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 الــقــرآن

أفال نتدبره؟

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

تـبــــي تـكــــون ويــاهـــــم؟
شـاركـنـا يف تـعـلـيم خـير الـعـلوم

معلم الناس الخري
لـكـفـالـة الـمعلمـني والـمـحفظــني

معـلـــم
الـــقــــرآن

مـعـلـم
 الغــلـمــان

معلم 
للمتــقـني إمـامــا

معـلـــم
قــرآن الـفـجـــر

شـهــــريــــــًاشـهــــريــــــًا شـهــــريــــــًاشـهــــريــــــًا
د.كد.ك د.ك 150150د.ك 250 250

مـعلـــم
القـراءات العشر

مـعلـــــم
الســــــنــــد

مــعلـــــــم
تصحيح الفـاتـحـة

شــــهـــريـــــًا شــهـــريـــًا شــهـريـــــًا
د.ك د.ك 250د.ك 300 350

ميكـــــــنك املساهمـــــة بـــأي مبـلــــــغ

طـرق الـمساهـمــة فـي كــفـالــــة:
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عن أيب هريرة � قال: قال رسول اهلل �:
ــل  ــإن مث ــد، ف ــرأه، وارق ــرآن واق ــم الق  »تعل
القــرآن ملــن تعلــم فقــرأه وقــام كمثــل جــراب 
ــكان،  ــى كل م ــه ع ــوح رحي ــكا يف ــو مس حمش
ومــن تعلــم فرقــد وهــو يف جوفــه، فمثلــه 

ــك«. ــى مس ــي ع ــراب أوك ــل ج كمث

      أخرجه الرتمذي يف ثواب القرآن برقم )2789( باب: ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكريس، 
وابن ماجة -خمترصا- برقم )217( باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه، وابن خزيمة  يف صحيحه برقم 

)1509(. وإسناده جيد.
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تـوطـئــــة

احلمــد هلل الواحــد املنــان املاجــد الديــان الــرؤوف احلنــان 
منــزل الكتــاب عــى عبــده العدنــان، صــى اهلل عليــه وعــى آلــه 

ــد:  ــا بع ــار، أم ــن األطه ــه الطيب وصحابت
ــن  ــدث ع ــارئ - تتح ــي الق ــك -أخ ــن يدي ــات ب ــذه كل فه
القــرآن وفضائلــه العظيمــة، وكيفيــة االنتفــاع بنــوره، وحتقيــق 
ــال  ــا لألقف ــرآن، وفتح ــب والق ــن القل ــوب ب ــال املطل الوص
التــي متنــع القلــوب مــن أن تنهــال مــن منبــع الوحــي الصــايف 
وذلــك باحلــث عــى تدبــر آي القــرآن، وتنزيــل معانيــه القويمــة 

ــه تعــاىل:﴿  عــى أرض الواقــع عمــا بقول
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 ﴾ )حممــد 24(، واقتــداء بنبــي األمــة صــى اهلل 
عليــه وســلم الــذي كان بــن أصحابــه قرآنــًا يمــي يف القــول 
والعمــل، وســرا عــى هــدي القــرون املفضلــة يف تعظيــم كام 

ــام. اهلل ورفــع منزلتــه يف عقــول وقلــوب األن
وإنَّ مجعيــة املنابــر القرآنيــة وهــي تســعى إىل بعــث وإْســتِنْهاض 
اهلمــم خلدمــة كتــاب اهلل وإتقانــه حفظــا وتــاوة وفهــا، ونــر 
ــد  ــالة لتزي ــذه الرس ــت ه ــرة، أخرج ــه الزاخ ــه ومعاني علوم
املتدبــر للقــرآن حرصــا بــإذن اهلل، ومتنــع غفلــة املتغافــل، وهــي 

بدايــة الطريــق، وأول الغيــث.
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كتاب اهلل القرآن :

ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــى النب ــزل ع ــز املن كام اهلل املعج
املتعبــد  بالتواتــر  عنــه  املنقــول  املصاحــف  يف  املكتــوب 
ــاة  ــع، وَضــَان احلي ــة، ودســتور التري ــار اهلداي ــه))(، من بتاوت
ب اآلداب  الســعيدة، وًينُْبــوع احلكمــة واحلــق والعــدل، وُمهــذِّ
م الســلوك اإلنســاين، ومنهــج ِعْلــٌم وَعَمــل،  واألخــاق وُمقــوِّ

ــاىل:  ــال اهلل تع ــم، ق ــد وحك ــان وفوائ ــا مع ــه كله آيات
﴾ )األنعام: ٣٨(، وقال سبحانه:  ﴿

﴿
 ﴾ )النحل ٨٩( . 

)1(  مباحث يف علوم القرآن، صبحي الصالح، ص21. 
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ــن  ــه م ــاه حق ــل أعطين ــرآن؟، ه ــة الق ــا منزل ــا عرفن ــل حق فه
منــاه يف ســلوكنا وحياتنــا؟ وهــل  التــاوة وامُلَداَرَســة؟ هــل حكَّ

ــه الزاخــرة؟  ــا معاني تدبَّرن

ــه وســلم: » أفــا يغــدو أحدكــم إىل  قــال النبــي صــى اهلل علي
ــن  ــه م ــر ل ــاب اهلل خ ــن كت ــن م ــرأ آيت ــم أو يق ــجد، فيعل املس
ــن  ــه م ــر ل ــع خ ــاث، وأرب ــن ث ــه م ــر ل ــاث خ ــن، وث ناقت

ــل«)2(. ــن اإلب ــّن م ــن أعداده ــع، وم أرب

يقول البيضاوي يف تفسر هذه اآلية: 

﴾أنَّ القــرآن  ﴿
 ﴾ هــو احلــق النــازل مــن عنــد اهلل ... ، ﴿

)2(  أخرجه مسلم.
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ــية،  ــاد واخلش ﴾ باالنقي ــاهلل، ﴿ ــرآن أو ب بالق
 ﴾ ﴾ فيــا أشــكل ﴿ ﴿

ــه)٣(. هــو نظــر صحيــح يوصلهــم إىل مــا هــو احلــق في

فاحلمد هلل عى نعمة القرآن.

أسماء وصفات تدل على شرف القرآن وفضل املسمى بها: 

ــف،  ــاب، واملصح ــا الكت ــاء منه ــاىل بأس ــاه اهلل تع ــرآن س الق
ــدًا  ــًا وتقديســًا لــه، وختلي والنــور، والتنزيــل، والفرقــان، تعظي
لذكــره، وًلْفــِت انتبــاه النــاس إىل أمهيتــه وفضلــه وهيمنتــه عــى 

ــل: الكتــب كلهــا، وهلل در القائ

)3(  تفسري البيضاوي 93/2.
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ــَوالف عنده َطَلــَع النهــار فُأْطِفــئ الِقنِْدياال تذكــر الُكتب السَّ

ــول  ــة، والعق ــوب احلي ــب القل ــه ختاط ــرآن وصفات ــاء الق وأس
النقيــة، وذوي الفطــرة الســوية والبصــرة لتدبــر معانيهــا، ففــي 
ــي يف  ــن، وروع ــوًا باأللس ــه متل ــارة إىل كون ــًا إش ــميته قرآن تس
ــا التســميتن مــن  ــًا باألقــام، فكلت ــه مدون ــًا كون تســميته كتاب
ــن  ــميته هبذي ــه. ويف تس ــع علي ــى الواق ــيء باملعن ــمية ال تس
ــة  ــاىل العناي ــاب اهلل تع ــق كت ــن ح ــاز إىل أن م ــمن إيع االس
بحفظــه يف موضعــن ال يف موضــع واحــد، أي أنــه جيــب حفظه 

ــًا)4(. ــطور مجيع ــدور والس يف الص

)4(  الدعوة إىل التمسك بالقرآن الكريم وأثره يف حياة املسلم )ص: 14( بترصف.
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ــاىل:﴿  ــال اهلل تع ــة ق ــاب هداي ــرآن كت والق
.)( )البقــرة:   ﴾

ُ﴾ )اإلرساء:٩(. وقال تعاىل: ﴿

كتــاب رمحــة قــال تعــاىل: ﴿
.)20٣ )األعــراف:   ﴾

كتــاب شــفاء  قــال تعــاىل :﴿
.  )٨2 )اإلرساء:   ﴾

 ﴿ تعــاىل:  وقــال   
.)57 )يونــس:   ﴾



12

كتــاب تزكيــة لقولــه ســبحانه: ﴿

﴾ )آل عمــران:64) (.

نــور وبرهــان قــال تعــاىل: ﴿
ــاء: 74)(. ﴾ )النس

ــاىل: ﴿ ــال تع ــظ ق ــر ووع ــاب تذك ــرآن كت الق
 .)57 )يونــس:   ﴾

وقــال: ﴿
ــرة: )2٣(. ﴾ )البق
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ــاىل: ﴿  ــال تع ــد ق ــد ووعي ــاب وع كت

﴾ )طــه: ٣))(. 

وقال: ﴿
 ﴾ )النحل ٨٩( . 

وهــو فرقــان فــرق اهلل بــه بن احلــق والباطــل والنــور والظلات، 
قــال تعــاىل:﴿

﴾ )الفرقــان: )(.

ــو  ــمى هبــا وعل ــرآن، وفضــل املس إذا عرفــت رشف أســاء الق
ــذي  ــرآن ال ــم الق ــن تعظي ــد اهلل م ــا عب ــت ي ــن أن ــه، فأي منزلت
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أنــزل لرفــع منزلتــك بــن املخلوقــات؟ أيــن أنــت مــن قراءتــه 
ــي  ــى َوَتْرَتِق ــا َتْرَق ــي بقراءهت ــه الت ــه وكلات ــاين آيات ــر مع وتدب
َمنِْزَلــًة يــوم القيامــة ؟ ال حتــرم نفســك مــن لــذة تــاوة القــرآن 

 . ــة، ال تكــن رعــاك اهلل كالبيــت اخلــرِبِِِ ــه اإلهلي ومعاني

عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا قــال: قــال رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم: »إن الــذي ليــس يف جوفــه يشء مــن القــرآن 

كالبيــت اخلــرب«)5( .

قلوب تتدبر القرآن:

إن القلــوب املؤمنــة النقيــة رسعــان مــا تســتجيب لنــداء 
الوحــي ﴿

)5(  أخرجه الرتمذي : أبواب فضائل القرآن برقم 2913 وقال حديث حسن صحيح. 
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إىل  َفـُتـــَسارع   ،)(6 )احلديــد:   ﴾
االلتفــاف حــول القــرآن كتــاب اهلل الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن 
بــن يديــه وال مــن خلفــه، مــن استمســك بــه َعــز، ومــن ختــاذل 

ــه َذل. عن

إن املؤمــن احلــق ال حيجــب قلبــه وجوارحــه عــن ســاع نــداء 
الوحــي: ﴿ ﴾ )حممــد 24(، 
ــره  ــة  رمحــه اهلل »وهلــذا أمــر أهــل العقــل بتدب ــن تيمي يقــول اب
وأهــل الســمع بســمعه فدعــا فيــه إىل التدبــر والتفكــر والتذكر 
والعقــل والفهــم وإىل االســتاع واإلبصــار واإلصغــاء والتأثــر 

بالوجــل والبــكاء وغــر ذلــك«)6( .
)6(  جمموع الفتاوى )2/ 6( 
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 بشاشة اإليان ال يتأخر صاحبها عن االستجابة هلل :
 ﴿

﴾ )األنفــال 24(، فالقــرآن حيــاة القلــوب النقيــة، وجنــة 
النفــوس الزكيــة، يقــول ابــن القيــم رمحــه اهلل: » ورأس األمــر 
ــث  ــات اهلل حي ــر آي ــر وتدب ــو دوام التفك ــا ه ــوده ...إن وعم
ــاين  ــارت مع ــإذا ص ــب ف ــغل القل ــر وتش ــى الفك ــتويل ع تس
ــيه،  ــى كرس ــس ع ــه وجل ــن قلب ــر م ــكان اخلواط ــرآن م الق
وصــار لــه التــرف، وصــار هــو األمــر املطــاع أمــره، فحينئــذ 
ــو  ــاكنا وه ــراه س ــق وت ــه الطري ــح ل ــره ويتض ــه س ــتقيم ل يس

ــح«)7(. ــاري الري يب

)7(  زاد املهاجر إىل ربه )ص: 62( 
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ــذي  ــلم ال ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــدي بالنب ــق يقت ــن احل املؤم
كان يف حياتــه وســلوكه قرآنــا يمــي بــن النــاس، ومــن شــدة 
ــه  ــزل علي ــرآن كان إذا ن ــلم بالق ــه وس ــى اهلل علي ــه ص اهتام
ــه  ــتعجاالً يف حفظ ــانه اس ــه لس ــرك ب ــه حي ــيء من ــي ب الوح
فنهــاه اهلل عــن ذلــك يف قولــه:﴿ 
 ﴾

 .)(٩-(6 )القيامــة: 

قــال ابــن حجــر رمحــه اهلل: »وكان مــن أصــل الديــن أن املبــادرة 
ــذا  ــى ه ــرض ع ــد يع ــه ق ــه أن ــة، فنب ــر مطلوب ــال اخل إىل أفع
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 ولُيْصــِغ 
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إىل مــا يــرد عليــه إىل أن ينقــي فيتبــع مــا اشــتمل عليــه«)٨(.

ــة الكــرام رضــوان  و عــى املؤمــن العاقــل أن يتأســى بالصحاب
َفــْت قلوهبــم القــرآن واعتنــوا بــه حفظــا  اهلل عليهــم الذيــن َتَلقَّ

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 
ــعر  ــم وتقش ــع أعينه ــت: تدم ــرآن؟ قال ــمعوا الق ــلم إذا س وس

جلودهــم كــا نعتهــم اهلل )٩(.

وملــا قــدم أهــل اليمــن املدينــة يف زمــن أيب بكــر ريض اهلل عنــه 

)8(  فتح الباري 548/8.
)9(  أخرجه البيهقي يف الشعب: تعظيم القرآن، فصل يف البكاء عند قراءة القرآن برقم 1900
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فســمعوا القــرآن، فجعلــوا يبكــون، فقــال أبــو بكــر الصديــق: 
هكــذا كنــا ثــم قســت القلــوب )0)(.

ــور( آل  ــت يف )س ــول: إذا وقع ــعود يق ــن مس ــد اهلل ب ــن عب وع
ــن)))(. ــق فيه ــات أتأن ــات دمث ــت يف روض ــم وقع ح

ــع  ــن، وأتتب ــتلذ بقراءهت ــن وأس ــب هب ــن: أي أُعج ــق فيه أتأن
ــنهن. حماس

ــاب  ــا أصح ــون: ي ــم ويقول ــون بينه ــة يتواص وكان الصحاب
ــوم)2)( . ــحر الي ــل الس ــرة، بط ــورة البق س

)10(   فضائل القرآن أليب عبيد ص 135. 
)11(  املصدر نفسه ص 137

)12(  البداية والنهاية البن كثري 6/ 367.
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ــان  ــن عف ــان ب ــن عث ــر املؤمن ــال أم ــال: »ق ــن ق ــن احلس وع
ــن كام  ــبعنا م ــا ش ــرت م ــا طه ــو أن قلوبن ــه: ل ريض اهلل عن
ربنــا، وإين ألكــره أن يــأيت عــىَّ يــوم ال أنظــر يف املصحــف، ومــا 
ق مصحفــه مــن كثــرة مــا  مــات عثــان ريض اهلل عنــه حتــى خــرَّ

ــه)٣)(. ــم النظــر في كان يدي

ــوم يف  ــر كل ي ــتحي أن أنظ ــول: إين ألس ــى يق ــو موس وكان أب
ــرة)4)(. ــل م ــز وج ــد ريب ع عه

يقــول عبــد اهلل بــن عمــر: كنــا صــدر هــذه األمــة وكان الرجــل 
ــا  ــلم م ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاب رس ــار أصح ــن خي م
معــه إال الســورة مــن القــرآن أو شــبه ذلــك، وكان القــرآن ثقيًا 

)13(  تاريخ الطربي 2/ 19. 
)14(  التذكار يف أفضل األذكار للقرطبي /184. 
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ــف  ــة خيف ــذه األم ــر ه ــه، وإن آخ ــل ب ــوا العم ــم، ورزق عليه
عليهــم القــرآن، حتــى يقــرأه الصبــي واألعجمــي فــا يعملــون 

ــه)5)( . ب

ــد  ــي ق ــه: إن ابن ــال ل ــدرداء وق ــل إىل أيب ال ــاء رج ــا ج وعندم
مجــع القــرآن، فانزعــج أبــو الــدرداء وقــال لــه: اللهــم اغفــر. 

ــه وأطــاع)6)( . ــا مجــع القــرآن مــن ســمع ل إن

ــه:  ــن حول ــويص م ــاص ي ــن الع ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب ــذا عب وه
ــه  ــم عن ــم، فإنك ــوه أبناءك ــوه وعلم ــرآن فتعلم ــم بالق عليك

ــل)7)(. ــن عق ــا مل ــه واعًظ ــى ب ــزون، وكف ــه جت ــألون، وب ُتس

)15(  أخالق محلة القرآن لآلجرى ص 49.
)16(  فضائل القرآن أليب عبيد ص 133. 

)17(  املصدر نفسه ص 71
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ــرة:  ــراء الب ــه لق ــعري ريض اهلل عن ــى األش ــو موس ــال أب وق
ــا  ــم، ك ــو قلوبك ــد، فتقس ــم األم ــن عليك ــوه، وال يطول اتل

ــم)٨)(. ــن كان قبلك ــوب م ــت قل قس

ــم يف  ــوان اهلل عليه ــون رض ــار التابع ــج س ــس املنه ــى نف وع
حــب كتــاب اهلل، وتاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار غضــا 
ــس يف  ــاد النف ــاه، وجه ــل بمقتض ــب اهلل، والعم ــا حي ــا ك طري

ــه. ــر معاني ــب يف تدب ــة القل ــه، وتصفي ــوع حلكم اخلض

فهل حالنا نحن اليوم كحال أسافنا مع كتاب اهلل؟

ــا لنتغافــل ونتشــاغل عــن  هــل شــبعت نفوســنا مــن كام ربن
آياتــه بماهــي شــتى؟

)18(  أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالثا برقم 119
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هــل تدبرنــا معــاين الوحــي الــذي أنــزل عــى الثقلــن ليدبــروا 
آياتــه؟

قــال أبــو موســى األشــعري ريض اهلل عنــه : إن هذا القــرآن كان 
لكــم أجــرًا، وكائــن لكــم ذكــرًا، وكائــن بكــم نــورًا، وكائــن 
عليكــم وزرًا، اتبعــوا هــذا القــرآن، وال يتبعنكــم القــرآن، فإنــه 
مــن يتبــع القــرآن هيبــط يف ريــاض اجلنــة، ومــن اتبعــه القــرآن 

)٩)( يف قفــاه، فيقذفــه يف جهنــم)20(. يــُزخُّ

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

ــًا  ــعود: - إن أقوام ــن مس ــول اب ــى ق ــووي - يف معن ــال الن ق
يقــرؤون القــرآن ال جيــاوز تراقيهــم، ولكــن إذا وقــع يف القلــب 
فرســخ فيــه نفــع-: »معنــاه أن قومــًا ليــس حظهــم مــن 
ــل  ــم فيص ــاوز تراقيه ــا جي ــان ف ــى اللس ــروره ع ــرآن إال م الق
إىل قلوهبــم، وليــس ذلــك هــو املطلــوب، بــل املطلــوب تعقلــه 

ــب«))2( ــه يف القل ــره بوقوع وتدب

قال ابن القيم رمحه اهلل: 
ــك،  ــرِة يف ذل ــتعاُل الفك ــه اس ــرًا؛ ألن ى تفكُّ ــمَّ ــر.. ويس التدب

ــده. ــاُره عن وإحض

)21(  رشح مسلم للنووي  105/6 
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ــد  ــه بع ــب مراعات ــذي جي ــِم ال ــاٌر للعل ــرًا؛ إحض ى تذكُّ ــمَّ ويس
ــاىل: ﴿  ــه تع ــه قول ــه، ومن ــه عن ــه وغيبتِ ذهولِ

 ﴾
)األعــراف: )20(.

ه التفاٌت بالقلِب إىل املنظوِر فيه. ى نظرًا؛ ألنَّ ويسمَّ

ٍة، حتــى  ًة بعــد كــرَّ ــه مراجعــٌة للنَّظــِر كــرَّ ــًا؛ ألن ى تأمُّ ويســمَّ
ــه. ــه وينكشــَف لقلبِ يتجــىَّ ل

ــه  ــُرُ من ــه َيْع ــوِر؛ ألنَّ ــارًا، وهــو افتعــاٌل مــن العب ى اعتب وُيَســمَّ
ــٍة  ــه إىل معرف ــَر في ــد َفكَّ ــذي ق ــك ال ــن ذل ــُرُ م ــِره، َفَيْع إىل غ
ًة،  ــْرَ ى ِع ــمَّ ــذا ُيَس ــار، وهل ــن االعتب ــود م ــي املقص ــٍة، وه ثالث
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ــًا  ــِة إيذان ــِة والِقْتَل ْكَب ــِة والرِّ ــاالِت كاجِلْلَس ــاِء احل ــى بن ــي ع وه
بــأنَّ هــذا العلــَم واملعرفــَة قــد صــار حــاالً لصاحبِــه َيْعــُرُ منــه 
 ﴾ ــال اهلل تعــاىل: ﴿ ــه، وق إىل املقصــوِد ب
 ﴾ ــال: ﴿ ــات: 26(، وق )النازع

)آل عمــران: ٣)(.

ــاِر األمــوِر، وهــي أواخُرهــا  ــه نظــَر يف أدب ــرًا؛ ألنَّ ى تدبُّ وُيســمَّ
ــُر القــول ...« )22( . ــه تدبُّ وعواقبهــا، ومن

يقول احلافظ ابن كثر رمحه اهلل:
» كان املركــون إذا تــي عليهــم القــرآن أكثــروا اللغــط والكام 
يف غــره حتــى ال يســمعونه، فهــذا مــن هجرانــه، وتــرك اإليــان 

)22(  مفتاح دار السعادة ابن القيم ) 182/1(.
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ــه  ــره وتفهم ــرك تدب ــه، وت ــن هجران ــه م ــرك تصديق ــه وت ب
ــاب  ــره واجتن ــال أوام ــه وامتث ــل ب ــرك العم ــه، وت ــن هجران م
زواجــره مــن هجرانــه، والعــدول عنــه إىل غــره مــن شــعر أو 
قــول أو غنــاء أو هلــو أو كام أو طريقــة مأخــوذة مــن غــره مــن 

ــه« )2٣(. هجران

 يقول اإلمام السعدي رمحه اهلل تعاىل: 
ــه حــق  ــر هــؤالء املعرضــون لكتــاب اهلل، ويتأملون »فهــا يتدب
َرُهــم  ذَّ التأمــل، فإهنــم لــو تدبــروه، لدهلــم عــى كل خــر، وحَلَ
مــن كل رش، وملــأل قلوهبــم مــن اإليــان، وأفئدهتــم مــن 
اإليقــان، وألوصلهــم إىل املطالــب العاليــة واملواهــب الغاليــة، 
ــا  ــه ومكماهت ــة إىل اهلل، وإىل جنت ــق املوصل ــم الطري ــن هل ولب

)23(  تفسري ابن كثري 317/3. 
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ومفســداهتا، والطريــق املوصلــة إىل العــذاب، وبــأي يشء 
برهبــم، وأســائه وصفاتــه، وإحســانه،  فهــم  ولعرَّ حيــذر، 
ولشــوقهم إىل الثــواب اجلزيــل، ورهبهــم مــن العقــاب الوبيل. 
﴾ أي: قــد أغلــق عــى مــا  ــه تعــاىل: ﴿ وقول
ــا  ــت، ف ــراض، وأقفل ــة، واالع ــراض والغفل ــن اإلع ــا م فيه

ــدًا «)24( . ــر أب ــا خ يدخله

يقول ايتن دينيه)25( :
ــه  ــى اهلل علي ــًدا ص ــبقوا حمم ــن س ــاء الذي ــزة األنبي » إن معج
ــايل معرضــة  ــة، وبالت وســلم كانــت يف الواقــع معجــزات وقتي

)24(  تفسري السعدي  80/7.
)25(  نارص الدين دينات ولد يف باريس سنة 1861م يف وسط عائلة برجوازية، كان والده قاضًيا فرنسًيا 

بارًزا،  يف عام 1913م أعلن إسالمه وغري اسمه من الفونس اتيان دينات إىل نارص الدين دينات، ليصبح 

الرسام الفرنيس املسلم .
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ــات  ــزة اآلي ــمى معج ــتطيع أن نس ــا نس ــع. بين ــيان الرسي للنس
القرآنيــة: )املعجــزة اخلالــدة( وذلــك أن تأثرهــا دائــم ومفعوهلا 
مســتمر، ومــن اليســر عــى املؤمــن يف كل زمــان ويف كل مــكان 

ــاب اهلل« )26(. ــاوة يف كت ــرد ت ــزة بمج ــذه املعج ــرى ه أن ي

)26(  قالوا عن القرآن لعامد الدين خليل، ملحق لكتاب إشارات اإلعجاز للنوريس، ص 287. 

قواعد مهمة تعني املسلم على تدبر كتاب اهلل:

*  معرفة منزلِة هذا القرآن، وإدراُك مقصِدِه األعظم.
*     ابتغاء األجر واحتساب ثواب القراءة.

ــاب اهلل  ــض يف كت ــاف وال تناق ــي أن ال اخت ــم اليقين *    العل
ــاىل. تع

*    اســتحضار آيــات التوحيــد والتعريــف بــاهلل، والعــر 



30

ــال، ومــراد اهلل تعــاىل مــن أوامــره  مــن قصــص القــرآن واألمث
ــه. ونواهي

*    ربــط معنــى اآليــة الواحــدة بــا تفــرق يف القــرآن مــن معــان 
تلتقــي يف موضــوع واحد.

*     الوقوف عى وحدة موضوع السورة القرآنية
ــر  ــروءة والتفس ــات املق ــزول اآلي ــباب ن ــوع إىل أس *     الرج

ــا. ــور ملعانيه املأث
*     الربط بن اآليات وخواتيمها.

*     النظــر فيــا توصلــت إليــه البحــوث العلميــة اإلنســانية يف 
موضــوع النــص القــرآين.

*   *    *   *
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وديـعـة القــرآن

إنـمـا تـمـلك يــا مـسـلــم مـن مـاِلــَك 
مــا لآلخرة أبـقـيـَتــه، 

وفـي أبـــواب الـخـيـــر أجــريـَتــه، وفـي 
كــتــاب اهلل إذا عـلـمـَتـــه، 

فـلـيـكــن لــك.. 
وديـعــة عـنـد اهلل  

ميكـــــــنك املساهمـــــة بـــأي مبـلــــــغ

طـرق الـمساهـمــة فـي الـمشــــروع

ســـــهــــم
بــرونـــــزي
د.ك 10

ســـــهــــم 
فــــضـــــي
د.ك 25

ســـــهــــم 
ذهــــبــــــي

د.ك 50
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أو عــــن طريــــــق االستقطــــــــــاع البنكـــــــي - بيــت التمـويــــل الكويتـــي
3 9 1 0 1 0 0 0 4 4 7 3 حســـــــــــــــــــــــاب: رقـــــــم 

Pay-itEnet pay iSadaqat.orgProntopay Boubyan BankKFHonlaine

شاركنا .. في الخير
971 666 11

almanabr.org

رعاية المشروع

البيـــان

 مسابقات يف التفسير
 دورات وورش تدريبية على التدّبر

 توفير مختصرات التفسير للطلبة
 تسجيل فيديوهات لتفسير اآليات وتدبرها.

التكلفة

ثمانية عشر ألف
دينار كويتي

18000

ميكنك التبرع الرعاية البرونزيةالرعاية الفضيةالرعاية الذهبيةالرعاية املاسية
بأي مبلغ

د.ك د.ك د.ك د.ك
2250 4500 9000 18000

سورة حممد ]24[

فتح األقفــال
لتعلـيــــم تــــدبـــــر
القــــرآن الكــريـــم
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