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أ .العنوان

َ َ َّ
«ومن أصىغ إىل كالم اهلل وكالم رسوهل بعقله ،وتدبره بقلبه؛
َْ
وجد فيه من الفهم واحلالوة والربكة واملنفعة ما ال جيده
يف يشء من الكالم ال منظومه وال منثوره»
ابن تيمية

املقدمة
ً
احلمد هلل اذلي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا يف الصدور ،والصالة والسالم
ً ِّ
للك يشءً ،
وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني،
ىلع من نزل عليه الكتاب تبيانا
أما بعد:

َ
ح َد نَ َ
فسه ىلع إنزال هذا القرآن العظيم فقال :ﭽ ﯛ ﯜ
فإن اهلل تعاىل ِ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ (الكهف،)٢ ،١ :

ﭽﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﭼ (الفرقان ،)١ :وجعله
ُميَ َّ ً
سا لألفهام :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ (القمر ،)١٧ :ﭽﮣ

ﮤ ﮥﭼ (الشعراءَ ،)١٩٥ :
وض َّمنَه ألوان اهلدايات :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭼ (اإلرساء ،)٩ :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭼ (انلحل ،)٨٩ :وجعله يف اغية اتلأثري :ﭽﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ (احلرش ،)٢١ :ﭽ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ (الرعد ،)٣١ :ﭽﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ (الزمر ،)٢٣ :وداع عباده إىل تدبُّره :ﭽ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ (ص ،)٢٩ :وأنكر ىلع من لم
يرفع بذلك ً
رأسا :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼ (النساء ،٨٢ :حممد ،)24 :ﭽﮣ ﮤ
ٌ
ﮥﭼ (املؤمنون)٦٨:؛ يف أربع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك ديلل ىلع عظيم
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ُّ
شأن اتلدبر ،وجاللة قدره؛ إذ إنه الطريق ِ َل َعقل معاين القرآن ،واالعتبار بأمثاهل
ُّ
وزواجره ،واتلأدب بآدابه ،واالمتثال ألوامره ،واالتعاظ بمواعظه.
ً
ً
ومن هنا اكنت هذه الرسالة اليت أكتبها نلفيس أول؛ تلكون باعثة ىلع حتقيق
ِّ
باحلق والصرب.
هذا املطلب ،ثم إلخواين املسلمني؛ تواصيًا

ِّ
ً
َّ
ُ
املهمة املتعلقة بهذا ابلاب الرشيف؛
تناولت فيها مجلة من اجلوانب
وقد
من جهة بيان حقيقته ،وما هل من تعلُّق ببعض املعاين ُ
قاربة ،مع بيان أراكنه،
الم
ِ
ُ
وأنواعه ،ورشوطه ،وموانعه .ولم أقصد االستيعاب؛ إذ بعض القول قد يغين
َ
ً
اللبيب عن تطويل العبارة ،كما َ
كثريا من عبارات أهل
حرصت ىلع تضمينه

َ
َ
ليق ً
ويكون ذلك َ
أنفع ملن أراد أن يُ َ
درسا أو يكتب
العلم؛ يلقف القارئ عليها
يف هذا املوضوع.
ُ
َُ
ً
َ
ومق ِّر ًبا إىل مرضاته ،إنه سميع
خالصا لوجهه الكريم،
واهلل أسأل أن جيعله
جميب ،وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
خادل بن عثمان السبت
1436/09/05ـه
khaled2224@gmail.com
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بيان معىن اتلدبر

ُّ
 -1اتلدبر يف اللغة:
َ ْ
َ ُّ
َ
اتلَّدبر :مصدر (ت َدبَّر) ،وأصل هذه املادة( :د ب ر) يدل ىلع آخر اليشء وخل ِفه()1؛
َ
َ َ ٌ
َ
ُ
السهم اهلدف :سقط خلفه ،ودبَر فالن القوم :صار خلفهم(.)2
يقال :دبَر
ً
َ
ُ
وقد اشتقوا من ُّ
(ادلبُر) فعل ،فقالوا :ت َدبَّر :إذا نظر يف دبُر األمر؛ أي :يف
اغئبه أو اعقبته(.)3

َّ
فهو من األفعال اليت اشتُقت من األسماء اجلامدة(.)4
َ ُ ُ َّ
ُ
وم َؤخ ُره.
ودبُر لك يشء :ع ِقبه
ُّ
ُ
ومنه ُّ
(ادلبُر) خالف القبُل ،ويف احلديث« :ال تدابروا»()5؛ وذلك أن يرتك لك
َ
اإلقبال ىلع صاحبه بوجهه()6؛ أي :ال يُ َو ِّل بعضكم ً
بعضا دبره(.)7
واحد منهما
ِّ
ُ
قال أبو ُعبيد« :اتلدابرُ :
الم َص َ
ارمة واهلجران؛ مأخوذ من أن يُ َول الرجل
ُْ
ُ
ويع ِرض عنه بوجهه»(.)8
صاحبَه دبُ َره وقفاه،
 )1ينظر :مقاييس اللغة (مادة :دبر).)324/2( ،
 )2ينظر :املفردات ص( 164 :مادة :دبر).
 )3ينظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)82 /2تفسري ابلغوي ( ،)566/1تفسري الكشاف (.)546/1
 )4ينظر :اتلحرير واتلنوير البن اعشور (.)137/5

 )5رواه ابلخاري ( ،)6076 ،6065ومسلم ()2559 ،2558؛ من حديث أنس  ،hوجاء ً
أيضا من حديث
أيب هريرة وأيب بكر .k
 )6ينظر :مقاييس اللغة (مادة :دبر).)324/2( ،
 )7ينظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)82 /2تفسري القرطيب (.)290/5
 )8غريب احلديث أليب عبيد (.)232/2
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ُ
ويقال :أدبر القوم :مىض أمرهم إىل آخره(.)1

َ
ُ
القوم يَ ْدبُرون َد ً
بارا :إذا هلكوا(.)2
ودبَر
َ
َ
َ
َ
ً
متأخرا(.)3
ودبِ َر ابلعري دبَ ًرا ،فهو أدبر :صار بِق ْر ِحه دبِ ًرا؛ أي:
ُ
ومنه :دبُر الشهر :آخره.
ودابر اليشء :آخره.
ُ
ودبُر األمر :آخره.

َّ
وادلبَار :اهلالك اذلي يقطع دابرتهم(.)4
َّ َ
ويقال :فالن ما يدري قبَ َال األمر من دبَ
ُ
أول من آخره.
اره؛ أي:
ِ
ِ ِ

ومن ذلك :ﭽ ﮍ ﮎﭼ (ق)40 :؛ أي :أواخر الصلوات(.)5
ُْ
ومنه قيل للنحلَّ :
(ادلبْر)؛ ألنه يع ِقب ما يُنتفع به( ،)6أو ألن سالحها يف أدبارها(.)7
وهكذا قيل للمال الكثريِّ :
(ادلبْر)؛ ألنه يبىق لألعقاب(.)8

 )1ينظر :تفسري القرطيب (.)290/5
 )2ينظر :معاين القرآن للزجاج (.)82 /2
 )3ينظر :املفردات ص( 165 :مادة :دبر).
 )4ينظر :السابق ص( .165 :مادة :دبر).
 )5ينظر :السابق ص( .164 :مادة :دبر).
 )6ينظر :معاين القرآن للزجاج (.)82/2
 )7ينظر :املفردات ص( 165 :مادة :دبر).
 )8ينظر :معاين القرآن للزجاج (.)82/2
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َ َ َّ
َ
َ
ُ
ويقال :دبَّر األمر وت َدبَّره؛ أي :نظر وتفكر يف اع ِقبَ ِت ِه(.)1

ْ ْ
ُ
استَدبَ َره؛ أي :رأى يف اعقبته ما لم يره يف صدره(.)2
ويقال:
َ َ
َ
ُ
ويقال :عرف األمر ت َدبُّ ًراP؛ أي :بأخ َرة.

ومنه قول جرير:

َ َ ُّ
َ
َ َّ ُ َ َّ َّ ّ ُ َ ُ
َ
وgال تتقون
األمر إال تدب َرا
الش حت يصيبكم وال تعرفون
ّ
َ َّ َ
َ َْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
()4
ٍّ
قال أكثم بن صييف بلنيه« :يا ب ِن ،ال تتدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورها» .
()3

واتلدبري يف األمر :أن تنظر إىل ما تؤول إيله اعقبته( ،)5فهو بمعىن اتلفكري يف
ُ
دبُر األمور( ،)6وذلك بأن يُ َدبِّر اإلنسان أمره كأنه ينظر إىل ما تصري إيله اعقبته(.)7
وذلا قيل :هو انلظر يف العواقب بمعرفة اخلري ،أو إجراء األمور ىلع
علم العواقب(.)8
 )1ينظر :معاين القرآن للزجاج ( ،)82/2الكشاف ( ،)284/1تفسري القرطيب ( ،)290/5تفسري اخلازن
( ،)563/1نظم ادلرر للبقايع (.)340/5
 )2ينظر :تاج العروس( ،فصل ادلال من باب الراء) (مادة :دبر).)266/11( ،
 )3ديوان جرير ص.479 :
 )4ينظر :تفسري الرازي ( ،)196/10تفسري انليسابوري ( ،)455/2اللسان ( ،)273/4تاج العروس (.)265/11
 )5ينظر( :اللسان ( )273/4مادة :دبر) ،تاج العروس (.)265/ 11
 )6ينظر :املفردات ص.165 :
 )7ينظر :فتح القدير (.)781/1
 )8ينظر :اتلعريفات ص.56 :
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واتلدبريِ :عتق العبد عن ُدبُر؛ وهو أن يقول هل :أنت ٌّ
حر بعد مويت( ،)1ويقال
للعبدُ :م َدبَّر.

ويقال :إن فالنًا لو استقبل يف أمره ما استدبره ُلهدي ْ َ
أمره؛ أي :لو علم
ِ
لوجه ِة ِ
َْ
أمره ما َع ِل َمه يف آخره السرتشد ألمره(.)2
يف بد ِء ِ
ُّ
ُْ َ
ُّ
ُّ
ومما تقدم يعلم أن أصل اتلدبر :اتلأمل واتلفكر يف أدبار األمور وعواقبها؛
ُ َ َ ِّ
َ ْ ()3
أي :فيما ال يظهر منها للمتأمل بادئ ذي بدء .
ََ
ُ
ً
ُّ ()4
ثم استعمل يف لك تأمل  ،سواء اكن نظرا يف حقيقة اليشء وأجزائه ،أو
سوابقه وأسبابه ،أو لواحقه وأعقابه(.)5
ُّ
 -2اتلدبر بمعناه العام:
اتلدبر يف األمر :اتلفكر فيه()6؛ أي :حتصيل املعرفتني تلحصيل معرفة ثاثلة(.)7
ُ
وهو بمعىن قول بعضهم« :إعمال انلظر العقيل يف دالالت ادلالئل ىلع ما نصبت هل»(.)8
 )1ينظر :املفردات (مادة :دبر) ص ،165 :اتلعريفات ص ،56 :تاج العروس (فصل ادلال من باب الراء)
(مادة :دبر). )265/11( ،
 )2ينظر :اللسان ( ،)273/4تاج العروس (.)266/11
 )3ينظر :تفسري الرازي ( ،)196/10تفسري اخلازن ( ،)563/1تفسري انليسابوري ( ،)456/2روح املعاين
( ،)92/5اتلحرير واتلنوير البن اعشور (.)87/18( )137/5
 )4ينظر :تفسري الكشاف ( ،)546/1تفسري اخلازن ( ،)563/1فتح القدير ( ،)781/1روح املعاين (.)92/5
 )5ينظر :روح املعاين (.)92/5
 )6ينظر :اللسان ( ،)273/4خمتار الصحاح ص.101 :
 )7ينظر :تاج العروس (.)265/11
 )8ينظر :اتلحرير واتلنوير (.)87/18
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أي :تَ َ ُّ
صف القلب بانلظر يف ادلالئل( ،)1وهذا تفسري هل باتلفكر.
وبعضهم يفرق بينهما؛ باعتبار أن اتلدبر :تَ َ ُّ
صف القلب بانلظر يف العواقب،
وأما اتلفكر :فتَ َ ُّ
صفه بانلظر يف ادليلل(.)2
َّ
وعب عنه بعضهم بأنه :اتلفكر يف اعقبة اليشء وما يؤول إيله أمره(.)3

َ
وهو بمعىن قول من ف َّسه بانلظر يف أعقاب األمور وتأويالت األشياء(.)4

ُ َ
اربان ،واهلل أعلم.
وهما تعريفان متق ِ

ُّ
َّ
 -3معىن تدبر القرآن خاصة (املعىن الرشيع):
هناك تعريفات متعددة تلدبر القرآن وبينها تقارب؛ فمن ذلك:
َ
 قال يف الكشاف« :معىن تدبر القرآن :تأمل معانيه وتبَ ُّص ما فيه»(.)5ْ
َ
ظاهرها
وقال« :وتدبر اآليات :اتلفكر فيها ،واتلأمل اذلي يؤدي إىل معرفة ما يَدبُر
ِّ َ ْ
املتلو لم يل منه بكثري
من اتلأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة؛ ألن من اقتنع بظاهر
ور ال حيلبهاُ ،
طائل ،واكن َمثَلُه َ
وم ْه َرة َنثُ ٌ
كمثَل من هل ل ْق َحة َد ُر ٌ
ور ال يستودلها»(.)6
ِ

 )1ينظر :اللكيات ص.287 :
 )2ينظر :اتلعريفات ص.56 :
 )3ينظر :تفسري اخلازن (.)182/6
 )4ينظر :املحرر الوجزي ( ،)612/2اتلعريفات ص.56 :
 )5الكشاف (.)546/1
 )6السابق (.)372/3
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 وقال القرطيب« :هو اتلفكر فيه ويف معانيه»(.)1ََ
َ َ ُّ
َ
َ
 -وقال اخلازن« :ومعىن تدبر القرآن :تأ ُّمل معانيه ،وتفكر يف ِحك ِمه ،وتبَ ُّص

ما فيه من اآليات»(.)2

َّ َ
ُْ
ُّ
 -وقال أبو حيان« :هو اتلفكر يف اآليات ،واتلأمل اذلي يف ِض بصاحبه إىل

انلظر يف عواقب األشياء»(.)3

َ
َْ
َْ
 وقال ابن القيم« :هو ت ِديق ناظِ ر القلب إىل معانيه ،وجع الفكر ىلعَ َ ُّ َ َ ُّ
تدبره وتعقله»(.)4
 وقال السعدي« :هو اتلأمل يف معانيه ،وحتديق الفكر فيه ،ويف مبادئهوعواقبه ،ولوازم ذلك»(.)5

َْ
َ ُّ
ْ
َ
ظواهرها من
 -وقال ابن اعشور« :هو ت َعقب ظواهر األلفاظ؛ ِلُعلم ما يَدبُر

املعاين املكنونة واتلأويالت الالئقة»(.)6

َّ
 -وقال عبدالرمحن حبنكة« :هو اتلفكر الشامل الواصل إىل أواخر دالالت

اللكم ومراميه ابلعيدة»(.)7
 )1تفسري القرطيب (.)290/5
 )2تفسري اخلازن (.)563/1
 )3ابلحر املحيط (.)379/7
 )4مدارج السالكني (.)451/1
 )5تفسري السعدي (ص.)193
 )6اتلحرير واتلنوير (.)252/3
 )7قواعد اتلدبر األمثل لكتاب اهلل (ص.)10
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َّ َ
َ ْ
واتلأ ُّمل آليات القرآن من أجل فهمه ،وإدراك معانيه،
 -وقيل :هو اتلفكر

َ
وحكمه ،واملراد منه.
ِ

ََ
َُ ََ
ابقة ،وما
 وقيل :هو تف ُّهم معاين ألفاظه ،واتلفكر فيما تدل عليه آياته مطْ
ُ
دخل يف ضمنها ،وما ال تتم تلك املعاين إال به مما لم ي َع ِّرج اللفظ ىلع ِذكره من
اإلشارات واتلنبيهات ،وانتفاع القلب بذلك خبشوعه عند مواعظه ،وخضوعه
ألوامره ،وأخذ الع ْ َ
بة منه.
ِ

وجيمع ذلك :انلظر إىل ما وراء األلفاظ من املعاين وال ِع َب واملقاصد ،اذلي

يثمر العلوم انلافعة واألعمال الزاكية.
َ
وإنما ذكرت هذه اجلملة األخرية؛ ألنه قد ورد عن مجاعة من السلف تفسري
اتلدبر بالعمل واالمتثال وما إىل ذلك مما يقع يف القلب ،ويظهر ىلع اجلوارح ،وال
ريب أن هذا يكون أىلع مراتب اتلدبر ،وإال فقد حيصل ببعض ذلك كما ال خيىف.
ِّ
املفسين يف معىن اتلدبر:
 -4ذكر بعض عبارات
من عبارات املفرسين يف قوهل تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼ (النساء ،٨٢ :حممد:

 ،)24وقوهل تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷﭼ (ص:)٢٩ :

 ابن جرير« :أفال يتدبر هؤالء املنافقون مواعظ اهلل اليت يعظهم بها يف آيالقرآن اذلي أنزهل ىلع نبيه عليه الصالة والسالم ،ويتفكرون يف ُح َ
ج ِجه اليت

بينها هلم يف تزنيله؟!»(.)1
 )1تفسري الطربي (.)215/21
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 ابلغوي« :أفال يتفكرون يف القرآن؟!»(.)1 ابن اجلوزي« :يلتفكروا فيها»(.)2 القرطيب« :أي :يتفهمونه»(.)3 اخلازن« :يتفكرون فيه ويف مواعظه وزواجره»(.)4 أبو حيان« :أي :فال يتأملون ما نزل عليك من الويح وال يعرضون عنه؛ فإنهيف تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره ،وال يظهر ذلك ملن أعرض عنه ولم يتأمله»(.)5
 ابلقايع« :أي :يتأملون»(.)6 الشواكين« :أفال يتفهمونه.)7( »... ابن اعشور« :يتأملون دالتله.)8(»...وبهذا نعلم أن كالمهم يدور ىلع إعمال الفكر وانلظر باتلأمل واتلفهم يف آي
القرآن الكريم للتوصل إىل معانيه ومقاصده .واهلل أعلم.
 )1تفسري ابلغوي (.)566/1
 )2زاد املسري (.)144/2
 )3تفسري القرطيب (.)246/16
 )4تفسري اخلازن (.)182/6
 )5ابلحر املحيط (.)317/3
 )6نظم ادلرر للبقايع (.)340/5
 )7فتح القدير()46/5
 )8اتلحرير واتلنوير (.)137/5
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العالقة بني اتلدبر وما يقاربه من األلفاظ
ً
أول :عالقته باتلفسري:

إن أصل مادة (اتلفسري) تدور ىلع الكشف وابليان؛ يقالَّ :
فس الكالم؛ أي:
َّ َ ِّ
جل(.)1
أبان معناه وأظهره ،فهو إخراج اليشء من مقام اخلفاء إىل مقام اتل
وأما يف االصطالح :فهو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث

دالتله ىلع مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البرشية(.)2
وبناء ىلع ذلك ،يقال يف العالقة بني اتلفسري واتلدبر :بأن بينهما مالزمة؛
وذلك أن اتلوصل إىل مراد اهلل تعاىل من كالمه حيتاج إىل تدبر ونظر وتأمل ،كما
أن اتلدبر يتوقف ىلع معرفة املعىن .واهلل أعلم.
ً
ثانيا :عالقته باتلأويل:
اتلأويل يأيت ملعنيني(:)3
األول :بمعىن اتلفسري؛ ومن ذلك قوهل تعاىل :ﭽﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ

ﮑ ﭼ (الكهف ،)٧٨ :وقوهل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (الكهف،)٨٢:

وقوهل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (آل عمران)٧ :؛ ىلع أحد
األوجه يف اتلفسري.

 )1ينظر :مقاييس اللغة (كتاب الفاء ،باب الفاء والسني وما يثلثهما) ( ،)504/4الصحاح (مادة:
فرس) ( ،)781/2املصباح املنري (مادة :فرس) ص ،385 :واللسان (مادة :فرس) ( ،)55/5املفردات
(مادة :فرس) ،ص.38 :
 )2ينظر :قواعد اتلفسري (.)29/1
 )3وذلك هو املعهود يف القرآن ،ويف كالم العرب .وللمتأخرين إطالق ثالث ال حاجة ذلكره هنا.
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فتأويل القرآن بمعىن تفسريه ،وهو املراد بقوهل  gيف داعئه البن عباس :k
َ ِّ ْ
«وعلمه اتلأويل»(.)1
وهكذا تأويل الرؤيا يأيت بمعىن تفسريها؛ كما يف قوهل تعاىل :ﭽ ﯭ

ﯮﭼ (يوسف ،)٣٦:وقوهل :ﭽﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭼ

(يوسف،)٦:وقوهل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ (يوسف ،)٢١ :وقوهل :ﭽ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (يوسف ،)٤٤:وقوهل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ
(يوسف ،)١٠١:وقوهل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (يوسف)٤٥ :؛ فهذا لكه
بمعىن تفسري الرؤيا.

ُ ْ
المخ َب؛
اثلاين :بمعىن ما يصري إيله اليشء يف ثاين حال؛ فتأويل اخلرب بوقوع
ومن ذلك قوهل تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (األعراف ،)٥٣ :و قوهل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (يونس.)٣٩ :

ُ
وهكذا ي َع َّب بـ(اتلأويل) يف الرؤيا بمعىن حتقق الوقوع ،ومن ذلك قوهل تعاىل:

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (يوسف.)١٠٠ :
كما ورد بمعىن العاقبة؛ ومن ذلك قوهل تعاىل يف موضعني من القرآن :ﭽﰏ
ﰐ ﰑ ﰒﭼ (النساء ،٥٩ :اإلرساء.)35 :
 )1رواه أمحد يف املسند (.)3102 ،3032 ،2879 ،2422 ،2397
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وهكذا يُعرب بـ(اتلأويل) عن امتثال املأمور ،ومن ذلك حديث اعئشة :i
ْ
اكن انليب  gيُك ِث أن يقول يف ركوعه وسجوده« :سبحانك امهلل ربنا وحبمدك
َ
َّ
()1
امهلل اغفر يل»؛ يتأول القرآن .
َ ُّ
َُ
بعد ذلك يمكن أن يقال بأن اتلأويل هل ت َعلق باتلدبر باعتبار اإلطالقني
َ ُّ
ً
السابقني ،وبيان ذلك :أن ت َعلقه به من جهة إطالقه ُمرادا به اتلفسري ال خيىف؛ إذ
القول فيه اكلقول يف اتلفسري.
ُ
َ ُّ
وأما وجه ت َعلقه باتلأويل إذا أريد به املعىن اآلخر :فإن ذلك يكون باالمتثال
والعمل واتلطبيق ،وذلك من املعاين ادلاخلة حتت اتلدبر ،إضافة إىل اتلفكر فيما
يؤول إيله اإلنسان ،وما يقع يف ادلنيا واآلخرة مما وعد اهلل به أهل طاعته وأهل
معصيته ،واهلل أعلم.

ً
ثاثلا :عالقته بابليان:
ابليان :من بان اليشء :إذا اتضح وانكشف.

َّ
َّ
ويتقي ُد معناه حبسب ُمتَ َعل ِقه ،واملقصود هنا :ما يتعلق
هذا من حيث اجلملة،
َُْ ُ ْ َ
ُ ْ
باتلدبر؛ وذلك بإطالق ابليان ىلع ما ي ُ ْ َ
ويكشف به عن
المج َمل والمبهم
شح به
املعىن ،ومن ذلك قوهل تعاىل :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (القيامة ،)١٩ :وقوهل :ﭽ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (انلحل.)2()٤٤ :

والقول فيه بهذا االعتبار اكلقول يف اتلفسري من جهة ُ
الم َ
الزمة بينه

وبني اتلدبر.
 )1رواه ابلخاري ( ،)4968 ،817ومسلم (.)484
 )2ينظر :مقاييس اللغة (كتاب ابلاء ،باب ايلاء و ما يثلثهما) ( ،)328/1واملفردات (مادة :بان) ص.69 :
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ً
رابعا :عالقته باالستنباط:
ُ ْ َ
()1
خرج
ترجع مادة (االستنباط) إىل االستخراج ؛ قال ابن جرير « :rولك مست ِ
َْ
شيئًا اكن ُم ْس ً
ترتا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب ،فهو هل ُم ْستن ِبط»اـه(.)2
وبناء ىلع ذلك ،فإن االستنباط من القرآن يكون بمعىن استخراج
املعاين واألحاكم وألوان اهلدايات يف العقائد والسلوك وغري ذلك ،وهذا يكون
نتيجة للتدبر كما ال خيىف ،وهو قدر زائد ىلع جمرد فهم اللفظ والكشف عن
معناه ،واهلل أعلم.
قال ابن القيم « :rوقد مدح اهلل تعاىل أهل االستنباط يف كتابه ،وأخرب أنهم
َ
أهل العلم ،ومعلوم أن االستنباط إنما هو استنباط املعاين وال ِعلل ،ون ِ ْسبة بعضها
ُ ْ
ْ
َ
َُْ
ْ
ويلغ ما ال يَ ِص ّح.
ومش ِبهه ون ِظريه،
إىل بعض ،فيُعتَ َب ما يَ ِص ّح منها بصحة ِمث ِله
َْ
هذا اذلي يع ِقله انلاس من االستنباط.

َْ
قال اجلوهري« :االستنباط :اكالستخراج»( ،)3ومعلوم أن ذلك قدر زائد ىلع
ُ
ُ
َُ َ ْ
م ّرد فهم اللفظ؛ فإن ذلك ليس َط ِريْقه االستنباط؛ إذ موضواعت األلفاظ ال تنَال
َ
ُ
باالستنباط ،وإنما تنَال به ال ِعلل واملعاين واألشباه وانلظائر ومقاصد املتلكم ،واهلل
ُ
َ
ً َُ ً ََ َ َْ َ
َ
وحد من استنبط من أويل العلم
سبحانه ذ ّم من سمع
ظاهرا م َّردا فأذاعه وأفشاهِ ،
حقيقتَه ومعناه.
 )1ينظر :السابق (كتاب انلون ،باب انلون وابلاء وما يثلثهما) (.)381/5
 )2تفسري الطربي (.)571/8
 )3انظر :الصحاح (باب الطاء ،فصل انلون) (مادة :نبط) (.)1162/3
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ََْ
ُ ِّ
وي َوضحه :أن االستنباط استخراج األمر اذلي من شأنه أن يف ىلع غري
َْ
ُم ْستن ِبطه ،ومنه :استنباط املاء من أرض ابلرئ والعني ،ومن هذا قول يلع بن أيب
َ
طالب  hوقد سئل :هل خ َّصكم رسول اهلل  gبيشء دون انلاس؟ فقال« :ال،
وب َرأ النَّ َس َمة؛ إال َف ْه ًما يُ ْؤتيه اهلل ً
واذلي فَلَق احل َ ّبةَ ،
عبدا يف كتابه»(.)1
ِ

َْ َْ
ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد ىلع معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو
ْ َ
َْ
َْ
َْ
خصوصه؛ فإن هذا قدر ُمشتك بني سائر من يع ِرف لغة العرب ،وإنما هذا فهم
ُ َ ِّ
ل َ َوازم املعىن ونظائرهُ ،
المتَكم بكالمه ،ومعرفة حدود كالمه ،حبيث ال
وم َراد
ِ
َ
ْ
ُ
يدخل فيها غري الم َراد ،وال ي ُرج منها يشء من املراد »...اـه( ،)2ثم ذكر أمثلة ذللك.
ً
خامسا :عالقته بالفهم:

الفهم :قيل :هو تصور املعىن من اللفظ ،وقيل :هيئة للنفس يتحقق بها ما

َْ
ي ُسن(.)3

وبناء ىلع ذلك ،فإن الفهم يكون نتيجة للتدبر ،كما أنه يكون وسيلة ملا
وراء ذلك من املعاين ادلاخلة حتت اتلدبر ،فإن من اتلدبر ما ال يكون إال بعد
الفهم ،واهلل أعلم.
وبهذا نعلم أن بني اتلدبر والفهم مالزمة ،وال خيىف أن انلاس يتفاوتون يف
ٌّ
ً
ً
كبريا ،ولك حيصل هل من اتلدبر حبسبه.
الفهم تفاوتا
 )1أخرجه ابلخاري (.)6915 ،3047 ،111
 )2إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)397/2
 )3ينظر :القاموس (باب امليم ،فصل الفاء) ( ،)162/4املعجم الوسيط (مادة :فهم) (.)704 /2
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َ ُّ
ً
سادسا :عالقته باتلَّفكر:

ظهر ًّ
جليا من خالل عرض عبارات أهل العلم يف اتلدبر بمعناه العام ،أو

اخلاص ،وما ذكره املفرسون عند تفسري اآليات املتعلقة بذلك -أن الكثريين
َ
َُ
َُ
المقاربة الشديدة ،وقد ف َّرق بعضهم-
يف ِّسون اتلدبر باتلفكر؛ وذلك ملا بينهما من
صف القلب بانلظر يف العواقب ،وأما اتلفكرَ :فتَ َ ُّ
كما سبق -بأن اتلدبر :تَ َ ُّ
صفه
بانلظر يف ادلالئل.

ََْ
ً
تقان يف بعض
واذلي يظهر أنهما يرجعان إىل معن واحد يف األصل ،وقد يف ِ
ادل َليلة اخلاصة بكل لفظة؛ وذلك أن لكمة (اتلدبر) حتمل معىن ً
املعاين ِّ
زائدا،

ُ
وهو (دبُر اليشء ،واعقبته) ،ومن هنا جاء اتلفريق السابق بينهما.

ٍّ
ُ
وال خيىف أن الواقع يف االستعمال أوسع من ذلك؛ حيث صار ي َع َّب بكل
َّ
منهما من غري مرااعة ل ِ ُمتَ َعلق انلظر يف لك لفظة ،واهلل أعلم.
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فضله ورشفه

َّ
1 -1معلوم أن رشف اليشء برشف ُمتَ َعل ِقه ،وملا اكن اتلدبر يتعلق بكتاب
َ ِّ
اهلل تعاىل ،صار من أرشف األمور وأ َجلها وأفضلها.
2 -2للتدبر من انلتائج واثلمرات ما هو يف اغية انلفع كما سيأيت.

ُّ
أحب
قال اآلجري « :rوالقليل من ادلرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبُّره،

َّ
إيل من قراءة الكثري من القرآن بغري تدبر وال تفكر فيه ،وظاهر القرآن يدل ىلع
ذلك ،والسنة ،وأقوال أئمة املسلمني»(.)1
3 -3اتلدبر شأن َ
العال ِ ِمني اذلين يعقلون آيات اهلل ويتفهمونها.

أهمية اتلدبر
يمكن أن نستبني أهمية اتلدبر من وجوه عدة؛ منها:
ً
1-1أن اهلل تعاىل جعل ذلك مقصودا من إنزاهل؛ كما يف قوهل :ﭽ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ (ص.)29 :
ً
ِّ
َ
تعليقا ىلع هذه اآليةَّ :
«وأما كون تدبُّر
قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي r
َ
َّ ْ
َ
يض ىلع تدبُّره،
آياته ،من ِحكم إنزاهل :فقد أشار إيله يف بعض اآليات ،بِاتلح ِض ِ
وتوبيخ من لم يتدبره؛ كقوهل تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ
(حممد ،)24 :وقوهل تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﭼ (النساء ،)82 :وقوهل تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﭼ (املؤمنون »)68 :اـه (.)2
 )1أخالق أهل القرآن ص.169 :
 )2أضواء ابليان (.)345/6
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2-2أن اهلل تعاىل أنكر ىلع من لم يتدبره؛ كما يف قوهل  :bﭽﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ (النساء ،)82 :وقوهل:
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ (حممد.)24 :

َّ
ً
قال الشيخ الشنقيطي  rتعليقا ىلع هذه اآلية« :ومعلوم أن لك من لم يشتغل
َ ُّ
ََ
بتدبُّر آيات هذا القرآن العظيم -أي :ت َصف ِحها وتف ُّه ِمها ،وإدراك معانيها والعمل
ْ
بها -فإنه ُمع ِرض عنها ،غري متدبِّر هلا؛ فيستحق اإلنكار واتلوبيخ املذكور يف
اآليات إن اكن اهلل أعطاه ً
فهما يقدر به ىلع اتلدبر ،وقد شاك انليب  gإىل ربه من
هجر قومه هذا القرآن؛ كما قال تعاىل :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﭼ (الفرقان.)30 :

َ ُّ
ََ
وهذه اآليات املذكورة تدل ىلع أن تدبر القرآن وتف ُّه َمه وت َعل َمه والعمل به،

أمر ال بد منه للمسلمني.
وقد بني انليب  gأن املشتغلني بذلك هم خري انلاس؛ كما ثبت عنه g
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
يك ْم من تعل َم
ِف الصحيح ،من حديث عثمان بن عفان  ،hأنه  gقال« :خ
ْ ُ َ َ َّ َ ُ
الق ْرآن َوعلمه»( ،)1وقال تعاىل :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﭼ (آل عمران.)79 :

ََ
فإعراض كثري من األقطار عن انلظر يف كتاب اهلل وتف ُّهمه والعمل به وبالسنة
ْ
اثلابتة ُ
المبَيِّنة هل ،من أعظم املناكر وأشنعها ،وإن ظن فاعلوه أنهم ىلع هدى.)2(»...
 )1رواه ابلخاري (.)5027
 )2أضواء ابليان (.)257/7
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3-3أنه ال سبيل إىل حتصيل املطالب العايلة والكماالت إال باإلقبال عليه
ََ
وتدبره وتف ُّهمه.
قال احلافظ ابن القيم « :rفلما اكن كمال اإلنسان إنما هو بالعلم انلافع،
ِّ
هذين األمرين؛
احلق ،وبتكميله لغريه يف
والعمل الصالح ،وهما اهلدى ودين
ِ
كما قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ّ َّ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ (العرص ،)3-1 :أقسم سبحانه أن لك
َ
أحد خارس ِإال من ك َّمل قوته العلمية باإليمان ،وقوته العملية بالعمل الصالح،
َ
ُّ
فاحلق هو اإليمان والعمل ،وال يَ ِت َّمان إال
وك َّمل غريه باتلوصية باحلق والصرب عليه،
ً
بالصرب عليهما ،واتلوايص بهما :-اكن حقيقا باإلنسان أن ينفق سااعت عمره ،بل
ُ
أنفاسه ،فيما ينال به املطالب العايلة ،وخيلص ب ِه من اخلرسان املبني ،وليس ذلك
ََ
باإلقبال ىلع القرآن وتف ُّهمه وتدبره ،واستخراج كنوزه ،وإثارة دفائنه ،ورصف
إال ِ
العناية إيله ،والعكوف باهلمة عليه ،فإنه الكفيل بمصالح العباد يف َ
الم َعاش
ُ
وصل هلم إىل سبيل الرشاد» اـه (.)1
واملعاد ،والم ِ
4-4أنه الطريق إىل معرفة العبد خلالقه جل جالهل معرفة صحيحة بأسمائه

وصفاته وأفعاهل ،وهو الطريق إىل معرفة رصاطه املستقيم اذلي أمر العباد بسلوكه.

قال اآلجري « :rومن تدبر كالمه ،عرف َّ
الرب  ،bوعرف عظيم سلطانه
َ
َ َ ُّ
وقدرته ،وعرف عظيم تفضله ىلع املؤمنني ،وعرف ما عليه من ف ْر ِض عبادته،
َّ
َّ
فألزم نفسه الواجب ،فحذر مما حذره مواله الكريم ،ورغب فيما َرغبه فيه ،ومن
اكنت هذه صفته عند تالوته للقرآن وعند استماعه من غريه ،اكن القرآن هل
َ
َ
شفاء ،فاستغىن بال مالَ ،و َع َّز بال عشرية ،وأنِس بما يستوحش منه غريه ،واكن ه ُّمه
 )1مدارج السالكني (.)30/1
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عند اتلالوة ّ
للسورة إذا افتتحها :مىت أتعظ بما أتلو؟! ولم يكن مراده :مىت أختم
ّ
السورة؟! وإنما مراده :مىت أعقل عن اهلل اخلطاب؟! مىت أزدجر؟! مىت أعترب؟! ألن
تالوته للقرآن عبادة ،والعبادة ال تكون بغفلة» اـه (.)1
5-5أن ذلك من انلصيحة لكتاب اهلل تعاىل.

َ َّ
قال احلافظ ابن رجب « :rوأما انلصيحة لكتاب اهلل ،ف ِشدة ُحبِّه وتعظيم
َْ
َّ
َّ
وشدة العناية تلدبره والوقوف عند
وشدة الرغبة يف فهمهِ ،
قد ِره؛ إذ هو كالم اخلالقِ ،
تالوته لطلب معاين ما أحب مواله أن يفهمه عنه ،أو يقوم به هل بعد ما يفهمه،
وكذلك انلاصح من العباد يفهم وصية من ينصحه ،وإن ورد عليه كتاب منهُ ،عين
ُْ
بفهمه؛ يلقوم عليه بما كتب به فيه إيله ،فكذلك انلاصح لكتاب ربه؛ يع َن بفهمه
ُ
يب ويرىض ،ثم ينرش ما فهم يف العباد ويديم دراسته
يلقوم هلل بما أمره به كما ِ

باملحبة هل ،واتلخلق بأخالقه ،واتلأدب بآدابه» اـه (.)2
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية «:rفإنه قد ُع ِلم أنه من قرأ كتابًا يف الطب أو
َ
احلساب أو انلحو أو الفقه أو غري ذلك ،فإنه ال بد أن يكون راغبًا يف فهمه وت َص ُّور
بمن قرؤوا كتاب اهلل تعاىل ُ
معانيه ،فكيف ْ
المزنل إيلهم اذلي به هداهم اهلل ،وبه
َ
َع َّرفهم احلق وابلاطل ،واخلري والرش ،واهلدى والضالل ،والرشاد واليغ؟! فمن املعلوم أن
ً
ُّ
وتصو ِر معانيه أعظم الرغبات ،بل إذا سمع املتعلم من العالم حديثا،
رغبتهم ِف فهمه
ِّ
فإنه يرغب يف فهمه؛ فكيف بمن يسمعون كالم اهلل من املبلغ عنه؟! بل من املعلوم
أن رغبة الرسول  gيف تعريفهم معاين القرآن أعظم من رغبته يف تعريفهم حروفه؛
ُ
َّ
فإن معرفة احلروف بدون املعاين ال تَ ِّصل املقصود؛ إذ اللفظ إنما يُ َراد للمعىن»(.)3
 )1أخالق أهل القرآن ص.37 - 36 :
 )2جامع العلوم واحلكم (.)221/1
 )3جمموع الفتاوى (.)157/5
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6-6أن تدبر القرآن من أَ َج ّل األعمال وأفضل َّ
اتل َع ُّب َدات.
ُ َ
قال احلافظ ابن رجب « :rومن أعظم ما يتَق َّرب به إىل اهلل تعاىل من انلوافل
ُّ
ََ
َ
كرثة تالوة القرآن ،وسماعه بتفكر وتدبر وتف ُّهم؛ قال خ َّباب بن األرت لرجل:
ُّ
أحب إيله من
تقرب إىل اهلل ما استطعت ،واعلم أنك لن تتقرب إيله بيشء هو
كالمه» اـه (.)1

ثمراته ونتاجئه
1 -1اتلدبر يورث ايلقني ،ويزيد اإليمان.
2 -2وهو طريق إىل العمل بما يف القرآن من املأمورات ،والكف عن املنهيات.
3 -3وهو سبيل إىل االعتبار واالتعاظ بأمثاهل وقصصه.
4 -4وأنه حيمل ىلع حماسبة انلفس ومراجعتها.
ََ ّ
َ َ
اخ ِطه ،وأوصاف أويلائه
5 -5وهو الطريق إىل معرفة ماب اهلل ومس ِ

وصفات أعدائه.

6 -6وبه تكون معرفة الطريق إىل اهلل تعاىل.
7 -7وهو أقوى األسباب لرتقيق القلب وتليينه.

يشء أنفع للقلب من َ
قال ابن القيم « :rوباجلملة فال ْ
قراءة القرآن باتلدبر
َّ َ ُّ
كر؛ فَإنَّه َج ٌ
امع جلميع منازل السائرين ،وأحوال العاملني ،ومقامات العارفني،
واتلف

وهو اذلي يُورث املحبة والشوقَ ،واخلوف والرجاء ،واإلنابة واتلولكِّ ،
والر َضا
َّ
واتلفويضَ ،والشكر َوالصربَ ،و َسائِر األحوال ال ِت بها َحيَاة القلب وكماهل ،وكذلك
يزجر َعن مجيع ِّ
ْ
الصفات واألفعال املذمومة ،واليت بها فساد القلب وهالكه.
 )1جامع العلوم واحلكم (.)342/2
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فَلَو علم َّ
انلاس ما يف قراءة القرآن باتلدبر ،الشتغلوا بها عن لك ما سواها،
فإذا ُ
قرأه بتفكر حىت مر بآية وهو ُمْتَاج إيلها يف شفاء قلبه ،كررها ولو مئَة ّ
مرة
َ َ
ََ
ََ
ولو لْلة ،فقراءة آيَة بتفكر وتف ُّهم خري من قراءة ختمة بغري تدبر وتف ُّهم ،وأنفع
للقلب ،وأدىع إىل حصول اإليمان وذوق حالوة القرآن ...فقراءة القرآن باتلفكر
ُ َ َ َّ ُ َّ
ُ ََ
عمل به،
ويتَفكر فيه ،وي
يه أصل صالح القلب ...وهلذا أنزل اهلل القرآن يلتدبر
ال ملجرد اإلعراض عنه» اـه (.)1
َْ
َ َّ
وقال السعدي « :rفإن تدبر كتاب اهلل مفتاح للعلوم واملعارف ،وبه ي ُ ْستنتَج
ُ ْ
لك خري ،وت ْستَخ َرج منه مجيع العلوم ،وبه يزداد اإليمان يف القلب وترسخ شجرته؛
عرف بالرب املعبود ،وما هل من صفات الكمال ،وما ُي َ َّ
فإنه يُ ِّ
نه عنه من سمات
ُ
ُ
ُ ِّ
وصلة إيله وصفة أهلها ،وما هلم عند القدوم عليه،
انلقص ،ويعرف الطريق الم ِ
ُ
ِّ
وصلة إىل العذاب ،وصفة
ويعرف العدو اذلي هو العدو ىلع احلقيقة ،والطريق الم ِ

أهلها ،وما هلم عند وجود أسباب العقاب» اـه (.)2

مظاهره وعالماته
1 -1اتلأثر بما يقرأ ،واخلشوع عند قراءته أو سماعه.
ً
إقبال ًّ
تاما دون االشتغال بما يرصف عن تدبره ،واإلنصات
2 -2اإلقبال عليه
عند سماعه.
3 -3العمل بما يدعو إيله ،والكف عما يزجر عنه.

موضوعه
القرآن الكريم.
 )1مفتاح دار السعادة (.)187/1
 )2تفسري السعدي ص.193 :
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أنواع تدبر القرآن

َ
(مطالب ُ
ومقاصدهم)
المتَ َدبِّرين
ِ
ِ
ْ
انلوع األول :تدبره ملعرفة ِصدق من جاء به ،وأنه حق من عند اهلل تعاىل:
َ
وذلك أن اهلل تعاىل ن َع ىلع املنافقني إعراضهم عن طاعة الرسول ،g
فقال :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (النساء.)٨٢ – ٨١ :

قال ابن جرير  rيف تفسري قوهل تعاىل :ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
َ َّ
َْ
َ
ﭗ ﭘﭼ (انلمل« :)1 :يَ ِبني ل ِ َمن ت َدبَّ َره وفكر فيه بفهم أنه من عند اهلل ،أنزهل
َ ْ
َْ
َ َ
َ َ
إيلك ،لم تتَخ َّرصه أنت ،ولم تتَق َّوهل وال أحد ِس َواك من خلق اهلل؛ ألنه ال يق ِدر
َْ
ََ َ
اجل ّن واإلنس» اـه(.)1
عليه
ر
اه
ظ
ت
ولو
بمثله،
يأيت
أن
ق
أحد من اخلل
ِ
قال ابن القيم « :rومن شهادته ً
أيضا ما أودعه يف قلوب عباده من اتلصديق
ُ
اجلازم ،وايلقني اثلابت ،والطمأنينة بكالمه ووحيه ،فإن العادة تيل حصول

ذلك بما هو من أعظم الكذب واالفرتاء ىلع رب العاملني ،واإلخبار عنه خبالف
ما هو عليه من أسمائه وصفاته ،بل ذلك يُوقِع أعظم َّ
الريْب والشك ،وتدفعه
ُ
َ
ال ِف َطر والعقول السليمة ،كما تدفع ال ِف َط ُر اليت ف ِطر عليها احليوان األغذية اخلبيثة
ُ َ ِّ
َ
الضارة اليت ال تغذي؛ اكألبوال واألنتان؛ فإن اهلل  cف َطر القلوب ىلع قبول احلق،
َ
ْ
واالنقياد هل ،والطمأنينة به ،والسكون إيله ،وحمبته ،وف َطرها ىلع ُبغض الكذب
وابلاطل ،وانلفور عنه ،والريبة به ،وعدم السكون إيله ،ولو بقيت ال ِف َطر ىلع حاهلا
 )1تفسري الطربي (.)6-5/18
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ملا آثرت ىلع احلق سواه ،وملا سكنت إال إيله ،وال اطمأنت إال به ،وال أحبت غريه؛
تدبر ُه ً
وهلذا ندب اهلل  bعباده إىل تدبر القرآن؛ فإن لك من تدبره أوجب هل ُ
علما
َ
ُّ
ً
ًّ
جازما أنه حق وصدق ،بل أ َح ُّق ك حق ،وأصدق لك صدق ،وأن
رضوريا ويقينًا
ً
اذلي جاء به أصدق خلق اهلل وأبَ ُّرهم وأكملهم ً
علما وعمل ومعرفة؛ كما قال تعاىل:
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ (النساء:
 ،)٨٢وقال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ (حممد)٢٤:؛ فلو
ُرفعت األقفال عن القلوب بلارشتها حقائق القرآن ،واستنارت فيها مصابيح
ًّ
ً
رضوريا -يكون عندها كسائر األمور الوجدانية من
علما
اإليمان ،وعلمت
ُ
ًّ َ َّ
وبلغه رسول
الفرح واأللم واحلب واخلوف -أنه من عند اهلل ،تكلم به حقا،

جربيل عنه إىل رسوهل حممد ،فهذا الشاهد يف القلب من أعظم الشواهد ،وبه احتج
ْ
هرقل ىلع أيب سفيان ،حيث قال هل :فهل يرتد أحد منهم َسخ َطة دلينه بعد أن
ُ َ َ َ
يدخل فيه؟ فقال :ال! فقال هل :وكذلك اإليمان إذا خالطت حالوته بشاشة القلوب
َ
ال ي َ ْسخطه أحد(.)1
وقد أشار تعاىل إىل هذا املعىن يف قوهل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ (العنكبوت ،)٤٩ :وقوهل :ﭽﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ (احلج ،)٥٤ :وقوهل:

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﭼ (سبأ ،)٦ :وقوهل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭼ (الرعد ،)١٩ :وقوهل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (الرعد)٢٧ :؛ يعين :أن اآلية اليت

 )1رواه ابلخاري ( ،7وأطرافه يف.)7196 ،6260 ،5980 ،4553 ،3174 ،2978 ،2941 ،2804 ،2681 ،51 :
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َ
يقرتحونها ال تُوجب هداية ،بل اهلل هو اذلي يهدي ُ
وي ِضل ،ثم ن َّب َه ُه ْم ىلع أعظم
ِ
َ ِّ
آية وأ َجلها ويه طمأنينة يف قلوب املؤمنني بذكره اذلي أنزهل ،فقال :ﭽ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (الرعد)٢٨ :؛ أي :بكتابه وكالمه ،ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﭼ؛ فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونها إيله
من أعظم اآليات؛ إذ يستحيل يف العادة أن تطمنئ القلوب وتسكن إىل الكذب
واالفرتاء و ابلاطل» اـه(.)1
وذلك حيصل هلم بتدبره من وجوه متعددة؛ منها:
1.1اتساق معانيه(.)2

2.2ائتالف أحاكمه(.)3
«3.3تأييد بعضه ً
بعضا باتلصديق ،وشهادة بعضه بلعض باتلحقيق؛ فإن ذلك

لو اكن من عند غري اهلل الختلفت أحاكمه ،وتناقضت معانيه ،وأبان بعضه عن
فساد بعض»(.)4
قال ابن عباس « :kأفال يتدبرون القرآن فيتفكرون فيه ،فريون تصديق
بعضه بلعض ،وما فيه من املواعظ واذلكر واألمر وانليه ،وأن ً
أحدا من اخلالئق
ال يقدر عليه»(.)5
 )1مدارج السالكني (.)471/3
 )2تفسري ابن جرير (.)567/8
 )3السابق (.)567/8

 )4ما بني عالميت اتلنصيص من كالم ابن جرير ( ،)567/8وينظر ً
أيضا :تفسري ابلغوي (،)566/1
املحرر الوجزي ( ،)612/2تفسري الرازي ( ، )196/10تفسري اخلازن ( ،)563/1تفسري انليسابوري (-455/2
 ،)456تفسري ابلقايع ( ،)340-339/5روح املعاين ( ،)92/5اتلحرير واتلنوير (.)137/5( ،)67/1
 )5معاين القرآن للزجاج ( ،)82/2زاد املسري ( ،)144/2تفسري اخلازن (.)563/1
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ْ
ِ 4.4صدق ما تضمنه من اإلخبار عن الغيوب املاضية واملستقبلة.
َ ْ
ْ
ومن ذلك :كشف خبايا وخفايا املنافقني وإظهار ذلك ،وهم يعلمون ِصدق

ما أخرب به عنهم(.)1

ْ
 .5ما حواه من ألوان األدلة والرباهني اليت خيضع هلا لك ُمن ِصف ُمريد للحق

ُمتجرد من اهلوى(.)2

ُ
 .6فصاحته وإعجازه لإلنس واجلن ،عربهم وعجمهم؛ وهذه ِس َمة ال تفارقه

من أوهل إىل آخره ،فهو ىلع كرثة سوره وآياته ،وطول املدة اليت نزل فيها ،ال جتد فيه
ً
َّ
ً
تفاوتا وال خلل يف موضع واحد ،وهذا ال يتَأت للبرش مهما بلغت فصاحتهم(.)3
 .7ما اشتمل عليه من أنواع اهلدايات اليت تشهد لصحتها العقول -فيما للعقل

جمال إلدراكه -وتوافق الفطر السليمة ،فهو يدعو إىل لك معروف وخري ،وينىه عن
ُ
لك منكر ورش؛ فال جتد فيه ما يَايف احلقيقة والفضيلة ،أو يأمر بارتكاب الرش
والفساد ،أو يرصف عن األخالق الفاضلة(.)4

انلوع اثلاين :تدبره للوقوف ىلع عظاته ،واالعتبار بما فيه من القصص واألخبار،
َ َ ُّ
وتعقل أمثاهل املرضوبة ،وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد ،والرتغيب والرتهيب؛
من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع هل من تقصري ،ويزداد من اإلقبال

والتشمري يف طاعة اهلل تعاىل(.)5

 )1ينظر :تفسري ابلغوي ( ،)566/1تفسري الرازي ( ،)196/10تفسري اخلازن ( ،)564/1تفسري انليسابوري
( ،)456-455/2نظم ادلرر للبقايع ( ،)340-339/5تفسري األلويس (.)92/5
 )2ينظر :املحرر الوجزي (.)612/2
 )3ينظر :تفسري الرازي ( ،)196/10تفسري اخلازن ( ،)564/1تفسري انليسابوري ( ،)456-455/2نظم
ادلرر للبقايع ( ،)340/5روح املعاين ( ،)92/5اتلحرير واتلنوير (.)114/26( ،)138/5
 )4ينظر :اتلحرير واتلنوير (.)224-223/1
 )5ينظر :تفسري الطربي ( ،)215/21الوجزي للواحدي ( ،)278/1و( ،)1004/2تفسرياأللويس (،)74/26
اتلحرير واتلنوير (.)138/5
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انلوع اثلالث :تدبره الستخراج األحاكم منه ،سواء اكن ذلك مما يتصل بالعقائد ،أو
األعمال املتعلقة باجلوارح ،أو السلوك؛ إذ األحاكم تشمل ذلك لكه بمفهومها األوسع.
قال شيخ اإلسالم « :rفمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل اآلية وما بعدها
وعرف مقصود القرآن ،تبني هل املراد ،وعرف اهلدى والرسالة ،وعرف السداد من
االحنراف واالعوجاج» اـه (.)1

طابلا للهدى منه؛ تبني هل طريق ِّ
وقال« :ومن تدبَّر القرآن ً
احلق» ا ـه(.)2

انلوع الرابع :تدبره للوقوف ىلع ما حواه من العلوم واألخبار والقصص ،وما ورد
فيه من أوصاف هذه ادلار ،وما بعدها من اجلنة أو انلار ،وما وصف اهلل تعاىل فيه
من أهوال القيامة ونهاية احلياة ادلنيا ،وأوصاف املؤمنني والاكفرين بطوائفهم،
ً
وصفات أهل انلفاق ،إضافة إىل األوصاف املحبوبة هلل تعاىل ،واألوصاف اليت
يكرهها ...إىل غري ذلك مما يلتحق بهذا املعىن.
ْ
ََْ ْ
قال مرسوق« :من َ َّ
سه أن يعلم ِعلم األولني واآلخرين ،و ِعلم ادلنيا واآلخرة؛

فليقرأ سورة الواقعة» (.)3

المبَالَغة ،لع َظم ما يف السورة من ُ َ
قال اذلهيب« :هذا قاهل مرسوق ىلع ُ
جل أمور َّ
ادل َارين،
ِِ
َ َ ُّ
ومعىن قوهل« :فليقرأ الواقعة»؛ أي :يقرؤها بتَ َدبُّر وتفكر وحضور ،وال يكن
ََ
َْ
ً
أسفارا» اـه(.)4
كمثل احلمار ي ِمل

 )1جمموع الفتاوى (.)94/15
 )2العقيدة الواسطية ص.74 :
 )3أخرجه أبو نعيم يف احللية (.)95/2
 )4سري أعالم انلبالء (.)68/4
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انلوع اخلامس :تدبره للوقوف ىلع وجوه فصاحته وبالغته وإعجازهُ ُ ،
وصوف
ُْ ََْ
خطابه ،واستخراج اللطائف اللغوية اليت تستنبط من مضامني انلص القرآين.
َّ
«فإن من لم يتدبَّر ولم يتأمل ولم يساعده اتلوفيق اإلليه ،لم يقف ىلع هذه
األرسار العجيبة املذكورة يف هذا القرآن العظيم»(.)1
ُّ
ُ
ُ َ َّ
َ ُّ
وب المحاجة واجلدال للمخالفني ،وأسايلب
انلوع السادس :تدبره تلعر ِف ض ِ
ُ
ُ َ
ُ
دعوة انلاس ىلع اختالف أحواهلم ،وط ُرق اتلأثري يف المخاطبني ،وسبل اإلقناع
اليت تضمنها القرآن الكريم.

َّ
انلوع السابع :تدبره من أجل االستغناء به عن غريه؛ سوى السنة فإنها شارحة هل.

نقل ابن القيم عن اإلمام ابلخاري قوهل « :اكن الصحابة إذا جلسوا ،يتذاكرون
َّ
َ
كتاب ربهم وسنة نبيهم ،ولم يكن بينهم رأي وال قياس ،ولم يكن األمر بينهم
كما هو يف املتأخرين :قوم يقرؤون القرآن وال يفهمونه ،وآخرون يتفقهون يف كالم
َ ْ
ُ َ
وصن َعة اصطالحية ،بل اكن
غريهم ويدرسونه ،وآخرون يشتغلون يف علوم أخر،

ً
ً
ً
َ
وتفقها»(.)2
وفهما
العلم اذلي يعتنون به حفظا
القرآن عندهم هو

وقال ابن تيمية« :وأما يف باب فهم القرآن فهو -أي :قارئ القرآن -دائم
َ
وحك ِمه عن غريه من
اتلفكر يف معانيه واتلدبر أللفاظه ،واستغنائه بمعاين القرآن ِ
كالم انلاس ،وإذا سمع شيئًا من كالم انلاس وعلومهم عرضه ىلع القرآن؛ فإن

َّ
شهد هل بالزتكية قبله ،وإال رده» اـه(.)3
 )1تفسري الرازي (.)389/26

 )2خمترص الصواعق املرسلة ص ،536 :وعزاه للحاكم ،ولعله أبو أمحد احلاكم صاحب الكىن،
وترمجة ابلخاري ليست يف املطبوع منها.
 )3جمموع الفتاوى (.)50/16

32

انلوع اثلامن :تدبره من أجل تليني القلب به وترقيقه ،وحتصيل اخلشوع:
قال تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (الزمر.)٢٣ :

وقال تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (احلرش.)٢١ :

وقال تعاىل :ﭽ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﭼ (احلديد.)١٦:

وقال تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (اإلرساء.)١٠٩ – ١٠٧ :

وأخبار انليب  gيف ذلك وأخبار أصحابه مشهورة ال ختىف.

قال انلووي « :rينبيغ للقارئ أن يكون شأنه اخلشوع ،واتلدبر ،واخلضوع؛
فهذا هو املقصود املطلوب ،وبه تنرشح الصدور ،وتستنري القلوب ،ودالئله أكرث
ُ
من أن حترص ،وأشهر من أن تذكر.
وقد بات مجاعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة يللة اكملة ،أو
معظم يللة يتدبرها عند القراءة.

ّ
وقال ابن باديس « :rفواهلل اذلي ال هلإ إل هو ،ما رأيت -وأنا ذو انلفس
َ ً
ً
ً
وإحضارا
واستدرارا لدلمع،
املألى باذلنوب والعيوب -أعظم إِلنة للقلب،
للخشية ،وأبعث ىلع اتلوبة؛ من تالوة القرآن وسماع القرآن!»(.)1
 )1تفسري ابن باديس ص.39 :
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انلوع اتلاسع :تدبره من أجل االمتثال هل ،والعمل بما فيه من األوامر،
واجتناب انلوايه:
عن ابن مسعود  hيف بيان املراد بقوهل تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭼ (ابلقرة:
ُ َّ
ُ
َّ َ َّ
يل حالهل ،وي ِّرم حرامه،
)١٢١؛ قال« :واذلي نفيس بيده ،إن حق تالوته أن ِ
َ
()1
ويقرأه كما أنزهل اهلل» .
َ ُّ
ِّ
ِّ
َّ
وعن عكرمة« :يَت ِب ُعونه َح َّق اتبا ِعه باتبَ ِ
اع األمر وانليه؛ فيُ ِحلون حالهل،
ُ
ويَ ِّر ُمون حرامه ،ويعملون بما تضمنه»(.)2
ٌ
ٌ
وقال احلسن« :إن هذا القرآن قد قرأه َعبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله ،وما

َ
تدبُّر آياته إال باتباعه ،وما هو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حىت إن أحدهم
ً
ُ
ُ
أسقطت منه حرفا ،وقد -واهلل -أسقطه لكه ،ما يُرى
يلقول :لقد قرأت القرآن فما

ََ
ُ
القرآن هل يف خلق وال عمل؛ حىت إن أحدهم يلقول :إين ألقرأ السورة يف نفس!
ُ َ
ُّ
ُ
كماء وال َ
الو َر َعة ،مىت اكن الق َّراء مثل
واهلل ما هؤالء بالق َّراء وال العلماء وال احل
َ َّ
هذا؟! ال كث اهلل يف انلاس أمثاهلم»(.)3
 )1رواه ابن وهب (كما يف تفسري القرآن من اجلامع البن وهب ص ،)23 :وابن جرير يف تفسريه
( .)569 ،567/2وينظر :تفسري ابن كثري (.)403/1

ً
خمترصا.
 )2رواه الطربي يف تفسريه ( )566/2بنحوه

 )3رواه سعيد بن منصور ( 135اتلفسري) ،وابن املبارك يف الزهد ( ،)793وعبد الرزاق يف املصنف

( ،)5984وأبو عبيد يف فضائل القرآن ( ،)371وابن نرص يف قيام الليل (املخترص ص،)77-76 :

والفريايب يف فضائل القرآن ( ،)177واآلجري يف أخالق أهل القرآن ( ،)34واخلطيب يف اقتضاء العلم
العمل ( ،)180وابليهيق يف الشعب (.)2408

34

ََ
وبهذا نعلم أن تدبر القرآن يتنوع حبسب تنوع مطال ِب املتدبرين.
كما يظهر ً
أيضا ما يقع للناس من اتلفاوت العظيم يف باب اتلدبر ،ف ِمن
ُ ٍّ ُ ْ
ومك ِث.
م ِقل
ْ ُ ُ
َ
ُ ُ
َ ْ
ُ
ُ
ِ ()1
ك ــن تأخ ــذ األذه ــان من ــه
ـح والفهـ ــوم
ىلع ق ــد ِر القرائـ ـ ِ
ول ِ
ويف هذا املعىن يقول احلافظ ابن القيم « :rواملقصود تفاوت انلاس يف
ْ
مراتب الفهم يف انلصوص ،وأن منهم من يفهم من اآلية ُحك ًما أو ُحكمني ،ومنهم
من يفهم منها عرشة أحاكم ،أو أكرث من ذلك ،ومنهم من يقترص يف الفهم ىلع
جمرد اللفظ دون ِسيَاقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره ،وأخص من هذا
نص آخر ُمتَ َعلِّق به ،فيَفهم من اقرتانه به قَ ْد ًرا ً
وألطف َض ُّمه إىل ٍّ
زائدا ىلع ذلك
اللفظ بمفرده.
وهذا باب عجيب من فهم القرآن ال يتنبه هل إال انلادر من أهل العلم ،فإن
اذلهن قد ال يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به؛ وهذا كما فهم ابن عباس  kمن
قوهل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ (األحقاف ،)١٥ :مع قوهل :ﭽﮪ ﮫ
َ
ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (ابلقرة :)٢٣٣ :أن املرأة قد ت ِل لستة أشهر» اـه(.)2

 )1ديوان املتنيب ص.232 :
 )2إعالم املوقعني ( ،)126/3وأثر ابن عباس  kرواه عبد الرزاق يف مصنفه ( )13446وغريه.
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وإذا عرفت ما سبق ،فإن من هذه األنواع ما يصلح لعموم انلاس ،ومنها ما
ُ ُ
َّ
َّ َ
ال ي ِسنه إال العلماء ،وبناء ىلع ذلك فإن من الشطط أن تتوجه األذهان عند
ُْ َ
احلديث عن اتلدبر إىل استخراج املعاين واللطائف وانلِّاكت ادلقيقة اليت لم نسبق

ُ َ ِّ
َّ
َّ
ويتعرف
ليقق قلبه،
لكن املؤمن يتدبر
إيلها!! فإن ذلك ال يصلح إال للعلماء،
َْ
َ
َ
مواطن ال ِع َب ،ويع ِرض نفسه ىلع ما ذكره اهلل تعاىل يف القرآن الكريم من أوصاف
املؤمنني ،وحيذر من االتصاف بصفات غريهم ،إىل غري ذلك مما ينتفع به ،ويمكن
ِّ
حصوهل للك من تدبر كتاب اهلل عز وجل.
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أراكن اتلدبر
ُّ
يقوم اتلدبر ىلع أراكن ثالثة:
ُ َ َ ِّ
األول :المتدبر:
وهذا ال بد فيه من حتقق رشوط وانتفاء موانع ،كما يُ َ
لحظ فيه توفر مجلة من
ً
الم َ
المعينة ىلع اتلدبر؛ يلكون َ
ُ َ ِّ َ ُ
حل قابل.
اآلداب المكملة ِ
ُ َ َ َّ
اثلاين :الكالم المتدبر:

وال خيىف أن القرآن الكريم بالغ اتلأثري يف انلفوس ،كما أنه ُميَ َّس للفهم،
َ َّ
الم َ
ولكن إذا ُوجد َ
حل القابل ،غري أنا نعلم أن القرآن يشتمل ىلع العقائد
ِ
واألحاكم والقصص واألمثال والكالم ىلع ادلنيا واآلخرة ،وأهوال القيامة ،فقد
تكون بعض هذه القضايا أكرث ً
تأثريا يف بعض انلاس ،كما يكون غريها أعمق

ُ
ً
تأثريا دلى آخرين حبسب مقاصدهم ،وع ْمق أفهامهم ،ولطافة نظرهم.
ُّ
َّ
اثلالث :عملية اتلدبر:
ُ َ
َ ْ َُْ
المتل ّو ،وطريقة اتلالوة ،ووقتها،
وذلك ي ْطلب فيه مجلة أمور تتعلق بالقدر
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ
وما إىل ذلك؛ وذلا قال انليب « :gل ْم يفقه من ق َرأ الق ْرآن يف أقل مِن ثل ٍث»(.)1
ً
 )1رواه أبــو داود ( ،)1394والرتمــذي ( 2946معلقــا ،)2949 ،والنســايئ يف الكــرى ( ،)8013وابــن
ماجــه ( ،)1347وأمحــد ( ،)165-164/2وابــن حبــان ( ،)758وابليهــي يف الصغــرى ( ،)995ويف
الشــعب ( ،)1981وصححــه الرتمــذي وابــن حبــان ،وانلــووي يف األذاكر (.)154
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رشوط اتلدبر
ال خيىف أن اتلدبر قضية نسبية يتفاوت انلاس فيها ،بل تتفاوت دلى الشخص
الواحد يف أحواهل املختلفة؛ وذلك للتفاوت احلاصل يف مقدماتها.
وهذا أصل ينبيغ استحضاره عند الكالم ىلع هذا املعىن الرشيف.
ً
َّ
 ما يتوقف عليه اتلدبر إمجال:فعندئذ يوجد
ال بد -تلحصيل اتلدبُّر -من حتقق الرشوط وانتفاء املوانع؛
ٍ
ُ
السبب اتلام اذلي ينَ ِّم اتلدبر بإذن اهلل تعاىل.
 -الرشوط األساسية للتدبر:

َّ
لسنا حباجة يف هذا املقام إىل احلديث عن ُمتَعلق اتلدبُّر ،وهو القرآن
َُ
الكريم ،من جهة ما حواه من اهلدايات اليت تفوت احلرص :ﭽﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (اإلرساء ،)9 :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (اإلرساء ،)89 :أو من جهة قوة تأثريه يف انلفوس :ﭽﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

(الرعد ،)31:ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﭼ (احلرش ،)21:ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ (الزمر.)23 :
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وإنما املقصود بيان ما يتصل بنا -معارش البرش -من األوصاف اليت
ُ َ
ُ ِّ
ً
رشوطا يتوقف عليها حصول اتلدبُّر ،وذلك حبسب انلظر الك ينحرص
ت ْطلب
يف ثالثة أمور:
َ
الم َ
األول :وجود َ
حل القابِل (القلب اليح).
اثلاين :العمل اذلي يصدر من امللكف (القراءة أو االستماع ،مع حضور القلب).

َْ
اثلالث :قدر من الفهم للكالم املقروء أو املسموع.

وهذه األمور اثلالثة حيصل فيها اتلفاوت كما ال خيىف ،وللك واحد منها مجلة
َ ُّ
من األسباب ُ
الم ِعينَة اليت يقوى باستجماعها أو يضعف بِتَخل ِفها ،وقد ينعدم.
ٌ
وقد َ َ
ج َعت هذه الرشوط آية يف كتاب اهلل تعاىل ،ويه قوهل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ (ق ،)37 :حيث َ َّ
ص َحت

بالرشطني األولني ،وأما اثلالث فيه دالة عليه ً
لزوما؛ وذلك أن إلقاء السمع ال بد
ً
مفهوما دلى السامع ،وإال فإن اإلصغاء للكالم اذلي ال
أن يكون معه الكالم
ً
يفهمه أصل ،اكألعجيم ،ال حيصل به املقصود(.)2()1

 )1تعليق إمجايل ىلع اآلية من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،رمحهما اهلل:
ْ
ِ )2ذكر حاصل أقوال املفرسين يف اآلية:
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ً
ُّ
بيان رشوط اتلدبر ،وما يتفرع منها تفصيل:
َ
َ َ
الرشط األول :وجود المحل القابِل:

ًّ ً
زكيا يَ ِقظا أثمر ذلك فيه لك وصف
وهو القلب اليح؛ وذلك أن القلب إذا اكن
ً
ً
ً
يسريا ،ورسخ
ومعىن رشيف؛ ألن «القلب إذا اكن رقيقا يلنًا اكن قبوهل للعلم سهل
َ
َ َّ
ً
ً
عسريا.
العلم فيه وثبت وأثر ،وإن اكن قاسيًا غليظا اكن قبوهل للعلم صعبًا
وال بد مع ذلك أن يكون ًّ
ً
سليما؛ حىت يزكو فيه العلم ويثمر
زكيا صافيًا
َ
َ
ً
ثمرا طيبًا ،وإال فلو ق ِبل العلم ،واكن فيه ك َدر وخبث ،أفسد ذلك العلم ،واكن
َّ َ
َّ
َ
َ
يزكو ويطيب،
ينبت منعه من أن
احلب من أن
اكدلغل يف الزرع إن لم يمنع
َ ِّ ُ
()1
وهذا بي ألويل األبصار» .
ومن هنا اكن الصحابة  jيتعلمون اإليمان قبل القرآن.
َ َ
او َرة(،)2
فعن جندب بن عبد اهلل  hقال« :كنا مع انليب  gوحنن فتيان حز ِ
ً
فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن ،ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا»(.)3
َ
وعن عبد اهلل بن عمر  hقال« :لقد عشنا بُ ْرهة من دهرنا ،وإن أحدنا

َ
يُؤت اإليمان قبل القرآن ،وتزنل السورة ىلع حممد  ،gفنتعلم حالهلا وحرامها،
َ َّ
َ
َ
اجرها ،وما ينبيغ أن يقف عنده منها ،كما ت َعل ُمون أنتم ايلوم القرآن،
وآ ِمرها وز ِ
 )1جمموع الفتاوى (.)315/9
 )2مجع َح ْز َور ،وهو اذلي قارب ابللوغ .انلهاية (.)380/1

 )3رواه ابن ماجه ( ،)61والطرباين يف الكبري ( ،)1678وابليهيق يف السنن ( ،)120/3ويف الشعب (،)50
وصححه األبلاين يف صحيح ابن ماجه (.)52
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ً َ
َ
اتَ ِته إىل
ثم لقد رأيت ايلوم رجال يُؤت أحدهم القرآن قبل اإليمان ،فيقرأ ما بني ف ِ
َ َ
َ
ُ
اج ُره ،وال ما ينبيغ أن يقف عنده منه»(.)1
خاتِم ِته ما يدري ما آ ِمره وال ز ِ
ُ
ُ َ
َّ
وعن حذيفة « :hإنا قوم أوتينا اإليمان قبل أن نؤت القرآن ،وإنكم قوم
ُ
ُ
()2
أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا اإليمان» .
وقد جاء عن عثمان « :hلو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كالم اهلل .)3(»b
َ َ ُّ
َ َ ُّ
َ
وىلع قدر حياة القلب يكون تأثره وت َدبُّره وتذكره ،فتارة يقوى ،وتارة
يضعف ،وقد ينعدم ويتالىش ،كما يدل ىلع ذلك ما جاء يف مواضع كثرية من
ْ
كتاب اهلل تعاىل من الطبع ىلع القلوب ،واخلَت ِم عليها ،وإزاغتها ،فصاحب هذا

القلب األغلف أو املنكوس ال حيصل هل يشء من اتلدبر واالعتبار واتلفكر
واالنتفاع بما يقرأ أو يسمع من آيات اهلل تعاىل.
قال ابن عباس  kعند قوهل تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ (ق« :)37 :اكن
ً
املنافقون جيلسون عند رسول اهلل  gثم خيرجون ،فيقولون :ماذا قال آنفا؟!
ليس معهم قلوب»()4؛ يشري إىل قوهل تعاىل عن املنافقني :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﭼ (حممد.)١٦ :

 )1رواه احلاكم يف املستدرك ( ،)83/1وابليهيق يف السنن ( ،)120/3والطحاوي يف رشح مشلك اآلثار
( ،)1453وابن نرص يف قيام الليل (املخترص .)78
 )2سنن ابليهيق (.)120/3
 )3رواه عبد اهلل بن أمحد يف زوائده ىلع الزهد (ص  ،)106ومن طريقه أبو نعيم يف احللية (.)300/7
 )4رواه ابن مردويه؛ كما يف ادلر املنثور (.)653/13
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سؤال وجوابه:

قد يسأل طالب العلم فيقول :أليست اآليات األربع يف احلث ىلع اتلدبُّ ِر:

واحدة منها اعمة؛ ويه آية سورة «ص» :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﭼ (ص ،)٢٩ :وأخرى يف سياق الكالم ىلع الاكفرين؛ ويه آية
سورة «املؤمنون» :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (املؤمنون:

 ،)68وابلقية؛ ويه آية سورة النساء :ﭽﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ (النساء ،)٨٢ :وسورة حممد :ﭽﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ (حممد -)٢٤ :يف سياق احلديث عن املنافقني،

وهؤالء ليسوا من أصحاب القلوب احلية!! فما اجلواب؟!
واجلواب من وجهني:

َّ
األول :أن اآليات اثلالث ُم َصدرة باالستفهام اإلنكاري :ﭽﭻ ﭼ
ُ
ﭽﭼ ،ﭽﮣﮤﭼ؛ فهذه اآليات ينبيغ أن تفهم مع َض ِّمها إىل غريها من اآليات
ُ
َ
َْ
َّ
ان ،وما نتَ َج عن ذلك من العىم والصمم؛ وذلا قال
اليت ت ِب عن الطبع واخلت ِم والر ِ

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ (ابلقرة .)٧،٦:ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ (األعراف:
 ،)١٧٩كما أخرب عن قيلهم :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ (فصلت ،)٥ :وقوهلم :ﭽﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ (الشعراء ،)١٣٦ :إىل غري ذلك من اآليات.
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ً
ً
جزاء وفاقا؛ كما قال تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
وذلك جزاؤهم

ﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭼ (األنعام)١١١ ،١١٠ :؛ فجازاهم بتكذيبهم األول.
َُ
واهلل يقول ماطبًا أهل اإليمان :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﭼ (األنفال.)٢٤ :

ُْ
وهكذاً -
أيضا -اآليات اليت ت ِب أن القرآن واإلنذار إنما ينتفع بهما املؤمنون

واملتقون؛ كقوهل تعاىل :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (ابلقرة ،)٢ :وقوهل:
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ

(يس ،)١١ :وقوهل :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (يس،)٧٠ :

وقوهل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (األنعام)٣٦ :؛

أي :سماع استجابة وقبول.

ُْ
ومثل ذلك اآليات اليت ت ِب أن اهلل ال يهدي القوم الاكفرين ،والفاسقني،
والظاملني؛ أي :من سبق يف علمه األزيل شقاوتهم ،وبعض العلماء يُ ِّ
عب عن املعىن
ُ
الم ِّ
صين ىلع كفرهم وظلمهم وعنادهم.
بقوهل :يعين ِ

وهلذا قال اهلل تعاىل يف اآلية العامة يف اتلدبر :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ُّ
ﭷﭼ (ص ،)٢٩ :ثم خص اتلذكر ببعضهم فقال :ﭽﭸﭹﭺﭼ (ص.)٢٩:
والكالم يف هذا يطول ،وما ذكرته يرشد إىل غريه ،واهلل تعاىل أعلم(.)1

 )1وينظر ما سيأيت يف موانع اتلدبر يف الكالم ىلع ما يتصل بالقلب.
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ً
اثلاين :أرشنا سابقا إىل اتلفاوت احلاصل بني القلوب من ناحية حياتها ومرضها
ً
ً
مريضا أو ضعيفا ،فإذا أصىغ صاحبه
وموتها ،وقوتها وضعفها؛ فالقلب قد يكون
بسمعه مع حضور القلب حال االستماع أو القراءة ،فإنه ينتفع ويعترب ،ما لم يصل
إىل حال الطمس واخلتم ىلع القلب؛ وهلذا فإن من الكفار من يتأثر بسماع القرآن،
وقد يكون ذلك سبب دخوهل يف اإلسالم ،كما وقع ويقع يف القديم واحلديث؛ وقد
سمع ُجبري بن ُم ْط ِعم  hقبل إسالمه انليب  gيقرأ يف املغرب بالطور ،فلما بلغ قوهل:

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (الطور ،)37-35 :قال :اكد قليب أن يطري(.)1

قال اخلطايب« :كأنه انزعج عند سماع هذه اآلية؛ لفهمه معناها ،ومعرفته بما

تضمنته ،ففهم احلجة ،فاستدركها بلطيف طبعه »...اـه(.)2
الرشط اثلاين :العمل اذلي يصدر من امللكف (االستماع ،أو القراءة ،مع حضور القلب):
وإيلك بيان هذا الرشط وما يتعلق به:
أما االستماع :فيكيف يف ذلك قول اهلل تعاىل :ﭽﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (األعراف.)٢٠٤ :

يقول ابن سعدي « :rهذا األمر اعم يف لك من سمع كتاب اهلل يُتىل ،فإنه

مأمور باالستماع هل واإلنصات ،والفرق بني االستماع واإلنصات أن اإلنصات
يف الظاهر برتك اتلحدث ،أو االشتغال بما يشغل عن استماعه ،وأما االستماع هل
 )1رواه ابلخاري (.)4854
 )2فتح ابلاري (.)479/8
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َ
ُ
فهو أن يُليق سمعه وي ِض قلبه ،ويتدبر ما يستمع ،فإن من ال َزم هذين األمرين
ً
ً
ً
خريا ً
حني يُتىل كتاب اهلل ،فإنه ينال ً
ًّ
ً
مستمرا متجددا،
غزيرا ،وإيمانا
وعلما
كثريا،
ً
ً
ً
وبصرية يف دينه؛ وهلذا َرتَّ َ
ب اهلل حصول الرمحة عليها ،فدل ذلك
وهدى مزتايدا،
ُْ
ُ
وين ِصت ،أنه حمروم احلظ من الرمحة،
ىلع أن من تيل عليه الكتاب فلم يستمع هل
قد فاته خري كثري» اـه(.)1

وقال القرطيب ُ :r
«ح ْسن االستماع كما جيب قد مدح اهلل عليه ،فقال:

ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﭼ (الزمر ،)١٨ :وذم ىلع خالف هذا الوصف فقال :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
َ
ُْ
َ
المن ِصت الستماع كالمه مع حضور العقل ،وأمر عباده
(اإلرساء ،)٤٧ :فمدح
بذلك أدبًا هلم ،فقال :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ
(األعراف ،)٢٠٤:وقال هاهنا :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (طه)١٣ :؛ ألنه

بذلك ينال الفهم عن اهلل تعاىل.

وعن وهب بن ُمنَبِّه  rأنه قال :من أدب االستماع سكون اجلوارح ،وغض
ابلرص ،واإلصغاء بالسمع ،وحضور العقل ،والعزم ىلع العمل؛ وذلك هو االستماع
ُ
يب اهلل تعاىل ،وهو أن يكف العبد جوارحه ،وال يشغلها فيشتغل قلبه عما
كما ِ
َ
ُ ِّ
يسمع ،ويغض طرفه فال يلهو قلبه بما يرى ،وي ُص عقله فال يَدث نفسه بيشء
سوى ما يستمع إيله ،ويعزم ىلع أن يفهم فيعمل بما يفهم.
 )1تفسري السعدي (ص.)345
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قال سفيان بن عيينة  :rأول العلم االستماع ،ثم الفهم ،ثم احلفظ ،ثم
العمل ،ثم النرش( ،)1فإذا استمع العبد إىل كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ،عليه الصالة
والسالم ،بنية صادقة ىلع ما ُيب اهلل ،أفهمه كما ُيب ،وجعل هل يف قلبه ً
نورا»اـه(.)2
ِ
ِ
وقال أبو بكر اآلجري « :rوإن اهلل وعد ملن استمع كالمه ،فأحسن األدب
عند استماعه باالعتبار اجلميل ،ولزوم الواجب التباعه ،والعمل به ،يبرشه منه
بكل خري ،ووعده ىلع ذلك أفضل اثلواب» اـه(.)3
ويقول ابن تيمية « :rومن أصىغ إىل كالم اهلل وكالم رسوهل  gبعقله،

َ
وت َدبَّره بقلبه ،وجد فيه من الفهم واحلالوة ،والربكة واملنفعة ما ال جيده يف يشء
منثوره»(.)4
من الكالم ،ال َمنظو ِمه و ال
ِ
ً
ً
وفهما،
وقال تلميذه ابن القيم « :rسماع القرآن باالعتبارات اثلالثة :إدراك
ً
ً
إرشادا حلجة ،وتبرصة لع ْ َ
بة،
وتدبُّ ًرا ،وإجابة ...فلم يعدم من اختار هذا السماع
ِ

وتذكرة ملعرفة ،وفكرة يف آية ،وداللة ىلع رشد ...وحياة لقلب ،وغذاء ودواء وشفاء،
وعصمة وجناة ،وكشف شبهة»(.)5
 )1رواه ابليهيق يف الشعب ( ،)1658وروى ابليهيق ً
أيضا يف الشعب ( )1657هذا الكالم بنحوه عن
حممد بن انلرض احلاريث.
 )2تفسري القرطيب (.)176/11
 )3أخالق أهل القرآن لآلجري ص.7 :
 )4اقتضاء الرصاط املستقيم (.)749/2
 )5مدارج السالكني (.)485-484/1
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ُ ِّ
الم َؤديان بالسامع
وقال ابن اعشور « :rفاالستماع واإلنصات املأمور بهما
إىل انلظر واالستدالل ،واالهتداء بما حيتوي عليه القرآن من األدلة ىلع صدق
ُْ
المف ِض إىل اإليمان به ،وملا جاء به من إصالح انلفوس ،فاألمر
رسول اهلل g
باالستماع مقصود به اتلبليغ ،واستداعء انلظر ،والعمل بما فيه»(.)1
وعن عبد اهلل بن مسعود  hقال« :قال يل انليب « :gاقرأ َّ
يلع القرآن» ،قلت:
َ
أأقرأ عليك وعليك أُنزل؟! قال« :إين ُأ ُّ
حب أن أسمعه من غريي» ،قال :فافتتحت

سورة النساء ،فلما بلغت :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ُّ
فاتلفت فإذا عيناه تذرفان»(.)2
ﮑ ﮒ ﭼ (النساء ،)٤١ :قال« :حسبك»،

قال ابن بطال « :rحيتمل أن يكون الرسول  gأَ َح َّ
ب أن يسمعه من غريه؛
َّ ُ ْ
ُ
يلكون َع ْرض القرآن ُسنة تتَذى بها ،كما حيتمل أن يكون ليك يتدبَّ َره ويتفهمه؛
وذلك ألن املستمع أقوى ىلع اتلدبر ،ونفسه أخىل وأنشط من نفس القارئ؛
الشتغاهل بالقراءة وأحاكمها»(.)3
قال ابن تيمية « :rهذا سماع سلف األمة ،وأكابر مشاخيها وأئمتها
اكلصحابة واتلابعني ،ومن بعدهم من املشايخ؛ كإبراهيم بن أدهم ،والفضيل بن
عياض ،وأيب سليمان ادلاراين ،ومعروف الكريخ ،ويوسف بن أسباط ،وحذيفة
َ ِّ
املرعيش ،وأمثال هؤالء ،واكن عمر بن اخلطاب  hيقول أليب موىس  :hذك ْرنا
 )1اتلحرير واتلنوير (.)236/9
 )2رواه ابلخاري ( ،4583وأطرافه يف ،)5055 ،5050 :ومسلم (.)800
 )3رشح صحيح ابلخاري البن بطال (.)278-277/10
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ربنا ،فيقرأ وهم يسمعون ويبكون( ،)1واكن أصحاب حممد  gإذا اجتمعوا أمروا
ً
واحدا منهم أن يقرأ القرآن ،وابلايق يستمعون» ا ـه(.)2
وقد قص اهلل تعاىل علينا خرب اجلن وما جرى هلم من ذلك ،فقال :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭼ (األحقاف ،)٢٩ :وذم الاكفرين فقال :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (فصلت)٢٦ :؛ ألنهم يعلمون أن ذلك الصنيع

حيول بينهم وبني القرآن فال يتأثرون به.
وحيسن اتلنبيه هنا ألمرين:

ْ َ
األول :أن ينظر املرء فيما يكون أدع للتدبر بالنسبة إيله :القراءة أو
ًّ
االستماع؛ فإذا اكن االستماع ،فليجعل نلفسه منه حظا صاحلًا.
اثلاين :من املعلوم أن اإلنسان قد يتأثر ببعض اتلالوات املسموعة أكرث
من غريها ،وينجذب قلبه إيلها ،فيحسن أن يكون سماعه ملن يكون بهذه
َّ
املثابة ،السيما إذا اكنت القراءة ُم َس َّ
جلة يف صالة؛ فإن ذلك َم ِظنة اتلأثر
َ َ
واخلشوع ،وهو أمر ُمشاهد.
وأما القراءة :فإنها الطريق إىل اتلدبر اكالستماع ،فإذا راىع القارئ ما ينبيغ
هل عندها ،فإن ذلك يكون أدىع للتدبر واالنتفاع بها؛ فمن تلك األمور:
 )1رواه ادلاريم ( ،)3536وأبو عبيد يف الفضائل ص.163 :
 )2جمموع الفتاوى ( ،)80/10رسالة اتلحفة العراقية.
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 -1اتلهيؤ هلا :وذلك من وجوه عدة؛ منها:

ً
أ .اختيار الوقت املناسب ،وال شك أن أفضله ما اكن يلل ،وأفضل ذلك ما
ِّ
اكن بعد نوم ملن ُوفق هل ،حيث قال  :cﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭼ (املزمل:
 ،)٦قال ابن عباس  kيف قوهل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ« :هو أجدر أن يفقه القرآن»(.)1
ويقول احلافظ ابن حجر  rعن ُم َد َ
ار َسة جربيل لرسول اهلل  gيف لك يللة
َّ
من رمضان« :املقصود من اتلالوة احلضور والفهم؛ ألن الليل َم ِظنة ذلك؛ ملا يف
انلهار من الشواغل والعوارض ادلنيوية وادلينية» اـه (.)2

وقال انلووي « :rينبيغ للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن يف الليل
أكرث ،ويف صالة الليل أكرث ،واألحاديث واآلثار يف هذا كثرية ،وإنما رجحت صالة
ُ ْ
والمل ِهيَات واتلرصف
الليل وقراءته؛ لكونها أمجع للقلب ،وأبعد عن الشاغالت
ُ ْ
المح ِب َطات ،مع ما جاء به الرشع من
يف احلاجات ،وأصون عن الرياء وغريه من
ً
إجياد اخلريات يف الليل ،فإن اإلرساء بالرسول اكن يلل» اـه(.)3
وقال احلسن(« :)4إن من اكن قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم ،فاكنوا
يتدبرونها بالليل ،ويتفقدونها بانلهار»(.)5
َّ َ
َ
َّ
السق ِطي« :رأيت الفوائد ت ِرد يف ظالم الليل»(.)6
السي
وقال ِ
 )1رواه أبو داود (.)1304
 )2فتح ابلاري (.)674/8
 )3اتلبيان ص.53-52 :
 )4يف املحرر الوجزي وتفسري اثلعاليب :احلسن ابلرصي ،ويف اتلبيان :احلسن بن يلع .h
 )5املحرر الوجزي ( ،)39/1واتلبيان ص ،46-45 :وتفسري اثلعاليب (.)134 /1
 )6حلية األويلاء (.)119/10
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ب .اختيار احلال األصلح هل :وأنفع ذلك ما اكن يف حال قيام الليل ،يقول
الشنقيطي « :rال يثبت القرآن يف الصدر ،وال ي ُ َس ِّهل حفظهُ ،
وييَ ِّس فهمه إال
القيام به يف جوف الليل» اـه(.)1
وهكذا القراءة إذا اكنت يف صالة فيه أفضل ،ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم
« :rالصالة أفضل من القراءة يف غري الصالة ...ولكن من حصل هل نشاط وفهم
للقراءة دون الصالة؛ فاألفضل يف حقه ما اكن أنفع هل»(.)2
«كما أن من انلاس من جيتمع قلبه يف قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما ال جيتمع
يف الصالة ،بل يكون يف الصالة خبالف ذلك ،وليس لك ما اكن أفضل يرشع للك
أحد ،بل لك واحد يرشع هل أن يفعل ما هو أفضل هل»(.)3
كما أن القراءة يف حال الطهارة أفضل كما ال خيىف.
ُ َ َ
ج .تفريغ انلفس من الشواغل المش ِّوشة للفكر والقلب.
د .االستعاذة قبلها :وقد أورد ذللك احلافظ ابن القيم  rثماين فوائد؛ منها:
«أن القرآن شفاء ما يف الصدور ،يُذهب ملا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس
ُ
َّ
والشهوات واإلرادات الفاسدة ،فهو دواء ملا أثره فيها الشيطان ،فأمر أن يطرد مادة
ًّ
َ
ُ
َّ
ادلاء ،وييل منه القلب؛ يلصادف ادلواء حمل خايلًا ،فيَتَ َمكن منه ،ويؤثر فيه...
َ ْ
فييجء هذا ادلواء الشايف إىل القلب ،وقد خال من ُمزاحم ُ
وم َضاد هل ،فيَن َجع فيه.
ِ

 )1ذكره عنه الشيخ عطية سالم  .rينظر :مفاتيح تدبر القرآن ص.50 :
 )2جمموع الفتاوى (.)62/23
 )3السابق (.)60/23
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ومنها :أن القرآن مادة اهلدى والعلم واخلري يف القلب ،كما أن املاء مادة
ً
ً
انلبات ،والشيطان حيرق انلبات أول فأول ،فلكما أحس بنبات اخلري من القلب،
ُ
ُْ
سىع يف إفساده وإحراقه ،فأمر -أي :املؤمن -أن يستعيذ باهلل  bمنه؛ ئلال يف ِسد

عليه ما حيصل هل بالقرآن.

والفرق بني هذا الوجه والوجه اذلي قبله :أن االستعاذة يف الوجه األول ألجل

حصول فائدة القرآن ،ويف الوجه اثلاين ألجل بقائها ،وحفظها وثباتها...
ومنها :أن الشيطان ُيْلب ىلع القارئ خبيله َ
ور ِج ِله؛ حىت يشغله عن املقصود
ِ
بالقرآن ،وهو تدبره وتفهمه ،ومعرفة ما أراد به املتلكم به سبحانه ،فيحرص جبهده
ُ
َ
ىلع أن يُول بني قلبه وبني مقصود القرآن ،فال يكمل انتفاع القارئ به ،فأمر
عند الرشوع أن يستعيذ باهلل  bمنه...

ومنها :أن اهلل  cأخرب أنه ما أرسل من رسول وال نيب إال إذا َّ
تمن ألىق
ُ
()1
الشيطان يف أمنيته  ،والسلف لكهم ىلع أن املعىن :إذا تال ألىق الشيطان يف
ِّ
ُْ
تالوته ...فإذا اكن هذا فِعله مع الرسل عليهم السالم فكيف بغريهم؛ وهلذا يُغلط
َ
ً
القارئ تارة ،وخيلط عليه القراءة ،ويُش ِّوشها عليه ،فيخبط عليه لسانه ،أو يُشوش
عليه فهمه وقلبه ،فإذا حرض عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا ،أو هذا ،وربما
مجعهما هل ،فاكن من أهم األمور االستعاذة باهلل تعاىل منه.

ومنها :أن الشيطان أحرص ما يكون ىلع اإلنسان عندما يهم باخلري ،أو
يدخل فيه ،فهو يشتد عليه حينئذ يلقطعه عنه ...فهو َّ
بالر َصد ،وال سيما عند قراءة
ُ
ارب عدوه اذلي يقطع عليه الطريق ،ويستعيذ
القرآن ،فأمر
سبحانه العبد أن ي ِ
ً
باهلل تعاىل منه أول ثم يأخذ يف السري.)2(»...
 )1وذلك يف سورة احلج ،اآلية (.)52
 )2إاغثة اللهفان (.)184-181/1
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ُ
 -2ما يطلب مرااعته أثناء القراءة:
أ .أن ينظر فيما هو أدىع إىل تدبره :من القراءة عن ظهر قلب ،أو من
املصحف؛ إذ إن انلاس يف ذلك يتفاوتون ،فيختار لك واحد ما هو أقرب تلدبره
َْ ُ
وحضور قلبه ،فإن ْ
استَ َو َيا فالقراءة يف املصحف تف ُضل ىلع القراءة عن ظهر قلب.
ِ
وهذا القول أعدل األقوال ،واستحسنه انلووي  rوقال« :والظاهر أن كالم
السلف وفعلهم حممول ىلع هذا اتلفصيل» اـه(.)1
ب .أن خيتار األصلح لقلبه من اجلهر واإلرسار:
وقد ثبت عن انليب  gما يدل ىلع فضل اجلهر باتلالوة؛ كحديث أيب هريرة
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ
آن يه ُر ب ِ ِه»(.)2
 hعن انليب  gأنه قال« :ليس مِنا من لم يتغن بِالقر ِ
َ َ
َ َ
َ
َ ٍّ َ َ
وعنه ً
ْ
أيضا  hأنه سمع انليب  gيقول« :ما أذِن اهلل ل ِش ٍء ما أذِن ِل ِب حس ِن
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ
الق ْ
آن»( ،)3كما ثبت ذلك من فعله  gوفعل أصحابه يف عدد
ر
الصو ِ
ِ
ت أن يهر ب ِ
من األحاديث واآلثار الصحيحة.

ً
وقال ابن عباس  kلرجل ذكر هل أنه رسيع القراءة« :إن كنت ال بد فاعل،
ُ
فاقرأ قراءة ت ْس ِم ُع أذنيك ،وتوعيه قلبك»(.)4
 )1اتلبيان للنووي ص ،78 :وينظر :األذاكر هل ص ،161 :وفتح ابلاري ( ،)708/8واإلتقان (،)304/1
وفيض القدير (.)561/1
 )2رواه ابلخاري (.)7527
 )3رواه ابلخاري ( ،5023وأطرافه يف ،)7544 ،7482 ،5024 :ومسلم (.)233/792
 )4رواه سعيد بن منصور يف السنن ( 161قسم اتلفسري) .وللتوسع يف خترجيه ينظر يف حاشيته.
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ٌْ
ُُ
وعن ابن أيب يلىل  rقال« :إذا قرأت فافتح أذنيك؛ فإن القلب َعدل بني
ُ
اللسان واألذن»(.)1
وذلك أقرب إىل اتلدبر يف األصل ،ال سيما إذا اكن خايلًا ،أو لم حيصل اتلأذي
ً
مرفوعَ :
«اجلاه ُِر بالقرآن اكجلاهر
جبهره ،وقد جاء يف حديث عقبة بن اعمر h
ُ
والم ِ ّ
بالصدقة،
س بالقرآن اكملرس بالصدقة»(.)2

يقول انلووي « :rجاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة ،وآثار بفضيلة
اإلرسار؛ قال العلماء :واجلمع بينهما أن اإلرسار أبعد من الرياء ،فهو أفضل يف حق
ٍّ
من خياف ذلك ،فإن لم خيف الرياء فاجلهر أفضل؛ بشـرط أال يؤذي غريه من ُم َصل
أو نائم أو غريهما .وديلل فضيلة اجلهر أن العمل فيه أكرث؛ وألنه يتعدى نفعه إىل
غريه؛ وألنه يوقظ القلب وجيمع َّ
همه إىل الفكر ،ويرصف سمعه إيله »...إىل أن
قال« :فمىت حرضه يشء من هذه انليات ،فاجلهر أفضل» اـه(.)3

َ َ َّ
لكن من انلاس من يكون تدبُّ ُره حال اإلرسار أعظم فيُقدم ،واهلل أعلم.
َّ َ ُّ
والتسل يف القراءة:
ج .الرتتيل

قال تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (املزمل)٤ :؛ قال يف الكشاف« :ترتيل
ُ َّ
ً
َ
الم َرتل ،وهو
تشبيها باثلغر
واتلم ُّهل ،وتبيني احلروف واحلراكت،
القراءة :اتلأين
 )1أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( .)3690وحنوه عن الشعيب؛ أخرجه ابن املبارك يف الزهد (.)1198
 )2رواه أمحد ( ،)151/4والرتمذي ( ،)2919وأبو داود ( ،)1333والنسايئ ( ،)2561وابن حبان (،)734
وصححه ابن حبان وغريه ،وحسنه الرتمذي ،وابن القطان يف بيان الوهم واإليهام (.)701/5
 )3األذاكر (ص ،)162وينظر :اتلبيان (ص ،)81واملجموع (.)191/2

54

ُ َ َّ َ ْ ُ
األقْ ُ
حوان»(.)1
المشبه بنور

وقال القرطيب« :أي :ال َت ْع َ
جل بقراءة القرآن ،بل اقرأه يف َم َهل وبيان مع تدبر
ً
ً
املعاين .وقال الضحاك  :rاقرأه حرفا حرفا .وقال جماهد  :rأحب انلاس يف

القراءة إىل اهلل أعقلهم عنه(.)2

ََ
والرتتيل :اتلنضيد واتلنسيقُ ،
ورتل ...إذا اكن
وح ْسن انلظام ،ومنه ثغر َرتِل

حسن اتلنضيد.

ً
َّ
وسمع علقمة رجل يقرأ قراءة حسنة فقال :لقد َرتل القرآن فداه أيب وأيم(.)3

وقال أبو بكر بن طاهر  :rتَ َدبَّر يف لطائف خطابهَ ،
وطا ِلب نفسك بالقيام
بأحاكمه ،وقلبك بفهم معانيهَّ ،
وسك باإلقبال عليه» اـه(.)4
ِ
ً
وقال ابن كثري « :rأي :اقرأه ىلع ُّ
تمهل؛ فإنه يكون عونا ىلع فهم القرآن
وتدبره» اـه(.)5
ويقول ابن مفلح « :rقال القايض :أقل الرتتيل ترك العجلة يف القرآن عن
َّ َ
ِّ
واتلف ُّهم فيه واالعتبار فيه مع
اإلبانة ...وأكمله أن يُرتل القراءة ويتوقف فيها...
قلة القراءة ،فهو أفضل من إدراجه بغري فهم.

ُ
ْ
َ
األقْ ُ
حوانَ :زه ُره،
 )1الكشاف ( ،)175/4وبنحوه يف تفسري القرطيب (( ،)17/1بترصف يسري) .ون ْور
ُ
ْ
ْ
َ
َ َ
ُ َ َّ
واألقْ ُ
ابلابُونج ،وقد
حوان :نبْت َزه ُره أصفر أو أبيض ،ورقه مدد كأسنان املنشار ،ومنه:
واثلَّغر :الفم،
ُ َ َّ
حدد منه .انظر :املعجم الوسيط (األقحوان).)22/1( ،
كرث تشبيه األسنان باألبيض الم
 )2خمترص قيام الليل ( ،)132/1نوادر األصول يف أحاديث الرسول ( ،)287/2تفسري السمرقندي (.)509/3
 )3رواه ابليهيق يف الشعب ( )1973بنحوه.
 )4تفسري القرطيب (.)37 /19
 )5تفسري ابن كثري (.)250/8
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ُ
قال اإلمام أمحد  :rي ِّسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه حبزن وتدبُّر؛
َ
َََ
َ َ َّ
َّ
ٍّ
وهو معىن قوهل « :gما أذِن اهلل ليشء كأذن ِه نليب حسن الصوت يتغن بالقرآن
َ
جيه ُر به» »(.)1
وقال ابن اجلوزي  rيف تفسري قوهل تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
َ
ُ
ﭢ ﭣ ﭤﭼ (اإلرساء« :)١٠٦ :ىلع تؤدة وت َر ُّسل يلتدبروا معناه»اـه(.)2
وهكذا اكنت صفة قراءة انليب  gكما يف حديث اعئشة  iقالت« :اكن يقرأ
السورة ،فريتلها؛ حىت تكون أطول من أطول منها»(.)3
ًّ
وعن أنس  hأنه ُسئل عن قراءة رسول اهلل  gفقال« :اكنت مدا ،يمد (بسم
اهلل) ،ويمد (الرمحن) ،ويمد (الرحيم)»(.)4
وهكذا حديث حذيفة( )5وعوف بن مالك( ،k )6يف وصف قراءته  gيف
صالة الليل.

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ
َ ََْ ُ
وقال « :gل يفقه -ويف رواية :لم يفقه -من قرأ القرآن يف أقل مِن ثل ٍث» .
()7

 )1اآلداب الرشعية ( ،)297/2واحلديث سبق خترجيه.
 )2زاد املسري (.)97/5
 )3رواه مسلم (.)733
 )4رواه ابلخاري (.)5046
 )5حديث حذيفة  hرواه مسلم (.)772
 )6رواه أبو داود ( ،)873والنسايئ ( ،)1048وأمحد (.)24/6
 )7مىض خترجيه (ص.)37
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َّ
وقد َحدث أبو مجرة قال :قلت البن عباس  :kإين رجل رسيع القراءة،
وربما قرأت القرآن يف يللة مرة أو مرتني ،فقال ابن عباس « :kألن أقرأ سورة
ً
واحدة أعجب َّ
إيل من أن أفعل ذلك اذلي تفعل ،فإن كنت فاعل وال بد ،فاقرأ
ُْ ُ ُ
()1
قراءة تس ِمعها أذنيك ويعيها قلبك» .
َُُْ َْ
َ ُّ
َ َّ ِّ ْ
ثوه نث
وقال ابن مسعود « :hال ت ُهذوا القرآن هذ الشعر ،وال تن
َ ُ
ُ
َّ
َ ُّ
أحدكم آخر
ادلقل ،و ِقفوا عند عجائبه ،وح ِّركوا به القلوب ،وال يكن هم ِ
السورة»(.)2

ّ
وقال احلسن ابلرصي « :rيا ابن آدم! كيف يَ ِرق قلبك ،وإنما ِه َّمتُك

يف آخر السورة؟!»(.)3

ويف ابلاب آثار عن السلف  jيف اإلنكار ىلع من أرسع يف القراءة:
يقول انلووي « :rقال العلماء :والرتتيل مستحب للتدبر وغريه ...ألن ذلك
أقرب إىل اتلوقري واالحرتام ،وأشد ً
تأثريا يف القلب»(.)4
َ ّ
َ ّ
الهذ»(.)5
الهذ؛ إذ ال يصح اتلدبر مع
قال القرطيب « :rالرتتيل أفضل من

 )1مىض خترجيه قريبًا.
 )2أخرجه ابليهيق يف الشعب ( ،)1883واآلجري يف أخالق محلة القرآن ص ،2 :وأورده ابلغوي يف
اتلفسري (.)407/4
 )3رواه أمحد يف الزهد (ص .)209
 )4اتلبيان ص.72 :
 )5تفسري القرطيب (.)192/15

57

ً
رشع إنما هو اتلحسني بالصوت ابلاعث ىلع
وقال ابن كثري « :rاملطلوب
ََ
تدبر القرآن وتف ُّهمه ،واخلشوع واخلضوع واالنقياد والطاعة»(.)1
ومن هنا ذهب انلووي  rإىل أن حتديد مدة خلتم القرآن خيتلف حبسب
ْ
كرْ ،
استُ ِحب هل أن يقترص ىلع
األشخاص ،فمن اكن من أهل الفهم وتدقيق ال ِف
ُ
ُ
يل باملقصود من اتلدبر واستخراج املعاين ،وكذا من اكن هل شغل
القدر اذلي ال ِ
بالعلم أو غريه من مهمات ادلين ومصالح املسلمني العامة ،يُستحب هل أن يقترص
ُ
يل بما هو فيه ،ومن لم يكن كذلك ،فاألوىل هل االستكثار
منه ىلع القدر اذلي ال ِ
َ ْ
ما أمكنه ،من غري خروج إىل امللل ،وال يقرؤه هذ َرمة(.)2
َّ
َ
َْ
وبناء ىلع ذلك ي ُس ُن أن تكون للمسلم قراءة يتَ َدبَّ ُر فيها ولو قلت ،إن لم

جيعل قراءته لكها كذلك.

َ ْ ََ َ ٌْ
فيكون هل ِو ْرد للمراجعة أو احلفظ ،وآخر للتدبر ،فإِن أب ف ِورد للحفظ أو
َ
املراجعة ،وآخ ُر للتالوة واخلتم ،وثالث للتدبر.
د .تكرار اآلية أو اآليات أو السورة القصرية:
َ
َ
ً
موضعا من كتاب اهلل تعاىل جيد فيه ِع ْبة أو ِعظة
فإذا أراد القارئ أن يتَ َدبَّر
ُ ِّ ُ
ويردده؛ حىت حيصل مقصوده ،ولو اقترص عليه يف جملسه
لقلبه ،فإنه يُكرر تالوته

أو يللته بكاملها.
 )1فضائل القرآن ص ،64 :ضمن املجدل األول من تفسري ابن كثري.
 )2اتلبيان ص .50 :وينظر :األذاكر ص.154 :
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ُ
قال ابن القيم « :rفإذا قرأه بتفكر حىت إذا مر بآية وهو متاج إيلها
ََ
يف شفاء قلبه ،كررها ولو مئة مرة ،ولو يللة ،فقراءة آية بتفكر وتف ُّهم خري
ََ
من قراءة ختمة بغري تدبر وتف ُّهم ،وأنفع للقلب ،وأدىع إىل حصول اإليمان،
َ
وذوق حالوة القرآن» ا ـه(.)1
قال يف اإلحياء« :وإن لم حيصل اتلدبر إال برتديد اآلية ،فلريددها» ا ـه(.)2
وقد قال أبو ذر « :hقام انليب  gبآية حىت أصبح ،يرددها ،واآلية :ﭽﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ (املائدة.)3(»)١١٨ :
وهكذا اكنت اعدة السلف .)4(j
َ
ُ
«دخلت ىلع أسماء  iويه تقرأ :ﭽ ﯡ ﯢ
عن ع َّباد بن محزة  rقال:
ج َعلَ ْ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (الطور ،)٢٧ :قال :فَ َو َق َف ْ
ت عليها ،فَ َ
ت تستعيذ

ت حاجيت ،ثم َر َج ْع ُ
فذهبت إىل السوقَ ،ف َق َضيْ ُ
ُ
ت ،ويه فيها بعد
وتدعو .قال عباد:
تستعيذ وتدعو!»(.)5
 )1مفتاح دار السعادة (.)553/1
 )2اإلحياء (( )282/1بترصف يسري).
 )3رواه النسايئ ( ،)271وابن ماجه ( ،)1350وأمحد (.)149/5
 )4ينظر :األذاكر للنووي ص ،161 :مفتاح دار السعادة (.)554-553/1
 )5رواه ابن أيب شيبة (.)6092
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وقام تميم ادلاري  hبآية حىت أصبح؛ ويه قوهل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ (اجلاثية ،)1()٢١ :فلم يزل
ُ
ِّ
يكررها ويبيك حىت أصبح وهو عند املقام .وكذلك قام بها الربيع بن خثيم(.)2

َّ َ
وردد احلسن ابلرصي  rيللة :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ (انلحل:
ً
 ،)١٨حىت أصبح ،فقيل هل يف ذلك ،فقال :إن فيها ُم ْعتَ ً
ربا ،ما نرفع َط ْرفا وال نرده إال
وقع ىلع نعمة ،وما ال نعلمه من نعم اهلل أكرث(.)3
وعن سعيد بن جبري  rأنه ردد قوهل تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ً
بضعا وعرشين
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (ابلقرة،)٢٨١ :

مرة( ،)4وردد قوهل تعاىل :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (اغفر.)5()٧١ ،٧٠ :

ُ
وروي عنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (االنفطار،)١ :
الس َ
فلم يزل فيها حىت نادى منادي َّ
حر(.)6
 )1أخرجه ابن املبارك يف الزهد ( ،)94وعبد اهلل بن أمحد يف زوائد الزهد ص ،149 :والطرباين يف الكبري
(.)1237 ،1236
 )2سيأيت قريبًا.
 )3رواه ابن أيب ادلنيا يف اتلهجد وقيام الليل (.)53
 )4أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ( ،)189وابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)36499وأمحد يف الزهد
( ،)2165وأبو نعيم يف احللية ( ،)272/4واألصبهاين يف سري السلف الصالح ،ص .781
 )5أخرجه وكيع يف الزهد ( ،)156وعبدالرزاق يف املصنف ( ،)4196وابن سعد يف الطبقات (،)271/6
وابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)8455وأبو نعيم يف احللية ( ،)272/4واملستغفري يف فضائل القرآن (.)59
 )6رواه أبو عبيد يف فضائل القرآن (.)189
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َّ َ
وعن الضحاك  rأنه َردد قوهل تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﭼ (الزمر.)1()١٦ :

وعن اعمر بن عبد القيس  rأنه قرأ يف يللة سورة اغفر ،فلما انتىه إىل قوهل:
ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ (اغفر ،)١٨ :فلم يزل يرددها

حىت أصبح(.)2

وقال حممد بن كعب « :rألن أقرأ :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ،
َُ
ُّ
أحب من أن أبيت أهذ القرآن»(.)3
وﭽﭜﭼ؛ أرددهما وأتفكر فيهما،
وقال زائدة « :rصليت مع أيب حنيفة يف مسجده عشاء اآلخرة ،وخرج
انلاس ،ولم يعلم أين يف املسجد ،وأردت أن أسأهل مسألة من حيث ال يراين أحد،
قال :فقام فقرأ ،وقد افتتح الصالة ،حىت بلغ إىل هذه اآلية ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﭼ (الطور ،)٢٧ :فأقمت يف املسجد أنتظر فراغه ،فلم يزل يرددها
َ َّ
()4
حىت أذن املؤذن لصالة الفجر» .
 )1اتلبيان يف آداب محلة القرآن ص.69 :

 )2رواه أبو عبيد يف فضائل القرآن (.)187
 )3الزهد البن املبارك ،ص ،287 :ومن طريقه أبو نعيم يف احللية (.)214/3
 )4تاريخ بغداد (.)487/15
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وقال رجل البن املبارك  :rقرأت ابلارحة القرآن يف ركعة ،فقال« :لكين
ً
أعرف رجل لم يزل ابلارحة يقرأ :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ إىل الصبح ،ما قدر أن

جياوزها»؛ يعين :نفسه(.)1

ُ
عن عبد الرمحن بن عجالن  rقال« :ب ُّ
ت عند الربيع بن خثيم ذات يللة
ِ

فقام يصيل ،فمر بهذه اآلية :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﭼ (اجلاثية ،)٢١ :فمكث يللته حىت أصبح ،ما جاوز هذه
اآلية إىل غريها ،بباكء شديد»(.)2

بل جاء عن بعض السلف أنه بيق يف سورة هود ستة أشهر يكررها وال يفرغ
من اتلدبر فيها(.)3
وقال بعضهم :يل يف لك مجعة ختمة ،ويف لك شهر ختمة ،ويف لك سنة ختمة،
ويل ختمة منذ ثالثني سنة ما فرغت منها بعد(.)4

ُ
وقد ذ ِكر عن بعضهم أنه اكن هل يف لك يوم ختمة ،ويف لك شهر رمضان يف

لك يوم ويللة ثالث ختمات ،وأنه بيق يف ختمة بضع عرشة سنة فمات قبل أن
خيتمها( .)5فاكنت هذه للتدبر ادلقيق.
 )1رواه ادلينوري يف املجالسة ( ،)1232ومن طريقة ابن عساكر يف تارخيه (.)435/32
 )2حلية األويلاء (.)112/2
 )3قوت القلوب ( ،)92/1وانظر :اإلحياء (.)282/1
 )4السابق.
 )5ينظر :حلية األويلاء (.)302/10
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ْ
ُ
ذِك ُر مجلة من األمور الم ِعينة ىلع اتلدبر،
ُ ًَ
شرتك بني االستماع واتلالوة:
مما يكون م
 -1إدراك أهمية اتلدبر وفائدته:
قال احلافظ ابن القيم « :rفال يشء أنفع للقلب من قراءة القرآن باتلدبر
واتلفكر»(.)1
وقد مىض احلديث عن هذا املعىن ،لكن املراد هنا اتلنبيه ىلع أن من ال

ْ
يُد ِرك أهمية اتلدبر ،فإنه لن يلتفت إيله.

 -2استحضار عظمة املتلكم بالقرآن:
َ
ِّ
ً
كثريا حينما يقرأ خطاب من يُعظمه من البرش،
فإذا اكن اإلنسان يتَ َم َّعن
ويقف مع لك حرف فيه ،ويتأمل يف مضامينه ،فإن كالم اهلل تعاىل أوىل بذلك،
وأحق دلى أصحاب القلوب َّ
احلية.
قال ابن قدامة « :rويلعلم أن ما يقرؤه ليس كالم برش ،وأن يستحرض
عظمة املتلكم سبحانه ،ويتدبر كالمه؛ فإن اتلدبر هو املقصود من القراءة» اـه(.)2
قال احلارث املحاسيب« :إذا اكن كالم العالم أوىل باالستماع من كالم اجلاهل،
َّ ُ
الرؤوم أحق باالستماع من كالم غريها ،فاهلل أعلم العلماء وأرحم
وكالم الوادلة
الرمحاء ،فكالمه أوىل كالم باالستماع ،واتلدبر ،والفهم»اـه(.)3
 )1مفتاح دار السعادة (.)553/1
 )2خمترص منهاج القاصدين ،ص ،68 :وينظر :اإلحياء (.)282/1
 )3العقل وفهم القرآن ،ص.247 :
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َ ُ
وقال« :إذا عظم يف صدرك تعظيم املتلكم بالقرآن ،لم يكن عندك يشء
أرفع ،وال أرشف ،وال أنفع ،وال أذل ،وال أحىل من استماع كالم اهلل  ،bوفهم
ً
َْ
ح ّ
تعظيما ًّ
وإجالل؛ إذ اكن تعاىل قائله ،فَ ُ
ً
ب القول ىلع قدر
وحبا هل،
معاين قوهل
ُح ّ
ب قائله» اـه(.)1
 -3ما ينبيغ أن تكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن:

ُْ
إن انلظرة القارصة ،وفساد اتلصور جتاه القرآن الكريم ،يق ِعدان صاحبهما

عن تدبر كتاب اهلل تعاىل ،وطلب اهلدى منه ،وذلك حينما ينظر بعضهم إىل
ُ
َ َّ
القرآن باعتبار أنه جمرد كتاب ُمقدس يُتىل تلحصيل األجور ،وربما ملجرد حتصيل
َ
الربكة ،فيضع املصحف يف بيته أو مركبته ،أو أنه ملجأ أرباب ال ِعلل واألدواء
َ
ُْ
ََ ْ َُْ
تقون به لكشف ما أل َّم بهم ،أو أنه إنما يقرأ جمرد قراءة يف املآتم أو افتتاح
فيس

َ ِّ
بعض املناسبات ،أو أنه نزل يلعالج بيئة ُمتَخلفة يعبد أهلها األصنام ،فداعهم إىل
َ ُّ
ْ
حلقبَة الغابرة ،وال ت َعلق هل
تركها وعبادة اهلل وحده دون ما سواه ،فهو يعالج تلك ا ِ
بالواقع املعارص وتعقيداته!! إىل غري ذلك من اتلصورات الضيقة.

ْ
َُ
فمن اكنت هذه نظرته إىل هذا الكتاب ،فال يظن به أنه َسيُق ِبل عليه بتدبر

وتفهم؛ ليستخرج من كنوزه وهداياته؛ إذ انلاس -كما قيل -أرسى ألفاكرهم
ومعتقداتهم.
واهلل تعاىل قد وصف هذا الكتاب بقوهل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (انلحل.)٨٩ :
 )1السابق ،ص.302 :
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ُ َ
َ ْ
َ
ـم كتــاب اهللِ فيـ ِه أتــت
واتــل بفهـ ٍ

ُّ
ِ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ
ـر العجبـــا
لك العلـــوم تدبره تــ

()1

فينبيغ انلظر إيله باعتبار أنه كتاب هداية :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ُ
ﭥ ﭼ (اإلرساء ،)٩ :ييي اهلل به موىت األرواح :ﭽ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ (األنعام،)١٢٢ :
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ (األنفال،)٢٤ :
ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲﭼ (إبراهيم.)١ :

وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآن ،وتأثريه يف انلفوس واملجتمعات،
فتأمل ما وصفه اهلل تعاىل به يف مواضع كثرية ،حيث وصفه بأنه كريم ،وحكيم،
ّ ُ
ُ
ولع ،وهدى ،ورمحة ،وشفاء ،ونور،
وعظيم ،وجميد ،ومبارك ،وعزيز ،ومهي ِمنِ ،
وذ ْكر ،وموعظةُ ،
وروح ،وتفصيل لك يشء ،وبصائر ،وأنه حق ،وبرهان ،إىل غري
ِ
ذلك من األوصاف.
كما سماه بالفرقان؛ ألنه يفرق بني اهلدى والضالل ،واحلق وابلاطل،
وبالقرآن؛ ألنه مجع ثمرة الكتب قبله.

ً
فالواجب أن يُقبل املسلم ىلع كتاب ربه إقبال يليق بهذا القرآن العظيم،

«ويعرف أنه ِسيق هلداية اخللق لكهم ،اعل ِ ِمهم وجاهلهم ،حرضيهم وبدويهم ...فمن
ِّ
ََ
ُوفق ذللك لم يبق عليه إال اإلقبال ىلع تدبُّ ِره وتف ُّهمه ،وكرثة اتلفكر يف ألفاظه
ََ
ً
ً
ومفهوما ،فإذا بَذل ُو ْس َعه
ومعانيه ،ولوازمه وما تتضمنه ...وما يدل عليه منطوقا
 )1تفسري القرطيب (.)41/1
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ً
أمورا ال تدخل
يف ذلك فالرب أكرم من عبده ،فال بد أن يفتح عليه من علومه
حتت كسبه»(.)1

ْ ُ
قال ابن القيم « :rهو أعظم الكنوزَ ،طل َس ُمه الغوص بالفكر إىل قرار

معانيه» اـه(.)2

َ َ َّ
ْ َ ُ
َ
ـر القرآن إن ُرمـــت الهدى
ـ
فتدب ِ

َ َ ُّ
فالع ُ
القــرآن
لــم حتــت تدبـر
ِ
ِ

()3

ُ َ َ
 -4استحضار أنك المخاطب بهذا القرآن:

َ
قال ابن مسعود « :hإذا سمعت اهلل يقول :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ،فأ ْص ِغ
ُ
ُ
هلا سمعك ،فإنه خري تؤمر به ،أو رش ترصف عنه»(.)4
وقال احلسن« :إن من اكن قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم ،فاكنوا
يتدبرونها بالليل ،ويتفقدونها يف انلهار»(.)5

َّ
وقال حممد بن كعب القريظ « :rمن بلغه القرآن ،فكأنما لكمه اهلل»(،)6
َ َ
َ َّ
َ َّ
وعقبه يف اإلحياء بقوهل« :وإذا قدر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن ع َمله ،بل يقرؤه

كما يقرأ العبد كتاب مواله ،اذلي كتبه إيله؛ يلتأمله ويعمل بمقتضاه»(.)7
 )1تفسري السعدي ص.24-23 :
 )2مدارج السالكني (.)453/1
 )3انلونية ،رقم (.)736
 )4سنن سعيد بن منصور ( 848 ،50اتلفسري).
 )5تقدم ص.50 :
 )6رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه (.)1271/4
 )7اإلحياء (.)285/1
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وقال اخل َ َّواص « :rقلت نلفيس :يا نفس اقريئ القرآن كأنك سمعتيه من
اهلل حني تكلم به ،فجاءت احلالوة»(.)1
قال ابن القيم « :rإذا أردت االنتفاع بالقرآن ،فامجع قلبك عند تالوته
َْ
وسماعه ،وأل ِق سمعك ،واحرض حضور من خياطبه به من تكلم به سبحانه منه
إيله؛ فإنه خطاب منه لك ىلع لسان رسوهل» اـه(.)2
َ َّ
«فيُ َق ِّدر أنه املقصود بكل خطاب يف القرآن ،فإن سمع ً
أمرا أو نهيًا قدر
ً
املنيه واملأمور ،وإن سمع ً
ُّ
وعيدا فكذلك ،وإن سمع قصص األولني
وعدا أو
أنه
واألنبياء ،علم أن َّ
الس َمر غري مقصود ،وإنما املقصود أن يعترب بها ،ويأخذ من
ُ
تضاعيفها ما حيتاج إيله ،وإذا قصد باخلطاب مجيع انلاس ،فهذا القارئ الواحد
َ ْ َ ِّ
مقصود ،فما هل ولسائر انلاس ،فليُقدر أنه املقصود؛ قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (األنعام.)3(»)١٩ :
ُ
َ ْ َ ِّ
قال ابن القيم « :rوباجلملة فمن ق ِرئ عليه القرآن ،فليُقدر نفسه كأنما
يسمعه من اهلل خياطبه به ،فإذا حصل هل مع ذلك السماع به وهل وفيه ،ازدمحت
معاين املسموع ولطائفه وعجائبه ىلع قلبه ،وازدلفت إيله بأيهما يبدأ ،فما شئت
َ
َ
وغ ْ َ
ية»(.)4
من علم وحكمة ،وت َع ُّر ٍف وبصرية ،وهداية
 )1سري أعالم انلبالء (.)180/8
 )2الفوائد ص.3 :
 )3اإلحياء (.)285/1
 )4مدارج السالكني (.)499/1
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فإذا استجمع هذه األمور فإن ذلك يقوده إىل ما بعدها؛ فمن ذلك:
 -5صدق الطلب والرغبة ،وقوة اإلقبال ىلع كتاب اهلل ،عز وجل:
قال القرطيب « :rفإذا استمع العبد إىل كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه  gبنية
صادقة ىلع ما ُيب اهلل ،أفهمه كما ُيب ،وجعل يف قلبه ً
نورا» اـه(.)1
ِ
ِ
َ ُّ
وهذا يتطلب ً
قدرا من الصرب واإلرصار؛ قال ثابت ُ
ابلنَاين « :rكبَدت القرآن
عرشين سنة ،ثم َّ
تنع ْمت به عرشين سنة»(.)2
 -6أن يقرأ يلمتثل:
قال تعاىل :ﭽ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ(ابلقرة.)١٢١ :
ُ
يل حالهل،
قال ابن مسعود « :hواذلي نفيس بيده :إن حق تالوته أن ِ

ُ
ويرم حرامه ،ويقرأه كما أنزهل اهلل»(.)3

ٌ
ٌ
وقال احلسن ابلرصي « :rإن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم

هلم بتأويله ...وما تدبر آياته إال باتباعه ،وما هو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده،
ً
حىت إن أحدهم يلقول :لقد قرأت القرآن لكه فما أسقطت منه حرفا ،وقد -واهلل-
ُ
أسقطه لكه ،ما يُرى القرآن هل يف خلق وال عمل ،حىت إن أحدهم يلقول :إين ألقرأ
السورة يف َن َفس! واهلل ما هؤالء بالقراء ،وال بالعلماء ،وال احلكماء ،وال َ
الو َر َعة،

مىت اكن القراء مثل هذا؟ ال كرث اهلل يف انلاس مثل هؤالء»(.)4
 )1تفسري القرطيب (.)176/11
 )2اإلحياء (.)302 /1
 )3رواه ابن جرير يف تفسريه (.)567/2
 )4مىض ص.34 :
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ً
وقال « :rأنزل القرآن يلعمل به ،فاختذوا تالوته عمل»(.)1
وقال « :rإن أوىل انلاس بهذا القرآن من اتبعه ،وإن لم يكن قرأه»(.)2
ً
ْ
قال الفضيل « :rإنما نزل القرآن ِلُع َمل به ،فاختذ انلاس قراءته عمل ،قيل:
ُ
كيف العمل به؟ قالِ :لُ ِحلوا حالهل ،وي ِّر ُموا حرامه ،ويأتمروا بأوامره ،وينتهوا
عن نواهيه ،ويقفوا عند عجائبه»(.)3

َ
واكن ابن مسعود  hيقول« :أنزل عليهم القرآن يلعملوا به ،فاختذوا د ْرسه
ً
ً
عمل ،إن أحدهم يلتلو القرآن من فاحتته إىل خاتمته ما ي ُ ْس ِقط منه حرفا ،وقد
أسقط العمل به»(.)4

َْ
وقيل يلوسف بن أسباط :بأي يشء تدعو إذا خت َمت القرآن؟ قال« :أستغفر
َ َ َّ
َْ
َ
َ
المقت،
اهلل من تالويت؛ ألين إذا ختَ ْمته وتذكرت ما فيه من األعمال خ ِشيت
ََ ْ
فأع ِدل إىل االستغفار والتسبيح»(.)5
ُّ
َ
وقرأ رجل القرآن ىلع بعض العلماء ،قال :فلما ختَمتُه أردت الرجوع من أوهل
ً
َ
«اختذت القراءة ّ
يلع عمل ،اذهب فاقرأه ىلع اهلل تعاىل يف يللك ،وانظر
فقال يل:
ُْ
ماذا يف ِه ُمك منه فاعمل به»(.)6
 )1ادلاء وادلواء ص.357 :
 )2رواه أمحد يف الزهد ص ،233 :و ابليهيق يف الشعب (.)9600
 )3أخرجه اخلطيب ابلغدادي يف اقتضاء العلم العمل ،رقم (.)116
 )4املحرر الوجزي (.)39/1
 )5السابق.
 )6السابق (.)39/1
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قال ابن عطية « :rقال اهلل تعاىل :ﭐ ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﱸ
(القمر ،)51 ،40 ،32 ،22 ،17 ،15 :وقال تعاىل :ﱹ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱸ (املزمل:
ْ
ُ َّ
ُ
الميَس،
انلاس إىل
)5؛ أيِ :علم معانيه والعمل به والقيام حبقوقه ،ثقيل ،فمال
وتركوا اثلقيل ،وهو املطلوب منهم!» اـه(.)1
وقد اكن السلف  jال يتجاوزون اآليات حىت يتعلموا ما فيها من العلم
َ َّ
والعمل؛ كما قال ابن مسعود « :hاكن الرجل منا إذا ت َعل َم عرش آيات لم جياوزهن
حىت يعرف معانيهن والعمل بهن»( .)2وجاء حنوه عن أيب عبد الرمحن السليم(.)3
ً
أقواما يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم،
وعن ابن مسعود  hقال« :إن
ََ
َ َ
ولكن إذا وقع يف القلب ف َر َسخ فيه ،نف َع»(.)4
«فاملؤمن العاقل إذا تال القرآن استعرض القرآن ،فاكن اكملرآة ،يرى بها ما
َّ
حذره مواله َحذ َر ُه ،وما َّ
خوفه به من عقابه خافه،
حسن من فعله وما قبح فيه؛ فما
ِ
َّ
وما رغب فيه مواله رغب فيه ورجاه؛ فمن اكنت هذه صفته ،أو ما قارب هذه
ً
ً
وشفيعا،
شاهدا
الصفة ،فقد تاله حق تالوته ،وراعه حق راعيته ،واكن هل القرآن
ً
وح ْر ًزا؛ ومن اكن هذا َو ْصفه نفع نفسه ونفع أهله ،واعد ىلع وادليه وىلع
وأنيسا ِ

 )1السابق.
 )2رواه ابن جرير يف اتلفسري (.)80/1
 )3املصدر السابق (.)80/1
 )4رواه مسلم ( ،)822وحنوه عند ابلخاري (.)238/6
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ودله لك خري يف ادلنيا واآلخرة»(« ،)1واكن القرآن هل شفاء ،فاستغىن بال مالَّ ،
وعز
بال عشرية ،وأنس مما يستوحش منه غريه ،واكن ُّ
همه عند اتلالوة للسورة إذا
افتتحها :مىت أتعظ بما أتلوه؟! ولم يكن مراده :مىت أختم السورة؟! وإنما مراده:
مىت أعقل عن اهلل اخلطاب؟! مىت أزدجر ،مىت أعترب؟! ألن تالوة القرآن عبادة ال
تكون بغفلة»(.)2
ِّ
فاملسلم «يتصفح القرآن يلُؤدب به نفسهِ ،ه َّمتُه :مىت أكون من املتقني؟! مىت

أكون من اخلاشعني؟! مىت أكون من الصابرين؟! مىت أزهد يف ادلنيا؟! مىت أنىه
نفيس عن اهلوى؟!»(.)3
ُ
ُ ِّ
الم َؤذن يف عشاء اآلخرة:
قال يزيد بن الكميت « :rقرأ بنا يلع بن احلسني

ﭽ ﭩ ﭪﭼ ،وأبو حنيفة خلفه ،فلما قىض الصالة وخرج انلاس ،نظرت إىل
ُ َ ِّ
أيب حنيفة وهو جالس يفكر ويتنفس ،فقلت :أقوم ال يشتغل قلبه يب ،وقد طلع
َ َّ َ
ري
خ
الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول :يا من جيزي بمثقال ذر ِة ٍ
َُ
رشا ،أجر انلعمان َ
ش ًّ
خريا ،ويا من جيزي بمثقال َذ َّر ِة َ ٍّ
ً
عبدك من انلار ،وما يق ِّرب
ِ ِ
منها من السوء ،وأدخله يف سعة رمحتك.
َ َ َّ ْ
َْ َ
ُ
قال :فأذنت ،فإذا القنديل يزهر وهو قائم ،فلما دخلت ،قال :تريد أن تأخذ
القنديل؟ قلت :قد أَ َّذن ْ ُ
ت لصالة الغداة ،قال :اكتم َّ
يلع ما رأيت»(.)4
 )1أخالق محلة القرآن ص.25 :
 )2السابق ص.9 :
 )3السابق ص 22 :بترصف.
 )4تاريخ بغداد (.)487/15
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قال يف اإلحياء« :وتالوة القرآن حق تالوته هو أن يشرتك اللسان والعقل
والقلب؛ فحظ اللسان :تصحيح احلروف بالرتتيل ،وحظ العقل :تفسري املعاين،
ِّ
وحظ القلب :االتعاظ واتلأثر باالنزجار واالئتمار؛ فاللسان يُرتل ،والعقل يُرتجم،
والقلب يتعظ» اـه(.)1
«وينبيغ للتايل أن يستوضح لك آية ما يليق بها ،ويتفهم ذلك ،فإذا تال قوهل
تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (األنعام ،)١ :فليعلم عظمته،
َ
َو َيتَل َّمح قدرته يف لك ما يراه ،وإذا تال :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (الواقعة ،)٥٨ :فليتفكر

ُ
يف نطفة متشابهة األجزاء كيف تنقسم إىل حلم وعظم ...وإذا تال أحوال املكذبني،
فليستشعر اخلوف من َّ
الس ْط َوة إن غفل عن امتثال األمر.
وينبيغ تلايل القرآن أن يعلم أنه املقصود خبطاب القرآن ووعيده ،وأن القصص
َ َ
لم يُ َرد بها َّ
الس َمر بل ال ِع َب ،فحينئذ يتلو تالوة عبد كتبَه سيده بمقصود ،ويلتأمل
الكتاب ،ويلعمل بمقتضاه»(.)2
ووصف السيويط  rالوقوف عند املعاين بقوهل« :أن ينشغل قلبه باتلفكر يف
معىن ما يلفظ به ،فيعرف لك آية ،ويتأمل األوامر وانلوايه ،ويعتقد قبول ذلك؛
فإن اكن مما قرص عنه فيما مىض اعتذر واستغفر ،وإذا مر بآية رمحة استبرش وسأل،
ّ
ّ
وتعوذ ،أو تزنيه ّ
نزه وعظم ،أو داعء ترضع وطلب»(.)3
أو عذاب أشفق
 )1اإلحياء (.)287 /1
 )2خمترص منهاج القاصدين ص ،69 :وينظر :اإلحياء (.)283/1
 )3اإلتقان (.)300/1
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 -7تزنيل القرآن ىلع الواقع:
ْ
إذا تقرر ما سبق ،فإنه يتعني ىلع قارئ القرآن أن ي َ ْستَص ِحب األحوال
َُ
والملب َ َسات اليت نزل فيها القرآن ،وكيف اكن يعالج املواقف والوقائع حىت
أخرج ذلك املجتمع واجليل الراشد اذلي اهتدى بالقرآن ،ومحل هداياته إىل نوايح
ً
ً
وانتصارا ُمبْ ِه َرين يف مدة قياسية قصرية.
انتشارا
املعمورة ،وحقق
وايلوم القرآن هو القرآن ،وانلاس هم انلاس ،والرصاع بني احلق وابلاطل
ْ
قائم ،واملواقف متكررة وإن َّ
أن نَ َ
ع كتاب اهلل تعاىل
تغيت األسماء ،فما علينا إال
ِ
َ
َّ
فتتحرك
ونتدبره ،وعندئذ سنجد فيه ما يعيد احلق إىل نصابه ،والعالم إىل صوابه،
ُ
عجلة اتلغيري من جديد كما اكنت يف عهد الصحابة  ،jوذلك حينما ن ِّرر
نصوص القرآن من قيد الزمان واملاكن ،واهلل املستعان.
وأما حضور القلب:
فال خيىف أن تالوة القرآن أو سماعه ال يمكن أن حيصل معهما تدبر أو
اعتبار إذا اكن القلب اغئبًا؛ ألنه موضع العقل ،وقد مىض قول احلافظ ابن القيم
َْ
« :rإذا أردت االنتفاع بالقرآن ،فامجع قلبك عند تالوته وسماعه ،وألق سمعك،
واحرض حضور من خياطبه به من تكلم به سبحانه منه إيله ،فإنه خطاب منه لك
ىلع لسان رسوهل» اـه(.)1
 )1مىض ص.67 :
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وقال اخلازن « :rوتدبر القرآن ال يكون إال مع حضور القلب ،ومجع َ
الهم
وقت تالوته ،ويشرتط فيه تقليل الغذاء من احلالل ِّ ْ
الصف ،وخلوص انلية» اـه(.)1

َ
الم َ
وما ذكرته يف الرشط األول -وهو وجود َ
حل القابِل -هل اتصال وثيق بهذا
ً
ً
وخصوصا من وجه ،فقد يكون صاحب القلب
عموما
املوضع ،إال أن بينهما
ً
َ ً
اليح ُمش َّوشا أو مشغول ،أو يف موضع ال يتمكن معه من إحضار قلبه حال
السماع أو اتلالوة ،فيقرأ اآليات أو السورة ويتجاوزها وهو ال يشعر؛ ألن قلبه
لم حيرض معه لعارض.

وقد ال يكون القارئ أو املستمع من أصحاب القلوب احلية ،لكنه لم يُطبع

ىلع قلبه ،فإذا استمع أو قرأ مع حضور القلب ،فإنه ينتفع.
الرشط اثلالث :وجود قدر من الفهم للكالم املقروء أو املسموع:

ً
كثريا ،وانلاس فيها ىلع
من املعلوم أن الفهم قضية نسبية ،يقع فيها اتلفاوت

ثالث مراتب ،ومن هنا حصل اتلفاوت بينهم يف العلم والفقه.
وحنن ال نطالب العايم أن يفهم منه ما يفهم ابن عباس  ،kوإنما املقصود
هنا حصول حد أدىن من الفهم ملا يقرأ أو يسمع؛ حبيث ال يكون بمزنلة من
ً
ُ
ُ
وطب بما ال يفهم أصل ،ال يمكن أن
وطب بلغة غري لغته ال يعرفها ،فإن من خ ِ
خ ِ
يتدبر مهما اكن قلبه ًّ
حيا وأحرضه حال االستماع أو اتلالوة.
ومن هنا َّ
يتعي علينا أن ننظر إىل هذا الرشط بنوع اعتدال ،فال نشرتط منه
ُْ
قدرا ال ُ
ً
يصدق إال ىلع العلماء ،وال نلغيه باللكية فنطالب من اكن بمزنلة األعجيم
 )1تفسري اخلازن (.)182 /6
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أن يتدبر القرآن ،وقد وصف اهلل تعاىل كتابه بقوهل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (فصلت ،)٣ :وقال :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (الشعراء،)١٩٥ :

وقال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (فصلت ،)٤٤ :وقال :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﭼ (يوسف ،)٢ :إىل غري ذلك من اآليات الكريمات ،كما أخرب
ِّ
أنه َّ
يسه لذلكر فقال تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (القمر:

 ،)١٧وقد سبقت اإلشارة إىل العموم الوارد يف احلث ىلع تدبره :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ (ص ،)٢٩ :ولم خيص ذلك بأهل العلم
دون غريهم؛ مع أن ما حيصل للعالم من ذلك ال يقاس بما حيصل لغريه.

ِّ
 bعباده ىلع االعتبار بما يف آي القرآن من
قال ابن جرير « :rويف َحث اهلل ّ

املواعظ وابلينات بقوهل جل ذكره نلبيه  :gﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﭼ (ص ،)29 :وقوهل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ (الزمر ،)28 ،27 :وما
َ
أشبه ذلك من آي القرآن اليت أمر اهلل عباده ،وحثهم فيها ىلع االعتبار بأمثال آي
ُّ
َ
ُ
َّ
ِّ
القرآن ،واالتعاظ بمواعظه -ما يدل ىلع أن عليهم معرفة تأويل ما لم يجب عنهم
ٌ
َ
َْ
ْ
(اعتَ ْ
ب
تأويله من آيِ ِه؛ ألنه حمال أن يُقال ملن ال يف َه ُم ما يُقال هل وال يع ِقل تأويله:
ِ
َ
َْ
بما ال فهم لك به وال معرفة من ال ِقيل وابليان والكالم) -إال ىلع معىن األمر
ٌ
َ
َ
َ
َ
فمستحيل ُ
أمره بتدبره وهو
ويعترب به ،فأما قبل ذلك
يفهمه ويفق َهه ،ثم يتدبَّره
بأن
ٌ
َ
كالم العرب
بمعناه جاهل ،كما حمال أن يقال بلعض أصناف األمم اذلين ال يعقلون
75

ُ
َ
ُ
ُ
أمثال ومواعظ
ذات
العرب
بعض
أشعار
من
شعر
صيدة
ق
دت
نش
وال يفهمونه ،لو أ
ِ
ٍ
ٍ
ْ
ّ
(اعتَ ْ
ب بما فيها من األمثال ،وادكر بما فيها من املواعظ) ،إال بمعىن األمر
وحكم:
ِ
ِ
َ
َ
َّ َ
حلكم ،فأما
هلا بفهم كالمِ العرب ومعرف ِته ،ثم االعتبار بما نبهها عليه ما فيها من ا ِ
َّ
ٌ
فمحال ُ
أمرها بما دلت عليه معاين
ويه جاهلة بمعاين ما فيها من الكالم واملنطق،
وأمر بعض ابلهائم به ،إال َ
أمرها بذلك ُ
ما حوته من األمثال وال ِع َب .بل سواء ُ
بعد
العلم بمعاين املنطق وابليان اذلي فيها.

َ
حلكم واألمثال واملواعظ ،ال جيوز
ب وا ِ
فكذلك ما يف آي كتاب اهلل من ال ِع ِ
ً
ْ
ب بها) إال ملن اكن بمعاين بيانه ً
(اعتَ ْ
اعلما ،وبكالم العرب اعرفا؛ وإال
أن يقال:
ِ
ً
ْ
ُ
بمعىن األمر -ملن اكن بذلك منه جاهل -أن يعلم معاين كالم العرب ،ثم يتدبَّره
َ
ُ
وصنوف ع َ
ك مه ُ
به.
حب
بعد ،ويتعظ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
فإذ اكن ذلك كذلك -واكن اهلل جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبُّره وحثهم ىلع
ً
ُّ
ً
يدل عليه آيُه جاهل،
معلوما أنه لم يأمر بذلك من اكن بما
االعتبار بأمثاهل -اكن
ْ
ُ
وه ْم بما يدهلم عليه اعملونَّ ،
صح أنهم -بتأويل ما
وإذ لم جيز أن يأمرهم بذلك إال
ج ْ
لم ُي َ
ب عنهم علمه من آيِ ِه اذلي استأثر اهلل بعلمه منه دون خلقه ،اذلي قد
ْ
ً
َ
ّ
وإذ َص َّح ذلكَ ،
َ
تفسري املفرسين،
فس َد قول من أنكر
قدمنا صفته آنفا -اعرفون،
َ
من كتاب اهلل وتزني ِله ،ما لم حيجب عن خلقه تأويله» اـه(.)1
ْ ّ
واكن  rيقول« :إين أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله ،كيف يَلتَذ
بقراءته!!» اـه(.)2
 )1تفسري الطربي (.)83-82/1
 )2معجم األدباء (.)2453/6
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ً
وقال الزجاج  rتعليقا ىلع قوهل تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
َّ َ
ﭨﭼ (ق« :)٣٧ :من َ َ
اتلف ُّهم» اـه(.)1
صف قلبه إىل
َ ّ
ْ
وقال القرطيب « :rوينبيغ هل أن يتَ َعلم أحاكم القرآن ،فيَف َهم عن اهلل مراده،
ْ
وما فرض عليه ،فيَنتَ ِفع بما يقرأ ،ويعمل بما يتلو ،فكيف يعمل بما ال يفهم معناه؟!
وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه وال يدريه ،فما مثل من هذا حاهل إال كمثل
ً
أسفارا» اـه(.)2
احلمار حيمل

وقال الشيخ تيق ادلين ابن تيمية « :rوتدبُّر الكالم بدون فهم معانيه ال
يمكن؛ وكذلك قال تعاىل :ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ (يوسف،)٢ :
َ ْ
وعقل الكالم متضمن لفهمه ،ومن املعلوم أن لك كالم فاملقصود منه فهم معانيه
دون جمرد ألفاظه ،فالقرآن أوىل بذلك» اـه(.)3
وقال الشنقيطي « :rفإذا علمت -أيها املسلم -أن هذا القرآن العظيم
ُْ
ويهتَدى بهداه يف أرضه ،فكيف ترىض
هو انلور اذلي أنزهل اهلل ليُستضاء به،
بلصريتك أن تعىم عن انلور؟! ...جيب عليك اجلد واالجتهاد يف تعلم كتاب اهلل،
وسنة رسوهل  gبالوسائل انلافعة املنتجة ،والعمل بكل ما علمك اهلل منهما ً
علما
ً
صحيحا» اـه(.)4

 )1معاين القرآن (.)48/5
 )2تفسري القرطيب (.)21/1
 )3جمموع الفتاوى (.)332/13
 )4أضواء ابليان (.)466 - 465/7
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َْ
ًّ
وكالم أهل العلم يف هذا املعىن كثري جدا ،ال حاجة إىل اتلطويل بإيراده ونق ِله.

َ
أما من أراد الغوص يف املعاين ،واستخراج نفائس اجلواهر والآللئ ،فإنه حباجة
إىل معرفة بعلوم العربية بأنواعها ،إىل غري ذلك من العلوم ُ
الم َسا ِع َدة يف اتلفسري،
مع طول انلظر يف كالم السلف يف اتلفسري ،وكرثة القراءة يف كتب اتلفسري اليت
َ
ت َم َّي مؤلفوها باتلحقيق واتلأصيل ،والقدرة ابلارعة ىلع اجلمع بني األقوال أو

الرتجيح ،أو اتلوجيه :كأيب جعفر بن جرير ،واحلافظ ابن كثري ،والشنقيطي ،مع ما
ُجع من كالم اإلمامني -ابن تيمية ،وابن القيم -يف اتلفسري ،فإن َس َ
اعد مع ذلك
ِ
َ َ َ َ ُّ
الملكة ،وت َوقد القرحية ،فذاك كنور العني مع ضوء الشمس ،وذلك فضل اهلل
وجود
يؤتيه من يشاء ،واهلل واسع عليم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :rال بد يف تفسري القرآن واحلديث من أن
يعرف ما يدل ىلع مراد اهلل ورسوهل  gمن األلفاظ ،وكيف يفهم كالمه؛ فمعرفة
ُ
العربية اليت خوطبنا بها مما يعني ىلع أن نفقه مراد اهلل ورسوهل بكالمه ،وكذلك
معرفة داللة األلفاظ ىلع املعاين؛ فإن اعمة ضالل أهل ابلدع اكن بهذا السبب؛
َّ
فإنهم صاروا حيملون كالم اهلل ورسوهل  gىلع ما يدعون أنه دال عليه ،وال
يكون األمر كذلك» اـه(.)1

 )1جمموع الفتاوى (.)116/7
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ومما سبق يتضح نلا أمران:
األول :أن انلاس متفاوتون يف اتلدبر(:)1
قال ابن القيم « :rواملقصود تفاوت انلاس يف مراتب الفهم يف انلصوص،
ً
حكما أو حكمني ،ومنهم من يفهم عرشة أحاكم أو
وأن منهم من يفهم من اآلية
أكرث من ذلك ،ومنهم من يقترص يف الفهم ىلع جمرد اللفظ دون سياقه ،ودون إيمائه
ِّ
آخر نص ُمتَ َعلق به،
وإشارته وتنبيهه واعتباره ،وأخص من هذا وألطف ضمه إىل ِ
قدرا ً
فيفهم من اقرتانه به ً
زائدا ىلع ذلك اللفظ بمفرده ،وهذا باب عجيب من
فهم القرآن ال ينتبه هل إال انلادر من أهل العلم؛ فإن اذلهن قد ال يشعر بارتباط
َ ُّ
هذا بهذا وت َعلقه به ،وهذا كما فهم ابن عباس  kمن قوهل :ﭽﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭼ (األحقاف ،)١٥ :مع قوهل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ
َ
ِّ ِّ
الصديق من آية الفرائض
(ابلقرة :)٢٣٣ :أن املرأة قد ت ِل لستة أشهر( ،)2وكما فهم
يف أول السورة وآخرها أن الكاللة َمن ال ودل هل وال وادل( »)3اـه(.)4
اثلاين :أن اتلدبر ال خيتص بالعلماء:

يقول الصنعاين « :rإن اهلل َّ c
كمل عقول العباد ،ورزقهم فهم كالمه ،ثم
َ
َْ
إن فهم كثري من اآليات القرآنية واألحاديث انلبوية عند ق ْر ِعها األسماع ال حيتاج
يف معناها إىل علم انلحو ،وال إىل علم األصول ،بل يف األفهام والطباع والعقول ما
 )1ينظر :فيض القدير (.)561/1
 )2مىض ص.35 :
 )3رواه عبد الرزاق ( ،)19191وادلاريم ( ،)3015وابليهيق ( )224-223/6وغريهم.
 )4مىض ص.35 :
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ُ
جيعلها ت ُ َسارع إىل معرفة املراد؛ فإن من قَ َرع َ
سمعه قول تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙ
ِ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (ابلقرة ،)110 :يفهم معناه دون أن يعرف أن «ما» لكمة رشط،
ُ َ ِّ
و«تقد ُموا» جمزوم بها ألنه رشطها ،و«جتدوه» جمزوم بها ألنه جزاؤها ،ومثلها كثري.
ثم إنك ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كالمه وجوابه ،وهو كالم غري

ْ
ُمع َرب يف األغلب ،بل تراهم يسمعون القرآن ،فيفهمون معناه ،ويبكون لقوارعه
وما حواه ،وال يعرفون إعرابًا ،وال غريه ،بل ربما اكن موقع ما يسمعونه يف قلوبهم
ّ
أعظم من موقعه يف قلوب من حقق قواعد االجتهاد ،وبلغ اذلاكء واالنتقاد ،ثم
إن هؤالء العامة حيرضون اخل ُ َطب يف اجل ُ َمع واألعياد ،ويذوقون الوعظ ويفهمونه،
ُ
وي َفتِّت منهم األكباد ،وتدمع منهم العيون ،فيكرث منهم ابلاكء َّ
وانل ِحيب ،ثم إنك
َّ
تراهم يقرؤون كتبًا ُم َؤلفة من الفروع الفقهية ويفهمون ما فيها ،ويعرفون معناها،
ويعتمدون عليها ،ويرجعون يف الفتوى واخلصومات إيلها.
فيا يلت شعري! ما اذلي خص الكتاب والسنة باملنع من معرفة معانيها،
َ
َْ
وفهم تراكيبها ومبانيها ،واإلعراض عن استخراج ما فيها ،حىت ُج ِعلت معانيها
الس ُ
اكملقصورات يف اخليام ،قد ُض َبت دونها ُّ
جوف ( ،)1ولم يبق نلا إيلها إال ترديد
ِ
ْ
وح َر ًما ُمَ َّرماً
حمجوراَ ،
َ
جراً
ألفاظها واحلروف ،وأن استنباط معانيها قد صار ِح
َ
حمصورا؟!» اـه(.)2

ُ
ِّ
َ َّ
َّ َ
قال الشنقيطي « :rاعلم أن قول بعض ُمتأخري األصويلِّنيِ :إن تدبُّر هذا
ً َ ٌ
َ
ُّ ُ
وتفه َمه والعمل به ال جيوز إال للمجتهدين خاصة ...قول ال ُم ْستنَد
القرآن العظيم،
ً
ٍّ
رشيع أصل.
هل من ديلل
 )1أيُّ :
الستُور.
 )2إرشاد انلقاد إىل تيسري االجتهاد ( 36/1ضمن الرسائل املنريية).
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َّ َّ
ّ
بل ُّ
احلق اذلي ال شك فيه أن لك من هل قدرة من املسلمني ،ىلع اتلعلم
تعلُّ ُ
واتلفهم ،وإدراك معاين الكتاب والسنة ،جيب عليه َ
مه َما ،والعمل بما
علم منهما...

ومعلوم أن هذا ّ
اذلم واإلنكار ىلع من لم يتدبَّر كتاب اهلل اعم جلميع انلاس،
ُ َ
ِّ
خ َ
اطبني َّ
األولني به اذلين نزل فيهم هم املنافقون والكفار،
ومما يوضح ذلك أن الم
ُ ْ َ ْ
كم ًل لِرشوط االجتهاد َّ
املقررة عند أهل األصول ،بل ليس
ليس أحد منهم مست ِ
ً
ٌ
يشء منها أصل ،فلو اكن القرآن ال جيوز أن ينتفع بالعمل به واالهتداء
عندهم
ِّ َ َّ َ
وبخ اهلل الكفار ،وأنكر عليهم
بهديه إال املجتهدون باالصطالح األصويل ،لا
َ
ّ ُ ُ
َّ
َ
رشوط االجتهاد
حت يَ ِّصلوا
احلجة به
عدم االهتداء بهداهَ ،ول َما أقام عليهم
ِّ
َّ
املقررة عند متأخري األصويلني ،كما ترى» اـه (.)1

وأما انتفاء املوانع:
َّ
ُ
فإن ما ذكر من الرشوط األصلية ،أو ما يتفرع منها إذا ختلف يشء منها
َ
ً
ً
اعئقا دون اتلدبر ،وبذلك نستطيع أن َّ
كثريا من ُم َع ِّوقات اتلدبر.
نتعرف
اكن ذلك
ُ
وال بأس هنا أن أشري إىل مجلة منها ىلع سبيل اإلجياز:
ً
َ
َ َ
أوال :عدم وجود المحل القابِل ،أو ضعفه:
تتنوع القلوب وختتلف أوصافها حبسب ما يقوم بها من اإليمان أو
َ
الكفر أو انلفاق ،أو غري ذلك من األدواء اليت قد تُول دون اتلدبر باللكية،

ُ ْ
ُ
وقد تض ِعفه وتو ِهنه.

 )1أضواء ابليان ( ،)258/7وينظر منه.)304 ،298/7( :
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َ ْ
صفه باللكية :فالطبع واخلتم وما يف معناهما( -)1كما سبق -فيصري
أما ما ي ِ

العبد إىل احلال اليت وصفها اهلل تعاىل بقوهل :ﭽﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞ ﰟ
ﰠ ﰡ ﰢﰣ ﰤ ﰥ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭼ (يونس ،)٤٣ ،٤٢ :وقوهل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (األنعام.)2()٢٥ :
ُ ْ ُ
وأما ما يض ِعف اتلدبر :فأمور عدة؛ منها:
 )1اذلنوب واملعايص:

ينبيغ ىلع املسلم أن يتخىل «عن موانع الفهم؛ ومن ذلك أن يكون ُم ًّ
صا
ِ
ُ ْ
ً
ُ َّ ً
بك ْب ،أو ُمبتل بهوى ُمطاع ،فإن ذلك سبب ظل َمة القلب
ىلع ذنب ،أو مت ِصفا ِ
وص َدئه؛ فالقلب مثْل املرآة ،والشهوات مثْل َّ
َ
الص َدأ ،ومعاين القرآن مثل الصور
ِ
ِ
ِ
اليت ترتاءى يف املرآة ،والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل جالء املرآة»(.)3

قال الزركيش « :rاعلم أنه ال حيصل للناظر فهم معاين الويح ،وال يظهر هل
أرساره ،ويف قلبه بدعة أو ِك ْب أو هوى أو حب دنيا ،أو هو ُم ّ
ص ىلع ذنب ،أو غري
ِ

متحقق باإليمان ،أو ضعيف اتلحقيق ،أو يعتمد ىلع مفرس ليس عنده علم ،أو
راجع إىل معقوهل؛ وهذه لكها ُحجب وموانع بعضها ُ
آكد من بعض» اـه(.)4
 )1ينظر ىلع سبيل املثال :جمموع الفتاوى (.)319-307/9
 )2وقد رشح احلافظ ابن القيم  rهذه احلُجب:
 )3خمترص منهاج القاصدين ص( .69 :مع االختصار واتلرصف) .وينظر :اإلحياء (.)284 /1
 )4الربهان (( ،)181/2مع االختصار واتلرصف).
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قال بعض السلف« :أذنبت ذنبًا؛ ُ
فح ِرمت فهم القرآن»(.)1

َ
أبلغ ً
تأثريا يف القلب من بعض؛ اكل ِغنَاء؛ فإنه َس َماع
وقد تكون بعض اذلنوب
الم َ
أهل الشهوات ُ
ح َّرمة ،وكثري منهم يستعيض به عن سماع القرآن ،والواقع «أنه

يُليه القلب ،ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه؛ فإن القرآن وال ِغنَاء
ال جيتمعان يف القلب ً
أبدا؛ ملا بينهما من اتلضاد؛ فإن القرآن ينىه عن اتباع

َّ ُ
ومَانَبة شهوات انلفوس وأسباب ّ
اليغ.)2(»...
اهلوى ،ويأمر بال ِعفة

قال ابن القيم يف القصيدة انلونية(:)3
ْ
َ ُ
َّ
ُ ُّ
الس ِّ
واهللِ إن ســماعهم يف القلــب والـــ
األبــــدان
ـــم يف
إيمـــان مثـــل
ِ
ِ
ُ ًّ
ُ َ ُ َّ ِّ َ َّ َ
ً
فالقلــب بيــت الـ
اإلحســـان
ـرب جــل جــاهلُ حبـــا وإخالصـــا مـــع
ِ
َ
َ َ َّ
ُ
ِّ ُ
َّ
ً
أحـــالُ
ـــماع
بالس
ـــق
فـــإذا تعل
ـــان
وف
ة
النــــ
ف
لـــل
ا
عبـــد
ٍ
ِ
ُ ُّ ْ
َ
َ
ُ ُّ
عـــان
بـــد ليـــس جيت ِم
حــب الكتــاب وحــب ألــان ال ِغنــا يف قلـــب ع ٍ
ِ

ُْ
 )2الفضول من انلظر والكالم واخللطة وانلوم واأللك والرشب:

قال املروزي « :rقلت أليب عبد اهلل -يعين :اإلمام أمحد  :-rجيد الرجل
َّ
ْ
من قلبه ِرقة وهو يشبَع؟ قال :ما أرى!»(.)4
 )1طريق اهلجرتني (.)589/2
 )2إاغثة اللهفان ( ،)544/1وراجع بقية كالمه .r
 )3انلونية رقم.)5165-5161( :
 )4الورع للمروزي (.)323
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َ
َ َ َّ
َ َّ ْ
ورق ،وإن كرثة
وعن حممد بن واسع  rقال« :من قل ُطع ُمه ،ف ِهم وأفهم وصفا
َ ْ
الطعام لُث ِقل صاحبه عن كثري مما يريد»(.)1
وعن أيب سليمان ادلاراين  rقال« :إذا أردت حاجة من حوائج ادلنيا واآلخرة،
فال تأكل حىت تقضيها؛ فإن األلك يغري العقل»(.)2
َ َّ
ّ
َُ
وعن قثم العابد  rقال« :اكن يقال :ما قل طعام امرئ قط إال َرق قلبه
ونَديَ ْ
ت عيناه»(.)3
ِ
َ
ُ
َْ ُ
وعن أيب عمران اجل ْوين  rقال« :اكن يقال :من أحب أن ينَ َّو َر قلبُه،
َ ْ َّ ْ
فليُ ِقل ُطع َمه»(.)4
وعن إبراهيم بن أدهم  rقال« :من َضبَ َط بطنه َضبَط دينه ،ومن َملَك ُج َ
وعه
َ
َملك األخالق الصاحلة»(.)5

ّ
ُْ
َُ
ويرق قلبه،
دموعه
ر
ز
غ
ِ
وقال احلسن بن حيىي اخلشين « :rمن أراد أن ي ِ
فليأكل وليرشب يف نصف بطنه».
وقال أمحد بن أيب احلواري َ :r
«فح َّدث ْ ُ
ت بهذا أبا سليمان فقال :إنما جاء
احلديث« :ثلث طعام وثلث رشاب» ،وأرى هؤالء قد حاسبوا أنفسهم فرحبوا ُس ُد ًسا»(.)6
 )1رواه ابن أيب ادلنيا يف اجلوع (.)49
 )2السابق (.)87
 )3السابق (.)124
 )4السابق (.)142
 )5ذكره ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم (.)473/2
 )6رواه أبو نعيم يف احللية (.)318/8
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َّ ْ َ
وعن الشافيع  rقال« :ما َشب ْع ُ
ست عشة سنة إال شبعة أطرحها؛ ألن
ت منذ
ِ
ِّ
ُ ْ
الشبَع ُيثْقل ابلدنُ ،
ويض ِعف صاحبه عن العبادة»(.)1
وي ِزيل ال ِف ْطنة ،وجيلب انلوم،
ِ
ِّ
وقالت اعئشة « :iأول بدعة حدثت بعد رسول اهلل :الشبَع؛ إن القوم ملا
شبعت بطونهم ،مجحت نفوسهم إىل ادلنيا»(.)2
ً
ثانيا :عدم حضور القلب:
وقد مىض كالم احلافظ ابن القيم  rحيث ذكر أن «انلاس ثالثة :رجل قلبه
ميت ...اثلاين :رجل هل قلب يح ...لكنه مشغول ليس حبارض ،فهذا ً
أيضا ال حتصل

ُ
هل اذلكرى .واثلالث :رجل يح القلب مستعد ،تليت عليه اآليات فأصىغ بسمعه
وألىق السمع ،وأحرض القلب ،ولم يشغله بغري فهم ما يسمع ،فهو شاهد القلب،
فهذا ال ِق ْسم هو اذلي ينتفع باآليات»(.)3
وإنما يتخلف القلب عن احلضور حال اتلالوة أو السماع ألسباب متعددة؛ منها:
أ -أن يكون مطلوب القارئ ُم ْن َح ِ ً
صا يف القراءة فقط ،واإلكثار منها
ً
فحسب؛ طلبا لألجر ،وقد مىض الكالم ىلع ما يتصل بهذا املعىن عند الكالم
ىلع الرشوط.

قال احلسن « :rيابن آدم كيف يَر ّق قلبك ،وإنما ه َّمتُك يف آخر ُّ
السورة؟!»(.)4
ِ
ِ

 )1السابق (.)127/9
 )2رواه ابن أيب ادلنيا يف اجلوع (.)22
 )3مدارج السالكني (.)442/1
 )4مىض خترجيه ص.57 :
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َ ًّ
َ ُّ
وقال ابن اجلوزي « :rوقد لبَّس ىلع قوم بكرثة اتلالوة ،فهم ي ُهذون هذا،
ََ
من غري ترتيل وال تث ُّبت ،وهذه حالة ليست بمحمودة ،وقد روى مجاعة من
السلف أنهم اكنوا يقرؤون القرآن يف لك يوم ،أو يف لك ركعة ،وهذا يكون ً
نادرا

ً
جائزا -إال أن الرتتيل واتلثبت أحب إىل
منهم ،ومن داوم عليه فإنه -وإن اكن
العلماء ،وقد قال الرسول « :gال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث»(»)1اـه(.)2
َُ َ
ب -اشتغال القلب بمخارج احلروف ،والمبالغة يف ذلك ،واتللكف يف
اإلتيان باملدود؛ فإن القلب يتوجه عندئذ إىل القوالب اللفظية دون أن يتجاوزها
إىل املعاين(.)3

قال شيخ اإلسالم « :rوال جيعل ه َّمتَه فيما ُحج َ
ب به أكرث انلاس من العلوم
ِ
ِ

عن حقائق القرآن ،إما بالوسوسة يف خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإِماتلها
ٌ
َ
ِّ
ِّ
باملد َّ
َو ُّ
واملتوسط وغري ذلك؛ فإن هذا حائل للقلوب ،قاطع
والقصري
الطويل
انلطق
ِ
هلا عن فهم مراد َّ
الرب من كالمه» اـه (.)4

َ ُّ
َّ
َ َ ُّ
 ـج -ق ِلة الرغبة يف تفه ِمه ،وت َوفر اهلمة يف االشتغال بغريه من العلوم ،وهذا
ُ
حال كثري من طالب العلم وغريهم ،واكن شعبة بن احل َ َّجاج  rيقول ألصحاب
احلديث« :يا قوم إنكم لكما تقدمتم يف احلديث ،تأخرتم يف القرآن»(.)5
 )1مىض خترجيه ص.37 :

 )2تلبيس إبليس ص ،128 :وسيأيت حنوه قريبًا.
 )3لالسزتادة راجع :اإلحياء (.)284 /1
 )4جمموع الفتاوى (.)50/16
 )5سري أعالم انلبالء (.)223/7
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وقال الشافيع  rعن القرآنَ :
«ح ٌّق ىلع طلبة العلم بلوغ اغية جهدهم يف
ْ
االستكثار من ِعلمه ،والصرب ىلع لك اعرض دون طلبه ،وإخالص انلية هلل يف
استدراك علْمهًّ :
واستنباطا ،والرغبة إىل اهلل يف العون عليه ،فإنه ال يُ َ
ً
درك خري
نصا
ِ
ً
إال بعونه؛ فإن من أدرك علم أحاكم اهلل يف كتابه ًّ
نصا واستدالل ،ووفقه اهلل للقول

َ
والعمل بما علم منه ،فاز بالفضيلة يف دينه ودنياه ،وانتفت عنه ِّ
الر َيب ،ون َّو َرت يف
قلبه احلكمة ،واستوجب يف ادلين موضع اإلمامة» اـه(.)1
وقال شيخ اإلسالم تيق ادلين ابن تيمية « :rوأما طلب حفظ القرآن ،فهو
علما :وهو إما باطل أو قليل انلفع ،وهو ً
مقدم ىلع كثري مما تسميه انلاس ً
أيضا

َ َّ
َ َّ
ُمقدم يف اتلعلم يف حق من يريد أن يتَ َعلم علم ادلين من األصول والفروع ،فإن
املرشوع يف حق مثل هذا يف هذه األوقات أن يبدأ حبفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم
ادلين ...واملطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به ،فإن لم تكن هذه ِه َّمة
حافظه لم يكن من أهل العلم وادلين» ا ـه(.)2
َ
وقال ابن اجلوزي « :rولو تفكروا ل َع ِلموا أن املراد حفظ القرآن ،وتقويم
ألفاظه ،ثم فهمه ،ثم العمل به ،ثم اإلقبال ىلع ما يُ ْصلح انلفس ُ
ويطهر أخالقها،
ِ
َْ
ثم التشاغل ُ
بالم ِهم من علوم الرشع ،ومن الغب الفاحش تضييع الزمان فيما
غريه األهم» اـه(.)3

 )1الرسالة ص.19 :
 )2جمموع الفتاوى (.)55-54/23
 )3تلبيس إبليس ص.101 :
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َ
َ
د -قد يكون عدم حضور القلب ِلَف ُّرق ِه ألمور اعرضة من ه ٍّم بصاحبه ،أو
ََ
ْ
ْ
ْ
ُّ
انفعال وتوتر ،أو قلق ُمزعج ،أو فرح ُمف ِرط ،أو ألم يُعانيه ،أو َحقن أو َحقب ،أو
ُ
غري ذلك من األمور اليت تعرض لإلنسان ،فينبيغ أن يكون ِو ْردنا يف اتلدبر يف

حال تتهيأ فيها انلفس ،وتكون مستعدة للتدبر واتلفهم.
ٍ

ً
ثاثلا :اتلصورات اذلهنية القارصة:
إن اإلنسان -كما سبق -أَس ٌ
ري ملعتقداته وتصوراته وأفاكره ،فمن اتلصورات
ِ
َ
الفاسدة اليت تُول دون اتلدبر:
 -1اعتقاد أن القرآن نزل ملعاجلة أوضاع وأحوال اكنت يف عرص اتلزنيل ،وال
َ َ ُّ
َّ
تعلق هل حبياة انلاس املعارصة ومستجداتها!

َ ُّ
ٌ
وقد مىض طرف من الكالم اذلي هل ت َعلق بهذه القضية عند الكالم ىلع
رشوط اتلدبر .وهكذا من ينظر إيله باعتبار أنه كتاب يُقرأ للربكة فحسب ،أو
للرقية ،أو يف املآتم واألحزان.
َ
قال ابن القيم « :rأكرث انلاس ال يشعرون بدخول الواقع حتته وت َض ُّمنه هل،
َ َ
ً
ُْ
ويظنونه يف نوع ويف قوم قد خل ْوا من قبل ولم يع ِقبُوا وارثا ،وهذا هو اذلي حيول
َ
َ َ
بني القلب وبني فهم القرآن ،ول َع ْمر اهلل إن اكن أوئلك قد خل ْوا فقد ورثهم من هو
َ
مثلهم أو ٌّ
وتنَ ُ
اول القرآن هلم كتناوهل ألوئلك» اـه(.)1
رش منهم أو دونهم،
 )1مدارج السالكني (.)343/1
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وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ « :rوربما سمع بعضهم قول من يقول
ُ
من املفرسين :هذه نزلت يف ع َّباد األصنام ،هذه نزلت يف انلصارى ،هذه يف
ُْ
ُ
الصابئة ،فيظن الغمر أن ذلك متَ ّص بهم ،وأن احلكم ال يتعداهم ،وهذا من أكرب
َ
األسباب اليت تُول بني العبد وبني فهم القرآن والسنة» اـه(.)1
 -2الورع ابلارد:

وذلك أن بعضهم ربما ترك اتلدبر ُّ
تور ًع من القول ىلع اهلل بال علم.

ُ
يقول عن ذلك ابن هبرية « :rمن ماكيد الشيطان :تنفريه ِعبَاد اهلل من
تدبر القرآن؛ لعلمه أن اهلدى واقع عند اتلدبر ،فيقول :هذه ُمَ َ
اطرة ،حىت يقول
َ
اإلنسان :أنا ال أتكلم يف القرآن ت َو ُّر ًع» اـه(.)2
ً
وذللك قال ابن القيم « :rومن قال :إن هل تأويل ال نفهمه وال نعلمه وإنما
نتلوه متعبِّدين بألفاظه ،فيف قلبه منه حرج» ا ـه(.)3

ِّ
وقال الشنقيطي « :rقول بعض متأخري األصويلني :إن تدبُّر هذا القرآن
َ
العظيم ،وتفهمه والعمل به ال جيوز إال للمجتهدين خاصة ...قول ال ُم ْستنَد هل من
ً
ديلل رشيع أصل.
بل احلق اذلي ال شك فيه أن لك من هل قدرة من املسلمني ىلع اتلعلم واتلفهم،
وإدراك معاين الكتاب والسنة ،جيب عليه تعلمهما ،والعمل بما علم منهما...
 )1حتفة الطالب واجلليس (ص ،)65وضمن ادلرر السنية (.)205/12
 )2ذيل طبقات احلنابلة (.)156/2
 )3اتلبيان ص.343 :
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ُ َ
خ َ
اطبني األولني به اذلين نزل فيهم هم املنافقون
مما يوضح ذلك :أن الم
ْ ً
َُ
المق َّررة ...لو اكن القرآن
والكفار ،ليس أحد منهم ُم ْستَك ِمل لرشوط االجتهاد
ال جيوز أن ينتفع بالعمل به ،واالهتداء بهديه إال املجتهدون باالصطالح
َ
األصويل ل َ َما َّ
وبخ اهلل الكفار ،وأنكر عليهم عدم االهتداء بهداه ،ول َما أقام
عليهم احلجة به...
ْ
َّ
ول ْ
علم أن كتاب اهلل وسنة رسوهل يف هذا الزمان أيرس منه بكثري يف القرون
األوىل؛ لسهولة معرفة مجيع ما يتعلق بذلك ...فلك آية من كتاب اهلل قد علم ما
جاء فيها من انليب  gثم من الصحابة واتلابعني وكبار املفرسين» اـه(.)1
واهلل تعاىل أعلم ،وصىل ىلع نبينا حممد ،وىلع آهل وصحبه وسلم.

 )1األضواء ( .)460-459/7وقد مىض ص ،77 :وراجع بقية كالمه  rفإنه مفيد.
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