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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

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

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

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

 (دروس األستاذة أناهيدشذرات من )يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

 :عناصر الدرسمن 

 (.أمخدوا ذكركم وأكثروا من ذكر ربكم)حول موقفنا من الفنت مقدمة  
ب هبا أعظم العبادات اليت يتقر  ، وأعظم ومدارسته التمسك بكتاب اهلل :أحسن ما تواجه به الفنت 

 .أن يفهم كالمه وخطابه :العبد إىل اهلل
 فعليك باإلحسان يف قراءة القرآن ،درجة اإلحسانإذا أردت أن تبلغ  
مة   .1مسائل مخسة فيها مقد 
 .توضيح اإلميان اإلمجايل والتفصيلي بالقرآن 
 .اإلميان وثبات القرآن تدبر بني وطيدة عالقة هناك 
ل ا، ونقل أدلة وأقو القرآن بقراءة يزداد الذي اإلميان بينهما والفارق واملنافق املؤمن يقرؤه القرآن أن 

 .للسلف يف ذلك
  

                                                             
 قراءة من كتاب اإلحسان يف التعامل مع القرآن، نسأل اهلل أن ييسر طباعته ونشره 1
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيعاملني والصالة والسالم على سيدنا احلمد هلل رب ال

ال يريدون جتمعوا اونسأله أن جيعلنا من املقبولني من أولئك القوم الذين  ،ر لنا االجتماعحنمده سبحانه وتعاىل ونشكره أن يس  
ن أن حيس   وجل   نسأل اهلل عز  ، ون بذلك أن يلقونه وهو راضي عنهميذكرونه ويعظمونه ويريدجيتمعون على كتابه  ه،إال وجه

 .لنا ودفًعا للفنت عنا توجيعل مثل هذه اجملالس كفارا ،بناوأن يغفر لنا ذنو  ،وأن يقبلنا ،نياتنا ومقاصدنا

فإذا  ،فإن رأي العبد ونظره لألمور يعتمد على معرفته بربه ،ذكر ربهن يف زمن الفنت ليس للعبد إال أن خيمد ذكره ويكثر من فإ
فمثل هذا الزمن وصفه النيب صلى اهلل ، اواضًحا جلًيا يصبح مشوًشا خميفً  فما كان ،ختلط على الناس كل شيءاأتى زمن الفنت 

 ،وأما اهلرج فهو ما يعيشه عاملنا اإلسالمي 1((إِلَيَّ كَهِجْرَةٍ الْهَرْجِ فِي الْعِبَادَةُ)): ًفا واضًحا وأمرنا فيه بأمر واضحعليه وسلم وص

ويقتل القاتل فال يدري فيما  ،قتل املقتول فال يدري فيما قتلي  ، مع كثرة القتل -الكالم–واهلرج يف تفسري أهل العلم كثرة املقالة 
ألمر ليس ألن ا ؛يبقى هذا الوضع الذي نعيشه امسه فتنة ،أو فهمتم من فهوم، راءآفاألمر كما ترون مهما مسعتم من ، تلق  

هذا الذي ، ببعضأن األمة تبتلى بعضها : إال أننا نعرف شيًئا واحدة ،ه أن حيكمئنسان من ورابالوضوح الذي يستطيع اإل
 .نعرفه

وعرفنا من سنة سلفنا الصاحل   ((إِلَيَّ كَهِجْرَةٍ الْهَرْجِ فِي الْعِبَادَةُ)) أن صلى اهلل عليه وسلم فإذا عرفنا هذا وعلمنا من كالم النيب

ا كالقاعدة بالنسبة كابن عمر وغريهم ملا حصل ما حصل بني الصحابة وسئلوا بعد ذلك عن األحوال اليت حصلت قالوا  كالمً 

 ."منها أيدينا فلنسلم منها ألسنتنام اهلل دماء سلَّ": هذه القاعدة تقول، ألهل اإلميان

وأكثروا من  ،أمخدوا ذكركم، ال ترون وانتقاداتكم وما ترون وماكم ونظركم اء وا أر أمخد ،يف الفنت أمخدوا ذكركم :ملخص الكالم
فإن اجملتهد إذا اجتهد فصمت  ،ئكت وختطيء خري مما أن تتكلم وختطفإنك تس ،وهذا أسلم ما يكون للعبد، ذكر ربكم

 .يف الكالم ئأن خنط منفإذا أخطأنا يف السكوت خري ،  خري من جمتهد إذا اجتهد فتكلم

                                                             
 ( . 8877/ باب ف ْضِل اْلِعب اد ِة ِِف اهْل رِْج / كتاب الفنت وأشراط الساعة " ) صحيح مسلم" 1
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وكثرة ذكر ربنا ، وقت الفتنة أن نكثر من ذكر ربنا بقي أن نبقى يف، ل أننا يف زمن الفتنة خنمد ذكرناتفقنا على األمر األو افإذا 
 :هلا صور

واملعلوم  ،{لعلك ترضى}يعين أطراف النهار وأطراف الليل ، ق عليه وهو أذكار الصباح واملساءاملعلوم املعروف املتف 
 .هذا نوع ،من األذكار بعد الصلوات واملعلوم من األذكار املطلقة واملقيدة

 .مدارسة القرآن :وهناك نوع عظيم من ذكر اهلل الذي به تطمئن القلوب وهو 

إننا ال نسلم ، ا عن دين اهللال تأيت الفتنة تفتن  ، م القرآنكلها لدراسة القرآن لتعلفاليوم وقت الفتنة علينا أن نستنهض قوانا  
 .إمنا نسلم لو تدارسنا كتاب اهلل ،الكالم يف أي شيءب

سمعه كحكايات أصبحنا ا نقرأه يف التاريخ ونما كن   فإن  ، الفنت ويقبضنا إليه غري مفتونني منا منأن يسل   وجل   نسأل اهلل عز  ف
خذنا يف طرفنا وأ   س  خصوًصا لو م   ،القلب ويشعر اإلنسان أن باطن األرض خري من ظاهرهاوهذا مما يفزع ، نعيشه ونراه

 اليوم أنت، دوب اإلنسان يسمعها وأنتم تعلمون أن يف الزمن املاضي كانت األخبار تأيت من بعيد فيا، وسط هذا التيار
 !!ورمبا أعنت على دم مسلم بشق كلمة !تعيشها معايشة ورمبا شاركت فيها

ه مبن   وجل   عز  نسأل اهلل ، سلمني يف كل مكانوندعوه أن يصلح أحوالنا وأحوال امل وجل   لذلك مالنا إال أن نستغيث باهلل عز  ف
ا وعن املسلمني  عن   ويرد  ، حيفظ أمننا وأمن املسلمنيو ، أن يصلح أحوالنا وأحوال املسلمني وكرمه وهو القادر على كل شيء

 .كة فيهاقلوبنا من الفنت ومن املشار وأن حيفظ ، كيد الكائدين

الذي تطمئن  وجل   معلوم معروف ومن ذكر اهلل عز   وجل   تفقنا ذكر اهلل عز  اوكما ، بقي علينا أن نذكر ربنا فإذا أمخدنا ذكرنا
وتقرأ يقول لك العامل يف ضجيج وأنت تفتح املصحف  وأ ،عليك هذا العمل هيسف   أحدفال يأيت  ،به القلوب مدارسة القرآن

 !اآلية هاآلية وما معىن هذ ه هذوتقول ما معىن

ما وصف النيب ر للباب كعليه وعزموا على قتله يف فتنة كانت كسْ  جتمع املألالقد  ،رضي اهلل عنها عثمان يناإن أمام عين
دخلوا عليه وقتلوه فوقع ، يقرأ القرآن !نه ال يأكل وال يشرباجتمع القوم عليه ثالثة أيام رضي اهلل ع، صلى اهلل عليه وسلم

 !لذي كان يقرأهدمه الطاهر على كتاب اهلل ا
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مىت ، لفتنة علينا بالبعد عن كتاب اهللوال أحد يستطيع أن حيتج على أحد أن يف زمن ا، لزومهم كتاب اهللفكم جنا القوم ب
ويزداد ، اهللاد متسكنا بكتاب ؟ فهذا الزمن هذا هو الزمن الذي يزدكناسنتمسك بكتاب اهلل إذا ليس يف زمن الفتنة متس

 .بتعدت عن ذكر غريهاضلة إذا أشغلتها بذكر اهلل نأت و ولسانك ع، ويزداد خوفنا من ألسنتنا، ستعدادنا للقاء اهللا

عل القرآن جيو ، ألها بالقرآنميسح عليها وعلى قلوب املسلمني و ومي، مالأن يغسل قلوبنا مما فيها من اآل ل  وج فأسأل اهلل عز  
 .ور صدورنا وجالء أحزاننا ومهومناربيع قلوبنا ونلكرمي ا

 

 .ال جيب عليك أنك تفعل ما فال تظن   ،وكتاب اهلل حيتاج منا جهد لفهمه ،التمسك بكتاب اهلل :أحسن ما تواجه به الفنت

 الزمن املناسب لدراسة كتاب اهلل هذا هوإًذا  
 لتمسك بكتاب اهلللهذا هو الزمن املناسب  
 اسب أن جنعل كتاب اهلل هو قائدناالزمن املنهذا هو  
 .هذا هو الزمن املناسب للعبادة 

 فهذا من العبادات العظيمة، أن يفهم كالمه وخطابه :ب هبا العبد إىل اهللوأعظم العبادات اليت يتقر  

 العبادة أن جتمع قلبك يف الصالة هوأثر هذ 
 وأثرها أن تشعر باخلشوع 
 .وأثرها أن تستعد للقائه 

 ؟لكن كيف سنتعامل مع كتاب اهلل، وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم معرفة كالم اهلل :فمنبع هذا كله

 إىل حسان يف قراءة القرآن وحفظه أمر حيتاجواإل، اءة القرآنباإلحسان في قر  فعليك ،إذا أردت أن تبلغ درجة اإلحسان
 .دقة يف التعامل معه ،فهم ،ختطيط

 .وسنطبق إن شاء اهلل على سورة املرسالت، اإلحسان يف حفظ القرآن ودراسته سنتدارس طريقة لنصل إىل
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وال يقصد أبًدا ، أمرًا جديًدا وال خمرتًعا تليس ،اإلحسانسم اأطلقنا عليها اليت  ريقة اليت سنتكلم عليها للمدارسةأما الط
فسنجد نفسنا ، هي حماولة ملتابعة منهج السلف قةإمنا هذه الطري، طريقة خمالفة ملا كان عليه السلفبالطريقة أن جنعل هناك 

بعد  ،هذا أواًل وثانًيا وثالثًا جمرد ترتيب أفكار. سنفعل كذا: ثالثًا، سنفعل كذا: ثانًيا، سنفعل كذا :أواًل : لنقاش نقوليف أثناء ا
وسيصبح األمر عبارة عن طريقة أنت  ،املقصودة ستسقط عنكم أواًل وثانًيا وثالثًا ةالغرض األساسي والطريقة احلقيقي ما تفهموا

 .تعايشها طبيعية عليك أن تقوم هبا

كيف ،  ((تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ تَعْبُدَ أَنْ))اإلحسان املعروف يف حديث جربيل ، كون عباًدا حمسنني يف عبادة اهللنريد أن نحنن 

 ؟ د اهلل كأني أرهأصل ألعب

كيف   ؟مباذا خوفنا ؟مباذا وعدنا ؟كيف يعامل أعداؤه  ؟كيف يعامل أولياؤه،أفعاله، وصفاته، مساؤهأ: من هو اهلل بد أن أعرفال
 .أجل أن تعبد اهلل كأنك تراهمن زم تعرف من هو اهلل ال ؟ن قبلناعامل م

ن درجة اإلحسان هال الذين يعتربون أولست مثل ال  ، حسان أمام عينيكاإل ،حسانإىل درجة اإل يد أن تصلأنت تر  اإذً 
علينا ، نقضي حياتنا لنصل إىل هذه الغايةوعلينا أن ، ن واإلحسان كله مطلوب منا مجيًعااإلسالم واإلميا ،خاصة بناس معينني
فإذا ، نراه ساعات حياتنا من أجله هو أن نصل أن نعبد اهلل كأننا رمقصدنا وهدفنا الذي نعيش له ومنر  أن تكون غايتنا و 

 .!نسأل اهلل من فضله، (سىن وزيادةاحل)وكان وراءه الزاء العظيم  ،الهدعشنا هذا اهلدف بذلنا من أجله 

كيف تصل أن تعبد   ،ه الملة الطريق إليها واضح جًداهذ، تراه؟ أن تعبد اهلل كأنك اهلدف يف اإلحسان يف عبادة اهلل هو ما
 .اهلل كأنك تراه؟ تعرف من هو اهلل

إًذا معناه أنين سأمجع قواي كلها على  . العه سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ تبتعرف فيه اهلل غري كتاب اهلل وي قهل لك طري
الذين  ودرجة اإلحسان هؤالء، أن تعرفني اهلل؟ لكي أصل إىل درجة اإلحسان نملاذا تريدي، ب اهلل من أجل أن أعرف اهللكتا

 .الزيادةو أحسن تكون لك احلسىن ، أحسن حيسن اهلل إليك، فهذا الذي نطمع فيه، أحسنوا هلم احلسىن وزيادة

ملا  ،فقط تدريب ،هذا اهلدف أحتاج فيه إىل تدريب من أجل أن أصله، قرآن قراءة من يريد أن يعرف اهللال أقر سأأنا  اإذً 
متالك اق بني مرحلة التدريب وبني مرحلة يوجد فر  وكما اتفقنا، ؟ سأخرج مبنهج أتعامل به مع القرآنيحصلسأتدرب ماذا 

                                                             
 .متفق عليه 1
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ما فلما نرتب برنامج  .خناف من البدعة، خنشى جًدا من البدعة ،ن أهل السنةنرجوا من اهلل أن نكون م ناأنفكما ، رةاملها
وهذا الكالم صحيح من قال  !؟ويأيت أحد يقول من قال أنه جيب عليك !بح عبارة عن بدعة يف هناية األمرالربنامج يص نريد

أنت تريد أن تعرف اهلل فلما تقرأ القرآن جيب ، حظ أمساء اهللبد أن تالاملوضوع تعرف ملاذا ال ملا تكون فاهم ؟أنه جيب عليك
 .إىل آخر ما جيب علينا ونتفق عليه ..من هم أولياؤه من هم أعداؤه، تتعرف على أمسائه وصفاته وأفعالهعليك أن 

ه اخلمس املسائل ستشغل يومنا كله إن شاء اهلل يف الظاهر أن هذ، قدمة فيها مخس مسائلمبقبل أن نبدأ يف الطريقة سنبدأ 
 .وبعد ذلك غًدا سنشرح نفس الطريقة، ماذا جيب عليكم أن تفعلوا إىل غدآخر الوقت فقط أشري 

 

 :مة فيها خمسة مسائلمقّد

ومنها القرآن الكريم أحد أركان اإليمان  وجّل إن اإليمان بالكتب التي أنزلها اهلل عّز :المسألة األولى

 .الستة

تتعاملي مع القرآن كأنه أي   فال، قش إمياننا الذي هو مبدأ إحسانناكتاب اهلل سنعود إىل الوراء وننا  مبعىن وأنت تعاملني
يعين ، الستةأن معاملتك معه من أحد أركان اإلميان  ل أن تتعاملي معه عليك أن تعتقديقب ،القرآن هذا له حقوق، كتاب

ًما أن نراجع علينا دائ، أن هذا الكتاب له صفات، أن هذا كتاب اهلل، جب عليك إميانك أن هذا كالم اهللو إميانك باهلل يست
 .الصفات صفات القرآن

طلب منا  ي  إذن أول أمر نتفق عليه أن اإلميان بالكتب اليت أنزهلا اهلل عز وجل ومنها القرآن الكرمي أحد أركان اإلميان الستة اليت
 .(جتاه الكتب)جتاه كتاب اهلل يعين يكون يف قلبنا مشاعر خمتلفة ، معرفة حقائقها والتصديق هبايعين ، ااإلميان هب

لنساء تصف لنا موقفنا من هذه اآلية يف سورة ا، وجل   ا أن نفعل جتاه كتاب اهلل عز  ذا جيب علينااآلن ننظر لآلية ونرى م

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ  :قال تعاىل؟ من واهلل خياطب، اإلميان
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ڳ    گ  گ گ ک  ک  ک  ک  گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ

 .1ژڳ

نسأل اهلل من فضله أن نكون من أهل اإلميان ، يس ألهل الكفر إمنا ألهل اإلميانيعين اخلطاب ل  ژچ   چ  چژ 

 اإذً  ژڇ ژ ؟ماذا جيب عليكم أن تفعلوا، األمرنوا وانتهى مآ ژچ   چ  چژ يقول اهلل فيه ، هذا اخلطاب لنا
فسنا ما مكان القرآن يف حنتاج دائًما أن نسأل أن، انناحنتاج دائًما التفتيش عن إمي، زيادة اإلميان ؟أننا حنتاج دائًما ماذا: معناه
 .ور التالية اليت سنجدها يف اآليةأو ما مكان األم ؟قلوبنا

  ؟شيءمرنا أن نؤمن بأي أ   ..وا معيد  ع

 آمِنُوا بِاللَّهِ . 

 هورسول .2

 وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ .3

 .وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ .4

  ؟ماذا جيب علينا وحنن مؤمنني اإذً ، آن ونؤمن أن اهلل أنزل كتب سابقةاملطلوب منا نؤمن بالقر ف

 .اليت نزلت على األنبياء السابقنيبكتابنا الذي هو القرآن وبالكتب السابقة ، سولبالر ، نؤمن باهلل، طلب زيادة اإلميان

يعين وأنت ، هبذه األمور اليت ذكرت يف اآلية سائل اليت وحنن مؤمنني نزيد هبا إمياننالو ا أخذأن نعلينا تضح هذا األمر بقي اإذا 
ن مِ آأقول لك يعين  ،هذا الكالم خياطب به غري املؤمن ىتر  :ال أحد يقول لنفسه، أن تطلب زيادة اإلميانمؤمن عليك 

 ناأن اهمعن   ژچ   چ  چ  ڇ  ڇژ  باألمر باإلميان ؟وأنت مؤمن ختاطب مباذا نقول !تقول أنا مؤمن ،بالكتاب
 .ن نفتش عن هذا اإلميان يف قلوبناوأ ،يف كل زمن مطلوب منا زيادة اإلميان

  ؟ماذا يقول اهلل عز وجل (اآليةننظر للشق الثاين من )ل هذا قاب   
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گ   گ ک  ک  ک  ک  گ ژ ؟يكفر مباذا، الكفر ؟ماذا يعين سيقابل اإلميان ژڑ  ڑ ژ

 .ژڳ  ڳ  گ

 :أمام أمرينن إذن حن

 .ضل ضالاًل بعيدا ،فإذا حصل الكفر بأحدها، أن حيصل الكفر بأحد هذه املسائل وإما، أن يؤمن اإلنسان هبذه املسائل إما

 -احلديثكما ورد يف -والقدر خريه وشره ، واليوم اآلخر، رسله، كتبه، مالئكته، أن تؤمن باهلل ؟املطلوب منكأنت ماهو 
 .احلمد هلل، -أن تزيد إميانك–وأنت مؤمن يطلب منك زيادة اإلميان ، هذه أول مسألة جيب أن نتفق عليها اإذً 

هذا  اإذً   ((وَشَرِّهِ خَيْرِهِ بِالْقَدَرِ وَتُؤْمِنَ اآلخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَالَئِكَتِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنَ أَنْ)) ؟ورد يف حديث جربيل ماهو اإلميان

  ؟هل أنا مؤمن بالكتاب :كأننا سنفتش يف نفوسنا، هبا ئح وعلينا أن نبتدمطلب واض

  ؟ما معىن أن أؤمن بالكتاب، هذا هو السؤال ؟أن أكون مؤمن هبذا الكتاب وبالكتب السابقةمعىن ما 

عي يزيد عن التصديق واإلميان الشر ، إلميان معلوم بأنه مبعىن التصديقا، عليه ةجابش عن اإلسؤالنا الذي علينا أن نفت  هذا هو 
 .مبا أتاك من أخبار يقيينتصديق جازم ، جازمبأنه تصديق 

 أواًل أصدق أن، لية طويلةعم يه ؟بأي شيء يصدقت وأ ؟تصدقي ما جاء به من أخبار ؟يعينماذا ، أؤمن بالكتاب :السؤال
 :شعورًا ئالكتاب جيب أن يكون قلبك ممتل ئنيوأنت تقر ، أصدق أن هذا كالم اهلل، اهلل تكلم به

 خياطبك وجل   أن اهلل عز   
 حيكي لك قصة موسى وجل   اهلل عز   
 حيكي لك ما حصل مع نوح وجل   اهلل عز   
 ؤمننيسيكون ثواب امل حيكي لك ما وجل   اهلل عز   
 يكون عقاب الكافرينحيكي لك ما  وجل   اهلل عز   
 خياطبك  وجل   اهلل عز   
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 .ب به عبادهرأس اإلميان بالقرآن أن تكون على يقني أنه كالم اهلل الذي خياطِ ، فهذا رأس اإلميان

  ؟ما معىن أن تكون مؤمن بكتاب اهلل إمجااًل  اإذً 

دين اهلل فتتعب  ، قربة ،عبادةكل قراءة لك يف هذا الكتاب   قني أن  وتصد   ،ب به عبادههذا كالم اهلل الذي خياطِ  بأن   التصديق
 .بقراءته

 الذي جيب أن يكون مستقر   هذا من أركان اإلميان، ما كان الكتاب بني يديك وتقرأيه حىت لو ؟كتابالتؤمين بيعين أن ماذا 
وأراد به ، ب به اخللقأن هذا كالم اهلل الذي خاط   .لمة القرآن إال ويكون هذا أمام عينيكفما أن تسمعي ك، يف الوجدان

هذا اإلميان  ،ىن إميانكهذا مع، يكون يف قلبكهذا الذي ، تقريب طريقهم من الطريق املستقيمو ، صاهلم إليهإيإصالح اخللق و 
 .تينا بعد ذلك الكالم عن اإلميان املفصلأسي ،اجململ

ل فهذا أما اإلميان املفص  ، أن هذه عبادة ىه وأنت تر أفتقر ، اهلل املتعبد بتالوته كالم  تؤمن أن هذا القرآن: اإلميان اجململيعين 
  .سنضع نقطة وأنتم احبثوا عنها، ىل غٍد أن جتمعوا اإلميان املفصلاآلن مطلوب منكم إ

ماهو ، أنه رمحة ،أنه هدى، أنه شفاءوصف القرآن مثاًل  :يعين مثاًل ، لآن للقرآن هذا من اإلميان املفص  كل وصف يف القر 
  .ق تصديًقا يقينًياتصد  أنه هبذه الصورة، تؤمن  ؟املطلوب منك

ما تستطيعونه  ،أو أربعةأو اثنني  ةوصوفات القرآن ليست واحد، تأتوا بوصوفات القرآنأن فالمطلوب منكم اآلن إلى غد 
كثري من مطالع ، ال تبحثي إال يف كتاب اهلل ،االعتقاد التفصيلي من كتاب اهللهايت ، مع الشواهد ،أتون بهمن وصوفات ت

وصارت يف قلوبنا  ،يعين لو تدارسنا أربعة مخسة أوصاف، فيها أوصاف للقرآن نالسور اليت فيها احلروف املقطعة ستجدي
 .اللهم آمني، يع قلوبناالقرآن العظيم حًقا رب أن جيعل وجل   أسأل اهلل عز  ، خري وبركة احلمد هلل ،عقيدة

 .(؟ل هذا الذي أعتقده يف القرآنه)نفسك  لنيأزم تسالوصف ال نيئوأنت تقر 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ كما ورد يف اآلية   ؟نمب ژڇ ژ ؟ماذا  ژچ   چ  چژ إلميان ا

  ؟وأنت مؤمن ما معىن أن تؤمن بالكتاب الذي نزل على رسوله ؟ما معىن هذه اآلية  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ
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د اهلل بتالوة وأتعب  ، وخاطب به خلقه، هللالذي تكلم به كالم اهلل ا  هونا أصدق يقيًنا أن هذا القرآن فه أما اإليمان اإلجمالي
 .هذا اإلميان اإلمجايل، ب هبا إىل اهللعبادة أتقر  أعرف أن هذا الكتاب قراءته ، هذا الكتاب

، وجب عليك اإلميان التفصيلي ،التفصيلي هذا كلما زادت عالقتك بالقرآناإلميان ، إيمان تفصيلياإلميان اإلمجايل وراءه 
بشخص ، يكون يف مكةفاد مدارس التحفيظ ويرتاد الدروس ويف املدينة ويف مكان العلم ويزيد األمر ن شخص يرتيعين ال يقار  

اإلميان  ،هن وتعرفآوأنت تقرأ القر ، تالوتهد بملتعب  شخص يف البادية نقول له جيب عليك أن تؤمن أن هذا كالم اهلل ا، يف البادية
 .وصف اهلل به القرآن عليك أن تؤمن أن هذا وصًفا حقيقًيا للقرآنيف القرآن ل وصف فك، التفصيلي يلزمك

هذا مطلوب منك أن تؤمن  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ ژإىل أن وصلنا   ژچ   چ  چ  ڇژ  اإذً 
، ستكون خمتلفةللقرآن أصاًل فلو وقع هذا اإلميان أن اهلل هو الذي يكلمنا نظرتنا ، ا ومن مث تؤمن إميانًا تفصيلًياإميانًا إمجاليً 

اظ الذين ف  للح  لن تأيت ، !(ت خلبطتيناآليا ههذ)ة بأن نقول أالر  لن تأتينا !السورة صعبة هبأن نقول هذ ةأالر  تأتينا لنف
هذه الكلمات  !(السورة ما بيين وبينها عالقة هأنا أحس أن هذ)ة وتقول أالر  لن تأيتجلسوا وتركوا بيوهتم من أجل كتاب اهلل 

 !مصائب

 ؟أمنيتكما ، طول من الباب إىل احلفظ مباشرة لىع، موجودة ليستألن كل هذه املقدمة  ؟لكن ملاذا حدثت هذه الكلمات
ألن هناك خطر عظيم  !قالواوم مسعتهم يقولون فقلت كما عشت مع الق كأنأو  ؟ماهو القرآن يف قلبك أصاًل ، أحفظ القرآن

ظونه وتفعلون كل فون الكتاب وحتؤ كنتم معنا تقر  ژڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ژ ضرب بينهم بسور له باب سينادوهنم ملا ي  

 . ژڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ژ  أفعال املؤمنني

يشتكي ناس كثريين من أهنم من  ذاهلو  (؟ماهو القرآن يف قلبك)رآن فاملقصود أن قبل ما ندخل يف تفاصيل التعامل مع الق
 وسائل والربامج اليت كانت عن طريق، ر  واملنافسة على تكرار اخلتماتبعد رمضان الذي كان فيه تالوة القرآن وكان احل

ا مل، ةعقيدتنا في القرآن ضعيفسي يئر وسببه ال ،فهذا طبًعا له سبب! كأنه مل يكن  ؟ماذا حصل، االتصال يف تكرار اخلتمات
إمنا هي كلمات نقرأها بدون ما يكون يف الوجدان ، رحمةماتشعر أنه ، مايف هذه املشاعر، بشرىتسمع القرآن ما تشعر أنه 
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وجب أن يكون االعتقاد  ،حنن نقول كلما زادت عالقتك بالقرآن، هلل موجود مجايل احلمدإال أن االعتقاد اإل، تقاد اجتاههااع
 . التفصيلي موجود

فال  ،أنه جيب علينا أن نؤمن بالقرآن وهو ركن من أركان اإلميان الذي عليه ينبين دينك :نتهينا من املسألة األوىل وهيا
 .دينك ينبين على هذه العقيدة، تتجاهل عقيدتك يف القرآن 

 

 عليها والمهيمن الكتب هذه خاتم هو الكريم أن القرآن :المسألة الثانية

 ،تؤمن أن التوراة كانت لليهود، ا يف القرِآن وكثري منها مل يذكركر منهذ   كر ماأنزل كتًبا سابقة للقرآن ذ   وجل   اهلل عز   تؤمن أن  
هذا األمر نؤمن به على وجه اإلمجال ونعلم أنه نزل يف القرآن ما  .وتؤمن أن هناك صحف إلبراهيم ى،واإلجنيل كان للنصار 

ونعلم أن الذي بني يديهم ليس هو اإلجنيل املذكور يف القرآن والذي بني يديهم ليس هو ، على وجود هذه الكتب يدل  
جنيل والكتب السابقة فيها نفس أن التوراة واإل: وبقي أن نقول، لكننا نؤمن أن هناك توراة وإجنيل .التوراة املذكورة يف القرآن

لعبادات مثل الصالة لكن ا، ختلفت الشرائعاوفيها األعمال وإن  ،تكون متناقضةال ميكن أن  ،أصول العقيدة اليت يف ديننا
مسجد  عن مثاًل ثل احلج هذه كلها عبادات مشرتكة وقد ورد يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب مثل الصيام م

وكان  ،صوته من التلبية ح  وأخرب أنه كأنه ينظر إىل موسى صلى اهلل عليه وسلم وهو قد ب   ،ااخليف أنه صلى فيه سبعون نبي  
إمنا ، مشرتكة ؟على أن حىت العبادات ماهبا ؟هذه كل األخبار تدلنا على ماذا، ىل يونس ابن متا وعليه جبة محراءينظر إ

 .تلفالشرائع هي اليت خت

نعلم أن هناك توراة وإجنيل ، بالكتب السابقةحنن نعرتف  ؟هو القرآن بالنسبة للكتب السابقة ما ااعتقدنا هذا االعتقاد إذً  إذا
  ؟يعترب القرآن بالنسبة للكتب السابقة ذالكن ما ،وكتب

أن هذه ، لسان هذا أو هذا أو على، من هنا أو من هنا ىفإذا أتتك دعو ، و خاتم هذه الكتب والمهيمن عليهاالقرآن ه
 .حيصل عندك اختالل يف هذه العقيدةما تأيت حلظة ، هي عقيدتك تعرف ما ،م هلاكلها كتب مساوية واملطلوب منا أن نسل  

 :الفرق بني مصدق ومهيمن ىنقرأ آية املائدة ونر  ،مصدقغري كلمة   مهيمن ؟تصورك جتاه مهيمن عليها ما
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 .1ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ژ  :قال تعاىل

 .  ژ ڇ  ڇ     ڇ   ڍژ : للكتاب وصف أول

 :أو بالعكس، يعين الكتب السابقة هذا الكتاب يصدقها   ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ :الوصف الثاين 
 .هذا معىن مصدق ،الكتب السابقة تصدق هذا الكتاب

وما خالفه منها ، فما وافقه منها فهو حق، املتقدمة قبلهمني على الكتب أيعين القرآن  ژ ڈ   ژ ژ :الوصف الثالث
  .فهو باطل –يعين يف الكتب السابقة –

ب السابقة جد يف الكتما و  ، موافق للقرآن فهو حقجد يف الكتب السابقة ما و  ، القرآن حيكم عليها ،اعرض الكتب السابقة
 .خمالف للقرآن فهو باطل

 ."املهيمن يعين األمني والشاهد واحلاكم على من قبله من الكتب" :قال ابن عباس رضي اهلل عنهما

 هل كل ماهو، ال أبًدا ؟جنيلوإهل تنكرون أن هناك توراة ، بقةنعتقد أن القرآن مهيمن على الكتب السا ؟عقيدتك ماهيإًذا 
هو ربكم الذي أنزل التوراة  ،ربنا الذي أنزل القرآن ،ربنا وربكم، نقول ال ؟جنيل صحيحموجود بني يديهم يف التوراة واال

لنس إمنا لكل من فالقرآن ليس ، يلجنل القرآن حاكًما على التوراة واالفربنا الذي أنزل القرآن وحفظه حبفظه جع، لواإلجني
 ،هذه العقيدة جيب أن تتضح يف قلوبنا، حاكًما عليه مهيًما عليه والتوراة واإلجنيل عبثت به األيدي فأتى القرآن، أسلم هلل

 .الذين تتخطفهم الفنت يف كل مكان تتضح لذرارينا ألوالدنا ،تتضح يف أذهاننا

من جهة املعاصي هي فقط  أن الفحشاء واملنكر واال تظن   ،هذه املصائب اليت حيملوهنا يف أيديهم وتذهب هبم إىل آخر العامل
ة أبناءنا اليت ما حرصنا على عقيد ،ء األبناءظم منها وهي عقيدة هؤالاملصيبة عظيمة لكن هناك مصيبة أع ههذ طبًعا ،املصبية

مال كل آوتكون غاية ، ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، فأصبح هذا الشخص مذبذب، التشكيك فيها علىغرينا ها وحر  ئبنا
وهذا طبًعا  !لقرآنوحيفظ القرآن مث تراه هو الذي يطعن يف ا، حيفظ القرآنماهلا أن آاألمهات مستقيمة حتب الدين لكن غاية 

ومل تطهر ، ا اتفقيتيه كمقس ،ي هذا الزرع مبا ينبغي من سقياومل تسق ،ا تريدين أن تزرعي زرع ومل تطهري األرضمل، أمر واضح

                                                             
 [47:املائدة] 1
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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

، الثمار ر  خرج م  أ، ورمبا كان حنظاًل ، اويفأصبح يف الصورة كأنه زرع ويف احلقيقة خ، فات من كل مكانأتته اآل ،األرض
 .زم نعرتف بتقصريناال، فر لنا تقصريناغذرارينا ويفنسأل اهلل أن حيفظ 

ا مه قوية كانوا يعرفون أن األرزاق عقيدتقه بريه ا يف تعل  ان ضعيًفا يف قدراته املادية قوي  اليل الذي ك، يعين حنن جيل بني جيلني
، وا جياًل قويًا يف عقيدتهؤ نشأف ،ر وال بالبنوك وال بالصرافاتكانت قلوهبم ليست معلقة ال بآخر الشه، تأيت إال من الرزاق

ما بذلنا جهودنا يف ، خرج أبناءنا ما فعلنا معهم شيء، أهنا تورث، -كذا يعين-نشأنا ظننا أن هذه العقيدة أتت كما اتفق 
، حية مقصر الثوبلزوا ولدهم مطلق اليرب ، ن يربزوا ولدهم حافظأوزاد التفاخر فصار حىت املستقيمني كل قصتهم ، عقيدهتم

 ماذا)ودربناهم على أنه أهم شيء  ،ال بنينا عقائدهم :فجمعنا عليهم مصيبتني! الظاهر. .كذا أو فاعله كذا  ةز بنتها والبسترب 
ئة االقرآن حتت م نحىت ملا حيفظو ، اءدربوا على الريتف، كل شيء الظاهر، ل زي الناسزي الناس ك   ألبس (؟الناس يقولون

يف  من أجل أن أحثها على فعل أمر شرعي وما ؟كل هذا من أجل ماذا  ..(لكوسنفعل لك ونفعل  ،نزفكس) ألف وعد
عاد يفيد فيه  درب على أن يرتغب دائًما بالدنيا مايت فالذيطبًعا ! باآلخرة نمث نقول ترى ما يرتغبو . .ترغيب باآلخرة

لنا إال  ما ،ويربيهم هو الذي يربينا ويربيهمفجمعنا عليهم بالءات نسأل اهلل أن يغفر لنا تقصرينا ويصلحهم ، الرتغيب باآلخرة
 !اللهم آمني .ت املنتشرة يف كل مكاناهم وحيفظهم من هذه البالءالدعاء أن يصلح

 

  :وألمته من بعده-صلى اهلل عليه وسلم-لما أنزله تعالى كان مما أوحاه تعالى لنبيه :المسألة الثالثة

   ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت  ژ 

ملا أنزل اهلل تعاىل القرآن كان مما أوحاه اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم وألمته من بعده هذه اآليات العظيمة اليت يف سورة 
 .القيامة

 وجل   ماذا يقول اهلل عز   ..منهجسيتبني لنا ومنه ، وسلملنيب صلى اهلل عليه لبشيء من التفكري واخلطاب نقرأ هذه اآليات 
  ؟لنبيه يف موقف الوحي
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يعين هذا وعد  :إن علينا ,ژ ی  جئ  حئ   مئ ژ مث يعده وعوًدا ژ ی     ی ژ ؟ألي شي ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ ژ 

 . ژيئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   ژ، ِمْن م ْن؟ من اهلل لنيب صلى اهلل عليه وسلم

 : وي كالم مجيل يف تفسري هذه اآليةلبغلالبن كثري و ، نهيبي  عد أن جيمعه يف قلبه وأنه أيًضا مسعنا أن على اهلل و 

ْيِفيَِّة ت  ل ق  " لَّم  يف ك  ا ت  ْعِليٌم ِمن  اللَِّه ع زَّ و ج لَّ ِلر س وِلِه ص لَّى اللَّه  ع ل ْيِه و س  ل ِك، ف ِإنَّه  ك ان  ي  ب اِدر  ِإىل  أ ْخِذِه، ه ذ  يِه اْلو ْحِي ِمن  اْلم 
اِبق  اْلم ل ك  يف ِقر اء تِِه، ف أ م ر ه  اللَّه  ع زَّ و ج لَّ ِإذ ا ج اء ه  اْلم ل ك  بِاْلو ْحِي أ ْن ي ْست ِمع  ل    ه ، و ت ك فَّل  ل ه  و ي س 

 أ ْن جي ْم ع ه  يف ص ْدرِهِ  
 ي  ي س ر ه  أِل د ائِِه ع ل ى اْلو ْجِه الَِّذي أ ْلق اه  إِل ْيهِ  و أ نْ  
 .و أ ْن ي  ب  ي  ن ه  ل ه  و ي  ف س ر ه  و ي  و ض ح ه   

النيب صلى اهلل عليه وسلم  ، امللك يقرأ على النيب صلى اهلل عليه وسلم :ألنفسنا منهج فعلنظر مرة أخرى للكالم وكأننا نا
ره واعلم أن اهلل ييس   ،استمع ؟ماذا سيكون ماهو املطلوب، صلى اهلل عليه وسلم عن املسابقة ى النيبنهي  ، سابقه ي  ب  من ح  

 .أن يبينه ويفسره ويوضحه ؟على اهلل أن ماذا، ره لك يف احلفظس  يوكما سي، عليك لو كنت مستمع كما ينبغي

 ..نكمل كالم الشيخ

و ت ه ، و الثَّالِث ة  ت  ْفِسري ه  و إِيض اح  م ْعن اه ؛ و  " ا ق ال  ف احلْ ال ة   اأْل وىل  مج ْع ه  يف ص ْدرِِه، و الثَّانِي ة  ِتال   ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     یژ : هِل ذ 

ا ق ال  : أ يْ   ".1ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ  :بِاْلق ْرآِن، ك م 

طرح حلفظ القرآن يعين من بداية الكالم نتفق أن كل الربامج  اليت ت  ، لتعامل مع القرآناتفقنا أن العجلة مذمومة يف اهبذه اآلية 
 .تدخل يف هذا النهي، يف مدد قصرية

،: أ يْ   ژی  جئ  حئ ژ: مث َّ ق ال   " ه  : أ يْ   ژ يئ  جب ژ أ ْن ت  ْقر أ ه ،: أ يْ  ژ مئ ژ يف ص ْدرِك  ع ل ْيك  اْلم ل ك  ِإذ ا ت ال 

ا أ ق ْر أ ك  ف اْست مِ : أ يْ  ژحب  خب    ژ ع ِن اللَِّه ع زَّ و ج لَّ،  .ْع ل ه ، مث َّ اق ْر ْأه  ك م 
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كما تتلوه ، تستمع القرآن ؟يعين كأنه من األدوات املهمة للحفظ والفهم أنك ماذا تفعل، أن االستماع شأنه عظيم اههذا معن
 .تستمع ؟ماذا تفعل

و تِِه ن  ب  ي  ن ه  ل ك  و ن  و ض ح ه ، و ن  ْلِهم ك  م ْعن اه  ع ل ى م ا أ ر ْدن ا و ش ر ْعن ا: أ يْ  ژ ىب  يب    جت  حت ژ  .1"ب  ْعد  ِحْفِظِه و ِتال 

 .نة إهلاًما من اهلل وعطية يفهم هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم القرآنوهكذا أتت الس

، نقرأ، ما نتعجل) نسري على نفس الطريقةس ؟وحنن ماذا سنفعل ، له املعاينم النيب ويبني  يعين اهلل يعل   ؟هو املطلوب منا إذن ما
يعين من ، قاصدوليس هو املقصود إمنا هذا من امل، هذا ليس أمرًا خارًجا أو زائًدا يعين، (وأيًضا نبحث عن بيانه، نستمع

 ؟احلفظ الفهم ضمىت سيناق، فال ميكن أن يناقض احلفظ الفهم ،هذه كلها مقصودة .تفهم ،حتفظ، املقاصد أن تسمع

 اإذً ، عامل مع القرآن ممنوع فيه العجلةبداية الكالم أن التوقد كان ، صعب علي أن أحفظ وأفهم عندي عجلة يصري كونملا ي
كلة إال إذا دخل ما تصبح يف مش ،فيها أي مشكلة يسرية واضحة ماوأفهم  إذا أخرجنا عامل العجلة أصبح خطة أن أحفظ

 .وأنت تعبد اهلل طول ما أنت حتفظ وتفهم، علي عامل العجلة

  ؟هو رأيكم ما ؟أي املقصدين أعظم يف حقنا :لكن لو سألنا ،كما أن حفظ القرآن يف الصدر مقصد  ،يعين الفهم مقصد

 ،فال يغرك احلفظ ،حيفظ حىت املنافق هخالل األدلة أن لنا من وسيتبني  ، الفهم هذا هو الذي سيقودك للعمل ألن ؛الفهم طبًعا
ا استعملوه ليضربوا به إمن !ومل يدخل كلمة يف فؤادهم ومل ينتفعوا به ،وأنتم تعلمون أن كثري من املستشرقني قد حفظوا كتاب اهلل

، سيلة لبقاء املفهوم يف ذهنكفظ و يعين احل، فظ وسيلة لبقاء املعاين يف ذهنكفال تظنوا أن احلفظ مقصد إمنا احل، املسلمني
 .بد منه وسيلةواحلفظ ال فتعمل،فأصبح املقصد األساسي أن تفهم 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ژ  تقرأملا تشعر بالضيق و : يعين مثاًل 

د ترد  جعلك  ؟احلفظ ماذا فعل لك، يف ضيقك يف طريقك أو يف أي مكان وأنت 2 ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 .تنفع اإلنسان خصوًصا يف املضائق، فأصبح احلفظ وسيلة نافعة، ينشرح صدرك باملعاين اليت تفهمهااآليات ف

                                                             
 ابن كثري، تفسري القرآن العظيم 1
 [4 – 1: طه] 2
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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

أن رمبا أشخا  غري حافظني لكتاب اهلل  -م هبم العمرتقد   الذينخصوًصا الناس -مرت عليه مواقف  وأكثري منكم يعلم 
 !مل يكونوا حافظني له أهنم تلوا من كتاب اهلل ما أنت تعلم ،وملا تأيت األزمات والضيق ورمبا حلظة القبض ،لكن كانوا يسمعون

 .نسأل اهلل عز وجل أن ميأل قلوبنا باإلميان والتقوىف، قلبه إميانًا وتقوى  ملن امتأل وجل   إال أن هذا رزق من عند اهلل عز  

 .اعتقادنا أن يف القرآن والكتب السابقة :املسألة األوىل :إًذا

 .أن القرآن مهيمن عليه :والثانية

 .أن اهلل ملا أنزل القرآن أمر رسوله هبذه األومر :والثالثة

 

 .ه مؤيدة لثالثة وفيها زيادة بيانوالرابعة هذ :نأيت إىل الرابعة

َعِن اْلِإْعَراِض َعْنُه، َوَعْن َتَفهُِّم َمَعاِنيِه اْلُمْحَكَمِة أمر اهلل ِعَباَدُه ِبَتَدبُِّر القرآن، ونهاهم  :ألة الرابعة سالم

 َوَأْلَفاِظِه اْلَبِليَغِة، َوأخبر سبحانه وتعالى َأنَُّه َلا اْخِتَلاَف ِفيِه َوَلا اْضِطَراَب، َوَلا َتَضادَّ َوَلا َتَعاُرَض

  :يعين هناهم عن األمور التالية

 هناهم عن اإلعراض عن القرآن  
 .اهم عن اإلعراض عن تفهم معانيهوهن 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ  :واآليات كثرية ومشهورة يف ذلك منها قوله تعاىل

ڱ  ڱ  ژ هذه آية النساء أتت يف سياق الكالم عن املنافقني الذين ضعف إمياهنم مث ذهب واضمحل   1ژڈ 

ستقر الأهنم لو تدبروا القرآن : املعىنڇ   ژ چ  چ  چژ  ؟هلم ماذافاهلل يقول  2ژڱ        ں  ں   ڻ  ڻ 
 .اإلميان

 .ن وثبات اإليمانن نفهم أن هناك عالقة وطيدة بين تدبر القرآأإذن علينا 

                                                             
 [72: النساء] 1
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 اإلحسان في التعامل مع القرآن كيف تحفظين سورة المرسالت

والسبب أن أهل الكفر وأهل ، أتت إما للمنافقني إما للكافرين كل اآليات اليت فيها خطاب بالعتاب على مسألة التدبر
 .م إمياهنم أو سبب يف ضعف إمياهنمرهم سبب يف عدوعدم تدب  ، رونالذين ال يتدب   النفاق هم

ضعف  ةكل احلالة اليت نعيشها كلمة واحدق بئالسنجد الوصف ال ،ذي ميوج يف الفنتفإذا شخصنا حالة اجملتمع اليوم ال
 .اإلعراض عن القرآن :السبب .اإليمان

مل  بلغت حد -كة خاصة والعامل اإلسالمي عموًمايف اململ-لكننا لو رأينا يف الواقع أن مدارس التحفيظ يف العامل اإلسالمي 
ا بلغتها يف أربعة عشر قرن ت مآعلمني واملعلمات واملدارس واملنشلوات وامليعين أعداد اخل، تبلغه يف كل القرون اليت مضت

عدم  السبب !دد العايل مع ضعف اإلميان الظاهرهذا الع، طيب هذا أمر حمري  ، هذا على مستوى العامل اإلسالمي !سابقة
 .األمر بني هذاتا نصو  وسيأتين !للتأك  لل القرآن حتو  ، العجلة، التدبر

نا كله يدل  وهذا     ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ أن القرآن  وجل   عز   وصف اهلل
وامسعي جندب رضي اهلل عنه كيف يصف حاله  ،نا على وجوب التدبر والتدبر هو الذي يأيت باإلميانيدل   ؟على أي شيء

 .-يعين مل يبلغوا بعد-ن حزاورة وهم غلما

لَّم  ": ق ال   -رضي اهلل عنه-ع ْن ج ْند بٍ  انًا ح ز اِور ًة، ت  ع لَّْمن ا اإْلِمي ان  ق  ْبل  أ ْن ن  ت  ع لَّم  ك نَّا ع ل ى ع ْهِد النَّيب  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيِه و س  ِغْلم 
 . "اْلق ْرآن ، مث َّ ت  ع لَّْمن ا اْلق ْرآن  ف اْزد ْدن ا ِبِه ِإمي انًا

 .لقرآن تزيد هذا اإلميان اإلمجايلمث أتت آيات ا، إلميان اإلمجايل موجود يف قلوهبمأن ا: املعىن

 ظهم القرآنفنا أن حنف  يعين قبل أن يكون هد

  قلوهبم اإلميانيف علينا أن نصب   
 مهم عن اهلل وكمال صفاتها أن نعل  علين 
يفتح  ينشأ، يكون متكرر يف اليوم والليلة ،هللعلينا أن يكون ذكر حكمة اهلل رمحة اهلل لطف اهلل عطاء اهلل رزق ا 

 عينيه وهو يسمع هذا الكالم

                                                             
 [42: فصلت] 1
 التفسري من سنن سعيد بن منصور 2
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كون أأن  ؟ما أمنيتك، وعن عالقتنا هباعلينا أن تكون املالئكة العظام أحد األمور املهمة اليت يتكرر الكالم عنها  
 .كم يف احلياة الدنياؤ ايم حتزنون حنن أولعليكم وال أنتمن أولئك القوم الذين تتلقاهم املالئكة وتقول هلم ال خوف 

 ال جندتباكى أننا وكل يوم ن ؟أين عالقة أبناءنا بالرسل العظام ؟عالقتهم باملالئكةأين  ؟أين متنيهم ؟أين أبناءنا وهذا الكالم
 ،ليس شرط أن تكون مشخصة أمامهم ،ألن األبناء حيتاجون قدوات ؛ا ما استفدنا مما خلقهم اهلل بهوأوالدنا مل !قدوات

، هذه مواقفه وهذه شجاعته وفعل كذاالسالم و فتقول هلم ابراهيم عليه  .بالغيب امن اخليال ما يسمح هلم بأن يؤمنو عندهم 
إبراهيم ، ذاوفكر وتنزل معهم وقال هلم هذا الذي فعل بل ه، وقف كذا وقال كذا لقومه، عل كذاوكان مع النمرود كذا وف

بدل عنه باء واألمهات احتل ملا غاب إبراهيم عليه السالم عن اآل !؟وهو إمام املوحدين أين هوالعظيمة  عليه السالم ومواقفه
جمرد أشياء  وأكرتون جمرد  وهي عبارة عن ، ليت هي عبارة عن حرب على اإلسالما هةنا هذه الشخصيات التافئنفوس أبنايف 

 .شخصة أمامهمخيالية بعيدة ليست م

 ستالني) إمنا جعل، عية يف الزمن اندفنت يف الشيوعيةمن اعتنق الشيو  إن، شرط أن تكون أمامكت فال تظن أن القدوا
أين  ؟إذن أين إمياننا باملالئكةف  !أمام عينيه وقرأ عن تارخيهم ومتثلهم وسار وراءهم وهم غري موجودين كأشخا  (ولينني

لما أنا ف ، "اإلميان قبل أن نتعلم القرآنتعلمنا "نا مث حنفظهم القرآن ئنبثه يف نفوس أبنا حىتأين هو  ؟إمياننا بالكتب بالرسل
 أيتي، مث إذا حصل هذا ئييف أبنا هي األركان اليت جيب أن أبنيها أعرف ماهي املقاصد ما ،فهمأالقرآن و تدبر أاألم أو األب 

 .بتدأت بهافيزيد البناء الذي وحيصل من األبناء التدبر ، ور املبنية بناًءا وثباتاالقرآن وقت احلفظ يزيد هذه األم

 هلم الطريق املوصلة ويكون القرآن مبني  ، ملطالب العالية واملواهب الغاليةإذا تدبروا القرآن سيكون القرآن سبب يف إيصاهلم إىل ا
سيعرفون الطريق املوصلة إىل اهلل وإىل ، تخطفهم الفنتتوال ، يفسد عليهم طريقهم ما ،سيعرفون الطريق ،إىل اهلل وإىل جنته

لو تدبروا القرآن سيعرفون رهبم بأمسائه وصفاته ، ذروالطريق املوصلة للعذاب وبأي شيء حت   ،جنته ومكمالهتا ومفسداهتا
 .ولرهبهم من العقاب الوبيل، قهم القرآن إىل الثواب الزيللو تدبروا القرآن لشو  ، وإحسانه إىل خلقه

تذكرون بتدبرهم له كل علم أي أولوا العقول الصحيحة ي ژۈئ  ۈئژ وصف من قام حبقه مساه  وجل   واهلل عز  
 .نتفاع هبذا الكتابإلنسان وعقله حيصل له التذكر واالا أنه حبسب لب  هذا  فدل  ، ومطلوب
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 .ن صلى اهلل عليه وسلم في سننه وهديه أحوال الناس مع القرآنبّي :المسألة الخامسة

 يَقْرَأُ الَّذِي الْمُؤْمِنِ مَثَلُ))فاحلديث املشهور حديث أبو موسى األشعري الذي فيه ، رهمرهم وعدم تدب  من جهة تدب  بني أحواهلم 

 ((.طَيِّبٌ وَرِحيُهَا طَيِّبٌ، طَعْمُهَا الْأُتْرُجَّةِ، كَمَثَلِ الْقُرْآنَ

عاجم كما تعرفون بالد املسلمني منتشرة فيها األ  ،إما لبعدهو إما لعدم علمه به  ((الْقُرْآنَ يَقْرَأُ لَا الَّذِي الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ)) :والثاين

كن ل ((لَهَا رِيحَ وَلَا طَيِّبٌ، طَعْمُهَا التَّمْرَةِ، كَمَثَلِ)) ؟لسبب خيصه ما وصفه مؤمن ال يقرأ القرآن، يفقهونيف األعراب الذين ال 

 .لكنه طيب ،إميان بدون القرآن مترة، إميان مع القرآن أترجه اإذً ، يف النهاية طيبة بسبب اإلميان

من  ((مُرٌّ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، رِحيُهَا الرَّيْحَانَةِ، كَمَثَلِ الْقُرْآنَ يَقْرَأُ الَّذِي الْمُنَافِقِ وَمَثَلُ))نعم يقرأ  ؟يقرأ القرآن املنافق :نأيت للمنافق

 رِيحَ وَلَا مُرٌّ، طَعْمُهَا الْحَنْظَلَةِ، كَمَثَلِ الْقُرْآنَ يَقْرَأُ لَا الَّذِي الْمُنَافِقِ وَمَثَلُ))، لكن طعمها مر ملا يف داخله ،طيب رحيهااخلارج 

 . ((لَهَا

، مثل األترجةإذا معك إميان وتقرأ القرآن تصبح ، اإلميان يؤثر على قراءتك للقرآن أن :الفائدة العظيمة التي خرجنا بها
ألن كثري ما يتداول هذا احلديث  ؛ملوجود يف القلب مع قراءة القرآنلإلميان ا ترجةإمنا األ، قراءة القرآن ردفاألترجة ليست جمل

 .الحظة حول القراءةامل، اإلميانمالحظة أن القضية حول  بدون

رًا ب اِطِني ا ال  ي ْظه ر  ِلك ل  أ ح ٍد و اْلق ْرآن  بِ ": قال السندي ي ْ ْوهِن ا خ  مي اِن بِالطَّْعِم الطَّي ِب ِلك  اِعِه  الر يِح الطَّي ِب ِفيِه ت ْشِبيه  اإْلِ ي  ْنت ِفع  ِبس م 
اِمعٍ  2"ك ل  أ ح ٍد و ي ْظه ر  مب ح اِسِنِه ِلك ل  س 

. 

الطعم هو ، كثريًا عن طعم اإلميان  نما تسمعو وهذا ك، طعمه طيبو باطنه طيب  ة،كاألترج  الذي يقرأ القرآنن اآلن املؤم
ال يذوق  :ولذلك دائًما يقال ،الطعمب يأيتواإلميان  ،الريحب تأيتفقراءة القرآن ، والريح الذي هو يف اخلارج ،الذي يف الداخل

 .فاإلميان طعم يذوقه اإلنسان ال يظهر لكل أحد، طعم اإلميان إال من فعل كذا وكذا

                                                             
ه   اْلق ْرآن   ت  ع لَّم   م نْ  ف ْضلِ  يِف :  ب ابٌ " )سنن ابن ماجه" 1  .صحيح: قال األلباين( 214/  و ع لَّم 
 السندي، كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه 2
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ليس كل ه اإلميان بالطعم ألن ب  ش   :يعين، "ه كل أحد ويظهر مبحاسنه لكل سامعه بالريح الطيب ينتفع بسماعب  والقرآن ش  "
مه يستطيع أن حيكم كل أحد يش، الشم أسرع، ب إال ملا تذوقه لكن ال يعرف أن طعمه طي، كون يؤكلواحد يرى الشيء ي

 .على طيبه

واحلالوة إمنا هي لإلميان فشبهه بالرحيانة لكونه مل ينتفع بربكة القرآن ومل  ،ألن النفاق كفر الباطن :وطعمها مر": قال املناوي
"يفز حبالوة أجره فلم جياوز الطيب موضع الصوت وهو احللق وال اتصل بالقلب

1. 

 .2((حَنَاجِرَهُمْ يُجَاوِزُ الَ الْقُرْآنَ يَقْرَؤُونَ قَوْمٌ))ولذلك احلديث املشهور 

 المؤمن والمنافق والفارق بينهما اإليمان الذي يزداد بقراءة القرآنمعنى ذلك أن القرآن يقرؤه 
يف إميانك  شكلةم أنه توجدوما تزيد إميانًا معناه  قرآنإذا وجدت نفسك تقرأ ال، انكبد أن يزيد إميفتش يف نفسك القرآن الف

 .للقرآن تكأو يف قراء

ِعيٍد اخْل ْدرِيَّ وروي عن أيب  ْعت  ر س ول  اللَِّه ص لَّى اهلل  ع ل ْيِه و س لَّم  : أنه قال رضي اهلل عنه س  يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ :))قالمسِ 

ث ة ؟ ف  ق ال  : ف  ق ْلت  لِْلو لِيدِ : ق ال  ب ِشريٌ  ((وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ ِء الثَّال   .3"و اْلم ْؤِمن  ي  ْؤِمن  بِهِ اْلم ن اِفق  ك اِفٌر، و اْلف اِجر  ي  ت أ كَّل  ِبِه، ": م ا ه ؤ ال 

 .هؤالء رواة احلديثبشري ووليد 

داخله مايف يقني مع اجملتمع لكن يف  ،فيه شك يف اإلميان ويقرأ القرآن ،كافر من باطنه ال يؤمن  "كافر  :املنافق" .1
 .فهذا املنافق يقرأ القرآن وهو كافر، إميانو 

رد ما لقي شي جم، عمل ، وظيفة ، لغرض دنيوي  "ل بهيتأك   -القرآنوالفاجر يعين صاحب املعاصي والكبائر ويقرأ " .2
 .صل ملصلحة الدنيا يتأكل بهأن يويريد يفعله 

 ".واملؤمن يؤمن به" .3

                                                             
 املناوي، فيض القدير 1
 (.3344.../ {و ِإىل  ع اٍد أ خ اه ْم ه وًدا ق ال  ي ا ق  ْوِم اْعب د وا اللَّه  }: باب ق  ْوِل اهلِل ت  ع اىل  / كتاب أحاديث األنبياء" )صحيح البخاري" 2
 رواه احلاكم يف املستدرك وصححه الذهيب 3
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هذا  :والفاجر، كافر   :املنافق، ن معلوم يزداد إميانًا بقراءة القرآ: املؤمن، مؤمن ومنافق وفاجر  :إذن احلديث يقرأ القرآن ثالثة 
 .يتأكل به

 

ِمْعت ه  ي  ق ول  ": ق ال  أنه ِعيس ى ْبن  ع م ر  النَّْحِوي  ونقل عن  ب  ْلت  ح ىتَّ أ ق ْمت  ِعْند  احلْ س ِن ف س  الٍ : أ ق ْ ث ة  رِج  ا اْلق ْرآن  ث ال  : ق  ر أ  ه ذ 
ه  ِبض اع ًة و ن  ق ل ه  ِمْن ب  ل ٍد ِإىل  ب  ل دٍ  ِإين  و اللَِّه ال  أ ْسِقط  ِمن  : و ض يَّع  ح د ود ه  ي  ق ول  ، ه  ف أ ق ام  ع ل ى ح ر وِفهِ و ر ج ٌل ق  ر أ  ، ف  ر ج ٌل ق  ر أ ه  ف اختَّ ذ 

ْرًفا رًا ِمْن ص اِحِب السَّرِيِر ع ل ى س رِيرِهِ  ،و أ ْخل ى ِمن ْه م  الد ور  ، ك ث َّر  اللَّه  هِبِم  اْلق ب ور  ، اْلق ْرآِن ح  ِمْن ص اِحِب و  ، ف  و اللَِّه هل  ْم أ ش د  ِكب ْ
ِهِ  ْهو ت ه  ، اْلِمْنرب ِ ع ل ى ِمْنرب  أ  ن  ه ار ه  و م ن ع  ش  ل ه  و أ ْظم  ث  ْوا يف ب  ر اثِِنِهْم و ر ك د وا يف حم  ارهِِبِمْ ، و ر ج ٌل ق  ر أ ه  ف أ ْسه ر  ل ي ْ هِبِْم ي  ْنِفي اللَّه  ع نَّا ، ف ج 

ا الدَّْرب  ِمن  اْلق رَّاِء أ ع ز  ِمن  اْلِكرْبِيِت اأْل مْح رِ ، ث  اْلع د وَّ و هِبِْم ي ْسِقين ا اللَّه  اْلغ يْ   .1"و ه ذ 

 .يقصد البصري :"احلسن"

 .ةيصبح له مكانفالناس حوله  علمقل من بلد إىل بلد ويتتفظه وينحي ":ختذه بضاعة ونقله من بلد إىل بلدافرجل قرأه ف"

 .احلروفيعين تشدد يف مسألة  :"ايقول إين واهلل ال أسقط من القرآن حرفً  "

ألهنم يتعاملون مع  ؛يدعوا عليهم أن ميوتوا ويذهبوا وخيلصوا املسلمني من شرهم :!"كثر اهلل هبم القبور وأخلى منهم الدور"
 !وما أكثر هؤالء ،عاملة اليت ال تليقامل ؟القرآن بأي معاملة

 .كربًا مبا حيملوه من القرآن  أشد   ،قصد من امللوك واألمراءيعين ي :"كربًا من صاحب السرير على سريره  فواهلل هلم أشد  "

 .طيب الفصيح هم أشد  كربًا منهيعين اخل :"ومن صاحب املنرب على منربه"

  :ألهنم مجعوا بني مصيبتني ؛يهمه علءل دعايعل  كأنه 

 أهنم ما أخذوا القرآن كما ينبغي  .1
املؤمنني  الناس أهنم هم نشعرو وي  ، عليهم نعليهم ويضيقو  نعلى الناس الكرب ويشددو  نويف نفس الوقت ميارسو  .2

 .ال يتقنون املتقني وكل الناس غريهم

                                                             
 اآلجري، أخالق محلة القرآن 1
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وبسبب ما ، له يعين قام الليله فأسهر ليأقر  "هناره ومنع شهوته أمأظه فأسهر ليله و أورجل قر " :النأيت إىل الصنف الثالث ق
 .القرآن وبالوعود صام ومنع شهوته من يقني مبا هو موجود يف عنده

الدنيا  نوحيبو  بني أن حيفظون نوجيمعو  ،ما جتد هؤالء من أهل الفخر والتعاظم والظهور "فجثوا يف براثينهم وركدوا يف حمارهبم"
 .ما حيبون الدنيا وال يدعون الناس إليها ،ال ليسوا هؤالء ،ويعلقون الناس هبم

 .يعين من صالحهم، "وهبم يسقينا اهلل الغيث ،هبم ينفي اهلل عنا العدو" :يقول عن هؤالء الصنف الثالث يقول

نادرين واهلل  ؟يعين ماذا، !"أعز من الكربيت األمحر اءوهذا الدرب من القر  " :قال ؟أين هم ما عددهم ما كثرهتم :كأننا نسأله
 .املستعان

 .كالم احلسن البصري وهو من كبار التابعني مبين على ما رأى

 

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، )) :هذه الحقيقة قد بينها لنا الرسول صلى اهلل عليه وسلمو 

 .((امِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِيَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَ

 .يعين شباب :نبدأ هبذه الصفة أواًل  :أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ

 .يعين ما عندهم نضج يف تفكريهم :سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ

 .إخل ..يعين حافظني القرآن وحافظني اخلطابة وقال الرسول :يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ

 ..به يصف حذيفة أيًضا ما مر  

يْ ف ة   ع ون  ِمْنه  أ ِلًفا، وال جياوز إمياهن م حناجِ " :ق ال   ع ْن ح ذ  ا ي  ق ام  الِقْدح، ال  ي د  و اٌم ي ِقيم ون ه  ك م   ."ر همل ي  ْقر أ نَّ اْلق ْرآن  أ ق ْ

 .-بتعبرينا–يكون كأنه على املسطرة يعين يف السهم  "يقيمونه كما يقام القدح"
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 .يعين أن القرآن فقط على ألسنتهم ،"وال جياوز إمياهنم حناجرهم ،كما يقام القدح ال يدعون منه ألفا"

 

ر اِهم  ِإىل  ": ق ال  حم  مَّد  ْبن  احلْ س نْيِ  ا ف ِإذ ا ك ان  ع م ر  ْبن  اخْل طَّاِب ق ْد خ اف  ع ل ى ق  ْوٍم ق  ر ء وا اْلق ْرآن  يف ذ ِلك  اْلو ْقِت ِبد  نْ ي ا ف م  الد 
 .!"ظ ن ك  هِبِم  اْلي  ْوم ؟

 

لَّم    ,وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ ,يَتَعَجَّلُونَهُ ,إِنَّهُ يَكُونُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقِيمُونَ الْقِدْحَ)): و ق ْد أ ْخب  ر ن ا النَّيب  ص لَّى اهلل  ع ل ْيِه و س 

 .1((وَلَا يَطْلُبُونَ بِهِ الْآخِرَةَ ,بِهِ عَاجِلَةَ الدُّنْيَايَطْلُبُونَ 

معىن يتعجلونه يف الدنيا إما األجور وإما املكانة االجتماعية وإما الظهور وإما أن يكتب يف السرية الذاتية إين حافظة وإين 
 .ةتكون خفيومثل هذا من األمور اليت تتصل بالعبادات جيب أن ، كذا وإين كذاوإين  جمازة 

 

نِ  ِفيهِ  ِعي اضٌ  اْلق اِضي ق ال    :ت ْأوِيال 

و ةِ  ِسو ى ح ظ   هل  مْ  و ال   ِمْنه   ت  ل ْوا مب ا ي  ْنت ِفع ون   و ال   ق  ل وب  ه مْ  ت  ْفق ه ه   ال   م ْعن اه  : أ ح د مه  ا" ا ِإذْ  و احلْ ْلقِ  و احلْ ْنج ر ةِ  اْلف مِ  ِتال   ت  ْقِطيع   هِبِم 
 . احلْ ر وفِ 

 .يعين كل الذي يستفيدونه من القرآن أهنم يتكلمون به بألسنتهم

و ةٌ  و ال   ع م لٌ  هل  مْ  ي ْصع د   ال   م ْعن اه  : و الثَّاين   .2"ت  ت  ق بَّل   و ال   ِتال 

 .ال تتجاوز حناجرهم يعين ال يصعد إىل اهلل وال يقبل منهم عمل

 

                                                             
 نالبيهقي، شعب اإلميا 1
 السندي، كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه 2
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 الس ور ة   ِإالَّ  م ع ه   م ا و س لَّم   ع ل ْيهِ  اهلل   ص لَّى اللَّهِ  ر س ولِ  أ ْصح ابِ  ِخي ارِ  ِمنْ  الرَّج ل   و ك ان   اأْل مَّةِ  ه ِذهِ  ص ْدر   ك نَّا" :ق ال   ع م ر   اْبنِ  ع نِ 
 ي  ْقر أ ه   ح ىتَّ  اْلق ْرآن   ع ل ْيِهم   خي  فَّف   مَّةِ اأْل   ه ِذهِ  آِخر   و ِإنَّ ، ِبهِ  اْلع م ل   و ر زِق وا ع ل ْيِهمْ  ث ِقياًل  اْلق ْرآن   و ك ان  ، ذ ِلك   ِشْبه   أ وْ  اْلق ْرآنِ  ِمن  

 ."ِبهِ  ي  ْعم ل ون   ف ال   و اأْل ْعج ِمي   الصَّيب  

 

 !.قرأنا أننا نفعلهآخر شيء  ع م اًل؛ ِقر اء ت ه   النَّاس   ف اختَّ ذ  ، بِهِ  لِي  ْعم ل   اْلق ْرآ ن   أ ْنزِل   ِإمنَّ ا: اْلف ض ْيل   قال

ل ه   لِي ِحل وا أ يْ : ليعمل بهن أنزل القرآومعىن إمنا   .يكون هذا إال بالتدبروال  .1"م ت ش اهِبِهِ  ِعْند   و ي ِقف وا،  ح ر ام ه   و حي  ر م وا ح ال 

 

نْ ي ا ع ظ م تِ  ق دْ ": فيقول لنا يصفهم -اهلل رمحه-اآلجري هو ها ا ف ات ه   ِإنْ ، ق  ْلِبهِ  يف  الد  ه  ل   ال   ش ْيءٌ  ِمن ْ  ع ل ى ح زِن  ، أ ْخذ ه   ل ه   حيِ 
هٍ ، و اْلو ِعيدِ  اْلو ْعدِ  ع نِ  ن  ْفس ه   ي  ْزج ر   و ال  ، اْلق ْرآنِ  بِأ د بِ  ي  ت أ دَّب   ال   ف  ْوتِهِ  ل و ع مَّا غ اِفلٌ  ال  ل ى أ وْ  ي  ت ْ  ِإنْ ، احلْ ر وفِ  ِحْفظ   مِهَّت ه  ، ع ل ْيهِ  ي  ت ْ

؛ س اء ه   ح ْرفٍ  يف  أ ْخط أ   ق ص   لِئ الَّ  ذ ِلك  ه مْ  ر تْ ب ت ه   ف  ت  ن ْق ص  ، اْلم ْخل وِقني   ِعْند   ج اه ه   ي  ن ْ ِلك   م ْغم وًما حم ْز ونًا ف  ت  ر اه  ، ِعْند   ق دْ  و م ا، ِبذ 
ن ه   ِفيم ا ض ي َّع ه   ق ه  ، بِهِ  م ْكرت ِثٍ  غ ي ْر  ، ع ْنه   ن  ه ى أ وْ  اْلق ْرآن   ِبهِ  أ م ر   ممَّا اللَّهِ  و ب  نْي   ب  ي ْ ق   أ م ورِهِ  ِمنْ  ك ِثريٍ  يف  أ ْخال   ال   الَِّذين   الْ هَّاِل؛ أ ْخال 

 .اْلق ْرآن   ع ل ْيهِ  أ ْوج ب   مب ا بِاْلع م لِ  ن  ْفس ه   ي ْأخ ذ   ال  ، ي  ْعل م ون  

ر ه   ع ل ْيهِ  د ر س ه   أ وْ ، اْلق ْرآن   د رَّس   ِإذ ا و ةِ  ِعْند   ي  ت  ف كَّر   ال  . ي  ْفه م   م ىت   مِهَّت ه   ل ْيس   ي  ْقط ع ؟ م ىت   مِهَّت ه   غ ي ْ  و ال  ، اْلق ْرآنِ  أ ْمث الِ  ِبض ر وبٍ  الت ال 
ب  ، اْلع ال ِمني   ر ب   ِبس خ طِ  ي  ب ايل  و ال  ، اْلم ْخل وِقني   ِبرِض ا ن  ْفس ه   ي ْأخ ذ  ، و اْلو ِعيدِ  اْلو ْعدِ  ِعْند   ي ِقف   ، الدَّْرسِ  ِبك ثْ ر ةِ  ي  ْعر ف   أ نْ  حيِ 

ِهل ه   م نْ  ث  ن اءِ  ح ْسن   ف  ت  ن ه   ق دْ ، ِعْند ه مْ  لِي ْحظ ى لِْلق ْرآنِ  خ ْتم ه   و ي ْظِهر    ي  تَِّبع  ، الْ ْهلِ  أ ْهلِ  أ ْعم ال   و أ ْعم ال ه  ، اْلب اِطلِ  مب ْدحِ  ي  ْفر ح   ج 
ب   ِفيم ا ه و اه   ر  ، ن  ْفس ه   حتِ   .2"ع ْنه   اْلق ْرآن   ذ ك ر ه   اِلم   م ت ص ف حٍ  غ ي ْ

ويقول  ،الذي حيفظ القرآن ويقرأه وليس له نصيب يف الفهم وحياربك إذا فكرت يف الفهميصف : هو األجري يصفهم لنا وها
 !.خلينا خنلص احلفظ !وقته اآلن ليسلك 

 .عليه نيعيبو س "املخلوقني دلئال ينقص جاهه عن"  .على فوت شيء من الدنيايعين حيزن  "حزن على فوته"

                                                             
 اآلجري، أخالق محلة القرآن 1
 اآلجري، أخالق محلة القرآن 2
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ينزل جاهه عند سلكن إذا أخطأ يف حرف و ، رام الذي يتعداه يف مفهوم اآلياتيهتم للحالل واحل ما !"فتنقص رتبته عندهم"
 .كن يتعدى احلدود واحلرمات ال بأسل ،الناس داملهم أن يكون له منزلة عن. ويهتم يغتم الناس

رجه من خي ما ،ع احلرفييعين خياف من تضي "القرآن أو هنى عنه غري مكرتث بهوما قد ضيعه فيما بينه وبني اهلل مبا أمر به "
 .ا ما أمر وما هني وال يكرتثخياف على منزلته عند الناس ويتعد   ،ما يفعل كذا وكذا ،ما يشكله كما ينبغي ،خمرجه

 !. يفهمليست مهته مىت، هذه مهته (؟مىت خنلص حفظ الزء ؟مىت خنلص حفظ السورة) "مهته مىت يقطع"

 .س كثريًا أو درس كثريًا أو عنده إجازاتيدر   "عرف بكثرة الدرسحيب أن ي  "

 .من أجل أن يظهر عندهم، وهكذا. .أنا أجزت ىتر ، أنا ختمت ىيظهر هلم تر  "ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم"

 .فيخرج ترك التدبر مناذج مثل هذه النماذج، ترك تدبر القرآن ؟ماذاهذا كله من آثار 

 

 ..أن نقول هذه مخس نقاط انتهت اآلن على كل حال بقي علينا

 .هذا ما سيكون نقاشنا إن شاء اهلل غًدا ؟؟ ماهو املسلك احلسن الذي حيصل به حتصيل األجريف أصلك

فالمطلوب منكم قدر ما تستطيعون اليوم تسمعون السورة  ،لكن بكلمة خمتصرة حنن سيكون تطبيقنا على سورة املرسالت
 .(قةنتعامل وماهي الطري ماذا)شاء اهلل سندخل يف هذا الباب  وغًدا إن .وتكررون قراءتها


