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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :احلمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل آلو كصحبو كمن كااله ،، أما بعد 

كالطريق كأفضل القربات كىو الدليل اذلادم إىل اهلل  الطاعاتفإف تدبر القرآف من أعظم 
 .ادلوصل لرضاه 

من الربامج كأعظمها نفعا كلتدبر يف كسائل اإلعالـ ادلسموعة كادلرئية من أجل برامج اك
لعظمة ىذا الكتاب كىيمنتو كسلطانو على النفوس ككونو   مشاىدة كذلكالدينية الربامج  أكثر

كصالحية آياتو للتنزيل على كاقع الناس ، فضال عن تعظيم مباركا ، كمن بركتو اتساع معانيو ، 
 .لو كزلبتهم لالستماع إليو  الناس

 ىاديةحديث عن أمور مهمة تتعلق بتدبر القرآف يف كسائل اإلعالـ كمعامل  الورقةكيف ىذا 
 .  لربامج التدبر

 : هنا يف النقاط التالية عكسيكوف احلديث 
  .معٌت التدبر ، كالفرؽ بينو كبُت التفسَت ػ  .1
 .ػ ادلراد بوسائل اإلعالـ  .2
 .أذنية التدبر ػ  .3
 .أذنية برامج التدبر ػ  .4
 .أنواع برامج التدبر ػ  .5
 .قواعد مهمة كمقًتحات للربامج الناجحة ػ  .6
 .سلبيات كزلاذير ػ  .7
 .توصيات ػ  .8
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 : المقصود بالتدبر  -1
  .النظر الثاقب يف أدبار األمور كالوقوؼ على ما تنتهي إليو : لتَّدبُّر يف لساف العرب ا

 .عاين القرآف ىو التفات القلب ملكادلراد بو ىنا 
لة فقد تدبر سواء فهم تفسَتىا الغف حجابقلبو دلعٌت اآلية كأزاؿ فإذا التفت القارئ ب
كسواء تأثر هبا كبكى عند تالكهتا أك مل يفعل ، كهبذا يعرؼ ، كمعناىا التاـ أك فهم بعضو 

ة كيتضح لو الفرؽ بُت التدبر كالتفسَت كالتدبر كالتذكر ، ففي التفسَت يفهم القارئ معٌت اآلم
ادلراد منها ، كيف التذكر يتعظ القارئ كيتأثر  كسنشع ، كىذا يبُت أف التدبر كاسع الداللة يشمل 

كل تفسَت تدبر : للعقل أك للقلب يف فهم كالـ اهلل كالتأثر بو ، كلذا يصح أف يقاؿ كل حركة 
. كليس كل تدبر تفسَتا 

كىذا ىو زلل الوجوب ، كغالب كالتدبر درجات فمنو ما يبدك ألكؿ نظر كبأقل فكر 
. ىدايات القرآف الكلية كأصولو شنكن الوصوؿ إليها هبذا النظر 

كمنو ما دقيق اليبدك إال بإمعاف كجهد كىذا تدبر الراسخُت كغالب ىدايات القرآف اجلزئية 
 . من ىذا القبيل

:  المقصود باإلعالم  -2
 .مىوي ًإْعالمىان،  عٌت أأربه إأباران أىْعلى : اإلعالـ يف اللُّغة مشتق من أىْعلىمى، يقاؿ

  . نشر األأبار كاآلراء على اجلماىَتعملية ىو ك
 ".أك ما يقـو مقامو من رموز كإشارات الكالـ تبليغ ما يراد تبليغو بوسيلة" أك

يف ر التدبكسنقصر احلديث يف كرقتنا ىذه عن كلو كسائل متعددة كما ىو معركؼ ، 
 .دلسموع دكف ادلقركء ادلشاىد كا كسائل اإلعالـ
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 : أهمية التدبر  -3
أفال يتدبركف القرآف أـ على قلوب "  : أمر اهلل بالتدبر كذـ تركو يف مواطن من كتابو فقاؿ 

 . " أقفاذلا
 ."أفال يتدبركف القرآف كلو كاف من عند غَت اهلل لوجدكا فيو اأتالفا كثَتا " 
" ىم األكلُت آباءأفلم يدبركا القوؿ أـ جاءىم ما مل يأت " 
 ."كليتذكر أكلو األلباب كتاب أنزلناه إليك مبارؾ ليدبركا آياتو " 

 ىداية اخللقكىذه اآليات تدؿ على كجوب التدبر يف اجلملة ، كأنو أعظم أسباب 
 . كاتعاظهم بآياتوبو  ىمملعاحلق كب هتمكمعرؼ

فاجر كعامل كاخلطاب يف اآليات عاـ يشمل كل من بلغو القرآف من مؤمن ككافر كبر ك
 .كجاىل 

كيدؿ على أنو شلكن للجميع كميسر  .عظيم منزلتو يدؿ على أذنية التدبر كالعمـو كىذا 
كمن مكايد : " قاؿ ابن ىبَتة  (كلقد يسرنا القرآف للذكر فهل من مدكر  )لكل سلاطب 

سلاطرة  الشيطاف تنفَته عباد اهلل من تدبر القرآف لعلمو أف اذلدل كاقع عند التدبر فيقوؿ ىذه
 " حىت يقوؿ اإلنساف أنا ال أتكلم يف القرآف تورعا 

فمن حيث كاف القرآف معجزا أفحم الفصحاء كأعجز البلغاء أف يأتوا :" قاؿ الشاطيب ك
 ثلو فذلك ال سنرجو عن كونو عربيا جاريا على أساليب كالـ العرب ميسرا للفهم فيو عن اهلل 

   اىػ" ما أمر بو كهنى 
من قاؿ إف لو تأكال ال نفهمو كال نعلمو كإدنا نتلوه متعبدين بألفاظو : " ـ قاؿ ابن القيك

. اىػ " ففي قلبو منو حرج 
كىمىا تػيقىدِّميوا أًلىنفيًسكيم مِّْن أىَْتو  }: فإف من قرع مسعو قولو تعاىل : " كيقوؿ الصنعاين 

يػْرنا كىأىْعظىمى أىْجرنا كىاْستىغْ  ديكهي ًعندى اللًَّو ىيوى أى  [سورة ادلزمل (20)] {ًفريكا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رًَّحيمه  ًى
 )رلزـك هبا ألنو شرطها ، ك  (تقدموا  )كلمة شرط ، ك  (ما  )يفهم معناه دكف أف يعرؼ أف 

ما الذم أص الكتاب ! فياليت شعرم ... رلزـك هبا ألنو جزاؤىا ، كمثلها كثَت  ( دكه 
.. حىت جعلت كادلقصورات يف اخلياـ .. نيها كفهم تراكيبها كمبانيهاكالسنة بادلنع عن معرفة معا
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اىػ ... " كمل يبق لنا إالترديد ألفاظها كحركفها 
فإذا التفتوا للقرآف ظاىر كإبعادىم منو  عن التدبر كحرص الشيطاف على إضالؿ الناس

ظ كأشغلهم كإذا اجتهدكا جعل جهدىم يف حتبَت احلركؼ ك ويد األلفا قصرىم على تالكتو
. بذلك عن فهم القرآف كتدبره لعلمو بأنو بوابة اذلداية كطريق الوصوؿ إىل اهلل 

االنصراؼ حادثا يف األمة بل ىو قدمي جدا ، كإف كاف يف ادلتأأرين أظهر كليس ىذا 
 .كأجلى 

 . "مالعبو الناس فاختذ الناس تالكتو  ؿعميل أنزؿ اهلل القرآف" : قاؿ احلسن 
. ترؾ الناس فهم القرآف : د كقاؿ اإلماـ أحم

ذا كاف اهلل قد بُت أف اذلدل كالنور يف القرآف كأنو الركح كاحلياة كأنو الصراط ادلستقيم إك
 .فإنو ال يوصل إىل ذلك إال بالتدبر ، كىذا كاؼ يف بياف أذنيتو 
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 :   اإلعالمية همية برامج التدبرأ -4
كأكحي إيل ىذا القرآف  ): قاؿ تعاىل  بالغ كإعالـاإلسالـ دين إعالـ كالقرآف كتاب 

يا أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من ربك كإف  ): كقاؿ جل من قائل  (ق كمن بلغ بألنذركم 
.  (مل تفعل فما بلغت رسالتو 

الثابت أفَّ القرآف كتاب إعالمي ، ك لقد كاف القرآف آية اإلعالـ يف نشر الدعوة اإلسالمية
. نزؿ باحلق لتحقيق غرض معُت

الدين اإلسالمي دين إعالمي بطبيعتو، ألنَّو يقـو على اإلفصاح كالبياف بعكس بعض ك
كلذلك من .  األدياف األأرل ػ كاليهودية مثالن ػ اليت ال ختتص برسالة كتتذرع بالكتماف كالسرية

.  طبيعة ىذا الدين تنبثق أصوؿ اإلعالـ اإلسالمي
صلى اهلل عليو  -كتبليغو البشرية إىل الرسوؿ  القرآفلقد كجَّو األمر باإلعالـ عن ىذا 

 -صلى اهلل عليو كسلم  -فكاف أمران للناس مجيعان بعمـو التكليف كاالقتداء بالرسوؿ  -كسلم 
 .

كالذم يقرأ القرآف بتدبُّر يقف حتمان عند اآليات الكثَتة اليت حتدثت عن البالغ كاإلنذار 
كما يشتق  (أعلم، كعلم)اآليات اليت استعملت كلمة كالتبشَت كاإلأبار، كيكفي أْف نعلم أفَّ 

. 1 منها  اكزت السبعمائة آية
كعناية من  تابعة كاضحة من ادلشاىدينمبحتظي كالتفسَت ف ادلالحظ أف برامج التدبر ـك

اللغة اللفظ كاحملتول كركعة لفت نظر غَت ادلسلمُت ، دلا فيها من مجاؿ كافة الطبقات بل أهنا ت
، كدلا فيها من التجدد كالثراء كغَت ذلك من األسباب اليت  عل مجهور ادلشاىدين كسعة ادلعٌت 

يرغبوف يف اإلصغاء لربامج التدبر ، أصوصا إذا كاف ادلتحدث موىوبا متفننا مؤثرا بصوتو 
 .كصورتو متفاعال مع اآليات اليت يتحدث عنها 

 : تالية العناية هبذا النوع من الربامج لألسباب اؿ كجبتكألجل ذلك 
 .اتصالو بأصل اذلداية بفهم كتاب اهلل  .1

                                 
بتصرؼ من كتاب اإلعالـ اإلسالمي ، دراسة يف الفاىيم كاألصوؿ كاخلصائص للدكتور زلمد موسى الرب  1
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 .م هبا ظاليت يح اجلاذبية كاذليبة .2
 .سهولة معاجلة مشاكل الناس كحاجاهتم من أاللو  .3
على أصلو فليس زلال للشك كال موقعا لالأتالؼ يف التصحيح  اساتفاؽ الن .4

 .كالتضعيف 
عرب ادلوعظة  ةفمر يةلتنوع الظاىر يف طرؽ ادلعاجلة القرآنية للمشكالت اإلنسافا .5

 .كأأرل عرب القصة كثالثة عرب ادلثل كمرة تصرزنا مرة تلميحا
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   :  أنواع برامج التدبر   -5
كىي األقل حظا من نسب  اذلادفةالربامج اإللقائية كادلباشرة ىي األكثر شيوعا يف القنوات 

 .ادلشاىدة كاألضعف تأثَتا 
التدبر ألهنا األقل نشر ين يف التفسَت كزليب ادلتخصصكىي مع األسف ما يبدك متاحا أماـ 

 .تكلفة 
كيف ىذه العجالة أريد أف ألفت النظر إىل بعض أنواع برامج التدبر اليت  مع بُت التأثَت 

 .كاالأتصار كحتظي بسعة االنتشار كالتداكؿ عرب اذلواتف احملمولة كمواقع اإلنًتنت 
 .اآليات ادلناسبة  اللقطات احلية اليت شنكن أف يعلق عليو ببعض 1
 . اليت شنكن توظيفها يف تدبر بعض اآلياتكاجلادة كلو كانت مدبلجة  يةـالدرا الربامج 2
ادلصحوبة بتالكة اآليات سواء كانت من أقواؿ ادلتقدمُت أك ادلتأأرين التوقيعات اجلميلة  3

 .كحنوىا شلا يزيد التوقيع ركعة كمجاال
. يشهد ذلا من آيات القرآف ا ادلصحوبة الربامج الوثائقية  4
. الفتاكل القرآنية  5
. التفسر التصويرم  6

 وكل هذه البرامج تحتاج إلى إشراف لجنة علمية متخصصة 
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  : مهمة لبرامج التدبر الناجحة  ضوابط
 : مون متصلة بالمض ضوابط:أوال 
ال كالبعد عن ادلصطلحات اليت  اللفظي كادلعنومالتعقيد كضوح ادلعٌت كاحلذر من  .1

  .أك ادلصطلحات اليت حتتمل حقا كباطال  ا عامة ادلتلقُت،قيفهم

 .االقتصار على الراجح من األقواؿ كالبعد عن ذكر االأتالؼ ما أمكن  .2
، كالبعد عن العامية قدر ادلستطاع حفظا للعربية كتعميما ىولة العبارة كمجاذلا س .3

 .للفائدة 
ثبوهتا كأصوصا فيما يسمى يتبُت تنزيل اآليات على نظريات كأفكار مل احلذر من  .4

 .العلمي  باإلعجاز
، كعند االضطرار لذكرىا تذكر سلتصرة كرناب عنها البعد عن إثارة الشبهات  .5

 .بإطناب حىت اليبقى من أثرىا شئ
 .ة كاحدة تول حبيث ال يكوف ذا صبغاالبتكار كالتجديد يف عرض ادلح .6
 .لكلي حلذر من االنشغاؿ بالتدبر التفصيلي عن التدبر اا .7
ربط التدبر حباجة الناس فكلما كاف احلديث حوؿ اآليات مرتبطا بالواقع منزال  .8

 .مؤثرا فيهمعلى أحواذلم كاف الفتا ألنظارىم 
 : لقيمتصلة بالم ضوابط: ثانيا 
دأل يف التدبر ما ليس منو ، أك يتعدل يف أف يكوف من ذكم االأتصاص للال مي  .1

 .القرآف  جرد اللغة أك حسب اذلول  يفسرحتميل اآليات ما ال حتتملو أك 
أما الظاىر .ظاىر كباطن : نوعاف  كالتأثريلقيو ، ماأف يكوف متأثرا متفاعال مع  .2

يسرم يف لكنو على قسمات كجهو كحرارة ألفاظو ، كأما الباطن فخفي  ظهريف
 . اهأك ير قمن يسمعيشعر بو كالكالـ سرياف الركح يف اجلسد 

 : خراج قواعد متصلة باإل: ثالثا 
 . كالصورة كضوح الصوت .1

 .مجاؿ اخللفية  .2
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. االستعانة بالوسائل كالوسائط ادلعينة على الفهم  .3
 .احًتافية اإلأراج  .4

 .قواعد متصلة بالوقت : رابعا  
 .أتيار الزماف ادلناسب لربامج التدبر كأصوصا ادلومسية منها ا .1
 .يرا يكوف الوقت قصامج مباشرا أك إلقائيا فيجب أف فإذا كاف الرب .2
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:  محاذير  -6
 :هناك جملة من المحاذير التي يجب تالفيها ونوقي الوقوع فيها 

 .أف يقتحم ىذا ادليداف من ليس من أىلو  .1
 .أف ال تكوف األلفاظ كالتعبَتات كافيو بادلعاين  .2
 .اليت قد ختفى على أكثر ادلتلقُت  العلمية استعماؿ ادلصطلحات .3
ج ذلا اإلعالـ الغريب كظلو الثقيل اإلعالـ الوقوع يف كرطة ادلصطلحات اليت يرك .4

 . العريب مع ما ختفيو تلك ادلصطلحات من دالالت مريبة أك رلافية للحقيقة 
بربامج العامية اليت حتـر كثَتا من ادلشاىدين يف األقطار العربية االنتفاع  استعماؿ .5

 .التدبر 
كلذلك قد يكتفي  عدـ إدراؾ ادللقي سرعة انتشار ادلعلومات عرب كسائل اإلعالـ .6

 .مقدـ الربنامج  يف إعداد احللقة  
 .فيها قيل  قبل استيفاء ماالتحضَت السريع  .7
 .الربكز قبل الرسوخ العلمي كالًتبوم  .8
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توصيات  -7
: ت ينبغي أف خنتم هبا مثة توصيا
 .باحًتافية  يقدموا برامج التدبرتدريب القائمُت على برامج التدبر حىت ب العناية .1

 .أىلُت على إحياء التدبر عرب اإلعالـ حث ادلت .2

 .االحتساب على اخلائضُت يف ىذا العلم يف كسائل اإلعالـ من غَت أىلية  .3

 .باإلعالـ اجلديد يف نشر برامج التدبر  يعرؼاستثمار الوسائل ادلستحدثة فيما  .4

 .االحًتافية كأصوصا إرناد كقفية لدعم برامج التدبر  .5

 .عالـ كدعوة كافة القنوات لتبٍت برامج تدبرية نشر ثقافة التدبر يف كسائل اإل .6

. كضع مكنز لإلفكار اإلبداعية يف برامج التدبر  .7


