�إعداد :خليل حممود اليماين

جتذبك حبال املعا�صي..
باك �إبلي�س..
ت�سقط �سري ًعا يف ِ�ش ِ
كلما ِ�س َ
رت يف طريق ال�صالح ِحي ًنا هَ و ْيت يف ُحفر املعا�صي �أحيا ًنا..
ُ
فرتات غفلتك �أطول بكثـري من �أوقات َ�ص ْحوك..
تريد �أن تتغري وت�شعر �أنك ال ت�ستطيع..
ال تنق�صك املعرفة ،ولكنك ال جتد الدافع..
قواك الروحية ميتة ..وقلبك يف حالة احت�ضار..
ت�شتاق للربان ّية ..تتوق حلياة الف�ؤاد وانتفا�ضة الروح ّ
ولذة القرب...

ولكن..
كلما اجتهدت للخروج نحو النور وحاولت عاودك ال�سقوط..
ت�شعر �أنك بحاجة �إىل معجزة تنت�شلك من بئر الغفلة...

انتبه..
�إنها بني يديك!! ولكن طالت غفلتك عنها...
هذه املادة ترجع يف �أ�صلها �إىل الكتابات التي اهتمت مبو�ضوع القر�آن وكيفية تدبره ومعاي�شته ،ككتابات فريد الأن�صاري وجمدي الهاليل وال�سنيدي والالحم وغريهم ،وقد
جمعتُ منها ما ر�أيته منا�س ًبا ،و�أ�ضفتُ �إليها قليال مما راكمته التجربة اخلا�صة ،و� ُ
ويتي�سر النفع ب�إذن اهلل.
تعم الفائدة
أعدت �صياغتها ب�أ�سلوب �سهل م�ش ّوق؛ حتى ّ
ّ

حبل اإلنقاذ
نعم� ،إنه القر�آنَ ِ .
ول العجب ،وهو كالم اهلل� ،أم تراك
ن�سيت؟! واهلل تعاىل يقولَ } :و ُننَزِّ ُل مِنَ ا ْلق ُْر�آنِ َما هُ َو
اء َو َر ْح َم ٌة ِّلل ُْم�ؤْ ِم ِننيَ{ [الإ�سراء ،]82 :فالقر�آن �إ ًذا
ِ�ش َف ٌ
هو العالج.
�إنّ القر�آن لي�س فقط جمرد كتاب يحوي بني دفتيه ِحزمة
من الت�شريعات وجملة من الأحكام؛ �إنه كتاب هداية ،نزل
لهدايتك وجاء لإنقاذك.

}�إِنَّ هَ َذا ا ْل ُق ْر�آنَ َي ْه ِدي ِللَّ ِتي ِه َي �أَ ْق َو ُم { الإ�سراء،9:
ي َل ُك ْم
اء ُك ْم َر ُ�سو ُل َنا ُي َب ِّ ُ
} َيا �أَ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َق ْد َج َ
اب َو َي ْع ُفو َعن
َك ِث ً
ريا ِّ َّ
ما ُكن ُت ْم ُتخْ ُفونَ مِنَ ا ْل ِك َت ِ
اب ُّم ِب ٌ
ني َي ْه ِدي
اء ُكم ِّمنَ َّ ِ
الل ُنو ٌر َو ِك َت ٌ
َك ِث ٍ
ري َق ْد َج َ
ِب ِه َّ ُ
ال�س َل ِم َو ُيخْ ِر ُج ُهم
الل َم ِن ا َّت َب َع ِر ْ�ض َوا َنهُ ُ�س ُب َل َّ
ِّمنَ ُّ
اط
الظ ُل َم ِ
ات �إِ َل النُّو ِر ِب�إِ ْذ ِن ِه َو َي ْه ِدي ِه ْم �إِ َل ِ�ص َر ٍ
يم{ املائدة ،15-16 :فهو �إ ًذا لي�س جمرد كتاب
ُّم ْ�س َت ِق ٍ
ولكنه �أداة تقومي وتغيري ّ
لكل من �أح�سن الإقبال
عليه والتزم ب�شرط الدخول �إليه -كما �سرنى-
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ولأنه كتاب َيهدي و ُيخرج من الظلمات �إىل النور؛ فقد جعله
املوىل -تبارك وتعاىل� -شديد الت�أثري يف القلوب والنفو�س مبا
يتجاوز �أق�صى ما قد ي�صل �إليه اخليال.
فهذا القر�آن الذي بني �أيدينا له قوة ت�أثري هائلة ،ال ميكن
للعقل �أن يدرك �أبعادها �أو يحيط بها ،ولقد �ضرب اهلل لنا
بع�ض الأمثلة التي تبني ذلك؛ لندرك قيمة املعجزة التي بني
�أيدينا.

خشوع وتصدع

َ
وق ْدحه لز َناد طاقات الروح.
َّ ُ
}الل َنز ََّل �أَ ْح َ�سنَ ْ َ
يث ِك َتا ًبا ُم َت َ�شا ِب ًها َم َث ِ َ
ان َتق َْ�ش ِع ُّر
ال ِد ِ
ني ُج ُلودُهُ ْم َو ُق ُلو ُب ُه ْم
ِمنْهُ ُج ُلو ُد ا َّل ِذينَ َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم ُث َّم َت ِل ُ
الل{[الزمر.23:
الل َذ ِل َك هُ دَ ى َّ ِ
�إِ َل ِذ ْك ِر َّ ِ
ف� ّأي كلمات هذه التي تفعل هذا بالقلوب والنفو�س!
وكيف بقلبي وقلبك لو دخل يف دائرة ت�أثريها؟! ولي�س
هذا ّ
كل �شيء؛ بل هناك ما هو �أكرث.

ا�ش ًعا ُم َت َ�صدِّ ًعا
} َل ْو �أَن َْز ْل َنا هَ َذا ا ْلق ُْر�آنَ َع َلى َج َب ٍل َل َر�أَ ْي َتهُ َخ ِ
الل{[احل�شر.21:
ِم ْن َخ ْ�ش َي ِة َّ ِ
�إنه �شيء ال ميكن للعقل الب�شري القا�صر �أن يدركه؛
فلو �أن اجلبال �أوتيت ً
عقل وفه ًما و َتلقّت كلمات القر�آن
خل�شعت وت�صدعت ،فكيف بقلبي وقلبك لو نفذت �إليه
�أ�شعة القر�آن و�سطعت فيه �شم�سه؟!

روح ونور

جدول الروح ومنبع اإليمان
احلد؛ فقد و�صف
�إنّ ت�أثري القر�آن ال يتوقف عند هذا
ّ
اهلل كتابه بو�صفني عجيبني فقال جل وعالَ } :و َك َذ ِل َك
اب َو َل
�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك ُر ً
وحا ِم ْن َ�أ ْم ِر َنا َما ُكنْتَ َت ْد ِري َما ا ْل ِك َت ُ
اء ِم ْن ِع َبا ِد َنا
ْ إِ
ال َ
ميانُ َو َل ِك ْن َج َع ْل َنا ُه ُنو ًرا َن ْه ِدي ِب ِه َمن ن ََّ�ش ُ
�إن القر�آن هو منبع الإميان و َمعني الروح وال ت�ستغرب �أمل
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ِ{[ال�شورى.52:

تكن ال�سورة تنزل من القر�آن فيقول الرجل ل�صاحبه:
ميا ًنا
ميا ًنا َف�أَ َّما ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َف َزا َد ْت ُه ْم �إِ َ
}�أَ ُّي ُك ْم َزا َدتْهُ هَ ِذ ِه �إِ َ

الوصف األول :أنه روح...

َوهُ ْم َي ْ�س َت ْب ِ�ش ُرونَ {[التوبة.124:

والروح هي التي ُتيي ال�ضمائر وتبعث الهمم ،هي التي
متد البدن باحلركة والن�شاط ،و�إذا خرجت منه َ�س َكنَ
ّ

وت�أمل معي تلك الآية التي ت�صف لك �صورة فريدة من

وانتهت حياته وانقطع ن�شاطه.وهكذا القر�آن بالن�سبة

�صور ت�أثري القر�آن على القلوب والأبدان ،وهزِّ ه للم�شاعر

لك؛ فهو ينفخ فيك روح العبودية ،وي�سقي �أر�ض قلبك

مباء حياة الربانية ،ومن فقد الإح�سا�س به فقد احلياة

اخلرافة التي متل�ؤها ،وال�شك الذي ي�سيطر عليها ،والزيغ الذي

على احلقيقة؛ ولذا كان من دعاء النبي« :اللهم �إين

مير�ضها ،والقلق الذي يحريها؛ جاءت لتفي�ض عليها الربء والعافية

عبدك� ...أ�س�ألك ّ
بكل ا�سم هو لك� ...أن جتعل القر�آن

واليقني واالطمئنان وال�سالم مع الإميان [.الظالل]4/162:

ربيع قلبي» [م�سند �أحمد] ،والربيع جدول املاء� .أي اجعل
القر�آن يجري يف قلبي فيحيا به كما يجري جدول املاء يف
الأر�ض فيحييها.

فهل �أدركت الآن قيمة وعظمة هذا
الكتاب الذي بني يديك؟

الوصف الثاني :أنه نـور...
والنور هو الذي يك�شف للإن�سان معامل الطريق حتى
ال يتخبط ويتعرث ،وهكذا القر�آن ينري دربك و�صدرك،
ومينحك الر�ؤية الوا�ضحة حتى ال ّ
خا�صة يف
ال�سري ّ
ت�ضل ّ
زمان كرثت فيه الأطروحات وارتفعت فيه لأهل ال�ضالل
�أ�صوات.

روحا ونو ًرا ..وهل
فالقر�آن �إ ًذا مينحك ً
هناك �أعظم من ذلك؟! فبدون الروح ال
يكون ِحراك ،وبغري النور ال يتم �إدراك.

مصدر السكينة

اء لِ َا ِف
اء ْت ُك ْم َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو ِ�ش َف ٌ
َّا�س َق ْد َج َ
} َيا �أَ ُّي َها الن ُ
ال�صدُ و ِر َوهُ دً ى َو َر ْح َم ٌة ِلل ُْم ْ�ؤ ِم ِننيَ{ [يون�س].57:
ُّ
"جاءتكم املوعظة لتحيي قلوبكم ،وت�شفي �صدوركم من
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وك�أين بك ت�س�أل �س� ًؤال :ما الذي �أبعدنا عن
هذا الكنز؟ ما الذي حال بيننا وبني االنتفاع
بربكاته؟
واجلواب:
�إنّ �سبب بعدنا عن ح�سن االنتفاع بالقر�آن هو �أننا �ضيعنا
مفتاح بوابة الدخول �إليه.

املفتاح الضائع...التدبر:

التدبر وما �أدراك ما التدبر؟! �إنه الأمر الذي �أنكر اهلل على

ف�إذا كانت الغاية من �إنزال القر�آن هي التدبر فهذا حتما لي�س

النا�س تركه و�إهماله ،فقال تعاىل:
وب �أَ ْق َفا ُل َها{[حممد...24:
} َ�أ َفال َي َتدَ َّب ُرونَ ا ْلق ُْر�آنَ َ�أ ْم َع َلى ُق ُل ٍ
يه
الل َل َو َجدُ وا ِف ِ
ي َّ ِ
} َ�أ َف َل َي َتدَ َّب ُرونَ ا ْلق ُْر�آنَ َو َل ْو َكانَ ِم ْن ِعن ِْد َغ ْ ِ

بالأمر املعقد الذي ال ي�ستطيعه �إال قلة من النا�س..بل هو �أمر
ي�سر الكتاب ثم يجعل �شرط االنتفاع به �صعبا
فما كان اهلل ل ُي ّ

ريا{ [الن�ساء]82:
اخْ ِت َل ًفا َك ِث ً

معقدا..وبهذا التي�سري العام لكل النا�س �صار القر�آن �إما حجة

ي�سره اهلل لكل النا�س } َو َل َق ْد َي َّ�س ْر َنا ا ْلق ُْر�آنَ

ِل ِّ
لذ ْك ِر{ [القمر]17:

لهم و�إما حجة عليهم...فمتى تفكرت يف معنى الآيات وتفهمته
التدبر� ...إنه الغاية التي من �أجلها نزل القر�آن؛ قال تعاىل}:
اب �أَ َ
نز ْل َنا ُه �إِ َل ْي َك ُم َبا َر ٌك ِّل َيدَّ َّب ُروا �آ َيا ِت ِه َو ِل َي َت َذ َّك َر ُ�أو ُلو
ِك َت ٌ
ْ أَ
اب{ [�ص].29:وت�أمل كيف �أنه ربط االنتفاع بالقر�آن
ال ْل َب ِ

والتذكر مبواعظه بالتدبر،

وجتاوب قلبك معه و�أثمر بعد ذلك عمال على جوارحك فقد
تدبرت و�صار حجة لك وحققت �شرط الدخول لنيل بركات

القر�آن..ولكن اعلم �أن التدبر :واجب ..فال حت�سبه
م�ستح ًبا:
يقول الإمام القرطبي -رحمه اهلل" :-ودل قوله -تعاىل�}:-أَ َف َل

والآن وبعد �أن عرفت �أن التد ّبر هو مفتاح احلياة مع القر�آن..
فك�أين بك قد ا�شتقت �إىل التعرف عليه �أكرث.

فما هو التدبر وكيف ال�سبيل �إليه؟

َي َتدَ َّب ُرونَ ا ْلق ُْر�آنَ { [الن�ساء ,]82:على وجوب التدبر يف القر�آن
ل ُيعرف معناه" اجلامع لأحكام القر�آن.
يقول ابن القيم -رحمه اهلل�" :-أنزل اهلل القر�آن ل ُيتدبر ،ويتفكر

�إنه نظر القلب ،وتفاعل الوجدان مع القر�آن� ...إنه الوقوف

فيه ،ويعمل به .ال ملجرد التالوة مع الإعرا�ض عنه" [

مع الآيات وحماولة ت�أملها و�إطالة الب�صر يف عواقبها و�إجالة

مفتاح دار ال�سعادة�:ص]15:

النظر يف لوازمها وما حتمله من ر�سائل وتفعيلها يف ح ّيز
ال�سلوك والواقع (&)؛ وهو �أمر ي�سري ال حت�سبه معقدً ا.
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(&) لي�س الغر�ض هنا �صوغ تعريف للتدبر وال حماولة الإبانة عن مفهومه ب�شكل
علمي دقيق ،فمثل هذا ال ُيتطلب يف هذا املقام ،و�إمنا املق�صود فقط تقريب فكرته
وتو�ضيح �صورته.

وقال -رحمه اهلل" :-حتديق ناظر القلب �إىل معانيه ،وجمع الفكر على تدبره وتعقله؛ هو املق�صود من �إنزاله ،ال جمرد التالوة بال

فهم وال تدبر"

[مدارج ال�سالكني البن القيم]

وب �أَ ْق َفا ُل َها { فيقول" :وفى الآية دليل على �أن اهلل
ويع ّلق ال�شوكاين -رحمه اهلل -على قوله تعاىل }�أَ َف َل َي َتدَ َّب ُرونَ ا ْلق ُْر�آنَ �أَ ْم َع َلى ُق ُل ٍ
�-سبحانه� -إمنا َ�أنزل القر�آن للتدبر والتفكر يف معانيه ،ال ملجرد التالوة بدون تفكر" فتح القدير.

والآن..ك�أين بك �ست�س�أل ..
كـــيف �أتدبر القر�آن؟

قبل البداية

يجب �أن متتلأ يقينا �أوال ب�أن الذي �سيفتح لنا قلوبنا

تظن �أنك بعد
فلن�ستعن باهلل ولنلج�أ �إليه ولندعوه ب�إخال�ص ،وال ّ

ليحدث الو�صال بينها وبني القر�آن هو اهلل وحده ال �شريك

َ
و�سا َلتْ منك الدموع
�أن
دعوت َ

وحي �إِ َ َّ
ل َر ِّبي{ [�سب�أ.50 :
اه َتدَ ْيتُ َف ِب َما ُي ِ
له } َو�إِنِ ْ

�أن اهلل �سري ّدك خائ ًبا ،كيف و }هُ َو ا َّل ِذي ُي َ�ص ِّلي َع َل ْي ُك ْم
َو َم َل ِئ َك ُتهُ ِل ُيخْ ِر َج ُك ْم مِنَ ُّ
ات �إِ َل النُّو ِر َو َكانَ ِبالْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني
الظ ُل َم ِ
َر ِحي ًما{[الأحزاب.43:

ويف احلديث القد�سي
يقول تعاىل:

"يا عبادي؛ كلكم ّ
�ضال �إال من هديته ،فا�ستهدوين �أهدكم"

[رواه م�سلم.
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بداية

الطريق....اإليمان أوال

عالجا ..ال �شك �أن
ماذا لو ذهب �إن�سان �إىل الطبيب و�أعطاه
ً

فك�أين بالقر�آن ي�صيح بك ...

من املتوقع �أنه �سيتناول هذا العالج ،ولكن كيف لو تركه وذهب

هذا َ�ش ْرطي عليك

يبحث عن عالج �آخر؟! �إن هذا رمبا يدل على �ضعف ثقته يف
قدرة هذا العالج على �شفائه..

يجب �أن ت�ؤمن وتوقن ب�أين �س�أٌغريك

وهذا -للأ�سف -حال �أغلبنا مع القر�آن! ف�أمرا�ضنا كثرية وعللنا
عديدة واهلل يدلنا على املخرج وي�صف لنا الدواءَ } .يا �أَ ُّي َها

و�س�أفجر ينابيع الإميان يف قلبك

ال�صدُ و ِر َوهُ دً ى
اء ْت ُكم َّم ْو ِع َظ ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو ِ�ش َف ٌ
َّا�س َق ْد َج َ
الن ُ
اء ِّلَا ِف ُّ
َو َر ْح َم ٌة ِّلل ُْم�ؤْ ِم ِننيَ{ [يون�س...57:

اء َو َر ْح َم ٌة ِلل ُْم�ؤْ ِم ِننيَ{ [الإ�سراء.82:
ف�أناِ :
}�ش َف ٌ
يقول الإمام البخاري":ال يذوق طعمه �إال من �آمن به"
التبيان يف �أق�سام القر�آن البن القيم]

} َو َما �أَ َ
اب �إِ َّل ِل ُت َب ِّ َ
يه َوهُ دً ى
ي َل ُه ُم ا َّل ِذي اخْ َت َلفُوا ِف ِ
نز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
َو َر ْح َم ًة ِّل َق ْو ٍم ُي�ؤْ ِمنُونَ { [النحلَ ]64:
َّا�س َوهُ دً ى
}هذا َب َ�صا ِئ ُر ِللن ِ

فالقر�آن �شفاء ورحمة؛ ف�أقبل عليه �إ ًذا �إقبال املري�ض الباحث

وقنُونَ { [اجلاثية]20:
َو َر ْح َم ٌة ِّل َق ْو ٍم ُي ِ

عن ال�شفاء.

ولكننا نعر�ض عن هذا العالج!!!
ولذا فالبداية ال�صحيحة هي الإميان...
الإميان ب�صالحية القر�آن ،و�أنه فيه احلل ّ
لكل امل�شكالت و�شتى
الأزمات.
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الطريق إلى التدبر
استعدادات تمهيدية قبل القراءة
 .1استحضر عظمة املتكلم بالقرآن:

يقول حممد بن كعب الق َُرظي" :من ب َلغه القر�آن فك�أمنا

ك ّلمه اهلل"[موعظة املتقني]84:

يا لها من كلمة يعجز -واهلل -البيانُ عن نقلها! الرب اجلليل
«خالق ال�سموات والأ َر ِ�ضني ،مالك امللك وامللكوت ،احلي
رب
الذي ال ميوت ،مبدع هذا الوجود كله ،غيبه و�شهادتهّ ،
اخلليقة كلها� ،إن�سها وجنّها و�أمالكها ،وما دون هذه وتلك
عد وال يحيط به
من كائنات وخملوقات ،مما ال يح�صره ّ
خيال»[ .جمال�س القر�آن] .هذا الرب يكلمك ،حقًّا �إنه
لنب�أ ..و� ّأي نب�أ� ..إنه لنب�أ عظيم!
كاف
فت�أمل هذا املعنى دو ًما مثنى وثالث ورباع ،فهو وحده ٍ
لهزّ القلب لو �أنك وقفت معه.

 .3استعن بكتب التفسير
املي�سرة قبل �أن
طالع ما تريد قراءته يف كتب التف�سري ّ
تقر�أه حتى تكون فاه ًما ولو ب�صورة �إجمالية ملا تقر�أ،
وهناك بع�ض التفا�سري املي�سرة التي قد تقتني �أحدها(&).

 .2اختر املكان والزمان املناسبين:
أمر ما ف�إنه يختار املكان الهادئ والفرتة
�إنّ من �أراد �أن يهتم ب� ٍ
التي ي�شعر فيها ب�أن ن�شاطه الذهني وح�ضوره القلبي يف غاية
الكمال ،فكيف تو ّد االنتفاع بالقر�آن و�أنت تقر�أ و�أنت متعب
وعقلك م�ش ّو�ش ،وجتل�س يف مكان فيه �صخب و�ضجيج؟!
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(&) كاملخت�صر يف التف�سري ،من �إ�صدارات مركز تف�سري.

لحظة البداية و املعركة الكبرى
�إنّ �إبلي�س -الذي �أق�سم بعزة اهلل ب�أن يعمل على غواية الب�شر و�سوقهم معه �إىل النار -ما كان ليرتكك حت�سن االنتفاع بالقر�آن ،وكيف
يرتكك وهو يريد �إهالكك! ولذا ف�إنه �سيحاول �أن يقطع عليك الطريق؛ «�إما بالت�سويف� ،أو ب�إ�شغالك ب�أمر �آخر.
ف�إن قر�أت بالفعل دخل عليك من مداخل متعددة:
• مدخل التّعب والنعا�س

• مدخل حت�صيل �أكرب قدر من احل�سنات ليدفعك للقراءة ال�سريعة غري املتدبرة.

• مدخل تذكريك ب�أمر من �أمور الدنيا التي ينبغي عليك القيام بها لترتك القراءة.

• مدخل االن�شغال التام مبخارج احلروف و�إتقان التالوة لين�صرف ذهنك عن املعاين»[ .حتقيق الو�صال بني القلب والقر�آن.
ولكن هل تت�صور �أن اهلل تركنا بغري �سالح نقاوم به؟ قط ًعا ال } َو َكانَ ِبالْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َر ِحي ًما{ [الأحزاب.43 :

الدرع الواقي

يوقن بفقره و�ضعفه فيحتمي ويعت�صم بربه؛ فا�ستح�ضر عند
اال�ستعاذة فقرك وحاجتك حلماية ربك ،واعلم �أنّ االفتقار هو
باب الولوج و�أداة العروج (&).

اال�ستعاذة ..نعم؛ فقراءة القر�آن عبادة ،وقد �أمرنا اهلل قبل
الدخول �إليها ب�أن ن�ستعيذ به طالبني حمايته وعونهَ } :ف�إِ َذا َق َر ْ�أ َت
الل مِنَ َّ
يم{ [النحل...98:
ا�س َت ِعذْ ِب َّ ِ
ال�ش ْي َطانِ ال َّر ِج ِ
ا ْلق ُْر�آنَ َف ْ

وال حت�سنب اال�ستعاذة جمرد كلمة تقال؛ و�إمنا هي ُ
قلب
حال ٍ

8

(&) وال تقولن لقد ا�ستعذت ف�أين النتيجة؟؛ لأن اال�ستعاذة �سيف قاطع ،ولكن
ال�سيف على قدْ ر حامله ...فكلما حققت اال�ستعاذة وا�ست�شعرت مقامها � َ
أف�ضت
�إىل نتيجتها ب�إذن اهلل.

نصائح أثناء القراءة
لك :يا ولدي؛ اقر�أ القر�آن ك�أمنا نزل عليك .ومنذ ذلك اليوم
بد�أت �أتف ّهم القر�آن و�أُقبل عليه ،فكان من �أنواره ما اقتب�ست ،ومن
درره ما نظمت»[ .روائع �إقبال ،لأبي احل�سن الندوي.
.3القراءة بتمهل:
فالقراءة ال�سريعة ي�صعب معها الرتكيز ومعاي�شة الآيات.
َّا�س َع َلى ُمك ٍْث
قال اهلل تعاىلَ }:و ُق ْر�آ ًنا َف َر ْق َنا ُه ِل َتق َْر�أَ ُه َع َلى الن ِ
َو َن َّز ْل َنا ُه َتن ِْز ً
يل{ [الإ�سراء..106 :
} َو َر ِّت ِل ا ْلق ُْر�آنَ

َت ْر ِت ً
يل{ [املزمل]4:

ّ
وكل بح�سب حاله؛ فهناك من مييل �إىل التالوة ،وهناك من مييل
�إىل ال�سماع ،وال حرج فليخرت الإن�سان ما يراه منا�س ًبا حلالهt.
لكي تقر�أ وتتدبر ب�شكل �صحيح عليك بالآتي:
 .1االكتفاء بالفهم اإلجمالي:
ومن ف�ضل اهلل العظيم على النا�س �أنّ هذا املعنى وا�ضح ّ
لكل

.4تكرار وترديد اآلية:
لأن الآية كما قيل :مثل التمرة كلما م�ضغتها ا�ستخرجت حالوتها،
ف�إذا جتاوب قلبك مع �آية ف�أَ ْكرث من تردديها...

النا�س يف غالب �آيات القر�آن؛ �إذ لي�س املطلوب لكي نفهم �أن

قال �أبو ذر :قام النبي (�ص) ب�آية حتى �أ�صبح ،يرددها ،والآية:
}�إن ُت َع ِّذ ْب ُه ْم َف�إِ َّن ُه ْم ِع َبا ُد َك َو�إِن َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َف ِ�إن ََّك �أَنتَ ا ْل َع ِز ُ
يز

تف�صيالت ،بل يكفي املعنى الإجمايل الذي ّ
عليه الآية
تدل ِ

َْ
يم{ [ املائدة[.118:رواه الن�سائي.
ال ِك ُ

نقف عند ّ
كل كلمة ونتكلف يف معرفة معناها وما وراءها من
ثم الت�صاعد
حتى يت�سنى لنا اال�سرت�سال يف القراءة ،ومن َّ
التدريجي حلركة امل�شاعر؛ فت�صل �إىل الت�أثر واالنفعال يف
�أ�سرع وقت.

ولقد ردد احل�سن الب�صري -رحمه اهلل -ليلةَ } :و�إِ ْن َت ُع ُّدوا ِن ْع َم َة
الل َل ُ ْ
ت ُ�صوهَ ا{ حتى �أ�صبح ،فقيل له يف ذلك ،فقال� :إنّ فيها
َّ ِ

 .2التعامل مع القرآن كأنه يخاطبك أنت:

ربا؛ ما نرفع طر ًفا وال نر ّده �إال وقع على نعمة ،وما ال نعلمه من
معت ً

ولهذا �أثر عظيم ،يقول ال�شاعر واملفكر حممد �إقبال« :قد

نعم اهلل �أكرث[.خمت�صر قيام الليل ,للمروزى� ,ص.151:

ُ
تعمدت �أن �أقر�أ القر�آن بعد �صالة ال�صبح ّ
كنتُ
كل يوم ،وكان
�أبي يراين ،في�س�ألني :ماذا �أ�صنع؟ ف�أجيبه:
�أقر�أ القر�آنّ ،
وظل على ذلك ثالث �سنوات متتاليات ي�س�ألني
�س�ؤاله ف�أجيبه جوابي ،وذات يوم قلتُ له :ما بالك يا �أبي!
ت�س�ألني نف�س ال�س�ؤال و�أجيبك جوا ًبا واحدً ا ،ثم ال مينعك
غد؟! فقال� :إمنا �أردت �أن �أقول
ذلك عن �إعادة ال�س�ؤال من ٍ
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 .5زم ًنا ال َك ًّما:

حدِّ د لنف�سك وق ًتا للقراءة «�ساعة ً
«جزءا
مثل» ،وال حتدد ك ًّما
ً

�أو اثنني» حتى ال ت�سرع يف القراءة .يقول احل�سن الب�صري:
«يا ابن �آدم ،كيف يرق قلبك و�إمنا همتك عند �آخر ال�سورة؟!».
خمت�صر قيام الليل.

 .6اقرأ بنية العمل واالمتثال:
قال وهب بن ُم َن ِّبه -رحمه اهلل" :-من �أدب اال�ستماع �سكون
اجلوارح  ...والعزم على العمل  ...يعزم على �أن يفهم فيعمل مبا
فهم"[اجلامع لأحكام القر�آن.

نف�سهُ  ...متى �أكون
آجري« :يت�صف ُّح الق ُْر�آنَ لي�ؤ ِّد َب به َ
قال ال ّ
من املتقني ،متى �أَ ُكونُ من املح�سنني ،متى �أكون من املتوكلني ،متى
�أكون من اخلا�شعني؟»�[ .أخالق حملة القر�آن.
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ماذا بعد القراءة ؟
ولكن �إياك �أن تغفل عن

العمل العمل ...يجب �أن نبادر �إىل العمل مبا قر�أنا ،وهذا هو
مق�صود التدبر؛
اب َي ْت ُلو َنهُ َحقَّ ِت َل َو ِت ِه �أُو َل ِئ َك ُي�ؤْ ِمنُونَ ِب ِه{
}ا َّل ِذينَ �آ َت ْي َناهُ ُم ا ْل ِك َت َ
[البقرة ]121:يتلونه �أي يتبعونه ،قال ابن عبا�س":يتّبعونه
حقّ اتباعهُ ،ي ِحلُّون حالله و ُي َح ِّر ُمون حرامه ،وال ُي َح ِّر ُفونه
عن موا�ضعه" [تف�سري ابن كثري.

ويقول احل�سن بن علي�" :إنّ من كان قبلكم ر�أوا القر�آن ر�سائل
من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها يف

النهار"[

التبيان للنووي.،

األوراد املنظمة
�إنّ الطالب �إن �أراد النجاح بتفوق فحت ًما �ستزداد فرتات مذاكرته
ومكثه مع كتبه؛ ولذا ف�إننا نغالط �أنف�سنا حني نريد �أن ننتفع

حمفزات..حتى ال نن�سى:

أوقات متباعدة.
بالقر�آن ونحن ال نقر�أه �إال مبقدار �ضئيل ويف � ٍ

بعد �أن ُتنهي القراءة حاول -لو تي�سر لك مثال � -أن ت�ستخرج

فحاجة القلب للقر�آن كحاجة البدن للطعام وال�شراب وحاجة

�أكرث �آية ت� َ
أثرت بها ،ولتتخذها �شعا ًرا لك ت�سعى لتطبيقه
والتعاي�ش معه.
مثال:
ل َي ْع َل ْم ِب أ�َنَّ َّ َ
قر�أت �سورة العلق...وكانت هذه لآية }�أَ َ ْ
الل
َي َرى{ [العلق ]14:هي ال�شعار الذي �ستختاره� ..إ ًذا ع ّلقها
كمل�صق يف ال�سيارة وفوق احلا�سوب ويف مكان العمل ،وتذ ّكرها
وحتدث عنها يف بيتك ومع �أ�صدقائك وعن
عند �أداء العبادة،
ّ
جوانب ا�ستح�ضار رقابة اهلل ..وهكذا �ستعاي�شها �أكرث.مكان
العمل وتذكرها عند �أداء العبادة وحتدث عنها يف بيتك
ومع �أ�صدقائك وعن جوانب ا�ستح�ضار رقابة اهلل..وهكذا
�ستعاي�شها �أكرث.
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أ�شد ،ف�إذا �أردنا �أن ننتفع بالقر�آن و�أن ي�ؤثر
النبات للماء ،بل � ّ
القر�آن يف قلوبنا فليكن جلو�سنا معه بقدر ي�ؤدي لتلك احلياة...
وتذ ّكر �أنّ قطرات املاء لكي ت�ؤثر يف ال�صخر يجب �أن تكون كثرية
ومتتابعة.
والآن �س�أدلك على عقبات قد تعرقل �سريك ومتنعك الو�صول
ولكن قبل �أن �أخربك بها �أو ُّد �أن �أذ ّكرك بقاعدة:
«يقولون� :إن الأحجار يف طريق ال ُك�ساىل عقبات ويف طريق
النوابغ �سالمل»
ولذا فالعقبات التي �س�أذكرها لك ميكنك ب�سهوله �أن تتجاوزها،
و�أن جتعلها �سالمل يف طريقك �إىل حت�سني عالقتك بالقر�آن
وح�سن االنتفاع به.

عقبات التدبر
.1الخـوف من إعمال العقل يف القرآن:

ريا من امل�سلمني
�إن التدبر ال بد له من فهم ،و�إن مما ي�صرف كث ً
عن تدبر القر�آن؛ هو ته ّيبهم من اخلط�أ يف فهم معناه،
وي�ستدلون ببع�ض �أقوال ال�سلف يف هذا الأمر ،مثل قول �أبي
بكر ال�صديقّ �« :أي �سماء تظلني �أو �أي �أر�ض تق ّلني �إن �أنا
قلتُ يف كتاب اهلل ما ال �أعلم!» ،وقول �إبراهيم النخعي« :كان
�أ�صحابنا يتّقون التف�سري ويهابونه» ،ونحو هذه الأقوال.
وال �شك �أنّ اال�ستدالل بهذه الأقوال على ترك تدبر القر�آن
غري �صحيح؛ لأن القر�آن كتاب ويجب �أن يفهم الإن�سان حمتواه.
كلنا مطالبون به� ،أما الثاين فيحتاج لتخ�ص�ص ودرا�سة (&) .
قال ابن هُ َبرية« :ومن مكائد ال�شيطان تنفريه عبا َد اهلل من
واقع عند التدبر فيقول :هذه
تدبر القر�آن؛ لعلمه �أن الهدى ٌ
تورعا».
خماطرة حتى يقول الإن�سان� :أنا ال �أتكلم يف القر�آنً ،
[ذيل طبقات احلنابلة.

ويقول ابن القيم -رحمه اهللَ « :-من قال� :إنّ له ت� ً
أول ال
نفهمه ،وال نعلمه ،و�إمنا نتلوه متعبدين ب�ألفاظه؛ ففي قلبي
منه حرج»[ .التبيان يف �أق�سام القر�آن.

تن�صب على التف�سري بالهوى
و�أما �أقوال ال�سلف ال�سابقة فهي
ُّ
وحماولة التالعب بالن�صو�ص .والتدبر غري التف�سري؛ فالأول
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ويح�سن �أن ننتبه هاهنا �أن تدبر القر�آن ال يعني البحث عن اللطائف والنكات
البالغية�...إلخ و�إمنا هو معاي�شة قلبية للآيات ونظر يف عواقبها وهو ما يتحقق
العلماء فيما فهمه من املعاين حال
املرء
َ
بالفهم العام للمعنى ،وال ب�أ�س �أن يراجع ُ
ظهر له �شيئا منها حتى ال يقع يف فهم خاطئ.

.2اإلسراع يف القراءة لتحصيل الحسنات:

.3لغة القرآن
� ً
أي�ضا مما �صرف النا�س عن التدبر هو اعتقادهم ب�أن لغة القر�آن
�صعبة ،ال ي�ستطيع الإن�سان فهمها .وهذا غري �صحيح؛ فلغة
القر�آن �سهلة ،واهلل طلب منّا تدبر كتابه ،وهو يعلم �أننا لن نكون
جمي ًعا خرباء يف العربية وذ ّواقني لها .والقر�آن معظمه وا�ضح،
وبي وظاهر ّ
لكل النا�س ،وحاول �أن جترب بنف�سك ...افتح �أي
ّ
�صفحة من القر�آن ،واجمع عدد الكلمات التي تفهمها والتي ال

�صد النا�س عن التدبر هو ان�شغالهم مب�س�ألة حت�صيل
�إنّ مما ّ

تفهمها ،و�ستجد �أن ما تعرف �أكرث ،وما ال تعرفه تفهمه ولو

الأجر الكبري ،واخلروج ب�أكرب عدد من احل�سنات؛ لأنّ احلرف

ب�صورة �إجمالية.وما ال تعرفه تفهمه ولو ب�صورة �إجمالية.

بع�شر ح�سنات ،ولذا ي�سرعون يف القراءة! وهذا قط ًعا يعوق
التدبر؛ لأن التد ّبر يحتاج من الإن�سان القراءة الهادئة ملعرفة
املراد من الآيات وتنزيلها على النف�س والتفاعل معها.

الأ�ستاذ والطالب والكتاب
�إنّ حالنا مع القر�آن هذا �أ�شبه بحال �أ�ستاذ َ
وقع على كتاب نفي�س
ف�أعطاه لتلميذه وطلب منه �أن يقر�أه ،وحتى ي�شحذ همته �أخربه
�أنه �سيعطيه هدية .فماذا حدث؟ ان�شغل الطالب بالهدية،
ف�أخذ الكتاب وقر�أه ب�سرعة ليح�صل على اجلائزة .نعم قد
ي�أخذها ،ولكنه ما ا�ستفاد من الكتاب كما ينبغي ...وهذا نف�س
حالنا؛ فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حدثنا عن ف�ضائل قراءة
القر�آن حتى يرغبنا يف الإقبال عليه ،فان�شغلنا بكرثة القراءة
دون حماولة الفهم ،لي�صبح القر�آن بذلك:
 هو الر�سالة الوحيدة التي نقر�أها دون �أن ن�سعى لفهم املرادمنها.
هو الكتاب الوحيد الذي نقر�أه دون �أن نحاول �أن نفهمه.
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 .4قصر الخشوع ىلع أحوال أو آيات
معينة

قول من قال من املف�سرين :هذه نزلت يف ُع ّباد الأ�صنام،
هذه يف الن�صارى ،هذه يف ال�صابئة ،فيظن ال ُغمر الذي مل
يجرب الأمور ويعرفها �أن ذلك خمت�ص بهم ،و�أن احلكم ال
يتعداهم ،وهذا �أكرب الأ�سباب التي حتول بني العبد وبني
ّ
فهم القر�آن»[حتفة الطالب واجللي�س.

مما �أبعدنا عن التدبر �أننا اعتدنا �أن ننتبه ونت�أثر ب�شدة عند
قراءة بع�ض الآيات؛ ك�آيات العذاب والنار و�أهوال القيامة،
وهذا يجعل املرء ال ينتفع بكثري من �آي القر�آن.

فيا من تريد االنتفاع بكالم ربك
تلك عقبات ي�سرية ،ولكنها -للأ�سف -حجبتنا عن خري
رب العاملني ،وما
عظيم ،عن حياة الروح والأن�س بكالم ّ

لكل ما يقر�أ؛ ّ
والواجب �أن ينتبه الإن�سان ّ
فلكل مقطع من كتاب

�أدراك ما كالم رب العاملني! �إنه الكالم الذي يت�صدع له

اهلل �أنوار.

ال�صخر ،ويرتع�ش منه الوجدان.

 .٥اعتبار القرآن خطاب ألجيال مضت:

�إذا �سمعتَ كال ًما موج ًها �إليك؛ ف�إنك تهتم بفهمه ومعرفة مراد
املتكلم منك� ،أما �إذا �شعرت �أنّ الكالم لي�س موج ًها �إليك فلن ُت ِعره
ريا منّا عن فهم القر�آن؛ فالبع�ض
اهتما ًما ...وهذا ما يحجب كث ً
ال يراه خطا ًبا موج ًها �إليه ،و�إمنا حديث عن �أحوال م�ضت
وتواريخ انق�ضت.
يقول ال�شيخ عبد اللطيف �آل ال�شيخ« :ورمبا �سمع بع�ضهم
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فهل تتخيل دخول قلبك يف دائرة ت�أثري هذه
املعجزة؟
فياله من خري لو ا�ستح�ضرته..
ياله من حال لو ا�ست�شعرته..
�إذ ًا لهـانت تلك العقبات...
فهــل تعزم معــي؟
ف�إن كنت عزمت ف�إليك

�سنة وب�شرى وقاعدة
سنة كونية
الإن�سان ال ي�صل ل�شيء �إال بعد بذل اجلهد والتعب }
بوا َو َكا ُنوا ِب�آ َيا ِت َنا
َو َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة َي ْهدُ ونَ ِب َ�أ ْم ِر َنا َلَّا َ�ص َ ُ
وقنُونَ {[ال�سجدة ...24:فال�صرب ال�صرب ..ومن عرف قدر ما
ُي ِ
يطلب هان عليه ما يبذل.

بشرى
} َوا َّل ِذينَ َجاهَ دُ وا ِفي َنا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُ�س ُب َل َنا َو�إِنَّ َّ َ
الل َلَ َع الْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{
حرك فقط �أقدام العزم ،و�ش ّمر عن �ساعد
[العنكبوتّ ...69:
اجلد ،وابد�أ و�سي�أتيك العون.

قاعدة ذهبية
َ
اعتقدت �أنك قادر على فعل �شيء �أو غري قادر
قال �أحدهم�" :إذا
على فعله ف�أنت على �صواب يف احلالني"..ف�أنت من حتدد �سقف
طموحاتك و�إجنازاتك� ،أنت ال غري؛ ولذا كتب �سامل بن عبد اهلل
بن عمر �إىل عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة« :اعلم يا عمر
�أنّ عون اهلل للعبد على قدر نيته؛ فمن خل�صت نيته َ ّ
ت عون اهلل
له ،ومن َنق�صت نيته نق�ص من عون اهلل بقدر ذلك» .فالأمر �إ ًذا
منك يبد�أ و�إليك يعود ،والإمداد على قدر اال�ستعداد.

واحذر �أن من ن�سيان الإخال�ص يف الطلب...
ريا
فهو �أ�شبه بال�ضغط على ز ّر الكهرباء� ،أمر قد يبدو لك ي�س ً
ً
وب�سيطا ،ولكن �شتان بني النتائج� ،إ ّما اال�سرت�سال يف نو ٍر و�إ ّما
ظلمة.
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واآلن أخي الحبيب...
مرت يف هذه الأوراق
�أقول لك� :إنّ الو�سائل التي ّ
كان الغر�ض من ذكرها فتح باب قلبك نحو القر�آن
لتنطلق يف جتربتك اخلا�صة ومكابدتك الذاتية مع
القر�آن ،فبني النا�س م�شرتكات تفتح باب ا�ستفادتهم
من التجارب بني بع�ضهم البع�ض ،ولكن -مع ذلك-
يبقى ّ
لكل منهم �أحواله اخلا�صة ،فلي�س َث ّم و�صفات
وو�سائل منا�سبة للجميع.
فا�ستفد من التجارب ما ا�ستطعت ،ولكن عليك �أن
جتتهد يف �شقّ طريقك مع القر�آن ،و�أن تبد�أ يف
جتربتك ومكابدتك اخلا�صة مع هذا الكتاب العظيم
مبا ينا�سب حالك.
و�أب�شر -ب�إذن اهلل� -إن ثابرت بقرب �شروق �شم�س
القر�آن على قلبك؛ لتبد�أ معها حياة جديدة تك�سوها
ال�سكينة والطم�أنينة ،وتغمرها روح جديدة و ّثابة
ت ّواقة لفعل اخلري ،م�ست�شعرة للذة املناجاة والأن�س
بكالم اهلل عز وجل.

