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كل نبض حرٍف يف هذا الكتاب إنام هو نبض رعايتكم وتربيتكم، 

فإنام هو -بعد خالقي- منكام بدأ، وإليكام يعود.

زب ۆ ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ رب

لقد التقطت أنفايس عطر احلياة مرتني:

ه ما أعطرها -حفظها اهلل  أما األوىل: فأنفاس والديت الرؤوم، فللَّ

ورعاها-.

وأما الثانية: فأنِت يا أحب الناس.

اإلهـــداء
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وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
أمجعني.. أما بعد:

ما  خصوًصا  املهامت،  أهم  من  الناس  إىل  وتقريبه  العلم  تذليل  فإن 
يتصل بتقريب معاين كالم اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص لعموم املسلمني.

ولئن كان تقريب العلم -الذي ُكتَِب فيه كثرًيا- مهاماًّ ألهل العرص، 
هنا  ومن  حاجة،  وأشد  أهم  نادًرا  إال  فيه  يكتب  مل  الذي  العلم  فإن 
املهمة يف مضموهنا-: »فن  الرسالة -الصغرية يف حجمها،  جاءت هذه 
حممد  بن  صالح  بن  عصام  الشيخ  لفضيلة  الكريم«  القرآن  يف  التدبر 
العويِّد -عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
كتبها  والتي  القرآن-،  لتدبر  العاملية  للهيئة  املؤسس  والعضو  بالرياض، 
لعموم املسلمني)1( الذين أيقنوا بأن التدبر من أعظم مقاصد نزول القرآن 
والتلذذ  النفس،  وزكاة  القلب،  لصالح  األقرص  الطريق  وأنه  الكريم، 

بكالم اهلل جل جالله.

املوضوع،  هبذا  املهتمني  العلم  لطالب  كتبها  أخرى،  رسالة  اهلل-  -أثابه  وللشيخ   )1(
واسمها: »املراحل الثامن لطالب فهم القرآن«، وهي إحدى مطبوعات مركز تدبر لعام 1430هـ.

تقـــديم
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وإننا يف مركز تدبر، لنسعد بنرش هذه الرسالة هبذه احللة القشيبة)1(، 
فالنرش -يف مركز تدبر- هو أحد أهم الوسائل التي يرتكز عليها يف بث 
هذا املعنى الرشعي العظيم: »تدبر القرآن« بني املسلمني وغري املسلمني.

وإننا لنجد أن من الواجب علينا أن نشكر أخانا فضيلة الشيخ عصام 
عىل مبادرته الكريمة بكتابة هذه الرسالة، واإلذن لنا بنرشها، جعل اهلل 

ذلك يف ميزان حسناته، وذخًرا له يف حياته وبعد مماته.

)1( سبق أن طبعت هذه الرسالة أول مرة يف دار مدار الوطن بالرياض.

وكتبه/
د. عمر بن عبداهلل املقبل

املستشار العلمي ملركز تدبر
الرشيعة  كلية  يف  التدريس  هيئة  عضو 

جامعة القصيم
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ڭ  زب  رب،  ېې  ې  ۉ  ۉ     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  زب 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  رب.

اهتدى  ومن  وصحبه  آله  وعىل  اهلل  رسول  عىل  والّسالم  والّصالة 
هبديه،،، أما بعد: 

 يا أهيا اإلنسان: اسمع نداء رب الناس للناس:
نث ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ مث 

)174( النساء.
ڑ     ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   نث 

ڑ  ک  ک مث )57( يونس.
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   نثڤ  

ڃ چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇڇمث )108( يونس.
بأنه: هو  الِعظام  الثالث فقط جتيء هذه األوصاف  اآليات  يف هذه 
الربهان، هو النور، هو املوعظة، هو الشفاء، هو اهلدى، هو الرمحة، هو 

احلق.
فأين قلوب املؤمنني واملؤمنات عن كتاب رهبم؟

المقدمة
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مرشوع  ضمن  األوىل  الرسالة  وهي  التدبر«،  »فن  رسالة  فهذه  لذا 
)تقريب فهم القرآن(، كتبتها لعموم املسلمني، لكل قارئ للقرآن يلتمس 
منه احلياة واهلداية، والعلم والنور، واالنرشاح والسعادَة، واملفاز يف الدنيا 
واآلخرة، وهي متثل )املستوى األول( ملن أراد أن يكون من أهل القرآن 
الذين هم أهل اهلل وخاصته، وقد توخيُت فيها الوضوح ما استطعت إىل 

ذلك سبياًل.
فأسأل اهلل أن يتقبلها بقبوٍل حسٍن، وأن جيَعلها ُذْخًرا أفرُح هبا حني 

ألقاه.
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 تأملت يف أحوال أمة القرآن؛ فوجدُت أهنم يف موقفهم من كتاب 
اهلل عىل أقسام ثالثة: 

أ- قسم أعرض عن كتاب اهلل وهؤالء ُخصامء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم 
القيامة نثۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅمث )30(

الفرقان، وليس احلديث معهم يف هذه الرسالة.

ُيدرك  يتلو كتاب اهلل تعاىل؛ لكنه مل يستشعر عظمته، ومل  ب- قسم 
كانت  أجله  إعجازه، ومن  أين  َيْدِر  يقف عىل سلطانه، ومل  حقيقته، ومل 

هذه الرسالة.
لكنه  اهلل،  كتاب  فهم  وله مهة يف  التفسري،  كتب  ُيراجع   قسم  جـ- 
يشعر بأنه ما زال بعيًدا عن التدبر احلق هلذا الكتاب العظيم، وهذا كتبت 

اَمن لَطالِب َفْهم الُقْرآن«. َـّ له رسالة »املَراِحـُل الث
عجب  -كام  أعجب  األمر؛  هذا  يف  الفكر  ُأقلُب  وأنا  كنُت  وقد 
أسالفنا- من مقوٍل بليغ لعريب جاهيل صنديٍد عنيـــد وهو يصف القرآن 

تمهيد
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آنًفا كالًما ما هو من كالم  املجيـد، يقول: »واهلل لقد سمعت من حممد 
اإلنس، وال من كالم اجلن، وإن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله 

ملثمر، وإن أسفله ملغدق، وإنه يعلو وال ُيعىل عليه«.
 فلمــا قرأُت قوَل بليٍغ أعجمي! فرنيس!! فيلسوٍف!!! ملحد!!!! 
ا،  وهو جوزيف آرنست رنان زال -واهلل - عجبي منهم، وبقي عجبي منَّ

واسمع ملا يقول:
»تضم مكتبتي آالف الكتب السياسية واالجتامعية واألدبية وغريها 
والتي مل أقرأها أكثر من مرة واحدة، وما أكثر الكتب التي للزينة فقط، 
ولكن هناك كتاب واحد تؤنسني قراءته دائام هو كتاب املسلمني القرآن، 
فكلام أحسست باإلجهاد وأردت أن تنفتح يل أبواب املعاين والكامالت، 
طالعت القرآن حيث إنني ال أحس بالتعب أو امللل بمطالعته بكثرة، لو 
أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السامء فإن ذلك الكتاب هو القرآن ال 

غري، إذ أن الكتب األخرى ليست هلا خصائص القرآن«.
أليست هي بنفسها مقولة الوليد بن املغرية؟

)يعلو وال  القرآن  أن  يتفقان عىل  الوليد وجوزيف!  الذي جعل  فام 
ُيعىل عليه(؟

إنه قول اهلل تعاىل: نثڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گمث )4( الزخرف.
وما أمجل قول الشاطبي -رمحه اهلل - واصفا كتاب اهلل تعاىل يف ألفيته 

املشهورة:
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َشاِفٍع ــقُ  َأْوَث اهللِ  ِكَتاَب  َوإِنَّ 
ال َوَأْغـنى َغـَنـاٍء َواِهـًبا ُمـَتـَفضِّ

َحِديُثُه ُيَملُّ  اَل  َجِليٍس  َوَخرْيُ 
ــال مُّ َوَتـــْرَداُدُه َيـــْزَداُد ِفيـِه جَتَ

ُظُلاَمتِِه يِف  َيْرَتاُع  اْلَفتى  َوَحْيُث 
ـا ُمـَتـَهـلِّال ِمـَن الَقرِب َيْلـَقـاُه َسناًّ

- أخرج ابن أيب شيبة والبيهقي يف شعب اإليامن قال ابن مسعود: من 
ر القرآن فإن فيه علَم األولني واآلخرين.  أراد العلم فليثوِّ

تفسريه  فـي  به  العلـامء  ومفاتشة  قراءته  القرآن  َتثِويُر  شمر:  قال 
ومعانـيه.

- والعجب أننا نؤمن مجيًعا بأن هذا القرآن هو النور..  هو الروح..  
هو اهلدى..  هو الشفاء..  هو الفرقان..  مجع أنواع السلطان كلها.

ثم بعد هذا كرر النظر، وأرجع البرص يف حال أمة القرآن مع القرآن.
فامذا عساك أن ترى؟

األمر ال حيتاج إىل كثري بيان.
 وهذه نصوص أسئلة تتابعت أذكرها كام هي، يقول أصحاهبا:

املعنى  هذا  أدرك  وال  التفسري،  كتب  يف  وأقرأ  القرآن،  أقرأ  أنا   -1
العظيم الذي تتحدثون عنه يف آيات القرآن؟

تمهيد
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2- عندي يقني تام بأن القرآن معجز لكن ال أدري أين هذا اإلعجاز؟
3- ال أجد لذة عند قرآة القرآن.

االجتامعية  حتى  قضايانا  كل  يف  القرآن  حيكمنا  أن  يمكن  هل   -4
واالقتصادية واألمنية والسياسية واإلعالمية، وغري ذلك؟

ما  إىل  أو  األنفع هلم  إىل  الناس  ندعو  تقول:  تسأل  داعية  5- أخت 
يرغبون فيه؟  هل نعلم الناس اإليامن أو العاطفة؟

6- أخرى تقول: أليست دراستنا لعلم التوحيد أو الفقه أو احلديث 
هي املقصودة بتدبر القرآن؟

7- األمة اختلفت يف فهم القرآن كثرًيا، أما ختشى علينا من هذا؟ 
8- ملاذا القرآن؟  مشكالت األمة أهم.. السياسة أهم.. الفقه أهم.. 

الدعوة أهم.. اجلهاد أهم... االقتصاد أهم.
ها هو جواٌب واحد:  ِـّ  واجلواب عن هذه كل

وهو عدم الفهم احلق هلذا القرآن املنزل من لدن حكيم عليم نث چ  
ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍمث )6( سورة النمل.

أنزل  الذي  والرمحن  -وإال  طاقتك  -بقدر  الفهم  هذا  من  فالبد 
الرفعة  وال يف  الدنيا،  واإلصالح يف  الصالح  ُمرادك يف  تبلغ  لن  القرآن 

والدرجات يف اآلخرة.
 وأدلة ذلك مبسوطة ستأيت فيام نستقبل -بإذن اهلل -، ولكن ُأنبِّه 

هنا أن الفهم احلق الذي البد منه نوعان:
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1- فهم ذهني معريف..
2- فهم قلبي إيامين..

والفهم الثاين هو الغاية، واألول إنام هو وسيلة.
قال احلسن البرصي -رمحه اهلل -: العلم علامن:

علم يف القلب فذاك العلم النافع.( 1
وعلم عىل اللسان فتلك حجة اهلل عىل خلقه.( 2

 فتنبه إىل ذلك -يا أخا القرآن -فإنه ُسوُر ما بني الفريقني.
فإن قلت: فكيف حتقيق ذلك؟

: فاجلواب: باتباع منهج الذين قال فيهم اهلل
نث ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
مث  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ 

)29( الفتح.

كام يف »الصحيحني«  عن ِعمراَن بن ُحَصنٍي، قال: قال  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال فيهم 
ْم«. ِذيَن َيُلوهَنُ ْم، ُثمَّ الَّ ِذيَن َيُلوهَنُ تِي َقْريِن، ُثمَّ الَّ رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   »َخرْيُ ُأمَّ

منا وتعِليمنا للقرآن. فال حميد وال مناص من اتباع منهجهم يف تعلُّ
ِمنا أوَتْعِليمنا القرآن؟  فإن قلَت: وهل خالفناهم يف طريق َتَعلُّ

فأقول: نعم -غفر اهلل يل ولك- قد فعلنا شيًئا من ذلك.
فقد كان السلف -رمحهم اهلل- من عظيم فقههم يتعلمون اإليامن قبل أن 
يتعلموا القرآن، يتعلمون صغار العلم قبل كباره، يمتثلون قبل أن يستكثروا.

تمهيد
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- فإن سألت: وكيف نسلك طريقهم؟
فاجلواب -يا أخا القرآن-: إنام رقمُت هذه املراحل من أجل بيان ذلك، 

فخذها لك ُغنمها وعىل كاتبها ُغرمها وال حول يل وال قوة إال باهلل.

 وقد قسمتها إىل ثالثة مستويات:
- املستوى األول: فن التدبر.

- املستوى الثاين: رسالة »أصول يف التفسري« للعالمة ابن عثيمني رمحه اهلل.
اَمن لَطالِب َفْهم الُقْرآن. َـّ - املستوى الثالث: املَراِحـُل الث

 ومراحل املستوى األول عىل النحو التايل:
ام أنك مع القرآن حي وبدونه  َـّ - املرحلة األوىل: البد من اليقني الت

ميِّت، مبرٌص وبدونه أعمى، مهتدي وبدونه ضال.
- املرحلة الثانية: األصل يف خطاب القرآن أنه موجه إىل القلب.

- املرحلة الثالثة: كيف نقرأ القرآن؟
- املرحلة الرابعة: بأي القرآن نبدأ؟

- املرحلة اخلامسة: كيف نستفيد من ُكتب التفسري؟
وهذا أوان الرشوع يف املقصود، مستعيًنا بمن أنزل نث ٿ  ٿ  ٿ  

ٿمث.
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وهذا الفن يمكن اكتسابه من خالل مراحل مخس:
ام أنك مع القرآن حي وبدونه ميِّت، مبرٌص وبدونه  َـّ البد من اليقني الت

أعمى، مهتد وبدونه ضال.
كل قارئ للقرآن العظيم البد له من هذا اليقني قبل قراءة آياته وسوره، 

لة -سورة طه- نث  ې   ولذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل  يف سورة الكتب املنزَّ
ۈئ    ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ    ى   ى  
وأعظم  مث  ی   ی   ی       ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ  

كر هو هذا الكتاب اخلاتم. الذِّ
- فالقرآن هو الروح وبدونه أنت ميِّت نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  

پمث )52( الشورى.
- والقرآن هو النور وبدونه أنت أعمى نثۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  
نثٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ   ې  ې  ې  ى  ى  ائمث )174( النساء، 

پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺمث )19( سورة الرعد.
ڦ   ڦ   ڦ   نثڤ   ضال   أنت  وبدونه  اهلدى  هو  والقرآن   -
ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  
ڇڇمث )108( سورة يونس، واحلق هنا هو القرآن كام قاله ابن جرير وغريه، 

وكل ما عداه من احلق امُلبنيَّ للناس فإنه تابع له.

المرحلة األولى
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ص  دة  من التَّنقُّ - ولذا كان وصف القرآن للمعرضني عنه يف غاية الشِّ
والذم، وخذ مثاًل واحًدا عىل ذلك:

نث پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    وتعاىل:  اهلل سبحانه  يقول 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٍمث سورة املدثر.

عن  املعرضني    اهلل  وصف  ـَِم  ب القرآن-  قارئ  -يا  تأملت  فهل 
القرآن؟

ب لك األمر قلياًل، فأقول: أرجو أن تأذن يل ألقرِّ
)احُلُمر( مجع محار، وهو معروف.

ْسَتنِفَرة( هي الشديدة النِّفار، وهي اهلاربة ُذعًرا وخوًفا. )مُّ
)الَقْسَوَرة( هو األسد أو الرامي ونحومها. 

الذي خلقه -محار،  ربه  كأنه -عند  القرآن  املعرض عن  أن  واملعنى 
وليس هذا وفقط، بل هو محاٌر هائٌج خائٌف مذعور.

وصٌف -واهلل -خمزي، أجارين اهلل وإياك من ذلك.
- ولعلك تتأمل هذه األوصاف التي وصف هبا سبحانه وتعاىل  هذا 

الكالم الصادر منه جّل وعال، فقد وصف اهلل تعاىل كتابه بأنه:
 )31( مث   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ُپ  نث  احلّق   1- هو 

سورة فاطر.

2- اهلدى نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پمث )52( األعراف.
3- العلم نث  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  



19

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    
ٍڄ مث )120( سورة البقرة.

4- الربهان نث ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې مث )174( سورة النساء.
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      نثڇ   املهيمن   -5

ڈ  ڈ   ژمث )48( سورة املائدة.
6- الربكة نثڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃمث )29( سورة ص.

7- املوعظة نث ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈمث )57( سورة يونس.
 )82( مث  ھ  ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   نثۀ   الشفاء   -8

سورة اإلرساء.

9- الَّتذِكرة نثپ  پ  پ  پ  ڀمث )49( سورة املدثر.
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   نث  النور   -10

ائمث )174( النساء.
ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   نثڦ   الرمحة   -11

ڃمث )89( سورة النحل.
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   نثٿ    ــدق  الــصِّ  -12

ڤمث )33( سورة الزمر.
ق نثٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    13-  املصدِّ

ڀمث )31( فاطر. 
14- العيّل نثڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  مث )4( سورة الزخرف.

المرحلة األولى
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15- الكريم نث ٱ     ٻ  ٻمث )77( سورة الواقعة.
16- العزيز نثک  ک  ک ٌمث )41( سورة فصلت. 

17- املجيد نث وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ٌمث )21( سورة الربوج.
18- الُفْرَقاَن نثڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈمث 

)1( الفرقان.

19- فيه بصائر نثۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ مث 
)20( سورة اجلاثية.

20- وأنه حُمكم نثڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  مث )4( سورة الزخرف.
ل نثپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺمث  21-  وأنه ُمفصَّ

)3( سورة فصلت.

ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ   نثٱ  ٻ  ٻ      َعَجب  وأنه   -22
ڀ   ڀمث  )1(  اجلن.

23-  وأنه بالغ نثڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      کمث )106( سورة األنبياء.
نثٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث  وأنه بشري ونذير   -24

)4( فصلت.
ہمث  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   نث  وتبيان  بيان  25-وأنه 

)138( آل عمران، نثڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄمث )89( سورة النحل.

أما تكفي هذه األوصاف لندرك ما الذي نجنيه عىل أنفسنا بابتعادنا 
عن القرآن؟!.
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المرحلة الثانية

األصل يف خطاب القرآن أنه موجه إىل القلب.
القلب أمره جلل، وهو رٌس من أرسار اهلل يف األرض، كام قال القائل:

إاِلَّ الذي آَتاه لإلنساِن للقلِب رٌس ليَس يعرُف قدَره   

ولذا يف هذه الرشيعة اخلاتم جاء التعظيم لشأن هذه اجلارحة كثرًيا، ولو 
رسول  أن  بشري  بن  النعامن  حديث  من  الصحيحني  يف  ثبت  ما  إال  يأت  مل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أال وإن ىف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا 

فسدت فسد اجلسد كله، أال و هي القلب« لكان هذا كافًيا.
القلوب هلل، وهو  تقوى  »فاملقصود  تيمية:  ابن  يقول شيخ اإلسالم 
غاية  فيها  والعبودية  له،  العبودية  بغاية  سواه  ما  دون  وحده  له  عبادهتا 
كله  وهذا  اخلليل،  إبراهيم  ملة  وهذه  واإلخالص،  الذل  وغاية  املحبة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن ىف اجلسد  مما يبني أن عبادة القلوب هي األصل كام قال 

مضغة... احلديث«)1(. 

)1( جمموع الفتاوى 485/17.
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ورحم اهلل ابن القيم إذ يقول يف نونيته: 
قطع املسافة بالقلوب إليه)1( ال        بالسري فوق مقاعد الركبان

فإذا  أوعية  القلوب  قال:  حني  خرضويه  بن  أمحد  كلامت  أشبَع  وما 
امتألت من احلق؛ أظهرت زيادة أنوارها عىل اجلوارح، وإذا امتألت من 

الباطل؛ أظهرت زيادة ظلمتها عىل اجلوارح. 
كانت  -فقيل:  -رمحه اهلل  عياض  بن  الفضيل  قراءة   ُوصفت  وقد 

قراءته للقرآن قراءًة حزينة شهية بطيئة مرتسلة، كأنه خياطب إنساًنا. 

 ومما ُيبنيِّ أن القلب هو املخاطب بدًءا بالقرآن؛ أمور  منها:
أ- أّن القرآن نزل أواًل عىل القلب:

يقول اهلل تعاىل: نث گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہمث الشعراء )195-193(.

فقال:  نثڱ  ںمث ومل يقل عىل سمعك أو برصك أو ذهنك ونحو 
ذلك، بل نثڱ  ںمث، وهذا ظاهر الداللة.

ويقول تعاىل: نث ژ   ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گمث )97( سورة 
البقرة

القلب؛  أنصت  فإن  القلب،  هي  القرآن  هبذا  ختاطب  جارحة  فأول 
أنصتت تبًعا له بقية اجلوارح، وإن  أعرض كانت كالرعية بال راعي.

)1(  أي: إىل اهلل.
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف التحفة العراقية - بعد كالم له طويل 
عن أحوال القلب - قال: »وهذا الذي ذكرنا مما يبني أن أصل الدين يف 
احلقيقة هو األمور الباطنة؛ من العلوم واألعامل، وأن األعامل الظاهرة ال 

تنفع بدونه« )1(. 
ولذا ُهيئ قلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتلقي القرآن قبل نزوله عليه فعن َأَنس ْبِن 
َمالٍِك: »َأنَّ َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص:  َأَتاُه ِجرْبِيُل عليه السالم َوُهَو َيْلَعُب َمَع اْلِغْلاَمِن، 
َعُه، َفَشقَّ َعْن َقْلبِهِ، َفاْسَتْخَرَج اْلَقْلَب، َفاْسَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة،  َفَأَخَذُه َفرَصَ

ْيَطاِن ِمْنَك...«  رواه مسلم وللبخاري نحوه. َفَقاَل: َهَذا َحظُّ الشَّ

ففي  للقرآن،  سامعهم  أولَّ  قلوهبم  حال  الصحابة  وصف  وقد 
النبي  سمعت  قال:  أبيه  عن  مطعم  بن  جبري  بن  حممد  عن  الصحيحني 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   نثڤ   اآلية  هذه  بلغ  فلام  بالطور،  املغرب  يف  يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلص 
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ مث  سورة الطور، كاد قلبي أن يطري.  

- وجاء عن السلف مثل ذلك يف أّول سامٍع بالقلب للقرآن:
األرشاف،  من  أدهم  بن  إبراهيم  كان  قال:  البلخي  يونس  فعن 
وكان أبوه كثري املال واخلدم واملراكب واجلنائب والبزاة، فبينا إبراهيم 

)1( ص: )42(.

المرحلة الثانية
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ُضه إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما  يف الصيد عىل فرسه ُيركِّ
ڭَمث  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   نثے   العبث؟  هذا 
دابته  فنزل عن  الفاقة  ليوم  بالزاد  اهلل، عليك  اتق  املؤمنون،  )115( سورة 

وأخذ يف عمل اآلخرة )1(.  
يقطع  شاطًرا  عياض  بن  الفضيل  كان  موسى:  بن  الفضل  وقال   -
الطريق، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي اجلدران إليها، 

سمع رجاًل يتلو نث ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
ۈمث )16( احلديد، فقال: يا رب قد آن، فرجع، فأواه الليل إىل َخِربة، فإذا 
فيها رفقة،  فقال بعضهم: نرحتل، وقال قوم: حتى نصبح فإن فضياًل عىل 
نهم، وجاور باحلرم حتى مات)2(. الطريق يقطع علينا، فتاب الفضيل وأمَّ
ب-  كثرة تكرار لفظ القلب يف القرآن، بل ُأسند إليه يف اآليات ما مل 

ُيسند إىل غريه من اجلوارح:
إليه يف  وُأسند  كثرًيا،  تكرر  القرآن  در يف  والصَّ والفؤاد  القلب  لفظ 
تلك اآليات ما مل ُيسند إىل غريه من اجلوارح، وقد وقفُت -ومل أستقِص 
جليلة  أوصاف  وهي  القلب،  إىل  القرآن  أسنده  وصًفا  أربعني  -عىل 
عليها  الوقوف  أن  وهو  فقط،  واحٍد  أمر  أجل  من  أسوقها  ا،  جداًّ األثر 

)1( القصة مشهورة وهي يف مسند إبراهيم بن أدهم ص:)18(، وسري أعالم 
النبالء 388/7 وغريمها.

)2( القصة مشهورة، وهي هبذا السياق يف تاريخ اإلسالم 334/12.
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جمتمعة يوقظ الفؤاد هلذا األمر اجللل، أما اإلحاطة بعلم هذه األوصاف 
شاهًدا واحًدا من  معها  اهلل، وأذكر  شاء  إن  نستقبل  فيام  ودالالهتا، فهو 

القرآن، فمن هذه األوصاف:

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   نث  التقوى  َوْصُف   -1

ڦ     مث )32( احلـج.
2- اخلشوع نث ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇمث )16( سورة احلديد.

3- اهلداية نث ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦمث )11( سورة التغابن.

گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   نث  والرمحة  الرأفة   -4

گ    مث )27( احلديد.
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ   نثٺ   األلفة   -5

ڤ  ڤمث )63( األنفال.

ڀِمث  پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  االنرشاح   -6

)22( سورة الزمر.

7- السالمة نث ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃمث )89( سورة الشعراء.

8- اإلنابة نثمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يثمث )33( سورة ق.

9- الطهارة نثەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئمث )41( سورة املائدة.

10- الربط نث  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎمث )11( سورة األنفال.

11- العقل نثې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئمث )46( سورة احلـج. 

المرحلة الثانية
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يت      ىت   ختمت   حت       جت   يب    ىب   نثمب   االطمئنان   -12

جث  مث  ىثمث )28( سورة الرعد.

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    نث  اإلخبات   -13

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېمث )54( سورة احلـج.
نث ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث  اإليامن  14- تزيني 

)7( احلجرات.

ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     نثڤ   السكينة  إنزال   -15

ڄ   ڄ  ڃمث )4( سورة الفتح.

مث  ٺ   ٺ    ڀ   ڀڀ   ڀ     پ   پ   نثپ   الكسب   -16

)225( البقرة.

ان نثڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍمث )14( سورة املطففني.  17- الرَّ

18- الغفلة نثٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث )28( سورة الكهف.

19- املرض نثڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈمث )10( سورة البقرة.

نثڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹمث  20- اخلتم 

)7( سورة البقرة.

عب نثٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  مث )151( سورة آل عمران. 21- الرُّ

22- الزيغ نثائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئمث )8( سورة آل عمران.
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23- العمى نثۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ       ىئ   ىئ  ىئمث 

)46( احلـج.

نثجئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مبمث  24- التَّقلب 

)110( سورة األنعام.

ہ   ہ   ہ   ہ       ۀ   ۀ   ڻ   نثڻ   االشمئزاز   -25

ھ  ھھ  مث )45( الزمر.

26- الُقفل نثک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  مث )24( سورة حممد.

27- ضعف اإليامن نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ مث )14( سورة احلجرات.

نثڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ   بع  28- الطَّ

ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

ژمث )35( سورة غافر. 

مث  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   نثٹ   الَوَجل   -29

)2( سورة األنفال.

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   نثڳ   يب  الرَّ  -30

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہمث )45( سورة التوبة.

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   نث   القسوة   -31

ېئ  مث )43( األنعام.

المرحلة الثانية
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32- الغيظ نثڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث )15( سورة التوبة.
33- اللهو نث ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  

ڦْمث )3( األنبياء.
34- الكفر نثڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑمث )106( سورة النحل.

35- النفاق نثھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  مث )77( سورة التوبة.

36- الِغل نثۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ىمث 
)47( احلجر. 

37- الِكربْ نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھمث )56( سورة غافر.
سورة   )5( گمث  گ   گ   ک   نثک    الوسوسة   -38

الناس.

39- احلرسة نث ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئمث )156( سورة آل عمران.
پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   نثٱ   الفقه  عدم   -40

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ...مث )179( سورة األعراف.

يا أخا القرآن: هذه أربعون وصًفا، أربعٌة منها تكفي ملن كان له قلب، 

ر يف  ر النظر فيها -ثانيًة وثالثة -، وتفكَّ أو ألقى السمع وهو شهيد، فكرِّ

هذا االرتباط الوثيق  وامليثاق الغليظ بني القرآن والقلب، ثم تأمل يف أثر 

ذلك عىل قلبك. 
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ج( أنَّ أعظم أثر ٍ للقرآن إنام هو يف القلب:

وصالحه،  القلب  حياة  هو  القرآن  عىل  اإلقبال  حيدثه  ما  فأعظم 

وأعظم داٍء ُيصاب به املعرض عن القرآن هو موت القلب وقسوته،ولذا 

مع  قلبه  إحضار  يف  اجتهد  أو  قلب،   له  كان  من  عىل  الذكرى  ُقرصِت 

القرآن كام قال تعاىل نثٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤمث )37( سورة ق.

وأن  القرآن،  عن  اإلعراض  أثر  عظم  عىل  وتعاىل   سبحانه  نبَّه  وقد 

ِرُم القلَب من أنوار الوحي،  فقال تعاىل: نث ک  گ  گ    ذلك حيَْ

گ   گ  ڳ  ڳ مث )24( سورة حممد.

ڤ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل  قوله  يف  التميمي  األعىل  عبد  اإلمام  وقال 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ     ڃ     ڃ   رب )107( سورة 

اإلرساء، قال: إن من أويت من العلم ما ال يبكيه خلليق أن قد أويت من العلم 

ما ال ينفعه؛  ألن اهلل نعت أهل العلم فقال:  زب ڃ     ڃ     ڃ   رب.

وعن ابن مسعود قال: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن وال 

تشغلوها بغريه.

المرحلة الثانية
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واشتهر عن السلف قوهلم: إنام العلم اخلشية.
وقال احلسن يف قوله تعاىل: نث گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻمث )49( سورة العنكبوت.

ڱ   ڳ   ڳ   نثڳ   القرآن،  هو  ڳمث   گ   گ       نثگ   قال: 
ڱمث يعني املؤمنني.

قال ابن كثري:  ألنه حمفوظ يف الصدور، ميرس عىل األلسنة، مهيمن 
عىل القلوب، معجز لفظا ومعنى)1(.

- ويف مرسل  احلسن ريض اهلل عنه قال: العلم علامن:
1- علم يف القلب،  فذاك العلم النافع.

2- وعلم عىل اللسان،  فتلك حجة اهلل عىل خلقه.
فليس العلم وال اإليامن -عندهم -بكثرة القراءة، بل بخشوع القلب 

وخشيته.
ويف صحيح مسلم عن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »التَّْقَوى 

ات.  َهاُهَنا« َوأَشاَر إىَِل َصْدِرِه َثالَث َمرَّ

العميل  البيان  بعض  أذكر  لكني  كثرية،  الباب  يف  والنصوص   -

: للرسول  ثم بعض أتباعه

)1( تفسريه 418/3.
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خري قال: )رأيت رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصيصيل  ففي السنن عن عبد اهلل بن الشِّ

بنا ويف صدره أزيز كأزيز املِرَجل)1( من البكاء( صححه ابن خزيمة وابن 

حبان واحلاكم، وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح: إسناده قوي. 

وثبت عند أمحد والنسائي واحلاكم وصححاه  وقال البوصريي:  هذا 

  : إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه ابن القيم  من حديث  أيب ذر

أنه ملسو هيلع هللا ىلص قام بآية يرددها حتى الصباح  وهي قوله: نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   

ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئمث )118(  املائدة.

ې  ې  ى   ى  ائمث  نث     تعاىل:  قوله  تفسري  املنثور عند  الدر  ويف 

باردا فبكى فاشتد بكاؤه   رشب ماء  )50( األعراف. أن عبد اهلل بن عمر 

ک   ک   ک   نثک   اهلل  كتاب  يف  آية  ذكرت  قال:  يبكيك؟  ما  له:  فقيل 

گمث )54( سورة سبأ، فعرفت أن أهل النار ال يشتهون إال املاء البارد، وقد 
قال اهلل : زب ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئرب)2( )50( األعراف.

الفضيل  باب  كنا عىل  قال:  زنبور  بن  الصفوة: عن سعد  ِصفة  ويف 

إليكم أو  إنه ال خيرج  لنا:  لنا، فقيل  بن عياض فاستأذنا عليه فلم يؤذن 

له:  فقلنا   - صيًتا  -وكان  مؤذن  رجل  معنا  وكان  قال:  القرآن،  يسمع 

علينا  فأرشف  صوته،  هبا  التكاثر،  ورفع  سورة   )1( َكاُثُرمث  التَّ نثَأهْلَاُكُم  اقرأ 

)1( وهو صوت القدر عند غلياهنا.
)2( الدر املنثور 469/3.

المرحلة الثانية
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الفضيل، وقد بكى حتى بل حليته بالدموع، وأنشأ يقول: 
فامذا ُأؤمُل أو أنتـظـر بلغـُت الثامننَي أو ِجـزهُتا   
وبعد الثامنني ما ُينتظر أتى يل ثامنون من مولدي  
..................... علتني السنوَن فأبليننـي  

م فأمته لنا فقال: - قال: ثم خنقته العربة، وكان معنا عيل بن َخرْشَ
ْت عظامي وكلَّ البرص)1( علتنـي السنــوَن فأبليننـي           فَرقَّ

د ( املقصود األعظم من تالوة القرآن هو تدبر القلب له.

والتفهم،  بالتدبر  القراءة  وتسن  اإلتقان:  يف  السيوطي  اإلمام  قال 

فهو املقصود األعظم، واملطلوب األهم، وبه تنرشح الصدور، وتستنري 

القلوب.

وقد أبان اهلل سبحانه وتعاىل  عن احلكمة من تنزيل هذا الكتاب فقال 

ص،   )29( چمث  ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث 

نثڃمث هي الم العلة، فهو لن يكون مبارًكا مباركًة  والالم يف قوله: 

تامة إال بالتدبر.

.239/2 )1(
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وقال تعاىل: نثک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳمث )24( سورة حممد، 

فإما التدبر أو األقفال -وليس قفاًل واحًدا -عىل القلب:

مها طريقان ما للمرء غريمها      فانظر لنفسك ماذا أنت ختتار

-  ولذا ذم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قرأ بعض اآليات ومل يتفكر بقلبه.

قالت:  عائشة     عن  وغريه  صحيحه  يف  حبان  ابن  عند  فثبت 

يتفكر  ومل  قرأها  ملن  ويل  آية؛  الليلة  عىل  أنزلت  لقد  ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال 

گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       نثڈ   فيها: 

گمث اآليات  من آخر سورة آل عمران.

ا قوله  ولعلنا ال نحيص كم سمعنا وقرأنا هذه اآليات، لكن لو تأملنا ملياًّ

ملسو هيلع هللا ىلص: »ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها« لتغري احلال، واهلل املستعان. 

يقول عن  ابُن مسعود  اء من أصحاب رسول ملسو هيلع هللا ىلص  الُقرَّ وهذا رحيانة 

يكون هم أحدكم  القلوب، وال  به  قفوا عند عجائبه، وحركوا  القرآن: 

آخر السورة.

يقول  اآلجري  احلسني  بن  حممد  لإلمام  القول  من  بمحكم  وأختم 

فيه: والقليل من الدرس للقرآن، مع الفكر فيه وتدبره أحب إيلَّ من كثري 

من القرآن بغري تدبر،  وال تفكر فيه، فظاهر القرآن يدل عىل ذلك والسنة، 

وأقوال أئمة املسلمني.

المرحلة الثانية
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ولذا يف مثل هذه املواطن استوقف النفس وحاسبها، وانظر يف حال 

السلف مع القرآن، ثم يف حاهلا هي مع القرآن، ِقْس هذا إىل ذاك، وقارن 

بني احلالني، ثم اخرت لنفسك، وفقك اهلل لصالح قلبك.

فيا أخا القرآن: إذا أردت أن تفتح صفحات هذا القرآن املجيد؛ فقبل 

هذا تفقد قلبك؛  هل فتحت صفحاته هو أيًضا؟ أم عىل قلوب أقفاهلا؟ 

وفقك اهلل هلداه. 
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كيف نقرأ القرآن؟
من عظيم شأن القرآن عند الذي تكّلم به سبحانه، أن كيفية القراءة 
مل ُترتك لنا، بل جاء القرآن بالكيفية التي تكون عليها قراءته، ومن ذلك: 
 )106( ٿمث  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ     ڀ   نثڀ   تعاىل:  قوله 
جماهد  فعن  القراءة،  عند  العجلة  وترك  باملكث،  أمر  وهو  اإلرساء،  سورة 

البقرة وآل عمران،   بن جرب -رمحه اهلل - ُسئل عن رجلني أحدمها قرأ 
واحد،  وسجودمها  وركوعهام  واحد،  وقيامهام  البقرة،  قرأ  واآلخر 

وجلوسهام واحد، أهيام أفضل؟ 
قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، ثم قرأ: نثڀ  ڀ  ٺ    ٺ  

ٺ    ٺ  ٿمث.
فهالَّ استوقفت قلوَبنا أمثال هذه الفتاوى من هؤالء األئمة، وأيقظتها 

من غفلتها؟
مث )4( املزمل، قال ابن عباس: يقرأ  نثٿ  ٿ    ٿ  - وقال تعاىل: 

ْل فيه ترساًل.  آيتني  ثالثة ثم يقطع، ال هُيَذِرم. وقال جماهد: َترسَّ

المرحلة الثالثة
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 - وقد امتثل النبي هذا األمر:
رسول  قراءة  عن  سئل  أنه     أنس  عن  البخاري  صحيح  ففي 
اهلل؟ فقال: كانت مّدا، ثم قرأ )بسم اهلل الرمحن الرحيم( يمد اهلل، ويمد 

الرمحن، ويمد الرحيم.
قراءة  نعتت  أهنا  سلمة  أم  عن  وغريمها  الرتمذي  و  داود  أبو  وروى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأهنا: قراءة مفرسة حرًفا حرًفا)1(. قال الرتمذي: حسن صحيح 

غريب.
وقال قتادة:  بلغنا أن عامة قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانت املّد.   

نث ېئ    القيامة:  تعاىل يف سورة  قوله  القراءة  كيفية  األدلة عىل  ومن   
ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی مث إىل قوله تعاىل: نثىب  يب    جت  حت   ختمث.

الكالم  لكنها جاءت يف سياق  نزوهلا معروف،   اآليات سبب  هذه 
عن القيامة، فالسياق يف يوم القيامة وأهواله وحال اإلنسان فيه؛  فألي 

يشء جاءت هذه اآليات األربع يف هذا السياق؟
إنه النهي عن العجلة يف القراءة وحتريك اللسان هبا رسيًعا، خصوًصا 

يف مثل هذه اآليات العظيامت عن مقدمات القيامة وأهواهلا.

)1( وأما لفظ ) كان يقطع قراءته آية آية( فال يثبت بل هو مرسل، كام أشار إىل 
اللفظ هو عمدة  املعنى، وهذا  بينهام ظاهر من جهة  والفرق  الرتمذي وغريه،  ذلك 
املعنى، وهو قول  الوقوف عىل رؤوس اآلي يف كل حال دون مراعاة  من استحب 

مرجوح.
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 وأما اآلثار  عن السلف:
ففي الصحيحني عن ابن مسعود: أن رجاًل قال له: إين أقرأ املفصل 
عر، إن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز  ا َكهذِّ الشِّ يف ركعة واحدة، فقال: َهذًَّ

تراقيهم،  ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع.
نصف  يقوم  فكان   عباس ابن  مع  سافرت  مليكة:  أيب  ابن  وقال 

الليل فيقرأ القرآن حرًفا حرًفا،  ثم يبكي حتى تسمع له نشيًجا.
وقال إسحاق بن إبراهيم الطربي: ما رأيت أحدا أخوف عىل نفسه، 
وال أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مرتسلة 

كأنه خياطب إنسانا.
فيا أخا القرآن: هكذا ينبغي أن تكون كيفية قراءتنا هلذا القرآن العظيم 

حزينًة شهيًة بطيئًة مرتسلًة، وفقك اهلل هلداه.

المرحلة الثالثة
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بأي القرآن نبدأ؟
هذه مسألة جليلة كبرية القدر جًدا، قد خفي عىل كثري من أهل 
القرآن وجه الصواب فيها، فوقعوا يف خالف منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومنهج 

. أصحابه
أواًل  اإليامن  تعليم  هو  القرآن  أصحابه  تعليم  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ومنهج 
قبل تعليم األحكام، وهي داخلة ضمن القاعدة املشهورة عند السلف يف 
التعليم  ) العامل الرباين: هو الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره(، 

وقد جاء يف تعليم اإليامن قبل األحكام آثار مشهورة: 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  كنا  قال:  عنه  اهلل  ريض  اهلل  عبد  بن  جندب  فعن   
تعلمنا  ثم  القرآن  نتعلم  أن  قبل  اإليامن  فتعلمنا  حزاورة،  فتيان  ونحن 

القرآن،فازددنا به إيامنا )1(.
 وعن عبد اهلل بن عمر   قال: تعلمنا اإليامن ثم تعلمنا القرآن 

فازددنا إيامًنا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون اإليامن.

إسناد  هذا    :12/1 الزجاجة  مصباح  يف  قال  وغريه،  ماجه  ابن  أخرجه   )1(
صحيح  رجاله ثقات.

المرحلة الرابعة
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المرحلة الرابعة

 وعنه - ريض اهلل عنه -  قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإنَّ أحدنا 
حالهلا  فنتعلم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  عىل  السورة  وتنزل  القرآن،  قبل  اإليامن  يؤتى 
وحرامها وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، كام تعلمون 
قبل  القرآن  يؤتى أحدهم  اليوم رجاال  لقد رأيت  ثم  القرآن،  اليوم  أنتم 
اإليامن؛ فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته، ما يدرى ما آمره وال زاجره وال ما 

ينبغي أن يقف عنده منه )1(.
ويف لفظ عنه - ريض اهلل عنه - قال: إنا كنا صدور هذه األمة،   
يقيم إال  الرجل من خيار أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصاحليهم ما  وكان 
سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيال عليهم، ورزقوا علام 
الصبي  يقرأه  حتى  القرآن  عليهم  خيف  األمة  هذه  آخر  وإن  وعمال،  به 

والعجمي، ال يعلمون منه شيًئا )2(.
اهلل  رسول  حدثنا  قال  عنه-  اهلل  -ريض  اليامن  بن  حذيفة  وعن   
ملسو هيلع هللا ىلص: إن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال،  ثم نزل القرآن فعلموا من 

القرآن، وعلموا من السنة«  متفق عليه.

ورواه  الشيخني،  رشط  عىل  وصححه  احلاكم  أخرجه   .120/3 البيهقي   )2(
الطرباين يف األوسط وقال اهليثمي جممع الزوائد 165/7: ورجاله رجال الصحيح.

)3( ذكره شيخ اإلسالم يف الفتاوى الكربى 332/5، ويف بيان تلبيس اجلهمية 
.403/2
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قال  ابن تيمية: واألمانة هي اإليامن، أنزهلا يف أصل قلوب الرجال)1(.
 ويقرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كالم ماتٍع له يف بيان حقائق 

الدين، ويستشهد لذلك  بآياٍت من كتاب اهلل، منها: 
ڻمث  ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ  نثڳ   تعاىل:  قوله   -1

)17( سورة هود.

فالبينة من اهلل هي اإليامن، والذي يتلوه هو شاهد القرآن.
2- وقوله تعاىل: ويف آية النور نث وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئمث 

)35( النــور.

النور األول هو نور اإليامن،  والذي يأيت بعده هو نور القرآن.
يقول رمحه اهلل:

يعنى  هود،  سورة   )17( ڱ  ڱ   ڱمث  ڱ   ڳ  نثڳ   قوله:  أن  »فتبني 
هدى اإليامن، نثں  ں  ڻمث أي من اهلل يعنى القرآن، شاهد من 
اهلل يوافق اإليامن ويتبعه وقال: نثںمث  ألن اإليامن هو املقصود؛  ألنه 

إنام يراد بإنزال القرآن اإليامن وزيادته. 
قال: وهلذا كان اإليامن بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه، ويدخل به 
ىف  كام  منافق،  صاحبه  بل  اآلخرة،   يف  ينفع  ال  إيامن  بال  والقرآن  اجلنة، 
الصحيحني عن أبى موسى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: مثل املؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل األترجة،  طعمها طيب ورحيها طيب، ومثل املؤمن الذي 

)1( جمموع الفتاوى 249/12.
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ال يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب، وال ريح هلا...( احلديث«)1(.
وقال رمحه اهلل: » وقال بعضهم ىف قوله: نث وئ  وئ  ۇئٍمث )35( النــور.

قال: نور القرآن عىل نور اإليامن، كام قال: نثٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      
ٿ  ٿ  ٹ  ٹمث )52( سورة الشورى، وقال السدي ىف قوله: نث وئ  وئ  ۇئٍمث 
)35( النــور، نور القرآن ونور اإليامن حني اجتمعا،  فال يكون واحد منهام 

إال بصاحبه«)2(.
وعلمه  القرآن  تعلم  من  خريكم  قوله  معنى  يف  دخل  »وهلذا  وقال: 
بتعليم  تعليم حروفه ومعانيه مجيًعا، بل تعلم معانيه هو املقصود األول 
حروفه، وذلك هو الذي يزيد اإليامن كام قال جندب بن عبد اهلل، وعبد 
إيامنا،  فازددنا  القرآن،  تعلمنا  ثم  اإليامن،  وغريمها:تعلمنا  عمر،  بن  اهلل 

وإنكم تتعلمون القرآن، ثم تتعلمون اإليامن« )3(.

 فإن سألت: ما اإليامن الذي نتعلمه أواًل قبل األحكام؟
مه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه،  وهو أوائل ما نزل  فاجلواب: هو أوائل ما علَّ

من القرآن.
املصطفى  دعوة  ابتداء  يف  عليه  والتأكيد  ذكره،  تكرر  الذي  فاإليامن 

)1( جمموع الفتاوى 71/15.

)2( جمموع الفتاوى 71/15.
)3( الفتاوى الكربى 381/1.
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ملسو هيلع هللا ىلص هو ثالثة  أقسام:
األول: اإليامن باهلل ] ربوبيًة وألوهيًة وأسامًء وصفات [.

الثاين:  اإليامن برسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
الثالث: اإليامن بالبعث لليوم اآلخر.

 فإن قيل: وكيف نتعلم هذا اإليامن؟ 
قيل: من طريقني:

هذه  غري  آخر  حملٌّ  له  وهذا  املرئية،  اهلل  آيات  يف  بالتفكر  األول: 
الرسالة.

غرست  التي  املتلوة،  اآليات  من  نزل  ما  أوائل  يف  بالتفكر  الثاين: 
اإليامن كاجلبال يف قلوب أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

تعاىل:  قوله  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف  ل عىل  نزَّ ما  أّول   يف  اهلل   وقد مجعهام 
نثچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ      ڑمث  العلق.

فجمع له بني القراءة باسم اهلل، وبني التذكري بنعم الرب عىل عباده.

فإن قلَت: قد قرأنا أوائل ما نزل،  بل وحفظناه، ومل نَر أثر ذلك 
يف إيامننا.

فاجلواب - يا أخا القرآن -: إننا مل نأخذ القرآن كام أخذوه - ريض 
اهلل عنهم-.
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 فإن سألت: عن أخذهم  للقرآن؟
فأقول: اعلم -وفقك اهلل هلداه - أن القرآن تنزيُل رب العاملني، وهو 

كتاب عظيٌم نث ڇ  ڇ  ڇ   ڍمث )67( سورة ص، وثقيٌل نث ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
ڤ  مث )5( سورة املزمل، بل بلغ الغاية يف اإلعجاز،  وشدة التأثري نث ڃ   ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌمث )31( سورة الرعد 
أي لكان هذا القرآن، قاله قتادة والفراء وابن قتيبة وابن عطية وابن كثري 

عدي وغريهم)1(. والسَّ
وقد أدرك سلفنا الصالح هذه املسألة، فهذا مالك ُيسأل عن مسألة، 
فقال: ال أدري، فقيل له: إهنا مسألة خفيفة سهلة، فغضب، وقال: ليس 

ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   نث  ثناؤه:  جل  قوله  تسمع  أمل  خفيف،  يشء  العلم  يف 
ڤمث )5( سورة املزمل.

 ولذا كانوا يأمرون بأن ُيؤخذ القرآن كام نزل متدرًجا، وحيذرون 
من ضده أشد التحذير، ألمور منها:

1- ألن ذلك ال ُيستطاع أبًدا لعظم القرآن وثقله كام سبق.
ۈئ   نثوئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ   الفؤاد  ُيثبت  نزل  كام  أخذه  2- وألن 
ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  یمث )32( سورة الفرقان.

كثري  ابن  تفسري   ،313/3 الوجيز  املحرر   ،330/4 املسري  زاد  ُينظر:   )1(
516/2، تفسري السعدي ص: )418(وغريها.
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ن النفس عىل قبول ما يأيت بعد اآليات  3- وألن أخذه متدرًجا ُيوطِّ
اأُلَول من الرشائع واحلالل واحلرام، كام أخرج البخاري يف صحيحه عن 

عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنه قالت:  
»إنام نزل أول ما نزل سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار، حتى إذا 
ثاب الناس لإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول يشء ال ترشبوا 
اخلمر لقالوا: ال ندع رشب اخلمر، ولو نزل أول يشء: ال تزنوا لقالوا: ال 
ندع الزنا، وإنه أنزلت نث  ېئ  ىئ  ىئ   مث )46(  القمر، بمكة عىل رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإين جارية ألعب، وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده«. 
به  تنّزل  الذي  املنهج  أثر  لبيان  عنها  اهلل  ريض  منها  الوصف  وهذا 
القرآن من أعظم ما يكون خطًرا عىل من خالفه ومل يلتفت إليه، فإن قوهلا 
ريض اهلل عنها )ولو نزل أول يشء ال ترشبوا اخلمر لقالوا: ال ندع رشب 
اخلمر...( بيان حلال صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مع هني اهلل ورسوله، فاآلمر 
، ثم بعد  هو اهلل واملبلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملأمور أصحاب رسول اهلل 
هذا -لو أن منهج التدرج يف تنّزل القرآن ُخولف -يكون الرد )ال ندع 

رشب اخلمر، ال ندع الزنا(.
)ال  أواًل  هلم  ُيقال  حني  األمة،  بقية  من  غريهم  بجواب  بالك  فام 
ترشبوا اخلمر، ال تزنوا، ال تفعلوا كذا وكذا (؛ اجلواب نراه عياًنا بياًنا يف 
موقف األمة من أوامر رهبا وأوامر رسوهلا ملسو هيلع هللا ىلص، والشك أن هذا ليس هو 

السبب األوحد، لكنه سبب رئيس البد من التفطن له.
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م أصحاب رسول اهلل  م وعلَّ  فإن قائل قائل: فام املنهج الذي تعلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص عليه القرآن؟

فاجلواب: هو البدء باملفصل أواًل.
حني  السابق،  احلديث  يف  عنها  اهلل  ريض  عائشة  ذكرته  الذي  وهو 

قالت: )إنام نزل أول ما نزل سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار (.
مث  ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   نثۈئ   أنزلت  )وإنه  قالت:  وحني 
)46(  القمر، بمكة عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإين جارية ألعب، وما نزلت سورة 

البقرة والنساء إال وأنا عنده (.
وهذا هو منهج الصحابة : ففي مصنف عبد الرزاق: أن عمر كان 
ال يأمر بنيه بتعليم القرآن، ويقول: إن كان أحد منكم متعلاًم فليتعلم من 

املفصل فإنه أيرس)1(.
القرآن(: عن سعيد بن  الصبيان  البخاري )باب تعليم  ويف صحيح 
جبري قال: إن الذي تدعونه املفصل هو املحكم، قال: وقال ابن عباس - 
ريض اهلل عنهام -: مجعت املحكم يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت له: وما 

املحكم؟  قال: املفصل. 
وقال ريض اهلل عنهام: ُتويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأنا ابن عرش سنني، وقد 

قرأت املحكم )2(.

.381/3 )1(
.1922/24)2(
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فابن عباس –ريض اهلل عنهام -حني بدأ يف زمن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بدأ 
باملفصل )املحكم(.

 فالبدء باملفصل له ميزات عّدة  منها ما ييل:
أ- أنه هو الذي يغرس اإليامن يف القلب كأمثال اجلبال.

احلديث  يف  عنها-  اهلل  -ريض  عائشة  إليه  أشارت  الذي  هو  وهذا 
فيها ذكر  املفصل  نزل سورة من  ما  أول  نزل  لقد   ( قالت:  السابق حني 

اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس لإلسالم نزل احلالل واحلرام(.
فسور املفصل هي التي جتعل القلب يثوب ويطمئن باإليامن، فإذا جاء 
احلالل واحلرام بعد ذلك كان السمع والطاعة لرب العاملني ولرسوله األمني 

ملسو هيلع هللا ىلص.
من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صحابة  وهم  يغيب  ال  حٌي  شاهد  أيدينا  وبني 
هذا  من  العظيمة  اآليات  هذه  نفوسهم  زّكت  حني  األولني،  السابقني 

الكتاب العظيم، حتى أصبح اإليامن يف قلوهبم كاجلبال الروايس.
وتأمل معي هذه السور التي هي من أوائل ما نزل من القرآن باتفاق أهل 

التفسري، تأملها سورًة  سورة  وال تعجل  -رشح اهلل صدرك بكتابه-:
1- سورة  زب چ چ چ ڇ ڇ رب.

2- سورة  زب ڈژ ژ ڑ ڑ  رب.
3- سورة  زب ٱ ٻ     رب.
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4- سورة  زب ھ ھ      رب.
5- سورة زب ڄ رب.

6- سورة  زب ڈ ڈ ژ ژ ڑ رب.
7- سورة  زب ٱ ٻ ٻ      رب.

8- سورة  زب ں ڻ ڻ ڻ رب.
9- سورة  زب ڳ ڳ    ڳ رب.

10- سورة  زب گ ڳ رب.
11- سورة  زب ژ ڑ  رب.

12- سورة  زب ٹ ٹ ٹ ٹرب.
13- سورة  زب ڀ رب.

14- سورة  زب ٱ ٻ     ٻ رب.
15- سورة  زب ژ ژ ڑ ڑ   رب وغريها...

فتأمل مالذي تغرسه هذه السور يف القلب لو قرأناها وفهمناها كام يريده 
اهلل مّنا؟

األمر عظيم جليل، فتدبر فيام نزلت، وفقك اهلل هلداه.
التنبيه عليه يف مثل هذا املوطن أن حزب املفصل من  ينبغي  - ومما 

كتاب اهلل جاء لتقرير ثالث حقائق:
1- توحيد اهلل يف ربوبيته وألوهيته.

2- إثبات البعث والدار اآلخرة. 
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3- األمر بمكارم األخالق.
وبيان هذا وذكر أدلته من الكتاب والسنة، ثم من كالم أهل العلم 
ليس هذا حمّله، وإنام أردت اإلشارة إليه، لعل قارئ املفصل ُيفيد منه  يف  

حني تدبره هلذا احلزب من القرآن.
ب- أنه أيرس يف الفهم؛  ألنه حمكم ليس فيه متشابه إال ما ندر.

وقد سبق قول عمر: إن كان أحد منكم متعلاًم فليتعلم من املفصل 
فإنه أيرس.

وقول ابن عباس: مجعت املحكم يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقيل له: 
وما املحكم؟  قال: املفصل.  فهو حمكم ظاهر، بخالف غريه من القرآن  

ففيه متشابه.
وأخرج الدارمي وغريه  عن ابن مسعود قال: إن لكل يشء سناًما وإن 

سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل يشء ُلباًبا وإن ُلباب القرآن املفصل.
؟! لباب امُليرسَّ أفُيبتغى الوصول للّسنام قبل الُّ
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كيف نستفيد من ُكتب التفسري؟
كتب التفسري املناسبة هلذا املستوى كثرية، منها:

1- املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري للمباركفوري.
عدي. 2- تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للعالمة السَّ

سليامن  بن  حممد  د.  لـ  القدير  فتح  تفسري  من  التفسري  زبدة   -3
األشقر.

النزول،  أسباب  ومعه  الزحييل،  وهبة  د.  لـ  الوجيز  التفسري   -4
وقواعد الرتتيل.

5- أيرس التفاسري أليب بكر اجلزائري.

 والذي أراه لعموم املسلمني أن جيمعوا بني كتابني مها:
 املصباح املنري:

معنى  بيان  يف  يفيد  وهو  ويرتبها،  باآلثار  يعتني  خمترص  تفسري  وهو 
الكلمة عند السلف رضوان اهلل عليهم أمجعني. 

فإن كان املصباح املنري فيه ُعرُس؛ فزبدة التفسري لألشقر فيه نفع كبري.

المرحلة الخامسة
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 تيسري الكريم الرمحن:
اإليامن  وبمسائل  العامة،  باملعاين  يعتني  ألنه  عدي،  السَّ للعالمة 
خمالفة  عىل  وينبِّه  الصحيحة،  بالعقيدة  ح  وُيرصِّ ذلك،  ونحو  والرتبية 

املخالفني هلا، وغري ذلك مما حيتاجه عموم املسلمني.
فيقرأ أواًل يف )املصباح( أو )زبدة التفسري( فيأخذ معاين الكلامت، ثم 

يف تفسري السعدي فيأخذ املعاين العامة.
فإن شق عىل أحٍد أن جيمع بني كتابني  فعليه بكتاب )أيرس التفاسري ( 
فإنه مجع بني بيان اللفظ واملعنى، وإن كان دون ما تقدم يف التحرير لكنه 

مفيد، وقد نفع اهلل به يف مشارق األرض ومغارهبا.
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تتعلق بالعناية بتدوين أخبار وَقصص األئمة سلًفا وخلًفا مع القرآن، 
ها من التفسري. ] وهذا مع عظيم فائدته إال أنه من ُملح التفسري  ثم االستشهاد هبا يف حملِّ

ال من متينه [.

أختم هذه املراحل بلطيفٍة مؤثرة يف املتلقي اعتنى هبا أهل التفسري 
باملأثور،  وهي ذكر ما حيرضهم من أخبار وَقصص العلامء والصاحلني 
ها من التفسري، ال عىل سبيل  ة يف حملِّ سلًفا وخلًفا، املتعلقة باآلية املفرسَّ
االستقصاء، وإنام متى خال له أن يف ذلك فائدة، إما يف إحقاق حٍق  أو 
ردع ُمبطل، وإما تأثًرا وخشية، أو إنابًة وتوبة، أو تزكيًة وتربية، أو تفقًها 
القصة  التي وردت  اآلية  يذكرها مع  ثم   واستنباطا ونحو ذلك كثري، 

فيها. 
اإليامن،  ويف  زيادة  البالغ يف  ه  أثر  له  العميل  البيان  النوع من  وهذا 
التهذيب والرتبية، ويف اجلدال واإلقناع ونحو ذلك، لذا أذكر بعًضا مما 

وقفُت عليه يف هذا املعنى: 

خاتمة
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1- البقرة:
- أخرج البيهقي يف شعب اإليامن عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال: تعلم  
عمر  البقرة يف اثنتي عرشة سنة فلام ختمها نحر جزوًرا. وذكر مالك يف 
املوطأ أنه بلغه أن ابن عمر   مكث عىل سورة البقرة ثامين سنني يتعلمها. 

البقرة وآل عمران،  أنه سئل عن رجلني قرأ  أحدمها  - وعن جماهد؛ 
البقرة وحدها،  وزمنهام وركوعهام وسجودمها وجلوسهام واحد  واآلخر 

سواء؟ 
فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ) هذا يف بيان فضل التدبر عىل 

اإلكثار من القراءة(.

2- سورة النساء:  
قوله  العزيز يف  عبد  بن  تيمية عن عمر  ابن  اإلسالم  ذكر شيخ   -
مث  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ     نث...  تعاىل 

)140( سورة النساء.

يرشبون  قوم  العزيز  عبد  بن  عمر  إىل  وُرفع  اإلسالم:  شيخ  قال   -
اخلمر وكان فيهم جليس هلم صائم، فقال: ابدؤوا به ىف اجللد،  أمل تسمع 

اهلل يقول: نث ۈئ   ۈئ  ېئمث )1(.

)1( جمموع الفتاوى 315/15.
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3- سورة األعراف: 
- ذكر السيوطي يف الدر املنثور عند قوله تعاىل نثې  ې  ى   ى  
ائمث )50( األعراف. قال عقيل بن شهر الرياحي: رشب عبد اهلل بن عمر 
ماء بارًدا فبكى، فاشتد بكاؤه،  فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية يف 
كتاب اهلل نثک  ک  ک  ک  گمث )54( سورة سبأ، فعرفت أن أهل النار 

ال يشتهون إال املاء البارد،  وقد قال اهلل : نثې  ې  ى   ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئوئ  مث  )1(.

- ما ذكره ابن كثري يف تفسريه عند قوله تعاىل: نث ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅمث )80( سورة األعراف.

قال ابن كثري:  قال الوليد بن عبد امللك اخلليفة األموي باين جامع دمشق: 
لوال أن اهلل    قص علينا خرب قوم لوط ما ظننت أن ذكًرا يعلو ذكرا )2(.

4- سورة يوسف: 
- يف قوله تعاىل: نثۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉمث )84( يوسف. 

عن سعيد بن جبري قال: لقد أعطيت هذه األمة عند املصيبة شيئا مل 
تعطه األنبياء من قبلهم -يعني قوله تعاىل: نثڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃمث سورة البقرة -قال: ولو أعطيها األنبياء ألعطيها 

يعقوب، إذ يقول: نثۅ  ۉ   ۉمث. 

)2( الدر املنثور 469/3.
)3( تفسري ابن كثري 231/2.

خاتمة
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- ومن مجيل ما ُيذكر؛ أن الشيخ حممد رشيد رضا قد ُتوىف عند تفسريه 
نثۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   -أواخر سورة يوسف -لقوله تعاىل: 
ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   

ۆئ  ۈئ  ۈئمث )101( يوسف.

5- سورة النحل: 
 -ما ذكره البغوي يف تفسريه عند قوله تعاىل: نث   چ  چ  چ  ڇ   
ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڈ  ژ  ژمث   )90( النحل  
املغرية  بن  الوليد  قرأ عىل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  البغوي: وعن عكرمة:  قال 
قول اهلل : نث  چ  چ  چ  ڇ... مث  اآلية، فقال له: يا ابن أخي أعد، 
فعاد عليه، فقال: إن له واهلل حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله ملثمر، 

وإن أسفله ملغدق، وما هو بقول البرش )1(.

6- سورة املؤمنون:
األرشاف،  من  أدهم  بن  إبراهيم  كان  قال:  البلخي  يونس  عن   -
وكان أبوه كثري املال واخلدم واملراكب، فبينا إبراهيم يف الصيد عىل فرسه 

ُضه إذا هو بصوت من فوقه،  يا إبراهيم، ما هذا العبث؟ نثے   ُيركِّ
عليك  اهلل،  اتق  املؤمنون،   )115( ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭمث 

)1( البغوي 82/3.
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بالزاد ليوم الفاقة، فنزل عن دابته وأخذ يف عمل اآلخرة)1(.  
البرصي  احلسن  عن  وغريه   )164/7( سعد  البن  الطبقات  يف   -
قال: إن احلجاج من عذاب اهلل،  فال تدفعوا عذاب اهلل بسيوفكم، ولكن 

نثٺ  ٺ  ٺ   يقول:  تعاىل  فإنه  والترضع،  باالستكانة  عليكم 
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿمث )76( املؤمنون.  

7- سورة العنكبوت: 
حق  إال  املنكر  نادهيم  يف  قوم  أتى  ما  مهران:  بن  ميمون  قال   -

ۆ   ۆ   ۇ   نث  وتعاىل:  سبحانه  قوله  إىل  يشري  هالكهم)2(.  
قوله  -إىل  ۇئمث  ۅۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  

ڳ           ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک      ک   ک   نثک   تعاىل-: 
ڳڱمث  سورة العنكبوت، مع احلديث املتفق عىل صحته )كل أمتي 

معاىف إال املجاهرين(.
8- سورة يس: 

قوله  قرأ  بن مهران  ميمون  أن  والنهاية البن كثري:  البداية  - يف 
تعاىل: نث ڦ  ڦ    ڦ  ڦمث )59( يــس، فبكى طوياًل ثم قال: 

ما سمع اخلالئق بنعت قط أشدَّ منه.

)1( القصة مشهورة وهي يف مسند إبراهيم بن أدهم ص:)18(، وسري أعالم 
النبالء 388/7 وغريمها. 

)2( البداية والنهاية 318/9. 

خاتمة
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9- سورة الزمر: 
- كان الضحاك إذا تال قوله تعاىل: نثڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  

حر. کک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳمث )16( سورة الزمر، رددها إىل السَّ

10- سورة اجلاثية:
- أخرج ابن املبارك وعبد اهلل بن أمحد يف زوائد الزهد عن أيب الضحى 

قال: قرأ متيم الداري ريض اهلل عنه سورة اجلاثية فلام أتى عىل هذه نثۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  
يكررها  يزل  فلم  اجلاثية،  سورة   )21( ۇئمث  ۇئ   وئ    ەئوئ   ەئ  

ويبكي، حتى أصبح وهو عند املقام )1(. 
11- سورة الطور:

-  ذكره ابن كثري يف تفسريه عند قوله تعاىل: نث ۓ   ۓ  ڭ  ڭمث 
من  رجل  بدار  فمر  ليلة  ذات  املدينة  يعس  خرج    عمر  أن  الطور:   )7(

املسلمني فوافقه قائام يصيل،  فوقف يستمع قراءته فقرأ نثںمث حتى 
بلغ نثۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆمث قال: قسم ورب الكعبة 
حق. فنزل عن محاره واستند إىل حائط، فمكث ملًيا، ثم رجع إىل منزله 

فمكث شهرا يعوده الناس ال يدرون ما مرضه ريض اهلل عنه.
-  وعن احلسن أن عمر  قرأ نثۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆمث فربا هلا ربوة عيد منها عرشين يوًما )2(. 

 .357/13 )1(
 .241/4 )2(
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تقرأ  وهي  عنها  اهلل  ريض  أسامء   عىل  دخلت  قال  محزة  بن  عبادة  وعن    -
نثۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېمث )27( سورة الطور،فوقفت عندها فجعلت 
تعيدها وتدعو فطال عيل ذلك، فذهبت إىل السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت 

وهي تعيدها.
- ويف تاريخ بغداد: قال زائدة: صليت مع أيب حنيفة يف مسجده عشاء 
اآلخرة،  وخرج الناس، ومل يعلم أين يف املسجد، وأردت أن أسأله عن مسألة 
إىل  بلغ  حتى  الصالة  افتتح  وقد  فقرأ،  فقام  قال:  أحد،  يراين  ال  حيث  من 
فأقمت يف  الطور،   )27( نثۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېمث  اآلية  هذه 

املسجد أنتظر فراغه، فلم يزل يرددها حتى أذن املؤذن لصالة الفجر )1(.
- ويف الصحيحني عن جبري بن مطعم قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ 

يف املغرب بالطور، فلام بلغ هذه اآلية نثڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍمث، كاد قلبي أن يطري.  
12- سورة القمر:

ېئ   نثۈئ   اآلية  هبذه  ليلة  حنيفة  أبو  قام  معني:  بن  القاسم  قال   -
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   مث )46( سورة القمر، يرددها ويبكي ويترضع )2(.

 .357/13 )1(
 .357/13 )2(
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- ومما ذكره ابن كثري عن وفاة شيخ اإلسالم ابن تيمية قال: ...وأخرب 

دخل  منذ  والشيخ  هو  قرأ  أنه  الرمحن  عبد  الدين  زين  أخوه  احلارضين 

آخر  إىل  فيها  فانتهينا  والثامنني  احلادية  يف  ورشعا  ثامنني ختمة،  القلعة 

»اقرتبت الساعة« عند قوله تعاىل نث ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڄٍمث )55( سورة القمر. 
13- سورة احلديد:

- قال الفضل بن موسى: كان الفضيل بن عياض شاطًرا يقطع الطريق، 

وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي اجلدران إليها، سمع رجاًل 

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈمث  ڭ   نث  ے  ۓ  ۓ  ڭ   يتلو 

)16( احلديد، فقال: يا رب قد آن، فرجع، فآواه الليل إىل َخِربة، فإذا فيها رفقة 

فقال بعضهم: نرحتل، وقال قوم: حتى نصبح فإن فضيال عىل الطريق يقطع 

نهم، وجاور باحلرم حتى مات )1(. علينا، فتاب الفضيل وأمَّ

14- سورة املزمل:

- ُسئل مالك عن مسألة فقال: ال أدري، فقيل له: إهنا مسألة خفيفة 

العلم يشء خفيف، أمل تسمع قوله اهلل:  سهلة، فغضب وقال:  ليس يف 

زبٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ رب.

)1( القصة مشهورة، وهي هبذا السياق يف تاريخ اإلسالم 334/12. 
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15- سورة الزلزلة:
زب ٹ ڤ ڤ  أقرأ  الرباين:  ألن  اإلمام  بن كعب،  قال حممد   -
ڤ رب، وزب ڀ رب، أرددمها وأتفكر أحب إيلَّ من أن أُهّذ القرآن.
الصديق قاعد  إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأبو بكر  نزلت  - وحني 
هذه  يبكيني  قال:  بكر؟  أبا  يا  يبكيك  ما  له:  فقيل  أنزلت،  حني  فبكى 

السورة )1(
- وعن إبراهيم التيمي قال: أدركت سبعني من أصحاب ابن مسعود 
نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤمث،  يقرأ:  فسمعته  بن سويد  احلارث  أصغرهم 
هذا  إن  قال:  ڑمث،  ژ    ژ   ڈ   ڈ   نثڎ   إىل  بلغ  حتى 

إحصاء شديد.
عشاء  يف  املؤذن  احلسني  بن  عيل  بنا  قرأ  الكميت:  بن  يزيد  وقال   -
اآلخرة نث ٹ  ڤمث وأبوحنيفة خلفه فلام قىض الصالة، وخرج الناس 
أقوم ال يشتغل  نظرت إىل أيب حنيفة وهو جالس يفكر ويتنفس، فقلت: 
وهو  نفسه،  بلحية  أخذ  قد  قائم  وهو  الفجر،  طلع  وقد  فجئت  يب،  قلبه 
يا من جيزئ بمثقال ذرة خري خريا، ويا من جيزئ بمثقال ذرة رش  يقول: 
السوء، وأدخله يف  النار، وما يقرب منها من  النعامن عبدك من  رشا أجر 

سعة رمحتك.

)2( تفسري الطربي 270/30. 
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قال: فأذنت فإذا القنديل يزهر وهو قائم، فلام دخلت، قال:  تريد أن 
تأخذ القنديل، قلت: قد أذنت لصالة الغداة، قال: اكتم عىل ما رأيت)1(.

16- سورة التكاثر:
فقال:  ركعة،  يف  القرآن  البارحة  قرأت  املبارك:  البن  رجل  قال    -
لكني أعرف رجال مل يزل البارحة يقرأ نث ژ  ڑمث إىل الصبح ما 

قدر أن جياوزها )يعني نفسه()2(.

 .357/13 )1(
)2( تاريخ مدينة دمشق: 435/32. 
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 أسأل اهلل تعاىل  أن يرزقنا مجيًعا الفقه يف دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه.
 اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو 
القرآن  الغيب عندك، أن جتعل  علمته أحًدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم 

العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجالء أحزاننا وذهاب مهومنا.
ويف  نورا،  أسامعنا  ويف  نورا،  قلوبنا  يف  العظيم  كتابك  من  لنا  اجعل  اللهم   
أبصارنا نورا، ويف ألسنتنا نورا، واجعل لنا منه نورا يا نور السموات واألرض..
الليل  آناء  ينا، وارزقنا تالوته  ُنسِّ اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما    

وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيك عنا.
هذا ما تيرست كتابته عىل ُعجالة من األمر)1(،  فأسأل اهلل العفو الغفور أن   
يتقبلها بقبول حسن، وأن جيعلها ُذْخًرا أفرح هبا حني ألقاه، وهبذا تنتهي رسالة 

» فن التدبـر «.
وصىل اهلل وسّلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وزوجاته، وعىل التابعني، 

ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين.

)1( تم بحمد اهلل يف ليلة الثالثاء الثامن عرش من شهر رجب املحرم لعام ألٍف وأربعامئة 
وستة وعرشين للهجرة. 

ختامًا
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