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هذرألقأول قِ لآسص 

الكدثة

ومننا أنفشرور من بالله ونعوذ تغفرْ، ونتعينه وننحمدء لله الحمد إن 
له.هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهده من أعمالتا، سبات 

ورسوله،عبده هأ محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحدء الله إلا إله لا أن وأشهد 
محجةعلى تركنا الغمة، به الله وكثف الأمة وضح الأمانة وأدى الرسالة بلغ 

عليه.وسلامه ربي فصلوات هالك، إلا عها يزيغ لا كبارها، ليلها نقية بيضاء 

1أئبعاو:

بهمرحمة كافة؛ الناس أمر لصلاح كائا تعالى الله أنزله الكريم القرآن فان 
ألjمح،لهثئ لثتغن إلأ الكثّتا ه ايزتا ؤوما تعالى: قال منهم، الله مراد لبلغهم 

[.١٦٤^ زاصل: .ه محنوث ش وثمحه وهدك، يه آغتلم_ا 
أويعوقد المستقيم، الملريق إلى وسايتهم الأمة صلاح الأعلى القصد فكان 

والاؤللاعمرادء بمعرفة وتعبدنا بينا، خطابا بها حاطنا الني القرآن ألفافل فى ذللث، 
زص:ألأك_ايم لزلؤأ وتثدقن ؛١،^.، ,^٧٢' تتثث إقلث أرته : 'بحانه فقال عله، 

^٢٩٠٥.]

وكانت،الألن، أفصح لمانهم كان حين، لوحيه العربي اللسان الله احتار وقد 
أنفصاحتهم مع فتحداهم اللففل، إيجاز مع للمعاني تحملا اللغات أكثر اللغة هذء 

آجنببخ ؤ؛ل، • رسوله صدق على دالة آية لتكون معجزة قمار بمثله، يأتوا 



خبطلسرا بمضمم َ؛ث ولو يخلب، بأنوئ لأ آنمءان ٠^١ بيثل يأمأ أن ء رآلجن ألإض 
٠[ ١٨٨^٥٠ ١لإ٠راءت له 

اللهكتاب بلنه حث ، المرء على تعالى الله لحجة إهامة هي إنما القران تلاوة إن 
حتىعاليه قاتمة الحجة تلك تزال ولا وتوجيهاته، آياته على ووقف تعالى، 

الاياتتلك دلالات إلى يصل ولن واته، في الكاس تعالى الله لأم يتجيت، 
لامتئرافذهنه ويعجل الأيات، يتدبر عمله يئغل حتى مضامينها ويعرف، 
ومنوكلماته. آياته في تعالى الله حكمة ونتع وصاميها، أبعادها ومعرفة معانيها 
النفلمإبداع على ويقفح القراءة، وحمال التلاوة بلدة المرء يشعر التامل ذللت، حلال 

أنإلا يمللث، فما وحسنها، المقاصد وحمال وبراعته، التوجيه وجمال وبلاغته، 
كتابه.الله.في أم إلى يقاد 

يحملالأيات وتدبر آياته، تدبر عن تلاوته تنفلثح لا القرآن أن مضى مما ويتضح 
سابقه،بذل يأحد منها وكل تعالى، الله لأم والانقياد الاصتجابة على القس 

يحملوالتدكر والاتعافل، التاوكر على يحمل والتدبر التدبر، إلى تقود فالتلأوة 

ءؤكثئ<ذللث،: في تعالى الله مفصود يكمن وهنا والانقياد، الاستجابة على النفس 
.٢[ ٩ الأيت ]ص: ه . آلأكّا ١^١ همؤندقن ثدمئأ تنق إثائ أرقه 

لكنناالقرآن، لقارئ وصرورته ل وفضله، التدبر أهمية مقام يخفى وليس 
.عليه وتربيتهم الناس قلوب في الرابط- ذللث، لاحياء العمالية للخهلوات اليوم بحاجة 

معنيةفئة الإسلام في وليس مستحيلا، أو صنا ليس الله~ كلام ~ القرآن يهم إن 
منإليه يرسي ما وتوضح للأخرين الكريم القرآن بتفهيم متخصصة جماعق أو 

المفتوحالكتاب ه نفالقرآن ؤإنما معانيه؛ في الغوصى لغيرهم يحق لا دلالات، 
ثروؤلمن التي المدرسة وهو بدائحه، وعرض قراءته في الجمع الجمع، أمام 

إقانوقز العربي، اللمان امتلاك وقل أولا ان الأتيمتئ، أن تا الاكحاق 



الربانيونفيتخرج فعالة، عمل آليات لديه حثا، نلتا يحمل أن ~ والعبارات الألفافل 
المهني.أو العلمي تخصصه حب كل المدرسة، تللث، هن 

تفهيمهموزيادة الناس تذكير في دور المخصصين للعلما•، ليس أن هدا بمي، ولا 
لمموكل للفهم، مير القرآن هذا أن المقصود وإنما القرآن، وأحكام لمعاني 

وأنالقرآن، وكنوز معارفح على يتحصل أن وعقل قل—، من الله حياه بما تهلح ي
وتوجيهاته.بارئاداته يناير 

الاهتماممن الله لكتاب الحبين من كثير به يقوم ما منصف، على يخفى يكاد ولا 
العلمية،والمحاصرات الدورات أو المؤتمرات بعقد ذللث، كان سواء القرآن، بتدبر 

القرآن.إنزال، من الرئيس الهدن، هو الذي التدبر حول، المتعددة الكتابات أو 

عدمالله— ثاء إن مباركة وهي ~ الجهود هده من، كير على الملاحفل ولكن 
هذاولعل • العغليم الباب هذا في، متخصصين وجود عنه ينشأ تعليمي منهج وحول 
التدبرتضبهل متخصصة تعليمية لماهج الأولى النواة يكون يديلث، بين الذي الجهد 
اكوبرويحيون الخيرة بناء يكملون متخصصين، وباحثين أساتذة إيجاد على وبمن 

منضبعلة.منهجية علمية بهلريقة الناس نفوس فى 

ومقالاتبحولّثح من الإسلامية المكتبة في الموجود حري على بناء بناؤه تم وهمل 
الأسساعتبار 0ع الكريم، القرآن تدبر بشان علمية وملتقيات ومؤتمرات وبرامج 

حليثةوجامحة الإسلامية الجامعة ومناهج التعليمية، الخاهج لثناء العلمية الخهجية 
تدبرمنهج وويفة فيهما، العليا الل.راّات لرحلة المعتمدين الخورة بالدينة 

ريس(الز'هماني، إبراهيم بن علي، د• أ• الشيخ فضيلة أعدها التي، التعليمي، القرآن 
تدبرلموتمر محكمة وثيقة في وذللث، الإسلامية، بالجامعة الإسلامية التربية فم 

الأول،.العالص القرآن 

ذويالمخصصين الفضلاء الأساتذة س مجموعة قبل من مراجعته ونت 



طلابمن دفعات سع على عمليا تطبيقه وجرى • الكريم القرآن بتدبر الاهتمام 
سكثير طلب وتب تعار، الله بفضل )الدكتوراْ( العالية العالمة ،رحالا 

.ذللئ، على بالله استعنا لشره مالأ فالحاجة المخحمين 

بهاأرادوا ، بشر محاولا وهذه المال، صب وبلوغه عزيز الكمال فان وختاما؛ 
وعملالله، كتاب وخدمة الله إر الدعوة طريق في ولإخوانهم ولأمتهم لهم الخير 
توفيقفمن وصواب خير من العمل هدا في كان فما وزلل، أخطاء من يخلو لا البشر 

خللاوحد فمن والشيهئان، نا أنففمن وزلل خطا من فيه كان وما وحده، الله 
.الصالحين أحر يفع لا تعار فالله فليكمله؛ نقصا وحد ومن فليقومه، 

فييبارك وأن > عنا يتجاوز وأن لنا يغفر أن وكرمه بمنه العظيم الله ونسال 
.ويرضاه يحثه ّ ويوقفنا الجهد، 

أجمعين.وصعحبه أله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصر 

رنيشلإ(رثاداّ
■محمدٍنمحالإزالخط،د. ا، 

م١٤٣٧-١١-نى١١
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ءأمحئ أظ أقِ يء ع

الكريمالقؤآن تدبر برنامج 

القرر:أهداف أولا: ®ا 

•الأحرى القرأنية يالمصطيحات وعلاقته التدبر مفهوم على يتعرف أن ~ ١ 
التدبر,وعوائق ولمراته الكريم القرآن في المحح التدبر على يتعرف أن ~ ٢ 
علمي.بأسلوب التدبر في مادة ؤإنتاج والكتابة البحث على قادرا يكون أن ~ ٣ 
الخاطئ.ونقد التدبر، في العلماء وأساليب مناهج استنتاج يستطع أن — ٤ 
التدبر.على المعينة القرآن أساليب على يتحرق أن — ٥ 

وأنواعها.والمدارسة التدبر مهارايت، يتقن أن ~ ٦ 

القرآني.النهج حلال من التربية ممارسة على قادرا يكون أن ~ ٧ 
.والآيارث، الور بعض على غيره هع ويتدارسه القرآن تدبر يمارس أن — ٨ 
المباشرة.الأياُتا بمعاني الحياة وربهل التدبر على وقدرته ملكته تنمية ~ ٩ 

الشم:اكرآن تدبر مقرر ر ئ ®
قرعيةمجالاين، أربعة يتضمن وه 

١الكريم القرآن تدبر مفهوم 
.الكريم القرآن تدبر منهجيه 



^^،دزاهمت^؛مقحإ
التدبر•في القويم المنهج 

وعلاجها.فيه الخطأ وأساب القرآن تدبر مواع 
توثمراته وحكمه التدبر مفهوم • الأول المرمي لمجال اه 

معايير:)٨( ويتضمن 

توالاصعللاح اللغة ش التدبر مفهوم ت الأول العيار 
اللغة.في ومشتقاته ارالتدئر،، مدلولأت معرفة ت الأول الؤدر 
لكوبر.الاصهللاحي التعريف ت الثاني الوشر 

منالقريبة والمفامم المصهللحات بين والعلاقة الممهوم مقارنة الثاني! العيار 
معنى»التدبر«:

بالتدبر.علاقته وبيان تعريفه، الاستنباط؛ ت الأول المؤثر 

بالتدبر.علاقته وبيان تعريفه، التفسير؛ ت الثاني المؤشر 

بالتدبر.علاقته وبيان تعريفه، التأويل؛ الثالث! الؤشر 

بالتدبر.علاقته وبيان وعناصره، وأهميته، التفكر، اراع! المؤشر 
بالتدبر.علاقته وبيان تعريفه، التعقل؛ الخامس! المؤشر 
؛اكأ؛ر.علاقته وبيان تعريفه، التأمل؛ السائس! المؤشر 

بالدبر.علاقته وبيان تعريفه، التمهم؛ الساع! المؤشر 

الكريم!القرآن تدبر حقيقة الثالث! العيار 
١الكريم القرآن إنزاله من "تعالى" الله مراد بيان الأول! المؤشر 
٠ة نقيوفوائد حقائق الثاني! الوشر 



الإعجاز.مظاهر وتحديد بيان ت الثالث المؤشر 

العبادة.حى وعبادته تعالى، يالله المعرفة الدلألأُتج كشف ت الراع المؤشر 

معالملم الإنسان ملوك لصحة معيار القران فهم درجة I الخامس الموسر 
)ه

وشروطه.وأثره معناه القرآن؛ فى المعانى تجدد ت المادس لموشر 

اكدير؛فضل ت الراع لمعيار 

١الكريم القرآن ضوء في قيه، واكرغيب ياكدبر الأمر الأول! لمزشر 

١النبوية المنة ضوء في فيه، واكرغسب، يالتدتر الأمر •' الثاني لموشر 
القرآن.تدير ْع الملف وأحوال أحبار بعض ت الثاك لموشر 

الكريم!القرآن تدبر حكم الخامس؛ لمعيار 
الدير.أهمية ت المادس لمعيار 

وتجديده.الأيمان زيادة •' الأول لموشر 

وتوابعها.الهلءاية تحصيل الثاني؛ لموشر 

والحرام.والحلال الله معرفة على الوقوف الثالث،؛ لوشر 

والقين،■الحق، عر الثبات الرابع؛ لموشر 

يدللئ،.أمر إذ تعالى الله لأمر الامتثال الخامس؛ لموشر 

الأمم.ونهقة الأفراد يقغلة إلى تودي كبرى عقلتة قيمة المادس؛ لموشر 
,الثر عن ويبعدها الخير، نحو القوس ويشحن الهمم يشحاو الماع؛ لموشر 

الصدور.في ن الثماء الثامن؛ لموشر 



إليها.والشوق بالأخرة والتطق الدنيا ني القاعة اكا-ع: اJؤشر 
معاصيها.من وتوبتها لريها النفس إنابة يحقق ت العاشر المرشر 

والمعرفة.العلم يكب ت عشر الحادي ^١٠^ ٠١١

الحياة.واير في وتهليقه الله، بكتاب المرء عمل ث عثر الثاني المؤشر 
التدبر؛مقاصد الساع: المعيار 

بالقرآن.العمل ت الأول المؤشر 

منها.والاستفادة بركات من القرآن في ما إؤلهار الثاني! المؤشر 
وواةحيتبم.القرآني المهج عالية بيان • الثالث المؤشر 

للقرآن.المليم الفهم إحياء الراح! المؤشر 
تأوJاؤه.أو الله كلام تحريفا يريد من على الفرصة  V_Iتقوالخامس! المؤشر 
الإصلاح.شمولية المادس! المؤشر 

القرآن!تدير أثر • الثاس المعيار 

القرآن.ير لخد العامة الآىر الأول! المؤشر 

القرآن.لتدبر انمملية الآىر اكاتي! المؤشر 
الإيمان.بماء في القرآن تدتر أثر الثاك! المؤشر 
الملم.ثخمية بناء في الكريم القرآن تدبر أثر الراح! المنشر 
وتنظيمه.اللوك صبعل في الكريم القرآن تدبر أثر الخامس! الؤشر 
الاجتماعيالحضاري الهوض في القرآن تدبر أثر المادس! المؤشر 
والعلمي.والأخلاقي 



تالتدبر منهجية ت الثاني الفرعي المجال ه

معايير:)٦( ويتضمن 

بالدبر:المحاطون الأول: العيار 

المنافقون.الأول: المؤشر 

الكفار.الثاني: المؤشر 

المؤمنين.عموم اكالث: المؤشر 

الكريم.القرآن تدبر أغراض الثاني: المعيار 
الكريم.القرآن تدبر واجبات الثالث: العيار 
اكدبر.وماتل الراع: العيار 

والتدتر:التلاوة في البدء قبل القلب تهجة أولا: 

الإخلاص.0ع التدبر نحو الذاتي الدائر وجود الأول: المؤشر 
الرجيم.الشيهنان من بالله الاستعاذة الثاني: المؤشر 

١سبحانه كلامه وعفلمة تعالى، الله عفلمة امحتحضار الثالث،: المؤشر 

•الإلحاح مع التدبر إلى بالتو٠ير٠ هث لعاره الراح: المؤشر 

به.والأشغال القرآن محبة الخامس: المؤشر 

تعاملهمفي لم، والالني أحوال من شيء على ، الوقوفالمادس: المؤشر 
القرآن.ْعر 

يدونه.ميت القرآن، بتدبر حى اللم أن التام اليقين الماح: المؤشر 
القلب،٠إلى موجه الأصل في القرآن خهلاد_ج أن معرفة الثامن: المؤشر 



اذهميمالقرآلنذ تدبر ِ

الانشغالمن القلب وتفرخ الله بغير الانشغال من القلب تفرخ ت التاسع المؤشر 
الله.بغير 

والعاصي.الذنوب عن البعد ت العاشر المؤشر 

اللغو.مجالس عن الابتعاد عشرا الحادي المؤشر 

وامحتشعارالقلب بتفرخ الماديات من المتدتر تخفف ت عشر الثاني الؤشر 
الله.ءفلة

الله.عفلمة اسثعار عشر! الثالث المؤشر 

وأحدهامعانيه وفهم القرأن لتيبر واللين التواضع ت عشر الراح المؤشر 
ودوامتها.

والترقى.المجاهدة ت عشر الخامس المؤشر 

رلاجرائيت:التدبر وائل ،اتا: 

التدبر.دون الحائلة الشواغل من القلب فريغ ت الأول المؤشر 
القلب.في المؤثرة الأية ترديد ت الثاني المؤشر 
١تكلف غير من بالقرأن الموت تحين الثالث المؤشر 

١فيه تعيش الذي القرآن؛واقحلث، ربهن ت الراح المؤشر 

لكوبر.المناصب الجو تهنئة ت الخامس المؤشر 

التلاوة.أثناء والتمهل الترتيل المادست المؤشر 

الكريمة.الايات ْع والتركيز التجاوب الماح! المؤشر 

٠التلاوة أثناء الدعوة حالة نمور ت الثامن المؤشر 



تالمتهجية التدبر وسائل ثالئا.' 

أمكن.إن جمع ٌع القرآن تدارس • الأول الموسر 
القرآن.معاني فهم محاولة I الثاني الموسر 

.المعتمدة التفاسير كتب إلى الرجؤع الثالث المؤشر 

إجمالا.ولو القرآني الطم قواعد عر الوقوف الرابع: المؤشر 
مجملة.ورة الوموضوعات الأيات، معار على الوقوف الخامس: المؤشر 

الأية٠حول التساؤلات إثارة المادس: المؤشر 

والبيانية.البلاغية وأساليبها العربية اللغة بقواعن! الإلمام الماع: المؤشر 
١اللغوية ودلالتها اللففلة معنى بمهم العناية الثامن: المؤشر 

١اللفغلة أو الأية فيه وردت الذي الياق بفهم العناية الماح: المؤشر 
النزول.أسباب معرفة العاشر: المؤشر 

العاني.تجدد عر المعينة التدبر طرق •' رابئا 
القرآنقصص في الواردة والأحداث الحاني من الاستفادة الأول: المؤشر 

؟وأمثاله 

الناصحياة يحول ر القرآن ألفافل عموميات س الاستفادة الثار: المؤشر 
لجته

الخهلابر المجتمعات أفهام ضع ومراعاْ استحضار الثالث: المؤشر 

حديدة.معان استنتاج ر النموصحر بين الجمع الراع: المؤشر 



جديدة.معان امحتنتاج في أكثر أو قراءتين معنى بض الجمع ت الخامس المؤدر 
إصافية.دلالات من القرآن أسلوب تضمنه لما التدبر الادس الؤشر 

القس:ش الإدراكية التدبر وسائل ضيل حامتا: 

للقرآن.الإنصات في المع إعمال الأول: المؤشر 
القرآن.تدبر في البصر إعمال الثاني: المؤشر 

والمر.المع بحامحتي القلب اقتران الثالث: المؤشر 

تلاوته.عتل القلب وحضور القرآن ترتيل الراع: الؤشر 
التدبر:وتنمية الخفاظ وماثل مائتا: 

تدير.من إليه هداه ما على ربه المؤمن شكر الأول: المؤشر 

يالتيبر.وسعادته القلب فرح الثاني• المؤشر 

والتنفيذ.التهلبيق في التدبر لمرة إبراز الثالث: الؤشر 

للتيبر.يومي حزب على الموافلبة الراح: المؤشر 

العجب.من حوما الشيهيان من بالله التعوذ الخامس: المؤشر 

التدبر:على المعينة الأسياب بعضن الخامس: العيار 

الصلاة.في القراءة الأول: المؤشر 
الأيات٠معاني في التفكر الثاني: الوشر 
للتدبرؤالماب الوقت اختيار الثالث: المؤشر 

وكرارها.الأيات ترديد الراح: المؤشر 
الأخرين.من القراءة اس.تماع الخامس: المؤشر 



القرآن.مع العملي التفاعل المادس! المؤشر 
القرآن.ماع ا>عند البكاء اع! انالمؤشر 
وصهلها;القرآن تدبر مجالات : المادس العيار 

وحئءء.نسيح القرآني التركب ت الأول المؤشر 
وأسرارها.البشرة النفس ت الثاني المؤشر 
والغيببات.النبوءات ت الثالث المؤشر 

الربانية.سمة خلال من التدبر انضباط الراح! المؤشر 

١الشمولية سمة خلال من التدبر انضباط الحامي. الموسر 

الواقعية.سمة خلال من التدبر باط انف السادس؛ المؤشر 

الوسهلية.ّمة خلال من التدبر انضباط الماح! المؤشر 

الكريم!القرآن تدبر ش القويم النهج الثالث؛ الفرعي المجال تا 
معايير!)٤( ويتضمن 

القرآن!تدبر ش الشوي النهج الأول! المعيار 
التدبر.في النبوي النهج أهمية الأول! المؤشر 
القرآن.ترتيل الثاني! المؤشر 
القراءة.في الترمل الثالث! المؤشر 

بالقرآن.الصوت تحين الراح! الؤفر 
القراءة.إطالة الخامس! الوشر 

بالقراءة.الجهر المادس! المؤشر 



القراءة.عند والخثؤع الثأياء ت اياع المؤشر 

الحدث.أو بالواقع الأية ربط ت الثامن المؤشر 
و.-المي تدبر من نماذج التاسع: المؤشر 

توتدبره القرآن تلمي ني الصالح السلف منهج الثاني؛ العيار 
بقيمته.وإيمانهم القرآن بمنزلة يقينهم الأول! المؤشر 
القرآن.قبل الإيمان تعلمهم الثاني: المؤشر 
للقرآن.اليومية التلاوة على حرصهم الئاك! المؤشر 

القرآن.بترتيل اهتمامهم الراح؛ الوشر 

بالقرآن.الليل قيامهم الخامس؛ المؤشر 

١القّلب في توم التي الأيات ترديد الادس؛ المنشر 
القرآن.مدارسة الساح؛ المؤشر 

والعمل.المهم على حرصهم الثامن؛ المؤشر 

خاصة.أحوال على الأيات معاني قصرهم عدم التاسع؛ النسر 
الصالح؛السالف تدبر من نماثج الثالث،؛ العيار 

١الصحابة تدم من نماذج الأول؛ المؤشر 
بعدهم.ومن التابعين تدم من نماذج الثاني؛ المؤشر 

لليارمين؛اكطبيقي اليرناهج الراح؛ العيار 

—لرمحه ما وفق — ااتديرادن، من عددا فيه يجمع بحثا يقدم أن الأول؛ المؤشر 
وصفية١درامحة.امحتقرائية 



جء
والاجتهادالجمع بين فيها يجمع مختارة لأبان نموذجا يقدم أن •' الثاني المؤشر 

اس.ص يقل لا بما اللانى 

حالفتالتي التدبر من لنماذج نقدية دراسة عن بحثا يقدم أن I الثالث الؤشر 
*لليبر الصح؛ح المنهع^ 

وعلاجها!فيه الخطأ وأساب القرآن تدبر مواغ الراع' الفرص المجال ١—؛ 
Iمعايير )٧( ويتضمن 

التاليةالمؤشرات ويشمل الشخصية التدبر مواع الأول! العيار 
المعاصي.على والإصرار القلب أمراض الأول! المؤشر 
المتلو.بغير الجوارح أو القلب انشغال الثاني! المؤشر 
معينة.آيات أو أوقات على القلب حضور قصر الثالث! المؤشر 

أحوالعلى وقصره القرآن تحت الواغ لحول عدم توهم الراح! المؤشر 
انتهت.

علم.بغير الله كلام في القول عن تورعا التدبر تزك الخامس! المؤشر 

تكثيرإلى الهمة وانصراف الموت جمال عند الوقوف الادءس! الموسر 

المحتمات.

والخارج.الحروف تبمحقيق على الهمة قصر الماح! المؤشر 
والمعارف.العلوم من التدبر دون ما تقديم الثامن! المؤشر 

والرياء،والحفو، المحتلّ، ومنها! والعاصي، الأنوب التامح! المؤشر 
والتكتر.والعجب،، والكبر، الظن، وسوء الغلهور، وحب 

القرآن.سماع عن الغفلة العاشر! المؤشر 



Iالتالية المؤشرات ويشمل . والاجتماعية الأ،صرية التدبر مواغ ت الثاني العيار 
.أفرادهابض وإذكائه التدبر، بجانب الأسرة اهتمام م عل. ت الأول، المؤشر 
وتدبره.ماا.انيه فهم دول القرآي، بحففل المجتمع اهتمام الثاني؛ المؤشر 
الكريم.القرآن لدور المجتمع وقالي!ص الثالث،! الؤشر 
المجتمع.أفراد بين العامة ثيؤع الراع؛ المؤشر 
ّوالتبعتة التقليد روح وثيؤع العقلتة، الأمية الخامس؛ المؤشر 

عنبها والتلهي الإنترنت، ومواغ التقنية استخدام ئيؤع المادس؛ المؤشر 
١لقرآن.

Iالتالية المؤشرات ويشمل المنهجية التدبر مواغ I الثالث، المعيار 

الكريم.للقرآن الصحيح التصور عدم ؛ الأول، المؤشر 
وأوصافه.أسمائص بغير الكريم القرآن عن التعسر الثاني؛ المؤشر 
١تعالى الله كلام لمعاني الخاؤلئ الفهم ؛ الثالث، المؤشر 

للتفسير،الخادمة العلوم وسائر واللغة القرآن بعلوم العلم قلة الراح؛ المؤشر 
؛حلال، من 

القرآن.علوم مجال، في الصوص ْع التحامل منهج في الكبير الخلهل — ١ 
القرآن.بجمع يتعلق بما العلم قلة ~ ٢ 
القرآن.في بالزادةوالقص القول - ٣ 

١القرآنية القراءات نقل ؛طرق، العفليم الجهل — ٤ 
الفاسير.كست، في والزهيد الزهد الخامس؛ الموسر 



تحؤثج!وتآس 
المرم.تدثر في الخاطؤي اليم أشاب الراح: العيار 
تالتالة الموسرات ويسمل 

العقدي.والانحراف الزيغ ت الأول المؤثر 
القرآن.فهم ص ويصم يعمي الهوى اساع ت الثاني المؤشر 
الصحيح.الفهم موانع من الكبر • الثالث المؤشر 

بعينه.مذهب او لطانفة الأعمى والتقلد التعمسبح الراح: الؤشر 
الله.كتاب من الحكم وترك التشابهات اتباع الخامس: المؤشر 

التدبرعتل والضعيفة الواهية الأحادث عر الاعتماد المادس: المؤشر 
والتفسير.

الخامحك.الفهم إر يودى والمنوح بالناسخ الجهل الماح: المؤشر 

النزول.باساب الجهل اكامن: المؤثر 

تحقق.أو تثبت غير من الإسرائيليات على الاعتماد اكاّع: الؤشر 

الراسخينومخالفة العربية، اللنة ألفافل مل.لولأت معرفة عدم الماشر: المنشر 
اسمني 

٠مواصعها عن الأدلة وتحريف الموصى أعناق لر عشر: الحائي الوثر 

١المنآن ئذثر تح؛ الحاطئ اليم نتاج الخامس: العيار 
التاليان:ايوشرات ويشمل 

البشر.من أقوام عن خاؤكة تصورات وحول الأول: المنشر 
•الهوى أهل •مائل في يوقع الخاض الفهم ت الثاني المؤشر 



القرآن.بتناممر الئعور إلى يودي الخاطئ الفهم ت الثاك المؤشر 

للوقاغالقرآن بمخالفة الاعمماد إلى يودي الفهم عدم ت الرابع المؤشر 
التاريخه.والحوادث 

البما واتهامهم الأنبياء على الافتراء إلى يودي الخاطئ الفهم الخامس المؤشر 
لم.ميتصوره 

الفهمبسبب الكفار لمخترعات القرآنية الأيات إخضاع ت المادس المؤشر 
الخاطئ.

الكريم.تذتر في الخاطئ لمحم أئثله ادس: انالعيار 
متتوعة.الأقل عر نمانج ة حمعر تْلمقية دراسة ويشمل 
التدبر؛في الحاطئ القهم مى والعلاج الوقاية نتل الماع؛ العيار 
التالية!المؤشرات ويشمل 

فهمهاالراد بالأية العلاقة ذات بعضها أو القرآنية الأيات جمع الأول؛ المؤشر 
■وتدبرها 

بالأيةالحلافة ذات بعضها أو الثابتة البوية الأحاديث جمع الثاني؛ المؤشر 
تدبرها.الراد 

مقدمتهموفي الأيات، تدبر عند العلماء أقوال إر الرجؤخ الثالث؛ المؤشر 
المالح.لف ال

دواوينإر بالرجؤع القرآنية الكلمة ألفاظ مدلولأت معرفة الراح؛ المؤشر 
واللغة.الشعر 

القرآنية.اللففلة به مرت الذي الياق مراعاة الخامس؛ المؤشر 



الاللفظ بعموم العبرة أن إلى والتنبه النزول ١محباب معرفة السادس! المؤشر 
■سنا ل١ يءحةم٠وصأئ 

فهماالقرآن فهم على يعين والمنسوخ الناسخ بعلم الإحاطة إ الساع المؤشر 
•لقيما 

ابقة،والقرآنانوالنقلريات ات، والتصور الأهواء ص التجرد الثامن! المؤشر 
.تابعالا متبوعا 

القررثمفردات ثالثا: لق1أ 

الدراسة!الوحدات وزع ته 

رص( التدبمحفهوم ت الأولى 

ر)1( التدرمنهجه 

الكريم القرآن منايتقويم اكالثهت 

)٤(

وأسمالّا رالقرآن  تديرموانع الرادعةت 

)٧(وعلاجها فيه 

الأسايحعيد 

٣

اكلأري*سمحاعات 

٩

٢



٠؛.

الوصوعاتقاثمة 

التدبر.مفهوم ت الأول الفرعي المحال 
والاصطلاحاللغة في التدبر مفهوم ت الأول المعيار 

بينوالعلاقة المفهوم مقارنة الثاني! المعيار 

التدبر؛؛رر معنى من القريبة والخفاهم المصطلحات 

الكريمالقرآن تدبر حقيقة الثالث! العيار 

التدبرفضل الرابع! العيار 

الكريمالقرآن تدبر حكم الخامس! العيار 

التدبرأهمية المادس! المعيار 

التدبرمقاصد الماع! العيار 

القرآنتدبر أثر الثامن! العيار 

التدبرمتهجية الثاني! الفرعي المجال 
يرلتي يا المخاطبون الأول! العيار 

الكريمالقرآن تدبر أغراض الثاني؛ العيار 

الكريمالقرآن تدير واجبات الثالث؛ العيار 

التدبروسائل الرابع! المعيار 
والتدبرالتلاوة في البدء قبل القلب تهيئة أولا؛ 

الإجرائية!التدبر وسائل ثانيا؛ 

المنهجية؛التدبر وسائل ؛ ثالثا



سا1قدامت

المعاشتجدد على المعينة التدبر هلرق ت رابعا 

٠النفس في الإدراكية التدبر ومحاتل تفعيل ت خامنا 

التدبر.وتنمية الحفاظ وسائل سادسا! 

التدبر.على العينة الأسباب الخامس! المعيار 

وضبطهاالقرآن تدبر مجالات السادس! المعيار 

تدبرفي القويم المنهج الثالث! الفرعي المحال 

الكريم!القرآن 
القرآنتدير في النبوي المهج الأول! المعيار 

تلميفي الصالح الملف منهج * الثايي المعيار 
وتدبرهالقرآن 

الصالحاللف تدبر من نماذج الثالث؛ العيار 

للدارسينالمملبيقي البرنامج الراح! المعيار 

وأسبابالقرآن تدبر مواغ ت الراح الفرص المجال 
وعلاجها!فيه الخنأ 

الشخصية.وصوارفه التدبر موانع الأول! العيار 

الأسريةوصوارفه التدبر موانع الثاني! المعيار 
والاجتماعية.

الخهجية.وصوارفه التدبر موانع الثالث! العيار 

صامالخانيني-دوافرآن.
القنآن.ئدض في الحاحلئ المهم نتاج الخامس! المعيار 

آكدرضسامان 



امدمالقرآن ٧،^ 

أمح:س■ - ت*• ئ:'1حت \ نمنث;ّ ؛ش" 
ئدئرفي \دئ\حم، للمهم أئثله السائس: المعار 

المزآنالكرب،;
القهممن والعلاج الوقاية نثل السابع؛ المعيار 

صو\ه:و:
المراجعةا الأول الاختبار 

الراجعةا الئانى الاختبار 

الهائيالامحار 

التينيس؛طرق ابعا؛ ر ا

المقررة.الكب اعتماد ١( 

الثحصقس.في والرا-عا والصادر المساعدة بالكتب الاهتمام ٢( 

.ونحوهاالمتاحة، والوسائهل الحديثة التقنيات استخدام ٣( 

العملية.التهلمقات على الدارسين تدريب ٤( 

العنصر!حب وينؤع الدرس طيعة يناسب ما الأستاذ يختار ٥( 

.والمناقشة لحوار اه 

العمل.وورش المجموعات ؤلريق عن التدريس 

والبحوث.التقارير بعض عرض ءا؛ 

)الداني(.الفردي التعلم 



تنز
التعاوني.التعلم ؛إي 

التقويم!وسمائل خامسا! ت-• 

درحة.( )٠٣والشاْل الل.ورية الاختبارات إجراء ١( 

٠درجة ٢( ٠ ؤ المتخصصة بالبحوث التكليف ٢( 

درجة.( ٥٠)الهائية الاختبارات إجراء ٣( 

القرر!مراج^ مائتا! ®ا 
شعبانقطر" ~ الدوحة ~ الكريم القرآن لتدبر الأول المؤتمر بحوث ~ ١ 

محرم~ المضاء~الغرت الدار — الكريم القرآن لتدبر الثاني والمؤتمر ، ه( ١  ٤٣)٤ 
اه(. ٤٣٧)

برلتي الأول العلي للملتمى عمل أوراق وتاصيل( تحرير التدبر )ممهوم ٢" 
العلياللتقى وأوراق اه(،  ٤٢٩)سنة الرياض في والمنعقد الكريم، القرآن 
.ه(  ١٤٣١)سنة الرياض في والتعقد الكريم، القرآن لتدبر الثاني 

علىالمحافقلة جمعية في عقد الذي وآفاق مناهج القرآن فهم مؤتمر أوراق ٣" 
بالأردن.الكريم القرآن 

الكريم.القرآن تدبر في ١^١٥^ الكتب، — ٤ 
وابنوالبغوي، والثعلي، حرير، ابن تمر وأهمها القرآن: تمر كتب، ٥- 
وابنوالتشهلي، سعدى، وابن والألوسي، كثير، وابن والرازي، عهلية، 

•عشمن وابن عانور، 

والهلحاوي،للشافعي، القرآن أحكام ت وأهمها القرآزث أحكام كتب، ٦— 
عيمن•وابن، والقرطمح،، الفرس، وابن الُرمحا، وابن والجصاص، 



م"^امآحمقآااِ ت
القرآنتدبر ق الولفة الكتب ءا ا ١

الكتب:□أولا: 

٠القرآن، مع التعامل أمحس أبرر أئ؛  الحوتدار الكسسي،ا أيوب عيادة د. ١ 
)ليي(.الراث وإحياء الأسلاب لالالرuت 

العزيزعبد بن الرحمن عبد الباري، لكالأم التدبر بوصائل القاري إتحاف ءو 
)الرياض(.الوحلن مدار الدهامي، 

صرحان،الغنى عبد بن الله عبد أءد- القرآنية، الخرائد ش زدغية ار 
)الرياض(.والتوزيع للشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتيبر العالمية الهيئة 
الهيئةالحويد، صالح بن عصام د- ا النور صورة من قبس ت العفاف أصّوار ء؛ئ 

)الرياض(.والتورع للشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتدبر العالمية 
.)حدة( المكتبات نور دار يصفر، على الله عيد القرآن، تدير حول إصاءات ءإة 

فياضجابر طه والتدبير، التدبر في منهجية معالم القرآزت يتدبرون أفلا ء؛لآ 
الملام)القاهرة(.دار الخلواز، 

لتيبرالعالمية الهيثة العمر، ّايمان بن ناصر أ.د. القرآن، يتدبرون أفلا ءاة 
)الريانحن(.والتورع للشر الحضارة دار الكريم، القرآن 

)القاهرة(.العربي الفكر دار الجمل، الدين عز حسن القرآن، يتدبرون أفلا ءاب 

)اإرياصرا(٠الوطن مدار الرويئد، رائد ؛شن< أصماء د. القرآن، يتدبرون أفلا ءاة 

حليل،حسن الرووف وعبد الخغاورى الميد هشام القرآن، يتدبرون أفلا ؛؛ة 
٠)حدة( والمعرفة للعلوم العالمية الطيبات مدينة 

داراللاحم، إبراهيم بن سليمان د. أ. النور، سورة تدبر في الصدور انشراح أ،؟■ 



العاصمة)الرياض(.

العزيزعبد بن المحسن عبد د. ، وتحليل( تدبر ت الصيام )آيات المعاني بياع ءق 
والتورعللنشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتيبر العالمة الهيئة العسكر، 

راراض(•

ال\كربمعبد د. . أ و المعصراوى عيي أحمل. . د أ. القرآن، تدبر في التبيان ءأئ 
)القاهرة(.اللام دار صالح، إبراهيم 

الهيتةالحويد، صالح بن عصام د. القران، أم وتوقير لتدبر الجنان تحريك ؛؛' 
)الرياض(.والتوزيع للنشر الحفارة دار الكريم، القرآن لتدبر العالية 

للنشراقرأ مؤسسة الهادر، مجدي ٠ د والقرآن، القلب بين الوصال( حقيق ته 
)القاهرة(.والترجمة والتورع 

الآلحم،إبراهيم بن سليمان أ.د. النصر، سورة تدبر ر العمر بقية تدارلث. •؛:؛ 
)الرياض(.العاصمة دار 

)رأسالحالوار، تله رقية د. والتطبيق، النفلرية بين ال(كريم القرآن تدبر أو 
١الخيمة( 

الإسادمية،المجتمعات ر الحضاري المهوض ر ودور0 المريم القرآن تدبر أو 
)اليمن(.نفت مومة البنا، الرحمن عبد فواد 

الرحيلي.الله عبد دّ ولفتات، وقفات الكريم القرآن تدبر أو 

حزمابن دار سائمة، بن محمد بن وليد الإيمان، عائمات من القرآن تدبر ؛؛•" 
)القاهرة(.

داربازمول، سالم بن عمر بن محمل . د النفوس، تزكية ر وأثره القرآن تدبر ألا 
)القاهرة(.الاستقامة 



برتف تت 
٠رالريا*٥^٠٠( القاسم دار الفوران، فوزان بن صالح ئ. القرآن، تدبر ء،ث 

٠)الإسكندرة( الراشدين الخلماء دار العفليم، عبد سّعيد القرآن، تدبر ءأ؛■ 

صدراولكدهما صغير كتيب محي له ملختس وله السنيدي، عمر القرآن، تدبر ؛أب 
عنىجلةاوان)اراض(.

التجميميالمنهجين محي قراءة الكريم• القرآن في الخوصوعي التدبر ث؛ت■ 
ربتروت،'كمل دار موسى، آل علي والكشفي، 

Iوالتفسير والفهم والأستباط التأويل بمصطلحاتج وعلاقته حقيقته التدبر ؛أآ 
الغنيعبد الله عبد أ.د، الحكيم، الذكر من آيات على تحليلية يادغية دراسة 

والتوزيعللنشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتدير العالية الهيثة سرحان، 
•)الرياض( 

•)دمشق( القلم دار الميداني، حينكة الرحمن عبد الفرقان، صورة تدبر ؛أث 

•)الرياصرإ( اللم ديوان ة مومالعمر، ناصر أ.دّ الكهمح، سورة دبر ته 

دارالكريم، القرآن كدبر العالية ة ناصرالعمر، أ.د, الور،ءبجتاو؛رسورة
٠الطباعة( رتحت ٠ )الرياثض( واكوزع للنشر الحضارة 

الكريم،القرآن كدبر الخالبة ^ئة الحمر، ناصر د. ٠ أ يوسف، سورة تدبر ءأة 
•)الرياض( والورع للنشر الحضارة دار 

•)القاهرة( أحمد، حسين الله عبد مصطفى القرآن، أمثال محي تدبر ؛أب 

ساميةالبقرة، وسورة الفاتحة سورة الكريم! القرآن سور في الدير ؛أب 
•)القاهرة( الحديث، الكتامحبج دار طنطاوي، 

البحوُث،مجلة ، البّت، عثمان بن خالد ٠ د وأنواعه، وأرلكنه مفهومه I الدبر ءأو 



يلملمن
اه(. ٤٣٤الأخرة جمادى - أول )ربع  ٩٩عدد الإسلأمة، 

عمار)عمان(,دار السامرائي، فاصل د. القرآني، التعسر ؛؛ة 

الغوثاتيدار الكريم، عبد حسين أحمد وتدبر0، وتعاليمه الكريم القرآن تعلم أو 
الكريمالقرآن يحمي كمف ) بعنوان لة صلمن وهو القرآنية. للدرامات 
•المسلمين( 

محمدمنى الكريم، القرآن تدبر لقواعد عملي تهلميق مع الحمد محورة ممير ته 
)القاهرة(.البر دار الشافعي، 

لتيبرالعالمية الهيئة وإيمانيه، علمية مجالس  '•التدبر في مجلنا ثلاثون ءإ؛ 
)الريانحى(.والتورع للشر الحضارة دار ، مجموعامحت، أرع الكريم، القرآن 

حمودين عويفى د. ، ، يوسفمحورة في المراودة نمة في المقلم حمالمالن، ء|و 
والتورعللشر الحضارة دار الكريم، القرآن بر لتي العالمية الهيئة العْلوى، 

)الرياض(•

.)الرياضي( النحوي دار النحوي، رصا علي عدنان • د الله، منهاج نتدبر حتى ؛•؛■ 

العمران،إبراهيم بن المحن عبد القرآن، آي تدبر في الحان لحدائق اه 
)الرياضي(.الحديثة المسعلاءل مهل-اع 

نسليمان أ.د. والمعوذتين، الإخلاص محورة تدبر في الأمين الحرز ءو 
.)الرياضي( العاصمة دار اللاحم، إبراهيم 

السعالأجزاء في التدبراين، يجمع مجلل التدبر من منوايتح سع حصاد ءإب 
دارالكريم، القرآن لتيبر العالمية الهيئة ومفهرسة، مرتبة آياتهء ررليدبروا لكتايب، 

.الهلماعة( )تحت، )الرياضي(. والتورع للحر الحضارة 

الأسهلالعلريق أنموذجا! البقرة محورة ت الكريم للقرآن الذهنية لخارؤلة اص 



اذمت^إالقرآن ندبر 
)الرياض(.الميمان دار الدويش، الله عبد بن إبراهيم د. معا، والتدبر للحفغل 

حين،نصار حمال العظيم، القرآن لتيبر دعوة العاصر القرآنى الخطاب، "ة 
)عنان(.الأمراء دار 

مؤسسةكهّال، شاكر مختار ، ولماذا كيف، I الكريم القرآن تدبر إلى دعوة أ؛ي 
)؛يرومن،(.التحدق والشركة الرسالة 

.)الرياض( الرشد مكية العتبى، فر مبن أحمد الجيد، القرآن فهم دليل -؛و 
داراللاحم، إبراهيم بن سليمان . د , أ العصر، سورة تدبر فى العمر أيام ربح ؛ًة 

)الرياض(.العاصمة 

حنماحي القرآني، والتفسير التدبر عالم فى يورة الكريم• القرآن ثيفرة 
)عنان(؛الحبلى، 

الجوراني.يوسف، بن محمد د. الكريم، القرآن وتدبر فهم عن الصوارف ءإي 

والتدبرالتلاوة لألفاظ موصوعية دراسة بالقرآن: الاستمتاع إلى طريقلئ، أ•:- 
الخضراءطيبة دار البردعي، محمد بن الرحمن عبد العزيز، الكتاب، في والترتيل 
)مكة(ا

أحملالقرآن، تدبر في منهج وسوره: الكريم القرآن آيامحنح نزول تارخ علم 
علىالمحافغلة وحمحية الفرقان دار نزال، سمح وعمران شكري يوسف، حاك 

)عنان(.الكريم القرأن 

والنشرالتورع دار الهلالي، مجدي د. وكيفح، لماذا القرآن: إلى لعودة اه 
الإسلامية)القاهرة(.

السنة)القاهرة(.مكتبة ، يوسف، سعيد القرآن، قراءة فقه ء؛ث 



الكريم،القرآن لتيبر العالمية الهيثة العويد، صالج بن عمام د. التدبر، فن ءاي 
)الرياض(.والتورع للنشر الحضارة دار 

.)عمان( المبين النور دار إ هاشم أبو أمتن مصطفى محمد ، القرآن رحاب في "؛!؛" 
)عمان(.الفاروق دار كمال، شاكر مختار الكريم، القرآن تدبر رحاب في أة" 
رصاعلى عدنان د. أحزاءآ، )٣ وخللال تدبر ت والمنة الكتاب من قبسات ءه 

)الرياض(.النحوي دار النحوي، 

)عمان(.الفاروق دار كمال، شاكر مختار الكريم، القرآن تدبر من اينؤ فب؛أ؛ 
عبدئ. القرآنية(، المفهوماُتح سلمالة )من والترتيل والتدبر والتادوة القراءة ؛!أ 

.)محوريا( الملتقى دار حللي، الرحمن 
د.وحمائمه، تعاليمه في تمعنامحنف ت تدبره في والأصول الكريم القرآن أ؛ب 

)بيروت(.والنشر للتوزع المهلبوعات شركة صقوري، حين محمّد 

القلمدار اليال.اني، حبنكة الرحمن عبد ات5ريم، للقرآن الأمثل التدبر قواعد ءة- 
)دمق(.

اللهعبا بن عمر د• والحياة، القس في قاعدة حمسون ت قرآنية قواعد أو 
والتورعللنشر الحفارة دار الكريم، القرآن لتيبر العالية الهيئة القبل، 

)الرياض(.

الهيئةالمتح، عثمان بن حالي د. التدبر، وتعلبيقات والأصول القواعل- ؛!؛- 
)تحت،)الرياض(. والتورع للنشر الحفارة دار الكريم، القرآن لتيبر العالمية 

الهلثاعة(

القطامي،ناصر العثيمين، صالح بن يحمد العلامة تدبر من الثمين الكنز ؛أي 
)الرياضر(.القرآني للإعلأم آيات مجموعة 



الإسلامية)بيروت(.البنانر دار زمرلى، فوان القرآن، نتدبر كيم ؛؛؛ 

 Wالبراءأحمد د. أمثل(، تدبر نحو رحطوة الكريم بالقران ننتفع يف ك
)بيروت(.الريان مؤسسة الأميري، 

)القاهرة(.الهلالي، مجا.ي د. بالقرآن، ننضر كيف، ءو 

عماردار ّامرائي، الفاصل دّ التنزيل، من نموصس في بيانية ات لمأ؛ي 
.)عمان( 

دارالكريم، القرآن لتيبر العالمية الهيثة العمر، ناصر أ.د. آياته، يدبروا له 
.)الرياض( والتورع للشر الحفارة 

هيمجموعات ثماني الكريم، القرآن لتيبر العالمية الهيثة آياته، ليدبروا ءو 
١)الرياض( والتورع للنشر الحضارة دار للمركز، التاع تدبر جوال رسائل حماد 

للنشرالسعودية الدار المودودي، الأعلى أبو القرآن، لفهم أمحامية مبادئ ءٌ 
•)جدة( والتورع 

الهيثةالمهليري، زين بن المحن عبد د. الاكريم، القرآن تدبر مبادئ ثو 
)تحن،)الرياض(. والتورع للنشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتيبر العالمية 

اسءة(.

التلقيمن وتدبره العظيم القرآن تدارس منهج إلى مدخل القرآن! جالس مه 
ومطبعةمكناص( ) والتورع للنشر مغربية ألوان الأنصاري، فريد التزكية، إلى 

البيضاء(.)الدار الجديدة الجاح 

حمودبن عويفى د. تربوية، ودلالات بيانية وقفات قرآنية! جالس مه 
والتورعللنشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتدبر العالمية الهيثة العهلوي، 

)الرياض(•



العمودي،عمر بنت ابتسام والايات، ور البتن المناسبات من المختارات ٠؛' 
)الرياضر(.والتورع للنشر الحفارة دار الكريم، القرآن لتيبر العالمية الهيئة 

للنشرالأبرار قوت حليمة، محمد محمد القرآن، لتيبر أساسية مداخل ؛|د 
.الإسكندرية( ر والتورع 

أ.د.وتد؛ر0ج الكريم القران لحففل الوسائل أبر والتدبر! الحففل مدارج ء" 
والتورعللنشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتدبر العالمية الهيئة العمر، ناصر 

)الرياض(.

الحسنأبو إ به والأذمماع القرآن تدبر مبادئ I القرآنية الدراماين، إلى حل المن. أو 
)القاهرة(.المحوة دار الندوي، 

لتيبرالعالمية الهتثة العويد، عصام د. القرآن، فهم لهلال_، الثمان المراحل ؛:١ 
(.)الرياص والتورع للنشر الحفارة دار الكريم، القرآن 

مدارالرويند، أسماء د. القرآن(، لتدبر )دعوة جديد من الحياة مثرؤع 
الوطن١الرياض(•

ترتيببحسسيح الكريم للقرآن بري تل. ير )نفالتدبر ويقاس التفكر محارج ءإي 
الرحمنعبد ،  ٠٠هق الله لكتاب الأمثل التل.؛ر راقواعد كتاب منهج وفق النزول 
.)دممق( القلم دار الميداني، حثنكة 

ّالقاهرة( ) الكتاب مركز حمزة، يوسف عمر • د الكريم، القرآن لفهم معالم أًة 
المعين.مركز حنتوثى، أحمل- بن معد المبين، الكتاب تدبر على المعين ءة 

فىمختصر ناربري ير نفوهو مكي، مجد المبين، الكتاب تدبر على المعين ثو 
)حدة(؟المكتباُت، نور دار مجلل.، 

الأمثل،التدبر لتحقيق مفاتيح عثرة الحياة! في والنجاح القرآن تدبر مفاتح أو 



.)الرياض( مشير مطبعة حم، ا خالد د. 

عبدمعيد الحياة، في النجاح وتحقيق الكريم القرآن وتدبر فهم مفاتيح •؛و 
الأيمان)الإسكندرية(.دار العفليم، 

الفلمدار الخاليي، الفتاح عبد صائح . د ط الكريم القرآن ْع للتعامل مفاتيح ء!ي 
)دمشق("

لتدبرالأول العلمي الملتقى عمل )أوراق وتأصيل تحرير التدبر• مفهوم ؛٠؛ 
١^٣القرآن لخيبر العالمة الهثة الكريم(، القرآن 

دار، القليار عد  ٠١٠٠ د والخمر، والخوبر والاضتثاط واك"ويل التفسير مفهوم ءأ؛- 
اليمام(.~ ية لمعود ا الحربية )الخملكة الجورى ابن 

العلم.طالب مكتبة القرش، جمال الخدبر، منزلة ءأب 

للنشرالحضارة دار ، ياسب* بشير بن حكمت د ٠ أ  ١٠الكريم القرآن تدبر منهج ءو 
والوز:عرالرباضا•

العالميةالهيئة الخليفي، فوزية مريم، سورة في ية النقالصدمات مواجهة أو 
)الرياخى(.والتورع للشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتيبر 

ناصربن الرحمن عبد العلامة الشيخ القرآنية، الإيات من الربانية المواهب ؛إب 
والتورعللنشر الحضارة دار الكريم، القرآن بر كن الحالية الهيثة العا..ى، 

)الرياض(.

علمفي نقدية منهجية درامة I اكءبر أصول في مقدمات ت والقرآن نحن أو 
البيضاء(.ّة)الدار الجديلالنجاح مهلبعة هندي، بو مصهلفى التفسير، 

القراءاتنمد إلى مدخل التدبر; أفق إلى القراءة تهافت من القرآني النص ؛أب 
والشؤون، الأوقافوزارة الريوني، قف، د. القرآني، التدبر علم زاصيل 



إإرإل؛لقدْت 
)المغرب(.الآمّة الإّ

والدراسات٧^^١ث نون مركر جرار، بام الحكيم، الله كتاب فى نغلرات ءا؛ 
القرآنية.

والتورعللشر العالية الدار القرش، إبراهيم حمال التدبر، نفائس أ؛ة 
)الإسكدرية(.

عرموال مئة خص من أكثر إجابة •' الكريم القرآن تدبر في تفكيرك نم 
للشرالعالية الدار القرش، جمال والامتنباؤل، والاستدلال المقارنة مهارة 

ررالإسكنا-ربة( والتورع 

،الروينل. راشد بنت ماء أي. د ، ، ومواقفقمص I القرآن ْع عاشوا هكذ.ا ءإب 
.)الرياض( والتورع للشر الحضارة دار الكريم، القرآن لتيبر العالية الهيئة 
؟)الرياض( البيان مجلمة التويجرى، اللطيف -sX القرآن، لتدبر عملية وسائل ءأة 

رنون،الجليل عبد بن محمود ئ. وأحكامه، وأنواعه معناه ت التدبر وقف ءأي 
.الشرقية( محافظة — )مصر والحكم، العلوم مكتبة 

العاليةلهيثة ١ العطوي، حمود بن عوبمض د. لابنه، لقمان موعتلة I بش يا ءإب 
)الرياض(.والتورع للحر الحفارة دار الكريم، القرآن لتيبر 

العالميةالوسائل اسا ثه 

رسالةالتويجري، اللطيف عبد وموانعه، دوافعه I الآكريم القرآن تدير ؛أي 
)الرياض(.الإسلامية سعود بن محمد الأمام جامحف في ماجستير 

فيدكتوراه رسالة الصاوي، محمد د. تاصيلية، دراسة ت الكريم القرآن تدبر ءو 
١البوية( )المدينة الإسلامية الجامعة 



رمحالةالعمر، عمر بن الله عبد ، تيمية ان الإمام عند الكريم القرآن تدبر ؛؛؛ 
)الرياض(.الآمية الإّممعود بن محمد الإمام جامعة في مااحستير 

جامحةفي ماجستير رسالة ، أألأ>وأأ القيم ابمن الإمام عند الكربم القرآن تدبر "؛؛' 
)الرياض(.الآمية الأّممعود بءن محمد الإمام 

الحفيغلعبد حين ام إبتالملم، تزكية في وأيره الكريم القرآن تدبر ' ٠٠
)اليمن(.الأيمان جامحة فى ماجستير رصالة المحبئى، 

إبراهيمشعبان محمود . د القرآنية، الفاصالة حلال من التدبر إلى القرآن عوة ده 
)ممر(.الأزهر جامعة فى دكتوراه رسالة ممطفى، 

لطالباتالعقلية التربية مجال في وتطبيقاتها الكريم القرآن في التدبر منهجية ءو 
أملجامعة التربية كلية في ماجتير رممالة أسرة، ركي ينتح إيمان الثامموية، المرحلة 

)مكة(.القرى 

لكن)المغري—،(، المهران ظهر جامعة فى للدكتوراه مجلة رسالة ويوجد •؛:١ 

تدبرت بعنوان مجلة زالتا ما وهي بكتابتها، يقم ولم عنها ترا"؛ع قد معل.ها 
قسيمي.بو للحن وصوابهله، مفهومه ت القرآن 

المحكمةالعلمية الحوُث، الثا! ثه 

بنباسم تاصيلية(، )دراسة I المجيد القرآن ندم في ؛التجويد القراءة أثر ء؛ي 
(.٥١٤٣٥))برهنانيا(،الحكمة مجالة الميد، حامد بن حمدي 

اللهعبد بن صالح بن إبراهيم . د التدبر، تعليم في الكريم القرآن معلم أثر ءإي 
)ذو(  ١٤)عدل■ )٢( مجلد ، مهر( ) الشرعية والدراسايت، البحوث مجالة الحميضى، 

(.٥١٤٣٤القعدة 

عائلونفيتم، عرض ت الكريم القرآن تدبر في التقنية تحدثاين، الماستخدام ءإب 



كرسىالقرآنية، الدراسات لتهلوير الدولي المؤتمر بحوث باريان، الله عبد ابن 
اه(. ٤٣٤)٤ مجلد سعود، الملك جامعة هى وعلومه الكريم القرآن 

الدينأصول كلية مجلمة ض مقال عيد، خليل الغزالي القرآن، يتدبرون أفلا ءٌ 
;(.٥١٣٩٨—  ١٣٩٧)الإسلامية، صعود بن محمد الأمام بجامعة 

الإسلاميةالوحدة مجالة في مقال هاشم، حين آياته، وتدبر القرآن حتم بين ءإي 
١٤١)، )؛يروين،(  .ه، ٠ 

الوهمي،فهد د. آثاره(، أسبابه، أساليبه، )مفهومه، الكريم القرآن تدبر ءأب 
;(.٥١ ٤٣٢)٨ عدد )تبيان(، القرآنية الدراس مجلة 

الزيتونيةلالكالية العالمية النشرة الناظر، عبد محن الكريم، القرآن تدبر ءو 
.م( ١  ٩٨٤)٧ عدد ، )تونس( الدين وأصول للثريعة 

أيوبعيادة المعاصرة، والانحرافايت، الصحيح المنهج بين القرآن دبر ته 
ربح)دبي(، والعربية الإسلامية الدراسات، كلية مجلة في مقال الكبيي، مؤيدان 

الأول)اآ؛اه(.

الأزهر،مجلة الفرح، الله عبد بن أحمد د. والحكمة، الحكم I القرآن محوتدبر 

عوضالأمين علي والوسائل، الموانع ت الكريم للقرآن والعقل القلب، دبر ت٠ 
مضان)ر ٧ عدد ، ودان( ال) مئة الاملأ مان در أم بجامعة الأصول كلية مجلة الله، 

١٤٣٢.);،

فيوالثلاغية اللغوية والولألأتؤ الممهللحات وأثر وفوائده أهميته التدبر! ءإي 
حامعةوأببمحاث، دراساته مجالة زيا.ان، محمد أثرفج الكريم، القرآن معاني تدبر 

;(.٥١٤٣٤القعدة )ذو  ١٢عدد )الجزائر(، الجلفة 



والمعلوماتالدراسات مركز الأهدل، هاشم د. الكريم، القرآن تدبر تعاليم ثو 
)حدة(.الشاطئ الإمام بمعهد القرآنية 

الإماممعهد مجلة بن،، الحالي ئ. وموانعه، الكريم القرآن تدبر شروط ثئّ 
\ه(.٤٣٢الأخرة رحمادى ١ ١ عدد القرآنية)حدة(، للدرازت الشاطئي 

مجلةإ البدوي محمد ين أحمل بن يومحف، القرآن، تدير في أصولية را؛ءل صه 
سعودبن محمد الإمام حامحة في الشريحة لكلية التابعق السعودية الفقهية الجمعية 

الأولىجمادى )صفر/  ١٥عدد الإسلامية، 

محمدوالتفسيرية، الفقهية الملكة تنمية في وأثرْ الكريم القرآن في التدبر فقه ءإ؛ 
دارلكلية الإسلامية والدراسات البحوث مركز حولية العتربى، محمد فتحى 

.ه(  ١٤٣٢) ٢٥عدد ^١ مجلد القاهرة، حامعة في العلوم 

عددإ المعرفة مجلة الأهدل، هنام د. ، الكريم القرآن تدبر أبناءنا نعلم ، يفكه 
)رممانا،آ؛اه(. ١٦٢

التدبر،لتحقيق اللازمة ية التدريللأنشطة الكريم القرآن معلم ممارسة مدى ؛و 
الشاطئيالإمام معهد مجلة المنمورى، عتمان بن الله وعبد الغيلي، علي ين زيد 

.٢،( • • )٩ ٢ عدد ٢ ٥ مجلد ، )حدة( القرآنية للدراسات 

مجلةحيباني، المحمل. بن العزيز عبد الكريم، القرآن فقه في منهجية معالم أو 
.( ٠٣٢ ١ ٠ ) ١ ٥ ٥ ءا.د ٤ ٤ مجلد النبوية(، )المدينة الاصلامية الجامعة 

عثمان. د والأحرة، الدنيا الحياة في النجاح إلى الموصلة القرآن تدبر مفاتح ء؛ي 
عدد٥ )مجلد سامراء، لجامعة رأى٠١ من ررسز مجلة ، عبد على ونزار على فوري 

،(.٢٠ ٠٩الثاني كانون  ١٣

بنمحمد د. القرآن، في لأياته التحليلية الدراسة صوء في التدبر مفهوم ؛إي 



القرى.أم بجامعة الإسلامي التراث وإحياء العلمية البحوث معهد هندي، زيلعي 
بنمحمد بن محمد بن منفلور القرآن، في والتدبر والترتيل التادوة مفهوم أو 

.ه( ١ ٤ ٢ ٥ الأور )جمادى  ٣٠عدد القرى، أم جامعة مجلة رمضان، 

بكربن محمد . د الكريم، القرآن تدير في الوهاي، عبد ين محمد الشخ منهج ؛و 
)مكة(.الفرقان ومكتبة الطرفين دار عابد، آل 

ى>لةالخالدى، محن وعلاجها، القوس في الكريم القرآن تأثير موانع ؛ق" 
(.٣٢ ٠١١)عدده  ٢٥مجلد هلين(، )فلالإنانية لاJعاJوم المجاح جامعة 

٦٢



الأولالوحدة 
وثمراتهوحكمه التدبر مفهوم 

 C والاصطلاح:اللغة ق التدبر مفهوم ؛^؛ ٢١العيار ٦
اللغة؛ق ومسقاص )رالقدبر(( مدلولأت من أولا؛ ؛ا أ ا

العلماءبها ■عني التي ائل المأهم ْن وصطها العلمية المصطلحات تحرير إن 
العلميةوالحقاس سواه، عما علم كل به يتميز ما عنوان إنها حيث العلوم، لفبهل 

صلاةمن ، الغالي، محي الشرعية كالمصطلحات مضمونه، على متفما يكون ما منها 

العارفلغير فتقع فته، العلماء يختلف—، ما ومنها وغيرها، وكفر وإيمان وحج وزكاة 
الحقائقمن هي البحثج هدا في ندرمحها التي والكلمة • والخطأ الخلهل بمرادهم 

العبارات.اختلفت، ؤإن مضمونها على العلماء يتفق التي 

القرآن؛تدبر بها والمراد رين، المقعند عرفية حقيقة أصح قد التدبر إن ثم  ٠١
للتدبرارالعام المدلول من أحص يه فالمراد عندهم التدبر أكللق فإذا 

فيورد ما وهذا )أدبز( الرباعي أو )ينز( الثلاثي الفعل من التدبر كلمة فاصل 
عنوحفص نافع، قراءة في كما ؛ [ ٣٣الآة ]اائر:.ه أذبن إي ءؤَرإكلي تعالى: قوله 

[٣٣الأيت ]الدر: .٤٠ أذبن إي الحاسر، وحلفط ، ويعقويب، وحمزة، عاصم، 
•زأكرم، • وزن علتم، ارباعمح، بالفعل 

كتابصمن بحث الطيار، مساعد للدكتور المفسرين، عند التدبر معنى تحرير ينظرت 

٠تدبر ٌرم معلوعات ، ١ ٥ واصل- اكدبر-تحرير مفهوم 



وكراداعوحكمه ١^٠ير مفهوم إإث^نايت^ه؛لآورت 
قراءةوهي )كزم( وزن على ١^>!*^ بالفعل ذنر" إذ ااوالاJل؛ I الأحرى والقراءة 

جعفر،وأبي اثي، والكعامر، وابن عمرو، وأبي كير، ابن : ^١، ١١من الاقن 
عاصمعن ئعبة ورواية 

كماوأظهرها، أبرزها عديدة، سان حول تدور اللغة معاجم ش ردبرآ مائة وه 
؛ش■

;ونهايته الشيء موحرة ~ ١ 

،آحرْ النهر: ودثر إ ومؤمْ عض ؛ ثيء كل "ودثر ؛ سدْ ابن يقول ذلك وفي 
.. البار. ذك كل من والجمع ط دثره وعلى لتره، وفي الشهر، دبر جثتك يقال؛ 
وزاويتها'مؤخره البيت؛ ودبر 

تعالى!قوله ومنه إ ونحوه ان الأنموحرة عن به يكنى الذي الدبر • ذلل—، ومن 

عيابودوم؛ وآذترئم يمه4م بمرمث ألمكث ء=كمنوأ ١^ بتوق ء؛اد ئنئ >ؤوؤ 
فتنزعبماالكفار، أرواح الملائكة يتوفى ررحين وذك •ْأ، الآيت .هلالأثل؛ألءيمح، 

والأستاه؛،متهم الوجوه تفرب أجسادهم، من 

سنهنَكأرتث> إن سأ مذ قاهد وشهد ي ءذ زودئي محت ^٥١١؛ تعالى؛ وقال 
]يوصف؛ثكدبث،ه در ين فد ثبيمه َكان همإن ). آلكذيثن تن ؤهو فهأدئتا قبمل ين مد 

٢٧-٢٦.]

العضوينعن يهما ويكنى كثيزا، ®القبل١٠ مقابل المدلول هدا ويذكر 

._YAY للمابوري الثر، القراءات، في الغاية )١( 
 )Y( ءدبر* ٣١• و/ سده بن إسماعيل بن علي الحسن، لأبي الأعفلم والمحبل المحكم

.يتصرف 

.ما/ها ه(  ٣١)٠ سري المان، جامع )٣( 



اُذااالقرآن تدبر ب ِ ت
معلوم.هو كما أيصا الظهر على وتجنلق المعروفتن، 

عنالحاربثs ولبنت . . . مله خلاف وحكه ، التيء آخر رروهو I فارس ابن قال 
يجيءالأول يدبر المحيذ الأحر لأي الباب؛ من وهو عنه، به حاوث؛ا إذا ت ئلأن 

كليترك أذ وذللث، الباب، من وهو ، ثدانروا، ؛اولأ ت الحديث، •وش • حلمه• 
٠٠. ٠ ٠ بوحهه صاحبه على الإقثال، منهما واحد 

والدنان:اكور ٢- 

وأماوالأدبار. الدبر ولوهم ؛ فرواإذا الحرب ر للقوم رايقال أنه ذللث، ومن 
إذاالليل آخر ر الصبح عنل. [ ٤٩الأية ]الطور: النجريه< ءؤوٍإددر نمها، فاكوليه الإدبار 
.المغرب'، نحو موليه أدبزت 

إيناإاآوش؛-؛وامثكإئا إلا يبرم يولمذ بجإبم رش ؤ تعار؛ فوله المعنى هذا ويؤيد 
١^: Jliv]،.؟ا< ١^١^ وثر_، جهنم ومآونه اممه يرت< سقما بثاء ممد نثز إل 

١٦.]

•أي • [ ٤٩'لاين ]اثرر؛.ه ألمحو وأد.دز تبمد أبل، ءؤرس تعار؛ فوله ر وكما 
الصبح.قدوم قرب مع الليل آخر ر يهابها عند 

•الحرب ر للقوم ررويقال • المراهيدي أحمد بن الخليل فول ر ورد وكما 
بالثيء!دبر  I٠١ قولهم ومنه ٠ نمها،، التولية والإدبار• والإدبار• الدبر ولوهم 

واك.ابروالتاغص التحاسد عن الهي باب والأداب، والصالة البر كتاب لم، مأحرجه )١( 
٢٥٥٨ ّ

.TXilrاللخة مقايس معجم )٢( 
يصرفه.اادبرا،  A٣٢/ انمن كتاب )٣( 
. A٣٣/احمد بن للخلل انمن )٤( 



وثمراتهوحكمه ١لتدبر مفهوم ت إئ^^^^^^^^ْ~الأورء> 
.4أذبر إي وإثو تعالى؛ قوله ومنه ،• ور الرجل؛ وينر به• ذهب 
وذهب.ور ر أي ( ٣٣الأين ]١،^>؛ 

الأمور!عواقب ر النظر ٣— 

قدأمور أعجار ندبر وفلان الأمور، عواقب قى نظر • ااو١لثدبير ٠ الخليل يقول 
.عواقبها محي وينظر فها يتأمل ت أي ا صدورهالار ولت 

فعرف0ستديرا فيه نظر أي; استقبل، يكن لم ما أمره من فادن امحندتر ررت ويقال 
محيأي* إدباره؛ في نظر ليبن' ويقال• صدره، من يعرف لم ما عاقبته من 

مأف."'.
ررأى ؛ وانثدترْ عاقبته. في نظر أي؛ وئدثره، الأمر رردثر منظور؛ ابن وقال 

جرير؛قال باحرة، أي؛ ثدبرا، الأمر وعزذ صدره. في ير لم ما عاقبته 
،ئدنزالإلا الأمن ئنرهول ولا نصسىم حتى الشن سقوف ولا 

فيه،التفكر والتدبر: عاقبته، إليه ئوول ما إر نظر أن الأمر: في والتدبير 
لوفلائا إن ت ويقال آخره، من أوله أي، يباره، من الأمر بمال يذري ما وفلان 

عالمهما أمره ندء في علم لو ٠ أي أمره، لوجهه لهدي استدبره ما أمره من استقبل 
لأنثبملأملأْ/فيآ>ْ 
،ارسدبر'>ث،اا ما أمري من اسمك ألو : اللهرسول قال ؛ الحدين، ور 

ادبرا. yiaمطور؛/لابن العرب لسان )١( 
٣٣الفرامدي أحمد بن للخلل انمن )٢( 
بمرق.»دبر" ،//٣٣ انمن )٣( 

. A٣٠/ والأغاني ، جرض ديوان )٤( 
.تهاوبالاغةإا/*خ وينفلر: ، ٢٦٨؛/العرب ل-ان )٥( 

ماأمرى من اسقبالئ، ؛الو الني قول باب التمني، كتاب ني البخاري أحرجه )٦( 
. ٧٧٢٦سير>ت،« 



•بمه وأمره شأنه إلى التدبر قاصاف 

ة-الممكروالأمهم:

التفكرهو التين I أن غيره وذكر ' فيه التفكر ت والتدبر منظور! ايم* قال 
تعالى!قوله العزيز الكتاب من ذلك في ورد ومما الأمور، دبر في والتفهم 

مايتفهموا ألم I أي ، [ ١^^٨٦]المؤمنون؛ ه آلأولن ءاباءهم أن لو ما جاءهمِ أر آلمل دمؤأ 
غمعند من كال ومر أيهمءاث تثدبرون ^١٥؛ تعالى! قوله وكيلك القرآن. في به خوطبوا 

فيعشروايتفكرون أفلا أي؛ [، ٨٢الأيذ 1،: ]ائ.ه صقثؤا آ-ئثدا نو زجروا أممب 
Iوالمقاطعة الهجر ه~ 

الرجليور أن من ماحوذ والهجران، المصارمة ااوالتدابر! عبيد؛ أبو قال 
ويهجرهاالبوحهه عنه ويعرض وقفاه، دبره صاحبه 

انماداة،ظلتدا؛ر تدابروا ولا تخاندوا ولا ثاغضوا ءلأ الحديث،: وفى 
أحدكميذكر لا I وقيل ا دبرْأ صاحبه يور واحد كل لأن المقاطعة؛ وقيل! 

ا.مر صاحبه 

العربيةوكتبها.معاجم ر المفمتالة المعاروالدلولأين، من ذلك، إرغير 

أادبر؛ا. ٢٦٨منظور؛/لابن العرب لمان )١( 
العزيزالكتاب لهنائف، فى التمييز ذوي وماتر ، ٢٦٦/١١للزبيدي العروس تاج ينظر! )٢( 

. ٥٨٨آ/لالفيروزآادي 
،.مرق ١٢٦٥\إالعروس زاج »دبر«، ٨;٤٣للخاليل العين )٣( 
والتلّارروالتباغض التحاط عن النهى باب والأداب، والملة البر كتاب لم، مأخرجه )٤( 

٢٥٥٨ .

ؤ١ ١ ٦ / ا ٦ للنووي الحجاج بن لم مصحيح نرح المنهاج رْ،ينظر• 
.»دبراا ٥٨٧؟/التمييز ذوي بصائر )٦( 



وممراتسوحكمه ١كلJر مفهوم ١لآوؤبمبمت إلإن١يحفة 
تالخلاصة وه 

مائةمدلولأت أبرز وهى — اوسابقة المدلولات هذه فى النظر خلال من إنه 
والفلروالمهم، التفكر، هو؛ عنه الحديث، يصدئ نحن لما أقربها أن نجد اادوزاا~ 

أواخروهو؛ واحد؛ معنى حول يدور المائة أصل وأن الأمور، ءوام_\ في 
مها.والتفكر وعوامها، الأشماء، 

عوامها.في تل والتا الأشياء أواخر في النظر يعني؛ لغة تر فالتي وعليه 
فييله أف ^، ٧١هذا أصل والراء. وابء ءالدال ظرسث ابن يقول ذلك، وفي 

كلماتعنه وتشد مله، خالق، وحلمه الشيء، 1خر وهو واحد، قياس 
■ا؛ ■ ٠ ■ ة سسر 

للتدبر:الاصهللاحي التعريف ثانيا: 
مصطلحأن على ينبه أن الاصطلاحي للتعريف، يتعرض أن قبل ؛الباحث، يجدر 

كلها.الأمور عواقب في التفكر يفيد؛ عام؛ مدلول مدلولأن؛ له ررالتدير٠٠ 
النؤعومرادنا ونحوه، القران إأيه،كتاوتر ، يضافبما يمسر خاص؛ ومدلول 

الأول.لا الثاني 

تؤكدإذ بعض؛ س بعضه يمتريثح تعدده مع ولكن للتدبر، رين المقفهم وتعدد 
بنتيجةالتأثر مع والأحكام، الأيات وتجر العاني، تأمل على؛ كلها تعاريغهم 

ذللئ،.

؛صوبمدأ قزق إقلق أزينت ص لى؛ ١٠٥■قوله في اّآ(ير )٠ ١^ قال 
شيعوما فيه، التي، الله حجج ليتدبروا ؛ رُأتم، [ ٢٩الأيت ]ص؛ ه .١ ألآف_، أؤلؤأ محثثدقر 

اادبر«. Y٣٢٤/ فارس لأبن اللغة مقايس معجم :١( 



اميمحااقدآلنذ تدبر 
به®ويعملوا فتعقلوا الشراع، من فيه الله 

نفكوطالي، حهلا؛ه، ^_، UaJفى تر ند  ١٠-(; ٥٣٣)•ؤناهر بن بكر أبو وقال 
عليه١١١بالإقبال وميزك معانيه، بمهم وقل؛الث، بأحكامه، بالقيام 

والامتماربالعغلة، الانتفاع أشياء: التذكرتلأ'ة : ( ٥٥٣٥الهروي)وقال 
١١ة الفكر بثمرة والظفر بالعبرة، 

شيءكل ودبر الأمر، آخر في النظر هو ااوالتد؛ر )اُاهه(! الثغوي وقال 
آخرْاار؛،

وتاويلأتالأمور أعقايتح فى الفلر ت بر اكو  ١١ه(; ٥ ٤ )٢ عطية ابن وقال 
الأشياءاارْ،.

يؤولوما إدباره، في والطر امله الأمر؛ ندبر ١١ه(! ٥٣٨)الزمخشري وقال 
معانيهتامل القرآن؛ تدبر فمعنى تأمل. كل في استعمل ثم ومنتهاه، عاقبته في إليه 

فيه١١ما وتبصر 

معانيه،؛وفي فيه التفكر  ١١.(؛ ٥٦٧١القرطبي) وقال 

منفيه ما وتبصر حكمه، في وتفكر معانيه، ررتأمل ؛ ,( jtV ٤١)الخازن وقال 

.اما/'ا،االبيان: )ا(حا.ع 
.\<\/AT القرآن لأحلكم الجامع في: القرطبي محه حكاه )٢( 
٤٤٢ا/ازلكض مدارج في القيم ابن ونقله ص-م، ازترين مازل )٣( 

.ا/تماا-أ التزيل )؛(معالم 
. ٢١٦١; الوجيز المهرر )ه(بذلر: 

.٥٤ا/• للزمخشري اممثاف )٦( 
. ٢٩٠ه/ القرآن لأحكام الجامع )٧( 



وثمرايّوحتئْه اشلبر مفيوم ١^^ ث^؛وحدة 
الآات«را،.

إلىبصاحبه يفضي الذي والتأمل الأيات، في ^^ ١١١٠ت ؛U؛J( )٥ حيان أبي وعند 
الأشياء«لآ؛.عواقب في الفلر 

علىالفكر وجهع معانيه إلى القلب ناقلو ررتحديق -(؛ ٥٧٥١)القيم ابن وعند 
تدبر®ولا فهم بلا تلاوته مجرد لا بإنزاله المقصود وهو وتعقله، تدبره 

يلففلما معنى في بالتفكير قالبه يشغل أن ذلك وصفة  I٠٠ .( ٥٩ ١١)يوؤلي الوقال 
كانفإن ذلك، قبول ويعتقد والواهي، الأوامر ويتأمل آية، كل معنى فيعرف يه، 
أووسال، استبشر رحمة بآية مر وإذا واستغفر، اعتدر مضى فيها عنه قمر مما 

وطلب،؛تهمآ دعاء أو وعفلم، نزه تنزيه أو وتعوذ، أشفق عذاب 
شتحيلالمي تخصيو أي التفكر، ررالئدتر: )ه'مأاهد(: الزبيدي وقال 

باخزهءأأي JاJبتا، الأمن عرف ويقال؛ ثالثة، معرفة 
ثمالأموروعوافها أدبار في التامل التدبر: •اوأصل ه.(: ١٢٧الآلوسي)•وقال 
وأسبابهأوسوابقه وأحزائه الشيء حقيقة فى نظنا كان مواء تأمل، كل في استعمل 

أءقاره((أا"،.و لواحقه أو 

تمنحها،أي: العفليم القرآن هذا آيان، ندبر ٠٠ه(: ١٣٩١)"الشقيطي وقال 

.ا/^ه اكزيل معاني ني التأويل وب )١( 
. xs\isالممط اليحر )٢( 

. ٣٦٢الكين١/■مدارجال)٣( 
.•٣ • >/ القرآن علوم ني الأمان )٤( 

.الروس\ا/هأمآ)ْ(-اج 
• ٩٢ه/ المعاني، روح ، ٦١



امت^؛مبمنجتدبر تحجتننن 
بهاراوالعمل معانيها، وإدراك وتفهمها، 

الدلائلدلالات في العقلي الفلر إعمال #والتيبر: ه(: ١٣٩٣)عاشور ابن قال 
للماملمنه يظهر لا فيما أي الأمر، دثر في النظر من أنه وأصله له، نصبت ما على 
،.٢١٠١بدءذي ؛ادئ 

منالمراد معرفة صاحبه به يبلغ الذي والتأمل التفأكر ت رروالتدبر أيصاI وقال 
فيه،أودعت، التي المعاني كنير اللففل، قليل كلام في ذللن، يكون وإنما المعاني، 

النذلراابادئ له بادية تكن لم معان له انكشفن، تدبرا؛ المتدبر ازداد كلما ؛حبث، 

وفيفيه، الفكر وتحديق معانيه، في ررالتأمل ت ه(  ١٣ ٠٧السعدي)الثبخ وقال 
وءواقبها،ل؛،.مبادئه 

دلالاتأواخر إلى الواصل الشامل التفكر هوت #التدبر بقوله؛ الميداني وعزفه 
البعيدة١١ومراميه الكلم 

التأملالكريم! القرآن بتدبر المقصود #أن الحمر! ناصر أ.د. الشيخ ويرى 
بينالتوافق يتحقق بحبنح وآثارها، ودلالاتها الايات مالأت في والفلر والتفكر 
لأجلها(االقرآن أنزل التي الغايات تحقيق إلى يودي مما والعقل والقلبح اللسان 

. U٢٥٧/ البيان أصراء )١( 
.اكءريرواكويرخا/س )٢( 
;٢٣٢٥٦واكوير التحرير )٣( 

. ١٨٩ص المنان كلام ير نفني الرحمن الكريم تيسير )٤( 
■١ ص' اJيداني حن عيدالرحمن د. ه الله لكاب الأمثل التدبر نواعد )٥( 

ناةوالحياة، الشريعة وبرنامج ، ١٥٥ص العمر ناصر أ.د. القرآن، يدبرون أفلا )ا"(يفلر: 
،٦١٩٠! ١ حا٠عال٠يان! ! التحريف، هذا حول ويفلر  ٠٣٢ ٠١٣/٠٢/١٧بتارخ الجريرة 
. r\rl\الألكين ومدارج ، ٦٦٧/١التزيل ومعالم 



وممراتلوحتلمه انتدبر مفهوم >■' الأوفات؛محدء 
ومL ١٠مطابقة آياته عليه تدل فيما والتفكر ألفاظه، معاني لأنفهم ! النيدي وقال 

منيكره على اللفظ يمج لم سا ثه، إلا المعاني تلك تنم لا وما صمتها فى لحل 
وخضوعهْواءفله، عند بحشومه القلب و١نتفلع كثيها'ت، الإشاراات 
منها؛العبرة وأخذ لأوامره، 

بماقرآنية حملة لتأمل الروحي؛ والعيش البصري الفلر تقليب ت التدبر لقيل• 
التأملذلك وتحقيق البداية، من فيها للتافلر تتتدى لا قد ودلالات معان من فيها 

•بالعمل والتدبر 

اللغوتة؛والتراكسب، الألفافل في الشامل والتأمل العميق التفكر التدبر: ومل: 
والتطبيق.المهم بقصد المعاني من تحتمله ما نهايات على للوقوف 

إلىللوصول المنهلقي والتساول التفكير وسائل باستخدام التمحر 1 التدبر لقيل: 
الجملوربهل العربية، اللغة قواعد وفق القرآني، النمحز يحتملها جديدة معان 

مختلفةازلات نوإصفاء أيصا، ؛بعضها القرآنيةالصورة ور؛هل ببعضها القرآنية 
ذاك.أو الربط هذا حول 

وأسراردقائق في الفلر واعمال القرآن، آيات معاني تفهم التل-؛ر: لقيل: 
ويتأثر،القلب؛ذللث، ليخشع والمعارف؛ الحكم من فيها وما المختلفة، تعبيراتها 
و١لتهلبيقاا١للعمل الجوارح وتنساق 

فحب،الأمور عواقب على يقتصر لم التدبر أف التعريفات: بعض في ويلاحفل 
الإطلاق.وجه على ذلك وغير ولواحقها، وأسبابها، حقائقها، ليشمل امتد بل 

.١١ص القرآن تدبر )١( 
القرآن،'ا'ا،وتدتر صمآا< وتأصل تحرير التدبر ُفهوم بحث من الممريفات هذْ استفدت )٢( 

١٠ صرا المتئدي لملمان 



ليشملامتد بل فحب، الأمور عواقس، على يقتصر لم الألوممي عند فالتيبر 
التعريفهدا وعلى الاطادق، وجه على ذلك> وغير ولواحقها، وأسبابها، حقائقها، 

اللغوية.حقيقته في استعمل فل التدبر® را مصعللح يكون الواسع 

الاياتمغزى إلى والتوصل النقلر I معناه فيكون الشرعية حقيقته فى الفلر وعند 
وبذلوالتأمل الفكر إعمال محتريق عن إليه، ترمى وما وأهدافها ومقاصدها القرآنية 
الايات•فهم قى الذهني الجهد 

أنيمكن فإنه قرآني، منفلور من بر للتي تعريفه استخراج نحاول أن أردنا وإذا 
يقال!

•عملا أر علتا عليه دلت، بما للاهتداء الآياات٠ تأمل هو لتدبر اه 

يقال، التعريف، هذا ولإيضاح 

بدلا بل الين، الواصح في يتأتى لا التدبر أن يعني وهذا ، الآياُت،( )تأمل ت قوله 
المراد.لأستنباؤل والعقل الفكر وإعمال الفلر من بثيء بق يأن 

تعالىالله ولأن التدبر، من الغاية هى هذه لأن ؛ عاليه( دلت، بما )للاهداء قوله: 
يتأتىولا ا، ٩ الآ؛؛ت لالإ->ا،: أءومه< متح لق بمدى ألقنءاث هتن.ا ؤا0 ت فقال كتابه وصف 

بالتدبر.إلا الهدايات هذه حميع إلى الوصول 

تدبرفهو الثمرتتن هاتثن إحدى من حلا إذا التدبر لأن ؛ أوعملا( )علما ت قوله 
العلمحاو_، فيه يفلهر ما القرآنية الهدايارتإ من لأن ب)أو(؛ عهلفتؤ وإنما ناقص، 

أوالعيم في تفصل الي الايات، في كالتيبر الخاص؛ يمعناه العمل خلهور من أكثر 
الأموربعض ومحق وكذللث، الفقهية، الأحكام بعض أو الأخروي، العذاُب، 
،.الكونية١١

-من ومدا تعالى، لله وتعقلنا إحلالا الايانؤ نالك، تورث أن سغى كان وإن 



وتمراصوعمه التدبر مفهوم الآوفيلأ: إئ^^وح>لة 
بينها.فيما العبارة اختلفت وإن ~ الإطار هدا عن التعارض بقية تخرج ولا 

•الآت؛ة المعاني عن يخرج لا ُرالتدبرٌ فإن هذا عر ده 
ونواهيه،وأوامره، وآياته، اإ،كربم، القرآن معاني في الذهني؛ الذمل ١" 

وعواقبه.ومبادئه، 

فيه.الفكر وجمع القلب نغلر ٢- 

له.نمت ما على الدلائل دلالات في العقلي الفلر إءم1ل ٣- 

ّالحلم أهل أقوال في حاصرة المعاني هذه وكل 

معنىاكلر،I عن تبتعد لا تكاد برلا ّ اكل ٠١معنى في الخموصية هن.ْ فإن مم ومن 
اليقليالطر هنا نا خصم.إذا بهما الفكر وجمع العقلي، أو القلي التأمل أو 

معا.والروحي اللوهني بالجاضح القلبي والنفلر المحض، الذهني ؛الجانب، 

أمور:عدة يضمن أن يبغي أنه يبين التدبر مفهوم في التأمل حلال ن مه 
 Iحفظاأو  ١٣القراءة؛ ثم الأستملع، الأول.

جمالة.والتفسير المعاني، معرفة وال؛انيت 

الايات.ومقاصد تعالى الله مراد معرفة والثالث، 

٠وحشوعه وتأثره بح، حفورالقلت والراح 

للعمل.الجوارح ياق بانالتطبيق؛ ت والخامس 

الدقيقة.والالءلائفح الكلثة للمعاز الوصول ت والسادس 

الندوةفي به نارك التدبر، وصوابهن نواعد ! ؛حن، ني المقبل عمر • د - أ - القلوب عمال أ —
بالراض.اه  Y٤٣٢/ ه/ >و الإّلامية الثزون نظمتهاوزارة اش 



منهاثيء يتخلف وقد التدتر، درجات أعلى يمثل الستة الأمور هذه واجتماع 
JاأدرJةالكمال إلى يرقى ولعله ما، درجة على ولكن ا بت متد حينئذ القارئ فيكون 

آلئ>ؤيتلإا ! ذلك،فى رانده . قلبه وصفا نيته صيحت إذا تعالى— الله بإذن — والمران 
يهظملغد ننآ -ثن؟ دؤي؛مح؛ ثنا هلوب؛محإ ي أث، هند إن ا'لأنزئ نك< محي>محإ ؤآ ش نش 

•٧[ • الآ؛ة ]الأنال ه . قصر عئور واثن لجم وتنغر 
Iالتفعل صيغة على التدبر مصهللح مجيء فى ائدة فه 

Iأهمها قواني، عدة يفيد ارالتفعلا؛ صيغة على ااالتدبراا ممهللح مجيء وإن هذا 

.الجهد وبدل التكلم، I أولها ■؛و 

•واك4ل التدرج ت ثانيها ؛أب 
الصرمع أحرى بعل مرة الفعل وحصول والمبالغة، التكثير ت ثالثها -؛!؛- 

والتحمل

ينبغىالطيبة، وثماره أكله يؤتى فحتى أيصا، التدبر عملية تقتضيها أمحور وهذه 
مرةالفلر ويكتر يعجل، ولا ويتمهل والتفكر، التأمل في الجهد يبذل أن للمتدبر 

يمل.ولا بالصبر ويتجلد مرة، بعد 

الأموريشمل القرآن فى التدبر أن التدبر• معنى فى العلماء كلام من متماد 
الأتية:

.بها يراد وما الألفاخل معاني معرفة -؛!؛- 

•الجمل تركيب، أو السياق من يفهم مما الأيات أو الأية عليه تدل ما تامل ؛؛• 

١١ ٠٢ا/ الإمحتراباذي الحسن بن محبمد للشيخ الحاحب، ابن شافية شرح يراحع؛ ّا( 
عويض• د اللغوين عند التدبر ومفهوم ، ٢ ٦ ٤ "ا/ حني بن عثمان الفتح لأبي والخمانص 

•'آالعهلويصء



وممراكعزغو؛|لمميرز؛حئهه 
وزواحره.ببثائرْ القلب وتحرك بحججه، العقل عتبار اه 

إخباره.واليقين لأوامره الخضؤع ؛؛؛ 
تنبيه ته 

والخشؤعان الأتنميب اش لكلفئعريرة القرآن؛ سملع من البدني الثائر إف 
فىتحديثه عقليه عماليه بر فالتي يكون. لا وقد الثدبر يسبب يكون قد ~ يلحقه الذي 

التدبر.بسبب التأثر فهذا والفل-،، الجوارح في انفعال، والثأر الأهن، 
ونفلمهالقرآن روعة ؛—، ان الأتتأثر يكون وقد 

»اصبر(ا؛معض من القريبة والفاهيم ايصهللخات الثال؛ سر اب 
معنىمن القريبة والمفاهنمم المصهللحات من بعصا أن الأولى للوهلة يبدو قد 

بخلافوالأمر • • • والتعمل والتفكر كالامتنباهل به؛ وتلتبس معه تتداخل ررالتا-يراا 
أهمعلى نقف، أن لزاما كان لذا حدة؛ على كلأ استعمل القرآن إن حيث، ذللثح، 

يلي!كما منها مصهللح لكل المعالم 

الأساط:^^وأولأ؛

الأسباط:مفهوم - ١ 

نبطت يقال( الخفئ، استخراج I ومعناه ، ٠١ثط.  ١٠من مأخوذ الاستخراج، هو 
الباطنالفقه استخرج إذا الفقيه; واصتنثهل خفانه، بع؛- ظهر ونبومحنا; نطا الشيء 

١وفهمه باجتهاده 

إئرددْ وؤ يزء أذازأ الءوذ_، أؤ أيض ين أمر جآءهم •' تعالى الله وقال 

الطتار،سليما)1( بن ساعد د. والتدبرت والامتنباؤل والتأويل التفسير مفهوم • بمغلر )١، 



١القرآن تدبر ص

ورخمتمعوث؛ أثن محث وزلا ممم نئثلولإ \ؤو؛ تيتن منيتر آم ض وإك أؤئول 
القط،من وأصله يستحرحوته، ت أي [ ٨٣الأية ]التاء: ه ظيلأ إلا آلثيْلتن لائعنر 

تحفرما أول البئر من يخرج الذي الماء وهو 

تدقالتي الخفيه المعاني استخراج يعتي؛ الاستنباط أن يتسن بق حمما صوء وفي 
الدلالةوحوم من وجه واستعمال وامل جهد بعد الموص، من الأفهام على 

عاليه.

والتدبر:الأسباط بجن العلاقة ٢- 

للأستنباط.أصل والخدبر منه، وأدق التدبر من أخص الاستنباط 

عامفهو الدبر بخلاف، والمتخصمين، خاص؛العلمام فلأنه أحهس كونه فأما 
القرآنأي في به المؤمنين وعموم والمنافقين الكفار مخاطبة بدليل 

وذللث،أعفلم؛ فكرية ومعاناة أكثروتكلف، جهل إلى يحتاج فلأنه أدق وأماكونه 
بخلافا، ذلاك١٣عر الدالة واكاء ين والالألف عر واشتماله اشتقاقه على بناء 

الدتر.

الهسمن الاستنباط يمكن فلا له، وسابق عليه متقدم فلأءنه أصلا التدبر كون وأما 
ومراميه.معانيه على والوقوف تاوبرْ، قبل 

ومعجم، ٢٥٠"؟ا/للأزعرى اللغة وتهذيب ، at/yللزحاج ؤاعرابه القرآن معاني )١( 
رادبرااّمادة  Y٨٩٧/الوّبذ والمجم ، 0٣٨١إ اللغة مقاييس 

فيالمشركين وحاطت، [، ٢٤محمد؛ ول [، ٨١الماء:ل في الخافقين فخاط، )٢( 
بإذنتفصيلها وساتي [، ٢٩]صتفي المؤمنين عموم وحطاب ]الؤمنون:ا'ا'-*لإ[، 

الله.

أ.د.والتفسير، والفهم والاستنباط التأويل بمصطلحايت، وعلاقته حقيقته اكل.بر يرابع؛ )٣( 
٠صزه سرحان عبدالله  ٢٠



Iالقيم ابن الإمام يمول ذلك وفي مراب، والاستنباط الفهم في والناس 
منيفهم من منهم وأن النصوص، ني الفهم مراب في الناس تفاوت راوالمفمود 

ذلك،من أكثر أو أحكام، عشرة منها يفهم من ومنهم حكمين، أو حكما الإية 
.. وإثارته. إيمانه ودون سياقه دون اللففل مجرد على الفهم في يقتصر من ومنهم 

زائدافدرا به اقترانه س فيمهم يه متعلق آخر نص إلى صمه والملق هذا س وأحص 
سالمادر إلا له قته لا القرآن فهم من ءجيّح باب وهذا ، بمفردْ اللففل ذلك على 

.«لا/.أهلالعلم.
أجمعين.منهم نكون أن تعالى الله نال 

التقسر:ثانيا: أغا 

تالتفسير مفهوم ~ ١ 

الشيءسر I يمال عهر، ما وكئف، البيان ت ويعنى )المنر( من مأخوذ ير التف
القرآنجاء وبه ، أعئ؛ والتقييد أبانه، I ودثز0 ا قنت بالفم ويمنْ ، بالكر يقسنه 

ثسملنقمن ألؤ بحك إلا نثي امددث بولأ تعالى؛ قوله في الكريم 
رآ/وتفصيلا بيانا أي: [ ٣٣الآ؛بم ]الرئاد:

فويم هذا والبياناا، التوضيح  ١١معنى حول اللغة في تدور فالمادة هذا وعلى 
محمدنبيه على المنزل الله كتاب فهم به يعرف ارعلم بأنه: تعاريفه أبسمل في التفسير 

وحكمه١١١أحكامه واستخراج معانيه وبيان هت 

الوهىفهد د• التدبر•، مفهوم وتحرير ، ٣٥٤ا/العالمين رب عن المونعين إعلام )١( 
 T_١ بتصرف.٠ 

وتاج، ٥٥م/ العرب ان ون,{ ٦٨٣إ  ١٦اللغة وتهذب ا ٢٦٧/١٩البيان جامع يراجع؛ )٢( 
.ارذرا( ٣٢٤; ١٣العروس 

. ١٣/١كثي لأزر القرآن علوم في الرهان )٣( 



توالتمير ير التي بن الفرق ٢" 

~المعاصرين العلماء بعض أن العلم ْع التفسير، غير التدبر أن ندرك أن بد لا 
شيءالتفسير إذ صحح؛ غير وهدا . الترادف، سيل على استعملها قد يالدات، منهم 

تالتالية القاؤل حلال من يتضح وهذا آخر. شيء والتدبر 
منالاجتهاد أهل وهم; محصورة، نئة تخص والأسشاط الضير صناعة و إ— 

وإلاؤ ت تعالى الله قول نزل ذللث، وفي الوازل، في ويقفون يفتون ممن العلماء 
يممآآم ض نإك أودلآ 1ئ ردوْ دإد ة ١^١ أؤ أرم يى أمر جآءئم 

حفايةِدنفروأ آلمؤينؤن ووماَغركا ت وقوله [، ٨٣الآ؛أت ]الن—اءت دثإ،لإأهره لؤخن لطعه 
1ليم4رجوأ إدا ممهتر ركذدوأ أليبمن ؤ، ينممهوأ طممه تغيم زئم َلإ؛ ين نئل ئزلأ 

[.١٢٢الآ.ة زامت؛ت: 

مدكربن ثهل للدز آل؛رءان يثثئا ولثن ؤ تعالى؛ قال المحاطين، فلعامجة التدبر أما 
الآة7ا[.]افغر: .ه 

الحقائقعلى مطير وفقيه عالم المفر أن • مفادها يخلاصة نخؤج هنا ومن 
كونهيحدو لا المتدبر بيتما للناس، تبيينها ووظيفته• الشرعية، والأحكام القرآنية 

أنإلا له يمح لا الحق العالم أن على الخيرين، بين الله يجمع وقد وواعظا، متعظا 
للقرآن.ا ومتدين ا ت ومقعالما يكون 

أومفر بر متد كل ليس و بر، متد لم عا أو ر مفكؤر ت تقول أن لتا يمكن هنا ومن 
عام.

المعنى،معرفة غير من التدبر يحمل فلا للتدبر، ملازم عموما الخ3لابا هم ف— 
أدبارفي تأمل والتدبر المراد، للجحنى ، كثفالتفسير إن حيث، متلازمان؛ فهما 

.غاية والتدبر وسيلة، ير فالتفوعليه وعواقبها، الأيايتح معاني 



أقوالعلى الوقوف فيه يشترط لا إذ بسيط؛ عاما كلتا فهما الأية فهم بعد فالتيبر 
.ير التفدب دقانق فى والغوصو h منها والتحقق ريآ* المف

.للأية الإحمالي المعنى معرفة بعد القرآن يتدبر أن فرد لأي فتمكن • أي 
كاسباب؛ كادمه من الله مراد لمعرفة أخرى لأدوات فيحتاج ير التغأما 

وغيرها.،، لفالوأقوال ج النزول 

شروطللممسر اشترطوا العلماء إن حيث النمير دائرة من أوسع التدبر ائرة د~ 
التدترأما علم، بغير ~تعالى~ الله على يتقول لا حتى يحصلها أن بد لا وعلوما 

أعلىفى ليكون ينضهل أن ينبغى لكن طاقته، حب كل ، الجؤ-ع به فخوطب 
.ير التغمن أعم التدبر يكون هدا على وبناء والقبول، الصحة درحات 

بالمبوق التمييز بصيغة واحد موطن في إلا القرآن في الضير٠٠ رر لمقل يرد م ل- 
الأيت\ص■ ه . ميّثأل ؤأئنن الؤ خنث ١^٠ نثل تأردقث وزلأ التفضيل" ءأفعل 

بالاستفهامبوق الم الفعل بصيغة مرات أربع ورد فإنه ُُالتدبر'ا ؛خالآف وذللثج [، ٣٣
وهداالرابعة، الأية في الصرح وبالأمر آيات، ثلامثج في التدبر لتنك الإنكاري 

العلماءببعض حدا ما وهدا المخاطبين، على واجب، فرص التدبر أن على للدلالة 
ودلت# ت اء النة محور في التيير آية على معلما فقال إ ١' بر التي 'ر بوحوُبح يمرح أن 

الأيت]يمحثد: .ه أسالهآ هتؤم، عد آم ١^٠١>؛؛^ يثوميث أهد ،ؤ I تعالى وقوله الأية هدم 
ا؛. . معناه. لثعرف القرآن فى التدبر وجوب على [ ٢٤

القرآنعلوم في والإتقان ، ١  ٦٨أ/ للزركني الرهان، يرام؛ العلوم هده على للوقوف ( ١ ) 
ينغيعلنا وأربعين ستة ذكر اليرتلي أن إلى هنا الإثارة وتجدر -  ٢١٣أ/لل—توحلي 

.ويتقنها يحصلها أل للممر 
٢ ١٣ص سرحان د. حقبمه، والدبر ، ٢٩٠ه/ للقرطي القرآن لأحكام الجامع ت يراجع )٢( 

٠بتصرف 



تغابر

هوالتدبر ومقصود تعار، الله كلام مراد بيان هو للتمر الأصلي المقصود ن أ~ 
والأءتار١١/الاتعاظ 

اللهكلام من منها عما النفس بيان والتدبر تعار، الله كلام مراد بيان لتفسير ا~ 
أعلم.والله والانقياد التأثر من ذلك بعد تختاره وما كوامنها، من أثار وما تعار 

أخدأي• بالمعنى، اتعاظ التدبر بينما لها، وبيان للمعار ئرح فالتفسير 
كير•فرثا وهل-ا وتل-كر، بها واعتبار المعنى فهم طريق عن الوعظة 

التيالكتب، سميت ولذا والبيان؛ الكنفح وهو ر، الفمن مأخوذ التفسير إن 
عنوالشرعية ياقية والاللغوية المعانى عن تكثف لأنها تفسينا؛ الله كتاب بيننح 

التفسير.بعلم يعرفح ما وهدا ،، ل أهله عند المعروفة التفسير بقواعد الأحد طريق 
التاملفىءواقبحأي: النفلرإردبرالشيءل؛،، فهو: »التسل«، من التدبر أما 

كماإليه، تصير أن يمكن وما عاقتها إر النفلر أى: ودوابرها، الموقعة الأمور 

ونتائجهاأسبابها لمعرفة وذلك قبل، من الواقعة الأمور دوابر ر النفلر فيه يال-خل 
فيهينوب فلا النفس، في يجول ونفلر ثخصئ قلبي هوعمل اك؛ر لأن ومقدماتها؛ 

والخشؤعالتقوى ر غيره عن يتوب أن أحد يستطع لا فمثلا: أحد. عن أحد 
وشرعا.وطبعا عقلا منتف وهدا والرجاء، والخوف 

ثلي،فهم ت الثار والنؤع معرفي• ذهر فهم الأول؛ النؤع نوعان: والفهم 
إبمار•

يفلر)١( 

بنقر)٢( 

ينفر)٣( 

ينفر)٤( 

.١ ١ ص؛ الومى فهد د. المقرين، عند التدبر 
.ص،* الزم١نى نايمح دُ وتقويمها، للتدبر معاصرة منامج تحاليل 

٠ ٢٦٠محس للمناوي، التعاريمح، مهمات عر التوقيف 
علىوالتوثيق ،  ١٦٤ص الأصفهاني، للراغب، القران، ألفافل مفردات معجم 

٤اصر التعاريف، مهمات 



وثمراتهوحيه التدبر ثتمح^ل؛لأوت^زع^م 
الدلالات،وأنولع الأحكام، وامتنباؤل الغريب، ير نففيه يدخل I الأول فالنؤع 

علىعلومه من يغترفون وهم مراسهم، تفاوت على العلم يأهل يختص الذي وهو 
.والفهم العلم من تعالى الله آتاهم ما فدر 

لماالقرآن قارئ تامل عن ينتج الذي القلي الابماني الفهم هو اكازت والنؤع 
متاملأ؛عندها فيتوقف دلالاتها، ويفهم معانيها، يعرف كريمة، آيات من يه يمر 

لموإن ا الله حمد أهلها من كان فإن عليها، وعمله ه نفويعرصى قلبه، بها ليحرك 
هوإنما والأول الغاية، هو الثاني والفهم واستعنت،، ه نقحاسب، أهلها من يكن 

ومبلة

إ0حتى حدوده، واصاعة حروفه بحففل ئدبره ما راوالله البصري! الحز قال 
عمل٠٠ولا حلق في القرآن له يرى ما كله القرآن قرأت ليقول؛ أحدهم 

اللسانعلى وعام النافع، الحلم فداك القل-، في علمان: ررالعلم ويقول: 
آدماار٣،.ابن على الله حجة فدللئ، 

تدبر،موهع الشكة، فى منشور مقال القمم، جامعة من المقبل عمر دء فير، لا تدبر )١( 
٦/بتاريخ الملم موقم فى الشبكة فى منشور . ٢ t/ الملّسح حياة مفتاح آخر قال مو 

 ;٩١٤٢٨^

،٧٩٣ YU_؛الزهد في المارك وابن ، ٥٩٨٤ ٣٦٣م/مصممه في عبدالرزاق أخرجه )٢( 
أييوابن • صا'ما اللثل نام في والمروزمح، ، ٤ ص١ القرآن حملة احلاق، في والأجرتم( 

. U٦٤/ كير لأبن العفلتم القرآن ير نففي ى حا-دم 
اللهلغير العلم يعللب لمن التوبثخ باب العلم كتاب في موقويا سنه في الدارٌي أخرجه )٣( 

٢;الترمذي والحكيم ، ٣٤٣٦١رقم ، U/٢٨شيبة أبى وابن  ١٩٦ص
بإستادتاريخه في الخطسب، رواه •' وقال ١  ٠٣/ا والترهيب الترغيب في والخيري ، ٣٠٣

وائره■ بإسساد مرٌلاث ال^^،ان عن اللم 'SتLدب في النمري البر عبد وابن حسن، 
اّوي؛وقال •  ٥٧١٧رقم الصغير الجامع في السيوطي و-محنه ٠  ١٩١— ١٩٠ا/فيه 

=إستاده المهودي! وقال جيد، الخراقيت وهال صحح، إستاده ت الخيري قال 



تادوتهفاتحدوا به ويعمل Jتدير القرآن ارنزل ت قوله عنه القيم ابن ونقل 
عملاورال

معاشهمحي للمد انع شيء فليس لا ت فيقول الحسن لكلم على القيم ابن يعقب ثم 
معانيعلى الفكر وجمع التامل القرآن تدبر من جانه إلى وأقرب ومعاده 

بحذافيرهما١١والشر الخير معالم على العبد ثهللع فإنها آياته، 
ومهلالقرآن، القاحل حففل علينا صعب أاإ0 قال؛ أنه نٌئئث عود مابن عن روي 

العملعليهم ويصعب القرآن حففل عليهم يسهل بعدنا مى وإل به، العمل علينا 
به^.

يفهمهابحث جدا، واصحة الكبرى الكلية القضايا أن وجل القرآن تأمل ومن 
ووعيدهبوعده الأخر واليوم التوحيد، كقفايا العربية؛ اللغة يتكلمون من عامة 

الطهارةأحكام من وكثير ،، والرد|ئةل الكريمة الأخادق وأصول وأهواله، 
وغيروالجتاياين،، والأنكحة والمحامالآت والحج والصيام والزكاة والصلاة 
ذلاك،رْآ.

ث،لينظر ؛/٩٣ القدير فنمى مرفوعا، ده أنس عن والديلمى نمم أبو ورواه ن، ح= 
. U٢١/المثوى الدر 

. ٤٠١ا/ المم لابن المالكين، مدارج )١( 
ه.نفالمصدر )٢( 

بكرأبو لاوذكر محال؛  ٤٠)إ القرآن لأحلكم الجامع في القرحلي عد إلا عاليه أقف لم )٣( 
اموسى بن الله عبيد حدثنا الأسود بن حمين حدثنا ا شهريار بن محمد حدثنى الأنباري؛ 

.. عود. مبن الله عبد قال قال: مخراق بن زياد عن عمرو، ابي لم مأبي بن زياد عن 
مونيتد؛ر.جم،طالتورفىاسكة،

. Y١٨٣/القرأن عازم في اJرUل بمفلر: )٥( 



وثمرصوحيه اكل؛ر مفهوم الآولث إوثزالوحل،ْ 
التأؤيل:ثالثا: أك 

تالتأويل مفهوم " ١٥
وأولوجع، ت ومآلا أولا نؤول الشيء آل ت يقال الرحؤع، وهو الأول من مأخوذ 

Iوئأوله أيصا! ويقال . . . عنه ارتددت 1 النيء عن وألت رجعه، I الشيء إليه 
نقباثنَلأب َك-.لأث لأوبلم يأتنم ؤآثا يشهء محملؤأ ؤ يع، َةدبوا • هث وقوله ، ءئرْ 
علممعهم يكن لم أي؛ [، ٣٩ ٠٥١١١]مست ه . ألهسى عتمه ماث َئش ءأنعلر نيهنِ 

يرْتفI أي تاويله، 

تمعتتين على اللغة في يأتي التأويل أن يسن سثهم، ما حلال ومن 
والمصير.والمال الرجؤع ت أولهما 

.التفسير ت ونانيهما 

الآلدلالة في يجتمعان إنهما حيث التدبر، ْع يلتقي الأول يمعناه والتأويل 
والمصير.والعاقبة 

اكرقبينالتآولواكدبر:- ٢٥

تيلي كما أوجه عدة من التدبر عن التأويل ويفترق 
الكريمالقرآن بجميع يتعلق التدبر لأن وذك التأويل؛ من م التيتر أن الأول: 

بأمرين:القرآن فى فيتعلق التأويل وأما ومتنابهه، محكمه 

البعث،،وحقيقة الساعة، ومتى الروح، حقيقة مثل: المغيبات، حقائق ١— 
تعالى٠الله إلا يعلمها لا التي، م_( وهده وغيرها، • • والنار• والجنة 

أوهماالمعنى، أو اللقفل في لخفاء دلالة؛ من أكثر تحتمل التي، المتثابهايتح ٢— 

.العرب؛؛/'أّ؛»أووااالمان ;١( 



^^١^^ ندبر ,لجت 
الأول.دول الظر محل هو ا وهل.معا. 

طائفةبه فالمعنتون التأويل بخلاف المكالفين، جمع بالتيبر المخاين أن كما 
آيةفي ورد ما نحو على حكمهم، في كان ومن الراسخين العلماء من مخصوصة 

»آلعمراناارا،.

مختصفهو وحده، تعالى الله هو الحقيقة على المؤول يعلم الذي الثاني* 
ونحوها.. . ١ وازر والجنة والقيامة كالروح الغيبية الأمور بتأويل 
منأكثر فالمتدبرون وعليه به، الجمع لمخاطبة فأوسع التدبر ق  ١١٥؛أما 

•المتأولن 

ومحمود!مذموم قمان! التأويل الثالث،؛ 

الوهذا هواه، على ويمنرها المتشابهة الآيارتج صاحبه يتتع الذي م • فالمذموم 
زيغ•قلوبهم مح، الذين من إلا يقع 

تحتملالتي بالمتشابهاتح ~ الراسخون وهم ~ أصحابه يعنى الذي والمحمود! 
فهمهبغرض فيتتبعونه معا، هما أو المعنى أو اللمغل فى لخفاء معنى من أكثر 

الزائغين.بخلاف . . وروده. من الحكمة وبيان يره، ونف

فلنبقلبه الأية يتدبر لا فمن ير، يالم. وثيما ارتباطا يرتبط المحمود التأويل وهذا 
أعلم.والله ، الحكم إلى المتشابه رد يتهلع ولن منها، الراد يفهم 

ثثشهتوآم ألملف آم ئى ،دهنت يثئألمنت عقك أدو ٢^ ^*؛j تعالى؛ قوله وص ٢ )١ 
أقإلا ئأييثثأ تنام وث ضي* أكنت يته ئثته •-١ سنية وبع ئزيبتر ؤ، الخ؛وا »أك 

الاهنء>ان؛ ]آل ه .ا آلآثتم< آولوأ إلا دمث ١^١ رثا هي تذ ؤ ٨، »اثنا بجلوة يز آؤ 
■]٧

.بتصرف ٢ ٠ ٠ صى سرحان الله عبد د. التدبر، )٢( 



وراموجمئمه اندم مفهوم الأولج: 

التفكر:جرابغا:

;الفكر هفهوم — ١ ه 

بعضورئب فيه، العقل أعمل ت أي فكرا الأمر في يكر يقال؛ التأمل( الممكر؛ 
•مجهول إلى به لمل تعلم ما 

فكيرورجل نصر، وبابه بالفتح، المكن I والمصدر والفكرة. المكن I والأمم 
فيأشيع وهو فكر، في مبالغة الأمر في ومكر التفكر، كثير I سكيت بوزن 

حلهارإلى ليتوصل فيها عمله أعمل ت المنكلة في وفكر فكر( من الاصتعمال 
بصيغةترد ولم ، موصعا عشر ثمانية في الكريم القرأن في )فكر( مائة وردت 

اريتمكروزلأ(ررفكرا؛( مثل! ( فعلتة صع في جاءت وإنما المصدر. أو الأمم 
ررتصكروناا.

منوالانتقال والتأمل( المحقلي الطر بمعنى القرآن في التفكير ياتي وقد 
قالظنية. أو عالمية نتيجة من عليها يترنبإ ما إلى الفلنية أو العلمية مات المقل. 

العقلثاتفى أثهما على يدل والتهكير للتمكر المنآن ااواستئ.مال ! ررال٠نارااصاحّب( 
فى١^١^، امتعمله ما وأكثئ . . ّ حئيات مبادلها التي العمليات ?ي أو المحصن 

وزحنته«لى.وحنمه ووحداض وجوده؛ ودلائل الله؛ آياين، 
عنعبارة والفكر واحد( لمتى مسميان والفلر الفكر أ0 الرازي وعند 

ظناار؛،اأو علم تحصيل إلى بها ليتوصل ظنية؛ أو علمية مقدمات ترتبي( 

'اا/موآ"الوسط والمعجم ا1عربه/هآ"، ولمال ، ٥١٧ص الصحاح مختار يطر- )١، 
»فكر«.

ر.ك ف مادة  ٥٢٥القرآن لألفاظ الفهرس العجم )٢( 
٠ ٣٣٨٥^، ج٩ رصا، رشيد محمد النار، ير نف)٣( 
. ٢٠صر الرازي( الدين، أصول معالم )٤( 



يرادوقئ ورويته، الشيء لإدراك والبصيرة البصر ئمليب ! ^٥^ ١٠ت الراغب وقال 
^^.١١وهو المحص، بعد الحاصله المعرفه به يراد وقد والفحص، التأمل به 

ؤ،مادا أثلزوا ف تعالى: وقوله قزو، ولم ئتامل لم أي: ثقلن. فلم تحزمذ يقال: 
•أي 1 ١ • ١ الآين لمس؛ لا؛وينوك.٤٠ ءن محأتدر آلابم، قي رما وأيي؛1 ت لثمؤ "١ 

و\ثلو\اازؤ/

•أن يتبين سبق مما و0 

أوحلما، نتيجة إلى به لثتوصل ما أمر في وتامله العقل إعمال يعنى التفكر ~ ١ 
معينة.لمشكلة 

 Iتوقيل العقل، نظر بحسب المعلوم إلى للعلم المطرقة القوة ®جزلان أوهو
حقيقتها((إلى للوصول طلتا وبحثها الأمور معاني فتك 

ولموبت حملة تكزريت حسن، الحن،؛ أسلوي، التفكر آيات؛ على يغالؤ_، ~ ٢ 
بصيغةأحرى أربعة عن قفلا التفكر، آيات من موامحلن سبعة فى ثئا؛فرزنه 

التفكرأن على يدل وهذا القران، في موضعا عثر ثمانية مجمؤع من الخهلاب، 
مز.كما الجمح به حوطب، عام فهو للتيبر مماثل وهذا الجمح، به يخاطب، 

الدليلفي بالنقر القلب، ، مرقفهو الأمور، عواقبف في الفر هو والتدبر: - ٣ 
والحواقب،.

إلىوالتقرب، التعب،.، بمقامات تتصل وروحيه، فكرية معان للتيبر يكون ومي 
مهامهفي يقترب، الذي ®التفكرا، بخلافح سبحانه، به اروح أشواق واتصال الله، 

والخفؤعللتعب،. المتترمة والأحكام؛ الدلائل واستكشاف، المحرفة مقاصد من 

٠ ٤٩٩ص الأصفهاني، اراغج، القرآن، غريب، مفردات )١( 
»فكر",ص*؛أأ-بممرذ<الأصفهاني لتراغب القرآن >؛_، ز اJفردات )٢( 



نحؤينحإوممراتبم■ وحتنمه اشدبر مفهوم إث^متْزالآول: 
لله.والأسادم 

التدبر!لمفهوم جانبين هنا نضيف أن ويمكننا 
ا؛بر التي رر يذكر فحسما السابقة، الفقرة في ينته الذي التحديد وهو  '•مباشر جانب 

السابق.عن كثيرا يبتعد لا فانه القرآن، فى له توصم أو ثرح مقام أو آية في 
ءحا ا ١ ■■ 

تعبديلك مأي تشمل عملية ممارمحسامن، عن عبارة وهو مثامحمر؛ غير وجانب 
التيالأحرى القربات أيصا وتشمل . . الزكاة. أو الصوم، أو كالما>'ة، روحي؛ 

مابكل الأخذ نثر ومي النواهي، واجتناب الأوامر بتنفيذ ربه، إلى العبد بها يتقرب 
١استجاباته من واستجابة للتيبر كثمرة ومقيل، ذا؛ع هو 

التدتررالصكر:بين -الفرق ٢٥

متعلقعن مختلم، متعلمه لأن وذللئ، التدبر؛ عن ، يختلفالتفكر أن الأول؛ 
والقس.الكون في والمشاهدة المتلوة الأيات في التفكر يكون حنث التدبر؛ 
Iذلك، أمثلة ومن 

١^^،خؤ، 4 رتثطثُل جنوبهم وعق، وئنودا منثا أثه دئنمون وقة ■' تعالى قوله 
ئثدألنار ق.خلا من، إدك رثآ أم. عدابه ثتنا نتحتش تطلا هنذا تؤنت رثا وأ'لأما 

يئمءاينوأ آذ إلإبم-ي، ب-ابك-ا مثادئا سيغنا إسا رثا آُهار.ا بث إإْلنإويرث وما آحرتنم 
ماوءاننا رثا ألأبرار. ح دممنا سنثايثا عنا ويقبر دذوبنا تا مز ربما قامنأ 

ؤألاربهم فثإ ةا'ن-تجاب ألميعاد.ا هلم، لا إدلئ، آليته ^؛١موم ولا رمه عق، وعدما 
دبمربمين ويوأ هاجردأ ها'ؤ؛بم بمي محأ بمئآمحآ أنئ أو دآ بن بم عيي همل محح 
عهاين نجرى جننت وبر':م ثؤئاض عبمم 'لأمحرن دمحلدأ وهمظدأ ّثبمإا 4 وأددوأ 

]آل،ءماد:؛آا-ْوا[..ه ألثواب حس بميم واثه أثه بمد يذ قوابا آلأيهنر 

ؤبمل،إثها .لث-آكزا أرؤتجا أئسآقم بن، ذآو حق آذ ءاثيهء ءؤدِن • نعالك، وقوله 



•٢[ ١ ،؛ ١١]ا}';م■' ه و يثمكثرث قرمو لايئت د'إش ذ إئ ؤيبمنل مؤد؛ ينحظم 
التدبرفيختص غيرها، دون المتالوة الايات الأول المقام في فمتعلقه التدبر أما 

بتحصيلالتفكر يختصر بينما ، القرآنية الأيات فى النظر حلريق عن الذكرى بتحصيل 
إلىأحاسهما يؤول هدا مع ولكن الغالب، هو هدا الكونية. بالايات الدكرى 
فيالتفآكر إلى يقويك للقرآن لتيبر فا بينهما؛ جدلية علاقة توحد أنه أي الأحر، 

الأحوالجمح قي وهما القرآن، تدبر إلى بلئ< يعود الوجود في والتفكر الوجود، 
وذكرى.للقلميح ^٠^١ يتمران 

ذلك،على دليلا ، فيهاءر يتفكر ولم قرأها لمن ®ويل ه: الرسول قول في ولعل 
إلىبالضرورة مففس تدبرها لأل يتدبرها؛ لم بمعتى هو فيها" يتفكر ®ولم ه؛ قفوله 

هوعيده وأما بالتفكر، عنها عبر ولذلك والأرض، الموات حلق في التفكر 
علىإجمالا والتدبر التفاكر وجوب، على قوي دليل فهو بالويل التفكر عن للممتنع 

له.الله ير ما حسب كل ولكن والعامي، منهم العالم I الناس جمع 

والتدبرالدليل، في بالنفلر الملم، لآتضو'ف التفكر أن بينهما به يفرق مما ت الثاني 
العواف،١٠في بالفلر تصنفه 

إلىالعقلي الفلر يعني لأن4 المستقبل؛ إر الحاصر .بتجاوز التدبر الثالث: 
عنعقلثة صورة له تكون الذي الأمر في الفكر جولان والتفكر الأمور، عوالمح 

اطم.والله 

تخلىإدا عليه المرء بأن البيان ذكر باب التوبة، كتاب صحيحه، في حيان اض أخرجه )١( 
شعيبالشيخ وقال، ، ٦٢٠رقم حديث ٠ ٠ ٠ الحوبات من ارتكب ما على البكاء لزوم 

ملم.شرحل على صحح إسناده الأوناوومحل! 
للجرجانىواكعريفايت، يتصرف،  ١٦٧ص للمناوي التعارف مهبمات على التوفيف )٢( 

حعلى منشور بحث بتصرف، الديهان حالي أ/ والتفكر، والتدبر التامل بين الفرق )٣( 



٠^^١٧٠وحكمه اتتدبر صفهوم ٠^ت ١لأورأوإز؛دوحله 
١^:-أهمية ٣٥

الكثرةوهدم \دي'ح الأيات في وردت اضر آيات غات أف >*^ ٧١من 
التوحيدمائل تقرير على التركيز في المكية الدعوة وأهداف طبيعة مع نتوافق 
نيالمائدة الأفكار صرب ويالخمابل الأخروي، الوجود وحقائق والبعنح والنبوة 

لبناءصالح مشبهل فكري منهج تامحميس وبالتالي آنذاك، الجاهلي المجتمع 
'هفو الخالق شريعة وفق انية الأنالمحصية مقومات 

بواسطةآو الصرح بلففلص التفكير إلى تدعو التي الايات إحصاء حلال فمن 
الجذورمستوى على التفقه التذكر، النفلر، التعقل، النشر، التدبر، مثل؛ نظائره 

حوارنسبته ما أي* آية، ( ٦٢٤)تقرينا ساوي مجموعها أف ~يتبين والمشتمات 
ن.القرآل لآ1ت الكر انمJد ْن % ١ ٠ 

تحديدفي دوره وحهلورة للإنسان، ية بالنالتفكير أهمية على دلالة هدا وفى 
الأخرة.في مصيره وتحديد الدنيا، في ئخميته معالم 

اكفكير:عمالية عناصر -  ٤٥

عدةعلى العملية هده تقوم أن الضروري فمن ، فكراتنتج عملتة التفكير أف وبما 
منسق ما إلى ويالفلر الإنتاج. عمالته لاكتمال بينها فيما وتتفاعل تشترك عناصر 

عماليةعناصر نستنتج أن نمملح القرآنية؛ الايات إر والرحؤع التفكير تعريفات 
وهى:التفكير، 

ورابطه؛الدولية، المعلومات بكة ث ~

net  / ٠bestUfeco  ٠http / /; www

= ٠&^index. php?option=com_content&view=article
٠^ W_\Aص معمار، صالح صلاح التفكير، علم الذكورة؛ الإحصاثية تفاصيل ت ينفلر )١( 



نطاقصمن الواثعة والأمور الأشياء في وينحصر ت الواغ الأول؛ العنصر 
ومنللتفكر. وميدائا مجالا باعتاره ١^١^ ذكرت القرآنية والأيات الحواس. 

١.رفث 'ا~ما ؛ ٤٣١١وإق ؤا ظمئ حكذ ! ١^٠٨إل ظروف ^١٥١١ ؛ تعالى وله ق آ
•٢[.-  ١٧زالغاشة: ).ه نطحنر َكئ آ[درءما وزق نمث َقم آنباؤ! وإل 

ودم' تعالى بقوله القرآن إليها أشار وقد •' السامة المعلومات ت الثاني النصر 
عمليةفي الأهم الركن السابقة المعلومات ونعي . [ ٢١ام 1^: حناه ا'لأسمآء ثادم 

وهيصحته، ودرجة الواسر على به المحكوم الفكر نؤخ يتحدد فبموجبها ١ التفكير 
هداوإلى لوكّ، الوصط العقلية وبناء التفاكير لعملية الفاكرية القاعدة ئشكل 

.[ ٢١ -ق]م؛: حه١ه 'الأنآ.ث ئائلم >؛ؤوعللم : اتكرمة الآية أئارت 
علىبناء عليه؛ المعروصة المسميات على أحكاما يمدر أن اصتهلاع فآدم 

الأشياءعقل فعملية المسميات،  silLعن تعالى الله علمه مما سابقة معلومات 
تتعالى قال بها، متحلقة سابقة معلومات بدون تتم أن يمكن لا واقعها وإدراك 

.[ ٤٣الأية ]اككوت: .ه المطثؤذ إلا بمفلمهثآ وما لفائف تحرٍثهثا آ'لأمثنل ؤوأق£ك 
فيماوالتفاعل تحليلها ومحل المعلومات مخزن وهو ت المقل ت اكالث، الخصر 

بلفظ!القرآن إليه أشار وقد التفكر. محل الواسر وبين بينها والربعل بينها، 
علىمعقلوفه إلا ؛لأفتدة يدكر لا الكريم القرآن أد I ذللئح على دلنا ١ ١االفواداا
زالاغشأثع أثآؤ والأبمار، ١^، 
فيوالبصر المع وفلقة حصن الفهم هدا على يساعد والدي . [ ٢٣]اشث:مح .ه 

أعلم.والله المقل، إلى المحسوس الواسر صورة نقل 

العقل•إلى بالواقع الإحساس نقل وسيلة وهي ت الحواس ت الرابع الخصر 
المحسوسانصور إدخال كادوات القرآنية الأيات س كثير فى الحواس ذكر وورد 

١^٥٠]النحل؛ وآلأئ؛دْه و\بم2ت آقنع دؤأ وؤجمد ت تعالى، قوله ذلك من، المقل؛ إلى 



^١^وحتنس التدبر مفهوم الأوقح■' و^؛لوحدة 
عنهأوكش'؛ى ملر ^ ١٣١^محأيثر الث»ع 1ة عنم يوء ٥؛؛، ثس ما مف ^j/S وقوله؛ ، [ ٧٨

.[ ٣٦.ه]الإج: تتق،■ 

لتحققمعا؛ تعمل معينة آليات العقل اال٠نفلومة أن تبين سق ما على بناء و٥ 
والإنضاجالظر وإمعان مل والتا والتقلب نالتفكير القرآن، في حاء الذي المفهوم 

يفيقتوازن في معا تعمل للعقل آليات جميعها عنها، والبحث المعرفة وتوفير 
العقلوقوة الحواس إداركه في يشارك الواير، هو موصوعها دائمة، وحركة 

حهةهناك فليس معا، تحمل حميعها المختلفة، النفس وقوى بة المكتوالمحارفج 
فيهابما ~ الداحلية الأسان قوى جمح بل أخرى، دون العقل عن مؤولة واحدة 

جنثاتشارك ~ الخارجية البيئة ْع اتصاله وقنوات الخارجية، وبيئته المعرفي، بناؤه 
فلاوإلا العقل، حصل فقد غايتها إلى وصلت، فإن العقل، عملية في جنب إلى 

ال— مثلا — والعاصون فالكافرون سبيلا، أصل بل كالأنعام كونه عن الإنسان يخرج 
التفكير،فعاليات من كث؛تا يمارسون أيهم من بالرغم العقل، مفهوم عندهم يتحفق 

فالعقليعقلون. لا باتهم القرآن فوصفهم العقل، منفلومة عندهم تكتمل لا أيهم إلا 
،.١١٠١، التكليفله ياباه عما صاحبه يعقل وانع ت المعنى بهيا 

التغمل:خامسا: ®ا 

Iاكعقل مفهوم — ١ ه 

الإمساكالعمل: واصل الحنق، صد والنهى، الحجر هو العمل: 
لأمرهالجامع هو العائل: والرجل كمه، أي• لسانه عقل ومنه اك، والامحتم

نحسسالذي العائل: وقيل: قوائمه، جش، إذا العير: عملت من مأخوذ وزايه، 
هواها.عن ويندها ه نف

صراحوامدة، مصتلفى الإنسان، لدى المنفلومي التفكير تنمية في الكريم القرآن دور 
بتصرف.



 Iعنصاحبه يعقل لأنه عقلا؛ النقل وسمي الأمور، في التين، هو والتعمل
ه.يحبأي■ المهالك، فى الثورحل 

يتلك،الأنان تقيده يالذي للعلم ويقال العالم، لقبول المتهته القوة موت أو 
.٢١١ممل١^؛ 

أمدين؛ني واكمل التدبر بين العلاقة - ٢ه 
بادراكيقضي معر ففيه الغ، على اللغوي أصاله في قائم التعقل أن ت أولهما 

كمافهو التدبر بخلافح وهدا ، المخالفة من وتمتعه ان الأنئغقل التي العاني 
 Iالمحنى.أدبار إلى للوصول تعمب مر

،مراين، ثمان ومحو • جملة وترددت التعقل، طريق التدبر ثانيهما؛ 
إلارما للناين ئضبثهثا آ'لأقل وويثلكث تعالى؛ قوله في المحنى هذا ونلمح 

٠أعلم والله [، ٤٣الأيت زالخكبر'ت،ت ه النكتلمؤن

والفكر:التعقل بين الفرق - ٣ه 

التعقل،٠٠مشتقايتح فيها وودت التي القرآنتة الأيات وتدبر استقراء صوء في 
بينالعلاقة فهم على ساءا-نا التي اللاحظ-ايتف بعض نستنتج أن نتهلع والممكرلأ، 

بالأتي؛اللأحفلات هذْ ونجمل القرآن، استعمال في والتفكر التعقل 
التعقل:أذ هو والتعقل: التفكر بين اللغوي المعنى حيث من الجوهري لفرق ا- 
العقلية.القدرة عن تختلف، التفكيرية فالقدرة ٠ وترديد تقلم، والتفكر: ومخ. ريهل 

فييتفكرون الذين للإيمان المنتج العلم أهل بها يتصف خاصة، التعمل ملتة ع— 
.[ ١٤٣^٥؛ ]اككرت: ألمدور(ه إلا مفل.هث؛آ ورما فقهل، كونها ويد.ر الخالق من الغاية 

.»ءقلأا؛، ,_UUالراغب ومفردات , ioAfwالرب لسان يفلر: )١( 
. ٥٨ص العمر ناصر د. للقرآن محادثة عودة نحو )٢( 



وءراداعوحكمه ١تتلدر طهوم آلأوفذ' ^ونيحلْ 
عنهمذ اكفل ضفة الخلق؛ من الغاية ثدركون لا الذن الخفار أنا 

بمنلزثلا ئهنر ئص دكإ صم وثآأ دثآء إلا تثع لا تا جمر ادى م حكرو؛ \ؤئ 
يملكونالذين الناس جمح بها يثترك عامة التفكر فعملته , [ ١٧١الآية ١^٠: ]ه 
التفكير.عوامل 

ؤ\ؤ*خاطئا؛ متحرقا ا فكن نتج ومحي صائنا، عقلئا حكئا سج محي التفكر ملتة ع- 
ينتح ٠٨لتعقل؛١ ما أ . [ ٢ • - ١ ٨ ]المدر: وه ثور 'هن ئنل ثم ثدر. كو ثز . وثير ذر 
وحكمة.صوائا إلا 

تدبرأو تفكن يحصل ففد ٠ له نتيجه وائما والتدبر، التفكر هو ليس التعقل ف إ~ 
تدبر•أو تفكر بدون تعمل ولا تعمل، منه يحصل ولا 

وأفمحجدوألريوف أمحع يد فؤ إشق ت تعالى قوله ت ذلك مر الأمئلة ومن 
أكنلمحقم وّئر . بقءكثول اق، لأيه ؤ، إل الن1نب >==ه راس وآمحب 

بمقلؤثبمؤم لأبن  ٧٥٥ن إى يمي تئرت ؤألتجوم ؤألمم وألئص ؤألأهار 
ألأتي؛ات ^ بر: ، uJlوفي اا-أاا[. .هلاكءل:

.[ ٦٨،؛ ١١١لم>من: ه . 

لازممنها وكل به، يتعلق ولما له وتدبر م ْع تأتي النيء عمل فعملته 
أوالنص في والاعتبار للنظر نتيجة تعد الذي الصحيح العقلي الحكم إلى للوصول 
الخلق.

اكأفلراا••®ّادتا؛
;١^^٠؛ مفهوم - ١ ه 

ويقالله، تستا م إليه نغلرت ت أي ، الشيء تاملت يقال! التثثت، هو الثأنل 

=يي ووردت الأمل®، ٠؛لنقل إلا مشتقاته ولا الكريم القرآن في التأمل® •اصيغة ترد لم )١( 



تدبرعت^؛مقح
•^١، ٠٧٠وتحص الأمر في قثت أي؛ الرحل، نأمل 

أووالتحقق، التثتت بغرض الأمور في الفلر تدقيق يعني؛ مل فالتا يعليه 
والذكر.الأ-ساظ 

ثلاثة:أمور في والتأنل التدثر بجن الفرق - ٢ه 
تحديقررهو بقوله: قإزممؤ القيم ابن عزفه حيث التدبر؛ من أعم التامل الأول؛ 

للوقوفجامعا فجعله وتعمله^ ندتره على الفكر وحمع معانيه إلى القلب نامحنر 
•وتعقلها تدبرها على الفكر جمع ثم فيها، الفلر تحديق ثم المعاني على 

وأدبارق.الكلام دلالات أواخر إلى الواصل الفكر فهو التدبر 

والاستمرار،الديمومة فيه يشترؤل ولا وحده، القلب عمل من التدبر أن الثاني: 
إدامةفته وروعي الأمور، في وتتبم، وتال وقت طول إلى يحتاج فهو التامل بخالق 
b؛JA؛*.الواحدة الفلرة تكون فلا م ومن الفلر، 

التدبرأما التفكر، يعقبه بالبصر أو وحده، بالبصر يحدث قد التأمل أن الثالث،: 
أعلم.والله ، بالبصيرة نوتر التي المعاني ومآلأت دلالة في فيكون 

التفهم:ابعا: ّ@ 
التفهم:مفهوم -  ١٥

محرفةهو أو يحن، ما مع.اني يتحقق بها للإنسان هيئة هو المهم: أو التفهم 

منواحد مرصع في أيقنا وردت ملأ٠١  ١٠ت ولفظة الحجر/٣، سورة في واحد رصع م =
٤،/ الكهفمحورة 

بتصرف،.ااأمألاا  ٢٧ا/١ العرب، لسان )١( 
مرق. ٤٥١ا/المم لأبن الكين المدارج )٢( 
بتمرف.الديهان خالد \ا والتفكر والتدبر التأمل بين الفرق يتفلر؛ )٣( 



زحإإإثؤت^إوثمرص وحتئمه ١كلدر مفهوم ١لآور: إث^محدة 
وقدجز، وفادو علمته، ت أي نهما الشيء نهمت يقال! بالقلب، اللفظ من المعنى 

.ثيء بعد ئسثا نهمه إذا ت الكادم ومهم ئهيما، ونهمته إ فالهمته الشيء استمهمني 
ماالفهم قوة قفل من له الله جعل بان إما [ ٧٩الأيأ ]الأنط،: خكإه ءؤسهنن1ها I وقوله 
بهوخصه إليه أوحى بأن أو روعه، فى ذللئح ألقى بان وإما ذلك، يه أدرك 

وحقانقالألفاظ معاني بها يدرك ان للأنحاصلة هيئة ت يالمهم فالمراد وعليه 
الأمور.

التالية:الأوجه في والتدبر الفؤم بين العلاقة - ٢ه 

فهمهدون محن كالم تدبر يتمور فاد عليه، ومقدم للتيتر أصل النهم الأول،: 
العامة.معانيه على والوقوف 

المهميثمل التدبر فلأن أعم؛ كونه فأما الفهم: من وأعمق أعم التدبر اكاتي• 
الجكمفي غوص فلأنه أعمق كونه وأما ١ تفهم غير من تدبر يعقل فلا معا، والدبر 

بالوقوففيه فممفى الفهم؛ بخالق ونحوذلك، • • • المصوص وراء وما والأسرار 
.سواهالما تهلك، دون الهلاهرة المعاني على 

زالأنطء:مهثننزه ءؤدثه1نأها فريدة: بصيغة إلا القرآن في يرد لم المهم أن اكالث،: 
علىواكأكيد أهميته على يدل، مما مرات؛ أرع ورد فإنه الدبر بخلاف [، ٧٩الأيت 

،١ل عليه والحص طلبه 

علىللدلالة القرآن في الفهم مصطلح بها ورد الي الذنفح صيغة الراح: 
إلىللوصول والعقب والدرج التح على للدلالة فهي التدبر صيغة أما الكثير، 

٢٠ه/ للجوهري الصحاح )١(  ٢٢٤العروسمآ/ وتاج ، ٦٤٦الراغب ومفردات ، ٠٥
يصرف. ٢١ص.سرحان عبدالله دّ التدبر )٢( 



اذمُمحاِ ِ
1^.والله . ٢١المُانى أدبار 

القرآنفهم في درجات بمثابة تعد اوسابفه المصهللحات هذه فان ويعدن 
والأستنبامحلالتدثر في ومستويات درجات الناس أن نفهم أن بد ولا معه، والتعامل 
أحدناتحرم ولن والتفهم، والتيكر والتعمل والتامل والتفكر والتاويل والتفسير 

أوتركها في ألبته له عذر لا بل تعالى؛ الله كالأم ْع الله بإذن الدرجات هذه إحدى 
معنىمنها لكل وأن الألفافل، هذه ترادف عدم البتن الواضح من أنه كما منها، أي 

نقلما لكل الكريم القرآن استعمال محن ذلك على أدل ولا غيره، عن يميزه به خاصا 
•أعلم والله • واحد بلففل الجمع عن يعبر ولم مستقل، سياق في حده على منها 

اككريم:القرآن تدبر حقيقة الثالث: لعيار ا *

اللهخصه من على التدبر حقيقة لبلؤخ تحقيقهما ينبض واجبين هناك أن يلن، لا 
تلاوتهأو كتايه داسماع 
عجانه،ويتقهم عبارته، حقائق ويتدبر تلاوته، حق يتلوه أن ت الأول الواجب يا 

التاليةالمؤشرات ٥^، على ويعينه ، غرائبه ويتبين 

الكررم؛القران إنزاله من تعال اش مراد بيان الأول؛ ألإل؛ 
وآياتالبيان ~آيات الخاصة للايات والمتتح ذلك، في الموص تقدمت 

القرآنإنزال حكم عن لآ تكثف الي الأماسة، التدبر حقيقة لديه تتجر - الدبر 
وخلفا:ملفا العلم ءالىالثتيه،كماننأهل 

هذافي إليهم لإل U لياس ليبثن جن؛ نبته عر القرآن أنزل جق اممه أن وذلك 
تعالى؛نال ذلك. ونحو والوعيد، والوعد الشرعية، الأحكام س الكتاب: 

٢١ص نفه المصور )١(  .يتصرف ٠ 

أ/؟للفرطى القرآن، لأحكام الجامع ينظرت )٢( 



١—دبرمفهوم الأول: أا^آلوحده 
ٍس__ٍس_ت_سسسسظمحذمص_صسسس_د 

وقال٤[ ٤ الأية ]التحل؛ ؛ةولإث>كه و)تلهلم إنجم نرل ما للنا؛ى ذ؛إ0 آلرًقر إقإى ء؛ؤرأزل1 
لموكوربمته ؤهدى نؤ أغنئفوأ أرى ئثءِ إسإن إلا آوقب ءأأتإئ،  Qyiسحاه؛ 
الآة؛أ\ا،.مح]التحل;محنوى 

أحكامهافي والتامل بها، والاتعاظ الله آيات في والتفكر بالتدتر وأمرهم 
تعالى.الله رصا إلى تفرثا فيها حاء بما والعمل ومقاصدها، 

؛١؛^،ننمق إثلق أركن ؤكثئ< ت تعالى قوله • الشأن هذا في الابات ومن 
عندين كان ولو ألهمءا0 تدمرون ^١٥؛^" وقوله؛ ؛!، ٢٩الأية و٤٠\ص•' ألأف ١^! نلتدقر 

ألهمءائتئوذ ^١٥١؛ وقوله! ، [ ٨٢الأيت ]الثاء: ل.٤٠ محقث؛، محلنفا فه رجدوأ أم غ؛ر 
.، الآيات١٢من ذلك غير إلى . ..٢[ ٤ ]ِخمم: .ه أثمالها ظوب عق أر 

أنرلناهوالمراد! ءؤأأتزلمؤبم تعالى! بقوله متعلق ثدمداه ؤ ■ تعالى قوله فإن وعليه، 
هدهومضمون والشرح، الخلق أسرار حمائق استخراج بغرض وذللث، آياته؛ ليدتروا 
الناسليتباهى تعالى الله ينزله فلم القرآن، إنزال من والمقصود الغاية إلى ينير العاني 

بمرادهوأخي لمكنونه، واستخراج ؛مضمونه، اعتناء دون ، الفناء يه ويتمارى به 
وتفصيلا،جمالة به العمل ثم ومي فيها؛ والنفلر والتفكر آياته لتدبر أنزله ل ومهللوبه، 

تعاليمهإلى ويحتكمون إليه، ويرجعون عليه سيرون ومنهجا، دستورا يتخذ بحيث 
.[ ٤٨؛لاين ]اف'دة; ؤيلهاجاه نمئ يكم جعلنا ت تعالى لقوله وآياته؛ 

.الله مقصود على والوقوف، عباراته، وفهم آياته يتدتر إلا ذلك يحمل ولن 
يالتدترإلا يتم لا الكريم القرآن إنزال من المقصود حصول كان ولما كتابه، من 

ومعناه[ ٢٩الأيت ]ص: ءاينتهءه< ثئيؤأ عؤ ت فقال ^^، الله أم الكريم، الكتاب، لهذا 
القرآن.تدبر حقائق أممي وهل.ه به، ويعملوا فيه ما على قيقفوا فيها، ليتفكروا 

XYr؟/الشوير ونح ١، • ؛/٩ • ناقرطي القرآن، لأحكام والجامع ، ١ ٠ r/ اليان أضواء )١( 
. A٥٢/واكوض والتجرير ، ١ • r/ البيان أضواء )٢( 



اقرآتصتعتدبر 
هذهإليه ترمى وما التدبر، حقيقة مبتنا ;هءزفق النعالى يقول السياق هذا وفى 
معانيه،فى التأمل وهو كتابه، بتدبر تعالى أريامر I والفوايل الخير من العبارة 

مفتاحالله كتادّح تدبر لأن ^٧؛، ولوازمه؛ وعواقبه مبادئه وفى فيه الفكر وتحديق 
يزدادوبه العلوم، جمح منه تخرج ونحير كل يستنتج وبه ، والمعارف، لالعالوم 

صفاتمن له وما المعثود، ؛الرن، يعزف فإنه شجرته، وترمح القلب في الإيمان 
وصفةإليه الموصله العلريق ويعرف النقتس، صمات من عنه ينزه وما الكمال، 

الحقيقة،على العدو هو الذي العدو ويعنف، عليه، القدوم عند لهم وما أهلها، 
امعبابوحول عند لهم وما أهلها، وصفة العذاب، إلى الوصلة والهلريق 

الحقاباار١،.

وبصيرةوعملا علما ازداد فيه تأملا العبد ازداد كلما أنه القرأن تدبر حقائق ومن 
القرآن،بانزال المقصود هو أنه وأخبر عليه، وحنح بزللث، الله أمر لذللث، وإيمائا؛ 

آص:وه أع أه ونته ص ِوجأ تزق ه أزتة : تعالى قال كن 
الأيتزيئد؛ وه أفنالهآ قلوب عك أم ألهمءا>ك يثدروئ ^١٥^ تعالى! وقال [، ٢٩الأيذ 
٢٤•]

ومنها:نقيسة، وفوائد حقائق تنجل اكدبر، عملية ق الئاي؛ ®أ 

لأنهالله؛ كلام القرآن بأن والعلم اليقين حقيقة إر بالتدبر يصل العيد أن ~ ١ 
والإحباراتوالقصة الحكم فترى W بعصا بعضه ويوافق بعصا، بحصه يصدق يراه 
ابعصا بحصها ينقص لا متصادمحة متوافقة كلها مواضع، عدة في القرآن في تعاد 

محالفلذلك، الأمور؛ بجمع علمه أحاحل من عند من وأنه القرآن، كمال يعلم فبذللث، 
ً=قيهم؛ا.4أحتلنه١ فه وجدوأ أف م عند ين َكان وثو بي0 مدبروك وف؟ ■' تعار 

. ١٨٩ص المنان كادم ير نففي الرحمن الكريم تيسير )١( 



وممراتهوحتئمه التدبر ضوم إئ^^بح>دنالآونح: 
.ر١، أصلا اختلاف فيه كن لم الله عد من لكن فلما : أي ، [ ٨٢

الإسلامي،للدين الحقيقي المعنى عن لنا تكثف القران تدبر حقيقة أن ~ ٢ 
الحيويةالمجالات جمح في والأتقن، والأحول الأحسن نحو الأنة بترقية وعلاقته 

وفيوحزئياته، لكياته في الكريم! للقرآن التدبر فعملية الناس، بحياة المتعلقة 
وفروعه.أصوله 

والأعمال،،العقائد، مجمؤع ■ ٣٠الأمة به الله كلف، ما هو الدين أن ~ ٣ 
والنظم.والشراع، 

نيثوئ؛ لأكث دقتج• ثم أمم، با'و تعاليى: قوله في الدين ١^١ل ٤-أن 
اإل.يتعالى، لله المراد البيان إكمال هو ٣[! الأية ]افآثدة: ديناه ألإنأم لم ووجبت 
لمينالميع لا التي الاعتقاد أحكام نزول بعد فكان تنجيمه، الحكمة اقتضتج 
والفعل،بالقول الحخ آخرها التي الإسلام قواعد أحكام تفاصيل وبعد جهلها، 

البيانم قد كنه ذللئؤ بعد الإسلامي، الظام وأصول المعاملات شرائع بيان وبعد 
ؤنبمتهوهدى ّىؤ تلمز بمننا آلكثت، نؤذئك ؤوز؛ذ( ■' قوله في تعالى لله المراد 
[؛٤٤ام ]انحل: إثالمه زل ما لاشامير لنهر ؤ I وقوله ، [ ٨٩الأيت ]انحل؛ إ؛و1إعانه وغزعا 
فيالأمة هدي في لكفنا والستة بالقرآن الحاصل التثرع مجمؤع صار ؛حيث، 

فقدحاجاتها، إليه تدعو ما ن، ؛حسّعمورها، ائر صفى ومياّتها ومعاملتها عبادتها 

لمونالميحتاجه بما وقت كل في وافيا الدين كان 

الإعجاز:4فلاهر بيان تضمن القرآن تدبر حقيقة لثالث: ا@ 

سوخفية، ظاهرة قنوتا الإعجاز وجوء من فيه وجد القرآن ئدبر من أن ذللئح 

.نفذ المصدر ( ١ ) 

.) TT/iعاشور ابن واكوير، التحرير )٢( 



منثنتت م ءايتنعر محمئ كثب ^١^ • تعالى الله قال المعنى؛ جهة ومن اللمفل حيث 
لمغلهمن فكل معانيه، ومحصلت ألقاتله، فاحتكمّن، ، [ ١ ١لآيت ]نود: ه ه حير حكمِ ل-ذ 

يدانىولا يجارى لا فصيح ومعناه 

.بسواء سواء أحبر ما طق ووقعتت، كانت، وآنية ماصية ممبايتح عن أخبر فمد ~ ١ 

ؤدئته حمثت ت تعالى قال كما ئر، كل عن ونهى حير، بكل وأمر ٢- 
فيأى:صدها [، ١١٥الآ,ة ]الأم.(: .٤٠ آممي آلثيغ وئن ويشع، تذد لا و,£نؤ؛ 

ولامجازفة فيه ليس وهدى، وعدل وصدق حق فكله الأحكام، في وعدلا الأحبار 
طوالمجازفامحن، الأكاذيب، من وغيرهم العرمحب، أشعار في يوجد كما ، افتنراء ولا كدمحبح 
•بها إلا هم نم يحن لا اش 

تفصيلاذللث، يعرف، من عند البلاغة نهايايتت، غاية في فصح جميعه القرآن ٣— 
وجدتهاأحباره تاملننإ إن فإنه التعبير؛ وتهاريف، العرُب، كلام فهم ممن وإجمالأ، 

وكلمالا، أم تكررتا ومواء وجيزة، أو مثوؤلة كانت، سواء الحلاوة، غاية في 
فيجاء كما العلماء، منه يمل ولا الرد، كثرة عن يخلق لا وعلا، حلا تكزر 

منهيشع ولا الألسنة، به تلتتبى ولا الأهواء، به تزغ لا الذي ارهو الحديث،! 
عجانبها؛تنقضي ولا الرد، كثرة على يحالق ولا العلماء، 

.كير لأبن الطم، القرآن ير نف)١( 
هذاويال،;  ٢٩•٦ جامعه ني والترمذي ، ٢٩٤٢١مصنفه في شيبة أبي بن يكر أبو أخرجم )٢( 

نيوالمروذكا مقال، الحارينا وفي مجهول، ؤإساده الوجه، هذا من إلا نعرفه لا حديث، 
،٣٣١٠١نن« أسكون - الئزآن ضاتل محان ص- في والدارمي ، ٢١٣اللل قيام 

. ٢٩٠٦الترمذي حيق، ص الألباني، الشيح وصعقه وغيرهم، 
بهاحتج ولذللاج شواهد، ولمحناه صحيح معناه ولكن صحيح، أمناي الحديث، لهذا وليس 

؟/المصابيح في والبغوي ، ٢٣١أ/ والترهيب، الترغيبخ في ي المنذر وذكره تيمتة ابن 
. ٠٢٢٠٢ ١; التفسير فى ممر وابن ، ١  ١٨



وممراصوحكمه بر التل مفهوم ت لآور> ١ و^^إيحفه 
هتناأتهآ ولو ت تعالى لقوله وتتصتع؛ الجبال له تقنعن بما وحاء اخذ إن ~ ٤ 

إلثاّىث؛vيrنا آلأمقز ويمحق آس حنثن يذ ثمنيى خثعا ؤأيثم جثل عق آلثزءاث 
اللبنة؟!بالقلوب ظنك فما [، ٢١الأيت ]الخشر: .(ه تقؤثث لعلهم 
ومجاورةاللام، دار إلى ويثوى والأذان، القلوب يفتح بما أتى وعد، فإل أٌ 
بثاجآء أغتن يرق بن ثم للمح، ٌا ينم، تلم جلا • الترغيب في قال كما ت الرحمن عرش 

ؤفيهاثأمدإ'—، دم، نن هيأءاي، ههم ت وقال [، ١٧]؛؛_«:الأين.ه تملأ كامإ 
.[ ١٧١^؛،، ]وتم'ز: ألأغ؛ثه ريلئ ألأمن ضهيو ث! 

حاصبمّباعله^كم بلل أر آلز بء' عتؤفا آن أياينتر ؤؤ ■ الترهيب في قال وه 
أنأياء ؤ، من ؤءبنم تعالى وقوله ، [ ٦٨الأيت رالإ.ما،: ه ). وئضلأ لء ؛ ^aJJلا نر 

مثتأمونحاصبمسا عثكم أن؛رسل ألتما,؛ ؤ( من فيم آم . ئور عث ؛يا الآر؛ر( فش 
.[ ١ ٧ - ١ ٦ ]اللك: ؛0 .٠ نذيي َكاوا 

[,٤٠الأية زاككّوتت يدبهءه لغدثا >ؤ^لأ الزجر! في وقال ءأي 
يؤعدؤيك،-َكامأ ما ماءهم م تن مثعننهر إن ؤ ت الوعفل• في قال وه 
أنو١٤من ذلك إلىءير ْ-أ-ي-آ[،_،: .ه بمقرث كاوأ ثا ءن؛م اقذ نآ 0ا 

والحلاوة.والبلاغة الفصاحة 

كلالأمر عر اثتمك، والزاهي والأوامر الأحكام في الأيات جاءت إن ٥- 
ابنفال كما ؛ دنيء رذيل قبيح كل عن والمهي مموب، طتب نافع حن معروف 

ؤءآبم١ت القرآن فى يقول تعار الله سممت، ااإنا ت السلم، من وغيره عود م
قالولهذا ؛ ءنهأا ينهى مر أو يه يأمر ما حير فإنه ممعلثح؛ عها فأر ءامنوأه قؤبحكح 

.نتممّ عود مبن الله عيد قول من ، ١٠٣٢ح التفسير في حاتم أبي ابن أخرجه 



عقهنومحزم ألنلثنت ثلأ ومحل، أش=قي عي ويمتنتز المزوق ءؤيأنرذ-م نمار؛ 
.[ ١١٥٧^ ]١لأءزاف: عثهتِه< 'كاثت آلي وأي؛زلاذ إممبمم عنهم ويضع آنخثث 

وصفوفى الأهوال، من فيه وما المعاد، ، وصففى الآJارتج حاءين، وإن اُ~ 
والمادذوالجحيم العيم من وأعدائه لأوليائه فيهما الله أعل وما والمار، الجنة 

واجتناب،١^^١^، فعل إر ودعن، وأنذرمحتح؛ وحدريث، به شرمت، — الأليم والعذاب، 
المثلى،الهلريقة على وشن، الأحرى، في ورعسِت، الدنيا، في وزهدين، النكرايت،، 

اكيهنانرحس القلوب، عن ونمن، القويم، وشرعه المستقيم الله صراط إلى وهدمتح 
الرحم

العيادة؛حق وعبادته تعال اش معرفة دلالات، الرابع؛ l"؛؛؛ 
ووجوب،قفله، وجزيل رحمته، سعة على جدا كثيرة القرآنية فالدلألامتح 

.الأشياء لجمع حلقه وعموم ملكه، وسعة صلطانه، وعفليم قدرته، وكمال شكره، 
وحاصرهاالأوقاص، مانحي في قلي، والالعلوي العالم في التدبير فجمح 
•ثيرء القدرة من ولا ئيء الأمر من لأحد ليس نمار، الله بيد ومستقبلها 

منمعه أحد يستحق لا الذي وحده، المعبود هوالخألوه تعالى أنه ذللثح من فينتج 
٠صيثا بوبة الر من يستحى لم كما سا، العبوديه 

ورجائه.وخوفه ومحبته تعالى الله بمحرفه القلوبه امتلاء ذللئظ من وينتج 

بهايتوصل التي الحقائق أعفلم من هما وعبادته— معرفته I أي الأمران— وهذان 
المقصودةالغاية وهما لأجلهما، الخلق الله حلق اللذان وهما التدبر، طريق عن 
دنيويةوسعادة وصلاح، وفلاح خير كل إر الموصلان وهما لعباده، تمار منه 

.٢ ٠ Y-\ ٠ • ١; كير لأبن اسم، القرآن ير نف



^^وحكْتوممرآتاس
علىاللذات أشرف وهما ، لعباد0 الكريم أمحرف هما اللذان وهما وأخروية، 
يملأأن تعالى أله فشر، كل وحضر خير كل فات فاتا إن اللذان وهما الاحللاق، 

تابعةلوجهه خالصة والaلاهرة الباهلنة حركاتنا يجعل وأن ومحبته، بمعرفته قلوبنا 
نواليحمه ولا ِّوال ينعافلمه لا آنه لأمره؛ 

ربه:مع السلم الإنسان ممحالوك لصحة معيار القرآن فهم الخامس: ؤارا 
باقيْع نم ابتداء ربه ْع لم المان الأتمحلوك لصحة معيارا يعد القرآن فهم 

ابنالأف، عد ولذلك فيه؛ والتدبر الفلر ب، يتطلالقرآن فهم أن إلا المخلوقات، 
القرآنلهجر الخمسة الأنولع أحد وتأمله آياته في والتفكر القرآن تدبر عدم أن القيم 

منهاثلاثة أن نجد مباشرة، القرآن تدبر عن تحدت التمح، للايات فثالرجؤع 
الكتابنزول، هدف لتحيل جاءت والرابعة الاستنكاري، الاستفهام بصيغة جاءت 

التدبر.وهو 

الوكدللث، الفعل، هذا في والكافرين الخافقين يشارك القرآن يتدبر لا فالذي 
الكثيرجعلتنج التي الأسباب أهم من هدا ولعل للقرآن، تنزيله من الله مراد يوافقن 

إيجادعن عاجزين بل القرآن؛ أوامر عن لوكياتهم م في جدا بعيدين المسلمين من 
٠الصالح السك عليه لكن ما بخلاف والحديثة، الطارئة المائل من لكثير حلول 

المنام،ويحرك النور، ويكسب النوافذ، ويفتح الغشاوة، يزيل القرآن بر ند لا 
ويشرىبها تنبفن للرؤح حياة وسى ، لضممهر ا وب^|لءمل الملويب، 

وتستثيراالم.

. ١٧٤ / ا الرحمن الكريم نس )١( 
7ArAY_القيم لأبن الفراند ينظر: )٢( 
بصرف. ٦٣٢٩٧;القران ز )٣( 



تدبر

وذلكهه، لله العبودية تحقيق هي الكريم القران تدبر من والحكمة  ijljJli'؛
قال. . ونهيه. أمر0 امتثال ثم ومً وضله، سلطانه عظيم وعلى عليه بالتعرف 

نمثكميمام إس رالثو؛ثنا وفنوئق ؤأننعغر أف إلا إك لا أيم ؤ3أنإز تعالى 
العفليمالقرآن هذا فتدبر العمل، على مقدم فالعلم [، ١٩الآيت امخئد:.ه ومولأؤ 
القلوببملأ الدي فداك بالوحيد؛ العلم إر الأعظم ؛□ب هو واته في والخامل 

والطريق، حنته وإلى الله، إلى الموصلة الطريق للعباد يتبين وبه بالإيمان، 

وصفاتهوأسمائه يربهم تحذر، شيء وبأي العذاب،، إلى الموصلة 
•، الوبيل"رالعقاب من ويرهبهم الجزيل، الثواب إلى وشوقهم وإحسانه، 

الكريم;الفنرآن ي العاي تحدد ي ينظر أن الئاي; لواجب ا إ

اكالية:الأمور عليه يعينه وعرضه، منه الاستفادة المراد القرآن معاني وتجدد 

الأصولصمن الله، كلام من مهم حديدة معان من الأسلوب يحتمله ما ~ ١ ه 
فيالقرآن ْع وتعاملهم ١^١^ اللف أقوال من المسبلة والضواب3ل المعتبرة 

والممل:والعلم الفهم 

بهيقصد القرآنية الأيات في المعاني تجاسد ان الشنقيهلي الأمين العلامة وصرح 
علىمتجددة وعجائبه غرائبه تفلهر تزال لا الله كتاب رروإن ٠ قال حيث، المعنى؛ هدا 

ويدلقل، من مفهومة تكن لم أشياء منه تفهم حض كل ففي والأيام، ليالي ام 
هل! ؤهجتعليا سأل لما أنه ررالمحح؛ا، في الثاو>ت، جحيفة أيي حدبث، لدللئ، 

النمة،وبرأ الحبة فلق والدي ررلأ - علي؛محءٌ له فال بشيء؟ ه الله رسول خصهم 
الحليثا. ١١. . المحيفة. هده في وما الله، كتاب في رجلا الله يعهليه فهما إلا 

إالربيعة الله عبد محمد إ وأحوالهم اللف وأقوال والمنة أن لفر ١ صوء في التدبر مفهوم ( ١ر 
اه. ٤٢٩الكريم، القرآن لتيبر الأول العلمي المالتقى 

.•٣  ٤٧الأسر فكاك باب والمير، الجهاد كتاب فى البخاري أخرجه )٢( 



وثمراتهوحكمه اكلبر مفهوم _>؛ الآثراتإ؛دوحلة 
كتابفهم أن على يدل الا!هاا كاب في رحلا الله يعطيه فهما اءإلأ ت نمقي فقوله 

الالناس عامه عند تكن لم التي والمعارف الطوم به تتجدد الله 

عهناءهالقرآن يعهلي يوم ١>فكل فقال! المعنى هذا إلى الثعراوي أثار وقد 
منهفيفهم آخر ويفرأه معنى، منه فيفهم واحد ويقرأه عجانبه، تنقضي ولا الجديد 

الفائدةالقليل الشيء في وصع حكيم، قائله أن على دليل وهدا . حديدامعنى 
زمنله كاب فكل [؛ ٢٩الأيت أص: منرلث.ه< إقلى أزلنثه كثب ؤ معنى هو ا وهن. الكثيرة، 
اللهأنزله أن يوم من يعالج فهو القرآن أما محدودة، وأمة محدود وعصر محدود 

التيالمائل كل ويعالج حلولا، لها ويضع متجددة قضايا الساعة تقوم أن إلى 
بقالله تجعل معالجة العقول في وارتقاءاتها حفاراتها في البشرية لها تهلمح 
الركة«لآ،.فيه كات إذا إلا ذلك يكون ولا دانئا، 

تبه العمل من اندرس ما وإحياء الناس واغ قي تطبيقه " ٢ه 
هالله رسول مع كا قال ننك الدرداء أبو روا0 ما المعاني هل.ْ على والدليل 

الحتى الناس من العلم يحتالس أوان ®هذا قال; ثم ماء الإلى بثمره فشخص 
وكيفالله، رسول يا I الأنصاري لبيد ن زياد فقال • قال شيءُ عر منه يقدروا 

®^L«^،ت فقال وأبناءنا، اءنا تولنقرئنه لنقزأيه فوالله القرآن، قرأنا وقد منا يختلس 
عندوالإنجيل التوراة هده المدينة، أهل فقهاء س لأعدك كنت إني زياد؛ يا أملث، 

الوحفغله القرآن قراءة أن كيف، فتاءمل إلارم. عنهم؟ يغني فماذا والنصارى اليهود 

. T0،\/Yالبيان )؛(أمحوا، 
. ٤٠الشعراوىV/٨• تقبر )٢( 
٢٦٥٣ح العلم ذهاب فى حاء ما باب العلم، أبواب كتاب السنن، فى الترمذي أحرجه )٣( 

،١٧٩؛/السيرك في الحاكم وأخرجه الألباني، وصححه غريب،. حن وقال؛ 
الذهبي.وتابعه صحيح، إستاده وقال! 



_______

٠الحياة قي وتطبيقها معانيه تفهم دون لغش 

الثوب،يبلى كما أقوام صدور قي القرآن لأسيبلى ؛ هثمحت حبل بن معاذ قال 
قلوبعلى الضان جلود يلبسون لدة، ولا شهوة له يجدون لا يقرؤونه فت، فئتها 

أمحماءواوإن سنبخ، ! قالواقصروا إن خوف، يخالطه لا طمع أعمالهم الذئاب، 
ثث«را،.بالله نشرك لا  U1لما، سيغفر : قالوا

المعانيكنوز استخراج دون عابرة قراءة كانت إن إلا يقرؤونه وهم يبر فكيف 
أالعزيز؟ الكتاب هذا ْن المعارف ومهمات 

القرآنفهم عدم في الأسباب أحد وأنه المعنى هذا عن الناس تعد القيم ابن ويبين 
فيويظنونه له، وتضمنه تحته الوافر بدخول يشعرون لا الناس أكثر لأولكن - فيقول 

القلببثن بمحول الذي هو وهذا وارئا، يضوا ولم قل من حلوا قد قوم ور نوع 
القرآن«ر'ا/فهم وبين 
المن.وإحياء اليدع اث- في به الجهاد - ٣ه 

اللهرسول عن قهمس هريرة أبى حديث فى الوارد الدين تجديد من المقاصد وهذه 
دينها،لها يجدد من منة مائة كل رأس على الأمة لهذه يبعث الله "إن إ قال أنه هآ 

وحياتهم١الناس واقع في وتهلبيقه والسنة الكتاب في ما بإحياء يكون وتجديده 
الحلم،ويكثر البدعة، س السنة يبين أي دينها،؛ لها اريجدد المناوئ؛ يقول 

سليمحسين المحقق؛ قال ، ٢١أ/٧' القرآن تعاهد في باب المنن، في الدارمي أخرجه )١( 
علبه.موقوف وهو معاذ، إر صحح إسناده أسد! 

.٣٥١ا/ المالكين مدارج )أ(
،٤٢٩١ح الخانة قرن من يذكر ما باب المادحم، كتاب سننه، في داود أبو أخرجه )٣( 

٠ ٥٩٩رقم  ١٤٨؟/الصحيحة الململة ش الأuنى وصححه 
٢١ ٦ ٠ / ١ ١ آبائي للعظيم ١ المعبود عون ينظر؛ ( ٤ ) 



وممرات^وحكمه اكدبر مفهوم إرت؛متآالأول: 
وJذلهم٠االدعة أهل وبكإ أهله وبممر 

لمهتضاصا،والأمر والسنة، بالكتاب العمل من اندرس ما ارإحياء ت غيره وقال 
والمحاJثاتااالبيع من ظهر ما وإماتة 

ذهبوما الشريعة، أحكام من اندرس راما يحيي أنه عن يخرج لا المجدد ودور 
والباءلنةاالالنلاهرة الدينية العلوم من وخفي السنن معالم من 

ونفيوأحقيته، حقيقته وبيان هدايته، إ٠لهار I٠٠ بالضرورة يستلزم الدين وتجديد 
مصالحومراعاة إقامته، فى التفربمل أو فيه والغلو البلع من لأهله يعرض ما 

ثريعته٠١في والعمران الأ-حتماع وسنن الخلق، 

منهجعلى تمت، إذا بالأمم الارتقاء في الأثر واضحة المعاني تللئح أن نلث، ولا 
القرآنهدا بركاُتج من الأمم رقي في سهم الذي التجدد وهذا سليم، وفهم صحح 

يتدبرْ.إلا التيلأتفلهر 

أزلئهءؤكثئ> قوله; في بالتيبر وارتباطه بالركة القرآن وصف، تتامل أن وللث، 
الكتابهدا ندبز وإن ، [ ٢٩^ ]ص: ه . ألأك، أوليإ محتتدقر ءإثهء  ٢٤١٨^تثق إقلث 

•والأمم للأفراد وبركته ونفعه حيره يظهر 
هدايثق حتى البوة، منهج عن بعيدا يفهم أن يمكن لا القران معاني وتجدد 

تحييالتي القرآن مقاصد مع المحانياا أو؛انجدي ارالتجديدا، ت وهو ألا المصهللح، 
لقبِى ألمءاث ندا ؤا0 ■' تعالى قال كما أقوم؛ هي للتي وتهديها والشعوب الأمم 

. ٢٨١فيض)١( 

. ٣٩١ا/ ١ آبادي الطم الحق شص محمد اتجب، لأبي داود، أبي سنن المعبودشرح عون )٢( 
•١ ٤ / ١ للمناوي الصغير، الجامع ترح القدير فيض )٣( 
بمسرىمحمد د. النبوية، السيرة عرض في التجديد واننلر ، T١١٥/ ٠ المنار مجلة )٤( 



١^٩[.]الأرا،: أمم4 ت
المعانيامتثمار نطح نوهكذا بعض، على بعضها وسنى العاني تتكاثر هكذا 

بهاستغنى كما به تغنى وتبه، والعمل الكتاب هذا عفلمة بيان فى واللاحقة المابقة 

استثارةإلى يحتاج من ونحن أيدينا بين هو فها ، ما والوا ادوا قأسلافنا 
تدبرعن فهمنا يفيق حين أما أمة، أعظم نكون حتى ولألته كنوزه واستفتاح معانيه 

النكوصنهو الثراء تحصيل عن المعود فهذا معانيه عظيم واستخراج الله كلام 
للقرآن.والهم 

التدبر:فضل الرابع؛ الصار '١ 

اعتناءالت5ريم، بالقرآن الاعتناء على دالة جاءت الشرعية الموصى أن شك لا 
حادلمن حلفه، والمشي أحكامه على والإقبال لحكمه، الانقياد بغرض خاصا 

.اويبن تلاوة الكريم! القرآن ْع العامل في خاص منهج 

القرآنضوء ق فيه والزغيب الأموبالتدنر ٩،■؛ 

إطارفي جاءت التي والمخ الألفاظ كل أشاد قد الكريم القرآن أن شك لا 
تمواضع أربعة ني صرج بلفظ فيه، والترغيب، الأمر يفيد بما والتأمل، التدبر 

•[ ٢٤الأنة ]مخثد: .٠ه أسالها قلوب عؤ آتّ ٢^٠١>^ ثومؤيث ^١٥١^ تعالى قوله 

®4ألأف محأ ;هن ص ِبمؤعا ثزق ١^٠ آزكث ج ;: ١٠-وةوله 
[.١^٩٢زص: 

■الآيتأآ[ ج^يملمحئد؛أينالها قلوب عؤ، أم القنءات ثّم>ئدا تعالى: وقوله 

امزالوّنون: ه ® ١^٠;?، ءاباءهم همر ؤ ما جاءر أمّ آلثنل دميأ • تعار وقوله 
٦٨.]

والتعقل،كالتفقه، التدبر؛ مفهوم مضامينها في تحمل صريحة غير وبالفامحل 



وممراصوحكمه التيابر مفهوم الآور٠^ت إؤ^^^محلة 
التدبرمفادها التي والصنع المقرئات من ذلك وغير والتيكر، والتفكر، والتبعتر، 

الكريم:القرآن آيات في والتأنل 
.[ ٦٠الايآ االأ؛غامث نثهومك<ه لعلهم آ'لآبمت ضنن، 'كم، ؤ\و0رن ؛ تعالى كقوله 

.٤[  ٠٥١١١اوعد: ت_قفيتاه لأيتت د'إلكت• ؤ، ؤا0 ■' تعالى وقوله 

^٠^٢إي نزو ما بماين قعن آليْ=قن إثق، ءؤوأزل1 تعالى؛ وقوله 
الآة؛ث[.]النحل: 

يّدثرأألثلتم مثل ؤ ثن ألهمءان ندا ف، للثاثثم، صربا ءؤوإقِ • تعار وقوله 
.[ ٢٧الآ،ن لالزم:.4 

كثيرابن الحافظ ذلك إلى أشار وقد التدبر، وجوب الايات هده تضمنت ومحي 
عنلهم وناهثا القرآن بتدبر عباده آمرا تعالى اايفول قال! حيث تعالى، الله رحمه 

الأنه لهم ومخبرا الببه، وألفاظه المحكمة معانيه تفهم وعن عنه، الإعراُض 
حميد،حكيم من تنزيل لأنه تعارض؛ ولا تضاد ولا اصتلراب، ولا فيه اختلاف 

ذهوحئسحثااأا،•
الله،كتاب تدبر عن أعرض من عر دالإ؛كار التوبخ الأيات هده تضمنت كما 

قولهمنها كثيرة، آياين، فى العفليم القرآن هدا عن المعرخى وعاد حل ذم وقد 
الآ.ة]النم: 4 . تلمحن تقهم مثل َلمو بن ألإءان ندا ف، للثاثي، صربتا 4وكت تعالى؛ 

!.٢٢ ٠٥١١١]الغجدْ; ءنها4 أتمؤن و ئدء ثابت دن منن أظلم يجوعنأ ■' تعالى وقوله ، [ ٢٧
وتفهمها،تصفحها أي: — العغليم القرآن آيات بتدبر بنتغل لم من كل أن ومعلوم 

الإنكارفيستحى لها، متدبر غير عنها معرص فإنه ~ بها والحمل معانيها، وإدراك 
التدبر.على يه يفدر فهما أعهلاه الله كان إن الابات، في المذكورين والتوبيخ 

Y٣٦٤/ كير لأبن العفليم القرآن تفسر :١( 



قولهفي جاء كما القرآن، قومه هجران رنه إلى ه السي يشكو القيامة ويوم 
.•٣[ الأيت زااهمُان؛ ه مهمنإ التمءاث هنذا آهنذؤأ مكا إن ي1رن آفيؤد ت تعالى 

هجر٠١ت القيم ابن وقال . هجرا١هاا من وتفهمه تدبره وترك ١١كثير؛ ابن قال 
٠١منه به المتكلم أراد ما ومعرفة وتفهمه تدبره هجر I الراع . . أنولع. القرآن 

بهالإيمان وترك هجرانه، من هو وتفهمه تدبره ترك أن التفسير؛ أهل وذكر 
هجرانه،من هو — زواجره واجتناب أوامره وامتثال به، والعمل يقه، وتصل 

منهجأو طريقة أو كلام أو لهو أو غناء أو قول أو شعر من غيره إلى عنه والعدول( 
هجرانهمن أيصا هو — غيره من مأخوذ 

النيؤية؛السنة صوء ق فيه والزغيب بالتدبر مر ؛؟ ا. 

سيرتهسجلتها وراقية، عالية أحوال الكريم القرآن تدبر مع للّمح، كانت 
قاطبةللبشرية الحنة والأسوة القدوة وهو ا لا؟ كيف الطاهرة.، وسنته العهلرة 

القرآن؛مع تعامله في و؛الخصوص وسكناته، حركاته جمع في الدين، يوم وإلى 
•ا وتدبت واستماعا تلاوة 

ولكنالكريم، القرآن بتدبر امر ه للخم، مرفوعة صريحة أحاديثح ترد ولم 
بهوتأثره الكريم القرآن ؛سمإع ه اهتمامه على تدل التي الأحادسثط بحض هناك 

منها؛القرآنية، الآيادت^ من للكثير وترديده 

،١^^١٠ على ^١ ١١٠وه؛ الئث لى قال قال؛ ئمحقفت عود مبن الله عبد رواه ما 

A/1١• كير لأبن العفلم القرآن ير نف)١( 
. Y٢٩٢/الفم لأبن الضير بداءع )٢( 
والجامع، ٢٦٤بم\/البيان وجامع ا، آ/ار'كير لابن انمقليم القرآن ير نفبفلر: )٢١( 

.اكزيل!/٢٨ ومعالم ، ٢٧/١١^للقرطي القرآن لأحكام 



وممراتهوحكمه مفهوم ت |ئ^^^بحدِْالآوؤه>■ 
•، عيري"ل١ ثى أسمنه أذ أحب ررإر قال؛ إ أيزل؟ وعليك علئك آقزأ قلت؛ 

المستمعأن ودك ويفهمه، يتدتره كي يكون أن يحتمل ١١ظغ! بطال ابن قال 
بالقراءةئئل فى لأنه القارئ؛ نفس من وأنشط أحلى ه ونمالتدبر، على أقوى 

١١١وأحكامها

منه عنه ثبت كما الماس، خير هم بذلك المشعلض أن . الني بتن وقد 
Iتعالى وقال ،، وعإمهاار قأ يتلم س قال! أنه يممحت عثمان حديث، 
•[ ٧٩الأيت ء>ان؛ ]آو ديبموزه كنتن ود٠ا تعشول كنتن يما رضتقن ،زأ ؤدثكا 

ميمم• والأية باية، أصح حش ه المي ررقام قال؛ قك ذر أبو رواْ وما 
رسولفهد١ • ١[١١ ١ ٨ ١^٥٠ زافئ،-ْ: ه 1. لل؛ك>_ ألنغز آنت، ^J،_، لهم مفر ؤإن ع؛ادق  ٢٠٢٥
كاملة.ليلة في فقط واحدة آية فيقرأ المادوة، كثرة على المدبر يقدم س الله 

يقرءونناسا ذكر ١١• الميئ عن سمعه أو نها حديقة عن ؛ليه حندبخ، وعن 
،الدقل نثر ينثرونه القرآن، 

زالناء؛لشهيد٤١< أمؤ كل من حنثا إدا ت يايتح ط التفسير كتائب، البخاري، أخرجه )١( 
القرآن،استملع قفل باب، وقمرها، المسافرين صلاة كتاب، لم وم،  ٤٥٨٣ح [ ٤١ام 

.*٨ * ح والتدبر، القراءة عند والبكاء حاففله من القراءة وءلل_، 
. ٢VA-٢٧٧/١• بطال لأبن الخاري صحح ثرح )٢( 
..٥  ٢٧وءاله« تحلم من >أخمكم بابح: القران، فضائل كتاب، البخاري، أخرجه )٣( 
فىالقراءة فى جاء ما باب، فيها، نة والالصلاة إقامة كتائب، المنن، فى ماجه ابن أخرجه )٤( 

فيوأحمد ، ١ • ١ * الآيةح ترديد باب، الافتتاح، كتاب، والمائي، ،  ١٣٤'الاليلح صلاة 
صححوفال: Y/\•؛،  ٨٤٥المدرك في والحاكم ، ٣٣١م؛/، ١r•٣٦٥ح: متيم 

. ٥١٢*المصابح مشكاة في الألباني وصححه الدهبي، ووافقه يخرجاه، ولم 
—غير من القرآن بكالمايته يرمي القارئ أن ت والمراد اكر، من اليابس الرديء الدقل )٥( 



رويةغير من بكلماته يرمون ت أي ١٠المباركفوري! قال . تأويلهأ؛ غير على يتأولونه 
يحففل،لا لرداءته فإنه التمر، رديء وهو "" بضلتين ~ الدمحل يرمى كما واتل، 

إلاالقرآن من حفلهم وليمر يقرؤون قوما أن معناه ت النووي وقال . . . منثوراويلقى 
المطلوب،هو دلك وليس قلوبهم، ليصل تراقيهم يجاوز فان اللسأن، على مروره 

القلب،١٠فى بوقوعه وتدبره تعمله المطلوب بل 

مرتين،أو مرة اللل قي القرآن يقرؤون نانا أن لها يكر أنه ثها، عائشة وعن 
يقرأفكان التمام، ليلة ه النم< مع أقوم كنت ا يقرؤوا ولم قرووا ارأولثك ؛ فقالم، 
ولاواصتعاذ، الله دعا إلا تخوي، فيها باية يمر فلا ، والنساء عمران وال البقرة محمورة 

إوه«ل"'أ،.ورعب ،، ٧١دءا إلا امتبشار فه! بآية يمن 

يفرؤ،،ما ندتر الصلاة في للقارئ ينبغي أق، على دليل ارالحديث ت الصتعاني قال 
عذابه١١من والأستعاذة رحمته ومحوال 

محوتمن محت هي قوم اجمع "•••وما ت قال المي عن له مضْ أبي وعن 
وهمسيتهم، السكنة ع^؛هم نرلت إلا سهم؛ ويتدارسونه اممه كاب يتلون اس، 

.٠٠٠ ٠ عنده فيمن الله ويكرهم ، الملائئ وحفتهم ، الرحمة 

الحديثغرمحب في النهاية ينظرت هر• إذا العدق من الدقل اقهل يثكما وتأمل، روية ~
.مفلور لأبن واللسان والأم 

. ٧٥٤ح للخاري، الكر اكاريح من المرفوعة الأحادث )١( 
. r١٧٨؟/للباركفوري الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة )٢( 
صححالأرناووط! شعيب وقال . ١ ٢ ه/٤ ٠  ٢٣٤٦٨ح نيه، مفي أحمد أحرجه )٣( 

٠مسالم عند نبمكئ حديقة حديثإ من وسياش • لنتره 
. ٣٦٥/١للضعإز المادم سل )٤( 
القرآنتلاوة على الاجتماع قفل باب والاستغفار، والدعاء الذكر كتاب مسلم، أحرجه )د( 

٠ ٢٦٩٩



شخصيقوم بأن الفراءْ هذه ألكنت سواء الله، كتاب يقرؤون أنهم والمعنى 
منمقدارا منهم واحد يقرأ يحنث يجتمعون أنهم أم C يفئر غيره أو ويمر ويقرأ 

منعليه ما ويبين قراءته يصوب ئخص هناك ويكون الباقون، ويستمع القرآن 
فيهما ومعرفة فيه ما تأمل وكذلك التدارس، تحت يدخل ذلك ل ك، 

فيهما وتدبر 

فىالليلة النفصل قرأت فقال: مسحود، ابن إلى رحل حاء قال; واتل أبى وعن 
يقرئه الض كان التي النظائر ث عر لقد الشعر، كلأ ))لأ\س فقال: ركعة، 
•رىُةااأ كل في نورتين الثمصل، من سور0 عشرين فذكر ينهى، 
فيكان إنما الوارد تهلويله وإن غالئا، قراءته. قدر كان هذا ررإن النووي: قال 
علىالخن، وفيه الهد، عن الهي منه ارويتفاد العيني؛ وقال . ، والترنيلاار التدبر 

.ُ العالماءاا جمهور قال وبه والتدبر، الترسل 

فىالإفراط كراهه الفوائد: س الحديث، هذا رروفى حجر! ابن الحاففل وقال 

أنوفيه القرآن. معاني فى والتفكر التدبر من المهللوب ينافى لأنه التلاوة؛ سرعة 
الهد(اْع التلبر يصح لا إذ الهد؛ من أفضل الترتيل 

. wwyojhللماركفوري الأحوذى، ■ُحفة )١( 
الرعة.في و1ماطا >ئا أي: - انمجمة الدال وتشديد الهاء شح - »هدا<ا وقوله: )٢( 

لأبنالبخاري صحتح نرح الباري وقح ، ١٥١ّآ/ حجر ان للحاففل الباري، فتح يظر 
.؛ UT؛/رجب 

لموم، ٧٧٥ح الركعة في ورتين البين الجمع باب الأذان، كتاب البخاري، أخرجه )٣( 
محورتينوإباحة . . الط. واجتناب القراءة، ترتيل باب وضرها، المسافرين صلاة كتاب 
.٨٢٢ح ركعة في فاكثر 

.١ ٠ ٥ ا"/ للنووي ملم صحح نرح )٤( 
.٢ ١ ٦ و/ الحنفي العيني الرين بدر البخاري، صحيح ثرح القاري عمدة )٥( 
. ١٥١ jxحجر ان للحاففل الباري فتح )٦( 



يمح[
قرأ!ثم مدا، يمد لألكن فقال! ه، اهما قراءة عن حثز أنه أنس؛؛كه، وعن 

'أهره■،ءؤدبءِ ئ يمد ١[، ١لآة ]المابم: روه ألجمط ؤو آم ويص 
•ب-ؤآلكسهها؛ر ويمد ويمد 

وكيفيفرزون، كيف لأمته ليبين مهل؛ على يقروه رافكان I بطال ابن قال 
وفهمه((القرآن تدبر يمكنهم 

عثمانالقرآن يقرؤوننا كانوا الدين حدثنا ت قال السلمي الئحمن عبد أبى وعن 
لمآيات عثز ه الش ٌن تعلمنا إذا ®كثا ت قالوا أنهم عود مبن الله وعبد عفان ابن 

والعلمالقرآن فتعلمنا ! قالواوالعمل، الملم من فيها ما نتعلم حص يجاوزها 
بدلكفيكونون حميعا، والعمل العلم يتعلمون كانوا أنهم I أي . حميعا٠٠ والعمل 

العلمفيجمعون عليه، اشتمل وما أحكامه معرفة وبين والفقه، الحلم بين جمعوا قل 
والفهمر٤،.والتأنل بالتيتر إلا يكون لا ذلك أن شك ولا والعمل، 
](_:وه هء لثجل ثانش م، محنك ولا : تعالى قوله في ها عامر ابن وعن 

لسانهبه يحنك مما وكان بالوحي، جبريل نزل إذا ه الله رسول رركان [! ١٦الأيت 
غيرمن فيها والترسل القراءة ترتيل وجوب على دليل وفيه! ٠ عليه٠٠ فيشتد وشفتيه 
آنندثهتعالى! الله قال وتدبر، وتفكر مل بتا بل مفرطة، صرعة ولا هدرمة 

.، ٦١٢٩الآ.ة ]ص: وه ألأف ؤاثأ وتثدقر ئاث؛هء ٠؛؛^ إقاق 

.٥ • ٤ ٥ القراءة مد باب القرآن، فقائل كتاب البخاري، أحرجه )١( 
. ٣٦١; ١٩بْلال لأبن المخاري صحيح شرح )٢( 
حن.إنادْ الأرناؤوْل شبب وقال ، ٢٣٤٨٢ح المد في أحمد أخرجه )٣( 
.العباد لعبدالمحن داود، أتي سنن نرح )٤( 
(لاين](لئتاتة: .اه أئ قرأثه ^^١ قوله! باب القرآن، ير نفكتاب البخاري، أحرجه )٥( 

. ٤٤٨ح للقراءة الاستماع باب الصلاة، كتاب لم وم، ٤٩٢٩ها[ح 
. V٧/١كثير لأن العفليم القرآن ير نف)٦( 



وثمراتهوحتئمه ١كددر مفهوم الأورإ و^؛مح^إ
مرإذا مترسلأ! يفرأ فكان لله ذات هؤ المي ْع صلى ءانه حديقة؛مجن وروى 

تطبيقفهذا . تعوذرا بتعوذ مر وإذا سأل، وال بمر وإذا سح، بح تفيها باية 
والتعوذ.والسوال بالتسبح أدر0 ظهر للتيبر عملي نبوي 

لهيأذن لم القرآن قراءة في ه الهم، ه العاص بن عمرو بن الله همد راجع ولما 
علىفدل . رالأبمقهمنةرأاكرآنفىأةلسلأث٠^٢٢وقال: guتلاث من أقل في 
التلاوة.مجرد لا بتادوته المفصود هو وفهمه القرآن فقه أن 

الحرف،الغزير؛ والثواب الكثير الأجر لكلامه تلاوة على رئب وعلا جل والله 
قزأررمن ت الله رسول قال قال ؤه عود مبن الله عبد فعن نات، ح بعثر 
زلكن>و ٠الم« أقوو: لا أئثابجا ششر زالخننه خنثه، به يلن الله كثان مذ >دا 

اف-ننفن'ممفنجمذ."/
هآ:الله رنول يال، : يال،ده الأشعري مونى أبي عن ررالضبحين" وفي 

ومثلطثت،، وطئنها ثب يجها الأرجة، كمثل المآذ يمرأ الذي النوثن *مثل 
أكنامحزتثل خلز؛ نمقا محا دخ لا الم؛ ممثل ١]>^ لا;قزأ الذي 

تقزألا الذي المتافق ومثل مر، وطئنها طين، ربمحها الربماثة، تثل المآذ يمرأ الي•ي 
زٍشهرخ ه ئراكظلة\م ١^ 

صلاةقي القراءة نتلويل استحباب باب ونمرها، المسافرين صلاة تاب لم، مأحرجه )١( 
. ٧٧٢ح الليل 

القرآنيختم يتب كم في باب فيها، والسنة الصلاة إقامة تاب ماجه، ابن أحرجه )٢( 
،٢٩٤٧رقم القرآن يخم كم في باب الهراءان،، تاب الجامع، في والر.ل.ى ،  ١٣٤٧
صحح.حن حا-يثا هدا الترمل.ي؛ وقال 

منحريا قرأ فيمن جاء ما باب القرآن، فقائل أبواب كاب الجامع، في الترمذي أحرجه )٣( 
غريب،.صحح حسن حدين، •' ونال ، ٢٩١*ح الأجر من ماله القرآن 

. ٥٤٢٧ح التلعام ذكر باب الأؤلممة، كاب البخاري أحرجه )٤( 



ساق!الصئة فى زحن قئآ الله رسول خرج قال؛ زمحئ عامر بن عقبة وعن 
بنامحنثنه مأتي ~ امحق إلى أو ~  ٢١بفحاذلإر نوم كو يفدو أو يجب *أيكم 

#أملأقال: ذلك. نجي نازنولاله، ممئنا: ، هطعًنحم« زلا أثم م في كزنازئن 
ثىله حير يجز م الر مجاُب س آثش بمرأ أد منلم المجد إر أحدكم بمدد 

•اءلأيا'ل^ بى أعدادهى دثذ أربع ثن له حير وأربع ثلاث، مذ له حير وثلاث ناقتين، 
القرآن;تدبر مع الشك وأحوال أخبار عض ب أ

لناسجل فقد القرآن، تدبر مع ه الّص حياة الأّالآٌي التاريخ لنا سجل كما 
ذللث،:ومن القرآن، تدبر مع الصالح لفنا لوأخبارا وأحوالا وقفات أيقنا 
تميمأحيك مقام هذا مكة: أهل من رحل لي قال قال: روق معن روي ما 

القرآنمن بآية يقرأ ~ يصح أن قرب أو ~ أصبح حتى ليلة ذات رأيته لقد الداري، 
ءامنإَةكبن ءتأنلهِ أن ألنتقات آجئحإ أنين حسِا وآم ويبكي: وسجد فيها يرير 

[١٢١^٥٠ ]١^؛؛; ععكعويز.ه تا ساء ومعامم مممنهتِ ّوآء■ أكنيكت ن،طوإ 

فيالقرآن أقرأ القراءة: سريع إني ه: عباس لابن قلت، : ه حمزة أبي وعن 
أقرأأن من إلئ أحن، وأتيبرها فأرئلها البقرة أقرأ االأ'ن ه: عبامحي ابن فمال مقام؟ 

أحن،فيها وأفكر أتدبرها ليلة فى البقرة أقرأ رالأن رواية: وفى تقول". كما القرآن 
ليلة«ر؛،.في كو ؛كرآن أقرأأن من إلئ 

لأبنوالأر، الحدين، غرب—، في النهاية ، للماء نسيل المدينة أودية من واد هو بطحان: )١( 
. ٥٣٣*آ/الأثير 

. ٨٠٣وتعله الصلاة ني القرآن هراءة شل باب وشرها السافرين صلاة مماب لم مأخرجه )٢( 
١الكبير، العجم في التلبراني أخرجه )٣(  الزْدإفي داود أبر وأخرجه ، ٤  ١٢٣٦٢٣

.\إ\\أ ، ٣٧٩.،
• ٢١٥ا/اللمل قام مختصر في المروري أخرجه )٤( 



وCJراتصوحكمه بر تالأوؤستأنههومايتف 

المفصلقرأت إني ت فقال نمحك الله عبد إلى رجل جاء قال؛ ظه وائل أبي وعن 
لفثلوىأفصل إني الدقل، كثر ونثنا الشعر كهد هدا الله: عبد فقال البارحة، 

ركعة"في محورتين يقرأ هب الله رسول كان التي النظائر علمت ولفد 

شيونهم وهو ه حمر بن سعيد رأيت قال؛ ه ب بن سعيد وعن 
الأيت؛،؛ ]■*١٠ه 1. ينحبون رآكلسل لعننفهم ؤآ آiدعلنل ^إذ • الأية هذ0 يردد ، رمضان 

أومرتض يرددها ٦[، الآة ]الانفطار: وه آوٍ=فير زه مه نا ألأتن و،ؤثأةا [ ٧١
لأناا،رآ/

زالزلرلأ:وإدا أقرأ■ ررلأن • يقول ءه الفرظي كعب بن محمد عن وروي 
أنمن إلي أحب ~ فيهما وأتفكر أردئهما ليلة ١[ الأية ]الفارعت: ه اؤعخ ألقنوؤؤ ١[ الأيت 

القرآن«رم.أهد أبيت، 

وآلالبقرة الأحر وقرأ البقرة، أحدهما قرأ رجلين: عن ؛^٥؛ مجاهد وسئل 
قال:أقفل؟ أيهما مواء، وجلوسهما وسجودهما ركوعهما فكان عمّران، 

تنبلاوركه مم، عق أانأبما عل كقنأم منته ^^٠١^١ : مجاهد قرأ ثم ١لبقرةاا، قرأ ارالدى 
ر؛أ>[.الآةا-]الأج: 

ربهممن رسائل القرآن رأوا قبلكم كان من ارإن ها: علي بن الحسن وقال 

لموم، ٧٧٥ح الركعة في السورض بين الجمع باب الأذان، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
فيالإفراط وهو الهد، واجتناب القراءة ترتيل باب ونصرها، المسافرين صلاة كتاب 

• ٨٢٢ح ركعة في فأكثر صورتين وإباحة الرعة، 
.٨ فيسفهحأها؛، الرزاق بو أخرجه (
اللهعبيد لضعف صعيف، واصناده ،  ٨٧٣٢رقم ٢  ٥٦آ/ مصنفه في شيبة أبي ابن أحرجه )٣( 

. ٣٧٣ص التهدب تقرب شدالرحمن، بن 
٤٠ ٠ ٣ ؟/ ، ١٢ح مصنفه في شيبة أبئر ابآن أخرجه )٤( 



النهار((في ويتفقدونها ؛ jjjijيتدبرونها فكانوا 

قبلالإيمان يؤتى أحدنا وإن طويلا دما عشنا ررلقد ت عمروؤها بن الله عبد وقال 
وواجرها،وآمرها وحرامها حادلها فتعلم محمده، على ورة الفتنزل القرآن، 

قبلالقرآن أحدهم يؤتى رحالا رأين، لقد ثم منها، عنده يوقف أن يبغي وما 
وماناحره ولا آمره ما يدرى لا خاتمته، إلى الكتاب، فاتحة بين ما فيقرأ الإيمان، 

الدقل٠٠نثر ينثره منه، عنده يقم، أن ينبض 

منلف، العليه كان عما القرآن، تدبر إلى الإرشاد فى ظه النووي وتكلم 
فقال:أحوال 

أحوالهمثؤ بمّيوم، كل يقرؤون فيما مختلفة عاداينؤ ، لاس!لفكاننؤ رروقد 
فىوبعضهم نهر، كل فى القرآن يختم بعضهم فكان ووظائفهم: وأفهامهم 

منهموكثير سبعة، فى أكثرهم أو وبعضهم أيام، عثرة في وبعضهم يوما، عشرين 
يغلباما إلا يعتاد ولا عليه، الدوام يمكنه ما منه يستكثر أنه والمختار . . ثلاثة. فى 

أوعامة وظائف، له ذكن لم إذا هذا وغيره، نشاطه حال فى عليه الدوام ظنه على 
ونحووتعليم كولأية عامة وظيفة له كانت، فإن عنها، القران باكثار يتعطل خاصة 

إحلالغير من وغيره، نشاطه هع عليها المحافظة يمكنه قراءة ه لففليوظفج ، ذللئ، 
١٠لم، العن حاء ما يحمل هدا وعلى الوظيفة، تللئح كمال من بشيء 

ذللثجمن ستإ وما الحديثية والصوصي القرآنية الآيادتإ فهده امول: وحملة ه
وتعلمه،وتفهمه، القرآن، تدبر أن على يدل الصالح؛ التلف، محير وقاع في 

ت؛ةنمحص....سمٍصءه،
٥٠٧٣.

١٧• fiللنووي لم، مصحح شرح )٣( 



وءر١ه،•وحتنمع التدبر مفهوم الآور•: 

الوهو الخيرية، لها المشهود الأولى الثلاثة القرون في عليه اسم أمر به والعمل 
وأرقمأجل والتيتر الترتيل قراءة ثواب وأن ومكان، زمان كل فى للمسلمين منه بد 

/١١قدئا

وتفهمهفيه والنفلر تعالى الله كتاب في التدبر عن الناس ص كثير فإعراض 
اجتماعثا،الحيوية المجالات جمّع في له، الملمة الثابتة ويالثة به، والعمل 

إليهاتحتاج التي الأمور من ذلك إلى وما ومياسا، وثقافثا، وتربويا، واقتصاديا، 
أنهمفاعلوه خلى وإن وأشنعها، الناكر أعقل، س هو — وجماعات أفرادا الأمة; 

المستعانوالله توردة، معلمانية غربية مناهج ياتباعهم هدى على 

الكريم:القرآن تدبر حكم الخامس: الصار '■■١ 

وأصحابهج^، الرسول فيها ورعب إليها، الثارع دعا فضيله الكريم القرآن تدبر 
.والأتبلغ التدكر وهي التدبر لمرة في والنجاة الهداية الله وجعل ها، 

ثلاثعن يخرج لا أنه إلى نخلص التكليفي؛ حكمه في العلماء كلام تأمل وعند 
مراتب،;

الكلف،.على الواجب، — ١ 

الكفاية.عر ؟-الواجب 

والاستحباب.الدب ٣— 

r^A\/الفم لأن المعاد زاد )١( 
. VOA/Vالمان أضواء )'آريفلو: 



لككار:وتفصيلها 

مكالف:كل عل الواجب - ١ ® 

ومعرفةالله معرفة به يقوم ما هو التدبر من ملكف كل يلزم الذي فالواجب 
،للمكافين ولأعه القرآن سملع من الغاية وهو عيره، يقبل لا الذي ودينه رسوله 

أبنهنز أش كثز ثثمع حئ ئأحرد آنثجارق أ'ثإكتي نى لثد ؤوإ0 ت تعار فال كما 
امعناه فهم من معه يتمكن سمعا يسمعه أنه I المراد أن علم قد رر I ٦ الأيه مأتنال،ه 

غيركان فلو اJمعنىا فهم من معه يتمكن لا لفظ سمع بمجرد يقوم لا المقصود إل 
ألفاظالقرآن وفي عربيا كان ولو الحجة، عليه به يقوم ما له يترجم أن وجب عربي 
كثيريمحه كما اللفظ— سمع ولو معناها، له يي• أن وجب — لغته ليست — غريبه 

فعلينامعناه؛ له ونبئن له مئره أن منا وطلب المعنى، يفقه ولم الماس— من 
ذلك«لا،.

ثئموأبرإث إقلث أرلثئ I فقال المخاين على واحئا التدبر الله وجعل 
الأحرىالموا■ذرة القراءة وفي ! ٢٩ام ]ص: .٤٠ ألأنف أرأؤأ وثتوكن 

هالحسن قال [ ٢٩الأة ]ص: ئا,ثةءه تدبروا مثق إقلث أرنت 
.٢٢١اناعها((الله أيان ررتدبر تعالى: 

]سد:.ه قتالنا يبي، عل أيّ ألئزءاكت وأهلا عند القرطي الإمام قال 
ليعرفالقرأن في التدبر وجوب على الأية هذْ وودلت [ ٢٤الأيت 

بهجاء بما يؤمن أن أحد كل على يجب أنه ريب 'الا • تيمية ابن الإسلام سنح قال 

]yU-\r\/yالمح د_ن بدل ض آسح الجواب )١( 
. ١٩٢يا/اكطي للإمام القرآن لأحكام الجامع )٢( 
. ٢٩•ه/ القرطي للإمام القرآن لأحكام الجامع )٣( 



وممر١دبموحكمه بر اص مفهوم ا*لآورت إإث^زانوحفة 
التفصيلععى الرسول يه جاء ما معرفة أن ولارب مجملا، عاما إيمايا الرسول 

فيوداخل رسوله، به الله يعث، ما تبلغ في داخل ذلللم، فإل الكفاية، على فرصر 
إلىوالدعاء الذكر وحففل والحاكمة الثكتارِج وعلم وفهمه، وعقله القرآن تدبر 

بالحكمةالري، سبيل إلى والدعاء المنكر عن والنهى بالمعروف والأمر الخير، 
علىالله أوجبه مما ذلك، ونحو أحن، هى بالتي والمجادلة الحنة والموعنلة 
منهم.الكفاية على واجّتح فهو المؤمنين، 

وماوحاجتهم، ومعرفتهم قدرهم بتنوع بتنوع فهذا أعيانهم على يجب ما وأما 
مادقيقه فهم عن أو العلم بعض سمنغ عن العاجز على يجب فاد أعيانهم به أمر 

علممن وفهمها النصوص سمع من على ويجب ذللثا، على الفائر على يجب 
والمجادلوالمحديث، المفتى على ويجمب، إ يسمعها لم من على يجب، لا ما التفصيل 

اه.ا. ل  ٠٠كيلك ليس من على يجب لا ما 

وهىأعظم، لغاية وسيلة ويعتبر ؤ دبره و الأمر عموم في النغلر به يقصد اك.؛ر 
القرآن:نزول غاية 

القرآنمصدر فى مكهم لإزالة بالتيبر أمروا •' التدبر آيات من الأور الأية ففي 
ذللثح.عن حاشاه — متخرص و. أنه واعتقادهم 

—تعالى بالله وكفرهم صفاتهم ذكر التدبر""بعد ذكر تعالى أنه الثانية؛ الأية دفي 
إلىأحرى جهة من وليرئدهم بالله. كفرهم ّبح، هو القرآن تدبر عدم أن ليبين 
الكفر.وذللاح المشينة الصفان، تلك، من للتخلص للتيبر مدعوون أنهم 

صفاتهمذكر ~بعد للقرآن المنافقين تدبر عدم استنكار جاء الرابعة: الأية وفي 
تدبروهو الثلث، وعدم الإيمان إلى نفاقهم من ينقلهم ما إلى لهم داعيا المشينة" 

.٥ ١ ا/ والفل العقل تعارض ودرء ، ١ ٤ ١ ا/ الكبرى الفتاوى 



.jامآ
فيوالطر - اسر بمي - الخدبر أن يفهم فد ما فتها الثالئت الأية لكت ولما 

أتبعهاقصوى؛ غاية - [ ٢٩الأين ]ص: ئاثتهءه< : قوله في - وعواقبه الأمر 
لنزولغاية لكن وإن التدبر أن ليعلم [؛ ٢٩الأين ]ص: ألآثف؟ا< أؤلمإ ؤؤوثدقر بقوله 

الألمن.وهي أعفلم لغاية وسيلة أنه إلا الكتاب 

آياتأكثر فى ءلاما جاء ما منه الهدف وأن وسيلة التدبر أن على يدل وذلك 
عندمن القرآن بان والتقين الرمحول وتصديق والأتباع الإيمان وهو! التدبر؛ 

وجل•عر الله 

وحل،عز بالله الألمن يه يحصل ما I التدبر من الواجب فإن هنا من وه 
منأخرى بانولع إلا ذلك يتحقق لم وإذا ه، وموله واتباع بكتابه، والتصديق 

اليقين.به يحمل ما منها بمن وغيرها، ية والتقالأفقتة الأيات في لكلتصكر الفلر 
ومااليقين، لتحقيق ذلك<، بمن القرآن تدبر في بالنفلر الهدف، ذللا، تحقق فإذا 

الاستحبابأو الكفاية، على واجبا إما بحسبه، يكون سواه 

الكتابآيات معاني لفهم الفلر، ؤإمعان والتفكر التدبر تعالى الله فاوجب 
فيهوالتفكر القرآن تدبر عن إعراضهم والمشركين الخافقين على وعاب العزيز، 

معانيه.وفى 

شيخقال عنه، الله نهى فيما يوقع وأنه التدبر، ترك من العلماء حدر ولدا 
بملتوى^لأ الدين باب، من مكوو المزآن ئدبز ثرك ررولأ •' تيمية ابن الامحلأم 
ه7[اارآ،.الأيت ]١^: أ.تائمح الأ آتيمتت 

. التميرأهل ملتقى في مقال من واختصار يتمرف ١(  )
http //: vb. tafsir. net/tafsirl2224. /UyTSUNQrLIU .

. صأاوالتآول المشابه ش الإكلل ٢(  )



وممرصوحشه ادتدير مفهوم تمت،ةًالأول: 
ماوإنكار واجب، ومعناه لفظه بالقرآن ان ااوالإJ٠ت تيمته ابن الأملأم ثيخ وقال 

عجزفمن كالبدن، فالقلّسؤ مجزه. المؤمن مدر لكن واجب،، بالقلب ولو خالفه 

بذلك،الإيمان حطاب عنه وسقط حروفه، حففل عن كالعاجز فهو معرفته عن 

القاتلينأو القولين أي يعلم أن هذا مثل يعجز يكاد لا لكن القادرون، به ويخاطب، 
وإنإيمانهم، بحبج الإيمان أهل مع يكون أن فعليه ورسوله، بالله بالأيمان أولى 
خالفه.الفاجر ؛مخالفان ابش 

إنماتعالى الله فإن بالله— إلا قوة ولا حول —ولا تدبره لن بين ذكرته الذي وهدا 
المقصودوالكمال الألفافل، من أشرف المعاني ونتع ويتدبر، ليعقل كتابه أنزل 

ومنروح، بلا جم معنى بلا فاللففل الأجساد، مع كالأرواح معها وهي ، بالألفافل 
لمومن جسمه، إلا ارسول من يعلم لم من مثل فهو لفظه إلا الأكلأم من يعلم لم 

تتعالى قال والجود. والركؤع والقعود بالقيام البدن حركة إلا الصلاة من يعلم 
تعالى!وقال الأية، [ ١٧٧الأيت ]التمرة؛ رألعمد>ه تل ؤبوثكم مرلرأ آن أير ؤتسا 
U-؟[،الأة زق: .ه نهيي زئز أينع آيز أو هنئ لإ َكاى لش د'لك ة >ؤإف 
غانثه.غير القلِح شاهد ! قالوا

القرآنإعجاز في اقتصر من الصادقون والمؤمنون الراسخون العلماء ذم ولهن.ا 
كانوإن هذا ؛ وقالوا! إأسلوبه أو تأليفه أو لففله جهة من الأعجاز من فيه ما على 

ومحاسنالروح، إلى الجسد بة تالإعجاز من معانيه في ما إلى فنمته معجزا 
ولموبدنه، حنمه بمحاسن ه النبي عفلم من يثبه وهو الحلق، محسن إلى الحلق 

النفوس،أزكى هي التي ه ونفالقلوب أشرف هو الذي قلبه به الله شرف ما بملم 
القدروطا . ٠ . وصفتهامعرفتها كمال عن تة والألالقلوب تعجز التي الأمور من 

هوأجلمعناه— عن المعرض ذم ومن معانيه بالقرآن القصود أن من — ذكرناه الذي 
عنأعرض فمن كذلك كان فإذا عل، يإلى يحتاج أن محن محرفة وأظهر ه نففي 

منهاكبر معاني عن أعرض ومن منه، المقصود البز عن معرض فهو بالكلية معناه 



الكريملح^^ألمآآت 
أمرفهو فيه ويرغب الإعراصر بذلك مر يآ لكن فادا  ٠٠منه كثير عن معرخر فهو 

صريح.كفر هذا أن ومعلوم وتركه، يانه بنوالأمر القرآن عن بالإعراض 
ط،I ويقول تأويله، غير على ويتاوله معناه، عن بمعرض ليس إنه • يقول لكن وإذا 
أومنأنا يقول! من بمنزلة لكذب، منافق فهو معانيه، تضاد بمعان وياتى ! معانيه!

لكذب،متافق فهو القرآن، هو هذا وقال! ! القرآن!هو ليس يكالم وأتى بحروفه، 
والثانيلمين، المعن المعرض الكافر بمنزلة الأول فان وأحسن،، أنحر لكن ولهذا 

اه.. الإي٠اناا ينافي ما لمين المفي وفعل الإيمان أظهر الذي المنافق بمنزلة 

عليهحث، له حالآ جل الله لأن جب، وا آن القر ندبر  I٠٠ الشيخ آل صالح الئيخ فال 
الأيترمحئد; ؤاه أقتالها قلؤب عق أر الهمءاك شم>نف ^١٥^ سحانه! فمال وأمربه، 

ثدمو0>ؤأهلأ■ وفال: مملا. قلبه على فإن القرآن يتدبر لم من أن على الأية دلت، [ ٢٤
عروقال ٠ [ ٨٢الأيت ،؛ ]٠٥ه حكثيرا. أحنكما فه ؤحروأ أم عيي عند منر كان نؤ ألمءا0 
^. ءقي؛ر؟ أحنسا نز زجدوأ عندضرأم يل ولومارق أل،نزءا0 يثدبروف •' وجل 
هثم لمنجن، ؤمهء بيسايا إلا رسول من وما ؤ ٠ سبحانه وقال ٠ [ ١٨٢^ ]الئا،ت 
.هثقلوث ةتلو==قم عتبما في<'دا جعلته >ؤإوا وعلا! جل وقال ٤[. الأيت ]أمامم: 

الآياُت<.من ذللث، ونحو ، ٣[ الأيت ]الزخزف: 

علىوعلا جل الله وحث بر للتا وأنزل اللسان هذا طريق عن يفهم عربي فالقرآن 
،•الخذأ طريمح، له ثص منه للهدكط ٠لالبا المنآذ ئذبز فص  ٠٧١؛،؛-وأمر بر تدبره، 

جلالله جعله القرآن لأن منه الهدى اخذ أن لأجل القرآن يتدبر أن واحب، وهذا 
هأنوم لنير ليدمحأ ألقنءاث هدا سبحانه قال أقوم، هي للتي هاديا وعاد 

اًا.الآ.،ن]لإّزا،;

.م%>تصت\ —٩٢  ٢٦الحموية الفتوى على المصرية الاعتراضات جواب )١( 

٠ ٨٠٠٠٣الواسطة الرسالة في الإسلام شخ عبارة هذه )٢( 



والأحكام.الأخبار ينمل بمي العقيدة، يشمل عام وهدا 

أقوم.هي للي يهدى القران الأخبار: ففي 

أقوم•هي للتي بهدى القرآن الأحكام: وفي 
القسإصادح أراد من وعلا، جل الله كتاب في القرآن في فهو الهدى أراد فمن 

فيفهي الأحكام أراد من القرآن، في فهو الإيمان بيان أراد من القران، في فهو 
توعاد جل قال كما له، ومفسره عليه وداله له وشارحه للقرآن مبتنه والسنة القرآن، 

٠٠[١٤٤لآيت ]التحاى: ثةلإؤرنث>ه ولعلهم ,؛امحم ^، تا إلّاثدا لمحة آليًًقر إقلئ، 
اس؛عل الواجب ٢- ®

إدآو ١^؛؟، الكثب ءابم، يلك ^١١^ • تعالى ارقال تنمية: ابن الإسلام سيخ قال 
طكوأثه لتعقلو0 أيزله أنه فأحنز ا-آ[ ]مَف: وه مقأوى كدم مّثا مءايأ أرثه 

[٢١٠٥١]اض"لعلهنممحا.للثا؛ى آ'لأقل أيصا: وقال، • ثدكزئم 
نلشتئا، ذلك من سقن  Pjفيه، والممكر يه والتذكر وعمله وفقهه ندبره على قحص 

قأوبعؤ أز ألهمءادث؛ يثيضؤف >ؤآءلأ قوله: مئل فيه، بالعموم تصرح متعددة موص 
ؤحدوأأم ضر عند ين كان ؤؤ ألهمءال مدبرون ^١٠؛؛ وقوله؛ [ ٢٤الأيذ ل*حئدت ه ١. آقالها 

إلايكوف لا عنه الاحتلأف نش أن ومعلوم [ ٨٢ام ]؛ئL،: وه هكئرا كلما فه 
.، لما يندبن لم ما محالفه بم الحكم يوجب لا بمضه قثدبر وإلا كله، بثدبره 

يهجاء يما يؤمن أن أحد كل على يجب أنه ريب ررلأ I تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
التفصيلعلى الرسول به جاء ما معرفة أن ولاريب مجملا، عاما إيمانا الرسول 

فيوداخل رسوله، يه الله بحسثإ ما نبلغ في داخل ذللئ، فان الكفاية، على فرض 

سبر.باخممار الخاملة، قي مهمخ  r\T\/الخبخ آل صالح الواسطة شرح )١( 
._U> واطويل المشابه في الأكلل )٢( 



اهريم؛حإالقرآرن% تدبر 
الخيرإلى والوعاء الذكر وحفظ والحكمة الكتاب وعلم وفهمه، وعقله القرآن تدبر 

والموعظةبالحكمه الرب سبيل إلى والدعاء المنكر، عن والنهى بالمعروف والأمر 
فهوالمؤمنين على الله أوجبه مما دلك ونحو أحسن، هى بالتي والمجادلة الحسنه 
٠منهم الكفاية على واجب 

أمروما وحاجتهم ومعرفتهم قدرهم بتنوع يتنوع فهذا أعنانهم على يجب ما وأما 
يج-ساما دقيقه فهم عن أو العلم بعفى ّبع عن العاجز على يجب فلا أعيانهم، به 

ماالتفصيل علم من وفهمها النصوص سمع من على ويجب ذلك، على القادر على 
يجّس،لا ما والمجادل والمحدث المفتى على ويجب سمعها، لم من على يجب لا 

١^١،.كدلك«. ليس من على 

الالله فكلام وإلا ورأيه، نفسه الإنسان محليتهم اختلاف أو اصطراب حصل ^١ ١٠
كالوؤ ألقنءان ثدبروف ^١٥١ ت وعلا جل الله فال ولذلك اختلاف، ولا فيه اصهلراب 

إلىالخلق دعا هؤإؤ فالله ٨[ ٢ ام ا،؛ زاثه . صقثهمأ محقما نه ؤجدوأ أف غ؛ر عند ين 
•الكتاب هذا تدبر 

الذيالاختلاف أن إلى ينير وهذا ، منه لأنه فيه؛ اختلاف لا الكتاب بأن أخبر ثم 
تدبرهعدم نبل من به وأصيب أتي إنما خنان، يظنه أو أحد ذهن في يقدح ند 

الأنه على الوقوف إلى بل والفيه، اختلاف فلا الله عند من كان لخا لكن ا ونظرْ! 
منهنيئا أن الخاسب يحسب ولا ، الله كلام ان الأنيتدبر أن فيه اختلاف 

البته٠بعضه يناقض 

ءاثتبءثدمدأ ممك إقلث، آرلثه ءؤغن؛ب ت تعالى ؛رقال ت تيمية ان الإسلام شيخ ومحال 
محلوبعق أز ألمزث١ك وق : تعالى وقال ٢[ ٩ الأيت ]ص: .ه ألأف محأسدكر 

. ١٥١; والتل الخل نحارض درء و ،  ١١٤ ا/ اعري الفتاوى )١( 
•٠١٩ص الحموية وينظر صّآ، ٢ ٦ درص ممغ، المصلح، خالد د. للشخ الحموية ثرح ( ٢ ) 



^وثمر وحىّبم ^^هومإدتلدر 
ثاب1ئهلمآت ز ما ■٤؛^ أتن المزو دئأ وة؛ ■' وقال • ٢[ ٤ ١'>؛؛^ ]مغني: أدما)هآه< 

رؤ1دآتعالى، قال وكذلك يمكن! لا معانيه فهم بدون الكادم بر وتل، [، ٦٨الأية ]المرضون: 
لمهمه.متضمن الكادم وعقل ٢[، ]يوصف: مقلوبم^>ه لمئكأ عرئتا مءائا أتنلثن 

فالقرآنألفاظه مجرد دون معانيه فهم منه فالمقصود كلام كل أن المعلوم ومن 
بدك.أولى 

ولااي، والحكالطب العلم من فن في كتابا قوم يقرأ أن تمع فالعادة وأينا 
دينهموقيام ومعادنهم نجاتهم وبه عصمتهم هو الذي الله يكالم فكيف، حو٥ يستشر 

إ<اأاا.ودنياهمإ

والاسسحياب:الندب ٣" ا ؛ ا

؛العبادات، وأسمى ، القربات، وأفضل ١لهلاءارح، أجل من الكريم القرآن تدبر إن 
ءاثثأزنت تعار: قال ولهذا ٠، الله مراد الإنسان يفهم خادله من لأنه 

١لقرآنتدبر في أن ااك٠ا . الآة,ْأآ[ ]ص: .ه ألأف آزلؤأ وثتدقر ءاتهء ثث،ؤئأ بثك 
بيانءبه يحيهل لا ما والإيمان العلم مزيد من وتفهمه 

أنزلت،فيما نعلم أن يحن، وهو إلا آية الله أزل »ما ةقتئ:المري الحسن قال 
،.بهاءالأراد وما 

عدنان٠ د تحقيق تيمية. لأن التمسير أصول فى مفدى ٠ ١ ٠ صر الممير أصول، فى مة ممد )١( 
ونقله٠  Y٣١/ تيمية لاين الكبرى الرماتل مجموعة وانظر ، ٣٧-  ٣٠ص زرزود 

. Y١٧٦/القرآن علوم نى الإتقان فى كما عزو بلا يوش ال
.١ ١ صرا وشفاؤها القلوب أمراض )٢( 

والقرطى، ٤ ا/ المسير زاد في الجوزمح، وابن  ٢٦ا/ الوجيز المحرر ر عهلة ابن أورده  ٢٣)
التاوبلمحاسن في والقاممي . ٣٥م• الوافقان، في والناملي الجامع في 

ّ



امحقح>^ ٠١تدبر ؤححتن 
حدثحمل وعله تدبر، بلا القرآن قراءة ررتكره ! ؛ iiii)الزركثي الإمام وقال 

منأقل فى القرآن قرأ من _، ارلأ عمرو; برت الله عبد 

كهد)أهدا ت ليلة في بالقرآن يقوم أنه أخبره لمن مك عود مابن وقول 
الثعر؟ا(رما،.

ولانراميهم يجاوز لا اكرآن ءريقرءون الخوارج؛ صفة في يجأ فوله وكيلك 
لعاتيها،التفهم وترك لفظه، باحكام ذمهم ،، حناجرهم،اأ 

ويفهم،ويعلم ليفهمه إلا تعالى ينزله لم كله اافالفران .؛^! ٤٤كثي الزر وقال 
والديرنيفقهون، والدين يعقلون، الدين الألباب أولي ت به خاطب وليلك، 

يتفكرون«رُ،.

إدآو آلنسن ألكننس، ءانت< دلك، ^١^٠ ؛ يعان، راقال • تيمية ابن ^٣ ٦١شيخ وقال 
طلب،وأثه لنعقلوه أيزله أيه فاحبز ا-أ[ ]ءسف؛ .٤٠ منفيى حئإغ' عرؤا  ١٥١٠^أننلتع 

ام]الحنمو■' مقؤإلبم،ه تلهم إلثايرأ نقي:نا أ'لأقد ويليق ؤ I أيصا وفال . Jدكزهلم 
دبكبمن بمش ولم يه، والتنكر يه والتيكر وعمله وممهه يدبره على فحص [ ٢١

القرآنيختم ستحب كم في باب ا فيها والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه ابن أخرجه )١( 
،٢٩٤٧رقم القرآن يخم كم في باب القراءات، كتاب الجامع في والترمذي ٠  ١٣٤٧

صحيح.حسن حدي^>ثا هذا الزمذي؛ وفال 
كتابوملم ، ٧٧٥الركعة في السوريين بين الجمع باب الأذان، كتاب البخاري أخرجه )٢( 

فيالإفراحل وهو الهذ، واجتناب القراءة، ترتيل باب وقصرها، المسافرين صلاة 
٠ ٨٢٢ركعة فى قاكثر سورتين وإباحة المرعة، 

وملم، ٥ ٠  ٥٨القرآن بقراءة راءى هن إثم باب القرآن، فضاتل كتاب البخاري أخرجه )٣( 
.١  ٠٦٣وصفاتهم الخوارج ذم باب الزكاة كتاب 

الفكر.دار طعة .  ova\/للمزركشي القرآن علوم في البرهان )٤( 
.للزركشيأ/د؛ا القرآن علوم في البرهان 



وتمر١تهوحيمه اكل،در مفهوم الآود-ت ث^؛محدة 
ث1ئااا

العلممزيد من وئفهمه آن الم ندبر فى "أذ تيمية ابن الإيادم ئخ وذكر 
تدبره،على والمنافقين الكفار حص قد كان فإذا - بيان" بب يجيط لا ما والإيمان 

ذلكيكون لا فكيف ومعرفتها، فهمها والمنافقين الأكفار يمكأث مما معانيه أن علم 
آتهسحاته وبين • لهم بينه معروفة كاف معانيه أن يبين وهذا ؛ للمؤمنين! ممكنا 

بمعانيهالعلم مع إلا يكون لا والعقل يحفلوا، لأن عربيا أنزله 
تخرحوافيآياته الناس ليتيبر إنزاله؛ س ارالحكمة السعدي الشيخ قال 
الئنرآن،تدبر على الحث، على يدل .وهدا . وحكمها. أمرارها ملوا وبتا علها، 

القراءةمرعة س أقفل التدبر على المشتملة القراءة وأن الارعمال، أقفل س وأنه 
د((ر؛ المقصود  IjLftتحصل لا التي 

~والنور الهدى كمال منهما يحمل والمنة الكتاب أن I ، ذ١٧في الأم ١احماع 
منق^١^١ أزلته ؤكث._ا ت التدبر فالواجب نبيه، وسنة الله كتاب تدبر لن — بئرمحل 
يعينما أفضل س بر فالتي [، ٢٩ام ]م: وه أ*لأذتِّ، ؤلؤأ متنرقر ءإثتهء ثدمعا 

الدينهدا في الكلية والأصول الشريحة، مقاصد وفهم محرفة على ان الأت
نيتهفي العبد صدق فإذا بالناتؤ، الأعمال ؤإنما قيل، كما مطية الية فإن العفليم، 

غيرأو مثوبة، نيته كانت، إذا لكن له، وبره الحق له الله فح للحق؛ طلته وفي 
اليةان الأنيحسن أن والصواب; الصواب. لاصاية يوفق لا فإنه خالصة؛ 

والقصد.

.ص٧١ واكأويل المشابه في الأكليل )١( 
ّالراقية الخحفة )٢( 

باختصار. ١٥٧ه/الفتاوى مجمؤع المراكشية القاعدة ينفلرت )٣( 
١ ٧١ص؟ عدى الللشيخ الرحمن الكريم تيسير )٤( 



للكتابالمخاشن سبيل عن وإعراض قصد وحسن تدبر الطريق في اجتمع فإذا 
كير"حير إلى وفق والسنة؛ 

علمبلا القرآن في القول حطورة نسه! ته 
معناه،ويعرفون بقوة، القرآن هدا ياحدون تعالى الله رحمهم اللم، كان 

وفيوالحرص، الدقة غاية في كدللث، وكانوا ه، الله أرائه الذي المعنى ويطلبون 
القرآنفي برأيه قال لو أنه العلماء ويحير الايايته، رون يفوهم التحرج غاية 

لسآية في يخوض أن يتقي القرآن يفسر عندما أحدهم فكان أحهلآ، ففد فأصاب 
صوابا.المجرد برأيه قال كان وإن حتى يأثم أن ويخشى بها، علم عنده 

اللهكاب في قال »من قوله: ه الني عن روى ما على ه كير ابن وعلق 
به،له علم لا ما تكلفح قد لأنه أحهلأ؛ ; أي  ٠٠; فقال ، ، أ.حهلأاال يقد فأصاب، برأيه، 

لأنهأحهلأ؛ قد لكان الأمر؛ نفس في المعنى أصاب أنه فلو به، أمر ما غير وسللئ، 
بايها(لهن الأمر يأت لم 

إذاتقلني أرض وأي تطلني، ممماء أي  ٠٠يقول: تيكغ الصديق بكر أبو كان ولللكا 
عباسابن راسل يقول؛ مليكة أبي ابن وكان .  ١١إ أعلم؟ لا ما الله كتاب في قلت، 

الحمويةوينظر باحتصار، ص"؛  ٢٦لرم مقرر، المعلم، حالي للشيمد. الحموية )١(شرم 

ماباب التمر، كتاب في والترمذي .  A-tY U٢٨٦/ الكبرى المن في المائي أخرجه )٢( 
فيالكادم باب العلم، كتاب في داود وأبو ، ٢٩٥٣رقم برأيه القرآن ر يفالذي في جاء 

ابنقال ، ٨٠رقم اليان جامع في الهلبري وأحرجه ، ٣٦٥٢رقم علم بغير الله كتاب 
البخاريضعفه به، يحتج لا حزم أبي بن سهل نده وفي الأصول: جامع في الأثير 

. ٤٦٩ Tfyالأصول جامع يفلر: حاتم. وأبو وأس 
.١١ل/كير لأبن انمثليم القرآن ير نف)٣( 
=، y٤٢٤/ الإيمان شمب، فى واليهقي ، ا/٨٧الثيان جامع في العلبري أحرجه )٤( 



وممراتموحتئمه التدبر مفهوم إق^^مح^هعأمر>: 
فيها١٠يقول أن فأبى فتها، لقال بعضكم عنها مثل لو آية، عن 

التدبر:تمرات السادس: العيار 

وتدبرهتامله نتيجة العد يقطمها التي والثمار الفوائد فى التدبر أهمية تكمن 
وملوكيةمهارثة، وعملثن وعمالثة، عقدية، من I الثمرات تلك وتتنؤع الله، لايات 

لبعضها؛وتثير تربوية، 

وتحديده؛الإيمان زادة أولا؛ لا 

زادتهمالقرآن آيات عليهم ثليننج إذا أنهم شأنهم من قوما تعالى الله وصف 
الكله ذللئ، أن لئ، ن ولا فيهم، الحميم الخير وأثمرت قلوبهم، في وأرت إيمائا، 
اقنالعوينوث ءؤإئع١ قائل! من عر فقال لاهون، أو غافلون وهم يفرأون لقوم يكون 

40ريهم وعل إبماك رادنثم ءايمم عتيم يث، ؤإدآ ثزمم وحلتؤ أثث يكر إدا 
فعندلتيبره، قلوبهم ويحضرون السمع له يلقون أنهم ذلك ووجه ٢[، الأيت زالأنماوت 
معنىلهم يبتن أن بد لا ولأنه القلوب، أعمال ْن التدبر لأن إيمانهم؛ يريد دلك 

الخير،في رغبة قلوبهم محي يحدث أو ، نوه كانوا ما يتدكرون أو إ يجهلونه كانوا 
وكلالمعاصي، عن وازدجارا العقوبات، من وحلا أو ربهم، كرامة إلى واشتيائا 

٠الإيمان به يزداد مما هدا 

القرآنقراءة بكثرة إلا يحصلان لا واليقين الأيمان وكمال الدين قوة أن ولعلم 
الإذعانيفالايمان ونهيه، يامره والعمل به، الاهتداء بنية التدبر ْع واستماعه، 

المعاصيوترك الصالحة الأعمال من آثاره عليه وتترم، ويقوى يرداد الصحيح 
وماتدبره، رك مجن المبة هده على ويضعف وينقتس القرآن، تدبر بقدر والفساد 

متصوربن وسعيد ، ٣٠١٠٧رقم ، ١  ٣٦أ"/ المصنف في شيبة أبى وابن ، ٢  ٢٧٨رنم 
خ1ا،رةم؟ر

٠ ٨٦/١البيان جامع في العلبري أخرجه !١( 



1^)0تدبر ئنتتقن 
الأمصار،ومصروا الأمطار، فتحوا ولا وفهمه، ماعه بإلا العرب أكثر آمن 

هدايتهبتأثير إلا سلطانهم، وعظم عمرانهم، واتسع 

الحيلولةفي جاهدين عون يكانوا للقران البالغ الأثر هذا المشركون علم ولما 
ماوهذا الدن، فيعتز يتائر، لا حى غيرء على القرآن يقرأ أن وبين ه الني بين 

•يحذرونه 

بدللئ،:ممال اش لأمر الأّتجابة انيا: ث1 

وقال[. ١٧الايآ ]افم: ه . مدكر ين ءهل آلننءان دث/دا وكن ،ؤ I قال حسنؤ 
[.٢٤ ٠٥١١١]مخقد:  ٠٤أفنالهامف، عق أ؛و ألمنءات ثلّّروبى ^١،^ ت تعالى 

الأمممن سبقنا من كحال تدبر، دون ويحففل يقرأ من حال تكون أن ويخشى 
هتثوتلا محن ؤنِم تعالى: قوله في كما ذك، مثل عالها الله عاب التي 

أزلاالقراءة، الأماني راقيل: عاشور: ابن قال ، [ ٧٨آنالآه]اصة:مح إلا ممن، 
هوكما معنى، منها يفقهون لا ويدرسونها يحفظونها كلمات إلا الكتان يعلمون 

فهم«لآ،.دون رد العلى الكنم.، من تقتصر إذ الضالة، الأمم عادة 
بالقرآن،يؤمنوا لم لكنهم كثيرة، مرارا الّك،ه ٌرن، القرآن المشركون قدسْع 

والاتعاظندترء وعدم عنه لإعراضهم وذلك بنوره؛ تنيروا يولم يهديه، يهتدوا ولم 
تتك^أونلممقنّكت عق عنتن علم^إ نفل ءاينق َكاتتا ^٥١* مبحانه: قال كما بمواعطه، 

أ'لأتياءاداءيم ات يل ما •هءر أتر ألمرق دميأ ^ ٥١دهجلأ. سمئإ يهء سكمبم ث. 
[.١٨- ١٦لالؤم>د: .ه 

حشتا،إلى جئبا الني حول ون يجلوالمنافقون المؤمنون كان لقد بل 

. iU\</رصا رشيد محمد المار، ونقير .  r\o\/الرحمن اعريم تسير )١( 
٠ roA\/واكوير الخحرير يفلر: )٢( 



وماته■وحكمه التدبر مفهوم الأول؛ 

منهمكل  ybفتماوت ه، الّكا على نزوله ويشهدون القرآن إلى نمعون ي
إلىإيماى المؤمنين فيزيد القرآن، تجاه كبيرا تبايئا مواقفهم وتتبايء' بالقرآن 

١١^؛-،■ زعال5، ، قالرجهم، إلى رجنا المنافقين فيه يزيد الذي الوقت في إيمانهم، 
إبصاموائم ؛ائوأ ٢^^، ^١ إذثا نذ،أ يادم آيظم نئوو ثن ننهر مزآ أزلت، ثآ 

وثامأرجي-هتد إل رجثا ترادم ثرر ثإوبهر ؤ اك؛اكث> وأما . إتؤنثثوة ين 
[.١٢٠-  ١٢٤]اكوة: .ه ً=كغثول رنم 

والحرام:الحلال ومعرفة اش معرفة عل ، الوقوفثالثا: لءأ؛ 
ربهعظمة على ندبرم خلال من المسالم يقف، أن التدبر، بركات أعفلم من وهذا 

القلبحبتحريلئ، إلا التدبر نعمه يرزق لن المتدبر إن حيث، وقدرته، وهيمنته ط هيؤ 
فيله تعرض أن للبحث، مبق وهذا تدبر، عملية كل قبل المعاني هذه واستشعاره 

القلبية.الوسائل 

كتابالقرآن لأن وذللث، فيه؛ ثملثح لا أمر والحرام الحلال، على المتدبر ووقوف، 
ماتعالى والله وماحهله، محاته فيه لهم أوصح حلقه، إلى ودستوره تعالى، الله 

َلإاؤ( ثمئ ■' قوله وما و-ممه، كرهه إلا نيئا أبغض وما أحله، إلا شيئا أحب 
ثثناآلكثن، هك ^,؛^؛١ ٠>؛؛^ عك ث،-دا ذكث وحثنا ايلهآ نذ عثهر ثيبدا محو 

المعاني.هذه إلاويؤكد [ ٨٩الآ،تإلأثد\ال.ه]انتحل؛وبزئ ؤنحنه وهدى سء 
،ثيءءل وكل علم، كل القرآن هذا في لنا بين *ند قهقن؛ عود مابن فيقول، 

عودمابن ءاوكلأم ت كثير ابن يقول • لحرام" حلال كل  ٠١فقفة؛ مجاهد وقال 
ماوعلم سبق، ما حبر من نافع علم كل على اشتمل القرآن فان وأشمل؛ أعم 

ودينهمدنياهم أمر في محتاجون إليه الناس وما وحرام، حلال كل وحكم ماني، 

تصرف. 1oM/التمر في ممر وابن ؛، UrU؛/\،الضير في اكلبري أخرجه )١( 
٠ ٥٩٤كيرأ/ لاين العفليم القرآن ير نف)٢( 



،•ومعاثهم"ل 
التميزدثة نجد ذلك؛ عر القرآن صربها الر الأمثلة في والنظر التمعن وعند 

■لصصحح^ وا والقاسي ، لخسح^ وا لهلسب ا بن 

الحياة:واقع ق وئطييقه اث، بكتاب الرء عمل ابعا؛ ر. 
والنشاطللعمل يدعوه القرآن أ0 يلحفل فيه ما ويتدبر القران يقرأ من كل 

الخاؤلئ.السلوك من والحدر الصائب، السلوك وممارسة والتطبيق والحركة 

أوآحربوأأنفسكم آيثلوا آي( أئاَكتتاعآيم ؤ ب • لذلك تعارإشارة قوله وفي 
دئ-يئاوأني ٤؛؛! يإ ل٤اف يدء دوءفلوث ئنزأ،؛١ خعأ ويؤ منيم ئلمث إلأ ثلوْ ا م ص
- ٦٦،: ]١٧.Iه ننستذي_ثا صزطأ ولهاو؛صأ . عغليثا أمإ ل-دا نن ^تينتهم إدا و. 

٦٨.]

نتاجله وأ0 به يوعفلون بما العمل ضرورة على واضح حث الأيات هال0 ففي 
الخان،عر لهم ومعين للناس، خثر ذالعمل تعار، بالله ->من من كل بمحبها 
المستقيم.الصراط بسببه الله ويهل.يهم عفليم، أجر وعليه 
لماوبتخدمونه )لاكمك(، لا )للمإك( القرآن مع يتعاملون الخلق س ^١ إف 

منتحار الله كتاب يه أمرهم بما أنمهم يخدموا أن لا فيه، ويرغبون يحبونه 
الحياة.واقع في القرآن معاني تحريك في الدووب عي والالعمل 

البصريالحسن منهم التا"؛ر، حقيقة عن العلم أهل س حماعة نحدث ولقد 
أحدهمإن حتى ، طودْ وإضاعة حروفه ؛حفظ. تدبره ما راوالله I قال حيث، نهءزفي 

يرىما كله، أصقهله والله وفد حريا، منه تح أمحقهلفما كله القرآن ةرأُت، ليقول: 
فيورة اللأقرأ إني ليقول: أحدهم إن حمى عمل، ولا حلق في أثر عليه للقرآن 

تمرق. ٥٩٤/ أ كثير لابن العفلم القرأن ير نف



وكرادبموحكمه انتنيبر مفهوم الآور>ت و^^إتوحفث 
فيالله م لا الو3عة، ولا الحكماء ولا العلماء ولا القراء محزلأء U والاه ص؛ 
،.١١هؤلأءاامثل الماس 

لأقرانالمدبر أف فهموا ما الصالح سملفا أف منه يشين عظيم؛ صريح نمر وهذا 
بالقرآنالعمل لأقران المادوة حق لأل ، حدود0 وتضييع ، حروفه إقامة مجرد 

هأإد؛يروث هم ئأؤلفك يمء كز وس يهء لهمعنول ه^ومحُ ُما تلؤيم آلكئب ء١ئينثهم 
[.١٢١الأة ]١!؛^؛: 

يحلأن نادوته حق إن أ بيده نفى والذي  ١١• بقوله ذ؛ؤقت عود مبآ* الاه عبد يقول 
الأه(ارأنزله كما ويقرأه حرامه، ويحرم حادله 

يحاجكاب هو ثقياي، قول أنه إلأ لاذكر؛ ثيثزا كان وإن القرآن إي 
تنلقؤا>؛ تعالى; الاه يقول ولذلك، يه، والقيام بحمله المكلفين الأحمال لأولي 
القرآنأثقال بحمل ه الاه رسول قام وقد ْا، 'لا؛؛؛ ]النتن: وه ملأ مثُ عثك 

القرآن،تحملوا فقد ,هي، الصحابة وكذا ، القرآن'؛ حلمه ٠١كان بل وتكاليفه، 
القرآن،بحي لقيامهم المدينة؛ ظهر على يمشون مصاحف بأيهم وصفوا أيهم حتى 

وممارسة.ومملوكا وتطبيما عملا ؛ذلك، وقاموا وتبصرا، وتفكنا وتعملا بزا ند 

عفانبن عثمان منهم ه الصحابة من عدد عن والأحبار الروايات، حاءت، واقي 
الاهرسول من يأحذون كانوا أنهم أجمعين )غها كعب، بن وأبي عود ما؛ان الاه وعبد 
العلممن هن0 في ما يعلموا حتى الأحرى، الحشر في ياخذون فاد آيادت< ثر عه 

والعملالعلم فتعلمنا ; قالواوالعمل 

. ٧٤٢رقم  ٦١٠آ"/فريدج أحمد ت المبارك، لابن والرقائق الزهد )١( 
ويفلر، ٤٠٣ل/الضير في كير ابن وأوردْ ، Y٥٦٧/البيان جامع في الْلبرى أخرجه )٢( 

. ٢٧٣]/ المنور الدر 

وغيرْ.،  ١٣٩ ٧٤٦اللمل صلاة جامع باب، الخّافرين، محاب مسلم الإذم أخرجه )٣( 
=مسنده في أحمد والإمام  ١١١٧/٦مصممه في شيبة أبي ابن أخرجه )٤( 



امآياميت^إتدبر 
الفاصلااكا'ن ه; عمر بن الاه عبد يحاتمه كما الصحابة أفاصل فى عام أمر إنه 

أوالسورة إلا القرآن من يحفظ لا الأمة هذه صدر في ه الض أصحاب من 
الصيمنهم القرآن يقرءون الأمة هذه آخر وان بالقرآن، العمل ورزقوا نحوها، 

العمل؛،<؛'يرزقون ولا والأعمى، 

ًكمتيأآقن يود رسا ه ين ويزءابن ألبمكثب ،١؛^، واثر I تعار قال لفد 
رو4بجن مئ، ا'لأَء زنجهأ زبمئيأ :أطو ذَبم و X؛ ؤ 

ا-*ا[.]سم:

مجردليس بالقرآن العمل بان الحلم الأية، هده من استنباد يمكن ما ولعل 
حياتهم،في الناس به ليتحرك الله بكتاب، بالحمل القيام هو بل وتمنيات، آمنياينؤ 

فيمعضلة أكبر فإن الدنيوي، واقعهم في لهم ومرجع بينهم حاكم أنه ويعلموا 
الرسولحياة ~ محابقة أزمنة عن يتحديئ، الله كتاب أن يقلن بحفهم أل واقعنا 

أليعلمون ولا ~ والمحال والوعيد والوعد القيامة يوم ~ قادمة أزمنة أو ~ والصحابة 
يحتاجمتكامل، ونذلام حياة منهاج وأئه البشرية، واسر لإصلاح أتى الكتاب هذا 
كليناقش وحل عز الله كتاب أن ليدركوا البصيرة، والقلوب المبصرة الأعين إر 

ألكشت،هك ؤويزلأا ت يقول إذ حديثا الله ص أصدق ومن الله وصدق مشكلاتهم، 
■ههإ| الأيت ]النحل؛ ويمئ ؤيحة وهدى لكل نتنا 

سبق،ما حبر من نافع علم كل على اشتمل القرآن لأفان I كثير ابن الأمام يقول 
دنياهمأمر في محتاحون إليه الماس وما وحرام، حلال كل وحكم محياني، ما وعلم 

فيتيمية ابن قال ، ا/٤٧البيان جامع ني والعلبري ني، الممحققو وصححه  ٤٦٦=
الحديثأهل عامة عن الناس رواه مشهور أمر وهدا .' t'A/ywالمتاوى مجمؤع 

معروف،.إستاد وله والضير، 

. ٥١ا/ القرطبي القرآن، لأحكام الجامع )١( 



وممراتسوحتئمه اشف؛ر مفهوم الأوؤ_>: إئ^؛لو>دة 
ومعادهم١١ومعاشهم ودينهم، 

كتابتصمحنا فإذا القرآن، عن الكثير الإسلام حالوا يد لم ممن كبر قال ولقد 
مفكريمن عدد عن خيتا— الله —جزاه الرائعة ونفولاته ، الإسالآم(ل عن )قالوا 

معوعلم، حياة كتاب أثه وشهادتهم الله، كتاب عن الملمين غير وعلماء وحبراء 
منحرج فد أئه تفي؛ كلاما وقالوا الكتاب، هدا آيات وطعم معنى أدركوا ما أيهم 

ويهلبيقالله بكتاب العمل الملمين على فوجب الكريم، بالقرآن لانثهارهم لم م
وفصلحكم فهو بعدنا ما وحبر قبلنا ما نبأ كان وإن فهو نواهيه، واجتناب أوامره، 
عينهبأم يرى فائاعه، حق واتبعه حقيقته على القرآن تفهم وممن بيننا، فيما القضاء 

بعفرمن فاعجيج تعجب وإن حير، كل إلى الحياة دقة الله كتاب يوجه كيف 
له،وتضمنه — القرآن أي — تحنه الواسر بدخول يشعرون لا الناس ارأكتر فإل العقول 

يحولالذي هو وهدا وارظ، يعقبوا ولم قبل، من خلوا قد قوم وفي نوع في ويظنونه 
الجوزيةاالقيم ابن الإمام يقول كما القرآن، فهم وبين القلب بين 
معاص،ي؛من لريها الشس  OU1خقى خامسا٠ ت"* 

وي،الالهلريق عن واللاهين الغافلض إيقاظ في يفيد القرأن لأبان التدبر إن 
توبةمن روي ما ذك ومن الحق، منهج واناع الصواب، جادة إلى ويردهم 
العلريقيقطع الفضيل كان ١١القدسيI قيامة ابن قال &^، عياض بن الفضيل 

فقالليلا، إليه انتهت، قل بقافلة هو فإذا الهلريق، ليقطع ليلة ذات فخرج ١ وحده 
تله يقال الطريق يقطع رجلا أمامنا فإن القرية هده إلى بنا اعدلوا لبعض! بعضهم 

. ٥٩٥-  ٥٩٤/ ٤ كير: لأبن العقيم القرآن تمر )١( 
وتعقيبات:ردود ت م فالفرائد، صيد مكية خليل، الدين عماد د. الإصلأم، عن نالوا )٢( 

.http / /: www. saaid. net /book /open
. ٣٤٣\ا القيم: ابن ازعن، مدارج )٣( 



والله، جوزوا الفضل أنا قوم يا ت فقال ، فارعي الفضل، فسمع محال! الفضل، 
أنهأخرى: طريق من وروى عليه. لكن عما فرجع أبدا، الله أعصى لا أن لأجتهدن 
ثمؤ علما لهم يرتاد وخرج القفز، ■ ٢۵آمنون أنتم وقال،• الليلة، تللثح أصافهم 

الأيةزالخدد: \ؤه لذًخر محثع أن ءاموأ للي؛بما بأن I يقرأ قارئا مع فر-؛ع 
،.٢١نوبته((متدأ هذا فكان آن، محي والله بلى محال: [، ١٦

وتوابعها؛الهيابة تحصيل ّمادسما؛ لجء 

الهدايةتحمل تدبره من المتدبر يجنيها التي والثمار الغاياُن، عظيم من 

لهيحفق أن ويتمنى لم الميرجوه ثيء وأي ، • • والبركة• الرحمة ■ ٣۵وتوابعها 
ذلك.إلا والارة الدب فى 

ومعرفةبتدبره إلا عفلمته مقدار معرفة يمكن ولا القرآن هد.اية تتحفق فاد 
بوعغله،والاتعاخل معانيه على والوقوف، القرآن تدبر إلى هوه ناود_ج ولهذا معانيه؛ 

[،٢٤الأيت ]مختد: .ه لهآ  L_iقاوب_، عك أمّ ١لمنءارw يئدروث >ؤأهلأ بحانهت ّفقال، 
ءقت؛راآ-ثئلتدا نز زجدوأ أف غير عند ؛ى ونوَكا0 ألتزءاف بروث ثن. سبحانه! وقال، 

أنزأق هلّ_، لم ِةاث لس لوحكنئ د'إائ، ق ؤ\)أ I سبحانه وقال، الآةآحأ، .ه]اشاء:
.[ ٣٧الأيت |ق؛ ه سهيدؤبمو السخ 

عندوالتدبر الخثؤع مّأنه فليكن القراءة فى 'تيآ "فإذا ةةِفه؛ الووتم، قال 
فهوتذكر، أن من وأظهر وأنهر تحصر، أن من أكثر عليه والدلائل القراءة، 

القلوب،®وتستنير الصدور، تشرح وبه والمهللوب، المقصود 

لسانوقهنم<. حلف،• ت وأجاره ط وسلكه فيه سار ت الموصع وجاز الطريز جرت • جوزوا )١( 
.ه/ا"آآ العرب 

. Y'A-Y-Uص اوقدّي قيامة لأبن التوابين، محاب )٢( 
. ٨١ص القرآن حمالة آداب فى النيان )٣( 



وحتئمماص^ إث^^^ح^ْزالأور^زسهوم 
،النور إلى الظلمات هن وإحراحهم البثرة، هداية ت القرآن إنزال من الغرض 

منحأُّ غب بهيى . ينة ومكتب زر أف نجي كآ»طم ؛^_ تعالى؛ فال 
وبهدلهن%؛^٠ ألنور إك ألْلثثت نجن ربمرجهم ألظني شبل يصلأقهُ أئح 

والاستفادةبالقرآن الهيابة تتحفق ولا [، ١٦-  ١٠زاااتدة: ه ا. نسفيم صبمرز إق 
العملنم ومن القلوب، من وتمكنه آياته، وفهم معانيه، على إلا؛الوقوف نوره من 
له.

لفهمالسبيل فهو الكريم، القرآن نزول مقاصد من امحر أمحمقصد القرآن فتدير 
ولاالفهم، حق القرآن يفهم فاد ومقاصده؛ غاياته لبيان الهلريق ومحو أحكامه، 

التدبر،حق وتدبرها آياته عند بالوقوف إلا المعرفة، حق وغاياته مقاصده تعرف 
ومعان.حكم من وراءها ما !كشف 

راهتا،راغبا الإنسان ويجعل القالب،، في الأيمان رسوخ إلى يفضي بر فالتي 
الجبابرةمع حصل كما الهالك، إلى المفضي بالفس والغرور العجب، من يتخلص 

وهامان.وقارون كفرعون القرآن عنهم تحديث، الدين 

عدوتثلإ' هه منهثا أث! ءؤهال تعالى: قوله مثل فغي ت الهيابة فأما 
يقول١ ١[  ٢٣ق ]ط*: .٤٠ يثق وي شل ثلأ هداك، أي من هدمح، مي يانقغم ^ما 
يومووقاه الضلالة، من الله هداه فيه ما واتع القرآن قرأ "من " >هاهماس ابن 

فييشقى ولا الدنيا في يفل ألا القرآن انع لمن الله فضن الحاب، موء مة القيا 
الآخرة«را،.

وأئهّتنأثم ثآنثعوأ ألمنءاذ زلأ  ١٥٧^تعالى؛ قوله مثل ففي الرحمة؛ وأما 
إليهأي؛ ٢[ • ٤ الأيت ]م\>و: >ؤوأنيتزإه< فقوله؛ ، ٢[ • ٤ الأيت ]\لأيف: .ه< در"مث قئلإ' 

.ا/٩ القرآن لأحكام الجامع 



ادهمآ0تدبر 

بمواعنله،اتعاظكم ربكم لرحمكم تعقلوه، فلا فيه تلغوا ولا رنتيبرؤه، لتعفلوه 

آيو.في فراتفه من ربكم لكم يه ٌا واستعمالكم بعبره، واعتباركم 
الموصلةالطريفة على دلالة [ ١٠٠الأيت ]الأنغام: مذه -رتعالى؛ فوله وفي 

قرى،إذا له الأستماع وهي الشيطان، ننغ من والحصانة بالقرآن، الرحمة ليل 
وهوويتدبر، يفهم بأن جدما كان وأنصت، استمع ضن القراءة، مدة والإنصات 

،•ير-ُمر أن يرجى الذي 
لمأرته تائك يكر >ؤوهنذا تعالى! قوله ومنها كثيرة، فاياتها البركة! وأما 

ونمائهاحيراته كثرة يقتضي ؛البركة القرآن ووصف •٠[، الآين |.ه]الأسا،:
أودينية وزيادة ونعمة، حير كل فإن القرآن، هدا من بركة أعطم شيء ولا وزيادتها، 

وحبط مباركا ذكرا كان فإذا به، العمل عن وأثر إ بثه بفإنها أخروية، أو دنيوية 
بها،والقيام الجليلة المنحة هده على الله وشكر والتسليم، والانقياد بالقبول تلقيه 

منالحالة هده بضد مقابلته وأما معانيه، وتدبر ألفاظه بتعلم بركته، واستخراج 
أعفلممن فهذا به، الإيمان وعدم وإن،كاره صفحا، عنه والإصراب عنه، الإعراض 

منعلى بالإنكار الإية تعالى الله حتم ثم ومن ٢، والظام١ الجهل وأشد الكفر، 
.ْ[ ٠ الأية ]الأساء؛ ئإيفه لم ؛ ٦٠١٥١^فقال! أنكره 

القرآنمعاني في التامل خلال من والحكمة والفطنة الحزم يحفق فالتيبر 
وأسراره.الكريم 

\مدود:ق لما الثفاء ابغا: ّ. 

تدبرهضن ومؤكد، محقق أمر وهدا مراء، ولا شلثؤ بلا ودواء شفاء فالقرآن 

٩٤٦١;والماد مأا/هإما، اJان جامع )١( 
.الرحمنا/ه'آه الكريم تيسير )٢( 



٤^]وثمراىءوحيه ث^لمح^ز؛لأود؛خ^؛عددر 
ءابنه7لإّلغ كافا محق مءاظ جعنتة وؤأو ! تعالى قال المراد، نال معه وعاش 
ومءادانهثر ؤآ يؤى لأ وذؤ.ت ومخآئُ هدر ءامنوأ ئو.4لخمنت مح، وعملإ ءأفيى 

وقال• !٤٤الأيت ]ثقلت؛ ر.ايم يميد نكان بن يثادؤمحك أؤلسك ععى ءثهنر ؤهو 
وقال[، ٨٢الأيت ]الإسراء: ,شومبم<ه ؤيحة شماء هو محا المرءاي( ين ؤوذر_ل ت سبحانه 

قمن، ٢[ • الأيد |الخادد؛ وه بجيشي ,؛ءة ؤيئيه وهدمح، لاقاص بمتنغر ؤهدا ■' تعار 
كينة،والالرحمة عليه الحق،ومك، ار واهتدى بميرته، تفتحت القرآن تدبر 
كتابيتلون الله بيومحتف من بيت ش قوم اجتمع رروما ه؛ النم، حديث في جاء كما 
وحفتهمالرحمة، وغشيتهم السكينة عليهم نزلت إلا بيتهم، ويتدارسونه الله 

عظلْ«لا،.فيمن الله وذكرهم الملائكة 
كالماءوالقرآن العاتي، بتلك التام اليقين حصول نمرته من القرآن فتدبر 
كلمافالقلب ، الماء قي بوتنموإلا تعيش أن تطع تّلا كالشجرة والقلب، العيب، 

والهدوءوالاستقرار والنمو والشبع الري له حصل الله كلام معاني في وتدبر تفاكر 
حاءالحاني هده إر القالب، حاجة تعار الله علم ولما والو، واكايتح كينة وال

والغيب،والوعيد والوعد والأحكام، والفرائض والأخبار القصص فيه القرآن بهيا 
تموتلا حياة المتدبر القلب، يعيش حتى والشهادة 

انالأنعر ثري التي والشهوات الشبهات عنه ت، زالالقرآن المؤمن تدبر فإذا 
>اؤتأتأاI تعار قال والفللمات، المعاصي فى به تهوي أو العناعات، عن فتصرفه 

.٤٠إيومحف وجمة ؤبمدتم، ألقدور ر ,لما رثيآء رذ،؛لإ من مؤهلة .؛آءتئر مد آلثاس 
[.٠٧الأيد ]مس؛ 

القرآنتلاوة على الاجتملع محفل باي، والتوبة، والدعاء الذكر كتاب لم، مأحرجه )١( 
. ٢٦٩٩الذكر وعلى 

. ٢١ص  ٣٢١١١١حالي القرآن، تدبر مفاتح ينظرن )٢( 



الثتهمن I ررأي • الخدوره ؤ، ِلما ؤو؛بئ\؛ تعالى قوله ير نففي كير ابن قال 
[١٠٤الأيت ]الأنغام: ه وجمت ى وهد ؤ ودنس، رجم من فيها ما إزالة وهو والشكوك، 

بهللمؤمنين ذلك وإنما تعالى، الله من والرحمة الهداية لها محمل ■ أكا 
وجمةثدآء هو ما آلم_زءاتي من ؤونزز]أ •' تعالى وقال . ا؛ فيه بما الموقنين والممدقين 

تعالىيقول  ٠٠الطبري! قال ، [ ٨٢: ]٠^١٢ه . •نو[و] إلا الهسن يزد ب و 
منالجهل، من يه يتشفى شفاء هو ما القرآن من محمد يا ءا|يائ، وننزل ذكره 

لأنبه؛ الكافرين دون لهم ورحمة للمؤمنين العمى من به ويمر الضلالة، 
حرامه،ويحرمون حلاله ويحلون الله، فرائص من فيه بما يعملون المؤمنين 
أنعمالله، من ونعمة رحمة لهم فهو عذابه، من وينجيهم الجنة، بدلك فيدخالهم 

عليهم"بها 

تعالىالله وصفه فقد المؤمنين؛ لأرواح معادة مصدر تعالى الله كتاب إن 
يعيشلن تناقضه الش والكتب، ، ٢[ الأيت ]طه: ه ليئق الثر؛اق نؤك أنزلتا جتأ ت بقوله 

عنأمي( ؤوس تعار؛ بتن كما صدورهم، في وضيق شقاء في إلا أصحابها 
أعميحشمدى ة محب ُالُ اعمى آلقينمؤ يومِ ؤبمشرم ضنكا معبمشه ير ؛ئ( 

.١[ ٢ V - ١ ٢ ٤ ]ث: ه 0 ممر الإ ؤكثِلك، ثسنآ آثث، محن  Jli. ب َؤق زقي 
وهوللقلوب، وراحة للنفوس، وؤلمأنينة للأفئدة، هداية تعار الله كتاب إن 
الخيراتمن الناس يه الله ويرزق والعموم، الهموم ويذهب الأحزان، يزيل الذي 

ريمين إمحم ألمأ، لأ،" ألرتء آمامإ  ٢٣١وؤ القائل؛ فهو يتومعونه، لا ما 
.هبممثدن ما سآء يمم قق مشية أنه ننئم آنجلهثَ محت وين مؤهن ين لأدكزأ 

الآيتا-أ[.]اق*دة: 

بركاتصيلحفلون القرآن، إليها يدعو اش الطريقة على الناس يستقيم وحين 

٢٧٤إ/ كبر لأبن الخفلم القران ير نف)١( 
. OTA/Wاو\و جامع )٢( 



وتمراتهوحكمه 'يتدبر مفيوم الآوف-ا اث^محدة 
وعظائموالثبور، العياب سال فإيه تطسمها عن يعرض ومن علهم، تتنزل الرحمر■ 
لقننم. عدة ثآء لأنمهر أظربثي عل أسنثموأ جوالإ ت يقول تعالى ، ١٧١^الأمور، 

.[ ١٧- ١ ٦ ]'ض: .ه صعدا عئاب1 ننئكث زهء دؤ عن ئيش ومن فه 

(قلقه وزوال روحه وأفراح وراحته القاب، طمأث معنى المؤمن تثعر يوحين 
Iالقائل فهو الله، لذكر إلا لشيء تهلمقن أن لها بحى لا أثه نعلم, المؤمنة الأنفس فا0 

1لآة\لإ'ءد.' .ه أكرب دْلمبم آممه يبصقر ألا آم بئر 3رئهر ودظ_ثونا ءامنإ ءؤآل؛ن 
ففيذكرالصادي، القواد عن الداء ويزوال الأنفس، وتبتهج القلوب، فتهلجئن [. ٢٨

لريئهز ج القرآن: عن تعالى قال كما الوافي، والهدى الشافي، الدواء الله 
ألككعس ءثهنِ وئو وثر ءادايهم ؤآ يهميؤى لأ وارزك ومحكآء هدر ءامنإ 

٤٠[ ٤ الأية ت ]محلت بمياسه مكان ين ينادهمذت^ 

إلىسعادة كتاب من القرآن قلبوا الناس من كثيرا نجد أن له يوسم، مما واف 
المناسباتأو العزاء وقت، إلا تعالى الله كتاب على يتعرفون فلا لأحزان؛ مهيج 

تأمل.ولا تدبر يحمل ولا المؤلمة، 

الشدائدأوقات في يشؤع أنه المعلوم من ٠٠هءزفة؛ مفلح ابن الإمام يقول 
صاحببهم ليتأسى الأئمة؛ على حرى ما بذكر يكنها قيء قراءة والمعائب، 

ييحجثيء قراءة فأما ٠ الجزيل والتواب الأحر من الصابرين الله وعد وما المعيبة، 
يقتضيما M،' عقيل ابن لكلم وفي ينكره، أن فينبغي الجزع على ويحمل الحزن 
سه،وعشرون سح وعمره ~ وخمسمائة عشر ستة عقيل ابنه توفي لما فانه ذلك، 
حزن~ وخيره دينه على أشياء منه وظهر والفرؤع، الأصول قي وناظر تفقه وكان 

دتآ؛؛تا^،^١ قارئ• قفرأ للناس بمكر جعل دفن فلما جميلا، صبرا وصبر عليه 
]يونف:.ه آلثنسان ين ريش إثا ثْددا فئذ ِكثرإ قخا و د له إث ألمنن 

للقارئعقل ابن فقال ، بالبكاء الموضع وصج الناس وبكى عقيل ابن فبكى [ ٧٨الأيت 



لتسكينبل للنوح ينزل لم والقرآن نياحة، فهو الحزن يهيم لكن إن ! هدايا 
الأحوان«لا،.

إليها؛والشوق بالاحرْ والتعلق الدنيا ي المناعة ثامئا؛ نا 

فهوورضوانه، بنعيمه والفوز لقائه، إلى ويتوق الله، إلى يشتاق القرآن قمتيبر 
ةالأخر وهظع زاتاله، لأنها ~ مالك، ما متاعها من مللثه وإن ~ الحياة هذه في زاهد 
\؛وإ\كوئ -أيأ ممم اتحجا يوة معنا ^١ إك < _iiدمد0 ^٤٠ تعار؛ قال وأبقى، حير 

[.١٣١الأة ]له■: .ه وأش حير رلف وينق نه يتمم 
ليهلوربه آمنت، ثم القرآن قرأين، إن والله آدم، بن يا رر نيؤج؛! البصري الحسن قال 

بكاؤك((الدنيا في وليكئرف ، حوفلث، الدنيا في وليشتدن حزنك،، الدنيا في 

يحركهالدنيا في ما فكل ة، يالأخر متعلقة المؤمن همة  I٠٠ )?^٥ الجوزي ابن قال 
القاب،،ذكر موتا رأى وإن القبر، فللمة ذكر الليل فللمة رأى فإذا الأخرة، ذكر 
فيالوين، ذكر نياما الناس رأي ؤإن الصور، نمخة ذكر ففليعا صوئا مسمع وإن 

ماكل عن يشغله وذلك، م، بما متحلقة فهمته الجنة، ذكر لده ذاق وإن القبور، 
نلم.>ا<

كماالمازل من منزلة وهى لكلامه، التدبر للعبد إلهية وهبة منحة والرضا 

ورسولهوبدينه بالله الرضا ويكون القناعق، وكدا ررالمدارج((، في القيم ابن يقول 
الحياة؛هده في ومظع رزق من للعبد تعار الله م قبما والقناعف الرضا ثم أولا، 
.الأحرة في عنه الله رضا ليلقى 

.Y/؛\،Y مفلح: ابن الشرعية، الأدابغ )١( 
. ٢٣٢ص المارك لأبن الزهد )٢( 

. ٣١٥ص الجوزي الخا>،لأبن صيد )٣( 
٣٦٣صى لكين الارج مد تهذيب ينظر )٤( 



ُوممرانص وحكمه 

عثدىق تو'ؤ . مهثم ;انٍة ر؟ى إق أنجو . أدءل1منت ألثس قأقر( ؤ I تعالى تال 
..٢[-  ١٧]١•^: .ه ثم آئ-ش و@ 

ويمحمددينا وبالإسلام ربا،  aUI؛رصي من الأيمان طعم ررذاق ؤو■- ومحال 
وّولص.

واليقى:الحق عل الثبات :  ®

يقعونالذين دعاوى في الخطر عمق الله كتاب مع يعيش من يدرك حث 
العربيةثقافتنا أصول مع تتعارض وغربيه، علمانية وثقافات مناهج ؛اتباع أهواءهم، 

لخفتنه، رنها بكتاب الأنة صالة تقطع أن تريد التي الدuوى تذك والأسادمة، 
اهوئبأ هثيم ء؛ؤوآذل الله؛ قال ، والضياع التيه في لتغرق الهداية ممدر عن 

[.١٧٠الأيت ]الأعناق: ه ا.ا أإنائزك\ ين يكال الئيثلنن قأئعه ينها هآمسثح ءاثئثا ءائيثع 
وصدق،حق أنه جازما، ويقينا صروريا علما ندبرء له أوجي، القرآن تدبر فمن 

وأبرهمالله حلق أصدق به جاء الذي وأن صدق، كل وأصدق حق، كل أحق بل 
ومعرفة.وعملا علما وأكملهم 

بعضهيصدق يراه لأنه الله؛ كالم بأنه والعلم اليقين درجة إلى يصل بذلك والعيد 
عدةفي القرآن في تعاد والأخبار والقصة الحكم فنرى • بعصا بعضه ويوافق بعصا، 

كماليعلم فبذلك بعصا، بعضها ينفض لا متصادمحة، متوافقة كلها مواصع، 
آفلاؤ ت تعالى محال فلذلك الأمور، بجمح علمه أحاط من عند من وأنه القرآن، 
[٨٢أائ—d: .(ه صقتيا كلنئا فه ؤبمروأ أممب ع؛ر عند ين َكان ؤبز ألتنءال يثدئرون 

أصلارم.اختلاف فيه يكن لم الله عند من كان فلما أي: 

. ١٢ح الإيمان طعم ذاق باب الإيمان، كتاب مسلم أخرجه )١( 
,ا/ه التنزيل معالم ً البغوي تفسير تحقثق مقدمة )٢( 
*يتصرف ١ ٨ ٩ صن الرحمن الكريم سير )٣( 



الشر؛عن ؤييعدها نحوالخؤر، النفوس ؤيشحن الهمم التدبريشحن عاشرا؛ ©ا 
أنهروى فقد المرات، عشرات الواحدة الأيه يكرر أنه المي عن روي فقد 

أتت^،1، لهتر ئعفز ثإن بمادك ثب'ب»م؛مم تعالى؛ قوله يكرر وهو اللتل ام ق. 
ابنصحبنح  ١١قال! ظه مليكة أبي ابن وعن [. ١١٨الأية لالمانمةت ه للكم آلعتيز 

كانتكيف فنتل اللتل، نهلر قام نزل إذا فكان المدينة إلى مكة من ه عباس 
[١١٩;؟،؛ ]ق: محي.ه ينه َقت نا ذه أ.لبى آلمت ذكنأ ^^؛١؛>£، قرأ: :  Jliقرزته؟ 
،•ذلك في وكر يرتل فجعل 

صدرهفي مخنوق بصوت فبكى صاحبه على هاج إذا الزكاء شدة I والنشيج 
القدر.كأزيز أزيز له فصار 

فيها،والفكر الأية، تقليب فيها يكن لم إذا الأية في التكرار هذا معنى وما 
وتوثيقير العلى القلب وسبعل العمل على النمس تهسج في كله هدا ثمّرة وتكمن 

تكرارفي الر هو وهن.ا الحق اك؛ر هو فهدا الأعمال، عزائم على النفس إرادة 
١منها والعثرة إليها والفلر فيها والتمكر الأياينج 

والاعتبارالتدبر على تعالى الله كتاب في \دحذ كثر ١١الغزالئ! حامد أبو يقول 
وهوالاستبصار ومثن.أ الأنوار مفتاح هو الناكر أف يخفى ولا والأفتكار، والنهلر 

لكنورتبته فضله ■مفوا قد الناس وأكثر والفهوم، المعارف ومعيدة العلوم كة بث 
ومهدر0ااوثمرته حقيقته حهالوا 

٢٠ • ص٧ للضروزآبادمح، المحيْل القاموس ينظر؛ )١( 
. ٣٤٦المادء أعلام ص يفلر: )٢( 
٤٢٣ئ/الغزالي حامي. أبو محمي. بن محمد ت الدين علوم إحياء )٣( 



وممراتهوحتنمه انتدير مفيوم الاوف: 

والمعرفة:العالم عشر: ادي ح' 

إلىالعملة حياته في الإنسان تقود التي والمعرفة العلم على الحث فيه بر فالتي 
وإعمارالحياة لتنمية وتسخيرها الكون، وقوانين منن عن والكثم، 

قال!حينما بذكره ههوؤ فقرنهم مقامهم، ورفع العلماء على الله أش إذ الأرض؛ 
آيئد إلا اك لا آلتنإ يا أئن نأولدأ وا'مكث م ١^ إن َلآ أنه أفُ ؤ-؛،! 

.[ ١٨ 'ق]iJ .ه أشًضز 

_؛!jjنا إللة دؤخؤ ألمز أورآ ؤآلن يتك؛ ،١،^؛ ال؛واأثم ؤ؛-وفا • سبحانه وءالا 
[.١١الأيت ]ايادلة: حيره 

ودليلالمختلفة، الشرعية العلوم مختلف في مجتهدين ظهور إلى يودي وكذلك 
تفاعلعن ينم للأمة، قدموها هائلة علمية وءاتا ومواأمؤلفات من أنتجوه ما ذللث، 

جعلمما فيه، يعينون الذي الواقع لهلبيعة وإدراكهم الله لكتاب فهمهم بين إيجابي 
لمونمعلماء ظهر كما الحمارية، القيم لمختلف مصدرا آنذاك الإمحلامي العالم 

والفلك،،والعله، والريانحيات، كالكيمياء، والفنون، العلوم مختلف، في 

خدمةفي فاعلا ما اسمها أسهمت، والتي الكونية، العلوم  ٧٢٠وغثرها والحساب، 
فيالعقلي النفلر على غيره من أقدر الله لكتاب المتدبر والمؤمن ورقيها، البشرية 

جمعاء،الإنسانية خدمة فى ذللئح وتوظيف، أسراره، على ١ والتمفالكون هذا 
الكريمةالهانئة للحياة أفضل سبل وتوفير 

وتنمية، وقت، كل في طاقاته واستثاره العقل تحريك إلى القرآن تدبر ويودي 
الكونفي التفكر أن ترى التي لمة المالعقلية وناسيي التجريبي، البحثج مهارات 

إلىدعت، القرآن آيات من فكثير جك، الله إلى بها يتقرب وعبادة فريضة والأنفس 

بصرف.—٤٢ ١٩ص العلواني رقية د. والتطبيق، النظرية بين القرآن نيئ



ف،مادا أثلرو١ ' تعالى قال النفس، وآفاق والكون الوجود حقيقة في النظر 
أسخإى ما أمسآم فآ أولم ؤ • تعالى ونال • ١[ • ١ ١'؟،؛ : ]؛٠٨رآ/تيغاه آلث1يت 

•تعالى وقال • ٨[ ''؟٥٠ رص؛ ئسصه نم الص إلا ؛٢٦٠٢ وما نإلاوض ألترب 
لطهمآثميب تيآ وؤذ 1ن عنغ رآف ين أقن -ثأى وما وآلاوض ألسنر؛ت مصت ؤط يظثوأ 

[١٨٥الأيت أالآءزاف: ه .ا يؤينوف بميم ■حدث نأي 
علىاللوم وإلقاء اكبريرات، فكر من الخروج صرورة على للنفوس تيه والتدبر 
اسبايتحعن باحثا القس أرجاء في يجول الذي الداني، القد فآكر إلى الأحرين، 

قالعنها، الهلرفح عضئ عن عوصا وعلاجها، منها، الخروج محاولا اكاحر، 

ظ]آدذى بمص لثذيثهم ألنايثم، أدك، َةسنث، دما دال٠م أثآز ف، أأساد ؤ'لأانن ت نعالك، 
.[ ٤ ١ الآ!ة لاٌم: ؛(< . َتيأمحا تلهم 

؛١^٠٢ وئهضة الأفراد يقظة إل تودي كثوى عقلية قيمة التدبر عشر؛ ثاي 
الصحابةوأولهم الاس من كير حياة تغيير في سبتا كان القرآن في الدبر 

هيوما بئر، بقول ليس إنه والله فيقولون; القرآن يسمعون كانوا الدين الكرام، 
منويصح الإسالأم، في الرحل ذلك يدخل حتى قليلة وتدبر تفكر ست إلا 

•نمك الخهلاب> بن عمن سيدنا إسلام قصة إلى انفلر الكرام الصحابة 

وأقرب،ومعادْ، معاشه في للعبد أنفع شيء فليس i٠١ ةقت؛ت القيم ابن يقول لدلك 
فإنهاآياته، معاني على الفكر وجمع اكامل وإطالة القرآن، تدبر من نجاته إلى 

النعادةكنوز مفاتيح يده في وتضع ، بحدافيرها والثز الخير معالم على العبد ت3لني 
والجثةوالأحرة الدنيا صورة وتريه ، قلبه في الإيمان قواعد وتئبث، ، النافعة والعلوم 

العبر،مواقع وتبصره فيهم، الله أتام وتريه الأمم بين وتحضره قلبه، في والنار 

يسير.بتصرف  ١٨ص العلواز رقية د واكصيقا النظرية بين الكريم القرآن تدبر 



وتمرصوحكمه بر انتف مفهوم الأول: حدة 

ومراتبوأعمالهم، ازر وأهل الجنة أهل طريق وتعرفه وقفله، الله عدل وتنهده 
فيه،يجتمعون فيما واجتماعهم الخلق وأقسام الثتفاوة، وأهل السعادة أهل 

لدعوتهتجسب للموما الثيaلان، إليه يدعو ما فه وتم فيه، يفترقون فيما وافتراقهم 
معرفتهاللعبد صرورق أمور فهذْ إليه، الوصول بعل والعزاب الإهانة من 

كأنهحتى الدنيا عن وتغيبه فيها، كأنه حتى ة الأخر فتشهده ومهلالعتها، ومشاهدتها 
والتثاد،والص والصلأل، الهدى بين به يلرق ونورا فرقانا وتعطيه فيها، ليس 

شأنفى فيصير ومرورا، وبهجة وانشراحا واسعة وحياة قلبه، فى قوة ونمليه 
١٠آخر شأن في والناس 
منيرى ما عينه تخطى لا اليوم الله كتاب ْع لمين المحال في المتأمل اءإن 

هثالله كتاب على - وكبارا صغارا ، اء ونرجالا ~ منهم كبيرة أعداد أنال 
وعرصها،البلاد طول في متشرة التحفيغل وحلقات فدور والحففل، بالتلاوة 

عامكل تخرج التحفيفل ودورات والتحفيفل، التالأوة بمجاش نمتلى والمساجد 
لحفغلالذهبي العصر هو العصر هدا إن I قيل حتى الحفاظ، من والخان العشرات 

الأمةحرص على يدل لأنه الصدور، يئلج مما تأكيد بكل وهذا الكريم. القرآن 
وعدالزى العظيم الأجر تحصيل على وحرصها ٌ ربها كتاب على بمجموعبا 

اللأوةعلى الإقبال هدا أن المؤسف أن إلا والحافغلين؛ لكتابه التالين عباده به الله 
نرىصرنا حتى والمهم، التدبر باب في منه يقرب أو يمايله إقبال يصحبه لا والحفنل 

يحفظهاالتي السور أوائل من كلمات معنى يعرف ولا ه، الله كتاب حففل يتم من 
ا.الطلأب«أ صغار 

بتمرف.، ٤٨٦-٤٨٥/١القيم لأبن مدارج ينظر: )١( 
ينظر;بتصرف، الإسلام. طريق موقع على مقال الأمة، فريضة القرآن بر تل. )٢( 
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تعالى!فقوله عليها، القران بقراءة ه الله أمر التي للحال مخالفة الحال هذه إن 

عويايكون "فأنه ١بمنهم؛ قال إ أي ٤[، أس ؤء 
مرتلا.بقراءته للأمر علة والتدبر الفهم فجعل ٢، ر وتدبره،( القرآن فهم على 

فيداخلا التدبر فجعل ، تدبرا( مع مهل على اقرأه ! ^١١٠(ت الثوكاتي وقال 
التر'لمض 

الكتابهذا من قوم ولكل إحصاؤها، لائمكن الى الئمراات٠ من ذلك غير إلى 

 '"ِ
التدبرثمقامي السابع: العيار 

مقاصدستة ش تلخيصها ويمكن 

بالقرآن:العمل الأول؛ اضد ®ا 

والالتزامبه، العمل هو القرآن رول من والقصد الغاية أن المولى بتن لقد 
قراءةفان ولذلك معانيه؛ في والتفكر القرآن بتدبر الأمور هذه وتحصيل بتعاليمه، 

•دلل بدون ور المن عدد قراءة من خر بتدبر سورة 

®4]ص:ألاف محا 'ؤتدم ص ِوقدا ثيو ١؟^، أَزلقت ^٤٥ -م1لى: قال 
وم1شرعفيهمننراوحه،فيه، التي الله حجج لتدبروا ت راأي الطبري؛ قال الآة؟آ[. 
يه((ويعملوا فيتعغلوا 

تدبرمن لأن للسلوك؛ وهاديا للحمل منهاجا القرآن هذا يكون أن فالمقصود 
الدنيافي العالية المنازل نال الحمل أحن ومن للعمل، له دافعا ذلك كان الله كلام 

. ٢٠•A/ كير لاين العشم القرآن ير نف)١( 
.rrn/Uالقدير فح )٢( 
. ١٩•\Y/ القرآن آي -أول عن البيان جامع )٣( 



وممراتموحتلمه اكدبر مفمحوم ؛محوه~آلأزف: 
®إن• ه؛ قال عندهم، منزلته وترتفع الناس، ويحبه الله يحبه الدنيا ففي والأخر٥، 

،.١١٠آحرينويضع أقواما الكتاب، بهذا يرفع الله 
وأهلهالقيامان يوم بالقرآن ®يؤتى قال العلى، الدرجات له ة الأخر وفي 

ظالتانأو غمامتان كأنهما عمران وآل البقرة سورة تقدمه به، يعملون كانوا الذين 
عنتحاجان صوان، طير ،من حرئازأ كأنهما أو ،، شرؤار بينهما سوداوان 

((أ؛،،حيهما ما 

استوعبهوما القلم،، في وقر فما إ صاحبه على وبالا العلم يمح العمل وبدون 
الأفعال.صدقته إذا وحا رمح يزداد الذهن، 

تقرير،أبلمر النفس في يقرره بالعلم العمل أن محلته من ®وما الزرقاني! قال 
وعلمالتربية فن في معروف هو ما نحو على نمش، ت، أثبالفكر صحيفة في وينقثه 

منأ؛الح تُلبيق ولا القواعد، تقيد والأمثلة المعارف يؤيد التْلبيق أن من النفس، 
بتنفيذهاتزكو فإنها الدينية المعارف خصوصا الأتباع، من أمثل مثال ولا العمل، 

رئاُاواهز ءسل آممه ثنموا إن ء١ئنوا أؤت "ءؤبمأ;؛أا تعالى؛ قال باناعيا، وتزيد 
[،٢٩الأة ]الأنال: .ه ألتظيبِ آكنّز ذو وأممه دلإ ؤشز سنثادآؤ ثاًطم 

ينبغيلذللت، ،، والغي"ر الرمد وبين والباطل الحق بين به ئفزقون ونورا هداية ت أي 

ويعلمه،بالقرآن يقوم من ففا باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب إ لم مأخرجه )١، 
. ٨١٧وءل٠ها بها فعمل ءيرْ أو فقه من حكمة تعلم س وفضل 
.الحدث غرب فى اكهاية الثمن، وهو الصوأ )آ(ئرق: 

\إوالأثر الأحديث، ءريِا فى النهاية شيء، كل من الجماية والحربمة؛ الجر3، • جزقان )٣( 
٩٤٨ .

القرةومحورة القرآن، قراءة قفل باب وقصررها، المسافرين صالة كتاب لم، مأخرجه )٤( 
. A'O

.٣١١ا/العرفان مناهل )ء( 



اهردمز؛إإإتدير"زتقرآن ١٣٢
.الداري■ ثى السعادة صاحبه يكمب الذي المثمر للعمل دافعا التدبر يكون أن 

ووسيلةآلة التعلم اذ ، ثماره وبتن الكريم، القرآن تحلم إلى يئ؛ النبي أشار ولقد 
اللهكتاب يتلون الله بيوت من بت في قوم اجتهع ارما يه؛ فقال القرآن، لتيبر 

الملائكة،وحفتهم الرحمة، وغشيتهم السكينة عليهم نزلت إلا بينهم، ويتدارسونه 
.فيمن الله وذكرهم 

اءآيكمفقال؛ الصفة في ونحن الله رسول حرج قال؛ عامر بن عقبة وعن 
كوماوينأ'آآفيبماقتين منه قياني المقيق أوإلى يْلحانأآا إلى يوم يغدوكل أن يحب 

إلىيغدوأحدكم أفلا  ٠١؛ قال . ذللث، نحس، الله رسول يا I فقلنا  ٠٠رحم ة3لمر ولا إثم غير 
منله حير ويلامث، ناقتين، من له حير هث الله كتاب من آيتين يقرأ أو فيعلم المسجد 

اءلأبل؟لأاا•س أعدادهن دمن أربع، من له -مر وأربع ثلاث 
همحيكن الفانيات، عن وتزهدهم الباقيات في ترغيبهم أراد جقت انه والحاصل: 

أنمن أحقر الدنيا فجمح وإلا العليل، فهم إر والتقرب التمثيل سبيل على هذا 
العلىالدرجات من بثوابها أو تعالى، الله كتاب من آية بمعرفة يقابل 

عثرمنهم الواحد تعلم إدا والتدبر بالفهم اعتنائهم شدة ' ٣٥الصحابة وكان 

القرآنتلاوة على الاجتماع قفل باب والتوبة، والدعاء الدكر كتاب مسلم، أخرجه )١( 
.٢٦٩٩الذكر وعر 

لابنوالأئر، الحديث غرب محي للمام. نييل المدينة أودية من واد هو بطحان: )٢( 
.الأيرّآ/ّآمآد 

حدثمن المشكل كشف التام٠ العفلمة الإل من وهى كوماء، تثنية • كوماوين )٣( 
.١١١٢/١اسحين

الصالةفي القرآن قراءة قفل باب وقصرها، ارسافرين صالة كتاب لم، مأحرجه )٤( 
٨٠٣وتعلمه 

٢٣١ة/ داود، أبى ت' شرح المعبود عون ينظر: )٥( 



بر'ثن منهوم إث^متةآمل: 
انم ذلك روق كما ط، والعمل معانيهث، يعرف حتى يجاوزهذ لم آيات 

يثمحيمسعود 

منمحل ا محي القرآن ختم عن ممه الله رسول نهى ففد شأنه وعفلم التدبر ولأهمية 
اللهرسول محال ت محال ثهآ العاصر ين عمرو ن الله عبد حديث فى كما  ٠٠ليال ثلاث 
ئلأثا،لى.من أقل في القرآن قرأ من يفقه ررلأ يقآ؛ 

سشيء يلحقه أن به ويعماب به ويتانر يتدبره ولم القرآن قرأ س على شحشى 
الدنيويةوالمصالح المناغ من حصل التدبر حق الكريم القرآن تدبر وم" ذلك، 

الله.إلا يعلمه لا ما والأخروية 

آتاهمالدي اليهود كحال لمن المحال يكون به والعمل القرآن تدبر وبدون 
مثلاالرحمن لهم فقرب ظهورهم، وراء ونبذوها بها يعملوا فلم التوراة اللص 

تسبحانه قوله فى كما منها، تقيد يلا عفليمة كتئا فلهرْ فوق يحمل الذي بالحمار 

ألمأيمثن قق أتثانأ محمل آلمحثاي_ َةثلي نجلوها لم م المحبمث حنرأ آؤ؛د، ءؤنث)ا 
.ْأ الأيت زاض; (^٥^ يثاشي، كدبرأ ^؛؛1 

فضربالهدى، على الهوى وآثر الله وات عن أعرض الذي الرحل ذلك مثل أو 
Iسبحانه محال الكلب، صورة وأقبحها، صورة أبشع محي مثلا له هل الله 

وز. ائتاوبى مل قكال ألأنهكن هأئعن منها هأملح ءاثئثا ءاثثئ أدكا تأ عثيم 
عيهمحيل إن ألمحقق ًكثفي تنقم هوئ وأبع ألأرم إل أخت ردكئه1 ، زقثه ثiثا 

٠]الأعراف: ئهثأى ئرؤكة آو يهثا 

ب

٠٠٠<

. ٨٠ا/ البيان جامع ينظر• ، ١١
القرآنيختم يستحب كم فى باب فيها، والستة الصلاة إمحامة كتاب ماجه، ابر نر ّ)٢( 

،٢٩٤٧رقم القرآن يختم كم في باب القراءات، كتاب الجامع، في والترمذي .  ١٣٤٧
صحيح.حن حديث، هذا الترمذي؛ ومحال 



امت^إاهمآ0 تدبر 
عنوالبحث الكريم، القرآن ندتر أمحمية إدراك الملمين على يجب ولذلك 

القرآننزول من الهدف بحمق لكي وتدبره* فهمه على المعينة والوص-ائل الأسياب 
الكريم.بالقرآن والاتعاص والذكرى، الهداية، وهوت 

منها؛والأسفادة بركات من القرآن ق ما إظهار ت الثاي لقصد ا. 

®4]ص:ألاف محا ذظ' ص بم؛ئأ تزق اثلث أنو >كنئ ت«ار: قال 
الخيركثير محمد يا إليك ١نرلا٥ كتاب ت والمعنى ١١الئوكانى! قال [. ١٢٩^ 

.واJركةا^١٢

ونواهيه،أوامره كثرة ؛ منهاكثيرة أمور في بركته ؛كمن القران أن اثان,ا ولا 
أمثالهوتعقل والأحبار، القممو من فيه بما والاعتبار وزواجره، مواعغله وننؤع 

أنأحل من إ والترهيب، والترغيّب، والوعيد، الوعد من عليه اشتمل وما المشروبة 
طاعقفي والتشمير الإقبال من ويزداد تقصير، من له وغ ما فيتدرك العبد يرعوي 

الدارين.في عادة الله لتحمل تعالى الله 

الأعظمالمقصود فهو والتفهم، بر بالتي القراءة ااووس I السيوطي قال 
القلوب١١وتستنير المدور تنثرح وبه الأهم، والمهللوب 
معانيعهليلث، فهو للعالمين، الرحمن من وهنه الخيرات، من ناحر بحل فالقرآن 

غيربالمعاني المملوء الزاخر البحر وهدا محدودة، كلمات في محدودة غير 
الخزئ لو ؤؤأ تعالى؛ قال ١ بر يالتل. إلا دره نخرج أن نستطيع ولن لا المحدودة 

الايزلالك،ف؛ ه ® مدد؛ طغ، -ئا إو يمح، 'محق تعد أن ئل آلحر لنعد يؤ، ثمحت، ءدادا 
آ«ا[ؤ

.٤٣•القدير؛/ فح )١( 
١٤ا/• القرآن علوم في الإتقان )٢( 



^١٨ومحكمه التدبر مفيوم ث^آق^إالآول: 
وواقعيته:القرآي النهج عالية بيان الثالث؛ القصد ا=ااا 

يبمنعِدْء عق المثان ئنو أدوى ؤر11وإو I بقوله كتابه عالمية تعالى الله بين 
~بالقرآن أي ~ به خصه كثير! ابن قال ١[ الأة ]١لهمهj; لوه نذيل .لننشصث 

صلواتقال كما ، الغراء على ويستقل ، بالخضراء يستفلل من إلى بالرسالة ليخصه 
ومنيعالمية، القرآن فرسالة وأمودء أحمر كل إر رابعثت إ عليه وسلامه الله 
لمجمؤعالقرآن بلؤخ وأصبح عالمئا، نزل منه آية أول فى الني. على القرآن نزل 

.اوندين ومبنتا لهم وداعيا عليهم حجه آحادهم أو الخلق 
يقول؛مجاهد كان إ قال الدعوه؟ تبلغه لم أحد بقي همل ' سعد بن الليث ومثل 

وتىيدء لآذذةثمأ أأم»ا0 يئا إلة • قرأ ثم نذير، وهو ليع فهو القرآن ؛اتي ررحسما 
.، [١٣ ١٩الأة الأنئام: زه 

منينقمن لما إلا الزمان امتداد الممتد التاثير هذا لها يكون لا العالية وهده 

البشريةالنفس وتعالج أحوالها، أعدل في الحياة نمور التي الواقعية، المعاني 
يحققونها،ولا بها الناس يتشدق نفلريات عن بعيدا وأصنافها ءلثاJعها اختلاف على 

ذهنيةتصورات أو ؛مثاليات الختلقى معها يشعر فالا • بها يتعاملون ولا ويتمورونها 
العانيس له تتكشم، تزال ولا الحقيقة، في لها إدراك ولا الواقع على لها حقيقة لا 
التدبر.طريق عن إلا ذلك يكون ولا الشس إله تطمس ما 

مجداالأرض لي جعلت باب فيها، الصلاة ومواضع اجد المكتاب ملم، أحرجه )١( 
. ٥٢١وطهوزا 

. ٩٢ا•/ كير لأبن العفليم القرآن ير نف)٢( 
. ٩١٨٣; المان جامع )٣( 



القرآن'مقح!تدبر 
للقرآن:المليم الفهم إحياء الرابع؛ القصد 

وتعليقهوفهمه الامادم تلقي قي باحان تبعهم ومن الساق منهج فإحياء 
العلومتطبيق مجالات أهم من ٠ الباب هذا في عنهم المنقول بتوثيق والعناية 

الإس1لآمةرا/

بالماصيالحاصر لنصل واعية قراءة ّلفنا كتبه ما نفرأ أن التدبر فى بد ولا 
٠صلثة وقاعدة رامحخ أساس على نقف ونحم* وواسعة رحبة مجالات إلى وتنتقل 

التراثهدا ووصمج الأخيرة الأونة فى عليها التشغب كثر مهمة مسالة وهدم 
يزدريجيل من ذلك بعد ننتفلرْ تدبر فاي قدبم، عتاد بأنه النهوصى تدبر في العفليم 
ورحاله؟معارفه 

تقدماالأمة تقبل مفي ثمرته التدبر هدا يؤتي أن في الأساسي الشرمحل إن 
وكفاحالرائعة المكرية للتجارب المستنير اكاصح التمثل هو وازدهارا وحضارة 

ثمالقمم، تراث في لع الأبد نفحات واستلهام الأمة، تارخ في الفدة العقول 
خيوطاالغيم تحت من تلون يالمايقة، الأجيال أبناء من الموهوبون الأفذاذ يمضي 

أبوابهعلى القدح عقولهم تتعثق الش المجهول دروب بها يضيثون الفجر كستا 
فيالتدبر في دائما استصحابها يجب، عغليهة قاعدة هى يل مهمة، نقهلة هدْ 
فيبطا المعرفة ميادين بها مل نبجديدة أفكار إلى بنا تقضى حتى القرآن معاني 

تعالى.الله لكلام فهم 

صغيرابن المعاصر( الوانع ْثكالآت حل في ولورم الإسلامية العلوم في التجديد )١( 
.٣ صري١ محفوظ 

٤صر مزسى أبو محمد محمد د. التراكيب. دلالات ت يفلر )٢( 



وممراتعوحنكه ١شفإر مفهوم الآوف-ن ق^؛دوحلْ 
أولأؤيله:اممه كلام تحريف يريد من عل الفرصة تفويت الخامس؛ المقصد ءأ 

بهاتجود الش المتجددة العاني في والنظر معه والعيش الله لكلم تدبر فإن 
يفهمالتي الشرعية والضوابط القواعد ضمن الناس حياة يصلح فيما القرآنية الايات 

تحتمللا ما الموصى يحمل أن يريد من كل أمام الطريق يقطع ه، الله كالم بها 
فاسد،منهج لرويج سرعئا مصهللحا يستخدمون بذلك وهم التجديد، بحجة 

تدعوحداثية وأفكار محدثة مناهج ا؛ الديني الخهلا'لإ_ح ررتجديد بامم ؤلهريثا وليلك، 
ولابل علمية، مرجعية دون للنصوصى العاصرة القراءة أو الص، قراءة إعادة إلى 

•دينية إيمانية نرعة 

سأمام الله بإذن ، يقفأصيل منهج على وصفائه، بنقائه الماس بين المدبر فإحياء 
٠الممى هذا تحت، الدين ثوايحن، تمييع يريد 

الإصلاح؛شمولية السائس؛ لقصد ا. 
والأماد،الأصلية المقاصد المفنرون اسقرأ القرآن تدبر حقائق س،نطلقات، 

١^^٠^لحمها وقد ال،كريم، القرآن عنها تحديث، التي الإصلاح بمجالأُت، التعلقة 
أمور!لمانية فى ، يره نفمقدمة فى عاشور ابن 

لإصلاحسي، أعظم وهو ت الصحح المعتقد وتعليم الاعتقاد، إصلاح — ١ 
فيالصلاح باب، ومفتاح الإصلاح، أصل هو الاعتقاد إصلاح لأف الخلق؛ 

الأجل:في والفلاح الماجل، 
الدليل.عليه قام ما لغير الإذعان عادة المفس عن يزيل نه أل- 
هن.اإلى أشار وقد والثركيات،، الشرك عن الماثئة الأوهام من القف، يطهر و- 

.، بتصزف، ٤ ١ / ١ عاشور بن الهناهر محمد والتنوير، التحرير 



آءلما ثيء ين أثؤ درن ين يدعون أؤ ءاِلهتيم عبم أغث ءؤد»آ ت تعالى قوله المعنى 
هووليس سببهم، زيادة لألهتهم فأسند ١[ • ١ الأيذ ]قرئ: ه شب عز وادوهم رما ره أنِ، 
إنماودمارهم، هلاكهم ث، بفبالالهت، الاعتقاد آثار من ولكنه الألهة، فحل من 

إياها.وعبادتهم الالية تلك بائباعيم كان 
والتزامالصحيح بالتعلسم إلا ذلك كون ولا ت وتهذيبها الأخلاق إصلاح ٢— 
؛1،الأيت ناظم: و^ عظيمِ حاي قق تعالى! الله قال الآمية، الإا،الأداب 

حلقهرركان فقالت،! حلقه عن سئلت، لما عنها تعالى الله رصي عائشة وفريت، 
,هالله رسول أن بائعا الوءلااا )افي مجالك رواه الذمح، الحديت، وفي ، القرآن؛؛ 

الأخلاق؛؛صالح لأتمم فال؛ 
القضائية،للموسسات المسيرة والقوانين والأعراف التسرع! إصلاح ٣" 

.الإّلامية والشريعة يتماشى بما . . . المحية التعليمية، الاقتصادية، 

ظزلا اشُ \ثف إآ آلنا؛ى ثق قم أل>، آؤشح إو ازلآ ؤ؛نآ : تحالى ق١ل 
الصالكتب ^١^، ^وأنزلنا تعالى؛ وقال . [ ١ • ه الأيت ]١^.؛،: ه ؤ( خصيثا لاحاينٍن 

ثئعولأ أس أنزل يتآ ينهر ةح،ءفم عثه ومهتمث١ أنمكنف يى ديد بتى بما مصذئا 
.[  ٤٨الأيت االمائدة: أهواءهنره 

الهم،في وجزئتا الغالبط، في كلتا جمعا الأحكام جمع القرآن جمع ولقد 
لكمأ'كدت، ٢^٣ ؤ تعالى! وقوله ، [ ٨٩الأيت زاشحل: ثىو٤بم ل،لمو 0تتثا ؤ تعالى! قفوله 

حدسثطالأرناؤوءل! شعيب وقال ، ٢٣٤٦٠ح  ١١٦•ه/مسنده، في أحمد أخرجه )١( 
صحح.

فيوأحمد .  ١٧٤٢ح ٣٨٦ه/ الخلق ^سن ١سملأ، ش محالك أخرجه )٢( 
قوي•إسناد وهدا ، صحتح ٠ الأرنووط سميب وقال ، ٨٩٥٢ح  ٥١٣؛ا/ المني 

٠أخرى يألفاحل روي والحديث 



وممراتهوحكمه اتتد.در مفهوم إرتأيحدةِالآورحت 
يالأتاطالأمر منها الض الكليات إكمال بهما المراد ٣[، الأين ]؛_؛: ي؛ذغ'ه 

والقياسا/

المجالاتجمع فى والخاصة، العانة شؤونها وتدبير الأمة، ة رسا>اإصلاح ~ ٤ 
القرآنفي عفليم باب الأمر حقيقة في وهو المنويان، حمح وعلى الحيوية، 
بإصلاحنظامها، وحفظ وجماعات، أفرادا الأمة صائح منه والقصد ال؛كريمإ 
المهلكاتمن عليهم ؛الحافظة أمزجتهم و؛إصالآح وأحلافهم، عقائدهم 

مءنمؤنهم وكناية ١ عنهم الأضرار ودفع وبمداواتهم والأمراض، والأخطار 
باصادحوكذا ، ، محرفولا تقتير دون بالعروق، والكن واللباس الملعام 

الأمةوحدة على الحافظة على وتربيتهم وحففلها، وتعهدها ؛تنميتها أموالهم، 
والغلوالشقاق •مث والبعد أمر، كل في والاعتدال الومطية وعلى وتماسكها، 

و.والتهلزف

أمميمحل ءؤزآغشنوأ تعالى: كقوله الثان؛ بهذا الخاصة الأيات بتدتر يذك 
ونن؛ته2قشبمم هزآتمآ ؛م، ثأيتح أتدآء َقم إل ءومحإ أم نتش وآدووأ ثرمأ ولا جميعا 

مثوونلندؤ زمحإ أس تئ 'آكدالك نما آفار نن حنتم ثثا عل وقم إحوإدا 
آ[.الآة-ا.ءممح;@ه<]أل 

مأممه إئ مائز إئا ثيء ف، ثنبم لتك ينعا وقاوأ دينثم رمأ ١^•!؛؛، واق تعار؛ وقوله 
ولاورأسولم آس ءؤوآطيعوأ : تعالى وقوله . [ ١٥٩الأيت ]الأنغام: ه ا. ثعلوف َغزأ مما قمم 

[٤٦الأت ]الأمال: .ه آلق-؛ررك مع أممه إاا وأنحروأ ر؛قمح وثدهِا تنثلوأ م—رعوأ 
السالمة:الأمم وأخبار بالقصص الإصلاح ه~ 

جاءكما الشأن، بهيا الخاصة الأيات يتدبر وذللث، أحوالهم؛ بصالح لتأّتي ل— 

يتصزف. ٤١ا/ التحريرواكوم )ا(
_.U1المدر )٢( 



اتكريمت^^تقرآن ١ تدبر 
وإنألثرءال هنئا ^، .١٥فيذآ ذآ آشمن أنن عثك ئقس تعار! قوله في 

هدىأئن ؤفؤلت> 1 تعار وقوله ٣[ الأين أ'منمح: وه تزبنفت لمن ملوء من يكنث 
.ه}نشى دلإى إلا هو إذ أجرا عكه آظآمح؛ لا ئنر أئثدْ نهديم أس 

,ْا.الآبم.والأمام: 

ط-لعوأمشتكه؛ك؛ن ؤ، ءؤوس1كنننا تعار: قال مساوئهم، من للتحدير و— 
.الأ،؛د٤[ .ه]!/'ب,:لم؛م وصرتا يهن يمتا كف لخقم وبقى أنفتهن 

حالةبناب بما وبرامجها، وطرقها مناهجها والتعاليم! بالترست الإصلاح ٦— 
الشراععلم وذللث، ونشرها، الشريعق تلعي إر يوقلمهم وما المخاضن، عصر 
الكتاب،.أهل من العرب، مخالهر علم مبلغ ذلك وكان الأخبار، وعلم 

أفانينقمح، الاستدلال وصحة العقول ميزان حكمة تعليم ذللمثح على الدآن زاد وقد 
تحار؛فقال الحكمة، بشان نوه ثم الطر، ار دعوته ور للفالين، مجادلاته 

إلايدحقر وما ْفثيأ حتأ أيي، ممد أنمحكته ثوث وش ئثآإ ش أنمضه >ؤؤفي 
المعارف،عيون منه ن، انبجباب أوسع وهذا . [ ٢٦٩]ال؛ءزئ؛لأي؛ ه 1. آلآثقء، أولوأ 

العلم.إر الأمتين عيون به وانغتحت، 
الحربيهلرق لم شيء وذللئ، الحلم، فانية عر المتكرر التنبيه به لحق وقل، 

بفرؤلاختصوا أفرادا حكماوهم وكان تجريبية، أمور علومهم قصارى إنما قبل، من 
إلابمقلهثتآ ءؤرما I تعار بقوله القرآن فجاء العرفاء، وهم تجربة، أليه مم ذكاء 

بملعو0لا بمثمة اؤن سترتم، هل ^٥]، تعار؛ وقوله ، [ ١٤٣^٥٠ ]اككرت: أكلني؛اه 
فنه١[، ثأكزهلم:مح تعار: وقوله الآذفهللإِ:محآ[، أوبأ نجز إتا 
والكتابةالقراءة مزية إر 

١بتمزق .( i \ إ \ والتنوير التحرير 



وتمر١^٠وحكمه 'شدبر مفهوم ث^محفةثول: 
والتشر،والإنذار المواعظ الخث الوعدوالوعيد، وات بتدتر الإصلاح ٧- 

.والترهيب الترغيب باب وهذا للمعاuلين، والمجادلة الحاجة وكذلك 

آيةليكون القرآن؛ في الإعجاز وجوم سان الخاضة اوات بتدتر الإصلاح ٨- 
التحدى،بعد العجزة دلالة على يتوقف التصديق إذ ه؛ الرسول صدق على دالة 

قالفيه، وقع والتحدى بمعناه، لأجله ومتحديا بلفظه، معجزة كونه جمع والقرآن 
َقمإن آث دون نن أنتهلسد من وآذعوأ تثيب، مورة ذازواً ش ألميثه يمولون وأم ت تعالى 
.، ١  ١٣٨ض ]يونس: ه و بدفن 

القرآن؛ممبر آثار اكاس؛ سر آ ' 

ونحاولودنياهم، دينهم في العباد لصلاح التدبر شؤع الله أل ريب ولا شك لا 
اذوالاعتبار؛ للنظر باثا وليكون — التنبيه باب من ~ ذللثط أثر من ير يلثي،أ الأمارة 

والإيمان،والحمل القلب، على أثره إلى فنثير يتعذر، هنا والتتح الاستقصاء 
الشخصية.وبناء السلوك وصثهل والمعرفة، والأحادق المجتمع في والحقارة 

القرآن؛لخيبر الخامة الاثارالقلمة ولا: أ® 

بالفردلأرتقاء الوسائل أهم من وهو اللم، الأنان على كبيرة آثارا للتا.بر إن 
وأسبقالركائز أهم تعالى الله لكادم والتدبر وحلما. يا، ونفوّلوكئا، روحيا 

بالقصمىيعتبر المتدبر إن إذ المستقيمة؛ الملمة الشخصية صياغة في الوسائل 
المن بعكس وواقعه، حياته في الله لحكم وينه.ّاع الغيبي، بالخبر ويوقن القرآني، 

والخافية.العفو الله نال يتدبر، 

المدبر:ممعلق؛قلم، اض الخامة الأتار -يلث، س وه 
آفتثننى ءأيم آثه أغم أكبن وأؤكق، تعالى؛ قال الله، حشية من والبكاء التأثر ~ ١ 

بتمزق،.، ٤١؛/والتنوير التحرير 



عثمتق إدا يبمنثأ ثدينا ؤبمنذ وإّمبجبل إبمحم دري نبن مج ح حنتا رمس ءادم دوة تن 
يأو يمء ءامتإ I  ^،3تعالى وقوله . [ ٥٨الأة ]مء: ه . ومحاه سجدا حنؤأ ١^٢٣؛، ءاينت 

إنندآ ّبض نثا-ا. بجنوت.لادءان عيم قز ^١ ثيي؛؛ بن أنلم ارؤ؛ وينوآ؛ئ؛دن 
١-• ٧ زالأّرا،: .ه ح—وعاه وبريم .'•؛لإت ,للأدثاي ومحنون . ينوي ربم! رعد ك0 

١ تفسلءسهر ؤئ آليول إل أنزل ما مبمأ ؤوiد١ ت الكتاب أهل منى مؤ عن وقال [. ٠٨
. I٨٣الأيت؛: ]iiic.ه 1لشنهي.من مع ^اكتبتثثا ءامثا رم1 ألحؤ ين ■م،مأ يثا الدثع يث 

حافت،أي• ٢[، 'لاين قزمزه ثحلث أف يكر إدا ارن ؤ ت تعالى وقوله 
يقينهملقوة وذلك ذكره عند والوجل بالخوف فوصفهم مخاكه، وحدرت 

•الكريم القرآن تدبر آثار من أثر وذلك ، يديهر ض ولكنهم لربهم رمراعاتهم 
جلودينه مشعر نثاها نئثيها كثا لثدث لحسن رل ^أف I تعالى ومحال 

يثآءمن يمء 'هدى أفه هدى ؤإثئ آثم دّو إق وقلوبهم جلؤدهم هن ثم تهيم بميسؤييؤ 
سماععند يحصل لما بيان الأية محمى ، ]١^^،: ه . هاد بن لم تا آنئئ بملل رش 

إذاجلده! اقئعر ت قال التقبض، ! والاقئعرار . امعيه يالتأثر من الكريم القرأن 
قشعريرةمنه تأحدمحم أنها والمعنى؛ الخوف،، مم• وتجمع قبض 

أعينهمتدمع ؤه الرسول أصحايبح اركان ؛ نهآبكر أبى ينتج أسماء وقال؛؛، 
القرآن١١سماع عند حلولهم وتقشعر 

كفوقد ءه' وقاص أبى بن سعد علينا قدم I قال السائّب، بن الرحمن عبد وعآت 
بلغتىأخي، بابن مرحبا ت فقال فاحبرته، أستح؟ من فقال؛ عليه، فسلمت، ١ بصّره 

نرلالقرآن هذا ®إن يقول! هأ الله رسول سمعت، بالقرآن المومت، حن أنل، 

.آ\/غه القرآن لأحكام الجامع )١( 
. ٦٥٢أ/ الثوكانى علي بن محمد القدير، فح )٢( 
٥٥أ/لكُالى القرآن، تمر ز الحان الجواهر )٣( 



وممرايءوحكمه بر ١^٠ مفهوم إرتمح^ْ؛لأول: 
فليسبه يتغن لم يمن به، وتنتوا فتاكوا تبكوا لم فإن فابكوا، فرأتموه فإذا بحزن، 

القارئنأمل إذا باكية؛ والعين حزيئا القلب يجعل بما مصحوبا نزل أي! ،، مناء 
قراءتهعند ينحزن أن القرآن يقرأ لمن ررأحب I الأحرى بكر أبو يقول وتدبر. فيه 

الحزن؛؛بدلك ليتجلب والوعيد؛ الوعد في ويتفكر قلبه، ويحشع وينياكى، 

إداءؤو؛نيزنت< ت تعالى قال المعاني، عند والوقوف والعقل القلس، حضور ٢— 
أحنرل وئ I وقال . [ ٧٣]المرتان: وئ1تااه حغ •٤^١ قنمقأ ز رنهر ثاثت دحقثمحأ 
وقلوبهمجلمحدهم ين ثم رثم أقنإنوى ق؛ جلود يته ئنثعز مثاؤا مثشها كقا أ-ثدث 

•[ ٢٣]؛لزم: هاده يى لم تا أثث صلل رش ثقلا ش م، هدتم، أثه هدك، د'للئ، آثه دو إك 

الله؛عند لما رجاءً والرضوان والعيم الوعد وبات عند والأّشثار الفرح ٣- 
أدمى»أثا إبظ لذْء ؤإدثه أكتظم ثمود ش ئئهر سؤثأ أئنك مآ ؤوأدب •' تعار لقوله 
[.١٢٤الأيت ]التوتةت ه دنت،سري0ؤهر إبمتنا همزادمم ءامنإ 

لأنوالحران؛ الهين والعذاب الوعيد آيات عند والمهابة الخوف 
قصر،وإن الرحمة من ييأس فاد ، والرجاء الخوف بين دائما يعيش الضائق المؤمن 

.مشغمؤث ريم حسم تى هم آفيذ ؤ\0 • تعار قال أحن؛ وإن بعمله يغتر ولا 
ءامأ•آ نزرث و)ؤوا و دثرؤك< لا م،م محَ محإون . دلهؤث محيم .بمابت خر محأون 

.هّبئقويا لها محبمم ؤه ِكإءوث ئغك . نجمبز تيم إث أمم يجلة ومحم 
]محنمث:؟ْ-اا•[.

الصوتحس في باب فها، والسنة الصالة إقامة كتاب النأ في ماجه ابن أخرجه )١( 
ص1مشالخففل،ت الأنصاري راغ بن إسماعيل فيه ؛ ضيف ؤإسنائه ، ١٣٣٧ح بالقرآن 

•١  ٠٧ص التهذيب تقريب ٠ بظر 
اللهقول باب التوحيد،؛ كتاب البخاري أخرجه يالقرآنء ي؛ان لم من منا ليس ء ت وقوله 

- ٧٥٢٧آجثثوأ؛؟؟•••ه أي مدهأ تعال• 
.١  1U_Sالأحرى كر أبي الله عبد بن الحسين بن محمد القرآن، أهل أخالق )٢( 



~اتقتقثز 
الآظراسصمآن:ثانيا: 

العملإلى ذلك يتعدى بل والتأثر، السملع مجرد عند يقم، لا فالمؤمن 
اللهذم فقد وإلا التدبر، أصول( من عفليم أصل وهدا ، ورسوله لله والامتجاة 

تعالى!قال( به، Jعمالوذ( لا أنهم والحال( بالكتاب،، آمنوا أنهم بزعمول( الدين اليهود 
محبموورأءم بما وبمروث ثثتأ أننل( يثأ نيم( ئالوأ آممئ أرد يمآ ءامنوا لهم يل، ؤذ\دب 

]١^؛:.ه ئؤبمنمى كلب إن( ثل بي( أثب أنقآء ثنلوذ مز مع4لم لتا مصدمأ ألحم( 
١^١٩.]

ؤنهمه ند معهم إثا ممثزى أش بمد  Iftرنوي جآءئم بوه ت تعالى وقال 
،[ ١ . ١ الأة ]الئ;ة: ه .٠ يتشك لا َكأدهم ْلهولألإر ور١ء أش يق، ألكنتا أومأ أك؛)!( 
،محعهم لما الموافق بالحق العظيم بالكتاب الكريم الرسول هدا حاءهم لما أي• 

بهحاء وبما الرسول بهذا كفروا فلما بهم، بكتا متمسكون أنهم يزعمون وكانوا 
رغبةطرحوه أي; إليهم أنزل الدى ^٤٠ ٤٢يكنب، ألكئتّث( أومأ أق؛0 نن وي( ومد 

الجاهلينمآن هدا فعلهم في كانهم الإعراض في أبلغ وهدا ءلهوهيره<، ^^٢■؛ عنه 
بهحاء ما وحمقة صدقه يعلمون( وهم 

به:وانمل اكرآن ئي ما لامقال العمت الأنار تلك من وه 
ؤحيقأممه يكد ^١ ألمأ( ألمو.مون> ءؤإئم١ I تعالى قال والطمأنينة، الإيمان نيادة ~ ١ 

.٢[ ^؛* ]الأمال،: وه ثلإ؛إو0 ريهن وعث إبمادا رادتثم ءايئم عتيم بلق نإدا ثلومم 
الأيات،من فيهم نزل ما ي،اصا ه، الصحابة ملوك في التدبر أثر ويفلهر 
إداألإ-!ن ألمويوث ءؤإئما • تعالى قوله ذلك، ومن حالهم، لنا تصم، التي الكريمات، 

٠٦ صى الرحمن الكريم تتسثر ، ١ ' 



40بثدؤلوف ريهن وعك إبما، رادتثم ءاثثم عمم بيش وإدا ئلدثم وحلت أثث يكر 
ذكرهعند والوجل بالخوف الأية هذه في المؤمنين تعالى الله وصف ١١. ٢[ الأيت ]الأنفال: 
4ؤك_الأية؛ هذه ونظر • يديه بتن ولكنهم لربهم ومراعاتهم إيمانهم، لقوة وذلك 

ءامتإ>اؤآةنعن ت وقوله [، ٣٥~  ٣٤]الحج: نجاك آثم دلإ إدا آؤن 
يرحعفهدا [ ٢ ٨ الأيت ]وعد: 4 . الثلوب دْلمإن اس ينؤتكر ألا آثه بدن ئلؤبهم وغن،!؛ 

وقالتناقض، فلا الله، عذايح من المنح والوجل• ي،، القلوثقة المعرفة كمال إلى 
دمثعزمثاغ، نثثتبها كثجا للتديث لحن رل ١^٢١^ ٠ قوله في المعنيين بين الله جمع 

:أي ، آثمح4لالزم:الآيتمآ[ دم إك وقلوبهم جلودهم مت، م يبجم عنقنى أل!ث جلود ينه 
حالةفهذه الله. يخافون كانوا وإن الله، إلى اليقين حيث، محن نفوصهم تكن 

ا.وعقوJتهل سطوته من الخائفين بالله، العارفين 

يفُؤوإذا الأية؛ بهذه الأئمة من وغيره البخاري استدل رروقد كثير! ابن قال 

هوكما القلويبه، في وتفانحله الإيمان زيادة على وأشباهها إبماد؛ا4 رادمم ءايئة) هنجم 
الأمة،،جمهور مذهي، 

الأيةهذه أن وروي الإيمان، في يزيد الكريم القرآن تدبر أن على دليل الأية وش 
عليهمالله رضوان وعلي وعم بكر أبي في نرلت، أتيذه، 4ةئمح- • قوله 

انخفضما I والخبت، المؤمنين، من الخانعين المتواضعين و>ؤآلمغتٍر(ه! 
منحدود في كانه متهلمامن مشيه الذي المتواضع والمخمت،! الأرض. من 

مثالوهذا . ينتصروالم فللموا وإذا يفللمون، لا الذين • المخبتون وقيل؛ الأرض، 
لوكوّأحلاقا على ذلك' انعكس وقل- اللين، الهين المؤمن حلمح، من ، شريف

٠ ١٣٢ U/ القرآن لأحكام الجامع )١( 
٠ ٣٧٩أ/كير لأبن العفليم القرأن ير نف)٢( 
. ١٢٢الوجيز؛/ السرد في عمليان ابن ذكره والخر: . آا/اره القرآن لأحكام الجامع )٣( 



•، ر جهأ المي أصحاب 
منفإن وعالآ، جل لناه واجادلأ الله لعفلمة نهقا والذلة والختحؤع السجود ٢— 

ؤثن-م' تعالى قال ■ القيامة يوم له السجود يستهني فلن هنا له ويسجد الله يعظم لم 
تعالى!وقوله [، ٤٢الأية ؛؛ ٠٥١]ه بمغلممنملأ أكجوؤ إل ويمن 'ثاؤا ش كثئا 
ويئولون. ثجد١ ةلآذد1ن ثمحثوث هثيم قق إدا ^42 ين أللم فيوأ قذ  ٤١قنوأ ثُ أو ٩ ءامإ 

ه-خنوع1ه ويردم ثبميت ِللأذئن ومحنون ل٠ث^Jواد٠ ؤبما ؤعد ماز إن رثا بحثن 
]_f''وبماه نثدا حيأ ءايلت عقم تك ؤءدا ٠ تعار وقوله ٠ ١[ ٠ ٩ " ١  ٠٧لالإّراءت 

ء[ ٥٨الأية 

ين''قنا إقا0؟ ين ألحؤر إي ء لي ءانثا هالنأ نإبز نير  '•تعالى قال ت به العمل ٣— 
واجتنبواالقرآن لأوامر امتثلوا الصالح لسلفح و١ [. ٥٣الأيت القضم: ] .اه ثتيس دنمهء 

القرآن.ب؛حالآو، تحلى الذي و. بالبي اقتداء نواهته؛ 
أميا ت فقلت، رغوأئا المؤمنين أم عائئة رراك محال! عامر ش ئام ن معد فن 

تقلت القرآن؟ تقرأ أك قاك! ه. الله رسول حلق عن أنشنى المومنيرن، 
أسألولا أقوم أن فهممت I قال القرآن. كان الله نى حلق فان ت قالت بلى، 
•الله رسول قيام عن أتجي قفلت؛ لي بدا ثم أموت، حتى ثيء عن أحدا 

فإنقالت،؛ بلى، ت قلت، ، ١[؟  ٠٥١١]ازتل؛ ه ه آلمَلر ءاؤأ-أةا تقرأ؛ ألمست، فقالت،! 
حولاوأصحابه ه الله ني فقام السورة هده أول في الليل قيام افترض هت الله 

هذهآخر في الله أنزل حتى ماء، الفي سهنا عشر اثني خاتمتها الله وأمك 
دليلالحديث، فهذا ، لأر . . فريضة. بعد تهلوعا الليل قيام فصار التخفيمم، السورة 

. ١٢٢الر؛زل/الكاب تمر ني الرجز الحرر )١( 
أوعنه نام ومن الليل صالة جامع باب ونمرها اخرين المهادة كتاب لم، مأحرجه )٢( 

.٧٤٦مرض 



وتمر١^وحكمه اشد'لر مفهوم الأوف-ت إث^محدة 
.بأوامرْ والعمل بأحا>*قه التخلق وهو القرآن، مع التعامل في ه المي منهج على 

يجاوزهآ•لم آيات عشر تعلم إدا منا الرحل كان ار قال! عيؤفن ممعود ابن وَمن 
بهار١،•والسل معانيهن يعرف حتى 

هذهصدر في ؤهت الله رسول أصحاب ْن الفاصل كان لا قال؛ ؤها صر أبن وعن 
آخروإن بالقرآن، العمل ورزقوا نحوها، أو ورة الإلا القرآن من يحفظ لا الأمة 
.٢٢١٠٠العمل؛يرزقون ولا والأعمى الصي منهم القرآن، يقرؤون الأمة هذه 

القرأنألفاظ حفظ علينا صعب، ارإنا ممحث! عود مابن قال المعنى هذا وفي 
عليهمويصعب ط القرآن حفظ. عليهم يمهل بعدنا؛ مى وإن ط به العمل علينا ومهل 

العمل؛ه«ر"ا،.

والمعنىالعلم تادزم القرآن! الصحابة تعليم في و. المي منهج كان فهكذا 
به.والعمل الفهم ؛عل. إلا علم فلا والعمل، 

الإيمان؛بتاء ق القرآن تدبر آثار ثالئا؛ ث"■ 
سنوإثباتها؛ الأبمانتة العقائد تقرير في الواردة القرآنية الأيايتح تدبر حلال من 

على;قائم الجانب هذا في الكريم القرآن منهج أف 
فيتكمن التفكير أهمية أن إلى القيم ابن الإمام أمار والهداية; المعرفة بناء ~ ١ 

ْتدركهفي الحاكم وأحرجه صحح، وإمائه ، ١ ٢ ٢ y/ البيان جامع في اتجري أخرجه )١( 
تحالماإذا «ىا بلففل: •>، ٧٢ح ١ *آ/ا،ل الكرى المنن في والمهقي ٢، •  ٤٧ح ٧٤٣/١

مانعلم حتى بعدها تح نزلالذي الحشر من نتعلم لم القرآن من آيات عتر قو الَكح ٌن 
الإسنادصحيح حا.يث، هازا ت الحاكم وفال نعم". نال! العمل؟ من لنريلئح! فيل غيه، 
يخرجاه.ولم 

٤٠ * / ا القرأن لأحكام الجامع في القرهلبي ذكره كما ط بسنده الأنباري بكر أبو أحرجه )٢( 
.٤ • / ا القرآن لأحكام الجامع في القرطبي ذكره كما بسنده، الأنباري بكر أبو أحرجه )٣( 



المشهودة،آياته مشاهدة خالآل من به والإيمان الله معرفة إر الإنسان يهدي أنه 
المرئية،المشهودة وبيان الختلوة، المسموعة بالابات بيان ١١ت يقول 

أخبرتما وصدق وكماله، وصفاته وأسمائه الله توحيد على وآيات أدلة وكادهما 
المشهودةآياته فى التفكر إلى المتالوة بآياته عباده يدعو ولهذا k عنه رسله به 

وجعلالرسل به بعثت الذي هو البيان وهذا وهذه، هده محي التفكير على ويحصهم 
ؤوت\ت تعالى الله قال ، يشاء من الله يضل ذلك وبعد بحدهم، العلماء وإلى إليهم 
يكآءمن ويهدى نقه من أس مصل ذلإ بمثغكث■ ممهء د-لثاتي إلا رنوو ثن أزمتا 
منيفل الذي هو والله تبين، فالرسل ، ٤[ الأ،؛ : ]!/١٠٣وه آلمحكث آلمزيز وهو 
وحكمتهبعنته يشاء من ويهدي يشاء 

إدراكتحت الواقعة هفأؤ مخلوقاته يعجاثب التفكر إلى الأتان نوحيه ٢— 
أول~ مثلا — فتجده ومحيطه. الإنسان لبينة ية بالنوأقربها ابطها بادئا الحمل، 

والتفكرالطر إلى الإبل، فيها وتكثر الجبال تحيطها التي الصحراء ساكن يوجه ما 
وهىالبيئة تلك ان لأنالأشياء بأقرب بادئا حلقها، وإتقان الأمور هذه عظمة في 

.رفت آكس أول رإق . طثئ حيذ ألإل إئ يهلثوف ^١٥^" ت نعار قال الأبل، 
ه. مدًُفر أتت إسآ مدهن و نطحق َكن< وزل . نمبت َقم اغتال يءل، 

[.٢١- ١٧لسئ_ت: 

حقائقتلقي سهولة في الخاصية هذه يدرك قريحته وصفاء بذكانه ان والأن
قولمن هذا يله؛ جتها، على ^دليل 

وأثرالبعير، على تدل *البعرة I تعار لله مخلوق الكون أن إثبات عن العربي ذلك 
أمواج،ذات وبحر فجاج، ذات وأرض أبراج، ذات أفماء المسير، على الأقدام 

الخثير؟!«لى.الاطيثت عر تدل لا 

المالكينْدارج )ا(
.١٥١ا/للإ'يم اوواش،)آ(



وممرايدوحتنمه التيبر مفهوم الآول>: ث^آمحدة 
بذكر~ اخصارا — ومنكتفي الدلالة! وضوح ْع الفكر وترديد النظر إمعان ٣" 

باللهبالإيمان المتعلقة المائل بعفر في الكريم القرآن تدبر أثر يبين واحد، مثال 
قولسمع أو ان الأنتلا فإذا تعالى. لله )الخالق( اسم بإثبات، بتعلق ففيما تعالى، 

البل، وا'لأزما ألق1ؤبيا ->1موإ آم القلدول.٠ ئإ آم شء عز ين خكوأ ءؤ1لم تعالى: الله 
الإبانهذه معاني في الماكر ورذي الفلر أمعن م . [ ؛■"•-i-r.٤٠ ذوبزف 

أوأوعقيدة نفلرية كل وأن ط شيء كل هوخالق تعالى الله أن على القاؤلية ودلالاتها 
هالثبي سممن، مطعم؛ بن جبير قال، • باطل فهو الدامغة الحقيقة بهذه يفر لا فكر 
آلخلملهم أم سء عز ين حل،نوأ ^١٢ • الإيه هذه نلإ يلما بالطور، المعري—، في ئرأ 
العنطنحفنم أم رف، عيأ هيتدئم أم . دونول لا بق را'لآزص حلممأ م آ. 

نطيز«لا،.أن قلي كاد ه-آ-'لأ-ا[ زالطور: .٤٠ 
فهداا حلقهم؟ خالق غير من أحلقوا يقول! حاصر، يم تقهدا ت تيمية ابن قال 
لهمأف فعلم امتناعا، أسد فهدا هم؟! أنفحلقوا هم أم العقول، بيانه في ممتع 
أنليتبين الإنكار استفهام بصيغة الدليل ذكر وإنما سبحانه، الله وهو حلقهم حالما 
فلاإنكارها، يمكن لا النفوس في تقرة مبديهية فهلرية بها استدل التي الفضية هده 

أنيمكنه ولا أحدته، محيث، بدون حادين، وحول يدعي أن الفهلرة لصحيح يمكن 
ا؛ه نفأحديثؤ هو يقول 

سذللث، وغير البعث، وحقيقة الغب—، مع التعامل بمنهج يتعلق ما بيان ٤" 
صدقهابدليل قننها إلا الكريم القرآن ساقها عقدية قفثة من ما را i العقدية. الأمور 
ماإلمح، التحته عن يغفل ألا باحث كل على مجب دلالته، في المعلعي يقتنها وبرهان 
٠١عنه يتحدمحن، الذي بالموصؤع يتمل عملي برهان من القرآني النُس يحتويه 

٤٨٥٤ح الطور. سورة التفسير، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
.تمة، لأبن الفتارى مجموع )٢( 
٧٠ ص الجليند السيي، محمد اليقين، تاسيس في القرآن منهج حول تاملأت )٣( 



الكريمحالقرآن تدبر 
الأيمان.أركان جمح ش وهكذا 

الساوا:شمحصة بناء ق الكؤيم القرآن تدبر أثر رابنا؛ 
حلالمن السلف مجتمع المسالم؛ي الفرد على القرآن تدبر الفردفتجرأثر أما ادا 

يلي؛ما 

•الأيمان زيادة ~ ١ 

التيالفتة مواعنله خلال من وذك الأيمان، زيادة ومحائل أهم من القرآن تدبر 
فالقرآن, والعاءلفة الفكر بين التجاوب يذلك فيحدث وتؤججها، المشاعر تستثير 

القرفليف بن محمد قال يردم، من كل عر يفيض الأيمان منابع من عفليم ميع 
هو ١١ت ١[  ٩٣الآ،ت همرادت ]آل ينادى منايا ممغنا إما ورثتا I تعار فوله في 

.٢١٠الني رأى كلهم ليس القرآن، 
~خصوصا والصحابة عموما لال٠ؤؤمنين الكريم القرآن الشمجالها الممات ومن 

ؤطته يكر إدا امحي ألعوهوث ولثا تعارت ةال ينقص، ولأ يزيد إبماذهم أن 
•٢[ الآ،ت ]الأنفال: إبماأأه< زادمم ءايتتد عثؤم تينته ؤإدا ثلومم 

وأحضرواللقرآن، المع ألقوا ارأنهم القرآزت سملع عند إيمالهم زيادة ووجه 
رعيةقلوبهم في يحدث فاك؛ر ويقينهم. إيمالهم ازداد ذلك فعند لتال.تره؛ قلوبهم 

عنوازدجارا العقوبات، من ووجلا لهم، الله كرامة إر واثنياما الخير، في 
الأبمان«أأ،.به يزداد مما هذا وكل المعاصي 
تدبرهو الايماتي المستوى لهذا الأول الجيل وصول محببه أن ند.رك و؛هال.ا 

الجبال.أمثال قلوبهم في كان الأيمان هدا أحكامه، وتفيذ القرآن 

.ص٨٥ عسي لأبي القرآن فقاتل )١( 
بتصرف. ٣١صء الرحمن الكريم تسير ينظر؛ )٢( 



تالمتوازنة الإسلامية الشخصية إيجاد ٢" 

بصورةكلن يقد أن ~ شل ؛الأ ~ ميجد ان للقر ه نمينترل من 
للقرآنالصحيح راقالفهم حقه، حق ذي كل تفريهل، أو افراتل بدون متوازنة 

الدنياالعاقل يضح فاد معا، ة والأخر الدنيا استثمار على صاحبه يبعث الذي هو 
الدينالأمة خيار من يكون بل بالدنيا، لانشغاله الآخر0 ولا الأخوة، ؛لءوى'طاب 

الدنياعملى بين الوازنة ويحققون ة، والأخر الدنيا معادني بين يجمعون 
ا.والآخرة(اأ 

للشخصيةتحقيقا الأجيال أكثر — الصحابة حيل خاصة — المالح وسلفنا 
بصورةحياتهم ويمارسون ويلعبون يضحكون كانوا فقد المتوازنة، الأسلامية 

منحرفينهت الله رصول أصحاب يكن ٌلم الرحمن؛ عبد ن أبوسلمة قال ت متوازنة 
حاهاليتهمإأمر ويذكرون هم، مجالفي الأسحار يتناشدون وكانوا متماوتين، ولا 
مجنوزا؛كأنه عينيه حماليق دارت دينه أمر من شيء على منهم أحد أريد فإذا 

تالملية القدرامتج وتنمية الموام، صقل ٣' 

أنذلك; ومن النواحي، كل من فيه القرآن يوثر ويتلبرم القرآن ْع يعيش من إن 
ويصبحالأمور، معالجة على قدرته وترتح التفكير، وملكة الملاحفلة قوة فيه تنمو 

ممونك ته ثز وض تعالى: قال كما والأفكار الأراء اختلاف عند عاقلا حكئا 
٩[الآ؛ان ]الرم؛ ثلعو0ه لا إؤ؛؛ 

راماقال! مروق عن ورد ما الصحابة، حياة من الأمر لهذا يشهد مما ولعل 

٠ص١٥ المامرار القدوس عبد د. الملم، المجتمع سلوك في القرآن أثر )١( 
اuريفح في حجر ابن قال ، ٢٦٠٥٨ح  rvA/oالخصف في سة أبي ابن أب )٢( 

٠الجوزي لأبن ابليس تلبيس وانظر- حسن"، اربسند :  ٠٥٤ / ا٠ 
*١ ص٧٩ كمال شاكر مختار الكريم، القرآن تدبر إلى دعوة )٣( 



,٢ ١ ءنها(ل علمنا قصر ولكن القرآن، ني وعلمه إلا شيء عن ه الني أصحاب أل ن
اللهمحاب في لوحدته بعير عقال لي ظع ءلو ه؛ صاص ابن نول ويؤيده 
.العملية هدراتهم ونمى مواهبهم صقل القرآن تدبر أن على يدل فهذا ، تعالى" 

وتتظيْه:الملوك صيط ق الكؤيم القرآن تدبر أئر امسا* ح. 
الثخصتةلدى الملوكي المقوم وصهل بني الكريم القرآن أو إلى الإشارة تجدر 
الثلاث؛الرئيسية ان الأتلعلائات النافلمة الشرعية الأحكام بمجموعق الملمة؛ 

Iالأحكام تلك جاءت حيث غيره، دُع ا نفسه دُع ريه، ْع 
صالوكتةلجزئيات أحكام تحتها تندرج كلتة، وصرايهل قواعد شكل على إما 
حل_امن أولى المفاسد درء وقاعدة صرار، ولا صرر لا قاعدة؛ نحو كثيرة، 

المالح.

ألمًقيل^وأوفوا تعالى• قوله نحو تفصيلية، حزئية أحكام شكل على وإما 
الإسلامية،النفلم مجموعة بموجبها الفقهاء قنن والش [. ١٠٢الأيت ]الأنغام؛ 

ونفلامالعبادات، ، llijومحي• علانانه، ونظم الأتان شؤون كافة تعالج التي 
ونفلاموالتعليم، الأعلام ونفنام الاقتصادي، والنغاام الاجتماعي، والنفنام الحكم، 

العقوبات.

والأحكامالقواعد لهذه والتقعيد يالتأصيل المتعلمة القرأنتة للايات والتدبر 
الأتانعلاقات تقليم في وكمالها ونجاعتها أحمتها مدى صيرى للملوك؛ اكافلمة 
وعنيدهعه مما الجانب،، هذا في الوضعية الأنفلمة على وتفوقها شؤونه، وتدبير 

.[١  ٠٨٧ ٥٤١[م الإيمان شعب في المهني اخرجه )١( 
فيالمرصي عن نقلا  A١٩٤ الخاوي دفي صْا، الأنوال سترك في الموطئ ذكره )٢( 

. ١٠٠٧"ا/المعاني روح في الألوصي ونقله تفسره، 



وم١o٠وحتلمه اكفبر مفهوم الأوقح: إث^ادوحدة 
بموجبيا.ملوكه وصهل الأحكام، ، LUjلتعلبيق ورصا رغبة 

القرآنفا0 لذا المسلمة؛ اللملمة تكون ش مهنا ركنا يعد لوكي الب، الجانإذ 
التغير،على ومفدرتها الثخهلمة انفبامحل درجة لقياس معيارا اللملمة جعل الكريم 

أثتوألي أس،لم ما ؤيأ حئ وق أسيا سه م،لإرا ف، لم أثن أكن ؤد'للث ت تعالى قال، 
الإنسان؛حياة فى لوك للمالعغليمة الأهمتة ولهذه . [ ٥٣الآة رالأثل:.ه علبث لممع 

سلموكتجعل التي والحددايت، الضوايهل من مجموعة وصع الكريم القرآن فإذ 
عنبعيدا منظما، راقئا سلوكا مها احكا والتقيد مراعاتها حال، فى المسلم 

ه.لله مرصثا والتطنذ>، الانحراف 

القواعدأهم نجمل أن نستطع القرآنية؛ الآياات٠ لعمى التدتر حلال ومن 
بام:للمالوك الضابطة 

للسلوكالحقيقية الغاية تحديد — ١ ه 

فيالملوك لدوافع البشرى الفهم بحمتح الملوك من الغاية نمر أن أردنا إذا 
اللوكلغايات؛ حد لوصع سضعلر الحديث،؛ الغربي القي علم نظريات 

والحاجاتالغرائز جوعات إمباع تحصيل عند الحد هذا سقف، ينتهي الإنساني، 
قاصر.وهذا فقهي. العضوية 

الغراتزجوعان حد عند ؛ تقفلا القرآن منهج في الملوك غايات إذ 
حدودبتجاوز وذللث، هه. الله مرضاة تحقيق إلى تتعدى وإنما فقعد، والحاجات 

ءؤوإساالأحرة، في عليه المرتب، بالمال الحقيقتة اللوك غاية وربتل الدنيا الحياة 
.[ ١٨٠الآ؛ة بمزاد: ]آل مئطلم -1إلإ/ك 
يعدفقعل الدنيا الحياة حدود على الملوك غايات قصز أذ الكريم القرآن بتن وقد 

كأمأذنم ألنار عل َةذرإأ أئ؛؛ا بلمي نيم ؤ الأخرة، في النار ويحول للخران سبا 
.٢[ • الآ،ت ءقاف: ]الأ- ٢٠٤١^واسنعنعم ١^٧ اهئث حق 



فيونسيت بربها، وتعلقت الوحي وصقالها رغٌي الصحابة نفوس زكت ولذلك 
أعمالهميعرضون ;ٍمحت فكانوا وغال، نفيس كل واسترخصت ، والديار الأهل سله 

الحسيقول ذللث، وفي منه، هم أين ليروا الله كتاب، على وسلوكهم وأخلاقهم 
البصر،أهل من فيه وكونوا الأمثال، من فيه ما وتتبعوا الله كتائب، ررالزموا I البصري 

حمدالله كتامحب، وافق فان الله، كتامب، على وعماله ه نفعرصر عبدا الله رحم ت قال يم 
٠٠ب، قريمن ور"أع ه نفأعتكج الله كتائب، خالف، وإن الزيادة، وسأله الله 
Iوالحرام الحلال بمفهوم الملوك تقييد ~ ٢ ه

منفلورمن للملوك معتبرة دوافع تعذ العضوية والحاحايت، الغراتز حوعايتج 
جوعاين،عن الناتجة الملوك دوافع أوحّتح الحكيم الناؤع قاف لذا قراني؛ 

علىبالحفافل لتعلمها الضرورية المقاصد درجة من وجعلها العضوية، الحاجايت، 

[١  ٧٢الأيت زالبمزة: رزبمم؛ا< ما ثلثت ين محقرا ءامنوأ أرمى فأغتا ؤ فقالتعالى! الحياة، 
درءاوذللث، الضرورة، يقدر الحاجة تلكؤ د لالمحفلور تناول أباح سبحانه إنه بل 

إئمثلأ" عاد ولا بلغ ع؛و أصثلز ؤئ0 • تعالى قال النفي؛ هلاك مضمدة في للوقؤع 
الغرائزجوعاُتج عن الماتجة الملوك دوافع لأتباع أما؛المسبة . [ ١٧٣لال؛مة:الآة ثقوه 

الحاجي.إلى الضروري مرتثة عن لنزوله مباحا، الله جعله فقد 

الملوكدوالمر إثباع ؤلريقة يترك لم تعالى الله أف هو هنا، بالإثارة والجدير 
ه،نفالإنسان إلى وتنفليمها ضبهلها ؤلريقة ند يلم وكذللث، وتنهئيم، ضبهل بدون 

اعتبارميزان هو الوحي الالتزام؛ه!اءة فجعل العموم، الوحي إلى أسندها بل 
يألئسؤإ، ؤأطيمإ ه ييعإ ءامنوأ ^؛j، فآيثا جؤ. • تعالى قال أوردها، سرعا الأعمال 

الحيوانبخلافح - الإنسان من أراد سبحانه فالله . [ ٣٣٠٥١١!].خني:.ه أمط،ؤ ئظو 
وموافماانيته بانيليق منفثما راقيا ملوكا الجوعايتط لهذ0 إثباعه فى يسلك، ن أ~ 

.٢ ص\،*أح القرآن أهل أخلاق في الأحرى أخرجه :١( 



ح^ةللأورثمفهوم

٠[ ٧٠الأيت ]الأمراء: ءادمه بئ كثمثا له الخالق لتكريم 

مقياساوالحرام الحلال فى اكؤع أوامر يجعل أن الإنسان عر الله فآوحسؤ 
والحاجات.الغرائز جوعان إشباع عند لتصرفاته معياريا 

حففلغريزة عن الا١ج الجني الميل دافع لإشباع كطريقة الرواج أباح لمثلا• 
ما؛ ^٠١^١۶بالحلال الالتزام فأوجب الشرعية، بالأحكام ونفلمه صيطه ثم الؤع، 

المشروعغير الأثباع عن ونهى ٢[،  ٠٥١"]٥،: ور>خه وئثث مثئ ألنء تن محأ ءلاب 
الصبرإر ووجه - [ ٣٢الأية ]الإّراء؛ ه سيلاساء وسمئجحف َكا0 ١^ اليئآ مبثإ ^^٠ 

قليتنؤج،الباءة منكم اسطاع *من ه؛ الض لقول الاسطاعة؛ حين إر والتعمف 
.، وجاء*ر له فإئه بالصوم فعليه يستني لم ومن للمرج، وأحصن للصر أغص فائه 

معياراوالحرام؛ الحلال مفهوم جعل الكريم القرآن أف تين الطريقة وبهيم 
لمة.المالشخميه لدى وصبهله السلوكي النشاط لقيامي 

الحلالبمفهوم يلتزم ولم الغارب، على الحبل لقسه الإنسان ترك إذا أما 
سوىلها هم لا التي البهائم وبين بينه فرق لا فعندئذ لسلوكه، كمقيامر والحرام 

أ'لأتلمكتا سمث َكثوأ ءؤوإك!ل ، فقهل والحاجات الغرائز دوافع إشباع 
وعدمهالالتزام بين سلوكه في المتردد فال وكيلك [. ١٢الآ،ت رُخثد: لمزه ُتي، ثإلثار 

المنافق®مثل قوله في الوارد المنافقين لموقف الثوى الوصف عليه ينطبق 
.، مرةاا١ هدْ وإر مرة هده إر تعير الغنمين، بين المائرة الشاة كمثل 

،١ ٩ ٠ ٥ ح ، العزوبت نمه على خاف لمن الصوم باب ، الصوم كتاب ، البخاري أخرجه آ ١ ر 
واشتغالعونه، ووجد إليه شسه تاقت لمن النكاح استحباب باب ، الكاح كتاب لم، وم
.١ ٤ ٠ ٠ ح بالصوم الموز عن عجز من 

. ٢٧٨٤ح وأحكامهم، المتاخمين صفات كتاب مسلم، أخرجه )٢( 



^^ت~آمقح
والتعزيز!بالتوبة السلوك ثغرات علاج ~ ٣ ه 

وبادالعبادة ديمومة في ملائكية الأسادمية الثخصتة نتصور أن يبنى لا ٠٠
يسلا ذلك وكل حطأ، أو غفلة أو بتقصير ملوكها في ثغرات تقع فمد ، أخهناء 

لتفكيرهأساما متة الاماي العقيدة يتخد صاحبها أف طالما الشخصتة بهده الاتصاف 
يتحزكلا بحيث ألتا، ارتباطا ليس بالعقيدة الإنسان مفاهيم ارتباط لأف وميله؛ 

وقابليةالانفصال قابلية فيه اجتماعي ارتباط هو بل العقيدة، بحب إلا المفهوم 

عنوالرجؤع الخطأ وإدراك والدم اكوبة من الإيمان ؛معززات الرجؤع 
اوخالفة«را/

ءاؤو-ظيىحلقه بالضعف، المتصفة العامة الإنانتة للطبيعة مراعاة الإمادم فإف لدا 
علىالمجبولة انتة الإنالقس لهلبيعة ومراعاة !، ٢٨الأيت ]اتاء: ضعيفاه نن ألإلن

رجمما إلا ألثؤء لأثاره ألقس إة متى أمئ ء؛ؤرتآ والمغريات، الشهوات إلى الميل 
الآة-آْ[.]منف:توه 

 C٠بأمرين لمة المالشخصية قى الملوك ثغرات مسألة عاي^ قو )؛
ويشكلبالعباد، ورأفته الله رحمة فيه تفلهر واسع باب، وهدا ت اكوية باي، فع ~ أ 

شؤثاوته آثه ءاز وبوأ ءامإ آئ؛حث، تأتنا ؤ ت تعالى قال السلوك، لتعديل ذهبتة فرصه 
قبلها،ما تجنح الإسلام في فالخوبة . ٨[ الأين ]اشم؛(: نؤ ^٤١^ آن ئى 

منال1ائج، ٠ هت! الله رمول قال تعالى، الله أمام ذنبه بتبعات المدب مaلالثة وتنهي 
الإيجابيةالمعززات أهم من الوبة بابه يعل وبهذا • له" دب لا كنى الدئمح 

الحسن.إلى وتعديله البت السلوك عن للاهاجع 

يتمزق.٠ ١ "٨ ١ ٦ ءس النهاني، الدين تقي الإم.لأسةإ النخصتة ت يفلر ( )١ 
الألبانيوصعقه ، ٤ ٢ ٥ * ح التوبة، ذكر باب الزهد، كتاب، منته، في ماجه ابن أخرحه )٢( 

.T٦١٥/٢٨ الضيفة الميلأ فى 



^^وح^مثوثمرثنتحإلينزجا
قالالإيمان. دائرة من خارجا أو مرتدا الفاسق أو العاصي يعد لا وعاليه؛ 

.هقحتنا ء-ذورا آثم يجد آثت تنعفر ئث صه يظلم أو سوءا بممل ٠^^ • تعالى 
نشربدلا ترثى، دؤ ترني حص الراني ترني رالأ ت ه المي ومال [• ١١•ق لاك،إ 

•، ١ مؤ؛ى"أ وص نغرب حيى اكر 
٠أيه على ير الم يعرف ٠ والثواب العقاب طريق عن اللوكى التعرير ~ ب 

تواعإزالة إلى أو إيجابية تواع إلى السلوك حدوث فيه يودي الذي والإجراء 
المستقبلفى الملوك ذلك حدوث احتمال زيادة عاليه يترتب الذي الشيء سلبية، 

اوماظة«رى.اJواف في 
والثوابالعقاب نفلرتة تهلبيق ونجاعة باهمتة الترJويين من كثير اعترف ولض. 
فيتعالى الله فإل بعقود؛ الاعتراف هذا وقبل وصبمله. وتعديله للسلوك كمعزز 

ورتبللمثريعق، الموافق المالح المالوك على والثواب المدح رئب الحكيم كتابه 
الإياتمن الكثير فهناك للثريعة. المخالف المنحرف الملوك على والعقاب الدم 

وتوجيههالملوك صبط فى ودورها والتراب العقاب نظرية إلى أشارت التي القرآنية 
والفوزتعالى الله عبادة وهو ألا الأسان، وجود من الحقيقي الهدف خدمة نحو 

ثلمهحيوه ثثنكن مرين ؤهو محش آو دًُم ثن صنلثا ء-بل، ءؤس • تعالى مال • ه برصا 
- ١٩٧ام ]النحل: تعوق حقامإ ما يآنثن أنتنم وكتنثن 
علىوالشا>لإإ للشرمة الموافق للملوك الإيجابي التعزيز باب من وهذا 

Wللشريعة المخالف الملوك ترك إلى يدغ سلس تعزيز هناك ويالمقايل ٠ استلءامته 
ولبفيهنا ^^؛١ ^١٧ دجلة حدوده وهثكئ ورسوله آث، شن ومت ؤ ت تعار مال 

.١[ ٤ الأة ]فء: ى ى مهئل عداث 

٢٤٧٥ح ، صاحبه إذن بغير النهتى باب ، المظالم كتاب البخاري، أخرجه )١( 
٠ ٨٢ص الخطيب، جمال الملوك، تعديل )٢( 



الحضاري؛النهوؤض ق القرآن تدبر أثر سادنا؛ 

المجتمععن أسامئة وتصورات والقيم للمعرفة عاما إطارا الكريم القرآن حوي 
وترقيهاللين، قيم إعلاء في: الكبير الأثر الكريم للقرآن وكان ذللثح، وغير 

إلىسعثا والتدبر الخامل نحو وتوجيههم سلوكهم، وصط وأخلاقهم، فكرهم 
الفكرية.الحياة أثرى مما والمعرفة؛ العلم من المزيد 

علاقةوالقواد والمر المع بين جعل الله أن القيم ابن الإمام يرى 
فيكثيرا بينهما سبحانه يقرن ولهدا بعض؛ مقام بعضها به يقوم ونمودا وارتباطا 

أويئ،َؤو والئؤاد ؤإثتر أكغع إة لكيمءفر قس مف،ما نعار؛ كقوله كتا؛ه؛ 
ؤآبمنئإسمعا لهم >ؤو؛ثثلئا تعار: وقوله [، ٣٦الأيت ]الإ->ا،: .ه منثولإ عنه كان 

ودمبما يضرون لا أء؛ن وثم بما سهون لا هلوبخ ^٤٣ ت وقوله ، ٢[ ٦ الأين |الأح»اف:  ٠٤محآنيدة
هذهبكمال مثحانه الخالق عناية من وهدا [، ١٧٩الأيت زالايزاف: بماه متعون لا ءاداة 

محييائيتها وتفيد الأخرى الحاسة مقام منها حاسة كل لتقوم البشرية؛ الصورة 
ادبملتلأفىمم،'ُُ■

وهي:بصيرة جمع والبصائر النامي، لجميع بصائر القرآن أن سبحانه فأخبر 
التمرةيوحتح ما بها وسمى التذكرة، مثل مصدر والتمرة تمر، التي المسنة 

وتبصرهبصيره فالقرآن وموجبه، التبصر آلة لكونها تثصره؛ الأية هذه فيقال: 
هداسبحانه الله يدكر ولهدا خاص— وبمعنى ط عام بمعنى ورحمة— وشفاء وهدى 
طللعالمين وشفاء للمتقين وهدى للمتقين، وموعفلة للعالمين هدى فهو وهدا، 

موعظة،و وشفاء ورحمه هدى ه: نفر فهو لين، للحا موعفلة و منين للمو وشفاء 

بهيحصل الذي الدواء استعمل من بمنزلة كان وانتفى؛ واتحفل به اهتدى فمن 

المملأبن القرآن، أنام في المان 



وكذلكبالقوة، له دواء فهو يتعمله لم وإن بالفعل، له دواء فهو الشفاء، 
الهدد،أا،•

الأ.بماءي،وصفى،واسمفى:هرسرذس،فى،لأةجالأت: 
الاجتماعي؛الحضاري النهوض م القرآن تدبر أثر - ١ 0 
عريتركز السالف بمجتمع الحضاري النهوصل في القرآن تدبر أثر بيان إل 

والمجتمع!الأسرة، جهتين• 
تظ\م*\ فيها القرآن تدبر أثر فتجر بالأسرة؛ النهوض أما 

ؤكآج1أقذثا:يأوأسال-مار: والأسرة، بالأهل بالاهتمام حمائم الله أم فقد 
علىه الرسول حثؤ وقد ، ٦[ ام ]اقمحرم: وأل«ءار»ه أناس وم_دها ثاثإ وؤك أنثسآؤ 

النيفقال ،، Lc-tlaJl-ص، الست، أهل يتعلم حتى العبادة من حظ للسوُت، يكون أن 
يمالقرش فيه ثقرأ لا الذي والست، حيرْ، يكثر فيه ثقرأ الذي المن »إن 
ّ)أ(

حيرء

غزفي ه، الصحابة ببيومحت، يمر من فكان الوصية، هذه الصحابة فقه وقد 
ألمحك الأشعري مومى أبي فعن • بالقرآزأم النحل كدوي دويا مها يسمع الدجى 

بالليل،يدخلون حين بالقرآن الأشعريين رفقة أصوامحته لأعرف، ُإنى ■ قال س للّم، 
نزلواحض •نازلهم أد لم كنت وإن بالليل، بالقرآن أصواتهم من منازلهم وأعرف 

. Y١٧٠/ المم لأبن ، jUaJJl.مائي من الالهفان إغاثة )١( 
Y٦٨/ المثور الدر ني الهوٍر وذكر0  ٦٦٧٢مد0ح في الزار أخرجه )٢( 

صعيف،.نبهان! ين عمر ت  U١٧١/ ألمجمع في الهيثمي وفال للبزار•* وعراْ 
٣٣٨صا،ما، المجدي عدالملام د. القرآتي، راسم الموى المهج كتاب يطر: )٣( 

*ذلك عر النماذج ْن مجموعة ذكر فقد 



الهار«لا/

أجزاء،ثلاثة اللل جزأوا وأمهما صالح ابا وعلى الحسن >»لكل وكح: قال 
أمهما،؛٠٠٧^٠١ C يثالثه يقوم واحد كل فكان ، ليلة كل بينهم في القرآن فيه يحتمون 

وأوةااركل يختم الحسن فكان علي مات ثم يختماه، فكانا 
بيوتهم،في الخير وكثر الأسرية، الناحية من الناص أسعد كانوا المالح لفنا ف

الزوجعائقة في القرآن لأوامر امتثالهم بسبب بينهم الأسرية المشاكل وقلتؤ 
وأبنائها.بزوجه١ الزوجة وعلاقة وأبنائه، بزوجته 

ءشر-نمن ٠٠• أهله عن اله وقد يوئا لكمي، شربح فول ذلك على دليل وأبلغ 
لهاوكنت مرة، إلا شيء في علمها أعقب ولم أهلي، من يغضني ما أر لم عاما 

فلالما«ره.

وهيأنا احتكت، فما ، سة عشرين معي صالح أم لل1ةامت، أحمدت الإمام وقال 
كلمة((ل؛،.في 

يتربىعندما فرآني؛ مجتمع إلى يحوله القرآن تدبر فإن المجتمع: وأما 
عزيزةحياة حثا مجتمعا فيكون بأنواره، ويهتدي القرآن وص نم على المجتمع 

وعدمالاعتصام إلى الداعية القرآن نموص الصالح سلفنا فهم وقد كريمة، 
المجتمعمنهم فتكون واقعهم، في النهوص هذه تنفيد على فحرصوا التفرق، 
لمهمفارسي وتوجيهاته، ومادئه ه وأنالقرآن منهج على تربى الذي القرآني 

فقاتلكتاب ومسلم، ، ٤٢٣٢خيبر غزوة باب المغازي، كتاب البخاري أخرجه )١( 
• ٢٤٩٩ه ين الأشم فقاتل من باب الصحابة، 

• ٥٣•٩! للذمي الأسلأم نائح )٢( 
.)م(تارخدمثزمأ/مه

٠ ٦٥/ ا ٨ «هّي للإالأ*ولأم تاريخ )٤( 



وممراتهوحكمه بر اكل مفهوم الأُرذ' ق^^^لهمتثة 
مجتمعفكان والمساواها والإنصاف العدل ونشر والتواد، التراحم روح القرآن 
لخماء'الكيأر ؤ آنداء معه! ؤأكن آق ر؛-ول ت القرآن وصفهم كما بحق اللف 
.[٢٩الأين ]الض: آينئمه< 

الصحابةعهد في المسلم المجتمع أخوة كانت كيف القرآن لنا ذكر وقد 
لهابق يلم مشرقة صورة محي أحكامه وتطبيق القرآن لتيبر منهم عمالي كنموذج 

قمحيون  ٠٤أثأم؛هام س بجن ئلمؤن ين وألإبمى ألدار ثوءو ؤو1ئ!ن ت شال مشل، 
ففد٩[ الأيت ]اخم: حصاصه^ ؛؛ ٢٠كان ولو آسأ؛إ عق رتيثون أومأ ينا حاكتة صدورف؛ 

منظرأرؤع فكان الجديد، الدين إلا بينهم يجمع لا المدينة، بأهل مكة أهل لتقي ١٥
حربغبار عنهم ينفضوا ل؛ والخزرج الأوس وكان التارخ•؛ شهده الدين لساكلان 
مجاأحد أنفق ولو قلوبهم، بين الامادم فالق دما، تقطر سيوفهم تزال ولا بعاث، 

وبتنبينهم ه الله رسول آخى ثم قلوبهم، محن ألف ما جميعا الأرض ني 
منالتاريخ في روي ما كل وتبد الأشقاء، باحوة تزري أخوة فكانت، المهاحرين، 

الأخلأءا^١،.خلة 

حيلمن عملثا القرآني النتس هدا يشرح ما الصحابة آثار في إلينا ورد وقد 
عوفبن الرحمن عبد بين ه؟ الله رسول آخى المدينة قدموا فلما الفريد الصحابة 

ماليفاقسم مالأ، الأنصار أكثر ررإنير الرحمن؛ لعبد طال الرمحع، بن وسعد 
عدتهاانقضت فإذا أطلقها، ر فسنها إليلث، أعجبهما فانظر امرأتان ور نصفين، 

ذتروجءا"أآز
الرحمن،سريعة إلى وتحاكمهم الإيمان، القرآني المجتمع هذا تحقيق وس_، 

بتصرف. ٧٣ص الندوى الحس لأبي المسامين بانحهلا٠ل العالم خر ماذا )١( 
. ٣٧٨•والأضارح اJهاحرين بض ه ألمي إخاء باب المام،، مماب الخاري، أخرجه )٢( 



الكريمحالقرآن ■ندبر ِ
وأعراصهمأموالهم في التام والأمن الاستقرار وهو؛ ألا كله ذلك ثمرة وجدوا 

بالغحتى والشرف، والعر والتمكين، والامتخادف والفتح، والنصر ودمائهم، 
المحيطإلى ثريا الهندي المحيط مت — البشر أعمار في وجيزة فترة في — ملكهم 

للناس.أخرجت أمة حير وأصبحوا غرئا، الأطلسي 
الأحلاش;الحضّاري النهوض قي القرآن تدبر أثر " ٥٢ 

عنالبينة فالأيات k والملوك الأخادق بموصؤع مميزة عناية القرآن عني 
والمؤمنون،الإسراء، سور؛ فى الايات ومنها كثيرة، مباشرة بطريقة الأخلاق 
غيربهلريقة أو وغيرها. والمعارج والحجرات، والعنكبوت، والفرقان، والور، 
منعلينا الله قصه بما والصالحين الأنبياء أخلاق هى كما أكثر، وهى مثامحرة 

•أقوامهم ْع قممهم 
وأصبحوباطنه ظاهره في وطتقه بأخلاقه وتخلق الله بكتاب عمل من خير وإن 

خاليرقق بقوله! ونعته حلقه على الله أثنى الذي ه^، محمي. نبينا ~ له خلما 
هالني حلق عن ه عانثة المؤمنين أم نثلن، ولما ٤[، الأتن عيم 

القرآن«أا،.حلقه »كان قالخؤ: 

فاصهلغواالقرآن، بأخلاق للتحلق مشزمحا نموذجا الصالح محالفنا كان وقد 
العدليسودها أمة إلى الامحمتيداد وتكره الشورى تعرف أمة إلى وتحولوا بأخلاقه، 

وتكرهالعنصرية، التفرقة تكره أمة إلى الطبقات نظام فيها يعرف ولا الاجتماعي، 
والمساواة،والإنصاف العدل تعرف أمة الشعوب، على والترع المجرياء أخلاق 
القرآنياخلاق تحلقهم بعد محم غيرها، على تطبقه أن قبل نفسها على ذلل؛، وتطبق 

فقدالقرآن، أهل أخلاق تصف، نصاح منهم فوردتنا دللئج، على بينهم فيما تواصوا 

حديثالارتاووط• ئعبب وقال ، ٢٣٤٦٠رقم  ١١٦*ه/ مسنده في أحمد خرحه أ ا
صحح.



\ذهو^^هوزآكدبزوحشه 

الناسإذا بليله يعرف أن القران لحامل لاينبغي قال! أنه ُبمثقت عود مابن عن ورد 
الناسإذا ويبكانه يفرحون، الناس إذا وبحزنه مقطرون، الناس إذا وبنهاره نائمون، 

وينبغييختالون، الناس إذا وبحثوعه يخهلئون، الناس إذا وبصمته يضحكون، 

ّّكيتااالحكيما، حليما، محزونا، باكيا، يكون أن القرآن لحامل 

فلماقيس، بن الحر له استأذن ئبمكٌ عمر على الدخول حصن بن عيينة أرد ولما 
بينناتحكم ولا الجزل تعتلينا ما فوالله اأخعلاد_حإ بن يا هي I قال عيينة دخل 

اللهإن المؤمنين، أمير يا فقاللهالحر1 به، يوقع أن هم حتى عمر فغفب بالحيل، 
ام]١^١؛-: .4 مت عي وآعرص ألعوف وأم التو جؤ ه لب قال تعالى 

وقاقاوكان عليه، تائها حين عمر جاوزها ما والله الجاهلين، من هدا وإن [، ١٩٩

١^٢،ح كتاُعند 

اتجرمحي•المعرش الحضاري النهوض ش القرآن تدبر أثر " ٥٣ 
آخىكيف يرى حين دهشته لتزداد وآياته القرآن رياض في نفلرْ يمغ من إن 

منمزيجا ١^٠^٠ عقيدة من جعل وكيف، بينهما، وألف، والعقل الدين بين القرآن 
وحيفي نإالثح ص والعجب، والتقدم، الحضارة نالم في والارتقاء الحي التدين 

قدالقرآن أن كيف، لآ1ته، المدبر يرام U الأديان لبقية بالمية والأغرب القرآن، 
قواهاوتخير العلبيحية الحياة قوانين لمعرفة والتتح الكون في التفكير من جعل 

متزةوهده الأملامية، العبادايت، أجل من عبادة ذلك من جعل كيف للإنسان، 
الأديان.س دين إليها بقه يلم للإّالآ"م، 

نتفحأحاديثه، في الّك، وإرشادات القرآنية النصوصى دلالات في الناظر إن 

.الزهد ر أحمد أخرجه )١( 
ح[ ١٩٩الأية ت ]الأعراف ألءنإي،ه ؤآمز ايتتر ءؤ>غذ باب القرآن ير نفكتاب البخاري أخرجه )٢( 

٤٦٤٢ .



فيلأستخالآف أساُس كموئل الوحي بعلوم مقرونة الكسبية العلوم أهمية له 
الفهممن مستوى إلى المسلمين الكريم القرآن رفع ففد وعمارتها، الأرض 

كتابهمن المرئية الله آيات يفقهون أصحوا حتى الكون، فى الله لسنن والإدراك 
لهمفاحتمجت السطور، كتابه من الختالوة آياته فقهوا كما الخنفلور، 

منأمة تعرفه لم يما وتكامل تناغم فى الوحي، وقراءة الكون، قراءة ت ءتان اى 
ام>'<.
الأرضفي الامتخادف لقضبة ووعثا فهئا الأجيال أكثر المالح سلفا وكان 

العليالتهدم وأهمية ذلك، على الدالة القرآن لأيات تدبرهم حائل من وعمارتها، 
اقتباسمآن حرجا يجدوا فلم الأرض، في الخائفة أمانة لحمل أساس كموهل 

والرياصياتوالبصريات، والفلك، والكيمياء، الهلبا س الكونية العلوم 

هدهونقلوير والروم، والفرس اليونان ■ مثل القديمة الحضارات أمم من وعيرها، 
شمولامسبوق غير نحو على الإسهامات تلك وكانت بارزة، ياسهامحات العلوم 

كانالخالدة الإسهامات هذه على للمهللم؛ ليختل حتى للمسار، وتصحيحا وتمتزا 

٠حضارية معارف أو حياتية علوم يكن لم 

العالمعرفهما اللذان الهائل والازدهار الكرى الانطادقة لذلك لأويشهد 
حتىالخختلفة، العلوم مجالات في الزاهرة حضارتهم عصور مدار على الإسلامي 

سالعلم قبلة وغيرها وقرحلبة والقاهرة بغداد في المسلمين حواصر 
ومخطفالدنيا أقاصي 

،وزراعة ، وكيمياء ط طب * من والمعارف الملوم كتب أن ٠ أيقنا لذلك ويشهد 

*٥ د ٢ همر شرفة حسين د• والمنة، الكتاب صوء في الأمم إحياء في الله سنن )١( 
الماس.انمدر )٢( 



وممراتهوحكمه ١^٠!^ مفهوم الآورا-ت اتوحل٥ 

لكنتوكيف القرآن، أهل وفكر القرآن  oJjمكتوبه لكنت وغيرها، وفلك، 
المعرفيةقيمتها لها زالت ولا ~ قرون سه قرابة أوروبا جامعات فى تدرس 

٠والتجرسة 

تجعلهرفيعة وقيم سامية بمبادئ يمتاز الكريم القرآن إن I القول خلاصة وه 
لتحقيقالإنسان وسيلة هي والتربية الخجتهعات، وتقليم الأفراد لتربية قوية ركيزة 

إلىالقرآن قارئ يهدى المعجز القرآني الأسلوب ذلك أن ويتضح ، الخالق أهداف 
اللهمحلوقان في بعقله ويتشل يفكر0 يهتدي الإنسان ويجعل المعاني، تدبر 

القويم.الصراط وإلى الحق إلى يهديه ما إلى ه سفليصل وكونه؛ 

التمسك،~ باحان وتابعيهم الصحابة جيل من ~ بفوز لما ا الملمون جزب لقد 
والدنيا.الدين لمصالح وصابطا والبدن، الروح بسعادة كفيلا فوجدوه بالإسلام، 

فيالأخرى المخلوقات من غيرْ عن ميزه وقد ، هيؤ لله مخلوق والإنسان 
حلقهالذي الخالق، أمام يتحملها التي تولية الموش الرفيعة، منزلته وفي تكوينه 

الأحرى،للحياة مقدمة الدنيا هاله في والحياة والروح، المادة بين تجمع هينة على 
التوازنإقامة على حريص الحق والمسلم ة، والأخر الدنيا بين توازن فيها والحياة 

•الأحرة ونعثم الدنيا زينة بين 

فيمافريدة منهجيه نقمن الكريم القرأن إف القول سطع الاثار طْ ختام دش 
التفكيربجعل بدءا الامالامتة! الشخصية في والعمدى الفكري الجانب ببناء يتعلق 

بهلرقبالارتقاء مرورا الإيمان، يحقانق العقلتة للقناعق موصلا طريما المستنير 

وحدوده.مجالاته بفيهل وانتهاء وأ٧طه، التفكير 

الخارجيةالفكرية الهجمات أشد الملمون فيها يواجه الش الأيام هذه وفي 
بشتىالمعلقة الكريم القرآن آيات فى الفلر إلى الحاجة بأس هل المحرفة، 

لتحمينومقاصدها؛ مدلولاتها فى والتفكر وتدبرها ت والتفكير الفلر مجالات 



١ذمذحاامآ0 
إلىتفكيرهم بطرق والارتقاء ا والتقليد والانغادق الجمود من الفكرية منظومتهم 
ميادينجمع محي الفاعلة المسلمة الشخصتة لصناعة يوهلهم الذي المستوى 
البشريةقيادة محي لهم الله أرادها التي المكانة تبوء لمستحقوا والتميز؛ الحضارة 
لقولهتحقيقا ودلك الجماعي، أو الفردي المستوى عر سواء الخير، عر ودلالتها 

ولهمبهم ولهحقق • ١[ ١ • الأين ء>اذ: زآل إفا;تداه يف أثن جر ^؛٣ ت تعار 
وسْلاأثه جعينتلإ ؤركو"لأث، يبلغوه؛ أن لهم الله أراد الذي الحضاري الشهود 

[.١٤٣الأيت ]١^؛: الثا؛؛ىه عق ئ؛دآئ لثًشمأ 































































































































































































الكريمتقرآن ١ بر تف نح ١تقويم النهج ١^^؛ إو^^إبحدة 
ننلاهةلؤ*ر؛ ؤن)قل • مبحانه فقال القرآن، بترتل ؛ئؤث رمحوله هق الله أمر وقد 

.ام؛[أص: 

المومينأم روت كما تعالى، الله أمرْ كما القرآن يرئل انه ه الني طريقة وكانت 
قلكان حتى قاعدا، محته فى صر ه الله رمول رأت ما 'ر • قاك خؤن حفحة 

تكونحتى فرتلها بالسورة يقرأ وكان قاعدا، مسحته فى يملى فكان بعام، وفاته 
كاستحكيف ت يمحق؛ أنر ''نيل ت قال أنه قتادة وعن • ، منها'ا١ أطول من أطول 
آلجمبؤه<ؤو آثر ءؤدسه • قرأ ثم مدا، لكف  ٠٠فقال؛ ه؟ الض قراءة 
١٠بالرحيم ويمد ، < ١٤آلجمحه دؤ ويمد آقره، ءه ___وءؤشّيمد ١! ]'فابمت: 

الأبة،مض يوصح الحروف بجان تداخل دون مخرجه س حرف كل وإخراج 
المنامس_،ؤالموغ تقع ؛t؛ ومن ، بمامالها كي وللقلب ا لتفهمها للعقل فرصه ويعطي 

٠والمتع القارئ بها فيتأثر 
القارئعر واجب لتجويد با القراءة أن إر التجويد علماء لهب ولهدا 

القرآنيرتل كان ومحي ص، الني م، الصحاه تلقاها متبعة سنة القراءة أن ودلك 
.لتجويد يا القراءة فوجّسح ا ويجوده 

القراءة:ق ثانيا: ٤؛ 

حزينةمترنلة هادئة قراءته فكانت القرآن، ترتيل ر ربه أمر فه نبينا امتثل ومحي 

٢٠ ١ ه/ النووي بشرح مملم صحيح ٠ النافلة I الباء وإمكان المن بفم ~ السبحة )١( 
وفعلوقاعدا، قائما النافلة جواز باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب ملم، أحرجه )٢( 

. ٧٣٣ح قاعدا وبعفها قائما الركعة بعض 
. ٥٠٤٦رقم القراءة مد باب القران، فضائل كتاب المخاري، أخرجه )٣( 
لابنالقرآنية الايايتج تجويد محرفة في الجزرية لخن الأنصاري زكريا سرح ينظر• ز؛ا 

.ءسهاالجزري 



""Z_
منها.أطول ْن أطول ولكنها تبدو حتى السورة يرنل فكان ربه، أمره كما 

الإلهي،الخطاب بتمهم للعقل لمح الإية نهاية في ، الحروفيمد ولكن 
.يه والاتعاظ معه يالتجاوب وللهل، 

حرقامصرة قراءة ٠٠بأنها ه الله رسول قراءة نهنأ ملمة أم وصمن، ولقد 
حتىئلها ؤو بالسورة يقرأ لكن ه الّمح، ُُأن • جهنأ حفصة حديث وفي • يا٠٠ حر 

. ٠٠منها أطول من أطول تكون 

ولامتمهلا، القرآن القارئ يقرأ بان وذللث، والترتيل، التجويد عالي زاني أمر وهو 
ويفهمهيقرأ ما يتأمل بل التجويد، فى الحال هو كما فقعل الأداء جودة على يقتصر 
.عنده ويقف 

ؤهحديقة فعن ه.' الله رسول فعل من القرآن قراءة فى الترسل بن، وقد 
ثمالخانة، عند يرتحر • فقلن، القرة فافتتح ليلة، ذابتح ه الّمحا ٌع ''صلن، • قال 

الماءافتح ثم بها، يرير ت فقالمؤ فمضى، ركعة، فى بها يملى فقالت، مضى، 
حديقةفقول . الحدبتخ  ٠٠. . . مترسلأ يقرأ فقرأها، عمران آل افتتح يم فقرأها، 

القراءة.فى المأنى أهمية على دليل مترسالا٠٠ رريقرأ ت ااّما. قراءة وصف فى نمحه 

الص،لفهم الكافي الوقت، والمامعر القارئ يعهلي القراءة في اكاُنى أن سلئ، ولا 
٠عليه ويركر المسمؤع بالحي يتامحر القلم، ويجعل 

هآحالمي نراءة لكنن، كتف حاء ما باب القرآن، فضائل أبواب كتاب الترمذي، أحرجه )١( 
تزينباب الافتتاح، كتاب والماتى، لإ/'ا؛ا،  ٢٦٥٢٦ح نيم مفي وأحمد ، ٢٩٢٣
٠غرين، صحح حسن حدين، هدا ت الترمل.ي وتال . ١ ٠ ٢ ٢ ح يالصويتح القرآن 

. ٧٣٣وتاعداح فانا جواز ناب المافرن، صلاة كتاب مسلم، أخرجه )٢( 
محلاهفي القراءة تهلويل اتحباب باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب لم، مأحرجه )٣( 

.٧٧٢ح اللمل 



صالكريم اهمآت تدبر ز ١ميم التهج ايثالئت: ثل؛أو>ىلة 
وريبة،بتمهل أمته على امآن يقرأ أن ه المي واجب من أن . أض وفد 

٠٥١١١]الإّزا،:  ٠٤.I نيلا ؤثرك *كث عك 'اتايى ؤ لثمأم منه ءاؤوفي<اوا ت سبحانه فقال 
ْعإلا يكون لا وذلك القرآن، سماع من والاتعاظ الاستفادة لتحصل وذلك ١[؛ ٦• 

العجلة.وعدم التمهل 

فيالقرآن حتم ه أنه يثبت، ولم القراءة، في الاستعجال ه اض، عادة تكن ولم 
ولا، ilJز كاله اكران زأ ه الاه ض أعلم )رولأ : قالت،ه عائشة فعن لثلة، 
الصح«لا،.إلى ليلة صلى 

وكراهيةالاراءة في التأني والتابعين الصحابة من المالح اللف تلريقة وكانت 
الخيريسعيد أبو رواه ما ذإائف! على ويدل بالمعنى، تخل سرعة الخرآن قراءة 
،ليلة٠١ في القرآن ثلث، يقرأ أن أحدكم راأJعجز ت لأصحابه ه الني قال • قال قه 
احدالد راالله فقال؛ الله؟! ل سو ١ ا ذللثؤ يهلآ، أينا I ا وقال عليهم، ذسذ فشق 

ذلك،نق الارآن نلث، قراءة إلى ندبهم لما أنه الحديث، هذا من والشاهد 
رسوليا ذللئ، يهليق ®وأينا بقوله• المنال، صعث، أمرا وجعلوه واستعفلموه عليهم 
سريعةقراءة كانت، ولو متأنية، قراءة كانحؤ قراءتهم أن على يدل وهذا  ١١ا الله؟ 

أوعنه نام ومن الليل صلاة جاٌع باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب لم مأحرجه )١( 
•٧٤٦مضح

عندالقرآن® ثالث، الصمد؛ الواحد ءالله *اقوله؛ النووي؛ قال الإخلاص، صورة أي■ ، ٢١
وهآمحتد هوآثه وثل ®يقرا • فقال الأعمش، عن الأحمر خالد رواية من الأسماعيلى 

أبىحدين، في وير وقل• بالمعنى، الباب رواية فكأن القرآن®، نهيثالث، ١[ الآ،ت االإخلاص؛
الصفتينعلى لاشتمالها السورة؛هل-ا صمى يكون أن ويحتمل ذللثح، نفلير المذكور عول جم

••٦ اّ/ الاري فتح المذكورتض' 
زالإخلأص:وه آمحد آثه هو قفل باب القرأن، فقائل مماب البخاري، أحرجه ( ٣١

.هلأةا[حءا



وهم— أحزاء عشرة وهو — القرآن _s قراءة أحدهم على صعب لما مستعجلة 
.وسجودا ركعا ليلهم يمضون الذين 

حاءوقد القرآن، بتجويد يخل بحيث، القراءة في من حهئا على ل، يل وهدا 
كثرااو;ثئا فقال،: ركعة، في الليلة المقتل قران فقال: عبجك سعود ابن إلى رجل 

فرأهآ الله رسول كان التي الفنائر علمتج ولقد لتفنلوْ، أفضل إني أ الدقل! 
،..«ر.سورتتنفيركعة.

قفواالشعر، هد تهيؤه ولا الرمل، نئر نحروه لألا قال: أنه تمحقن عنه رواية وفي 
ورة«لالآخر أحدكم هثر يكن ولا القلوب، به وحنكوا عجائيه، محي 

عبدفعن • الكريم القرآن فقه عدم في سبب السريعة القراءة أن ه الّمح، دبين 
مناتل ش الهمآن نرأ من فقه *لا ه: الله ;سول قال قال: ه حممو بن الله 

هذلك على تزيدن ولا سع ش ررائرأ ت لفظ وفي 
أن— رمضان في وبخاصة — الصالوات أئمة وعلى القرآن محارثى على ويجب 

وملم، ٧٧٥ح الركعة في السورتين بين الجمع باب الأذان، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
محيالامحراحل وهو الهد، واجتناب القراءة ترتيل باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب 

٨٢٢ح ركعة في كثر محا سورتين وإباحة السرعة، 
٤٠٧ ١٢الشعب محي البيهقي وأخرجه • صحيح وإسناد© ، ٢ ح ٤ / ا القرآن حملة أحلاق )٢( 

.مختصرا ١٨٨٤

القرآنيختم تحب يكم محي باب ط فيها والمنة الصلاة إمحامة كتاب ماجه ابن سنن )٣( 
،٢٩٤٧ح القرآن يختم كم محي باب القراءات، كتاب الجامع، محي والترمذي ،  ١٣٤٧

صحيح.حسءن حدث هدا الترمذي! ومحال 
القرآنيقرأ كم محي باب ا وتحريبه القرآن قراءة أبواب كتاب المن، محي داود أبو أحرجه )٤( 

, ١٢٥٥داود أبي صحيح محي الألباني وصححه ،  ١٣٨٨ح



يمانم تقرآن ١ تدبر نح |ئ^^ايح^ز؛ممصت؛غ^^اميم 
أجزاءأو القرآن ختم أحدهم ه؛؛ يكون وألا ه، باض تأسيا قراءتهم في يترنلوا 

وتدبر.فهم دون منه 

بالقرآن:الصوت تحسين ثالئا: ®ا 

بالقرآنالصوت تحين الٌكا علتها حئ التي القرآن تدبر أسباب من 
القرآنررزبموا • قال فقد والترسل، التجويد على زائل قدر وهو الكريم، 

.، بأصواتكم٠٠ر 
أذنما لشيء الله أذن ررما يقول! الله رسول سمع أنه ، ةغٌ هريرة أبي وعن 

به'بى•يجهر بالقرآن يتض الصوت ن حض 
بنالله عيبي قال ت يقول مليكة أبى ابن سمعت قال! الورد بن عبدالجبار وعن 

رثرجل فإذا علته، فيحلنا بيته دخل حتى فاتبعناه لبابة أبو بنا مز قال؛ يزيد أبي 
لممن منا ررليس I يقول الله رسول سمعت يقول؛ قمعته الهيئة، رق البيت 

حنيكن لم إذا أرأيت محمد، أبا يا مليكة؛ أبئر لابن فقلت قال؛ بالقرآن® يتض 
.، امتهuعر ما يبمصننه قال! الصوت؟ 

٣٥٠ح  ٥٦٥والدار»ى'آ/، ١٨٥١٧ح ٢٨٣/٤نيم مفي أحمد أخرجه ( )١  داودحوأبو ، ٠
شحان وان ، ١ ٥ ٥ ١ ح ٢ أ/٤ صحتحه ش بمة 

فيالألباني وصححه ٢ ١ ٠ ١ ^، ٧٦٢ا/ المدرك في والحاكم ، ٧٤٩ح  ٥٢م صحيحه 
• ٠١٣٢ ح داود أبي سنن صحتح 

البررة،الكرام ْع بالقرم 'الماهر ه؛ الني فول باب التوحيد، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
الموتتحسين اسحباب باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب لم وم، ٧٥٤٤ح

له.واللفظ  ٧٩٢ح بالقرآن 
دادأهأ-ن،ريأ أي مثتلإ ت تعالى الله قول باب التوحيد كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

. ٧٥٢٧ح



القرآتزامقنجتدبر 
بالقرآن،أصواتهم يحئنون الدين الصحابة J__ إلى يستنمع الني يان وقد 

موسىأبي قراءة إلى ه استمع ففد منهم، والتلقي عليهم بالقراءة ويوصي 
لقداليارحة، لقراءتك أستمع وأنا رأيتني ررلو ت له فقال صوته، لحن وامتدحه 

.، داويا؛١ آل مزامير من مزمارا أوتيت، 
تمعأنك علمت لو الله، رسول يا رروالله قال! ذمهمحت عود مابن أن رواية! وفي 
تحسنااالكأ لحترته قراءتي 
صوتهلحن عود؛ مبن الله عبد على القرآن بقراءة النيى أوصى وقد 
علىفليقرأْ أنزل؛ كما غصا القرآن يقرأ أن أح—، ررمن ه• فقال قراءته، وجودة 

،•عياب أم ابن قراءة 
حرصازداد تحينا ازداد وكلما ماعه، لالسامعين يجلجح الجميل الصوت إن 

عنه.يغيره الانشغال وعدم فيه التفكر وعلى سماعه على الناس 

بالقراءة:الخهر ابعا؛ ر® 

هاليي لكن وقد الكريم، بالقرآن الجهر تعالى الله لكتاب التدبر عوامل من 
أبيعن وغيرهما وملم البخاري أخرج فقد محمود، ذللث، أن وبين بالقرآن، يجهر 

حنلٌ؛ي أذن ما لشيء الله أذن ررما ■ يقول الله رسول سمع أنه هريرة؛يقك 

،٥ * ٤ ٨ ح للقران بالقراءة الصوت حن باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، أخرجه )١( 
بالقرآنالموت تحين استحباب باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب لم وم

له.واللفظ 

مجمعقمح، الهبمسم، دذمهم١ ، ٨٠٥٨ح  ٢٣ه/الكبرى في ائي النأخرجها الزيادة هذه )٢( 
ضعيف.وهو الأشعري، بن خالد وفيه ت وفال ، U١٧١/ الزوائد 

، ١٣٨ح ننحيس عود مبن الله عيد قفل باب الكتاب، افتتاحية في ماجه ابن أخرجه )٣( 
•ص٩٣ ماجه ابن سن صحيح في الألباني وصححه 

. ٦٩؟/الباري فتح استمع. ما ت أذن، رما )٤( 



١^^؛انقراتّتح تدبر ز نقويم ١ ١لنقج و^^امح^؛اتثأضت 
به،،يجهر بالقران و؛نغنى الصوت 

:بهاوالجهر بالقراءة الإسرار على الدالة الصوص ذم أن بعد الخالي ق1ل 
فهووالتصع، الرياء عن أبعد الإسرار أن الأحاديث هده بين الجمع فى فالوجه ١٠

ماالجهر فى كن ولم يخف لم فإن ه، نفعلى ذللث، يخاف من حق فى أشل 
فاندتهولأن أكثر، فيه العمل لأن أفضل؛ فالجهر آخر ممل على الوقت، يشوش 

القارئ،قالسإ يوقظ ولأنه اللازم، من أقفل المعدي فالخير بغيره، تعلق أيصا 
الصوت،رفع فى النوم يطرد ولأنه سمعه، إليه ويمرق فيه الفكر إلى همه ويجمع 

٠١له كمن ويقلله للقراءة، نشاطه فى يزيد ولأنه 

ئالقراءة إطالة حامشا: از 

وانسجامهيتلو، بما وارتباطه القلب، لخفور أدعى كان القراءة المرء أطال، كلما 
التيالقصيرة القراءة يخالف وهدا حولها، الذهن واحتملع يقرأها التي الأيات مع 
.معهاوالخشؤع القلب، استحضار مرن الناس بعض يتمكن لا قد 

نمحكحذيفة فعن الصالة! في القراءة إطالة ه الله رسول، نهج من كان وقد 
ثميريرعندازنة، ت فقلتح فافتتحاJقرة، ليلة، ذات ه النبي مع صلسنح قال! 

الماءافتتح ئم بها، يركع فقلت،: فمضى، فيركعةإ بها بملي فقلن،: مضى، 
وإذاسح، بيح تفيها بآية مر إذا • مترنلأ يقرأ فقرأها، عجران آل افتتح ثم فقرأها، 

الءفليماا،ربي سحان  ١٠يقول! فجعل ركع ثم تعوذ، بتعوذ مت وإذا سال، وال بمر 
قريتاطويلا قام ثم ح٠اJ٠اا، لمن الله سع  ١١قال؛ ثم قيامه، من نحوا ركوعه فكان 

الكرامع يالقرش الماهر ١٠ص؛ الني فول باب التوحيد، كتاب اليخاري، أخرجه را( 
الصوتتحين اسحبايب، باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب لم وم، ٧٥٤٤ح

له.واسثل  ٧٩٢م بالقرآن 
.الم؛نمآ/يىهعلوم إحياء )٢( 



^جودهمساسبمهررسح1نربيالأئىاأ، I محال سجد م ري، ^ا 
ينعبحتى القيام يطيل أن بالقرآن والتهجد الصالة في ه قيامه طول من بلغ بل 

فلم، ليلة ه المي مع ررصلبت، ت محال نتمكئ مسعود بن الله عبد فعن ؛ معه يصلي ص' 
وأدرأمحعل أن هممت ت محال هممت؟ وما ت محلنا ، سوء بامر هممت حتى محائما يزل 

،•.٠١٢المي 
القراءة؛عند والخشؤع اليأكاء ادشا: حم. 

عيناهتدمع عليه مه وسان الله صلوات الصالحين الله عباد وحير المتقين إمام يان 
امحقنمسعود بن الله عبد فعن ت المرجل كأزيز أزيز لصدره ويسمع تنهمران حتى 
وصآقرأص اللب، رنول يا قلغ: رراهزأش. اكذه: لي قال قال: 

إداالأية هذه إلى أب حش ١^١•؛ سونه ممزأت ه. ننم  ١١فال: أيزل؟! 
:قال [ ٤١ام ا،: ]ات-.ه ثإِيدا هتولأ؛ عق يش و-حئنا منهيي أمؤ َةو ين ؟شنا 

/٣Jباةئدردا^^1 ةالسإفي . الآن(اررخه 

يشهدأن يد لا أنه علم لأته بأمته؛ ورأفة رحمة عليه وسالمه الله صلوات فبكى 

صالةفي القراءة تطويل استحباب باب وقصرها، المسافرين صالة كتاب ملم، أحرجه )١( 
. vwy\}وذح 

له،واللففل ، ١  ١١٣٥لليلح صلاة في القيام طول باب التهجد، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
الليلصالة قي القراءة تعلويل استحباب باب وقصرها، الماهرين صالة كتاب ومسالم، 

. ٧٧٣ح
عليش وجئنا بثبيد أمؤ كل من جئنا إدا باب  ٠٠التفسير كتاب البخاري، أخرجه )٣( 

وقصرهاالمسافرين صالة كتاب ومسلم ،  ٤٥٨٣ح [ ٤١الأية لاإساءت ه ،سميدا هقوثأمي 
والتدبرالقراءة عند والبكاء للاستماع حافهله من القراءة وطالب القرآن، استماع فضل باب 

٠ ٨٠ ٠٣



اتئريم^^دبزُآلهمرت 

تعذبهمإلى يفضى ففد مستقيما يكون لا قد وعملهم بعملهم، عليهم 

صدرهوش يصلي الله رسول ءارأت I قال عجك الئحير بن الله عبد وعن 
البلكء"رآ،•س انيجل لكزيز أزير 

قالت!خأ. الله رسول من رأته شيء أعج—٠ عن سلن، أنها خؤبما، عاتنة وعن 
إرز١لله قلئ: المحلهلزو«. >اغاشهذريشأنمي قال; زثا5الثلةمذافاو، 

نزوفلم قاك: نمر، قام نم ففاأفمط قاJن: لأجيمناك،زأنم،ل>كط 
^:مهمظلم.زو;مضيد،ئك:مهم

ياقال: سكىإ قالمارا0 محالصلاة، يوذثه ، J*:Ajفجاء الأرض، نل حتى ثكى نزل قلم 
Ijlpأكوى ررأفلأ قال: ؟ ئأحز وما قدم م، شح الله عمز وقد ثكي لم ؛، ٧١رسول 

ئيف، ^٠١؛؛ فيها نممكر يلم قرأنا لني دبل آبه، اللبمه غلي ثرلتج لقد سكورا، 
ألكمتنهم..ه<\ى.

الخدن،؛أو بالواقع الأية ربْل ابغا؛ سء 
وربهلهاوالوقائع والمناسبات، الأ-حدايثح استغادل القرآن تدبر على يعين مما إل 

استخدموقد وتدبره، القرآن فهم ر الكبير الأثر من ذللئه في لما القرآنية؛ بالأيايتح 

.\</هه اuرى نح يطر: )١( 
صححإسادْ الارتازوط: شعب-، ونال ، ١٦٣١٢ح ٢٣٩/٢٦المد في احمد أخرجه )٢( 

إ٥^١ ٤ ح ٣ ١  jyحبان وابن ، '٩ 'ح صحيحه في حزيمة ابن وأحرجه إ مسلم ثرط على 
٢;الباري فح قوي« راإنادْ حجر: ابن وقال  ٩١٧ح  ١٢٦٤;المدرك في والحاكم 

٦•٢

تخلىإذا عليه المرء بان البيان ذكر بابح الخوبة، كتاب صحيحه، في حبان ابن أحرجه )٣( 
ثعيبحالشح وقال .  ٦٢■رنم حديث . . الحربان.من ارتكب ما على البكاء لزوم 

لم.مثرط على صحح إمناد0 الارتاووط: 





او،ئروم١تقرآن تدبر ؤب ١لقودم النيج ١^٠١^٠: ث^؛لوحده 
لكالله غفر وقد نكى يم الله، رسول يا I قال يبكي رآه فالما بالصلاة، يؤذنه ُادل 

لمنويل آيه  4JLUIعلي نزلت، لقد شكروا؛ عيدا أكون ررأخلأ قال! تاءحر؟ وما تقدم ما 
]البمزْ:والنهساره اكؤ، وآغتقنٍا وأ"لأزبج، ألت-ثرإد1، حفير ل ءؤ»ة • فيها يتمكر يلم مراها 

الآيةكالها«را،.[ ١٦٤الأية 

تدبرْمن صالته فى هآ المى بكى وهكذا التدبر، بمعنى هنا الفكر أن نلثه لا 
منالأرض بكت حتى ملكوته، أسرار من محنا هفه الله أراه وقد كيف وتفكره، 

بكانهه.

فقال:م اللمل تلن، ذفب يا إ قه الله ننول كان مال; محك 6و ن أتي وعن 
النومحت،جاء الزاديه، سنها الناجمة جاءمحت، الله ادكنوا الله ادكنوا الناس، أنها ارتا 
لأيتيتضمين من الحديث في ما يخفى ولا . فيه® بما الموُت، جاء فيه، بما 

تدبرهذا وفي ، ٧[ ~ ٦ ه آلؤادفهينجها آلراجفه مجف ^؛؟-٠( ٠ النازعات 
•بهيم ليل جوف في خاصة الإيمانية الحقيقة لهذه عجيب 

لحركةموت هو أحرى جهة من الليل ولأن جهة، من القبر بفللمة الليل نبه ف~ 
•النهار 

يتدبرهمرتبطا الكونية الظواهر فى تفكيره يجعلر أ0 المؤمن على أن إلى ُئارة إ~ 
القرآنية.للأ؛ات 

وغلها يكون القرآنية فالايات وعمل، وجد تشمير عنه ينح هدا أن شك لا ~ 

تخرإذا عليه المرء بان المان ذكر باب التوية، كتاب ااص1حيحهاا في حيان ابن أخرجه )١( 
نعيبالشخ وقال .  ٦٢٠ريم حديث • - الحوبات. من ارتكب ما على البكاء لزوم 

لم.مشرط على صحيح إمحمناده ت الارتازرط 
رنمحديث اسم~ بدون والباب ~ القيامة صفة أبواب كتاب جامعه، في الترمذي أحرجه )٢( 

الترمذي.جامع وصعيف صحيح في الألباني وحسنه ، ٢٤٥٧





>>؟۵١القرآن تدبر ز ١^ ١^ اتتاض: قمحية 
ذلكفيمل فهمه، على واجتمع قراءته تلميذ القران القلب أحب فإذا إليه، واشتاق 

بالقران.والعمل — التدبر وهو ~ مقصوده إلى 

كممدرفيه الكبيرة وبالثقة بالقرآن إيمائا الأجيال أكثر هم الأول والرعيل 
القرآنعغلمة بيان في المنقولة آثارهم خلال من ذلك ظهر وقد . للمهداية متفزد 

.وقيمته 

فإنفلينفلمر؛ ورسوله الله يحب أنه يعلم أن أحب من ٠' ■ لٍك عود مابن يقول 
ورسوله؛'الله يحب فهو القرآن يحب كان 

ولايفل لا أن فيه ما واتبع القرآن قرأ لمن الله ررصمن ها: عباس ابن وقال 
[(١٢٣الأيت ]ض: ه يثق ؤمحُ مبمل ثلأ هداي آثع : تلا ثم يثقى، 

إلابحقه يحمله ولا بالقرآن، آمن من إلا ونفعه طعمه يجد ررلأ البخاري: ويقول 
اووقن"لم.

الأمة،هذه على بها الله منة وامتشعروا القرآن، نعمة عظموا الصالح ملقنا 
نيهمحنعمر إلى العراق حراج قدم لما أنه ورد ما ذللث،: ومن قدرها، حق وهدروها 

محكعمر فجعل ذلك، من أكثر هو فإذا الإبل يعد فجعل له ومولى محنك عمر خرج 
عمرفقال ورحمته، الله قفل من والله هذا يقول: مولاه وجعل لله، الحمد يقول: 
هلئمحوامثلك ؤمبمنبء اس ثئز ؤ،ل الله؛ يقول الذي هو هدا، ليس تا، كذبمحمحئ؛ 

حالإيمان شعب في واليهقي ،  ١٣٢؟/ ٨٦٥١^ح الكبير المعجم في الهلبراني أحرجه )١( 

,.,ت::تتِص
]آله ةئاودا ألورمؤ ثأنوأ ؤ|ل ت تحار الله قول ثاب عند التوحيد كتاب ا الخاري صحح رُّآ، 

الآيت"آا،[.بمران: 



١^^١^^ تدبر 
يجمعونمما وهذا [ ٥٨الأيت ]توس: ثنمعؤن ينا حير هو 

منجاءهم ما هي الأولى والرحمة الأول القفل JعاJون كانوا الصالح القنا ف
لذلك.تع فهو الله من بانيهم الذي والثراء المال وأما وهدى، موعظة من الله 

تالقرآن مل الإيمان تعلمهم " ٢ه 
أمرْوتعفليم الله تعفليم فلويهم في غرس المحمدية الأمة من الأول فالرعيل 

.الشرعية الأحكام تلمي ذلك بعد عليهم فسهل ونهيه، 
أولكان حث الأسادم؛ أول للصحابة تربيته في القرآن اتخن.ه قد المنهج ®وهذا 

فيفلكه منها، التنصل وخاصة المكة الثور في الإيمان على ويأ القرآن زول 
والتعفليلمالصحيح الإيماف نفوسهم في فاوريث، الأحر، واليوم بالله الأيمان ئرصيح 

توجيهاته((لتلمي نفوسهم هيا و، 

ونقلوهصحابته، مع المنهج هذا انع ه الض أن نبتن أثار المعنى هدا في وورد 
بالقرآن.انتفاعهم في الأثر عظيم له فتكان بعدهم، لن 

الإيمانيؤتى أحذقا وإن ت١هرنا س بنهة عشنا ®لقي. هاI عمر بن عبدالله يقول 
أنيبُيا وما وحرامها، حادلها فتتعلم ه محمد على ورة الوتنزل القرآن، قبل 

أحدهميؤتى رجالا رأين، ®لقد قالI نم القرآن®، أنتم تعلمون كما فيها ءنل.ْ يوقف 
أنيبي ما ولا زاجره، ولا آمره ما يدرى ما خاتمته إلى فاتحته بين ما فيقرأ القرآن 

الدقل®نثر ينثره منه، عنده ، يوقف

٠ ٤٤٢٢ح  ٢٤٣٢; انمال كز وبفلر: ، ٢٧٥/٤كثير لأبن ص •شر )١( 
٠الربيعة محمد دّ وتدبره، القرآن نلقي في اللف منهج  ٢٢)

علىصحح حدبث، هدا الحاكم؛ وفال ، ٩ ١ ا/ ١ • ١ ح المستدرك في الحاكم أحرجه )٣( 
يخرجاه.ولم علة له أعرف ولا الثيخن، ثرط 



اهمآ0^^هءنآوءود»إدنممبر 

كناه ت بقوله عنؤئ  aLJiعبد بن جندب الجاليل الصحابي المعنى هذا على ويؤكد 

القرآنتعلمنا ثم أن، المر قل الإيمان فتعلمنا حزاورةل غلمان وحن ه النبي ْع 
.لب٠اناا^٢٢

للقرآن:اليومية التلاوة على حرصهم — ٣ ه 

ومنالتدبر، باب له يمتح أن لم المبها يوشك وتادوته القرآن مة مادز كثرة إن 
القران،سعهليه للقرآن الاسمان يعطي ما قدر وعلى الدحول، قارب الطرق أكثر 
للتيبر.كممتاح للقرآن اليومية التالأوة أهميه تأتي هنا ومن 

إلىثقيف وفد حاء فلما يوم، كل القرآن قراءة على حريصا ؤئآ اليي وكان 
)أتيهمفكان أهله، وبين المجد بين قبة في ر. الله رسول أنزلهم المدينة 

رسوليا ت له فقالوا أتاهم ثم عليهم ناحر الليالي من ليلة وفي العشاء، بحد وتحدثهم 
القرآن،س حزبي طرأعلي تعم،  ٠٠فقال؛ ؛ تلبث، كنت، مما يثر أ الليلة عنا لبث الله، 

أقضيه٠حض المجد من أحؤج أن فكرهت، 
الأمرهذا وكان ، ؛عد0 من أصحابه إلى ه الّك، من الحرص هذا انتقل وقد 

•ر و ز ح النهاية ينظر؛ - وقوي اشتد إذا الغلام وهو الحزور، جمع حزاودة؛ ا  ١١
فيوالملبراني ، ٦١ح الإيمان في باب المقدمة، كتاب مننه، في ماجه ابن أحرجه )٢( 

ماجةابن سنن وصعيف—، صحيح في الأ'ل:انى وصححه ، ١ ٦ ٥ آ/ ١  ٦٧٨ح الكبير المعجم 
٦١ .

كتاب١نامهماجه، وابن ،  ١٣٩٣القرآزح تحزيي، باب الصلاة، كتاب أبوداود، أحرجه )"٢( 
حمسنده في وأحمد ،  ١٣٤٥ح القرآن يختم يتب كم في باب فيها، تة سوالالصلاة 
بنالله عبد لمعفح ضعيف؛ إستاده ت الأوناوومحل سعيب، ونال . أ/٨٨—٩٨ ٦  ١٦١٦٦

ابنوذكره جمع، عنه روى الثقفي أوس بن الله •مد بن وعثمان الطائفي، الرحمن هد 
فيحجر ابن وقال المدق. محله ت ااالم؛زاناافي الذهبي وقال ٠االثقاتا١، في حبان 

٠مقبول التقرين،ءا؛ ار 



امت^|تدبر 
به.يتهاونول لا منهم، طلب كما ويولونه به يقومون بينهم، مشهورا 

والتابعونه محمد أصحاب عليها كان حمس يقال؛ كان  ٠٠• الأوزاعي قال 
القرآن،ونادرة المجد، وعمارة المنة، واساع الجماعة، لزوم بإحسان؛ 
١^^١^مسل في والجهاد 
وإنيربنا، كالم من شبعنا ما طهرت قلوبنا أن لو  ١٠؛ اٌٍ عفان بن عثمان قال وقد 

مصحفهخرق حتى عثمان مات وما المحق، في أنفلر لا يوم علي بأني أن لأكرم 
فيه®الطر يديم كان ما كثرة من 

ريحاسونيه، القيام في يتكاملون لا القرآن من يومي درئ ليلق كان وقئ 
ذلك؛فمن ذلك، على أشهم 
فحجهبالهاجرة تمحك عمر على امتاذن رجلا أن حزم، ن عمرو بن بكر أبي عن 
أقضيه((فكنت؛ حزبي عن نمت، كنت، ٌإني فقال؛ له أذن ثم محلويلأ 

الفجر،صالة قل نهتا عانثة ناتئ كنا قال؛ بكر أبي ن محمد ن القاسم وعن 
أكنفلم اأاJاإة هذه في حزبي عن ررنمغ ؛ فقالت، تصلي، هي فإذا يوم ذات فاتتاها 

لأدءه«ل؛،.

مح،يوم كل القرآن ربع يقرأ كان "أنه ه■' الزبير بن عروة عن ورد وما 
منحزبه عاود مم رجله، قهلعتح ليله إلا تركه فما الليل، به ويقوم نظرا ، المحق

اوقالة(،أْ،.اللملة 

. ١٤٢!/نمم لأبي الأوبء حلمة )١( 
.م\<'ه  ٢٠٣•الايمادح ثمب في المهني أخرجه )٢( 
.٤ ١ ٦ ا/  ٤٧٨٢ح ممتفه ز ئيبة أبي ابن أخرجه )٣( 
. ٤١٦/١ ٤٧٨٤ح مصممه في شيبة أبي ابن أخرجه )٤( 
. ٤٢٦/٤للدمي البلاء أعلام وسبر ،  ١٧٨؟/نمم لأبي الأولياء حلية )ه( 



ائكريماتقرآلحح تدبر ر امموبمأ النهج ^؛ال؛ةت 
أوالحوائل دونه حالت* مهما اليومي الورد هدا ك ن عدم على الحرصر إنه 

يحيالا الذي القلب عداء هو هدا أن يقيئا يعلمون لأنهم العوارصن؛ اعترصته 
٠بدونه 

طبيعتهمن الأسان آرأن ت القرآن تلاوة على اليوميه المداومة من والمقصود 
كانوليلته؛ يومه حائل والخلهيات للمعريات المستمر كزضه وكدللئا النسيان، 

والتمرة،التذكرة دوام له لتحدث القرآن قراءة على يداوم أن بمكان الأهمية من 
بالروحقلبه وليعيي بل فحسب، دلك وليس إيمازا ' ٣٠فقده ما بالقرآن ولبموض 

الله.على إقبال فى دوما تجعله التي 

يوم،كل وتعاهده القرآن تادوة بكثرة المتحدية النيوية التوجيهات كانت هنا من 
منحريا قرأ من لكل العظم والأجر الجوائز رصد كان القس تمل لا وحتى 

اللقاءمن المقصود ليتحقق ذك كل للقراءة؛ لديها والدافع الحافز ليستمر القران، 
بالقرآناال١،.

Iالقرآن بترتيل اهتمامهم " ٤٥
تفقال الفعل، بمصدر الأمر هدا مؤكدا القرآن بترتيل ه رسوله الله أمر 

ثكيعك ُالئاتث>ا ز إ؛ثرأم منه ؤ^٠١، I سحانه وءال آئأءانرةهلازتااالآ^ة٤[، 
المشاعر،على الطرق فى كيرة وظيفة له الترتيل لأن [؛ ١٠٦الأيت لالإ->اء: ه . ميلا 
الإيمانبدلك لينثا التدبر؛ سيولده الذي الفهم هع وتجاوبها استثارتها ثم ومن 

التدبرمفاتح من كمئتاح الترتيل أهمية تاتى هنا وس الناثر، ْع الفهم يتعانق حينما 
الصالح.سلفنا عليها حرصن التي 

القراءةلأن إليه؛ يعدهم من نفلر ووجهوا بالترتيل، هء الصحاية اعتنى وقد 

الهلاليمجدي ئ- والقرآن، القلب بين الوصال تحقيق 



وذلكوالتدبر، والتأمل التمهل ماسا0 الترسل ولأن الفهم، لحن ادعى المتأنية 
والامتثال.والمعرفة والخما الفهم على معن 

قاللما القراءة فى سّرعته صنان بن نهيلئ، على ربمثمحن عود مبن الله عبد أنكر قفل 
أقوائاإن ! الشعررا،!كهد ررخدا الله: عبد فقال ركعة. فى الشتل لأ/ا إني له: 

نفع®فيه؛ فرمح ب، القلفي وقع إذا ولكن تراقيهم، يجاوز لا القرآن يقرءون 

البقرة،قرأ ورحل عمران، وآل البقرة قرأ رحل عن ه حبر ن مجاهد وسئل 
أيهماواحل، وحلوسهمأ واحد، وسجودسا واحد، وركوعهما واحد، مهما محيا 

عك'الئابم، عل كقنأم همتت >ؤومءانا ت تعار قوله قرأ ثم  ١٠البقرة قرأ رالذي ت فقال أفضل؟ 
رم.١[ . ٦ الأة لالإّزا،: 

١[،!لاين رلزلته<االإلإلأ: ب>ؤإدا أصبح حتى ليلى في أقرأ لأن  ٠٠ت القرش محمد وقال 
منإلئ أحب وأتفكر~ فتهما وأتردد عليهما أزيد لا ١[ ام ]القارئ: ه لؤا وءؤآلمارعه 

نثرارال؛،.»أنثرْ قال: أو اا !هداإليلتي القرآن أهد أن 
بالقرآن:الليل هيامهم ~ هه 

تدبرعلى المساعدة الوسائل أعفلم من الليل في به والقيام القرآن قراءة إن 
علىالشرعي النمحى أكد وقد القلب،. فى وتثبيتها معانيه، وتدكر القرآن 

او،ايةاكعر؟ا قراءة قي تمئ كما نبه فتسرع ط! القران أنهد أراد القطع. سرعة الهد: 
هدد٠

الهد،واحتناب، القراءة، ترتيل باب، وضرها، المسافرين صلاة كتاب، لم، مأحرجه )٢( 
٨٢٢ح ركعة في فاكثر سورتن ئباحة السرية، في الإفراط وهو 

.\ 00\إالزى في المارك وابن ؟/\<A؛،  ٤١٨٨ح مصف في الرزاق عبد أخرجه )٠١( 
اللهعبيد كعم، ، صعيف، وإساده ^ AUTXأ/\هآرقم مصنفه في ثسبه أبي ابن أحرجه )٤( 

٠التهلسِا الرحمن،تقريب، ب ابن 



ات5ردمادقرآن> تدبر ز الةوJم النهج تلوحدةسالثالثت: 
انماني:

همحمودامقاما رك يبعثك آن عئ لأف ثاذلذ يهء ئتهجن أكن،  Cfij^ربنا■ فقال 
المقاماتإلى للوصول حلريق يالقرآن التهجد أن على الأيه رافدلت [ ١٧٩^٥٠ ]الإّراء؛ 
الأخرء®رفي العالية 

زدأو ئيلأ. ض أقس أو ةنفُ و فلا إلا أبز ؤ و آلتيلر ت محبحانه وقال 
الأية"فدك • ْ[ ~ ١ لاز*ل؛ وه ملأ مؤ" عثك _؛^، خ ريلا. آلمتآاذ ورئل محب 

أوالدينية ذلاكا في مواء الثقيلة، الأحمال لتحمل بل الهو بالقرآن القيام أن على 
ا.كلها،ال الحياة وصعوبات مشاكل وحل لمواحهة الهلريى فهو الدنيوية، 

والنهار؛اللتل فقرأْ القرآن صاحب قام ارإذا ت قال ه المي عن ها عمر ابن وعن 
ذيه«لم.به يمم لم وإذا ذكره، 

ْ>،هفىكللثلةالله لرسول جرل مدارسة عن حم ابن ويقول 
فيلما ذللنح، مغلنة الليل لأن والفهم؛ الحضور التلاوة من ارالقمود رمضان; 

والدينية®الدنيوية والعوارض الشواغل من النهار 

المالحسلفنا أدرك قد بالليل، القرآن قراءة اقتران على تدل كثيرة شواهد وهناك 
بعدهم،ومن أنمهم عليه وربوا عليه، فحرموا بالقرآن الليل قتام وأهمية قيمة 

تخشلا ليلا المدينة ؤلريات في يمر كان ومن ، اء ونرجالا شعارهم هذا وكان 
ويبكي،ويترنم يقرأ فالجمح بجنح، كل من اب تنوهي القرآن آيات أذنيه 

فىحتى وترتيل، بتدبر القراءة من مريد إلى ذلل؛، فيدفعه الإيمان، حالأوة ويستشعر 

.صاأ اللاحم حالي د. الحياة، في والنجاح القرآن تدبر مفاتح )١( 
السابق.المدر )٢( 

. ٧٨٩ح القرآن الأمر؛تعهد باب افرين، المصلاة كتاب لم، مأحرجه )٣( 
.ه/ه؛حجر لأبن ص نح )٤( 





٠٠الأسود تشبههم لا النهار في آماد وهم النحل، 
ربهممن رسائل القرآن رأوا قبزكم كان من اءان فال: ه علي بن الحسن وعن 

،•النهارا'أ في ويممقدونها بالليل، ترونها يند فكانوا 
حقفي ذما ذلك وعدوا بالقرآن، الليل قيام عن نام من على سلفنا نعى وقد 

القرآناسفلهر قد رجل في تقول )ما ت ةقل>لإ للحن قلن، رجاء أبي فعن المسلم؛ 
يتوسدإنما ذاك الله لعمر قال! المكتوبة؟ يملى إنما به، يقوم ولا قلبه ؤلهر عن كله 

امأن>م>",

معالأكسجين ؛احت٠اع يشبه أن رريمكن بالقرآن الليل قيام أن يئن الأثار فبهذه 
اجتميعفكدك الأبدان؛ حياة به الذي الماء تركيبهما من بمج حيث، الهيدروجين، 

وقوته((وصحته القاو_ا حياة معه بمج الصلاة مع القرآن 

تالقالمج في الي الآيارت، ترديد " ٦ه 
حديث،التي الأيات أو الأية ترديد القرآن! تدبر في المالح ، لفالمنهج من إن 
يدخل،الذي النور من الاستزادة ب، للقلبمنى حتى قلمح،، وتأثر تجاوب معها 

حمولإلى أدعى الآياءت٠ أو الأية فتكرار الالحذلاُنإ. هده فى يزيد الذي والإيمان 
الملف،دأب كان هذا أن على العلماء نص وقد الهمآن، حلاوة وذوق الأيمان 

المالح.

. ٦٣٦\</كير لأبن والهاية البداية )١( 

•صرأْ للنووي المآن حملة آداب في المحان )٢( 
هوبل معه، متوسدا القرآن فيكون يه، يتهجد ولم القرآن عن الليل ينام لا * القرآن يتومد )٣( 

د.س و التهاية عليها. ويحاففل قراءته يداوم 
•ْسْ'آ للمروزي الليل قيام )٤( 
ءص٣٦ اللاحم حالي د. الحياة، في والنجاح القرآن تدبر مفاتح )٥( 



يتدبرونها،واحدة آية يتلون السلف من جماعة بات رروقد ت ظإؤ النووي قال 
يرددال1اأف عادة كاس ووهذه ر&ذؤ! القثم ابن وقال ٠ الصياح٠ إلى ويريدونها 
اثح«رآا،. J\k>yأحدهم\
تعندهم المنهج هدا ثيات على تدل نمايج وهده 

أهله،إلى ر"؛ع ثم ، العشاء ليلة ذات هت الله رمول بنا ارصلى I قهت ذر أبو قال 
إليفاومأ يركر، أن قبل حلفه فقمت فجئت مقامه إلى رُبمر الُيون عنه تكفات فلما 
فقامبيده إليه فاومأ خالفنا فقام ؤهكت عود مبن الله عبد حاء ثم يمينه، عن فقمت بيده 
ويرك؛بها الله كتاب من واحدة آية يتلو أصح حتى اللهرسول فقام شماله، عن 
آتغرآنت ؤقت لهم ثئفن يإن ع؛ادق  ٢٣؛ ٢٢ثل ؤإن أصبح حتى يدعو بها ويجد بها 

رص.١[((  ١٨الأة ]ض: .ه أئكثّ 
١[١ ٤ الآ؛ة زغ■: علماه زيف رث ، ١٥^)• الله قول ردد أنه ت ننك عود مابن وعن 

الداري(تميم أخيك مقام ررهدا ت ماكة أهل من رجل لي قال قال مسروق وعن 
الله،كتاب من آية يقرأ — يصح أن كاد أو — أصح حتى ليلة ذات رأيته لقل نيهت، 
محبمياؤأءامنإ َككبن مح؛لهر أن ألننئات آحمحإ الدن حسب ^آم • ويبكي ويجد يرلمر 

[٢١١١الأيت ]ا-تاي؛ .اه عكول ما ثاء ونماط ءثنهمِ سهمإء' أكنيحت 

•ه للزوي القرآن حملة آداب في المحال )١( 
.١ _UA القيم لابن والإرادة العلم ولاية ومنثور عادة الدار مفتاح )٢( 
والحاكم، ١١١٦١\<م آ/ الكبرى، في والنماثي ، ١٥٦المد،؛/في أحمد أخرجه )٠١( 

الووتم،:وفال ،  ١١٠٥•ا/ا'آآأح المن في ماجه وابن ، ٩^١٨ا/ماأمأح المدرك في 
. ٥٩٥/ ا الأحكام خلاصة حن. ياستاح ماجه وابن ائي النرواه 

•ص٦٨ للنووتم، القرآن حملة آداب فى المحان )٤( 
٢الكير الخجم فى والطراز ، ٤ ٠ ٠ ا/ ٠ ١  ٢١٨٦٠١٠ المرى المن فى الماز أخرجه )٥( 

.[آ/«ه ١٢٥.



مأماهمآ0 تدبر ز

لوماالآية1 هذه ردد جبير بن سعيد أن أيوب، أبى بن القاسم وعن 
مرةوعشرين بضعا [ ٢٨١الأيت رالبمزة: ١^٠^ إل فيه يجنوث 

بعضلحل فرقد بن عتبة بن عمرو توفى ®لما قال: الدمتواني هشام وعن 
حم،محورة فامشح ليلة دائن، قام فقاك: عنه. أحبرينا فقال: أحنه، على أصحابه 

اعام:َةفنه آ-لثاحي أدى آلمأؤيث، إز آلازفذ مم ؤ^٧٥٠( • الأية هذه على أتى فلما 
أصبح٠١حتى جاوزها الآينلأا[فما 

بنعلى بنا فقرأ الله، من الخوف شديد حنيفة أبو كان الكميك: بن زيد وقال 
حلفه،حنيفة وأبو ١[ الأين االرلنل؛ت ؤلنده ^^١ ة الأخر عشاء فى ليلة المؤذن الحين 

منويا خزا، حير ذرة مثقال يجزي من رريا يقول: وهو الصباح إلى قائما فظل 
،السوء من منها يقرب وما النار، من عبدك العمان أجر نزا، ثر ذرة مثقال يجزى 

رح٠تانح١امحعة فى وأدخله 

بالحرصالعلماء أوصى فقد بالقرآن التأثر حصول فى الآياُت، تكرار ولأهمية 
بهالاشتغلوا القرآن؛التدبر قراءة فى ما الماس »فلوعلم : القيم ابن فقال علمه، 

كزرهاقلبه شماء في إليها محتاج وهو بآية مر حتى بتفكر قرأه فإذا سواها، ما كل عن 
تدبربغير ختمة قراءة من خير وتفهم بتفكر آية فقراءة ليلة، ولو مرة مانة ولو 

اإقرآن((ل؛،.حلاوة وذوق الإيمان، حصول إلى وأدعى للقلي، وأنفع وتفهم، 
:اكرآن ة مدار>اا" ٧ه 

حروفهعلى والوقوف القرآن، تفهم فى الرغبة صور من صورة القرآن مدارسة 

. Y.r/U، ٣٥٣٥١ْمفهح ر ثب أبى ابن أخرجه )١( 
أ/دهلم لأبى الأولياء حلية )٢( 
. ١٤٨١/^٥ البغدادي للخهليبح بغداد تاريخ )٣( 
. ١٨١/القيم لأبن والإرادة العلم ولاية ومنثور عادة الدار مفتاح )٤( 



وحضورالذهن، توقد على تعين محالمدارمة ومعانيه، حكمه واستنباط وحدوده، 
فائدة.أكبر للقرآن المتدارمحون بقيد حتى الفكر، وتكامل االعقل، 

قال!نٌئمحت هريرة آبي عن بت، ما القرآن مدارسه فضيلة على الدلائل ١؛^ ومن 
اللهكتاب، يتلون الله، سومحت، من بت ش قوم اجتمع رروما ت الله رسول قال 

الملائكة،وحفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة، عليهم نزلت، إلا بينهم، ويتدارسونه 
سه٠٠به يمؤع لم عمله به بطأ ومن عنده، فيمن الله وذكرهم 
•قال لها عباسي ابن فعن • القرآن لمدارسة عمليا نموذجا هؤ نبينا لنا قدم وقد 

بلقاهحين رمضان فى يكون ما أجود وكان الناس، أجود الله رسول كان ٠٠
أجودالله فالرسول القرآن، فيدارسه رمضان س ليلة كل فى يلقاه وكان جبريل، 

المرسلة٠٠الريح س بالخير 

أقرب،كانوا أنهم ص الرغم فعلى الصالح، سلفنا عند المثدأ هدا استقر وقد 
مدارسةعلى حريمين كانوا فإنهم وفهما، ولغة معاينة ت القرآن إلى الناس 

تأهميتها على يدل ما عنهم ورد وقد القرآن، 

العلمنداكر  I١١ ,ه عباس ابن وقال .  ٠٠صلاة الدراسة  ١١ت ؤئمحت عود مابن قال 
.٢٤١إحيائها((ص إلئ أحب ليلة بعض 

إلاتعرفه لا شيئا تسمع لا لكنت النتي زوج "عانثه ُرأن ، مليكة أبي ابن وعن 

تلاوةعلى الأ"جتماع فضل باب ، والاستغفار والتربة والدعاء الذكر كتاب مسالم، أخرجه )١( 
. ٢٦٩٩الدكرح وعلى القرآن 

هالمي كان باب الفضائل، كتاب وملم ، ٦ ح الوحي بدء باب البخاري، أخرجه )٢( 
٠ ٢٣٠٨ح المرسلة الريح من بالخير الناس أجود 

.١  ١٠٤;البر عبد لأبن وقفله العلم بيان جامع )٣( 
w١ / \ البر عبد لأبن وفضله العلم بيان جامع )٤( 



■هإ عائشة محاك عيب؛؛ حوسب ررمن محال؛ ه الض وأن تعرفه، حتى قيه راجعن، 
٨[؟الأيت ،; ju_^i|^ه دسما جسابأ بماسث، مسوف ؤ تعالى! الله يقول أوليس فقلت! 

يهاللث،اارا،.الخساب ئوقس من ولكن العرض، ذلك ررإنما ت فقال ت قالت 

هذْترون ُُفيم • هو اليي لأصحاب يوئا محئكق عمر قال ■' قال عمير بن عبيد وعن 
أعلم.١^، : قالو١[؟ ٢٦٦الأةثثأه]١؛؛^؛:لإ ةؤ0 آن دوطز نزك: الأية 

شيءمنها نفي في عباس؛ ابن فقال . نعلم لا أو نعلم ! قولوات فقال عمر، قغض، 
عباس■ابن قال ل؛،• نفتحقر ولا محل، أخي بن يا عمر• محال المؤمنين. أمير يا 

فقلته.روعي قي ألقي شيرء •' قلت عمل؟ أي عمر؛ محال لعمل. مثلا صرسث، 
ماأفقر آدم ابن العمل، بها عني أخي، بن يا صدفخ يفنرها وهو وأمل كني، قتر 

يومعمله إلى يكون ما أفقر آدم وان عياله■ وكثر منه كبرت إذا جنته إلى يكون 
أخي٠٠ن يا صدننح . القيامة!
والعمل:الفهم على حرصهم ٨- ه

فقال!به والعمل تديره وهو ألا القرآن نزول س الأسمى الهدف، ربنا لنا بين 
[.٢٩الأيت ]ص: .ه الأنف ؤئأ وثنيكن ثغمهأ تثق إقلى أرقه ؤِكةث 

بنعمرو ن الله عبد ماله فعندما لأمته، الهدف هذا بيان على ه نبينا وحرص 
أقلقي يقرئه من يفقهه ءلأ ت له محال أيام ثلاثة ص آفل محي القرآن ختم عن ها العاص 

ح٠ يعرفه حتى فته فراجم( يفهمه فلم شيقا ٌّْع ٌن باب العام، كتابا البخاري، أحرجه )١( 
١ ٠٣.

ننحثة لإ مت آن نصرحفم ت قوله باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
الدرفي السيوطي وذكرها ، بنحوْ ٣ ١ آ*/ ٤،  ٥٣٨ح ٢[  ٦٦الأية ]١^٠: تمصل 

.المثور'آ/ِا؛

=يختم يستحب كم في بآب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه، ابن سنن )٣( 



امآتأمق^^ايدبر س
منالقرآن يتحول أن من يعده مءن ولأمته حابته لم التحذير دائم هآ واركان 

للأحرطلتا شل؛ حنجرية قراءة إلى فيه الروح وبئ القلب لإحياء عظيمة ومحيله 
به«لا،.الحقيقي الانتفاع دون والثواب 

به،والعمل القرآن فهم حول ه ونبيهم القرآن توجيهات الصحابة ووعى 
.عندهم منهجا هذا فاستقر 

القرآن:حققي في الامحرج وعدم التمهل - ٩ه 

منيقرئنا كان من حدثنا ت الثلمى الرحمآن عبد أبي قول من دلك على أدل وليس 
فلاآيات، عشر ؤه الله رسول من يقترنون كانوا  ١١أنهم ، النيئ أصحاب، 
فعلمنات قالوا والعمل، العالم محن هذه قي ما يعلموا حتى الأخرتح، العشر في يأخذون 

أ،لعمل وا علم لا 

علىمكحج رف^ا عمر بن الله عبد أن  ١١يلغه انه ١لوطأاا، ١افى ماللث، الإمام ويكر 
يتعلها؛أسين نماني القرة سورة 

علىيقتصر الأمر كان إن شهور أو أسابح عدة يستغرق لا البقرة سورة حففل للإن 
تشكياله،ليعيد العقل على القرآن بتأثير مرتطا الأمر لكن إذا أما ، ففعل ألفاظها حففل 

القرآنيخم كم في باب القراءات، كتاب الجامع، في والترمذي .  ١٣٤٧ح لقرآن ا =
صحح.حسن حديث هذا الترمذي! وتال  c٢٩٤٧ح

٠م الهلالي مجدي د■ والقرآن القلب محن الوصال تحقيق )١( 
وصححه ٤٦٦/ ٣٨نيه مفي أحمد والأمام ، ١  ١٧/٦مصنفه في شيبة أبي ابن أحرحه )٢( 

الفتاوىمجمؤع في تيمية ان قال  ٧٤ا/ البيان جامع في والطبري المني، محققو 
إسنادوله والتفسير، الحدين، أهل عامة عن الناس رواه مشهور، أمر وهذا • ٤  ٠٨/١٧

معروف.

. Y٢٨٧/ ٦٩٥الوطاح في مالك أخرجه )٣( 



اتكريمالمآ0 تدبر ز الضم 'ننهج كحفهثثآض 
كماسين إلى ومحيحتاج سختلمه، شاك بلا فالأمر ، جك لله ليعدم القلي، وعلى 

•، ها٠٠ل الله عبد وابنه الخطاب بن عمر فعل 
المعاني!عند الوقوف — ١ ٠ ه 

ملأمتا غيره، إلى يتجاوزه فاد المعتى عند القاري يقف أل  ٠٠؛ ذللن، من والمقمود 
القرآن،ترتيل ومن والتتادوه، الامتملع حسن من المقصود وهو به، ومعتيرا له 

؛'Ajوالتغني 

■التدبرين سيد ذللث، في إمامهم القرآن، ْع لف، الدأب كان المدأ وهدا 
فافتتحاJقرة،ليالة، لمنإمعالميق^ذادن،ت قال ءءٌ اليمان بن حذيفة فعن 
فقلت،؛فمضى، ركعة، في بها بملي ت فقلننه مضى، ثم المائة، عند يركع فقلتا! 

إذامترنلأ: يقرأ فقرأها، عمران، آل افتتح نم فقرأها، ، الماء افتتح نم بها، يركع 
ا؛لمي ر ثم تعوذ بتعوذ مز وإذا سال، وال بمز وإذا سح، بيح تفيها باية مر 

وهمالمدينة، إلى مكة من نمحمحت عباس ابن مع سافرمن، قال: مليكة أبي ابن وعن 
القرآنفيقرأ الليل نصفح يقوم عباس؛؛غقت ابن ف)كان بالليل، وينزلون إليها يسيرون 

سيجا(لله تننع حتى يبكي ثم قال؛ قراءته، حكى ثم حرما، حرما 
حزيةقراءته كانت، ٠٠عياض: بن الفضيل عن الطري إبراهيم بن إسحاق يقول 

فيهايردد الجنة، ذكر فيها بآية مر إذا وكان ايا، إنيخاءلتا كأنه مترنلة بهليثة شهية 
والااأْ،.

.ءسإ\االهلالي مجدى د• القرآن، إلى العودة )١( 
.لكوي القرآن -دبر )٢( 
صلاةفي القراءة تطويل استحباب باب وقصرها، ين المسافر صلاة كتاب لم، مأحرجه )٣( 

. ٧٧٢ح الليل 
.صا'آا للمروزي الليل مختمرقيام )٤( 
. ٤٢٨-  ٤٢٧/٨الملأ، ١^٢ سر )٥( 



تدبر

والمعنى:اللفظ بين تربط بطريقة القرآن غيرمحم تعليم عر حرصهم - ١ ١ ه 
اللفظبين تربهل بطريقة القرآن بعدهم من تعاليم ش يجتهدون نهغ الصحابة كان 

أوأية على الواحدة ة الجلفي يقتصرون وكانوا التعليم، مفهوم وتحقق والمعنى، 
بهاالأنتفاع يتم حتى آيات بضع 

حمسآيات حمس القرآن يعلمنا ُمحإفت موسى أبو )كان العهلاردي! أبورجاء قال 
آيات(رأ،.

وإنلكم، أحففل إنه آيات؛ حمس آيات حمس القرآن )تعلموا ت الحالية أبو وقال 
متواليات(آيات بخمر ينزل كان عليه الله صلوات جبريل 

تالعمل عدم من والتحذير ، ؛4 والعمل القرآن بفهم والوصية الصيحة - ١ ٢ ه 

)وعليكمفيها فقال بوصية البصرة أهل نمحنك الله عبد بن جندب أوصى 
جهدمن كان ما على يه فاعملوا المغللم، الليل ونور النهار، هذى فإنه بالقرآن؛ 

وفاقة(لن.

)اقرأت فيقول القرآن، لقراءة وصابهلة مهمة بوصية ها على بن الحسن ويوصى 
تقرؤْ(أفلت، ينهلئ، لم فإذا نهاك، ما القرآن 

بشكلالقرآن حققن على يقبلون التابعين عمر في لمون المبدأ لما رالدلك 
خطورةمن وتخويفهم لهم الصحابة تحدير ازداد إ الصحابة يفعله كان عما مختلف 

-صى٤٩ الهلالي مجدي د• والفرآي،، القلي، بين الوصال حفيق ١( 
•صل'م للذمي الكاد الم؛، معرفة ٢< 
. ٣٢• ؛/ للمتغفري القرآن فقاتل ٣( 
.»_UU عبيد لأبي القرآن فقائل ٤( 
._AV عبيد لأبي القرآن فضائل ٥( 



اتريم١تقرآن تدبر ز ١تقوقم النيج اثثاتثتت إئ^^محدْ 
عليهتدل يما والعمل أحكامه، ومعرفة معانيه إدراك دول القرآن ألفانل حمل 

آياتها،را،.

وكانالكوفة، في القرآن حففلوا الذين زٌثمحث الأشعري موسى أبو جمع ففد 
لكمكاثن القرآن هذا )إن وفال؛ القرآن، فعظم اكلاثماية، قرابة يلغ عددهم 
بههبط القرآن انح من فإنه يتبعكم، ولا القرآن فاتبعوا وزرا، عليكم ولكئن يخرا، 

النار(في فقذفه قفاه في به زج القرآن اتبعه ومن الجنة، رياصى على 

فاررينحيه والحمل القرآن فهم ضرورة الصحابة توجيهاُن، اكابعون وعى وقد 
عبيدقرأه قد القرآن هذا رإن البصري: الحسن قال فقد التوجيهات؛، هذه فهم 

سبحانه؛الله وقال أوله، قبل من الأمر يتأولوا ولم بتأويله، لهم علم لا وصيان 
لعلمه،آياتهإلأاتباءه تدبر وما [، ٢٩الأين ]ص: ئاتتيءه< ثدمة[ مبته إثلث أرلنه ؤكثِا 

أحدهمإن حتى حدوده، وإضاعة حروفه بحفغل هو ما والله أما يعلمه، والله 
يرىما كله، أسقطه والله وقد حرئا، منه أسقهلت، فما كله القرآن قرأت لقد ليقول: 

إشر؛إ مح، ورم اللأقرأ إز • لتقول أحدهم إن حتى عمل، ولا حلمح، في القرآن له 
مثلالعزاء كانت، متى الورعة، ولا الحكماء ولا العلماء ولا بالفراء هؤلاء ما والله 

هؤلأء(لم.مثل انس في اله كثر لا هذا؟! 
يقرءونيكونوا ®لم أنهم: يؤكد به والعمل القرآن فهم في الصالح سلفنا منهج إن 

يتلقىأحدهم يكن لم • والمتاع التذوق بقصد ولا والاطلاع، الثقافة بقصد القرآن 
منحصيلته إلى ليضيف ولا الثقافة، لمجرد الثقافة زاد من به ليتكثر القرآن 

أمرليتلقى القرآن يتلقى كان إنما جعبته. به يمالأ محصولا والفقهية العلمية القضايا 

ءس"آاّالهلالي مجدي د/ والقرآن،، القيبح بين الوصال تحقيق )١( 
•للفربابي المآن فقائل )٢( 
.المارك لأبن والرقاتق الزهد )٣( 



امي»زحالقرآن تدبر 
هويحياها التي الحياة وشال فيها، يعيش الش الجماعة وشال شأنه خاصة فى الله 

الميدانر الجندي يتلقى كما سماعه، فور به ليعمل الأمر ذللث، يتلقى وحماعته، 
تلقيه٠٠فور به ليعمل اليومي® ررالأمر 
حاصة:أحوال على الآياُت< معاني قصرهم عدم -  ١٣ه 

يقدر٠٠وأن إليه، موجها حهلاJا القران يجعل أن بالقرآن الانتفاع أراد لمن يبغي 
المنهيأنه قدر نهتا أو ا أمن سمع فإن القرآن، في خطاب، بكل المقصود أنه 

ووعيداوعدا سمع وإن والمأمور، 
فلاشيء، كل في لهم موجه أنه على القرآن يتلقون المالح سلفنا كان وهكذا 
•انتهت، قد خاصة أحوال أو مفتح، أوظع على يقصرونه 

الله(كلمه فكأنما القرآن بلغه )من القرفليI كعب بن محمد يقول 
المبدأهدا خلال من القرآن مع الصحابة تعامل كيفإ يبتن عمر نموذج وهدا 

ذكرناه:الذي 

)مافقال: لرهنا ه الله عبد بن جابر يل في رأى عمر أن عمر، بن الله عبد فعن 
أكلمافمال: فرموا لأهلي لحما به أشتري أن أريد قال: الدرهم؟ هذا 

ياألن حياءّ غا ثيخ وأذمم الأية: هذه عنكم تذهبح أين أ اشتريتموه؟ شيئا اشتهيتم 
ما[(لْا.ق. هاه 

١٤صنئهلبؤ سيد الملريق، في معالم )١( 
. ٢٨٥ا/للغزالي الدين عدوم إحياء )٢( 
. ٢٨٥ا/لالخزااي الدين عازم إحياء )٣( 

٠م ر 3ا اللسان • يفلر • اشتهوه إليه: )؛(فرموا 
٥٦٧٢الإيمان ثم، في والبيهقي أ/ههأ، الحاكم أخرجه )٥( 





حسيناوإن اللل، أول من وردم يفرأ كان عر بن المحس رإل ؛ موسى أم وص 
اللل(ءآ،.آخر من لكن.بقروْ 

شيءحزبه أو جزئه من عليه بقي إذا أحدهم لكن  I٠٠ قال النحعي إبرامم وعن 
٠١أحدهم زاد وربما أحرى ليلة من قرأه أو بالنهار، قرأه قنشهل 

توإعلانها التدبر قيمة إظهارهم — ١ ٥ ه

ءزلا ص، فها قس ت؛ ني لافن رالأ نال: ه طالب م ئ ض م 
.نذر( مها فين راق؛ نى ص ولا قهم، يم فن بمم فى 

قال!! ٨٢الآ؛ة ]١□،; (^١^٤٠ تدبرون ^١٥١ تعار! قوله في الضحاك وعن 
الشيء.عاقبة في الفلر أي: فيهاالْ،، الفلر بتيترون ١١

تدبرهلو الله معصية عن زاجرا القرآن فى يجدون والله راوذن قال: قتادة وعن 

٠٥٢ ح القرآن فضائل في والمتعفري ، ١٥١القرآزح فضائل في والفريايي ا ١ ٠ ء ص= 
صحح.واسناده 

القريبشولة. حمية، ومل: فاخة، اسمها مل: ه، علي نزية هي موس أم )١( 
. ٨٧٧٧رقم ترجمة 

٢٣٦٠رقم ترجمة الثقات معرفة . ثقة٠٠ تابعية كوفية ٠١اأعجاليت ونال 
٥٢١ح القرآن فقائل في تغفرى والم،  ١٨٦صالقرآن فقائل في عبيد أبو أحرجه )٢( 

صحيح.يإّتاد 
،١٥١ح القرآن فضائل في والفريابي ، ص٧٨١ القرآن فضائل في عبيد أبو أحرجه )٣( 

صحح.وإسناده  ٥٢٦ح القرآن فضائل في والمتغفري 
>اأخلأذ،في والآ-مى ، ٨٨٢الأمالي ني بئران وابن ، ١ ١ ١ ح الزهد في داود أبو أخرجه )٤( 

_,Ur-UY  حسن.بإساد  ٧٧/١الحلية في نعيم وأبو ، ١ •  ٥٦رنم
.١ ٠ ١ ٣ م/  ٠١يره نف ٠٠في حاتم أبي وابن ، U٢٥٢/ الييازا، راجاْع في الطبري احرجه )٥( 



،؛،(jSJIالقرآن تدبر ز القويم ١^ الشألثة; حدة ^١^ 
ذللثsااعند فهلكوا يالمتشالأ أحدوا ولكنهم ف وعقلوه القوم 

علملا زصثات، مد قزأ؛ قد الئزآذ خذا واف قال: هءآتق انمري الخن وص 
مثؤإثاق أرته وكثب هك؛ الله ثاو أوله، س الأمر ثاولوا ولم بثاويبي، لهم 

واللهاو؛اعه ١^٠ آياتي ندثت ون، ^،؛؟Y[، ]ص: .؛ه ألأف أزإوا وثثدقر ءاكمء 
فدI لمول أخدهم إل حتى حدوده، وإصاعة ■موفي د،حمظ هو ما والله أما يعلم، 
آنالم له يرى ما كثه، أنفهله والاب وفد خرقا، مئه أنمطث، فما كئه، آل الم قزأت 

ض-ئلقُلأغّو."'.
يتدبرواأن على خالقه حث هق الله ررإل ■' ؛،، svالاجري الهمين بن محمد ويقول 

[،٢٤الايز ]محتد: ه أيمالها مبم، عق أز ألنياُن\ ثومؤف >ؤأذلأ قك؛ فقال القرآن، 
صكثتجآآحننما فه زجدوأ أف غم عند يذ َلك0 ولن ألئزءال يثدبروف ^١٥١ ت جك وقال 
يحث، كيفالكريم مولاكم إلى — الله رحمكم — ترون ألا . [ ١٨٢>؛؛؛< ٤،: ]؛ت ه . 

عفليموعرف قق، الرب عرف كلامه تدبر ومن كلامه، يتدبروا أن على حلقه 
uLiaLi ، ،فرضمن عليه ما ورقط المؤمنين، على تفضله عظيم وعرف وقدرته

فيه،رغبه فيما ورغب، ط الكريم مولاه حيره مما فحذر ، الواحب، ه نففالزم عبادته 
لهالقرآن كان غيره، من استماعه وعند ان للقر نالاوته عند صفته هده كاتنح ومن 
همهوكان غيره، منه توحش ييما وأنس عشيرة، باد وعر مال، باد فامتغني ثقاء 
أحتممتى مادْ يكن ولم أتلو؟ بما أتعقل متى افتتحها إذا للسورة التلاوة عند 

لأنأعتبر؟! متى أزدجر؟! متى الخطاب؟! الله عآن أعقل متى مادْ وإنما السورة؟ 

. iiU/\Tالمنور، فى«الدر والهوطي ، ٢١٦; ٢١السان، •جامع نى اتجري أخرجه )١( 
فيوالأحرى ، ٧٩٣الزس في المارك وابن ، ٣٦٤مالخمف في الرزاق عد أخرجه )٢( 

. ٣٤القرآن حملة أخلاق 



„)ا( الموفق®والله بغفلة، تكون لا والعبادة عبادة، للقرآن تلاوته 

تاستعجال دون مكث، على القرآن قراءة على حثهم - ١ ٦ ه 
فقالتعالى، الله كتائب، فى وصفها جاء بل إلينا توكل لم القرآن تلاوة طريقة إن 

،١[ • ٦ الأيت رالإسزا،ت ه د؛زيلأ وركه مكثا عل ٢لن١يرا ■،ق كمأم منه ؤ^٠١^، ■ و■ءالآ جل 
لتقرأهيقول ا ١ • ٦ ١^٥٠■ ]الإّراء؛ تكثاه عك 'النابم، ت راوفوله ت الهلبري جرير ابن قال 

ءنائ،اايفهم فلا تلاوته في تعجل ولا وتبينه، فترتله تؤدة على الناس على 

ال• ررأي • الفرطك، قال ٤[ ام زازم؛ همتلاه آلثزءاف • وعلا جل الله وقال 
المعاني®تدبر مع وبيان مهل في اقرأه بل القرآن بقراءة تعجل 

وسينوتمهل بتال مترسلا للقرآن قراءته فكانن< هق، ريه أمر ممهت المى فامتثل 
'•أي مترسلأ® )اايقرأ I القرطي العباس أبو قال آية، كل رأس على يقف لحروفه، 

رفقلن،(ر؛،.على أي: رسللث، على قولهم: س متمئلأ، مترمما 
لأقرأإر • قال لما سان بن دهيل—ا على تمحمحن عود مبن الله عبد أنكر وقد 

ال\0 \ذو°^٤^ أقوانا إ0 الثم! محي )^١ ^: ١١غد ممال الشئل 
•ا معرلأ فته؛ الق مح، وثع إذا ولكن ثرامحهم، بجاوو 

عجايه،عد مموا الشعر، هد ئهدوه ولا ،، اإاJئل١ نتن ئنثئوْ )لا أيصا: وقال 

._Yالقرآن حطت أخلاق )١( 
.المانها/ا"ااجامع )٢( 
. ٣٢٢; ٢١القرآن لأحكام الجامع )٣( 
.٤ • ٠ y/ لم مكتائب، تلخيص من أشكل لما الفهم )٤( 
وهوالهذ، واحتنامحث، القراءة، ترتيل بابه ونمرها المسافرين صلاة كتاب، لم مأحرجه )ه( 

• ٨٢٢ح ركعة في فاكثر سورتين وإباحة الرعة، في الأفراحل 
.١ ٥ ْ/ الخدين، غريب، في الهاية هز. إذا العدق من اليابس الاطب، يتسافتل كما أي; )٦( 



اعريم١تقرآن تدبر ز> ١تقويم تحفهسالثالثأنت 

،.الثورة(ل آم أحدكم هثر يكن ولا الملوب،  Ajوحنكوا 
القراءةخفيف رحل إني ه: عباس لأن قلت قال: الفص جمرة أبي وعن 

أفبمئ ألذ أخب فازمحا القرة أقزا )لأف عاص: ابن فقال أفدرقهارى؟ 
سزنة(رص.أقرأ 

(٤)/ •ثالث في القرآن أقرأ وإني القراءة، مريع )إني ■ قال لفُل وفي 

زلزلهوإدا ب أصبح حتى ليلض في أقرأ لأل  ٠٠• قال المرحلي كعب ن محمد وعن 
فيهماوأتفكر أردئهما عليهما أزيد لا ١[ الأية ]العارعت; ه آلما;عه وحؤ ١[ الاين ؛ ]١^^١٠

ئيا<الْ،.أنيْ قال: أو هدا، _ iJ jالقرآأئد أن ص ١^، أحف 
ثييناالقرآن لأوبنن ; فقال ٤[ ]الزض:الأيت رنلاه آلمزءاذ وورش • قوله في مجاهل وعن 

ئرنلألارفيه ترسل  I١٠ قال رواية، وفي •  ٠٠٠ئودعلى بعض، أثر على يعصه 
قيامهماالبقرة؛ قرأ ورحل عمران، وآل البقرة قرأ رحل عن نثل ولما 
أفضل؟أيهما واحد، وحلوسهما واحد، وسجودهما واحد، وركوعهما واحد، 

ثريلأوركه عك أش عل كمأم مقه ورهمءايأ • قرأ نم • القرة،، قرأ الذي ٠٠ت فقال 

V٤٠٧/ الشعب في السهقى وأخرجه صحح. وإسناده ، ٢ ح ٤ / ١ القرآن حملة أخلاق )١( 
مخممزا. ١٨٨٤

.ه/ا"هأ الحدث غريب ش النهاية الكلام. ني النرعة الهدزنه: )٢( 
. ٣٢رقم القرآن فضانل ني الفرس ابن أخرجه )٣( 
فيكما اللل، نيام في اكروزى نمر وابن ، ءسماء١ القران فضائل في مد أبو أخرجه )٤( 

١٠ ٤ ص٩ للمقريري مختصره 
اللهعسي لضعمؤ ضعيف، ؤإمنادم ، ^٣٢١٨رقم  Jy y٥٦مصنفه في أبيثيبة ابن أخرجه )ه( 

. ٣٧٣ص التنهديب الرحمن،تقريب، عبد ابن 
. ٣٦٣م؟/البيان جامع )٦( 



ان

خارجهاوش الضلأة ش الواحدة الآدة ترديد عر حثهم " ١٧ه

زالأنه:ثزدذها، أصخ ص انة ه الثر ٠ادام قال: محنك ذئ أبي عن 
[،،١١١٨^٥٠ ]،_: . للكثِ ألعغز آنت لهم ثنغر ؤإن ع؛ادق ؛مم تحزمم 

و^أرتد آللئ هو ؤءل قفزا الليل مذ رجل قام قال؛ اشمان بن قتادة وعن 
الله،رسول يا : رجل فال أصنحثا قلما عليها، يزيد لا يرددها الثورة ١[ ،U؛،■ ]الإخلاص: 

يزيدلا ١[ الأيت ]١لإخلأص؛ وه ئكئ ألله هو بمرأ النحر مذ الليلة قام رجلا إف 
لثنيلإثها ، ند؛ مسي *والدي ه؛ الله رسول ممال يممللها. الرجل لكف عليهاإ 

صرأذ بعد المجد ر محك الداري تميم رقام قال؛ محليم بن صفوان وعن 
ا[ءما• ٤ الأيت ]الو•غين: ه . كيمي ذ،ا ؤمم آزر ؤجممهم ؤثق؛ الأية بهده ئمث العناء 
الصح(أذال سجع حتى منها حرج 

العلور،محوره بكر أبي بنت أسماء )افتتحتح قال؛ الزبير بن الله عبد بن عباد وعن 
الآ،ت]'ش؛ .٤٠ ألثثوو عذاب وويثا عشتا أممه ؤدسح تعار؛ قوله إر انتهث فلما 

الثنووهعداب ؤووو1ةا محنرها وهي رجعت نم حاجة، ر المثوق إر ذهبت، [ ^١٢
الصلأه(لْ،.ر وهي الآ؛ةمآ'ا[قال: ]،_; 

.فيااحاععالمإن«ه]/ياا والطبري ، ١ ص٨٥ القران« »ففاتل في عبيد أبو رواه )١( 
والحاكم، ١ ١ ا-/هماآ-ا الكبرى، في والماتي ، ه/ا-ه] السثو في أحمد أخرجه )٦( 

الووتم،:ونال ،  ١٣٥^٤٢٩ا/المن في ماجه وابن ح\،س، ١٣٦٧;الستدرك في 
٠ ٥٩٥]/الأحكام خالصة حن. بإسناد ماجه وابن اتئ النرواه 

•٠ • ١ ٣ ح آحد.ه أقم هو ^ئل قفل باب القرآن، فقائل كتاب في البخاري أخرجه )٣( 
•حن إستاده محققه! وقال • ٥ ٠ ح الليل نام هم، الدنيا أبؤر ابن أحرجه )٤( 
=الأولياء حلية في نعيم وأبو »_U؛]، القرآن فقائل في سلام بن القاسم أحرجه )٥( 



اهريمانقرالنا تدبر ز ١دقوJم امحج 

فيالأية هذه يردد جبير بن سعيد سمعت ٠٠•' قال أيوب أبي بن القاسم وعن 
ماثى َم وق ثم أثث إل فه رجموث بجما ^^١ ؛ ص؛ وعشرين بقنا الصلاة 

أاا ٢٨١الأة ]الممزة; ا.اه بمليون لا وهم ءىسثف 

يمليفقام ليلة ذات خثيم بن النبح عند ؛ن، 1٠١ قال بن الرحمن عبد وعن 
ليلتهفمكغ ٢[ ١ ١لآي٠ ]^؛؛،: الأية ألشثات«>«ه< احمحإ أفين حسب وآم الأية بهذه فمر 
شديد٠١ببكاء غيرها إلى الأية هده جاوز ما أصح حش 

وأنالأية هده قرأ دينار ين مالك سمعت  ٠٠قال؛ الفبعى سليمان بن جعفر وعن 
[،٢١الأيت ]١.،^: ثئثو نن ثمنزى ثثث\ زآتثم حم عق آلثزءاث >ئدا لإكا 

قلتهاال٣،.صدع إلا القرآن بهيا عبد يؤمن لا لكم م أقوقال؛ فبكى، 
فيالقرآن البارحه قرأت المبارك! لأبن رجل ررقال قال؛ حماد بن يمم وعن 

آلئكاروأومُ يقرأ اuرحة يزل لم رجلا أعرف ممي اJبارك: ابن فقال ركعة! 
شه١١أبمي• يجاورها، أن قل-ر ما الصبح إلى ١[ الأيت ]التكاثر: لوه 

نمربن محمد الإمام منها جملة أخرج وقد كثيرة، ذلك في النلف عن والاثار 
بعدمره الأية ال٠مايإ ترديد ٠٠بقوله؛ لها وترجم الليل'ُ قيام ٠٠كتابه في المروري 

باسادلأبأسبه./ههإل =
.١  ١٤٨—صرب؛ الئرآن فقائل في ّلأم بن القاصم أخرجه )١( 
فينعيم أبو ؤلريفه ومن ،  ١٩٢٥رقم الزهداا الزوامم في أحمد بن الله عبد أخرجه )٢( 

.»الحاوة«أ/آاا

وإسناده، ١٠١؟/٨^اءالحالية، ش نعيم وأبو ،  ١٨٥٩رقم راالزهداا في أحمد الإمام أخرجه )٣( 
•ءن 

فيعساكر وابن ،  ١٢٣٢رقم العالماا وجواهر ااالمجال~ة في الديثوري بكر أبو أخرجه )٤( 
. ٢٤٣٥^ دمتق،؛ اا-ار؛خ 

. ١٥١— ١٤صرخالمقريزي علي بن لأحمد الليل'ا نام مختمر ١٠ينظر؛ )٥( 



.فيها® ما يتدبر مرة 

فيفصل ٠١فقال; القران« حملة آداب في ررالتبيان يابه في فصلا المؤوي له وعقد 
آيةيتلون المتلف من جماعة بات رروقد وقال! . للتيبر® الأية ترديد استحباب 

الصباح«لإلى ويريدونها يتدترونها واحدة 
عغلمةيتحفر وأن البشر، كالم ليس يقرأه ما أن رروليعلم قدامة؛ ابن قال 

يحصللم وإن القراءة، من المقصود هو المدبر فان كلامه؛ ويتدبر سبحانه المتكلم 
فليرددها«رآآ.الأية بترديد إلا المدبر 

به:واكل القرآن ائاع على حثهم - ١ ٨ ه 
نواهيه،واجتناب أوامر0 ؟١^١٤ يه العمل هو الكريم القران إنزال من الغاية إف 

ءأئعوءهمتارك كثب وعاد؛ جل الله قال كما حدوده، عند والوقوف 
.٣[ ١لآ^ت ]الأعناق؛ ريمث^ من إلم أرل مآ وقال؛ [، ١١٠٠؟،؛■ ]الأنئام; 

آ'لكفءائيكهم ء؛ؤالن ت تعار الله قول في ها هماس ابن عن عكرمة، وعن 
عكرمة:وقال قال: اساعه(. حق قال: [ ١٢١الأيت ]البمزة: تلؤد 

قهالدا ؤألثمر رو ؤمحها يتبعه؛ أي فلأيا، يتلو فلأن I تقول أنك ترى ررألا 
تثعها«لم.أي: ٢[ - ١ ]اشس: وه 

ولاحزامه، ويحزمول حلاله، رايحلول أحرى؛ رواية فى هماس ابن وقال 
مزاصعه((رعن يحزمونه 

.ه القرآن حملة آداب فى النيان )١( 
.ص٧٥ القاصدين منهاج مخنصر )٢( 
وابن،  Y٤٨٨/البيان جامع في والطيري ،  ١٣ص• القرآن ففانل في عبيد أبو أحرجه )٣( 

. ٣١٩ا/يرْ تففي حاتم أبي 
=، ٤٨٨آ/البيان جامع ر واتجرتم< ، ٣١٩ل/نمير، في حاتم أبي ابن أخرجه )٤( 



أدمت1ادنادثنا
قال![، ١٢١الأيت ]اكمزة؛ اؤ؛_زؤ-ه حى تعالى! قوله فى ف?لفابم مجاهد وعن 

.عميها، حى ثه رريعملول 

عودمابن فعن والعمل! العلم بين الجمع القرآن ْع السالم، حال كان وهكذا 
معانيهنيعرف حتى يجاوزهن لم آيات عشر تعلم إذا منا الرجل رركان قال! ؤهئ 

والعمل

تشواإذا كانوا م أتيونا ي غن ١^^ غدا أخدنا ءانا قال! الثلمى وعن 
آلالم فيهى، ما يعiلموا حتى الأخر العئر إلى بجاوروس لم آيات عثر 

والعملبه«ص.
الكريم!للقرآن اس، اسجابة سرعة - ١ ٩ ه 

فىالكريم القرآن فى براءتها تعالى الله أنزل لما أنه هي؛ المؤمنين أم عائشة عن 
أثائثن طح غلى محق زكاف ه الصديق م ائو )قال قالت،! الإك، قصة 

قال،ما لعايذة قال الذي بمد أندا ثبما مئطح غلى أنفق لا والله وممره! مئه لفرابمي 
ؤ(ؤالثهنؤخغ إنتككة آلقنق ؤي، يؤبم؛ أن ؤآيثعن ء~تثد أكنز أؤؤأ باز الله! قأيزل 
.[ ٢٢ ٠٥١١١ؤ(^]اش؛نجم عمر ؤأس لكر اله قفر أف نحنؤف ألا رلمشمأ ولعهمأ آض سيل 

وصححه. y٢٦٦/المستدرك في الحاكم و =
. ٣٥، ٥ القرآزح حملة أجادق في والأحري ، y٤٩٠/ المان جامع في الطبري أحرجه )١( 
حسن.إستاده ت الأرناووط شعيب وقال ، ٢٣٤٨٢ح  ٤٦٦/٣٨الخسنتد في أحمد أحرجه )٢( 
أبيوابن ،  ١٧٢آ"/ الكبرى العلبقات في معد وابن ، ٢٣٤٨٢المدح في أحمد أحرجه )٣( 

وصحح٠ )/٤٧ البنان جامع في واتجري ، ٣٠٥٤٩رقم  ٤٣٦/١٥مصنفه في شيبة 
ا/للطيري القرآن آي تاويل عن البيان جامع على تعليقه في ماكر أحمر العلامة إستاده 

٠ ٨٠



الكرينحاهمآ0 ندبر 
اشالنفقة نطح إلى، ي ')لي الت بجز أف أحي إر والله نلي م: أنو فاق 

أتاوا(را/سه لا واش iاJ: وش 

فنزلبدر بن حيينه بن حصن بن عييثه )قدم ت قال ه، عباس بن الله همد وعن 
وكانعنق، دنيهم الدن النفر من وكان حصن، ن قيس ن الم أخيه ان على 

أحيهلأن عيتئه فقال أوسثائا، كاثوا كهولا ومشاورته عمر مجلس أصحاب العزاء 
عليهلك مامتاذو قال: عليه، لى فتتاذن الأمير هدا عند وجه ك هل أخي، بن يا 

ئعهليناما والله الخطاب، بن يا قال; يحل فلما لعيينة، فاستاذن عثاس; ابن قال 
ياالحز! فقال به. يقع بأن هثر حش عمن فغضي، ! بالعدل!بيننا نحكم وما الجزل 

ءي،ويزأ ألمونا نأم ١^ ^■٠^ لنتيه.I قال تعالى الله إف المؤمنين، أمير 
حينعنز جاوزها ما فوالثه الجاهلين، من هدا وإو I ١ ٩ ٩ الأة ]!^١>،: ه أيؤلإى. 

الله(رأ/ياب عند وقاقا وكان عليه، تلاها 

طلحهأنا أنفيها لقائم )إر ت قال الخمر تحريم قصة في مف مالك بن أنس وعن 
هلقفالت رجل جاء إي بتينا، في ه الله وصول أصحاب مى ورجالا أيوب وأبا 

هدهأرق، أنس يا ممال؛ حزمث،، قد الحمز ةإ0 قال؛ لا. ؛ قلناالحيز؟ 
الزيل(ص.خير بمد بجا نأوا زلا زاخئوفا مما قال؛ القلأل. 
بينالهلريق قطع شاطزا عياقس ن الفضيل ءاكان قال؛ موسى ن الفضل وعن 

بعضهنالنساء تعديل باب الشهادات، كتاب البخاري، عند الإفك حديث من جزء )١( 
حالقاذف توبة وقبول الإفك حديث في باب التوبة، كتاب ومسلم، ، ٢٦٦١ح بعضا، 
٢٧٧٠ .

هالله رسول بسنن الاقتداء باب والسنة، بالكتاب الاعتصام كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
. ٧٢٨٦ح

١٩٨٠ح ملم وآحرجه ، ٥٥٨٢، ٤٦٢٠، ٢٤٦٤ح البخاري أحرجه ( )٠٠١



القرآنمتحتدبر ز القويم النهج إول؛يح^إغأظن: 
إليهاالجدران يرتقى هو فبينا جاريه، عشق أن، توبته محبب وكان وسرخس، أبيورد 

[،١٦الأية ]ف: \ؤه لزحتقر 3أولإ؛لم ممئثع أن لث-بم بأن وثأ •' يطو تاليا سمع إي 
نابله،فيها فإذا خربة، إلى الليل فآواْ فرجع آن، قد ، رب، يا بلى قال؛ سمعها فلنا 
بقطعالطريق على ففيلا فإذ نصبح، حتى بعضهم; وقال نرتحل بعضهم; فقال 
لمينالممن وقوم المحاصى فى بالليل أمحي أنا ت وقلئ ففكرت ت قال • علينا 

إليك،تبن، قد إني اللهم لأرتيع، إلا إليهم ساقنى الله أرى وما يخافوننى، هنا ها 
الحرامااالبيت، مجاوره توبي، وجعك 

أوسماعي:القرآن تلاوة عند وحشوعهم التلف بكاء ٢- ٠ ت! 
القرآنتلاوتهم عند صفتين بأعفلم الكتاب، أهل لمي متعالى الله مدح لقد 
أبلمرزأ أفن إة وينوأ ي آو يمء ءامؤأ ^؛3 ت وعاد حل فقال والخثؤع، البكاء ت وهما 

دسولأرنا رعد َكا0 إن مدآ سض ويفوزن . ثثدا هدذءان تحثوذ عيم قك إدا ئلوة ثن 
.١[ ٩. - ١ ٧. ]الإبء: وه غنوكاه وري> ِبمح للأذ'ةن محموة د. 

وتنهمرحلولهم وتقشعر قلوبهم تتحرك أن القرآن مع الصالح السلفط حال وكان 
أنماءلجدتي ررمحلئ، ت قال ها الزير بن عروة بن الله همد فعن بالدمؤع، أعينهم 
كماكاثوا ت ، ١٧١٥^٧؟ قزأوا إدا الله رسول أصحاب، يصغ كاذ كف • ها 

:تعالى قوله إلى ها تشير جلودهلماال^ام ونمنم أهمهم ندمع نعالي، الئه نعهم 
شقأم رئم ءدثوذك< جأود ينه مثعز منايا مثس-ها كنتا أثي-بمئب لمن رل 

فيالمزي الحاففلان أوردها والقصة ، A٣٨٢؛/ دمشق تاريخ م، عساكر ابن أخرجه راآ 
عياضبن الفضل ترحمة عند  a٤٢٣/النبلاء أعلام سير في والذهبي الكمال، تهيبت، 

كالهمرحاله بإسناد . ١ • ١ ٦ ح البارك لأبن الزهد على زوانده في المروري حين دوام ، ٢١
٠ثقات 



•[ ٢٣الأيت ]الزم: آثمح4 إم إك وهلوبهم جلودهم 
عيناتئ زني الديذ، دينان وئما إلا أنوي أنمن )لإ قاك: هأ عائشة وعن 

فابشتكر لأبي ندا ئم وعشيه، بكره الئهار طرقي هآ الله رمحول يه ناسنا إلا نوم 
\ذثحرقثذساء عيه فيهف المرآذ ونئرأ فيه تصلى فكال داره، بفناء ننجدا 

قزأإذا ع بملك لا نكاءً زيلا م أئو وكان I؛؛، زننفلزون طن بمبمون زأتازئي 
اوثذرئ(را/مئ قزم أشزاف ذلك قأثمزغ \0لأ \ُ°

ئافتتحالمجر، صلاة الخطاب، بى عمر بنا )صلى ت قال عمتر ن عبيد وعن 
'َكظم،رهئهو المن بك، تناء ؤآيثت ؤ بلغ' إذا حش فقرأها يومحف سوره 
.فركع(لآ، انقطع حتى بكى [ ٨٤ام ]نونف: 

تالايالت، هذه جبميا عائشه على قرأمت، I قال روق معن الصحي، أبى وعن 
س)زب ؛ وقالئ، فتكثج [ ٢٧الأيت ]١ش: .ه ألثثومِ عياب ووقنا عكنا أثم ؤدس، 

الثنوم(رم.عدابح وقني عش، 
^١)؛؛ت الأية هذه قرأ إذا نها عمر ابن )كان ت قال ٍُمحن عمر ابن مولى ناسر وعن 

.او،كاء(ر يغلبه حتى بكى الآةا"اا ]اذد: لهم ئإومم قثع أن بأن 

بالناسصرر غير س الطريق في يكون المسجد بابج الصلاة كتابح البخاري، أحرجه )١( 
. ٤٧٦ح

به.باس لا باناد  ١٣٧صالقرآن صائل يى مد أبو أخرجه )٢( 
،٩ ٠ ٩ ح الزهد قي أحمد الإمام ورواه •  ٩٨ح والبكاء الرثة في الدنيا أبي ابن أخرجه )٣( 

سمعص حدثني نال: الضحى أبي طريق س •الحلية• في نعيم أبو طريقه وص 
عانشة.

. lr\دمشق زاريخ ، ٥٣٠ ١; الأوبء وحلبة ، ٧٧الدنياح أبي لأبن والبكاء الرقة )٤( 
فيالاصابة بنفلر: جيد. وطده وقال؛ تاريخه في الراج العباس لأبي حجر ابن وعزاء 
. ١٧٨؛/الصحابة نميز 



اتريماممرآت قدم ف ١^ أقآج^ء؛ممةزاتي 
وهمالدينة إلى مكة من ها عباس ابن مع )سافرت قال; مليكة أبي ابن وعن 
القرآنفيقرأ النيل نصف يقوم ه عباس ابن فآكان بالليل، وينزلون إليها يسيرون 

نشيجا(له ْع ذحتى يبكي ثم قراءته، حكى ثم حرئا، حرنا 
الداري،ثميم أخيك نمام هدا نكه؛ أهل من رحل لي يال، قال؛ روق موعن 

ثز،يرددها المران مذ باية ~ يصبح أف ، ١ أو~ أصح حتى لثله قام 
ألصتلأحأمتاؤعلؤإ ءامنإ محنلهر أن السيقان أجآرحوأ الدمث حسمج، أم ؤ • وينجد يها 

.، ر I ٢ ١ ]ابامحت: ^ و هذثث)؛ تا سآء رئمانمم محثهر سؤآءَ 
أمحيمحئي أمحم لآة'مح مهران بن ميمون يوما قرأ قال؛ المليح أبي وعن 
.ا، قط منه أسد الخالئق.نبؤ سْع "ما قال؛ ثم بكى،حتى فزق [ ٥٩الأيذ ]_: ؤاه 

•٢٤١نعيم أبو رواْ 
تحصر،مآن أكثر سماعه أو القرآن تادوة عند بكائهم في لف، العن والاثار 

لهاوعنون والب،كاءاا ررالرقة كتابه في الدنيا أبئر بن بكر أبو منها جملة أورد وقد 
. ١١القرآن قراءة عند ررالثكاء بقوله! 

المناب:عند القرآن يآيات، النالف، تدكير ٢- ١ ه 

وربهلهاوالوقائع والمناسبات الأحداُث، استغلال القرآن تدبر على يعين مما إل 

. ١٣١ص مختصر0 ني كما الليل نيام في المروري نمر بن محمد أحرجه )١( 
. ١٦١أ/ الحدين، غريبح في الهاية وقزبإ. دنا يمعنى كرب! )٢، 
عبيدوأبو ، ٣٩٤رقم الزهد في داود وأبو ،  ٩٤رقم الزهد في المبارك بن الله عبد أحرجه )٣( 

فيوالمتغفري ، ٥ ٠ Y/ الكسر العجم في والطراني صد؛ا، اكرآن فقائل في 
.٥٤رقم اكرآن فضائل 

. ٣٦٥;١٢المنثور الدر في والموطي ، ٩٦أإالأولياء حلية )٤( 
كتابهفي هقبمد الايم ابن إليها أثار كثيرة، أحوال والخشية البكاء على الحاملة رالأسامحب، )٥( 

.صماها-دوارراكوادا، 



امآتًًامق^^إتدبر 
استخدموقد وتدبره، القرآن فهم في الكبير الأثر من ذلك في لما القرآنية؛ بالأيات 
تالتربوي الأسلوب هذا السلف 

ماءعمر بن الله عبد شرب ت قال أبيه عن الرباحى، سمير بن عميل بن الله عبد عن 
هك:الله مماب في اث ررذكرث قال: بجك؟ نا فقيل: ، تكاوْ ثكى نارئا 

١^إلأ نئتهوف لا الت1ر أهل أو فعرفئ [ ٥٤^،؛ ]نتأ: دثمور(يم ك جن سئلم ونجل 
الأيذ]١^١^؛ ررد٩كلمه منا أو ألء من عقنا وهئوأ ه•' الله قال وقد التارد، 

«ro.

الأخرة،بالدار تذكر كثيرة أشياء الدار هذه في وتعالى تبارك الله جعل وقد 
أنهنمحمحت هريرة أبي عن صح فقد ، ر جهنم بتار الصالحين ذكر الذي الحمام I منها 
التارا؛ويذكر الوسخ يذهب الحمام، البيت، نعم 1٠١ قال 

يقرأ؛قارئا مع فالحمام وهب ابن اردخل ت قال الهمداني سعيد بن أحمد وعن 
عليه((مغشتا [فسقط  ٤٧الأيت ]■فاز: آلناره ي يتأءا->ون وؤإد 

تالكريم القرآن من الآوارأت، بيعفى النلف تنويه ' ٢٢يا 
الضالةuلآبات يمماصللْ،، أنه غير الله كلأ؛ كله كان واف الكريم القرآن فإف 

؛/الإبماناا ارسعب، في والبيهقي ، ١ * ٥ ٥ رقم الزهد(( ارزواند في أحمد بن الله عيد رواه ( ١ ) 
.٤٦١٤ح١٤٩

يعدها.وما ص٨٨٦ رجب لابن المعارف لطاف ينظرت )٢( 
•وقال للبوصري ٥ ٠ ٤ المهرة الخيرة وإتحاف ، ١  ١٧٦مصنفه محي شيبة أبي ابن أخرجه )٣( 

.ثقات رحاله إسناد 

. AT'Y/؛الحالية في تحيم أبو أخرجه )٤( 
فمالأ\الأه تيمية لابن الفتاوى مجمؤع فالطاي المسالة هذه في الاستزادة شاء من )٥( 

٠!عدها 



اتئريم١تقرآن تدبر ؤ اتقويم النهج ث^؛يح^ْ؛ممضت 
أهلأحد قال كما غيرها، من أفضل وصفاته أسمائه عن والخبر الله توحيد على 

أرثدآممه هو وش قمعاني ، غيرء في كلامه من أفضل الله في الله كلام ت العلم 
.[ ١ الأيت ]التي: ه )٥ وثب قي با بدا وئثغ معاني هي ليت ا ١ 'لاين ]الإخلاص؛ه 1و 

السكللمفإو المتكئم، إلى بته نباعتبار ليس والايات النور بين التفاصل وهدا 
الميتألفاؤله وباعتبار بها تكلم التي معانيه باعتبار ولكن سبحانه، وهوالله واحل به 

كثيره.بعض على بعضه الله كلام تفضيل في والنصوص لمعانيه، 

صحيح٠٠ففي • الفاتحة سورة السور مى فصل أيه الحم، ص صغ فقد 
أصر،زانا ه التبث ر م مال: المعلى بن سعيد أبي حديث س الخاري" 

كنت،هئلث،: ئآتي؟اا أل تنك، ®؛J،_ iL،: أثن،، م صئيت، حش آته ملم ميعاش 
ض]ص فأنتبمتوأ ءَانئأ أوبن >تآأا »أللمملاللث: : مقال،أطي. 

النأنحداا،مى أحنج أو مبل المران قي سورة أعظم أعلنك ررألأ مال: ثم [، ٢٤
ألتنخ؛رم، ف ®وآلعغد ممال،: فدكزثه المنجد مى ليحرج ه اللمي، فذهب 
أوت؛تهاالا،.اليتم، العظيم والمرأى الْسانحب الئع هي ٢[ 'لاين ]المابمت؛وه 

اللهرسول يال، : مال،نمحك كنب بن، أبي ^i، * الكرّم، آية الآيات من، يفصل 
١^٠يلت،: يال،: . أءظلم؟<اننلئؤ الله كتام، بى اية أتم، أثديي المنذر، أبا *يا ه: 

!، ؛LJ.  ٠١١٠٧١معك، الله كنام، مى اية أتم، أئدرتم، الثندر، أثا ®تا هال،: أعلم. ورسوله 
صدريفي فصزبح مال: . [ ٢٠٠الآ،ت ]اكنزة: ؤثإتج i١آلص هو إلا إقه ٩ وأرده يلت،: 

إدارلأث،مفي ؤ آس>؛يأ ءاننرأ ؛ل؛ُى ;ابويآبما اكفسم كتاب الخارتمر، أحرجه )١( 
. ٤٦٤٧نةا'ةا'هح 

٠ ٠٨١ رقم الكرصي وآية الكهف سورة قفل باب المسافرين، صلاة كتاب مسلم، أحرجه )٢( 



الأعظم،منجد في تكل بن وشتتث منروق "جلس قال• التجى عامر وعن 
لنحينهم،هؤلاء إليئا نحول إثما ت لشتتر روق نممال إأ1هما، شنوئوا ئاس و>ن\ ةؤ 

حديث،I روق مممال ونمتدش، أحديث، أف ! ^١٠، وأصدقف، تحدت أف قاما 
َلآأضُ ؤ اش محاب في م أظم 1ل نننود: ثن عد خدقا ه أضيقك،فاق 

صدئث،.; نننوق ممال الأنة، آخر إلى [ ٢٠٠الامحن ]التمرة: •••ه أكوم ألص هو طإلأ طإلثه 
آمن1لإمح...هلصالأن.؟[إر باص ئأنز الله محاب في  -يأبمع وأف 

فرخاالم محاب في آية - أ'ي أؤ - أم وإو ضدثثح. تو/ذ: قال ، الآنة« 
الأنة،آخر إلى  I٠٣الأة]؛لزم؛ •ه آث؛•• قتذ ثن م-نهلإ ثُ أنهسهنإ عق 1نرمإ أؤبئ تعتادئ 

لهبجعل أممه يئق ؤوم، ثويصا الله محاب في آية أنذ وإن صدمثج. موق؛ ممال 
ن1ثوق: jL^iالأنة، آخر إلى ٣[ - ٢ ]الطلاق: بمسثه< لا تق يى روؤبمبمه ِءربما 
٠٠لن، صد 

المدليأمر آنئم ؤإ0 ٠ الأيه هده قرأ الحن سحت قال! بشير ن جويرية وعن 
كلهالخير لكم جمع الله ررإف ممال! وقم،، ثم الأية •٩! ؛م : J^l]نألإصش...ه 

إلاهف الله طاعة من شثا والإحسان العدل ترك ما فوالله واحدة، آية في كثه والنر 
جمعه٠٠إلا ثسئا الله معمية من والبص والمنكن الفحشاء ترك ولا جمعه، 

آتتهمإدآ ^٢^؛؛، الأمة؛ هدْ أعهليث، ما أحد أعطض ما ت فال جبتر ن سعيد عن 

،YU-]-YU0>_القرآن فقاتل في عند وأبو ، r٣٧١/ مصفه في الرزاق عد أخرجه )١( 
والبيهقي،  ١٣٣؟/الكبير المعجم في والملبراني ، ٤٨٩ح الفرد الأدب، في والبخاري 

والحاكم، ٣٢٧/١٤المان جامع في والْلبري سامه.  ٤٥٨/٢الإيمان ثع_، في 
•الشيخين نرحل على الحاكم وصححه صحيح، وإسثاده ببعفه،  t٣٥٦/المستدرك في 

• ١٤'ح  ١٦١ا/ الأيمان شعب، في والبيهقي آ/خها، الحالية في نعيم أبو أخرجه )٢( 





اهمآدنثمق^|■دبر 
أحبإني والله بلى •' بكر أبو قال ٢[ ٢ 'لاين ]الثور؛ ه لؤ^ قم عض ؤإثم لك^ أف نفر أن، 
أنزعهالا والله ت وقال عليه ينفق كان التي النفقة إلى فر-بع لي. الله يغفر أن 

آداُ

الصحصلاة في يقرأ عمر سمعت 1 يقول الهاد بن ندال بن الله عطل عن و~ 
إنماءؤقال يقرأ وهو الصفوف آخر لفى وإني ا نشيجه فسمعت ا يوصف، محورة 
[٨٦الأية ]ونف: .٤٠ ملمؤى لا ما آثؤ محُى وأعلم أف إن ؤحرؤتآ بمي أثلزأ 
وأحلدوامكان في عكروا أن بعد المسالمين بحراسة يقوم بشر بن عباد كان و~ 

فيبدأ هادئا الجو وحد ولما الرقاع، ذات غزوة من عودتهم طريق في وهم للوم، 
فلمهم بفأصابه المثرتمن أحد لمحه ذلك أثناء وفي القرآن، وقراءة الصلاة 
وأكملفنزعه ثان هم برماه ثم صلاته، وأكمل نزعه بل مكانه، من يتحرك 

فلماياسر، بن عمار صاحبه وأيقفل وسلم وسجد ورك، فنزعه ث، رماه؛ثالثم صلاته، 
محورةفي كنت، I له قال رماك؟ ما أول أهببتني أفلا له; قال الدماء من به ما رأى 

فآذنتلئح،ركعلم، الرمي علي ناح فلما أنفذها، حتى أقطعها أن أحس، فلم أقروها 
أقطعهاأن قبل نفي لقشر بحفظه و. الله رسول أمرني ثغرا أصير أن لولا الله وائم 

،.٤١أنفذهاأو 

أبالألم! شعوره من بكثير أسد القراءة، بلدة نمحيجن شعوره كان لقد 

بعضهنالنساء يل تعل. بامحح الشهادامتح، كتاب، البخاري، عنل. الإفلنا حديثج من جرء )١( 
حالقاذف توبة ومول الإفلث، حديث، في محاب التوبة، كتاب لم، وم، ٢٦٦١ح بعضا، 

•٢٧٧ .

١ص٥١٦ الوجيز المعجم انمحاب. غير من الصدر في البكاء تردد الشج: )٢( 
عمرمحنافج، في الجوزي ابن وذكره \\ \ ٦!  ٢٧٠٣ح مصممه في الرزاق عد أحرجه )٣( 

•صاّها 
.؟/A•؟ هشام لأبن البرية المبرة ويفلر:  ٣٧٩مالثرة دلائل ش المهس أخرجه )٤( 





١اقرآ0 تدبر 

مصيط-محنى يأثم جسل عق ألادزءاذ هذا أنهآ ^أز قزأ! ديناو بن نابك عن و~ 
صدغإلا الهمآj دهدا عند نومن لا لكم أمم ٠٠ومازن فكي، آثوه، -حنثو نذ 

؛١١^((

يوماحطالة بن الله عبد سمهت ت قال هشام بن الحارث بن الرحمآ*, عبد عن و~ 
ومنمهاد جهم من ^لم ت الأية هده عندء رجل فتلا ، علته ■ ٢٠وعدته فراشه على وهو 

نمهأن ظنت حش فبكى [ ٤١الآة .؟ا<لالأءتاذ:آلسة قزى وكذك عنايع مغينر 
أبايا ت قائل فقال رجله، على قام ثم النار، أطباق بين صاروا ت وقال ط متخرج 

أحدهملعلى أدري ولا جهنم، ذكر القعود معنى I قال اقعد، الرحمن عبد 

ويبكىهأ محمد سورة يقرأ وهو ليلة ففيلا ّمُتح ! الأشعث، بن إبراهيم ال ق— 
لصارق.ههاوا نألثنيي، ٠-؛؛^ آلثا؛ثبؤا-ن ثنن "سم! ■ الآية هده وبريي 

بلويئحإن وتبلوآحبارنا، 1 ويقول ويرذد لث؛-ارقيم يقول؛ وجعل I ٣ ١ ]مخثد؛'لاين 
وعدبتناأهلكتنا أحبارنا بلوت إن أستارنا، وهتكك فضحتنا أحبارنا 

حائلمن الإيمان حادوة #ذاقوا سلفنا أن لنا تبتن الكثير وغيرها الاثار هذه 
عليهفاقبلوا الروح، وث التغيير على الغدة وقدرته قيمته وأدركوا القرآن، 

بهلقائهم عند نحوه مشاعرهم وانجدبنن، أوقاتهم، من الكثير وأعطوه به، وانشغلوا 
والهيمنة٥الاستغراق لدرحة 

. ٦٣٧٨! الأرب، طة ز نعيم أبو أخرجه )١( 
.-٢٣ ص١٣الخبر رحب، لأبن البوار دار بحال والتعرف اكار من الخوف )٢( 
. ١٢٧صقيامة لابن الوابين يفلر: )٣( 

.صراخ الهلار مجدى / د والقرآن، الملم، بين الوصال تحقيق )٤( 





همآتعك^|تدبر 
•واصح بشكل 

مؤلفمن تكون فلا الهلبقات، أو المدارس بين المقولات تنوع يحاول ~ ٥ 
.متثابهق مدرة أو واحد عصر أو واحد 

المهجحالفت اش التدبر من لمائج نقدية دراسة عن بح؛ا يقدم أن ج~ 
للتيير.الصحيح 

Iالتالية بالمواصفات وذلك 

الثلاث.المجالات س انتهى أو المقرر يرامحن استكمال بعد ذلك يكون أن — ١ 

ازدةإلى الفلر بل تفريط، ولا إفراط فلا علمية والتقويم القد لغة كون أن ٢- 
شل.العلمية 

الجوابيمكن عما ويجيب ويعلل الخطأ ثاب وأمحالصواب وجه يبين أن ٣— 
الاحتمال.فيه يسر أو عليه 

أنيمنع ولا شل، واحد باب س كون لا بحيث الدراسة تلك تنوع يحاول — ٤ 
١ما بشيء امحتهر محخه،ر أو محددة مدرسة عند عون 

بهيتعلق ما وتصجح القرآن تدبر موصؤع إبراز على القدرة لديه عون أن ه~ 
المسائل.وتحرير حهناء أس 

توقفهمن يمع ولا الموصؤع، فى والأدبية العلمية الباحث محخمية تفلهر أن اُ~ 
المائل.بعض فى 

تاكلييقي البرنامج لبحوث مشتركة واصفات مه 

فيه.يحث الذي المجال في المايقة الدراسات عرصى ١— 

استكمالهفي البدء فبل للبحث نموذجا يقدم أن ٢" 



١تsريماضآ0 تدبر ز انقؤيم النهح الثاتة؛ ؤتآلوحدْ 
.هدف مع وتلازم بوصوح البحث يستهدف الذي النشاط يحدد 'آ~أن 

علىالمنقول الكلام فيعرض يكن لم فإن أصالة، السنة أهل لكتب الرحؤع ٤" 
لك.والمالاعتقاد جهة من سلامته ليعرف المشايخ أحد 

العلمية.المادة استيفاء مع العلي، العمق البحث في يتوافر أل ه~ 
دراستها،يرى التي والشكلأرته بوصوح إليها توصل التي النتائج يثرز أن اُ~ 

القران.تدبر في أهميتها يرى التي والقترحارثج 
١وإملائثا لغويا وواصحة سليمة البحث لغة تكون أن ٧" 

محتواه.ْع البحث حجم يتفق أن ٨" 
موصؤعفي عالمية أررسالة محكما، يحسا يكب أن يرم، لن عاييرعامة مه 

القران;تدبر 

الكتس،الرماثل، )الحكمة، القران تدبر في السابقة الدراسات ا~معرفة 
دراسته.يرغب بما وعلاقتها المتخممة( العلمية 

أوالتخصّص، إمكالأت بعض حل في إسهام المقترح للبحث يكون آ~أن 
ويحييها.فيه الكتابة يشوب ما يعالج 

الأuاف.لتلك علمية مادة لديه يتوفر وأن للبحث، الأهداف يحدد ّآ-أن 

اليالأهداف صوء في البحث موضع إبراز على الباحث، قدرة ؛-معرفة 
عليها.ص التي البحث، ومشكلات حددها، 

بشكلالتاج واستنباط والنافثة التحليل في عمق الوضع في يتوفر ه~أن 
واضح.علمي 

ومؤتمراتودوريات كتب من المتنوعة، العلمية الرا-سمإ من يتفيل. أن —٦ 



,بالموصؤع عائقة ذات امات ودر 

i)i~U ، المائلعرصن في والموصوعي المنطقي اكلل توافر على يحرصو
ووصوحها.اللغة وسالمه الصياغة ْعدقة بناقشها، التي 

أوالمجتمع أو للتخصص الموصؤع في العلية الإصافة جانب، يبرز ل~أن 
اكعاليم.

التوفتقولى والله 

٦٢





إنكثن  ٢٠٣^^؛ت تعالى يقول وفيهم انتفعوا، ومحا استفادوا ما لكنهم ه عليه 
ثبيمعق أس طع آكن أولتك ءابما قال نايا أللم أورأ لق-ن ماؤأ عندك ثن شمأ إدا حئ 

[,١٦الأيت ومخند؛ ه اهؤاءهم ؤأئمأ 

والرياءوالفاق والحقد الحد ; التدبر من المانعة الملبية الأمراض ومن هدا 
ءايلإص تعالى! الله يقول الكبر وفى ونحوها، . . والكتر. واشيب 

سيئبردأ وإن بما يويزا لا ءابز ءقل، بمروأ وإن ألم، مم آهم( ف، أئن.خثؤوإ>أ؛ 
دثاين1ثاكدبوأ يآيم د'.لكا سنجلأ يقغذوء آثي سثسو يثتوأ وإن سملأ يتخذوه لأ أزند 
[.١٤٦؛لأيت Iه عنقيي. عما و؛وأ 

أوذنب على والمصن البدعة، صاحب، قلب عن القرآن أنوار تحجب وكذلك، 
القرآنعلى الممل أو باطلة، أوعقيدة هواه فيه يتع يميهن، المنميهب، أو معصية، 

التدبرمع في بينها فيما نتفاومحن، كثيفة حجب، وكنها . . سابقة, فكرية يخالفيات، 
بالقرآن,والانتفاع 

الوحيمعاني فهم للناظر يحمل لا أنه راواعلم الزركني: يقول ذللئ، وفي 
علىإصرار أو بدعة، قلبه وفي المعرفة غبّح من العلم أسرار له يفلهر ولا حقيقة، 

أوالإيمان، متحقق غير يكون أو الدنيا، حب، أو هوى، أو كبر قالبه فى أو ذنبح، 
بعض®من آكد بعمها وموانع حجب، كلها وهذه , , التحقيق, صعيم، 
الخلو!بغير الجواؤح أو الةاو_، انشغال — ٢ه 
أثناءالتفكير من القرآن بغير منشغلا القلب، يكون أن الموارف،: أعفلم من 
تشغلالقضايا من قضية أو ما منكلة حل أو والولد، واّل الدنيا أمور في التلاوة 

أنأو ناريين، والدهن القلب، ويصير عاملتين، والأذن الحين فتمبح القارئ، بال 
الأحرى،هي الجوارح فتشغل للتادوة، مهيا غير صوصاء، ذي ماكان في ياكون 
•عمل ولا تدبر ولا فهم فالا ئم ومن 

. ١٨•Y/ لأزركثي اورئن )ا(



وعلاجهافيه اخ؛لا واسباب ادقرآ0 تدبر مواذع ث^إمتً؛مآبعة: 
د'إشق ُؤإث تعالى! قوله على معاقا القم ابن الإمام المعانى هده لنا يؤكد 
الناسومفنما ، الأة٧٣[ اق: .٤٠ سهمي ؤئن أيننع آيز أو هنئ لم َكال لس إزء=قزئ 

له،قلب لا الذي فدلك مت، قلبه رجل ثالثة! الناس ررو قائلا؛ أصناف ثالثة إلى 
غيرلكنه تعد محى قلب له رحل I والثاني حقه. فى ذكرى الأية هذه ليت فهدا 

عنيامشغول قلبه ولكن إليه لوصولها أو ورودها، لعدم إما المتلوة! مستمع 
مستعد،القلب حي رحل ! والثالث،. . احام ليس القلس، غانّب، فهو بغيرها، 

بغيريشغله ولم قلبه، وأحضر مع، الوألقى يسمعه، فأصغى الإيات عليه ثليت 
ينتفعالذي هو القسم فهدا السّمع، ملقي القلب، شاهد فهو يسمعه، ما نهم 

٠٠. . والمنهوده. المتلوه بالايات 

معينة؛آيامت، أو أوهامحث، على القلس، حضور قصر ٣" ه
إلاالقرآن المسلم يتدبر أن يمكن لا أنه الناس بعض يعتقد أن الخaU أعفلم من 

عندأو التراويح، أو القنوينح، أو كرمضان، معينة؛ أحوال أو محددة أوقات في 
.. القيامة. وأهوال، والنار الجنة أو العن.اب، آيات ذكر عند أو الإمام، حشؤع 
تحعموهدا والمنافع، الفوايل هذه من حلوا الأوقات بقية تكون ثم ذلك، ونحو 

لمنالشيهلان مداخل من ماJحل هذا ولعل محله، في ليس وتحكم وامحع، هو لما 
يريدهلا ما وهو و١لنني، القلوب حياة به بر التلّ لأن عته؛ عزيمته ليثني بر التلّ يريد 

.أبداللقارئ الشيه]ان 

كلفي التدبر يدوم أن الأء!ي>،_ؤ لكن طيب، الأوقات هزه في القلب وحضور 
اللهرمحول، إن حيث، إ والأحوال، الأوقات جمع في تعالى، الله لكتاب وتلاوة قراءة 
.وإن ءأدومه قال،: الله؟ إلى أحب العمل أي ثل؛ مه 

بتصرف. ٤٤٢)/ازلكين مدارج )١( 
١٨٦٤ح الدائم، العمل فضيلة ياب المسامينا صلاة كتاب مسلم، أحرجه )٢( 



آياتعلى التدبر يمصر ولم ومكتا، تدبرا كلها كانت القرآن ْع ه وأحواله 
واتبلعأثره اقتفاء فوجب الأول المعلم وهو أحوال، دون أحوال أو آيات، دون 

نهجه.

انتهت،:أحوال على القرآن،وممنرْ على الواقع تتزيل عدم توهم - ٤ ه 
كانالقران أن البعضر توهم أصلا التادوة عن بل التدبر عن الحوارف عفليم من 
القرآنفي ما تحت، يدخل لا الواقع وأن مضت،، وأحوال وٌلروف خلوا، لأناس 

فيالفلر إمعان عن الناس ص لكثير حاحئا هدا كان ولدا والإرشاد؛ لهدى اص 
وإيجادالواقع، أرض على آياته وتنزيل وسنانه، هداياته عن والبحث القرآن 

زمانلكل صالح إنه حيث وغيرها، المعاصرة الحياتية للمشاكل القرانية الحلول 
وآن.وعمر ومآكان، 

لديهمك^^؛؛٠ ع؛يأء مل ألمئان ثرل ١نيكا ت بقوله وصفه تعالى أنه ويكفي 
نحوؤ، ثكلك لإ أش ؤلر ^-١ بثخذ ؤإر وإ'لأرتيا القنزت ممح، له أرى رو ليمل 

ولأ^؛؛_؛، ثسا ظى لا ءالهه يرمح؟ ثن نآمحدإ و شمل ممدرم ذى؛ تطل 
كمرنإأئ؛ن وبماد . ئثؤيإ والأ ■جرة أ مثا يملبحدا ولا سا ولا ثثل لأنذسه.لم بنلكنك 

لتنطؤوقاو و ؤبهنل ظلما ممد ءا-ئثييتة م،ا قؤ وأء،اذه آهمُنه إلا.١^، هندآ إن 
]ام»اد:ا-ْ[..ه ويبؤ هقنأ عشي نمق لهما آدقتبها ألأؤلمى 

تأي ~ تحته الواقع بدخول يشعرون لا الناس ارأكتر I القيم ابن يقول ذلالئح وفي 
وارثا،يعفبوا ولم قبل س حلوا قد قوم وفي نؤع في ويفلنونه له، وتضمنه — القرآن 
قدأوإئلئ، كان إن الله! ولعمر القرآن، فهم وبين القلس، بين يحول الذي هو وهدا 
كتناولهلهم القرآن وتناول دونهم، أو منهم شر أو مثلهم هو س ورثهم فقد حلوا 

وصف.ما ولصيق قال، ما ولحى آ، اءر . . لأولئلث،. 

المالكينمدارج 



؛;JLpبغير الله كلام قي القول عن تورعا التدبر ئرك -  ٥٥
علىمقصور وتدبره القرآن فهم أن البعض قلى ت أيصا التدبر موانع أعظم من 

لكلماتمعنى لا أته ويعتقد  ١١المخالصين، والعلماء الصالح لف المن مقوا قوم 
القرآنر فومن بالرأي، ير نفذك وراء ما وأن عنهم، النقل تناوله ما إلا القرآن 

كان،مما أحن الأن الإمكان فى ليس أنه ويعتقد ، النار،' من مقعده برأيه؛ليتبوأ 
كلامفي القول عن والتورع التدين بحجة القرآن في والتامل التدبر العض يترك أو 

فيصرفالتدبر، دون القراءة في تنحصر القارئ مهمة أن واعتقادهم إ علم بغير الله 
ونهتاأمرا الايات مع والوقوف يعنى؛التدبر ولا فقهل، القراءة إلى همته القارئ 
لحل.كما التلاوة من ويخرج وحراما، وحلالا 

القرآنتدبر من الله عباد تنفيره ت الثي2لان مكايد من  ١١ت رحب ابن يقول ذلك وفي 
الأنا ت الإنسان يقول حتى . مخاهلرة هده فيقول التدبر، عند واغ الهدى أن لعلمه 
تورعا*القرآن في أتكلم 

اللهيفتح فقل الإنسان، بني على الثيْلان مداخل من عفليم مدخل بالفعل وهو 
حكت!ليس القرآن فعلم السابقين، العلماء من لأحد يكن لم بما متدبر على تعالى 

اللأناس رائعة من أكثر وتأملات تدبران وقرأنا سمعنا وكم قوم، دون قوم على 
نهايةإلا النهايات من شيئا يحملون لا وربما القرآنى، بالتخصمى لهم علاقة 

بماله تعالى الله يفتح مقفول صّغير ورن، وتدبره، القرآن مهنالعة وحن، التوحيد 
■فاصل لكبير به يفتح لم 

وكيف،٠ بتمرف  ٢٨٥\إ الغزالي محمد بن محمد حامد لأبى الدين، علوم إحياء ٠ ثنفلر ، ١١
بتمرف.١٧٦ص القرصاوي، يوسف د. العظيم، القرآن مع نتعامل 

.'آ/أها الحنبلي رحب، بن الرحمن عبد الفرج لأيي الحنابلة، طقات ذيل ينفلر• )٢( 



الختماتتكثيرعدد إلى الهنة وانصراف الصوت، حمال عند الوقوف — ٦ ه
فمط:

ربهمكتاب ْع ينعاملهم يتعلق حطير داء بالقصير ليس زمن منذ أمتنا في دب 
بأدنىالتعلق دون ترنيمّاته، وحس القارئ صوت حمال عند الوقوف وهو سبحانه، 

ماداصوته بأعلى يصح أحدهم تسمع ما وكنيت؛ وفقهها، الايات معاني من شيء 
يقرأقد القارئ أن حين فى القارئ، صوت لعدوبة ؤلربا الله(، )الله بقوله: إياه 

الأكثرينعقل وغاب ونحوها، . . القيامة. أهوال أو العياب أو بالنار تتعلق آيات 
المواؤلن.هذه مثل في يكون أن ببغي وما والتدبر المعاني عن تماما 

نحوالشوق بهم ويحدو وتلاوة، قراءة ربهم كتاب على يقبلون آخرين وتجد 
ولاالسورة آخر إلا هم لأحدهم وليس ، الختمات عدد وتكثير التلاوة في 

•. • والزواجر بالأوامر والاتعافل والحوائل، الفوائد مع وقوف دون سواه، شيء 
الأسمىالمقصود يخاف ذك إن حيث صواب؛ غير على الكين ال٠وكلأ 

معتعاملهم في الصالح لف والهت الّكا منهج كذلك ويخالف، القرآن، لنزول 
الكريم.القرآن 

ْعليس لكن ، القرآن تلاوة عند الصوت تحين على ه الك، حم، نعم، 
تد؛تاالأيات مع والوقوف الخثؤع حد عن والنخرج ، المتكلفوالتغني التهلريب 

وس،ا•

أحدهمأمضى وربما ومرات، مرات ويكررولها الأيات ْع يقفون الملف وكان 
أصح،حتى يرددها بآية يقوم نمجت الداري تميم فهذا واحدة. آية مع كاملة ليلة 

ينسلم متامن المس ه: الله رسول قال قال؛ زينك أبوهريرة رواه ما مثل في وذلك !١( 
. ٧٠٨٩ح موكأ...ه وؤلتيأ تعالى: قوله باب التوحيد، كتايج البخاري، أخرجه يالقرآنء 



فيهامحا واسجاب اهمآن> تدبر موانع الرابأة: إئ^^محدْ 
وءتوؤ\' ١٣٠١َغكبن؛آن!تتلمهز ألثنعا0 أيمحوأ أنيئ، حجب تعارت قوله وهى 

حتىالكثير، وغيره ، ٢[ ١ ]١^،؛؛<:،لأيت ه ءكمودأ(ما ماء ومماتمم محثهز ، ١٣ألصهحنت، 
نااJJbالعامنكاة ت نمى الأية هذه كانت ١٠ت الأية هذه عن الفرطي قال 

توال٠خارج الحروف تحقيق على الهنة قمر ٧" ا—ا 
تنصرفالقارئ تجد إنك حيث فترات، منذ القرآد امة حد محي ينحر داء وهذا 

التجويدوأحكام ومخارجها الحروف إلى التلاوة أثناء تركيزه جل ويتجه هنته كل 
والتدبر.بالمعاني تعلق أدنى دون، . . وإتقانها

أوجلئا لحن أو المرقق، فخم أو المنغم، رقق إذا عيب أي الإنسان يعامب فقد  ١١
الغناهرةالمعاني أو الكريم القرآن قفايا يدهيان يدرك لم إذا يعاب ولا خفيا، 

جودةبان أحد يقول، ولا الجانب، هلءا فينا عرت التعلم ؤلريقة لأن المتبادرة؛ 
هووغرخس لغيره، مقدمه هو غرصر بين فرق هناك لكن هدئا ولا عرصا ليت، الأداء 

،.٢١،(٠ . الكريم. للقرآن الأس المقصود 
الثسءلانمداخل من مدخل هذا أن خصوصا والمرأة عموما الملمون وليعلم 

عنحديثه معرض فى الغزالي الإمام يقول ذلك وفى • فلحذروه الإنسان بني على 
باخراجهاالحروف تحقيق إلى منصرئا الهم يكون ٌأن • ومنها القرآن، فهم موانع 

كلاممعاني فهم عن ليمرفهم بالقزاء وثمل شيهنان حمفله يتولى وهذا مخارجها، من 
منيخرج لم أنه إليهم يخيل الحرف، ترديد على يحملهم يزال فلا جق، الله 

لهتنكثف، فاز الحروف، مخارج على مقصورا تامله يكون فهذا مخرجه، 

.القرآن لأحاكام الجا،ع )١( 
ءسازكي، خميس رمضان أ.د. ،،، ٤١۶٠١١والمزالق الضابهلة القواعد بين القران فهم )٢( 

الدولية.المعالوطت شكة التومُر ءالأسلأم موغ على منشور بحثا 



التلبيس؛١هذا لمثل مطيعا كان ممن للثيطان صحكة وأعفلم المعاني، 

وميلههي التي فالفراء٥ والوسيلة، الغاية بين تيب التر عدم • ذلك في بح بوال
نجودأل الله رحم من إلا علتا مبلغ وصار والمبتغى، الغابة هي أصبحت، الفهم 

ابحعلى بالشكل الاهتمام فكان ومخارجها، صفانها ونحقق ، الحروف، 
الضموزر

والوقوفوالتدبر الفهم ْع التجويد أحكام تراعى حث وميسور، مهل والعلاج 
أعلم.والله العاني، على 

؛والمعارف، العلوم من التدبر دون ما تقديم ٨" تا 
علمتحميل إلى بعد0 يتجه لا ثم القرآن، حفظ إلى البعض يتجه أن ذللثح; ومن 

تكونالتي العلوم من غيره إلى ينصرفا بل معانيه، على ، والوقوفوتدبره تفسيره 
صارف،ثلثا لا وهذا وتدبره، القرآن لفهم بالنسبة الجدوى عديمة أو النسر قليلة 

•التدبر عن ، الصوارفمن عفليم 

العلم؟أو القرآن ءللّ؛، ت أفضل أيهما •' تيمية ابن الإسلام شخ سل 
نهىوما به الله أمر ما كعلم عينا الإنسان على يجب الذي العلم ررأما فآحامح،ت 

الأولالعلم طلب، فال القرآن، من يجب، لا ما حفظ على مقدم فهو عنه، الله 
المتحبإ.على مقدم والواحتا مستحبا، الثاني وطلبح واحبط، 

إماوهو علما، الناس تسميه مما كثير على مقدم فهو I القرآن حفظ طب وأما 
أصلفإنه القرآن بحفظ يبدأ أن هذا مثل حق في والخثرؤع . . الضر، قليل أو باطل 
■• الدمح،علوم 

\إالدين علوم إحياء )١( 
يتصرف. ٦١٠٣حميس رمضان أ.د. ١ل٠-هاكه والمزالق الضابطة القواعد بين القرآن فهم )٢( 



وعلاجه'فيه اخنا وامساب اقرآت تدبر ْواع |ؤ^^محةِاورابعت; 
همةهذء تكن لم فإن به، والعمل وتدبره معانيه لهم هو القرآن من والمهللوب 

أعالم٠٠أمحبحانه والله والدين، العلم أهل من يكن لم حاففله 
نحويتجهوا أن — خاصة العلم ومحللأب عامة، الملمين على فينبض هدا وعلى 

العلوم،لكل أصل فهو • • ويْلبقوه ويتدبروه ويفهموه فيحففلوه أولا ربهم كتاب 
الفهوم•من لغيرْ ومفتاح 

مثلفي والفتح بالتيير وعد هل فالله تصعب، المأو ؛المستحيل لبر وهدا 
هووعده [، ١١٧'؛؟،؛ ]وفم: ه . تدكي ين مهن للآ5 ألتي،ال يثثثا لأة : تعار قوله 

أبدا.يتخلف، لا 

Iوالمعاصي الذنوب — ٩ه 
علىالطبع أسباب أكبر من وهي والدنيا، الدين في أصرار كلها فالعاصي 

قال،[، ١٤الأيت ]المنغ؛■ن؛ ه 3كسيل. َكاوأ ثا ظو-أم عق ئاذ بق ت تعار ، قالالقلب، 
بالخلبالذنوب تحيهن حتى الدس_، على ت، الدنهو ارالرازت I ومجاهد الحز 
ئلؤبثم ذنلإ0ِ آلتيتى ؤ ممؤأ تعار؛ وقال ، الألِ_ااا فتموُتج وتغشاه 
أيقدمي آر 'ألئؤت، ص ؤثيحر أ'لأبمز ثم، لا لإم(-ا ج بم-»عودا ءاداف أو ؛؟ بميمحف 
عنالقلم، عمى الدين في الفار العمى هذا ^،؛ ١٠٠ت عدي القال [ ٤ ٦ الأيأ ]ا"ذغ؛  ٠٤.

الرئيادتحااأ"'أا.الأعمى يناهد لا كما يشاهده لا حتى الحق، 

حج_جلأنه القرآن؛ تدبر عن الناس أبعد بالمعاصي المريض القلي، وصاحّي، 
.[ ٢٨٢لال؛متة: أقله ربمشطئر آلج ؤو\)؛لخ\' تعار: قال التقوى، وهي العلم طريهم، عن 

لأنالله؛ بمعصية الحلم ينال ولا قق، الله من بلم وتفهمه الله كتاب في فالتيبر 

بممرف. r١٢١٠٥>/ تمة لابن الكبرى اكاوى )١( 
.ام/آ\/الفِحمفاتيح )٢( 
٠٤صُ المنان كلام نفير في الرحمن الكريم بثر ^٣، 



هداْن مان الحر ا،ب والمعاصى والذنوب ا لقلب ١ في الله يقذفه نور العالم حقيقة 
العلم.

ولاحقيقة، الوحي معاني يهم للناظر يحصل لا أنه ااواعلم ت الزركني وقال 
أوذنب، على إصرار أو با-عة، قلبه وفي المعرفة، غيب من العلم أسرار له يظهر 

الأيمان'متحقق غير يكون أو اكنيا، حب أو هوى، أو كبر، قلبه فى 

القران:سملع عن الغفلة - ١ • 

ثنئمحيم ٌا ُو تحٍضوف ثم عنj وثم يثثابهم لاثاثى تعالى؛ قال 
أالأفا،ا-"اا.لأمه ؤا بمبوذ وجم انتمث إلا محدث ريهم بن ذلكم 
الغافلفالقل-، الغفلة، هو القرآن تدبر من مانع أعفلم أن لوحدنا الأية تاملنا فلو 
اذنه،القران يستمع القلب هذا حس، فصا يتدبر، لا بالدنيا والانشغال اللهو بسبب 

القرآنمعاني يرى صاحبه يجعل وصفاء0 القلب، حضور لأن قلبه؛ إلى يصل ولا 
وتربية.ودعوة وسلوكا عماد بها ويحيا بوصوح 

والاجتماعية:الانرية الموانع اننا: ث® 
ثقافتهتكوين في فاعل أثر لها الفرد فيها ينتأ التي والبيئة الأسرة أن المعلوم من 

ناصجةوعقديا، دينيا مستقيمة المحيهلة البيئة كانت فإن وإيجابا، سلبا عاليه والتأثير 
والعكسناصجين، أسوياء أفرادا أنتجت، وحاقثا؛ فكريا ومتزنة وثقافتا، علمتا 

١يالعكسى 

أثرذايت، تكون — معه المجتمع وتحامل وتعلمه القران حففل طريقة أن يخفى ررولأ 
مانعةت،كون وقد وأسراره، معانيه على والوقوف، النص مكنونايتح استجلأء فى فعال 

عنقه،؛لئ إماالنهس، روح عن تحجبه يمبغة العقل صابغة ، ذلل؛، إلى الوصول من 

. ١٨•Y/ القرآن، علوم ني :١( 



وعلادجهافيه ا-فدئ؛ ^^تآوتساب 

ذلكوغير - • • والإسرائيليات بالأباطيل تفسيره بحنو أو سياقه، عن باحراجه أو 
منمعينة بطانفة خاصا العامة، على شاقا أمرا وتدبره القرآن ير نفيجعل مما 

اسء«لا،.

التدبر،صوارف من صارفة كونها فى دورها وبيان البيئة، أهمية تبرز هنا دس 
تيلى فيما الدور هذا ويتلحص 

.ت أقرائها بين وصأ3له إذكائه وعدم التدبر، جانب في الأسرة تقصير — ١ ه 
ا،متدبت قارئا مصلئا، الأسرة رب كان فإن ، لأفراد الأول المحضن هي الأسرة 

وأهله،وأبنائه ه نفعلى ذللئإ مهلنئا وسلوكا، عقيدة الإسادم ؛اداب، ملتزما خلومحا 
المؤمنة.الأسر طلاغ في وكانت حنا، نبائا الأسرة هده أنبتن، 

قفلاوتادوته، القرآن عن الحقيقي البعد من الأن نراه ما كان قاتدها أهمل وإن 
قيمةتدرك أن الملمة للأسرة ينبغي ثم ومن به، والعمل وتطبيقه وتدبره تفهمه عن 

وتدارسه،القرآن لتدبر الأقل على سهر آو بوع أٌكل خاصا مجلسا وتعقد التدبر، 
الحلاقةكتوطيد بانحة، لمارا ستجني وأفرادها الأسرة رب بين اللقاء هذا تم وإن 

عنوبعدها أفرادها، وترابهن فيها، التدبر منهج واصيل تعالى، الله بكتاب 
منبالفعل مجزب وهزا والمثوبة، الأجر تحميل عن فضلا الجارفة، التيارات 

تعالى.الله بإذن البالغ الار وله الأسر، من كثير 
.وتدبره؛ معانيه فهم دون القرآن بحفظ الجت»ع اهتمام هصر " ٢ه 

لدىوتعليمه القرآن نلمي طريقة ش ناظر لكل واضحا يتجلى الأمر وهزا 
الربلئح رحم من إلا معفلمها فتجد القرآنية، التعليمية ايتج المومأو الأثخاص 

أوخعلعلهم في أو ذكر له نجد نكاد لا بل الإطلاق، على ب، الجانبهذا تعنى 

بتصرف. ١١صره حرب سامية أ. وعلاجها القرآن فهم صوارف 



jيإميمح^
عرممج عنايتهم , وجا الهائية، أو الأولية اكلقى مراحل مختلف في مناهجهم 

منلابد بل وحده، به الأكفاء يبر لا أنه إلا طيب شيء وهذا وتثبيته، المص حفغل 
.والمجتمع الفرد في البالغ أثره للقرآن يكون حتى والمدبر الفهم صميمة 

تعليه واكغال_، الموضؤع هدا لمعالجة أمران والقتؤح 
،وتعلمه القرآن تلقي في عليهم الله رضوان لف الطريقة إر الرجؤع • أولهما 

معانيهامعرفة بعد إلا غيرها إر مجاوزتها وعدم الأيات، من قدر بحففل ودك 
والعمل.الحلم من فيها ما على والوقوف وتدبرها، 

كبارمع الأقل على وحلقاته، القرآن دور في المهج هذا يطبق أن الانع وما 
الطرقواختيار المعلمين، وإعداد C خهلمه ووضع الموخؤع دراسة يعد المائنة، 

والعين.الخوقق والله الخاسئة، 

وإتقانها،الحروف حفغل في للهلفل الأور العمرية الرحلة استغلال، ثانيهما: 
ْعإلا الحففل اعتماد وعدم والمدبر، العاني إر توجيهه يتم القرآن ختم ويعد 

تنؤعمع أحدهما، دون معا بالجانبين تعنى المى السا؛قارّتح وإقامة العاني، 
الخيرسجني تعار الله وبإذن ذللثح، عر المشجعة والمعنوية ازدية الحوافز 

المهج.هوا من الكثير 

المجتمع)أفراد بين العامتة وشيؤع العربية اسة ضعف، — ٣ه 
دوناكخاطب، في وغلبتها العامتة ثيؤع اليوم؛ المرير عن الخوارق أهم من 

دورفي العلمين بعض تجد حين يعفلم الخطب ولعل القرآن، لغة الفصحى 
أعفلممما طلابهم؛العامية، مع يتخاطبون . . الجامعات،في اندة والأمالعلم، 

منكثير غرابة عنه نتج مما بها، الحين، وصعوبة الفصحى عن الجيل ط؛ غربة 
الجيلبخلاف نلقائثا، وتدبرها معانيه عر الوقوف صعوبة وإ ومن القرآن، ألفافل 
تحتاجالمي الغريمة الألفاخل لديه تكثر ولم ذللث،، من شيء إر يحتج لم الن-ي الأول 



و,ءهدجهافيه اخلآ واساب اقرآينح تدبر ْواع ١درابعة: 

والشرح.الضير إلى 

الدرسقاعات داخل الأقل عالي بالفصحى الالتزام وهو ميسورا ذلك وعلاج 
التدبرعملية ييسر مما بها، التخاطبا ومهوله القرآن، لغة على للتعود والأسرة 

الأول.العربية كتاب القرآن، أسرار على والوقوف 

تالكريم القرآن لدور المجتمع تقلمي ~ ٤ يا 
عجبا،وأمرا خهلآ سلوكا يجد القرآن مع وتعاملها أمتنا حال فى اليوم الناظر 

سونحوه . . التترك في القرآن دور قلصوا المجتمع أفراد ص ا كثين أن يلحفل حبث، 
البركةلجلب وسياراتهم وحوانيتهم بيوتهم فى فجعلوه الجدوى، قليلة الأغراض 

الأذىلدغ صبيانهم رقاب فى علقوه بل والمصران، الشرور ولغ والخيرات، 
هممجاليه وافتتحوا والأزواج الحطاب لجلبا بناتهم رقاب بعض وفي عنهم، 

التيورة الم ١١إلى بالإصافة منها، يقترب ما أو الأغراض هذه لأجل وأحمالهم 
فيإلا للحضور يستدعى لا ت أنه للقرآن العلفولة مراحل في أذهاننا في طعن، 

عندلقراءته نلجأ أو المقابر، زيارة عند أو والوفاة، والنع الاحتقار حالات 
الشفاْاالتتجاوز لا قراءات وهي المستعصية، الأمراض أصحاب 
والوقوفالأيات في التفكر عن يكون ما أبعد ربي رحم من إلا الساممن وجل 

.وتنفيذها تهليقها ثم ومن معانيها، ومعرفة معها 

الاليوم وجيل الناثئة تكاد حتى القرآن؛ مع التعامل في الملوك هذا وثاع 
الفهمفأين وإلا القاصر، الجزئي الأسلوب هذا إلا معه التعامل عن يحرفون 

أثارالتي الهجر أنولع من ذللث، وغير . . والأستشفاء والتهلبتق، والعمل والتدبر، 
هنداآمحدؤأ ى إن ثنت أؤمن تعالى: قوله على التعليق في ، ١٢١٣^ابن إليها 

.١ صء الغزالي، محمد للثسخ/ القرآن، ْع نتعامل كف )١( 
._YA له، الفوائد كاب يطر: )٢( 





وعلاجهافيه ا-غطا واسٍاب القرآلحح ثدبر موإع الرابعت: ث^ألوحدة 
ذلكونحو . . الفصحى. من دخيلة قصة أو اعتقدها، النزول سب في صعيفة رواية 

منللتحرر صييل في 0 مر يفكر لا عفود، تلو عقودا نعيته في لم المالقرئ يفع مما 
بدهنهأفكار أو سابقة حلفيات دون من ا متدين القرآن على ليقبل الفكري؛ الأسر هدا 

عالقة.

وهويتدبر أن للعقل كيف إذ التدبر؛ صوارف من عغليم صارف سك بلا وهنءا 
إلاينطلق ولن أ منع؟ مقلد وهو يبيع كيف أو ، أمحير وهو ينطلق أن له وكيف مقود، 

عقاله.من وتحرر إمحاره من ئك إذا 

وتدبره!القرآن عن والإعلام التقنية بوسائل التلهي — ٦ه 
لخدمته؛ا محت وجعله الكون، على نوئه أن للإنسان تعالى الله تكريم من 

نكثوررقثم وآلبمر 'آلم مح، يخر' ءادم بو َلإث وقذ ؤ. تعالى؛ لقوله تصديها 
إنعامتمام ومن ، ٧[ • الأيت ]الإ>ا،: ه . ثئضيلأ -ظمئا نس يكم ءق وئثقهتر ألثلتئب 

محكانغدا حتى مذهلة، عصرية وتقنية ءلمتي، تقدم من علينا به أفاء ما تعالى الله 
واحد.ستا في يعينون كأنهم حميعا العالم 

بهاوتتلهى العم، هده استخدام تسيء مجتمعاتنا من ا كثين تجد للأسف لكن 
الواحدوصار ، وتدبره القرآن قراءة عن قفلا ونحوها، كالصلاة الفرض عن حتى 
الله،كتاب يطالع مما أكثر المواقع أحد على الالكترونية صفحته يطالع منهم 

أموالها،عن فضلا حياتها، لحظات وأنفس أثمن ذللئؤ على تنفق الأمة وغدت 
إور ألم ؤ. ت تعالى قوله أمثالهم على يطمح، وصار نقم، إلى النعم هده وحولت 

الأمروتفاقم ، [ ٢٨الآ،ت لإضاءءم؛.ه آل؛محإر ياي- مبهم هزأ أم خنث ثدلمحأ أفين 
كلالواحد البيت، في لجد إنلث، الواحدة، الأسرة أبناء بين العلاتق تقهلعت، حتى 

الساعاتذلك؛ في ويضع الصفحات، تلو الصفحات يقال—، جهازه، على يقيم فرد 
مجسّت،.فلا العالمين رب حتى مناد ناداه ما وإذا الساعات، تلو 



اهمآتخك^إتدبر 
وحنالتدبر، ثقافة لنشر الأمة أبناء من المخلصن يوقق أن تعالى الله ونسال 

معالقرآن، خدمة في التقنيات هده من والأفادة تعالى، الله كتاب ْع التعامل 
فلكلوالإثارة، والجدة التشويق طاع يحمل بما وتحديثها الُرًس، اليب أٌتنوع 
.بناسه. ما حيل ولكل مقال، مقام 

مهجية:موانع الثا: ثع 
تالكريم للقرآن الصحح التصور عدم ~ ١ ١—أ 
حقيتدبره أن حما الكريم القرآن هو ما يتصور لا لمن يمكن لا أنه الغلاهر من 

العلميالتقصير إلى اصافة هى الكريم القرآن ماهية تحور عدم أن كما بر؛ التي 
القراءاتمدارس أفراد نمور عدم يبين ومما ٠ تحفليمه نقصي على أمارة ~ اليحتح 

حعيهلهشام الدكتور قول — التحقيق على الكريم القرآن هيه ما للنص المحاصرة 
إلايره، نفويصب أهمية، أكثر ذاته القرآن ررومفهوم قال حيث القرآن، معرقا 
المقا-س،الكتاب أو المقدسة الكتابات عبارة ْع تباينه إلى النفلر ألمت، أش 

فيالمكتوب فكرة إلى والمشيرة وارمسيحى، اليهودي الترايثح على ار٠حتوية 
ليسكتاب أيصا أنه من بالرغم يتلى شفوي هو ما إلى يثير القرآن بينما صحف. 

بأنهه نفيصفح اد المكتمل، الوحي شكل على حتى ولا المكتوب شكل على 
الكتابةعن يعبر القديمة العربية فى الكتاب مفهوم لكن تقريبا الأول من الكتاب 

الكتابعلمه راللهم ت معاوية بخصوص حديث، ش ورد كما معا والمكتوب 
منهجزء أى أن وإما ، وأركتتبا سرمديا كالما القرآن يكون أن ما فإ والحابء. 

.، ٢١كلها<الكتاب وهو كله الكتاب بمثل 

لغتهامعرفة من أتمكن ولم جعيهل، هشام عند وأبدي محرماي بمعنى الكلمة هذه تستخدم )١( 
الأصلية.

.١٧ص والقرآن، الوص )آ(





٠يتادوته متعبد وأنه معجز، وأنه تعارا الله كلام أنه محنها 

عبارةهو القرآن ارإن ت أركون محمد يقول القرآن، لتعريف أخرى محاولة ولنقرأ 
وبالتارالبشر، كل على المقترحة الاحتمالة والعار الدلالات من مججموعة عن 

١لأوصاعتنؤع يقدر متنوعة عقائدية واتجاهات حطوطا تنتج أو تثير لأن مؤهلة فهي 
فيها"رتتولد أو فيها تحصل التي التاريخية والأحوال 
أنحقها كثيرة أمورا يغفل فهو ادقة، الالخلاحظات تلحقه التعريف وهذا 

آحرحانب ومن جانب، من هذا الكريم، القرآن تعريف محاولة عند إليها يشار 
اللهتوحيد وهي لتحقيقها، الناس لدعوة الكريم القرآن جاء التي للغاية هدم ففيه 

حعلوحثاتنتج أو تثير لأن ارمجوهلة أركون محمد يقول كما القرآن دلالات إذ تحار، 
تحصلالتي التاريخيه والأحوال الأوصاِع ضع بقدر متنوعة عقائدية واتجاهات 

القرآن،دلالات من نايعة الباطلة الاعتقادات كل أن مودا0 وهذا ^^١٠٠ أو فيها 
تدعيأن عر حرصت فرقة كل إذ أصلا، الضالة الفرق من فرقة تقله لم قول وهذا 
سواهارى.ما وإبطاله اعتقاداتها عر الكريم القران دلالة 
توأوصافه أسمائه بغير الكريم القرآن عن التعيير — ٢ه 

،الغلقة الصية بالمدونة القرآن عن كتاباته مجن كثير ر اركون محمد يعبر 

وتقريره،بالتوحيد كالعناية الكريم، القرآن موصرعان في منها أور هو ما هناك لقرآن ل =
والعقاب.واكواب الأحكام، وبيان 
يعلمالمدنية الهندسة قي الأصلي شحرور محمد الدكتور تخصهس أن يلاحفل الذي ولكن 

القرآن.تعريف فى موصوعات من أورده ما بإيراد عنايته أسرار من سرا 
٠ ١٤٥ص الأسلامي، العربي الفكر تاريخية )١( 
الخريمالقرآن في الفرق كلام يظر )٢( 
. ٨٢ص الخئاب، •نحلل إر الموروث اكفسر من القرآن ,بفلر: )٣( 



ا.غهئاواساب تدبر ْواذع الرابعة; ثتالوحدْ 
شكولا وأوصافه، القرآن لأسماء مناف، التعبير وهذا ، بالوحدات الايات وعن 

.الأدب، في الإساءة ١؛،^؛ من يوصف أو به يم لم يما وصفه أو القرآن تسمية أن 
،٤§^؛ المسيح في النصارى لاعتقادايت، المقابل هو القرآن أركون محمد وبجعل 

الكتاب،بصفته القرآن هو الأسالأم في المسح يسوع يقابل الذي ررالشيء فتقول• 
به^الموحى الله كلام على يحتوي الذي القدمر 

الكريم،القرآن ْع الأدب، سوء من فيه ما مع ظاهرة مغالطة ال،كالآم هذا وفي 
عييفي الخارى اعتقاد يساوي الكريم القرآن في الملمين اعتقاد جعل أن ذللئ، 
خادفجعلى إله ان أو إله . عيي أن يعتقدون البطلان، اهر ظه 

وعليهالقرآن، في ذللث، مثل يرى الملمين من أحد ولا ذلاث،رص، في ؤلواشهم بين 
المقابلة.هذه لخل أصلا وجه فالا 

أصحاب،قصة في القرآنية الآيارتإ أن أركون محمد يعتبر آخر موضع وفي 
كلوصفنا ما ارإذا ت يقول حيث إ مبعثرة ومعنوية لغوية عبارات مجرد بأنها الكهف 

أننايعنى ذللث، فان متيعترة، ومعنوية لغوية عبارات بين تجاور مجرد بأنه مبق ما 
والخطقية{{البلاغية المعايير أولوية على صمئا نوكد 

كتاب،ْع الأدب، سوء في غاية البعثرة بالعبارات الكريم القرآن آيات ووصفط 
تعالى.الله 

رالولأI فيقول والفرق، الأهواء لحدوُث، سببا القرآن يعتبر فانه جعيهل هشام أما 

. ١٤٦ص الخطابح، تحليل إلى المورويث، التغير من المران ينظر؛ ٢ ١ ر 
. ٢٤ص الخنابه، تحليل إلى المورويث، التغير من القرآن )٢( 

المح، ٨٨ص الإسلام، ظهور حتى ١لجا١ارن، مند الميحية والمن.امج الفرق • ينْلر  ٢٣)
. ٢٧٣ص الميزان، فى النصرانية ، ١١١ص والمسلمين، والمارى اليهود عند 

. ١٤٩ص الخaلابح، تحاليل إلى الورويئ، ير التغمن القرآن )٤( 





وعثجهاسلنإإون؛ع^فيه ا-ئا واسجاب ادقرآدن_لآ ^ JJْواذع ١درابعة: إئ^^محدة 
أونقتس من عادة الروايات يكتنف ما يكتنفها أن لابد ا روايات تلك ١١الوحي■ 

ويزكيخصوصا حميعها تكذيبها الجار من فليس ذلك ومع أشبه. وما زياد.ة 
نبيبانتظار الناس انشغال عن الأول الفصل فى عرصناه أن سبق ما مضمونها 

وغيروالقساوسة، الأحبار وتوقعات الحنفاء، ظاهرة أخمار وتناقل جديد، 
ذللئ،«لأ،.

توجوه من باطل الكلام وهذا 

باطلكلام — العادة في والزيادة القص يكتنفها بأنها الروايات ، وصفالأول! 
أوالحديث، بصحة للحكم العلماء وصحها التي الفواعل• ، يعرفلا من يقوله 
•الروايات فى القص أو الزيادة ينفى وتهلثيقها ، حسنه 

تقويةس هو التاريخية بالأخبار النبوية المنة فى الواردة الروايات تقوية الثاني؛ 
ندالفى متعددة ثروط لقبولها يشترط البوية المنة أن ذللثج ؛ ، بالضعيفالقوي 

التاريخية.الأخبار في تشترط لا والمتن 

هشام،ابن سيرة فذكر الروايايت،، هاو0 مصائر بعفر إر الحاثبت في الجابري أثار )١( 
المةكتب من وأغفل سمد، لأبن اعرى والطبقات كير، لأن والهاية والداية 

كتابم الخارمح، ر كتاب وأول الوحي، في همْ روايات مها إذ افبصس، ول 
نيالأصلة المصادر هي ثعتم التي الصادر هذه على يقف لم الجابري فهل الوحي، بدء 

أةإلا يق، فلم وإدا ، الجابرتم، اطلاع مل في رجل على أسعده ما وهذا الوحي، موضوع 
هذهنقد في الكلام له ليتنمنى الأصية المصادر وأغفل السيرة كتب من المصادر تللن، ساق 

معارض.دون الروايامت، 

.١٠٢ص القرآن، فهم إلى مدخل )٢( 
٠المعين، فح ، ٦١ا/ الراوي، تدربمب، ت ينظر ^اءمصطالحالخدJنج، 

السابق.المصدر )٤( 



اصح
هذهفإن أحد، به يقل لم والقساوسة الأحبار بتوفعات الروايات تقوية الثالث! 

وحاصلالإمايuتل١،، إلى فمردئ فرعهم عن هزلأء نقاله سا كانت إن الأقوال 
وإنالروايات، بهذه لا ؛٠١^٠^٤ هو إنما فعملنا شرعنا وافقت إن أنها فيها القول 
لمفهذ0 سريعتهم من لها أخذ دون قالوها التي والقساوسة الأحبار أقوال من كانت 

الأحباربقول اعتد وإنما النبوية، السنة في الواردة الروايات تقوى إنها أحد يفل 
ورمثهمآئبتارير ذو\ ؤنئنت بقوله عنهم تعالى الله أض ممن أناعهم والرهان 

.[ ٣١الأيت : ]١٧أللوه دومس\ تن ١^^١٥١ 

فيالواردة الروايات تقوية مجرد من أبعد هو ما إلى فيذهب حعيهل هشام أما 
هذاوفي الوحي، لإثبات أسانا معتمدة غير أنها يرى إذ بغيرها، النبوية السنة 
الكتابوهو القرآن، I ه نفعن دين كل يقوله ما نتع كعلمام نحن لا I يقول 

رسولمحمدا وأن الله وكلام الله من وحي إنه يقول• لمين، الملدى المقدس 
وهيوالوحي، الروية تجربة عن وكذا كذا يقول القرآن القرآن. عليه أنزل الله 

بهأكمل ما على نعتمل. لا ونحن للبعثة. ومعاصرتها التاريخية لصحتها رائعة وثيقة 
دونما كل أن القاعدة لأن ؛ وحديث، وطبقات وتاريخ محيرة س  Jboفيما الإسلام 

المورخ٠٠لثقة فاقد الحدث من محنة مائة يعد 

واحدسياق في والطبقات والتاريخ السيرة حعيهل هشام الدكتور ذكر كيفه وتأمل 

أصلفي منوية قديمه أساطير من ث والحي. التغير إلى تطرق، ما كل ت عي الامحرانيليان ( )١ 
صوالحديث،، التغير في الامحراتيليات ت بنلر نصراني. أو يهودتمر ُمد-ر إر روايتها 

١٣ .

نيجعط• هشام الدكتور كلام من سعرصه وما الدليل، إقامة إلى بحاحة وهي دعوى هن-ْ )٢( 
■العلماء بملكه الذي العلمي والمنهج يتفق لا ~ القرآنية الباحث، في الرسالة هنؤ0 

٠ص والقرآن، الرص )٣(  ٩٤



فيها-ئأ وااساب انقرآينح تدبر مواع ائ^^مجْ؛يإبمة: 
الحديث.نقد إلى التوصل لسهل الحديث ْع 

Iالقران بجمع يتعلق بما العلم قلة ت الثاني المظهر 
يذكرأن المنقول للتراث يهليب رر ت القرآن جمع عن متكلما كون أر محمد يقول 

جلودعلى فورا كتابة نجل قد كان السور بعض فإن معينة حالات فى أته 
العملهدا واستمر الخ، • • . الهلحة الحف!ام أو الخيل وأوراق الحيوانات 

عشرين.ءائا«أا،.

عليهتدل الذي هو فيه مشككا أركون محمد الدكتور نقاله الذي الأمر هذا 
١^٤١٤من أجمعه القرآن ءفتتبعنح ت مجت ثان بن زيد قول ت ومنها الأدلة، 

الرجاللأْ،.وصدور ، والننب١٤، والأخاف١٣

•لمحه الصديق بكر أبى جمع قبل مكتوبا كان الكريم القرآن أن الأثر هذا فمي 
عثمانجمع على زعمه في المترتبة التائج يلخص أن أركون محمد ويحاول 

القراءاتمن عددا عثمان جمع عن نجم "لقد • يقول حث للمصحف نيض؛ 
'•المؤسفة 

الأياتبعض كاث الي المواد وعلى السابقة الفردية المجموعات على القضاء 

• ٢٨٨ص الإسلامي، المربي الفكر تاريخه )١( 
المحيطالقاموس ،  a١٣١/ العرب، لمان ينفلرت به. يكتب، ما وهي رنعن، جمع الرقيع  ٢٢١

.•٣ م/ 

بيضحجارة وهي اللخاف، إحداهما كلتان، والفاء والخاء راللأم ه: فارس ابن قال )٣( 
. ١٦٨\إ الينة تهدسبج وينظر؛ ، 0٢٤١إ اللغة مقاييس لخمة، واحدتها رقاق، 

. v٣٦٩/ الروس تاج ت بفلر الخل• جرياد والمراد يب، عجمع السب،•  ٢٤١
٠ ٤٤٠٢ح  ٢١١^أ/• التوبة براءة مورة باب التفسير، كتاب، البخاري، أحرجه )٥( 
فاعل.لأنها بالضم عدد والصوابر؛ ، هكدا! )٦( 



اينمجموى حذف حمس، فى القراءات حصر فى التعسف عليها، سجلت، محي 

مجموعتهعلى الحمافل أمكن ومحي إ حلل صحابي وهو حدا، المهمة مسعود 
الخاص.القرن حتى اذكوفة محي ذلك من بالرغم 

إلىاللجوء اذدزم من يجعل العربي الخل في التقني النقص أن ذلك إلى أصف 
خشفهية شهادة إلى أي المحتمين، القراء 

حمععلى أركون محمد الدكتور رتبها الي المزعومة النتاج هده تأمل وعند 
نتاج،أربع ذكر وقد العلمنة، الأخطاء من عددا فيها نجد للقرآن، نبمكفي عتمان 
توهي عليها، التعليق ْع كرها ومحال 

الفرديةالمجموعات على ررالقضاء الأولى: التيجة محي أركون قول ت أولا 
٠عليهالإ محجلتح محي الأيات بُةص كانت التي المواد وعلى السابقة 

الصحابةاتفق ل أركون، عبر كما مؤّفة ليت النتيجة يرد0 أن والخق 
شنررأدر محال: محعل بن مصعب أثر عله دل كما عليها، خغمحي ثمان عن 

ينكرلألم وقال* ذلكاا، فاعجبهم المصاحف، عثمان حرق حين متوافرين الناس 
٠آ أحدآآل منه ذلك 

النتيجةهده خمسرلا محي القراءات حصر محي ررالتعسف أركون: محمد قول ثانيا: 
ولمحمنا محليستح المعروفة القراءات بالقراءات مراد0 كان إن إذ الغلهل ظاهرة 
كانوإن تعالى، الله من وحي لأنها الخلق مجن أحد ولا نصكئت عثمان عددها يحدد 

هذهاتخاذ المراد لأن أصلا حصر محلا المصاحف نسخ هنا يالقراءات المراد 
بها.الاكتفاء لا الماص مها يخ أصولا المماط^ 

المبي،ص."ا-ام.الفكر )١( 
٠ ١٢صن المصاحف، كتاب فى داود أبى ابن أخرجه )٢( 
=ينظرت حمسة. ومحيل؛ أربعة ونل• سعة، نل؛ العلماء: بين خلاف عددها محي )٣( 



امحأاس،'ب و ^ددر~آدمرآ0 

وهوجدا، المهمة مسعود ايم* مجموعة ارحدف I أركون محمد قول I ئالظ 
حتىالكوفة في ذللثح من بالرغم مجموس على الحفانل أمكن وقد جليل، صحابي 

٢الخاالقرن   ٠١،.

أنهاالأصل نبمص عود مابن ومنهم الصحابة مصاحف بأن الكادم هدا ويناقش 
انكارلنا لنقل دلك حمل ولو بجمه، عثمان جمعه الذي الصحف تخاف تكم* لم 

العثمانية، المعاحففي ما بعض الصحابة 

الخنفي ١^٢، القص أن ذلالئs إلى ا>أصف أركون: يحمد قول رابثا: 
. ١٠شفهية نهاية إلى أي: المختصين، الفراء إلى اللجوء اللازم من يجعل العربي 

الاستغناءتحنى المصاحفح كتابة أن الظن على مبنى أركون محمد ذكره الذي هدا 
تلقيفإن لدا الحلم؛ أهل من أحد به يقل ولم مشافهة، الكريم القرآن نقل عن 

المصاحفكتابة هع حتى الأصل هو قلل الشيوخ ■ ٢٥والمملع القرآن؛الخئافهة 
المختصين.القراء إلى الرجوع في إشكال فلا وعله العتمانية، 

القرآن:في والقص الزيادة القول ت الثالث، المظهر 
القرانفي والقمر الزيادة وقؤع من زعمه عما الجمل ام بالدكتور تءحل.'ثح 

T الإما،  ٢٣٨\إ الماحنس اب، مم=  j /أ/القاص مقدمات، خايل من القرآن علوم  ٣٩٣
٩١ .

فقدالقرآن من المعوذتين صورتي كون أنكر أنه رمكن عود مبن الله عبد عن الروي أٌا )١( 
بصحيح.ليس عليه، مكذوب باطل ذللئ، أن : وبينواكالنووي، العلماء بعفر أنكره 
. ١٢٢٤;العرفان مامل ، ٣٣٦٣;الجموع يفلر: 

امتدحوقد الرمم، هن.ا بحقيقة جهل القني بالفمحو العثماني الرمم وصنم أن الحق )٢( 
وكيفطلكتايته، الصحابة من الممحفط كتبة إتقان وبينوا الرمم، هدا المحققون الحاماء 

لغويةدرامة الصحف،: رصم ينظر! المختلفة. القراءة أوجه تحملت الكتابة هذ.ه أن 
١٤ ص إ وقبله الصحف، رمم إما، ١ ص تاريخية، 



اهمآدتأمقحندبر اةمج2مز 
الوحيهو القرآن من جمع ما أن الأسادمي الوجدان محي استقر *اومأ ت قال ومما 
التصوروهدا ٠ النقصان أو بالزيادة تعيير أي عليه يطرأ ولم إ شيء منه يضع لم برمته 

الأحزابسورة فى قيل فما نمها، السنة المصادر تناقلتها عديدة أحبار تناقضه 
إلىيحوج دك فإن الأحبار هد0 صحت ما وإذا ٠ الدارسين بين ومشهور معروف 

مفهومعليها قام التي والأسس المصحف وتاريخ الوحي حفيفه في النفلر إعادة 
السخفىالقرآن«را/

أونقتس حصول في التشكيك بتكرار قام الجمل سام الدكتور أن نلحظ وهكذا 
صحيحة.حجة تقديم دون الكريم، القرآن في زيادة 

قالت؛ها عاسة أثر إلى يشير فهو الأحزاب سورة في قيل بما الاستدلال وأما 
عثمانكب فلما آية، مائتي هت الّك، زٌان في تقرأ الأحزاب محورة كانت 

الأنهو ما على إلا منها يقدر لم المصاحف 

كائنقال: أو تعد؟ كأين زر، يا كعب: بن أبى ر قال ت مال حنش بن زر وأثر 
؛؛إنI فقال آية. وسبعين ثلائا أو آية، وسبعين اثنتين •' قلت، الأحزاب؟ محورة تقرأ 

؟الرجم آية وما قلت،! الرحماا، آية فيها لنقرأ كنا وإن البقرة، محورة لتعدل كانت، 
عزيزوالله الله، من نكالا البتة فارجموهما والشيخة الشيح زنا )إذا ت قال 

ذبم('ء.

.الزول،ص\/-ماأساب )١( 
إذباطل ومتنه ، صعق، إستاده وفي *ما، 'آ/ا"إاح'القرآن،فقاتل في أبوعسي أحرجه ( ٢ ) 

جمعها،على خك ءثمان مقدرة عدم كتابتها من مغ وإنما الأيات، تلك وجود يوهم 
.1إ\0أ\ الإتقان نظر: لأقران. تعار الاه لحفظ ماف باطل وهذا 

وينظر؛صحف،، استاده وفي ح١'٧، ١٤٦/٢القرآن،غضاتل في عبيد أبو أحرجه )٣( 
. ١٤٥٧ة/ الإتقان 



سنحؤرزإج^|وعلاجها فيه ا-فلا واساب اهمآن> رلبر موانع ث^مح^ه؛لرابمن: 
بأنيجاب صحتهما فرض وعلى حجة، بهما تقوم لا صعيفان الأثران وهذان 

بقيتحتى تلاوة سمح سمخت ثم ، نسخ فيها يخ أن قبل آيه مثتي كانت، أنها المراد 
اكادوةمنسوخ في الاثار هذه جرزفق السيوطي أورد وقد النوم، عله هي ما على 

لوالحكم 
تالقرأنية القراءات نقل بهلرق العفلم الجهل الراح؛ المفلهر 

فيالاختادف عهد من قرنا يزال لا الطري راكان كون! أر محمد الدكتور يقول 
إشاراتلديه نجد وليلك النصسة؛ الصياغات أو القرانية الموص قل يخص ما 

اثنتن؛شيئض على المستمر الحرص مع ولكن مختلفة، قراءات إلى متكررة 
مصالحتهاتصعب والتي اؤادزم من أكثر المختلفة القراءات يرفض أنه هو الأول! 

كيناتختلف لا الخي الأخرى القراءات أط الأرتوذكسيةرآ،. ١^;.^ المايتر مع 
عملإن آخر، بتعبير القرآني. للخهناب العامة البنية داخل مجها ويل يهضمها فإنه 

والعقلنةوالتوفيق الانسجام تحقيق أجل من مبذول كجهل ه نفيفرض الطري 
•قرون ثالآثة ؤليلة معا آن في وكتائا شفهيا نقل لص والأدبي اللغوي والبين، 

أنهادرجة إلى جدا مندمجة المختلفة الروايات أصحن، فقل الطبري  JLkjأما 
•فيقولون للمجهول، المبني الفعل صيغة استخدام طريق عن مغفل بشكل نقلتا 

هممح"ص•

الملاحظات؛من عدد أركون محمد الدكتور كلام وفي 
نقلفي الاختلاف، فيه حديئ، عصزا هناك أن أركون محمد يعتبر الأولى؛ 

. ١٤٥٧أ/ا"ه؛ا- الإمان بفلر: )١( 
•العبارة في أدب سوء فيه والأرئوذكية باللاهوتية الشرعية الأمور وصن، ^٢( 
. ١٥٥ص الخهل1ءب،، تحليل إلى المورويئ، ير التفمن القرآن )"١( 



اهنيمتجالقر1دنح تدبر 
عهدمن قريبا يزال لا الطبري رركان ت يقول أنه نرى ولذا القرانية؛ الموصى 
■٣٠القضية هذْ كان هكذا القرآنيةاا، الموصى نقل يخصى ما فى الأختالآف 

حدثقد ■خالآف أي يجد لا الكريم القرآن جمع تاريخ في الاظر أن ْع لمات، الم
فىالأمر أول الصحابة بعض من تردد ووجود أصلا، القرآنية بالموصى يتعلق 
لذاالقرآنية! الموصى في يخالفون أنهم يعني لا الكريم القرآن جمع قضية 

ظاهر.خلل فيه هنا أركون محمد ال.كتور 

عصرمن لقربه نتيجة للقراءات العلبري إثارة أركون محمد يجعل الثانية؛ 
جاءواممن رين والمفالعلماء أن يبطله أمر وهذا الموصى، نقل فى الاختلاف 

الهلبريوعناية القراءات، اختلاف كتبهم في ينقلون متعددة بقرون الطبري بعد 
منالقراءات هذه على يترب ما إلى راجحة الأية في المختلفة القراءات يذكر 

،.اJهنى١١في اختلاف 
والتياللازم س أكثر المختلفة القراءات رايرض ه الطبري إن القول الئالثة: 

العلبريبمنهج جهل هو الأرُوذكية٠٠ اللاهوتية المعايير مع مصالحتها تصعب 
القراءات؛الاختالأفمن الهلبري يرده لما عائقة فاد القراءات، ْع العامل في 

القراءاتمن موقف، ظغ للهلبري ولكن أركون، يزعم كما الالآهوتية المعايير ْع 
لكهيعلمي منهج على قاتم 

التمسر• ينفلر البيان. حاج تفسيره قي الهليري منهج بييان اعتنوا من أبرزه أمر وهن.ا )١( 
. ٢١٤\ا والقرون 

المواترةالقراءات لبعض الرد توهم عبارات عدة البيان جامع في الطري عن وردت )٢( 
ولعلذلك، في العلبري منهج لتتع الباحثيى العبارات هل.ه دنث وند بالثدوذ، ووصفها 

فهوولذا القراءات؛ محن رد ما تواتر ءند.0 يثبنح لم العلبري أن هو نوله يمكن ما أبرز 
أنالعلماء بين وند مرجوحا، هن.ا رأيه كان وإن تواترها، عنده ئت متواترة قراءة ينكر لم 
ً؛أصلا. القراءات بين تعارض ولا أيصا، متواتر الطري رده ما 



وعلاجهافيه ل.خلآ و١ساب ايقرآلنذ تدبر موانع ١ترابعة: إث^؛وحدة 
المعاصرةالقراءات مدارس عند الكريم القرآن تدبر مواع من أن I والحاصل 

إلااُقة الالقاط هدْ وما الكريم؛ القرآن بعلوم الجهل من بيانه سق ما للتعس 
.التفسير وأصول القرآن بعلوم علمهم قلة من فيض من غيض 

التفاسير:كتب ي والتزهيد الزهد -  ٤٥

أقوالومعرفة ير التغكتب في القراءة وتدبره: تعالى الله كتاب فهم محلرق من 
فييزهد الأمر مودى في هو رين والقالتفسير كنب في يزهد ومن • رين المغ

•التدبر تحقيق عن الناس أبعد من فهو وبالتالي زمننا؛ في الكريم القرآن فهم ؤلريقة 
وكتبرين المقمع للنص الحاصرة القراءة مدارس أفراد حال تبين نقول وهده 
التفسير:

—مثلا - الطبري رركان لآةِفل; الطبري الإمام عن أركون محمل قول ذلك ومن 
الله.يقول التالية: بالعبارة تفاسيره س ير نفكل سداحة بكل بق يأن يتتلح 

حرفثا*ويشرحه كلامه س الله مقصد بالضبط يعرف أن يتعليع لكانه 
إلىالكريم القرآن مع ظه العلبري به يتحلى الذي العظيم الأدب يتحول وهكذا 

بالذاجة.هذا صنيعه يوصف أن به يستحق أركون محمد عند انتقاد محل 

تعالى(،الله )يقول ظه: الملبري الإمام قول أن من أركون محمد فهمه وما 
باسلوبحهله على يدل — الكريم القران من الكامل الراد محرفة ادعاءه يتممن 

عبارة:بعد يره نففي كيرا العبارة هذه يستخدم حيث التفسير، في الأمام هذا 

ملتقىموغ التليار، اعد مللوكتور عقال أوردها، متواترة قراءة الطبري أنكر هل • نفلر ي -
المميرأهل 

.http / /: www. tafsir. net /vb /showthread
. ٩٠ص واجتهاد، نقد الأصلامي الفكر )١( 



اوتمن تأويلا يقوله ما يرى أنه بوصوح يفيد وهذا ، تعالى قوله تاويل في القول 
الأية.من الكامل ١^^ أنه لا للأية 

وتابعيهم:والتابعين الصءحا؛ة من اللف مفري في الطعن ت ذلك من وأشد 
النزولأسباب نقل في التابعين جهل عن متحدئا الجمل بسام الدكتور يقول 
اكاريخيواقعهم صغومحل عن بمنأى هنا، ها بحثهم يكن *ولم عنها؛ والبحث 

وانتماءاتهمياتهم ونفالمعرفية آفاقهم وعن ناحية، من والمعلنة الخفية وإكراهاته 
أخرى١١ناحية من المذهبية ونزعاتهم الأيديولوجية 

فييطعن أن دون التابعين عصر عن الكلام الجمل بسام الدكتور يترك لا وهكذا 
واقعهمضغوط عن رربمنأى يكونوا لم وأنهم الزول، أساب نقل في نياتهم 

المعرفية،آفاقهم وعن ناحية، من والمعلنة الخفية وإكراهاته التاريخي، 
• ٠٠أخرى ناحية من المذهبية ونزعاتهم الأيديولوجية، وانتماءاتهم ياتهم، ونف

تعالى؛الله كلام لساني الخاض الفهم ~ ٥ تا 
العلمعدم إما وهو تعالى؛ الله كتاب بمعاني الجهل الكبيرة التدبر عوانق من 

القراءايتت،مدارس أفراد في متحقق وكلاهما وجهه؛ غير على به العلم أو بمعناها 
لغةحلال من الكريم القرآن فهم بانتقاد الطري المستوى على للنص؛ المعاصرة 

الكريم.القرآن فهم في كافية تعد لم العرب لغة أن يرون فهم الجاهلية، في العرب 
حلالمن الحكيم التنزيل فهم يمكن *لا شحرور؛ محمد الدكتور يقول هذا وفي 

مفرداتجاءت التي العلمية أرضيتهم فللجاهاليين ومفرداته، الجاهالي الشعر فهم 

Y جامع اوث1ل: مسل على يطر )١(  oUl /سأكثر والأم ، ١  ٥٢،  ١١٥ ،  ١٣•، ٧٥،  ٥٤
•يحصى أن 

\tA-\iyص النول، أساب )٢( 





نوعين:أحد علها القرآن دلالة يدعى التي الحديثة 

يخالفجولا العربية اللغت تقبله بطريق الكريم القران عليهأ يدل ما ت الأول التؤع 
الكريم.القرآن فهم >يق العرب لغة اعتبار نافي لا الزع فهزا أساليبها، 
لغةعليها تساعد لا بهلرق الكريم القرآن من أصحابه استقائه ما ت الثاني النؤع 

باطلة.الكريم القرآن إلى بته نالنؤع وهذ.ا ه، نفالكريم القرآن 

كتابالكريم القرآن اعتبر حين الباحثين بعفس عند نشا إنما الإشكال وأصل 
دليلفيه وحولها ويعتبر والمخترعات، المكتشفات فيه يتهللهبح عمرية علوم 

والقرآنكيلك الأمر وليس دفعه! إلى يسعى نقص دليل فيه وجودها وعدم كماله، 
علوم.كتاب لا ودين وهمادة عقيدة وتقرير هل.اية كتاب الكريم 

القرآننزول هد العرب لغة أن شحرور محمد الدكتور يرى الثاني• الأمر 
وهولغويا، تْلورا أسماه لما تعرصن، لأنها الكريم القرآن لفهم كافية تعي- لم الكريم 
تمنها ذكر أمور، فى يقع كلامه حسب، 

١العربية غير أحرى لغات من الكريم القرآن بها أتى مفردات ؛ة 

عرفهاالتي الخْناية أو الشعر دائرة من كلية يخرجه بالطم متميز أسلوب ءه 
قبله.الحرب 

قبله.موجودة تكن لم بها، انفرد مستحدثة مصطلحات ؛؛؛- 

ياليفيما وهفاُت، إلى بحاجة المذكورة الثلاثة الأمور وهذه 
نافشهقول العرب لغة بغير هو ما الكريم القرأن فى بان القول ت الأول الأمر 

لا؟أو معزب القرآن فى هل بحثهم: هد كتبهم، فى تعالى الله رحمهم العلماء 
الأنه دليل [ ١ ٩ ٥ الأيت ]اشزاء: ه فين. ميإ يلمان ؤؤ تعالى: قوله أن الأمر وحاصل 

ذكراروإنما ٤^،^: الطري جرير ابن مال عربي، ■همر هو ما الكريم القرآن في يوجد 



وعلاجهافيه 'خه ب واسط اقرآ0 تدبر 

منهإعادما الموصع، هدا في مبين عريي بلسان القرآن هدا نزل أنه ذكره تعالى 
مرضإنما فنحن لساننا، بغير نزل إنه .' يقولوا لئلا كيلك أنزله أنه قريش منركي 

لهم؛؛تقرع هدا وإنما نفهمه. لا لأنا نسمعه ولا عنه 
أحناسفيها اتفقت التي الألفافل س فهو اللغات س لغة في الألفافل مءن كان وما 
.، ١ العكس س بأولى غيرهم س اللففل هدا أخذوا الحرب بأن القول وليم الأمم، 

إعجازمن مع هو والخهلابة الشعر عن المتميز الأسلوب وجود I الثاني الأمر 
بعدموالخطابة النحر عن القرآني الأسلوب لاحتالف عائقة ولا الكريم، القرآن 
ذللئحكان ولو الكريم، القرآن نزول زمن الحرب بلغة الأسلوب هدا فهم إمكان 

بالقرآن.الطعن في الجاها~ين متمسكات من هذا لكان 

فيمفهوم فأصلها الحربية، اللغة على مبنية القرآنية الممهللحات I الثالثح الأمر 
المجملمباحتح إلى هدا مثل ومرد الصفة، أو ؛المقدار لها التمييز وقع وإن اللغة، 

ثمالإجمال طريق على معروما الُرب لغة في لكن فما ، الأصوليين عند والمبين 
.عربيته عن إخراجه هدا يعي فلا القدر أو الصفة مبين القرآن في جاء 

عندفهوكثير تحار الله لكتاب الخاؤر للفهم التطبثقي المنوي إر يالنثلر أما 
فهملطرتح الخاطئ فالتنفلير عجبح ولا للنص؛ المعاصرة القراءات مدارس أفراد 

الخاطئ.اكلبيق إر .؛وصن نحار الله كتاب 

ألف،بن شر ؤ ألمان ؛ ١٧^ت تعار لقوله شحرور محمد تفسير I ذللثح أمثلة ومن 

. ٦٤٣/١٧القرآن آي -اويل عن اJان جامع )١( 
صالمختارة، العرب لغة القرآن لغة i القرآن آي تاويل عن البيان جاُع • ينظر ، ٢١

. Y٣٦٤/ التقامر مقدزت في القرآن علوم ، ١٩
. 0٤٦-؛/ البيان أضواء ، Y٧٢/• الفحول إرشاد •٥، Y/ الأدلة قواطع يفلر: )٣( 
=أركرن. ومحم.،■ نحرور محمد كتب، فى كثيرة الأمثلة )٤( 



بكلمةتذهب أن لك رر I شحرور محمد كتور الد يقول حين، ا؛ ٣ الأين المدر: ؟41 ثمر 

أنيلزمك، ولا . والشراء للمع الملزم اكانوذي والإشهار الشء;ّْ من أنها إر نهر 
بعضِهاالأشياء صم وهو  ٠١أك  ٠٠فعل من حاءين، بل ، عدد أنها على  ٠٠الألف،  ٠٠تفهم 

حيرالقرآن إشهار أن أي . والتاليف، الألفة حاءُتح ومنه منسجم، بشكل بعض إلى 
بعض٠١١ْع بعضها كلها مؤلفة الأحرى الإشهارايتط كل مءن 

إلىالشهر يتحول حيث، المعاني؛ في العجيب الخلهل هذا مل نتأ أن وللئح 
!الألفة!إلى والألف، الإشهار! 

القمرية؛الشهور أحد هو الشهر أن وهو الكريمة؛ الأية من الفلاهر أن ثلث، ولا 
المقصود،هو هدا ~ ، المعروفالعدد هى الألف، وأن رمضانؤ؛ نهر به والمقصود 

الفسرينرأ/عامه الأية فثر وبه 

النفلريالجانبين على تعالى الله لكتاب الخاء!ئ الفهم هدا أن لما يتبين وهكذا 
المعاصرةالقراءايت، مدارس عند الكريم القرآن تدبر مواع أبرز من — والمهلبيقي 

للنتس.

عندما ٦٠٤صر والقرآن؛ الكتاب، في شحرور محمد عند بعضبا على الوئوفح يمكن و —
وتحليلالمأثور ير النفبين القرآن في أركون! محمد عند أو وءتيزل بالالجيوب، فئر 

الأماهليرإنبيل من الكهف، سورة في الواردة القصص جعل يوم  ١٧٠ص الخطابه، 
.١٥٣ص والقرآن، الكابح )١( 
،٣٩٣القرآن لأحكام الجاْع ،  ١٩١آ/ السر زاد ، ٥٤٥/ Yiالمان جامع يفلر: )٢( 

. ١٨٩/٣٠العاني روح ، ١٠٠/ TYالضب مفاتيح 





قولهعليها نبه التي الفرقة ت محنها البيع، أهل عادمامت، يذكر وهو فقال البيع، 
توقوله [، ١٥٩الايز ا؛ى؛ه ؤا يمم لست، يبثا  ٢٢١٥ديمم همفوا أئن ؤابأ تعارت 

لأن-؛عفرقا صاروا أتهم أي ١[، د• الآ؛ة ]آو واحتلغوأه مثقوأ ئكوموأ ءؤوثُ 
Iموله منهم نبته الله بنأ فافترقوا أهواؤهم تششنا الدين وبمفارقة أهوائهم، 

الصائلإلى طريق الهوى اناع أف ذكر ثم [، ١٥٩ ٠٥١١: ٣١٠١١]س؛ه ؤ، نم 
ربخههودي،ر ؤ، المن ^^١ تعالى! بقوله ذللث، مؤكدا الحق، طريق عن والحياد 

يثنآئل ؤوه0 ؛ تعالى وقوله للهوى، اناعا المص عن الميل وهو الآ!ةما[، بمران؛ ]٢١، 
مومهإلهم انحل من >اؤأفزءيث وقوله! ، ٥[ • الأية زالمصص: الإه يى هدى مؤبنه آي 

[٢٣الآ،ت لا-ذامحت؛ عزه عق وأنلم؛ثن 

الصحيح:الفهم موانع الكثومن الثا؛ ث® 
أنسيجد — آياته وتدبر الله كت1د_، فهم عن المعرصين أحوال فى المامل ان 

هوالذي الكبر نتائج من نتيجة هو إنما الله كتاب عن وإعراضهم للهوى اتباعهم 
والتدبر.الفهم موانع من كبير مانع 

بوأوإن آلؤ س؛و ألاوض ذ .'يأؤوأت ءابؤ، عن ءؤسمد، ه! المولى يقول 
آليتثنمز ؟ io^Jوإن كملا بجدوه لا أزند ثمل ؛ i/Jؤإن بنا نوأ يومّلا ءابذ حقد 
.[ ١٤٦الأ،؛ ]؛١^: .؟ا< شمحث عما و؛ؤأ بماينيكا ^^١ انم دهن تثنملأ شدد، 
وأصرفهمالقرآن، فهم عنهم ررساننع الأية! هذه ير نففى عيينة بن سفيان قال 

عناياتي"رآ،•
مستكبرااولا حيى العالم ينال رلأ لف،! البعض وقال 

بتصرف،.١ • ٧ ١- • ٤ إ/ الواقفات بمفلر: )١( 
. T٤١٧٥/ كير لأبن \ضض القرآن تمر )٢( 
ا؛ق.الالمدر )٣( 













فكتبواوغتروا، الله، كتاب، من بدلوا قد الكتاب أهل أن حدثكم وفد ن،، 
حاءكمما ينهاكم لا أو قليلا، ثمثا دلخف ليشتروا الله؛ عند من هو ؛ قالوابائيهم، 

أنزلالذي عن الكم يمنهم رجلا رأينا والله فاد مسألتهم؟ عن العلم من 
إليكم«را،.

قدجهلها من أمور، ثلاثة فى ينحصر الإمرائياليا;ن، • ٣٥الآم الإّموقف، فان لذا 
تتلي كما وهي القرآنية، النصوص لعض الخاض الفهم في يفع 

الأحبارمن حبرا أن ؛مجن عود مابن عن جاء ما 1 ومثاله ت الإسلام أقره ما — ١ 
إصع،على الماوايت، يجعل الله أن نجد إنا ، محمد يا فقال الّكا إلى جاء 

بدتحتى جه البي ففحلئ،  ٠٠المللث،، أنا فيقول! اصع، على الخادئق وسائر 
هذرمءحى أثن هدرؤأ ه؛ الله رسول قرأ ثم المر، لفول مليما ؛ نواجذْ 
عماؤبمتل سج،حننتم ييمينوء منلؤيتتت ؤإلسمتوم، آلقينهؤ يوم ئضتم جميما وآُلأرءس 

اليهوي•كانت  ٠٠قال؛ نٍجث، جابر عن ومثاله؛ وأطله؛ الإسلام أنكره ما ٢— 
هأوالكم رث ؛ فنزلت، أحول؛ الولد جاء ورائها، من جامعها إذا تقول؛ 
.!لأة]^٠; 4،؟ه أن ظ' 

'لأيةلالئ"'ض• ثأوه ذ م وب ^^١ تعالى؛ الله فول باب التوحيد، كتاب البخاري أحرجه )١( 
اثنتعالى؛ وقوله وا، الأين ]الأمحاءت ريهم تن ذًكر تن أيهم ^نا و [، ٢٩

.روم'ُ؛'؛هتم؛ حديث، ١[، الأيت ]الطلاق: أنماه دلقك بمد بمتديثر 
[،٩١الأة ]الأنغام: ة_ر،ءه حى أثن هرروأ ،ؤر>نا قوله؛ باب ير، التغكتاب البخاري، أحرجه )٢( 

. ٤٨١١رفم
•٤ ٥  ٢٨ر٠م[، ٢٢١*الأية رالفرت؛ ^ ٢٥رئ ؤي-آدةأ باب اكض، كتاب البخاري، أحرجه )٣( 





أدهرتلم تعار؛ فقال أعءجس، شيء فيه يكون أن عنه نفى بل شيء يداحلمه 
عثتثلنان وهشJا هئتئ إيو ثنحدوث آوى لثاُئح بمئؤ .بملمنئ إثمابمولوث 

جعلالله فإن كافة للناس بعث الّكا كان وإن همذا • ١[ ٠ ٣ الأيت اادُل• ه ٠. ن-اث 
فلاكيلك كان وإذا العرب، للمان •يبئا الأم هذا في الأنة وعامة الأمم جمح 
ومعانيهاألفاؤلها اعتار وهو عليه نزل الذي الطريق من إلا تعالى الله كتاب يفهم 

*وآمالها 

تأمران وفروعا أصولا فيها والمتكلم الشريعة في الاذ1ر فعلى هذا نت فإذا 
كونهفي كالعربي أو عربتا يكون حتى ذللئ، من شيء في يتكلم لا أن ت أحدهما 

العرب.مبالغ فيه بالعا الحرب، بلسان عارئا 
يمدمفلا محنى، أو لففل السنة في أو الكتاب في عليه أشكل إذا أنه الثاني والأمر 

فيها،إماما يكون فقد ؛العربية، علم له ممن بغيره تفلهر يأن دون فيه القول على 
قلإذ الاحتيامحل؛ حقه في فالأولى الأوقاُتح، بعض في الأمر عليه يخفى ولكنه 

شيءمل وقد عنها، يسال حتى الخاصة الحاني بعض المحض العربي على يذهب، 
بغيرهما؛فكف العرب وهم الصحابة عن دا هس 

مواضعها؛عن الأدلة ونحردف الضوص، أعناق ل عشرئ لحادي ا® 
أعناقد القرآن: تدم في الخاطت الفهم إر -زيي التي الأسباب فص 

التاويالآدتح على الشرعية الظواهر وبناء مواصعها، عن الأدلة وتحريف، الموص، 
تعقل.

والحشرالذكاليفح في الفلواهر ص ^٤ ٣٧١في ورد ما كل عدوا مثلا: فالباطنية 

آنام من ذكرها اش الأسلة وينغلر بتصرف،  ٨١• - Y٨٠٤/ للثاطى الاعتصام 
٨١٦—٨١صر* المفهوم هذا توصح التي الكريم 













7همبىممبر 

فىأل البعض ظن فعندما ١[، • ه الأيت ]اقى-ئ: نم٤٠ انني إدا صل من بمري ؛^لأ تعالى 
النفسبمادح والاكتفاء — المنكر عن والنهى بالمعروف الأمر ترك على دلالة الأية 

وإنكمالأية هذه تفرزون إنكم الناس، "أبها فقال؛ حطبا الناس فى نبمص ام ق~ 
رأواإذا الناس ؛؛إن I قال الله رسول سمعت وإني موصعها، غير على تضعونها 

"لمسكثير: ابن قال لدلك . د؛مابهلأأ، يخئهب أن ه الاه أوشك يغيروه فلم انمكر 
ذلكفعل كان إذا الخكر، ص والهي بالمعروف الأم ترك على منتدز الأية فى 

^١١^٢؛.

وهوالجمحى مظعون بن قيامة على الحد إقامة خالفته زمن لبمئقة ُعمر أراد وقد 
تمة ا قاس فقال ، لخمر ١ شرب بانه الشهود عليه شهد حين الخبشة، إلى هاجر ممن 
ستائتاح \صكب ؤثماوأ أدمث عث ءؤوس يقول: ^، ٧١لأن ذلك؛ لك ليس 

ألحسهتحن ؤأس وثصف م! ثر ^١٠،^؛ ^١ ثر وعيلوأ \ ySCjأقعوأ نا إدا شموا 
اجتنبتاتقيت إذا قدامة، يا اكاويل آخطآت إنك : عمر فقال ، [ ٩٣الآ؛ة ]س'دة;ه . 

مات٠ أي ~ عبر لن ا عدر أنزلن الأيات هؤلاء إن عباس؛ ابن وأجاب ٠ الله حرم ما 
عليفرأى ترون؟ ماذا صدقت، ■' عمر فقال . . الاس. على وحجة — تحريمها قبل 

حلية؛لمانين فجلد حده، والصحابة 

علىحرجوا الدين الخوارج يناظر ؤهمحت عباس بن الله عبد القرآن ترحمان وهدا 
ببقلوبهم محا ويع الذي الخاطى الفهم ويصوب ثبهاتهم، فيدحض ءُقء علي، 

أمفي الرحال حكم نٌٍ عليا أن زعموا مما فكان الله. لكتاب، الخاطئ تأويلهم 
وماللرجال وما • قالوا ، [ ٠٧الأيت ]الأنغام؛ ه م إلا كثم وإير I تعالى الله وقال الله، 

علىصحح إسناده ت الأرناووط تعيب ونال، ، ٢٩رقم ٢ ٠ ٨ / ١ ني المفي أحمد احرجم )١( 
الشيخين.شرمحل 

. ٣٢١٢; محير لأبن العظم القرآن ير نف)٢( 
. I٢٩٧/القرآن لأحكام الجامع في القرطى ذكرْ )٣( 



فيهاحطا واساب القر'آت- ندبر الرإبمهأنو١تج ^^؛مت٠ة
فأنا، الله" أمر في الرجال حكم ١١قولكم: أما عباس.: ابن عليهم فرد للحكم؟ 

منونحوها أرنب في درهم رع ثمن في الرجال إلى حكمه رد قد ما عليكم أقرأ 
ؤ:ثمح؛ييءذَناقوله: إر -رم-4 وأنم ألمحي تئوأ لا أك،نزأ ؤةأ,ئا فقال: الصيد، 
الصيدمن ونحوها أرنب في الرجال أحكم ت الله فشدتكم [، ٩٠الأيت وافُدئ; صلوه 
لحكمشاء لو الله أن تعلموا وأن بينهم؟ دان وصادح دمائهم في حكمهم أم ، أفضل 

•الرجال إلى ذلك يصير ولم 
نى.ةق١ هآبمثوأتينا ثماى جحد' ^^)1( هل: الله قال وزوجها المرأه وفي 

اللهفجعل ، [ ٣٠الأيذ ]اد~اء: تمتأه أث، يؤق إصشمحا ميدا إن آهلهآ تن وذئما مهء 
رجعأن التيجة فآكانت نعم، I قالوا هده؟ عن أحرجت مأمونة، منة الرجال حكم 
فقتلواآلاف أربعة منهم وبقي ألئا، عشرون منهم 

ءؤيئأ؛هاتعالى؛ قوله في أن أهوائه وراء انجرف ممن البعض يزعم زماننا وفي 
الرباأكل عن نهيا [ ١٣•الأيت بم>ان؛ ]آو  ٠١٤مصثنعثه ألنيوأ يآئكلوأ لا ءامنوأ أكنك 

أخذناإذا أما وهكذا، بالمائة نادلمائة أو ؛المائة مائة بأخن كأن مضاعفة، أصعاما 
فيهليس فهذا بالماثة، ثلاثة أو بالماثة سبعة أو حمسة؛المانة يأخذ كأن يسيرا؛ ثيقا 

فيهليس وهذا ، ^ مصنمنثه لنعكئا أيوأ ثأكلوأ ولا ت يقول هث الله لأن شيء؛ 
يزعمون.كما مضاعفة أضعاف 

التخبهلفي وسر قد صاحبها أن يجد النتيجة وهذه الأمر هذا يتأمل والدي 
أوعنه التغافل، يمح لا نزول سب لها الأية هذه إن إذ العيد؛ والضلال والجهل 
فم،العرب عليه تعارف قد ربويا واقعا تنكر الأية هذه الحقيقة فمي تجاهله، 

السدادموعد جاء ثم نقودا، الأحر من استلم، إذا منهم الواحد كان فقد الجاهلية، 

،١٥٧ا/ * مصنفه م، الرزاق، عبد أخرجه للخوارج. نمحهج؛ عباس ابن متافنرة س حزء )١( 
رنمحديث ، ١ ٥ • T/ الصحيحين عف المستدرك فهم، والحاكم ،  ١٨٦٧٨رقم حديث، 

n*U ،٥٢٣ا/ والتاريخ المعرفة في والقوي ؟ •









ب١^٥!، واسباب رقرآف تدبر مواع الرابأة: إق^^محلْ 
أحلهاومن المعتبرة، المتداولة بالتفامحير الله كتاب فهم على تعين ن إنا ثم 
وال^ارن،والبماوي، البغوي، وكدا كر، ابن ر وتمجرير، ابن ر تملدينا، 

•المرنين الأئمة بشروح الحديث فهم وعلى وغيرهم• والجلالين، والحداد، 
علىوالمناوي لم، معلى والنووي البخاري، على والقطلأني قلاني كالع

المغير١الجامع 

القرآنية:الكلمة ألفاظ مدلولأت، معرفة ابعا؛ ر® 

1والتدبر المهم على ذلك يساعاد بما واللغة، الشعر دواوين إلى بالرجؤع وذللن، 
فانبالنعر؛ فالتموه القرآن عربية عن صألتموني ارإذا • عباس؛؛همحن ابن يقول، لدللث، 
الصحيحالوجه على والمنة الكتاب دلائل مهم فكي • ١لمب'' ديوان الشعر 

رسولبها حاطب والتي الكريم، القرآن بها نزل التي الحرب لغة محرفة من بد لا 
يوضعحتى القرآن بلغة وأئمتها الأمة علماء اعتناء تواتر ولهدا أصحابه؛ ه الله 

مرعا.به اللائق موصعه فى الشارع حتناب 

العرببلمان نزل القرآن أن من وصفت، بما بدأت راوإنما الشافعي؛ الإمام قال 
العرب،لمان سعة جهل أحد الكتاب علم جمل إيضاح من يعلم لا لأنه غيره؛ دون 

يحلن،التي الشبه عنه انتفت علمه ومن وتفرقها، معانيه وجماع وجوهه، وكثرة 
خاصةالعرب بلسان نزل القرآن أن على العامة تنبيه فكان لمانها، جهل من على 

تركهااأ'ا،.يبني لا فرض لهم والنصيحة للمسلمين، نصيحة 
علىالعون من ذكرناه ما الحديث، فهم على به يستعان ررومما البر؛ عبد ابن وقال 

لغتها،وسعة كلامها، وموا؛غ العرب، بلسان العلم وهو قك، الله كتاب 

٢٢٨ا/ الأعلام نجد لعلماء الرقمية الجدية الأجوبة ني النية الدرر )١( 
X١٩٨/ السامع وأداب الراوي لأخلاق الجاح في البغدادي الخلمِ، أخرجه )٢( 
.لكاضص'أارمحالة )٣( 



امحرت

لمنمذاهبها ومحاتر وخصوصه، مخاطبتها، لفظ وعموم ومجازها، وأشعارها، 
أنالأفاق إلى يكتس، نيكئ الخطايح بن عمر وكان عنه. تغنى يلا ثيء فهو إ قدر 

^^٢٥١١٠٠يتعلم كما ~ النحو يحنى! ~ واللحن والفرائص السنة يتعلموا 

علىيدل ما يعرف، أن من ين، والحد القرآن نفير فى بد ولا  I١١ تيمية ابن وقال 
بهاحومحلينا التي العربية فمعرفة كادمه، يفهم وكيف الألفاظ، من ورسوله الله مراد 
علىالألفاظ دلالة معرفة وكذللث، ب،كلامه، ورسوله الله مراد نفقه أن على يعين مما 

كالميحملون صاروا فإنهم ١ بب البهذا كان البيع أهل صائل عامة فان المعانى؛ 
.كنللث،اا الأمر يكون ولا عليه، دال أنه يدعون ما على ورسوله الله 

القرآنية;والحمالة اللفظة به ورديتا الذي السياق مراعاة امتا: ح= 

ثمبعدها، وما قبلها عجا مطع ولا فيه وردت، التي ياق بالالأية تربهل أن فيجب 
رردلألةكنى! الزر قال ، قاصد يقصده حكما تؤيد أو معنى، لتقيد جرا، تجر 

وتخصمربالمراد، غير احتمال بعدم والقطع المجمل تبيين إلى ترمد السياق 
مرادعلى الدالة القرانن أعغلم من وهو الدلالة، وتنؤع المهللق وتقييد العام، 

تعالى:قوله إلى وانفلر مناظراته، فى وغالقل نظيرْ، فى غلهل أهمله فمءن المتاكلم، 
علىيدل محياقه؟ تجد كتف [، ٤٩الآ،ن زالدحاد: ه . آلبمءقرِيم آلمزر آننغ إئدئى وق، 

الءقير«ل؛ا.الذليل أنه 

*القرآي النص فهم عل تمن النزول أراساب، معرفة ادنا؛ م® 
ارمعرفةيقول؛ الشاطئي الإمام السبب،! خصوص لا اللففل بعموم العبرة أن مع 

. T٣٢٤/ البر عبد لأبن وضد العلم ان جامع )١( 
-١ ١ ٦ / ٧ تيمية لأبن الفتاوى مجمؤع )٢( 
ص٨٣٢الفرصاوي للدكتور العغليم القرآن مع نتعامل كيم، )٣( 
.آ/ كني لأزر القرآن طوم في البرهان )؛(





اللهكلام يحمل أن لأحد ءروليس I تيمية ابن الامحادم شخ يقول المعنى هذا وش 
اللبمراب على يدل ما ورسولي الله كالم ص تين لم إل مدهبه وقق على ورسوله 

ورسولهالله قول ليس ورسوله، تعالى الله لقول تابعة العلماء فاقوال وإلا ورسوبي، 
.٢١١٠٠لأقوالهمتاثا 

والسنةالقرآن ه نفيقيد أن عليه الله لكتاب الصحيح الفهم أراد فمن 
هإمإ ورّبموإيء ألئي دى خ مدمؤأ لا ءاموأ أفين ءؤكآإن1 ت تعالى قال مخالفتهما، وعدم 

يديهبتن الأمناء في ترعوا لا رُ كثير؛ ابن قال ، [ ١ ٠^ ]ا-لتحماص ه علم سمح أثن إة 
الأدبهذا عموم في يدخل حض الأمور، جميع في له تبنا كونوا بل - قبله ي: أ- 

قال!تحكم؟اا #بم اليمن! إلى بعثه حين هت النبي له قال إذ معاذ؛ حديث الشرعي 
٠٠تجد؟ لم #فان قال؛ الله. رسول نة بقال؛ تجد؟اا لم #فإن قال! الله. بكتاب 

لله#الحمد وقال؛ ، صدره في . الله رسول فضرب قال؛ رأيي• أجتهد قال؛ 
الله،ارسول يرضي لما الله رسول لمول وفق الذي 

قدمهولو والسنة، الكتاب بعد ما إلى واجتهاده ونظره رأيه أحر أنه منه فالغرض 
ورمحوله٠١الله يدي بين التقديم باب من لكان عنهما البحث قبل 

فإئهوحكما، قاصا به وارصى إماما، الله كتاب #ائخذ ئئك؛ جبل بن محاذ وقال 

. U٣٥/ تيمية لابن الفتاوى مجمؤع )١( 
لإبهامصعيف أنائم الأرنؤوًل: تعيب نال .  ٢٢• ٠٧رنم ، ٣٣٣أحمد مسد )٢( 

منواحل• غير بصحته القول إلى مال لكن عمرو، بن الحارث وجهالة معاذ أصحاب 
البغداديوالخلب العربي بن بكر وأبو الرازي بكر أبو منهم الحلم، أهل من المحققين 

ندالحلم أهل إن :  ١٩٠— ١٨٩\/والخفقهء ءالفقيه ني الخليج، قال الجوزية. نيم وابن 
٠٠٠عندهم. صحته على بدلك فوقفنا يه، واحتجوا تقبلوه 

٠ U٣٦٤/ كبر لأبن العظم القرآن فير )٣( 



وعلاجه'فيه ا-خئا واسباب _> امآدنتدبر موانع الر١بعت; اث^زالوحدْ 
ذكركمفه يتهم، لا وشاهد ، ^؛٤ شفح جه، الله رسول فيكم اسخلف الذي 
٢.وعدكم«ر ما وحبر وحبركم بينكم، ما وحكم ملكم، من وذكر 

اللهيحمد تم 

٦٢

yoX-^oy/sالأصبهاني نمم لأيي الأصفياء وطبقات الأولياء حلية 



الكردم؛إاااتهرآلتس،■ تدبر 

الراحعثبت 

البوصيريإسماعل ين بكر أبى بن لأحمد العشرة، المسابو بزوائد المهرة الخير0 تحاف إه 
الوطندار ، إبراهيم بن ياصر تمتم أبو '' بإشراف الطمى لiب٠صثv المشكاة دار تحقيق )ت*ةخهر(ط 

طإبراهيم، الفضل أبو محمد \/ تحقيق السيوطي، الدين ل1جالآل القرآن، علوم في لإتقان اه 
٠٢١٩٧٤لماب العامة المصرة الهية 

الشثوندائرة / ط الامجراتيط القدوس عبد / د الملم، المجتمع سلوك في القران أثر ه
الإمارات.— بدبي الخيري والعمل الإسلامية 

/ط ا بيروت س الرسالة مؤسسة / ط حبان، لابن حبان، ابن صحيح تقرسس، في لإحسان اه 
الأورم.ةاه.

بيروت.— اانم,رفة دار ط الغزالي— محمد بن محمد حامد لأبي الدين، علوم حياء إه 

ط، ٣ ٠ ءسبم ٠ جمعة الرازق عبد محمود م الثقافية الأوساط في الشائعة اللغوية لأخطاء اه 
٠٢٠العا٠^٩ المصرية الهيثة  ٠.

دارعمرو، محمد ت تحقيق (، ٠٠٥٣٦ )ت الحسين بن محمد ت القرآن، أهل حلاق أه 
'مأم.ةآ؛اه-م«الدية-بيروت،طمج١^ 

)تمآيه_(،مفلح، بن محمد الله عبد أبي للحنبلي، المرعية، والمح الشرعية لأداب اه 
)د.ت(.ا ط١ لبنان، — بيروت ، الكتب، عالم 

العودلأيي ، العود( أبي )تفسير ب المعروف الكريم القرآن مزايا إلى المليم العقل رشاد إه 
بيروت.— الحربي التراث إحياء دار ه(، ٩٨٢رن الحنفي العمالي محمد بن محمد 

الحنفي،المائي محمد بن عود اللأبى الكريم، الكتاب مزايا إلى المليم العقل رشاد إه 



تتجتجإت^؛الراجع 
مصر.السعادة، مطبعة الرياصى، الحديثة، الرياحس مكتبة عطا، أحمد القادر عبد ت تحقيق 

الإسلاممؤتمر فرحات، يوسم، ، لعاجج( وا وشخي2س ا ) مئة لإملأ ا لصحوة ا في لفهم ١ مة ر أه 
،.Y_U/؛/Y'-Yالأسلأمة-غزة، الجامعة الدن- أصول كلية ة، الماص والحيات 

انإبرامم د. الم،: نقدأ. دراث الحرية ثقاا على والمة بالقرآن الخاطث لاضدلأل اه 
^١٤٣٤الأولى ط. البيان، مجلة الحقيل، محمد 

)تلإهخه(إالسملأني حجر ن علي بن أحمد الفضل لأبي الصحابة، تمتتر في لإصابة اه 
ه(. ١٤١٢)ط\ -بيروت، الجيل دار البجاوي، محمد ن على ت تحقيق 

القادرعيد ن المختار محمل ن الأمين لمحمد بالقرآن، القرآن إيضاح محي اليان صواء أه 
.٢١٩٩٥-—٠١٤١٥بيروت، الخكر، دار الجكني١كقيaر، 

اللخمى،محمر ن مرمحي ن إبراهبم إسحاق أبى المحقق للعادمة الناطبى، لاعتصام، اه 
عمان،الأثرية، الدار سلمان(، آل حسم■ ن مشهور عبيدة أبي رتحقيق• ط)آ(، -(، ٥٧٩رن* 

٢٠ه-١٤٢٨الأردن،  م.٠٧

حقيق- ه( ٧٥بكر)تاأبي محمدن الجوزية قيم لأن العالختن، المودعتنءنرب علام إه 
,م ١ بيروتّآبو — الجيل دار حل معل، طه أ/ 

م. ٢٠ ٠٢مايو / عشر-زار الخامسة ^ي-دارانملإسلأض-الطبعة: 

مجدحا محمد تحقيق بكر، أبي ن محمد الجوزية محتم لأبن الشيطان، مصائد من اللهفان ياإغائة 
،.١٩٧٥.— ٠١٣٩٥ط\ط —بيروت، المعرفة دار الفقي، 

.ط٢ بيروت، — الفكر دار حابر، ■سمير تحقيق الأصبهاني، الفرج لأبي الأغاُمح،، دأ 
.٠٥١ ٤٣٢بالرياض للشر الخمارة دار ط العمر، ناصر د/ القرآن، يتدبرون فلا أه 

انالخليم عبد ن أحمر الإسلام لشخ ا الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط قتضاء اه 
لمان،ط٧،بيروت، الكب، عالم دار ١لعقلا الكريم همد ناصر آ تحقق محمية، 
١٩٩٩.)،

بنعائل الرحمن عبد أبي تحقيق• بشران، ن الملك عبد القاسم لأبي بشران، أن أمالي يا 



صح!القرآن تدبر تجتتن 
م. ١٩٩٧ه- ١٤١٨الأولى، الطعة الرياض، الوطن، دار ط: العزازي، يوش، 

حذيفةأبي ت تحقيق الصحابة، مكتبة ت الناشر بكره أبي بن محمد ت القرآن في الأمثال ت! 
م.١  ٩٨٦— ه ١ ٤ • ٦ الأولى محمد—الهلبعة بن إبراهيم 

د/ت تحقيق يمصر، هجر دار ط• كثير، بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبى والنهاية، لبداية اه 
اه.٤  ١٨الأورط/ التركي، عبدالمن بن الال< عيد 

~السيد يرى المحقق؛ القيم، ابن الجوزية، قيم ابن الإمام ذرْ لما الجاهع التفير يداغ يا 
.٢ • اإرياض،م• - الجوزي ابن دار الشامي، صالح 

أبيمحمد ا/ تحقيق — الزركشي الله عبد بن محمد الدين ليدر القرآن علوم في لبرهان اه 
.؛٠١٩٥٧بالقاهرة الحلبي ط القفل، 

~الفيروزابادتمؤ يعفوب بن محمد الدين لجد ، العرين الكتاب ل2لائقح في اكز ذوي، صائر به 
.٢١٩٩٦بالقاهرة الإّلأمة للمتزون الأيلى المجلس ط النجار، محمد م تحقيق 

ه. ١٤٢٨بالرياخى الوطن مدار ط ~ الدر ناصر بن بدر د/ ١ أ ط به وانمل بالقرآن لتاثر اه 

منمجموعة تحفثؤ(: ~ الحض محمد بن محمد للز؛يا.ى القاموس جواهر من العروس اج ته 
الهداية.دار ط المحققين، 

لبنان.؛يرويت،— العلية، الكتهبؤ دار البغدادي، للخطس، بغداد اريخ ته 

العمرونيالدين محب تحقيق ه(،  ٥٧١)ت الحسن بن علي اكر، عابن دمشق، اريخ ته 
.٢١٩ ٩٧ط١، ط الفكر دار وآخرون، 

الثقافيالمركز صالح؛ هاشم ترجمة أركون، محمد الاّلامي، العربي الفكر اريخية ته 
.٢١٩٩٦الثانية؛ اللبعة العربي؛ 

للهلثاعةقثاء دار الجليتن.، السيل محمد اليقين، تأميس في القرآن منهج حول أملات ته 
.٢١٩٩٩القاهرة والشر، 

حققهالشافعي، الروي الدين شرف، بن يحيى زكريا لأبي القرأن، حملة آداب في لتبيان اه 
الطاتف،المزيد، مكتبة ، ٢١٩٩١^١٤١٣الأولى الطبعة عيون، محمل. بثير أحاديثه؛ وخرج 



دمشق.السان، دار مكتبة 

٠لبنان بيروت، المعرفة، دار  ١٠بكر أبي بن محمد الجوزية قيم لأبن القرآن، أمام في لتبيان اه 

صغيرلأبن المعاصر، الواقع مشكلات حل في ودوره الإسلامية العلوم في لتجديد اه 
محفوظ.

يكتاي،المطبوعة العمل أوراق فهد د/ المقرين، عند التدبر معتى حرير ته 
لمركزالتاع الكريم القرآن لتدبر الأول الملتقى في والمقدمة وتاصيلء التدبر~تحرير ٠مفهوم 
افر.٤٣٠بالريامحى اتدبرء 

بيروتالعربي، التاريخ مجوسسة ط ~ عاشور بن الطاهر محمر للنيم والتنوير لتحرير اه 
.ا،م

الرحيمعيد بن الرحمن عبد بن محمد العلاء لأبي الترمذي، جامع بشرح الأحوذى حفة ته 
بيروت.العلمية، الكتب دار المياركفوري، 

ط/انرأ—القاهرة، ة مرمط/ الهلأليا مجدي د/ والقرآن، القل—، بين الوصال قيق حته 
الأوليىا،مآأاه.

صمن؛حولث،منشور ؛حن، — الرهمراُي نايفذ د/  ٠٠وتقويمها للتدبر معاصرة مناهج حليل ته 
ه.١٤٣١للتدبر؛الراضالثاني الملتقى 

عبدالدين جمال للريلعي للزمخشري، الكشاف نفير في الواقعة والأئار الأحاديث رج مته 
—الرياضي ~ حزيمة ابن دار ط العد الرحمن عبد بن الله عبد • تحقيق ط محمد بن يوسف، بن الله 

الأولى.الطبعة أ\أ\ى 

—المؤيد مكتبة / ط الحنبلي، رجب لابن الوارا دار بحال والتعرف النار من لتخويف اه 
ه.١٤ ٠٨الثانية / ط السعودية، 

٠،ط٥ ربيون(، العلوانىإ جابر طه رقية والتهلتؤ،، النظرية بين الكريم القرآن دبر ته  آم، ٠٨
الموقع:عبر 

٠www. drrugaia. com



اميمح|-دير ِ !و؛جإت 
تانظر • الإسلام طريق موسر على مقال الأمة، فريضة القرآن دير ته 

/http / /: ar. islamway. net /article

الدراساتيمجالة منثور بحثآ  ١١٠ صر؛ا* الوهى فهد د/ وأساليبه، مفهومه القرآن تدير ه
بنمحمد الأمام جامعت اتساناا~ وعلومه للقرآن السعودة العلمية الجمعية عن الصادرة القرآنية 

اكامجنآّآةاه.العدد بالرياض، سعود 

٠٠٢٢ ٠ الأسلارآ المندى سلملة صمن - الثانتة ط الندي، يمان د/ القرآن، دبر ته 

اللهد/عبد أ. والتفسيرلأ والفهم والاستنباط هالتأويل يمصهللحات وعلاقته حقيقته التدبر ه
١هر, ١٤٣ ,يالرياص ®تدبر® مركز إصداران مجن سرحان 

،\ ط الحديثة، الكتب دار آه(، ١ ١ السيوطي)ت الواوي تقريب شرم فى الراوي دريب ته 

م.١  ٩٨٧، ط١ عمان، اكعاونية، المطاع عمال حمعية الحهليب، لجمال السلوك، تعدلر تا 

الكتابدار ط الأبياري، إيراهيم أ/ حقيق الجرجاني" علي بن محمد ين لطي التعريفات، ت! 
^١٤ ٠٥العربي-بيروت 

الأهدل،عالي بن هاشم د• منهجية، وٌراحل عملية أساليب الكريم، القرآن تدبر تعليم ١—؛ 
ه. ١٤٢٨القرآنية، الدرuتوالمءلوuت مركز 

البحرمن الماد الهر تفسير وبهامشه الغرناطي، الأندلسي حيان لأيي المحيتل، البحر فسير ته 
م. ١٩٩٢ه،  ١٤١٣ط؟, القاهرة، الإسلامي، الكتاب دار حيان، لأبي المحيط 

المحيإبرامم بن محمد بن اكزيل(،ءلي معاني في اكأول ريابح الخازن مير نه 
ى ١٣٩٩لمان، / بيروت - الفكر دار )الخازن(، 

تفسيرالخبير، الخكيم ربنا كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في المنير المراج تفسير تا 
—هآ؛اه طا،لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ه(، ٩٧٧)ت المصري الشربيتي الخعلمب، 

٣٢٠ ٠٤.

اليوم،أحبار معلماع ه(، ١٤١٨متوليالشعراوي)تمحمد الخواطر، — الشعراوي نمير يا 



حجتجانراجع قنت 
.٢١٩٩٧حزا، مصر، القاهرة— 

العامةالمصرية الهيئة ط — رصا رشيد محمد للنخ/ المنار( )تفسير الحكيم القرآن فير نه 
لأمحاب.؟؟ام.

اه.. ٤٢طيبة* دار ط سلامة، أ/سامي تحقيق" ~ العظيم، القرآن بر شه 

مصهلفىنزار مكتبة الطيب، محمد أسعد تحقيق! حاتم، أبي لابن العظيم، القرآن فسير ته 
ر؟اةاه(.ط'؟،الرياض، 

بيروتالهلال دار ط — بكر أش ن محمد الجوزية القيم لأن " الكريم القرآن فسير ته 
١٤١٠^

الماوردي،حبيب ن محمد ن على الحن لأمح، والموناُ رالتكت الماوردي فسير ته 
بيروت.— العلمية الكشب، دار الرحيم، عبد ن المقصود عبد ن السيد تحقيق! 

الفكردار الزحيلى، مصعلفى ن وهبة د■ والمنهج، والشريعة العقيدة في المنير التفسير يا 
^١٤١٨ط٢، المعاصر—يسق، 

السابعة،الطبعة وهبة، مكتبة الدهبى، حين السيد محمد الدكتور والمفسرون، لتفسير اه 

•م-••

رط،د القاهرة، للطثاعة، مصر لهفة محمود، عباس العقاد، إسلامية، فريضة لتفكير اه 
ت(.

دارعوامة، محمل تحقيق العسقلاش، حجر ن علي، بن أحمد الفضل لأنيق التهدب، قرب ته 
م.١  ٩٨٦ه.  ١٤٠٦الأولى الطبعة موريا، الرشيد. 

الطعةالجميلي، السيد ■ د الجوزي،تحقق؛ بن الرحمن مد الفرج لأبي إبلس، تس طه 
الهدى.دار الرياض: الأور؛اأ>ى 

إحياءط عوض، محمد م تحقيق الأزهري" أحمد بن محمد متصور لأيي اللغة، هدب ته 
.٠٢٢ ٠ ١ بيروت الترامحث،— 

الإسلامية،والشر التوزيع دار العربي، العلي صالح عبدالخنعم / السالكين مدارج هذب ته 



الأرناووط،القادر عبد ت تحقيق المقدصى، قيامة يم* محمد بن أحمد بن الله لعيد التوابين، ١—ا 
؛(.٠١ ٩٨٣- \ه ٤  ٠٣)بيروت، - العلمة الكب دار 

محمدد. تحقيق المناوئ، الرووف عبد محمد لنثخآ التعاريف، مهمات على لتوقيف اه 
اةاه.طدارالفكر~بيروت*رصوان، 

المعدي،الله عيد بن ناصر بن الرحمن لعبد المنان، كلام تفسير في الرحمن الكريم يسير ته 
•٢، ٠ ٠ ٠ ه~  ١٤٢٠حزا، ا الرسالة مؤسسة اللويحق، محلا بن عثدالرحمن I تحقيق 

أ;يج*فرالأملي، غالب ن كثم ين يزد بن ■T~؛J بن لمحمد القرآن، اويل في اليان امع جه 
٢٠، ٠ ٠ ٠ ه~ ١ ٤ ٢ ٠ حدا، الرسالة، مؤسسة ثاكر، محمد أحمد ت المحقق الهلبري، 

أحمدوتعليق؛ تحقيق ه( ٢٧٩)ت الترمذي نورة بن عيسى بن لحمد الترمذي، امع جه 
البائيمصطفى ومهلبعة مكتبة عوض، ععلوة وإبراهيم الباقي، عبد فواد ومحمد شاكر، محمد 

٠٢١٩٧٥الثانية، الهلبعة مصر، — الحلبي 

مصتلفىتحقيق! البخاري، الله عبد أبي اسماعيل بن لمحمد المختصر، الصحح الجامع ه
.٢١٩٨٧؛اه-  ٠٧الثالثة، الفة بيروت، - اليمامة كثير، ابن دار البغا، دب 

نشرالله، عوض طارق تحقيق! البغدادي، الرحمن عبد المرج لأيي والحكم، العلوم جامع تا 
..٥١٤١٥الجوزي،طا، ابن دار وطباعه 

أبيتحقيق؛ -(، ٥٤٦٣)النمري البن عبد بن يوسم، عمر أبو ~ وفضله الحلم بيان جامع تا 
ه- ١٤١٤الأولى، الطبعة السعودية، الحربية المهة الجوزي، ابن دار الزهيري، الأشبال 

١٩٩٤.)،

الأنصاريفرح بن بكر أبى بن أحمد بن محمد الله عبد لأبي القرآن، لأحكام الجامع ت! 
الرياض،ط الكتب، عالم دار البخارمحا، ممتر هشام تحقيق؛ إ القرطبي الدين شص الخزرحي 

•آم.٣• -  ٠١٤٢٣السعودية، العربية اJكة ٠Jا

أبيالبغدادي الخليب، نابت، بن علي بن لأحمد السامع، وآداب، الراوي لأخلاق لجامع اه 
اه.٤ ٣■ المعارف،—الرياض، مكتبة الطحان، محمود د. ت تحقيق بكر، 



بنمحمد بن الرحمن نمد ، U_JLcJوااشسر؛المعروف القرآن تفسير فى الحسان الجواهر ه
بيروت.~ للمطبوعات الأعلمى ة مرم٠ التعالي مخلوق 

الرياض،فير، مكتبة اللاحم، الكريم عبد خالد ان، الإنوصنامة للقرآن التربوي لحفظ اه 
•>^ ١٤٢٧الأولى الفة 

م.١  ٤٩٧ مصر، — عادة الدار الأصبهاني، نعيم لأمح، ، الأصفياء وطقايت، الأولياء لية حه 
—الكتب، عالم حد الجار، على محمد أ/ تحقيق حني— بن ضان الفتح لأبى ط لخصاتم اه 

يروت•

هجر،دار للحوت، هجر مركز تحقيق؛ للسيومحلي، بالمآثور، التفسير في المنثور لدر اه 
^١٤٢٤مهرج 

الرحمنعيد تحقيق؛ الأعلام، نجد علماء تاليف، الرقمية، المجدية الأجوبة في النية لدرر اه 
.٢١٩٩٦ه— ١٤١٧حلأ، ١لرقمية، الدينة مكتبة مولمر قاسم، بن محمد بن 

الأولىٍل/ عمان، — البشير دار / ط■ كمال، شاكر مختار الكريم، القرآن تدبر إلى عوة ده 
ها؛اير.

اه، ٤٠٨المائية، الطبعة وهبة، مكتبة ط أبوموسى محمد محمد د المراكيبج، لالات ده 
٢١٩٨٧.

؛ه(، ٥٨البيهقي)الحسين بن أحمل. باكر لأبي الشريعة، صاحب، أحوال ومعرفة المبوة لائل ده 
داربيروت، العلمية، ال،5تب، دار فلعجي، الع2لي عبد د/ عليه: وعلق أحاديثه وخرج أصوله وتق 

هر.١ ٤ * ٨ حزا، القاهرة، ط للتراث الريان 

محمود،مصهلفى حوامدة، الإنسان، لدى الخنفلومي التفكير تنمية في الكريم القرآن ور ده 
عينجامعة والتعليم، التدريس في المنفلومي الاتجاه حول الثالث، المربي المؤتمر أوراق ْن 

٠٢٢٠شمص،  ٠٢

دوندمشق؛ في والشر للطاعة الأهالي دار شحرور؛ محمد الدكتور والمجتمع، الدولة ه
٠والتاريخ انملبعة تحديد 



امآكامآح|تدبر ز |ئنقج^ثنس 
الرحمنعبد د/ تحقيق ~ الحنّااي رحب بن الرحمن عبد الفرج لأبي الحنابلة هلبقات يل ذه 

ه.الرياصله'آ؛ا — العبيكان مكتبة ط ، العثيمح' 

بيروت.العلمية، الكتب دار ثاكر، محمد أحمد ت تحقيق النافس، للإمام لرسالة، اه 

اللجنةت العراقية الجمهورية الحمد؛ قدوري غانم ■٠ تاريخية لنوية دراسة المصحف سم ره 
اه.٤ ٠ ٢ الأولى؛ الهلبعة الهجري؛ عشر الخامس القرن يمهلي الاحتمال الوطنية 

محمدت تحقيق ^، ٢٨١)الدنيا أض ن هميد ن محمد ن والبكاء، لرقة اه 
..٥١٤١٦منة بيروت، حرم بآن ا دار ، يوسم، رمضان ح؟ 

الماهرة.- العناز مكة / هل العماني، حسين سيد / د الليل، هبان ره 

~العلمية الكتب دار / ط لألوسي، المثاني، والسع العظيم القرآن ير نففي المعاني وح ره 
ه. ١٤١٥الأولى / هل بيروت، 

الجيل،دار هاشم، المجيد عبد الحسيني ت وتحقيق نرح (، ٢٠ ٠٥)الصالحين رياصى تا 
*~لمان بروُت 

زمرمحمد المحقق: الجوزى، بن الرحمن ب الغرج التمر-لأبي علم في المر اد زه 
الساويمط.

المناربيروت—مكتبة ، الرسالة مؤسسة W الجوزية تيم لابن ، العباد حير هدي في المعاد اد زه 
ها؛اير/؛ا،آ،ام.، YUJpاتكوت، الإسلامية، 

.٢١٩٩٥المعارج، دار فريد، أحمد ت تحقيق المبارك، لابن لزهد، اه 

—ه ١ ٤ ١ ٤ الأولى، الهلبعة؛ حلوان والخوزح، للنشر المشكاة دار ت حل داود لأبى ا لزهد اه 
لهوقدم غنم بن باس ن غنم بلال وأبي محمد، ن إبراميم ن ياسر تميم أبي تحقق: م ١  ٩٩٣

 Iاللعليف.عبد بن عمرو محمل الشيخ فضيلة وراجعه

البائيمصطفى مكبة العنعاني، الكحلأني الأمير إسماعيل بن لمحمد الملام، ل سه 
م.١٩٦ه-•١٣٧٩،٤طالحلي، 

الألباني،الدين ناصر بن لمحمد وفوائدها، فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث، لة طه 



إت^^الراجع
٠٢١٩٩٦هد،  ١٤١—٦ ١ ; —ط للشر—اراض المعارف مكتبة 

اليوتيوب.قناة الأدتردتس على النايى راتب محمد الدكتور محاصرات سلسلة يا 

دارعداJافى، هواي محمد ت تحقيق القزويتى، يزيل ين محمد الله عبد لأبى ماجم، ابن تن ّه 
الفم-يرون.

حئتق؛م(،  ٤٥٨المهقي)ت علي بن انمض ين أحمد يكر لأيي ١^^^، الهقي ن سه 
(.٢١٩٩٤ام-  ٤١٤)اسمر.ة، مكة - ) ٧١دار مكتة عطا، القادر محمدصد 

رنالصمد صل. ابن يهرام ين القفل ين الرحمن صد ين الله صد محمل لأيي الدارس نن سه 
اهر. ٤٢٠القاهرة، الحديث،، دار ~ ه(  ٢٥٥

—الرسالة مؤسسة حل/ شرفة، حسين د/ والسنة، الكتاب، ضوء في الأمم إحياء في الله نن سه 
■الأورا'آ؛امح يروتط/

٣^(، ٠٢■)ت، المائي اني، الخرا،علي بن ئعتي، ين أحمد الرحمن صد لأبي هسناكساتيج 
ه.١ ٤ ٠ ٦ المانية، الطبعة; — حلب — الإسلامية المطوءااأ، مكتب، ~ غدة أيو صدالفتاح تحقيق! 

مجموعةتحقيق ~ ١لاJهبي عثمّان بن أحمد بن محمد اأا.ين لشمس ، الميلأء أعلام ير ّه 
.٤٠٥١ ٠ ٥ الرسالة موة هل الأرن١ؤوءإا، نعي—، الشيح ، اسراف

ومهلبعةمكتبة شركة المعافري، الحميري أيوب ين هشام بن المّللثبخ عبد إ المبوبة لمبرة اه 
.٢١٩٥٥—  ٥١٢٠٧٥المانية، الهلثعة بمصر، وأولاده الحلبي البائي ممعلفى 

؟٢١٩٩١، ط.٠٢البهاني، الدين لمقي الأسلامنة، لشخصة اه 

دونالحنثالي، العاكري محمد بن أحمل بن الحي عبد ذهبؤ، من أحبار في الل.ه-، ن.راات، شه 
طعةوتار؛خ•

الرئاسةط. هراس، حليل محمد د/ تحقيق ~ تنمية ابن الإسلام لشتح الواصعلية، العقيدة رح سه 
ه.١ ٤  ١٣عودة بالوالإفناء العلمية للحوث، العامة 

ه(.١ ٤ ٢ )٦ -الرياض الوؤلن دار الثمين، صالح ين محمد الصالحين، رياض رح شه 

؛يروُت،.اليلمية. دار هل الاصتراباذي- الحسن ن محمد للشخ الحاحب، ان شافية رح شه 



اذهمي؛إجالقرآت تدبر سهجهتمآآ 
المرطي،الكرى يطال بن الس عبد بن خلف بن علي الحسن لأبي البخاري، صحح رح ثه 
آم.٠ ٠ ه~مآ  ١٤٢٣ط٢، الرياصن، ارشد، مكتبة ن!^١،^؛، ياسر نميم ت تحقيق 

..٥١٤١٠، ١ ط-٤ ييروت، العلمية، الكتب دار البيهقي، يكر لأيي الإيمان، عب شه 

.(.٠٥٤٤)دن< اليحصي عياصى القاصي الفضل لأيي المصطفى، حقوق بتعرف لثما اه 

موصىعصام I تحقيق إ الترمذي صورة بن عيسى بن محمد عيسى لأيي المحمدية، لشمائل اه 
٢٢٠١.—٥١٤٣١)ط١ اريان—بيروت، مؤصسة الصديق—الجييل)السعودية(، دار هائي،  ٠.)

أحمدتحقيق! الجوهري" حماد بن إسماعيل العربية وصحاح اللغة تاج لصحاح اه 
؛اه.٠ بيروتم\ — للملأيين العلم دار حل عبدالغفورط 

.٣١٩٥٢، العارف، دار شاكر، أحمد تحقيق! — حيان ابن حح صه 

تتحقيق ، آه( ٦ ١ )ت النسابوري القشيري الحجاج بن مسالم الحين لأيي ت ملم حتح صه 
بيروت.— الحربي التراث، إحياء دار اياقي عبل فواد محمد 

،١ محل بيروت، العالمية، الكتب دار الجوزي، بن ارحمن عد الفرج لأبي الصفوة^ فة صه 
٠ ١٩٨٩

القاهرة.— العفاتي مكتبة / حل العفاني، حسين صيد / د الهمة، علو في الأمة لاح صه 

عمتا،أحمل القادر عيد ت تحقيق الجوزي، ابن الفرج أيي الدين لجمال الخاحلرإ يد صه 
.٣١٩٩٢الشر: الأور،سة الطيعة بيروت-لمان، العيية الكتب دار ازشر: 

إالكتاب عن الصالحي—نبيه علي تحقيق: الجوزية، تيم لأبن التفسير، عر النير الضوء ^ا 
عنيزة.~ النور مؤسسة ~ الصالحي المحمل الحمد علي حمعه: 

إحسانتحقيق: ، ه( ٢٣المري)٠ منح بن سعد بن محمد الله عيد لأيي ~ اليّى الْلبقات تا 
م. ١٩٦٨الأولى، الطبعة: - بيروت صائر، دار عياس، 

^ران-طمماككرالماصر؛او1ض،مم؛اه.

الانترنتعلى بصائر موح الممر، ناصر د. القرآن، تدبر دم عه 
٠www. basaer-online. com



محمود\آ ت تحقيق الوراق، بابن الشهير الله عبد بن محمد الحسن لأبى النحو، علل ه
م.١  ٩٩٩بالرياض الرند محل الدرويش، 

٢٢٠، ١ حل عمان، والنثر، للطباعة دييونو دار صالح، صلاح معمار، التفكير لم عه  ٠٦.

الرسالة؛مؤسسة حقي؛ إبراهيم شخ صفاء محمد التفاسير؛ مقدمات في القرآن لوم عه 
■ ٠١٤٢٥الأولى؛ الفة 

داره(،  ٨٥٥)ت العيني أحمد بن محمل. الدين ليدر البخاري، صحح ثرح القاري مدة عه 
ت(.)د. حل(، )د. بيروت، المربي، الترايث، إحياء 

الأولىحل/ اما-القاهرة، ًل/.زط الهلالي، مجدي د/ وكيفح؟ لماذا القرآن إر لمودة اه 

—الخلمية الكنس، دار حل/ — آبائي الخغلٍم الحق لشمس داود، أبي سن نرح المعبود ون عه 
.٢١٩٩٥—ه  ١٤١٥— الثانية — بيروت 

الهلالدار حل وآخر، المخزومي مهدي د. ت تحقيق الفراهيدي- أحمد بن للخليل لمثن، اه 
بالقاهرة.

تحقيق;(، ٠٥٨٥ بعد )ت ابوري اليمحمد بن الحز الفرقان، ورغانِ، القرآن ران—، غه 
..٤٥١  ١٦، ط١ بيروت.١ العلمية، الكتعب، دار عميران، زكريا 

الكتبإحياء دار ، صفر احمد السيد I تحقيق قتيبة، ين الله عبد محمد لأبي ا القرآن ريب غه 
.٢١٩٥٨بيروت، العربية، 

،وآخر محمد \أ ؛ تحقيق — تيمية بن الحلثم عيد بن احمد الدين لهم، الكبرى، لفتاوى اه 
هد. ١٤٠٨بيروت العلمية— حل 

^١٤٠٨ءل"آج القالم-اتكوبم،، دار القرصاوي، يوسف د. ^١(، معاصرة تاوى فه 
٢١٩٨٧.

الدينشهام، بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين لزين البخاري، صحيح شرح ١لارى ح نه 
٠٠٥١ ٤٢٢اليمام- السعودية، الجوزى~ ابن دار رجب، بابن الشهثر الدمشقي نم العدائي 



امبمتجاهرآت تدبر 
بنعلي بن محمد للإمام التمر، علم مءت والدراية الرواية ض بض الجامع القدير تح فه 
الأورالطبعة —لبنان، يرون امملماتجب، ودار ممر ، ه( ١ ٢ ٥ ٠ )ت اكركاز محمد 

.(٠١٩٩٤ه-١٤١٤عام

ثبكةعلى مشور يحث b يتصرف الديهان حالي \/ والتفكرا والتدبر التامل ين لفرق اه 
الدولية.الملومات 

دار؛ خياط نهال . د I تاليف W الإسلام ظهور حتى البدايات مند البحية والمذاهب لفرق اه 
تاريخ.بدون الأوائل؛ 

الرند—الريانحرمكتبة عثمان، يرسف ت د تحقيق! الفرياش، جعفر بكر لأيي القرآن، ضائل فه 
٢٠هت١٤٢٦،٣-ط م.٠

—الفكر دار يدير، غزوة ت! البجلي، الضريس ين محمد عيدالله لأبي القرآن، ضاتل فه 
٠م ١  ٩٨٨ه ١ ٤ ٠ ٨ ، ١ ط؛ سوريا— 

الأولى/ ط يرون، - حزم ابن دار / ط المتغفري، العباس لأبي القرآن، فضاتل تا 
٢٠ ٠٨.،

ابندار ط وآخرين، العطية مروان تحقثقت ~ ، Sl-بن القاسم عسي لأبي القرآن، ضائل فه 
٠ه ١ ٤ ٢ ٠ يرون كثير— 

٠السعودية ه ١ ٤ ٢ ١ الجوزى ابن دار البغدادي، للخهليب والتفقه، لفقيه اه 

ه.١  ٤٣بالرياض١ تدبر مجركر إصداران من المؤيد، عصام إل/ الكريم القرآن في التدبر فن تا 

٠المهالكة، والمزالق الضابطة القواعد ين القرآن هم فه  بحثزكي، خميس رمضان د/ ١
الد-ولية.المعلومات يشبكة اليومء ءالأسلأم موني على منثور 

دارط القوتلي، حسين تحقيق! المحاسبي— الحارث عبدالله لأبي ومعانيه، القرآن فهم تا 
ه.١٣٩٨يرون - الكندي 

ه.١٣٩٣يروت- الملمة دار ط القيم- لابن لفوائد، اه 

.( ١  ٩٨٣)الشروق، دار مهلبعة — قعلم، صيد القرآن، ظلال ي فه 



—حلكان بن بكر أش بن محمد بن أحمد العباس لأبي الزمان، أبناء وأنباء الأعيان وفيات ه
٠٢١٩٠بيروت — صادر دار ط عباس، إحسان \f تحقيق  ٠

ه(١ رتاّآء المناوئ ١لنووف عيد محمد الدين لزين الصغير، الجامع شرح القدير فيفر ه
مصر)طا/1هةاه(.الكبرى، الثجارية \ّ' 

.وتعقيبات ردود نم الفوائد، صيد مكتبة خليل، الدين عماد د. الإسلام، عن الوا قه 

محمدالرسالة ة موسفي الترات تحقيق مكتب ت تحقيق ~ وزآبادى للفي  ٠٠المحيط القاموس يا 
الطبعة؛لبنان، ~ بيروت  ٠٠والتورع والنشر للطباعة الرمالة مؤسسة العرقسوسي، نعيم 

ه.١٤٢٦wالثامنة

•يثرون ~ القرآن علوم مؤسسة التربي، بن بكر أبى القاصى التأويل، انون قه 
.القاهرة ~ المعارف دار ٨ ط/ محمود، مصطفى ٠ د عصرى، لفهم محاولة لقرآن اه 

دارصالح؛ هاشم ترحمة أركون، محمل الخطاب، تحليل إلى المورولث، التفسير من لقرآن اه 
٢٢٠الثانية؛ الطبعة الطليعت؛  ٠٥.

ساميةترحمة! ودود؛ آمنة اش، نمنفلور من القرآني النص قراءة إعادة والمرأة القرآن ت! 
■الفةالأولى؛ب"أم عدنان؛

بدمشقالقلم دار ط المداتي- حسن الرحمن عبد د. ه، الله لكتاب الأمثل التدبر راعي قه 

التدبروصوابط واعد قه 

http / /: www. almoslim. net /node

دوندمشق؛ في والنثر للطباعت الأهالي دار سحرور؛ محمد الدكتور والقرآن، الكتاب ه
والتارخ.الطبعة تحديد 

الكتابط الزمخشرى، عمر بن محمود القاسم لأيي التنزيل؛ مص عوا حقائق عمن لكشاف اه 
ه.؛يروت'\'ةا العربي.

٠٢٢٠بالقاهرةالشروق دار ط ~ القرصاوى يوسف د. العغليمإ القرآن مع نتعامل يف كه  ١١



تدبر

لكتاب،١ لهد١ حنت عبيد عمر  ٢١ٌة مئد من ط لي ١ الغز محمد للسخ آن، الف مع مل نتعا يف كه 
مصر.نهقة ار دط 

شكة®مكتوب® يمنتديات منشور بحث الهالآلي~ مجدى د/ بالقرآن، ُتني يف كه 
تالتالي الرابط على الدولية، المعلومامحت، 

٠http / /: majdah. maktoob . com /vb /majdah

الشيحي،إبرامم بن محمد بن علي الخازن( التنزيل،)تفسير معاني في التأويل رياب ه
ه١ ٤ ١ ٥ — الأولى ت الطبعة بيروت، العلمية/ الكتسؤ دار ، شاهيآ• علي محمد ت المحقق 

المعارفدار ط الكّير، الله عبد أ/ ت تحقيق ~ منظور بن مكرم بن لمحمد الهرب، سان له 
بالقاهرة.

الحنبليرجب ين أحمد بن الرحمن عبد — الوظائف من العام لخواسم فيما العارف _ jLUه
مآم.٠ ٠ ٤ اه/ ٤٢٤الأور، الطعة لبان- والشر، للطباعة حزم ابن دار ه(، ٧٩٥)

بالرياضتدبر مركز مطبوعات من الثاني- الجزء العياء من لخجموعة آياته، يدبروا له 
.'آ؛اه.، ١٤٣٣

—الإيمان مكتبة / ط النروي، الحسن أبي للشيخ المسلمين، بانحطاط العالم خسر اذا مه 
القاهرة.

بيروت.— الرسالة مجوسسة طء القطان، لناِع القرآن، علوم في باحث، حمه 

اه.٤ ٠ ٦ بالقاهرة الصحوة دار ط الدوى- الحسن لأبي القرآن، تدير بادى مه 

الشافعي،الجزري بن محمل الشيخ للعلامة القرآنية، الأيات تجويد معرفة في الجزرية تن مه 
مصر.السعيدين، الكتبة الاسر/ الأنصاري، زكريا الشثخ بشرح 

٢١)عبيدة لأيي القرآن، جاز مه  الخاتجينشر ط١، صزكين، فواد محمد ت تحقيق ه(، ٠
.؛مصرآ1وا 

٠تحشق ، ه( ٣٣٣)الدينوري محمد بن مروان بن احمر بكر لأبي العلم، وجواهر لجالسة اه 
ابندار الحمم(، أم — )البحرين الإسلامية اكربية جمعية سالمان، آل حن ن مشهور عبيدة أبى 



م.١٤١٩الأولى الطعة - لمان - يرون >م، 

الااز~عامرأنور تحقيق• ح تيمية ثن الحليم عبد بآ أحمد الإسلام لشيخ الفتاوى، جمؤع مه 
.٢٢• ٠ ه ه- ١٤٢٦الوفاء، دار الجزار، 

طلعتم الحنلى- رجب بن الرحمن محي الدين لزيان رجب، ابن الحافص رسائل جموع مه 
الحادذةأأإا>،ر.الفاروق ط الحالواني، 

دارالناشر ه/ ٦٧٦الدمشهى النووي الدين شرف بن الدين لمحي المهيب، شرح لمجمؤع اه 
عالم

عبدالسلام عبد ت تحقيق الأندلسي، ععلية لابن المزيرج الكتاب تفسير في الوجيز لمحرر اه 
٠٣١٩٩٣اه— ٤١٣الأور الطعة بيروت، الكتب، دار محمد، النافي 

.د ت تحقيق — سيده بن اسماعيا يم' علي الحسم' لأثي ٠ الأعظم والمحيط المحلم ه
, ٠٢٢ ٠ ٠ العلمية دار ط هنداوي الحميد عبد 

لبنان—مكتبة حل خاطر، محمود أ/ تحقيق! الرازي— بكر أبي بن لمحمد الصحاح، مختار ت! 
؛يروتها؛اه.

الأولى،الهلبعة! باكستان، — آباد فيصل اكادمي.؛ حديث حل! للمروزي الليل، قيام ختصر مه 

-الننوزي نصر بن محمل الله عبد لأبي الوتر، وكتاب رمضان وقيام الليل قتام ختصر مه 
.ه. ١ ٤  ٠٨باكستان - أباد فيصل المقريزيإط على بن أحمل العلامة اختصار 

محمدالحميد عبد تحقيق* ه(خ ٦٨٩)تالمقدسي قدامة القاصدين، منهاج ختصر مه 
الدرويش،

تحقيق!بتصرف، ~ القيم لأبن / للإمام نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين دارج مه 
ه.١٣٩٣بيروت — العربي الكتاب دار الفقي،ءل حامد محمد النخ 

حل(، ٠٥١ ٤٢٠)الندوي الحسن لأبي القرآن، تدبر القرآنية~مجبادى الدراسات إلى لمدحل اه 
ه. ١٤٠٦يالقاهرة الصحوة دار 



للأسثاراتتدبر مركز العويد، صالح بن عصام القرآن، فهم لطالب الثمان المراحل ه
٠٠٢٢ ٠ ٩ - ^ ١٤٣٠الأور الطبعة الراض، واسمة، التربوية 

تتحقيق النيسابوري، الحاكم الله عبد بن محمد الله عبد لأبي الُسبمزإ على المستدرك ه
٠٢١٩٩٠- ١٠٥ ٤ ١ ١ ، ١ ط ، بيروت ، العلمية الكتب دار W عطا القادر عبد مصهلفى 

—الرسالة ط وآخرين، الأرنووط شعيب ت تحقيق حنبل~ بن لأحمد أحمد، مسند ه
ه.١ ٤ ٢ ١ بيروت 

الدكتورلها؛ وقدم حققها ~ الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد لأيي الأنوار، شكاة مه 
القاهرة.والشر، للطباية القوب الدار ءفض-الائر: العلا أبو 

•تحقيق (، ١٥٧٤ )ت التبريزي العمري، الخيب، اممه عبد بن محمد ~ المصابيح شكاة مه 
ام.٩٨٥الثالة، الطبعة بيروت،- - الإسلامي الكتب، الألباني، الدين ناصر محمد 

الوصثرىبكر أ؛ي، بن أحمل الدين نهاب العباس لأبي ماحه~ ابن زواند في الزجاجة صباح مه 
الثانيةالطبعة ؛يرون،، — الحربية دار الكشاوي، المنتقى محمد تحقيق; )>؛A؛j(، الشافعي 

الأعغلي،الرحمن حبيب، تحقيق! الخنعاني- همام بن الرزاق عبد ؛،كر لأبي الخصف،، تا 
١.٥ ٤ * ٣ الئانية، الهلثعة يرونه، — هي الأصلا الكتب، 

طعوامة، محمد تحقيق: - شيبة أبي بن محمد بن الله عبد بكر لأبي شيبة، أبي ابن مصفح تا 
الكبة.الدار 

؛يرومت،،اللبناني، الفكر دار (، ١٥٦٠٦)نح عمر ين محمد لارازيه الدين، أصول، عالم مه 
٠٢١٩٩٢ًدا، 

عبدمحمد أحاديثه؛ وحرج حققه البغوي، عود مبن الحسين محمد لأبي التتزيل، معالم تا 
٤١ ١ ٧ إ ٤ حل والتوزيع، للنشر حليية دار الحرس، لم ممليمان ضميرية— حهعة النمر—عثمان الله 

ه.١٣٥١حلب،١ - العلميه الٍلبعة ط. - بي L1_Jامحمد بن أحمد مايمان لأبي الستن، عالم مه 



٠يرون  ٠١٩٨٣الشروق دار قطب، لسيد الطريق، فى معالم ه

المصريةالدار النجار، علي محمد ت تحقيق مأه(، )ما• الفراء زكريا لأبي القرآن، عاني مه 
.ت( رد. العرب سجل مطاع والشر، للتاليفس 

عالمشلي،حل ^ليل د. ت تحقيق — الري بن إيراهيم للزحاج وإعرالأ، القرآن عاني مه 
م.١  ٩٨٨بيرومحت، — الكتب 

ممحبةط - حل حسن أ.د/ْحمد الكريم، القرآن لألفاظ الموصل الاشتقاقي لمعجم اه 
.٢٢٠ ١٠بالقاهرة الأداب 

والحكم"العلوم مكتبة الطبراني، القاسم أبي أيوب ن أحمد بن لسليمان الكبير، العجم تا 
. ١٩٨٣-  ٠١٤ ٤ الثانية، الطيعة الموصل، 

الكتبدار ط - عيدالباقي فواد محمد للشيخ/ الكريم، القرآن لألفاظ المفهرس لعجم اه 
٠٢١٩٤؛القاهرة٥ الصرية 

دارط وآخرين، مصهلفى إبراهيم أ/ t تحقيق بالقاهرة، العربية اللغة لخجمع الومحميهل الحجم ه
بالقاهرة.الدعوة 

دارط هارون، الملام عبد أ/ ت تحقيق - قارص بن أحمد الحسين لأبي اللغة، مقاييس عجم مه 
.٢١٩٧٩الفكر~؛يروت 

الكتبدار ^، ٧٤٨)الدهثي عثمان بن احمد بن محمد الدين لثمس الكبار، القراء عرفة مه 
.٢١٩٩٧ه-  ١٤ ١٧الأور الطيعة العلمية، 

أكرمد. ت تحقيق ^، ٢٧٧٠)^المسوي صفيان بن يعقومب، يوصف لأبي وال٠ارحا المعرفة أ—أ 
.م ١  ١٩٨ ، ١ ط بيروت، ~ الرسالة مؤسسة إ العنري 

اه.؛الرياض٨٢٤ سفير الثانية" ط " اللاحم عبدالكريم د/حالي القرآن، تدبر مفاح تا 

٠٠١٤بدمشق٥١ القلم دار ط " الخالدي صلاح د. القرآن، ْع التعامل مفاتيح ت[ 

٠بيروت العربي. الترامث، إحياء ط ~ الرازي عمر بن محمد الدين لفخر الغتب، مفاتح يا 

المسالم،مجغ اللاحم، الكريم عبد بن حالي د. الحياة، في والنجاح القرآن تدبر فاتح مه 





اشسر.أهل ملتقى موقع 

علىالمحافظة جمعية / ط المجيدي، عبداللأم / د القرآني، التعالبم في النبوي لمنهج اه 
ه.٢ ٠ ٠ ٥ الأولى / ط الأردن، - آن اك 

^،٧٩)ت• بالشاطيي الشهير الغرناطي محمد بن موسى بن إبراهيم ت لموافقات اه 
.٢١٩٩٧يا؛اه~ عفان ابن دار ١ حل سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبي تحقيق. 

دارعميرة، الرحمن عبد تحقيق؛ أحمد، بن الرحمن عبد الدين عضد للإيجى، المواقف، ت1 

٠٢١٩٩٧?يا، بيروت، الجل، 

بنمحمد بن الرحمن عبد الكريم، الرسول أحلاق مكارم في النعم نضرة موسوعة يا 
١ ٩٩٨والتورع، للنشر الوسيلة دار ملوح، بن الرحمن عبد 

عيدالباقي،فواد محمد عليه؛ وعلق أحاديثه وحرج ورقمه صححه أنس، بن ماللنح وطأ مه 
.١ ٤ ٠ ٨ بيروت الثقافية الخيبة 

تحقيق؛A(j،u ،)؛الذهبي أحمر بن محمد الدين شص الرحال، نقد في الاعتدال يزان مه 
ه—١٣٨٢الأولى، الطبعة بيروت—لبنان، والنشر، للهلباعة المعرفة دار البجاوي، محمد علي 

٢١٩٦٣.

اه. ٤٣١بالرياض للنشر الحضارة دار حل — ناصرالمحمر د. للقرآن، صادقة نحوعودة يا 

بنحسن بن محمد تحقيق؛ الذهبي، الدين لشمس ، البلاء أعلام سير تهذيب الفضلاء نزهة ت! 
٢٠.الخضراء، الأندلس دار الشريف،، مجوسي عقل  ٠٨

عليتحقيق؛ الجزري، بابن الشهير الدمشقي محمد الخير لأيي العشر، القراءات في الشر يا 
ه(.١  ٤٢٣)مكة — الباز مكتبة المصرية، بالديار الخقارئ شتخ الضباع محمل 

الأولىالقاهرة، — اثرأ ة مرمط الهلالي، مجدي ئ- الإيمانية، التربية في نظرات أ-؛ 

عبدتحقيق البقاءي~ عمر بن إبرامم الدين لبرهان والسور الأيات تناسب في الدرر نظم دأ 
١ه.٤ ١ ٥ بثيروت العلية ط المهدي" الرزاق 





الوصوعاتقهتس 

الوضوعاتفهرس 

الصفحةالموصؤع 

٠المقدمة 

٩الكريم القرآن تدبر عج برنا 
٩المقرر: أهداف أولا؛ 

٩ت الكريم القرآن تدبر مقرر معايير ! ثانتا
٢٣المقرر: مغردات : ثالثا

٢٦التدريس! طرق ! رابعا
٢٧التقويم! ومانل خامنا! 
٢٧المقرر! مرامي مادنا! 
٢٨الكريم! القرآن تدبر فى المؤلفة الكب 
٤٢. ......................وثمراته وحكمه التدبر مفهوم الأولى: الوحدة 
٤٢. .................والاصطادح! اللغة فى التدبر مفهوم الأول! المعيار 

٤٢اللغة! فى ومشتقاته »التدئر« مذلولات من أولا! 
٤٧للتدبر! الاصطادحى التعريف ناسا! 

٥٥. .....! كدبر؛ا١١١معنى من القريبة والمفاهيم المصطلحات الثاني! المحيار 
٥٥الأسباط! 

يرالنف
ارلأ
٥٧'اتا

٦٣اطوّلثالثا

٦٥التفكر! رابئا! 
٧١التنقل! ا! خام

٧٣التأمل: مائنا: 
٧٤التفيم! ابنا! 





١١٢•الدبر: مقاصد السابع: المسار 
١١٢٠بالقران: العمل الأول: القصد 
١١٢٤. ......منها: والاضادة بركات من القرآن ز U إظهار الثاني: الضد 
١٦٢٠. ...............وواقعيته: القرآني المهج عالمة بيان الثالث: المقصد 
١١٢٦لكرآن: الملم الفهم إحياء الراح: الضد 
١١٢١٢تأويله؛ أو الله كلام نحرف يريد من على الفرصة تفوت الخامس: القصد 
\ryالإصلاح: شمولية السائس: المقمد 
١٤١القرآن: تدبر آثار الثاس: الخيار 

١٤١القرآن: لخيبر العامة القلبية الآ'ار أولا: 
١٤٤القران: لخيبر العمااية الآ'ارثاتا:
١ ٤١٢. ..........................الإيمان: بماء في القرآن ندتر آثار 'الثا: 

١٥•. ..............المسلم: شخصية بماء في الكريم القرأن تدبر أثر رابئا: 
١٥١:. ...........وتنظيمه: الملوك صقل في الكريم القرأن تدبر أثر : حامنا

١٥٨. ...................لحفاري: ١ الهوصن فى القرآن تدبر أثر س،ادص،ا: 
١٦٧الخدبر مهصة الثانية: الوحدة 
١٦٧؛انم؛ر: الخاؤلبون الأول: الميار 

١٦٧المافقون: أولا: 
١٦٩الكفار: 'انيا: 

١٧١المومنين: عموم ثالثا: 
١٧٢الكريم: القرآن تدبر أغراض • اكاني المعيار 
١٧٦. .....ودرجاته: ومجراحال4، الكريم، القرآن تدبر راجات • الخالث الخيار 

١٧٦التدبر؛ وامات 
١٧٨التدبر؛ مراحل 
١٨٦الخدبر: درحات 
١٨٧الخدبر: ومائل الراح: الخيار 

١٨٨. ٠ ...٠ ٠ ّ . ٠ ...٠ ..... ٠والخدبر: الخلأوة في البدء قبل القلم، تهيئة أولا؛ 
١٩٥إجرائية: ومانل ثانتا: 
٢• ْ منهجية: وسائل ثالثا: 







أولا
ثانتا

ثاث

٩٣٠ . ...........القرآن يدبر في الخاطى المهم نتاج ثن " الخاص المعيار 
٣٥٩ا ...،...ب،..ب....بت لبشر ا ْن أقوام عن حاحلثة تصورات تكوين 
٣٦•. ..................الهوى: أهل مائل في يوغ الخاض الفهم 
٣٦١. ..............القرآن: بتناقص الشعور إلى يوت.ى الخاض المهم 

والحوادثللوقائع القرآن الاعتقاد إلى يودى الفهم عدم رابعا: 
٣٦١التاريخية: 

يتصورهلا بما واتهامهم الأنبياء عالي الافتراء إلى يودى الخامحلى المهم خامسا: 
٣٦٢لم: م

عيرونظريات لمخترعات القرآنية الايات لأخض[ع يودى الحاني، الفهم سادنا: 
٣٦٢ماسة: 

٣٦٣. ........الكريم: القرآن تدبر في، الخاض للفهم أمثلة السادس: المسار 
يقمرما يذكر وسكتم، حصرها، يهّكنر لا كثيرة الله لكتاب الخاض، التدبر أمثلة 

٣٦٣إ ء . ...............................؛الغرم،: 
٣٦٦. ....التدض: في، الخاش الفهم س والعلاج الوقاية نبل السابع: الخيار 

فهمهاالمراد ؛الآية العلاقة ذات بعضها أو القرآنية الايات جمع أولا• 
٣٦٦: وتدبرها

فهمهاالمراد بالأية العائقة ذات بحفها أو الثابتة النبوية الأحاديث جمع ثانيا: 
٣٦٧وتدبرها: 

٣٦٨. ..................الأيات: تدبر عند الحلماء أقوال إلى، الرجوع ثالثا: 
٣٦٩. .....................القرآنية: اللكلمة ألفافل مدلولأت معرفة رابئا: 

٣٧'. .......القرآنية: والجملة اللففتة به وردت الذي السياق مراعاة خامنا: 
٣٧•. ..........القرآني،. النص فهم على تعين الرول أسباب محرفة : سائحا
١٣٧ . ...يقيما: فهما القرآن فهم على يمن، خ والمنو الناسخ معرفة سابعا: 
٣٧١. ............المايقة: والفلرات والتصورات الأهواء من، التجرد ثامنا: 
٣٧٤المراجع ب

٣٩٥الموصوعات فهرس 

0




