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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتنا الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض
األخوات لتفريغها ،ومسحت هلنّ األستاذة بنشرها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودةيف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/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..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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من عناصر الدرس:
مقدمة حول موقفنا من الفنت (أمخدوا ذكركم وأكثروا من ذكر ربكم).
أحسن ما تواجه به الفنت :التمسك بكتاب اهلل ومدارسته ،وأعظم أعظم العبادات اليت يتقرب هبا
العبد إىل اهلل :أن يفهم كالمه وخطابه.
إذا أردت أن تبلغ درجة اإلحسان ،فعليك باإلحسان يف قراءة القرآن
مقدمة فيها مخسة مسائل.1
توضيح اإلميان اإلمجايل والتفصيلي بالقرآن.
هناك عالقة وطيدة بني تدبر القرآن وثبات اإلميان.
أن القرآن يقرؤه املؤمن واملنافق والفارق بينهما اإلميان الذي يزداد بقراءة القرآن ،ونقل أدلة وأقوال
للسلف يف ذلك.

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

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
حنمده سبحانه وتعاىل ونشكره أن يسر لنا االجتماع ،ونسأله أن جيعلنا من املقبولني من أولئك القوم الذين اجتمعوا ال يريدون
إال وجهه ،جيتمعون على كتابه يذكرونه ويعظمونه ويريدون بذلك أن يلقونه وهو راضي عنهم ،نسأل اهلل عز وجل أن حيسن
ودفعا للفنت عنا.
نياتنا ومقاصدنا ،وأن يقبلنا ،وأن يغفر لنا ذنوبنا ،وجيعل مثل هذه اجملالس كفارات لنا ً
فإن يف زمن الفنت ليس للعبد إال أن خيمد ذكره ويكثر من ذكر ربه ،فإن رأي العبد ونظره لألمور يعتمد على معرفته بربه ،فإذا
مشوشا خمي ًفا ،فمثل هذا الزمن وصفه النيب صلى اهلل
اضحا جليًا يصبح
ً
أتى زمن الفنت اختلط على الناس كل شيء ،فما كان و ً
اضحا وأمرنا فيه بأمر واضح(( :الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ)) 1وأما اهلرج فهو ما يعيشه عاملنا اإلسالمي،
عليه وسلم وص ًفا و ً
واهلرج يف تفسري أهل العلم كثرة املقالة –الكالم -مع كثرة القتل ،يقتل املقتول فال يدري فيما قتل ،ويقتل القاتل فال يدري فيما
قتل ،فاألمر كما ترون مهما مسعتم من آراء ،أو فهمتم من فهوم ،يبقى هذا الوضع الذي نعيشه امسه فتنة؛ ألن األمر ليس
بالوضوح الذي يستطيع اإلنسان من ورائه أن حيكم ،إال أننا نعرف شيئًا واحدة :أن األمة تبتلى بعضها ببعض ،هذا الذي
نعرفه.
فإذا عرفنا هذا وعلمنا من كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ((الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ)) وعرفنا من سنة سلفنا الصاحل
كالما كالقاعدة بالنسبة
كابن عمر وغريهم ملا حصل ما حصل بني الصحابة وسئلوا بعد ذلك عن األحوال اليت حصلت قالوا ً

ألهل اإلميان ،هذه القاعدة تقول" :دماء سلَّم اهلل منها أيدينا فلنسلم منها ألسنتنا".

ملخص الكالم :يف الفنت أمخدوا ذكركم ،أمخدوا أراءكم ونظركم وانتقاداتكم وما ترون وما ال ترون ،أمخدوا ذكركم ،وأكثروا من
ذكر ربكم ،وهذا أسلم ما يكون للعبد ،فإنك تسكت وختطيء خري مما أن تتكلم وختطئ ،فإن اجملتهد إذا اجتهد فصمت
خري من جمتهد إذا اجتهد فتكلم  ،فإذا أخطأنا يف السكوت خري من أن خنطئ يف الكالم.

1
ض ِل الْعِبادةِ ِِف ا ْهلْرِج . ) 8877 /
"صحيح مسلم" ( كتاب الفنت وأشراط الساعة  /باب ف ْ
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فإذا اتفقنا على األمر األول أننا يف زمن الفتنة خنمد ذكرنا ،بقي أن نبقى يف وقت الفتنة أن نكثر من ذكر ربنا ،وكثرة ذكر ربنا
هلا صور:
املعلوم املعروف املتفق عليه وهو أذكار الصباح واملساء ،يعين أطراف النهار وأطراف الليل {لعلك ترضى} ،واملعلوم
من األذكار بعد الصلوات واملعلوم من األذكار املطلقة واملقيدة ،هذا نوع.
وهناك نوع عظيم من ذكر اهلل الذي به تطمئن القلوب وهو :مدارسة القرآن.
فاليوم وقت الفتنة علينا أن نستنهض قوانا كلها لدراسة القرآن لتعلم القرآن ،ال تأيت الفتنة تفتنا عن دين اهلل ،إننا ال نسلم
بالكالم يف أي شيء ،إمنا نسلم لو تدارسنا كتاب اهلل.
فنسأل اهلل عز وجل أن يسلمنا من الفنت ويقبضنا إليه غري مفتونني ،فإن ما كنا نقرأه يف التاريخ ونسمعه كحكايات أصبحنا
خصوصا لو مس طرفنا وأخذنا يف
نعيشه ونراه ،وهذا مما يفزع القلب ويشعر اإلنسان أن باطن األرض خري من ظاهرها،
ً
وسط هذا التيار ،وأنتم تعلمون أن يف الزمن املاضي كانت األخبار تأيت من بعيد فيا دوب اإلنسان يسمعها ،اليوم أنت
تعيشها معايشة ورمبا شاركت فيها! ورمبا أعنت على دم مسلم بشق كلمة!!
فلذلك مالنا إال أن نستغيث باهلل عز وجل وندعوه أن يصلح أحوالنا وأحوال املسلمني يف كل مكان ،نسأل اهلل عز وجل مبنه
وكرمه وهو القادر على كل شيء أن يصلح أحوالنا وأحوال املسلمني ،وحيفظ أمننا وأمن املسلمني ،ويرد عنا وعن املسلمني
كيد الكائدين ،وأن حيفظ قلوبنا من الفنت ومن املشاركة فيها.
فإذا أمخدنا ذكرنا بقي علينا أن نذكر ربنا ،وكما اتفقنا ذكر اهلل عز وجل معلوم معروف ومن ذكر اهلل عز وجل الذي تطمئن
به القلوب مدارسة القرآن ،فال يأيت أحد يسفه عليك هذا العمل ،أو يقول لك العامل يف ضجيج وأنت تفتح املصحف وتقرأ
وتقول ما معىن هذه اآلية وما معىن هذه اآلية!
كسر للباب كما وصف النيب
إن أمام عينينا عثمان رضي اهلل عنها ،لقد اجتمع املأل عليه وعزموا على قتله يف فتنة كانت ْ
صلى اهلل عليه وسلم ،اجتمع القوم عليه ثالثة أيام رضي اهلل عنه ال يأكل وال يشرب! يقرأ القرآن ،دخلوا عليه وقتلوه فوقع
دمه الطاهر على كتاب اهلل الذي كان يقرأه!
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فكم جنا القوم بلزومهم كتاب اهلل ،وال أحد يستطيع أن حيتج على أحد أن يف زمن الفتنة علينا بالبعد عن كتاب اهلل ،مىت
سنتمسك بكتاب اهلل إذا ليس يف زمن الفتنة متسكنا؟ فهذا الزمن هذا هو الزمن الذي يزداد متسكنا بكتاب اهلل ،ويزداد
استعدادنا للقاء اهلل ،ويزداد خوفنا من ألسنتنا ،ولسانك عضلة إذا أشغلتها بذكر اهلل نأت وابتعدت عن ذكر غريه.
فأسأل اهلل عز وجل أن يغسل قلوبنا مما فيها من اآلالم ،وميسح عليها وعلى قلوب املسلمني وميألها بالقرآن ،وجيعل القرآن
الكرمي ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا ومهومنا.

أحسن ما تواجه به الفنت :التمسك بكتاب اهلل ،وكتاب اهلل حيتاج منا جهد لفهمه ،فال تظن أنك تفعل ما ال جيب عليك.
إذًا هذا هو الزمن املناسب لدراسة كتاب اهلل
هذا هو الزمن املناسب للتمسك بكتاب اهلل
هذا هو الزمن املناسب أن جنعل كتاب اهلل هو قائدنا
هذا هو الزمن املناسب للعبادة.
وأعظم العبادات اليت يتقرب هبا العبد إىل اهلل :أن يفهم كالمه وخطابه ،فهذا من العبادات العظيمة
وأثر هذه العبادة أن جتمع قلبك يف الصالة
وأثرها أن تشعر باخلشوع
وأثرها أن تستعد للقائه.
فمنبع هذا كله :معرفة كالم اهلل وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،لكن كيف سنتعامل مع كتاب اهلل؟
إذا أردت أن تبلغ درجة اإلحسان ،فعليك باإلحسان في قراءة القرآن ،واإلحسان يف قراءة القرآن وحفظه أمر حيتاج إىل
ختطيط ،فهم ،دقة يف التعامل معه.
سنتدارس طريقة لنصل إىل اإلحسان يف حفظ القرآن ودراسته ،وسنطبق إن شاء اهلل على سورة املرسالت.
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أبدا
خمرتعا ،وال يقصد ً
أمرا ً
جديدا وال ً
أما الطريقة اليت سنتكلم عليها للمدارسة اليت أطلقنا عليها اسم اإلحسان ،ليست ً
بالطريقة أن جنعل هناك طريقة خمالفة ملا كان عليه السلف ،إمنا هذه الطريقة هي حماولة ملتابعة منهج السلف ،فسنجد نفسنا
أوال وثانيًا وثالثًا جمرد ترتيب أفكار ،بعد
يف أثناء النقاش نقول :أوًال :سنفعل كذا ،ثانيًا :سنفعل كذا ،ثالثًا :سنفعل كذا .هذا ً
أوال وثانيًا وثالثًا ،وسيصبح األمر عبارة عن طريقة أنت
ما تفهموا الغرض األساسي والطريقة احلقيقية املقصودة ستسقط عنكم ً
تعايشها طبيعية عليك أن تقوم هبا.

عبادا حمسنني يف عبادة اهلل ،اإلحسان املعروف يف حديث جربيل ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ))  ،كيف
حنن نريد أن نكون ً
أصل ألعبد اهلل كأني أره؟
البد أن أعرف من هو اهلل :أمساؤه ،وصفاته ،أفعاله،كيف يعامل أولياؤه؟ كيف يعامل أعداؤه؟ مباذا وعدنا؟ مباذا خوفنا؟ كيف
عامل من قبلنا؟ الزم تعرف من هو اهلل من أجل أن تعبد اهلل كأنك تراه.
إ ًذا أنت تريد أن تصل إىل درجة اإلحسان ،اإلحسان أمام عينيك ،ولست مثل الهال الذين يعتربون أن درجة اإلحسان
مجيعا ،وعلينا أن نقضي حياتنا لنصل إىل هذه الغاية ،علينا
خاصة بناس معينني ،اإلسالم واإلميان واإلحسان كله مطلوب منا ً
أن تكون غايتنا ومقصدنا وهدفنا الذي نعيش له ومنرر ساعات حياتنا من أجله هو أن نصل أن نعبد اهلل كأننا نراه ،فإذا
عشنا هذا اهلدف بذلنا من أجله الهد ،وكان وراءه الزاء العظيم (احلسىن وزيادة) ،نسأل اهلل من فضله!.
جدا ،كيف تصل أن تعبد
ما هو اهلدف يف اإلحسان يف عبادة اهلل؟ أن تعبد اهلل كأنك تراه ،هذه الملة الطريق إليها واضح ً
اهلل كأنك تراه؟ تعرف من هو اهلل.
هل لك طريق تعرف فيه اهلل غري كتاب اهلل ويتبعه سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ ال .إ ًذا معناه أنين سأمجع قواي كلها على
كتاب اهلل من أجل أن أعرف اهلل ،ملاذا تريدين أن تعرفني اهلل؟ لكي أصل إىل درجة اإلحسان ،ودرجة اإلحسان هؤالء الذين
أحسنوا هلم احلسىن وزيادة ،فهذا الذي نطمع فيه ،أحسن حيسن اهلل إليك ،أحسن تكون لك احلسىن والزيادة.
إ ًذا أنا سأقرأ القرآن قراءة من يريد أن يعرف اهلل ،هذا اهلدف أحتاج فيه إىل تدريب من أجل أن أصله ،فقط تدريب ،ملا
أتدرب ماذا سيحصل؟ سأخرج مبنهج أتعامل به مع القرآن ،وكما اتفقنا يوجد فرق بني مرحلة التدريب وبني مرحلة امتالك
 1متفق عليه.
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جدا من البدعة ،خناف من البدعة .فلما نرتب برنامج ما
املهارة ،فكما أننا نرجوا من اهلل أن نكون من أهل السنة ،خنشى ً
نريد الربنامج يصبح عبارة عن بدعة يف هناية األمر! ويأيت أحد يقول من قال أنه جيب عليك؟! وهذا الكالم صحيح من قال
أنه جيب عليك؟ ملا تكون فاهم املوضوع تعرف ملاذا البد أن تالحظ أمساء اهلل ،أنت تريد أن تعرف اهلل فلما تقرأ القرآن جيب
عليك أن تتعرف على أمسائه وصفاته وأفعاله ،من هم أولياؤه من هم أعداؤه ..إىل آخر ما جيب علينا ونتفق عليه.
قبل أن نبدأ يف الطريقة سنبدأ مبقدمة فيها مخس مسائل ،الظاهر أن هذه اخلمس املسائل ستشغل يومنا كله إن شاء اهلل يف
غدا سنشرح نفس الطريقة.
آخر الوقت فقط أشري ماذا جيب عليكم أن تفعلوا إىل غد ،وبعد ذلك ً

مقدّمة فيها خمسة مسائل:
المسألة األولى :إن اإليمان بالكتب التي أنزلها اهلل عزّ وجلّ ومنها القرآن الكريم أحد أركان اإليمان
الستة.

مبعىن وأنت تعاملني كتاب اهلل سنعود إىل الوراء ونناقش إمياننا الذي هو مبدأ إحساننا ،فال تتعاملي مع القرآن كأنه أي
كتاب ،القرآن هذا له حقوق ،قبل أن تتعاملي معه عليك أن تعتقدي أن معاملتك معه من أحد أركان اإلميان الستة ،يعين
إميانك باهلل يستوجب عليك إميانك أن هذا كالم اهلل ،أن هذا كتاب اهلل ،أن هذا الكتاب له صفات ،علينا دائ ًما أن نراجع
الصفات صفات القرآن.

إذن أول أمر نتفق عليه أن اإلميان بالكتب اليت أنزهلا اهلل عز وجل ومنها القرآن الكرمي أحد أركان اإلميان الستة اليت يطلب منا
اإلميان هبا ،يعين معرفة حقائقها والتصديق هبا ،يعين يكون يف قلبنا مشاعر خمتلفة جتاه كتاب اهلل (جتاه الكتب).
اآلن ننظر لآلية ونرى ماذا جيب علينا أن نفعل جتاه كتاب اهلل عز وجل ،هذه اآلية يف سورة النساء تصف لنا موقفنا من
اإلميان ،واهلل خياطب من؟ قال تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮊ.1
ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﮊ يعين اخلطاب ليس ألهل الكفر إمنا ألهل اإلميان ،نسأل اهلل من فضله أن نكون من أهل اإلميان
هذا اخلطاب لنا ،يقول اهلل فيه ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﮊ آمنوا وانتهى األمر ،ماذا جيب عليكم أن تفعلوا؟ ﮋ ﭾﮊ إذًا
دائما أن نسأل أنفسنا ما مكان القرآن يف
دائما التفتيش عن إمياننا ،حنتاج ً
دائما ماذا؟ زيادة اإلميان ،حنتاج ً
معناه :أننا حنتاج ً

قلوبنا؟ أو ما مكان األمور التالية اليت سنجدها يف اآلية.
عدوا معي ..أمرنا أن نؤمن بأي شيء؟
 .آمِنُوا بِاللَّهِ
 .2ورسوله
 .3وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ
 .4وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ.

فاملطلوب منا نؤمن بالقرآن ونؤمن أن اهلل أنزل كتب سابقة ،إ ًذا ماذا جيب علينا وحنن مؤمنني؟
طلب زيادة اإلميان ،نؤمن باهلل ،بالرسول ،بكتابنا الذي هو القرآن وبالكتب السابقة اليت نزلت على األنبياء السابقني.
إذا اتضح هذا األمر بقي علينا أن نأخذ الوسائل اليت وحنن مؤمنني نزيد هبا إمياننا هبذه األمور اليت ذكرت يف اآلية ،يعين وأنت
مؤمن عليك أن تطلب زيادة اإلميان ،ال أحد يقول لنفسه :ترى هذا الكالم خياطب به غري املؤمن ،يعين أقول لك آ ِمن
بالكتاب ،تقول أنا مؤمن! نقول وأنت مؤمن ختاطب مباذا؟ باألمر باإلميان ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ معناه أننا
يف كل زمن مطلوب منا زيادة اإلميان ،وأن نفتش عن هذا اإلميان يف قلوبنا.
قابل هذا (ننظر للشق الثاين من اآلية) ماذا يقول اهلل عز وجل؟
[ 1النساء]136:
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ﮋ ﮌ ﮍﮊ يعين سيقابل اإلميان ماذا؟ الكفر ،يكفر مباذا؟ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮊ.

إذن حنن أمام أمرين:
ضالال بعيدا.
إما أن يؤمن اإلنسان هبذه املسائل ،وإما أن حيصل الكفر بأحد هذه املسائل ،فإذا حصل الكفر بأحدها ،ضل ً
أنت ماهو املطلوب منك؟ أن تؤمن باهلل ،مالئكته ،كتبه ،رسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره -كما ورد يف احلديث-
إ ًذا هذه أول مسألة جيب أن نتفق عليها ،وأنت مؤمن يطلب منك زيادة اإلميان –أن تزيد إميانك ،-احلمد هلل.
ورد يف حديث جربيل ماهو اإلميان؟ ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَالَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) إ ًذا هذا
مطلب واضح وعلينا أن نبتدئ هبا ،كأننا سنفتش يف نفوسنا :هل أنا مؤمن بالكتاب؟
ما معىن أن أكون مؤمن هبذا الكتاب وبالكتب السابقة؟ هذا هو السؤال ،ما معىن أن أؤمن بالكتاب؟
هذا هو سؤالنا الذي علينا أن نفتش عن اإلجابة عليه ،اإلميان معلوم بأنه مبعىن التصديق ،واإلميان الشرعي يزيد عن التصديق
بأنه تصديق جازم ،تصديق جازم يقيين مبا أتاك من أخبار.
أوال أصدق أن
السؤال :أؤمن بالكتاب ،ماذا يعين؟ تصدقي ما جاء به من أخبار؟ أو تصدقي بأي شيء؟ هي عملية طويلةً ،
شعورا:
اهلل تكلم به ،أصدق أن هذا كالم اهلل ،وأنت تقرئني الكتاب جيب أن يكون قلبك ممتلئ ً
أن اهلل عز وجل خياطبك
اهلل عز وجل حيكي لك قصة موسى
اهلل عز وجل حيكي لك ما حصل مع نوح
اهلل عز وجل حيكي لك ما سيكون ثواب املؤمنني
اهلل عز وجل حيكي لك ما يكون عقاب الكافرين
اهلل عز وجل خياطبك
 1متفق عليه.
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فهذا رأس اإلميان ،رأس اإلميان بالقرآن أن تكون على يقني أنه كالم اهلل الذي ِ
خياطب به عباده.
إمجاال؟
إ ًذا ما معىن أن تكون مؤمن بكتاب اهلل ً
التصديق بأن هذا كالم اهلل الذي ِ
خياطب به عباده ،وتصدقني أن كل قراءة لك يف هذا الكتاب عبادة ،قربة ،فتتعبدين اهلل
بقراءته.
ماذا يعين أن تؤمين بالكتاب؟ حىت لو ما كان الكتاب بني يديك وتقرأيه ،هذا من أركان اإلميان الذي جيب أن يكون مستقر
يف الوجدان ،فما أن تسمعي كلمة القرآن إال ويكون هذا أمام عينيك .أن هذا كالم اهلل الذي خاطب به اخللق ،وأراد به
إصالح اخللق وإيصاهلم إليه ،وتقريب طريقهم من الطريق املستقيم ،هذا الذي يكون يف قلبك ،هذا معىن إميانك ،هذا اإلميان
اجململ ،سيأتينا بعد ذلك الكالم عن اإلميان املفصل.
يعين اإلميان اجململ :تؤمن أن هذا القرآن كالم اهلل املتعبد بتالوته ،فتقرأه وأنت ترى أن هذه عبادة ،أما اإلميان املفصل فهذا
اآلن مطلوب منكم إىل ٍ
غد أن جتمعوا اإلميان املفصل ،سنضع نقطة وأنتم احبثوا عنها.
مثال أنه شفاء ،أنه هدى ،أنه رمحة ،ماهو
مثال :وصف القرآن ً
كل وصف يف القرآن للقرآن هذا من اإلميان املفصل ،يعين ً
املطلوب منك؟ تؤمن أنه هبذه الصورة ،تصدق تصدي ًقا يقينيًا.
فالمطلوب منكم اآلن إلى غد أن تأتوا بوصوفات القرآن ،وصوفات القرآن ليست واحدة أو اثنني أو أربعة ،ما تستطيعونه
من وصوفات تأتون به ،مع الشواهد ،هايت االعتقاد التفصيلي من كتاب اهلل ،ال تبحثي إال يف كتاب اهلل ،كثري من مطالع
السور اليت فيها احلروف املقطعة ستجدين فيها أوصاف للقرآن ،يعين لو تدارسنا أربعة مخسة أوصاف ،وصارت يف قلوبنا
عقيدة ،خري وبركة احلمد هلل ،أسأل اهلل عز وجل أن جيعل القرآن العظيم ح ًقا ربيع قلوبنا ،اللهم آمني.
وأنت تقرئني الوصف الزم تسألني نفسك (هل هذا الذي أعتقده يف القرآن؟).
اإلميان ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﮊ ماذا؟ ﮋ ﭾﮊ مبن؟ كما ورد يف اآلية ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ ما معىن هذه اآلية؟ وأنت مؤمن ما معىن أن تؤمن بالكتاب الذي نزل على رسوله؟
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أما اإليمان اإلجمالي فهنا أصدق يقينًا أن هذا القرآن هو كالم اهلل الذي تكلم به اهلل ،وخاطب به خلقه ،وأتعبد اهلل بتالوة
هذا الكتاب ،أعرف أن هذا الكتاب قراءته عبادة أتقرب هبا إىل اهلل ،هذا اإلميان اإلمجايل.

اإلميان اإلمجايل وراءه إيمان تفصيلي ،اإلميان التفصيلي هذا كلما زادت عالقتك بالقرآن ،وجب عليك اإلميان التفصيلي،
يعين ال يقارن شخص يرتاد مدارس التحفيظ ويرتاد الدروس ويف املدينة ويف مكان العلم ويزيد األمر فيكون يف مكة ،بشخص
يف البادية ،شخص يف البادية نقول له جيب عليك أن تؤمن أن هذا كالم اهلل املتعبد بتالوته ،وأنت تقرأ القرآن وتعرفه ،اإلميان
التفصيلي يلزمك ،فكل وصف يف القرآن وصف اهلل به القرآن عليك أن تؤمن أن هذا وص ًفا حقيقيًا للقرآن.
إذًا ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ إىل أن وصلنا ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮊ هذا مطلوب منك أن تؤمن
أصال للقرآن ستكون خمتلفة،
إميانًا إمجاليًا ومن مث تؤمن إميانًا تفصيليًا ،فلو وقع هذا اإلميان أن اهلل هو الذي يكلمنا نظرتنا ً
فلن تأتينا الرأة بأن نقول هذه السورة صعبة! لن تأتينا الرأة بأن نقول (هذه اآليات خلبطتين!) ،لن تأيت للحفاظ الذين
جلسوا وتركوا بيوهتم من أجل كتاب اهلل لن تأيت الرأة وتقول (أنا أحس أن هذه السورة ما بيين وبينها عالقة!) هذه الكلمات
مصائب!
لكن ملاذا حدثت هذه الكلمات؟ ألن كل هذه املقدمة ليست موجودة ،على طول من الباب إىل احلفظ مباشرة ،ما أمنيتك؟
أصال؟ أو أنك عشت مع القوم مسعتهم يقولون فقلت كما قالوا! ألن هناك خطر عظيم
أحفظ القرآن ،ماهو القرآن يف قلبك ً
ملا يضرب بينهم بسور له باب سينادوهنم ﮋ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮊ كنتم معنا تقرؤون الكتاب وحتفظونه وتفعلون كل
أفعال املؤمنني ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ .

فاملقصود أن قبل ما ندخل يف تفاصيل التعامل مع القرآن (ماهو القرآن يف قلبك؟) وهلذا يشتكي ناس كثريين من أهنم من
بعد رمضان الذي كان فيه تالوة القرآن وكان احلر

واملنافسة على تكرار اخلتمات ،والربامج اليت كانت عن طريق وسائل

طبعا له سبب ،وسببه الرئيسي عقيدتنا في القرآن ضعيفة ،ملا
االتصال يف تكرار اخلتمات ،ماذا حصل؟ كأنه مل يكن! فهذا ً

تسمع القرآن ما تشعر أنه بشرى ،مايف هذه املشاعر ،ماتشعر أنه رحمة ،إمنا هي كلمات نقرأها بدون ما يكون يف الوجدان

[ 1احلديد]14 :
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اعتقاد اجتاهها ،إال أن االعتقاد اإلمجايل احلمد هلل موجود ،حنن نقول كلما زادت عالقتك بالقرآن ،وجب أن يكون االعتقاد
التفصيلي موجود.
انتهينا من املسألة األوىل وهي :أنه جيب علينا أن نؤمن بالقرآن وهو ركن من أركان اإلميان الذي عليه ينبين دينك ،فال
تتجاهل عقيدتك يف القرآن  ،دينك ينبين على هذه العقيدة.

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

تؤمن أن اهلل عز وجل أنزل كتبًا سابقة للقرآن ذكر ما ذكر منها يف الق ِرآن وكثري منها مل يذكر ،تؤمن أن التوراة كانت لليهود،
واإلجنيل كان للنصارى ،وتؤمن أن هناك صحف إلبراهيم .هذا األمر نؤمن به على وجه اإلمجال ونعلم أنه نزل يف القرآن ما

يدل على وجود هذه الكتب ،ونعلم أن الذي بني يديهم ليس هو اإلجنيل املذكور يف القرآن والذي بني يديهم ليس هو
التوراة املذكورة يف القرآن .لكننا نؤمن أن هناك توراة وإجنيل ،وبقي أن نقول :أن التوراة واإلجنيل والكتب السابقة فيها نفس
أصول العقيدة اليت يف ديننا ،ال ميكن أن تكون متناقضة ،وفيها األعمال وإن اختلفت الشرائع ،لكن العبادات مثل الصالة
مثال مسجد
مثل الصيام م ثل احلج هذه كلها عبادات مشرتكة وقد ورد يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب عن ً
اخليف أنه صلى فيه سبعون نبيا ،وأخرب أنه كأنه ينظر إىل موسى صلى اهلل عليه وسلم وهو قد بح صوته من التلبية ،وكان
ينظر إىل يونس ابن متا وعليه جبة محراء ،هذه كل األخبار تدلنا على ماذا؟ على أن حىت العبادات ماهبا؟ مشرتكة ،إمنا
الشرائع هي اليت ختتلف.
إذا اعتقدنا هذا االعتقاد إذًا ما هو القرآن بالنسبة للكتب السابقة؟ حنن نعرتف بالكتب السابقة ،نعلم أن هناك توراة وإجنيل
وكتب ،لكن ماذا يعترب القرآن بالنسبة للكتب السابقة؟
القرآن هو خاتم هذه الكتب والمهيمن عليها ،فإذا أتتك دعوى من هنا أو من هنا ،أو على لسان هذا أو هذا ،أن هذه
كلها كتب مساوية واملطلوب منا أن نسلم هلا ،تعرف ما هي عقيدتك ،ما تأيت حلظة حيصل عندك اختالل يف هذه العقيدة.
ما تصورك جتاه مهيمن عليها؟ مهيمن كلمة غري مصدق ،نقرأ آية املائدة ونرى الفرق بني مصدق ومهيمن:

13

كيف تحفظين سورة المرسالت

اإلحسان في التعامل مع القرآن

قال تعاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ.1
أول وصف للكتاب :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ .
الوصف الثاين :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ يعين الكتب السابقة هذا الكتاب يصدقها  ،أو بالعكس:
الكتب السابقة تصدق هذا الكتاب ،هذا معىن مصدق.
الوصف الثالث :ﮋ ﮉ ﮊ ﮊ يعين القرآن أمني على الكتب املتقدمة قبله ،فما وافقه منها فهو حق ،وما خالفه منها
–يعين يف الكتب السابقة – فهو باطل.
اعرض الكتب السابقة ،القرآن حيكم عليها ،ما وجد يف الكتب السابقة موافق للقرآن فهو حق ،ما وجد يف الكتب السابقة
خمالف للقرآن فهو باطل.
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما" :املهيمن يعين األمني والشاهد واحلاكم على من قبله من الكتب".
أبدا ،هل كل ماهو
إ ًذا ماهي عقيدتك؟ نعتقد أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة ،هل تنكرون أن هناك توراة وإجنيل؟ ال ً
موجود بني يديهم يف التوراة واالجنيل صحيح؟ نقول ال ،ربنا وربكم ،ربنا الذي أنزل القرآن ،هو ربكم الذي أنزل التوراة
حاكما على التوراة واالجنيل ،فالقرآن ليس لنس إمنا لكل من
واإلجنيل ،فربنا الذي أنزل القرآن وحفظه حبفظه جعل القرآن
ً

مهيما عليه ،هذه العقيدة جيب أن تتضح يف قلوبنا،
أسلم هلل ،والتوراة واإلجنيل عبثت به األيدي فأتى القرآن
حاكما عليه ً
ً
تتضح يف أذهاننا ،تتضح لذرارينا ألوالدنا الذين تتخطفهم الفنت يف كل مكان.
هذه املصائب اليت حيملوهنا يف أيديهم وتذهب هبم إىل آخر العامل ،ال تظنوا أن الفحشاء واملنكر من جهة املعاصي هي فقط
طبعا هذه املصيبة عظيمة لكن هناك مصيبة أعظم منها وهي عقيدة هؤالء األبناء ،عقيدة أبناءنا اليت ما حرصنا على
املصبيةً ،

بنائها وحر غرينا على التشكيك فيها ،فأصبح هذا الشخص مذبذب ،ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ،وتكون غاية آمال كل
طبعا
األمهات مستقيمة حتب الدين لكن غاية آماهلا أن حيفظ القرآن ،وحيفظ القرآن مث تراه هو الذي يطعن يف القرآن! وهذا ً

أمر واضح ،ملا تريدين أن تزرعي زرع ومل تطهري األرض ،ومل تسقي هذا الزرع مبا ينبغي من سقيا ،سقيتيه كما اتفق ،ومل تطهر
[ 1املائدة]47:
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حنظال ،أخرج مر الثمار،
األرض ،أتته اآلفات من كل مكان ،فأصبح يف الصورة كأنه زرع ويف احلقيقة خاوي ،ورمبا كان
ً
فنسأل اهلل أن حيفظ ذرارينا ويغفر لنا تقصرينا ،الزم نعرتف بتقصرينا.
يعين حنن جيل بني جيلني ،اليل الذي كان ضعي ًفا يف قدراته املادية قويا يف تعلقه بريه عقيدته قوية كانوا يعرفون أن األرزاق ما
جيال قويًا يف عقيدته،
تأيت إال من الرزاق ،كانت قلوهبم ليست معلقة ال بآخر الشهر وال بالبنوك وال بالصرافات ،فأنشؤوا ً

نشأنا ظننا أن هذه العقيدة أتت كما اتفق -كذا يعين ،-أهنا تورث ،خرج أبناءنا ما فعلنا معهم شيء ،ما بذلنا جهودنا يف

عقيدهتم ،وزاد التفاخر فصار حىت املستقيمني كل قصتهم أن يربزوا ولدهم حافظ ،يربزوا ولدهم مطلق اللحية مقصر الثوب،
تربز بنتها والبسة كذا أو فاعله كذا ..الظاهر! فجمعنا عليهم مصيبتني :ال بنينا عقائدهم ،ودربناهم على أنه أهم شيء (ماذا
يقولون الناس؟) ألبس زي الناس كل زي الناس ،كل شيء الظاهر ،فتدربوا على الرياء ،حىت ملا حيفظون القرآن حتت مائة
ألف وعد (سنزفك ،وسنفعل لك ونفعل لك )..كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن أحثها على فعل أمر شرعي وما يف
دائما بالدنيا ما عاد يفيد فيه
ترغيب باآلخرة ..مث نقول ترى ما يرتغبون باآلخرة! ً
طبعا فالذي يتدرب على أن يرتغب ً
الرتغيب باآلخرة ،فجمعنا عليهم بالءات نسأل اهلل أن يغفر لنا تقصرينا ويصلحهم ويربيهم هو الذي يربينا ويربيهم ،ما لنا إال
الدعاء أن يصلحهم وحيفظهم من هذه البالءات املنتشرة يف كل مكان .اللهم آمني!

المسألة الثالثة :لما أنزله تعالى كان مما أوحاه تعالى لنبيه-صلى اهلل عليه وسلم-وألمته من بعده:
ﮋﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﮊ
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.
نقرأ هذه اآليات بشيء من التفكري واخلطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومنه سيتبني لنا منهج ..ماذا يقول اهلل عز وجل
لنبيه يف موقف الوحي؟

[ 1القيامة]19 – 16 :
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وعودا ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ ,إن علينا :يعين هذا وعد
ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ ألي شي؟ ﮋ ﯼ ﯽ ﮊ مث يعده ً
ِم ْن م ْن؟ من اهلل لنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ .
أيضا يبينه ،البن كثري وللبغوي كالم مجيل يف تفسري هذه اآلية:
مسعنا أن على اهلل وعد أن جيمعه يف قلبه وأنه ً
"هذا ت علِيم ِمن اللَّ ِه عَّز وج َّل لِرسولِِه صلَّى اللَّه علي ِه وسلَّم ِيف كي ِفيَّ ِة ت لق ِيه الْوح ِي ِمن الْمل ِ
ك ،فِإنَّه كان ي ب ِادر إِىل أ ْخ ِذهِ،
ْ
ْ
ْ
ْ ٌ
ويسابِق الْملك ِيف قِراءتِهِ ،فأمره اللَّه عَّز وج َّل إِذا جاءه الْملك بِالْو ْح ِي أ ْن ي ْست ِمع له ،وتكفَّل له
أ ْن ْجيمعه ِيف ص ْد ِرهِ
وأ ْن ي يسره ِألدائِِه على الْو ْج ِه الَّ ِذي ألْقاه إِلْي ِه
وأ ْن ي ب ي نه له وي فسره وي وضحه.

انظر مرة أخرى للكالم وكأننا نفعل ألنفسنا منهج :امللك يقرأ على النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،النيب صلى اهلل عليه وسلم
من حبه يسابق ،ينهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن املسابقة ،ماذا سيكون ماهو املطلوب؟ استمع ،واعلم أن اهلل ييسره
عليك لو كنت مستمع كما ينبغي ،وكما سييسره لك يف احلفظ ،على اهلل أن ماذا؟ أن يبينه ويفسره ويوضحه.
نكمل كالم الشيخ..
"فا ْحلالة ْاألوىل مجْعه ِيف ص ْد ِرهِ ،والثَّانِية تِالوته ،والثَّالِثة ت ْف ِسريه وإِيضاح م ْعناه؛ وِهلذا قال :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ
أي :بِالْقر ِ
آن ،كما قال :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ."1
ْ ْ
هبذه اآلية اتفقنا أن العجلة مذمومة يف التعامل مع القرآن ،يعين من بداية الكالم نتفق أن كل الربامج اليت تطرح حلفظ القرآن
يف مدد قصرية ،تدخل يف هذا النهي.
" مثَّ قال :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁﮊ أ ْيِ :يف ص ْد ِرك ،ﮋ ﰂ ﮊ أ ْي :أ ْن ت ْقرأه ،ﮋ ﰄ ﰅ ﮊ أ ْي :إِذا تاله علْيك الْملك
ِ
است ِم ْع له ،مثَّ اقْ رأْه كما أقْ رأك.
ع ِن اللَّه عَّز وج َّل ،ﮋ ﰆ ﰇ ﮊ أ ْي :ف ْ
[ 1طه]114 :
16

كيف تحفظين سورة المرسالت

اإلحسان في التعامل مع القرآن

هذا معناه أن االستماع شأنه عظيم ،يعين كأنه من األدوات املهمة للحفظ والفهم أنك ماذا تفعل؟ تستمع القرآن ،كما تتلوه
ماذا تفعل؟ تستمع.
ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ أ ْي :ب ْعد ِح ْف ِظ ِه وتِالوتِِه ن ب ي نه لك ون وضحه ،ون ْل ِهمك م ْعناه على ما أرْدنا وشر ْعنا".1
إهلاما من اهلل وعطية يفهم هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم القرآن.
وهكذا أتت السنة ً
إذن ما هو املطلوب منا؟ يعين اهلل يعلم النيب ويبني له املعاين ،وحنن ماذا سنفعل؟ سنسري على نفس الطريقة (ما نتعجل ،نقرأ،
ائدا ،وليس هو املقصود إمنا هذا من املقاصد ،يعين من
خارجا أو ز ً
نستمع ،و ً
أمرا ً
أيضا نبحث عن بيانه) ،يعين هذا ليس ً
املقاصد أن تسمع ،حتفظ ،تفهم .هذه كلها مقصودة ،فال ميكن أن يناقض احلفظ الفهم ،مىت سيناقض احلفظ الفهم؟
ملا يكون عندي عجلة يصري صعب علي أن أحفظ وأفهم ،وقد كان بداية الكالم أن التعامل مع القرآن ممنوع فيه العجلة ،إذًا
إذا أخرجنا عامل العجلة أصبح خطة أن أحفظ وأفهم يسرية واضحة ما فيها أي مشكلة ،ما تصبح يف مشكلة إال إذا دخل
علي عامل العجلة ،وأنت تعبد اهلل طول ما أنت حتفظ وتفهم.
يعين الفهم مقصد ،كما أن حفظ القرآن يف الصدر مقصد ،لكن لو سألنا :أي املقصدين أعظم يف حقنا؟ ما هو رأيكم؟
طبعا؛ ألن الفهم هذا هو الذي سيقودك للعمل ،وسيتبني لنا من خالل األدلة أنه حىت املنافق حيفظ ،فال يغرك احلفظ،
الفهم ً

وأنتم تعلمون أن كثري من املستشرقني قد حفظوا كتاب اهلل ،ومل يدخل كلمة يف فؤادهم ومل ينتفعوا به! إمنا استعملوه ليضربوا به

املسلمني ،فال تظنوا أن احلفظ مقصد إمنا احلفظ وسيلة لبقاء املعاين يف ذهنك ،يعين احلفظ وسيلة لبقاء املفهوم يف ذهنك،
فأصبح املقصد األساسي أن تفهم فتعمل ،واحلفظ البد منه وسيلة.
مثال :ملا تشعر بالضيق وتقرأ ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
يعين ً
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ  2وأنت يف ضيقك يف طريقك أو يف أي مكان ،احلفظ ماذا فعل لك؟ جعلك تردد
خصوصا يف املضائق.
اآليات فينشرح صدرك باملعاين اليت تفهمها ،فأصبح احلفظ وسيلة نافعة ،تنفع اإلنسان
ً

 1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم
[ 2طه]4 – 1 :
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خصوصا الناس الذين تقدم هبم العمر -أن رمبا أشخا
كثري منكم يعلم أو مرت عليه مواقف -
ً

غري حافظني لكتاب اهلل

لكن كانوا يسمعون ،وملا تأيت األزمات والضيق ورمبا حلظة القبض ،تلوا من كتاب اهلل ما أنت تعلم أهنم مل يكونوا حافظني له!
إال أن هذا رزق من عند اهلل عز وجل ملن امتأل قلبه إميانًا وتقوى  ،فنسأل اهلل عز وجل أن ميأل قلوبنا باإلميان والتقوى.
إذًا :املسألة األوىل :اعتقادنا أن يف القرآن والكتب السابقة.
والثانية :أن القرآن مهيمن عليه.
والثالثة :أن اهلل ملا أنزل القرآن أمر رسوله هبذه األومر.

نأيت إىل الرابعة :والرابعة هذه مؤيدة لثالثة وفيها زيادة بيان.
َهمِ مَعَانِيهِ الْمُحْكَمَةِ
عنْهُ ،وَعَنْ تَف ُّ
المسألة الرابعة  :أمر اهلل عِبَادَهُ ِب َتدَبُّرِ القرآن ،ونهاهم عَنِ الْ ِإعْرَاضِ َ
خ ِتلَافَ فِيهِ وَلَا اضْطِرَابَ ،وَلَا تَضَادَّ وَلَا تَعَارُضَ
َوأَلْفَاظِهِ الْ َبلِيغَةِ ،وَأخبر سبحانه وتعالى أَنَّهُ لَا ا ْ

يعين هناهم عن األمور التالية:
هناهم عن اإلعراض عن القرآن
وهناهم عن اإلعراض عن تفهم معانيه.
واآليات كثرية ومشهورة يف ذلك منها قوله تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮊ 1هذه آية النساء أتت يف سياق الكالم عن املنافقني الذين ضعف إمياهنم مث ذهب واضمحل ﮋ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ 2فاهلل يقول هلم ماذا؟ ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﭾ املعىن :أهنم لو تدبروا القرآن الستقر
اإلميان.
إذن علينا أن نفهم أن هناك عالقة وطيدة بين تدبر القرآن وثبات اإليمان.
[ 1النساء]72 :
[ 2النساء]138 :
17

كيف تحفظين سورة المرسالت

اإلحسان في التعامل مع القرآن

كل اآليات اليت فيها خطاب بالعتاب على مسألة التدبر أتت إما للمنافقني إما للكافرين ،والسبب أن أهل الكفر وأهل
النفاق هم الذين ال يتدبرون ،وعدم تدبرهم سبب يف عدم إمياهنم أو سبب يف ضعف إمياهنم.
فإذا شخصنا حالة اجملتمع اليوم الذي ميوج يف الفنت ،سنجد الوصف الالئق بكل احلالة اليت نعيشها كلمة واحدة ضعف
اإليمان .السبب :اإلعراض عن القرآن.
عموما -بلغت حد مل
لكننا لو رأينا يف الواقع أن مدارس التحفيظ يف العامل اإلسالمي -يف اململكة خاصة والعامل اإلسالمي ً

تبلغه يف كل القرون اليت مضت ،يعين أعداد اخللوات واملعلمني واملعلمات واملدارس واملنشآت ما بلغتها يف أربعة عشر قرن
سابقة! هذا على مستوى العامل اإلسالمي ،طيب هذا أمر حمري ،هذا العدد العايل مع ضعف اإلميان الظاهر! السبب عدم
التدبر ،العجلة ،حتول القرآن للتأكل! وسيأتينا نصو تبني هذا األمر.
وصف اهلل عز وجل أن القرآن ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ وهذا كله يدلنا
على أي شيء؟ يدلنا على وجوب التدبر والتدبر هو الذي يأيت باإلميان ،وامسعي جندب رضي اهلل عنه كيف يصف حاله
وهم غلمان حزاورة -يعين مل يبلغوا بعد.-
عن جْند ٍ
ب-رضي اهلل عنه -قال" :كنَّا على ع ْه ِد النَِّيب صلَّى اللَّه علْي ِه وسلَّم ِغلْمانًا حزا ِورةً ،ت علَّ ْمنا ِْ
اإلميان ق ْبل أ ْن ن ت علَّم
ْ
اْلق ْرآن ،مثَّ ت علَّ ْمنا اْلق ْرآن ف ْازد ْدنا بِِه إِميانًا" .
املعىن :أن اإلميان اإلمجايل موجود يف قلوهبم ،مث أتت آيات القرآن تزيد هذا اإلميان اإلمجايل.
يعين قبل أن يكون هدفنا أن حنفظهم القرآن
علينا أن نصب يف قلوهبم اإلميان
علينا أن نعلمهم عن اهلل وكمال صفاته
علينا أن يكون ذكر حكمة اهلل رمحة اهلل لطف اهلل عطاء اهلل رزق اهلل ،يكون متكرر يف اليوم والليلة ،ينشأ يفتح
عينيه وهو يسمع هذا الكالم
[ 1فصلت]42 :
 2التفسري من سنن سعيد بن منصور
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علينا أن تكون املالئكة العظام أحد األمور املهمة اليت يتكرر الكالم عنها وعن عالقتنا هبا ،ما أمنيتك؟ أن أكون
من أولئك القوم الذين تتلقاهم املالئكة وتقول هلم ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا.
أين أبناءنا وهذا الكالم؟ أين متنيهم؟ أين عالقتهم باملالئكة؟ أين عالقة أبناءنا بالرسل العظام؟ وكل يوم نتباكى أننا ال جند
قدوات! وأوالدنا ملا ما استفدنا مما خلقهم اهلل به؛ ألن األبناء حيتاجون قدوات ،ليس شرط أن تكون مشخصة أمامهم،
عندهم من اخليال ما يسمح هلم بأن يؤمنوا بالغيب .فتقول هلم ابراهيم عليه السالم وهذه مواقفه وهذه شجاعته وفعل كذا،
وكان مع النمرود كذا وفعل كذا ،وقف كذا وقال كذا لقومه ،وفكر وتنزل معهم وقال هلم هذا الذي فعل بل هذا ،إبراهيم
عليه السالم ومواقفه العظيمة وهو إمام املوحدين أين هو؟! ملا غاب إبراهيم عليه السالم عن اآلباء واألمهات احتل بدل عنه
يف نفوس أبنائنا هذه الشخصيات التافهة اليت هي عبارة عن حرب على اإلسالم ،وهي عبارة عن جمرد كرتون أو جمرد أشياء
خيالية بعيدة ليست مشخصة أمامهم.
فال تظن أن القدوات شرط أن تكون أمامك ،إن من اعتنق الشيوعية يف الزمن اندفنت يف الشيوعية ،إمنا جعل (ستالني
ولينني) أمام عينيه وقرأ عن تارخيهم ومتثلهم وسار وراءهم وهم غري موجودين كأشخا ! فإذن أين إمياننا باملالئكة؟ أين
إمياننا بالكتب بالرسل؟ أين هو حىت نبثه يف نفوس أبنائنا مث حنفظهم القرآن "تعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن" ،فلما أنا
األم أو األب أتدبر القرآن وأفهم ،أعرف ماهي املقاصد ما هي األركان اليت جيب أن أبنيها يف أبنائي مث إذا حصل هذا ،يأيت
القرآن وقت احلفظ يزيد هذه األمور املبنية بناءًا وثباتا ،وحيصل من األبناء التدبر فيزيد البناء الذي ابتدأت به.
إذا تدبروا القرآن سيكون القرآن سبب يف إيصاهلم إىل املطالب العالية واملواهب الغالية ،ويكون القرآن مبني هلم الطريق املوصلة
إىل اهلل وإىل جنته ،سيعرفون الطريق ،ما يفسد عليهم طريقهم ،وال تتخطفهم الفنت ،سيعرفون الطريق املوصلة إىل اهلل وإىل
جنته ومكمالهتا ومفسداهتا ،والطريق املوصلة للعذاب وبأي شيء حتذر ،لو تدبروا القرآن سيعرفون رهبم بأمسائه وصفاته
وإحسانه إىل خلقه ،لو تدبروا القرآن لشوقهم القرآن إىل الثواب الزيل ،ولرهبهم من العقاب الوبيل.
واهلل عز وجل وصف من قام حبقه مساه ﮋ ﯴ ﯵﮊ أي أولوا العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم له كل علم
ومطلوب ،فدل هذا أنه حبسب لب اإلنسان وعقله حيصل له التذكر واالنتفاع هبذا الكتاب.
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المسألة الخامسة :بيّن صلى اهلل عليه وسلم في سننه وهديه أحوال الناس مع القرآن.

بني أحواهلم من جهة تدبرهم وعدم تدبرهم ،فاحلديث املشهور حديث أبو موسى األشعري الذي فيه ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ
الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ ،طَعْمُهَا طَيِّبٌ ،وَرِحيُهَا طَيِّبٌ)).
والثاين(( :وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ)) إما لعدم علمه به وإما لبعده ،كما تعرفون بالد املسلمني منتشرة فيها األعاجم
يف األعراب الذين ال يفقهون ،مؤمن ال يقرأ القرآن لسبب خيصه ما وصفه؟ ((كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ،طَعْمُهَا طَيِّبٌ ،وَلَا رِيحَ لَهَا)) لكن
يف النهاية طيبة بسبب اإلميان ،إ ًذا إميان مع القرآن أترجه ،إميان بدون القرآن مترة ،لكنه طيب.
نأيت للمنافق :يقرأ القرآن املنافق؟ نعم يقرأ ((وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ،رِحيُهَا طَيِّبٌ ،وَطَعْمُهَا مُرٌّ)) من
اخلارج رحيها طيب ،لكن طعمها مر ملا يف داخله(( ،وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ،طَعْمُهَا مُرٌّ ،وَلَا رِيحَ
لَهَا)) .
الفائدة العظيمة التي خرجنا بها :أن اإلميان يؤثر على قراءتك للقرآن ،إذا معك إميان وتقرأ القرآن تصبح مثل األترجة،
فاألترجة ليست جملرد قراءة القرآن ،إمنا األترجة لإلميان املوجود يف القلب مع قراءة القرآن؛ ألن كثري ما يتداول هذا احلديث
بدون مالحظة أن القضية حول اإلميان ،املالحظة حول القراءة.
اعهِ
ب ي ْنت ِفع بِسم ِ
ب لِكوِهنا خي را ب ِ
اإلمي ِ
يح الطَّي ِ
ان بِالطَّ ْع ِم الطَّي ِ
قال السندي" :فِ ِيه ت ْشبِيه ِْ
اطنِيا ال يظْهر لِكل أح ٍد والْق ْرآن بِالر ِ
ْ ًْ
ِ 2
كل أح ٍد ويظْهر ِمبح ِ
ام ٍع" .
اسنِ ِه لِكل س
كثريا عن طعم اإلميان ،الطعم هو
اآلن املؤمن الذي يقرأ القرآن كاألترجة ،باطنه طيب وطعمه طيب ،وهذا كما تسمعون ً
دائما يقال :ال يذوق
الذي يف الداخل ،والريح الذي هو يف اخلارج ،فقراءة القرآن تأيت بالريح ،واإلميان يأيت بالطعم ،ولذلك ً

طعم اإلميان إال من فعل كذا وكذا ،فاإلميان طعم يذوقه اإلنسان ال يظهر لكل أحد.
1
ض ِل م ْن ت علَّم الْقْرآن وعلَّمه  )214 /قال األلباين :صحيح.
اب ِ :يف ف ْ
"سنن ابن ماجه" (ب ٌ
 2السندي ،كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه
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"والقرآن شبه بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر مبحاسنه لكل سامع" ،يعين :شبه اإلميان بالطعم ألن ليس كل
واحد يرى الشيء يكون يؤكل ،لكن ال يعرف أن طعمه طيب إال ملا تذوقه  ،الشم أسرع ،كل أحد يشمه يستطيع أن حيكم
على طيبه.
قال املناوي" :وطعمها مر :ألن النفاق كفر الباطن ،واحلالوة إمنا هي لإلميان فشبهه بالرحيانة لكونه مل ينتفع بربكة القرآن ومل
يفز حبالوة أجره فلم جياوز الطيب موضع الصوت وهو احللق وال اتصل بالقلب".1
ولذلك احلديث املشهور ((قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ الَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ)).2
معنى ذلك أن القرآن يقرؤه المؤمن والمنافق والفارق بينهما اإليمان الذي يزداد بقراءة القرآن
ففتش يف نفسك القرآن البد أن يزيد إميانك ،إذا وجدت نفسك تقرأ القرآن وما تزيد إميانًا معناه أنه توجد مشكلة يف إميانك
أو يف قراءتك للقرآن.
وروي عن أيب سعِ ٍ
ي رضي اهلل عنه أنه قالِ :مس ْعت رسول اللَّ ِه صلَّى اهلل علْي ِه وسلَّم قال((:يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ
يد ْ
اخل ْد ِر َّ
يد :ما هؤال ِء الثَّالثة؟ ف قال" :الْمنافِق كافِر ،والْف ِ
وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ)) قال ب ِشري :ف ق ْلت لِْلولِ ِ
اجر ي تأ َّكل بِِه ،والْم ْؤِمن ي ْؤِمن بِهِ".3
ٌ
ٌ
بشري ووليد هؤالء رواة احلديث.
" .1املنافق :كافر" كافر من باطنه ال يؤمن ،فيه شك يف اإلميان ويقرأ القرآن ،مع اجملتمع لكن يف داخله مايف يقني
وإميان ،فهذا املنافق يقرأ القرآن وهو كافر.
" .2والفاجر يعين صاحب املعاصي والكبائر ويقرأ القرآن -يتأكل به" لغرض دنيوي  ،وظيفة  ،عمل  ،جمرد ما لقي شي
يفعله ويريد أن يصل ملصلحة الدنيا يتأكل به.
" .3واملؤمن يؤمن به".

 1املناوي ،فيض القدير
2
ِ
ٍ
ِ
اعبدوا اللَّه}.)3344 /...
ودا قال يا ق ْوم ْ
"صحيح البخاري" (كتاب أحاديث األنبياء /باب ق ْوِل اهلل ت عاىل { :وإِىل عاد أخاه ْم ه ً
 3رواه احلاكم يف املستدرك وصححه الذهيب
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إذن احلديث يقرأ القرآن ثالثة :مؤمن ومنافق وفاجر  ،املؤمن :معلوم يزداد إميانًا بقراءة القرآن  ،املنافق :كافر  ،والفاجر :هذا
يتأكل به.

ِ
احلس ِن فس ِم ْعته ي قول :ق رأ هذا الْق ْرآن ثالثة ِرج ٍال:
َّح ِوي أنه قال" :أ ْق ب لْت ح َّىت أق ْمت ِعْند ْ
ونقل عن عيسى بْن عمر الن ْ
ف رج ٌل ق رأه ف َّاختذه بِضاعةً ون قله ِم ْن ب ل ٍد إِىل ب ل ٍد ،ورج ٌل ق رأه فأقام على حروفِ ِه ،وضيَّع حدوده ي قول :إِين واللَّ ِه ال أ ْس ِقط ِمن
الس ِري ِر على س ِري ِرهِ ،وِمن ص ِ
آن حرفًا ،كثَّر اللَّه هبِِم الْقبور ،وأخلى ِمْن هم الدور ،ف واللَّ ِه هلم أشد كِب را ِمن ص ِ
ِ
اح ِ
اح ِ
ب
ب َّ
ْ
ْ
ًْ ْ
ْ
الْق ْر ْ
الْ ِمْن ِرب على ِمْن ِربهِ ،ورج ٌل ق رأه فأ ْسهر لْي له وأظْمأ ن هاره ومنع ش ْهوته ،فجث ْوا ِيف ب راثِنِ ِه ْم وركدوا ِيف حما ِرِهبِ ْم ،هبِِ ْم ي ْن ِفي اللَّه عنَّا
الْعد َّو وهبِِم يس ِقينا اللَّه الْغيث ،وهذا الدَّرب ِمن الْقَّر ِاء أعز ِمن الْ ِك ِرب ِ
يت ْاأل ْمح ِر".1
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
"احلسن" :يقصد البصري.
"فرجل قرأه فاختذه بضاعة ونقله من بلد إىل بلد" :حيفظه وينتقل من بلد إىل بلد ويتعلم الناس حوله فيصبح له مكانة.
" يقول إين واهلل ال أسقط من القرآن حرفًا" :يعين تشدد يف مسألة احلروف.
"كثر اهلل هبم القبور وأخلى منهم الدور!" :يدعوا عليهم أن ميوتوا ويذهبوا وخيلصوا املسلمني من شرهم؛ ألهنم يتعاملون مع
القرآن بأي معاملة؟ املعاملة اليت ال تليق ،وما أكثر هؤالء!
كربا مبا حيملوه من القرآن.
كربا من صاحب السرير على سريره" :يعين يقصد من امللوك واألمراء ،أشد ً
"فواهلل هلم أشد ً
كربا منه.
"ومن صاحب املنرب على منربه" :يعين اخلطيب الفصيح هم أشد ً
كأنه يعلل دعاءه عليهم؛ ألهنم مجعوا بني مصيبتني:
 .1أهنم ما أخذوا القرآن كما ينبغي
 .2ويف نفس الوقت ميارسون على الناس الكرب ويشددون عليهم ويضيقون عليهم ،ويشعرون الناس أهنم هم املؤمنني
املتقني وكل الناس غريهم ال يتقنون.
 1اآلجري ،أخالق محلة القرآن
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نأيت إىل الصنف الثالث قال" :ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ هناره ومنع شهوته" قرأه فأسهر ليله يعين قام الليل ،وبسبب ما
عنده من يقني مبا هو موجود يف القرآن وبالوعود صام ومنع شهوته.
"فجثوا يف براثينهم وركدوا يف حمارهبم" ما جتد هؤالء من أهل الفخر والتعاظم والظهور ،وجيمعون بني أن حيفظون وحيبون الدنيا
ويعلقون الناس هبم ،ال ليسوا هؤالء ،ما حيبون الدنيا وال يدعون الناس إليها.
يقول عن هؤالء الصنف الثالث يقول" :هبم ينفي اهلل عنا العدو ،وهبم يسقينا اهلل الغيث" ،يعين من صالحهم.
كأننا نسأله :أين هم ما عددهم ما كثرهتم؟ قال" :وهذا الدرب من القراء أعز من الكربيت األمحر!" ،يعين ماذا؟ نادرين واهلل
املستعان.
كالم احلسن البصري وهو من كبار التابعني مبين على ما رأى.

وهذه الحقيقة قد بينها لنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم(( :يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ ،سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ،
يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ ،يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ،يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)).
أوال :يعين شباب.
أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ :نبدأ هبذه الصفة ً
سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ :يعين ما عندهم نضج يف تفكريهم.
يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ :يعين حافظني القرآن وحافظني اخلطابة وقال الرسول..إخل .
أيضا ما مر به..
يصف حذيفة ً
الق ْدح ،ال يدعون ِمْنه ألًِفا ،وال جياوز إمياهنم ِ
عن حذي فة قال" :لي ْقرأ َّن الْقرآن أ ْق وام ي ِقيمونه كما ي قام ِ
حناجرهم".
ٌ
ْ ْ
ْ
"يقيمونه كما يقام القدح" يعين يف السهم يكون كأنه على املسطرة –بتعبرينا.-
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"كما يقام القدح ال يدعون منه ألفا ،وال جياوز إمياهنم حناجرهم" ،يعين أن القرآن فقط على ألسنتهم.

اب ق ْد خاف على ق وٍم ق رءوا الْقرآن ِيف ذلِك اْلوْق ِ
اخلطَّ ِ
احلس ْ ِ
ت بِدر ِاهم إِىل الدنْيا فما
ني" :فِإذا كان عمر بْن ْ
قال حم َّمد بْن ْ
ْ
ْ
ظنك هبِِم الْي ْوم؟!".

وق ْد أ ْخب رنا النَِّيب صلَّى اهلل علْي ِه وسلَّم (( :إِنَّهُ يَكُونُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقِيمُونَ الْقِدْحَ ,يَتَعَجَّلُونَهُ ,وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ,
يَطْلُبُونَ بِهِ عَاجِلَةَ الدُّنْيَا ,وَلَا يَطْلُبُونَ بِهِ الْآخِرَةَ)).1
معىن يتعجلونه يف الدنيا إما األجور وإما املكانة االجتماعية وإما الظهور وإما أن يكتب يف السرية الذاتية إين حافظة وإين
جمازة وإين كذا وإين كذا ،ومثل هذا من األمور اليت تتصل بالعبادات جيب أن تكون خفية.

ِ ِ
اض فِ ِيه تأْ ِويال ِن:
قال اْلقاضي عي ٌ
احللْ ِق إِ ْذ هبِِما ت ْق ِطيع
احلْنجرةِ و ْ
"أحدمها :م ْعناه ال ت ْفقهه ق لوب ه ْم وال ي ْنت ِفعون ِمبا ت ل ْوا ِمْنه وال هل ْم حظ ِسوى تِالوةِ الْف ِم و ْ
احلر ِ
وف.
ْ
يعين كل الذي يستفيدونه من القرآن أهنم يتكلمون به بألسنتهم.
والث ِ
صعد هل ْم عم ٌل وال تِالوةٌ وال ت ت قبَّل".2
َّاين :م ْعناه ال ي ْ
ال تتجاوز حناجرهم يعين ال يصعد إىل اهلل وال يقبل منهم عمل.

 1البيهقي ،شعب اإلميان
 2السندي ،كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه
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ع ِن اب ِن عمر قال" :كنَّا ص ْدر ه ِذهِ ْاأل َّم ِة وكان َّ ِ ِ
اب رس ِ
صح ِ
ول اللَّ ِه صلَّى اهلل علْي ِه وسلَّم ما معه إَِّال السورة
الرجل م ْن خيا ِر أ ْ
ْ
آن أو ِشبه ذلِك ،وكان اْلقرآن ث ِق ًيال علي ِهم ورِزقوا اْلعمل بِِه ،وإِ َّن ِ
ِ
ِ
آخر ه ِذهِ ْاأل َّم ِة خيفَّف علْي ِهم اْلق ْرآن ح َّىت ي ْقرأه
من اْلق ْر ْ ْ
ْ ْ
ْ
الصِيب و ْاأل ْعج ِمي فال ي ْعملون بِِه".
َّ

قال الْفضْيل :إَِّمنا أنْ ِزل الْق ْرآن لِي ْعمل بِهِ ،ف َّاختذ النَّاس قِراءته عم ًال؛ آخر شيء نفعله أننا قرأنا!.
ومعىن إمنا أنزل القرآن ليعمل به :أ ْي لِي ِحلوا حالله وحيرموا حرامه  ،وي ِقفوا ِعْند متشاهبِِهِ" .1وال يكون هذا إال بالتدبر.

ها هو اآلجري-رمحه اهلل -يصفهم لنا فيقول" :ق ْد عظم ِ
ت الدنْيا ِيف ق ْلبِ ِه ،إِ ْن فاته ِمْن ها ش ْيءٌ ال ِحيل له أ ْخذه ،ح ِزن على
احلر ِ
آن ،وال ي زجر ن ْفسه ع ِن الْوع ِد والْو ِع ِ
ب الْقر ِ
ف وتِِه ال ي تأ َّدب بِأد ِ
وف ،إِ ْن
يد ،الهٍ غافِ ٌل ع َّما ي ْت لو أ ْو ي ْت لى علْيهِِ ،مهَّته ِح ْفظ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
وما بِذلِك ،وما ق ْد
أ ْخطأ ِيف ح ْرف ساءه ذلك؛ لئ َّال ي ْن قص جاهه عْند الْم ْخلوقني ،ف ت ْن قص رتْ بته عْنده ْم ،ف ت راه ْحمزونًا م ْغم ً
ْرت ٍ
ضيَّ عه فِيما ب ْي نه وب ْني اللَّ ِه ِممَّا أمر بِِه الْق ْرآن أ ْو ن هى عْنه ،غْي ر مك ِ
ث بِهِ ،أ ْخالقه ِيف كثِ ٍري ِم ْن أموِرهِ أ ْخالق ا ْل َّه ِال؛ الَّ ِذين ال
ي ْعلمون ،ال يأْخذ ن ْفسه بِالْعم ِل ِمبا أ ْوجب علْي ِه الْق ْرآن.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب أمث ِال الْقر ِ
آن ،وال
إِذا د َّرس الْق ْرآن ،أ ْو درسه علْيه غْي ره مهَّته مىت ي ْقطع؟ لْيس مهَّته مىت ي ْفهم .ال ي ت ف َّكر عْند التالوة بِضر ٍ ْ
ْ
ي ِقف ِعْند الْوع ِد والْو ِع ِ
يد ،يأْخذ ن ْفسه بِ ِرضا الْم ْخلوقِني ،وال ي ب ِايل بِسخ ِط رب الْعال ِمنيِ ،حيب أ ْن ي ْعرف بِكثْ رِة الد َّْر ِس،
ْ
آن لِيحظى ِعْندهم ،ق ْد ف ت نه حسن ث ن ِاء من ج ِهله ي ْفرح ِمب ْد ِح الْب ِ
ِ ِ
اط ِل ،وأ ْعماله أ ْعمال أ ْه ِل ا ْل ْه ِل ،ي تَّبِع
ويظْ ِهر خْتمه ل ْلق ْر ْ
ْ
ْ
ْ
هواه فِيما ِحتب ن ْفسه ،غْي ر متصف ٍح لِما ذكره الْق ْرآن عْنه".2
وها هو األجري يصفهم لنا :يصف الذي حيفظ القرآن ويقرأه وليس له نصيب يف الفهم وحياربك إذا فكرت يف الفهم ،ويقول
لك ليس وقته اآلن! خلينا خنلص احلفظ!.
"حزن على فوته" يعين حيزن على فوت شيء من الدنيا" .لئال ينقص جاهه عند املخلوقني" سيعيبون عليه.
 1اآلجري ،أخالق محلة القرآن
 2اآلجري ،أخالق محلة القرآن
26

كيف تحفظين سورة المرسالت

اإلحسان في التعامل مع القرآن

"فتنقص رتبته عندهم"! ما يهتم للحالل واحلرام الذي يتعداه يف مفهوم اآليات ،لكن إذا أخطأ يف حرف وسينزل جاهه عند
الناس يغتم ويهتم .املهم أن يكون له منزلة عند الناس ،لكن يتعدى احلدود واحلرمات ال بأس.
"وما قد ضيعه فيما بينه وبني اهلل مبا أمر به القرآن أو هنى عنه غري مكرتث به" يعين خياف من تضييع احلرف ،ما خيرجه من
خمرجه ،ما يشكله كما ينبغي ،ما يفعل كذا وكذا ،خياف على منزلته عند الناس ويتعدا ما أمر وما هني وال يكرتث.
"مهته مىت يقطع" (مىت خنلص حفظ السورة؟ مىت خنلص حفظ الزء؟) هذه مهته ،ليست مهته مىت يفهم!.
كثريا أو عنده إجازات.
كثريا أو درس ً
"حيب أن يعرف بكثرة الدرس" يدرس ً
"ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم" يظهر هلم ترى أنا ختمت ،ترى أنا أجزت ..وهكذا ،من أجل أن يظهر عندهم.
هذا كله من آثار ماذا؟ ترك تدبر القرآن ،فيخرج ترك التدبر مناذج مثل هذه النماذج.

على كل حال بقي علينا أن نقول هذه مخس نقاط انتهت اآلن..
غدا.
كيف أصل؟ ماهو املسلك احلسن الذي حيصل به حتصيل األجر؟ هذا ما سيكون نقاشنا إن شاء اهلل ً
لكن بكلمة خمتصرة حنن سيكون تطبيقنا على سورة املرسالت ،فالمطلوب منكم قدر ما تستطيعون اليوم تسمعون السورة
وغدا إن شاء اهلل سندخل يف هذا الباب (ماذا نتعامل وماهي الطريقة).
وتكررون قراءتهاً .
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