
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  أفال يتدبرون القرآن

  خالد بن عثمان السبت/فضيلة الشيخ

  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                  

  : أما بعد،أجمعين
 -عـز وجـل  -اهللا  ف ]٨٢:النساء   [}لَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثيراً    َأفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر ال        {

 وهـو هجـر     ، وقع لهم لون من ألوان هجـره        الذين -عز وجل -رضين عن كتاب اهللا      على هؤالء المع   ينعى
 ال يرضى بحال من األحوال أن ينـزل         -عز وجل -التدبر، ومعلوم أن من ترك تدبر القرآن فقد هجره، واهللا           

 بحال من األحـوال     -واهللا-اباً عظيماً كهذا الكتاب الذي هو أعظم الكتب ثم بعد ذلك نهجره، وهذا ال يليق                كت
أن يصدر ممن آمن بهذا القرآن، وآمن بمنزل هذا القرآن، وعرف هذه المعاني التي احتوى عليها هذا القرآن،                  

أن معانيه الطيبة وما فيه مـن الكنـوز          أخبرنا أن هذا الكتاب أنه كتاب عزيز، ومن عزته           -عز وجل -واهللا  
قول شيخ اإلسالم أحمد    والمعارف ال تنفتح وال تدخل في القلوب المعرضة عنه، فهذا من عزة القرآن، ولهذا ي              

ال تدخل بيتاً فيه كلب وال      إن المالئكة   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - قول النبي     معلقاً على  -رحمه اهللا -بن تيمية   
فـإذا  ،  "ئكة ال تدخلها بالمعاني الطيبة    كذلك إذا كانت القلوب تحمل أخالق الكالب فإن المال        ف: "يقول )١())صورة

  .مشغولة باللهو واللغو والعبث فأنى لها أن تفقه معاني القرآن كانت القلوب
  فأين نحن من هؤالء؟

: -ك وتعـالى بـار ت-ينما سمع قارئاً يقـرأ قـول اهللا   أين نحن من ذلك األعرابي الذي يعيش في الصحراء ح      
}     شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعو را تُْؤمِبم عدسجدت : على أي شيء سجدت؟ قال    : سجد، فقيل له  ف ]٩٤:الحجر   [}فَاص

ِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُ الرحمِن خَروا سجداً       {: هذا القرآن أنهم   أخبر عن المؤمنين ب    -عز وجل -لفصاحته، واهللا   
  .]٥٨:مريم [ }وبِكياً

م، ولهذا يقول ابن جرير الطبـري       وهذا ال يمكن أن يحصل ألقوام إال بعد أن يعرفوا معاني هذا الكتاب العظي             
 ثم انظر إلى    " يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته؟     عجبت لمن يقرأ القرآن وهو ال     : " كبير المفسرين  -رحمه اهللا -

يتاً أو بيتـين   سمعها تردد ب-رحمه اهللا-لغة وهو األصمعي    ة أهل ال  تلك الجارية التي سمعها إمام كبير من أئم       
تعنـي  -واحدة بشارتين، وأمرين، ونهيـين      أفصح مني من جمع في آية       : فقالت!  ما أفصحك  قاتلِك اهللا : فقال

 فهذان أمـران  ]٧:القصص  [}موَأوحينَا ِإلَى ُأم موسى َأن َأرِضِعيِه فَِإذَا ِخفِْت علَيِه فََألِْقيِه ِفي الْي      {: -قوله تعالى 
 وهذا أيضاً   }وجاِعلُوه ِمن الْمرسِلين  { هذا خبر وبشارة     }ِإنَّا رادوه ِإلَيكِ  {  فهذان نهيان  }وال تَخَاِفي وال تَحزِني   {

خبر وبشارة، فانظر إلى هذه الجارية الصغيرة التي ردت على من أعجب بشعرها وبفصاحتها بهذا الرد الذي                 
  .يدل على لطافة في الفهم، ودقة في االستنباط

  الصالة وفي غيرها؟هذه فأين نحن من هؤالء؟ أين نحن من تدبر هذه اآليات التي نسمعها في 
                                                

  ).١٩٦٣( الجامع برقم  وهو في صحيح)٣٦٥٠ برقم ٢/١٢٠٣( الصور في البيت : أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس باب-1



  

  :لو تدبرنا القرآن
عوا ِبِه ولَـو  وِإذَا جاءهم َأمر ِمن الَْأمِن َأِو الْخَوِف َأذَا{: فيهايقول  -عز وجل-مباشرة اهللا هذه اآلية التي بعد  

                   تُـهمحرو كُملَـيُل اللَّـِه عال فَضلَوو مِمنْه تَنِْبطُونَهسي الَِّذين هِلملَع مِر ِمنْهِإلَى ُأوِلي الَْأموِل وسِإلَى الر وهدر
ه التربية القرآنية للمؤمنين، فلو تدبرنا هـذا         فانظر إلى هذا التوجيه وهذ     ]٨٣:النساء   [}لَاتَّبعتُم الشَّيطَان ِإلَّا قَِليالً   

القرآن لصلحت أحوالنا في السلم والحرب، لو تدبرنا القرآن لما صدقنا الـشائعات واألخبـار الكاذبـة التـي                   
يكـون ذلـك    لخذالن والذل والهزيمة النفـسية، ل     يروجها إعالم العدو ليكسر بها نفوس المؤمنين، وليصيبهم با        

 ونرددها في المجالس وكأنها أخبار قد تنزلت مـن  نحن نتلقف هذه األخبارية، ومع هذا توطئة للهزيمة العسكر 
  .فوق سبع سماوات

وِإذَا كُنْتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالةَ فَلْـتَقُم طَاِئفَـةٌ   {: -تبارك وتعالى-لذي بعده في قوله ثم انظر إلى التوجيه ا 
  ْأخُذُوا َأسلْيو كعم مِمنْه ـكعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَملْتَْأِت طَاِئفَةٌ ُأخْرو اِئكُمرو كُونُوا ِمنوا فَلْيدجفَِإذَا س متَهِلح{ 

القرآن كيف يربي المؤمنين على أمرين كبيرين همـا سـببا االنتـصار فـي أرض       هذا    انظر ]١٠٢:النـساء   [
  :المعركة

 .-عز وجل-الصلة باهللا  -١

 اعة حتى في حال المسايفة في حال مواجهة العدو، وإعداد القوة الممكنة لقهر هذا العدو ودحـره    وصالة الجم  -٢
}         متَهِلحَأسو مهْأخُذُوا ِحذْرلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَملْتَْأِت طَاِئفَةٌ ُأخْرنحن : ل قائل وفال يق  ]١٠٢:النساء  [ }و

تـصلُّون بهـذه     ، لحمل السالح، ال   - فيه هونحن في هذا المقام الذي نناجي     -نحن أوليائه، ال نحتاج     جند اهللا،   
، ومعكـم  - صلى اهللا عليه وسلم - ومعكم أعظم شخصية وجدت في التاريخ وهي شخصية رسول اهللا   الهيئة

جـل أن ال    كيفية مـن أ    وبهذه ال  ، ومع ذلك أنتم بحاجة إلى هذه الصالة       -تبارك وتعالى -ب الخلق إلى اهللا     أح
كيف ينتصر المسلم الذي يدعي اإلسالم وهو يقابل عـدوه          يغير عليكم هذا العدو، أين نحن من هذا التوجيه؟          

؟ ال يمكن أن ينتصر إال      ؟ أين هؤالء من االنتصار     وفيه يده األخرى قطعة سالح     ؟وفي يده قارورة من الخمر    
 .من أخذ بهذه التوجيهات الربانية

في  ]سورة النـساء ) ١٠٤([ }ِفي ابِتغَاء الْقَوِم{ ال تضعفوا  ]١٠٤:النساء  [}وال تَِهنُوا{: قال اهللا بعدها  ثم انظر ماذا    
وال تَِهنُوا ِفي ابِتغَاِء الْقَوِم ِإن تَكُونُوا تَْألَمون فَِإنَّهم يـْألَمون كَمـا             {طلبهم وتتبعهم، وقتلهم وإزهاق أرواحهم      

ونإن كنتم تقاسون الحر فهم يقاسون الحر، وإن كنتم تقاسون البرد فهم يقاسون البرد، وإن                ]١٠٤:نساء  ال[ }تَْألَم
كنتم تقاسون الجوع فهم يقاسون الجوع، وإن كنتم تقاسون طول الشقة فهم يقاسون طـول الـشقة، وإن كنـتم          

وتَرجـون  { عنهم شيء واحد     تقاسون آالم الجراح واألسر فهم يقاسون آالم الجراح واألسر، ومع ذلك يميزكم           
  ونجرا ال ياللَِّه م قتالنا في الجنة وقتالهم في النار، فإذا كان األمر بهذه المثابـة   لسنا سواء ]١٠٤:النساء [}ِمن 

عليه قهر من هـذا العـدو        أو وقع    ؟فلماذا يتردد المؤمن؟ ولماذا يتوقف؟ ولماذا يحزن إذا وقع في أسر العدو           
 يقول في تعزية لطيفة شفافة رقيقة يحتاج اإلنـسان أن           -عز وجل -  ينكسر؟ واهللا يحزن؟ ولماذا   ذا  لماالكافر؟ ف 

وال تَِهنُوا وال تَحزنُوا وَأنْتُم الَْأعلَون ِإن كُنْتُم        {: في سورة آل عمران    -عز وجل -يقول اهللا   يقف عندها طويالً    
ْؤِمِنينم *    فَقَد حقَر كُمسسمي ِإن                الَّـِذين اللَّـه لَمعِلـيالنَّاِس و نيا باِولُهنُد امالَْأي ِتلْكو ِمثْلُه حقَر مالْقَو سم 



  

ويتَِّخـذَ ِمـنْكُم   { ثبتوا على مواقفهم وعلى إيمانهم الـصحيح آمنوا  ليعلم الذين ]١٤٠، ١٣٩:آل عمـران    [ }آمنُوا
اءد{هؤالء القتلى    }شُهاللَّهو   الظَّاِلِمين ِحبال ي  *       قَ الْكَـاِفِرينحمينُوا وآم الَِّذين اللَّه صحمِليآل عمـران    [}و

:١٤١[،}             و اءرالضو اءْأسالْب متْهسم ِلكُمقَب ا ِمنخَلَو ثَُل الَِّذينم ْأِتكُما يلَمنَّةَ وخُلُوا الْجتَد َأن تُمِسبح لِْزلُـوا  َأمز
اللَِّه قَِريب رنَص اللَِّه َأال ِإن رتَى نَصم هعنُوا مآم الَِّذينوُل وسقُوَل الرتَّى ي٢١٤:البقرة  [}ح[.  

من هذه التوجيهات؟ واهللا لو أخذنا بها لما استطاعت أكبر قوة على وجه األرض أن تقف في وجـوه            أين نحن 
 وتمسكوا بها حقاً لدوخوا العالم من شرقه إلـى غربـه، ولمـا              ،قليلة من هذه األمة   المسلمين، لو أخذ بها ثلة      

استطاع أحد أن يقف في وجوههم، ولكنها لألسف أمة مبعثرة لعب بها شـياطين اإلنـس وشـياطين الجـن،                
وأضلوها عن كتابها فمزقت وصارت مثالً يضرب به في الضعف واالستخذاء والمذلة، صارت هـذه األمـة                 

تي تقع عليها المذابح في كل مكان، وصارت هذه األمة هي أحط األمم، وإذا تأملت من المحـيط إلـى                    هي ال 
المحيط رأيت أن ما وراء ذلك غرباً وما وراءه شرقاً هي الدول الصناعية، هي الدول التي يـسمونها الـدول                    

نظرت إلى ما بـين ذلـك ال    ومصائر العالم، وإذا ،الكبرى الغنية، وهي الدول التي تتحكم في مصير الشعوب    
 إنه قد فارق هذه المجموعة فصار يضاهي تلك الدول في التقدم والـصناعة  :تجد مثاالً واحداً تستطيع أن تقول   

 حسب له ألف حساب حينما يريـدون أن يبرمـوا   واالبتكار، واألخذ بأسباب القوة، ومناطحة القوى العظمى، في
 ، بالد العالم الثالـث : المحيط، البالد اإلسالمية هي البالد التي يقال لها     من المحيط إلى   ،أمراً، أو يقرروا قراراً   

وما وراء ذلك غرباً وشرقاً كله خارج عن هذا الحكم، فلماذا وقد كان المسلمون يقودون العالم بأجمعه؟ ألننـا                  
اإلطالة علـيكم،   ني أترك ذلك مخافة      ولك ، مما قرأه اإلمام    وأشياء أعرضنا عن هذا القرآن، وفي النفس أشياء      

اكم ممن يـستمع القـول      بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإي    وأن ينفعنا    ، أن يرعانا وإياكم   -عز وجل -وأسأل اهللا   
  .فيتبع أحسنه

 .ى نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى اهللا وسلم عل


