القرآن الكريم مصدر من مصادر التربية االسالمية
( فهماً وتدبراً )
صفية بنت عبدهللا احمد بخيت
جامعة أم القرى
المملكة العربية السعودية/مكة

*

ملخص البحث
القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي نزلت على النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم ،وهو الكتاب المحفوظ من التحريف والتزوير ،فلقد تعهد
الباري سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الكريم بقوله تعالى(( :إِنَّا نَحْ ن ن ََّز ْلنَا ال ِذِّ ْك َر َوإِنَّا لَه لَ َحافِظونَ )) سورة الحجر آية  ، 9ولهذا اجمع العلماء لدى جميع
المذاهب اإلسالمية هو أن القرآن الموجود بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على رسولنا دمحم صلى هللا عليه وآله بال أي زيادة وال نقصان وال تحريف
 ،فالقرآن الكريم المصدر االول للعالم االسالمي .
 وإذا كان األمر كذلك ،فمن المهم أن نحدد الطريقة المثلى التي ينبغي أن نتعامل بها مع القرآن الكريم ؟
 فينبغي أن نعرف ما هي الطريقة التي يجب أن نتبعها ونحن نقرأه؟
 وكيف ينبغي أن تكون عالقتنا به خصوصا وهو معجزة الرسول صلى هللا عليه وسلم الخالدة ؟!
 وهل المسلمون حاليا يتعاملون مع القرآن الكريم بالشكل المطلوب أم ال؟!
علَى قلوب أ َ ْقفَال َها)) سورة
وما يدفعنا لطرح مثل هذه التساؤالت هو أننا مأمورون بالتدبر في القرآن الكريم ،لقوله تعالى(( :أَفَ َال َيتَدَبَّرونَ ْالق ْرآنَ أ َ ْم َ
ب)) سورة ص آية  ،49ومع ذلك نجد أن اهتمامنا به في هذا
ارك ِليَدَّبَّروا آ َياتِ ِه َو ِليَتَذَ َّك َر أولو األ َ ْلبَا ِ
دمحم ، 42 :وقوله تعالىِ (( :كت َاب أَ ْنـزَ ْلنَاه إِلَيْكَ مبَ َ
الجانب هو اهتمام ضئيل جدا بالمقارنة والمقايسة مع اهتمامنا به في جانب القراءة والحفظ .

المقدمة
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا  ،والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين  .أما بعد
:
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
ارك ِليَدبَّروا آيَاتِ ِه َو ِليَتذك َر أولو
فإن التدبر لكتاب هللا تعالى هو الغاية التي أنزل من أجلها قال تعالى ِ { :كت َاب أنزَ لنَاه إِليْكَ مبَ َ
ب } [ ص ، ] 49:وحين نبتغي الوصول إلى مفهوم التدبر وحقيقته فالبد من الوقوف على األدلة من القرآن والسنة وأقوال
ْاأل َ ْلبَا ِ
السلف وأحوالهم في تعاملهم مع القرآن وتلقيهم له  ،ذلك أن أعظم منهج لتدبر كتاب هللا تعالى هو منهجهم القويم .
وقد وردت األدلة العامة الدالة على ذلك كما قال تعالى( :أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا
كثيرا) [النساء ]24 :وقال تعالى( :أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) [دمحم ،]42 :وقال جل وعال( :أفلم يدبروا القول أم جاءهم
ما لم يأت آباءهم األولين) [المؤمنون ،]82 :وقال تعالى( :كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب) [ص.]49 :
وقال جل وعال( :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون)
[الحشر.]42 :
أصل التدبر لغة :
بالنظر واالطالع في أقوال أهل اللغة نجد أنها تتلخص في أن أصل معنى التدبر مأخوذ من النظر في أدبار الشيء وعواقبه
ونهاياته( ).
ففي معجم مقاييس اللغة  " :أصل التدبر من :دَ َب َر –بفتح الدال والباء ،-وجلُّه في قياس واحد ،وهو  :آخر الشيء ،وخلفه؛ خالف
قبله"( ). .
وفي لسان العرب  " :دبِّر األمر وتدبِّره أي نظر في عاقبته وعرف األمر تدبرا أي بآخره .فتدبر الكالم أي النظر في أوله
وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة ..والتدبر في األمر :التفكر فيه" ( ).
وفي التعريفات للجرجاني  " :التدبر :عبارة عن النظر في عواقب األمور ،وهو قريب من التفكر ،إال أن التفكر تصرف القلب
بالنظر في الدليل ،والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب" ( ).
).
(
"
عاقبته
في
ونظر
ساسه
األمر:
تدبر
"
الوسيط:
المعجم
وفي
المراد بتدبر القرآن:
*
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مختصر

جامع

شامل

بإذن

هللا

وهو

:

يمكن لنا أن نحرر مفهوم تدبر القرآن بمعنى
( الوقوف مع اآليات والتأمل فيها  ،والتفاعل معها ؛ لالنتفاع واالمتثال) .
بعض أقوال العلماء والمفسرين والباحثين في معنى التدبر .
 -2قال الخازن" :أصل التدبر  :النظر في عواقب األمور ،و التفكر في أدبارها ،ثم استعمل في كل تفكر و تأمل ،و يقال :
صر ما فيه من اآليات"
"تدبرت الشي َء" أي :نظرت في عاقبته ،و معنى تدبُّر
القرآن تأ َ ُّمل معانيه ،و التفكر في ِحك َِم ِه  ،و تب ُّ
ِ
().
 -4قال ابن القيم ":وتدبر الكالم أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم
().
والتبين"
وقال أيضا  " :إذا أردت االنتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تالوته وسماعه  ،وألق سمعك  ،واحضر حضور من يخاطبه به
من تكلم به سبحانه منه إليه  ،فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله .) ( ) 
 -3قال السيوطي  " :وتسن القراءة بالتدبر والتفهم ...وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به ،فيعرف معنى كل
مر بآية رحمة
آية ويتأمل األوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك ،فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر ،وإذا ِّ
استبشر وسأل ،أوعذاب أشفق وتعوذِّ أوتنزيه ِّ
نزه وعظم ،أو دعاء تضرع وطلب.) ( ".
 -2قال الشوكاني" :إِ َّن التدبر هو التأ ُّمل ؛ لفهم المعنى ،يقال" :تدبرت الشي َء" :تفكرت في عاقبته ،و تأملته،ثم استعمل في كل
تأ ُّمل،و التدبير :أ َ ْن يدبر اإلنسان أ ْم َره ،كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته" ( ).
 -5قال السعدي " :يأمر –تعالى -بتدبر كتابه ،وهو التأ ُّمل في معانيه ،و تحديق الفكر فيه،و في مبادئه و عواقبه ،و لوازم ذلك" (
).
 -8قال الشنقيطي " :تدبر آيات هذا القرآن العظيم أي :تصفحها ،و تفهمها ،وإدراك معانيها ،و العمل بها " ( ).
 -7قال عبدالرحمن حبنكة  " :التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دالالت الكلم ومراميه البعيدة " ( ).
 -2وقال الدكتور أحمد آل سبالك  " :أما المعنى االصطالحي لتدبر القرآن كما ورد في كتب التفسير فهو التفكر في غايات القرآن
ومقاصده التي يرمي إليها  ،ويأتي ذلك بالتفهم والتأمل والتفكر في معاني اآليات ومبانيها " ( ).
 -9وقال سليمان السنيدي  " :تدبر القرآن هو تفهم معاني ألفاظه  ،والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة  ،وما دخل في ضمنها ،
وما التتم تلك المعاني إال به ،مما لم يعرج اللفظ على ذكره من اإلشارات والتنبيهات  ،وانتفاع القلب بذلك  ،بخشوعه عند
مواعظه  ،وخضوعه ألوامره  ،وأخذ العبرة منه " ( ).
ت وأهدافها  ،وما ترمي إليه " ( ).
 -21وقالت الدكتور رقية العلواني  " :والتدبر إعمال الذهن والفكر للتوص ِل إلى مقاص ِد اآليا ِ
 -22قال القرطبيَّ " :
القرآن الجبال ــ مع
حث على تَأ َ ُّم ِل مواعظ القرآن ،وبَيَّنَ أنه ال عذْ َر في ت َْر ِك التدبر ،فإنه لو خوطب بهذا
ِ
ْ
النقادت لمواعظه ،ولرأيت َها ــ على صالبتها ورزانتها ــ خاشعة متصدعة ،أي :متشققة من خشية هللا"()2
تركيب العقل فيها ــ
التصريح على التدبر العام للقرآن:
وقد ورد ذلك في عدد من اآليات الكريمات منها:
أ ـ قوله تعالى( :أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا) [النساء.]24 :
.]42
[دمحم:
أقفالها)
قلوب
على
أم
القرآن
يتدبرون
أفال
(
تعالى:
قوله
ـ
ب
ج ـ قوله تعالى ( :أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم األولين) [المؤمنون.]82 :
د ـ قوله تعالى( :كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب) [ص.]49 :
فقد دعا القرآن هنا إلى التدبر دعوة مباشرة صريحة ،وأبان َّ
أن ِعلَّةَ إنزال القرآن؛ التدبر ،وال شكَّ أنها علة عظيمة قائدة إلى ك ِِّل فالح
وفوز في الدنيا واآلخرة ،كما قال تعالى( :فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)
[األعراف.]257 :
األسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم
 -1معرفة هللا تعالى وتعظيمه:
فإن معرفة هللا سبحانه وتعظيمه هي الباب العظيم لتدبر كالمه جل وعال  ،فإن َم ْن امتأل قلبه معرفة باهلل وتعظيما له؛ َعظ َمَّ
كالمه ،وتمعَّنَ فيه ،وأصغى إليه متأمال متدبرا.
وقد أخبر سبحانه أن المشركين ــ وهم الذي ال يعرفونه َح َّق المعرفة ــ ال ينتفعون بهذا الكتاب الكريم ،قال تعالى( :وما يستوي
األحياء وال األموات إن هللا يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور) [فاطر.]44 :
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كتاب هللا ،فتهد َيهم به إلى سبيل الرشاد ،فكذلك ال تَ ْقدِر أن َي ْنفَ َع بمواعظ
قال ابن جرير الطبري " :وما أنت يا دمحم بمسمع من في القبور
َ
كتاب هللا وبينات حججهَ ،م ْن كان ميت القلب من أحياء عباده ،عن معرفة هللا ،وفهم كتابه وتنزيله"(.) 43
وبين سبحانه أن سبب تكذيب المشركين؛ عدم معرفتهم هلل حق المعرفة كما قال تعالى( :وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا
.]82
[األعراف:
عمين)
قوما
بطشه"(.)42
وشدة
وقدرته
هللا
معرفة
عن
قلوبهم
"عميت
عباس:
ابن
قال
وقال السعدي" :فإن تمام العبادة ،متوقف على المعرفة باهلل ،بل كلما ازداد العبد معرفة لربه ،كانت عبادته أكمل"(.) 45
وقال" :فهذه الغاية المقصودة من الخلق واألمر :معرفة هللا وعبادته ،فقام بذلك الموفقون من عباد هللا الصالحين ،وأعرض عن
ذلك ،الظالمون المعرضون"(.) 48
الكالم
وال شكَّ أن مطالعة التفاسير ال تكفي وحدها في تدبر القرآن ما لم ينضم إلى ذلك اإلحساس واإليمان العميقان بأن هذا
َ
).
تعالى(47
هللا
كالم
الخواص" :قلت لنفسي :يا نفس ،اقرئي القرآن كأنك سمعتيه من هللا حين ت َ َكلَّ َم به ،فجاءت الحالوة!"(.) 42
قال َ
س ْلم بن ميمون َّ
وال شكَّ أن تعظيم القرآن من تعظيم هللا تعالى ،فكما أنه سبحانه عظيم في ذاته ،فإنه عظيم في صفاته ومنها كالمه القرآن ،وقد
سماه سبحانه برهانا ،ونورا ،وهدى ،وفرقانا ،وشفاء لما في الصدور ،فعظمه عند المؤمنين؛ لي َع ِ ِّ
ظموا قدره ويفهموه ،لينالوا شفاء
قلوبهم(.) 49
عظ َم في صد ِْرك تعظيم المتك ِلِّم به ،لم يكن عندك شيء أرفع ،وال أشرف ،وال أنفع ،وال ألذُّ ،وال
قال الحارث المحاسبي" :فإذا َ
أحلى ،من استماعِ كالم هللا َّ
عز وجلَّ،
وفهم معاني قوله ،تعظيما وحبَّا له وإجالال ،إذ كان تعالى قائله ،فحبُّ القو ِل على قَد ِْر حبِّ ِ
ِ
قائله"(.) 31
وقد أحسن اإلمام الغزالي في تصوير أثر ذلك التعظيم حيث يقول" :ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجالله
وأفعاله .فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسموات واألرض وما بينهما من الجن واإلنس والدواب واألشجار ،وعلم أن الخالق
لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد ،وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته إن أنعم
فبفضله وإن عاقب فبعد له ،وأنه الذي يقول هؤالء إلى الجنة وال أبالي وهؤالء إلى النار وال أبالي وهذا غاية العظمى والتعالي.
فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكالم"(.)32
 -2التمهل والتأني عند القراءة:
قال تعالى( :ورتل القرآن ترتيال) [المزمل ،]2 :قال ابن كثير" :أي :اقرأه على تمهل ،فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره"
(.)34
والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر ،وهذه صفة قراءة النبي صلى هللا عليه كما َو َردَ ذلك في عدة أحاديث منها:
 عن حفصة رضي هللا عنها قالت :ما رأيت رسول هللا صلى اله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا ،حتى كان قبل وفاته بعام،فكان يصلي في سبحته قاعدا ،وكان يقرأ بالسورة فيرتلها ،حتى تكون أطول من أطول منها (.)33
 وعن أنس :أنه سئل عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقال :كانت مدا ،ثم قرأ (بسم هللا الرحمن الرحيم) يمد بـ ( بسم هللا) ،ويمد بـ (الرحمن)  ،ويمد بـ (الرحيم) (.) 32
 وعن أم سلمة :أنها سئلت عن قراءة رسول هللا  ،فقالت :كان يقطع قراءته آية آية( ،بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ربالعالمين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين) [الفاتحة.) 35(] 2 – 2 :
 وعن ابن مسعود أنه قال :ال تنثروه نثر الدقل وال تهذِّوه هذِّ الشعر ،قفوا عند عجائبه ،وحركوا به القلوب ،وال يكن ه ِّم أحدكم).
السورة(38
آخر
ِّ
َّ
 وعن أبي وائل قال :جاء رجل إلى ابن مسعود فقال :قرأت المفصل الليلة في ركعة ،فقال :هذا كه ِذ الشعر ،لقد عرفت النظائر التيصل سورتين من آل حم في كل ركعة(.) 37
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرن بينهن ،فذكر عشرين سورة من المفَ ِّ
 -3فهم القرآن:
فهم القرآن هو أساس التدبر الصحيح ،وذلك بفهم المراد من كالم هللا تعالى ،وفهم القرآن شامل لفهم معنى اآليات ــ بحيث يفهم
القارئ معاني الكلمات ،ويقرأ تفسيرها ــ ولفهم المقصود من إيراد اآليات :وبهذا يفهم القارئ مقاصد القرآن.
ث هللا عز وجل ِّّ عباده على االعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات ...ما يد ِّل على َّ
أن
قال ابْن جرير الطبري" :وفي َح ِّ ِ
اعتبر بما ال فَ ْهم لك
عليهم معرفةَ تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آيه .ألنه محال أن يقال لمن ال يفهم ما يقال له وال يع ِقل تأويلَه" :
ْ
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ويعتبر به .فأما قب َل ذلك ،فمستحيل أمره
به وال معرفةَ من ال ِقيل والبيان والكالم" -إال على معنى األمر بأن يفه َمه ويف َق َهه ،ثم يتدبَّره
َ
كالم العرب وال يفهمونه"(.) 32
بتدبره وهو بمعناه جاهل .كما محال أن يقال لبعض أصناف األمم الذين ال يعقلون
َ
وينبغي للقارئ أن يبتعد عن موانع الفهم كالتكلف في القراءة واالنشغال بها عن الفهم ،واتباع الهوى فإنه من أعظم موانع تدبر
الكريم.
القرآن
-2تحسين الصوت عند القراءة:
وللصوت الحسن أثر كبير في تدبر كالم هللا تعالى ،وقد َّ
ي صلى هللا عليه وسلم على تزيين الصوت عند القرآن فقال ( :
حث النب ُّ
زينوا القرآن بأصواتكم ) (.)39
َّ
يتغن بالقرآن) (.) 21
وقال صلى هللا عليه وسلم ( :ليس منا من لم
قال ابن كثير" :قد فهم من هذا أن السلف ــ رضي هللا عنه ــ إنما فهموا من التغني بالقرآن :إنما هو تحسين الصوت به،
وتحزينه ،كما قاله األئمة،رحمهم هللا "(.) 22
وقال" :والمراد من تحسين الصوت بالقرآن :تطريبه وتحزينه والتخشع به"(.) 24
وقال النووي" :أجمع العلماء -رضي هللا عنهمــ من السلف والخلف من الصحابة والتابعين و َم ْن بعدهم من علماء األمصار أئم ِة
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ،وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة ،فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها،
ودالئل هذا من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؛ مستفيضة عند الخاصة والعامة"(.) 23
والمطلوب من تحسين الصوت الوصول للخشوع والتأثر ،قال السندي" :المطلوب من تحسين الصوت بالقرآن أن تنتج قراءته
خشية هللا فمن رأيتم فيه الخشية فقد حسن الصوت بالقرآن المطلوب شرعا فيعد من أحسن الناس صوتا"(.)22
- 5فهم لوازم النص ومقاصده:
وهذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم ،فإن القرآن كثيرا ما يذكر في القصص مواطن العبرة ،ويترك للفؤاد والعقل مطلق
التأمل والتدبر في ما لم يذكر ،وقد يختم اآلية بعلة لم تعلق بشيء ،ليتأمل العقل ،كما قال تعالى( :ألهاكم التكاثر ،حتى زرتم المقابر)
.]4–2
[التكاثر:
قال الشوكاني" :ولم يقل عن كذا  ،بل أطلقه؛ ألن اإلطالق أبلغ في الذ ِّم؛ ألنه يذهب الوهم فيه ك ِّل مذهب ،فيدخل فيه جميع ما يحتمله
"(.)25
البيان
علم
في
تقرر
كما
بالتعميم،
مشعر
المتعلق
حذف
وألن
المقام،
ِّ
ويدخل في هذا السبب معرفة مقاصد سور القرآن وآياته ،وهو باب عظيم لتدبر القرآن الكريم ،وتطبيقاته في كتب التفسير كثيرة.
وهذا السبب مؤثر جدا في التدبر ،خاصة في القصص القرآني ،واألمثال القرآنيةالمصدر:
فكانت الحكمة من إنزاله {ليدَّبروا آياته}.
التدبر" :هو التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني ،وإنما يكوون ذلوك فوي كوالم قليول اللفوظ كثيور المعواني
التي أودعت فيها بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرا انكشفت له معان لم تكن بادية له بادئ النظر"(،)1
وتوودبر اآليووات يكووون بووالنظر فووي عواقبهووا ومووا تشووير موون دالالت وعبوور ،ومووا توصوول إليووه موون المعوواني الباطنووة الخفيووة ،والنكووت
اللطيفة ،والتي ال تحصل إال بطول التأمل والنظر في كتاب هللا تعالى ،وبذلك تحصل الفائدة المرجووة مون توالوة القورآن الكوريم ،ومثول
من يشتغل بحفظ الحروف والكلمات دون أن يغوص في معانيها مدلوالتها كمن لديه لقحة درور ال يحلبهوا ،ومهورة نتووج ال يسوتولدها،
ومن كان على تلك الحالة كان جديرا بأن ال يستفيد من كتاب هللا الفائودة المرجووة( ،)2قوال الحسون":تودبر آيوات هللا اتباعهوا"( ،)3وأخورج
سعيد بن منصور عن الحسين رضي هللا عنه أنه قال في قوله {ليدبروا آياته} "اتباعه بعمله" (.)4
لما أنزل هللا كتابه على عباده وضمنه تعاليمه ،أراد من عباده أن يتخوذوا هوذا القورآن دسوتورا ومنهجوا يسويرون عليوه ويرجعوون
إليه ،ويحتكمون إلى تعاليمه وآياتوه ،ولون يحصول ذلوك إال بتودبر آياتوه وفهوم عباراتوه ،والوقووف علوى مقصوود هللا سوبحانه وتعوالى مون
كتابه ،ولما كان حصوول المقصوود مون إنوزال القورآن الكوريم ال يوتم إال بالتودبر لهوذا الكتواب الكوريم أمور هللا بوذلك فقوال {ليودبروا آياتوه}
"وأصووله {ليتوودبروا} فأدغمووت التوواء فووي الوودال ،متعلووق بووـ{أنزلنوواه}( ،)5ومعنوواه ليتفكووروا فيهووا ،فيقفوووا علووى مووا فيووه ويعملوووا بووه  ،وعوون
الحسن":قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان ال علم لهم بتأويله ،حفظوا حروفه وضيعوا حدوده"( ،)6قال اإلموام الزمخشوري":تودبر اآليوات

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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المتلوو لوم
التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويالت الصحيحة والمعاني الحسنة ،ألن مون اقتنوع بظواهر
ِّ
َيحْ ل( )7منه بكثير طائل"(.)8
ثم عقب بذكر الغاية من إنزال القرآن الكريم وهو التدبر( ،)9قال أبو عبد الرحمن السلمي":قال بعضوهم :ال سوبيل إلوى فهوم كتواب
هللا إال بقراءته والتفكر والتيقظ والتذكر وحضور القلب فيه"(" ،)10وقال بعضهم :من أصابته بركة القراءة رزق التدبر في آياته  ،ومن
رزق التدبر لم يحرم التذكر واالتعاظ به"( ،)11قال اإلمام الطبري":ليتدبروا حجوج هللا التوي فيوه ،وموا شورع فيوه مون شورائعه ،فيتعظووا
ويعملوا به"(.)12
وقوله {ليدَّبروا} متعلق بـ{أنزلناه} ،ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف يدل عليه ،وأصله ليتدبروا بتواء بعود اليواء ..،وبوه قورأ علوي
رضي هللا عنه ،والمراد أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتهوا هوذه اآليوة المعربوة عون أسورار التكووين والتشوريع فيعرفووا موا يودبر
ويتبع ظاهرها من المعاني الفائقة والتأويالت الالئقة"( ،)13ومضمون اآلية يشير إلى حكمة إنزال القرآن  ،فلم ينزلوه هللا تعوالى ليتبواهى
الناس  ،ويتمارى به الحفاظ  ،دون اعتناء بمضمونه ،واستخراج لمكنونه ،وأخذ بمراده ومطلوبوه ،قوال ابون عطيوة":وظواهر هوذه اآليوة
يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن ،فالترتيل إذا أفضل من اله ِذِّ إذ التدبر ال يكون إال مع الترتيل"( ،)14فالتأني في الوتالوة لوه أثور
كبير في حصول التدبر ،إذ كيف يتدبر آيات القرآن من ينظر إلى آخر السورة ،أو يستهويه الك ُّم ،وال يبالي بالكيف.
ثمرات تدبر القرآن الكريم
عند تأصيل منهج تدبر القرآن الكريم؛ البد من ذكر الثمرات التي يرجع إليها لمعرفة المنهج الصحيح لتدبر القرآن الكريم ،حيث
َّ
فظن ك ُّل من َع ِم َل عمال متأثرا بالقرآن
قد وجد خلط بين بعض السلوكيات المصاحبة لتالوة القرآن الكريم ،وبين تدبر القرآن الكريم،
َّ
أن ذلك نتيجة التدبر ،وهو غير صحيح.
نتيجة التدبر {وليتذكر ألوا األلباب}.
لقد بين المولى سبحانه وتعالى الحكمة البالغة من إنزال كتابه  ،وأنه إنما أنزله ليتدبره المؤمنون  ،ويعتبوروا بموا فيوه مون اآليوات
والذكر الحكيم  ،فتورثهم ذكرى  ،وخوفا وخشية  ،فثمرة التدبر هي التذكر  ،واالستجابة ألمر هللا سبحانه وتعالى  ،ولذلك أعقب التدبر
حصول أثوره  ،فلويس بعود التودبر إال حصوول الوذكرى ألولوي األلبواب  ،ولوذلك قوال {وليتوذكر ألووا األلبواب} "أي وليوتعظ بوالقرآن أولووا
العقول" ( ،)15واأللباب جمع لب  ،و"اللب هو العقل الخوالص مون الشووائب ،وسومي بوذلك لكونوه خوالص موا فوي اإلنسوان مون معانيوه ،
وقيل هو ما زكى في العقل  ،فكل لب عقل وليس كل عقل لبا ،ولهذا علق هللا تعوالى األحكوام التوي ال يودركها إال العقوول الزكيوة بوأولي
األلباب" ( ،)16قال األلوسي":أي وليتعظ به ذوو العقول الزاكيوة الخالصوة مون الشووائب أو ليستحضوروا موا هوو كوالمركوز فوي عقوولهم
لفرط تمكنهم من معرفته لما نصب عليه من الدالئل فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب لبيوان موا ال يعرفوه إال مون جهوة الشورع كوجووب
الصلوات الخمس ،واإلرشاد إلى ما يسوتقل العقول بإدراكوه كوجوود الصوانع جول جاللوه وعوم نوالوه"( ،)17قوال ابون جريور":وليعتبور ألووا
العقول والحجا ما في الكتاب من اآليات ،فيرتدعوا عما هم عليه مقيموين مون الضواللة ،وينتهووا إلوى موا دلهوم عليوه مون الرشواد وسوبيل
الصواب"( ،)18قال الحسن البصري":وهللا ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كلوه فموا أسوقطت
منه حرفا وقد وهللا أسقطه كله ،ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق وال عمل ،وهللا ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده  ،وهللا ما هوؤالء
بالحكماء وال الوزعة ،ال كثَّر هللا في الناس مثل هوؤالء" ( ،)19وخالصوة كوالم األئموة أن هللا إنموا أنوزل كتابوه لويفهم مضومونه  ،ويطبوق
على واقع حال المسلم  ،فليس الهدف من إنزال القرآن الترنم بتالوته والتمايل عند قراءته  ،والتغني بآياته  ،والتفنن بقراءات ورواياته
 ،وإظهار روعة األداء  ،وجودة التجويد  ،واستعراض البراعة في قوة حفظه  ،والتباهي بجميع ذلك ؛ مع إغفوال جانوب الفهوم والتودبر
خص هللا التذكر وقصره على أولوي األلبواب
والتَّفَ ُّك ِر في آياته  ،واالنصراف عن تلقف معاني وتوجيهاته بالعمل والتطبيق  ،ولذلك فقد
َّ
 ،وذلك هو القصد والمراد من إنزال القرآن على سيد األنبياء والمرسلين  ،فإن هللا تعالى أعقب اإلخبار بإنزال القورآن علوى دمحم صولى
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
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هللا عليه وسلم بأمر مهم البد أن يرافق اإلنزال ويحصل معه  ،وهو التدبر ومن ثم التذكر واالعتبار واالنقياد  ،والمالحظ أن هللا أعقب
األخبار بإنزال القرآن األمر بالتدبر مباشرة  ،ولم يذكر الحلقة التي تصل بين إنزال القرآن والتدبر وهي التالوة  ،حيث لوم يقول (كتواب
أنزلناه إليك ليقرؤوا ويتدبروا آياته  ،)..وفي ذلك إشارة إلى أهمية المبادرة إلى التدبر الذي يعقبه التذكر واالعتبار  ،وذلك يؤكد أهميوة
استحضار جانب التدبر أثناء القراءة  ،بل يجب على المسلم أن يهيئ نفسه لتدبر القرآن قبل أن يشرع بتالوته.
سه عليها حتى يعلم موافقته للتدبر الصحيح من عدمها .ومن تلك
بل البد من التمعن في هذه الثمرات ،وقياس اإلنسان نف َ
األصول ما يأتي:
الثمرة األولى :التدبر الصحيح يهدي إلى اإليمان ويزيده:
وقد د َّل على ذلك أدلة من كتاب هللا تعالى منها:
أ ـ قال تعالى( :وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون)
[التوبة.]242 :
ب ـ وقوله تعالى( :إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون)
[األنفال.]4 :
فاآلية األولى صريحة في زيادة إيمان المؤمنين بسبب ما أنزل من القرآن الكريم ،وإنما يكون ذلك عند تأمل القرآن وتدبره وفهم
ما فيه ،مما ينتج عنه الخوف والفزع والرجاء بما عند هللا ،والعمل بما يتضمن من أوامر ونواه.
قال مجاهد والسدي وغيرهما( :وجلت قلوبهم) :فرقت ،أي :فزعت وخافت(.) 28
وقال الربيع بن أنس( " :زادتهم إيمانا) :زادتهم خشية"(.) 27
والكفر
اإلعراض
وليس مجرد السَّماع كافيا في حصول ذلك اإليمان ،فإن المشركين قد سمعوا القرآن ولكن كان عملهم
َ
َ
وعدم العم ِل ،كما قال تعالى( :وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهلل وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول
والتولي
والتكذيب واالستهزا َء
َ
َ
َ
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين) [التوبة ،]28 :وقال( :وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا
صرف هللا قلوبهم بأنهم قوم ال يفقهون) [التوبة ،]247 :وقال تعالى( :ويقول الذين آمنوا لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم) [دمحم ،]41 :وقال تعالى( :وإن
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون) [القلم.]52 :
سا وكفرا ،كما قال تعالى( :وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم
فتزيدهم لذلك اآليات ِرجْ َ
.]245
[التوبة:
كافرون)
وأما المؤمنون فإنهم بخالف ذلك كما قال ابن كثير" :وهذه صفة المؤمن حق المؤمن ،الذي إذا ذكر هللا وجل قلبه ،أي :خاف منه،
ففعل أوامره ،وترك زواجره"(.) 22
وقال في قوله تعالى( :والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا) [الفرقان" :) 29( ]73 :أي :لم يكونوا عند
سماعها متشاغلين الهين عنها ،بل مصغين إليها ،فاهمين ،بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بها ،ويسجدون عندها عن بصيرة ال
عن جهل ومتابعة لغيرهم"(.) 51
وقال السعدي( " :وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) :ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره ،فعند ذلك
يزيد إيمانهم،ألن التدبر من أعمال القلوب ،وألنه ال بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ،أو يتذكرون ما كانوا نسوه،أو يحدث في
قلوبهم رغبة في الخير ،واشتياقا إلى كرامة ربهم،أو وجال من العقوبات ،وازدجارا عن المعاصي ،وكل هذا مما يزداد به
).
اإليمان"(52
والمؤمن يقيس تدبره بهذا األصل العظيم؛ فإن أورثه إيمانا باهلل ،وتصديقا برسوله ؛ فهو على جادة السلف الصالح في تدبر القرآن،
وإن كانت تالوته مجردَ ألفاظ يرددها أو أصوات يسمعها فإنه لم يصل بعد إلى المعنى الحقيقي لتدبر القرآن الكريم.
الثمرة الثانية :التدبر يبعث على الخشية والخوف والرجاء والدمع:
وقد د َّل على ذلك آيات منها:
أ ـ قوله تعالى( :هللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى
ذكر هللا ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء ومن يضلل هللا فما له من هاد) [الزمر.]43 :
ب ـ وقوله تعالى( :وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا
مع الشاهدين) [المائدة.]23 :
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قال ابن كثير" :هذه صفة األبرار ،عند سماع كالم الجبار ،المهيمن العزيز الغفار ،لما يفهمون منه من الوعد والوعيد.
والتخويف والتهديد ،تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف( ،ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا) لما يرجون ويؤ ِِّملون من رحمته
ولطفه"(.) 54
وقد وصف هللا الذين أوتوا العلم بالخشوع والبكاء عند استماع القرآن ،قال تعالى( :وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث
ونزلناه تنزيال ،قل آمنوا به أوال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لألذقان سجدا ،ويقولون سبحان ربنا إن
كان وعد ربنا لمفعوال ،ويخرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) [اإلسراء.]219 - 218 :
التدبر الصحيح يبعث على التأثر بال تكلف:
ورثا
أعظم
وهذا هو حال الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين ،والتابعين رحمهم هللا  ،فقد كان تدبرهم للقرآن
التدبر وأعاله ،م ِ ِّ
ِ
َ
والتأثر بال تكلف ،وقد نبه العلماء إلى حال بعض الناس الذين فهموا التدبر على غير وجهه ،فكان تدبرهم صراخا
العم َل واإليمانَ
َ
وعويال وتكلفا ،ومن تلك األقوال التي تحذر من ذلك:
 قال عروة بن الزبير :قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر :كيف كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعلون إذا قرئعليهم القرآن؟ قالت :كانوا كما نعتهم هللا عز وجل  :تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم .قال فقلت لها :إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن
ْ
فقالت :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(.) 53
خر أحدهم مغشيا عليه،
َّ
 وقال عكرمة :س ْسلَف يغشى عليه من الخوف؟ قالت :ال ،ولكنهم كانوا يبكون(52
ئلت أسماء بنت أبي بكر :هل كان أحد من ال َّ
).
 وعن ابن عمر أنه :مر برجل من أهل العراق ساقطا ،فقال :ما بال هذا؟ قالوا :إنه إذا قرئ عليه القرآن أو سمع ذكر هللا سقط،قال ابن عمر :إنا لنخشى هللا وما نسقط! ( .) 55وقال ابن عمر :إن الشيطان ليدخل في جوف أحدهم ،ما كان هذا صنيع أصحاب دمحم
صلى هللا عليه وسلم (.) 58
ٌّ
 وقال عامر بن عبد هللا بن الزبير :جئت أبي ،فقال لي :أين كنتَ ؟ فقلت :وجدت قوما ما رأيت خيرا منهم قَط ،يذكرون هللا عزوجل فير َعد واحدهم حتى ي ْغشَى عليه من َخ ْشية هللا َّ
عز وجلَّ ،فقعدت معهم ،فقال :ال تقعد معهم بعدها أبدا .قال :فرآني كأني لم يأخذ
ي ،فقال :رأيت رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يتلو القرآن ،ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فال يصيبهم هذا من َخ ْشية هللا
ذلك ف َّ
تعالى ،أفت ََرى أنهم أخشى هلل من أبي بكر وعمر ،قال :فرأيت ذلك كذلك(.) 57
 وقال قتادة بعد أن تال قوله تعالى( :تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا) [الزمر:]43 :"هذا نعت أولياء هللا ،نعتهم هللا بأن تقشعر جلودهم ،وتبكي أعينهم ،وتطمئن قلوبهم إلى ذكر هللا ،ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان
).
الشيطان"(52
من
وهذا
البدع،
أهل
في
هذا
إنما
عليهم،
 وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذ قرئ عليهم القرآن؟ فقال :بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأعليه القرآن من أوله إلى آخره ،فإن رمى بنفسه فهو صادق(.) 59
 وكان َج ِّواب ي ْر َعد عند ال ِذِّ ْكر ،فقال له إبراهيم النخعي :إن كنت تملكه ،فما أبالي أن ال أعتد َّ بك ،وإن كنتَ ال تملكه ،فقد).
قبلك(81
كان
من
خالفتَ
ع الظاهر فال يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقا متأدبا متذلال ،وقد كان السلف
 وقال القرطبي" :الخوف إذا سكن القلب أوجب خشو َيجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك .وأما المذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال ليروا بعين البر واإلجالل وذلك
).
اإلنسان"(82
نفس
من
وتسويل
الشيطان
من
خدع
 وقال أيضا" :فهذه حالة العارفين باهلل ،الخائفين من سطوته وعقوبته ،ال كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيقوالزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير .فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع :لم تبلغ أن تساوي حال الرسول وال
حال أصحابه في المعرفة باهلل ،والخوف منه ،والتعظيم لجالله ،ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن هللا والبكاء خوفا من
هللا .ولذلك وصف هللا أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتالوة كتابه فقال( :وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض
من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) [المائدة ،]23 :فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم .ومن لم يكن
كذلك فليس على هديهم وال على طريقتهم ،فمن كان مستنا فليستن ،ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حاال،
والجنون فنون"(.) 84
 وقال ابن كثير في بيان وجوه مخالفة المؤمنين للفجار عند سماع القرآن " :أنهم يلزمون األدب عند سماعها كما كان الصحابةرضي هللا عنهم عند سماعهم كالم هللا من تالوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقشعر جلودهم ،ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر هللا .لم
يكونوا يتصارخون وال يتكلِّفون ما ليس فيهم ،بل عندهم من الثبات والسكون واألدب والخشية ما ال يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا
بال ِقدح المعَلِّى في الدنيا واآلخرة"(.) 83
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هذا هو المنهج المعروف عن مجمل السلف الصالح رحمهم هللا في تدبر القرآن الكريم ،وقد و ِجدَ ْ
ت استثناءات من بعضهم نبَّه
عليها العلماء:
احدَ ِم ْن هَؤ َال ِء إذَا َكانَ َم ْغلوبا َعلَ ْي ِه لَ ْم ي ْنك َْر َعلَ ْي ِه َو ِإ ْن َكانَ َحال
اء أ َ َّن ْال َو ِ
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ " :واَلَّذِي َعلَ ْي ِه ج ْمهور ْالعلَ َم ِ
س ِعيد ْالقَ َّ
ِي َعلَ ْي ِه َولَ ْو قَدَ َر أَ َحد أ َ ْن َيدْفَ َع
الثَّا ِب ِ
اإل َمام أَحْ َمد َع ْن َهذَا ،فَقَا َل :ق ِر َ
ئ ْالق ْرآن َعلَى َيحْ َيى ب ِْن َ
ط ِ
ت أ َ ْك َم َل ِم ْنه؛ َو ِل َهذَا لَ َّما سئِ َل ْ ِ
ان فَغش َ
ع ْن ال َّ
ي بْن الفضيل ب ِْن ِع َياض
س ِعيد فَ َما َرأَيْت أ َ ْعقَ َل ِم ْنه َونَحْ َو َهذَاَ .وقَدْ ن ِق َل َ
َهذَا َ
ع ْن نَ ْف ِس ِه لَدَفَ َعه َيحْ َيى بْن َ
ي ِ أَنَّه أَ َ
صابَه ذَلِكَ َو َع ِل ُّ
شافِ ِع ِّ
صدْقِ ِه .لَ ِك َّن ْاألَحْ َوا َل الَّتِي كَان ْ
ِي
َت فِي ال َّ
قِ َّ
ورةَ .و ِب ْالج ْملَ ِة فَ َهذَا َكثِير ِم َّم ْن َال ي ْست ََراب فِي ِ
ِي ْال َمذْك َ
صته َم ْشه َ
ورة فِي ْالق ْر ِ
آن َوه َ
ص َحا َب ِة ه َ
ْالجلو ِد...
َوا ْق ِش ْع َرار
ْال َعي ِْن
َودموع
ب
َو َجل
ْالقلو ِ
ين َما ه َو َمذْموم َوقَدْ فَ َعلوا َو ِم ْنه ْم َم ْن َيظ ُّن أَ َّن َحالَه ْم َهذَا
الري ِْن َعلَ ْي َها َو ْال َجفَ ِ
ب َو َّ
َوقَدْ َيذ ُّم َحا َل هَؤ َال ِء َم ْن فِي ِه ِم ْن قَس َْوةِ ْالقلو ِ
اء َع ْن ال ِدِّ ِ
أ َ ْك َمل ْاألَحْ َوا ِل َوأَت َ ُّم َها َوأَع َْالهَا َو ِك َال َ
ص َل لَه ْم أَ ْو
ان َما َح َ
ور ذَ ِميمَ ...ولَ ِك ْن َم ْن لَ ْم يَز ْل َع ْقله َم َع أَنَّه قَدْ َح َ
ط َرفَ ْي َه ِذ ِه ْاألم ِ
اإلي َم ِ
ص َل لَه ِم ْن ْ ِ
صلَّى َّ
ي َّ
اء
ي ِب ِه إلَى ال َّ
س َم ِ
ضل ِم ْنه ْمَ .و َه ِذ ِه َحال ال َّ
ِمثْله أ َ ْو أ َ ْك َمل ِم ْنه فَه َو أ َ ْف َ
ّللا َعلَ ْي ِه َو َ
ص َحابَ ِة َر ِ
ّللا َع ْنه ْم َوه َو َحال نَ ِب ِيِّنَا َ
سلَّ َم فَإِنَّه أس ِْر َ
ض َ
ّللا َوت َْر ِك َما يَ ْك َرهه َّ
َصدا يَدْعوه إلَى فِ ْع ِل َما ي ِحبُّه َّ
َاف َّ
َوأ َ َراه َّ
ّللا ِم ْن َغي ِْر
صبَ َح َكبَائِ ِ
ّللا َما أ َ َراه َوأ َ ْ
ّللاَ خ َْوفا م ْقت ِ
ت لَ ْم يَتَغَي َّْر َعلَ ْي ِهَ ...و َم ْن خ َ
َه ِذ ِه ِ ِّ
ي َّ
ّللا َع ْنه ْم...
ضل ِم ْن َحا ِل هَؤ َال ِء َوه َو َحال ال َّ
الزيَادَةِ فَ َحاله أ َ ْك َمل َوأ َ ْف َ
ص َحابَ ِة َر ِ
ض َ
ون ْالقَ ْرن الَّذِي ب ِع َ
صلَّى َّ
ص َوابِ :ل ْلم ْس ِل ِم أ َ ْن يَ ْعلَ َم أ َ َّن َخي َْر ْالك ََال ِم ك ََالم َّ
ث
َوال َّ
ّللا َعلَ ْي ِه َو َ
ّللاِ َو َخي َْر ْال َهدْي ِ َهدْي م َح َّمد َ
سلَّ َم َو َخي َْر ْالقر ِ
ْ
ض َل ال ُّ
ق َوالسُّب ِل إلَى َّ
ب اجْ تِ َها ِد ِه ْم
ّللاِ َما َكانَ َعلَ ْي ِه ه َو َوأ َ ْ
ّللا ِب َح َس ِ
فِي ِه ْم َوأ َ َّن أ َ ْف َ
ص َحابه َوي ْعلَم ِم ْن ذَلِكَ أ َ َّن َعلَى المؤْ ِمنِينَ أ َ ْن َيتَّقوا َّ َ
طر ِ
َوو ْس ِع ِه ْم"(.) 82
الثمرة الثالثة :التدبر يورث العمل:
فإن تدبر القرآن ال يقف بالمؤمن عند مجرد السماع والتأثر ،بل يتعدى ذلك إلى العمل واالستجابة هلل ورسوله صلى هللا عليه
وسلم  ،وهذا أصل عظيم من أصول التدبر ،وإال فقد ذ َّم هللا اليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بالكتاب ،والحال أنهم ال يعملون به ،قال
تعالى( :وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل هللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء
هللا من قبل إن كنتم مؤمنين) [البقرة.]92 :
وقال الشيخ السعدي " :وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به ،واالنقياد لكتب هللا ورسله ،قال تعالى عن أهل الكتاب
المنحرفين( :ولما جاءهم رسول من عند هللا مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب هللا وراء ظهورهم كأنهم ال
يعلمون) [البقرة.) 85( "]212 :
حال السلف مع تدبر القرآن الكريم:
للسلف مع تدبر القرآن الكريم أحوال وأخبار  ،ومن ذلك ما روي عن مسروق قال :قال لي رجل من أهل مكة ؛ هذا مقام أخيوك
ب أن يصووبح يقوورأ بآيووة موون القوورآن يركووع فيهووا ويسووجد ويبكووي {أم حسووب الووذين
تموويم الووداري  ،لقوود رأيتووه ذات ليلووة حتووى أصووبح أو قَوور َ
()20
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيواهم وممواتهم سواء موا يحكموون} [الجاثيوة  ، ]42:وعون ابون
عباس رضي هللا عنه قال ":ألن أقرأ في ليلة سورة أتدبرها وأف ِ ِّكر فيها أحب ألي من أن أقورأ القورآن"( ،)21قوال الليوث ويلغنوا أن رجوال
قال البن مسعود رضي هللا عنه قرأت المفصل في ركعة  ،فقال له ابن مسعود رضي هللا عنه :هذَّا كهو ِذِّ الشوعر  ،أو نثورا كنثور الودقل"
( ،)22وصووولى الربيوووع بووون خثووويم فقووورأ بآيوووة حتوووى أصوووبح {أم حسوووب الوووذين اجترحووووا السووويآن أن نجعلهوووم كالوووذين آمنووووا وعملووووا
الصالحات}[الجاثية ]42:فجعل يرددها حتى أصبح ( ،)23وردد النبي صلى هللا عليه وسولم آيوة {إن تعوذبهم فوإنهم عبوادك وإن تغفور لهوم
فإنك أنت العزيز الحكيم}[المائدة ، )24( ]222:وعن سعيد بن عبيد قال رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم فوي رمضوان يوردد هوذه اآليوة
{إذ األغالل في أعناقهم}[غافر ]72:و{يا أيها اإلنسان ما غرك بربوك الكوريم}[االنفطوار ]8:يرددهوا مورتين أو ثالثوا" ( ،)25وروي عون
ي مون أن أبيوت أهوذُّ
دمحم بن كعب القرظي رضي هللا عنه يقول ":ألن أقرأ {إذا زلزلت}و{القارعة} ليلوة أرددهموا وأتفكور فيهموا أحوب إلو َّ
القرآن" ( ،)26وقال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه":ال تهذوا القرآن كهذ الشعر وال تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركووا بوه
القلوب"( ،)27وسئل مجاهد عون رجلوين قورأن أحودهما البقورة وقورأ اآلخور البقورة وآل عموران فكوان ركوعهموا وسوجودهما وجلوسوهما
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سواء أيهما أفضل  ،قال الذي قرأ البقرة ،ثم قرأ مجاهد {وقرآنا فرقناه لتقرأه علوى النواس علوى مكوث ونزلنواه تنوزيال}[اإلسوراء،]218:
واآلثار في شأن السلف مع تدبر القرآن الكريم كثيرة  ،نكتفي بهذه اإللماحة اليسيرة.
طريقة اكتساب ملكة التدبر:
تدبر القرآن الكريم أمر مبذول لكل من قرأ آياته  ،ويمنحه المولى سبحانه وتعالى لكول مون أشوتغل بوه  ،وأعمول ذهنوه فيوه  ،وقود
بين هللا أن القرآن أغلبه مفهوم المعنى  ،واضح الداللة ،فقال{ :منه آيات محكموات هون أم الكتواب}[آل عموران ،]7:فوال يستعصوي علوى
األفهام  ،وال تكل في فهمه األذهان  ،وال تقف أمام مراده العقول  ،بل هو ظاهر المعنى  ،واضح المراد  ،ولذلك أنزله هللا بلسان قومه
ليسهل عليهم فهمه  ،وليكون في متناول الجميع  ،فيفهمه العامي قبل العالم  ،ويدركه الصغير والكبير  ،فإذا فهم المعنى والمراد حصل
التدبر والتأمل.
وبما أن القرآن الكريم قريب من األفهام  ،يسهل تدبره  ،ويمكون إعموال الوذهن فيوه  ،فقود أمور هللا عبواده بتودبره  ،ومحاولوة فهوم
مراميه ومقاصده  ،ومون المعلووم أن هللا ال يوأمر عبواده إال بموا يقودرون عليوه  ،ويسوهل انقيوادهم إليوه  ،ويمكونهم القيوام بوه  ،ومون غيور
الصواب أن يؤمر العاجز بما ال يقدر عليه  ،فتبين بما مضى أن هللا أمر عباده بما يمكنهم االستجابة له والقيام بوه  ،وقود أمورهم بتودبر
القرآن والتذكر بما فيه من وعد ووعيد  ،وأمر ونهي وزجر شديد  ،ومن عجيب شأن تدبر القرآن الكريم أن لفظه يحتمل ما فيه معاني
ودالالت إذا لم تعارض مقاصد الدين وأصوله  ،ولوم يعارضوه صوريح تفسوير المصوطفى صولى هللا عليوه وسولم  ،وموع ذلوك فهوو غنوي
بالهدايات التي من الممكن استنباطها من آياته وكلماته.
لقد جاءت النصوص الشرعية محذرة من االقتصار على حفظ اللفظ  ،بعيدا عن فهم المعاني السامية التي تحملها اآليات  ،مبينوة
مغبة ذلوك علوى الفورد والمجتموع  ،فمون لوم تربوي معواني اآليوات قلبوه ولوم تكسوبه الخشووع والخشوية  ،فإنهوا حتموا سوتحمله علوى التعوالم
والتعالي واالغترار بحفظ رسم القرآن  ،دون فهم لما يحويه نظمه أو تحمله كلماته  ،وقد جاءت اآلثوار مبينوة بعوض معوالم مون اقتصور
على حفظ رسمه دون فهم داللة نظمه  ،ومنتقدة قصورهم في ذلك  ،فقال حذيفة رضي هللا عنه يصف أولئك":إن من أقرأ الناس منافقا
ال يترك واوا وال ألفا يلفته بلسانه كما تلتفت البقرة الخال بلسانها ال يتجاوز ترقوته" ( ،)28وأن ذلك الحفظ لم يعمق اإليمان في قلووبهم
ولذلك تراهم "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"( ،)29فهم على شفا جرف هار  ،يعبدون هللا على حرف  ،وسورعان موا
ينكصون على أعقابهم  ،وقال عليه الصالة والسالم مبينا بعض عالماتهم التي توحي بإيمان عميق  ،وتمسك بالدين راسخ  ،ولكنهم في
الحقيقة على خالف ذلك بسبب خلو قلوبهم وعقولهم من الفهم والمعرفة بكتاب هللا تعالى "تحقرون صالتكم إلى صالتهم وصيامكم إلوى
صيامهم "  ،فهم يقيمون حروفه ويضيعون حدوده  ،وبالتالي تتضح أهمية اجتماع األمرين الحفوظ والفهوم الناشويء عون تودبر كتواب هللا
تعالي  ،ثم العمل بما حفظ ،
لذا فإن من أهم الوجبات على المؤسسات التي تتولى اإلشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم أن تراعي الجانبين وتوازن بين
الطرفين .
يترتب على ما مضى من بيان خطورة االقتصار على الحفظ بعيودا عون الفهوم  ،أهميوة تغليوب جانوب الفهوم علوى جانوب الحفوظ ،
وأن الحافظ لن يحوز فضل حفظ كتاب هللا تعالى إال باستقامته على ما أمر هللا به في كتابه  ،وذلك أنه إن خالف مدلول معانيه فسيكون
حجة عليه يوم القيامة  ،وإن استقام عليه نال أعلى الفضائل وارتقى أعلى الرتب  ،ولذلك قوال فوي الحوديث"يقوال لصواحب القورآن اقورأ
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" ( ،)30فقال "صاحب القرآن" ولم يقل حوافظ أو قوارئ القورآن
 ،ومن المعلوم أن الصاحب هو المالزم المتأثر بصاحبه من كثرة صحبته  ،وقد ثبت عنه صلى هللا عليوه وسولم أن أول مون تسوعر بهوم
النار يوم القيامة ثالثة  ،قارئ القرآن والمجاهد والعالم  ،وأول أولئك الثالثة قارئ القرآن الذي ال يعمل به ( ،)31وقد ذكر المصوطفى
صلى هللا عليه وسلم أن شفاعة القرآن الكريم ألصحابه ( ،)32وفي ذلك إيضاح وبيان لسمات أهل القرآن وأنهوم هوم الوذين يعملوون بوه
في الدنيا  ،وليس الذين يحفظونه في صدورهم فحسب  ،و الدليل على ذلك أن هللا وبخ الذين ال يتدبرونوه ولوم يووبخ الوذين ال يحفظونوه
عن ظهر قلب  ،فقال {أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها}[سورة دمحم ، ]42:وقال {أفال يتدبرون القرآن ولوو كوان مون عنود غيور
هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا}[النساء ، ]24:وقوال {أفلوم يودبروا القوول [}...المؤمنوون ، ]82/ولوم يورد فوي القورآن الكوريم موا يودل علوى
األمر بالحفظ  ،بل لم يرد األمر بذلك في السنة النبوية .
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