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 وجوب تدبر القرآن: عنوان اخلطبة

، واليت "وجوب تدبر القرآن: "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -سامة بن عبد اهللا خياط ألقى فضيلة الشيخ أ

حتدث فيها عن القرآن ووجوب تدبره، وحذَّر من اإلكثار من تالوته دون فهمٍ ملعانيه وتدبر آلياته؛ فإن ذلك 

للقرآن، وكذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذكر العديد من األمثلة على تدبر النيب  خالف اهلدي النبوي،

 .-رضي اهللا عنهم أمجعني  -الصحابة والسلف الصاحل 

 

 اخلطبة األوىل

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له ما يف السماوات وما  -سبحانه  -احلمد هللا العلي األعلى، أمحده 

ا بينهما وما حتت الثَّرى، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسوله إمام املرسلني وخامت النبيني يف األرض وم

 .وخري الورى، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وصحبه أئمة اهلُدى وجنوم الدجى

 :أما بعد

 يظْلَمونَ لَا وهم كَسبت ما نفْسٍ كُلُّ توفَّى ثُم اللَّه إِلَى فيه جعونَتر يوما واتقُوا؛ -عباد اهللا  -فاتقوا اهللا 

 .]٢٨١: البقرة[

 :عباد اهللا

لقد من اهللا على هذه األمة بإنزال كتابه العزيز قيما مباركًا مل جيعل له عوجا، فكان كتاب هداية لليت هي أقوم، 

ىل كل خريٍ تطيب به حياتهم، وتسعد به نفوسهم، وحتسن به عاقبةُ أمرهم، فأحيا به موات دلَّ اهللا به العباد إ

 آياته ليدبروا مبارك إِلَيك أَنزلْناه كتاب: القلوب، وأضاء به ظلمات الدروب، وكان كما قال اهللا يف وصفه

ذَكَّرتيلابِ أُولُو و٢٩: ص[ الْأَلْب[. 
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ال حد هلا، ال حد حيدها وال منتهى هلا، غري أن سبيلَ ذَين هذه الربكة، وإن  -يا عباد اهللا  -وإن وجوه بركته 

الذي جعله اهللا لنا أُسوةً نقتدي به، ونترسم  -صلى اهللا عليه وسلم  -الطريق إىل إدراكها هو طريق رسول اهللا 

 اللَّه وذَكَر الْآخر والْيوم اللَّه يرجو كَانَ لمن حسنةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَدخطاه، وتدي ديه، 

 .]٢١: األحزاب[ كَثريا

ألمته النهج األمثلَ لالنتفاع بالقرآن واالهتداء ديه؛ فبهما تتجلَّى بركته،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أوضح 

بيلُ العمل به، فبين ما لالشتغال بتالوة هذا الكتاب من بركة تغمر من يتلوه باحلسنات واألجر ويستبني س

الضافي، وترقَى به إىل املقامات العالية، وتبلِّغه املنازلَ الشريفة اليت أعدها اهللا حلملَته يوم القيامة، وذلك يف مثل 

؛ أخرجه مسلم يف »قرآن؛ فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابهاقرأوا ال«: -صلوات اهللا وسالمه عليه  -قوله 

 .-رضي اهللا عنه  -من حديث أيب أُمامة " صحيحه"

يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا «: -عليه الصالة والسالم  -ويف مثل قوله 

من حديث النواس بن " صحيحه"؛ أخرجه مسلم يف »ماتقدمه سورةُ البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه

 .-رضي اهللا عنه  -مسعان 

؛ أخرجه مسلم يف »إن اهللا يرفع ذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين«: -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف مثل قوله 

 .-رضي اهللا عنه  -من حديث عمر بن اخلطاب " الصحيح"

ماهر به مع السفَرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآنَ ويتتعتع فيه وهو  الذي يقرأ القرآنَ وهو«: ويف مثل قوله

 .-رضي اهللا عنها  -من حديث عائشة " صحيحيهما"؛ أخرجه الشيخان يف »عليه شاق له أجران

ترتل  اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة«: -عليه الصالة والسالم  -ويف مثل قوله 

، والترمذي، وأبو داود يف "مسنده"؛ أخرجه اإلمام أمحد يف »يف الدنيا؛ فإن مرتلتك عند آخر آية تقرأ ا

 .بإسناد صحيح -رضي اهللا عنهما  -من حديث عبد اهللا بن عمرو " سننهما"
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بركة هذا الكتاب وحقيقةَ  مل يقصر البيانَ على هذا؛ بل بين لألمة أيضا أن -صلى اهللا عليه وسلم  -غري أنه 

االنتفاعِ به وسبيلَ االهتداء ديه إمنا تكون ملن مل جيعل أكرب مهِّه ومبلغَ علمه التالوةَ وحسب؛ بل أخذ حبظِّه من 

 .تدبره وتفهم معانيه؛ إذ هو املقصود من القراءة، والغايةُ من التالوة

فكُّر يف معىن ما يلفظُ به، فيعرف معىن كل آية، ويتأمل ما أن يشغل قلبه بالت: -كما قال أهل العلم  -وصفته 

فيها من األوامر والنواهي، ويعتقد قبولَ ذلك، فإن كان مما قصر فيه فيما مضى اعتذَر واستغفر، وإذا مر بآية 

 .لبرمحة استبشر وسأل، أو عذابٍ أشفق وتعوذ، أو ترتيه نزه وعظَّم، أو دعاٍء تضرع وط

من هذا النصيب األوفَى والقدح املُعلَّى؛ فقد أخرب حذيفةُ بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد كان لرسول اهللا 

يركع : فقلت: ذات ليلة، فافتتح البقرة، قال -صلى اهللا عليه وسلم  -صلَّى معه "أنه  -رضي اهللا عنه  -اليمان 

ا، ف: عند املائة، مث مضى، فقلت صلِّييآل عمران : مضى، فقلت النساَء فقرأها، مث افتتح ا، مث افتتح يركع

؛ أخرجه "فقرأها، يقرأ مترسالً، إذا مضى بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مضى بسؤالٍ سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ

 ".صحيحه"مسلم يف 

تفكُّر فيه، واستحضار معانيه يف القلب، واستشعار يف تدبر القرآن، وكمال ال -عليه الصالة والسالم  -وقد بلغ 

 -بلغ مبلغا محلَه على أن قام يف ليلة بآية واحدة يكررها، كما جاء يف احلديث  -سبحانه  -عظمة ربه املُتكلِّم به 

صحيحٍ  بإسناد" مستدركه"، واحلاكم يف "سننهما"، والنسائي وابن ماجه يف "مسنده"الذي أخرجه اإلمام أمحد يف 

بآية حىت أصبح، ا  -صلى اهللا عليه وسلم  -قام النيب : أنه قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب ذر الغفاري  -

 الْعزِيز أَنت فَإِنك لَهم تغفر وإِنْ عبادك فَإِنهم تعذِّبهم إِنْ: -سبحانه  -يركع، وا يسجد، وهي قوله 

يمك١١٨: ائدةامل[ الْح[. 

؛ فهذا -رضوان اهللا عليهم  -وال عجب أن يكون هلذا اهلدي النبوي أثره البالغُ يف قلوبِ وعقول سلفنا الصاحل 

 بن ثابت يسأله رجلٌ فيقول -رضي اهللا عنه  -زيد :ذلك حسن، : كيف ترى يف قراءة القرآن يف سبع؟ قال زيد

لكي أتدبر وأقف : قال زيد. إين أسألك: ملَ ذلك؟ قال: يلَّ، وسلْينوَألن أقرأه يف نصف شهرٍ أو عشرين أحب إ

 ".مصنفه"، وعبد الرزاق يف "املوطأ"عليه؛ أخرجه اإلمام مالك يف 
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إين سريع القرآن : ويف لفظ -إين سريع القراءة : يقول له نصر بن عمران -رضي اهللا عنهما  -وهذا ابن عباس 

َألن أقرأ البقرةَ يف ليلة أتدبرها وأُرتلُها : "-رضي اهللا عنهما  -، فيقول ابن عباس ، إين أقرأ القرآن يف ثالث-

 ".أحب إيلَّ أن أقرأ كما تقرأ

 -إين ألقرأ املُفصل يف ركعة، فيقول ابن مسعود : يقول له رجلٌ -رضي اهللا عنه  -وهذا عبد اهللا بن مسعود 

إن أقواما يقرأون القرآن ال يجاوِز تراقيهم، ولكن إذا وقع يف القلب ! هذا كهذِّ الشعر؟: "-رضي اهللا عنه 

 ".فرسخ فيه نفع

اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، وقفوا عند عجائبه، وال يكن هم أحدكم : "أيضا -رضي اهللا عنه  -وقال 

 ".آخر السورة

النبوي والطريق السلفي؛ فصار شغل أحدهم الشاغل  وقد أعرض كثري من الناس يف أعقابِ الزمن عن هذا اهلدي

اإلكثار من ختم القرآن يف عجلة شديدة، وإسراعٍ ال نظري له دون اهتمامٍ بتدبره  -ال سيما يف شهر رمضان  -

وقد ": من تلبيس إبليس عليهم يف قراءة القرآن، فقال -رمحه اهللا  -وتفهم معانيه، وهو أمر جعله ابن اجلوزي 

على قومٍ بكثرة التالوة، فم يهذُّون هذا من غري ترتيلٍ وال تثبت، وهذه حالةٌ ليست  -إبليس : أي -لبس 

مبحمودة، وقد روِي عن مجاعة من السلف أم كانوا يقرأون القرآن يف كل يومٍ أو يف كل ركعة، وهذا يكون 

إال أن الترتيل والتثبت أحب إىل العلماء، وقد قال رسول  -ا وإن كان جائز -نادرا منهم، ومن داوم عليه فإنه 

؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه يف "»ال يفقَه من قرأه يف أقلَّ من ثالث«: -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

 .بإسناد صحيح" سننهم"

رة املسجد بالليل باألصوات اتمعة املرتفعة وقد لبس إبليس على قومٍ من القراء فهم يقرأون القرآنَ يف منا: "قال

اجلزَء واجلزئني، فيجمعون بني أذى الناس يف منعهم من النوم، وبني التعرض للرياء، ومنهم من يقرأ يف مسجده 

 .وقت األذان؛ ألنه حني اجتماع الناس يف املسجد

 املعوذتني فيقرأ يلتفت مث اجلمعة، يوم الصبح صالة بالناس يصلِّي كان رجالً أن :فيهم رأيت ما أعجبِ ومن

 !اخلتمةَ ختمت قد أين الناس ليعلم اخلتمة، دعاَء ويدعو
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 دخل فرمبا سرا، كله خثَيم بن الربيع عملُ وكان عبادتهم، يسترون كانوا السلف فإن السلف؛ طريقة هذه وما

اهـ ". خيتم مىت يدرى وال كثريا، القرآنَ يقرأُ حنبل بن أمحد وكان بثوبه، فيغطِّيه املصحف نشر وقد الداخلُ عليه

 .-رمحه اهللا، وجزاه خريا على نصحه وبيانه وحتذيره وتذكريه  -كالمه 

خري باعث  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وليكن لكم يف أمر اهللا وفيما كان عليه رسول اهللا -عباد اهللا  -فاتقوا اهللا 

اىل؛ فإن التدبر الباعثَ على العمل هو املقصود األعظم الذي حثَّ عليه ربنا أبلغَ حثٍّ على تدبر كتاب اهللا تع

 .]٨٢: النساء[ كَثريا اختلَافًا فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ عند من كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا: بقوله

، أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا العظيم اجلليل -صلى اهللا عليه وسلم  -ة نبيه نفعين اهللا وإياكم دي كتابه، وبسن

 .يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم
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 اخلطبة الثانية

بدئ ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له املُ-سبحانه  -احلمد هللا الويلِّ احلميد، الفعالِ ملا يريد، أمحده 

املُعيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسوله صاحب اهلديِ الراشد والنهجِ السديد، اللهم صلِّ وسلِّم 

 .على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه

 :أما بعد، فيا عباد اهللا

داللةً عند بعض العلماء على  ]٢٤: حممد[ فَالُهاأَقْ قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا: إن يف قول اهللا تعاىل

 -حثَّ على التدبر يف مقام الذم ملن أعرض عنه  -سبحانه  -وجوب تدبر القرآن يف حق املُكلَّفني مجيعا؛ ألنه 

 -سيما وال  -ومل يرفع به رأسا، فأسقطَه من حسابه؛ فدلَّ على وجوبه على الناس يف اجلملة  -عن التدبر : أي

ما ال يسع أحدا جهلُه، وال جيوز تركه، وال تصح عبادةٌ بدونه؛ كتوحيد اهللا تعاىل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، 

وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام، أما فروع ذلك وتفصيلُه وتأصيلُه واإلفاضةُ فيه وفيما سواه من أبواب 

 .الكهم أزِمته، وحيازم أدواتهالعلم فهو شأنُ الراسخني يف العلم؛ المت

وما أحسن أن تعقَد لتدبر القرآن جمالس يف املساجد والبيوت ودور العلم وغريها ليشيع بني الناس هذا اللونُ من 

لسالم عليه الصالة وا -ألوان اهلداية، ويكثُر به اخلري، ويعظُم به االنتفاع، ويرجى به نوالُ املوعود الوارد يف قوله 

ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلونَ كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم إال نزلَت عليهم السكينة، «: -

 ".صحيحه"؛ أخرجه مسلم يف »وغشيتهم الرمحة، وحفَّتهم املالئكة، وذكَرهم اهللا فيمن عنده

 .ك هذه اُألمنية، وبلوغ هذا املأمولوإن يف أيام هذا الشهر املبارك ولياليه خري معنيٍ على إدرا

، وليكن لكم من تدبر كتاب اهللا خري عدة تعتدوا، وأقوى باعث على العمل مبا يحبه -عباد اهللا  -فاتقوا اهللا 

 .ربكم ويرضاه

 اللَّه إِنَّ: ث قال اهللاحممد بن عبد اهللا؛ فقد أُمرمت اهللا بذلك يف كتابه؛ حي: وصلُّوا وسلِّموا على نبيه ومجتباه

هكَتلَائملُّونَ وصلَى يع بِيا النا يهأَي ينوا الَّذنلُّوا آمص هلَيوا علِّمسا ويملس٥٦: األحزاب[ ت[. 
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، أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي: اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك حممد، وارض اللهم عن خلفائه األربعة

وعن سائر اآلل والصحابة والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا 

 .خري من جتاوز وعفا

 اإلسالم واملسلمني، وانصر عبادك زاإلسالم واملسلمني، اللهم أع زاإلسالم واملسلمني، اللهم أع زاللهم أع

 .البلد آمنا مطمئنا وسائر بالد املسلمني يا رب العاملنياملوحدين، واجعل هذا 

اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالةَ أمورنا، وأيد باحلق إمامنا وويلَّ أمرنا، واجزِه خري اجلزاء وأحسنه 

ا يف سورية وغريها من وأفضلَه على عنايته بشؤون املسلمني أمجعني، وعلى موقفه اإلسالمي احلكيم من إخوانن

بالد املسلمني، وعلى ما بذَلَ من نصحٍ وحتذيرٍ وتذكريٍ وتبصري، نسأل اهللا أن ينفع به، وحيفَظ به احلَوزة، وحيقن به 

 .الدماء، ويرفع البالء، إنه مسيع مجيب الدعاء

يه صالح العباد والبالد، يا من إليه املرجع اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوانه إىل ما فيه خري اإلسالم واملسلمني، وإىل ما ف

 .يوم التناد

اللهم اكفنا أعداءنا مبا شئت، اللهم اكفنا أعداءنا مبا شئت، اللهم اكفنا أعداءنا مبا شئت، اللهم إنا جنعلُك يف 

 .حنور أعدائنا، ونعوذُ بك من شرورهم، اللهم إنا جنعلُك يف حنورهم، ونعوذ بك من شرورهم

 .أحِسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة اللهم

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا اليت فيها 

 .معادنا، واجعل احلياةَ زيادةً لنا يف كل خري، واملوت راحةً لنا من كل شر

اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفُجاءة نقمتك، ومجيعِ اللهم 

 .سخطك
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 قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا، ]٢٣: األعراف[ الْخاسرِين من لَنكُونن وترحمنا لَنا تغفر لَم وإِنْ أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا

دعا إِذْ بنتيده بها ولَن نم كنةً لَدمحر كإِن تأَن ابها، ]٨: عمران آل[ الْونبا رني آتا فينةً الدنسي حفو 

ةرةً الْآخنسا حنقو ذَابارِ ع٢٠١: البقرة[ الن[. 

 .د وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملنيوصلَّى اهللا وسلَّم على عبده ورسوله نبينا حمم

 


