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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 
التي تطرحها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور 

 تداعت المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي
  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من المحطات، التي تأتي في 
مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 

عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً تحكيم الورقة نفسها 
  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات 
هذا المجلد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء 

    .  فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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��O	�:  

ب العالمين وعلى آله ، والصالة والسالم على رسول رالحمد هللا رب العالمين
  .وصحبه أجمعين

  ..أما بعد

و كالم اهللا تعالى المنزل على خاتم الرسل نبينا ه: ( الكريمفإن القرآن
المكتوب سورة منه،  المتحدى بأقصر ، المعجز،)صلى اهللا عليه وسلم(محمد 
، المبدوء بسورة الفاتحة عبد بتالوته، المتالمصاحف المنقول بالتواترفي 

 أنزله اهللا تبارك وتعالى على i) المحفوظ في الصدور،ورة الناسالمختوم بس
، وليتعبد الناس ليكون للعالمين بشيراً ونذيراً) مصلى اهللا عليه وسل(قلب رسوله 

محجة للسالكين، وحجة  و، فجاء رحمة للعالمين،بتالوته وإقامته في حياتهم
  .، ومعجزة باقية لسيد األولين واآلخرينعلى الخلق أجمعين

صلى اهللا عليه (إن تدبر القرآن الكريم ومعايشته طبيعة راسخة لرسول اهللا 
أصحابه على هذا النهج حتى ) صلى اهللا عليه وسلم(، وقد ربى رسول اهللا )وسلم

أصبح القرآن عندهم منهجاً للسلوك واالخالق، وتزكية للنفوس، أال ترى أن أم 
صلى اهللا ( خلق رسول اهللا  حينما سئلت عن-رضي اهللا عنها-المؤمنين عائشة 
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: قلت: قال" ألست تقرأ القرآن؟ -وهو سعد بن هشام-قالت لسائلها ) عليه وسلم
، وبهذه التربية "ii كان القرآن-صلى اهللا عليه وسلم-إن خلق نبي اهللا : قالت. بلى

أصبح السلف يعايشون هذا القرآن حتى صار مورداً لعلومهم، ومنهجاً لحياتهم، 
نهم، ومحالً لمشاكالتهم ومصدراً ألحكامهم وأخالقهم، لذلك صاروا ودستوراً لشؤو

دواء :(قال إبراهيم الخواص) صلى اهللا عليه وسلم(أئمة للهدى، مقتدين برسول اهللا 
قراءة القرآن بالتدبر، وخالء البطن، وقيام الليل، والتضرع : القلب خمسة أشياء

ب أن يصاحبه المؤمن تالوة ، إذاً القرآن يجiii)عند السحر، ومجالسة الصالحين
وألهمية وخطورة أمر التدبر في القرآن رأى الباحث أن . وتدبراً وفهماً وعمالً

يلفت النظر إلى التعرف على حقيقة التدبر في كتاب اهللا تعالى ألهميته ولفوائده، 
وإذا تصفحنا هذه الصفحات نجد فيها دعوة إلى العودة إلى كتاب اهللا تعالى، تلكم 

تدبر القرآن الكريم أهميته، "التي تحملها هذه األوراق التي هي بعنوان الدعوة 

ألن القرآن الكريم رسالة إلهية مفتوحة وال يمكن  "أسبابه، موانعه، وفوائده

فهمها إال بالتدبر والتأمل وتلك هي الحكمة من إنزال القرآن الكريم أصالً، قال 

  .�mj���i���h��g���f��e��d��c��bliv:تعالى
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 وخاتمة على هذا ، وخمسة مباحث،مقدمة:  قسم الباحث هذه الدراسة إلىوقد
  :النحو

  .مفهوم التدبر في اللغة وفي اصطالح المفسرين :  المبحث األول

  .القرآن الكريمأهمية تدبر : المبحث الثاني

  . القرآن الكريمأسباب تدبر: المبحث الثالث

  . القرآن الكريمموانع تدبر: المبحث الرابع

  .القرآن الكريمفوائد وثمرات تدبر: مبحث الخامسال

وتتخلص الدراسة في الخاتمة التي ذكر فيها النتائج والتوصيات راجياً   
  .من اهللا تبارك وتعالى التوفيق والسداد وحسن النية إنه ولي ذلك والقادر عليه
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P: ا��+'F اBول�)Iح ا���ijو�� ا �Sا�� �� �$OEم ا�:kI�:  

lًا: أو�Sا�� �� �$OE� :  

النظر في أوله  هو(": اللسان" كما قال صاحب ،المقصود بتدبر الكالم  ) أ
  .v) ثم إعادة النظر مرة بعد مرة، والتدبر في األمر التفكر فيه،وآخره

النظر في عاقبة : التدبر والتدبير: (وتعريف آخر لصاحب القاموس قال  ) ب
 ومنه قوله ،...صدرهرأى في عاقبته مالم ير في : وتدبر األمر... األمر
 أي ألم يتفقهوا ما خوطبوا به في )٦٨: املؤمنون( mu��t��sl: تعالى
 ؟vi)القرآن

�ً�(�m :P
�)Iح ا���ijا �� �$OEا�:  

: إن المراد بتدبر كتاب اهللا: (قال شيخ المفسرين اإلمام الطبري رحمه اهللا  )أ 
 والعمل تدبر حجج اهللا التي في القرآن وما شرع فيه من الشرائع لإلتعاظ

  .vii)به
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تدبر آيات : (وقال الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تعريفه للفظ التدبر هو  )ب 
هذا القرآن العظيم أي تصفحها ، وتفهمها ، وإدراك معانيها، والعمل 

 .viii)بها

: وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه اهللا تعالى عن معنى التدبر  )ج 
قوا من الدبر فعال، فقالوا تدبر إذا التدبر مشتق من الدبر، أي الظَّهر، اشت(

ل التي اشتقت نظر في دبر األمر أي غائبه أو في عاقبته، فهو من األفعا
 والتدبر يتعدى إلى المتأمل فيه بنفسه، يقال تدبر من األسماء الجامدة،

��m: األمر، وعن قوله تعالى � �c��b��alيتأملون : ، قال
تأملوا داللة تفاصيل آياته على أحدهما أن ي: داللته وذلك يحتمل معنيين

مقاصده التي أرشد إليها المسلمين أي تدبر تفاصيله، وثانيهما أن يتأملوا 
 وأن الذي جاء به ،داللة جملة القرآن ببالغته على أنه من عند اهللا

 ".ixصادق

هو : (قال اإلمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اهللا في تفسيره، التدبر  )د 
 وتحديق الفكر في القرآن وفي مبادئه وعواقبه ، ولوازم التأمل في معانيه

 .x)ذلك

قال الشيخ األستاذ الدكتور أحمد على اإلمام حفظه اهللا وشفاه تدبر   )ه 
��m،)هو التفكر في معانيه(: القرآن � �c��b��al ، ودلت

هذه اآلية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف القارئ معناه ، فكان 
ساد قول من قال ال يؤخذ من تفسيره إال ما في هذا الرد دليل على ف
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ل فيه وفيه دليل و ومنع أن يتأ)صلى اهللا عليه وسلم(ثبت عن النبي 
 .xi)ستدالل في القرآن الكريمعلى األمر بالنظر واال

إن هذه التعريفات بجمعها تؤكد حقيقة : بالنظر في هذه التعريفات نقول
إذا بذل الجهد، لب القارئ في قأن التدبر في القرآن يستكمل : واحدة هي

 ، الصحيحوفهمه ية، الذهنته وقوطاقته العلميةل النظر الدقيق بقدر وأعم
 ، والتفكر فيها وإدراك ما فيها، الالزمة في آيات اهللا عز وجلوالمعلومات

 وهذا هو الحق المطلوب من ،والوصول إلى مقاصدها بغية اإلتعاظ والعمل بها
  .واهللا تعالى أعلم. قة التدبروهو أيضاً حقي. قارئ القرآن

�(�Gا� F'+ا�� : �$O� أه����
��  :ا�	��ن ا�

  : القرآن الكريم من خالل الوقوف على هذه األمورتظهر أهمية تدبر

lً1: أو���� Nب ا�Eإ)�ال آ P� �n2Bد ا:H	ه: ا�� �$OEا�:  

�:قال تعالى m���i� � �h� �g� � �f� �e� �d� �c� �b
jlxiiاهللا تبارك وتعالى الهدف األساسرية الكريمة ذك، في هذه اآل  

 لهذا أورد اإلمام ابن كثير مقولة اإلمام ؛ أال وهو التدبر،إلنزال القرآن الكريم
 :يقال الحسن البصر: ( حيث قال، في تفسيره-رحمه اهللا-الحسن البصري 

واهللا ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحداً ليقول قرأت القرآن 
 ، قال اإلمام السعدي في تفسيره xiii)له القرآن في خلٍق وال عمل ما يرى ،كله
أي الحكمة من أنزاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا : (هذه اآليةل
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 فإنه بالتدبر فيه والتأمل في معانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد ،أسرارها وحكمها
تدبر القرآن وأنه من أفضل  وهذا يدل على الحث على ،مرة تدرك بركته وخيره

األعمال وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التالوة التي ال 
  .xiv)يحصل بها هذا المقصود

�ً�(�m :�$OEك ا��� P�� �
��  :ذم ا�	��ن ا�

، قال اإلمام �m�g��f��e���d���c��b��alxv: قال تعالى
رآن وتفهمه، وناهيا عن يقول تعالى آمراً بتدبر الق: (ابن كثير في تفسيره

اإلعراض عنه، فقال تعالى فذكر اآلية، ثم قال فهي مطبقة ال يخلص إليها شئ 
قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا حماد بن يزيد حدثنا هشام بن : من معانيه ثم قال

يوماً ) صلى اهللا عليه وسلم(تال رسول اهللا : عروة عن أبيه رضي اهللا عنه قال
بل عليها أقفالها، حتى يكون اهللا تعالى  : اب من أهل اليمنفذكر اآلية، فقال ش
فما زال الشاب في نفس عمر رضي اهللا عنه حتى ولي . يفتحها أو يفرجها

  .xvi)فاستعان به

��°��±���m:وقال تعالى �̄ �®��¬�� � � �«� �ª�� � � � � �©��¨
lxviiوترك تصديقه من هجرانه، وترك : (، قال االمام ابن كثير عن هذه اآلية

تفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال اوامره واجتناب زواجره من تدبره و
ونسال اهللا الكريم المنان القادر على ما يشاء أن : هجرانه، إلى أن قال رحمه اهللا

يخلصنا مما يسخطه، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه، وفهمه والقيام 
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 يحبه ويرضاه إنه كريم بمقتضاه، آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي
، فهنا أكد اإلمام ابن كثير أن ترك التدبر نوع من هجران القرآن، xviii)وهاب

ولخطورة هجران القرآن استعاذ اإلمام ابن كثير ودعا اهللا تعالى الخالص من هذه 
  .اآلفة

�ًG��m :وة�Eا� �	�	Q �����:  

����ml��k��j��i��h:  قال  تعالى �g��f���e��dm��
� � � � � �o��ns��r��q���p��lxix، روى اإلمام ابن كثير عن ابن مسعود 

والذي نفسي بيده إن حق تالوته أن يحل حالله ويحرم حرامه ويقرأه (: قال
 عن ،كما أنزله اهللا، وروى االمام ابن كثير أيضاً بسنده عن أسامة بن زيد

 يتلونه حق تالوته قال -م جميعاًرضي اهللا عنه- عن عمر بن الخطاب ،أبيه
. xx) مر بذكر الجنة سأل اهللا الجنة ، وإذا مر بذكر النار تعوذ باهللا من النارإذا

ما رواه اإلمام ابن كثير بسنديه عن عبد اهللا بن مسعود وأسامة قلت بالنظر في
 وتحريم حرامه كما في ،صول الى تحليل حالل القرآنوبن زيد ال يمكن ال

 الجنة إذا  اهللا آن حتى يسألالرواية األولى وال يمكن الوقوف على معاني القر
النار إذا مر بآيات العذاب إال إذا تدبر اهللا من مر بآيات الجنة أو يتعوذ ب
  .معن النظر فيهايقف على معانيها ويالقارئ اآليات التي يتلوها و

وأما السنة ففيها نصوص تدل على أهمية تدبر القرآن الكريم فإليك جانباً 
  :منها
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 )صلى اهللا عليه وسلم( أن رسول اهللا – عنه رضي اهللا-عن أبي هريرة 
 ، ويتدارسونه بينهم،ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا" :قال

 وحفتهم المالئكة وذكرهم اهللا فيمن ،إال نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة
التدبر فالسكينة والرحمة والذكر مقابل التالوة المقرونة بالدراسة و(، xxi"عنده
دراسة م أما ال، وهو التالوة، فهو تطبيق جزء من الحديث الحاليقعنااأما و

  .xxii)... تؤخر الحفظ الناس والتدبر فهي في نظر بعض 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  قام : " قال- رضي اهللا عنه-وعن أبي ذر
xxiii .�m��Ã��Â��Á" ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها)وسلم
ÄÅ�Æ�����Í��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç�lxxiv، هو منهج الرسول  وهذا

هللا تبارك وتعالى بالتأسي به،  الذى عليه وأمرنا ا)صلى اهللا عليه وسلم(
 ألهميته ؛ التدبر على كثرة التالوة)صلى اهللا عليه وسلم(قتداء بهديه، يقدم واال

  .فيقرأ آية واحدة حتى أصبح  طوال ليلة كاملة

بعض مواقف السلف التي تدل " التبيان" في -رحمه اهللا- وذكر اإلمام النووي
: ما رواه عن عبادة بن حمزة، قال: على أهمية تدبر كتاب اهللا تعالى مثال ذلك

��m��¶��µ وهي تقرأ -رضي اهللا عنها-دخلت على أسماء " �́��³��²

¸lxxv ذلك فرجعت الى فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ،
وروى اإلمام النووي . xxvi"جتي ثم رجعت، وهي تعيدها وتدعوالسوق فقضيت حا
 أمهم -رضي اهللا عنه-حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل  أيضاً عن بهز بن
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خر ميتاً،  t  t  t  t lۉ  ې    ې  ې   �mفي صالة الفجر فقرأ حتى بلغ 
 وهو -نهرضي اهللا ع-بهز وكنت فيمن حمله، وكان أحمد بن أبي الحوارى : قال

ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه اهللا إذا قرئ عنده القرآن يصيح 
؟ !انظر يا أخي الكريم كيف كان السلف يتعاملون مع هذا الكتاب. xxvii"ويصعق

  .وكيف نتعامل معه؟ واهللا المستعان
F��Gا� F'+ا�� :�$O� أ�+�ب�
��  : ا�	��ن ا�

، إلى أسباب متعلقة بأعمال القلوباعثة على التدبر تنقسم األسباب الب
  .متعلقة بأفعال الجوارحوأسباب 

  ::ب	� ا���2u$ 9��E� �Eل ا�ا�B+�ب

  : اإليمان باهللا عز وجل وما يتعلق به: أوالً

دفع المسلم لتحقيق تدبر ي ، وتعظيمه، ومحبته،اإليمان باهللا ومعرفتهإن 
حب كالمه وتدبره وتأثر  أ،مه فمتى آمن العبد بربه وعظّ،كتاب ربه والتأثر به

من أحب القرآن فهو : " قوله-رضي اهللا عنه-به، وقد روى عن ابن مسعود 
  .xxviii"يحب اهللا عز وجل ، فإنما القرآن كالم اهللا عز وجل

  : تقوى اهللا تعالى: ثانياً
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أن يجعل بينه   : (من األسباب الباعثة على تدبر كتاب اهللا عز وجل التقوى وهي          
، قال xxix)ه وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيهوبين ما يخشاه من عقاب

̂���_��m:اهللا تعـــالى ��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tlxxx ،
 اآلية الثانية مبينة للمراد من اآلية االولى ، فمتـى           lxxxiہ  ہ  ہ  ه  �m: وقال تعالى 

ـ               ستطيع أن يفهـم    التزم العبد تقوى اهللا عز وجل، جعل اهللا له نوراً في قلبه، وعقله ي
��mË���Ê�Ì��Í: القرآن ببركة النور الذى يقذفه اهللا في قلبه، قال تعالى         

�Îlxxxii.  

 كان يسأل   )صلى اهللا عليه وسلم   ( التقوى أن النبي     مكانةومما يدل على    
 )صلى اهللا عليه وسلم( أن النبي -رضي اهللا عنه-اهللا التقوى، فعن ابن مسعود 

  .xxxiii"ى والتقى والعفاف والغنىاللهم إني أسألك الهد ":كان يقول

فتقوى اهللا عز وجل هي السبب األساس بعد اإليمان باهللا ومعرفته لفهم القرآن   
  .الكريم

  :اإلخالص: ثالثاً

     وهو شـرط    ،راد به وجه اهللا تعالى ال غيره      هو من عمل القلب الذي ي 
، عالىكان خالصاً لوجهه ت   اهللا ال يقبل من األعمال إال ما        لقبول األعمال ؛ ألن     

   .lxxxivڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں �m: قال اهللا تعالى
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:  قـال  -رضي اهللا عنـه   -وعن ابن مسعود عبد اهللا بن قيس األشعري         
 ويقاتل حمية   ، عن الرجل يقاتل شجاعة    )صلى اهللا عليه وسلم   (سئل رسول اهللا    "

: )صلى اهللا عليه وسـلم (، ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا         
  .xxxv"ن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللام"

إن األعمال إنما يعتد بها عند اهللا بحسب النيات الصالحة، وإن الفضل الوارد             
في المجاهدين إنما خص بمن قاتل إلعالء كلمة اهللا،  وكذلك جميـع الطاعـات ال                

  .ب اهللاتقبل إال إذا أريد بها وجه اهللا عز وجل، فمن باب أولى تدبر كتا

إذاً فاإلخالص أساس صحة األعمال والعبادات، وهو أحد شـرطي قبـول            
العمل، ولقد حذر السلف من الرياء وخاصة إذا تعلق األمر بالقرآن الكريم، يقـول             

، xxxvi"أريدوا اهللا بقراءتكم وأعمـالكم     "-رضي اهللا عنه  -سيدنا عمر بن الخطاب     
طالباً الهدى منه تبين له طريـق       من تدبر القرآن    : (ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    

  .xxxvii)الحق

  :الخشوع:  رابعاً

ه  وانكسار القلب وطهارته وصـفائ     ،إن الخشوع والخوف من اهللا عز وجل      
 ، بأن يتأمل ويتدبر في معاني القرآن      ،مفتاح للقلب لمعاني القرآن والشعور بعظمته     

ـ              ل قولـه   بدليل أن اهللا تعالى هو المخاطب وينبغي للقارئ أن يحضر في قلبه مث
  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  �ڈ  ژ  �   ڑ  ڑ  �  �  �  �  گ  �     ��m :تعالى
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لـو  : " قـال  -رضي اهللا عنـه   -، لذلك روى أن عثمان بن عفان        lxxxviiiڱ    
  .xxxix"طهرت قلوبنا ما شبعت من كالم اهللا عز وجل

 أن يطهر قلبه ويخلصه من الشواغل الدنيوية التـي قـد            للقارئوينبغي  
لقرآن بشغائف قلبه مستشعراً عظمة القرآن وأنه كالم تصرفه عن لمس معاني ا

  .  وهذا أيضاً من األسباب القلبية الباعثة على التدبر،اهللا

  :ا�u$ 9��E� �E���ل ا�C:ارحا�B+�ب 

ـا                أما األسباب العملية الظاهرة التي تعين على تدبر كتاب اهللا تعالى يمكن إجمالها فيم
  :يلي
lً: أو����وة ا���Eا� :  

 واأللحان النطقية ،التالوة الصحيحة الخالية من األخطاء التجويديةوهي 
، lxlٿ  ٿ    ٿ  �m:  سواء في المخارج أو الصفات لقوله تعالى،واللفظية

 هريرة الذي رواه أبوحديث ال من )صلى اهللا عليه وسلم(ولقول الرسول 
 :ير قال ابن كث،" يجهر به،ليس منا من لم يتغن بالقرآن: "رضي اهللا عنه
 ألن سالمة ؛ الباعث على التدبر،نما هو التحسين بالصوتا"المطلوب شرعاً 

تل النطق وإذا اخ. xli"النطق تزيد الفهم، وتكمل اإلدراك وتعين على التدبر
  .تغير ، فالتالوة بالتجويد إذاً واجبةبالكلمة فإن المعنى قد ي
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وة المجودة انطالقاً مما ذكرنا من هذه النصوص يفهم أن الترتيل أو التال
رحمه -واجبة في حق من أراد أن يتلو القرآن، ويقول اإلمام ابن الجزري 

 تعالى في مقدمته مؤكدا هذه المعاني في أبيات رائعة عند كالمه عن حكم -اهللا
  :  قال رحمه اهللا،األخذ بالتجويد

   من لم يجود القرآن آثـم             واألخذ بالتجويد حتـم الزم"

   وهكذا منه إلينا وصـال              بــه اإللـه أنـزالألنـه

       وزينة األداء والقــراءة  وهو أيضاً حلــية الـتالوة

 مـن صفة لها        وهو إعطاء الحروف حقهـا
  ومستحقهـا

     واللفظ في نظيره   ورد كل واحـد ألصلـــه
  كمثلــه

  xlii"رئ بفكــه إال رياضة ام         وليس بينه وبين تـركــه

ا قرأت القرآن  من حيث األداء مراتب أربعة بأيههذا وللتالوة الصحيحة
  : إال أنه لكل واحدة من هذه األربعة محلها الآلئق بها،فقد أصبت
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 وإخراج كل حرف من ،القراءة بتؤدة واطمئنان: الترتيل :األولى ♦
 . مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني،مخرجه

مثل الترتيل إال أنه أكثر منه اطمئناناً وهو المأخوذ : يقالتحق: الثانية ♦
 .به في مقام التعليم

 .اإلسراع في القراءة مع مراعاة األحكام: الحدر: الثالثة ♦

 .مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر: التدوير: الرابعة ♦

�: لنزول القرآن به قال تعالى؛وأفضل هذه المراتب الترتيل  m��Ð
Ñlxliii. 

، قراءة واتصالها يظهر للقارئ معاٍن جديدة كانت خافية عليهفإن تكرار ال
  ، اإلمام النووي أن تالوة القرآن:ذكر غير واحد من أهل العلم، منهموقد 

  .xliv ثم ذكر أن المطلوب قراءة القرآن بفهٍم،والمداومة عليها أفضل األذكار

  :سامبر والتأثر بها إلى ثالثة أق قسم العلماء التالوة من حيث التدقدو

  :التالوة المستمرة : القسم األول

 وذلك بأن يجعل ،نقطاع أو التوقفوهي التي ال يعرف صاحبها اال
 عنه بحيث لو فاته لعارض قضاه ،المسلم له ورداً مع كتاب اهللا تعالى، ال يغفل

فيكون مستقيماً على اللقاء اليومي مع كتاب اهللا تعالى بمعنى أن تكون التالوة 
 كلما ختم ختمة افتتح بأخرى، ، من بداية القرآن حتى نهايتهعن طريق الختمة
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حل ال"لى اهللا قال أي العمل أحب إ) صلى اهللا عليه وسلم(فقد سئل النبي 
الذي يضرب من أول القرآن إلى ": ل المرتحل؟ قالقال وما الح" المرتحل

  .xlv"آخره كلما حل ارتحل

ه الحث على تكرار المراد ب" قيل ":وقال اإلمام الزركشي في البرهان
  .xlviالختم بعد ختمة وليس فيه ما يدل على أن الدعاء ال يتعقب الختم

  :التالوة التأملية: القسم الثاني

 وذلك بأن يقف ، وكثرة التكرار،ليب النظرق وت،ومعناها إعمال الفكر
 مع صدق ، مستغرقاً فيها، مردداً لها،القارئ عند اآليات وقفة تأمل طويلة

 مستلهماً فتح اهللا تعالى مستدراً فيض فتوحاته، حتى ،التدبر وعمق ،الوجهة
من أسرار كتاب ربه ما كان غافالً  فيعلم ،ل على قلبه سحائب الفضلاتنه
  . ما كان به جاهالًه، ويدرك من مكنون جواهرعنه

 ال ، واستخراج الحكم،وقد ينتج عن هذا التأمل الدقيق استنباط األحكام
 وإدراك اللطائف ،اح اإلشارات والمعانييد ان أو،سيما للعلماء العاملين

رضي اهللا -وهذا نوع من أنواع الفهم الذي أشار إليه سيدنا على ... العجيبة
 والذى فلق ، ال: قال؟هل عندكم شئ من الوحي في كتاب اهللا:  حين سئل-عنه
  .xlvii ما أعلمه إال فهماً يعطيه اهللا رجالً من القرآن، وبرأ النسمة،الحبة
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 واستشعار عظمة المتكلم سبحانه وتقدير أنه ،ب تالوته حضور القلبويصاح
  .المقصود بالخطاب

 ، عندها تتفتح أمامه فتوحات إلهية،فإذا عايش القارئ هذه المعاني 
 وبركات سماوية يجد فيها ما ال يمكن وصفه على ،وخيرات ربانية

  .xlviiiاإلطالق

  :التالوة في التهجد بالليل: القسم الثالث

  .lxlix  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ�m:  تعالىقال اهللا  

هو أجدر أن يفقه القرآن ، قال ابن حجر ) ڄ  ڄ(: وقال ابن عباس في قوله
 لما في النهار من ، ألن الليل مظنة ذلك؛الحضور والفهم: المقصود من التالوة

  .lالشواغل والعوارض الدينية والدنيوية

فوجدوا أنها أدعى إلى وقد جرب كثير من القراء التالوة بالليل 
  . وجمع القلب على القرآن الكريم،الطمأنينة

�ً�(�m  :lا P)Qت و�H(عا���E�:  

هللا تعالى، من األسباب العملية الظاهرة التي تعين على التدبر في كتاب ا
 :قال اهللا تعالى، أثناء تالوة القرآن الكريمفي ستماع اإلنصات التام، وحسن اال

m�¯��®��¬���«��ª��©��±��°�lli.  
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�_���m : تعالى وقال �^�� �]��\� �[��Z� �Y��X��W
g���f��e�� �d��c���b��a��`llii، تعالىقال : �m��v
}��|��{� �z��y� �x� � � �w~£� �¢� �¡� ��� � �¤��

� � �©� �¨��§� �¦� �¥lliii ستماع من أدب اال"، قال وهب بن منبه
قل، والعزم  واإلصغاء بالسمع، وحضور الع، وغض البصر،سكون الجوارح

  .livستماع كما يحب اهللا تعالىالعمل وذلك هو االعلى 
�ًG��m  :ل 1�2 ا����رف ا��ز��:H'ا��k#� دةO�E� ن ، وه���	ا� �kI� :  

  . وأدب، وبالغة، وصرف، نحو: من،دراسة اللغة العربية/ أ

  . وعلوم القرآن، والفقه، والحديث،دراسة كتب التفسير/ ب

  .دراسة كتب األصول/ ج

  .وحضور مجالس العلم ،سؤال العلماء/ هـ

 بقدر ما ،كل هذه األمور مهمة للغاية للحصول على فهم القرآن الكريم  
  . أبواب القرآن الكريماقدم لهذه العلوم من عناية بقدر ما فتح له

��:ا)� �O$�: ا��+'F ا��ا$�
��  : ا�	��ن ا�
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لى منعه إ  تعين على التدبر، هناك أمور تؤدىأن هناك أسبابكما 
 وتختلف باختالف ، وهذه األمور متعددة،ه عن القارئوصرفه وحجب

  .األشخاص، وبقدر الخوض في اقتراف هذه الموانع تقع الموانع

  :ص هذه الموانع في األمور اآلتيةوتتلخ

lً:ب: أو�	اض ا��وأ�  �jع وا����O+ار 1�2 ا��jا� :  

ي  فهم معانعلم أنه ال يحصل للناظرا( :يقول اإلمام الزركشي رحمه اهللا
، أو كبر، أو هوى، أو حب الدنيا، أو هو مصر على الوحي، وفي قلبه بدعة

وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من .... ذنب، أو غير متحقق باإليمان
قوله وفي هذا المعنى :  قال اإلمام السيوطي معقباً على كالم الزركشي،)بعض
���m�n :تعالى �m��l��k� � �j��i��h��g� �fllv، قال 

وإن من أعظم المعاصي . lviأنزع عنهم فهم القرآن:  عيينة في معناهاسفيان بن
مة واإلصرار التعلق بشهوات الدنيا المحر: التي تصد القلب عن تدبر القرآن

  . ومشاهدة المحرمات،سماع األغانيعليها، مثل 

  :وقديماً قال القائل

  lviiلب عبد ليس يجتمعانـفي ق    حب الكتاب وحب ألحان الغنا
�ً�(�m :lا�kE#
  : ��SEل $��O)�� وز



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

 لمنع يا، واتباع الهوى، يشكالن حجماً كثيفاًوذلك أن اإلخالد إلى الدن
�|��m:  قال اهللا تعالى،تدبر كتاب اهللا �{�� �z��yw��v� �u�

£��¢��¡���� ����~��}¤��ª��©��¨��§��¦���¥��
¯���®����¬� �«°¶��� � � � � �µ��´��³��²��±��¸���¹��
��¼��»��ºllviii.  

�ًG��m :اء�ا�'���0 O#2 ن��	ة ا�:  

 وإذا ،بمعنى أنه يقرأ القرآن عندما تقع عليه البلوى وتحيط به المصائب
  .رفع عنه البالء عاد إلى هجران القرآن وهجران تدبره

  :ا�2�اض وا���IS وهC�ان ا��Eوة وا�#(��ن: را$�ً�

m��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å:  قال اهللا تعالى
�Ó��Ò��Ñ��Ð������Ï��Î���Ú���Ù�������������Ø���×����Ö��Õ�������Ô�������������B��A

E��D��CF��I�����H��G��llix.  

أي كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب ( :قال اإلمام السعدي في تفسيره
 أو ما هو أعظم من ذلك بأن ،العالية، وأن يتركه على وجه اإلعراض عنه

زاءه أن نجعل معيشته ضيقةً  فإن جى وجه اإلنكار له والكفر به،يكون عل
  .lx)مشقةً، وال يكون ذلك إال عذاباً
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 أو أخذته الغفلة ، حتى نسيه- نسأل اهللا العافية–فمن أعرض عن القرآن 
 فقد عرض نفسه للوعيد ،عن القرآن حتى انفلت منه ألي سبب من األسباب

  .lxi وهذا التصرف عده بعض العلماء من الكبائر،الشديد المذكور في اآلية

الذي يجنيه : ومن الموانع الخطيرة لتدبر القرآن النسيان والمراد به
ما حفظه مشيئاً الحافظ أن ينسى "هو والقارئ الحافظ على نفسه نتيجة لإلهمال 

 من حفظه فقد شيئاًالقرآن فهو هجران وزيادة فمن نسي من سور آيات ومن 
، وهجران به والنظر فيه، ويدخل في ذلك هجران العمل هجر تالوته وختمه
  . نسأل اهللا السالمة والهداية،تالوته سواء بسواء

 هذا الذنب أن اهللا تبارك وتعالى حمى رسوله ومما يدل على ِعظَم
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   �m : من نسيان القرآن فقال عز وجل)صلى اهللا عليه وسلم(

  وقد جاء في السنة الوعيد الشديد لمن نسى القرآن ، فمن ذلك،Q��l�lxiiۆ  ۈ  
صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-ما رواه أنس بن مالك 

 حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ، يعرضت علي أجور أمت):"وسلم
 فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية ، ذنوب أمتييَوعرضت عل

  .lxiii.lxiv"أوتيها رجل ثم نسيها

 ويحذر ، عليه وسلم بتعهد القرآنوفي حديث آخر يأمر النبي صلى اهللا
صلى ( عن النبي -رضي اهللا عنه-من نسيانه ما رواه أبو موسى األشعري 
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تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد : " قال)اهللا عليه وسلم
  .lxv"تفلتاً من اإلبل في عقلها

 حتى ينتج عن ،فهذه األحاديث وغيرها تدل على خطورة هجران القرآن
 وهنا يمكن القول بأنه ونظراً لما آلت إليه األمور من ،لك نسيانه أو انفالتهذ

 للمراجعة فيحصل القرآن وقت، ربما ال يجد حافظ اكثرة الشواغل والمسؤليات
 إن اهللا تبارك : أقول، العذر والمخرجلهاالنسيان فتراه يدافع عن نفسه ويبحث 

لنعمة فإن ذلك األجزاء منه  أو حفظت بعض ،وتعالى إن يسر لك حفظ القرآن
حٍد إال لمن أراد اهللا له الخير والرحمة والرفعة، فاهللا ال عظيمة ال تعطى أل

، اللهم ظه مهما كانت الشواغل، ومهما كثرتيحرم عبده وقتاً يراجع فيه ما حف
ا  كم-نسأل اهللا العافية-ن كثرة المعاصي والذنوب عإال أن يكون ذلك ناتج 
ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إال بذنب  ":حم رحمه اهللاقال الضحاك بن مزا

  . واهللا أعلم،lxvi"أحدثه
�ً)��K :�2�)ا�:  

،  السورة أو الختمةءنهاإوذلك  بأن يكون هم القارئ األول واألخير 
ما يقرأ من كتاب اهللا تعالى، أو الوقوف على معانيه ، كما وليس التدبر في

 تجعل القارئ والسامع ال في التالوة يحدث عند بعض القراء، إذاً السرعة 
  ؟!يميزان بين كلمات القرآن، فكيف يفقه القرآن من هذا حاله
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وقد حث كثير من العلماء المشهود لهم بالصالح على تالوة القرآن 
" التبيان" والتدبر والتأثر به، منهم اإلمام النووي في ،بالترتيل المصاحب للفهم

وقد اتفق العلماء رضي اهللا عنهم على وينبغي أن يرتل قراءته، (: قال

، وعن ابن عباس رضي lٿ  ٿ    ٿ �m: استحباب الترتيل قال اهللا تعالى
ألن أقرأ سورة أرتلها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله ، وعن : اهللا عنهما قال

مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، واآلخر البقرة 
كوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء؟ فقال الذى قرأ وحدها وزمنهما ور

البقرة وحدها أفضل، وقد نهى عن اإلفراط في اإلسراع عند التالوة وتسمى 
 ألنها تخل برونق القراءة وجمالها وتمنع  التدبر والخشوع ،lxvii)الهذرمة

 .والتأثر بالقرآن

 

  

  

��:اO� OX$�: ا��+'F ا�@��\
��  : ا�	��ن ا�

 اهللا وتوفيقه ما ذكرناه من بداية هذا البحث جنى القارئ فإذا حصل بإذن
ثمرات تدبر القرآن الكريم، ونال الفوائد الكثيرة ووصل إلى غاياته ومراده وتلك 

  :ةوتتلخص أهم هذه الفوائد في األمور التالي. هي النعمة المطلوبة والغاية المنشودة
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  :ا�Okا
� ا��$�)��: OX�Iة اBو�1ا�

 وتدبره ، وتعامله مع القرآنتالوته،ن الكريم للمؤمن الغاية من  وقد حدد القرآ
���mJ��I��H��G���F���E��D��C��B��AK: ه قال تعالى،في معانيه وآيات

Q��P��O��N��M���LR��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��
��g��f��e��d��c��b��a�� � � � �̀ �_�� �̂ �]��� � � � � �\

k��j��i���hls��r��q��p��o��n��m��t��u����y��x��w��v�
��{��zllxviii.  

ذلك الهدى يهدي به من يشاء باعتبارها وردت خاتمة " الهدى"إن الغاية هي (
 لآليتين اللتين تحددان كيفية تالوة القرآن وتصفان أحوال الذين يقومون بهما،

 ،هذه التالوةثم تبين لهم ثمرة ... وتسجل مظاهر التأثر والتغير واالنفعال عليهم 
 وتدعو المؤمن إلى أن يلحظها ويسعى إلى تحقيقها ويتشوق إلى ،نهوتحدد الغاية م

هدى مطلق .. الهدى القرآني) الهدى( إنها تلك الثمرة، ويحرص على أن يجنيها
  .lxix)شامل عام للفرد والمجتمع واألمة
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��(�Gة ا�OX�I¦: ا��	رة ا��k?:  

رئ إلى  أن يوصل القا-بإذن اهللا تعالى-إن تدبر كتاب اهللا تعالى كفيل 

�m��̀:  قال تعالى،االتصاف بالقلب السليم الذي ذكره القرآن ��_��̂ ��]��\��[����Z

��f��������e��d���c��b��allxx.  

ذلك القلب المشرق باإليمان، الممتلئ بالمحبة واليقين، المفعم بحسن المتابعة (
، الخالص من شوائب الشرك والريب، وسائر ) صلى اهللا عليه وسلم(لرسول اهللا

، وذلك غاية التعامل مع القرآن الكريم إذ بهذا القلب النوراني lxxi)ألخالق الرذيلةا
 نفسه وتنادى ، ويكرم برضوانه، وحق عباده، ويقوم بحقه عليه،يعرف العبد ربه

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   �m:  قال تعالى،ساعة الرجوع إلى موالها بهذا النداء المحبب الكريم

  .llxxii ڦ       ڦ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ 

�G��Gة ا�OX�Iا������: ا� ��¯� P���Eا�:  

إن التدبر في كتاب اهللا تعالى والتحاكم إليه، والعمل به يمكِّن األمة، ويرفع 
شأنها بأن يصل بها إلى تحقيق النصر، والظفر والتمكين في األرض، وامتالك 

يوم أحسن المسلمون زمام قيادة العالم، والعيش الكريم، وقد تحقق هذا فعالً 
تعاملهم مع القرآن، وتدبروا في معانيه، و وقفوا على محطاته، وعملوا  به 
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وجعلوا القرآن قدوة ودستوراً لهم، وبشرهم اهللا تعالى بالنصر والتمكين قال 
��m���e��d: تعالى �c��b���a���`��_�� � �^��]��\

���p� �o� � � � �n� �m� �l� �k��j� �i� �h� � � �g��f
u��t��s��r��qv�{��� � � �z��y���� �x� � �w�|���_��~��}��
� �c��b� �a� �`llxxiii وبهذا يعيش العالم في أمن وأمان وسالم ،

  .ورفاهية

  :�دة �� ا�
��ن وا��	�P وا�E:��9ز
: ا�OX�Iة ا��ا$��

 وبه تحصل البركة واألمن والهداية ، اإليمان واليقينيزيد القرآن إن تدبر
 وشفاء البدن ،ة النفسية وحسن الخلق ورقَة القلب والخشوع والراح،والتوفيق

هذا الحبل المتين مع التدبر ، فالزم والقلب والفوز والفالح في الدنيا واآلخرة
 وأنعم في رحابه، فهذه واهللا هي السعادة الحقيقية ،فيه، وِعشْ في ظالله

 القرآن هو الشفاء التام: " اإلمام ابن القيم حين قالنولقد أحس. والنجاة األبديةَ
 وما كل أحٍد يؤهل – وأدواء الدنيا واآلخرة ،من جميع األدواء القلبية والبدنية

ووضعه على دائه .  وإذ أحسن العليل التداوي به،وال يوفَّق لالستشفاء به
، لم يقاومه الداء تام واعتقاد جازم، واستيفاء شروطه وقبول ، وإيمان،بصدق
والسماء الذى لو نزل على الجبال  وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض ،أبداً

 فما مرض من أمراض القلوب واألبدان إالَّ ، أو على األرض لقطّعها،لصدعها
وفي القرءان سبيل الداللة على دوائه وسببه والحماية منه لمن رزقه اهللا فهماً 

  .lxxiv"في كتابه
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���Kــ�:  

  : بحمد اهللا وحسن توفيقه وبعد هذه الدراسة ظهر ما يلي

 إن معرفة الشئ دليل على االهتمام به، ومن خالل هذه الدراسة وقفنا :أوالً
على حقيقة التدبر وأهميته، وأسبابه، وموانعه، وفوائده، مما يفتح آفاق 
التسلح بأهم المعلومات المعتمدة على كتاب اهللا تعالى، وما صح من 

ثوق ، وأقوال كبار العلماء المو)صلى اهللا عليه وسلم(سنة رسول اهللا 
بعلمهم ليزداد القارئ معرفة، ويتسلح بالثقافة العلمية التي تخدم القرآن 

  .الكريم، ليزداد إيماناً وخوفاً من اهللا تعالى

 ظهر بهذه الدراسة أهمية همة المؤمن في جمع قلبه في أثناء تالوة :ثانياً
القرآن وتعلقه به  تدبراً، وتعقال وتأثراً وعمال به، سواء أكان ذلك في 

ال تالوته، أو في حال استماعه له، أو ناظراً في آياته، أو واقفاً على ح
معانيه، أو باحثاً في مباحثه المختلفة سواء كان ذلك في أحكامه وأمثاله 
وقصصه وأوامره ونواهيه، وبشاراته وتحذيراته وجدله مع المعاندين 

صفاته، تحقيقاً بأن اهللا تعالى واحد في ألوهيته، وربوبيته، وأسمائه، و
  .بقدر طاقته العلمية وموهبته اإللهية

  :ي يلامكما توصي الورقة ب  

ينبغي أن يهتم المسلم بهذا الكتاب تالوة، وتدبراً ليزداد إيمانه  ♦
 ليكون من أهل القرآن، الذين هم أهل ؛صلته بربه عز وجلَّويقوي 

 ، وجزيل ثوابه،اهللا وخاصته ليفوز برضى اهللا تبارك وتعالى
.  ويفوز بالجنة التي هي غاية لكل مؤمن،ن سخطه وعقابهولينجى م

 .نسأل اهللا من فضله وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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i- ط١٢ ص ٢ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ج ، .
  .عيسى البابي الحلبي وشركاؤه مصر بدون التاريخ

ii- ١٣٧٤ انظر صحيح مسلم طبعة دار الكتب العربية ،١٦٨ ص ٢ رواه مسلم ج  
iii-هـ١٤٣٢ الرياض بتاريخ ٣٣ان ص  كتاب صادر عن مجلة البي، هدى الناس.  
iv- ٢٩ سورة ص االية.  
v-فريقي  العرب البن المنظور جمال الدين بن الفضل محمد بن مكرم اإل انظر لسان

 ومحمد صادق دار إحياء التراث العربي ، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب،المصري
  .بنان وآخر بطبعة دار صابر بيروت ل١٩٩٧ومؤسسة التاريخ العربي بتاريخ 

vi- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي طبعة وتوثيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعي إشراف مكتب البحوث والدراسات طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

  .١٩٩٥-١٤١٢بيروت لبنان 
vii-ير الطبري  انظر تفسير جامع البيان عن تأويل أى القرآن لإلمام جعفر محمد بن جر

  .تحقيق محمود محمد شاكر دار المعارف مصر بدون تاريخ
viii-مين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي  للشيخ العالمة محمد األ٧/٤٢٩يان  أضواء الب

  .١٤٢٦طبعة دار عالم مكة المكرمة السعودية 
ix-طبعة ١٣٧ ص ٣بن عاشور ج ير والتنوير لإلمام محمد الطاهر  انظر كتاب التحر 

  .شر دار سحنون تونس الجمهورية التونسية بدون تاريخون
x- انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لإلمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

  . طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر بدون تاريخ١٧٣ص 
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xi-دار  المطبعة ركابي ونضر الناشر ٩١مام ص  الدكتور أحمد علي اإل الشيخ األستاذ
  .٢٠٠٣هـ ١٤٢٣المنى للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، دمشق ، سوريا 

xii- ٢٩ سورة ص االية.  
xiii-طبعة دار ٢٦ ص٤بن كثير ج لعظيم لإلمام أبي الفداء الحافظ  انظر تفسير القرآن ا 

  .١٩٩٧-١٤١٨الفكر بيروت لبنان 
xiv-مام عبد الرحمن بن  انظر تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لإل

  .٧٢- ٧٩١ناصر السعدي ص 
xv- ٢٤ سورة محمد  االية.  

xvi- ١٩٦ ص ٤ انظر تفسير القرآن العظيم لإلمام بن كثير المرجع السابق ج.  
xvii- ٣٠ سورة الفرقان االية.  

xviii- ٣٥٠ ص ٣ ابن كثير المرجع نفسه ج  
xix- ١٢١ سورة البقرة االية  
xx- ١٩٢ ص ١ تفسير اإلمام ابن كثير ج  

xxi-بو داود في  ورواه أ٤٨٦٧وبة واالستغفار برقم واه مسلم كتاب الذكر والدعا والت ر
  .٤٦٠ ص ١سننه باب ثواب قراءة القرآن ج 

xxii-إلبراهيم بن عبد ؟ نقال عن المكتبة الشاملة لمقالة بعنوان تدبر القرآن لماذا وكيف 
 .wwwالرحمن التركي ونشرت من قبل مجلة البيان انظر هذا الموقع 

S.com/k/382 hotmail   
xxiii- انظر سنن النسائي شرح الحافظ والسيوطي مكتبة ٢/١٧٧ أخرجه النسائي 

  .١٩٩٧ - ١٤١٤المطبوعات االسالمية 
xxiv- ١١٨ المائدة اآلية.  
xxv- ٢٧ سورة الطور االية.  
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xxvi-بن شرف الدين النووي ، ى انظر التبيان في أداب حملة القرآن تأليف اإلمام يحي 
 طبعة دار النفائس بيروت لبنان ٦١ ص ،لعزيز عز الدين السيروانتحقيق الشيخ عبد ا

١٩٨٤ – ١٤٠٤.  
xxvii- ٦٠ المرجع نفسه ص.  

xxviii-عن مجلة البيان الرياض طبعة مكتبة ،١٧٧ الناس ص ىنظر كتاب هد  ا صادر 
  ١٤٣٢. الملك فهد الوطنية أثناء النشر

xxix-لمرسلين لإلمام أبي  انظر كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كالم سيد ا
زكريا محي الدين يحيى النووي تأليف الدكتور مصطفى سعيد الخن والدكتور 

-١٤١٢.  طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان٨٣ ص ١ج .  وآخرونيمصطفى البغ
  .م١٩٩١

xxx- ١٠٢ية اآل آل عمران.  
xxxi-١٦ية  سورة التقابن اآل.  

xxxii-٢٨٢ية  سورة البقرة اآل.  
xxxiii-باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل(ي كتاب الذكر  الحديث أخرجه مسلم ف (

  .٢٧٢والحديث برقم 
xxxiv-٥ية  سورة البينة اآل.  
xxxv- والحديث رواه البخاري في العلم باب من سأل وهو قائما عالماً جالساً والحديث برقم 

 ومسلم في اإلمارة باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا برقم ٢٢-١٩٧/٦٩/٢١
١٩٠٤/١٥٠.  

xxxvi- المرجع السابق١٨٧ هدى للناس ص .  
xxxvii-المرجع نفسه والصفحة .  

xxxviii-٢١ية  سورة الحشر اآل.  
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xxxix- ١٧٩ المرجع نفسه ص.  
xl-٤ية  سورة المزمل اآل.  

xli- ٢٩  فضائل القرآن لإلمام ابن كثير ص.  
xlii-مكتبة ٢٣-٢٢ متن الجزية لإلمام شمس الدين محمد بن الجزري الشافعي ص 

  .هـ١٤٢٢الصفا القاهرة مصر 
xliii-مكتبة الصفا ٧-٦البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق القمحاوي ص: نظر ا 

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١
xliv-بي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي دار  انظر كتاب األذكار لإلمام محي الدين أ

  . الفكر بيروت لبنان بدون تاريخ
xlv- ٢٩٤٨ أخرجه الترمذي برقم.  

xlvi-لإلمام بدر محمد بن عبد اهللا الزركشي مكتبة دار ٤٧٤لقرآن ص  البرهان في علوم ا ،
  .التراث، بدون تاريخ، وأخرى بدار المعرفة بيروت لبنان بدون تاريخ

xlvii- ٢٠٥ كتاب الجهاد باب فكاك األسر ٣٠٤٧ أخرجه البخاري برقم.  
xlviii-ادة أبوب عب.  انظر تفاصيل هذه األقسام من كتاب أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم أد

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ لبنان – بتصرف طبعة دار ابن قزم بيروت ٢٧-٢٢الكيسي ص
xlix-٦ية  سورة المزمل اآل  

l-طبعة مؤسسة ٩/٤٥حمد بن على بن حجر العسقالني  فتح الباري لإلمام الحافظ أ 
  .الغزالي دمشق ومؤسسة مناهل العرفان بدون تاريخ

li- ٢٠٤ سورة األعراف اآلية.  
lii-٣نفال اآلية  سورة األ.  

liii-١٨ية  سورة الزمر اآل.  
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liv-١١ انظر تفسير الجامع ألحكام القرآن لإلمام ابي عبد اهللا محمد بن احمد االنصاري ج 
 طبعة مؤسسة مناهل العرفان بيروت لبنان مكتبة الغزالي دمشق سوريا ١٧٦ص 

  .بدون تاريخ
lv- ١٤٦ سورة  األعراف االية.  

lvi-المرجع السابق١٩٧ ص ٢زركشي ج البرهان في علوم القرءان لل .  
lvii- ١٨٧ أنظر هدى للناس المرجع السابق ص.  

lviii-١٧٦-١٧٥يتين  سورة األنفال اآل  
lix- ١٢٦ – ١٢٤ سورة طه.  
lx-ن في تفسير كالم المنان، لإلمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي المرحع  تيسير الكريم الرحم

  .٥٥٥السابق ص
lxi-السابق المرجع٨٦ ، ص ٩ انظر فتح الباري ج .  

lxii- ٧-٦ سورة األعلى اآليتين.  
lxiii- ١٧٨ ص ٥ ج ٢٩١٦، والترمذي برقم ١٢٦ ص ١ ج٤٦١ رواه أبو داود برقم – 

١٧٩.  
lxiv-فهد بن عبد الرحمن الرومي أستاذ الدراسات .  وانظر أيضاً كتاب خصائص القرآن أد

  بتصرف طبعة مكتبة الملك فهد١٨٢ – ١٨١القرآنية، كلية المعلمين، الرياض، ص
هـ ١٤٢١ النشر توزيع مكتبة التوبة الرياض المملكلة العربية السعودية تحتالوطنية  

  .م٢٠٠٠ -
lxv- بن جامع الصحيح ألبي عبد اهللا محمد  انظر ال٦٣، ص ١ أخرجه اإلمام البخاري، ج

  .اسماعيل البخاري طبعة دار القلم دمشق سوريا
lxvi- المرجع السابق٨٦ ص ٩ أنظر فتح الباري ج .  
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lxvii-٦٢ بن شرف الدين النووي ص ىر التبيان في آداب حملة القرآن االمام يحي أنظ – 
  .م١٩٨٤ – ١٤٠٤ بيروت لبنان طبعة دار النفائس٦٣

lxviii- ٢٣-٢٢ سورة الزمر االيتين  
lxix- طبعة ١٦٨ أنظر مفاتيح للتعامل مع القرآن الدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي ص 

  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦دار القلم دمشق سوريا 
lxx- ٨٩-٨٨يتان سورة الشعراء اآل.  

lxxi- المرجع ٨٧-٨٦ص /١١مام الطبري ج انظر وصف هذا القلب في تفسير اإل 
  .السابق

lxxii- ٣٠ الى ٢٧ سورة الفجر اآليات.  
lxxiii- ٥٥ سورة النور اآلية  
lxxiv- دار ٣٥٢ ص٤نظر زاد المعاد في هدي خير العباد لإلمام ابن القيم الجوزية جا 

  .١٩٩٨-١٤١٩المنار


