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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل 

فال هادي له. 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا 

عبده ورسوله. 
 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم

. ]103[آل عمران:  ُمْسِلُمونَ 
 يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِمنـْ
. ]1[النساء:  ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم
َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا 

. ]71، 70[األحزاب:  َعِظيًما
أما بعد:  

؛ فالقرآن الكرمي: هو كتاب اهللا املنزَُّل على رسوله األمني 
الر ِكَتاٌب ليخرج به الناس من الظلمات إىل النور؛ كما قال تعاىل: 

َزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإَلى  أَنـْ
. ]1[إبراهيم:  ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ 
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هو الروح الذي حتيا به القلوب، والنور الذي تستضيء وتشرق 

َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن به؛ كما وصفه اهللا جل جالله، فقال:  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي  َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ

[الشورى:  ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
52[ .

أنزل اهللا القرآن نورًا ال تطفأ مصابيحه، ومنهاًجا ال يضل من 
�جه؛ فهو معدن اإلميان، وهو ينبوع العلم، حبٌر ال ينفد، دواٌء ليس 
بعده داء، هو حبل اهللا املتني، والذكُر احلكيم، والصراط املستقيم، هو 
احلٌق ليس باهلزل؛ باحلق أنزله اهللا وباحلق نزل، من عمل به ُأِجر، ومن 
حكم به َعَدَل، وَمْن دعا إليه ُهدي إىل صراط مستقيم؛ يرفع اهللا به 

أقواًما ويضع آخرين. 
إن كتاب اهللا مبثابة الروح للحياة، والنور للهداية؛ فمن مل يقرأه 
ويعمل به فما هو باحلي، وإن تكلم أو عمل أو غدا أو راح؛ بل هو 

ميت. 
 َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ

َها . ]122[األنعام:  َكَمْن َمثـَُلُه ِفي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج ِمنـْ
ويف القرآن شفاٌء، شفاٌء للقلوب واألبدان:  

 ََونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنين  :82[اإلسراء[ .
شفاٌء من الوسوسة واحلرية والقلق؛ ألنه يصل القلب بربه وخالقه 

[الرعد:  َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ وفاطره؛ فيسكن ويطمئن؛ 
. فهو شفاٌء من نزغات الشيطان ومهزاته. ]28
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شفاء للقلوب من داء اجلهل والشك والريب؛ «يقول ابن القيم: 
فلم ينزل اهللا سبحانه من السماء شفاًء قط أعم وال أنفع وال أعظم 

. »وال أسرع يف إزالة الداء من القرآن
ولرمبا ضاقت باملرء الضوائق واملسالك، وأحاطت به املخاوف، 

واشتد أمله؛ فال جيد راحته إال يف بضع آيات من القرآن يرددها: 
 َنَك َوبـَْيَن الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلَِخَرِة َوِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرَآَن َجَعْلَنا بـَيـْ

. ]45[اإلسراء:  ِحَجابًا َمْسُتورًا
يقرأ املسلم القرآن، فإذا بالسكينة والطمأنينة يعمران قلبه 

وجوارحه، مث تقدم النفس بعد ذلك ال تبايل مبا يصيبها وما حيدث هلا 
 ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْوَالنَاوهي تقرأ قول ربا: 

. ]51[التوبة: 
وبذلك تتبخر وساوس الضعف والسوء، ويظهر للنفس أن 
اإلنسان مبتلى باألوهام أكثر مما هو مبتلى باحلقائق، ومهزوم من 

داخل نفسه قبل أن ينهزم من وقائع احلياة. 
 الَِّذيَن قَاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم

َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه  فـََزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبُـَنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيُل * فَانـْ
. ]174، 173[آل عمران:  َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوءٌ 

إننا لنعجب من موقف املسلم، وقد أحاط به الظالم من كل 
جانب وهو يتخبط فيه، أين هو من كتاب ربه النور املبني، والصراط 

أبشروا، أبشروا! أليس تشهدون أن ال إله «: املستقيم؛ وقد قال 
فإن هذا القرآن « قالوا: نعم، قال: »إال اهللا وأني رسول اهللا؟!
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سبب طرفه بيد اهللا، وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به؛ فإنكم لن 

. »تضلوا ولن تهلكوا بعده أبًدا
نعم إنه جناٌة ونور وهداية؛ ولكن ملن تدبره وتعرف عليه وتفكر 

فيه. 
حبمله وحفظ حدوده تكون الغبطة والفرح؛ فهو الفضل الذي 

ليس فوقه فضل، والشرف الذي ليس بعده شرف. 
. »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«: قال 

ٌر وقال تعاىل:  ْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـْ ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه فَِبَذِلَك فـَ
.  ]58[يونس:  ِممَّا َيْجَمُعونَ 

فضُل اهللا القرآن « رضي اهللا عنه -: –قال أبو سعيد اخلدري 
. »ورمحته جعلكم من أهله

فضُلهُ : اإلسالم، ورمحته «وقال ابن عباس، واحلسن، وقتادة: 
. »القرآن

نعم إنه خري مما جيمعون من الذهب واملال واملتاع؛ أل�ا تفىن، 
ويبقى فضل القرآن قائًما إىل يوم القيامة. 

اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيًعا «: قال 
. »ألصحابه

بل وميتد فضله إىل أبعد من ذلك وأبقى: إىل مرتبة عالية حيسده 
عليها األولون واآلخرون. 
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 يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل –يقال «: قال 
. »كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها

قال بعض السلف:  
صاحب القرآن هو العامل به، العامل مبا فيه، وإن مل حيفظه «

عن ظهر قلب، وأما من حفظه ومل يفهمه ومل يعمل به، فليس من 
. »أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم
ليس حفظ القرآن « رضي اهللا عنه: –قال عبد اهللا بن مسعود 

. »حبفظ احلروف، ولكن إقامة حدوده
فاهللا عز وجل أنزله من فوق سبع اوات للتدبر والتعقل، ال لرد 

بـَُّروا َآيَاتِهِ التالوة والقلب غافل اله:  َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ  ِكَتاٌب أَنـْ
َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب ، وقال تعاىل: ]29[ص: 

. ]24[محمد:  َأقْـَفاُلَها
والتدبر هو: الفهم ملا يُتلى من القرآن، مع حضور القلب، 

وخشوع اجلوارح، والعمل مبقتضاه. 
وصفة ذلك: أن يشتغل القلب يف التفكري يف معىن ما يلفظ 

بلسانه؛ فيعرف من كل آية معناها، وال جياوزها إىل غريها حىت يعرف 
معناها ومرادها. 

إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل «يقول احلسن البصري: 
. »من ربم؛ فكانوا يتدبرو�ا بالليل، وينفذو�ا بالنهار
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يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم فمثالً يقرأ قول اهللا سبحانه: 

. ]6[التحريم:  َوَأْهِليُكْم نَارًا
فعلى كل أحد أن ينظر يف أهله: يف صالتم وصيامهم وأداء ما 

يلزمهم من حجاب النساء والطهارة؛ فيتفقد أهله، ويرعاهم 
مبساءلتهم عن ذلك صغارًا وكبارًا، فاملسؤولية تقع يف تعليمهم 

وإرشادهم. 
فينبغي على املؤمن: أن يقرأ القرآن حبضور وفهم، مهه الفهم ملا 

ألزمه اهللا من أمر و�ي، ليس مهه: مىت أختم السورة؟! 
بل مهه مىت أكون من املتقني؟! مىت أكون من احملسنني؟! مىت 
أكون من املتوكلني؟! مىت أكون من اخلاشعني؟! مىت أكون من 

الصابرين؟! مىت أكون من اخلائفني؟! 
مىت أزهد يف الدنيا وأرغب يف اآلخرة؟! مىت أتوب؟! مىت 

أشكر؟! 
مىت أجاهد يف اهللا حق جهاده؟! 

مىت أحفظ لساين؟! مىت أتزود ليوم معادي؟! 
مىت أكون بزجر القرآن متعظًا؟! 

مىت أكون بذكره عن ذكر غريه مشتغًال؟! 
فاألمر حيتاج إىل فهم وحضور قلب وعمل مبقتضى الكالم. 

يا ابن آدم، كيف يرق قلبك، وإمنا مهك يف آخر «قال احلسن: 
. »سورتك؟!
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ُلونَُه َحقَّ ِتَالَوتِِه ُأولَِئَك وقال تعاىل:  َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ الَِّذيَن َآتـَيـْ
. ]121[البقرة:  يـُْؤِمُنوَن ِبهِ 

ُلونَُه َحقَّ ِتَالَوتِهِ قال القرطيب عن معىن  يتبعونه حق «: يـَتـْ
اتباعه باتباع األمر والنهي، فيحلون حالله، وحيرمون حرامه، ويعملون 

؛ قاله عكرمة وغريه. »مبا تضمنه
 َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَهاقال عكرمة: أما اعت قول اهللا عز وجل: 

. أي تبعها. ]2[الشمس: 
وكلما أقبل العبد على كتاب ربه إقبال املتدبر املتفهم، الذي 

 أورثه هذا العمل زيادة يف العلم؛ قال –يعمل مبا فيه، وينفذ أوامره 
؛ فتقوى اهللا وسيلة ]282[البقرة:  َواتـَُّقوا اللََّه َويـَُعلُِّمُكُم اللَّهُ تعاىل: 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا إىل حصول العلم، وكما جاء يف قول اهللا تعاىل: 
 أي: علًما تفرقون به ]29[األنفال:  ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َيْجَعْل َلُكْم فـُْرقَانًا

بني احلق والباطل. 
وبإطالة النظر فيه ومجع الفكر على معاين آياته: يطلع العبد 

على معاين اخلري والشر، وعلى حال أهلهما، وَحيُْضُر بني األمم، ويرى 
أيام اهللا فيهم؛ فريى غرق قوم نوح، ويعلم صاعقة عاد ومثود، ويعرف 
غرق فرعون وخسف قارون، بتدبر القرآن، يعيش املرء مع اآلخرة كأنه 
فيها، ويغيب عن الدنيا كأنه خارٌج عنها؛ فيصري يف شأن والناس يف 

شأن آخر. 
فيا هللا ما أقل أهله وعارفيه! فلو ذهبنا نبحث عن عارفيه 

العاملني مبا فيه حبق وصدق، ألعيانا الطلب. 



 
 12 أفـــال يتدبرون القـرآن

 
والواقع: أن الناس اختذوا هذا القرآن مهجورًا واستبدلوا الذي هو 
أد  بالذي هو خٌري؛ صحف والالت، وقص  وحكايات ووج با 

َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِفي الدنيا صباح مساء، وهو واهللا كما قال تعاىل: 
َوَما يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ، ]116[األنعام:  اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَّهِ 

. ]36[يونس:  ِإالَّ ََّنا ِإنَّ الظَّنَّ َال يـُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا
لقد قصَّر مجٌع من املسلمني مع كتاب ربم حىت إن الواحد 

منهم خيتم القرآن كله، مث خيرج منه مبثل ما دخل؛ ما فهم من معانيه 
شيًئا، ولقد َقَصر مجع من املسلمني برَُّهْم بالقرآن على أن تـُتـَْقن خمارج 
حروفه فحسب، أو يردَّد يف امل، ، أو يعلق يف الالس واملداخل، أو 
يسأل به املال واجلاه، أو يعلق ويمة على الرقاب، أو يعلق على 

الصدور. 
يا أيها الناس، إنه أتى علي « رضي اهللا عنه -: –قال الفاروق 

حني وأنا أحسب أنه من قرأ القرآن أنه إمنا يريد به اهللا وما عنده؛ أال 
وقد قيل يل: إن أقواًما يقرؤون القرآن يريدون به ما عند الناس؛ أال 

. »فاقرؤوا القرآن وأريدوا اهللا بقراءتكم، وأريدوه بعملكم
فكم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه! وكم من ظامل أفاك متجرب 

. ]18[هود:  َأَال َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمينَ يقرأ القرآن يعلن نفسه؛ 
. ]61[آل عمران:  فـََنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلَكاِذبِينَ ويكذب ويقرأ: 

سبحان اهللا! ما بال قلوبنا، يا عباد اهللا! ما هذه القسوة عند تالوة 
كتاب اهللا؟! ما هذه األقفال اليت على القلوب؟! مواعظ تتلى، وعٌرب 

تسمع، وسورٌة تقرأ، ولكنها تدخل من اليمىن وخترج من اليسرى!! 
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من منا يبكي عند قراءة احلاقة؟! 
من منا يرجتف حني يسمع الزلة؟! 

من تاب يوم أن قرأ القيامة؟! 
ما هذا الران الذي على القلوب! أقدت قلوبنا من حجر؟! 

أما إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل، خلشع وتصدع من خشية 
َوِإنَّ ِمَن اهللا، ولكن قست القلوب؛ فهي كاحلجارة أو أشد قسوة؛ 

َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء  اْلِحَجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه ِبغَاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ   َوِإنَّ ِمنـْ

. ]74[البقرة: 
المسائل المساعدة على تدبر القرآن: 

- اإلخالص في طلبه: 1
فاإلخالص أساس صحة األعمال والعبادات؛ فينبغي على من 
أقبل على قراءة القرآن أن خيل  قصده هللا يف طلب تدبره وتفهمه، 

ولن ينتفع قارئ القرآن مبا يقرأ حىت خيل  النية فيه هللا. 
فال يكون قصده التعايل أو الشهرة أو املماراة أو التوصل إىل 
عرض من الدنيا من مال أو وظيفة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء 

َها َوَما َلُه ِفي الناس، قال تعاىل:  نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـْ َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
. ]20[الشورى:  اْآلَِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ 
من تعلم علًما مما يبتغي به وجه اهللا تعالى إال «: وقال 

ليصيب به عرًضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
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. »القيامة

اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة «: وقال 
. »القدح يتعجلونه وال يتأجلونه

املعىن: يتعجلون أجره إما مبال وإما بسمعة وحنوها. 
لو أن محلة القرآن أخذوه «قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: 

حبقه وما ينبغي له ألحبهم اهللا، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم اهللا 
. »وهانوا على الناس

فإذا تسرب شيء من ذلك إىل نية القارئ فليبادر التوبة واإلنابة، 
وليبتدئ اإلخالص وليكن على حذر؛ ألن أول َمن تسعَّر به النار يوم 

تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن فأتي به «القيامة رجل من ثالثة: 
فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 

وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم 
ليقال: هو عالٌم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل. ثم 

 احلديث. »أُِمَر به، فُسحَب على وجهه حتى أُْلِقَي في النار ...
- تعظيم اهللا ومحبته: 2

فكلما عظم اهللا يف القلب وخافه وأحبه، عظم القرآن لدي 
قارئه. 

ال يسأل عبد عن نفسه إال «قال ابن مسعود، رضي اهللا عنه: 
. »القرآن؛ فإن كان حيب القرآن، فإنه حيب اهللا ورسوله

فعالمة حب اهللا عز وجل: أن حتب ما حيب وأن حتب كالمه. 
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قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو يف صالتك؟ قال: َأَوحديث 
أحب إيل من القرآن حىت أشتغل به؟! وقد قيل: مناجاة احلبيب 

تستغرق اإلحساس. 
لو طهرت قلوبنا، « رضي اهللا عنه -: –وقال عثمان بن عفان 

. »ملا شبعت من كالم اهللا!
فما تلذذ املتلذذون، وما تنعم املتنعمون مبثل ما ينعم به متدبرو 

القرآن؛ فهي لذة احملبني بكالم حمبوبم، وأنسهم به. 
وال يأيت هذا األمر إال باالعتقاد السليم جتاه القرآن الذي هو 
اعتقاد السلف، وهو أن القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل، أنزله على قلب 

؛ ليخرج به الناس من الظلمات إىل النور، وأنه كلماٌت حممد 
وآياٌت متلوٌة مسموعٌة مكتوبة، وأي اعتقاد باطل غري هذا يبعدك عن 

تدبر القرآن والتماس روحه. 
ينبغي لتايل القرآن العظيم: أن « رمحه اهللا -: –قال ابن اجلوزي 

ينظر كيف لطف اهللا تعاىل خبلقه يف إيصال معاين كالمه إىل 
أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كالم البشر، وأن يستحضر 

. »عظمة املتكلم سبحانه ويتدبر كالمه
وذلك أن القرآن هو الدال على اهللا وعلى حماب اهللا؛ فال جرم 

أن يكون السبيل إىل حمبته ورضاه: تالوته وتدبره. 
- جمع القلب وحضوره، وإلقاء السمع عند التالوة: 3

وهي اخلطوة التالية لتعظيم اهللا؛ فإذا َعظَُم اهللا يف القلب، عظم 
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كالمه لديه؛ فيقبل على قراءته حبضور قلب، وإلقاء السمع؛ قال 

ِإنَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو تعاىل: 
. ]37[ق:  َشِهيدٌ 

فأخرب اهللا تعاىل أن املستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهًدا بقلبه 
ما يتلى. 

 املراد به: القلب احلي الذي يعقل ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلبٌ وقوله: 
ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقـُْرَآٌن ُمِبيٌن * لِيُـْنِذَر َمْن عن اهللا؛ كما قال تعاىل: 

؛ فيكون بذلك قد حتقق احملل القابل ]70، 69[يس:  َكاَن َحّيا
للتأثر وهو القلب احلي، بعد توفر املؤثر، وهو القرآن الذي هو 

 مث أَْلَقى السَّْمعَ ، ومع وجود الشرط، وهو اإلصغاء »الذكرى«
َوُهَو انتفى املانع، وهو إشغال القلب وغفلته؛ بنيَّ ذلك بقوله: 

 أي: شاهد القلب غري غافل وال ساه. َشِهيدٌ 
 وهو االنتفاع – بإذن اهللا –فإذا توفر ذلك كله حصل األثر 

بالقرآن والتذكر. 
 اْلَقارَِعةُ  و ِإَذا زُْلزَِلتِ َألْن أقرأ «قال حممد بن كعب: 

. »أردَّدها وأتفكر فيها أحب إيل من أن أبيت أُهذُّ القرآن
- التوبة واالبتعاد عن المعاصي: 4

املعاصي كلها أضراٌر يف الدين والدنيا، وهي من أكرب أسباب 
َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهْم َما َكانُوا مرض القلب وقسوته؛ قال تعاىل: 

. ]14[المطففين:  َيْكِسُبونَ 
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 الرانُ : هو الذنُب على الذنب حىت حتيط الذنوب قال العلماء:
بالقلب وتغشاه؛ فيموت. 

وصاحب القلب املريض باملعاصي أبعد الناس عن تدبر القرآن؛ 
َواتـَُّقوا ألنه حجب عن طريق العلم، أال وهو تقوى اهللا؛ قال تعاىل: 

. ]282[البقرة:  اللََّه َويـَُعلُِّمُكُم اللَّهُ 
وحيدثنا ابن اجلوزي عن بعض أسباب عدم تدبر القرآن، فيقول: 

ومن ذلك أن يكون التايل ُمصرًا على ذنب، أو متصًفا بكرب، أو «
مبتلي بوى مطاع؛ فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه؛ فهو 
كاجلرب على املرآة: مينع من جتلي احلق؛ فالقلب مثل املرآة، 

والشهوات مثل الصدأ، ومعاين القرآن مثل الصور اليت تراءى يف املرآة، 
. »والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل اجلالء للمرآة

 أن يبتعد عن معاصي أدوات وينبغي على وجه الخصوص:
ووسائل التدبر: القلب، والسمع، والبصر، واللسان؛ فاستخدام هذه 

األدوات يف احلرام يعرضها لعدم االنتفاع با يف احلق؛ قال تعاىل: 
 َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِفي َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعونَا ِإلَْيِه َوِفي َآَذانَِنا َوقْـٌر َوِمْن بـَْيِنَنا

؛ فاحلجاب على العني مينع من رؤيته، ]5[فصلت:  َوبـَْيِنَك ِحَجابٌ 
والوقر على اآلذان مينع من ااعه، واألكنة على القلوب ونع من 

فهمه. 
فكيف حيُسُن تالوة القرآن وتدبره وفهمه بعني لوثتها النظرات 

احملرمة؟! 
أو بأذٍن دنستها األصوات املنكرة ومزامري الشيطان؟! 
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أو بلسان جنسته الغيبة والنميمة، والكذب واالفرتاء، والسخرية 

واالستهزاء؟! 
إن القرآن كاملطر؛ فكما أن املطر ال يؤثر يف اجلماد والصخر، 
وال يتفاعل معه إال الرتبة املهيأة؛ فكذلك القرآن: ال ينفع إال إذا نزل 
على بيئة صاحلة؛ فتتفاعل معه، ويؤثر با، وهذه البيئة يف احلواس 

والقلوب السليمة الطاهرة اليت تقبل عليه. 
وسر هذا: أن اجلزاء من جنس العمل؛ فكما أمسك نور بصره 
عن احملرمات، أطلق اهللا نور بصريته وقلبه، فرأى به ما مل يره َمْن أطَلَق 

بصره، ومل يغضه عن حمارم اهللا تعاىل. 
واعلم أن سماع الغناء والموسيقا من أخطر المعاصي التي 

تمنع من تدبر القرآن:  
فما هناك معصيٌة تبعد عن تدبر القرآن وفهمه أخطر وال أعظم 
من ااع الغناء واملوسيقا وآالت الطرب واللهو، اليت تصد القلوب عن 

القرآن، وهو من أعظم مكايد الشيطان ومصايده. 
والغناء له أخطاٌر كثرية على القلب، وهو والقرآن ال جيتمعان يف 

القلب أبًدا؛ ملا بينهما من تضاّد؛ كما قال ابن القيم، رمحه اهللا: 
ُحبُّ الكتاب وحب ألحان 

 
 

 
في قلب عبد ليس يجتمعان  

قرآن الشيطان ال جيتمع هو وقرآن الرمحن يف قلب «وقال أيًضا:  
. »أبًدا
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فالقرآن: يأمر باملعروف والنزاهة، وينهى عن اتباع اهلوى وأسباب 
الغي والشهوات، بينما الغناُء يأُمُر بضد ذلك كله؛ يزين الباطل، 

ويهيج النفوس إىل الشهوات والغي، ويشري إىل كل قبيح. 
وال ريب أن كل غيور جينب أهله ااع الغناء كما جينبهم 

أسباب الريب. 
َيُة الز . قال الفضيل بن عياض:  الغناُء رُقـْ

 الغناء ينبت النفاق يف وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه:
القلب، كما ينبت املاء الزرع. 

فالغناء ينق  احلياء، ويهدم املروءة، ويؤدي إىل اخلفة والرعونة. 
فبينما ترى اإلنسان وعليه اُة الوقار والعقل، فإذا اع الغناء 
ومال إليه: نق  عقله، وقل حياؤه، وختلى عنه وقاره، فصفق ورق ، 
واهتز ومال؛ إنه لعمر اهللا يفعل مثل ما يفعله السُّْكُر؛ فهو صنُو 

اخلَْمر، ومها رضيعا لبان. 
- النظر في كتب المفسرين: 5

وألن التدبر ال ميكن إال بالفهم ملا يتلى؛ فطريقة فهم القرآن 
باالطالع على ما كتبه املفسرون من الصحابة والتابعني والعلماء من 

بعدهم ممن يشهد هلم باألمانة أو العلم. 
ومن هذه التفاسري: تفسري ابن كثري، وتفسري البغوي، وتفسري 

الطربي، وهي تعرف بالتفسري باملأثور. 
وخيطئ البعض فيفسر القرآن برأيه بال علم، وهذا خطر عظيم 



 
 20 أفـــال يتدبرون القـرآن

 
على صاحبه؛ إذ إنه يؤدي إىل مقت اهللا عز وجل، ومقت املؤمنني؛ 

الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي َآيَاِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم كما قال تعاىل: 
. ]35[غافر:  َكبُـَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن َآَمُنوا

ُر الذي –وسبب ذلك غالًبا   كما أخرب اهللا عز وجل: الِكبـْ
ِإنَّ الَِّذيَن حيبس عن طلب العلم والتعليم والسؤال؛ قال تعاىل: 

ٌر َما  ُيَجاِدُلوَن ِفي َآيَاِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم ِإْن ِفي ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ
من قال يف «؛ وقد قال بعض العلماء: ]56[غافر:  ُهْم بَِباِلِغيهِ 

. »القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ
- اختيار األوقات المناسبة للقراءة واألمكنة المالئمة: 6

أما األوقات فهي التي تتوفر فيها: 
- راحة القارئ. 1
- هدوء باله وفكره، وعدم انشغاله بأمر من األمور األخرى. 2
- السكون وعدم الضجيج. 3

فينبغي أن يكون خالًيا من املنكرات ومما وبالنسبة للمكان: 
يبعد املالئكة كالصور واألجراس، وأن يكون بعيًدا عن الضجيج 

والصخب. 
ولقد بني اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه أحسن األوقات لقراءة 

القرآن ومنها: 
أ- ما كان يف الصالة، وهذه هي أفضل األوقات لتدبر القرآن؛ 

[اإلسراء:  َوقـُْرَآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًداقال تعاىل: 
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78[ .
قال املفسرون: املراد بقرآن الفجر: صالة الصبح. 

والعبد إذا أقبل على صالته حبضور قلب وخشوع وتضرع، كان 
يف حصن من أذى الشيطان ووساوسه، وكان اهللا مقبالً عليه، فيتم له 

حال التدبر واخلشوع. 
ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا ب- الليل؛ قال اهللا تعاىل: 

. ]6[المزمل:  َوَأقْـَوُم ِقيًال 
 ِنَاِشَئَة اللَّْيل أي: ساعاته كلها، وكل ساعة منه ناشئة؛ ايت 

بذلك، أل�ا تنشأ، أي: تبدو. 
. »الليل كله ناشئة«قال ابن عباس، وابن الزبري: 

وقراءة الليل أفضل؛ ألن فيه َهْدأََة الناس، وسكون األصوات، 
وراحة اجلسد، والقلب فيه فارغ؛ فهي أشد وطًئا، أي: أشد مواطأة 

بني القلب واللسان، وأمجع للخاطر على التالوة.  
وباجلملة: عبادة الليل أشد نشاطًا، وأ  إخالًصا، وأكثر بركة، 

وأبلغ يف الثواب. 
وأفضل أوقات الليل: وقت السحر حيث ينزل ربنا إىل السماء 
الدنيا؛ فينادي عباده؛ فيكون العبد قريًبا من ربه، والقلب حمصًنا من 

أذى الشيطان ووساوسه. 
ج- بعد صالة الصبح إىل أن تطلع الشمس بعد أن يصلي 
العبد أعظم الصلوات، وهي الصالة املشهودة؛ وهذا الوقت وقت 
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مبارك رغب الرب عز وجل إىل الذكر فيه، وعظم شأنه يف أكثر من 
موضع من كتابه العزيز؛ وكذلك ما جاء يف السنة من الرتغيب يف 

اجللوس للذكر فيه حىت تطلع الشمس، مث الصالة بعدها، وأن لفاعلها 
أجر حجة وعمرة. 

وقراءة القرآن أفضل الذكر. 
- اختيار المقدار المناسب دون إرهاق مع القراءة على 7

مهل وترتيل: 
فاملطلوب التدبر والتفهم مهما كان املقدار الذي يقرأ قليًال؛ فال 
يكون اهلم: كم قرأت من آية؛ بل ليكن اهلم: كيف تعظ نفسك 

بالقرآن؟! وكيف تعقل اخلطاب؟! ومىت تعترب؟! 
 إين سريع القراءة؛ إين أقرأ القرآن يف قال أبو جمرة البن عباس:

ألن أقرأ البقرة يف ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إيل من «ثالث؟ قال: 
. »أن أقرأ كما تقول

وأكثر العلماء يستحبون الرتتيل يف القراءة؛ ليتدبر القارئ ويفهم 
معانيه. 

 رضي اهللا –: قالت حفصة وهذا هو هدي نبينا الكرمي 
 يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول كان رسول اهللا «عنها: 

. »من أطول منها
 أن رجالً – رضي اهللا عنه –ويف الصحيحني عن ابن مسعود 

هذا كهذ الشِّعر؛ إن «قال: إين أقرأ املفصل يف ركعة واحدة، فقال: 
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قوًما يقرؤون القرآن ال يتجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب 
 .»فرسخ فيه، نفع

 وقراءة جزء برتتيل أفضل من قراءة جزأين يف قدر وقال العلماء:
ذلك الزمان بال ترتيل. 

واستحباب الرتتيل ألجل التدبر ولإلجالل والتوقري، والقراءة 
َورَتِِّل السريعة ونع من فهم القرآن فضالً عن تدبره؛ قال عز وجل: 

، وقد قال اهللا عز وجل عن كتابه: ]4[المزمل:  اْلُقْرَآَن تـَْرتِيًال 
 ٍَوقـُْرَآنًا فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكث  :106[اإلسراء[ .

- ومن األسباب المعينة على التدبر: 8
َوقَاَل االستمرار يف القراءة؛ فال يهجر القرآن؛ قال تعاىل: 

. ]30[الفرقان:  الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًا
والهاجرون لكتاب اهللا أصناف وأنواع: 

فمنه: ترك تدبره وتفهمه. 
ومنه: هجرانه والعدول عنه إىل غريه من كالم البشر. 

ومنه: هجر ااعه واإلصغاء إليه. 
ومنه: هجر االستشفاء والتداوي به. 
ومنه: هجر حتكيمه والتحاكم إليه. 

فاإلكثار من تالوة القرآن تساعد على تدبره؛ ويف حديث ابن 
ال حسد إال في اثنتين ... وذكر «، قال: عمر، عن النيب 
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منهما: رجل آتاه اهللا القرآن؛ فهو يقوم به آناء الليل وآناء 

. »النهار
أال إن للقرآن صحبة؛ فصاحب القرآن يرى له شوق إىل تالوة 
كتاب ربه كل حني، وصحبة القرآن تصحب العبد حىت تقوده إىل 

اجلنة يف درجاتا العالية. 
فاحلذر احلذر من هجر القرآن، واإلعراض عنه، وإمهاله 

واستبداله بالذي هو أد  من القص  والكتب والالت؛ فإن عقوبة 
َوَمْن َأْعَرَض ذلك شديدة يف الدنيا، واآلخرة أشد وأبقى؛ قال تعاىل: 

[طه:  َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى
124[  .

َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَانًا وقال سبحانه: 
فـَُهَو َلُه َقرِيٌن * َوِإنـَُّهْم لََيُصدُّونـَُهْم َعِن السَِّبيِل َوَيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم 

. ]37، 36[الزخرف:  ُمْهَتُدونَ 
فأخرب سبحانه أن من ابتاله بقرينه من الشياطني ليضله إمنا كان 

بسبب إعراضه وعشوه عن الذكر الذي أنزله على رسوله. 
فكان عقوبة هذا اإلعراض: أن قيض له شيطانًا يقارنه ويصده 

عن سبيل ربه، وهو حيسب أنه مهتد. 
 

نسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن جيعل القرآن العظيم 
ربيع قلوبنا، وجالء أحزاننا ومهومنا، وأن يفتح علينا الفهم فيه، والعمل 
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به؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه. 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا وسيدنا 
وإمامنا حممد سيد األولني واآلخرين، وعلى آله وصحابته الطيبني 

الطاهرين، وعلى من تبعه بإحسان إىل يوم الدين. 
 
 
 
 
 

* * * * 

 
 

 
 


