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L    هل ُأكثر من اخلتمات يف رمضان أّم أتدبر؟؟  J

الحمد هلل ربِّ العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، أما 
بعد،

فلعل هذا الس��ؤال من األس��ئلة التي ُتتداول يف رمضان، وهو س��ؤال 
ينبئ -وال شك- عن رغبة أصحابه يف الوصول لألفضل يف هذا الباب.

والجواب يتنازعه جانبان:

الجانب األّول: الرغبة يف زيادة الحسنات بكثرة الختمات للقرآن.	 

والجانب الثاين: الرغبة يف إدراك مقاصد القرآن ومعانيه الموصلة 	 
لصالح القلب والنفس لمن يرى أّن التدبر أولى.

ولعلي أدلي بدلوي يف هذا الشأن، فأقول مستعيًنا باهلل:

أواًل: ال بد من التنويه واإلشارة إلى استحباب ترغيب النفس وتوجيه 
جمه��ور األّم��ة إلى التف��ّرغ -قدر المس��تطاع- للق��رآن الكريم يف ش��هر 

رمضان، وجْعل غالب الوقت له.
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وأّما أي السبيلين أولى أهو كثرة التالوة أم التدّبر؟

فالجواب -واهلل أعلم-:

* أّن من نظر وتأّمل يف هدي الس��لف يف رمضان -وهم أس��بق الّناس 
ل��كل خير- يجدهم قد انصرفوا لكثرة التالوة، ومن ثم ظفروا بأجر كثرة 
الختم��ات وثواهبا، وهديه��م معروف يف هذا الباب، وقد انتش��ر العلم به 

بين أفراد األّمة، مع اليقين بعنايتهم بقضية التأّمل واالنتفاع باآليات.

ثانًي��ا: معل��وٌم أّن الخطاب يف هذا الش��أن موّج��ه -يف الغالب- لعاّمة 
الّناس.

وال شك أّن المطلوب من هؤالء هو فهم المعنى العام لآليات، وهو 
أم��ر إدراكه ميس��ر لوض��وح معاين أغلب آي��ات القرآن، ومن ث��ّم فيمكن 
للتالي منهم الوقوف عند بعض اآليات التي أّثرت فيه ليكررها ويتأملها، 
وق��د كان النبي صلى اهلل عليه وس��لم ُيك��رر اآلية لينتفع هب��ا قلُبه، وعلى 

هديه سار من سلكوا هذا الطريق النافع للقلوب.

ثالًثا: ال ش��ك أّن كثرة التالوة لها األثر الكبير يف صالح النفس، فمن 
ذلك:

معرفة أسماء اهلل وأوصافه وأفعاله المليء هبا كتاب اهلل مّما ُيثمر 	 
يف النفس تعظيمه -جّل وعال-ومحبته وخشيته والطمع بفضله.
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وم��ن آثار كثرة التالوة: معرفة أوص��اف الجنّة والنّار، والطريق 	 
الموص��ل لكل دار، م��ا ُيثمر الرغبة يف الجنّة وس��لوك طريقها، 

والخوف والحذر من النّار واالبتعاد عن سبيلها.

ومن آثار كثرة التالوة: معرفة حقيقة الدنيا واآلخرة، فُيثمر ذلك 	 
تعّلق القلب يف اآلخرة، والزهد يف الدنيا.

ومن آثار كثرة التالوة: التعّرف على قصص األنبياء، والوقوف 	 
على مايف قصصهم من ِعرب وِعظات، ومعرفة عواقب شأهنم مع 
أممهم بنجاهت��م وهالك الظالمين، وقد ش��غلت هذه القصص 

حيًزا كبيًرا من آيات القرآن…

وآثار كثرة التالوة ال ُتحصى.

فتحفي��ز الّناس على كثرة القراءة لنيل هذه الثمرات وغيرها -والذي 
يجمعها: زيادة اإليمان وصالح حال صاحبها- أمٌر من األهمية بمكان.

وم��ن المصالح يف هذا الش��أن: أّن جمهور المس��لمين عندهم إقبال 
واض��ح على تالوة الق��رآن يف رمضان، فتزهيدهم هب��ذا وإلزامهم بالتدّبر 
والغوص يف دقائق المعاين لآليات -الذي ال يستطيعه أكثرهم- ربما كان 
ا لهم عن المصلحة الكربى من كثرة التالوة والتي جاء الحّث عليها  صادًّ
بنصوص الوحيين، مع األخذ باالعتب��ار إمكانية الجمع بين كثرة التالوة 

والتدّبر العام بالطريقة السالفة الذكر ليسره ونفعه بإذن اهلل.
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وم��ن المصال��ح المهم��ة لكث��رة الت��الوة تعوي��د النفس عل��ى ذلك، 
فالملح��وظ أّن م��ن كان يتلو الق��رآن كثيًرا يف رمضان ستس��هل عليه هذه 
العب��ادة، وس��يدوم اتصال��ه به ط��وال أّي��ام الع��ام، فينتفع بذل��ك بحلول 

الطمأنينة يف حياته، والفوز بثواب التالوة بعد مماته.

فنخلص إلى أّن كثرة القراءة والختمات هي األولى يف هذا الموسم، 
مع عدم إغفال التدّبر لبعض المواضع المؤثرة عند التالوة.

هذا ما تيس��ر كتابته يف هذا الشأن، فإن أصبُت فمن اهلل، وإن أخطأُت 
فمن نفسي والشيطان، وأستغفر اهلل.

كتبه/ عادل بن عبدالعزيز الُجهني.

السادس عشر من شهر رمضان لعام ثالثة وأربعين وأربع مئة وألف.

			


