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 مقدمة تشويقية 
 َحِفظَ , اْلِكَتابِ  َوُمنَػز ؿِ  اأَلْسَبابِ  َوُمَسب بِ  اأَلْربَابِ  َرب   للَّوِ  اغبَْْمدُ 

 الص َعاَب, َوأََذؿَّ  اعْبَبَّارِينَ  َوقَػَهرَ , االْضِطرَابِ  ِمنَ  بِاعْبَِباؿِ  اأَلْرضَ 
 َنَظَرهُ  َيْستُػرْ  فَػَلمْ  َوأَْبَصرَ  ِب,اػبِْطَا َوَمْهُموسَ  النُّْطقِ  َخِفيَّ  َوظبَِعَ 

 َعنْ  َوَزَجرَ ,  الثػََّوابِ  اْكِتَسابِ  َعَلى ِفيوِ  ََيُثُّ  اْلُقْرآفَ  أَنْػَزؿَ , ِحَجابٌ 
َُْزلَْناهٌٌُنَِجاٌبٌ﴿ اْلِعَقابِ  َأْسَبابِ 

َ
َباَركٌٌٌإِلَيَْمٌٌخ بٍُّرواٌٌُ ٌآيَاثٌٌِِّلَِيدٍّ

رٌَ ولٌَُٔولَِيَجَذنٍّ
ُ
لَْبابٌٌِأ

َ
 (1) [ٜٕ: ص] ﴾الْأ

كتاباً -لقد أصبع العلماء والدعاة على أّف ىذا الدين أما بعد: ف
 ؼبنهاج إّّنا يتحقق بازباذ رسائلمنهاُج حياٍة, وإّف ىذا ا-وسّنةً 

 ى حياة اؼبسلم كّلها دينًا ودنيا,هيمن علالقرآِف منهاَجًا شامبًل يُ 
ـز إّف ىذا اؽبدؼ العظيم ال ميكن أف يتحقق لئلنساف إال بعقد العو 

على الدخوؿ يف ؾباىداٍت ومكابداٍت مستمرٍة للتحقق دبنازؿ 
القرآف ومقاصده التعبدية, من االعتقاد إىل التشريع, إىل مكاـر 
األخبلؽ وأشواؽ السلوؾ, وتتبع آيات القرآف من أولو إىل آخره 

 خيتم كتاب ا على ىذا اؼبنهاج.آيًة آيًة, تدبراً وتفكراً, حىت 

                                                           

 .(ٕٔٛ/ ٔ) اعبوزي البن انظر: التبصرة (ٔ)
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فَإئٌَ﴿: على من مل يتدبر الكتاب, فقاؿ ا تعاىل عابقد و 
َ
أ

ا َٓ ُ ْرَفال
َ
ْمٌعَلَىٌكُئٍُبٌأ

َ
سياقات القرآف و  [ٕٗ]ؿبمد:  ﴾َحَجَدبٍُّروَنٌاىُْلْرآَنٌأ

 فتأمل!! ,عاتب على ترؾ مستحبال ت

أََلْيَس ": بقولو رسوؿ ا طوؽ النجاة ببل أدىن شك ػبصوو  
َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّو، َوَأنَّ اْلُقْرآَن َجاَء ِمْن  َتْشَهُدوَن َأْن ال ِإَلَو ِإال اللَُّو،

فَِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن َطَرفُُو بَِيِد  ،ِعْنِد اللَِّو؟ قـُْلَنا: نـََعْم، قَاَل: فَأَْبِشُروا
 .(ٔ) "اللَِّو، َوَطَرفُُو بِأَْيِديُكْم، فـََتَمسَُّكوا ِبِو، َوال تـُْهَلُكوا بـَْعَدُه َأَبًدا

 ,ُت اليـو وعبلقتهم بكتاب رهبميف أحواؿ اؼبسلم ةونظرة خاطف
 وأ تبلوةً إما  ,منهم قد أعرض عن القرآف غفَتاً  صبَّاً  أفّ  تؤكد لك

 مهداةً  ,اؼبختصرة نت ىذه األسطرفكا, وعمبلً  وبالتايل زبلقاً  فهماً 
ًا للفكر ربريك ,الكرمية ألبناء أمتنا دبا فيها مؤسساهتا القرآنية

ا يتعلق ؼب البد منو موجز تبيافمع  ,لعملًا لفيز لقلب وربوـباطبًة ل
موانعو, وشبراتو, إىل وأمهيتو, ووسائلو, و  ,معٌت التدبرمن  هبذا الفن

غَت ذلك من التساؤالت اليت ُُييب عنها ىذا السفر اؼبوسـو بػػػ 
                                                           

أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو: كتاب فضائل القرآف, باب يف التمسك بالقرآف, رقم  (ٔ)
 .(, من حديث أيب شريح اػبزاعيٖٙٓٓٓ)

 (, منٗٗٓٔوأخرجو الطرباين يف اؼبعجم الصغَت: باب اؼبيم, باب من اظبو ؿبمد, رقم )
 .حديث جبَت بن مطعم
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وما أصبل  (,دبر آي القرآن ... ُمتعة الُقراءتثوير الجنان في ت)
ْلُيثـَوِّرِ  ِعْلًما َأرَادَ  َمنْ »ع فيو قائبًل: الذي أبد  أثر ابن مسعود  فـَ

رُ  فَِإنَّوُ  اْلُقْرآَن، رُ  اْْلَوَِّلينَ  َخيـْ ورحم ا من  ,(1) «اْْلَخرِينَ  َوَخيـْ
 أنشأ قائبًل: 

 (2) القرآف تدبر ربت فالعلم...  اؽبدى رمت إف القرآف فتدبر

هو  ن فومن لم يتدبر القرآ»: ال ننساىا للزـبشري أخَتةٌ  ومهسةٌ 
عليو جنح الليل الدامس أو ضحوة  سواءٌ كاْلعمى الذي 

 .(3) «النهار الشامس

نسأؿ ا أف يرزقنا تبلوة القرآف وفهمو والعمل بو آناء الليل  
 وأطراؼ النهار.

 
  

                                                           

, رقم أخرجو الطرباين يف معجمو الكبَت: باب العُت, من مناقب ابن مسعود (ٔ)
(ٛٙٙ٘.) 
 .(ٜٗ: ص) القيم ابن انظر: نونية (ٕ)
 .(ٕٕٗ/ ٖ) التنزيل للزـبشري غوامض حقائق عن انظر: الكشاؼ (ٖ)
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 مبادئ علم التدبر :الباب اْلول

يذكروف عشرة  أّّنم العلـوجريًا على عادة العلماء يف تأصيل 
 :األبيات التالية صُبعت يفادئ وىذه اؼببمبادئ, 

 رةػػػمػػػػػثػػػػػم الػػػػػوع ثػػػػػػػوضػمػػّد والػػػػػاغب .. ػػػػرةشػػػػػػػػػم عػػػػػلػػػػػل عػػػػادئ كػػػػػػبػػػػإّف م

 واالسم واالستمداد حكم الشارع ..ع ػػػػػػػواضػػػػػػػػػو والػػلػػػػػػضػػػػػػتػػػػو وفػػػػػونسػػػبػػػ

 از الشرفاػيع حػػػمػػػن َدرى اعبػػػػػػوم ..بالبعض اكتفى  بعضُ ػٌل والػػػػائػػػػسػػػم

 تعريف التدبر:.ٔ

 يف رظن: بَّرهدوت رماأل بَّرود: منظور ابن قاؿ :لغة التدبر 
 اأَلْمرَ  وَعَرؼَ  َصْدرِِه؛ يف  يَػرَ  ملَْ  َما َعاِقَبِتوِ  يف  رَأى: واْسَتْدبَػَره َعاِقَبِتِو,

 :َجرِيرٌ  َقاؿَ  بَأَخَرٍة؛ َأي َدبُّراً تَ 

 َتَدبػُّرَا ِإال اأَلمرَ  تَػْعرُِفوفَ  َواَل ...  ُيِصيَبُكمْ  َحىتَّ  الشَّرَّ  تَػتػَُّقوفَ  َواَل 

: والتََّدبُّر َعاِقَبُتُو, ِإليو تَػُؤوؿ ما ِإىل تَػْنظُرَ  َأف: اأَلمر يف  والتَّْدِبَتُ 
 ِمنْ  َأوَّلو َأي ِدباره ِمنْ  اأَلْمرِ  ِقَباؿَ  رِيَيدْ  َما َوُفبَلفٌ  ,ِفيوِ  التػََّفكُّرُ 

 ؽَبُِديَ  اْسَتْدبَػَرهُ  َما أَمره ِمنْ  اْستَػْقَبلَ  َلوِ  ُفبَلنًا ِإف: َويُػَقاؿُ  ,آِخرِهِ 
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 الْستَػْرَشدَ  آِخرِهِ  يف  َعِلَموُ  َما أَمره َبْدءِ  يف  َعِلمَ  َلوْ  َأي أَْمرِه ِلِوْجَهةِ 
 .(1) أَلمره

 المفسرين حاصطال في التدبر: 

 للعلماء تعريفات كثَتة للتدبر, منها:

 .(2) َمَعانِيوِ  َوِفي -القرآف أي– ِفيوِ  التـََّفكُّرِ : القرطيبقاؿ  .ٔ
 َوالتََّأمُّلُ  اْْليَاِت، ِفي التـََّفكُّرُ  َوُىوَ : األندلسي حياف أبووقاؿ  .ٕ

 .(3) اءِ اْْلَْشيَ  َعَواِقبِ  ِفي النََّظرِ  ِإَلى ِبَصاِحِبوِ  يـُْفِضي الَِّذي
 أواخر حوؿ تدور الكلمة مادة: حبنكة الرضبن عبدقاؿ  .ٖ

 وما األمور عواقب يف النظر ىو فالتدبر وأدبارىا, وعواقبها األمور
 التفكَت ىو التدبر أفّ  نفهم أف نستطيع ىذا ومن إليو, تؤوؿ

 .(4) البعيدة ومراميو الكلم دالالت أواخر إىل الواصل الشامل

                                                           

 .(ٖٕٚ/ ٗ) العرب البن منظور انظر: لساف (ٔ)
 .(ٜٕٓ/ ٘) رطيبالق انظر: تفسَت (ٕ)

 .(ٖ٘ٔ/ ٜ) التفسَت البن حياف يف ايط انظر: البحر (ٖ)

 (.ٗانظر: قواعد التدبر األمثل لعبد الرضبن حبنكة )ص:  (ٗ)
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 اؼبعاين من األلفاظ وراء ما إىل رالنظ: السبت خالدوقاؿ  .ٗ
 .(1) الزاكية واألعماؿ النافعة العلـو يُثمر الذي واؼبقاصد, والعرب

لى ما سبق ميكن وبناء ع اؼبطَتي: عبد اسن قاؿ الشيخ .٘
ىو عميق التفكر في معاني كالم اهلل اآليت: )صياغتو بالتعريف 

مل تعالى، وإعمال النظر في عواقبها من تأثر قلٍب أو ع
 .(2) (جوارح

 مسميات علم التدبر:.ٕ

 التدبر.أ.

 التفّكر...ب.

 :التدبر علم نسبة.ٖ

 والتبصر الكرًن, بالقرآف اؼبختصة الشرعية العلـو من ىو التدبر علم
 .(3), فهو جزء من كل فيو والتأمل

 

                                                           

 (.ٓٙٔانظر: مفهـو التدبر ربرير وتأصيل ػبالد السبت )ص:  (ٔ)
 (.ٕٓانظر: مبادئ علم التدبر لعبد اسن اؼبطَتي )ص:  (ٕ)
 (.ٕ٘لم التدبر لعبد اسن اؼبطَتي )ص: انظر: مبادئ ع (ٖ)
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 :التدبر علم موضوع.ٗ

 وألنّ  جزئياتو بكافة( كامبلً ) الكرًن القرآف ىو التدبر علم موضوع
 يف وتأمل معانيو, تدبر) ىو فاؼبطلوب الثبوت, وقطعي متواتر
 (.الكبلـ من لغَته ىذا وليس أحكامو, يف والنظر تو,دالال

 (للسنة والتفكر التأمل) ُيعلوف أّّنم العلماء عادة جرت: تنبيو, 
 .(1) (للقرآف والتدبر والتفكر التأمل) وُيعلوف

 :(ٕ) واضع ىذا العلم.٘

 الكرًن, القرآف نزوؿ مع بدأت ,قدمية واعدهوق التدبر أصوؿ .ٔ
ٌُ﴿: تعاىل فقاؿ َلٌٌاّللٍّ ٌٌَََُزٍّ ْحَص

َ
اٌنَِجابًاٌادْحَِديحٌٌِأ ًٓ ِ تََشاب َثانِيٌٌٌَُ ٌٌَ

ٌٌَُّتْلَشػِرٌَّ ٔدٌٌٌُِِْ ٌٌََُجيُ ٍِّذي ْٔنٌٌَاز ًٌٌَْيخَْش ُٓ ًٌٌٍَّربٍّ ًٌٌْثَيِينٌٌُُث ُْ ُٔد ًٌٌُْجيُ ُٓ ٌَوكُئُبُ
ٌٌِذِْنرٌٌِإِلَي َدىٌَذلَِمٌٌاّللٍّ ٌٌُِْ ِْٓديٌاّللٍّ ٌٌَْبٌٌَِِّح ٌٌَْيََشاءٌٌٌَُ ٌَ ٌٌُيُْغيِوٌٌَِو ٌاّللٍّ
ا ٍَ ٌٌَْزَرٌٌَُذ ادٌٌٌٍِ ًٌٌُْتجْلَىٌإَِذا﴿: وقاؿ ,[ٖٕ: الزمر] ﴾َْ ِٓ ٌآيَاُتٌٌَغيَيْ

ٌَِ واٌالرٍّْحمَ ًداٌَخرَّ  قشعريرة من التأثر ىذا ,[ٛ٘: مرًن] ﴾َوبُِسيًّاٌُشجٍّ
 . برالتد آثار من والبكاء, والسجود القلوب, ولُت اعبلود,

                                                           

 (.ٕٙانظر: مبادئ علم التدبر لعبداسن اؼبطَتي )ص:  (ٔ)
 (.ٕٚانظر: مبادئ علم التدبر لعبد اسن اؼبطَتي )ص:  (ٕ)
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 َأْصَبحَ  َحتَّى ِبآيَةٍ  النَِّبيُّ  قَامَ : »قاؿ ,َذر   أيب عنو  .ٕ
ًٌٌْإِنٌْ﴿: َواآْليَةُ  «يـَُردُِّدَىا ُٓ بْ ًٌٌُْتَػّذِ ُٓ ًٌٌَْتْغفِرٌٌَْوِإنٌٌِْغَباُدكٌٌَفَإِجٍّ ُٓ َ ٌفَإٍَُِّمٌٌل
َُْتٌ

َ
ًٌٌُاىَْػزِيزٌٌُخ  تدبر من التأثر وىذا ,(1) [ٛٔٔ: اؼبائدة] ﴾ادْحَِهي

 .القرآف
 يتعلموف كانوا حيث عنهم ا رضي الصحابة فكا وكذلك .ٖ

 إىل ينتقلوف مث والعمل العلم من فيها ما فيأخذوف آيات عشر
 .(2) غَتىا

 تدبر إىل األفهاـ تنبيو) ىو التدبر يف ُوجد كتاب أقدـ .ٗ
 بَػرَّجاف البن( العظاـ واألنباء اآليات على والتعرؼ الكتاب

 . يكتمل مل لكّنو التفسَت يف كتاب وىو( ىػٖٙ٘ت)

                                                           

(, ٗٛٓٔأخرجو النسائي يف سننو الكربى: كتاب اؼبساجد, باب ترديد اآلية, رقم ) (ٔ)
 صبلة يف القراءة يف جاء ما فيها, باب والسنة الصبلة, إقامة وابن ماجو يف سننو: كتاب

 (.ٖٓ٘ٔالليل, رقم )
, حديث رجل من أخرجو أضبد يف مسنده: أحاديث رجاؿ من أصحاب رسوؿ ا (ٕ)

ثَػَنا: السُّلمي قَاؿَ  الرَّضْبَنِ  َعْبدِ  َأيب  (, ولفظو: َعنْ ٕٖٕٛٗ, رقم )أصحاب النيب  َمنْ  َحدَّ
 َفبَل  ,"آيَاتٍ  َعْشرَ  اِ  َرُسوؿِ  ِمنْ  يَػْقًَتِئُوفَ " َكانُوا أَنػَُّهمْ  ,النَّيب   َأْصَحابِ  نْ مِ  يُػْقرِئُػَنا َكافَ 

 اْلِعْلمَ  فَػَعِلْمَنا: قَاُلوا َواْلَعَمِل, اْلِعْلمِ  ِمنَ  َىِذهِ  يف  َما يَػْعَلُموا َحىتَّ  اأْلُْخَرى اْلَعْشرِ  يف  يَْأُخُذوفَ 
 َواْلَعَمَل.
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 فأُلف التدبر علم يف الكتابات تتابعت اغباضر الوقت ويف .٘
 :منها التدبر, يف كتاباً  طبسُت من أكثر

 .إرباؼ القاري بوسائل التدبر لعبد الرضبن الدىاي - أ
 .ضوابط أصولية يف تدبر القرآف ليوسف البدوي - ب
 .معارج التفكر ومعامل التدبر لعبد الرضبن حبنكة - ت
 .ماف السنيديمن أجل تدبر القرآف لسل - ث
 .أفبل يتدبروف القرآف غبسن عز الدين - ج
 .تدبر سورة الكهف لرقية العلواين - ح
 ليدبروا آياتو ناصر العمر. - خ
 .إضاءت حوؿ تدبر القرآف لعبد ا بصفر - د
 .يف رحاب تدبر القرآف ؼبختار كماؿ - ذ
 .قواعد التدبر األمثل لعبد الرضبن حبنكة - ر
 .كيف نتدبر القرآف فواز زمريل - ز
 .لصاحل الفوزاف تدبر القرآف - س
 .فن التدبر لعصاـ العويد - ش
 مناىج معاصرة للتدبر لنايف الزىراين. - ص
 منهج تدبر القرآف الكرًن غبكمت بن بشَت ياسُت. - ض
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 نفائس التدبر عبماؿ إبراىيم القرش. - ط
 القرآف تدبر وعمل إعداد مركز اؼبنهاج. - ظ

 :(1) حكم التدبر.ٙ

 موى اإلمياف, أىل على اعبملة يف واجب القرآف تدبر .ٔ
 قدراتو حبسب منهم واحد وكل االنتفاع, أىل ألّّنم بو؛ مأموروف
بٍُّروا﴿ اآلية سياؽ ذلك على دؿ وقد اإلدراكية, وطاقاتو ٌلَِيدٍّ
 .[ٜٕ: ص] ﴾آيَاثٌِِّ

 .(2) ُىْجَرانِوِ  ِمنْ  َوتـَْفهُِّموِ  َتَدبُّرِهِ  َوتـَْركُ : كثَت ابن قاؿ .ٕ
 (.واؼبنافقُت والكافرين للمؤمنُت) عاـ والتدبر .ٖ

 التدبر في المؤمنين أقسام: 

 بو, والعمل القرآف يف النظر بو واؼبقصود: اؼبسلمُت عامة تدبر - أ
 .طاقتو حبسب مسلم كل على واجب وىذا

 أوتوا ما حبسب القرآف يف النظر بو واؼبقصود :العلماء تدبر - ب
 .ولغوية شرعية علوـٍ  من

                                                           

 .(ٜٖ)ص:  ادئ علم التدبر لعبد اسن اؼبطَتيانظر: مب (ٔ)
 .(ٛٓٔ/ ٙ) كثَت ابن انظر: تفسَت (ٕ)
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 فن يف متخصص كل يستنبط أف ىو: التخصص أىل تدبر - ت
 .غَته ُيدىا ال وقفات ,...(والسياسة لطبوا كاللغة)
 َيصل الذي التدبر ىو بو واؼبقصود: اإلمياف أىل تدبر - ث

 فهذا وتعاىل, سبحانو ربو مع وخلوتو إميانو, ارتفاع نتيجة للمؤمن
 واحدٍ  مقاـٍ  على ليسوا الناس ألفّ  بواجب, وليس مستحب القسم

 .اإلمياف يف

 :(1) فضل علم التدبر.ٚ

فَإَئ﴿: القائل فهو تعاىل, ا أمر ميتثل ُمتدبرػال أفّ  .ٔ
َ
ٌَحَجَدبٍُّرونٌٌَأ

 .[ٕٛ: النساء] ﴾اىُْلْرآنٌَ
ٌنَِجاٌبٌ﴿ القرآف نزوؿ من األعظم اؼبقصود ىو التدبر أف .ٕ

َُْزلَْناهٌُ
َ
َباَركٌٌٌإِلَيَْمٌٌخ بٍُّرواٌٌُ رٌٌَآيَاثٌٌِِّلَِيدٍّ ولٌَُٔولَِيَجَذنٍّ

ُ
لَْبابٌٌِأ

َ
: ص] ﴾الْأ

ٕٜ]. 
مٌْ﴿ األقفاؿ القلب عن يُزيل القرآف تدبر .ٖ

َ
اٌكُئٍُبٌٌعَلَىٌأ َٓ ُ ْرَفال

َ
 ﴾أ

 القرآن تدبر القلب حياة ومفتاح: القيم ابن قاؿ ,[ٕٗ: ؿبمد]
 .(2) الذنوب وترك باْلسحار والتضرع

                                                           

 (.٘ٗمبادئ علم التدبر لعبد اسن اؼبطَتي )ص:  (ٔ)
 .(ٜٙ: ص) األفراح البن القيم ببلد إىل األرواح انظر: حادي (ٕ)
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 :قاؿ رسوؿ ا ا, لكتاب النصيحة أنواع من نوع التدبر .ٗ
ينُ »  َوِلَرُسوِلوِ  َوِلِكَتاِبوِ  ِللَّوِ : »قَاؿَ  ِلَمْن؟: قُػْلَنا «النَِّصيَحةُ  الدِّ

 .(1) «َوَعامَِّتِهمْ  اْلُمْسِلِمينَ  َوِْلَِئمَّةِ 
 :, قاؿوالرضبة الفضائل هبا تُناؿ اليت اؼبدارسة من التدبر .٘
ُلونَ  اهلِل، بـُُيوتِ  ِمنْ  بـَْيتٍ  ِفي قـَْومٌ  اْجَتَمعَ  َوَما»  اهلِل، ِكَتابَ  يـَتـْ

نَـُهْم، َويـََتَداَرُسونَوُ  ُهمُ  السَِّكيَنُة، َعَلْيِهمِ  َلتْ نـَزَ  ِإالَّ  بـَيـْ  َوَغِشَيتـْ
ُهمُ  الرَّْحَمةُ   .(2) «ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  اهللُ  َوذََكَرُىمُ  اْلَماَلِئَكُة، َوَحفَّتـْ

 ثمرة علم التدبر:.ٛ

 يف إال ؾبتمعةً  تتحقق ال اؼبقاصد وىذه) طبسة القرآف قراءة مقاصد
 (:التدبر

                                                           

من حديث  (,٘٘أخرجو مسلم: كتاب اإلمياف, باب بياف أّف الدين النصيحة, رقم ) (ٔ)
 .سبيم الداري

 على االجتماع فضل أخرجو مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب (ٕ)
 .(, من حديث أيب ىريرةٜٜٕٙالذكر, رقم ) وعلى القرآف تبلوة
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 اهللِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرفًا قَـَرأَ  َمنْ »: قاؿ رسوؿ ا: الثواب .ٔ
ًٌْ﴿ الرضبات تتنزؿ وبالقرآف ,(1) «َحَسَنةٌ  ِبوِ  فـََلوُ   ﴾ثُرَْحمُٔنٌٌَىََػيٍُّس

 .[ٕٖ: الفرقاف] ﴾فَُؤاَدكٌٌَبٌٌِِّلُِنثَّبَِتٌ﴿ الفؤاد ويثبت ,[ٕٗٓ: األعراؼ]
 َما» , قاؿ:, أّف النيبصحيحو يف البخاري روى: اؼبناجاة .ٕ

 ومعٌت ,(2) «بِالُقْرآنِ  يـَتَـَغنَّى َأنْ  ِللنَِّبيِّ  َأِذنَ  امَ  ِلَشْيءٍ  اللَّوُ  َأِذنَ 
 .استمع: أذف
ا﴿: تعاىل قاؿ: الشفاء .ٖ َٓ حَّ

َ
اُسٌٌيَاخ ًٌٌْكَدٌٌْالنٍّ ِْٔغَظةٌٌٌَجاَءثُْس ٌٌََْم ٌٌِ

ًٌْ اٌوَِشَفاءٌٌٌَرّبُِس ٍَ ِ ُدورٌٌِفِيٌل ًدىٌالطَّ ُْ ٌِِِينٌٌََوَرْحمَةٌٌٌَو ْؤ ٍُ ْ : يونس] ﴾لِي

 لؤلمراض وشفاء والوجع, كالعُت سيةاغب ؤلمراضل شفاء فهو ,[ٚ٘
 .والشبهة كالشك اؼبعنوية

, ينبوع ىو فالقرآف: العلم يف االزدياد .ٗ  ابن قاؿ العلـو
ْلُيثـَوِّرِ  ِعْلًما َأرَادَ  َمنْ : »مسعود رُ  فَِإنَّوُ  اْلُقْرآَن، فـَ  اْْلَوَِّلينَ  َخيـْ
رُ   .(1) «اْْلَخرِينَ  َوَخيـْ

                                                           

 من حرفا قرأ فيمن جاء ما أخرجو الًتمذي يف جامعو: أبواب فضائل القرآف, باب (ٔ)
 .(, من حديث ابن مسعودٜٕٓٔم )األجر, رق من مالو القرآف

(, من ٖٕٓ٘أخرجو البخاري: كتاب فضائل القرآف, باب من مل يتغن بالقرآف, رقم ) (ٕ)
 .حديث أيب ىريرة
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 عنهم ا رضي حابةالص أفّ  مسنده يف أضبد روى: العمل .٘
 ِفي يَْأُخُذونَ  َفاَل  آيَاٍت، َعْشرَ  اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  يـَْقَترُِئونَ » كانوا

 َواْلَعَمِل، اْلِعْلمِ  ِمنَ  َىِذهِ  ِفي َما يـَْعَلُموا َحتَّى اْْلُْخَرى اْلَعْشرِ 
 .(2) «َواْلَعَملَ  اْلِعْلمَ  فـََعِلْمَنا: قَاُلوا

 :(3) مسائل علم التدبر.ٜ

 عن صدرت اليت الكتب قرأت: اؼبطَتي اسن عبد الشيخ قاؿ
 أصوؿ أربعة إىل ترجع اأّنّ  فوجدت القرآف, لتدبر العاؼبية اؽبيئة
 :وىي

 .األلفاظ دالالت .ٔ
 .الوحدة اؼبوضوعية للسورة .ٕ
 .علم اؼبناسبات .ٖ
 .داللة اللغة جبميع علومها .ٗ

                                                                                                                                                                             

, رقم أخرجو الطرباين يف معجمو الكبَت: باب العُت, من مناقب ابن مسعود (ٔ)
(ٛٙٙ٘.) 
يف تعليم القرآف كم آية, رقم أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو: كتاب فضائل القرآف,  (ٕ)
 رجل , حديث(, وأضبد يف مسنده: أحاديث رجاؿ من أصحاب رسوؿ اٜٕٜٜٕ)

 (.ٕٖٕٛٗ, رقم )النيب أصحاب من
 (.ٜ٘انظر: مبادئ علم التدبر لعبد اسن اؼبطَتي )ص:  (ٖ)
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: وإذا أضفنا اؼببادئ إىل ىذه عبد اسن اؼبطَتي قاؿ الشيخ .٘
 .األصوؿ نكوف قد حصرنا صبيع مسائل التدبر

 :(1) استمداد علم التدبر.ٓٔ

 .علم التفسَت .ٔ
 .أصوؿ التفسَت .ٕ
 .علـو القرآف .ٖ
 .علـو اللغة العربية .ٗ
 .أصوؿ الفقو .٘

 :أخيرًا 

النََّظر والتوصُّل إىل ما ىو يف ّناية ىذا الباب نقوؿ: إف التدبر 
ذلك بإعماؿ  يتحّققُ ؛ و ربملو اآليات القرآنّية من أىداٍؼ ومقاصدَ 

الِفكر, والتأمُّل, وَبْذؿ اعبهود؛ هبدؼ الوصوؿ إىل ُمراد اآليات, 
  .وَفهمها بالشكل الصحيح

القرآف الكرًن,  على عباده اؼبسلمُت تدبػُّرَ  قد أوجب ا تعاىلو 
وسيلٌة لتكوين العقل الواعي,  يف آياتو, وبُّت ا أّف التدبػُّرَ  والتمعُّنَ 

                                                           

 (.ٓٙانظر: مبادئ علم التدبر لعبد اسن اؼبطَتي )ص:  (ٔ)



 

20 

ْنهجّية 
َ
على  زبفيفٌ  ويف التدبّرالعلمّية الصحيحة, والِعلم النافع, واؼب

إىل طريق الصواب,  اؼبسلم فبّا يواجهو من َمشاّؽ اغبياة, وإرشادٌ 
إىل األمور اغببلؿ, وتدبُّر القرآف َُيّقق  عن الضبلؿ, وىدايةٌ  وإبعادٌ 

اػبوؼ من عذاب ا, وغضبو, والسَّعي فيما  للمسلم استشعارَ 
, واؼبعارؼ,  القرآفِ  أّف تدبػُّرَ يُرضيو, كما  مفتاٌح للعديد من العلـو

 .بصَتتو تتفتحفيزداد علم العبد, و 

وقد جاَء األمُر بتدبُِّر القرآِف يف أربعِة مواضَع من القرآِف, والعجيُب 
فَإئٌَ﴿أفَّ آيتُِت نزلْت يف سياِؽ اؼبنافقَُت, ومها قولو تعاىل: 

َ
أ

ٌْٔ َ ٌَول ٌاىُْلْرآَن ٌاْخجِإئَفًاٌٌَحَجَدبٍُّروَن ٌذِيِّ ََٔجُدوا َ ٌل ِ ٌاّللٍّ ٌَديِْر ٌِغِِْد َْ ٌِ ٌ َشضَن
ٌعَلَىٌ﴿, وقولو تعاىل: [ٕٛ]النساء:  ﴾َنثِيًرا ْم

َ
ٌأ ٌاىُْلْرآَن ٌَحَجَدبٍُّروَن فَإئَ

َ
أ

ا َٓ ُ ْرَفال
َ
 .[ٕٗ]ؿبمد:  ﴾كُئٍُبٌأ

بٍُّرواٌ﴿وجاءت آيتاِف يف سياِؽ الكفَّاِر, ومها قولو تعاىل:  ٌيَدٍّ ًْ فَيَ
َ
أ

ىِينٌَاىٌْ وٍّ
َ
ٌالْأ ًُ ُْ ٌآبَاَء ِت

ْ
ٌيَأ ًْ َ ٌل ا ٌَ ٌ ًْ ُْ ٌَجاَء ْم

َ
ٌأ َْٔل وقولو  ,[ٛٙ]اؼبؤمنوف: ﴾َل
ولٌُٔ﴿تعاىل 

ُ
ٌأ َر ٌَولَِيَجَذنٍّ ٌآَيَاثِِّ بٍُّروا ٌلَِيدٍّ َباَرٌك ٌُ ٌ ٌإِلَيَْم َُْزلَْناهُ

َ
ٌخ نَِجاٌب

لَْبابٌِ
َ
 . [ٜٔ]ص: ﴾الأ

 ومنافقُتَ  اػبطاب يف آيات التدبر موجٌو ؼبختلف الفئات, كفاراً  إفّ 
هم مطالبوف بالتدبر يف  الناس صبيعَ  على أفّ  ىم, وىذا يدؿّ وغَتَ 
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, عسى أف يهتدي سليماً  كتاب ا تعاىل, وؿباولة فهمو فهماً 
 اؼبنافق سوء اضطرابو وفتنتو, ويزدادَ  , ويدرؾَ الكافر إىل عُت اغبقّ 

عذر  سبق, ال على ما وبناءً  ,بصدؽ رسالة القرآف إمياناً  اؼبؤمنُ 
 يف ترؾ تدبر القرآف. حدٍ أل

هم مل يهيئوا كثَتوف يريدوف أف يتدبروا القرآف ويتأثروا بآياتو, ولكنّ 
م األسباب والوسائل اؼبساعدة على فهمو وفقهو وتدبره, وذلك ألّنّ 

 مقابلَ  هم على نطق األلفاظ, وما يكسبونو من حسناتٍ قصروا مهمَ 
 حسنٌ  مقصدٌ  تِ اغبسنا وكسبَ  الثوابِ  ربصيلَ  ذلك, وال ننكر أفّ 

الغاية اليت أنزؿ القرآف من أجلها ىي تدبر القرآف  , لكنّ ومطلوبٌ 
 والعمل بو. 

 



 

22 

 تنبيهات مهمة :الباب الثاني

 لماذا التدبر؟ .ٔ

قّيض ا تعاىل يف كل عصٍر من يف القرآف رسائل ربانيٌة عظيمٌة يُ 
تو يف أنوار القرآف وىدايايتلقاىا ليتجدد الدين يف النفوس, وتنتشر 

ٌْٔ﴿ اآلفاؽ َ ٌَول ِ ٌُُٔرِه ًَّ جِ ٌُ ٌ ُ ٌَواّللٍّ ًْ ِٓ َٔاِْ فْ
َ
ٌبِأ ِ ٌاّللٍّ ٌَُُٔر ٔا ٌلُِيْطفِئُ يُرِيُدوَن

 .[ٛ]الصف:  ﴾َنرِهٌَاىْصَضفُِرونٌَ

 االشتغال بالقرآن: .ٕ

ينبغي للمسلم أف يشتغل بالقرآف, وليس حولو, وذلك بأف يتخذ  
تبلوًة وتزكيًة  كتاب ا أساَس مشروعو, وصلَب عمِلو ومنهاِجو,

وتعّلمًا وتعليماً, إنّو دخوٌؿ يف مسلك القرآف, تلقيًا آلياتو, 
وخضوعًا غبركتو الًتبوية يف النفس, ومكابدًة غبقائقو اإلميانية, 
واستيعابًا ألحكامو وِحَكمو, يف طريق ضبل النفس على التحقق 

 دبنازؽبا والتخلق بأخبلقها.
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  منهاج النبوة تحت ظالل القرآن:.ٖ

إّف السَت العملّي يف ميداف الدعوة والًتبية على ىذا اؼبنهاج ىو 
إنّو سبثٌل  تمع,عُت االلتزاـ دبنهاج النبوة يف إصبلح النفس واجمل

حقيقيٌّ حبياة الصحابة الكراـ, واتباٌع للطريقة العلمية اغبقة يف 
ىكذا بٌت الرسوؿ  دين على اؼبستوى الفردي واعبماعي,ذبديد ال

تمع اإلسبلـ األوؿ, ربت عُت الوحي وتوجيهو, وىذه ؾب ؿبمدٌ 
 سَتتو العظمى حاضرٌة بُت يديك, فانظر فيها. 

  شتان بين حافٍظ وحافٍظ:.ٗ

إّف الذي ال يكابد منزلة اإلخبلص, وال ُياىد نفسو على حصنها 
اؼبنيع, وال يتخلق دبقاـ توحيد ا يف كّل شيٍء رغباً ورىباً, ال ميكن 

لسورة اإلخبلص, وإّف الذي ال يذوؽ طعم األماف  أف يعّد حافظاً 
عند الدخوؿ يف ضبى )اؼبعوذتُت( ال يكوف قد اكتسب سوريت 

بأشواؽ التهجد ال  هُ الفلق والناس, مّث إّف الذي ال تلتهب مواجيدُ 
يكوف من أىل سورة اؼبّزّمل, كما أّف الذي ال ربًتؽ نفسو جبمر 

لنهي عن اؼبنكر, ليس من الدعوة والنذارة, واألمر باؼبعروؼ وا
 اؼبتحققُت بسورة اؼبّدثّر, وىكذا القرآف كّلو.
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  منهاج الحياة الشامل:.٘

منهاُج -كتابًا وسّنةً -لقد أصبع العلماء والدعاة على أّف ىذا الدين 
القرآِف منهاَجاً  ؼبنهاج إّّنا يتحقق بازباذ رسائلحياٍة, وإّف ىذا ا

إّف ىذا اؽبدؼ  ها دينًا ودنيا,ى حياة اؼبسلم كلّ هيمن علشامبًل يُ 
العظيم ال ميكن أف يتحقق لئلنساف إال بعقد العـز على الدخوؿ 
يف ؾباىداٍت ومكابداٍت مستمرٍة للتحقق دبنازؿ القرآف ومقاصده 
التعبدية, من االعتقاد إىل التشريع, إىل مكاـر األخبلؽ وأشواؽ 

آيًة, تدبراً السلوؾ, وتتبع آيات القرآف من أولو إىل آخره آيًة 
 خيتم كتاب ا على ىذا اؼبنهاج.وتفكراً, حىت 

ولتعلم أخي اؼبسلم أّف أحّق ما توىب لو األعمار كتاب ا, وأّف 
القرآف حبق  ىو مشروع العمر, وبرنامج العبد اؼبسلم يف سَته إىل 
ا تعاىل حىت يلقى ربّو سبحانو وتعاىل وىو يطلب إىل خالقو 

 ابو. التخلق بأخبلؽ كت

  جيل القرآن:.ٙ

, وأعمار صحابتو الكراـ صبيعاً, غرؽ القرآف عمر النيبلقد است
فكاف منهم من قضى كببو قبل سباـ نزولو, ومنهم من مل يزؿ ينتظر, 
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 ؽ بقيَة عمره إىل أف توفّاه ا,حىت جاىد بو على سبامو يف اآلفا
حقَّ بلقب لقد عاشوا بالقرآف, وما بّدلوا تبديبًل, فكانوا ىم األ

 )جيل القرآف( أو )أمة القرآف(.

  مكابدة القرآن:.ٚ

لقد كاف الواحد منهم إذا تلّقى اآلية أو اآليتُت أو الثبلث يبيت 
متبتبًل, يلهب نفسو األّمارة  الليايَل يكابدىا, قائماً بُت يدي ربو

بسياطها, ويبكي ضعفو ذُباه حقوقها, وبُعَد اؼبسافة بينو وبُت 
يزاؿ مستمرًا على ىذا اغباؿ حىت يفتح ا لو من  مقامها, فبل

بركاهتا, ما يرفعو عنده ويزكيو, فإذا كاف النهار انطلق ؾباىدًا هبا 
نفَسو, يف أمور معاشو ومعاده, وداعيًا إىل ا معلمًا ومربياً, أو 

ومل يزؿ التابعوف عدواً, شاىدًا عليو أو مستشهداً, مقاتبًل عليها 
ا اؼبنهاج القرآين, يف الًتبية والدعوة واعبهاد, حىت وأتباعهم على ىذ

 فتح ا ؽبم األرض, ومّكن ؽبم فيها قروناً.

 فيا شباب اْلمة وأشبالها: .ٛ

نادي, وىذه األمة تستغيث, فمن ذا يبادر غبمل ىذا كتاب ا يُ 
 الرسالة؟ 



 

26 

غ ىدايات القرآف إىل صبوع اغبيارى والتائهُت يف بلّ من ذا الذي يُ 
 ع األرض؟ ربو 

 على أخذ الكتاب بقوٍة؟  ليبايع رسوؿ امن ذا الذي ميّد يده 

 من ذا الذي يقوؿ: أنا ؽبا يا رسوؿ ا؟ 

فيقوـَ حبّقها, ويفَي بعهدىا, مّث ينخرُط يف صفوؼ اؼببلغُت لوحي 
ٌرَِشالَاِتٌ﴿ا سَتًا على أثَر األنبياء والصّديقُت:  ٌُحَبّيُِغَٔن ََ ٍِّذي از

ٌِ ٌَحِصحًباٌاّللٍّ ِ ٌبِاّللٍّ ٌَوَكَفى َ ٌاّللٍّ ٍّا ٌإِل َحًدا
َ
ٌأ َْٔن ٌَيخَْش ٌَولَا ُّ َُ ْٔ  ﴾َوَيْخَش

 .[ٜٖ]األحزاب: 

 عباد اهلل: .ٜ

إىل  ى رسوؿ ال من شكو من يبادر إىل إنقاذ نفسو, ويتحلَّ 
ُْٓجًٔرا﴿ربو:  ٌَم ٌاىُْلْرآَن َذا َْ ٌ خَُذوا ٌاتٍّ ْٔمِي ٌكَ ٌإِنٍّ ٌيَاَرّبِ ٌالرٍُّشُٔل  ﴾َوكَاَل

 . [ٖٓ]الفرقاف: 

 يا شباب اإلسالم: .ٓٔ

  ىذا نداء ا فمن ُييبو؟
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اٌ﴿ ٍَ ِ ٌل ًْ ٌَدعَاُز ٌإَِذا ٌَولِيرٍُّشِٔل ِ ٌّلِلٍّ ٔا ٌاْشَجِجيُب ٔا ُِ ٌَ ٌآ ََ ٍِّذي ٌاز ا َٓ حَّ
َ
يَاخ

ٌإِلَيٌِّْ ُّ ٍُّ
َ
ٌَوخ ٌَوكَيْبِِّ رِْء ٍَ ْ ٌال ٌَبيَْن ٌَيحُُٔل َ ٌاّللٍّ نٍّ

َ
ٌأ ٔا ٍُ ٌَواْغيَ ًْ ُيحْيِيُس

 .[ٕٗ]األنفاؿ:  ﴾ُتحَْشُطونٌَ

 أيها المسلمون: .ٔٔ

  !أّي حياٍة أعظم للنفس واألمة من حياة القرآف؟

َوَكَذلَِمٌ﴿وكيف ال؟ وقد جعل ا )الروح( اظبًا من أظباء القرآف: 
ٌَولَاٌ ٌاىِْهَجاُب ا ٌَ ٌ ٌثَْدرِي ٌُنَِْت ا ٌَ ٌ ْمرَُِا

َ
ٌأ َْ ٌِ ٌ ٌُروًحا ٌإِلَيَْم َِا وَْحيْ

َ
أ

ٌَجػٌَ َْ اُنٌَوىَِس ٍَ ٌَوِإٍَُّمٌالِْؤي ٌِغَبادَُِا َْ ٌِ ٌ ٌنََشاُء َْ ٌَ ٌ ِْٓديٌبِِّ ٌَج ًٌُُٔرا َِاهُ يْ
ِْٓديٌإِلَيٌِصَطاٍطٌُمْصَجلِيمٌٍ ٌَرذِيعٌُ﴿, وقاؿ سبحانو: [ٕ٘]الشورى:  ﴾لََت

رََجاتٌِ وحٌٌَيُيِْقىٌاىَْػرِْشٌٌُذوٌازدٍّ ٌٌَْالرَّ ٌٌٌِِ ْمرِه
َ
ٌٌَْعَلَىٌأ ٌٌَْيََشاءٌٌٌَُ ٌٌٌِِ ٌِغَبادِه

ْٔمٌٌَلُِيِِْذرٌَ ٌٌَيَ إ , وصبهور اؼبفسرين على أّف اؼبراد [٘ٔ: غافر] ﴾ئقٌِالتٍّ
بالروح يف ىاتُت اآليتُت ويف آياٍت أخرى ىو الوحي؛ أي القرآف, 

 وىذا دليٌل على سّر ىذا القرآف العظيم يف إحياء القلوب اؼبيتة.

 أيها اإلخوة المسلمون: .ٕٔ

وإّف  إّف ضُبّاؿ ىذه اغبقائق اإلميانية يف األمة اليوـَ ىم القليُل,
اغبامل عبمرٍة واحدٍة من صبر آيٍة واحدٍة, يكتوي بلهيبها, 
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ويستهدي بنورىا, ألنفع لو وللناس من مئات اغبّفاظ للقرآف  
كامبًل, الذين استظهروه من غَت شعوٍر منهم حبرارتو, وال معاناٍة 

 للهيبو, وال مشاىدٍة عبمالو وجبللو.

 أيها اإلخوة المؤمنون: .ٖٔ

ة السائرين على الطريق ال ماف؛ زمِن الغربة, وإّف قلَّ إنّنا يف آخر الز 
ثٍت عـز الصادقُت, فطوىب للغرباء السالكُت يف زمرة ينبغي أف تُ 

اؼبتدبرين لكتاب رهبم, يتلونو آناَء الليل وأطراَؼ النهار, بقلوٍب 
خاشعٍة, ونفوٍس صادقٍة, وأيٍد متوضئٍة, وجلوٍد مقشعرٍة من ىوؿ ما 

ٌادْحَِديِحٌ﴿ يات, وزواجر العظاتمن قوارع اآل تقرأ ََ ْحَص
َ
َلٌأ ٌَُزٍّ ُ اّللٍّ

ٌثَيِيُنٌ ًٍّ ٌُث ًْ ُٓ َْٔنٌَربٍّ ٌَيخَْش ََ ٍِّذي ٌُجئُُدٌاز ُّ ٌِِْ ٌ َثانَِيٌَتْلَشػِرَّ ٌَ اٌ ًٓ ِ تََشاب ٌُ نَِجابًاٌ
ٌيََشاُءٌ َْ ٌَ ٌ ِْٓديٌبِِّ ٌَِح َدىٌاّللٍّ ُْ ٌَِذلَِمٌ ٌاّللٍّ ٌإِلَيٌذِْنرِ ًْ ُٓ ٌَوكُئُبُ ًْ ُْ ُٔد

ُجيُ
ادٌٍوٌَ َْ ٌ َْ ٌِ اٌزَُرٌ ٍَ ٌَذ ُ ٌيُْغيِِوٌاّللٍّ َْ  . [ٖٕ]الزمر:  ﴾ٌَ

  رياض الجنة:.ٗٔ

إّف تأسيَس ؾبالِس القرآف, والسلوَؾ إىل ا عرب مدارجها الربانية, 
وازباذىا مدارَس لتلقي حقائق اإلمياف, وأخبلؽ القرآف, ىو اؼبفتاُح 

خطاه يف َِت على , والسلبلنتساب إىل مدرسة رسوؿ ا الرئيسُ 
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وإّف ؾبلساً قرآنياً ينعقد بإخبلٍص وصدٍؽ ؽبو روضٌة  الدعوة إىل ا,
من رياض جنة رب العاؼبُت, ومشكاُة نوٍر مستمدٌة من مصباح 

 , وحلقٌة من حلقات الصّديقُت.سيد اؼبرسلُت

ٌّ لكّل مسلٍم ومسلمٍة, مهما   إّف نداء الدعوة بالقرآف ىو نداٌء عا
ـو الشرعّية ضعيفاً, ولو يف إرشاد أىل العلم كاف ربصيلهم من العل

ما يسدد خطوه يف التدرج دبنازؿ القرآف, والًتقي دبعارجو اإلميانية, 
ْطَُاٌَوىََلدٌْ﴿قاؿ تعاىل:  وٌٌْلِسّذِْنرٌٌِاىُْلْرآنٌٌَيَسٍّ َٓ ٌٌََْذ نِرٌٌٌٍِ دٍّ : القمر] ﴾ٌُ

ٔٚ]. 

 إخوة اإليمان: .٘ٔ

وحدثنا ربنا أّف اعبباؿ  كاف السلف إذا قرأوا القرآف تأثروا وبكوا,
الراسخة العظيمة زبشع وتتصدع من ىوؿ كبلـ ا تعاىل إذا نزؿ 
عليها, والقرآف ىو القرآف, مل يتغَت, فما السبب أنّنا نقرأه وال 

 نتأثر؟ 

اغبقيقة أّف كبلـ اغبّي ال ميوت وال يبلى, لكّن الذي ميوت ىو 
 شعورنا كبن, والذي يبلى ىو إمياننا كبن.
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 لوحي الحاضر: ا.ٙٔ

, لكّن ىذا إّف القرآف وحٌي من ا تعاىل انقطع بوفاة رسوؿ ا
الوحَي ما زاؿ نوراً حاضراً, وروحًا يتدفق اآلف يف كّل آيات القرآف, 
وينبع من ربت كل كلماتو شبلالٌت من كوثٍر ثّجاٍج, إّف تلقي 

ية, القرآف بوصفو وحيًا ىو اؼبفتاح الرئيس الكتشاؼ كنوزه الروح
 والتخلق حبقائقو اإلميانية العظمى.

إّف مكابدَة القرآِف يف زماف الفنت, والصرَب على صبره البلىب يف 
ظلمات ان, تلقياً, وتزكيًة, وتدارساً, وسَتًا بو إىل ا يف خلواِت 
الليل, ىو وحده الكفيل بإشعاؿ مشكاتو, واكتشاؼ أسرار وحيو, 

 ة اؼبطهرة.واالرتواء من جداوؿ روحو الطاىر 

ذلكم ىو القرآف أيها اإلخوة, إنّو حجٌر كرًٌن, بل ىو قبٌم عظيٌم 
وقع على األرض, ومل يزؿ معدنو النفيس يشتعل بيد كّل من فرََكو 
بقلبو, وكابده بروحو, زبلقًا وربققاً, حىت يرتفع شعاعو عاليًا يف 
 السماء, فهنيئًا ؼبن سبّسك حببلو, وتزّود من نفحاتو, مّث مشى يف

ًٌٌْكَدٌْ﴿األرض على بصَتٍة, مطمئّنًا يف أماف أنواره,  ٌبََطانِرٌٌَُجاَءُز
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ٌَْ ًٌٌٌِْ ٌٌََْرّبُِس ٍَ بَْصطٌٌََذ
َ
َِْفِصٌٌِّخ ِ ٌٌَْفَي ٌَ اٌَغِميٌٌََو َٓ اٌَذَػيَيْ ٌَ َُاٌَو

َ
ًٌٌْخ ٌَغيَيُْس

 .[ٗٓٔ: األنعاـ] ﴾ِبحَفِيٍظٌ

 مصيبة المصائب: .ٚٔ

عن   من أعظم مشاكل اؼبسلمُت على اإلطبلؽ شدة إعراضهم
إال مرًة يف السنة, أو يف كتاب ا تعاىل, فكثَتوف ال يُقبلوف عليو 

ويهمنا ىنا أف نرّد على من يتهيب تدبر القرآف ألنّو شيٌء  سنواٍت,
بل إّف  ألنّو اجًتاٌء على ا بزعمهمجديٌد وغَت مألوٍؼ, أو 

بعضهم يسخر فّبن يقـو بالتدبر, وينكر عليو ىذا الذنب الكبَت, 
علم ىؤالء أّّنم بفعلهم ىذا قد دخلوا يف زمرة من يصّد عن وال ي

دين ا وكتابو العظيم, ونقوؿ باختصاٍر ؽبؤالء: إّف التدبَر غَُت 
التفسَت, فالتفسَت بياٌف وشرٌح للمعٌت, بينما التدبُر اتعاٌظ وتذكٌر 
باؼبعٌت, ويكفي اؼبسلَم أف يفهَم اؼبعٌت العاـ لآلية حىت يتدبرىا 

يها, وال َيتاج إىل الغوص يف دقائق التفسَت, ولو افًتضنا ويتفكر ف
أّف التدبر حباجٍة إىل ربقيق أقواؿ اؼبفسرين, فهمًا ومقارنًة وربليبًل 
وترجيحاً, ألصبح القرآف موجهًا إىل طائفٍة ؿبصورٍة فقط, وىذا 

ْطَُاٌَوىََلدٌْ﴿خبلؼ رسالة القرآف العامة,  قاؿ تعاىل:  ٌاىُْلْرآنٌٌَيَسٍّ
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وٌٌْْنرٌِلِسذٌِّ َٓ ٌٌََْذ نِرٌٌٌٍِ دٍّ ٍِّذيٌَتَباَركٌَ﴿, وقاؿ سبحانو: [ٚٔ: القمر] ﴾ٌُ ٌاز
َلٌ ٌٌِعَلَىٌاىُْفْركَانٌٌََُزٍّ ٍِينٌٌَلَِيُهٔنٌٌََخبِْده َ  .[ٔ: الفرقاف] ﴾َُِذيًراٌلِيَْػال

إّف تدبر القرآف مطلوٌب من العامِل, ومن اؼبهندس, والطبيب, 
والتاجر, بل إّف التدبر  واألستاذ, والفبّلح, واغبّداد, والنّجار,

مطلوٌب من الكافر األعجمي, فرنسيًا كاف أو صينياً, أو ما كاف, 
 نعم, ولكن بعد أف ُتًتجم لو اؼبعاين العاّمة لآليات. 

 يا أبناء مدرسِة القرآِن الكريِم: .ٛٔ

إّف من ينخرط يف مدرسة القرآف ال بّد أف يكوف متحلياً باإلخبلص 
فهم كتابو حّق الفهم والتدبر, ويفتح عليو   تعاىل كي يهبو ا
ٔا﴿فتوح العارفُت اؼبتقُت,  ُل ٌٌََواتٍّ ًٌٌُاّللٍّ ُس ٍُ ٌٌَُويَُػّيِ  ,[ٕٕٛ: البقرة] ﴾اّللٍّ

إّف ىذا القرآف ال ينتفع دبواعظو وآياتو إال من توّجو إليو بقلٍب 
َُْزلَْناٌإٍُِّا﴿صادٍؽ صاٍؼ, قاؿ تعاىل: 

َ
ٌفَاْخُبدٌٌِقٌِّبِادْحٌٌَاىِْهَجاَبٌٌإِلَيَْمٌٌخ

ٌَ ٌٌََزَرٌٌُُمخْيًِطاٌاّللٍّ ي فمن جّرَد قصَده  تواّله ا, , [ٕ: الزمر] ﴾ازّدِ
مِة على ومن خلَط ونافَق ردَّ اُ عليو عمَلو, وفضَحو يوـَ القيا

 ِإنَّ »: ويكفي اؼبسلَم ىنا حديُث رسوؿ ا رؤوس األشهاد,
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ُتِغيَ  َخاِلًصا، َلوُ  َكانَ  َما ِإالَّ  اْلَعَملِ  ِمنَ  يـَْقَبلُ  اَل  اللَّوَ   «َوْجُهوُ  ِبوِ  َوابـْ
(1). 

 يا جيَل القرآِن المجيِد: .ٜٔ

ال طريق إىل ا إال باإلخبلص لو سبحانو, وال معٌت لكلمة 
التوحيد )ال إلو إال ا(؛ اليت ىي عنواف اإلسبلـ, إال اإلخبلص, 

ى فاعبًل يف فبل يرى العبُد منهاجًا يف حياتو غَت القرآف, وال ير 
الكوف على اغبقيقة غَت ا سبحانو وتعاىل, فبل ؿبيي وال فبيت إال 

ًٌْ﴿ا, وال نافع وال ضاّر إال ا, قاؿ تعاىل:  ٌٌُّفَاْغيَ ٍُّ
َ
ٍّاٌإِزَرٌٌَلَاٌخ ٌإِل

ٌُ  .[ٜٔ: ؿبمد] ﴾اّللٍّ

 وقد تسألٍت أخي اؼبسلم: كيف أحّقق اإلخبلص؟ 

ٌََ﴿اىدٌة, قاؿ تعاىل: اعبواب باختصاٍر: اإلخبلص عزميٌة وؾب ٍِّذي ٌَواز
ُدوا َْ َِاٌَجا ًٌٌْذِي ُٓ ٍِّ ِدَح ْٓ َِاٌلََن ٌٌََوِإنٌٌٍُّشُبيَ عٌٌَاّللٍّ ٍَ َ ْحِصجِينٌٌَل ٍُ ْ : العنكبوت] ﴾ال

, واإلخبلص استعانٌة با سبحانو وتعاىل على شهوات النفوس [ٜٙ
ِْْدَُا5ٌٌنَْصَجػِينٌٌَُوِإيٍّاكٌٌََجْػُبدٌٌُإِيٍّاكٌَ﴿ونزغات الشياطُت,  َطاَطٌٌا ٌالّصِ

                                                           

 سننو: كتاب اعبهاد, من غزا يلتمس األجر والذكر, رقم أخرجو النسائي يف (ٔ)
 .(, من حديث أيب أمامة الباىليٖٓٗٔ)
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ًٌَ ْصَجلِي ٍُ ْ ٌٌََِصَطاَط6ٌٌٌال ٍِّذي ٍَْتٌٌاز جَْػ
َ
ًٌٌْخ ِٓ ْغُغٔبٌٌَِديْرٌٌَِغيَيْ ٍَ ْ ًٌٌْال ِٓ ٌَغيَيْ

اىِّينٌٌََولَا  .[ٚ - ٘: الفاربة] ﴾7الغٍّ

 الفرق بين التفسير والتدبر:.ٕٓ

 نستطيع أف نفرؽ بُت التفسَت والتدبر من خبلؿ اعبدوؿ التايل:

 التدبر التفسير
 والتفكَت القرآف معاين عن الكشف) القرآف عاينم عن الكشف ىو

 (العواقب يف والنظر العميق,

 التدبر شبرة التفسَت أساس

 غاية علم التدبر االىتداء والعمل غاية علم التفسَت فهم اؼبعٌت

 واجب األمة واجب العلماء

يُقاؿ ؼبن طبق القرآف متدبر؛ ألّف  ال يُقاؿ ؼبن طبّق القرآف ُمفسر
 يو جانب عمليالتدبر ف
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 الباب الثالث: وسائل التدبر 

التدبر زبتلف من  الوسائل اليت َيصل هباينبغي التنبيو على أّف 
شخص لشخص, وليس اؼبقصود ىنا حصرىا, بل ننبو على 

, فمن ىذه الوسائل اليت تُعُت على أصوؽبا, وكل امرئ بصَت بنفسو
 التدبر:

 تعظيم كالم اهلل وحبو: .ٔ

ٌُّ﴿يف تفسَت قولو تعاىل  قاؿ البخاري صَّ ٍَ اَل : »[ٜٚ]الواقعة:  ﴾لَاٌَح
َيِجُد َطْعَمُو َونـَْفَعُو ِإالَّ َمْن آَمَن بِالُقْرآِن، َواَل َيْحِمُلُو ِبَحقِِّو ِإالَّ 

 .(1) «الُموِقُن بو

وقاؿ اغبارث ااسيب: َفِإذا عظم يف صدرؾ تَػْعِظيم اْلُمَتَكّلم ِبِو مل 
أرفع َواَل أشرؼ َواَل أَنْػَفع َواَل ألذ َواَل أحلى من يكن عْندؾ َشْيء 

َلُو  اْسِتَماع َكبَلـ ا جّل َوعز َوفهم َمَعاين قَػْولو تَػْعِظيًما وحباً 
 .(2) ِإْذ َكاَف تَػَعاىَل َقائِلو فحب الَقْوؿ على قدر حب َقائِلو وإجبلالً 

                                                           

, {فَاتْػُلوَىا بِالتػَّْورَاةِ  فَْأتُوا ُقلْ }انظر: صحح البخاري: كتاب التوحيد, باب قولو تعاىل:  (ٔ)
(ٜ /ٔ٘٘). 

 .(ٕٖٓ: ص)للحارث ااسيب  القرآف انظر: فهم (ٕ)
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 .الدعاء:ٕ

يمية: ُردبَا طالعت الدعاء من أىم اؼبفاتيح لفهم القرآف, قاؿ ابن ت
على اآْليَة اْلَواِحَدة كَبْو ماَئة تَػْفِسَت مثَّ أسَأؿ ا اْلَفهم َوأَُقوؿ يَا 
معلم آدـ َوِإبْػرَاِىيم َعلمٍِت وَكنت أذىب ِإىَل اْلَمَساِجد اؼبهجورة 
َوكَبْوَىا وأمرغ َوْجهي يف التػُّرَاب وأسأؿ ا تَػَعاىَل َوأَقُوؿ يَا معلم 

 .(1) م فهمٍتِإبْػرَاِىي

 التحصيل العلمي:.ٖ

 اللغة, وعلمُ  منها: علوـُ  ,ومعارؼَ  بعلوـٍ  يستلـز التدبر إحاطةً 
  أسباب النزوؿ, والسَتة وغَتىا.

 ونقصد بالتحصيل العلمي أف يكوف قارئ القرآف ومتدبره على قدرٍ 
إذ ال تدبر  ,من ربصيل بعض العلـو الشرعية البلزمة لفهم القرآف

 .  ببل فهمٍ 

وقتو  غَ , وأف يفرّ أف يكوف عاؼباً  مسلمٍ  ليس اؼبطلوب من كلّ و 
من أىل العلم,  فهذا مل يقل بو أحدٌ  ,ونفسو لطلب العلـو الشرعية

ا اؼبقصود أف َياوؿ فهم األساسيات من علـو اللغة العربية, وأف إّنّ 
                                                           

 .(ٙٚٔ: ص)للسيد اعبميلي  اغبسُت ة رأسانظر: مقدم (ٔ)
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ليحقق , دراسة سَتة الرسوؿو لع على كتب التفاسَت السهلة, يطّ 
ومن  ر,زولو يف نفسو من التدبر والتذكر والتفكغاية القرآف من ن

معرفة موضوع السورة, وأسباب النزوؿ, والناسخ اؼبفيد أيضًا 
واؼبنسوخ, واؼبناسبة بُت اآليات والسُّور, ومعرفة التشابُو واالختبلؼ 

اليت تيسر للمسلم تدبر كتاب  بُت اآليات, وغَتىا من علـو القرآف
 .ربو كما أمرنا ا تعاىل

شَت ىنا إىل أّف التدبر درجاٌت؛ فتدبر عامل اللغة ليس كتدبر ون
عامة اؼبسلمُت الذين ال يفهوف قواعد النحو والصرؼ والببلغة, 
وتدبر عامل الفقو وأصولو الذي يفهم داللة األحكاـ الشرعية من 
النصوص الشرعية وطرؽ استنباطها خيتلف كذلك عن تدبر ذلك 

عاين التفصيلية عرفة ال يعٍت اؼبف تدبُّر القرآالعامي اؼبقلد, ف
َ
, آلياتاؼب
كثَتوف يظنوف وىذا ال يعٍت حصر التدبر يف العلماء واؼبختصُت, ف

ُمفس رين, والعلماء, فيكتفوف بالقراءة دوف ػأّف تدبُّر القرآف مهّمة ال
تدبٍُّر, ولتعلم أخي اؼبسلم أّف قراءتك للقرآف دوف تدبٍر َىْجٌر 

 كنت فبن يتلوه آناء الليل, وأطراؼ النهار.  لكتاب ا تعاىل, ولو

إَئةٌَ﴿فأّي مسلٍم يقرأ قوؿ ا تعاىل:  ٌالطٍّ ٔا ٍُ رِي
َ
 ,[ٖٗ]البقرة:  ﴾َوأ

ميكنو أف يقف عند ىذا األمر اإلؽبي عشرات الوقفات التدبرية 
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اإلميانية لينظر إىل حالو مع الصبلة, فيسأؿ نفسو: ىل أنا من 
 اؼبقيمُت الصبلة حّق القياـ؟ 

 ىل أصلي يف اؼبسجد صباعًة؟ 

 ىل أصلي خبشوٍع؟ 

 من قياـ الليل والضحى؟ ىل أحافظ على الرواتب والنوافل

 ىل أقـو للصبلة كسبلف كاؼبنافقُت؟ 

الصبلة ىل أحافظ على األذكار الواردة بعد الصبلة, وأجلس بعد 
 ؟ كما علمٍت اغببيب اؼبصطفى

 رب عليها؟ ىل آمر أىلي وأوالدي وإخويت بالصبلة وأصط

وىكذا يف كّل آيٍة قرآنية قبد فيها رسائل إميانيًة لكل مسلٍم يتفكر 
فيما يقرأ, وَياوؿ أف يفهم اؼبفردات واعبمل اليت ُيهل معانيها 
باالستعانة ببعض كتب التفسَت السهلة ككتاب اؼبختصر يف 

 التفسَت وكبوه.
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 :ة العمل والعلم عند التالوةحضار نيّ إ.ٗ

يف أقطار العامل اإلسبلمي, شرقو وغربو,  سريعةٍ  جبولةٍ إذا ما قمنا 
يف مؤسسات ربفيظ القرآف  كبَتةٍ   نا سنقف على مشكلةٍ فإنّ 

النصيب األكرب من اعبهد  , وذلك أفّ ومعاىده بأشكاؽبا كافةً 
قضى يف اغبفظ وإتقاف من اؼبعلمُت أو اؼبتعلمُت يُ  سواءٌ  ,والوقت
للمسلمُت على  , وفيو نفعٌ بٌ طيّ  ىذا أمرٌ  وال ننكر أفّ  ,التبلوة

 اؼبستويات كلها.

من التفسَت  عمليٌّ  إذ مل يقارنو شيءٌ  ىذا اغبفظ النظريَّ  لكنّ 
 حافظاً  نا سنوايف جيبلً وأقواؿ السلف يف آيات القرآف اجمليد فإنّ 

من الغريب حّقاً  ,وؼبا َيفظو وُييد تبلوتَ  وفهمٍ  للقرآف دوف وعيٍ 
األلوؼ من اؼبدارس اليت تعتٍت  مئاتِ  أنّنا قبد يف عاؼبنا اإلسبلمي

 متخصصةً  واحدةً  نا ال نكاد قبد مدرسةً حبفظ القرآف, على حُت أنّ 
 .بتدبره وفهمو والتفكر فيو

رُُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرآَن » :حديث الرسوؿ أفّ  شكّ  ال َخيـْ
 الفهمَ  و, لكنّ م القرآف وتعليمِ يف تعلّ  عظيمٌ  حديثٌ , (1) «َوَعلََّموُ 

                                                           

أخرجو البخاري: كتاب فضائل القرآف, باب: خَتكم من تعلم القرآف وعلمو, رقم  (ٔ)
 .(, من حديث عثماف بن عفافٕٚٓ٘)
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من اؼبسلمُت جعلهم يفهموف من ىذا اغبديث  عند كثَتٍ  قاصرَ ال
 ىو أىمُ  اغبفظ والتبلوة, وغاب عنهم ما , ىو جانبُ واحداً  جانباً 

 التدبر واالتعاظ والتفكر. وىو  ؛وأجراً  نفعاً  وأعظمُ 

 ,ه يف إتقاف التجويد, والتنافس على أشدّ مسابقات اغبفظ كثَتةٌ 
 ,و ليس اؼبقصود الوحيد, ولكنّ مٌ عظي , بل ىو خَتٌ اً وىذا ليس شرّ 

: من ُييد تبلوة القرآف بقولو  لنا فضلَ قد بُّت  وإف كاف الرسوؿ
اْلَماِىُر بِاْلُقْرآِن َمَع السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلبَـَررَِة، َوالَِّذي يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن »

 اآلياتِ  إفّ ف ,(1) «َويـََتتَـْعَتُع ِفيِو، َوُىَو َعَلْيِو َشاقٌّ، َلُو َأْجَرانِ 
 عن التدبر والتفكر أكثرُ  اليت تتحدثُ  الصحيحةَ  واألحاديثَ 

قراءتو ما  , لذلك ينبغي للمسلم ربسُتُ مطالبةً  , وأشدُّ عدداً 
 مع ضعف القراءة. ا التدبر فممكنٌ , أمّ استطاع إىل ذلك سبيبلً 

 :إنزال القرآن على الواقع.٘

و ليس وصفاً ألنّ  وـٍ ي و كلّ ال تزاؿ تتحقق آياتُ  متجددٌ  القرآف قوؿٌ 
 ,واألحداثوإّنا ىو حكم ا على الناس  ,مضى وانتهى غبدثٍ 

                                                           

(, ومسلم: كتاب ٖٜٚٗأخرجو البخاري: كتاب التفسَت, باب: سورة عبس, رقم ) (ٔ)
(, من حديث عائشة ٜٛٚتعتع فيو, رقم )الصبلة, باب: فضل اؼباىر بالقرآف والذي يت

 رضي ا عنها.
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وقضية البشر األساسية ىي اإلمياف والكفر, واؼبوقف من 
الرساالت, وىذه القضية ال يتغَت فيها إال الوجوه فقط, وإال 

ٌلََمٌ﴿ :بل والكلمات واحدةٌ , فاألحداث والوقائع واحدةٌ  ٌُحَلاُل ا ٌَ

ٌٌَ ٍّاٌ ٌَوُذوٌِغَلاٍبٌإِل ْغفَِرٍة ٌَ ٌ ٌزَُذو ٌَربٍَّم ٌإِنٍّ ٌَربْيَِم َْ ٌِ ٌ ٌلِيرَُّشِو ٌرِيَو ٌكَْد ا
لِيمٌٍ

َ
يأيت باؽبدى  رسوؿٌ  :واحدةٌ  رسوؿٍ  , فقصة كل  [ٖٗ:فصلت] ﴾أ

 , ويداوؿُ بُت اغبّق والباطل ويقـو الصراع ا,و فيدعو إىل من ربّ 
وبالنصر  ,هببلؾ الظاؼبُت تكوف العاقبة ه, مثّ بينو وبُت عدوّ  ا األياـَ 

؛ اختلفت رسوؿٍ  وىكذا الشأف مع كلّ  ,والتمكُت للمؤمنُت
أظباؤىم وأزماّنم وأقوامهم, واربدت دعوهتم, وتطابقت كلمات 

 مناوئيهم, وتشاهبت قلوهبم.

و للكفار وىكذا يبقى وصف ا للكفار يف عصر الرسالة ىو وصفَ 
 ,وميوت يف اؼبدينة ,اؼبنافقُت رأسُ  سلوؿٍ  بنُ  اِ  , ويعيش عبدُ اليوـَ 

ويصفهم ا , ودعوةٍ  جيلٍ  و يف النفاؽ يظهروف يف كلّ أشباىَ  ولكنّ 
ٌ﴿يف القرآف:  ًْ ُْ اٌ ٌَ ِْٔمٌالْآِخرٌَِو ٌَِوبِالَْي ٍِّاٌبِاّللٍّ ٌَ ٌَحُلُٔلٌآ َْ ٌَ اِسٌ ٌالنٍّ ََ ٌِ َو
ٌِِِينٌَ ْؤ ٍُ ِ  .[ٛ]البقرة:  ﴾ب

من أىل اإلمياف  مأشباىَ  فإفّ  وصهيبٌ  وعمارٌ  وكما ميضي ببلؿٌ 
يف األرض, ويبقى وصف ا ؽبؤالء يف  بوف طاؼبا بقيت فتنةٌ عذَّ يُ 
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ٍّاٌ﴿القرآف ماثبًل وقائماً وواقعاً  ٌإِل ٌبَِغيِْرٌَحّقٍ ًْ ٌدِيَارِِْ َْ ٌِ ٔاٌ ْخرُِج
ُ
ٌأ ََ ٍِّذي از

ٌَ ٌل ٌبَِبْػٍظ ًْ ُٓ ٌَبْػَغ اَس ٌالنٍّ ِ ٌاّللٍّ ٌَدْذُع لَا ْٔ َ ٌَول ُ ٌاّللٍّ َِا ٌَربَّ ٔا ُ ٌَحُلٔل ْن
َ
ْتٌأ ٌَ ّدِ ُٓ

ٌَنثِيًراٌ ِ ٌاّللٍّ ًُ ٌاْش ا َٓ ٌذِي ٌيُْذَنُر ٌَوَمَصاِجُد َٔاٌت ٌَوَضيَ ٌَوبَِيٌع ٌُِع َٔا َض
ٌَغزِيزٌٌ ٌىََلِٔيٌّ َ ٌاّللٍّ ٌَحُِْصُطهٌُإِنٍّ َْ ٌَ ٌ ُ ٌاّللٍّ  .[ٓٗ :اغبج] ﴾َولََيُِْصَطنٍّ

العكوف على القرآن واالنقطاع إليو للنظر والتأمل والتفكر .ٙ
 والتدبر:

بو  معانيو, والقياـُ  يف آياتو, وتدبرُ  القرآف, والتفكرُ  على فالعكوؼُ 
يف   عظيمةً  و فبا يفتح للعبد معاينَ , كلُّ النهارِ  وأطراؼَ  الليلِ  آناءَ 

ٌ﴿: كتاب ا تعاىل, كما قاؿ سبحانو ًُ ٌىَُس ُ ٌاّللٍّ ٌيُبَيُِّن َنَذلَِم
ُرونٌَ ٌَتَجَفهٍّ ًْ فَاكُْطِصٌ﴿: , وقاؿ تعاىل[ٜٕٔ]البقرة:  ﴾الْآيَاِتٌىََػيٍُّس
ُرونٌَ ٌَحَجَفهٍّ ًْ ُٓ ًا على , وقاؿ تعاىل حاثّ [ٙٚٔ]األعراؼ:  ﴾اىَْلَطَصٌىََػيٍّ

ٌَوفَُراَدىٌ﴿التفّكر:  ثَْنى ٌَ ٌ ِ ٌّلِلٍّ ٔا ٌَتُلُٔم ْن
َ
ٌأ َٔاِحَدةٍ ِ ٌب ًْ ِغُظُس

َ
ٌأ ا ٍَ ٌإِجٍّ كُْو

ٌىَسٌُ ٌَُِذيٌر ٍّا ٌإِل َٔ ُْ ٌ ٌإِْن ٍٍِّة ٌِج َْ ٌِ ٌ ًْ ٌبَِطاِحبُِس ا ٌَ ٌ ُروا ٌَتَجَفهٍّ ًٍّ ٌَبيَْنٌُث ًْ

 .[ٙٗسبأ:] ﴾يََدْيٌَغَذاٍبٌَشِديدٌٍ

فإذا جلس اإلنساف وحَده, وتفكَّر يف آياِت ا اؼبباركة, انفتَح لو 
للفهم والعلم واليقُت, وقد أمر تعاىل بالتفّكر  فيها باٌب عظيمٌ 
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ٌفِيٌ﴿ؿ تعاىل: قا ,والنظر, واألمر يفيد الوجوب اَذا ٌَ ٌ ٌاجُْظُروا كُِو
ٌْ اَواِتٌَوال ٍَ ُِٔنٌَالصٍّ ٌِ ٍمٌلَاٌيُْؤ ْٔ ٌكَ َْ ُذُرٌَخ ٌالْآيَاُتٌَوالنَّ اٌُتْغنِى ٌَ رِْضٌَو

َ
 ﴾أ

ٌٌِِّ﴿: سبحانو ؿاوق ,[ٔٓٔ]يونس:  ٌالْؤِنَْصاُنٌإِلَيٌَطَػا ]عبس:  ﴾فَيَْيُِْظرِ

ٌُخيِقٌَ﴿, وقولو: [ٕٗ ًٍّ  .[٘]الطارؽ:  ﴾فَيَْيُِْظرٌِالْؤِنَْصاُنٌِم

 :القيام بالقرآن ليالً .ٚ

بُت قوة  ية اعبديرة بالدراسة والتأمل تلك العبلقةُ من اغبقائق التارخي
 سريعٍ  اؼبسلمُت وبُت قيامهم بالقرآف يف الليل, فمن خبلؿ تأملٍ 

وصف جدت حينما كانت جنوده تُ انتصارات اؼبسلمُت وُ  ذبد أفّ 
بالليل  اً ار ا إف كانوا ظبُّ أمّ  ,يف النهار( الليل فرسافٌ يف  م: )رىبافٌ بأّنّ 

 ؟نصروف يُ ىنّ فأ ,بالنهار اً خوار 

ٌرِيإًئ﴿ :قاؿ تعاىل َُٔم كْ
َ
ٌَوأ ٌَوْطئًا َشدَّ

َ
ٌأ ٌِكَي ٌاليٍّيِْو ٌَُاِشئََة ]اؼبزمل:  ﴾إِنٍّ

ٙ], , ُيتمع راحة  فيوو  ومعٌت ناشئة الليل: أي القياـ بعد النـو
فيحصل بذلك اجتماع القلب على قراءة القرآف  ,البدف والروح

 التدبر والفهم يكوفُ  إفّ ا القراءة حُت التعب واإلجهاد فوتدبره, أمّ 
السقي للنبات, فالسقي ال يكوف  القراءة للقلب مثلُ  , إفّ ضعيفاً 
و مع قلة اؼباء فإنّ  خاصةً  ,ىذا يضعف أثره فإفّ  ,الشمس يف حرّ 
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, وكانت يف النهار يتبخر, وكذلك قراءة القرآف إذا كانت قليلةً 
 ما يرد على القلب من اؼبعاين وقت الضجيج واؼبشغبلت, فإفّ 

 تساؤؿ البعض إذ يقوؿ: إينّ  نيب عر فيو, وىذا ُيُ يتبخر وال يؤثّ 
 ر بو؟ال أتأثّ  لكٍّت  القرآفِ  كثر قراءةَ أُ 

 و: مىت تقرأ القرآف؟ تسألُ  وحُت

من  ويف وقت الضجيج, وبشيءٍ  ,قراءتو يف النهار كلّ   يتبُت أفّ 
 فكيف سيتأثر؟ ,اؼبكابدة غبصوؿ الًتكيز

حيث ال أصوات  ,عها الصفاء واؽبدوءالقراءة يف الليل َيصل م إفّ 
ُـّ  الًتكيزُ  فيحصلُ  ,العُتَ  تشغلُ  وال صورَ  ,تشغل األذفَ  ذا وى ؛التا

 التدبرِ  قوةَ زؽ فَتُ  ,يؤدي إىل وصوؿ معاين القرآف إىل القلبما 
 و.أللفاظ القرآف ومعاني والرسوخِ  اغبفظِ  وقوةَ  ,والتفكرِ 

َأْجَوَد  نَِّبيُّ َكاَن ال»قاؿ ابن حجر: يف تعليقو على حديث 
النَّاِس بِالَخْيِر، َوَأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َشْهِر َرَمَضاَن، ِْلَنَّ ِجْبرِيَل  

َلٍة ِفي َشْهِر َرَمَضانَ  َوِفيِو َأنَّ لَْيَل , فقاؿ: «َكاَن يـَْلَقاُه ِفي ُكلِّ َليـْ
َوِة اْلُحُضوُر َرَمَضاَن َأْفَضُل ِمْن نـََهارِِه َوَأنَّ اْلَمْقُصوَد ِمَن التِّاَل 
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َواْلَفْهُم ِْلَنَّ اللَّْيَل َمِظنَُّة َذِلَك ِلَما ِفي النـََّهاِر ِمَن الشََّواِغِل 
يِنيَّةِ  نـَْيوِيَِّة َوالدِّ   .(1) َواْلَعَواِرِض الدُّ

وإنما رُجحت صالة الليل وقراءتو، لكونها أجمع وقاؿ النووي: 
 .(2) للقلب وأبعد عن الشاغالت والملهيات

 :ولة الحفظسه.ٛ

 و سهلُ اغبجم, ولكنّ  كبَتُ   و كتابٌ أنّ  الفريدةِ  من عجائب القرآفِ 
ا اػبامسة أو السادسة و مل ُياوز  اغبفظ, فكم شاىدنا وظبعنا أطفاالً 

 :, يقوؿ ا تعاىلمتقناً  من العمر َيفظوف كتاب ا تعاىل حفظاً 
﴿ٌٌُ ٌ َْ ٌِ ٌ ْو َٓ ٌَذ ٌلِسّذِْنرِ ٌاىُْلْرآَن ْطَُا ٌيَسٍّ نِرٌٍَوىََلْد ومعٌت  ,[ٚٔ]القمر:  ﴾دٍّ

 لناهُ : أي سهّ للذكر: أي للتذكر واغبفظ والفهم, فهل من مدكرٍ 
غبفظ القرآف  و, فهل من طالبٍ ن أراد حفظَ ا عليو مَ للحفظ, وأعنّ 

 عليو؟ فيعافَ 

و كلُّ   قرأُ يُ  كتابٌ   اهللِ  ليس من كتبِ ": رضبو ا جبَتٍ  بنُ  وقاؿ سعيدُ 
 .(1) "إال القرآنَ  ظاىراً 

                                                           

 .(٘ٗ/ ٜ) حجر البن الباري انظر: فتح (ٔ)

 .(ٗٙ: ص) القرآف للنووي ضبلة آداب يف انظر: التبياف (ٕ)
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كاف يفاضل بُت أصحابو يف حفظ القرآف   الرسوؿَ  د ثبت أفّ وق
 «َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكثـَرُُكْم قـُْرآنًا» يقوؿ: العظيم, فكاف إذا بعث بعثاً 

يف  اللحدَ  ىم قرآناً د ـ أكثرُ قُ  , وإذا اجتمع شهداء الصحابة(2)
قاؿ:  ا , عن جابر بن عبد(3) بنفسو باشره, ويالقرب أوالً 

َلى ُأُحٍد ِفي ثـَْوٍب  النَِّبيُّ َكاَن » َيْجَمُع بـَْيَن الرَُّجَلْيِن ِمْن قـَتـْ
، فَِإَذا ُأِشيَر َلُو ِإَلى «أَيُـُّهْم َأْكثـَُر َأْخًذا ِلْلُقْرآنِ »َواِحٍد، ثُمَّ يـَُقوُل: 

َمُو ِفي اللَّْحدِ  كاف ُيعل مهر اؼبرآة ما   و, بل إنّ (4) «َأَحِدِىَما َقدَّ
 .(1) لقرآفَيفظو الرجل من ا

                                                                                                                                                                             

 (.ٜٕٓ/ٗانظر: التفسَت الوسيط: للواحدي ) (ٔ)
 (.ٕٖٓٗأخرجو البخاري: كتاب اؼبغازي, باب: من شهد الفتح ) (ٕ)
 (, ولفظو: َعنْ ٖٚٗٔلبخاري: كتاب اعبنائز, باب من يقدـ يف اللحد, رقم )أخرجو ا (ٖ)

 مُثَّ  َواِحٍد, ثَػْوبٍ  يف  ُأُحدٍ  قَػتػَْلى ِمنْ  الرَُّجَلُْتِ  بَػُْتَ  َُيَْمعُ  َكافَ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ : َجاِبرِ 
َموُ  َأَحِدمِهَا ِإىَل  َلوُ  ُأِشَتَ  فَِإَذا ,«لِْلُقْرآِف؟ َأْخًذا َأْكثَػرُ  أَيػُُّهمْ : »يَػُقوؿُ   أَنَا: »َوقَاؿَ  اللَّْحِد, يف  َقدَّ
ْلُهْم. وملَْ  َعَلْيِهْم, ُيَصل   وملَْ  ِبِدَمائِِهْم, ِبَدْفِنِهمْ  َوأََمرَ  «َىُؤاَلءِ  َعَلى َشِهيدٌ   يُػَغس 

(, ولفظو: ٖٖٗٔأخرجو البخاري: كتاب اعبنائز, باب الصبلة على الشهيد, رقم ) (ٗ)
 اْمَرأَةٌ  قَاَمتِ  ِإذْ  ,اللَّوِ  َرُسوؿِ  ِعْندَ  الَقْوـِ  َلِفي ِإين  : قاؿ ,السَّاِعِديَّ  َسْعدٍ  ْبنَ  َسْهلَ 

َها فَػَلمْ  رَأَْيَك, ِفيَها فَػرَ  َلَك, نَػْفَسَها َوَىَبتْ  َقدْ  ِإنػََّها اللَِّو, َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاَلتْ   مُثَّ  َشْيًئا, ُيُِبػْ
َها فَػَلمْ  رَْأَيَك, ِفيَها فَػرَ  َلَك, نَػْفَسَها َوَىَبتْ  َقدْ  ِإنػََّها للَِّو,ا َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاَلتْ  قَاَمتْ   َشْيًئا, ُيُِبػْ

 يَا: فَػَقاؿَ  َرُجلٌ  فَػَقاـَ  رَأَْيَك, ِفيَها فَػرَ  َلَك, نَػْفَسَها َوَىَبتْ  َقدْ  ِإنػََّها: فَػَقاَلتْ  الثَّالِثَةَ  قَاَمتِ  مُثَّ 
 َوَلوْ  فَاْطُلبْ  اْذَىبْ : »قَاؿَ  اَل,: قَاؿَ  «َشْيٍء؟ ِمنْ  ِعْنَدؾَ  َىلْ : »اؿَ قَ  أَْنِكْحِنيَها, اللَّوِ  َرُسوؿَ 
 َحِديٍد, ِمنْ  َخاسَبًا َوالَ  َشْيًئا َوَجْدتُ  َما: فَػَقاؿَ  َجاءَ  مُثَّ  َفطََلَب, َفَذَىبَ  «َحِديدٍ  ِمنْ  َخاسَبًا
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 :تكرار اْليات.ٜ

اؽبدؼ من التكرار ىو من وسائل تدبّر القرآف تكرار اآليات, و 
التوقف الستحضار اؼبعاين, وكلما كثر التكرار زادت اؼبعاين اليت 
تفهم من النص, والتكرار أيضًا قد َيصل ال إراديًا تعظيمًا أو 

 :مسعودقاؿ ابن  ,يف واقع الناس إعجابًا دبا قرأ, وىذا مشاىدٌ 
ْقِل َواَل تـَْهذُّوُه َىذَّ الشِّْعِر، ِقُفوا ِعْنَد َعَجائِِبِو " اَل تـَْنثـُُروُه نـَثْـَر الدَّ

 ,(2) "َوَحرُِّكوا ِبِو اْلُقُلوَب، َواَل َيُكْن َىمُّ َأَحدُِكْم آِخَر السُّورَةِ 
 .وىكذا كاف حاؿ السلف رضبهم ا

راءة ختمٍة بغَت َتَدبٍُّر وتَفهٍُّم, قراءة آية بتفكٍُّر وتفهٍُّم خَت من قإّف 
للقلب, وأدعى إىل حصوؿ اإلمياف, وذوؽ حبلوة اإلمياف  وأنفعُ 

إىل  ىم اآليةَ يرد د أحدُ  ,والقرآف, وىذه كانت عادة السلف
                                                                                                                                                                             

 اْذَىبْ : »قَاؿَ  َكَذا, َوُسورَةُ  َكَذا ةُ ُسورَ  َمِعي: قَاؿَ  «َشْيٌء؟ الُقْرآفِ  ِمنَ  َمَعكَ  َىلْ : »فَػَقاؿَ 
 .«الُقْرآفِ  ِمنَ  َمَعكَ  دبَا أَْنَكْحُتَكَها فَػَقدْ 

أخرجو البخاري: كتاب النكاح, باب التزويج على القرآف وبغَت صداؽ, رقم  (ٔ)
(ٜ٘ٔٗ.) 
 بن األسود (, ولفظو: عنٜٖٛٙأخرجو أضبد يف مسنده, مسند ابن مسعود رقم ) (ٕ)

 َىَذْذت بل: فقاؿ ركعة, يف اؼبفصَّل قرأتُ : فقاؿ أتاه رجبلً  أف: ا عبد عن َقمةِ وَعلْ  يزيد
َقل.. كَنًْت  أو الش ْعر, كَهذّ   الدَّ

 (.ٕٚٚ/ٛوأورد ىذا األثر ابن كثَت يف تفسَته )
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 ,يُرد ُدىا إىل الصباح و قاـ بآيةٍ أنّ  نيبثبت عن ال وقدالصباح, 
ٌفَإِجٌٍّ﴿ وىي قولو تعاىل: ًْ ُٓ بْ ٌُتَػّذِ ٌفَإٍَُِّمٌإِن ًْ ُٓ َ ٌل ٌِغَباُدَكٌَوِإنٌَتْغفِْر ًْ ُٓ

ًٌُ َُتٌاىَْػزِيُزٌادْحَِهي
َ
 . (1) [ٛٔٔ]اؼبائدة: ﴾أ

ِإنِّي : َعْن َأيب صَبَْرَة َقاَؿ: قُػْلُت اِلْبِن َعبَّاسٍ  يوبَ أبو أوروى 
َأ ْن َأقْـرَ "َْلَ َسرِيُع اْلِقَراَءِة ِإنِّي َأُىذُّ اْلُقْرآَن، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: 

 "ُسورََة اْلبَـَقَرِة فَأُرَتِـُّلَها َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأقْـَرَأ اْلُقْرآَن ُكلَُّو َىْذَرَمةً 
, فعن القاسم ا التابعوف, فكانوا من الذين اتبعوىم بإحسافٍ أمّ  ,(2)

ٔاٌ﴿ د ىذه اآلية:ردّ  سعيد بن جبَت رضبو ا بن أيب أيوب أفّ  ُل َواتٍّ
ٌ ٌثُرَْجُػَٔن ا ًٌ ْٔ ٌلَاٌيَ ًْ ُْ ٌَو ٌَنَصَبْت ا ٌَ ٌ ٌَجْفٍس ٌُشظَّ ٍّي ف َٔ ٌثُ ًٍّ ٌُث ِ ٌاّللٍّ ٌإِلَي ذِيِّ

ٔنٌَ ٍُ  .مرةً  وعشرينَ  بضعاً  [ٕٔٛ :البقرة] ﴾ُحْظيَ

                                                           

أخرجو ابن ماجو يف سننو: كتاب إقامة الصبلة والسنة فيها, باب ما جاء يف القراءة  (ٔ)
 .(, من حديث أيب ذرٖٓ٘ٔرقم ) يف صبلة الليل,

والبيهقي يف السنن الكربى: صباع أبواب صبلة التطوع وقياـ شهر رمضاف, باب ترتيل 
 .(, من حديث أيب ذرٛٔٚٗالقراءة, رقم )

أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو: كتاب الصبلة, باب الًتتيل يف القراءة, رقم  (ٕ)
أبواب صفة الصبلة, باب كيف قراءة  (, والبيهقي يف السنن الكربى: صباعٚٛٔٗ)

 (.ٖٕٓٗاؼبصلي, رقم )
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ِإنِّي َْلَْن َأقْـَرَأ: "اْلَقارَِعَة، َوِإَذا " :َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ   ْبنُ  وقاؿ ؿُبَمَّدُ 
َلٍة، ُأَردُِّدَىا َوأَتـََفكَّ  ،زُْلزَِلتْ  ُر ِفيِهَما َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن أَبِيَت ِفي َليـْ

 .(1) "َأُىذُّ اْلُقْرآنَ 

 :سالمة التالوة وإتقان التجويد والترتيل.ٓٔ

ٌثَْرتِيإئًٌأَمَر ا تعاىل بًتتيل القرآف يف قولو: ﴿ ٌاىُْلْرآَن ﴾ َوَرثِّْو
 على التَّغٍت  بالقراءة وربسينها, يف وحثَّ رسوُؿ ا ,[ٗ]اؼبزمل: 
, وىذا الًتتيل للقرآف (2)« َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم يـَتَـَغنَّ بِالُقرآنِ »قولو: 
 تدبره وتفهمو.على  بو يُعُت والتغٍّت 

المطلوب شرعاً، إنَّما ىو التَّحسين "قاؿ ابن كثَت رضبو ا: 
بالصَّوت، الباعث على تدبُّر القرآن وتفهُّمو، والخشوع 

التَّرتيل أفضل من الهذِّ؛ إْذ "و, (3) "والخضوع، واالنقياد للطَّاعة

                                                           

متفرقة, يف قراءة  وأبواب واإلمامة التطوع صبلة أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو: كتاب (ٔ)
 (.ٕٖٚٛالقرآف, رقم )

 ِإنَّوُ  بِِو, اْجَهُروا أَوِ  قَػْوَلُكمْ  أخرجو البخاري: كتاب التوحيد, باب قولو تعاىل: ﴿َوَأِسرُّوا (ٕ)
(, من حديث ٕٚ٘ٚاػبَِبَُت﴾, رقم ) اللَِّطيفُ  َوُىوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَػْعَلمُ  َأالَ  الصُُّدوِر, ِبَذاتِ  َعِليمٌ 

 .أيب ىريرة
 (.ٜ٘ٔ)ص  البن كثَت فضائل القرآفانظر:  (ٖ)
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واإلسراع يف القراءة يدؿُّ على عدـ  ,(1)" ال يصحُّ التَّدبُّر مع الهذِّ 
ا ىو حضورُ  تيل إّنَّ  الوقوؼ على اؼبعاين؛ فظهر أفَّ اؼبقصود من الًتَّ

تيل مستحبٌّ , فاؼبقروء القلب, وتفهمُ  م, وىو للتَّدبُِّر والتفهّ  الًتَّ
 .وقَت واالحًتاـ, وأشدُّ تأثَتاً يف القلبإىل التَّ  أقربُ 

وا تعاىل تعبَّد الناَس بتدبُّر القرآف, كما تعبََّدىم بالت بلوة, قاؿ ا 
ٔاٌتعاىل: ﴿ ُ ْول

ُ
ٌأ َر ٌَولَِيَجَذنٍّ ٌآيَاثِِّ بٍُّروا ٌلَِيدٍّ َباَرٌك ٌُ ٌ ٌإِلَيَْم َُزلَْناهُ

َ
ٌأ نَِجاٌب

من إنزاؿ القرآف ىو  األعظمَ  اؼبقصودَ  فظهر أفّ  ,[ٜٕ]ص: ﴾ الألَْبابٌِ
الت بلوة مع اإلعراض  بو؛ ال ؾبرَّدُ  يف آياتو, والعملُ  والتَّفكرُ  التَّدبػُّرُ 
 عنو. 

 :الجهر بالقراءة.ٔٔ

وف بعض اؼبسلمُت عند قراءتو للقرآف يسرّ  بلحظ أفّ مُ ػمن ال
, ومن , وىذا خطأٌ فبكنٍ  قدرٍ  أكربِ  للسرعة وقراءةِ  بقراءهتم طلباً 

 ما يكوف ىمّ  وكثَتاً  ,ر يف مثل ىذه اغبالةاب قصد التدبّ الواضح غي
 ؛تعاظ والعربة اليت ربويها اآلياتالسورة دوف الفهم واال القارئ إسباـَ 

 , تدعو القارئ إىل اعبهر بقراءتو لذلك وردت أحاديث كثَتةٌ 

                                                           

 (.ٕٜٔ/ ٘ٔتفسَت القرطيب )انظر:  (ٔ)
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 منها:

 عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا: « َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم
 .(1) «َيْجَهُر ِبوِ », َوزَاَد َغيػْرُُه: «بِالُقْرآنِ يـَتَـَغنَّ 

 وعن أيب ىريرة أنو ظبع النيب :َلْم يَْأَذِن اللَُّو » يقوؿ
َوَقاَؿ َصاِحٌب َلُو:  ,(2) «ِلَشْيٍء َما َأِذَن ِللنَِّبيِّ َأْن يـَتَـَغنَّى بِالُقْرآنِ 

إلى  وىو إشارةٌ ومعنى أذن: استمع، " :قاؿ النووي ,يُرِيُد َُيَْهُر ِبوِ 
الرضا والقبول، والمراد بتحسين الصوت بالقرآن: تطريبو 

 .(3)" وتحزينو والتخشع بو

 وعن أيب موسى األشعري قاؿ: قاؿ النيب: « ِإنِّي َْلَْعِرُف
َأْصَواَت رُفْـَقِة اَْلْشَعرِيِّيَن بِالُقْرآِن ِحيَن َيْدُخُلوَن بِاللَّْيِل، َوَأْعِرُف 

                                                           

 ِإنَّوُ  بِِو, اْجَهُروا أَوِ  قَػْوَلُكمْ  اأخرجو البخاري: كتاب التوحيد, باب قولو تعاىل: ﴿َوَأِسرُّو  (ٔ)
(, من حديث ٕٚ٘ٚاػبَِبَُت﴾, رقم ) اللَِّطيفُ  َوُىوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَػْعَلمُ  َأالَ  الصُُّدوِر, ِبَذاتِ  َعِليمٌ 

 .أيب ىريرة
اِىرُ » أخرجو البخاري: كتاب التوحيد, باب قوؿ النيب (ٕ)

َ
ـِ  َمعَ  بِالُقْرآفِ  اؼب , «البَػَررَةِ  الِكرَا

 .(, من حديث أيب ىريرةٗٗ٘ٚرقم )
ما أذف( مثل إذنو. )يتغٌت (, ومعٌت: ٜٓٔانظر: فضائل القرآف البن كثَت )ص (ٖ)

بالقرآف( َيسن صوتو بو ويطرب لو. )صاحب لو( أي أليب سلمة بن عبد الرضبن وىو عبد 
 .هر بوبالتغٍت بالقرآف اعب اغبميد بن عبد الرضبن. )يريد ُيهر بو( أي أيريد النيب
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ِمْن َأْصَواِتِهْم بِالُقْرآِن بِاللَّْيِل، َوِإْن ُكْنُت َلْم َأَر َمَنازَِلُهْم َمَنازَِلُهْم 
 .(1) «ِحيَن نـََزُلوا بِالنـََّهارِ 

بسماع الذكر لقراءة  اؼبوكلةِ  اؼببلئكةِ  ومن فوائد اعبهر استماعُ 
فيو, ويف  الذي يقرأُ  الشياطُت عن القارئ واؼبكافِ  القارئ, وفرارُ 

للًتبية والتعليم,  صاغبةً  و بيئةً لو, وجعلُ  ت وتعطَتٌ يللب ذلك تطهَتٌ 
 شرودَ  كذلك يعُت القارئ على صبع قلبو على اؼبعاين, وسبنعُ   واعبهرُ 
, والعمل يف اعبهر أكثر من السر, ونفعو يتعدى إىل غَته, الذىنِ 

و إىل الفكر فيو, ويصرؼ ظبعو إليو, القارئ, وُيمع مهّ  ويوقظ قلبَ 
, ويزيد  وغافلٍ  يف النشاط, ويوقظ غَته من نائمٍ  ويطرد النـو

 .(2) وينشطو

 

 

 

 
                                                           

 (.ٜٜٖٔأخرجو البخاري: كتاب اؼبغازي, باب غزوة خيرب, رقم ) (ٔ)
(, وإحياء علـو الدين ٘ٓٔ(, والتبياف للنووي )صٜٔانظر: األذكار للنووي )ص (ٕ)

 (.ٜٕٚ/ٔللغزايل )
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  الذي يُعين على التدبر: اختيار المقدار المناسب.ٕٔ

روى أبو داود يف سننو والًتمذي يف جامعو عن عبد ا بن عمرو 
 القرآنَ  قـََرأ من يـَْفَقوُ  ال»:  ا رسوؿُ  قاؿ , قاؿ:بن العاص

 .(1) «ثالثٍ  ِمنْ  أقلَّ  في

 .إثارة اْلسئلة حول التدبر.ٖٔ

 .مدارسة القرآن.ٗٔ

 .االنصات عند االستماع.٘ٔ

 .الحياة مع السورة.ٙٔ

 .القراءة في كتب التفسير.ٚٔ

 .سؤال أىل العلم.ٛٔ

 :داب التالوةآااللتزام ب.ٜٔ

من أجل العبادات, فإذا ما راعى فيها  تبلوة القرآف الكرًن عبادةٌ 
ف من اؼبنتفعُت بتبلوتو, ومن وما يكره, يكو  القارئ ما يستحبّ 

                                                           

(, ٜٖٗٔأخرجو أبو داود يف سننو: أبواب شهر رمضاف, باب ربزيب القرآف, رقم ) (ٔ)
(, وكبلمها من حديث عبد ا بن ٜٕٙٗب القراءات, رقم )والًتمذي يف جامعو: أبوا

 .عمرو بن العاص
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م ا تعاىل, ومن م القرآف فقد عظّ موف القرآف, ومن عظّ الذين يعظّ 
ٌَشَػانَِرٌ﴿: ا تعاىل حبقّ  فقد استخفّ  استخفّ  ًْ ٌُحَػّظِ َْ ٌَ ٌَو َذلَِم

َٔىٌاىُْلئُبٌِ ٌَتْل َْ ٌِ اٌ َٓ ٌِفَإِجٍّ  ومن ىذه اآلداب: ,[ٕٖ]اغبج:  ﴾اّللٍّ

يقصد اؼبسلم هبا نَػْيل رضى فمن آداب التبلوة أف  :اإلخالصأ.
, وابتغاء ما عنده من األجر والثواب, فإف أراد اؼبسلم ا سبحانو

هبا غَت ذلك, كطلب اؼبناصب والرَُّتب, أو ربصيل اؼباؿ, أو نَػْيل 
يف  ـبلصٍ  مديح الناس, أو منافسة غَته, فإنّو يكوف بذلك غَتَ 

ربقيق اإلخبلص يف العمل دبا ورد يف  عملو, وُيستَدّؿ على أمهّية
ٍّاٌ﴿: تعاىل ة؛ فمن كتاب ا قَػْولوالقرآف, والسّنة النبويّ  ِمُرواٌإِل

ُ
اٌأ ٌَ َو

ٌالزٍَّشضةٌَ ٔا ٌَويُْؤثُ إَئةَ ٌالطٍّ ٔا ٍُ ََِفاَءٌَويُلِي ٌُح ََ ي ٌازّدِ ٌُمخْيِِطيَنٌزَُر َ لَِيْػُبُدواٌاّللٍّ
ةٌِ ٍَ ِ ٌاىَْلّي َُ ٌدِي َمْن : »ومن السّنة النبويّة قَػْولو ,[٘]البينة:  ﴾َوَذلَِم

تـََعلََّم ِعْلًما ِممَّا يـُْبتَـَغى ِبِو َوْجُو اللَِّو، اَل يعلمو ِإالَّ ِلُيِصيَب ِبِو 
َيا، َلْم َيِجْد َعْرَف اْلَجنَِّة يـَْوَم اْلِقَياَمِة" يـَْعِني:  نـْ َعَرًضا ِمْن الدُّ

 . (1) «رِيَحَها

                                                           

أخرجو ابن ماجو يف سننو: أبواب السنة, باب االنتفاع بالعلم والعمل بو, رقم  (ٔ)
إسناده ضعيف, موسى بن (, قاؿ شعيب األرنؤوط يف ربققو على سنن ابن ماجو: ٕٕ٘)

 بت ؾبهوؿ.ُعبيدة الربذي ضعيف, وشيخو ؿبمَّد ابن ثا
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ستَحّب للمسلم أف يلتـز هبا وىي من األمور اليت يُ  :الطهارةب.
عند تبلوة القرآف؛ وذلك بأف يكوف طاىرًا من اغبدث, فإف تبل 
آيات القرآف بغَت طهارٍة, فإنّو يكوف قد ارتكب أمرًا مكروىاً؛ 
ستَحّب, وال رُبرَـّ عليو التبلوة حاؿ اغَبدث

ُ
 لعدولو عن األمر اؼب

 .بإصباع علماء األّمة على ذلك

 .االستعاذة باهللت.

فمن آداب تبلوة  :المكان الذي يُتلى فيو كتاب اهللنظافة ث.
القرآف أف يتخَّت اؼبسلم من األماكن أطهرىا وأنظفها دبا يليق 
بكتاب ا؛ ولذلك كاف اؼبسجد من أكثر األماكن اليت استحّب 

 .العلماء قراءة القرآف فيها؛ ألنّو َمظّنة الطهارة والتشريف

  تبلوةِ  الِقبلة عندَ  ّب للمسلم استقباؿُ إذ ُيستحَ  :استقبال القبلةج.
على كّل  , وذبوز لو القراءةُ والسكينةَ  اػبشوعَ  ا؛ حىت َُيّققَ  كتابِ 

كاف ُمضطجعاً, أو واقفاً, ويتحّقق لو   حاٍؿ من غَت كراىٍة؛ سواءٌ 
 كتابَ   أجر القراءة يف اغبالَتُت, وإف كاف األفضل يف َحّقو أف يتلوَ 

 لِقبلَة. ا وىو ُمستقِبٌل ا
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ألّف ذلك أدعى  :الحرص على تالوة القرآن ترتياًل وتجويداً ح.
اؼبسلم تعظيم إىل ربقيق اػبشوع يف القراءة, كما أنّو داللٌة على 

لكتاب ا, وفبّا ُيستَحّب عند تبلوة القرآف أف يستجيب اؼبسلم 
ِلما يتضّمنو من آيات الرضبة, أو آيات العذاب؛ فيسأؿ ا من 

 الرضبة, ويستعيذ با من عذابو حُت يقرأُ  حينما يقرأ آياتِ َفْضلو 
ٌ﴿: تعاىل , قاؿالعذابِ  آياتِ  ٌَحقٍّ ُّ ٌَحجْئَُُ ٌاىِْهَجاَب ًُ ُْ َِا ٌآثَحْ ََ ٍِّذي از

ٌادْخَاِسُطونٌَ ًُ ُْ وىَهَِمٌ
ُ
ٌيَْسُفْرٌبٌِِّفَأ َْ ٌَ َُِٔنٌبٌَِِّو ٌِ وىَهَِمٌيُْؤ

ُ
ٌأ  ﴾ثِإَئَوثِِّ

؛ قدر اؼبستطاع كاـ التجويد عند التبلوةمراعاة أحمع  ,[ٕٔٔ]البقرة: 
وذلك بالتنبُّو إىل صفات اغبروؼ, وـَبارجها, ومراعاة اإلدغاـ, 

 واإلخفاء, واإلظهار, واإلقبلب, وغَت ذلك من األحكاـ.

 القرآفِ  قارىءُ  ال ُيهرُ  حبيثُ  :تالوة القرآن بصوٍت ُمعتدلٍ خ.
أّف   بن عمرا أخيو فُيشّوش عليو؛ إذ ورد عن عبد على قراءةِ 

فلينظْر أحدُكم  ،المصلَي يناجي ربَّو إنّ » :اؿق اِ  سوؿَ ر 
 .(1) «وال يجهْر بعُضكم على بعٍض بالقراءةِ  ،بما يناجي ربَّو

                                                           

(, من ٕٚٔٗأخرجو عبدالرزاؽ يف مصنفو: كتاب الصبلة, باب قراءة الليل, رقم ) (ٔ)
, وابن أيب شيبة يف مصنفو: كتاب صبلة التطوع واإلمامة, يف رفع الصوت  حديث أيب حاـز
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 لِئبّل تلتبسَ  :رآن حين الشعور بالنُّعاس والتعبَترك تالوة القد.
 على اؼبسلم؛ فُيقّدـ ويُؤّخر فيها, ويذكر ما ليس منو؛ القراءةُ 

, استدالاًل دبا أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو عن أيب ىريرة
 فَاْستَـْعَجمَ  اللَّْيِل، ِمنَ  َأَحدُُكمْ  قَامَ  ِإَذا»: قاؿ: قاؿ رسوؿ ا

 .(1) «فـَْلَيْضَطِجعْ  يـَُقوُل، َما َيْدرِ  فـََلمْ  ِلَسانِِو، َعَلى اْلُقْرآنُ 

من  فظُ فاغبِ  :حفظ كتاب اهلل في الصدورفي  الجهدِ  َبْذلُ ذ.
ستَحّبةِ 

ُ
: ؛ قاؿ النيبّ والثوابُ  اليت يًتّتب عليها األجرُ  األعماؿ اؼب

 .(2) «لو ُجِمَع القرآُن في ِإىاٍب، ما أحرقو اهللُ بالنَّارِ »

فبل ينشغل قارئ القرآف  :هاَقطعِ  وعدمُ  حين التالوةِ  اْليةِ  َوْصلُ ر.
نيا؛ فإف كلََّمو أحٌد, أو سأل و عن شيٍء, بأّي شأٍف من شؤوف الدُّ

, فإف انتهى منها قطَع التبلوة, اآليةِ  امتنَع عن الرّد إىل أف يُتمَّ قراءةَ 
                                                                                                                                                                             

, وأضبد يف مسنده: مسند عبدا بن (, من حديث ابن عمرٕٙٗٛبالدعاء رقم )
 .ديث ابن عمر(, من حٕٜٛٗ, رقم )عمر

 أو صبلتو, يف نعس من أمر أخرجو مسلم: كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا, باب (ٔ)
(, ٚٛٚذلك, رقم ) عنو يذىب حىت يقعد أو يرقد, بأف الذكر أو القرآف, عليو استعجم

 .من حديث أيب ىريرة
أخرجو الطرباين يف اؼبعجم الكبَت: باب العُت, عصمة بن مالك اػبطمي, رقم  (ٕ)
(, والبيهقي يف شعب اإلمياف: فصل يف فضائل السور واآليات, فصل يف تنوير ٜٛٗ)

 (, وىو حسن, حسنو األلباين يف صحيح اعبامع.ٕٗٗٗموضع القرآف, رقم )
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با من الشيطاف, ويشرع يف التبلوة  و, مّث يستعيذُ وأجاَب صاحبَ 
 إىل القراءة. من جديٍد إف أراد العودةَ 

لقارىء  إذ ُيستَحبُّ  :على ترتيب ُسور المصحف القراءةُ ز.
َور القرآف كما جاءت ُمرتَّبًة يف كتاب ا؛ باعتبار القرآف أف يقرأ سُ 

 االلتزاـُ  حكمٍة, فُيستَحبُّ  القرآف يقتضي وجودَ  ُسورِ  أّف ترتيبَ 
رُجّوة, كما ُيستحب االبتداء بقراءة اآليات 

َ
بذلك؛ ربصيبًل للثمرة اؼب

دبا يناسب تكاُمل موضوعاهتا, وَقصصها؛ فإف أراد القارئ ابتداء 
ط السورة, فإنّو يبدأ من حيث تبدأ القّصة, وإف أراد القراءة من وس

من حيث تنتهي  َختم القراءة قبل آخر السُّورة, فإنّو يُنهي القراءةَ 
 .الًتاُبط بُت آيات القرآف عند التبلوة ؛ ليحصلَ القّصةُ 
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 التدبر وموانع قاتالباب الرابع: معوِّ 

 رَ والتدبػّ  رَ , بل إفَّ التأثػّ اً يسَت  اً أمر ليس بو  رِ والتأثّ  القرآفِ  رِ تدبّ  عدـُ 
تغيَت  ما فيو يدخل ضمن اإلمياف بو, وىنا نكتشف سرَّ  وتطبيقَ 
فهم مل والصاغبُت من بعدىم, , مرضي ا عنه الصحابةِ  نفوسِ 

يقرؤوا القرآف كما نقرؤه كبن, ومل يتعاملوا معو كما نتعامل معو, بل 
احد منهم يبكي وه كما ُيب قراءتو, فصار الو أعرفوا مكانتو, وقر 

أو يثبت إميانو ويزداد عند  آيٍة ثانيٍة,, أو ميوت عند من قراءة آيةٍ 
ٌ﴿وكما وصفهم ا تعاىل:  ,أخرى قراءة آيةٍ  ََ ٍِّذي ٌاز َُِٔن ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌال ا ٍَ إِجٍّ

اًُاٌ ٍَ ٌإِي ًْ ُٓ ٌَزاَدتْ ُّ ٌآيَاثُ ًْ ِٓ ٌثُيَِيْتٌَغيَيْ ٌَوِإَذا ًْ ُٓ ٌكُئُبُ ٌوَِجيَْت ُ ٌاّللٍّ ٌُذنَِر إَِذا
َٔشٍّطُٔنٌَ ٌَحَج ًْ ِٓ ِ  .[ٕ]األنفاؿ:  ﴾وَعَلَىٌَرّب

, ف أمَّا وف على آيات ميرّ  يف زمانناهم من كثَتٌ حاؿ اؼبسلمُت اليـو
و يقرأ ؽبا, وكأنّ  , وعلى آيات الرَّضبة دوف طلبٍ العذاب دوف تفّكرٍ 

 من مفرداتو. معٌتً  ال يفهم أيّ  أجنيب   يف كتابٍ 

 من األمور, منها: وميكن أف نعزو ىذه اؼبشكلة جملموعةٍ 
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 :عدم فهم حقيقة القرآن الكريم ـٔ

للقراءة فقط, وؽبذا  نزؿٌ م أفَّ القرآف الكرًن ىو كتابٌ  فالبعض يظنّ 
قبد البعض يتسابقوف يف قراءة األجزاء والصفحات, فيختم أحدىم 

دوف  -خصوصًا يف رمضاف –يف الشهر  ومرَّاتٍ  اؼبصحف مرَّاتٍ 
 من معانيو, أو يتمثل بسلوؾٍ  و يعرؼ معٌتً , أواحدةٍ  أف يتدبر بآيةٍ 

واألدىى من ذلك, أف  ,ات اليت يدعو إليها القرآفيمن السلوك
ه , وسورَ و ألسئلةٍ حوؿ آياتِ , فنُ مسابقاتٍ  يكوف القرآف الكرًن كتابَ 

, حبيث يرجع اؼبرء للقرآف, ال ليقرأ, ولكن ليجيب عن ذاؾ لفوازيرَ 
 السؤاؿ.

لؤلحاجي أو  اً قرآف, فهو ليس كتابغبقيقة ال وىذا كلو ـبالفٌ 
 , وعملٌ وتأثرٌ  فيو تدبرٌ  تقرأ, بل ىو كتابٌ  األلغاز, وليس صحيفةً 

, وؽبذا َفِهَم سلفنا الصاحل حقيقة القرآف, فكانوا خَت وتطبيقٌ 
ثـََنا الَِّذيَن  القدوات لنا, فقد قاؿ أبو عبد الرضبن السلمي: " َحدَّ

َفَكانُوا ِإَذا  ،نُوا ُيْستَـْقَرُئوَن ِمَن النَِّبيِّ َكانُوا يـُْقِرُؤنـََنا أَنَـُّهْم َكا
تـََعلَُّموا َعْشَر آيَاٍت، َلْم ُيْخِلُفوَىا َحتَّى يـَْعَمُلوا ِبَما ِفيَها ِمَن 
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تَـَعلَّْمَنا اْلُقْرآَن َواْلَعَمَل َجِميًعا لصَّحابة  ابل إفَّ  ,(1) "اْلَعَمِل، فـَ
ومكانتو, فهذا ابن قة القرآف ن سوء فهم حقيكانوا َيّذروف م

يَماَن "يقوؿ:  عمر َلَقْد ِعْشَنا بـُْرَىًة ِمْن َدْىرِنَا، َوَأَحُدنَا يـُْؤَتى اإْلِ
ْبَل اْلُقْرآِن، َوتـَْنِزُل السُّورَُة َعَلى ُمَحمَّدٍ  َنتَـَعلَُّم َحاَلَلَها  ،قـَ فـَ

َها، َكَما َوَحَراَمَها، َوآِمَرَىا َوزَاِجَرَىا، َوَما يـَْنَبِغي َأْن يَِقَف ِعنْ  َدُه ِمنـْ
ُتُم اْليَـْوَم اْلُقْرآَن، ثُمَّ َلَقْد رَأَْيُت اْليَـْوَم رَِجااًل يـُْؤَتى  تـََعلَُّموَن أَنـْ
يَـْقَرُأ َما بـَْيَن فَاِتَحِتِو ِإَلى َخاِتَمِتِو  يَماِن، فـَ َأَحُدُىُم اْلُقْرآَن قـَْبَل اإْلِ

ا يـَْنَبِغي َأْن يَِقَف ِعْنَدُه ِمْنُو، َما َيْدِري َما آِمُرُه َواَل زَاِجُرُه، َواَل مَ 
َقلِ  يَـْنثـَُرُه نـَثْـَر الدَّ  .(ٕ) "فـَ

 :لمشكلة التي تعاني منها اْلمَّةعدم تحديد ا ـٕ

ما طبيعة اؼبشكلة والعائق كثٌَت من اؼبسلمُت حىت اآلف مل َيدد  
الذي َيوؿ دوف رفعة األمَّة, وما السبيل لنهضتها, وزواؿ غفوهتا 

ا مشكلةٌ  همعضوسباهتا, فب على  , لذلك يكبّ حبتةٌ  فكريةٌ  يرى أّنَّ
قراءة كتب الفكر دوف أف يعود ؼبا يُػَرش د ىذا الفكر وينَته, بل 

                                                           

, حديث رجل من أخرجو أضبد يف مسنده: أحاديث رجاؿ من أصحاب النيب (ٔ)
 (.ٕٖٕٛٗ, رقم )أصحاب النيب

 صحيح على شرط الشيخُت. :, وقاؿ(ٜٔ/ ٔ)ؾ اغباكم يف اؼبستدر  أخرجو ٕ))
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ردبا تعود على ما ينادي القرآف بو بالبطبلف  جدليةٍ  ويقع خببلفاتٍ 
ق يف قراءة  فيتعمَّ  ,آخر يظن أفَّ اؼبشكلة سياسيةٌ  وبعضٌ  ,والنقض

يبلت السياسية, دوف أف يطّلع على سنن كتب السياسة والتحل
التغيَت يف القرآف, ومواقف أعداء األنبياء اؼبتماثلة واؼبتكّررة 

 .يف كّل زمافٍ  واؼبتقاطعة مع مواقف أعداء الدعوات واإلسبلـ

بالدرجة األوىل,  إفَّ اؼبشكلة اليت تعاين منها أمتنا ىي مشكلة إميانيةٌ 
وىذه  ,والفكرية واالجتماعية, السياسية تليها اؼبشكبلت األخرى

, يقوى بالقرآف, عميقٍ  األمَّة ال تصلح إالَّ دبا صلح بو أوؽبا, بإميافٍ 
اـ, لتضحية واإلقدإىل اوتوىجاً, فبا يدفع صاحبو  ويزداد بو شعلةً 

ىذا أف نقتصر على قراءة  يعٍت وال ,وعدـ الكسل واؼبلل واالّنزاـ
 حالنا, بل نستفيد من على ما يفيدنا ويغَّت  القرآف دوف اطبلعٍ 

 ما ينهض باألمة ويغَّت  القرآف ونتأثر بو, وكذلك نستفيد من كلّ 
لؤلولويات, وما ربتاجو  فق ترتيبٍ وَ  حاؽبا, بشىت اجملاالت والنواحي

 ة لتنهض وترقى.األمّ 
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 :الخطأ في فهم مصطلح أىل القرآن ـٖ

اغبكم على الشيء فرع عن تصوره, والتدبر الصحيح ناتج عن 
 , فمن اػبطأاػباطئ ناتج عن تصور خاطئصور صحيح, والتدبر ت

, وفائدةٍ  الًتكيز على األجر دوف النظر ؼبا جلبتو القراءة من أثرٍ 
كثَتاً يرى أفَّ اؽبدؼ ىو القراءة, ألفَّ كثرة القراءة ذبلب   همفبعض
 دوف نظرٍ عٍة بقراءة القرآف بسر  هماغبسنات, وؽبذا يقـو بعضمن 
, ويقـو وفوائدَ  يتضمنو من أحكاـٍ ما , أو أو مضموفٍ  ؼبعٌتً 

دوف  م َيفظوف نصوصاً جامدةً اآلخروف بالًتكيز على اغبفظ, وكأّنّ 
يرددوّنا  حبفظ القرآف كآياتٍ  هم, بل ويتفاخر بعضووعيٍ  فهمٍ 

 إىل أف َيفظوا القرآف بشكلٍ  آخرينويعيدوّنا, أو قد تصل ب
يلو, لكن دوف , ناىيك عن إقامة اؼبسابقات غبفظو وترتعكسيٍ 

 .وأخبلؽٍ  على ما استقر يف الفرد من معاٍف وسلوؾ, وقيمٍ  تركيزٍ 

اغبفظ, وإقامة اؼبسابقات على  نا ضدّ وال يفهم من الكبلـ أنّ 
حفظو, وتكرًن اغبفاظ, لكنَّ اػبطأ أف نرك ز على ىذه اؼبعاين دوف 

 كتاب ىدىً أنّو  نزؿ ألجلها, وىو أف ننزؿ القرآف اؼبكانة اليت أُ 
 للنفوس. وتغيَتٍ  , وتربيةٍ وتشريعٍ  وتوجيوٍ  ,ورٍ ون
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من القرآف اؼبقروء, بل ربتاج  جديدةٍ  إفَّ األمة ال ربتاج إىل نسخٍ 
أولئك إىل من القرآف العملي التطبيقي, فهي ربتاج  ةٍ حيّ  إىل نسخٍ 

وف أوامره, ويتجنبوف نواىيو, الذين يتمثلوف بأخبلؽ القرآف, وينفذّ 
م سيكونوف ويظهر فيهم معامل الشخ صية اليت رظبها القرآف, ألّنَّ

رىا من براثن قادهتا, وحاملُت رايتها اغبقيقية, اليت تنهض هبا, وربرّ 
 االحتبلؿ وظبلـ االستبداد.

االشتغال بفروع العلم الشرعي المختلفة، ونسيان العودة  ـٗ
 :لمنبع اْلصلي لهاإلى ا

على اعبزئيات  األمة بناءً  فعندىا خيوض البعض باػببلفات, ويفرقو 
 ألصل الدليل, ودوف مراعاةٍ  الفقهية, والعبارات اجملزوءة, دوف فهمٍ 

ؼبقاصد القرآف من اغبفاظ على وحدة األمة وقوهتا, وؽبذا قد قبد 
 ًا ىائبًل من اؼبعلومات الشرعية, لكن دوف تطبيقٍ عند البعض كمّ 

قرأ  , ودوف أف يتأثر دبا َيوي أصل ىذه اؼبعلومات, حىت إذاوتأثَتٍ 
 اكبراؼٌ ذا ؽبواه ورأيو وحزبو, وى  آياتو ؼبا فيو خدمةٌ و ُُيََت  القرآف فإنّ 

 للقرآف الكرًن. يعن اؼبقصد األساس
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 :التقليد الخاطئ ـ٘

فالبعض اعتاد على أف يسمع القرآف فقط يف بيوت العزاء, أو 
 رأه, حىت إذا قماديةً  إليو نظرةً  رَ ظَ افتتاح الدروس واللقاءات, وؽبذا نَ 

بل والبعض يريد أف يقلد القرّاء  ,مل يفهمو ومل يتدبر ما َيويو
اؼبشهورين, ومن رزقهم ا حسن الصَّوت, فيطغى عامل صبالية 
القراءة, والتغٍت يف ترتيلو, على مضمونو, فَتكز على ربسُت 
الصَّوت, دوف أف ينظر إىل هتيئة القلب للتأثر بو, أو النفس والعقل 

 م اليت ينادي هبا.لفهم األوامر والقي

  :ضعف التعظيم والزيغ واالنحراف العقدي.ٙ

 ؟ظم القرآف فكيف يتدبره وينتفع بوالكثَت من اؼبسلمُت ال يع

 :تشابو وترك المحكم من كتاب اهللاتباع الم.ٚ

 .سلم أف يرد اؼبتشابو إىل اكمعلى اؼب

  :وضع الموانع الوىمية.ٛ

 .تدبر خاص بأىل االختصاصال: مثل
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 :لورع الباردا.ٜ

 .ض: أنا ال أتكلم يف القرآف ورعاً مثل قوؿ البع

 المعصية: .ٓٔ

 قاؿ بعض السلف: أذنبت ذنباً فُحرمت فهم القرآف.

 انشغال القلب وشرود الذىن..ٔٔ

 الكبر: .ٕٔ

ٌبَِغيِْرٌ﴿قاؿ تعاىل:  رِْض
َ
ٌالْأ ٌفِي ٌَحَجَهبٍُّروَن ََ ٍِّذي ٌاز ٌآيَاتَِي َْ ٌَخ ْصطُِف

َ
َشأ

 .[ٙٗٔعراؼ: ]األ ﴾ادْحَقٌِّ

 العربيةفي العلوم التي تُعين على التدبر كضعف .الٖٔ
 :والصرف والبالغة

ٌ﴿قاؿ تعاىل:  َُْزلَْناهُ
َ
ٌخ ٌَغَربِيًّاَوَكَذلَِم قاؿ ابن  ,[ٖٔٔ]طو:  ﴾كُْرآًُا

 .(1) "اللغة العربية من الدين"تيمية: 

 .االعتقاد بأن نهاية الصفحة والربع والجزء نهاية للمعنى.ٗٔ
 

                                                           

 (ٕٚ٘/ ٔ) اعبحيم البن تيمية أصحاب ؼبخالفة اؼبستقيم الصراط انظر: اقتضاء (ٔ)
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 الس اللغو: مج.٘ٔ

فالصاحب لو تأثَت على صاحبو, وؽبذا أدرؾ اؼبشركوف خطورة 
القرآف وؾبالسة أىل القرآف, وما ؽبا من األثر, فأوصى بعضهم 

ٔاٌ﴿بعضًا بعدـ االستماع للقرآف,  ُػ ٍَ ٌتَْص ٌلَا ٌَزَفُروا ََ ٍِّذي ٌاز َوكَاَل
ٌَتْغيُِبٔنٌَ ًْ ْٔاٌذِيٌِّىََػيٍُّس َذاٌاىُْلْرآِنٌَواىَْغ َٓ ِ  .[ٕٙفصلت: ] ﴾ل
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 عمليةٌ  حلولٌ الباب الخامس: 
 كثَتٍ   يفعلى الرغم من خطورة اؼبشكلة, وآثارىا السلبية اليت تًتكها 

بُت الفرد القارئ, والفرد من األفراد, حبيث قبد التناقض الواضح 
أو أف يًتؾ بعض اغبفاظ سلك الدعوة, أو حىت ينقلبوا  ,العامل

, وغَتىا من ه من آياتٍ على أخبلقهم والتزامهم, وما حفظو 
اؼبخاطر, إالَّ أفَّ ىناؾ حلواًل ؽبذه اؼبشكلة  أقوؿ: رغم كلّ  ,األمور

 تتمثل دبا يلي:

 :فهم حقيقة القرآن الكريم ـٔ

 قراءةٍ  , وىو ليس كتابَ وتشريعٍ  , وتربيةٍ وتوجيوٍ  فهو كتاب إميافٍ 
فتح إال يف رمضاف, الكتب, ال يُ  فقط, أو كتابًا يوضع على رؼّ 

ر بو, د نفسو على أف يقرأ القرآف ويتأثّ عو  للمرء أف يُ  بدّ  ذا الوؽب
من  خلقٍ  ق كلّ فيتدبر آياتو, ويستشعر معانيها, وَياوؿ أف يطبّ 

ب  من األوامر الواردة, ويف نفس الوقت يتجنّ  أمرٍ  األخبلؽ, أو كلّ 
 اً.ر منو, حىت يكوف ربانياً حقّ ّنى عنو القرآف, وحذّ  أمرٍ  كلّ 

 

 



 

69 

 :القرآن وإطالة المكث في قراءتو من قراءة اإلكثار ـٕ

أف يكوف ىناؾ  بدّ  أسبوعيًا مثبًل, بل ال فبل يأيت التدبر بقراءتو مرةً 
مع القرآف, حبيث يزداد تعرض القلب والنفس ؼبعاين  يوميٌّ  تواصلٌ 

القرآف وأحكامو, فتصبح ىذه اغبالة مقامًا ثابتًا فيو, فيبقى التأثر 
يف سلوكها  داخل النفس البشرية, وتغيَتٍ  دي لثورةٍ , فبا يؤ تأثراً دائماً 

 وحاؽبا.

 :يئة الجو المناسب لقراءة القرآنته ـٖ

أخرى, كوجود التلفاز, أو  التأثر والتدبر مع وجود عواملٍ  فبل يصحّ 
 بدّ  اعبلوس جبانب ما يشغل اؼبرء ويلهيو عن التفكر والتدبر, بل ال

, وتفعيل القلب ليتلقى إلعماؿ العقل مناسبٌ  أف يكوف ىناؾ جوٌّ 
 بدّ  الرسائل اإلؽبية حبيث تتفاعل نفسو معها, ويف نفس الوقت, ال

و أال ينظر إىل ّناية اعبزء أو ّناية الصفحة لينهي د نفسَ وأف يعوّ 
قراءتو, بل يستمر بالقراءة, بغض النظر مهما قرأ, ويعيد القراءة 

د اؼبفتاح من اآليات, فهنا يكوف القلب قد وج ره بآيةٍ عند تأثّ 
 الضائع, وىنا يكوف منبع التأثَت والتغيَت.
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 :بالقرآن نأن يدعو اهلل تعالى أن يجعلو ممن يتأثرو  ـٗ

بالدعاء بأف يكونوا كالسلف, فاألصل أف يدعو اؼبسلم ربَّو   ويلحّ 
على أف يرزقو تدبّر القرآف والتأثر بو والعمل  وإصرارٍ  بإغباحٍ  كلَّ يوـٍ 

 ىم خائبُت.اؼبؤمنُت, وال يردّ  بو, فا يستجيب دعاء
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 ثمرات التدبرالباب السادس: 
 :الطمأنينةأواًل: 

ثواب ا تعاىل لعباده على طاعاهتم سيكوف  أفّ  طئ من يظنّ خيُ 
ا تعاىل وعد عباده الصاغبُت باغبياة  يـو القيامة فقط, فإفّ 

ٌَذنٌَ﴿ الطيبة يف ؿبكم تنزيلو, فقاؿ: َْ ٌِ ٌ ٍَِوٌَضاِدحًا ٌَغ َْ جَْثىٌٌَ
ُ
ْوٌخ
َ
ٍرٌأ

اٌ ٌَ ٌ َِ ْحَص
َ
ٌبِأ ًْ ُْ ْجَر

َ
ٌأ ًْ ُٓ ٍِّ ٌَولََنْجزِيَ ٌَطّيَِبًة ٌَحَياةً ُّ ٍِّ ُِْحيَِح ٌفَيَ ٌَ ٌِ ٌُمْؤ َٔ ُْ َو

ئُنٌَ ٍَ ٌَحْػ ٔا د ا تعاىل العصاة وباؼبقابل توعّ  ,[ٜٚ:النحل] ﴾َشضُُ
ٌ﴿ واؼبعرضُت عن ذكره باغبياة القلقة اؼبضطربة: َْ ٌَخ ْغرََض

َ
ٌأ َْ ٌَ َو

ٌفٌَ ْخَمٌيذِْنرِي
َ
ٌأ ةِ ٌَ ٌاىْلَِيا َْٔم ٌيَ ٌَوَنحُْشُطهُ ٌَعِْصًض ػِحَشًة ٌَ ٌ ٌزَُر  :طو] ﴾إِنٍّ

, ولن يهنأ ؽبم , ولن يهدأ ؽبم باؿٌ فلن ترتاح ؽبم نفسٌ  ,[ٕٗٔ
 . , ما داموا معرضُت عن طاعة رهبم وتبلوة كتابوعيشٌ 

إّف قلوب اؼبؤمنُت تسكن وتستأنس بتوحيد ا, ونفوسهم سبتلئ 
ٌََ﴿ وطمأنينًة بذكره سبحانو وسعادةً  هبجةً  ٍِّذي ٔاٌاز ُِ ٌَ ٌٌََّآ ِ ه ٍَ ٌَوَتْط

ًٌْ ُٓ ٌٌِبِِذْكرٌٌِكُئُبُ لَاٌاّللٍّ
َ
ٌٌِبِِذْكرٌٌِأ ٌٌََّاّللٍّ ِ ه ٍَ قاؿ , [ٕٛ: الرعد] ﴾اىُْلئُُبٌٌَتْط

من أصغى إلى كالم اهلل وكالم رسولو بعقلو، "ابن تيمية رضبو ا: 
هدى وشفاء وتدبره بقلبو، وجد فيو من الفهم والحالوة وال
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القلوب والبركة ما ال يجده في شيٍء من الكالم؛ ال منظومو وال 
, ومن تبل كتاب ا وتدارسو َيصل لو بالتدبر يف (1) "منثوره

معانيو, والتفكر يف أساليبو, ما يطمئّن إليو قلبو, وتستقّر لو نفسو, 
وكأنّو كاف قبل التبلوة لو والدراسة خاليًا من ذلك, فحُت تبل نزؿ 

 .(2) ذلك عليو

كي مثااًل عمليًا على ىذا, إنّو الشيخ الًت  ودونك أخي اؼبسلم
رضبو ا الذي بذؿ من جهده ووقتو اعبليل بديع الزماف النورسي 

الكثَت الكثَت وىو يتأمل يف آيات كتاب ا تعاىل ويتدبر يف 
معانيها, ويقّلب النظر يف وجوه إعجاز القرآف الكرًن, ويستنبط من 

اؼبعاين وعظيم اإلرشادات, ويصوغ ما يظهر لو من كنوٍز  لطيف
بقلمو السّياؿ, وعباراتو العميقة الدقيقة, وأسلوبو السهل اؼبمتنع, 

( نورًا يهتدي بو اغبائروف, ويزداد بو اؼبتقوف رسائل النورفكانت )
 نوراً على نوٍر.

لقد وقف الشيخ النورسي حياتو كلَّها للقرآف, وبدأ ذلك عندما 
ظبَعو كلمُة غبلدستوف وزير اؼبستعمرات الربيطانية سنة  طرؽ

                                                           

 .(ٕٓٚ/ ٕ) اعبحيم البن تيمية أصحاب ؼبخالفة اؼبستقيم الصراط انظر: اقتضاء (ٔ)
 (.ٕٛ٘/ٕانظر: البحر ايط أليب حياف األندلسي ) (ٕ)
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ما دام الوجود بقولو: " حُت دعا إىل إزالة القرآف من (ـٜ٘ٛٔ)
ىذا القرآن موجودًا في أيدي المسلمين، فلن تستطيع أوربا 

فحينما ", السيطرة على الشرق، وال تكون ىي نفُسها في أمانٍ 
 رضبو االشيخ النورسي وصلت ىذه الكلماُت اغباقدُة إىل ظبع 

ْلبرىنّن للعالم بأّن القرآن شمٌس غضب  غضبًة قائبًل: "
وعاش الشيخ بعدىا  ",معنويٌة ال تنطفئ، وال يمكن إطفاء نورىا

حياتو كلَّها داعيًة إىل ىذا القرآف وما فيو من معجزاٍت ونفحاٍت, 
 َق وُسجن وُعّذب من طغاة العلمانية اغباقدة على دينوُلوحِ 

اإلسبلـ يف سبيل أف يًتؾ دعوتو ىذه, لكّن ىذه الشدائَد مل تكن 
تزيده إال إصراراً, حىت استطاع دبفرده صبَع مبليُت اؼبسلمُت يف تركيا 

 وخارجها فبّن سار يف طريق الدعوة إىل كتاب ا تعاىل.

عن اآلالـ اليت عاناىا,  (رسائل النور)ليات كيف  الشيخ َيدثنا و 
فقد  ؛من البؤس واألمل شديدةٍ   الغربة يف حالةٍ و عاش يفوكيف أنّ 
نع من , إذ مُ وال قريباً  اً ال ميلك صديق اً وحيد اً وشيخ اً ضيعاش مر 

االختبلط بالناس, بل حىت من اؼبراسلة, أي اضطر إىل ربمل 
 ,َيتاج إىل البكاء دبئةٍ  ىو, كاف إنساناً  تعبَته, وبمعاناة حياة أسرٍ 
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الو, بل ألمتو اليت تقاسي اآلالـ ...ال يبكي غب بل بألف عُتٍ 
  .ولئلنسانية صبعاء

ىذه اآلالـ السبب الذي جعلو يتكلم عن نفسو ويذكر لنا 
 فيقوؿ:والشدائد اليت مّر هبا عشرات السنُت من حياتو اؼبباركة, 

قصدي من إظهار جرحي المخيف بهذه الصورة المفجعة  إنّ "
آني المقدس من المؤلمة... ليس إال لبيان ما في البلسم القر 

  ."ساطعٍ  باىرٍ  ومن نورٍ  خارقٍ  شفاءٍ 

 :زيادة اإليمان والخشوعثانياً: 

أما اإلمياف فاؼبقصود بو ما تورثو القراءة من زيادة اإلمياف واػبشية, 
ويشهد لذلك قولو  ,وىو أعظم غايات االنتفاع بالقرآف وشبراتو

ٌٌَ﴿ تعاىل: ٌ ًْ ُٓ ٍِِْ ٌفَ ٌُشَٔرةٌ ُْزِىَْت
ُ
ٌخ ا ٌَ ٌ ِذهٌَِوِإَذا َْ ٌ ُّ ْ ٌَزاَدث ًْ يَُّس

َ
ٌخ ٌَحُلُٔل َْ

ٌيَْصَجبِْشُطونٌَ ًْ ُْ ٌَو اًُا ٍَ ٌإِي ًْ ُٓ ٌفََزاَدتْ ٔا ُِ ٌَ ٌآ ََ ٍِّذي ٌاز ا ٌٍّ
َ
ٌفَأ اًُا ٍَ  :التوبة] ﴾إِي

ًٌْ﴿ , فتأمل التعبَت يف اآليتُت بقولو تعاىل[ٕٗٔ ُٓ  ا يدؿّ فبّ  ﴾َزاَدتْ
لتدبر, ثار القرآف ىو اإلمياف, وذلك ال يكوف إال باآأعظم  على أفّ 

ٌ﴿من مقاصد اؼبتدبر للقرآف  مقصدٌ  فاإلمياف إذاً  ًُ ُْ َِا ٌآثَحْ ََ ٍِّذي از
ٌبٌِِّ ٌيَْسُفْر َْ ٌَ ٌَو ٌبِِّ َُِٔن ٌِ ٌيُْؤ وىَهَِم

ُ
ٌأ ٌثِإَئَوثِِّ ٌَحقٍّ ُّ ٌَحجْئَُُ اىِْهَجاَب
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ٌادْخَاِسُطونٌَ ًُ ُْ ٌ وىَهَِم
ُ
 قولوأخي اؼبسلم ل فتأمّ  ,[ٕٔٔ :البقرة] ﴾فَأ

ٌحٌَ﴿تعاىل:  ُّ ٌثِإَئَوثٌَِِّحجْئَُُ َُِٔنٌ﴿ عقبها بقولو: مثّ  ﴾قٍّ ٌِ ٌيُْؤ وىَهَِم
ُ
أ

 .لئلمياف التبلوة اؼبصاحبة للتدبر مؤديةٌ  على أفّ  فبا يدؿّ  ﴾بٌِِّ

زيادة اػبشوع يف القلب, وظهور  من شبرات تبلوة القرآف أيضاً  إفّ 
 ,العزة, فالعُت تدمع اعبوارح خبضوعها لربّ  يفأثر ىذا اػبشوع 

, لعظم ما تسمعو من  واعبوارح هتتزّ  ,عبلد يقشعرّ وا ,وجلوالقلب يَ 
ٌ﴿ قاؿ ا تعاىل: ,كبلـ الواحد القهار ٔاٌإِنٍّ ُِ ٌِ ْوٌلَاٌثُْؤ

َ
ٔاٌبٌِِّأ ُِ ٌِ كُْوٌآ

ًداٌ ٌُشجٍّ ٌىِإَْأذْكَاِن وَن ٌَيخِرَّ ًْ ِٓ ٌَغيَيْ ٌُحجْلَى ٌإَِذا ٌَربْسِرِ َْ ٌِ ٌ ًَ
ْ ٌاىْػِي ٔا وثُ

ُ
ٌأ ََ ٍِّذي از

ٌر107ٌٌَ ٌُشبَْحاَن ٌَويَُلٔلَُٔن ْفُػٔلًا ٍَ َ ٌل َِا ِ ٌَرّب ٌوَْغُد ٌَشضَن ٌإِْن َِا ِ وَن108ٌٌّب َويَِخرَّ
ٔعًا ٌُخُش ًْ ُْ   .[ٜٓٔ - ٚٓٔ: اإلسراء] ﴾109ىِإَْأذْكَاِنٌَحبُْهَٔنٌَويَزِيُد

إّف اعببل العظيم الشاىق لو نزؿ عليو القرآف ػبشع, بل تشّقق 
وتصدّع, لكّن قلوب الكثَتين مّنا أصبحت كاغبجارة, بل أشّد 

ًة, قلوٌب تسمع آيات ا وال زبشع وال تتأثّر, والسّر يف ذلك قسو 
َذاٌ﴿كّلو كلمٌة واحدٌة, إنّو مل يتدبر ما يقرأ, قاؿ تعاىل:  َْ َُْزلَْناٌ

َ
ٌخ ْٔ َ ل

ٌَوثِيَْمٌ ِ ٌاّللٍّ ٌَخْشَيةِ َْ ٌِ ٌ عًا َجَطّدِ ٌُ ٌ ٌَخاِشًػا ُّ ْحَج
َ
ٌلََرخ ٌَجَبٍو ٌعَلَى اىُْلْرآَن
ٌٍِّ اٌلِي َٓ َثاُلٌَُْضِطبُ ٌْ

َ
ُرونٌَالْأ ٌَحَجَفهٍّ ًْ ُٓ  . [ٕٔ]اغبشر:  ﴾اِسٌىََػيٍّ
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وإّف تدبر القرآِف يدعو إىل الفكر يف بديع صنع ا, فيقود ذلك 
إىل تذكر عظمة اػبالق, وضرورة االنقياد ألمره وّنيو, وىذه ىي 
حقيقة العبادة, وقد أثٌت ا على اؼبؤمنُت الذين يتفكروف يف خلق 

ٌ﴿بتُت منيبُت, قاؿ تعاىل: ا فيجتهدوف يف الدعاء ـب ََ ٍِّذي از
ٌَخيِْقٌ ٌفِي ُروَن ٌَوَيَجَفهٍّ ًْ ِٓ ِ ُِٔب ٌُج ٌوَعَلَى ًٔدا ٌَوُرُػ ا ًٌ ٌرَِيا َ ٌاّللٍّ يَْذُنُروَن
َِاٌَغَذاَبٌ َذاٌبَاِطإًئٌُشبَْحاََُمٌفَلِ َْ اٌَخيَْلَتٌ ٌَ َِاٌ رِْضٌَربٍّ

َ
اَواِتٌَوالْأ ٍَ الصٍّ

ارٌِ   .[ٜٔٔ]آؿ عمراف:  ﴾النٍّ

من خلو القلب من اػبشوع فبا يدّؿ على  نيبولقد تعّوذ ال
, َقاَؿ: اَل َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقمَ خطورتو على العبد يف دنياه وآخرتو, 

اللُهمَّ »يَػُقوُؿ: َكاَف يَػُقوُؿ:  أَُقوُؿ َلُكْم ِإالَّ َكَما َكاَف َرُسوُؿ اِ 
ُبْخِل، َواْلَهَرِم، ، َوالْ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُجْبنِ 

ُر َمْن  ،اْلَقْبرِ  َوَعَذابِ  اللُهمَّ آِت نـَْفِسي تـَْقَواَىا، َوزَكَِّها أَْنَت َخيـْ
زَكَّاَىا، أَْنَت َوِليـَُّها َوَمْواَلَىا، اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل 

َفُع، َوِمْن قـَْلٍب اَل َيْخَشُع، َوِمْن نـَْفٍس اَل  َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة اَل  يـَنـْ
   .(1) «ُيْسَتَجاُب َلَها

                                                           

الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب التعوذ من شر ما ُعمل تاب كأخرجو مسلم:   (ٔ)
 .(ٕٕٕٚومن شر ما مل يُعمل, رقم )
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 :إصالح القلوبثالثاً: 

القرآف  القرآف, فإفّ  ؛من أراد حياة قلبو فعليو بسقيو بربيع القلوب
ٌ﴿ :قاؿ ا تعاىل ,َييي القلوب, كما َييي اؼباء األرض نٍّ

َ
ٔاٌأ ٍُ اْغيَ

ٌكَدٌْ ا َٓ ِ ث ْٔ ٌَم ٌَبْػَد رَْض
َ
ٌالْأ ٌيُْحِي َ ٌٌاّللٍّ ًْ ٌىََػيٍُّس ٌالْآيَاِت ًُ ٌىَُس ٍِّا بَحٍّ

 , وقد جاءت ىذه اآلية بعد قوؿ ا تعاىل:[ٚٔ :اغبديد] ﴾َتْػلِئُنٌَ
﴿ٌ ٌادْحَّقِ ََ ٌِ اٌََُزَلٌ ٌَ ٌَِو ٌزِِذْكرٌِاّللٍّ ًْ ُٓ ْنٌَتخَْشَعٌكُئُبُ

َ
ٔاٌأ ُِ ٌَ ٌآ ََ ٍِّذي ِنٌلِس

ْ
ٌيَأ ًْ َ ل

َ
خ

ٌاىِْهَجاَبٌ ٔا وثُ
ُ
ٌأ ََ ٍِّذي ٌَشضز ٔا ٌيَُسُُٔ ُدٌٌَولَا ٌَ

َ
ٌالْأ ًُ ِٓ ٌَغيَيْ ٌَذَطاَل ٌَربُْو َْ ٌِ

ٌفَاِشُلٔنٌَ ًْ ُٓ ٌِِْ ٌ ٌَوَكثِيٌر ًْ ُٓ  إشارةٌ  اويف ىذ ,[ٙٔ :اغبديد] ﴾َذَلَصْتٌكُئُبُ
, وىو حياة القلوب يكوف بذكر ا تعاىل, وما نزؿ من اغبقّ  إىل أفّ 

حياة األرض اؼبيتة يكوف باؼباء, قاؿ مالك بن  القرآف, كما أفّ 
 ا زرع القرآن في قلوبكم يا أىل القرآن؟ م: "دينار

 .(1) "إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع اْلرض

وىذا أمٌر مشاىٌد للعياف, ومن اؼبشاىدات يف ىذا األمر ما نراه من 
زكاة القلوب ورقتها يف رمضاف حُت يتواىل عليها ظباع القرآف 

ليت حصلت للقلوب وقراءتو, ويكثر ذلك, مثّ إّنك ترى ىذه اغبياة ا

                                                           

 (.ٕ٘ٛ/ٔ(, وإحياء علـو الدين للغزايل )ٖٚٚانظر: الزىد لئلماـ أضبد )ص (ٔ)
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يف رمضاف تبدأ بالتبلشي بالتدريج بعد رمضاف حُت تنقطع عن 
 القرآف الكرًن.

ٍِّذيٌُحْلرُِضٌ﴿ َلمَّا نـََزَلتْ َقاَؿ: " َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعودٍ  ٌَذاٌاز َْ ٌَ

ًِا ٌَحَص ٌكَرًْعا َ قَاَل أَبُو الدَّْحَداِح: يَا َرُسوَل  ،[ٕ٘ٗ]البقرة:  ﴾اّللٍّ
 ِإنَّ اللََّو يُرِيُد ِمنَّا اْلَقْرَض؟  ،وِ اللَّ 

َناَوَلُو َيَدُه  ،قَاَل: َأرِنَا َيَدكَ  ،«نـََعْم يَا أَبَا الدَّْحَداحِ »قَاَل:  قَاَل: فـَ
 -َوَحاِئطُُو ِفيِو ِستُّ ِماَئِة َنْخَلٍة  -قَاَل: َقْد َأقْـَرْضُت رَبِّي َحاِئِطي 

 ،، َوُأمُّ الدَّْحَداِح ِفيَها َوِعَياُلَهاَفَجاَء َيْمِشي َحتَّى أََتى اْلَحاِئطَ 
فـََقْد  ،قَاَلْت: َلبـَّْيَك. فـََقاَل: اْخُرِجي ،فـََناَدى: يَا ُأمَّ الدَّْحَداحِ 

 .(1) "َأقْـَرْضُتُو رَبِّي

بل إّف تدبر آيٍة أو بضع آياٍت يف كتاب ا كاف منعطفًا كبَتًا يف 
يف بداية حياتو ؾبرماً حياة الكثَتين, فهذا الفضيل بن عياٍض كاف 

خطَتاً, وكاف ذكر اظبو كافيًا إلثارة الرعب يف القلوب, فقد كاف 
يقطع الطريق على القوافل, ويسلب اؼبسافرين ما ميلكوف, لكّنو يف 

                                                           

أخرجو الطرباين يف اؼبعجم الكبَت: مسند من يُعرؼ بالكٌت, من ُيكٌت أبا الدحداح,  (ٔ)
(, ٜٙٛٗ, رقم ), وأبو يعلى اؼبوصلي يف مسنده: ُمسند عبدا بن مسعود(ٗٙٚرقم )

 وحكم عليو حسُت سليم أسد: بأّف إسناده ضعيف.
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ليلٍة من الليايل, وىو يف طريقو إىل معصيٍة يسمع قارئاً يقرأ قوؿ ا 
نٌْ﴿تعاىل: 

َ
ٌأ ٔا ُِ ٌَ ٌآ ََ ٍِّذي ٌلِس ِن

ْ
ٌيَأ ًْ َ ل

َ
ٌََُزَلٌٌخ ا ٌَ ٌَو ِ ٌاّللٍّ ٌزِِذْكرِ ًْ ُٓ ٌكُئُبُ َتخَْشَع

ٌ ًُ ِٓ ٌَربُْوٌَذَطاَلٌَغيَيْ َْ ٌِ ٌاىِْهَجاَبٌ ٔا وثُ
ُ
ٌأ ََ ٍِّذي ٌَشضز ٔا ٌَولَاٌيَُسُُٔ ٌادْحَّقِ ََ ٌِ

ٌفَاِشُلٔنٌَ ًْ ُٓ ٌِِْ ٌ ٌَوَكثِيٌر ًْ ُٓ ٌكُئُبُ ٌَذَلَصْت ُد ٌَ
َ
, فرجع [ٙٔ]اغبديد:  ﴾الْأ

 قد آف. القهقرى, وىو يقوؿ: بلى, وا 

إّف تدبر ىذا الرجل يف آيٍة واحدٍة حّولو من ؾبرـٍ متمّرٍس باعبرمية 
إىل معتكٍف يف ؿبراب العبادة, فكيف إذا تدبر اإلنساف يف كّل 

 القرآف؟

 نصيحة أخيرة:

عبادة التدبر لكتاب ا تعاىل ىي من أكثر  فّ إ عباد اهلل:
والنصر  ,ألرضفالتمكُت يف ا ,يف حياة اؼبسلمُت العبادات أمهيةً 

بتمسك اؼبسلمُت بكتاب رهبم, ومن  مرتبطاف دائماً  ,على األعداء
عزة األمة لن تعود ما داـ اؼبسلموف قد جعلوا   ىنا يتبُت لنا أفّ 

كتاب رهبم وراء ظهورىم, وأخذوا ينشدوف اؽبدى والنجاح 
 .وفكريةٍ  عقديةٍ  ـ الغرب, وما فيها من اكبرافاتٍ و والفبلح من عل
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 ف ليس من العبادات اؼبختصة بأويل العلم, فكل مسلمٍ وتدبر القرآ
وميكن ؼبريد  ,يتدبر من آيات ا ما وافق مستواه العلمي والفكري

 واحدةً  ورقةً  يوـٍ  , ولو أف يقرأ يف كلّ ؿبدداً  التدبر أف ُيعل لو وقتاً 
 بالًتتيل والتدبر والتفكر واالستنباط, ويتفهم كبلـ ا.

و علمتو أىو لك أنزلتو يف كتابك,  اسمٍ  ا نسألك بكل  اللهم إنّ 
من خلقك, أو استأثرت بو يف علم الغيب عندؾ, أف ذبعل  أحداً 

منا وأحزاننا, و القرآف العظيم ربيع قلوبنا, ونور صدورنا, وجبلء مه
وارزقنا القياـ بو  ,اللهم علمنا منو ما جهلنا, وذكرنا منو ما نسينا

ا إنك أنت السميع قبل منّ ء الليل وأطراؼ النهار, اللهم تانآ
 العليم, واغبمد  رب العاؼبُت.

 



 

81 

 الفهرس
 المحتويات

 5 ............................................................... تشوٌقٌة مقدمة

 8 .............................................. التدبر علم مبادئ :األول الباب

 8 ..................................................................... :التدبر تعرٌف.1

 10 ............................................................ :التدبر علم مسمٌات.2

 10 ................................................................ :التدبر علم نسبة.3

 11 ............................................................ :التدبر علم موضوع.4

 11 ............................................................... : العلم هذا واضع.5

 14 ..................................................................... : التدبر حكم.6

 15 ............................................................... : التدبر علم فضل.7

 16 ................................................................ :التدبر علم ثمرة.8

 18 .............................................................. :التدبر علم مسائل.9

 18 ........................................................... :التدبر علم استمداد.10

 19 ............................................................................... :أخٌرا  

 22 ............................................... مهمة تنبٌهات :الثانً الباب

 22 ..................................................................... التدبر؟ لماذا.1

 22 ............................................................... :بالقرآن االشتغال.2

 23 .............................................. :القرآن ظالل تحت النبوة منهاج.3

 23 ........................................................ :وحافظ   حافظ   بٌن شتان.4

 24 .......................................................... :الشامل الحٌاة منهاج.5

 24 ..................................................................... :القرآن جٌل.6

 25 .................................................................. :القرآن مكابدة.7

 25 ...................................................... :وأشبالها األمة شباب فٌا.8



 

82 

 26 ......................................................................... :هللا عباد.9

 26 .............................................................. :اإلسالم شباب ٌا.10

 27 ............................................................... :المسلمون أٌها.11

 27 ....................................................... :المسلمون اإلخوة أٌها.12

 28 ....................................................... :المإمنون اإلخوة أٌها.13

 28 ..................................................................:الجنة رٌاض.14

 29 ................................................................. :اإلٌمان إخوة.15

 30 ............................................................... :الحاضر الوحً.16

 31 ............................................................. :المصائب مصٌبة.17

 32 ............................................... :الكرٌم   رآن  الق مدرسة   أبناء ٌا.18

 33 ........................................................ :المجٌد   القرآن   جٌل   ٌا.19

 34 .................................................. :والتدبر التفسٌر بٌن الفرق.20

 35 ................................................ التدبر وسائل: الثالث الباب

 35 ........................................................... :وحبه هللا كالم تعظٌم.1

 36 .......................................................................... :الدعاء.2

 36 ................................................................:العلمً التحصٌل.3

ٌّة إحضار.4  39 ......................................... :التالوة عند والعلم العمل ن

 40 ...................................................... :الواقع على القرآن إنزال.5

 42 ........ :والتدبر والتفكر والتؤمل للنظر إلٌه واالنقطاع القرآن على العكوف.6

 43 .............................................................. :لٌال   بالقرآن القٌام.7

 45 .................................................................. :الحفظ سهولة.8

 47 .................................................................... :اآلٌات تكرار.9

 49 .................................... :والترتٌل التجوٌد وإتقان التالوة سالمة.10

 50 ............................................................... :بالقراءة الجهر.11

 53 ............................ :التدبر على ٌُعٌن الذي المناسب المقدار اختٌار.12

 53 .................................................... .التدبر حول األسئلة إثارة.13



 

83 

 53 ............................................................... .القرآن مدارسة.14

 53 ...................................................... .االستماع عند االنصات.15

 53 ............................................................ .ةالسور مع الحٌاة.16

 53 ..................................................... .التفسٌر كتب فً القراءة.17

 53 ............................................................... .العلم أهل سإال.18

 53 ........................................................ :التالوة بآداب امااللتز.19

 59 .............................................. التدبر معوقات: الرابع الباب

 60 ................................................ :الكرٌم القرآن حقٌقة فهم عدم ـ1

ة منها تعانً التً المشكلة تحدٌد عدم ـ2  61 .................................. :األمَّ

 63 .......................................... :القرآن أهل مصطلح فهم فً الخطؤ ـ3

 64 .................................... :المختلفة الشرعً العلم بفروع االشتغال ـ4

 65 ................................................................. :الخاطئ التقلٌد ـ5

 65 .................................... :العقدي واالنحراف والزٌغ التعظٌم ضعف.6

 65 ................................... :هللا كتاب من المحكم وترك المتشابه اتباع.7

 65 ......................................................... :الوهمٌة الموانع وضع.8

 66 .................................................................... :البارد الورع.9

 66 ...................................................................... :المعصٌة.10

 66 ................................................ .الذهن وشرود القلب انشغال.11

 66 .......................................................................... :الكبر.12

 66 .. :والبالغة والصرف كالعربٌة التدبر على ُتعٌن التً العلوم فً الضعف.13

 66 ................ .للمعنى نهاٌة والجزء والربع الصفحة نهاٌة بؤن االعتقاد.14

 67 ................................................................. :اللغو مجالس.15

 68 .............................................. عملٌة   حلول  : الخامس الباب

 68 ..................................................... :الكرٌم القرآن حقٌقة فهم ـ1

 69 ......................... :قراءته فً المكث وإطالة القرآن قراءة من اإلكثار ـ2

 69 .......................................... :القرآن لقراءة المناسب الجو تهٌئة ـ3



 

84 

 70 ........................ :بالقرآن ٌتؤثرون ممن ٌجعله أن تعالى هللا ٌدعو أن ـ4

 71 ............................................. التدبر ثمرات: السادس الباب

 71 .................................................................... :الطمؤنٌنة: أوال  

 74 ................................................... :والخشوع اإلٌمان زٌادة: ثانٌا  

 77 .............................................................. :القلوب إصالح: ثالثا  

 81 ..................................................................... الفهرس

 

 

 




	الغلاف المعتمد للكتب-Recovered
	تثوير الجنان جديد
	الخلف معتمد

