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  ورقة لخص الم

صطلحات مفيو  ن الباحثبيَّي ، جانباً من التأصيل لمنهج تدبر القرآن الكريمبحث لا اىذ تضمن
من خاللها  حددو ،عند أىل التفسيرالداللة المعجمية، والداللة االصطالحية من خاللو البحث 
ضوابط وأسس يتوصل بها إلى فهم المراد من ألفاظ القرآن الكريم :اأنوب "قواعد التدبر" مفهوم

 . واالىتداء بو ودالالت سياقاتو الخفية،

الركن : وأنها ترجع إلى ثالثة أركان ،أركان تدبر القرآن نابيوقد ركزت ىذه الدراسة على 
وىو  المتدبَّير،الركن الثاني و وىو القائم بفعل التدبر، ويشمل المسلم وغير المسلم، المتدبِّر،:األول

أدوات : الركن الثالثو ده بتدبُّر شيء غير القرآن الكريم،القرآن الكريم، ولم يأمر اهلل تعالى عبا
حاولت وضع ُأطر محددة و ،جرت ألفاظ القرآن وسياقاتو على َسَنِنهاوىي لغة العرب التي  التدبر،

 :في ثالثة محاور ألسس تدبر القرآن

التباع، والمتمثلة في حسن القصد، وحسن االمتعلقة بالجوانب الشخصية للمتدبِّر، األسس: األول
 .وحسن الفهم، والسالمة من الصوارف والحجب المانعة من تدبر القرآن

وذلك بأخذه منجماً،  األسس المتعلقة بالجوانب العملية في تعلم القرآن وتالوتو وتدبره،: الثاني
 .وترتيلو ترساًل، وإحضار القلب عند تالوتو، مع األخذ بالوسائل المعينة على التدبر

معرفة معاني اآليات القرآنية المتدبَّيرة، : وأىمهامتعلقة بالجوانب العلمية للمتدبِّر، األسس ال: الثالث
التي  والتوصيات وختمت الدراسة بأىم النتائجوتحصيل العلوم التي عليها مدار الفهم الصحيح، 

       .الباحث توصل إليها
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

    :مقدمةال

تسليماً  ولنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد اهلل والصالة والسالم على رسالحمد هلل رب العالمين، 
 :، وبعد  كثيراً 

 ،الحكيم روالذك ،المتين اهلل حبل ىوف ،ماسةكتاب اهلل تعالى وتدبره  فهم إلى ألمةا حاجة فإن

 ؤَقًٌَُْ ىَِِ ىِيَّزِِ َّيْذُِ اىْقُشْآَُ ىَزَا بَُّ   يناية للخلق، وبشرى للمؤمنأنزلو اهلل تعالى ىد، المستقيم اطروالص

 تدبر اهلل تعالى على وقد حض ، [9:اإلسراء]مَجِريًا ؤَخْشًا ىَيٌُْ ؤََُّ اىصَّبىِحَبدِ َّؼََْيٌَُُ اىَّزَِِّ اىَُْاٍِْنِنيَ ًَُّجَشِّشُ

 رِيْلَ :وقال تعالى، [24:حممد] ؤَقْفَبىُيَب قُيٌُةٍ ػَيََ ؤًَْ اىْقُشْآَُ َّزَذَثَّشًَُُ ؤَفَيَب :تعالى فقال وتعقلو القرآن

فدل ذلك على أن القرآن كلو ، [2 -١:يوسف] رَؼْقِيٌَُُ ىَؼَيَّنٌُْ ػَشَثًِّْب قُشْآًّب ؤَّْضَىْنَبهُ بَِّّب (1) اىَُْجِنيِ اىْنِزَبةِ آَّبدُ

 مِزَبةٌ :قال تعالىف القرآن جعل اهلل تعالى التدبر والتذكر علة إلنزالبل قابل للفهم محالً للتدبر، 

لذا كان الواجب على الناس جميعاً تدبر  ،[29:ص]اىْإَىْجَبةِ ؤًُىٌُ ًَىَِْزَزَمَّشَ آَّبرِوِ ىَِْذَّثَّشًُا ٍُجَبسَكٌ بِىَْْلَ ؤَّْضَىْنَبهُ

يشتغل أن كل من لم "والعمل بو، فإنو من المعلوم  ،وفهم معانيو ،واالىتداء بهداه ،كتاب اهلل تعالى
تصفحها وتفهمها، وإدراك معانيها والعمل بها، فإنو معرض  :بتدبر آيات ىذا القرآن العظيم أي

 رُمِّشَ ٍََِِّْ ؤَظْيٌَُ ًٍََِْ :مثل قول اهلل تعالى عنها، غير متدبر لها، فيستحق اإلنكار والتوبيخ المذكور في

 ثٌَُّ سَثِّوِ ثِأَّبدِ رُمِّشَ ٍََِِّْ ؤَظْيٌَُ ًٍََِْ :تعالى وقولو، [57:الكهف]َّذَاهُ قَذٍََّذْ ٍَب ًََّسَِِ ػَنْيَب فَإَػْشَضَ سَثِّوِ ثِأَّبدِ

 (ٔ)."إن كان اهلل أعطاه فهماً يقدر بو على التدبر، [22:السجدة]ٍُنْزَقٌََُُِ اىَُْدْشٍِِنيَ ٍَِِ بَِّّب ػَنْيَب ؤَػْشَضَ

في القرون المفضلة وخيار ىذه األمة من بعدىم ليهم اهلل ع وانوقد كان منهج السلف الصالح رض

                                     
 . (7/358)أضواء البيان ( ١
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يتدبرون القرآن ويعملون بو  اتدبر القرآن منهجاً عملياً، فكانواالستجابة ألمر اهلل تعالى بفي 
لعملية التدبر، دون الحاجة إلى وضع أطر نظرية  ويتعظون بمواعظو ويستنبطون أحكامو وحكمو،

سبب في ذلك منحصر في عدم الحاجة إلى جانب التنظير والذي يظهر لي ـ واهلل أعلم ـ أن ال
سس أن أرسم محددات ألىم األبحث ال اكحاجة العصور المتأخرة إليو، وقد حاولت في ىذ

آيات في نظره في ر في نفسو أو التي يحتاج إليها المتدبِّ والضوابط التي يعتمد عليها تدبُّر القرآن و
مع التعريج  لشخصية، والجوانب العملية، والجوانب العلميةمن خالل الجوانب ا ،المتدبَّيرة القرآن

نا بما علمنا وأن على بعض المقدمات واللواحق ذات العالقة بالموضوع، أسأل اهلل تعالى أن ينفع
 .وصلى اهلل على نبينا محمد وآلو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً وأن يزدنا علماً، يعلمنا ما جهلنا، 

 وكتب 

 الحربيحسين بن علي .د

 ـهٖٔٗٔ/ٗ/ٜٕاألربعاء 
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 "تطبيقات ، ضوابط ،تدبر ،قواعد" مصطلحات البحث  تعريف: تمهيد

 . القاعدة: أوالً 

 اىْجَْْذِ ٍَِِ اىْقٌََاػِذَ بِثْشَاىٌُِْ َّشْفَغُ ًَبِرْالتنزيل وفي أساسو، البيت وقواعد األساس، ىي القاعدة

، أمر وىذا ،[١27:البقرة]ًَبِسََْبػِْوُ  قواعد ذلك ومن المعنوية األمور في أيضاً  واستعملت حسيِّ
 (ٕ). العلم

.  (ٖ) جزئياتو معظم على ينطبق أغلبي حكم: بأنها بمدلولها العام عرفت :صطالحفي اال القاعدة
والقاعدة بهذا التعريف تشمل كل ما يطلق عليو قاعدة في العلوم كافة، وال يلزم في القاعدة أن 

تنطبق على جميع الجزئيات بحيث ال يشذ عنها شيء إذ ذلك متعذر، ولكن يكفي فيها أن تشمل 
   . أغلب الجزئيات، وما خرج عن القاعدة خرج بدليل وىي قليلة بالنسبة لما يندرج تحت القاعدة 

 .التدبُّر: ثانياً 

في  قياس واحدإلى  (د ب ر)داللة مادة ىذا الفعل المكونة من  (ـه 395: ت)أعاد اإلمام ابن فارس
 ٌٍََّْئِزٍ ٌَُّىِّيٌِْ ًٍََِْ :تعالى ، ومنو قولوهقـُُبلِ  خالفُ  ،هلفُ آخر الشيء، وخَ : وىو أغلب استعماالتو

 قدامهم :أي [ٓ٘:األنفال] ًَؤَدْثَبسَىٌُْ ًُخٌُىَيٌُْ َّضْشِثٌَُُ :وقولو تعالى [ٙٔ:األنفال]دُثُشَهُ
  (ٗ).وخلفهم

ومن أحسن حول المدلول اللغوي،  (التدبر) حدفي بيان  عباراتهمدارت  :في االصطالحالتدبر و
: والتدبر :فقال (ىـ١393:ت)ما قيل في ذلك ما حرره صاحب التحرير والتنوير الطاىر ابن عاشور 

 . المعاني من المراد معرفة صاحبو بو يبلغ الذي والتأمل التفكر

                                     
 .(١/202)، وهتذيب اللغة(3/36١)انظر اللسان ( 2
 .(2/946)املدخل الفقهي العام للزرقا ( 3
، واملفردات  (4/268)ولسان العرب ، (١4/١١0)، وينظر هتذيب اللغة  (325ـ 2/324)معجم مقاييس اللغة ( 4

 (دبر):مادة .  8١، التعريفات ص 307ص
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 المتدبر ازداد كلما بحيث فيو أودعت التي المعاني كثير اللفظ قليل كالم في ذلك يكون وإنما
: صيغة تكلف مشتقة من فعل  (روايدبّ )و... النظر بادىء لو بادية تكن لم معان لو انكشفت تدبراً 

  .فتدبَّيره بمنزلة تتبَّيعو َدبَر بوزن َضَرب ، إذا تبع ، 

أنو يتعقب ظواىر األلفاظ ليعلم ما يَْدبر ظواىرىا من المعاني المكنونة والتأويالت : ومعناه
 (٘)اىـ.الالئقة

 أن: أحدىما: معنيين يحتمل داللتو، وذلك يتأملون ( القرآن يتدبرون) فمعنى :وقال في موضع آخر
 . تفاصيلو تدبر :المسلمين، أي إليها أرشد التي مقاصده على آياتو تفاصيل داللة يتأملوا

 بو جاء الذي اهلل، وأن عند من أنو على ببالغتو القرآن جملة داللة يتأملوا أن: وثانيهما 
  (ٙ)اىـ.صادق

 فيو، الفكر وتحديق معانيو، في التأمل:ىو" :بقولو (ىـ١376:ت) السعدي نوعرفو الشيخ عبد الرحم
 (ٚ)".ذلك  ولوازم وعواقبو، مبادئو وفي

مدلول ألفاظ القرآن وسياقاتو من فيما يؤول إليو  وإعمال فكر وتأمل ونظر فالتدبر عندىم بحث
ألن كالً من اللفظ المفرد واللفظ داخل السياق والسياق بجملتو لو دالالت يتحقق بمجموعها  نمعا

االىتداء الكامل بترك الكفر والدخول في اإلسالم أو االىتداء الجزئي بتحقيق ثمار التدبر المتعددة 
 اتصفال و اءسمألأثر ا شهودو، ِحكمالم و احكاألاستنباط في جوانب إصالح القلوب والجوارح، و

إذ انتفاع القلب والجوارح بالعلم  ،واالنتفاع بذلك وتحويلو إلى عمل قلب و عمل جوارح، ونحوىا
 . تذكراً فالتدبر يورث علماً وعمالً و ،المحصل من النظر في اآليات، ىو ذلك العمل

                                     
 .(23/252)والتنوير التحرير (5
  .( 546/  ١ )، وانظر الكشاف (5/١37)التحرير والتنوير  (6
 السعادة دار مفتاح، و( 546/  ١ )وانظر الكشاف  . (2/١١2) تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  (7
  .(١5/١92)،واجلامع ألحكام القرآن )١/226) السعادة دار مفتاح، و(١35/ 9) احمليط البحر ، وتفسري)226/١)
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 .الضابط : ثالثاً 

 (ٛ).والجسم والقوة البطش شديد: ضابط رجليقال و يفارقو، ال شيء لزوم: الضبط

واختلفت عبارات العلماء في تحديد مصطلح الضابط فمنهم من استعمل الضابط بمعنى القاعدة، 
. ومنهم من فرق بين القاعدة والضابط، فجعل القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى في العلم 

   (ٜ).والضابط يجمع فروعاً من باب واحد أو مسألة واحدة 

معاني حافظة للمتدبر ومانعة لو من الزلل : المراد في ىذا البحث ىويمكن القول إن الضابط و
 .والخطأ في تدبره للقرآن 

 .التطبيقات : رابعاً 

 شيء وضع على يدلُّ  وىو واحد، صحيحٌ  أصلٌ  والقاف والباء لطاءا: (ـه ٜٖ٘: ت)قال ابن فارس
 (ٓٔ).الطَّيَبق ذلك من. يُغطَِّيو حتى ِمثلو على مبسوط

 .  فروع القاعدة أو الضابط التي ينطبق عليها حكم القاعدة : ويمكن تعريف التطبيقات بأنها

  .(وضوابطو القرآن ردبُّ ت قواعد ) المركب اإلضافي: خامساً 

المراد من يتوصل بها إلى فهم  وأسس ضوابط: ىي  القرآن وضوابطو رإن قواعد تدبُّ يمكن القول 
 .ىتداء بو سياقاتو الخفية، واالالقرآن الكريم ودالالت ألفاظ 

 

 

                                     
 .(4/١7١)انظر هتذيب اللغة مادة ضبط  (  
 .١١، وشرح قواعد األصول البن عثيمني ص  728انظر الكليات ص  ( 9

 .(439/  3)  -فارس البن اللغة مقاييس معجم ( ١0



 حسين بن علي الحربي. د                                                قواعد التدبُّر وضوابطو وتطبيقاتو       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
8 

 . القرآن أركان تدبر: األولالمبحث 

أن نطلق يمكن التي تحقق ماىية التدبر، وىي ثالثة أمور، وت ال يتم إال إذا اجتمع إن تدبر القرآن
  : ، وىيالقرآن أركان تدبرعليها 

 . المتدبِّر :األول لركنا

تذكر المسلم وغير المسلم إذ كل منهما مأمور بتدبر القرآن لي هوىو القائم بفعل التدبر، ويدخل في
 هللإلرشاد نفسو إلى خالقها لتحقيق العبودية  القرآن تدبرب مخاطببما فيو من ىدايات، فالكافر 

توبيخ تعالى، وعند تأمل السياقات القرآنية الوارد فيها األمر بتدبر القرآن نجد أنها جاءت في سياق 

 رَقٌُهُ اىَّزُِ غَْْشَ ٍِنْيٌُْ طَبئِفَخٌ ثََّْذَ ػِنْذِكَ ٍِِْ ثَشَصًُا فَةِرَا طَبػَخٌ ًََّقٌُىٌَُُ : كقولو تعالىفقين والمنا المشركين

 غَْْشِ ػِنْذِ ٍِِْ مَبَُ ًَىٌَْ اىْقُشْآَُ َّزَذَثَّشًَُُ ؤَفَيَب (81) ًَمِْيًب ثِبىيَّوِ ًَمَفََ اىيَّوِ ػَيََ ًَرٌََمَّوْ ػَنْيٌُْ فَإَػْشِضْ ُّجَِّْزٌَُُ ٍَب َّنْزُتُ ًَاىيَّوُ

 ٍِِْ ؤَػََْبهٌ ًَىَيٌُْ ىَزَا ٍِِْ غََْشَحٍ فِِ قُيٌُثُيٌُْ ثَوْ :قولو تعالىكو، [82-8١:النساء]مَثِريًا اخْزِيَبفًب فِْوِ ىٌََخَذًُا اىيَّوِ

 ىَب ٍِنَّب بَِّّنٌُْ اىًٌََْْْ رَدْإَسًُا ىَب (64) َّدْإَسًَُُ ىٌُْ بِرَا ثِبىْؼَزَاةِ ٍُزْشَفِْيٌِْ ؤَخَزَّْب بِرَا حَزََّ (63) ػَبٍِيٌَُُ ىَيَب ىٌُْ رَىِلَ دًُُِ

 رَيْدُشًَُُ سَبٍِشًا ثِوِ ٍُسْزَنْجِشَِِّ (66) رَنْنِصٌَُُ ؤَػْقَبثِنٌُْ ػَيََ فَنُنْزٌُْ ػَيَْْنٌُْ رُزْيََ آَّبرِِ مَبَّذْ قَذْ (65) رُنْصَشًَُُ

 خَيَقْنَب ًٍََب  :قولو تعالىومثلها  ،[68-63:املؤمنون]اىْإًََّىِنيَ آثَبءَىٌُُ َّإْدِ ىٌَْ ٍَب خَبءَىٌُْ ؤًَْ اىْقٌَْهَ َّذَّثَّشًُا ؤَفَيٌَْ (67)

 ًَػََِيٌُا آٍَنٌُا اىَّزَِِّ َّدْؼَوُ ؤًَْ (27) اىنَّبسِ ٍَِِ مَفَشًُا ىِيَّزَِِّ فٌََّْوٌ مَفَشًُا اىَّزَِِّ ظَُِّ رَىِلَ ثَبطِيًب ثَْْنَيََُب ًٍََب ًَاىْإَسْضَ اىسَََّبءَ

 ًَىَِْزَزَمَّشَ آَّبرِوِ ىَِْذَّثَّشًُا ٍُجَبسَكٌ بِىَْْلَ ؤَّْضَىْنَبهُ مِزَبةٌ (28) مَبىْفُدَّبسِ اىَُْزَّقِنيَ َّدْؼَوُ ؤًَْ اىْإَسْضِ فِِ مَبىَُْفْسِذَِِّ اىصَّبىِحَبدِ

 ٍُحْنَََخٌ سٌُسَحٌ ؤُّْضِىَذْ فَةِرَا سٌُسَحٌ ُّضِّىَذْ ىٌَْىَب آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ًََّقٌُهُ  :قولو تعالىثلها ، وم[29-27:ص] اىْإَىْجَبةِ ؤًُىٌُ

 طَبػَخٌ (20) ىَيٌُْ فَإًَْىََ اىٌََْْدِ ٍَِِ ػَيَْْوِ اىََْغْشِِِّ َّظَشَ بِىَْْلَ َّنْظُشًَُُ ٍَشَضٌ قُيٌُثِيٌِْ فِِ اىَّزَِِّ سَؤَّْذَ اىْقِزَبهُ فِْيَب ًَرُمِشَ

 اىْإَسْضِ فِِ رُفْسِذًُا ؤَُْ رٌََىَّْْزٌُْ بُِْ ػَسَْْزٌُْ فَيَوْ (21) ىَيٌُْ خَْْشًا ىَنَبَُ اىيَّوَ صَذَقٌُا فَيٌَْ اىْإٍَْشُ ػَضًََ فَةِرَا ٍَؼْشًُفٌ ًَقٌَْهٌ
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 قُيٌُةٍ ػَيََ ؤًَْ اىْقُشْآَُ َّزَذَثَّشًَُُ ؤَفَيَب (23) ؤَثْصَبسَىٌُْ ًَؤَػَََْ فَإَصَََّيٌُْ اىيَّوُ ىَؼَنَيٌُُ اىَّزَِِّ كَؤًُىَئِ (22) ؤَسْحَبٍَنٌُْ ًَرُقَطِّؼٌُا

ي فورد  القرآن التي ورد فيها األمر بتدبر السياقات القرآنيةجميع ىذه ففي  [24-20:حممد] ؤَقْفَبىُيَب

المنافقين، الذين لم يؤمنوا بالقرآن ولم يهتدوا بهديو ألنهم لم يتدبروه وقد سياق خطاب الكفار أو 
 .أنكر اهلل تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن في عموم اآليات الواردة في ىذا الشأن 

ما ىدايتهم إلى وتحتمل آية سورة ص توجو الخطاب لهم، وأما المسلمون فهم أىل التدبر،  
ما و، بو من أمثالواعتبروا ما وما التزموه من توجيهات القرآن و ،القرآن ثمار تدبر اإلسالم إال ثمرة من

ب لُ طَ اتعظوا بو من مواعظو فهو من ثمار تدبرىم للقرآن، وىم مطالبون باالستمرار والثبات على تَ 
م هائىدايات القرآن، وبهذا يعلم أن األمر بتدبر القرآن متجو للناس كافة مؤمنهم وكافرىم ، علم

 . كما جاء الخطاب في اآليات عاماً وعوامهم، فجميع الناس مأمورون بتدبر القرآن طلباً لهداياتو 

 .المتدبَّير  :الثاني الركن

ففي جميع المواضع التي ورد فيها األمر بالتدبر اتجو األمر بالتدبر إلى القرآن  ،لقرآن الكريماوىو 

 ،[29:ص] آَّبرِوِ ىَِْذَّثَّشًُا : ، وقولو[24:حممد ، 82:النساء] اىْقُشْآَُ َّزَذَثَّشًَُُ ؤَفَيَب :قولوكه أو آيات الكريم

ولم يرد في كتاب اهلل تعالى األمر بتدبر ، (ٔٔ)القرآن : أي [68:املؤمنون] اىْقٌَْهَ َّذَّثَّشًُا ؤَفَيٌَْ :وقولو

للقرآن  من المعاني ونحوىا والعقل واالستبصاربينما ورد األمر بالتفكر و التذكر  ،غير القرآنشيء 

 ىَؼَيَّنٌُْ اىْأَّبدِ ىَنٌُُ اىيَّوُ ُّجَُِِّْ مَزَىِلَ   :قولو تعالى، فدعى إلى التفكر في آياتو المتلوة في مثل وغيره

 ًَخَؼَوَ اىْإَسْضَ ٍَذَّ اىَّزُِ ًَىٌَُ : هقولودعى للتفكر في آياتو المنظورة في مثل  ،[2١9:البقرة]رَزَفَنَّشًَُُ

 ىِقًٌٍَْ ىَأَّبدٍ رَىِلَ فِِ بَُِّ اىنَّيَبسَ اىيَّْْوَ ُّغْشِِ اثْنَِِْْ صًَْخَِِْْ فِْيَب خَؼَوَ اىثَََّشَادِ مُوِّ ًٍَِِْ ًَؤَّْيَبسًا سًََاسَِِ فِْيَب

 ًَفَشَضْنَبىَب ؤَّْضَىْنَبىَب سٌُسَحٌ :قولو تعالىدعى إلى التذكر بآياتو المتلوة في مثل و، [3:الرعد]َّزَفَنَّشًَُُ

                                     
  .(5/477)، وتفسري ابن كثري  (١2/١39)اجلامع ألحكام القرآن انظر  (١١
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دعى إلى التذكر بآياتو المنظورة في الكون في مثل و ،[١:النور]رَزَمَّشًَُُ ىَؼَيَّنٌُْ ثَِّْنَبدٍ آَّبدٍ فِْيَب ًَؤَّْضَىْنَب

 فَإَّْضَىْنَب ٍَِّْذٍ ىِجَيَذٍ سُقْنَبهُ ثِقَبىًب سَحَبثًب ؤَقَيَّذْ بِرَا حَزََّ سَحََْزِوِ َّذَُْ ثََِْْ ثُشْشًا اىشَِّّبذَ ُّشْسِوُ اىَّزُِ ًَىٌَُ  :قولو تعالى

السماع مثل ذلك و ،[57:األعراف]   رَزَمَّشًَُُ ىَؼَيَّنٌُْ اىٌََْْرََ ُّخْشِجُ مَزَىِلَ اىثَََّشَادِ مُوِّ ٍِِْ ثِوِ فَإَخْشَخْنَب اىََْبءَ ثِوِ

 فَإَػْشَضَ ًََّزِّشًا ثَشِريًا (3) َّؼْيٌَََُُ ىِقًٌٍَْ ػَشَثًِّْب قُشْآًّب آَّبرُوُ فُصِّيَذْ مِزَبةٌ  :قولو تعالىآلياتو المتلوة في مثل 

 اىسَََّبءِ ٍَِِ ؤَّْضَهَ ًَاىيَّوُ :والسماع آلياتو المنظورة في قولو تعالى ،[4ـ3:  فصلت] َّسََْؼٌَُُ ىَب فَيٌُْ ؤَمْثَشُىٌُْ

آلياتو المتلوة  ومثل ذلك العقل، [65:النحل]  َّسََْؼٌَُُ ىِقًٌٍَْ ىَأَّخً رَىِلَ فِِ بَُِّ ٌٍَْرِيَب ثَؼْذَ اىْإَسْضَ ثِوِ فَإَحَْْب ٍَبءً

العقل آلياتو المنظورة في و، [١0:األنبياء]رَؼْقِيٌَُُ ؤَفَيَب رِمْشُمٌُْ فِْوِ مِزَبثًب بِىَْْنٌُْ ؤَّْضَىْنَب ىَقَذْ :قولو تعالى مثل في

ذه ه ونظائر [80:املؤمنون]رَؼْقِيٌُُ ؤَفَيَب ًَاىنَّيَبسِ اىيَّْْوِ اخْزِيَبفُ ًَىَوُ ًََُِّْذُ ُّحِِْْ اىَّزُِ ًَىٌَُ :تعالىقولو مثل 

 . كتاب اهلل تعالىفي  آليات كثيرا

 .القرآن التي نزل بها العربالتدبُّر وىي لغة  ةأدا: الثالث الركن

وقد أخبر اهلل تعالى عن إنزال القرآن  ،العرب في كالمها َسَننِ وسياقاتو على القرآن  جرت ألفاظفقد 

ا نوم، و[2:يوسف] رَؼْقِيٌَُُ ىَؼَيَّنٌُْ ػَشَثًِّْب قُشْآًّب ؤَّْضَىْنَبهُ بَِّّب :تعالى هلوقمنها بلسان العرب في آيات كثيرة 

 ػَشَثٌِِّ ىِسَبٌُ ًَىَزَا ؤَػْدٌََِِّ بِىَْْوِ ُّيْحِذًَُُ اىَّزُِ ىِسَبُُ ثَشَشٌ ُّؼَيَُِّوُ بَََِّّب َّقٌُىٌَُُ ؤََّّيٌُْ َّؼْيٌَُ ًَىَقَذْ :تعالى هلوق

 قَيْجِلَ ػَيََ (193) اىْإٍَِنيُ اىشًُّذُ ثِوِ َّضَهَ (192) اىْؼَبىََِنيَ سَةِّ ىَزَنْضِّوُ ًَبَِّّوُ :تعالى هلوقمنها و، [١03:النحل]ٍُجِني

اهلل تعالى في ىذه اآليات  ، فأخبر[١95-١92:الشعراء] ٍُجِنيٍ ػَشَثٍِِّ ثِيِسَبٍُ (194) اىَُْنْزِسَِِّ ٍَِِ ىِزَنٌَُُ

 عقلوعظم دواعي وأسباب من أفكون القرآن عربياً  ،أنو أنزل القرآن بلسان عربي مبينونظائرىا 
التقوى لتاليو ، والبشارة والنذارة، وتحقيق العظة والعبرة ثاحدإوأسباب من دواعي ، ووفقهو هموفو

، إذ عربة لسانو محققة لذلك كلو كما جاء في اآليات اآلنفة الذكر، فمن رام تدبره فال بد لو وُمتدبره
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إذ ال يتصور من األعاجم الذين ال يفهمون معانَي األلفاظ العربية وال دالالتها أن من ىذا اللسان، 
فمعرفة العربية ودالالت ألفاظها وسياقات جملها ركن رئيس  ،لك محاليكونوا متدبرين للقرآن إذ ذ

وإال ألصبح التدبر نوعاً من الخرس والهذيان  وىي البد لها من التعلم ، من أركان تدبر القرآن،
، وال يشترط العلم بكافة تفاصيل علوم العربية، وإنما المقصود أن يكون رآنالذي ينزه عنو الق

، وكلما اتسع مفيما يشترك فيو جمهورهوجملو  اللسان العربيمدلول ألفاظ  فهمقادراً على المتدبر 
، وذلك لجريان القرآن على علم المتدبر بالعربية وفنونها كان حظو من فهم القرآن وتدبره أوسع

 . لسان العرب وسننها في الكالم

 يعقلون ال الذين األمم أصناف لبعض يقال أن محالٌ و: (ىـ3١0:ت)قال اإلمام ابن جرير الطبري 
: وِحكم ومواعظ أمثالٍ  ذاتَ  العرب بعض أشعار من شعرٍ  قصيدة أنِشد لو يفهمونو، وال العرب كالمَ 

 العرب كالمِ  بفهم لها األمر بمعنى إال "-المواعظ من فيها بما وادّكر األمثال، من فيها بما اعتبر"
 الكالم من فيها ما بمعاني جاىلة وىي فأما ،الحكم من فيها ما عليو نبهها بما االعتبار ثم ومعرفِتو،
 وأمرُ  بذلك أمُرىا سواء بل. والِعَبر األمثال من حوتو ما معاني عليو دلَّيت بما أمُرىا فمحالٌ  والمنطق،

. فيها الذي والبيان المنطق بمعاني العلم بعدَ  إال بو، البهائم بعض

" بها اعتبرْ : "يقال أن يجوز ال والمواعظ، واألمثال والِحكم العبر من اهلل كتاب آي في ما فكذلك
 منوُ  بذلك كان لمن -األمر بمعنى وإال عارفًا؛ العرب وبكالم عالًما، بيانو بمعاني كان لمن إال

 (ٕٔ) اىـ.ِعَبرِه وُصنوف بِحكَمو ويتعظ بعُد، يتدبَّيره ثم العرب، كالم معاني يعلم أنْ  -جاىال

بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدّل  ال: (ىـ728:ت)تيميةقال شيخ اإلسالم ابن و
ا يعين على مفمعرفة العربّية التي خوطبنا بها م ،على مراد اهلل ورسولو من األلفاظ، وكيف يفهم كالمو

ل هعامة ضالل أفإن  ،أن نفقو مراد اهلل ورسولو بكالمو، وكذلك معرفة داللة األلفاظ على المعاني

                                     
 شاكر: ط (83-١/82)جامع البيان (١2



 حسين بن علي الحربي. د                                                قواعد التدبُّر وضوابطو وتطبيقاتو       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
١2 

ىم صاروا يحملون كالم اهلل ورسولو على ما يّدعون أنو دال عليو، وال نفإ ،البدع كان بهذا السبب
 (ٖٔ)اىـ.يكون األمر كذلك

بقي في ىذه المسألة بحث وىو ىل يمكن أن يتحقق التدبر األمثل للقرآن من خالل ترجمة  وأخيراً 
 المعنى للناطقين بغير العربية ؟

ىذه المسألة متعلق بمسألة أخرى وىي ىل فعل التدبر متجو إلى النص القرآني لفظاً والجواب عن 
 وسياقاً، أو متجو إلى معاني ألفاظ القرآن، ودالالت سياقاتو ؟

والذي يتعين قولو في ىذه المسألة أن فعل التدبر الذي أمر اهلل بو في كتابو متجو إلى النص القرآني 
لمعاني التي استخرجها المفسرون من دالالت ألفاظ وسياقات النص لفظاً وسياقاً ال إلى تدبر ا

القرآني، وإن كان معرفة المعنى معين على تدبر القرآن، والذي يظهر ـ واهلل أعلم ـ أن ترجمة معاني 
 ينامعجميع القرآن إلى لغات الناطقين بغير العربية قد تحقق شيئاً من التذكر بالقرآن، إذ تأدية 

  .      ، واهلل أعلم أخرى أي لغةفي حقق يتفي الترجمة ال اللفظ العربي 

  .قواعد التدبر وضوابطو: الثانيالمبحث 

ره أعظم وتدبُّ  ي أخذ القرآن وتعلمو وتالوتوف  عليو صحابتو  الذي ربى النبي النبويإن المنهج 
من خالل دراسة ، ويمكن المناىج التي استكملت األسس التي يقوم عليها تحقيق تدبُّر القرآن

 :المنهج النبوي استخالص األسس والضوابط التي يقوم عليها تدبُّر القرآن الكريم، ومن أبرزىا 

 .األسس المتعلقة بالجوانب الشخصية للمتدبِّر : أوالً 

، فتدبُّر القرآن عبودية هلل تعالى مفتقرة إلى اإلخالص وحسن التوجو هلل تعالى حسن القصد (ٔ

 ًٍََب :كما أمر اهلل تعالى عباده باإلتيان بو في جميع أعمالهم فقالكغيرىا من العبادات 

                                     
  .(7/١١6)جمموع الفتاوى  (١3
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المتفق عليو قال  وفي حديث عمر  ،[5:  البينة] حُنَفَبءَ اىذَِِّّ ىَوُ ٍُخْيِصِنيَ اىيَّوَ ىَِْؼْجُذًُا بِىَّب ؤٍُِشًُا

ىتداء للحق فلحسن القصد أثره الظاىر في اال (ٗٔ)"إنما األعمال بالنيات:"  النبي 
والصواب من األقوال واألعمال، وىذا ىو زكاء النفس، وسالمة القلب، وحسن القصد 
عمل قلبي يتعلق بو الفهم الصحيح للنص، فمن وقع في ِشراك الِفرق وفهمها السقيم 

 .   للنصوص، جعل اعتقاده حاكماً على القرآن، وفهمو وتدبره حسب ما اعتقد 

 .القرآن  حسن اتباع  (ٕ

 ؤَّْضَىْنَبهُ مِزَبةٌ  :القرآن إال لإلتباع  والعمل بو، وجعل التدبر طريق تحقيقو فقال تعالىاهلل ما أنزل 

، وأثنى على المتبعين آلياتو المستجيبين [29:ص] اىْإَىْجَبةِ ؤًُىٌُ ًَىَِْزَزَمَّشَ آَّبرِوِ ىَِْذَّثَّشًُا ٍُجَبسَكٌ بِىَْْلَ

، [73:الفرقان]ًَػََُْْبًّب  صًَُّب ػَيَْْيَب َّخِشًُّا ىٌَْ سَثِّيٌِْ ثِأَّبدِ رُمِّشًُا بِرَا ًَاىَّزَِِّ :لتوجيهاتو العاملين بو بقولو

يبصرونها،  ال وعميا يسمعون، ال صما يكونوا اهلل لم بحجج مذكِّر ذكَّيرىم والذين إذا: " أي
 ينبههم ما عنو ويفهمون بو، يذِّكرىم ما اهلل عن يفهمون العقول، القلوب،فهماء ِيِ قَاظُ  ولكنهم
: وقال أىل التفسير في تفسير قولو تعالى (١5)"وعتو وقلوبا سمعتو، آذانا مواعظو فيوعون عليو،

َِِّثِوِ ُّاٍِْنٌَُُ ؤًُىَئِلَ رِيَبًَرِوِ حَقَّ َّزْيٌَُّوُ اىْنِزَبةَ آرَْْنَبىٌُُ اىَّز[١2١: البقرة] :ابن قال (ٙٔ).يتبعونو حق اتباعو 

 ويقرأه حرامو، ويحرم حاللو يحل أن: تالوتو حق إن بيده، نفسي والذي": (ىـ 32:ت)مسعود
  (ٚٔ)."تأويلو غير على شيئا منو يتأول وال مواضعو، عن الكلم يحرف وال اهلل، أنزلو كما

في أخذىم للقرآن فقد قرنوا العمل بالعلم فعن أبي  وقد كان ذلك منهجاً ألصحاب النبي 
النبي  من يستقرِئون كانوا أنهم: يُقرِئوننا كانوا الذين حدثنا": قال (ىـ74:ت)الرحمن السلمي عبد

                                     
 .(١)البخاري، حديث  ( ١4
  .(١9/5١)جامع البيان  (١5
 .شاكر : ط (2/566)، وجامع البيان ١30انظر فضائل القرآن أليب عبيد ص  (١6
 . (١/2١8)، وانظر تفسري ابن أيب حامت (١886)، أثر رقم  (2/567)جامع البيانرواه ابن جرير يف  (١7
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، القرآن فتعلَّيمنا العمل، من فيها بما يعملوا حتى يخلِّفوىا لم آيات َعْشر تعلَّيموا إذا فكانوا 
فالعمل بالقرآن ىو المقصود من إنزالو؛ لذا كان الجزاء العظيم للعاملين بو،  (ٛٔ) "جميًعا والعمل

 القيامة يوم بالقرآن يؤتى: "يقول   النبيَّي  سمعت: قال كما في حديث النواس بن سمعان 
 الّلو   رسول لهما وضرب ."عمران وآل البقرة سورة تقدمو بو، يعملون كانوا الذين وأىلو
 كأنهما أو َشرٌق، بينهما سوداوان ظلتان غمامتان، أو كأنهما:" قال .بعد تهنَّي نسي أمثال ما ثالثة
وإن ترك العمل بالقرآن وعدم اتباعو من  (ٜٔ)".صاحبهما عن تحاجان صواف طير من حزقان

 ارَّخَزًُا قٌٍَِِْ بَُِّ سَةِّ َّب اىشَّسٌُهُ ًَقَبهَ :أعظم أنواع ىجره، ومما يدخل في مدلول قول اهلل تعالى

 .  (ٕٓ).[30:الفرقان] ٍَيْدٌُسًا اىْقُشْآَُ ىَزَا

مناط التدبر األمثل للقرآن، وىو ىبة من اهلل تعالى لمن أراد من عباده، وقد  حسن الفهم (ٖ
شيئ سوى  ىل عندكم من النبي  سألت علياً : أخرج البخاري عن أبي جحفة قال

إال فهماً يعطيو اهلل تعالى رجالً في ال،والذي فلق الحبة وبرأ النسمة :القرآن فقال
البن عباس بالفقو في الدين، وأن يعلمو التأويل، وىذا كلو  وقد دعى النبي (ٕٔ)"القرآن

 ًَىٌَُ اىسََّْغَ ؤَىْقََ ؤًَْ  قَيْتٌ ىَوُ مَبَُ ىََِِْ ىَزِمْشٍَ رَىِلَ فِِ بَُِّ راجع إلى تطلب حسن الفهم

التدبر أىل العقول الصحيحة وتتحصل لهم ثماره من حسن وإنما يرزق  . [37:ق]{شَيِْذٌ

 ؤًُىٌُ ًَىَِْزَزَمَّشَ آَّبرِوِ ىَِْذَّثَّشًُا ٍُجَبسَكٌ بِىَْْلَ ؤَّْضَىْنَبهُ مِزَبةٌ  :الفهم لكتاب اهلل تعالى كما قال تعالى

                                     
 .شاكر : ط (82)أثر (80/  ١)أخرجو عنو ابن جرير يف جامع البيان  (١8
   .(252)رواه مسلم ، كتاب صالة املسافرين ، حديث  (١9
 .١56الفوائد ص  (20
 (6/١93)الصحيح مع الفتح . البخاري، كتاب اجلهاد والسري ، باب فك األسري ( 2١
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 أولو: "أي : في تفسير ىذه اآلية (ىـ١376:ت)قال العالمة السعدي، [29:ص]اىْإَىْجَبةِ

  (ٕٕ)".ومطلوب علم كل لها بتدبرىم يتذكرون الصحيحة، العقول

 . الصوارف والحجب المانعة لتدبُّر القرآن  السالمة من  (ٗ

 َّب اىشَّسٌُهُ ًَقَبهَ  :اهلل تعالى وقد قال، هأنواع ىجرظهر تدبر القرآن وتفهمو من أ اإلعراض عنإن 

ىجر القرآن : (ىـ75١:ت)قال ابن القيم [30:الفرقان]  ٍَيْدٌُسًا اىْقُشْآَُ ىَزَا ارَّخَزًُا قٌٍَِِْ بَُِّ سَةِّ

 (ٖٕ)اىـ  .تدبره وتفهمو ، ومعرفة ما أراد المتكلم بو منو ىجر: الرابع ... أنواع

 على ربووكلما كان العبد شرود القلب، متعلقاً بالشواغل، بعيداً عن آداب التالي، ضعيف التوكل 
 التيالصوارف أمهات أنواع كان عن فهم و تدبر القرآن أبعد، وىذه  متلبساً بالمعاصي أو البدع 

انغالق القلب عن فهم القرآن وتدبره، وبعض ىذه الصوارف يعود إلى أخذ القرآن بها يحصل 
بو من  ، وبعضها يعود إلى القلب وما أشرب من رأي أو نحلة، أو ما تعلقىاوطريقة تالوتو ووقت

شهوات النفس ونزغات الشيطان، أو ما يرد عليو من شواغل الدنيا وسخب الحياة، أو ما 
بعت عليو قلوب بعض خلقو من الكفر والنفاق فكان جزاء اهلل تعالى لهم أن طبع على قلوبهم طُ 

 أبرزوختم عليها، أو طمس عليها، أو حرمها فهم لذيذ خطابو وفقهو ـ نسأل اهلل العافية ـ فمن 
 :ىذه الصوارف والحجب

فهذا من  ،اعتقاد رأي أو نحلة أو بدعة، وجعلها  أصالً يفهم القرآن وفقها، ويفسر عليها  ( أ
، فقد أخبر اهلل تعالى في كتابو أعظم الحجب عن فهم وتدبر القرآن فهماً وتدبراً صحيحاً 

 :ولو تعالىعن أقوام أعرضوا عن الهدى بسبب إتباعهم لما كان عليو آباؤىم من الضالل كق

ىَب آثَبئُىٌُْ مَبَُ ؤًََىٌَْ آثَبءََّب ػَيَْْوِ ًَخَذَّْب ٍَب حَسْجُنَب قَبىٌُا اىشَّسٌُهِ ًَبِىََ اىيَّوُ ؤَّْضَهَ ٍَب بِىََ رَؼَبىٌَْا ىَيٌُْ قِْوَ ًَبِرَا 

                                     
  .(6/4١8)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  (22
 .١56الفوائد ص  (23
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 ٍَب َّزَّجِغُ ثَوْ قَبىٌُا اىيَّوُ ؤَّْضَهَ ٍَب ارَّجِؼٌُا ىَيٌُُ قِْوَ ًَبِرَا :وقولو تعالى ، [١04:املائدة]   َّيْزَذًَُُ ًَىَب شَْْئًب َّؼْيٌَََُُ

 . ونحوىا من اآليات  ،[2١:لقمان]  اىسَّؼِريِ ػَزَاةِ بِىََ َّذْػٌُىٌُْ اىشَّْْطَبُُ مَبَُ ؤًََىٌَْ آثَبءََّب ػَيَْْوِ ًَخَذَّْب

 أجل ومن: في معرض حديثو عن قصور فهم المعتزلة لكالم اهلل قال (ىـ75١:ت) قال ابن القيم
 فهم في المعتزلة قصور الموفق يعلم (ال) في وطولو (لن) في النفي معنى قصور من تقدم ما

 رَشَاِِّ ىَِْ  :بقولو الدوام، واحتجوا على النفي على تدل (لن) جعلوا حيث اهلل كالم

[١43:األعراف] ينبغي كما اهلل كالم فهم وبين بينهم حالت الخبيثة بدعتهم أن بهذا وعلمت، 
 (ٕٗ)اىـ.القرآن فهم عن محجوبا تجده بدعة صاحب كل وىكذا

 على القرآن فيتأول نحلة أو مذىب أو نزعة إلى ميل لو يكون أن: (ىـ١393:ت) وقال ابن عاشور
 فيجر المتعارف، المعنى عليو يساعد ال ما تحملو على ويرغمو المراد عن ويصرفو رأيو وفق

 أن عن التعصب من عقلو قيد ما فهمو حق القرآن فهم عن ويمنعو رأيو لتقرير القرآن شهادة
 (ٕ٘)اىـ.مذىبو غير ببالو يخطر أن يمكنو فال يجاوزه

تعلق القلب بما ورد عليو من شهوات النفس وملذاتها المحرمة وىواىا، ونزغات الشيطان،  ( ب
 ،الحياة، فهي من أعظم الحجب عن فهم القرآن وتدبره واالنتفاع بووشواغل الدنيا وسخب 

 تُعرض الفتن"  يقول  رسول اللَّيو سمعت: قال (ىـ36:ت) وفي الصحيح من حديث حذيفة
 أنكرىا قلب وأيُّ  سوداء، نكتة فيو نكت أشربها قلب فأيُّ  عوًدا عوًدا كالحصير القلوب على
 دامت ما فتنة تضره فال الصفا مثل أبيض على :قلبين على تصير حتى بيضاء نكتة فيو نكت

 ما إال منكًرا ينكر وال معروفًا يعرف ال مجخًيا كالكوز مرباًدا أسود :واآلخر واألرض، السموات

                                     
 . (96/  ١)الفوائد  بدائع (24
 . (3١/  ١) التنوير و التحرير (25
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وىذه النكت التي تنكت في قلب العبد نتيجة مقارفة المعاصي التي ىي  (ٕٙ)."ىواه من أشرب
 .فاع بو حجب تحجبو عن تدبر القرآن وفهمو واالنت

 صبغ في تأثير لها خواص للغناء أن فاعلم: الغناءثنايا كالمو عن ي ف (ىـ75١:ت) قال ابن القيم
 فهم عن ويصده القلب يلهي أنو: خواصو فمن بالماء، الزرع كنبات فيو ونباتو بالنفاق، القلب
 من بينهما لما أبداً، القلب في يجتمعان ال والغناء القرآن فإن ،فيو بما ، والعملوتدبره القرآن

 النفوس، وأسباب شهوات بالعفة، ومجانبة الهوى، ويأمر اتباع عن ينهى القرآن التضاد، فإن
 (ٕٚ)اىـ.اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كلو، ويحسنو  عن الغي، وينهى

أنّو ال واعلم . والتفكر التدبر القرآن معاني على الوقوف أصل: (ىـ794:ت) وقال الزركشيّ 
يحصل للناظر فهُم معاني الوحي حقيقًة، وال َتظهر لو أسراُر العلم من غيِب المعرفة، وفي قلبو 
بدعة، أو إصرار على ذنب، أو في قلبو ِكْبر أو ىوًى، أو حبُّ الدنيا، أو يكون غير متحّقق 

ر، أو يكون اإليمان، أو ضعيف التحقيق، أو معتمداً على قول مفسِّر ليس عنده إال علٌم بظاه
  (ٕٛ)اىـ.راجعاً إلى معقولو، وىذه كلَُّ ىا ُحُجٌب وموانُع، وبعُضها آَكُد من بعضٍ 

الحيلولة بين القلوب واالنتفاع بالقرآن بسبب ما قام بها من كفر ونفاق، فيحجب اهلل عنها  ( ت
سبحانو أنو إنما يكون  أخبر"وقد  فهم القرآن وتدبره واالىتداء بو بما كسبت أيديهم،

 ىُذًٍ فِْوِ سَّْتَ ىَب اىْنِزَبةُ رَىِلَ :آن ىدى للمتقين السليمة قلوبهم الزاكية نفوسهم، فقالالقر

  ىِينَّبطِ ثََْبٌُ ىَزَا  :تخصيصاً لهم، كما بين ىذا االختصاص حيث قال [2:البقرة] ىِيَُْزَّقِنيَ

 ىِيَُْزَّقِنيَ ًٌٍََْػِظَخٌ ًَىُذًٍ :فعم الجميع البيان الذي تقوم بو الحجة، ثم قال [١38:آل عمران]

                                     
  .  (23١)أخرجو مسلم ، كتاب اإلميان ،باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً ، حديث  (26
 . (252-25١/  ١) اللهفان إغاثة (27
 . (١8١-١80 / 2)  -القرآن علوم يف الربىان (28
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[١38:آل عمران] فخصهم بذلك دون غيرىم، وكما قال: ًَْشِفَبءٌ ىُذًٍ آٍَنٌُا ىِيَّزَِِّ ىٌَُ قُو 

  (ٜٕ)."[44:فصلت] ػًَََ ػَيَْْيٌِْ ًَىٌَُ ًَقْشٌ آرَاِّيٌِْ فِِ ُّاٍِْنٌَُُ ىَب ًَاىَّزَِِّ

ىم من الحجب والصوارف عن تدبر القرآن واالىتداء بو، قلوبما قام بوقد أخبر اهلل في كتابو ع

 ػَيََ ًَخَؼَيْنَب  :تعالى قولو كما في فال تفقو القرآن أكنةه جعل على قلوبهم أنفأخبر تعالى ب

ختم  تعالى أنوأخبر وونحوىا من آي القرآن، ، [25: األنعام]  ًَقْشًا آرَاِّيٌِْ ًَفِِ َّفْقَيٌُهُ ؤَُْ ؤَمِنَّخً قُيٌُثِيٌِْ

بع أنو طَ تعالى  أخبر، و[7: البقرة] سََْؼِيٌِْ ًَػَيََ قُيٌُثِيٌِْ ػَيََ اىيَّوُ خَزٌََ :وقولوى قلوبهم كما في عل

، [١08:النحل]  ًَؤَثْصَبسِىٌِْ ًَسََْؼِيٌِْ قُيٌُثِيٌِْ ػَيََ اىيَّوُ طَجَغَ اىَّزَِِّ ؤًُىَئِلَ : قولوم كما في هى قلوبعل

 قلوبهم أن أخبر، و[١79:األعراف] ثِيَب َّفْقَيٌَُُ ىَب قُيٌُةٌ ىَيٌُْ : قولوكما في ال تفقو  قلوبهم أن أخبرو

 ىَب فَةَِّّيَب ثِيَب َّسََْؼٌَُُ آرَاٌُ ؤًَْ ثِيَب َّؼْقِيٌَُُ قُيٌُةٌ ىَيٌُْ فَزَنٌَُُ اىْإَسْضِ فِِ َّسِريًُا ؤَفَيٌَْ : قولوكما في ال تعقل 

: قولوكما في مقفلة  قلوبهم أنأخبر ، و[46:احلج]اىصُّذًُسِ فِِ اىَّزِِ اىْقُيٌُةُ رَؼَََْ ًَىَنِِْ اىْإَثْصَبسُ رَؼَََْ

 ؤَقْفَبىُيَب قُيٌُةٍ ػَيََ ؤًَْ اىْقُشْآَُ َّزَذَثَّشًَُُ ؤَفَيَب[24:حممد] ، وأخبر اهلل أنو أصمهم وأعمى أبصارىم في

وأخبر تعالى أن قلوبهم  ،[23:حممد]  ؤَثْصَبسَىٌُْ ًَؤَػَََْ فَإَصَََّيٌُْ اىيَّوُ ىَؼَنَيٌُُ اىَّزَِِّ ؤًُىَئِلَ  :قولومثل 

 ثِغَْْشِ اىْإَسْضِ فِِ َّزَنَجَّشًَُُ اىَّزَِِّ آَّبرَِِ ػَِْ سَإَصْشِفُ : قولو تعالىمتكبرة عن قبول الحق كما في 

 ،(ٖٓ)"آياتي عن وأصرفهم القرآن فهم عنهم أنزع": عيينة بن قال سفيان [١46:األعراف]اىْحَقِّ

 قَبسَِْخً قُيٌُثَيٌُْ ًَخَؼَيْنَب ىَؼَنَّبىٌُْ ٍِْثَبقَيٌُْ َّقْضِيٌِْ فَجََِب : قولو تعالىكما في  قاسيةأخبر تعالى أن قلوبهم و

                                     
 . 65قاعدة يف فضائل القرآن البن تيمية ص (29
 . شاكر : ط (١5١22)، أثر رقم  (١3/١١2)أخرجو ابن جرير يف جامع البيان  (30
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[١3: املائدة]كما في قولو مريضةأخبر تعالى أن قلوبهم ، و : ٍَِِشَضًب اىيَّوُ فَضَادَىٌُُ ٍَشَضٌ قُيٌُثِيٌِْ ف 

[١0:لبقرةا] قولوكما في  الىية قلوبهم أن، وأخبر تعالى : ًقُيٌُثُيٌُْ ىَبىَِْخ [3:األنبياء]،  ونحوىا من

  .القرآنية المخبرة بحال قلوب المعرضين عن القرآن وما قام بها من حجب السياقات

المعرضين عن تدبر القرآن يبادرون بإعراضهم عنو فحال ،  سوء الظن باهلل تعالى وبرسولو ( ث
قبل سماعو وتفهمو، ويعتقدون أنو مختلق من قصص األوائل، كما أخبر اهلل تعالى عن 

بنحو أخبر عنهم ، و[24: النحل]اىْإًََّىِنيَ ؤَسَبطِريُ قَبىٌُا سَثُّنٌُْ ؤَّْضَهَ ٍَبرَا ىَيٌُْ قِْوَ ًَبِرَا  :حالهم بقولو

 اىْإًََّىِنيَ ؤَسَبطِريُ بِىَّب ىَزَا بُِْ ىَزَا ٍِثْوَ ىَقُيْنَب َّشَبءُ ىٌَْ سََِؼْنَب قَذْ قَبىٌُا آَّبرُنَب ػَيَْْيٌِْ رُزْيََ ًَبِرَا :قولو

[3١:األنفال]بنحو قولوأخبر عنهم ، و:  اىْإًََّىِنيَ ؤَسَبطِريُ قَبهَ آَّبرُنَب ػَيَْْوِ رُزْيََ بِرَا 

[١3:املطففني] ،" الرسول من اهلل كالم سمع إذا: أي  السوء،  ظن بو بو، ويظن يكذب
  (ٖٔ)."األوائل كتب من مجموع مفتعل أنو فيعتقد

 الذي يعيشو الناس في أي زمن واقعالوأن  ،من قبل االظن بأن القرآن نزل في قوم قد خلو ( ج
عن الحجب التي تحجب العبد أعظم وىذا من  القرآن، غير داخل في مضمون خطاب

 . في حياتو فهمو واالنتفاع بوتتدبر القرآن و

 تحت القرآن، وتضمنو الواقع بدخول يشعرون ال الناس أكثر: (ىـ75١:ت) ابن القيم العالمة قال
 بين يحول الذي ىو وارثاً، وىذا يعِقبوا ولم قبل من خلوا قد قوم وفي نوع في لو، ويظنونو

 شر مثلهم، أو ىو من ورثهم خلوا، فقد قد أولئك كان إن اهلل ولعمر، القرآن فهم وبين القلب
  (ٕٖ)اىـ.ألولئك كتناولو لهم القرآن دونهم، وتناول منهم، أو

                                     
 . (372/  8) كثري تفسري القرآن العظيم البن  (3١
 . (343/ ١)مدارج السالكني  (32
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أخذ القرآن جملة، فأخذه جملة من موانع تدبره وتفهمو، وىذا الصارف قد دعى إليو أىل   ( ح
، وقد أنكر اهلل تعالى عليهم ىذه الدعوة، وبين الكفر عند تنزل القرآن منجماً على النبي 

أن إنزالو منجماً يحقق تفهمهم وتدبرىم للقرآن وانتفاعهم بو، ويحصل بو تثبيت قلب النبي 

 فقال تعالى: ًََسَرَّيْنَبهُ دَكَفُاَا ثِوِ ىِنُثَجِّذَ مَزَىِلَ ًَاحِذَحً خَُْيَخً اىْقُشْآُُ ػَيَْْوِ ُّضِّهَ ىٌَْىَب مَفَشًُا اىَّزَِِّ ًَقَبه 

 . [32:الفرقان] رَشْرِْيًب

من الصوارف عن تدبره وتفهمو، فالَعِجل في قراءة القرآن فالعجلة  العجلة في قراءة القرآن، ( خ
عن العجلة في أخذ القرآن وقراءتو  ال حظ لو من فهمو وفقهو، وقد نهى اهلل تعالى نبيو 

، وقال [١١4:طو] ػِيًَْب صِدِِّْ سَةِّ ًَقُوْ ًَحُْْوُ بِىَْْلَ ُّقْضََ ؤَُْ قَجْوِ ٍِِْ ثِبىْقُشْآُِ رَؼْدَوْ ًَىَب : فقال تعالى

 فَبرَّجِغْ قَشَؤَّْبهُ فَةِرَا (17) ًَقُشْآَّوُ خََْؼَوُ ػَيَْْنَب بَُِّ (16) ثِوِ ىِزَؼْدَوَ ىِسَبَّلَ ثِوِ رُحَشِّكْ ىَب :تعالى

  .[١8-١6:القيامة]قُشْآَّوُ

 .األسس المتعلقة بالجوانب العملية في تعلم القرآن وتالوتو وتدبُّره : ثانياً 

 .  أخذ القرآن منجماً، و على مكث كما أنزلو اهلل تعالى على نبيو  (ٔ

 ًَقُشْآًّب: فقد أنزل اهلل تعالى القرآن منجماً لحكمة بالغة متعلقة بأخذه وإتباعو قطعاً كما قال تعالى

 ُّضِّهَ ىٌَْىَب مَفَشًُا اىَّزَِِّ ًَقَبهَ :، وكما قال تعالى[١06:اإلسراء]  رَنْضِّيًب ًََّضَّىْنَبهُ ٍُنْثٍ ػَيََ اىنَّبطِ ىََعَ ىِزَقْشَؤَهُ فَشَقْنَبهُ

 في (ىـ١١0:ت)الحسن ، قال[32:الفرقان]رَشْرِْيًب ًَسَرَّيْنَبهُ فُاَادَكَ ثِوِ ىِنُثَجِّذَ مَزَىِلَ ًَاحِذَحً خَُْيَخً اىْقُشْآُُ ػَيَْْوِ
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 جواباً  اهلل أنزلو شيء عن سألوا إذا ،لهم جواباً  وآيات وآيتين آية ينزل كان :رَشْرِْيًب ًَسَرَّيْنَبهُ  :قولو

 (ٖٖ)اىـ."سنة عشرين من نحو وآخره أولو بين وكان بو، يتكلمون فيما   النبيّ  عن ورّداً  لهم،

 النبي  ومات ألربعين، عليو أنزل ،آخره إلى القرآن أنزل ما بين كان: (ىـ١50:ت)ُجَريج ابن وقال
 (ٖٗ)اىـ.وستين لثالث أو لثنتين

وكذا أخذه الصحابة فكانوا يأخذونو صحابتو م النبي وعلى ىذا المنهج في تلقي القرآن علَّي  
 ابن منجماً على عشر آيات ال يجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فعن

 معانيُهنَّي، يعرف حتى يجاوزُىنّ  لم آياتٍ  َعْشر تعلَّيم إذا ِمنَّيا الرجل كانَ ": قال (ىـ 32:ت)مسعود
  (ٖ٘)."بهنَّي  والعملَ 

النبي  من يستقرِئون كانوا أنهم: يُقرِئوننا كانوا الذين حدثنا": (ىـ74:ت)الرحمن السلمي عبدقال أبو و
، القرآن فتعلَّيمنا العمل، من فيها بما يعملوا حتى يخلِّفوىا لم آيات َعْشر تعلَّيموا إذا فكانوا 

 .ه وتفهمو واتباعو فكان ىذا المنهج في تلقي القرآن معيناً على تدبر .(ٖٙ) "جميًعا والعمل

 . هة القرآن وترتيلفي قراء الترسل (ٕ

قال شيخ  ،فقد أمر اهلل تعالى بالترتيل والترسل في القراءة من أجل تحقيق التدبر األمثل للقرآن

، (ٖٚ)اىـ.[4:املزمل] رَشْرِْيًب اىْقُشْآَُ ًَسَرِّوِ :فمن أجل التدبر أمر اهلل بالترتيل في قولو: اإلسالم ابن تيمية

وتعليم أمتو كيف يقرؤون  لنبي اتعليم واآلية تضمنت  التدبر ال يكون إال مع القراءة المترسلة،ف

 اىْقُشْآُُ ػَيَْْوِ ُّضِّهَ ىٌَْىَب مَفَشًُا اىَّزَِِّ ًَقَبهَ :قالتعالى فأنزلو اهلل ، وكذلك القرآن قراءة تدبر وتفهم وانتفاع

                                     
  .(١9/١١)أخرجو عنو ابن جرير يف جامع البيان  (33
  .(١9/١١)أخرجو عنو ابن جرير يف جامع البيان   (34
 .شاكر : ط (8١)أثر (80/  ١)أخرجو عنو ابن جرير يف جامع البيان  (35
 .شاكر : ط (82)أثر (80/  ١)أخرجو عنو ابن جرير يف جامع البيان  (36
 . 68تيمية ص قاعدة يف فضائل القرآن البن  (37
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في  (ىـ774:ت)كثير ال الحافظ ابنق [32:الفرقان]  رَشْرِْيًب ًَسَرَّيْنَبهُ فُاَادَكَ ثِوِ ىِنُثَجِّذَ مَزَىِلَ ًَاحِذَحً خَُْيَخً

 يقرأ كان وتدبره، وكذلك القرآن فهم على عونا يكون فإنو تمهل، على اقرأه :أي: تفسير ىذه اآلية 
 تكون حتى فيرتلها السورة يقرأ كان: (ىـ58:ت)رضي اهلل عنها عائشة قالت عليو،  وسالمو اهلل صلوات
 اهلل رسول قراءة عن ُسئل أنو: (ىـ93:ت) أنس البخاري عن صحيح وفي (ٖٛ).منها أطول من أطول

 قرأ مداً، ثم كانت" : فقال:  ٌِْاىشَّحٌِِْ  اىشَّحََِِْ اىيَّوِ ثِس ويمد الرحمن ، ويمد اهلل بسم يمد ، 

 (ٓٗ)اىـ.(ٜٖ)"الرحيم

: لقا (ىـ36:ت)حذيفة بن اليمانفعن  ،خير المتدبرين لكتاب اهلل تعالى وقد كان النبي 
 يصلِّي: فقلتُ  مضى، ثم المائة، عند يركع: فقلتُ  البقرة، فافتتح ليلة، ذات  النبيِّ  مع صليتُ )

 يقرأ فقرأىا، عمران، آل افتتح ثم فقرأىا، النساء، افتتح ثم بها، يركع: فقلت فمضى ركعة، بها في
 (ٔٗ)(... تَعوَّيذ بتعوُّذ مرَّي  وإذا سأل، بسؤال مرَّي  وإذا سّبح، تسبيح فيها بآية مرّ  ِإذا مترسِّال،

القرآن ويستعينون بذلك على تدبره وتفهمو وعلى ذلك كانت قراءة خيار األمة وسلفها ، يرتلون 
   . لتنتفع القلوب بو، وأخبارىم في ذلك كثيرة

إني سريع القرآن، إني أقرأ : (ىـ68:ت) قلت البن عباس :قال (ٕٗ)(ىـ١28:ت)وعن أبي جمرة
 (ٖٗ).ألن اقرأ البقرة في ليلة أتدبرىا وأرتلها أحب إلي من أن أقرأه كما تقرأ: القرآن في ثالث، قال

                                     
، عن حفصة وبألفاظ مقاربة عن عائشة رضي  (١١8)أخرجو مسلم ، كتاب صالة املسافرين وقصرىا ، حديث  (38

 . اهلل عنها
 .(8/708)انظر الصحيح مع الفتح . أخرجو البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب مد القراءة  (39
 .256،  235ضائل القرآن لو ص ، وانظر ف  (8/276)تفسري القرآن العظيم البن كثري  (40
  .(203)أخرجو مسلم ، كتاب صالة املسافرين وقصرىا ، حديث  (4١
 (29/364)هتذيب الكمال .نصر بن عمران، وثقو أمحد وابن معني وأبو زرعة: امسو(42
 .١57، وأبو عبيد يف فضائل القرآن ص (١882)رقم (5/7)رواه البيهقي يف شعب اإلميان  (43
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الشعر، قفوا عند عجائبو،  وه ىذّ ال تنثروه نثر الرمل، وال تهذّ : (ىـ 32:ت)ومثلو قول ابن مسعود
  (ٗٗ).وحركوا بو القلوب، وال يكن ىم أحدكم آخر السورة

 ًَىَِْزَزَمَّشَ آَّبرِوِ ىَِْذَّثَّشًُا ٍُجَبسَكٌ بِىَْْلَ ؤَّْضَىْنَبهُ مِزَبةٌ :في تفسير قولو تعالى (542: ت)وقال ابن عطية األندلسي

وظاىر ىذه اآلية يعطي أّن التدبُّر من أسباب إنزال القرآن، فالترتيل إًذا : قال [29:ص] اىْإَىْجَبةِ ؤًُىٌُ

 (٘ٗ)اىـ.، إذ التدبُّر ال يكون إال مع الترتيلأفضل من الهذّ 

 .عند تالوة القرآن وتدبره حضور القلب (ٖ

 ؤَىْقََ ؤًَْ قَيْتٌ ىَوُ مَبَُ ىََِِْ ىَزِمْشٍَ رَىِلَ فِِ بَُِّ :القلب كما قال تعالىإن االنتفاع بالقرآن مرتبط بحضور 

فهم  ىكلما كان العبد لقلبو أجمع، وعن الشواغل أبعد، كان أقرب إلف [37:  ق] شَيِْذٌ ًَىٌَُ اىسََّْغَ

 قُوْ : وتدبر ما يتلو من كتاب اهلل، إذ القلب محل تفهم القرآن وتدبره، وعند تأمل قول اهلل تعالى

 ،[97:البقرة] ىِيَُْاٍِْنِنيَ ًَثُشْشٍَ ًَىُذًٍ َّذَّْوِ ثََِْْ ىََِب ٍُصَذِّقًب اىيَّوِ ثِةِرُِْ قَيْجِلَ ػَيََ َّضَّىَوُ فَةَِّّوُ ىِدِجْشِّوَ ػَذًًُّا مَبَُ ٍَِْ

  اىَُْنْزِسَِِّ ٍَِِ ىِزَنٌَُُ قَيْجِلَ ػَيََ (193) اىْإٍَِنيُ اىشًُّذُ ثِوِ َّضَهَ (192) اىْؼَبىََِنيَ سَةِّ ىَزَنْضِّوُ ًَبَِّّوُ  :وقولو

 تظهر منزلة القلب إذ خصو اهلل تعالى بإنزال القرآن عليو، فكان قلب النبي  [١94-١92:الشعراء]
قلبو محالً يجب أن يكون  واالنتفاع بو للقرآن، فكذلك الحال لمن أراد تفهم القرآن وتدبرهمحالً  

 .للقرآن بحضوره عند تالوتو وتدبره 

إذا أردت االنتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تالوتو وسماعو : قاعدة جليلة: (ىـ75١:ت)قال ابن القيم
ه سبحانو منو إليو ، فإنو خطاب منو لك ، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبو بو من تكلم ب

                                     
 .(١884-١883)رقم (5/8)، والبيهقي يف شعب اإلميان  (8/25١)يف تفسريه رواه البغوي  (44
  . (١4/29)احملرر الوجيز  (45
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 شَيِْذٌ ًَىٌَُ اىسََّْغَ ؤَىْقََ ؤًَْ قَيْتٌ ىَوُ مَبَُ ىََِِْ ىَزِمْشٍَ رَىِلَ فِِ بَُِّ :، قال اهلل تعالىعلى لسان رسولو 

[37:ق]. اىـ(ٗٙ)     

إذا كان العبد مصغياً إلى كالم ربو، ملقَي السمع، وىو شهيد القلب : (ىـ794:ت)وقال الزركشيّ 
لمعاني صفات مخاطبو، ناظراً إلى قدرتو، تاركاً للمعهود من علمو ومعقولو، متبّرئاً من حولو وقّوتو، 
معّظماً للمتكلَّيم، مفتقراً إلى التفهم، بحاٍل مستقيم، وقلب سليم، وقوة علم، وتمكن سمٍع لفهم 

بدعاء وتضرٍع، وابتئاٍس وتمسُكٍن، وانتظاٍر للفتِح عليو من عند  ءلجوو، وشهادة غيب الخطاب
الفّتاِح العليِم، وليستعْن على ذلك بأن تكون تالوتُُو على معاني الكالم وشهادة وصِف المتكّلم، من 

بالقرآن،  الوعد بالتشويق، والوعيد بالتخويف، واإلنذار بالشديد، فهذا القارئ أحسُن الناس صوتاً 

، وىذا ىو [١2١: البقرة]ثِوِ ُّاٍِْنٌَُُ ؤًُىَئِلَ رِيَبًَرِوِ حَقَّ َّزْيٌَُّوُ اىْنِزَبةَ آرَْْنَبىٌُُ اىَّزَِِّ :وفي مثل ىذا قال تعالى

، (ٚٗ)اىـ.[4:األحزاب] اىسَّجِْوَ َّيْذُِ ًَىٌَُ اىْحَقَّ َّقٌُهُ ًَاىيَّوُ  ىذا الصنف من اهلل الراسخ في العلم، جعلنا

فعلق فهم  [24:حممد]ؤَقْفَبىُيَب قُيٌُةٍ ػَيََ ؤًَْ اىْقُشْآَُ َّزَذَثَّشًَُُ ؤَفَيَب :وقد جمع اهلل تعالى ذلك في قولو

القرآن وتدبره على انفتاح القلب وحضوره كما دل عليو المفهوم، وعلق االنصراف عن فهم القرآن 

 اهلل أقفل أم:"أي   ؤَقْفَبىُيَب قُيٌُةٍ ػَيََ ؤًَْ  :منطوق قولوتدبره على انغالق القلب كما دل عليو عن و

 (ٛٗ)."والِعَبر المواعظ من كتابو في اهلل أنزل ما يعقلون فال قلوبهم على

 .القرآن  المعينة على تدبر بالوسائلاألخذ  (ٗ

                                     
 . 5الفوائد ص  (46
 . (١8١ / 2) القرآن علوم يف الربىان (47
  .(26/57)جامع البيان  (48
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القلب بعكس ليل، ففي الليل سكون النفس واجتماع الاقتران تدبر القرآن بىذه الوسائل أبرز ومن 

 (3) قَيِْيًب ٍِنْوُ اّْقُصْ ؤًَِ ِّصْفَوُ (2) قَيِْيًب بِىَّب اىيَّْْوَ قٌُِ :، كما قال تعالى(ٜٗ)النهار إذ تكثر شواغلو و شوارده

 قِْيًب ًَؤَقًٌَُْ ًَطْئًب ؤَشَذُّ ىَِِ اىيَّْْوِ َّبشِئَخَ بَُِّ (5) ثَقِْيًب قٌَْىًب ػَيَْْلَ سَنُيْقِِ بَِّّب (4) رَشْرِْيًب اىْقُشْآَُ ًَسَرِّوِ ػَيَْْوِ صِدْ ؤًَْ

[6-2:املزمل] القلب بين مواطأة أشد ىو الليل قيام أن المقصود :(ىـ774:ت)قال الحافظ ابن كثير 

 أداء في للخاطر أجمع: أي  قِْيًب ًَؤَقًٌَُْ ًَطْئًب ؤَشَذُّ ىَِِ :قال التالوة، ولهذا على واللسان، وأجمع

 ولهذا...  المعاش وأوقات األصوات الناس ولغط انتشار وقت النهار، ألنو قيام من وتفهمها القراءة

  (ٓ٘)اىـ.[7:املزمل] طٌَِّيًب سَجْحًب اىنَّيَبسِ فِِ ىَلَ بَُِّ  :تعالى قال

 البقرة، فافتتح ليلة، ذات  النبيِّ  مع صليتُ ): لقا (ىـ36:ت)وفي حديث حذيفة بن اليمان
 افتتح ثم بها، يركع: فقلت فمضى ركعة، بها في يصلِّي: فقلتُ  مضى، ثم المائة، عند يركع: فقلتُ 
 مرَّي  وإذا سّبح، تسبيح فيها بآية مرّ  ِإذا مترسِّال، يقرأ فقرأىا، عمران، آل افتتح ثم فقرأىا، النساء،
 (ٔ٘)(...تَعوَّيذ  بتعوُّذ مرَّي  وإذا سأل، بسؤال

 فَةَِّّيٌُْ رُؼَزِّثْيٌُْ بُِْ:بآية حتى أصبح يـَُردُِّدَىا، واآليةُ  قام النبي  :قال (ىـ32:ت)وفي حديث أبي ذر

فهذه القراءة المترسلة في جوف الليل  (ٕ٘).[١١8:املائدة]اىْحَنٌُِْ اىْؼَضِّضُ ؤَّْذَ فَةَِّّلَ ىَيٌُْ رَغْفِشْ ًَبُِْ ػِجَبدُكَ

                                     
 . ١7١انظر فضائل القرآن أليب عبيد ص   (49
، وفضائل القرآن البن ١4١وانظر فضائل القرآن أليب عبيد ص  ، (8/278)تفسري القرآن العظيم البن كثري  (50

 .27الضريس ص 
  .(203)أخرجو مسلم ، كتاب صالة املسافرين وقصرىا ، حديث  (5١
، وابن ماجة ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،  (2/١77)أخرجو النسائي ، كتاب االفتتاح ، باب ترديد اآلية  (52

، وحسنو األلباين يف صحيح  ١44، وأبو عبيد يف فضائل القرآن ص  (١/429)صالة الليل  باب ما جاء يف القراءة يف
وأخرج الرتمذي حنوه من حديث عائشة يف كتاب أبواب  . (١/225)وصحيح سنن ابن ماجة  (١/2١8)سنن النسائي 

أللباين يف صحيح سنن إال أهنا مل تذكر آية املائدة ، وصححو ا (2/3١0)الصالة ، باب ما جاء يف قراءة الليل 
  . (١/١39)الرتمذي
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وسؤالو وتعوذه كما في حديث  المقترنة بالصالة حققت تدبراً ظهرت آثاره في تسبيح النبي 
 . كما في حديث أبي ذروتكرار تالوة آية المائدة حتى الصبح  (ىـ36:ت)حذيفة

 ٍِِْ سٌََاءً ىَْْسٌُا  :وقد وصف اهلل تعالى حال عباده من أىل الكتاب في معرض الثناء عليهم  بقولو

دحة لهم فتضمنت اآلية المِ  [١١3:آل عمران] َّسْدُذًَُُ ًَىٌُْ اىيَّْْوِ آَّبءَ اىيَّوِ آَّبدِ َّزْيٌَُُ قَبئََِخٌ ؤٍَُّخٌ اىْنِزَبةِ ؤَىْوِ

 .بتالوة آيات اهلل آناء الليل، وفي ىذا التنبيو على أثر الليل في تالوة التالين بما ال يخفى 

، وىو منهج نبوي حث عليو مدارسة القرآن الكريمومن الوسائل المعينة على فهم وتدبُّر القرآن 
ُلونَ  اللَّيوِ  بـُُيوتِ  بـَْيٍت ِمنْ  ِفى قـَْومٌ  اْجَتَمعَ  َما: "في قولو النبي  نَـُهمْ  َويـََتَداَرُسونَوُ  اللَّيوِ  ِكَتابَ  يـَتـْ  ِإالَّي  بـَيـْ
ُهمُ  السَّيِكيَنةُ  َعَلْيِهمُ  نـََزَلتْ  ُهمُ  الرَّيْحَمةُ  َوَغِشَيتـْ ففي ىذا  (ٖ٘)" ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  اللَّيوُ  َوذََكَرُىمُ  اْلَمالَِئَكةُ  َوَحفَّيتـْ

 . رهدبّ لتطريق ىي و ،ة القرآن طلباً لهديتو والتذكر بوسالحديث حث على مدار

 .األسس المتعلقة بالجوانب العلمية للمتدبِّر : ثالثاً 

 . آليات القرآنية المتدبَّيرة امعرفة معاني   (ٔ

ففهم المعنى باب عظيم للمتدبرين يلجون منو إلى كنوز القرآن وىداياتو، قال شيخ اإلسالم ابن 
والذي يعين المتدبر على استخراج درره وجواىره، واالىتداء بأنوار بصائره علم : (ىـ728:ت)تيمية

والكفيل بفتح مقفلو، والقبيل بشرح التفسير الذي ىو مفتاح باب فهمو، ومصباح أسباب علمو، 
مشكلو، والمهيمن على تفصيل مجملو، فإن تدبره واتباعو والعمل بما فيو ال يكون إال بعد فهمو 

  (ٗ٘)اىـ .ومعرفة معانيو 

 القرآن آي في بما االعتبار على عباده وجلّ  عز اهلل َحثِّ  وفي: (ىـ3١0:ت)قال ابن جرير الطبريو

 ؤًُىٌُ ًَىَِْزَزَمَّشَ آَّبرِوِ ىَِْذَّثَّشًُا ٍُجَبسَكٌ بِىَْْلَ ؤَّْضَىْنَبهُ مِزَبةٌ  : لنبيو ذكره جل بقولو -والبينات  المواعظ من

                                     
  (١457)أخرجو مسلم من حديث أيب ىريرة ، كتاب ، حديث رقم ( 53
 . 70-69قاعدة يف فضائل القرآن ص  (54



 حسين بن علي الحربي. د                                                قواعد التدبُّر وضوابطو وتطبيقاتو       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
27 

 غَْْشَ ػَشَثًِّْب قُشْآًّب (27) َّزَزَمَّشًَُُ ىَؼَيَّيٌُْ ٍَثَوٍ مُوِّ ٍِِْ اىْقُشْآُِ ىَزَا فِِ ىِينَّبطِ ضَشَثْنَب ًَىَقَذْ :وقولو، [29:ص] اىْإَىْجَبةِ

 فيها وحثهم عباَده اهلل أمر التي القرآن، آي من ذلك أشبو وما، [28-27:الزمر]َّزَّقٌَُُ ىَؼَيَّيٌُْ ػٌَِجٍ رُِ

 لم ما تأويل معرفةَ  عليهم أنَّي  على يدلّ  ما -بمواعظو واالتِّعاظ القرآن، آي بأمثال االعتبار على
 اعتبرْ : "تأويَلو يعِقل وال لو يُقال ما يفهمُ  ال لمن يُقال أن محالٌ  ألنو . آيو من تأويلو عنهم ُيحجب

 ثم ويفَقَهو، يفهَمو بأن األمر معنى على إال "-والكالم والبيان الِقيل من معرفةَ  وال بو لك فـَْهم ال بما
 اهلل كتاب آي في ماف... جاىل بمعناه وىو بتدبره أمُره فمستحيلٌ  ذلك، قبلَ  فأما.  بو ويعتبرَ  يتدبَّيره
 بيانو بمعاني كان لمن إال" بها اعتبرْ : "يقال أن يجوز ال والمواعظ، واألمثال والِحكم العبر من

 (٘٘) اىـ .. عارفًا العرب وبكالم عالًما،

  . تحصيل العلوم التي عليها مدار الفهم الصحيح لنصوص القرآن (ٕ

يتوقف على معرفتها الفهم الصحيح لمراد اهلل تعالى في  مهمةعلوم تدبر القرآن يرتكز على تحصيل 
 :، من أىمهاوالتي ينطلق منها المتدبِّر إلى تدبُّر القرآن الكريم كتابو

، وأوجو بيانو التي تكون من جهة القرآن نفسو أو قراءاتو، فهو أعظم العلم بالقرآن الكريم ( أ
خر، وما اختصر في مكان فقد مصدر لبيان القرآن، فما أجمل في موضع فسَّير في موضع آ

فال بد للمتدبِّر من استحضار نصوص القرآن لئال يستنبط معنى  (ٙ٘).بسط في مكان آخر
   .     من آية ويحيلو إلى عقيدة أو عمل أوسلوك وىو معارض لنص من القرآن في موضع آخر 

 ىمة النبيوأحوالو مفسرة للقرآن وموضحة لو، وم وأحوالو، فسنتو  العلم بسنة النبي  ( ب

وقد جاءت  ،[44:النحل]بِىَْْيٌِْ ُّضِّهَ ٍَب ىِينَّبطِ ىِزُجََِِّْ اىزِّمْشَ بِىَْْلَ ًَؤَّْضَىْنَب :بيان القرآن كما قال تعالى

معظم األحكام في القرآن الكريم كلية مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل، وقد احتوت السنة 

                                     
 شاكر: ط (83-١/82)جامع البيان (55
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فيها صور متعددة من صور  للقرآن في أقوالو وأفعالو وأحوالو، وعنو  على بيان النبي 
يمكن  كما أنو ال، فال يمكن فهم نصوص القرآن دون سنة النبي  تدبُّر القرآن والعمل بو،

من العلم بالسنة في فهمو واستنباطو من القرآن  فال بّد للمتدبِّرالعمل بالقرآن دون السنة، 
غير خارج عن دالالت سنتو في صور  ليكون استنباطو وفهمو للقرآن وفق ما بينو النبي 

 .  بيانها للقرآن 

فإن فهم القرآن متوقف على معرفة  وأحوالهم، لغة العرب التي نزل بها القرآن،ب العلم ( ت

 اىْإٍَِنيُ اىشًُّذُ ثِوِ َّضَهَ :لىدالالت ألفاظو وسياقاتو العربية، إذ ىو نزل بلغة العرب كما قال تعا

فشرط  ،[١95-١93:الشعراء] ٍُجِنيٍ ػَشَثٍِِّ ثِيِسَبٍُ (194) اىَُْنْزِسَِِّ ٍَِِ ىِزَنٌَُُ قَيْجِلَ ػَيََ (193)

من القرآن أن يكون موافقاً للسان العربي األول  ه المتدبِّرأو يستنبط هقبول أي معنى يفهم
الذي نزل بو القرآن، وأن يقبل السياق القرآني ىذا المعنى وال يخالفو، وأن ال يخالف ىذا 
المعنى عموم أدلة الشرع المطهر، فإذا تحقق ذلك فالمعنى المفهوم والمستنبط من النص 

وقد أسلفت في مبحث أركان  .صحيح مقبول، وما خرج عن ذلك فهو ضرب من التحريف
 .تدبر القرآن شيئاً من الكالم عن منزلة معرفة اللغة من تدبر القرآن بما أغنى عن إعادتو 

فالقرآن نزل بلغة وقت التنزيل، في أقوالها وأفعالها  ويلحق بذلك معرفة أحوال العرب وعاداتها
من الممكن فهم بعض  العرب والمخاطبون بو ىم العرب، ومن دون معرفة أحوالهم لن يكون

رافع للشبو واإلشكاالت التي يتعذر الخروج  العرب معرفة أحوالآيات القرآن فهماً صحيحاً، ف
اتضح المراد ـ مثالً ـ فإذا ُعرف حال العرب قبل التنزيل في شأن الحج . منها إال بهذه المعرفة

دون األمر  [١96:  البقرة]ىِيَّوِ ًَاىْؼَُْشَحَ اىْحَحَّ ًَؤَرٌَُِّا} :بأمر اهلل تعالى بإتمام الحج في قولو تعالى
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الحج، وذلك ألنهم كانوا قبل اإلسالم آخذين بو، لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص  بأصل
  (ٚ٘).جملة منها، كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء األمرباإلتمام لذلك 

 .القرآن  معرفة أسباب نزول ( ث

فمعرفة أسباب النزول الزم لمن أراد فهم نصوص القرآن على وجو صحيح، إذ الجهل بها موقع 
 لمن الزمة التنزيل أسباب معرفة :(ىـ790:ت)قال الشاطبي. في اإلشكاالت واالستنباط الخاطيء

 بو يعرف الذى والبيان المعاني علم أن :أحدىما :أمران ذلك على والدليل القرآن علم أراد
 مقتضيات معرفة على مداره إنما ،العرب كالم مقاصد معرفة عن فضال ،القرآن نظم إعجاز

 إذ ؛الجميع أو بالمخاطَ  أو بالمخاطِ  أو الخطاب نفس جهة من الخطاب حال األحوال
 ،ذلك غير وبحسب ،مخاطبين وبحسب ،حالين بحسب فهمو يختلف الواحد الكالم

 معنى يدخلو وكاألمر ذلك وغير وتوبيخ تقرير من أخر معان ويدخلو واحد لفظو كاالستفهام
 وعمدتها ،الخارجة األمور إال المراد معناىا على يدل وال .وأشباىها والتعجيز والتهديد اإلباحة

 فات وإذا ،المنقول الكالم بنفس تقترن قرينة كل وال نقليُ  حال كل وليس ،األحوال مقتضيات
 لكل رافعة األسباب ومعرفة ،منو شيء فهم أو جملة الكالم فهم فات ،الدالة القرائن بعض نقل

 . بدّ  بال الكتاب فهم في المهمات من فهي النمط ىذا في مشكل

 للنصوص دومورِ  واإلشكاالت الشبو في موقع التنزيل بأسباب الجهل أن وىو :الثاني الوجو
 ما المعنى ىذا ويوضح النزاع وقوع مظنة وذلك ،االختالف يقع حتى اإلجمال مورد الظاىرة
 تختلف كيف نفسو يحدث فجعل يوم ذات عمر خال قال التيمي إبراىيم عن عبيد أبو روى
 القرآن علينا أنزل إنا المؤمنين أمير يا عباس ابن فقال واحدة وقبلتها واحد ونبيها األمة ىذه

 لهم فيكون نزل فيم يدرون وال القرآن يقرءون أقوام بعدنا سيكون وإنو نزل فيم وعلمنا فقرأناه
 ابن فانصرف وانتهره عمر فزجره قال اقتتلوا اختلفوا فإذا اختلفوا رأي فيو لهم كان فإذا رأي فيو

 عمر فعرف عليو فأعاده قلت ما علي أعد فقال إليو فأرسل فعرفو قال فيما عمر ونظر عباس
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 فى تركت فقال مسعود ابن إلى رجل وجاء ...االعتبار في صحيح قالو وما .وأعجبو قولو

 [١0:الدخان]ٍُجِنيٍ ثِذُخَبٍُ اىسَََّبءُ رَإْرِِ ًٌََّْ} اآلية ىذه يفسر برأيو القرآن يفسر رجال المسجد

 ابن :فقال.  الزكام كهيئة يأخذىم حتى بأنفسهم فيأخذ دخان القيامة يوم الناس يأتي :قال
 ال لما يقول أن الرجل فقو من فإن أعلم اهلل فليقل يعلم لم ومن بو فليقل علما علم من مسعود
 كسنى بسنين عليهم دعا  النبي على استعصوا قريشاً  ألن ىذا كان إنما أعلم اهلل بو لو علم

 وبينها بينو فيرى السماء إلى ينظر الرجل فجعل العظام أكلوا حتى وجهد قحط فأصابهم يوسف

 آخر إلى [١0:الدخان]ٍُجِنيٍ ثِذُخَبٍُ اىسَََّبءُ رَإْرِِ ًٌََّْ فَبسْرَقِتْ} اهلل فأنزل الجهد من الدخان كهيئة

 لم السبب ذكر فقد لو بحيث المنزل بمعاني التعريف فى النزول أسباب شأن وىذا  .القصة
 (ٛ٘)اىـ. اإلشكاالت وتوجو االحتماالت تطرق دون الخصوص على معناه المنزل من يعرف

العلم بتوحيد اهلل تعالى في ألوىيتو وربوبيتو وأسمائو وصفاتو، إذ بهذا العلم يوفق المتدبر في  ( ج
فهمو واستنباطو الموافق لمراد اهلل تعالى خاصة في أبواب توحيد اهلل تعالى، ويسلم من 

 الوقوع في َشَرك التأويل المذموم، وموافقة المبتدعة في كثير من أقاويلهم التي حرفوا فيها
 .  نصوص القرآن والسنة، وأجروىا على غير وجهها الصحيح 

علم أصول التفسير، وعلم أصول الفقو، : العلم بأدوات االجتهاد واالستنباط، ومن أىمها ( ح
وعلم أصول الحديث، وعلم أصول اللغة، إذ على ىذه العلوم مدار أدوات االستنباط 

ىذه العلوم لضبط نظره واستنباطو  المؤىلة للنظر في النصوص، وال يستغني المتدبِّر عن
ضوابط وأدوات االستنباط في ىذه العلوم فإنو ال محالة من أىمل وتدبره للقرآن الكريم، ف

 .     واقع في الشبو واالشكاالت ومزالق سوء الفهم 

، ألن الحق في بيان معنى  نصوص القرآن مواقع اتفاق السلف واختالفهم في فهمب العلم ( خ
 الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني الناس خير" ن أقوالهم، وقد قال النبي اآلية ال يخرج ع
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 تقديمهم يقتضي وذلك مطلقاً، قرنو القرون خير أن  النبي فأخبر ، (ٜ٘) الحديث" يلونهم
 القرون خير يكونون فال الوجوه، بعض من خيراً  كانوا لو وإال الخير، أبواب من باب كل في

 ظفر وإنما  -بالصواب يفتوا لم وسائرىم حكم في منهم الرجل يخطئ أن جاز فلو مطلقاً،
 الوجو، ذلك من منهم خيراً  القرن ذلك يكون أن لزم  -ىم وأخطأوا بعدىم من بالصواب

 ثم الفن، ذلك في الخطأ على المشتمل القرن من خير الصواب على المشتمل القرن ألن
 الفضائل أكمل الصواب ومعرفة العلم فضيلة أن ومعلوم .عديدة مسائل في يتعدد ىذا

، فعلى المتدبِّر أن ال يخرج بفهمو واستنباطو وعملو عن فهم السلف لآلية  (ٓٙ) ".وأشرفها
، بل يسير وفق فهمهم وال يضاد بفهمو واستنباطو ما كانوا عليو في فهم اآلية مجتمين أو 

        (ٔٙ).مختلفين 

لمنهج تدبُّر القرآن، ووضع معالم ألبرز األسس التأصيلية وأخيراً بعد ىذه الدراسة  :الخاتمة

والضوابط التي يقوم عليها التدبر، وبيان العلوم التي يحتاجها المتدبِّر يمكن استخالص النتائج التالية 
: 

 .لنوال بركة ىذا الكتاب العظيم، وتطلب ىداياتوأعظم سبيل أن تدبر القرآن ىو  (ٔ

 .تدبر القرآن الكريم طلباً لهداياتالمؤمن والكافر مخاطبون ب: أن جميع الناس (ٕ

أن منهج السلف الصالح في تعلم القرآن وأخذه ىو المنهج األمثل المحقق لمراد اهلل تعالى في  (ٖ
وال يزال موضوع تدبر القرآن بحاجة إلى مزيد بحث ودراسة، ويوصي الباحث  .ىذا الباب
يم مناىج تعليم القرآن وتدبره، وتقونهج السلف الصالح في تعلم القرآن وأخذه بدراسة م
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والحمد هلل أوالً وآخراً المعاصرة في ضوء منهج السلف، ليتحقق للدارسين التذكر بالقرآن، 
 وظاىراً وباطناً،،،  


