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 بسم الله الرحمن الرحيم

ّلت قدرتُُه، جسبحانه حنمد هللا تعاىل خّصنا خبري كتاب أنزل، وأكرمنا أبفضل نيب أرسل،        
 وَعظَُمْت حكمُتُه، وَسَبغْت نعمُتُه، وعّمت رمحُتُه ...

أرسله بكتابه املبني، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت على من والصالة والسالم       
 األلباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا.

 وعلى آل بيته األطهار، وصحابته األخيار، والتابعني األبرار ما تعاقب ليل وهنار. 

 دــــــعــــوب
باده من احلالل ملا شرعه لع ، شامالا  ببيان األحكام جعل كتابه املبني كافالا فإن هللا تعاىل            

 .. لألوهام مرمهاا ، للسقام  شافياا  ، للخصام قاطعاا قاصاا عن نبأ األقوام ، ،  واحلرام

، إال من تدبره، وتعقله يدرك كنه أحكامه، ومقاصد أخباره، وعرب عظاته، وأثر هديهولن     
 .. وتفكره، وتبصره

ِكَتاٌب ال سبحانه: "ق لذلك جعل هللا تعاىل التدبر لكتابه مقصدا، والتفكر يف آايته هدفاا وموئال ..
بَـُّروا آاَيتِِه َولِيَـَتذَكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ َأنـَْزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك   (1")لَِيدَّ

  ( 2) ( َأَفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُُلَا ) وقال جّل ذكره:

أشنف  ليه ، كماعهللا تعاىل حث و  ،، ومثراته: معناه، وفضلهالتدبروإين يف هذا املقام ملطوف حول 
 اآلذان برايحني من حال إمام املتدبرين وقدوة املتفكرين صلى هللا عليه وسلم مع الكتاب املبني ..

 بني "للكتاب امل" رايحني من التدبر واملتدبرين بــــ  :البحثية وقد أمسيت هذه املقالة

 جاءت يف أربعة مباحث هي: 

 املبحث األول: التدبر؛ مفهومه، ودالالته.

                                                           
 (28( سورة ص، آية ) 1
 (24( حممد ، آية ) 2
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 الثاين: دعوة هللا تعاىل عباده إىل التفكر والتدبر يف كتابه.املبحث 

 املبحث الثالث: مثرات التدبر والتفكر يف كتاب هللا.

 .املبحث الرابع: مع إمام املتدبرين وقدوة املتفكرين صلى هللا عليه وسلم

 ثبت املصادر، واملراجع.مث مث ذيلت البحث خبامتة ضمنتها خالصته، 

ي ممن يرعاه حق رعايته، ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه، ويفل أن جيعلين وإايكم هلل أسأا        
بشرطه، وال يلتمس اُلدى يف غريه، وهداان ألعالمه الظاهرة، وأحكامه القاطعة الباهرة، ومجع لنا به 

 خري الدنيا واآلخرة، فإنه أهل التقوى وأهل املغفرة.

 راجي عفو ربه املنان

 سليماند. علي بن حافظ 
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 املبحث األول

 ودالالته ،التدبر: مفهومه

 أوالا: مفهوم " التدبر " يف اللغة.

 جيدر بنا يف هذا املوطن أن نطوف حول معىن التدبر يف اللغة ودالالته

 (1) "التدبري يف األمر: أن تـَْنُظَر إىل ما يؤول إليه عاقبته. والتدبري: التفكر فيه. " قال اجلوهري:

وُُل ِإليه )والتَّْدِبرُي: النََّظُر يف عاِقَبِة اأَلْمر( ، َأي ِإىل َما يَ "وجاء يف اتج العروس ملرتضى الزبيدي: 
يل َمْعرِفٍة ََثلَِثة، َويـَُقال َعَرف التَّفكُّر َأي ََتِْصيل املَْعرِفـَتَـنْيِ لَتْحصِ  :عاِقبَـُته، )كالتََّدبُّر( . َوقيل: التََّدبُّر

 َتَدبُّراا، َأي أَبَخَرٍة. قَاَل َجرير:اأَلمَر 

 َواَل تـَتـَُّقون الشَّرَّ حَّتَّ ُيِصيَبُكمْ 

 َواَل تـَْعرِفون اأَلمَر ِإالَّ َتَدبُـَّرا

 (2) "َوقَاَل َأكَثُم بُن َصْيِفّي لَبِنيه: اَي َبيِنّ، اَل تـََتَدبَّروا َأْعجاَز ُأُموٍر قد َولَّْت ُصُدورُها.

 (3) . ")تدبر( اأْلَمر َوِفيه دبره َويـَُقال عرف اأْلَمر تدبرا أِبخَرةويف املعجم الوسيط: " 

عبارة عن النظر يف عواقب األمور، وهو قريب من التفكر؛ إال أن  " التدبر" قال اجلرجاين:       
 (4)التفكر تصرف القلب ابلنظر يف الدليل، والتدبر تصرفه ابلنظر يف العواقب.

 (5.): ااِلْعِتَبار ُهَو التدبر َوِقَياس َما َغاَب على َما ظهروقال الكفوي 

والتبصر  ،تفكرالومن مقتضياته: نظر يف عاقبة األمر وما يؤول إليه، فتحصل أن التدبر لغة هو: ال
 والتأمل .. 

                                                           
 هـ 1407الرابعة -بريوت  –( مادة " دبر" ط. دار العلم للماليني 2/655( الصحاح. للجوهري ) 1
 ( مادة "دبر" ط. دار اُلداية.11/265( اتج العروس ) 2
 ( ط. دار الدعوة1/269( املعجم الوسيط ) 3
 هـ1403( ط. دار الكتب العلمية بريوت 54( التعريفات. للجرجاين )ص 4
 بريوت. –( ط. مؤسسة الرسالة 147( الكليات. للكفوي )ص 5
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 َثنياا: " التدبر" يف االصطالح.

 فيمكننا أن نقول : ،ال ينفك املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي للتدبر

التدبر: مجع القلب وانصراف الذهن إىل التأمل والتفكر يف آايت القرآن الكرمي بتخشع حيمل    
 هللا جل يف عاله.واالستبصار بكالم  ،واالعتبار ،على االتعاظ

 والتفكر يف آايته هدفاا وموئال .. ،مقصدا سبحانه وتعاىل جعل التدبر لكتابهف        

بَـُّروا آاَيتِِه َولِيَـَتذَكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ "قال سبحانه:    (1)"ِكَتاٌب َأنـَْزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

بشد الدال والباء، والضمري للعامل. وقرأ حفص عن « ليدبّروا»قرأ مجهور الناس: قال ابن عطية:    
  (2).اآلية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآنوظاهر هذه . . على املخاطبة« لتدبروا» عاصم:

ُلَوُه َحقَّ ِتاَلَوتِِه، َويَـ قال القرطيب: "  ُ ِبِْفِظ ِكَتابِِه َأْن يـَتـْ َتَدبَـَّر َحَقاِئَق ِعَبارَتِِه، اْلَواِجُب َعَلى َمْن َخصَُّه اَّللَّ
بَـُّروا آايتِِه " تـََعاىَل:" ِكتاٌب َأنـَْزْلناهُ َويـَتَـَفهََّم َعَجائَِبُه، َويـَتَـبَـنيََّ َغَرائَِبُه، قَاَل اَّللَُّ   . (3)  ِإلَْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ

 ويضفي السعدي رمحه هللا مزيداا على أمهية التدبر يف كتاب هللا، فيقول:

بادئه وعواقبه، يه، ويف مأيمر تعاىل بتدبر كتابه، وهو التأمل يف معانيه، وَتديق الفكر ف         
ذلك فإن تدبر كتاب هللا مفتاح للعلوم واملعارف، وبه يستنتج كل خري وتستخرج منه مجيع  ولوازم

العلوم، وبه يزداد اإلميان يف القلب وترسخ شجرته. فإنه يعرِّف ابلرب املعبود، وما له من صفات 
ند عالكمال؛ وما ينزه عنه من مسات النقص، ويعرِّف الطريق املوصلة إليه وصفة أهلها، وما ُلم 

القدوم عليه، ويعرِّف العدو الذي هو العدو على احلقيقة، والطريق املوصلة إىل العذاب، وصفة 
 أهلها، وما ُلم عند وجود أسباب العقاب.

                                                           
 (28( سورة ص، آية ) 1
األوىل  -بريوت  –( ط. الناشر: دار الكتب العلمية 4/503( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) 2

 هـ1422
 (1/2( اجلامع ألحكام القرآن ) 3
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وكلما ازداد العبد أتمال فيه ازداد علما وعمال وبصرية، لذلك أمر هللا بذلك وحث عليه وأخرب أنه 
بَـُّروا آاَيتِهِ املقصود إبنزال القرآن، كما قال تع هو َولِيَـَتذَكََّر ُأوُلو  اىل: }ِكَتاٌب َأنزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

 األْلَباِب{ وقال تعاىل: }َأَفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُُلَا{ .

نه كالم هللا، قني والعلم أبومن فوائد التدبر لكتاب هللا: أنه بذلك يصل العبد إىل درجة الي           
ألنه يراه يصدق بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا. فرتى احلكم والقصة واإلخبارات تعاد يف القرآن 
يف عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، ال ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من 

وا ِفيِه َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجدُ   عند من أحاط علمه جبميع األمور، فلذلك قال تعاىل: }َوَلوْ 
 (1)اْخِتالفاا َكِثرياا{ أي: فلما كان من عند هللا مل يكن فيه اختالف أصال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( 189هـ )ص1376( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. للشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي ت:  1
 هـ.1420األوىل  -ط. مؤسسة الرسالة 
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 املبحث الثاين 

 يف كتابه إىل التفكر والتدبرهللا تعاىل عباده دعوة 
تعاظ هبديه، واالستبصار أبخباره، واالوالتفكر يف آايته،  ،دعا هللا عباده إىل تدبر كتابه            

 منها: ،ذلك على أوجهل ت دعوته سبحانه وتعاىلوجاء  .. واالعتبار بقصصه

 آن الكرميالقر  تدبرإىل  الدعوة الصرحية األول:الوجه 

   :يف عدد من اآلايت الكرميات منهات دعوته الصرحية وقد ورد      

  (1() فاا َكِثريااَأَفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتال قوله تعاىل: ) -1

  (2) ( َأَفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُُلَا )سبحانه:  وقوله -2

بَـُّروا اْلَقْولَ  : )وقوله تعاىل -3   (3)( َأْم َجاَءُهْم َما مَلْ أيَِْت آاَبَءُهُم األوَِّلنيَ  َأفـََلْم يَدَّ

ُ تـََعاىَل:و  -4 بَـُّروا آايتِِه )   قَاَل اَّللَّ  .(4)( يَـَتذَكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ َولِ ِكتاٌب َأنـَْزْلناُه ِإلَْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ

بَـُّروا قال السعدي رمحه هللا: قوله تعاىل:)           ه، ليتدبر الناس أي: هذه احلكمة من إنزال ( آاَيتِهِ لَِيدَّ
إعادة الفكر فإنه ابلتدبر فيه والتأمل ملعانيه، و  ،وحكمها، ويتأملوا أسرارها ،آايته، فيستخرجوا علمها

فيها مرة بعد مرة، تدرك بركته وخريه، وهذا يدل على احلث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل 
 األعمال، وأن القراءة املشتملة على التدبر أفضل من سرعة التالوة اليت ال حيصل هبا هذا املقصود.

م ُلا  أي: أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبره(ذَكََّر ُأوُلو األْلَبابِ َولِيَـتَ : (وقوله سبحانه          
كل علم ومطلوب، فدل هذا على أنه ِبسب لب اإلنسان وعقله حيصل له التذكر واالنتفاع هبذا 

 (5)الكتاب.

                                                           
 (82( النساء، آية ) 1
 (24( حممد ، آية ) 2
 (68( املؤمنون ) 3
 (28ة )( سورة ص، آي 4
 (712( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان )ص 5
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 .ألويل النهى واأللباب ه تعاىلخطابالوجه الثاين: 

يف كثري من اآلايت خياطب سبحانه أصحاب العقول والنهى علهم يستخدمون عقوُلم وألباهبم      
 يف تدبر ما يتلى عليهم، من ذلك:

 (1() أْلَْلَبابِ ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آَلاَيٍت أِلُويل اقوله تعاىل: )  -1

َرٌة أِلُويل اأْلَْلَبابِ ه سبحانه: ) وقول -2  (2() َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعبـْ

َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن مَيُْشوَن يف مَ وقوله سبحانه وتعاىل: )  -3 َساِكِنِهْم ِإنَّ يف َأفـََلْم يـَْهِد َُلُْم َكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ
  (3() َذِلَك آَلاَيٍت أِلُويل النـَُّهى

ع )ألويل النـَُّهى( يعين: أهل احلجى والعقول، والنهى: مجقال ابن جرير الطربي: قوله سبحانه      
وخّص تعاىل ذكره أبن ذلك آايت ألويل النـَُّهى، ألهنم أهل التفكُّر واالعتبار، وأهل التدبر  .. هُنية

 (4)واالتعاظ.

 الوجه الثالث: دعوته سبحانه وتعاىل عباده للتذكر والتفكر

يف القرآن الكرمي قصص، وأمثال، ومواعظ، وأخبار، وكثري ما يعقبها طلب للتفكر،        
 واالستبصار، من ذلك:

َر َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن * قـُْرآانا َعَربِيًّا غَ قال تعاىل: ) -1 يـْ
 ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  ()5(

 2- وقال سبحانه: )َوتِْلَك األْمثَاُل َنْضرِبـَُها ِللنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُموَن()6(

                                                           
 (190( آل عمران ) 1
 (111( يوسف ) 2
 (128( طه ) 3
 (18/321( جامع البيان يف أتويل القرآن ) 4
 (28-27( الزمر) 5
 (43( سورة العنكبوت )  6
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بُوا الرُُّسَل َأْغَرقْـَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم ِللنَّاِس آيَةا َوَأْعَتْداَن وقال سبحانه: ) -3 لظَّاِلِمنَي لِ َوقـَْوَم نُوٍح َلمَّا َكذَّ
َنا َلُه اأْلَْمثَاَل 38( َوَعاداا َومَثُوَد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوقـُُروانا بـَنْيَ َذِلَك َكِثرياا )37َعَذاابا َألِيماا ) ( وَُكالًّ َضَربـْ

 وَُكالًّ تـَبـَّْراَن تـَْتِبرياا )39()1( 
ني بينا له القصص العجيبة من قصص األول " ُكالًّ َضَربْنا َلُه اأْلَْمثالَ قال البيضاوي: قوله تعاىل "      

 لفتات فتتناه تفتيتاا ومنه الترب " وَُكالًّ تـَبـَّْران تـَْتِبرياا  " فلما أصروا أهلكوا كما قال:، وإعذاراا  ،إنذاراا 
 الذهب والفضة، وَُكالًّ األول منصوب مبا دل عليه َضَربْنا كأنذران، والثاين ب تـَبـَّْران ألنه فارغ.)2(

 4- وقال سبحانه وتعاىل: ) فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن ()3(
وأما قوله: )فاقصص القصص( ، فإنه يقول لنبيه حممد صلى هللا  قال ابن جرير الطربي:         

عليه وسلم: فاقصص، اي حممد، هذا القصص، الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي آتيناه آايتنا، 
ألمم اليت أخربتك أخبارهم يف هذه السورة، واقتَصْصت عليك نبأهم ونبأ أشباههم، وما وأخباَر ا

حّل هبم من عقوبتنا، ونزل هبم حني كذبوا رسَلنا من نقمتنا على قومك من قريش، وَمْن ِقبَـَلك من 
ّل مبن ح يهود بين إسرائيل، ليتفكروا يف ذلك، فيعتربوا وينيبوا إىل طاعتنا، لئال حيّل هبم مثل الذي

قبلهم من الّنقم واملثالت، ويتدبَّره اليهود من بين إسرائيل، فيعلموا حقيقَة أمرك وصحَّة نبّوتك، إذ  
كان نبأ "الذي آتيناه آايتنا" من خفّي علومهم، ومكنون أخبارهم، ال يعلمه إال أحبارُهم، ومن قرأ 

تقرأ، وال تدرس الكتب، ومل الُكتب ودرسها منهم. ويف علمك بذلك وأنت أميٌّ ال تكتب، وال 
جتالس أهل العلم احلُجَّة البينة لك عليهم أبنك هلل رسول، وأنك مل تعلم ما عِلمت من ذلك، 

 وحاُلك احلال اليت أنت هبا، إال بوحي من السماء.)4( 
 

   
 

 

 

                                                           
 (39-37( سورة الفرقان) 1
( ط. دار إحياء الرتاث العريب، 4/125هـ )685( أنوار التنزيل وأسرار التأويل. أليب سعيد البيضاوي ت  2

 هـ1418بريوت
 (176( األعراف ) 3
 (13/274( جامع البيان يف أتويل القرآن ) 4
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  املبحث الثالث

 مثرات التدبر والتفكر يف كتاب هللا
 يورث اخلشية واإلانبة، ويعزز اإلميان واملهابة، ويدعو إىل العملإن التدبر لكتاب هللا تعاىل         
ه للتدبر مثرات وهبات يقطفها املتدبرون لكتاب هللا تعاىل، من هذ، واالستقامة عليه .. فالصاحل

 الثمرات، وتلك اُلبات:

 أوالا: التدبر يورث اإلميان ويزيده

َا وذلك مصداقاا لقوله تعاىل: )  ُ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُ ِإَّنَّ ِلَيْت َعَلْيِهْم اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَّ
ُهْم ِإميَاانا َوَعَلى َرهبِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ    (1() آاَيتُُه زَاَدتـْ

ُهْم َمْن يـَُقوُل َأيُُّكْم زَاَدْتُه هَ وقوله سبحانه )  ميَاانا فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ِذِه إِ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ
ُهْم ِإميَاانا َوُهْم َيْستَـْبِشُرونَ   (2() فـََزاَدتـْ

ُ َوِجَلْت يقول اإلمام البيضاوي:       َا اْلُمْؤِمُنوَن أي الكاملون يف اإلميان. الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر اَّللَّ ِإَّنَّ
له اتق هللا  جالله. وقيل هو الرجل يهم مبعصية فيقالقـُُلوبـُُهْم فزعت لذكره استعظاماا له وهتيباا من 

َيْت ابلفتح وهي لغة، وفـََرَقْت أي خافت. َوِإذا تُلِ « َوِجَلتْ »فينزع عنها خوفاا من عقابه. وقرئ 
ُهْم ِإمياانا لزايدة املؤمن به، أو الطمئنان النفس ورسوخ اليقني بتظاهر األدلة، أو  َعَلْيِهْم آايتُُه زاَدتـْ

مبوجبها وهو قول من قال اإِلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية بناء على أن العمل داخل  ابلعمل
 (3)فيه. َوَعلى َرهبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن يفوضون إليه أمورهم وال خيشون وال يرجون إال إايه.

 

 

 

                                                           
 (2( سورة األنفال ) 1
 (124( التوبة ) 2
 هـ 1418األوىل -بريوت  –ء الرتاث العريب ( ط. دار إحيا3/49( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 3
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 يغرس اخلشية هلل تعاىلَثنياا: التدبر 

ُ نـَزََّل قال هللا تعاىل: )         ُه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتاابا ُمَتَشاهِباا َمثَاينَ تـَْقَشِعرُّ ِمنْ اَّللَّ
ُ َفَما يُ رَبَـُّهْم مثَّ تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ َذِلَك ُهَدى اَّللَِّ يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن  ْضِلِل اَّللَّ

  (1() َهادٍ  َلُه ِمنْ 

نَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ممَّا َعَرفُ وقال سبحانه: )     ُعوا َما أُْنِزَل ِإىَل الرَُّسوِل تـََرى َأْعيـُ وا ِمَن احْلَقِّ َوِإَذا مسَِ
َنا َمَع الشَّاِهِديَن  بـْ  (2()يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا آَمنَّا فَاْكتـُ

ُ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكتاابا ُمَتشاهِباا قـَْولُُه قال حمي السنة البغوي:        ، ُيْشِبُه بـَْعُضُه َعزَّ َوَجلَّ: اَّللَّ
ُق بـَْعُضُه بـَْعضاا لَْيَس ِفيِه تـََناُقٌض َواَل اْخِتاَلٌف. َمثاينَ، يـُثـَىنَّ فِ  يِه ِذْكُر اْلَوْعِد بـَْعضاا يف احْلُْسِن، َوُيَصدِّ

، ِمْنُه ُجُلو َواْلَوِعيِد َواأْلَْمِر َوالنـَّ  ، َتْضَطِرُب َوَتْشَمِئزُّ ُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن ْهِي َواأْلَْخَباِر َواأْلَْحَكاِم، تـَْقَشِعرُّ
ْنَساِن ِعْنَد اْلَوَجِل َواخْلَْوِف، َوِقيَل: اْلُمَراُد ِمَن اجْلُلُ   ِد اْلُقُلوُب َأيْ و رَبَـُّهْم، َوااِلْقِشْعَراُر تـََغيـٌُّر يف َجْلِد اإْلِ
، أَ  ، َأْي ِلذِْكِر اَّللَِّ ْي ِإَذا ذُِكَرْت قـُُلوُب الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم، مثَّ تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىل ِذْكِر اَّللَِّ

، َوِإَذا ذُِكَرْت آاَيُت الرَّمْحَِة اَلَنْت َوَسكَ  ْت قـُُلوبـُُهْم، َكَما نَ آاَيُت اْلَعَذاِب اْقَشَعرَّْت ُجُلوُد اخْلَائِِفنَي َّلِلَِّ
ُ تـََعاىَل: َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرَّْعِد:  [ ، َوَحِقيَقُة اْلَمْعىَن َأنَّ قـُُلوبـَُهْم تـَْقَشِعرُّ ِمَن 28قَاَل اَّللَّ

 (3)اخْلَْوِف َوتَِلنَي ِعْنَد الرََّجاِء.

 تَِلنُي ُجُلوُدُهْم }تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مثَّ : وله تعاىلقلَ  والبن كثري مجيل أتويل
}  حيث قال رمحه هللا: َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ

َما يـَْفَهُموَن ِمْنُه ِمَن لِ  َأْي َهِذِه ِصَفُة اأْلَبـَْراِر، ِعْنَد مَسَاِع َكاَلِم اجْلَبَّاِر، اْلُمَهْيِمِن اْلَعزِيِز اْلَغفَّاِر،          
ْشَيِة َواخْلَْوِف، }مثَّ تَ  ِلنُي ُجُلوُدُهْم اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد. َوالتَّْخِويِف َوالتـَّْهِديِد، تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُدُهْم ِمَن اخلَْ

{ ِلَما يـَْرُجوَن ويُؤمِّلون ِمْن َرمْحَِتِه ) ِر َوُلْطِفِه، فـَُهْم ُُمَاِلُفوَن ِلَغرْيِِهْم ِمَن اْلُكفَّا (3َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ
 ( ِمْن ُوُجوٍه:4)

                                                           
 (23( الزمر ) 1
 (83( سورة املائدة ) 2
 هـ 1420األوىل -بريوت –( ط. دار إحياء الرتاث العريب 4/85( معامل التنزيل يف تفسري القرآن ) 3
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 .تَأَحُدَها: َأنَّ مَسَاَع َهُؤاَلِء ُهَو ِتاَلَوُة اآْلاَيِت، َومَسَاُع ُأولَِئَك نـََغمات أِلَبـَْياٍت، ِمْن َأْصَواِت الَقْينا

ا َوبُِكيَّا، أبََِدٍب َوَخْشيَ الثَّاين: َأنَـُّهْم ِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم  ٍة، َوَرَجاٍء َوحَمَبٍَّة، َوفـَْهٍم آاَيُت الرَّمْحَِن َخرُّوا ُسجَّدا
ُ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيهِ  َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَّ ُهْم مْ َوِعْلٍم، َكَما قَاَل: }ِإَّنَّ  آاَيتُُه زَاَدتـْ

ُمْؤِمُنوَن َحقًّا َُلُْم انا َوَعَلى َرهبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َومِمَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ُأولَِئَك ُهُم الْ ِإميَا
 َرهبِِّْم َذا ذُكُِّروا ِِباَيتِ [ َوقَاَل تـََعاىَل: }َوالَِّذيَن إِ 4-2َدرََجاٌت ِعْنَد َرهبِِّْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي{ ]اأْلَنـَْفاِل:

{ ]اْلُفْرقَاِن: َها ُصمًّا َوُعْمَياانا َها، َبلْ 73مَلْ خيَِرُّوا َعَليـْ  [ َأْي: مَلْ َيُكونُوا ِعْنَد مَسَاِعَها ُمَتَشاِغِلنَي اَلِهنَي َعنـْ
َا يـَعْ  نَي َبِصريِيَن مبََعانِيَها؛ فَِلَهَذا ِإَّنَّ َها، فَامِهِ َوَيْسُجُدوَن ِعْنَدَها َعْن َبِصريٍَة اَل َعْن  َمُلوَن هِبَا،ُمْصِغنَي ِإلَيـْ

َرُهْم َقْد َسَجَد فـََيْسُجُدوَن تـَبَـعاا َلُه[ . )  ( .5َجْهٍل َوُمَتابـََعٍة ِلَغرْيِِهْم ]َأْي يـََرْوَن َغيـْ

ُهْم ِعْنَد مَسَاِعِهْم َكاَلَم اَّللَِّ ُة، َرِضَي اَّللَُّ الثَّاِلُث: َأنَـُّهْم يـَْلَزُموَن اأْلََدَب ِعْنَد مَسَاِعَها، َكَما َكاَن الصََّحابَ   َعنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـَْقَشِعرُّ ُجُلوُدُهْم، مثَّ تَِلنُي َمَع قـُُلوهِبِْم إِ  . مَلْ ِمْن ِتاَلَوِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ىَل ِذْكِر اَّللَِّ

ْشَيِة َما لَْيَس ِفيِهْم، َبْل ِعْنَدُهْم ِمَن الثَـَّباِت َوالسُُّكو َيُكونُوا يتصارُخون َواَل يـََتَكلَُّفوَن َما  ِن َواأْلََدِب َواخلَْ
نـَْيا َواآْلِخَرِة.  (1)اَل يـَْلَحُقُهْم َأَحٌد يف َذِلَك؛ َوُِلََذا فَاُزوا ابلِقدح املَُعّلى يف الدُّ
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 املبحث الرابع 

 ه وسلمهللا علي مع إمام املتدبرين وقدوة املتفكرين صلى
خري من قرأ القرآن وتدبره، ورتله وتفكره، وعمل به وطبقه، هو من نزل عليه وَتمله صلى هللا      

 عليه وسلم .. وهاك قبسات من تدبره، ورايحني من أتثره:

َلْت ِلُعبَـْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ: فـََقاَعْن َعطَاٍء، قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوُعبَـْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ، َعَلى َعاِئَشَة ( 1)           
ْت: َدُعواَن َقْد آَن َلَك َأْن تـَُزوَراَن، فَقاَل: َأُقوُل اَي ُأمَّْه َكَما قَاَل اأْلَوَُّل: ُزْر ِغبًّا تـَْزَدْد ُحبًّا، قَاَل: فـََقالَ 

ُ 387َأيِْتِه ِمْن ]ص:ِمْن َرطَانَِتُكْم َهِذِه، قَاَل اْبُن ُعَمرْيٍ: َأْخرِبِيَنا أبَِْعَجِب َشْيٍء رَ  [ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلٌة ِمَن اللََّيايل، قَاَل:  َلَة »َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َفَسَكَتْت مثَّ قَاَلْت: َلمَّا َكاَن لَيـْ اَي َعاِئَشُة َذرِييِن َأتـََعبَُّد اللَّيـْ

، مثَّ قَاَم ُيَصلِّي، قَاَلْت: َوُأِحبُّ َما َسرََّك، قَاَلْت: فـََقاَم فـََتَطهَّرَ  قـُْلُت: َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبُّ قـُْرَبَك،« ِلَريبِّ 
اَلْت: مثَّ َبَكى فـََلْم فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحَّتَّ َبلَّ ِحْجَرُه، قَاَلْت: مثَّ َبَكى فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحَّتَّ َبلَّ حِلْيَـَتُه، قَ 

، ملَ ْرَض، َفَجاَء ِباَلٌل يـُْؤِذنُُه اِبلصَّاَلِة، فـََلمَّا رَآُه يـَْبِكي، قَاَل: ايَ يـََزْل يـَْبِكي َحَّتَّ َبلَّ اأْلَ   َرُسوَل اَّللَِّ
َم َوَما أتََخََّر؟، قَاَل:  ُ َلَك َما تـََقدَّ ا َشُكو »تـَْبِكي َوَقْد َغَفَر اَّللَّ َلَة َأَفاَل َأُكوُن َعْبدا راا، َلَقْد نـََزَلْت َعَليَّ اللَّيـْ

ْر ِفيَها }ِإنَّ يف َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَْرِض ... آيَةٌ   (1)«{، َوْيٌل ِلَمْن قـََرَأَها َومَلْ يـَتَـَفكَّ

 !!! ...  األرض لَّ بَ حليته و  لَّ حجره وبَ  لَّ ثره صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن بفتأمل اي رعاك هللا أت

 ؟!! رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأين حنن من 

 عن حالنا مع القرآن الكرمي ؟!!وماذا 

 :}ِإنَّ يف َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَْرِض ... {يقول اإلمام الرازي مستفتحاا لقوله تعاىل: 

                                                           
( 620()2/386اَبُب التَـّْوبَِة ) -كتاب الرقائق   –( رواه ابن حبان يف صحيحه كما يف اإلحسان البن بلبان  1

(. " 145/  2/  4قال األلباين:  وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات غري حيىي بن زكراي قال ابن أيب حامت )
( 220/  2عزاه املنذري يف " الرتغيب " )سألت أيب عنه؟ قال: ليس به أبس، هو صاحل احلديث "؟ واحلديث 

( ورجاُلا ثقات 191 - 190البن حبان يف " صحيحه ". وله طريق أخرى عن عطاء.أخرجها أبو الشيخ أيضا )
".قلت: هسأيضا، غري أيب جناب الكليب وامسه حيىي بن أيب حية، قال احلافظ يف " التقريب ": " ضعفوه لكثرة تدلي

( وقال شعيب 68()1/147انتفت شبهة تدليسه. انظر: السلسلة الصحيحة)وقد صرح هنا ابلتحديث ف
 األرنؤوط يف تعليقه على اإلحسان: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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  ِإىَل اْعَلْم َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن َهَذا اْلِكَتاِب اْلَكِرمِي َجْذُب اْلُقُلوِب َواأْلَْرَواِح َعِن ااِلْشِتَغاِل اِبخْلَْلقِ        
، فـََلمَّا طَاَل اْلَكاَلُم يف تـَْقرِيِر اأْلَْحَكاِم َواجْلََواِب َعْن ُشبـَُهاِت الْ  ُمْبِطِلنَي َعاَد ااِلْسِتْغَراِق يف َمْعرَِفِة احْلَقِّ

َُلِيَِّة َواْلِكرْباَِيِء َواجلَْاَل    (1)، َفذََكَر َهِذِه اآْليََة.لِ ِإىَل ِإاَنرَِة اْلُقُلوِب ِبذِْكِر َما َيُدلُّ َعَلى التـَّْوِحيِد َواإْلِ

َلٍة، َفافْـتَـ  (2)             َتَح اْلبَـَقَرَة، َعْن ُحَذيـَْفَة، َقاَل: َصلَّْيُت َمَع النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت لَيـْ
َضى، فـَُقْلُت: يـَرَْكُع هِبَا، مثَّ افْـتَـَتَح رَْكَعٍة، َفمَ فـَُقْلُت: يـَرَْكُع ِعْنَد اْلِمائَِة، مثَّ َمَضى، فـَُقْلُت: ُيَصلِّي هِبَا يف 

، ِإَذا َمرَّ ِِبيٍَة ِفيَها َتْسبِ  الا ٌح َسبََّح، َوِإَذا َمرَّ يالنَِّساَء، فـََقَرَأَها، مثَّ افْـتَـَتَح آَل ِعْمَراَن، فـََقَرَأَها، يـَْقَرأُ ُمتَـَرسِّ
َ اْلَعِظيمِ  ُسْبَحانَ »تـََعوََّذ، مثَّ رََكَع، َفَجَعَل يـَُقوُل:  ِبُسَؤاٍل َسَأَل، َوِإَذا َمرَّ بِتَـَعوُّذٍ  ، َفَكاَن رُُكوُعُه حَنْواا «َريبِّ

َدهُ »ِمْن ِقَياِمِه، مثَّ قَاَل:  َع هللاُ ِلَمْن محَِ َ » َسَجَد، فـََقاَل: ، مثَّ قَاَم َطِويالا َقرِيباا ممَّا رََكَع، مثَّ «مسَِ ُسْبَحاَن َريبِّ
 (2)، َفَكاَن ُسُجوُدُه َقرِيباا ِمْن ِقَياِمِه.«َلىاأْلَعْ 

لقد عاش صلى هللا عليه وسلم مع ربه يف صالته فأكثر القراءة، وأطال الصالة .. فاللهم آت 
 حممداا الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة.

قَاَل: قـُْلُت: َأقْـَرأُ « اقْـَرْأ َعَليَّ »هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اَّللَِّ َقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى و (3)         
 النَِّساَء َحَّتَّ ِإَذا بـََلْغُت: قَاَل: فـََقَرْأتُ « ِإيّنِ َأْشَتِهي َأْن َأمْسََعُه ِمْن َغرْيِي»َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُْنِزَل قَاَل: 

َنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهيدٍ  ا{ ]النساء: }َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيدا [ قَاَل يل: 41، َوِجئـْ
نَـْيِه َتْذرِفَانِ « -َأْو َأْمِسْك  -ُكفَّ »  (3.)فـََرَأْيُت َعيـْ

البكاء عند قراءة القرآن حسن، قد فعله النيب )صلى هللا عليه وسلم( وكبار قال ابن بطال:       
سلم( عند هذا ألنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة، وشدة الصحابة، وإَّنا بكى )صلى هللا عليه و 

احلال الداعية له إىل شهادته ألمته بتصديقه واإلميان به، وسؤاله الشفاعة ُلم لريحيهم من طول 
املوقف وأهواله، وهذا أمر حيق له طول البكاء واحلزن. وعن األعمش عن أىب صاحل قال: ملا قدم 

                                                           
 (9/458( مفاتيح الغيب ) 1
ِة اللَّْيِل اَل اَبُب اْسِتْحَباِب َتْطِويِل اْلِقَراَءِة يف صَ  -ِكَتاُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها   -( رواه مسلم  2
(1/536()772) 
( 5055()6/197اَبُب الُبَكاِء ِعْنَد ِقَراَءِة الُقْرآِن ) -( متفق عليه: رواه البخاري يف ِكَتاُب َفَضاِئِل الُقْرآِن  3

طََلِب اْلِقَراَءِة ِمْن اَبُب َفْضِل اْسِتَماِع اْلُقْرآِن، وَ  -ِكَتاُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها   -واللفظ له.، ورواه مسلم 
 ( بنحوه.800()1/551َحاِفِظِه ِلاِلْسِتَماِع َواْلُبَكاِء ِعْنَد اْلِقَراَءِة َوالتََّدبُِّر)



 

15 

وا القرآن فجعلوا يبكون قال أبو بكر: هكذا كنا مث قست القلوب. أهل اليمن ىف زمن أىب بكر مسع
[ فراب 8، 7وقال احلسن: قرأ عمر بن اخلطاب: )ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك َلَواِقٌع َما َلُه ِمن َداِفٍع( ]الطور: 

ربوة عيد منها عشرين يوماا. وقال عبيد بن عمري: صلى بنا عمر صالة الفجر فقرأ سورة يوسف 
َناُه ِمَن احْلُْزِن فـَُهَو َكِظيٌم( ]يوسف:  حَّت إذا ويف  [ بكى حَّت انقطع فركع.84بلغ: )َوابـَْيضَّْت َعيـْ

َا َأْشُكو بـَثِّى َوُحْزِِن ِإىَل هللِا( ]يوسف:  [ ، بكى حَّت مسع نشيجه من 86حديث آخر ملا قرأ: )ِإَّنَّ
ال  قال: من أوتى من العلم ماوراء الصفوف. وعن ابن املبارك، عن مسعر، عن عبد األعلى التيمى 

ا ينفعه؛ ألن هللا تعاىل نعت العلماء فقال: )ِإنَّ الَِّذيَن ُأوتُوا  يبكيه، فليس خبليق أن يكون أوتى علما
ا( ]اإلسراء:  َلى َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلأَلْذقَاِن ُسجَّدا ْبِلِه ِإَذا يـُتـْ [ اآليتني. وقرأ عبد الرمحن 107اْلِعْلَم ِمن قـَ

ا َوبُِكيًّا( ]مرمي: بن أ [ ، فسجد هبا، فلما 58ىب ليلى سورة مرمي؛ فلما انتهى إىل قوله: )َخرُّوا ُسجَّدا
 (1.)رفع رأسه قال: هذه السجدة فأين البكاء؟

ُيَصلِّي َويف َصْدرِِه َأزِيٌز  »َعْن ُمَطرٍِّف، َعْن َأبِيِه، قَاَل: رََأْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ( 4)  
 (2)« َكَأزِيِز اْلِمْرَجِل ِمَن اْلُبَكاءِ 

يش جيوهو صوت البكاء. وقيل هو أن  -ابخلاء املعجمة -أي خنني من اخلوف" َكَأزِيِز اْلِمْرَجلِ   "
هو ابلكسر: اإلانء الذي يغلى فيه املاء. وسواء كان من حديد  املرجل:و  (3)جوفه ويغلي ابلبكاء.

 (4)أو صفر أو حجارة أو خزف. وامليم زائدة. قيل: ألنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل.

ليهم عوهذه كانت سرية األنبياء والصاحلني كأن خوف هللا ُأشرب قلوهبم واستوىل قال ابن بطال: 
 (5.)الوجل حَّت كأهنم عاينوا احلساب

                                                           
 (283 – 10/281( شرح صحيح البخارى. البن بطال ) 1
( واللفظ له. ورواه النسائي يف  904()1/238اَبُب اْلُبَكاِء يف الصَّاَلِة ) -( رواه أبو داود يف كتاب الصالة  2

كتاب الطهارة   –( واحلاكم يف املستدرك 1214()3/13اَبُب اْلُبَكاِء يف الصَّاَلِة ) -كتاب السهو 
 ِلٍم ووافقه الذهيب.( واللفظ له.  وقال: َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمسْ 971()1/396)
 (1/45( النهاية يف غريب احلديث) 3
 (4/315( النهاية يف غريب احلديث) 4
 (10/187( شرح صحيح البخارى. البن بطال ) 5
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لقد حذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قراءة القرآن بال تدبر وتفكر وجعل ذلك           
 .. عالمة  للخوارج وأهل البدع

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  عن علي رضي هللا عنه قال:ف( 5)    َسَيْخُرُج يف »مسَِ
 اْلُقْرآَن اَل نَ آِخِر الزََّماِن قـَْوٌم َأْحَداُث اأْلَْسَناِن، ُسَفَهاُء اأْلَْحاَلِم، يـَُقولُوَن ِمْن َخرْيِ قـَْوِل اْلرَبِيَِّة، يـَْقَرُءو 

يِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، فَ  ِقيُتُموُهْم فَاقْـتـُُلوُهْم، فَِإنَّ يف ِإَذا لَ جُيَاِوُز َحَناِجَرُهْم، مَيُْرُقوَن ِمَن الدِّ
ْتِلِهْم َأْجراا، ِلَمْن قـَتَـَلُهْم ِعْنَد هللِا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ   (1)«قـَ

 :فيه وجوه "يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاِوُز َحَناِجَرُهْم قوله صلى هللا عليه وسلم: " قال الطييب:       
قراءهتم عن ُمارج احلروف واألصوات وال يتعدى إىل القلوب واجلوارح  أنه ال يتجاوز أثر: أحدها

م ال يرفعها هللا أن قراءهت:  يعملون مبا يوجب عمال، وَثنيهافال يعتقدون وفق ما يقتضي اعتقادا وال
راءهتم وال ألهنم ال يعملون ابلقرآن فال يثابون على ق :وال يقبلها فكأهنا مل تتجاوز حلوقهم، وَثلثها

 (2.)صل ُلم غري القراءةحي

 إن القراءة بال تدبر ال ترتك أثراا، وال تنبت ورعاا لدى القارئ ..  

اِوُز نَّ قـَْوماا لَْيَس َحظُُّهْم ِمَن اْلُقْرآِن ِإالَّ ُمُرورُُه َعَلى اللَِّساِن َفاَل جيَُ إقال النووي رمحه هللا:         
 (3).ِعِه يف اْلَقْلبِ ذلك هو املطلوب بل املطلوب تعقله َوَتَدبُـُّرُه ِبُوُقو تـََراِقيَـُهْم لَِيِصَل قـُُلوبـَُهْم وليس 

 

 

 

   

 

 

                                                           
كتاب   –( ومسلم 3611()4/200( متفق عليه: رواه البخاري يف املناقب، اَبُب َعاَلَماِت النـُّبُـوَِّة يف اإِلْساَلِم ) 1

 ( واللفظ له.1066()2/746التَّْحرِيِض َعَلى قـَْتِل اخْلََوارِِج )اَبُب  -الزكاة 
 (2503 -8/2502( شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( ) 2
 (6/105( شرح النووي على مسلم ) 3
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 ـةـــــــــــامتـــــــــاخل
احلمد هلل ويّل كل محد، وإنعام، والشكر له يف البدء، واخلتام، والصالة، والسالم على سيدان حممد 

 واإلكرام. خري األانم، وعلى آله، وأصحابه، والتابعني أهل الفضل،

 دــعــــوب                                         

فيه من سداد،  فما كان فقد جرى توفيق هللا تعاىل إبمتام هذا البحث، والوصول إىل هنايته،        
 ورشاد فمن الكرمي الرمحن، وما كان فيه من زيغ، وزلل، فمين، ومن الشيطان.

على القرطاس مداده، أطلق له العنان ليسطر أهم النتائج اليت  وقبل أن يربح القلم مكانه، وجيفّ 
 جادت هبا القرحية، وأراها مستحسنة مليحة:

 أوالا: جعل هللا عز وجل التدبر لكتابه مقصدا، والتفكر يف آايته هدفاا وموئالا ..

لكرمي بتخشع اَثنياا: التدبر هو مجع القلب وانصراف الذهن إىل التأمل والتفكر يف آايت القرآن 
 .. حيمل على االتعاظ، واالعتبار، واالستبصار بكالم هللا جل يف عاله

 ه ..دعا هللا عباده إىل التدبر يف كتابه، والتفكر يف آايته، واالعتبار أبخباره، والتأثر بعظاتَثلثاا: 

يزيده، ويغرس و رابعاا: للتدبر مثرات وهبات يقطفها املتدبرون لكتاب هللا تعاىل، فهو يورث اإلميان 
 اخلشية، ويعزز اخلوف والرجاء ..

خامساا: خري من قرأ القرآن، وتدبره، ورتله، وتفكره، وعمل به، وطبقه، هو: من نزل عليه، وَتمله 
 حممد صلى هللا عليه وسلم ..

 وصّل اللهّم على حممد وآله وصحبه وسلم.  هذا وابهلل التوفيق ......
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 ثـَْبت املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي ) جّل من أنزله (* 

ألمري عالء الدين علي بن بلبان . لاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان 1
الناشر: مؤسسة الرسالة، . شعيب األرنؤوطَتقيق:  هـ( 739تالفارسي )

 م 1988 -هـ  1408األوىل، . بريوت

ط، دار هـ، 685أنوار التنزيل وأسرار التأويل. لناصر الدين البيضاوي ت:  2
ه،احملقق: حممد عبد الرمحن 1418بريوت، أوىل  –إحياء الرتاث العريب 

 املرعشلي.

لناشر: دار الكتب ا هـ(816اجلرجاين )املتوىف: لعلي بن حممد  .التعريفات 3
 م1983-هـ 1403الطبعة: األوىل ، لبنان–العلمية بريوت 

،ط. هـ(1205)املتوىف: . ملرتضى الزبيدي اتج العروس من جواهر القاموس 4
 دار اُلداية.

ه، ط، دار 774تفسري القرآن العظيم. أليب الفداء إمساعيل بن كثري ت  5
 ه.1419الرتاث ابلقاهرة، ودار الكتب العلمية بريوت 

ه ط، دار ابن حزم، بريوت 852تقريب التهذيب. البن حجر العسقالِن ت  6
 هـ  َتقيق: حممد عوامة.1420أوىل 

، ط، مكتبة النصر ابلرايض 748املستدرك. للحافظ الذهيب ت  تلخيص 7
 هبامش مستدرك احلاكم.

 لسعديا عبد الرمحن بن انصر. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 8
 الةالناشر: مؤسسة الرس. احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق هـ(1376ت)

 م 2000-هـ 1420الطبعة: األوىل 
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ه، ط. الرسالة، 310البيان يف أتويل القرآن. البن جرير الطربي تجامع  9
 هـ.1420أوىل 

هـ، وهو مطبوع هبامش فتح 256اجلامع الصحيح. ألىب عبد هللا البخاري ت  10
ه، َتقيق: حمب الدين 1407البارى، ط. املكتبة السلفية ابلقاهرة، الثالثة 

 اخلطيب، وحممد فؤاد عبد الباقى.

احملقق: حممد فؤاد عبد  هـ(261: ت)احلجاج سلم بن الصحيح. ملاجلامع  11
 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، ط.الباقي

اجلامع ألحكام القرآن. للقرطىب، ط. دار الكتب املصرية ابلقاهرة، الثانية  12
 م، وط، عامل الكتب ابلرايض.1964

ه، ط، مؤسسة 751ت زاد املعاد يف هدى خري العباد. البن قيم اجلوزية  13
ه، َتقيق: شعيب األرنؤوط، وعبد القادر 1424الرسالة بريوت، الرابعة 

 األرنؤوط.

ن . حملمد انصر الديسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 14
 .لناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض( ا1420األلباين )ت

ط. دار احلديث ابلقاهرة، أوىل ه، 275سنن ابن ماجه القزويىن ت  15
 هـ ، َتقيق: حممد فؤاد عبد الباقى.1419

 هـ.1408ه، ط، دار الراين ابلقاهرة  275سنن أىب داود السجستاِن ت  16

هـ َتقيق:  1419ه، ط. دار احلديث ابلقاهرة، أوىل  279سنن الرتمذي ت  17
 أمحد شاكر.

 للرتاث ابلقاهرة.هـ، ط. دار الراين  303سنن النسائى ت  18

 هـ(449تعلي بن خلف بن عبد امللك ) البن بطال .شرح صحيح البخارى 19
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 م2003 -هـ 1423الثانية، الرايض–مكتبة الرشد  .ط.ايسر إبراهيم َتقيق:

شرح النووي على مسلم، املسمى: املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج.  20
هـ َتقيق: 1415ابلقاهرة، أوىل ه، ط، دار احلديث 676لإلمام النووي ت 

 عصام الصبابطي ورفاقه.

 .ط.َتقيق: أمحد عبد الغفور عطار هـ(393تاجلوهري )الصحاح. أليب نصر  21
 م 1987 - هـ 1407الرابعة . بريوت –دار العلم للماليني 

الكاشف عن حقائق السنن، شرح الطييب على مشكاة املصابيح. لشرف  22
هـ ، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة 743هللا الطييب  الدين احلسني بن عبد

 ه احملقق: د/ عبد احلميد هنداوي.1417الرايض( األوىل  -املكرمة 

ين يوب بن موسى احلسي. ألاللغوي الكليات معجم يف املصطلحات والفروق 23
حممد  -احملقق: عدانن درويش  هـ(1094تالبقاء احلنفي ) الكفوي، أيب

 بريوت -الناشر: مؤسسة الرسالة ،  املصري

 هـ، ط. دار املعارف ابلقاهرة. 630لسان العرب. البن منظور ت  24

ر الكتب الناشر: داط.  . البن عطية،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 25
 هـ1422األوىل  - بريوت –العلمية 

َتقيق: ( 405. أليب عبد هللا احلاكم النيسابوري)تاملستدرك على الصحيحني 26
 ه 1411األوىل بريوت –دار الكتب العلمية . ط. مصطفى عبد القادر عطا

 ، ط. دار الدعوة.املؤلف: جممع اللغة العربية ابلقاهرة. املعجم الوسيط 27

ُمتار الصحاح. حملمد بن أىب بكر الرازى، ط. دار اُلالل، بريوت، أوىل  28
 م.1983

ه، دار الكلم 710مدارك التنزيل وحقائق التأويل. حلافظ الدين النسفي  29
 ه. 1419الطيب، بريوت، األوىل، 
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ه، ط، 1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. ملال علي القاري ت  30
 ه.1422لبنان األوىل،  –دار الفكر، بريوت 

مؤسسة الرسالة، بريوت ه، ط، 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل ت  31
ه َتقيق: شعيب األرنؤوط ورفاقه، وط. دار احلديث ابلقاهرة، أوىل 1421
 ه َتقيق: أمحد شاكر، ومحزة الزين.1416

، ط. دار طيبة، الرابعة ه 510ي تلبغو ي السنة امعامل التنزيل. حمل 32
 هـ.1417

الناشر: دار  هـ(606 الرازي )ت عبد هللا حممد بن عمر يب. ألمفاتيح الغيب 33
 هـ 1420 -الثالثة . بريوت –إحياء الرتاث العريب 

املكتبة (ط. 606. جملد الدين بن األثري )تالنهاية يف غريب احلديث واألثر 34
 .الطناحي حممود –طاهر أمحد الزاوى  َتقيق:، ه1399بريوت  ،العلمية
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