الــقــرآن

بـيــن أيدينــا

أفال نتدبره؟
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معلم الناس الخري

لـكـفـالـة الـمعلمـني والـمـحفظــني

تبي تستغفر لك املالئكة ..؟
تبي يدعون لك أهل السموات واألرض؟

تـبـ ــي تـكـ ــون ويــاه ـ ــم؟

شـاركـنـا يف تـعـلـيم خـير الـعـلوم
طـرق الـمساهـمــة فـي كــفـالــــة:
معـل ــم
الـ ـقـ ــرآن

مـعـلـم
الغ ـلـمــان

د.ك
شـهـ ــري ـ ـ ـ ًا

د.ك
شـهـ ــري ـ ـ ـ ًا

250

مـعل ــم
القـراءات العشر

350

ش ـهـريـ ـ ـ ًا
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معلم
للمت ـقـني إمـامــا

250

د.ك

معـل ــم
قــرآن الـفـج ــر

150

150

د.ك
شـهـ ــري ـ ـ ـ ًا

مـعل ـ ــم
الس ـ ـ ـنـ ــد

300

د.ك

ش ـه ــريـ ـ ًا

د.ك
شـهـ ــري ـ ـ ـ ًا

مــعل ـ ـ ــم
تصحيح الفـاتـحـة

250

ش ـ ـه ــريـ ـ ـ ًا

ميك ـ ـ ــنك املساهم ـ ــة ب ــأي مبـلـ ـ ــغ

د.ك
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عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل :
«تعلــم القــرآن واقــرأه ،وارقــد ،فــإن مثــل
القــرآن ملــن تعلــم فقــرأه وقــام كمثــل جــراب
حمشــو مســكا يفــوح رحيــه عــى كل مــكان،
ومــن تعلــم فرقــد وهــو يف جوفــه ،فمثلــه
كمثــل جــراب أوكــي عــى مســك».
أخرجه الرتمذي يف ثواب القرآن برقم ( )2789باب :ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكريس،
وابن ماجة -خمترصا -برقم ( )217باب :فضل من تعلم القرآن وعلمه ،وابن خزيمة يف صحيحه برقم
( .)1509وإسناده جيد.
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تـوطـئــــة

احلمــد هلل الواحــد املنــان املاجــد الديــان الــرؤوف احلنــان
منــزل الكتــاب عــى عبــده العدنــان ،صــى اهلل عليــه وعــى آلــه
وصحابتــه الطيبــن األطهــار ،أمــا بعــد:
فهــذه كلــات بــن يديــك -أخــي القــارئ  -تتحــدث عــن
القــرآن وفضائلــه العظيمــة ،وكيفيــة االنتفــاع بنــوره ،وحتقيــق
الوصــال املطلــوب بــن القلــب والقــرآن ،وفتحــا لألقفــال
التــي متنــع القلــوب مــن أن تنهــال مــن منبــع الوحــي الصــايف
وذلــك باحلــث عــى تدبــر آي القــرآن ،وتنزيــل معانيــه القويمــة
عــى أرض الواقــع عمــا بقولــه تعــاىل﴿:
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﴾ (حممــد  ،)24واقتــداء بنبــي األمــة صــى اهلل
عليــه وســلم الــذي كان بــن أصحابــه قرآن ـ ًا يمــي يف القــول
والعمــل ،وســرا عــى هــدي القــرون املفضلــة يف تعظيــم كالم
اهلل ورفــع منزلتــه يف عقــول وقلــوب األنــام.
ِ
وإســتنْهاض
َّ
وإن مجعيــة املنابــر القرآنيــة وهــي تســعى إىل بعــث ْ
اهلمــم خلدمــة كتــاب اهلل وإتقانــه حفظــا وتــاوة وفهــا ،ونــر
علومــه ومعانيــه الزاخــرة ،أخرجــت هــذه الرســالة لتزيــد
املتدبــر للقــرآن حرصــا بــإذن اهلل ،ومتنــع غفلــة املتغافــل ،وهــي
بدايــة الطريــق ،وأول الغيــث.
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كتاب اهلل القرآن :

كالم اهلل املعجــز املنــزل عــى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
املكتــوب يف املصاحــف املنقــول عنــه بالتواتــر املتعبــد
بتالوتــه((( ،منــار اهلدايــة ،ودســتور الترشيــعَ ،
وض ـ َان احليــاة
ومهـ ِّ
ـذب اآلداب
الســعيدة ،و ًينْ ُبــوع احلكمــة واحلــق والعــدلُ ،
ِ
ـم و َع َمــل،
ومقـ ِّ
ـوم الســلوك اإلنســاين ،ومنهــج ع ْلـ ٌ
واألخــاق ُ
آياتــه كلهــا معــان وفوائــد وحكــم ،قــال اهلل تعــاىل:
﴾ (األنعام ،)٣٨ :وقال سبحانه:
﴿
﴿
﴾ (النحل . )٨٩
(((

مباحث يف علوم القرآن ،صبحي الصالح ،ص.21
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فهــل حقــا عرفنــا منزلــة القــرآن؟ ،هــل أعطينــاه حقــه مــن
التــاوة وا ُملدَ َار َســة؟ هــل حكَّمنــاه يف ســلوكنا وحياتنــا؟ وهــل
تد َّبرنــا معانيــه الزاخــرة؟
قــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم « :أفــا يغــدو أحدكــم إىل
املســجد ،فيعلــم أو يقــرأ آيتــن مــن كتــاب اهلل خــر لــه مــن
ناقتــن ،وثــاث خــر لــه مــن ثــاث ،وأربــع خــر لــه مــن
أعدادهــن مــن اإلبــل»(((.
أربــع ،ومــن
ّ
يقول البيضاوي يف تفسري هذه اآلية:
﴾أن القــرآن
﴿
َّ
﴾
هــو احلــق النــازل مــن عنــد اهلل ﴿ ، ...
(((
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أخرجه مسلم.

﴾ باالنقيــاد واخلشــية،
بالقــرآن أو بــاهلل﴿ ،
﴾
﴾ فيــا أشــكل ﴿
﴿
هــو نظــر صحيــح يوصلهــم إىل مــا هــو احلــق فيــه(((.
فاحلمد هلل عىل نعمة القرآن.
أسماء وصفات تدل على شرف القرآن وفضل املسمى بها:

القــرآن ســاه اهلل تعــاىل بأســاء منهــا الكتــاب ،واملصحــف،
والنــور ،والتنزيــل ،والفرقــان ،تعظي ـ ًا وتقديس ـ ًا لــه ،وختليــد ًا
لذكــره ،و ًل ْفـ ِ
ـت انتبــاه النــاس إىل أمهيتــه وفضلــه وهيمنتــه عــى
الكتــب كلهــا ،وهلل در القائــل:
(((

تفسري البيضاوي .93/2
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ـوالف عنده
السـ َ
ال تذكــر الكُتب َّ

َط َلــع النهــار ُفأ ْط ِفــئ ِ
القن ِْديال
َ

وأســاء القــرآن وصفاتــه ختاطــب القلــوب احليــة ،والعقــول
النقيــة ،وذوي الفطــرة الســوية والبصــرة لتدبــر معانيهــا ،ففــي
تســميته قرآنــ ًا إشــارة إىل كونــه متلــو ًا باأللســن ،وروعــي يف

تســميته كتاب ـ ًا كونــه مدون ـ ًا باألقــام ،فكلتــا التســميتني مــن

تســمية الــيء باملعنــى الواقــع عليــه .ويف تســميته هبذيــن
االســمني إيعــاز إىل أن مــن حــق كتــاب اهلل تعــاىل العنايــة

بحفظــه يف موضعــن ال يف موضــع واحــد ،أي أنــه جيــب حفظه
يف الصــدور والســطور مجيعــ ًا(((.
(((
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الدعوة إىل التمسك بالقرآن الكريم وأثره يف حياة املسلم (ص )14 :بترصف.

والقــرآن كتــاب هدايــة قــال اهلل تعــاىل﴿:
﴾ (البقــرة.)1 :

ُ﴾ (اإلرساء.)9:

وقال تعاىل﴿ :
كتــاب رمحــة قــال تعــاىل﴿ :

﴾ (األعــراف.)203 :

كتــاب شــفاء قــال تعــاىل ﴿:
﴾

وقــال تعــاىل﴿ :

(اإلرساء)82 :

.
﴾

(يونــس:

.)57
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كتــاب تزكيــة لقولــه ســبحانه﴿ :

﴾ (آل عمــران.) 164:
نــور وبرهــان قــال تعــاىل﴿ :

﴾ (النســاء.)174 :

القــرآن كتــاب تذكــر ووعــظ قــال تعــاىل﴿ :
﴾ (يونــس.)57 :

وقــال﴿ :

﴾ (البقــرة.)231 :

12

كتــاب وعــد ووعيــد قــال تعــاىل﴿ :
﴾ (طــه.)113 :
وقال﴿ :

﴾ (النحل . )٨٩

وهــو فرقــان فــرق اهلل بــه بني احلــق والباطــل والنــور والظلامت،
قــال تعــاىل﴿:
﴾ (الفرقــان.)1 :
إذا عرفــت رشف أســاء القــرآن ،وفضــل املســمى هبــا وعلــو
منزلتــه ،فأيــن أنــت يــا عبــد اهلل مــن تعظيــم القــرآن الــذي
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أنــزل لريفــع منزلتــك بــن املخلوقــات؟ أيــن أنــت مــن قراءتــه
وتدبــر معــاين آياتــه وكلامتــه التــي بقراءهتــا ت َْر َقــى َوت َْرت َِقــي
َمن ِْز َل ـ ًة يــوم القيامــة ؟ ال حتــرم نفســك مــن لــذة تــاوة القــرآن
ومعانيــه اإلهليــة ،ال تكــن رعــاك اهلل كالبيــت اخلـ ِ
ـرب.
عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا قــال :قــال رســول اهلل صــى
اهلل عليــه وســلم« :إن الــذي ليــس يف جوفــه يشء مــن القــرآن
كالبيــت اخلــرب»((( .
قلوب تتدبر القرآن:

إن القلــوب املؤمنــة النقيــة رسعــان مــا تســتجيب لنــداء
الوحــي ﴿
(((
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أخرجه الرتمذي  :أبواب فضائل القرآن برقم  2913وقال حديث حسن صحيح.

ُـــسارع إىل
﴾ (احلديــدَ ،)16 :فـت َ
االلتفــاف حــول القــرآن كتــاب اهلل الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن
بــن يديــه وال مــن خلفــه ،مــن استمســك بــه َعــز ،ومــن ختــاذل
عنــه َذل.
إن املؤمــن احلــق ال حيجــب قلبــه وجوارحــه عــن ســاع نــداء
﴾ (حممــد ،)24
الوحــي﴿ :
يقــول ابــن تيميــة رمحــه اهلل «وهلــذا أمــر أهــل العقــل بتدبــره
وأهــل الســمع بســمعه فدعــا فيــه إىل التدبــر والتفكــر والتذكر
والعقــل والفهــم وإىل االســتامع واإلبصــار واإلصغــاء والتأثــر
بالوجــل والبــكاء وغــر ذلــك»((( .
(((

جمموع الفتاوى ()6 /2
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بشاشة اإليامن ال يتأخر صاحبها عن االستجابة هلل :
﴿
﴾ (األنفــال  ،)24فالقــرآن حيــاة القلــوب النقيــة ،وجنــة
النفــوس الزكيــة ،يقــول ابــن القيــم رمحــه اهلل « :ورأس األمــر
وعمــوده ...إنــا هــو دوام التفكــر وتدبــر آيــات اهلل حيــث
تســتويل عــى الفكــر وتشــغل القلــب فــإذا صــارت معــاين
القــرآن مــكان اخلواطــر مــن قلبــه وجلــس عــى كرســيه،
وصــار لــه التــرف ،وصــار هــو األمــر املطــاع أمــره ،فحينئــذ
يســتقيم لــه ســره ويتضــح لــه الطريــق وتــراه ســاكنا وهــو
يبــاري الريــح»(((.
(((
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زاد املهاجر إىل ربه (ص)62 :

املؤمــن احلــق يقتــدي بالنبــي صــى اهلل عليــه وســلم الــذي
كان يف حياتــه وســلوكه قرآنــا يمــي بــن النــاس ،ومــن شــدة
اهتاممــه صــى اهلل عليــه وســلم بالقــرآن كان إذا نــزل عليــه
الوحــي بــيء منــه حيــرك بــه لســانه اســتعجاالً يف حفظــه
فنهــاه اهلل عــن ذلــك يف قولــه﴿:
﴾
(القيامــة.)19-16 :
قــال ابــن حجــر رمحــه اهلل« :وكان مــن أصــل الديــن أن املبــادرة
إىل أفعــال اخلــر مطلوبــة ،فنبــه أنــه قــد يعــرض عــى هــذا
املطلــوب مــا هــو أجــل منــه وهــو اإلصغــاء إىل الوحــي وتفهــم
مــا يــرد منــه ،والتشــاغل باحلفــظ قــد يصــد عــن ذلــك فأمــر أن
ال يبــادر إىل التحفــظ ألن حتفيظــه مضمــون عــى ربــه ول ُي ْص ـ ِغ
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إىل مــا يــرد عليــه إىل أن ينقــي فيتبــع مــا اشــتمل عليــه»(((.
و عــى املؤمــن العاقــل أن يتأســى بالصحابــة الكــرام رضــوان
ـت قلوهبــم القــرآن واعتنــوا بــه حفظــا
اهلل عليهــم الذيــن َت َل َّق َفـ ْ
وفهــا وتدبــرا وعمــا.
فعــن عبــد اهلل بــن عــروة بــن الزبــر قــال :قلــت جلديت أســاء -
بنــت أيب بكــر  -كيــف كان أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليه
وســلم إذا ســمعوا القــرآن؟ قالــت :تدمــع أعينهــم وتقشــعر
جلودهــم كــا نعتهــم اهلل (((.
وملــا قــدم أهــل اليمــن املدينــة يف زمــن أيب بكــر ريض اهلل عنــه
(((
(((
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فتح الباري .548/8
أخرجه البيهقي يف الشعب :تعظيم القرآن ،فصل يف البكاء عند قراءة القرآن برقم 1900

فســمعوا القــرآن ،فجعلــوا يبكــون ،فقــال أبــو بكــر الصديــق:
هكــذا كنــا ثــم قســت القلــوب (.((1
وعــن عبــد اهلل بــن مســعود يقــول :إذا وقعــت يف (ســور) آل
حــم وقعــت يف روضــات دمثــات أتأنــق فيهــن(.((1
أتأنــق فيهــن :أي أ ُعجــب هبــن وأســتلذ بقراءهتــن ،وأتتبــع
حماســنهن.
وكان الصحابــة يتواصــون بينهــم ويقولــون :يــا أصحــاب
ســورة البقــرة ،بطــل الســحر اليــوم(. ((1
(((1
(((1
(((1

فضائل القرآن أليب عبيد ص .135
املصدر نفسه ص 137
البداية والنهاية البن كثري .367 /6
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وعــن احلســن قــال« :قــال أمــر املؤمنــن عثــان بــن عفــان
ريض اهلل عنــه :لــو أن قلوبنــا طهــرت مــا شــبعنا مــن كالم
ـى يــوم ال أنظــر يف املصحــف ،ومــا
ربنــا ،وإين ألكــره أن يــأيت عـ َّ
مــات عثــان ريض اهلل عنــه حتــى خـ َّـرق مصحفــه مــن كثــرة مــا
كان يديــم النظــر فيــه(.((1
وكان أبــو موســى يقــول :إين ألســتحي أن أنظــر كل يــوم يف
عهــد ريب عــز وجــل مــرة(.((1
يقــول عبــد اهلل بــن عمــر :كنــا صــدر هــذه األمــة وكان الرجــل
مــن خيــار أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــا
معــه إال الســورة مــن القــرآن أو شــبه ذلــك ،وكان القــرآن ثقي ً
ال
(((1
(((1
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تاريخ الطربي .19 /2
التذكار يف أفضل األذكار للقرطبي .184/

عليهــم ،ورزقــوا العمــل بــه ،وإن آخــر هــذه األمــة خيفــف
عليهــم القــرآن ،حتــى يقــرأه الصبــي واألعجمــي فــا يعملــون
بــه(. ((1
وعندمــا جــاء رجــل إىل أيب الــدرداء وقــال لــه :إن ابنــي قــد
مجــع القــرآن ،فانزعــج أبــو الــدرداء وقــال لــه :اللهــم اغفــر.
إنــا مجــع القــرآن مــن ســمع لــه وأطــاع(. ((1
وهــذا عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص يــويص مــن حولــه:
عليكــم بالقــرآن فتعلمــوه وعلمــوه أبناءكــم ،فإنكــم عنــه
تُســألون ،وبــه جتــزون ،وكفــى بــه واع ًظــا ملــن عقــل(.((1
(((1
(((1
(((1

أخالق محلة القرآن لآلجرى ص .49
فضائل القرآن أليب عبيد ص .133
املصدر نفسه ص 71
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وقــال أبــو موســى األشــعري ريض اهلل عنــه لقــراء البــرة:
اتلــوه ،وال يطولــن عليكــم األمــد ،فتقســو قلوبكــم ،كــا
قســت قلــوب مــن كان قبلكــم(.((1
وعــى نفــس املنهــج ســار التابعــون رضــوان اهلل عليهــم يف
حــب كتــاب اهلل ،وتالوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار غضــا
طريــا كــا حيــب اهلل ،والعمــل بمقتضــاه ،وجهــاد النفــس يف
اخلضــوع حلكمــه ،وتصفيــة القلــب يف تدبــر معانيــه.
فهل حالنا نحن اليوم كحال أسالفنا مع كتاب اهلل؟
هــل شــبعت نفوســنا مــن كالم ربنــا لنتغافــل ونتشــاغل عــن
آياتــه بمالهــي شــتى؟
(((1
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أخرجه مسلم :كتاب الزكاة ،باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالثا برقم 119

هــل تدبرنــا معــاين الوحــي الــذي أنــزل عــى الثقلــن ليدبــروا
آياتــه؟
قــال أبــو موســى األشــعري ريض اهلل عنــه  :إن هذا القــرآن كان
لكــم أجــر ًا ،وكائــن لكــم ذكــر ًا ،وكائــن بكــم نــور ًا ،وكائــن
عليكــم وزر ًا ،اتبعــوا هــذا القــرآن ،وال يتبعنكــم القــرآن ،فإنــه
مــن يتبــع القــرآن هيبــط يف ريــاض اجلنــة ،ومــن اتبعــه القــرآن
يـزُخُّ ( ((1يف قفــاه ،فيقذفــه يف جهنــم(.((2

(((1
(((2

يدفع
أخرج الدارمي :كتاب فضائل القرآن ،باب :فضل من قرأ القرآن برقم  3371ورجاله ثقات.
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قالوا عن تدبر القرآن:

قــال النــووي  -يف معنــى قــول ابــن مســعود - :إن أقوامــ ًا
يقــرؤون القــرآن ال جيــاوز تراقيهــم ،ولكــن إذا وقــع يف القلــب
فرســخ فيــه نفــع« :-معنــاه أن قومــ ًا ليــس حظهــم مــن
القــرآن إال مــروره عــى اللســان فــا جيــاوز تراقيهــم فيصــل
إىل قلوهبــم ،وليــس ذلــك هــو املطلــوب ،بــل املطلــوب تعقلــه
(((2
وتدبــره بوقوعــه يف القلــب»
قال ابن القيم رمحه اهلل:
ِ
ُ
الفكــرة يف ذلــك،
اســتعامل
ويســمى تفكُّــر ًا؛ ألنــه
التدبــر..
َّ
وإحضــاره عنــده.
ُ
(((2
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رشح مسلم للنووي 105/6

ـار للعلــ ِم الــذي جيــب مراعاتــه بعــد
ويســمى تذكُّــر ًا؛ إحضـ ٌ
َّ
ِ
ذهولِــه وغيبتــه عنــه ،ومنــه قولــه تعــاىل﴿ :
﴾
(األعــراف.)201 :

ِ
ِ
املنظور فيه.
بالقلب إىل
التفات
ويسمى نظر ًا؛ ألنَّه
ٌ
َّ

تأم ـاً؛ ألنــه مراجع ـ ٌة للنَّظـ ِ
ـر كـ َّـر ًة بعــد كـ َّـر ٍة ،حتــى
ـمى ُّ
ويسـ َّ
يتجـ َّ
ـى لــه وينكشـ َ
ـف لقلبِــه.
ِ
ـمى اعتبــار ًا ،وهــو افتعـ ٌ
ـر منــه
و ُي َسـ َّ
ـال مــن العبــور؛ أل َّنــه َي ْعـ ُ ُ
ٍ
ِ
معرفــة
َّــر فيــه إىل
ــر مــن ذلــك الــذي قــد َفك َ
إىل غــرهَ ،ف َي ْع ُ ُ
ِ
ٍ
ــرةً،
ثالثــة ،وهــي املقصــود مــن االعتبــار ،وهلــذا ُي َس َّ
ــمى ع ْ َ
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والق ْت َلـ ِ
ـة ِ
ـة والر ْكبـ ِ
كاجل ْلسـ ِ
ِ
ِ
ـة إيذان ـ ًا
ِّ َ
وهــي عــى بنــاء احلــاالت ِ َ
ِ
ـر منــه
بـ َّ
ـأن هــذا العلـ َ
ـم واملعرفـ َة قــد صــار حــاالً لصاحبــه َي ْعـ ُ ُ
إىل املقصـ ِ
﴾
ـود بــه ،وقــال اهلل تعــاىل﴿ :

(النازعــات ،)26 :وقــال﴿ :
(آل عمــران.)13 :

﴾

ـار األمـ ِ
ـمى تد ُّبــر ًا؛ أل َّنــه نظـ َـر يف أدبـ ِ
أواخرهــا
ـور ،وهــي
ُ
و ُيسـ َّ
وعواقبهــا ،ومنــه تد ُّبـ ُـر القــول . ((2( »...

يقول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل:
« كان املرشكــون إذا تــي عليهــم القــرآن أكثــروا اللغــط والكالم
يف غــره حتــى ال يســمعونه ،فهــذا مــن هجرانــه ،وتــرك اإليــان
(((2
26

مفتاح دار السعادة ابن القيم ( .)182/1

بــه وتــرك تصديقــه مــن هجرانــه ،وتــرك تدبــره وتفهمــه
مــن هجرانــه ،وتــرك العمــل بــه وامتثــال أوامــره واجتنــاب
زواجــره مــن هجرانــه ،والعــدول عنــه إىل غــره مــن شــعر أو
قــول أو غنــاء أو هلــو أو كالم أو طريقــة مأخــوذة مــن غــره مــن
هجرانــه» (.((2
يقول اإلمام السعدي رمحه اهلل تعاىل:
«فهــا يتدبــر هــؤالء املعرضــون لكتــاب اهلل ،ويتأملونــه حــق
التأمــل ،فإهنــم لــو تدبــروه ،لدهلــم عــى كل خــرَ ،
ول َّذ َر ُهــم
مــن كل رش ،وملــأ قلوهبــم مــن اإليــان ،وأفئدهتــم مــن
اإليقــان ،وألوصلهــم إىل املطالــب العاليــة واملواهــب الغاليــة،
ولبــن هلــم الطريــق املوصلــة إىل اهلل ،وإىل جنتــه ومكمالهتــا
(((2

تفسري ابن كثري .317/3
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ومفســداهتا ،والطريــق املوصلــة إىل العــذاب ،وبــأي يشء
ولعرفهــم برهبــم ،وأســائه وصفاتــه ،وإحســانه،
حيــذرَّ ،
ولشــوقهم إىل الثــواب اجلزيــل ،ورهبهــم مــن العقــاب الوبيل.
﴾ أي :قــد أغلــق عــى مــا
وقولــه تعــاىل﴿ :
فيهــا مــن اإلعــراض والغفلــة ،واالعــراض ،وأقفلــت ،فــا
يدخلهــا خــر أبــد ًا »(. ((2
يقول ايتني دينيه(: ((2
« إن معجــزة األنبيــاء الذيــن ســبقوا حممــدً ا صــى اهلل عليــه
وســلم كانــت يف الواقــع معجــزات وقتيــة ،وبالتــايل معرضــة
( ((2تفسري السعدي .80/7
( ((2نارص الدين دينات ولد يف باريس سنة 1861م يف وسط عائلة برجوازية ،كان والده قاض ًيا فرنس ًيا
بارزً ا ،يف عام 1913م أعلن إسالمه وغري اسمه من الفونس اتيان دينات إىل نارص الدين دينات ،ليصبح

الرسام الفرنيس املسلم .
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للنســيان الرسيــع .بينــا نســتطيع أن نســمى معجــزة اآليــات
القرآنيــة( :املعجــزة اخلالــدة) وذلــك أن تأثريهــا دائــم ومفعوهلا
مســتمر ،ومــن اليســر عــى املؤمــن يف كل زمــان ويف كل مــكان
أن يــرى هــذه املعجــزة بمجــرد تــاوة يف كتــاب اهلل» (.((2
قواعد مهمة تعني املسلم على تدبر كتاب اهلل:

ِ
ِ
ُ
مقصد ِه األعظم.
وإدراك
منزلة هذا القرآن،
* معرفة
* ابتغاء األجر واحتساب ثواب القراءة.
* العلــم اليقينــي أن ال اختــاف وال تناقــض يف كتــاب اهلل
تعــاىل.
* اســتحضار آيــات التوحيــد والتعريــف بــاهلل ،والعــر
(((2

قالوا عن القرآن لعامد الدين خليل ،ملحق لكتاب إشارات اإلعجاز للنوريس ،ص .287
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مــن قصــص القــرآن واألمثــال ،ومــراد اهلل تعــاىل مــن أوامــره
ونواهيــه.
* ربــط معنــى اآليــة الواحــدة بــا تفــرق يف القــرآن مــن معــان
تلتقــي يف موضــوع واحد.
* الوقوف عىل وحدة موضوع السورة القرآنية
* الرجــوع إىل أســباب نــزول اآليــات املقــروءة والتفســر
املأثــور ملعانيهــا.
* الربط بني اآليات وخواتيمها.
* النظــر فيــا توصلــت إليــه البحــوث العلميــة اإلنســانية يف
موضــوع النــص القــرآين.
* * * *
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وديـعـة القــرآن
إنـمـا تـمـلك يــا مـسـلــم مـن م ِـالـ َ
ـك
مــا لآلخرة أبـقـيـ َتــه،
وفـي أب ــواب الـخـي ــر أجــريـ َتــه ،وفـي
ك ـتــاب اهلل إذا عـلـمـ َت ــه،

فـلـيـكــن لــك..
وديـعــة عـنـد اهلل
طـرق الـمساهـمــة فـي الـمشــــروع

سـ ـ ـهـ ــم
ذه ـ ـبـ ـ ــي

50

سـ ـ ـهـ ــم
ف ـ ـض ـ ــي

د.ك

25

د.ك

ميك ـ ـ ــنك املساهم ـ ــة ب ــأي مبـلـ ـ ــغ

سـ ـ ـهـ ــم
بــرون ـ ــزي

10

د.ك
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فتح األقفــال

لتعلـيــــم تــــدبـــــر
القــــرآن الكــريـــم

سورة حممد []٢٤

البيـــان

التكلفة

18000

مسابقات يف التفسير
دورات وورش تدريبية على التد ّبر
توفير مختصرات التفسير للطلبة

ثمانية عشر ألف
دينار كويتي

تسجيل فيديوهات لتفسير اآليات وتدبرها.

رعاية المشروع
الرعاية املاسية

الرعاية الذهبية

الرعاية الفضية

الرعاية البرونزية

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

18000

9000

4500

2250

شاركنا  ..في الخير

971 666 11
32

almanabr.org

Boubyan Bank

KFHonlaine

Pay-it

iSadaqat.org

Enet pay

Prontopay

أو عـ ــن طريـ ـ ــق االستقطـ ـ ـ ـ ــاع البنك ـ ـ ــي  -بيــت التمـويـ ــل الكويت ــي
رق ـ ـ ــم

حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب3 9 1 0 1 0 0 0 4 4 7 3 :

ميكنك التبرع
بأي مبلغ

