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األستاذ بقسم اتلفسري واحلديث بكلية الرشيعة ddيف جامعة الكويت

ويليه نظم الكتاب
منظومة فتق األذهان بتدبُّر القرآن

للشيخ/ حامد اإلدرييس
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والصالة  نذيرا،  للعاملني  يلكون  عبده  ىلع  القرآن  أنزل  اذلي  هلل  احلمد 

والسالم ىلع من جعله اهلل هاديًا وبشريا، ورساًجا منريا، وىلع آهل الطيبني، وصحبه 

األكرمني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين. وبعد: 

نعمَة  اإلسالم-  -أمَة  علينا  بها  تعاىل  اهلل  منَّ  اليت  انلعم  أعظم  من  فإن 

القرآن الكريم، اذلي به اصطىف هذه األمة: نثٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   

ٹمث )فاطر:32(، وبه رشَّف هذه األمة: نث ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېمث 
القرآن طرفه بيد اهلل،  g: »أبرشوا؛ فإن هذا  )األنبياء:10(؛ أي: رشفكم، وقال 

وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلوا بعده أبًدا«)1(.

 يضلَّ املتمسك به أبًدا، واخلريية مرتبطة بهذا الكتاب 
َّ

فضمن اهلل سبحانه أل

وقال  وعلَّمه«)2(،  القرآن  تعلَّم  من  »خريكم  املشهور:  احلديث  يف  كما  العظيم، 

آخرين«)3(،  به  ويضع  أقواًما،  الكتاب  بهذا  يرفع  اهلل  »إن  املعىن:  هذا  مؤكًدا   :g

1( رواه الطرباين، وابليهيق، وغريهما، انظر خترجيه وتصحيحه يف السلسلة الصحيحة لألبلاين، )713(.

2( أخرجه ابلخاري )4739(.

3( أخرجه مسلم  )817(.
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عمران  وآل  ابلقرة  وتأيت  به،  وعمله  حفظه  القرآن  لقارئ  يَشفع  القيامة  ويوم 

م اهلل تعاىل أجساد أهل القرآن ىلع انلَّار، كما قال  ان عن أصحابهما)1(، وحيرِّ حتاجَّ

g: »لو اكن القرآن يف إهاب ما أَكلَته انلَّار«)2(، ثم إذا دخل اجلنَّة قيل هل: »اقرأ وارق 

ورتِّل فإنَّ مزنتلك عند آخر آية تقرؤها«)3(. 

إنَّها فضائل كثرية ل تعد ول حتد، لسُت بصدد حرصها؛ ذللك اكنت حقوق 

جتب  اليت  والواجبات  احلقوق  أن  جند  انلصوص  وبتتبع  كثرية،  ة  األمَّ ىلع  القرآن 

علينا جتاه هذا الكتاب الكريم يه مخسة يف اجلملة)4(:

األول: الستماع، قال اهلل تعاىل: نث ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  مث )األعراف(.

وقال   ،)20 )املزمل:  نثڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄمث  تعاىل:  قال  اتلالوة،  اثلاين: 

c: نثڈ  ژ  ژ   ڑمث )املزمل:20(، وقال f: نثڃ  ڃ  چ    چ   چ  چ 

ڇ  ڇ  ڇمث )انلمل:91-92(، وقال b: نثٿ  ٿ    ٿ  ٿمث )املزمل(، 
وقال d: نث ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چمث )ابلقرة:121(.

1( أخرجه مسلم بلفظ: »يؤىت بالقرآن يوم القيامة وأهله اذلين يعمون به...«، )1344(.

نه األبلاين يف صحيح اجلامع )5284(. 2( رواه اإلمام أمحد )1716(، وحسَّ

3( رواه الرتمذي )2914(، وأبو داود )1464(، وهو حديث صحيح.

4( انظر: )القرآن تدبر وعمل(، إعداد مركز املنهاج، ص: أ.



7

اثلالث: احلفظ، قال تعاىل: نث گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱمث 
)العنكبوت:49(، فبني اهلل تعاىل أن أهل احلفظ هم أهل العلم، ويف هذا حثٌّ ىلع 
احلفظ، ويف احلديث: »إن اذلي ليس يف جوفه يشء من القرآن اكبليت اخَلرِب«)1(، 
واتفق العلماء ىلع وجوب حفظ ما تقوم به الصالة، واتفقوا ىلع أنه جيب أن 
ا طلب  يكون يف األمة من حيفظ القرآن)2(، يقول شيخ اإلسالم ابن تيميَّة: »وأمَّ
أو  باطٌل  ا  إمَّ ا تسميه انلاس علًما، وهو  م ىلع كثرٍي ممَّ ُمقدَّ الُقرآن فهو  حفظ 
ين من األصول  م يف حقِّ َمن يريُد أْن يتعلَّم ِعلَم ادلِّ قليُل انلفع، وهو أيًضا ُمقدَّ
والُفروع، فإنَّ املرشوع يف حقِّ مثل هذا يف هذه األوقات أْن يبدأ حِبفظ الُقرآن 

ين«)3(. فإنَّه أصُل علوم ادلِّ

الرابع: اتلدبُّر، قال تعاىل: نثڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   
چ  چمث )ص(؛ فجعل مقصد اإلنزال اتلدبر، وقال تعاىل: نث چ  چ  
چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  مث )النساء(، فعاتب 
اهلل تعاىل من لم يتدبر، ول يكون العتاب واتلوبيخ ىلع ترك مستحب، ثم أاعد 

هذا العتاب مرة أخرى يف سورة حممد، فقال تعاىل: نث ک  گ  گ   گ   گ  
ڳ  ڳ  ڳ  مث، وحكم ىلع من لم يتدبَّر بأنَّه مقفل القلب.

1( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )1947(، والرتمذي يف السنن )2913(، وادلاريم يف السنن، )521/2(، واحلاكم 
نه  يف املستدرك ىلع الصحيحني )2037(، والطرباين يف املعجم )12619(. وصححه الرتمذي واحلاكم، وحسَّ

حسني أسد يف حتقيق ادلاريم، وضعفه األبلاين يف حتقيق الرتمذي، واألرناؤوط يف حتقيق املسند.

2( انظر: مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت والعتقادات، ابن حزم، ص 156.

3( جمموع الفتاوى، ابن تيمية )54/23(.
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وعن اعئشة i أنه ُذكر هلا أن ناًسا يقرؤون القرآن يف الليل مرة أو مرتني، 

فقالت: »أوئلك قرؤوا ولم يقرؤوا؛ كنت أقوم مع انليب g يللة اتلمام، فاكن يقرأ 

سورة ابلقرة وآل عمران والنساء، فال يمرُّ بآية فيها ختوُّف إل داع اهلل واستعاذ، 

ول يمرُّ بآية فيها استبشار إل داع اهلل ورغَّب«)1(.

قال الصنعاين: »احلديُث ديلٌل ىلع أنه ينبيغ للقارئ يف الصالة تدبّر ما يقرؤه، 

قدر  اكن  »هذا  عياض:  القايض  وقال  عذابه«)2(.  من  والستعاذة  رمحته،  وسؤال 

قراءته g اغبًلا، وأنَّ تطويلَه الوارد إنما اكن يف اتلدبّر والرتتيل«)3(. وقال احلسن 

يتدبرونها  فاكنوا  ربهم؛  من  رسائل  القرآن  رأوا  قبلكم  اكن  من  »إنَّ  ابلرصي: 

بالليل، ويتفقدونها يف انلهار«)4(.

نث ڻ   تعاىل:  قال  اتلدبر،  ثمرة  وهو  إيله؛  والحتاكم  به  العمل  اخلامس: 

ٿ   نثٺ   )األنعام(،  ہمث  ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻ    
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ   نث   )األعراف:3(،  ٹمث  ٿ   ٿ       ٿ  

خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی    نث  )املائدة(  ھمث  ھ  
مب  ىبمث )املائدة(.

1( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )24609(، وصححه األبلاين يف صفة صالة انليب g، ص 504.

2( سبل السالم رشح بلوغ املرام، ابن األمري الصنعاين )281/1(.

3( إكمال املعلم بفوائد مسلم، القايض عياض ايلحصيب )197/3(.

4( إحياء علوم ادلين، أبو حامد الغزايل )275/1(.
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ْسَِي يب ىلع قوٍم ُتْقَرُض ِشَفاهُهم بَمَقارِيَض من نار، 
ُ
قال g: »أتَيُت يللة أ

ين يقولون 
َّ

ْت، فقلُت: يا جربيل، َمن هؤالء؟ قال: خطباء أمَّتك اذل
َ
رَِضْت َوف

ُ
َما ق

َّ
لك

ما ال يفعلون ، ويقَرُءون كتاب اهلل وال يعملون«)1(.

يف  قيام لسيما  بها خري  قامت  ة  األمَّ أن  أحسب  األوىل  اثلالثة  والواجبات 

إذااعت  للقرآن  ُجِعلت  بل  اإلذااعت،  أغلب  يف  أصبح  فالستماع  الزمن؛  هذا 

جيد  الرجل  أصبح  بل  فضائية،  وقنوات  مدجمة،  وأقراص  وأرشطة  متخصصة، 

املصحف اكماًل يف هاتفه اجلوال سمااًع وقراءة، وأصبح أحدنا مىت ما أراد سماع 

القرآن الكريم تيرس هل ذلك بال عناء، واحلمد هلل.

ًقا كبرًيا بعد وجود املطابع، وخصوًصا )جممع امللك  والواجب اثلاين حتقق حتقُّ

فهد لطباعة املصحف الرشيف( اذلي يطبع ماليني املصاحف لك اعم، حىت اكد 

ست مجعيات خرييَّة  سِّ
ُ
املصحف يكون متوافًرا يف لك بيت، ويف لك ماكن، بل أ

صة يف طباعة املصحف، وهلل احلمد. كثرية متخصِّ

بعد فتح حلقات حتفيظ  ق جزء كبري منه  اثلالث: )احلفظ(، حتقَّ والواجب 

صة يف حتفيظ القرآن، بل أصبحت احلكومات جتعل  القرآن، واجلمعيات املتخصِّ

إدارة خاصة يف وزارات األوقاف تلحفيظ القرآن، واحلمد هلل.

1( رواه ابليهيق يف شعب اإليمان d)1636(، وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع )129(.
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اخلامس  الواجب  -وهو  عليه  يرتتب  وما  )اتلدبُّر(،  الرابع:  الواجب  وأما 

الواجبات،  أنه هو املقصود األعظم من هذه  )العمل(- فمازنلا لم نوفِِّه حقه، مع 

املقصود األعظم،  فهو  م؛  واتّلفهُّ باتّلدبُّر  القراءة  »وتَُسّن  الّسيويّط )ت911ه(:  قال 

واملطلوب األهم، وبه تنرشح الّصدور، وتستنري القلوب«)1(، وهو الفرق بني صدر 

هذه األمة وآخرها. قال حممد بشري اإلبراهييم: »تدبُّر القرآن واتِّباعه هما فرق ما 

ة وآخرها، وإنه لفرق هائل؛ فعدم اتلدبُّر أفقدنا العلم، وعدم التباع  بني أول األمَّ

أفقدنا العمل، وإننا ل ننتعش من هذه الكبوة إل بالرجوع إىل فهم القرآن واتِّباعه، 

ڳ   گ  ڳ   نثگ  گ   الصاحلات:  ونعمل  نؤمن  حىت  نفلح  ول 

ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  مث )األعراف(«)2(.

صة يف اتلدبُّر، سواء أكانت خرييَّة أم حكومية أم  فما عدد املؤسسات املتخصِّ

ة؟! بل كم عدد املؤلفات اليت كتبت يف موضوع اتلدبُّر، وأين يه دورات  خاصَّ

تدبُّر القرآن، }هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا{؟!

وهذه الواجبات تفرسِّ نلا ملاذا يرفع اهلل بهذا القرآن أقواًما ويضع به آخرين؟ 

ة نلا أو علينا؟ ويفرسِّ نلا ملاذا اكن القرآن حجَّ

اهلل  كتاب  خلدمة  الكبري  املرشوع  هذا  يف  بلنة  أضع  أن  أردتُّ  هنا  فمن 

تعاىل، وتوجيه انلاس إيله، وتذكريهم به، فعلم تدبُّر القرآن من العلوم املهمة؛ 

1( اإلتقان يف علوم القرآن، السيويط )283/1(.

2( آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهييم، حمّمد بن بشري بن عمر اإلبراهييم )327/1(.
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حتقيًقا ألمر اهلل سبحانه بتدبُّره، وقياًما حبق من حقوق القرآن علينا، ويف هذا 

ابلحث أردتُّ القيام باتلأصيل هلذا العلم؛ كتأصيل السابقني يف اتلأيلف، حيث 

جعلوا للك علم مبادئًا. 

:)1(r وقد مُجعت مبادئ العلوم يف قول الصبان

عـــرشْه فـــنٍّ  لكِّ  مبـــاِدي   إن 

والواضـــْع ـــُه 
ُ
وفضل  ونســـبٌة 

ـــى ـــِض اكت ـــُض بابلع ـــائٌل وابلع مس

اثلمـــرْه ثـــم  واملوضـــوُع   احلـــدُّ 

 واالســـُم االســـتمداُد حكـــُم الشـــارْع

ومـــن درى اجلميـــَع حـــاَز الرشفـــا

ومن هنا سأقسم ابلحث ىلع هذه املبادئ العرشة: 

)احلد - املوضوع - الفضل - اثلمرة - النسبة - الواضع - السم - الستمداد- 

حكم الشارع - املسائل(، مع تقديم فيها وتأخري، ودمج بعضها يف مبحث واحد، 

وزدته فصاًل حول أسباب تدبر القرآن الكريم وموانعه. 

وعليه ستكون خطة ابلحث ىلع انلحو اآليت:

املقدمة: وفيها أهمية ابلحث وسبب اختياره.

الفصل األول: مبادئ اتلدبر:

املبحث األول: تعريف اتلدبر.

1( الشيخ حممد يلع الصبان )1263ه( يف حاشيته ىلع رشح شيخه امللّوي للّسلم املنورق، ص 35.
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املبحث اثلاين: نسبة علم اتلدبر إىل العلوم، وموضوعه.

املبحث اثلالث: واضع علم اتلدبر.

املبحث الرابع: حكم الرشع يف اتلدبر.

املبحث اخلامس: فضل علم اتلدبر.

املبحث السادس: ثمرة اتلدبر.

املبحث السابع: مسائل علم اتلدبر واستمداده.

الفصل اثلاين: أسباب اتلدبر وموانعه:

املبحث األول: األسباب املعينة ىلع اتلدبر، وفيه مطلبان:

املطلب األول: األسباب املعنوية.

املطلب اثلاين: األسباب احلسية.

املبحث اثلاين: موانع اتلدبر، وفيه مطلبان:

املطب األول: املوانع املعنوية.

املطلب اثلاين: املوانع احلسية.

اخلاتمة: وفيها أهم نتائج ابلحث.
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ول خيىف أن الكالم يف أصول العلوم من أشق املباحث خصوًصا مع 

قلَّة املراجع.

واحلديث  القديم  يف  اتلدبر  عن  كتب  ما  أحرص  أن  جاهًدا  حاولت  وقد 

القرآن  تلدبُّر  العامليَّة  اهليئة  بإصدارات  ا  جدًّ انتفعت  وقد  منه)1(،  والستفادة 

وخلصتها  أغلبها  وجردت  ومؤتمرات،  وملتقيات  ومنشورات  كتب  من  الكريم 

وزدتُّ عليها، ورتبتها يف هذا ابلحث اذلي بني يديك، ولكن القصور من طبع 

نا بفضله، وجيعل أعمانلا خالصة لوجهه، وجيعل ما  البرش، وأسأل اهلل تعاىل أن يمدَّ

كتبته نافًعا يل وللمسلمني.

د. عبداملحسن بن زبن املطريي

الكويت - مدينة سعد العبد اهلل

11 شعبان 1436ـه

1( وسأذكرها -إن شاء اهلل- يف مبحث )واضع علم اتلدبر(، كما سيأيت.



14

الفصل األول: مبادئ اتلدبر

املبحث األول:
تعريف اتلدبر.

املبحث اثلاين:
نسبة علم اتلدبر إىل العلوم وموضوعه.

املبحث اثلالث:
واضع علم اتلدبر.

املبحث الرابع:
حكم الرشع يف اتلدبر.

املبحث اخلامس:
فضل علم اتلدبر.

املبحث السادس:
ثمرة اتلدبر.

املبحث السابع:
مسائل علم اتلدبر واستمداده.



15

املبحث األول
تعريف اتلدبر

نث چ   )اتلدبُّر(، هو مصطلح رشيع ورد يف انلصوص؛ كما يف قوهل تعاىل: 
چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  مث )النساء(، 
چمث  چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   نثڄ   تعاىل:  وقوهل 
)ص(، وقوهل تعاىل: نث ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  مث )حممد(، 
وقوهل تعاىل: نثڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھمث )املؤمنون(.

تصوره،  عن  فرٌع  اليشء  ىلع  فاحلكم  األهمية؛  يف  اغيٌة  باتلعريف  وابلدء 
وحىت ل يشتبه اتلدبر بغريه؛ اكتلفسري)1(:

املطلب األول: اتلدبُّر يف اللغة:

ُفه؛ 
ْ
ء وَخل مأخوذ من مادة )َدبََر(، قال ابن فارس )ت395ه(: »وهو آِخُر اليشَّ

ثَت به عنه، وهو من ابلاب؛ ألنَّ  خالُف قُبله... ودبَّْرُت احلديَث عن فُالٍن: إذا حدَّ
َفه... ويف احلديث: »وال تََدابَُروا«)2(، وهو من 

ْ
َث يَْدبُر األّوَل: ييجُء َخل اآلِخر املحدِّ

ابلاب، وذلك أْن يرُتَك لكُّ واحٍد منهما اإلقباَل ىلع صاحبه بوْجهه...«)3(.

وتأصيل(،  حترير  اتلدبُّر:  )مفهوم  بعنوان  علميًّا  ملتًق  القرآن  تلدبُّر  العامليَّة  اهليئة  أقامت  وقد   )1
بنفس  كتاب  يف  ومناقشات  وتعليقات  حبث  أوراق  من  امللتق  هذا  يف  أليق  ما  لك  اهليئة  ومَجَعْت 

العنوان، وطبعته، وهو من إصدارات اهليئة.

2( أخرجه مسلم )2564(.

3( معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا )324/2(.
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ْمَر وتََدبَّره؛ أي: نظر يف اعقبته، واْستَْدبََره: 
َ
وقال ابن منظور )ت711ه(: »َدبََّر األ

َخَرة، قال جرير:
َ
ي: بأ

َ
ْمَر تََدبًُّرا؛ أ

َ
ى يف اعقبته ما لم ير يف صدره، وَعَرَف األ

َ
رأ

ـَرا)1( تََدبُـّ إاِل  مـــَر 
َ
األ ـــوَن 

ُ
َتْعرِف يُِصيَبُكْم        وال  ـرَّ حـىت  الشَّ َتتَُّقـوَن  وال 

فيه،  اتلفكر  واتلََّدبُّر:  إِيله اعقبته،  تَُؤول  ما  إِىل  تنظر  ن 
َ
أ .واتلدبري يف األمر: 

لو  فالنًا  إنَّ  ويقال:  آخره،  من  هل  وَّ
َ
أ ي: 

َ
أ ِدباره؛  من  ْمِر 

َ
األ قِبَاَل  يَْدرِي  ما  وفالن 

مره ما علمه 
َ
ي: لو علم يف بَْدِء أ

َ
ْمِره؛ أ

َ
مره ما استدبره لُهِدَي لِوِْجَهِة أ

َ
استقبل من أ

مره«)2(.
َ
يف آخره لْسرَتَْشَد أل

وقال ابن القيم )ت751ه(: »وتدبر الكالم: أن ينظر يف أوهل وآخره، ثم يعيد 
نظره مرة بعد مرة؛ وهلذا جاء ىلع بناء اتلفعُّل؛ اكتلجرع واتلفهم واتلبني«)3(.

ِْصيل الَمْعِرَفتَنْيِ تَلْحِصيل 
َ

ي: حت
َ
ر؛ أ وقال الزبيدي )ت1205ه(: »اتلََّدبُّر: اتلَّفكُّ

َمْعِرفٍة ثاثلة«)4(.
املطلب اثلاين: اتلدبر يف اصطالح املفرسين:

يتعدد فْهم املفرسين للتدبر، ولكن مع تعّدده يقرتب بعضه من بعض، قال مقاتل 
بن سليمان )ت 150ه(: »هو اتلأمل يف معانيه، وحتديق الفكر فيه، ويف مبادئه وعواقبه، 
فيه«)6(،  ما  وتبرص  معانيه،  »تأمل  )ت538ـه(:  الزخمرشي  عند  وهو  ذلك«)5(،  ولوازم 

1( األاغين، أبو الفرج األصفهاين )30/8(.

2( لسان العرب، ابن منظور )268/4(، مادة )َدبََر(.

3( مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم واإلرادة، ابن القيم )183/1(.

بيدي )265/11(، مادة )َدبََر(. 4( تاج العروس من جواهر القاموس، مرتىض الزَّ

5( تفسري مقاتل بن سليمان، أبو احلسن مقاتل بن سليمان األزدي )335/1(.

6( الكشاف عن حقائق اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، الزخمرشي )571/1(.
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وعند القرطيب )ت671ه(: »اتلفكر فيه ويف معانيه«)1(، وعند اخلازن )ت741ه(: 

أيب حيان  اآليات«)2(، وعند  فيه من  ما  وتبرُص  معانيه، وتفكر يف حكمه،  »تأمل 

)ت745ه(: »اتلفكر يف اآليات، واتلأمل اذلي يفيض بصاحبه إىل انلظر يف عواقب 

األشياء«)3(، وعند ابن القيم )751ه(: »حتديق ناظر القلب إىل معانيه، ومجْع الفكر 

ىلع تدبره وتعقله«)4(، وقال األلويس: )ت1270ه(: »وأصل اتلدبر: اتلأمل يف أدبار 

األمور وعواقبها؛ ثم استعمل يف لك تأمل سواء اكن نظًرا يف حقيقة اليشء وأجزائه، 

أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه«)5(.

فاتلدبر عنده لم يقترص ىلع عواقب األمور فحسب؛ بل امتد ليشمل حقائقها، 

وأسبابها، ولواحقها، وغري ذلك ىلع وجه اإلطالق.

دللت  يف  العقيل  انلظر  إعمال  »واتلدبر:  )ت1393ه(:  اعشور  ابن  وقال 

ادللئل ىلع ما نصبت هل، وأصله أنه من انلظر يف ُدبُر األمر؛ أي: فيما ل يظهر منه 

للمتأمل بادئ ذي بدء«)6(.

1( اجلامع ألحاكم القرآن، القرطيب )290/5(.

2( بلاب اتلأويل يف معاين اتلزنيل، اخلازن )402/1(.

3( تفسري ابلحر املحيط، أبو حيان األندليس )379/7(.

4( مدارج السالكني بني منازل نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث، ابن القيم )451/1(.

5( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حممود اآللويس )92/5(.

6( اتلحرير واتلنوير املعروف بتفسري ابن اعشور، حممد الطاهر بن اعشور )71/18(.
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املراد  معرفة  صاحبه  به  يبلغ  اذلي  واتلأمل  اتلفكر  »واتلدبر:  أيًضا:  وقال 

ودعت فيه، 
ُ
من املعاين، وإنما يكون ذلك يف كالٍم قليل اللفظ كثري املعاين اليت أ

حبيث لكما ازداد املتدبر تدبًرا انكشفت هل معاٍن لم تكن بادية هل بادئ انلظر«)1(.

وقال الشيخ حبنكة: »مادة اللكمة تدور حول أواخر األمور وعواقبها وأدبارها، 
فاتلدبر هو انلظر يف عواقب األمور وما تؤول إيله، ومن هذا نستطيع أن نفهم أن 

اتلدبر هو اتلفكر الشامل الواصل إىل أواخر دللت اللكم ومراميه ابلعيدة«)2(.

وقال د. خادل السبت: »انلظر إىل ما وراء األلفاظ من املعاين والعرب واملقاصد، 
اذلي يثمر العلوم انلافعة واألعمال الزاكية«)3(.

وجعل أراكن اتلدبر ثالثة: املتدبِّر، والكالم املتدبَّر، وعملية اتلدبر)4(.

وقال د. مساعد الطيار: »اتلدبر هو إعمال اذلهن بانلظر يف آيات القرآن؛ 
والعلوم  واملعارف  األحاكم  من  فيها  ما  إىل  انلظر  ثم  معانيها،  إىل  للوصول 
م اتلدبر إىل مخس مراحل: القراءة، ثم فهم املعىن، ثم الستنباط،  والعمل«)5(، وقسَّ

ثم اتلأثر، ثم العمل)6(.

1( تفسري ابن اعشور )149/23(.

2( قواعد اتلدبر األمثل، عبد الرمحن حبنكة امليداين، ص: 4.

3( مفهوم اتلدبر، حترير وتأصيل، خادل السبت، ص: 160.

4( املرجع السابق، ص: 165.

5( مفهوم اتلدبر، حترير وتأصيل، مساعد الطيار، ص: 77.

6( املرجع السابق، ص: 78.
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آياته  عليه  تدل  فيما  واتلفكر  ألفاظه،  معاين  تفهم  »هو  السنيدي:  وقال 
مطابقة، وما دخل يف ضمنها، وما ل يتم ذلك املعىن إل به، مما لم يعرج اللفظ ىلع 

ذكره من اإلشارات واتلنبيهات«)1(.

وكالم السنيدي يف بيان إحدى طرائق اتلدبر، ويه قاعدة دللة األلفاظ، 
فهو ليس تعريًفا علميًّا بقدر ما هو بيان إلحدى الطرائق العملية للتدبر.

وقال السيويط )ت911ه( شارًحا هذا املعىن بمنهج عميل أيًضا: »وصفة ذلك 
أن يشغل قلبه باتلفكري يف معىن ما يلفظ به، فيعرف معىن لك آية، ويتأمل األوامر 
وانلوايه، ويعتقد قبول ذلك، فإن اكن مما قرص عنه فيما مىض اعتذر واستغفر، 
وإذا مرَّ بآية رمحة استبرش وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تزنيه نزَّه وعظم، أو 

داعء ترضع وطلب«)2(.

ومن جمموع كالمهم خنلص إىل أن اتلدبر يرجع إىل أمرين:

1( عميق اتلفكر يف معاين القرآن.

2( انلظر يف العواقب واملآلت القلبية والعملية ملعاين القرآن.

»فالبد للتدبر من ركنني أساسيني، باجتماعهما يتمزي اتلدبر من غريه، وهما:

فيها،  واتلأمل  اآليات  مع  الوقوف  يمثل  وهو  انلظري:  الركن  األول:  الركن 
ويدخل يف هذا الركن: اتلفسري والستنباط واتلفكر واتلأمل.

1( تدبر القرآن، سلمان بن عمر السنيدي، ص: 9. 

2( اإلتقان يف علوم القرآن، السيويط )283/1(.
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الركن اثلاين: الركن العميل: وهو يمثل اتلفاعل مع اآليات، وقصد النتفاع 

والمتثال، ويدخل يف هذا الركن: العتبار والتعاظ واتلذكر«)1(.

وبناء ىلع ماسبق يمكن صياغته باتلعريف اآليت:

اتلدبر: )هو عميق اتلفكر يف معاين كالم اهلل تعاىل وإعمال انلظر يف عواقبها 

من تأثر قلب أو عمل جوارح()2(.

)علم اتلدبُّر( بأنه: )علم رشيع يبحث يف الطرائق  وعليه يمكن تعريف 

املعينة ىلع عميق اتلفكر يف كتاب اهلل وإعمال انلظر يف عواقبه(.

معاين  عن  الكشف  هو  فاتلفسري  اتلفسري؛  وبني  بينه  الفرق  يتضح  وبهذا 

القرآن، ول يلزم منه عميق تفكري، ول نظر يف العواقب ول تأثر.

واتلفسري أساس، واتلدبُّر ثمرة، أو اتلفسري وسيلة، واتلدبُّر اغية.

فغاية اتلفسري: فهم املعىن، واغية اتلدبر: الهتداء.

. والعامل بالقرآن: متدبِّر، وليقال: إنه مفرسِّ

1( مفهوم اتلدبر يف ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواهلم، امللتق العليم األول تلدبر القرآن 
الكريم، 1429ه.، حممد عبد اهلل الربيعة.

)ابلحر  تفسريه  يف  حيان  أبو  قال  اهلل،  رمحهما  السعدي  والشيخ  حيان  أيب  كالم  من  قريب  وهو   )2
املحيط( )379/7( يف تعريف اتلدبر: »هو اتلفكر يف اآليات، واتلأمل اذلي يفيض بصاحبه إىل انلظر 
يف عواقب األشياء«، وهو -كما ترى- قريب من اتلعريف املختار، وينقصه تأكيد معىن مزيد اتلأمل 
وعميق اتلفكر، وأقرب منه يف اتلعريف تعريف الشيخ السعدي، يف )تيسري الكريم الرمحن يف تفسري 

كالم املنان( ص )189(: »اتلأمل يف معانيه، وحتديق الفكر فيه، ويف مبادئه وعواقبه«.
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ولكين  مبحث،  يف  للتدبر  القريبة  املصطلحات  أفرد  أن  أنوي  كنت  وقد 

حقيقته  )اتلدبر  كتاب  فكفياين:  ابلاب،  هذا  يف  ُكتبا  رائعني  كتابني  وجدتُّ 

بالغية  دراسة  واتلفسري:  والفهم  والستنباط  اتلأويل  بمصطلحات  وعالقته 

حتليلية ىلع آيات من اذلكر احلكيم(، لدلكتور عبداهلل عبدالغين رسحان، وكتاب 

)مفهوم اتلفسري واتلأويل والستنباط واتلدبر واملفرس(، لدلكتور مساعد الطيار.

بل إن اهليئة العاملية تلدبر القرآن الكريم أقامت امللتق األول تلدبر القرآن 

بعنوان )تدبر القرآن: حترير وتأصيل( واكن فيه ثالث جلسات، وستة حبوث، وىلع 

لك حبٍث تعقيبان، وطبع لك ذلك يف كتاب واحد بالعنوان نفسه.

ولكين سأرضب مثاًل ىلع اتلفريق بني اتلفسري واتلدبر يف تطبيق عميل:

قوهل تعاىل: نث ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  
ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  مث )القصص(.

إحدى  يزوجه  أن  يريد  إنه   :n ملوىس  يقول  َمْديَن  صاحب  أن  تفسريها: 

ابنتيه، مقابل أن يعمل دليه ثماين سنوات، ولو أكمل عرًشا فهو فضل منه، ولن 

يشق عليه يف العمل، وسيجده من الصاحلني إن شاء اهلل.

وأما تدبُّرها؛ فنقول: يف هذه اآلية فوائد:

1( ينبيغ للعاقل استثمار الفرص، فصاحب َمْديَن شيٌخ كبري، وليس عنده إل 

.n بنات، فاكن عليه اقتناص هذه الفرصة يف توظيف موىس
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2( جواز خطبة الرجل لَمْويلَِّتِه الرجَل الصالح: نث  ۇ      ۇ  ۆ  ۆمث.

3( اشرتاط الويل للمرأة، فهو اذلي يُنكحها، ول تُنِكح نفسها: نث  ۇ      ۇ  ۆ  

ۆمث.

4( اإلشارة إىل عدم اجلمع بني األختني؛ لقوهل: نث  ۈ     ۈ   مث.

5( جواز انلظر إىل املخطوبة؛ أخًذا من قوهل تعاىل: نثٴۇمث وهو اسم 

إشارة للقريب.

6( جيوز أن يكون املهر عماًل، فقد استعمله يف ريع الغنم عرش سنوات.

7( جواز انتفاع الويل بمهر مويلته، فقد رىع موىس n غنم األب.

8( احلج موجود يف رشيعة َمن قبلَنا؛ من قوهل: نث  ۅ  ۉمث.

9( وهو عندهم سنوي أيًضا؛ ألن معىن نث  ۅ  ۉمث: ثماين سنوات.

10( صاحب مدين رجل صالح؛ ألنه حيسب السنة بالطاعة: نث    ۉمث.

11( عظم أمر الزواج؛ فهو من سنن األنبياء، وقد اقتطع موىس ألجله عرش 

سنوات من عمره.

12( عدم املشقة ىلع العمال؛ من قوهل: نثائ  ائ  ەئ  ەئ  وئمث.

نثۇئ  ۇئ    قوهل:  باملشيئة؛ من  املستقبل  أعمال  تعليق  استحباب   )13

ۆئ  ۆئ  مث.
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نثۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئمث  قال:  إذ  انلفس؛  تزكية  14( عدم 

ولم يقل: ستجدين من الصاحلني.

15( حفظ اهلل c أويلائه؛ فموىس خرج هارًبا وحيًدا، فرزقه اهلل c زوجة 

وبيتًا وعماًل.

 آخَر من اإلمام ابن القيم r، يقول r يف الرسالة اتلبوكية: 
ً

وإيلك مثال

»فصل يف نث چ  چ  چمث: فإن قلت: إنك قد أرشت إىل مقام عظيم، 

واإلرشاف  وتفهمه  القرآن  تدبر  وكيف  حجابه،  يل  واكشف  بابه،  يل  فافتح 

ىلع عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسري األئمة بأيدينا، فهل يف ابليان غري ما ذكروه؟ 

 حتتذي عليها وجتعلها إماًما لك يف هذا املقصد: قال 
ً

قلت: سأرضب لك أمثال

اهلل تعاىل: نث ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  

حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت       خت  مت  ىت    يت  جثمث  ىث    يث  حج  

مج  جح   مث )اذلاريات(.

فعهدي بك إذا قرأت هذه اآلية، وتطلعت إىل معناها وتدبرتها، فإنما تطلع 

منها ىلع أن املالئكة أتوا إبراهيم يف صورة األضياف، يأكلون ويرشبون، وبرشوه 

بغالم عليم، وإنما امرأته عجبت من ذلك، فأخربتها املالئكة أن اهلل قال ذلك، 

ولم يتجاوز تدبرك غري ذلك.
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فاسمع اآلن بعض ما يف هذه اآليات من أنواع األرسار، وكم قد تضمنت 

من اثلناء ىلع إبراهيم، وكيف مجعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد 

ىلع أهل ابلاطل من الفالسفة واملعطلة، وكيف تضمنت َعلًَما عظيًما من أعالم 

واحلكمة،  العلم  إىل  مردُّها  اليت  الكمال  صفات  مجيع  تضمنت  وكيف  انلبوة، 

أفصحت  ثم  وأوضحها،  إشارة  بألطف  املعاد  إماكن  ديلل  إىل  أشارت  وكيف 

بوقوعه، وكيف تضمنت اإلخبار عن عدل الرب وانتقامه من األمم املكذبة، 

الرب  آيات  بقاء  وتضمنت  بينهما،  والفرق  واإليمان،  اإلسالم  ذكر  وتضمنت 

ادلالة ىلع توحيده، وصدق رسله، وىلع ايلوم اآلخر، وتضمنت أنه ل ينتفع بهذا 

لكه إل من يف قلبه خوف من عذاب اآلخرة، وهم املؤمنون بها، وأما من ل خياف 

اآلخرة ول يؤمن بها فال ينتفع بتلك اآليات، فاسمع اآلن بعض تفاصيل هذه 

.r اجلملة:...«)1( إىل آخر ما قال

1( الرسالة اتلبوكية، ابن القيم، ص: 63، 64.
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املبحث اثلاين
نسبة علم اتلدبر إىل العلوم، وموضوعه

أما نسبة علم اتلدبر إىل العلوم األخرى فهو علم من العلوم الرشعية املختصة 

بالقرآن الكريم، واتلبرص واتلأمل فيه.

وموضوع اتلدبر هو القرآن الكريم، كما هو معلوم، وهذا ظاهر يف نصوص 

اآليات اليت توجه اتلدبر للقرآن الكريم؛ كما يف قوهل b: نث چ  چ  چڇ  

تعاىل:  وقوهل  )النساء(،  مث  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ    
وقوهل  )ص(،  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چمث  نثڄ  ڄ  
نث ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  مث )حممد(، حىت يف قوهل  تعاىل: 

تعاىل: نثڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھمث )املؤمنون(، ذهب 

املفرسون إىل أن معىن القول هو )القرآن()1(.

واملعىن يف ذلك ظاهر أيًضا، فالقرآن العظيم: كالم اهلل تعاىل: نث  ائ  ەئ  

حمفوظ  وهو  أحد،  ككالم  تعاىل  اهلل  كالم  وليس  )اتلوبة:6(،  ەئ   وئ  وئ  مث 
كما قال تعاىل: نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ںمث )احلجر(، فحىت السنة 

املتواترة لم حتفظ لك ألفاظها، بل روي كثري منها باملعىن، فاتلأمل فيها ليس كتدبر 

ا دونها. القرآن، فضاًل عمَّ

1( انظر: تفسري ابن كثري )483/5(، ومعالم اتلزنيل، للبغوي )423/5(، وتفسري السعدي، ص: 554.
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 g والقرآن قطيع اثلبوت، ولم خيتص كالم آخر بمثل هذا، فحىت سنة انليب
بما دونها؟!  بالك  الصحيح والضعيف، فما  فيها  البرش حفًظا-  أرفع كالم  -ويه 

وهلذا ولغريه ُخص القرآن الكريم باتلدبر.

فاملطلوب هو تدبر معانيه، واتلأمل يف دللته، وانلظر يف أحاكمه، وليس 
هذا لغريه من الكالم مهما بلغت مزنتله، وهذا أحد أسباب رشف علم اتلدبر؛ 
إذ موضوعه أرشف الكالم، وهو كالم اهلل تعاىل، ول يمنع ذلك من تدبر سنة 
انليب g، ولكن جرت اعدة العلماء أن جيعلوا للسنة: اتلأمل واتلفكر، وجيعلوا 

للقرآن الكريم: اتلدبر.
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املبحث اثلالث

واضُع علم اتلدبُّر

املقصود بهذا املبحث هو بيان املبتدئ بوضع علم اتلدبر، واحلديث عن هذا 
املبحث من بابني: 

1( وجود هذه األصول يف اتلدبر.

2( إفراد هذا الفن يف اتلصنيف.

املطلب األول: وجود هذه األصول:

أصول اتلدبر وقواعده علٌم قديم بدأ مع نزول القرآن الكريم، فقد أمر اهلل 
c به، وأثىن ىلع من تَدبَّر كتابه: قال b: نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  مث )الزمر(، 

وقال b: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ڱ       ڱ    نث    :b وقال  )املائدة(،  مث  ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ  

ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  مث )مريم(، وقال b: نث   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  
وهذا  )اإلرساء(،  مث  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
اتلأثُّر من قشعريرة اجللود، وفيض ادلموع، والسجود، وابلاكء، وزيادة اخلشوع؛ 

لك هذا من آثار اتلدبر.
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:g وهذه نماذج من تدبر انليب

1( من ذلك أنه g قال: »شيَّبتين ُهوٌد وأخواتها: سورة الواقعة، وسورة القيامة، 

واملرسالت، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت«)1(.

2( وعن اعئشة i قالت: قام انليب g بآيٍة من القرآن يللًة)2(.

3( وقام g يللًة بقوهل تعاىل: نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ   ىئ  ىئ  مث )املائدة(؛ يرددها حىت أصبح؛ يركع بها ويسجد بها)3(.

ڄ   ڄ          ڄ   ڄ    ڦ   نث   :n إبراهيم  عن   b اهلل  قوَل   g وتال   )4

وقوهل  )إبراهيم(،  مث  ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   

تعاىل عن عيىس n: نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

»يا جربيل،   :b »امهلل أميت أميت«، وبكى، فقال اهلل  ىئمث، فرفع يديه وقال: 

فسأهل،   n جربيل  فأتاه  يبكيك؟«،  ما  ُه 
ْ
فَسل أعلم-  -وربَُّك  حممٍد  إىل  اذهب 

1( أخرجه الرتمذي )3297(، وعبدالرزاق الصنعاين يف املصنَّف )5997(، وسعيد بن منصور يف سننه 
)1109(، وابن أيب شيبه يف املصنَّف )30268(. وصححه األبلاين يف صحيح اجلامع )3722(.

2( أخرجه الرتمذي )448(، وابلغوي يف رشح السنة، )4/ 25(، وصححه األبلاين يف صحيح الرتمذي )448(.

 .)21388( حنبل  بن  أمحد  ومسند   ،)1350( ماجه  ابن  وسنن   ،)1010( سننه  يف  النسايئ  أخرجه   )3
وقال: رجاهل   ،)205/1( الزجاجة،  ابلوصريي، يف مصباح  )31767(. وصححه  شيبة  أيب  ابن  ومصنَّف 
خيرجاه«،  ولم  صحيح  حديث  »هذا  وقال:   ،)879( الصحيحني  ىلع  املستدرك  يف  واحلاكم  ثقات، 

واحلافظ العرايق يف املغين عن محل األسفار )897(، واألبلاين يف مشاكة املصابيح )1205(.
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فأخربه رسول اهلل g بما قال، وهو أعلم، فقال اهلل: »يا جربيل، اذهب إىل حممٍد 

فقل: إنَّا سرنضيك يف أمتك، وال نَُسوؤك«)1(.

5( وقرأ عليه g عبد اهلل بن مسعود h قوهل تعاىل: نث ڎ  ڈ    ڈ  

فت إيله 
ْ

ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  مث )النساء(، فاتل

g، فإذا عيناه تذرفان)2(.

6( وسأل سعد بن هشام اعئشَة i: يا أمَّ املؤمنني، أنبئيين عن ُخلُق 

رسول اهلل g؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بىل، قالت: فإن خلق نيب 

اهلل g اكن القرآن)3(.

7( بل قال الشافيع r: »لك ما حكم به الرسول g فهو مما فهمه 

من القرآن«)4(.

وهنــاك أقــوال وإشــارات وتنبيهات مــن الصحابــة ىلع بعــض القواعد 

 ،d)5(ــة ــع احلَُروريَّ ــاس h م ــن عب ــة اب ــيأيت يف قص ــا س ــول، كم واألص

1( أخرجه مسلم )202(.

2( متفق عليه: أخرجه ابلخاري )4583(، )5050(، )5055(، ومسلم )247(.

3( أخرجه مسلم، )139(.

4( مقدمة يف أصول اتلفسري، ابن تيمية، ص: 93.

5( ص: 50.
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ــر  ويقــول ابــن عبــاس h أيًضــا: »ألن أقــرأ يف يللــة ســورًة أتدبَّرهــا، وأفكِّ

ــة j مــن شــدة  ــرآن«)1(، واكن الصحاب ــرأ الق ــا أحــبُّ إيلَّ مــن أن أق فيه

ــم  ــات ل ــرش آي ــم ع ــد منه ــم الواح ــر إذا تعلَّ ــم واتلدب ــم بالفه اعتنائه

ــن  ــك ع ــا روي ذل ــن؛ كم ــل به ــن والعم ــرف معانيه ــىت يع ــن، ح جياوزه

.)2(h ــعود ــن مس اب

 من خنل، واكن أحب أمواهل إيله 
ً

واكن أبو طلحة h أكرث األنصار باملدينة مال

برْيُحاء، واكنت مستقبلة املسجد، واكن رسول اهلل g يدخلها ويرشب من ماء فيها 

نزلت هذه اآلية: نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  
ُ
طيب، قال أنس h: فلما أ

پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  مث )آل عمران(، قام أبو طلحة إىل رسول اهلل 

g فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پمث؛ وإن أحب أموايل إيلَّ برْيُحاء، وإنها صدقة هلل، أرجو بِرَّها وُذخرها عند 

اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، قال: فقال رسول اهلل g: »بٍخ، ذلك مال 

رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعُت ما قلَت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني«، فقال 

أبوطلحة: أفعل يا رسول اهلل. فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه)3(.

1( فضائل القرآن، املستغفري، )1/ 161(. 

2( جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، )1/ 80(.

3( أخرجه ابلخاري )1461(.
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ويف اتلابعني أيًضا: قال مطرف بن عبداهلل )ت: 95ه()1(: »إين ألستليق من 

الليل ىلع فرايش فأتدبَّر القرآن، وأعرض عميل ىلع عمل أهل اجلنة، فإذا أعماهلم 

ۅ   ۋ    نث  )اذلاريات(،  مث  گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   نث  شديدة: 

نث ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ   )الفرقان(،  ۅ      ۉ  ۉ  ې  مث 
راين فيهم فأعرض نفيس ىلع هذه 

ُ
ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئمث )الزمر: 9(، فال أ

بني، وأمرُّ بهذه اآلية:  اآلية: نث مج  جح    مح  جخ       حخ  مث )املدثر(، فأرى القوم مكذِّ

نث ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  
ڳ   ڳ  ڳ   مث )اتلوبة(، فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم«)2()3(.

ومع بداية عرص اتلدوين اكنت هذه األصول والقواعد مبثوثة يف كتب أهل 

العلم، ولسيما كتب اتلفسري وعلوم القرآن، فقد اكن علم اتلدبر جزًءا من اتلفسري.

ري بن عوف بن كعب بن وقدان بن احلريش بن كعب بن ربيعة بن  خِّ 1( مطرف بن عبد اهلل بن الشِّ
يَب، وأيب ذر، وأبيه، روى هل 

ُ
اعمر بن صعصعة، ويكىن أبا عبد اهلل العامري، روى عن عثمان، ويلع، وأ

اجلماعة، واكن ثقة، هل فضل وورع ورواية وعقل وأدب، مات مطرف سنة مخس وتسعني، يف أول ولية 
احلجاج بن يوسف ىلع العراق، بعد الطاعون اجلارف. انظر: الطبقات الكربى، حممد بن سعد، )7/  
141-145(، واتلاريخ الكبري، اإلمام ابلخاري، )7/ 396-397(، وتهذيب الكمال، اإلمام املزي، )28/  

67(، وسري أعالم انلبالء، اذلهيب، )4/ 187(.

3( حلية األويلاء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، )198/2(. وتاريخ دمشق، ابن عساكر، )298/58(.

السلف(، يف حرص  الكريم عند  القرآن  تدبر  )نماذج  الصاوي يف حبثه  ابلاحث حممد  3( وقد أجاد 
تدبرات انليب g والصحابة واتلابعني ومن تبعهم، وهو من حبوث املؤتمر األول تلدبر القرآن، اذلي 

أقامته اهليئة العاملية تلدبر القرآن يف قطر.
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املطلب اثلاين: إفراده باتلأيلف:
من أقدم من وجدتُّه استخدم هذا املصطلح هو ابن بَرََّجان)1( يف كتابه )تنبيه 
هذا  وكتابه  العظام()2(،  واألنباء  اآليات  ىلع  واتلعرف  الكتاب  تدبر  إىل  األفهام 
كتاب تفسري لم يكتمل، وأكرث كالمه فيه ىلع طريقة أرباب األحوال واملقامات.

ويف وقتنا احلارض ليق اتلدبر اعتناء ل بأس به مقارنة بالعصور السابقة، سواء 
ىلع مستوى اتلأيلف أم اتلدريس أم املؤتمرات وامللتقيات أم إنشاء املؤسسات، وإن 
اكن مازال قلياًل يف حق هذه القضية الكربى، وإيلك هذه املؤلفات اليت وقفُت 

عليها، وقد رتبتها هجائيًّا:

ادلهايم، طبعته - 1 لعبدالرمحن  ابلاري،  لكالم  اتلدبر  بوسائل  القاري  إحتاف 
مدار الوطن للنرش، الطبعة األوىل 1435ه، وهو كتاب رائع، وفيه جهد كبري.

إضاءات حول تدبر القرآن، د. عبداهلل بصفر، دار نور املكتبات.- 2
أفال يتدبرون القرآن، حسن عز ادلين، دار الفكر العريب يف القاهرة.- 3
انرشاح الصدور يف تدبر سورة انلور، أ.د. سليمان الالحم، دار العاصمة، الرياض.- 4
بدائع املعاين: آيات الصيام تدبٌر وحتليل، لدلكتور عبداملحسن بن عبدالعزيز - 5

العسكر، صادٌر عن اهليئة العاملية تلدبر القرآن الكريم، 1430ه.

1( أبو احلكم ابن بَرَّجان: عبد السالم بن عبد الرمحن بن حممد اللخيم اإلشبييل، متصوف اغٍل، هل 
كتاب عني ايلقني، ورشح أسماء اهلل احلسىن، وغريهما، تويف سنة )536ه( بمراكش، ينقل عنه ابن 
 h عطية وابلقايع يف تفسرييهما كثرًيا، وهو غري حممد بن برجان اتلابيع الراوي عن أنس بن مالك
الوفيات، حممد بن  وغريه. انظر ترمجته يف: لسان املزيان، ابن حجر العسقالين، )4/ 13-14(، وفوات 

شاكر الكتيب، )2 /323(، واألعالم، خري ادلين الزريلك، )4/ 6(.

2( طبع بتحقيق أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت.
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إصدارات - 6 من  العويد،  عصام  د.  القرآن،  أم  وتوقري  تلدبر  اجلنان  حتريك 

اهليئة العاملية تلدبر القرآن الكريم.

تدبر القرآن الكريم بني انلظرية واتلطبيق، د. رقية طه العلواين.- 7

تدبر القرآن الكريم: مفهومه، أسايلبه، أسبابه، آثاره، د. فهد الوهيب، حبث - 8

للقرآن  السعودية  العلمية  اجلمعية  القرآنية،  ادلراسات  جملة  يف  منشور 

الكريم وعلومه.

تدبر القرآن، لسلمان بن عمر السنيدي، وهل ملخص هل يف كتيب صغري، - 9

وكالهما صدرا عن جملة ابليان، وكتاب السنيدي هو حماولة جادة يف وضع 

بلنات علم أصول اتلدبر.

تدبر القرآن، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، دار القاسم للنرش، الرياض.- 10

طبعته - 11 القرآن،  تلدبر  األول  امللتق  حبوث  وتأصيل،  حترير  القرآن:  تدبر 

اهليئة العاملية تلدبر القرآن الكريم.

اتلدبر حقيقته وعالقته بمصطلحات اتلأويل والستنباط والفهم واتلفسري: - 12

دراسة بالغية حتليلية ىلع آيات من اذلكر احلكيم، لدلكتور عبداهلل عبدالغين 

رسحان، مركز تدبر 1431ه.

تدبر سورة الفرقان، عبد الرمحن امليداين، دار القلم، دمشق.- 13

تدبر سورة الكهف، د. رقية العلواين.- 14
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ثالثة - 15 يف  األوردو،  بلغة  تفسري  وهو  إصاليح،  أحسن  أمني  قرآن،  تدبر 
جمدلات، وجدته يف مركز امللك فيصل للبحوث.

اتلدبر وابليان يف تفسري القرآن بصحيح السنن، للشيخ حممد املغراوي، وقد - 16
صدر حديثًا يف أربعني جمدًلا.

تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره، تأيلف: أمحد حسني عبد الكريم، دار - 17
الغوثاين لدلراسات القرآنية، وهو من سلسلة بعنوان: )كيف حُييىي القرآن 

الكريم املسلمني(.

مركز - 18 عن  صدر  األهدل،  هاشم  لدلكتور  الكريم،  القرآن  تدبر  تعليم 
ادلراسات واملعلومات القرآنية بمعهد الشاطيب جبدة.

ثالثون جملًسا يف اتلدبر، لعدة مشايخ، ثالثة أجزاء، من إصدارات اهليئة - 19
العاملية تلدبر القرآن الكريم.

حىت نتدبر منهاج اهلل، د. عدنان يلع انلحوي، دار انلحوي، الرياض. - 20

الالحم، - 21 سليمان  أ.د.  واملعوذتني،  اإلخالص  سورة  تدبر  يف  األمني  احلرز 
طبعته دار العاصمة، الطبعة األوىل 1424ه.

احلياة من جديد )دعوة تلدبر القرآن(، لدلكتورة أسماء الرويشد.- 22

األسهل - 23 الطريقة  أنموذًجا،  ابلقرة  سورة  الكريم،  للقرآن  اذلهنية  اخلارطة 
للتدبر واحلفظ مًعا، د. إبراهيم بن عبداهلل ادلويش، مركز بناء لالستشارات 

الرتبوية واتلعليمية.
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دعوة إىل تدبر القرآن الكريم: كيف؟ وملاذا؟ ملختار شاكر كمال، مؤسسة - 24

الرسالة، الرشكة املتحدة، بريوت.

الالحم، مقالة يف جملة - 25 أ.د.سليمان  العرص،  تدبر سورة  العمر يف  أيام  ربح 

جامعة اإلمام، العدد: 39، رجب 1423ه، ص: 198-169.

ضوابط أصويلة يف تدبر القرآن، يوسف أمحد ابلدوي، جملة اجلمعية الفقهية - 26

السعودية.

وارف عن فهم وتدبُّر القرآن الكريم، أبو العايلة.- 27 الصَّ

فن تدبر القرآن، للشيخ ادلكتور عصام العويد، من إصدارات مركز تدبر.- 28

يف رحاب تدبر القرآن الكريم، خمتار شاكر كمال، دار الفاروق، األردن، 2009م.- 29

دار - 30 تدبر وظالل، عدنان يلع رضا انلحوي،  والسنة:  الكتاب  قبسات من 

انلحوي، الرياض.

امليداين، - 31 َحبَنَّكة  عبدالرمحن  للشيخ  الكريم،  للقرآن  األمثل  اتلدبر  قواعد 

جمدل من مطبواعت دار القلم يف دمشق، ذكر فيه سبًعا وعرشين قاعدة تلدبر 

القرآن، مرسلة من غري ترتيب، وأغلبها قواعد يف اتلفسري، وليس يف اتلدبر.

كيف نتدبر القرآن، فواز زمريل، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.- 32

الرباء - 33 أمحد  د.  أمثل(،  تدبر  حنو  )خطوة  الكريم:  بالقرآن  ننتفع  كيف 

األمريي، مؤسسة الريان، بريوت.
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يلدبروا آياته )حلقات برنامج يلدبروا آياته(، أ.د.نارص العمر، من إصدارات - 34

اهليئة العاملية تلدبر القرآن الكريم.

العاملية - 35 اهليئة  من  تصدر  سلسلة  اتلدبر(،  من  اعم  )حصاد  آياته  يلدبروا 

تلدبر القرآن الكريم، صدر منها حىت اآلن سبعة كتب.

مبحث جليل ىلع آية من اتلزنيل، نثک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳمث، - 36

للشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، مطبعة املدين)1(، وهو 

تفسري هلذه اآلية رد فيه ىلع املؤولة يف العقيدة، واملتعصبة يف الفقه.

أليب - 37 به،  والنتفاع  القرآن  تدبر  مبادئ  القرآنية:  ادلراسات  إىل  املدخل 

احلسن انلدوي، دار الصحوة، القاهرة.

معارج اتلفكر ومعالم اتلدبر، لعبد الرمحن احلبنكة امليداين، من إصدارات - 38

دار القلم بدمشق؛ وهو تفسري تدبري للقرآن لم يتم.

املعني ىلع تدبر الكتاب املبني، ملجد ميك، وهو تفسري تدبري خمترص - 39

يف جمدل.

من أجل تدبر القرآن، سلمان السنيدي، جملة ابليان، وهو اختصار كتابه - 40

السابق )تدبر القرآن(، كتبه لطالب حتفيظ القرآن.

مفاتح تدبر القرآن وانلجاح يف احلياة، خادل الالحم، دار املنهاج، الرياض.- 41

1( وتوجد منه نسخة يف مكتبة احلرم انلبوي الرشيف.
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تلدبر - 42 األول  العليم  امللتق  عمل  )أوراق  وتأصيل  حترير  اتلدبر:  مفهوم 

القرآن الكريم( اذلي نظمه مركز تدبر يف الرياض، الطبعة األوىل 1430ه.

بن - 43 حممد  د.  القرآن،  يف  آلياته  اتلحليلية  ادلراسة  ضوء  يف  اتلدبر  مفهوم 

الرتاث اإلساليم  العلمية وإحياء  زيليع هندي، صدر عن معهد ابلحوث 

جبامعة أم القرى، حبث حمّكم.

فن اتلدبر القرآن الكريم، للشيخ د. عصام العويد، من إصدارات مركز - 44

تدبر، الرياض.

مساعد - 45 لدلكتور  واملفرس،  واتلدبر  والستنباط  واتلأويل  اتلفسري  مفهوم 

الطيار، دار ابن اجلوزي، الرياض، 1427ه.

مناهج معارصة للتدبر، نايف الزهراين.- 46

منهج اإلمام حممد بن عبدالوهاب يف تدبر القرآن، ملحمد آل اعبد، - 47

دار الطرفني.

منهج تدبر القرآن الكريم، أ.د. حكمت بن بشري ياسني، دار احلضارة للنرش - 48

واتلوزيع، الرياض، وهو كتاب ذكر فيه وسائل اتلدبر فقط.

نفائس اتلدبر، مجال إبراهيم القرش، ادلار العاملية للنرش واتلوزيع.- 49
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هذا ما وجدته من الكتب املطبوعة اليت حوت عناوينها ىلع لفظة اتلدبر)1(، 

وقد يكون فاتين بعضها.

ُطبع كتابان  املراجعات األخرية هل،  الكتاب، ويف  تأيلف  النتهاء من  وبعد 

ان؛ أوهلما يف اتلنظري لعلم اتلدبر، واثلاين يف اتلطبيق، وهما: مهمَّ

تدبر القرآن الكريم، رسالة ماجستري للشيخ عبداللطيف اتلوجيري، مكتبة - 50

دار املنهاج، الرياض، ط1، 1436ه.

القرآن: تدبر وعمل، إعداد مركز املنهاج، الطبعة األوىل، 1436ه.- 51

العلمية، ولعدم خروجها  املادة  لقلة  لم أضعها  القرآن، ولكن  1( وهناك مقالت كثرية حول تدبر 
عن الكتب السابقة، مثل: يف تدبر القرآن، مقال ملحمد شاكر الرشيف، يف جملة ابليان العدد 265، 
ص: 38، وتدبر القرآن، لدلكتور حمسن عبدانلاظر، مقال يف النرشة العلمية لللكية الزيتونية للرشيعة 
الرتبية  وتطبيقاتها يف جمال  الكريم  القرآن  يف  اتلدبر  )منهجية  مثل  علمية،  ورسائل  ادلين،  وأصول 
هذه  وأغلب  تطبييق،  تربوي  جانب  يف  الرسالة  هذه  ولكن  اثلانوية(،  املرحلة  لطابلات  العقلية 

املقالت والرسائل موجودة يف مركز امللك فيصل للبحوث وادلراسات اإلسالمية يف الرياض.
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املبحث الرابع
حكم الرشع يف اتلدبر

به؛  مأمورون  وهم  اإليمان)1(،  أهل  ىلع  اجلملة  يف  واجٌب  القرآن  تدبر 
ألنهم أهل النتفاع، ولكُّ واحٍد منهم حبسب قدراته وطاقاته اإلدراكية القابلة 

لالكتساب والزيادة، فال يُعذر أحد بعدم اتلدبر.

وقد دل ىلع ذلك سياق اآلية الكريمة: نثڃ   ڃمث )ص:29(، حيث 
أنَّ فيها قراءتني:

القراءة األوىل، ويه قراءة اجلمهور، بإداغم اتلاء يف ادلال)2(. وفيه بيان علة 
إنزال هذا الكتاب، وأن اهلدف من إنزاهل هو تالوته وتدبره)3(، وتوجيه األمر إىل 
عموم انلاس ل يفيد بأن األمر منرصف عنه g، بل إن األمر باتلدبر موجه إيله 
g ابتداًء؛ إذ هو املبلِّغ لكالم اهلل، فهو داخل يف األمر ابتداًء، ولقد اكن عليه 

الصالة والسالم يف اغية اتلدبر واتلفكر لكتاب اهلل تعاىل)4(.

جعفر  أيب  »وقراءة  )ت310ه(:  الطربي:  قال  }تلَدبَُّروا{  اثلانية:  والقراءة 
وأتباُعك«)5(،         حممد  يا  أنت  تلتدبره  بمعىن:  باتلاء،  آياته(  )تَلَدبَُّروا  واعصم: 

1( وسيأيت مزيد تفصيل يف بعض أنواع اتلدبر. )انظر: مبحث جليل ىلع آية من اتلزنيل، الشنقيطي، ص: 4 و 5(.

2( النرش يف القراءات العرش، ابن اجلزري، )2/ 401(.

3( تفسري ابلحر املحيط، أبو حيان األندليس، )7/ 387(.

4( نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور، برهان ادلين ابلقايع، )6/ 382(.

5( جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، )21/ 190(. واملبسوط يف القراءات العرش، 
أمحد بن احلسني انليسابورّي، ص: 380.
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وقال ابن اعشور )ت1393ه(: »وقرأ أبو جعفر: )تَلَدبَّروا( بتاء اخلطاب وختفيف 
ادلال، وأصلها: )تَلتََدبَّروا(؛ فُحذفت إحدى اتلاءين اختصاًرا، واخلطاب للنيب 

g ومن معه من املسلمني«)1(.

الرباين إىل أن تتدبر  أيًضا بيان اشرتاك األمة يف اتلوجيه  ويف هذه القراءة 
كتاب ربها سبحانه وتعاىل، فيه مقصودة باتلدبر خماطبة به.

القرآن  أنزل  إنما  اهلل  أن  ىلع  ديلل  اآلية  »ويف  )ت1250ه(:  الشواكين  وقال 
للتدبر واتلفكر يف معانيه، ل ملجرد اتلالوة بدون تدبر«)2(.

بل إن اتلدبر املأمور به يف القرآن اعم؛ يشمل املنافقني، والكفار، واملؤمنني؛ 
فاآليات نزلت ابتداًء يف املنافقني والكفار.

نث چ   تعاىل:  باتلدبر؛ وهما قوهل  تأمرانهم  آيتان  املنافقون: فقد وردت  أما 
چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  مث )النساء(، 
ويف  )حممد(،  مث  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   ک   نث  تعاىل:  وقوهل 
سياق هاتني اآليتني يقول الطربي )ت310ه(: »أفال يتدبر هؤلء املنافقون مواعظ 
والسالم،  الصالة  نبيه، عليه  أنزهل ىلع  القرآن اذلي  آي  بها يف  يَِعُظهم  اليت  اهلل 
عليه  هم  ما  خطأ  بها  فيعلموا  تزنيله؛  يف  هلم  بيَّنها  اليت  ُحججه  يف  ويتفكرون 
نث   گ   گ  ڳ  ڳمث؛ يقول: أم أقفل اهلل ىلع قلوبهم؛ فال يعقلون  مقيمون، 
ما أنزل اهلل يف كتابه من املواعظ والعرب... إذ واهلل جيدون يف القرآن زاجًرا عن 
معصية اهلل، لو تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا باملتشابه فهلكوا عند ذلك«)3(.

1( اتلحرير واتلنوير، حممد الطاهر بن اعشور، )23/ 149(.
2( فتح القدير اجلامع بني فين الرواية وادلراية من علم اتلفسري، حممد بن يلع الشواكين، )567/4(.

3( جامع ابليان يف تأويل آي القرآن، ابن جرير، )22/ 179(.
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 يتدبَّر هؤلء املعرضون لكتاب اهلل، ويتأملونه حق 
َّ

وقال السعدي: »أي: فهال
رهم من لك رّش، وملأل قلوبهم من  م ىلع لك خري، وحلذَّ

َّ
اتلأمل، فإنهم لو تدبروه دلهل

اإليمان، وأفئدتهم من اإليقان، وألوصلهم إىل املطالب العايلة، واملواهب الغايلة، 
وبلنيَّ هلم الطريق املوصلة إىل اهلل، وإىل جنته ومكمالتها ومفسداتها، والطريق 
فهم بربهم، وأسمائه وصفاته وإحسانه،  املوصلة إىل العذاب، وبأي يشء حيذر، ولعرَّ

ولشوقهم إىل اثلواب اجلزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل«)1(.

وأما الكفار: فكذلك وردت فيهم آيتان، تأمرانهم باتلدبُّر؛ وهما قوهل تعاىل: 
نثڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھمث )املؤمنون(، وقوهل تعاىل: 
قال  )ص(،  چمث  چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   نثڄ  
الطربي: »أفلم يتدبر هؤلء املرشكون تزنيل اهلل وكالمه، فيعلموا ما فيه من العرب، 
ويعرفوا حجج اهلل اليت احتج بها عليهم فيه، نث ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھمث؛ 
أم جاءهم أمر ما لم يأت َمن قبلَهم ِمن أسالفهم، فاستكربوا ذلك وأعرضوا، فقد 

نزلت معهم الكتب«)2(.
ُ
جاءت الرسل من قبلهم، وأ

الواقع  إلنكار  اهلمزة  ۀمث  ۀ   »نثڻ   )ت1270ه(:  اآللويس  وقال 
َفَعلوا 

َ
أ أي:  الكالم؛  عليه  ينسحُب  ٍر  مقدَّ ىلع  للعطف  والفاء  واستقباحه، 

-بما  يلعلموا  القرآن  يتدبروا  فلم  واهلجر،  والستكبار  انلكوص  من  فعلوا  ما 
تعاىل:  قوهل  يف  ونثہمث  به،  فيؤمنوا  ربهم  من  احلق  أنه  اإلعجاز-  وجوه  من  فيه 

1( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن نارص بن السعدي، ص: 788.

2( جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، )19/ 56(.
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نث ہ  ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھمث منقطعة، وما فيها من معىَن )بل( لإلرضاب 
ل  الوقوع  إلنكار  واهلمزة  بآخر،  اتلوبيخ  إىل  ذكر  بما  اتلوبيخ  من  والنتقال 
حىت  األولني  آباءهم  يأت  لم  ما  الكتاب  من  أجاءهم  بل  أي:  الواقع؛  إلنكار 

استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضالل«)1(.

هذه  أحد  هو  الكفر  ىلع  إقدامهم  سبب  أن  سبحانه  »بنّي  الشواكين:  وقال 
األمور األربعة: األّول: عدم اتلدبر يف القرآن؛ فإنهم لو تّدبروا معانيه لظهر هلم 

صدقه وآمنوا به وبما فيه ...«)2(.

وقال السعدي: »أي: أفال يتفكرون يف القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، فإنهم 
لو تدبروه ألوجب هلم اإليماَن وملنعهم من الكفر، ولكن املصيبة اليت أصابتهم 

بسبب إعراضهم عنه«)3(.

فإن اكن اتلدبر قد أمر به املنافقون والاكفرون؛ فاملؤمنون به أوىل وأحرى، 
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ      ۇ   نث  تعاىل:  قوهل  يف  داخل  اتلدبر  وتارك 

ۅ  ۅ  مث )الفرقان(؛ قال اإلمام ابن كثري: »وترك تدبره وتفهمه من هجرانه«)4(.

ولكن املؤمنني ينقسمون يف اتلدبر إىل أربعة أنواٍع حبسب املتدبِّر)5(:

1( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حممود األلويس )18/ 50(.

2( فتح القدير، حممد بن يلع الشواكين، )3/ 669(.

3( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبدالرمحن بن نارص السعدي، ص: 554.

4( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )6/ 108(، وانظر كالم ابن القيم يف أنواع هجر القرآن، الفوائد، ص: 28.

5( انظر: تدبر القرآن، حترير وتأصيل، ص:185، وحبث )قواعد يف تدبر القرآن الكريم، ملحمد اكلو، 
ص:13(؛ أحد حبوث املؤتمر األول للهيئة العاملية تلدبر القرآن.
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تدبر اعمة املسلمني:- 1

أمر  وهذا  به؛  والعمل  فهمه  يمكن  ما  وفهمهم  القرآن،  يف  نظرهم  به  واملقصود 
واجب ىلع لك األمة، حبسب الطاقة، وقدر الستطاعة، ول يكلف اهلل نفًسا إل وسعها.

تدبر العلماء: - 2

ولغوية،  رشعية  علوم  من  أوتوا  ما  حبسب  القرآن  يف  نظرهم  به  واملقصود 
تعطيهم قدرة أكرب ىلع الفهم والستنباط وانلظر؛ ليستخرجوا كنوزه، ويعملوا بها 

ويبلغوها؛ وهذا واجب ىلع أهل العلم، فهو فرض كفاية.

اكللغة، - 3 علم،  أو  فن  يف  ص  متخصِّ لك  أن  وذلك  ص:  اتلخصُّ أهل  تدبُّر 
والطب، والسياسة، وغريها يستنبط من القرآن وقفات تدبُّرية ل جيدها غريه؛ ألن 

صه يفيده يف إبراز بعض املعاين. ختصُّ

تدبُّر أهل اإليمان: - 4

والورع،  والزهد  اتلقوى  وأصحاب  اإليمان،  اذلي حيصل ألهل  اتلدبُّر  وهو 
وهو ما حيصل لكثري من املسلمني يف أوقات الصفا، وارتفاع اإليمان، واخللوات 
مع رب السماوات، وعندما تتأمل بعض استنباطات العلماء يف اتلفسري جتد أنها 
فتح من اهلل تعاىل وتوفيق، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية r: »قد فتح اهلل يلعَّ يف 
هذا احلصن يف هذه املرة من معاين القرآن، ومن أصول العلم بأشياء اكن كثري من 

العلماء يتمنونها، وندمت ىلع تضييع أكرث أوقايت يف غري معاين القرآن«)1(.

1( ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبيل، )1/ 344(.
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ويقول ابن عبداهلادي يف حديثه عن شيخ اإلسالم ابن تيمية: »ولقد سمعته 

يف مبادئ أمره يقول: إنه يلقف خاطري يف املسألة واليشء، أو احلالة اليت تشلك 

، فأستغفر اهلل تعاىل ألف مرة أو أكرث أو أقل حىت ينرشح الصدر، وينحل  يلعَّ

إشاكل ما أشلك«)1(.

وقال اإلمام ابن القيم r بعد رسده فوائد سورة )الاكفرون( وأرسارها: »فهذا 

ما فتح اهلل العظيم به من هذه اللكمات اليسرية، وانلبذة املشرية، إىل عظمة هذه 

السورة وجالتلها، ومقصودها وبديع نظمها، من غري استعانة بتفسري، ول تتبع هلذه 

اللكمات من مظان توجد فيه، بل يه استمالء مما علمه اهلل، وأهلمه بفضله وكرمه، 

واهلل يعلم أين لو وجدتها يف كتاب ألضفتها إىل قائلها، وبلالغت يف استحسانه«)2(.

وهذا القسُم مستحب، وليس واجبًا؛ فانلاس ليسوا ىلع ِوزان واحٍد يف اإليمان.

1( العقود ادلرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حممد بن أمحد بن عبد اهلادي، ص: 21- 22.

2( بدائع الفوائد، ابن القيم، )1/ 149-148(.
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املبحث اخلامس
فضل علم اتلدبر

إىل  القلب  ناظر  حتديق  فهو  القرآن  يف  اتلأمل  »وأما   :r القيم  ابن  قال 

معانيه، ومجع الفكر ىلع تدبّره وتعقله، وهو املقصود بإنزاهل، ل جمرد تالوته بال 

فهم ول تدبّر؛ قال اهلل تعاىل: نثڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   

ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   نثک   تعاىل:  وقال  )ص(،  چمث  چ  
نثڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ   تعاىل:  وقال  ڳ  مث )حممد(، 

ھمث )املؤمنون(، وقال تعاىل: نثڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ژمث 

)الزخرف(، وقال احلسن: »نزل القرآن يلُتَدبَّر وُيعمل به؛ فاختذوا تالوته عماًل!«.

تدبّر  من  جناته،  إىل  وأقرب  ومعاده،  معاشه  يف  للعبد  أنفع  يشء  فليس 

ىلع  العبد  تُطِلع  فإنها  آياته؛  معاين  ىلع  الفكر  ومجع  فيه،  اتلأمل  وإطالة  القرآن، 

وثمراتهما،  واغياتهما  وأسبابهما،  طرقاتهما  وىلع  حبذافريهما،  والرش  اخلري  معالم 

ومآل أهلهما، وَتتُلُّ يف يده مفاتيح كنوز السعادة، والعلوم انلافعة، وتثبت قواعد 

اإليمان يف قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أراكنه، وتريه صورة ادلنيا واآلخرة، واجلنة 

العرب،  مواقع  وتبرصه  فيهم،  اهلل  أيام  وتريه  األمم،  بني  وحترضه  قلبه،  يف  وانلار 

حيبه  وما  وأفعاهل،  وصفاته  وأسماءه  ذاته  فه  وتعرِّ وفضله،  اهلل  عدَل  وتُشِهده 

عليه،  والقدوم  الوصول  بعد  لسالكيه  وما  إيله،  املوصل  ورصاطه  يبغضه،  وما 
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فه انلفس وصفاتها، ومفسدات األعمال ومصححاتها،  وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرِّ

فه طريق أهل اجلنة وأهل انلار وأعماهلم، وأحواهلم وسيماهم، ومراتب أهل  وتعرِّ

وافرتاقهم  فيه،  جيتمعون  فيما  واجتماعهم  اخللق  وأقسام  الشقاوة،  وأهل  السعادة 

فيما يفرتقون فيه.

من  هل  وما  إيله،  الوصول  وطريق  إيله،  املدعوَّ  الربَّ  إىل  فه  تعرِّ وباجلملة: 

فه يف مقابل ذلك ثالثًة أخرى: ما يدعو إيله الشيطان،  الكرامة إذا قدم عليه، وتعرِّ

والطريق املوصلة إيله، وما للمستجيب دلعوته من اإلهانة والعذاب بعد الوصول 

إيله؛ فهذه ستة أمور رضوري للعبد معرفتها، ومشاهدتها ومطالعتها...«)1(.

القرآن  فضائل  إىل  ترجع  جمملها  يف  ويه  كثرية،  العلم  هذا  ففضائل  إذن 

الكريم نفسه؛ فمن ذلك:

1- المتثال ألمر اهلل تعاىل يف قوهل: نث ک  گ  گمث.

تعاىل:  قال  العظيم؛  القرآن  تزنيل  من  األعظم  املقصود  هو  اتلدبر  أن   -2
نثڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چمث )ص(.

3- اخلروج من حال اذلين ىلع قلوبهم أقفال: نث گ   گ  ڳ  ڳ ڳ مث 
)حممد(، قال ابن القيم: »ومفتاح حياة القلب: تدبر القرآن، واتلرضع باألسحار، 

وترك اذلنوب«)2(.

1( مدارج السالكني بني منازل نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث، ابن القيم، )1/ 451 - 452(.

2( حادي األرواح إىل بالد األفراح، ابن القيم، ص: 48.
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القيم عرشة  ابن  تعاىل، وقد عدَّ  اتلدبر من األسباب اجلابلة ملحبة اهلل   -4
باتلدبر  القرآن  قراءة  أوهلا:  وجعل  هلا،  وموجبة  تعاىل  اهلل  ملحبة  جابلة  أسباب 

واتلفهم ملعانيه وما أريد به)1(.

5- أن اتلدبر نوع مهم من تعلم القرآن، واذلي به تنال اخلريية واألفضلية اليت 
بيَّنها رسول اهلل g يف قوهل: »خريكم من تعلم القرآن وعلمه«)2(، واتلدبر جزء من اتلعلم.

 ،h 6- اتلدبر من انلصيحة لكتاب اهلل تعاىل الواردة يف حديث تميم ادلاري
قال: قال رسول اهلل g: »ادلين انلصيحة«، قلنا: ملن؟ قال: »هلل ولكتابه ولرسوهل 

وألئمة املسلمني واعمتهم«)3(، قال ابن رجب: »أما انلصح لكتاب اهلل: فشدة حبه 

وتعظيم قدره؛ إذ هو كالم اخلالق، وشدة الرغبة يف فهمه، وشدة العناية تلدبره...«)4(.

7- اتلدبر من املدارسة اليت تنال بها الفضائل اليت ذكرت يف هذا احلديث 
اهلل،  كتاب  يتلون  اهلل،  بيوت  ِمن  بيٍت  يف  قوٌم  اجتمع  »وما   :g قال  العظيم؛ 

تهم  وحفَّ الرمحة،  وغشيتهم  السكينة،  عليهم  نزلت  إال  بينهم،  ويتدارسونه 

املالئكة، وذكرهم اهلل فيَمن عنده«)5(.

1( مدارج السالكني بني منازل نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث، ابن القيم، )3/ 18-17(.

2( أخرجه ابلخاري، )5027(.

3( أخرجه مسلم )95(.

4(  جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبيل، )1/ 80-79(.

5( أخرجه مسلم )2699(.
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8- الستغناء بالقرآن عن غريه؛ قال g: »ليس منا من لم َيَتَغنَّ بالقرآن«)1(، 
وللعلماء يف رشح احلديث تفسريان)2(: أحدهما: أن معناه: ليس منا من لم يستغِن 

ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇ  ۋ   نث  تعاىل:  قوهل  بمعىن  ذلك  يف  وهو  غريه،  عن  بالقرآن 

ۉ   ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  مث )احلجر(؛ أي: 
عطي أعظم نعمة، فال يليق به أن يلتفت إىل 

ُ
من اكن معه القرآن العظيم فقد أ

متاع ادلنيا)3(، وهذا الستغناء بالقرآن أعظم ما حيققه تدبر القرآن الكريم.

9- القتداء بالرسول g يف تدبر كتاب اهلل تعاىل، فعن أيب ذر h قال: »قام 
نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ   بآية حىت أصبح يرددها، واآلية:   g انليب 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  مث )املائدة(«)4(.

10- اتلدبر من صفات أهل العلم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »املطلوب من 
َة حافِظه لم يكن من  القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همَّ

أهل العلم وادلين«)5(.

1( أخرجه ابلخاري )7527(.

2( انظر: فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري، ابن حجر العسقالين، )9/ 69(.

3( انظر: يلدبروا آياته، )ص: 315(.

4( أخرجه النسايئ يف سننه، )1010( وابن ماجة يف سننه )1350(، واإلمام أمحد يف مسنده )21388(، وابن 
أيب شيبة يف مصنَّفه )31767(. وصححه ابلوصريي، يف مصباح الزجاجة، )1/ 205(، وقال: )رجاهل ثقات(. 
خيرجاه(،  ولم  صحيح،  حديث  )هذا  وقال:   ،)879( الصحيحني  ىلع  املستدرك  يف  احلاكم  وأخرجه 

وصححه احلافظ العرايق يف املغين عن محل األسفار )897(. واألبلاين يف مشاكة املصابيح )1205(.

5( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، )23/ 55(.
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قال اإلمام ابن القيم يف انلونية:
ـِر القـــرآِن)1( ـِر القــرآَن إن ُرمــَت اهلــدى         فالعلـــُم حتــَت تدبُـّ فتَدبَـّ

11- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »من أصىغ إىل كالم اهلل وكالم 
رسوهل بعقله، وتدبر بقلبه، وجد فيه من الفهم واحلالوة واهلدى وشفاء 

القلوب، والربكة واملنفعة، ما ل جيده يف يشء من الكالم، ل منظوِمِه 

ول منثورِهِ«)2(. 

12- إدراك ذلة القرآن؛ قال الزركيش r )ت:794ه(: »من لم يكن هل علم 
وفهم وتقوى وتدبر، لم يدرك من ذلة القرآن شيئًا«)3(.

13- اتلدبُّر دواء للقلب من أمراضه؛ قال إبراهيم اخلوَّاص r )ت:291ه(: 
الليل،  وقيام  ابلطن،  وخالء  باتلدبر،  القرآن  قراءة  أشياء:  مخسة  القلب  »دواء 

مرَّ  »إذا  القيم:   ابن  اإلمام  وقال  الصاحلني«)4(.  وجمالسة  السحر،  عند  واتلرضع 

-متدبر القرآن- بآية وهو حمتاج إيلها يف شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو يللة؛ 

للقلب،  وأنفع  وتفّهم،  تدبر  بغري  قراءة ختمة  من  وتفّهم خري  بتفكر  آية  فقراءة 

وأدىع إىل حصول اإليمان، وذوق حالوة القرآن«)5(.

1( منت القصيدة انلونية، ابن القيم، )2/ 46(.

2(  اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية، )1/ 284(.

3( الربهان يف علوم القرآن، الزركيش، )2/ 155(.

4( اتلبيان يف آداب محلة القرآن، اإلمام انلووي، ص: 67.

5(  مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم واإلرادة، ابن القيم، )1/ 187(.
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14- القتداء خبري القرون من الصحابة واتلابعني يف اعتنائهم العتناء الفائق 
املثال: جاء يف صحيح مسلم)1(: عن كعب بن  بكتاب اهلل وتدبره؛ فعىل سبيل 

فقال:  قاعًدا  خيطب  احلكم  أم  بن  الرمحن  وعبد  املسجد  دخل  أنه   ،h عجرة 

انظروا إىل هذا اخلبيث، خيطب قاعًدا، وقال اهلل تعاىل: نث ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

إىل  العلماء  يرجعه  رائع  استنباط  وهذا   .)11 )اجلمعة:  ڇمث  ڇ   ڇ      چ  
قاعدة دللة األلفاظ يف باب دللة اإلشارة.

ا خرجت احلَُروريَّة، اعزتلوا يف داٍر ىلع حدتهم، واكنوا  وقال ابن عباس h: لَمَّ

ستة آلف، فقلت لعيل: يا أمري املؤمنني، أبرِد بالصالة لعيلِّ أكلم هؤلء القوم. قال: 

إين أخافهم عليك. قلت: كال إن شاء اهلل، فلِبسُت أحسَن ما يكون من ُحلَل 

لُت، ودخلُت عليهم يف داٍر نصَف انلهار وهم قائلون يف حنر الظهرية،  ايلمن، وترجَّ

؟ لقد رأيُت  فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس، فما هذه احلُلَّة؟ قلُت: ما تَِعيبون يلعَّ

ىلع رسول اهلل g أحسَن ما يكون من احلُلَل، ونزلت: نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  مث )األعراف: 32(.

 :g انليب  أصحاب  عند  من  أتيتكم  هلم:  قلُت  بك؟  جاء  فما  قالوا: 

املهاجرين واألنصار، ومن عند ابن عم انليب g وصهره، وعليهم نزل القرآن، 

يقولون،  ما  أحٌد؛ ألبلغكم  منهم  وليس فيكم  بتأِويله منكم،  أعلم  فهم 

اِصموا قريًشا؛ فإن اهلل يقول: نث ەئ  ەئ  
ُ

وأبلغهم ما تقولون. فقال بعضهم: ل خت

وئ    وئ  ۇئمث )الزخرف(.

1( أخرجه مسلم )864(.
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وجوههم  ُمسِهمة  منهم،  اجتهاًدا  أشد  قطُّ  قوًما  أتيُت  وما  عباس:  ابن  قال 

بعضهم:  فقال  حرض.  َمن  فمىض  عليهم،  تثىن  وركبهم  أيديهم  كأن  السهر،  من 

نلُلَكِّمنَّه ونلنظرنَّ ما يقول. قلت: هاتوا ما نقمتم ىلع أصحاب رسول اهلل g وابن 

أمر  الرجال يف  م  فإنه حكَّ إحداهن،  أما  قال:  ما هن؟  قلت:  قالوا: ثالث.  عمه. 

واحلكم؟!  الرجال  شأن  ما   ،)57 )األنعام:  ۓمث  ۓ   ے   ے   نث   اهلل:  وقال  اهلل، 

قلُت هلم: أرأيتكم إن قرأُت عليكم من كتاب اهلل c وسنَّة نبيِّه g ما يردُّ 

اهلل،  أمر  يف  الرجال  م  حكَّ قولكم:  ا  أمَّ قلُت:  نعم.  قالوا:  أترجعون؟  قولكم، 

فإين أقرأ عليكم يف كتاب اهلل أن قد صريَّ حكمه إىل الرجال يف ثمن ربع درهم؛ 

فأمر اهلل تبارك وتعاىل أن حيكموا فيه، أرأيتم قول اهلل تبارك وتعاىل: نث ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  

ه إىل الرجال حَيُكمون فيه،  ۇئ  ۇئمث )املائدة: 95(، واكن من ُحْكِم اهلل أنه صريَّ

ولو شاء حَكم فيه، فجاز من حكم الرجال، أنشدكم باهلل: أُحكم الرجال يف 

صالح ذات ابلني وحقن دمائهم أفضل، أو يف أرنب؟ قالوا: بىل؛ بل هذا أفضل. 

وقال يف املرأة وزوجها: نثڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ مث )النساء: 35(، فنشدتكم باهلل حكم الرجال يف صالح ذات بينهم 

وحقن دمائهم أفضل من حكمهم يف بُضع امرأة؟ قالوا: امهلل بل يف حقن دمائهم 

وإصالح ذات بينهم. قال هلم: خرجت من هذه؟! قالوا:  نعم...



قتَلَهم  فُقِتلُوا ىلع ضالتلهم،  ألفان، وخرج سائرهم  ويف آخرها: فرجع منهم 

املهاجرون واألنصار)1(.

دللت  -إحدى  ْوىل 
َ
األ بديلل  استدلٌل   k عباس  ابن  من  وهذا 

واتلابعني.  الصحابة  قصص  من  كثرٌي  هذا  ومثل  األلفاظ-  دللة  قاعدة 

وغري ذلك من الفضائل.

1( أخرجه النسايئ يف السنن الكربى، )8575(، وابليهيق السنن الكربى، )16740(،  وعبدالرزاق يف مصنفه، 
)18678(، والطرباين يف املعجم الكبري، )10598(، واحلاكم يف املستدرك ىلع الصحيحني، )2656(، وقال: 

حه اهليثيم يف جممع الزوائد )10451(. )ىلع رشط مسلم، ولم خيرجاه(، وواَفَقه اذلهيب، وصحَّ
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املبحث السادس
ثمرة اتلدبر

ثمرة علم اتلدبر يه أعظم ثمرة؛ فاإلنسان يسىع إىل السعادة يف مجيع شؤونه 
ول  احلياة،  جوانب  من  وغريها  والسياسية،  والقتصادية  والجتماعية  الروحية 
يوجد كتاب ييف جبميع هذه املتطلبات، ويهدي ألحسنها إل القرآن الكريم؛ كما 

قال سبحانه: نثڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث )األنعام: 38(، وقال تعاىل: نث ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   مث )اإلرساء: 9(، وقال سبحانه: نث ۇ ۇ ۆ  
ڱ  نثڳ  تعاىل:  وقال  )الزمر(،  مث  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ         ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  

ڱ ڱ ڱ مث )اإلرساء(.
ولقد صنف العلماء يف اإلعجاز الترشييع يف القرآن ما جييل هذا ويقرره.

واإلنسان إنما خلق يف هذه احلياة يلحقق العبادة؛ كما قال تعاىل: نث ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  مث )اذلاريات(، وبيان العبادة ىلع أكمل وجه إنما هو يف القرآن.
هذا من جهة العموم، وأما ىلع وجه اخلصوص فمقاصد قراءة القرآن مخسة)1(:

اثلواب:. 1
فلك حرف من القرآن يف قراءته عرش حسنات، وتتزنل الرمحات: نث  ہ  
ہ  ہ  مث )األنعام(، وحيصل اثلبات:  نث  ىئ  ىئ  یمث )الفرقان: 32(، 

لك ذلك وغريه من اثلواب العظيم)2(.

1( مفاتح تدبر القرآن وانلجاح يف احلياة، د.خادل بن عبد الكريم الالحم، ص: 6.

2( وقد أفرد العلماء )فضائل القرآن( بمؤلفات خاصة، مثل: فضائل القرآن لبن كثري وغريه، واكن 
أصحاب احلديث يفردونه بباب يف مؤلفاتهم، مثل: كتاب فضائل القرآن يف صحيح ابلخاري.
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املناجاة:. 2

أخرج ابلخاري يف صحيحه، عن أيب هريرة h، أنه سمع انليب g يقول: »ما 

أِذن اهلل ليشء ما أِذن نليب حسن الصوت جيهر بالقرآن«)1(، ومعىن: »أِذن« أي: استمع.

وأخرج ابن ماجه، عن فضالة بن عبيد، قال: قال رسول اهلل g: »هلل أشد 

أذنًا إىل الرجل احلسن الصوت بالقرآن جيهر به من صاحب القينة إىل قينته«)2(، 

g خرج ىلع انلاس  وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن ابليايض أن رسول اهلل 

وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: »إن املصيل ينايج ربه b فلينظر 

املبارك  بن  بالقرآن«)3(، وعن عبد اهلل  يناجيه، وال جيهر بعضكم ىلع بعض  ما 

قال: سألت سفيان اثلوري، قلت: الرجل إذا قام إىل الصالة أي يشء ينوي بقراءته 

وصالته؟ قال: »ينوي أنه ينايج ربه«)4(.

باللكــِمهــذا الكتــاب اذلي مــن قــام يقــرؤه الرمحــن  خاطــب  كأنمــا 

الشفاء: . 3

يف القرآن الشفاء من مجيع األمراض: ابلدنية، وانلفسية، واملعنوية؛ اكلسحر 

تعاىل:  قال  الشهوات؛  الشبهات ومرض  القلوب، كمرض  وأمراض  واملس،  والعني 

1( متفق عليه: أخرجه ابلخاري )7544(، ومسلم )792(.

2( سنن ابن ماجه )1340(.

3( مسند أمحد بن حنبل )19022(، وصححه أمحد شاكر.

4( تعظيم قدر الصالة، حممد بن نرص املروزي، )ج: 1/ 199(.
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ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   نثڍ  
بَه  ک   ک  مث )يونس(، قال ابن كثري: »نثڈ  ژ     ژ  ڑمث، أي: من الشُّ
نث  ڑ  کمث؛ أي: حمصٌل هلا  والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس وَدنَس، 

اهلداية والرمحة من اهلل تعاىل، وإنما ذلك للمؤمنني به، واملصدقني املوقنني بما فيه«)1(.

االزدياد يف العلم: . 4
ا يلتتبعها وهو  والقرآن ينبوع العلوم، ومن كرثة علومه أفرد العلماء فنًّا خاصًّ
القرآن؛ فإن  العلم فانرثوا هذا  »إذا أردتم   :h ابن مسعود  القرآن(، قال  )علوم 
فيه علم األولني واآلخرين« اه)2(، وعن ابن عمر k قال: »تعلَّم عمر بن اخلطاب 
h ابلقرة يف اثنيت عرشة سنة، فلما أتمها حنر جزوًرا«)3(، قال شيخ اإلسالم ابن 
ا تبني هل اشتماهل ىلع بيان األحاكم،  تيمية: »واملقصود أن القرآن َمن تدبَّره تدبًُّرا تامًّ
وأن فيه من العلم ما ل يدركه أكرث انلاس، وأنه يبني املشكالت، ويفصل الزناع 

رَّف لَكُِمُه عن مواضعه«)4(.
ُ

ه، ولم حت عِطَي حقَّ
ُ
بكمال دلتله وبيانه إذا أ

وقال اإلمام ابن القيم يف انلونية:

اهلــدى ُرمــَت  إن  القــرآَن  ـِر  القــرآِنفتدبَـّ ـِر  تدبُـّ حتــَت  فالعلــُم 

1( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )4/ 274(.

2( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )30018(، بلفظ: »من أراد العلم فليقرأ القرآن«، والطرباين يف الكبري 
)8666(، بلفظ: »من أراد العلم فليثور القرآن...« وابليهيق يف شعب اإليمان، )2/ 332(، بلفظ: »من 

أراد العلم فعليه بالقرآن...«.

3( أخرجه ابليهيق يف شعب اإليمان )1957(، من طريق مالك بن أنس، عن نافع. وإسناده صحيح.

4(  جامع املسائل لبن تيمية، )1/ 256(.



56

ومنبعها  العلوم  مفجر  هلو  القرآن  كتابنا  »وإن   :r السيويط  وقال 

ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعاىل علم لك يشء وأبان فيه 

لك هدي ويغ...«)1(.

العمل)2(:. 5

قال b: نث گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  مث )األعراف(، وهو اثلمرة الكربى من الكتاب، قال 
احلسن ابلرصي r: »وإنما تدبُُّر آياته: إِْتبَاُعه بَعَمِله«)3(.

وعن انلواس بن سمعان h قال: قال g: »يؤىت بالقرآن يوم القيامة وأهله 

اذلين اكنوا يعملون به، َتْقُدُمُه سورة )ابلقرة( و )آل عمران(«، ورضب هلما رسول 

اهلل g ثالثة أمثال، ما نسيتهن بعد، قال: »كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان 

ِحْزقان)5( من طري صواف؛ حتاجان عن صاحبهما«)6(،  أو كأنهما  بينهما رشق)4(، 

 :g وعن أيب عبد الرمحن السليم قال: حدثنا من اكن يقرئنا من أصحاب انليب

1( اإلتقان يف علوم القرآن، السيويط، )1/ 18(.

2( وللشيخ أ.د.سعود الفنيسان حبث جيد بعنوان )اتلدبر مفتاح العلم وباب العمل( وهو مطبوع مع 
حبوث ملتق )تدبر القرآن: حترير وتأصيل(، طبعته اهليئة العاملية تلدبر القرآن.

3( شعب اإليمان، ابليهيق، )2/ 541(.

وُء وهو الشمس. انلهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، )2/ 1143(. 4( رشق: الضَّ

5( احِلْزق واحلَِزيَقة: اجلماعة من لك يشء. انلهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، )1/ 948(.

6( أخرجه مسلم )805(.
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»أنهم اكنوا يقرتئون من رسول اهلل g عرش آيات، فال يأخذون يف العرش األخرى 

حىت يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل«)1(.

قال اإلمام ابلخاري r: »باب قوهل: نث يئ  جب  حب  خب  مث؛ قال ابن عباس: 
نثجبمث بَيَّنَّاه، نثحبمث اعمل به«)2(.

وقال احلسن ابلرصي: »واهلِل ما تدبُُّره حبفظ حروفه وإضاعة حدوده، حىت إن 
أحدهم يلقول: قرأت القرآن لكَّه، وما يُرى هل القرآن يف ُخلق ول عمل«)3(.

وهذه املقاصد اخلمسة لكها تتحقق بتدبُّ كتاب اهلل.

1( أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده )23482(، وقال شعيب األرناؤوط: )إسناده حسن(.

2( صحيح ابلخاري، اإلمام ابلخاري، )6/ 163(.

3( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )4/ 43(.
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املبحث السابع
مسائل علم اتلدبر واستمداده

بعنوان:  ا  جدًّ مهمة  سلسلة  الكريم  القرآن  تلدبر  العاملية  اهليئة  أصدرت 

تدبر  حلرص  رائعة  حماولة  ويه  جممواعت،  ثماين  منها  صدر  ڃمث،  نثڃ   
العلماء العميل آليات القرآن الكريم، فيف لك جمموعة منها أكرث من مخس مئة 

وقفة تدبرية من علماء وطلبة علم من السابقني واملعارصين.

وقد قمت بقراءة هذه الكتب قراءة فاحصة ومتأنية؛ ألنظر الطرائق واألسايلب 

أصل،  للك  وملفات  جداول  يف  وجعلتها  اآليات؛  تدبر  يف  العلماء  ينتهجها  اليت 

وحاولت أن أفرز لك وقفة يف ماكنها يف اجلدول، فوجدت أنها ترجع إىل أربعة أصول:

األول: دللت األلفاظ.

اثلاين: الوحدة املوضوعية للسورة.

اثلالث: علم املناسبات.

الرابع: دللة اللغة جبميع علومها.

فهذه يه أصول تدبر القرآن، وإذا أضفنا إىل هذه األصول مبادئ هذا العلم؛ 

نكون قد حرصنا مجيع مسائل اتلدبر إن شاء اهلل تعاىل.
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 إن يرس اهلل تعاىل وأاعن.
ًّ

ولعيلِّ أفرد للك نوع من هذه األصول حبثًا مستقال

وأما استمداد علم اتلدبر فمن عدة علوم؛ منها:

- علم اتلفسري.

- أصول اتلفسري.

- علوم القرآن.

- علوم اللغة العربية.

- أصول الفقه.
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الفصل اثلاين
أسباب اتلدبُّر وموانعه

املبحث األول:
األسباب املعينة ىلع اتلدبر، وفيه مطلبان:

املطلب األول: األسباب املعنوية.

املطلب اثلاين: األسباب احلسية.

املبحث اثلاين:
موانع اتلدبر، وفيه مطلبان:

املطب األول: املوانع املعنوية.

املطلب اثلاين: املوانع احلسية.
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املبحث األول
األسباب املعينة ىلع اتلدبر

انلاس  باختالف  ختتلف  موانعه،  وكذلك  اتلدبُّر،  أسباب  أن  إىل  اتلنبه  ينبيغ 
لك  حرص  هنا  املقصود  فليس  حال،  قوم  وللك  مقال،  مقام  فللك  واملاكن،  والزمان 

األسباب واملوانع، بل اتلنبيه ىلع أصوهلا، ويبق أن لك امرئ بصري نفسه.

واألسباب املعينة ىلع اتلدبر نواعن؛ حسية ومعنوية، واملعنوية أهم وأخطر:

املطلب األول: األسباب املعنوية:

1- تعظيم كالم اهلل تعاىل وحبه)1(:

»وخري األسباب وأنفعها حلب القرآن هو القراءة عن عظمة القرآن مما ورد يف 
القرآن والسنة وأقوال السلف يف تعظيمهم للقرآن وحبهم هل«)2(، وقال ابن قدامة 
)ت742ه(: »ويلعلم القارئ أن ما يقرؤه ليس من كالم برش، وأن يستحرض عظمة 

املتلكم سبحانه، ويتدبر كالمه؛ فإن اتلدبر هو املقصود من القراءة«)3(.

ڀمث  ڀ   ڀ         ڀ   نثپ   تعاىل:  قوهل   r ابلخاري  اإلمام  وفرّس 
)الواقعة( بقوهل: »نثپ  ڀمث: ل جيد طعمه ونفعه إل َمن آمن بالقرآن، ول 

ه إل الُموقِن«)4(. حيِملُه حبَقِّ

1( انظر: كيف نتدبر القرآن، زمريل، ص:41، واملدخل إىل ادلراسات القرآنية، انلدوي، ص:145.

2( انظر: حبث تدبر القرآن الكريم، الغشيم، ضمن حبوث املؤتمر األول للهيئة العاملية تلدبر القرآن، ص: 18.

3( خمترص منهاج القاصدين، ابن قدامة املقديس، )1/ 44(.

4( صحيح ابلخاري، )9/ 155(.
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املتلِكّم  تعظيُم  صدرك  يف  َعُظَم  »فإذا  243ه(:  )ت:  املحاسيب  احلارث  وقال 
به، لم يكن عندك يشء أرفع ول أرشف ول أنفع ول أذل ول أحىل من استماع 
؛ إذ اكن تعاىل قائله، فحبُّ 

ً
كالم اهلل b، وفهم معاين قوهل؛ تعظيًما وحبًّا هل وإجالل

القوِل ىلع قدر حب قائله«)1(.

2- اإلخالص)2(:

مرهونة  اتلدبر  وصحُة  واإلاعنة،  والتسديد  اتلوفيق  مفتاح  فاإلخالص 
بسالمة القلب)3(؛ قال اخلازن يف تفسريه: »وتدبر القرآن ل يكون إل مع حضور 
ف،  القلب، ومجع اهلم وقَت تالوته، ويشرتط فيه تقليل الغذاء من احلالل الرصِّ
طابًلا  القرآن  تدبر  »من  )728ه(:  تيمية  ابن  يقول  ذلك  ويف  انلية«)4(،  وخلوص 

اهلدى فيه تبني هل طريق احلق«)5(.

3- ادلاعء)6(:

ادلاعء من أهم مفاتيح فهم القرآن ووعيه، فمهما بذل اإلنسان من وسائل، 

1( فهم القرآن ومعانيه، احلارث املحاسيب، حتقيق: حسني القوتيل، بريوت: دار الكندي، دار الفكر، 
1398ـه، ط2، ص: 302.

2( انظر: كيف نتدبر القرآن، زمريل، ص: 58، ومفهوم اتلدبر، ص: 11.

3( تدبر القرآن: حترير وتأصيل، ص: 117.

دار  اخلازن، حتقيق وتصحيح: حممد يلع شاهني، بريوت:  تفسري  اتلزنيل،  اتلأويل يف معاين  4( بلاب 
الكتب العلمية، 1415ه، ط1، )4/ 147(.

5( رشح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حممد خليل هراس، السعودية، الرئاسة العامة 
إلدارات ابلحوث العلمية واإلفتاء وادلعوة واإلرشاد، 1413ـه- 1992م، ط1، ص: 192.

6(  انظر: حبث تدبر القرآن الكريم، الغشيم، ضمن حبوث املؤتمر األول للهيئة العاملية تلدبر القرآن، ص: 11.
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ومهما  واملادية،  البرشية  اإلماكنات  توافرت دليه  اختذ من طرائق، ومهما  ومهما 
اجتهد فلن يظفر بمراده إذا لم يُعنه موله سبحانه وتعاىل، فليْدُع العبد ربَّه أن 
يرزقه العيش يف رحاب القرآن، وأن ييرس هل فهم آياته وألفاظه، وأن جيعله ربيًعا 
لقلبه وفؤاده، و »بعض انلاس ل يعرف اإلحلاح إل يف مطابله ادلنيوية املادية، أما 

األمور ادلينية فتجد سؤاهل هلا بارًداباهتًا«)1(.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية r: »ربما طالعت ىلع اآلية الواحدة حنو مئة 
تفسري، ثم أسأل اهلل الفهم، وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمين. وكنت أذهب إىل 
يا  تعاىل، وأقول:  الرتاب، وأسأل اهلل  املهجورة وحنوها، وأمرغ وجيه يف  املساجد 

معلم إبراهيم فهمين«)2(.

4- قيام الليل)3(:

فالقراءة يف الليل هلا أثٌر كبرٌي، ونفٌع عظيٌم يف اتلدبر، ولعل هذا رس 
ٻ       ٱ   نث  تعاىل:  اهلل  قال  القدر؛  يللَة  الليل؛  يف  القرآن  نزول  ابتداء 
ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ    ڀ   ڀ       ڀ         پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ    ٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
عباس  ابن  قال  فيه؛  القرآن  وترتيل  الليل  بصالة   b فأمره  مث)املزمل(، 

الرياض: 1425ـه/  الالحم،  الكريم  بن عبد  د.خادل  احلياة،  وانلجاح يف  القرآن  تدبر  مفاتح  انظر:   )1
2004م، ص: 15 بترصف. وإحتاف القاري، ادلهايم، ص: 97.

2( العقود ادلرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة 
املقديس أبو عبد اهلل، حتقيق: حممد حامد الفيق، بريوت، دار الاكتب العريب، ص:42.

3( تدبر القرآن، سلمان بن عمر السنيدي، إصدارات جملة ابليان، الرياض، ص: 30.
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حجر:  ابن  ويقول  القرآن«)1(،  يفقه  أن  أجدر  هو  ڄمث:  ڄ   »نث    :k
»املقصود من اتلالوة احلضور والفهم؛ ألن الليل مظنة ذلك؛ ملا يف انلهار 

من الشواغل والعوارض ادلنيوية وادلينية«)2(.

وعن عبد اهلل بن عمرو k، أن رسول اهلل g قال: »الصيام والقرآن يشفعان 

بانلهار،  والشهوات  الطعام  منعُته   ، ربِّ أْي  الصيام:  يقول  القيامة؛  يوم  للعبد 

عين فيه. قال: فيشفعان«)3(. عين فيه. ويقول القرآن: منعُته انلوم بالليل، فشفِّ فشفِّ

قال اإلمام انلووي: »وإنما رََجَحت صالة الليل وقراءته؛ لكونها أمجع للقلب وأبعد 

عن الشاغالت وامللهيات«)4(.

وألنه جيتمع فيه عدة أسباب: الليل، والصالة، والقراءة غيبًا، واجلهر، والزنول 

اإلليه؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »الصالة أفضل من القراءة يف غري الصالة«)5(.

1( أخرجه أبو داود )1306(، وحسنه األبلاين.

2( فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري، ابن حجر العسقالين، )9/ 45(.

3( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )6626(، واحلاكم يف املستدرك )2036(. وصححه، ووافقه اذلهيب، 
وحممد نارص ادلين األبلاين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، الرياض: مكتبة املعارف، ط5، رقم: 984.

4( اتلبيان يف آداب محلة القرآن، انلووي، دمشق، الواكلة العامة للتوزيع، 1403ـه / 1983م، ط1، ص: 28.

5( جمموع الفتاوى، ابن تيمية، )23/ 63(.
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املطلب اثلاين: األسباب احلسية:

: أمور قبل القراءة:
ً

أوال

1- اختيار الوقت املناسب للتدبر:

املناسب  الوقت  اختيار  من  تدبره، لبد  وحُيسن  بالقرآن،  القلب  يتأثر  ليك 

القارئ، حبيث ل يكون  يُشتِّت ذهن  ما  فيه  الوقت اذلي يضعف  للتدبر، وهو 

هناك ما يشغل قلبه، أو يشوِّش عليه؛ فالقرآن ينبيغ أن نعطي هل أفضل أوقاتنا، ل 

فضل أوقاتنا.

وأمجل وقت وأنسبه هو وقت الليل، عندما تهدأ احلياة، ويسكن انلاس، فال 
غ القلب لسماع القرآن وتالوته، »أما اذلي ل يعطي  ضجيج ول إزاعج، فيتفرَّ
ْلُص إىل قلبه  القرآن إل فضول األوقات، وحلظات الرتقُّب والنتظار، فجدير أل ختَ

كثرٌي من معانيه«)1(.

وقد أمر اهلل نبيه حممًدا g بقيام الليل، وأمره برتتيل القرآن فيه؛ فقال 
تعاىل: نث ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄمث )املزمل(.

ثباتًا من  الليل أشد  نثڦ  ڦ  ڦمث: ناشئة  r: »ويعين بقوهل:  قال الطربي 
انلهار، وأثبت يف القلب؛ وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بانلهار«)2(.

1( أفال يتدبرون القرآن، د. نارص العمر، الرياض، دار احلضارة للنرش، 1432ه، ص: 153.

2( جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، حتقيق: حممود شاكر، )23/ 684(.
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2- اختيار املاكن املناسب:

لشك أن املاكن اهلادئ أفضل، واملاكن اخلايل أفضل؛ ذللك جاء يف احلديث: 

يقول g: »صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالتها يف ُحجرتها، وصالتها يف خمدعها 

أفضل من صالتها يف بيتها«)1(، »ومع وجود املاكن اهلادئ علينا أن يكون لقاؤنا 

بالقرآن يف وقت النشاط والرتكزي، ل يف وقت اتلعب والرغبة يف انلوم، ول نَنىس 

الوضوء والسواك«)2(.

 :g ومن أفضل األماكن: املساجد، فلها أثر كبري يف اتلدبر؛ كما يف قوهل

»ما اجتمع قوٌم يف بيٍت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم، 

تهم املالئكة، وذكرهم اهلل  إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفَّ

فيمن عنده«)3(.

3- اختيار املقدار املناسب:

ختصيص عدد معني من اآليات اليت يمكن تدبرها من دون إرهاق وعدم 

تقديم كرثة اتلالوة ىلع اتلدبر، مما يعني ىلع اتلدبر)4(.

1( أخرجه أبو داود يف سننه )570(. 

2( كيف ننتفع بالقرآن، د. جمدي اهلاليل، حبث منشور بمنتديات »مكتوب« بشبكة املعلومات ادلويلة، 
.)http://majdah.maktoob.com/vb/majdah12581( :ىلع هذا الرابط

3( أخرجه مسلم، )2699(.

4( انظر: كيف نتدبر القرآن، زمريل، ص: 75.
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:g 4- دراسة سرية رسول اهلل

فمن املعلوم أنه g اكن الرتمجان احلقييق للقرآن، وأنه اكن ُخلُُقه القرآن، 
األمر  اكن  وإذا  لُمشلِكه،  ح  واملوضِّ لُمجَمله،  املبنيِّ  فهو  يميش،  قرآنًا  اكن  وأنه 
 ،g كذلك، فإن تدبر القرآن وفهمه ل يتأتَّ إل بالرجوع إىل ما ثبت من سريته

وما صحَّ من سنته.

وَجدَّ  سلكوه،  اذلي  الطريق  هذا  سلك  »فمن   :r السعدي  الشيخ  قال 
واجتهد يف تدبر كالم اهلل، انفتح هل ابلاب األعظم يف علم اتلفسري، وقويت 
معرفته، واستنارت بصريته، واستغىن بهذه الطريقة عن كرثة اتللكفات، وعن 
قويًّا،  العربية جانبًا  أخذ من علوم  قد  إذا اكن  اخلارجية، وخصوًصا  ابلحوث 
فإن ذلك  أويلائه وأعدائه،  g وأحواهل مع  انليب  بسرية  واهتمام  إملام  واكن هل 

أكرب عون ىلع هذا املطلب«)1(.

5- اتلدرج يف اتلدبر)2(:

فاته  مجلة  العلم  رام  ومن  بالرتيق،  العلم  يؤخذ  وإنما  كونية،  سنة  فاتلدرج 
مجلة، فينبيغ لطالب تدبر القرآن أن يستصحب هذا األمر معه، ويتدرج يف مرايق 
منكم  أحد  اكن  »إن   :h عمر  قال  اهلل؛  شاء  إن  أعاله  إىل  يصل  حىت  اتلدبر 

ل)3(؛ فإنه أيرس«)4(.  متعلًما فليتعلم من الُمَفصَّ

1( القواعد احلسان يف تفسري القرآن، السعدي، ادلمام، دار ابن اجلوزي، 1432ه، ط2، ص: 16.

2( إحتاف القاري بوسائل تدبر كالم ابلاري، ادلهايم، ص: 125.

3( املفصل يبدأ من سورة ق إىل نهاية القرآن.

4( أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم )6030(.
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ثانًيا: يف أثناء القراءة:

1- إثارة األسئلة حول اآلية)1(:

من أعظم وسائل اتلدبر: أن يستثري القارئ األسئلة حول ما يقرأ، ويقف مع 
ت هذه السورة من  اآليات متسائاًل: ملاذا قُدمت هذه السورة ىلع تلك؟ وملاذا تمزيَّ
تلك بافتتاحية ما؟ وملاذا تكررت آية بعينها يف سورٍة ما أكرث من مرة؟ وملاذا ُعربِّ 
هنا بكذا، بينما ُعرَبِّ يف موضع آخر بكذا؟...وحياول اإلجابة عن ذلك بنفسه، قبل 
يها. أن يسأل كتب اتلفسري، أو العلماء عنها، فإن ذلك مما يرُثي ملََكة اتلدبر وينمِّ

وقديًما قالوا: »العلم خزائن ومفتاحه السؤال«)2(، وأيُّ علٍم أوسع وأغزر من 
القرآن الكريم؟!

2- االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم)3(:

اإلمام  قال  استعاذة حقيقية،  بل  باتلعوذ،  اتللفظ  هنا جمرد  بها  املراد  وليس 
ابن القيم: »إن الشيطان جيلب ىلع القارئ خبيله ورجله حىت يشغله عن املقصود 
بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به املتلكم به سبحانه، فيحرص جبهده 
مر 

ُ
ىلع أن حيول بني قلبه وبني مقصود القرآن، فال يَكُمل انتفاع القارئ به؛ فأ

عند الرشوع أن يستعيذ باهلل عز وجل منه«)4(.

1( تدبر القرآن، عبداهلل أبو املجد، ضمن حبوث املؤتمر األول للهيئة العاملية تلدبر القرآن، ص: 38.

h كما يف حلية األويلاء )رقم: 3889(، وروي مرفواًع كما يف السلسلة  2( ورد هذا األثر عن يلع 
الضعيفة للشيخ األبلاين )1/ 447(، وحكم عليه بالوضع.

3( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 31.

املعرفة،  دار  بريوت،  الفيق،  حامد  حممد  حتقيق:  القيم،  ابن  الشيطان،  مصايد  من  اللهفان  إاغثة   )4
1395ـه- 1975م، ط2، )1/ 93(.
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يَلِبس ىلع  القراءة: ئلال  ابتداء  الستعاذة عند  »واملعىن يف  ابن كثري:  وقال 

للجو  تمهيد  فيه  واتلفكر«)1(؛  اتلدبر  من  ويمنعه  عليه،  وخيلط  قراءته  القارئ 

اذلي يُتىل فيه كتاب اهلل، وتطهري هل من الوسوسة، واجتاه باملشاعر إىل اهلل خالصة، 

ل يشغلها شاغل من اعلم الرجس والرش اذلي يمثله الشيطان.

ة)2(: 3- القراءة الصحيحة املفرسَّ

لكما اكنت القراءة صحيحة مرتلة جموَّدة اكنت أقرب إىل اتلدبر؛ قال تعاىل: 

 g قالت: اكن i نث ٿ  ٿ    ٿ  ٿمث )املزمل(، أخرج مسلم عن حفصة
يقرأ بالسورة حىت تكون أطول من أطول منها)3(، ووصفت أم سلمة i قراءته 

ة حرفًا حرفًا)4(، ويف رواية: أنه اكن يقطع قراءته آيًة آيًة)5(، ويف  فقالت: اكنت مفرسَّ

ع قراءته، يقرأ نث پ   رواية ثاثلٍة أكرث تفسرًيا؛ تقول i: اكن رسول اهلل g يُقطِّ

پ  پ  پ  ڀمث، ثم يقف، نث ڀ  ڀڀ  مث، ثم يقف)6(.

1( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، حتقيق سايم بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش واتلوزيع، 1420ـه/ 
1999م، ط2، )4/ 602(.

2( منهج تدبر القرآن الكريم، د. حكمت بشري ياسني، ص: 11، وانظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 
30، وإحتاف القاري، ادلهايم، ص: 76.

3( أخرجه مسلم )733(.

4( أخرجه الرتمذي )2923(.

5( أخرجه أبو داود، )4001(، وصححه األبلاين يف صحيح أيب داود )3379(.

6( أخرجه الرتمذي )2927(، وصححه األبلاين يف صحيح الرتمذي )2336(.
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وعن قتادة r أنه قال: سئل أنس h: كيف اكنت قراءة انليب g؟ فقال: 
ا، ثم قرأ: نث ٱ       ٻ  ٻ  ٻمث: يمد بـ نث ٱ       ٻ  مث، ويمد بـ نثٻ مث،  اكنت مدًّ

ويمد بـ نث ٻمث)1(.

ال...« احلديث)2(. ويف حديث حذيفة: »يقرأ g مرتسِّ

g ختم  g الستعجال يف القراءة)3(، ولم يثبت أنه  فلم تكن اعدة انليب 
القرآن يف يللة؛ فعن اعئشة i قالت: »ول أعلم نيب اهلل g قرأ القرآن لكه يف 

يللة، ول صىل يللة إىل الصبح«)4(.

وعن أيب مجرة قال: قلت لبن عباس k: إين رسيع القراءة؛ إين أهذُّ القرآن؟ 
فقال ابن عباس k: »ألن أقرأ سورة ابلقرة، فأرتلها أحب إيلَّ من أن أقرأ القرآن 

لكه هذرمة)5(«)6(.

4- اجلهر بالقراءة:

انليب  اكن  وقد  الكريم،  بالقرآن  اجلهر  تعاىل  اهلل  كتاب  تدبُّر  عوامل  من 
بالقرآن، وبنيَّ أن ذلك حممود؛ فقد أخرج ابلخاري ومسلم وغريهما،  g جيهر 

1( أخرجه ابلخاري )5046(.

2( صحيح مسلم )772(.

3( وانظر: صفة تالوة انليب g، مؤيد عبدالفتاح محدان، الكويت، مؤسسة اجلديد انلافع، 2010م.

4( أخرجه مسلم )746(.

5( هذرمة: أي برسعة؛ كما يف انلهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، )5/ 582(.

6( أخرجه عبدالرزاق يف املصنف، )4187(، بدون لكمة »هذرمة« األخرية، وابليهيق يف السنن الكربى 
)2430(، وإسناده صحيح وجاهل ثقات.
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عن أيب هريرة h، أنه سمع رسول اهلل g يقول: »ما أِذَن)1( اهلل ليشء ما أِذَن نليبِّ 

حسن الصوت يتغنَّ بالقرآن جيهر به«)2(.

5- اتلغين بالقراءة وحتسينها)3(:

قال g: »ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن«)4(؛ قال ابن كثري: »املطلوب رشاًع 

واخلضوع  واخلشوع  وتفهمه  القرآن  تدبر  ىلع  ابلاعث  الصوت  حتسني  هو  إنما 

والنقياد والطاعة«)5(.

6- االستماع للصوت احلسن يف قراءة القرآن)6(:

َ بالقرآن، فليستمع ملن حُيسنه، فيبحث عن أفضل  فإن اكن ل حُيسن اتلغينِّ

إىل  اجنذابها  فانلاس ختتلف يف  تقدير غريه؛  وليس  هو،  تقديره  اء صوتًا يف  القرَّ

الصوت احلسن، فلينظر إىل الصوت اذلي حيبه هو، وخيشع معه، وقد ثبت أن انليب 

g استمع إىل قراءة أيب موىس h، فقال هل: »لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك ابلارحة، 

1( ما أذن: ما استمع. انظر: فتح ابلاري، ابن حجر العسقالين، )9/ 69(.

2( أخرجه ابلخاري يف صحيحه )7544(، ومسلم يف صحيحه )792(.

3( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 29، وإحتاف القاري بوسائل تدبر كالم ابلاري، ادلهايم ص: 76.

4( أخرجه ابلخاري )7527(.

5( ابن كثري، فضائل القرآن، مكتبة ابن تيمية، 1416 ه، ط1، ص: 195.

6( انظر: ادلهايم، إحتاف القاري، ص: 101.
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لقد أوتيَت مزماًرا من مزامري آل داود«)1(، واستمع انليب g لقراءة ابن مسعود h وتأثر 

بها وبكى؛ فعن عبداهلل ابن مسعود h قال: قال يل انليب g: »اقرأ يلعَّ القرآن«، قلت: 

 :r نزل؟! قال: »إين أحب أن أسمعه من غريي«)2(. قال ابن بطال
ُ
أأقرأ عليك وعليك أ

»حيتمل أن يكون يك يتدبره ويفهمه، وذلك أن املستمع أقوى«)3(.

7- مدارسة القرآن)4(:
ويه مشاركة يف تدبر القرآن يقوم بها أكرث من طرف، كأن تكون بني الشيخ 
وتالميذه، أو الوادل مع أبنائه، أو املدرس مع طالبه، أو غري ذلك من الصور املمكنة، 
ويه املشار إيلها بقوهل g: »وما اجتمع قوٌم يف بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل 
تهم املالئكة،  الرمحة، وحفَّ السكينة، وغشيتهم  بينهم، إال نزلت عليهم  ويتدارسونه 
وذكرهم اهلل فيمن عنده«)5(. ونلا يف مدارسة جربيل مع انليب g يف يلايل رمضان شاهد 
ىلع ذلك؛ وهو ما رواه ابن عباس k، قال: »اكن رسول اهلل g أجود انلاس، واكن أجود 
يلقاه يف لك يللٍة من رمضان  يلقاه جربيل، واكن جربيل  ما يكون يف رمضان حني 
فيُدارُِسه القرآن، فلَرسول اهلل g حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة«)6(. 

1( أخرجه مسلم )793(.

2( أخرجه ابلخاري )5049(.

الرشد،  مكتبة  الرياض،  إبراهيم،  بن  يارس  تميم  أيب  حتقيق  بطال،  ابن  ابلخاري،  صحيح  رشح   )3
1423ه-2003م، ط2، )10/ 277(.

4( انظر: إحتاف القاري، ادلهايم، ص: 104.

5( أخرجه مسلم )2699(.

6( أخرجه ابلخاري )6(.
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ورباط  مدرسة  يف  الجتماع  الفضيلة  هذه  حتصيل  يف  باملسجد  ويلحق 
أو  )اإلنرتنت(،  ىلع  الصوتية  الغرف  أو  القرآن،  حتفيظ  مراكز  من  وحنوهما)1( 

اهلواتف اذلكية اليت حتقق هذه الغاية.
8- اإلنصات عند االستماع للقرآن)2(:

قال تعاىل: نث ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  مث 
)األعراف(، قال الطربي )ت310ه(: »أصغوا هل سمعكم؛ تلتفهموا آياته، وتعتربوا 

بمواعظه، وأنصتوا إيله تلعقلوه وتتدبروه، ول تَلُغْوا فيه فال تعقلوه«)3(.

جمموع  يرجع  واإلنصات  وانتباه،  سماع  فهو  السماع،  من  أبلغ  والستماع 
معناه عند املفرسين: إىل أنه قطع املوانع من كمال الستماع.

جملس  يف  وتأدبهم  للقرآن،  استماعهم  عند  اجلن  ىلع  سبحانه  اهلل  أثىن  ولقد 
ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ    ٻ      ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  فقال  الستماع، 
ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   مث )اجلن(، وقال تعاىل: نث ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

فلما  انلهاية،  حىت  منتبهني  صامتني  استمعوا  فقد  )األحقاف(،  ٿٿمث 

انتهت اتلالوة لم يلبثوا أن سارعوا إىل قومهم، وقد محلت نفوسهم ومشاعرهم منه 
ما ل تطيق السكوت عليه، أو اتللكؤ يف إبالغه واإلنذار به.

1( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، انلووي، 1392ه، ط2، )17/ 22(.

2( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 31، وكيف نتدبر القرآن، زمريل، ص:43، وحبث تدبر القرآن الكريم: 
مفهومه وأهميته ووسائله وثماره، عبدالواسع الغشيم، ضمن ابلحوث املقدمة ملؤتمر تدبر األول، ص: 11.

3( جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ، ابن جرير الطربي، )13/ 344 و 345(.
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استماعهم  ُحسن  يف  اجلنِّ  عن  اهلل  أخربنا  »وقد  )ت360ه(:  اآلجري  قال 

للقرآن، واستجابتهم ملا ندبهم إيله، ثم رجعوا إىل قومهم فوعظوهم بما سمعوا من 

القرآن بأحسن ما يكون من املوعظة«)1(.

g أن يستمع للقرآن من غريه، فعن عبداهلل بن مسعود  ولقد أحب انليب 

نِزل؟! قال: »فإين 
ُ
«، قلت: أأقرأ عليك وعليك أ h قال: قال يل انليب g: »اقرأ يلعَّ

نث ڎ   أحب أن أسمعه من غريي«، فقرأت عليه سورة النساء حىت بلغت: 

ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  مث )النساء(، قال: 

»أمسك«، فإذا عيناه تذرفان)2(. فتأثر انليب g بذلك، وما يكون عليه احلال يوم 

القيامة من هول املطلع وشدة األمر؛ إذ يؤىت باألنبياء شهداء ىلع أممهم، ويؤىت به 

g يوم القيامة شهيًدا عليهم مجيًعا.

ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا، فعن حممد بن جبري 

ابن مطعم، عن أبيه h قال: »سمعت انليب g يقرأ يف املغرب بالطور، فلما بلغ 

نثڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ   هذه اآلية: 

ڃ  ڃ  چ  چمث )الطور( قال: اكد قليب أن يطري«)3(.

1( أخالق محلة القرآن، اآلُجرِّي، ص: 2.

2( أخرجه ابلخاري يف صحيحه )4583(، ومسلم يف صحيحه )800(، واللفظ للبخاري.

3( أخرجه ابلخاري )4854(.
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قال اخلطايب )ت388ه(: »كأنه انزعج عند سماع هذه اآلية؛ لفهمه معناها 

ومعرفته بما تضمنته، ففهم احلجة، فاستدركها بلطيف طبعه«)1(.

وقد صنف ابن القيم انلاس عند سماع القرآن إىل ثالثة أنواع؛ فقال:

»رجٌل قلبه ميت، فذلك اذلي ل قلب هل، فهذا ليست اآلية ذكرى يف حقه.

اثلاين: رجٌل هل قلب يحٌّ مستعد، لكنه غري مستمٍع لآليات املتلُوة اليت خيرب 

وقلبه مشغول  إيله  لوصوهلا  أو  ُوُرودها،  لعدم  إما  املشهودة،  اآليات  اهلل عن  بها 

عنها بغريها، فهو اغئب القلب ليس حارًضا، فهذا أيًضا ل حتصل هل اذلكرى مع 

استعداده ووجود قلبه.

واثلالث: رجٌل يحُّ القلب مستعد، تُليت عليه اآليات فأصىغ بسمعه، وألق 

ُمليق  القلب،  شاهد  فهو  يسمعه،  ما  فهم  بغري  يَشغله  ولم  قلبه،  وأحرض  السمع، 

ة واملشهودة. السمع، فهذا القسم هو اذلي ينتفع باآليات املتلوَّ

امح ببرصه  فاألول: بمزنلة األعىم اذلي ل يبرص، واثلاين: بمزنلة ابلصري الطَّ

يراه، واثلالث: بمزنلة ابلصري اذلي قد  املنظور إيله؛ فكالهما ل  إىل غري جهة 

ق إىل جهة املنظور، وأتبعه برصه، وقابله ىلع توسٍط من ابُلعد والقرب، فهذا  حدَّ

هو اذلي يراه«)2(.

1( فتح ابلاري، ابن حجر العسقالين، )8/ 603(.

2( ابن القيم، مدارج السالكني بني منازل نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث، ص: 442 - 443.
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9- ترديد اآليات املقروءة والوقوف معها)1(:

وهو من أهم الوسائل املعينة ىلع رسعة النتفاع بالقرآن، وتدبره، فباتلكرار 
يتذوق املتدبر حالوة القرآن، ويزول عن القلب الغفلة بإذن اهلل، وهو فعل الرسول 

.j والصحابة g

نثوئ   g بآية حىت أصبح يرددها، واآلية:  h قال: »قام انليب  فعن أيب ذر 
ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئمث )املائدة(«)2(.

فهـذا رسول اهلل g يقدم اتلدبر ىلع كرثة اتلالوة، فيقرأ آية واحدة فقط يف 
يللة اكملة.

قال ابن كثري )ت774ه( يف تفسري هذه اآلية: »هذا الكالم يتضمن ردَّ املشيئة 
ال ملا يشاء، اذلي ل يُسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن  إىل اهلل b، فإنه الفعَّ
ا وصاحبًة  اتلربي من انلصارى اذلين كذبوا ىلع اهلل وىلع رسوهل، وجعلوا هلل ندًّ
ا كبرًيا، وهذه اآلية هلا شأن عظيم، ونبأ عجيب،  وودًلا، تعاىل اهلل عما يقولون علوًّ

وقد ورد يف احلديث: أن رسول اهلل g قام بها يللًة حىت الصباح يرددها«)3(.

ىلع  للوقوف  وسيلٌة  وترديدها  مراًرا  لآلية  القراءة  تكرار  فإن  هذا،  وىلع 
معانيها ومراميها.

1( انظر: منهج تدبر القرآن الكريم، د. حكمت بشري ياسني، ص: 16، وإحتاف القاري، ادلهايم، ص: 95.

2( أخرجه النسايئ يف سننه )1010(، وابن ماجة يف سننه )1350(، واإلمام أمحد يف مسنده )21388(، وابن 
أيب شيبة يف مصنَّفه )31767(، وصححه ابلوصريي، يف مصباح الزجاجة، )1/ 205(، وقال: )رجاهل ثقات(، 
خيرجاه(،  ولم  صحيح،  حديث  )هذا  وقال:   ،)879( الصحيحني  ىلع  املستدرك  يف  احلاكم  وأخرجه 

وصححه احلافظ العرايق يف املغين عن محل األسفار، )897(. واألبلاين يف مشاكة املصابيح )1205(.

3( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )3/ 233 و 234(.
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)إذا  بـ  أصبح  حىت  يلليت  يف  أقرأ  »ألن  قال:  القريظ  كعب  بن  حممد  وعن 
ُزلزلت(، و )القارعة(، ل أزيد عليهما، وأتردد فيهما وأتفكر؛ أحب إيلَّ من أن أهذَّ 

ا، أو قال: أنرثه نرًثا«)1(. القرآن يلليت هذًّ

وعن عباد بن محزة بن عبداهلل بن الزبري، قال: »دخلت ىلع أسماء ويه تقرأ: 
عليها،  فوقَفْت  قال:  )الطور(،  مث  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    نثۅ  

ثم  حاجيت،  فقضيت  السوق  إىل  فذهبت  عباد:  قال  وتدعو،  تستعيذ  فجعلْت 
رجعت ويه فيها بعُد؛ تستعيذ وتدعو«)2(.

قال ابن قدامة: »ويلعلم القارئ أن ما يقرؤه ليس من كالم برش، وأن يستحرض 
عظمة املتلكم سبحانه، ويتدبر كالمه، فإن اتلدبر هو املقصود من القراءة، وإن لم 

حيصل اتلدبر إل برتديد اآلية فلريددها«)3(.

بها  باتلدبر لشتغلوا  القرآن  قراءة  ما يف  انلاس  »فلو علم  القيم:  ابن  وقال 

عن لك ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حىت إذا مرَّ بآية وهو حيتاج إيلها يف شفاء قلبه 

كررها، ولو مئة مرة، ولو يللة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خري من قراءة ختمة بغري 

تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدىع إىل حصول اإليمان، وذوق حالوة القرآن«)4(، 

وقال r أيًضا: »اكنت اعدة السلف يردد أحدهم اآلية إىل الصباح«)5(.

1( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )8732(، وإسناده ضعيف.

2( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف)6037(، وإسناده حسن.

3( اخمترص منهاج القاصدين، بن قدامة املقديس، )1/ 44(.

4( مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم واإلرادة، ابن القيم، )1/ 187(.

5( املرجع السابق، )1/ 187(.
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10- اتلفاعل مع اآليات:

ذات يللٍة فافتتح ابلقرة،   g h، قال: صليت مع انليب  جاء عن حذيفة 

فقلت: يركع عند املئة، ثم مىض، فقلت: يصيل بها يف ركعة، فمىض، فقلت: يركع 

بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها؛ يقرأ مرتساًل؛ إذا مرَّ 

بآيٍة فيها تسبيٌح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤاٍل سأل، وإذا مرَّ بتعوٍُّذ تعوَّذ ...)1(.

نث ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   اآلية:  هذه  نزلت  ملا  قال:   ،h جابر  وعن 

ے   ے  ۓمث )األنعام: 65(، قال رسول اهلل g: »أعوذ بوجهك«، قال: نث  ۓ  
نث  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈمث  »أعوذ بوجهك«،  ڭ  ڭ  ڭمث قال: 

قال رسول اهلل g: »هذا أهون، أو هذا أيرس«)2(.

11- انلظر يف املصحف)3(:

وذلك أن القارئ من حفظه قد يستغرق ذهنه يف تذكر املحفوظ فيشغله 
عن اتلفكر يف كالم اهلل تعاىل، بينما القارئ يف املصحف ل توجد عنده هذه 
املسألة، وانلاظر يف املصحف يستطيع الربط واملقارنة بني اآليات، واتلأمل بني 
أول السورة وآخرها، وهذا يفتقده احلافظ إل بعرس، قال ابن مسعود h: »أديموا 

انلظر يف املصحف«)4(.

1( أخرجه مسلم )772(.

2( أخرجه ابلخاري )4628(.

3( منهج تدبر القرآن، د. حكمت بشري، ص: 78.

4( أخرجه عبدالرزاق الصنعاين يف املصنف )3/ 362(، وسنده حسن.
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وقال اإلمام انلووي: »)فصل( قراءة القرآن من املصحف أفضل من القراءة 
عن ظهر القلب؛ ألن انلظر يف املصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة وانلظر؛ 
هكذا قاهل القايض حسني من أصحابنا وأبو حامد الغزايل ومجااعت من السلف، 
ونقل الغزايل يف اإلحياء أن كثريين من الصحابة j اكنوا يقرؤون من املصحف، 
القراءة  داود  أيب  ابن  وروى  املصحف،  ينظروا يف  ولم  يوم  أن خيرج  ويكرهون 
إنه خيتلف  قيل:  ولو  فيه خالفًا،  أر  ولم  السلف،  من  كثريين  املصحف عن  يف 
باختالف األشخاص، فيُختار القراءة يف املصحف ملن استوى خشوعه وتدبره يف 
حاليت القراءة يف املصحف وعن ظهر القلب، وخُيتار القراءة عن ظهر القلب ملن 
لم يكُمل بذلك خشوعه ويزيد ىلع خشوعه وتدبره لو قرأ من املصحف؛ لاكن 

 حسنًا، والظاهر أن كالم السلف وفعلهم حممول ىلع هذا اتلفصيل«)1(.
ً

هذا قول

ثاثلًا: بعد القراءة:

1- اإلكثار من قراءة القرآن)2(:

ومما يعني ىلع تدبر القرآن: اإلكثار من تالوته وعدم قطعها؛ )فمن أدمن قرع ابلاب 
غلق فهمها ايلوم وفُتح غًدا؛ وذللك جاءت األحاديث يف 

ُ
أوشك أن يفتح هل(، وكم من آية أ

اثلناء ىلع من اكنت هذه حاهل؛ فعن أيب هريرة h أن رسول اهلل g قال: »ال حسد إال 
مه اهلل القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء انلهار، فسمعه جاٌر هل فقال: 

َّ
يف اثنتني: رجٌل عل

يلتين أوتيُت مثلما أويت فالن، فعملُت مثلما يعمل ...«)3(.

1( اتلبيان يف آداب محلة القرآن، انلووي، ص: 37.

2( إحتاف القاري، ص:82، ادلهايم، وانظر حبث أثر الورد ايلويم يف تدبر القرآن، حممد عبداللطيف، 
ضمن حبوث املؤتمر األول للهيئة العاملية تلدبر القرآن.

3( أخرجه ابلخاري )5026(.
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g حريًصا ىلع قراءة القرآن لك يوم، فلما جاء وفد ثقيف إىل  واكن انليب 
ثهم  املدينة أنزهلم رسول اهلل g يف ُقبَّة بني املسجد وبني أهله، فاكن يأتيهم وحيدِّ
بعد العشاء، ويف يللٍة من الليايل تأخر عليهم، ثم أتاهم، فقالوا هل: يا رسول اهلل، 
القرآن،  من  ِحْزيب  يلعَّ  طرأ  »نعم،  فقال:  تلبث،  كنت  مما  أكرث  الليلة  عنَّا  بلثت 

فكرهت أن أخرَج من املسجد حىت أقضَيه«)1(.

»سألت أصحاب  أوس:  قال  أسبوع ختمة،  j خيتمون لك  الصحابة  واكن 

رسول اهلل g كيف حيزبون القرآن، فقالوا: ثالث، ومخس، وسبع، وتسع، وإحدى 

عرشة، وثالث عرشة، وحزب املفصل وحده«)2(.

وقال عثمان بن عفان h: »ما أحب أن يأيت يلعَّ يوم ول يللة إل أنظر يف 

كالم اهلل«)3(، يعين: القراءة يف املصحف. وقال ابن تيمية r يف باب فهم القرآن: 

وِحَكِمه  القرآن  بمعاين  واستغنائه  أللفاظه،  واتلدبر  اتلفكر  دائم  القرآن  »قارئ 

عن غريه من كالم انلاس، وإذا سمع شيئًا من كالم انلاس وعلومهم عرضه ىلع 

ه«)4(. القرآن، فإن شهد هل بالزتكية قبله، وإل ردَّ

1( أخرجه أبو داود يف سننه )1395(، وابن ماجه )1345(، وأمحد بن حنبل يف مسنده )16166(، وهذا 
1415ـه/  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  اآلثار،  مشلك  رشح  يف  الطحاوي  عند  اللفظ 

1494م، ط1، )1371(.

2( أخرجه أبو داود )1395(، وابن ماجه )1345(.

3( الزهد، أمحد حنبل الشيباين، القاهرة، دار الريان للرتاث، 1408ه، ص: 128.

4( جمموع الفتاوى، ابن تيمية احلراين،  )16/ 50(.
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»... فإن من يقرأ القرآن يف يومه وهو اغفل عن معانيه يقرؤه يف غده وهو ذاكر 

هلا، ومن قرأه يف غده وهو ذاكر هلا، أوشك أن يعمل بعد غد بهديها، وهكذا ينتقل 

القارئ من درجة إىل درجة أرىق منها، حىت يصل إىل الغاية بعد تلك ابلداية؛ ولك 

من سار ىلع ادلرب وصل«)1(.

2- القراءة يف كتب اتلفسري)2(:

ل شك أن اتلفسري قنطرة اتلدبر، ومن لم يفهم القرآن فكيف يتدبره.

فهم  منه  املقصود  أن لك كالٍم  املعلوم  »ومن  تيمية:  ابن  اإلسالم  قال شيخ 
قوٌم  يقرأ  أن  تمنع  فالعادة  وأيًضا  بذلك،  أوىل  فالقرآن  ألفاظه؛  معانيه دون جمرد 
كتابًا يف فن من العلم -اكلطب واحلساب- ول يسترشحوه، فكيف بكالم اهلل 

اذلي هو عصمتهم، وبه جناتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم؟!«)3(.

تفسريه  يعلمون  القرآن وهم ل  يقرؤون  اذلين  »َمثُل  بن معاوية:  إياس  قال 
فتداخلتهم  وليس عندهم مصباح،  كتاٌب من ملكهم يلاًل،  قوم جاءهم  كمثل 
َروعٌة، ول يدرون ما يف الكتاب، ومثُل اذلي يعرف اتلفسري كمثل رجٍل جاءهم 

بمصباٍح فقرؤوا ما يف الكتاب«)4(.

1( مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبدالعظيم الزرقاين، حتقيق مكتب ابلحوث وادلراسات، 
بريوت، دار الفكر، 1996م، ط1، )2/ 94(.

2( انظر: إحتاف القاري، ادلهايم، ص: 112، وكيف نتدبر القرآن، زمريل، ص: 62.

3( مقدمة يف أصول اتلفسري، ابن تيمية احلراين، بريوت، دار مكتبة احلياة، 1409ـه/ 1980م، ص: 10.

4( اجلامع ألحاكم القرآن، القرطيب، )1/ 26(.
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3- سؤال أهل العلم:

ينبيغ ملن قرأ شيئًا من القرآن، ولم يفهم، أن يسأل عنه؛ قال تعاىل:  نث ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں مث )احلجر(، وقال: نث  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  
ٺ  ٺ  مث )انلحل(، فسؤال أهل القرآن عن القرآن ومعانيه وطلب فهمه، من 
أعظم ما يعني ىلع اتلدبر، ويف هذا مطلب مهم، وهو تعظيم أهل العلم وتوقريهم، 

فهم من أعظم أسباب فهم القرآن.

4- ربط القرآن بالواقع)1(:

وذلك باستشعار القارئ للقرآن أو املستمع هل أنه املقصود باخلطاب، وأن لك 

ه إيله. خطاب يف القرآن ُموجَّ

القرآن  املقصود خبطاب  أنه  يعلم  أن  القرآن  »وينبيغ تلايل  قدامة:  ابن  قال 

ووعيده، وأن القصص لم يَُرد بها السمر، بل العرب«)2(.

فحينما  للمؤمنني،  مثال  خري  عليهم-  اهلل  -رضوان  الصحابة  اكن  ولقد 

أنهم املقصودون باخلطاب، فمن ذلك ما جاء عن  القرآن اكنوا يدركون  يقرؤون 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  اآلية:  هذه  نزلت  ملا  قال:  أنه   h مسعود  بن  اهلل  عبد 

ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  مث )األنعام( ،شقَّ ذلك ىلع أصحاب 

ووسائله  وأهميته  مفهومه  الكريم:  القرآن  )تدبر  وحبث  ص:97،  السنيدي،  القرآن،  تدبر  انظر:   )1
وثماره(، د.عبدالواسع الغشيم، ضمن ابلحوث املقدمة ملؤتمر تدبر األول، ص:11.

2( خمترص منهاج القاصدين، ابن قدامة املقديس، )1/ 45(.
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انليب g وقالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول اهلل g: »ليس كما تظنون، إنما 

ففهم  )لقمان(«)1(.  نث  ڦ  ڄ    ڄ  ڄڄمث  لقمان البنه:  قال  كما  هو 

الصحابة أنهم هم املعنيُّون، فَشَكْوا إىل انليب g، فبنيَّ هلم أن الظلم يف اآلية هو 

الرشك؛ فهان األمر عليهم.

وعن ابن مسعود h قال: »إذا سمعت اهلل يقول: نث ڭ  ڭ  ڭمث 
فأرِعها سمعك، فإنه خرٌي يأمر به، أو رشٌّ ينىه عنه«)2(؛ وهذا لكونهم أخذوا القرآن 
 :r للتليق والعمل، وأن لك ما فيه خطاٌب للك من سمعه؛ قال اإلمام ابن القيم
»لكن أكرث انلاس ل يشعرون بدخول الواقع حتته وتضمنه هل، ويظنونه يف نوٍع 
ويف قوٍم قد َخلَْوا من قبل ولم يعِقبوا وارثًا، وهذا هو اذلي حيول بني القلب وبني 
فهم القرآن، ولَعْمُر اهلِل إن اكن أوئلك قد َخلَْوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو رشٌّ 

منهم أو دونهم«)3(.

وعند قول اهلل تعاىل: نث ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  
»وانلاصح  القيم:  ابن  قال  )املؤمنون(؛  ڭ  مث  ڭ    ڭ     ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے  
تأملها  حق  ويتأملها  تدبرها  حق  اآليات  هذه  يتدبر  جناتها:  ىلع  العامل  نلفسه 
ويزنهلا ىلع الواقع فريى العجب، ول يظنها اختصت بقوم اكنوا فبانوا، فاحلديث 

لك واسميع يا جارة، واهلل املستعان«)4(.

1( أخرجه ابلخاري )6937(.

2( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري القريش ادلمشيق، )3/ 487(.

3( مدارج السالكني، ابن القيم، )1/ 343(.

4( املرجع السابق، )2/ 389(.
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ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   نثۇ   تعاىل:  قوهل  تفسري  وعند 
هلا ىلع الواقع  ۅۉ  مث )املؤمنون(، قال ابن القيم: »فمن تدبر هذه اآليات ونزَّ

تبني هل حقيقة احلال، وعلم من أي احلزبني هو، واهلل املستعان«)1(.

1( بدائع اتلفسري اجلامع تلفسري اإلمام ابن القيم اجلوزية، ج: 3، ص: 233.
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املبحث اثلاين
موانع اتلدبر

املوانع ضد األسباب، فلك سبب نفيه ينقلب مانًعا، ومع ذلك فسأذكر هنا 
أموًرا أخرى مهمة يف موانع اتلدبر، وموانُع اتلدبر -كما هو احلال يف األسباب- 

نواعن:
موانع معنوية، وموانع حسية.

املطلب األول: املوانع املعنوية:
1- ضعف تعظيم القرآن، والزيغ واالحنراف العقدي:

وأعين به بني املنتسبني ىل اإلسالم، فالكثري ل يعظم القرآن، فكيف يتدبره 
وينتفع به؛ وهذا هل أسباب كثرية:

منها بعض ابلدع؛ فكثري من أصحاب ابلدع يرى أن القرآن حمرَّف أو ناقص، 
وبعضهم يراه خملوقًا، وبعضهم يرى أن ظواهره غري مقصودٍة، وغري ذلك من ابلدع، 
ه، فال يستحرض ما  ويف ذلك يقول ابن تيمية: »صاحب اهلوى يعميه اهلوى ويصمُّ
هلل ورسوهل يف األمر، ول يطلبه أصاًل، فليس قصده أن يكون ادلين لكه هلل وأن 

تكون لكمة اهلل يه العليا، بل قصده احلميَّة نلفسه وطائفته أو الرياء«)1(.
ل  القرآن  أن  أصحابها  يرى  اليت  املعارصة  الفكرية  املذاهب  بعض  ومنها 
عراب فقط، وحنو ذلك من 

َ
يناسب العرص، أو هو برشي األسلوب، أو أنه نزل لأل

عباراتهم اخلبيثة القادحة.

1( انظر: منهاج السنة انلبوية، ابن تيمية، حتقيق: د. حممد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط1، )5/ 256(.
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ومنها إبعاد القرآن عن اتلحكيم يف بالد املسلمني.

ومنها ضعف املناهج اتلعليمية الرسمية يف تعليم القرآن وربط انلاس به.

ومنها ابتعاد كثري من املسلمني يف العالم عن الرتباط بالقرآن.

لك هذا وغريه أسهم يف إضعاف تعظيم القرآن يف قلوب انلاس، فمنعهم تدبره.

2- اتباع املتشابِِه وترك املحكم من كتاب اهلل:

ر انليب g من اتباع املشتبهات  اتباع املتشابه صادٌّ عن اتلدبر)1(؛ ولقد حذَّ
وعدم ردها إىل املحكم؛ فعن اعئشة i قالت: »تال رسول اهلل g هذه اآلية: 
نث ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻمث اآلية 
)آل عمران:7(، قالت: قال رسول اهلل g: »فإذا رأيِت اذلين يتَّبعون ما تشابه منه 

فأوئلك اذلين سمَّ اهلل فاحذروهم«)2(.

3- القصور يف فهم القرآن)3(:

بفهمه  الفهم، وبعضهم يكتيف  القراءة، وليس  أجر  ه  يُهمُّ انلاس  كثري من 
بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وعن  تفسرًيا،  يقرأ  أو  معانيه،  عن  يسأل  ول  الشخيص، 

1( مفهوم اتلدبر، حترير وتأصيل، ص: 116.

2( أخرجه ابلخاري يف صحيحه )4547(، ومسلم يف صحيحه )2665(.

3( انظر: حبث تدبر القرآن: وسائله وموانعه، د. عبداهلل املغالج، ص:11، ضمن حبوث املؤتمر األول 
إبراهيم حممد، وهو حبث  منه،  الوقاية  اتلدبر وسبل  اخلاطئ يف  والفهم  القرآن.  العاملية تلدبر  للهيئة 

متخصص يف هذه اجلزئية.
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العاص h قال: قال رسول اهلل g: »ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث«)1(، 
وهذا احلديث يدل ىلع أن فهم القرآن هو املقصود األهم بالقراءة.

4- الفهم اخلاطئ لكتاب اهلل:

تصورات  إىل  سيؤديه  اهلل  كتاب  فهم  يف  فتقصريه  السابق،  عن  فرع  وهذا 
خاطئة، وأفهام مغلوطة تمنعه من حقيقة اتلدبر.

5- زْعُم أن القرآن ال يفهمه إال املتخصصون:

قال بعض متأخري األصويلني: »إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل 
به ل جيوز إل للمجتهدين خاصة...«)2(.

بل قال أمحد الصاوي يف حاشيته ىلع اجلاللني، يف تفسري سورة الكهف عند 
»األخذ  )الكهف(:  مث  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   نث  تعاىل:  قوهل 
باهلل،  والعياذ  بنصه،  انتىه كالمه  الكفر«.  أصول  والسنة من  الكتاب  بظواهر 
أنزل اهلل كتابه هًدى: نثٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  مث )سبأ: 50(، وهو جيعله 

من أصول الضالل، بل من أصول الكفر!
هذا  أشنع  ما  »فانظر  السابق-:  الصاوي  كالم  نقل  -بعدما  الشنقيطي  قال 
الكالم، وما أبطله، وما أجرأ قائله ىلع اهلل وكتابه، وىلع انليب g وسنته وأصحابه، 

سبحانك هذا بهتان عظيم!«)3(. اه.

1( أخرجه أبو داود يف سننه )1396(، وادلاريم يف سننه )1493(، وقال حسني سليم أسد: )إسناده صحيح(، 
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب األرناؤوط، بريوت، 

مؤسسة الرسالة، 1993م، ط2، )758(.

2( مبحث جليل ىلع آية من اتلزنيل، الشنقيطي، ص: 5.

3( السابق، ص: 13.
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مع أن القرآن -كما جاء عن ابن عّباس k-: »ىلع أربعة أوجه: وجٌه تعرفه 
يُعَذر أحٌد جبهاتله، ووجه يعلمه العلماء، ووجه ل  العرب من كالمها، ووجه ل 

يعلمه إل اهلل تعاىل ذكره«)1(.

6- الورع ابلارد)2(:

قال ابن هبرية: »ومن ماكيد الشيطان: تنفريه عباد اهلل من تدبر القرآن لعلمه 
أن اهلدى واقٌع عند اتلدبر، فيقول: هذه خماطرة، حىت يقول اإلنسان: أنا ل أتكلم 

يف القرآن توراًع«)3(.

عنهم  انلقل  تناوهل  ما  إل  القرآن  للكمات  معىن  ل  أنه  ابلعض  و»يعتقد 
-أي السلف- وأن ما وراء ذلك تفسري بالرأي، ومن فرسَّ القرآن برأيه فليتبوأ 

مقعده من انلار«)4(.

الكالم  من  والورع  ادليانة  من  هو  القرآن  تفسري  عدم  أن  يظن  فبعضهم 
الاكمل عن كالم اهلل  فيؤديه هذا إىل النرصاف  تعاىل بغري علم،  يف كتاب اهلل 

 ببعض اآلثار:
ًّ

مستدل

مثل قول الصديق h: »أيُّ سماٍء تظلين، وأي أرٍض تقلين؛ إذا قلت يف كتاب 
اهلل ما ل أعلم«)5(، واكن ابن أيب مليكة يقول: »سئل ابن عباس عن آية، لو سئل 

1( جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، الطربي، )1/ 75(.

2( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 52.

3( اذليل ىلع طبقات احلنابلة، ابن رجب، ط1، )2/ 156(.

4( إحياء علوم ادلين، أبو حامد الغزايل، بريوت، دار املعرفة، )1/ 285( بترصف، و كيف نتعامل مع 
القرآن العظيم، يوسف القرضاوي، ص: 176 بترصف.

5( ابن جرير الطربي، )1/ 78(.
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عنها بعضكم لقال فيها، فأىب أن يقول فيها«)1(، واملتأمل هذه اآلثار جيد أنَّ بعضها 

ضعيف، والصحيح منها مقيد بالكالم ىلع آية معينة، ليس هل فيها علم، وليس 

 j ا يف لك كتاب اهلل؛ بديلل أن الكثري من اتلفسري نقل عن هؤلء الصحابة اعمًّ

املنقول عنهم الكالم املايض.

7- املعصية)2(:

فالطاعة موِرثة العلم اذلي منه اتلدبر، كما قال تعاىل: نثڇ   ڇ   ڇ  ڍ  

مث  ی  ىئ   ىئىئ   ېئ    نث  تعاىل:  وقال  )األنفال:29(،  ڌمث  ڍ  

العلم،  ِْرم 
َ

حت املعصية  أن  هذا  ومفهوم  العلماء)3(،  بعض  رأي  ىلع  )ابلقرة:282(، 

بعض  قال  وتدبره،  القرآن  فهم  موانع  أعظم  من  فاملعصية  القرآن؛  فهم  ِْرم 
َ

وحت

السلف: »أذنبت ذنبًا فُحرمت فهم القرآن«)4(.

الويح  معاين  فهم  للناظر  حيصل  ل  أنه  »واعلم  )ت794ه(:  الزركيش  وقال 

حقيقة، ول يظهر هل أرسار العلم من غيب املعرفة ويف قلبه بدعٌة أو إرصاٌر ىلع 

ذنب، أو يف قلبه ِكرٌب أو هوى أو حب ادلنيا، أو يكون غري متحقق اإليمان«)5(.

1( السابق، )1/ 86(.

2( إحتاف القاري، ادلهايم، ص: 126.

3( مجهور املفرسين ىلع أن قوهل تعاىل: نث ىئ  ی مث جواُب األمِر نث ېئ   ىئمث، ولكن 
أهل اللغة يأبون ذلك؛ ألن جواب األمر جمزوم؛ لقيامه مقام جواب الرشط، وهو هنا مرفوع.

4( طريق اهلجرتني وباب السعادتني، ابن القيم، ط2، ص: 408.

5( الربهان يف علوم القرآن، الزركيش، )2/ 180(.
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ة  املذمومة، املرضَّ القبيحة  اآلثار  »وللمعايص من   :r القيم  ابن  قال اإلمام 
بالقلب وابلدن يف ادلنيا واآلخرة، ما ل يعلمه إل اهلل، فمنها: حرمان العلم، فإن 

العلم نوٌر يقذفه اهلل يف القلب، واملعصية تطفئ ذلك انلور.

من  مارأى  أعجبه  عليه،  وقرأ  مالك،  يدي  بني  الشافيع  اإلمام  جلس  وملا 
وفُور فطنته وتوقد ذاكئه، وكمال فهمه، فقال: إين أرى اهلل قد ألق ىلع قلبك نوًرا 

فال تطفئه بظلمة املعصية.

:r وقال الشافيع

شــكوُت إىل وكيــٍع ســوَء حفظــي          فأرشـــدين إىل تـــرك املعـــايص 
وقـــال اعلــم بـــأن العلـــم نـــور         ونــور اهلل ال يُْؤتَـــاهُ اعصـــي«)1(

8- سماع القصائد:

قال ابن تيمية: »وذلا جتد من أكرث من سماع القصائد لطلب صالح قلبه، 
تنقص رغبته يف سماع القرآن، حىت ربما كرهه«)2(، وإذا اكن هذا حال القصائد 

فما بالك بمن يسمع الغناء؟!

9- انشغال القلب ورشود اذلهن)3(:

فالقرآن لبد فيه من الستماع واإلنصات، وإل ُحجب بينه وبينه، وقد تقدم 

بيان هذا املعىن.

1( اجلواب الاكيف ملن سأل عن ادلواء الشايف )ادلاء وادلواء(، ابن القيم، ص: 34.

2( اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية، )1/ 217(.

3( تدبر القرآن، السنيدي، ص: 45، وتدبر القرآن، مقال ملحمد شاكر الرشيف، يف جملة ابليان العدد: 265،ص: 38.
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10- الكرب)1(:

وحب الظهور والُعجب واتلكرب عن قبول احلق واإلصغاء إيله لك ذلك مانع 

من تدبر القرآن؛ لقوهل تعاىل: نث ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

نث ڃ   وقال سبحانه:  )اجلاثية(،  ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  مث 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  

گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  مث )األعراف(؛ قال سفيان بن ُعيَينة 

يف تفسري هذه اآلية: »سأنزع عنهم فهم القرآن، وأرصفهم عن آيايت«)2(.

11- ضعف اإليمان بايلوم اآلخر)3(:

لكما ضعف إيمان العبد بايلوم اآلخر ضعف فهمه وتدبره للقرآن، قال تعاىل: 

ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   نث 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅمث )اإلرساء: 46-45(.

1( انظر: املدخل إىل ادلراسات القرآنية، انلدوي، ص:128، وتدبر القرآن، السنيدي، ص: 45.

2( تفسري ابن كثري، )3/ 475(.

3( انظر: املدخل إىل ادلراسات القرآنية، انلدوي، ص: 133.
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املطلب اثلاين: املوانع احلسية:
1- ضعف اللغة العربية)1(:

فالقرآن الكريم نزل بها؛ قال تعاىل: نثہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
نث ىئ  يئ  جب  حبمث )طه: 113(، ولقد  تعاىل:  ے  مث )يوسف(، وقال 
اكن شيخ اإلسالم ابن تيمية r يقول: »اللغة العربية من ادلين«)2(، وقال الشاطيب 
)ت: 790 ه(: »القرآن نزل بلسان العرب ىلع اجلملة، فطلُب فهمه إنما يكون من 

هذا الطريق خاصة؛ ألن اهلل تعاىل يقول: نثہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
نثٺ   وقال:  )الّشعراء(،  ہمث  ۀ   ۀ      ڻ   نث  وقال:  )يوسف(،  مث،  ے  
نث ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  مث )انّلحل(، وقال: 
ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅمث )فّصلت: 44(؛ إىل غري ذلك مما يدل ىلع أنه عريب، 
فمن جهة  َمه  تفهُّ أراد  فمن  العجم،  بلسان  ول  أعجيم،  أنه  ل  العرب،  وبلسان 

لسان العرب يفهم، ول سبيل إىل تطلُّب فهمه من غري هذه اجلهة«)3(.
إل  معانيه  وفهم  القرآن  تدبر  يتأت  »ل  عبدالسالم:  بن  العز  ويقول 
بمعرفة ذلك«)4(؛ أي: بمعرفة اللغة العربية، ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
»فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ول يفهم إل بفهم اللغة العربية، وما ل يتم 

الواجب إل به فهو واجب«)5(.

1( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 90، ومفهوم اتلدبر، ص: 10.
2( اقتضاء الرصاط املستقيم، ابن تيمية، )1/ 207(.

3( انظر: املوافقات يف أصول الفقه، املاليك، حتقيق: عبد اهلل دراز، بريوت، دار املعرفة، )2/ 64(.

4( طبقات الشافعية الكربى، السبيك، حتقيق: د. حممود حممد الطنايح، د.عبد الفتاح حممد احللو، هجر 
للطباعة والنرش واتلوزيع، 1413ه، ط2، )8/ 252(.
5( اقتضاء الرصاط املستقيم، ابن تيمية، )1/ 207(.
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هة ونهاية األرباع واألجزاء: 2- الصفحات املوجَّ

أو  نهاية الصفحة  من موانع تدبُّر كتاب اهلل تعاىل ظنُّ كثري من انلاس أن 
وهذه  جديد،  ملعىن  وبداية  سابق،  ملعىن  اكتماٌل  فيه  اجلزء،  نهاية  أو  الربع  نهاية 
مشلكة حقيقية تواجه كثريين، وجيهل كثري من انلاس أن اتلحزيب إنما قصد به 
ترتيب احلفظ لطالب حفظ القرآن، أو ترتيب القراءة ملريد اخلتم، ولم يقصد بها 

اإلشارة إىل املعاين)1(، ومما يدل ىلع خطأ هذا اتلصور ما يأيت:

أما الصفحات فظاهر، ونظرة واحدة إىل )سورة يوسف( مثاًل تكيف يف رد 
هذا األمر، وأما األرباع فإيلك هذا املثال اذلي أدَّى إىل لَبٍس كثرٍي يف اتلدبر:

گ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   نث  ابلقرة:  يف  تعاىل  قوهل 
ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   مث )ابلقرة(، لقد انتىه الربع 

ا. عند اآلية: 91، مع أن اآلية اليت تتلوها مرتبطة بها ارتباًطا تامًّ

اخلامس  فاجلزء  اللبس:  هذا  حنو  فيه  اذلي  املثال  هذا  فإيلك  األجزاء  وأما 
عرش انتىه يف منتصف سورة الكهف يف قصة موىس واخلرض، ثم بدأ بقوهل تعاىل: 
نثٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  مث )الكهف(، والتصال فيه ل خيىف.

ة ىلع حتقيق احلروف واملخارج)2(: ْص اهلمَّ
َ
3- ق

جتد القارئ تنرصف لك همته، ويتجه ُجلُّ تركزيه يف أثناء اتلالوة ىلع احلروف 
وخمارجها، وأحاكم اتلجويد وإتقانها، دون أدىن تعلّق باملعاين واتلدبر.

1( ولإلنصاف فإن يف بعضها اجتهاًدا جيًدا يف الوقوف ىلع املعاين، ولكن التلفات إىل الكم مقدم فيها ىلع املعىن.

2( انظر: تدبر القرآن الكريم: املصطلح والوسائل، عبداهلل أبو املجد، ضمن حبوث املؤتمر األول للتدبر.
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م املرقَّق، أو حلن حلنًا  م، أو فخَّ »فقد يُعاب اإلنسان أّي عيب إذا َرقَّق املفخَّ
جليًّا أو خفيًّا، ول يُعاب إذا لم يدرك بديهيات قضايا القرآن الكريم، أو املعاين 
الظاهرة املتبادرة؛ ألن طريقة اتلعلم غرست فينا هذا اجلانب، ول يقول أحٌد: إن 
جودة األداء ليست غرًضا ول هدفًا، لكن هناك فرق بني غرٍض هو مقدمٌة لغريه 

وغرٍض هو املقصود األسىم للقرآن الكريم...«)1(.

ويف ذلك يقول صاحب »اإلحياء« يف معرِض حديثه عن موانع فهم القرآن، 
ومنها: »أن يكون اهلمُّ منرصفًا إىل حتقيق احلروف بإخراجها من خمارجها، وهذا 
اء يلرصفهم عن فهم معاين كالم اهلل b، فال يزال  يتوىل حفظه شيطاٌن ُولِكّ بالُقرَّ
حيملهم ىلع ترديد احلرف خييل إيلهم أنه لم خيرج من خمرجه، فهذا يكون تأمله 
مقصوًرا ىلع خمارج احلروف، فأىنَّ تنكشف هل املعاين، وأعظم ضحكة للشيطان 

من اكن مطيًعا ملثل هذا اتللبيس«)2(.

4- جمالس اللغو:

أدرك  ملا  وهلذا  وتدبره؛  اهلل  كتاب  عن  اإلعراض  أسباب  من  اللغو  جمالس 
اخلبري:  العليم  عنهم  أخرب  كما  قالوا  انلاس،  يف  وأثره  القرآن،  خطورة  املرشكون 
)فصلت(،  ۆمث  ۇ   ۇ    ڭ     ڭ   ڭ        ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   نث 
كمال  يمنع  فاللغو  املسبب،  ىلع  السبب  عطف  يه  اجلملتني  بني  واملناسبة 

الستماع، والنتفاع بكتاب اهلل.

1( فهم القرآن بني القواعد الضابطة واملزالق املهلكة، أ.د. رمضان مخيس زيك،  ص: 6، حبث منشور ىلع 
http://islamtoday.net/bohooth/( :موقع »اإلسالم ايلوم« بشبكة املعلومات ادلويلة، ورابطه

.)htm.133922-services/saveart-86

2( إحياء علوم ادلين، أبو حامد الغزايل، )1/ 284( بترصف.
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اخلاتمة

عقد  فيه  اكتمل  يكون  أن  أرجو  اذلي  الكتاب  هذا  من  النتهاء  تم  وقد 
مبادئ هذا العلم، وهذه أهم نتاجئه وتوصياته:

1- لبد من تأصيل العلوم الرشعية، والهتمام بمبادئها؛ ليسهل فهمها.

2- علم اتلدبر من أعظم علوم القرآن وأهمها؛ فينبيغ مزيد العتناء به.

3- واجبات األمة حنو القرآن الكريم كثرية، ولكن العاملني بها قليل.

4- اتلدبر هل ركنان: عليم، وعميل.

5- اتلدبُّر من أعظم العلوم اليت تعلِّق انلاس بكتاب اهلل سبحانه، وتربطهم به.

6- اتلدبر واجب ىلع مجيع أفراد األمة، لكٌّ حبسب علمه وقدرته.

7- أسباب اتلدبر وموانعه كثرية، ختتلف باختالف األشخاص واألزمان 
واألماكن.

وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع بهذا الكتاب، وجيعله خالًصا لوجهه الكريم.

تبع هذا الكتاب اتلأصييلَّ هلذا 
ُ
وإن شاء اهلل إن فسح c يف العمر فسوف أ

العلم، بآخر فيه اجلانب اتلطبييقُّ العميل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني..

وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.
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منظومة

فتق األذهان بتدبُّر القرآن

للشيخ: حامد اإلدرييس
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املقدمة

لشــكره1- أرشــدنا  مــن  بذكــرهســبحان  خلقــه  مــن  وخصنــا 

بالفصيــح2- القــــرآن  ــيحوجعـــــل  ــالد الش ــْرب ب ــة الُع ــن لغ م

الكتــابيلتبـــــدر أولـــــو األبلـــــاب3- مقاصــد  ويدركــوا 

حبـــــار4- ســـــبحانه  حتتــارفقـــــوهل  عقونلــا  كنههــا  يف 

الرمحــانأمحـــــده نلعمـــــة القـــــرآن5- نعــم  أجــل  فــيه 

الصــالة6- مــع  احلمــد  الصفــاتوأرشك  فاضــل  انلــيب  ىلع 

العلــــوم7- معــــــادن  الفهــوموآلـــــه  جمامــع  وصحبــه 

للقواعــد8- انلظــم  هــذا  الواحــدوبعـــد  كالم  تدبــر  بهــا 

املعـــاين9- عوالـــم  بهـــا  املثــاينفلـــج  دلرر  بهــا  وغــص 

القــرآن10- واجــب  إن  ســمع وحفــظ يــا أويل العرفــانوقبــُل 

منظومة فتق األذهان بتدبُّر القرآن

نظمها الشيخ: حامد اإلدرييس
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باإلتقــان11- احلــروف  ــانوتتلــَو  ــن أويل اإليم ــون م ــا تك كيم

أحكمــت12- آلي  اتلدبــر  ثبــتثــم  وحممــد  بصــاد  كمــا 

باألقفــال13- القلــب  يغــّل  ل  الضــالليك  مــن  العقــل  ويســلم 

العمــُل14- إل  ينفــع  ولــن  مــع احتــاكم بالكتــاب حيصــُلهــذا 

ــرأت واجتهــد 15- يف أن تعيــش باهلدى عيــش الرغدفاعمــل أيخ بمــا ق

معن اتلدبُّر يف اللغة واالصطالح

األمــور16- اعقبــة  إىل  واملصــريانظــر  املبــدأ  يف  بالفكــر 

الرَشــدا17- يفيــد  تدبــر  دافــذا  ــدِّ ــال ُس ــول وح ــل والق يف الفع

ــده18- ــوا ح ــأن قال ــذا الش ــل ه ــدهوأه ــاب قص ــر يف الكت ــال فك إعم

األمــور19- عقــب  يف  نظــر  اجلمهــورمــع  اغلــب  عليــه  وذا 

اتلبــرص20- مــع  املعــىن  الزخمــرشيتأمــل  يقــوهل  اذلي  هــذا 

ــمُه21- قسَّ قــد  الطيَّــار  أفهَمــُهلكنمــا  ومــا  قــراءة  إىل 

ـِر22- باتلفكــرلفــٌظ مــن املعــىن مــع اتلأثُـّ جينيــه  فعمــٌل 

ركنــــــان23- إذن  ــــر  ســيانفللتدبُـّ فهمــا  وفعــل  فكــر 

ــىن24- ــم املع ــل فه ــون قب ــد يك املــوىلوق أراد  ملــا  توصــال 
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تزنيــال25- بعــده  يكــون  تمثيــالوقــد  تعمقــا  حتققــا 

يبــدوان26- اتلفســري  مــع  شــيئانوذا  همــا  بــل  متفقــني 

يــيل27- بمــا  بينهمــا  العمــلوفرقــوا  ثــم  واخلشــوع  باجلــزم 

ــون28- ــن أك ــل وم ــول قائ ــد يق ــونوق ــاب بالظن ــول يف الكت ــل أق وه

الشــيطان29- مــن  تلبيــس  القــرآنفــذاك  هاجــر  تكــون  لــيك 

املعــىن30- اتصــال  األمــر  املعــىّنواغيــة  قلبــك  ثــم  بالفكــر 

فصل يف فضل تدبر القرآن

عللــهيــا مؤمنــا بمــا الرحيــم أنــزهل31- أمــرا  القتــال  ســورة  يف 

ــون32- ــم املؤمن ــاء ث ــاد والنس مستفهمــــا بأفــــال يدبــــرونيف ص

اآليـــةفافتــح أيخ أقفــال قلبــك الــيت33- يف  سبحــــانه  ذكرهـــا 

تقتحمــــاوتلتدبـــــر القـــــران إنمـــــا34- يك  الرمحـــن  أنــــزهل 

ــربفتتعــب الفكــر وتمعــن انلظــر35- ــرب اخل ــرس وتس ــف ال وتكش

العمــل36- يفيــدك  اذلي  وجيعــل القــرآن منــك اكحللــلفذلــك 

عمــال37- وعلمــا  خلقــا  العــالتلبســها  منــازل  إىل  بهــا  تســمو 

وهجـــر املعنـــى ففاتــه الشــفاول تكــن كمــن أقــام أحُرفــا38-
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ابلــرصي39ُّ- احلســن  عليــه  واملــــريضُّنــص  العالــــم  اتلابــــع 

للعمــل40- الكتــاب  أنــزل  العمــلوقــال  هــو  ترتيلــه  فجعلــوا 

ذلتِــْه41- مــن  تنــل  يك  تدبــْر  ولرتتشــْف أنــوارَُه مــن غرفتــهأيخ 

القلبــــا42- تــــداوي  ـــر  الكربــافباتلدبُـّ وتنــيف  الغــم  وتدفــع 

معلــموهــو اقتــداء بالرســول األكــرم43- مــن  اهلل  عليــه  صــىل 

الفهــموذاك مــن صفــات أهــل العلــم44- عمــق  يف  بــه  تفاوتــوا 

املعتمــِد45- اتلــدارس  مــن  ــجدوهــو  ــوا يف مس ــا اجتمع ــوهل م يف ق

يــدرك46- الفهــوم  قــدر  حمنـــــكوهــو ىلع  واعلـــــم  فـــــأيم 

اهلل47- كالم  مــن  ينــال  الــــاليهلك  وإل  املنافــــٌق  إل 

ـر القــرآن48- آنفاحــرص عـــىل تدبُـّ لك  وردك  مــــن  واجعلــــه 

 g فصل يف تدبُّر الرسول

ــق49- ــري اخلل ــون خ ــف ل يك حبـــــقوكي تدبـــــرا  أكرثهـــــم 

قــــرآن 50- سمـــته  يف  ابليــانكأنــــه  حــاهل  ويهــدي  يمــيش 

فقـــط51- بآيـــة  يللـــة  خيــى ىلع أمتــه مــن الســخطوقـــام 

اهلل52- حبيـــب  عينــا  اهللوذرفـــت  عبــد  عليــه  تلـــى  ملــا 
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دمعــه53- اكن  األســيف  مجعــــهوهكــذا  يــــؤم  إذا  يغلبــــه 

ــرِة54- ــل اهلج ــبَق أله ــتنبط الس ُحجــِةواس بأجــىل  الســقيفة  حتــت 

للجــدار خاشــعاوهكــذا الفــاروق حــني ســمعا55- قــام  والطــور 

شــهرا56- مريضــا  انلــاس  يــــدرىواعده  دواًء  هل  يعرفــــوا  لــم 

ــِبَعْتعثمــان قــال لــو قلوبنــا زكــت57- ــراٍن ش ــن ق ــا م ــن تراه فل

اســتخرجا58- حــني  يلع  أقــرص محــل بادليلــل اســتنتجاوهكــذا 

تلوتهــا59- ســورة  قــال  فكرتهــاواحلــرب  يب  جتــول  يللــة  يف 

هــّذا كهــذ الُعــرب يف ســمرتهاخــري مــن اخلتمــة تلــو أختهــا60-

الكـــرام61- الصحابـــة  وقامــواوهكــــذا  عملـــوا  آي  بعـــرش 

أنفقــا62- مــن  منهــُم  الــرب  اتقــاونــال  انلــار  وبــه  أحــب  ممــا 

الــويح63- هــذا  آثــار  إىل  بـــويعفانظــر  تدبــــرت  أنفــــس  يف 

فصل يف مفاتيح اتلدبر

األمــر64- هلــذا  مفاتيــح  اذلكــرهــاك  قــدر  تعظيــم  أوهلــا 

اجلــالل65- ذي  اهلل  كالم  اإلقبــالفهــو  اكمــل  إيلــه  فاقصــد 

بالرتتيــل66- اخلشــوع  والقبــولواســتجلب  الفتــح  ســؤال  مــع 
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القيــام67- مــن  أنفــع  األفهــاموليــس  جلــوة  حيــث  بالليــل 

املنامــا68- يمنــع  الكتــاب  أقوامــافــذا  بــه  اهلل  رفــع  قــد 

واألماكنــا69- األوقــاَت   ِ
حاضنــاحتــنيَّ الرســول  لســرية  وكــن 

واهلــدى70- واملنــار  املثــال  املــدىفــيه  اتلدبــر  يف  تنــال  بهــا 

واألحــوال71- األســباب  واألمثــالفتعــرف  الســياق  وتفهــم 

ــن مدارســة72- ــىن يف ابلــاب ع فاصمــد هلــا يف زمــرة منافســةول غ

ــر73- ــف داوم انلظ ــر إىل املصح وكــرر اآليــة ل ختــش الضجــروانظ

كنـــوز74- لكـــه  كتـــاب  حتــوزفـــذا  ومــا  الكــزن  فدونــك 

للتثبــت75- اتلفســري  إىل  اثبــتوارجــع  ادلرب  وىلع  الــآليل  مــن 

بالستغفـــار76- اهلل  إىل  واإليثــارواجلـــأ  الفتــح  بــاب  فــذاك 

فصل يف امللاكت اليت حيتاجها متدبر القرآن

الــي77ِّ- هــذا  لســان  انلــيبأوهلــا  قــوم  الفصاحــة  أهــل 

كتابهــم78- مــن  نأخــذ  بقــدر مــا نأخــذ مــن لغتهــمفإنمــا 

القرآنــا79- تدبــروا  ذا  أجــل  اإلذاعنــامــن  رفضــوا  اذليــن  حــىت 

ــا80- ــت واقف ــن يبي ــم م ــاكن منه خائفــاف بليــل  الســمع  خيتلــس 



105

ــيب81- ــماعه انل ــد س ــْد بع ــن يُع نــيم وَم اذلي  وجهــه  غــري  بوجــه 

لألذقــان82- خــروا  تراهــم  ــرانأل  ــم ىلع الكف ــمعوا انلج إذ س

ذو اللغــة الفصــى يــكاد يرصعهفهكــذا القــرآن حــني يســمعه83-

فهــو الســبيل لقتبــاس فهمهــمفاحفــظ أيخ مــن شــعرهم ونرثهــم84-

األاعجــم85- تدبــر  أيخ  اعجــمواحــذر  غــرُي  للُعــود  فإنــه 

اتلأمــــل86- ملكــــة  بالتســاؤلوثانيــــا  األفــاكر  فبعــرث 

بالقيــاس87- املعــاين  وتلــرضب األمخــاس يف األســداسواســتنبط 

اخليــــال88- ملكــــة  العــايلوثاثلــــا  الفضــاء  بهــا جتــول يف 

وحتــرض املوقــف والصْحــف تلــوحفرتكــب الســفني يف أصحــاب نــوح89-

والزبانيـــة90- اللهيـــَب  -عــني ايلقــني- والقطــوَف ادلانيــةوتبصـــر 

الوجــد91- يســــتثار  اجللـــدفباخليـــال  ويليـــن  فيقشعــــر 

اتلزنيــــل92- ملكــــة  فاربــط بهــا احلــادث باألصيــلورابعــــا 

يك حيــيك القــرآن عــن زمانهــموانــزل بهــا للنــاس يف معاشــهم93-

فــلك علــم يشــف مــن لكــوموبعــد هــذا خــذ مــن العلــوم94-
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فصل يف قواعد تعني ىلع اتلدبر

ــىل العــربأمــا إذ اســتجمعت بعــض مــا ذكــر95-
ُ

ــا جت ــد به ــذ قواع فخ

آياتهــافاحبــث مــن الســورة عــن مقصدها96- يف  باذلكــر  يثــىن  ومــا 

ظهــر97- ملقصــد  اكنــت  ابلــرصفربمــا  ذوي  ىلع  خيــىف  وربمــا 

الــزنول98- مواطــن  يف  ــلفاطلبــه  ــرشح يف اتلمثي ــمها اكل أو يف اس

املمتحنــةوقصــة انلصــارى بعــد ابلقــرة99- يف  جــاء  إذ  وحاطــب 

تلفيــه 100- قــد  الســورة  يبديــهومطلــع  أو  للمقصــد  يشــري 

الكـــــالم101- تكــــرر  يــــراموربمــــا  رزقهــــا  اكذلاريــــات 

اخلتــــام102- أفــــادك  اكنلــرص يف الصــف بــه إعــالموربمــــا 

ادلللــِة103- يف  ابلحــار  الغايــِةودونــك  عــنِي  األلفــاظ  دللــة 

األصــول104- يف  تلفيــه  الوصــولتفصيلهــا  ســلم  ذاَك  والعلــم 

اليــاِت105- تناســب  يــوايتوبعــده  ختامهــا  يــيج  كأن 

أختهــا106- بعــد  اآليــة  بهــاأوتــأيَت  مــا  تســتبني  ذاك  فعنــد 

خــذ يف الــرصاط والكتــاب معتــربوانظــر اىل النســبة مــا بــني الســور107-

ــرات108- ــا احلج ــح تليه ــذا الفت إذ تــم مــا للصحب فيها مــن صفاتوهك
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العلــق 109- بســورة  الــويح  اتســقوُبــدئ  مقــام  القــدر  يف  وبــان 

بمــا110- لكمــة  اقــرتان  إىل  ــاوانظــر  ــف بهم ــد أضي ــىن ق ــد مع يفي

اجلــالل111- ذي  يمــني  إىل  الــآليلوانظــر  كقطــع  فصلــت  قــد 

والســباق112- الســياق  إىل  تظهــر لــك اتلقــوى بــني الطــالقوانظــر 

والــوادلات113- يف  الصــالة  وتفــرق املعــاين يف واملحصنــاتوتــدرك 

ــالفــارق بــذي القواعــد املنــازل114- ــس مقف ــاب اهلل لي ــل فب وادخ

فصل يف ضوابط اتلدبر

ــبقاخــذ مــن معاين الــويح ما قــد وافقا115- ــن س ــم مم ــل العل ــري أه تفس

العــرب116- كالم  مــن  جيــوز  التســيبممــا  مــن  رضب  ذا  فغــري  

ــاواحــذر فطــري الــرأي حــىت ترجعــا117- ــن مجع ــان مم ــل الش ــب أه لكت

ــلف118- ــري الس ــج خ ــع منه ــم م واحــذر مــن اإلعجاب بــاب اتللفالعل

فصل يف موانع اتلدبر

العصيــان119- ـر  اتلدبُـّ والطغيــانويمنــع  وابلدعــة  والكــرب 

اهلل120- كـــالم  يـــدرك  الغافــُل املعــرض عنــه الــاليهوكيـــف 

اهلل121- كـــالم  يـــدرك  لشــتباهوكيـــف  املحكــم  يــرتك  مــن 



108

ــموكيــف يــدرك املعــاين أعجــيم122- ــري اللك ــة خ ــن لغ ــرض ع أع

ــس هل123- ــكالم لي ــرى أن ال ــن ي جيعــُل حجــَة الكتــاب مهملــهوم

اللهــو124- يف  عمــره  أضــاع  اللغــوومــن  ســماع  قلبــه  أفســد 

واللحــن والصــوت وذي املباهــِجول يشــغلك احلــرف واملخــارج125-

باألجــزاء126- معنــاه  تقطعــْن  األدواءل  مــن  ذا  والصفحــات 

املعــاين127- تعجــل  أيخ  فمــا العجــول رب هــذا الشــانواحــذر 

تقــول128- أن  ابلــارد  لســت أقــول يف الكتــاب قــولوالــورَع 

ــــر129- اتلدبُـّ موانـــــع  ــِرفهـــــذه  ــدَر باتلفكُّ ــيه الص ــارشح إل ف

املعلــم130- ىلع  رب  يــا  وســلِّموصــل  تــرىض  الــيت  صالتــك 
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الكتب  دار  )بريوت:  حسن،  كرسوي  سيد  ابلنداري،  سليمان  الغفار  د.عبد 

العلمية، 1411ـه/ 1991م(، ط1.

سري أعالم انلبالء، شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان ( 41
بن قَايْماز اذلهيب )املتوىف: 748ه(، حتقيق: جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ 

شعيب األرناؤوط، )مؤسسة الرسالة، 1405ـه / 1985م(، ط3.



114

ابلغوي ( 42 الفراء  بن  حممد  بن  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  السنة،  رشح 
الشاويش،  زهري  وحممد  األرناؤوط  شعيب  حتقيق:  516ه(،  )املتوىف:  الشافيع 

)دمشق، بريوت: املكتب اإلساليم، 1403ـه / 1983م(، ط2.
شعب اإليمان، أبو بكر أمحد بن احلسني ابليهيق، حتقيق: حممد السعيد ( 43

بسيوين زغلول، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1410ه(، ط1.
اهلل ( 44 أمور رسول  املخترص من  الصحيح  املسند  اجلامع  ابلخاري،  صحيح 

g وسننه وأيامه، حممد بن إسماعيل أبو عبد اهلل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد 
زهري بن نارص انلارص، )دار طوق انلجاة، 1422ه(، ط1.

صحيح اجلامع، حممد بن نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت.( 45
إىل ( 46 العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند  مسلم،  صحيح 

)املتوىف:  انليسابوري  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم   ،g اهلل  رسـول 
261ه(، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(.

الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل ابلرصي الزهري، ( 47
حتقيق: إحسان عباس، )بريوت: دار صادر، 1968م(، ط1.

العقود ادلرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حممد بن أمحد بن ( 48
عبد اهلادي بن قدامة املقديس أبو عبد اهلل، حتقيق: حممد حامد الفيق، )بريوت: 

دار الاكتب العريب(.
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري، أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن ( 49

العزيز بن عبد اهلل بن  العسقالين )املتوىف: 852ه( حتقيق: عبد  أمحد بن حجر 
باز، وحمب ادلين اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: حممد فؤاد 

عبدابلايق، دار الفكر، )مصور عن الطبعة السلفية(.
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الرواية وادلراية من علم اتلفسري، حممد بن ( 50 فتح القدير اجلامع بني فين 
يلع بن حممد الشواكين، حتقيق: د. عبد الرمحن عمرية، )مرص: املنصورة، دار الوفاء، 

1426ـه/ 2005م( ط3.

ابن ( 51 دار  السلوم،  فارس  بن  أمحد  د.  حتقيق  املستغفري،  القرآن،  فضائل 
حزم، )بريوت - بلنان(، 1427ـه / 2006م.

فوات الوفيات، حممد بن شاكر الكتيب، حتقيق: إحسان عباس، )بريوت: ( 52
دار صادر، 1974م(، ط1.

القلم، ( 53 امليداين، )دمشق، دار  الرمحن حبنكة  قواعد اتلدبر األمثل، عبد 
1980م(، ط1.

األول ( 54 املؤتمر  حبوث  ضمن  اكلو،  حممد  الكريم،  القرآن  تدبر  يف  قواعد 
للهيئة العاملية تلدبر القرآن.

الكشاف عن حقائق اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، أبو القاسم ( 55
دار  )بريوت:  املهدي،  الرزاق  اخلوارزيم، حتقيق: عبد  الزخمرشي  بن عمر  حممود 

إحياء الرتاث العريب(.

الكواكب ادلرية ىلع املنظومة ابليقونية.( 56

بلاب اتلأويل يف معاين اتلزنيل، عالء ادلين يلع بن حممد بن إبراهيم بن ( 57
عمر الشيي أبو احلسن، املعروف باخلازن، حتقيق: حممد يلع شاهني، )بريوت: دار 

الكتب العلمية، 1415ه(، ط1.

لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور اإلفرييق املرصي، )بريوت: دار ( 58
صادر(، ط1.
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لسان املزيان، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع، حتقيق: دائرة املعارف ( 59
انلظامية - اهلند، )بريوت: مؤسسة األعليم للمطبواعت، 1406ـه / 1986م(، ط3.

انلبوي ( 60 احلرم  مكتبة  للشنقيطي،  اتلزنيل،  من  آية  ىلع  جليل  مبحث 
الرشيف.

املبسوط يف القراءات العرش، أمحد بن احلسني بن ِمْهران انليسابورّي، أبو ( 61
بكر )املتوىف: 381ه(، حتقيق: سبيع محزة حاكيم، )دمشق: جممع اللغة العربية، 

1981م(.

)القاهرة: ( 62 اجلوزية،  قيم  ابن  بكر  أيب  بن  حممد  انلونية،  القصيدة  منت 
مكتبة ابن تيمية، 1417ه(، ط2.

أبو احلسن نور ادلين يلع بن أيب بكر بن ( 63 الفوائد،  الزوائد ومنبع  جممع 
سليمان اهليثيم )املتوىف: 807ه(، حتقيق: حسام ادلين القديس، )القاهرة: مكتبة 

القديس، 1414ـه / 1994م(.

أنور ( 64 حتقيق:  احلراين،  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الفتاوى،  جمموع 
ابلاز- اعمر اجلزار، )دار الوفاء، 1426ـه / 2005م(، ط3.

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن قيِّم اجلوزية، ( 65
حتقيق: حممد حامد الفيق، )بريوت: دار الكتاب العريب، 1393 / 1973م(، ط2.

بن ( 66 يلع  حممد  أبو  والعتقادات،  واملعامالت  العبادات  يف  اإلمجاع  مراتب 
أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطيب الظاهري، )بريوت: دار الكتب العلمية(.

املستدرك ىلع الصحيحني، حممد بن عبد اهلل احلاكم انليسابوري، حتقيق: ( 67
مصطىف عبد القادر عطا، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1411ـه / 1990م(، ط1.
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مسند أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرين )بريوت: مؤسسة ( 68
الرسالة، 1421ـه / 2001م(، ط1.

مصباح الزجاجة، شهاب ادلين ابلوصريي، )بريوت: دار اجلنان(. ( 69

مصنف ابن أيب شيبة = املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر عبداهلل ( 70
مكتبة  )الرياض:  احلوت،  يوسف  كمال  حتقيق:  الكويف،  شيبة  أيب  بن  حممد  ابن 

الرشد، 1409ه(، ط1.

الصنعاين، حتقيق: ( 71 بن همام  الرزاق  أبو بكر عبد  الرزاق،  مصنف عبد 
حبيب الرمحن األعظيم، )بريوت: املكتب اإلساليم، 1403ه(، ط2.

ابلغوي ( 72 مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  القرآن،  تفسري  يف  اتلزنيل  معالم 
)املتوىف: 516ه(، حتقيق وختريج: حممد عبد اهلل انلمر - عثمان مجعة ضمريية - 

سليمان مسلم احلرش، )دار طيبة للنرش واتلوزيع، 1417ـه / 1997م(، ط4.

بن ( 73 محدي  حتقيق:  الطرباين،  أيوب  بن  أمحد  بن  سليمان  الكبري،  املعجم 
عبداملجيد السليف، )املوصل: مكتبة العلوم واحلكم، 1404ـه / 1983م(، ط2.

حتقيق: ( 74 زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أبو  اللغة،  مقاييس  معجم 
عبدالسالم حممد هارون، )بريوت: دار الفكر، 1399ـه/ 1979م(.

املغين عن محل األسفار، أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم العرايق، حتقيق ( 75
أرشف عبد املقصود، )الرياض: مكتبة طربية، 1415ـه/ 1995م(.

مفاتح تدبر القرآن وانلجاح يف احلياة، د. خادل بن عبد الكريم الالحم، ( 76
)الرياض: 1425ـه / 2004م(.
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بكر ( 77 أيب  بن  حممد  واإلرادة،  العلم  ولية  ومنشور  السعادة  دار  مفتاح 
أيوب الزريع أبو عبد اهلل، )بريوت: دار الكتب العلمية(.

حممد ( 78 وأحواهلم،  السلف  وأقوال  والسنة  القرآن  ضوء  يف  اتلدبر  مفهوم 
عبداهلل الربيعة، امللتق العليم األول تلدبر القرآن الكريم، 1429ه، اهليئة العاملية 

تلدبر القرآن الكريم. 

مقدمة يف أصول اتلفسري، أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق: عدنان ( 79
زرزور، )دار النرش، 1392ـه/  1972م(، ط2.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حيىي بن رشف بن مري ( 80
انلووي، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1392ه(، ط2.

النرش يف القراءات العرش، حممد بن حممد ادلمشيق الشهري بابن اجلزري، ( 81
أرشف ىلع تصحيحه ومراجعته: يلع حممد الضباع، شيخ عموم املقارئ بادليار 

املرصية، )بريوت: دار الكتب العلمية(.

نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور، برهان ادلين أبو احلسن إبراهيم بن ( 82
العلمية،  الكتب  دار  املهدي، )بريوت:  الرزاق اغلب  ابلقايع، حتقيق: عبد  عمر 

1415ـه / 1995م(.

اجلزري، ( 83 حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  احلديث،  غريب  يف  انلهاية 
الزاوي، وحممود حممد الطنايح، )بريوت: املكتبة  ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد 

العلمية، 1399ـه/ 1979م(.
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