
اإعداد: خليل حممود اليماين



 جتذبك حبال املعا�صي..
 ت�صقط �صريًعا يف �ِصباِك اإبلي�س.. 

كلما �ِصرَت يف طريق ال�صالح ِحيًنا َهوْيت يف ُحفر املعا�صي اأحياًنا.. 
ْحوك.. فرتاُت غفلتك اأطول بكثـري من اأوقات �صَ

 تريد اأن تتغري وت�صعر اأنك ال ت�صتطيع..
 ال تنق�صك املعرفة، ولكنك ال جتد الدافع..

 قواك الروحية ميتة.. وقلبك يف حالة احت�صار..
 ت�صتاق للربانّية.. تتوق حلياة الفوؤاد وانتفا�صة الروح ولّذة القرب...

ولكن.. 
 كلما اجتهدت للخروج نحو النور وحاولت عاودك ال�صقوط..

ت�صعر اأنك بحاجة اإىل معجزة تنت�صلك من بئر الغفلة...
    

انتبه..
اإنها بني يديك!! ولكن طالت غفلتك عنها...

هذه املادة ترجع يف اأ�صلها اإىل الكتابات التي اهتمت مبو�صوع القراآن وكيفية تدبره ومعاي�صته، ككتابات فريد االأن�صاري وجمدي الهاليل وال�صنيدي والالحم وغريهم، وقد 
جمعُت منها ما راأيته منا�صًبا، واأ�صفُت اإليها قليال مما راكمته التجربة اخلا�صة، واأعدُت �صياغتها باأ�صلوب �صهل م�صّوق؛ حتى تعّم الفائدة ويتي�ّصر النفع باإذن اهلل. 



النور؛ فقد جعله  اإىل  الظلمات  َيهدي وُيخرج من  والأنه كتاب 
املوىل -تبارك وتعاىل- �صديد التاأثري يف القلوب والنفو�س مبا 

يتجاوز اأق�صى ما قد ي�صل اإليه اخليال.

ميكن  ال  هائلة،  تاأثري  قوة  له  اأيدينا  بني  الذي  القراآن  فهذا 
لنا  اهلل  �صرب  ولقد  بها،  يحيط  اأو  اأبعادها  يدرك  اأن  للعقل 
بع�س االأمثلة التي تبني ذلك؛ لندرك قيمة املعجزة التي بني 

اأيدينا.

تراك  اأم  اهلل،  كالم  وهو  العجب،  وِلَ  القراآن.  اإنه  نعم، 

ُهَو  َما  اْلُقْراآِن  ِمَن  ُل  {َوُنَنزِّ يقول:  تعاىل  واهلل  ن�صيت؟! 

اإًذا  فالقراآن   ،]82 ]االإ�صراء:  ْلُموؤِْمِننَي}  لِّ َوَرْحَمٌة  �ِصَفاٌء 

هو العالج.

اإّن القراآن لي�س فقط جمرد كتاب يحوي بني دفتيه ِحزمة 

من الت�صريعات وجملة من االأحكام؛ اإنه كتاب هداية، نزل 

لهدايتك وجاء الإنقاذك.

{اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَوُم }   االإ�صراء:9،
َلُكْم   ُ ُيَبنيِّ َر�ُصوُلَنا  َجاَءُكْم  َقْد  اْلِكَتاِب  اأَْهَل  {َيا 
َعن  َوَيْعُفو  اْلِكَتاِب  ِمَن  ُتْخُفوَن  ُكنُتْم  ا  َّ ممِّ َكِثرًيا 
َيْهِدي  ِبنٌي  َوِكَتاٌب مُّ ُنوٌر   ِ َن اهللَّ َقْد َجاَءُكم مِّ َكِثرٍي 
اَلِم َوُيْخِرُجُهم  َواَنُه �ُصُبَل ال�صَّ َبَع ِر�صْ ُ َمِن اتَّ ِبِه اهللَّ
َراٍط  وِر ِباإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم اإِىَل�صِ ُلَماِت اإِىَل النُّ َن الظُّ مِّ
�ْصَتِقيٍم}   املائدة: 16-15،  فهو اإًذا لي�س جمرد كتاب  مُّ
ولكنه اأداة تقومي وتغيري لكّل من اأح�صن االإقبال 

عليه والتزم ب�صرط الدخول اإليه -كما �صرنى-

 حبل اإلنقاذ
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ًعا  دِّ {َلْو اأَْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْراآَن َعَلى َجَبٍل َلَراأَْيَتُه َخا�ِصًعا ُمَت�صَ
ِ}]احل�صر:21. ِمْن َخ�ْصَيِة اهللَّ

يدركه؛  اأن  القا�صر  الب�صري  للعقل  ميكن  ال  �صيء  اإنه 
القراآن  كلمات  وَتلّقت  وفهًما  عقاًل  اأوتيت  اجلبال  اأن  فلو 
اإليه  نفذت  لو  وقلبك  بقلبي  فكيف  وت�صدعت،  خل�صعت 

اأ�صعة القراآن و�صطعت فيه �صم�صه؟!

اإن  القراآن هو منبع االإميان وَمعني الروح وال ت�صتغرب األ 
تكن ال�صورة تنزل من القراآن فيقول الرجل ل�صاحبه: 

ا الَِّذيَن اآَمُنوا َفَزاَدْتُهْم اإِمَياًنا  ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه اإِمَياًنا َفاأَمَّ {اأَيُّ
َوُهْم َي�ْصَتْب�ِصُروَن}]التوبة:124.

التي ت�صف لك �صورة فريدة من  وتاأمل معي تلك االآية 
ه للم�صاعر  �صور تاأثري القراآن على القلوب واالأبدان، وهزِّ

و�صف  فقد  احلّد؛  هذا  عند  يتوقف  ال  القراآن  تاأثري  اإّن 
{َوَكَذِلَك  وعال:  جل  فقال  عجيبني  بو�صفني  كتابه  اهلل 
ْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل  اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُروًحا ِمْن اأَ
ِعَباِدَنا  ِمْن  نَّ�َصاُء  َمن  ِبِه  َنْهِدي  ُنوًرا  َجَعْلَناُه  َوَلِكْن  ااْلإِمَياُن 

ِ}]ال�صورى:52.

الوصف األول: أنه روح... 
والروح هي التي ُتيي ال�صمائر وتبعث الهمم، هي التي 
�َصَكَن  منه  خرجت  واإذا  والن�صاط،  باحلركة  البدن  متّد 
بالن�صبة  القراآن  ن�صاطه.وهكذا  وانقطع  حياته  وانتهت 
قلبك  اأر�س  وي�صقي  العبودية،  روح  فيك  ينفخ  فهو  لك؛ 

 خشوع وتصدع

 جدول الروح ومنبع اإليمان

 روح ونور

وَقْدحه لزَناد طاقات الروح. 

َتْق�َصِعرُّ  َمَثايِنَ  ُمَت�َصاِبًها  ِكَتاًبا  ِديِث  احْلَ اأَْح�َصَن  َل  َنزَّ  ُ {اهللَّ
ُهْم ُثمَّ َتِلنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم  ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخ�َصْوَن َربَّ

ِ}]الزمر:23. ِ َذِلَك ُهَدى اهللَّ اإِىَل ِذْكِر اهللَّ
والنفو�س!  بالقلوب  هذا  تفعل  التي  هذه  كلمات  فاأّي 
وكيف بقلبي وقلبك لو دخل يف دائرة تاأثريها؟! ولي�س 

هذا كّل �صيء؛ بل هناك ما هو اأكرث.  
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احلياة  فقد  به  االإح�صا�س  فقد  ومن  الربانية،  حياة  مباء 
اإين  »اللهم  النبي:  دعاء  من  كان  ولذا  احلقيقة؛  على 
القراآن  جتعل  اأن  لك...  هو  ا�صم  بكّل  اأ�صاألك  عبدك... 
ربيع قلبي« ]م�صند اأحمد[، والربيع جدول املاء. اأي اجعل 
القراآن يجري يف قلبي فيحيا به كما يجري جدول املاء يف 

االأر�س فيحييها. 

مِلَا يِف  َو�ِصَفاٌء  ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْوِعَظٌة  َقْد َجاَءْتُكْم  ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ {َيا 
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِننَي} ]يون�س:57.[ ال�صُّ

من  �صدوركم  وت�صفي  قلوبكم،  لتحيي  املوعظة  "جاءتكم 

 مصدر السكينة

الوصف الثاني: أنه نـور... 
حتى  الطريق  معال  لالإن�صان  يك�صف  الذي  هو  والنور 
و�صدرك،  دربك  ينري  القراآن  وهكذا  ويتعرث،  يتخبط  ال 
ة يف  ومينحك الروؤية الوا�صحة حتى ال ت�صّل ال�ّصري خا�صّ
ال�صالل  الأهل  فيه  وارتفعت  االأطروحات  فيه  كرثت  زمان 

اأ�صوات.

الذي  والزيغ  عليها،  ي�صيطر  الذي  وال�صك  متلوؤها،  التي  اخلرافة 
مير�صها، والقلق الذي يحريها؛ جاءت لتفي�س عليها الربء والعافية 

واليقني واالطمئنان وال�صالم مع االإميان .]الظالل:4/162[

هذا  وعظمة  قيمة  االآن  اأدركت  فهل 
الكتاب الذي بني يديك؟

اإّن �صبب بعدنا عن ح�صن االنتفاع بالقراآن هو اأننا �صيعنا 
مفتاح بوابة الدخول اإليه. 

عن  اأبعدنا  الذي  ما  �صوؤااًل:  ت�صاأل  بك  وكاأين 
االنتفاع  وبني  بيننا  حال  الذي  ما  الكنز؟  هذا 

بربكاته؟ 

واجلواب:

وهل  ونوًرا..  روًحا  مينحك  اإًذا  فالقراآن 
ال  الروح  فبدون  ذلك؟!  من  اأعظم  هناك 

يكون ِحراك، وبغري النور ال يتم اإدراك.
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التدبر وما اأدراك ما التدبر؟! اإنه االأمر الذي اأنكر اهلل على 
النا�س تركه واإهماله، فقال تعاىل: 

ُروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعَلى ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها}]حممد:24...  {اأََفال َيَتَدبَّ
ِ َلَوَجُدوا ِفيِه  ُروَن اْلُقْراآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اهللَّ {اأََفاَل َيَتَدبَّ

اْخِتاَلًفا َكِثرًيا} ]الن�صاء:82[

التدبر... اإنه الغاية التي من اأجلها نزل القراآن؛ قال تعاىل:{
اأُوُلو  َر  َوِلَيَتَذكَّ اآَياِتِه  ُروا  بَّ َيدَّ لِّ ُمَباَرٌك  اإَِلْيَك  اأَنَزْلَناُه  ِكَتاٌب 
ااْلأَْلَباِب} ]�س:29.[وتاأمل كيف اأنه ربط االنتفاع بالقراآن 

والتذكر مبواعظه بالتدبر،

واالآن وبعد اأن عرفت اأن التدّبر هو مفتاح احلياة مع القراآن.. 
فكاأين بك قد ا�صتقت اإىل التعرف عليه اأكرث.

فما هو التدبر وكيف ال�صبيل اإليه؟ 
اإنه الوقوف  القراآن...  القلب، وتفاعل الوجدان مع  اإنه نظر 
مع االآيات وحماولة تاأملها واإطالة الب�صر يف عواقبها واإجالة 
حّيز  يف  وتفعيلها  ر�صائل  من  تمله  وما  لوازمها  يف  النظر 

ال�صلوك والواقع )&(؛ وهو اأمر ي�صري ال ت�صبه معقًدا.

  املفتاح الضائع...التدبر:

لي�س  حتما  فهذا  التدبر  هي  القراآن  اإنزال  من  الغاية  كانت  فاإذا 
اأمر  هو  النا�س..بل  من  قلة  اإال  ي�صتطيعه  ال  الذي  املعقد  باالأمر 
ْكِر} ]القمر:17[ ْرَنا اْلُقْراآَن ِللذِّ ي�صره اهلل لكل النا�س {َوَلَقْد َي�صَّ
�صعبا  به  االنتفاع  �صرط  يجعل  ثم  الكتاب  لُيي�ّصر  اهلل  كان  فما 
حجة  اإما  القراآن  �صار  النا�س  لكل  العام  التي�صري  معقدا..وبهذا 
لهم واإما حجة عليهم...فمتى تفكرت يف معنى االآيات وتفهمته 
فقد  جوارحك  على  عمال  ذلك  بعد  واأثمر  معه  قلبك  وجتاوب 
بركات  لنيل  الدخول  �صرط  وحققت  لك  حجة  و�صار  تدبرت 
ت�صبه  فال  واجب..  التدبر:  اأن  اعلم  القراآن..ولكن 

م�صتحًبا:
يقول االإمام القرطبي -رحمه اهلل-: "ودل قوله -تعاىل-:{اأََفاَل 
ُروَن اْلُقْراآَن} ]الن�صاء:82[، على وجوب التدبر يف القراآن  َيَتَدبَّ

لُيعرف معناه"  اجلامع الأحكام القراآن.
يقول ابن القيم -رحمه اهلل-: "اأنزل اهلل القراآن لُيتدبر، ويتفكر 

فيه، ويعمل به. ال ملجرد التالوة مع االإعرا�س عنه" ]
مفتاح دار ال�صعادة:�س:15[

)&( لي�س الغر�س هنا �صوغ تعريف للتدبر وال حماولة االإبانة عن مفهومه ب�صكل 
علمي دقيق، فمثل هذا ال ُيتطلب يف هذا املقام، واإمنا املق�صود فقط تقريب فكرته 

وتو�صيح �صورته. 
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وقال -رحمه اهلل-: "تديق ناظر القلب اإىل معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله؛ هو املق�صود من اإنزاله، ال جمرد التالوة بال 
فهم وال تدبر" ]مدارج ال�صالكني البن القيم[

ُروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعَلى ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها } فيقول: "وفى االآية دليل على اأن اهلل  ويعّلق ال�صوكاين -رحمه اهلل- على قوله تعاىل {اأََفاَل َيَتَدبَّ
-�صبحانه- اإمنا اأَنزل القراآن للتدبر والتفكر يف معانيه، ال ملجرد التالوة بدون تفكر" فتح القدير.

واالآن..كاأين بك �صت�صاأل ..
كـــيف اأتدبر القراآن؟

قلوبنا  لنا  �صيفتح  الذي  باأن  اأوال  يقينا  متتالأ  اأن  يجب 
ليحدث الو�صال بينها وبني القراآن هو اهلل وحده ال �صريك 

له {َواإِِن اْهَتَدْيُت َفِبَما ُيوِحي اإِيَلَّ َربِّي} ]�صباأ: 50.

ويف احلديث القد�صي 
يقول تعاىل:

 "يا عبادي؛ كلكم �صاّل اإال من هديته، فا�صتهدوين اأهدكم" 
]رواه م�صلم.

فلن�صتعن باهلل ولنلجاأ اإليه ولندعوه باإخال�س، وال تظّن اأنك بعد 
اأن دعوَت و�َصاَلْت منك الدموع 

َعَلْيُكْم  لِّي  ُي�صَ الَِّذي  {ُهَو  و  كيف  خائًبا،  �صريّدك  اهلل  اأن 
ِبامْلُوؤِْمِننَي  َوَكاَن  وِر  النُّ اإِىَل  ُلَماِت  الظُّ ِمَن  ِلُيْخِرَجُكْم  َوَماَلِئَكُتُه 

َرِحيًما}]االأحزاب:43.
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بداية الطريق....اإليمان  أوال

اأن  �صك  ال  عالًجا..  واأعطاه  الطبيب  اإىل  اإن�صان  ذهب  لو  ماذا 
من املتوقع اأنه �صيتناول هذا العالج، ولكن كيف لو تركه وذهب 
يف  ثقته  �صعف  على  يدل  رمبا  هذا  اإن  اآخر؟!  عالج  عن  يبحث 

قدرة هذا العالج على �صفائه..
 وهذا -لالأ�صف- حال اأغلبنا مع القراآن! فاأمرا�صنا كثرية وعللنا 
َها  اأَيُّ {َيا  الدواء.  لنا  وي�صف  املخرج  على  يدلنا  واهلل  عديدة 
ُدوِر َوُهًدى  َا يِف ال�صُّ ُكْم َو�ِصَفاٌء ملِّ بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ ا�ُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ النَّ

ْلُموؤِْمِننَي} ]يون�س:57... َوَرْحَمٌة لِّ

َ َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوا ِفيِه َوُهًدى   {َوَما اأَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب اإِالَّ ِلُتَبنيِّ
ا�ِس َوُهًدى  اِئُر ِللنَّ َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن} ]النحل:64[ {هَذا َب�صَ َوَرْحَمًة لِّ

َقْوٍم ُيوِقُنوَن} ]اجلاثية:20[ َوَرْحَمٌة لِّ
ولكننا نعر�س عن هذا العالج!!!

ولذا فالبداية ال�صحيحة هي االإميان...
و�صتى  امل�صكالت  لكّل  احلل  فيه  واأنه  القراآن،  ب�صالحية  االإميان 

االأزمات.

فكاأين بالقراآن ي�صيح بك ...
هذا �َصْرطي عليك 

يجب اأن توؤمن وتوقن باأين �صاأٌغريك
 و�صاأفجر ينابيع االإميان يف قلبك

 فاأنا: {�ِصَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِننَي} ]االإ�صراء:82.

يقول االإمام البخاري:"ال يذوق طعمه اإال من اآمن به" 
التبيان يف اأق�صام القراآن البن القيم[

الباحث  املري�س  اإقبال  اإًذا  فاأقبل عليه  فالقراآن �صفاء ورحمة؛ 
عن ال�صفاء.
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الطريق إلى التدبر  
 استعدادات تمهيدية قبل القراءة

1. استحضر عظمة املتكلم بالقرآن:

3. استعن بكتب التفسير

2. اختر املكان والزمان املناسبين:

فكاأمنا  القراآن  بَلغه  "من  الُقَرظي:  كعب  بن  حممد  يقول 
كّلمه اهلل"]موعظة املتقني:84[

 يا لها من كلمة يعجز -واهلل- البياُن عن نقلها! الرب اجلليل 
احلي  وامللكوت،  امللك  مالك  ني،  واالأَر�صِ ال�صموات  »خالق 
الذي ال ميوت، مبدع هذا الوجود كله، غيبه و�صهادته، رّب 
وتلك  هذه  دون  وما  واأمالكها،  وجّنها  اإن�صها  كلها،  اخلليقة 
به  كائنات وخملوقات، مما ال يح�صره عّد وال يحيط  من 
اإنه  ا  حقًّ يكلمك،  الرب  هذا  القراآن[.  ]جمال�س  خيال«. 

لنباأ.. واأّي نباأ.. اإنه لنباأ عظيم! 

فتاأمل هذا املعنى دوًما مثنى وثالث ورباع، فهو وحده كاٍف 
لهّز القلب لو اأنك وقفت معه.

اأن يهتم باأمٍر ما فاإنه يختار املكان الهادئ والفرتة  اأراد  اإّن من 
التي ي�صعر فيها باأن ن�صاطه الذهني وح�صوره القلبي يف غاية 
متعب  واأنت  تقراأ  واأنت  بالقراآن  االنتفاع  توّد  فكيف  الكمال، 

وعقلك م�صّو�س، وجتل�س يف مكان فيه �صخب و�صجيج؟!

اأن  قبل  املي�ّصرة  التف�صري  كتب  يف  قراءته  تريد  ما  طالع 
تقراأ،  ملا  اإجمالية  ب�صورة  ولو  فاهًما  تكون  حتى  تقراأه 
وهناك بع�س التفا�صري املي�صرة التي قد تقتني اأحدها)&(.

)&( كاملخت�صر يف التف�صري، من اإ�صدارات مركز تف�صري.
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 لحظة البداية و املعركة الكبرى

اإّن اإبلي�س -الذي اأق�صم بعزة اهلل باأن يعمل على غواية الب�صر و�صوقهم معه اإىل النار- ما كان ليرتكك ت�صن االنتفاع بالقراآن، وكيف 
يرتكك وهو يريد اإهالكك! ولذا فاإنه �صيحاول اأن يقطع عليك الطريق؛ »اإما بالت�صويف، اأو باإ�صغالك باأمر اآخر. 

فاإن قراأت بالفعل دخل عليك من مداخل متعددة:

• مدخل الّتعب والنعا�س
• مدخل ت�صيل اأكرب قدر من احل�صنات ليدفعك للقراءة ال�صريعة غري املتدبرة.

• مدخل تذكريك باأمر من اأمور الدنيا التي ينبغي عليك القيام بها لترتك القراءة.
• مدخل االن�صغال التام مبخارج احلروف واإتقان التالوة لين�صرف ذهنك عن املعاين«. ]تقيق الو�صال بني القلب والقراآن.

ولكن هل تت�صور اأن اهلل تركنا بغري �صالح نقاوم به؟ قطًعا ال {َوَكاَن ِبامْلُوؤِْمِننَي َرِحيًما} ]االأحزاب: 43.

قبل  اهلل  اأمرنا  وقد  عبادة،  القراآن  فقراءة  نعم؛  اال�صتعاذة.. 
َت  الدخول اإليها باأن ن�صتعيذ به طالبني حمايته وعونه: {َفاإَِذا َقَراأْ

ِجيِم} ]النحل:98... ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن ال�صَّ اْلُقْراآَن َفا�ْصَتِعْذ ِباهللَّ

قلٍب  حاُل  هي  واإمنا  تقال؛  كلمة  جمرد  اال�صتعاذة  ت�صنب  وال 

الدرع الواقي
عند  فا�صتح�صر  بربه؛  ويعت�صم  فيحتمي  و�صعفه  بفقره  يوقن 
اال�صتعاذة فقرك وحاجتك حلماية ربك، واعلم اأّن االفتقار هو 

باب الولوج واأداة العروج )&(.

)&( وال تقولن لقد ا�صتعذت فاأين النتيجة؟؛ الأن اال�صتعاذة �صيف قاطع، ولكن 
ت  اأف�صَ مقامها  وا�صت�صعرت  اال�صتعاذة  حققت  فكلما  حامله...  قْدر  على  ال�صيف 

اإىل نتيجتها باإذن اهلل.
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نصائح أثناء القراءة

لكي تقراأ وتتدبر ب�صكل �صحيح عليك باالآتي:

1. االكتفاء بالفهم اإلجمالي:
لكّل  املعنى وا�صح  اأّن هذا  النا�س  العظيم على  ومن ف�صل اهلل 
اأن  نفهم  لكي  املطلوب  لي�س  اإذ  القراآن؛  اآيات  غالب  يف  النا�س 
نقف عند كّل كلمة ونتكلف يف معرفة معناها وما وراءها من 
االآية  الذي تدّل عليِه  االإجمايل  املعنى  يكفي  بل  تف�صيالت، 
الت�صاعد  ثمَّ  ومن  القراءة،  يف  اال�صرت�صال  لنا  يت�صنى  حتى 
يف  واالنفعال  التاأثر  اإىل  فت�صل  امل�صاعر؛  حلركة  التدريجي 

اأ�صرع وقت.

2. التعامل مع القرآن كأنه يخاطبك أنت:
»قد  اإقبال:  حممد  واملفكر  ال�صاعر  يقول  عظيم،  اأثر  ولهذا 
كنُت تعمدُت اأن اأقراأ القراآن بعد �صالة ال�صبح كّل يوم، وكان 

اأبي يراين، في�صاألني: ماذا اأ�صنع؟ فاأجيبه: 

القراآن، وظّل على ذلك ثالث �صنوات متتاليات ي�صاألني  اأقراأ   
اأبي!  يا  بالك  ما  له:  قلُت  يوم  وذات  جوابي،  فاأجيبه  �صوؤاله 
مينعك  ال  ثم  واحًدا،  جواًبا  واأجيبك  ال�صوؤال  نف�س  ت�صاألني 
اأقول  اأن  اأردت  اإمنا  فقال:  غٍد؟!  من  ال�صوؤال  اإعادة  عن  ذلك 

اليوم  ذلك  ومنذ  عليك.  نزل  كاأمنا  القراآن  اقراأ  ولدي؛  يا  لك: 
بداأت اأتفّهم القراآن واأُقبل عليه، فكان من اأنواره ما اقتب�صت، ومن 

درره ما نظمت«. ]روائع اإقبال، الأبي احل�صن الندوي.

3.القراءة بتمهل:
 فالقراءة ال�صريعة ي�صعب معها الرتكيز ومعاي�صة االآيات. 

ُمْكٍث  َعَلى  ا�ِس  النَّ َعَلى  ِلَتْقَراأَُه  َفَرْقَناُه  تعاىل:{َوُقْراآًنا  اهلل  قال 
ْلَناُه َتْنِزياًل} ]االإ�صراء: 106.. َوَنزَّ

ِل اْلُقْراآَن َتْرِتياًل} ]املزمل:4[ {َوَرتِّ
وكّل بح�صب حاله؛ فهناك من مييل اإىل التالوة، وهناك من مييل 

t.اإىل ال�صماع، وال حرج فليخرت االإن�صان ما يراه منا�صًبا حلاله

4.تكرار وترديد اآلية:
الأن االآية كما قيل: مثل التمرة كلما م�صغتها ا�صتخرجت حالوتها، 

فاإذا جتاوب قلبك مع اآية فاأَْكرث من تردديها...
قال اأبو ذر: قام النبي )�س( باآية حتى اأ�صبح، يرددها، واالآية:

اْلَعِزيُز  اأَنَت  نََّك  َفاإِ َلُهْم  َتْغِفْر  َواإِن  ِعَباُدَك  َفاإِنَُّهْم  ْبُهْم  ُتَعذِّ {اإن   
ِكيُم} ] املائدة:118.]رواه الن�صائي. احْلَ

ِنْعَمَة  وا  ولقد ردد احل�صن الب�صري -رحمه اهلل- ليلة: {َواإِْن َتُعدُّ
فيها  اإّن  فقال:  ذلك،  يف  له  فقيل  اأ�صبح،  حتى  وَها}  �صُ ُتْ اَل   ِ اهللَّ
معترًبا؛ ما نرفع طرًفا وال نرّده اإال وقع على نعمة، وما ال نعلمه من 

نعم اهلل اأكرث.]خمت�صر قيام الليل، للمروزى، �س:151.

ا: 5. زمًنا ال َكمًّ
»جزًءا  ا  كمًّ تدد  وال  مثاًل«،  »�صاعة  للقراءة  وقًتا  لنف�صك  د  حدِّ
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الب�صري:  احل�صن  يقول  القراءة.  يف  ت�صرع  ال  حتى  اثنني«  اأو 
»يا ابن اآدم، كيف يرق قلبك واإمنا همتك عند اآخر ال�صورة؟!«. 

خمت�صر قيام الليل.

6. اقرأ بنية العمل واالمتثال:
�صكون  اال�صتماع  اأدب  "من  اهلل-:  -رحمه  ه  ُمَنبِّ بن  وهب  قال   
اجلوارح ... والعزم على العمل ... يعزم على اأن يفهم فيعمل مبا 

فهم"]اجلامع الأحكام القراآن.

اأكون  متى  نف�َصُه...  به  َب  ليوؤدِّ الُقْراآَن  »يت�صّفُح  االآجّري:  قال 
من املتقني، متى اأَُكوُن من املح�صنني، متى اأكون من املتوكلني، متى 

اأكون من اخلا�صعني؟«. ]اأخالق حملة القراآن.
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ماذا بعد القراءة ؟

األوراد املنظمة

العمل العمل... يجب اأن نبادر اإىل العمل مبا قراأنا، وهذا هو   ولكن اإياك اأن تغفل عن
مق�صود التدبر؛ 

{الَِّذيَن اآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتاَلَوِتِه اأُوَلِئَك ُيوؤِْمُنوَن ِبِه} 
]البقرة:121[ يتلونه اأي يتبعونه، قال ابن عبا�س:"يّتبعونه 

ُفونه  ُيَحرِّ وال  حرامه،  ُمون  وُيَحرِّ حالله  ُيِحلُّون  اتباعه،  حّق 
عن موا�صعه" ]تف�صري ابن كثري.

 ويقول احل�صن بن علي: "اإّن من كان قبلكم راأوا القراآن ر�صائل 
النهار"]  يف  ويتفقدونها  بالليل  يتدبرونها  فكانوا  ربهم  من 

التبيان للنووي،.

حمفزات..حتى ال نن�صى:

بعد اأن ُتنهي القراءة حاول -لو تي�صر لك مثال - اأن ت�صتخرج 
لتطبيقه  ت�صعى  لك  �صعاًرا  ولتتخذها  بها،  تاأثرَت  اآية  اأكرث 

والتعاي�س معه.

مثال:

 َ اهللَّ ِباأَنَّ  َيْعَلْم  {اأََلْ  الآية   هذه  العلق...وكانت  �صورة  قراأت   
عّلقها  اإًذا  �صتختاره..  الذي  ال�صعار  هي  ]العلق:14[  َيَرى} 
كمل�صق يف ال�صيارة وفوق احلا�صوب ويف مكان العمل، وتذّكرها 
عند اأداء العبادة، وتّدث عنها يف بيتك ومع اأ�صدقائك وعن 
اأكرث.مكان  �صتعاي�صها  وهكذا  اهلل..  رقابة  ا�صتح�صار  جوانب 
بيتك  يف  عنها  وتدث  العبادة  اأداء  عند  وتذكرها  العمل 
اهلل..وهكذا  رقابة  ا�صتح�صار  جوانب  وعن  اأ�صدقائك  ومع 

�صتعاي�صها اأكرث.

اإّن الطالب اإن اأراد النجاح بتفوق فحتًما �صتزداد فرتات مذاكرته 
ننتفع  اأن  نريد  حني  اأنف�صنا  نغالط  فاإننا  ولذا  كتبه؛  مع  ومكثه 

بالقراآن ونحن ال نقراأه اإال مبقدار �صئيل ويف اأوقاٍت متباعدة.

وحاجة  وال�صراب  للطعام  البدن  كحاجة  للقراآن  القلب  فحاجة 
يوؤثر  واأن  بالقراآن  ننتفع  اأن  اأردنا  فاإذا  اأ�صّد،  بل  للماء،  النبات 
القراآن يف قلوبنا فليكن جلو�صنا معه بقدر يوؤدي لتلك احلياة... 
وتذّكر اأّن قطرات املاء لكي توؤثر يف ال�صخر يجب اأن تكون كثرية 

ومتتابعة.
الو�صول  ومتنعك  �صريك  تعرقل  قد  عقبات  على  �صاأدلك  واالآن 

ولكن قبل اأن اأخربك بها اأودُّ اأن اأذّكرك بقاعدة:

طريق  ويف  عقبات  الُك�صاىل  طريق  يف  االأحجار  اإن  »يقولون: 
النوابغ �صالل«

اأن تتجاوزها،  �صاأذكرها لك ميكنك ب�صهوله  التي  ولذا فالعقبات 
بالقراآن  عالقتك  ت�صني  اإىل  طريقك  يف  �صالل  جتعلها  واأن 

وح�صن االنتفاع به.
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عقبات التدبر

1.الخـوف من إعمال العقل يف القرآن: 

اإن التدبر ال بد له من فهم، واإن مما ي�صرف كثرًيا من امل�صلمني 
معناه،  فهم  يف  اخلطاأ  من  تهّيبهم  هو  القراآن؛  تدبر  عن 
اأبي  االأمر، مثل قول  ال�صلف يف هذا  اأقوال  وي�صتدلون ببع�س 
اأنا  اإن  تقّلني  اأر�س  اأي  اأو  تظلني  �صماء  »اأّي  ال�صديق:  بكر 
قلُت يف كتاب اهلل ما ال اأعلم!«، وقول اإبراهيم النخعي: »كان 

اأ�صحابنا يّتقون التف�صري ويهابونه«، ونحو هذه االأقوال.
 

وال �صك اأّن اال�صتدالل بهذه االأقوال على ترك تدبر القراآن 
غري �صحيح؛ الأن القراآن كتاب ويجب اأن يفهم االإن�صان حمتواه.

 قال ابن ُهَبرية: »ومن مكائد ال�صيطان تنفريه عباَد اهلل من 
تدبر القراآن؛ لعلمه اأن الهدى واقٌع عند التدبر فيقول: هذه 
خماطرة حتى يقول االإن�صان: اأنا ال اأتكلم يف القراآن، تورًعا«. 

]ذيل طبقات احلنابلة.

ال  تاأواًل  له  اإّن  قال:  »َمن  اهلل-:  -رحمه  القيم  ابن  ويقول   
قلبي  ففي  باألفاظه؛  متعبدين  نتلوه  واإمنا  نعلمه،  وال  نفهمه، 

منه حرج«. ]التبيان يف اأق�صام القراآن.

اأقوال ال�صلف ال�صابقة فهي تن�صبُّ على التف�صري بالهوى  واأما 
وحماولة التالعب بالن�صو�س. والتدبر غري التف�صري؛ فاالأول 

كلنا مطالبون به، اأما الثاين فيحتاج لتخ�ص�س ودرا�صة )&( .

اأن تدبر القراآن ال يعني البحث عن اللطائف والنكات  اأن ننتبه هاهنا  ويح�صن 
البالغية...اإلخ واإمنا هو معاي�صة قلبية لالآيات ونظر يف عواقبها وهو ما يتحقق 
بالفهم العام للمعنى، وال باأ�س اأن يراجع املرُء العلماَء فيما فهمه من املعاين حال 

ظهر له �صيئا منها حتى ال يقع يف فهم خاطئ.
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ت�صيل  مب�صاألة  ان�صغالهم  هو  التدبر  عن  النا�س  �صّد  مما  اإّن 
احلرف  الأّن  احل�صنات؛  من  عدد  باأكرب  واخلروج  الكبري،  االأجر 
يعوق  قطًعا  وهذا  القراءة!  يف  ي�صرعون  ولذا  ح�صنات،  بع�صر 
التدبر؛ الأن التدّبر يحتاج من االإن�صان القراءة الهادئة ملعرفة 

املراد من االآيات وتنزيلها على النف�س والتفاعل معها.

االأ�صتاذ والطالب والكتاب 

اإّن حالنا مع القراآن هذا اأ�صبه بحال اأ�صتاذ وَقع على كتاب نفي�س 
فاأعطاه لتلميذه وطلب منه اأن يقراأه، وحتى ي�صحذ همته اأخربه 
بالهدية،  الطالب  ان�صغل  حدث؟  فماذا  هدية.  �صيعطيه  اأنه 
قد  نعم  اجلائزة.  على  ليح�صل  ب�صرعة  وقراأه  الكتاب  فاأخذ 
ياأخذها، ولكنه ما ا�صتفاد من الكتاب كما ينبغي... وهذا نف�س 
حالنا؛ فالر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم حدثنا عن ف�صائل قراءة 
القراآن حتى يرغبنا يف االإقبال عليه، فان�صغلنا بكرثة القراءة 

دون حماولة الفهم، لي�صبح القراآن بذلك:

املراد  لفهم  ن�صعى  اأن  نقراأها دون  التي  الوحيدة  الر�صالة  - هو 
منها.

هو الكتاب الوحيد الذي نقراأه دون اأن نحاول اأن نفهمه.

ا مما �صرف النا�س عن التدبر هو اعتقادهم باأن لغة القراآن  اأي�صً
فلغة  �صحيح؛  غري  وهذا  فهمها.  االإن�صان  ي�صتطيع  ال  �صعبة، 
القراآن �صهلة، واهلل طلب مّنا تدبر كتابه، وهو يعلم اأننا لن نكون 
جميًعا خرباء يف العربية وذّواقني لها. والقراآن معظمه وا�صح، 
وبنّي وظاهر لكّل النا�س، وحاول اأن جترب بنف�صك... افتح اأي 
التي تفهمها والتي ال  الكلمات  القراآن، واجمع عدد  �صفحة من 
ولو  تفهمه  تعرفه  ال  وما  اأكرث،  تعرف  ما  اأن  و�صتجد  تفهمها، 

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

3.لغة القرآن2.اإلسراع يف القراءة لتحصيل الحسنات:
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اأن ننتبه ونتاأثر ب�صدة عند  اأننا اعتدنا  التدبر  اأبعدنا عن  مما 
القيامة،  واأهوال  والنار  العذاب  كاآيات  االآيات؛  بع�س  قراءة 

وهذا يجعل املرء ال ينتفع بكثري من اآي القراآن.

اأن ينتبه االإن�صان لكّل ما يقراأ؛ فلكّل مقطع من كتاب  والواجب 
اهلل اأنوار.

اإليك؛ فاإنك تهتم بفهمه ومعرفة مراد  اإذا �صمعَت كالًما موجًها 
املتكلم منك، اأما اإذا �صعرت اأّن الكالم لي�س موجًها اإليك فلن ُتِعره 
اهتماًما... وهذا ما يحجب كثرًيا مّنا عن فهم القراآن؛ فالبع�س 
م�صت  اأحوال  عن  حديث  واإمنا  اإليه،  موجًها  خطاًبا  يراه  ال 

وتواريخ انق�صت.

بع�صهم  �صمع  »ورمبا  ال�صيخ:  اآل  اللطيف  عبد  ال�صيخ  يقول 

آيات  أو  أحوال  ىلع  الخشوع  قصر   .4
معينة

٥. اعتبار القرآن خطاب ألجيال مضت:
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االأ�صنام،  ُعّباد  يف  نزلت  هذه  املف�صرين:  من  قال  من  قول 
ل  الذي  الُغمر  فيظن  ال�صابئة،  يف  هذه  الن�صارى،  يف  هذه 
ال  احلكم  واأن  بهم،  خمت�س  ذلك  اأن  ويعرفها  االأمور  يجرب 
وبني  العبد  بني  تول  التي  االأ�صباب  اأكرب  وهذا  يتعّداهم، 

فهم القراآن«]تفة الطالب واجللي�س.

خري  عن  حجبتنا  -لالأ�صف-  ولكنها  ي�صرية،  عقبات  تلك 
وما  العاملني،  رّب  بكالم  واالأن�س  الروح  حياة  عن  عظيم، 
له  يت�صدع  الذي  الكالم  اإنه  العاملني!  رب  كالم  ما  اأدراك 

ال�صخر، ويرتع�س منه الوجدان. 

هذه  تاأثري  دائرة  يف  قلبك  دخول  تتخيل  فهل 
املعجزة؟

فياله من خري لو ا�صتح�صرته..
ياله من حال لو ا�صت�صعرته..

اإذًا لهـانت تلك العقبات...
فهــل تعزم معــي؟

فاإن كنت عزمت فاإليك
 

فيا من تريد االنتفاع بكالم ربك



�صنة وب�صرى وقاعدة

} والتعب  اجلهد  بذل  بعد  اإال  ل�صيء  ي�صل  ال  االإن�صان   
ِباآَياِتَنا  َوَكاُنوا  وا  رَبُ �صَ مَلَّا  ِباأَْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  اأَِئمَّ ِمْنُهْم  َوَجَعْلَنا 
ما  قدر  عرف  ومن  ال�صرب..  فال�صرب  ُيوِقُنوَن}]ال�صجدة:24... 

يطلب هان عليه ما يبذل.

امْلُْح�ِصِننَي}  مَلََع   َ اهللَّ َواإِنَّ  �ُصُبَلَنا  ُهْم  َلَنْهِدَينَّ ِفيَنا  َجاَهُدوا  {َوالَِّذيَن 
�صاعد  عن  و�صّمر  العزم،  اأقدام  فقط  حّرك  ]العنكبوت:69... 

اجلد، وابداأ و�صياأتيك العون.

قال اأحدهم: "اإذا اعتقدَت اأنك قادر على فعل �صيء اأو غري قادر 
على فعله فاأنت على �صواب يف احلالني"..فاأنت من تدد �صقف 
طموحاتك واإجنازاتك، اأنت ال غري؛ ولذا كتب �صال بن عبد اهلل 
بن عمر اإىل عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة: »اعلم يا عمر 
اأّن عون اهلل للعبد على قدر نيته؛ فمن خل�صت نيته َتّ عون اهلل 
له، ومن َنق�صت نيته نق�س من عون اهلل بقدر ذلك«. فاالأمر اإًذا 

منك يبداأ واإليك يعود، واالإمداد على قدر اال�صتعداد.

واحذر اأن من ن�صيان االإخال�س يف الطلب...
ي�صرًيا  لك  يبدو  قد  اأمر  الكهرباء،  زّر  على  بال�صغط  اأ�صبه  فهو 
واإّما  نوٍر  يف  اال�صرت�صال  اإّما  النتائج،  بني  �صتان  ولكن  وب�صيًطا، 

ظلمة.

االأوراق  هذه  يف  مّرت  التي  الو�صائل  اإّن  لك:  اأقول 
القراآن  نحو  قلبك  باب  فتح  ذكرها  من  الغر�س  كان 
لتنطلق يف جتربتك اخلا�صة ومكابدتك الذاتية مع 
القراآن، فبني النا�س م�صرتكات تفتح باب ا�صتفادتهم 
ذلك-  -مع  ولكن  البع�س،  بع�صهم  بني  التجارب  من 
َثّم و�صفات  اأحواله اخلا�صة، فلي�س  لكّل منهم  يبقى 

وو�صائل منا�صبة للجميع.

اأن  عليك  ولكن  ا�صتطعت،  ما  التجارب  من  فا�صتفد 
يف  تبداأ  واأن  القراآن،  مع  طريقك  �صّق  يف  جتتهد 
جتربتك ومكابدتك اخلا�صة مع هذا الكتاب العظيم 

مبا ينا�صب حالك.

�صم�س  �صروق  بقرب  ثابرت  اإن  اهلل-  -باإذن  واأب�صر 
القراآن على قلبك؛ لتبداأ معها حياة جديدة تك�صوها 
وّثابة  جديدة  روح  وتغمرها  والطماأنينة،  ال�صكينة 
تّواقة لفعل اخلري، م�صت�صعرة للذة املناجاة واالأن�س 

بكالم اهلل عز وجل.

واآلن أخي الحبيب...
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