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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 اركبتفعٌل تدبر القرآن الكرٌم لدى العامة وال

 

 

 مقدمة

 أنزؿ اهلل سبحانو كتعاىل ىذا القرآف لكل البشر، على اختالؼ أعمارىم، كتنوع أقطارىم، كأرسل زلمدان 
كمل يتنزؿ ىذا القرآف إ  ليكوف ذلم . َُٕاألنبياء {الىًمُتى كى ىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإ  رىٍ ى ن لًٍلعى }: ليدعو مجيع البشر، قاؿ تعاىل

ادلسلمُت ليسوا يف حاج   كلذا فإف عمـو.  نهجان كىاديان، كجاء أسلوبو كاضحان كد  تو بين  دلن أقبل عليو بقلبو كفكره
ىم ىف أشد احلاج   بقدر  اك  يهمهم  عرف  دقائق أسلوبو كبالغتو، القرآف،  ا يقرأكف  ن ألفاظ مجيع  إىل تفسَتكبَتة 

 . طالب علم أ اـ كالـ اهلل تعاىل ، فيكونوف مجيعا، كيتأ لوف يف  عانيوإىل تعليم كيف يتدبركف القرآف ، كيدرسوف آياتو

القرآف  بتفهيمصص   تخ فئ   عني  أك مجاع اإلسالـ  ليس ىف إف فهم القرآف اهلل ليس صعبان أك  ستحيالن، ك
 كحتؼاملكتاب اؿ كإدنا القرآف نفسو كتوضيح  ا يرشد إليو  ن د  ت،   زنق لغَتىم الغوص يف  عانيو، ،لآلخرين الكرمي

 ليت  ن شركط ا لتحاؽ هبا أف شنلك اإلنساف أك  كقبلاادلدرس ،  كىو .أ اـ اجلميع، ادلمتع يف قراءتو كعرض بدائعو
  نالربانيوف آليات عمل فعال  ، فيتخرج  لديو حيان، قلبا أف زنمل ،، كقبل إتقاف األلفاظ كالعباراتاللساف العريب ا تالؾ

ك  يعٍت ىذا أف ليس للعلماء ادلتخصصُت دكر يف تذكَت الناس  .ادلهٍت كل حسب زبصصو العلمي أك تلك ادلدرس ،
كزيادة تفهيمهم دلعاين كأحكاـ القرآف، كإدنا ادلقصود أف ىذا القرآف  يسر للفهم، ككل  سلم يستطيع  دبا حباه اهلل  ن 

 .، كأف يتأثر بإرشاداتو كتوجيهاتوقلب كعقل أف يتحصل على  عارؼ ككنوز القرآف
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 تحديد المفهوم... العامة والكبار  -ولالمبحث األ 

الذين اخنرطوا يف األعماؿ احلياتي ، أفراد اجملتمع عن تعليم الصغار، فعا   أفراد اجملتمع ىم  ن عا   اؿسنتلف تعليم 
كىم يعيشوف  رحل  القوة كالنشاط، كغالبان  ا يكونوف يف ادلرحل  العمري   .كذلم شخصياهتم ادلستقل  يف التفكَت كا ىتماـ

 .التكليفي ، كىم الكبار  ن الرجاؿ كالنساء يف اجملتمع

 :قاؿ تعاىلكقد قسم القرآف الكرمي  راحل العمر إىل ثالث  راحل ىي  رحل  الضعف، مث القوة، مث الضعف،  
ٍيبى ن سنىٍليقي  ىا يىشىاءي اللَّلوي الَّلًذم خىلىقىكيٍم ً ٍن ضىٍعفو مثيَّل جىعىلى ً ٍن بػىٍعًد ضىٍعفو قػيوَّلةن مثيَّل جىعىلى ً ٍن بػىٍعًد قػيوَّلةو ضىٍعفنا كى } كىىيوى اٍلعىًليمي شى

  (ْٓالرـك) {اٍلقىًديري 

ادلكٌذبُت بالبعث  ن  شركي قريش، زلتجا عليهم بأنو القادر على ذلك، يقوؿ تعاىل ذكره ذلؤ ء : "يقوؿ الطربم ر و اهلل
مثيَّل جىعىلى ) ن نطف  ك اء  هُت، فأنشأكم بشرا سويا، : يقوؿ (ً ٍن ضىٍعفو )أيها الناس  (اهللي الَّلًذم خىلىقىكيمٍ ): كعلى  ا يشاء

عد خلقو إياكم  ن ضعف، ك ن بعد ضعفكم بالصغر مث جعل لكم قٌوة على التصٌرؼ،  ن ب: يقوؿ (ً ٍن بػىٍعًد ضىٍعفو قػيوَّلةن 
ٍيبى ن )كالطفول ،  مث أحدث لكم الضعف، باذلـر كالكرب عما كنتم عليو أقوياء يف : يقوؿ (مثي جىعىلى ً ٍن بػىٍعًد قيوةو ضىٍعفنا كىشى

ٍعًد ضىٍعفو قػيوَّلةن مثيَّل جىعىلى ً ٍن بػىٍعًد قػيوَّلةو مثيَّل جىعىلى ً ٍن بى  )أم  ن نطف   (الَّلًذم خىلىقىكيٍم ً ٍن ضىٍعفو ): قولو ...، شبابكم، كشيب 
ٍيبى ن )اذلـر  (ضىٍعفنا   (كىىيوى العىًليمي )سنلق  ا يشاء  ن ضعف كقٌوة كشباب كشيب : (سنىٍليقي  ا يىشاءي ): كقولو. الشمط (كىشى

ء، فكذلك شنيت خلقو كزنييهم إذا على  ا يشاء،   شنتنع عليو شيء أراده، فكما فعل ىذه األشيا (القىًديري )بتدبَت خلقو 
 .ُ "فعاؿ بقدرتو زنيي ادلوتى إذا شاءكاعلموا أف الذم فعل ىذه األ: يقوؿ. شاء

ىذه اآلي  إدنا يراد هبا حاؿ اجلسم، كالضعف األكؿ ىو كوف اإلنساف  ن  اء  هُت، كالقوة بعد ذلك : "كقاؿ ابن عطي  
 .ِ"كالشحالشيب  كشدة األ ر، كالضعف الثاين اذلـر 

رسوؿ  قيل دلن يا (الدين النصيح ):  قاؿ يف حديث النصيح ،  إف أكلئك الكبار ىم الذين عناىم النيب 
 .ّ(هلل كلكتابو كلرسولو كألئم  ادلسلمُت كعا تهم): اهلل؟ قاؿ 

كإ ا   عبادة كىي  إ ا   كراث  كىي العلم،،إ ا   كحي كىي النبوة، : أربع  أكجو قيل اإل ا   على" : يقوؿ زلمد يسرم
كىم  ن  (كعا تهم)ىم اخللفاء كاأل راء كنواهبم كالعلماء كادلصلحوف، ة  صلح  كىي اخلالف ، فاألئم  ة الصالة، كإ اـإ اـ

                                                           
 ، تفسٌر الطبري - 1
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ألهنم كاألتباع لؤلئم ،   استقال ن  (كلعا تهم)مل يذكر حرؼ الالـ  عهم، فلم يقل  عدا األئم ، كيالحظ أف النيب 
 .ْ"ذلم

 

بتعليم الكبارالمقصود   

ذلذا النوع  ن التعليم أمساء  تعددة، فمنهم  ن يسميو بالًتبي   دل احلياة، أك التعليم  دل احلياة، أك التعليم 
تأىيل الدارسُت، أك   صطلح ادلستمر، أك الًتبي  الدائم ، أك الًتبي  بعد ادلرحل  الثانوي ، ك ن ادلتخصصُت  ن يطلق عليو

أك  ،ةادلستمر أك الًتبي  ك ن أنسب ادلسميات دلوضوع التدبر ىو التعليم .ك الًتبي   ن أجل التطويرتطوير القول العا ل ، أ
 .أك الًتبي  الدائم ، ألف ادلراد بو التعليم بعد  راحل التعليم العاـ اليت تنتهي بادلرحل  الثانوي التعليم 

لبالغُت كالراشدين ، أك الكبار غَت ادلقيدين يف التعليم اذلادؼ ادلنظم الذم يقدـ ؿ: "بأنوتعليم الكبار كيعرؼ 
 .ٓ" دارس نظا ي   ن أجل تنمي   عارفهم ك هاراهتم، أك تغيَت اذباىاهتم كبناء شخصياهتم

ك  شك أف التعلم كالتعليم للكبار الذين جاكزكا ادلراحل الدراسي ، كاخنرطوا يف اجملا ت العملي  ىو نوع  ن 
فػىتػىعىاىلى اللَّلوي اٍلمىًلكي }: قاؿ تعاىلكىو استجاب  للدعوة القرآني  للتزكد العلمي كالًتبوم، التعليم ادلستمر، كالزيادة ادلعرفي ، 

ا كىقيٍل  )كقولو : "يقوؿ ابن جرير. ُُْطو {احلٍىقُّ كى  تػىٍعجىٍل بًاٍلقيٍرآًف ً ٍن قػىٍبًل أىٍف يػيٍقضىى إًلىٍيكى كىٍحييوي كىقيٍل رىبِّ زًٍدين ًعٍلمن
رٌب زدين علما إىل  ا علمتٍت أ ره دبسألتو  ن فوائد العلم  ا   : ؿ يا زلمدكؽ: يقوؿ تعاىل ذكره (رىبِّ زًٍدين ًعٍلمنا 

. علمان إىل  ا علمت: كقيل. يعٍت بالقرآف ك عانيو {كىقيل رَّلبِّ زًٍدً  ًعٍلمان }:"كقاؿ البغوم. ٔ"يعلم
 .ٕ"اللهم زدين علمان كإشنانان كيقينان : ككاف ابن  سعود إذا قرأ ىذه اآلي  قاؿ

 

 الكبار للتعلمدوافع 

كيدعم  يهتم ادلربوف بدراس  الدكافع لدل ادلتعلمُت، ألف  عرفتها يساعد يف اختيار الوسائل ادلناسب   ستثمارىا، 
كسبثل دكافع التعلم طاق  حيوي  توجو السلوؾ كتعززه، كتليب احلاجات األساسي  سواءن كانت فطري  أك  سرع  تنفيذىا،

                                                           
 .334ص1الجامع فً شرح األربعٌن النووٌة، ح - 4
 .16، صالمفهوم الخصائص التطبٌقات.. تعلٌم الكبار والتعلٌم المستمر - 5
 تفسٌر الطبري - 6
 مختصر البغوي المسمى معالم التنزٌل - 7
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على  (يف غَت سن التعليم النظا ي)تتوقف  شارك  الرجل البالغ أك ادلرأة البالغ  "ق كقد أثبتت الدراسات أف ،نفسي 
 .ٖ"الدافعي  اجلماعي : الدافعي  الفردي ، كالثاين: الدافعي ، كشنكن تقسيم ىذه الدافعي  إىل قسمُت رئيسُت، األكؿ

 :سباب كدكافع  نهاأل يف رلا ت التعلم كالتعليم الكبار شارؾمك

 .بالرضا عن النفس كتقدير الذات، كالثق  بالقدرات الكا ن الشعور  -
 .دبمارس  ادلهارات كتنميتها  تاع باحملتول العلمي كزيادة ادلعرف ، كا ستمتاعتا س -
 شغل أكقات الفراغ، ك تغيَت أسلوب احلياة الركتيٍت الذم قد يسبب األ راض -
 . ، كتقوي  العالقات ا جتماعي زيادة فرص تكوين الصداقات -
 .الشعور باإلجناز حُت التعلم أك إفادة اآلخرين -

أىم حاجات الكبار كدكافعهم ىي األ اف كاحلب كا نتماء، كاإلبداع، كربقيق الذات، كاكتشاؼ ": يقوؿ علي  دكور
 .ٗ"قدرات جديدة كاستخدا ها يف العمل، كالرغب  يف احلصوؿ على دكر اجتماعي جاد كفعاؿ

بالرغب  فيها، ك  هتدأ أ ا دكافع الكبار للتدبر فهي تندرج ربت احلاجات اإلشناني  اليت تشعر النفس اإلنساني  
ىي حاج  الفرد إىل ربصيل نوع  ن الثقاف ، زنس ىو "اليت تقع ضمن احلاجات الثقافي ، ك .كتطمئن إ  بالتزكد  نها

ىل  دارس ك عاىد ربفيظ القرآف كالدراسات اإلسال ي ، كدراس  باحلاج  إليها،  ثل انتساب بعض الرجاؿ كالنساء إ
 . َُ"اللغات يف  راكز خد   اجملتمع

  

                                                           
 . 9المرجع فً تعلٌم الكبار، ص -  
 .140النظرٌة والتطبٌق، ص.. والتعلٌم المسمر تعلٌم الكبار  - 9
 . 9المرجع فً تعلٌم الكبار، ص - 10
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 للكبار وأىدافو أىمية التدبر -المبحث الثاني 

أنزؿ اهلل سبحانو كتعاىل القرآف ليكوف دستوران ك نهجان للبشري  أمجع، ففيو اذلدل كالنور كالسعادة، فهو 
ـي }:  رضاة الرب كالفوز باجلن  كالنعيم ادلقيم، قاؿ تعاىلالطريق ادلوصل إىل  ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلَّليًت ًىيى أىقٍػوى ًإفَّل ىىذى

ًبَتنا كىيػيبىشِّري اٍلميٍؤً ًنُتى الَّلًذينى يػىٍعمىليوفى الصَّلاحلًىاتً   .ٗاإلسراء{أىفَّل ذلىيٍم أىٍجرنا كى

كلكن ىذه احلقيق  لن زنصل عليها إ  ادلسلم الذم التـز بسر النجاح كالتوفيق، ىذا السر ىو العمل دبا 
يرشد إليو القرآف، كىو الذم يتحقق بعد التفكر كالتدبر، أم أف القراءة اجملردة اليت يستطيعها غَت ادلسلم،   تنفع 

 .ا ل، ك  توصل إىل السعادة األبدي النفع الك

كالقرآف حياة للركح كالبدف، فبو ربيا القلوب احلياة ادلثمرة، اليت هبا يستنَت الطريق، كفيو النور الذم يضيء 
نىا إًلىٍيكى }: الدرب للسالكُت، كهبذا النور يزداد اإلشناف كتزكؿ ظلمات الشهوات كالشبهات، قاؿ تعاىل يػٍ كىكىذىًلكى أىٍكحى
ً ٍن ًعبىاًدنىا كىًإنَّلكى  ريكحنا ً ٍن أىٍ رًنىا  ىا كيٍنتى تىٍدرًم  ىا اٍلًكتىابي كى  اإًلشنىافي كىلىًكٍن جىعىٍلنىاهي نيورنا نػىٍهًدم بًًو  ىٍن نىشىاءي 

 .ِٓالشورل {ًصرىاطو  يٍستىًقيمو لىتػىٍهًدم ًإىلى 

،  ىت ينتهي آلياتو ن أجل ذلك ، كاف   بد  ن التفكر كالتدبر يف آيات الكتاب، كأ  يكوف ىم التايل 
كينبغي أف . ، كأ  يكوف ىم ادلستمع توقف القارئ أك إقفاؿ جهاز ا ستماع ن اجلزء أك السورة، أك الصفح 
بػَّلريكا }: لغاي  زلددة، كىو التذكر كالتدبر، قاؿ تعاىليتيقن ادلسلم أف ىذا القرآف أنزؿ  ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي إًلىٍيكى  يبىارىؾه لًيىدَّل

قلب  فتوح،  قبل على توجيهاتو، عازـو على تنفيذ أكا ره ، فيقرأه حُت ذلك بِٗص{آيىاتًًو كىلًيىتىذىكَّلرى أيكليو األىٍلبىابً 
 . كاجتناب نواىيو

يقوؿ الشيخ إف التالكة  طلوب ، كالتدبر  طلوب، كالعمل  طلوب، ك  يكفي األكؿ كالثاين دكف الثالث، 
، ...صل على شيءإذا اقتصرنا على التالكة كالتدبر كتركنا العمل فإننا كقفنا يف أكؿ الطريق، كمل نح: "صاٌف الفوزاف

كمل يعمل بو، فهذا أقاـ  ،، فمن اقتصر على تعلم القرآف كتالكة القرآف كتدبره..ألف الثمرة ىي العمل بالقرآف، 
يقرأ قوؿ : رب قارئ للقرآف، كالقرآف يلعنو، قالوا ككيف ذلك؟ قاؿ: احلج  على نفسو، كذلذا يقوؿ بعض السلف

، كىو يكذب، كيقرأ قوؿ اهلل سبحانو ُٔآؿ عمراف{تى اللَّلًو عىلىى اٍلكىاًذًبُتى فػىنىٍجعىٍل لىٍعنى }:اهلل سبحانو كتعاىل
 .ُُ"ُٖىود{أى  لىٍعنى ي اللَّلًو عىلىى الظَّلاًلًمُتى }:كتعاىل

                                                           
 .25تدبر القرآن، ص - 11
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التالكة كالتدبر كالعمل، يصل ادلسلم إىل الغاي  اليت ينشدىا كل  سلم  :ثالثذم ادلراحل اؿالتعليمي كهبذا ادلنهج 
كى ىٍن }: رضاة أكـر األكر ُت، كاحلشر  ع الصاحلُت، كاخللود يف النعيم ادلقيم إىل أبد اآلبدين، قاؿ تعاىلعاقل، أ  كىي ـ

اًء كىالصَّلاحلًًُتى كىحىسينى أيكلىًئكى رىًفيقناييًطًع اللَّلوى كىالرَّلسيوؿى فىأيكلىًئكى  ىعى الَّلًذينى أىنٍػعىمى اللَّل  يًقُتى كىالشُّهىدى   {قي عىلىٍيًهٍم ً نى النَّلًبيُِّتى كىالصِّدِّ
 .ٗٔالنساء

 

 أىداف تعليم التدبر للكبار

تكوين الرأم العاـ، ك عاجل  : ك ن أىداؼ تعليم الكبارلتعليم الكبار يف اجملتمع،  ادلتحضرة تسعى األ م
كذكر علي  دكور عددا  ن األىداؼ الًتبوي  لتعليم . كتوجيو الثركة البشري ، كزلو األ ي  كغَتىا  ن األىداؼالتخلف، 

تعميق شعور اإلشناف باهلل، كربقيق الوسطي  كالعدال ، كالقياـ بواجب األ ر بادلعركؼ كالنهي عن : الكبار، كىي 
كبَت كفق الفطر، كتصحيح ادلفاىيم، كزلو األ ي  احلضارم العمل على استعادة سبيز األ  ، كربقيق ذات اؿ،ادلنكر،

كالوظيفي كاذلجائي، كتنمي  ا ذباىات حنو الًتبي  ادلستمرة، كتنمي  القدرة على  واجه  ادلتغَتات، كاإلسهاـ يف بناء اجملتمع 
 .ُِ"ادلتحضر

نبيا كرسو ن، كباإلسالـ دينان، كبالقرآف  نهجان كدستوران سوؼ  إف اجملتمع ادلسلم الذم يؤ ن باهلل ربان، كدبحمد 
كاأل   ادلسلم  تسعى لتعليم الكبار،  .كانبيتبٌت كل  ا  ن شأنو لرفع  أفراده، صغاران ككباران، عا  ن كخاص ، يف مجيع اًف

، فالًتبي  كالتعليم دبعٌت كاحد، كاذلدؼ كتعليم الكبار  ا ىو إ  تربي  ذلم"لتحقيق أىداؼ  تعددة، أذنها الًتبي  اإلشناني ، 
األمسى لتعليم الكبار ىو بناء إنساني  اإلنساف، كاحلفاظ على استقا   فطرة اهلل فيو، كبناء ضمَته اليقظ، كقدرتو على 

بذلك يكوف قادران على عمارة األرض  ن حولو، كترقي  احلياة على ظهرىا كفق التصور كا ختيار الواعي ادلسئوؿ، 
 . ُّ"قيدم الذم يؤ ن بو، ىو كاجملتمع الذم يعيش فيوالع

، فهذا القرآف ينمي الصل  باهلل تعاىل، كيربط النفس باخلالق، عظيمكتاب اؿاؿكمما يعمق الشعور اإلشناين تعليم 
 يف عاىدة نذ الصغر، كتستمر  عو، بامل يف تعليمو دأ  ع الفردبكرنعلو يعيش يف رحاب اإلشناف، كىذه ادلشاعر الوجداني  ت

كإذا جنح ادلعلم يف إثارة عاطف  الدارس كشعوره، فقد جنح يف أف يتجاكز بو  رحل  التأثر كاإلحساس إىل  رحل  "، الكرب
كيالـز ىذا السلوؾ صاحبو  دل احلياة، كما أنو ىو الذم زندد شخصيتو الديني  كعالقتو خبالقو، . السلوؾ العملي القومي

فالدين ركح كتأثر كشعور كإحساس، ك  يقاس جناح ادلعلم دبدل  ا حفظ الدارسوف  ن  .اجملتمع الذم يعيش فيو يف
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نصوص كسَت، كلكتو يقاس دبدل  ا انطبع قي نفوسهم  ن العقائد الصحيح ، ك ا انطبعوا عليو  ن ا ستقا   كالعمل 
 .ُْ"الطيب كالسلوؾ احلميد

، للصغار كالكبار، كلكل  نها أىدافو ادلناسب  كينتشر يف اجملتمعات ادلسلم  حلق ك ؤسسات تعليم القرآف
 : ُٓ ا يلي لكبارالقرآف ؿ أىداؼ إقا   حلقاتللمرحل  العمري ، ك ن 

 .نشر القرآف الكرمي العظيم بُت مجيع فئات اجملتمع - ُ       
 .ربط اجملتمع بكتاب اهلل تعاىل - ِ
 .شغل أكقات الفراغ لدل الكبار - ّ
 .يف تعلم كتاب اهلل ممن   تسعو احللقات  ا ىتماـ بكل  ن يرغب- ْ
 .تصحيح كتقومي ألسن  الكبار كتالكة القرآف بشكل صحيح - ٓ
 .التشجيع على تعليم القرآف الكرمي داخل األسرة - ٔ
 .ربط ادلنزؿ بكتاب اهلل تعاىل عن طريق رب ادلنزؿ - ٕ
 .فهم  راد اهلل جل كعال  ن كال و - ٖ
 .الكبار  نشر الوعي القرآين بُت- ٗ
 .تصويب بعض األخطاء الًتبوي  لدل اآلباء - َُ
 .ربط الكبار بادلساجد كبيوت اهلل تعاىل - ُُ
 .ربط الكبار بالصحب  اخلَتة ادلعين  على طاع  اهلل تعاىل - ُِ

 :أ ا أىداؼ تعليم التدبر للكبار 

 .تعميق زلب  اهلل كتقواه يف النفوس -
 .لديهمتنمي  اجلوانب اإلشناني  كاخللقي   -
 .ك قراءة القرآف ك زيادة ا تصاؿ بكتاب اهلل تعاىلنحتقوي  ادليل  -
 .ربط اخلربات ادلًتاكم  لدل الكبار باآليات القرآني   -
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 الثالثالمبحث 

 الواجبات المتحتمات على أىل العلم والمتخصصين لغرس مفهوم التدبر لدى العامة

 

للعا   كالكبار حقوؽ على أىل العلم كادلتخصصُت، ينبغي أف يؤدكىا، كىي  ن النصيح  اليت أ ر اهلل هبا 
: إرشادىم إىل  صاحلهم كتعليمهم أ ور دينهم كدنياىم، يقوؿ ابن رجب ر و اهلل"، كتشمل النصيح  رسوؿ اهلل 

ليم التالكة كالتجويد كالتفهيم كالتدبر، ك وضوع ك ن أىم األ ور النصيح  ذلم فيما يتعلق بكتاب اهلل  ن حيث تع"
 .ُٔ"التدبر  ن أجل أنواع التعليم عناي  كاىتما ا لدل ادلعلمُت كادلتعلمنب  ن الصغار كالكبار

لدل تكوين ا ذباه الذايت  بد أف يسعى ادلربوف كالناصحوف  ن أىل العلم كادلتخصصُت يف العلـو القرآني  ؿ
، كىذا ادلوضوع يتعلق بعملي  التنشئ  ا جتماعي  اليت يسعى ادلربوف لغرسها يف نفوس ادلتعلمُت، حنو تدبر القرآفالعا   

كيسهم ا ذباه يف ربديد الوسائل ادلعين  يف تلبي  . أك تتأصل يف نفسي  ادلتعلم نتيج  اخلربة الذاتي  أك تأثَت البيئ  التعليمي 
استعداد كجداين  كتسب ثابت نسبينا ك ا ذباه قك. اح العملي  الًتبوي ت، فمعرف  ا ذباه كتقويتو ضركرياف لنجااجاٌف

ك  ريب أف . شنيل بالفرد إىل  وضوعات  عين  فيجعلو يقبل عليها كزنبذىا أك يرحب هبا كزنبها أك شنيل عنها كيكرىها
، ك ن الوسائل دلُت لذلكجعل ىذا ا ستعداد الوجداين حنو التدبر ثابتنا يتطلب القياـ بوسائل  تنوع  تدفع ادلتع

 :ادلقًتح   ا يلي

 

 حث العامة على كثرة التالوة والقراءة في المصحف –أوالً 

  زنسن بادلسلم أف ينقطع عن كتاب اهلل، كيهجر تالكتو، ك ن اخلسار أف يقضي أكقاتان يف قراءة صحف 
 .كتفهموكرلالت، أك  تابع  برا ج كقنوات، كىي بعيدة عن كتاب اهلل، كتعلمو، 

                                                           
 .70جامع العلوم والجكم، ص - 16
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إف النظر يف ادلصحف : "عصاـ العويد. إعان  على التدبر كالتأ ل، يقوؿ د  ن ادلصحف كيف كثرة التالكة
كينبغي التنبيو أف  .ُٕ"كالتأ ل فيو زنبو اهلل تعاىل، دلا فيو  ن اإلعان  على التدبر، ألنو أ كن  ن التالكة عن ظهر قلب

 .ريق لفتح القلوب  ع القرآفكثرة التالكة كحدىا   تكفي، كلكنها ىي الط

الدركس القرآني  يف كأف تعقد حلق يف ادلنازؿ كادلساجد،  الفردي  فالواجب ا ىتماـ باستثمار األكقات للتالكة
 ا اجتمع قـو يتلوف كتاب اهلل "بقولو  ، كىي  ن ادلدارس  اليت  حث عليها النيب ادلساجد، كأ اكن ذبمعات الكبار

 .ُٖ"ينهم، إ  نزلت عليهم السكين ، كغشيتهم الر  ، كحفتهم ادلالئك ، كذكرىم اهلل فيمن عندهعز كجل، كيتدارسونو ب

 

 تعليم العامة كيفية قراءة القرآن القراءة الصحيحة - انياً 

ادلستمع ؼ. يقرأ ادلسلموف القرآف، كلكن كثَتان  نهم   يلتـز بالتالكة الصحي ، ك  زنافظ على  نهجي  القراءة 
حلن يف أخطاء القراءة يف الصفح  الواحدة أكثر  ن أف ربصى،  ن تغيَت لؤللفاظ، أك لبعض التالُت يف ادلساجد رند 

ك ن عظيم شأف القرآف عند الذم تكلم بو سبحانو، أف كيفي  القراءة مل تًتؾ لنا، بل جاء "، اإلعراب، أك غَت ذلك
 . ُٗ"القرآف بالكيفي  اليت تكوف عليها قراءتو

 ن يلتـز هبا عند القراءة، كىي  عين  على التدبر،  ثل اإلخالص كالطهارة كالسواؾ كاستقباؿ  كىناؾ آداب قلٌ 
 .َُٔاإلسراء {فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّلاًس عىلىى  يٍكثو كىنىػزَّلٍلنىاهي تػىٍنػزًيالكىقػيٍرآننا }: يقوؿ اهلل تعاىل ةقراءاؿكعدـ العجل  يف  القبل ،

 .ثبت يف النفوسأاأللفاظ كادلعاين القلب أقرب للخشوع، ك ؾ اآلداب رنعلفالتزاـ التايل بتل

 ا ): تقوؿ حفص  رضي اهلل عنها ، كما كاف ىدم النيب  ك ن اآلداب الًتتيل كالوقوؼ على رؤكس اآلم،
صلى يف  سبحتو قاعدان حىت كاف قبل كفاتو بعاـ، ككاف يصلي يف سجدتو قاعدان، ككاف يقرأ  رأيت رسوؿ اهلل 

، األ ر الذم ك  شك أف ا لتزاـ هبذه اآلداب يساعد على التدبر .َِ(بالسورة فَتتلها حىت تكوف أطوؿ  ن أطوؿ  نها
 .يف احملاضرات كالندكات، كخطب اجلمع كغَتىايستدعي التأكيد عليها 

 
                                                           

 .، ص  فً القرآن فن التدبر  - 17
 .رواه مسلم فً كتاب   باب  -  1
 .29القرآن، ص فً تدبرالفن  - 19
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 تكثيف الدروس اإليمانية والمواعظ القلبية – الثاً 

إف انشغاؿ العا   بالدنيا ك لهياهتا، كإقباذلم على أعماذلم كزبصصاهتم، قد رنعل الراف يكسو قلوهبم، كطبيع  
الراف أنو شننع كصوؿ األثر التدبرم للقلوب، فتكوف تلك الدركس كادلواعظ ىي مما يفتح  غاليق القلوب لتلقي  ا تدؿ 

ذم يقرأ آيات  ن القرآف الكرمي   رند ذلا أثران يف قلبو، أ ا ادلؤ ن كالكافر أك ادللحد اؿ. عليو اآليات ك ا ترشد إليو
ليوهي شىاًىده ً ٍنوي أىفىمىٍن كىافى عىلىى بػىيػِّنى و ً ٍن رىبِّ } :، قاؿ تعاىلكتنفعو كترفعوادلتجاكب  ع كتاب اهلل فتؤثر فيو   .ُُٕىود {ًق كىيػىتػٍ

كيتلوه شاىد )يعٍت ىدل اإلشناف،  (أفمن كاف على بين   ن ربو)فتبُت أف قولو تعاىل : "يقوؿ ابن تيمي  ر و اهلل
إدنا يراد ألف اإلشناف ىو ادلقصود، ألنو  (كيتلوه)شاىد  ن اهلل يوافق اإلشناف كيتبعو، كقاؿ "أم  ن اهلل، يعٍت القرآف، ( نو

، كذلذا كاف اإلشناف بدكف قراءة القرآف ينفع صاحبو، كيدخل بو اجلن ، كالقرآف بال إشناف ...بإنزاؿ القرآف اإلشناف كزيادتو،
 .ُِ"  ينفع يف اآلخرة

 

 إفشاء دروس السيرة النبوية المرتبطة باآليات القرآنية –رابعاً 

للعا  ، كأف تيكثف الدركس كاحملاضرات يف ادلساجد  إف الواجب على أىل العلم أف يبينوا سَتة الرسوؿ 
 إف إفشاء القصص كادلواقف النبوي  ربث على ا لتزاـ هبدم النيب  .كادللتقيات للتعريف هبا، كربطها بواقع الناس

 .كسنتو،  ن الزاد الضركرم ليـو ادلعاد، كادلنجي يف الدنيا  ن اذلالؾ كالفساد

أف يكوف  نطلق تلك الدركس ىو اآليات القرآني  ادلرتبط  بأحداث السَتة النبوي ، كفيما يتعلق بالتدبر، شنكن 
الكرمي ىو أصدؽ الكتب ادلشهودة  كذلك ألف القرآف"القرآف الكرمي،  ألهنا، أم السَتة، ىي يف الواقع صورة  قتبس   ن

اء يف كتابو احملفوظ، الذم   يأتيو قاطب ، كىو أكعاىا كأحفظها دلا  ر بالبشري   ن أحقاب كحوادث، خلدىا رب السم
 ىا فػىرَّلٍطنىا يف }الباطل  ن بُت يديو ك   ن خلفو، تنزيل  ن حكيم  يد، ليكوف الدليل القاطع على صدؽ القضي  

، كألف القرآف الكرمي على لساف اخلالق جل كعال، كاف خَت  صور لشخصي  النيب ، ّٖاألنعاـ {اٍلًكتىاًب ً ٍن شىٍيءو 
 .ِِ"ناؾ أبر ك  أصدؽ ك  أكىف بالكالـ  نوكليس ق
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 التفعيل اإلعالمي لمفهوم التدبر –خامساً 

لقد غزا اإلعالـ البيوت كاجملتمعات، كأثر يف سلوؾ العا   كفكرىم، كشغل أكقاهتم، بل كأخذ أ واذلم، كلذا فإف 
ك ن الصور .  ن الواجب أف يستثمر ادلخلصوف تلك اآلل  احلديث  يف نشر ادلفاىيم اإلسال ي ، ك نها  فهـو التدبر

 : ادلقًتح   ا يلي

 .خلاص  بالقرآف، عرب القنوات الفضائي  كاإلذاعات ادلسموع ادلشارك  يف الربا ج اإلعال ي  ا -
 .إنشاء ادلواقع القرآني  اخلاص  بتفسَت القرآف كبياف  عانيو كد  تو، كجوانب اإلعجاز القرآين كغَتىا -
كتاب  ادلقا ت يف الصحف كاجملالت السيارة، كادلنتديات الفعال ، كربط تلك ادلقا ت باألحداث اليو ي ،  -

 .أ كن ذلك ا 
تأليف الكتب كالنشرات ادلتضمن  لوقفات كاستنباطات يف تدبر القرآف كفهم  را يو، أك تلك اليت تناقش  -

 .القضايا ادلتعلق  دبعاش الناس كحياهتم اليو ي 

  ي كوقد أصبح كاقعان  لموسان، كلكنو   يكفي، كىنا يأيت دكر ادلؤسسات اٌف ،  شك أف ىذه ادلقًتحات كغَتىا كثَت
 .لوبطلسد النقص كإكماؿ احلد األد  امل كالتطوعي  كاألىلي 
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 أىم المهارات العملية للتدبر لدى العامة  -الرابع المبحث 

 

  بد للفرد  ن حصولو على عدد  ن ادلهارات اليت سبكنو  ن أف يصل إىل  رحل  إتقاف التدبر ، كتعرؼ ادلهارة  
، أم أف  هارة التدبر تعتمد على ربريك ِّ"اللساف، أك العُت، أك األذف نشاط عضوم إرادم  رتبط باليد أك"بأهنا 

اللساف بقراءة األلفاظ القرآني ، كربديق النظر إليها كعدـ ا نشغاؿ عنها أك ا لتفات شنن ن أك يسرة، ىذا يف أثناء التالكة، 
ا ت السابق    بد  ن تشغيل الذىن كقد يكوف التدبر باستعماؿ األذف  ستعماؿ  ا يتلى  ن اآليات، كيف مجيع اٌف

 .كإعماؿ الفكر لتفهم ادلعاين كالد  ت اليت يرشد إليها السياؽ القرآين

كتعد ادلهارات رلموع  القدرات اليت سبثل اإل كانيات على تنفيذ  هم   عين  أك زلدكدة، بدرج  إتقاف عالي ، كما أف "
. ِْ"ير حىت تصبح شيئان كبَتان، كذلذا تبدأ ادلهارات  ن البسيط  إىل ادلعقدةادلهارة تعد أ ران تراكميان، تبدأ بالشيء الصغ

، كتتحسن إتقانان بادلمارس  كالتدريب، كالفكرم حل النضج اجلسدماكىذا يعٍت أف  هارة التدبر تتدرج تعلمان  ع  ر
 : كلكي زنصل الفرد على التدبر، يلز و توفَت أ رين

 .قصود  ن التدبرأف يعرؼ نظريان ادلعٌت امل: األكؿ

 .ادلمارس  كالتدريب العملي ادلرتبط بادلفهـو النظرم: الثاين

 .كنورد فيما يلي عددان  ن ادلهارات ادلقًتح  لتحصيل  نهج التدبر، كبعض الطرؽ العملي  لتفعيلها

  

                                                           
 .19أسالٌب تدرٌس مهارات اللغة العربٌة وآدابها، ص - 23

 .24مهارات فً اللغة والتفكٌر، ص - 24
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 اتخاذ أسلوب التكرار لآليات لتحقيق التدبر -أوالً 

لآليات كقراءهتا ادلرة بعد ادلرة يف اجمللس الواحد، كيعد ىذا  يقصد بالتكرار  ا يقـو بو الشخص  ن ترديد
كاف عادة سلف  ، كفعل النيب  األسلوب  ن األساليب ادلهم  يف التدبر كالتفكر، كيكفي للد ل  على أذنيتو أنو

 .األ   كأخيارىا

 :ك ن الطرؽ العملي  لتفعيل ىذه ادلهارة  ا يلي

كيذكؽ القلب حالكة يعيش يف جن  القرآف، زنصل عليو اإلنساف بالتكرار، كبو  شنكن أف  عرف  أف التدبر -
 .فشنااإل
 .ترديد اآلي  الواحدة عدة  رات، كقد يكررىا عشرات ادلرات إذا كجد أف القلب يتجاكب  عها -
 .التحلي بالصرب كاجملالدة لتعويد النفس على التكرار بدكف  لل أك كلل -
ك نها عدـ تشتيت النظر يف األشياء احمليط  بالقارئ، كعدـ  تابع  ربركات اآلخرين ا لتزاـ بآداب التكرار  -

 .كحواراهتم

 

 المحافظة على قيام الليل والتنعم بتالوة اآليات – انياً 

الوقت يف الليل  ظن  احلضور كالفهم للتالكة القرآني ، ألف النهار تكثر شواغلو كعوارضو الديني  كالدنيوي ، 
، للتالكة كالصالة، صح  للجسم، كتقوي  للبدف، ك طردة للداء عن اجلسد، كىو أكثر نشاطان للذىن، كالقياـ بع د النـو

 .كفيو يتوافق السمع  ع القلب لتفهم القرآف كتبُت  عانيو

 :ك ن الطرؽ العملي  لتفعيل ىذه ادلهارة  ا يلي

، يتلو فيها الفرد اآليات اليت  ا قتداء بالنيب  - يف الصالة بالليل، كالتهجد بركيعات بعد القياـ  ن النـو
 .تدبركاؿتفكر باؿ ،يقرؤىا

 .استحضار شفاع  القرآف لصاحبو ادلصلي بالليل، فيدفعو ذلك لقياـ الليل  هما كانت الظركؼ كادلوانع -
الصالة كالقراءة يف حال  التعب أك  ـ، كعدا تصاؼ باحلال  الذىني  الواعي استثمار أكقات النشاط، ك -

 .اإلعياء



14 
 

التعويض يف الفًتة الصباحي  دلن فاتو القياـ بالليل لعذر شرعي، كيف ذلك تربي  على الثبات كا ستمرار،  -
 .كأحب العمل إىل اهلل أدك و كإف قل 

ادة يف رحالت احلج التعاكف  ع األقارب كاألصدقاء كالرفقاء، كتنشيط بعضهم بعضا، للقياـ هبذه العب -
 .كالعمرة، أك السفر اجلماعي ادلباح

 

 التفكر في أسماء اهلل الحسنى والتدبر من خاللها - الثاً 

 ادلداك   على األذكار، كقراءة القرآفك أداء الصلوات، يتعبد ادلسلم ربو باألعماؿ الصاحل  ادلشركع ، ك نها
 .ك ن األعماؿ الصاحل  اليت يتعبد ادلسلم ربو هبا، التفكر يف أمساء اهلل احلسٌت الواردة يف اآليات القرآني . كغَتىا

 :ك ن الطرؽ العملي  لتفعيل ىذه ادلهارة  ا يلي

الوقوؼ كالتأ ل يف األمساء الواردة يف اآليات، كالسميع، كالبصَت، كالغفور، كالرحيم، كالتأ ل يف لفظها  -
 . عناىاك
احلرص على العمل باألمساء احلسٌت ك دلو هتا، فيقتبس القارئ  ن األمساء احلسٌت  ا يتعبد بو ادلوىل  -

 .يتحلى بالصرب بأنواعو الثالث  (الصبور)سبحانو، فمن امسو 
حُت يطلب  ن ربو الر   كادلغفرة، يدعوه  ثالن سؤاؿ اهلل يف كل  طلوب، باسم يناسب ادلقاـ كيقتضيو، ؼ -

 .امسي الغفور الرحيمب
، كالتفكر يف  عٌت كل (حكيم عليم)ك  (السميع البصَت)التنبو إىل األمساء ادلقًتن  يف بعض اآليات، ثل  -

 .يستعاف يف ذلك بكتب اللغ  كالتفسَتكاسم على انفراد، ك ا يف ا قًتاف  ن د  ت  رتبط  باآلي ، 

 

 قراءة قصص المتدبرين وأحوالهم –رابعاً 

النموذج القدكة يف التدبر يدفع اآلخرين للتقليد كادلتابع ، كيف قراءة سَت ادلتدبرين شحذ للهمم، كربريك إف 
 .للقلوب الغافل ، كإيقاظ للعواطف الوجداني 

 :ك ن الطرؽ العملي  لتفعيل ىذه ادلهارة  ا يلي
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 .ليت يتلوىايف قراءتو للقرآف، كالقصص الواردة يف تأثره باآليات ا دراس   نهج النيب  -
 .قراءة قصص الصحاب  كالتابعُت رضي اهلل عنهم يف تفاعلهم  ع القرآف، ك عايشتهم لتنزلو عليهم -
 .التأ ل يف أحواؿ ادلتدبرين، كحفظ اهلل ذلم يف العاجل كاآلجل -

 

 الشخصي للقارئ بالواقع المتلوة ربط اآليات –خامساً 

ادلستقبلي  فيو احلوادث السابق ، كأف حديثو عن األخبار ك عند ا يتيقن القارئ أف ىذا الكتاب مل ينزؿ لؤل م
كأف اآليات زباطبو، دركس لؤل م احلاضرة، عندىا يتعايش  ع القرآف كألفاظو ك عانيو، كيستشعر أنو ينزؿ عليو  باشرة، 

 . كأهنا خاص  بو دكف غَته  ن العادلُت

 :ك ن الطرؽ العملي  لتفعيل ىذه ادلهارة  ا يلي

اآليات على كاقع اإلنساف نفسو، كزبصيصها حبالو كشخصيتو، ليساىم ذلك يف تغيَتىا حنو تنزيل  -
 .األفضل

ع يف األحداث كالفنت، دلعرف  رأم القرآف كحديثو عنها، كتربي  النفس على الرجوع ألىل العلم حُت الوؽ -
 .كقد كرد يف الذكر أنو  ا فرط يف القرآف  ن شيء

 .، كجعلها تال س ادلواقف احلياتي  اليت يعيشها الناسيف تدبر اآلياتاستثمار األحداث كادلناسبات  -

 

 التعرف على كيفية التدبر وصوره –سادساً 

إف اجلاىل بطرؽ التدبر كصوره،   يستطيع أف شنارس التدبر، كبالتايل لن يتحصل على آثاره احلميدة كنتائجو 
 .  كتاب اهلل كسن  رسوؿ ادلثمرة، كأحواؿ التدبر  تعددة ك تنوع ، كىي  بثوث  يف

 :ك ن الطرؽ العملي  لتفعيل ىذه ادلهارة  ا يلي

 .كصحبو الكراـ يف كيفي  قراءهتم للقرآف كتأثرىم بو، كبكائهم كخشوعهم التعرؼ على حاؿ النيب  -
 .بالرد الفورم كالتجاكب ادلباشر   ع اآليات اليت تدعو إىل التسبيح كالذكر كالدعاء إحياء سن  الرسوؿ  -
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، كصف  ادلخبتُت األكابُت استحضار احلزف كالبكاء عند التالكة، ألف البكاء طريق اخلشوع كاخلضوع -
 .ادلتدبرين

استخداـ أسلوب ادلقارن  كالقياس، لَتل اإلنساف  دل قربو أك بعده عن األكصاؼ كاألخبار الواردة يف  -
 .كالنفور  ن األعماؿ السيئ اآليات القرآني ، فيدفعو ذلك لالجتهاد يف األعماؿ الصاحل ، 

 

 الكريملكتاب اهلل واإلنصات حسن االستماع  –سابعاً 

إلنصات أذني  عظمى يف تدبر كتاب اهلل، ؿكا ستماع للقرآف لو آداب، ينبغي أف يتحلى هبا العا   كاخلواص،  
ك ن تليت عليو اآليات كأحسن استماعها، ناؿ خَتان كثَتان كعلمان غزيران، كإشنانان  تجددان، كىدل  تزايدان، كبصَتة يف 

 كيتعرض ادلسلم العادم لالستماع القرآين يف  واطن كثَتة،كلذا كاف  ن الواجب استثمار ىذه ادلواطن يف ربصيل. الدين
 .التدبر

 :ك ن الطرؽ العملي  لتفعيل ىذه ادلهارة  ا يلي

، ككذا سائر القراءات يف اإلذاعات رلاىدة النفس للًتكيز أثناء استماع تالكات األئم  يف الصلوات اجلهري  -
 .، أك يف اجلوا ت كاحلاسباتكالقنوات

أ ر آخر،  ن أجل التفكر زبصيص األكقات، كالتفرغ  ستماع اآليات القرآني ، بدكف ا نشغاؿ بأم  -
 .كالتأ ل يف ادلعاين كاإلرشادات

إشاع  ثقاف  ا ستماع للقرآف يف اجملالس كادلناسبات، مث ادلناقش  يف ادلعاين الظاىرة لآليات، كا ستفادة  ن  -
 .حضور العلماء يف تلك اجملالس،  ستخراج ا ستنباطات كاحلكم

كر أثناء ا ستماع لآليات، كاخلشوع كالبكاء أثناء ا ستماع، التف:  الز   أسس ا ستماع الًتبوم، ك نها -
 .كعقد العـز على ا ستجاب  ادلطلق 

استشارة ادلتخصصُت يف القراء الذين ييستمع لقراءهتم،  ن حيث التزا هم باخلشوع، كحسن الوقف  -
 .كا بتداء، كالتزا هم بأحكاـ القراءة كالتجويد
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لتوصياتأىم النتائج وا –المبحث الخامس   

، ـ ادلستقل  يف التفكَت كا ىتماـعا   أفراد اجملتمع ىم الذين اخنرطوا يف األعماؿ احلياتي ، كذلم شخصياتو -
 .كغالبان  ا يكونوف يف ادلرحل  العمري  التكليفي ، كىم الكبار  ن الرجاؿ كالنساء يف اجملتمع

النفس اإلنساني  بالرغب  فيها، ك  هتدأ  دكافع الكبار للتدبر تندرج ربت احلاجات اإلشناني  اليت تشعر -
 .ك تقع ضمن احلاجات الثقافي . كتطمئن إ  بالتزكد  نها

تعميق زلب  اهلل كتقواه يف النفوس، كتنمي  اجلوانب اإلشناني  كاخللقي  لديهم، :  ن أىداؼ تعليم التدبر للكبار -
 .ربط اخلربات ادلًتاكم  لدل الكبار باآليات القرآني ك
إفشاء دركس كتكثيف الدركس اإلشناني  كادلواعظ القلبي ، : بات أىل العلم لغرس التدبر لدل الكبار ن كاج -

 .التفعيل اإلعال ي دلفهـو التدبركالسَتة النبوي  ادلرتبط  باآليات القرآني ، 
كربط احملافظ  على قياـ الليل، ، كازباذ أسلوب التكرار لآليات: التدبر  ن ادلهارات ادلقًتح  لتحصيل -

اآليات ادلتلوة بالواقع الشخصي للقارئ، كالتعرؼ على كيفي  التدبر كصوره، كحسن ا ستماع كاإلنصات 
 .لكتاب اهلل الكرمي

يوصي الباحث بإجراء دراسات  يداني ، لتطبيق  هارات التدبر كتفعيلها  ع عدد  ن ادلوظفُت العا لُت يف  -
 .ادلؤسسات احلكو ي  كاألىلي 
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