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باهلل من شرور أنفسنا  ه، ونعوُذه ونستغفُره ونستعيُنحمُدنَ ،هلل احلمَد إنَّ

 له، ضلل فال هادَيله، ومن ُي ضلَّئات أعمالنا، من يهده اهلل فال ُمومن سيِّ

ه دًا عبُدحممَّ أنَّ وأشهُد ،له ال شريَك ،وحده ،أن ال إله إال اهلل وأشهُد

 ورسوله.

   ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ژ

 .(413 :عمران آل)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

 .(4 :النساء)  ژٺ   ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ژ

 .(14، 11 :األحزاب)  ژۆ ۈ  ۈ ٴۇۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  

عادة أّما بعد، فإّن تدبُّر القرآن الكريم، هو طريق الفالح، وسبيل السَّ

ڃ ڃ ڃ چ ژ لنشقى: تعاىل ما أنزل هذا القرآَن ارين، فاهلُليف الدَّ

 ےژ  كما قال: قاء! أنزله رمحًةبه من الشَّ خرج الناَسبل لُي ،طه() ژچ

 ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ۓ

ڌ  ڍڌ ڍژ ، وقال:(311 :األعراف) ژۅ ۋ ۋ ٴۇ

ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ   ڑ ک ک  ک ک گ گ 



 

ی ی ژ ،(11، 11 :يونس) ژگ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱ 

 ٱ ٻ ٻ ٻٻجئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبجت 

، واآليات يف هذا املعنى كثرية، (11، 12 :اإلسراء) ژڀ پ پ پ پ

افر عن آياته، كما قال النَّ ره،خسارة على الظامل املعرض عن تدبُّ ه يعوُدلكنَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ژ :وجلَّ نا عزَّربُّ

ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ ، وقال:(13 :اإلسراء) ژۓ ۓ

ى ى  ائ ائ  ٴۇۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 :فصلت) ژەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئۈئۈئ ېئ ېئ

 كرالذِّ عن املعرضني الكافرين من كثرٍي على أنزله ما أثَر واصفًا تعاىل وقال ،(11

ہ ہہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ژ كيم:احل

 .(21 :املائدة) ژڭ   ڭ

 اهلل نفع وقد آياته، روتدبَّ عليه، أقبل ملن لكن ،وهدًى رمحٌة فالقرآُن

 ومن األرض اهلُل يرث أن وإىل ،اليوم وحتى ،األوىل البعثة أيام منذ أممًا به تعاىل

 واحلبور. ورالنُّ إىل اتلمالظُّ من كثريون به وانتقل أحوال، به رتفتغيَّ عليها،

 ترى يا :وتساءْل القرآن! بهذا ًةخاصَّ عليك اهلل نعمة اإلسالم أخا روتذكَّ

 التاريخ، صنعنا فقد به اأمَّ مستقبل! وال حاضٌر وال تاريٌخ ال بدونه؟ حنن ما

 رهوتدبُّ إليه وبالرجوع مات،ُلالظُّ أرض فوَق وَرالنُّ ونشرنا اآلفاق، وفتحنا

 يوم عنه فتختلَّ الذي مكانها يف تناأمَّ ونضُع حاضرنا، عاجلنُ ككذل وحتكيمه



 

 

 يتجاوُز الذي البعيد املشرَق مستقبلنا نصنع وبه ربها، بكتاب هاُكمتسُّ فُعَض

 نيا!الدُّ بعَد ما إىل واملكان الزمان حدود

 املقتبسة واآلراء العقول على وتقدميه كتابه، تعظيم يرزقنا أن أسأُل فاهلَل

مثرٌة  آياته وتدبر آياته. ربتدبُّ علينا مينَّ وأن كثريًا، رتناأخَّ اليت والغرب رقالش من

مباشرٌة لتعظيمه، وتعظيُمه شعوٌر طبيعيٌّ يغمر الّنفس عندما تتذوق معانيه 

بعظمة املتكلم به  –إن مل تكن تعلم–وتنظر يف مبانيه، حتى إنها لتجزم 

 سبحانه وتعاىل.

ده األحوال عن عظمة القرآن الكريم، فيقُو وقد يغفل اإلنسان يف بعض

الّتدّبر والتفّكر يف معانيه إىل الشعور بهذا الّتعظيم واستجاشته يف الّنفس، ذلك 

أّن من لوازم التدبر تعظيَم القرآن الكريم، ولكنه ليس شرطًا يف التعظيم، 

رف تأخذ مبجامع القلوب، فتجده معظَّمًا حتى لدى من مل يع فالقرآن له هيبٌة

أنه مرَّ بقارئ؛ =: وي عن نصرانيٍّدرك مراميه، من ذلك ما ُرمعانيه ومل ُي

 .(4)+فوقف يبكي، فقيل له: ممَّ بكيَت؟ قال: للشَّجا والنَّظم

من  الغاية منه التدبر، وإن كانت الغايُة إنَّ القرآن كثريًا ما صّرح بأنَّ

غايته ألهميتها،  رآُنكثريًا ما جعلها الق من ذلك، ولكْن وأعظَم نزوله أبعَد

فتدبُّر القرآن هو أساُس العمل بالقرآن وحتكيم القرآن وتعظيم القرآن، وال 

حاكم ة من التطبيق والعمل والتَّإىل تلك املراحل العمليَّ َرمكن لألمة أن تعُبُي

                                                           

 .4/311 :الشفا( 4)



 

فقال  ،من إنزال القرآن جسر التدّبر، وهلذا ُجعل الغايَة وغريها، إال عرَب

، (35 :ص)  ژڃ ڃ ڃ ڃ  چڄ ڄ ڄ ڄ ژ تعاىل:

يا  ،من أرسلناك إليه من قومك ،يعين ليتدبر هذا القرآن»: ربيُّلطَّاقال 

 .(4)«حممد

 چ ژ وقد جاء التوبيخ والتبكيت ملن غفل عن تدبره فقال اهلل تعاىل:

، قال (13 :النساء) ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ    ڇ  ڇ چڇ چ

 .(3)«عرف معناهلُي ؛للقرآن جوب التدبردّلت هذه اآلية على ُو»الشوكاني: 

قال   ژڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈڈژ  وقوله تعاىل:

خمتلف،  ره لوجدوه مؤتلفًا غرَيتدبُّ روه حقَّهم لو تدبَّاملعنى: أنَّ»: الشوكانيُّ

ڇ ڇ ڇ ژإىل أعلى درجاتها،  املعاني، قويَّ املباني، بالغًا يف البالغة  صحيَح

فاهلل ، (4)«ناقضًاأي: تفاوتاً وت ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

يف  تعاىل كما سّهل ألفاظه للقارئني فقد سّهل معناه للمتدبِّرين، فال اختالٌف

ه وافق بعُضه بعضًا، وُييف أخباره، بل ُيصّدق بعُض أحكامه، وال تضارٌب

 بعضًا.

                                                           

 .41/112امع البيان: ( ج4)

 .  4/114( فتح القدير: 3)

 ( نفسه.          4)



 

 

 ،سبَب إعراض املعرضني عن تدبُّر كتابه الكريم وجلَّ اهلل عزَّ َنوقد بيَّ

، فسبب (31 :حممد )   ژڳک گ گ گ گ ڳ ژ فقال:

العاملني ما يف قلوبهم من األقفال، فمن وجد  انصراف املنصرفني عن كتاب ربِّ

ابتالًء عظيمًا، ولَيستعن  يف نفسه انصرافًا عن تدبُّر القرآن، فليعلم أنَّه مبتلًى

 القرآن. بضياِء ما بقلبه من غشاوٍة لينعَم بفالق اإلصباح، لُيزيَل

 بعيِّاني جييء هذا الكتاب، متجاوبًا مع املسار الطَّويف إطار هذه املع

الفطريِّ، اّلذي ميّر به اإلنسان، عندما تبلغه رسالٌة من إنساٍن عزيٍز عليه وذي 

مكانٍة عظيمٍة يف نفسه، فإّنه ُيعّظمها ابتداًء، ويدفعه هذا التعظيم إىل قراءتها 

ادة مّما يف تلك الرسالة من بتدّبٍر ليّطلع على مضمونها، ومن ثّم يبدأ يف االستف

 املعاني، اليت تبدأ مثراتها وآثارها تظهر يف حياته شيئًا فشيئًا.

 جييء هذا الكتاب يف ثالثة فصوٍل أساسّية: ،بناًء على ذلك

 وجوب تعظيم القرآن الكريم. 

 ره.وجوب تالوة القرآن الكريم وتدبُّ 

 ت الّتدّبر وآثاره.مثرا 

وبني إضافًة إىل فصٍل متهيديٍّ ُينّوه بالعالقة الوثيقة بني القرآن واإلميان،

شاد، وهو داد والرَّالسَّ أسأُل واهلَل ،(رتدبُّ)عن مشروع  يدي ذلك كلمًة

 كالن.املستعان، وإليه اجلهد وعليه التُّ

*** 



 

 رتدبُّ: ة مشروعقصَّ

دي  بيين وبني أخي ب احلكان جتاُذهـ( 4131) عاَم يف رحلة احلجِّ

فر، ولفت ة يف السَّكما جيري بني األحبَّ (4)بن عبد اهلل املقبلالدكتور/عمر 

ه له: إنَّ ر القرآن الكريم( على قلب أبي عبد اهلل، فقلُتهّم )تدبُّ نظري سيطرُة

 ة، فهل أنَتمَّاأُل مشروَع صبَحلُي ضخمٍة ه حيتاج إىل جهوٍدمشروع رائد، ولكنَّ

يف سبيل حتقيق هذا اهلدف  ومشاقَّ مهما واجهنا من عقباٍت ،لذلك مستعدٌّ

 ظمى؟الُع بيل والغايِةالنَّ

العمر بإذن  ه مشروَعلذلك، بل سأعترُب فأجاب قائاًل: نعم، أنا مستعدٌّ

 اهلل.

 لنا على اهلل.فقلت: إذًا توكَّ

الء األخيار، اخلطوات األوىل، ثم انضم إلينا عدٌد من الزم بدأنا بدراسِة

ر( يف صبح واقعًا عرب مركز )تدبُّوماهي إال سنوات معدودة، فإذا املشروع ُي

 ژۉ ۉ ې ې ېژ  :للعاملني القرآن الكريم رسالٌة اململكة، ومبا أنَّ

العظيم،  ى بهذا املشروِععَنمن إنشاء هيئة عاملية ُت بدَّ فكان ال، (31 :التكوير)

 ٍةعامليَّ ل هيئٍةر القرآن الكريم( كأوَّة لتدبُّلعامليَّفبدأت اخلطوات إلنشاء: )اهليئة ا

 ذلك بفضل اهلل وتوفيقه. ر(، ومتَّدبُّعنى )بالتَّصة ُتة متخصِّعلميَّ

                                                           

 نائب رئيس جملس اهليئة العاملية لتدبر القرآن. (4)



 

 

بول نا، وإذا الَقِعمن توقُّ ينمو بأسرَع فإذا هذا املشروُع ،وشيئًا فشيئًا

كما  ،ر يف األمةدبُّتَّال نا هو تطبيُعمن جهودنا، وأصبح همُّ ة أكرُبذهل من األمَّامُل

 ع التحفيظ والتجويد من قبل.بُِّط

 عرَب ،ةر( إىل األمَّلذا فقد متت خطوات متالحقة حتمل أهداف )تدبُّ

 ة.ة وإداريَّة وتربويَّة وإعالميَّعلميَّ ،دٍةمتعدِّ وسائَل

ويف هذا السبيل كانت حماضرتي يف مسجد قباء باملدينة النبوية عام 

بعد  ،يدبروا آياته( فانتشرت عرب التسجيالت واملواقعهـ بعنوان: )ل4131

 املبارك. رمضاَن شهِر أثناَء ،إذاعتها من إذاعة القرآن الكريم سنتني متواليتني

حول  ة حماضراٍتعدَّ قد ألقيُت ها يف كتاب، وكنُتلب مين نشُرثم ُط

ها عها وتنقيُحمج ر، فتمَّدبُّق بالتَّفيها زوايا خمتلفة تتعلَّ تدبر القرآن، تناولُت

الذي بني  الكتاُب اإليها وإعادة ترتيب موضوعاتها، فكان هذ واإلضافُة

 . ژک  گ  گژ  أيديكم:

 ،بهذه الكلمات اليت تكشف عن سّر هذا املشروع املبارك وهنا أختُم

 مشروع )تدبر(:

الناس على البح  عن  إمجاَع وأنا أحلُظ ،عشرات السنني منُذ

ق لسلوك طريقها، فكانت من أوىل وفَّمنهم من ُي يَلالقل عادة، ولكنَّالسَّ

 أنَّ وجدُت ،منمع مرور الزَّ عادة بني الوهم واحلقيقة(، ثمَّحماضراتي: )السَّ

مفتاح هذه الكنوز واألسرار  سّر السعادة احلقيقية هو يف القرآن الكريم، وأنَّ

 ر(:دبُّهو )التَّ



 

 ژچ  چڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  ها املبارك:ل معي أيُّتأمَّ

 رًا؟عندها متدبِّ كم وقفَت  

يف  ن معه القرآن، ووجدُتى َممكن أن يشَقفهمي هلا: أنه ال ُي وخالصُة

ژائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئژ   ذلك:  دـؤكِّـما ي آخر السورة 

  :وأعظم اهلدى هو القرآن، وآية االسراء توضح هذه احلقيقة ،

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ

ن مرة أخرى سّر الشقاوة بيِّ، وإذا سورة طه ُت(5 :اإلسراء) ژڦ ڤ ڤ

ىئ  ىئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ژ : والتعاسة يف الدنيا واآلخرة

ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ ىئ  يئ    جب   حب       خب   مب 

عن  واإلعراُض، (432، 431 :طه) ژپ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ

 ن.محعن ذكر الرَّ القرآن هو إعراٌض

قاء، حي  جند يرسم لنا طريق اخلالص من املرض والشَّ القرآُن ويستمرُّ

 القرآن هو مصدر اهلداية، تكشف لنا أنَّ أن سورة اإلسراء اليت بينت أنَّ

  ۀ ۀژ  :وعنتا حيل باملؤمن من شقاء القرآن ذاته هو الكاشف عمَّ

أما املعرضون عن االستشفاء به    ژھ ھ ہ  ہ ہ ہ

 . (13 :اإلسراء) ژے  ۓ    ۓ  ے  ھژ  فجزاؤهم:

حمصورًا  – كما يظن البعض – ليس ،مفهوم االستشفاء بالقرآن إنَّ



 

 

بالرقية الشرعية، )وهي إحدى وسائل االستشفاء(، ولكن املفهوم أوسع 

وأمشل وأعمق، حي  يتناول مجيع أنواع االستشفاء ملشكالت األمة 

ۅ   ۋ ۈ ٴۇ ۋژ   :بالتحكيم هلذا الكتاب  وأفرادها، يكون

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

 . (21 :النساء) ژەئ  وئ

چ    ڃ ڃ چژ   :كله  ويكون بالعمل بالقرآن

ولن  ،وإذا مل يتحقق اإلميان فلن تتحقق السعادة، (11 :البقرة) ژچچ

 .(13 :اإلسراء) ژہ ھ ھھژ يذهب العناء، ألن اهلل قال:

 :ةحنو حتقيق احلياة اهلنيَّ ئلذي ال خيطيف كتاب ربي الدليل ا ووجدُت

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ژ

 .(51 :النحل) ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

وأنا أجد القرآن يرسم لنا منهج السعادة بأساليب شتى،  وقد تعجبُت

ويدل على اخلالص من البالء والشقاء بوسائل نافعة ناجعة، تأمل معي هذه 

 يف سورة الليل:  ،األقسام من اهلل

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   ڻ    ۀ  ۀ    ہ  ژ

ثم  ،(1-4الليل، اآليات: )  ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  

إمنا هو سّر الشقاء  ،يبني أن هذا املال الذي يعتربه أغلب البشر سّر السعادة

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ هلل وشرعه،إذا مل يكسب وينفق وفق أمر ا ،والعناء

 ،(44-1الليل، اآليات: ) ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  

 وخيتم هذه اآليات بهذه احلقائق:



 

 واملوضح لسبيل ذلك هو القرآن.، (43 :الليل) ژې ې ېژ .1

 ويضرب أمنوذجني متقابلني: .2

   ٱ  ٻ   ٻ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ژ مثال الشقي التعيس دنيا وأخرى: .أ 

 .(42-41الليل، اآليات: ) ژٻ    ٻ  پ  پ              پ 

ڀ ڀ  ژ مثال التقي الذي نال مجاع السعادة دنيا وأخرى: .ب 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    

 .(34-45الليل، اآليات: ) ژڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  

هذه السورة بعد ما يف  ،هذه املعاني العظيمة ويزداد عجيب وأنا أجُد

م أفقه هذه ْل َمِلَف ،ين حفظتها يف الصغرمع أنَّ ،مضى من العمر شبابه وكهولته

 !املعاني إال يف الكرب

من أقبل عليه فسيجد مفاتيح هذه  !إنه )التدبر( ؟السّر يف ذلكما 

الكنوز، ومن أعرض عنه فال يلومّن إال نفسه، وقد يستمر يف غفلته طول 

 ؟(31 :حممد) ژگ   گ  ڳ  ڳ    ک  گ  گژ :حياته

وجدت أعظم وسيلة لتجاوز املصائب اليت قد   ،من خالل التدبر

 تعرتض اإلنسان يف حياته، فيا ترى ما هو هذا املفتاح؟

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  ژ  :إنه يف سـورة الشـورى  

 .(41 :الشورى) ژيئ  جب  حب 

جئ   ی ی یژ  ومثاله الواقعي يف سورة آل عمران:

 ژيئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث    حئ  مئ  ىئ

 .(421 :آل عمران)



 

 

فتفّر إىل  ،واملفتاح هو أن تدرك بأن سبب هذه املصيبة من كسب يدك

كمل شروط التوبة فتنجو من تلك املصيبة بعد أن ُت ،ربك تائبًا مستغفرًا صادقًا

 .(44 :األنفال) ژۆئ  ۆئ        ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ژ ولوازمها:

السعادة يف العيش مع كتاب  السعادة كلَّ واخلالصة اليت أصل إليها: أنَّ

: =تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا "مصداقًا لقول املصطفى  ،اهلل

 .(4)أبدًا: كتاب اهلل+

إال من خـالل الطريـق الـذي جعلـه اهلل      ،ولن نصل إىل لّب هذه السعادة

 :)صـــورة  ژچ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ژ :لــذلك 

مع احلـذر مـن االقتصـار علـى جمـرد الـتالوة بـال تـدبر، فهـذا شـأن أهـل             ،(35

                                                           

عن ابن عباس : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم خطب الناس يف حجة الوداع فقال : قد يـئس  ( 4)

لـك ممـا حتـاقرون مـن أعمـالكم      الشيطان بأن يعبد بأرضكم و لكنه رضـي أن يطـاع فيمـا سـوى ذ    

فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضـلوا أبـدا : كتـاب اهلل و سـنة     

إن كل مسلم أخ املسلم املسلمون إخوة و ال حيل المرىء من مال أخيه إال ما أعطـاه عـن    "نبيه 

رواه احلـاكم  . م رقـاب بعـض  طيب نفس و ال تظلموا و ال ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضك

احـتج البخـاري بعكرمـة واحـتج مسـلم بـأبي أويـس          تعليق الذهيب قـي التلخـي :  ، وصححه

 .عبداهلل وله أصل يف الصحيح

ورواه مالك يف موطأه مرسال: )تركت فيكم أمرين لن تضـلوا مـا متسـكتم بهمـا كتـاب اهلل وسـنة       

اجة بدون لفظة: )وسنيت( أو )وسنة نبيه قلت وأصل احلدي  عند مسلم وأبو داود وابن منبيه(، 

 .ويف سنن الرتمذي: لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت (."



 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  الكتاب الذين ذمهم اهلل سبحانه وتعاىل:

 إال تالوة. :قال بعض املفسرين ،(11 :البقرة) ژٺ  ٺ

ڄ  چ وأثنى اهلل على آخرين من أهل الكتاب لتدبرهم ما أنزل اهلل:

ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ    ڄ   ڃ  ڃ    ڃ

كما نّ   ،به ه والعمُلُرومن حق تالوته تدبُّ ،(434 :البقرة)  چڍڌ

 العلماء.

ۀ  ژ وبهذا يتحقق اإلميان الذي هو شرط السعادة والرمحة والشفاء

وإال كان الشقاء  ،(13 :) سورة اإلسراء  ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 .(13 :ءاإلسرا) ژھ  ے  ے  ۓ    ۓژ والعناء:

 وبعد:

الناس على ما يسعدهم  طفقت أدلُّ ،فمن خالل هذا الفهم لكتاب اهلل

 وحيقق هلم أمانيهم وخيرجهم من الشقاء والعنت.

الفهم الذي  ، من خالل هذاواحلمدهلل نتائج باهرة عظيمة ولقد رأيُت

حصي من يتصل أعتربه توفيقًا من اهلل لي وإلخواني يف )تدبر(، حي  ال ُأ

 ،سنني عددًا يف بالء وتعاسة على هذا الدواء الشايف بعد أن ضلَّويشكر 

استخدم خالهلا أنواعًا من العالجات احلسية واملعنوية اليت مل حتقق له مراده 

 ومل جتلب له السعادة.

ٍع أنه قد استعمل هذا الدواء )دواء العالج بالقرآن من عى مدَّوإْن ادَّ

وشفاء القلب أعظم من  ،أو احلسيُّ القليبُّومل يتحقق له الشفاء  ،خالل التدبر



 

 

هناك موانع  شفاء البدن( فليعلم أنه مل يستعمله على وجهه الصحيح، أو أنَّ

 حالت بينه وبني حتقق ذلك، ولّب الشفاء هو احلمد والرضى، ولو بقي ظاهُر

 البالء.

ڃ ڃ ڃ چ  ڄڃژ    ووعده صدق  حق اهلل  فكالم 

وليس على  ،ىل أن يكون القرآن يف قلبكواخلطوة األو ،(3، 4 :طه) ژچ

 گژ  ،( 451، 454 :الشعراء) ژڱ ڱڱڱ ں ڳ ڳژ   طرف لسانك

فاملنافقون يتلون القرآن لكن ال يتدبرونه،  ،(31 :حممد) ژڳ ڳ گ

 لذلك ال ينتفعون به.

آمل أن جتد أخي بعض ما أشرت إليه يف هذه الصفحات من اإلميان 

والضنك  خل  من ما يعرتضك من الغمِّواهلداية والسعادة والرمحة، وتت

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ژ  السالم  يونس عليه  جنا  كما ،والشقاء

 ژ ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ

ثم يكرمنا سبحانه وتعاىل بأن هذا ليس خاصًا لذي النون،  ،(11، 11 :األنبياء)

 ھ ھژ  :من أصابه الغم فاستشفى بعالج يونس بل لكلِّ

 حسرة املفرطني: فيا طوَل ،(11 :األنبياء) ژ ے

 فوق ظهورها حممول واملاُء  لها الظمأتيف البيداء يق كالعيِس

ر( املشروع الطموح املشروع املبارك )تدبُّ وهذا الكتاب جزء من هذا

 نشئت )اهليئة العاملية لتدبر القرآن(.الذي من أجله ُأ



 

قول والعمل، وأن نسأل اهلل أن يرزقنا الصدق واإلخالص وحسن ال

عًا، وأن جيزي خري اجلزاء كل ييبارك يف مشروعنا الذي هو مشروع األمة مج

جهد حسي أو معنوي، فلن يصلح آخر هذه  من ساهم يف هذا املشروع بأيِّ

األمة إال مبا صلح به أوهلا، وهل صلح أوهلا إال بالكتاب والسنة، وأسأل اهلل 

 ل اهلل وخاصته.أن جيعلنا من أهل القرآن الذين هم أه

أو ساهم  أو فائدة أو اقتباس، الكتاب بإضافٍة امن أثرى هذ وأشكر كلَّ 

 ستغفر ربي من كل خطأ وتقصري.يف إخراجه إىل النور، وأ

 نا حممد وآله وصحبه.والصالة والسالم على نبيِّ ،واحلمدهلل أواًل وآخرًا

 رمَان العُسليمَ ر بنُاصِنَوكتب: 
 لتدبر القرآنرئيس اهليئة العاملية 

 هـ41/11/4143مساء االثنني:  ة،جد



 

 

  فصٌل متهيديٌّ

 نوٌر على نوٍر: اإلمياُن والقرآْن!

إنَّ األمة اإلسالميَّة اليوَم ُتعاني من بالٍء ومصائَب، وكثرٌي من الناس 

 يسأُل: أين املخرُج، وما هو العالُج؟ وكيف السَّبيل لتجاوز هذا النَّفق املظلم؟

 ومن أين ُتسفُر مشس األمَّة؟ ومتى سيكوُن مولُد فجِرها؟

ومن ناحيٍة أخرى، فإنَّ مجيَع املسلمني على يقنٍي بأنَّ املخرج من هذه 

األزمات املتعاقبة على األمة، وهذه الُكُربات والليالي احلالكات، هو يف كتاب 

يه أثٌر عمليٌّ يف اهلل، إاّل أن هذا اليقنَي يبقى يف القلوب دوَن أن يرتّتَب عل

 الواقع!

نعم، كثرٌي من املسلمني إذا ُسئل عن سبب واقع األمَّة املرير، أجاب قائاًل: 

 ذلك لبعدنا عن كتاب ربنا!

وإذا سئل: فما هو احللُّ، وكيف ُنغيُِّر هذا الواقع إىل ما نرجوه ألمتنا من 

 بنا!الرِّيادة واجملد؟ أجاب قائاًل: يكوُن ذلك بالرجوع إىل كتاب ر

 فإذًا: الداء معروف، والدواء معروف، فأين تكمن املشكلة؟

ُيصوِّر مشكلتنا أدقَّ تصويٍر، حاُل املريِض، وهو ُيصغي إىل طبيبه، 



 

حيدِّثُه عن اجلرعات اليومّية للدواء، وكيفّية استعماله وموانع استعماله، ثمَّ 

لكّنه رغم  وهو يقرأ وصفة الّدواء، يتعّرف من خالهلا على صفات الدواء،

ذلك ُيهمل يف استعمال هذا الدواء، فال يهتمُّ بتناوله، وإذا تناوله مل يأبه 

 بإرشادات الطبيب حوله!

هذا هو أيُّها اإلخوة حاُل كثري مّنا مع القرآن، اّلذي أنزله اهلل سبحانه 

! وتعاىل شفاًء وهدايًة ورمحًة، فلم ُنعطه حّقه وما يستحقُّه من الّتالوة والّتدبُّر

 فلذا ظللنا، وظّلت أمَُّتنا ُتعاني من األمراض والعلل واألدواء!

وهذا كلُّه مع علمنا ويقيننا بأنَّ القرآَن شفاٌء ناجٌع ُمجّرب، جرَّبتُه األّمة 

يوَم استقامت على منهجه، فدانت هلا الّدنيا بأسرها، واستضاء بنورها الكوُن 

 كلُّه.

 ه وتعاىل قد قرَّر فيه حقيقًة ساطعًة، إذ يقول يف حمكم آياته:واهلل سبحان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

 .(52 :األعراف) ژٺ           ٺ ٺ ٺ  ٿ

 .(42 :اجلن)  ژٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ژ ويقول:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ژ ويقول:

 .(5 :اإلسراء)  ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ     



 

 

 !فما أعجَب حاَلنا وحال أّمِتنا

منتلك كّل مقّومات الّنصر واجملد، ولكن ال نأخذ بها، ونرَضى بداًل من 

 ذلك حبياة الذُّّل واهلوان، فصدق علينا قوُل الّشاعر:

 ومن العجائِب والعجائُب مجٌَّة

 كالِعيِس يف الَبيداِء يقتلها الّظما
 

 

 
 

 قرُب املراِد وما إليه وصوُل

 واملاُء فوَق ظهورها حمموُل
 

 أخي املسلم،

ال شكَّ أنَّك غارٌق يف ُلَجِج املشاغل واهلموم، واللَّه  احملموم وراء 

ُحطام هذه الدُّنيا، قد ُأحيط بك، وقيل لك: هذه هي حقيقُة احلياة، بلى هذه 

عّز  هي حقيقة احلياة الدُّنيا، ولكّنها ليست هي حقيقَة احلياة اليت ُيريدنا اهلل

 وجّل أن حنياها، واليت أنزل القرآَن نورًا يضيء طريقنا فيها!

هي الّثمرة الطبيعية  – حنن املسلمني يف هذا العصر – حياُتك هذه وحياتنا

لبعد كثري مّنا عن اهلل عّز وجّل، وإعراضهم عن الّذكر اّلذي أنزله هلدايتنا، 

، أليس ژىئ ىئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژ امسع لقوله تعاىل:

ىئ ژ واقُع حياِتنا، وياليت الشقاء يقُف عند هذا احلدِّ! قال:هذا هو 

ٱ ٻ           خب  مب        ی ی جئ حئ مئ      ىئ يئ   جب  حب    ی ی    

 .(432-431طه، اآليات: ) ژٻ ٻ ٻپ پ پ    پ 

عجبًا! لقوم يعرضون عن ذكرهم، وفيه سعادتهم وفالحهم يف الّدنيا 

 واآلخرة!



 

 !(2 :نفطاراال)  ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ    ژ 

أال فلنُكفَّ عن السَّري يف هذه الدروب املظلمة، ولُنَيمِّم وجوهنا شطَر 

 القرآن الكريم، ونفوُسنا مألى بالثقة واليقني بأّنه طريُق الّنجاة والّسعادة!

نعم، ثق بأّنك، وقد وضعَت ُأوىل خطواتك يف هذا الطريق، ُتريد أن 

ل توثيق الّصلة بينك وبني كتابه ُتوّثق الصِّلة بينك وبني خالقك، من خال

الكريم، ِثْق بأّن هذا هو طريُق الفالح والّنجاح يف احلياة، وهو طريُق الّتكريم 

والّتشريف والسُّمّو والّرفعة، وأّنك على نوٍر من اهلل، فلتقتبس منه صباح 

 مساَء، ولُتِضْئ به حياتك وحياة اآلخرين!

 نَّ القرآن هو املخرُج من األزمة(!)الشَّكُّ يف حقيقِة أ

وال ريَب أّنه قد طرق مسمعَك يا أخي قوُل فئٍة من الّناس، مّمن ينتسبون 

إىل اإلسالم، ولكن قد بلغ منهم اليأس مبلغًا بعيدًا، حّتى صاروا يُشكُّون يف 

تلك احلقائق الّناصعة والّساطعة، املؤّكدة بأّن كتاب اهلل عّز وجّل هو خمرُج 

من أزماتها، وهو طريُق سعادتها وجمدها يف الّدنيا واآلخرة، فيقول  األمة

هم بلسان حاله: لقد قّلبُت املصحف ورقة ورقة، فلم أجد فيه عالجًا أحُد

للمشكالت اليت ُيعانيها اإلنسان يف هذا العصر، من القلق واليأس والّضنك، 

ها املأزوم، وكيفّية كالَّ ومل أجده يذكر منهجًا واضحًا خلروج األمَّة من واقع

انتصارها على عدّوها، كما مل يذكر القرآن أمريكا، وال بيََّن آليَة التعامل مع 

 األمم املتحدة، و ... اخل!!!



 

 

جة يف ظّل واقٍع مليء باملتغريات واملتباينات وتلك لعمُر اهلل نظرٌة ساِذ

 واجملاهيل!

ياة املعاصرة، ولكنَّ ذلك إّننا ابتداًء نعرتُف بالّتعقيد اّلذي يكتنُف واقع احل

كّله هو مثرٌة للبعد عن املنهج اإلهلّي، كما أّن املشكالت املعّقدة اليت يعرضونها 

على اإلسالم ليُحّلها هي مشكالتهم، قد نشأت نتيجًة لُبعدهم عن اهلداية 

 اإلهليَّة!

ومع ذلك، فإنَّ حلَّ مجيع مشكالت اإلنسانّية، كما هو واضٌح لدى كلِّ مسلٍم 

 يؤمن باهلل واليوم اآلخر، إّنما يتمثَّل يف شيئنِي، هما: اإلمياُن وهذا القرآُن!

 باإلميان والقرآن ُنغّيُر أنفسنا، وعندئٍذ يتغّيُر العامل كلُّه من حولنا!

إذن، مهما ادهَلمَّ ظالُم الكون من حولنا، وأحاطت بنا احلوادث 

اهلل عّز وجّل، وأّنه ال ملجأ  والّنكبات، فنحن على يقنٍي بأّن ذلك كّله بتقدير

 من اهلل إال إليه!

فهذا الّظالم والقتام اّلذي ُيغطي وجه الكون، إّنما يتمّثل سبُبه األساس 

يف البعد عن اهلل عّز وجّل ومعصيته، وبالّتالي فإنَّ عالجه يتمّثل بصورة رئيسة 

الناس إىل  يف اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل وبهذا القرآن اّلذي أنزله هلداية

 الصراط املستقيم!

فيا أّيها املسلم، وقد أكرمك اهلل عّز وجّل بأن تكون من أّمة اإلميان 

والقرآن، فاعلم أنَّ هذا هو الطريق، وال ُتلِق بااًل ملن باَل الشيطاُن يف آذانهم، 

 :(4)فباتوا ُيشكِّكون يف عقيدة أمَّتهم وكتاب ربِّها، وامسْع لنداء حممد إقبال
 

                                                           

 .433( انظر: نشيدنا، ألبي اجلود ص4)



 

 فــــأنر هــــذا العصــــر ليــــٌلإّن 

 وســـفنُي احلـــقِّ يف ُلـــجِّ اهلـــوى

 أنـــت كنـــز الـــدُّرِّ واليـــاقوت   

 حمفـــُل األجيـــاِل ُمحتـــاٌج إىل  
 

 

 
 

 أّيهـــا املســـلُم ليـــل احلـــائرين!   

ــفني!  ــاَن السَّـ ــرُيك ُرّبـ ــَرى غـ  ال ُيـ

 يف موجة الـدُّنيا وإن مل يعرفـوك!  

 صوِتك العالي وإن مل يسـمعوك! 
 

 

إلميان هو احلياة احلقيقيُة لإلنسان، وباملقابل فالكفر هو املوُت احلقيقيُّ، ا

ولقد وصَف القرآُن الذين عاشوا على غري هديه باملوتى، مع أنهم يأكلون 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ويشربون ويروحون ويغدون، قال اهلل:

  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چچ  چ      چ  ڇ    ڇ

 .(14، 11 :النمل)   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ٴۇ ۋ  ۈ ۈژ عند قوله تعاىل: ×ويقف ابن القيم 

ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ېې  ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

أنَّ احلياة النافعة إمنا حتُصل »، ليقرِّر (31 :األنفال)  ژوئ وئ ەئ

باالستجابة هلل ورسوله، فمن مل حتصل له هذه االستجابة فال حياة له، وإن 

ميَّة مشرتكة بينه وبني أرذل احليوانات، فاحلياة احلقيقية الطيبة كانت له حياٌة بهي

هي حياُة من استجاب هلل والرَّسول ظاهرًا وباطنًا، فهؤالء هم األحياُء وإن 

 ماتوا، وغرُيهم أموات وإن كانوا أحياء األبدان.

وهلذا كان أكمُل الناس حياًة أكمَلهم استجابة لدعوة الرَّسول، ألنَّ ما 



 

 

يه فيه احلياة، فمن فاته جزٌء منه فاته جزٌء من احلياة، وفيه من احلياة دعا إل

 .(4)«حبسب ما استجاب للرَّسول

واإلنسان مضطرٌّ إىل نوعني من احلياة: حياة بدنه اليت بها يدرك النافع »

ه، ومتى نقصت فيه هذه احلياُة ناله من ما ينفعه على ما يضرُّ ُرؤِث، وُيوالضارَّ

حبسب ذلك، ولذلك كانت حياُة املريض واحملزون وصاحب  األمل والضعف

اهلمِّ والغمِّ واخلوف والفقر والذُّل دون حياِة من هو ُمعافى من ذلك. وحياُة قلبه 

وروحه اليت بها مييز بني احلق والباطل والغيِّ والرَّشاد واهلوى والضالل، 

ني النافع والضار يف فيختار احلقَّ على ضده، فُتفيده هذه احلياة قوة التمييز ب

العلوم واإلرادات واألعمال، وتفيده قوة اإلميان واإلرادة واحلبِّ للحق، وقوة 

البغض والكراهة للباطل، فشعوره ومتييزه وحبُّه وِنفرُته حبسب نصيبه من هذه 

 .(3)«احلياة

كتاُب اهلل، حبٌل ممدوٌد من السَّماء إىل =: "يقول الّرسول 

، ويف حديٍ  آخر َعْن َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِّ، َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا (4)+ضاألر

َأْبِشُروا َوَأْبِشُروا، َأَلْيَس َتْشَهُدوَن َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه، =، َفَقاَل: "َرُسوُل اللَِّه 
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 .15( الفوائد: ص 3)

 (.321السلسلة الصَّحيحة ) (4)



 

ْرآَن َسَبٌب َطَرُفُه ِبَيِد اللَِّه، َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّه؟ َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: َفِإنَّ َهَذا اْلُق

. (4)+َوَطَرُفُه ِبَأْيِديُكْم، َفَتَمسَُّكوا ِبِه، َفِإنَُّكْم َلْن َتِضلُّوا، َوَلْن َتْهِلُكوا َبْعَدُه َأَبًدا

ونظر بعُض العلماء إىل القرآن من ناحية طرفه الذي بيد الّناس، فعّرفوه بأنه: 

، (3)«ول الفاحتة إىل آخر سورة الناسمن أ "اللفظ املنزل على النيب »

، املكتوب يف "الكالم املعجز، املنزل على النيب »وعّرفه آخرون بأّنه: 

وأنت ترى أن هذا التعريف مجَع  «املصاحف، املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوته

، والكتابة يف املصاحف، والنقل "بني: اإلعجاز، والتنزيل على النيب 

بالتالوة، وهي اخلصائ  العظمى اليت امتاز بها القرآن  بالتواتر، والتعبد

 . (4)«الكريم

وهذا الطرُف من حبل القرآن املتني، هو اّلذي ميلك الناس أن يتعاملوا 

 معه، فيُشّدونه ويتمّسكون به.

وأّما الطرف اآلخُر اّلذي بيد اهلل عّز وجلَّ، وال ميلك اإلنسان أن يتعامل 

، (1)«من عند اهلل، أنزله إىل خلقه َيستضيئوَن به نوٌر»معه، فهو أّن القرآن 

وهذا النور، يسكبه اهلل عّز وجّل يف قلب املؤمن ومن شاء اهلل هدايته من 

                                                           

 (.144السلسلة الصحيحة ) (4)

 .45/ 4 مناهل العرفان يف علوم القرآن: (3)

 .45/ 4مناهل العرفان يف علوم القرآن:  (4)

 .411/ 45تفسري الطربي:  (1)



 

 

الناس، عند تالوته للقرآن الكريم أو مساعه، أي عنَد هزِّه وحتريكه ومتّسكه 

 بطرف احلبل اّلذي بيده.

به، أال وهو تالوُة  إذن، فالقرآن له طرفاِن، طرٌف نستطيع أن منسك

القرآن خاصًَّة )باعتبار أّن السمات األخرى، متحقِّقة يف القرآن أصاًل( 

والّتالوة هي ما حنن مطالبون به. أّما الطرف اآلخر من القرآن، فليس بيدنا 

 اإلمساك به، إمنا هو بيد اهلل عّز وجّل، أال وهو كون القرآن روحًا ونورًا!

رف الذي يليه تاليًا للقرآِن، فعندئٍذ ُيفيض وعندما ُيمسك املسلم بالط

اهلل عّز وجّل من أنوار القرآن وروحه، على عبده حبسب ما يف قراءته من 

 صدٍق وتدبُّر وإخالص!

أّما عن آثار هذا النور اإلهليِّ الفائض على القلب، فيقول سيد قطب: 

د، وحقائق وجيُد اإلنسان يف قلبه هذا النُّور؛ فتتكشَّف له حقائُق الوجو»

احلياة، وحقائق الناس، وحقائق األحداث اليت جتري يف هذا الكون وجتري يف 

عامل الناس. . تتكشَّف له يف مشهد كذلك رائع باهر، مشهد السُّنَّة الدقيقة اليت 

 . (4)«ولكنه فطريٌّ ميسر ،تتواىل مقدماتها ونتائجها يف نظام حمكم

 فما أعظم القرآَن!

لك املثابة: َروحًا للقلوب، ونورًا ُيضيء طريق وإذا كان القرآُن بت
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احلياة، ويكشُف عنها الظالم وُيزيل من مالحمها الَقتام؛ فما أحرانا بأن ُنعظَِّمُه 

 وُنكِرمه، ونوليه ما يستحقُّه من العناية واالهتمام!

فلنتذكَّر دائمًا: أّن القرآن هو كالم الباري جلَّ يف عاله، وأثٌر من آثار 

حبٌل متنٌي ممدوٌد بيننا وبينه سبحانه وتعاىل، طرٌف منه بأيدينا، إذا رمحته، و

متّسكنا به تالوة وتدّبرًا واستماعًا وحفظًا، جازانا بالطرف اّلذي بيده سبحانه 

 وتعاىل علمًا وضياًء ونورًا وشفاًء!

فإذا أحكمنا السَُّور واآليات اّليت نقرؤها أو نسمُعها تالوًة وتدبُّرًا، رفع 

 درجتنا وأعلى مرتبتنا، وجعلنا يف مقام املناجاِة له سبحانه وتعاىل، والفهم اهلُل

 عنه، والّتعّلم منه، والّتعرُِّض لَروحه ورمحته ونوره!

لعّلنا ندرك اآلن: أّن أول واجٍب علينا، حنو هذا القرآن، هو أن نوليه ما 

 له ذلك! قَّيستحقُّه من الّتعظيم والّتوقري واإلجالل! وُح

ــ ــ ـن ــى َم ــا ـوٌر عل ــان تألَّق  رِّ الزم

 وُهدًى مـن الـرَّمحن َيهـدينا بـه    

ــا   ــاُب اهلِل زاُد قلوِبنــ ــذا كتــ  هــ

ــا   هــذا هــو القــرآُن مصــدُر عزِّن
 

 

 
 

 وأضــاَء للــدُّنيا طريقــًا ُمشــرقا   

 للصَّــاحلات وللمكــارم والتُّقــى

 وشــفاؤنا مــن كــلِّ داٍء أرهقــا   

ــا  ــاَن األمسقـ ــا املكـ ــِه تبوَّأنـ  َفِبـ
 

 قد رأينا أّن اإلميان بالنسبة لإلنسان هو حياته احلقيقية، هو روُحه!

ورأينا كذلك أّن القرآن يف احلقيقة نوٌر ُيفيُضه اهلل عّز وجّل على قلب عبده، 

 عنَد تالوته للقرآن!



 

 

وكالهما: اإلميان والقرآن، ال بّد منهما لإلنسان، ال ميكن االستغناء 

 حباٍل من األحوال! عن أحدهما

 ولإلنسان من حيُ  اجتماع صفيت اإلميان وتالوة القرآن أربع مراتب.

 ، َقاَل:"روى اإلمام البخاريُّ يف صحيحه، َعْن َأِبي ُموَسى َعْن النَِّبيِّ 

حُيَها اْلُمْؤِمُن الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيْعَمُل ِبِه، َكاْلُأْتُرجَِّة: َطْعُمَها َطيٌِّب، َوِر=

َواْلُمْؤِمُن الَِّذي َلا َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيْعَمُل ِبِه، َكالتَّْمَرِة: َطْعُمَها َطيٌِّب، َوَلا  َطيٌِّب!

َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن، َكالرَّْيَحاَنِة: ِرحُيَها َطيٌِّب، َوَطْعُمَها  ِريَح َلَها!

ِق الَِّذي َلا َيْقَرُأ اْلُقْرآَن، َكاْلَحْنَظَلِة: َطْعُمَها ُمرٌّ َأْو َخِبيٌ ، َوَمَثُل اْلُمَناِف ُمرٌّ!

 ! (4)+َوِرحُيَها ُمرٌّ!

فاملرتبة األوىل، جيتمع فيها اإلميان والقرآن، تشمُّ رائحًة طّيبة، ثّم 

 ُرجَّة(!ال هذه املرتبة ورمزها هو )اأُلْتتذوق الّطعم فتجده كذلك طيبًا! ومث

ملرتبة الثانية، حيضر اإلميان ويغيب القرآن، فال تشّم رائحًة طّيبًة، ويف ا

وال ترى مستًا رائقًا، ولكّنك إذا ذقت الطعَم ألفيَته طّيبًا! ومثال هذه املرتبة هو 

 )الّتمرة(.

ويف املرتبة الثالثة، يغيُب اإلميان، وحيضر القرآن، فتشمُّ رائحًة طّيبًة، وترى 

إذا بلوَت وجّربَت وُذقَت؛ مل جتد طعمًا طّيبًا، ومثاُل هذه  مستًا حَسنًا، ولكّنك

 املرتبة هو )الرَّحيانة(.
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ويف املرتبة الرابعة، غابا معًا: اإلميان والقرآن، فرائحٌة خبيثٌة وطعٌم مرٌّ، 

 ومثاهلا )احلنظلة(.

إذن، فينبغي على املسلم، أن ُيقبل على القرآن، بكلِّ صدٍق طمأنينة 

ًا مّما سُيفيضه اهلل عليه من َروحه ورمحته، عند إمساكه بطرف ويقنٍي، واثق

 احلبل اّلذي يليه من القرآن، أي عند تالوته!

فاإلميان حياُة اإلنسان احلقيقّية اليت يتمّيز بها عن احليوان، والقرآُن هو 

 روُح هذه احلياة اإلنسانّية!

 أو بعبارٍة أخرى، لإلنسان حياتان:

بنفخ الّرسول املَلكيِّ، وقبلها يكون من مجلة احلياة األوىل، تكون 

 األموات، وحقيقُتها هي اإلمياُن باهلل عّز وجّل، وإال فهو مثُل سائر البهائم!

احلياة الّثانية، وتكون بنفخ الّرسول البشريِّ، أي بالقرآن والوحي، 

 وهي حياة القلب.

لكيِّ، َونفُخ الرَُّسول َفمن َأَصاَبُه نفُخ الرَُّسول امل»وكما يقول ابن القّيم: 

البشريِّ؛ حصلت َلُه احلياتان، َومن حصل َلُه نفُخ اْلمَلِك دون نفِخ الرَُّسول 

ڳ ڳ   ڳژ حصلت َلُه ِإْحَدى احلياتني وفاتته اْلُأْخَرى، َقاَل َتَعاَلى:

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ياة اإلنسانّية غري احليوانّية، واحلياة ، فجمع له بني احلياتني: احل(4)«ژہہ

 الرُّوحّية القرآنّية.
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  ژڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻژ وََقوله:»ويقول ابن القيِّم: 

 يَتَضمَّن أمورًا:

َأنه ميشي ِفي النَّاس ِبالنُّوِر، وهم ِفي الظلَمة، َفمثُله َومثلهْم  َأحدَها:

َومل يهتدوا للطريق، َوآخُر َمَعه نوٌر َكمثل قوٍم أظلَم َعَلْيِهم اللَّْيل، فضلُّوا 

 ميشي ِبِه ِفي الطَِّريق ويراها َويرى َما حيذرُه ِفيَها.

 َأنه ميشي فيهم بنوره، فهم يقتبسون ِمْنُه حلاجتهم ِإَلى النُّور. َوَثاِنيها:

 َأنَّه ميشي بنوره َيْوم اْلِقَياَمة على الصَِّراط، ِإذا َبِقي أهُل الّشرُك َوَثاِلثَها:

 . (4)«والنِّفاق ِفي ظلمات شركهم ونفاقهم

حلظ كثرٌي من العلماء القدماء واملعاصرين، ظاهرًة عجيبًة وهي حبق ملفتٌة 

للّنظر، أال وهي أّن القرآن الكريم قد أحدث تأثريًا عميقًا يف نفوس ُأناٍس من 

وه، بل وقد أحدث تأثريًا عميقًا يف نفوس بعض من ال غري املؤمنني به، مّلا مسع

يفهمون اللغة العربية أصاًل! وذلك يدلُّ على ما ذكرناه من حقيقة أّن القرآن 

الكريم روٌح ونوٌر إهليٌّ، وآية ذلك أّنه خيرتق القلوَب، لُيحدث فيها تأثريه 

 العميق.

َد قريش، وأحد كان سيِّ=فمن ذلك ما روي عن الوليد بن املغرية، أّنه: 

فصحائهم، ملَّا مسعه ُأخِرَس لساُنه، وبلد َجناُنه، وأطِفئ بيانه، وُقطعت 
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ُحجَّته، وُقصم ظهره، وظهر عجزه، وُذهل عقُله، حتى قال: قد عرفنا الشِّعر 

 كلَّه َهَزَجه وَرَجَزه، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشِّعر!

 قالت له ُقريش: فساحٌر؟

بساحر، قد رأينا السُّحَّار وسحرهم، فما هو بنفثه وال قال: وما هو 

عقده، واهلل إنَّ لقوله حلالوة، وإنَّ عليه لطالوة، وإن أسفله ملغدق وإن أعاله 

 ملثمر، وإنَّه ليعلو وال ُيعلى، مسعُت قواًل يأخذ القلوَب!

 قالوا: جمنون!

 رعشته!قال: ال واهلِل، ما هو مبجنون!! وال خبنقه وال بوسوسته وال 

 قالوا: كاهٌن!

 !(4)+قال: قد رأينا الُكهاَن، فما هو بزمزمة الكهان وال بسجعهم

َأنَّ ُعْتَبَة ْبَن َرِبيَعَة، َوَكاَن َسيًِّدا، َقاَل َيْوًما َوُهَو َجاِلٌس ِفي َناِدي =وُروي: 

ُقَرْيٍش، َأَلا َأُقوُم َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد َوْحَدُه: َيا َمْعَشَر  "ُقَرْيٍش، َوَرُسوُل اللَِّه 

إَلى ُمَحمٍَّد َفُأَكلَِّمُه َوَأْعِرَض َعَلْيِه ُأُموًرا َلَعلَُّه َيْقَبُل َبْعَضَها َفُنْعِطيِه َأيََّها َشاَء، 

َيِزيُدوَن  "َوَيُكفُّ َعنَّا؟ َوَذِلَك ِحنَي َأْسَلَم َحْمَزُة، َوَرَأْوا َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّه 

َقاُلوا: َبَلى َيا َأَبا اْلَوِليِد، ُقْم إَلْيِه َفَكلِّْمُه، َفَقاَم إَلْيِه ُعْتَبُة َحتَّى َجَلَس َوَيْكُثُروَن، َف

َيْسَتِمُع ِمْنُه،  "... َحتَّى إَذا َفَرَغ ُعْتَبُة، َوَرُسوُل اللَِّه ، "إَلى َرُسوِل اللَِّه 

، َقاَل: َفاْسَمْع ِمنِّي، َقاَل: َأْفَعُل، َقاَل: َأَقْد َفَرْغَت َيا َأَبا اْلَوِليِد؟ َقاَل: َنَعْم
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پ  ٻ ٻ ٻ پ ٱٻژ  َفقَاَل: ِبْسمِ اللَّهِ الرَّْحمنِ الرَّحِيِم،

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    

َرُسوُل اللَِّه   َمَضى  ُثمَّ (1-4فصلت:   )  ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ِفيَها َيْقَرُؤَها َعَلْيِه، َفَلمَّا َسِمَعَها ِمْنُه ُعْتَبُة، َأْنَصَت َلَها، َوَأْلَقى َيَدْيِه َخْلَف  "

إَلى السَّْجَدِة ِمْنَها،  "َظْهِرِه ُمْعَتِمًدا َعَلْيِهَما َيْسَمُع ِمْنُه، ُثمَّ اْنَتَهى َرُسوُل اللَِّه 

 َأَبا اْلَوِليِد َما َسِمْعَت، َفَأْنَت َوَذاَك! َفَسَجَد ُثمَّ َقاَل: َقْد َسِمْعَت َيا

َفَقاَم ُعْتَبُة إَلى َأْصَحاِبِه، َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعِض: َنْحِلُف باللَّه َلَقْد َجاَءُكْم 

ا َأَبا َأُبو اْلَوِليِد ِبَغْيِر اْلَوْجِه الَِّذي َذَهَب ِبِه، َفَلمَّا َجَلَس إَلْيِهْم َقاُلوا: َما َوَراَءَك َي

 اْلَوِليِد؟ َقاَل:

َوَراِئي َأنِّي َقْد َسِمْعُت َقْوًلا َوَاللَِّه َما َسِمْعُت ِمْثَلُه َقطُّ، َوَاللَِّه َما ُهَو 

ِبالشِّْعِر، َوَلا ِبالسِّْحِر، َوَلا ِباْلِكَهاَنِة، َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش، َأِطيُعوِني َواْجَعُلوَها ِبي، 

الرَُّجِل َوَبْيَن َما ُهَو ِفيِه فاعتزلوه، فو اهلل َلَيُكوَننَّ ِلَقْوِلِه الَِّذي َوَخلُّوا َبْيَن َهَذا 

َسِمْعُت ِمْنُه َنَبٌأ َعِظيٌم، َفِإْن ُتِصْبُه اْلَعَرُب َفَقْد ُكِفيُتُموُه ِبَغْيِرُكْم، َوِإْن َيْظَهْر َعَلى 

ْنُتْم َأْسَعَد النَّاِس ِبِه، َقاُلوا: َسَحَرَك اْلَعَرِب َفُمْلُكُه ُمْلُكُكْم، َوِعزُُّه ِعزُُّكْم، َوُك

 .(4)+َوَاللَِّه َيا َأَبا اْلَوِليِد ِبِلَساِنِه، َقاَل: َهَذا َرْأِيي ِفيِه، َفاْصَنُعوا َما َبَدا َلُكْم
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ُروي عن نصرانيٍّ أنه مرَّ بقارٍئ فوقف يبكي، فقيل له: ممَّ »وهكذا 

 !(4) «بكيَت؟ قال: للشَّجا والنَّظم

 وذكر أبو ُعبيد أنَّ أعرابيًا مسع رجاًل يقرأ:»قال القاضي عياض: 

، فسجد، وقال: سجدُت لفصاحته، ومسع (51 :احلجر)  ژٺ ٺ ٺژ

، فقال (11 :يوسف)  ژٿٿ ٺ ٺ ٺ ٿژ آخرُ رجالً يقرأ:

 أشهد أنَّ خملوقًا ال يقدُر على مثل هذا الكالم!

املسجد، فإذا هو  كان يومًا نائمًا يف ÷وُحكي أن عمر بن اخلطاب 

بقائٍم على رأسه يتشهَّد شهادة احلق، فاستخربه فأعلمه أنَّه من بطارقة الروم، 

ممن ُيحسن كالم العرب وغريها، وأنَّه مسع رجاًل من أسرى املسلمني يقرأ آية 

من كتابكم فتأملتها، فإذا قد مجع فيها ما أنزل اهلل على عيسى ابن مريم من 

ىئ  ىئ ىئ  ی ی ی ی  ژ  ة، وهى قوله:أحوال الدُّنيا واآلخر

 .(13 :النور)  ژجئ  حئ  مئ     

يقرأ يف املغرب بالطور،  "عن ُجبري بن مطعم، قال: مسعُت النيبَّ =و

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ فلما بلغ هذه اآلية:

كاد قليب أن    ژڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

. وُحكي أنَّ +رواية: وذلك أوَل ما وقر اإلسالُم يف قليب يطرَي لإلسالم، وفى

ابن املقفع راَم أن يتحّدى القرآن، وينسج على مثاله، وشرع فيه؛ فمرَّ بصيبٍّ 
                                                           

 .4/311 الشفا،( 4)



 

 

، فرجع فمحا ما عمل، وقال: (11 :هود)  ژەئ ەئ ائ ائژ  يقرأ:

 أشهُد أنَّ هذا ال ُيعاَرض، وما هو من كالم البشر، وكان من أفصح أهل وقته.

ال، بليَغ األندلس يف زمنه، فُحِكي أنه رام شيئًا ان حييى بن حكم الغزَّوك

من هذا، فنظر يف سورة اإلخالص، ليحذو على مثاهلا، وينسج بزعمه على 

 .(4)«فاعرتتين منه خشيٌة ورقَّة، محلتين على التوبة واإلنابة»منواهلا، قال: 

، أّنه قد بلغه وقد روي عن حكيم العرب يف اجلاهلّية أكثَم بن صيفيَّ

، فأراد أن يأتيه فأبى قوُمه أن َيَدعوه، وقالوا: أنت كبرُينا مل "خمرُج النَّيبِّ =

تكن لتخفَّ إليه! قال: فليأته من ُيبلِّغه عين ويبلغين عنه، فانُتدب رجالن فأتيا 

فقاال: حنن رسُل أكثَم بن صيفي، وهو يسأُلك: من أنت وما أنت؟  "النيب 

أمَّا َمن أنا؟ فأنا حممد بن عبد اهلل، وأمَّا ما أنا؟ فأنا عبد اهلل =: "فقال النيب 

  ژڇ ڇ چ چ چژ  ، قال: ثم تال عليهم هذه اآلية:+ورسوله

اآلية قالوا: ُارُدد علينا هذا القوَل، فردَّده عليهم حتى حفظوه،  (،44 :النحل)

زاكَي النسب، فأتيا أكثم فقاال: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه؛ فوجدناه 

وقد رمى إلينا بكلماٍت قد مسعناها، فلما  – أي شريفًا – وسطًا يف مضر

مسعهنَّ أكثُم، قال: إنِّي أراه يأمر مبكارم األخالق، وينهى عن َمالئمها 

 .(3)+فكونوا يف هذا األمر رؤوسًا وال تكونوا أذنابًا

عالي فهذا حكيم العرب أكثم بن صيفيُّ شهد بعظمة القرآن ودعوته مل

األمور ونهيه عن مالئمها، وهو يومئذ على الكفر؛ ألنه تأمَّل يف آية واحدة منه 
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فرأى فيها معاني العظمة والسُّمو، فأرشده ذلك إىل السبق حنو أعظم ديٍن وخري 

إني ألعجب ممن يقرأ »: ×ويف هذا يقول الطربي ، شرٍع وأجلِّ فضيلة

 .(4)«ه؟القرآن! كيف يلتذُّ بتالوته ومل يفهم معنا

وهذه قصٌة مجيلة أوردها ابُن اجلوزيِّ، تدلُّ على تأثُّر من يسمع القرآن 

بلغنا عن عبد الواحد بن زيد، أنَّه قال: »: ×به، ولو مل يفهم معناه، قال 

ركبنا يف مركٍب فطرحتنا الريُح إىل جزيرٍة، فإذا فيها رجٌل يعبد صنمًا، فقلنا 

نا: إنَّ معنا يف املركب من ُيسوِّي مثل هذا، له: من تعبد؟ فأومأ إىل الصنم، فقل

ليس هذا بإله ُيعبد! قال: فأنتم ملن تعبدون؟ قلنا: اهلل عز وجّل! قال: وما اهلل؟ 

قلنا: الَّذي يف السماء عرُشه ويف األرض سلطانه وفى األحياء واألموات 

؛ فأخربنا قضاؤه! فقال: كيف علمتم به؟ قلنا: وجه هذا امللُك إلينا رسواًل كرميًا

بذلك، قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: ملا أدى الرسالة قبضه اهلل! قال: فما ترك 

عندكم عالمًة؟ قلنا: بلى! ترك عندنا كتاب امللك! قال: أروني كتاب امللك 

فينبغي أن تكون كتُب امللوك ِحسانًا، فأتيناه باملصحف، فقال: ما أعرف هذا؟ 

! حتى ختمنا السورة، ينزل نقرأ ويبك فقرأنا عليه سورًة من القرآن؟ فلم

فقال: ينبغي لصاحب هذا الكالم أن ال ُيعصى! ثمَّ أسلم ومحلناه معنا، 

وعلَّمناه شرائع اإلسالم، وُسورًا من القرآن فلما جنَّ علينا الليل وصلينا 

العشاء، أخذنا مضاجعنا، فقال لنا: يا قوُم، هذا اإلله الذي دللتموني عليه، 

يه الليُل ينام؟ قلنا: ال يا عبد اهلل، هو عظيم قيُّوم ال ينام! قال: بئس إذا جنَّ عل

العبيد أنتم، تنامون وموالكم ال ينام! فأعجبنا كالُمه، فلما قدمنا عبادان قلت 

                                                           

 .4/1 النحاس، القرآن، معاني( 4)



 

 

ألصحابي: هذا قريُب عهد باإلسالم، فجمعنا له دراهم وأعطيناه، فقال: ما 

ى طريٍق ما سلكتموها! أنا لتموني علهذه؟ قلنا: تنفقها! قال: ال إله إال اهلل دل

جزائر البحر أعبد صنمًا، فلم يضيعين وأنا ال أعرفه! فكيف ُيضيِّعين  كنُت يف

اآلن وأنا أعرفه! فلما كان بعد ثالثة أيام قيل لي: إنه يف املوت، فأتيته فقلت: 

هل من حاجة؟ فقال: قضى حوائجي من جاء بكم إىل جزيرتي! قال عبد 

ين عيين فنمت عنده، فرأيت مقابر عبادان روضًة وفيها قبة، الواحد: فحملت

وفى القبة سريٌر عليه جارية مل نَر أحسن منها، فقالت: سألُتك باهلل إال ما 

عجلت به، فقد اشتدَّ شوقي إليه، فانتبهت فإذا به قد فارق الدنيا فغسلُته 

 جلارية، وهو يقرأ:القبة مع ا ه فلما جنَّ الليل منت فرأيُته يفوكفنُته، وواريُت

  ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ژ

 .(4)«(31 :الرعد)

فهذا رجٌل حدي  عهد باإلسالم، انظر كيف تدبر الذكر احلكيم، فعظَّم 

للقرآن  ×القرآن وخشع لسماعه، وما أمجَل وصَف اإلمام الزركشيِّ 

وألذُّ يف األجفان من ِسنة الكرى،  أندى على األكباد من قطر الندى،»بقوله: 

ميال القلوب بشرًا، ويبع  القرائح عبريًا ونشرًا، ُيحيى القلوب بأوراده، وهلذا 

 :غافر)  ژې ې ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ  مسَّاه اهلل ُروحًا، فقال:

، فسماه روحًا؛ ألنه يودي إىل حياة األبد، ولوال الروح ملات اجلسد، (41

 .(3) «قتدار، وعلمًا على االعتبارفجعل هذا الروح سببًا لال

                                                           

 .1/425 :الصفوة صفة( 4)

 .4/1 :القرآن علوم يف الربهان( 3)



 

كنَّا على » ومن القص  املعاصرة، ما حكاه األستاذ سّيد قطب، قائاًل:

ظهر الباخرة يف عرض األطلنطي يف طريقنا إىل نيويورك، حينما أقمنا صالَة 

اجلمعة على ظهر املركب .. ستة من الركاب املسلمني من بالد عربية خمتلفة، 

كب أهل النوبة، وألقيُت خطبَة اجلمعة متضمِّنًة آياٍت من وكثري من عمال املر

القرآن يف ثناياها، وسائُر ركاب السفينة من جنسيات شتَّى متحلِّقون 

من بني َمن جاء ُيعبِّر لنا عن تأثره  – يشاهدون! وبعد انتهاء الصالة جاءت إلينا

الشَّيوعيَّة إىل يوغسالفيَّة فارَّة من (4)سيِّدٌة – العميق بالصالة اإلسالمية

الواليات املتحدة! جاءتنا ويف عينيها دموٌع ال تكاد مُتسك بها ويف صوتها 

رعشة، وقالت لنا يف اجنليزيَّة ضعيفة: أنا ال أملك نفسي من اإلعجاب البالغ 

باخلشوع البادي يف صالتكم .. ولكن ليس هذا ما جئُت من أجله .. إنَّين ال 

، غري أنَّين أحسُّ أنَّ فيها إيقاعًا موسيقيًا مل أعهده أفهُم من لغتكم حرفًا واحدًا

يف أيَّة لغة .. ثم .. إنَّ هناك فقرات مميزة يف خطبة اخلطيب، هي أشدُّ إيقاعًا، 

وهلا سلطاٌن خاصٌّ على نفسي!!! وعرفُت طبعًا أنَّها اآليات القرآنية، املميَّزة 

قاعدة عند كلِّ من يسمع ممَّن اإليقاع، ذات السلطان اخلاص! ال أقول: إنَّ هذه 

 .(3) «ال يعرفون العربيَّة .. ولكنها وال شكَّ ظاهرٌة ذات داللة!

                                                           

 ( كذا قال: ويريد امرأة.4)

 .134/ 3يف ظالل القرآن:  (3)



 

 

السنة هي املصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي تشمل أقوال الّنيّب 

ات وأفعاله وتقريراته، وقد حوت يف طيَّاتها شرحًا وبيانًا لكثري من آي "

القرآن الكريم وأحكامه، ببيان جممله وتقييد مطلقه وختصي  عمومه، وقد 

قرر غرُي واحد من أهل العلم أنَّ السنة قاضية على الكتاب، مبعنى أنها كاشفٌة 

وموضحة ملا فيه مما قد حيتمل وجوهًا متعددة، وعلى ذلك فإنَّ فهم القرآن 

مبعزل عن السنة يف كثري من الكريم وتدبره تدبرًا صحيحًا، ال ميكن أن يتم 

األحيان، وكمثاٍل على ذلك حديُ  عبد اهلل بن مسعود يف الصحيحني، قال: 

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ ژ  ملا نزلت=

شقَّ ذلك على املسلمني فقالوا: يا رسول اهلل أيُّنا ال يظلم نفسه؟ ، (13 :األنعام)

  تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظه: قال: ليس ذلك، إمنا هو الشرك، أمل

، فقد فهم (44 :لقمان)  (4)+؟ ژڄ  ڄ    ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤژ

م الظلم يف اآلية األوىل على عمومه، فبني هلم عليه السالم أن ÷الصحابة 

األمر ليس كذلك، بل املقصود نوع خمصوص من الظلم هو الشرك، ولوال هذا 

أحد منهم مهما تدبر أن يعني من تلقاء  ملا استطاع "البيان من رسول اهلل 

نفسه أن املراد هو الشرك بداللة اآلية الثانية، فإذا كانت هذه حاهلم وحاجتهم 

ن دونهم ممن جاء بعدهم أوىل للسنة لفهم القرآن الكريم وهم أعلم األمة، فَم

 بهذا االحتياج.
                                                           

 (.431) (، مسلم4312البخاري ) متفق عليه: (4)



 

يع وبيان على أهمية تدبُّر الّسّنة كذلك: أنها تستقل بالتشر ومما يدلُّ

 األحكام الشرعية مثلها يف ذلك مثل القرآن الكريم بدليل قول اهلل تعاىل:

، وقوله عليه (1 :احلشر)  ژہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ

، وذكر الشَّوكانيُّ أنَّ هذا مما (4)+أال إني أوتيُت القرآن ومثله معه=السالم: 

على أنَّ هذا األمر  ،وأهل التَّحقيق (3)اتَّفق عليه من ُيعتدُّ به من أهل العلم

ليس قاصرًا على األحكام الشرعية وحتليل احلالل وحتريم احلرام، بل يشمل 

كل ما تناولته السنة الصحيحة، من األحكام والعقائد واألخبار واألخالق 

 والفضائل وغريها.

ومما يدلُّ على أهمية تدبر السنة قوله عليه السالم يف حدي  زيد بن ثابت 

امرأ مسع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فُربَّ حامل فقه إىل نضَّر اهلُل =: ÷

، ويف حدي  ابن مسعود (4)+من هو أفقُه منه، وربَّ حامل فقٍه ليس بفقيه

معه من العلم والفهم  ، فهذا املبلَُّغ(1)+فُربَّ مبلٍَّغ أوعى من سامٍع=بلفظ: 

إىل إعمال فكر  والقدرة على االستنباط ما ليس مع األول، وهذا كلُّه حيتاُج

حتى دعا ملن ُيبلغ كالمه مثَل هذا الرجل بأن  "ونظر حرص عليه رسول اهلل 

                                                           

 صحيح. إسناده: األرنؤوط شعيب (، تعليق41344) 1/441 حنبل بن أمحد ( مسند4)

 .4/25انظر إرشاد الفحول  (3)

 (، وصححه األلباني.4221) 3/412 سنن أبي داود (4)

 ، وصححه األلباني.(3211) 1/41 سنن الرتمذي (1)



 

 

ُينضر اهلل وجهه، فإن تعدَّى بتأمُّله شرح ألفاظ احلدي  إىل بيان مآالت كالم 

 وعواقبه، فهذا هو التدبر املقصود. "النَّيبِّ 

مجااًل فإننا نستطيع القول: إنَّ أوجه االتفاق بني تدبر القرآن والسنة إ

أكثر بكثري من أوجه االختالف، فاالختالف بني التدبُّرين يرجع بصفة رئيسة 

لكون القرآن كالَم اهلل عز وجل املتعبد بقراءته وتالوته يف الصالة وخارجها، 

ها قد اله وتقريراته، وبعُضوأفع "النيب  خبالف السنة، فهي كما سبق: أقواُل

ينقل باملعنى، وبعضها قد ينقل خمتصرًا، وبعضها قد ينقل ببسط يف العبارة، 

، الصادر من اهلل وجلَّ فهي من هذه اجلهة يف رتبة دون رتبة كالم اهلل عزَّ

يكون وجَه اختالف  ،حقيقة، وكلُّ ما يتعلق بهذا الفرق بني الكتاب والسنة

وإذا أردنا التفصيل يف ضوء النقاط السابقة اليت ذكرناها  فيما يتعلق بتدبرهما،

 نقول: ،يف تدبر القرآن

قراءة كل منهما مطلوبة  نَّإال فرق بني القرآن والسنة من حي   - 4

رها، والعمل من وكذلك تدبرهما والعمل بهما، فقراءة األحادي  مفتاح تدبُّ

ألفاظ القرآن  ن أعلى، ثم إنَّمنزلة وجوب ذلك يف القرآ لوازم التدبر، إاّل أنَّ

الكريم هلا مزية، فالوقوف خلف ما هلا من دالالت من األهمية مبكان أمسى، 

مبعنى، بل اهلل قاهلا هكذا كما جاءت يف القرآن، والسياق هو  فال احتمال لنقٍل

 سهو أو إغفال. ف وال احتماَلالسياق فال اختصار، وال تصرُّ

لقرآن وتفسريه، فكذلك يوجد فرق وكما يوجد فرق بني تدبر ا - 3



 

 "النيب  بني تدبر السنة وشرحها، فشرح األحادي  يبني معاني ألفاظها ومراَد

من قوله أو فعله وتقريره، أما تدبر احلدي  فيعطي صاحبه من الفوائد واحِلَكم 

ر من تفسري القرآن ذِّما يتجاوز لفظ احلدي  دون خمالفة ظاهره، وكما ُح

مبجرد  "فإننا حنذر كذلك من شرح أحادي  النيب  ،رأيالكريم مبجرد ال

ومل يكن يعلم  ،الرأي، فإذا انقدح يف ذهن من يقرأ احلدي  معنًى أو نكتة ما

شيعها قبل أن يتأكد من أنها ال ختالف احلدي  هلا أصاًل من الشريعة فعليه أال ُي

 أو أمرًا مقررًا يف الشريعة.

كتفـاء بقـراءة األحاديـ  وحفظهـا     من وجوه االتفاق ما يتعلق باال - 4

مــع تــرك التــدبر والعمــل، فــال ينبغــي أن يكــون هــمُّ املســلم قــراءَة األحاديــِ   

وحفظها فحسب، فإنَّ املطلوب األكرب يف هذا البـاب هـو االلتـزاُم مبـا جـاء عـن       

ڦ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦژ  والعمل مبقتضاه ال القراءة اجملردة، قال تعاىل: "النيب 

ــران) ژڃڃ  چ  چ  چ      ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ، فمــــن (44 :آل عمــ

ى مــا عليــه، فــإن مجــع إىل ذلــك تــدبُّرًا فقــد أدَّ "عمــل مبــا جــاء عــن الــنيب 

له، إال أننـا ال نسـتطيع أن نلزمـه بـذلك حتـى مـع        فهو خرٌي "ألحادي  النيب 

حي  جـاء   ،عليه، خبالف القرآن الكريم قدرته على التدبر لعدم ورود ما يدلُّ

 حبسبه، واهلل أعلم. ًا صرحيًا بالتدبر، كلٌّاألمر واضح

فشبيهة باملتعلقة بتدبر الكتاب،  ،أما العقبات يف وجه تدبر السنة - 1

حتول بني  "إذ اإلعراض عن مطالعة كتب السنة وقراءة أحادي  رسول اهلل 

املرء وبني تدبرها وهذا أمر بدهي، وكذلك ما يتعلق باالنشغال حبفظ 

فبعض الناس جيعل أكرب همه حفظ أحادي  رسول اهلل  األحادي  عن تدبرها



 

 

وقد يقضي عمرًا طوياًل يف ذلك حتى جيمع الكتب الستة وغريها، وغينٌّ  "

عن البيان أنَّ فائدة هذا احلفظ يف أيامنا قد تضاءلت كثريًا عما كانت عليه يف 

ن زمن الرواية وتدوين السنة وتصنيف مصنفاتها، فإن ُوجد يف تلك األزمنة م

فقد كان هلذا األمر ما ُيسوِّغه وهو حفظ حدي   ،جعل همه احلفظ دون التدبر

من الضياع وأداؤه لألمة، وقد متت هذه املهمة على أكمل  "رسول اهلل 

وجه، ومل يعد هناك ما ُيمكن أن ُيضاف إليها من قرون، وليس املقصوُد بهذا 

شكَّ أن يف حفظها  ، فال"الكالم التقليَل من شأن حفظ أحادي  رسول اهلل 

خريًا لصاحبها، بل إنه قد ُيعينه على التدبر، لكن املقصود هو التنبيُه على 

ترتيب األولويات.

 

 هناك العديد من هذه األسباب، نذكر منها:

 معرفُة منزلة السنة ومكانتها يف اإلسالم. -

 لكتاب.إدراُك تأثري تدبر السنة على تدبر ا -

 استحضاُر القلب عند القراءة. -

 اختيار الزمان واملكان املناسبني. -

 لة.القراءة املتأنية املرتسِّ -

 تكرار النظر وتقليب الفكر يف احلدي  موضع التدبر. -

 االستفادة من شروح احلدي . -



 

مالحظة كون كثري مما جاء يف السنة يتعلق بأحداث كانت جتري يف  -

وحماولة تنزيل ذلك على واقع املتدبر. ،مما جيري يف كل جمتمع جمتمع املسلمني

روى اإلمام أمحد يف املسند واللفظ له، واإلمامان البخاري ومسلم 

يدخل  "كان رسول اهلل =قال:  ÷وغريهما من حدي  أنس بن مالك 

ي كان يلعب غري يلعب به فمات نغره الذعلينا، وكان لي أٌخ صغري، وكان له ُن

ذات يوم فرآه حزينًا فقال له: ما شأُن أبي عمري حزينًا؟  "به، فدخل النيب 

فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول اهلل. فقال: أبا عمري! ما فعل 

، فهذا احلدي  معناه واضح ال حيتاج لكثري شرح، خال كلمة نغر (4)+النُّغري؟

ريه، وبرغم ذلك فمن تدبر رواياته من وهو نوع من الطيور، والنُّغري تصغ

ويف هذا »: ×العلماء خرج بكثري من الفوائد، قال احلافظ ابن حجر 

احلدي  عدة فوائد مجعها أبو العباس أمحد بن أبي أمحد الطربي املعروف 

بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف يف جزء مفرد ... وذكر ابن 

ض الناس عاب على أهل احلدي  أنهم يروون بع يف أول كتابه: أنَّ القاصِّ

ال فائدة فيها، ومثَّل ذلك حبدي  أبي عمري هذا، قال: وما درى أنَّ يف  أشياًء

 .هذا احلدي  من وجوه الفقه وفنون األدب والفائدة ستني وجهًا

ثم ساقها مبسوطًة، فلخصتها مستوفيًا مقاصده، ثم أتبعُته  :ال احلافظق

                                                           

ده صـحيح علـى شـرط    (، تعليق شعيب األرنؤوط: إسنا41414) 4/311 مسند أمحد بن حنبل (4)

 مسلم.



 

 

هذه الفوائد ومنها:  ×، ثم سرد احلافظ (4)«عليهمبا تيسر من الزوائد 

جواُز املمازحة وتكريُر املزح، وأنها إباحة سنة ال رخصة، وأنَّ ممازحة »

الصيب الذي مل ُيميِّز جائزة، وتكريُر زيارة املمزوح معه، وفيه ترك التكرب 

، ولوال اإلطالُة لذكرت كالمه بنصه، ولكن اهلدُف أن نبني أثر (3)«والرتفع

التدبر هلذا احلدي  الذي ظن بعض من ال علم عنده وال أدب أنه ال فائدة من 

 ذكره كي نقيس عليه.

إن القرآن الكريم هو حبُل اهلِل املتني، فهو الصلة بيننا وبينه، من اعتصم 

لنَّواهي، به جنا، وقد أنزلُه اهلل إلينا لنقرَأه ونتدبَّره، ونتَّبَع ما فيه من األوامر وا

 ابتداًء من تعظيمه وتوقريه، كوَنه كالَم اهلل عّز وجّل.

بناًء على ذلك، ُيمكننا حصُر ما جيُب على املسلم أن يقوَم به، حنو 

 وال حتصى: عدُّتتعلق بها فروع ُت ،القرآن الكريم، يف ثالثة أموٍر رئيسة

 وجوب تعظيم القرآن الكريم. 

 تالوة القرآن الكريم وتدبُّره.وجوب  

وجوب إقامة حدود القرآن الكريم، وعندئٍذ يناُل املسلم  

 مثراِت تدّبره للقرآن الكريم، وتبدو على حياته آثاره.
                                                           

 .41/111فتح الباري  (4)

   ( السابق.3)



 

وهذه األمور الّثالثة، هي اليت سنتناوهلا بإذن اهلل، عرب صفحات هذا 

ق الّتدّبر لنصوص الوحيني: الكتاب وفصوله الثالثة، وكلُّها تقوم على سا

 الكتاب والّسنة.

وهذا الّتحديد والّترتيب لواجباتنا إزاء القرآن الكريم، جييء متساوقًا مع 

لو جاءتك رسالٌة من  – على سبيل املثال – خربة اإلنسان يف هذه احلياة، فأنت

س إنساٍن ُتحبُّه، جتيش بصدرك مشاعر االحرتام واحملبَّة هلذا اإلنسان، وينعك

ذلك منك على الرٍّسالة اليت تلّقيتها منه، ومن ثمَّ تقرؤها بكل تدبٍُّر واهتمام؛ 

لتعرف ما ُيريده منك، لتسعى بعدها ُجهَدك يف سبيل تلبية رغباِته وأوامره، 

إّن من َكان »وقد ورد عن احلسن البصرّي ما يؤّكد هذا املعنى، إذ يقول: 

انوا يتدبَّرونها بالليل، وينفذونها قبلكم رأوا الُقرآن رسائَل من ربهم؛ فك

 .(4) «بالنهار

فهذه اخلطوات الثالث: أي: اعتبار آيات القرآن رسائل من رّبهم، 

وبالتالي توقريها وتعظيمها، ثّم تدبُّرها والّتفّكر يف معانيها، ثّم تنفيذها وإقامة 

خطوات ضرورّية، وترتيبها كذلك ضروريٌّ، ذلك أّن  – أوامرها ونواهيها

لعمل اّلراشد اّتباعًا للقرآن ال يتسّنى بدون قراءٍة وتدبُّر إلدراك معانيه، كما أّن ا

القراءة والتدبر ال تتحّقق الثمرة املرجّوة من ورائهما، إذا مل يكن يف القلب حمّبة 

 وتعظيٌم للقرآن الكريم.

                                                           

 .31 ص التبيان يف آداب محلة القرآن: (4)



 

 

لكن هذا ال مينع أن يقود الّتدّبر إىل التعظيم، وأن يؤدي العمل إىل 

ر، وأن يؤثر أيٌّ من هذه العناصر الثالثة )الّتعظيم، الّتدّبر، الّتطبيق( على الّتدبُّ

 العنصرين اآلخرين.

لكن يبقى تعظيُم القرآن الكريم هو القاعدُة، وعلى أساسه تكون 

 التالوة والتدبر، وعلى أساس التالوة والتدبر يكون االلتزام والتطبيق العمليُّ.

*** 



 

 : الفصل األول

 عظيم القرآن الكريموجوُب ت

 مقّدمة:

يشُرف بشرف قائله، فكلَّما كان القائُل عظيمًا  – ال ريَب – الكالم

كانت كلماته كذلك، ولذا قيل يف منثور األدب: كالُم امللوك ملوُك الكالم، 

 وهذا يف حقِّ كالم البشر، فكيف بكالم خالق البشر؟!

 !(21 :النحل) ژڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ

أنَّ القرآَن يف حقيقته ليس جمّرد آياٍت تضمُّها دفَّتا املصحف،  ولقد رأينا

بل ذلك ما يظهُر لنا منه، أما يف احلقيقة فهو روٌح ونوٌر، فلذا من البَدهيِّ عندما 

ُيحاوُل املسلُم إدراَك هذه احلقيقة، أن َيفيض الّتعظيُم تلقائّيًا من أعماق نفسه 

 من آثار رمحة اهلل باإلنسان!هلذا الكتاب اجلليل، اّلذي هو أثٌر 

ومن ناحيٍة أخرى، فإنَّ تعظيَم كتاب اهلل تعاىل، هو من تعظيم اهلل تعاىل 

ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺژ  :وتوقرِيه الذي ُأِمْرنا به، كما قال نوح عليه السالم لقومه

ې ې ى ى ائ ائ  ەئ  ژ  ، وكما قال تعاىل:(44 :نوح)  ژٿ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

 .(21 :زمرال)  ژېئ  



 

 

بناًء على ذلك يبدو جليًَّا: أّن تعظيم كتاب اهلل تعاىل، هو الواجب األول 

من واجبات املسلم حنو القرآن الكريم، لذا نقف يف هذا الفصل، عند معنى 

 تعظيم القرآن الكريم، متناولني املسائَل اآلتية:

 تعظيم اهلل ورسوله والصَّاحلني للقرآن الكريم. 

 حكام تعظيم القرآن الكريم.أ 

 من تعظيم القرآن الكريم: عدُم هجِره. 



 

 ونتناول فيه ثالث مسائل:

 . تعظيم اهلل عّز وجّل لكتابه.4

 للقرآن الكريم. ". تعظيم الّرسول 3

 . تعظيم األنبياء والّصاحلني للقرآن الكريم.4

لقد عّظم اهلل عّز وجّل كتابه؛ فوصفه بصفاٍت تنبئ عن عظمته، يف غري 

، أي: (4ص،اآلية: )  ژٱٻ ٻ ٻ ٻژ ما آيٍة، فمن ذلك قوله عّز وجّل:

، وقوله (4 :ق)  ژٻ ٻٱٻژ وجّل:  ، وقوله عّز(4) (ذي الشَّرف)

 ی جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ جبحب ی ی  ی  ژ وجلّ: عزّ 

الواقعة، )  ژٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ٱ

ڑ  ڑک ک  ک    ژ  ڈ ڈ ژژ ، وقوله تعاىل:(15 – 11اآليات: 

  ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  

 .(13، 14 :فصلت)

كما وردت آياٌت كثرية، ُترشد إىل احرتام القرآن الكريم، وتأمر باألدب 

ۈ    ۆ ۆژ  :اعه، من ذلك قوله تعاىلمعه واإلنصات عند مس

 .(311 :األعراف)  ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

                                                           

 .445/ 34تفسري الطربي:( 4)



 

 

ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې    ٴۇ ۋ ۋژ ويف قوله تعاىل:

، توبيٌخ على ترك السجود لدى قراءة (34، 31 :االنشقاق)  ژېى

القرآن، أي اخلشوع واخلضوع الدَّاالن على تعظيم الكتاب العظيم، قال ابن 

مينُعهم من اإلميان باهلل ورسوله واليوم اآلِخر؟ وما هلم أي: فماذا »: ×كثري 

إذا ُقرئت عليهم آياُت اهلل وكالُمه، وهو هذا القرآن ال يسجدون إعظامًا 

 .(4) «وإكرامًا واحرتامًا؟

ويف اآلية السابقة ما ال َيخفى من ذمِّ التاركني لتعظيم كتاب ربِّ العاملني، 

ٻ   ٱ ٻژ عظمني للقرآن فقال سبحانه:وبالضِّدِّ فقد مدح اهلل تعاىل امل

 ،(14 :املائدة)  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ژ وقال عز وجل:

چچ  چ  ڇ ڇ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ژ  :، وقال سبحانه(34 :الزمر)  ژڍڌ ڇ ڇ ڍ

ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ

 .(34 :احلشر)  ژڱ  ڱ 

 يف قوله: ×وما أمجَل قيوَد الشَّاطيبِّ 

                                                           

 .451/ 2تفسري ابن كثري:  (4)



 

 فَيا أيُّها القاري به ُمَتَمسِّكا

 هنيئًا مريئًا واِلَداَك عليِهما
 

 

 
 

 ُمِجاًل لُه يف كلِّ حاٍل ُمبجِّال

 مالبُس أنواٍر من التَّاج واحُلال
 

×
كثَر الناس تعظيمًا وإجالاًل لكالم هلل تعاىل، فقد كان أ "كان النيبُّ 

يقوم بالقرآن حتى توّرمت قدماه، حبًا له وملن أنزله، يتلوه يف غسق الدجى، 

وُيناجي به اهلل، ويبتهل به إليه، واجدًا املتعة كّلها مع كتاب اهلل، والسعادَة يف 

ه القراءة منه باملزيد فما كلماته العطرة، فال يكاد يشبع منها أو ميلُّ، بل ُتغري

ڤ   ڤ ڤژربه:  من  دهمه! كيف وهو املوحى إليه  يشعر إال والفجر قد

ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

، وهو املأمور من اهلل بالصرب على ذكر ربه، (53، 54 :النمل)  ژک

 ٱ ٻ ٻژ  :صابرة مع أهل القرآن والذِّْكر والعبادة، قال اهلل تعاىلوامل

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

  ژڦ ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

، وقد كان عند تالوته أو مساع تالوته َيِدبُّ يف جسده اخلشوع، (31 :الكهف)

: اقرأ عليَّ! قلت: يا "ي النيب ، قال: )قال ل÷كما حكى ابُن مسعود 

رسوَل اهلل، أقرُأ عليك، وعليك ُأنزل؟ قال: نعم! فقرأت سورة النساء حتى 



 

 

 ک ڑ  ڑ ک ک ڎ ڈ ڈ ژ ژژ أتيتُ إىل هذه اآلية:

فالتفتُّ إليه فإذا عيناُه  +حسُبَك اآلَن=، قال: (14 :النساء)  ژگ ک

 .(4)ن+تذرفا

ى تعظيم القرآن فكثريٌة، منها قوله: ، احلاثَّة واحلاضَّة عل"أما أقواله 

لو كان القرآُن يف إهاٍب؛ ما أكلته =: "وقال  ،(3)+وال ميسُّ القرآَن إال طاهٌر=

للقرآن أنَّه كان ُيعظِّم أهَل القرآن؛ ويقدمهم يف  "ومن تعظيمه  ،(4)+النَّار

القرب عند ُيقدُِّمهم يف =و ،(1)+يؤمُّ القوَم أقرؤُهم لكتاب اهلل=الصالة، فيقول: 

إنَّ من إجالِل اهلِل: إكراَم ذي =وكان يقول:  ،(1)+اشرتاكهم مع غريهم فيه

عنه، وإكراَم ذي السلطان  الشيبِة املسلم، وحامِل القرآن غرِي الغالي فيه واجلايف

 .(2)املقسط+

                                                           

 (.111(، مسلم )1412البخاري )متفق عليه:  (4)

 (.1111) اجلامع صحيح يف األلباني وصححه ،(352) املوطأ يف( 3)

 .(1313) اجلامع صحيح( 4)

 (.214) مسلم( صحيح 1)

 .األلباني وحسنه ،(4442) داود يأب( سنن 1)

 .األلباني وحسنه ،(1112) داود يأب( سنن 2)



 

 

ء وصاحلي املؤمنني، من سائر األمم قد أخرب اهلُل تعاىل عن إجالل األنبيا

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ آليات اهلل، وذلك كما يف قوله تعاىل:

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  

اإلسراء، اآليات: )  ژڇ  ڇ ڍڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  وقال سبحانه وتعاىل:، (411-415

ڱڱ  ڱ   ڱ       ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ک

، ولقد بّين اهلل عزّ وجلّ من (11 :مريم)  ژڻ ڻ ں ں ڻ ڻ

ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳژ   أّنهم:   العصور  صفات عباد الرَّمحن على مرِّ

 .(14 :الفرقان)  ژں  ں  ڻ  ڻ  

 ، فقد كانوا يقرؤون القرآن قراءَة"أّما الّسلف من أصحاب رسول اهلل 

 إذا مسعَت قول اهلل تعاىل:=: ÷من وّطن نفسه ليحيا به، قال ابُن مسعود 

فأرِعها مسعك، فإنها خري يأمر به، أو شرٌّ ينهى   ژڭ ڭ ڭژ

 .(4)+عنه

                                                           

 (.4141( رواه ابن أبي حامت يف التفسري )4)



 

 

لنافع بن عبد احلارث، ملا لقيه  ÷ومن تعظيم السلِف للقرآن قوُل عمر 

وادي؟ فقال: بعسفان، وكان واليًا لعمر على مكة: من استعملَت على أهل ال

ابن أبزى. قال: ومن ابُن أبزى؟ قال: موىل من موالينا! قال: فاستخلفت عليهم 

موىل؟ قال: إنه قارٌئ لكتاب اهلل عز وجل، وإنه عامٌل بالفرائض. قال عمر: أمَّا 

 .(4)الكتاِب أقوامًا ويضُع به آخرين+ إن اهلل يرفُع بهذا=قد قال:  "إنَّ نبيَّكم 

للقرآن، تعظيُمه ألهل القرآن، قال ابن عباس  ÷ومن تعظيم عمَر 

كان عمر ُيدخلين مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: ِلَم ُتدخل =: رضي اهلل عنهما

هذا الفتى معنا، ولنا أبناٌء مثُله؟ فقال: إنَّه ممَّن قد علمتم، قال فدعاهم ذاَت 

، فقال: ما يوٍم ودعاني معهم، قال: وما رأيُته دعاني يومئٍذ، إال لُيِرَيهم مين

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ تقولون يف:

، حتى ختَم السورَة، فقال بعُضهم: ُأِمْرنا أن (3، 4 :النصر)  ژ چ چ چ

حنمَد اهلل ونستغفَره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: ال ندري، ومل يقل 

بعضهم شيئًا، فقال لي: يا ابَن عباس: أكذلك قولك؟ قلت: ال، قال: فما 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ژ، أعلمه اهلل له، "لت هو أجُل رسول اهلل تقول؟ ق

 ڍڍ ڇ ڇ ڇژ ، فتُح مكة، فذاك عالمة أجلك ژ ڄ

 .(3)ال عمر: ما أعلم منها إال ما تعلم، ق(4 :النصر) ژڎ ڌڌ

قدََّم ابن عباس إىل جمالس الكبار لعلمه بكتاب اهلل تعاىل، وقد  ÷فعمُر 

                                                           

 (.141) مسلم( صحيح 4)

 (.1114) البخاري ( صحيح3)



 

ابن عباس اختبارًا يف فهم وتدبر على أهليَّة  ÷كان الربهان الذي قدمه عمر 

 القرآن؛ مما يدلُّ على أنَّ ذلك هو مقياس التفاضل عنده.
 

فصواًل لبيان  – خاصَّة من ألَّفوا يف علوم القرآن – أفرد أهُل العلم

األحكام الشرعية، اليت تعنى بشأن القرآن الكريم واملصحف الذي يتضمنه 

دفتيه، ومن نظر فيها وجد كثريًا منها يعود إىل تعظيم القرآن الكريم  بني

مباح   (اإلتقان)والسيوطيُّ يف  (الربهان)وتبجيله، وقد أفرد الزركشيُّ يف 

خاصة، كما أّن كتب الفقه زاخرة بهذه األحكام اليت من شأنها تعظيم القرآن 

يح املسائل اجلزئية املوردة الكريم، وفيما يلي نورد طائفة منها، دون عناية برتج

فالقصد اإلشارة إىل ما ذكروه من أحكام هي فرع عن األصل املتفق عليه: 

 .تعظيم القرآن الكريم

 وسنقف يف هذا املبح  إزاء مسألتني:

 أحكام تعظيم القرآن الكريم.من . 4

 . صوٌر خمالفٌة لتعظيم القرآن الكريم.3

هب بعض الفقهاء إىل استحباب تطييب املصحف وجعله على ذ( 4

كرسيٍّ، وجوَّزوا حتليته بالفضَّة إكرامًا له، وقد روى البيهقيُّ بسنده إىل الوليد 

سألت مالكًا عن تفضيض املصاحف، فأخرج إلينا =بن مسلم، قال: 



 

 

 عهد عثمان ُمصحفًا، فقال: حدَّثين أبي عن جدِّي: أنَّهم مجعوا القرآن يف

 .(4)+، وأنهم فضَّضوا املصاحف على هذا÷

وحيرم توسُّد املصحف وغريه من كتب العلم؛ ألنَّ فيه إذالاًل ( 3

 .(3)وامتهانًا، وكذلك مدُّ الرِّجلنِي إىل شيء من القرآن أو كتب العلم

وحيرم السَّفر بالقرآن إىل أرض العدوِّ حلديٍ  فيه، وللخوف من أن ( 4

ل إذا كثر الغزاة، وُأمن استيالء الكفار عليه مل مينع؛ ألنَّ تناَله أيديهم، ولذا قي

 .(4)العلَّة خمافُة أن تناله أيديهم

وحيرم كتابة القرآن بشيٍء جِنٍس بل هذا ضرب من االمتهان الذي ( 1

 كفروا فاعله.

القطع الصغري، رواه البيهقيُّ  كره طوائُف من العلماء كتابة القرآن يف( 1

 .(1)عن عليٍّ وغريه

روى ابن أبي داود عن ابن املسيَّب، قال: ال يقوُل أحدكم ُمصيحف ( 2

 .(1)وال ُمسيجد، ما كان هلل تعاىل فهو عظيم

إذا احتيج إىل تعطيل بعض أوراق املصحف »: ×قال السُّيوطيُّ ( 1

لبلًى وحنوه، فال جيوز وضُعها يف ِشقٍّ أو غريه ألنه قد يسقط ويوطأ، وال جيوز 
                                                           

 .4/111 :القرآن علوم يف الربهان( 4)

 .السابق راملصد( 3)

 .بتصرف السابق املصدر( 4)

 .السابق املصدر( 1)

 .3/111 :القرآن علوم يف اإلتقان( 1)



 

فيه من تقطيع احلروف وتفرقة الكلم، ويف ذلك إزراء باملكتوب، قال متزيُقها ملا 

 .. والوجه عند أهل العلم أن ُيدفن مبحل طاهر. (4) «ذلك احلليميُّ

وأما حياَصة الفضة، ففيها نزاع بني العلماء »: ×قال ابن تيمية ( 1

ا فُيشبه وقد أباحها الشافعيُّ وأمحد يف إحدى الروايتني، وأما كتابة القرآن عليه

كتابة القرآن على الدِّرهم والدِّينار، ولكن ميتاز هذا بأنها ُتعاد إىل النار بعد 

الكتابِة، وهذا كلُّه مكروٌه، فإنه ُيفضي إىل ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه يف 

املواضع اليت ُينزَّه القرآن عنها، فانَّ احلياصة والدرهم والدينار وحنو ذلك، هو 

ذال واالمتهان، وان كان من العلماء من رخَّ  يف محل يف معرض االبت

الدراهم املكتوب عليها القرآُن، فذلك للحاجة، ومل يرخَّ  يف كتابة القرآن 

 .(3) «عليها، واهلل أعلم

وأمَّا قراءة اجلنب واحلائض »: ×قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 5

ب أبي حنيفة، للقرآن، فللعلماء فيه ثالثة أقوال، قيل: جيوز وهو مذه

واملشهور من مذهب الشافعيِّ وأمحد، وقيل: ال جيوز للجنب وجيوز 

للحائض، إما مطلقًا أو إذا خافت النسيان، وهو مذهب مالك، وقوٌل يف 

 .(4)«مذهب أمحد وغريه

بياُن أنَّ العلماء منهم من ذهب إىل حرمة قراءة القرآن  :والشاهد يف هذا

                                                           

 .السابق املصدر( 4)

 .31/21: الفتاوى جمموع( 3)

 ، كذا ولعل القول الثال  سقط وهو منعهما.34/115 :الفتاوى جمموع( 4)



 

 

 خيفى معلم التعظيم يف هذا االختيار منهم حال اجلنابة واحليض كليهما، وال

رمحهم اهلل، وليس املراد هنا بياَن الراجح، بل املراد بيان تعظيم القرآن يف 

شريعة اإلسالم عند الفقهاء، وهذا ليس كلَّ ما ذكر أهل العلم من أحكام 

 ُتفضي إىل تبجيل القرآن الكريم، وإمنا هي ُنَتف للتمثيل خشية اإلطالة.

 وفيه ثالث مسائل:

 أ. ما هي؟

 ب. ما هي أسبابها؟

ت. ما هي طرق عالجها؟

 . أ

أعرض هاهنا لصور مع األسف الشديد ليست من بالد الكفر واإلحلاد، 

وال ُأخذت من روسيا أيام الشيوعية، أو من أسبانيا أيام حمنة املسلمني وحماكم 

 احلملة املعاصرة من الصليبني على اإلسالم ومقدساته، التفتيش، وال حتى يف

ولكنها صور نراها كلَّ يوم يف جمتمعاتنا اإلسالمية، وهذا ما ُيحدُث يف النفس 

حسرة:

صورة حمالت بيع التسجيالت اإلسالمية، تنبع  منها التالوات 



 

د، بهدف جذب الزبائن وترويج بأصوات مرتفعة يسمعها املارة من بع

اإلصدارات، وقد علَّق على هذه الصورة العالمة الشيخ عبد الرمحن بن ناصر 

احلمد هلل، وصلى اهلل وسلم على من ال نيبَّ بعده، فإنَّ ما يفعله  الرباك، فقال:

كثرٌي من العاملني يف التسجيالت اإلسالمية، من ب ِّ التالوات القرآنية يف 

ت مرتفع، وال أحد يستمع للقرآن، ولكن بقصد الدعاية حمالتهم، بصو

حملالتهم وجذب الناس للشراء من هذه التالوات وغريها، ال شكَّ أنَّ هذا 

ۆ   ۆژ  َئِرُقامتهاٌن للقرآن، ُينايف ما أمر اهلل به من االستماع له إذا 

، وهذا العمل من (311 :األعراف) ژۋ ۅ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 ٌن للقرآن من وجوه:أصحاب التسجيالت فيه امتها

اختاذ القرآن وسيلًة لكسب املال، والقرآن مل ينزل هلذا، وإمنا  - 4

 أنزله اهلل لُيتلى وُيستمع له ويتدبر ويعمل به.

 تالوته يف األسواق، وفيها اللغُو والصَّخب وفعُل املنكرات. - 3

تالوته والناس منشغلون عنه حباجاتهم، فال يستمعون إليه، ومن  - 4

 شراء بعض التالوات، فاهتمامه بصوت القارئ واختيار األحسن. أراد

يف ب ِّ القرآن بصوت مرتفع إحراج للمتسوقني وأصحاب  - 1

احملالت القريبة يف اجلملة، فإنهم جيدون حرجًا يف ترك االستماع للقرآن؛ 

 النشغاهلم بالبيع.

وة فلما تقدم نقول: إنَّ ما يقوم به أصحاب التسجيالت من جعل التال

وسيلًة جلذب املشرتين حراٌم؛ ملا فيه من امتهان للقرآن العظيم، فاتَّقوا اهلل يا 



 

 

أصحاب التسجيالت اإلسالمية، وال جتعلوا همَّكم زيادة الدخل، ولو ببعض 

الوسائل احملرمة، والقليل من الربح احلالل خرٌي من املكاسب احملرمة واملشتبهة، 

من االمتهان، أثابكم اهلل على ما تقومون به فعظموا كالم اهلل ونزهوه وصونوه 

من نشر اخلري وبارك لكم يف كسبكم واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على 

 .(4)حممد

ولعلَّ هذه الفتوى توافق ما ذهب إليه صاحُب منتهى اإلرادات، حي  

وال جيوز رفع الصوت يف األسواق بالقرآن، مع اشتغال أهلها بتجارتهم »قال: 

 .(3) «عهم ملا فيه من االمتهانوعدم استما

من  جعل القرآن بداًل»وقد ن  فقهاؤنا رمحهم اهلل على أنه حيرم 

ثم جئت على قدر يا : )الكالم، مثل أن يرى رجال جاء يف وقته فيقول

يستعمل القرآن يف غري ما هو له، ملا فيه من التهاون  فال جيوز أن (،موسى

 وعدم املباالة بتعظيمه واحرتامه.

عي ل الشيخ تقي الدين: إن قرأ عندما يناسبه فحسن، كقول من ُدوقا

، وكقوله عند إصابته وعند ما (ما يكون لنا أن نتكلم بهذا)لذنب تاب منه: 

لق اإلنسان ُخ)، وكقوله ملن استعجله: (ي وحزني إىل اهللإمنا أشكو بثِّ)ه: أهمَّ

                                                           

 .االنرتنت على اإلسالمي املنتدى من نقاًل( 4)

 .4/311 رادات،اإل منتهى( 3)



 

ألنه ال تنقي   فهذا وأمثاله مما هو مناسب ملقتضى احلال جائز؛(، من عجل

 .(4) «فيه

تعليق اآليات على اجلدران، وتزيني احليطان بالقرآن، وهذا صار أمرًا 

شائعًا يف بيوت املسلمني، ورمبا استحسنه بعضهم، وهو ال ينسجم مع متام 

ه تعظيم القرآن، ألنه استعمال له يف غري ما أنزل ألجله، ومن مجلة ما يتضمن

 من احملظورات ما يلي:

تعليقها يف الغالب هو للزينة وجتميل اجلدران بنقوش اآليات  - 4

واألذكار املزخرفة امللونة، ويف هذا احنراف بالقرآن عما ُأنزل ألجله من اهلداية 

واملوعظة احلسنة والتعهد بتالوته وحنو ذلك، والقرآن مل ينزل لتزيني احليطان، 

 بيانًا.وإمنا نزل هدًى للناس و

إنَّ عددًا من الناس يعلقونها للتربك وهذا من البدع، فإن التربك  - 3

املشروع بتالوته ال بتعليقه ووضعه على األرفف وحتويله إىل لوحات 

 وجمسمات.

وخلفاؤه الراشدون  "إن يف هذا خمالفًة ملا كان عليه النيب  - 4

ال يف االبتداع، بل  م، فإنهم مل يكونوا يفعلون ذلك، واخلري يف اتِّباعهم÷

                                                           

 .4/211( مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى 4)



 

 

التاريخ يشهد يف بالد األندلس وتركيا وغريها: أن الزخرفة وعمل هذه 

اللوحات والزينات ونقش اآليات يف جدران البيوت واملساجد مل يكن إال يف 

 عصور ضعف املسلمني وهوانهم.

إنَّ يف التعليق ذريعًة للشرك، فإن بعض الناس يعتقدون أن هذه  - 1

قات هي حرٌز حتمي البيت وأهله من الشرور واآلفات، وهذا اللوحات واملعل

اعتقاد شركيٌّ حمرم، فالذي حيمي فعاًل هو اهلل جل وعال، ومن أسباب محايته 

 تالوة القرآن واألذكار الشرعية خبشوع ويقني.

ما يف الكتابة عليها من اختاذ القرآن وسيلة لرتويج التجارة والزيادة  - 1

 ُيصان القرآن عن أن يكون جمااًل لذلك. يف كسبها، وينبغي أن

معلوٌم أنَّ بعض هذه اللوحات يف شرائها إسراٌف وتبذير، وبعض  - 2

 هذه اللوحات منسوجة من خيوط الذهب فتشتدُّ حرمة استعماهلا وتعليقها.

بعض هذه اللوحات غري واضحة الكتابة، كالكتابات امللتوية  - 1

نها ال تكاد تقرأ، وبعضها مكتوب على هيئة املعقدة، واليت ال ُينتفع بها؛ أل

 ساجد، وحنو هذا من الصور ذوات األرواح احملرمة. طائر أو رجٍل

إنَّ يف ذلك تعريَض آيات القرآن لالمتهان واألذى، فمثاًل عند  - 1

االنتقال من بيت إىل آخر ُتوضع مع األثاث املرتاكم، على اختالف أنواعه، 

، وكذلك حيدث عند تنزيلها لطالء اجلدران أو كما توضع فوقها أشياء أخرى

 تنظيف البيت.



 

إنَّ بعض املسلمني املقصرين يعلقونها؛ إشعارًا ألنفسهم بأنهم  - 5

يقومون بأمور الدين ليخففوا من لوم ضمائرهم هلم، مع أنها لن تغين عنهم 

 شيئًا.

هلدى يف وباجلملة فينبغي إغالق باب الشر، والسري على ما كان عليه أئمَّة ا

بأنَّ أهلها أفضُل املسلمني يف عقائدهم  "القرون األوىل اليت شهد هلا النيب 

 .(4)وسائر أحكام دينهم

ومثل ذلك تعليُق املصحف خاصة ما ُطبع على حجم صغري ال يصلح 

للقراءة يف السيارات، وما هلذا أنزل القرآن، ولكن بعض األمة غفلوا عن سبل 

التَّعظيم واالتباع. استثماره، والقيام حبقه من

 بالد من كثري يف شائع أمر وهو ،القبور على القرآنية اآليات كتابة

 مكتوب بغطاء امليت تغطية وكذلك واألوساخ، للتدنس فتتعرض املسلمني،

 أجاب ذلك عن × العثيمني الشيخ سئل املو الكريم، القرآن من آيات عليه

 على القرآنية ياتاآل لكتابة ليس أي) الشرع يف أصٌل العمل هلذا ليس» :قائاًل

 لكالم امتهان احلقيقة يف هو بل ؛(الشرع يف أصٌل النعش فوق امليت به غطىُي ما

 بشيء، امليت بنافع ليس وهو امليت، به يتغطى غطاًء جبعله وجل، عز اهلل

 :جتنبه فالواجب هذا وعلى

 .سلفال عمل من ليس ألنه: أواًل
                                                           

 بتصرف يسري. وجواب سؤال اإلسالم موقع( 4)



 

 

 .الكريم القرآن امتهان من شيئًا فيه ألنَّ: وثانيًا

 ليس وهو امليت، ينفع هذا أن وهو ،فاسدًا اعتقادًا فيه ألنَّ: وثالثًا

 .(4)«بنافعه

ائ ەئ ەئ وئ وئ  ژ   حنو: كاختاذ آيات خاصة، مثل اليت تتضمن دعاءً 

، وحنو قوله (1 :آل عمران)   ژۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ ىئ  ىئ

 ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېژ  تعاىل:

، وغريها من اآليات نغماٍت يف اجلوال، يتنبه به واضُعها (314 :البقرة)  ژې

ملكاملة واردة، ومل ينزل القرآن ملثل هذا فهو من نق  تعظيم القرآن الكريم، 

فيدخل به اخلالء فال يلب  وأشدُّ من ذلك أنه قد ينسى حامُل مثل هذا اجلوال 

أن تنبع  اآليات منه، وهو يف ذلك املوضع الذي ال يليق بكتاب اهلل، وال 

حول وال قوة إال باهلل.

يتناول عليها الطعام، وفيها من اآليات  كاختاذ اجلرائد والصحف سفرًة

أو استعماهلا يف تغطية زجاج السيارات عند  والذكر احلكيم، وحنو ذلك،

إعادة طالئها، ومثله التخل  من مقررات القرآن الدراسية بعد نهاية العام 

ها يف املهمالت، وكلُّ ذلك من أنواع االمتهان ملا فيه شيء من كالم اهلل برمِي

 تعاىل، وجمانبة إلنزاله منزلته من حسن الصيانة والرعاية.

                                                           

 .4/345 :العثيمني فتاوى جمموع( 4)



 

هنا جبهات خيِّرة تسعى حملاصرة هذا املظهر املشني يف  وال بد من اإلشادة

 التعامل مع القرآن واألوراق اليت فيها ما جيب صونه.

كتمكني اخلادمة غري املسلمة من ترتيب املكتبة وتنظيفها وفيها كتاب اهلل، 

، إىل الكتاب العزيز الذي ال يصحُّ فتمتد يد اهلندوسية، أو النصرانية أو الوثنية

ملسلم مسُّه حال اجلنابة، ورمبا عبثت به كيف شاءت، وعلى أيِّ حنو أرادت، 

 دون رعاية حلرمة القرآن، وال إكرام ملثواه.

بة التلحني الزائد والتطريب املتكلف من بعض القراء مما ُيذهب هي

القرآن، وذلك ألدائه بطريقة أقرب إىل الغناء قرآن الشيطان، ويروى عن 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب =: "حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اهلل 

وأصواتها، وإيَّاكم وحلوَن أهل الكتابني وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعدي قوٌم 

ال جياوز حناجرهم، مفتونًة ُيرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، 

، وقال يف شرح منتهى اإلرادات: (4)+قلوبهم وقلوب من ُيعجبهم شأنهم

وكره أمحد واألصحاب قراءة األحلان، وقال: هي بدعة، أما حتسنُي الصوت »

والرتمن؛ فمستحبٌّ إذا مل ُيفض إىل زيادة حرف وحنوه، أمَّا إن أفضى إىل زيادة 

 .(3)«فهو حرامحرف أو جعل احلركِة حرفًا 

                                                           

 .الصغري اجلامع يف األلباني وضعفه ،(1334) األوسط املعجم( 4)

 .4/311 :اإلرادات منتهى شرح( 3)



 

 

ومما حيول دون املرء وتعظيم ما يتلوه من كتاب اهلل: حرصه على التقعر 

يف أدائه، حتى أفضى احلال بكثريين وكثريات إىل نوع من الوسوسة املشغلة عن 

 تدبر اآليات، وهم حيسبون ذلك هو التحقيق!

ريه، خاصة يف اخلطب والدروس، وإنَّ املرء واالستغناء عن القرآن بغ

ليحزن عندما يسمع خطبة يسرد فيها اخلطيب القص  املتتابعة، ثم ال يكون 

جيعل القرآن مدار  "نصيب القرآن من خطبته إال قلياًل، وقد كان النيب 

لقد كان تنوُرنا وتنور =حديثه، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت: 

ٻ   ٱٻژ  حدًا سنتني أو سنة وبعض سنة، وما أخذتوا "رسول اهلل 

يقرؤها كلَّ يوم مجعٍة على املنرب إذا  "إال عن لسان رسول اهلل   ژٻ

 .(4)+خطب الناس

سورًا  –فضاًل عن الصحابة  –منه تلقى الصحابيات  "فالنيب 

 وحفظوها من خطبة اجلمعة، الهتمامه بالقرآن وتعظيمه للقرآن وكثرة إيراده.

أهل الفن هلم تفنن يف االستهانة بالقرآن، حتى قام بعضهم بعزف بعض 

والعياذ باهلل، فبدل أن يعظم القرآن، ويتخذ  (3)السور كمقطوعات موسيقية

فيما له اختذ يف ضد ما أنزله له، فإذا كان هذا سلوك بعض من ينتسب إىل 

 يسيء إليه من يتربأ منه، وصدق من قال:اإلسالم فال عجب أن 
                                                           

 (.114) مسلم( صحيح 4)

 .السالم عليه يوسف سورة عزف مرسيل يدعى أحدهم( 3)



 

 بها كانت على الناس أهونا إذا أنت مل تعرف لنفسك قدرها ... هوانًا

فإذا مل يعرف قطاع عريض من املسلمني قدر القرآن، فال غرو أن يقع املؤمل 

واحملزن من عدوهم، وال شك أن وقوعه من الكفار أهون من وقوعه من 

 املسلمني كما قيل:

 مضاضة ... على املرء من وقع احلسام املهند ي القربى أشدُّوظلم ذو

ر األقالم اجلاهلة وهذه ليست آخر الصور ولكن من أنكاها، وهي تصدُّ

بالدين، اليت أوتيت قدرة على تزييف احلقائق وتزيني الباطل وأولعت حبرب 

بال أرواح  فراغه من معانيه لتبقى مبانيه جسومًاالقرآن وصرف دالالته وإ

هم ءوكلمات بال مضامني، إذا رأوا فيه ما خالوه يسند فكرهم ويوافق أهوا

ے ے     ھ ھ ھھ ژ  العصا لديه، قال تعاىل: إليه، وألقوا   رعواُه

 ڦ ڦژ ، وإن خالف أهواءهم راموا تعطيله وتأخريه:(15 :النور) ژۓ

 ڃ  چ  چ  چ  چ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  

، فهذا من القرآن موقفهم يقبلون بعضه ويردون أكثره (24 :النساء) ژڇ

، وهؤالء (411 :النساء)  ژڇ چڇڇژ  كما قال أسالفهم:

ٱ ٻ ٻ ٻٻ  ژ  تعاىل:  من مجلة من يندرجون يف قوله

، قال (54-54احلجر، اآليات: )  ژڀ ڀ ڀ پپپ پ 

فأحبط  ؛وا منه وكفروا بالباقيأي آمنوا مبا أحبُّ ،َعَضوه»: ×القرطيب 

 .(4) «كفرهم إميانهم

                                                           

 41/11 القرطيب، تفسري( 4)



 

 

 ،فقد زيف قبلهم املرتدون ،وتزييفهم حلقائق القرآن هم فيه مقلدون

ڱ ڱ ڱ ڱ  ژ فقد قال اهلل له: "فقالوا ال زكاة إال حملمد رسول اهلل 

 :التوبة)   ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ 

ق األعلى مل يبق لألخذ وجه، وقالوا لن نعطي ، فلما انتقل إىل الرفي(414

 زكاتنا إال ملن صالته سكن لنا وكان مما ينشدون:

 أطعنا رسول اهلل إذ كان بيننا
 

 
 

 (4)فواعجبًا ما بال ملك أبي بكر
 

هم، وقال وأرضاه، فردهم وعن الغي صدَّ ÷فانربى هلم الصديق 

اية عقااًل كانوا يؤدونه إىل رسول واهلل لو منعوني عناقًا ويف رو=قولته العظيمة: 

واهلل ألقاتلن من فرق بني  ،إن الزكاة حق املال ،ألقاتلنهم على منعها "اهلل 

 .(3)+الصالة والزكاة

وملا وقع بعض هؤالء اجملرتئني على القرآن يف متشابهه فضربوا بعضه 

هلم باملرصاد فقد أخرج الدارمي يف مسنده عن سليمان  ÷ببعض كان عمر 

يسار أن رجال يقال له صبيغ قدم املدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن بن 

فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجني النخل فقال من أنت قال أنا عبد اهلل بن 

ويف  ،صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجني فضربه حتى دمي رأسه

 ،ثم عاد له ثم تركه حتى برأ ،رواية عنده فضربه باجلريد حتى ترك ظهره دبرة

 إن كنت تريد قتلى فاقتلين قتاًل :فقال ،ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود
                                                           

 .2/444 والنهاية، البداية( 4)

 .السابق املصدر( 3)



 

أال جيالسه أحد من  :، فأذن له إىل أرضه وكتب إىل أبي موسى األشعريمجياًل

 .(4)+املسلمني

فالقرآن ليس كأًل مباحًا يرتاده مفسرًا من ال حيسن قراءته، وال محًى 

 جييد تالوته، ولكنهم كرهوا ما أنزل اهلل، وأرادوا مستباحًا ينازع علماءه من ال

أن حيملوا املسلمني على خالف ما استقر يف قلوبهم تعظيمه، ومتكنت من 

نفوسهم قداسته، فال سبيل هلم غري طمس معامله وتفريغ مفاهيمه ومضامينه، 

ليكون قوال ال معنى له، ونصوصا ال واقع هلا، فكرههم للعلماء نابع عن 

 ژى  ائ  ائ   ەئ  ەئ      ې  ې   ىژ لكتاب، قال اهلل تعاىل:كرههم ل

 .(5 :حممد) 

ڄ   ڦ ڄ ڄ ڦژ  فمعركتهم األوىل مع القرآن،

 .(21 :التوبة)  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

وئ  ەئ ەئ ائژ  ومعركتهم الثانية مع محلته وقال سبحانه:

ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئ     وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ

، فتارة منهم يسخرون، وبأقذع األوصاف (13 :جاحل)  ژىئیی ىئ

 وأكذبنا ألسنًة إال أرغبنا بطونًا ،نا هؤالءاَءرَّما أرى ُق»يرمون كما قال سلفهم: 

 .(3) «وأجبننا عند اللقاء

فإنكارهم حقائق القرآن، وتشكيكهم يف أحكامه، وشغبهم على 

تهان لكتاب اهلل أنواع االم عهم يف أهل العلم به، نوع من أسوأمحلته، ووقو

                                                           

 .3/5 اإلتقان،( 4)

 .2/111 الطربي، تفسري( 3)



 

 

 ڑ ڑ ژژ  وأحكامه بل استهزاء باهلل ورسوله، كما قال اهلل تعاىل:

نوره ولو كره  ، ولكن اهلل تعاىل متمُّ(21 :التوبة)  ژککک

 كون.املشكِّ

ملا كانت صور االمتهان للقرآن كثرية، وال يزال كتاب اهلل تعاىل يالقي 

ليق وال ينبغي، أمجل اهلل تعاىل الوعيد، من اإلنسان الظلوم اجلهول ما ال ي

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     ژ فقال:

 .(11 :فصلت)  ژچ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ

ففي هذه اآلية مل يبني اهلل تعاىل كيف يكون اإلحلاد، بل أمجله ليشمل 

ستهانة، أو غري كافة صور اإلحلاد سواء امتهان وسوء معاملة، أو استخفاف وا

 ،للتهويل والتعظيم ،ذلك، كما مل يبني اهلل تعاىل عقوبة من يلحد يف آياته

خفائهم  وهو افتضاح امللحدين عنده وعدُم واكتفى مبا يفتت األكباد خوفًا

 عليه.

فعلى املسلم الغيور على دينه أال يتقطع حزنا فاهلل تعاىل أغري على كتابه، 

 ه، وجمازيه مبا يستحق وهو احلكم العدل.وهو سبحانه آخذ من تعدى علي

من أسباب الوقوع يف هذه الصور، اّليت ُتعترب سلوكًا غري الئٍق مبا جيب 

 للقرآن من التعظيم والتوقري، ما يلي:



 

التقصري يف الدعوة إىل تعظيم القرآن والعناية باملصحف الشريف يف  – 4

تحفيظ، وهذا أمر ال حيتاج اكتشافه ألكثر من كثري من دور التعليم بل وحلق ال

إلقاء نظرة على مصاحف بعض الدارسني، وإجالة النظر يف كثري من الرفوف 

عن دور  فضاًل ،اليت توضع عليها املصاحف يف احللق ودور التحفيظ واملساجد

 التعليم األخرى.

عدم التَّربية على تعظيم القرآن يف البيوت، وعدم ب ِّ اهليبة  - 3

الواجبة للقرآن يف نفوس النَّاشئة، واإلحياء اخلاطئ بأن مثن املصحف ُيساوي 

املبلغ الذي ُيشرتى به، وعدم زجر العاب  واملسيء معاملته للقرآن من قبل 

اآلباء واملربني، ومتكني حتى األطفال الذين ال جييدون القراءة من محل 

صاحبها حيرص على  املصحف، خبالف األوراق املهمة يف البيت مثاًل، فإن

وضعها يف حمل ال تصل إليه أيدي من قد يتلفها إاّل بإذن، وال يتناوهلا إال حتت 

األدب الالئق به كالوثائق  َبدِّإشراف، فإن أساء يف استعماهلا أو محلها، ُأ

 الشخصية والصكوك! أما كتاب اهلل تعاىل فشأنه آخر!

د تدريس القرآن، عدم اجلمع بني التحفيظ والتدبر والتخشع عن - 4

مما جيعل الطالب ينظر إىل القرآن كما ينظر إىل سواه من مواد الدراسة اليت عليه 

أن حيرز فيها درجات تؤهله للرتقي يف السلم التعليمي. بل رمبا كانت مثة حفاوة 

ويف مقابل ذلك إزراء باملواد الدينية، فحصة  ،يف مدارسنا باملواد التجريبية

يلتفت إىل ضعف الطالب الظاهر فيها!   آخر احلص ! والالدين مثاًل جتيء يف

خبالف ضعفهم يف املواد األخرى، حتى إنك لتجد الطالب قد بلغ املرحلة 



 

 

اجلامعية وهو ال حيسن قراءة القرآن الكريم، إن قرأ وجهًا حلن حتى يف 

دعك من األخطاء التجويدية أو األخطاء اليت تنشأ بسبب  ،احلركات

لك ال خيطر بباله أبدًا حاجته املاسة إىل دروس تقوية! يف قراءة اللهجات، ومع ذ

القرآن الكريم! مع أن كثريًا من املثقفني واملتعلمني إن مل يكن أكثرهم هم 

كذلك حيتاجون إىل دروس عصر ودورات تقوية مكثفة يف قراءة القرآن الكريم 

 وجتويده، فكيف بتدبره وتفسريه؟!

شأنًا وأهمية  قرآن، وتصويره على أنه أقلُّعدم االهتمام مبحفظ ال - 1

من معلمي املواد األخرى، وجعل رواتب احملفظني يف احللق من أقل الرواتب 

مما يعطي إشارة سالبة حول قيمة ما حيمله هؤالء احملفظون، وهذه مشكلة 

ميكن تفسريه تفسريًا  شائعة قد يكون هلا ما يفسرها يف بعض األحيان، أما ما ال

سائغًا فحرب هؤالء احملفظني، ومنعهم والتشريد بهم، وإشعارهم مع صحيحًا 

جليل خدمتهم بأنهم غري مرغوب بهم وال مرحب بوجودهم إاّل اضطرارًا، 

يليق من التهم بسمعتهم  ما ال إىل مسعتهم وإشاعُة فإذا اقرتن بذلك اإلساءُة

ر مثل هذه كان ذلك أعظم يف حربهم، واجملتمع املسلم الواعي جيب أن ال مير

 التجاوزات، يف حق محلة القرآن ومعلميه.

سلوك بعض محلة القرآن، فاحنراف بعض هؤالء يعود وبااًل  - 1

على غريهم من محلة الكتاب العزيز، زيادة عن كونه القرآن يعود وبااًل 



 

أال وإن احلجة على من علمه فأغفله أوكد منها »: ×عليهم، قال القرطيب 

، ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع، وزجرته نواهيه على من قصر عنه وجهله

فلم يرتدع، وارتكب من املآثم قبيحًا، ومن اجلرائم فضوحًا، كان القرآن 

القرآن حجة لك أو =: " هلللديه، قال رسول ا عليه وخصمًا حجًة

، ومن االحنراف الذي نشهده يف طائفة من محلة كتاب اهلل (4)«+عليك

م اخلاطئ عند بعضهم بأن أصحاب التخصصات ودارسي علومه رسوخ الفه

األخرى أفضل منهم شأنًا، حي  وجد من يستحي من االنتساب إىل كليات 

ملا يرى من إعظام الناس لدارسي العلوم التطبيقية،  ؛القرآن والكليات الشرعية

العامل اإلسالمي، اليت فعل فيها بالد وهذا قليل حبمد اهلل يف بالدنا لكنه كثري يف 

حتالل الذي يسمونه االستعمار فعله، فقد بدأ الرتسيخ هلذا االحنراف إبان اال

تلك احلقب، فقد عمد احملتل الكافر إىل تأخري محلة الشريعة وأصحاب 

اللسان، وتقديم دارسي قانون اإلفرنج وتعظيم شأنهم، ثم أكمل املسرية 

، ثم العلمانيون املتحكمون يف البالد بعد خروج احملتل الذي مكن هلم

استشرى الداء يف األمة، وتأثر بذلك كثري من مهازيل النفوس وخفافيش 

 ج ملثل هذا يف بالدنا.روِّالبصائر، وقد شرعت بعض وسائل اإلعالم عندنا ُت

حصونها وهو كتاب  الغزو الفكري الذي استهدف األمة يف أعزِّ - 2

زيقها يف أن يصرفوا األمة عن مقدساتها بتمعلى ربها، فقد حرص األعداء 
                                                           

 .4/31 :القرطيب تفسري( 4)



 

 

قلوبهم كما صرح بعضهم وكان القرآن أول ما صوبوا إليه سهامهم مباشرة أو 

عرب عمالئهم، حاولوا تبديل الشريعة وتقديم العقل السقيم على النقل 

املستقيم، وأكثروا من الوقيعة يف العلماء، كما هامجوا املؤسسات اليت تعنى 

ا منها، وسعوا يف االلتفاف باحلسبة وإنزال أحكام القرآن يف احلياة، وسخرو

م اونها من حكعليها بالتظاهر باملعاصرة يف فهمها، وسعوا يف متكني من ال يتبنَّ

 املسلمني لضمان تغييب القرآن من حياة املسلمني.

ضعف املسلمني، وتفرق مشلهم، وعدم متسكهم بدينهم، جعل  - 1

ردة الفعل، غريهم يتجرؤون عليهم، وجياهرون بإهانة القرآن ألمنهم من 

 وعدم اكرتاثهم باألمة اليت صارت غثاء كغثاء السيل.

اجلهل بكيفية التعامل مع القرآن، فكثري من الناس يقع يف امتهان  - 1

القرآن جلهله بأن اختاذ القرآن لوحات زينة أو نغمات جوال أو محل األغراض 

 لقرآن.يف أوراق مكتوب عليها آيات قرآنية أو حنوها من سوء التعامل مع ا

تربية الناشئة على االهتمام باملصحف الشريف، وعدم السماح  - 4

لغري القارئني من األطفال حبمله إاّل حتت إشراف ألغراض تقتضي ذلك، 

وزجر من يعب  مبقررات الرتبية اإلسالمية، وميكن اكتشاف ذلك بتفقد كتب 

 املقررات الدراسية الشرعية وكراساتها.

العناية بالتفسري والتدبر، وإقامة املسابقات على فهم اآليات  - 3

 واستخراج الفوائد منها وعدم االكتفاء مبسابقات احلفظ فقط.



 

وذلك جبمعها ومن  ،العناية باألوراق اليت فيها آيات أو أحادي  - 4

ثم صيانتها أو التخل  منها بصورة شرعية، وجيب أن تكون هنالك جهات 

 همة.تقوم بهذه امل

كشف املتورطني يف تزييف حقائق القرآن من الكتاب والصحفيني  - 1

الذين جعلوا القرآن عضني، وصد هجماتهم على أهل العلم، وبيان معاني 

م، وح  السلطان على ضرب أيدي ÷القرآن كما فهمها السلف الصاحل 

 املفسدين وردعهم صيانة للدين وحفظًا للشريعة وتلك أهم مهماته.

تمام حبلقات التحفيظ، والعناية مبعلمي القرآن الكريم االه - 1

 وإشعارهم بدورهم املهم، واحلرص على تكريم احلفظة ورعايتهم.

تنبيه القراء الذين يالحظ منهم تطريب زائد خيرج القارئ من  - 2

 حيز اخلشوع والتأمل والتدبر يف كتاب اهلل تعاىل إىل الطرب باللحن واألداء.

 وتدبره والتفكر يف آياته، فإن فعل املسلم ذلك تأمل كتاب اهلل -1

 فجدير به أن يستشعر عظمة ما يقرأ.

نواحي احلياة، وجعله فيصاًل يف الرجوع إىل كتاب اهلل يف سائر  - 1

 بع.تَُّي احلكم، وإمامًا

مها يأن يبصر املرء ويبصر الناس حبقائق األشياء ومعايري تقي -5

ب ملك امللوك احلكيم العليم، الذي فيه الشرعية، فشتان بني من يقرأ كتا

إن نفعت فإمنا  ،صالح الدنيا واآلخرة، وبني من يدرس نظريات وفرضيات

 تنفع الناس يف دنياهم اليت ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة!



 

 

تنبيه السذج واملغفلني الذين عظموا العلوم الدنيوية فوق  – 41

قة األمور، وبيان أنصبتها اليت تعظيمهم لعلم الكتاب العزيز وتبصريهم حبقي

 ينبغي أن توضع فيها.
 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۆ  ۈ  ۇ ۆژ يقول اهلل تعاىل:

 .(41 :الفرقان)  ژۅ

 يقول أبو جعفر الطربيُّ:

يقول تعاىل ذكره: وقال الرَّسوُل يوم يعضُّ الظامل على يديه: يا ربِّ »

اختذوا هذا القرآن  – ذين بعثتين إليهم ألدعوهم إىل توحيدكالَّ – إنَّ قومي

 مهجورًا.

واختلف أهل التأويل يف معنى اختاذهم القرآن مهجورًا، فقال بعضهم: 

قول، وزعمهم أنه سحر، كان اختاذهم ذلك ُهجرًا، قوهلم فيه السيئ من ال

هم هجروا ... وقال آخرون: بل معنى ذلك: اخلرُب عن املشركني أنوأنه شعر! 

 .(4)...القرآن وأعرضوا عنه ومل يسمعوا له، 

وأصل اآلية ُيشري إىل أنَّ هجر القرآن هو صنيُع املشركني والكفار، بيد 

أّن معناه ميتدُّ ليشمل ضروبًا من اهلجر، مّما يقع فيه املسلمون أنفسهم، يقول 
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 وسالمه صلواُت اهلل – يقول تعاىل خمربًا عن رسوله ونبيِّه حممد»ابن كثري: 

ۋ   ۋ ۈ ٴۇ ۈ ۆژ  عليه دائماً إىل يوم الدِّين، أنَّه قال:

، وذلك أنَّ املشركني كانوا ال ُيصُغون للقرآن وال يسمعونه، كما ژۅۅ

  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ    ھ  ے  ےژ قال تعاىل:

ه، حتى وكانوا إذا ُتلي عليهم القرآن أكثروا اللََّغط والكالم يف غري (32 :فصلت)

ال يسمعوه، فهذا من هجرانه، وترُك علمه وحفظه أيضًا من هجرانه، وترُك 

اإلميان به وتصديقه من هجرانه، وترُك تدبره وتفهُّمه من هجرانه، وترُك 

 العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدوُل عنه إىل غريه

من  – طريقة مأخوذة من غريهمن شعر أو قول أو غناء أو هلو أو كالم أو  –

 .(4)«هجرانه

 :فيقول ،ويسرد ابن القّيم أنواع هجر القرآن ودرجاته

 َواْلِإمَيان ِبِه واإلصغاء ِإَلْيِه.(3): هجُر ِتالَوِتهَأحدها»

: هجُر اْلَعَمل ِبِه َواْلُوُقوف ِعْند َحَلاله َوَحَرامه، َوِإن َقَرَأُه وآمن َوالثَّاِني

 ِبِه.

: هجر حتكيمه والتحاكم ِإَلْيِه ِفي أُصول الّدين وفروعه، واعتقاد  َوالثَّاِل

 َأنه َلا ُيِفيد اْلَيِقني َوَأن أدلته لفظيٌة َلا حتّصل اْلعلم.

 : هجر تدّبره وتفّهمه َوَمْعِرَفة َما َأَراَد اْلُمَتَكّلم ِبِه ِمْنُه.َوالرَّاِبع

                                                           

 .411/ 2تفسري ابن كثري:  (4)

 هو تكرار لقوله: واإلصغاء إليه.( يف األصل: مساعه، و3)



 

 

ِفي َجِميع أمراض القلب : هجر اِلاْسِتْشَفاء والتداوي ِبِه َواْلَخاِمس

 .(4)«وأدوائه فيطلب ِشَفاء دائه من َغريه ويهجر التََّداِوي ِبِه

 ۈ ۆ ۇۆژ  َداخٌل ِفي َقْوله:»ويؤكد ابن القيم أّن كلَّ هذا 

، َوِإن َكاَن بعُض اهلجر َأْهوَن من  ژۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ

 .(3)«بعض

عنى اهلجر، إذن، فاملسلم اّلذي ال يتعاهد القرآن بالتِّالوة، يشمُله م

ولألسف فإّن كثريًا من املسلمني اليوَم قد هجروا القرآن، وما عادوا يولونه ما 

 يستحقُّه من العناية واالهتمام والتوقري والتَّعظيم!

ال يتلون القرآن إال يف رمضان، ثّم تنقطع صلُتهم به  وجند أّن بعضهم

ُيكره للرجل أن »أحد عشر شهرًا، وقد ورد عن إسحاق بن راهويه وغريه أّنه: 

 .(4)«ميرَّ عليه أربعون يوًما ال يقرُأ فيها القرآن

املسلم اّلذي يتلوه ولكن ال يعمل به،  وكذلك من أنواع هجر القرآن:

وكذلك من أنواعه عدم الّتحاكم إليه، والّتحاكم إىل غريه من الفلسفات 

آناء الليل  واألنظمة الباطلة، وهناك دوٌل فيها إذاعات للقرآن الكريم، تتلوه

وأطراف النهار، لكنها ُتَحكِّم يف حياتها ويف أنظمتها غري القرآن، فهذا من 

 أعظم اهلجر، وهو غرُي هجر العمل وغرُي القراءة.

فعلى كلِّ مسلٍم أن يربئ ذمَّته من الوقوع حتَت طائلة هذا اهلجر، وذلك 
                                                           

 .13( الفوائد: ص4)

 .13( الفوائد: ص3)

 .333فضائل القرآن البن كثري:  (4)



 

ه الّصغرية، مّما بأن يعمَل على حتكيم القرآن يف حياته اخلاّصة، ويف حياة أسرت

يستطيعه، وله سلطان مباشر عليه، ثّم يدعم جهود العاملني من أجل حتكيم 

 القرآن على مستوى اجملتمع والدولة.

وقد نعى اهلل على من يقع يف ذلك  وإنَّ من هجر القرآن هجَر تدبره،

، وكما يقول (31 :حممد)  ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ژ فقال:

 .(4)«وترك تدبره وتفهُّمه من هجرانه»: ×العالمة ابن كثري 

ومن أنواع هجر القرآن ترُك االستشفاء به، فالذي ال يستشفي بالقرآن 

يكون من اهلاجرين له، وليس املقصود االستشفاء بآيات الرقية فحسب، بل 

ۀ   ۀژ  القرآن كّله شفاء ملا يف الصدور ورمحة، يقول اهلل تعاىل:

و )ِمن( هنا بيانية، أي كلُّ  ،(13 :اإلسراء)  ژھھ ہ ہ ھ ہ ہ

 آيٍة فيها شفاء ورمحة.

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈ  ۆ  ۇ ۆژ  »:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   

 .(3)«، فبيَّن أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول ژەئ  وئ  
 

*** 

                                                           

 .2/411( تفسري ابن كثري: 4)

 .1/412( جمموع الفتاوى: 3)



 

 

 : الفصل الثَّاني

 رهوجوب تالوة القرآن الكريم وتدبُّ

 مقدِّمة:

وبعد أن تقّررت يف نفوسنا عظمة القرآن الكريم، وأدركنا يقينًا أّنه هو 

سبُب الفالح وطريُق الّنجاح يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، فهل يكفينا جمّرُد هذا 

 الّتعظيم والتَّوقري، لنحقَِّق ما هو واجٌب علينا حنو القرآن الكريم؟

إنساٍن، إذا ما تلّقى كتابًا أو رسالًة من  واجلواب: ال، فقد رأينا أّن كلَّ

إنساٍن ُيحّبه، فإّنه ُيعظم هذا الكتاب وُيجلُّه وُيعلي مقامه، فكذلك وهلل املثُل 

األعلى، ومن باب قياس األوىل: هذا ما ينبغي أن جييَش بصدورنا حنو القرآن 

أشدُّ حّبًا لنا من الكريم، اّلذي أتانا من لدن ربِّ العاملني، اهلِل الَّذي ال أحَد 

 حبه!

فالواجب على احملبِّ إذا ما واتتُه رسالٌة مّمن ُيحبُّه، أن يقرأها ويتدّبرها، لُيحيط 

علمًا مبا تتضّمنه من املعاني والّدالالت، وبناًء على ذلك فإّن تعظيمنا للقرآن 

َغ الكريم، اّلذي هو من تعظيمنا هلل سبحانه وتعاىل، ينبين عليه مباشرًة أن ُنفر

كّل ُوسِعنا، ونبذَل كّل جهدنا من أجل تالوة هذا القرآن وتدبُِّر آياته، لنعرَف 



 

مراَد اهلل عّز وجّل من وراء إنزال هذا القرآن الكريم، إلينا وإىل سائر عباده 

 املؤمنني.

 وسنتكلم يف هذا الفصل بإذن اهلل تعاىل عن املسائل اآلتية:

 بها من األلفاظ. : يف معنى التِّالوة وما يتعّلق

 : يف معنى الّتدّبر وما يتعّلق به من األلفاظ واملعاني.

 : أسباب الّتدّبر وموانُعه.

 ويتضّمن العناصر التالية:

 ة ومعنى القراءة والعالقة بينهما.: معنى التِّالو4

 وة والسَّماع.: العالقة بني التال3

 العالقُة بنَي التِّالوِة واحلفظ.: 4

 .: العالقة بني الّتالوة وبني الّتدّبر1

التَّاء والالم والواو أصٌل واحٌد، وهو االتِّباع، يقال: »يقول ابن فارس: 

َتِبْعُته، وَتتاَلِت اأُلُموُر: َتال َبْعٌض َبْعضًا، ومنه تالوُة َتَلْوُته وتليُته ُتُلوًَّا، إذا 

 . (4)«الُقرآن وكلِّ كالٍم، أي: قراءُته وإتباُع بعضه بعضًا

                                                           

 .4241، وانظر: القاموس احمليط: ص 4/434معجم مقاييس اللغة:  (4)



 

 

تلوُت القرآَن فأنا أتلوه ِتالوة، وتلوُت الرجل فأنا »كما قيل يف ذلك: 

تلوه حتى أتليُته، أتلوه ُتُلوًَّا، إذا اتبعته، وُيرَوى إذا تبعته، وُيقال: ما زلُت أ

. وبناًء على هذا املعنى، يكون معنى التالوة (4)«أي حتى تقدَّمته وصار خلفي

أّنها: حتويُل الّنّ  املكتوب يف الّسطور أو احملفوظ يف الّصدور، إىل كلمات 

مقروءة منطوقة مسموعة، على أساس أّن الّن  احملفوظ يف الصدور أو 

 تبعه الّثاني. املكتوب يف الّسطور، هو األصل ثم

 والّتالوة بهذا املعنى تتّم عن طريق القراءة، فما هي القراءة؟

القاف والراء واحلرف املعتل أصٌل صحيٌح، يدلُّ »يقول ابن فارس: 

على مجٍع واجتماٍع، من ذلك الَقْرية، مسِّيت قريًة الجتماع النَّاس فيها. 

: مجعُته، وذلك املاُء اجملموع َقِريٌّ، ) ... ( ويقولون: َقَريت املاء يف امِلْقراِة

القاف والراء واحلرف املعتل أصٌل صحيٌح يدلُّ على مجٍع واجتماٍع. من ذلك 

الَقْرية، مسِّيت قريًة الجتماع النَّاس فيها. ويقولون: َقَريت املاء يف امِلْقراِة: 

ًء. ) ... ( قالوا: ومنه مجعُته، ) ... ( وإذا ُهِمز هذا الباُب كان هو واألّوُل سوا

 . (3)«الُقرآن، كأنَّه مسِّي بذلك جَلمِعه ما فيِه من األحكام والِقَص  وغرِي ذلك

فالّتالوة هي القراءُة، بأن ُتجمع احلروف بعضها إىل بعٍض، ثّم ُتنطق، 

                                                           

 .51: ص ترتيب إصالح املنطق (4)

 .21/ 1ييس اللغة: معجم مقا (3)



 

وَتَلْوُت الُقُرآَن »وتكون متعّلقًة بالقرآن الكريم أو بأيِّ كتاٍب آخر، كما قالوا: 

. (4)«َوًة: َقَرْأُته، وَعمَّ به بعُضهم ُكلَّ َكالٍمِتال

العالقة بني التالوة والقراءة، كما نلحظ عالقة وثيقة، ُيبيِّنها الراغب 

 األصفهانّي على النحو التالي، قائاًل:

باالرتسام والتالوة ختت ُّ باتِّباع كتب اهلل املنزلة، تارًة بالقراءة، وتارًة »

ملا فيها من أمٍر ونهٍي، وترغيٍب وترهيب، أو ما ُيتوهَّم فيه ذلك، وهو أخ ُّ 

 .(3)«من القراءة فكل تالوة قراءة، وليس كل قراءة تالوة

يذكر الشيخ حممد عبد اهلل دراز، أّن القرآن الكريم، قد ُسّمي بهذا 

 5اإلسراء:   ژٿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ  اىل:االسم، كما يف قوله تع

ٻ  ٻ  ٻ    ٻٱژ  الكتاب، ومنه قوله تعاىل: – أيًضا – .. ويسمى

، وقال الشيخ دراز يف سر التسمية (3، 4 :البقر)  ژپپ  پپ  ڀ   ڀ 

ُروعي يف تسميته قرآًنا كونه متلوًّا باأللسن، كما ُروعي »باالمسني مجيًعا أّنه: 

مدوًنا باألقالم، فكلتا التَّسميتني من تسميِة الشَّيء باملعنى  يف تسميته كتاًبا كونه

 .(4)«الواقع عليه
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والّتعبُّد بالقرآن يف حال كونه كتابًا، إّنما يكون بالّتالوة له، أّما الّتعبُد به 

يف حال كونه قرآنًا متلوًَّا، فإمنا يكون باالستماع واإلنصات، وذلك ما غفل 

 أهمّيته أولئك النفر من مؤمين اجلنِّ كما يف قوله عنه الكثريون، ونّبهنا إىل

 :اجلن)  ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ ژ تعاىل:

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ  ، وقوله تعاىل:(4

 .(35 :األحقاف)  ژڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

دركوا هذه احلقيقة، بل إّن املشركني، مع ما هم فيه من الّشرك قد أ

بسبب ما حلظوه من تأثُّرهم الّنفسّي العميق بسماعهم للقرآن، فحّذر بعُضهم 

  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ     ھ  ے  ے  ژ بعضًا:

ماع القرآن من أعظم مصادر اهلداية، خاّصًة إذا كان القارئ فَس (32 :فصلت)

 مجال الّصوت.جامعًا بني الورع والتقوى وجودة الّتالوة و

إذن، فمنهج الّتربية القرآنية من خالل السَّماع، هو منهج قرآنيٌّ نبويٌّ، 

)اْقَرْأ َعَليَّ( َقاَل: ُقْلُت: َأْقَرُأ َعَلْيَك =لعبد اهلل بن مسعود:  "يقول النَّيبُّ 

َفَقَرْأُت النَِّساَء  َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟! َقاَل: )ِإنِّي َأْشَتِهي َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري( َقاَل:

ک  ک  ک  ک       ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ ژ  بَلَْغُت  حَتَّى إِذَا

، ويف رواية (4)+َقاَل ِلي: )ُكفَّ َأْو َأْمِسْك( َفَرَأْيُت َعْيَنْيِه َتْذِرَفاِن  ژگگ

رفعُت رأسي، أو غمزني رجٌل إىل جنيب فرفعُت =مسلم قال ابن مسعود: 

 .(3)+عه تسيُلرأسي، فرأيُت دمو

                                                           

 (.111( ومسلم )1111متفق عليه: البخاري ) (4)

 (.111صحيح مسلم ) (3)



 

فجديٌر باملرّبني واألئمة واآلباء واألمهات أن ينتبهوا إىل هذا املنهج 

الّتربوّي القائم على السماع واإلنصات إىل آيات القرآن الكريم، حّتى يتدّربوا 

على تذوُّق مجال مبانيه، وحسن إدراك معانيه، وبالتالي جيعلونه هو غناءهم 

، (4)+َلْيَس ِمنَّا: َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن=: "وسلواهم ومتعتهم، يقول النيب 

التَّغين بالقرآن: االستغناء به، وقيل: كانت ِهجِّريى العرب التَّغنِّي »و

بالرُّْكَبانّى، وهو نَشِيٌد باملدِّ والتَّمِطيط، إذا ركبوا اإلبل، وإذا اْنَبَطُحوا على 

عاّمة أحواهلم، فأحّب الرسوُل أن تكوَن األرض، وإذا َقَعُدوا يف أْفِنَيِتِهم، ويف 

قراءُة القرآن ِهجيِّراَهم، فقال ذلك؛ يعنى ليس منا من مل يضع القرآَن موضع 

، واملعنى الثاني أقرب، فالتغين به حتسني (3)«الرُّْكَباِنّى يف اللَّهَج به والطَّرَب

 الصوت واللهج به، دون غلو يف ذلك.

ء واألمهات، أن جيتهدوا يف تربية أبنائهم، بلى، جيب على املربِّني واآلبا

واالرتقاء بوجدانهم، ليحتّل القرآن من صدور شباب األمة يف عصرها 

الّراهن، املكانَة الالئقة به، حّتى يكون مساع القرآن هو ِهجِّرياهم وديدنهم، 

خاّصًة وأّن بني القرآن والغناء تنازعًا وصراعًا على قلب املسلم، فإذا استقّر 

 هما يف القلب، طرد اآلخر أو أضعفه ال حمالة، كما يقول ابن القّيم:أحد

 حبُّ الكتاِب وحبُّ أحلاِن الِغنا
 

 
 

 يف قلِب عبٍد ليس جيتمعاِن
 

وال شّك أّن مجاَل صوِت املقرئني، مّما ُيرغِّب يف مساع القرآن 
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ة، حي  واإلنصات إليه، لكن ال ينبغي أن يبلغ األمر باملرء إىل درجة املغاال

نلحظ بعض الّناس يبح  يف األئّمة والقراء عّما ُيعجب مسعُه، ال عمَّا يؤثِّر 

يف قلبه، باحثًا عن إماٍم صوته مجيل، وإن كان ال ُيحسن التجويد وال حيسن 

الوقف واالبتداء، وهذا باٌب عظيم يف علوم القرآن، وله عالقة وثيقة بفهم 

َلْو َرَأْيَتِني َوَأَنا َأْسَتِمُع =ى األشعري: ألبي موس "القرآن وتدّبره، قال النيب 

، فقال أبو (4)+ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُوَد!

، بلى إّن مجال الصوت يف (3)«لو كنَت أعلمَتين؛ حلربُت ذلك حتبريًا»موسى: 

الّتدبر للقرآن يف ذاته هو اهلدف وهو التالوة أمٌر مستحسن، بيد أّن املعايشة و

الغاية، ويكفي لتحقيقه أن ُيتلى القرآن تالوة صحيحًة، مبراعاة أحكام الوقف 

واالبتداء، وغريها من أحكام التجويد، أّما أولئك اّلذين ال يواطئ قلوبهم إال 

تالوة مجيلة الصَّوت، فحريٌّ بهم أن يراجعوا أنفسهم، وُيلزموها على تتبُّع 

 اني القرآن، واستثارة اخلضوع يف أنفسهم إزاءها.مع

وههنا سؤال كثريًا ما يطرحه الّناس، أال وهو: أيُّهما أفضُل من حيُ  

األجر والّثواب، تالوة القرآن، أم االستماُع إليه؟ ُيجيب عن هذا السؤال 

األفضُل أن يعمَل مبا هو أصلح »قائاًل:  ×فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 

، وأكثر تأثريًا فيه من القراءة أو االستماع، ألنَّ املقصوَد من القراءة هو لقلبه

التدبر والفهم للمعنى، والعمل مبا يدلُّ عليه كتاب اهلل عز وجل، كما قال اهلل 
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 .(4)«(35 :ص)  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ ژ :سبحانه

قراءًة من املصحف، وقد تكون تالوًة عن ظهر قلٍب ملن الّتالوة قد تكوُن 

حيفظ القرآن، واألوىل يف العادة طريق إىل الثانية، ولكال التالوتني فضل 

 عظيم، وسيعرض يف احلدي  هنا إىل ثالثة أمور:

 أ. فضُل تالوة القرآن الكريم ومسّو مكانة حافِظيِه.

 ب. وصايا ملن ُيريدون حفَظ القرآن الكريم.

حقيقُة حفظ القرآن الكريم.ت. 

 إنَّ لتالوة القرآن يف حّد ذاتها مقامًا عاليًا رفيعًا، وذلك لعدة أسباٍب:

تالوة القرآن الكريم من أفضل العبادات والقربات إىل اهلل تعاىل،  أواًل:

عشر أمثاهلا كما يف األحادي  وأن كل حرف نتلوه لنا به حسنة، واحلسنة ب

من كتاب  من قرأ حرفًا: ="قال رسول اهلل الصحيحة كحدي  ابن مسعود: 

ولكن ألف  ،حرف (آمل: )ال أقول ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،اهلل فله به حسنة

 .(3)+وميم حرف ،والم حرف ،حرف

 املداومة على التالوة، تيّسر احلفظ وترسخه، وُتعدُّ من الطرق ثانيًا:
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 (، وصححه األلباني.3541( رواه الرتمذي يف سننه )3)



 

 

الرئيسية يف املراجعة، وإن بعض السور واآليات اليت تكثر تالوتها واالستماع 

إليها ال حيتاج حفظها إىل عناء أبدًا، وأمثلة على ذلك: سورة الواقعة، وسورة 

امللك، وأواخر سورة الفرقان، كذلك جزء عّم، وأواخر سورة البقرة، وسورة 

ه املداومة على التالوة يوميًا الكهف. وهنا يتمّيز القارئون، فمن كانت عادت

وحتديد مقدار يتلوه بال انقطاع، فإن احلفظ بالنسبة إليه سهل ميسور، وسيجد 

يف كثري من األحيان أن ما يريد حفظه يكاد يكون حمفوظًا من قبل. وأما من كان 

قليل التالوة، وال يتخذ لنفسه مقدارًا حمددًا يتلوه كلَّ يوم، فإنه سيجد صعوبًة 

إىل هذا الطريق الذي هو دأب  "يف احلفظ. ولقد أرشدنا رسول اهلل أكرب 

الصاحلني لكي نرسخ حفظنا للقرآن وننجو من عاقبة النسيان، فعن عبد اهلل بن 

وإذا قام =أن النيب حممد عليه الصالة والسالم، قال:  رضي اهلل عنهماعمر 

 .(4)+سيهصاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا مل يقم به ن

 بيد أنَّ التالوة املعتمدة على احلفظ هي املقاُم العالي الّرفيع:

 ويدلُّ على ذلك أموٌر:

أّن اهلل عّز وجّل قد استعمل احلافظني لكتاب اهلل، يف حتقيق وعده  أواًل:

، ففي صدرك (5 :احلجر)  ژڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ املُعلن يف قوله:

قد جاء يف الكتب املقدسة يف صفة هذه يا حافظ القرآن كتاب ال يغسله املاء، و

 .(3)+أناجيُلهم يف صدورهم=األمة: 
                                                           

 (.331صحيح مسلم )(4)
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ما ورد من إباحة احلسد ملن آتاهم اهلل نعمة حفظ القرآن الكريم،  ثانيًا:

ال َتَحاُسَد ِإال ِفي اْثَنَتْيِن: َرُجٍل آَتاُه اللَُّه اْلُقْرآَن، َفُهَو َيْتُلوُه =: "يقول النيب 

آَناَء النََّهاِر، َفُهَو َيُقوُل: َلْو ُأوِتيُت ِمْثَل َما ُأوِتَي َهَذا َلَفَعْلُت َكَما آَناَء اللَّْيِل َو

َيْفَعُل، َوَرُجٍل آَتاُه اللَُّه َمااًل َفُهَو ُيْنِفُقُه ِفي َحقِِّه َفَيُقوُل: َلْو ُأوِتيُت ِمْثَل َما ُأوِتَي 

باح هنا هو الِغبطة، وهي متين مثل ما . واحلسد امل(4)+َعِمْلُت ِفيِه ِمْثَل َما َيْعَمُل

 للغري من اخلري دون متين زوال النعمة عنه.

ما ورد يف السُّّنة املطّهرة، من ُعلوِّ مرتبة احلافظني لكتاب اهلل  ثالثًا:

َمَثُل الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن، َوُهَو =، َقاَل: "تعاىل، فيما روته عائشة َعْن النَِّبيِّ 

، والسفرة: الرسل؛ ألنهم يسفرون إىل (3)+، َمَع السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِةَحاِفٌظ َلُه

الناس برساالت اهلل، وقيل: السفرة: الكتبة، والربرة: املطيعون، من الرب وهو 

الطاعة، واملاهر: احلاذق الكامل احلفظ الذي ال يتوقف وال تشقُّ عليه القراءة 

ي: حيتمل أن يكون معنى كونه مع املالئكة أنَّ جلودة حفظه وإتقانه، قال القاض

له يف اآلخرة منازَل يكون فيها رفيقًا للمالئكة السَّفرة؛ التِّصافه بصفتهم من 

محل كتاب اهلل تعاىل. قال: وحيتمل أن ُيراد أنه عامٌل بعملهم وسالٌك 

ذكر مسلكهم. واملاهر أفضل وأكثر أجرًا؛ ألنه مع السفرة وله أجور كثرية، ومل ي

                                                           

 (.2511صحيح البخاري ) (4)

 (.1112صحيح البخاري ) (3)



 

 

هذه املنزلة لغريه، وكيف يلحق به من مل يعنت بكتاب اهلل تعاىل وحفظه وإتقانه 

 وكثرة تالوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه؟! واهلل أعلم.

ُيَقاُل =، َقاَل: "ما ورد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرو َعن النَِّبيِّ  رابعًا:

َرتِّْل، َكَما ُكْنَت ُتَرتُِّل ِفي الدُّْنَيا، َفِإنَّ َمْنِزَلَتَك ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ َواْرَتِق َو

، قوله: )يقال( أي عند دخول اجلنة )لصاحب (4)+ِعْنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُأ ِبَها

، )وارتق( أي: اصعد (3)لالقرآن( أي: حلافظه الذي يالزمه بالتالوة والعم

وال تستعجل بالقراءة )كما كنت  إىل درجات اجلنة، )ورتل( أي: اقرأ بالرتتيل

ترتل يف الدنيا( من جتويد احلروف ومعرفة الوقوف )فإن منزلتك عند آخر آية 

تقرأها(، قال اخلطابي: جاء يف األثر أنَّ عدد آِي القرآن على قدر درج اجلنة يف 

فيقال للقارئ ارَق يف الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن،  ،اآلخرة

 ،قراءة مجيع القرآن استوىل على أقصى درج اجلنة يف اآلخرةفمن استوفى 

ومن قرأ جزءًا منه كان رقيُُّه يف الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب 

عند منتهى القراءة.

                                                           

 (، وقال األلباني: َحَسٌن َصِحيٌح.3541سنن الرتمذي ) (4)

( صاحب القرآن حتتمل معنيني: املالزم لتالوته، فكأنه صاحب له ال يفارقه، والثاني: احلـافظ لـه،   3)

فوجوده يف صدره جيعله مصاحبًا له يف إقامته وظعنه، واملقصود احلافظ التـالي، وهـو األقـرب مثـة     

 وارتق، فظاهره أن القراءة من الصدر. عندما يقال: اقرأ



 

فاإلمام الشافعي املشهور بسرعة احلفظ يروى أنه شكى إىل وكيع بن 

اجلراح أن احلفظ تباطأ عليه يومًا، فريشده إىل عالج حاسم وهو ترك املعاصي 

 :×وتفريغ القلب من كل ما حيجزه عن ربه، يقول اإلمام الشافعي 

 شكوت إىل وكيع سـوء حفظـي  

 وأخربنــــي بــــأن العلــــم نــــور

 

 

 
 

ــ  رك املعاصـــيفأرشـــدني إىل تـ

 ونـــور اهلل ال يـــؤتى لعاصــــي  
 

وقد نسبت هذه األبيات إىل غريه من أهل العلم، وأيًا ما كان فهي وصية 

 .(4)حمل حفاوة وذكر عند أهل العلم

إنَّ للحفظ أسبابًا ... منها احتشاُم املَناِق  »: ×يقول ابن املنادي 

نفسه، وأقبل على اهلل وذلك أنَّ املرء إذا زجر  – أي: اجتناب املعايب – مجلًة

، والّرين: ما يغطي القلب من «باملوافقة، وعت أذُنه، وصفا من الّرين ذهنه

  ژڍ     ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ  غشاوة املعاصي، كما قال اهلل تعاىل:

. فمن جاهد نفسُه للبعد عن املعاصي فتَح اهلل عز وجل قلبه (41 :املطففني)

تابه، ويسَّر عليه حفظه ومدارسته، ويف ذلك يقول لذكره، وهداُه لتدبُّر آيات ك

                                                           

 .14، صجماهد مصطفى بهجتد. ديوان الشافعي مجع وحتقيق ودراسة ينظر  (4)



 

 

  ژڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ  املوىل سبحانه:

.(25 :العنكبوت)

ألن الصَّغري أفرُغ قلبًا وأقلُّ شغاًل، وقد ُحكي عن األحنف بن قيس أنه 

ى احلجر. قال األحنف: الكبري مسع رجاًل يقول: التعلم يف الصغر كالنقش عل

لة الشباب أن ال يتهاون يف أكثر عقاًل لكنه أشغل قلبًا. وينبغي ملن فاتته مرح

، فإنه إذا فّرغ قلبه عن املشاغل واهلموم سيجد سهولة يف حفظ القرآن احلفظ

ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ںژ  قال اهلل تعاىل: ،الكريم ال جيدها يف غريه

ئ  القرآن، والصحابة تعلموا العلم . وهذا من خصا(41 :القمر)  ژۀ

 على كرب، والقرآن أعظم ذلك العلم.

 ،وال ننسى أن اإلنسان عندما يصل إىل مرحلة الشيخوخة يضعف بصره

وقد ال يقوى على قراءة القرآن من املصحف، وعندها سيجد ما حيفظه يف 

فما  صدره كنزًا يتلوه ويتهجد به، وإن مل يكن قد حفظ من القرآن شيئًا يذكر

أعظم ندامته.

فال ينبغي أن حنفظ يف وقت امللل والتعب، أو عندما يكون ذهننا مشغواًل 

يف أمر ما، ألن هذا مينع من تركيز احلفظ، بل جيب علينا اختيار وقت النشاط 



 

وقات ملن ن أنفع األوراحة البال، وحبذا لو جعلنا ذلك بعد صالة الفجر فهو م

 ،آخر الليل أفضل ملن قدر، واغتنام أوقات النشاط مهم جدًانام مبكرًا، و

 فلنعرف من أنفسنا متى نستطيع أن نعمل، ومتى ينبغي أن نرتاح.

ــا   ــك فاغتنمهـ ــت رياحـ  إذا هبـ

 وال تغفــل عــن اإلحســان فيهــا 
 

 

 
 

ــكونُ  ــٍة سـ ــل خافقـ ــى كـ  فعقبـ

 فما تدري السكون متـى يكـون  
 

مام الشافعيِّ يف احل ِّ على اغتنام األوقات يف املبادرة ومن بدائع شعر اإل

 :×للطاعات قوله 

 إذا هجع النُّوام أسبلت َعربتي

 أليس من اخلسران أن لياليًا
 

 

 
 

 وأنشدت بيتًا وهو من ألطف الشعر

 مترُّ بال علٍم وُتحسب من عمري!
 

وقات، وينبغي التنبيه هنا على أن الذي يعطي القرآن والعلم فضول األ

وأوقات اخلمول، ويدخر أوقات النشاط والقوة إىل أعمال أخرى، ويضن بها 

أن تبذل يف القرآن، فحري مبثله أن ال يوفق لكثري علم فيه!

وذلك بالبعد عن أماكن الضجيج والضوضاء، ألن هذا يشغلنا ويشتت 

اول احلفظ وحنن يف بيوتنا بني أوالدنا، أو يف أذهاننا، فيجب علينا أن ال حن

أماكن عملنا بني زمالئنا وأصوات الناس من حولنا متأل املكان، وعلينا ذكر 

، بل (41 :)األحزاب   ژچڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچژ   قول اهلل تعاىل:

ينبغي أن نهيئ أسباب السكون واجتماع القلب على احلفظ، وأن نساعد على 



 

 

بيت يف وقت احلفظ، واعترب هذا حبال الطالب الذي يذاكر توفري هذا اجلو يف ال

لالمتحان، وكيف حيرص كل البيت على تهيئة املكان املالئم، والقرآن أحق 

بذلك.

الرغبة القوية الصادقة هلا أكرب األثر يف تقوية احلفظ وتسهيله وتركيزه، 

حتت إحلاح والديه أو مدرسه دون اندفاع ذاتي فإنه قد أما الذي يريد أن حيفظ 

ال يستمر طوياًل، وقد يصاب بالفتور، ويزداد الدفاع الذاتي بالتشجيع 

املستمر، وبيان أجر ومنزلة حفظة القرآن الكريم وجمالس القرآن، وإذكاء 

روح التنافس يف احللقة أو البيت أو املدرسة، وبصدق العزمية تندحر وساوس 

من »: ×ان وختنس النفس األمارة. قال اإلمام ابن رجب احلنبلي الشيط

صدق العزمية يئس منه الشيطان، ومتى كان العبد مرتدِّدًا طمع فيه الشيطان 

 .(4)« وسوَّفه ومنَّاه!

والبد من التأكيد هنا على أهمية الصرب وجماهدة النفس، وحتمل 

ىل علوِّ اهلمَّة، وهلذا الصعاب، وعدم االستسالم للكسل والفتور، والدعوة إ

لقد كنت يف حالوة »يتحدَّث عن نفسه فيقول:  ×كان اإلمام ابن اجلوزيِّ 

طليب للعلم، ألقى من الشَّدائد ما هو عندي أحلى من العسل ألجل ما أطلب 

 .(3)«وأرجو

                                                           

 .411/ 4 :رجب ابن رسائل جمموع (4)

 .341صيد اخلاطر: ص  (3)



 

واملسلم حباجة إىل أن يشحذ همته بني فينة وأخرى، ويكون ذلك بالنظر 

فضائل العلم، وبسماع الكلمات النافعة اليت ترفع يف كتب فضائل القرآن، و

اهلمة وتدعو لإلقبال على كتاب اهلل تعاىل.

ختتلف إمكانات الناس وقدراتهم يف احلفظ، وتتفاوت قوُة احلفظ بني 

شخ  وآخر، ولكن االستفادة من عدة حواس يسهل األمر ويرسخ احلفظ يف 

فاحرص أخي على اشرتاك حاسة النظر والسمع والنطق يف ذلك، ألن  الذاكرة.

لكل حاسة طريقًا موصاًل إىل الدماغ، فإذا كثرت الطرق قوي احلفظ وترسخ، 

ويكون ذلك بأن يبدأ احلفظ بتالوة جهرية ملا ُيراد حفظه، وهو ينظر يف 

ة يف الصفحة اليت يتلوها، مع تدقيق النظر وتكراره حتى تنطبع صورة الصفح

ذاكرته، ويشارك مسعه يف مساع التالوة فريتاح هلا، وخباصة إن كان يقرأ مع 

التَّغنِّي احملبَّب إىل النَّفس، أما من حيفظ بالنظر إىل املصحف وهو ساكت، أو 

عن طريق مساع تسجيل للقرآن دون أن ينظر يف املصحف أو يكتفي أثناء 

تؤدي إىل املطلوب بشكل حفظه بالقراءة بصوت خافت، فكل هذه الطرق ال 

 ميسور يف الغالب.

 ولتعلم أنَّ الناس يف هذا األمر على قسمني:

وهذا ذاكرته  ،* منهم من حيفظ عن طريق السَّمع أكثر مما حيفظ بالنَّظر

 مسعية.

* ومنهم من حيفظ عن طريق النظر أكثر مما إذا َسمعه، وهذا ذاكرته 

 بصرية.



 

 

عن بكثرة قراءة اآليات قبل حفظها فإن كنت من أولئك البصريِّني فاست

مع إدامة النظر مدًة أطول يف املصحف، ثم أغلق املصحف واكتب خبط يدك 

اآليات اليت حفظتها، وبعد ذلك قارن بني ما كتبته وبني املصحف، لتتعرف 

 على أخطائك ومواطن الضعف يف حفظك كي تعيد تثبيتها ومراجعتها.

ة من كلمات القرآن أو تنساها كلما وإذا الحظت أنك ختطئ كثريًا يف كلم

وصلت إليها يف املراجعة، فاربطها يف ذاكرتك بكلمة ُتشبهها من الكلمات 

قال: قال لي رسول اهلل  ÷املألوفة لديك، فتتذّكر هذه بتلك. قال عن علي 

 السََّداَدُقِل اللُهمَّ اْهِدِني َوَسدِّْدِني، َواْذُكْر ِباْلُهَدى ِهَداَيَتَك الطَِّريَق، َو=: "

 .(4)+َسَداَد السَّْهِم

وبهذه املناسبة فإني أنصح من كان تعويله على السمع أن ينظر كذلك يف 

املصحف، فإن للنظر فوائد ال يفي بها السماع، من جهة معرفة الرسم، 

 .والتنبيه على أنواع الوقف، وغري ذلك

حلّفاظ اليت تبدأ كل صفحة فيها ببداية ويفضل اختيار طبعة مصحف ا

اآلية، وتنتهي بنهاية اآلية، وهذا األمر له أثر كبري يف ترسيخ صورة الصفحة يف 

الذاكرة، وإعادة تركيز هذه الصورة عند املراجعة. أما إذا تغريت طبعات 

املصحف فإن هذا سيؤدي إىل انطباع صور خمتلفة يف الذهن، وتشتيت احلفظ 

 .زوعدم الرتكي

                                                           

 (.3131( صحيح مسلم )4)



 

جيب عليك قبل بدء احلفظ تصحيح النطق وضبط الكلمات القرآنية 

بالقراءة على أحد املتقنني، أو مساع املقطع الذي تريد حفظه بصوت أحد 

القّراء، لكي تنأى عن الوقوع يف اللحن ما أمكن، والسيما أثناء احلفظ 

ها بعد أن رسخت فالكلمة اليت حتفظها بشكل خاطئ يصعب عليك تصحيح

أال وإنَّ للحفظ أسبابًا ... منها أن يقرأ »: ×يف الذَّاكرة، يقول ابن املنادى 

اإلنسان على من هو أحفُظ منه، ألن الذي ُيقرئ أنفذ يف التبصرة خبطأ املقرتئ 

. فاحرص على تلقِّي القرآِن يف جمالس القرآن «خطأ نفسهبـمن املقرتئ 

ّلمني املتقنني، لتسلم من اخلطأ، وتبدأ حفظك واملشافهة عن احلافظني واملع

 على أساس متني.

وما جيدر التنبيه عليه هنا الفرق بني القارئ املتقن الذي يقرأ وفقًا لقواعد 

العربية وطرائق أصحاب اللسان، وبني من يتقعر يف ذلك إما بالتمطيط واملبالغة 

عن  -بزعمه–إاّل تلقيه  يف األحلان، أو االلتزام واإللزام مبا مل تقم عليه حجة

شيخه دون سائر أهل اإلسالم! وإمنا نبهت على هذا لتنطع بعضهم وبعضهن يف 

ذلك، والتنطع يف القراءة من بدع القراء، وهو أعسر للحفظ، جالب للسآمة، 

 !فانأ عنه وعن أهله ما استطعت

اآلية اليت قبلها، ثم انتقل  كلَّما حفظت آية ومتكَّنت منها أعد قراءتها مع

إىل آيات أخرى، تربط بعضها ببعض حتى تكمل الصفحة، وعندها ينبغي 

إعادة قراءتها وربط مجيع آياتها قبل االنتقال إىل صفة أخرى، وكذلك عندما 



 

 

تكمل حفظ سورة ما، ال تبدأ بغريها حتى تعيد تكرارها، لتضمن ترابط 

 آياتها يف ذاكرتك.

لطريقة سيجعل حفظك غري مرتابط، وستجد نفسك وعدم إتباع هذه ا

حباجة إىل من ُيذكِّرك ببداية كلِّ آيٍة عند تسميع احلفظ، كما جيعُلك تعاني 

 .صعوبًة كبرية أثناء املراجعة

وممَّا ُيساعد على ترابط اآليات وتسهيل احلفظ: أن ترجَع إىل بعض 

اآلخر، لتفهم معاني تلك اآليات ولو على وجه التفاسري املختصرة بني احلني و

للشيخ  (كلمات القرآن تفسري وبيان)اإلمجال، أو على األقل استعن بكتاب 

حسنني حممد خملوف، فإنَّ معرفة معاني الكلمات ُيساعد على توضيح املعنى 

اإلمجالي لآليات، وهذا يساعد على استحضار السياق، ومعرفة الالحق 

 لألول.

مييل إىل هذه الطريقة، ويرى أن احلفظ دون الرجوع   من النيومن املرب

إىل التفاسري أثبت، وإن كان اآلخر أسهل، فحفظ الشيء كما هو وإن مل 

يعرف وجهه، أدعا ألدائه كما هو، دون تصرف بذكر معنى، وهلذا يكون من 

 .تالد كثري من أهل العلم احملفوظ األول يف الصغر



 

عض اإلخوة أو األخوات يقرأ املقطع مرتني أو ثالثًا، فيظن أنه قد ب

حفظه، وينتقل إىل مقطع آخر حرصًا على السرعة، بسبب ضيق وقته أو 

تنافسه مع زميله، أو إحلاح مدرِّسه، وهذا ال يثمر فالقليل الدائم خري من 

الظاهرة  الكثري املنقطع، واحلفظ السريع يؤدي إىل النسيان السريع. وسبب هذه

أحيانًا الرضا عن النفس والغرور، فيكتفي الطالب بقراءة املقطع مرات قليلة، 

فإذا الحظ أنه قد علق يف ذاكرته انتقل إىل غريه، ظنًا منه أن هذا املستوى 

يكفي، واملطلوب أن ال يتوقف الطالب عن احلفظ والتكرار مبجرد شعوره أنه 

فظ بزيادة تكرار تلك اآليات مرة بعد حفظ هذه اآليات، بل عليه أن ُتتقن احل

أخرى، ألنَّ كلَّ تكراٍر جديد ُيرسِّخ احلفظ أكثر، وُيخفِّف اجلهَد أثناء 

املراجعة، وقد ذكر أحد املتقنني للحفظ أنه أثناء حفظه كان يكرر املقطع ستني 

 .مرة، وأحيانًا مثانني، فأصبح بعد ذلك ال حيتاج إىل املصحف

ألنَّ عادة اإلنسان التسويف، فكلما خطر له أن ُيبادر للحفظ جاءته 

املشاغل، ودعته نفسه إىل التأجيل، وسرعان ما تفرت عزميته، أما احلفظ 

مبشاركة أٍخ أو إخوة يتواَصون على ذلك، ويضعون خّطة يّتفقون عليها، 

ريف بينهم والعتاب على وُيقّوي بعضهم عزمية بعٍض، وحيصل التنافس الش

 التقصري، فهذا هو الطريق املوصل للهدف بإذن اهلل.



 

 

وكم من أٍخ حفظ عدة أجزاء يف دور التحفيظ، ثم ُشغل عن احلضور 

إىل هذه احللقات، وظنَّ أنه من املمكن أن ُيكمل املسري بنفسه، وإذا به تضعف 

يشغلون  همته، ثم يتوقف عن احلفظ، واألدهى من ذلك أن أمثال هؤالء

أحيانًا بأمورهم وأعماهلم، فيرتكون مراجعة احلفظ السابق، ومتضي األيام 

 وإذا بهم قد نسوا كل ما حفظوه، وضيعوا كلَّ ما جَنوه.

إنَّ احلفظ االنفرادي ُيعرض اإلنسان للوقوع يف اخلطأ أثناء نطق بعض  ثمَّ

عند التسميع  الكلمات، وقد يستمرُّ هذا اخلطأ مدة طويلة، دون انتباه، ولكن

 آلخرين ُمتقنني فإنَّ اخلطأ سيظهر.

فاخرت لنفسك أخوًة حتّبهم يف اهلل ُيعينونك وُتعينهم على حفظ ما يتيسر 

 من كتاب اهلل، وهذا أفضل ما جيتمع عليه اإلخوة املتحابُّون يف اهلل.

فإن تعسر ذلك فال أقل من االرتباط مع مقرئ أو شيخ حمفظ، يتابع 

ك، وهذا الشيخ قد يكون أبًا أو أخًا وقد تكون الشيخة معك ويصوب قراءت

أمًّا أو أختًا فاضلة، ويف البيوت كثري من الفاضالت احلافظات لكتاب اهلل، 

 وللغيب مبا حفظ اهلل.

فإمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى، ومن حقق اإلخالص، 

أصلح النية فحري به أن يعان، وحري بالذي يرجو ثواب اهلل وجيتهد لوجه و

اهلل أن ال ينقطع، خبالف الذي يعمل ألسباب أخرى فاستمراره منوط بتلك 

 األسباب، متى ذهبت ذهب.

فإن العبادات، أجل عبادة من واألمر أشد من ذلك، فحافظ القرآن يف 



 

غري وجه ذلك وإن قصد بورك له، وُبومنت ت عبادته، ُقِبلهلل يف حفظه  أخل 

ابن ماجة وغريه حدي  ابن عمر عن روى تركه اهلل وشركه! وقد اهلل تعاىل 

َمْن َطَلَب اْلِعْلَم ِلُيَماِرَي ِبِه السَُّفَهاَء َأْو ِلُيَباِهَي ِبِه اْلُعَلَماَء َأْو =أنه قال:  "النيب 

 .(4)+لنَّاِرِلَيْصِرَف ُوُجوَه النَّاِس ِإَلْيِه َفُهَو ِفي ا

 !(3)رجل قرأ ليقال قارئ :ةسعر بهم النار يوم القيامن ُتويف حدي  َم

عن َتعاهد النية وجماهدة النفس مراعاة القيام باحملفوظ والعمل به،  َفْرٌع

فالذي خيل  النية هلل، يتجاوز همه جمرد احلفظ ألجل احلفظ، بل للعمل، 

أن يستعمل حمفوظه يف الصالة؛ يف قيام الليل، يف القراءة يف  فإنه حيرص على

الفرائض والنوافل، حيرص على قراءة سورة الكهف كل مجعة ورمبا السجدة 

واإلنسان كذلك، وتبارك كل يوم، والزمر كل ليلة، وكذلك اإلسراء 

ال ينام حتى يقرأ  "كان النيب =: رضي اهلل عنهاواملسبحات، قالت عائشة 

عن العرباض ، وبين إسرائيل هي اإلسراء، و(4) +(بين إسرائيل)و(، الزمر)

كان ال ينام حتى يقرأ املسبحات ويقول فيها آية  "أن النيب =، ÷بن سارية 

                                                           

 (.2411(، وانظر صحيح اجلامع لأللباني )314(، وابن ماجة )3211( سنن الرتمذي )4)

 (.111(، وصحيح ابن حبان )3413( سنن الرتمذي وصحيح ابن خزمية كالهما برقم )3)

(، والسلســلة 1114(، وصــححه األلبــاني، انظــر صــحيح اجلــامع )    3531( ســنن الرتمــذي ) 4)

 (.111الصحيحة )



 

 

، وجدير باملسلم أن يتعلم ما جاء الندب إىل قراءته يف (4)+خري من ألف آية

 .الصلوات املفروضة أو النوافل أو مطلقًا طريف الليل والنهار

سواء أكانت دورات حفظ مركز، أو مراجعة ألجزاء، أو مراجعة لكامل 

القرآن، أو مسابقة يف حفظ القرآن الكريم كاماًل، أو يف بعض أجزائه، فهذه 

يف أخذ  األنشطة وأمثاهلا تساعد على احلفظ وعلى إتقان احلفظ، وال حرج

السبق على مثل حفظ القرآن فهو عند طائفة من احملققني من أخذ السبق على 

نوع من جهاد القول، الذي من أجله شرع اجلهاد بالسنان، فال بأس يف 

املشاركة بل حتسن ملا فيها من توطيد احلفظ مع ضرورة إخالص النية، واختاذ 

 أمثال تلك الربامج قنطرة وسبياًل للحفظ ال العكس.

وبهذه املناسبة أوصي األخوات باحلرص على حفظ أوقاتهن باملشاركة يف 

دور حتفيظ القرآن الكريم، فإن االجتماع يف برنامج بنوع متابعة وإلزام مما 

يساعد على احلفظ، على ما يف الدور من الفوائد األخرى، وقد عرفت من 

 عمرها. ه الدور وهي يف اخلمسني منحفظت القرآن الكريم كاماًل يف هذ

                                                           

 (.3143( وحسنه األلباني يف صحيح الرتمذي )4112( سنن الرتمذي )4)



 

مالحظة اآليات املتشابهة يف بعض ألفاظها ومقارنة مواضع التشابه فيها 

أمر مهم جدًا، فحبذا لو سجلت يف دفرت خاص ما مير معك أثناء احلفظ من 

تشابه بني اآليات، لتستحضر مواضع التشابه أثناء املراجعة، واملالحظ عند 

طالب اّلذين ال يعتنون مبواضع التشابه بني اآليات، أنهم يقعون أثناء بعض ال

التسميع يف اخلطأ، إذ تشتبه عليهم آية ما مع ما يشابهها يف سور أخرى، 

فينتقل من سورة ألخرى. وهلذا كان الطريق األمثل للحفظ املتقن أن الرتكيز 

بها. يقول اإلمام على مواضع التشابه، ومالحظتها، وبذل اجلهد يف االهتمام 

يف بيان أهمية معرفة املواضع املتشابهة من آيات القرآن  ×ابن املنادى 

إن معرفة مواضع التشابه يساعد يف تقوية حفظ احلافظ وتدريب » الكريم:

املتحفظ، وقد وضع فريق من القراء هذا النوع ولقّبوه املتشابه، ردًا من سوء 

ة يف ذلك، ومن أبرزها: )متشابه القرآن . وقد أّلف العلماء كتبًا عديد«احلفظ

هجرية، وكتاب  422العظيم( لإلمام أبي احلسن بن املنادى، املتوفى يف سنة 

)الربهان يف متشابه القرآن( لتاج القراء حممود بن محزة الكرماني، من علماء 

القرن اخلامس اهلجري، وكذلك للسخاوي نظم يف املتشابه، وقد ألف غري 

رين يف املتشابه، وبعضهم اعتنى بإعداد دورات تساعد على واحد من املعاص

 .ضبط املتشابه



 

 

َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن، َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه =َعْن َأِبي ُموَسى َعْن النَِّبيِّ َقاَل: 

 . (4)+َلُهَو َأَشدُّ َتَفصًِّيا ِمْن اإلبِل ِفي ُعُقِلَها

عاهدوا( أي استذكروا القرآن وواظبوا على تالوتـه، واطلبـوا   قوله: )ت»

من أنفسكم املذاكرة به وال تقصروا يف معاهدته واسـتذكروه ... مـن شـأن اإلبـل     

تطلب التفلت ما أمكنها، فمتى مل يتعاهدها برباطهـا تفلتـت، فكـذلك حـافظ     

حلـدي   القرآن إن مل يتعاهده تفلت بل هو أشد يف ذلك. وقال ابن بطال: هـذا ا 

، وقولـه  (1 :املزمـل )  ژڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ يوافـق اآليـتني: قولـه تعـاىل:    

فمن أقبـل عليـه    (41 :القمر)  ژڻ  ۀ ں  ں  ڻ  ڻ     ڻژ تعاىل:

، وَعـن اْبـِن ُعَمـَر    (3)«باحملافظة والتعاهد ُيّسر له، ومن أعرض عنه تفلَّـت منـه  

اإِلِبـِل اْلُمَعقََّلـِة، ِإْن َتَعاَهـَدَها َصـاِحُبَها     َمَثُل اْلُقْرآِن َمَثُل =َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه: 

، والتعاهــد يكــون بتخصــي  (4)+ِبُعُقِلَهــا َأْمَســَكَها َعَلْيــِه، َوِإْن َأْطَلــَق َذَهَبــتْ 

أوقــات للمراجعــة، وأوقــات للختمــة كــل مــدة، وأوقــات للصــالة، وأوقــات  

نذ حفظـت  لالستذكار، وأعرف أحد طالب العلم من املتقنني للحفظ يقول: م

                                                           

 (.1211( صحيح البخاري )4)

 .5/14تح الباري: ( ف3)

 (.1214( صحيح البخاري )4)



 

القرآن قبل سنوات كثرية مل أترك ختمة واحـدة حسـب مـا قـد التزمـت بـه مـن        

وقت حمدد.

فال ُيزحزحنك الشيطان عن هذه الرتبة العالية بعد إذ نلتها: قال ابُن 

نسيان القرآن، فمنهم من جعل  اختلف السَّلف يف»يف الفتح:  ×حجر 

ذلك من الكبائر، قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحٍد تعلَّم القرآن ثم نسيُه 

حئ    جئ ی ی یژ   يقول:   إال بذنب أحدثه، ألن اهلل

، ونسيانُ القرآن من أعظم (41 :الشورى)  ژحب جب يئ مئ ىئ

يتعلم : كنا نعدُّ من أعظم الذنوب أن ×املصائب، وجاء عن أبي العالية 

الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد، ومن طريق ابن سريين 

بإسناد صحيح يف الذي ينسى القرآن: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قواًل شديدًا 

... واإلعراض عن التالوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم 

القرآن يفضي إىل الرجوع إىل  االعتناء به والتهاون بأمره ... وترك معاهدة

اجلهل، والرجوع إىل اجلهل بعد العلم شديد، وقال إسحاق بن راهويه: 

، ومن الدعاء: (4)«يكره للرجل أن مير عليه أربعون يومًا ال يقرأ فيها القرآن»

)اللهم إني أعوذ بك من احلور بعد الكور(، أي من النق  بعد البناء أخذًا من 

                                                           

 .5/12( فتح الباري: 4)



 

 

ضها بعد ذلك، فمن حفظ ثم نسي فقد وقع يف احلور: تكوير العمامة ثم نق

 )النق (، بعد الكور؛ )دقة احلفظ(!

: "واعلم أخي أّن حقيقة احلفظ يف الّشريعة، هي ما ورد يف قوله 

)احفظ اهلل حيفظك( »، يقول الشيخ ابن عثيمني: (4)+احفظ اهلل حيفظك=

فظ شرعه ودينه، بأن متتثل ألوامره كلمة جليلة عظيمة، احفظ اهلَل، وذلك حب

وجتتنب نواهيه، وكذلك بأن تتعلَّم من دينه ما ُتقوِّم به عبادتك ومعامالتك، 

 .(3)«وتدعو به إىل اهلل عز وجل

فإذا ما ُوّفقت إىل حتقيق هذا احلفظ، كانت العاقبة أن يكألك اهلل عّز 

 دنك ومالك!وجّل حبفظه وكنفه اّلذي ال يرام، فيحفظك يف دينك ويف ب

فهذا هو حقيقُة احلفظ، اّلذي إذا حّققه املسلم، مل ُيباِل إذا مل يكن حيفظ من 

 ما ُيقيم به عبادته. القرآن إال

ومع ذلك فإّن حافظ القرآن هو األجدر بأن حيّقق هذه املرتبة العالية 

الرفيعة من احلفظ، فحريٌّ به إذ يّسر اهلل له حفظ القرآن، أن حيفظ به 

جيب على حامل القرآن »يف تفسريه:  ×يقول اإلمام القرطيّب  جوارحه،

وطالب العلم أن يتَّقي اهلل يف نفسه، وخيل  العمل هلل، فإن كان تقدَّم له شيٌء 

مما َيكره فلُيبادر التوبة واإلنابة، وليبتدئ اإلخالص يف الطلب وعمله، فالذي 

                                                           

 (، صححه األلباني.3132( سنن الرتمذي )4)

 .11( شرح رياض الصاحلني البن عثيمني ص: 3)



 

أنَّ له من األجر ما ليس  يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غريه، كما

 .(4)«لغريه

فال ينبغي حلامل القرآن، أن يغرتَّ حبفظه، ويتكاسل عن العمل، بل 

عليه أن ُيقدر ِعَظم ما حيتمله صدره، وأن يعطيه حّقه ومنزلته: وكما ارتقى إىل 

املنزلة العالية حبفظه فعليه يف امُلقابل مسئولية وواجٌب يوازي ذلك. فإن احلفظ 

انًا ُيعّلق وال شهادة ُتزّوق وال مكافآت ُتفّرق؛ لكنه أمانة جيب القيام ليس نيش

 حبّقها.

ويرفع  ،ليكن على أكمل األحوال وأكرم الشمائل»: ×قال النووي 

وليكن  ،ويتصون عن دنيء االكتساب ،نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه

ا متخشعا ذ ،متواضعا للصاحلني وضعفة املسلمني ،شريف النفس عفيفا

: ينبغي حلامل القرآن أن يعرف  ÷قال عبد اهلل بن مسعود  . سكينة ووقار

 ،وحبزنه إذ الناس يفرحون ،وبنهاره إذ الناس مفطرون ،بليله إذ الناس نائمون

وخبشوعه إذ الناس  ،وبصمته إذ الناس خيوضون ،وببكائه إذ الناس يضحكون

أوا القرآن رسائل : إن من كان قبلكم ر ×خيتالون . وقال احلسن البصري 

 .(3)«وينفذونها بالنهار ،فكانوا يتدبرونها بالليل ،من ربهم

فينبغي حلامل القرآن أن يكون على أكرِم األحوال وأكرِم الشمائل، قال 

                                                           

 .4/45( تفسري القرطيب 4)

 .3/451( اجملموع شرح املهذب 3)



 

 

حامُل القرآن، حامل راية اإلسالم، ال ينبغي له أن »الفضيل بن عياض: 

القرآن أن ال يكون وينبغي حلامل يلهو مع من يلهو، وال يسهو مع من يسهو، 

ىل اخللق حاجة ال إىل اخللفاء فمن دونهم وينبغي أن يكون حوايج اخللق إله 

 .(4)«إليه

نبغي حلامل القرآن أن يكون ثابت اجَلنان قائمًا باحلق، وملا حارب 

املسلمون مسيلمة الكّذاب وُقتل حامل رايتهم زيد بن اخلطاب تقّدم ألخذها 

ملسلمون: يا سامل، إنا خناف أن ُنؤتى من قبلك! سامل موىل أبي حذيفة فقال ا

فقال: بئَس حامُل القرآن أنا إن ُأتيتم من ِقَبلي، فُقطعت مييُنه فأخذ اللواء 

   ژڃ ڄ ڄ ڄژ  بيساره، فُقطعت يساره فاعتنق اللواء، وهو يقول:

، (412 :آل عمران)   ژڭ  ڭ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓژ ،(411 :آل عمران)

 .(3)ابه: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: ُقتلفلما ُصرع قيل ألصح

وليحذر حامل القرآن، من التَّكبُّر بذلك على اآلخرين، فلرمبا أفلح 

َأَتى َرُجٌل =املقّل املعذور وخسر احلافُظ املغرور: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرو َقاَل: 

َفَقاَل  (الر)ُه: اْقَرْأ َثالًثا ِمْن َذاِت َرُسوَل اللَِّه َفَقاَل: َأْقِرْئِني َيا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل َل

 (حم)الرَُّجُل: َكِبَرْت ِسنِّي َواْشَتدَّ َقْلِبي َوَغُلَظ ِلَساِني، َقاَل: َفاْقَرْأ ِمْن َذاِت 

َفَقاَل ِمْثَل َمَقاَلِتِه اأُلوَلى، َفَقاَل: اْقَرْأ َثالًثا ِمْن اْلُمَسبَِّحاِت، َفَقاَل ِمْثَل َمَقاَلِتِه، 

                                                           

 .، ويف أخالق أهل القرآن لآلجري خمتصرًا1/53( حلية األولياء 4)

، وترمجة سامل يف أسـد  3/311، وانظر تاريخ األمم وامللوك 4/323( أصل اخلرب يف تفسري مقاتل 3)

 .4/451الغابة 



 

 ٹڤژ َفَقاَل الرَُّجُل: َوَلِكْن َأْقِرْئِني َيا َرُسوَل اللَِّه ُسوَرًة َجاِمَعًة، َفَأْقَرَأُه

َحتَّى ِإَذا َفَرَغ ِمْنَها َقاَل الرَُّجُل: َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ ال َأِزيُد َعَلْيَها   ژڤ

، (4) +ْفَلَح الرَُّوْيِجُل َأْفَلَح الرَُّوْيِجُل!َأَبًدا ُثمَّ َأْدَبَر الرَُّجُل، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه: َأ

 ويف احلدي  ضعف.

وال ينتظرْن احلافظ من الناس ثناًء وال تقديرًا، وليجاهد نفسه أن ال يتأثر 

مبدحهم وإطرائهم؛ إخالصًا هلل: نعم جيب عليهم أن يوقِّروا حامل القرآن؛ 

اَم حامل القرآن غرَي الغالي فيه ألّن يف جوفه كالم اهلل، وإنَّ من إجالل اهلل إكر

ومحلة »: ×، قال ابن عبد الَبّر (3)وال اجلايف عنه، كما جاء يف احلدي 

القرآن هم احملفوفون برمحة اهلل، املعظِّمون كالم اهلل، امُللَبسون نور اهلل، فمن 

. وقد ذكر (4)«واالهم فقد واىل اهلل، ومن عاداهم فقد استخفَّ حبق اهلل تعاىل

 لشافعية أن غيبة حامل القرآن كبرية، وفرقوا بني غيبة غريه وغيبته.بعض ا

                                                           

 (.411( وضعفه األلباني يف ضعيف سنن أبي داود )4454سنن أبي داود ) (4)

حامـل  إن من إجالل اهلل إكرام ذي الشيبة املسـلم ، و = حدي  أبي موسى األشعري مرفوعًا بلفظ: (3)

 .«القرآن غري الغالي فيه واجلايف عنه ، وإكرام ذي السلطان املسقط

، انظـر  «حسن عنـدي ؛ كمـا يف املشـكاة وغـريه     هأخرجه أبو داود وغريه ، وإسناد=قال األلباني: 

ــكاة )4311الضــعيفة ) ــال     1513(، واملش ــم، ق ــل العل ــني أه ــبري ب ــالف ك ــدي  خ (، ويف احل

ذكره احلافظ ابن اجلوزي يف املوضـوعات، وتعقبـه اجلـالل    =: السفاريين يف شرح منظومة اآلداب

 .4/131 «السيوطي واحلافظ ابن حجر وغريهما، وهو عند أبي داود بإسناد حسن واهلل أعلم

 .4/32نقله القرطيب يف تفسريه  (4)



 

 

ومع ذلك فإّن على صاحب القرآن أال يغرتَّ حبّق وحرمة احلفظة؛ فلرمبا 

 .أخرجه عدُم اإلخالص من بينهم

نه ما ُيرى من إن املتأمل يف حال املسلمني مع كتاب اهلل اليوم ال ختطئ عي

إقبال أعداٍد كبرية منهم؛ رجااًل ونساًء، صغارًا وكبارًا، على كتاب اهلل عز وجل 

بالتالوة واحلفظ؛ فجمعيات التحفيظ منتشرة يف طول البالد وعرضها، 

واملساجد متتلئ حبلق التالوة والتحفيظ، ودورات التحفيظ خترج كل عام 

هذا العصر هو العصر الذهيب حلفظ العشرات واملئات من احلفاظ، حتى قيل إن 

القرآن الكريم، وهذا بكل تأكيد مما يثلج الصدور، ألنه يدل على حرص 

األمة مبجموعها على كتاب ربها عز وجل، وحرصها على حتصيل األجر 

العظيم الذي وعد اهلل به عباده التالني لكتابه واحلافظني؛ إال أنَّ املؤسف أن هذا 

حلفظ ال يصحبه إقبال مياثله أو يقرب منه يف باب التدبر اإلقبال على التالوة وا

والفهم والعمل، حتى صرنا نرى من يتم حفظ كتاب اهلل عز وجل، وال يعرف 

 معنى كلماٍت من أوائل السور اليت حيفظها صغار الطالب.

وقد سجل أحد املسؤولني عن حلقات التحفيظ مالحظات عديدة يف 

هر لي عدم تدبر أكثر الطالب لقراءة القرآن ظ»هذا اجملال، كان منها قوله: 



 

الكريم، من خالل عدم مراعاتهم للوقف واالبتداء، أثناء تسميعي هلم يف 

احللقات أو يف االختبارات واملسابقات، فيقف الطالب وقفًا عجيبًا، ويبتدئ 

 .(4)«ابتداًء غريبًا، يدلُّ على عدم التدبر والتأمل

ختصة بتحفيظ القرآن الكريم، فهل حّقًا، هنالك آالف املدارس امل

توجد مدرسة واحدة خمتصَّة بتدبُّر القرآن وتعليمه؟! إنَّه حقًا أمٌر ُملفت للنَّظر، 

فإن علمنا أنَّ اهلدف األعظم من إنزال القرآن هو: أن نتفّهم ما فيه من 

أحكاٍم، لنعمل بها ونطبِّقها، حتى ولو مل حنفظه، إذ إّن اهلل تعاىل مل يكّلف 

عباد حبفظ القرآن كاماًل، بل يكفيهم من احلفظ ما تصحُّ به صالتهم، وما ال

يستشُفون ويتعوَّذون ويتحصَّنون به، أما تدّبر القرآن ومعرفة معانيه فاألمة 

مأمورة ومطالبة به، واحلال كذلك، فإّننا مع األسف ُنهمل ما حنن مكّلفون به، 

 ونكتفي مبا لسنا به مكلَّفني.

إلقامة تلك املدارس املختصَّة بتدبُّر القرآن وتفسريه،  إنَّ هذه دعوٌة

وليست دعوًة إلغالق حلقات التَّحفيظ ومدارسه، فحلقات التحفيظ من 

األهمية باملكان الذي ال ُيجهل وهي من أهم الطرق للتدبر، ولكن نريد أن 

ّل خنطَو بها خطوة مهمة إىل األمام، نريد هلا أن تؤدِّي دورًا أكرب وأعظم وأج

من جمرد إخراج احلفظة، ُنريد أن نرى منها ابن عباِس زماِننا وابن مسعود 
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 األهدل، انظرها يف موقع املسلم:
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عصِرنا، وابن عمر يومنا، نريدها أن حتمل مشاعل الفهم والتدّبر لُتنري بها 

التفسري وصحيح املعاني، فيما يتعلق  بغريها يفعقول أمتنا اليت استضاءت كثريًا 

ودادًا، نريدها أن ُتنري الدرب باملفّسرين بكتاب اهلل تعاىل، فضلَّت وزاد ليلها اس

واملتدبرين، كما أنارته باحلافظني؛ ليزداد النور نورًا واحلق ظهورًا، ويقوى 

السَّرُي إىل الغايات العظمى اليت ترقُبها األمة يف فجرها املنشود، الذي لن يبزَغ 

وحتكيمًا  إال إذا أخذت األمة قرآنها بقوة، وأقبلت عليه تالوًة وفهمًا وعماًل

 وتدبرًا.

وعلى حفظة القرآن أن يعلموا أنَّ احلفظ ليَس آخر خطوٍة يف الطريق، 

 وما أحسن قول من قال:

 يا حافظ القرآِن لسَت حبافٍظ!

 ماذا ُيفيدك أن ُتسمَّى حافظًا

 يا أمَّيت القرآُن حبُل جناِتنا

 وْلَتْجَمعي َحْول الكتاِب شتاتنا

 اولتجعِليه ُمَحكَّمًا يف أمرن
 

 

 
 

 حتى تكون ملا َحِفْظَت مطّبقا

 وكتاُب ربَِّك يف الفؤاِد متزَّقا

 فتمسَّكي ِبُعراُه كي ال َنغرقا

 حتى ُنزيل تناحرًا وتفّرقا

 يتحّققاوِثقي بوعِد اهلل أن 
 

نسأل اهلل العلي القدير أن جيعل القرآن العظيم شافعًا لنا، وحجة لنا ال 

 .نيحجة علينا، واحلمد هلل رب العامل

ن؟ أو كيف نعيش معه وبه؟ هذا سؤال عظيم؟ كيف ُنعايش القرآ

 واإلجابة هي أن اخلطوة األوىل لذلك هي الّتالوة، كما بيَّن اهلل جلَّ وعال:



 

ڤ ڤ   ڤژ  وعال:  جلَّ اهلل  ويقول  ،(1 :املزمل)  ژٿ ٿ ٿژ

ڃ  ڃ  چ    چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ 

ڄ   ڄژ  وقد مدح اهلل التَّالني لكتابه، فقال: (54 :النمل) ژچ

، ن  غري واحد من (434 :البقرة) ژچچ ڃ ڃ چ چ ڃ ڃ

املفسرين على أن معناها يتدبرونه أو يقرؤونه كما جيب من التدبر له والعمل 

ئكة الكرام، فعن أنَّ املاهر بالقرآن يف مرتبة املال "وقد بيََّن النبَّيُّ  ،(4)به

َمَثُل الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُهَو =: "قالت: قال رسول اهلل  رضي اهلل عنهاعائشة 

َحاِفٌظ َلُه َمَع السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة َوَمَثُل الَِّذي َيْقَرُأ َوُهَو َيَتَعاَهُدُه َوُهَو َعَلْيِه 

 يتلو القرآن داخل يف عداد من هجر القرآن، ، واّلذي ال(3)+َشِديٌد َفَلُه َأْجَراِن

وهذا حال كثرٍي من الناس لألسف، وإن واظبوا على تالوته ففي رمضان، 

وبعده ينقطعون أحد عشر شهرًا، وقد ورد عن بعض الّسلف أّنه ال ينبغي أن 

ميرَّ على املسلم أربعون يومًا، بدون أن خيتم فيها القرآن! وقد مضت اإلشارة 

 إىل ذلك.

كان خيتم القران كلَّ ليلتني يف رمضان،  ×وقد ورد أّن سعيد بن جبري 

وذكروا عن أبي حرة واصل بن عبدالرمحن أنه كان خيتم القرآن كل ليلتني، 

أّما أبوبكر بن عيَّاش، فقد قيل: إّنه مك  ستني سنة خيتم القرآن كلَّ يوم 

أهل الرياض، ختمة، وال عجب يف ذلك وال غرابة، فإّنين أعرف رجاًل من 

                                                           

 .4/454، والبيضاوي 21، والتسهيل البن جزي ص1/41( انظر مفاتيح الغيب 4)

 (.4151( صحيح مسلم )3)



 

 

أسأل اهلل أن خيتم لنا وله خبامتة الّسعادة، خيتم منذ سنواٍت كلَّ يوم ختمًة. أمَّا يف 

رمضان خاصًَّة، فثمَّة كثريون من طالب العلم دأبوا منذ سنني عديدٍة، على 

ختم القرآن كّل يوٍم مّرًة، وورد عن اإلمام الشَّافعيِّ أّنه يف رمضاَن خاّصًة كان 

 ٍم مرًة.خيتم كل يو

وهناك من خيتمون يف سبع، وهناك من خيتم يف ثالث، وروى البيهقي 

إذا كان أول ليلة من عن مسبح بن سعيد قال كان حممد بن إمساعيل البخاري 

شهر رمضان اجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم، فيقرأ يف كل ركعة عشرين آية، 

النصف إىل الثل   وكذلك إىل أن خيتم القرآن، وكذلك يقرأ يف السحر ما بني

من القرآن، فيختم عند السحر يف كل ثالث ليال، وكان خيتم بالنهار كل يوم 

عند كل ختمة دعوة »ختمة، ويكون ختمه عند اإلفطار كل ليلة ويقول: 

أنه كان جيمع أهله وولده عند  ÷، وقد ثبت عن أنس بن مالك (4)«مستجابة

سرة يف رمضان، إذا أراد أن خيتَم ، ونعم ما يصنع ربُّ األ(3)اخلتمة فيدعو هلم

أن جيمع أوالده وأهله ُقبيل اإلفطار، فيتلون القرآن، ويلهجون بدعوات 

 مستجابة هلم وألهلهم ولسائر املسلمني.

 وهنا قد يسأل سائل: أمل يرد النهُي عن قراءة القرآن يف أقلِّ من ثالٍث؟

                                                           

 (.3111) ( شعب اإلميان للبيهقي4)

 .15( رواه الفريابي يف فضائل القرآن ص3)



 

مل يفقه منه شيئًا! كما ونقول: بلى، قد ورد، ألّن من خيتمه يف أقّل من ثالٍث، 

 .(4)+ال يفقه من قرأ يف أقل من ثالث=: "قال 

أّما أولئك األفذاذ، فُيحمل صنيُعهم على أّنه ليس عادًة هلم، لكّنهم 

جيتهدون يف انتهاز أوقات هذا الشهر املبارك، شهر القرآن، إضافًة إىل كونهم 

 يقرأ القرآن يف وقال بعض أهل العلم ال»: ×من أوعية العلم! قال الرتمذي 

ورخ  فيه بعض أهل  ،"أقل من ثالث للحدي  الذي روي عن النيب 

 ،وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن يف ركعة يوتر بها ،العلم

والرتتيل يف القراءة  ،وروي عن سعيد بن جبري أنه قرأ القرآن يف ركعة يف الكعبة

ا ورد النهي عن قراءة القرآن إمن» ال ابن رجب:، وق(3)«أحب إىل أهل العلم

يف أقل من ثالث على املداومة على ذلك، فأما يف األوقات املفضلة كشهر 

أو يف األماكن املفضلة  الليالي اليت يطلب فيها ليلة القدر، رمضان خصوصًا

فيستحب اإلكثار فيها من تالوة القرآن اغتناما  ،كمكة ملن دخلها من غري أهلها

و قول أمحد وإسحاق وغريهما من األئمة، وعليه يدل وه ،للزمان واملكان

 .(4)«عمل غريهم 

وقد كانت للسلف عادات خمتلفة فيما يقرؤون كل يوم »قال النووي: 
                                                           

 (، قال أبو عيسى: هذا حدي  حسن صحيح.3515(، والرتمذي )4453( سنن أبي داود )4)

 (.3512) 1/452( سنن الرتمذي 3)

 .414( لطائف املعارف ص4)



 

 

 ،فكان بعضهم خيتم القرآن يف كل شهر ،حبسب أحواهلم وأفهامهم ووظائفهم

وبعضهم أو أكثرهم يف  ،وبعضهم يف عشرة أيام ،وبعضهم يف عشرين يومًا

 ،وبعضهم يف كل ليلة ،ثري يف كل يوم وليلةكو ،وكثري منهم يف ثالثة ،ةسبع

وهو أكثر ما  ،وبعضهم مثان ختمات ،وبعضهم يف اليوم والليلة ثالث ختمات

إىل فاعليه وناقليه يف كتاب آداب القراء مع  وقد أوضحت هذا كله مضافًا !بلغنا

ما ميكنه الدوام عليه واملختار أنه يستكثر منه  ،مجل من نفائس تتعلق بذلك

ذا مل إهذا  ،ال ما يغلب على ظنه الدوام عليه يف حال نشاطه وغريهإوال يعتاد 

ن كانت له إف ،كثار القرآن عنهاإأو خاصة يتعطل ب ،تكن له وظائف عامة

وظيفة عامة كوالية وتعليم وحنو ذلك فليوظف لنفسه قراءة ميكنه احملافظة عليها 

وعلى هذا  ،خالل بشيء من كمال تلك الوظيفةإمع نشاطه وغريه من غري 

، ومّلا علم أن كثريًا من النفوس (4)«حيمل ما جاء عن السلف واهلل أعلم

يف موضع آخر وقد ذكر مجلة من اهلل تستعظم أن يقع بعض ذلك قال رمحه 

 حرف يفملطالعه أن ينكر هذه األ يوال ينبغ"أخبار السلف يف هذا املضمار: 

فذلك من عالمة  ،هلا ن تستنزل الرمحة بذكرهم مستطياًلأحوال هؤالء الذي

 .(3)«واهلل يوفقنا لطاعته بفضله ومنته ،ن دام عليهإعدم فالحه 

وقد حدَّثين أحد طالب الشيخ عبد العزيز بن باز رمحة اهلل عليه، أنَّه يف 

يوم من األيام ختم القرآن يف مخس ساعات، واألمر من معدنه ال يستغرب، 

                                                           

 وما بعدها. 15، وانظر النقول مفصلة يف التبيان ص1/14( شرح مسلم 4)

 .4/15( شرح مسلم 3)



 

بن باز معروف جبودة احلفظ، وهذه حاالت استثنائية، وإال فإّن منهج فالّشيخ ا

الشيخ عبد العزيز كما أعرفه أنَّه يقرأ يف كلِّ يوٍم جزءيِن، يعين خيتم يف كّل 

 شهٍر مرَّتني!

فاملقصود أّن معايشة القرآن تكون بتالوته، ومن األوقات املناسبة اّليت 

وقُت ما بني األذان واإلقامة، أن تكون على أنصح بأن يتحّينها الناس للّتالوة ال

وضوٍء مستعّدًا للّصالة، ثّم تبادر عند األذان بتلبية النداء، وقد حكى لي واحٌد 

 ممن تعّرفُت بهم، أنه يقرأ ما ُيقارب مخسة األجزاء يف هذه الفرتة القصرية.

 وأذكر أحد العّباد من كبار الّسّن يف مدينة الرياض، ُتوفِّي قبل ثالث

سنوات، وما علم جريانه بوفاته إال من خالل مصحفه، اّلذي مل يتعّودوا أن 

جيدوه مغلقًا، افتقدوه ومصحفه يف ثالثة أوقاٍت ثّم ذهبوا إىل أهل بيته 

يسألونهم، فتبّين أّنه قد فارق احلياة، بيد أّنه كان يعيش فيها مع القرآن، ومل 

 ُينتبه إىل غيابه إال بسبب مصحفه.

لقرآن، حتصل بالتواصل املستمّر معه عرَب تالوة آياته، آناَء فمعايشة ا

 الليل وأطراَف النهار.

وهذا صحيح، ولكن ما اّلذي نعنيه بتالوة القرآن؟ أهي قراءُة ألفاظه 

وحروفه فقط؟ بالّطبع ال! وإال نكوُن قد سلكنا مسالك اليهود والنَّصارى، اّليت 

ر إىل قوله تعاىل ُمبيِّنًا عالقة اليهود ، من اّتباِعها، انُظ"حّذرنا الّرسوُل 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ بالكتاب، يقول:

 .(11 :البقرة)  ژٿ    



 

 

، ال يعلموَن   ژٺ ٺ ڀژ  قال أبو جعفر: يعين بقوله:»

ما يف الكتاِب الذي أنزلُه اهلل، وال يدرون ما أودعُه اهلُل من حدوده وأحكامه 

 .(4)« ژٺ  ٺژ   م، ...وفرائِضه، كهيئة البهائ

قوله:  ÷وما هي األمانيُّ؟ روى اإلماُم الطَّربيُّ بسنده عن ابن عّباٍس 

، يعين قراءًة (3)+، يقول: إال أحاديَ  ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ=

 حمضًة، ال روح فيها، فهل هذا هو املقصود مبعايشة القرآن من خالل تالوته؟

انيَّ(، يقول: إال قواًل يقولونه عن ابن عباس: )إال أَم=ولنذكر الّرواية األخرى 

، وال تعارض بني الرِّوايتني، ذلك أّن من يقرأ القرآن وال (4)+بأفواههم كذبًا

ُيلقي بااًل ملعانيه وأحكامه، وال يفتح قلبه للّتأثُّر بها، سيكون واقُع حالِه أّنه 

 مكذٌِّب بها!

تالوة وهي خالية إذن، فال بّد مع التِّالوة من تدّبر القرآن، بل ال تكون ال

 من التدبر إال ضربًا من األمانيِّ!

 فال بدَّ مع الّتالوة من الّتدبُّر!

وينبغي الّتنبيُه إىل أّن الّسلف الذين كانوا خيتمون القرآن يف ليلٍة أو ليلتني 

أو ثالث، كانوا ُيخّصصون ختمًة أخرى للتالوة املتدّبرة، قد ال خيتم يف الشهر 

 إال مرًة واحدة.
                                                           

 وما بعدها. 315/ 3تفسري الطربي:  (4)

 املرجع السابق. (3)

 املرجع السابق. (4)



 

، وهو املوّفق احملّدث امللهُم ضعيَف ÷كان عمر بن اخلطاب وهل 

احلفظ، ملا مك  اثنيت عشرة سنًة حيفظ سورة البقرة، فلّما حتّقق له ذلك؛ حنر 

رضي اهلل جزورًا من الفرح! وابنه عبد اهلل بن عمر ذاك الشَّابُّ األملعيُّ الذَّكيُّ 

 !(4)عاش مع البقرة مثانية أعوام عنهما

ن لك أخي املسلم ختمتان: ختمة ال ختلو من التدبر، وأخرى إذن، فلتك

خاّصة بالّتدبر، وقد أفادني أحد اإلخوة املعنيِّني بأمر التدبر، أن تالوة التدبر، 

ال ُينظر فيها إىل مقدار ما قرأت، ولكن إىل مقدار ما تدبَّرت، ومصداق ذلك 

وئ  ژ يتلو قوله تعاىل:قام ليلًة كاملة كما يف حدي  أبي ذر، وهو  "أّن النيب 

وكثريٌ من  (441 :املائدة)  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ      ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ

ڤ   ٹڤژ الصَّحابة والسَّلف كانوا يقومون ليلًة كاملًة بآية واحدة:

 ! ژڤ

ڈ ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ  واهلل عزّ وجلّ يقول:

  ژک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

من هذا اجلبل؟ لو ُأنزل عليه القرآن خلشع متصّدعًا،  ، أين قلبك(34 :احلشر)

 وأنت تسمع آياته، فأين اخلشوع واخلضوع؟

 اجلواب: ألننا ُشغلنا بتالوته وحفظه عن التدبر فيه، يقول اهلل عز وجل:

                                                           

 ، ويف هذه اآلثار ضعف وغرابة.4/423(، وتنوير احلوالك 4511( انظر شعب اإلميان )4)



 

 

، (35 :ص)  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ   چ ژ

دف من إنزاله هو الّتدّبر والعمل؛ فاّتخذوا تالوته ُشغاًل، يعين: إّنما كان اهل

 وحفظه وظيفًة ومسابقة!

إنَّ هذه احلال خمالفٌة للحال اليت أمر اهلل عز وجل بقراءة القرآن عليها، 

؛ أي بتمهُّل وترسُّل، قال ابن (1 :املزمل)  ژٿ ٿ ٿژ: فقوله تعاىل

، فجعَل الفهم والتدبر علًة «هفإنه يكون عونًا على فهم القرآن وتدبر»كثري: 

، (4)«أي: اقرأه على مهل مع تدبُّر»لألمر بقراءته مرتاًل، وقال الشوكاني: 

 فجعل التدبر داخاًل يف معنى الرتتيل.

ومن جهٍة أخرى، فُيخشى أن تكون حاُل من يقرُأ وحيفظ دون تدبُّر 

 قوله تعاىل: كحال من سبقنا من األمم، اليت عاب اهلل عليها مثل ذلك، كما يف

، قال ابن عاشور (11 :البقرة)  ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ

قيل: األمانيُّ القراءة، أي ال يعلمون الكتاب إال كلماٍت حيفظونها »: ×

ويدرسونها ال يفقهون منها معنًى، كما هو عادُة األمم الضالَّة إذ تقتصر من 

 .(3)«الكتب على السَّرد دون فهم

قرآن مع كتاِب اهلل عزَّ وجلَّ، كما قال فينبغي أن تكون حاُل تالي ال

يتصفَّح القرآن؛ ليؤدَِّب به نفسه، ال َيرضى من نفسه »: ×اإلمام اآلُجرِّي 

                                                           

 .1/114( فتح القدير: 4)

 .4/111( تفسري التحرير والتنوير: 3)



 

أن يؤدَِّي ما فرض اهلل جبهل، قد جعل العلم والفقه دليله إىل كل خري، إذا 

ما  درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همَّته إيقاُع الفهم ملا ألزمه اهلل: من اتِّباع

 أمر، واالنتهاء عمَّا نهى، ليس همته متى أختم السُّورة!

همته متى أستغين باهلل عن غريه؟ متى أكون من املتقني؟ متى أكون من 

احملسنني؟ متى أكون من املتوكلني؟ متى أكون من اخلاشعني؟ متى أكون من 

الصابرين؟ متى أكون من الصادقني؟ متى أكون من اخلائفني؟ متى أكون من 

متى أتوب من الذنوب؟  ؟لرَّاجني؟ متى أزهد يف الدنيا؟ متى أرغب يف اآلخرةا

متى أعرف النعم املتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن اهلل اخلطاب؟ 

متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلُب نفسي على ما تهوى؟ متى أجاهُد يف اهلل حق 

رجي؟ متى اجلهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغضُّ طريف؟ متى أحفظ ف

أستحيي من اهلل حق احلياء؟ متى أشتغل بعييب؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ 

متى أحاسُب نفسي؟ متى أتزوَّد ليوم معادي؟ متى أكون عن اهلل راضيًا؟ متى 

أكون باهلل واثقًا؟ متى أكوُن بزجر القرآن متعظًا؟ متى أكوُن بذكره عن ذكر غريه 

ُأبغُض ما أبغض؟ متى أنصُح هلل؟ متى  مشتغاًل؟ متى أحبُّ ما أحبَّ؟ متى

أخل  له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى أتأهَّب ليوم موتي وقد ُغيَِّب عين 

أجلي؟ متى أعمر قربي، متى أفكر يف املوقف وشدَّته؟ متى أفكر يف خلوتي مع 

ربِّي؟ متى أفكر يف املنقلب؟ متى أحذر مما حذَّرني منه ربِّي، من ناٍر حرُّها 

فاملؤمن العاقل »: ×... إىل أن قال  «قعُرها بعيٌد، وعمقها طويلشديٌد، و



 

 

إذا تال القرآن استعرض القرآن، فكان كاملرآة، يرى بها ما حُسن من فعله، 

وما قُبح منه، فما حذَّره مواله حِذره، وما خوَّفه به من عقابه خافه، وما رغَّبه 

ا قارب هذه الصفة، فيه مواله رغب فيه ورجاه، فمن كانت هذه صفته، أو م

فقد تاله حق تالوته، ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا 

وأنيسًا وحرزًا، ومن كان هذا وصفه، نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على 

 .(4)«والديه، وعلى ولده كل خري يف الدنيا ويف اآلخرة

 ويتناول النقاط التالية:

 تدبُُّر القرآن: معناه وأهمّيته. .4

 عالقة بني تدبُّر القرآن وتفسريه.. ال3

  تدبُّر القرآن والتفسري بالرأي.. العالقة بني4

 .. الفرق بني التأمل والتدبر والتعقل ومعرفة املعنى1

 وفيه عنصران:

 ر القرآن.أ. معنى تدبُّ

 ب. أهمّية تدبُّر القرآن.

                                                           

 .31/ 4أخالق محلة القرآن:  (4)



 

أصُل هذا الباب أنَّ ُجّله يف قياٍس »: (دبر)يف مادة  ×قال ابن فارس 

واحد، وهو آِخُر الشَّيء وَخْلُفه، خالُف ُقُبِله ... والتدبري: أْن ُيدبِّر اإلنساُن 

، وذلك (4)«خُره، وهو ُدُبرهأمَره، وذلك أنَّه َينُظر إىل ما تصري عاقبُته وآ

والتَّدبري »ليجتهَد يف حتقيق مثرة هذا األمر، وقال األزهريُّ يف تهذيب اللغة: 

، وقال ابن منظور يف (3)«أيضًا أن ُيَدبَِّر الرجل أمره ويتدبَّره أي ينظر يف عواقبه

ه، والتََّدبُّر والتَّْدِبرُي يف اأَلمر َأن تنظر ِإىل ما َتُؤول ِإليه عاقبت»لسان العرب: 

التَّفكر فيه ... ويقال ِإنَّ فالنًا لو استقبَل من َأمره ما استدبره َلُهِدَي ِلِوْجَهِة َأْمِره، 

، وُمرادنا من (4)«َأي لو علم يف َبْدِء َأمره ما علمُه يف آخره؛ الْسَتْرَشَد أَلمره

قبة الشيء، وفيما التدبر مما يوافُق ما سبق أنَّه النظر والتفكر فيما تؤول إليه عا

يكون آخر األمر، فهو عمٌل عقليٌّ له الزم عملي الينفك عنه وهو املتابعة 

والتقفي، يكون الغرُض منه: الفهم الصحيح الثاقب، ومعرفة بواطن األمور، 

وما تؤول إليه يف نهاية املطاف، للعمل مبقتضى هذه املعرفة، فهو خلفها وهي 

 ظريه دائمًا.اأمام ن

ما سبق، يكون معنى تدبُّر القرآن: أن يتَّخذ الّتالي للقرآن وبناًء على 

وضعًا منه حبي  يتمّكن من اجتناء مثراته، ومعرفِة مضموِن خطابه ومعناه 

                                                           

 .3/431ييس اللغة البن فارس معجم مقا (4)

 .1/114تهذيب اللغة  (3)

 ، مادة )دبر(.1/321لسان العرب  (4)



 

 

ومرماه، ويتمّثل ذلك يف خطواٍت وضوابط وشروٍط الزمٍة لتحقيق عملية تدّبر 

: ×ي القرآن، أو يكون املراد من تدبر القرآن كما يقول العالمة السعد

، (4)«التأمل يف معانيه، وحتديق الفكر فيه، ويف مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك»
 حي  إنَّ من لوازمه األكيدِة العمَل مبا فيه.

العمُل على حتقيق وحتديق النَّظر »ويقول بعضهم يف تعريف التدبر أّنه: 

املستقيم، يف ما يبلغه املعنى القرآنيُّ املديُد من درجات اهلداية إىل الصِّراط 

وهذا نظر ال يتناهى، فإنَّ املعنى القرآني له أصل يبدأ منه ولكن منتهاه ال يكاد 

يبلغه أحٌد من العباد، فصاحب القرآن الكريم يف سفر دائم طلبًا للمزيد من 

املعنى القرآني، وكل تعّقل وتفّكر وتفّقه وتفهم للبيان القرآني، ال حيقق العلم 

إىل الصراط املستقيم، ال يكون من تدبر القرآن بدرجة من درجات اهلداية 

 .«الكريم يف شيء

تبدو أهمية تدّبر القرآن ومكانته، من احلقائق اآلتية:

التدّبر والتَّأمُّل يف يقّرر ابن قّيم اجلوزّية هذا املعنى، مؤّكدًا على أّن 

ال جمرد تالوته بال فهم وال تدبر، قال اهلل »القرآن، هو الغاية من تنزيله: 

، (35 :البقرة)  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ   ڃ   چژ تعاىل:

                                                           

 .451-4/415تفسري السعدي  (4)



 

، وقال (31 :حممد)  ژک  گ  گ  گ گ  ڳ  ڳژ وقال تعاىل:

  (21 :املؤمنون)  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھژ تعاىل:

، وقال (4 :الزخرف)  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ :وقال تعاىل

!(4)« احلسن: )نزل القرآن لُيتدبََّر وُيعمل به(

×

َكاَن َرُسوُل اللَِّه =وخباصَّة يف رمضان، كما روي َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: 

وُن ِفي َرَمَضاَن، ِحنَي َيْلَقاُه ِجْبِريُل، َوَكاَن َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُك "

َأْجَوُد ِباْلَخْيِر  "َيْلَقاُه ِفي ُكلِّ َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن، َفُيَداِرُسُه اْلُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اللَِّه 

، مل يقل أّن جربيل كان يضبط عليه القرآن، بل (3)+ِمْن الرِّيِح اْلُمْرَسَلِة

دارسة ختتلف عن التالوة أو الضَّبط، فهي تتعلق باحلروف يدارسه، وامل

واملعاني. فهل حنن نفعل كذلك؟

تدبُّر كتاب اهلل مفتاٌح للعلوم »: ×يقول العالمة ابُن سعدي 

، وبه يزداد اإلميان واملعارف، وبه يستنتج كلُّ خري وُتستخرج منه مجيع العلوم

يف القلب وترسخ شجرته. فإنه ُيعرِّف بالربِّ املعبود، وما له من صفات 

الكمال؛ وما ُينزَّه عنه من مسات النَّق ، وُيعرِّف الطريق املوصلة إليه وصفَة 

                                                           

 .4/114( مدارج السالكني 4)

 (.2( صحيح البخاري )3)



 

 

أهلها، وما هلم عند القدوم عليه، وُيعرِّف العدو الذي هو العدو على 

العذاب، وصفة أهلها، وما هلم عند وجود  احلقيقة، والطريق املوصلة إىل

أسباب العقاب، وكلَّما ازداد العبد تأمُّاًل فيه ازداد علمًا وعماًل وبصرية، لذلك 

 أمر اهلل بذلك وح َّ عليه وأخرب أنه املقصود بإنزال القرآن، كما قال تعاىل:

وقال  ،ژچچ ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ

 .(4)« ژ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ژ  تعاىل:

أي: هذه احلكمة مـن إنزالـه، ليتـدبَّر     ژڃ ڃژ»: ×ويقول 

الناُس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وِحَكمها، فإنـه بالتـدبر فيـه    

والتأمل ملعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، ُتدرك بركته وخريه، وهذا يدل 

، وأن القـراءة املشـتملة   على احل  على تدبر القرآن، وأنه من أفضل األعمـال 

 ڃژعلى التدبر أفضل من سرعة التالوة اليت ال حيصل بها هذا املقصود،

أي: أولو العقول الصَّـحيحة، يتـذكرون بتـدبرهم هلـا كـل       ژچچ       ڃ

علم ومطلوب، فدل هذا على أنه حبسب لبِّ اإلنسان وعقله حيصل لـه التـذكر   

.(3)«واالنتفاع بهذا الكتاب

، (31 :حممد)  ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ژ يقول اهلل تعاىل:
                                                           

 .13، تفسري آية النساء: 4/415( تفسري ابن سعدي 4)

 .35، تفسري آية ص: 4/143( السابق 3)



 

يقول تعاىل آمًرا بتدبُّر الُقرآن وتفهُّمه، وناهيًا عن »: ×قال ابن كثري 

أي:   ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳژ اإلعراض عنه، فقال:

، وهذا (4)«ليها شيء من معانيهبل على قلوب أقفاهلا، فهي ُمْطَبَقة ال خيل  إ

يتضمن حتذيرًا شديدًا ملن ُيعرض عن تدبر كتاب اهلل؛ كي ال تكون حاله كحال 

من ُذكر، والعياذ باهلل.

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ    چ  چ  چڇ  ڇ    ڇژ وقال تعاىل:

يقول تعاىل آمًرا عباده بتدبر »، قال ابُن كثري: (13 :لنساءا) ژڈڎ

القرآن، وناهيًا هلم عن اإلعراض عنه، وعن تفهم معانيه احملكمة وألفاظه 

البليغة، وخمرًبا هلم أنه ال اختالف فيه وال اضطراب، وال تضاّد وال تعارض؛ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژ  ثم قال: ألنه تنزيٌل من حكيم محيد، فهو حقٌّ من حق ... 

أي: لو كان مفتعاًل خمتلقًا، كما يقوله من يقوله من جهلة املشركني  ژڌ

أي: اضطرابًا وتضادًّا  ژڈ ڎڎ ڌژ  واملنافقني يف بواطنهم

كثرًيا. أي: وهذا سامل من االختالف، فهو من عند اهلل. كما قال تعاىل خمربًا عن 

 (1 :رانآل عم) ژۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ  الراسخني يف العلم، حي  قالوا:

أي: حمكمه ومتشابهه حقٌّ؛ فلهذا ردوا املتشابه إىل احملكم فاهتدوا، والذين يف 

                                                           

 .31، تفسري آية سورة حممد: 1/431رآن العظيم ( تفسري الق4)



 

 

قلوبهم زيغ ردوا احملكم إىل املتشابه فغووا؛ وهلذا مدح تعاىل الراسخني وذمَّ 

. وهذا األمر ُيعطي تدبَُّر الكتاب أهميًة عظيمة، إذ به يعصم اهلل (4)«الزائغني

االخنداع بشبهات الطاعنني يف القرآن الكريم، فيعلَم  سبحانه وتعاىل العبَد من

أنها أوهى من نسج العنكبوت، وهلذا نراها ال تروج إال على من قلَّ علُمه 

 بالقرآن الكريم وضُعف أو انعدم تدبُّره آلياته.

يف حفظ لقد كان للسَّلف عامة والصَّحابة منهم خاصة، منهج قويم 

فعن عثمان وابن مسعود وُأبي بن  "القرآن وتعّلمه، منهج أخذوه من النيب 

، كان ُيقرؤهم العشَر فال جياوزونها إىل عشر "أنَّ رسول اهلل =كعب: 

 .(3)+أخرى، حتى يتعّلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل مجيعًا

، "اقتداًء منهم بالنيبِّ وقد كان اهتمام السلف بالقرآن تدبرًا وتفسريًا، 

الذي كان ال ميرُّ على القرآن إال متفهمًا متدبرًا، وقد مسع عليه الصالة 

)الغاشية(،  {(4َهْل َأَتاَك َحِديُ  اْلَغاِشَيِة )}والسالم امرأة ذات ليلة تقرأ: 

. وقد ثبت أنَّه عليه الصَّالة والسَّالم: (4)+نعم قد جاءني=فقام يستمع ويقول: 

 ÷، وعن حذيفة (1)+إذا مّر بآية رمحٍة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعّوذكان =

                                                           

 .13، تفسري آية النساء: 3/421( تفسري القرآن العظيم 4)

 .11/ 4، والطربي 45/ 4تفسري القرطيب،  (3)

 (، وهو مرسل.45314( تفسري ابن أبي حامت )4)

 (.113) 313/ 4، وابن خزمية 411/ 1رواه أمحد،  (1)



 

ذات ليلٍة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند  "صليت مع رسول اهلل =قال: 

املائة، ثم مضى، فقلت: ُيصلِّي بها يف ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم 

اًل، إذا مرَّ بآية فيها افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتّس

 .(4)+ذذ تعوَّبتعوُّ تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ

أنه قام الليل كّله بآيٍة واحدٍة فقط، يتلوها  "وباملقابل فقد ورد عنه 

وُيعيد تالوتها مّرًة بعد أخرى، متفّكرًا يف معانيها ودالالتها، ورد ذلك فيما 

َلْيَلًة، َفَقَرَأ ِبآَيٍة َحتَّى َأْصَبَح  "لَّى َرُسوُل اللَِّه َص=، قال: ÷رواه أبو ذرٍّ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ژ َيْرَكُع ِبَها َوَيْسُجُد ِبَها:

 .(3)+ژىئ  

حني قرأ عليه ابُن مسعود من سورة النساء كما يف صحيح  "وبكى 

ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلِل آْقَرُأ َعَلْيَك  اْقَرْأ َعَليَّ "َقاَل ِلي النَِّبيُّ =َقاَل : البخاري، 

 ڎژ َوَعَلْيَك ُأْنِزَل َقاَل َنَعْم َفَقَرْأُت ُسوَرَة النَِّساِء َحتَّى َأَتْيُت ِإَلى َهِذِه اآلَيِة

قَالَ َحسُْبَك   ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  ڈ    ڈ  ژ  ژ

، فهل تتوقع أن يكون ذلك من غري (4)+اِناآلَن َفاْلَتَفتُّ ِإَلْيِه َفِإَذا َعْيَناُه َتْذِرَف

 تدّبر؟

يدعو األمة إىل التدّبر وفهم معاني القرآن، فحني نزل قوله  "وكان 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  ژ تعاىل:

                                                           

 (.113) 142/ 4رواه مسلم  (4)

 ( وحسنه األرناؤوط.34422) 1/415( رواه أمحد 3)

 (.1111( صحيح البخاري )4)



 

 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

آل ) ژں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 . (4)+ويٌل ملن قرأها ومل يتفّكر فيها=: " ، قال(454، 451 :عمران

يتدبَّره، وقد كانت لنا فيه  "فلماذا ال نتدبَّر القرآن! وقد كان حممد 

 وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  یژ أسوة؟!

 .(34 :األحزاب)ژی  ی  ی

هلل م، فهذا عبد ا÷وعلى هذا النهج من التفكر والتدبر، سار الصحابة 

بن عمر حيفظ سورة البقرة يف سنوات ال لضعف يف ملكة احلفظ عنده بل هو 

من حفاظ السنة املكثرين من رواية احلدي ، بيد أّنه كان يقف مع هذه اآليات 

كما هو حال الكثريين  – ويتدّبر ما فيها من أحكام، كال ومل يكن ميرُّ عليها

 مرور الكرام! -مّنا

لقرآن من الصَّحابة مجاعة منهم ابن عباس، وقد نبغ يف معرفة معاني ا

استخلف عليٌّ عبَد اهلل بن عباس على املوسم، =قال األعمش عن أبي وائل: 

فخطب الناَس فقرأ يف خطبته سورة البقرة، ويف روايٍة سورة النور، ففسرها 

 .(3)+تفسريًا لو مسعته الروم والرتك والديلم ألسلموا

ابة على ذات اهلدي، قال جماهد بن جرب: وكذا كان التابعون بعد الصَّح

عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات، من فاحتته إىل خامتته، »

                                                           

 ( قال شعيب األرناؤوط إسناده على شرط مسلم.231) 412/ 3رواه ابن حبان  (4)

 .1/ 4تفسري القرآن العظيم،  (3)



 

، وشهَد ابُن مليكة يف ذلك جملاهٍد، (4)«أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها

رأيُت جماهدًا يسأل ابن عباس عن تفسري القرآن، ومعه ألواحه، »فقال: 

 .(3)«ب، قال: حتى سأله عن التفسري كّلهفيقول له ابن عباس: اكت

يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، »ويقول اآلجري واصفًا حامل القرآن: 

همته متى أكون من املتقني؟ متى أكون من اخلاشعني؟ متى أكون من الصابرين؟ 

 ؟.(4)«متى أزهد يف الدنيا؟ متى أغلب نفسي على ما تهوى

املقام األول تدبَُّر القرآن، يعين لقد كان حفُظ القرآن يعين عندهم يف 

عندهم التفكُّر يف آياته، ومعرفة حالله وحرامه، وأوامره ونواهيه وزواجره، 

ثم العمل به واحلافظ عند السلف من مّر بهذه املراحل فأتقنها، ال من مّر 

 فيها. ئباآليات فأجراها على لسانه غيبًا ومل خيط

ججًا مل ينزل فيها غري قصار والصحابُة يف مكة ح "ولقد لب  النيب 

املفّصل، فقد كانت حياتهم قائمة على التفّكر يف معاني اإلميان ومعاني التوحيد 

الذي كّرست تلك السور لبيانه وإيضاحه، فلم يكن يف تلك املرحلة تالوة 

كثرية إذ إن قصار املفصل سور قصرية وليست طويلة، ومل يكن هنالك كبري 

ن أكثر التشريعات مل تكن قد فرضت يومها، لقد عمل يقوم به الصحابة، أل

 كان هنالك التدّبر، التدّبر وحسبك به.

                                                           

 .111/ 3، تفسري القرآن العظيم، 21/ 4جامع البيان،  (4)

 .1/ 4تفسري القرآن العظيم  (3)

 .11أخالق محلة القرآن، ص (4)



 

 

وقد بلغ التدبر يف آيات اهلل بالسلف كّل مبلغ، فكان الواحد ميّر بقوله 

، فيسجد، (415 :اإلسراء) ژڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎژ تعاىل:

ه ؟ ومسع أبو الدحداح قول(4)ثم يقول لنفسه: هذا السجود، فأين البكاء

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ  ژ تعاىل:

، فقال: َأَو يقبل اهلل منا القرض، (311 :البقرة) ژۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

ُعوٍد ، َقاَل : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسفتصدَّق ببستان له فيه ستمائة خنلة، كما يف أثر 

يَا َرسُوَل حْدَاحِ : قَالَ أَبُو الدَّ  ژى ى ې ې ې ې ۉژ :لَمَّا نَزََلْت

َقاُل:  !، َأَو ِإنَّ اللََّه ُيِريُد ِمنَّا اْلَقْرَض ؟ َقاَل : َنَعْم َيا َأَبا الدَّْحَداِح . َقاَل : َيُدَكاللَِّه

َفَناَوَلُه َيَدُه . َقاَل : َفِإنِّي َقْد َأْقَرْضُت َربِّي َحاِئِطي َحاِئًطا ِفيِه ِستُِّماَئِة َنْخَلٍة . ُثمَّ 

ي َحتَّى َأَتى اْلَحاِئَط َوُأمُّ الدَّْحَداِح ِفيِه ِفي ِعَياِلَها ، َفَناَداَها : َيا ُأمَّ َجاَء َيْمِش

َقاَل: اْخُرِجي َقْد َأْقَرْضُت َربِّي َحاِئًطا ِفيِه ِستُِّماَئِة  !الدَّْحَداِح َقاَلْت: َلبَّْيَك

 .(3)َنْخَلٍة

ثم ذهب لزوجه  فتأمل هذا تصدق بتلك الصدقة العظيمة استجابة آلية،

خيربها فقالت ما حاصله: بّشرك اهلل باخلري! فلم تلطم خدًا أو تشقُّ جيبًا، أو 

 تقول له: ضّيعتنا!
                                                           

(، وشـعب  34524(، والطـربي ) 41343، انظـر تفسـري ابـن أبـي حـامت )     ÷( مروي عـن عمـر   4)

(، وروي كذلك من قول صفية أم املؤمنني كما يف مصنف ابـن أبـي شـيبة    4151اإلميان للبيهقي )

 .3/11(، وحلية األولياء 42214)

( 1211(، وتفسري الطربي )3141ابن أبي حامت ) (، وتفسري411( انظر اخلرب مصنف عبدالرزاق )3)

 واملثبت سياقه.



 

فهكذا كانت عنايُة من سبقنا بالقرآن تدّبرًا وتعّقاًل وتفّهمًا؛ حتى ضربوا 

 يف ذلك بسهم، ونالوا حظًا وافرًا، ونهلوا من هذا املعني الصايف حتى ارتووا.

اُد هذا كثريٌة يف سري السلف وتراجم العلماء، بدءًا من أسوتهم وأفر

 ، ثم خبري هذه األمة، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال: ُأنزلت:"

، وأبو بكر الصديق قاعد فبكى حني (4 :الزلزلة)  ژڤڤڤٹژ

: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يبكيين هذه "أنزلت فقال له رسول اهلل 

 .(4)السورة

، داللًة على َوقع ما َسمع يف يبكي لسماع هذه السورة ÷فهذا أبوبكر 

نفسه، وعظمته على قلبه، وال يكون هذا التعظيُم والتأثر إال نتاَج تدبر وتفكر 

 فيما مسع من آي الذِّكر احلكيم.

، الذي كان ُيسمع له نشيٌج بالقراءة، كما ÷ الفاروقثم نزواًل إىل 

هلاد الليثي، قال: مسعت نشيج عمر بن اخلطاب، روى عبداهلل بن شداد بن ا

 يف صالة الصبح وهو يقرأ من سورة يوسف، وأنا يف آخر الصفوف، يقرأ:

 .(3)ژىئ  ىئ   ی  ی  ی ىئژ

 :÷ عثمانثم 

 وترًا فُيكمل ختمَة القرآن من كان يسهر ليلًة يف ركعٍة

ذه فلجميِع هؤالء ولغريهم من الصَّحابة والتابعني وتابعيهم وصاحلي ه

                                                           

 (.2114(، وشعب اإلميان للبيهقي )41411( تفسري الطربي )4)

 قـال (، 4441، وانظره يف سنن سـعيد بـن منصـور )   4/414( علقه البخاري يف صحيحه جمزوما به 3)

 .صحيح إسناده: 3/411 التعليق تغليق يف حجر ابن



 

 

 األمة مواقُف مع القرآن مشهورٌة تدمع فيها العيون وتتحرك القلوب.

 ن تذكر آيًة تدبَّرها فبكى!مشهِد َموانظروا هلذا املشهد، 

كان عبد اهلل بن رواحة واضعًا رأسه يف =عن قيس بن أبي حازم قال: 

حجر امرأته فبكى فبكت امرأته، قال: ما يبكيِك؟ قالت: رأيتك تبكي 

: إني ذكرُت قول اهلل: )وإن منكم إال واردها(، فال أدري أجنو فبكيت، قال

 .(4)+منها أم ال

فتجهز الناس »خروج اجليش إىل مؤتة، فقال:  ×وأورد ابن القيم 

، "وهم ثالثة آالف، فلما حضر خروُجهم ودع الناُس أمراَء رسول اهلل 

قال: أما واهلل وسلَّموا عليهم، فبكى عبد اهلل بن رواحة، فقالوا: ما يبكيك؟ ف

يقرأ آيًة من  "ما بي حبُّ الدنيا، وال صبابة بكم، ولكين مسعت رسول اهلل 

  ژڳ  ڳ ڳ ڳ گ ک ک گ گگژ  كتاب اهلل يذكر فيها النار:

 .(3)«فلسُت أدري كيف لي بالصََّدِر بعد الُوُرْود؟ (14 :مريم)

 ملا تأمل هذه اآلية وتدبرها خشعت نفسه، ورقَّ ×فهذا ابُن روحة 

 قلبه، وفاضت عيناه، وهذا من تعظيمه لكالم اهلل وتأثره به.

 وهذا مشهٌد آخر، مشهُد من تدبَّر آيًة فقام بها.

                                                           

 .1/421 ي،الطرب تفسري( 4)

 .4/442 املعاد، زاد( 3)



 

ذات ليلة،  "، قال: صلى النيب ÷قال اإلمام أمحد: عن أبي ذرٍّ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ژ فقرأ بآية حتى أصبَح، يركع بها ويسجد بها:

(441 :املائدة)  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ 
(4). 

فرسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُيردد هذه اآلية الليل كلَّه يف قيامه دون 

ملل، لتعظيمه مدلوهلا وإجالله ملعناها، وهذا حاُل العارف مبضامينها، املطَّلع 

 على أسرارها.

 ومشهُد: من تدبَّر آيًة فوقر اإلمياُن يف قلبه.

 "مسعت النيب  ، قال:÷عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه 

ڦ   ڤ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ژ  يقرأ يف املغرب بالطور فلما بلغ هذه اآلية:

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   

 .(3)، كاد قليب أن يطري(41-41الطور: ) ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

أن هيبة القرآن ومعاني سورة الطور قد  ÷فهذا جبري بن مطعم، أخرب 

 استسلم لعظمة القرآن وأسلم.أطارت قلبه، فلم ميلك إال أن 

إذا شرع يف القراءة، »يف التبيان:  ×وبناًء على ذلك قرَّر النَّوويُّ 

فليكن شأنه اخلشوَع والتدبَر عند القراءة، والدالئُل عليه أكثُر من أن حُتصر، 

وأشهُر وأظهر من أن ُتذكر، فهو املقصود املطلوب، وبه تنشرح الصدور 

، 13 :النساء) ژچڇ چ چژ   عز وجل:وتستنري القلوب، قال اهلل
                                                           

 ذر أبـي  حـدي   مـن  الكـربى  السـنن  يف البيهقـي  رواه واحلـدي   ،4/453 كثري، ابن تفسري خمتصر( 4)

 .العلم أهل من مجع حسنه وقد متابع، له: وقال 4/41 الغفاري

 (.1114) ،1/4145 البخاري،( 3)



 

 

، (35 :ص)  ژڃ ڃ ڄڄ ڄڄژ  وقال تعاىل: (31 :حممد

واألحادي  فيه كثرية، وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات مجاعة من 

السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إىل الصباح، وقد صعق مجاعة 

، وروينا عن بهز بن من السلف عند القراءة، ومات مجاعات حال القراءة

أمهم يف صالة الفجر فقرأ حتى  ÷حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي اجلليل 

خرَّ ميتا،  (5، 1 :املدثر)  ژائەئ ائ ى ېېى ې ې ۉژ  بلغ:

قال بهز وكنت فيمن محله، وكان أمحد بن أبي احلواري وهو رحيانة الشام كما 

ويصعق، قال ابن أبي  إذا قرئ عنده القرآن يصيح ×قال أبو القاسم اجلنيد 

ينكر على ابن احلواري وكان اجلوني  ×داود وكان القاسم بن عثمان اجلوني 

فاضال من حمدثي أهل دمشق تقدم يف الفضل على ابن أبي احلواري قال 

وكذلك أنكره أبو اجلوزاء وقيس بن جبري وغرُيهم قلت والصواب عدم اإلنكار 

، هكذا قال النووي وهو (4)اهلل أعلمإال على من اعرتف أنه يفعله تصنُّعًا و

املتجه إذا مل تكن للمرء بدفع ذلك يد ألنه معذور وإمنا حيمد على ما قام يف قلبه 

وحال أصحابه كانت أكمل من حال  "ال ما آلت إليه حاله، بل حال النيب 

هؤالء، فهؤالء مل تتحمل قلوبهم الوارد عليها من أنوار القرآن فحدثت هلم 

وأصحابه كانوا أكمل حااًل فرقت قلوبهم واقشعرت  "، والنيب تلك األحوال

جلودهم وذرفت عيونهم وقبلوا الوارد كله ووعوا عن اهلل ما قال ومل تغب 

 .(3)عقوهلم أثناء ذلك، كما قرر ابن القيم يف املدارج

                                                           

 .11-14( التبيان يف آداب محلة القرآن ص4)

 .3/441منها على سبيل املثال ( يف مواضع 3)



 

واملقصود أن حال السلف مع التدبر كانت عجيبة، بدءًا من أسوتنا 

 جيل وانتهاء بأتباعهم إىل يوم الناس هذا! ومرورًا خبري "وأسوتهم 

وأما التدبر والتفسري فالفرق بينهما أن التدبر أوسع من التفسري، فالتدبر 

حيصل من كل مسلم حتى ولو مل ميتلك آلة تؤهله ألن ُيفّسر القرآن وُيبحر يف 

القرآن وليس كل مسلم مأمور أن غوامضه، بل كلُّ مسلم مأمور أن يتدبر 

 يفّسر القرآن، إذ إن للتفسري شروطًا، وللمفسِّر مؤهِّالت ال بّد من توّفرها فيه.

وإذا وقع املسلم على معنى يف كتاب اهلل ومل يكن من أهل التفسري فال يقل هذا 

الرأي الذي وقع عليه، ألن القول على اهلل بغري علم من أعظم الذنوب وأكرب 

ي، ولكنه حيتفظ بهذا املعنى دون أن يشيعه حتى يستوثق من صحته عند املعاص

 . (4)أهل العلم

التَّفسرُي َعَلى َأْرَبَعِة َأْوُجٍه: َوْجٌه =، قال: ÷وقد روي عن ابن عّباٍس 

ُه َتْعِرُفُه الَعَرُب ِمْن َكاَلِمَها، َوَتْفِسرٌي اَل ُيْعَذُر َأَحٌد ِبَجَهاَلِتِه، َوَتفسرٌي َيْعَلُم

 .(3)+الُعَلَماُء، َوَتْفِسرٌي اَل َيْعَلُمُه ِإالَّ اهلُل تعاىل ذكُره

والّتدبُّر كثريًا ما يتعلق عند العامة بالّتفسري اّلذي ميكن أن يعرفه كلُّ أحٍد 

                                                           

 .41/ 4تفسري ابن كثري ( انظر: 4)

 .11/ 4تفسري الطربي  (3)



 

 

من العرب، لو استفرغ ُوسعه يف الفكر، وهو يقع ضمن الوجهني األوَّلني، 

، وقد «اَلِمَها، َوَتْفِسرٌي اَل ُيْعَذُر َأَحٌد ِبَجَهاَلِتِهَوْجٌه َتْعِرُفُه الَعَرُب ِمْن َك»أي: 

ذكر بعض املشايخ من ذلك أنه جتادل رجالن فيما يفعله اجلهال عند القبور من 

دعاء املوتى، وطلب احلاجات منهم، فقال أحدهما: هذا شرك؛ ألن اهلل تعاىل 

ر: ما ، فقال اآلخ(41 :اجلن) ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ يقول:

جيوز ملثلي ومثلك أن يفسر القرآن! فسكت الرجل، وكان حليًما وهو يف بيت 

اآلخر، فخرجت عليهم جاريٌة مجيلة، فقال: يا فالُن من هذه؟ قال: بنيت. 

فقال: لو تزوجَتَها. فضحك عليه، وقال: أتزوَّج بنيت! فقال الرجل: هل يف 

 ڌ ڌ ڍژ ذلك بأس؟ فقال: ما تسمع قول اهلل تعاىل:

 فقال: إنك تقول: ما جيوُز ملثلي ومثلك أن ُيفسِّر القرآن!  ؟! ژڎ

واملقصود: أنَّ من كان لسانه عربًيا، وفطرته مستقيمة، يعرف معنى 

القرآن مبجرد مساعه وكثرًيا ما يسألين األعراب، وغريهم عن مسائل غامضة 

ڀ    ٻ پ پپ پ ڀژ  يف األيتام، فأتلو عليهم قول اهلل تعاىل:

، فيعرفون اجلواب ژٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ڀڀ ٺ ٺ

مبجرد التالوة، ويقنعون، فإذا انضمَّ إىل العربية والفطرة السليمة معرفُة سرية 

 ، كان ذلك نوًرا على نور."النيب 

بيد أن مفهوم التدبر غري منحصر يف هذا النوع من التفسري، بل قد يسمع 



 

كلها، ولكنه يدرك أن  يعلم تفاصيل تفسريه بل وال معاني كلماته العامي ما ال

السياق سياق زجر فينزجر وحيصل له اخلوف من اهلل، أو يدرك أن السياق 

 سياق وعد ونعيم فينشط للطاعة وحيصل له إقبال عليها، وهذا كثري.

ومّما يبني شيئًا من هذا، حادثٌة جرت لألصمعيِّ، الذي يعترب من أعظم 

يف جملس يتحدَّث عن موضوٍع علماء اللغة العربية، كان األصمعيُّ موجودًا 

معيَّن، فأحبَّ االستشهاَد بآية من القرآن الكريم، فقال: )والسارق والسارقة 

 .فاقطعوا أيديهما جزاًء مبا كسبا نكاال من اهلل واهلل غفور رحيم(

 فسأله أعرابيٌّ: يا أصمعيُّ، كالم من هذا؟

 فرد األصمعيُّ: كالُم اهلل!

 س كالم اهلل!فقال األعرابي بثقة: هذا لي

انتشر اللغط يف اجمللس وثار الناس على األعرابيِّ الذي ينكر آية واضحة 

يف القرآن، لكن األصمعيَّ حمتفظًا بهدوئه سأله: يا أعرابيُّ، هل أنت من 

 حفظة القرآن؟

 قال األعرابيُّ: ال!

 حسنًا هل حتفُظ سورة املائدة؟ )وهي السورة اليت تقع فيها هذه اآلية(

 ألعرابي نفيه: ال!ر اكرَّ

 إذًا، كيف حكمَت بأنَّ هذه اآلية ليست من كالم اهلل؟

 كرَّر األعرابي بثقة: هذه ليست كالم اهلل!



 

 

 حسمًا للجدال ومع ارتفاع اللَّغط مت إحضار املصحف حلسم املوقف!

فتح األصمعيُّ املصحف على سورة املائدة، وهو يقول بنربة الفوز: هذه 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ         ٺ ژ  امسع: هي اآلية،

 ژڤڤ ڤ ڤژ   حلظة لقد أخطأت يف نهاية اآلية:  ژٹٹ ٹ ٹ

وليس )غفور رحيم(! أعجب األصمعيُّ بنباهة األعرابيِّ الذي فطن إىل اخلطأ 

 بدون أن يكون من حفظة القرآن، فسأله: يا أعرابيُّ، كيف عرفت؟

 رحَم ملا قطع!قال األعرابيُّ: يا أصمعيُّ، عزَّ فحكَم فقطَع، ولو غفَر و

لقد الحظ األعرابي بفطرته أنَّ اآلية تتحدث عن حكٍم شديٍد من أحكام 

اإلسالم، وهو قطع اليد للسارق درءًا للمفاسد وختويفًا لغريه، فليس من 

 !(4). ألنَّ املقام ليس مقام مغفرة(غفور رحيم)املعقول أن تنتهي اآلية بكلمة 

 إذن، فالّتدّبر له ثالث ميزات:

كّل مسلٍم عربّي اللسان ُيمكن أن يقوم به، فليس قاصرًا على  . أّن4

 العلماء.

 . أّنه مثرٌة للمعايشة مع القرآن، وربطه بواقع احلياة.3

. أنه كثريًا ما يدخل ضمن الوجهني األولني من أوجه تفسري القرآن 4

 .÷اليت ذكرها ابن عباٍس 

                                                           

 .114اإلعجاز اللغوي والبياني يف القرآن الكريم ص: ، و3/321( انظر التحرير والتنوير 4)



 

فهم دالالت اآليات  والعلم بالتفسري عمومًا مما يعني على التدبر وكذلك

 الظاهرة واخلفية.

لكن ليس شرطًا العلم التفصيلي مبعاني اآليات، ومن النماذج اليت 

تقرب ذلك أيضًا أن امرأة كانت حتلم بأن يكون زواجها بابًا يقودها حنو حياٍة 

كّلها يسٌر وطمأنينة، لكّنها فوجئت بشّدٍة يف ُخٌلق زوجها غفر اهلل لنا وله، 

وَد إىل بيت أبيها وأّمها، وخّططْت أن يكون ذلك عند خروج فقّررت أن تع

زوجها لصالة املغرب، فلّما أّذن املؤذن وخرج زوجها إىل املسجد أخذت 

وهو -أغراضها ومالبسها، وعند مرورها يف طريقها باملسجد كان اإلمام 

ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄژ  يقرأ يف قوله تعاىل: ×واحدٌ من كبار مشاخينا 

، (1-4البلد، اآليات: ) ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ومع ما كان يعروها من انفعال، وجدت دافعًا يدفعها إىل التفكر يف هذه 

اآليات، اليت ُيقسم اهلل عّز وجّل فيها ثالثة أقسام، على ماذا؟ انتبهْت فتوّقفت 

بٍد، أي عن املسري! اهلل سبحانه وتعاىل ُيقسم على أّن اإلنسان قد ُخلِق يف ك

مشّقة وعناء، فقالت: إذا كان ال بّد من الكبد، فليكن يف بييت، ويف ظلِّ 

زوجي، مستورة احلال، ال يف بيت أهلي مّطلقًة، تلوك سريَتها وقّصتها 

 األلسن!

ومن عجائب الّتدبر: طفٌل يف الّصف األول االبتدائي، يستمع إىل إذاعة 

ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ    ڭ ژ تعاىل:  القرآن الكريم، فسمع قول اهلل



 

 

ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

، فعّلق بكّل (11، 25 :هود) ژوئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  

بداهٍة قائاًل ما معناه: يا أبِت، هذه حقيقة، لو جاء ضيٌف، وقّدمنا له الّطعام، 

وجس، ونتساءل: ملاذا مل يأكل من فلم يأكل منه، فإّنه حّقًا ُيثري اخلوف والت

 طعامنا؟ إال إذا علمنا أنه مريض!

وهذا مثاٌل آخر، بل مثاالن للّتفكر والّتدبر يف معاني القرآن، وكالهما 

صدرا من امرأٍة حنسب أّنها من أهل الصالح، وعمرها اآلن فوق التسعني، 

سٌة عندي، يقول: يقول ابُنها أّنه يف يوٍم من األيام جاءني قريٌب لنا وأمي جال

فلما دخل، قال: ما شاء اهلل الوالدة عندك! يعين: يف البيت! وذلك من باب 

اإلكرام هلا، فقلت: ال، أنا عندها، اهلل يسلمك! فقالت لي الوالدة: ال يا 

ابين، عندما كنَت صغريًا كنَت عندنا، ولكنَّنا ملا كربنا صرنا حنُن عندك، أمل 

( 34 :اإلسراء) ژہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻژ تقرأ قول اهلل تعاىل:

 يقول: كأّني ألول مّرة أمسع هذه اآلية!

واألمنوذج اآلخر من هذه املرأة أيضًا، ويف نفس ذلك اجمللس، يقول 

ابُنها: ثّم ملا دارت بيننا أطراُف احلدي ، سألين هذا القريب: ما شاء اهلل! ما هو 

 أن يبارك له عملك؟ وهلذا الرجل مزارع واسعٌة يقوم بزراعتها، نسأل اهلل

فيها، فقال: قلت: نزرع! فقالت أمه: ال، أنت ما تزرع! يقول: فاستغربُت، 

 !!!(21 :الواقعة) ژں ں ڱ ڱ ڱژ  فقالت: أمل تسمع قوله تعاىل:



 

فهذان أمنوذجان واقعّيان للّتدّبر، يصدران عن امرأٍة كبرية يف السن 

 وعامية، لكن تقرأ القران بتدّبر.

د حدَّثين أحد اإلخوة، أّنه كان يف الطريق من مكة والّنماذج ترتى، فق

إىل جّدة، ومعه أخته ذات السبع سنوات، وتالوة خاشعة تصدر عن إذاعة 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ٱژ   اآلية: هذه  فيها   القرآن الكريم، ورد

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  

لى ذلك تعليقًا فعلَّقت أخُته الصغرية ع (414 :آل عمران) ژٹٹ

فورّيًا، قائلًة ما معناه: إذا كان اهلل فقريًا فمن اّلذي أغناهم إذن؟! تستنكر بذلك 

 على اليهود مقالتهم اليت ال يقبلها العقل.

 ×فالقرآن سهٌل ميسر للّذكر والتدبر، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز 

ن أوله إىل آخره، عليك بتدبر القرآن حتى تعرف هذا املعنى، تدبره م»تعاىل: 

واقرأه بتدبر وتعقل، ورغبة يف العمل والفائدة، ال تقرأه بقلب غافل، اقرأه 

 حبمد اهلل – بقلب حاضر، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك، مع أن أكثره

، ومن هنا يظهر أن التدبر (4)واضح للعامة واخلاصة ممن يعرف اللغة العربية –

 آن ودالالته، فيكون مساعدًا على التفسري.قد يكون طريقًا لفهم معاني القر

                                                           

يـة  اإلصدار : من ربيـع األول إىل مجـادى الثان  ، العدد الرابع واخلمسون، جملة البحوث اإلسالمية( 4)

 .45-41، صالوصية بكتاب اهلل :االفتتاحية، من هـ4145لسنة 



 

 

الَفْسُر البيان ... »أما التفسري فهو يف اللغة البيان واإليضاح، قال ابن منظور: 

الَفْسُر كشف امُلَغّطى  ژپپ پژ والتَّْفسرُي مثله ... وقوله عز وجل:

 ، وأما يف االصطالح فقد قال(4)«والتَّْفسري َكشف امُلراد عن اللفظ امُلْشكل

التفسري يف عرف العلماء: كشف معاني القرآن وبيان املراد؛ »: ×الزركشي 

أعمُّ من أن يكون حبسب اللفظ املشكل وغريه، وحبسب املعنى الظاهر 

، وهذا الكشف والبيان ال يتأتَّى للمفسر إال بإعمال الفكر والنَّظر، (3)«وغريه

 فمن هذه اجلهة يتَّفق التفسري مع التدبر!

قان من جهة نتيجة هذا الفكر والنَّظر، فنتيجة التفسري هي لكنهما يفرت

بيان مراد اهلل تعاىل من كالمه، أما التدبر فيوصل إىل ما وراء ذلك مما ال خيالف 

هذا املراد، ويف العادة يقرتن معه فعل على األقل قليب اعتقادي، وباملثال يتضح 

ي الكلمات الواردة فيها، يدرك بعض معان املقال؛ فقد يقرأ املرء آيات وعيد ال

وال يفهم أوجه التفسري اليت ذكرت عندها، لكن حتدث له تلك القراءة ومعرفة 

املعنى العام الرامي للوعيد من اخلشية واإلنابة واخلوف من عذاب اهلل، ما ال 

حيدث لبعض من قرأ التفسري وأدرك املعاني على التفصيل! ومثال آخر علمي، 

 اء إبراهيم ألبيه آزر قبل أن يتبني له أنه عدو هلل وهو قوله:فقد ذكر اهلل تعاىل دع

                                                           

 ، مادة )فسر(.1/11لسان العرب  (4)

 .3/415الربهان يف علوم القرآن  (3)



 

، واملراد من الضالني أي (12 :الشعراء)  ژٿ ٺ ٿ ٺ ٺ ٺژ

 ەئژ املشركني، كما ذكر تعاىل دعاءه عليه السالم ألبويه، وذلك قوله:

، وتفسرُي اآليتني واضح، وهو الدُّعاء ألبويه (14 :إبراهيم) ژوئوئۇئ

ر هاتني اآليتني قاد بعض العلماء إىل القول بأّن أمه عليه باملغفرة، لكن تدبُّ

السالم كانت مؤمنة ولذلك مل يصفها بالضالل، وهذا كما نرى ال يدخل يف 

 تفسري اآليتني وإن كان ال يعارضهما، بل يظهر بالتأمل قوة احتماله.

مسلم ما للقرآن من حرمة ومكانة عظيمة، فال  لقد ُعلم يقينًا عند كّل

يصح أن َيتجاسر على القول فيه وبيان معانيه وأحكامه ومطلقه ومقيده وجممله 

ومبينه إال من ُوهب علمًا واسعًا وفقهًا راسخًا، فالقرآُن كالم اهلل وما أعظم أن 

ملسلمون خيوض يف كالم رّب الربية من ال حُيسن الكالم فيه، ولذا فقد تناذر ا

محى الكتاب العزيز، إذ إن من املعلوم بالضرورة كونه ليس كأًل مباحًا وال 

 محى مستباحًا لكل من هب ودرج.

بل كان الواحد من السلف تعرض له اآلية فيأبى أن يقول فيها معنى رمبا 

ظهر له منها، لكن مل يبلغ حدَّ اليقني والقطع به، ودافعهم يف ذلك ما نصَّت 

البينات اليت تنهى وتزجر عن القول على اهلل بغري علم، قال اهلل  عليه اآليات

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ژ تعاىل:

 (،44 :األعراف) ژک  ک  ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

ووزرًا،  فجعل اهلل تعاىل القول عليه بغري علم فوق الشرك به شناعًة وُجرمًا



 

 

 ژۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئژ  وقال اهلل تعاىل:

فبني سبحانه وهو أصدق القائلني أن الفالح حمجوب على من  (25 :يونس)

يفرتي عليه ومن أعظم صور االفرتاء على اهلل القول يف كالمه على غري هدى 

 وال بصرية.

وقد عاب اهلل على أهل الكتاب يوم بّدلوا كالمه وحّرفوا معانيه فقال 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ژ تعاىل:

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ڤ   ٹ ٹٹژ  ، وقال اهلل تعاىل:(11 :آل عمران) ژڤڤ

 ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ

، ولقد جاء القرآن مبينًا أن من (15 :البقرة) ژڇ ڇ چ چ چ

ب أهل الكتاب حتريفهم معاني كالم اهلل الذي أنزله إليهم أسباب قساوة قلو

 ٱژ على ألسنة رسلهم ليخرجوهم من الظلمات إىل النور فقال تعاىل:

ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  

، وإن هذه العقوبة (411 :النساء) ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

روا على كالمه حتريفًا وتبدياًل وتزويرًا اليت عاقب اهلل بها أهل الكتاب ملا جتاس

ليست قاصرة على أولئك السابقني، بل تشمل من اتصف بصفتهم وعمل 

 عملهم.

ولقد أقبلت هذه األمة على كتاب ربها متوقِّفًة يف معانيه على ما قال هلا 

وأصحابه الكرام، فسعدت زمانًا وأقامت ما أمرت، ثم تقلبت  "نبيُّها 



 

ملستقيم والطريق القويم ملا جاء َخَلٌف يقولون يف القرآن وتنّكبت الصراط ا

بأهوائهم وخيوضون فيه بآرائهم فضّلوا عن اهلدى املستقيم والطريق القويم 

 وأضّلوا غريهم عن احملجة البيضاء اليت ال يزيغ عنها إال هالك.

عمَّا أشكل عليهم من فهم  "لقد كان الصحابة الكرام يسألون النَّيبَّ 

كالم ربهم وهو أعلم اخللق به، ثم جاء التابعون  "فيبني هلم النيب  القرآن

وعما مل يبينه هلم، فوجدوا منهم  "فسألوا الصحابة عما بّين هلم النيب 

التأويل الصحيح لكونهم أقرب ملشكاة النبوة وأدنى أن يعرفوا مراد ربنا تعاىل، 

ى اهلدى واخلري، ، وهكذا تابعت هذه األمة القرآن عل"فهم تالميذ رسوله 

حتى جنم قرن التأويل والرأي الفاسد، فنفى أولئك صفات هلل تعاىل وعّطلوها 

وفوَّضوها، ومل يسلكوا يف فهم اآليات الواردة فيها مسلك السَّلف الصَّاحل، 

وعمدوا إىل أفهامهم، فكانت أسقَم األفهام، وجلؤوا إىل عقوهلم فكانت أضلَّ 

 العقول.

ينبغي أخُذه إال إذا قامت عليه بينات ال تعارض إن تفسري القرآن ال 

املأثور الذي جاء عن اهلل تعاىل، واألخذ باملأثور متى خالف الرأي هو 

الواجب، فالقرآن يفّسر بعضه بعضًا ويبّين بعضه بعضًا ثم ما جاءت به النقول 

ثم ما  "فما علم كالم اهلل أحد بعد اهلل كرسول اهلل  "الصحيحة عن النيب 

عن الصحابة الكرام الذين حضروا نزول القرآن وعرفوا فيم نزل ومل نزل جاء 

فكانوا أعرف جيل به، وأعمل الناس مبا به أمرهم وأبعدهم عما نهاهم، ثم 



 

 

جاء بعد ذلك العلماء الراسخون واألئمة اجملتهدون فقالوا يف القرآن مهتدين 

 بالسلف الصاحل فوفّقوا وُسّددوا.

املزعومة اليت ال تستند إال إىل األهواء فال مكان أما القائلون بآرائهم 

ألقواهلم تلك إال يف مزابل األفكار، ولقد أمّد الشيطان جنده، فقالوا يف 

القرآن مبا ال يتفق مع مقاصد الشرع، وال حتتمله اللغة العربية اليت نزل بها 

القرآن، بل وكثري من تلك اآلراء تتصادم وصريح القرآن وصحيح السنة 

اصد الشريعة، وقد أشار إىل أشياء من هذا اإلمام عثمان بن سعيد يف رده ومق

 على املريسي ورده على اجلهمية.

ولقد علم أعداُء األمة أن ال سبيل إىل حتريف هذا القرآن، بعد أن حفظه 

 ڱ ڳ ڳ ڳژ  اهلل تعاىل من التبديل والتغيري وتعهد بذلك، فقال تعاىل:

تيقَّنوا من عدم قدرتهم على حتريف  عمدوا ملا (1 :احلجر) ژڱ ڱ ڱ

القرآن، إىل نشر تلك الضالالت اليت قال بها أهل البدع كالرافضة واملعتزلة 

 وغريهم.

ولقد كّرس أئمة اهلدى من علماء السلف جهودهم لبيان كتاب احلِق 

جلَّ وعال، فأّلفوا يف ذلك املؤلفات العديدة وصنفوا التصانيف املفيدة ورّدوا 

لباطل باطلهم وعلى أصحاب الضالل ضالهلم، فلم يرتكوا ملن على أهل ا

بقي إال أن يتَّبع آثارهم ويسرتشد بهم، وذلك ليقينهم أن القرآن هو سبيل 



 

النجاة والفوز يف الدنيا واآلخرة فال عّز لألمة بغريه وال جناة هلا يف اآلخرة إال به. 

ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ           ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ڭ    ڭژ قال اهلل تعاىل:

، 31 :اجلاثية) ژوئ ەئ  وئ ەئ ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ژ ، وقال اهلل تعاىل:(35

ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې  

 .(42، 41 :األعراف) ژائ   ائ  ەئ  ې  ې  ې  ىى

علمًا ُأسيل فيه املداد كما التفسري،  والناظر إىل املكتبة اإلسالمية لن جيد

وذلك لعلم السابقني أن القرآن تدور عليه كل علوم الشريعة، وتستقي من 

معينه كُل ضروب الشريعة، فال عقيدة بال قرآن، وال فقه بال قرآن، وال سرية 

 بال قرآن، وال آداب بال قرآن، وهكذا سائر الدين.

كام، ومنهم من عين جبانب وجند من العلماء من اعتنى جبانب األح

اللغة والبيان، ومنهم من عين جبانب اإلعجاز العلمي، ومنهم من عين بغري 

ذلك، وكل هذه التقسيمات تصبُّ يف مصب واحد هو هداية األمة بكتاب ربها 

تعاىل، وتدلُّ داللة واحدة هي اهتمام األمة القديم والكبري بهذا الكتاب العزيز 

 من بني يديه وال من خلفه.الذي ال يأتيه الباطل 

كما يدل على حقيقة أخرى وهي ثراء القرآن، هذا الكتاب اخلالد الذي 

أخرج األمة الضائعة من الضالل إىل اهلدى، وبّصرها من العمى، ورفع 



 

 

رأسها، هذا الكتاب هو كتاب عقيدة، وكتاب عبادة، وكتاب اقتصاد، وكتاب 

 ب اجتماع.سياسة وكتاب آداب، وكتاب لغة وبيان، وكتا

وذلك ألن ميدان القرآن شامل لكل ضروب احلياة، وقد أخرج اهلل به 

أمة كانت ترعى الغنم، فتقلدت مفاتيح اجملد، وصعدت منابر الدنيا، وركبت 

 صهوة العز، وجلست على عجلة القيادة.

ولقد كان السلف يتجنبون الكالم يف القرآن إال ما تيقَّنوا معناه وبدا هلم 

من املذموم وال احملرم أن جيتهد العلماء مبا آتاهم اهلل من علم،  فهُمه، وليس

ليفسروا كالم اهلل تعاىل ملن مل يؤت ما أوتي العلماء وال يستطيع أن يفهم 

القرآن إن مل ُيبيَّن له، بل ذلك واجب على أهل العلم على وجه الكفاية، لذا 

تب التفسري، وإمنا جند املكتبة اإلسالمية قد عمرت بذلك الكم اهلائل من ك

 اإلشكال حينما يعارض ذلك االجتهاد املنقول.

ولقد كان الصحابة يقولون يف القرآن ويوضحون معانيه مهتدين بالنيب 

إذ كانوا أعرف بالقرآن من غريهم ومل يروا بذلك بأسًا، وإمنا املنهي عنه  "

مل ميلك أن يلج يف جمال التفسري من ليس من أهله، وأن يفّسر كالم اهلل من 

 اآللة الالزمة لذلك، أو يعارض من ميلك اآللة بفهمه فهم الرعيل األول.

كما أن أهل البدع والضالل هلم يف التفسري خوض حسب أهوائهم نصرًا 

 ملذاهبهم املنحرفة وأفكارهم الضالة.



 

ولقد وّضح أهل العلم أصول التفسري اليت يرتكز عليها هذا العلم 

فسري وأّلفوا يف ذلك املصنفات العديدة حتى حيفظوا الشريف، وبينوا قواعد الت

 لألمة مصدرها الذي تستقي منه دون أن تكّدره وباالت األفكار.

 ڳ ڳ ڳژ وإن من حفظ اهلل تعاىل للقرآن والذي أبانه يف قوله:

، أن حُيفظ من التبديل والتحريف يف ألفاظه، (5 :احلجر) ژڱ ڱ ڱ ڱ

فسري الضال، ولذا فقد قيَّض اهلل تعاىل هلذا وأن حيفظه من التأويل الفاسد والت

الكتاب من يُذبُّ عن معناه، وينفي عنه تأويل أصحاب األهواء والضَّالل 

والبدع، فما أتوا ببدعة وانتصروا هلا بالقرآن إال وبرز هلم أهل احلق يردُّون 

عليهم باطلهم ويبينون للناس فسادهم، وما تأولوا معنًى يف القرآن على غري 

هه إال وانربى له العلماء ينفون ما أحلقوا بالكتاب العزيز من األباطيل، وج

ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک    ڈ  ڈ  ژژ وصدق اهلل تعاىل إذ يقول:

، 14 :فصلت) ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  

وأوىل األقوال يف ذلك عندنا »يف تفسري هذه اآلية:  ×، قال الطربي (13

لصواب أن يقال: معناه: ال يستطيع ذو باطل بكيده تغيريه بكيده، وتبديل با

شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو اإلتيان من بني يديه، وال إحلاق ما ليس 

 .(4)«منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه

                                                           

 .44/442( جامع البيان: 4)



 

 

بناًء على ما سبق فإن أمر التفسري أشد خطرًا من أمر التدبر، ألن املفسر 

 جل وعال من كالمه ويقرره لغريه، أما املتدبر فال يسمى متدبرًا ُيعيِّن مراد اهلل

إذا مل يكن متابعًا لدالالت القرآن، بل قد حيصل له قدر من التدبر وإن مل 

يفهم املعاني التفصيلية اليت يبح  فيها علم التفسري، وهلذا اشتد نكري أهل 

لقرآن برأيه فأصاب فقد العلم على من فسر كتاب اهلل برأيه فقالوا: من قال يف ا

هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النيب »أخطأ، قال الرتمذي: 

، وقال (4)«وغريهم، أنهم شدَّدوا يف هذا، يف أن يفسر القرآن بغري علم "

 × – ، ثم ذكر(3)«فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام»: ×ابن كثري 

ا من تفسري آي القرآن، وقال: عددًا من اآلثار عن السلف يتحرَّجون فيه –

فهذه اآلثار الصَّحيحة وما شاكلها عن أئمَّة السلف حممولة على حترجهم عن »

الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به؛ فأما من تكلم مبا يعلم من ذلك لغة 

وشرًعا، فال حرج عليه؛ وهلذا روي عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري، 

فأمر التفسري  ،(4)«موا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوهوال منافاة؛ ألنهم تكل

ليس لكل أحد إمنا هو ملن أوتي أدواته من أهل العلم، وأما التدبر فأمره أوسع 

ونعى على من يعرض عن  – حتى الكفار واملنافقني – حي  أمر اهلل به اجلميع

 تدبر آيات القرآن الكريم كما سيأتي قريبًا.

                                                           

 .1/311سنن الرتمذي  (4)

 .4/41تفسري ابن كثري  (3)

 .4/44( تفسري ابن كثري 4)



 

لى أن تدبر املسلم العامِّي للقرآن الكريم فيما يقف فلهذا ينبغي التنبيه ع

تدبره على فهم معانيه، ينبغي أن يكون منضبطًا بتفسري األئمة الثقات له، فإن 

عرضت له فكرة أو خاطر حول آية ما ومل يكن متيقنًا أنَّ ما عرض له ال خيالف 

، وال أن التفسري، فال ينبغي له أن يصرح بهذا الرأي الذي وقع عليه مباشرة

يزعم أن ما ظهر له هو تفسري اآلية أو معناها، ألن القول على اهلل بغري علم من 

أعظم الذنوب وأكرب املعاصي، ولكنه حيتفظ بهذا املعنى دون أن يشيعه حتى 

يستوثق من صحته عند أهل العلم، وإال كان هذا الذي حيسبه تدبر ضربًا من 

كحال بعض املنحرفة من الزنادقة  التفسري بالرأي، فتحًا لباب شر مستطري

وأصحاب التفسريات الباطنية، فإنهم أخذوا من اآليات معان ال متت للغة 

القرآن وال ألحكام الشريعة بصلة اتباعًا ألهوائهم وما متليه عليه شياطينهم، 

 و لباب احلقيقة فضلُّوا وأضلُّوا.وزعموا أن ما هم عليه ه

العلماء: إن التدبر ال يكون إال للعلماء كالتفسري، وقد رد  قال بعض

عليهم الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف كتابه أضواء البيان، عند تفسري قوله 

، حي  رد عليهم ردًا مفحمًا، (31 :حممد) ژگ گ کژ سبحانه:

، وملخصه: أن اهلل عاتب الكفار واملنافقني (4)وهو طويل يرجع إليه هناك

 يتدبرون القرآن، ومعلوم أن اهلل ال يكلف إال مبا يطاق، فإذا كان الذين ال

                                                           

 وما بعدها. 1/312(، 31( تفسري آية سورة حممد )4)



 

 

املنافقون والكفار مأمورون بالتدبر، وهم قادرون عليه، فغري العلماء من 

املسلمني أقدر على التدبر من الكفار واملنافقني إذا كانوا يعرفون اللغة العربية؛ 

باب أوىل إذا مل يتدبروا؛  ألنهم أعظم فهمًا من أولئك، ولذا فهم معاتبون من

ألنهم قادرون على التدبر، والقول بأن التدبر جائز بل مطلوب من الكفار 

واملنافقني، وحمرم على غري العلماء من املسلمني قول ضعيف ال تسنده األدلة 

 وال الواقع، بل إن األمر خالف ذلك.

ألدلة وهذا القول من هذا العامل العالمة هو الصحيح، وهو ما تؤيده ا

 عليه يف هذا الكتاب، واهلل أعلم. النقلية والعقلية، لكن ضم ما مت التنبيه

حتديق ناظر القلب إىل معانيه، »إن تأمل القرآن هو كما قال ابن القيم: 

 أمور:، فهو إذن يشتمل على ثالثة (4)«ومجع الفكر على تدبره وتعقله

 رؤية معانيه ومراميه جبالء ومعرفتها بوضوح. - 4

 مجع الفكر على تدبره. - 3

 مجع الفكر على تعقله. - 4

فابن القيم جعل مطالعة املعاني أمرًا، والتفكر أمرًا ثانيًا، والتعقل شيئًا 

 ثالثًا، وهي معان متقاربة إذا اجتمعت حصل التأمل.

التفكر الشامل الواصل إىل أواخر هو »أما التدبر فقد قيل يف معناه: 

 .(3)«دالالت الكلم ومراميه البعيدة

                                                           

 .4/114( مدارج السالكني، 4)

 .41( قواعد التدبر األمثل للميداني: ص3)



 

وهو عند أهل العلم بكتاب اهلل جل »ويقول بعضهم يف تعريف التدبر: 

وعال: العمل على حتقيق وحتديق النظر يف ما يبلغه املعنى القرآني امَلِديُد من 

، فإن املعنى القرآني درجات اهلداية إىل الصراط املستقيم. وهذا نظر ال يتناَهى

له أصل يبدأ منه ولكن منتهاه ال يكاد يبلغه أحٌد من العباد، فصاحب القرآن 

 الكريم يف سفر دائم طلًبا للمزيد من املعنى القرآني.

كّل َتَعُقٍل وَتَفكٍُّر وَتَفقٍُّه وَتَفهٍُّم للبيان القرآني ال حيقق العلم بدرجة من 

تقيم ال يكون من تدبر القرآن الكريم يف درجات اهلداية إىل الصراط املس

 .«شْيٍء

والذي يظهر ما قرر سابقًا وهو أن التدبر معنى أخ  من املعرفة 

ة ملعاني اآليات، فالتدبر يقتضي النظر إىل ما تصري إليه عاقبة الكالم يف يالتفصيل

اجلملة، وهذا حيدث للمرء عماًل مبا تدبره املرء الستحضار العاقبة، ويف هذا 

علق واضح بأصل املعنى اللغوي للتدبر الدال على نظر يف ما يؤول إليه آخر ت

ن قرأه عبيد وصبيان مل آإن هذا القر»أمره، وهلذا أثر عن احلسن قوله: 

ن من رئي يف آيأخذوه من أوله، وال علم هلم بتأويله، إن أحق الناس بهذا القر

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ژ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  عمله قال

وإمنا تدبر آياته إتباعه بعمله، يقول أحدهم لصاحبه:  (35 :ص) ژچ ڃ

تعال أقارئك واهلل ما كانت القراء تفعل هذا واهلل ما هم بالقراء وال الورعة ال 



 

 

، فجعل تدبره إتباعه (4)«كثر اهلل يف الناس أمثاهلم ال كثر اهلل يف الناس أمثاهلم

يكن يف دبره، وألنه األمر الذي  بعمل، ألنه متى انفصل عن متابعة األمر مل

ڄ   ڄژ تدعو إليه عاقبته عند من تأمله، ويدلُّ على ذلك قوله تعاىل:

، حي  جاء قوله  (35 :ص)ژچ ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ويف  ژڃ ڃژ  لقوله تعاىل:  ، تاليًا ژچ ڃ ڃژ  تعاىل:

قام بشيٍء من  ذلك إشارٌة إىل أنَّ التَّذكَُّر منزلٌة ُمَتَرتَِّبٌة على حسن التَّدبر، فمن

حق التَّدبُّر كان له من التذكر نصيب على قدر ُلبِِّه، وكثرًيا ما يقرِتُن التذكر بأولي 

ې ېى ى ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ   ې ېژ  األلباب:

واللب هو خال  القلب  البقرة  ژوئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ

قْد َح َّ عباَده  – عز وجل – الذي به يكون التعقل والتفكر والتذكر، واهلل

 چ چ چڇ ڇ ڇژ سبحانه وتعاىل: – لى تدبُّره مقرِّرًا اتِّساقه قائاًلع

 .(13 :النساء)  ژڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

فيه االختالف  – سبحانه وتعاىل – فقرر أنَّ ما يكون من عند غري اهلل

فال اختالف فيه البتة، ولكْن فيه  – جل جالله – الكثري، أمَّا ما كان من عنده

احمَلقِّق لبيان املراد..، ويف هذا دعوة ربانية وإغراء كريم  بيان..تصريُف ال

بالعكوف على تدبُّر البيان القرآنّي والوقوف على اتساقه وتناسبه، فإنه لن 

                                                           

 (، وقد سبق ذكره.115( الزهد والرقائق البن املبارك: )4)



 

إميانًا مؤسسًا على علم  – عز وجل – يؤمن املرء بأن القرآن الكريم من عند اهلل

 .(4)فهو من جليل العبادات وعرفان، إال إذا استفرغ جهده يف هذا التَّدّبر،

أما التعقل ففيه معنى يقضي بإدراك املعاني اجململة اليت تعقل اإلنسان 

 ومتنعه من خمالفته.

 وكلٌّ من التدبر والتعقل ال يتم إاّل بعلم جممل املعاني ومراميها.

ولكن ليس من شرط هذا العلم أن يكون تفصيليًا لكل كلمة وكل حرف، بل 

إدراك املعنى اإلمجالي، وعقل الكليات املرادة باآلية، قد يكون التدبر ب

والشك أن التدبر يكمل كلما كان العلم باملعاني أكمل، وإن مل يكن شرط 

 املعرفة التفصيلية للمعاني وأوجهها الزمًا ملطلق التدبر.

ومل يعلم حقيقة معناها أو علم أنها أحرف ال معنى هلا  {أمل}فمن قرأ 

كن فهم مرماها، واملقصد من إيرادها، وهو اإلشارة إىل يف ذاتها جمردة، ول

إعجاز القرآن اللغوي مثاًل، حصل له نوع من التدبر احملمود لتلك األحرف 

 رغم أنه ال معنى هلا جمردة يف حد ذاتها على قول طائفة من حمققي أهل العلم.

 الناس بها مدى وجود عنصٍر مثلما أّن هناك مقاييس موضوعّية، خيترُب

من العناصر يف جسمك أو دمك، أو عدم وجوده كذلك مّثة مقاييس قرآنية، 

يتمُّ بناًء عليها قياس صلتك بالقرآن، ومدى عمق تأثريه يف نفسك، ومدى 

                                                           

، ويف بعـض العبـارة قلـق، ُتُصـرِّف     من كالم الدكتور حممد توفيق يف كتابه العزف على أنوار الـذكر ( 4)

 فيه تصرفًا يسريًا.



 

 

ٹ   ٹ ٹژ  وتعاىل:  تدّبرك ملعانيه، وتأثُّرك بها، فقوله سبحانه

ڄ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

يبني أّن شعورك بزيادة اإلميان عند مساعك لتالوة  (3 :األنفال)  ژڃ

القرآن، هو دليٌل على تأثُّرك به، وعلى حسن تدبُّرك له، وبالعكس إذا ألفيَت 

قلبك قاسيًا عند مساع القرآن ُيتّلى، كان ذلك مقياسًا دااًل على ضعف صلتك 

 ن التدبر ملعانيه وآياته.بالقرآن، وعلى حاجتك املاّسة إىل جرعاٍت م

فمن وجد من نفسه تأثرًا، ومن قلبه إقبااًل أو وجاًل، ووجد زيادة يف 

اإلميان إذا تليت عليه آيات الرمحن؛ فليبشر وليؤمِّل خريًا، وإن وجد غري 

 ذلك، فلرياجع نفسه كي ال يكون القرآن حجًة عليه.

على  – التدبرمع نية  – إذن، هناك عالمات تدل قارئ القرآن الكريم

 :(4)أنه يسري يف الطريق الصحيح، بإذن اهلل، ومنها

اجتماع القلب والفكر حني القراءة، أما السهو والسري يف أودية  - 4

الدنيا أثناءها فليس من مست املتدبرين لكتاب رب العاملني! بل قال اهلل تعاىل يف 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڱ ڱ  ڱ ڳ  ڳژ صفة عباد الرمحن:

 .(14 :الفرقان)  ژڻ

ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ  اخلشوع، وزيادة   اهلل  من خشية البكاء  - 3

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  
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  ژچ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ 

 .(415 :اإلسراء)

 ٿ ٿ ٿژ  :زيادة اإلميان والفرح واالستبشار، قال تعاىل - 4

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

 .(431 :التوبة)  ژڄ  ڄ     

اإلعجاب مبا يف القرآن الكريم من الفصاحة والبالغة واحلكمة  - 1

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ژ والكمال، قال تعاىل:

 .(4 :اجلن)  ژڀ  

 :القشعريرة خوفًا من اهلل تعاىل ثم غلبة االستكانة، قال تعاىل - 1

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ژ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 .(34 :الزمر)  ژڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

العمل مبا يف هذا الكتاب من أعظم األدلَّة على تدبر القارئ ملا  - 2

 يقرأ، ألن العمل من لوازم التدبر كما سبق.

رب واحلكم من القراءة، وإنزاهلا على واقع القارئ استخالص الع - 1

 وحاله، فهذا الربط بني القراءة والواقع دليل واضح على التدبر.
 

 نتناول فيه:

 . أسباب التَّدبُّر.4



 

 

 . موانع التَّدبر.3

ها، حّتى يتسّنى له من األسباب اليت ينبغي أن يسعى املسلم إىل حتقيق

حتقيُق الّتدّبر، بإذن اهلل تعاىل، نذكر ما يلي:

بالبعد عن الشرك الظاهر واخلفيِّ، فالشرك ال ينفُع معه عمل وإن كان 

ذلك العمل هو تالوة كتاب اهلل تعاىل! ومن الشرك إرادة العبد بعمله الدنيا، 

اجب متحي  قصد العبادة هلل تعاىل والتخل  من كل ومنه كذلك الرياء، فالو

 شائبة أو عالقة.

واعلم أنَّ اإلخالص مفتاُح العلم والفهم: فاجعل قصدك وهدفك من 

القراءة واحلفظ التقرب إىل اهلل سبحانه، واستحضار أن ما تتلوه هو كتاب اهلل 

على  عز وجل، واحذر أن يكون دافُعك نيَل مكانة بني الناس، أو احلصوَل

بعض املكاسب الدنيوية واملكافآت البشرية، فاهلل سبحانه ال يقبل من العمل إال 

  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں ژ  ما كان خالصاً له، قال اهلل تعاىل:

.(1 :البينة)

والسيما يف أوقات الفراغ، بعيد الفجر، وقبيل الصلوات، وبعد 

ص  املرء وقتًا ثابتًا يومّيًا حبسب فراغه وحاله، فال بأس يف العصر، ولو خ



 

ذلك بل هذا حسن، فتخصيصه ملقتض صحيح يف حقه، غري أن مما ينبغي 

للمرء أن يتحني األوقات اليت جيتمع فيها قلبه على تالوٍة تقوم على أساس 

ياته وأن الّتدبر والتفكر يف املعاني، وذلك استجابًة ألمر اهلل لنا بأن نقف مع آ

نتدبَّرها.

فالقلب املظلم باملعاصي واملشغول بالتكالب على شهوات الدنيا، يضيق 

بنور القرآن الكريم، إليثاره الدنيا، واملعاصي حاجٌز عن حفظ القرآن 

 ومراجعته وتدّبر آياته، ووساوُس الشيطان تصرف عن ذكر اهلل، يقول تعاىل:

بن   عبد اهلل وقد روى  . (45 :اجملادلة)  ژی یی ىئ ىئ ىئېئ ژ

ما من أحٍد تعلم القرآن فنسيُه إال »املبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: 

ی   ی یژ  ذلك: يف   يقول تعاىل   اهلل ُيحدثه، ألنَّ   بذنب

ونسياُن القرآن من أعظم  ( 41 :الشورى)  ژىئ مئ حئ جئ

 مترض القلب وتوهنه، وحتجب عنه النوَر ، فاملعاصي هي اليت(4)«املصائب

 :×واإلميان، وقد قال ابن املبارك 

 رأيُت الذنوَب ُتميت القلوَب

 وترُك الذنوِب حياُة القلوِب
 

 

 
 

 وقد يورُث الذلَّ إدماُنها

 وخرٌي لنفسَك عصياُنها
 

                                                           

 .333( فضائل القرآن البن كثري: ص4)



 

 

ته، أو االعتماد على وتلّقي القرآن علي يدي حافٍظ ُمجوٍِّد لقراء

تسجيالت القراء املتقنني، إضافًة إىل االلتزام بآداب التالوة، فالذي يقرأ 

القرآن على وجهه حري أن يبارك له فيما يقرأ، وهو أجدر بفهم معانيه، 

لصحة ابتدائه ووقفه، وإقامة حروفه دليل عناية، تساعد بإذن اهلل على إقامة 

على تصحيح قراءته، والبعد عن اللحن  حدوده، ومن تعظيم القرآن احلرص

أصحابه باألخذ عن املتقنني ومسى هلم نفرًا، وقد  "فيه، وقد أمر رسول اهلل 

ُكنَّا َنْأِتى َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمٍرو َفَنَتَحدَُّث ِإَلْيِه  :َعْن َمْسُروٍق َقاَلثبت عند مسلم 

َلَقْد َذَكْرُتْم َرُجاًل اَل َأَزاُل ُأِحبُُّه َبْعَد  :َفَقاَل ،َفَذَكْرَنا َيْوًما َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد

ُخُذوا = :َيُقوُل "َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  ،"َشْىٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

 َوُأَبىِّ ْبِن ،َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل -َفَبَدَأ ِبِه-ِمِن اْبِن ُأمِّ َعْبٍد  :اْلُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة

وهؤالء إمنا أمروا باألخذ عنهم ، (4)«َوَساِلٍم َمْوَلى َأِبى ُحَذْيَفَة ،َكْعٍب

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن تقانهم، وقراءتهم وفق ما أنزل، ففي مسند أمحد وغريه إل

َقاَل:  "، َبشََّراُه َأنَّ َرُسوَل اهلِل رضي اهلل عنهماَمْسُعوٍد، َأنَّ َأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر 

.(3)+َأَحبَّ َأْن َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّا َكَما ُأْنِزَل ، َفْلَيْقَرْأُه َعَلى ِقَراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد َمْن=

وهذا من مجلة التواصي باحلق، املعني على الثبات عليه، وحنن حباجة 

                                                           

 (.2111( صحيح مسلم )4)

 (.3414(، وحسنه األرناؤوط، وانظر السلسلة الصحيحة لأللباني )41) 4/1( املسند 3)



 

مل مترَّ مبثله يف تارخيها، وكلنا يبح  إليه خاصَّة وأنَّ األمة تعيش وهنًا وضعفًا 

  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ  عن العالج والعالجُ يف القرآن:

تتابع والنَّجاُة ت، وكلنا يرجو السالمة والنجاة من مضالت الفنت اليت (5 :اإلسراء)

 :ْم ِبِهَماَتَرْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّْكُت=يقول:  "يف القرآن، النيب 

 .(4)+ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة َنِبيِِّه

فرغُد احلياة يف كتاب اهلل جلَّ وعال، ومعاجلة مشكالت احلياة يف ضوء 

القرآن الكريم من أقوى وسائل اخلروج منها، بل من أقوى أسباب رقيِّ 

  – األمة، والعود بها إىل سابق عهدها، الذي كان يعيشه السلف الصاحل

وهذا ال يكون بغري تدبر كتاب ربنا وكالمه الذي  –  تعاىل عليهمرضوان اهلل

أنزله إلصالح شأننا.

بسؤاله أن يفتَح على العبد من فضله، فإنَّ هذا الفتح ِمنَّة من اهلل، بدليل 

م يقرؤها يف وقت أنَّ اإلنسان قد يقرأ اآليَة فيظهر له من معانيها أشياٌء وأشياء، ث

آخر فال خيرج منها بشيء، وهلذا كان سؤال اهلل الفهم والعلم، من طريق 

، (441 :طه)  ژٿ ٿ ٺ ٺژ الراسخني املستجيبني لقول رب العاملني:

يقول رمبا طالعت  ×كان »قال ابن عبداهلادي عن شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

يا معلم آدم  :وأقول !لفهمعلى اآلية الواحدة حنو مائة تفسري ثم أسأل اهلل ا

وكنت أذهب إىل املساجد املهجورة وحنوها وأمرغ وجهي يف  !وإبراهيم علمين

ويذكر قصة معاذ بن  !معلم إبراهيم فهمين وأسأل اهلل تعاىل وأقول يا ،الرتاب

إني ال أبكي على دنيا  :قوله ملالك بن خيامر ملا بكى عند موته وقالو ،جبل
                                                           

 (.4441( املوطأ )4)



 

 

أبكي على العلم واإلميان الذين كنت أتعلمهما ولكن  ،كنت أصيبها منك

إن العلم واإلميان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فاطلب العلم  :فقال !منك

فاطلبه من معلم  ،فإن أعياك العلم عند هؤالء فليس هو يف األرض ،عند أربعة

.(4)«براهيمإ

 آية ثالثون ،القرآن من سورًة إنَّ=قال:  "وي عن رسول اهلل ر

 .(3)+امللك بيده الذي تبارك سورة :وهي ،له فرُغ حتى لرجٍل شفعت

َقْوُلُه: ِإنَّ َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك ُتَجاِدُل َعْن »قال أبو الوليد الباجي: 

ِفي اْلَقْبِر، َرَوى َزاٌد َأنَّ ْبَن َمْسُعوٍد َقاَل: ِهَي َصاِحِبَها، ِقيَل: َمْعَناُه ُتَجاِدُل َعْنُه 

اْلَماِنَعُة َتْمَنُع ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، ِإَذا ُتُوفَِّي الرَُّجُل ُيْؤَتى ِمْن ِقَبِل ِرْجَلْيِه َفَتُقوُل 

َة اْلُمْلِك، َوُيْؤَتى ِرْجَلاُه: إنَُّه َلا َسِبيَل َلُكْم َعَلى َما ِقَبِلي، إنَُّه َقْد َوَعى ِبي ُسوَر

ِمْن ِقَبِل َرْأِسِه َفَيُقوُل: َوَاللَِّه َلا َسِبيَل َلُكْم َعَلى َما ِقَبِلي، إنَُّه َكاَن َيْقَرُأ ِفي ُسوَرِة 

اْلُمْلِك، َقاَل: َوِهَي ِفي التَّْوَراِة َمْكُتوَبٌة: ُسوَرُة اْلُمْلِك، َمْن َقَرَأَها ِفي َلْيَلٍة َفَقْد 

َوَأْطَنَب، َوَقْوُلُه: َفَيُقوُل َبْطُنُه َوِهَي ِفي ُسوَرِة اْلُمْلِك َوَيْحَتِمُل َأْن ُيِريَد ِبِه  َأْكَثَر

َباِطَن َظْهِرِه، َفَيْدُخَل ِفيِه الصَّْدُر َوَغْيُرُه ِلَأنَّ الصَّْدَر ُهَو الَِّذي َحَوى السُّوَرَة، 

َأ ِفي ُسوَرِة اْلُمْلِك َوِإنََّما َقَرَأَها ِباْلَفِم َلِكنَُّه ِمْن َوُهَو َنْحُو َقْوِل الرَّْأِس إنَُّه َقْد َقَر

 .(4)ُجْمَلِة الرَّْأِس

                                                           

 .14( العقود الدرية ص4)

 (.3154( سنن الرتمذي )3)

 (.142) 4/115( املنتقى شرح املوطأ للباجي 4)



 

أفال جيدر مبن كان ذلك وصفه، وتلك مثرته، أن نتدبره؟ وأيًا ما كان فإذا 

كانت الرغبة يف االنتفاع صادقة، دفعت إىل التدبر والعمل لزامًا.

 مبا يعني على حضور القلب وصفاء الذهن. 

ڃ    ڄ ڄژ  فياهلل ما أحالها وألذَّها قراءُة اإلمام يف صالة الفجر!

،حتى إنه ليحمل العبد همَّ اخلروج (11 :اإلسراء)  ژچ چ ڃ ڃ

من تلك النعمة العظيمة اليت ال تضاهيها نعمة، واليت تستوجب من العبد 

 ُحرمها الكثريون. الشكر عليها إذ

أما الذي ال يعطي القرآن إاّل فضول األوقات، وحلظات الرتقب 

 واالنتظار! فجدير أن ال ختل  إىل قلبه كثري من معانيه، واهلل املستعان.

فإنَّ من كانت اآلياُت يف صدره، سُهَل عليه اإلكثاُر من تأمُّلها وتدبرها، 

إىل ما مر معنا من فضائل عظيمٍة حلفظ القرآن الكريم، وقد قال اهلل إضافًة 

، (15 :العنكبوت)  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  گ  گ ژ تعاىل عن كتابه:

عند األمم املتقدمة، اليت يغبطونهم بها: أناجيلهم يف  "ومن صفة أمة حممد 

ويساعد ! واحلفظ يساعد على مجع القلب على التدبر، (4)صدورهم يقرؤونها

 على القراءة يف كل األحوال، فحري أن نعتين به.

                                                           

 (.41313) 41/113( انظر تفسري الطربي 4)



 

 

فعلى القارئ أن يقف أمام اآلية اليت يقرؤها وقفة متأنيًة، ثّم يلقي نظرة 

ر تفصيلية يف سياق اآلية، فإنَّ هذا أدعى لتقليب الفكر والنَّظر فيها، من املرو

قراءة آيٍة بتفكُّر وتفهُّم »عليها مرًة واحدة، واالنتقاِل ملا بعدها، قال ابن القيم: 

خرٌي من قراءِة َختمٍة بغري تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إىل حصول اإلميان 

.(4)«وذوق حالوة القرآن

: اقرأ عليَّ! قلت: آقرأ "قال لي النَّيبُّ =قال:  ÷فعن ابن مسعود 

عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحبُّ أن أمسعه من غريي! فقرأت عليه سورة 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژژ النساء، حتى بلغت:

.(3)+، قال: أمِسك، فإذا عيناه تذرفانژک  گ  گ

أي: اقرأه »، قال ابن كثري: (1 :ملاملز)  ژٿ ٿ ٿژ :قال تعاىل

.(4)«على متهُّل، فإنَّه يكون عونًا على فهم القرآن وتدبره

                                                           

 .4/411مفتاح دار السعادة ( 4)

 (.111) ومسلم ،(1124) البخاري ( متفق عليه:3)

 .1/311( تفسري ابن كثري: 4)



 

والعمل على االئتمار مبا ورد فيه من األوامر، واالنتهاء عّما ورد فيه من 

لفاضلة إمنا تكون الّزجر، ومحل النفس على ذلك، فكثري من األخالق ا

بتعويد النفس عليها، وجماهدتها حتى ترتاض، وهذا أمر مهم ينبغي أن نتفطن 

له، فبعض الناس يظن أنه بفتحه دفيت املصحف، وجلوسه أمامه، سينبع  

منه شعاع سحري يغري حاله! وليس كذلك بل البد من اجملاهدة ومحل النفس 

 بشر بالعاقبة، فقد قال اهلل تعاىل:على التزام كتاب اهلل تعاىل، فإن فعلنا فلن

.(25 :العنكبوت) ژڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ ڻژ

وذلك ألن التفسري يساعد على التدبر، وكلما كان علم املرء بكتاب اهلل 

فاسري، أمت، كان تدبره له أكمل، فعلى من رام تدبر الكتاب العزيز أن يطالع الت

وبعض الناس يذهب أواًل إىل تفاسري تعنى بالدقائق اللغوية، والنكت البيانية، 

على ختليط فيها، وما هكذا تنال العلوم! بل بالّتدرج فيها شيئًا فشيئًا، فيبدأ 

بتفسري من أخصر التفاسري وأيسرها، إىل ما هو أكثر تفصياًل.

مع أهمية ترتيب وقت للقراءة، ومع أهمية مراعاة الوقت املناسب 

واملكان املالئم، مع ذلك كله ينبغي أن يهتبل املسلم ساعات الفراغ، وميأل 

حلظات اخللوة خبري الذكر، ما أمكن ذلك، أما إذا وجد قلبه مشغواًل، فليشتغل 

اء، أو املطالعة، فاألصلح مبا هو أنفع له وأخف على نفسه من الذكر أو الدع

 هو األوىل.



 

 

لكن بعض احملرومني يرتب له برناجمًا ثم ينشغل عنه بأدنى األشغال 

العارضة! ثم إذا سنحت له فرصة أهدرها فيما ال ينفع، وحري بك أخا 

 اإلسالم أن تستزيد من اخلري متى أمكن وقد قيل:

 ِإذا َهبَّت ِرياُحَك َفِاغَتِنمها

 اإِلحساِن فيهاَوال َتغَفل َعِن 

 َوِإن َدرَّت ِنياُقَك َفِاحَتِلبها
 

 

 
 

 َفُعقبى ُكلُّ خاِفَقٍة ُسكوُن

 َفما َتدري الُسكوُن َمتى َيكوُن

 َفما َتدري الَفصيُل ِلَمن َيكوُن
 

فقد يبدأ بتدبر آية، حياول أن يقف معها، يتفهم دالالتها، وينظر أين 

 هو منها؟ ثم بعد اآلية آيات، ثم سورة.. وهكذا.

فالتدرب على التدبر مهم جدًا، وخباصة إذا كان حتت إشراف معلم 

حيسن التدبر، فيعرض له ما توصل إليه يف تدبره من املعاني، فيقوم عمله 

 ويصوب استنباطه، حتى يكون من املتدبرين على أصول صحيحة معتربة.

فتدارس القرآن مع الزمالء، وحب  الفوائد، وما خل  إليه املرء جراء 

التدبر، كتدارس العلم ُيَفتِّح اآلفاق، ويثري ملكة التدبر، ويصحح اخلطأ، 

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل، يتلون =: "ولعل هذا يشهد له قوله 

محة شيتهم الرَّينة، وَغِكويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السَّ كتاب اهلل،

، فالتدارس خيتلف عن التالوة (4)+وذكرهم اهلل فيمن عنده ،تهم املالئكةوحفَّ
                                                           

 (.3255( رواه مسلم )4)



 

ويشمل التفسري والتدبر، واحل  عليه يفهم من هذا احلدي  ومن حدي  ابن 

، َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن َأْجَوَد النَّاِس "َكاَن َرُسوُل اهلِل : رضي اهلل عنهماعباس 

َرَمَضاَن ِحنَي َيْلَقاُه ِجْبِريُل ، َوَكاَن َيْلَقاُه ِفي ُكلِّ َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُسُه  ِفي

 .(4)َأْجَوُد ِباْلَخْيِر ِمَن الرِّيِح اْلُمْرَسَلِة "اْلُقْرآَن َفَلَرُسوُل اهلِل 

فاملدارسة من أهم أسباب تنمية ملكة التدبر على أصول صحيحة، 

لمية بقوة من تدارسه، وآثارها العملية حبسب حاله، فالقرين يتأثر وقوتها الع

بالقرين ويقتدي به، فاخرت الرفقة اليت تعينك على مدارسة القرآن علمًا 

 وعقاًل، وتعينك على العمل به.

موانع التدبر كثرية، ومن أهمها:

عظيم، حيجب  الّرياء واحلسد والِغلِّ واحلقد، وهلذه األدواء أثر من

القلب ومينعه التلذذ بالقرآن والتدبر آلياته، ومما يدل على هذا املعنى أّن رسول 

، قد هيئ لتلقِّي القرآن الكريم، بأن اسُتخرج من صدره حظُّ "اهلل 

أن =بّي بن كعب: الشَّيطان، وذلك كما روى عبُد اهلل بن اإلمام أمحد، عن أ

عن أشياء ال يسأله عنها غرُيه،  "أبا هريرة كان َجِريًّا على أن يسأل رسول اهلل 

 "فقال: يا رسول اهلل، ما أوُل ما رأيَت من أمر الّنبوة؟ فاستوى رسوُل اهلل 

                                                           

 (.1( صحيح البخاري )4)



 

 

جالسًا، وقال: لقد سألَت يا أبا هريرة، إنِّي لفي الصحراء ابُن عشر سنني 

وق رأسي، وإذا رجٌل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم! وأشهر، وإذا بكالٍم ف

فاستقبالني بوجوٍه مل أرها خللٍق قط، وأرواٍح مل أجدها من خلٍق قط، وثياٍب 

مل أرها على أحد قط. فأقبال إليَّ ميشيان، حتى أخذ كلُّ واحٍد منهما 

بَعُضدي، ال أجد ألحدهما مّسًا، فقال أحدهما لصاحبه: أضِجعه، 

 َقْصر وال َهْصر، فقال أحُدهما لصاحبه: افِلْق صدره! فهوى فأضجعاني بال

أحُدهما إىل صدري، ففلقه فيما أرى بال دٍم وال وجٍع، فقال له: أخرج الِغّل 

واحَلَسد، فأخرج شيًئا كهيئة العلقة ثمَّ نبذها فطرحها، فقال له: أدِخل الرأفة 

بهام رجلي اليمنى، والرمحة، فإذا مثُل الذي أخرج شبُه الفضة، ثم هزَّ إ

 .(4)+فقال: اغُد واسلم، فرجعُت بها أغدو، رقًة على الصَّغري، ورمحًة للكبري

  ژڀ ڀ  ڀ پژ ونقل بعضهم عن البخاري يف قوله تعاىل:

، حي  قال: أي ال يذوق نفَعه وال يتأثَّر به، إال املطهَّرون من (15 :الواقعة)

وا أن بعض الشراح شرحه األرجاس، واملقصوُد هنا طهارُة القلب، وذكر

 بقوله: مبقدار طهارة قلب املؤمن يكوُن أثر القرآن عليه.

ومل أقف عليه وال أظنه اآلن يصح عن البخاري، وهو تفسري إشاري قد 

حيمل على وجه صحيح، يفسر عدم انتفاع كثرٍي من الناس بالقرآن رغم 

مهيأ لقراءة ليس خالصًا وال مطهرًا وال  – وهو القلب – قراءته، فاإلناء

                                                           

 (.4111( انظر خترجيه يف السلسلة الصحيحة )4)



 

القرآن، فاستحضر هذا املعنى وانظر إذا شئت إىل حال املصلِّني خلف اإلمام؛ 

فمنهم من يتفكر ويتدبر، ومنهم من خيضع وخيشع، ومنهم من يبكي، ومنهم 

من ال يدري ماذا يسمع، ومنهم والعياذ باهلل من يضيق صدره مبا يسمع، إذن، 

عي به هذا القرآن، أال وهو قلبك، فاجتهد يا أخي يف إعداد الوعاء اّلذي ست

فاجتهد أن يكون طاهرًا من األرجاس واألدناس، وقد ُفسر قوله تعاىل: 

.(4)؛ أي: قلبك(1 :املدثر)  چڭ  ۇ  چ

فالتالوة مفتاح التدبر ومقدمته، وهذا اإلعراض قد يكون بسبب انشغال 

يكون بسبب انشغاله بشيء من أمور اآلخرة املرء بدنياه عن آخرته، وقد 

كطلب العلم والدعوة إىل اهلل وغري ذلك، ومهما كانت األسباب فال شك أنَّ 

من أعرض عن تالوة القرآن الكريم قد غنب نفسه وحرمها من خري كثري، وال 

شك كذلك أنَّ إعراضه هذا استزالل من الشيطان له ببعض ما كسب، حتى 

نشغال بالدعوة أو العلم، فإنَّ الشيطان إن عجز عن وإن كان السبب هو اال

صرف العبد عن طاعة اهلل عز وجل بالكلية، صرفه عن فاضلها إىل مفضوهلا، 

وال نعين بذلك أن طلب العلم والدعوة إىل اهلل مفضولة عن التالوة يف كل حال 

ووقت، ولكنها تكون كذلك يف الوقت الذي ينبغي أن يكون لتالوة القرآن 

ريم، فال بد أن يكون للمرء حزبه الذي يتعاهد فيه القرآن تالوة وتدبرًا، الك

                                                           

 ، نقله عن سعيد بن جبري وغريه.1/324كثري لآلية  ( انظر تفسري ابن4)



 

 

بكتاب اهلل  العلَم العلِم كما كانت حال سلف هذه األمة، ثم إن من أجلِّ

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ گ گ  گژ  تعاىل، قال اهلل تعاىل:

 .(15 :العنكبوت)

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ھ  ے  ےژ وانظر إىل قوله تعاىل:

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

، وكيف تواصى هؤالء فيما بينهم بعدم االستماع (31، 32 :فصلت)  ژۉ

له والتشويش عليه وعدم تأمل ما فيه فاستحقوا العذاب الشديد، وانظر إىل 

ں ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ژ قوله تعاىل:

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ ۈ   ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

، وكيف جعل الرمحة بالقرآن (311، 314:األعراف) ژۅ ۋ ۋٴۇ 

للذين يؤمنون به، ثم انظر كيف علق حتقق الرمحة بنقيض فعل األولني أي 

باالستماع واإلنصات، ثم تأمل كيف فرق بني االستماع واإلنصات، 

ات هو التفكر فاالستماع هو عدم االنشغال عنه بغريه أثناء القراءة، واإلنص

 والتدبر فيما ُيقرأ، فإن حقق املؤمن ذلك حتققت الرمحة.

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت =بقوله:  "وشبيه بهذا وعد النيب 

اهلل، يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 

 .(4)+الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده

                                                           

 (.3255صحيح مسلم )( 4)



 

أن يضم املؤمن إىل جانب إميانه بالقرآن إقبااًل عليه بالتالوة  فال بد

واالستماع والتدبر والتفكر والعمل والتحكيم، أما أن يكتفي بأصل اإلميان به 

 ثم يهجره كما هجر أهل الكتاب كتبهم، فأي خري يرجوه العبد من وراء ذلك؟

فضل، ببيان ثوابها وجتاوز هذه العقبة إذن يكون بتعريف الناس مبا للتالوة من 

الذي أعدَّه اهلل للتَّالني كتابه، والرتغيب يف هذا الثواب، وأنه ال يعدله شيء من 

وأصحابه الكرام والصاحلني  "متاع الدنيا وزينتها، وكذلك بيان حال النيب 

من هذه األمة عرب القرون مع القرآن شحذًا للهمم وتقوية للعزائم، وكذلك 

الشيطان ليقدموا ما حقه أن يقدم ويؤخروا ما حقه أن  تبصري أهل اخلري مبكايد

يؤخر.

حبي  يكوُن كلُّ همِّ اإلنسان أن يستكثر من التالوة أو احلفظ، دون أن 

ُيلقي بااًل لتدبر ما يقرأ، وهو األمر املالحظ يف جل حلقات التالوة وحتفيظ 

، فاإلقبال الكبري على التالوة واحلفظ ال ُيقابله ذلك االهتمام القرآن املباركة

بالتدبر أو معرفة التفسري، حتى إنَّنا جند من الطالب من حيفظ القرآن الكريم 

عن ظهر قلب، لكنه ال يعرُف معنى كلماٍت يف قصار السُّور، اليت يبدأ عادة يف 

 حتفيظها لألطفال.

ف التالني بأهمية التدبر وحكمه، وقد وجتاوز هذه العقبة، يتمثل يف تعري

مر معنا شيء من الكالم على أهميته، أما حكمه فقد ذهب بعض أهل العلم 



 

 

ڇ  چ چ چڇ ڇ ڇژ  تعاىل:  يف قوله  الشَّوكانيُّ إىل وجوبه، قال 

دلت هذه اآلية، »، قال: (13 :النساء)  ژڈ ڎ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

على  (31 :حممد) ژک گ گ   گ   گ  ڳ  ڳژ وقوله تعاىل:

، والذي يظهر أن التدبر درجات، (4)«وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه

فمنه الواجب، ومنه ما يندب إليه، ومما ُيعني التَّالني على التدبر أن يتعرفوا إىل 

كالم السلف الصاحل وذمهم الشديد ملن انشغل بالتالوة عن التدبر، وقد مر يف 

أثناء الرسالة ذكر شيء من ذلك.

وإمنا هو للمتخصِّصني فقط، وال شكَّ أنَّ هذا تلبيس من الشيطان، إذ 

فيه حقٌّ وباطل، أما الباطل فهو أنَّ هذا ليس يف كلِّ القرآن، فإن فيه ما هو 

فإن »كما قال الصنعاني: واضح جليٌّ لكل أحد، ولو على سبيل اإلمجال، 

 ژۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅژ  تعاىل:  قوله  مسعه  من قرع

، يفهم معناه، دون أن يعرف أن )ما( كلمة شرط، و )تقدموا( (441 :البقرة)

ٱ ٻ  ژ جمزوم بها ألنه شرطها، و)جتدوه( جمزوم بها ألنه جزاؤها، ومثلها:

ٺ  ٿ ٿ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ

ڇ  ڇ   چ چ چ ڇژ  :ومثلها ،(41 :آل عمران)  ژٿٿ

يفهم  ،(51 :النحل)  ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ

ودقائق القواعد  ،الكل ما أريد منها من غري أن يعرف أسرار العلوم العربية

                                                           

 .4/114فتح القدير:  (4)



 

وهو  ،ولذا ترى العامة يستفتون العامل ويفهمون كالمه وجوابه ،األصولية

بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه  ،كالم غري معرب يف األغلب

بل رمبا كان  !وال غريه مما سقناه وال يعرفون إعرابًا ،ويبكون لقوارعه وما حواه

موقع ما يسمعون يف قلوبهم أعظم من موقعه يف قلوب من حقق قواعد 

وهؤالء العامة حيضرون اخلطب يف  ،وبلغ غاية الذكاء واالنتقاد ،االجتهاد

وتدمع منه  ،ويفتت منه األكباد ،د ويذوقون الوعظ ويفهمونهاجلمع واألعيا

ويسمعون أحادي   ،ويدركون من ذلك ما ال يدركه العلماء احملققون ،العيون

 وأنت تراهم يقرؤون كتبًا، الرتغيب والرتهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب

الكبري و ،واملنهاج للشافعية ،كاألزهار للهادوية ؛هيةقمن الفروع الف مؤلفًة

 ،ويعرفون معانيها ،ويفهمون ما فيها ،وخمتصر خليل للمالكية ،للحنفية

ما  !فليت شعري ،ويرجعون يف الفتوى واخلصومات إليها ،ويعتمدون عليها

 ،وفهم تراكيبها ومبانيها ،الذي خ  الكتاب والسنة باملنع عن معرفة معانيها

املقصورات يف حتى جعلت معانيها ك ؟!واإلعراض عن استخراج ما فيها

ومل يبق لنا إليها إال ترديد ألفاظها  ،قد ضربت دونها السجوف !اخليام

 حمرمًا وحرمًا ،حمجورًا جرًاا قد صار ِحهيمعان وإن استنباط ،واحلروف

 !(4)«حمصورًا

إنَّ فهَم الوعد والوعيد والرتغيب وهكذا شأُن كثرٍي من اآليات، فـ)

ال يشرتط له فهم املصطلحات العلمية  والرتهيب والعلم باهلل واليوم اآلخر

 .(3)(الدقيقة من حنوية وبالغية وأصولية وفقهية
                                                           

 .421-415إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد، للصنعاني ص (4)

 مفهوم خاطئ ملعنى التدبر، بقلم د. خالد الالحم. (3)



 

 

كان ذلك هو الباطل أما احلق يف هذه العقبة فهو أن ِمن اآليات ما خيفى 

معناه على كثرٍي من الناس، وال يعرفه إال أهل العلم، لكنَّ الصواب ال يكون 

ا سابقًا: أنَّ اإلنسان العاديَّ إن ظهر له برتك التدبر وحماولة الفهم، بل كما قلن

بتدبره معنًى ما، فليس له أن ُيشيعه أو يفسر به القرآن، بل عليه أن يتأكَّد من 

عدم خمالفته ملا فسر به أهل العلم، وحسب املتدبر أن يعمل مبا ظهر له مما قد 

علمه، وإال فقد يقع يف مزالق عظيمة مل يسلم منها أهل األهواء.

من مكايد »: ×يقول الوزير العابد العادل ابن هبرية احلنبلي 

الشيطان: تنفرُيه عباد الّله من تدبر القرآن؛ لعلمه أنَّ اهلدى واقع عند التدبر، 

، (4)«فيقول: هذه خماطرة، حتى يقول اإلنسان: أنا ال أتكلم يف القرآن تورُّعًا

، وال شك أن هذه العبارة إن «من تعمَّق كفر»وبعضهم يعرب عن ذلك بقوله: 

صدقت فإمنا تصدق على من يتدبر مبتغيًا معاني باطنيَّة ال يدلُّ عليها لفظ 

القرآن الكريم من قريب أو بعيد، كحال بعض الفرق الضالَّة وحال بعض 

! أما من يتدبر القرآن طالبًا الزنادقة ومثل هذا ال يسمى متدبرًا لكتاب اهلل أصاًل

َمْن »: ×اهلدى منه فحري به أن يرشد، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، وهل أنزل القرآن إاّل (3)«َتَدبََّر اْلُقْرآَن َطاِلًبا ِلْلُهَدى ِمْنُه َتَبيََّن َلُه َطِريُق اْلَحقِّ

واتبعوا ظاهر ما ليتدبر فكيف يضل قوم تدبروا ما أرسل اهلل به رسله إليهم! 

جاءهم من ربهم الذي خاطبهم مبا يعقلون، وأرشدهم إىل ما ميكنهم.

                                                           

 .4/444 ذيل طبقات احلنابلة البن رجب (4)

 .4/441ة، انظر اجملموع ( العقيدة الواسطي3)



 

ُيردِّدها بعض اجلهال، حي  يروَن ما هم فيه من جهٍل خرٌي من معرفة ما 

خفي عليهم، مما يستلزم منهم العمل مبا علموا، ونسي هؤالء أنَّ جهلهم مبا 

ى التعلم ُيوقعهم يف اإلثم، وأنَّ علمهم ومن ثم جيب عليهم مع القدرة عل

عملهم مبا عملوا يقربهم من اهلل ويضاعف أجورهم ويرفعهم يف اجلنة 

درجات، فأنى يكون ما هم فيه خري! وإمنا يعذر باجلهل من مل يقصر يف 

التعلم، أما املقصر كاملعرض فهو مؤاخذ جبهله، حماسب على إعراضه، بل إن 

 احلقَّلذي استشرى يف أمم األرض كفر اإلعراض، وترك املرء من أنواع الكفر ا

اهلل ل اقمن ذلك،  أو اعتقادًا أو عماًل سواء كان قواًل ،ال يتعلمه وال يعمل به

فمن أعرض عما  ،(4 :األحقاف)  ژہ ہ ہ ہ ۀژ تعاىل:

جاء به الرسول بالقول كمن قال ال أتبعه، أو بالفعل كمن أعرض وهرب من 

أو وضع أصبعيه يف أذنيه حتى ال يسمع، أو مسعه  ،ذي جاء بهمساع احلق ال

، لكنه أعرض بقلبه عن اإلميان به، وجبوارحه عن العمل فقد كفَر ُكْفر إعراض

 نعوذ باهلل من كفر اإلعراض، ومن املعاصي الناشئة عن اإلعراض.

*** 



 

 

 : الفصل الّثالث

 مثرات الّتدّبر وآثاره

 مقدمة: من الّتدبر إىل العمل.

والتدبر والعمل عالقة وثيقة،  – أو االستماع – إنَّ العالقة بني التالوة

فالتدبر مرحلة متوسطة بني التالوة والعمل، ألنه ال يتم إال بعد التالوة يف 

الغالب أو االستماع يف بعض األحيان، والغاية من التدبر إمنا هي العمل؛ عمل 

وع واخلشوع والتأثر، وعمل القلب: باإلميان واملعرفة ولوازمهما من اخلض

اللسان واجلوارح: بإتيان أوامر اهلل وحمابه، واجتناب نواهيه ومساخطه، فتدبر 

القرآن هو أساس العمل به وحتكيمه وتعظيمه، وال ميكن لألمة أن تعرب إىل 

تلك املراحل العملية من التطبيق والعمل والتحاكم وغريها إال عرب جسر التدبر. 

الكتاب ومل يعمل بها فقد جعلها حجة عليه والعياذ باهلل،  أما من تدبر آيات

فال يزداد بهذا التدبر إال بعدًا من اهلل، ووصف هذا الفعل من صاحبه بالتدبر 

حمل نظر أصاًل، إذ التدبر ليس جمرد إعمال فكر يف اآليات ومعرفة معانيها، بل 

فكر فيه، ويف التأمل يف معانيه، وحتديق ال»: ×كما نقلنا عن ابن السعدي 



 

فمن مل يأِت بهذه اللوازم كان فعُله هذا  ،(4)«مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك

تأمُّاًل وتفكُّرًا لكنه قصر عن حد التدبر، وأما من اكتفى بقراءته أو حفظ حروفه 

قال احلسن  – واهلل أعلم – فحسب فهو أبعد من األول عن التدبر، وهلذا

حبفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إنَّ واهلل ما َتَدبُّره »: ×البصري 

 .(3)«أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلَّه، ما ُيرى له القرآُن يف ُخُلق وال عمل

دون عمل فمصيبة  – وإن كانت مع نظر وتأمل – وأما االكتفاء بالتالوة

عظيمة، وكسر ال ينجرب، وفيه تشبه باليهود الذين عابهم اهلل عز وجل، ومثل 

ژ   ژژ  :ملا كانت هذه حاهلم مع التوراة، قال تعاىلهلم بأقبح مثال 

ڳ   ڳ  ڳ         ڳ   ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گگ 

يقول »، قال ابن كثري: (1 :اجلمعة) ژڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ     ڱ 

بها، تعاىل ذاّمًا لليهود الذين ُأعطوا التوراة وُحمِّلوها للعمل بها، فلم يعملوا 

مثلهم يف ذلك كمثل احلمار حيمل أسفارًا، أي: كمثل احلمار إذا محل كتبًا ال 

يدري ما فيها، فهو حيملها محاًل حسيًا وال يدري ما عليه. وكذلك هؤالء يف 

محلهم الكتاب الذي أوتوه، حفظوه لفظًا ومل يفهموه وال عملوا 

 .(4)«مبقتضاه

ڃ   ڄ ڄژ :يف تفسري قولـه تعـاىل   ×وكذلك ذكر الطربي 
                                                           

 .415،451 :تفسري السعدي (4)

 .1/21 :تفسري ابن كثري (3)

 .1/441تفسري ابن كثري  (4)



 

 

قولني؛ األول أن معناه: يتبعونه  (434 :البقرة)  ژڃ  ڃ  چ  چ  چچ ڃ

األول وقال:  ×حق اتباعه، والثاني أن معناه: يقرؤونه حق قراءته، واختار 

، ولـئن كـان هـذا يف    (4)«إلمجاع احلجة من أهل التأويل على أنَّ ذلك تأويله»

 ىل.حقِّ أهل الكتاب، فأهل القرآن أحقُّ بذلك وأو

وقد أنكر سلفنا الصاحل رمحهم اهلل على من اكتفى بالتِّالوة ومل ُيتبعها 

أو يا محلَة  – يا محلَة القرآن»: ÷بالعمل، قال عليُّ بن أبي طالب 

اعملوا به، فإنَّما العامُل من عمل مبا علم ووافق علمه عمله،  -العلم

مُلهم علَمهم وسيكون أقوام حيملون العلم ال ُيجاوز تراقَيهم، خيالف ع

ُأِمر الناس أن »: ×وقال احلسن البصري  ،(3)«وختالف سريرُتهم عالنيتهم

إنَّ هذا »، وقال أيضًا كما مر معنا: (4)«يعملوا بالقرآن فاختذوا تالوته عماًل

القرآَن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله، ومل يتأولوا األمر من أوله، 

وما تدبُّر آياته    ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ  قال اهلل عز وجل:

إال اتباُعه، واهلل يعلم، أما واهلل ما هو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن 

أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفًا، وقد واهلل أسقطه 

كله، ما ترى القرآن له من خلق وال عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني ألقرأ 

واهلل ما هؤالء بالقراء وال احلكماء وال الورعة، متى السورة يف نَفٍس واحد، 
                                                           

 .3/125تفسري الطربي  (4)

 .4/44التبيان يف آداب محلة القرآن  (3)

 .4/114مدارج السالكني  (4)



 

وقال احلسن  ،(4)«كانت القراء تقول مثل هذا؟ ال أكثر اهلل يف الناس مثل هؤالء

 .(3)«اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا مل ينهك فلست تقرؤه»: ÷بن علي 

ومن ناحيٍة أخرى، فإنَّ أمتنا اليوم تعيش وقتًا حرجًا ومرحلة حامسة 

رخيها، خاصة بعد الغزو الغربي ألمة اإلسالم، وعودة عصور من تا

االستعمار، اليت خلت، فبعد أن رزحت األمة حتت وطأة االستعمار عقودًا 

ُدِرَست فيها معامل من علم الشريعة، كانت ال ختفى بني الناس، بدأت آثار 

، فلم االستعمار تنحسر بقيام الصحوة اإلسالمية املباركة يف املشارق واملغارب

جيد األعداء ُبّدًا من إعادة الكّرة للحيلولة بني األمة وبني نهضتها اليت ترتكز 

 على القرآن دستورًا ومنهجًا.

ولذا فإّن من أعظم آثار تدّبر القرآن: ربط واقع الناس بالقرآن والسنة، 

ملا هلما من أثر على حياة الفرد واألمة، خاصة وأن األمة تعيش وهنًا وضعفًا مل 

ٺ   ٺژ ر مبثله يف تارخيها، وكّلنا يبح  عن العالج والعالج يف القرآن:مت

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

، وكلنا يرجو السالمة والنجاة من مضاّلت الفنت اليت (5 :اإلسراء)  ژڦ

وا َما َتَرْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّ=: "تتتابع، والنجاة يف القرآن، يقول النيب 

 .(4)+ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة َنِبيِِّه :َتَمسَّْكُتْم ِبِهَما

وإمنا تصلح األمة بصالح أفرادها، لذا فإّننا يف هذا الفصل سنتتبَّع بإذن 
                                                           

 .4/45أخالق محلة القرآن لآلجري  (4)

 .4/411 فضائل القرآن للقاسم بن سالم (3)

 (.4441( املوطأ )4)



 

 

اهلل تعاىل آثار القرآن الناجتة من تدّبره، واملنعكسة على حياة الفرد، جبوانبها 

ياة األمة اإلسالمية صحوتها من املختلفة، ثم تلك اآلثار املنعكسة على ح

 سباتها ونهضتها.

فرغد احلياة يف كتاب اهلل جلَّ وعال يوَم نعيش معه، ومعاجلة مشكالت 

احلياة يف ضوء القرآن الكريم من أقوى وسائل اخلروج منها يوم نقبل على 

القرآن متدبرين، وال سبيل إىل ُرِقي األمة، والعود بها إىل سابق عهدها، الذي 

يعيشه السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم بغري تدبر كتاب ربنا وكالمه الذي كان 

 أنزله إلصالح شأننا.

يهتمُّ اإلسالم ببناء الفرد املسلم اهتمامًا كبريًا، وبالتالي جيعل من صالحه 

سلم، وأساسًا لنهضة األمة اإلسالمّية قاعدًة لبناء األسرة املسلمة واجملتمع امل

 كّلها.

بل: إّن حتكيم القرآن والسنة، اّلذي هو واجٌب من أوجب الواجبات، 

إمنا جيب ابتداًء على األفراد، وكثري من الناس يتصور بأّنه خاّص بالدول، ال، 

بل هو جيب على األفراد من باب أوىل، فيجب علينا أن نواجه أنفسنا: هل حنن 

القرآن يف عالقاتنا مع رّبنا سبحانه وتعاىل، مع أنفسنا، مع زوجاتنا،  ُنحّكم

مع أوالدنا، يف بيوتنا؟ أليس يوجد يف بيوتنا ما يتعارض مع القرآن والسنة، 

من قنوات فضائية غري شرعّية، وما إىل ذلك من وسائل االتصال غري املنضبط؟ 

 عالقاتنا االجتماعية ويف عالقاتنا مع جرياننا، هل أدينا حقوق اجلار؟ ويف



 

عمومًا، ويف عالقاتنا التجارية ومعامالتنا؟ كّل هذه األمور يقع على عاتق 

 قامة حكم اهلل عّز وجّل فيها!إالفرد املسلم مهمة 

ومّما يؤّكد ذلك أّن تدبُّر القرآن، وهو الغاية العظمى من نزول القرآن 

هرّية، ال تقوُم به اجلماعُة، كما رأينا، إّنما يقوم به الفرد املسلم، بصورٍة جو

إال من باب املدارسة والّتواصي بني أفرادها والّتعاون على الرّب والّتقوى؛ وبناًء 

على ذلك فإنَّ مثراِت الّتدّبر يف القرآن وآثاره، إّنما تنعكُس أساسًا على حياة 

ه، الفرد املسلم، ابتداًء من تقّررها يف قلبه، ثّم انعكاسها على أخالقه وسلوك

وعلى وعيه وعقله ومعرفته، ومن ثّم انعكاسها على واقع حياته، وعلى 

 مصريه يف اآلخرة.

 وبناًء على ذلك نتناوُل يف هذا املبح  املسائل اآلتية:

 . مثرات تدّبر القرآن وآثارها على قلب املسلم.4

 . مثرات تدّبر القرآن وآثارها على خلق املسلم.3

 ا على وعي املسلم وإدراكه.. مثرات تدّبر القرآن وآثاره4

 . مثرات تدّبر القرآن وآثارها على واقع حياة املسلم.1

 . مثرات تدّبر القرآن وآثارها على مصري املسلم يف احلياة اآلخرة.1

مثرات تدّبر القرآن وآثاره ترتّتب على املسلم، من خالل قلبه، وما 

 ژڀ ڀ ڀ پژ يف قوله تعاىل: ×كالم اإلمام البخاري أمجل 

أي: ال يذوق نفَعه وال يتأثَّر به، إال املطهَّرون من » ، حي  قال:(15 :الواقعة)

مبقدار »، واملقصوُد هنا طهارُة القلب، وشرحه ابُن حجر بقوله: «األرجاس

 .«طهارة قلب املؤمن يكوُن أثُر القرآن عليه



 

 

ع ومجيل، وهو ُيعطي تفسريًا ملا نراه من عدم وهذا معنًى تدبريٌّ بدي

وهو -انتفاع كثرٍي من الناس بالقرآن رغم قراءتهم له وتالوته، فاإلناء 

 ينبغي أن يكون خالصًا ومطهرًا وُمهيًَّأ لقراءة القرآن. -القلب

ونقف اآلن عند بعض اآلثار والثمار الّطّيبة، لتدّبر القرآن على قلب 

املؤمن، فنذكر منها:

مبقدار طهارة قلب املؤمن، يكوُن »أّنه:  ×لقد مّر بنا قوُل ابن حجر 

، أّما إذا مل يكن قلُب املؤمن طاهرًا، فستكوُن أوىل مثرات «أثُر القرآن عليه

 تدبُّر القرآن هي العمُل على تزكية هذا القلب وتطهريه، وذلك بطريقني:

أن جيتهَد املسلم يف تزكية نفسه وتطهريها: وقد ورد يف باحل ِّ على  أواًل:

ذلك آياٌت قرآنّية عديدة، تؤكد أهّمّية تزكية الّنفس وطهارة القلب، وأقف 

معكم منها عند سورٍة من جزء عمَّ، تبتدئ بأطول َقَسٍم يف القرآن، إّنها سورة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ژ الّشمس:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ 

، ُيقسم اهلل عّز وجّل يف هذه السورة (1-4الشمس، اآليات: )  ژڦ ڤ

بأحَد عشر قسمًا، واهلُل ال ُيقسم بقسٍم إال يف شأن عظيم جدًا، فما باُلَك إذا 

 كانت أحَد عشر قسمًا؟

عشر قسمًا؟ إّنه  فما ذاك األمُر العظيُم اّلذي سيأتي جوابًا هلذه األحَد

 ! (41، 5 :الشمس) ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ قوله تعاىل:



 

ّنه توكيُد الفالح يف الدُّنيا واآلخرة، ملن زّكى نفسه، وإثباُت اخليبة إ

 والبوار ملن دّساها!

بالّتأثري املباشر لتالوة القرآن املتدّبرِة على القلب، على حنو ما ُيشري  ثانيًا:

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ اىل:إليه قوله تع

 ژۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

حيُ  قدَّم التزكية على تعليم الكتاب واحلكمة، مما يدلُّ على  (414 :البقرة)

أهمية الّتزكية، فمعايشُة القران والعمُل بالقرآن تزكيٌة للنُّفوس وتطهرٌي هلا، 

على حنو ما مرَّ بنا يف املباح  السابقة.

 واالستشفاء بالقرآن على نوعني:

 خالل التِّالوة والرقية الشرعية. االستشفاء بالقران من -

أو من خالل التَّدبُّر فقط، بدومنا حاجٍة إىل زيارة قارٍئ حافٍظ  -

 متخّص  يف الّرقية الشرعّية لريقَيه!

ُيعاجلون الناس بالّتدبر، من خالل وقد بدأ عدٌد من حاملي القرآن، 

توجيه من يطلبون مساعدتهم إىل تدّبر القرآن، فيقولون ألحدهم مثاًل: اقرأ 

اآلية الفالنية بتدبُّر! اقرأ السورة الفالنيَّة بتدبر! وحبمد اهلل دائمًا ما ُيقّدر اهلل 

شفاٌء ورمحٌة  الشفاء، خاّصًة إذا ُوجد يف احملّل قابلّيٌة وإمياٌن وتصديق، فالقرآن

للمؤمنني، ولن أنسى شهادًة أدىل بها أحد املختّصني يف الّطّب الّنفسّي، وهو 

الدكتور أسامة الرَّاضي، قبل ثالثني سنة، حينما كنت يف الطائف، فدعوته 



 

 

إللقاء حماضرة يف املعهد العلميِّ التابع جلامعة اإلمام، وكان هو املسؤول عن 

لطائف، ومل يكن يف اململكة آنذاك غرُي ذاك مستشفى األمراض النفسية يف ا

املستشفى، خمتّصًا بالصّحة الّنفسّية، وقال الدكتور أسامة يف حماضرته: أّنه منذ 

أن توّلى مهامَّ منصبه، جاءه أناس من مجيع األصناف واألشكال، موظفون 

أملَّت  ومعّلمون وجتار وفقراء، ... اخل، كلُّهم أتوا يطلبون الشفاء من علٍل نفسّية

بهم، ولكن فئة واحدٌة، مل يأِتين منهم أحد! من هم؟ قال: إّنهم أهل القرآن! 

ثم عقَّب قائاًل: وملاذا يأتيين أهُل القرآن، وكّنا إذا عجزنا عن معاجلة املريض 

باألعشاب الطبيعية، واألدوات النفسية، ذهبنا به إىل أهل القرآن، وُشفي بإذن 

هذا هو الواقع، وأذكر أّن طالبًا ُيحضِّر املاجستري اهلل على أيديهم من ُشفي، و

يف جمال العالج بالقران، وكنت أشرف على رسالته،ذهب إىل الدكتور أسامة 

 ومك  عنده زمنًا يعاجُل الناس بالقرآن، فُشفي على يديه بإذن اهلل أناس كثري!

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ وال غرو، فالقرآن شفاء، كما يقـول اهلل تعـاىل:  

، فكـلُّ آيـٍة   (13 :اإلسراء)ژھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ    ہ  ہ   ھ

 منه فيها شفاٌء، ولكّني ُأنوِّه هنا خاّصًة بسورة النور، ألنَّ فيهـا قـوَل اهلِل تعـاىل:   

ہ  ھ  ھ   ژ الحُظــوا اقــرؤوا تــدبَّروا:  ژہ  ھ  ھ   ھھژ

ا وأنت يف األرض فإن كانت يف قلبك ظلمٌة، فهذا معناه أّن نوَر اهلل ملَّـ  ژھھ

يدخله بعد! قد حال بـني نـور اهلل وقلبـك حـاجٌز معنـويٌّ، مثـل احلـاجز املـاّدي         

اّلذي يكون بني عينيك واملصحف، فيمنعها الرؤية، وعندئـٍذ تسـعى إىل إزالـة    

 هذا احلاجز، فحريٌّ بك كذلك أن جتتهد يف إزاحة احلائل بينك وبني نور اهلل!



 

م األسباب اليت تؤدِّي إىل فالقراءة املتدّبرة لسورة النور، هي من أعظ

تزكية النفس! إّنها كنٌز واهلل عظيم! لكن حاُلنا مع القرآن، حال إنسان بني يديه 

مستشفى من أرقى املستشفيات، فيه كلُّ األطباء والتخصصات، ومع ذلك 

 يغفل عنه، ويبح  عن الّشفاء يف غريه مما ال عالقة بينه وبينه!

ء قدَّر اهلل عليه اإلصابَة مبرٍض نفسيٍّ ومّثة قصٌة عجيبة: أحُد األثريا

عصيبٍّ، فُذِكر له طبيٌب أمريكيٌّ من أفضل األطّباء يف العامل، فقطع تذكرة 

الطائرة واجته صوب ذلك املستشفى، يقول: فلما وصلُت املستشفى سألت عن 

الطبيب صاحب املستشفى! فقيل لي: إّنه يف احلديقة، فذهبُت إىل احلديقة، 

ُد هذا الطبيب الكافر واملرضى جيلسون أمامه على الكراسي، فإذا بي أج

ومكربات الّصوت مثّبتة يف أشجار احلديقة، يصدر عنها صوت تالوة القرآن! 

ثّم بعد أن فرغوا، سألين عما أريده، فذكرت له أّنين أعاني من كذا وكذا، 

هم وقد أتيت أطلب العالج منك! فتعّجب ميّن قائاًل: غري املسلمني أعاجل

بالقرآن، وأنت صاحب القرآن، تسألين عن العالج! أما تستحي؟ يقول: 

فواهلل استحيُت فرجعت وأنا عازٌم على معايشة القرآن ومدارسته!

إّن البكاء واخلشوع، مثرٌة ملعايشة القرآن املتدّبرة، ولقد مرَّ بنا من 

ه وأتباعهم ما يشفي ويكفي، وأصحاب "الّشواهد على ذلك، يف حقِّ الّنيبِّ 

 ُأنزلت:=وُنضيف إىل ذلك ما ُروي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال: 



 

 

، وأبو بكٍر الصديُق قاعٌد، فبكى حني (4 :الزلزلة) ژڤڤ ٹڤژ

: ما ُيبكيك يا أبا بكر؟ قال: ُيبكيين هذه "ُأنزلت، فقال له رسول اهلل 

 .(4)+السُّورة

اع هذه السورة، داللًة على َوقِع ما َسمع يف يبكي لسم ÷فهذا أبوبكر 

نفسه، وعظمته على قلبه، وال يكون هذا التعظيُم والتأثر إال نتاَج تدبر وتفكر 

 فيما مسع من آي الذِّكر احلكيم.

، فقد كان ُيسَمع له نشيٌج بالقراءة، كما روى عبداهلل ÷أّما الفاروق 

مر بن اخلطاب، يف صالة بن شداد بن اهلاد الليثي، قال: مسعُت نشيج ع

 ىئژ الصبح وهو يقرأ من سورة يوسف، وأنا يف آخر الصُّفوف، يقرأ:

 .(3)ژىئ   ی  ی  ی ىئ

 :÷ثم عثمان 

 وترًا فُيكمُل ختمَة القرآِن ن كاَن يسهُر ليلًة يف ركعٍةم

وعن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد اهلل بن رواحة واضعًا رأسه يف 

رأته، قال: ما ُيبكيِك؟ قالت: رأيُتك تبكي ِحجر امرأته فبكى فبكت ام

، فال أدري أجنو ژگگ ک ک گژ  فبكيُت، قال: إنِّي ذكرتُ قول اهلل:

 .(4)«منها أم ال

                                                           

 (.1414) ،1/141 اإلميان، شعب( 4)

 .صحيح إسناده: 3/411 التعليق تغليق يف حجر ابن قال( 3)

 .1/421 :الطربي تفسري( 4)



 

فتجهَّـز  »خـرب خـروج اجلـيش إىل مؤتـة، فقـال:       ×وأورد ابن القيم 

الناس وهم ثالثة آالف، فلمـا حضـر خـروُجهم ودع النـاُس أمـراَء رسـول اهلل       

عليهم، فبكى عبُد اهلل بن رواحة، فقـالوا: مـا يبكيـك؟ فقـال:     ، وسلَّموا "

 "أما واهلل ما بي حبُّ الـدنيا، وال صـبابة بكـم، ولكـين مسعـت رسـول اهلل       

ڳ  ڳ      ڳ   ک  ک  گ   گگ  گژ يقرأ آيًة من كتاب اهلل يذكر فيها النار:

 .  (4)«فلسُت أدري كيف لي بالصََّدِر بعد الُوُرْود؟ (14 :مريم) ژڳ

ملا تأمل هذه اآلية وتدبَّرها خشعت نفسه، ورقَّ  ×فهذا ابُن رواحة 

قلبه، وفاضت عيناه، وهذا من تعظيمه لكالم اهلل وتأثره به.

 أخريًا:

ن شفاٌء، من كّل األدواء والعلل الّنفسّية، هذه حقيقٌة نطق بها آإن القر

يما قّرره الذكر احلكيم، وأكدتها التجارب، وحذار من أن يعروك الّشكُّ ف

القرآن، فتقول: أريد أن ُأجّرب، ال، فالقرآن ليس بيت عطارٍة حّتى جتربه، 

 فاجلأ إليه وأنت موقٌن بأّنه كالم اهلل، وأّن فيه الشفاء بإذن اهلل تعاىل، وستجد ما

 يذهلك، ويسر خاطرك.

ولنا أن نقارن بني كلٍّ من القرآن والعسل، من حي  كونهما شفاًء 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ژ   آن يقول اهلل تعاىل:للناس، ففي القر

                                                           

 .4/442: املعاد زاد( 4)



 

 

 ، لكّنه قال عن العسل:(13 :اإلسراء) ژۓ    ۓ  ے  ے ھ ھھ

أي:  (25 :النحل) ژہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ ڻ  ںژ

مؤمنهم وكافرهم! ملاذا؟ ألن العسل جرم ومادٌة، أّما القرآن فهو شفاٌء للمؤمنني 

ک  گ گ  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژژ   تعاىل:  قوله  خاصًّة، ملاذا؟ اقرأ

مل يقل: نزّله على  (51 :البقرة) ژڱ  ڱ  ڳ  ڳ  گ گ ڳ ڳ

أذنك أو على بصرك أو على مصحٍف، ال بل على قلبك، ومبقدار طهارته 

إنِّي ال أمحل هّم =: ÷يكون أثُر القرآن على اإلنسان، أو كما قال عمر 

 . (4)«+اإلجابة معهاإلجابة، ولكن هّم الدعاء، فإذا ُأهلمُت الدعاء فإنَّ 

حديثنا عن خلق املسلم مع القرآن، إمنا نصف فيه أعمااًل ظاهرة وباطنة 

جيب أو حيسن باملسلم أن يلتزمها يف تعامله مع كالم اهلل تعاىل، وقد تكون تلك 

حال حفظه أو حال مساعه أو حال االحتجاج األعمال الزمًة حال قراءته أو 

 به أو يف غري ذلك من األحوال.

وقد عقد أهل العلم فصواًل لبيان ذلك يف كتب السنن وغريها، بل ألفوا 

يف خصال أهل القرآن مؤلفات مستقلة، تناولت ما جيب أن يتخلَّقوا به، وما 

                                                           

 .112/ 3( ذكره يف اقتضاء الصراط املستقيم: 4)



 

خالق محلة يلزمهم من اآلداب عند القراءة، فمن ذلك: كتاب اآلُجرِّي أ

القرآن، وكتاب اإلمام النووي التبيان يف آداب محلة القرآن، وقد ألَّف 

املعاصرون كثريًا من الكتب حبثوا فيها شيئًا مما سبق، فألف حممد عبدا هلل دراز: 

من خلق القرآن، ووضع بعضهم موسوعة أخالق القرآن، وألف آخر يف 

ارت ملا جيب أن يتحلَّى به أدب القرآن، إىل غري ذلك من املؤلفات اليت أش

املسلم يف تعامله مع كتاب اهلل تعاىل، وإن تناولت ما ح َّ عليه كتاب اهلل تعاىل 

 من األخالق.

رضي اهلل وذلك كّله ُيلّخصه بأوجز عبارٍة وأدّقها، قول السيدة عائشة 

، مل ُتلِق حماضرة، وال أسهبت وأطنبت، "ق النيب ، ملا سئلت عن ُخُلعنها

إذن فخلقك أّيها األخ احلبيب هو  ،(4)+كان خلقه القرآن!=بإجياز:  بل قالت

مثرة ملعايشتك مع القرآن!

وهذا يقودنا إىل مثرٍة جنّية من مثرات تدّبر القرآن، اقتطفها وعّبر عنها 

أحد اإلخوة، وتتمّثل فيما الحظه من أّن القرآن الكريم، لدى قص  األنبياء 

ّلط الضوء خاّصة على صفات األنبياء، وال يقُف عند برامج وسريهم، ُيس

 عملهم وخمّططاتهم وأعماهلم ونتائج أعماهلم إال قلياًل!

وحنُن أّيها اإلخوة ننفعل بهذه اهلجمة الّصليبّية الشرسة، والعداء 

                                                           

 (.31211، )2/54( مسند أمحد، 4)



 

 

گ    گ ک ک ک ک ڑژ  عنه:  املستحكم اّلذي عّبروا

عمومًا و آل عمران  ژںں ڱ ڱ ڱ گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ننشغل بالّتحّديات الكبرية اليت تواجه األمة اإلسالمية، فنلوذ بالقرآن الكريم، 

لنجده يقف ُمسّلطًا الضوء خاّصة على صفات املرسلني، وكأّنه ُينّبهنا إىل أن 

حتقيق هذه الصفاِت، هو القاعدة واألساس، وأّنه عند حتقيقِه فإّن مواجهة هذه 

 ًا ميسورًا سهاًل:التحديات واألخطار، تكون أمر

فالقرآن يتحدث عن نوح عليه السالم الَّذي مك  ألف سنٍة إال مخسني 

ويتحدث عن  (4 :اإلسراء) ژڇ چ چ چژ عامًا يف قومه، فيقول:

ويقول عن سليمان،  (11 :هود) ژڇ ڇ ڇ چ  چژ إبراهيم ويقول:

 (11، واآلية: 41 :ص) ژڌ ڍڍ  ڇ  ڇژ وعن أيوب عن كل واحد منهما:

ڦ ڦڄ ڄ   ڦ ڦژ زمرةً منهم بوصف اإلحسان:ويصف 

ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

، وهكذا ُيعلمنا القرآن أّن (11 :األنعام) ژڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ

االنتصار على األعداء، هو نتيجة ملقّدمة أساسّية، أال وهي تزكية النفس 

 وحتليتها بالفضائل!

يقة الكبرية، وأين حنن من لننظر أّيها اإلخوان أين موقعنا من هذه احلق

الّتحلِّي بتلك الصفات الفاضلة؟ ال أعين عاّمة الناس، بل بعض اخلواّص من 



 

طلبة العلم وغريهم من الّدعاة، تسأله عن املواظبة على الصالة، واالستعداد 

هلا قبل وقٍت كاٍف من األذان، واملبادرة إىل الصف األول، وعن قراءة القرآن 

ّنه مشغول بالدعوة إىل اهلل تعاىل، أو منشغل باألمر باملعروف وتدّبره، فيعتذر بأ

 والنَّهي عن املنكر! أو ال جيد وقتًا فارغًا النشغال وقته بطلب العلم!!!

 سبحان اهلل! انظر كيف كان حاُل األنبياء، وفيم زّكاهم ربُّهم؟

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ژ

ېې  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   

 ژى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ  ژ ، ودعونا نتأمل يف آخر سورة الفتح:(51 :األنبياء)

پ  پ  پ ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ

 (35 :الفتح) ژڑڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ

ڭۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓژ    قبلها:  اآليات  جاء يف  قد  وكان

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې  

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

كأنّه  (31 :الفتح) ژی ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی



 

 

ّنهم كانوا يّتصفون بالصفات اليت يقول: هذا الفتح والظهور إّنما حتّقق أل

 وردت يف اآلية التالية!

ۀ  ۀ      ڻ ڻ ڻ ڻژ  ويف سورة آل عمران، قال تعاىل:

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  

ثّم  (41 :آل عمران) ژےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ  قال بعدها:

ه إىل املكانة اجلوهرّية ، فاملقصود من كّل ذلك الّتنبي(41 :آ ل عمران) ژٿ

اليت حيتلُّها يف الّدين أمر تزكية نفسها وحتليتها باألخالق الفاضلة، بينما حنن 

نتعّذر وُنرّبر لتأخُّرنا وعدم اجتهادنا يف صالتنا وصيامنا وعبادتنا، وانشغالنا عن 

 قيام الليل وتزكية النَّفس باألعمال الظاهرة! ثم مع ذلك جنيء لنواجه كثريًا من

مظاهر الفشل يف بعض مشاريعنا الدعوّية واخلريّية، ونتعّجب ونتساءل عن 

الّسبب يف ذلك؟ واجلواب: انظر إىل أصحابها القائمني عليها، واملنوط بهم 

حتقيقها، انظر إىل قلوبهم! بعض املشاريع الدعوّية لألسف تثري كثريًا من 

احن بينهم، وذلك كّله املشاعر الّسلبّية، بل وتستثري احلقد، أو تسبب الّتش

 بسبب الغفلة عن تلك املعاني القلبيَّة اليت طاملا نّوهت بها آيات الذكر احلكيم: 

ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ

 !(51-52املؤمنون، اآليات: ) ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  



 

، ويف تفقدوا احلالوة يف ثالثة: يف الصالة»وقال احلسن البصري: 

القرآن، ويف الذِّكر، فإن وجدمتوها فامُضوا وأبشروا، وإن مل جتدوها فاعلموا 

.(4)«أنَّ الباب مغلق

فاملسلُم أثناء قراءته أو حفظه أو مساعه، جيب عليه أن خيل  نيَّة العمل 

هلل تعاىل، وأن يقصَد بفعله وجه اهلل عز وجل، فإذا كان متعلمًا أحضر نيَّة 

، وإن كان تاليًا حمض قصده، فال "م علم شرعي ح َّ عليه رسول اهلل تعل

 ڳژ ُيشرك مع اهلل أحدًا يف عبادته، وكذا إذا كان مستمعًا، قال اهلل تعاىل:

، ويف الصَّحِيَحنيِ َعن (1 :البينة)اآلية  ژڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

أَلْعَماُل ِبالنَِّياِت، َوِإنََّمَا ِإنََّمَا ا=، قال: ": َأنَّ َرُسوَل اهلل ÷ُعَمر ْبِن اخَلطَّاب 

احلدي ، وقد روي عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل  (3)+ِلُكلِّ امرئ َمَا َنَوى..

، أي له من أجر ما حفظه ما (4)+ِإنََّمَا حيفُظ الرَّجل على َقدر ِنيَِّته=عنهما قوله: 

أال يقصد  صلحت فيه نيته فهذا ما ينفعه، وقد ذكر أهل العلم أنَّ على القارئ

بتعلمه القرآن، وال تعليمه توّصاًل إىل غرض من أغراض الدنيا، من مال، أو 

رياسة، أو وجاهة، أو ارتفاع على أقرانه، أو ثناء ِعند الناس، أو صرف 

                                                           

 .3/131( مدارج السالكني، 4)

 (.4( صحيح البخاري )3)

 .13/ 1( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: 4)



 

 

ڳ ڳ ڳ   گ ڳژ وجوه النَّاسِ إلَيه، أو حنو ذلك، قال اهلل تعاىل:

ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ   ڱ  ڱ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    ٱژ ، وقال تعاىل:(31 :الشورى) ژھ

، ويف (41 :اإلسراء) ژٿ ٺ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

وال ُيشني املقرئ إقراءه بطمع يف رفق حيُصل له »فروع ذلك قال النووي ناهيًا: 

من بعض َمن َيقرأ عليه، سواء كان الرفق مااًل أو خدمة، وإن قلَّ، وإن كان 

يت لواَل قراءته عليه ملا أهداها إليه، وليحذر كل احلذر ِمن على ُصورة اهلدية ال

قصده التكثر بكثرة املشتغلني عليه، واملرتددين إليه، وليحذر ِمن كراهته قراءة 

أصحابه على غريه، ممن ينتفعون بقراءتهم عليه، وهذه معصية ُيبتلى بها بعض 

نيته، وفساد طويته املعلمني، اجلاهلني، وهي داللة بينة من فاعلها على سوء 

 ..(4)«وعدم إرادته بتعليمه وجه اهلل الكريم

وقد حرص السلف رمحة اهلل عليهم على سالمة نياتهم عند إقباهلم 

(3)على الطاعات
وبعضهم يبالغ: يذكرون أنَّ داود بن أبي هند صام أربعني  ،

سنة مل يعلم به أحد! كان يأخذ غداءه وخيرج إىل الدكان فيتصدَّق به يف 

لطريق، فيظن أهل السوق أنه قد أكل يف البيت ويظن أهله أنه قد أكل يف ا

 السوق:
                                                           

 .41( التبيان يف آداب محلة القرآن: ص 4)

 ( ما يلي مستفاد من اللطائف واملدهش البن اجلوزي بدمج وتصرف.3)



 

 ومستخرب عن سر ليلى رددته

 يقولون خربنا فأنت أمينها
 

 

 
 

 فأصبح يف ليلى بغري يقني

 وما أنا إن أخربتهم بأمني!
 

ومن مجلة حرصهم على اإلخالص حرصهم عليه إذا تعاملوا مع 

ياني إذا تكلم أو قرأ َفَرقَّ قلبه وترقرق دمعه َفِرَق من القرآن، كان أيوب السخت

الرياء فيمسح وجهه ويقول: ما أشد الزُّكام! وكان إبراهيم النخعيُّ إذا قرأ يف 

 املصحف فدخل عليه داخل غطاه:

 أََُفدِّي ِظباَء ُفالٍة ما َعَرفَن ِبها    
 

 
 

 َمضَغ الَكالِم َوال َصبغ احلواجيِب
 

فن التصنع وال خطر هلنَّ، بل اجلمال سجيتهنَّ وهكذا يريد ما عر

 .سرائر أهل اإلخالص

فإذا خشي أن كان الرجل تأتيه َعربُته فيسرتها، »وقال احلسن البصري: 

 .«تسبقه قام من اجمللس

 باَح َمجنوُن عاِمٍر ِبهواُه
 

 
 

 َوَكَتمُت اهَلوى َفِمتُّ ِبوجدي
 

ۆئ    ۇئ ۇئ وئژ رجون؟واعجبا من أهل الرياء! على من يبه

غلب على املخلصني اخلشوع، فجاء  (25 :القص ) ژۈئ ۈئ ۆئ

 املرائي يبهرج، فقيل: مهاًل، فالناقد بصري!

ملا أخذ دوُد القز ينسج جاء العنكبوت يتشبه، فقال: لك نسج ولي 

نسج، فقالت دودة القز: ولكنَّ نسجي أردية للملوك، ونسجك شبكة 

 الفرق، ولسان احلال ينادي: للذباب! وعند مس النسيجني يبني



 

 

 َتبنيَّ َمن َبكى ِممَّن َتباكى ِإذا ِاشَتبكت ُدموُع يف ُخدوٍد

 ژڃ ڃژ شجرة اإلخالص أصلها ثابت ال يضرها فزع:

، كم الصافات() ژحبخبژ ، وأما شجرة الرياء فاجتثت عند نسمة:القص ()

مذاقه، وا متشبه باملخلصني يف ختشُّعه ولباسه، وأفواه القلوب تنفر من طعم 

 أسفي! ما أكثر الزور:

 أما اخليام فإنها كخيامهم
 

 
 

 وأرى نساء احلي غري نسائها!
 

 ليس كلُّ مستديٍر يكون هالاًل، ال ال!

 وما كل من أومى إىل العز ناله
 

 
 

 ي النواصياُيدمِّ ودون العلى ضرٌب
 

 

كم حول معروف من دفني ذهب امسه كما بلي رمسه ومعروف 

 معروف!

 ا كلُّ داٍر أقفرت دارَة احلمىفم
 

 
 

 وال كلُّ بيضاء الرتائب زينب!
 

 

لريح املخلصني عطرية القبول، وللمرائي مسوم النسيم، نفاق املنافقني 

صيَّر املسجد مزبلة! )ال تقم فيه أبدا(، وإخالص املخلصني رفع قدر الوسخ! 

 .(4)+رب أشع  أغرب مدفوع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره=

أيها املرء تذكر: قلُب من ترائيه بيد من َتعصيه!

                                                           

 (.3111( صحيح مسلم )4)



 

ينبغي حلامل الُقرآن أن ُيعرف بليلِه =قال:  ÷وعن عبد اهلل بن مسعود 

إذا النَّاس نائمون، وبنهاره إذا النَّاس مفطرون، وحبزنه إذا النَّاس يفرحون، 

اس خيوضون، وخبشوعه إذا وببكائِه إذا النَّاس يضحكون، وبصمتِه إذا النَّ

 .(4)+النَّاس خيتالون

حامل الُقرآن حامل راية اإلسالم »قال:  ×وعن الفضيل بن عياض 

ال ينبغي أن يلهو مع من يلهو، وال يسهو مع من يسهو، وال يلغو مع من يلغو 

 .(3)«تعظيمًا حلقِّ القرآن

 نوٌر على مرِّ الزَّمان تألَّقا

 به وُهدى من الرَّمحِن يهدينا

 هذا كتاب اهلل أعذُب منهٍل

 قد صانه ربُّ العباِد حبفظِه

 طوبى ملن حفظ الكتاَب بصدره

 ومتثََّل القرآَن يف أخالقه

 وتاله يف جنح الدُّجى متدبِّرًا

 

 
 

 وأضاَء للدُّنيا طريقًا مشرقا

 للصَّاحلاِت وللمكارِم والتُّقى

 َأنِعْم به من مورٍد ملن اسَتَقى

 ومحـاه حتى ال يضيَع وخيلَقا

 فبدا وضيئًا كالنجوم تألَّقا

الفؤاُد تعلََّقـا وفعاله، فبه

 والدَّمُع من بني اجلفون تَرقَرَقا

                                                           

(، والزهــد ألمحــد بــن حنبــل:  414ود )(، والزهــد ألبــي دا42141( مصــنف ابــن أبــي شــيبة ) 4)

4/423. 

 (.421( سلسلة األحادي  الضعيفة واملوضوعة )3)



 

 

 هذي صفاُت احلافظني كتاَبه

 يا حافَظ القرآن رتِّل آيـه

 يا حافظ القرآن .. لست حبافٍظ

 ماذا يفيُدَك أن ُتسمَّى حافظًا

 يا أمَّيت ..! القرآُن حبُل جناِتنا

 ولتجمعي حول الكتاِب شتاَتنا

 ولتجعليه حمكَّمًا يف أمِرنا
 

 حقًَّا فكن بصفاتهم متخلَِّقًا

 فالكلُّ أنَصَت للتِّالوِة ُمطِرَقًا

 حتى تكون ملا حفظَت ُمطبَِّقًا

 وكتاُب ربِّك يف الفؤاد متزََّقا

 فتمسَّكي بعراُه كي ال نغرقا

 حتَّى نزيل تناحرًا وتفرُّقًا

 يتحقَّقا قي بوعد اهلل أنوِث
 

إنَّ من أعظم فوائد تدبُّر القرآن الكريم، يقينك وإدراكك العميق بأّنه 

: ×كالم اهلل تعاىل، خالق اإلنسان واألكوان، يقول العالمة ابُن السَّعدي 

لتدبر لكتاب اهلل: أنه بذلك يصُل العبُد إىل درجة اليقني والعلم بأنَّه من فوائد ا»

كالُم اهلل، ألنَّه يراه ُيصدُِّق بعضه بعضًا، ويوافق بعضه بعضًا، فرتى احلكم 

والقصَّة واإلخبارات ُتعاد يف القرآن يف عدة مواضع، كلها متوافقٌة متصادقة، 

القرآن وأنه من عند من أحاط ال ينُقض بعضها بعضًا، فبذلك ُيعلم كمال 

ڇ ڍ   چ چ چڇ ڇ ڇژ  قال تعاىل:  األمور، فلذلك  جبميع  علمه

فلما كان من عند اهلل مل يكن   أي: النساء() ژڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .(4)«فيه اختالف أصاًل
                                                           

 .4/415تفسري السعدي  (4)



 

وال شّك أّن هلذه احلقيقة أثرًا كبريًا، يف إدراك املسلم حلقائق القرآن، 

ن بأّنه كالم اهلل تعاىل، وأنه بالتالي: ال يأتيه الباطل من وتدّبره فيها، بعدما تيّق

وأيُّ ذكٍر أعظَم من  بني يديه وال من خلفه، وعندئٍذ ُيفتح له باٌب كبري للمعرفة.

كالم اهلل، إنَّ القلوب إذا فُقهت مراد اهلل من آياته؛ سار أصحابها إليه باطمئنان 

 يالت اجلاهلني وال فنت املضلني:وثباٍت ال ُتزعزعه ِبَدُع احملدثني وال تأو

 نّزه فؤادك عن سوى روضاته

 والفهم ِطلَّْسٌم لكنز علومه

 ال ختَش من بدع هلم وحوادث

 من كان حارسه الكتاب ودرعه
 

 

 
 

 فرياُضه حلٌّ لكّل منّزه

 فاقصد إىل الطِّلَّْسم حتظ بكنزه

 ما دمت يف كنف الكتاب وِحرزه

 مل خيَش من طعن العدو ووخزه
 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ژ  تعاىل:  قوله  يفو

، تاليًا ژچچ ڃ ڃژ   ، جاء قوله تعاىل:ص ژچچ

ويف ذلك إشارٌة إىل أنَّ التَّذكَُّر منزلٌة ُمَتَرتَِّبٌة على   ژڃ ڃژ لقوله تعاىل:

حسن التَّدبر، فمن قام بشيٍء من حق التَّدبُّر كان له من التذكر نصيب على قدر 

ى   ې ېى ې ېژ   األلباب: بأولي  ا ما يقِرنُ التذكر لّبه، وكثرًي

  :البقرة) ژائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ

واللب هو خال  القلب الذي به يكون التعقل والتفكر والتذكر، واهلل  (325

 سبحانه وتعاىل: _عز وجل_ قْد َح َّ عباَده على تدبُّره مقرًِّرا اتِّساقه قائال_

 ژچڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈڈچ   چژ

فيه االختالف  سبحانه وتعاىل-من عند غري اهلل  فقرَّر أنَّ ما يكون ( 13 :النساء)



 

 

الكثري، أمَّا ما كان من عنده _جل جالله_ فال اختالف فيه البتة، ولكْن فيه 

 .تصريُف البيان عن املعاني احملقق لبيان املراد كماله

ة ربانية وإغراء كريم بالعكوف على تدبُّر البيان القرآنّي ويف هذا دعو

والوقوف على اتساقه وتناسبه، فإنه لن يؤمن املرء بأن القرآن الكريم من عند 

اهلل _عز وجل_ إميانًا مؤسسًا على علم وعرفان إال إذا استفرغ جهده يف هذا 

.(4)«التدّبر، فهو من جليل العبادات

ُتطلُع العبَد على معامل اخلري والشر حبذافريهما، وعلى طرقاتهما )رؤيٍة 

وأسبابهما وغاياتهما ومثراتهما ومآل أهلهما، وَتُتلُّ يف يده مفاتيح كنوز السعادة 

والعلوم النافعة، وتثبت قواعد اإلميان يف قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه، 

لدنيا واآلخرة واجلنة والنار يف قلبه، وحتضره بني األمم وتريه أيام وتريه صورة ا

اهلل فيهم وُتبصره مواقع العرب وُتشهده عدل اهلل وفضله، وُتعرفه ذاته وأمساءه 

وصفاته وأفعاله وما حيبه وما يبغضه، وصراطه املوصل إليه وما لسالكيه بعد 

رفه النفس وصفاتها، الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، وتع

ومفسدات األعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل اجلنة وأهل النار 

وأعماهلم وأحواهلم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام 

 اخللق واجتماعهم فيما جيتمعون فيه وافرتاقهم فيما يفرتقون فيه.

                                                           

 من كالم الدكتور حممد توفيق يف كتابه العزف على أنوار الذكر.( 4)



 

ول إليه، وما له من وباجلملة: ُتعرِّفه الرب املدعوَّ إليه وطريَق الوص

الكرامة إذا قدم عليه، وُتعرِّفه يف مقابل ذلك ثالثًة أخرى: ما يدعو إليه 

الشيطان، والطريق املوصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من اإلهانة والعذاب 

بعد الوصول إليه؛ فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها 

 .(4)(ومطالعتها

ُتنِهض العبَد إىل ربه بالوعد اجلميل، )ذلك أّن معاني القرآن الكريم 

وُتحذِّره وُتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وحتثُّه على التضمر والتخفُّف 

ه يف ُظلم اآلراء واملذاهب إىل سواء السبيل، وتصدُّه للقاء اليوم الثَّقيل، وَتهدي

عن اقتحام طرق البدع واألضاليل، وتبعثه على االزدياد من النِّعم بشكر ربه 

اجلليل، وتبصره حبدود احلالل واحلرام وتوقفه عليها لئال يتعداها فيقع يف العناء 

سهل عليه الطويل، وتثبت قلبه عن الزَّيغ وامليل عن احلق والتحويل، وت

األمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فرتت عزماته 

وونى يف سريه: تقدم الركُب وفاتك الدليُل، فاللحاَق اللحاَق والرحيل 

الرحيل، وحتدو به وتسري أمامه سري الدليل، وكلما خرج عليه كمني من 

احلذَر! فاعتصم باهلل  كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: احلذَر

 .(3)(واستعن به وقل: حسيب اهلل ونعم الوكيل

                                                           

 .114-4/114مدارج السالكني  (4)

 .4/114( مدارج السالكني: 3)



 

 

هذا باإلضافة إىل أن تدبر القرآن سبب لتسلية النفس وتثبيتها، وحثها 

على االقتداء مبن سبقها من أنبياء اهلل ورسله والصاحلني من عباد اهلل وإمائه، 

   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چژ قال تعاىل:

.(431 :هود)  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ

ففي تدبر القرآن من احلكم العظيمة، ما يكفل لنا إذا تدبرناه أن حنلَّ 

مشاكلنا مجيعًا، يقول أحُد الفضالء: اتَّصل بي رجٌل فقال: أريد أن أطلِّق 

 زوجيت، لقد كثرت املشاكُل بيننا؛ فقررت أن أطلقها.

 بُته قائاًل: كيف أنت مع القرآن؟قال الشيخ فأج

 فقال: أحفظ منه، ولكن مع كثرة املشاكل نسيُت منه الكثري.

 قال الشيخ: ليس احلفَظ أعين، وإمنا أعين التدبر.

 فقال: أنا مقّصر يف جانب التدبر.

 قال الشيخ: تدّبر القرآَن زمنًا، ثم أخربني ما النتيجة؟.

يخربني أنَّه من أسعد الناس، قال الشيخ: فمضى زمن، ثمَّ اتصل بي ل

بعد أن أقبل على القرآن متدبرًا، وأّنه قد وجد أّن تلك األسباب اليت دعته إىل 

اّتخاذ قراره بطالق زوجه، كان كثرٌي منها يقوم على الوهم واّتباع اهلوى 

 والّظّن.

إنَّ اإلنسان إن حافظ على ورده من تالوة القرآن مع التدبر، صار التدبُر له 

ًة وعادة، فنظر إىل كل أموره يف دينه ومعاشه نظرة متأملة متدبرة، وأعطى سجي



 

كل ما يعرض له حقه املناسب من النظر واالهتمام، فكان هذا أدعى الستقامة 

 أحواله وشؤونه كلها، وهذه فائدة عظيمة.

ما سأل أصحاُب حممد عن شيء؛ إال وعلُمه يف القرآن، »قال مسروق: 

وندمُت على تضييع »، وقال شيخ اإلسالم: (4)«صر عنهإال أنَّ علمنا قد ق

، فالقرآن مورد يرده الناس، فينال كل منهم (3)«أكثر أوقاتي مع غري القرآن

 بقدر ما ُقسم له، كغي  السَّماء الذي سالت منه أوديٌة بقدرها.

وهذه امرأٌة اتَّصلت بأحد طالب العلم، وشَكْت له ما جتده يف نفسها من 

نت واإلحباط، بسبب أّن قطار الزواج قد كاد يتجاوُزها، فأخُتها الشعور بالع

الصغرى قد جاء من خيطُبها، وستتزوج هذا الصيف، وأخوها األصغر منها 

كذلك سيتزّوج، وبقيت هي تعاني ما ُتعاني من اهلّم والغّم، وسنوات العمر 

 متضي بها!

، وكرِّريها قال هلا الشيخ: اقرئي سورة الطالق، بتدبُّر حرفًا حرفًا

 وطبِّقي ما فيها، هذه معايشة القران!

يقول الشيخ: مل ميِض أسبوعان، حّتى اّتصلت بي، مبّشرًة بأّنها حبمد 

 اهلل قد ُخِطبت!

وامرأٌة قّدر اهلل عليها وعلى زوجها عدم اإلجناب، ما تركت بابًا من 

دِّ أبواب الّطب إال وطرقته هي وزوجها ووجلته، تقول: حتى وصلنا إىل ح

اليأس! ذهبت أموالنا وذهب جهدنا أدراج الّرياح، تقول: يف يوم من األيام، 

                                                           

 .11ص  :النبذ يف آداب طالب العلم (4)

 .3/113ذيل طبقات احلنابلة البن رجب:  (3)



 

 

طرق ُأُذنيَّ صوت اإلمام يقرأ سورًة كنت أحفظها منذ املرحلة االبتدائية، فكأّني 

حئ  مئ    جئ   ی  ی   ی  ی ژ أمسع فيها هذه اآليات للمرة األوىل:

 ژڀ  ڀ  ڀ     ٺ ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

االستغفار يأتي بالبنني! فبدأت أستغفر وأستغفر، وأوالي  (43 :نوح) 

 االستغفار، فلم متِض أشهر قليلة، إال وأنا أشعر بثقل احلمل!

وحيدثين أحد اإلخوة ممَّن حنسبهم من األخيار، يقول: تغاضبُت أنا 

وزوجيت، وخرجت إىل املسجد أفكُر: أبقى يف املسجد إىل ساعٍة من الليل! 

ل: واهلِل ملا دخلت إىل املسجد وجلست، وجدت شيئًا يدفعين حنو البيت يقو

بقوٍة فرجعت، فإذا بزوجيت تبتسم، قائلًة: واهلل إني أعلم أنك سرتجع! 

 ی جئ ی ی یژ قالت: إّنما هو االستغفار، وقول اهلل تعاىل:

 منذ خرجَت وأنا أستغفر اهلل على ما جرى! (41 :نوح)  ژحئ

الب العلم، يقول: ما واجهتين مشكلٌة يف وأعرُف كذلك أحَد ط

حياتي، إال وبدأت باالستغفار، فتنحّل بإذن اهلل، ألنَّ هذا وعُد اهلل! قد يقول 

لك قائٌل: فالن فعل ذلك ومل يتحقَّق! ولكن حذاري من السري يف هذا 

الطريق: اتِّهم نفسك! أين صدقك؟ أين قلبك؟ وقد كان أحد اإلخوة من 

م كتاب: )ليدبروا آياته(، يقول: فغضبت على زوجيت مشايخ اهلند يرتج

وهي يف اهلند وأنا يف الرياض، وعزمت على قرار قد يصل إىل الطالق، 

پ  ژ وأخربتها بذلك بعيد العصر، وبعد املغرب كنت أترجم تدبر قوله تعاىل:

، فوجدت عجبًا، فاتصلت بزوجيت، (411 :البقرة)  ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

وبينت هلا أن السبب ما قرأته من فائدة ناشئة عن تدبر وأخربتها برضاي عنها، 

 هذه اآلية ألحد طالب العلم.



 

أخي، هذا هو القران، لكن أين التدبر؟

من آثار تدّبر القرآن، أّنه يؤتيك مفاتح الرزق واخلري، مسعُت أحد 

ل: كانت تواجهين طالب العلم، وهو ُيشرف على أحد املشاريع اخلريية، يقو

مشكالت يف حتصيل الدعم املاّدي ملشاريعنا اخلريية، ومجع التربعات الالزمة 

من الناس! يقول: سبحان اهلل! يف يوم من األيام، كنُت يف أحد اجملالس، فقرأ 

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ژ أحد املشايخ سورة الليل:

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے    ڻ   ڻ   ڻ    ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ

فانفتح  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ

هلا صدري، كنت أتصوَّر فقط أن القضية يف موضوع املال، فإذا هي أوسع! يف 

أيِّ شيٍء: إنَّ سعيكم لشتَّى، انظر للناس غادين ورائحني، كلٌّ إىل حال 

بعضهم ذاهٌب إىل عمٍل  سبيله، بعضهم إىل أهله، وبعضهم إىل جتارة، ورمبا

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ۀہ  ہ ۀ ڻژ ال ُيشكر عليه:

يقول: من بعد تدبُّري هلذه اآلية، مل تواجهين أيَّة   ژۓے ۓ

مشكلة، بل صار الّناس هم اّلذين يبحثون عّني، وكنت أقول للعاملني معي: 

أمّا  ژہ  ھ  ھ  ھ  ھے ہ ہژ حقِّقوا الشروط الثالثة األوىل:

لرابعة ليست لكم، وإمنا هي من فعل اهلل لكم! وهذا هو فقُه عمر اّلذي رأيناه ا

إنِّي ال أمحل هّم اإلجابة، ولكن هّم الدعاء، فإذا ُأهلمُت الدعاَء فإنَّ =ملا قال: 

!(4)+اإلجابة معه
                                                           

 .112/ 3ذكره يف اقتضاء الصراط املستقيم:  (4)



 

 

ثر القرآنّي، قصة قدمية وسأذكر لكم قّصتني للّداللة على هذا املعنى واأل

 وقصة حادثة!

ھ  ژ أما القصة القدمية، فانظرها يف تفسري القرطيب لقول اهلل تعاىل:

 :اإلسراء) ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ولقد اتفق »، قال بعد أن ذكر قصصًا من السرية وأخبار السلف يف شأنها: (11

قرطبة مثل هذا. وذلك أنى هربت  لي ببالدنا األندلس حبصن منثور من أعمال

أمام العدو واحنزت إىل ناحية عنه، فلم ألب  أن خرج يف طليب فارسان وأنا يف 

فضاء من األرض قاعد ليس يسرتني عنهما شي، وأنا أقرأ أول سورة يس وغري 

حدهما يقول أو ،ثم رجعا من حي  جاءا يَّ،ذلك من القرآن، فعربا عل

. وأعمى اهلل عز وجل أبصارهم فلم يروني، يطانًالآلخر: هذا ديبله، يعنون ش

 .(4)«على ذلك كثريًا واحلمد هلل محدًا

وأنا واهلِل أعرف من املعاصرين أشخاصًا مل يعلموا بقصة اإلمام 

القرطيب، ابتالهم اهلل باحملن يف بعض البالد، فيقولون: إذا أقبلنا على احملنة 

ں  ں  ڻ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ بدأنا نردد قوله تعاىل:

 فينُجون وال ُيَمسَّون بسوء!(، 5 :يس)  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ

أما القصة املعاصرة، فقد دخلت بيت أحد الوجهاء يف الكويت، وكنت 

                                                           

 .41/311( تفسري القرطيب 4)



 

أعرفه تاليًا لكتاب اهلل جلَّ وعال، يقرؤه خبشوع وتدبر وتأمُّل، وهو من أهل 

دخلت الدعوة ومن أهل اخلري، حنسبه كذلك وال نزكي على اهلل أحدًا، فلما 

بيته، قلت: يا شيخ، ماذا فعلوا يف بيتك أيام الغزو العراقيِّ للكويت؟ فقال لي 

كلمًة تعجبت منها: أرأيَت هذا األثاث الذي يف البيت؟ قلت: نعم! قال: واهلل 

هو األثاث الذي كان فيه قبل الغزو، سرقوا كلَّ البيوت اليت حولي ودخلوا 

عًا منهم، فقد استباحوا الدِّماء واألعراض بييت ومل يأخذوا منه شيئًا! ليس تورُّ

يف البالد، فما الذي محاه؟ لقد كان يف مكة يتلو القرآن، فمن الذي حفظه، ال 

 ريب أّنه هو اهلل جل وعال!

فيا إخوتي الكرام، ويا أهل القرآن، إّن يف تالوته وتدّبره محايًة وأمانًا 

 من اخلوف!

إنَّ حياة اآلخرة مرهونة بالقرآن فال صالح ملن مل يتبعه، وال هداية ملن 

 گژ تعاىل: َقاَل َتَعاَلى: ×مل يستضىء به، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ ۈئ ۆئژ   وَقَالَ تَعَاَلى: (11 :األنبياء)  ژڳڳ گگ 

حئ  مئ       ىئ  يئ    جب    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ 

، فدلَّ (432 :طه)  ژٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  خبمب  حب

ذلك على أن ذكره هو آياته اليت أنزهلا، وهلذا لو ذكر الرجل اهلل سبحانه 

وتعاىل دائمًا لياًل ونهارًا مع غاية الزهد، وعبده جمتهدًا يف عبادته ومل يكن متبعًا 



 

 

آن، كان من أولياء الشيطان ولو طار يف اهلواء، أو لذكره الذي أنزله وهو القر

 .(4)«مشى على املاء

واحلياة احلقيقية يف اآلخرة واليت هي احليوان حمرمة على موتى األحياء يف 

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ژ الدنيا، قال اهلل تعاىل:

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

 .(42، 41 :األعراف)  ژائ     ەئ   ې  ې  ې  ىى  ائ  

َيِجيُء اْلُقْرآُن َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل: َيا =َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َقاَل: 

َربِّ، َحلِِّه َفُيْلَبُس َتاَج اْلَكَراَمِة، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ ِزْدُه َفُيْلَبُس ُحلََّة اْلَكَراَمِة. ُثمَّ 

: َيا َربِّ، اْرَض َعْنُه، َفَيْرَضى َعْنُه. َفُيَقاُل َلُه: اْقَرْأ َواْرَق َوُتَزاُد ِبُكلِّ آَيٍة َيُقوُل

 .(3)+َحَسَنًة

ُيَقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ =َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرو َعن النَِّبيِّ َقاَل: 

لدُّْنَيا، َفِإنَّ َمْنِزَلَتَك ِعْنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُأ َواْرَتِق َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت ُتَرتُِّل ِفي ا

، قوله: )يقال( أي عند دخول اجلنة )لصاحب القرآن( أي: َمْن (4)+ِبَها

يالزمه بالتالوة والعمل، )وارتق( أي: اصعد إىل درجات اجلنة، )ورتل( 

جتويد  أي: اقرأ بالرتتيل وال تستعجل بالقراءة )كما كنت ترتل يف الدنيا( من

                                                           

 .44/414( الفتاوى: 4)

 ( صححه األلباني.3145( سنن الرتمذي )3)

 ( صححه األلباني.3141( سنن الرتمذي )4)



 

احلروف ومعرفة الوقوف )فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها(، قال اخلطابي: 

فُيقال  ،جاء يف األثر أنَّ عدد آي القرآن على قدر درج اجلنة يف اآلخرة

للقارئ: ارق يف الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى 

آلخرة، ومن قرأ جزءًا قراءة مجيع القرآن استوىل على أقصى درج اجلنة يف ا

منه كان رقيُّه يف الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى 

 القراءة.

اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َوال َيُغرَّنَُّكْم َهِذِه =وَعْن َأِبي ُأَماَمَة َأنَُّه َكاَن َيُقوُل: 

 .(4)+ا َوَعى اْلُقْرآَناْلَمَصاِحُف اْلُمَعلََّقُة، َفِإنَّ اللََّه َلْن ُيَعذَِّب َقْلًب

َمَثُل الَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن، َوُهَو َحاِفٌظ َلُه َمَع =وَعاِئَشة َعْن النَِّبيِّ َقاَل: 

، والسَّفرة: الرُُّسل؛ ألنهم يسفرون 1112البخاري  +السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة

رة: املطيعون، من الرب إىل الناس برساالت اهلل، وقيل: السفرة: الكتبة، والرب

وهو الطاعة، واملاهر: احلاذق الكامل احلفظ الذي ال يتوقف وال تشق عليه 

القراءة جلودة حفظه وإتقانه، قال القاضي: حيتمل أن يكون معنى كونه مع 

املالئكة أن له يف اآلخرة منازل يكون فيها رفيقًا للمالئكة السفرة؛ التصافه 

اىل. قال: وحيتمل أن يراد أنه عامل بعملهم بصفتهم من محل كتاب اهلل تع

وسالك مسلكهم. واملاهر أفضل وأكثر أجرًا؛ ألنه مع السفرة وله أجور كثرية، 

ومل يذكر هذه املنزلة لغريه، وكيف يلحق به من مل يعنت بكتاب اهلل تعاىل 

 وحفظه وإتقانه وكثرة تالوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه؟! واهلل أعلم.

                                                           

 (.4411( رواه الدارمي )4)



 

 

َتَعلَُّموا ُسوَرَة =ريدة َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَِّبيِّ َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: وعن ب

أي السَّحرة،  +اْلَبَقَرِة، َفِإنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَرٌة، َوال َيْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة

َة اْلَبَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن؛ َفِإنَُّهَما َتَعلَُّموا ُسوَر=َقاَل: ُثمَّ َمَكَ  َساَعًة ُثمَّ َقاَل: 

الزَّْهَراَواِن ُيِظالِن َصاِحَبُهَما َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأنَُّهَما َغَماَمَتاِن َأْو َغَياَيَتاِن َأْو ِفْرَقاِن ِمْن 

َعْنُه َقْبُرُه،  َطْيٍر َصَوافَّ، َوِإنَّ اْلُقْرآَن َيْلَقى َصاِحَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحنَي َيْنَشقُّ

َكالرَُّجِل الشَّاِحِب، َفَيُقوُل َلُه: َهْل َتْعِرُفِني؟ َفَيُقوُل: َما َأْعِرُفَك! َفَيُقوُل َلُه: َهْل 

َتْعِرُفِني؟ َفَيُقوُل: َما َأْعِرُفَك! َفَيُقوُل: َأَنا َصاِحُبَك اْلُقْرآُن الَِّذي َأْظَمْأُتَك ِفي 

ْيَلَك، َوِإنَّ ُكلَّ َتاِجٍر ِمْن َوَراِء ِتَجاَرِتِه، َوِإنََّك اْلَيْوَم ِمْن َوَراِء اْلَهَواِجِر َوَأْسَهْرُت َل

ُكلِّ ِتَجاَرٍة، َفُيْعَطى اْلُمْلَك ِبَيِميِنِه َواْلُخْلَد ِبِشَماِلِه، َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َتاُج 

َما َأْهُل الدُّْنَيا، َفَيُقوالِن: ِبَم ُكِسيَنا اْلَوَقاِر، َوُيْكَسى َواِلَداُه ُحلََّتْيِن ال ُيَقوَُّم َلُه

َهِذِه؟ َفُيَقاُل: ِبَأْخِذ َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن. ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: اْقَرْأ َواْصَعْد ِفي َدَرَجِة اْلَجنَِّة 

 .(4)+َوُغَرِفَها، َفُهَو ِفي ُصُعوٍد َما َداَم َيْقَرُأ َهذًّا َكاَن َأْو َتْرِتياًل

 ونتناول فيه املسائل الّثالثة التالية:

 تدبر القرآن والسنة ونهضة األمة. . العالقة بني4

 مّيز بها نهضة األّمة اإلسالمّية.. السِّمات اليت تت3

 .مشول املنهج القرآني وفاعلّيته.4

                                                           

 (.3135حة )( السلسلة الصحي4)



 

إن هذه العالقة بينة واضحة لكل من علم حقيقة هذا الكتاب العظيم 

وحقيقة السنة النبوية املطهرة؛ ومن نظر فيما سبق ذكره من فوائد وأهمية تدبر 

القرآن والسنة ازدادت هذه العالقة وضوحًا لديه، فالعمل بالكتاب والسنة 

دمة الصحيحة لتحقيق نهضة الزم من لوازم تدبرهما، وهذا العمل هو املق

 األمة نهضة حقيقية؛ وهذه حقيقة ثابتة شرعًا وعقاًل وتارخيًا.

فإن كتاب اهلل عز وجل كتاب هداية عامة وشـاملة،   :أما من جهة الشرع

بني اهلل سبحانه وتعاىل فيه للناس الطريـق الـيت توصـلهم إىل سـعادة الـدارين،      

العبــادات املوصــلة للفــالح يف وقــد جــاء فضــاًل عمــا يتعلــق بأصــول اإلميــان و 

اآلخرة، بتشريعات وقواعد تضبط حركة الناس يف هذه احلياة يف شتى نواحيها؛ 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها، فالسياسية مثـل ذكـره تعـاىل قـول     

، (312 :البقـرة ) ژٿ ٿٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿژ بين إسـرائيل لنبـيهم:  

رعيـة ويقودهـا، واالقتصـادية مثـل     فيستنبط منه ضرورة نصب إمـام يسـوس ال  

، واالجتماعيــة مثــل (311 :البقــرة) ژڤڤ ڤ ٹ  ٹ ٹژ قولــه تعــاىل:

، وغـري ذلـك، وقـد جـاءت     (41 :احلجرات) {ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة}قوله تعاىل: 

بعض هذه التشريعات مفصلة وجاء بعضها علـى شـكل قواعـد عامـة تكفلـت      

 ڱ ڱ ڳژ كلـه داخـل يف قولـه تعـاىل:     السنة املطهـرة بتفصـيلها، وهـذا   

، فكل ما حيتاج اخللق إليه لصالح دنياهم وآخرتهم قـد  (43 :اإلسراء) ژڱ



 

 

فصله اهلل عز وجل يف كتابه وسنة نبيه عليه السالم، علم ذلك من علمه وجهله 

إني قـد تركـت فـيكم شـيئني لـن تضـلوا       =: "من جهله، مصداقًا لقول النيب 

 .(4)+، و لن يتفرَّقا حتى يردا عليَّ احلوَضبعدهما: كتاب اهلل و سنيت

، (15 :النحـل )  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ وكذلك قال تعـاىل: 

يف أصول الدين وفروعه، ويف أحكـام الـدارين وكـل مـا     »: ×قال السعدي 

، وقال (3)«حيتاج إليه العباد، فهو مبني فيه أمت تبيني بألفاظ واضحة ومعان جلية

ال شكَّ أن القرآن فيه بيـان كـل شـيء، والسـنة     »يف تفسريها:  ×الشنقيطي 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ كلها تدخل يف آيٍة واحدة منه، وهي قولـه تعـاىل:  

تأكيدًا لذلك نقـاًل طـوياًل    ×، ثم نقل  (4)«(1 :احلشر) ژۀ   ۀ    ہ  ہہ

نـورد منـه فقـرات لبيـان      (اإلكليـل يف اسـتنباط التنزيـل   )عن السيوطي يف كتابـه  

مـا مـن شـيء إال ميكـن     »ل السـيوطيُّ عـن بعضـهم قولـه:     املراد، فمن ذلك نق

استخراجه من القرآن ملن فهَّمه اهلل تعاىل، حتى إن بعضهم استنبط عمـَر الـنَّيب   

ــافقني:     " ــورة املن ــه يف س ــن قول ــتني م ــًا وس ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ژ ثالث

ظهر ، فإنها رأس ثالث وستني سورة، وعقبها بالتغابن لي(44 :املنافقون) ژەئوئ

خيفــى مــا يف هــذا االســتنباط مــن التكلــف، ثــم نقــل    ، وال«التغــابن يف فقــده
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مجع القرآن علوم األولني واآلخرين، حبيـ  مل  »السيوطيُّ عن املرسي قوله: 

، خال مـا اسـتأثر اهلل بـه    "ُيحط بها علمًا حقيقة إال املتكلم به، ثم رسول اهلل 

ة وأعالمهـم؛ مثـل اخللفـاء    سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك ساداُت الصَّـحاب 

األربعة، ومثل ابن مسعود، وابن عباس حتـى قـال: لـو ضـاع لـي عقـاُل بعـرٍي        

لوجدتـه يف كتـاب اهلل. ثـم ورث عـنهم التـابعون هلـم بإحسـان، ثـم تقاصــرت         

اهلمم، وفرتت العزائم، وتضاءل أهل العلم، وضـعفوا عـن محـل مـا محلـه      

 الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه.

، ثم شرع الّسيوطيُّ «فنوعوا علومه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه

يفصل يف ذكر العلوم اإلسالمية اليت استخرجها العلماء من القرآن الكريم، 

فذكر علوم: التفسري وأصول الدين وأصول الفقه والفقه والتاريخ والقص  

البيان والبديع، واخلطابة والوعظ وتعبري الرؤيا والفرائض واملواقيت واملعاني و

وقد احتوى على علوم أخر من علوم األوائل، مثل: الطب واجلدل »ثم قال: 

: ×، ثّم قال السُّيوطيُّ «واهليئة، واهلندسة واجلرب، واملقابلة ... وغري ذلك

قلُت: قد اشتمل كتاب اهلل على كلِّ شيٍء، أما أنواع العلوم فليس منها باٌب »

 ×، ثم علَّق الشنقيطّي «لقرآن ما يدلُّ عليهاوال مسألة هي أصل، إال ويف ا

وإمنا أوردناه برمته مع طوله؛ ملا فيه من إيضاح أنَّ »على كالم السيوطي بقوله: 

القرآن فيه بيان كل شيء، وإن كانت يف الكالم املذكور أشياُء جديرٌة باالنتقاد، 



 

 

م املذكور يف تركنا مناقشتها خوَف اإلطالة اململة، مع كثرة الفائدة يف الكال

، وما دام األمر كذلك فإن التمسك بهذا الكتاب والعمل به كفيل (4)«اجلملة

بتحقيق النهضة املنشودة، وما دام هذا العمل ال ميكن أن يتم دون تدبر كالم 

اهلل، فهذا دليل أكيد على العالقة بني هذا التدبر وبني النهضة املرجوة، وال 

بتحقيق تدبر الكتاب فحسب بل وتدبر  شك أن كل ما سبق ذكره ليس منوطًا

 السنة النبوية كذلك، ملا سبق وبيناه.

فمن املعلوم أنَّ من صنع شيئًا وأتقن صنعه كان من  أما من جهة العقل:

أعلم الناس مبا َيصلح له هذا الشيء، وما ُيصلحه يف ذاته وما ُيعطبه، وهلذا 

ضح كيفية تشغيلها نرى أهل الصناعة يرفقون بكل آلة يصنعونها نشرة تو

وصيانتها والظروف الواجب توفرها لتؤدي عملها على أكمل وجه، واحملاذير 

اليت ينبغي جتنبها كي ال تتعرض اآللة للعطب أو يضعف أداؤها؛ وهلل املثل 

األعلى، فهو سبحانه وتعاىل خالق كل شيء، خلق اإلنسان وخلق ما حييط به 

ىب  ژ اإلتقان كما قال عز وجل:من أكوان، وكل ذلك منه على أكمل وجوه 

، فهو أعلم مبا يصلح له اإلنسان وما يصلحه (11 :النمل) ژمتىت خت حت جت يب

ٺ  ٺ  ٿ  ڀٺ ٺ ڀژ   :وما يفسده، فلما قالت املالئكة
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  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ  ژٹٹ ٹ ٿ   ٿ  ٿ

ڤ  ڤ ٹ ٹچ. ثم إنه سبحانه وتعاىل وصف نفسه بقوله: 

آثار هذه الرأفة والرمحة بهم أنه مل يرتكهم يف هذه  ، ومن(21 :احلج)  چڤ

الدنيا هماًل، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لريشدهم إىل ما فيه 

صالح دينهم ودنياهم؛ وملا أنزل اهلل آدم عليه السالم إىل األرض بني له أن 

  دىاهل  هدًى منه تعاىل سينزل عليه وعلى ذريته، وبني عاقبة من اتبع ذلك

ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  ېژ من خالفه، فقال: وعاقبة 

ىئ ىئ ىئ ی  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

، وهذا اهلدى هو الدليل الذي يرشد اإلنسان (431، 434 :طه) ژی ی

 ملا يصلحه ليأخذ به وما يفسده ليتقيه.

ليهم من وقد بيَّن اهلل سبحانه وتعاىل أنَّ أهل الكتاب لو أقاموا ما ُأنِزل إ

ٻ   ٻ ٻ ٱژ  ربهم لسعدوا يف الدنيا واآلخرة، قال اهلل تعاىل:

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

  ، وقال سبحانه:(22، 21 :املائدة)ژڃ ڃ ڄ ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ

 ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀژ

، وأعظم هاد لإلميان والتقوى تدبر القرآن، أفال يعقل بعد كل ما (51 :األعراف)



 

 

سبق أال يكون القرآن الكريم كفياًل بتحقيق سيادة األمة وعزها ونهضتها؟ 

وكيف ال يكون كذلك وهو آخر الكتب واملهيمن على ما سبقه منها، املنزل 

 على هذه األمة اليت هي آخر األمم وخري األمم!

يه العقل قد ن  عليه القرآن الكريم صراحة، قال وهذا الذي دلَّ عل

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ تعاىل:

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

 .(11 :النور) ژگ  گ

القرآن الكريم  وأما التاريخ فهو خري شاهد على العالقة الوثيقة بني تدبر

والسنة النبوية املستلزم العمل بهما وبني نهضة األمة، بل إن أصل وجود هذه 

األمة كأمة مل يكن إال باألخذ بهذا الكتاب العزيز كما بينا، ثم إن هذه األمة 

املسلمة اليت كان ينظر إليها الشرق والغرب نظرة استخفاف يف أول نشأتها 

فتحت املشارق واملغارب ونشرت فيها راية  ويصف أهلها باحلفاة العراة قد

التوحيد، ثم أقامت واحدة من أعظم احلضارات املدنية اليت عرفها التاريخ يف 

مدة وجيزة، فتقدمت العلوم وتطورت وتنوعت ومل يرتك أهل اإلسالم بابًا من 

 أبواب العلوم الدنيوية النافعة إال طرقوه وفتحوه.

دينية ودنيوية، يوم متسك أهل  لقد حتققت نهضة األمة العلمية،



 

اإلسالم بعرى هذا الدين العظيم وتدبروا آيات كتابهم حق التدبر، ال أدل 

على ذلك من كون كثري من علماء الطب واهلندسة والفلك والعمارة وغريها 

كان هلم حظ من علوم الشريعة قل أو كثر، وال تكاد جتد واحدًا منهم إال وقد 

 و مؤدب يعلم القرآن.خترج يف صغره على شيخ أ

إن التاريخ يشهد أن هذه األمة ما عرفت العز إال بتمسكها بكتاب ربها 

عز وجل وسنة نبيه عليه السالم، وما أصابها من نكسات أو هزائم إال عند 

تفريطها يف التمسك بهما، وهذه سنة ماضية مل تتخلف حتى مع أصحاب 

 كيوم أحد ويوم حنني. يوم كان عليه السالم بني أظهرهم، "رسول اهلل 

وهل ضاعت األندلس يوم ضاعت إال بتفريط أهلها يف التمسك بتعاليم 

كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ لقد قامت يف األندلس دولة قوية وقامت فيها نهضة 

علمية دينية ودنيوية، حتى صارت قرطبة منارة العلوم يف أوروبا حي  كان 

هلون من علوم املسلمني فيها، فكانت طالب العلوم الدنيوية من أحناء القارة ين

الغلبة للمسلمني بالسالح كما كانت هلم الغلبة احلضارية، حتى صار بعض 

األوروبيني يتشبهون باملسلمني يف ملبسهم ومأكلهم وكالمهم، مما دفع بالكنيسة 

إىل إصدار عقوبات باحلرمان يف حق أولئك ملا رأته يف فعلهم من خطر عليها 

 !وعلى النصرانية

زال ملك املسلمني وحضـارتهم هنـاك كانـت هلـذا الـزوال أسـبابه،        فلما

حي  ركن أهل األندلس للدعـة والتـنعم، وانتشـرت فـيهم املخالفـات لكتـاب       



 

 

رب الربيات، فعلت أصوات القيان والعيـدان مـن قصـورهم وبيـوتهم وفشـت      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ فيهم املنكرات، غريوا فغري اهلل عليهم،

ــال ژڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  پ  ڀ ــن  األنف ــال اب ، ق

خيرب تعاىل عن متام عدله، وقسطه يف حكمـه، بأنـه تعـاىل ال يغـري نعمـة      »كثري: 

، وبعــد أن كــان أهــل أوروبــا (4)«أنعمهــا علــى أحــد إال بســبب ذنــب ارتكبــه 

يتشبَّهون باملسلمني يف األنـدلس، فـرَّط املسـلمون يف ديـنهم، فانعكسـت اآليـة       

ر املسلمون يتشبهون بهم، ثم سقطت األندلس، وحصل من املآسي على وصا

 املسلمني ما اهلُل به عليٌم.

هلذه األمور قبل سنوات عديدة وفطن  ×وقد تنبه ابن خلدون 

إذا كانت أمة جتاور أخرى، »بفراسته أنها مقدمة النهاية، فقال يف مقدمته: 

واالقتداء حظ كبري، كما هو وهلا الغلب عليها، فيسري إليهم من هذا التشبه 

يف األندلس هلذا العهد مع أمم اجلاللقة، فإنك جتدهم يتشبهون بهم يف 

مالبسهم وشاراتهم والكثري من عوائدهم وأحواهلم، حتى يف رسم التماثيل 

يف اجلحران واملصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعني احلكمة 

 !(3)«مر هللأنه من عالمات االستيالء، واأل

وهكذا لو ذهبنا نتتبع التاريخ لوجدنا كل انتكاسة وكل هزمية تنزل 

باملسلمني إمنا سببها خمالفتهم لتعاليم دينهم احلنيف وترك العمل بشيء من 
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كتاب ربهم وسنة نبيهم، هذا العمل الذي هو الزم من لوازم تدبر الكتاب كما 

 بيَّنا مرارًا.

 من أهم هذه السمات ما يأتي:

 أ. أنها نهضة دينّية ودنيوّية.

 ب. أنها نهضة تقوم على العقيدة والشريعة.

 ت. أنها نهضٌة تستهدف األمة اإلسالمية.

 ث. أنها مهّمة شاّقة وعبء عظيم.

 ج. أنها وعٌد إهليٌّ وحقيقة شرعّية.

نهضة األمة اإلسالمية ال بد أن تكون نهضة دينية ودنيوية، وبالتالي إّن 

فإن التدبر الذي له أثر يف هذه النهضة يتعلق بأمرين رئيسني؛ األول التدبر يف 

أمور دينها، والثاني التدبر يف أمور دنياها، وهذا الثاني مشرتك بني هذه األمة 

رون يف أمور دنياهم ومعايشهم وغريها، إذ كلُّ العقالء من بين اإلنسان يتدب

لتحصيل أكرب قدر من املصاحل، ودرء أكرب قدر من املفاسد، بل إن هذا مما 

 تشرتك فيه مجيع احليوانات بالغريزة اليت غرسها اهلل فيها، كل حبسبه.

وَلئن وجد من األمم من يتدبر يف أمر دينه أيضًا، فإن مما مييز هذه األمة 

ني أمور دينها ودنياها، خبالف غريها من األمم إذ عن غريها أنه ال انفصال ب



 

 

الدين عندهم ال يتعرض ألمور الدنيا بالشمول الذي مييز اإلسالم، فهو تعّرض 

حمدود، وبرغم ذلك فإنه ال خيلو من فساد يف الغالب؛ إما لتحريف هذه األديان 

ياطني عما أنزله اهلل، وإما ألنها ليست من عند اهلل ابتداء، بل هي من وضع ش

 اإلنس واجلن، وما كان هذا حاله فال خيلو من اضطراب وتناقض، قال تعاىل:

، ومن ثم فهو (13 :النساء)  ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڇژ

ال يصلح أن يكون عاماًل من عوامل النهضة، وهلذا ال نرى بني األمم يف 

ن عند كثري الشرق والغرب من جيعل الدين عاماًل من عوامل النهضة، فالدي

منها مقصور على الِبَيع والصلوات ودور العبادة، فإن جتاوزها لواقع األمة كما 

نراه عند اليهود مثاًل، فكعامل توحد معنوي، وكعصبية جتمع بني أبنائها دون 

 أن يكون له كبري دور يف تنظيم وتسيري شؤون األمة.

ل للعاملني، وهو أما هذه األمة فدينها هو الدين الذي ارتضاه اهلل عز وج

كفيل بتحصيل املنافع واملصاحل األخروية والدنيوية، ودفع ما يفسد على الناس 

دنياهم وأخراهم، فالتدبر يف أمور الدين يدفع املسلمني للتدبر يف أمور دنياهم، 

مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  ژ قال تعاىل:

 ژىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  جث  مث

فاملؤمن الذي يعلم أن اهلل عز وجل سريع العقاب وأنه غفور  ،(421 :األنعام)

رحيم يبادر إىل فعل اخلريات والتقرب إىل اهلل باإلميان واألعمال الصاحلات، 

وهذا أثر من آثار التدبر يف هذه اآلية وأمثاهلا، وقد وعد اهلل سبحانه الذين 

يف آية النور، آمنوا وعملوا الصاحلات أن يستخلفهم يف األرض كما مر معنا 

وهذا االستخالف ال يستقيم ويستمر إال بالتدبر يف شؤون احلياة، فال انفصال 

عند املسلمني بني األمرين، بل أحدهما يكمل اآلخر، قال ابن كثري يف تفسري 



 

أي: جعلكم تعمرون األرض جياًل بعد جيل، وَقْرنًا »آية األنعام السابقة: 

فاوت بينكم يف األرزاق واألخالق،  وبعد قرن، وَخَلفًا بعد َسَلف ... 

واحملاسن واملساوي، واملناظر واألشكال واأللوان، وله احلكمة يف ذلك، 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ژ كقوله:

... ليختربكم يف الذي أنعم به  (43 :الزخرف) ژوئوئ ەئ ائ ائ ەئ

الفقري يف فقره عليكم وامتحنكم به، ليخترب الغين يف غناه ويسأله عن شكره، و

 .(4)«ويسأله عن صربه

فبناًء على ما سبق فإن التدبر الذي ندعو إليه وحنض عليه أمتنا أفرادًا 

ومجاعات، هو أواًل التدبر يف أمر الدين؛ وهذا يشمل أصليه الرئيسني كتاب 

الصحيحة، وثانيًا التدبر يف أمر الدنيا وهو يشمل  "اهلل عز وجل وسنة نبيه 

ع األمة يف املاضي واحلاضر الستخالص الدروس والعرب ودراسة التدبر يف واق

اإلمكانات والقدرات ووضع اخلطط للمستقبل، وبهذا ُيعلم أن التدبر املطلوب 

 هو يف الكتاب والسنة ابتداًء، ثم يف واقع األمة يف املاضي واحلاضر، تبعًا لذلك.

األمة، انطالقًا من التدبر يف القرآن الكريم، والذي إن التدبر يف واقع 

نرجو أن ميارسه املسلمون أفرادًا ومجاعات، حكامًا وحمكومني، سيوصل إىل 

نتيجة البد منها؛ وهي أنه ال عزَّ هلذه األمة وال نهضة هلا من وهدتها اليت 

 إنا كنا=: ÷سقطت فيها إال بالعودة إىل شرع ربها عز وجل، كما قال عمر 

                                                           

 .411/ 4تفسري ابن كثري:  (4)



 

 

أذل قوم فأعزنا اهلل باإلسالم، فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا 

، وإال بتحقيق ما حققته األمة يف السابق حتى نالت شرف الريادة، كما (4)+اهلل

 .(3)«لن ُيصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولَّها»: ×قال مالك 

اقع األمة، هي احلقيقة إن هذه النتيجة اليت يؤدي إليها التدبر الصحيح لو

املهمة اليت تغيب اليوم لألسف عن الواقع العمليِّ لكثرٍي من الدَّعوات 

اإلصالحية املعاصرة، برغم رفعها لشعار اإلسالم، وأعين بذلك احلركات 

اليت ظنَّت أن طريق النهضة إمنا يكون مبنافسة أعداء اهلل يف كل جمال تفوقوا 

هؤالء يف عامل اليوم هي وسائل الريادة اليت ينبغي  علينا فيه، وأنَّ وسائل ريادة

لنا أن نسلكها، وهو األمر الذي أدى ببعض هذه احلركات للدعوة جلعل العمل 

السياسي شغلنا الشاغل كي نصل إىل التمكني عرب صناديق االنتخابات، وأدى 

بالبعض اآلخر للدعوة لتحقيق التفوق االقتصادي يف عامل الصناعة واملال 

تجارة لتعود لنا الريادة، وأدى بفريق ثال  للقول إن سبيل النهضة وال

واخلالص هو حيازة املعارف والعلوم احلديثة فهي أساس كل تقدم ومتكني؛ 

واألمل معقود أن تعيد هذه احلركات النظر يف قناعاتها، وأن تتدبر واقع األمة 

جهود والطاقات يف املاضي واحلاضر يف ضوء تدبر الكتاب والسنة، توفريًا لل

 واألوقات أن تهدر فيما ال جيدي.

                                                           

 صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب. :(، وقال311) 4/441 :املستدرك (4)

 .4/421ينظر اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم  (3)



 

إن مما ينبغي أن يكون واضحًا أننا ال ننكر أثر كل ما تدعو إليه هذه 

احلركات، فال ريب أن كل هذه الوسائل هي من وسائل العيش الكريم، ومن 

أسباب التفوق يف عامل اليوم، وأنها من أعظم أسباب استغناء األمة عن 

طريق على تدخالتهم املستمرة يف شؤون األمة، ولكنها ال أعدائها، وقطع ال

ميكن أن تكون هي وسيلة التمكني الصحيحة هلذه األمة إن جردت عن 

الضوابط الشرعية، كما أنها ال ميكن أن تكون سبب التمكني الرئيس هلذه 

وهذا ما تثبته سرية النيب عليه  – وإن كانت من األسباب الداعمة له – األمة

ويثبته تاريخ املسلمني، بل تثبته بعض جتارب الواقع املعاصر كذلك، السالم 

 وهذه مثرة من مثار التدبر الذي حنن بصدده.

عرض كفار  "فما ُيروى يف كتب السرية وكتب التفسري من رفض النيب 

قريش أن يكون ملكًا عليهم مقابل ترك دعوته يردُّ على من يرى سبيل النهضة 

عمل السياسي، فقد كان بإمكان النيب عليه السالم أن والتمكني يف انتهاج ال

يقبل عرضهم ويوطد ملكه ومن ثم يفرض عليهم ما يشاء، فدل تركه عليه 

السالم وإقرار اهلل عز وجل له على تركه أن هذا ليس هو الطريق لتحقيق 

 التمكني املنشود.

ويف العصر احلدي  جتارب متعددة، تتفاوت من حي  درجة قربها 

ا من حتقيق هدفها يف التمكني السياسي، لكن نتائجها كلها تؤكد أن هذا وبعده

ليس هو الطريق. إنَّ الدعاة يفرحون عندما يرون الشارع ميوج بأعداد ضخمة 



 

 

من املسلمني املؤيدين لتحكيم الشريعة يف اجملتمع، أو عندما تصوت اجلماهري 

بال شك أمر مفرح للداعني إىل ذلك فيحققوا مكاسب يف االنتخابات، وهذا 

ألنه يدل على مدى ارتباط األمة بأصوهلا، وأن نداء اإلميان يلقى قبواًل لدى 

فئات كثرية يف اجملتمع، لكن الواقع يشهد أن هذه التحركات الشعبية العاطفية 

سريعَة االنفعال، قصريُة النفس وسريعُة اخلمود كذلك، فهي ال تستطيع الصرب 

سبيل حتقيق األهداف، وعند أول ريح وأول اختبار  واالنتظار وحتمل املشاق يف

جدي تنحسر هذه التحركات ويبقى السياسيون لوحدهم يف امليدان، وصدق 

بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء حي  قال: = "رسول اهلل 

، فالغثاء هو الزََّبد الذي حيمله السيل، وهو يكون منتفخًا منتفشًا (4)+السيل

ن الكثرة حبي  يغطيه، حيسبه املرء شيئًا وما هو بشيء، إمنا هو عليه، ويكون م

 هواء وخواء، سرعان ما يتالشى مع توقف السيل.

يدل على ُبعد نظره  ×وحيسن بنا هنا أن نذكر موقفًا للشيخ األلباني 

ويصلح منوذجًا لتدبر الواقع يف ضوء تدبر الكتاب والسنة، فعندما قيل له إن 

يف الشوارع مطالبني بتحكيم شرع اهلل، قال كلمته املأثورة: املاليني يتظاهرون 

إذ قد علم بثاقب  ،(3)«فكم عدد املصلني يف املساجد يف صالة الفجر؟ »

                                                           

 (.511( السلسلة الصحيحة )4)

يدة جلبهة اإلنقاذ يف اجلزائر يف العقد األول من تعليقًا على التظاهرات املؤ ×قاهلا الشيخ األلباني  (3)

 هذا القرن.



 

بصريته أنَّ العربة ليست بالعواطف اليت تذبل وختمد بأسرَع مما تشبُّ وتتوقَّد، 

يف القلوب،  بل العربة بالثَّبات واالستقامة، وبأن يصبح هذا الديُن متمكنًا

، فإن فعل املسلمون (4)+قل آمنت باهلل ثم استقم=وتصدِّق ذلك اجلوارح: 

ذلك فإن رمحة اهلل واسعة وفضله ومنَّه ال حدود له، وحينها يأذن اهلل 

أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم، تقم لكم يف »بالتمكني، كما قيل: 

اجلوارح! كال بل ، وال يعين هذا االقتصار على عمل القلب دون «أرضكم

هذا ال يكون أبدًا، فإذا قام بالقلب عمل انعكس على اجلوارح واألعمال 

 لزامًا.

املدينة واألسواق واألموال  "وأما التمكني االقتصادي فقد أتى النيب 

شيئًا من ذلك، حتى إنه عليه  "بأيدي اليهود كما هي اليوم، فما نازعهم 

دي، فلو كان هذا هو سبيل التمكني ملا السالم قد مات ودرعه مرهونة عند يهو

ُجِعل رزقي حتت ظل =فرط فيه البتة، بل قد صح عنه عليه السالم أنه قال: 

، فدل على أن الرخاء االقتصادي إمنا هو تابع للتمكني يف األرض ال  (3)+رحمي

العكس، وهذا بيٌِّن واضح من تاريخ الفتوح ملن تدبره مبا ال حيتاج إىل مزيد 

 يه.تدليل عل

وأما حتصيل العلوم واملعارف الدنيوية، فرغم أن النيب صلى اهلل عليه 
                                                           

 (.41صحيح مسلم ) (4)

 – 1441) 3/11تعليقـًا، بــاب مـا قيــل يف الرمـاح، ومســند أمحــد     3/442 :صـحيح البخــاري  (3)

 : إسناده صحيح.1/14 (. وعن حدي  املسند قال العراقي يف ختريج أحادي  اإلحياء1441



 

 

وآله وسلم قد هيأ أمته منذ رحلة اهلجرة للنصر على فارس ثم هيأها بعد ذلك 

يوم اخلندق للنصر عليها وعلى الروم، إال أنه عليه السالم مل يشغل أصحابه 

م ومعارف دنيوية، وهذا مبنافسة هاتني احلضارتني فيما بني أيديهما من علو

 دليل كذلك على أن هذا ليس هو سبيل التمكني.

إنَّ تاريخ اإلسالم واملسلمني ليشهد على عكس ما ترجوه كثري من 

دعوات النهضة السياسية واالقتصادية والعلمية، تاريخ اإلسالم واملسلمني 

س شاهد على أن كل هذه األسباب مل تكن يومًا من األيام هي السبب الرئي

لريادة املسلمني ونهضتهم ومتكينهم يف األرض ابتداًء، بل العكس هو 

الصحيح، فإن األمة ما تقدمت وازدهرت يف هذه امليادين إال نتيجة لتمكنها يف 

األرض، فعندما بسط اإلسالم سلطانه يف أرجاء املعمورة بعد أن فتح البالد 

مة فقامت هلم يف مدة بالسنان وفتح القلوب بالقرآن، أتت الدنيا أبناءه راغ

 وجيزة حضارة مل يعرف الوجود هلا مثياًل.

مبا قررناه -وال بد هنا من التأكيد والتشديد مرة ثانية على أننا لسنا 

نقلل من أهمية السبق يف تلك اجملاالت والعمل على تقويتها، ال واهلل!  -آنفًا

مية األخذ بنحو فكلها من باب اإلعداد املأمور به، وقد أرشدت الشريعة إىل أه

ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ تلك األسباب، قال اهلل تعاىل:

ۅ ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

ەئەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

، ولكن اإلشكال كما ذكرنا إمنا يكون يف األخذ بها (21 :األنفال)ژىئ

لشرع وال مطلقة دون هدف أو باع  مرٍض، أو أن تكون غري منضبطة با



 

مسخرة إلعالئه ونشره، وال منبثقة عن مقاصده بالدرجة األوىل، أو أن يتم 

 التعامل معها على أنها أو بعضها متثل أسباب النهضة الرئيسة.

ختامًا، فإنين أرجو أن أكون قد ُوفقت فيما مضى من كلمات يف تسليط 

لى قدر شيء من الضوء على هذا املوضوع الذي أحسب أنه بالنسبة لألمة ع

كبري من األهمية، فاألعداء مرتبصون، وسهامهم اليت يوجهونها لألمة تزداد 

شراسة يومًا بعد يوم آخذة صورًا شتى. ورغم ما يف األمة من ضعف ظاهر، إال 

أن خماوف أعدائها منها ومن نهوضها تزداد مبرور األيام، فبني الفينة واألخرى 

سالم واملسلمني عليهم، وكثري خترج من بينهم صيحات التحذير من خطر اإل

منهم يرى ضرورة استغالل الفرصة املتاحة بسبب ضعف املسلمني لزيادة 

ضعفهم وتوجيه ضربات متنعهم من النهوض يف املستقبل، وبعضهم يرى أن 

الفرصة متاحة اآلن للقضاء على اإلسالم وأهله مما حيتم عليهم عدم تفويت 

 الفرصة.

ينالوا مرادهم الذي خيططون له، كما قال ورغم يقيين التام أنهم لن 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ  تعاىل:

، إال أن هذا ال ( 5:الصف)و (44 :التوبة) ژڦ   ڤ ڤ ڤ

يعين جتاهل األخطار احمليطة باملسلمني، وال يعين االسرتخاء، بل ال بد من 

ف واهلوان الذي العمل اجلاد والدؤوب لتغيري واقع األمة وانتشاهلا من الضع

تعاني منه، وأول خطوة على هذا الطريق تتمثل يف القيام بواجب التدبر على 

 وجهه الصحيح، إذ يستلزم العمل والقيادة والريادة وإقامة علم اجلهاد.



 

 

إننا عندما نتحدث عن نهضة أمتنا، فإننـا خنتلـف مـع كـثري مـن التيـارات       

ت املوجودة اليوم على الساحة يف بالد املسلمني ممـن ينـادي كـثري منهـا     واالجتاها

بوجوب النهضة، وأول اختالف بيننا هو أننـا ال نـرى أمتنـا أمـة إال باإلسـالم،      

وحنن وإن كنا نعلم أن العـرب مـادة اإلسـالم فإننـا ال نرضـى أن تكـون القوميـة        

ضـتها هـي األمـة العربيـة     العربية هي اجلامعة، وال أن تكون األمة الـيت نريـد نه  

املنعزلة عن باقي املسلمني، فهذه النعرة القومية من اجلاهلية الـيت أتـى اإلسـالم    

بإبطاهلا. أما من يتكلمون عن األمة العربية، فالعرب ما كان هلم شأن يذكر قبل 

اإلسالم، وما من أحد يستطيع أن يزعم أنهم كـانوا أمـة واحـدة مبعنـى األمـة،      

متنازعة متصارعة يغري بعضهم على بعض وال توجد بيـنهم أي   فقد كانوا قبائل

دعوة للتوحد أو االئتالف. وقد سـجل اهلل سـبحانه وتعـاىل ذلـك علـى األوس      

ڃ  ڃ  ژ واخلزرج يف معرض امتنانه عليهم بالرسالة فقال عز من قائل:

، (414 :آل عمــران) ژڌ ڍ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  چ  چ  چ  چ

ا كانت عليه بقية أحياء العرب من التفرق والتشرذم، وحال هذين احليني مثال مل

إىل أن جاء اإلسالم وجعل هلم شأنًا وجعلهم جزءًا من أمة عظيمة، فبأي عقل 

يدعو أولئك القوم إىل رابطة القومية العربية مبعزل عـن اإلسـالم، والعـرب مـا     

 صارت هلم قيمة تذكر إال به، إن هذا لشيء عجاب!

ة القطرية أو اإلقليمية، فمشروعه ليس مشروع وأما من ينادي بالنهض



 

أمة ابتداًء، وطاملا أنه ال يعارض أو يناقض بقوله أو فعله مشروع النهضة الكبري 

لألمة اإلسالمية فال إشكال لنا معه، بل قد يكون مشروعه لبنة من لبنات نهضة 

 األمة إذا قام على احرتام ثوابتها وخصوصياتها، واالنطالق من أصوهلا.

فأمتنا هي األمة اإلسالمية اليت جتمع بينها دعوة التوحيد، واليت ال فرق 

فيها بني عربي وأعجمي بداعي اجلنس أو اللون أو غري ذلك من أمور 

، وقال (44 :احلجرات) ژڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇژ اجلاهلية، قال اهلل تعاىل:

، أال ال يا أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد=عليه السالم: 

فضل لعربي على أعجمي، وال لعجمي على عربي، وال ألمحر على أسود، 

، فإذا تقرر هذا األمر فتعالوا بنا أيها (4)+وال أسود على أمحر إال بالتقوى

الفضالء نقف وقفات مع التدبر وأثره يف حتقيق هذه النهضة املنشودة.

يم، هذا أمر ال شك فيه، لكنها ليست أشق إن املهمة شاقة والعبء عظ

، يوم انطلقوا حاملني راية اإلسالم للمشارق "من مهمة أصحاب النيب 

واملغارب حبال، ومسرية األلف ميل كما يقال تبدأ خبطوة، ويكفي يف هذا املقام 

 – اليت زرعت يف قلب األمة كاخلنجر املسموم – أن نتذكر أن قيام دولة اليهود

فكرة، أتبعها ختطيط وعمل دؤوب لتنفيذها وإخراجها إىل أرض إمنا بدأ ب

                                                           

 (، قال األرنؤوط: إسناده صحيح.34115) 41/111مسند أمحد ( 4)



 

 

الواقع، ففي املؤمتر الصهيوني األول الذي عقد ببازل السويسرية عام ألف 

ومثامنائة وسبعة وتسعني وضع قادة اليهود خمططاتهم لقيام دولتهم يف فلسطني، 

عد وقالوا: إن طبقت هذه املخططات كما ينبغي، فستقوم دولة إسرائيل ب

مخسني سنة، ويف عام مثانية وأربعني أي: بعد مخسني سنة تقريبًا من وضعهم 

 هذه املخططات والبدء يف تنفيذها قامت دولة إسرائيل.

ورغم أنهم يهود جبناء مغضوب عليهم، إال أنهم أخذوا باألسباب 

ففكروا وخططوا وعملوا وتآمروا، فحققوا من الدنيا ما يريدون، ولو شاء اهلل 

ڌ ڎ ڎ  ژ ن هذا ليتم هلم ولكنها سنة اهلل يف االبتالء واالختبار،ما كا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڈ

، فهل يعجز أهل احلق يف املقابل عن حتقيق ما (443 :آل عمران) ژڳڳ

 أراده اهلل منهم ووعدهم بإجنازه هلم إن اتبعوا سبيله؟ اللهم ال!

مستقبلية تغري األحوال القائمة يف احلاضر دون النظر إن من يتطلع لنهضة 

إىل املاضي القريب والبعيد ليأخذ منه الدروس والعرب يفرط يف مصدر عظيم من 

مصادر املعلومات اليت تعينه على رسم السياسات ووضع اخلطط، ومن مل 

يستفد من دروس املاضي وأخطائه يوشك أن يقع فيها ثانية، وقد قال النيب 

، والتدبر السليم هلذا التاريخ (4)+ ُيلدغ املؤمُن من جحر واحد مرتنيال=: "

                                                           

 (.4411( السلسلة الصحيحة )4)



 

الطويل ُيجنِّب األمة تكرار أخطاء املاضي ويساعدها على تلمس طريق النهضة 

 املرجوة بإذن اهلل.

لقد جّربت األمُة يف مراحَل عديدٍة من تارخِيها املعاصر مناهَج عديدًة 

فيها حاًل ألزماتها؟ لقد جّربت األمُة ومذاهب وأفكارًا كثرية، فهل وجدت 

 القومية ونادت بها، وقال قائلهم:

 بالدك قدمها على كل مّلة

 وأهاًل بكفر قد يوحِّد بيننا
 

 

 
 

 ومن أجلها افطر ومن أجلها ُصِم

 ويا مرحبًا من بعده جبهّنِم
 

 

ورفعت تلك الشعارات اجلاهلية ردحًا من الزمان، فماذا جنت من تلك 

ت، وتلك القومية اليت جعلوها إهلًا ُيعبد من دون اهلل؟ مل جتِن منها الشعارا

األمة توّحدًا وال تألُّفًا وال قوة وال منعة، بل زادت األمة تفرقًا وتشتتًا وصارت 

اهلزائم تنزل بها كلما خاضت معاركها حتت تلك الشعارات، فمرة نكبة، 

 وأخرى نكسة، وال حول وال قوة إال باهلل.

األمة االشرتاكية لعلَّها جتد فيها الِغنى ورغد العيش ونعيم  وجرَّبت

الدنيا، فما جلبت علينا االشرتاكية إال تدهور االقتصاد، وضنك العيش، 

 وتفرق الكلمة واحلقد الدفني بني أفراد اجملتمع وطبقاته.

وجّربت األمة العلمانية )فصل الدين عن الدولة( وحوصرت املساجد، 

يف املساجد، فماذا كانت النتيجة؟ هل ارتقت األمة، هل  بل وعودي املصلون



 

 

انتصرت على أعدائها، هل تقّدمت على غريها أو ما زالت يف مؤخرة ركب 

 األمم؟!!.

لذا فعلى األمة أن تصرب على التغيري، وتعلم أّنه يستحّق كّل جهٍد ُيبذل 

لألّمة عّزتها يف سبيله وكل قطرة عرٍق أو دٍم، ذلك ألّنه هو الطريق الذي حيقق 

 واستقالهلا، وخيرج بها من مضايق األنظمة واألوضاع اجلاهلّية!

إن نهضة األمة اليت نتحدث عنها، هي النهضة اليت تتطلع هلا القلوب، 

وتتشوَّف هلا النفوس ليزيح بها اهلل عن األمة ما أثقل كواهلها منذ عقود، من 

لها يف ذيل األمم بعد أن كانت تأخذ بنواصيها وتقودها ذل وهوان وضعف جع

أمدًا طوياًل؛ هذه النهضة اليت ستعيد األمة بإذن اهلل إىل مكانتها الالئقة بها اليت 

ارتضاها هلا رب العزة سبحانه وتعاىل، وإني أشهد اهلل أنين على يقني من أنها 

مبوعود اهلل على لسان  آتية ال حمالة، ال عن رجم بالغيب، بل إميانًا وتصديقًا

ال يبقى على ظهر =: "رسوله عليه السالم يف كثري من األحادي ، مثل قوله 

األرض بيت مدر وال وبر، إال أدخله اهلل كلمة اإلسالم، بعز عزيز أو ذل 

،  (4)+ذليل، إما ُيعزُّهم اهلل عز وجل فيجعَلهم من أهلها أو يذهلم فيدينون هلا

األرَض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنَّ أميت سيبلغ  إن اهلل زوى لي=وقوله: 

                                                           

 (، قال األرنؤوط: إسناده صحيح.34121) 2/1 :مسند أمحد بن حنبل (4)



 

؛ ومع هذا اليقني فإنين على يقنٍي آخر من كون هذه (4)+ملُكها ما ُزوي لي منها

الريادة لن تأتَي األمَة على طبق من ذهب، بينما هي الهية غافلة غارقة يف 

ل عليه السالم البطالة! بل ال بدَّ من األخذ باألسباب والتوكل على اهلل، كما قا

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت =يف احلدي  الذي ال أَملُّ من ذكره والتذكري به: 

أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد؛ سلَّط اهلُل عليكم ذاًل ال ينزعه 

 .(3)+حتى ترجعوا إىل دينكم

فحصر عليه السالم الطرق املؤدية إىل العز والرفعة يف الدنيا يف طريق 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤژ واحد هو الرجوع للدين، مصداقاً لقوله جل وعال:

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  

 . (11 :النور)ژڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ

وما دامت هذه األمة مل تصبح أمة إال باإلسالم فإن نهضتها ال ميكن أن 

م على أسباب دنيوية حبتة، بل ال بد أن تكون نهضة دينية ودنيوية، وأي تقو

اها ال ميكن أن حتقق النهضة وال ميكن أن ـة عن دنيـل دين األمـحماولة لفص

 تؤتي أكلها البتة.

 وفيه مسألتان:

                                                           

 (، وصححه األلباني.3412سنن الرتمذي ) (4)

 (، وصححه األلباني.4123سنن أبي داود ) (3)



 

 

 أ. مشول املنهج القرآني وتكامله.

 ي.ب. فاعلية املنهج القرآن

إن القرآن منهج شامٌل متكامٌل، إذ فيه كلُّ ما يطلبه العباد يف معاشهم 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ژ وما ُيسعُدهم يف َمعادهم:

 .(15 :النحل)ژڃ  ڃ  ڃ

 تمع، ونظام احلكم، ونظام القضاء.نظاُم األسرة، ونظام اجمل فيه:

لعقيدة، وتقويُم الفكر، وتهذيُب شفاُء األمراض، وتصحيُح ا فيه:

 السلوك.

بيان حق الوالد على ولده، وحق الولد على والده، وحق احلاكم  فيه:

 .على احملكومني، وحق احملكومني على احلاكم

 بياُن حق الفرد على اجملتمع، وحق اجملتمع على األفراد، وفيه:

 بيان حق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، وفيه:

بيان حقِّ األخ على أخيه، وحقِّ أولي الُقرَبى، وحقِّ اجلار على  يه:وف

 جاره،

بياُن حق اهلل على عباده، فهل يا ُترى تكون احلياُة  وفوَق ذلك كّله، فيه:

 شيئًا آخَر غري ما ُذكر؟

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ژ قال اهلل تعاىل:



 

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  

أي: مستقيم احلكمة، ال »، قال القرطيبُّ: (3، 4 :الكهف)  ژېئ ۈئ ۈئ

، وقد فّصَل اهلل تعاىل فيه كلَّ ما حيتاجه (4)«خطأ فيه وال فساَد وال تناُقَض

، وإّنما (43 :اإلسراء)  ژڱ ڱ ڳ ڱژ العباد، مصداقاً لقوله تعاىل:

 تلكم الغاية، قال اهلل تعاىل:أنزل اهلل الكتب السابقة على أنبيائه هلذا اهلدف و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ژ

ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     

 .(31 :احلديد)  ژٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ 

واآلياُت اليت تدلُّ على هذا املعنى ال حصَر هلا، مجيعًا تؤّكد أنَّ الغاية 

ة، هو إصالُح األرض مبنهج السَّماء، وملا األساسيَّة من إنزال الكتب الّسماوّي

أنزل اهلل آدم عليه السالم إىل األرض بّين له أن ُهدًى منه تعاىل سينزل عليه 

وعلى ذريته، وبني له أيضًا عاقبة من اتبع ذلك اهلدى وعاقبة من خالفه، 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ژ فقال:

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ     ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 

  احلقيقية  ، فاحلياة(431، 434 :طه)  ژی یی ىئ ىئ ىئ

إمنا تكمن يف تطبيق ما أنزل اهلل تعاىل على رسله، والقيام مبا أوجب اهلل فيها 

من الواجبات واجتناب ما نهى اهلل عنه فيها من احملرمات، وكلُّ ذلك مبيَّن يف 

                                                           

 .414/ 41اجلامع ألحكام القرآن: (4)



 

 

ومن أعرضوا عن الذكر احلكيم كتاب اهلل تعاىل. والناظر إىل حياة الكافرين 

رآها جحيمًا ال ُتطاق، وأكثر حاالت االنتحار توجد يف تلك البالد اليت ال 

قرآن فيها، لقد عجز أهلها عن مسايرة احلياة، عجزوا عن العيش، كيف 

والدِّين هو أول مقومات احلياة، ولذا كان أوَل الضروريات اخلمس، كما بّين 

 علماُء مقاصد الشريعة.

علموا أن مصدر اهلدى هو القرآن،  "الكفار على عهد النيب إن 

وعرفوا أنه ُينبت اإلمياَن يف القلب كما ينبت الزرُع املاء، فعمدوا إىل إيقاف ماء 

احلياة وسّرها، فتواَصوا بينهم أال يقربوا القرآن وال يستمعوا له، قال اهلل تعاىل 

، (32 :صلتف)  ژڭ  ڭ    ۇ   ۇ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ھ  ے  ےژ عنهم:

 فصاروا بذلك من األموات.

ولو فهم املشركون والكفار أنَّ ما جيب عليهم حنَو القرآن هو فقط جمرُد 

، وخاضوا ضّده تلك املعارك "القراءة والّتربُّك؛ ملا كانوا حاربوا النَّيبَّ 

الدامية، ولكنَّهم فهموا أنَّ املراد بالدعوة اإلسالمية القرآنّية، هو هداية 

ن على الّصعيد الفرديِّ واالجتماعيِّ والّدولّي، بإقامة أحكام القرآن اإلنسا

 وضوابِطه فيها مجيعًا.

ولذا فإّننا جند يف القرآن مناذَج لشّتى ضروب اإلصالح، فعلى صعيد 

اإلصالح الّسياسّي، جند يف القرآن الكريم حتذيرًا من منوذج االستبداد 

من اجَلور والّظلم والفساد، وتقسيِم أبناء السِّياسيِّ الفرعونّي، وما يقوم عليه 



 

األمة إىل شيٍع وطوائَف، يستضعف بعُضها بعضًا، كما جند من ناحيٍة أخرى 

إغراًء وحّضًا على إقامة منوذج احلكم القائم على أساس مبادئ العدل 

 والشُّورى.

كذلك عرض اهلل عز وجل علينا يف القرآن، قصة لوط عليه السالم مع 

اسد األخالقية يف تلك الرذيلة اليت ذكرها اهلل عز وجل على لسان قومه، واملف

، (421 :الشعراء)  ژڃ ڃ ڄ ڄژ لوط، عندما خاطب قومه فقال:

وبّين كيف عاجل لوط عليه السالم باإلميان وبالعقيدة والتوحيد هذا الفساد 

 األخالقيَّ، وأسَّسه بعد ذلك على املنهج اإلميانيِّ.

يف قصة شعيب نقض قومه للمكيال وامليزان، وما  وذكر لنا اهلل عز وجل

يتعلُق بهذا االحنراف يف جمال االقتصاد واملعامالت املالية، وكيف قوَّم ذلك 

باملنهج اإلمياني وبالرسالة الرَّبَّانيَّة، كل ذلك لُيبني لألمة أن كّل شأن  "شعيب 

 من شؤون حياتها ال بد أن ترجَع فيه إىل كتاب ربها.

القرآُن كلَّ شيٍء يف هذا اإلنسان، خاطب عقله بالتدّبر  لقد خاطَب

والتأّمل، وخاطب قلبه باملوعظة والتذكري، وخاطب جوارحه بتعليمها ما أراد 

اهلل عز وجل منها، من البصر وغّضه، والّسمع وكفه عن احلرام، ويف هذا 

كتاب اهلل القرآن ذكٌر للجبال السَّاجدة، واأللسن الذَّاكرة، كّل ذلك مذكور يف 

عز وجل فهو شامل لكل شيء يف حياة اإلنسان، وانظر كذلك إىل الشمول من 

وجه ثال ، فهو الذي يشمل يف خطابه كّل أصناف اجلنس البشري. فقد 

خاطب الرجال، وخاطب النساء، وذكر منهج الصغار واألطفال، ومنهج 



 

 

طلقًا، الرجال الكبار، فال خيرج عن هذا القرآن شيء أو صنف من الناس م

فلهم مجيعًا خطاب، وهلم تنبيه، وهلم آداب، وهلم تعليم وهداية. ثم انظر 

سائر مناحي احلياة:  ُمإىل الشمول من وجه رابع، فإنك جتد مشول القرآن ينّظ

ففيه منهج متكامل يف احلكم والسياسة، ومنهج متكامل يف العسكرية 

كامل يف احلياة واجليش، ومنهج متكامل يف املال واالقتصاد، ومنهج مت

االجتماعية، ومنهج متكامل يف سائر ما حتتاج إليه هذه احلياة، فأنت ترى 

منهجًا كاماًل يف األسرة املسلمة، ويف تربية األبناء، ويف رعاية اجملتمع، ويف 

احلقوق بني الزوجني وما يتعّلق بالعالقة بني الرجل واملرأة، وما يتعّلق حبيض 

فال، وما يتعّلق باالستئذان، بأدّق أمور تفاصيل النساء، وما يتعّلق باألط

احلياة، كّل ذلك مذكور له أصل وكليات يف كتاب اهلل عز وجل، وُحّق ألمة 

 هذا كتابها أاّل تستبدل به شيئًا، وأاّل تطلب يف غريه هداية، فأين املتدبرون؟

حبجة بالغة، على فاعلية هذا  إنَّ املسلم يستطيع أن يرى جبالء، ويستدلَّ

 املنهج الربانيِّ القرآنيِّ بأمور، من أظهرها ثالثة:

مقارنة األحكام والتشريعات السماوية اإلهلية، باألحكام  األول:

والتشريعات البشرية األرضية، الشرقية أو الغربية، وقد صّنف علماء اإلسالم 

الفرق الواسع بني اهلدى ومفكروه يف ذلك املؤلفات اليت تدفع الشبه وتبني 

الراسخ املنزل والدساتري املتغرية احملدثة، سواء أكانت شرقية اشرتاكية أم غربية 



 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ژ رأمسالية،

 .(21 :النساء)ژې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

مقارنة واقع من طّبق الوحي اإلهلي واستقام عليه حق  والثاني:

قامة كحال الصدر األول من هذه األمة، مع واقع من أعرض فضرب عن االست

الذكر صفحًا وذهل عنه كحال ُجّل دويالت اإلسالم اليت تناثرت يف عجز 

 الزمان.

مقارنة حال من أخذ به مع حاله قبل األخذ به، والتاريخ  والثال :

 سالم.شاهد على حال العرب يف اجلاهلية، مدوِّن ملا صاروا إليه بعيد اإل

ثم إن بإمكان كّل مسلم أن يقف ويتأّمل حال اجملتمعات املسلمة، إن 

استقامت على شرائع اإلسالم وشعائره وأحكامه، فتخيَّْل يا أخا اإلسالم 

جمتمعًا ُفصِّلت فيه احلقوق وُحفظت فيه احلدود، وقام فيه الناس بالواجبات 

واإلخالص، وشاعت فيه العينيَّة والفرائض الكفائيَّة، وساد فيه الصِّدُق 

مظاهُر األخوة بني الناس .. أو باختصار تصّور جمتمعًا كان منهجه القرآن؟ أَو 

يتخّلف مثل هذا اجملتمع أو يتقهقر؟ إذا قلت: ال واهلل، فقد أصبت ووفقت 

ٱ ٻ  ژ ملوافقة ما جاءت به النصوص الواعدة بذلك إن حّقق الناس شرطها:

  ڀ  ٺ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  پ  پ ٻ  ٻ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ ،(52 :األعراف)ژٺ ٺ ٺ ٿ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ژ ،(42 :اجلن)ژٹ   ٹ  ٹ

وغريها مما    .(5 :اإلسراء)  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 تعلم.



 

 

 ولكن هل تعلم أنَّ من الذي قد ُيعيق حتقيق الشرط؟ هو أنت!

استقامت أسرتها  ،نعم أنت، فأنت اللبنُة األساسية اليت متى استقامت

 ڇ چ چژ ثم عشريتها ثم شعبها ثم أمتها! فحذار أن تكون من هؤالء:

 .(41 :األحزاب) ژڇ  ڇ

فهاّل رجعت إىل أحسن احلدي ، كالِم رّبك تدّبرًا وفهمًا ثم متّسكًا 

 والتزامًا؟

َوْلتوقن بأن هذه هي اخلطوة األوىل واألخرية يف طريق تغيري واقع األمة 

 ژھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇژ مآزقها، واخلروج بها من

 .(44 :الرعد)

إن مشكلة عدم التطبيق وااللتزام بالقرآن واإلقبال عليه مع أنها عظيمة 

اآلثار وخيمة العواقب إال أن مشكلة الشك يف كونه هو املخرج وهو احلل أكرب 

إذا قصد القائل وأعظم، بل قد تؤدي إىل الكفر باهلل تعاىل واخلروج من امللة 

 بها ما يقول.

*** 



 

 ةـامتـاخل

لقد تقرر مما سبق ذكره يف هذا الكتاب أن سبيل احلياة احلقيقية اهلانئة اليت 

يرضاها اهلل تعاىل يف هذا الكتاب العزيز فال حياة بغريه وال سعادة بسواه، 

ى فالعيش بغري القرآن منهاجًا هو املوت عينه، ألن القرآن هو الروح اليت مت

 افتقدها العبد فهو يف عداد األموات.

ولقد عاش الرعيل األول من هذه األمة مع القرآن فتحققت هلم تلك 

احلياة السعيدة اليت وصفها اهلل تعاىل يف كتابه، ولقد ذاق السلف طعم تلك 

 احلياة وعرفوا مصدرها فوّثقوا عالقتهم به تدبرًا وعماًل.

أفكار العباد القاصرة من نظريات ُزعم إن أمتنا اليوم جتّرب كل ما أنتجته 

أنها حتقق السعادة وجتلب الرخاء والرغد، ولكن مل جتِن األمة من وراء تلكم 

النظريات األرضية إال الشقاء واملصائب، وما بقي هلا إال أن تقدم على الكتاب 

 الذي ستسأل عنه يوم القيامة تدبرًا وتطبيقًا وحتكيمًا.

الذي كان يرفل فيه سلف هذه األمة ما هو إال  ولقد بدا واضحًا أن العز

نتيجة لتمسكهم بالقرآن وتعلقهم به وحياتهم معه وتدّبرهم له، وبذا حصل 

هلم الظفر على األعداء وحتولوا من رعاة لألغنام إىل رعاة للناس وقادة 

للشعوب واألمم، وما دام أن السبب يف ذلك هو القرآن الذي بني أيدينا فما 



 

 

أردنا طريق العز واجملد والسؤدد إال أن نسلك ذلك الطريق لتكون علينا إذا 

عاقبتنا كعاقبتهم وحيصل لنا ما حصل هلم، وما أوقع األمة يف هذه اهلوة 

العظيمة إال بعدها عن مصدر عزها وكرامتها، فقد أعزها اهلل بهذا الكتاب 

 العزيز فلما ابتغت العزة يف غريه أذهلا اهلل.

طرحه تهافت املتشائمني اليائسني الشاكني يف أن  كذلك يبدو مما سبق

يكون للقرآن ذلك الدور الكبري يف حتّول األمة من األزمة إىل النهضة، وتغّير 

 حاهلا مما هي فيه إىل الريادة والقيادة والتقدم.

إن األمة عند رجوعها إىل القرآن ال ترجو بذلك جمد الدنيا وعزها فقط 

يها صلى اهلل عليه وسلم لتدخل جنة عرضها ولكنها تطيع بذلك ربها ونب

السموات واألرض، وما ذلك العز واجملد على طريق القرآن إال عاجل البشرى 

 يف الدنيا، وألجر اآلخرة خري وأبقى.

إن من أهم مراحل حتكيم وتطبيق القرآن يف سائر نواحي احلياة هي 

بهذه املرحلة مرحلة التدبر والتعرف على معناه، ولقد عين السلف الصاحل 

عناية قصوى ليقينهم أن ما بعدها متوقف عليها، فال سبيل إىل فهم القرآن وال 

إىل تطبيقه إال بتدبره والوقوف على معانيه، وألهمية تلك املرحلة جند أن 

القرآن كثريًا ما حيصر الغاية من إنزاهلا فيها مع أن الغاية من إنزال القرآن أبعد 

ن وقف مع تلك املعاني والعظات الباهرات أال يطبق من جمرد التدبر، وكيف مل

 ما حوت من أسباب سعادة الدنيا واآلخرة.



 

إن مما زاد بالء األمة وبعدها عن كتاب ربها اآلراء الضالة املضلة اليت 

فّسر بها أهل البدع القرآن، فصرفوا األمة إىل تلك البدع وأبعدوها عن صايف 

سلف رمحهم اهلل اجلهود العظيمة اليت عقيدتها وصحيح دينها، ولقد بذل ال

كشفت زيف تلك األقوال وباطل تلك البدع، ومل يزل يف هذه األمة خلف 

 عدول ينفون عن كتاب اهلل انتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني.

ولعل من املناسب يف خامتة هذا الكتاب أن أنقل كلمة عميقة ألخي 

زير الشؤون اإلسالمية فضيلة الشيخ/صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ، و

موضوع = :(4)واألوقاف، حي  تعترب مهمة يف ضبط مفهوم التدبر، حي  قال

التدبر كما أنه موضوع مهم واجلميع يأنس له إال أنه أيضًا موضوع حمفوف 

  ڇ    ڇ  ڇ چڇ چ چژ به باملزالق، فهو مهم من جهة أمر اهلل جل وعال

 کژ: نهوقال سبحا، (13 :النساء) ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

وقال بعض السلف من مل  ،(31 :حممد) ژ ڳ ڳ گ گ گ گ

يتدبر القرآن فإن على قلبه قفاًل منعه من تدبر القرآن وهذا الذي أثنى عليه 

السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وتابعيهم و أئمة اإلسالم يف أن املنتفع 

ائد ويف غريه يف كتابه الفو ×بالقرآن هو املتدبر هلذا القرآن، وابن القيم 

أطنب يف ذكر أصول هذا املنهج مبا جيعل القلوب خالصة من رؤية الدنيا يف 

                                                           

)التدبر يف حلق ومدارس ودور حتفيظ القـرآن   :ختام ورشة العمل اليت كانت حتت عنوانألقاها يف ( 4)

 هـ.4143/صفر/1بالتعاون مع مركز تدبر بديوان املسلم يف يوم األحد املوافق  الكريم(



 

 

ن كلمة التدبر كلمة أخ  ، فإتالوة القران، وهذا املطلب املهم حيتف به مزالق

من التفسري وأخ  من معرفة املعاني، فهي كلمة حتتاج إىل ملكة علمية جتمع 

ول التعامل مع القرآن الكريم، ذلك ما بني فهم االعتقاد الصحيح وفهم أص

نقع يف نوع فناجتًا عن مسرح من مسارح الفكر،  التدبر ال نريد أن يكوننا ألن

من اإلثم حي  يقول البعض يف القرآن برأيهم، ومن قال يف القرآن برأيه فقد 

املطلوب من اإلخوة الذين يدرسون هذا املوضوع أن فأخطأ ولو أصاب، 

املختلفة  العقدية لسلف الصاحل يف التدبر، ألن الفرقيؤسسوا لفهم قواعد ا

السابقة، وأيضًا الفئات املوجودة حاليًا الفكرية العقالنية والتنويرية وغريها، 

الكل يقول دخلنا إىل القرآن من ميدان التدبر، والتدبر أوسع من معرفة التفسري 

حسب ما يطرحون، وهذا صحيح من جهة لكنه من جهة أخرى حمتف 

ملخاطر، ألن املتدبر ال ينزع يف تدبره إىل حمض رأي يراه، وقد يؤول األمر إىل با

أن جيعلوا القرآن مطواعًا ألفكارهم، فتؤسس أفكار ثم يؤتى بالقرآن ويستدل 

به على تلك األفكار نزعًا إىل مفهوم التدبر، وهذه مزلة كبرية ومزلة قدم ال 

املدارس الفكرية يف  لتدبر،احلدي  عن ا يصلح أن تغفل من االهتمام حني

تفسري القران الكريم متعددة، فهذا نزع إىل تفسري بالرأي اجملرد أخذًا من 

التدبر، وهذا نزع إىل تفسري علمي جمرد بغرض ذكر اإلعجاز وحنوه بنزعة إىل 

التدبر كما يقولون، وآخر نزع إىل مدرسة سلوكية صوفية أخذًا من التدبر، 

الصوفية يف السلوك الصويف أكثر استدالالتهم من فالذين أخذوا اإلشارات 



 

القرآن وقالوا نزعنا إىل التدبر، فإذًا موضوع التدبر وعبادة التدبر مطلوبة 

بعدم تدبر  واملنافقني أمر بها حي  ذم املشركني وواجبة، ألن اهلل جل وعال

صحابة القرآن، وهنا فرق ما بني التدبر وما بني التعلم والتفسري والعمل، ألن ال

رضوان اهلل عليهم كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل مجيعًا، وهذا معنى 

التدبر يف الغالب خياطب القلب وال خياطب العقل،  ألنأخ  من التدبر 

واملعرفة ختاطب العقل وال ختاطب القلب، ولذلك قال احلسن البصري رمحه 

رجعنا بالتدبر على التفكر، اهلل تعاىل: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التدبر ف

وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب هلا أمساع وأبصار، فالتدبر ليس معرفة، 

العلم بالتفسري، العلم باملعاني، العلم باملعنى اإلمجالي مبقاصد  :املعرفةف

السورة العامة، أما التدبر فهو النظر إىل كالم اهلل جل وعلى يف خماطبته لعباده 

هذا خطاب للقلب كما ذكره بعض أهل العلم منهم ابن القيم بهذا الكالم، 

أنه خطاب من اهلل لعبده، فمن تدبر القرآن وجد فيه هذا اخلطاب،  حي  ذكر

 .الذي ينسلخ منه القلب إذعانًا وقشعريرًة ولني جلود، وهذا البد من حتصيله

تدبر والتدبر طرح يف مناسبات كثرية يف السنوات األخرية، والذين طرحوا ال

ال بد من تدبر القرآن يظنون كلمة التدبر  فقالوامنهم من أرادوا بالتدبر التفسري 

معناها التفسري والتدبر أوسع من التفسري، ألن التفسري معرفة املعنى اإلفرادي 

للكالم أو تفسري املفردات أو التفسري اللغوي أو التفسري املوضوعي هذه معرفة، 

عرفة خلطاب القلب فيما يظهر لي من حترير كلمة لكن التدبر هو تنزيل هذه امل

التدبر، فبعد أن يعرف معنى التفسري وفق منهج السلف بال أهواء، ويعرف 



 

 

املعنى.. معاني املفردات وفق ما دلت عليه اللغة، وتكلم عليه أئمة التفسري من 

الصحابة والتابعني وتابعيهم ومن نقل ذلك عنهم، أو االجتهادات املقبولة يف 

تفسري القرآن باللغة أو حنو ذلك ينتقل منه إىل حتريك هذا املعنى إلصالح 

القلوب وإصالح السلوك، يعين أن املعرفة اآلن جزء من التدبر، فإذًا من 

وإال فقد  غريهمنهاج التدبر خنرج من االجتهادات الفكرية ملعلم القرآن أو 

تدبر ينقلها األساتذة يواجه األبناء بعد فرتة مبدارس فكرية خمتلفة باسم ال

للطالب، واألساتذة كل ينزع إىل ما عنده من العلم أو ما عنده من الرؤية 

 ا.هـ.« للحياة، وبالتالي حيدث عندنا خلل يف أمر عبادي أردناه

أن يرّد األمة إىل  ولن ينقطع يف وختامًا مل ينقطع الرجاء يف اهلل تعاىل

د يف اآلخرة، إنه نعم املوىل ونعم قرآنها ردًا مجياًل، فتعز يف الدنيا وتسع

، (34 :يوسف) ژ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ژ النصري،

واحلمد هلل أواًل وأخريًا، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه 

 أمجعني.

 ثادق
 مساء يوم اخلميس
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