري ملاذا انتقل إىل هنا ،عالقتها مع بعض
 .ستفهاماالسابق عليه عالمة 

 : ق على سورة الشمسنطب  

ائرين اآليات وُنن سنالحظ وأيضا   ،أفعالهو من أمساء اهلل وصفاته  شيءاملفروض قرأنا السورة مرار وتكرار وبدأنا نالحظ 
هذه كلها  ،األرض وبالنفسو السماء و الليل و النهار و مطلع السورة جتدين أن اهلل أقسم بالشمس والقمر  نيقرئوترابطها، ملا ت
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  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ چمث جتد  أمور أقسم اهلل هبا،

 .القسم وجوابه: اآلنتقسمي السورة إىل قسمني  چ  ڃ

أو  ،ستفهام أين ال أعرف ما عالقة مثود مبا مضىاة مى  ممكن يكون عالما عالقتها مبا مض چ   چ  چ چ :بعد ذل 

 چ  ٻ  ٱ چبعدما أقسم هبذه األشياء العظيمة املتقابلة ألنه الحظي  أهل العلم يقولون أن اهللحبثت فوجدت أن 

كما   ، چ  ڦ  ڤ چا متقابلني أقسم بالنفس ال ي فيهو  ،الليل، والسماء يقابلها األرض هاوالنهار يقابل ،يقابلها والقمر

وأخرب اهلل عز وجل نفس  فيها فجور  ،أن هناك مشس وقمر وليل وهنار ومساء وأرض كذل  نفس النفس فيها فجور وتقوى

  ما هو النموذج ،منوذج على من دساها  نعم  هل يوجد  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ چ وتقوى

  ڃ  ڄچ منوذج ملن دساهاهذا  چ  ڇ  ڇ  ڇ چبرز أالحظي أنه   من هو النموذج چ    چ   چ  چچ

   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ چ لنفسه ةكثر تدسيأشقاهم كان الذي أشقاهم هذا أكلهم مكذبني لكن فيه واحد  ،  چ  ڃ  ڃ

 چ  ڈ  ڎ  ڎ چ هلماملقصد أنه الحظي قبل أن خيرب اهلل عز وجل عن الرسول الذي قال  چڈ  ڎ  ڎ
 .شقاهاأنا عن خرب  أص 

أتى  ،ماجاء خرب الناقة بعد ،هذا ماذا فعل  عقر الناقة  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ     چ   چ  چ چمرة أخرى اقرؤوا 

   ڑ چ ماذا فعل هبم اهلل  ،مث أتى خرب الناقة كذبوه كلهم فعقروها ،ةوذج للتدسيكان من ،ى نفسه الشقي الذي دس  أوال  

 ،مل يظلمهم إمنا بسبب ذنبهم  ماذا تفهم  عن اهلل ،ةسببي  هذه الباء ماذا تفهم  چ  ک  ک  ڑ

 ،ال تأخذه سنة وال نوم ،مثل مل يلد ومل يولد ،ةهذه صفة هلل عز وجل منفي  چ  گ  گ  گ چ من أفعاله چکچ

 .چ  گ  گ  گ چ

انظر هذه املخلوقات  ،ثالثة أقسامال فهمهأأحفظها للصغري  قسمت سورة الشمس إىل ثالثة أقسام، املفروض ملانيعين اآلن ا
أنت تقسم من أجل أي  ،لكن اهلل يقول والشمس ،وأنت ال حيق ل  إال أن تقول واهللتقول أنت  مثل ماقسم اهلل هبا العظام يص 

 .واهلل يقسم مبا يريد أن يقسم به ليعظم هذا الشأن ،شيء  لتعظم أمر
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هذا ما  ،قسم عليهاملهذا  چ ڤ  ٹ  ٹ چ ،نفس   الذين تعلمهم نت وذراري أما الشأن الذي تريد أن تعظمه  إذ ا

العظيم الذي جيب أن نعتين به مجيعا  أن نفوسنا  الشيء چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ چ ،راد تعظيمهي

  ٻ  ٻ  ٱ چ، هذا أمر عظيم أقسم اهلل عز وجل عليه كل هذه اإلقسامات ةما التدسيإما التزكية إة ألمرين قابل

  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ

مثل ما تأيت  ،هو الذي يراد تعظيمهو ه، املقسم علينتيجة ال ي نقوهلا بتعبرينا جواب القسم الكل هذا لتصل إىل  چڤ
واهلل عز  ،نت  بالقسم تريد أن تعظم اخلرب الذي يأيت بعدهأتقولني واهلل ما خرجت واهلل ما دخلت واهلل ما فعلت، تريد ماذا 

وأنت ال تقسم  ،هلل يقسم مباشاءا ،ويكرر على الطفل هذا الكالم الذي أحفظه ،وجل يقسم مبا يشاء وأنت ال تقسم إال باهلل
شاء من خملوقاته لكي يربز هذا األمر  تريد أن تعظمه تريد أن تربزه واهلل يقسم مبا شيءتقسم على أن ملا تريد إال باهلل، 
ن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها،  تريد منوذج عن مأنه و  ،أن اهلل أهلم النفس فجورها وتقواها ، األمر العظيمالعظيم
أخربك اهلل  ،م القوم على أن يذحبوها على أن يعقروا الناقة فكان أشقاهم فهو تقدمهمءالذي توا ،مسع عن هذا أشقاهاادساها 

 .ت نفسهادس   ، ماذا فعلت من أجل ان تعرف أن هناك مناذج يف احلياة تسم ى أشقاها ؛عز وجل به قبل أن خيربك عن الناقة

 .إقسام لتعظيم أمر إذ ا .1
 .ن تعتين بهأم علي  معظ   رمث أمْ  .2
 .وفيه تسمع عن صفات اهلل  ،ذا األمر املعظمهلمث منوذج  .3

 .تفقنا عليها املفروض يف سورة املرسالت نأيت يوم السبت وُنن قمنا هبذا كلها ةى كل حال، اآلن هذه مرحلة التهيئعل

  ھ چ ،ما هو فعل اهلل  نشرح چ  ہ  ہ  ہ   ۀ چسورة الشرح مثل  ،سنخرج أكيد بعد هذا كله مبجموعة أسئلة

  ٴۇ     ۈ  ۈ        ۆ         ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے   ے چوضع عن النيب   ماذا فعل اهلل چ  ھ  ھ

هذه أوامر للنيب صلى اهلل عليه وسلم وهذه  إذ ا چ  ۉ  ۉ  ۅ چمث اخلطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم  چ     ۋ          ۋ
 ،نصب  ليس يف من ذاكرت أما معىن فرغت يف حالنا  ما معىن  ،ينصبون وإىل رهبم يرغبونإذا فرغوا من صفات املتقني أهنم 

 .هذايت كالم من أهل العلم جييب على أالزم تكوين قر 
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األسئلة هي ال ي تنقلين إىل مرحلة  ،وسأخرج بأسئلة ،لنتيجة اآلن ال ي خرجنا هبا أين سأالحظ هذا كله يف مرحلة التهيئةا
  .الدراسة

 

  ما هي الثالثة مستويات ،تسئل ي مث أحبث عنها يف ثالثة مستوياأبكلمة خمتصرة يعين أسجل :  الدراسةمرحلة 

 .مفروض يوم السبت حتضرون تفسري السعدي .ا يف تفسري إمجايل مثل تفسري الشيخ السعدياحبث عنها حبث  : أوال   .1
 ،ىل عدة تفاسري مفصلةإسئل ي يف التفسري اجململ ماذا أفعل  أنتقل أممكن ال أجد إجابة : مث املرحلة ال ي بعدها .2

 .التفاسري املفصلة ال ي أستعملهاسنذكر إن شاء اهلل السبت 
ل  يف علم البالغة ل  يف علم النحو ل   يف علوم خمتلفة تتصل بالقرآن تريدي إجابة على  ةسئلة ختصصيأمث هناك  .3

 .هذه حتتاج إىل مرحلة أعلى ،السؤال

تكون اآليات أصال  تكررت س ،بعد هذا كله نذهب ُنفظ ،رحلة الدراسةمببأسئلة إذا خرجنا بأسئلة نبدأ التهيئة خترجنا  إذ ا 
ستعمل هذا األسلوب أ لن ،أقول هذه السورة فيها حرف النون فيها حرف كذا ننسى ولن أنا فسيكون سهل علينا ولعلي

 . الفهمأسلوب العقيم يف احلفظ امنا سأستعمل 


