
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 القرآن تدبر عن مقدمة
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، نبينا محمد

 أجمعين، أما بعد: 
بأن أنزل عمينا ىذا الكتاب المبين الذي يتموه عمينا خير  -معاشر ىذه األمة-عمينا  -عز وجل-فقد امتن اهلل 

يِّيَن َرُسوًلا ِمْنُيْم َيْتُمو  :-صمى اهلل عميو وسمم-رسول ُبعث إلى البشرية  َعَمْيِيْم آَياِتِو  ا}ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّ
ْن َكاُنوا َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيمُ   -تبارك وتعالى-، كما أنو [ٕ]الجمعة: ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن{ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 

اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأنَزَل }في صدر سورة الكيف:  -تبارك وتعالى-حمد نفسو عمى إنزال ىذا الكتاب كما في قولو 
َقيِّماا ِلُينِذَر َبْأساا َشِديداا ِمْن * َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوَجا }، ووصف ىذا القرآن بقولو: [ٔالكيف:] {َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَابَ 

اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجراا َحَسناا ، واهلل إنما [ٖ-ٔ]الكيف: َماِكِثيَن ِفيِو َأَبداا{*  َلُدْنُو َوُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ
إنو إنزال ىذا  ،وعمى إفضال كبير تفضل بو عمى ىذه البشرية ،م عظيميمعمى أمر  -جل جاللو-يحمد نفسو 

 .صمى اهلل عميو وسمم-القرآن عمى النبي 
َل اْلُفْرَقاَن َعَمى }بل عظم نفسو وقدسيا حيث أنزل ىذا القرآن كما في قولو في أول سورة الفرقان:  َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

  .[ٔ]الفرقان: َنِذيراا{َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن 
كي يكون ىذا وسيمة إلى العمل بو، ولم  ،وحث عمى تدبره وتفيمو والنظر في معانيو فإنو إنما ُأنزل من أجل ذلك

 ُينزل من أجل التبرك بو وافتتاح الحفالت والمناسبات وما إلى ذلك أو ُيعمق عمى الجدران.
}َأَفال يقول:  -عز وجل-اة ُيطبق ويسير الناس عمى ضوئو، فاهلل فإن القرآن إنما ُأنزل ليكون منيجًا في ىذه الحي

}َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَمى ، [ٕٛ]النساء: َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفاا َكِثيراا{
}ِكتَاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك أنو إنما أنزلو ليذا المعنى بقولو:  -جاللوجل -أخبر ، و [ٕٗ]محمد: ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا{

 .[ٜٕ]ص: ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{
باألحاجي خاطبنا وي -عز وجل-فمم يحدثنا اهلل  ،أنو يسر ىذا القرآن ليذا التدبر والتفيم -جل جاللو-وأخبرنا 

نما كممنا بأمور مفيومة معمومة تُدرك وتُفيم كما ُيفيم كالم العربي غالبًا من خطابو، فاهلل  ،واأللغاز والطمسمات وا 
، ىل من [ٚٔ]القمر: }َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذِّْكِر َفَيْل ِمْن ُمدَِّكٍر{قال في أربع آيات في سورة  القمر:  -جل وعال-

والتحريض عمى تفيم ىذا القرآن، فنحن مأمورون بذلك، ومعاني ىذا القرآن ميسرة  لمتحضيضا كمو ُمدكر؟ فيذ
ن مما ُيعينو عمى مثل ىذا التدبر أن يتفيم معانيو دون أن يتقحّ  م القول لمذكر فينبغي عمى اإلنسان أن يتدبر، وا 

وحذر منو  ،منو -عز وجل-وقد حذر اهلل  عمى اهلل من غير عمم وال فيم وال قاعدة ينطمق منيا، فيذا أمر شنيع،
 .[ٜٙٔ]البقرة: َوَأْن َتُقوُلوا َعَمى المَِّو َما ًل َتْعَمُموَن{} :-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 



جمة عوىذا أمر قد يقع فيو اإلنسان ب ،فمن األمور الصعبة أن يتكمم اإلنسان في معاني القرآن من غير بصر
حينما  -رضي اهلل تعالى عنو-سائمو عن ذلك، ىذا عمر  -عز وجل-لبتة، واهلل أولربما تكمم فيما ال عمم لو بو 

إن ىذا ليو التكمف يا "، قال: ما األب؟ ثم قال: [ٖٔ]عبس: }َوَفاِكَيةا َوَأبِّا{: -تبارك وتعالى-قرأ عمى المنبر قولو 
ُيسأل عن آية كما  -رضي اهلل عنيما-، فتورع من القول في ذلك ومن التشاغل فيو، وىذا ابن عباس (ٔ)"عمر

فأبى أن يقول فييا مع أنو حبر ىذه األمة، وكانوا يسألون سعيد  ،ل عنيا بعضكم لقال فييائقال بعضيم: لو سُ 
عن تفسير آية سكت كأن لم  عن الحالل والحرام وكان أعمم الناس، فإذا سألوه -رحمو اهلل-بن المسيب 

نما كان يصنع ذلك تحرزًا وتورعًا وتحرجًا، وىذا ُعبيد اهلل بن عمر (ٕ)يسمع -، ليس ذلك؛ ألنو ال يفيم معناىا وا 
نيم لُيعِظمون القول في التفسير"يقول:  -رحمو اهلل رحمو -، ويحكي إبراىيم النخعي (ٖ)"أدركت فقياء المدينة وا 

 ، والشعبي الذي ذكرت لكم قبلُ (ٗ)"كان أصحابنا يتقون التفسير وييابونو"د يقول: عن أصحاب ابن مسعو  -اهلل
 ،أقل ما أحفظو الشعر"كان يقول:  -عز وجل-في الحفظ والفيم والعمم بكتاب اهلل  طرفًا من خبره وأنو كان باقعةً 

، أي: أنو يسرد ليم ما يحفظو من األشعار شيرًا كاماًل بال توقف ومع (٘)"ولو شئتم لحدثتكم شيرًا ال ُأعيد بيتاً 
رحمو -، وكان مسروق بن األجدع (ٙ)"ولكنيا الرواية عن اهلل ،واهلل ما من آية إال وقد سألت عنيا"ذلك يقول: 

   .(ٚ)"اتقوا التفسير فإنما ىو الرواية عن اهلل"يقول:  -اهلل
ما ال يجيمو أحد، : -رضي اهلل تعالى عنيما-كما قال ابن عباس  ع: منياأنواوالمقصود أن معاني القرآن عمى 

 َوَأِقيُموا}مثاًل:  -عز وجل-أحد، يعرفو كل أحد، فيذه المعاني الظاىرة الواضحة كما إذا قال اهلل  ال يخفى عمى
اَلةَ   .يخفى عمى أحد ، فيذا ال{يءٍ شَ  لِّ كُ  قُ الِ خَ  اللُ }، [ٖٗ:البقرة] {الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّ

{مثاًل:  -عز وجل-ومنو ما ُيعرف من كالم العرب كما إذا قال اهلل   }ِإنَّ َناِشَئَة المَّْيِل ِىَي َأَشدُّ َوْطئاا َوَأْقَوُم ِقيالا
، ما معنى وطئًا؟ ىذا ُيعرف من "ىي أشد وطئاً " ،؟ ىذا ُيعرف من كالم العرب"ناشئة الميل"، ما معنى [ٙ]المزمل:

وىو عمى المنبر عن  -رضي اهلل تعالى عنو-كالم العرب، فيذا ُيحتاج فيو إلى معرفة المغة، وقد سأل عمر 
فٍ : -تبارك وتعالى-معنى قولو  التخوف "، فقام إليو رجل من العرب وقال: [ٚٗالنحل:] {}َأْو َيْأُخَذُىْم َعَمى َتَخوُّ

 : ىل تعرف ذلك العرب بأشعارىا؟ قال: نعم، وذكر لو بيتًا من الشعر: فقالنا، التنقص في لغت
َف ُعو كما  *** الرَّْحُل منيا تاِمكًا َقِرداً  َتَخوَّف  (ٛ) السََّفنُ َد النَّْبَعِة َتَخوَّ

 ص الرحل.: تنقّ بذلك يعنيو الناقة اآلن،  سنام ىو يصف :تخوف الرحلُ 

                                                           

 (.ٖ٘ٗ:ص) القطان لمناع القرآن عموم في ومباحث ،(ٖٕٔ، ٕٓٔ/ ٕٗ) الطبري تفسير: انظر - ٔ
 (.ٓٛ/ ٔ) الطبري تفسير - ٕ
 (.ٖ٘ٓ/ ٔ) لممستغفري القرآن وفضائل ،(ٜٚ/ ٔ) الطبري تفسير - ٖ
 (.ٖٔ/ ٔ) كثير ابن وتفسير ،(ٖٛٚ: ص) سالم بن لمقاسم القرآن فضائل: انظر - ٗ
 (.ٕٕٗ/ ٕٔ) وذيولو بغداد تاريخ - ٘
 (.ٔٛ/ ٔ) الطبري تفسير: انظر - ٙ
 (.ٖٔ/ ٔ) كثير ابن وتفسير ،(ٖٚٚ: ص) سالم بن لمقاسم القرآن، فضائل - ٚ
 (.ٖٔٗ/ ٚٔ) اإلسالم قبل العرب تاريخ يف والمفصل ،(ٜٙٔ/ ٚ) البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد  - ٛ



 ويعني الذي يصنع الخشب وينحتو وينقره ليكون عود السفينة بشكل في مقدميا في :السفنُ  النبعةِ  ف عودَ كما تخوّ 
كما جاء عن ابن  -تبارك وتعالى-وكذلك في قول اهلل  ،ميالن وفيو انحناء معين من أجل أنيا تشق الموج

، ما فسرىا بقال اهلل (ٜ)"اسقني كأسًا دىاقا"، قال: سمعت أبي في الجاىمية يقول: [ٖٗ]النبأ: }َوَكْأساا ِدَىاقاا{عباس: 
 .اممتمئً وقال رسولو، لكن فسرىا مما عرف من كالم العرب مما سمع من أبيو في الجاىمية يعني كأسًا 

رضي اهلل -، قال ابن عباس [ٕٖ]المرسالت: }ِإنََّيا َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر{: -تبارك وتعالى-وكذلك أيضًا في قولو 
، (ٓٔ)"ثالثة أذرع، وُنسميو القصر"، وفي بعض الروايات: "ُنعده لمشتاء عمى قدر ذراعكنا نجمع الحطب ": -عنو

مثمما اآلن ُيقطع الحطب ىكذا من أجل أن يوقد الناس عميو في الشتاء، فشرر النار عمى ىذا التفسير ُفسر 
 .بكالم العرب وبمغة العرب مما كانوا يتحدثون بو ويتعاطونو من األلفاظ والعبارات

 ىذا النوع الثاني الذي ُيرجع فيو إلى كالم العرب. :لفأقو 
ذىن والجمع بين النصوص ويحتاج إلى استنباط وفقو ودقة الومنو نوع يعرفو العمماء وىو ما يحتاج إلى لطافة 

ُيْسَأُل }َفَيْوَمِئٍذ ًل مثاًل:  -تبارك وتعالى-في النظر، فيذا إنما يكون لمعمماء كما قال ابن عباس، كما في قولو 
 ،، أثبت السؤال في موضع[ٕٗ]الصافات: }َوِقُفوُىْم ِإنَُّيْم َمْسُئوُلوَن{، وفي اآلية األخرى: [ٜٖ]الرحمن: َعْن َذْنِبِو{

ن يوم القيامة يوم طويل فال ُيسألون في بعض األوقات وُيسألون في بعضيا، إ :ونفاه في موضع، فيذا يقال فيو
نما ُيسألون سؤال تبكيت، وىكذا.أو أنيم ال ُيسألون سؤال مستعت  ب وا 

 .والقسم األخير من التفسير: ىو ما ال يعممو إال اهلل
-عز وجل-نييا، األشياء التي ال يطمع عمييا إال اهلل والمقصود بذلك عمى األرجح ىو حقائق األشياء الغيبية وكُ 

الوجو وُنثبتو هلل عمى ما يميق ، كيف وجيو؟ ال ندري، لكن نحن نفيم معنى ؟-عز وجل-، كيف صفات اهلل 
  .بجاللو وعظمتو، لكن كيف ىذه الصفة؟ ال ندري
ما ىي  ،تكونتنييا من ماذا صف، أما حقائق ىذه األشياء وكُ كيف ثمر الجنة؟ ال ندري، ليس لنا إال ما وُ 

نسأل اهلل -ال ندري، ىي فييا أنيار من لبن، وفييا أنيار من عسل، وفييا أنيار من خمر فمركبات لبن الجنة 
خواننا المسممين -عز وجل-  لكن ماىية ىذه األشياء وما ىي مركباتيا  -أن يوردنا ذلك جميعًا ووالدينا وا 

 إن ذلك ُيزري بنعيم الجنة.ف ،لبتةأشبييا شيء من نعيم الدنيا نا في الدنيا إال األسماء، وال يال ندري، ليس ل
 ضى من العصامأ السيفَ  ه *** إذا قيل إنّ نقص قدرُ أن السيف يَ  ترَ  ألم

 طام ىذه الدنيا.وبالتالي نعيم الجنة ال يقارن بح ،فالسيف ال يقارن بالعصا
ياكم بما سمعنا -عز وجل-سأل اهلل أو  ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا محمد. ،أن ينفعنا وا   وأن يجعمنا وا 
 
 

                                                           

 (.ٖٓٗٛ) برقم الجاىمية، أيام باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، أخرجو - ٜ
 (.ٖٙٔ/ٜٔ) القرطبي وتفسير ،(ٖٓٓ/ٛ) كثير ابن تفسير - ٓٔ


