






إعداد
د.خالد بن عبد الكريم الالحم

أستاذ القرآن وعلومه املساعد
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية





 K
ص�دق املبع�وث رمح�ة للعاملني G ال�ذي ق�ال: »إن اهلل يرفع بهذا 

الكتاب أقواًما ويضع به آخرين«. 

ورح�م اهلل اإلم�ام الس�يوطي، ال�ذي ق�ال: »وإن كتابنا الق�رآن هلو مفج�ر العلوم 
ومنبعه�ا، ودائرة شمس�ها ومطلعها، أودع فيه  E علم ك�ل يشء، وأبان فيه كل 

هْدٍي وغي. فرتى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد«.
تل�ك املعاين الس�امية عايش�نا دقائقها س�نوًيا، وعىل م�دى أكثر من عرشي�ن عاًما، 
ونح�ن نحتفى بتكريم حفظه كتاب اهلل من األطفال ذوي اإلعاقة، جاءوا من كل مناطق 
اململكة العربية السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي ليؤكدوا أنه كالم اهلل الذي فجر 
طاقاهت�م وعرب هبم حواجز العزلة واليأس، من خالل مش�اركتهم يف جائزة حفظ القرآن 

.E الكريم التي رشفت بتبنيها بتوفيق وفضل من اهلل
 الدكتور خالد بن عبد الكريم الالحم، أس�تاذ القرآن وعلومه بجامعة اإلمام حممد 
ابن سعود اإلسالمية يصيغ تلك املعاين السامية بأسلوب علمي منهجي عرب هذا الكتاب 
الثري الذي يؤكد فيه عىل قيم خالدة، يف مقدمتها، أن القرآن الكريم يرشدنا إىل أن العلم 
واإلرادة واجلهد واإليامن والقوة هي مفاتيح النجاح والس�عادة، وهو األمر الذي يس�هم 

يف ترسيخ كلَّ قيمة تربوية عظيمة.
سائاًل اهلل أن جيزيه خرًيا عن هذا الكتاب القيم، وأن ينفع به.

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس جملس إدارة مجعية األطفال املعوقني 
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سبب تأليف الكتاب

بعد إحدى املحارضات سألني أحدهم:
كيف يكون النجاح بالقرآن؟

فقل���ت ل���ه: هذا س�ؤال كبري، وخاص�ة هذه األيام الت�ي فتن الناس فيه�ا هبذا الفن 
مستندين يف معظم طرحهم عىل كتب حضارات غري إسالمية.

وص�ار املتس�يُِّد للحدي�ث في�ه ال يملك�ه إال من حصل ع�ىل ش�هادات أو دورات 
هناك.

قلت له: هذا سؤال كبري وأخشى إن أجبت عنه إجابة رسيعة  أن أيسء إىل القرآن، 
فال بد م�ن البيان املتكامل الواضح الذي يربط املفاهيم واملصطلحات بالواقع، ويوضح 
أن األص�ل يف حتقي�ق النجاح هو القرآن الكري�م، كالم رب العاملني، وم�ا عداه: فإما أن 

يكون تابًعا له، وإال فهو مرفوض.
كان هذا الس�ؤال هو س�بب تأليف ه�ذا الكتاب، الذي حاولت في�ه أن أبني كيفية 
حتقي�ق القوة والنجاح  بمفهومه الش�امل املتكامل لكل طبقات املجتمع وجلميع جوانب 

حياهتم.
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مقدمة الكتاب

افتتاحية:

إن احلمد هلل نحمده، ونس�تعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 
أعاملن�ا، م�ن هي�ده اهلل فال مضل ل�ه، ومن يضلل فال ه�ادي له، وأش�هد أن ال إله إال اهلل 
وح�ده ال رشيك له، وأش�هد أن حممًدا عبده ورس�وله، صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه 

وسلم تسلياًم كثرًيا.
أما بعد:

فه�ذه مس�ائل حتت�اج إىل بي�ان وإيضاح قب�ل الدخ�ول يف موضوع الكت�اب، وهي 
متداخلة فيام بينها لكن كل مس�ألة تبني جه�ة من املعنى املراد توضيحه وإبرازه، وبعضها 

مسائل كبرية لكن ال بد من ذكرها هنا فكان عرضها بإجياز شديد يتناسب مع املقام.
المسألة األولى: الطريق إلى النجاح في الحياة)1(:

إن الوسيلة األوىل إلصالح  النفس وتزكية القلب والوقاية من املشكالت وعالجها 
هو العلم.

ووسيلته األوىل القراءة والكتابة؛ لذلك نجد أن اهلل E ملا أراد هداية اخللق 
وإخراجهم من الظلامت إىل النور أنزل إليهم كتاًبا يقرأ، ويف أول س�ورة نزلت منه بدأت 
بكلم�ة عظيم�ة هي مفتاح اإلصالح لكل الناس مهام اختلف�ت األزمان وتباينت البلدان 
إهن�ا: ]چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]4: 1[، وعليه فمن أراد النجاح وأراد الزكاة والصالح 

فال طريق له سوى القرآن والسنة: قراءة، وحفًظا، وفقًها.

)1( تفصيل الكالم يف هذه املسألة والتي تليها خصص له بحث مستقل بعنوان: القرآن والنجاح.
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إن اإلحال�ة ع�ىل كتاب يق�رأ ويفهم ويطبق ه�ي الطريقة العملي�ة لتحقيق التطوير 
والرقي والنجاح يف مجيع جماالت احلياة.

إن الق�راءة حي�اة اإلنس�ان، فمن يقرأ كثرًيا حيي�ا كبرًيا، ومن يق�رأ أكثر يكون أكرب، 
ومن أراد أن يرقى فعليه أن يقرأ.

ولكن ليست أي قراءة، بل القراءة الرتبوية، التي يتم - بعون اهلل c - توصيفها 
يف هذا الكتاب من خالل عرض املفاتيح العرشة.
المسألة الثانية: سبب الفشل في الحياة:

يب�ني اهلل c بإجياز ووضوح أن س�بب فش�ل الناس يف احلياة ه�و ضعف اإلرادة 
النات�ج عن النس�يان، فيق�ول n: ]ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ[ 

]c: 115[، ويق�ول اهلل c: ]ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  

ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  
ۉ   ې﴾ ]E: 8[، ويق�ول c: ]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ﴾ ]t: 65[، فاإلنس�ان يف ح�ال الش�دة والكربة حيصل 
عن�ده العلم بال إله إال اهلل، وحيصل منه التوحيد واإلخالص، ويوجد عنده احلرص عىل 
اخلري والنفع بتلقائية وسهولة، لكن ما إن يزول هذا املؤثر املؤقت حتى يتالشى هذا العلم 
فينسى اإلنسان ويعود إىل كفره ورشكه، ويعود إىل ما يرضه مما هتواه نفسه، ويصعب عليه 

ما ال هتواه نفسه مما فيه نفعه وهو بأمس احلاجة إليه.
الفشل سببه ضعف اإلرادة، وضعف اإلرادة سببه النسيان.

اإلرادة ثالثة أنواع هي: احلب، أو اخلوف، أو الرجاء، فمتى وجد أحدها وجدت 
اإلرادة ومت�ى ختلفت مجيعها ختلف�ت اإلرادة، فإذا أردنا قوة العزيمة وعلو اهلمة فإن هذا 

حيصل بتقوية هذه اجلوانب النفسية الثالثة لكل ما يراد تنفيذه وحتقيقه.
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والعل���م درجات ومراتب، فال يكف�ي مثاًل العلم بأن هذا اليشء ضار ليوجد اخلوف 
من�ه واالبتع�اد عنه،أو أن ه�ذا األمر نافع ليحص�ل الرغبة فيه، بل جي�ب العلم التفصييل 
الق�وي احل�ارض، فمث�اًل التدخني: كل املدخن�ني بال اس�تثناء يعلم�ون أن التدخني ضار 
بصحته�م، وأن�ه خطر ع�ىل حياهتم؛ لكنه علم س�طحي ضعي�ف هش ال يق�اوم الرغبة 

اجلاحمة يف استعامله.
وكل طالب يعلم أن أمامه امتحان، وأنه بحاجة إىل اس�تذكار دروس�ه لكي ينجح 

ويتفوق، ومع هذا حيصل من كثري منهم اإلمهال والتقصري.
وكل مس�لم يعلم أنه سيموت وأنه حماسب عىل أعامله، لكنه علم سطحي ضعيف 

مهزوز ال يكفي لوجود اإلرادة لفعل اخلريات وترك املنكرات.
وقل مثل هذا الكالم يف مجيع أمور احلياة.

فاملتأمل يف واقع الناس واملحلل لش�خصياهتم وسلوكهم يالحظ أنه ما من مشكلة 
إال وأساسها ضعف اإلرادة، ضعف الرغبة أو الرهبة؛ ألنه إن مل توجد اإلرادة فلن يتناول 
املريض الدواء حتى لو ُأكره عليه، بينام لو وجدت القناعة والرغبة فإنك تراه يبذل جهده 

لتحصيله ومن ثم تناوله.
المسألة الثالثة: معركة الحياة:

جي�ب أن نعل�م عل�م اليقني أن للش�يطان أث�ًرا عىل إرادة اإلنس�ان، فه�و يثبطه عن 
اخل�ري وع�ام ينفعه، ويدفعه إىل الرش وما يرضه، فمن أج�ل ذلك فإن مهمة معاجلة اإلرادة 
حتتاج إىل جهٍد مضاعف إذا علمت أن فيه من يعاكس�ك فيها، فالش�يطان يمكنه بواسطة 
س�الح الوسوس�ة)1( أن يؤثر عىل ترصفات اإلنس�ان وس�لوكه فيأمره وينهاه، ويزين له، 
)1( جاء ذكر  وسوسة الشيطان يف قوله  c: ]ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ[ 

 ،]18 :C[ ]20[، ويف قوله: ]ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ :C[

=
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ويثبطه، وحيرك مجيع جوارحه من خالل مركز التحكم )القلب(، فيمكنه مثاًل أن يزين له 

ما يكون سبًبا يف مرضه النفيس أو البدين أو موته.
إن الرصاع بني الش�يطان واإلنس�ان بدأ منذ بداي�ة خلق آدم ]ڦڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ  ڎ[ ]c: 116 - 117[، ويقول اهلل c: ]ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  
ڻ    ڻ     ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   
 ڭ  ۇ  ۇ[ ]Y: 50[، فالش�يطان عدو لإلنسان يوسوس له عىل مدار الساعة، 

ال يمل وال يفرت، يتمنى له الرش وحيسده عىل كل خري كام قال c: ]ڭ  ڭ    ڭ    
ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ[ ]2: 268[.

إذا أنت يف هذه احلياة أمام عدو حقيقي، أكد اهلل E لك عداوته يف مواضع 
كث�رية م�ن كتاب�ه املب�ني م�ن ذل�ك قول�ه c: ]ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  
چچ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
کک   ک  ک  گ[ ]8: 60 - 62[ ويقول n: ]ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ[ ] 6: 6[.

وق�د قط�ع الش�يطان عىل نفس�ه العه�د يف حس�د بن�ي آدم، وحماول�ة حرماهنم من 
ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   ]چ    ،]82  :C[ ]مح  جخ جح    ]مج    ك�ل خ�ري: 

.]16 :C[ ]ڍ

 إًذا ما الذي حيمينا من عداوة الش���يطان؟ وما هو س���الح اإلنس���ان يف معركة 
احلياة؟ 

من يقرأ هذه اآليات  يدرك أن سالح إبليس يف إغوائه آلدم كان الوسوسة، وما زال من تلك اللحظة 
إىل قيام الساعة يوسوس للناس ليغوهيم أمجعني.

=
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 اجلواب يف قول اهلل c: ]ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى
ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ    ى     
ىئ  ىئ  ی  ی      ی[ ]c: 123 - 124[، فس�الح اإلنس�ان يف هذه املعركة 
ه�و اهل�دى الذي أنزله عىل رس�له، هو هذا الق�رآن الذي بني أيدينا، لك�ن ليس كل أحد 
يمكنه أن يس�تخدمه وحيقق به النرص، ليس ذلك إال ملن أخذ باألس�باب، واقتدى بالنبي 
0 وصحابته M يف تعاملهم مع القرآن، وهو ما سيتم بيانه يف هذا الكتاب، 
ط وقرصَّ فال يلومن إال نفس�ه، وليعلم من أين أيت؟ وما س�بب نقصه وفشله يف  أما من فرَّ

هذه احلياة؟
المسألة الرابعة: القيام بالقرآن الطريق إلى اإليمان:

ل�و تأملنا يف ح�ال الناجحني يف احلياة بدًءا من النبي 0 وانتهاًء باملعارصين 
م�ن الصاحل�ني؛ لوجدنا أن القاس�م املش�رتك بينهم هو القي�ام بالقرآن ويف ص�الة الليل 
خاص�ة، والعم�ل املتف�ق عليه عندهم الذي ال ي�رون  التهاون ب�ه يف أي حال هو احلزب 
اليوم�ي م�ن الق�رآن)1(، عن عمر ب�ن اخلطاب I قال: قال رس�ول اهلل 0: 
»من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب 

ل���ه كأمن���ا قرأه م���ن الليل«)2(. إنه احلرص ع�ىل عدم فواته مهام حال�ت دونه احلوائل، 
أو اعرتضت�ه الع�وارض؛ ألهنم يعلمون يقينًا أن هذا هو غذاء القلب الذي ال حييا بدونه، 
إهنم حيرصون عىل غذاء القلب قبل غذاء البدن، ويشعرون بالنقص متى حصل يشء من 
ذلك، بعكس املفرطني الذين ال يش�عرون إال بجوع أبداهنم وعطشها، أو مرضها وأملها، 

أما أمل القلوب وعطشها وجوعها فال سبيل هلم إىل اإلحساس به.

)1( للوقوف عىل أخبار هؤالء ودراسة أحواهلم يمكن الرجوع إىل كتاب: رهبان الليل للسيد العفاين.

)2( »صحيح مسلم« )515/1( )747 (.
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ا  ا طريًّ إن قراءة القرآن يف صالة الليل هي أقوى وسيلة لبقاء التوحيد واإليامن غضًّ
ا يف القلب. نديًّ

إهنا املنطلق لكل عمل صالح آخر من صياٍم أو صدقٍة أو جهاٍد وبٍر وصلٍة.
إن تدبر القرآن حيقق لك التوحيد واإلخالص واالس�تكانة والترضع والعبودية هلل 

رب العاملني.
المسألة الخامسة: القيام بالقرآن الطريق إلى القوة:

مل�ا أراد اهلل E تكليف نبيه حمم�د 0 بواجب التبليغ والدعوة وهو 
هه إىل ما يعينه عليه وهو القيام بالقرآن، فقال c: ] ٱ  ٻ      ٻ   ا؛ وجَّ محل ثقيٌل جدًّ
ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

.]7 -1 :K[ ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ
»جاء س�عد بن هشام بن عامر إىل عائش�ة J يسأهلا عن قيام النبي 0 
فقال: َأْنبِِئينِي َعْن ِقَياِم َرُس�وِل اهللِ 0 َفَقاَلْت: َأَلْس�َت َتْقَرُأ ﴿ ٱ  ٻ﴾؟ ُقْلُت: 
وَرِة، َفَقاَم َنبِيُّ اهللِ 0  ِل َهِذِه السُّ ْيِل يِف َأوَّ َض ِقَياَم اللَّ َبىَل، َقاَلْت: َفإِنَّ اهللَ D اْفرَتَ
اَمِء َحتَّى َأْنَزَل اهللُ يِف آِخِر َهِذِه  َوَأْصَحاُبُه َحْوال َوَأْمَسَك اهللُ َخاِتََتَها اْثنَْي َعرَشَ َشْهًرا يِف السَّ

ًعا َبْعَد َفِريَضٍة«)1(. ْيِل َتَطوُّ وَرِة التَّْخِفيَف َفَصاَر ِقَياُم اللَّ السُّ
فل�امذا هذا القيام؟ وهب�ذه الكيفية، والكمية، وهبذه املدة، س�نة كاملة؟ إنه اإلعداد 

والتكوين والصناعة ألولئك النفر الذين كلفوا بتبليغ الدعوة ومحل الرسالة.
إن اجليل الذي حيقق النرص لألمة جاء وصفه يف آخر آية من سورة الفتح وهي قوله 

]ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    :c
ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ[ ] W: 29[، فمتى توفر هذا اجليل يف األمة 

)1( »صحيح مسلم« )104/4(.
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حتقق هلا- بإذن اهلل c- النرص والتمكني والس�يطرة عىل العامل، وكانت أمة قوية هتاهبا 
كل األمم وتذعن وختضع هلا.

لقد أصيب بعض املس�لمني بالش�عور بالنقص والضعف وهو يش�اهد واقع العامل 
كل يوم،وما ذاك إال بسبب هجره للقرآن وبعده عن فقه معانيه العظيمة.

المسألة السادسة: القرآن كتاب النجاح والسعادة:

لقد كثر يف زماننا هذا احلديث عن النجاح، والس�عادة، والتفوق، والقوة، وكثرت 
في�ه املؤلف�ات، وك�ل يرى أن يف كتاب�ه أو برناجمه الدواء الش�ايف، والع�الج الناجع، وأنه 
الكت�اب ال�ذي ال حتتاج معه إىل غريه، واحلق أن هذا الوص�ف ال جيوز أن يوصف به إال 

كتاًبا واحًدا هو القرآن الكريم.
ولعالج هذه املشكلة - أعني انرصاف الناس عن القرآن الكريم، واشتغال بعضهم 
بتلك املؤلفات بحًثا عن  الس�عادة والنجاح - جييء هذا البحث ليس�هم يف تبيني احلقائق 
وتوضيح الدقائق، و رسم الطريق الصحيح للمنهج السليم الذي ينبغي أن يتبعه املسلم 

يف حياته.
المسألة السابعة: ُمَداَرَسة القرآن تزيد اإليمان:

َعْن اْبِن َعبَّاٍس L َقاَل: َكاَن َرُس�وُل اهللِ 0 َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوُد 
يُل، َوَك�اَن َيْلَقاُه يِف ُك�لِّ َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُس�ُه  َم�ا َيُك�وُن يِف َرَمَضاَن ِحنَي َيْلَق�اُه ِجرْبِ

يِح اْل�ُمْرَسَلِة)1(. اْلُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اهللِ 0 َأْجَوُد بِاخْلرَْيِ ِمْن الرِّ
فمه�ام كانت مرتبة املؤمن يف اإليامن، ومهام كانت قوة إيامنه، فإن مدارس�ته للقرآن 
تزي�د إيامن�ه إيامًنا، وترفع مقامه عند رب العامل�ني، فهذا حممد 0 هو أجود الناس 

)1( »صحيح البخاري« )7/1(.
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باخلري، ويتضاعف هذا اجلود بس�بب مدارس�ته للقرآن مع جربي�ل S، فكلام قوي 
.D ارتباط املؤمن بالقرآن  كلام عال وارتفع، وزاد يقينه وثقته بربه

المسألة الثامنة: بداية االنطالق:

إن العب�د إذا تعل�ق قلب�ه بكتاب ربه فتيق�ن أن نجاحه و نجاته وس�عادته وقوته  يف 
قراءت�ه وتدبره؛ تكون ه�ذه البداية لالنطالق يف مراقي النجاح، وس�لم الفالح يف الدنيا 

واآلخرة.
المسألة التاسعة: الطريق إلى كنوز القرآن:

�ن - بع�ون اهلل c - من  ه�ذا البح�ث يتحدث ع�ن الوس�ائل العملية التي تكِّ
االنتفاع بالقرآن الكريم، وهذه القواعد هي التي كان يسلكها سلفنا الصالح يف تعاملهم 
 م�ع الق�رآن الكريم، التي بس�بب غفل�ة الكثريي�ن عنها أو بعضه�ا أصبح�وا ال يتأثرون 

وال ينتفعون بام فيه من اآليات والعظات واألمثال واحلكم.
ومن أخذ هبذه الوسائل  فإنه سيجد - بإذن اهلل c - أن معاين القرآن تتدفق عليه 
حت�ى رب�ام يميض عليه وقت طويل ال يس�تطيع جتاوز آية واحدة بس�بب كثرة املعاين التي 

تفتح عليه، وقد حصل هذا للسلف من قبلنا واألخبار يف هذا كثرية مشهورة.
المسألة العاشرة: القرآن ظاهر وباطن:

الق�رآن ظاه�ر وباطن، ظاهر يراه ك�ل الناس، وهو صور احلروف والس�طور التي 
كتب�ت عىل صفحات املصح�ف الذي يباع يف ك�ل مكان،ويراه كل الناس مس�لم وكافر 
مؤم�ن ومناف�ق  بر وفاج�ر صغري وكبري، وله باط�ن ال يراه إال املؤمنون الذي�ن آمنوا بأنه 

كالم اهلل، وآمنوا برضورة قراءته والقيام به فغاصوا يف أعامق معانيه.
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إن مثل القرآن كمثل البحر له ظاهر هو مثل سطح البحر، وله باطن هو مثل أعامق 
البح�ر، فبعضهم قد يس�بح ع�ىل ظهر البحر م�ن عدن إىل العقب�ة ثم يقول: أي�ن الكنوز 
 الت�ي حتق�ق الثراء يف احلياة؟ مل أجدها! فنقول: األمر حيت�اج إىل غواص وأدوات غوص، 

وال يصل إليها من اكتفى بالسباحة عىل ظهر البحر حتى لو أفنى عمره كله.
قال س�هل بن عبد اهلل الُتْس�رَتي: »لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم 
مل يبل�غ هناي�ة م�ا أودع اهلل يف آية من كتابه؛ ألنه ك�الم  اهلل وكالمه صفته، وكام أنه ليس هلل 
هناية فكذلك ال هناية لفهم كالمه.... وإنام يفهم كٌل بمقدار ما يفتح اهلل عىل قلبه، وكالم 

اهلل غري خملوق، وال يبلغ إىل هناية فهمه فهوم حمدثة خملوقة« اه�)1(.
وه�ذا كالم صحي�ح والتجربة والواقع يش�هدان بذل�ك، فإن الن�اس يتفاوتون يف 

فهمهم وإدراكهم آليات القرآن الكريم، وتنزيلها عىل أمور حياهتم.
المسألة الحادية عشرة: التدريب والمجاهدة:

إن فه�م الق�رآن وتدبره مواهب م�ن الكريم الوهاب، يعطيها مل�ن صدق يف طلبها 
وس�لك األس�باب املوصلة إليها بجد واجتهاد، أما املتكئ عىل أريكته، املشتغل بشهوات 

الدنيا ويريد فهم القرآن فهيهات هيهات ولو تنى عىل اهلل األماين.
م�ادة هذا البحث ليس�ت جمموعة نظريات أو فرضيات توضع كحلول للمش�كلة 
امل�راد عالجها، إنام هي خطوات عملية، حتت�اج إىل تدرج وتكرار حتى يصل املتعلم فيها 

إىل ما وصف من نتائج وثامر.
 ق�ال ثاب�ت البناين: »كابدت القرآن عرشين س�نة ثم تنعمت به عرشين س�نة« اه�. 

 وم�ا قال�ه ثاب�ت البناين ح�ق، فقف عن�د الباب حت�ى يفتح ل�ك؛ إن كنت ت�درك عظمة 

)1( »مقدمة تفسري البسيط« للواحدي )رسالة دكتوراه( )34-1(.
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ما تطلب، فإنه متى فتح لك ستدخل إىل عامل ال تستطيع الكلامت أن تصفه وال العبارات 
أن تصور حقيقته.

أما إن اس�تعجلت وانرصفت فستحرم نفسك من كنز عظيم وفرصة قد ال تدركها 
فيام تبقى من عمرك.

تذك�ر أن الس�فينة ال جتري عىل اليبس، وأن املكارم ال تن�ال إال باملكاره، وأن اجلنة 
ْت باملكاره، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون؟ ُحفَّ

إن الق�رآن هو طوق النجاة يف هذه احلياة، وهو حبل طرفه بيد اهلل)1( وطرفه بيدك، 
يق�ول اهلل c: ]ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ[ ]6: 175[،  فمتى أردت أن تدخل يف رمحة اهلل وأن هتدى 
إىل الرصاط املستقيم، فجاهد نفسك يف تدبر القرآن الكريم، وفرغ وقتك وجهدك، وركز 

اهتاممك عىل هذا األمر العظيم.
كم من أشخاص مل يكن هلم شأن يذكر، وبعد اجتهادهم يف تدبر القرآن صارت هلم 

مكانة ومنزلة رفيعة عند اهلل c، وصار هلم يف احلياة أثر كبري وشأن عظيم.
المسألة الثانية عشرة: تفسير أم تدبر:

كن�ت أح�اول كتابة تفس�ري تربوي للق�رآن الكريم يركز يف مضمون�ه عىل ما يقوي 
اإلي�امن ويزي�د اخلش�وع دون اس�تطراد أو خروج عن هذا املس�ار، ولكن بع�د أن بدأت 
باالش�رتاك م�ع األخ الدكت�ور إبراهيم بن س�عيد الدورسي  بوضع منهج هلذا التفس�ري، 
)1( ع�ن جب�ري بن مطعم I قال: كنا مع رس�ول اهلل 0 باجلحفة فخرج علينا فقال: »أليس 

تشهدون أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل وأن القرآن جاء من عند اهلل؟«.  قلنا: نعم،  قال: »فأبشروا 
فإن هذا القرآن طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم فتمسكوا به وال تهلكوا بعده أبد«. »املعجم الكبري« 

.)126/2(
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وت�ت كتابة املرحلة النظري�ة للبحث، وبعد حماولة كتابة القس�م التطبيقي له، تبني يل أين 
مهام كتبت، أو كتب غريي يف هذا امليدان فلن حيقق املطلوب، والصواب يف هذا األمر أن 
كل إنسان ال بد أن يغرف من املصب الرئيس، وأن ينهل من النبع مبارشة دون أية واسطة 

تبعده عن املقصود)1(.
تب�ني أن ما أبحث عن�ه هو منهج وقواعد لقراءة القرآن الكريم والتأثر واالنتفاع به 
مبارشة، فتأملت حال السلف X يف هذا األمر، ودرست منهجهم يف تعاملهم معه، 

وقارنت بني حالنا وحاهلم فكانت مادة هذا البحث وحمتواه.
إن النج�اح يف مفاتي�ح تدب�ر القرآن متطلب س�ابق لالس�تفادة من قراءة التفاس�ري 

واالنتفاع بام فيها والقدرة عىل الغوص يف أعامقها، وربط فوائدها باحلياة.
المسألة الثالثة عشرة: محور هذا البحث:

نح�ن نؤم�ن ونص�دق  بق�ول اهلل c: ]ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ[ ]s: 21[، ونقرأ 

قول اهلل c: ]ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ ]E: 23[، وقول�ه c: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ه�و  فه�ذا   ،]124  :G[ ڄ  ڄ  ڄ[  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ  

القرآن، ونحن نقرؤه، ولكن ما أخرب اهلل c عنه من تأثري  فإننا ال نجده! فلامذا؟ 
�ا مصوًنا م�ن الزيادة  الق�رآن ه�و الق�رآن، وقد وص�ل واحلمد هلل إلين�ا حمفوًظا تامًّ

والنقص.
)1( وه�ذا يف جان�ب تزكي�ة القلوب، وتربي�ة النفوس، أما اجلوان�ب األخرى من الق�رآن كاألحكام مثاًل 

فيحتاج القارئ معها إىل ما يفصلها ويوضحها.
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أين اخللل؟ وأين املشكلة؟
ل. يف كل تأثري عندنا ثالثة أركان: املؤثر، واملتأثر، واملوصِّ

فاملؤثر- وهو القرآن - أثره ثابت ال نشك فيه.
ل، واملتأثر. بقي االحتامل يف األمرين األخريين: املوصِّ

ل: هو القراءة والتدبر. ال�موصِّ
وال�متأثر: هو قلب املتلقي القارئ.

والبحث حياول استكش�اف اخلل�ل يف اجلهتني، ويقرتح احلل�ول املبنية عىل جتارب 
الناجحني يف حتصيل التأثري واألثر.

أيًضا: حالة الفتح والفهم يف وقت وإغالقه يف وقت آخر - وقد تس�مع  الش�كوى 
م�ن هذه احلال عند عدد من األش�خاص - تق�رأ اآلية يف وقت فتتأثر هبا وتنفتح لك فيها 
معان، ثم تعود إليها بعد فرتة فتقف أمامها ال تذكر شيًئا من تلك املعاين وال حتس بذلك 

األثر الذي حصل سابًقا! فام الرس؟ وما األسباب؟
هذا ما حتاول هذه الدراس�ة أن جتيب عنه، وتش�خصه، وتصف له العالج املناسب 

.c بإذن اهلل
المسألة الرابعة عشرة: المفاتيح أسباب والنتائج بيد اهلل وحده:

إن مما يتأكد التنبيه عليه عدم قرص وحرص النجاح يف تدبر القرآن عىل هذه املفاتيح، 
فام هي إال أسباب والنتائج بيد اهلل c يعطيها من شاء ويمنعها من شاء، وما أقوله: إن 
هي إال وس�ائل بحس�ب االستقراء من النصوص وحال الس�لف، وهي أسباب يسلكها 
ر هبا من حرم  كل مريد لالنتفاع بالقرآن بش�كل أكرب وأعمق وأش�مل، وهي أسباب نذكِّ
من تدبر القرآن وهو يريده؛ نقول له: اس�لك هذه األس�باب لعل اهلل إذا رأى  جماهدتك 
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يف ه�ذا األم�ر وعل�م منك صدق�ك أن يفتح ل�ك خزائن كتاب�ه تتنعم فيه�ا يف الدنيا قبل 
اآلخرة.

المسألة الرابعة عشرة: لكل مفتاح وظيفة:
ف�ال يعن�ي - مث�اًل - إذا قلنا: من مفاتي�ح تدبر الق�رآن: أن تكون الق�راءة يف ليل؛ 
أن ق�راءة النهار ال تفي�د وملغاة، وإذا قلنا: أن تكون الق�راءة يف صالة؛ أن القراءة خارج 
الصالة ال حتقق التدبر، فاحلرص والقرص غري صحيح، فلكل مفتاح وظيفة متى وجد فتح 
ل�ك درج�ة يف تدبر القرآن، ومتى اجتمعت كل املفاتيح وبأعىل مس�توى كان التدبر أعىل 

وأقوى، وإذا ختلف بعضها نقص التدبر بحسب هذا النقص.
المسألة الخامسة عشرة: نعيم القرآن:

يقول اهلل c: ]ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ[ ]e: 29[، ويقول 
ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ]ۈ    :D وق�ال   ،]2  :A[ ]ک  ک  ک    گ  گ[   :c
ۅ  ۉ ۉ  ې  ې[ ]Y: 1[، ه�ذه اآلي�ات - وغريها كثري - دلت عىل أن القرآن 
ا نعمًة، فالتلذذ  نعمة، وأعظم به من نعمة، وكل نعمة يتبعها نعيم وتنعم ملن عرف أهنا حقًّ
بالقرآن)1( ملن فتحت له أبوابه ال يعادله أي لذٍة أو متعٍة يف هذه احلياة، ولكن أكثر الناس 

ال يعلمون.
المسألة السادسة عشرة: خالصة البحث:
يتكون البحث من متهيد وعشرة مفاتيح:

التمهيد: يف معنى التدبر وعالماته، وبيان خطأ يف مفهومه.
واملفت���اح األول: خالصت�ه أن القلب آلة الفهم والعق�ل واإلدراك، وأن القلب بيد 

)1( لق�د اع�رتف بذل�ك بعض الكفار حني فتح هلم من�ه حلظات  ومن ذلك  قول الولي�د بن املغرية: إن له 

حلالوة.
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اهلل c يقلبه كيف ش�اء، يفتحه متى ش�اء ويغلقه متى شاء، وفتح القلب للقرآن يكون 
بأمري�ن: األول: دوام الت�رضع إىل اهلل c وس�ؤاله ذلك، والثاني: الق�راءة املكثفة عن 

عظمة القرآن، وحال السلف معه.
واملفتاح الثاني: مضمونه أنه ينبغي أن نعرف قيمة القرآن وعظمته، وأن نستحرض 
األهداف واملقاصد التي من أجلها نقرؤه، فدائاًم اس�أل نفس�ك: ملاذا أريد قراءة القرآن؟ 
ولتك�ن اإلجاب�ة واضحة مفصل�ة، وإن كانت مكتوبة ف�ذاك أوىل، واملقاصد األساس�ية 

لقراءة القرآن مخسة: العلم، والعمل، واملناجاة، والثواب، والشفاء.
واملفاتيح من الثالث إىل العاش���ر: احلديث فيها عن إجابة س�ؤال مهم: كيف نقرأ 
الق�رآن الكري�م؟ وكيف هن�ا متوجهة إىل األح�وال والكيفيات التي حتق�ق أعىل قدر من 
الرتكي�ز والعمق يف فهم القرآن الكريم، فكل واحد منها يعطي درجة يف الرتكيز والفهم، 
وه�ذه املفاتيح هي: أن تكون القراءة يف ص�الة، يف ليل، حفًظا، برتتيل، وجهر، وتكرار، 

وربط، مع ختم املقدار الذي يقرأ ويراد حصول تدبره كل أسبوع.
ه�ذه خالصة ه�ذا البحث، نس�أل اهلل c أن حيقق مقاصدن�ا، وأن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح، إنه ويل ذلك والقادر عليه، واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
المسألة السابعة عشرة: المفاتيح العشرة:

مفاتيح تدبر القرآن عرشة، جمموعة يف قولك: )إلصالح ترتِج(.
)ل( ل���ب وهو القلب: واملعنى أن حب القرآن هو املفتاح األول للتدبر، فالقلب هو 
آل�ة فهم القرآن، والقلب بيد اهلل c يقلبه كيف ش�اء، والعب�د مفتقر إىل ربه ليفتح قلبه 

للقرآن فيطلع عىل خزائنه وكنوزه. 
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) أ ( أه���داف، أو أهمي���ة: أي اس�تحضار أه�داف ق�راءة الق�رآن؟ أي: مل�اذا تق�رأ 
القرآن؟ 

)ص( صالة: أن تكون القراءة يف صالة.
)ل( ليل: أن تكون القراءة والصالة يف ليل، أي وقت الصفاء والرتكيز.

) أ ( أسبوع: أن يكرر ما يقرؤه من القرآن كل أسبوع، حتى لو جلزء منه.
)ح( حفًظ���ا: أن تك�ون الق�راءة حفًظا عن ظه�ر قلب بحيث حيص�ل الرتكيز التام 

وانطباع اآليات عند القراءة.
)ت( تكرار: تكرار اآليات وترديدها لتحقيق مزيد من التثبيت.

)ر( ربط: ربط اآليات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة.
)ت( ترتي���ل: الرتتي�ل والرتس�ل يف القراءة، وع�دم العجلة، إذ املقص�ود هو الفهم 
وليس الكم، وهذه مش�كلة الكثريين، وهم هبذا االس�تعجال يفوتون عىل أنفس�هم خرًيا 

عظياًم.
)ج( جه���ًرا: اجله�ر بالق�راءة؛ ليق�وى الرتكي�ز ويك�ون التوصيل بجهت�ني بداًل من 

واحدة؛ أي الصورة والصوت.
فهذه وس�ائل وأدوات يكمل بعضها بعًضا يف حتقيق وحتصيل مستوى أعىل وأرفع 
يف تدب�ر آيات الق�رآن الكريم، واالنتفاع والتأثر هبا، ه�ذه املفاتيح هي التي تفتح الطريق 

للقرآن ليصل إىل قلب اإلنسان وروحه.
وكتبه

د/خالد بن عبد الكريم الالحم
lahim@quranlife.com :بريد إلكرتوني
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U: مسائل في تدبر القرآن

المسألة األولى: معنى تدبر القرآن:

قال امليداين: »التدبر هو: التفكر الشامل الواصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميه 
البعيدة« اه�)1(، ومعنى تدبر القرآن:  هو التفكر والتأمل يف آيات القرآن من أجل فهمه، 

وإدراك معانيه، وحكمه، واملراد منه.
ق�د يطلق التدب�ر عىل العمل ألنه ثمرته، وللتالزم الق�وي بينهام كام يف قول عيل بن 
أيب طال�ب: »ي�ا محلة القرآن، أو يا محل�ة العلم ، اعملوا به فإنام الع�امل من عمل بام علم«، 
وقول احلس�ن بن عيل: »اقرأ القرآن ما هناك، فإذا مل ينهك فليس�ت بقراءة«، وقول احلسن 
الب�رصي: »وما تدبر آيات�ه إال باتباعه«، وقول أيب الدرداء: »إنام مجع القرآن من س�مع له 

وأطاع«. اه�)2(.
وك�ام يذكره كثري من املفرسين عند تفس�ري ق�ول اهلل c: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

.]29 :C[ ]ڃ   ڃ

وعالمات التدبر أيًضا تبني حقيقة املراد به فهي التعريف العميل لتدبر القرآن.
المسألة الثانية: مفهوم خاطئ لمعنى التدبر:

إن مم�ا ي�رصف كث�رًيا من املس�لمني عن تدب�ر القرآن، والتفك�ر فيه، وتذك�ر ما فيه 
م�ن املعاين العظيم�ة؛ اعتقادهم صعوبة فهم القرآن، وهذا خط�أ  يف مفهوم تدبر القرآن، 
وان�رصاف عن الغاية التي م�ن أجلها أنزل، فالقرآن كتاب تربي�ة وتعليم، وكتاب هداية 

.)10( »D قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل« )1(

)2( انظر: »توثيق هذه األقوال« )ص: 43(.
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وبصائر لكل الناس، كتاب هدى ورمحة وبرشى للمؤمنني، كتاٌب قد يرسَّ اهلل c فهمه 
.]17 :i[ ]ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ[ :c وتدبره،كام قال

ق�ال اب�ن هبرية: »ومن مكايد الش�يطان تنفريه عباد اهلل من تدب�ر القرآن، لعلمه أن 
اهل�دى واق�ع عند التدبر، فيقول هذه خماطرة، حتى يقول اإلنس�ان أنا ال أتكلم يف القرآن 

تورًعا«)1(. 
وقال الش�اطبي: »فمن حيث كان القرآن معجًزا أفح�م الفصحاء، وأعجز البلغاء 
أن يأتوا بمثله، فذلك ال خيرجه عن كونه عربيًّا جارًيا عىل أس�اليب كالم العرب، ميرًسا 

للفهم فيه عن اهلل ما أمر به وهنى«. اه�)2(.
وق�ال اب�ن القيم: »من قال: إن له تأواًل  ال نفهم�ه، وال نعلمه، وإنام نتلوه متعبدين 

بألفاظه، ففي قلبه منه حرج«. اه�)3(. 
ويق�ول الصنعاين: »فإن من قرع س�معه قول�ه c: ]ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   
ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ[ ]E: 20[ يفه�م معناه دون أن يعرف 
[: كلم�ة رشط، و]ڳ[: جم�زوم هبا؛ ألنه رشطها، و]ڱ[: جمزوم هبا؛ ألنه  أن ]
جزاؤها، ومثلها كثري... فيا ليت ش�عري ما الذي َخصَّ الكتاب والسنة باملنع عن معرفة 
معانيها، وفهم تراكيبها، ومبانيها... حتى جعلت كاملقصورات يف اخليام.. ومل يبق لنا إال 

ترديد ألفاظها وحروفها...«. اه�)4(.

)1( »ذيل طبقات احلنابلة« البن رجب )273-3(.

)2( »املوافقات« )3 - 805(.

)3( »التبيان يف أقسام القرآن« )144(.

)4( »إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد« )ص: 36(.
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إن الصحي�ح واحلق يف هذه املس�ألة: أن القرآن معظمه واض�ح، وبنيِّ وظاهر لكل 
الن�اس، كام قال ابن عباس L: »التفس�ري عىل أربعة أوج�ه: وجه تعرفه العرب من 
كالمه�ا، وتفس�ري ال يع�ذر أحد بجهالته، وتفس�ري يعلم�ه العلامء، وتفس�ري ال يعلمه إال 

اهلل«)1(، ومعظم القرآن من القسمني األولني.
إن عدد آيات األحكام يف القرآن )500( آية، وعدد آيات القرآن )6236( آية.

 إن فه�م الوع�د والوعي�د، والرتغي�ب والرتهي�ب، والعل�م ب�اهلل والي�وم اآلخ�ر؛ 
ال يش�رتط له فهم املصطلحات العلمي�ة الدقيقة، من نحوية وبالغي�ة وأصولية وفقهية.  
ٌ واض�ح ظاهر، ي�درك معن�اه الصغ�ري والكب�ري، والع�امل واألمي،  فمعظ�م الق�رآن ب�نيِّ
 فحين�ام س�مع األع�رايب ق�ول اهلل c: ]ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ[ 
]c: 23[ قال: من ذا الذي أغضب اجلليل حتى أقسم. وحينام أخطأ إمام يف قراءة آية 

 ]26 :U[ ]النح�ل: ]ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ 
ٌ واضح  قرأها: من حتتهم، صوب له خطأه امرأة عجوز ال تقرأ وال تكتب، إن القرآن بنيِّ
ظاهر، وفهمه وفقهه وتدبره ليس صعًبا  بحيث نغلق عقولنا، ونعلق فهمه كله بالرجوع 
إىل كت�ب التفس�ري،  فنعم�م حك�م األق�ل عىل الك�ل فهذا مفه�وم خاطئ وه�و نوع من 

التسويف يف تدبر القرآن وفهمه.
إن إغ�الق عقولن�ا عن تدب�ر القرآن بحجة ع�دم معرفة تفس�ريه، واالكتفاء بقراءة 

ألفاظه مدخل من مداخل الشيطان عىل العبد ليرصفه عن االهتداء به.
وإذا س�لمنا هبذه احلجة فإن العقل واملنطق واحلزم واحلكمة أنك إذا أش�كل عليك 
معن�ى آي�ة أن تبادر وتس�ارع للبحث عن معناها واملراد هب�ا ال أن تغلق عقلك فتقرأ دون 

تدبر أو ترتك القراءة.
)1( »تفسري الطربي« )75/1(، »مقدمة ابن تيمية« )115(.
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المسألة الثالثة: عالمات التدبر:

ذك�ر اهلل c يف كتاب�ه الكري�م عالم�ات وصف�ات تص�ف حقيق�ة تدب�ر القرآن 
وتوضحه بجالء من ذلك:

ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ    -1
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ[ ]8: 83[.

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ]ٹ    -2
.]2 :E[ ]ڄ   ڄ  ڃ   ڃ

ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ]ٿ    -3
.]124 :G[ ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

]ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ        -4
ڎ  ڌ   ڌ   ڇڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    

.]109 - 107 :W[ ]ڎ

 .]58 :a[ ]5- ]ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ ڻ
.]73 :l[ ]6- ]ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

.]53 :r[ ]7- ]ٿ  ٿ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ
8- ]ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

.]23 :E[ ]ڈ  ژ  ژ
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فتحصل من اآليات السابقة سبع عالمات هي:
1- اجتامع القلب والفكر حني القراءة، ودليله التوقف تعجًبا وتعظياًم.

2- البكاء من خشية اهلل.
3- زيادة اخلشوع.

4- زيادة اإليامن، ودليله التكرار العفوي لآليات.
5- الفرح واالستبشار.

6-القشعريرة خوًفا من اهلل c، ثم غلبة الرجاء والسكينة.
.D 7- السجود تعظياًم هلل

فم�ن وجد واحدة من هذه الصفات، أو أكثر فق�د وصل إىل حالة التدبر والتفكر، 
ا من هذه العالمات فهو حمروم من تدبر القرآن، ومل يصل بعد إىل يشء  أما من مل حيصل أيًّ

من كنوزه وذخائره.
ق�ال إبراهي�م التيمي: »من أويت من العل�م ما ال يبكيه خلليق أال يك�ون أويت علاًم؛ 

ألن اهلل نع�ت العلامء فق�ال: ]ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڃ      ڃ ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 .)1(»]109 - 107 :W[ ]ڎ   ڎ

وعن أس�امء بنت أيب بكر J قال�ت: »كان أصحاب النبي 0 إذا قرئ 
عليهم القرآن كام نعتهم اهلل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم«)2(.

إن كل يوم يمر بك وال يكون لك نصيب ورزق من هذه العالمات، فقد فاتك فيه 
ربح عظيم، وهو يوم حري أن يبكى عىل خسارته.

)1( »الزهد« البن املبارك )41(، »حلية األولياء« )5 - 88(.

)2( »تفسريالقرطبي« )15 - 149(.
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المفتاح األول: حب القرآن

المسألة األولى: القلب آلة الفهم والعقل:
قد دل عىل ذلك نصوص كثرية، اآليات القرآنية منها تزيد عىل مائة آية، وس�أكتفي 

يف هذه املسألة بذكر ثالث منها مما هي رصحية الداللة، وهي:
 .]57 :Y[ ]ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ[ :c 1- قول اهلل

2- وقوله c: ]ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ  
.]46 :g[ ]ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ       ىئ ىئ  ىئ

3- وقوله c: ]ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چ[ ]2: 4[.
وليس هذا مقام بس�ط هذه املس�ألة وتأصيلها، وإنام املقصود التذكري بأن القلب آلة 

الفهم والعقل واإلدراك، ومن ذلك فهم القرآن وتدبره)1(.
المسألة الثانية: أن القلب بيد اهلل وحده:

القل�ب بي�د اهلل وح�ده ال رشيك ل�ه، يفتحه متى ش�اء ويغلقه متى ش�اء، بحكمته 
:n وعلمه

.]24 :E[ ]ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ[ :c 1- قال اهلل
 .]57 :Y[ ]ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ[ :c 2- وقال

.]164 :C[ ]ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ[ :c 3- وقال
 وقد جعل لذلك أس�باًبا ووسائل، من س�لكها وفق، ومن ختلف عنها خذل ويأيت 

بيان ذلك يف املسائل التالية.
)1( انظر: تفصيل الكالم عىل هذه املسألة يف بحث: فهم الذات يف القرآن الكريم.
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فتذك�ر وأنت حتاول فه�م القرآن أن القلوب بي�د اهلل c، وأن اهلل حيول بني املرء 
وقلب�ه، فليس�ت العربة بالطريقة والكيفي�ة؛ بل الفتح من اهلل وح�ده، وما حيصل لك من 
التدبر فهو نعمة عظيمة من اهلل c تس�توجب الش�كر ال الفخر، فمتى أعطاك اهلل فهم 
القرآن، وفتح لك معانيه، فامحد اهلل c واسأله املزيد، وانسب هذه النعمة إليه وحده، 

واعرتف هبا ظاهًرا وباطنًا.   
المسألة الثالثة: عالقة حب القرآن بالتدبر:

م�ن املعلوم أن القلب إذا أحب ش�يًئا تعلق به، واش�تاق إليه، وش�غف به، وانقطع 
عام س�واه، والقل�ب إذا أحب القرآن تل�ذذ بقراءته، واجتمع عىل فهم�ه ووعيه فيحصل 
بذل�ك التدبر املك�ني، والفهم العميق، وبالعكس إذا مل يوجد احلب فإن إقبال القلب عىل 
ا ال حيصل إال بمجاه�دة ومغالبة، وعليه  الق�رآن يك�ون صعًبا، وانقي�اده إليه يكون ش�اقًّ

فتحصيل حب القرآن من أنفع األسباب حلصول أقوى وأعىل مستويات التدبر.
والواقع يشهد لصحة ما ذكرت، فإننا مثاًل نجد أن الطالب الذي لديه محاس ورغبة 
وحب لدراس�ته يس�توعب ما يقال ل�ه برسعة فائقة وبقوة، وينه�ي متطلباته وواجباته يف 
وق�ت وجيز، بينام اآلخر ال يك�اد يعي ما يقال له إال بتكرار وإعادة، وجتده يذهب معظم 

وقته ومل ينجز شيًئا من واجباته.
المسألة الرابعة: عالمات حب القلب للقرآن:

حب القلب للقرآن له عالمات منها:
1- الفرح بلقائه.

2- اجللوس معه أوقاًتا طويلة دون ملل.
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 3- الش�وق إلي�ه متى بعد العه�د عنه وحال دون ذلك بع�ض املوانع، وتني لقائه 

والتطلع إليه وحماولة إزالة العقبات التي حتول دونه.
4- كث�رة مش�اورته والثق�ة بتوجيهات�ه والرجوع إليه فيام يش�كل من أم�ور احلياة 

صغريها وكبريها.
5- طاعته، أمًرا وهنًيا.

ه�ذه  أه�م عالم�ات حب الق�رآن وصحبت�ه، فمتى ُوج�دت فإن احل�ب موجود،  
ومت�ى ختلفت فحب القرآن مفقود، ومتى ختلف يشء منها نقص حب القرآن بقدر ذلك 

التخلف.
إنه ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أحب القرآن؟

إنه سؤال مهم وخطري، وإجابته أشد خطًرا،إهنا إجابة حتمل معان كثرية. 
وقب�ل أن جتيب عىل هذا الس�ؤال ارجع إىل العالمات التي س�بق ذكرها لتقيس هبا 

إجابتك وتعرف هبا الصواب من اخلطأ.
 إن بع�ض املس�لمني لو س�ئل هل حتب الق�رآن؟ جييب: نعم أح�ب القرآن، وكيف 

ال أحبه؟ لكن هل هو صادق يف هذا اجلواب؟ 
كيف حيب القرآن وهو ال يطيق اجللوس معه دقائق، بينام تراه جيلس الس�اعات مع 

ما هتواه نفسه وحتبه من متع احلياة.
قال أبو عبيد: »ال يسأل عبد عن نفسه إال بالقرآن، فإن كان حيب القرآن  فإنه حيب 

اهلل ورسوله«)1(.

)1( »مصنف ابن أيب شيبة« )10- 485(.
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إنن�ا ينبغ�ي أن نع�رتف بالتقصري إذا مل توجد فينا العالمات الس�ابقة، ثم نس�عى يف 
التغيري، وهو ما سيتم بيانه يف املسألة التالية.

المسألة الخامسة: وسائل تحصيل حب القرآن:

الوسيلة األولى: التوكل على اهلل c واالستعانة به:

الدعاء بحب القرآن أمر عظيم، من اس�تجيب له س�عد يف حياته س�عادة ال يش�قى 
بعده�ا أب�ًدا، وم�ن رزق�ه اهلل حب الق�رآن فقد رزق�ه اإليامن، وس�هل له طري�ق اجلنان، 
وما دام األمر هبذه األمهية فإننا مل نرتك فيه مهاًل فقد بينه اهلل ورسوله لنا أوضح بيان وهو 

يف أربعة أمور:
األول: الفاتحة:

فقد تضمنت الفاحتة س�ؤال اهلداية إىل الرصاط املس�تقيم، وهو رصاط الذين أنعم 
اهلل عليهم، ومن أهم نعم اهلل عليهم: أن فتح هلم أبواب كتابه ويرس هلم العيش يف رحابه، 
فعندما تقرأ الفاحتة فأنت تدعو اهلل c أن يرزقك حب كتابه العظيم ليحصل لك بذلك 

الغوص يف أعامقه والنجاة به يف احلياة الدنيا واآلخرة.
الثاني: االستعاذة:

فإن الش�يطان قد قطع عىل نفس�ه العهد أن يقطع عليك طريق الوصول إىل القرآن 
الكريم الذي هو رصاط اهلل املس�تقيم، وقد أمرنا اهلل أن نس�تعيذ من الش�يطان يف كل مرة 

.]98 :U[ ]نريد قراءة القرآن الكريم: ]ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
الثالث: البسملة:

البسملة حقيقتها دعاء وتوسل إىل اهلل c بثالثة من أسامئه: اهلل، الرمحن، الرحيم، 
ليمدك بالعون والربكة فيام أنت مقبل عليه، وما تريد أن تقوم به.
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الرابع: دعاء حب القرآن:

ع�ن ابن مس�عود I ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: »ما قال عب���د قط إذا 
أصاب���ه ه���م أو ح���زن: الله���م إني عب���دك ابن عبدك اب���ن أمتك ناصي���ي بيدك ماض 
يف حكمك عدل يف قضاؤك أس���ألك بكل اس���م هو لك مسيت به نفس���ك، أو أنزلته يف 
كتاب���ك أو علمت���ه أح���ًدا من خلقك، أو اس���تأثرت به يف علم الغي���ب عندك أن جتعل 
القرآن العظيم ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزني، وذهاب همي إال أذهب اهلل همه 
وأبدل���ه مكان حزنه فرًحا«، قالوا: يا رس�ول اهلل، ينبغي لن�ا أن نتعلم هذه الكلامت قال: 

»أجل ينبغي ل�من مسعهن أن يتعلمهن«)1(.

وهذا الدعاء من األدعية املستجابة؛ ألنه تضمن ثالثة أمور:

.c األول: التوسل بالعبودية هلل

الثاني: التوسل بجميع أسامء اهلل وصفاته ومنها االسم األعظم الذي إذا دعي اهلل 
به استجاب كام ثبت يف احلديث الصحيح.

ه ويبدله مكان  الثال���ث: الوع�د من النبي 0 بأن من دعا به أن يذهب اهلل مهَّ
حزنه فرًحا، فامذا ننتظر بعد كل هذه التأكيدات؟ 

إن الق�رآن الكري�م روح ون�ور؛ كام ق�ال اهلل c: ]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     

.]52 :K[ ]ڤ  ڤ

)1( »مس�ند أمح�د بن حنب�ل« )391/1( )3712 (، »صحيح ابن حب�ان« )253/3( )972 (، وصحح 

إسناده األلباين يف »السلسلة الصحيحة« )236/1( )199(.
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وق�د جاء يف احلديث وصف أقوام بأن الق�رآن ال جياوز تراقيهم أو حناجرهم، أي 
مل يص�ل ن�ور القرآن وروحه إىل قلوهبم، بل الطريق إليه مس�دود فهو متوقف يف احلناجر 
ومل يفتح له ليصل إىل القلب، فالذي يدعو هبذا الدعاء فهو يس�أل اهلل c أن يزيل هذه 

العوائق، ويفتح الطريق إىل القلب ليصل إليه نور القرآن وروحه.
لي�س ك�ل من قرأ القرآن قد وصل القرآن إىل روحه وقلبه ونفس�ه، بل الكثري منهم 

حمرومون من ذلك.
لنتذك�ر أن احلاج�ة املطلوبة يف ه�ذا الدعاء عظيمة يتوقف عليها س�عادة اإلنس�ان 
األبدية؛ وهي أن يكون القرآن ربيع قلبه؛ أي املاء الذي يسقي قلبه فيحييه ويقويه بعد أن 
كان قاسًيا مريًضا، وكذلك الدعاء بأن يكون القرآن نور صدره، وما ظنكم بصدٍر دخله 
ن�ور الق�رآن هل يبقى فيه يشٌء من القلق أو اهلم أو املرض؟  وما ظنكم بقلب دخله روح 

القرآن كيف تكون قوته وثباته.
فهذا الدعاء حاجتنا إليه أشد من حاجتنا للطعام والرشاب والنفس، من استجيب 
ل�ه ه�ذا الدع�اء فقد حيزت ل�ه الدنيا بحذافريها، وم�ن حرم منه فقد فات�ه كل يشء وإن 

حصل كل ملذات الدنيا وشهواهتا.
إن بع�ض الن�اس ال يع�رف اإلحلاح يف املس�ألة إال يف مطالب�ه الدنيوي�ة املادية، أما 

األمور الدينية فتجد سؤاله هلا بارًدا باهًتا، هذا إن دعا وسأل.
فعىل كل مس�لم أن يكرر هذا الدعاء كل يوم ثالًثا، مخًس�ا، سبًعا، ويتحرى مواطن 
اإلجابة، وجيتهد أن يكون سؤاله بصدق، وبترضع، وإحلاح، وشفقة، وحرص شديد أن 

جياب وأن يعطى.
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وعليه بالصرب واالستمرار حتى يستجاب له وحيصل عىل مطلوبه ؛ فعن أيب هريرة 
I، ع�ن النب�ي 0 أنه ق�ال: »ال يزال يس���تجاب للعبد ما مل ي���دع بإثم أو 
قطيعة رحم ما مل يس���تعجل«، قيل: يا رس�ول اهلل، ما االس�تعجال؟ قال: »يقول: قد 

دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء«)1(.

ومن عالمات اس�تجابة ه�ذا الدعاء أن يرشح صدرك لكث�رة قراءته، وكثرة القيام 
به يف الليل والنهار، وعندها عليك أن حتمد اهلل c وتش�كره عىل هذه النعمة العظيمة 

وتسأله دوامها وزيادهتا.
الوسيلة الثانية: القراءة:

أي: القراءة عن عظمة القرآن مما ورد يف القرآن والسنة وأقوال السلف يف تعظيمهم 
للقرآن وحبهم له. 

أقرتح عىل كل راغب يف حتصيل حب القرآن أن يضع له برناجمًا يتضمن  نصوًصا من 
القرآن والس�نة وأقوال السلف، فيها بيان لعظمة القرآن ومكانته، ويرتبها عىل مستويني: 
مت�ن، ورشح، فاملتن حيفظ ويكرر، والرشح يقرأ ويفه�م، ويتم ربط املعاين التي تضمنها 

الرشح بألفاظ املتن)2(.
ويرج�ى- ب�إذن اهلل c- مل�ن طب�ق ه�ذا الربنام�ج أن يرزق�ه اهلل ح�ب الق�رآن 
وتعظيمه، الذي هو املفتاح الرئيس لتدبر القرآن وفهمه، وكل كالم يقال يف هذا املوضوع 

)1( »صحيح مسلم« )2095/4(.

)2( ومث�ل ه�ذا العمل ال ينوب فيه أحد عن أحد بل عىل كل ش�خص أن جيمع لنفس�ه ك�ل نص يتأثر به، 

ويرت�ب م�ا جيم�ع عىل الطريق�ة التي وصفتها. ك�ام أن تكرار قراءة ه�ذا الكتاب أيًض�ا حيقق لك  هذا 
اهلدف.
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فه�و متوق�ف عليه، وهذا الرس يف أن الكثري منا يقرأ يف هذا املوضوع وال خيرج بأي نتائج 
إجيابية.

فأكث�ر م�ن الق�راءة عن الق�رآن)1(، اق�رأ باس�تمرار عن حال الس�لف م�ع القرآن 
وقصصهم يف ذلك وأخبارهم)2(.

ينبغ�ي أن نعل�م أن عدم حبنا للقرآن، وعدم تعظيمنا له س�ببه اجله�ل بقيمته، مثل 
الطف�ل تعطيه مخس�امئة ري�ال فريفض ويطلب ري�اال واحًدا، فكذلك م�ن ال يعرف قيمة 

القرآن يزهد فيه وهيجره ويشتغل بام هو أدنى منه.
لو أعلن عن كتاب من خيترب فيه وينجح يمنح عرشة مليارات؛ فكيف يكون حرص 

الناس وتعلقهم هبذا الكتاب؟ وكيف يكون الطلب عليه، واالشتغال بمذاكرته؟ 
إن القرآن كتاب من ينجْح فيه يمنْح ملًكا ال حدود له:

إن الكثري من املسلمني تعظيمه للقرآن تعظيم جممل، فحد علمهم: أنه كتاب منزل 
م�ن عند اهلل، تعبَّدنا بتالوته يف الصالة، ونقرؤه عىل املرىض للش�فاء، أما العلم التفصييل 
بعظم�ة الق�رآن ومكانته وما حيققه من نجاح لإلنس�ان يف هذه احلي�اة فهو حمل جهل عند 
الكثريي�ن، وأرضب لذلك مثااًل: ملا تس�مع عن ش�خص عظيم له أث�ر يف التاريخ يتكون 
لدي�ك ص�ورة إمجالية عن�ه، ويصبح له مكانة يف نفس�ك، وعندما تق�رأ كتاًبا من )600( 

)1( وم�ن الكتب النافع�ة يف حتقيق هذا املعنى: كتاب )حديث القرآن عن القرآن(، للش�يخ حممد الراوي، 

وكت�اب )اهلدي  والبيان يف أس�امء القرآن(، للش�يخ صال�ح البليهي. ففي هذي�ن الكتابني مادة علمية 
مهمة حتقق هذا اهلدف.

)2( م���ا احل���ل فيم���ن ال يقب���ل الق���راءة؟ اجل���واب: يمكن حتقيق ذل�ك عن طري�ق املس�ابقات  واحلوافر  

والتش�جيع  إىل أن يقتن�ع بأمهية الق�راءة ويرى أثرها، ثم بعد ذلك يقوم بق�راءة املطلوب وحيصل هذا 
املفتاح املهم من مفاتيح كنوز القرآن الكريم.

كام يمكن إقامة امللتقيات واملخيامت الرتبوية واألسابيع اإلعالمية لتحقيق هذا اهلدف.  



36

 صفح�ة ع�ن بطوالته وتضحياته وقص�ص كرمه وبره للناس، وما حقق�ه من إنجازات، 

وما قام به من مروءات، تعيش مع هذا الكتاب مدة شهر حرًفا حرًفا فبكل تأكيد أن صورة 
هذا القائد أو املصلح ستزداد عمًقا، ويزداد حبك وتعظيمك له، وهذا التأثر أمر مشاهد 
ال يمك�ن ألحد إنكاره، فل�م ال نوظفه لزيادة حبنا وتعظيمنا للق�رآن الكريم وتعلقنا به، 
فإذا فعلنا ذلك فإن هذا الكتاب العظيم س�يزيد حبنا وتعظيمنا هلل D، وهبذا نصل إىل 
مرتب�ة ودرج�ة أولياء اهلل املتقني، الذين ال خوف عليهم وال هم خيزنون، الذين لو أقس�م 

الواحد منهم عىل اهلل ألبره، وحقق له أمنيته.
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المفتاح الثاني: استحضار أهداف قراءة القرآن

 جييبك؛ ألن تالوته أفضل األعامل،؛ وألن احلرف بعرش حسنات، واحلسنة بعرش 
أمثاهلا، فيقرص نفسه عىل هدف ومقصد الثواب فحسب، أما املقاصد واألهداف األخرى 

فيغفل عنها.
واملش�تغل بحف�ظ القرآن جت�ده يقرأ الق�رآن ليثبت احلفظ، اهل�دف تثبيت احلروف 
وص�ور الكل�امت، فتجده تر ب�ه املعاين العظيمة املؤثرة فال ينتبه هلا، وال حيس وال يش�عر 
هب�ا؛ ألنه ق�رص مهته وركز ذهنه ع�ىل احلروف وانرصف ع�ن املعاين؛ فلهذا الس�بب جتد 

حافًظا للقرآن غري عامل وال متخلق به.
ومج�ع الذه�ن بني ني�ات ومقاصد متع�ددة يف وقت واح�د عملية  حتت�اج إىل انتباه 

وقصد وتركيز.
ويف أي عمل نعمله كلام تعددت النيات وكثرت  كلام كان العمل أعظم أجًرا وأكرب 
تأثرًيا عىل العامل، مثل الصدقة عىل ذي الرحم:  صدقة وصلة، ومثل النفقة عىل األهل: 

نفقة وصدقة.
وق�راءة الق�رآن جيتمع فيه�ا مخس مقاصد وني�ات كلها عظيمة، وك�ل واحدة منها 
كافية ألن تدفع املس�لم ليس�ارع إىل قراءة القرآن، ويكثر االشتغال به وصحبته. وأهداف 

:) قراءة القرآن جمموعة يف قولك: )ثمَّ شعَّ
)الثاء(: ثواب.

)امليم(: مناجاة، مسألة.

)الشني(: شفاء. 
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)العني(: علم.

)العني(: عمل.

فمت�ى قرأ املس�لم الق�رآن مس�تحرًضا املقاصد اخلمس�ة مًعا ك�ان انتفاع�ه بالقرآن 
 أعظ���م، وأج�ره أكرب، قال النب�ي 0: »إمنا األعمال بالني���ات وإمنا لكل امرئ 
م���ا ن���وى«)1(، فمن قرأ الق�رآن يريد العلم رزق�ه اهلل العلم، ومن قرأه يري�د الثواب فقط 
أعط�ي الثواب، قال ابن تيمية: »من تدبر القرآن طالًبا اهلدى منه تبني له طريق احلق«)2(، 
وقال القرطبي: »فإذا اس�تمع العبد إىل كتاب اهلل c وس�نة نبيه 0 بنية صادقة 
ع�ىل م�ا حي�ب اهلل أفهمه كام جي�ب، وجعل يف قلب�ه نوًرا«. اه��)3(، ومن قرأ الق�رآن يريد 

النجاح يرس اهلل له النجاح.
 الهدف األول: قراءة القرآن ألجل العلم:

المسألة األولى: أهمية هذا المقصد:

هذا هو املقصد املهم، واملقصود األعظم من إنزال القرآن، واألمر بقراءته، بل ومن 
ترتيب الثواب ع�ىل القراءة، قال اهلل D: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   
ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ     چڇ   چ   ]چ    ،]29  :C[ چ[  ڃ   
 ،]68  :i[ ھ[  ھ   ھ    ہ      ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ   ]ڻ    ،]82  :6[  ڈ[ 

]ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ    ]24  :U[ ]ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ[

.]37 :a[ ]ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

)1( »صحيح البخاري« )3/1( )1(، »صحيح مسلم« )1515/3( )1907 (.

)2( »العقيدة الواسطية« )103(.

)3( »تفسري القرطبي« )11- 176(.
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قال ابن مسعود I: »إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم األولني 
واآلخري�ن«. اه��)1(. وقال احلس�ن ب�ن عيل  L: »إن م�ن كان قبلك�م رأوا القرآن 
 رس�ائل من رهبم فكانوا يتدبروهنا بالليل، ويتفقدوهن�ا يف النهار«. اه�)2(، وقال مرسوق 
ابن األجدع  - وهو من كبار تابعي الكوفة وأمجعهم لعلم الصحابة -: »ما نسأل أصحاب 
حممد 0 عن يشء إال وعلمه يف القرآن ولكن قرص علمنا عنه«)3(، وقال عبد اهلل 
ب�ن عم�ر L: »لقد عش�نا دهًرا طوي�اًل وإن أحدنا يؤت�ى اإليامن)4( قب�ل القرآن )5( 
فتنزل الس�ورة عىل حممد 0 فنتعلم حالهلا وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي 
أن يوق�ف عن�ده منها، ثم لقد رأيت رجااًل يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليامن، فيقرأ ما بني 
فاحتة الكتاب إىل خاتته ال يدري ما آمره وال زاجره وما ينبغي أن يقف)6( عنده منه ينثره 
نث�ر الدق�ل« اه�)7(، وقال احلس�ن البرصي: »م�ا أنزل اهلل آية إال وهو حي�ب أن يعلم فيم 
أنزل�ت وم�ا أراد هبا«)8(، وع�ن عبد اهلل بن عمر L قال: »عليك�م بالقرآن فتعلَّموه 
وعلِّموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون، وبه جتزون، وكفى به واعًظا ملن عقل«. اه�)9(، وقال 
احلس�ن البرصي L: »قراء القرآن ثالثة أصناف: صنف اختذوه بضاعة يأكلون به، 

)1( »مصنف ابن أيب شيبة« )6 - 126(، »املعجم الكبري« للطرباين )9 - 136(، »شعب  اإليامن« للبيهقي 

.)332 - 2(

)2( »التبيان« للنووي )28(.

)3( »شعب اإليامن« للبيهقي )231/5(.

)4( أي: ما تضمنته اآليات من العلم باهلل  واليوم اآلخر.

)5( أي: جمرد قراءة األلفاظ.

)6( امل�راد بالوق�وف هنا ه�و التوقف عن القراءة  ألجل التدبر والتفك�ري يف معنى اآلية، وقد محل بعضهم 

كالم ابن مسعود عىل معنى الوقف االصطالحي وهو: التوقف ألجل النفس ثم مواصلة القراءة.
)7( »املستدرك عىل الصحيحني« )91/1( )101(، »سنن البيهقي الكربى« )120/3( )5073(.

)8(  »تفسري القرطبي« )2/1(.

)9( »كنز العامل« )23(، »مشكل اآلثار« للطحاوي )171/1(.
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وصنف أقاموا حروفه، وضيعوا حدوده، واس�تطالوا به عىل أهل بالدهم، واس�تدروا به 
ال�والة، كث�ر هذا الرضب من محلة القرآن ال كثره�م اهلل، وصنف عمدوا إىل دواء القرآن 
فوضعوه عىل داء قلوهبم، فركدوا به يف حماريبهم، وَحنُّوا به يف برانس�هم)1(، واستشعروا 
اخل�وف، فارتدوا احلزن، فأولئك الذين يس�قي اهلل هبم الغيث وين�رص هبم عىل األعداء، 

واهلل هلؤالء الرضب يف محلة القرآن  أعز من الكربيت األمحر« اه� )2(.
قال أمحد بن أيب احلواري: »إين ألقرأ القرآن وأنظر يف آيه، فيحري عقيل هبا، وأعجب 
م�ن حفاظ القرآن كيف هينهم النوم، ويس�عهم أن يش�تغلوا بيشء م�ن الدنيا وهم يتلون 
كالم اهلل، أما إهنم لو فهموا ما يتلون، وعرفوا حقه فتلذذوا به واس�تحلوا املناجاة لذهب 

عنهم النوم فرًحا بام قد رزقوا«)3(.
المسألة الثانية: العلم الذي نريده من القرآن:

ما العلم الذي نريده من القرآن؟ أهو علم الصناعة؟ أو الزراعة؟ اإلدارة؟

جييب ابن القيم عىل هذه املسألة املهمة بأبيات مجيلة يقول فيها:
تبيانوال����ع����ل����م أق�����س�����ام ث������الث م�����ا هلا ذو  واحل���������ق  راب���������ع  م�����ن 
وفعله اإلل��������ه  ب������أوص������اف  للرمحنع���ل���م  األمس����������اء  وك�����ذل�����ك 
وج�����������زاؤه ي�������وم امل�����ع�����اد ال���ث���ان���يواألم�����ر وال��ن��ه��ي ال����ذي ه���و دينه

اَعًة ك�ان َأو مِمَْطًرا  ُنس كل ثوب رْأس�ه من�ه ُمْلَتِزٌق به ُدرَّ )1( انظ�ر: »لس�ان الع�رب« )6/ 26( وفيه: »الرُبْ

ُنُس َقَلنُْس�َوة  ُنُس عن رْأيس هو من ذلك. اجلوهري: الرُبْ َأو ُجبَّة ويف حديث عمر I س�قط الرُبْ
َنَس الرجل إِذا لبس�ه قال: وهو من الرِبْس  �اُك يلبس�وهنا يف صدر اإِلس�الم، وقد َترَبْ طويلة وكان النُّسَّ

بكرس الباء: القطن  والنون زائدة وقيل: إِنه غري عريب«. اه�. وانظر: »الصحاح يف اللغة« )41/1(.
)2( اب�ن اجلوزي يف »العلل« )110/1(، والكربيت األمحر: أي الذهب اخلالص، انظر: »لس�ان العرب« 

)كرب( )125/5(.
)3( »لطائف املعارف« )203(.
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ال���ق���رآن وال��س��ن��ن الي بالقرآن)1(وال���ك���ل يف  ال�مبعوث  ع��ن  ج���اءت 

إنن�ا نريد العلم الذي حيقق لنا النجاح يف احلياة، حيقق لنا الس�عادة، واحلياة الطيبة، 
والنف�س املطمئن�ة، والرزق احلالل الواس�ع، وحيقق لن�ا األمن يف الدني�ا واآلخرة، نريد 
العل�م الذي يول�د اإلرادة والعزيمة، ويقيض عىل كل مظاهر الفش�ل واإلخفاق يف مجيع 
جم�االت احلياة، إنه: العل�م باهلل c والعلم باليوم اآلخر،  العل�م باهلل c أوله العلم 
املقت�يض لالس�تغفار ك�ام ق�ال c: ] يب  جت     حت     خت   مت   ىت[ ]U: 19[، فالعلم الذي 
يورث االس�تغفار، ويدفع إليه هو العلم املؤدي للنجاح، وهذا العلم هو: علم ال إله إال 

اهلل، عىل وجه حيقق املقصود لفًظا ومعنى.
ق�ال ابن عباس L يف تفس�ري ق�ول اهلل c: ] ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   

ې  ې  ې   ى[ ]6: 28[: هم الذين يعلمون أن اهلل عىل كل يشء قدير)2(.

ا، وإطالقات�ه كث�رية، وهو لفظ ج�ذاب، وكل  ولف�ظ العل�م مصطلح واس�ع ج�دًّ
يصطفي�ه لنفس�ه ويعترب م�ا عداه ليس بعل�م، ومن ذلك: أه�ل العلوم الدنيوية يس�مون 
معارفهم علاًم، ويسمون العلوم األخرى - بام فيها علوم الدين-: أدًبا...إلخ، وكل ذلك 
يعت�رب علاًم فكل معرفة عل�اًم، لكن جماالته متعددة، ويقيد فيقال: عل�م كذا، أما إذا أطلق 
العلم عند املس�لمني ويف القرآن والس�نة خاصة فرياد به ما ذكره ابن القيم،  وأيًضا ش�اع 
ب�ني الناس قرص هذا العلم عىل قس�م واحد منه وهو العل�م باحلالل واحلرام، وهذا خطأ 
شائع، فيقرصون كل فضل وارد يف العلم يف القرآن والسنة عىل علم الفروع أي الفقه، أو 
املس�ائل اخلالفي�ة من علم االعتقاد، أما األصول املتفق عليه�ا فيرصف اللفظ عنها، وقد 

)1( »القصيدة النونية« )ص: 189(.

)2( »تفسري ابن كثري« )544/6(.
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ا هو من خيشى اهلل c، وإن كان  جتد من جيادل يف هذه احلقيقة، فالصحيح أن العامل حقًّ
ال يعرف كتابة اسمه، كام قيل:

ا حقًّ اهلل  ت���ق���وى  ال���ع���ل���م  رئستاورأس  ل���ق���د  ي���ق���ال  ب�����أن  ول���ي���س 

وقال ابن مسعود I: »كفى بخشية اهلل علام وكفى باالغرتار باهلل جهاًل«)1(.
المسألة الثالثة: كيفية تحقيق هذا المقصد:

إن مم�ا يع�ني عىل حتقيق ه�ذا املقصد: أن تق�رأ القرآن كق�راءة الطال�ب لكتابه ليلة 
االمتحان، قراءة مركزة واعية، قراءة من يستعد ليخترب فيه اختباًرا دقيًقا.

إنن�ا يف ه�ذه احلياة خمتربون يف  القرآن، فمنا اجلاد النش�يط الذي يذاكر هذا الكتاب 
باس�تمرار، وأجوبته حارضة وراس�خة، ومنا املهمل املقرص الالعب الذي إذا س�ئل عن 

يشء يف القرآن قال: هاه هاه! ال أدري.
أن تق�رأ القرآن قراءة اإلداري لالئحة النظ�ام التي تنظم عمله، وحتدد اإلجابة عن 
كل معاملة، وحيتاج أن يرجع إليها يومًيا، إنه من املقرر أن اإلداري الناجح هو من حيفظ 

الالئحة ويفهمها فهاًم دقيًقا شاماًل، وبه يتفوق املتفوقون يف اإلدارة والقيادة.
إن القرآن هو الذي جيب الرجوع إليه يف كل موقف من مواقف حياتنا، وعليه فمن 
أراد أن يكون شخًصا ناجًحا يف احلياة فعليه بحفظه وفهم نصوصه، ليمكنه احلصول عىل 

اإلجابات الفورية والرسيعة والصحيحة يف كل حالة تر به يف حياته.
وقد ورد يف القرآن الكريم عدد من الصور والنامذج هلؤالء الناجحني:

1- من ذلك جواب النبي 0 أليب بكر I إذ مها يف الغار: ]ۇ  ۆ  
.]40 :G[ ﴾ۆ  ۈ  ۈ

)1( »مفتاح دار السعادة« )51/1(.
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.]62 :n[ ]ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ 2- وجواب موسى S لقومه: ]
3- وجواب يوس�ف S ملا ُدعي للفحش�اء: ]ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   

.]23 :M[ ]ٹ      ٹ  ٹ  ڤ

إهن�ا ردود رسيع�ة وحارضة وقوية يف أصعب املواقف التي تر باإلنس�ان، وتطيش 
فيها عقول الرجال. إنه الثبات والرسوخ ممن حفظوا كتاب رهبم، وفقهوا ما فيه.

المسألة الرابعة: من تطبيقات مقصد العلم:

أن تضع يف ذهنك معاين وأسئلة حمددة تريد البحث عن جواهبا يف القرآن، مثلك يف 
هذا مثل: من يسري يف طريق وهو خايل الذهن؛ أو من يسري وهو يبحث عن هدف معني، 
إنه من املش�اهد - مثاًل - أننا نمر بالش�ارع مراًرا وتكراًرا فال ننتبه لوجود حمل معني فيه 
إىل أن نحت�اج إليه فنبدأ بالرتكيز والبحث فنكتش�فه، وقبل ذلك لو س�ئلنا: هل يوجد يف 
الش�ارع الف�الين مكتبة؟ فنقول: ال، ونؤكد أنه ال يوجد، بين�ام هي موجودة، لكن مل ننتبه 

مع أننا مررنا بجوارها مئات املرات.
إن كل موقف أو حدث أو حالة تر بك تس�أل نفس�ك: أين ذكرت يف القرآن؟ هل 

وردت يف كتاب اهلل D؟
وكم قرأنا وسمعنا عمن يندهش لغياب معنى آية من القرآن عن قلبه فتجده يقول: 

أهذه آية يف القرآن؟ كأين أسمعها ألول مرة!!
نع�م إن ق�راءة معاين اآليات أم�ر خيتلف تاًما عن ق�راءة األلفاظ، ونس�يان املعاين 

وغياهبا أمر حيصل مع أن اللفظ موجود واللسان ينطق به ويكرره.
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المسألة الخامسة: القرآن والبرمجة اللغوية العصبية:

يق�ول الدكت�ور حمم�د التكريت�ي: »لو ك�ان ملت�ون أريكس�ون)1( يع�رف العربية، 
وق�رأ الق�رآن لوج�د ضالت�ه املنش�ودة فيام ح�اول أن يص�ل إليه م�ن اس�تخدام اللغة يف 
التأث�ري الالش�عوري يف اإلنس�ان، ذلك التأثري الذي يش�به الس�حر وما هو بس�حر، فقد 
س�حر العرب مؤمنهم وكافرهم عىل حد س�واء، ومل يكونوا يف بداية األمر يعرفون س�بًبا 

لذلك«. اه�)2(.
وهنا دعوة أوجهها إىل كل من اشتغل هبذا العلم بحًثا عن السعادة والقوة والنجاح 
أن يبح�ث عنه�ا يف القرآن، وأن يرك�ز جهوده وفكره لربط الناس بالق�رآن العظيم الذي 
م�ا أن�زل إال من أج�ل حتقيق القوة والس�عادة للن�اس، وحتريرهم من عبودية الش�هوات 
واأله�واء، ومجيع نقاط ضعفه�م لينطلقوا يف درجات القوة والنجاح يف أرقى أش�كاهلا، 

وأعىل صورها.
وليس مقصود البحث بسط الكالم يف هذه املسألة وإنام تعرضت هلا لعالقتها بتدبر 
الق�رآن؛ وألهن�ا من أبرز املظاهر التي تؤكد أمهية معرف�ة مفاتيح تدبر القرآن واالنتفاع به 

يف احلياة)3(.
المسألة السادسة: لم ال تكون الدعوة بالقرآن:

ل�و تأملن�ا يف حوار النبي 0 مع املدعوين، وماذا كان يقول هلم، لوجدنا أنه 
يف كث�ري م�ن املواقف يكتفي بتالوة آيات م�ن القرآن الكريم، وحيدث ه�ذا أثًرا عظياًم يف 

)1( أحد رواد الربجمة اللغوية العصبية.

)2( »آفاق بال حدود« )ص: 201(.

)3( قد خصصت لبيان هذه القضية رسالة بعنوان: )الربجمة اللغوية العصبية أو التزكية العلمية القلبية أي 

الطريقني أقرب للنجاح(، أسأل اهلل أن ييرس كتابتها.
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النفوس، لقد كانت قراءة النبي 0 آلية من القرآن تش�د الكافر واملنافق واملرشك 
وتبني له احلق، وال يقل أحد أن هذا خاص بالنبي 0 بل هو ممكن لكل من سلك 

سبيله واقتدى به، وهو هبذا مستجيب لربه E الذي أمره بذلك إذ يقول: ]ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ[ ]a: 45[، وبقول�ه n: ]ې  ې   ى  ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ[ ]G: 6[، ]ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ[ 

]W: 106[، وقول�ه: ]ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

.]92 :p[ ]ڑ  ک

فلم ال يكون حوارنا،  وتكون خطبنا، ومواعظنا  تنطلق وتدور يف فلك آيات القرآن 
الكريم، نبدأ باالستشهاد هبا يف كل ما نريد إيصاله إىل املدعوين من تربية وتعليم.

إن البع�ض قد يعتذر قائاًل: إن ما تدعو إليه صعب، ونحن نش�اهد الناس يتأثرون 
بالقصص واألمثلة والنامذج احلية أكثر من تأثرهم بالقرآن.

فأقول: إن هذا هو أس�اس املش�كلة التي نحاول عالجها يف هذا البحث، وهو ملاذا 
نتأثر بالقصص واحلكايات، وال نتأثر باآليات؟

إن بعض الدعاة ممن يكثر القصص يتعلل بقوله: إن الناس ال يطيقون أو ال يفهمون 
ذل�ك، فنحن نقرب هلم األم�ر بالقصص واحلكايات واألدبيات التي تؤثر يف نفوس�هم، 
وه�ذا غري صحيح، فالعيب يف الداعية نفس�ه وليس يف الطريق�ة أو املنهج، وليس العيب 
يف الناس، بل إنه متى استشعر الداعية عظمة القرآن وكان معايًشا له متعمًقا فيه، فإن أثر 
قراءته لبضع  آيات ال يقارن بأثر قصة أو طرفة أو مشهد من هنا وهناك وجرب جتد)1(.

)1( إن البع�ض يناقش يف هذه املس�ألة مع ش�دة وضوحه�ا وقوة ظهورها، ومن ال ي�زال يف ريب مما أقول 

فليقرأ كتاب: بالقرآن أس�لم هؤالء – تأليف: عبد العزيز س�يد هاش�م – نرش: دار القلم، وليقرأ سرية 
النب�ي 0 وس�ري أصحاب�ه بتمعن  وعمق ليتبني ل�ه احلق، إننا ملا فرطن�ا يف تطبيق هذه املفاتيح 
=
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إهن�ا كلم�ة أوجهه�ا إىل  املصلح�ني، واملرب�ني، والقائم�ني ع�ىل مكات�ب الدعوة، 
وأقس�ام الق�وة املعنوية يف القطاعات العس�كرية واألمني�ة، وحلقات حتفي�ظ القرآن بأن 
يرك�زوا جهوده�م عىل هذا األمر بألوان وأس�اليب متنوعة فيه تقري�ب وتدريب وتعليم 
فردي يوصل املتلقي إىل هدف إتقان هذه املفاتيح العرشة حس�ب االس�تطاعة، ففي هذا 
اقت�داء بالنبي 0 وتوفري لألوق�ات واجلهود واألموال الت�ي ترصف عىل الدعوة 

واإلصالح، ويف هذا عالج قوي ورسيع املفعول وطويل األمد.
إن أي وس�يلة دعوي�ة جي�ب أن تربط مبارشة بالقرآن، فإن كان�ت حتقق فهم القرآن 

والتأثر به حسن فعلها وإال فرتكها أوىل وأحرى.
إن انشغال الناس بمؤلفات الناس وطلبهم العافية والشفاء النفيس والقوة املعنوية 
منها يش�به أسلوهبم يف التغذية البدنية اجلسدية؛ حيث اقترصوا عىل أطعمة تريض الذوق 

واملزاج بينام هي هتدم اجلسد وهتلكه.
المسألة السابعة: القرآن يحيى القلوب كما يحيى الماء األرض:

ق�ال اهلل c: ]وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ[ 
]o: 17[، وقد جاءت هذه اآلية بعد قول اهلل c: ]ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  
 :c 16[، ويف هذا إشارة إىل أن حياة القلوب تكون بذكر اهلل :o[ ]ائ   ائ  ەئ
]ۆ  ۆ  ۈ  ۈ[ وه�و الق�رآن مثل ما أن حياة األرض امليتة يك�ون باملاء، قال مالك بن 

دين�ار: »م�ا زرع القرآن يف قلوبكم يا أه�ل القرآن؟ إن القرآن ربي�ع املؤمن كام أن الغيث 

حي�ل بينن�ا وبني القرآن، فرصنا  ال نتأثر به وال نس�تطيع أن نؤثر به فس�لكنا طري�ق القصة  والقصيدة  
والفكاهة  واملشهد...  إلخ مما نسميه  وسائل الدعوة.

=
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ربي�ع األرض«. اه��)1(، وهذا أمر مش�اهد ظاهر للعيان، ومن املش�اهدات يف هذا األمر 
ما نش�اهده من زكاة القلوب ورقتها يف رمضان حني يتواىل عليها س�امع القرآن وقراءته، 
ويكث�ر القيام به يف لياليه، ثم إن�ك ترى هذه احلياة التي حصلت للقلوب يف رمضان تبدأ 

بالتاليش بالتدريج بعد رمضان حني تنقطع عن القيام بالقرآن الكريم.
فمن أراد حياة قلبه فعليه بس�قيه بربيع القلوب القرآن وبكميات وكيفيات مناس�بة 

إلحداث احلياة كام سيأيت تفصيله يف ثنايا هذا البحث. 
المسألة الثامنة: وقفة مع آية:

وه�ي ق�ول اهلل c: ]ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  

ىئ[ ]4: 164[.

إن تزكية اإلنسان وإصالحه له جهتان:
األوىل: العلم والتعليم، أو الفكر، أو املنطق، أو اإلقناع، أو املعتقدات.... إلخ من 

املصطلحات يف هذا املعنى.
الثاني���ة: العم�ل، أو الرتبي�ة، أو التدري�ب، أو الس�لوك الع�ادات ... إل�خ م�ن 

املصطلحات.
والقرآن الكريم حيقق األمرين مًعا بأكمل وجه وأحس�ن صورة ملن آمن به وس�لك 

األسباب املوصلة لذلك.
إن القرآن الكريم بحق هو كتاب الرتبية والتعليم الذي يغني عام س�واه، وال يغني 
عنه غريه، ولقد أجاد ابن القيم يف كتابه مفتاح دار السعادة يف بيان هاتني اجلهتني والعالقة 

)1( »إحياء علوم الدين« )285/1(.
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بينهام، فمن املعلوم املقرر أن سلوك اإلنسان وترصفاته ال تصدر بعفوية أو عشوائية، وإنام 
تقوم عىل فكر ومعتقد، وتراكامت علمية بنيت عىل مر األيام، وعىل خربات تم ختزينها مع 
تكرار املواقف والترصفات منذ الطفولة إىل أن صار رجاًل، فمتى أردت الطريق املخترص 
لتغيري ش�خص فعليك بتغيري معتقداته وأفكاره، وع�دم االقتصار عىل مالحقة مفردات 

سلوكياته وترصفاته)1(، وهذا ما حيققه القرآن الكريم ملن أخذ بمفاحته.
الهدف الثاني: قراءة القرآن بقصد العمل به:

المسألة األولى: أهمية هذا المقصد:

1- قال عيل بن أيب طالب I: »يا محلة القرآن أو يا محلة العلم ، اعملوا به فإنام 
العامل من عمل بام علم، ووافق علمه عمله وسيكون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم 
خيالف  عملهم علمهم وختالف رسيرهتم عالنيتهم، جيلس�ون حلًقا يباهي بعضهم بعًضا 
حتى إن الرجل ليغضب عىل جليس�ه أن جيلس إىل غ�ريه ويدعه أولئك ال تصعد أعامهلم 

يف جمالسهم تلك إىل اهلل c«. اه�)2(.
2- وع�ن احلس�ن البرصي  قال: »أم�ر الناس أن يعمل�وا بالقرآن فاخَت�ذوا تالوته 

عمال«)3(.
3- وقال احلسن بن عيل: »اقرأ القرآن ما هناك فإذا مل ينهك فليست بقراءة«)4(.

4- وقال أيًضا: »إن أوىل الناس هبذا القرآن من اتبعه وإن مل يكن قرأه)5(«. اه�)6(.
)1( هذا املعنى قول النبي 0: »أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله«.

)2( »التبيان يف آداب محلة القرآن« )20/1(، »كنز العامل« )120/10(.

)3( »تفسري السمعاين« )119/4(، »مدارج السالكني« )1 - 451(، »تلبيس إبليس« )109(.

)4( »كنز العامل« )1 - 2776(.

)5( أي أنه ال يقدر عىل القراءة، أما من قدر عىل قراءة القرآن فال يتصور أنه ال يقرؤه.

)6( »قاعدة يف فضائل القرآن« لشيخ اإلسالم ابن تيمية )59(.
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 :M 5- وعن أيب عبد الرمحن السلمي عن عثامن وابن مسعود وأيب بن كعب
أن رسول اهلل 0 كان يقرؤهم العرش، فال جياوزوهنا إىل عرش أخرى حتى يتعلموا 

ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل مجيًعا«)1(.
ي: »يتصفح القرآن ليؤدب به نفس�ه مهته متى أكون من املتقني؟  6- ويقول اآلُجرِّ
متى أكون من اخلاشعني؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد يف الدنيا؟ متى أهني نفيس 

عن اهلوى؟«. اه�)2(.
7- وق�ال احلس�ن الب�رصي: »إن ه�ذا الق�رآن قد ق�رأه عبيد وصبي�ان ال علم هلم 
بتأويل�ه...، وم�ا تدب�ر آيات�ه إال باتباعه، وما هو بحف�ظ حروفه وإضاعة ح�دوده، حتى 
إن أحده�م ليقول: لقد قرأت القرآن كله فام أس�قطت منه حرًفا، وقد واهلل أس�قطه كله، 
ما يرى القرآن له يف خلق وال عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إين ألقرأ الس�ورة يف نفس! 
واهلل ما هؤالء بالقراء، وال بالعلامء، وال احلكامء، وال الورعة، متى كان القراء مثل هذا؟ 

ال كثر اهلل يف الناس مثل هؤالء«. اه�)3(.
 ]4 :A[ ]ڱ  ڱ     ڱ  ں[ :c عن قول اهلل J 8- وسئلت عائشة 
م�ا كان خلق رس�ول اهلل؟ فقالت: »ك�ان خلقه القرآن يغضب لغضب�ه ويرىض لرضاه«. 

اه�)4(.

)1( »تفسريالقرطبي« )1- 39(، »تفسري الطربي« )60-1(.

)2( »أخالق محلة القرآن« )40(.

)3( »س�نن س�عيد بن منصور« )2-420(، »ش�عب اإليامن« للبيهق�ي )2-541(، »الزهد« البن املبارك 

.)274/1(

)4( »صحي�ح مس�لم« )746(، وهب�ذا اللف�ظ أخرج�ه: الط�ربي يف تفس�ريه )29 - 18(،  واإلم�ام أمحد 

يف مس�نده )6 - 216(، وتكل�م علي�ه ابن كثري يف تفس�ريه )403/4(، وابن حج�ر يف »فتح الباري« 
.)575-6(
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9- »ج�اء رج�ل بابن�ه إىل أيب الدرداء I فق�ال: إن ابني هذا ق�د مجع القرآن، 
فقال: اللهم َغْفًرا، إنام مجع القرآن من سمع له وأطاع«. اه�)1(.

10- وعن حذيفة I قال: »يا معرش القراء اس�تقيموا فقد سبقتم سبًقا بعيًدا، 
فإن أخذتم يمينًا وشاماًل لقد ضللتم ضالاًل بعيًدا«. اه�)2(.

المسألة الثانية: مفهوم تطبيق هذا المقصد وكيفيته:

أن يق�رأ القرآن بني�ة العمل، بنية البحث عن علم ليعمل ب�ه، فيقف عند آياته ينظر 
م�اذا تطل�ب من�ه، هل أمر يؤمر ب�ه؟ أو يشء ينهى عنه؟ أو فضيلة يدع�ى للتحيل هبا؟ أو 
خطر حييق به حيذر منه؟ وهكذا فإن القرآن هو الدليل العميل لتش�غيل النفس وصيانتها، 

ينبغي أن يكون قريًبا من كل مسلم يريب به نفسه وهيذهبا.
أن تقرأ القرآن بنية وقصد من يبحث عن حل ملشكلة أو إصالح خلل، يبحث عن 

تفسري لظاهرة أو عالج ملرض، أو حتليل حلالة من احلاالت.
أم�ا إذا كن�ا نبح�ث عن عالج مش�كالتنا الرتبوي�ة يف كتب  فالن، أوع�الن، أو يف 
املج�الت والصح�ف، أو القن�وات الفضائية، فإنن�ا هبذا قد عطلنا ه�ذا املقصد املهم من 

مقاصد القرآن.
إن ك�ل تربي�ة ال تبنى مبارشة عىل القرآن فهي تربية قارصة ولو أثمرت بعض الثامر 

مؤقًتا استدراًجا وابتالًء. 
إن تربية الناشئة وتربية الشباب ال بد أن ُتبنى مبارشة عىل القرآن بأساليب ووسائل 

مناسبة.

)1( »قاعدة يف فضائل القرآن« البن تيمية )59(.

)2( »صحيح البخاري« )7282( كتاب »االعتصام«، باب »االقتداء بسنن رسول اهلل 0«.
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إن البع�ض من�ا مل�ا تعل�ق بالدني�ا ومكاس�بها املادي�ة ابت�يل وفت�ن بعل�وم الغ�رب 
وأطروحاهت�م، وظن فيها النجاح والس�عادة، والقوة اإلداري�ة واالقتصادية، وهو يتأول 

لفعله هذا بشتى التأويالت، وحيتج لترصفه بكثري من احلجج.
الهدف الثالث: قراءة القرآن بقصد مناجاة اهلل:

المسألة األولى: أدلة المناجاة:

 1- ع�ن أيب هري�رة I أنه س�مع النبي 0 يقول: »ما أذن اهلل لش���يء 
ما أذن لنيب حسن الصوت جيهر بالقرآن«)1(، ومعنى أذن: أي استمع.

2- وعن فضالة بن عبيد I قال: قال رسول اهلل 0: »هلل أشد ُأُذًنا إىل 
الرجل احلسن الصوت بالقرآن جيهر به من صاحب القينة إىل قينته«)2(. 

3- وعن عبد اهلل بن املبارك قال: »س�ألت س�فيان الثوري قلت: الرجل إذا قام إىل 
الصالة أي يشء ينوي بقراءته وصالته؟ قال: ينوي أنه يناجي ربه«)3(. 

4- وعن البيايض I أن رسول اهلل 0 خرج عىل الناس وهم يصلون، 
وقد علت أصواهتم بالقراءة فقال: »إن املصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، 

وال جيهر بعضكم على بعض بالقرآن«)4(. 

5- ق�ال اب�ن القيم: »إذا أردت االنتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته وس�امعه، 
وألق سمعك، واحرض حضور من خياطبه به من تكلم به n منه إليه، فإنه خطاب منه 

لك عىل لسان رسوله 0«. اه�)5(.
)1( »صحيح البخاري« )2743/6( )7105 (، »صحيح مسلم« )545/1( )792 (.

)3( »تعظيم قدر الصالة« )1- 92(.)2( »سنن ابن ماجه« )425/1( )330(. 

)4( »مسند اإلمام أمحد« )4 - 344(، وصححه أمحد شاكر.

)5( »الفوائد« )1(.
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6- وقال قتادة: »ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن«)1(.
7- وق�ال أب�و مالك: »إن أفواهكم طرق من طرق اهلل c فنظفوها ما اس�تطعتم 

قال: فام أكلت البصل منذ قرأت القرآن«)2(.
المسألة الثانية: كيفية تطبيق هذا المقصد:

�ر أن�ه جيتمع ل�ك يف املناج�اة بالقرآن مخس مع�ان جمموع�ة يف قولك: )حرس  تذكَّ
مع(:

احلاء: أن اهلل حيبك حني تقرأ القرآن.
الراء: يراك. 

السني: يسمعك.

ال�ميم: يمدحك.
العني: يعطيك.

فاستحرض هذه املعاين حني القراءة وال تدعها تفوت عليك.
فاملسلم عند قراءته للقرآن عليه أن يستحرض هذه املعاين مجيًعا حني قراءته للقرآن؛ 
لكي يش�عر بلذة القراءة حينام يس�تحرض أن اهلل يراه ويس�تمع لقراءته وهو يقرأ ويمدحه 

ويثني عليه ويباهي به مالئكته املقربني.
إن أحدن�ا لو ظن أن رئيس�ه، أو والده أو أمرًيا ينظ�ر إىل قراءته ويمدحه الجتهد يف 
ذلك، فكيف والذي يس�تمع إليه ويثني عليه ملك امللوك الذي له ما يف الساموات وما يف 

األرض وما بينهام وما حتت الثرى.
)1( »فضائل أيب عبيد« )55(، »التذكار« )108(.

)2( »فضائ�ل القرآن« أليب عبي�د )55(، »الدر املنثور« )278/1(، »تفس�ري القرطبي« )27/1(، وانظر: 

»سنن ابن ماجه« )106/1(.
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فالقارئ يستش�عر أن اهلل خياطبه مبارشة، وأن اهلل c يس�مع قراءته، فإذا َمرَّ بآية 
فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بآية فيه وعيد استعاذ، وإذا مر بسؤال سأل.

ع�ن حذيفة I ق�ال: »صليت مع النب�ي 0 ذات ليلة فافتت�ح البقرة، 
فقل�ت: يركع عند املائة ثم مىض، فقلت: يص�يل هبا يف ركعة)1( فمىض، فقلت: يركع هبا، 
ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتساًل، إذا مر بآية فيها تسبيح 

سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ«)2(.
هك�ذا تكون املناجاة بالقرآن، إهنا قراءة حية يعي فيها العبد ماذا يقرأ؟ وملاذا يقرأ؟ 

ومن خياطب بقراءته؟ وماذا حيتاج منه؟ وما جيب له نحوه من التعظيم والتقديس؟
تذكر دائاًم إذا مررت بصفة من صفات النجاح والس�عادة أن تس�أل اهلل c إياها، 
وإذا مررت بصفة من صفات الشقاء والفشل والنكد والضيق أن تستعيذ باهلل من رشها.
إن تربي�ة النف�س عىل هذه املقاصد حني تالوة الق�رآن الكريم يقوي فيها مراقبة اهلل 

c فيكون حافًظا هلا عند الفتن.
الهدف الرابع: قراءة القرآن بقصد الثواب:

ورد يف ترتيب الثواب عىل قراءة القرآن نصوص كثرية أذكر طرًفا منها للتذكري هبذا 
األمر املهم:

1- عن ابن مس�عود I قال: قال رس�ول اهلل 0: »من قرأ حرًفا من 
كتاب اهلل فله حس���نة واحلس���نة بعش���ر أمثاهلا ال أقول: امل حرف ولكن ألف حرف 

والم حرف وميم حرف«)3(. 
)1( قوله: »يصيل هبا يف ركعة« أراد بالركعة الصالة  كاملة  واملعنى:  يصيل هبا  يف  تسليمة.

)2( »صحيح مسلم« )536/1( )772 (، »سنن النسائي« )املجتبى( )225/3( )1664(.

)3( رواه الرتمذي  وقال: حديث حسن صحيح.
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2- وع�ن زي�د ب�ن أرق�م I أن النبي 0 ق�ال: »أال إني ت���ارك فيكم 
ِثْقل���ني: أحدهم���ا: كتاب اهلل D، هو حبل اهلل، ومن اتبع���ه كان على اهلدى ومن 

تركه كان على ضاللة«)1(.

3- وعن أيب س�عيد اخلدري I قال: قال رسول اهلل 0: »كتاب اهلل 
هو حبل اهلل املمدود من السماء إىل األرض«)2(.

4- وعن جابر بن عبد اهلل  L قال: »كان النبي 0 جيمع بني الرجلني 
م�ن قت�ىل أحد يف ث�وب واحد ثم يق�ول: »أيهم أكثر أخ���ًذا للقرآن؟« فإذا أش�ري له إىل 

مه يف اللحد«)3(. أحدمها قدَّ
5- وعن عائش�ة J قالت: قال رس�ول اهلل 0: »املاه���ر بالقرآن مع 
السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران«)4(. 

6- وع�ن عث�امن I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »خريكم م���ن تعلم 
القرآن وعلمه«)5(. 

7- وع�ن أيب هري�رة  I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 0: »تعلم���وا القرآن 
فاق���رؤوه وأقرئ���وه، فإن مثل القرآن ل�من تعلمه فقام به كمثل جراب حمش���و مس���ًكا 
يف���وح رحي���ه يف كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو يف جوفه كمثل جراب أوكي 

على مسك«)6(. 
)1( »صحيح مسلم« )1873/4( رقم )2408(.

)2( »سنن الرتمذي« )5 - 663( رقم )3788(، وقال: حديث حسن غريب، وصححه األلباين.

)3( »صحيح البخاري« )450-1(.

)4( »صحيح البخاري« )4-1882( )4653(، و»صحيح مسلم« )1- 549( )798(.

)5( »صحيح البخاري« )4 - 1919( )4739(.

)6( »س�نن الرتم�ذي« )5- 156( )2876( وقال: حديث حس�ن، وضعفه األلب�اين، صحيح ابن حبان: 
=
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8- وع�ن أيب أمام�ة I قال: س�معت رس�ول اهلل 0 يق�ول: »اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيًعا ألصحابه«)1(. 

9- وعن عبد اهلل بن عمرو L أن رسول اهلل 0 قال: »الصيام والقرآن 
يش���فعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والش���هوات بالنهار 

فشفِّعين فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفِّعين فيه قال: فيشفعان«)2(. 
10- وع�ن جاب�ر I عن النبي 0: »القرآن ش���افع مش���فع، وماحٌل 
ق، من جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلف ظهره س���اقه إىل النار«)3(   ُمَصدَّ
وقال 0: »يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة 

وآل عمران«)4(.
12- وعن ابن عباس L قال: قال رسول اهلل 0: »إن الذي ليس يف 

جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب«)5(. 
13- وعن عمر I قال: أما إن نبيكم 0 قد قال: »إن اهلل يرفع بهذا 

الكتاب أقواًما ويضع به آخرين«)6(. 

)5- 499( )2126( قال شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غري عطاء موىل أيب أمحد.

)1( »صحيح مسلم« )552-1( )804(.

)2( »مس�ند أمحد بن حنبل« )174/2( )6626(، وصححه أمحد ش�اكر، »مستدرك احلاكم« )470-1( 

وقال: صحيح عىل رشط مس�لم، »مصنف ابن أيب شيبة« )129/6( )30044 (، »صحيح الرتغيب  
والرتهيب« لأللباين )1 - 483( )969(.

)3( »صحي�ح اب�ن حب�ان« )1- 331( )124(، »مصن�ف عبد ال�رزاق« )3-372( )6010(، »ش�عب 

اإليامن« للبيهقي )351-2( )2010(.
)4( »صحيح مسلم« )1-554( ) 805(، »سنن الرتمذي« )160-5( ) 2883(.

)5( »س�نن الرتم�ذي« )5-177( )2913( وق�ال: حس�ن صحي�ح، »املس�تدرك« )741-1( )2037( 

وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
)6( »صحيح مسلم« )559/1( )817 (، »سنن ابن ماجه« )79/1( )218(.

=
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14- وعن أيب موس�ى األش�عري I قال: قال رس�ول اهلل 0: »مثل 
املؤم���ن ال���ذي يقرأ القرآن كمثل األترجة رحيها طي���ب وطعمها طيب، ومثل املؤمن 
ال���ذي ال يق���رأ القرآن)1( كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمه���ا حلو، ومثل املنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن 

كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر«)2(.

15- وع�ن أيب هري�رة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »م���ا اجتمع قوم 
يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارس���ونه بينهم إال نزلت عليهم الس���كينة، 

تهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده«)3(. وغشيتهم الرمحة، وحفَّ

16- وق�ال اب�ن عب�اس  L: »لو أن محل�ة القرآن أخذوه بحق�ه وما ينبغي له 
ألحبهم اهلل، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم اهلل وهانوا عىل الناس«. اه�)4(.

17- وع�ن اب�ن مس�عود I ق�ال: »إن ه�ذا الق�رآن مأدب�ة اهلل فخ�ذوا من�ه 
م�ا اس�تطعتم ف�إين ال أعلم ش�يًئا َأْصفَر م�ن خري من بي�ت ليس فيه من كت�اب اهلل يشء، 
 وإن القل�ب ال�ذي لي�س فيه من كت�اب اهلل يشء خرب كخ�راب البيت الذي ال س�اكن 

فيه«)5(.

)1( يعن�ي أن�ه أمي ال يقدر عىل القراءة، وهو حريص عىل قراءة الق�رآن بدليل وصفه باإليامن، فال يتصور 

أبًدا مؤمن يقدر عىل قراءة القرآن وهيجر قراءته.
)2( »صحيح البخاري« )2070/5( )5111 (، »صحيح مسلم« )549/1( )797(.

)3( »سنن أيب داود« )71/2( )1455(، »سنن ابن ماجه« )82/1( )225(، »سنن الرتمذي« )195/5(

.)2945(

)4( »تفسري القرطبي« )20/1(.

)5( »سنن الدارمي« رقم )3173(.



57

18- وقال أبو هريرة I: »البيت الذي يتىل فيه كتاب اهلل كثر خريه وحرضته 
املالئك�ة وخرجت منه الش�ياطني، والبيت ال�ذي ال يتىل فيه كتاب اهلل ض�اق بأهله وقلَّ 

خريه وحرضته الشياطني وخرجت منه املالئكة«)1(.
والنصوص يف هذا الباب كثرية، وإنام قصدت أال خيلو هذا البحث من طرف منها 
ليكون ترسيًخا هلذا اهلدف من أهداف قراءة القرآن، ومن أراد التوسع فعليه بكتب السنة 
يقطف منها ما لذَّ وطاب من الكالم املستطاب؛ فام ذكرته هنا غيض من فيض وقليل من 

كثري واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
الهدف الخامس: قراءة القرآن بقصد االستشفاء به:

المسألة األولى: أدلة هذا المقصد:

1- ق�ال اهلل c: ]ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    
.]57 :I[ ]ڑ  ک  ک

]ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ      c 2- وق�ال 
.]82 :W[ ]ۓ

3- وق�ال اهلل c: ]ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  
.]44 :I[ ]ەئ  وئ   وئ  ۇئ ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

4- عن عيل I قال: قال رسول اهلل 0: »خري الدواء القرآن«)2(. 

)1( »الزهد« البن املبارك )273/1( )790 (.

)2( »سلسلة األحاديث الضعيفة« )3093(، »ضعيف اجلامع« )2885(.
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5- وعن عائش�ة J أن رس�ول اهلل 0 دخل عليها وامرأة تعاجلها، أو 
ترقيها، فقال: »عاجليها بكتاب اهلل«)1(.

المسألة الثانية: أنواع الشفاء بالقرآن:

الشفاء بالقرآن أربعة أنواع:
األول: شفاء النفس من الشهوات.
الثاني: شفاء القلب من الشبهات.

الثالث: شفاء الصدر من اهلم واحلزن والقلق.
الرابع: شفاء البدن.

فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشهوات  والشبهات والوساوس كلها القهري 
منها وغريه)2(، وشفاء لألبدان من األسقام، فمتى استحرض العبد هذا املقصد فإنه حيصل 

.c له الشفاءان: الشفاء العلمي املعنوي، والشفاء املادي البدين بإذن اهلل
المسألة الثالثة: كيف يحصل الشفاء بالقرآن:

االستشفاء بالقرآن يكون بأمرين:

األول: الرقية به:

فالري�ق النات�ج م�ن تالوة آي�ات الق�رآن الكريم  له أث�ر عظيم يف القوة والنش�اط، 
والصحة والعافية ال يرقى إليه أي خلطة من خلطات األعش�اب أو مركب من مركبات 

)1( »صحي�ح اب�ن حب�ان« )464/13( )6098 (، وصحح�ه األلب�اين يف »السلس�لة الصحيح�ة« برقم 

.)1931(

)2( إن تطبي�ق مفات�ح تدب�ر القرآن من أق�وى األدوية يف قطع الوس�اوس املزعجة والتي حت�دث القلق أو 

االكتئاب، وقد انتفع به كثري من الناس هدأت نفوسهم،  واطمأنت  قلوهبم، ونزلت عليهم السكينة، 
وحصل هلم السالم النفيس بكل معانية.
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الصيادلة، وال أظن مسلاًم ينكر أثر النفث باآليات يف الشفاء والعالج)1(  ولكن ليس من 
أي أحد، وأيًضا هو ممكن لكل أحد، ممن يأخذ باألسباب.

الثاني: القيام به آناء الليل وآناء النهار:

وخاص�ة يف جوف الليل اآلخر، وهذا حيقق ش�فاء القل�ب العلمي املعنوي النفيس 
بسبب ما حيصل من عمق يف فهم القرآن وفقه آلياته، وفهم للنفس واحلياة، حيث يمتلئ 
القلب بنور اهلل c وآياته، فيتس�ع وينرشح فال يبقى فيه مكان للش�هوات أو الشبهات 

أو الوساوس املزعجة املقلقة.
إن الناس بأمسِّ احلاجة لالستشفاء بالقرآن الكريم ]ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    

.]57 :I[ ]ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک

إن الع�الج بالق�رآن ل�ه تركيبة معين�ة، ومقادير حمددة، ع�ىل من أراد الش�فاء به أن 
يتعلمه�ا وأن يرتب�ى عليها، وإن أي إخ�الل هبذه الرتكيبة قد حيول دون حصول الش�فاء 

التام.
إن وظيفة املفاتيح العش���رة هي: توصيل القرآن إىل القلوب التي يف الصدور، وبه 

.c حيصل شفاء النفس وعافية البدن بإذن اهلل
المسألة الرابعة: التعامل المباشر مع القرآن:

إنن�ا ينبغ�ي أن نتعامل مع القرآن مبارشة فهو مي�رس لكل من صدق يف التعامل معه 
وجدَّ يف القيام به، أما أن نجعل بيننا وبني القرآن وسطاء وهنمل التعامل املبارش معه فهذا 

غاية احلرمان.

)1( واملسلم يوقن هبذا األثر للقرآن الكريم، وهو أمر مشاهد حمسوس، وانتفاع املسلمني به متواتر عىل مر 

العصور، ولسنا بحاجة إلثبات ذلك بالقصص والتجارب بل هو يقني علمي خربي.
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جت�د البع�ض حينام يصاب بمصيبة أو ينزل به مرض جي�وب اآلفاق ويطوف البالد 
ب�ني الق�راء واملعاجلني وما علم أن األم�ر أقرب من ذلك وأي�رس، فاهلل E حينام 
 E يبتلينا بالش�دائد واملصائب يريد منا أن نترضع وأن نس�تكني ونتذلل بني يديه
ك�ام ق�ال D: ]ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ[ ]i: 76[، وق�ال 
 ،]42  :A[ ې[  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ       ]ٴۇ    :c
والقيام الطويل بالقرآن هو من أهم صور التذلل هلل c والترضع بني يديه كام حيصل يف 

صالة الكسوف وغريها، فالقيام بالقرآن من أقوى أسباب العافية والشفاء.
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المفتاح الثالث: أن تكون القراءة حفًظا

المسألة األولى: أهمية هذا المفتاح:

.]49 :t[ ]گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ[ :c 1- قال اهلل
2- ع�ن اب�ن عباس L ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: »إن الذي ليس يف 

جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب«)1(. 
وم�ن املعل�وم أن البيت اخلرب هو مأوى الش�ياطني، فكذلك القلب اخلرب الذي 
لي�س فيه يشء من الق�رآن، أما القلب العامر بحفظ القرآن فال يقربه ش�يطان، وبإذن اهلل 

c ال يتمكن من إيذائه.
 3- وق�ال اب�ن مس�عود I: »إن ه�ذه القل�وب أوعي�ة فاش�غلوها بالق�رآن 

وال تشغلوها بغريه«)2(.
4- مثل حافظ القرآن وغري احلافظ؛ مثل اثنني يف سفر، األول: زاده التمر، والثاين: 
زاده الدقيق، فاألول: يأكل متى شاء وهو عىل راحلته، والثاين: ال بد له من نزول، وعجن، 

وإيقاد نار، وخبز، وانتظار نضج.
5- والعل�م مث�ل ال�دواء ال يؤثر حتى يدخ�ل اجلوف، وخيتلط بال�دم، وما مل يكن 

كذلك فإن أثره مؤقت. 
6- ومثل اجلهاز املزود ببطارية واجلهاز الذي ليس كذلك، األول يمكن أن يشتغل 

يف أي مكان، أما الثاين فال بد من مصدر كهرباء.
)1( »س�نن الرتمذي« )5 - 177( )2913( وقال: حس�ن صحيح، »املس�تدرك«: )741-1 ( )2037( 

وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
)2(  »مصن�ف اب�ن أيب ش�يبة« )126/6( )30011 (، )106/7( )34551 (، »مس�ند أمحد بن حنبل« 

.)6655( )177/2(
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7- وق�ال اب�ن تيمية: »أنا جنتي وبس�تاين يف صدري َأنَّى ُرْح�ُت فهي معي«، وهو 
يريد بذلك القرآن والسنة التي يف صدره تثبته وتزيده يقينًا.

8- وقال س�هل بن عبد اهلل ألح�د طالبه: أحتفظ القرآن؟ ق�ال: ال؟ قال: واغوثاه 
ملؤمن ال حيفظ القرآن! فبم يرتنم؟ فبم يتنعم؟ فبم يناجي ربه؟ 

9- ويقول أبو عبد اهلل بن برش القطان: »ما رأيت رجاًل أحس�ن انتزاًعا ملا أراد من 
آي القرآن من أيب س�هل بن زياد، وكان جارن�ا، وكان يديم صالة الليل، وتالوة القرآن، 

فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بني عينيه ينتزع منه ما شاء من غري تعب«)1(.
ه�ذا املقص�ود من ك�ون احلفظ أح�د مفاتح التدب�ر؛ ألنه متى كان�ت اآلية حمفوظة 
فتكون حارضة، ويتم تنزيلها عىل النوازل واملواقف التي تر بالش�خص يف احلياة اليومية 
بشكل رسيع ومبارش، أما إذا كان القرآن يف الرفوف فقط؛ فكيف يمكن لنا أن نطبقه عىل 

حياتنا؟
المسألة الثانية: العالقة بين الحفظ والتدبر:

إن عالج أي مشكلة له ثالث صور:

األوىل: املعاجلة الذهنية املجردة الشفهية من غري حترير وال ترتيب للحلول.

الثانية: املعاجلة املكتوبة املحررة املرتبة.

الثالثة: املعاجلة الذهنية ليشء مكتوب مس�بًقا، وحمرر بمعنى حفظ ما تم التوصل 
إليه يف عالج املشكلة كتابيًّا.

والصورة الثالثة هي أقواها، تليها الثانية، ثم األوىل.

)1( »تاريخ بغداد« )5-45(، »سري أعالم النبالء« )521-15(.
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وحفظ القرآن وتكرار قراءته هو من النوع الثالث، فرتديد اآلية والتفكر فيها وهي 
حمفوظ�ة أفض�ل من تكرارها نظًرا؛ ألن مفع�ول الطريقة الثالثة يس�تمر، بينام الثانية يقف 

عند إغالق املصحف.
إن اهل�دف من حف�ظ القرآن حفظ ما تضمن�ه من العلم باهلل والي�وم اآلخر، ذلكم 
العلم الذي يعالج مجيع قضايا احلياة، وحيل كل املش�اكل، وحيقق الس�عادة واحلياة الطيبة 
لإلنسان، وحيقق له الثبات يف األزمات، والقوة لألمة يف مواجهة أعدائها، هذا هو اهلدف 

األهم حلفظ القرآن والذي ينبغي أن يركز عليه القائمون عىل الرتبية.
إن حف�ظ األلفاظ وس�يلة وليس غاية، وس�يلة إىل حف�ظ املع�اين، واالنتفاع هبا يف 

احلياة. 
إن االقتص���ار عل���ى حف���ظ األلف���اظ فهو قص���ور يف ح���ق القرآن العظي���م، وهو 

انحراف عن الرصاط املستقيم يف رعايته واالنتفاع به يف احلياة الدنيا واآلخرة.
تنبيه:

ك�ان احلفظ الرتبوي أحد مس�ائل هذا املفتاح وقد صدر يف كتاب مس�تقل بعنوان: 
)احلفظ الرتبوي للقرآن وصناعة اإلنسان(.
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المفتاح الرابع: القيام بالقرآن

المسألة األولى: نصوص تؤكد أهميته:

إن ه�ذا املفت�اح من أه�م مفاتح تدب�ر القرآن، وأعظمها ش�أًنا، وق�د ورد عدد من 
النصوص تدل عليه وتؤكد أمهيته، من ذلك. 

1- قول اهلل c: ]چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ[ 
]W: 79[، فدل�ت اآلي�ة عىل أن التهجد بالقرآن طريق للوص�ول إىل املقامات العالية يف 

اآلخرة. واآلية خطاب للنبي 0 وألمته وإن كان مقامه 0 أعىل من مقام 
بقية املؤمنني.

2- وقول اهلل c: ]ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ[ ]K: 1 - 5[، فدلت اآلية عىل أن القيام 
بالقرآن هو السبيل لتحمل األمحال الثقيلة سواء يف ذلك الدينية أو الدنيوية، فهو الطريق 

ملواجهة وحل مشاكل وصعوبات احلياة كلها.
3- وقول اهلل c: ]ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       
ۆ  ۈ[ ]4: 113[، فأثن�ى اهلل c عىل الثلة م�ن أهل الكتاب الذين يقومون 

بآياته لياًل.
4- وق�ول اهلل c: ]ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  
ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی  ی  ی[ ]E: 9[، فدل�ت اآلي�ة 

عىل أن العلامء هم الذين يقومون بالقرآن لياًل، وأهنم أعىل مكاًنا وأرفع مكانة.
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5- وقال النبي 0: »ال حسد إال يف اثنتني:  رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه اهلل مااًل فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار«)1(.

فنص النبي 0 عىل أن التنافس والتسابق والرشف ال يصح أن يكون إال يف 
أمرين اثنني ال ثالث هلام ومها الطريق لكل الفضائل األخرى: 

األول: القيام بالقرآن وهو الطريق إىل العلم واإليامن.

.c الثاني: إنفاق املال يف سبيل اهلل

والثاين متوقف عىل األول.
 وانظ�ر إىل قول�ه: »ينفق�ه« م�ع قوله: »يق�وم به« فيؤخذ من�ه أن من آت�اه اهلل القرآن 

ومل يق�م به أي مل يقرأه يف صالة؛ فه�و مثل من آتاه اهلل مااًل ومل ينفقه، ويؤكد هذا احلديث 
اآليت: 

6- عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل 0: »تعلموا القرآن فاْقَرؤوه 
وأْقِرئوه، فإن مثل القرآن ملن تعلمه فقام به كمثل جراب حمشو مسًكا يفوح رحيه يف 
كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو يف جوفه كمثل جراب أوكي على مسك«)2(، 
ف�دل ه�ذا احلديث ع�ىل أن من آتاه اهلل الق�رآن فرقد ومل يقم به فهو مثل من اش�رتى طيًبا 
وتركه مغلًقا ومل يس�تخدمه، ويبني احلديث التايل اهلدف من القيام بالقرآن، وس�بب هذا 

الفرق الكبري بني من يقوم به، ومن ال يقوم به.

)1( »صحي�ح البخ�اري« )39/1( )73(، )1919/4( )4737 (، )1919/4( )4738(، »صحي�ح 

مسلم« )559/1( )815 (.
)2( »س�نن الرتمذي« )5 - 156( )2876( وقال: حديث حس�ن، وضعفه األلباين، »صحيح ابن حبان« 

 )5 - 499( )2126( ق�ال ش�عيب األرن�ؤوط: رجال�ه  ثق�ات  رج�ال  الصحي�ح غ�ري عط�اء موىل 

أيب أمحد.
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7- ع�ن اب�ن عمر  L عن النبي 0 أنه ق�ال: »إذا قام صاحب القرآن 
فق���رأه باللي���ل والنهار ذكره، وإن مل يقم به نس���يه«)1(، فنص النبي 0 عىل أن 
الطري�ق إىل حفظ الق�رآن وتذكر معانيه وتثبيتها يف القلب هو القيام بالقرآن أي قراءته يف 
صالت�ه، ث�م أكد الطرف اآلخر من القضية وهو أن عدم القيام س�بب النس�يان، فلم يدع 

بذلك جمااًل للشك يف أمهية وعظمة هذا املفتاح من مفاتح تدبر القرآن.
إن حفظ معاين القرآن ورس�وخها يف القل�ب، وكوهنا حارضة يف القلب يف كل آن، 
وخاص�ة يف املواقف الصعبة يف احلياة، مواقف الش�دة والذهول، املواقف التي يفتن فيها 

املرء ويمتحن وخيت�رب، هو املقصود من إنزال القرآن ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
.]29 :C[ ]ڃ   ڃ   چ

فم�ن ك�ان يقوم بالق�رآن آناء اللي�ل وآناء النه�ار، فتجد إجاباته ح�ارضة ورسيعة 
اًفا عند كت�اب اهلل c، وأما من ك�ان مفرًطا يف اس�تخدام هذا املفتاح  وقوي�ة، جت�ده وقَّ

فام أرسع ما يسقط وهيوى.
فم�ن يرتب�ى عىل ه�ذا املفت�اح - وخاصة من الصغر - يس�هل علي�ه االنتفاع به يف 
احلياة، أما من مل يرتب عليه فإنه تضيق به احلياة يف حال الش�دة، وتضيع عليه احلياة حال 

الرخاء.
ول�و مل يكن يف القراءة داخل الصالة إال االنقطاع عن الش�واغل وامللهيات لكفى، 
ف�إن املصيل إذا دخ�ل يف الصالة حرم عليه الك�الم وااللتفات واحلرك�ة من غري حاجة، 
فهذا أعون عىل التدبر والتفكر وأمجع للقلب، وأيًضا فإن من حوله ال يقاطعه وال يشغله 

ما دام يف صالته.

)1( »صحيح مسلم« )544/1( )789 (.
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المسألة الثانية: اجتماع القرآن والصالة هو الحياة:

إن اجت�امع القرآن مع الصالة يمكن أن يش�به باجتامع األكس�جني مع اهليدروجني 
حي�ث ينت�ج من تركيبهام  املاء ال�ذي به حياة األبدان؛ فكذلك اجت�امع القرآن مع الصالة 

ينتج عنه ماء حياة القلب وصحته وقوته.
لذلك جاء التأكيد عىل هذا املعنى يف القرآن كثرًيا إما بالعبارة أو باإلشارة،أي التنبيه 

عىل أن الطريق إىل القوة والنجاح يف احلياة هو يف اجتامع القرآن والصالة:
1- ق�ول اهلل c: ]ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ[ ]2: 45 - 46[، فالص�رب ه�و ثمرة العلم، والعلم 

وسيلته القراءة بتدبر، وهو حاصل ملن قرأ القرآن يف صالة.
2- قول اهلل c: ]ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ[ 

]153 :2[

3- قول اهلل c: ]ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ[ ]t: 45[ وه�ذه اآلي�ة 

نص رصيح عىل املعنى املراد.
4- قول اهلل c: ]ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ[ ]6: 29[، فدلت هذه اآلية عىل أن من مجع هذه 

األمور الثالثة حصلت له التجارة الرابحة.
5- قول اهلل c: ]چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  
ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک..[ � ]E: 19 - 23[، وهذه اآليات نص 
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عىل أنه ال يثبت يف هذه احلياة وحتصل له القوة إال من اتصف هبذه الصفات التي من أوهلا 
كثرة الصالة ودوامها.

6- ك�ان النبي 0 إذا حزبه أم�ر فزع إىل الصالة، ويطيل فيها قراءة القرآن، 
كام يف صالة الكسوف، فهذا دليل عىل أن القرآن مع الصالة مها املفزع إىل اهلل c لدفع 

الرض وجلب النفع، وهذا عني النجاح يف احلياة يف الدنيا واآلخرة.
7- يقول الش�يخ عطية سامل عن شيخه الشنقيطي: »وقد كان V ال يرتك ورده 
م�ن اللي�ل صيًفا أو ش�تاًء، وقد أفاد هذا املعنى قول�ه c: ]ۓ  ۓ  ڭ[
]2: 45[ فك�ان 0 إذا ح�ز ب�ه أمر فزع إىل الصالة، وهكذا هنا فإن ناش�ئة الليل 

كانت عوًنا له 0 عىل ما سيلقى عليه من ثقل القول«. اه�)1(.
المسألة الثالثة: القيام بالقرآن وقيام الليل:

هل هناك فرق بني القيام بالقرآن وقيام الليل؟
للجواب عىل هذا السؤال نقول:

إن القيام بالقرآن له معنيان:
األول: عام، وهو القيام بحق القرآن وتطبيقه والعمل به.

والثاني: خاص وهو املقصود يف هذا السؤال، وهو قراءته يف قيام أي يف صالة، فإذا 
ك�ان القي�ام بالقرآن لياًل فال فرق بينهام، هذا هو األص�ل لكن وجد من البعض من قرص 
معن�ى قي�ام الليل عىل الصالة دون العناية بالقرآن وقص�د تدبره وكثرة قراءته يف صالته؛ 
فلذل�ك ت�رى قراءته للق�رآن يف صالته بالليل ال يطب�ق فيها أًيا من مفاتي�ح التدبر، ومن 
أج�ل ذلك ت�رى انتفاعه بمثل هذا القيام يكون حمدوًدا وضعيًف�ا، َعْن َثْوَباَن I َعْن 

)1( »أضواء البيان« )8/ 478(.
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َسَناٍت َأْمَثاِل  ِي َيْأُتوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَ ُه َقاَل: »أَلْعَلَمنَّ َأْقَواًما ِمْن ُأمَّ النَّبِيِّ 0 َأنَّ
ِجَباِل ِتَهاَمَة ِبيًضا َفَيْجَعُلَها اهلُل D َهَباًء َمْنُثوًرا« َقاَل َثْوَباُن: َيا َرُس�وَل اهللِ، ِصْفُهْم 
ِه�ْم َلنَا َأْن ال َنُكوَن ِمنُْهْم َوَنْح�ُن ال َنْعَلُم َقاَل: »َأَما ِإنَُّه���ْم ِإْخَواُنُكْم َوِمْن ِجْلَدِتُكْم  َلنَ�ا َجلِّ
َوَيْأُخ���ُذوَن ِمْن اللَّْيِل َكَما َتْأُخ���ُذوَن َوَلِكنَُّهْم َأْقَواٌم ِإَذا َخَلْوا ِبََحاِرِم اهلِل اْنَتَهُكوَها«)1(؛ 
لذل�ك ال تس�تغرب أنه ربام وجد م�ن يقوم اللي�ل، ويف النهار يأكل الغيب�ة والربا ويأكل 
حق�وق الناس ويغش وخيدع ويكذب وينافق وجيزع ويتس�خط ويقلق.. إلخ من مظاهر 
الضعف والفش�ل يف احلياة،  وقد س�معت من يش�كو حاله يف أنه يقع يف بعض املنكرات 
مع أنه يقوم الليل، فالسبب أن قيامه  قيام ليل وليس قياًما بالقرآن، فهو خال من أي علم 
أو إيامن،إنه قيام أجوف جمرد حركات ال يعقل منها شيًئا، وقد جاء عن ابن عباس قوله: 
»ركعت�ان مقتصدت�ان يف ليل�ة خري من قيام الليل كل�ه«، املعنى أنه رب�ام وجد من البعض 
قصد تكثري الركعات والتس�ليامت دون عناية بإقامتها عىل الوجه الصحيح، وقد جتد من 

يصيل عرش ركعات يف عرش دقائق.
اظ القرآن من جعل الصالة وس�يلة ملراجعة حفظه دون  وأيًضا وجد من بعض حفَّ
أن يع�ي عظي�م قدر الصالة، ف�رتاه قد قرص مهه عىل قراءة أكرب ق�در من حفظه يف القيام، 
ث�م خيطف بقية األركان خطًفا ال يطمئ�ن فيها وال يقيمها عىل الوجه املطلوب، وهذا من 
العجائب ولوال أنه وجد ملا ذكرته هنا، والس�بب يف مثل هذه احلالة هو أنه ملس فعاًل أثر 

الصالة يف تثبيت احلفظ، فقرص مهه ونيته عىل هذا األمر.

)1( أخرج�ه اب�ن ماج�ه،  وذكره األلباين يف »السلس�لة الصحيح�ة« برق�م )505(، ويف »صحيح اجلامع« 

برقم :  )5028( وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. و قال املنذري )3 / 178(: »رواه ابن  ماجه  
و روات�ه ثق�ات«، و قال البوص�ريي يف »الزوائد« )ق 1/262(: »هذا إس�ناد صحيح رجاله ثقات«.  

اه�.
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وبع�ض األئم�ة يف صالة الرتاوي�ح والقيام يف رمض�ان يطيلون الق�راءة مع رسعة 
عالي�ة، ث�م يطفف�ون بقية األرك�ان والقصد من ه�ذا حتصيل خت�م الق�رآن والدعاء عند 
 ذلك)1(، فهل مثل هذه القراءة تليق بالقرآن الكريم؟ وهل تم حتصيل املقصود من القيام 

بالقرآن؟
المسألة الرابعة: ثواب القيام بالقرآن:

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ﴿چ    :c اهلل  ق�ول   -1
 .]79 :W[ ]ڈ

2- قول اهلل c: ]ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
حئ      یجئ   ی   ی   ی    ىئ   ىئ  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ  

مئ  ىئ[ ]6: 29 - 30[.

3- ع�ن عب�د اهلل بن عمرو L عن رس�ول اهلل  0 أنه ق�ال: »من قام 
بعش���ر آي���ات مل يكتب من الغافلني، ومن قام بائة آية كت���ب من القانتني، ومن قام 

بألف آية كتب من املقنطرين«)2(.

4- وعن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »أحيب أحدكم إذا 
رجع إىل أهله أن جيد ثالث خلفات عظام مسان؟« قلنا: نعم، قال: »فثالث آيات يقرأ 

بهن أحدكم يف صالة خري له من ثالث خلفات عظام مسان«)3(.

)1( وجتد بعض هؤالء هيمل كثرًيا من األوقات  واألحوال التي يستجاب  فيها  الدعاء.

)2( »صحي�ح اب�ن حب�ان« )310/6(، »صحي�ح اب�ن خزيم�ة« )181/2( )1144(، »س�نن أيب داود« 

.)1398( )57/2(

)3( »صحيح مسلم« )552/1( )802 (.
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المسألة الخامسة: الصالة دخول على اهلل c وقرب منه:

 ،c ق�د دل�ت نصوص عىل أن العب�د إذا دخل يف الصالة فإنه ي�زداد قرًبا من اهلل
وأنه n يقبل عليه بوجهه، من ذلك:

1- م�ا جاء عن أنس I أن النب�ي 0: قال: »أيها الناس إن أحدكم 
إذا كان يف الصالة فإنه ُمَناٍج ربه، وربه فيما بينه وبني القبلة«)1(.

2- وع�ن أيب هريرة I قال: قال رس�ول اهلل 0: »إذا كان أحدكم 
يف صالة فال يبزقن أمامه فإنه مستقبل ربه«)2(. 

3- ق�ال اب�ن جريج: »قلت لعطاء: أجيعل الرجل ي�ده عىل أنفه أو ثوبه؟ قال: فال، 
قلت: من أجل أنه يناجي ربه؟ قال: نعم، وأحب أال خيمر فاه«)3(.

4- ق�ال عطاء: »بلغنا أن الرب يق�ول: إىل أين تلتفت؟ إيلَّ يا ابن آدم؛ إين خري لك 
ممن تلتفت إليه«)4(.

المسألة السادسة: مقاصد الصالة:

ع�ن عائش�ة J قال�ت: ك�ان رس�ول اهلل 0 إذا صىل قام حت�ى تفطر 
رجاله، قالت عائشة J: يا رسول اهلل، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 

وما تأخر؟ فقال: »يا عائشة أفال أكون عبًدا شكوًرا«)5(.

)1( »صحيح البخاري« )406/1( )1156(.

)2( »صحيح مسلم« )390/1( )551 (.

)3( »تعظيم قدر الصالة« )190-1(.

)4( »تعظيم قدر الصالة« )190-1(.

)5( »صحيح البخاري« )1830/4(، »صحيح مسلم« )2172/4(. 
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إن بع�ض الن�اس يص�يل الصل�وات املفروضة عىل أهن�ا واجب يؤدي�ه، وربام صىل 
بعض النوافل طمًعا يف زيادة الثواب واحلس�نات أو تكفري الذنوب وحمو الس�يئات،  نعم 
ه�ذه بع�ض مقاصد الصالة،وهبذا الفهم كانت عائش�ة J تنظر إىل الصالة - وهي 
ما زالت جارية حديثة الس�ن - فلذلك تعجبت من كثرة صالة النبي 0، فكانت 
تظن أن من غفرت ذنوبه ال حيتاج إىل االجتهاد يف الصالة، فجاء توجيه العامل بربه العارف 

بام جيب له نحوه فقال كلمته العظيمة: »أفال أحب أن أكون عبًدا شكوًرا«. 
لك�ي تك�ون صالتنا قرة ألعينن�ا، وهبجة ولذة ألنفس�نا علينا أن نتفق�ه يف مقاصد 
الص�الة، وهذا حيصل يف تدبر نصوص القرآن والس�نة ال�واردة يف هذا املعنى وليس هذا 
موضعه، لكن أردت التذكري به والتأكيد عليه ملا له من أمهية عظيمة ال يصح أن تفوت.
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المفتاح الخامس: أن تكون القراءة في ليل

مقدمة:

إن الليل - وخاصة وقت السحر- من أفضل األوقات للتذكر، فالذاكرة تكون يف 
أعىل مس�توى بسبب اهلدوء والصفاء، وبس�بب بركة الوقت حيث النزول اإلهلي، وفتح 
أبواب الس�امء، فأي أمر تريد تثبيته يف الذاكرة بحيث تتذكره خالل النهار فقم بمراجعته 
يف ه�ذا الوقت، وقد اس�تفاد م�ن هذا أهل الدنيا م�ن أهل السياس�ة واالقتصاد وخاصة 
الغ�رب؛ حي�ث ذكر ع�دد منهم أن�ه يقوم بمراجع�ة لوائح�ه، أو حس�اباته، أو معامالته 

وأوراقه يف مثل هذا الوقت وأنه يوفق للصواب يف قراراته.
إن أهل القرآن أهل اآلخرة أوىل باغتنام هذه الفرصة لتثبيت إيامهنم وعلمهم.

وإن من احلقائق التارخيية اجلديرة بالدراسة والتأمل؛ تلك العالقة بني قوة املسلمني 
وبني قيامهم بالقرآن يف الليل، فمن خالل تأمل رسيع جتد أن انتصارات املسلمني وجدت 
ر  حينام كانت جنوده توصف بأهنم: )رهبان بالليل فرس�ان يف النهار (. أما إن كانوا ُس�امَّ

بالليل خوار بالنهار فأنى ينرصون.
المسألة األولى: نصوص تؤكد أهميته:

مما يدل على كون القراءة يف ليل أحد مفاتح التدبر: 

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ]چ    :D اهلل  ق�ول   -1
.]79 :W[ ]ڈ

2- وق�ول اهلل D: ]ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ[ ]K: 6[، قال ابن عباس 
L: »هو أجدر أن يفقه القرآن«. اه�، ومعنى ]ڤ  ڦ[ أي: القيام بعد النوم، وبه 
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جيتم�ع راحة الب�دن والروح فيحصل بذلك اجتامع القلب عىل ق�راءة القرآن وتدبره، أما 
القراءة حني التعب واإلجهاد فإن التدبر والفهم يكون ضعيًفا)1(.

3- وقال اهلل c: ]ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       
ۆ  ۈ[ ]4: 113[.

4- وق�ال اهلل c: ]ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  
.]9 :E[ ]ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی ی  ی

5- وع�ن عمر بن اخلطاب I قال: قال رس�ول اهلل 0: »من نام عن 
حزب���ه أو عن ش���يء منه فقرأه فيما بني ص���الة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا 
ق���رأه م���ن الليل« اه��)2(. ويف هذا داللة واضحة ع�ىل أن األصل يف القي�ام باحلزب من 

القرآن هو الليل، ويف حالة العذر فإنه يعطى الثواب نفسه إذا قضاه يف النهار.
6- ويقول ابن حجر - عن مدارسة جربيل S لرسول اهلل 0 يف كل 
ليل�ة م�ن رمضان -: »املقصود من الت�الوة احلضور والفهم؛ ألن اللي�ل مظنة ذلك ملا يف 

النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية«. اه�)3(.
7- وق�ال احلس�ن ب�ن ع�يل L: »إن من كان قبلك�م رأوا القرآن رس�ائل من 
رهبم فكانوا يتدبروهنا بالليل، ويتفقدوهنا يف النهار«. اه�)4(، والش�اهد قوله: »يتدبروهنا 

بالليل«.
)1( البعض يشتكي من عدم انتفاعه بقيام الليل، وملا تنظر يف طريقته يف القيام جتده  يسهر إىل وقت متأخر 

ث�م حي�اول القي�ام آخر الليل وه�و يف غاية اإلجهاد  والتع�ب  يغالب  النوم، فمث�ل هذا ال حيصل عىل 
نتائج جيدة.

)2( »صحيح مسلم« )515/1( )747 (.

)3( »فتح الباري« )45/9(.

)4( »التبيان يف آداب محلة القرآن« )29/1(.
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8- وق�ال اب�ن عم�ر L: »أول ما ينقص م�ن العبادة: التهج�د بالليل، ورفع 
الصوت فيها بالقراءة«)1(. 

9- وقال الشيخ عطيه سامل  - حاكًيا عن شيخه الشنقيطي -: »وقد سمعت الشيخ 
ل حفظ�ه، وُييرسِّ فهمه إال القيام به يف جوف  يق�ول: ال ُيثبِّت القرآن يف الصدر، وال ُيس�هِّ

الليل«. اه�)2(.
10- وقال الرسي السقطي: »رأيت الفوائد ترد يف ظالم الليل«)3(.

11- وق�ال الن�ووي: »ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بق�راءة القرآن يف الليل أكثر، 
ويف ص�الة اللي�ل أكث�ر، واألحاديث واآلث�ار يف هذا كث�رية، وإنام رجحت ص�الة الليل 
وقراءت�ه لكوهنا أمجع للقلب، وأبعد عن الش�اغالت وامللهيات والترصف يف احلاجات، 
وأصون عن الرياء وغريه من املحبطات، مع ما جاء به الرشع من إجياد اخلريات يف الليل، 

فإن اإلس�راء بالرسول 0 كان لياًل«. اه�)4(.
12- ق�ال أب�و داود اجلف�ري: »دخل�ت عىل كرز بن وب�رة يف بيته، ف�إذا هو يبكي، 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: إن بايب مغلق وإن سرتي ملسبل ومنعت حزيب أن أقرأه البارح�ة، 

وما هو إال ذنب أحدثته«)5(.
المسألة الثانية: القراءة للقلب مثل السقي للنبات:

إن القراءة للقلب مثل الس�قي للنبات، فالس�قي ال يكون يف حر الش�مس فإن هذا 

)1( »خلق أفعال العباد« )111/1(.

)2( »أضواء البيان« )478/8(.

)3( »رهبان الليل« للعفاين )526-1(.

)4( »التبيان يف آداب محلة القرآن« )34/1(.

)5( »حلية األولياء« )79/5(.
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يضعف أثره خاصة مع قلة املاء فإنه يتبخر، وكذلك قراءة القرآن إذا كانت قليلة، وكانت 
يف النه�ار وقت الضجيج واملش�غالت، فإن ما يرد عىل القل�ب من املعاين يتبخر وال يؤثر 
فيه، وهذا جييب عىل تساؤل البعض إذ يقول: إين أكثر قراءة القرآن لكن ال أتأثر به؟ فلام 
تس�أله: متى تقرأ القرآن؟ يتبني أن ك�ل قراءته يف النهار، ويف وقت الضجيج، وبيشء من 

املكابدة حلصول الرتكيز فكيف سيتأثر؟
إن الق�راءة يف اللي�ل حيصل معها الصفاء واهلدوء حيث ال أصوات تش�غل األذن، 
وال ص�ور تش�غل العني، فيحصل الرتكي�ز التام وهو يؤدي إىل وص�ول معاين القرآن إىل 

القلب، فيحصل قوة التدبر والتفكر وقوة احلفظ والرسوخ أللفاظ القرآن ومعانيه.
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المفتاح السادس: الجهر والتغني بالقراءة

المسألة األولى: تعريفهما:

اجلهر: هو رفع الصوت بالقراءة.

والتغ���ين: ه�و التطريب والتلحني وتزيني الصوت بالق�راءة وفق ما ورد عن النبي 
.M 0 والصحابة

المسألة الثانية: أدلة مشروعيتهما:

1- عن أيب هريرة I قال 0: »ليس منا من مل يتغن بالقرآن جيهر 
به«)1(. 

2- وعنه أيًضا I أنه سمع النبي 0 يقول: »ما أذن اهلل لشيء ما أذن 
لنيب حسن الصوت جيهر بالقرآن«)2(. 

3- وع�ن أيب موس�ى I ق�ال: قال النب�ي 0: »إني ألع���رف أصوات 
رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليل، وأعرف منازهلم من أصواتهم بالقرآن 

بالليل؛ وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار«)3(. 

4- وع�ن أم هان�ئ J قالت: »كنت أس�مع قراءة النب�ي 0 وأنا عىل 
عرييش«)4(.

)1( »صحيح البخاري« )2737/6( )7089 (.

)2( »صحيح البخاري« )2743/6( )7105 (، »صحيح مسلم« )545/1( )792 (.

)3( »صحيح البخاري« )1547/4( )3991(، »صحيح مسلم« )1944/4( )2499(.

)4( »س�نن النسائي« )178/2( )1013 (، »س�نن ابن ماجه« )429/1( )1349 (، وحسنه األلباين يف 

»صحيح سنن النسائي«.
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 I أن النب�ي 0 خرج ليلة ف�إذا  بأيب بكر I 5- وع�ن أيب قت�ادة
يص�يل خيفض صوته، وَمرَّ ع�ىل عمر بن اخلطاب I وهو يص�يل رافًعا صوته، قال: 
فل�ام اجتمع�ا عند النبي 0 قال: »يا أبا بك���ر، مررت بك وأنت تصلي ختفض من 
صوت���ك؟« ق�ال: قد أس�معت من ناَجْيُت يا رس�ول اهلل، وق�ال لعمر: »م���ررت بك وأنت 
تصل���ي ترف���ع صوت���ك؟« فقال: ي�ا رس�ول اهلل، أوقظ الوس�نان، وأطرد الش�يطان، فقال 
النبي 0: »يا أبا بكر ارفع من صوتك شيًئا«، وقال لعمر: »اخفض من صوتك 

شيًئا«)1(. 

6- وس�ئل اب�ن عباس  L عن جه�ر النبي 0 بالق�راءة بالليل فقال: 
»كان يقرأ يف حجرته قراءة لو أراد حافظ أن حيفظها فعل«)2(.

7- وقال ابن عباس L - لرجل ذكر له أنه رسيع القراءة -: »إن كنت فاعاًل 
فاقرأ قراءة تسمعها أذنك، ويعيها قلبك«. اه�)3(.

8- وعن ابن أيب ليىل  قال: »إذا قرأت فاس�مع أذنيك فإن القلب عدل بني اللس�ان 
واألذن«)4(.

إن اجلهر بام يدور يف القلب أعون عىل الرتكيز واالنتباه؛ ولذلك جتد اإلنسان يلجأ 
إليه قرًسا عندما تتعقد األمور ويصعب التفكري. 

)1( »س�نن أيب داود« )37/2( )1329(، »س�نن الرتم�ذي« )309/2( )447 (، وصحح�ه الن�ووي يف 

 »املجم�وع« )3-391(، واحلاك�م  ووافق�ه الذهب�ي واأللب�اين يف »صف�ة ص�الة النب�ي 0« 
)ص: 109(.

)2( »خمترص قيام الليل« للمروزي )133(.

)3( »سنن البيهقي الكربى« )168/2( )2759(، »فتح الباري« )89-9(.

)4( »مصنف ابن أيب شيبة« )321/1( )3670(.
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إن البع�ض عن�د قراءته للقرآن ي�رس بقراءته طلًبا للرسعة وق�راءة أكرب قدر ممكن، 
وهذا خطأ ومن الواضح غياب قصد التدبر يف مثل هذه احلالة.

المسألة الثالثة: حد الجهر ومقداره:
إن اجله�ر درج�ات أدناها أن يس�مع املرء نفس�ه وحتريك أدوات النطق من لس�ان 
وش�فتني، وأعالها أن يس�مع من ق�رب منه، فام دونه لي�س بجهر وما فوق�ه يعيق التدبر 

ويرهق القارئ.
ومما يضبط لك مقدار اجلهر أن يكون كقراءة اإلمام بالصالة.

وكلام كان الصوت مش�دوًدا حيًّا كان أعون عىل التدبر وطرد الوس�اوس واألفكار 
املتطفلة عىل القلب أثناء القراءة.

المسألة الرابعة: فوائد الجهر بقراءة القرآن:

من فوائد اجلهر بقراءة القرآن ما يلي:
1- استامع املالئكة املوكلة بسامع الذكر لقراءة القارئ.

2- هرب وفرار الشياطني عن القارئ واملكان الذي يقرأ فيه.
3- تطهري للبيت وتعطري له وجعله بيئة صاحلة للرتبية والتعليم. 

إن بيًت�ا يكث�ر فيه اجلهر بالقرآن ه�و بيت - كام قال أبو هري�رة I - كثر خريه 
وحرضته املالئكة وخرجت منه الشياطني، والبيت الذي ال يتىل فيه كتاب اهلل ضاق بأهله 

وقلَّ خريه وحرضته الشياطني وخرجت منه املالئكة«)1(.
المسألة الخامسة: كيفية التغني:

التغني حيصل بالتلحني وشد الصوت بأن تشتغل مجيع اجلوارح الصوتية أي خمارج 
)1( »الزهد« البن املبارك )273/1( )790 (.
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احلروف من الش�فتني واللس�ان واحللق أي احلنج�رة فاملالحظ أحياًنا أن�ه يمكن القراءة 
بتشغيل بعضها دون بعض وذلك مستويات:

 القراءة الصامتة القلبية دون حتريك أي من جوارح الصوت.
 القراءة احللقية مع صمت اللسان والشفتني. 

 القراءة الشفوية بتحريك الشفتني لوحدها دون احللق.
 القراءة اللسانية اللسان وحده.

واألفض�ل واألكم�ل أن تعم�ل مجيع ه�ذه األجهزة مًع�ا ويف الوقت نفس�ه خاصة 
احلنجرة أي احللق فهو مرتكز التغني والتطريب.

وكل�ام كانت القراءة بتغ�ن كانت أقوى تأث�رًيا وأقوى توصياًل للمع�اين إىل القلب 
وأكرب أثًرا يف خشوع القلب.

أال تالحظ املطربني كيف يتالعبون بالعواطف ويسيلون الدموع بكالم غري مفهوم 
أو بكالم فاسد، فكيف إذا كان مثل هذا التغني بكالم اهلل c؟

إن حس�ن الصوت له ارتباط قوي بخش�وع القلب، وبينهام تالزم كبري فكل واحد 
منهام يؤثر يف اآلخر فخش�وع القلب يؤدي إىل قوة التغني، وقوة التغني تؤدي إىل خشوع 

القلب وهكذا يتعاضدان يف الرتقي والصعود.
وم�ن املعلوم النهي عن التش�به بلحون أهل الفس�ق والط�رب واملبالغة يف التلحني 

بحيث خيرج عن املقصود.
وإن التغني الصحيح هو املرتبط بخشوع القلب وفهم اآليات، أما التغني األبله أو 

الساذج أي املنفك عن التدبر والفقه والتأمل يف اآليات فهو مذموم ال خري فيه.
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إن املتأمل ألحكام التجويد جيد أن معظم التغني يدور عىل أمرين مها:
ز عليهام حتس�نت قراءته كثرًيا،  امل�د، والغنة، ولك�ل منهام مواضع وأحك�ام من ركَّ

وأمكنه التغني بالقرآن، وزيادة مستوى تدبره للقرآن)1(.

  

)1( ق�د ش�اع بني البعض مفه�وم خاطئ  وهو: التعارض ب�ني أحكام التجويد وتدب�ر القرآن، وتوضيحه 

حيتاج إىل وقفة خاصة. 
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المفتاح السابع: الترتيل

المسألة األولى: تعريفه:

الرتتيل: يعني الرتسل والتمهل.

والبعض يطلق الرتتيل عىل تزيني الصوت بالقراءة وحتسينها وهذا يعرف بالتغني، 
أم�ا الرتتي�ل فاملراد به حي�ث ورد يف القرآن التمهل والرتس�ل والتأين ح�ني القراءة، قال 
الداين: »الرتتيل مصدر من رّتل فالن كالمه: أتبع بعضه بعًضا عىل ُمْكث وُتؤدة، واالسم 
َتل، والع�رب تقول: َثْغر رتل إذا ك�ان متفرًقا«)1(، وقال الش�ريازي: »هو تبيني  من�ه الرَّ
القراءة واتباع بعضها بعًضا عىل تأن وتؤدة مع جتويد اللفظ وحسن تأديته وتقويمه«)2(.

المسألة الثانية: أدلة مشروعيته:

1- قال اهلل c: ]ٿ  ٿ    ٿ[ ]K: 4[ ] 4 املزمل  [، قال ابن كثري: »أي اقرأه 
عىل تهل فإنه يكون عوًنا عىل فهم القرآن وتدبره«)3(.

2- وكذلك كان يقرأ صلوات اهلل وسالمه عليه، قالت عائشة J: »كان يقرأ 
السورة فريتلها حتى تكون أطول من أطول منها«)4(.

ا   3- وعن أنس I أنه س�ئل عن قراءة رسول اهلل 0 فقال: »كانت مدًّ
يمد بسم اهلل، ويمد الرمحن، ويمد الرحيم«)5(. 

)1( »التحديد للداين يف اإلتقان والتجويد« )ص: 71(.

ريازي )155/1(. )2( »املوضح يف وجوه القراءات وعللها« البن أيب مريم الشِّ

)3( »تفسري ابن كثري« )1453(.

)4( »صحيح مسلم« )507/4(.

)5( »فتح الباري« )709/8(.
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4- وعن أم س�لمة J أهنا س�ئلت ع�ن قراءة رس�ول اهلل 0 فقالت: 
»كان يقطع قراءته آية آية ]ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ    ٺ[ ]0: 1- 4[«)1(.

5- وعن حذيفة I قال: »صليت مع النبي 0 ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقرأه�ا، ثم النس�اء فقرأه�ا، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مرتس�اًل، إذا مرََّ بآية فيها تس�بيح 

سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعوذ«)2(.
6- وق�ال احلس�ن الب�رصي: »ي�ا ب�ن آدم كي�ف ي�رق قلب�ك وإن�ام مهت�ك آخ�ر 

السورة«)3(.
7- وقد أنكر ابن مسعود I عىل هنيك بن سنان  رسعته يف القراءة حني قال: 
ا كهذِّ الشعر! إنا قد سمعنا القراءة وإين  قرأت املفصل البارحة فقال عبد هلل I: »هذًّ

ألحفظ الُقَرناء التي يقرأ هبن النبي 0«)4(.
8- وقال ابن مس�عود I لعلقمة  - وقد َعِجل يف القراءة -: »فداك أيب وأمي 

رتل فإنه َزْيُن القرآن«)5(.
 M وصف�ة ق�راءة الق�رآن الت�ي نقل�ت إلينا ع�ن النب�ي 0 وصحابته
ت�دل عىل أمهية الرتس�ل، فمن ينظ�ر إىل أي كتاب يف التجويد ي�درك  هذه احلقيقة بجالء 

)1( »مسند أمحد« )302/6(، »سنن أيب داود« )294/4(، »حتفة األحوذي« )241/8(.

)2( »صحيح مسلم« )536/1( )772 (، »سنن النسائي« )املجتبى( )225/3( )1664(.

)3( »خمترص قيام الليل« املروزي )150(.

)4( »صحي�ح البخ�اري« )269/1( )742 (، )1924/4( )4756 (، »صحي�ح مس�لم« )564/1( 

.) 822(

)5( »س�نن البيهق�ي الك�ربى« )54/2( )2259(، »س�نن س�عيد ب�ن منص�ور« )2( )225/1( )54(، 

»مصنف ابن أيب شيبة« )255/2( )8724(، )140/6( )30152 (.
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ووضوح، وإنه لفرق كبري يف التمهل والتأين بني من يطبق أحكام التجويد ومن ال يطبقها 
ا. بل هيذ القراءة هذًّ

المسألة الثالثة: مقياس الترتيل:

1- سئل زيد بن ثابت I: كيف ترى يف قراءة القرآن يف سبع؟ قال: »حسن، 
وألن أقرأه يف نصف شهر أو عرشين أحب إيل، وسلني مل ذلك؟ قال: فإين أسألك، قال: 

.)1(
لكي أتدبره وأقف عليه«. اه� 

2- ق�ال ابن حجر: »إن من رتل وتأمل كمن تص�دق بجوهرة واحدة ثمينة، ومن 
أرسع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر 

.)2(
من قيمة األخريات وقد يكون العكس«. اه� 

والصحي���ح: أن م�ن أرسع فقد اقترص ع�ىل مقصد واحد من مقاص�د قراءة القرآن 
وه�و: ث�واب القراءة، ومن رتل وتأم�ل فقد حقق املقاصد كلها وكم�ل انتفاعه بالقرآن، 

.M واتبع هدي النبي 0 وصحابته الكرام
3- قال ابن مفلح: »أقل الرتتيل ترك العجلة يف القرآن عن اإلبانة وأكمله أن يرتل 

القراءة ويتوقف فيها«)3(.
مما سبق ميكننا وضع مقياس وضابط ملفتاح الرتتيل وهو:

إمك�ان التفك�ر والتأم�ل ح�ني الق�راءة، وهذا يتطل�ب األن�اة والتمهل ب�ل أحياًنا 
التوقف.

)1( »املوطأ« )201-1(.

)2( »فتح الباري« )3-89( وذكر نحوه السيوطي يف »اإلتقان«.

)3( »اآلداب الرشعية« )297/2(.
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وه�ل يمك�ن ضبط ذل�ك بالوقت؟ أي يف ك�م دقيقة تق�رأ الوجه لتك�ون التزمت 
بمفتاح الرتتيل؟

فاجل�واب أن ه�ذا يتفاوت كثرًيا من قارئ إىل آخر وم�ن حالة إىل أخرى، وإن كان 
وال بد من حتديد تقريبي لذلك فإنه يكون من دقيقتني إىل مخس دقائق للوجه.

ف�إذا أخذنا باحلد األدنى فإن قراءة القرآن كاماًل خارج الصالة حيتاج إىل )1200( 
دقيقة وتس�اوي عرشين س�اعة فمن أراد أن خيتم القرآن يف شهر فعليه أن خيصص لقراءة 
القرآن أربعني دقيقة كل يوم ومن أراد أن خيتمه يف أسبوعني فيحتاج إىل ثامنني دقيقة، ويف 

أسبوع حيتاج إىل )160( دقيقة وتساوي: ساعتني وأربعني دقيقة كل يوم.
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المفتاح الثامن: التكرار والتوقف

المسألة األولى: بيان المراد بهما:

أي التوقف حني القراءة أو تكرار اآلية الستحضار املعاين والتعمق يف فهمه.
وكلام طال التوقف وكثر التكرار كلام زادت املعاين التي تفهم من النص برشط عدم 

رشود الذهن. 
ا  تعظياًم أو إعجاًبا بام قرأ، وهذا مشاهد يف واقع  والتكرار - أيًضا - قد حيصل ال إرادّيًّ

الناس حينام يعجب أحدهم بجملة أو قصة فإنه يكثر من تكرارها عىل نفسه أو غريه.
التكرار: نتيجة وثمرة للفهم والتدبر، وهو أيًضا وسيلة إليه حينام ال يوجد.

المسألة الثانية: بيان أهميتهما:
قل، قفوا عند  1- قال ابن مس�عود I: »ال هتذوه هذَّ الشعر وال تنثروه نثر الدَّ

عجائبه وحركوا به القلوب، وال يكن َهمُّ أحدكم آخر السورة«)1(.
2- قال ابن القيم: »هذه عادة السلف يردد أحدهم اآلية إىل الصبح«)2(. 

3- قال النووي: »وقد بات مجاعة من السلف يتلو الواحد منهم اآلية الواحدة ليلة 
كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة«)3(.

4- وق�ال اب�ن قدامة: »وليعل�م أن ما يقرأه ليس كالم برش، وأن يس�تحرض عظمة 
املتكل�م n ويتدبر كالمه، ف�إن التدبر هو املقصود من القراءة وإن مل حيصل التدبر إال 

برتديد اآلية فلريددها«)4(.
)1( »تفسري البغوي« )4-407(، »شعب اإليامن« للبيهقي )1-344(، »أخالق محلة القرآن« )19(.

)3( »األذكار« )50(.)2( »مفتاح دار السعادة« )222-1(.

)4( »خمترص منهاج القاصدين« )68(.
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المسألة الثالثة: نماذج عملية:

1- عن حذيفة I قال: »صليت مع النبي 0 ذات ليلة فافتتح البقرة، 
فقل�ت: يركع عند املائة ثم مىض، فقلت: يص�يل هبا يف ركعة)1( فمىض، فقلت: يركع هبا، 
ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتساًل، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح 

وذ«)2(.  سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعَّ
2- قال أبو ذر I: »قام النبي 0 بآية حتى أصبح يرددها: ]وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ[ ]8: 118[«)3(.

3- وعن عباد بن محزة  قال: »دخلت عىل أسامء J وهي تقرأ: ]ۅ  ۉ   ۉ  
ې  ې  ې[ ]e: 27[ قال: فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو، قال عباد: 

فذهبت إىل السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو«)4(.
َد هذه اآلي�ة: ]ېئ  ىئ   4- وع�ن القاس�م ب�ن أيب أيوب أن س�عيد بن جب�ري ردَّ

ىئ  ىئ  ی     ی[ ]2: 281[ بضًعا وعرشين مرة)5(.

5- وقال حممد بن كعب القرظي: »ألن أقرأ ]ٹ  ڤ  ڤ  ڤ[ و]ڀ[ 
أرددمها وأتفكر فيهام أحب من أن أبيت َأُهذُّ القرآن«)6(.

)1( قوله: »يصيل هبا يف ركعة« أراد بالركعة الصالة كاملة واملعنى: يصيل هبا يف تسليمة.

)2( »صحيح مسلم« )536/1( )772 (، »سنن النسائي« )املجتبى( )225/3( )1664(.

)3( »س�نن ابن ماجه« )429/1( )1389(، قال يف مصباح الزجاجة: إس�ناده صحيح، »س�نن النسائي« 

)املجتبى( )1- 177(، »مستدرك احلاكم« )1-241( وصححه  ووافقه الذهبي، وحسنه األلباين يف 
»سنن النسائي«، وحسنه األرنؤوط يف »خمترص منهاج القاصدين«.

)4( »مصنف ابن أيب شيبة« )25/2( )6037(. 

)5( »مصنف ابن أيب شيبة« )203/7(.

)6( »الزهد« البن املبارك )97(.
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َد احلس�ن الب�رصي ليل�ة: ]ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ    6- وردَّ
 ڃ[ ]U: 18[ حت�ى أصب�ح، فقي�ل له يف ذلك، فق�ال: إن فيها معترًبا م�ا نرفع طرًفا 

وال نرده إال وقع عىل نعمة، وما ال نعلمه من نعم اهلل أكثر«)1(.
7- وق�ام تيم الداري I بآية حتى أصبح ]ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

.)2(
]21 :Q[ ]ې     ى  ى  ائ  ائەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ

8- ق�ال أبو س�ليامن ال�داراين: »ربام أق�وم مخس لي�ال متوالية بآية واح�دة أرددها 
وأطال�ب نفيس بالعمل بام فيها، ولوال أن اهلل يمن عيل بالغفلة ملا تعديت تلك اآلية طول 

عمري؛ ألين يل يف كل تدبر علاًم جديًدا، والقرآن ال تنقيض عجائبه«. اه� )3(.
9- »وق�ام أبو حنيفة ليل�ة كاملة هبذه اآلي�ة: ]ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ[ 

]i: 46[ يرددها ويبكي ويترضع«. اه�)4(.

10- »وقال زيد بن الكميت: كان أبو حنيفة شديد اخلوف من اهلل فقرأ بنا عيل بن 
احلسني املؤذن ليلة يف عشاء اآلخرة: ]ٹ  ڤ[ وأبو حنيفة خلفه فظل قائاًم إىل الصباح 
وه�و يق�ول: يا من جيزي مثق�ال ذرة خرًيا خرًيا، ويا من جيزي مثق�ال ذرة رًشا رًشا، أِجر 

النعامن عبدك من النار وما يقرب منها من السوء، وأدخله يف سعة رمحتك«)5(.

  

)1( »خمترص قيام الليل« للمروزي )151(.

)2( »خمترص منهاج القاصدين« )68(.

)3( »تنبيه املغرتين«، عبد الوهاب الشعراين )120(.

)4( »رهبان الليل« )396/1(.

)5( »تاريخ بغداد« )153/3(، »رهبان الليل« )396/1(.
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المفتاح التاسع: التحزيب

المسألة األولى: أهمية تحزيب القرآن:

القرآن أنزل ليعمل به، ووسيلة العمل به العلم به، وهو حيصل بقراءته وتدبره.
وكلام تقاربت أوقات القراءة، وكلام كثر التكرار كان أقوى يف رسوخ معاين القرآن 

الكريم.
وم�ن أج�ل ذلك كان الس�لف يواظب�ون عىل قراءة الق�رآن، وحيرص�ون عىل كثرة 

تالوته وتكرارها.
وم�ن ظ�ن أهن�م يقرؤونه من أجل ث�واب القراءة فحس�ب فقد َق�رُص فهمه يف هذا 

الباب.
قراءة القرآن مثل العالج ال بد أن يكون بمقدار معني ال يزيد عليه وال ينقص حتى 
حيدث أثره، مثل املضاد احليوي إن طالت املدة ضعف أثره، وإن تقارب أكثر من املناسب 
أرَضَّ بالب�دن، فكذلك قراءة القرآن املدة الت�ي أقرها النبي 0 ألمته، ملن رغب يف 

اخلري هي سبعة أيام إىل شهر، وهنى عن أقل من ثالث.
وق�د ورد نص�وص كث�رية عن  الس�لف يف هذه القضي�ة املهمة تؤك�د عىل رضورة 

حتزيب القرآن واملحافظة عىل ما يتم حتزيبه، وأن يكون له األولوية األوىل يف كل وقت.
ينبغي أن يوجد احلرص التام عليه وأن يقدم عىل كل عمل، وأال هيدأ لك بال حتى 

تقوم به، حتى تؤديه يف وقته، أو تقضيه إن فات أداؤه يف وقته.
إن العم�ل الذي ال تقضيه إذا فات يعني تس�اوي الفعل والرتك عندك، وهذا دليل 

عىل عدم أمهيته لديك:
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متى وجد هذا احلرص فهو مفتاح النجاح يف احلياة.
إن�ه مفت�اٌح ال نحت�اج إىل إثبات�ه بالقص�ص والتج�ارب، فهو ثابت باخل�رب عن اهلل 
 c، وعن رس�وله 0، كام ق�ال اهلل c: ]ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ[ 
]c: 123[، وه�ل ُيعق�ل أو ُيتص�ور أن يوج�د اتباع دون ق�راءة مس�تمرة، دون مذاكرة 

لقواعده وتوجيهاته؟
إنن�ا يف واق�ع احلي�اة نجد أن اإلداري ال�ذي ال حيفظ الالئحة وال يفه�م ما فيها هو 

إداري فاشل، والطالب الذي ال يذاكر دروسه كذلك.
ومت�ى علم اهلل منك صدق الرغب�ة واحلرص عىل هذا الغذاء فإن�ه يفتح لك أبوابه 

ويبارك لك فيه، ويمتد أثره ليشمل مجيع جوانب حياتك.
ال أق�ول إن التجربة تش�هد لذلك، فثبات نتائج هذا العم�ل أقوى وأصدق من أن 

ختضع للتجربة.
وم�ا يوجد يف حياتنا من نقص إنام هو بس�بب  ترك وإمهال هذا العمل اليس�ري عىل 
ه اهلل عليه، العظيم يف نفعه وأثره الش�امل يف حتقيق النجاح الكامل لكل من أخذ  من يرسَّ

به بدقة.
وهو جماين ال حيتاج إىل دورات وال رسوم وال مدرب.

إن عادات النجاح ليست سبًعا وال عرًشا بل هي عادٌة واحدة.
إهنا املحافظة عىل قراءة حزبك من القرآن، بل هي عبادة وليست عادة، من يرس اهلل 

له املحافظة عليها حصلت له كل معاين النجاح الدينية والدنيوية.
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إن أول خطوة وأول مرحلة يف طلب العلم هو القيام بالقرآن حفًظا كل سبعة أيام، 
وأي اس�تعجال يف هذا األمر هو إتيان للبيوت من ظهورها واس�تعجال يف حصد النتائج 
قب�ل نضجها، وقد يؤدي إىل نقائص كثرية وتأخ�ر يف الوصول، وبلوغ إىل اهلدف، يوجد 
ع�دد من طالب العلم من هذا النوع جتده يرصف األوق�ات الطويلة لتعلم فروع العلم، 
بين�ام القي�ام بالقرآن وتدبره ال يرصف ل�ه إال القليل، وهذا خمالف ملا كان عليه الس�لف، 
وأخبارهم يف هذا مش�هورة، فلقد عجب اإلمام أمحد من طالب حديث ال يكون له ورد 

يف الليل؟
المسألة الثانية: أدلة التحزيب عامة:

1- ع�ن عم�ر بن اخلطاب I ق�ال: قال رس�ول اهلل 0: »من نام عن 
حزب���ه أو عن ش���يء منه فقرأه فيما بني ص���الة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا 

قرأه من الليل«)1(.

2- وق�ال عقبة بن عام�ر اجلهني I: »ما تركت حزب س�ورة من القرآن من 
ليلتها منذ قرأت القرآن«)2(.

3- وعن املغرية بن شعبة I قال: »استأذن رجل عىل رسول اهلل وهو بني مكة 
واملدينة فقال: قد فاتني الليلة حزيب من القرآن وإين ال أوثر عليه شيًئا«)3(.

)1( »صحي�ح مس�لم« )515/1( )747 (، »صحي�ح اب�ن حب�ان« )369/6( )2643 (، »صحيح ابن 

خزيم�ة« )195/2( )1171 (، »س�نن النس�ائي الك�ربى« )458/1( )1464(، »س�نن أيب داود« 
)34/2( )1313(، »سنن ابن ماجه« )426/1( )1343(، »سنن الرتمذي« )474/2( )581(.

)2( »فضائل القرآن« أليب عبيد )95(.

)3( »كنز العامل« )141/2( )4137(.
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4- وعن خيثمة  قال: »انتهيت إليه -يعني: عبد اهلل بن عمرو L - وهو يقرأ 
يف املصحف فقال: هذا حزيب الذي أريد أن أقوم به الليلة«)1(. 

5- وع�ن القاس�م بن حممد ب�ن أيب بكر  قال: »كنا نأيت عائش�ة J قبل صالة 
 الفج�ر، فأتيناه�ا ذات ي�وم)2(، فإذا ه�ي تصيل، فقالت: نم�ت عن حزيب يف ه�ذه الليلة 

فلم أكن ألدعه«)3(.
6- وعن أيب بكر بن عمرو بن حزم: »أن رجاًل استأذن عىل عمر I باهلاجرة 

فحجبه طوياًل، ثم أذن له فقال: إين كنت نمت عن حزيب فكنت أقضيه«)4(.
7- وع�ن اب�ن اهلاد  قال: »س�ألني ناف�ع بن جبري ب�ن مطعم  فق�ال يل: يف كم تقرأ 
القرآن؟ فقلت: ما أحزبه، فقال يل نافع: ال تقل ما أحزبه، فإن رسول اهلل 0 قال: 

»قرأت جزًءا من القرآن«)5(.

8- »ك�ان ع�روة بن الزب�ري يقرأ ربع القرآن ك�ل يوم يف املصحف ويق�وم به ليله«. 
اه�)6(.

9- ع�ن عب�د اهلل ب�ن أمحد بن حنبل قال: »ك�ان أيب يقرأ يف كل يوم س�بًعا، خيتم يف 
كل س�بعة أيام، وكانت له ختمة يف كل سبع ليال سوى صالة النهارة، وكان ساعة يصيل 

عشاء اآلخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إىل الصباح يصيل ويدعو«. اه�)7(. 
)1( مصنف ابن أيب شيبة ج2/ص240)8559 (.

)2(  يفهم من السياق أن جميئهم هذه املرة بعد طلوع الشمس، أو أن صواب العبارة )بعد صالة الفجر(.

)3( »مصنف ابن أيب شيبة« )416/1( )4784(.

)4( »مصنف ابن أيب شيبة« )416/1(.

)5( »سنن أيب داود« )55/2( )1392(.

)6( »حلية األولياء« )178/1(، »رهبان الليل« )364/1(.

)7( »حلية األولياء« )181/9(.
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10- وقال الش�يخ عطية س�امل عن ش�يخه الش�نقيطي: »وقد ك�ان V ال يرتك 
ورده من الليل صيًفا أو شتاًء«. اه�)1(.

المسألة الثالثة: أدلة التحزيب األسبوعي:

1- ع�ن أوس بن حذيفة الثقفي I قال: قدمنا عىل رس�ول اهلل 0 يف 
وفد ثقيف فنزلوا األحالف عىل املغرية بن ش�عبة I، وأنزل رس�ول اهلل 0 
بني مالك يف قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائاًم عىل رجليه حتى يراوح 
بني رجليه، وأكثر ما حيدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول: وال سواء كنا مستضعفني 
مس�تذلني فلام خرجنا إىل املدينة كانت س�جال احلرب بيننا وبينه�م ندال عليهم ويدالون 
علين�ا فل�ام كان ذات ليلة أبطأ عن الوق�ت الذي كان يأتينا فيه فقلت: يار س�ول اهلل، لقد 
أبطأت علينا الليلة قال: »فإنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أمته« 
ق�ال أوس ب�ن حذيفة: س�ألت أصحاب رس�ول اهلل كيف حيزبون الق�رآن؟ قالوا: ثالث 

ومخس وسبع وتسع وإحدى عرشة وثالث عرشة وحزب املفصل«)2(.
2- وعن عائشة J قالت: »إين ألقرأ جزئي أو قالت: سبعي وأنا جالسة عىل 

فرايش أو عىل رسيري«)3(.
3- وقال عبد اهلل بن مس�عود I: »ال ُيقرأ القرآن يف أقل من ثالث اقرؤوه يف 

سبع وحيافظ الرجل عىل حزبه«)4(.
)1( »أضواء البيان« )8/ 478(.

)2( »سنن أيب داود« )55/2( )1393(، »سنن ابن ماجه« )427/1( )1345(، »مسند أمحد بن حنبل« 

)9/4( )16211(، »مصن�ف اب�ن أيب ش�يبة« )242/2( )8583(،  »املعج�م الكب�ري« )220/1(

.) 599(

)3( »مصنف ابن أيب شيبة« )143( )30182(.

)4( انظر: »جممع الزوائد« )269/2( رواه الطرباين يف »الكبري« ورجاله رجال الصحيح.
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وقال النووي - عن اخلتم يف سبع -: »فعل األكثرين من السلف«)1(.
وكان اإلمام أمحد خيتمه كل سبع.

وقال الس�يوطي: »وهذا أوسط األمور، وأحس�نها، وهو فعل األكثر من الصحابة 
وغريهم«)2(.

المسألة الرابعة: لماذا التحزيب كل أسبوع؟

التحزيب كل أسبوع من أجل تقارب وقت القراءة ليتحقق قوة حفظ اللفظ وحفظ 
املعنى، ونتيجة لذلك يتحقق حفظ العمل والتطبيق، فمن املعلوم أنه كلام تقاربت أوقات 
القراءة كلام قوي احلفظ، وقد وجد بالتجربة أن ما يكرر كل سبعة أيام فإنه يرسخ ويثبت، 

وكلام زادت األيام كلام ضعف احلفظ، عالقة طردية.
مل�اذا كان كثري من الس�لف خيتمون القرآن كل س�بعة أيام أو ك�ل ثالثة أيام؟ ألهنم 
يعلم�ون أن أكثر من هذه املدة يؤدي إىل نس�يان مع�اين القرآن، ومن ثم نقص قوة اإليامن 
واليقني، وذهاب األنس باهلل c، حيس�ون بالوحش�ة والغرب�ة إن زادت مدة اخلتم عن 

هذه األيام املعدودات.
إن حف�ظ املع�اين خيتلف ع�ن حفظ األلف�اظ، فحفظ األلف�اظ قد يكفيه ش�هًرا أو 
أس�بوعني، لكن حف�ظ املعاين ال بد له من التقارب الش�ديد ليحصل الضبط والتامس�ك 

والعمق.
إن�ه ال مان�ع من ك�ون التحزيب كل ع�رشة أيام،أو مخس�ة ع�رش،أو عرشين، لكن 
علي�ك التنب�ه هل�ذه القاعدة التي اهتدى إليها الس�لف من قبلنا وطبقوه�ا يف تعاملهم مع 

القرآن الكريم فانتفعوا هبا غاية االنتفاع.
)2( »اإلتقان« )124/1(.)1( »التبيان« )59/1(.
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المسألة الخامسة: أن يكون التحزيب بالسور:

األوىل أن يكون حتزيب القرآن وتقس�يمه عىل الس�ور - قدر اإلمكان - بمعنى أن 
تق�رأ الس�ورة يف الليلة الواحدة كاملة، وأن يكون التقس�يم والتوزي�ع متوافًقا مع هنايات 
الس�ور، وه�ذا ه�و الس�نة، وعليه عم�ل الصحاب�ة والتابعني، أم�ا األح�زاب واألجزاء 
واألث�امن املعروفة اليوم فلم ت�أت إال متأخرة، عالوة عىل ما فيها من برت للمعاين وتقطيع 
للس�ور، ومن أراد تفصيل القول يف هذه املسألة فلرياجع ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يف الفتاوى اجلزء الثالث عرش)1(.
المسألة السادسة: كيفية تطبيق هذا المفتاح:

القي�ام بالقرآن كاماًل يف كل أس�بوع حفًظا ويف ليل وجه�ر وترتيل وتوقف؛ حيتاج 
الوصول إليه إىل التدرج، والتدريب ش�يًئا فش�يًئا، ومن ذلك تطبي�ق قاعدة: )أدومه وإن 

قل(.
فم�ن املمك�ن أن تك�ون البداية باملفصل)2( حيزبه س�بعة أحزاب لكل ي�وم من أيام 

األسبوع حزب.
أو م�ن املمك�ن أن تكون البداية بجزء )عم( يقس�مه س�بعة أقس�ام وك�ل ليلة يقرأ 

بقسم.
يكرر هذا كل أسبوع، ثم ينظر النتيجة كيف تكون؟ 

وعندم�ا يرى األثر والفائدة فإن هذا س�يدفعه إىل الزي�ادة، ولتكن بالتدريج، فيزيد 
املقدار وبنفس الطريقة يتم توزيع املقدار اجلديد إىل س�بعة أقس�ام كل قس�م منها يقرأ يف 

)1( وانظر كتاب »احلفظ الرتبوي للقرآن وصناعة اإلنسان« )ص: 39(.

)2( املفصل من سورة )ق( إىل سورة الناس. وسمي بذلك لكثرة الفصل بني سوره.
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ليلة، بحيث خيتم املقدار كل أس�بوع حتى يرس�خ، حتى تثبت اآلي�ات يف القلب بصورة 
قوية يسهل استدعاؤها يف مواقف احلياة اليومية.

المسألة السابعة: كم من الوقت تعطي للقرآن كل يوم؟

جيب أن تس�أل نفس�ك يوميًّا هذا الس�ؤال، وتقارن ما ختصصه من الوقت للقرآن 
بأم�ور حياتك األخ�رى وتنظر هل هي قس�مة عادلة؟ وهل أعطيت القرآن ما يس�تحقه 
من الوقت؟ إن التفكري اليومي يف هذه املس�ألة يكش�ف لك عن حقائق مهمة ويبني لك 

اجتاهك يف احلياة.
إن اإلجابة الصحيحة واملنهجية عىل هذا الس�ؤال جاءت يف ثاين س�ورة نزلت من 
القرآن الكريم وهي سورة املزمل إذ يقول اهلل c: ]ٻ   ٻ   پ   پ[ ]K: 2[ أي: كثرًيا 

من الليل، وما حد هذا الكثري؟ ]پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ[ ]K: 3 - 4[، ]ٻ  
ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ[ ]K: 20[، واللي�ل يف املتوس�ط اثنت�ا ع�رشة 

ساعة، فنصفه ست ساعات، وثلثه أربع ساعات.
المسألة الثامنة: خطوات تحزيب القرآن، كيف نبدأ التدريب؟

حتزيب القرآن يتم حسابه كما يلي:
أواًل: حتديد مقدار الوقت اليومي الذي تنحه للقرآن، هل س�اعة؟ أو ساعتني؟  أو 

أقل أو أكثر؟
ثانًيا: معرفة ما يمكن قراءته يف هذا الوقت فيتحدد مقدار احلزب، هل آية؟ أو مئة 

آية؟ هل وجه؟ أو عرشة أوجه؟ أو أقل أو أكثر؟ مع مراعاة مفتاح الرتتيل.
ثالًثا: بناء عىل ما سبق يتحدد املدة التي ختتم هبا كل القرآن أو ما حتفظه من القرآن 

هل أسبوع؟ أو شهر؟ أو أقل أو أكثر؟
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رابًع���ا: يت�م حتدي�د مواعيد تنفيذي�ة يومية ملا تم حتدي�ده، وأن يطبق عليه�ا املفاتيح 
السبعة إلنجاز األهداف، وقواعد برنامج »مواعيد«)1(.

إن مقي�اس الرتق�ي والصعود هو مق�دار الوقت الذي تنحه للقي�ام بالقرآن خالل 
 األرب�ع وعرشين س�اعة، فكل�ام زاد دل هذا عىل الرتقي�ة وارتفاع املرتب�ة إىل أن تصل إىل 

ما كان عليه الصحابة - رضوان اهلل عليهم.
فك�ن مع إخوانك عىل الطريق، وابدأ رحل�ة النجاح يف احلياة مع القرآن، وكن من 
السائرين عىل الطريق، ألن ترحل من هذه الدنيا وأنت جتاهد، خري من أن تنتهي حياتك 

وأنت قانع باجلهل واحلرمان.
المسألة التاسعة: نماذج تطبيقية لتحزيب القرآن؟

ه�ذه ن�امذج تطبيقية متنوعة توضح كيفية تطبيق مخس�ة من مفاتي�ح التدبر  العملية 
وهي: احلفظ، القيام، الرتتيل، التوقف، التحزيب.  ولكل من هذه املفاتيح أثره يف نوعية 

القراءة وتأثريها عىل القارئ.
تنبيهات:

1- مل يدخل يف حسابات هذا اجلدول الوقت الذي يستغرقه بقية أركان الصالة يف 
احلاالت من الرابعة إىل الثامنة.

2- األرقام املذكورة هنا للتمثيل وليس للتحديد والتأصيل.
3- يمث�ل اجلدول أحوال الن�اس مع القرآن؛ فانظر أين أنت. وإن مل جتد لك مكاًنا 

يف هذا اجلدول فاعلم أنك عىل خطر فتدارك أمرك.

)1( انظر: تفصيل هذه املفاتيح والقواعد يف كتاب: »مفاتيح إنجاز األهداف وبرنامج مواعيد«.
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ما س�بق أمثلة، ويتفرع عن ذلك صور أخرى كثرية تركتها اختصاًرا.

تحليل الجدول:

1- الص�ورة الس�ابعة أفض�ل بكثري م�ن الص�ورة األوىل، وأثره�ا يف حتقيق القوة 
النفس�ية كبري جًدا،ولس�ت مبالًغا إن قلت: إن الصورة الثامن�ة أيًضا أفضل من الصورة 

األوىل.
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 2- الص�ورة األوىل ه�ي ح�ال من يعترب نفس�ه من املش�مرين يف العناي�ة بالقرآن: 
ال حفظ، وال قيام بالقرآن، وال ترتيل، وال توقف!! فأين العجب من عدم التأثر بالقرآن 

وحتقيق الش�فاء واهلدى والرمحة.
3- الصورة اخلامس�ة هي حال كثري من الصحابة، وممن جاء النقل الرصيح عنهم 
بذلك: ابن عمر وعائش�ة وابن عمرو بن العاص وحديث أوس بن حذيفة الثقفي يدل 
ع�ىل أن هذا هو هدي النبي 0 وصحابته ريض اهلل عنهم أمجعني، وكثري من أئمة 
الس�لف، منهم أئمة الفق�ه األربعة، وأصحاب الكتب الس�تة، وكثري مم�ن ُعرفوا بالزهد 

والورع، وعدد من املعارصين من العلامء وغريهم.
4- الصورة الرابعة ال تكن إال ملن أتقن حفظ القرآن تاًما وهذا ال يناسب املبتدئني 

يف مرشوع النجاح مع القرآن الكريم.
5- العمق احلاصل يف الصورة السادس�ة يس�اوي أربعة أضعاف الصورة الرابعة، 

وهذا أمر مهم جًدا يف حتصيل القوة والصحة النفسية.
6- الص�ورة الثالث�ة هي حال كثري ممن حيس�بون م�ن حفظة الق�رآن الكريم، ومن 

الواضح أهنم ما زالوا يف بداية الطريق.
7- م�ن كان حافًظا للق�رآن الكريم وال يمكنه القيام به كام�اًل مطبًقا لكل مفاتيح 

التدبر فاملقرتح يف حقه أن يقسم حفظه إىل قسمني:
القسم األول: يطبق عليه مفاتيح التدبر العملية كاملة.

القس���م الثاني: خيتمه كل أسبوعني أو ثالثة خارج الصالة من أجل املحافظة عىل 
حفظ�ه، م�ع املجاهدة والتطلع إىل زي�ادة الوقت املخصص للقيام بالق�رآن وبالتايل زيادة 
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القس�م األول وتقلي�ل القس�م الثاين إىل أن يصل إىل أن يكون ك�ل القرآن يقرؤه حفًظا يف 
صالة يف أسبوع.

فالقس�م األول حيقق له القوة النفسية ويمده بالطاقة،والقسم الثاين حيفظ له حفظه 
إىل أن يتيرس له أن يطبق عليه كل مفاتيح التدبر.

8- أهي�ام أوىل: التك�رار األس�بوعي حفًظ�ا يف ص�الة لبع�ض الق�رآن، أو التكرار 
الشهري حفًظا أو نظًرا لكل القرآن يف صالة أو خارج الصالة؟

من خالل اجلدول يف املس�ألة السابقة يتبني أن األفضل اجلمع بينهام إن أمكن، وإن 
مل يمك�ن ف�إن األول أوىل وب�دون مقارنة، فامله�م أن يكون لكل مس�لم حزب يومي من 
الق�رآن يق�رؤه حفًظا يف صالة يف لي�ل برتتيل وجهر وتكرار وتوق�ف، وأن حياول زيادته 
ما اس�تطاع إىل ذلك س�بيال، وسبق قريًبا بيان أمهية التكرار األس�بوعي يف املسألة الرابعة 

من هذا املفتاح.
إن تضيي�ع أحد هذه املفاتيح يؤدي إىل نقص معني، وكلام زاد التضييع زاد النقص، 

فليخرت كل لنفسه املرتبة التي يريدها عند ربه يف الدنيا واآلخرة.
المسألة العاشرة: التحزيب تربية على النجاح في تحقيق األهداف:

إن حتدي�د مواعيد للقيام بالقرآن، والتدريب عىل تنفيذها بش�كل يومي، أي حتديد 
أهداف صغرية ومن ثم إنجازها بشكل يومي هذا يكسب اإلنسان مهارة التحديد واختاذ 
الق�رار، ومن ث�م التنفيذ والتحقيق واإلنجاز، وهي من أهم امله�ارات للنجاح يف احلياة، 
فجدول التحزيب الذي تواظب عىل إنجازه كل يوم هو تربية عىل النجاح يف كل ش�ؤون 

احلياة وجماالهتا.
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فالنجاح يولد صغرًيا ثم يكرب مع األيام إن تعاهده صاحبه بالتعليم والتدريب ولو 
كان بكميات قليلة.

إن إنج�از اهلدف الصغري يش�به إنجاز املرشوع الكب�ري الفرق بينهام يف احلجم فقط، 
أما املهارات واملعاين واألدوات فهي مش�رتكة بني االثن�ني، ويف الواقع نالحظ أن الكثري 
يقدر عىل اإلنجازات اليس�رية ويعجز عن الكبرية والس�بب أنه مل يكتسب اللياقة الالزمة 

لذلك.
فاملتدرب يكتسب من تدريبه عىل حتزيب القرآن هذه املهارة املهمة إلنجاز وحتقيق 
األه�داف يف احلي�اة، وهذا من املكاس�ب الفرعية، أما املكس�ب األصيل فه�و النجاح يف 

القيام بالقرآن الذي به حيصل النجاح يف الدنيا واآلخرة.
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المفتاح العاشر: الربط

المسألة األولى: معنى الربط:
ال�م���راد بالرب���ط: هو احلف�ظ أو الذكر بحيث يتم االقرتان الق�وي بني اللفظ وبني 

املعنى يف املرحلة األوىل، ثم يتم االقرتان بينهام وبني الواقع والتطبيق.
وهذا الرب�ط يعرف عند علامء النفس باالقرتان الرشطي، ويعرف بالوقت احلارض 
عند أهل الربجمة باإلرساء، وهو ما يعرف يف القرآن والسنة بالذكر أو التذكر، وهو يعني 

تداعي املع�اين، كام ق�ال c: ]ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   
.]201 :C[ ]گ  گ  گ

المسألة الثانية: أنواعه:

الربط أو التداعي نوعان باعتبار مصدره:
النوع األول: عفوي:

 وهو إهلامات وفتوحات يفتحها اهلل c عىل من يشاء من عباده.
النوع الثاني: قصدي:

 وهو أن تقوم بربط املعنى باللفظ ثم التكرار حتى يرسخ ويثبت أي شحن األلفاظ 
باملعاين.

المسألة الثالثة: أقسامه:
القسم األول: ربط املعنى باللفظ؛ أي: حفظ املعاين.

القس���م الثان���ي: رب�ط العلم بالعم�ل؛ أي: رب�ط املعنى ال�ذي تم حفظ�ه بالواقع 
والتطبيق؛ أي: تنزيل اآلية عىل املواقف واألحوال اليومية التي تر بالشخص، هو التمثل 
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بالق�رآن يف كل حدث حيص�ل يف اليوم والليلة، بحيث يبقى الق�رآن حيًّا يف القلب تؤخذ 
من�ه اإلجاب�ات والتفس�ريات للحياة، وتؤخذ من�ه التوجيهات واألنظم�ة يف كل صغرية 

وكبرية.
المسألة الرابعة: كيفية الربط:

أن تكرر اللفظ مع استحضار معنى جديد يف كل مرة، حتى تر عىل كل املعاين التي 
يمك�ن أن تتذكره�ا من  النص أو اللفظ، وقد س�بق ذكر كالم احلس�ن البرصي حني قام 
اللي�ل كله يكرر ق�ول اهلل c: ]پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ[ ]Q: 34[ فلام قيل 

له، قال: إن فيها معترًبا ما نرفع طرًفا وال نرده إال وقع عىل نعمة.
والتكرار الذي حيقق الربط نوعان:

األول: التكرار اآلين.

الثاني: التكرار األسبوعي.

أما التكرار اآلين فس�بق بيانه يف مفتاح التكرار والتوقف، وأما التكرار األس�بوعي 
فسبق بيانه يف مفتاح التحزيب.

المسألة الخامسة: حسابات األلفاظ والكلمات:

األلف�اظ قوال�ب املعاين وحس�اباهتا البنكية، فكلمة عند ش�خص هلا مخس�ة معان، 
وعند آخر سبعة معان، وعند ثالث: صفر خالية ال تعني له شيًئا.

إن إدراك ووع�ي الن�اس آلي�ات الق�رآن يتف�اوت تفاوًت�ا كب�رًيا م�ع أن اآلية هي 
 اآلي�ة يقرؤه�ا ه�ذا ويقرؤه�ا ه�ذا، وإن م�ا بينه�ام يف عمق فهم اآلي�ة أو اجلمل�ة كام بني 

املرشقني.
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خاتمة البحث

أخي املس�لم بفعلك ملا س�بق ذكره من مفات�ح التدبر تكون كمن اس�تعمل منظاًرا 
لتقري�ب وتكب�ري الصور، وهذا م�ا حيصل تاًما لق�ارئ القرآن هبذه الكيفي�ة فإنه تكرب يف 
نظره املعاين، وتزداد عمًقا، ويغزر فهمه ملضامينها حتى إنه لينتبه إىل معان مل يكن يدركها 
من قبل، وألفاظ كان يمر هبا دون أن يشعر، حتى إنه ليقول:  سبحان اهلل ! لقد كنت أقرأ 

هذه السورة، أو اآلية منذ سنوات؛ لكن مل أفهمها كام فهمتها اليوم؟
إن البع�ض من�ا يريد أن يتدبر القرآن، ويتأثر به، وهو مل هييئ األس�باب والوس�ائل 
املس�اعدة عىل فهم�ه وفقهه، حتى أدنى درج�ات الرتكيز واهلدوء ال حي�رص عليها حني 
قراءت�ه للق�رآن، ملاذا؟ ألنه قرص مهت�ه عىل نطق األلفاظ، وما حيصل من حس�نات مقابل 

ذلك.
إن م�ن يواظ�ب عىل قراءة الق�رآن كام تم بيان�ه ووصفه من حال الس�لف فإن هذا 
س�يؤدي إىل حياة قلبه، وقوة ذاكرته، وصحة نفس�ه، وعلو مهته، وقوة إرادته، وهذه هي 
مرتكزات النجاح احلقيقية، ذلكم النجاح الش�امل املتكامل الثابت يف حال الشدة كام هو 

حاصل يف حال الرخاء.
إن من يطبق هذه املفاتيح العرشة - فبإذن اهلل - سريى بأم قلبه نور القرآن، ويصبح 
 :n م�ن أولي�اء اهلل الذي�ن ال خ�وف عليهم وال ه�م حيزن�ون، الذين مدحه�م بقوله 

.]58 :a[ ]ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ ڻ[

نس�أل اهلل الكري�م بمنه وفضله أن جيعلن�ا منهم، واهلل املوفق واهل�ادي إىل الرصاط 
املستقيم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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ملحق )1(: رحلتي مع الكتاب:

بدأت رحلتي مع هذا الكتاب منذ أن عقلت وأدركت أن احلياة جماهدة، ومصابرة، 
ورصاع ب�ني احلق والباطل، واخلري وال�رش، وأن الثبات عىل احلق وحتصيل اخلري ال بد له 

من جهد، ومن عمل.
كانت البداية مع كتاب اجلواب الكايف أقرؤه كلام أحسس�ت بضعف الس�يطرة عىل 
النف�س، وضع�ف اإلرادة والوق�وع يف النقائص، فكنت أجد فيه الع�الج وأنتفع به حينًا 
م�ن الدهر، ث�م انتقلت إىل كت�ب املثقفني واملفكري�ن املعارصين أمثال: ق�وارب النجاة، 
وحديث الش�يخ، وتربيتنا الروحية، وجدد حياتك، وغريها من كتب جعلتها قريبة مني 

أقرؤها باستمرار.
ثم جاءت فرتة تعلقت بكتاب إحياء علوم الدين للغزايل، ومنهاج القاصدين البن 

اجلوزي، وخمترصه البن قدامة.
ويف املرحل�ة اجلامعي�ة كان التوجه نحو كتب الغرب والتي بدأت تغزو األس�واق، 
من ذلك: كيف تكس�ب األصدقاء، دع القلق وابدأ احلياة، س�يطر عىل نفس�ك، س�لطان 
اإلرادة وغريه�ا، فكن�ت أرج�ع إليه�ا كلام حصلت مش�كلة أو احتجت لعالج مس�ألة، 
وكن�ت قرأهت�ا أكث�ر من م�رة وخلصت م�ا فيها عىل ش�كل قواع�د وأص�ول، ويف حينها 
 ك�ان ي�رتدد عىل خاطري س�ؤال حمري:  كيف يك�ون العالج والتغيري يف مث�ل هذه الكتب 

وال يكون يف القرآن؟ 
ثم تلتها مرحلة أخرى تعلقت بكتاب مدارج السالكني وخاصة بعدما طبع هتذيبه 
يف جمل�د واح�د، فكان رفيقي يف الس�فر واحلرض أق�رأ فيه هبدف تقوي�ة العزيمة وجماهدة 

النفس.
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ث�م جاءت مرحلة مل يمض عليها س�وى س�نوات اجتهت إىل كت�ب وأرشطة القوة 
وتطوي�ر ال�ذات والت�ي بدأت تتناف�س يف جذب الناس، فاش�تغلت يف الكث�ري منها طلًبا 
للتطوير والرتقية، من ذلك: كتاب العادات السبع، أيقظ قواك اخلفية، إدارة األولويات، 
القراءة الرسيعة، كيف تضاعف ذكاءك، املفاتيح العرشة للنجاح، الربجمة اللغوية العصبية، 
كيف تقوي ذاكرتك..كن مطمئنًا، الس�عادة يف ثالثة ش�هور، كيف تصبح متفائاًل، أيقظ 
العم�الق.... إل�خ م�ن قائمة ال تنته�ي، كنت أقرؤها، أو أس�معها بكل دق�ة وأناة باحًثا 
فيها عام عس�اه يغري من الواقع شيًئا، وحيصل به االنطالق والتخلص من نقاط الضعف، 
ولكن دون جدوى، وأمحد اهلل c أهنا كانت دون جدوى، وأين نجوت من الفتنة هبذه 
املصادر البرشية للنجاح)1(، فكيف سيكون حايل لو كنت حصلت عىل النجاح من تلك 

الكتب ونسيت كتاب ريب إىل أن فارقت احلياة؟
إن الس�ؤال املحري، والذي يدعو للعجب واالس�تغراب: هل كان مثل هذه الغفلة 
ع�ن أثر القرآن يف حتقيق النجاح يف احلياة حصلت من ش�خص يعيش يف جماهل أفريقيا؟ 
أو أدغال آس�يا ومل يبلغه القرآن؟ أو أنه حصل من ش�خص حيفظ القرآن وهو يف املرحلة 

املتوسطة ومع هذا مل ينتفع به؛ ألنه نيس هذه املفاتيح.

)1( فهم بعض املحبني من الكالم الس�ابق نفي التأثري  والفائدة عن الكتب  واإلصدارات الس�الفة الذكر، 

وهو فهم غري صحيح، بل الكالم السابق يؤكد أن هلا أثًرا، لكنه ال يقارن أبًدا باألثر الذي حيدثه القرآن 
الكريم ملن نجح يف تدبره، وشتان بني من حيصل النجاح من القرآن الكريم  ومن حيصل عليه بواسطة 

أمر آخر.
وبعض اإلخوة يقول: أليس عدد من الكتب املذكورة هي تفسري للقرآن  ورشح للسنة فلم نفيت عنها   

األثر؟
واجل���واب: إين أواًل: مل أن�ف عنها األث�ر، وثانًيا:  هناك أصل  وفروع، واخلطأ الذي كنت  واقًعا فيه أين   

اعت�ربت  ه�ذه الكتب يف كل مرحلة من املراحل املذكورة هي األصل يف حتقيق النجاح،  وغفلت عن 
أثر القرآن يف هذا األمر، فكنت أقرؤه ألجل احلفظ  وألجل الثواب فحسب.
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هذا هو السؤال املحري الذي كنت أبحث عن إجابته، فوجدهتا واحلمد هلل وضمنتها 
هذا الكتاب، فإياك - أخي املسلم - أن ترحل من هذه الدنيا ومل تذق ألذ وأطيب ما فيها 
إن�ه الق�رآن كالم اهلل، الذي ال يش�به التنعم به أي نعيم عىل اإلط�الق، وهو حاصل بإذن 
اهلل c ملن أخذ هبذه املفاتيح التي هدي إليها سلفنا الصالح، ففتحت هلم كنوز القرآن، 

وهبا فتحت هلم كنوز األرض وخرياهتا فكانوا خري أمة أخرجت للناس.
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ملحق )2(: أفضل هدية يقدمها والد إلى ولده

إن أعظ�م هدي�ة يقدمها والد إىل ولده، وأعظم إحس�ان يس�ديه إلي�ه؛ أن يربيه عىل 
مفاتح تدبر القرآن - التي ذكرهتا عن الس�لف - منذ الصغر حتى يتس�لح بالقرآن يف هذا 
الع�رص ال�ذي كثرت في�ه الفتن، وانترش في�ه القلق واملل�ل، وزادت األمراض النفس�ية، 
وضعفت النفوس عن حتمل املصائب، وصار الناس يبحثون عن التس�لية والرتويح عن 
النفس بوسائل شتى، حتى أرهقتهم بدنيًّا وماليًّا ووصلوا معها إىل طريق مسدود وصدق 

عليهم قول الشاعر:
بهاوك���������أس َش��������ِرْب��������ُت ع����ل����ى ل����ذة م���ن���ه���ا  ت������داوي������ت  وأخ����������رى 

إن من ينش�أ ع�ىل القيام بالقرآن، يقرؤه كام وصفت،فإنه ينش�أ ق�وي النفس، قوي 
البدن، ثابت اخلطى، يشق طريقه يف احلياة بال خماوف وال مشاكل بإذن اهلل c؛ ألنه جيد 
التفسري الواضح الثابت لكل املواقف التي يمر هبا يف احلياة، ولكل املناهج واألطروحات 

التي تتنافس يف إثبات وجودها.
وم�ا زلنا نس�مع ونرى صوًرا وم�آيس النحرافات فكرية وخلقي�ة حتصل من أبناء 
املس�لمني، وما ذاك إال بسبب التفريط يف الربط بالقرآن حبل اهلل املتني، الذي ما ضل من 

تسك به، والتمسك به ال يكون أبًدا إال بام سبق بيانه من وسائل ومفاتح.
إن ه�ذا أس�هل و أخرص الطرق يف تربي�ة األوالد ملن وفق إليه وق�در عليه، أما من 
حرم�ه فإن�ه س�يظل حبيس جتارب وطرق وأفك�ار ال أول هلا وال آخر، جتارب ووس�ائل 
متباين�ة ومكلف�ة وصعب�ة التطبيق، وضعيف�ة النتائج، وهش�ة البناء ال تصم�د للمواقف 

الصعبة واللحظات احلرجة. 
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تذك�ر أنك حني ت�ريب ابنك منذ الصغر ع�ىل  القرآن بالطريقة الت�ي وصفتها فإنك 
تثب�ت يف قلب�ه رقيًبا يصحب�ه أينام ذهب ويف كل وق�ت، وحينها ال حتتاج أب�ًدا إىل مراقبته 
ومتابعته؛ ألن رقيبه مثبت يف صدره وبقوة ؛ فتنام بذلك قرير العني وجتني ثمرة ما زرعته 

يف قلبه يف سنوات حياته األوىل.
إن تربية الطفل على النجاح بالقرآن يكون حسب اخلطوات التالية:

1- احلفظ الرتبوي للفاحتة ودعاء حب القرآن.
2- احلفظ الرتبوي)1( ملقدار من القرآن الكريم ولو كان قلياًل.

3- احلف�ظ الرتب�وي للنص�وص الت�ي تبني عظم�ة القرآن الكري�م ومنه�ج التعامل معه 
بالتدريج والتكرار. 

4- التدريب عىل صالة النافلة بالتدريج والتشجيع، حتى تسهل عليه ويتعود عليها.
ويمكن يف األرسة أو احللقة أن يدعم هذا األمر بكثرة املدارسة ملثل هذه النصوص 
بش�كل حلقات نقاش تناس�ب صغار السن، أو مس�ابقة، بحيث تسأل من حيفظ حديث 
كذا، ما معنى كذا، ماذا نس�تنبط من هذه اآلي�ة، ماذا نفهم من هذا احلديث... وهكذا يف 

عملية إعالمية مستمرة ال هتدأ حتى تورق األشجار، و تنضج الثامر.
 ق�د يواج�ه امل�ريب صعوبة يف تطبي�ق ما ذكر م�ع بعض الناش�ئة وه�ذا متوقع؛ ألن 

م�ا يقوم به هو أمىض وأق�وى بناء تربوي، وهناك عدو مرتبص بمن يس�لك هذا الطريق 
 ،]16 :C[ ]عنه إذ يقول: ]چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ c كام أخربنا اهلل
فعىل املريب الصرب والثبات حتى حيصل النرص، وعليه بكثرة الترضع إىل اهلل c أن ييرس 

)1( يرج�ى مراجع�ة كت�اب: )احلف�ظ الرتب�وي للق�رآن وصناع�ة اإلنس�ان( وحماول�ة الفه�م الصحي�ح 

للمقصود.
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ل�ه هذا األم�ر، وعليه بكثرة الرقية بالقرآن ملن كان هذا ش�أنه حتى يل�ني وينقاد بإذن اهلل 
.c

إن الق�رآن أن�زل موعظ�ة للن�اس وش�فاء مل�ا يف الصدور وه�دى ورمح�ة، فارمحوا 
أوالدك�م برتبيته�م عىل القرآن، إن�ه لتقصري عظيم أن ننظر إىل أوالدن�ا يكربون يوًما بعد 
ي�وم، وخيرجون إىل احلياة وه�م فارغون من القرآن ال يعرفون قدره، وال كيف يتعاملون 
مع�ه، وال حيفظون منه ش�يًئا، ومل يتدرب�وا عىل القيام به، إهنم يف صغرهم مطيعون س�هل 
قيادهم فهل هنملهم حتى إذا كربوا وبدأت تظهر منهم ثامر إمهالنا وتقصرينا ذهبنا نفتش 

عن احللول، ونبحث عمن يسعفنا وذلك بعد فوات األوان.
ارمح�وا أطفالكم برتبيتهم عىل القرآن، عىل اهلدى الذي أنزله اهلل رمحة وهداية هلم؛ 
لك�ي يفهم�وا احلياة فهاًم س�ديًدا صحيًحا فال يضلوا وال يش�قوا وال يتعبوا يف هذه احلياة 

بعد أن يكربوا.
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ملحق )3(: القرآن والصيام

المسألة األولى: العالقة بين التدبر والصوم:

ع�ن عب�د اهلل بن عمرو L أن رس�ول اهلل 0 قال: »الصي���ام والقرآن 
يش���فعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والش���هوات بالنه��ار 

فشفِّعين فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفِّعين فيه قال: فيشفعان«)1(. 

إن اجلم�ع ب�ني الصيام والقيام يف ه�ذا احلديث، وكذلك مرشوعي�ة صوم رمضان 
م�ع قيامه ي�دل عىل أن هناك عالقة وطيدة بينهام، فمن أعظ�م وأهم احلكم من مرشوعية 
صي�ام هنار رمضان هتيئة القل�ب لتدبر القرآن حني القيام به يف الليل، واملش�اهد أن كثرًيا 
تون عىل أنفسهم هذه املصلحة العظيمة حينام يرسفون يف الطعام والرشاب  من الناس ُيفوِّ

وقت اإلفطار والعشاء.
لقد أثبت الطب احلديث والطب البديل أمهية الصيام لصفاء القلب وقيامه بوظائفه 
املادية واملعنوية، وال أريد التفصيل يف هذه القضية فاملقام ال يسمح لكني أرشد إىل بعض 
املراج�ع)2(، وإن كن�ت عىل يقني م�ن حكمة ترشيع الصيام بدون عن�اء الرجوع إىل تلك 

الكتب ورصف الوقت واجلهد يف قراءهتا  يكفينا يف هذا قول اهلل c: ]ک  ک  ک   
گگ  گ  گڳ[ ]2: 184[. 

إهنا رسالة من رب العاملني حتمل الكثري والكثري من اإلشارات واإلرشادات.
)1( »مس�ند أمحد بن حنبل« )174/2( )6626( ، وصححه أمحد ش�اكر، »مستدرك احلاكم« )470-1( 

وقال: صحيح عىل رشط مس�لم، »مصنف ابن أيب شيبة« )129/6( )30044 (، »صحيح الرتغيب  
والرتهيب« لأللباين )483-1( )969(.

)2( م���ن ذلك: كت�اب »رجييم الصوم« ن�رش: دار طويق، »الص�وم والصحة«: نجي�ب الكيالين، »صوموا 

تصحوا « دراسة علمية لفوائد الصوم: الشيخ سعيد األمحري – دار املعارف، »عالج نفسك بالصيام«: 
حميي الدين عبد احلميد.
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إن اهلل c يق�رر لن�ا هذه القاع�دة العظيم�ة: أن الصيام خري لن�ا، وإن من بعض 
خ�ريه ما تم إثباته بالتجارب املخربية ومن جتارب العل�امء الذين يؤكدون عىل أمهية هذه 
العالقة بني الصيام وبني التفكري والفهم والتدبر، إن شواهد صحتها وأقوال أهل التجربة 
وأحواهلم من علامء املسلمني وغري املسلمني ال يتسع له كتاب وما مل ينقل عنهم من أقوال 
وأح�وال أكثر وأكث�ر، فالقليل منهم َعربَّ ع�ن حاله، وذكر ما وج�د، وغريهم كثري وجد 

ومل يذكر.
ا تدبر القرآن، والتأثر به، فعلي�ك هبذا املفتاح العجيب، وخاصة يف  ف�إن أردت حقًّ
رمض�ان إنه الصي�ام، الصي�ام الصحيح الذي حيرص في�ه الصائم عىل تطبي�ق ما جاء يف 
حديِث املِْقَدام بن َمْعِدي كِرَب قاَل: َس�ِمْعُت َرُس�وَل اهللِ 0 يُقوُل: »ما مأَل اْبُن 
َاَلَة،  ْس���ِب اْب���ِن آَدَم ُلَقيماٌت يِقْمَن ُصْلَبُه، ف���ِإْن كان ال حَمَ آَدَم ِوع���اًء َش���رَّا ِمْن َبْطٍن،ِبَ
َفُثُل���ٌث ِلَطعاِم���ِه َوُثُلٌث ِلَش���راِبِه ِوَثُلٌث ِلَنَفِس���ِه«)1(، وهذا احلدي�ث أصل جامع ألصول 
 الط�ب كله�ا، وق�د روى أن اب�ن أيب ماس�ويه الطبي�ب -مل�ا قرأ ه�ذا احلدي�ث يف كتاب 
أيب خيثم�ة - قال: » لو اس�تعمل الناس هذه الكلامت لس�لموا من األمراض واألس�قام 

ولتعطلت املارشايات)2( ودكاكني الصيادلة«.
المسألة الثانية: معنى الصوم:

 لي�س معن�ى الص�وم أن تس�ك ع�ن الطع�ام وال�رشاب م�دة ث�م تلته�م أضعاف 
م�ا أمس�كت عنه؛ هذا بكل تأكي�د ليس صوًما نافًع�ا، إن الصوم الذي ينف�ع صاحبه هو 

ما يقرتن معه عدم الشبع حال اإلفطار.

)1( »مسند أمحد بن حنبل« )132/4(، »سنن الرتمذي« )590/4(، »سنن ابن ماجه« )1111/2(، قال 

الرتمذي: حديث حسن صحيح.
)2( أي: املستشفيات.
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إن بع�ض الش�باب يق�ول: ق�د صم�ت ف�ام وجدت الوج�اء ال�ذي أخرب ب�ه النبي 
0؟  نق�ول: نع�م إن كنت يف وقت فطرك تتقاىض من وقت صومك وترد الصاع 
صاع�ني فه�ذا ليس بصوم عىل احلقيقة بل هو إرهاق للب�دن وتعذيب له؛ ألن اهلدف من 
الصوم محاية اجلسد عامة والقلب خاصة من سموم األطعمة واألرشبة، وهذا معنى قول 
النبي 0: »فإنه له وجاء«؛ ذلك أن القلب إذا اس�رتاح من س�موم األطعمة صفا 

ورق.
المسألة الثالثة: أقوال السلف في أهمية الصوم:

1- ق�ال امل�روزي: قلت أليب عبد اهلل - يعني اإلم�ام أمحد -: »جيد الرجل من قلبه 
رقة وهو شبع قال: ما أرى«.

2- وعن نافع عن ابن عمر L قال: »ما شبعت منذ أسلمت«.
3- وع�ن حممد بن واس�ع  قال: »من قلَّ ُطْعُم�ه فهم وأفهم وصفا ورق، وإن كثرة 

الطعام ليثقل صاحبه عن كثري مما يريد«.
 4- وع�ن أيب س�ليامن الداراين ق�ال: »إذا أردت حاجة من حوائ�ج الدنيا واآلخرة 

فال تأكل حتى تقضيها، فإن األكل يغري العقل«.
5- وع�ن قث�م العابد قال: »ك�ان يقال: ما قلَّ طعم امرئ ق�ط إال رق قلبه ونديت 

عيناه ».
6- وع�ن أيب عم�ران اجل�وين ق�ال: »ك�ان يق�ال: م�ن أحب أن ين�ور قلب�ه فليقل 

طعمه«. 
وعن عثامن بن زائدة قال: »كتب إيلَّ س�فيان الثوري: إن أردت أن َيِصحَّ جس�مك 

وَيِقلَّ نومك فأقلل من األكل«.
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7- وع�ن إبراهي�م بن أدهم  قال: »م�ن ضبط بطنه ضبط دين�ه، ومن ملك جوعه 
ملك األخالق الصاحلة«.

8- وقال احلس�ن بن حييى اخلش�ني:  »من أراد أن يغزر دموع�ه ويرق قلبه فليأكل 
وليرشب يف نصف بطنه«.

9- وق�ال أمح�د بن أيب احلواري: »فحدثت هبذا أبا س�ليامن فقال: إنام جاء احلديث 
»ثلث طعام وثلث رشاب«، وأرى هؤالء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سدًسا«.

10- وعن الش�افعي  قال: »ما ش�بعت منذ ستة عرش س�نة إال شبعة أطرحها؛ ألن 
الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة وجيلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة«.

11- وقال�ت عائش�ة J: »أول بدع�ة حدث�ت بع�د رس�ول اهلل 0: 
الشبع، إن القوم ملا شبعت بطوهنم مجحت هبا نفوسهم إىل الدنيا«)1(.

  

)1( ما سبق ذكره من األقوال منقول عن جامع العلوم واحلكم البن رجب.
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ملحق )4( رسالة إلى كل معلم ومعلمة في العالم

أخي ال�ُمعلِّم أختي امُلعلِّمة:  يا من يرسَّ اهلل لكم قلوب الناشئة، تسمع لكم وتطيع، 
س كالمكم، وت�رى فيكم القدوة احلس�نة، واملثل الذي حيت�ذى، إليكم أوجه هذه  وُتِق�دِّ
الرس�الة: وهي أن تس�عوا جاهدي�ن يف توصيل ما تضمن�ه هذا الكتاب م�ن أمور علمية 
�خ لدى الناش�ئة عل�اًم وعماًل أن  وعملي�ة بأس�لوبكم وطريقتك�م اخلاصة، بحيث يرتسَّ
هوهم إىل كيفي�ة القيام بالقرآن،  نجاحهم وس�عادهتم وقوهتم هب��ذا الق�رآن العظيم، َوجِّ
وعلِّموه�م أن�ه الطريق لتثبيت معاني�ه العظيمة يف الق�لوب، علِّموه�م كيف يدعون اهلل 
حوا هلم  c أن يرزقه�م ح�ب القرآن، وأن يفتح هلم كنوزه، وأن ييضء هلم أنواره، وضِّ
 c بتفصيل واس�تمرار أن احلياة بدون القرآن العظيم ش�قاء وضالل وضياع، وأن اهلل

أنزل هذا القرآن العظيم رمحة وهدى للعاملني.
احتوى الكتاب عىل عدد من اآليات، واألحاديث، وأقوال السلف، مما يبني كيفية 
وها وارشحوها هلم، واجعلوهم حيفظون  التعام�ل مع القرآن العظي�م، واالنتفاع به، َفرسِّ

منها ما يستطيعون ليكون حافًزا هلم للعمل هبا.
تفقدوه�م بني احلني واآلخ�ر، وراقبوا تفاعلهم مع ما تعلموه�م إياه يف هذا األمر 
املهم يف حياهتم، إهنم بذلك يكونون حسنة من حسناتكم، وغرًسا من غراسكم، تسعدوا 

وترسوا حني تروهنم سعداء، تروهنم نافعني مؤثرين يف أمتهم. 
أرج�و منك�م االحتس�اب يف توصي�ل م�ادة الكتاب، مل�ن حتت أيدكم م�ن فلذات 
أكبادن�ا، الذي�ن يؤملنا واقعهم املأس�وي، وما يعانيه الكثري منهم م�ن قلق، وضياع فكري 
وخلق�ي، يف زم�ن كثر فيه قط�اع الطريق وتنوعت أط�امع الطامعني ووس�ائلهم، وختبط 



116

الكثريون يف البحث عن القوة والتطوير وحتقيق النجاح يف احلياة، وهو يف أيدهيم، يف هذا 
القرآن العظيم.

إن الكت�اب يرس�م الطري�ق املخترص واآلمن والق�وي للرتبية واإلص�الح، ولكن 
األمر حيتاج إىل توضيح وبيان ملن مل يستطع ذلك.

أسأل اهلل الكريم بمنه وفضله أن جيعلكم ممن يسعى يف حتقيق القوة والنجاح لألمة، 
وأن حيقق عىل أيديكم النرص لإلسالم واملسلمني.
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ملحق )5(: عالمات النجاح في تدبر القرآن

 كي�ف أع�رف إن كن�ت نجح�ت يف تدب�ر الق�رآن، أو ال؟ وم�ا درج�ة نجاح�ي؟ 

وما تقديري يف هذه املادة العملية من مواد احلياة الرتبوية؟
اجلواب: للنجاح يف تدبر القرآن عالمات علمية وعملية منها:

1- احملافظة على حتزيب القرآن مهام كانت الظروف، وأال يقدم عليه أي عمل 
مهام كان.

2- الرتق���ي والصع���ود يف حتزيب القرآن حتى يصل آخر مس�توى، وهو أن خيتم 
الق�رآن: حفًظا، كل أس�بوع، يف ص�الة، يف ليل، برتتيل، وتك�رار وتوقف، وجهر وتغن. 

وهذه هي املفاتيح السبعة العملية.
3- ت���وارد آي���ات الق���رآن على القلب آناء اللي�ل والنهار بعفوي�ة وتلقائية، كام قال 
مطرف بن عبد اهلل: »إين ألستلقي من الليل عىل فرايش فأتدبر القرآن وأعرض عميل عىل 

عمل أهل اجلنة«. اه�)1(. 
4- تكون ملكة التفس���ري املوضوعي للقرآن الكريم؛ وذلك بأن يستطيع أن جيمع 
ذهنيًّ�ا آيات كل موضوع يريده ويستش�هد هبا دون عناء، وأن يوج�د لديه االنتباه الدقيق 
ملف�ردات القرآن الكريم بحيث حيصل لديه الربط بينها بعفوية وتلقائية تامة مهام تعددت 

أو تباعدت مواضعها من القرآن الكريم.
وإذا أضي�ف إىل تدب�ر القرآن الكريم تدبر الس�نة فإن هذه امللك�ة جتمع بني اآليات 

واألحاديث يف آن واحد.

)1( »رهبان الليل« )364/1(.
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وال يش�رتط لتحصي�ل هذه امللكة حتصي�ل علوم اآللة بل يمك�ن ألي مكثر لقراءة 
القرآن والسنة متدبر هلام امتالكها، وهذا مشاهد عند عدد من العوام، وبعض الدعاة.

5- أن يكون خلقه القرآن يف كل ش�أن من ش�ؤون احلي�اة، وأخالق القرآن كثرية 
وعظيمة فمنها ما ذكر يف أول سورة املؤمنون، ويف سورة املعارج، واآلية )35( من  سورة 
األحزاب، ويف أول س�ورة البقرة، ويف آخر س�ورة الفرقان، وغريها كثري، وهي مطالب 
وأمنيات وأهداف، حتقيق أي واحدة منها يعترب إنجاًزا عظياًم وفتًحا مبينًا، الكثري منا يتمنى 

احلصول عىل هدف: ]ٻ  پ  پ  پ  پ[ ]i: 2[، وهدف: ]ٿ  
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ[ ]4: 134[، وأن يك�ون من الذين ]ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ[ ]E: 2[، وغريه�ا من الصف�ات العظيمة التي جاهد 

الصاحلون يف الوصول إليها، واجتهد الناجحون يف حتقيقها.
 -c إن التدريب عىل مفاتيح تدبر القرآن والسري يف طريقها حيقق لك- بعون اهلل
ك�ل ما تريد م�ن تلك املكاس�ب العظيمة من أخ�الق القرآن إىل أن توصل�ك إىل اهلدف 

املنشود والغاية املقصودة: ]پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ[ ]8: 119[.
5- دع���وة اآلخري���ن للنج���اح  يف تدب�ر الق�رآن وخاصة األقربني؛ ألن�ه »ال يؤمن 
أحدك���م حت���ى حيب ألخيه ما حيبه لنفس���ه«، فحامس�ه ونش�اطه يف دع�وة اآلخرين 
عالم�ة ع�ىل أنه فعاًل ذاق طعم النجاح ويتمنى ألهل�ه وإخوانه ما وجد، أما من مل حيصل 

هذه العالمة فنجاحه بالقرآن غري مؤكد.
وكل من هذه العالمات اخلمس هلا مراتب ودرجات ومستويات.
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