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قـبـل الـبـدء

* يقول اهلل تعاىل يف حمكم قرآنه :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ ().

* قال النبي × لعبد اهلل بن مسعود

عيل ،فقال عبد اهلل
« :اقرأ َّ

 :أقر ُأ

َ
َ
وعليك ُأنزل؟ قال النبي
عليك
إىل هذه ِ
اآلية :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

أتيت
 :نعم ،فقرأت عليه سورة النساء حتى ُ

فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»().
ﮒ ﮊ() ،قال :حسبك اآلن،
ُّ
ِ
للعبد يف ِ
ِ
ِ
ِ
الفكر عىل
القرآن ومج ِع
ومعاد ِه من تدبر
معاش ِه
أنفع
* فليس يش ٌء ُ
معاين آياتِ ِه؛ فال ُ
تزال معانيه تنهض العبد إىل ربه بالوعد اجلميل ،وحتذره وختوفه
بوعيده من العذاب الوبيل ،وهتديه يف ظلم اآلراء واملذاهب إىل سواء السبيل،

وتصده عن اقتحام طرق البدع واألضاليل ،وتبرصه بحدود احلالل واحلرام،

وتوقفه عليها؛ لئال يتعداها فيقع يف العناء الطويل ،وتناديه كلام فرتت عزماته:
 ص.29 :

 النساء.41 :

 رواه الشيخان ،وهذا نص البخاري (.)1925/4



هكذا عاشوا مع القرآن

َ
َ
َ
َ
َ
الرحيل().
والرحيل
اللحاق،
فاللحاق
وفاتك الدليل،
الركب،
تقد َم
ُ

ُ
* ّ
حيصل بمعانيه ال بأنغامه ،وبمن
إن تأثري القرآن يف نفوس املؤمنني إنام

يتلوه من العاملني به ال بمن جُي ِّوده من املحرتفني له ،ولقد زلزل املؤمنون بالقرآن
ِ
هَ
عقولم،
حقائ ُقه
نفوسهم ،وفتحوا به الدنيا يوم فتحت
َ
األرض يوم زلزلت معانيه َ
ِ
أخالقهم ورغباتهِ م ،وهبذا فقط وال
وسيطروا به عىل العامل يوم سيطرت مبادئُه عىل
يشء سواه ُيعيد املسلمون التاريخ إىل سريته األوىل().

* إن كان سحر أسلوب القرآن ومجال معانيه؛ يحُ دث مثل هذا التّأثري يف

نفوس علام َء ال َي ُمت َ
ُّون إىل العرب وال إىل املسلمني بصلة؛ فكيف تكون قوة احلامسة

التي تستهوي عرب احلجاز وهم الذين نزلت اآليات بلغتهم اجلميلة؟!

ُ
انفعاالت هائلة مباغتة،
نفوس ُه ُم
وتتملك
لقد كانوا ال يسمعون القرآن إال
ٌ
َ

فيظلون يف مكاهنم وكأهنم قد ُس ِّمروا فيه ،أهذه اآليات اخلارقة تأيت من حممد ×

ذلك األمي الذي مل ينل ح ًظا من املعرفة؟ كال ،إن هذا القرآن ليستحيل أن يصدر
عن حممد × ،وأنه ال مناص من االعرتاف بأن اهلل العيل القدير هو الذي أمىل تلك
اآليات البينات!

 مدارج السالكني /ابن القيم (.)486 – 485/1

 هكذا علمتني احلياة /مصطفى السباعي ،ص.267



بين يدي الكتاب

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف خلق اهلل أمجعني ،وبعد:

فالقرآن الكريم كالم اهلل الذي أنزله عىل خاتم رسله حممد × ،وقد أنزله
بِ ِلس ِ
العرب فكان ِذك ًْرا وت رْ ِ
ِ
َشي ًفا هلم ،يقول تعاىل :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ
ان
َ

()
ِ
مر األزمان،
ﯜ ﮊ  ،وجعله ُم ْعج ًزا يف البيان ليدوم إعجازه فال ينقطع عىل ِّ

يقول تعاىل :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﮊ().

وقد تكفل اهلل تعاىل بحفظه ،فقال :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ()،
ِ
فال يستطيع أحدٌ أن ُيبدِّ له أو َيزيد فيه أو َينقص منه ،وقد جا َء يف
احلديث عندَ
مسل ٍمَ :و َأن َْز ْل ُت َع َل ْي َك ِكتَا ًبا الَ َي ْغ ِس ُل ُه المَْا ُءَ ،ت ْق َر ُؤ ُه ن َِائماً َو َي ْق َظ َ
ان().
 الزخرف.44 :

 البقرة.24-23 :
 احلجر.9 :

 صحيح مسلم (.)158/8
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سا للفهم واال ِّدكار ،قال تعاىل :ﮋﮞ ﮟ ﮠ
وجعله سبحانه وتعاىل ُم َي رَّ ً

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ() ،ثم أمرنا بتدبره فقال تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ() ،ومجع اهلل سبحانه وتعاىل فيه أحكام كل
يشء ،قال تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﮊ().

ب رسول اهلل × ،وتابعهم عىل ذلك السلف الصالح من
ولذا اعتنى به َص ْح ُ

وتدبرا وفهماً وعمالً ،ومع ضعف األمة يف عصورها
هذه األمة؛ تالوة وحف ًظا
ً
املتأخرة تراجع االهتامم بالقرآن الكريم ،حتى صار األمر عند غالب املسلمني إىل

حفظه وجتويده وتالوته بال تدبر مع التقصري يف العمل به .وقد أنزل اهلل القرآن وأمرنا

بتدبره ،وتكفل لنا بحفظه ،فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره ،قال احلسن« :نزل القرآن
ليتَدَ بر ويعمل به؛ ِ
فاختذوا تالوته عمال ،فليس يشء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده
ُ َّ َ ُ
وأقرب إىل نجاته من تدبر القرآن ،وإطالة التأمل ،ومجع الفكر عىل معاين آياته»().
ِ
ومجع
القلب إىل معانيه،
«حتديق نَاظِ ِر
والتأمل والتدبر كام قال ابن القيم :
ُ
ُ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
الوتِ ِه بال فه ٍم وال تد ُّب ٍر،
الفكر عىل تدَ ُّب ِره و َت َع ُّقله ،وهو املقصو ُد بإنزاله ،ال جمر َد ت َ

قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ()،
 القمر.17 :
 ص.29 :

 النحل.89 :

 مدارج السالكني (.)451/1
 ص.29 :
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وقال تعاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ() ،وقال تعاىل:
ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ() ،وقال تعاىل :ﮋ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ()»().

وهذا كتاب مجعت فيه قصصا ومواقف لتدبر النبي × للقرآن ،وكذلك تدبر

من بعده من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه األمة.
كام أوردت فيه قصصا لتأثر بعض املعارصين بالقرآن ،وتدبرهم له.

وجعلت بني يدي ذلك مدخال حتدثت فيه عن معنى تدبر القرآن ،وأمهيته،

وأسباب حتصيله.

وذيلت الكتاب بملحق أوردت فيه أقواال ملشاهري عن القرآن الكريم.

سائلة اهلل تعاىل أن يتقبل هذا الكتاب ،وأن ينفع به

واهلل املستعان ،وعليه التكالن ،واحلمد هلل رب العاملني.
د .أسامء بنت راشد الرويشد

املرشفة العامة عىل مؤسسة آسية لالستشارات والتدريب
وموقع آسية اإللكرتوين

للتواصل asma@asyeh.com :
 حممد.24 :

 املؤمنون.68 :
 الزخرف.3 :

 مدارج السالكني (.)451/1



املـدخـل
ُ
الوصول إلى تدبر
طريق ُ
القرآن الكريم
11
11

معنى التدبر

العروس :يف الكت ِ
ِ
األمر لغ ًة؛ أيَ :ن َظ َر يف عواقبه() ،وقال يف ِ
َاب
تاج
تَدَ َّب َر
َ
ال َع ِز ِيز :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮊ() َأي َأمل َي َت َف َّهموا ما ُخوطِ ُبوا به يف ال ُقرآن؟ وكذلك
قوله تعاىل :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮊ()َ ،أي َأ َف َ
ال َي َت َفك َُّرون ف َيعتبرِ وا ،فالتَّد ُّبر هو
ال َّت َفكُّر وال َّت َف ُّهم().

فيكون معنى تدبر القرآن :هو التفكر والتأمل يف كالم اهلل ألجل فهمه ،وإدراك

معانيه وحكمه ،واملراد منه .

 أساس البالغة (ج  - 1ص .)129
 املؤمنون.68 :
 حممد.24 :

 تاج العروس (.)2814/1

13

الق ْرآ ِن َع ِن َّ
َح ِد ْي ُث ُ
الت َدبُّر

وص َف ٍ
ٍ
عالمات ِ
ات؛ تصف حقيقة تدبر القرآن
ذكر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز
الكريم وتوضحها بجالء ،يقول اهلل تعاىل ِآم ًرا عبا َد ُه بتدبر القرآن ،وناه ًيا هلم
عن اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه املحكمة وألفاظه البليغة :ﮋ ﭻ ﭼ
ﭽﮊ ()() .ويقول ابن القيم يف النوع الرابع من أنواع هجر القرآن :هجر تدبره

وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه() .ويف هذا يقول تعاىل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ () ،قال ابن كثري :وترك تد ُّب ِر ِه و َت َف ُّه ِم ِه ِم ْن
ِ ِ ()
وروى ابن كثري عن ابن مسعود يف قوله تعاىل :ﮋ ﭴ ﭵ
ُه ْج َرانه َ ،
حق
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ () ،قال :والذي نفيس بيده؛ إن َّ

 النساء.82 :

 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري (.)364/2
 الفوائد /ابن القيم (.)82/1
 الفرقان.30 :

 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري (.(108/6
 البقرة.121 :
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تالوتِ ِه أن يحُ ِ َّل حالله ،ويحُ َ ِّر َم حرامه ،ويقرأه كام أنزله اهلل() .ويقول تعاىل :ﮋ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ
خ ِ
ﭶ ﭷ ﮊ ()َ ،فهم بِ ِ
ِ
الكافر الذي ُذك َِّر بآيات ربه فاستمر عىل حاله،
الف
ُ ْ
أصم أعمى ،قال جماهدٌ  :قوله :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ():
كأن مل يسمعها َّ
ٍ
رجل
مل يسمعوا ،ومل يبرصوا ،ومل يفقهوا شي ًئا ،وقال احلسن البرصي :كم ِمن
يقرؤها خَ ِ
وي ُّر عليها أصم أعمى!().

وانظر قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ() ،فقد وصفهم
اهلل تعاىل بسيل الدمع عند البكاء ،ورقة القلب عند سامع القرآن() ،إهنم إذا سمعوا
ما أنزل إىل الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم ،والنت قلوهبم ،وفاضت

تعبريا عن التأثر العميق العنيف باحلق الذي سمعوه ،والذي ال
أعينهم بالدمع
ً
جيدون له يف أول األمر ِك َفا ًء من التعبري إال الدمع الغزير ،وهي حالة معروفة يف
ُ
القول؛ فيفيض الدمع
النفس البرشية حني يبلغ هبا التأثر درج ًة أعىل من أن َي ِف َي هبا
ليؤدي ما ال يؤديه القول ،وليطلق الشحنة احلبيسة من التأثر العميق العنيف ،ثم

هم ال يكتفون هبذا الفيض من الدمع ،وال يقفون موقفا سلب ًيا من احلق الذي
 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري (.)403/1
 األنفال.2 :

 الفرقان.73 :

 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري (.)131/6
 املائدة.83 :

 تفسري اخلازن (.)324/2
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تأثروا به هذا التأثر عند سامع القرآن ،والشعور باحلق الذي حيمله ،واإلحساس

بام له من سلطان ،إهنم ال يقفون موقف املتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي
حيا،
أمره مع هذا احلق! إنام هم يتقدمون ليتخذوا من هذا احلق موق ًفا إجياب ًّيا رص ً
موقف ال َق ُب ِ
ول هلذا احلق ،واإليامن به ،واإلذعان لسلطانه ،وإعالن هذا اإليامن
َ
وهذا اإلذعان يف هلجة قوية عميقة رصحية().

ويقول تعاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﮊ() ،قال ابن القيم

يف الصواعق املرسلة :ذ َّم اهلل املحرفني لكتابه

واألميني الذين ال يعلمون منه إال جمرد التالوة؛ وهي األماين() ،وعن قتادة قال:
إنام هم ُ
او ْر ِد ُّي :والثالث ...يعني :إال
أمثال البهائم ،ال يعلمون شي ًئا() ،وقال ا َمل َ
غري َفه ٍم؛ َقا َله ال َفراء ِ
والك َس ِائ ُّي().
تالو ًة من ِ ْ
ُ َّ ُ
قال ابن كثري

 :وقوله :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ () ،أي هذه صفة األبرار ،عند سامع كالم اجلبار،
املهيمن العزيز الغفارَ ،لمِا يفهمون منه من الوعد والوعيد ،والتخويف والتهديد،
تقشعر منه جلودهم من اخلشية واخلوف ،ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﮊ َلمِا َيرجون و ُيؤ ِّملون من رمحته ولطفه ،فهم خمالفون لغريهم من الكفار

 يف ظالل القرآن (.)416/2
 البقرة.78 :

 الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة /ابن القيم (.)1049/3
 تفسري الطربي (.)260/2

املاوردي (.)65/1
 النكت والعيون/
ّ
 الزمر.23 :
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ٍ
وجوه  ...عددها ابن كثري
من
ِ
الرمحن :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ () ،بأدب وخشية ،ورجاء وحمبة ،وفهم وعلم،
آيات
حتى قال :الثاين :أهنم إذا تليت عليهم ُ

كام قال :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﮊ() ،وقال تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ() ،أي :مل يكونوا عند سامعها متشاغلني الهني عنها ،بل
مصغني إليها ،فامهني بصريين بمعانيها؛ فلهذا إنام يعملون هبا ،ويسجدون عندها

عن بصرية ال عن جهل ومتابعة لغريهم().

َ
قال :إن هذا
القرآن قد قرأه عبيدٌ

وعن التابعي اجلليل احلسن البرصي
ٌ
وصبيان ال ِع ْل َم هلم بتأويله ،ومل يتأولوا األمر من أوله ،قال اهلل عز وجل :ﮋ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ() ،وما تد ُّب ُر آياته إال اتباعه ،واهلل يعلم ،أ َما واهلل
َ
القرآن ك َّله
قرأت
ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول :قد
ُ
ٍ
عمل،
فام ُأسقط منه حر ًفا ،وقد واهلل أسقطه كله ،ما تَرى القرآن له يف ُخ ُل ٍق وال
س واحد ،واهلل ما هؤالء بال ُق ِ
حتى إن أحدهم ليقول :إين ألقرأ السورة يف َن َف ٍ
راء

ِ
ِ
ِ
تقول َ
كانت القرا ُء ُ
الناس
أكثر اهلل يف
الو َر َع ِة ،متى
حلكامء وال َ
مثل هذا؟ ال َ
وال ا ُ

مثل هؤالء().
 مريم.58 :

 األنفال.2 :

 الفرقان.73 :

 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري (.)94/7
 ص.29 :

 أخالق محلة القرآن لآلجري (.)39/1
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ٍ
ِ
عالمات تَدُ ُّل
التدبر؛ ِعدَّ ُة
فتحص َل من استعراض بعض حديث القرآن عن
َّ
عىل حصولِ ِه؛ منها:
اجتامع القلب والفكر عند قراءته.
.1
ُ
فيض العني من خشية اهلل.
ُ .2

 .3زياد ُة اخلشوع.

 .4السجو ُد تعظيماً هلل.

 .5زياد ُة اإليامن؛ مع الفرح واالستبشار به.

ِ
القلب خو ًفا من اهلل تعاىل.
َ .6و َج ُل

فمن وجد واحدً ا من هذه الصفات أو أكثر قد وصل إىل حال التدبر والتفكر

أي من هذه الصفات فنسأل اهلل أالَّ حيرمه من لذة تدبر
بحسبه ،أما من مل حيصل له ٌّ

القرآن الكريم.
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السنَّ ِة َّ
الش ِر َ
َّ
يف ِة
الت َدبُّ ُر ِفي ُّ
كنوز التدبر العميل؛ ابتداء من ِ
ِ
سيد
يف السنة الرشيفة ما ال يحُ ىص كثر ًة من
ً
ِ
ِ
ومرورا بصحابته الربرة ،وانتهاء بالسلف الصالح من
احلق ×،
اخللق
وحبيب ِّ
ً

صفحا عن اآلثار التي سيتم رسدها يف ثنايا
التابعني وتابعيهم بإحسان ،وسنرضب
ً
ِ
ِ
ِ
بالتكرار ،فمن ذلك ما َر َوى حذيف ُة
اإلمالل
لالختصار ،وعدم
الكتاب إيثارا

ات َل ْي َل ٍة؛ َفا ْف َتت ََح ا ْل َب َق َر َة َف ُق ْل ُت َي ْرك َُع ِعنْدَ المِْائ َِةُ ،ث َّم َم ىَض
َق َالَ :ص َّل ْي ُت َم َع النَّبِ ِّى × َذ َ
َف ُق ْل ُتُ :ي َصليِّ بهِ َا فيِ َر ْك َع ٍة؛ َف َم ىَضَ ،ف ُق ْل ُتَ :ي ْرك َُع بهِ َاُ ،ث َّم ا ْف َتت ََح الن َِّسا َء َف َق َر َأ َهاُ ،ث َّم
ٍ ِ
يح س َّب َحَ ،وإِ َذا مر بِس َؤ ٍ
ا ْف َتت ََح َآل ِع ْم َر َ
ال
ان َف َق َر َأ َهاَ ،ي ْق َر ُأ ُمترَ َ ِّسالً ،إِ َذا َم َّر بِآ َية ف َ
َ َّ ُ
يها ت َْسبِ ٌ َ
َس َأ َلَ ،وإِ َذا َم َّر بِ َت َع ُّو ٍذ َت َع َّو َذُ ،ث َّم َرك ََع...إىل آخر احلديث() ،وتأ َّم ْل َ
قول حذيفة
َ « :ي ْق َر ُأ ُمترَ َ ِّسالً» ُم ْستَحْضرِ ً ا برك َة وقتِ ِه × وكيف قرأ هذه الطوال مرتسالً؛
ب!.
وأعج ْ
َ
ٍ
عمرو
وعن عبد اهلل بن

يف أقل من ثالث().

قال ،قال رسول اهلل × :ال يفقه من قرأ القرآن

 صحيح مسلم (.)186/2

 صحيح أيب داود (.)262/1
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وقد قام النبي × ليل ًة ٍ
أصبح وهي :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
بآية ُي َر ِّد ُد َها حتى
َ

يركع ،وهبا يسجدُ  ،وهبا يدعو،
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ () ،هبا
ُ

َ
أصبحت!
زلت تقر ُأ هذه اآلية حتى
 :يا
َ
رسول اهللِ؛ ما َ

ذر
فلام
َ
أصبح قال له أبو ٍّ
القرآن ُك َّل ُه ،لو َ
َ
بعضنا
تركع هبا ،وتسجد هبا ،وتدعو هبا ،وقد َع َّل َم َك اهللُ
فعل هذا ُ
ُ
سألت ريب عز وجل الشفاع َة ألمتي فأعطانيها ،وهي نائل ٌة
لوجدنا عليه ،قال :إين
ُ

إن شاء اهلل من ال يرشك باهلل شي ًئا().

 املائدة.118 :

 صحيح البخاري ،صفة الصالة (.)121/1
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فضل التدبر وأهميته

الزركيش يف الربهانُ :تك َْر ُه
التدبر هو مفتاح الفهم لكالم اهلل ،يقول اإلمام
ُّ
ِ
القرآن بال ٍ
تدبر ،وعليه حمل حديث عبد اهلل بن عمرو :ال َي ْف َق ُه َم ْن قرأ القرآن
ِق َرا َء ُة
ِ
ٍ
يف َ ِ
إحكَا ِم
ألفاظه وت َْر ِك ال َّت َف ُّه ِم َلمِ َعانِ ِيه()َ ،و َها ُه َو النَّبِ ُّي ×
أقل م ْن ثالثَ ...ذ َّم ُه ْم بِ ْ
ي ِ
َاس ِم َن ِق َب ِل ا َمل رْ ِ
َ
او ْز
ش ِقَ ،يقرؤون
َي ِص ُ
رج ن ٌ
ف أ ْف َرا ًدا َي ُذ ُّم ُه ْم َف َي ُق ُو ُل :خَي ُ
القرآن ال جُ َ
ِ
تَر ِاقيهم يمر ُق َ ِ
ِ ِ ()
أعلم -
الس ْه ُم م َن َّ
ون م َن الدِّ ْي ِن َكماَ َي ْم ُر ُق َّ
ْ َُْ
َ
الرم َّية  ...يعني  -واهللُ ُ
ِ
يتفقهون به حتى َي ِص َل إىل قلوهبمَّ ،
َ
القلب ،فإذا مل َي ِص ْل
راجع إىل
الفهم
ألن
أهنم ال
ٌ
َ
ِ
ِ
القلب مل ُص ْل فيه َف ْهم عىل ٍ
واحلروف
األصوات
ف عندَ محَ ِ ِّل
إىل
حال ،وإنام َي ِق ُ
ِ يحَْ
ٌ

ُ
يفهم ومن ال يفهم().
فقط ،وهو الذي
يشرتك فيه من ُ
بن مسع ٍ
ِ
َّ
أن َر ُجال َق َال َل ُه :إِنيِّ ألَ ْق َر ُأ المُْ َف َّص َل ىِف َر ْك َع ٍة،
ود
و َث َب َت َع ْن َعبد اهللِ ِ َ ْ ُ
ي ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
الش ْع ِر؟! إِ َّن َأ ْق َوا ًما َي ْق َر ُء َ
َف َق َال َع ْبدُ اهللَِ :ه ًّذا ك ََه ِّذ ِّ
او ُز ت ََر ِاق َي ُه ْمَ ،و َل ِك ْن
آن الَ جُ َ
 الربهان يف علوم القرآن  )455/1( -فصل ىف كراهة قراءة القرآن بال تدبر.
 صحيح البخاري ( ،)2748/6وقوله« :تراقيهم» مجع َت ْر ُق َو ٍة ،وهي َع ْظ ٌم بنيَ َن ْق َر ِة ال َّن ْح ِر
والعاتِ ِق ،وا ُمل َر ُاد أهنا ال َت ِص ُل إىل قلوهبم وال يتأثرون هبا.
َ
 كتاب االعتصام للشاطبي (.)464/1
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إِ َذا َو َق َع ىِف ا ْل َق ْل ِ
ب َف َر َس َخ فِ ِيه َن َف َع().
و َأ ْخرج اآلجري فيِ «حمَ َ َل ِة ال ُقر ِ
آن» عن ابن مسعود قال :ال تنثروه نثر الدَّ ْق ِل،
ُ ِّ ُّ
َ َ
ْ
ِ
وال تهَ ُ َّذ ْو ُه َه َّذ ِّ
القلوب ،وال َي ُك ْن َه ُّم َأ َح ِدك ُْم
وح ِّركُوا به
َ
الش ْع ِر ،ق ُفوا عندَ عجائبهَ ،
ِ
ُ
يستحب
للتدبر ولغريه ،قالوا:
مستحب
والرتتيل
آخر السورة () .قال العلامء:
ُّ
ٌ
ُ
ِ
ُ
التوقري واالحرتا ِم،
أقرب إىل
يفهم معناه؛ ألن ذلك
الرتتيل لألعجمي الذي ال
ُ
ُ

تأثريا يف القلب().
وأشدُّ ً

ِ
ِ
ِ
ِ
بالتدبر
القرآن
قراءة
للقلب ِم ْن
أنفع
 :ال يش َء ُ

ويقول اإلمام ابن القيم
ِ
َ
َ
ُ
والرضا
والتوكل
واخلوف والرجا َء واإلناب َة
والشوق
يورث :املحب َة
والتفكر؛ فإنه
َ
َ
ِ
ِ
القلب وكام ُله ،وكذلك
األحوال التي هبا حيا ُة
وسائر
رب،
والتفويض
َ
َ
والشكر والص َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
القلب وهالكُه ،فلو
املذمومة؛ والتي هبا فسا ُد
واألفعال
الصفات
َي ْز ُج ُر عن مجي ِع
ِ
ِ
ِ
بالتدبر الشتغلوا هبا عن كل ما سواها ،فإذا قرأ ُه
القرآن
قراءة
الناس ما يف
َعلم
ُ
ِ
بتفكر حتى مر ٍ
ٍ
شفاء قلبِ ِه؛ فليكررها ولو مائة مرة ،فقراء ُة
حمتاج إليها يف
بآية هو
ٌ
َّ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
كاملة ِ
بغري ٍ
ٍ
ِ
للقلب
أنفع
ختمة
قراءة
بتفكر وتفه ٍم خري من
آية
وهو ُ
تدبر وت َف ُّه ٍمَ ،
ِ
ِ
ِ
حالوة القرآن  ...فقراءة القرآن بالتفكر هي
اإليامن و َذ ْو ِق
حصول
وأدعى إىل
ُ
ِ
صالح القلب ().
أصل

وإن قارئ القرآن ل ُي َحدِّ ُ
ث ر َّب ُه تعاىل ويناجيه؛ َف ْل َي ِع ما يناجي به..

 رواه البخاري ومسلم ،وهذا لفظ مسلم يف إحدى رواياته (.)204/2
 اإلتقان يف علوم القرآن (.)282/1

 التبيان يف آداب محلة القرآن (.)91/1

 زاد املعاد (.)323/1
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وتأمل قوله تعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ():
فقاس سبحانه من حمَ َّ َله كتابه ِ
ويتدبر ُه ويعمل به ويدعو إليه؛ ثم خالف
ليؤم َن به
َ ْ ُ َُ
َ
ب ،فقرأه به ِ
بغري ٍ
ذلك؛ ومل يحَْ ِم ْل ُه إال عىل َظ ْه ِر َق ْل ٍ
تدبر وال َت َف ُّه ٍم وال اتبا ٍع له وال
ٍ
ٍ
أسفار ال يدري ما فيها ،وح ُّظه
وعمل بموجبه؛ كحامر عىل ظهره َز ِام َل ُة
حتكي ٍم له
منها مح ُل َها عىل ظهره ليس إال ،فحظه من كتاب اهلل كحظ هذا احلامر من الكتب
كان قد رُضب لليهود؛ فهو ُم َتن ِ
التي عىل ظهره ،فهذا ُ
وإن َ
املثل ْ
َاو ٌل من حيث املعنى
القرآن َ
َ
َ
حق رعايته().
فرتك
َلمِ ْن حمَ َ َل
العمل به ،ومل يؤ ِّد ح َّق ُه ومل َي ْر َع ُه َّ

 اجلمعة.5 :

 األمثال يف القرآن /البن القيم (ص .)27
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التدبر والتالوة

ولتتبني أمهية تالوة القرآن حق التالوة ؛ تأمل قول ابن القيم يف مفتاح دار
التالوة يف ِ
ِ
هذه املواض ِع هي
السعادة بعد أن ذكر بعض اآليات ،ثم قال :فحقيق ُة

ِ
ِ
سمى
التِّالو ُة ا ُملطلق ُة التام ُة ،وهي تالو ُة اللفظ واملعنى ،فتالو ُة اللفظ جز ٌء من ُم َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
فالن ،و َت َل ْو ُت َأ َث َر ُه
االتباع ،يقالُ :ات ُْل َأ َث َر
اللفظ إنام هي
املطلقة ،وحقيق ُة
التالوة
ُ
و َق َف ْو ُت ُه و َق َص ْص ُت ُه بمعنى :تَبِ ْع ُت َخ ْل َف ُه ...وهذه التالو ُة وسيل ٌة وطريق ُة ،واملقصو ُد
التالو ُة احلقيقي ُة ،وهي تالو ُة املعنى واتبا ُع ُه تصدي ًقا ِ
وائتامرا بأمره ،وانتهاء
بخرب ِه،
ً
بنهيه ،وائتام ًما به ،حيثام قادك انقدت معه ،فتالو ُة القرآن تتناول تالوة لفظه ومعناه،
وتالوة املعنى أرشف من جمرد تالوة اللفظ ،وأهلها هم أهل القرآن الذين هلم الثناء
يف الدنيا واآلخرة ،فإهنم أهل تالوة ومتابعة ح ًقا().

 مفتاح دار السعادة (.)42/1
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الفرق بين التدبر والتفسير
هناك من يفهم التدبر للقرآن الكريم عىل أنه تفسري له فحسب ،بينام التدبر هو

ثمرة فهم القرآن وتفسريه ،والذي ينبغي عىل أهل التدبر والتأمل يف كالم اهلل ,أن
ِ
كتاب اهللِ
ِ
ِ
بأقوال ِ
َ
ليكون تدبرهم وفهمهم ُمت َِّس ًقا متا ًما
تفسري
أهل العل ِم يف
َي ْست َِعينُوا
مع مراد اهلل من كالمه!.

فأما التفسري والتأويل فهو من اختصاص أهل العلم ،قال شيخ اإلسالم ابن
ِ
آن بِمجر ِد الر ْأ ِي َفحرامَ ...فمن َق َال فيِ ا ْل ُقر ِ
ِ
آن بِ َر ْأ ِي ِه َف َقدْ
َ ْ
ْ
ََ ٌ
تيميةَ :ف َأ َّما َت ْفس ُري ا ْل ُق ْر ُ َ َّ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
اب المَْ ْعنَى فيِ َن ْف ِ
س األَ ْم ِر
َت َك َّل َ
ف َما ال ع ْل َم َل ُه بِهَ ،و َس َل َك َغ رْ َي َما ُأم َر بِهَ ،ف َل ْو َأ َّن ُه َأ َص َ
َان َقدْ َأ ْخ َط َأ؛ ألَ َّنه ي ْأ ِ
َّاس َعلىَ َج ْه ٍل َف ُه َو فيِ
ت األَ ْم ُر ِم ْن َبابِ ِه ،ك ََم ْن َحك ََم َبينْ َ الن ِ
َلك َ
ُ لمَْ َ
اب فيِ َن ْف ِ
س األَ ْمرَ ،ل ِك ْن َيك ُ
ف ُج ْر ًما مِم َّ ْن َأ ْخ َط َأ،
ُون َأ َخ َّ
الص َو َ
الن َِّار؛ َوإِ ْن َوا َف َق ُحك ُْم ُه َّ
َو َاللهَُّ َأ ْع َل ُم().

أما التدبر؛ فيقول اهلل تبارك وتعاىل عنه يف حمكم كتابه :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ
ظ ،يتذكر فيعترب بام فيه من ِ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ() ،أي  :فهل من مع َتبرِ ٍ مت َِّع ٍ
العبرَ ِ
ُ
ُ
ُْ ُ

 جمموع الفتاوى (.)370/13
 القمر.17 :

29

هكذا عاشوا مع القرآن

والذكْر() ،قال البِ َق ِ
ِ
اع ُّي :وهي إشار ٌة إىل ارتفا ِع ُع ْذ ِر َم ْن َت َع َّل َق باستِ ْص َع ِ
ِّ
األمور
اب
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
س
عىل زواج ِره وتنبيهاته ومواعظه ،و َيدَّ عي بعد ذلك استغالقه؛ فقيل له :إنه ُم َي رَّ ٌ

قريب ا َملرام ،وهذا فيام حيصل عند التنبيه والتذكري ملا عنده؛ بكون االستجابة بإذن
ُ
ِ
اهلل تعاىل ،وورا َء َ
ب
ذلك من ا ُمل ْش ِك ِل وا ُملت ََشابِ ِه ما ال
ُ
وح ْس ُ
يتوقف عليه ما ذكرهَ ،
والعمل بِمحك َِم ِه ،ثم يفتح اهلل تعاىل َفهم ِ
ُ
ذلك عىل
اإليامن بجميعه،
املؤمنني
عمو ِم
َ
ُ
ُ ُ ْ
ْ َ
َم ْن شرَ َّ َف ُه بِ ِه وأعىل َد َر َجتَه().

 تفسري الطربي (.)584/22

 نظم الدرر للبقاعي (.)264/8
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إن الثمرة العظمى ،والفائدة الكربى من تدبر كالم اهلل هي أن يثمر يف القلب

إيامنًا ،يدفع صاحبه إىل العمل بمقتضاه ،بحيث يكون رىض اهلل وحده مبتغاه ،فال

ممرا عليه ،فأما التدبر
يرى دون ذلك وال بعده شي ًئا ،إال أن يكون موصال إليه أو ً
ٍ
ٍ
وعمل فمحصلته يف هناية األمر رهبن ٌة وسفسطة مل يقصد إليهام
اعتبار
املجرد دون
ونرباسا هلم
الشارع احلكيم من إنزال القرآن الكريم ،فقد نزل ليكون هداية للبرش،
ً

يف دياجري احلضارات األرضية ،وال يمكن أن يكون القرآن يف واقعنا هبذا الوصف
إال بتطبيقه ،وال َيتأتى تطبيقه إال بفهمه وتدبره ملعرفة مراد اهلل من كالمه ،يقول

العالمة السعدي :وكلام ازداد العبد تأ ُّم ً
ال فيه ازداد علماً وعمال وبصرية() ،ويقول
 :فال يمكن االتعاظ بام يف القرآن بدون فهم معانيه().
العالمة العثيمني
يف فوائد التدبر والتفكر :ليس يشء أنفع للعبد يف معاشه
ويقول ابن القيم
ِ
الفكر عىل معاين آياته ،فإهنا:
ومعاده من تدبر القرآن ،وجمَْ ِع
* ُت ْط ِل ُع العبدَ عىل َم َعالمِ ِ ِ
والرش بحذافريها.
اخلري
ِّ

 تفسري السعدي (.)190 -189/1
 تفسري القرآن للعثيمني (.)20/1
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* وعىل ُطرقاهتام وأسباهبام وثمراهتام ومآل أهلهام.

* وجتعل يف يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة.
* وتثبت قواعد اإليامن يف قلبه.
واآلخرة أو ِ
ِ
ِ
والنار يف قلبه.
اجلنة
* وت ُِر ِيه صور َة الدنيا
* وتحُ رضه بني األم ِم ،وت ُِر ِيه أيا َم اهلل فيهم.
* و ُتب ه مواقع ِ
العبرَ ِ .
َ
َصرِّ ُ ُ
* وت ُْش ِهدُ ُه عدل اهلل وفضله.

* و ُت َع ِّر ُف ُه ذاته وأسامءه وصفاته وأفعاله ،وما حيبه وما يبغضه ،ورصاطه
املوصل إليه.
* وقواطع الطريق وآفاته.

* وتعرفه النفس وصفاهتا.

* ومفسدات األعامل ومصححاهتا.

* وتعرفه طريق أهل اجلنة وأهل النار.
* وأعامهلم وأحواهلم وسيامهم.

* ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة().

ِ
اخللق واجتامعهم فيام جيتمعون فيه ،وافرتاقهم فيام يفرتقون فيه.
* وأقسا َم
حتى قال :فال تزال معانيه – أي القرآن الكريم:

 مدارج السالكني (.)486 – 485 /1
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ِ
ِ
اجلميل.
بالوعد
* ُتن ِْه ُض العبدَ إىل ربه

الوبِ ِ
يل.
* وحتذره وختوفه بوعيده من العذاب َ

* وتهَ ديه يف ُظ َل ِم اآلراء واملذاهب إىل سواء السبيل.
* وتصده عن اقتحام طرق البدع واألضاليل.

* وتبرصه بحدود احلالل واحلرام وتوقفه عليها؛ لئال يتعداها فيقع يف العناء

الطويل.

َ
َ
اللحاق
فاللحاق
الركب وفاتك الدليل،
* وتناديه كلام فرتت عزماته :تقد َم
ُ

َ
والرحيل الرحيل.

أضعاف ما ُذكر من ِ
احل َك ِم والفوائد،
أضعاف
وتفهمه
ُ
ُ
ويف تأ ُّم ِل القرآن وتد ُّبره ُّ
ِ
ِ
الغوص بالفكر إىل قرار معانيه() ...حتى
الكنوزَ ،ط ْل َس ُم ُه
أعظم
وباجلملة فهو
ُ
ُ

أوجز ذلك

اآليات:
فقال :وباجلملة ُت َع ِّر ُف ُه – أي
ُ

املدعو إليه.
الرب
.1
َّ
َّ

ِ
الوصول إليه.
وطريق
.2
َ
ِ
الكرامة إذا ما َق ِد َم عليه.
 .3وما له من

ِ
مقابل َ
ذلك ثالث ًة أخرى:
وتعر ُف ُه ىف
ِّ
 .4ما يدعو إليه الشيطان.

والطريق املوصلة إليه.
.5
َ
 مدارج السالكني (.)451/1
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 .6وما للمستجيب لدعوته من اإلهانة والعذاب بعد الوصول إليه().
ِ
كتاب اهلل:
الس ْع ِد ُّي :إن تد ُّب َر
ويقول العالمة َّ
ِ
ِ
واملعارف.
فتاح للعلو ِم
* م ٌ
كل ٍ
ستنتج ُّ
خري.
* وبه ُي
ُ
* وتُستخرج منه مجيع العلوم.

* وبه َيزداد اإليامن يف القلب وت َْر َس ُخ شجرته ،فإنه:
ِ
املعبود.
بالرب
عرف
ِّ
ُ oي ِّ
ِ
ِ
الكامل.
صفات
 oوما له من
 oوما ينزه عنه من ِس ِ
ِ
النقص.
ت
ُ
ماَ

الطريق ا ُمل ْو ِص َل َة إليه وصف َة أهلها.
عرف
َ
* و ُي ِّ
* وما هلم عند القدو ِم عليه.

العدو عىل احلقيقة.
العدو الذي هو
ويعرف
*
ُّ
َّ
ِّ

ِ
العذاب ،وصف َة أهلها.
والطريق املوصل َة إىل
*
َ
ِ
ِ
أسباب العقاب.
وجود
* وما هلم عند
* وكلام ازداد العبد تأمال فيه؛ ازداد علماً وعمال وبصرية().

َ
ّ
حق تد ُّبره؛ يحُ َ ِّص ُل من املنافع واملصالح الدنيوية
القرآن
يتدبر
إن َم ْن
الكريم َّ
َ
ُ

 مدارج السالكني (.)452/1
 تفسري السعدي (.)189/1
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واألخروية ما ال يعلمه إال اهللِ ،
ومن أعظم ثمرات التدبر وفوائده أن يكون َمظِنَّة

ما ييل:

* حصول الثبات عىل دين اهلل:

يقول × « :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام كتاب اهلل وسنة

()
نبيه»  ،فكتاب اهلل هو أعظم وسائل الثبات للمؤمنني ،ولقد أنزل اهلل القرآن منجماً
مفر ًقا ،وجعل الغاية من ذلك هي تثبيت قلب النبي × ،قال تعاىل :ﮋ َو َق َال ا َّل ِذي َن
آن جمُْ َل ًة و ِ
َك َف ُروا َلوال ن ُِّز َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
احدَ ةً ،ك ََذلِ َك لِنُ َث ِّب َت بِ ِه ُف َؤا َد َكﮊ () ،ثم أخرب
َ

أنه أنزله تثبيتًا للمؤمنني ،فقال تعاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﮊ() ،فالقرآن الكريم أعظم مصادر الثبات ،ذلك أنه
يزرع اإليامن ويقوي الصلة باهلل ،ولذلك دعانا اهلل سبحانه إىل التدبر فقال :ﮋﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ () ،أي :وليتذكر أصحاب

العقول السليمة ما كلفهم اهلل به() ،فالغاية هي التذكر واالتصال باهلل تعاىل!

 املوطأ برواية حييى الليثي ( ،)899/2قال األلباين :رواه مالك مرس ً
ال ،واحلاكم من حديث
ابن عباس وإسناده حسن ،وله شاهد من حديث جابر خرجته يف (سلسلة األحاديث

الصحيحة .)1761 -

 الفرقان.32 :

 النحل.102 :
 ص.29 :

 التفسري امليرس (.)185/8
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* حتقيق صحة األعامل ثم َقبوهلا:

يقول العالمة األلباين  :وقد تبني من الكتاب والسنة أن العمل حتى يكون
أمران هام ِ
ِ
ان عظيامن:
حلا مقبولاً ُيقرب إىل اهلل سبحانه فالبد من أن يتوفر فيه
َّ
صا ً
 oأوهلام :أن يكون صاحبه قد قصد به وجه اهلل .Q

 oوثانيهام :أن يكون موافقا لرشع اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه ،أو بينه رسوله

يف سنته ،فإذا اختل واحد من هذين الرشطني مل يكن العمل صاحلا وال مقبوال().

يعرف إال من خالل معرفة مراد اهلل لنتبعه،
وهذا األخري  -أي املوافقة  -ال
ُ

عرف إال بتدبر كالمه،
وإال صار ابتدا ًعا من تلقاء أنفسنا وأهوائنا ،ومراد اهلل ال ُي ُ

كتب له ال َقبول.
خملصا ف ُي ُ
ومن عرف مراد اهلل؛ أوشك أن يعمل به ً
* حصول اليقني الدافع للعمل:

 :ومن فوائد التدبر لكتاب اهلل :أنه بذلك يصل

يقول العالمة السعدي
ِ
بعضا ،ويوافق
العبد إىل درجة
اليقني والعلم بأنّه كالم اهلل؛ ألنه يراه يصدِّ ق بعضه ً

بعضا() ،وهلذا مل يملك إخواننا من اجلن إذ سمعوه أن قالوا :ﮋ ﭑ ﭒ
بعضه ً

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ ()،
ِ
مجع منهم فتدبروه وفهموه؛ عملوا مبارشة بام يقتضيه هذا الفهم ،يقول
وملا سمعه ٌ
 التوسل (.)12/1

 تفسري السعدي (.)189/1
 اجلن.2-1 :
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تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ () .
يقول صاحب الظالل

 :مل يلبثوا أن سارعوا إىل قومهم ،وقد محلت

نفوسهم ومشاعرهم منه ما ال تطيق السكوت عليه ،أو التلكؤ يف إبالغه واإلنذار
به ،وهي حالة من امتأل حسه بيشء جديد ،وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غالب،
يدفعه دف ًعا إىل احلركة به واالحتفال بشأنه ،وإبالغه لآلخرين يف جد واهتامم().

وبقول الطربي يف معنى قوله تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ)() :ليتد َّبروا ُح َجج اهلل التي فيه ،وما رشع فيه من رشائعه ،فيتعظوا
ويعملوا به().

* حصول التذكرة اجلالبة للمنفعة العاجلة واآلجلة:

فقد حرص اهلل تعاىل الفائدة من إنزال الكتاب فقال :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ () ،وقال يف موضع آخر :ﮋﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮊ () ،وقال :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ () ،وقال عن ابن أم مكتوم :ﮋ ﭝ

 األحقاف.29 :

 يف ظالل القرآن (.)428/6
 ص.29 :

 تفسري الطربي (.)190/21
 ص.29 :

 املدثر.56-54 :
 األعىل.10 :
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ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ () ،قال الطربي :يعني :يعترب فينفعه االعتبار واالتعاظ()،
او ْر ِد ُّي :ويف الذكرى وجهان :أحدها :الفقه ،والثاين :العظة() ،وقال ابن
وقال ا َمل َ
تيمية يف املجموع :والنفع نوعان :حصول النعمة ،واندفاع النقمة ،ونفس اندفاع

نفع؛ وإن مل حيصل معه نفع آخر ،ونفس املنافع التي خياف معها عذاب نفع،
النقمة ٌ
وكالمها نفع ،فالنفع تدخل فيه الثالثة ،والثالثة حتصل بالذكرى()!

وفوائد التدبر وثامره أكثر من ذلك ،وال يقوم بإحصائها أحدٌ  ،ولكن جمِ اعها

وخالصتها أن يقود التدبر صاحبه إىل مرضاة اهلل ،وأن ينجيه من اهللكة بعذاب

اهلل ،وال يتحصل ذلك إال بمعرفة مراد اهلل يف كتابه ،ثم السري عىل منهاجه وسبيله

بال زيغ وال نكوص ،واهلل أعلم.

 عبس.4 :

 تفسري الطربي (.)219/24

 النكت والعيون للاموردي (.)383/4

 جمموع فتاوى ابن تيمية (التفسري .)227/4
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في االنتفاع بالقرآن

َ
قلبك عند تالوته
االنتفاع بالقرآن؛ فامجع
أردت
 :إذا
يقول ابن القيم
َ
َ
ِ
تكلم به سبحانه منه إليه؛
حضور َم ْن خياط ُب ُه بِ ِه َم ْن
َ
َ
وسامعه ،و َأ ْلق سم َع َك واحْضرَْ

خطاب منه لك عىل لسان رسوله ،قال تعايل :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
فإنه
ٌ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ () ،وذلك أن متام التأثري َّملا كان موقو ًفا
ٍ
ٍ
مقتض ،ومحَ ٍّل ٍ
ورشط حلصول األثر ،وانتفاء املانع الذي يمنع منه؛
قابل،
عىل مؤ ٍّث ٍر

بيان ذلك ك ِّله بأوجز ٍ
ِ
تضمنت اآلي ُة َ
لفظ و َأ ْب َينِه و َأ َد ِّله عىل املراد:

 .1فقوله :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ هو املؤ ِّثر.
 .2وقوله :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ هو ا َمل ِح ُّل القابِ ُل ،واملراد به :القلب احلي
الذي َي ْع ِقل عن اهلل؛ كام قال تعاىل يف سورة يس :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ِ
القلب.
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ () ،أيَ :ح َّي

ِ
سمع ِه إىل ما
حاس َة
 .3وقوله :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ أيَّ :
وجه سمعه ،وأصغى َّ

 ق.37 :

 يس.70-69 :
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ُ
رشط التأ ُّثر بالكالم.
ُيقال له ،وهذا

ٍ
ِ
غائب ،قال ابن
غري
القلب،
 .4وقوله :ﮋ ﭬ ﭭﮊ أي شاهدُ
حارض ُ
ٌ
بغافل وال ٍ
ِ
ٍ
ساه ،وهو
القلب والفه ِم؛ ليس
استمع
ُق َت ْي َب َة:
كتاب اهللِ وهو شاهدُ
َ
َ
ِ
القلب و َغ ْي َب ُت ُه عن َت َع ُّق ِل ما يقال له،
إشارة إىل املانع من حصول التأثري؛ وهو َس ْه ُو
والنظر فيه وتأمله.

ُ
القابل :وهو
املؤثر :وهو القرآن ،وا َمل ِح ُّل
فإذا َح َص َل
وو ِجدَ
القلب احليُ ،
ُ
ُ
ِ
ُ
ُ
القلب و ُذ ُهو ُل ُه عن معنى
اشتغال
الرشط :وهو اإلصغا ُء ،وانتفى املانع :وهو
ٍ
ِ
االنتفاع
األثر وهو
والتذكر()!
ُ
ُ
اخلطاب ،وانرصافه عنه إىل يشء آخر؛ َح َص َل ُ

 الفوائد (ص .)3
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َّ
األح ُر ِف َ
الم َر َّت ِب
الم َر َّت ُب َعلَى عدد ْ
وغ ْي ُر ُ
اب ُ
الث َو ُ

ٍ
ِ
ِ
حرف ُيتىل من
احلبيب × ثوا ًبا عىل كل
لسان
احلكيم عىل
الشارع
َّب
ُ
لقد َرت َ
ُ
قال :قال رسول اهلل ×« :من قرأ حرفا

القرآن الكريم ،فعن عبد اهلل بن مسعود
من كتاب اهلل فله به حسن ٌة ،واحلسن ُة بِ َع رْ ِ
ش أمثاهلا ،ال ُ
أقول :ﱹ ﭑﱸ حرف ،ولكن
حرف»().
وميم
حرف،
حرف ،وال ٌم
ألف
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ُ
وأثوب :التالوة بمرتبة التحقيق مع قلة مقدار ما ُيتىل ،أم التالوة
أفضل
فأيام
ُ
هُّ

بمرتبة احلدر الرسيعة لتحصيل كثرة عدد األحرف؟
ِ
أفضلية ِ
ِ
ٍ
ِ
حديث ِ
مسعود جمر ًدا َي ُس ُ
َّ
األحرف عىل
عدد
وق إىل
ابن
النظر إىل
إن
َ
التدبر ،لكن ال َف ِ
ِ
البخاري عن َقتَا َد َة قال:
صحيح
اص َل هو فِ ْع ُل النبي × ،ففي
ِّ

سألت أن ًَسا عن قراءة النبي × فقال« :كان َي ُمدُّ َمدًّ ا»() ،وقال شعب ُة :حدثنا أبو
ُ
قرأت القرآن يف ٍ
عباس :إين رجل رسيع ِ
ٍ
ليلة
القراءة ،وربام
«قلت البن
مجرة ،قال:
ُ
ُ
ُ
أعجب إِليَ َّ ِمن أن أفعل َذلِ َك
مر ًة أو مرتني ،فقال اب ُن عباس :ألن أقرأ سور ًة واحد ًة
ُ
 صحيح الرتغيب والرتهيب (.)77/2
 صحيح البخاري (.)1924/4
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الذي تفعل!! فإن كنت فاعال والبدَّ ؛ فاقرأ ِقراء ًة تُسمع ُأ ُذ َنيك ،و ِ
يع ْي َها قل ُبك»().
َ
َ ْ ُ ْ
ُ
ابن القيم

جييب:

يقول ابن القيم

يف كال ٍم واضحٍ ن َِف ٍ
يس :إن ثواب قراءة الرتتيل والتد ُّبر

ُّ
قدرا ،وثواب كثرة القراءة أكثر عد ًدا ،فاألول كمن تصدق بجوهرة
أجل وأرفع ً
ِ
تصدق بِ َعدَ ٍد ٍ
َ
كثري من الدراهم ،أو
يس ٌة ،والثاين كمن
عظيمة ،أو أعتق عبدً ا قيمتُه نَف َ

أعتق عد ًدا من العبيد قيمت ُُهم رخيصة().

قال:

ذر
وهذا رسول اهلل × يقوم ليلة كاملة بآية واحدة يتدبرها ،فعن أيب ٍّ
ُ
رسول اهلل × ليل ًة؛ فقرأ بآية حتى أصبح يركع هبا ويسجد هبا (ﯯ ﯰ
صىل

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) ()().
َعلىَ ِح ْف ِ
نيَ ،ذك ََر ُه َمالِ ٌكَ ،و َذلِ َك َأ َّن اللهََّ
َو َقدْ َأ َقا َم ا ْب ُن ُع َم َر
ظ ا ْل َب َق َر ِة ِسنِ َ
َت َعالىَ َق َال :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ()َ ،و َق َال :ﮋﮑ ﮒ
ﮓ ﮊ ()َ ،و َق َال :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ () َ ،وتَدَ ُّب ُر ا ْلكَالم ُد َ
ون َف ْه ِم َم َعانِ ِيه
غري ممُْ ِك ٍن().
ُ
 خمترص قيام الليل ملحمد بن نرص املروزي (.)7/1

 زاد املعاد (.)339/1
 املائدة.118 :

 مسند أمحد بن حنبل ( ،)149/5قال الشيخ شعيب األرناءوط :إسناده حسن.
 ص.29 :

 النساء.82 :

 املؤمنون.68 :

 رشح مقدمة التفسري (.)1 /3
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قال :كان الفاضل من أصحاب
وروى القرطبي بسنده عن ابن عمر
ور ِز ُقوا
رسول اهلل × يف صدر هذه األمة ال حيفظ من القرآن إال السور َة أو نحوهاُ ،
َ
الصبي واألعمى  -وال
القرآن  -منهم
العمل بالقرآن ،وإن آخر هذه األمة يقرؤون
ُّ

َ
ُي ْر َز ُق َ
العمل به().
ون

ٍ
حديث
؛ َأنهَّ َا َقا َل ْت يف طائفة من
و َع ْن أ ِّم املؤمنني َح ْف َص َة بنت الفاروق
ور ِة َفيرُ َ ِّت ُل َها َحتَّى َتك َ
عند اإلمام مسلم ،عن احلبيب ×َ :وك َ
ُون َأ ْط َو َل
الس َ
َان َي ْق َر ُأ بِ ُّ
ِم ْن َأ ْط َو َل ِمن َْها() ،أي َ
أطول يف زمن تالوتِ ِه هلا لكوهنا تالوة بطيئة؛ ِمن السورة التي

َت ُفو ُق َها طوال إذا تالها غريه لكوهنا تالوة رسيعة ،واهلل أعلم.
اختيار اإلمام النووي

:

واالختيار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص ،فمن كان
النووي :
قال
ُّ
ُ
ِ
ِ
يقترص عىل القدر الذي ال ُّ
خيتل به
ب له أن
من أهل ال َف َهم
وتدقيق الفكر؛ استُح َّ
َ
املقصو ُد من التدبر واستخراج املعاين ،وكذا من كان له ٌ
شغل بالعلم وغريه من

مهامت الدين ومصالح املسلمني العامة؛ يستحب له أن يقترص منه عىل القدر الذي
ال خُيل بام هو فيه ،ومن مل يكن كذلك فاألوىل له االستكثار ما أمكنه من غري خروج

إىل ا َمللل ،و ال يقرؤه هذرمة().
 تفسري القرطبي (.)40/1

 صحيح مسلم (.)164/2

 نقله عن النووي ابن حجر يف الفتح 97/9
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ما الفرق؟!

ِ
ِ
ِ
َ
القرآن الكري ِم،
السورة من
يقيمون عىل
السلف أهنم كانوا
والظاهر من فعل
َ
يتعلمون ما فيها من األحكا ِم والعل ِم حتى تترشهبا قلوهبم وعقوهلم ،و ُيدْ ِر ُجونهَ َا يف
أعامهلم حتى تكون واق ًعا تألفه جوارحهم َس ِلي َق ًة و َت َط ُّب ًعا ،فإذا قرأ أحدُ ُه ُم السورة
ٍ
من ال ِّطوال بعد هذا التدبر الطويل يف ٍ
واحدة كان تأثره هبا شديدا ،وتفاعله
ليلة
َ
معها عظيام ،كيف ال وقد أنفق يف تدبرها السنني ،وكابد يف فهمها الليايل واأليام،
ِ
َ
بةٌ ،ويف كل كلمة فكر ٌة َ
يكون ك ُُّل
وخ ْل َجة ،أ َّما أن
ب ٌة و َع رْ َ
وله عند كل حرف ع رْ َ
عهد ِه هبا هو تالوتهُ ا هذرم ًة يف ٍ
ِ
َ
ف منه تد ُّب ٌر ألجزائها
ليلة واحدة ،دون أن
يكون َس َل َ
وآيتها؛ فهذا هو املذموم.

ور َوى اإلما ُم أمحدُ بسنده عن عائشة
َ

؛ أ َّن ُه ُذ ِك َر هلا َّ
ناسا يتلون القرآن يف
أن ً

ِ
كنت أقو ُم مع النبي × ليل َة
الليل مر ًة أو مرتني ،فقالت :أولئك قرؤوا ومل يقرؤواُ ،
ِ
والنساء؛ فال يمر ٍ
ِ
البقرة ِ
َ
ف إال دعا
عمران
وآل
التامم ،فكان يقرأ سور َة
بآية فيها تخَ َُّو ٌ
ُّ
بآية فيها استبشار إال دعا اهلل ِ
اهلل واستعاذ ،وال يمر ٍ
ب إليه().
ورغ َ
َ
ٌ

 املسند ( ،)92 /6ونقله ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم (.)77/1
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من هو صاحب القرآن ؟

وار َق
وعند اإلمام أمحد بسنده ،عن النبي × :يقال لصاحب القرآن :اقرأ ْ

ورت ِّْل كام كنت ت َُرت ُِّل يف الدنياَّ ،
َ
منزلك عند آخر آية تقرؤها() وال يوصف
فإن
َ
ِ
ِ
للقرآن إال إذا َ
الصاحب لصاحبه،
كان مالز ًما له مالزم َة
صاحب
القارئ بأنه
ُ
ٌ
ِ
ُ
القرآن ،فاملرء عىل دين خليله ،فإذا كان َد ْيدَ ُن ُه
الصاحب وهو
وكان عىل ُخ ُل ِق هذا
َ
ُ
فليس بصاحبه ،ولوال ذلك لقال ×:
وخ ُل ُق ُه
القرآن؛ فهو صاحب القرآن ،وإال َ

يقال لقارئ القرآن :اقرأ ...فتأمل!
يقول ابن القيم

( :صاحب القرآن هو العامل به ،العامل بام فيه ،وإن مل

حيفظه عن ظهر قلب ،وأما من حفظه ومل يفهمه ومل يعمل به فليس من أهله وإن

أقام حروفه إقامة السهم)().

 املسند (.)192/2

 كتاب الفوائد البن القيم.
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الق ْرآ ِن َ
يق َت َدبُّ ِر ُ
الك ِريم
َم َعالِ ُم َعلَى َط ِر ِ

أسايس من مقاصد نزوله ،فهو السبيل لفهم
تدبر القرآن الكريم َم ْق ِصدٌ
إن َ
َّ
أحكامه ،وهو الطريق لبيان غاياته ومقاصده؛ فال ُيفهم القرآن حق الفهم ،وال

تُعرف مقاصده وغاياته حق املعرفة؛ إال بالوقوف عند آياته وتدبرها حق التدبر،

لكشف ما وراءها من حكم ومعان!.

ويف السنة الرشيفة من حديث رسول اهلل ×« :وما اجتمع قوم يف بيت من

وغشيتهم
عليهم السكين ُة،
بيوت اهلل؛ يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم :إال نزلت
ُ
ُ
ُ
احلديث بني
وذكرهم اهلل فيمن عنده »() ،فقد َق َر َن
وح َّفت ُْه ُم املالئك ُة،
الرمح ُةَ ،
ُ
املالئكة ِ
ِ
ِ
عليهماَ م ًعا :السكين َة والرمح َة ِ
َّب ِ
وذك َْر اهلل
ورفق َة
التالوة وا ُملدارسة ،ورت َ

لقارئي كتابه!.

َ
خصوصا يف رمضان  -فإن الكثري منهم
الكريم -
القرآن
ومع كثرة من يتلون
ً
َ

ال يزال يتلوه دون تدبر وال فهم ،األمر الذي أدى إىل تفويت املقصد األساس الذي
ألجله أنزل القرآن ،أال وهو العمل بأحكامه ،واتباع أوامره ،واجتناب نواهيه.

 صحيح مسلم (.)71/8
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ولعل احلديث عن كيفية التدبر وطرائقه تفصيال أن يكون محَ ِ ُّل ُه يف ِ
غري هذا
ا ُملصن ِ
َّف فيه كثريون من أهل العلم ،ولكن ال بأس بأن نطوف هبا عىل
َّف ،فقد َصن َ
َ
ِ
ِ
بعض املعاملِ
عجل؛ إشارة ملن أراد التذكرة ،وهذه إطالل ٌة عىل
املهمة التي تساعدُ
عىل تدبر القرآن الكريم:

التدبر هو األصل عند القارئ:
أن يكون
ُ

فالتدبر هو األصل يف تالوة القرآن الكريم؛ حتى عند من يريد احلفظ ،فالبد

أن يكون له ورد من التدبر مع احلفظ ،ال أن حيفظ القرآن الكريم أوال ثم يبحث

ِ
املنهج املعكوس بقوله:
بالغ التحذير من هذا
عن التدبر ،فقد حذر ابن عمر
ِ
ِ
َ
الكتاب إىل
بني فاتحِ َ ِة
القرآن قبل
ولقد رأيت رجاال ُي ْؤتَى أحدُ هم
اإليامن ،فيقر ُأ ما َ
خامتتِه ما يدري ما آمره وزاجره ،وما ينبغي أن يقف عنده منه()!
الس َل ِم ِّي
وكان هذا َ
النبي × مع صحابته ،فقد ُروي عن أيب عبد الرمح َن ُّ
منهج ِّ
ٍ
ِ
أنه قال :حدَّ ثنا الذين كانوا ُي ِ
وعبد اهللِ ِ
َ
َ
مسعود،
بن
عفان،
كعثامن بن
قرئوننا القرآن؛
 :أهنم كانوا إذا تع َّلموا من النبي × عرش ٍ
آيات مل يتجاوزوها حتى
وغريمها
ُ
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ،قالوا :فتع َّلمنا القرآن والعلم والعمل مجيع ًا()،
وهلذا كانوا يمكثون يف حفظ السورة الواحدة مدة طويلة.
االستعداد للتالوة ومراعاة آداهبا:

ومن ذلك ُح ْس ُن اختيار املكان والزمان املناسبني ،والتهيئة الذهنية والبعد عن
 بحث الواجب الدعوي عىل محلة القرآن (.)25/1
 أخرجه أمحد يف مسنده (. )410/5
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آداب التالوة فكثرية معلومة ،لك َّن جمرد استصحاهبا قبل الرشوع
املشغالت ،أما ُ
يف التالوة مما هييئ القلب الستقبال كالم اهلل ،ومن هتيئة القلب كذلك :أن تكون
تالوة القرآن الكريم بعد طاعة أو ُقربة كصالة فريضة ،أو اغتناما للحظات ُق ٍ
رب
من اهلل جل وعال ،كمن سمع موعظة وتأثر بكالم أهل الصالح واخلري ،أو وقعت

له حاجة أجلأته إىل اهلل تعاىل وهو عىل فتور.

استحضار أمهية الفهم والتدبر:
واستحضار ِع َظم ثوابهِ ام ِ
غري ا ُمل َرت ِ
َّب عىل الثواب املوعود عىل عدد األحرف،
ُ
وهذا االستحضار له فائدتان:
* األوىل :عدم انشغال البال بفوت الثواب املرتب ،الذي ينرصف له الذهن

عادة عند التالوة.

* والثاين :مجع القلب عىل االنتفاع بام يتلوه اللسان ،فيتواطآن م ًعا عىل التالوة،

َ
والقلب جيمع الثواب غري
َّب عىل عدد األحرف،
فكأن
َ
اللسان جيمع الثواب ا ُملرت َ
املرتب بالتدبر!

العكوف عىل قراءة القرآن مع التأمل والنظر والتفكر يف آياته:

ِ
ُ
كثريا من املعاين التي ال
يفتح لقارئ
والنظر
والتدبر
التفكر
والتأمل ُ
ُ
ُ
ُ
كتاب اهلل ً

يمكن أن يكتسبها إال من خالل ذلك.
ٍ
ِ
ُ
اخلواطر واملعاين حلظ َة ورودها ،أو بعد االنتهاء
تسجيل
بمكان
ومن األمهية

ِ
التالوة مبارشة ،مع احلرص عىل تطبيق كل آية متر أثناء القراءة يف الواقع
من ِو ْر ِد
ٍ
ِ
حديث رواه مسلمَ :وا ْل ُق ْر ُ
آن ُح َّج ٌة َل َك َأ ْو
بعض
العميل بعد ذلك ،قال × يف
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َع َل ْي َك() ،وهذا كله مما يعني عىل توارد آيات القرآن عىل القلب آناء الليل والنهار
ف بن َع ْب ِد اللهَِّ بن ِّ
الش ِّخ ِري :إين ألستلقي من الليل عىل
بعفوية وتلقائية ،يقول ُم َط ِّر ُ
فرايش فأتدبر القرآن ،وأعرض عميل عىل عمل أهل اجلنة؛ فإذا هُ
أعاملم شديدة :ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ() ،ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ()،
ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ () ،فال أراين فيهمِ ،
فأعر ُض نفيس عىل
هذه اآلية :ﮋ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ () فأرى القوم مكذبني ،و َأ ُم ُّر هبذه اآلية :ﮋ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ()؛ فأرجو أن أكون أنا

وأنتم يا إخوتاه منهم().

الرجوع إىل كتب التفاسري املعتمدة:

والنظر إىل أقوال أهل العلم الواردة فيها ،خصوصا ملن مل يسعفه نظره املجرد

كثريا من
وتأمله يف القرآن الكريم دون االستعانة هبا ،فقد حوت تلك الكتب ً

تفاسري السلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم ،كـ(تفسري ابن كثري ،والطربي،

والقرطبي) وغريهم ،فالرجوع إليها عون عىل تدبر آيات الكتاب وفهمه الفهم
السليم .وال مانع من االطالع عىل التفاسري املخترصة ،خصوصا ما كان هبامش

 صحيح مسلم (.)140/1
 الذاريات.17 :
 الفرقان.64 :
 الزمر.9 :

 املدثر.42 :

 التوبة.102 :

 حلية األولياء (.)198/2
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املصحف ،وذلك لبيان كلمة غريبة ،أو حتديد معنى غامض ،أو معرفة حكم
خاص ،كـ(زبدة التفسري) للشيخ حممد سليامن األشقر.
معرفة أسباب النزول:

وتُعدُّ من األمور املهمة يف تدبر القرآن الكريم؛ ألن نزول كثري من اآليات

قد ارتبط بمناسبات ووقائع معينة ،ومن املهم أن تُفهم اآليات يف ضوئها ليسهل
تنزيلها عىل الواقع احلايل للمسلم ،فالتاريخ ُي ِعيدُ نفسه ،وتتداعى أحدا ُثه ووقائ ُع ُه
ٍ
ُ
يكون كالتكرار.
تشابه يكا ُد
يف

خصوصا التي تلمس واقع القارئ -حتى جيد أثرها يف قلبه:تكرار اآليات
ً
ِ
ثبت ِ
ِ
عن
السلف؛ يرد ُد أحدُ هم اآلي َة إىل
وقد كانت هذه عاد َة
الصباح ،وقد َ
بآية ِ
النبي ×؛ أنه قام ٍ
ِ
الصباح؛ وهي قوله :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
يرد ُدها حتى
ِّ
ِ
بتوارد معانيها
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ() () ،فرتديد اآلية يسمح

ِ
ِ
وإنزال
أوج ِه َها ،مع وصل اآلية بواق ِع تاليها،
عىل القلب،
وتقليب الفكر فيها عىل ُ
حكمها عليه ،لريى هل يوافقها أم يتنكبها؟!َ ،ق َال رج ٌل لِ ْلحس ِن :يا َأبا س ِع ٍ
يد ،إِنيِّ
َ ُ
َ َ َ َ َ
ِ
ينقطع َر َج ِائيَ ،ف َق َال :إِ َّن ال ُق ْر َ
آن
دت َأ ْن آ َي َسَ ،و
َاب اهللِ َوتَد َّبرتُهِ ،ك ُ
َ
إِ َذا َق َر ْأ ُت كت َ
الم اهللِ ،و َأع ُل اب ِن آدم إِلىَ َّ ِ
ِ
اعم ْلَ ،و َأبْشرِْ ().
الضعف َوال َّت ْقص ِريَ ،ف َ
َ ماَ ْ َ َ
َك َ ُ
القراءة يف الكتب املتخصصة يف التدبر:
ألهنا ُت ْط ِلع قارئها عىل جتارب سابقيهِ ،
وحتف ُز مهته للحاق بركبهم ،وتعطيه
ُ

 املائدة.118 :

 سنن النسائي (.)177/2

 ترمجة األئمة األربعة (.)316/1

51

هكذا عاشوا مع القرآن

خالصة ذلك ،ومنها عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

* (القواعد احلسان لتفسري القرآن) للشيخ عبدالرمحن بن سعدي.

* (مفاتح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة) د.خالد بن عبد الكريم الالحم

* (قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل) لعبد الرمحن حبنكة امليداين.
* (دراسات قرآنية) ملحمد قطب.

* (مفاتيح للتعامل مع القرآن) د .صالح اخلالدي.
ختلية النفس من صوارف القلب عن التدبر:
وهي كثرية ،لك َّن أمهها:

* أمراض القلوب بأنواعها.

* اإلرصار عىل الذنوب واملعايص.

* العجلة وعدم الرتتيل عند التالوة.

ص معاين اآليات املتلوة يف الذين نزلت فيهم كاملنافقني أو الكفار.
* َح رْ ُ

ص اخلشوع والتفكر عىل آيات العذاب والوعيد.
* َق رْ ُ
ِ
احللية بسنده ،قال :حدثنا ُسفيان بن ُع َي ْينَ َة قال،
األصبهاين يف
روى أبو نعيم
ُّ
ُ
عثامن :ما
قال عثامن بن عفان له :لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كالم اهلل .وقال
ِ
َ
القرآن يف املصحف().
عيل يو ٌم وال ليل ٌة إال أنظر يف كالم اهلل ،يعني:
ُأح ُّ
ب أن يأيت َّ

 حلية األولياء (.)272/7
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الفصل األول
والسلف
ص الرسول ×
ِ
ِمن ِق َص ِ
الصالح في َت َدبُّ ِر ُ
الق ْرآ ِن َ
يم
الك ِر ِ
ِ

قصص الرسول × والسلف الصالح في التدبر
أقرأ عليك وعليك أُنز َل؟!
عن عبد اهلل بن مسعود

قال :قال يل النبي × «اقرأ عيل» قلت :يا رسول

اهلل ،أقرأ عليك وعليك ُأ َ
فقرأت
نزل؟ قال :نعم ،إين أحب أن أسمعه من غريي،
ُ

سور َة النساء ،حتى أتيت إىل هذه اآلية :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ() ،قال :حسبك اآلن؛ فإذا عيناه ت َْذ ِر َفان ().

وهذا احلديث عن أرشف اخللق × يعطينا الصورة األكمل واألمثل للتأثر

بالقرآن ،وهي حالة من التأثر تشمل القلب والفكر واجلوارح بحيث ال يبقى جمال

حارضا
للنفس أن تنشغل بيشء آخر ،ويف نفس الوقت يبقى معها الرتابط النفيس
ً
وال خيرج بصاحبها عن املألوف.

اللَّ ُه َّم أُ َّم ِتي أُ َّم ِتي!
عن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
اص

َ ،أ َّن النَّبِ َّي × تَال َق ْو َل اهللِ َع َّز َو َج َّل فيِ

 النساء.41 :

 رواه البخاري ( ،)4582ومسلم برقم (.)800
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ِ
يم :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ() اآل َي َةَ ،و َقو َله
إِ ْب َراه َ
ِ
()
 :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ
يسى
يف ع َ
ِ
ِ
ِ
ب إِلىَ
َف َر َف َع َيدَ ْيه َو َق َال :ال َّل ُه َّم ُأ َّمتي ُأ َّمتي! َو َبكَىَ ،ف َق َال اللهَُّ َع َّز َو َج َّلَ :يا ِج رْ ِب ُيل ا ْذ َه ْ
َف َس َأ َل ُهَ ،ف َأخْبرَ َ ُه َر ُس ُ
محُ َ َّم ٍد َ -و َر ُّب َك َأ ْع َل ُم َ -ف َس ْل ُه َما ُي ْب ِك َ
ول
يك؟ َف َأتَا ُه ِج رْ ِب ُيل
ب إِلىَ محُ َ َّم ٍد َف ُق ْل :إِنَّا َسن ُْر ِض َ
يك
اللهَِّ × بِماَ َق َالَ ،و ُه َو َأ ْع َل ُمَ ،ف َق َال اللهََُّ :يا ِج رْ ِب ُيل ا ْذ َه ْ
فيِ ُأ َّمتِ َك َوال ن َُسو ُء َك().

الر َحى
أَِزي ُز َّ

عن م َطر ٍ
ف َع ْن َأبِ ِيه َق َالَ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اللهَِّ × ُي َصليِّ َوفيِ َصدْ ِر ِه َأ ِز ٌيز ك ََأ ِز ِيز
ُ ِّ
الرحى ِمن ا ْلبك ِ
َاء().
َ ُ
َّ َ

شيبتني هود وأخواتها
قال أبو ٍ
بكر

واملرسالت
 :يا رسول اهلل؛ قد ِش ْب َت! قال :شيبتني هو ٌد والواقع ُة
ُ

َ
الشمس كورت().
يتساءلون وإذا
وعم
ُ
َّ

نعتهم اهلل
كما ُ
قال عبد اهلل بن عروة بن الزبري

 :قلت جلديت أسامء بنت أيب بكر :كيف

 إبراهيم.36 :

 املائدة.118 :

 صحيح مسلم (.)132/1

 صحيح أيب داود ( ،)170/1وصححه األلباين.

 صحيح وضعيف سنن الرتمذي ( ،)297/7وصححه األلباين.
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كان أصحاب رسول اهلل × إذا سمعوا القرآن؟ قالت :تدمع أعينهم وتقشعر

جلودهم كام نعتهم اهلل().

واهلل ال أنزعها منه
ِ
اإلفك التي كان فيمن خاض فيها ِم ْس َط ُح بن َأ َثا َثة ،وكانت أمه بنت
يف قصة
الصدِّ يق ،وكان ِم ْس َط ٌح رج ً
فقريا ،وكان الصديق ينفق عليه ،فلام قال ما
خالة ِّ
ال ً

قاله يف عائشة

 ،ونزلت اآليات برباءهتا قال أبو بكر :واهلل ال أنفق عىل مسطح

شي ًئا أبدً ا بعد الذي قال لعائشة ما قال ،فأنزل اهلل :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ() ،قال أبو بكر :بىل ،واهلل إين أحب
أن يغفر اهلل يل .فرجع إىل ِم ْس َط ٍح النفق َة التي كان ُينفق عليه ،وقال :واهلل ال أنزعها
منه أبدً ا().

ابن عباس
قال ابن أيب مليكة :صحبت ابن عباس من املدينة إىل مكة ،وكان يصيل ركعتني

ِ
الليل ُي ُ
فإذا َ
رتل القرآن حر ًفا حر ًفا ،ويكثر يف ذلك من النشيج
شطر
نزل قا َم
َ
()
ور ِو َي
والنحيب ،ويقرأ :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ ُ ،
 شعب اإليامن للبيهقي)2002 - 72/5( -
 النور.22 :

 فتح الباري يف رشح صحيح البخاري (4750/8ص .)306
 ق.19 :
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عن شعيب بن درهم قال :كان يف هذا املكان  -وأومأ إىل جمرى الدموع من خديه
يعني خدي ابن عباس  -مثل الرشاك البايل من البكاء().

كان عمر

وق َ
َّ
افا عند كتاب اهلل

قالَ :ق ِد َم ُع َي ْينَ ُة ب ُن ِح ْصن بن حذيفة بن بدر َ
فنزل
عن عبد اهلل بن عباس
ِ
حل ِّر بن َق ْيس بن ِح ْصن ،وكان من النفر الذين ُيدْ نِ ِيه ْم ُع َم ُر ،وكان
عىل ابن أخيه ا ُ
فقال ُع َي ْينَ ُة ِ
ِ
جملس عمر ومشاورتِه؛ ك ُُهوالً كانوا أو ُش َّبانًاَ ،
البن
أصحاب
ال ُق َّرا ُء
َ
ِ
َ
أخيه :يا ابن أخي؛ هل َ
فتستأذن يل عليه؟ قال :سأستأذن
األمري
لك وج ٌه عندَ هذا

َ
فاستأذن ل ُعيين َة؛ فلام دخل قال :يا ابن اخلطاب؛ واهلل
لك عليه ،قال ابن عباس:
عمر حتى َه َّم بأن َي َق َع بِ ِه ،فقال
حتكم بيننا بال َعدْ ل!
جل ْزل ،وال
َ
فغضب ُ
ُ
ما تعطينا ا َ
املؤمنني؛ إن اهلل تعاىل قال لنبيه × :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
أمري
َ
ُّ
احلر :يا َ

ﭺ ﭻ ﮊ() ،وإن هذا من اجلاهلني ،فواهلل ما جاوزها ُع َم ُر حني تالها
ِ
كتاب اهلل().
عليه ،وكان َو َّقا ًفا عند

مرض الفاروق لسماع آية!
عن هشام بن احلسني قال :كان عمر بن اخلطاب يمر باآلية يف ورده فتخيفه

 ويف بعض الروايات :فتخنقه  -فيبكي حتى َي ْس ُق َط ،و َيلز ُم بيتَه اليوم واليومني سري أعالم النبالء ( ،)352/3وانظر كذلك :البداية والنهاية (ج  - 8ص  ،)334وتاريخ
اإلسالم لإلمام الذهبي (.)158 /5

 األعراف.199 :

 صحيح البخاري (.)2657/6
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مريضا().
حتى ُيعاد ،وحيسبونه ً

يو ًما رجال يتهجد يف الليل ويقرأ سورة الطور،

وقد سمع عمر بن اخلطاب

فلام بلغ إىل قوله تعاىل :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ() ،قال عمر:
ِ
شهرا يعوده الناس ال يدرون
ورب
الكعبة ٌّ
قسم ِّ
حق ،ثم رجع إىل منزله فمرض ً
ٌ
ما مرضه().

(ﭭ ﭮ)

يعيش القرآن يف كل حركاته وسكناته ،ومن ذلك

كان عمر بن اخلطاب
ٍ
ينظر إليه ويبكي ،فقيل
راهب فناداه :يا
مر بِدَ ْي ِر
ُ
عمر ُ
راهب؛ فأرشف ،فجعل ُ
أنه ّ

له :يا أمري املؤمنني؛ ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول اهلل  -عز وجل -يف كتابه

ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ() فذاك الذي أبكاين().

(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)

عمر إذا قرأ هذه اآلية :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
عن نافعٍ :كان اب ُن َ

ﯗ ﯘ ﮊ () يبكي حتى يغلبه البكاء().
 شعب اإليامن للبيهقي ( )364 / 2
 الطول.8 :

 التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار /البن رجب احلنبيل (ص .)48
 الغاشية.4-3 :

 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري (.)385/4
 احلديد.16 :

 اإلصابة يف متييز الصحابة (.)187/4
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وي أن ال ُف َض ْي َل ب َن ِع َي ٍ
بني أبيورد ورسخس،
يقطع
شاطرا
اض كان
َ
الطريق َ
ُ
ور َ
ً
ُ
سبب توبتِ ِه أنه َع ِش َق جارية ،فبينا هو يرتقي اجلدران إليها؛ إذ سمع تال ًيا
وكان
ُ

يتلو :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ فلام سمعها قال :بىل يا
رب ،قد آن ،فرجع ،فآواه الليل إىل َخ ْر َب ٍة ،فإذا فيها سابل ٌة ،فقال بعضهم :نرحل،
يقطع علينا ،قال :ففكرت
وقال بعضهم :حتى ن ُْصبِ َح فإن فضيال عىل الطريق
ُ

وقلت :أنا أسعى بالليل يف املعايص ،وقوم من املسلمني ها هنا خيافوين ،وما أرى
اهلل ساقني إليهم إال ألرتدع ،اللهم إين قد تبت إليك ،وجعلت توبتي جماورة البيت

احلرام().

ُ
إبراهيم عن ال ُف َض ْي ِل بعد ذلك :كانت قراءتُه حزين ًة شهي ًة
إسحاق بن
يقول
َ
بطيئ ًة مترَ س َل ًة كأنه خياطب إنسانا ،وكان إذا مر ٍ
بآية فيها ِذك ُْر اجلنة ُي َر ِّد ُد فيها
ُ
ُ َ ِّ
ويسأل().
وصار ال ُف َض ْي ُل من ِج َّل ِة السلف حتى قال فيه إبراهيم بن األشعث :ما رأيت
أحدً ا؛ كان اهلل يف صدره أعظم؛ من الفضيل ،كان إذا ذكر اهلل ،أو ُذ ِك َر عنده ،أو

سمع القرآن؛ ظهر به من اخلوف واحلزن ،وفاضت عيناه وبكى حتى يرمحه من
ال يريد اهلل بِ ِع ْل ِم ِه و َأ ِ
بحرضته ،وكان دائم احلزن ،شديد ِ
الفك َْر ِة ،ما رأيت رج ً
خذ ِه
وإعطائ ِه ِ
ِ
ِ
وبغض ِه وح ِّب ِه وخصالِ ِه ُك ِّل َها؛ َغ رْ َي ُه ،يعني :الفضيل().
ومنع ِه وبذلِ ِه
 سري أعالم النبالء (.)423/8

 انظر :سري أعالم النبالء (ج  - 8ص  ،)428حلية األولياء ( ،)86/8وصفة الصفوة
( ،)238/2وتاريخ دمشق ( ،)396/48وهتذيب الكامل (.)292/23

 حلية األولياء (.)84/8
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عبد اهلل بن عمر
هذا عبد اهلل بن عمر تدبر قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

َّ
وكأن عبيدَ ه
ﭗﮊ()؛ فكان إذا أعجبه يش ٌء من ماله يقربه إىل اهلل عز وجل،

قد عرفوا ذلك منه فربام لزم أحدهم املسجد ،فإذا رآه ابن عمر عىل تلك احلال

أعتقه ،فيقال له :إهنم خيدعونك! فيقول :من خدعنا هلل انخدعنا له! ().

وزو َجها ملواله نافع ،وقال :إن اهلل تعاىل
كثريا فأعتقها َّ
وكان له جارية حيبها ً

بعريا فأعجبه ملا
يقول :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ  ،واشرتى َم َّر ًة ً
ركبه فقال :يا نافع أدخله يف إبل الصدقة.

خريا من ذلك! هو ُح ٌّر لوجه
وأعطاه ابن جعفر يف ناف ٍع عرشة آالف فقالَ :أو ً

اهلل ،واشرتى مر ًة غال ًما بأربعني أل ًفا وأعتقه فقال الغالم :يا موالي قد أعتقتني
ب يل شي ًئا أعيش به؛ فأعطاه أربعني أل ًفا.
فه ْ
َ

واشرتى مرة مخسة عبيد ،فقام يصيل فقاموا خلفه يصلون فقال :ملن صليتم

هذه الصالة؟ فقالوا :هلل ،فقال :أنتم أحرار ملن صليتم له؛ فأعتقهم ().

الحسين
علي ب ُن ُ
ُّ
ِ
احلسني يتخلق بصفات املتقني يف قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭞ
عيل بن
وهذا ُّ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
 آل :عمران.92 :

 حلية األولياء (.)372/1
 البداية والنهاية (.)6/9
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ِ
()
عيل بن احلسني عليه
ﭪ ﭫﮊ  ،قال عبد الرزاقَ :س َك َب ْت جاري ٌة ل ِّ

َ
اإلبريق من يدها عىل وجهه َف َش َّج ُه ،فرفع رأسه إليها ،فقالت
فسقط
ما ًء ليتوضأ؛
ُ
اجلارية :إن اهلل يقول :ﮋ ﭣ ﭤﮊ  ،فقال :قد كظمت غيظي،

قالت :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﮊ فقال :عفا اهلل عنك ،فقالت :ﮋ ﭩ ﭪ
ﭫﮊ ،قال :أنت ُح َّر ٌة لوجه اهلل تعاىل!

ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﮊ

عن ع َّباد ِ
دخلت عىل أسامء
بن محزة قال:
ُ

وهي تقرأ :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ

ُ
تستعيذ وتدعو ،قال
فج َع َل ْت
ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ () ،قال :فوقفت عليها َ

ُ
تستعيذ وتدعو()!
رجعت وهي
فذهبت إىل السوق فقضيت حاجتي ،ثم
ع َّباد:
ُ
ُ

رضت ربي
إني قد أٌ ُ

هذا أبو الدَّ ْحدَ ِ
اح

ملا نزل قول اهلل تعاىل :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ () قال

اح :يا رسول اهلل :وإن اهلل يريد منا القرض؟ قال :نعم يا أبا الدَّ ْحدَ ِ
أبو الدَّ ْحدَ ِ
اح،
قال :أرين يدك يا رسول اهلل! فناوله يده ،قال :إين قد أقرضت ريب حائطي (أي
اح فيه وعياهلا ،فجاء أبو الدَّ ْحدَ ِ
بستانه) فيه ستامئة نخلة .وأم الدَّ ْحدَ ِ
اح فناداها :يا
 آل عمران.134 :
 الطور.27 :

 مصنف ابن أيب شيبة )6037( 25/2
 البقرة.245 :
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اح! أخرجي فقد أقرضته ريب عز وجل ،قالت :ربح بيعك يا أبا الدَّ ْحدَ ِ
أم الدَّ ْحدَ ِ
اح!
ونقلت منه متاعها وصبياهنا().

إحصا ٌء شديد !
عن الرباء بن سليم قال :سمعت ناف ًعا يقول :ما قرأ ابن عمر هاتني اآليتني قط

من آخر سورة البقرة إال بكى :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ () ثم
يقول :إن هذا إلحصاء شديد().

الخوف من العقوبة
عن ِعك ِْر َم َة
فقلت:
فجلست،
تقدمت
فأعظمت أن أدنو منهُ ،ثم مل أزل عىل ذلك حتى
ِح ْج ِر ِه
ُ
ُ
ُ
ُ
يبكيك يا ابن عباس جعلني اهلل فِدَ َ
َ
الو َر َقات ،قال :وإذا هو
ما
اك؟ فقال :هؤالء َ
يف سورة األعراف ،و َذكَر أصحاب السب ِ
ت() ،ثم قرأ ابن عباس «فلام نسوا ما
َّ ْ
َ
ٍ
عباس يوما وهو يبكي ،وإذا املصحف يف
جئت ابن
قال:
ُ

ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» ،قال:
فأرى الذين نهَ َ ْوا قد ن ََج ْوا ،وال أرى اآلخري َن ُذ ِك ُروا ،ونحن نرى أشيا َء ننكرها
وال نقول فيها .قال :قلت :جعلني اهلل فداك؛ أال ترى أهنم قد ك َِر ُهوا ما هم عليه

 حلية األولياء وطبقات األصفياء ج.4
 البقرة.284 :

 صفة الصفوة البن اجلوزي ( )294 - 1

 يعني قوله تعاىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ (األعراف.)163 :
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يت
وخالفوهم وقالوا :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﮊ () ،قال :فأمر يل فك ُِس ُ
ثوبني غليظني().

(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)

عن سمري الرياحي عن أبيه قال :رشب عبد اهلل بن ُعمر ما ًء مُبرَ َّ ًدا فبكى فاشتد

بكاؤه ،فقيل له :ما يبكيك؟ فقالَ :ذك َْر ُت آي ًة يف كتاب اهلل عز وجل :ﮋ ﮎ

فعرفت أن أهل النار ال يشتهون شي ًئا شهوتهَ ُ ُم املا َء،
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ ()؛
ُ
وقد قال اهلل عز وجل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ () ().

خامس الخلفاء الراشدين
وهذا عمر بن عبد العزيز

يتعايش مع قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ () ،فقد قيل له وهو عىل فراش املوت :هؤالء

بنوك  -وكانوا اثني عرش  -أال تويص هلم بيشء فإهنم فقراء؟! فقال :ﮋﭑ ﭒ
حق ٍ
أحد ،وهم بني
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ  ،واهلل ال أعطيهم َّ
كنت ألُ ِعينَ ُه عىل
رجلني :إما صالح؛ فاهلل يتوىل الصاحلني ،وإما غري صالح؛ فام ُ

 األعراف.164 :

 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري ()342/2
 سبأ.54 :

 صفة الصفوة ()295 / 1
 األعراف.50 :

 األعراف.196 :
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ٍ
ِ ِِ
ُ
فأكون
أدع له ما يستعني به عىل معصية اهلل
أي واد هلك ،وال ُ
ف ْسقه ،وال أبايل يف ِّ

وعزاهم وأوصاهم هبذا
رشيكَه فيام يعمل بعد املوت ،ثم استدعى أوال َده فو َّدعهم َّ
عصمكم اهلل وأحس َن اخلالفة عليكم.
الكالم ثم قال :انرصفوا
َ

قالوا :فلقد رأينا بعض أوالد عمر بن عبد العزيز يحَ ُ
فرسا يف
مل عىل
َ
ثامنني ً
امللك مع ِ
سليامن بن عبد ِ
كثرة ما َ
َ
ترك هلم من األموال؛
سبيل اهلل ،وكان بعض أوالد
ُ
عمر َوك ََل ولدَ ُه إىل اهلل عز وجل،
يتعاطى
ويسأل من أوالد عمر بن عبد العزيز ،ألن َ
ون هلم من اإلرث؛ َف َي ِضي ُع َ
ون أوالدهم إىل ما َيدَ ُع َ
وغريه إنام َي ِك ِل َ
ُ
وتذهب
ون
ُ
وسليامن ُ
هُ
حق أبنائه بمضمون
أموالم يف شهوات أوالدهم! .لقد عمل عمر بن عبد العزيز يف ّ
وض ِم َن هلم خري الدنيا واآلخرة!
اآلية الكريمة؛
فعصم ُهم اهلل سبحانهَ ،
َ

ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ

()

ٍ
بثوب
عن قزعة قال :رأيت عىل ابن عمر ثيابا خشنة ،فقلت له :إين قد أتيت َُك
َلينِّ ٍ مما ُيصنع ُ
عيناي أن أراه عليك ،قالِ :أرنِ ْي ِه؛ فلمسه وقال:
وتقر
َ
بخراسانُّ ،
قلت :ال ،إنه من قطن ،قال :إين أخاف أن ألبسه ،أخاف أكون خمتاال
أحرير هذا؟ ُ

فخورا ،ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ ().
اس َأوجدَ يف ِ
ِ
وفخرا فرتكُه ُم َت َعينِّ ٌ ،
املرء ُخ َيالء
قال الذهبي
معل ًقا :كل ل َب ٍ َ
ً
َ ()
الصوف ٍ
ولو كان من غري ٍ
بفرو
ذهب وال حرير ،فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية
ُ
 الزمر.47 :

 احلديد.23 :

 الفرجية :ثوب واسع طويل األكامم يتزيا به علامء الدين ،انظر :املعجم الوسيط (.)270/2
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أربع ِ
أثامن ِ
ِمن ِ
امئة دره ٍم ونحوها ،والكرب واخليالء عىل ِم ْشيتِ ِه َظ ِ
اه ٌرْ ،
فإن نصحته
َ
ْ
ُ
ُ
ولمُْ َت ُه بِ ِر ْف ٍق كَا َب َرَ ،
َاف َ
عىل
الس ِّيدُ اب ُن ُع َم َر خَي ُ
فخر ،وهذا َّ
وقال :ما َّيف خيال ٌء وال ٌ
ذلك َ

نفسه()!

ليلة قائ يصيل ِ
ذات ٍ
إذ استبكَى ،فكثر
وجاء يف ترمجة حممد بن املنكدر أنه كان َ
ماً ُ
بكاؤه حتى فزع له أهله وسألوه ،فاستعجم عليهم ومتادى يف البكاء ،فأرسلوا إىل

أيب حاز ٍم فجاء إليه ،فقال :ما الذي أبكاك؟ قالَ :م َّر ْت يب آي ٌة ،قال :وما هي؟
قال :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ ()؛ فبكى أبو حازم معه ،فاشتد

بكاؤمها.

جتزع؟ قال :أخشى آي ًة من كتاب
وجاء عنه أنه جزع عند املوت ،فقيل له :مل ُ

اهلل ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ  ،فأنا أخشى أن يبدو يل من اهلل ما مل
أكن أحتسب()!

أنت! و َم ْن ِم ْث ُل َك؟! َ
قيل لسليامن بن َط ْر َخ َ
قال :ال
ان ال َّت ْي ِم ِّي
أنت َ
البرصيَ :
ِّ

سمعت اهللَ ُ
يقول :ﮋ ﯻ ﯼ
تقولوا هكذا ،ال أدري ما يبدو يل من ريب عز وجل،
ُ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ ().

روى اخلطيب البغدادي بسنده قال :سمعت بكرا العابد يقول :سمعت فضيل

ابن عياض يقول يف قول اهلل عز وجل :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ؛
 سري أعالم النبالء (.)234 - 233/3
 الزمر.47 :

 سري أعالم النبالء (.)355/5
 سري أعالم النبالء (.)200/6

66

هكذا عاشوا مع القرآن

ٍ
ٍ
فرأيت حييى ب َن َم ِعينْ ٍ
سيئاتَ ،
قال:
هي
ُ
ٌ
قالَ :أت َْوا بأعامل ظنُّوها حسنات فإذا َ
َبكَى().

ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ

ول اهللِ × َي ْق َر ُأ فيِ
َع ْن محُ َ َّم ِد ْب ِن ُج َب رْ ِي ْب ِن ُم ْط ِع ٍمَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
المَْ ْغ ِر ِ
ب ﮋ ﮞ ﮊ َ ،ف َلماَّ َب َل َغ َه ِذ ِه اآل َي َة :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ ()؛ كَا َد َق ْلبِي َأ ْن َيطِ َري.
 :إِ َّنماَ ك َ
اج ُه ِعنْدَ َسماَ ِع َه ِذ ِه اآل َي ِة؛ لحِ ُ ْس ِن
َان ان ِْز َع ُ
َق َال َأ ُبو ُس َليْماَ َن الخْ َ َّطابيِ ُّ
عر َفتِ ِه بِ ت ََضمنَ ْته ِمن ب ِلي ِغ الحْ ج ِةَ ،فاستَدْ ركَها بِ َلطِ ِ
ِ
ِ
يف َط ْب ِع ِه،
ْ َ َ
ُ َّ
َّ ُ ْ َ
َت َل ِّقيه َم ْعنَى اآل َيةَ ،و َم ِ ماَ
َاها بِ َذ ِك ِّي َف ْه ِم ِه().
است ََش َّ
ف َم ْعن َ
َو ْ

ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ

روى اإلمام أمحد :عن قيس بن حازم قال :كان عبد اهلل بن رواحة واضعا
ِ
مايبكيك؟ فقالت :رأيتُك تبكي
رأسه يف حجر امرأته فبكى فبكت امرأته ،فقال:
فبكيت ،قال :إين ذكرت قول اهلل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ () ،فال أدري أنجو
ُ

منها أم ال()؟.

 تاريخ بغداد (.)262/13
 الطور.36-35 :

 األسامء والصفات للبيهقي (.)374/2
 مريم.71 :

 تفسري القرآن العظيم /ابن كثري (.)252/5
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ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ

فنزلت ِس َّك ًة ِمن ِسك ِ
عن َمن ُْص ِ
َك الكوفة،
حججت حج ًة؛
ور ْب ِن َعماَّ ٍر قال:
ُ
ُ
ْ
ِ
ٍ
فخرجت يف ٍ
ِ
ُ
مظلمة فإذا بصارخٍ
الليل وهو يقول :إهلي؛
جوف
يرصخ يف
ليلة
ُ

أردت بمعصيتي خمالفتك ،ولكن خطيئة عرضت يل أعانني
وعزتِك وجاللِك ما
ُ
عليها شقائي َّ ،نيِ
عيل ،وقد عصيتك بجهدي وخالفتك بجهيل،
وغر سرتك املرخى َّ
ِ
ُ
قطعت
أتصل إذا
وبحبل َم ْن
عيل ،فاآلن ِمن عذابك َمن يستنقذين؟!
َ
ولك احلجة َّ
ِ
كتاب
تلوت آي ًة من
حبلك عني؟! واشباباه! واشباباه! قال :فلام فرغ من قوله؛
ُ

اهلل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
فمضيت،
أسم ْع بعدها ِح ًّسا
ﯧ ﯨ ﮊ ()،
ُ
ُ
فسمعت حرك ًة شديد ًة ثم مل َ
ٍ
فلام َ
بعجوز كبرية،
رجعت يف مدرجتي فإذا ِجنَاز ٌة قد ُوضعت ،وإذا
كان من ال َغ ِد
ُ
أمر املي ِ
ت  -ومل تكن عرفتني  -فقالت :هذا رجل  -ال جزاه اهلل إال
فسألتها عن ِ ِّ
قائم يصيل؛ فتال آية من كتاب اهلل ،فلام سمعها ابني
مر بابني البارح َة وهو ٌ
جزاءه ّ -

تفطرت مرارتُه فوقع ميتًا().

ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ

حلا قالَ :س ِم ْع ُت َأبيِ َي ُق ُ
ول:
جاء يف ترمجة اإلمام أمحد بن حنبل
أن ابنه صا ً
ِ ِ
ايُ ،ث َّم َق َالَ :م َر ْر ُت بهِ َ ِذه اآل َي ِة :ﮋ ﮱ
َل َقدْ َج َع ُ
لت ا َمل ِّي َت() فيِ ح ٍّل م ْن رَضبِه إِ َّي َ
 التحريم.6 :

 التوابني /البن قدامة (ص .)289

 يقصد اخلليفة املعتصم ،إذ رضبه يف حمنة خلق القرآن الكريم.
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رت فيِ َت ْف ِسريهاَ ،فإ َذا هو ما َأخ نَا ه ِ
اش ُم ب ُن
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ ()؛ َفنَ َظ ُ
ُ َ َ ْبرَ َ َ
َ
ال َق ِ
اس ِمَ ،أخْبرَ َ نَا ا ُمل َب َار ُك ب ُن َف َضا َل َة َق َالَ :أخْبرَ َ نيِ َم ْن َس ِم َع احلَ َس َن َي ُق ُ
ول :إِ َذا ك َ
َان َي ْو ُم
نيُ ،ثم ن ِ
لمِِ
ِ
ِ ِ
ُود َي َأ ْن الَ يقو َم إِالَّ َم ْن
الق َيا َمة َجثت األُ َم ُم ُك ُّل َها َبينْ َ َيدَ ِي اهللِ َر ِّب ال َعا َ َّ
لت ا َمل ِّي َت فيِ
جره َعلىَ اهللَِ ،ف َ
ال َيقو ُم إِالَّ َم ْن َع َفا فيِ الدُّ ْن َياَ .ق َال؛ أي ابن حنبلَ :ف َج َع ُ
َأ ُ
ِح ٍّلُ ،ث َّم َق َالَ :و َما َعلىَ َر ُج ٍل َأ ْن الَ ُي َع ِّذ َب اهللُ بِ َسبِبِ ِه َأ َحدً ا؟!

قام من َم َر ِض ِه لسماع آية!
َ
وروى ابن أيب الدنيا من حديث عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال :سمعت
عبد اهلل بن حنظلة يو ًما وهو عىل فراشه وعُدْ ُت ُه من ِعلته ،فتال ٌ
رجل عنده هذه

()
نفس ُه
اآلية :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ ؛ فبكى حتى ظننت أن َ

ستخرج ،وقال :صاروا بني أطباق النار ،ثم قام عىل رجليه ،فقال قائل :يا أبا عبد
ُ

ذكر جهنم؛ و َل َعليِّ أحدهم().
الرمحن! اقعد ،قال :منعني القعو َد ُ

الد ِار ُّي
س َّ
َت ِم ْي ُم ب ُن أَ ْو ٍ

أخ ِ
مرسوق؛ قال :قال يل رجل من أهل مكة :هذا م َقام ِ
ٍ
الداري،
يك متي ٍم
وعن
ِّ
َ ُ

أصبح ،أو كا َد ْ
فريكع
أن ُي ْصبِ َح؛ يقرأ آي ًة من كتاب اهلل،
لقد رأيتُه قا َم ليل ًة حتى
ُ
َ
ويسجدُ ويبكي :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

 الشورى.40 :

 األعراف.41 :

 التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار /البن رجب احلنبيل (ص .)34
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ ()().

محمد ب ُن َك ْع ٍب ُ
الق َر ِظ ُّي
ُ

سمعت حممدَ ب َن َك ْع ٍ
ب ال ُق َرظِ َّي يقول :ألن أقرأ
روى أبو نعيم األصبهانيِ ِّ قال:
ُ
يف ٍ
أصبح :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ () ،والقارعة  -ال أزيد عليهام،
ليلة حتى
َ
ب إ َّيل من أن أهدر القرآن هدرا().
وأت ََر َّد ُد فيهام و َأ َت َفك َُّر َ -أ َح ُّ

الحسن البصري
ِ
قال حممد بن جحادة :قلت ألم ِ
ِ
رأيت منه؛ أي من
احلسن البرصي :ما
ولد
ِّ
ِ
ِ
تسيالن وشفتاه ال
فرأيت عينيه
املصحف،
فتح
البرصي،
احلسن
َ
ُ
ْ
فقالت :رأيتُه َ
ِّ

تتحركان().

وهل َ
ترك القرآن فصاحة ألحد ؟!

لصبِ َّي ٍة :ما أفصحك!
 -قال األصمعي َ

ترك القرآن ألحد فصاحة؛ وفيه آي ٌة فيها َخ ِ
 فقالت :يا َع ِّم ،وهل َربان،
وهنيان ،وبِ َشارت ِ
ِ
ِ
َان!؟.
وأمران،
َ
 -فقال :وما هي؟

 اجلاثية.21 :

 املعجم الكبري (.)50/2
 الزلزلة.1 :

 حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)214/3
 شعب اإليامن /للبيهقي (.)411/2
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 -قالت :قوله تعاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ().
ٍ
بفائدة ،وكأن تلك اآلية ما مرت بمسامعي!.
فرجعت
 قال األصمعي:ُ

ما هذا العبث ؟
ِ
عن يونِس الب ْل ِ
األرشاف ،وكان أبوه كثري
أدهم من
إبراهيم بن
خ ِّي قال :كان
ُ َ َ
َ
ُ

إبراهيم يف الصيد عىل فرسه ُيرك ُِّضه
املال واخلدم واملراكب واجلنائب والبزاة ،فبينا
ُ

إذا هو بصوت من فوقه :يا إبراهيم ما هذا العبث؟ ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ () اتق اهلل ،عليك بالزاد ليوم الفاقة .فنزل عن دابته
وأخذ يف عمل اآلخرة().

المخرج من كل غم
قال ابن اجلوزيَ :
وأخذت أبالغ يف الفكر
أوجب غماً الز ًما دائماً ،
أمر
ُ
َ
ضاق يب ٌ
يف اخلالص من هذه اهلموم بكل حيلة وبكل وجه ،فام رأيت طريق ًا للخالص،

سبب
فعرضت يل هذه اآلية :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ ()،
ُ
فعلمت أن التقوى ٌ
فوجدت املخرج().
للمخرج من كل غم ،فام كان إال أن مهمت بتحقيق التقوى
ُ

 القصص.7 :

 املؤمنون.115 :

 سري أعالم النبالء .388/7
 الطالق.2 :

 صيد اخلاطر (.)303
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ﮋﭦ ﭧ ﮊ

يقول ذات ٍ
عن إبراهيم بن األَ ْشع ِ
ال ُ
ث قال :سمعت ُف َضي ً
ليلة وهو يقرأ سور َة
َ
َ

حممد ،وهو يبكي ويردد هذه اآلية :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﮊ () ،وجعل ُ
أخبارنَا ،إن
يقول :ﮋ ﭦ ﭧ ﮊ  ،ويرد ُد :وتبلو
َ

َب َل ْو َت أخبارنا فضحتنا ،وهتكت أستارنا! إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا!
ويبكي().

وما َ
ينف ُعنِي َع ْر ُضها ؟!
أخذ أحد الصاحلني يبكي ملا قرأ قوله تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ () ،فقيل له :لقد
َ
أبكتك آية ما ِم ْث ُل َها ُي ْب ِك ْي! إهنا جن ٌة عريض ٌة واسع ٌة ،فقال :يا ابن أخي؛ وما ينف ُعنِي

عرضها إن مل يكن يل فيها موضع قدم().

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﮊ

ٍ
ِ
سعيد قال :كنا عند َمالِ ِك ِ
قارئ يقرأ :ﮋﭩ
بن ِدين ٍَار وعندنا
احلارث بن
عن
ٌ

ِ
ينتفض ُ
َ
ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ ()جعل ٌ
يبكون حتى انتهى إىل
املجلس
وأهل
مالك ُ
 حممد.31 :

 التوابني البن قدامة – ص224
 آل :عمران.133 :

 «صفقات رابحة»؛ خالد أبو شادي ،ص 142
 الزلزلة.1 :
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هذه اآلية :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ () فجعل ٌ
ويشهق حتى ُغشيِ َ عليه ،فحمل
مالك – واهللِ  -يبكي
ُ
بني القوم مغشيا عليه().

اللهم بلَى !
ِ
كان َج ْع َف ُر ب ُن َح ْر ٍ
األعامل للسلطان ،وكانت وظيفته تقارب
ب يتقلد ِك َب َار
ٍ
فسمع رجال يقرأ :ﮋ ﮯ ﮰ
موكب له عظي ٍم
وظيفة الوزارة ،فاجتاز يوما راك ًبا يف
َ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ ()؛ فصاح :اللهم بىل،
ور َّد املظامل َ التي كانت عليه ،وانقطع للعلم والعبادة حتى
ُيك َِّر ُر َها ،ثم َبكَى
َ
وتاب َ
مات().

ﮋ ﭛ ﭜﮊ !

كان احلس ُن ال َب رْ ِ
ص ُّي رمحه اهلل يردد يف ليلة قوله تعاىل :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

()
ربا ،ما نرفع َط ْر ًفا وال نر ُّده
ﭛ ﭜ ﮊ  ،فقيل له يف ذلك ،فقال :إن فيها ُملعت ً

إال َو َق َع عىل نعمة ،وما ال نعلمه من نعم اهلل أكثر().
 الزلزلة.8 :

 صفة الصفوة (.)71/3
 احلديد.17 :

 صفة الصفوة (.)39/3

 إبراهيم ،34 :والنحل.18 :

 رهبان الليل /سيد العفاين (.)73/2
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اتق اهلل !!
ُ
هيودي وقال له :اتق
هارون الرشيدُ يو ًما من جملس اإلمارة فاعرتضه
خرج
ٌّ

اهلل ،فنزل هارون من عىل دابته وسجد عىل األرض ،فقال له أتباعه :إنه هيودي،

قال هارون :اتق اهلل! ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮊ() ().

فأين القرآن إ ًذا ؟

هو اإلما ُم أمحدُ -عليه رمح ُة اهلل -يف جملسه وبني تالميذه؛ ويأيت سفيه من
وها َ
ِ
ُ
ُ
وتالميذه :يا أبا
فيقول له طال ُبه
ب والشتم،
بالس ِّ
السفهاء فيس ُبه ويشتُمه و ُي ْقذ ُع ُه َّ
ُ
القرآن إ ًذا!؟ ﮋ ﮱ ﯓ
عبد اهلل؛ ُر َّد عىل هذا السفيه ،قال :ال واهلل؛ فأي َن

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ ()().
كان بإمكانه

أن يرد عليه وما َمن ََع طالبه االنرباء له برد هو ما اعتادوا عليه

من علمهم السابق بمنهج الشيخ
هلذه اآلية العظيمة!.

يف عدم مماراة هذا الصنف من الناس امتثاالً

 البقرة.206 :

 (( تدبر القرآن – سعيد عبد العظيم – ص.6
 الفرقان.63 :

 هكذا علمتني احلياة  – 2عيل بن عبد اخلالق القرين
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الفصل الثاني

اص َر ٌة
ص ُم َع ِ
ِق َص ٌ

َو َق َع َ
الكريم
أل ْص َحابِ َها َت َدبُّ ٌر في القرآن
ِ
َو ِع َظ ٌة بِآ َيا ِته

قصص معاصرة

الصالح بآيات اهلل ،وكانوا حديثي عهد بنزوهلا ،وكان القرآن
لقد تأثر سل ُفنا
ُ
أظه ِر ِهم .ولكن
لتو ِه ًّ
غضا طر ًّيا ،وكان رسول اهلل × حييا بالقرآن بني ُ
قد نزل ِّ

القرآن الكريم الذي أخرج لنا تلك النامذج املرشقة من سلف األمة العظام؛ مل يفقد
قدرته عىل التأثري عىل قارئيه يف زماننا ،ومل ُي ْعدَ ْم ِم ْن أهله َمن يتلوه حق تالوته؛
ِ
وهدي ِه.
ويستخرج منه كنوزه ،ويستلهم منه توجيهه ،ويسري عىل خطاه
وهذا رسد ملواقف ِ
وقصص من الواقع احلديث؛ حتدث هبا أصحاهبا يف بيان
ٌ
ِ
تدبرا وعمال ،وكيف كان أثر ذلك يف حتوهلم من الضالل إىل
حاهلم مع القرآن ً
اهلداية ،ومن اتباع الشهوات واألهواء إىل االجتهاد يف عبادة رب األرض والسامء،
وكيف زالت ِ
األكنَّ ُة التي كانت تُغ ِّطي عقوهلم وقلوهبم فاستشعروا أحواال وقر ًبا مل
يكونوا بالغيها من ُ
وتكرارا ،فتاهلل لقد
مرارا
ً
قبل؛ رغم مرورهم عىل تلك اآليات ً

أثمر ذلك يف قلوهبم حالو ًة وإيامنًا ال جيدمها إال من عاش مع القرآن كام عاشوا،
وتدبره كام تدبروا!
وسأرسد ِقصصا دون ذكر أسامء كاتبيها؛ فالعربة ِ
بالقصص ال بأسامء أصحاهبا،
ً

وقد قسمتها إىل قسمني:
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األولِ :قصص حتكي جتارب أهل القرآن يف تدبر آياته.
والثاينِ :قصص حتكي تأمالت ومواقف مع آيات القرآن.
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ِقصص تحكي تجارب أهل القرآن في تدبر آياته
ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﮊ

()

هذه امرأة مل يرزقها اهلل ذريةَ ،م َّر ْت عىل ما استطاعت الوصول إليه من األدوية

الطبية والشعبية بال فائدة ،وكان زوجها ذات يوم يتحدث مع إمام املسجد فقال
ِ
بحضور ٍ
وتستغفر ما استطعت من االستغفار؟
قلب،
له :لمِ َ ال تقر ُأ سورة نوح
ُ
قالت :فجاء زوجي وأخربين بذلك ،ثم قال :ما رأ ُي ِك أن ننفذ هذه الوصية؟
فرحبت بام قا َل ُه ،وقرأنا سورة نوح بتدبر ،وفيها قوله تعاىل :ﮋ ﯼ ﯽ
ُ
ﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ () ،وأكثرنا االستغفار والدعاء بإحلاح ،وما هي إال

وذهبت إىل الطبيبة وكانت النتيجة أين
بدأت أشعر بأعراض احلمل،
أشهر حتى
ُ
ُ
ٌ

حامل.

 نوح.10 :

 نوح.12-10 :
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ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮊ

()

أحد الدعاة يف مرص يتحدث عن قصة اعتقاله فيقول :ملا دخلنا سجن القلعة

أصوات َّ
املعذبني وأ َّناتهُ ُم
وكان حتت األرض؛ ُأدخلنا إىل زنازي َن انفرادية ،وكانت
ُ
وهنارا ،وكانت الزنزانة مليئ ًة باملاء قيد ٍ
شرب ونصف ،وكنا يف
تتعاىل حولنا ليال
ً
زمهرير الشتاء ،فال جمال للنوم من أصوات التعذيب ،وال من املاء الذي يغمر
ٍ
إيامن
أرجلنا ،فكانت حمنة شديدة ،وما كان خيفف عنا إال ذكر اهلل ،وبقي ٌة من

ُأرشبناه يف أيام الرخاء النسبي التي سبقت اعتقالنا.

ويف ليلة من الليايل وقد اشتدت عيل املحنة ،وضاقت الزنزانة ضي ًقا عىل ٍ
ضيق؛
َّ

رأيت فيام يرى النائم  -وهو حلم يقظة ْ -
عىل أحد الصاحلني الذين
ُ
أن قد دخل َّ

خريا ،فس َّل َم وسألني هل حتفظ سورة األعراف ،قلت:
أعرفهم ،فاستبرشت برؤيته ً
نعم ،قال اقرأ :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ () ،فلام قرأتهُ ا  -كأنام أنزلت لتوها وكأين مل أقرأها
من ُ
عيل رمحات كأنام أنام يف بيتي
قبل  -ثبت اهلل هبا قلبي ،وسكَّن فؤادي ،وح َّل ْت َّ

 األعراف.128 :

 األعراف.129-127 :
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ورصت بعدها أقرؤها عىل إخواين كلام رأيت من
فعجبت من أثرها،
عىل فرايش،
ُ
ُ

أحدهم ضع ًفا أو استسال ًما ،واحلمد هلل الذي أحيانا بعد هذه املحنة وس َّل َمنا.

مع الشيخ ابن جبرين
موقف مؤثر حيدث به أحد طلبة الشيخ عبداهلل بن جربين

فيقول:

كنا حتديدا يف عام 1420هـ؛ يف درس بعد املغرب لفضيلة العالمة اجلربين
عىل كتاب (رشح الزركيش) ،وصادف أن كانت السامء عرص ذلك اليوم تمُ طر

واستمر املطر حتى موعد بدء الدرس،
مطرا شديدً ا مل تعهده العاصم ُة الرياض،
ّ
ً
وقد أحسن إمام املسجد حني قرأ يف الصالة قوله تعاىل :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ ().

وبعد الصالة جلس الشيخ لدرسه ،وكعادته :ع ّلق قبل أن يبدأ عىل نزول املطر،
ِ
ٌ
الطائف( :أصبح من عبادي مؤمن
وفضل ،واستشهد بحديث
وبينَّ أنه رمح ٌة من اهلل
يب وكافر ،فمن قال ُمطرنا بفضل اهلل ورمحته فهو مؤمن يب كافر بالكوكب)() ،ثم

ُ
الشيخ اآلي َة التي قرأها اإلمام ،وظل يرشحها كلم ًة كلم ًة وأورد الكثري من
تال
القصص والشواهد حتى أ َّذ َن املؤذن للعشاء.

فلام بلغ تفسري قوله تعاىل :ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ ()؛ وا َف َق
ِ
قوي داخل املسجد ،فأسهب يف
السامء رعد ًة ُسمع هلا
شرَْ َح ُه هلا إرعا َد
دوي ٌّ
ٌّ
 النور.43 :

 صحيح البخاري (ج  - 1ص .)351
 النور.43 :
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رشحها ،وفتح اهلل عليه بفتح عظيم حتى أتى بأقوال السلف وأشعار العرب،

وعلته خشية ،وخنقته عربة ،وهو ما مل يكن من عادته؛ إذ كان غالبا ما يتاملك نفسه

كثريا ،وكان ذلك كله مع خرير ماء ُيسمع سقوطه من عىل
وتأثر بعض طلبة الشيخ ً
ِ
عرفتنا حقا قيمة املاء ،وإبداع
نوافذ املسجد ،وعشنا يومها أجوا ًء ُر ْو َحان َّي ًة رائع ًة ِّ
صنع اهلل يف السحاب ،بام تعجز عن إيصاله آالف األفالم الوثائقية احلديثة ،التي
تصف نزول املطر بالصوت والصورة.

آيات مخيف ٌة لمن تأ ّمل!
ٌ
ٍ
زاوية أتلو كتاب ريب ،وأتأ َّمل ما فيه
يف جو هادئ وحلظات سكون؛ كنت يف
ُنت أرتل قول اهلل:
من ِعظات وعرب ،وما فيه من نداءات من الرمحن سبحانه لنا ،ك ُ

ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﮊ ().

فارجتفت وارتعدت فرائيص :ما الذي حيصل
فسمعت فجأة صوتًا عال ًيا خمي ًفا،
ُ
ُ

يا تُرى؟

أهي طائرة سقطت؟ ربام انفجار غاز ،أو كهرباء! يا إهلي ما الذي حيصل؟ هل

سأموت؟؟ ال ال أستطيع ختيل ذلك.
دت أفقد عقيل من شدة اخلوف ،لكن فجأة سكت الصوت! أخذت بعدها
ِك ُ
زلت عىل قيد احلياة ،مل
أتأمل للحظات! ،احلمد هلل مل حيدث يشء مما توقعت ،وال ُ

أعلم إىل اآلن ما كان ذلك الصوت ،لكن ُّ
كل ما أدركته هو ذلك اخلوف الذي انتابني
 احلاقة.15-13 :
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وكاد يقتلني ،ال إله إال اهلل ،هذا صوت خميف فقط وليس معه اهتزاز لألرض ،ومع
هذا فقد ُج َّن جنوين خو ًفا منه ،فيا ويح قلبي؛ ما حايل يوم القيامة؟ ما حايل عندما

أسمع النفخ يف الصور؟ ما حايل إذا اهتزت األرض ،وانشقت السامء؟ بل كيف يب
ضت عىل ريب ال خيفى عليه يشء من أمري؟ عاودت قراءة تلك اآليات ،ال
إذا ُع ِر ُ
عليك ُذ َّل ِ
لمِ
َ
مقامنَا،
رب ارحم يوم العرض
إله إال اهللٌ ،
آيات مخُ يف ٌة ح ًقا ن تأ ّملهاِّ ،
رب ارحم ضعفناَّ ،
وتول أمرنا ،واجرب كرسنا ،آمني.
و َث ِّب ْت عىل الرصاط أقدا َمنَاِّ ،

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ

حتدث الدكتور عامر رضوي الطبيب املرشف عىل متابعة الشيخ ابن عثيمني

يف مرضه؛ عن آخر ساعة يف حياة فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني فقال:

كان

يقرأ القرآن الكريم ،وكان يغيب عن وعيه ثم ُيفيق ،ثم دخل يف غيبوبة،

وبعدها بساعة انتقل إىل جوار ربه الكريم ،وقد سمعته يتمتم لصعوبة حالته

سألت أبنا َءه عام يتمتم به الشيخ ذكروا يل بأنه
الصحية يف حلظات إفاقته ،وعندما
ُ

كان يقرأ قوله تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ()().

َت ْج ُربَ ُة ُم َعلِّ َم ِة ْ
األط َفال

ِ
بخمس
وبدأت بعدها
كنت أعمل ُمعلمة ملرحلة الروضة والتمهيدي،
ُ
ُ
ِ
ٍ
ُ
اآليات بواقعي
وأربط
وأتدبر قصار السور،
سنوات أعتني بمعاين القرآن الكريم،
ُ
ِ
التدبر العرشة الواردة يف كتاب د.خالد بن
مفاتيح
واستعملت
وواقع تلميذايت،
ُ
َ
 وقفات يف حياة الشيخ ابن عثيمني ،إلحسان العتيبي ص.32
 األنفال.11 :
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كبريا يف نفيس وصغريايت...
عبدالكريم الالحم؛ فوجدت الفارق ً

كنت أقرأ السورة يف املنزل لنفيس وبرتتيل ومتهل ،مع الرجوع إىل ما تيرس من

عيل وعىل صغاري ،وها هم قد
األثر
كتب التفسري؛
ُ
ُ
فوجدت َ
ينعكس بال تكلف ِّ
ملست التغيري يف نفيس وشخصيتي
تعايشوا مع اآليات وانفعلوا بمدلوالهتا ،وقد
ُ
هبدوء أعصايب وراحة بايل يف بيتي ومع أوالدي وبنايت داخل احللقة وخارجها ،كام
ملست السكينة واهلدوء والصرب عىل األطفال ،فلم يعد يعتدي بعضهم عىل بعض

كام كانوا ساب ًقا.

أعامرهم ما بني الرابعة والسادسة ،وكنت أظن أن إدراكهم ملفهوم
لقد كانت ُ

صعب وبعيدُ املنال ،ولكني فوجئت بأهنم يستوعبون
أمر
ٌ
التدبر وتأ ُّثرهم به ٌ

ويتجاوبون بشكل كبري جدً ا ،كام حتسن وضع القراءة داخل احللقة ،وحتسن
االنضباط ،وزاد ثبات احلفظ ،وكنت أظن أن القراءة بصوت ٍ
عال  -كام اعتدنا -
العكس :أن القراءة برتتيل وت ََر ُّس ٍل جتعل الطالبات
فالحظت
تساعد عىل احلفظ،
ُ
َ

كنت من هذا اخلري منذ زمن بعيد!؟.
أكثر تفاعال مع احلفظ ،فأين ُ

وال أنسى أن أويص َأ َخ َوايت املعلامت أوال باإلخالص هلل ،وأدعوهن إىل الصرب

واالحتساب يف العمل ،وأذكِّرهن أنه البد من بذل اجلهد يف ربط اآليات بالواقع،

لدهيم القدرة عىل استيعاب أشياء مل يكن من املمكن استيعاهبا
ومراعاة أن الصغار
ُ

ُ
وفريا
فيام سبق ،وكلام َصدَ َق القصدُ و َب َذ َل
اإلنسان كل ما يف وسعه جاء احلصا ُد ً
بإذن اهلل.
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َت ْج ُربَ ُة ُم َعلِّ َم ِة َّ
ويد
الت ْج ِ
بدأت حكايتي مع كتاب اهلل العزيز باهتاممي الكبري بحفظ أكرب قدر من السور،

بالكم ال بالكيف،
أهتم
وكان مهي وهديف أن أختم القرآن بأي طريقة،
ُ
ِّ
فكنت ُّ

ومل أكن أتعرف عىل معانيه ألكتشف املعاين واألرسار التي يتضمنها ،ولكن بعدَ

ْ
عيل بأخذ بعض الدورات ،وقراءة بعض الكتب يف فن التدبر؛ َت َغيرَّ َ
أن م َّن اهلل َّ
مقصودي.

ومما كان له األثر الفعال يف َت َغيرُّ ِ فهمي؛ كتاب د.خالد بن عبدالكريم الالحم

كثريا من الفوائد التي
بعنوان (مفاتح تدبرالقرآن) ،فقد ملست خالل قراءيت له ً
ٍ
ِ
معان
خالف التفسري الظاهر لآليات ،وهناك
التدبر
أمر
ُ
انتفعت هبا ،فمنها أن َ
عظيمة ال تظهر إال َلمِ ْن م َّن اهلل عليه فأبحر يف أعامق معاين القرآن.
ورشعت يف تطبيقها ،ومن ذلك :تكرار
عرفت كذلك أن للتدبر مفاتيح،
ُ
ُ

قرأت آي ًة بعد ذلك وكررتهُ ا عدة مرات
اآلية وترديدها بتمعن وحضور قلب ،وما
ُ

وتدبرتهُ ا؛ إال كان هلا تأثري وحتريك لقلبي وعيني.

ِ
ٍ
ٍ
ُ
القرآن وعظمته ،ويتحرك
يدرك جيدً ا قيم َة
حارض
بقلب
إن الذي يقرأ القرآن

قلبه بال شك ،وكل ما أريد قوله أنني بعد أن أدركت أمهية التدبر ،وأثره الفعال

عىل القلب وعامة اجلوارح؛ صرِْ ُت أقر ُأ اآليات عىل طالبايت بفه ٍم ،وأعيش مع
ٍ
معان ،وأقف حتى ولو مع آية واحدة فأحس بمعانيها ،ويسهل
ما يف اآلية من
توصيلها للطالبات ،حتى أصبحن يستخرجن الفوائد من اآلية بأنفسهن بعد
قراءهتا عدة مرات.
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إذا كان املرء ال يفقه شيئا مما يقرأ ،وال يتأثر به؛ فكيف يع ِّل ُم غريه ويؤثر فيه؟!

إن فاقد اليشء ال يعطيه!

س
َت َدبَّ َر سور َة َعبَ َ
َ
َ
الطريق َّ
وخط المنهج!
فعرف
شاب أمريكي من ٍ
أصل أفريقي ،هداه اهلل إىل اإلسالم فصار داعية إىل
(طارق) ٌّ
سمعت من األستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس (العالمِ ِ
وكنت قد
الدين احلنيف،
ُ
ُ

السوداين الشهري) أن طارق ًا ي ِ
سل ُم عىل يديه أكثر من ثالثامئة شخص أسبوع ًّيا!
ُ

حج عام 1421هـ ،إذ قدَّ ر اهلل
وقد شاء اهلل أن ألقى طار ًقا هذا يف موسم ِّ

تعاىل أن يكون طارق أحد ضيوف األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود ألداء
مناسك احلج ،وكنت مرش ًفا عىل أولئك الضيوف األمريكيني يف ذاك العام،
ٍ
ٍ
وحمارضات عليهم
دروس
احلج الدكتور جعفر شيخ إدريس إللقاء
وصح َبنَا يف ِّ
باللغة اإلنجليزية.

أن َ
وكانت مفاجأ ًة للدكتور جعفر وليِ ؛ ْ
كان طارق مع الضيوف ،فلام رآه
ْ

الشيخ قال يل :هذا هو الداعي ُة الذي حدثتك عنه ،فأرجو أن تسمع منه مشافهة

حتى يكون سندك يف الرواية متصال!

فرحا عظيماً  ،واقرتحت عىل طارق أن يرشح لنا ولكل زمالئه
ففرحت هبذا ً

الضيوف منهجه يف الدعوة ،وكان ذلك مساء الثامن من شهر ذي احلجة عام

1421هـ ،فقال:

شعرت بعظمة هذا الدين القويم ،وأثره عىل نفوس أهله،
أسلمت
حينام
ُ
ُ
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وخالطني حزن شديد عىل حرمان األمريكيني من هذا النعيم املقيم ،فقررت أن

أبذل قصارى جهدي ألنقل هلم بعض أنوار اإلسالم َل َعليِّ هبذا أنقلهم من الظلامت
إىل النور ،ولكنني أدركت أين فرد ،فامذا جيدي جهد فردي أمام طوفان الظالم؟

لكنني ملا قرأت سورة عبس ،هبرين قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ() ،فقلت يف نفيس:

الناس صنفان:
ْف ُم ْس َت ْغ ٍن عن الدين ،فال تنفعه الذكرى ،ولن َي َّزكَّى.
* ِصن ٌ
* ِ
شك َ -تنْ َف ُع ُه ِّ
ْف ُم ْقبِ ٌل يريد أن َي َّزكَّى ،وهذا  -بال ٍّ
الذكرى.
وصن ٌ

نف ا ُمل ْقبِ ُل  -الذي يريد أن َي َّزكَّى  -أعدادهم كبرية جدً ا ،واجلهد
الص ُ
وهذا ِّ

الالزم لتبليغهم رسالة اإلسالم فوق طاقتي الشخصية ،بل فوق طاقات دعاة
املسلمني مجي ًعا ،بل لكثرهتم لو اشتغل كل املسلمني فرادى ومجاعات يف إبالغهم

باحلق لكان ذلك فوق قدرهتم.

فقررت يف نفيس أن ال أبذل طاقتي الدعوية إال مع الذين يرغبون يف معرفة

اإلسالم ،فرصت إذا قابلت أحدً ا َح َّي ْيتُه وصافحته وسألته  -وعيناي تتفرسان يف
وجهه لِ َس رْ ِب ِ
أثر سؤايل عليه  -قائال :هل ترغب يف معرفة يشء عن اإلسالم؟ فإن

ُ
طارق ال ُتِ ْضع
قلت يف نفيس :هذا مِم َّ ِن استغنى ،وال يريدُ أن َي َّزكَّى ،فيا
قال( :ال) ُ
 عبس.11-1 :
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جهدك معه ،وابحث عن غريه.

وإذا قال :نعم أريد أن أعرف؛ وقفت معه ُأ َحدِّ ُث ُه عن أسس الدين احلنيف،
وعيناي ما زالتا تتفرسان يف وجهه لِ َس رْ ِب ِ
أثر كالمي عليه ،فإن رأيته غري منسجم
مع كالمي سألته:
هل تريد أن أزيدك معلومات؟ فإن أبدى متلمال أو عدم ارتياح ،أو رغبة يف

االنرصافَ ،و َّد ْع ُت ُه راج ًيا منه أن يبحث عن احلقيقة أكثر فأكثر ،ثم افرتقنا.
ٍ
مقهى أو
حديقة أو
نجلس إ َّما يف
عرضت عليه أن
وإذا كان جوابه إجيا ًبا؛
ُ
َ
ً

وأطلب منه أن نلتقي
مطعم؛ فأزيده تفصيالً ،ثم أعطيه عنوان املركز اإلسالمي،
ُ
مسا ًء هناك ،وأكثرهم يأيت عىل حسب املوعد و ُي ْس ِلم.
استوثقت منه عن عدد الذين يسلمون عىل يده؛ أكد أهنم فعال
قلت :وملا
ُ
ُ

يزيدون عىل الثالثامئة أسبوع ًّيا ،وأكَّد َّ
أن ذلك بفضل اهلل وبفضل كالم اهلل الكريم

يف سورة عبس!.

حينما زار ملك الموت بيتي!!
زار ملك املوت بيتي عندما أراد اهلل جل وعال قبض روح فلذة كبدي ،رمحه اهلل

رمح ًة واسع ًة ،وأفاض عليه من كرامته ورضوانه ،ورأيت تلك الزيارة يف رؤيا قبل حتقق
املصيبة بثالثة أيام ،فكنت ال أعلم من سيأخذ؟ وهنا كان االبتالء واالمتحان!!

علم ٍ
يقني أن ما أصابه مل يكن
وبعد ذلك قىض اهلل أمره يف ولدي ،فعلمت َ

ليخطئه ،وأن ما أخطأه مل يكن أبدً ا ليصيبه!

اجتهت يف هذه املحنة إىل كتاب اهلل ليسكن فؤادي املقطوع الفارغ من كل يشء
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إال من ذكر اهلل ،فقد كان للمصيبة أمل ٌ شديدٌ كالسيف ُي َق ِّط ُع أوصايل قطع ًة قطع ًة،
رب
والسكين َة وال ُّطمأنين َة
فوجدت  -واحلمد هلل -
َ
َ
واليقني والص َ
العالج والراح َة َّ
ٍ
وثمرات أخرى كثرية؛ وجدتهُ ا يف آيات اهلل وكتابه املبني.
والرمح َة واهلداية
كان لساين ال َيفْترُ ُ من دعاء اهلل أن يربط عىل قلبي كام ربط عىل فؤاد أم موسى،

واستحرضت يف نفيس اآلية التي تصف حال أم موسى وهي ترمي بثمرة فؤادها يف
ُ

البحر ،يقول تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ().

ث بحمد اهلل ،فأحسست بالثبات والرب ِ
وقد جاءين ال َغ ْو ُ
اط عىل قلبي،
ِّ َ
ص دمعي ،وازداد رسوخ
ُ
واستشعرت السكينة واهلدو َء يف قلبي وجوارحيَ ،ف َق َل َ
عقيدة اإليامن بالقضاء والقدر عندي ،ومازلت أردد قول رسولنا الكريم صيل

اهلل عليه وسلم :إن العني تدمع ،والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض ربنا ،وإنا

بفراقك يا إبراهيم ملحزنون().

مسلم جدي ٌد ُيعظم شعائر اهلل
ٌ
حدث األستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس بعد إحدى زياراته إىل كندا

قائال:

اإلسالمي بـ(مونرتيال) شا ًبا قد أسلم حدي ًثا ،ويصيل مجيع
رأيت يف املركز
ُ
ّ

اإلسالمي ،وقد أخربين إما ُم املسجد أن هذا الشاب منذ
الصلوات مجاع ًة يف املركز
ّ
 القصص.10 :

 صحيح البخاري .)439/1( -
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فرضا من الفروض مع اجلامعة هبذا املركز صي ًفا
أن دخل يف اإلسالم وهو ال يرتك ً

وال شتا ًء ،حتى يف شهور الثلوج والربد الشديد ،وأنه يقطع يف سبيل ذلك طري ًقا

يستغرق منه كل مرة حوايل نصف ساعة.

فكلمت ذلك الشاب ألقنعه بأنه يف ذلك يشق عىل
يقول الدكتور جعفر :
ُ

نفسه.

فقال يل :يا ُ
قرأت قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
شيخ؛ أ َما
َ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ () ،واملساجد من شعائر اهلل ،فأنا أريد أن أعظم شعائر
اهلل تعاىل.

قال الشيخ  :فواهلل لقد انقطعت حجتي ،وسكت!

َجلْ َس ُة القرآن العامرة في البيت!
كانت البداية قبل سبع سنوات تقري ًبا ،حيث قرر رب األرسة أن نجتمع لنقرأ

شي ًئا من القرآن ونتدارسه ،وكانت اجللسات غري منتظمة ،كام أهنا غري حمددة بوقت
معني ،وذلك لظروف عمله وفرتة وجوده يف البيت فتارة بعد الفجر ،وتارة بعد
العرص ،وأخرى بعد املغرب أو العشاء ،وقد نجلس يوم ًيا أو يو ًما بعد يوم ،وقد

متيض أربعة أيام ال نجلس فيها النشغاله ،لكن اضطراب األيام واألوقات مل يؤثر
إرص ِار ُه أن يستمر.
عىل َ
ٍ
ِ
ِ
القرآن ،وبدأنا من سورة الفاحتة ثم
صفحة من
قراءة
كانت الطريقة تتمثل يف
ٍ
ِ
َ
احلضور من األوالد ،وقد تتقلص إىل
مرات أو أرب ًعا تب ًعا لعدد
ثالث
البقرة ،نقرأ

 احلج.32 :
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مرتني ،ثم نبدأ يف استعراض األلفاظ الغريبة التي يصعب عليهم فهمها ،ثم يبدأ

وكثريا ما كان
الوالد يف رشح اآليات والوقوف عىل معانيها وتوضيح املراد منها،
ً
ب عىل
يستخد ُم أسلوب احلوار واملناقشة بطرح االستفهامات أو األسئلة ،ثم ُي َع ِّق ُ
إجاباهتم إن كانت صحيحة ،أو ُيصحح إن كانت غري ذلك ،ثم نبدأ يف استخراج

الفوائد والعرب من اآليات ،وقد يتخلل ذلك قصة من القصص أو سبب نزول
ٍ
آلية ،وقد يكون هلا عالقة باليوم اآلخر فيستطرد يف احلديث عن مشاهد القيامة
وأحوال اآلخرة واجلنة والنار ،وقد يتحدث يف مناسبة أخرى عن احلساب واجلزاء
وعرض األعامل وتطاير الصحف وهكذا ،ثم يوظف هذه املعاين الستجاشة مشاعر
األوالد ،وحتريك ضامئرهم ،ورضب األمثلة املتنوعة ،وأثر ذلك عىل السلوك.

ويف كثري من األحيان يركز عىل قضايا العبودية واإلخالص ،وصور الرشك
ٍ
وأمثلة من حياهتم وترصفاهتم ،وقد يتحول الدرس يف
ويربط ذلك بواقع األوالد
بعض األحيان إىل خطبة وعظية من خالل اآليات ،ثم يرتك املجال لغريه للتعليق،

وقد يطرأ استفسار أو لبس فيزيل اللبس واإلشكال عنه ،وإذا مل نجد إجابة وافية

رجعنا فيام بعدُ إىل كتب أهل العلم ،وربام لبعض أهل العلم أنفسهم يف بعض
القضايا العلمية اخلاصة.

كثريا متثل فيام يأيت:
أثرا طي ًبا من هذه اجللسات،
لقد ملست ً
وخريا ً
ً

 -زاد تعظيم القرآن الكريم وهيبته يف نفوس أبنائي.

 -ازداد وع ُيهم بأمهية القرآن يف حياتنا وسلوكنا ،وأنه املرجع األول لكل يشء

نريد أن نقوله أو نعمله.
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ِ
القرآن تُعلم االنضباط يف الوقت واحلركة ،ويف كيفية ِ
اجللسة ذاهتا،
 َجلس ُةِ
آداب قراءة القرآنَ ،
املصحف بطريقة صحيحة.
ومحل
وتع ِّل ُم َ
 -تصويب القراءة عمو ًما وحتسني مستواها عند األوالد.

 -الوقوف عند النطق أو النواحي اإلعرابية يزيد املستوى العلمي عند األوالد

من حيث ال يشعرون.

 طرح القضايا الكبرية العقدية والترشيعية والسلوكية من خالل اآليات؛ِ
ُ
األوالد عالي ًة ،واهتامماتهِ ِ ْم جادةً ،و َيظهر هذا من حديثهم يف االجتامعات
جيعل همِ َ َم
األرسية حيث يلتقون بأقراهنم من البنني والبنات.
 -طرح القضايا الفكرية وربطها بالواقع ُي ْض ِفي مزيدً ا من النضج عىل األوالد،

والتعرض لبعض القضايا االقتصادية أو الطبية يعطيهم نظرة واسعة ،وكل ذلك
يولد عندهم ِح َّس التحرج من احلرام قليله وكثريه.
 -صارت القضايا التي حيملها الوالدان واضحة عندهم إىل حد كبري.

 -التأثري املبارش عىل سلوك األوالد:

 oيف احلرص عىل إقامة الصالة ،وأدائها عىل الوجه األكمل.
 oيف االلتزام بقيام الليل وصيام التطوع.
 oيف التسامح فيام بينهم.

 oيف تعزيز بعض األخالقيات احلسنة ،كتجنب األلفاظ البذيئة أو الرتفع عن

السباب.

 oيف ضبط النفس يف ذلك.
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 oيف الكرم ،والتصدق والبذل للفقراء واملساكني ،حتى نشأ ما يمكن أن

يسمى بصندوق التربعات.

ال شك أن اخلري كل اخلري يف استمرار مثل هذه اللقاءات عىل مائدة القرآن ،وإن
ِ
األحيان يش ٌء من امللل والرتابة ألن النفوس تمَ َ ُّل وتنفر ،إال أنه ُيعتاض
بعض
اعرتضها َ
عن ذلك بتجديد األسلوب ،ومراعاة بعض التغيري يف الوقت واملكان والطريقة ،فمن
األمور التي جددنا فيها أنه أصبح كل واحد منهم يرشح اآليات بحسب ما يفهمه،
ويدور عليه الدَ ْو ُر مرة عىل األقل ،وهذا وإن كان ثقيال عليهم يف البداية؛ إال أنه
أكسبهم اجلرأة واملقدرة عىل التعبري عام يريدون ،واحلمد هلل رب العاملني.

تدارس وتفسير
هناك طريقة تعلمتها من معلمتي يف التعامل مع القرآن الكريم ومدارسته؛

ُمفا ُدها :أال نقرأ معاين اآليات من التفسري مبارش ًة عند تالوهتا ،بل نقف عىل اآلية
بالتأمل والتفكر حتى نستنتج املعنى أوال ،ثم نعود بعدها إىل التفسري لنرى هل كان

فهمنا مواف ًقا له أم ال؟

أيضا أن
وقد وجدت ثمرة هذه الطريقة يف تدبري للقرآن الكريم ،ووجدت ً

لدي بشكل أكرب بسبب تفكري فيه ،وكنت أراجع التفسري بعدها
املعنى يثبت َّ

بشغف ألتأكد من فهمي لآليات ،مع مالحظة رضورة هذه املراجعة للتفاسري،
وعدم االعتامد عىل االجتهاد الشخيص يف الفهم ألن الشيطان يسعى جاهدا أن
ُيل ِّبس املعنى عىل املؤمن.

أيضا تدارس القرآن الكريم مع صوحيبايت يف حلقة نلتقي هبا عند إحدانا،
ً
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أو عن طريق الشبكة العنكبوتية ،نحدد آيات كل أسبوع ،فنراجع حفظها ونتدبر

معناها ،وحتضرِّ

مراجع خمتلفة ثم
كل واحدة منا فوائد من تلك اآليات من
َ

نتدارسها م ًعا ،كذلك اإلطالع عىل منتديات أهل التفسري والدراسات القرآنية
علمتني الكثري ،ولقد كانت جتربتي يف حفظ القرآن الكريم  -بفضل من اهلل  -يف

مدة قصرية نسبيا ،ومع ذلك مل أستطع أن أثبت حفظي إال بعد قراءة تفسري اآليات
ٍ
معان عديدة يف القرآن مل أكن ألدركها لو مل أطالع
ثم تكرارها ،وهكذا؛ ظهرت يل
تفسريه وأتدبر معناه ،كأرسار تشابه اآليات ،وربط السور ببعضها ،وغريها من

علوم القرآن التي ال يدركها من يقرأ القرآن فقط دون حفظ وتدبر.

تجربة شخصية
صالي بعد إحدى
عندما أود االستمتاع واالنتفاع بكالم ريب؛ أجلس يف ُم
َ

الصلوات املكتوبة ،وأختار صال ًة ليس بعدها شغل لكي يكون ذهني فار ًغا من

الشواغل ،ثم أقرأ اآليات برتتيل ،وإذا مررت بآية ال أعرف معناها أنظر إىل هامش
عرفت معناها وتأثرت هبا كررهتا حتى تدمع عيني و َي ِر َق
مصحفي املفرس ،وإذا
ُ

أغلقت
قلبي ،ثم أعرضها عىل حيايت وأسأل نفيس :هل عملت هبا يا نفس؟ وإذا
ُ
املصحف وجلست إىل زوجي أو أحد أبنائي قرأهتا عليهم ،فيشاركونني التأمل

فيها ،وهكذا حتى ال أكاد أنساها ،نفعنا اهلل بالقرآن العظيم آمني.

رؤية شاملة للسورة
جتربتي مع التدبر كانت من خالل تدرييس حللقة القرآن الكريم يف سكن

الطالب بجامعة امللك سعود ،فقد رشحت من سورة الفاحتة إىل األنعام مع حزب
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املفصل ،ثم خترجت فلم أكمل! كانت يل طريقة تعتمد عىل تكوين رؤية شاملة عن

السورة وما املطلوب مني فيها ،وحتديد ذلك باستخدام اخلرائط الذهنية ،ثم جتزيء
السورة إىل مقاطع حسب املعنى ،مع مراجعة أمهات الكتب املوثوقة يف التفسري.

جمعهن التدبُّر!
نحن جمموعة من اجلارات مجعتنا األخوة يف اهلل ،ومجعنا السكن يف نفس احلي،

وقد حرضنا دور ًة يف تدبر القرآن الكريم ألقتها إحدى الداعيات يف دار التحفيظ
التابعة للحي ،وتأثرنا جدا هبذه املحارضة ،وأدركنا مدى إمهالنا لكتاب اهلل ،وأمهية
تدبره ،ومدى أثره يف ترسيخ اإليامن باهلل والعبادة ،وعىل السلوك والتعامل مع

الناس ،وتعاهدنا عىل أن نتدبر القرآن الكريم م ًعا.

بدأنا نعقد َج ْل َس ًة أسبوعي ًة كل يوم سبت يف دار التحفيظ ،من بعد صالة
ٍ
َ
صفحات أسبوع ًيا ،عىل أن
ثالث
العرص حتى أذان املغرب ،وكان ترتي ُبنا أن نتدبر

تعود كل واحدة منا إىل كتب التفسري التي وزعناها فيام بيننا ،ثم نقف عند كل آية
ونراجع ما قيل يف كتب التفسري ونعلق ،ونتفكر يف اآلية من مجيع جوانبها ،مراعني

بذلك خطوات التدبر التي تعلمناها من املحارضة ،وكانت تعتمد عىل السؤال
والعصف الذهني وربط اآليات ببعضها ،واالنتباه إىل تذييل اآلية ،ومناسبته لآلية

السابقة والالحقة ،وعدم اخلوض يف تفاصيل أغفلها القرآن الكريم حلكمة بالغة،
وغريها من اخلطوات...

وأي مكانة!
مكانة ُّ
ال يمر يش ٌء عىل قلب اإلنسان فيغيرِّ ُ فيه ويبدِّ ُل َ
وكنت
مثل كالم اهلل عز وجل،
ُ
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مررت عىل اآليات التي يمتدح اهلل فيها أنبياءه وعباده الصاحلني ،وكيف عال
كلام
ُ

شأهنم عنده سبحانه ،كقوله تعاىل يف نبينا حممد × :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﮊ ()؛ ظهر يل إكرامه تعاىل لنب ِّيه ×َ ،ف ِل ِع َظ ِم مكانته عنده سبحانه لن
الرفعة.
يعذب القوم وهو بينهم ،فأقف متأملة هلذه ِّ
وأتأ َّمل كذلك قوله تعاىل يف إبراهيم

 :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ() ،وقوله عنه :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ ()؛ فأرى

املوىل جل وعال يثني عىل توحيده

وأتأ َّمل أيضا قوله تعاىل ملوسى

بل إنه تعاىل يقول عن إسامعيل

لربه.

 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ ()،

 :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ () ،فام أروع ما

ٍ
شعور يردد بني أصداء قلبي :وهل يتمنى اإلنسان شي ًئا
ينبعث يف نفيس بعدها من

أكرب من أن يكون مرضيا عند ربه؟

خص امرأة مثيل ،فلطاملا
ويشتد وقع مثل هذا الثناء عىل قلبي إذا كان قد َّ

قرأت قوله تعاىل عن مريم :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ُ

ﮭﮊ() ،فعال؛ ما أمجل وما أعظم هذا االختيار! وممن هو؟ من مالك

 األنفال.33 :

 النحل.120 :
 مريم.41 :
 طه.13 :

 مريم.55 :

 آل :عمران.42 :
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امللك عز وجل ،فهنيئا هلا!.
ينبعث يف نفيس سؤال واحد عندما أقف متأملة كل هذه املقامات من الترشيف:

ما هي مكانتي عند ريب؟ وهل هو راض عني؟

فأشحذ مهتي يف االقتداء هبم ،والوصول إىل أحواهلم التي جعلت هلم هذه

الر ْف َع َة بفضل اهلل ومنته ،وإن كنت أعلم أين لن أبلغ مبلغهم ،ولكن لعل اهلل ينظر
ِّ
إىل قلبي برمحته فريىض عني ويرفع شأين ،و ُيلحقني هبم يف اآلخرة.

شوقهم تدب ُر القرآن إلى علم النحو والبالغة!
َّ
ُك ِّل ْف ُت بتدريس مادة النحو لبعض طالب كلية أصول الدين يف جامعة اإلمام

نفورا غري ًبا من علم النحو،
حممد بن سعود اإلسالمية ،ووجدت يف بداية التعليم ً

بل الحظت ريبة وشكًّا يف نفوس الطالب جتاه ُمعلمهم ،فيسألون عن رأيي يف
القول باملجاز ،وإعراب بعض احلروف الزائدة يف القرآن ونحو ذلك ،وقد َ
بلغ
ِ
ِ
السبورة
كتب عىل
القاعات
دخلت إحدى
األمر غايته حينام
ُ
ُ
فوجدت طال ًبا قد َ
ُ
ِ
ِ
املشهور الذي ال ُيعرف قائله:
الشعر
بيت
َ
َو َل ْس ُت بِن َْح ِو ٍّي َي ُل ُ
وك لِ َسا َن ُه

َو َل ِك ْن َس ِل ْي ِق ٌّي َي ُق ُ
ول َف ُي ْع ِر ُب

تفكريا عمي ًقا،
فأدركت أنني -هكذا -أ ْن ُف ُخ يف ِق ْر َب ٍة مشقوقة ،ففكرت
ً
وأيقنت أنه ال سبيل إىل إقناع هؤالء الطالب بأمهية علم النحو إال بربطه بالقرآن
ُ

لدي سؤال ،من أجاب عليه فله جائزة :ملاذا قال
الكريم ،فقلت هلم يو ًماَّ :
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اهلل تعاىل :ﮋ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﮊ() ﮋ ﰜ ﮊ
وﮋ ﰠ ﮊ ؟ فلم يعرف أحد منهم اجلواب ،فأعطيتهم ُمهلة إىل املحارضة
التالية ،ونقلت السؤال إىل القاعات األخرى.

ويف املحارضة التي بعدها سألتهم عن قوله تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ() ،ملاذا عَدَّ ى

َ
الفعل ﮋﮘ ﮊ بـ ﮋ ﮙ ﮊ ومل يقل :أو مل يروا الطري؟ وملاذا قال :ﮋ ﮜ
ﮝﮊ؟.

وهكذا؛ كنا يف بداية كل حمارضة نجيب عن سؤال املحارضة السابقة ،ويف
هنايتها ُألقي عليهم سؤاال جديدً ا!
وعيل ،أما الطالب فقد أدركوا حاجتهم إىل
وقد رأيت ثمرة هذا التدبر عليهم
َّ

عيل علم النحو والرصف،
علم النحو ،حتى إن بعضهم صار يأيت إىل بيتي ل َيدرس َّ
ِ
التنقيب عام أشار إليه العلامء واملفرسون من صور
اجتهدت يف
عيل فقد
ُ
وأما أثره َّ
لدي حصيلة طيبة منها قدمتها يف برنامج إذاعي يف
اإلعجاز البياين ،فاجتمعت َّ
إذاعة القرآن الكريم ،ثم نرشتهُ ا يف كتاب بعنوان :نظرات لغوية يف القرآن الكريم/

صالح بن حسني العايد.

غير نفسك أوال!!
ِّ
ٍ
إدراك مني ،إذ كُنت يف عزلة
أي
كنت أرى سنني ُع ُم ِري
ُ
هدرا دون ِّ
ُ
تذهب ً
 الكهف.97 :
 امللك.19 :
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أقرب لالنطوائية ،وكان بعض من حويل يحُ اولون إخراجي من اجلو الذي كُنت
ُ
بدأت أشعر أنني
واستمر احلال حتى أصبح عمري  19سنة ،وشي ًئا فشي ًئا
فيه،
ُ
َّ
فحاولت أن أغري نفيس فلم أستطع.
فعال بعيدة عن الواقع وعن احلياة،
ُ
انتهيت َو ِض ْع ُت لألبد،
وأحسست أنني
عيني،
اسو َّدت الدنيا بعدها يف
ُ
ُ
َّ
أقنعت نفيس أن الناس من
واستسلمت يف خنوع لواقعي ،بل إنني
وكرهت نفيس
ُ
ُ
ُ

حويل لن يعودوا إىل تق ُّبيل مرة أخرى ،فأنا يف نظرهم املنعزلة والوحيدة ،ويف يوم

فعرفت
قرأت قوله تعاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ()؛
ُ
وقررت أن ُأغيرِّ نظريت للحياة
ففرحت جدًّ ا
أن التغيري البدَّ أن يبدأ من نفيس،
ُ
ُ
َ
أفضل
أصبحت
ولنفيس أوال ،وبعدها ستتغيرَّ نظرة الناس يل بالتأكيد ،وبالفعل
ُ
عيل،
الزلت يف بداية الطريق ،لك َّن التغيرُّ َ كان
صحيح أنني
وهلل احلمد،
ُ
ٌ
ً
ظاهرا جدً ا َّ
واحلمد هلل.

ثالث آيات ألصحاب الفتاوى الشاذة
كنت يف ضيق وغم وأنا أقرأ وأسمع بني ٍ
وآخر فتاوى شاذة؛ تحُ ِ ُّل حرا ًما
آن
ُ
َ
ٍّ

مما استقر عىل حرمته الواقع يف بالد املسلمني ،فتتلق ُفها وتبتدرها وسائل اإلعالم
ا ُمل ِ
غر َض ُة فتنرشها ،وتفرح بأصحاهبا فتُمجدهم وتنافح عنهم ،ومتيس صورهم
ِ
الشاشات والصحف ،وكنت إذا حزبني أمر أو غمني سو ٌء ِم ْل ُت إىل
وكلامهتم ِم ْل َء
ِ
واحة القرآن الكريم أستظِل بأفيائها وأتنسم عبريها ،وذات يوم كنت أقرأ سورة
ٍ
اإلرساء ،فتسمر ْت عيناي عىل ٍ
عجزت أن أجاوزهن :ﮋﯟ ﯠ
ثالث
آيات
ُ
َ
َّ
 الرعد.11 :
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ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ() ،وصرِْ ُت أعيد قراءهتن
وأتفكر يف معانيهن ،وأقول يف نفيس:
هل قرأهن فالن الذي أفتى بجواز الربا؟ وهل قرأهن فالن الذي أفتى بجواز

االختالط؟

ٍ
السيئ َّ
واحد من هؤالء خليال!!
كل
سبحان اهلل! لقد اختذ اإلعال ُم
ُ

ِ
والعصمة
نسأل اهلل الثبات عىل احلق حتى املامت؛ فرسول اهلل × املؤيد بالوحي

كادوا يفتنونه عام أوحى اهلل إليه ليفرتي عىل اهلل غريه ،وسيتخذونه حينئذ خليال،

ولوال أن ثبته اهلل لقد كاد يركن إليهم شي ًئا قليال!

بوحي وال ِع ٍ
ٍ
صمة؛ افرتى عىل اهلل
لكن ذاك اإلنسان الضعيف غري املؤ َّيدَ ال

 -عند أول إغراء  -ما ليس يف رشعه؛ فاختذوه خليال فركن إليهم كثريا وليس شيئا

قليال!

الضعيف الذي أفتى بغري رشع اهلل العاقبة التي خيشى عليه
لكن هل تدبر هذا
ُ

منها؟

عقاب ِ
ِ
البرش أوهلم وآخرهم رسول اهلل × لو ركن إليهم شي ًئا قليال
خري
ليقرأ
َ

ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ،
اح َّر قلباه :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ ،ثم ال جيد له عىل اهلل نصريا ،كل
َو َ

 اإلرساء.75-73 :
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هذا لو ركن إليهم شي ًئا قليال ،وهو َص ِف ُّي اهلل من خلقه وخليله!

إ ًذا ما حال العبد املسكني الذي استخفه أصحاب الشهوات والشبهات فركن

كثريا ،وافرتى عىل اهلل غري وحيه ورشعه؟ إنه لن يكون أكرم عىل اهلل
إليهم شي ًئا ً

من رسوله صىل اهلل عليه.

نسأل اهلل الثبات عىل احلق حتى املامت.

إلي نفسي!!
عندما عادت َّ
مها يؤرقني ،وأنينًا
كل ما أملكه مل يكن يتجاوز كونه عقال شار ًدا يتخبط يب ،و ًّ

يف صدري هيز أضالعي ،ووجدت نفيس وحيدة عىل كثرة من حويل ،ووجدتني

ضعيفة جدً ا ،وما أعظمها من حقيقة تعلمتها من جتربتي ،حقيق ُة أنني ضعيفة ال
رضا! حقيقة نؤمن هبا نظر ًيا ،لكن شتان بني النظرية وبني أن
أملك لنفيس نف ًعا وال ً
نذوقها ونعيشها ،حينها تتبدل املقاييس واملعايري يف ذواتنا ،ونعيد البناء عىل أساس

متني ،عىل أساس ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ ().

جلأت للقرآن الكريم حينها ،وكيف جلأت؟! كانت البداي ُة بعدَ ٍ
آية ترددت يف
ُ
وأخذت أضع لنفيس ِور ًدا
كثريا ﮋ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ ()،
ُ
ذهني ً
أقرؤه ليطمئن قلبي املكلوم ،فهدأت نفيس ملجرد القراءة ،لكن ما زلت أشعر أين
يف طريقي ٍ
خلري أعظم.
وفعال؛ جاءتني مكاملة من أخت يف اهلل ،ذكرتني باهلل وبِ ِع َظ ِم ِ
أجر االبتالء

 حممد.19 :

 الرعد.28 :
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ِ
يزيدك من فضله بعد
خريا ،فلربام أرا َد أن
والصرب عليه ،وقالت :لقد أراد اهلل بك ً

ِ
الناس بام تقدمينه هلم من خريُ ،ث َّم قر َأ ْت آي ًة ،وانتهت املكاملة!.
نفع
أن رأى منك َ

تعلم ما فع َل ْت يب هذه اآلية ،لقد غيرَّ ت جمرى تفكريي حينها بشكل
مل تكن ُ

شهورا ،إهنا قول اهلل تعاىل:
ووجدت يف روحي انتعاشا غاب عني
غري عادي،
ُ
ً
ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ()،
يا اهلل! أبالصرب واليقني أنال هذا الرشف؟ حينها قلت بكل عزم وحزم :يا أقدا َم

الصرب حتميل ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ() ،وكوين عىل يقني بكل ما يعدك ربك يف
كتابه ،وفعال قررت حينها أن أصرب وأصرب ،وأن يكون عندي يقني أكثر بفرج اهلل

سبحانه ووعده حيث يقول ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ () ،ويقول :ﮋ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ() ،ويقول جل وعال :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﮊ()،ويقول تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ().

وحينام كانت الضغوط حتيط يب ،ويتعاىل حديث الناس من حويل بأنني سأفقد
الكثري ،كانت تأتيني آية ِ
تنز ُل عىل قلبي نزول املطر عىل األرض اجلدباء القاحلة؛

فيزهر ربيع قلبي ،يقول اهلل تعاىل :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
 السجدة.24 :
 البقرة.153 :
 الطالق.2 :
 الطالق.3 :

 الرشح.6-5 :
 الطور.48 :

102

هكذا عاشوا مع القرآن

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ().

لقد كانت كل آية تأتيني ذكرى من اهلل ،فكم يفتح التدبر للنفس من آفاق نحو

السعادة واالستقرار النفيس ،واهللِ إهنا حلياة جديدة لقلبي ،فخرجت من املحنة
وقد خرست يف نظر كثري ممن حويل ،وهذا لألسف فهمنا القارص للمشكالت التي

نعيشها ،لكني واهلل قد ربحت ،بل إن ربحي لكبري مع رحلة التدبر ،لقد ربحت
أخريا!!
من هذه املحنة ذايت التي وجدت طريقها ً

تثبيت من اهلل
ٌ
ِ
سمعت
ُنت إذا
بالفتن من حولنا وكثرهتا وكثرة املعايص؛ أبحث عن وسائل
ُ
ك ُ

وجدت هذه الوسائل فعال يف
للثبات عىل دين اهلل ،ومع تأ ُّميل يف القرآن الكريم؛
ُ

قوله تعاىل يف سورة النساء :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ()،
فجعلت شعاري بعدها العمل بام أعلم ،حتى حصلت عىل بعض الثامر ،ومنها:
ُ

معونة اهلل عز وجل يل عىل القيام بالطاعات بأسهل الطرق.

وعد اهلل ٌّ
حق!
وكنت أملس رغبتها
احتاجت أمي يف يوم من األيام ليشء يكلف بعض املال،
ُ

فيه وحاجتها إليه ،وكان لدي بعض املال الذي رصدته حلاجة يل ،لكنه قد يقيض
 احلجر.98-97 :
 النساء.68-66 :
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حاجة أمي ،ومر يف نفيس خاطر :مل ال أقدم حاجتها عىل حاجتي؟ أمل يأمرين اهلل

تقديم حاجتها عىل حاجتي مهام
قررت
بربها؟ وراودتني نفيس فصارعتُها حتى
ُ
َ

كلفني ذلك ،وتذكرت قوله تعاىل :ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ() فقضيت حاجتها ،وكلفني ذلك مبل ًغا من املال ،كيل أمل يف

رضاها بعد رضا اهلل ،وملا فاجأتهُ ا باألمر بكت من شدة الفرح ،فانرشح صدري ملا
وفقني اهلل إليه من برها وإدخال الرسور عليها.

العجيب يف األمر أنه يف اليوم التايل لقضائي حاجتها؛ تم حتويل مبلغ حلسايب

مكافأة من جهة رسمية ،واألعجب أهنا كانت بمعدل الضعف وزيادة ،فبكيت

حينها ألنني تذكرت موعود اهلل عز وجل :ﮋﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﮊ.

(ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)

كنت أقف أمام بعض
حينام
بدأت يف حفظ كتاب اهلل تعاىل قبل عرشين عا ًما؛ ُ
ُ

اآليات التي تُؤثر يف قلبي جدً ا ،وأكررها عرشات املرات ،ثم أكت ُبها عىل ورقة

تأثريا
وأضعها أمامي متأمال كلامهتا ومعانيها،
ُ
فكنت أشعر أن هذه اآليات تحُ دث ً
كبريا يف قناعايت وعقيديت ومبادئي.
ً

ومن تلك اآليات العظيمة التي كتبتُها وع َّلقتُها عىل جدار غرفتي قوله تعاىل:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
 احلديد.11 :
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ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ().

جل ْت هذه اآلي ُة عندي أكثر من  %90من احلزن والكآبة والقلق واخلوف
لقد عا َ

والرتدد!!! ولكن كيف ذلك؟

لقد كنت أتعرض إلحباطات كثرية نتيجة فشيل يف عمل ما ،أو خطئي يف

قرأت هذه
ترسعي يف كلمة أقوهلا ثم أكتشف أنني خمطئ ،وعندما
ُ
ترصف ما ،أو ُّ
رض يصيبني إنام هو من اهلل تعاىل ،وهو أمر ُم َقدَّ ٌر قبل أن ُأخلق،
اآلية
ُ
علمت أن أي ٍّ

فكنت أقول :ملاذا أنا
وهذا الضرُ ُّ ال يمكن ألحد أن ُيذهبه ويكشفه إال اهلل تعاىل،
ُ
الرض؛
حزي ٌن ٌ
وقلق وحمبِ ٌط؟ إذا كان اهلل تعاىل وهو أرحم الرامحني قد َم َّسني هبذا َّ
أج ُّل من هذا؟
فهو من سيكشف هذا الرض ،فهل هناك َ

لقد غيرَّ ت هذه القناعة اجلديدة أشياء كثرية يف حيايت ،فتحول الوقت الذي
كنت أمضيه يف التفكري فيام سبق من أخطاء ومشاكل؛ حتول إىل وقت مثمر أقرأ فيه
ُ

أمرا جديدً ا من أمور العلم!
القرآن أو أتعلم فيه ً

انظروا معي إىل هذه الكلامت :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﮊ؛ كيف غيرَّ ت حياة إنسان بأكملها ،وكيف غريت الوقت من وقت ضائع إىل
وقت مثمر وف ّعال!
وماذا عن اجلملة الثانية من اآلية :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ يا هلا

كنت يف كثري من األوقات أعاين
من كلامت مليئة بالرمحة والتفاؤل واحليوية ،فقد ُ
قرأت
من قلق وخوف من أشياء سوف حتدث ،أو أختيل أهنا ستحدث ،وعندما
ُ

 يونس.107 :
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أدركت بأن أي خري سيصيبني ال يأيت إال بإرادة اهلل عز وجل!
هذه الكلامت اإلهلية
ُ

ولن يستطيع أن ير َّده عني أحد إال اهلل تعاىل ،فلامذا الرتدد يف فعل هذا األمر ما
دام يف رضا اهلل؟ بعدها؛ مل يعد لدي حسابات كثرية أجرهيا قبل القيام بعمل ما،
ماذا يعني ذلك؟ وتأ ّمل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ،
إهنا اجلملة الثالثة من اآلية الكريمة ،وتعني أن اهلل تعاىل خيتار من البرش من يشاء

ليصيبه باخلري.

ﮋﯦﯧﯨﮊ

دائام كُنت أفكر يف أوالدي ومستقبلهم ،وتراودين فكرة أنني قد أموت وأتركهم

وهم أطفال صغار ،وأفكر كيف سيكون حاهلم من بعدي؟

ولكن ذات مرة وأنا أقرأ سورة الكهف ،وعندما وصلت إىل قوله تعاىل:

ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ().

وأصبحت أرددها كثريا يف نفيس وأتساءل :ما
وقفت عندها كثريا وتأملتُها،
ُ
ُ

حلا؟ وما أمهية هذا الصالح يف حفظ األبناء؟
الذي يعنيه أن يكون الشخص صا ً
أثرا
وقررت بعدها أن أبحث عن تفسريها ،والذي ما إن قرأته حتى أ َّثر يف نفيس ً

بال ًغا ،وجعلني أقرر أن أصلح أوال من أحوايل؛ سواء عىل صعيد عالقتي بريب،
أو عالقتي بالناس من حويل حتى أنتفع وينتفع بذلك أوالدي من بعدي ،وبدأت
فعال أقطف ثامر هذه اآلية العظيمة ،فأنا أشعر اآلن بسعادة عظيمة يف ظل عباديت

 الكهف.82 :
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لريب ،وثقتي الكبرية به أنه هو احلافظ ألوالدي وعائلتي من كل رش مادمت أعمل
حلا.
صا ً

ميالد جديد
كان ميالدي يف السادسة عرشة من عمري!!

كان ذلك يف ليلة من ليايل الصيف وبعد العشاء يف بيت أخي األكرب ،إذ جلسنا

يف فناء داره وعىل ضوء أنوار أعمدة الشارع يف ليلة ال أنساها أبدً ا ،وكان أخي
حيدثنا عن اجلنة ونعيمها ،وأخذ احلديث بمجامع قلبي وكأين أسمعه ألول مرة،
بل ربام فعال أسمعه ألول مرة ،فقد كنت يف غفلة ُم ْطبِ َق ٍة ،وسألت أخي :أين أجد

مثل هذا الكالم اجلميل؟ فأشار إىل مكتبته اخلاصة ،ونظرت إىل الكتب يف حرية:

أختار؟
أيهَّ َا
ُ

أتعجب إىل اليوم كيف وقع اختياري عىل كتاب (إغاثة اللهفان من
وال ِز ْل ُت
ُ

مكائد الشيطان) البن القيم ،مع كتابه اآلخر (اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء
الشايف) ،وكتاب ثالث هو أحد أجزاء (الرتغيب والرتهيب) للمنذري.

كثريا ،وتولدت لدي
أخذهتا وذهبت إىل املنزل ،و َظل ْل ُت أقرأ وأقرأ وتأثرت ً

الرغبة الشديدة يف حفظ القرآن الكريم ،حيث مل يكن معي منه وأنا يف السادسة

بعض من قصار السور مع ضعف يف حفظها!! وبدأت احلفظ فعال ،إال
عرشة إال ٌ
أنني شعرت باحلاجة ا ُمل ِلح ِة إىل فهم ٍ
آيات كنت أقف عندها متسائلة عن معناها
َّ
وداللتها ،وهنا بدأت مسرية حيايت اجلديدة حينام أمسكت كتب التفسري وبدأت

عم) وأنا خالية وأبكي ،كنت
كثريا يف تفسري (جزء َّ
أقرأ بفهم وتأثر ،كنت أقرأ ً
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ِ
النور ُي ِش ُّع يف
وقبس
أعيش اآليات بتفاعل وأشعر أن الروح ترسي يف قلبي،
َ

احلق يف قول احلق سبحانه وتعاىل :ﮋﮗ ﮘ
نفيس ،ويزداد يو ًما بعد يوم ،إنه ُّ
ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨﮊ().

وعرفت طعم احلياة احلقيقية يوم عرفت ريب من خالل تدبر كالمه ،فأحببته

وآثرت حما َّبه عىل كل شهوايت ،فأقبلت عىل الصالة والصيام والقرآن والقيام به

والقراءة يف الكتب النافعة ،وتركت سامع اللهو ومتابعة األفالم ،وكل ما يمكن
وكنت كلام
أن يامرسه من نشأ يف أجواء الغفلة والبعد عن القرآن والعلم الرشعي،
ُ

مررت بآية تؤثر يف قلبي فتحت كتب التفسري ألفهمها ،ثم أكتبها يف دفرت أو يف

ورقة أعلقها أمامي يف مكان بارز.

ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﮊ

طالب عل ٍم
كنت يف العرشي َن من ُع ُم ِري يو َم تقد َم يل الشاب الذي أحلم به:
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
تقص
واالستقامة،
الصالح
ُ
ووافقت وقتها بعد استخارة واستشارة دون ٍّ
عليه سيْماَ
واضح ألمور أخرى قد تهَ م الناس عادة ،ومضت األيام وأنا أعيش فرتة ِ
اخلطبة يف
ُ ُّ

ظل حل ٍم ٍ
مجيل باحلياة يف بيت طالب علم ،إىل أن اقرتب موعد الزواج ،وتسامع
الناس باخلرب يف بلديت الصغرية ،فتتابعت التحذيرات من االرتباط بجاد متزم ٍ
ت
ٍّ ِّ
بعيد عن مباهج احلياة!.
ِ
اضطربت ِ
الثبات عىل املبدأ وتكملة املشوار ،وبني االستسال ِم
وح ْر ُت بني
ُ
 األنعام.122 :
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ِ
ومضت األيام وأنا بني احلرية والقلق والدموع ،إىل أن شاء اهلل جل
والرتاجعِ،
أنتظر اإلرشاق ،وأخذت
جلست
وعال ،ويف حلظة ال أنساها بعد صالة الفجر
ُ
ُ

املصحف وتلوت من سورة آل عمران ،حتى توقفت فيها عىل قوله تعاىل :ﮋﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﮊ() ،ومل أكن أعرف تفسريها يف ذلك الوقت وال فيمن نزلت،
اختذت قراري
ولكني شعرت أهنا ختاطبني ،فكررهتا مرات أتدبرها ،وبعدها
ُ

باالستمرار يف ترتيبات الزواج وأنا أردد :حسبي اهلل ونعم الوكيل.
ِ
ٍ
ضيِ
اآلية يف
مخسة وعرشي َن عا ًما عىل زواجي؛ أرى تتم َة
واليوم؛ وبعد ُم ِّ
حيايت :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﮊ().

أهل الرجاء والخوف
ُنت دائماً أتأمل كيف امتدح اهلل سبحانه وتعاىل أهل الرجاء واخلوف يف
ك ُ

كتابه ،كام يف قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮊ() ،فالرجاء يستلزم اخلوف ،ولوال ذلك لكان أمنًا ،واخلوف يستلزم

ويأسا ،وكل أحد إذا خفته هربت منه إال اهلل
الرجاء ،ولوال ذلك لكان قنو ًطا ً
تعاىل ،فإنك إذا ِخفته هربت إليه.
 آل عمران.173 :
 آل عمران.174 :
 السجدة.16 :
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ومنها أيضا قوله تعاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

قلت :سبحان اهلل! هم يبيتون ساجدين وقائمني ومع ذلك
ﯯ ﯰ ﯱﮊ()ُ ،
خيافون اآلخرة ويرجون رمحة رهبم؛ ألهنم يشعرون أهنم مل يعملوا !فتأملوا كيف

َذك ََر تعاىل خو َفهم ورجا َءهم مع إتياهنم هبذه الطاعات.

ولألطفال مع كتاب اهلل ِقصص ً
أيضا!
ُ
ٌ
بسيط مل تع ِّقده أحداث احلياة،
وفهم
األطفال هم فطر ٌة سليم ٌة مل تتلوث،
ٌ
وتربيتهم يف ظل احلنيفية السمح ِة؛ تُنتِج آخر املطاف مثل هذه ِ
القصص؛ لنعترب هبا
ُ
َّ ْ َ
ونتعظ ،ونتعلم منها كيف نتعامل مع القرآن ونعيش معه:

ﮋﭕ ﭖ ﭗ ﮊ

كنت عائدً ا ذات صباح من السفر ،وأردت أن أحرض هدية ألبناء أخي
الصغارِ ،
جهازا يعرض القرآن كامال بصوت
وجدت
وح ْر ُت يف اختيارها حتى
ُ
ً
عدت كانوا يف استقبايل فقدمتُها هلم ،ثم صعدت
عدد من القراء فاشرتيته ،وملا
ُ

ورحت يف نوم عميق.
للنوم كوين ُمرهقا من السفرُ ،

وفجأة!!  -وبعد زمن مل أستطع تقدير  -سمعت أصوات ٍ
اعتقدت
بكاء،
ُ
ُ
يف البداية أنني أحلم ،لكنني بعد أن استيقظت َف ِز ًعا نزلت أسفل البيت ألصعق

بابنَي أخي« :راكان» ذي السنوات األربع ،و«وجدان» ذات السنوات الست؛
يستمعان للجهاز الذي أهديته هلام ،وبالتحديد ٍ
ِ
آلية يف سورة االنفطار تقول:
ومها
 الزمر.9 :
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ﮋﭕ ﭖ ﭗ ﮊ()ُ ،صعقت لبكائهام ،ومكثت برهة وأنا صامت أراقبهام
خرجت عن صمتي ألسأهلام :ملاذا تبكيان؟؟
ومها يبكيان بحرقة ،ثم
ُ

أجابني راكان بخوف وبراءة :عمي؛ النجوم ستطري والبحر سينفجر!

رت يف مكاين ،ل ُيفاجئني صوت «وجدان» بكلمة هزتني من األعامق :عمي
وتسم ُ
َّ
ِّ
صل وحافِ ْظ عىل صالتك ،غدا تطري النجوم ،ويا ويلك من ريب!
ُنت فعال ال أواظب عىل الصالة حينها ،ومل أشعر بنفيس إال وأنا أبكي
وقد ك ُ

وأصيح من أعامقي ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ ماذا سأقول لريب؟؟ ماذا سأقول
ِ
املسجد منذ ذلك اليوم بفضل اهلل.
لريب؟؟ ومل َت ُفتْنِي صال ٌة يف

ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ

مررت
طفلة يف احلادية عرشة من العمر ،كانت تقول ألمها باستمرار :كلام
ُ
وأحسست أن اهلل قد ُينزل بنا
بآيات معينة من القرآن زاد خويف ،ومت َّلكتني الرهبة،
ُ
العذاب إن قصرَّ نا يف حقه.

 -سألتها األم :وما هي هذه اآليات؟

 -فأجابت الطفلة :هي قوله تعاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﮊ().

 االنفطار.2 :

 الرعد.13-12 :
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ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ

هو طفل ككل األطفال ،عمره ست سنوات يف الصف األول االبتدائي،

قامت أمه الصاحلة برتبيته عىل كتاب اهلل عز وجل منذ نعومة أظفاره ،فأحب كتاب

اهلل وبدأ يف حفظه ،ويف يوم ذهبت أمه إىل املدرسة ألخذه ،فوجدته منشغال يكتب
يف ورقة معه ،فنادته فأقبل إليها ومعه الورقة ،وظنت األم أنه كان يرسم يف تلك

الورقة ،فأخذت الورقة منه عىل عجل ،وقامت بطيها ،فخاف ابنها أن ترميها،

فقال هلا :أمي؛ أمي! ال ترمي هذه الورقة.
 -قالت له :ملَ؟

 -قال ألن هبا قرآنًا.

 -فأخذت األم تقرأ الورقة! ثم قالت :أنت كتبت هذه؟

 -قال هلا :نعم.

 -قالت له يف اندهاش :ومل َ كتبتها؟

ظلم صديقي
 -قال هلا :يا أمي؛ إن صديقي الذي جيلس أمامي يف الفصل َ

كبريا ،وقام بأذيته دون أدنى ذنب منه ،فقمت بكتابة هذه اآلية لصديقي
اآلخر ظلماً ً
الظامل ألذكره باهلل وأخوفه منه.
كانت اآلية هي قوله تعاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ().
 األحزاب.58 :
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ﮋ ﮨ ﮩﮊ

كنت متهاون ًة يف أداء الصالة رغم حريص الشديد أن حيافظ عليها أبنائي ،وقد
ُ
ِ
الصالة،
راقبتني ابنتي ذات السنوات العرش دون عل ٍم مني ،فعل َم ْت أنني أهتاون يف َّ
ثم حدث بيني وبينها هذا احلوار الذي كانت فيه سب ًبا بعد اهلل يف هدايتي:
 قالت يل :أمي؛ ما جزاء من ترك الصالة؟ -قلت :كافر ومصريه إىل النار.

 -قالت :وملاذا يرتك اإلنسان العاقل الصالة؟

 -قلت :ربام ألنه يعتقد أنه ال يوجد بعث وال حساب ،وأنه سينتهي بمجرد

املوت.

 -قالت :وهل هذا االعتقاد صحيح؟

ونشورا وحسا ًبا وجزا ًء
 قلت  :كال ! بل هو باطل ،والصحيح أن هناك بع ًثاً
ونارا!
وجن ًة ً
 -قالت يل  :يا أماه؛ وما فائدة هذا االعتقاد إذا مل يظهر أثره يف سلوك اإلنسان

وترصفاته؟ ويف أدائه للصالة وحمافظته عليها يف أوقاهتا؟ أمل يقل سبحانه :ﮋ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ()!!

فتأملت كالمها فوجدت أنه احلق ،وتأثرت به فأصبحت -وهلل احلمد -بعد

هذا احلوار من ا ُملحافظات عىل الصلوات والسنن الرواتب ،أسأل اهلل أن يثبتني

عىل ذلك.

 النساء.103 :
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ِقصص تحكي تأمالت ومواقف مع آيات القرآن
لساني سر شقائي!
ِ
فاملهم أن َ
أسأل ،ال
الفضول واألسئلة،
كنت كثري َة
كنت امرأ ًة متدين ًة؛ لكني ُ
ُ
ُّ
العمل ِ
ِ
ولك ْن من ِ
ِ
باب الفضول ،وكنت أحتدث عن األشياء ملجرد
للمعرفة ثم
كنت أ ُم ُّر بال ٍ
تفكر أو تد ُّب ٍر عىل قوله تعاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ
احلديث فقط ،وكثريا ما ُ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ() ،وعىل اآلية الكريمة :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ() ،ال أدري أغفلة تلك أم هي حسن ظن بنفيس؛

عياذا باهلل!

وأحتدث عن ٍ
كنت ُ
ُ
أمور ال ينبغي ذكرها حتى
أسأل عن أشيا َء،
وبعد زواجي ُ

مع الزوج ،كنت ُ
أفعل ذلك  -فقط  -ألبني له أين قد سمعت عن حيل بعض
الشك يف ِ
َّ
قلب زوجي
أدخلت
النساء عىل أزواجهن ،ومل ُأدرك نفيس إال بعد أن
ُ
 ق.18 :

 املائدة.101 :
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من جهتي ،وتطور األمر حتى صار يتهمني وحيتج عىل صحة اهتاماته بام قلته له،

وبام سألته عنه!

واستمر تطور األمور حتى ضاق يب احلال من ازدياد معاملته السيئة يل ،حتى

خرجت من بيتي إىل بيت أهيل ،وهناك وصلنا للطالق.

بعد الطالق كنت أهتمه بأنه جمر ٌم وظامل ٌ إذ فعل يب ما فعل بال ذنب سبق مني،
ِ
ِ
واسترشت واحدة من أهل اخلربة يف
السابقات،
اآليات
مررت بتفسري
لكن عندما
ُ
ُ
صنعت؛ أشارت إىل لساين وقالت :هذا
حل القضايا األرسية ،وسم َع ْت مني ما
ُ

هو رس شقائك!

توبة فتاة استمعت إلى كالم اهلل
حاو َل ْت والديت نُصحي وتذكريي،
ُ
كنت متامدي ًة يف املنكرات والعصيان ،و َلك َْم َ

لدرجة أهنا كانت تبكي أمامي؛ ولكن بدون فائدة!

ظ َل ْل ُت أسري يف طريق مظلم كالح ،أختبط فيه بني األوهام واخلياالت ،وعندما

ي ِ
سد ُل ُ
أبلج
الليل ستاره األسود؛ أفكر فيام سأعمله غدا ،وعندما يرشق النهار َ
ُ
ِ
هم إال الدنيا ،وإضاعة األوقات
ً
واضحا؛ أمح ُل َه َّم الليل وكيف سأقضيه ،ليس يل ٌّ

بدون فائدة ،ومتر الساعات وأنا ما بني أغنية وجملة ،وفيلم ،وهكذا ألبستني الغفل ُة
من ثيابهِ ا ألوانًا شتى.
مللت من ذلك الروتني اليومي ،ومن نصح والديت وتذكريها يل
وذات يوم
ُ

بوالدي ىَّ
املتوف

ودخلت غرفتي التي تضج باألرشطة واملجالت
عيل،
ُ
وحرصه َّ

وفتحت نافذة غرفتي فإذا بصوت إمام املسجد هيز مسامعي وهو يقرأ
والصور،
ُ
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من سورة ق ،فام أشد وقع تلك الكلامت عىل نفيس الغافلة ،وما أعظمها وهي
تصف حال اإلنسان عند املوت :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ...ﮊ إىل قوله:
ﮋﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﮊ().

رب الذي
إهنا احلياة احلقيقية ،فام أقسى املوت! وما أشد غفلتي عنه! وهذا الق ُ
طوته الغفلة و َغيبه النسيان يف حيايت! وهذه الصالة التي كانت مجُ َرد ٍ
كنت
عادة ،إِ ْن ُ
َّ َ
َّ َ ُ

يداي إال يف
كتاب اهلل فال تمَ َ ُّس ُه َ
متفرغ ًة أديتها وإال تركتُها كغريها من الفرائض! أما ُ
حرضت حصته ،وهكذا؛ دق جرس اإلنذار يف نفيس مدو ًيا ،واهنالت
املدرسة إن
ُ

عيل من كل جانب!
األسئلة َّ

أعددت للقرب وضمته ،وللموت
يا إهلي! ماذا أعددت لسؤالك؟ ماذا
ُ

لدي أنجو به ،وال زاد أتزود به سوى عرشات
وسكرته؟ ال يشء أبدً ا؛ ال رصيدَ َّ
األغاين املاجنة التي أحفظها!

يا إهلي؛ ماذا سأفعل؟ راح من ُع ُمري الكثري :ذنوب بالليل وآثام بالنهار!

البد من الرجوع إىل اهلل واالستعداد ليوم تشيب فيه الولدان ،وتضع كل ذات محل

محلها ،البد من االستيقاظ والعمل بجد وإخالص ،لعل اهلل أن يعفو عن الكثري،

ويقبل القليل ،وال حول وال قوة إال باهلل.

أعادته آية !
هاجرت إىل كندا منذ عرش سنوات،
أنا شاب مسلم من أرسة مسلمة متوسطة،
ُ
 ق. 35-16 :
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انزلقت إىل
وهناك؛ حيث يباح كل يشء ،ويتم يف وضح النهار مهام كان خمزيا؛
ُ
مستنقع الفواحش ،و َغ ِر ْق ُت يف الرذيلة املحرمة إىل أقىص درجة ،ثم جاءتني فرص ٌة
ٍ
ٍ
للعمل يف القاهرة بإحدى الوكاالت التابعة ٍ
معروفة ،ويف القاهرة
دولية
هليئة

ونظرا ملا حباين به اهلل من َو َسامة
تعرفت عىل جمتمع من الشباب املنفلت البغيض،
ً
وجاذبية يف احلديث؛ فقد كانوا يرحبون يب أينام حللت!

كنت أتصفح الشبكة العنكبوتية؛ فدخلت أحدَ املواق ِع
ويف أحد األيام ُ
ِ
ب سيدي وحبيبي × ،وأحسست بالدماء تغيل يف عروقي حتى
النرصانية التي ت َُس ُّ
ليكاد رأيس ينفجر من الغيظ ،ووجدت باملوقع راب ًطا لربامج بعض املنرصين؛

فهالني ما أسمع ،إال أنى أحسست عند استشهاده بإحدى اآليات القرآنية أن

تغيريا ُم َت َع َّمدً ا يف كلامهتا ،ولكني مل أكن متأكدا منه ،فقررت أن أعود لآلية
هناك
ً
التي يستشهد هبا للتأكد من صدق ما يطرحه من ٍ
أدلة عىل شبهاته ،وأمسكت
َ
املصحف ألول مرة منذ مخس سنوات للبحث عن اآلية املذكورة ،ولكن قبل أن

أصل إليها وقعت عيني عىل قوله سبحانه وتعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﮊ() ،ووجدت نفيس أكررها عدة مرات ،وانتابتني موجة من البكاء حتى عال
صويت وأنا أبكي وأستغفر اهلل ،وأعلنت التوبة ،وانتظمت يف صاليت ،وأرجو من

اهلل أن يتقبل مني توبتي.

ثم بدأت بعد ذلك رحلة طويلة من الدراسة للقرآن الكريم ،وكلام أنعم اهلل

 الزمر.53 :
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عظيم نب ُّينَا الكريم ×،
عظيم ديننا ،وكم هو
عيل بالعلم من عنده؛ عرفت كم هو
ٌ
ٌ
َّ

كام عرفت كم هو ضئيل ووضيع كل من حاول الطعن فيهام!.

وليهنأ املنرصون ومن سار يف ِركَابهِ ِم ،فكم من مسلم مستهرت عاد إىل جنة

اإلسالم بفضل أكاذيبهم وافرتاءاهتم ،وصدق اهلل العظيم حني قال :ﮋ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ().

ﮋﭖ ﭗ ﭘﮊ

أنا امرأة متزوجة ولدي طفلتان ،وبسبب ظروف احلياة الصعبة ،وبسبب

اندرجت يف العمل بأحد البنوك الربوية ،وأنا أحب بطبيعتي
دراستي اجلامعية
ُ
التفاين واإلخالص يف العمل؛ فكنت من املوظفات النشيطات املتميزات
واملحبوبات من الزبائن ،ال أزعم أنني مل أكن أعلم أن العمل بالربا حرام؛ ولكن
مل يكن لدي الوازع الديني القوي لِيرَْ َد َعنِي ،وبالرغم من ذلك كنت دائام أشعر أن
ِ
هناك ً
القرآن
وبدأت بقراءة
خطأ َما ،وأن مكاين املناسب ليس هنا ،إىل أن ت ُُوفيِّ َ أيب
ُ
بتدبر فتأثرت جدا بقوله تعاىل يف سورة احلاقة :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
بنوبة ٍ
ٍ
ٍ
اآليات تصيبني ِ
وخوف
شديدة،
بكاء
ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ() ،فكانت هذه
ُ
وهل ٍع كلام تصورت نفيس مع َمن سيؤتى كتابه بشامله ،فكنت يف داخيل أمتنى أن

 الصف.8 :

 احلاقة.32-25 :
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ُ
عيل وعىل
أصبح من األخوات امللتزمات ،ومع الوقت تكاثرت
الديون الربوية َّ

فكنت مقيدة هبا شرَ َّ تقييد.
زوجي لبناء البيت
ُ

تسللت من فرايش وفرشت سجاديت وصليت ورفعت يدي
ويف إحدى الليايل
ُ

عيل من العمل يف البنوك ،وأن ُيدبر يل ألنني ال أحسن التدبري،
هلل ،وسألته أن يتوب َّ
وأن خيتار يل ألنني ال أحسن االختيار.

وعلمت فيام بعد بأنني يف هذا الدعاء قد تربأت من َحوْليِ و ُق َّوتيِ دون أن
أشعر ،وحصل بعد ذلك أن انتقلنا لفرع جديد هلذا البنك تم تأسيسهَ ،فبدَ َأ ِ
ت
َ
ِ
الشكر ،وزاد حب الزبائن وتقدير املديرين يل،
وشهادات
والرتقيات
الزيادات
ُ
ُ
ُ

أدير
غبت عن العمل تتعطل املعامالت املنوطة يب،
حتى
ُ
أصبحت إن ُ
ُ
وأصبحت ُ
ِ
من ِْصب ِ معا يف ٍ
ٍ
أشهر فقط من تأسيس الفرع اجلديد شعرت
ثالثة
آن واحد ،وبعد
َ َينْ ً
فجأة بأمل شديد يف خارصيت؛ فأخذين زوجي إىل املستشفى ،وتم اكتشاف ورم

خبيث (رسطاين) أدى إىل استئصال الرحم بالكامل ،وكانت النتائج تقول بأن
ٍ
أشهر فقط،
ُع ُم َر الور ِم ثالث ُة
فعلمت مبارش ًة أن هذا هو ترتيب رب العاملني يل؛
ُ

ِ
ِ
تأسيس الفرع اجلديد.
املرض هو َن ْف ُس ُه ُع ُم ُر
ألن ُع ُم َر

كان ُ
أول ما فعل ُت ُه أن كتبت استقالتي من البنك دون تفكري ،وقد تعرضت

لضغوط كثرية من األهل واملديرين يف البنك ،ونصحوين بعدم الترسع ألين واقعة
نفيس يمنعني من التفكري السليم ،لكني كنت متيقنة بأن اهلل سيختار
حتت ضغط
ٍّ
خضعت للعالج الكياموي ،وكان زوجي -بعد اهلل تعاىل -خري ٍ
عون
يل ،وبعدها
ُ
َ
ٍ
ٍ
كتاب اهلل بيدي دائماً  ،فاستوقفتني فيه
وصاحب يل يف هذا االبتالء ،وكان
ورفيق
ُ
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آية يف سورة اإلرساء تقول :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﮊ() ،د َخ َل ِ
وحتذير من رب العاملني يل
خطاب
ت اآلي ُة قلبي وكأهنا
ٌ
َ
ٌ
مبارشة ،كي حتذرين الوقوع يف مثل هذا اخلطأ مرة أخرى ،فكانت كلمة :ﮋ ﭖ

ﭗ ﭘﮊ ترتدد عىل مسامعي كلام عاودين احلنني للعمل أو لزمياليت أو ملكتبي،
فوجئت أن البنك قد أعطاين مساعدة مالية كبرية ،باإلضافة حلقوق هناية
وبعدها
ُ
وكنت أسمع صوتا
اخلدمة ،وأن البنك اآلخر قد أسقط عني نصف القرض،
ُ

يرتدد يف داخيل يقول يل:
ِ
ِ
ِ
ال عذر ِ
ورزقناك من
ومنحناك فرصة جديدة للحياة،
شفيناك
لك اآلن ،لقد

ٍ
ِ
ِ
جديد؛ فإن
وأعطيناك زيادة لتبدأ حياتك من
ديونك،
املال احلالل ما ُيسقط كل
ِ
عدت عدنا!
وكانت بداية التحول يف حيايت ،فبدأت بدراسة العلم الرشعي ،وحضور

جمالس الذكر؛ حتى أصبحت مدير َة مركز نسائي دعوي ناجح .أسأل اهلل القبول.

واليو َم  -وبعد مرور أكثر من أربع سنوات  -ال زالت تلك اآلية ترتدد يف

عيل كلام آنس مني
مسامعي :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ  ،حتى إن زوجي كان يكررها ّ

ضع ًفا أو حنينًا لعميل السابق ،أو كلام مررنا بالبنك فوجدين أتطلع إىل الداخل
ألرى املوظفني اجلدد الذين جيلسون مكاين ،فيكرر عيل :ﮋﭖ ﭗ ﭘﮊ فأبتعدُ

مبارشة بنظري عن البنك ،متذكرة مريض واملحنة التي مررت هبا ،وإن عدت
فسيعود ،فأستغفر اهلل وأمحده.

 اإلرساء.8 :
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ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ ().

لقد كانت هذه اآلية  -وال تزال  -خ ًّطا أمحر بالنسبة يل ،وجرس إنذار قوي ال

يمكنني جتاوزه ،فاحلمد هلل.

ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ

كنت أقرأ اآلية اآلتية وأسمعها ،فتمر عىل لساين وأذين مرور الكرام:
ُ

ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

فقلت:
تفكرت فيها يو ًما،
ﰋ ﰌ ﮊ() ،حتى
ُ
ُ

ﮋﯾ ﯿ ﮊ كيف ظهر ر َّبا ُه؟ فأتتني اإلجابة ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﮊ.

قلت :فقط ﮋ ﰈ ﮊ !! ﮋﰈ
وماذا بعدُ ؟ ﮋ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ ُ ،

ﰉ ﰊ ﮊ !!

فكيف بنا إذا أذاقنا جزاء كل ما كسبت أيدينا؟
ِ
ِ
واملحن التي
جوف االبتالءات
ثم جاء ِختَا ُم اآلية ﮋ ﰋ ﰌ ﮊ  ،هل يف
نرتدع ونتوب؟
نستحقها؛ رمح ٌة من اهلل لكن
َ
َ
َ
َ
أرمحك بعبادك الضعفاء ،اللهم ُخ ْذ بنواصينا
أحلمك ربنا ،وما
ألطفك وما
ما

إليك؛ أخذ الكرام عليك.
 اإلرساء.8 :
 الروم.41 :
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ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ

يقول ربنا تبارك وتعاىل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﮊ().

لكل ٍ
إهنا رسالة ِّ
أب
ومرب وداعية :إذا كان اهلل حيول بني املرء وقلبه الذي بني
ٍّ

جنبيه؛ فكيف بقلب ابنه أو تلميذه أو من يدعوه!

اللهم يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا عىل دينك.

ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ

كنت طالبة يف املرحلة الثانوية ،وكنت أذاكر ألخي وابن أختي ،ومع ضغط
ُ

كنت دائام وبمجرد أن أكرر رشح مسألة هلام أكثر من مرة أ َم ُّل
عيل؛ ُ
الدراسة َّ
وأرصخ فيهام ،فإن تكرر عدم الرتكيز أرمي الكتاب يف وجهيهام.
كنت أبكي وأحترس عىل عصبيتي معهام بمجرد مغادريت املكان ،وأحاسب

نفيس وأسأهلا :هؤالء أطفال! فلامذا أعاملهم هبذه العصبية؟

كنت بمجرد أن أعاود املذاكرة هلام ،أو حتى بمجرد علمي
وبالرغم من ذلكُ ،

بنزول درجاهتم أعود إىل الرصاخ والعصبية معهام.

ويف يو ٍم قلت ألخي الصغري وأنا غاضبة :ابتعد ،فلن أدرسك ،وكان وقتها يف

الصف الثاين االبتدائي ،فوجئت به يبكي ثم حلقني إىل الغرفة األخرى وهو يقول
 األنفال.24 :
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بصوت متقطع :آخر مرة ساحميني ،فكانت معانايت بعد ذلك املوقف تزيد يوما بعد

يوم.

ويف إحدى الليايل قمت يف السحر ،وسألت اهلل أن هيديني ويصلحني ويوفقني

لسبيل أستطيع ضبط نفيس به ،وفتحت املصحف ألختري من آياته للصالة ،وتوفي ًقا

من اهلل؛ إذ يب أفتح عىل قوله عز وجل من سورة البقرة :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ ().

كنت أقرأ من بداية الصفحة؛ وحني وصلت إىل هذه اآلية مل أمتالك نفيس،

وبدأت أكرر اآلية :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ  ،ومع التكرار
ِ ِ
أهنارا ،وأنت أين قل ُبك؟!!
بدأت أفكر :صالب ُة
احلجر تَلينْ ُ و ُت َف ِّج ُر ً
عدت من جديد لآلية وقراءهتا ،كان اخلطاب فيها لليهود ،ووجدتني أحاسب

نفيس عىل فظاظتي وشديت يف املعاملة ،حتى استيقظت يف اليوم التايل وكأين قد
ولدت من جديد.

واشتغلت بالتدريس ،وكانت املرحلة االبتدائية أول
لقد خترجت بعد ذلك
ُ

ُ
أعمل يف التوجيه ،وأستقبل
عميل يف التدريس ملدة أربع سنوات ،وها أنا اليو َم
املكاملات من املعلامت ألعلمهن الطريقة الصحيحة يف التعامل مع هذه املرحلة،
وأتذكر دائماً ِح ْل َم اهلل عىل العايص والكافر ،فكيف باملؤمن املوحد!
وأخريا ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ().
ً

 البقرة.74 :

 األعراف.43 :
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ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﮊ

ص
كلام تذكرت هذه اآلية :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ ()؛ َأ ْح ِر ُ
أال يكون بيني وبني ٍ
ُ
وأحاول إن كان هناك خالف أن أحموه تطبي ًقا
خالف،
أحد
ٌ
هلذه اآلية.

آيات التح ّدي!
ُ
ف
منكرا؛ و َأ ْض ُع ُ
يف ظل االنفتاح وكثرة الفتن وجتاوزات البعض؛ وحني أرى ً
عن التوجيه واإلنكار عىل فاعله؛ أتذكر (آيات التحدي) َف َأ ْق َوى ويشتدُّ عزمي،
إهنا تلك اآليات التي حيكي اهلل تعاىل فيه َّن التحدِّ ي الذي خيوضه إبليس وأعوانه

ضدَّ املؤمنني:

ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ().

الن ّي َة الن ّي َة!!
مررت عىل آخر
جلمع،
ُ
يف كل مجعة أقرأ سورة الكهف ،لكن يف مجعة من ا ُ

صفحة منها ،وحتديدً ا عىل قوله تعاىل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
 األنفال.1 :

 احلجر.42-36 :
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فوقفت متأملة :يا
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ()؛
ُ
اهلل!!! أ ُيمكن أن يعمل اإلنسان أعامال قد تكون سببا يف خسارتــه؛ وهو يظن أنه
حيسن العمل؟!! وأخذت بعدها أتعاهد نيتي ،سائل ًة اهلل ريب أن جيعل كل أعاميل

خالصة لوجهه!.

آي ٌة غ ّيرت حياتي!

ذات يو ٍم جمرى حيايت كله ،وهي قوله تعاىل :ﮋﭪ
غريت آي ٌة قرأتهُ ا َ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ()،

كنت يف معصية اهلل عز وجل ثالث سنوات كاملة ،حاولت أن أترك املعصية
لقد ُ

فسمعت اآلية أعاله،
وجلست يوما أبكي بشدة ،وأناجي ريب،
لكني ما استطعت!
ُ
ُ
وسألت نفيس حينها بصدق:
فانرشح هلا صدري ،ومت َّلكني احلياء من ريب عز وجل،
ُ
أي أحد يف هذه الدنيا عىل ما أنا فيه؟ أو حتى أن
هل أقبل أن يراين أيب أو أمي أو ُّ

يسمعوا بام أفعل؟

استحييت من
كنت قد
وكان جوايب األكيد لنفيس  :ال ،وأ ْل ُ
ُ
ف ال ،...فإن ُ

العباد فكيف برب العباد وهو املطلع عىل كل يشء! فاستحييت من نظره سبحانه

َ
أترك ما أنا فيه ،ومن ترك شي ًئا هلل عوضه اهلل خريا
وقررت أن
إ َّيل وأنا أعصيه،
ُ

تركت املعصية ،وها أنا أنعم بالسعادة بفضل ريب منذ
منه ،وبمنة من اهلل وفضل
ُ

سنوات.

 الكهف.104-103 :
 النساء.108 :
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ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ

أسكت؛
منكرا أضعف عن إنكاره أو
آية يف كتاب اهلل تُبكيني ،فعندما أرى
ُ
ً

أتذكر قول اهلل عز وجل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﮊ () ،تأملتُها أو َل ٍ
مرة وأنا أبكي :كيف ال أخشى اهلل وحده وهو مراقب
َّ
َّ
يل ،وحاولت فعال تربية نفيس عند رؤية املنكر أن ال أخشى وال أخاف إال اهلل،
فأصبحت عندما أنصح من حويل إذا انتابني شعور باخلوف أتذكر تلك اآلية:
ُ

ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ .

رضيت بما اختار
ُ

عيل األرض بام رحبت وتكالبت اهلموم ،وبدأ الشيطان ُيعقـِّد
إذا ضاقت َّ

أمامي األمور ،ويدّ عي أالَّ وجود للحلول ،أتذكر قول ربنا َّ
جل شأنه :ﮋ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ () ،فتنقشع عني غيوم اهلم،
وترشق يف سامئي شمس التفاؤل وإحسان الظنَّ ،
اخلري كل اخلري يف اختيار
فإن
َ
اخرتت إال اختيار ريب.
الغيب ما
احلكيم وتدبري العليم ،ولو ُعرض َيل
ُ
ُ

آية ال ُتنسى!

عند التحاقي ألول مرة بدار التحفيظ قرأت يف وردي اليومي :ﮋ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ() ،أحسست حينها بأنني سأتغري مع القرآن
 األحزاب.39 :
 القصص.68 :
 اإلرساء.9 :
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الكريم ،لكنني ما كُنت أدري ما هو نوع اهلداية ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ ؟

وأصبحت أحس بلذة
مر  -واهللِ  -شهران عىل التحاقي بالدار إال
ُ
ولكن ما َّ
ِ
وحمبة الصاحلني ،ثم بعد سنتني حفظت
يف عبادايت وصيامي ،ويف قيام الليل خاصة
القرآن الكريم كامال  -وهلل احلمد  -مع أين كنت منذ بداية التحاقي بالدار ال

أحفظ سوى أربعة أجزاء ،فأدركت أن هذه هي بركة القرآن الكريم.

األدب العظيم
تفس قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ()،
ُ
سمعت أستاذيت يو ًما وهي رِّ

واستشعرت مع حديثها كيف كان رسول اهلل × وهو يف رحلته يف السامء مع

غاضا لبرصه عن فضول النظر ،وهذا أكمل ما يكون من األدب العظيم
جربيل ًّ
منه عليه الصالة والسالم ،حتى مدحه اهلل بام يف اآلية ،وأصبحت هذه اآلية كلام

تذكرتهُ ا طري ًقا يل بأن أترك فضول النظر أينام كنت وحيثام ذهبت!.

التجارة مع اهلل
ٍ
بمعصية أو ِغ ْي َب ٍة ألحد أتذكر قول اهلل( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
مهمت
ُنت دائام إذا
ُ
ك ُ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) ()؛ َف ُأ ْح ِج ُم عن ذلك.

وكان سبب حمافظتي عىل العبادات الثالث :قراءة القرآن الكريم ،والصالة،

واإلنفاق؛ هي قول اهلل تعاىل يف سورة فاطر :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
 النجم.17 :
 ق.18 :
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ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ ()،

فام أمجل أن نعمل بالعمل موقنني أننا سنأخذ عليه أجرنا من اهلل وزيادة؛ ألنه تعاىل

شكور ُ
يقبل القليل من الصاحلات ،وجيزي عليها الكثري احلسنات.
ٌ

ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ

كنت طالبة يف املراحل األوىل من دراستي اجلامعية ،وأنا من عائلة حمافظة

ب حقيقة.
أحتج ُ
واحلمد اهلل ،ولكني كنت متساهلة يف احلجاب ،بل مل أكن َّ

وحدث أن كنت يف صالة الرتاويح خلف إمام يرتل القرآن الكريم بصوت

مجيل وطريقة حتملك عىل التمعن يف اآليات ،وكانت قراءته يف تلك الليلة من

سورة الكهف حتى وصل إىل قوله تعاىل :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ() ،ويف هذه اآلية حتديدً ا بدأ صوت
وبكيت خلفه وأنا أختيل املوقف والعرض بني يدي
الشيخ يلني ويرق ثم بكى،
ُ

الرمحن وعظمته ،وعندما عدت إىل البيت قررت أن ألبس احلجاب وأخربت أمي
هبذا القرار ،واحلمد هلل الذي هداين إىل طاعته ورضاه.

 فاطر.30-29 :

 الكهف.49-47 :
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ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ

مرضا شديدً ا ،وكان كل ما يؤرقني هو حياة أوالدي من بعدي؛
مريضا ً
كنت ً

كيف سيعيشون؟ ومن سريبيهم؟ لو أهنم كانوا أصلب عو ًدا وأشدَّ قو ًة وأس َّن مما
هم عليه؛ ملِ ُّت مطمئنًا عىل حاهلم.
وزارين يو ًما أحد الصاحلني ،فبثثت إليه مهي ،فقرأ عيل اآلية الكريمة:

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ ().

لقد كنت أحفظ سورة النساء عن ظهر قلب ،ولكن اآلية كأنام نزلت غضة

طرية لتوها ،نزلت عىل روحي بر ًدا وسال ًما ،وعلمت أن اهلل هو الرزاق احلافظ يل
وهلم ،وسكنت نفيس هلذا الكالم جدا ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

شرف الذاكرين
جملسا من جمالس ذكر اهلل ،وهي قوله
آي ٌة يف كتاب اهلل أستَحْضرِ ُ َها كلام
ُ
دخلت ً
ِ
فأستشع ُر أن جمرد إذن
تعاىل :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ ()،
رشف عظيم
اهلل يل  -وملن حرض هذا املجلس من فوق سبع ساموات – بذكره؛ هو
ٌ
لنا ،وما أعظم ذكر اهلل! نسأله سبحانه أن جيعلنا ممن يذكره آناء الليل وأطراف

النهار.

 النساء.9 :

 النور.36 :
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ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ

كم أثر َّيف قوله سبحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ () ،لقد صارت أمام

عيني كلام مهمت بمعصية ،أختيل أن اهلل  -سبحانه  -خياطبني هبا فأرتدع ،فها هو

نورا يمحو ظلامت اهلوى ،ال يرتك ألحد
القرآن بني أظهرنا يتىل آناء الليل والنهارً ،

عىل اهلل حجة ،فلنستمع آلياته ،ونتعظ هبا قبل أن يقال لنا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﮊ .

ﮋﯠ ﯡ ﮊ

بلغت الثامنة عرشة من عمري كُنت فتاة متدينة ،وتقدم خلطبتي حينها
عندما
ُ

شاب غري متدين ،غري أن اجلميع كان ُيثني عىل أخالقه واستقامة سلوكه ،وكُنت

مرتددة جدا يف قبوله؛ بل كنت أقرب إىل الرفض ،ومع أن والدي قد سأل عنه،
أنسجها
ووجد فيه الصفات املناسبة ،إال أن ذلك مل ينطبق عىل أمنيايت التي كُنت ُ
حلا طال ًبا للعلم.
حول زوج املستقبل ،والذي كُنت أريده صا ً

وذات يوم؛ جاءت إ َّىل أمي تطلب مني الرد النهائي ،ونظرت إ َّيل وهي تقول
ِ
ِ
وأنت فتاة طيبة ،واهلل تعاىل يقول :ﮋﯠ
استخرت اهلل
بحنان :يا بنيتي؛ لقد
ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ () ،فلام سمعت اآلية وقعت من نفيس موق ًعا عجي ًبا،
وامتأل قلبي يقينًا َّ
بأن اهلل لن خُي ِّيب أميل يف أن يكون هذا الشاب هو األنسب يل،

ووافقت عىل الزواج منه.
فتوكلت عىل اهلل
ُ
ُ
 املؤمنون.105 :
 النور.26 :
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واليوم؛ وبعد أكثر من ثالثني سنة قضيتها يف زواج ناجح بحمد اهلل؛ أتذكَّر

هذه اآلية وأقول :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ ().

آية تشحذ الهمم!
كلام قسا قلبي وأصابني الفتور جلأت إىل قوله تعاىل :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ () ،آي ٌة ختشع هلا القلوب ،وتؤثر يف
النفوس ،كم من سامع هلا بكى وخشع! وكم من مذنب تاب وإىل احلق رجع!

غيري!
ِّ
غيري وإال ُت َّ
وقفت
مررت ذات يوم وأنا أقرأ يف كتاب اهلل بآية لكأنني أقرؤها ألول مرة،
ُ
ُ
هذه املرة أمامها وقو ًفا طويال ،انتهى يب إىل ٍ
كبريا
بكاء شديد و َّلد يف أعامقي
ً
إرصارا ً
وقو ًة ال تقف عند حدٍّ يف تغيري واقع نفيس وأمتي ولو خطوة واحدة إىل األمام ،لقد
أحسست بقشعريرة ال تزال ترسي يف أوصايل كلام ر َّددهتا ،وكأنهّ ا تناديني قائل ًة:
ُ

غ ِّيــري وإال تُغ َّيــري!

إهنا قوله تعاىل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ () ،إنه ُ
فضل اهلل يؤتيه من يشاء،

 النساء.87 :

 احلديد.16 :
 املائدة.54 :
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وإين ألسأل اهلل أن أكون ممن ُيؤتاه بمنته ورمحته ،وأن نكون ممن يستعملهم سبحانه

يف طاعته وخدمة دينه ،ال ممن يستبدهلم ...آمني.

ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﮊ

يف يوم شتاء بارد ،استيقظ زوجي كالعادة لصالة الصبح ،فأيقظني وذهب

واسرتخيت قليال من شدة الربد وأنا بني النوم واليقظة ،وأقول يف
إليقاظ ابني،
ُ
أصغيت لإلمام وهو يتلو فإذا هي
نفيس :أغفو قليال حلني عودهتم ثم أقوم للصالة،
ُ
اآلية :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ ()؛ فصحوت مرسعة ،وهنضت وأنا أختيل الساق
تلتف بالساق ،وأقول يف نفيس :ماذا تنفع هذه الغفوة؟ لقد هزت اآلية مشاعري،

وأحسست أهنا ختاطبني مبارشةً ،وفعال غريت هذه اآلية العظيمة مسار حيايت.

ﮋﭑ ﭒﮊ

كم يضيق صدري ،وينقبض قلبي ،ويتكدر خاطري؛ مما أراين عليه من هلث
وراء هذه الدنيا وزينتها! ومما أرى فيها من اإلرساف والترَّ ِ
ف واملباهاة واملنكرات
َ
وكشف العورات! وأخشى واهلل من سوء العاقبة ،ويكفي من ذلك الغفلة وعدم
ِ
ِ
النفس معهم يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ
بحبس
املصابرة مع من أ َم َرنَا ر ُبنَا
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﮊ().

 القيامة.29 :

 الكهف.28 :
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آي ٌة للتجار فقط!
كنت أطلب من زوجي دائماً أن يكون هو املبادر إلنجاح حياتنا ،وإصالح
ُ
أمورنا ،وكنت أغضب وأرى ذلك واج ًبا عليه وحده ،بينام أتكاسل أنا يف ذلك،
وأ ُم ُّن عليه يف نفيس إذا قمت بيشء من ذلك ،إىل أن قرأت تفسري قوله تعاىل :ﮋﯖ

فأدركت رضورة أن أطالب نفيس بأكثر مما أطالب به زوجي من
ﯗ ﮊ()،
ُ
وأدركت أمهية أن نجعل هذه اآلية نصب أعيننا يف
املبادرة إىل اخلريات واإلصالح،
ُ

مجيع تعامالتنا ،فقد كنت أظن – لفرط جهيل  -أن هذه اآلية للتجار فقط!.

معاناة وآية
زلت أعاين نو ًعا من املشقة يف إيقاظ أبنائي عىل اختالف أعامرهم
كنت وال ُ
ُ

ويترسب إ َّيل الضجر وامللل يف أحايني كثرية ،فكُنت
ألداء صالة الفجر يف املسجد،
َّ

ال ُّ
أنفك أقرأ بصوت مسموع قو َله تعاىل :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ()،
فأشعر بقوة تساندين ،وأستشعر أنني اآلن مستجيبة ألمر اهلل تعاىل الذي طلبه مني

يف اآلية ،فأجالد نفيس عىل الصرب حتى أنال أجر الصابرين ،كام قال تعاىل :ﮋﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﮊ ().

المحك الحقيقي
استوقفتني آي ٌة عندما كنت أحفظ سورة األنفال ،إهنا قوله تعاىل :ﮋ ﯛ
 املطففني.1 :
 طه.132 :

 الزمر.10 :
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

وبحثت عن تفسريها وتأثرت به جدً ا ،فأصبحت بعد
ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ ()،
ُ
ذلك املقياس واملحك لكل موقف يمر يب :هل أنا يف املسار الصحيح ،أم ِحدْ ُت
عن الطريق؟ فتستحثني لإلرساع يف االختيار.

وأمر باملسارعة إىل طاعة كل ٍ
أمر من اهلل ورسوله؛
يف اآلية دعو ٌة بنداء اإليامنٌ ،
بينك وبني ِ
خشي َة أن يحُ ال َ
ترددت ،ثم تتمنى بعد ذلك الوصول
توانيت أو
قلبك إذا
َ
َ

إليه فال تستطيع!.

سورة يوسف
بدأت رحلتي مع القرآن الكريم ذات يوم حينام كنت مكروبة بأمر دنيوي

وضاقت يب الدنيا ،كان مصحفي الصغري يعلو الطاولة أمامي ،ورغم ذلك مل أمنح

نفيس من ُ
قبل وقتًا ألتلو آياته ليخفف لوعتي و ُينري َوحديت ،أمسكته يومها ونفيس
األ َّمارة بالسوء تنازعني وتقول يل :ال وقت وال َّ
حل ملشكلتك ،ومل أعد أطيق

االستامع هلا!

اعتدت يف السابق تالوهتا حتى
ورشعت يف تالوة (سورة يوسف) ،وكُنت قد
ُ

وأخذت أتلو وأنشج ملا آل إليه حايل ،وأفكر يف حال
حفظت معظم آياهتا فأحببتها،
ُ

يوسف

وبدأت أقارن بني حاله وحايل ،بني مصيبته ومصيبتي ،فطاشت
،
ُ

كفتي أمام كفته ،إذ إن مصيبتي مل تكن شي ًئا يف ميزان مصيبته ،طفل صغري ُيلقيه

مضيت أقرأ أحداث القصة
أحب أبنائه إليه،
وأب يفقد
ُ
ِّ
إخوته ويرحلون عنهٌ ،
 األنفال.24 :
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أعلنت ميال ًدا جديدا
استيقظت
حتى غلبني النوم واملصحف يف يدي ،وحينام
ُ
ُ
حت أقرأ بلذة ال تُعادهلا لذة.
لقلبي الذي عاله الصدأ،
ور ُ
ُ
واستلمت مصحفي ُ

أزهرت حياتي بالقرآن
اكتشفت أن العالج الناجح لكل ٍ
داء هو القرآن الكريم ،دائي كان ذنويب،
ُ

وضعف سيطريت عىل شهوات نفيس ،حتى أوصلني ذلك إىل حد كره ذايت ،ومل
َ

يكن عمري قد جتاوز السابعة عرشة بعد!
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
رمضان،
فرصة
ناصحة تحَ ُ ُّث عىل استثامر
كلامت
سمعت
رمضان بأيا ٍم؛
و ُق َب ْي َل
ُ
ِ
فامتثلت هلذه
وجعل ِه نقطة انطالق حلياة جديدة من خالل تدبر القرآن الكريم،
ُ

ٍ
وتدبر ،فأحسست به َي ْغ ِس ُل ك َُّل ركا ِم اآلثا ِم بداخيل ،وبدأت
املوعظة وقرأته بخشو ٍع
ُأدو ُن كل ٍ
آية أتأثر هبا يف ٍ
خاص وأبحث عن تفسريها ،أقرؤه بعد ذلك فيزيد إيامين
دفرت ٍّ
َ ِّ
وأهنأ بالسكينة ،وأزهرت حيايت بالقرآن ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ

فأحرضت للطالب رشيطا
كنت ُأ َد ِّر ُس املرحلة الثانوية،
ُ
قبل اثني عرش عا ًما ُ

بتالوة قارئ ،وكان من عاديت يومئذ أن أستمع معهم لقارئ متقن يف آخر مخس دقائق
من حصة القرآن لتعريفهم بالقراء املتقنني ،وكان نصيب ذلك الدرس تالوة لشيخ
املقارئ الليبية الشيخ (الدوكايل عامل) صاحب الصوت الشجي ،والنربة املؤثرة.

صالحا ،بل كان
حرصا وال
وبعد انتهاء الدرس ،جاءين طالب مل أعهد منه
ً
ً

من أرباب املشكالت السلوكية يف املدرسة ،أتاين يف غرفة املعلمني بعد الدرس،
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وبعد أن أبدى إعجابه بالقارئ قال يل :اآليات بصوته حلوة ،وتدخل القلب،

وأحسست هبا جدً ا!

سمعت
دفعني الفضول ملعرفة املزيد ،وسألته عن أكثر يشء أ َّثر فيه ،فقال يل:
ُ

فقلت :ماهي؟ فطلب مني املصحف ألنه ال حيفظها،
منه آية خوفتني من اهلل،
ُ
مفتوحا عىل نفس املقطع ،فأشار إىل اآلية وإذا هي قوله تعاىل:
فأعطيته املصحف
ً

ادع
ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ() ،ورأيته قد تأ َّثر ،وهو يقول يلُ :
عيل! ،و واهلل ّ
إن حديثه منذ اثني عرش عا ًما ال يزال يف أذين
يل يا أستاذ أن يسرت اهلل َّ

زلت أتأثر باآلية كلام سمعتها أو قرأهتا.
لتوي ،وال ُ
كأنام قد سمعتُه ِّ

ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ

من اآليات التي تأثرت هبا؛ تلك اآليات التي يتو َّدد اهلل جل وعال فيها إىل عباده

غني عنهم ،يقول اهلل تعاىل يف سورة األنفال :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
وهو ٌّ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﮊ().

ما أحقرنا حني نتجرأ عىل اهلل باملعايص! وكلام وسوس يل الشيطان بمعصية

 الزمر.47 :

 األنفال.26-24 :
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واستحييت من اهلل ،فنحن منذ حلظة استيقاظنا إىل نومنا
تذكرت هذه اآليات،
ُ
ُ

نتقلب يف نعم اهلل الذي يتودد إلينا هبا ،وهو الغني عنا سبحانه!

ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ

أستشعر يف حيايت قوله تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ()،
غالبا ما
ُ

عت هبا وصار معناها جز ًءا مني ،حتى أصبح البعض ال يته َّيب من استشاريت
فتط َّب ُ
يف بعض األمور الدقيقة يف حياته ِ
لعلم ِه اليقني بأين لن أتطلع ملعرفة ما حجبه عني

بإرادته مما ال يفيد يف تقديم املشورة ،فوجدت يف ذلك تربي ًة لنفيس عىل قوة اإلرادة،

وراحة هلا عن أن تنشغل بام ال يعنيها!.

ميزان الصداقة
كانت الصداقات من حويل كثرية ،وكنت حائرة يف اختيارايت بينها ،حتى قرأت

بعني قلبي قو َله تعاىل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ()،
وأيقنت
وحينام ِع ْش ُت مع اآلية بمشاعري وأحاسييس؛ أذعنت هلا جوارحي،
ُ

بقرب اهلل مني ولطفه يب ،وكأنام نزلت اآلية يل وحدي دون سوايَ ،
وكأ ْن قد َع ِل َم
سبحانه حاجتي دون أن ُأبدي شكواي ،وها أنا يف ظلها أجد السعادة احلقيقية مع
األخالء األوفياء األتقياء الذين ازددت معهم قر ًبا من اهلل وإقباال عليه ،ووجدت
منهم حمبة صادقة ال حيكمها إال اإليامن واحلب يف اهلل.

 اإلرساء.36 :

 الزخرف.67 :
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ِ
رحاب ِق َص ِ
ِ
القرآن بقلوهبم،
مع
وبعدُ  ،فقد كانت رحل ًة ممتعة يف
ص الذي َن عاشوا َ

فخشعت قلوهبم ،ودم َع ْت عيوهنم ،أو عاشوا مع القرآن واق ًعا يف حياهتم ،فائتمروا
ْ

فحسنت أخالقهم،
بأمره ،وانتهوا بنهيه ،وعملوا بمحكمه ،وآمنوا بمتشاهبه،
ُ
وطابت نفوسهم بام هلم عند اهلل!
إن ِ
القصص يف القرآن الكريم كثري ٌة ومتنوع ٌة ،وذلك ملا للقصة من ٍ
أثر
يف تسهيل الفهم ،والتشجيع عىل العمل ،وملا فيها من العظة والعربة ،والتاريخ
واألحداث تتكرر وتعيد نفسها ،فطوبى ملن كانت له يف ِ ِ ِ
بةٌ ،ومل ي ُك ْن عربة
غريه ع رْ َ

لغريه!.

إهنا دعوة لندخل فيام دخلوا فيه ،لنسعد كام سعدوا ،وننقلب إىل اهلل بأعامل

صاحلة تُدخلنا اجلنة برمحة اهلل ،وما أقبح أن تُبحر عيوننا يف قصص الصاحلني؛ ثم

ال نسعى إىل التشبه هبم ،واالقتداء بسريهتم!.

نسأل اهلل أن نكون قد و ِّفقنا يف مجع هذه ِ
القصص ،وأن تكون نافعة ألهل
ُ

اإليامن ،زياد ًة يف إيامهنم ،ورفع ًة يف درجاهتم ،واهللَ نسأل القبول.
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ملحق
ٍ
ساموي إىل هذا املدى الذي نشهده ونحياه يف أثر القرآن
كتاب
مل يمتدَّ أثر
ٍّ

العظيم ،هذا األثر الذي مل يقترص عىل حياة من سبق ،وال عىل حياة املعارصين

ٍ
أناس مل يكن هلم بلغته دراية ،وال
لينرش ال َع َب َق يف حياة
اليوم ،وإنام امتدَّ وتسامق
َ
متحيص وقراءة ،ومع ذلك؛ كان فيه البالغ للمخاطبني به ،قال اهلل تعاىل:
يف آياته
ٌ
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﮊ ().

لقد تأ َّثر أفراد من الغرب والرشق الكافر هبذا الكتاب العظيم ،ليتجاوزوا

بذلك حاجز اللغة والتاريخ واملكان ،وليقولوها ُمدَ ِّو َي ًة :هذا القرآن العظيم هو

رسال ُة السامء ،مصدا ًقا لقول احلق تبارك وتعاىل يف كتابه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ ().

بعضا من أقوال القوم الذين بهُ روا فأسلموا ،ومنهم من توقف
سنقرأ فيام يأيت ً

 األنعام.19 :

 البقرة.146 :
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متشب ًثا بدينه قد أجلمه القرآن ولكن مل ُيسلم ،ومنهم من عرف احلق وجحده ،ومنهم
ملحات من تأثري القرآن يف حياهتم بأقالمهم
هي
ٌ
من أبى إال االعرتاف وإن مل ُيسلمَ ،

وبألسنتهم ،تشهد بأنه الكتاب احلق من اهلل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮊ () ،ولتكون رسالة ألهل القرآن َع َّل ُه ْم أن يتدبروه ويعملوا به!

 الشعراء.193-192 :
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قمت بدراسة القرآن الكريم ،وذلك دون أي فكر مسبق
« .1لقد
ُ

وبموضوعية تامة ،باح ًثا عن درجة اتفاق نص القرآن الكريم مع معطيات
العلم احلديث؛ فأدركت أنه ال حيتوي عىل أي ِة م ٍ
قولة قابلة للنقد من وجهة نظر
َّ َ

العلم يف العرص احلديث.)( »...

ٍ
ٍ
خالد بام خيربنا به املسيح
بإعجاز
« )1( .2يرتبط هذا النبي ×

يف قوله عنه« :وخيربكم بأمور آتية» ،هذا اإلعجاز هو القرآن الكريم

الزمان ،فهو يسبق العلم احلديث يف ِّ
كل
الرسول الباقية ما بقي َّ
معجزة َّ
مناحيه :من طب ،وفلك ،وجغرافيا ،وجيولوجيا ،وقانون ،واجتامع،

وتاريخ ،ويف أيامنا هذه؛ استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان
والتعريف.»...

 العامل الفرنيس موريس بوكاي ،طبيب فرنيس  ،رئيس قسم اجلراحة يف جامعة باريس  ،اعتنق
اإلسالم عام1982م.
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يعتز بقرآنه ،فهو كاملاء؛ فيه حياة لكل من هنل منه»().
(« )2للمسلم أن َّ

أيضا حتفة أدبية
 ...« .3إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط ،إنه ً

وبجلته من التحف ،إن اخلليفة َ
املقبل
أقرته اإلنسانية َّ
رائعة؛ تسمو عىل مجيع ما َّ
عمر بن اخلطاب ا ُمل َع ِ
ار َض َّ
الفظ يف البداية للدين اجلديد؛ قد غدا من أشد
َ
املتحمسني لنرصة الدين عقب سامعه ملقط ٍع من القرآن ،وسيأيت احلديث فيام بعد

عن مقدار االفتتان بالنص القرآين بعد أن رتَّله املؤمنون»().

 ..« .4عندما أكملت القرآن الكريم غمرين شعور بأن هذا هو احلق الذي

 إبراهيم خليل أمحد  ،قس مبرش من مواليد االسكندرية عام  ،1919حيمل شهادات عالية
يف علم الالهوت من كلية الالهوت املرصية ،ومن جامعة برنستون األمريكية ،عمل أستاذا
ريا عا ًما لإلرسالية األملانية
بكلية الالهوت بأسيوط ،كام ُأرسل عام  1954إىل أسوان سكرت ً

السويرسية ،وكانت مهمته احلقيقية التنصري والعمل ضد اإلسالم ،لكن تعمقه يف دراسة

اإلسالم قاده إىل اإليامن هبذا الدين ،وأشهر إسالمه رسم ًيا عام  ،1959كتب العديد من

املؤلفات ،أبرزها والريب( :حممد يف التوراة واإلنجيل والقرآن)( ،املسترشقون واملبرشون

يف العامل العريب واإلسالمي) ،و(تاريخ بني إرسائيل).

 بالشري،ولد بالقرب من باريس ،وتلقى دروسه الثانوية يف الدار البيضاء ،وخترج بالعربية يف
كلية اآلداب باجلزائر ( ،)1922وعني أستاذا هلا يف معهد موالي يوسف بالرباط ،ثم انتدب

مديرا ملعهد الدراسات املغربية العليا بالرباط ( ،)1935 - 1924ثم استدعته مدرسة
ً
اللغات الرشقية بباريس أستا ًذا لكرسيِ ِّ األدب العريب ( ،)1951 - 1935ونال الدكتوراه
( ،)1936وعني أستاذا حمارض ًا يف السوربون ( ،)1938ومرشف ًا عىل جملة (املعرفة) التي
ظهرت يف باريس باللغتني العربية والفرنسية ،ومن آثاره :دراسات عديدة عن تاريخ األدب
العريب يف أشهر املجالت االسترشاقية ،وكتاب (تاريخ األدب العريب  -باريس ،)1952
وترمجة جديدة للقرآن الكريم يف ثالثة أجزاء (باريس  ،)1952 - 1947وغريها.
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يشتمل عىل اإلجابات الشافية حول مسائل اخللق وغريها ،فهو يقدم لنا األحداث

بطريقة منطقية نجدها متناقضة مع بعضها يف غريه من الكتب الدينية ،أما القرآن

الكريم فيتحدث عنها يف نسق رائع وأسلوب قاطع ال يدع جماال للشك بأن هذه
هي احلقيقة وأن هذا الكالم هو من عند اهلل ال حمالة»().

 ...« .5ابتعت نسخة من ترمجة سافاري ( )Sa:aryالفرنسية ملعاين القرآن

كثريا
الكريم وهي أغىل ما أملك ،فقد لقيت يف مطالعتها أعظم متعة ،وابتهجت هبا ً
عيل بنوره املبارك»().
حتى
ُ
غدوت وكأن شعاع احلقيقة اخلالد قد أرشق َّ

« .6إن األسلوب القرآين خمتلف عن غريه ،وال يقبل املقارنة بأسلوب آخر،

وال يمكن أن ُيق َّلد ،وهذا هو أساس إعجاز القرآن ،فمن بني مجيع املعجزات كان

القرآن املعجزة الكربى»().

 ديبورا بوتر ...ولدت عام  ،1954بمدينة ترافريز ،يف والية متشيغان األمريكية ،وخترجت
من فرع الصحافة بجامعة متشيغان ،اعتنقت اإلسالم عام  1980بعد زواجها من أحد
الدعاة اإلسالميني العاملني يف أمريكا ،بعد اقتناع عميق بأنه ليس ثمة من دين غري اإلسالم
ذكرا كان أم أنثى.
يمكن أن يستجيب ملطالب اإلنسان ً
 وليم بريشل بشري بيكارد  ،إنكليزي ،خترج من كانرت بريي ،مؤلف وكاتب مشهور ،ومن
بني مؤلفاته األدبية باإلنكليزية (مغامرات القاسم) و(عامل جديد) ،شارك يف احلرب العاملية

األوىل وأرس .عمل فرتة من الوقت يف أوغندا .أعلن إسالمه عام 1922م.
 د .فيليب ح َّتى  ،ولد عام 1886م  ،لبناين األصل ،أمريكي اجلنسية ،خترج من اجلامعة
األمريكية يف بريوت (1908م) ،ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا (1915م) ،وعني
معيدً ا يف قسمها الرشقي ( ،)1919-1915وأستا ًذا للتاريخ العريب يف اجلامعة األمريكية
ببريوت ( ،)1925-1919وأستا ًذا مساعدً ا لآلداب السامية يف جامعة برنستون (-1926
رئيسا لقسم اللغات واآلداب الرشقية (-1929
1929م) ،وأستا ًذا ،ثم أستاذ كريس ،ثم ً
عضوا يف مجعيات وجمامع عديدة.
1954م) ،وحني أحيل عىل التقاعد؛ انتُخب
ً
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تناولت نسخ ًة ِم ْن ترمجة معاين القرآن الكريم باللغة اإلنجليزية؛ ألنني
...« .7
ُ

عرفت أن هذا هو الكتاب املقدس عند املسلمني ،ورشعت يف قراءته وتد ُّبر معانيه،

فاستقطب ُج َّل اهتاممي ،وكم كانت دهشتي عظيمة حني وجدت اإلجابة املقنعة عن

سؤايل املحيرّ ( :اهلدف من اخللق) يف الصفحات األوىل من القرآن الكريم ...لقد قرأت
اآليات ( )39-30من سورة البقرة ...وهي آيات توضح احلقيقة بجالء لكل دارس
منصف ،إهنا ختربنا عن قصة اخللق بكل وضوح وجالء وبطريقة مقنعة.)(»..

حافزا للجهاد يردده املؤمنون كام يردد غريهم أناشيد
« .8سيكون القرآن
ً

فاضحا للمخ َّلفني
حمرضا عىل القتال جام ًعا لشؤونه ،حمركًا لفاتري اهلمم،
احلربً ،
ً
مخُْ ِز ًيا للمنافقني ،واعدً ا الشهداء جنَّات عدن»().

« .9أتى حممد × بالقرآن دلي ً
ال عىل صدق رسالته ،وهو ال يزال إىل يومنا هذا
رسا من األرسار التي تعذر فك طالسمها ،ولن َيسْبرِ َ َغ ْو َر هذا الرس املكنون إال
ًّ

من يصدق بأنه منزل من اهلل.)( »...

 عامر عيل داود  ،ينحدر من أرسة هندية برمهية ،تنرصت عىل أيدي املنرصين الذين قاموا مع
طالئع االستعامر ،كان كثري القراءة للكتب الدينية ،وملا أتيح له أن يطلع عىل القرآن الكريم
كان اجلواب هو انتامؤه لإلسالم ،وإسالمه.
مديرا ملكتبة اجلزائر ،من آثاره( :حياة حممد) (باريس
 إميل درمنغم  ،مسترشق فرنيس ،عمل ً
 )1929وهو من أدق ما ص َّنفه مسترشق عن النبي  ،nو(حممد والسنة اإلسالمية) (باريس
1955م) ،ونرش عد ًدا من األبحاث يف املجالت الشهرية مثل( :املجلة األفريقية) ،و(حوليات
معهد الدراسات الرشقية) ،و(نرشة الدراسات العربية).
ردحا من
 الكونت هنري دي كاسرتي  ،مقدم يف اجليش الفرنيس ،قىض يف الشامل األفريقي ً
الزمن .من آثاره( :مصادر غري منشورة عن تاريخ املغرب) (( ،)1950األرشاف السعديون)
(( ،)1921رحلة هولندي إىل املغرب) ( ،)1926وغريها.
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« )1( .10إن معجزة األنبياء الذين سبقوا حممدً ا × كانت يف الواقع معجزات

وقتية ،وكانت بالتايل معرض ًة للنسيان الرسيع ،بينام نستطيع أن نسمي معجزة
دائم ومفعوهلا مستمر ،ومن
اآليات القرآنية (املعجزة اخلالدة) ،وذلك أن تأثريها ٌ

اليسري عىل املؤمن يف كل زمان ومكان أن يرى هذه املعجزة بمجرد التالوة يف كتاب

اهلل ،ويف هذه املعجزة نجد التعليل الشايف لالنتشار اهلائل الذي أحرزه اإلسالم،

ذلك االنتشار الذي ال يدرك سببه األوروبيون ألهنم جيهلون القرآن ،أو ألهنم ال
يعرفونه إال من خالل ترمجات ال تنبض باحلياة فضال عن أن تكون دقيقة»().

 ..« .11لقد ظل [القرآن] أربعة عرش قرنًا من الزمان حمفو ًظا يف ذاكرة

[املسلمني] يستثري خياهلم ،ويشكل أخالقهم ،ويشحذ قرائح مئات املاليني من

غموضا ،وأب َعدَ َها عن
الرجال ،والقرآن يبعث يف النفوس أسهل العقائد ،وأقلها
ً

حتررا من الوثنية والكهنوتية ،وقد كان له أكرب
التقيد باملراسم والطقوس ،وأكثرها ً
الفضل يف رفع املستوى األخالقي والثقايف للمسلمني ،وهو الذي أقام فيهم قواعد

وحرضهم عىل اتباع القواعد الصحية،
النظام االجتامعي والوحدة االجتامعيةَّ ،

وحسن
وحرر عقوهلم من كثري من اخلرافات واألوهام ،ومن الظلم والقسوة،
َّ
َّ
أحوال ِ
األر َّقاء ،وبعث يف نفوس األذالء الكرامة والعزة ،وأوجد بني املسلمني
 ايتني دينيه  ،مفكر فرنيس ،تعلم يف فرنسا ،وقصد اجلزائر ،فكان يقيض يف بلدة بوسعادة
نصف السنة من كل عام ،وأشهر إسالمه وتسمى بنارص الدين ( ،)1927وحج إىل بيت اهلل

احلرام ( ،)1928ومن آثاره :صنف بمعاونة سليامن بن إبراهيم (حممد يف السرية النبوية)،

وله بالفرنسية (حياة العرب) ،و(حياة الصحراء) ،و(أشعة خاصة بنور اإلسالم) ،و(الرشق
يف نظر الغرب) ،و(احلج إىل بيت اهلل احلرام).
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درجة من االعتدال والبعد عن الشهوات مل يوجد هلا نظري يف أية بقعة من بقاع

العامل يسكنها الرجل األبيض.)( »...

ِ
قر َأ و ُيتىل بصوت
 ...« )1( .12ملا كانت روعة القرآن يف أسلوبه فقد [ ُأن ِْز َل] ل ُي َ
ٍ
ترمجة أن تعرب عن فروقه الدقيقة املش َب َعة باحلساسية الرشقية،
عال ،وال تستطيع أ َّي ُة

إذ جيب أن تقرأه بلغته التي كُتب هبا لتتمكن من تذوق مجاله وقوته وسمو صياغته،
مؤثرا يف النفس ،حيث تزخر األفكار قوة،
وخيلق نثره املوسيقي املسجوع
سحرا ً
ً

وتتوهج الصور نضارة ،فال يستطيع أحد أن ينكر أن سلطانه السحري وسموه
الروحي يسهامن يف إشعارنا بأن حممدً ا × كان ملهماً بجالل اهلل وعظمته».

(« )2إن القرآن جيد احللول جلميع القضايا ،ويربط ما بني القانون الديني

والقانون األخالقي ،ويسعى إىل خلق النظام ،والوحدة االجتامعية ،وإىل ختفيف

البؤس والقسوة واخلرافات ،إنه يسعى لألخذ بيد املستضعفني ،ويويص بالرب،

ويأمر بالرمحة ...ويف مادة الترشيع َو َض َع قواعدَ ألدق التفاصيل للتعاون اليومي،
ون َّظ َم العقود واملواريث ،ويف ميدان األرسة حدد سلوك كل فرد جتاه معاملة
ِ
واألر َّقاء واحليوانات والصحة وامللبس ،إلخ.»...
األطفال
( ..« )3ح ًقا ،لقد ظلت رشيعة القرآن راسخة عىل أهنا املبدأ األسايس

حلياة املسلم ،ومل يتعرض ما جاء يف القرآن من أخالق ونظام ألية تغيريات أو
 ول ديورانت  ،مؤلف أمريكي معارص ،يعد كتابه (قصة احلضارة) ذو الثالثني جملدً ا ،واحدً ا
من أشهر الكتب التي تؤرخ للحضارة البرشية عرب مساراهتا املعقدة املتشابكة ،عكف عىل

تأليفه السنني الطوال ،وأصدر جزأه األول عام  ،1935ثم تلته بقية األجزاء ،ومن كتبه

املعروفة كذلك (قصة الفلسفة).
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تبديالت»().

ٍ
يب ُأ ِّم ٍّي نشأ يف أ َّم ٍة أمية،
« .13إن القرآن الكريم مع أنه ُأنزل عىل
رجل عر ٍّ

فقد جاء بقوانني ال يمكن أن يتعلمها اإلنسان إال يف أرقى اجلامعات ،كام نجد يف

القرآن حقائق علمية مل يعرفها العامل إال بعد قرون طويلة»().

« .14يف تلك الفرتة من حيايت بدا يل وكأنني فعلت كل يشء ،وحققت لنفيس

النجاح والشهرة واملال والنساء ...كل يشء ،ولكن كنت مثل القرد أقفز من
شجرة إىل أخرى ومل أكن قان ًعا أبدً ا ،ولكن كانت قراءة القرآن بمثابة توكيد لكل

كنت أراه ح ًقا ،وكان الوضع مثل مواجهة بشخصيتي احلقيقية»().
يشء بداخيل ُ

 ...« )1( .15لقد كان حممدٌ × ُأ ِّم ًيا ال يقرأ وال يكتب ،فإذا هبذا األ ِّم ِّي
ٍ
يهُ دي إىل اإلنسانية َ
مكتوب حلمت به اإلنسانية منذ كانت ،ذاك هو القرآن
أبلغ أثر

الكريم ،الذي أنزله اهلل عىل رسوله هدى للمتقني.»...

( ...« )2اإلسالم ليس بحاجة إىل قلمنا ،مهام بلغ قلمنا من البالغة ،ولكن

 جاك ريسلر  ،باحث فرنيس معارص ،وأستاذ باملعهد اإلسالمي بباريس.

 بوجينا غيانة ستشيجفسكا  ،باحثة بولونية معارصة ،درست اإلسالم يف األزهر عىل يد
أساتذة ومرشفني أخصائيني زهاء مخس سنوات ( ،)1965-1961متكنت خالهلا من تعلم
اللغة العربية كذلك ،وكانت قد أهنت دراساهتا العليا يف كلية احلقوق ،ويف معهد اللغات

الرشقية يف بولونيا.

 كات ستيفنز  ،املغني الربيطاين – نمساوي األصل – املشهور ،بيع من أسطواناته ما يقدر
باملليون يف الستينات وأوائل السبعينات ،اعتنق اإلسالم عام  1976بعد أن تعرف عىل
دورا فعا ً
ال يف
القرآن الكريم بواسطة شقيقه ،يقيض اآلن معظم وقته يف املسجد ويلعب ً
شؤون اجلالية اإلسالمية يف لندن.
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قلمنا بحاجة إىل اإلسالم ،وإىل ما ينطوي عليه من ثروة روحية وأخالقية ،إىل قرآنه
الرائع الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثري»().

« )1( .16يرجع َمييل إىل اإلسالم ...حينام رشعت يف مطالعة القرآن الكريم

للمرة األوىل ...فولعت به ول ًعا شديدً ا ...وكنت أطرب لتالوة آياته».

بروزا يف عرصنا احلايل  -عرص النور
(« )2إن معجزة القرآن الكريم أكثر
ً

والعلم  -مما كانت عليه يف األزمنة التي سادها اجلهل واخلمول.)( »...

 ...« .17إن القرآن الكريم هو الكتاب الساموي الوحيد الذي حيفظه عن ظهر

قلب ألوف مؤلفة من البرش يف خمتلف بقاع األرض ،بينام نجد أن الكتب املقدسة

األخرى حمفوظة باخلط املطبوع فقط ،ومن هنا لو حدث لسبب أو آلخر أن اختفت
الكتب املطبوعة؛ يظل القرآن هو كتاب اهلل الوحيد املحفوظ يف الصدور ،وهكذا

حيق لنا أن نتباهى بأنه ظل يف مأمن من التحريف مل ينقص منه حرف واحد ،ومل
يزد فيه حرف واحد منذ أن نزل به الوحي عىل رسول اهلل × ،فليست هناك أية
تناقضات وال أخطاء من أي نوع يف القرآن الكريم ،هذا يف الوقت الذي تعاين فيه

 نرصي سلهب  ،مسيحي من لبنان  ،متيز بنظرته املوضوعية وحتريه للحقيقة املجردة جتاه
اإلسالم..

 د .أمحد نسيم سوسه  ،باحث مهندس من العراق ،وعضو يف املجمع العلمي العراقي،
متأثرا بالقرآن
وواحد من أبرز املختصني بتاريخ الري يف العراق ،كان هيود ًيا فاعتنق اإلسالم ً

الكريم ،تويف قبل سنوات قالئل ،ترك الكثري من الدراسات يف خمتلف املجاالت وخاصة

الري ،وف َّند يف عدد منها ادعاءات الصهيونية العاملية من الناحية التارخيية ،ومن
يف تاريخ ّ
مؤلفاته الشهرية( :مفصل العرب واليهود يف التاريخ) ،و(يف طريقي إىل اإلسالم) الذي

حتدث فيه عن سرية حياته.
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الكتب الساموية األخرى يف نسخها احلالية من الكثري من التغيري والتبديل ،وهذا

سبب آخر جعلني أؤمن باإلسالم»().

« .18إن هذا الكتاب ،الذي يتىل كل يوم يف طول العامل اإلسالمي وعرضه،

حس بامللل ،بل عىل العكس؛ عن طريق التالوة املكررة
ال يوقع يف نفس املؤمن أي ٍّ

حيبب نفسه إىل املؤمنني أكثر فأكثر؛ يو ًما بعد يوم .إنه يوقع يف نفس من يتلوه أو
حسا عمي ًقا من املهابة واخلشية ،ويف إمكان املرء أن يستظهره يف غري
يصغي إليه ًّ

عرس ،حتى إننا لنجد اليوم  -عىل الرغم من انحسار موجة اإليامن  -آال ًفا من

القادرين عىل ترديده عن ظهر قلب»().

 ..« .19لقد عرفت اآلن بصورة ال تقبل اجلدل؛ أن الكتاب الذي كنت ممسكًا

موحى به من اهلل ،فبالرغم من أنه ُوضع بني يدي اإلنسان منذ
به يف يدي كان كتا ًبا
ً
أكثر من ثالثة عرش قرنًا؛ فإنه توقع بوضوح شي ًئا مل يكن باإلمكان أن يصبح حقيقة
إال يف هذا العرص املعقد اآليل ...لقد عرفت أن هذا القرآن مل يكن جمرد حكمة
إنسانية من إنسان عاش يف املايض البعيد يف جزيرة العرب النائية ،فمهام كان هذا

اإلنسان عىل مثل هذا القدر من احلكمة فإنه مل يكن يستطيع وحده أن يتنبأ بالعذاب
 بشري أمحد شاد  ،ولد عام 1928؛ ألرسة نرصانية هندية بقرية ديان جالو اهلندية ،كان أبوه
منرصا نرصان ًيا ولذا حرص عىل تنشئة ابنه عىل ذات الطريق ،فأكمل دراسته وبدأ يعمل
منرصا يف الهور ،لكنه مثل كثريين غريه؛ ما لبث أن فقد قناعاته  -كلية – بالنرصانية ،وانتهى

به األمر بعد عرشين سنة من البحث واملعاناة إىل إعالن إسالمه.

 لورا فيشيا فاغلريي  ،باحثة إيطالية معارصة ،انرصفت إىل التاريخ اإلسالمي قديماً وحدي ًثا،
وإىل فقه العربية وآداهبا.
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الذي يتميز به هذا القرن العرشون ،لقد كان هيمس يل صوت من القرآن أعظم من

صوت حممد ×»().

« .20إن القرآن  -كال َم اهلل  -يشد فؤاد املسلم ،وتزداد روعته حني ُيتىل عليه

بصوت مسموع ،ولكنه ال يفهم هذه الروعة كام مل يفهمها زمالؤه الذين سبقوه
إىل االعرتاف ببالغة القرآن ،واعتام ًدا عىل أثره البليغ يف قلوب ُق ّرائه وسامعيه ،ثم

يقفون عند تقرير هذه البالغة بشهادة السامع»().

« .21إن أثر القرآن يف كل هذا التقدم [احلضاري اإلسالمي] ال ينكر،

فالقرآن هو الذي دفع العرب إىل فتح العامل ،ومكَّنهم من إنشاء إمرباطورية فاقت
إمرباطورية اإلسكندر الكبري ،واإلمرباطورية الرومانيةَ :سع ًة وقو ًة وعمرانًا
وحضارةً.)( »...

 ليوبولد فايس  ،مفكر ،وصحفي نمساوي ،أشهر إسالمه ،وتسمى بمحمد أسد ،وحكى
يف كتابه القيم (الطريق إىل مكة) تفاصيل رحلته إىل اإلسالم ،ومن آثاره :ترجم صحيح
البخاري بتعليق وفهرس ،وألف (أصول الفقه اإلسالمي) ،و(الطريق إىل مكة) ،و(منهاج

اإلسالم يف احلكم) ،و(اإلسالم عىل مفرتق الطرق).

 الدكتور سدين فيرش  ،أستاذ التاريخ يف جامعة أوهايو األمريكية ،وصاحب الدراسات
املتعددة يف شؤون البالد الرشقية التي يدين األكثرون من أبنائها باإلسالم .مؤلف كتاب

(الرشق األوسط يف العرص اإلسالمي) والذي يناقش فيه العوامل الفعالة التي يرجع إليها

تطور الشعوب واحلوادث يف هذه البالد وأوهلا اإلسالم.

 الليدي إيفلني كوبولد  ،نبيلة إنكليزية ،اعتنقت اإلسالم وزارت احلجاز ،وحجت إىل بيت
اهلل ،وكتبت مذكراهتا عن رحلتها تلك يف كتاب هلا بعنوان( :احلج إىل مكة) (لندن )1934

والذي ترجم إىل العربية بعنوان (البحث عن اهلل).

154

هكذا عاشوا مع القرآن

 ..« .22لن أستطيع مهام حاولت؛ أن أصف األثر الذي تركه القرآن يف قلبي،

فلم أكد أنتهي من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة خلالق هذا
الكون ،فكانت هذه أول صالة يل يف اإلسالم»().

 عائشة برجت هوين  ،نشأت يف أرسة إنكليزية مسيحية ،وشغفت بالفلسفة ،ثم سافرت إىل
كندا إلكامل دراستها ،وهناك يف اجلامعة أتيح هلا أن تتعرف عىل اإلسالم ،وأن تسلم وتؤمن

باهلل ،وقد عملت ُمدرسة يف مدرسة عليا يف نيجرييا.
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