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 2املرأة والقرآن 
 القرآن تدبر دون حتول صوارف

 أنه رغم الذنب فإن الذنب جمرد من تعاىل هللا عند أعظم الذنب على اإلصرار:  عليها واإلصرار الذنوب -1
 التايل يكون أن ذلك ومن: القاصدين منهاج يف قدامة ابن قال ، املعصية على إصرار عليه اإلصرار أن إال معصية

 كاجلرب  فهو وصداه، القلب ظلمة سبب ذلك فإن مطاع، هبوى مبتلى أو بكرب، متصفا   أو ذنب، على مصرا  
 ترتاءى اليت الصور مثل القرآن ومعاين الصدأ، مثل والشهوات املرآة، مثل فالقلب احلق، جتلي من مينع املرآة، على

 هـ.ا.  للمرآة اجلالء مثل الشهوات إبماطة للقلب والرايضة املرآة، يف
 َواتَـُّقوا  ): يقول تعاىل وهللا الفهم، انغالق على املعاقبة من وهذا القراءة، كثرة  مع حىت الفهم لقلة سبب والذنوب

 . (اللُّ  َويـَُعلُِّمُكمُ  اللَّ 
 فمثلها ، القلوب أمراض من وغريها ، والنميمة والغيبة والشحناء والبغضاء كاحلسد:   القلوب أمراض كثرة -2

 :منها ،ألمور التدبر إىل االنقياد من القلب مينع
 .التدبر عن ابتعد وكلما القرآن عن شغال   ازداد كلما  القلب مرض وكلما ميرضه، مبا انشغل القلب أن*  

  .وتدبر أمراض القلب يف جيتمع ال أنه* 
 جيتمعان ليس عبد قلب يف           الغنا أحلان حبو  الكتاب حب

 وال التدبر، يضعف مما ابلتفكري القلب إهلاء أو الدنيا مبتاع ابلتفكري واالنشغال: الذهن وشرود االنشغال -3
 واالنصراف الدنيا شواغل من التفرغ ينبغي القراءة وقت ويف واحد، وقت يف القرآن تدبر مع ابلدنيا اهتمام جيتمع
 . التدبر لتحقيق عنها
 به يتحقق القراءة جمرد أن ومع تدبر، دون القراءة سرعة ذلك على ويرتتب: القراءة كثرة  اهلم يكون أن -4

 : أمرين القارئ يفقد القراءة بسرعة التدبر غياب أن إال األجر،
 األجر مضاعفة: أوهلما

 وتذكرا   واعتبارا   عنده ما ورجاء وعيده من واخلوف هللا بوعد والفرح الصدر انشراح من قرأه مبا االنتفاع: اثنيهما
 .التدبر قراءة حتققه مما وتبصرة ،



لمة اآلداب الشرعية للمرأة املس 3   
 خمتصر يف قدامة ابن قال: والفهم التدبر على تطغى بصورة وغريها التالوة وحسن القراءة بتحقيق االهتمام -5

 من أخرجه وال احلرف تالوة حقق ما أنه إليه خييل أن مثل الفهم موانع عن التايل وليتخل": القاصدين منهاج
 هـ.ا. "املعىن فهم عن مهته فيصرف خرجه

 أن ينبغي ولكن القرآن لقراءة مطلب التالوة وحتسني ابملخارج واالهتمام القراءة جتويد فإن مطلوب والتوسط
 التالوة حسن حتقيق من التدبر فتحقيق ، والفهم التدبر على فيطغى اجلهد يستهلك ال حبيث ابعتدال يكون

 .بينهما اجلمع يف مطلب
 أو مرض أو مصيبة حصول عند أو فقط رمضان يف القرآن يقرأ كمن:  خاصة أحوال يف ابلقرآن االهتمام -6
 منشغال   ذهنه لكون مبطلبه منشغل قلبه ألن يتدبر ال أنه كهذا  حاله يكون من وغالب الدنيا، أمور من أمر طلب

 .بدعة أنه الشك وهذا العزاء، عند القرآن يقرؤون من ومثله التدبر، بغري ابلتفكري
 جملرد القراءة وتكون التدبر، موانع من وهو تعاىل هللا مراد فهم عدم يعين واجلهل: القرآن بتفسري اجلهل -7

رٍ  أَبُو قَامَ : قَالَ  َحازٍِّم، َأبِّ  ب نِّ  قـَي سِّ  َعن   ثبت وقد القراءة،  إِّنَُّكم   النَّاسُ  أَيُـَّها ايَ : "قَالَ  ُثَّ  َعَلي هِّ، َوأَث ىَن  اللََّ  َفَحمِّدَ  َبك 
يَةَ  َهذِّهِّ  تـَق َرُءونَ  َتَديـ ُتم   إَِّذا َضلَّ  َمن   َيُضرُُّكم   اَل  أَنـ ُفَسُكم   َعَلي ُكم   آَمُنوا الَّذِّينَ  أَيُـَّها ايَ : }اْل   َوإِّّنَّ  ،[ 105: املائدة{ ]اه 

ُونَُه، اَل  ال ُمن َكرَ  رََأُوا إَِّذا النَّاسَ  إِّنَّ ": يـَُقولُ  َوَسلََّم، َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى اللَِّّ  َرُسولَ  َسِّع َنا . "بِّعَِّقابِّهِّ  اللَُّ  يـَُعمَُّهمُ  َأن   َأو َشكَ  يـَُغريِّّ
 صحيح وهو السنن أهل رواه

 ََيتِّيَـنَُّكم فَإِّمَّا﴿ هو مثرة تالوته، وحتقيق السعادة مرتبط بتالوة القرآن والعمل به، قال تعاىل:  :العمل ابلقرآن
َقى َوالَ  َيضِّلُّ  َفالَ  ُهَدايَ  اتَـَّبعَ  َفَمنِّ  ُهد ى مِّينِّّ  رِّي َعن أَع َرضَ  َوَمن  *  َيش   ال قَِّياَمةِّ  يـَو مَ  َوََن ُشرُهُ  َضنك ا َمعِّيَشة   لَهُ  فَإِّنَّ  ذِّك 

ري ا ُكن تُ   َوَقد   أَع َمي َحَشر َتينِّ  لَِّ  َربِّّ  قَالَ *  أَع َمى يتَـَها َآاَيتـَُنا أَتـَت كَ  َكَذلِّكَ   قَالَ *  َبصِّ  .﴾ تـُن َسى ال يَـو مَ  وََكَذلِّكَ  فـََنسِّ
وقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من هجران العمل ابلقرآن، وبني سوء منقلب ذلك يف اْلخرة، وقد ثبت 

َُساَمةَ  قِّيلَ  قَالَ  َوائٍِّل، َأبِّ  َعن   َتُه، ُفاَلّن   أَتـَي تَ  َلو   ألِّ  يفِّ  ُأَكلُِّمهُ  إِّيّنِّ  أَس ُِّعُكم ، إِّالَّ  أَُكلُِّمهُ  الَ  َأيّنِّ  َلرُتَو نَ  إِّنَُّكم  : قَالَ  َفَكلَّم 
رِّ  ، َخري ُ  إِّنَّهُ  أَمِّري ا َعَليَّ  َكانَ   َأن   لَِّرُجلٍ  أَُقولُ  َوالَ  فـََتَحُه، َمن   أَوَّلَ  َأُكونُ  الَ  اَباب   أَفـ َتحَ  َأن   ُدونَ  السِّّ ءٍ  بـَع دَ  النَّاسِّ  َشي 

لرَُّجلِّ  جُيَاءُ : "يـَُقولُ  َسِّع ُتهُ : قَالَ : يـَُقولُ  َسِّع َتهُ  َوَما: قَاُلوا َوَسلََّم، َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى اللَِّّ  َرُسولِّ  مِّن   َسِّع ُتهُ   القَِّياَمةِّ  يـَو مَ  ابِّ
َتابُهُ  فـَتَـن َدلِّقُ  النَّارِّ، يفِّ  فـَيـُل َقى َتمِّعُ  بَِّرَحاُه، احلَِّمارُ  َيُدورُ  َكَما  فـََيُدورُ  النَّارِّ، يفِّ  أَقـ  لُ  فـََيج   ي  أَ : فـَيَـُقوُلونَ  َعَلي هِّ  النَّارِّ  أَه 

ل َمع ُروفِّ  ََت ُمُرّنَ  ُكن تَ   أَلَي سَ  َشأ ُنَك؟ َما ُفاَلنُ  َهاّنَ  ابِّ ُن َكرِّ؟ َعنِّ  َوتـَنـ 
ل َمع ُروفِّ  آُمرُُكم   ُكن تُ :  قَالَ  امل َاُكم   آتِّيهِّ، َوالَ  ابِّ  َوَأْن 

ُن َكرِّ  َعنِّ 
 متفق عليه. "َوآتِّيهِّ  امل
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:  قَالَ  َعن ُه، اللَُّ  َرضِّيَ  ُجن ُدبٍ  ب نُ  ََسَُرةُ والتمسك به فيه جناة يف الدنيا واْلخرة، وقد ثبت يف صحيح البخاري 

ثِّرُ  ممَِّّا َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى اللَِّّ  َرُسولُ  َكانَ  َص َحابِّهِّ  يـَُقولَ  َأن   ُيك  ن ُكم   َأَحد   رََأى َهل  ": ألِّ  فـَيَـُقصُّ : قَالَ  "ُرؤ ايَ  مِّن   مِّ
، َأن   اللَُّ  َشاءَ  َمن   َعَلي هِّ  َلةَ  َأََتينِّ  إِّنَّهُ ": َغَداةٍ  َذاتَ  قَالَ  َوإِّنَّهُ  يـَُقصَّ ، اللَّيـ  َُما آتَِّيانِّ ، َوإِّْنَّ َُما ابـ تَـَعثَاينِّ ، يلِّ  قَاالَ  َوإِّْنَّ  ان طَلِّق 
َنا َوإِّّنَّ  َمَعُهَما، ان طََلق تُ  َوإِّيّنِّ  ٍع، َرُجلٍ  َعَلى أَتـَيـ  رٍَة، َعَلي هِّ  قَائِّم   آَخرُ  َوإَِّذا ُمض َطجِّ رَةِّ  يـَه وِّي ُهوَ  َوإَِّذا بَِّصخ  لصَّخ  هِّ  ابِّ  لِّرَأ سِّ

َدهُ  رَأ َسُه، فـَيَـثـ َلغُ  َبعُ  ُهَنا، َها احَلَجرُ  فـَيـََتَده  عُ  َفالَ  فـََيأ ُخُذُه، احَلَجرَ  فـَيَـتـ   يـَُعودُ  ُثَّ  َكاَن،  َكَما  رَأ ُسهُ  َيصِّحَّ  َحىتَّ  إِّلَي هِّ  يـَر جِّ
َعلُ  َعَلي هِّ  َرَّةَ  فـََعلَ  َما مِّث لَ  بِّهِّ  فـَيَـف 

؟ َما اللَِّّ  ُسب َحانَ : هَلَُما قـُل تُ : "قَالَ  "اأُلوىَل  امل  "ان طَلِّق   ان طَلِّقِّ : يلِّ  َقاالَ : "َقالَ " َهَذانِّ
َلةِّ  ُمن ذُ  رَأَي تُ  َقد   فَإِّيّنِّ : هَلَُما قـُل تُ : "قَالَ ...... وفيه :   إِّّنَّ  أََما: يلِّ  قَاالَ : "قَالَ   "َرأَي ُت؟ الَّذِّي َهَذا َفَما َعَجب ا، اللَّيـ 

َُك، ربِّ حَلَجرِّ، رَأ ُسهُ  يـُثـ َلغُ  َعَلي هِّ  أَتـَي تَ  الَّذِّي اأَلوَّلُ  الرَُّجلُ  أَمَّا َسُنخ   الصَّالَةِّ  َعنِّ  َويـََنامُ  َفرَي ُفُضهُ  الُقر آنَ  ََي ُخذُ  الرَُّجلُ  فَإِّنَّهُ  ابِّ
ُتوبَةِّ  َك 

 " ........ .امل
ويف صحيح مسلم عن جابر رضي هللا عنه يف حجة النيب صلى هللا عليه وسلم: أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

لُّوا َلن   َما فِّيُكم   تـَرَك تُ  َوَقد  قال: " ُتم   إِّنِّ  بـَع َدهُ  َتضِّ  ".هللاِّ  كَِّتابُ   بِّهِّ، اع َتَصم 
َعرِّيِّّ  َمالِّكٍ  َأبِّ  َعن  والقرآن حجة لك أو عليك،  َش   َشط رُ  الطُُّهورُ ": َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى هللاِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  األ 

ميَانِّ  دُ  اإل ِّ َم  دُ  هللاِّ  َوُسب َحانَ  ال مِّيزَاَن، ََت َلُ  للَِِّّّ  َواحل  َم  َ  َما - ََت َلُ  َأو   - ََت ََلَنِّ  للَِِّّّ  َواحل  َر   السََّماَواتِّ  َبني  ،َواأل   َوالصَّاَلةُ  ضِّ
، َياء ، َوالصَّرب ُ  بـُر َهان   َوالصََّدَقةُ  نُور   َأو   َفُمع تُِّقَها نـَف َسهُ  فـََبايِّع   يـَغ ُدو النَّاسِّ  ُكلُّ   َعَلي َك، َأو   َلكَ  ُحجَّة   َوال ُقر آنُ  ضِّ

 ". رواه مسلم.ُموبُِّقَها
ٍم، َأابَ  َسِّعَ  أَنَّهُ  زَي ٍد، َعن   يف اْلخرة يشفع القرآن ألهله، وقد ثبت  :شفاعته  أَُماَمةَ  أَبُو َحدََّثينِّ : يـَُقولُ  َسالَّ

، َص َحابِّهِّ، َشفِّيع ا ال قَِّياَمةِّ  يـَو مَ  ََي تِّ  فَإِّنَّهُ  ال ُقر آنَ  اقـ َرُءوا": يـَُقولُ  َوَسلََّم، َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى هللاِّ  َرُسولَ  َسِّع تُ : َقالَ  ال َباهِّلِّيُّ  ألِّ
رَاَوي نِّ  اقـ َرُءوا رَاَن، آلِّ  َوُسورَةَ  ال بَـَقرََة، الزَّه  َُما عِّم  َُما  ال قَِّياَمةِّ  يـَو مَ  ََت تَِّيانِّ  فَإِّْنَّ ، َكَأْنَّ َُما  َأو   َغَماَمَتانِّ ، َكَأْنَّ َُما  َأو   َغَيايـََتانِّ  َكَأْنَّ
، َطري ٍ  مِّن   فِّر قَانِّ  َحاهبَِِّّما، َعن   حُتَاجَّانِّ  َصَوافَّ َذَها فَإِّنَّ  ال بَـَقرَةِّ، ُسورَةَ  اقـ َرُءوا َأص  رَة ، َوتـَر َكَها بـَرََكة ، َأخ   َواَل  َحس 

َتطِّيُعَها  رواه مسلم. .السََّحرَُة،: ال َبطََلةَ  َأنَّ  بـََلَغينِّ : ُمَعاوِّيَةُ  قَالَ . "ال َبطََلةُ  َتس 
ٍرو ب نِّ  هللاِّ  َعب دِّ  َعن   َيامُ : "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى هللاِّ  َرُسولَ  َأنَّ : َعم  َفَعانِّ  َوال ُقر آنُ  الصِّّ  ال قَِّياَمةِّ، يـَو مَ  لِّل َعب دِّ  َيش 

َيامُ  يـَُقولُ  ، َأي  : الصِّّ لنـََّهارِّ، َوالشََّهوَاتِّ  الطََّعامَ  َمنَـع ُتهُ  َربِّّ ، النـَّو مَ  َمنـَع تُهُ : ال ُقر آنُ  َويـَُقولُ  فِّيهِّ، َفَشفِّع ينِّ  ابِّ للَّي لِّ  َفَشفِّع ينِّ  ابِّ
 رواه أمحد. "فـَُيَشفََّعانِّ : "قَالَ  ،"فِّيهِّ 
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ِّّ  َعنِّ  ُهرَيـ رََة، َأبِّ  َعن  وقد روى الرتمذي   َربِّّ  ايَ : فـَيَـُقولُ  القَِّياَمةِّ  يـَو مَ  الُقر آنُ  جيِّيءُ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  اللَُّ  َصلَّى النَّيبِّ

 َعن ُه، َفرَي َضى َعن ُه، ار ضَ  َربِّّ  ايَ : يـَُقولُ  ُثَّ  الَكرَاَمةِّ، ُحلَّةَ  فـَيـُل َبسُ  زِّد ُه، َربِّّ  ايَ : يـَُقولُ  ُثَّ  الَكرَاَمةِّ، ََتجَ  فـَيـُل َبسُ  َحلِّهِّ،
 ".َحَسَنة   آيَةٍ  بُِّكلِّّ  َويـُزَادُ  َوار َق، اقـ رَأ  : لَهُ  فـَيـَُقالُ 

 واملداومة على مالزمة ذلك، من خالل التفصيل التايل: :تالوته وحفظه
يومي قل أو كثر، ال يرتك حىت يف األوقات العصيبة، وتعاهد النفس بذلك، وعدم السماح  أوال : التزام حزب

 للظروف أن حتول دون ذلك، وهتيئة الوسائل اللتزام احلزب اليومي.
وللتحزيب اليومي منهج مهم يف العيش مع القرآن، فإن النفس إذا ل تقرأ القرآن بصفة يومية تتعب ويصيبها 

 يومها.القلق وتفقد بركة 
 وأما إذا التزمت ابلقرآن فإن الربكة تالزمها وينشرح صدرها، ويطيب يومها.

وميكن أن جتعل املرأة حزهبا اليومي ابتداء  قليال  وليس كثريا ، وتوزعه يف يومها حسب ظروفها، فمن النساء من 
 ال تتفرغ إال وقتا  واحدا  فيكون املناسب أن يكون حزهبا يف ذلك الوقت.

ن يكون وقتها أكثر انفتاحا  فتوزع حزهبا عليه، مع االهتمام أن يكون وقت القراءة وقت صفاء ذهين ومنهن م
 لكي تتدبر القرآن.

واملقرتح أن ختتم القرآن كل شهر مرة واحدة، فإن كان لديها نصف ساعة يوميا  فإْنا تقرأ جزءا  كامال  فيه، وإن  
 منه. كان وقتها متعدد فتوزع اجلزء عليه حىت تنتهي

علما  أن قراءة اجلزء ال تتجاوز يف الغالب عشرين دقيقة ملن كانت حتسن التالوة، وأما اليت ال حتسن التالوة 
 فتحتاج إىل وقت أطول.

ومن ال حتسن التالوة فينبغي هلا أن هتتم بتحسن التالوة من خالل االنضمام إىل حلقات حتسني التالوة أو 
 تمد على الربامج اليت تكرر التالوة.تتعاون مع إحدى املقتدرات أو تع

فاملهم يف ذلك أن هتتم أبمر حتسني تالوهتا، ولتستحضر أجر التعلم وحتسني التالوة، وقد ثبت يف صحيح 
ِّّ  َعنِّ  َعن ُه، اللَُّ  َرضِّيَ  ُعث َمانَ  َعن  البخاري   ".َوَعلََّمهُ  الُقر آنَ  تـََعلَّمَ  َمن   َخري ُُكم  ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى النَّيبِّ

 فإذا كنت معلمة تالوة أو حتفيظ أو طالبة تتعلمني القرآن فأنت من خري هذه األمة، وكفى هبذا شرفا  وفخرا .
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ِّّ  َعنِّ  َعائَِّشَة، َعن  واألجر يصاحب املتعلمة حىت تتقن التالوة، وقد ثبت   َمَثلُ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى النَّيبِّ

َفَرةِّ  َمعَ  لَهُ  َحافِّظ   َوُهوَ  الُقر آَن، يـَق رَأُ  ذِّيالَّ   فـََلهُ  َشدِّيد   َعَلي هِّ  َوُهوَ  يـَتـََعاَهُدُه، َوُهوَ  يـَق رَأُ، الَّذِّي َوَمَثلُ  الرَبَرَةِّ، الكِّرَامِّ  السَّ
رَانِّ   " متفق عليه.َأج 

القدرات والظروف، فكبرية السن اثنيا : االهتمام ابحلفظ ولو كان يسريا ، وفق خطة منهجية تتناسب مع 
 ختتلف عن الفتاة الصغرية، واملتزوجة ختتلف عن غري املتزوجة، فاملهم أن يكون احلفظ متناسب مع واقع احلافظة.
واحلفظ سهل ميسر، لكن املراجعة حتتاج إىل صرب ومتابعة واستمرار، والقرآن يتفلت أكثر من غريه، فيحتاج 

ِّّ  َعنِّ  ى،ُموسَ  َأبِّ  َعن  إىل تعاهد،  ي فـََوالَّذِّي الُقر آَن، تـََعاَهُدوا": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى النَّيبِّ  َأَشدُّ  هَلُوَ  بَِّيدِّهِّ  نـَف سِّ
ي ا بِّلِّ  مِّنَ  تـََفصِّّ  " متفق عليه.ُعُقلَِّها يفِّ  اإلِّ

كفيل بتثبيته يف الصدر، والعربة بضبط احلفظ ال بكثرته، ومن استعجلت الكثرة فقدته كله، والتأين مع الضبط  
 واحلفظ ينبغي أن يكون ضمن حلقة حتفيظ أو بضبطه وعرضه على إحدى املختصات.

 واحلفظ والضبط يتم من خالل التايل:
االنضمام إىل حلقة حتفيظ أو احلفظ واملراجعة على إحدى املختصات يف ذلك، وإذا كان يف األسرة  -1

 فيظ واإلتقان.إحدى احلافظات فإْنا تتوىل مسؤولية التح
التدرج يف مقدار احلفظ، فالبداية ينبغي أن تكون يسرية حبيث ال تتجاوز نصف صفحة يف البداية، أو  -2

 صفحة على األكثر، حىت ال تكثر على نفسها.
 أمهية املراجعة اليومية ملا حفظته، وأال تتجاوز حزاب  حىت تقرأه بدون أخطاء، وال تتهاون يف ذلك. -3
 الختبار احملفوظ سواء من خالل سرد كامل للمحفوظ أو من خالل مقاطع اختبارية. وضع أوقات -4
 الضبط وتكرار احملفوظ يزيد احلفظ ثباَت ، ومما يزيده ثباَت  قراءته يف الصالة سواء الفرائض أو النوافل. -5
أْنا على خري  لتعلم من دخلت يف مسار التحفيظ أْنا ترتبط أبعظم كتاب فلتستحضر اإلخالص، ولتعلم -6

 عظيم، ولتشكر هللا تعاىل على أن أنعم عليها وجعلها من أهل القرآن.
حفظ القرآن كله ليس صعبا ، لكن ال تشغل الفتاة نفسها بذلك، وليكن حرصها على ضبط ما حفظته  -7

 وتدبره والعمل به.
وااللتزام بقليل احلفظ كثري، فالقرآن عظيم فإن قدرت على حفظه كله فاحلمد هلل، وإن ل تقدر فاحلمد هلل أيضا  

 وليس فيه قليل.
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