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            ABSTRACT 

 

Regrettably, Muslims’ interest in the Qur’an has lessened. Many of them limited their 

focus to reading or reciting the Holy Qur’an rather than contemplating it and 

understanding its meanings and instructions. Others even went further than that by 

not complying with its commands. Due to this, Muslims weakened and missed out 

on the civilizing process and leadership. Allah (swt) descended the Qur’an for us to 

consider it with care and act accordingly. But, unfortunately, many Muslims limited 

their study of the Qur’an to research and working purposes. One may recite the Holy 

Qur’an perfectly but fails to comply with its teachings.  

This paper is concerned with the issue of contemplating the Holy Qur’an. It aims at 

expounding the concept at both lexical and technical levels. It also explores the 

Prophetic method to meditate on the Qur’an. It presents the advantages and fruits of 

meditation on the Qur’an and underlines its status in the Qur’an and the Sunnah. It 

analyzes, as well, the stages of meditation and the appropriate way to recite the 

Qur’an with contemplation and influence. 
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 ملخص ال

 واحنسر حىت اقتصر األمر عند غالب املسةلمني عةلى حفظه وجتويده وتالوته فقط بال ،بالقرآن املسةلمني تراجع اهتمام
 املسةلمون وتراجعوا أن ضعف ترتب عةلى ذلكقد و  ترك العمل به أو التقصري يف ذلك،مع تدبر وال فهم ملعانيه ومراداته، 

وخسروا الكثري من القيادة والريادة والتألق، ذلك ألهنم أمهةلوا اجلانب األعظم يف التعامل مع هذا الكتاب الكرمي، الذي 
زه، و هو كتاب هداي  ودراي ، ورقي وبناء، وحضارة وعطاء. وقد أنزل اهلل عةلينا القرآن لنتدبره ونعمل به ونستخرج كن
 فاختذنا دراسته عمال وإنتاجا، فهناك من يقرأ القرآن من فاحتته إىل خامتته ال يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به.

. وهذه هي مشكةل  رهوتكفل لنا حبفظه، فانشغةلنا حبفظه وتركنا تدب والعمل به وأمرنا بتدبره الكرمي القرآن تعاىل أنزل اهللو  
أينا أن العةلمي . وملا كان أكثر املقبةلني عةلى القرآن ال يعنون بتدبره ومعرف  معانيه، فقد ارتالبحث الرئيس  يف هذه الورق  

 نتناول هذه املوضوعات بشيء من االهتمام والرتكيز والعناي  حىت حيقق البحث هدفه وغايته.  

، يف التدبر املثايل ةلمه وسرسول اهلل صةلى اهلل عةلي وسوف نتعرض لةلتدبر لغ  واصطالحا، مع بيان معانيه، ونوضح منهج
منزل   ، مبيننيكرميالقرآن ال يف تدبرال ارمثو  وإن التأمل والتفكر وطول النظر يثمر التدبر الصحيح، مث نقف مع فوائد

   لفاعل املؤثر.ا القرآن الكرمي من التدبر إىل التأثر، وتالوة فن التدبــر، ومراحل السن  النبوي و  التدبر يف القرآن الكرمي

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 25 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
عادل مرشد، ،: شعيب األرنؤوطحتقيق،املستد م 2001 /هـ  1421.أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين :أمحد بن حنبل  1

إسناده صحيح عةلى شرط الشيخني. هشام: هو ،  قال احملقق: 355:ص 3.جمؤسس  الرسال .1. طإشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. وآخرون
  .( من طريق ابن منري1100ابن عروة بن الزبري، وعاصم:وأخرجه مسةلم )

رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي  :الدارميكما أخرجه، )سنن  .م 2000 /هـ 1412أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن َبه
 2118:ص4ح.: دار املغين لةلنشر والتوزيعاملمةلك  العربي  السعودي  .1ط،حتقيق: حسني سةليم أسد الداراين،(الدارمي

   2  القرآن الكرمي، سورة حممد،47: 24

 

 المقدمة

القرآن الكرمي هادي البشري  ومرشدها ونور احلياة ودستورها، ما من شيء حيتاجه البشر إال وبيَّنه اهلل فيه نصاً أو إشارة 
 أو إمياءاً، عهةِلمه مهْن عهةِلمه، وجهةله من جهةله.

ى ذلك سار سائر وتدبراً وعماًل. وعةلولذا اعتىن به صحاب  الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم وتابعوهم تالوة وحفظاً وفهماً 
السةلف. ومع ضعف األم  يف عصورها املتأخرة تراجع االهتمام بالقرآن واحنسر حىت اقتصر األمر عند غالب املسةلمني 
عةلى حفظه وجتويده وتالوته فقط بال تدبر وال فهم ملعانيه ومراداته، وترتب عةلى ذلك ترك العمل به أو التقصري يف ذلك، 

 والعمل به وتكفل لنا حبفظه، فانشغةلنا حبفظه وتركنا تدبره" ل اهلل القرآن وأمرنا بتدبره،"وقد أنز 
ضوعات بشيء من ناول هذه املو نتأن  نايعنون بتدبره ومعرف  معانيه، فقد ارتأي وملا كان أكثر املقبةلني عةلى القرآن ال

 االهتمام والرتكيز والعناي  حىت حيقق البحث هدفه وغايته.  
 1".نقال صةلى اهلل عةليه وسةلم: "إن اهلل لريفع َبذا الكتاب أقواما ويضع به آخريكما 

بالقرآن الكرمي  التصاقهم بال خيتةلف اثنان أن رفع  السةلف الصاحل كانت تصديقا لةلشق األول من هذا احلديث وبسب
  .فهما وتطبيقا وحسن تدبر رفعهم اهلل سبحانه

 اليت نعانيها اليوم هو تصديقا لةلشق الثاين لةلحديث حيث ابتعدنا عن القرآنوال خيتةلف اثنان كذلك أن سبب الذل  
ودها لذلك كان لزاما عةلينا إن كنا نريد ألمتنا أن تستعيد جمدها وشه، الكرمي فهما وتطبيقا وتدبرا فأذلنا اهلل سبحانه

 لنا احلضاري أن نعيد تنظيم عالقتنا مع القرآن الكرمي وفق املنهج الذي ارتضاه اهلل 
أيضا يف عالق  الرسول الكرمي  ويكمن “2.وهذا املنهج يكمن يف قوله تعاىل " أفال يتدبرون القرآن أم عةلى قةلوب أقفاهلا

 مع القرآن فقد كان عةليه السالم قرآنا ميشي عةلى األرض.
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  3  ابن منظور:حممد بن مكرم بن عةلى.1414 هـ. لسان العرب.ط3.بريوت: دار صادر. ج4:ص273

  4  القرآن الكرمي،سورة ق. 50: 36- 37

 حممد املعتصم باهلل .حتقيق:مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني .م1996 -هـ  1416 .حممد بن أيب بكر بن أيوب: قيم اجلوزي ابن  5
 441. ص1.جدار الكتاب العريب :بريوت. 3. طالبغدادي

 
 معانى تدبّر القرآن:

 .3ما تنتهي إليه التَّدبُّر يف لسان العرب: النظر الثاقب يف أدبار األمور والوقوف عةلى
م وتدبّر القرآن هو حتديق ناظر القةلب إىل معانيه ومجع الفكر عةلى تدبّره وتعّقةله وهو املقصود بإنزاله ال جمّرد تالوته بال فه

ُهْم بهْطشاً  قال سبحانه وتعاىل يف آياته املشهودة: وال تدبّر. ةلهُهْم ِمْن قـهْرٍن ُهْم أهشهدُّ ِمنـْ ْم أهْهةلهْكنا قـهبـْ نـهقَُّبوا يف اْلِبالِد ههْل فـه "وهكه
يٍص* ِإنَّ يف ذِلكه لهذِْكرى ِلمهْن كانه لهُه قـهةْلٌب أهْو أهْلقهى السَّْمعه وهُهوه شهِهيٌد"  4ِمْن حمِه

ٍر وتـهفهقٍُّه وتـهفههٍُّم لةلبيان القرآين ال حيقق العةلم بدرج  من درجات اهلداي  إىل الصراط املستقيم ال  كون يوكّل تـهعهُقٍل وتـهفهكُّ
 من تدبر القرآن الكرمي يف شْيٍء.

 والناس عند مساع القرآن أنواع ثالث  كما قال ابن القيم:
 رجل قةلبه مّيت، فذلك اّلذي ال قةلب له، فهذا ليست اآلي  ذكرى يف حّقه.األول: 

ات املشهودة، إّما لعدم يالثّاين: رجل له قةلب حّي مستعد، لكّنه غري مستمع لآليات املتةلّوة، اّليت خيرب َبا الةّله عن اآل
ورودها، أو لوصوهلا إليه وقةلبه مشغول عنها بغريها، فهو غائب القةلب ليس حاضرا، فهذا أيضا ال حتصل له الذّكرى، 

 مع استعداده ووجود قةلبه.
فهم ه بغري ، فأصغى بسمعه، وألقى الّسمع وأحضر قةلبه، ومل يشغةلاآلياتوالثّالث: رجل حّي القةلب مستعّد، تةليت عةليه 

 ة واملشهودة.يات املتةلوَّ ما يسمعه، فهو شاهد القةلب، مةلقي الّسمع، فهذا القسم هو اّلذي ينتفع باآل
 فاألّول: مبنزل  األعمى اّلذي ال يبصر.

 والثّاين: مبنزل  البصري الطّامح ببصره إىل غري جه  املنظور إليه، فكالمها ال يراه.
ذا هو إىل جه  املنظور، وأتبعه بصره، وقابةله عةلى توّسط من البعد والقرب، فهوالثّالث: مبنزل  البصري اّلذي قد حّدق 

 5اّلذي يراه.
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 273:ص4ج .دار صادر .بريوت:3.طلسان العرب .هـ 1414.حممد بن مكرم بن عةلى:ابن منظور  6 
  صةلى اهلل عةليه  -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي مع بعض املختصني. صاحل بن عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي 

  7   وسةلم.ط4.جدة: دار الوسيةل  لةلنشر والتوزيع. ج3:ص846. 
بهاِب الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم. بهاُب اْسِتحْ ملسند ا .مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 8 

ِة الةلَّْيلِ   536: ص1ج.العريب ثدار إحياء الرتا بريوت:. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. تهْطِويِل اْلِقرهاءهِة يف صهاله

 
 التدبر لغة:

الّتدبّر مصدر تدبّر وهو مأخوذ من ماّدة )د ب ر( اّليت يقول عنها ابن فارس: أصل هذا الباب أّن جةّله يف قياس واحد 
 الّدبر خالف القبل، ويف احلديث ال تدابروا، وهو من الباب، وهو آخر الّشيء وخةلفه خالف قبةله. فمعظم الباب أنّ 

 وذلك أن يرتك كّل واحد منهما اإلقبال عةلى صاحبه بوجهه.
وقال ابن منظور: دبّر األمر وتدبّره: نظر يف عاقبته، واستدبره: رأى يف عاقبته ما مل ير يف صدره، وعرف األمر تدبّرا أي 

 بأخرة، قال جرير:
 ّر حىّت يصيبكم... وال تعرفون األمر إاّل تدبّراوال تّتقون الشّ 

والّتدبري يف األمر: أن تنظر إىل ما تؤول إليه عاقبته، والّتدبّر يف األمر: الّتفّكر فيه، وفالن ما يدري قبال األمر من دباره 
ه ما عةلمه عةلم يف بدء أمر إّن فالنا لو استقبل من أمره ما استدبره هلدي لوجه  أمره أي لو  أي أّوله من آخره، ويقال:

 6.يف آخره السرتشد ألمره، وقال أكثم بن صيفّي لبنيه: يا بيّن، ال تتدبّروا أعجاز أمور قد وّلت صدورها
 التدبر اصطالحا:

 يف الّنظر يف عواقب األمور وهو قريب من الّتفّكر، إاّل أّن الّتفّكر تصّرف القةلب بالّنظر يف الّدليل والّتدبّر تصرّفه بالّنظر
 7العواقب.

 كيفية التدبّر:
هو أن ينهج هنج رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم يف هذا األدب العظيم، فيشغل قةلبه بالتفّكر يف معاين ما يةلفظ به، 

 فإن كان مما قّصر عنه فيما مضى، اعتذر واستغفر. ويتأمل األوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك كةله.
 أل. أو عذاب: أشفق وتعّوذ. أو تنزيه: نزّه وعّظم. أو دعاء: تضرّع وطةلب.وإذا مّر بآي  رمح : استبشر وس

صةليت مع النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ذات  فقد أخرج مسةلم عن حذيف  قال: هكذا كان هنجه صةلى اهلل عةليه وسةلم.
 8ليةل ، فافتتح البقرة، فقرأها مث النساء فقرأها.
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  9  القرآن. سورة النساء.4: 82 
  10  القرآن.سورة حممد،47: 24
  11   القرآن.سورة ص،38: 29

  12 القرآن.سورة ص،38: 29 
ر الكتب دا:بريوت .حبيب الرمحن األعظمي، حتقيق الزهد والرقائق .أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظةلي :ابن املبارك 13

 274:ص1ج.العةلمي 
  14  القرآن.سورة النساء4: 82، وسورة حممد: 24.

  15  القرآن.سورة البقرة2: 121

 
 منزلة التدبر في القرآن الكريم:

اهلل عةلى املسةلمني تدبُر القرآن الكرمي، وإمعان النظر يف آياته، وإطال  الوقف  أمامها، والتزود بالعةلوم الضروري  من أوجب 
 أجل دق  النظر، وصوابي  الفهم، وصح  النتائج والدالالت اليت خيرج َبا من القرآن.

بَـُّرونه اْلُقْرآنه وهلهْو كهانه ِمْن عِ  ِثريًا{قال تعاىل: }أهفهاله يـهتهده فًا كه  9.ْنِد غهرْيِ الةلَِّه لهوهجهُدوا ِفيِه اْخِتاله
بَـُّرونه اْلُقْرآنه أهْم عهةلهى قـُةُلوٍب أهقْـفهاهلُها{.  10وقال تعاىل: }أهفهاله يـهتهده

لةلب اوبنيَّ لنا سبحانه أنه أنزل الكتاب لنتدبر آياته، وخنرج من هذا بالفهم والعةلم والذكر، وأن هذا التدبُّر وسيةل  تكوين 
  عاحلي، والعةلم النافع، والعقةلي  العةلمي  املنهجي  الواعي ، وأنه هو الذي يُنشِّط العقل ُوميرِّنه، ُويريِّضه الرياض  العةلمي  الناف

بَـُّروا آيهاتِِه وهلِيهتهذهكَّره أُوُلو اأْلهْلبهاِب{  .11فقال: }ِكتهاٌب أهنـْزهْلنهاُه إِلهْيكه ُمبهارهٌك لِيهدَّ
حىت قيام الساع  ما استهنفدهت  -املختةلف  يف ثقافاهتا واهتماماهتا  -آن ال ينتهي، فةلو توافرت عةليه كل العقول وتدبُّر القر 

 .عةلومهه ومعانيه ودالالته
بَـُّروا آيهاتِِه وهلِيهتهذهكَّره أُوُلو اأْلهْلبهابِ :))  -قال اهلل تعاىل  -1 يف هذه اآلي  بني اهلل  تعاىل  12((ِكتهاٌب أهنـْزهْلنهاُه إِلهْيكه ُمبهارهٌك لِيهدَّ
 أن الغرض األساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر ال جمرد التالوة عةلى عظم أجرها. -

قال احلسن البصري: "واهلل! ما تدبُّره حبفظ حروفه وإضاع  حدوده حىت إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كةله، ما يُرى له 
 13القرآُن يف ُخةُلق وال عمل"

بَـُّرونه اْلُقْرآنه...(( -تعاىل:قال  -2   14))أهفهاله يـهتهده
قال ابن كثري: " يقول اهلل تعاىل آمراً عباده بتدبر القرآن وناهياً هلم عن اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه احملكم  وألفاظه 

 البةليغ : أفال يتدبرون القرآن"، فهذا أمر صريح بالتدبر واألمر لةلوجوب.
وهتِِه أُولهِئكه يـُْؤِمُنونه بِِه وهمهْن يهْكُفْر ِبِه فه ))الَّ  -قال تعاىل: -3 ةُلونههُ حهقَّ ِتاله نهاُهُم اْلِكتهابه يـهتـْ  15ُأولهِئكه ُهُم اْلْهاِسُرونه((ِذينه آتـهيـْ
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هْروهزِي:املروزي 16 
. املدين  املنورة: 1ط، احملقق: د. عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، تعظيم قدر الصالة ،1406. أبو عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل

 397:ص1ج .مكتب  الدار
دار ابن كثري، دار الكةلم :دمشق، بريوت.1.طالقدير فتح. 1414حممد بن عةلي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين : الشوكاين 17 

 158:ص1ج.الطيب
  18 القرآن.سورة البقرة. 2: 78  

      19 القرآن. سورة الفرقان. 25: 30    
: 1.جالعةلمي  . بريوت: دار الكتب2. طالفوائد .م 1973هـ / 1393ابن القيم: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي .  20 

   82ص

  21   مسةلم بن احلجاج النيسابوري. صحيح مسةلم. حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.ج4: ص2074 

 
روى ابن كثري عن ابن مسعود قال: "والذي نفسي بيده! إن حق تالوته أن حيل حالله وحيرم حرامه ويقرأه كما أنزله 

 .17ال الشوكاين: "يتةلونه: يعمةلون مبا فيه" وال يكون العمل به إال بعد العةلم والتدبروق 16اهلل"
ُهْم أُمِّيُّونه اله يـهْعةلهُمونه اْلِكتهابه ِإالَّ أهمهاينَّ وهِإْن ُهْم ِإالَّ يهظُنُّونه((-قال تعاىل: - 4   18)) وهِمنـْ

إال جمرد التالوة دون تفهم وتدبر"، وقال ابن القيم: "ذم اهلل قال الشوكاين: "وقيل: )األماين: التالوة( أي: ال عةلم هلم 
 احملرفني لكتابه واألميني الذين ال يعةلمون منه إال جمرد التالوة وهي األماين".

ا اْلُقْرآنه مهْهُجورًا((-تعاىل  -قال اهلل  - 5   19:)) وهقهاله الرَُّسوُل يهارهبِّ ِإنَّ قـهْوِمي اختَّهُذوا ههذه
 ري: "وترك تدبره وتفهمه من هجرانه".قال ابن كث

 وقال ابن القيم: "هجر القرآن أنواع... الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرف  ما أراد املتكةلم به منه"20
 منزلة التدبر في السنة النبوية:

يوت اهلل بأن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: "ما اجتمع قوم يف بيت من  -رضي اهلل عنه  -عن أيب هريرة  - 1
يتةلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عةليهم السكين ، وغشيتهم الرمح ، وحفتهم املالئك ، وذكرهم اهلل فيمن 

 .21عنده"
 فالسكين  والرمح  والذكر مقابل التالوة املقرون  بالدراس  والتدبر.

ر احلفظ وتقةلل من تؤخ -يف نظر بعضنا  -فهي  أما واقعنا فهو تطبيق جزء من احلديث وهو التالوة أما الدراس  والتدبر
 عدد احلروف املقروءة فال داعي هلا.
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 536: ص1ج ،صحيح مسةلم ،مسةلم 22

  23 القرآن. سورة املائدة. 5: 118
  24  أمحد بن حنبل. املسند.ج 28.ص 467. قال احملقق: وسنده صحيح

احملقق: حممد حميي الدين عبد . سنن أيب داود. ِجْستاينري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ سةليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش:داودأبو  25
  52: ص2ج. بريوت: املكتب  العصري .صيدا.احلميد

  26  القرآن.سورة العنكبوت. 29. 19- 20

 
: "أنه صةلى مع النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ذات ليةل  فكان يقرأ مرتسالً إذا مر بآي  -رضي اهلل عنه  -روى حذيف   - 2

 22فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ"
 وي عمةلي لةلتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ.فهذا تطبيق نب

قال: "صةلى رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ليةل  فقرأ بآي  حىت أصبح يركع َبا  -رضي اهلل عنه  -عن أيب ذر  - 3
  23ويسجد َبا:)) إن تعذَبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم((

 وسةلم يقدم التدبر عةلى كثرة التالوة، فيقرأ آي  واحدة فقط يف ليةل  كامةل . فهذا رسول اهلل صةلى اهلل عةليه
 24عن ابن مسعود قال: "كان الرجل منا إذا تعةلم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل َبن" - 4

مل؛ فال عةلم جديد إال والعفهكذا كان منهج النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يف تعةليم الصحاب  القرآن: تالزم العةلم واملعىن 
 بعد فهم السابق والعمل به.

ملا راجع عبد اهلل بن عمرو بن العاص النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يف قراءة القرآن مل يأذن له يف أقل من ثالث لياٍل  - 5
 25وقال: "ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث"

 وثماره:، وصلته بالتدبر، التأمل في القرآن الكريم
يات اّليت  يرد لفظ الّتأّمل يف القرآن الكرمي صراح  ولكن أشارت إليه عديد من اآلالتأمل هو أوىل خطوات التدبر، ومل

تأمر بالّنظر يف خةلق الةّله والّتثّبت يف رؤي  عجائب الكون وآثار الّسابقني، وقد نعت آيات كثرية عةلى املشركني عدم 
« يروا، ينظروا»أيديهم من عجائب صنع الةّله، وقد اقرتنت آيات كثرية باألفعال تأّمةلهم فيما تشاهده أعينهم ويقع حتت 

اْلْهةْلقه  بصيغ  املضارع اّليت تدّل عةلى االستمرار وإدام  الّرؤي  أو الّنظر. مثال ذلك قوله تعاىل: أهوهملْه يـهرهْوا كهْيفه يـُْبِدُئ الةلَّهُ 
أه اْلْهةْلقه مُثَّ الةلَُّه يُـ مُثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ ذِلكه عهةلهى الةلَِّه يهسِ  ُُ النَّْشأهةه اآْلِخرهةه ِإنَّ الةلَّهه عهةلى  رٌي* ُقْل ِسريُوا يف اأْلهْرِض فهاْنظُُروا كهْيفه بهده ْنِش

 .26ُكلِّ شهْيٍء قهِديرٌ 
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  27 صاحل بن عبداهلل. نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي. ج2: ص 863 

 23:39سورة الزمر.القرآن 28

 
جعةلهم يف غّيهم  اإّن الّتأّمل اّلذي دعا إليه القرآن الكرمي ونعى عةلى الكّفار واملشركني عدم تنّبههم له وغفةلتهم عنه ممّ 

 يعمهون، يتعةّلق بأشياء كثرية منها:
ا، ومنها الّتأّمل يف خةلق اإلنسان، ومنها الّتأّمل يف إحياء الةّله األرض بعد موهت -عّز وجلّ  -الّتأّمل يف عجائب صنع الةّله

صديق بالوحدانّي  وحيمةلهم عةلى التّ ومنها الّتأّمل يف آثار األمم الّسابق ، وقد كان تأّمل ذلك حريّا بأن يرّدهم إىل الّصواب 
واإلميان بالبعث، ولكن أّّن هلم ذلك، وقد صاروا كالبهائم اّليت ال عقل هلا فال تستنبط شيئا ممّا تراه األعني، ولو كانوا 

 .يعقةلون ملا فاهتم استخالص العرب والوصول إىل الّنتائج
 :فوائد التأمل

 حيث يعرف به العبد معامل اْلري والّشّر. ( الّتأّمل نافع لةلعبد يف معاشه ومعاده،1)
 ( الّتأّمل خري معني عةلى الّتقوى واملوعظ .2)
 ( الّتأّمل قيم  عقةلّي  كربى جتعل صاحبها يف مأمن من تقةّلب األيّام وصروف الّزمان.3)
 ( الّتأّمل يؤّدي باملسةلم أن يكون إميانه عن اقتناع وخيرجه من دائرة العاّم  إىل اْلاّص .4)
 ( الّتأّمل دليل البصر.5)
 27( الّتأّمل رأس رجاح  العقل.6)

:ثمرات تدبر القرآن الكريم   
ليكون هدى ورمح   -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -أنزل القرآن الكرمي عةلى خامت األنبياء واملرسةلني سيدنا حممد بن عبد اهلل 

 خيهْشهْونه رهبَـُّهْم مُثَّ تهةِلنُي ُجةُلوُدُهْم ُمتهشهاَِبًا مهثهاينه تـهْقشهِعرُّ ِمْنُه ُجةُلوُد الَِّذينه وبشرى لعباده: } الةلَُّه نـهزَّله أهْحسهنه احلْهِديِث ِكتهابًا 
ا لهُه ِمْن هها   28 {دٍ وهقـُةُلوبـُُهْم ِإىله ذِْكِر الةلَِّه ذهِلكه ُهدهى الةلَِّه يـهْهِدي ِبِه مهْن يهشهاُء وهمهْن ُيْضةِلِل الةلَُّه فهمه

بر القرآن الكرمي؛ البد من ذكر الثمرات اليت يُرجع إليها ملعرف  املنهج الصحيح لتدبر القرآن عند تأصيل منهج تد
 الكرمي، حيث قد ُوجد خةلط بني بعض السةلوكيات املصاحب  لتالوة القرآن الكرمي، وبني تدبر القرآن الكرمي، فظنَّ كلُّ 

بل البد من التمعن يف هذه الثمرات، وقياس  و غري صحيحمن عهِمله عماًل متأثراً بالقرآن أنَّ ذلك نتيج  التدبر، وه
 :اإلنسان نفسهه عةليها حىت يعةلم موافقته لةلتدبر الصحيح من عدمها. ومن تةلك األصول ما يأيت
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  29 القرآن. سورة التوب . 9: 124
  30  القرآن. سورة األنفال. 8: 2

  31  القرآن. سورة الزمر،39: 23
  32  القرآن. سورة املائدة،5: 32

. 1ط حممد حسني مشس الدين، حتقيق:.القرآن العظيمتفسري . هـ 1419أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  :ابن كثري 33
  84:ص7.جدار الكتب العةلمي ، منشورات حممد عةلي بيضون:بريوت

 
 .الثمرة األولى: التدبر الصحيح يهدي إلى اإليمان ويزيده

 وقد دلَّ عةلى ذلك أدل  من كتاب اهلل تعاىل منها:
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمياناً فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياناً وهم  قال تعاىل: )وإذا-1

  29يستبشرون(
وقوله تعاىل: )إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجةلت قةلوَبم وإذا تةليت عةليهم آياته زادهتم إمياناً وعةلى رَبم  -2

  30يتوكةلون(
ني بسبب ما أنزل من القرآن الكرمي، وإمنا يكون ذلك عند تأمل القرآن وتدبره فاآليات صرحي  يف زيادة إميان املؤمن

 .وفهم وفهم ما فيه، مما ينتج عنه اْلوف والفزع والرجاء مبا عند اهلل، والعمل مبا يتضمن من أوامر ونواهٍ 
 .الثمرة الثانية: التدبر يبعث على الخشية والخوف والرجاء والدمع

  منها:وقد دلَّ عةلى ذلك آيات 
أ ـ قوله تعاىل: )اهلل نزل أحسن احلديث كتاباً متشاَباً مثاين تقشعر منه جةلود الذين خيشون رَبم مث تةلني جةلودهم 

  31وقةلوَبم إىل ذكر اهلل ذلك هدى اهلل يهدي به من يشاء ومن يضةلل اهلل فما له من هاد(
ا يض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنب ـ وقوله تعاىل: )وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تف

  32فاكتبنا مع الشاهدين(
قال ابن كثري: "هذه صف  األبرار، عند مساع كالم اجلبار، املهيمن العزيز الغفار، ملا يفهمون منه من الوعد والوعيد. 

 ( ملا يرجون م إىل ذكر اهللوالتخويف والتهديد، تقشعر منه جةلودهم من اْلشي  واْلوف، )مث تةلني جةلودهم وقةلوَب
   33ويُؤمِّةلون من رمحته ولطفه"

 ِس اوقد وصف اهلل الذين أوتوا العةلم باْلشوع والبكاء عند استماع القرآن، قال تعاىل: )وهقـُْرآنًا فـهرهقْـنهاُه لِتـهْقرهأهُه عهةلهى النَّ 
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  34  القرآن.سورة اإلسراء. 17: 107-106
  35 القرآن.سورة البقرة.2: 91

http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#ixzz2e6fXDmlt  36 الوهييب: فهد الوهييب صفر 1424،مةلتقى أهل التفسري  
  37 القرآن.سورة البقرة.2: 101

  38 القرآن.سورة طه، 20: 124-123
  39  القرآن. سورة الشورى،42: 52 

 
رُّونه اله تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذينه أُوتُوا اْلِعةْلمه ِمْن قـهْبةِلِه ِإذها يـُتـْةلهى عهةلهْيهِ  ( ُقْل آِمُنوا بِِه أهوْ 106عهةلهى ُمْكٍث وهنـهزَّْلنهاُه تـهْنزِياًل ) ْم خيِه

ْفُعواًل )107ِلأْلهْذقهاِن ُسجًَّدا ) رُّونه ِلأْلهْذقهاِن يـهْبُكونه وهيهزِيُدُهمْ 108( وهيـهُقوُلونه ُسْبحهانه رهبِـّنها ِإْن كهانه وهْعُد رهبِـّنها لهمه  ( وهخيِه
 34ُخُشوًعا(

 .الثمرة الثالثة: التدبر يورث العمل
ةليه عفإن تدبر القرآن ال يقُف باملؤمن عند جمرد السماع والتأثر، بل يتعدى ذلك إىل العمل واالستجاب  هلل ورسوله 

احلال أهنم ال و ، وهذا أصٌل عظيم من أصول التدبر، وإال فقد ذمَّ اهلل اليهود الذين يزعمون أهنم آمنوا بالكتاب، السالم
نها وهيهْكفُ  ُْم آِمُنوا مبها أهنـْزهله الةلَُّه قهاُلوا نـُْؤِمُن مبها أُْنزِله عهةلهيـْ قًا رُ يعمةلون به، قال تعاىل: )وهِإذها ِقيله هله ونه مبها وهرهاءهُه وهُهوه احلْهقُّ ُمصهدِّ

ا مهعهُهْم ُقْل فهةِلمه تـهْقتـُةُلونه أهنِْبيهاءه الةلَِّه ِمْن قـهبْ   35ُل ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيه."ِلمه
قال تعاىل عن  36وقال الشيخ السعدي: " وكذلك ملا كان العةلم الشرعي يقتضي العمل به، واالنقياد لكتب اهلل ورسةله،

ا مهعهُهْم نـهبهذه فهرِيٌق ِمنه الَّ  ٌق ِلمه ينه أُوتُوا اْلِكتهابه ِكتهابه ذِ أهل الكتاب املنحرفني: )وهلهمَّا جهاءهُهْم رهُسوٌل ِمْن ِعْنِد الةلَِّه ُمصهدِّ
أهنَـُّهْم اله يـهْعةلهُمونه(  37الةلَِّه وهرهاءه ظُُهورِِهْم كه

 مراحل فن التدبــر: 
 ميكن اكتسابه من مراحل مخس : -أي فن التدبر-قال الدكتور صاحل العويد: هذا الفن

 ال.ميِّت، مبصٌر وبدونه أعمى، مهتدي وبدونه ضالبد من اليقني التَـّام أنك مع القرآن حي وبدونه  املرحةل  األوىل:
يـهنَُّكم مِّينِّ فهِإمَّا يهْأتِ }يف سورة طه كل قارئ لةلقرآن العظيم البد له من هذا اليقني قبل قراءة آياته وسوره، ولذا يقول اهلل   

ايه فهال يهِضلُّ وهال يهْشقهى، وهمهْن أهْعرهضه عهن ذِْكرِي فهِإنَّ لهُه مهِعيشهً  ضهنًكا وهحنهُْشرُُه يـهوْ مه اْلِقيهامهِ   ِن اتَـّبهعه ُهده ُهًدى فهمه
 أهْعمهى{38 وأعظم الذِّكر هو هذا الكتاب اْلامت.

نها إِلهْيكه ُروًحا مِّْن أهْمرِنها{39 يـْ  فالقرآن هو الروح وبدونه أنت ميِّت }وهكهذهِلكه أهْوحه
 

http://vb.tafsir.net/tafsir27388/#ixzz2e6fXDmlt
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  40  القرآن. سورة النساء، 4: 174
  41 القرآن.سورة الرعد،13: 19

  42 القرآن. سورة يونس، 10: 108

  43   القرآن. سورة املدثر، 74: 49- 51
دار طوق النجاة  .1طاحملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، .صحيح البخاري .هـ1422.حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي:البخاري 44 

 20:ص1ج. )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
املدين  . احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم .جمموع الفتاوى ،م1995هـ/1416،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلةليم بن تيمي  :ابن تيمي   45

  .485: ص17. ججممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف:املمةلك  العربي  السعودي .النبوي 

 
اٌن مِّن رَّبُِّكْم وهأهنزهْلنها ِإلهْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا{40 }أهفهمهن  ا النَّاُس قهْد جهاءُكم بـُْرهه والقرآن هو النور وبدونه أنت أعمى }يها أهيُـّهه

ُر أُْوُلواْ األهْلبهاِب{41. ْن ُهوه أهْعمهى ِإمنَّها يـهتهذهكَّ  يـهْعةلهُم أهمنَّها أُنزِله إِلهْيكه ِمن رهبِّكه احلْهقُّ كهمه
ا النَّاُس قهْد جهاءُكُم احلْهقُّ ِمن رَّبُِّكْم فهمهِن اْهتهدهى }  دونه أنت ضالوالقرآن هو اهلدى وب يـهْهتهِدي  افهِإمنَّه ُقْل يها أهيُـّهه

لِنـهْفِسِه وهمهن ضهلَّ فهِإمنَّها يهِضلُّ عهةلهيـْهها{42، واحلق هنا هو القرآن كما قاله ابن جرير وغريه، وكل ما عداه من احلق املبني 
.تابع لهلةلناس فإنه   

 ولذا كان وصف القرآن لةلمعرضني عنه يف غاي  الشِّدة  من التَّنقُّص والذم، وخذ مثالً واحداً عةلى ذلك:
ُْم عهِن التَّْذِكرهِة ُمْعرِِضنيه، كهأهنَـُّهْم مُحٌُر مُّْستهنِفرهٌة، فـهرَّْت ِمن قهْسوهرهةٍ {43  ا هله  يقول اهلل سبحانه}فهمه

.خطاب القرآن أنه موجه إىل القةلباملرحةل  الثاني : األصل يف   
ولذا يف هذه الشريع  اْلامت جاء التعظيم لشأن هذه اجلارح  كثرياً، ولو مل يأت إال ما ثبت يف الصحيحني من 

حديث النعمان بن بشري أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: )أال وإن ىف اجلسد مضغ  إذا صةلحت صةلح اجلسد  
 كةله، وإذا فسدت فسد اجلسد كةله، أال و هي القةلب (44 لكان هذا كافياً .

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمي : " فاملقصود تقوى القةلوب هلل، وهو عبادهتا له وحده دون ما سواه بغاي  العبودي  له، 
والعبودي  فيها غاي  احملب  وغاي  الذل واإلخالص، وهذه مةل  إبراهيم اْلةليل، وهذا كةله مما يبني أن عبادة القةلوب هي 

 األصل."45
 المرحلة الثالثة: كيف نقرأ القرآن ؟

تكون    اليتمن عظيم شأن القرآن عند الذي تكةّلم به سبحانه، أن كيفي  القراءة مل ُترتك لنا، بل جاء القرآن بالكيفي
ك:عةليها قرآته، ومن ذل  
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  46  القرآن.سورة اإلسراء.  17: 106
  47  القرآن.سورة املزمل. 73: 4

: 5ج .، احملقق: بشار عواد معروف. بريوت: دار الغرب اإلسالميسنن الرتمذي.م 1998حممد بن عيسى بن سهْورة بن موسى بن الضحاك،الرتمذي:   48
وهذا الةلفظ  ،والفرق بينهما ظاهر من جه  املعىن ،وغريهكما أشار إىل ذلك الرتمذي .وأما لفظ ) كان يقطع قراءته آي  آي ( فال يثبت بل هو مرسل 32ص

 .وهو قول مرجوح ،هو عمدة من استحب الوقوف عةلى رؤوس اآلي يف كل حال دون مراعاة املعىن
  49 القرآن. سورة املزمل. 73: 19-17

 
وهو أمر باملكث وترك العجةل  عند القراءة، 46وهنـهزَّْلنهاُه تهنزِياًل{قوله تعاىل }وهقـُْرآناً فـهرهقْـنهاُه لِتـهْقرهأهُه عهةلهى النَّاِس عهةلهى ُمْكٍث 

ُسئل عن رجةلني أحدمها قرأ البقرة وآل عمران واآلخر قرأ البقرة، وقيامهما واحد،  -رمحه اهلل  -فعن جماهد بن جرب 
 وركوعهما وسجودمها واحد، وجةلوسهما واحد، أيهما أفضل ؟ 

 قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، مث قرأ: }وهقـُْرآناً فـهرهقْـنهاُه لِتـهْقرهأهُه عهةلهى النَّاِس عهةلهى ُمْكٍث{. 
، قال ابن عباس: يقرأ آيتني  ثالث  مث يقطع، ال يـُههذرِم. وقال جماهد: تهرسَّْل فيه 47وقال تعاىل: }وهرهتِِّل اْلُقْرآنه تـهْرتِيال {

 ترساًل.  
 النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم هذا األمر:وقد امتثل 

ففي صحيح البخاري عن أنس رضي اهلل عنه أنه سئل عن قراءة رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم ؟ فقال: كانت مّدا، مث 
 قرأ )بسم اهلل الرمحن الرحيم( ميد اهلل، وميد الرمحن، وميد الرحيم.

نعتت قراءة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بأهنا: قراءة مفسرة حرفاً وروى أبو داود و الرتمذي وغريمها عن أم سةلم  أهنا 
 . قال الرتمذي: حسن صحيح غريب.48حرفاً 

 وقال قتادة:  بةلغنا أن عام  قراءة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم كانت املّد.   
ومن األدل  عةلى كيفي  القراءة قوله تعاىل يف سورة القيام : }ال حُتهرِّْك بِِه ِلسهانهكه لِتـهْعجهله بِِه إىل قوله تعاىل:مُثَّ ِإنَّ 

نها بـهيهانهُه"49  عهةلهيـْ
 املرحةل  الرابع : بأي القرآن نبدأ

هذه مسأل  جةليةل  كبرية القدر جداً، قد خفي عةلى كثري من أهل القرآن وجه الصواب فيها، فوقعوا يف خالف 
.منهج النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ومنهج أصحابه  
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ل عيسى البايب فيص -الباقي،دار إحياء الكتب العربي  ،حتقيق: حممد فؤاد عبد سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين :ابن ماجه 50 
    :  هذا إسناد صحيح  رجاله ثقات.12/ص1وقال يف مصباح الزجاج  ج 23:ص1،جاحلةليب

  51  انظر:عصام بن صاحل العويد. فن التدبر يف القرآن الكرمي، ص10-7

 
اهلل عةليه وسةلم يف تعةليم أصحابه القرآن هو تعةليم اإلميان أوالً قبل تعةليم األحكام  وهي داخةل   ومنهج النيب صةلى

ضمن القاعدة املشهورة عند السةلف يف التعةليم  ) العامل الرباين: هو الذي يريب الناس بصغار العةلم قبل كباره(، وقد 
صةلى   عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: كنا مع النيب جاء يف تعةليم اإلميان قبل األحكام آثار مشهورة: فعن جندب بن

 .50اهلل عةليه وسةلم  وحنن فتيان حزاورة، فتعةلمنا اإلميان قبل أن نتعةلم القرآن مث تعةلمنا القرآن فازددنا به إميانا
قرآن مث لوعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال: تعةلمنا اإلميان مث تعةلمنا القرآن فازددنا إمياناً، وأنتم تتعةلمون ا

 تتعةلمون اإلميان.
  :املرحةل  اْلامس : كيف نستفيد من ُكتب التفسري
:كتب التفسري املناسب  هلذا املستوى كثرية، منها  

 املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري لةلمباركفوري. (1
 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لةلعالم  السَّعدي. (2
 القدير لـ د. حممد بن سةليمان األشقر.زبدة التفسري من تفسري فتح  (3
 التفسري الوجيز لـ د. وهب  الزحيةلي، ومعه أسباب النزول، وقواعد الرتتيل. (4
 أيسر التفاسري أليب بكر اجلزائري. (5

 وما يناسب عموم املسةلمني هو أن جيمعوا بني كتابني مها: 
ند السةلف رضوان اهلل يد يف بيان معىن الكةلم  عاملصباح املنري. وهو تفسري خمتصر يعتين باآلثار ويرتبها، وهو يف-1

 .عةليهم أمجعني. فإن كان املصباح املنري فيه ُعُسر ؛ فزبدة التفسري لألشقر فيه نفع كبري 
يدة تيسري الكرمي الرمحن لةلعالم  السَّعدي، ألنه يعتين باملعاين العام ، ومبسائل اإلميان والرتبي  وحنو ذلك، وُيصرِّح بالعق-2

 51 ، وينبِّه عةلى خمالف  املخالفني هلا، وغري ذلك مما حيتاجه عموم املسةلمني.الصحيح
   :تالوة القرآن الكريم من التدبر إلى التأثر

 ملن مل يفهم معاين القرآن. تدبر القرآن مرحةل  تالي  ملرحةل  الفهم، وال ميكن أن يتأتى التدبر
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  52  القرآن.سورة النمل،27: 92-91
  53 القرآن.سورة املزمل،73: 4

  54  القرآن.سورة األعراف،7: 204.
  55 القرآن.سورة صّ ، 38:29  

 
يؤيت وطمأنين  القةلوب، وشفاء النفوس، ولكي حيقق القرآن يف األفراد آثاره، و القرآن الكرمي نور البصائر، وهداي  العقول، 
 حسن الفهم له، وقوة اليقني به.:يف األم  مثاره، فإنه البد من أمرين أساسني

 أواًل: حسن الفهم
سن الفهم ح قال ابن تيمي :"حاج  األم  ماس  إىل فهم القرآن "، والفهم الصائب أساس العمل الصاحل، وإذا مل يتحقق

فإنه ال مناص من أمرين: احلرية واالضطراب وعدم العمل، أو العمل عةلى أساس منحرف أو خمتل ال يوصل إىل الغاي  
 املنشودة والنهاي  احملمودة.
 الطريق إلى حسن الفهم:

 لكي نصل إىل حسن الفهم فةلنأخذ َبذه اْلطوات:
ا ال بد أّّن ملن ترك تالوته واالستماع إليه أن يفقهه ؟ ومن هنكيف يفهم القرآن من يهجره وال يقرؤه ؟، و حسن الصلة:

 من:
ِة الَِّذي حهرَّمههها وهلهُه ُكلُّ شهْيٍء وه  كثرة التالوة: ِذِه اْلبـهةْلده ِمْرُت أهْن أُ وهو أمر رباين قال تعاىل: } ِإمنَّها أُِمْرُت أهْن أهْعُبده رهبَّ هه

  52تْـةُلوه اْلُقْرآنه {أهُكونه ِمنه اْلُمْسةِلِمنيه * وهأهْن أه 
: مبعرف  األداء الصحيح بالتةلقي واملشافه  ألن النيب صةلى اله عةليه وسةلم قال: ) الذي يقرأ القرآن وهو تجويد التالوة

 ماهر به مع السفرة الكرام الربرة (.
عةليه وسةلم: ) ليس منا من مل ، وقال النيب صةلى اهلل 53ويف ذلك قوله تعاىل:} وهرهتِِّل اْلُقْرآنه تـهْرتِيالً {حسن التالوة:
 يتغن بالقرآن (.

{  التأين يف التالوة: وقد 54وقد قال تعاىل: }وهِإذها قُرِئه اْلُقْرآُن فهاْستهِمُعوا لهُه وهأهْنِصُتوا لهعهةلَُّكْم تـُْرمحهُونه  اإلنصات للتالوة:
 وال يكن هّم أحدكم آخر السورة ". كهّذ الشعر، ورد يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه: " ال هتذوا القرآن هذاً 

واملراد بالتدبر تفّهم املعاين وتدبر املقاصد ليحصل االتعاظ ويقع العمل، وهو أمر مهم جعةله اهلل  حسن التدبر: 
بَـُّروا آيهاتِِه وهلِيهتهذهكَّره أُ   ، ومدح احلق 55ُلو اأْلهْلبهاِب {و مقصداً أساسياً لنزول القرآن فقال: }ِكتهاٌب أهنـْزهْلنهاُه ِإلهْيكه ُمبهارهٌك لِيهدَّ
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  56 القرآن.سورة الفرقان،25:73
  57 القرآن.سورة حممد،47: 24

. القاهرة:دار الكتب 2م. اجلامع ألحكام القرآن. ختقيق: أمحد الربدوين،وإبراهيم أطفيش. ط1964هـ/1384القرطيب: أبو عبداهلل حممد بن أمحد.  58 
   .192: ص15ج املصري .

  59 أمحد بن حنبل. املسند. ج18: ص389

 
ا ُصمّ  رُّوا عهةلهيـْهه ْم ملهْ خيِه  وهُعْميهاناً اً جل وعال من تدبر وانتفع، فذكر من صفات عباد الرمحن:}وهالَِّذينه ِإذها ذُكُِّروا بِآياِت رهَبِِّ

بَـُّرونه اْلُقْرآنه أهْم 56{ ، والتدبر من النصح 57عهةلهى قـُةُلوٍب أهقْـفهاهلُها {، وذم اهلل عز وجل من ترك التدبر فقال: }أهفهال يـهتهده
لكتاب اهلل الذي أمر به رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، ويف سياق بيان معىن النصح لكتاب اهلل عّد النووي التدبر 
 من ضمنه فقال:" والوقوف مع أحكامه وتفهم عةلومه وأمثاله". وحسن الصةل  معني عةلى التدبر، فهذا ابن كثري يقول

يف الرتتيل:" املطةلوب شرعاً إمنا هو حتسني الصوت الباعث عةلى تدبر القرآن وتفهمه"، والنووي يقول:" الرتتيل 
 مستحب لةلتدبر وغريه"، فمن أدام الصةل  بالقرآن تالوة وجتويداً وحتسيناً تيسر له االنتفاع بالقرآن تدبراً وتفكراً، قال ابن

تعجل، وأن يطمئن يف قراءته، وأن يرتل...املشروع لةلمؤمن أن يعتين بالقرآن باز عن قارئ القرآن:"ينبغي له أن ال ي
وجيتهد يف إحسان قراءته، وتدبر القرآن والعناي  باملعاين وال يعجل"، والعكس صحيح فالقراءة السريع  بعيدة كل البعد 

 58عن التدبر كما قال القرطيب:" ال يصح التدبر مع اهلّذ".
ظم األثر يف التدبر والتأثر، وقد كان الفاروق رضي اهلل عنه يقول أليب موسى الشعري رضي اهلل واالستماع الواعي له أع

 عنه:" يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون ".
 وهذا أعظم تأثرياً يف القةلب كما قال ابن القيم:" فال شيء أنفع لةلقةلب من قراءة القرآن والتدبر".

ن الصةل  وحسن التدبر( يف حديث النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: ) ما اجتمع قوم يتةلون كتاب اهلل وقد مجع األمران )حس
 .59ويتدارسونه بينهم إال نزلت عةليهم السكين  وغشيتهم وحفتهم املالئك  وذكرهم اهلل فيمن عنده ( 

 قوة اليقين:  -ثانيا
واحلقائق، وبسالم  وكمال ما فيه من األحكام والشرائع، وصدق البد من االعتقاد اجلازم بكل ما يف القرآن من األخبار 

ما فيه من الوعد والوعيد، والتسةليم مبا فيه من احِلكم والسنن، وذلك كةله بيقني راسخ يقتنع به العقل، ويطمئن به القةلب 
 يف سائر األماكن واألزمان، ويف كل الظروف واألحوال.
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. 1حتقيق حممد حسني مشس الدين،ط. تفسري القرآن العظيم، هـ 1419أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، ابن كثري: 60

 99:ص6جبريوت: دار الكتب العةلمي ، منشورات حممد عةلي بيضون.
. احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. املدين  ، جمموع الفتاوىم1995هـ/1416،الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلةليم بن تيمي تقي ابن تيمي :  61 

 50:ص16جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف. ج:النبوي .املمةلك  العربي  السعودي 
  62  القرطيب. اجلامع ألحكام القرآن.ج1: ص22

  63  القرآن.سورة الفرقان. 30:25

 
، وترك تدبره ترك اإلميان به وترك تصديقه من هجرانه"أنواع هجره. قال ابن كثري: وهجر التفسري والفهم والتدبر نوع من

ن شعر أو قول غريه م وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إىل وتفهمه من هجرانه،
 .60"أو غناء أو هلو أو كالم أو طريق  مأخوذة من غريه من هجرانه

عاين القرآن دائم التفكر والتدبر أللفاظه واستغنائه مب -أي: قارئ القرآن-قال ابن تيمي : ) وأما يف باب فهم القرآن فهو 
وحكمه عن غريه من كالم الناس،وإذا مسع شيئاً من كالم الناس وعةلومهم عرضه عةلى القرآن؛ فإن شهد له بالتزكي  قهِبةلهُه 

 61وإال رّده (
عةلى أن انصراف الطالب إىل طةلب العةلم يف غري القرآن نوع من أنواع هجره، وكالم شيخ اإلسالم  فكالم ابن كثري يدل

يدل عةلى أن الواجب عةلى الطالب أن يستغنوا مبعاين القرآن وأحكامه عن غريه من كالم البشر، ويدل هلذا ما ذكر ابن 
فاءاً ملا تريدون، و طةلبتم كتاب اهلل لوجدمت فيه شأيب احلواري أن فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العةلم: ل

تعةلُّمكم القرآن شغاًل ألعماركم وأعمار أوالدكم، قالوا: كيف يا أبا عةلي ؟ قال: )  فقالوا: تعةلمنا القرآن، فقال: إن يف
ذلك استغنيتم  وحمكمه ومتشاَبه وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم -تفسريه وبيانه  -لن تعةلموا القرآن حىت تعرفوا إعرابه 

 .62عن كالم فضيل وابن عيين  (
الب التوجهات مث هو يصّحح هلؤالء الط فهذا فضيل بن عياض اعترب التفقه يف غري القرآن شغاًل ال طائل من ورائه،

الصحيح  لطةلب العةلم يف زمنه ويردهم إىل طةلب التفقه يف القرآن نفسه.وهكذا كان بعض السةلف يقدمون القرآن 
ه عةلى أي عةلم آخر ؛فقد وجد من مينع طةلب عةلم احلديث وكتابته قبل حفظ القرآن، وكانوا خيتربوهنم يف وعةلومه وتفسري 

 .بعض معانيه ؛ فهذا عبد اهلل بن املبارك خيترب من جاء يطةلب احلديث عنده يف القرآن وبعض عةلومه
:موقف التاس من كتاب اهلل على أقسام ثالثة  

ا رهبِّ ِإنَّ يوم القيام  }وهقهاله الرَُّسوُل يه  صةلى اهلل عةليه وسةلمقسم أعرض عن كتاب اهلل وهؤالء ُخصماء رسول اهلل  -1
ا اْلُقْرآنه مهْهُجورًا{  ، وليس احلديث معهم يف هذه الرسال .63قـهْوِمي اختَّهُذوا ههذه
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  64  عصام بن صاحل العويد. فن التدبر يف القرآن الكرمي. ص3
  65  القرآن. سورة األنبياء، 21: 10

 
مل يهْدِر أين رك حقيقته، ومل يقف عةلى سةلطانه، و قسم يتةلو كتاب اهلل تعاىل ؛ لكنه مل يستشعر عظمته، ومل يُد -2

 إعجازه، ومن أجةله كانت هذه الرسال .
قسم يُراجع  كتب التفسري، وله مه  يف فهم كتاب اهلل، لكنه يشعر بأنه ما زال بعيداً عن التدبر احلق هلذا الكتاب  -3

 64العظيم.
 الخاتمة:

لقد توصةلنا يف خامت  هذا البحث إىل أن الصورة املثةلى هي العناي  الفاعةل  بالتالوة، ومعرف  املعاين الصحيح  لآليات من 
خالل الرجوع إىل أقوال األم  الثابت  عنهم يف كتب التفاسري املعتمدة، مع االهتمام بالتأمل والتفكر والتدبر، لفهم خطاب 

مل الواعي مبضمونه، والتحرك إلنفاذه، واحلرص عةلى بيانه وإذاعته ونشره، ودعوة الرب سبحانه ومراداته وذلك لةلع
اآلخرين إىل هنجه بعد فهمه وتدبره وتطبيقه، وفق هذه املراحل واْلطوات اليت تعرض هذا البحث املتواضع لبياهنا 

ف لةلمسةلم كنوز هذا احليثي  تتكشوتفصيةلها وإقرارهان وهي الصورة املثةلى لتعامل املسةلم مع كتاب اهلل عز وجل، وَبذه 
الكتاب الكرمي وأسراره العظيم ، فيظفر بالنجاح والفالح يف الدارين، وَبذا النور الوهاج، والوعي الوثيق مبا انطوى عةليه 
هذا الكتاب من الربكات واْلريات، فتفتح له السدد، وتذل له العقبات والصعاب، فإن يف هذا الكتاب املكنون تكمن 

والفنون يف كل صعيد، وبه ميكن أن ننشأ أعظم حضارة، يسعد َبا الناس ويرتقوا، ويفوزوا خبري الدارين العاجةل  البدائع 
  65"لهقهْد أهنـْزهْلنها إِلهْيُكْم ِكتهابًا ِفيِه ذِْكرُُكْم أهفهاله تـهْعِقةُلونه واآلجةل ، وصدق اهلل العظيم حيث يقول: " 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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