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 هذا الكتاب 
. قضية التدبر يف كتاب اهللا وأمهيتها وأثرها يف حياة الفرد واتمع           يتناول هذا الكتاب  

ف مناحي احليـاة،     من أهم عوامل حتضر ورقي املسلمني يف خمتل        لكرميحيث أن تدبر القرآن ا    
 . من أقوى أسباب التخلف احلضارين غياب التدبر والفهم لكتاب اهللا، كما أ

وهـذه  . وطاقاتـه اإلدراكيـة   العقلية   حسب قدراته    لتدبر واجب شرعي على كل مسلم     اف
الطاقات خلقها اهللا عز وجل، وأودع فيها القدرة على النمو والزيادة عن طريق االكتسـاب               

 .يسره اهللا للذكراملتاح للبشر، فال يعذر أحد بعدم التدبر يف آيات اهللا وقد والتعلم والتطوير 
من أهم  ، و اروحيا وسلوكيا وأخالقيا ونفسي   رتقاء بالفرد   إل ل لوسائلمن أعظم ا  التدبر  و  

الوسائل لبناء وصياغة جمتمع متحضر من خالل بناء العقلية القادرة على التفاعـل اإلجيـايب               
 وإكتشاف القوانني الكونية واالجتماعية وحتويل ذلك كله بصورة إجيابية          املتواصل مع الكون  

 .إىل تطبيقات وإجنازات ختدم اتمع وأفراده وتساهم يف حتقيق سعادم وتنظيم حيام
. وى الفـردي واجلمـاعي     على املست  بر يف كتاب اهللا   هجر التد  الكتاب آثار    يتناولو  

فكري السليم ومناهجه، وحلول العقلية اخلرافية، وانتشـار        مدعاة لالبتعاد عن الت    فهجر التدبر 
 . بني املسلمني وسلطوية األفكار والتوجهات املنحرفةالفرقة والتنازع

د واتمعات  ار تعيق حتقيق التدبر يف حياة األف      مجلة من العوامل اليت   الكتاب عن    كشفيكما   
عن احلاصل  ليم والتلقي، والبعد    عض جوانب اخللل يف مناهج التع     التقليد األعمى، ووجود ب   ك

 بعض وسائل تفعيل التدبر كاالهتمام بتنميـة        قدم الكتاب بإجياز  يكما  . اللغة العربية السليمة  
القدرات العقلية لدى األفراد، وتشجيع أجواء احلرية الفكرية املنضبطة وتنميتها، واسـتعمال            

       يقـود إىل تفهـم اآليـات       ال  وسائل اإلدراك اإلنسانية كالسمع والبصر بشكل صحيح فع
 .وتدبرها

ومما جتدر إليه اإلشارة يف هذا السياق أن هذا الكتاب قد جاء حصيلة دورات تطبيقية               
عدد كبري وصل إىل مئات الدارسات      عديدة يف جمال التدبر، متّ فيها تطبيق هذه املنهجية على           

 .. يف مواضيع عدة تربوية وفقهية وتعليمية وأسرية واجتماعية متعددة
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املزيـد مـن     يؤكد ضرورة إعمال  لهذا املشروع املنهجي    نبذة عن   قدم   إذ ي  والكتاب
 .  يف هذا امليدان الغض لترشيد السري وتسديد اخلطووالدورات التطبيقية البحوث والدراسات 

 رقية طه العلواين. د
www.drruqaia.com 

com.drruqaia@yahoo 
 



 4

  مقدمة
وكانوا أمة أمية ال تعرف القراءة والكتابة فتلقوه العرب  نزل القرآن الكرمي على

حىت بات الواحد من ساروا عليه يف حيام وسلوكيام،  و، وحفظوه يف صدورهم،بقلوهبم
مانعا من آنذاك، ومل تكن حالة األمية السائدة . الرعيل األول مصحفا ميشي على األرض

 فقد نظر الرعيل األول إىل القرآن وقرأوه بقلوب واعية .لنظر يف القرآن الكرميالتدبر وا
  ".قرأا:" ك القراءة مصداقا لقوله تعاىلوبصائر متفتحة، فكانت تل

 مثارها يف حيام سلوكا وحضارة وانفتاحا على العامل  الواعيةتت تلك القراءة املتدبرةوآ
 . من آليات القراءة والكتابة إال الرتر اليسريعلى الرغم من أم مل يتوفر هلمبأسره 

 طويال، فقد بدأت بالتراجع شيئا فشيئا وتضافرت مل تستمر إال أن هذه التالوة الواعية املتدبرة
عوامل عديدة يف تأخرها وغياهبا عن واقع املسلمني وحيام مع كتاب اهللا إىل أن وصلت إىل 

 .حالة من األمية العقلية قلّ نظريها
لى الرغم من انتشار وسائل الطباعة والنشر اليت أسهمت يف تسهيل حفظ القرآن الكرمي فع

 . املسلمني وحيام العمليةواقعال أن كتاب اهللا بات بعيدا عن قراءة ومساعا وكتابة، إ
اوزا حلد التالوة واحلفظ بني جم) يف األعم األغلب(قرآن الكرمي لم يعد اهتمام املسلمني بالف

اآلخرى، والوقوف عند حدود جتويده وحتسني خمارج احلروف فقط بال تدبر وال فهم الفينة و
 .. يف جمالس العزاء وأ عند األموات ملرضى للتربك واالستشفاء، أوملعانيه، وتالوته على ا

إن ما تعيشه األمة اليوم من غياب حضاري وهزائم متكررة وعجز عن تعامل مع 
غري ذلك من  والقوانني الكونية واالجتماعية إىل  السنناألحداث واختاذ املواقف واكتشاف

مظاهر األمية العقلية انعماسا لبعضعد يف مجلته مظاهر التخلف احلضاري والغياب العمراين، ي 
 .  تعيشها اتمعات املسلمة مع كتاب اهللاليت

ياته دون تأمل أو ملرور على آ وا،عد األمة عن التدبر يف كتاب اهللابتلك األمية اليت جنمت عن 
را لدفة الواقع،تدبرتمعسلوكيات  ضابطا لوال  فلم يعد القرآن الكرمي مسياألفراد وا. 
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 إلبراز أمهية التدبر يف كتاب اهللا يف حياة الفرد واتمع، واآلثار ويأيت هذا الكتاب
من خالهلا تطبيق  واخلطوات اليت ميكن  احللولاخلطرية املترتبة على غيابه، وحماولة صياغة بعض

 .ادته إىل واقعنا وحياتنا من جديدالتدبر يف كتاب اهللا وإع
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 مفهوم التدبرفي : المبحث األول
 يف اللغة معىن التدبر 

 .وأصلها آخر الشيء وخلفه) د ب ر(مأخوذ من مادة الكلمة 
 فتدبر .ويف لسان العرب دبر األمر وتدبره أي نظر يف عاقبته وعرف األمر تدبرا أي بآخره

 : ومن هذا قول جريرالكالم أي النظر يف أوله وآخره مث إعادة النظر مرة بعد مرة،
 .وال تتقون الشر حىت يصيبكم               وال تعرفون األمر إال تدبرا

ويقال . التفكر فيه، وفالن ما يدري قبال األمر من دباره أي أوله من آخره: والتدبر يف األمر
أمره ما استدبره هلدي لوجهة أمره، أي لو علم يف بدء أمره ما علمه يف فالن لو استقبل من 
يا بين ال تتدبروا أعجاز أمور قد ولت : وقال أكثم بن صيفي لبنيه. آخره السترشد ألمره

 . 1صدورها
 2. وتدبرته تدبرا نظرت يف دبره وهو عاقبته و آخره،وروية رت األمر تدبريا فعلته عن فكردبو
 إال أن التفكر تصرف بالنظر ،ر يف دبر األمور أي عواقبها وهو قريب من التفكرالتدبر النظو

  .3يف الدليل والتدبر تصرفه بالنظر يف العواقب
 ان ينظر يف اوله وآخره مث يعيد نظره مره بعد مرة وتدبر الكالم:" يقول ابن القيم رمحه اهللا

 .4"وهلذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبني
هو نشاط وجهد و. مور واياايف اللغة مأخوذ من النظر يف عواقب األ معىن التدبرصل أف

 . ذهين يقوم به العقل بغية التوصل إىل عواقب األمور ونتائجها
 معىن تدبر القرآن الكرمي

النظر والتوصل إىل مغزى اآليات القرآنية ومقاصدها : املقصود بتدبر القرآن الكرمي
 .  يف فهم اآليات ترمي إليه، عن طريق إعمال الفكر والتأمل وبذل اجلهد الذهينوأهدافها وما

                                                 
 .273، ص 4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ، ج - 1
 .189، 1املصباح املنري، املكتبة العلمية، بريوت، ج أمحد بن حممد املقري الفيومي، - 2
وأنظر كذلك علي بن حممد . 167، 1، جه1410حممد الداية، دار الفكراملعاصر، دمشق، :   حممد عبد الرؤوف املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ت- 3

 .76، 1، جه1405إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، : اجلرجاين، التعريفات، ت
 183، ص 1 ابن قيم اجلوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، دار الكتب العلمية، بريوت، ج- 4
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التفكر الشامل الواصل إىل أواخر دالالت الكلم : وقد عرفه بعض العلماء املعاصرين بأنه
 .5ومراميه البعيدة

التدبر معىن أخص من املعرفة التفصيلة ملعاين اآليات، فالتدبر يقتضي النظر إىل ما و
 إليه عاقبة الكالم يف اجلملة، وهذا يدفع للعمل مبا مت تدبره الستحضار العاقبة، ويف هذا تصري

 .6تعلق واضح بأصل املعىن اللغوي للتدبر الدال على نظر يف ما يؤول إليه آخر أمره
كما يشمل التدبر انتفاع القلب بتلك املعاين خبشوعه عند مواعظه، وخضوعه ألوامره وأخذ 

 .7العربة منه
. ومقاصدها ا ومراميهنصوص القرآنية إىل أواخر دالالت النشاط ذهين يهدف الوصولفهو 

فالقرآن الكرمي له مقاصد وغايات جاء لتحقيقها يف حياة األفراد واتمعات وهي غايات 
 . خرى خاصة بكل سورة يف القرآن وما تروم حتقيقه من مقاصداومثة غايات . امةع

ردة يف القرآن الكرمي الداعية إىل التدبر جاءت بصيغة الفعل وليس واملالحظ أن اآليات الوا
اإلسم، ويف ذلك إشارة واضحة إىل أن التدبر وظيفة عقلية وفعل من أفعال العقل اإلنساين 

فاإلنسان يولد وهو مزود بقدرات عقلية متعددة ومنها القدرة على التدبر والنظر يف . املتواصلة
 . العواقب وتأمل النتائج

بيد أن هذه القدرة العقلية كغريها من قدرات أشاد القرآن هبا، كالتذكر والنظر واإلبصار 
واحلكمة والفقه وغريها، حتتاج إىل التنمية والتطوير والتدريب على حسن اإلستعمال والرعاية 

 .مدى احلياة، وإال أصيبت بالضعف والضمور
مبينة أنه قدرة عقلية تظهر يف الربط واآليات الواردة يف القرآن الكرمي، أشادت بالتدبر 
أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنَ   ﴿:قال تعاىل. بني املقدمات والنتائج واكتشاف األسباب اليت أدت إليها
أَفَلَا يتدبرونَ ﴿: ويف موضع آخر. 8﴾ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِتالَفًا كَِثريا

                                                 
 .م1989الطبعة الثانية، حبنكة امليداين، قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وجل، دار القلم، دمشق،  عبدالرمحن حسن  - 5
 : ، املوقع التايل على االنترنتتدبر القرآن وتعقله وتأمله  ناصر بن سليمان العمر،- 6

http://www.almoslim.net/admin_prod/show_article_main.cfm?id=1091 
 .11، ص ه1423 سلمان بن عمر السنيدي، تدبر القرآن، الطبعة الثانية، املنتدى اإلسالمي، - 7
 .82 سورة النساء، اآلية - 8
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أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم جاءهم   ﴿:كما جاء يف اآلية الكرمية. 9 ﴾قُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُهاالْ
ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتِه ﴿:  وقال عز من قائل10 ﴾ما لَم يأِْت آباءهم الْأَوِلني

  .11﴾ر أُولُوا الْأَلْبابوِليتذَكَّ
ومثة مفاهيم مقاربة ملفهوم التدبر، إال أا ختتلف عنه وتغايره يف بعض الدقائق اللغوية 

فالتعقل، التأويل، الفقه، التفكر، التذكر، النظر، الشهود، اإلبصار، احلكمة، و . والوظيفية
 .مفاهيم مقاربة للتدبر إال أا ختتلف عنه..التأمل

ا يف النص القرآين ومراده ك القدرات العقلية وتباينت دالالار القرآن الكرمي إىل تل وقد أش
ا كلها تعد يؤدي كل منها إىل أمر حمدد، إال أمنها، مما يؤكد على أا قدرات متباينة 

 .. وظائف للعقل والذهن اإلنساين

وتنميتها وقد دعا القرآن الكرمي وحض على استعمال خمتلف القدرات العقلية 
وإعماهلا، وعاب على الذين يعطّلون تلك القدرات ويهملون استعماهلا رغم أا أهم مزايا 

أَفَلَم يِسريوا  ﴿:قال تعاىل يف سياق االستنكار على املعطلني للقدرات العقلية. العقل اإلنساين
آذَانٌ ي ا أَوِقلُونَ ِبهعي قُلُوب مكُونَ لَهِض فَتلَِكن ِفي الْأَرو ارصى الْأَبمعا لَا تها فَِإنونَ ِبهعمس

 .12﴾ تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر

اليت قد يتوهم اإلنسان الترادف بينها وبني التدبر، تعين ) على سبيل املثال(فقدرة التفكر 
عاين األشياء لدرك يف موهي التصرف . استعمال املهارات العقلية كلها للوصول إىل احلقيقة

 .13، فهو ترتيب األمور يف الذهن للتوصل إىل مطلوب علما يكون علما أو ظنااملطلوب

                                                 
 .  24سورة حممد، اآلية  - 9

 .68  سورة املؤمنون، اآلية - 10
 .29 سورة ص، اآلية - 11
 .46 سورة احلج، اآلية - 12

، ص 5ابن منظور، مرجع سـابق، ج : ويف معىن التفكر يف اللغة راجع. 88، ص 1اجلرجاين، مرجع سابق، ج. 479، ص 2  املقري الفيومي، مرجع سابق، ج- 13
 .213، ص 1م، ج1995/ه1415حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، : ، حتقيقحممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح. 65
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 النظرإدامة ويراد به .  وقد ورد ذكر مادة التفكر يف القرآن الكرمي يف تسعة عشر موضعا
ألشياء  وااألشياءالعقلي يف العالمات واإلشارات واآليات للتوصل إيل الفروق واملوافقات بني 

 .14واملعاين واملعاين واالحتماالت

ليس نشاطاً ذهنياً ،  والنظر يف آيات اهللا يف األنفس واآلفاق القرآنيةاآلياتيف دبر التو
بل التدبر مرحلة تتبعها مرحلة التطبيق والعمل .  فاإلسالم ال يفصل بني العلم والعمل،حمضاً

إنعكاس لفهم واضح ملعاين النص القرآين فالتطبيق السليم . املبين على فهم صحيح ووعي سليم
 .وإدراك ألهدافه ومراميه القريبة والبعيدة

  
                                                 

مالك بدري، التفكر مـن املشـاهدة إىل الشـهود، املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي، أمريكـا،         :  للمزيد من التفصيل حول قدرة التفكر وأمهيتها راجع- 14
 .م1993/ه1413
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 حكم التدبر : المبحث الثاني
أثىن القرآن الكرمي على أصحاب العقول واأللباب، واعترب تنمية القدرات العقلية 

 .املختلفة من أشرف األعمال، فهي مسات ألهل العلم والعقل
  ومشتقاته يف أربع آيات يف القرآن الكرمي، منها قوله-ما ذكرنا سابقا ك- وقد ورد التدبر 

 . ﴾ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباب﴿ :تعاىل
ال  والتذكر الغرض األساسي من إنزال القرآن هو التدبر نص صريح على أنفي هذه اآلية ف

وهي نص " ليدبروا:"  والالم هنا جاءت للتعليل يف قوله تعاىل.جمرد التالوة على عظم أجرها
وال خالف بني األصوليني يف . صريح يف حتديد الغاية من إنزال القرآن الكرمي للتدبر والتذكر

 .األخذ بالعلة إذا كان منصوصا عليها والعمل هبا من باب العمل بالنص الصريح
حبفظ حروفه وإضاعة حدوده تدبره  واهللا ما :" قول احلسن البصريثري يف تفسريهوروى ابن ك

 .15"حىت إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن يف خلق وال عمل
أَفَالَ يتدبرونَ ﴿:  يف معرض احلض واحلث على التدبرل عز وجلّ يف موضع آخرويقو

  .﴾الْقُرآنَ
عباده بتدبر القرآن  اًآمريقول اهللا تعاىل  : " رمحه اهللا لآليةابن كثري وقد جاء يف تفسري

أَفَالَ يتدبرونَ ﴿:  هلم عن اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه احملكمة وألفاظه البليغةاًوناهيـ
فإذا أمر اهللا عز وجلّ بأمر فاألمر للوجوب فالتدبر فاألمر صريح يف اآلية، . ﴾الْقُرآن
   .16"واجب

الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يتلُونه حق ِتالَوِتِه أُولَـِئك  ﴿ : يف موضع آخرقال تعاىلو
 روى ابن كثري يف تفسريه قول عمر .17﴾يؤِمنونَ ِبِه ومن يكْفُر ِبِه فَأُولَـِئك هم الْخاِسرون

 بذكر اجلنة سأل اهللا اجلنة وإذا إذا مريتلونه حق تالوته : " رضي اهللا عنه يف اآليةبن اخلطاب 
أي التدبر يف تلك اآليات"  بذكر النار تعوذ باهللا من النارمر. 

                                                 
 .34، ص 4ج،ه1401 كثري، دار الفكر، بريوت،  تفسري ابنامساعيل بن عمر بن كثري، - 15
 .530، ص1 جابن كثري، املرجع السابق، - 16
 .121 سورة البقرة، اآلية - 17
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والذي نفسي بيده إن حق تالوته أن حيل حالله :" رضي اهللا عنهابن مسعود كما روى قول 
 على غري شيئا وحيرم حرامه ويقرأه كما أنزله اهللا وال حيرف الكلم عن مواضعه وال يتأول منه

 .18"تأويله
 وروي عن عكرمة وعطاء ، حق اتباعها أن املراد اتباعه وروى قول ابن عباس رضي اهللا عنهم

 االتباع ال يكون إال بعد الفهم ومعلوم أن. وجماهد وأيب رزين وإبراهيم النخعي حنو ذلك
 .والتدبر وما ال يتحقق ويتم الواجب إال به فهو واجب

وِمنهم أُمِّيونَ الَ يعلَمونَ ﴿:  قوله تعاىل كذلك،دبروجوب التومن األدلة على 
 اهللا احملرفني لكتابه ذم : " يف ذلكقال ابن القيم. 19﴾الِْكتاب ِإالَّ أَماِني وِإنْ هم ِإالَّ يظُنونَ

 :وقيل: قال الشوكاين و .20"واألميني الذين ال يعلمون منه إال جمرد التالوة وهي األماين 
 .21"ال علم هلم إال جمرد التالوة دون تفهم وتدبر: أي) التالوة :األماين (

ومن أبرز األدلة على وجوب التدبر أن القرآن ذم كل من أعرض عن تدبر كتابه 
" أفال يتدبرون القرآن:"  يف سياق االستنكار، ومنها قوله تعاىلنصوص يف كثري من الوتفهمه
والذم ". و كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثرياأفال يتدبرون القرآن ول:" ومنها

وعلى هذا ذهب عدد من العلماء واملفسرين . 22واإلستنكار ال يكون إال عن أمر منهي عنه
 .ترك التدبر، من هجران القرآن الكرمي املنهي عنهإىل أن 

                                                 
،، ه1405وأورده كذلك حممد بن جرير الطربي يف تفسريه، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بريوت، . 164، 1تفسري ابن كثري، مرجع سابق، ج - 18
 .521، 1ج

 .78 سورة البقرة، اآلية - 19
 .300، 1ج ،1999السعودية، دار ابن اجلوزي، ، مجع يسرى السيد حممد ابن القيم اجلوزية، بدائع التفسري، - 20
 .104، ص 1 حممد بن علي الشوكاين، فتح القدير، دار الفكر، بريوت، ج- 21
 .345، ص 6 أضواء البيان، الشنقيطي، ج- 22
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امتثال أوامره وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به و:"  يقول ابن كثري يف هذا
واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إىل غريه من شعر أو قول أو غناء أو هلو أو كالم 

 .23"أو طريقة مأخوذة من غريه من هجرانه

: الرابع .. هجر القرآن أنواع  ":  كما أوضح ذلك ابن القيم رمحه اهللا يف تفسريه حيث يقول
 .24"لم به منه هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد املتك

ومن ذلك أن اهللا عز وجل هو الذي أودع يف اإلنسان القدرة العقلية اليت ينبغي  
 الذم ملن ترك التدبر فيهما وعلى هذا كان. استعماهلا يف تدبر آيات اهللا يف الكتاب والكون

 .عتبار أنه قام بتعطيل قدرات إنسانية ميزه اخلالق هبا عن غريه من املخلوقاتعلى ا

ولوال أنه سبحانه جعل يف قلوب :"  القرطيب رمحه اهللا يف سياق عرضه لفضائل القرآنويقول
عباده من القوة على محله ما جعله ليتدبروه وليعتربوا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته 
وأداء حقوقه وفرائضه لضعفت والندكت بثقله أو لتضعضعت له وأىن تطيقه وهو يقول تعاىل 

 25﴾لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل لَرأَيته خاِشعاً متصدِّعاً ِمن خشيِة اللَِّه  ﴿:حلقجده وقوله ا

فأين قوة القلوب من قوة اجلبال ولكن اهللا تعاىل رزق عباده من القوة على محله ما شاء أن 
 أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل  لَو﴿:ويقول يف تفسريه لقوله تعاىل. 26"يرزقهم فضال منه ورمحة

ال عذر يف  على تأمل مواعظ القرآن، وبني أنه حثّ :﴾لَرأَيته خاِشعاً متصدِّعاً ِمن خشيِة اللَِّه
ا النقادت ملواعظه ه، فإنه لو خوطب هبذا القرآن اجلبال مع تركيب العقل فيترك التدبر

 .27من خشية اهللاأي مشفقة ا خاشعة متصدعة ولرأيتها على صالبتها ورزانته

                                                 
 .318، 3رجع سابق، ج تفسري ابن كثري، م- 23
 292، 2 بدائع التفسري، ج- 24
 .21 سورة احلشر، اآلية - 25
 .4، ص 1، جه1372أمحد عبد العليم الربدوين، دار الشعب، القاهرة، :  حممد بن أمحد القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق- 26
 .44، 18 القرطيب، مرجع سابق، ج- 27
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أريد به توبيخ اإلنسان على قسوة قلبه وعدم ختشعه عند  وقد جاء يف تفسري هذه اآلية أنه
 .28فيهتدبره تالوته وقلة 

كما أخرب اهللا عز وجل يف آيات عديدة أن من أسباب حلول العذاب العاجل يف الدنيا 
قَد كَانت َءاياِتي تتلَى ﴿: قال تعاىل. العمل مبا جاء فيهااإلعراض عن آيات اهللا وعدم تدبرها و
أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم . مستكِْبِرين ِبِه ساِمرا تهجرونَ. علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَاِبكُم تنِكصونَ

فعدم تدبر  .29﴾ لَم يعِرفُوا رسولَهم فَهم لَه منِكرونَأَم. َءاباَءهم الْأَوِلني جاَءهم ما لَم يأِْت
 .القرآن الكرمي من األسباب اليت تعجل العقوبة لألمم يف الدنيا

فال يتفكرون يف القرآن ويتأملونه ويتدبرونه أ:" ذه اآليةهل  الشيخ السعديجاء يف تفسريوقد 
م من الكفر ولكن املصيبة اليت أصابتهم بسبب أي فإم لو تدبروه ألوجب هلم اإلميان وملنعه

إعراضهم عنه ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إىل كل خري ويعصم من كل شر والذي 
 .30"أن على قلوهبم أقفاهلاتدبره منعهم من 

:" ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ب اهللا، ويتدراسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة ما اجتمع قوم يتلون كتا

 .  31.."وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده

وتأسيسا على هذه النصوص وغريها يتبني لنا أن التدبر واجب شرعي على كل مسلم،  
تعلم وطاقاته اإلدراكية القابلة لالكتساب والزيادة وبذل الوسع يف كلٌ حسب قدراته 
فال يعذر أحد بعدم التدبر يف آيات اهللا وقد يسره اهللا للذكر والعمل مبا . وتفهم كتاب اهللا

 . جاء فيه وال يكون هذا وال يتأتى إال عن طريق التدبر والفهم وبذل اجلهد يف سبيل ذلك

                                                 
 .233، ص 8ي، تفسري ايب السعود، دار إحياء التراث، بريوت، بدون تاريخ، جأبو السعود حممد بن حممد العماد - 28
 .69-66 سورة  املؤمنون، اآليات - 29
 .555، ص 1م، ج2000/ 1421حممد بن عثيمني، مؤسسة الرسالة، بريوت، :  عبدالرمحن بن ناصر السعدي، تفسري السعدي، حتقيق- 30
 .2646قم والترمذي ر. 2699 رواه مسلم، حديث رقم - 31
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مفتاح كل خري حمصل للعلوم ) أي القرآن(تدبره  :"يقول السعدي رمحه اهللا يف تفسريه
 هبا تداء فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف ملعرفة معانيه وااله..سرارواأل

وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه يف تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق املوصلة 
وتفهمه وكثرة التفكر يف ألفاظه تدبره فمن وفق لذلك مل يبق عليه إال اإلقبال على . إىل ذلك

تضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما فإذا بذل وسعه يف ذلك فالرب ومعانيه ولوازمها وما ت
 .32"أكرم من عبده فال بد أن يفتح عليه من علومه أمورا ال تدخل حتت كسبه 

فالتدبر من أهم الوسائل اليت يقوم الفرد من خالهلا بتنمية تلك القدرات وكلما منت لديه 
 فاإلنسان مأمور بالتعلم واكتساب املهارات .قدرة، كلما ارتقى مستوى التفكر والتدبر لديه

 . املختلفة اليت تعينه على تعلم وفهم آيات اهللا القرآنية والكونية

وقد أدرك الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن تبعهم بإحسان مرتلة التدبر، فعدوه 
سنده روى الطربي ب. ضرورة من الضرورات الدينية والعقلية اليت اليتم العمل إال من خالهلا

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل جياوزهن :" عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
 .33"حىت يعرف معانيهن والعمل هبن

 وهذا األمر من تلبيس ،بيد أن الكثري من املسلمني اليوم يعتقدون صعوبة فهم القرآن 
وصرفهم عن الغاية اليت الشيطان ومكائده ليصرف العقول والقلوب عن تفهم معاين القرآن 
 .34ألجلها أنزل القرآن فهو كتاب هدى ورمحة وتربية للنفس وترقي هبا

 يقول 35"فَِإنما يسرناه ِبِلساِنك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ " : فاهللا عز وجل يقول يف كتابه الكرمي
وتأمله تدبره  على من  سهالًاه بلسانك العريب وجعلناهأي القرآن يعين بين:" القرطيب يف تفسريه

 .36"وقيل أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم فهمه

                                                 
 .29، ص 1تفسري السعدي، ج - 32
 .35، 1 الطربي، مرجع سابق، ج- 33
 .16، ص ه1426 خالد عبدالكرمي الالحم، مفاتح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، - 34
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يقول ابن تيمية رمحه اهللا  .حمذرة من االنزالق يف هذا السبيلوعلى هذا وردت أقوال العلماء 
من املعلوم أن كل كالم فاملقصود منه فهم معانيه دون جمرد الفاظه فالقرآن أوىل :" يف ذلك

ا فالعادة متنع أن يقرأ قوم كتابا ىف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحوه بذلك وايض
 .37"فكيف بكالم اهللا الذى هو عصمتهم وبه جنام وسعادم وقيام دينهم ودنياهم

 وقد نقل ابن رجب احلنبلي رمحه اهللا أقوال طائفة منهم يف ذلك ومنه ما قاله ابن هبرية رمحه 
يطان تنفريه عباد اهللا من تدبر القرآن، لعلمه أن اهلدى واقع عند التدبر، ومن مكايد الش:" اهللا

فمن :" وقال الشاطيب. 38"فيقول هذه خماطرة حىت يقول اإلنسان أنا ال أتكلم يف القرآن تورعا
حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء، وأعجز البلغاء أن يأتوا مبثله، فذلك ال خيرجه عن 

. 39"ى أساليب كالم العرب، ميسرا للفهم فيه عن اهللا ما أمر به وىكونه عربيا جاريا عل
من قال إن له تأوال ال نفهمه وال نعلمه وإمنا نتلوه متعبدين :" ويقول ابن القيم رمحه اهللا
حفظ تعاىل كتابه وسنة رسوله :" ويقول الصنعاين يف ذلك .40"بألفاظه، ففي قلبه منه حرج
 اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ال حيتاج يف معناها إىل علم إىل يوم التناد بأن كثريا من

النحو وإىل علم األصول بل يف األفهام والطباع والعقول ما سارع به إىل معرفة املراد منها مث 
قرعها األمساع من دون نظر إىل شيء من تلك القواعد األصولية واألصول النحوية فإن من 

 يفهم معناه من دون 41"ا تقَدِّمواْ َألنفُِسكُم مِّن خيٍر تِجدوه ِعند اللِّهوم :"قرع مسعه قوله تعاىل
 ....أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدموا جمزوم هبا ألنه شرطها وجتدوه جمزوم هبا ألنه جزاؤه

يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه وال يعرفون ...ولذا ترى العامة 
وال غريه مما سقناه بل رمبا كان موقع ما يسمعون يف قلوهبم أعظم من موقعه يف قلوب إعرابا 

فليت شعري ما الذي خص الكتاب  ...من حقق قواعد االجتهاد وبلغ غاية الذكاء واالنتقاد
                                                                                                                                                 

 .58سورة الدخان، اآلية  - 35
 .162، ص 11 القرطيب، مرجع سابق، ج- 36
 .329، ص 13جمموع الفتاوى، ج ابن تيمية، - 37
 حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ،: حتقيق ابن رجب احلنبلي، ذيل طبقات احلنابلة، - 38
 .346، ص 3 جعبداهللا دراز، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ،:  حتقيق أبو إسحاق الشاطيب، املوافقات،- 39
 .144ص ، 1ج  دار الفكر، دمشق،سام القرآن، ابن قيم اجلوزية، التبيان يف أق- 40
 .110 سورة البقرة، اآلية - 41
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والسنة باملنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها واإلعراض عن استخراج ما فيها حىت 
 .42" ومل يبق لنا إليها إال ترديد ألفاظها واحلروف..ت يف اخليام كاملقصوراجعلت معانيها

وفهمه وتدبره وواقع األمر أن معظم القرآن واضح ظاهر، يدرك معناه العامل واألمي 
ليس باألمر املستحيل أو الصعب الذي ميكن أن جير إىل االكتفاء بقراءة ألفاظه دون فهمه 

 .43وفقه معانيه

                                                 
، 1، جه1405صالح الدين مقبول أحمد، الدار السلفية، الكويت، :  محمد بن إسماعيل الصنعاني، إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد، تحقيق- 42

 .160ص 
 .18-17 خالد بن عبدالكريم الالحم، مرجع سابق، ص - 43
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 اآلثار اإليجابية المترتبة على إعمال التدبر: ثالمبحث الثال

  في حياة الفرد والمجتمع

من أعظم الطرق وهو . التدبر مفتاح لكل خري وصالح ورخاء يف حياة األفراد واتمعات
فقد نزل القرآن الكرمي وفيه تبيان لكل  .روحيا وسلوكيا وأخالقيا ونفسيارتقاء بالفرد إلل

 .جيد الفرد فيه حال لكل مشاكله وأزماته وما يعرض له. كاملمنهج حياة متيتضمن شيء، 
  : ما يليوقد بني القرآن أن من أبرز النتائج اليت حيصل عليها العقل املتجرد إذا تفكر وتدبر

التوصل إىل اإلميان بوحدانية اهللا ، والشعور بعظمته سبحانه، ومعرفة احلق الذي خلقت به   -
ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض واخِتالَِف اللَّيِل ﴿ يقول سبحانه .السموات واألرض

 .44﴾والنهاِر آلياٍت لِّأُوِلي األلْباِب

 الثبات على احلق الذي توصل إليه، واالطمئنان القليب الذي يصاحبه، خالفاً للذي انعدمت -
 معينة، فهو مشتت بصريته فهو يف أمر مريج، ال يستقر على حال، وال يطمئن إىل وجهة

أَفَمن يعلَم أَنما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربِّك الْحق كَمن هو أَعمى   ﴿:تتنازعه األهواء، يقول سبحانه
 .45﴾ِإنما يتذَكَّر أُولُواْ اَأللْباِب

 الذي يقود ، والتفكر يف اخللق على العلم واملعرفة اليت تقود اإلنسان يف حياته العمليةحثّ -
إىل العلم والتكنولوجيا واإلبداع، من خالل الكشف عن سنن وقوانني الكون واحلياة 

أثىن اهللا سبحانه على العلماء ورفع على هذا  و.وتسخريها لتنمية احلياة وإعمار األرض
الْمالَِئكَةُ وأُولُواْ شِهد اللّه أَنه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو و﴿ : مقامهم، فقرم سبحانه بذكره حينما قال

وِمن الناِس   ﴿:وقال سبحانه .46﴾الِْعلِْم قَآِئماً ِبالِْقسِط الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْعِزيز الْحِكيم
 اللَّه عِزيز  ِإنَّوالدوابِّ والْأَنعاِم مختِلف أَلْوانه كَذَِلك ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء

                                                 
 190سورة آل عمران، اآلية  - 44
 .19 سورة الرعد، اآلية - 45
 .18 سورة آل عمران، اآلية - 46
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ا ﴿: وقال سبحانه 47﴾غَفُورِبم اللَّهاٍت وجرد وا الِْعلْمأُوت الَِّذينو وا ِمنكُمنآم الَِّذين فَِع اللَّهري
ِبريلُونَ خمع48﴾ت . 

 احلث على حتريك العقل، واستثارة طاقاته يف كل وقت، وعلى كل حالة بشىت األساليب               -
وتأسيس العقلية املسلمة العلمية الـيت تـرى النظـر          ت منهج البحث التجرييب،     وتنمية مهارا 

فقد دعـا القـرآن     . .والتفكر يف الكون واألنفس فريضة وعبادة تتقرب هبا إىل اهللا عز وجلّ           
الكرمي يف عدد هائل من آياته إىل التبصر والنظر يف حقيقة الوجود والكون وآفـاق الـنفس                 

قُِل انظُرواْ    ﴿ :قال تعاىل .  الكربى حمققا العمران احلضاري املنشود     لتصل بالعقل إىل الغايات   
أَولَم يتفَكَّروا ِفي أَنفُِسِهم ما خلَق اللَّه السماواِت والْأَرض         ﴿ 49﴾ماذَا ِفي السماواِت واَألرضِ   

أَولَم ينظُرواْ ِفي ملَكُوِت السماواِت واَألرِض وما  ﴿ 50﴾وما بينهما ِإلَّا ِبالْحقِّ وأَجٍل مسمى
 . 51﴾ قَِد اقْترب أَجلُهم فَِبأَيِّ حِديٍث بعده يؤِمنونخلَق اللّه ِمن شيٍء وأَنْ عسى أَن يكُونَ

إن اهتمام القرآن الكرمي بالتأمل والتدبر يف الكون وآيات اخللق يف األنفس واتمعات 
تلك العقلية اليت . واألمم، لدليل واضح على مدى اهتمامه بتأسيس العقلية العلمية عند املسلم

 الكون تاب الكرمي وتنظر بالعني األخرى إىل الكون يف ذات الوقت فتقرأعني إىل الكتنظر ب
 .  للقرآن الكرمياملنظورة من خالل قراءا املتدبرةوآياته 

 إن الغاية من تأكيد القرآن الكرمي واهتمامه بقراءة وتدبر آيات اهللا يف الكون واألنفس، غاية 
تلك القوانني . ج سنن وقوانني سريهتستحث العقول للتنقيب والسري يف الكون واستخرا

وهي قوانني خلقها اهللا عز وجل وأودعها لتحكم . املطردة اليت ال تقبل التغيري وال التبديل
                                                 

 .28، اآلية  فاطر سورة- 47
 .11 سورة اادلة، اآلية - 48
 .101 سورة يونس، اآلية - 49
 .8 سورة الروم، اآلية - 50
 .185 سورة األعراف، اآلية - 51
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سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد خلَت ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه ﴿: قال تعاىل. الكون وحتدد سريورته
 .هي مفتاح حتقيق العمران وإقامة احلضارة املنشودةتلك القوانني . 52﴾تبِديلًا

لقد أمثر تدبر السابقني رمحهم اهللا لكتاب اهللا عز وجلّ وأينع وجاء حصاده فظهر يف املسلمني 
علماء يف خمتلف العلوم والفنون كالكيمياء والطب والرياضيات واحلساب والفلك وغريها من 

 إال بتحصيلها وقراءا قراءة قام احلضارات وتبىن تالعلوم الكونية اليت ال تستقيم األمم وال
 . واعية تستحضر القرآن الكرمي كمنهج شامل حيكم احلياة والكون

والتدبر من أهم العوامل احملفزة والدوافع القوية لنهضة فكرية وعلمية هائلة أرست  
يف النهاية احلضارة قواعدها قراءة كتاب اهللا والنظر إىل الكون من خالهلا، األمر الذي أفرز 
إن املؤمن املتدبر . اإلسالمية اليت ال يزال الغرب يدين لعلومها وجامعاا يف األندلس وغريها

لكتاب اهللا حق تدبره هلو أقدر على غريه من النظر العقلي يف هذا الكون واستخراج مكنونات 
انية مجعاء من خالل قوانني سريه والتعرف على أسراره ومن مثّ توظيف ذلك كله خلدمة اإلنس

لقد نقل التاريخ بأمانة وموضوعية األعمال العلمية . توفري سبل أفضل للحياة الكرمية اهلانئة
اهلائلة اليت قام هبا العلماء املسلمون واليت كانت خري شاهد على مثرة التدبر يف حياة الفرد 

 .وسلوكه

: ادين احلياة، قال تعاىلدليل وهادي حنو األقوم واألفضل يف كل ميدان من ميالتدبر  -
 يهِدي﴿ فالـقــــــــرآن .53﴾أَقْوم ِهي ِللَِّتي يهِدي القُرآنَ هذَا إنَّ﴿

يقدم األصوب واألفضل يف ذيب السلوك . كل صغرية وكبرية يف ﴾أَقْوم ِهي ِلـلَِّتي
 يف ،والطــاقــــــة التكاليف بني باملوازنة العبادة يفواملشاعر اإلنسانية، 

 ودوالً وشـعـوباً، وحكومات وأزواجاً، أفراداً ببعض بعضهم الناس عالقات
 .وأجناساً

                                                 
 .23 سورة الفتح، اآلية - 52
 .9، اآلية  سورة اإلسراء- 53
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 عائشة رضي اهللا عنها عن خلق ي يف صحيح مسلم عن ولعلّ ابلغ توضيح يف ذلك ما رو
 ."كان خلقه القرآن:" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قالت
أنه كان يعيش . ه كافة من منطلق القرآن وهديه فكان صلى اهللا عليه وسلم ينبثق يف سلوكيات

تأمل وتدبر آلالء اهللا يف  فهو مع القرآن. ر يف سلوكه عن قيم القرآنيف جو قرآين ويصد
عندما يكون احلديث عن الكون وقواه وأسراره، ومع املاضني يف االتعاظ واالعتبار مبصارعهم 

ن، ومع اآلخرة والنعيم واجلحيم ومصائرهم ومسالكهم عندما يكون احلديث يف قصص القرآ
 .54..عندما يكون القرآن وصفا للجزاء األخروي وما أعد هلؤالء وأولئك

 لقد أمثر التدبر يف القرآن نتائج مذهلة يف حياة املسلمني الذين كانوا يتلقونه ليعملوه 
فكانت الشخصية . يف حيام فيخالط مشاعرهم وأحاسيسهم وتتفاعل به خلجات نفوسهم

 .رز مثار التدبر يف القرآن الكرميسلمة السوية من أبامل
وشواهد ذلك من التاريخ كثرية فقد كان .  فالفهم السليم مدعاة لتطبيق سليم وتنفيذ صائب

اة عدد من الصاحلني من حياة تدبر بعض آيات من القرآن الكرمي نقطة حتول كبرية يف حي
 .عامرة حبب اهللا واتباع منهج احلقياة  الغفلة والبعد عن الطريق السوي إىل حطغت عليها

 .فالتدبر حمور االرتقاء بالروح وتزكية النفس وتنقيتها من كل ما يبعدها عن اهللا عز وجل
ما رواه ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا يف ي ومن ذلك ما روي عن توبة الفضيل بن عياض ف

الطريق فإذا هو  يوم ليقطع كان الفضيل بن عياض يقطع الطريق فخرج ذات:" كتابه التوابني
بقافلة قد انتهت إليه ليال فقال بعضهم لبعض اعدلوا بنا إىل هذه القرية فإن أمامنا رجال يقطع 

له الفضيل قال فسمع الفضيل فأرعد فقال يا قوم أنا الفضيل جوزوا واهللا  الطريق يقال
خرى أنه أضافهم  وروي من طريق أ،عليه ألجتهدن أن ال أعصي اهللا أبدا فرجع عما كان

 قارئا يقرأ تلك الليلة وقال أنتم آمنون من الفضيل وخرج يرتاد هلم علفا مث رجع فسمع
أَلَم يأِْن ِللَِّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وما نزلَ ِمن الْحقِّ ولَا يكُونوا  ﴿:اآلية

                                                 
 .28م، ص 1991 حممد الغزايل، كيف نتعامل مع القرآن، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، أمريكا، - 54
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قال  55﴾قَبلُ فَطَالَ علَيِهم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَِثري مِّنهم فَاِسقُونَكَالَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن 
.                                                                          56"بلى واهللا قد آن فكان هذا مبتدأ توبته

 التدبر خمرج ألزمات الفرد ومشاكله فالقرآن الكرمي حوى يف ثناياه منهج حياة متكامل ال -
إال أن من أهم الوسائل لتحقيق ذلك والوصول إليه . يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

 ونفسية قابلة لالنصياع إىل اإلميان اجلازم بذلك ومن مثّ اإلتيان إىل القرآن الكرمي بذهن متفتح
ومن ذلك ما ساقه القرآن الكرمي يف عالج كثري . حكمه وتنفيذ أوامره واالبتعاد عن نواهيه

من األمراض اإلجتماعية املنتشرة بني عدد من أفراد اتمع مسببة العديد من املشاكل اخلطرة 
 . يف اتمعاليت ال يقف خطرها عند الفرد وحده بل متتد لتشمل شرائح متعددة

 ومن تلك األمراض ظاهرة اإلشاعة والقفز إىل إصدار األحكام وإشاعتها مبجرد السماع 
األويل دون السماح هلا باملرور يف منطقة السماع الداخلي الذي يشترك به مع القدرات العقلية 

ين قبل ويتبادل معها التحليل واالستنتاج ومنها التدبر يف املسألة بأكملها والتروي والـتأ
 . التسرع يف القفز إلصدار األحكام على اآلخرين

والقرآن الكرمي يصف هذا األسلوب بكونه تلقيا باللسان دون الصرب عليها للمرور باألذن 
والوصول إىل منطقة الوعي ويتهدد بالعقوبة اإلهلية ملا يترتب على هذا من أخطاء يف احلكم 

تلَقَّونه ِبأَلِْسنِتكُم وتقُولُونَ ِبأَفْواِهكُم ما لَيس لَكُم ِبِه ِإذْ   ﴿:قال تعاىل. وعدوان على األبرياء
ِظيماللَِّه ع ِعند وها ويِّنه هونبسحتو ذَا. ِعلْمِبه كَلَّمتا أَن نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتِمعلَا ِإذْ سلَوو 

 .57﴾يِعظُكُم اللَّه أَن تعودوا ِلِمثِْلِه أَبدا ِإن كُنتم مؤِمِنني. يمسبحانك هذَا بهتانٌ عِظ

                                                 
 .16 سورة احلديد، اآلية - 55
 .207، 1، جه1403عبد القادر األرناؤوط، دار الكتب العلمية، بريوت، :  تبن قدامة املقدسي، التوابني، عبد اهللا بن أمحد - 56
 .17-15لنور، اآلية  سورة ا- 57
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 فالتدبر والنظر يف اآليات القرآنية الكرمية والربط بينها وبني واقع احلياة واألحداث اجلارية يف 
 النامجة عن احلياة، يعد من أجنع الوسائل لعالج كثري من املظاهر املرضية والسلوكية يف اتمع

 . 58التسرع وغياب التأين والتأمل والتدبر يف آيات اهللا يف القرآن والكون والنفس

. من هنا كان التدبر مصدرا هلداية املؤمنني به املتدبرين آلياته الواقفني عند أوامره وحدوده
ولكن ما كل أحد ) القرآن(أعظم نعم اهللا على العباد " :يقول السعدي رمحه اهللا يف ذلك

 من "وإنه هلدى"يقابل النعمة بالشكر وهلذا بني أن نفعه ونوره وهداه خمتص باملؤمنني فقال 

تثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية  ورمحة  )الضاللة والغي والشبه 

املتفكرين يف معانيه فهؤالء تدبره  به املصدقني له املتلقني له بالقبول املقبلني على للمؤمنني
  .59"حتصل هلم به اهلداية إىل الصراط املستقيم والرمحة املتضمنة للسعادة والفوز والفالح

واملصلحة والتأثر باحمليط  التدبر من أهم الوسائل اليت تقود اإلنسان إىل التجرد من اهلوى -
وقد جعل القرآن  ، والسري على مواكبة املألوف مهما بعد عن منهج القرآناخلارجي الفاسد

 :عقيدة، وصدق النبوة يقول سبحانههو الطريق املوصل إىل احلق، وإثبات صحة المي هذا الكر
قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما ِبصاِحِبكُم مِّن ِجنٍة ِإنْ ﴿

إا لدعوة جليلة إىل إعمال الذهن، وتشغيل  .60 ﴾اٍب شِديٍدهو ِإلَّا نِذير لَّكُم بين يدي عذَ
به، وتعرف الزيف فترفضه، ال دعوة إىل إطفاء مصباح  الطاقة العقلية، لتقتنع باحلق فتأخذ

 . ، واالعتقاد على عمى فيما ال يقبله العقل والتدبرالعقل

يسري على نور   كتاب اهللا منهجا له، جمتمع واعي،واتمع الذي يتخذ التدبر يف
يبحث وينظر يف سنن قيام األمم ووض اتمعات من خالل القصص . وبصرية وهدى

القرآين الذي خصص مساحة واسعة لطرح القضايا املتعلقة بالنهوض والتراجع احلضاري لعدد 
ن قَبلُ ولَن سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِم﴿: قال تعاىل. من األقوام السابقة واحلضارات السالفة

                                                 
 .79راجع يف ذلك الكيالين، مرجع سابق، ص  - 58
 .609، ص 1 تفسري السعدي، ج- 59
 .46 سورة سبأ، اآلية - 60
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فالقرآن الكرمي يأمر املسلمني بالنظر والتدبر يف قصص السابقني من . 61﴾تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا
األقوام واألمم واالعتبار بالقوانني اليت حكمت ظهورهم وسقوطهم فهي ذات القوانني ال 

سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد  ﴿ ومنطوقه تتغري وال تتبدل، تنطبق على الصديق والعدو بنص القرآن الكرمي
 .62﴾خلَت ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا

إن تطبيق هذا النظر اليوم يف واقعنا املعاصر كفيل بإنقاذ األمة بأسرها من براثن اهلزائم 
غت ضراوة اهلزمية املتكررة اليت تقف األمة حياهلا كقدر ال ميكن إال االستسالم له مهما بل

رد بقدر النصر إذا ما وغفلت األمة عن أن القدر يرد بقدر، فقدر اهلزمية ي. ومرارة النكبة
فالتدبر جينب اتمعات واألمم  .استجمعت األمة أسبابه ومتكنت من الوقوف على مفاتيحه

سيل من اهلزائم السقوط يف براثن االتكالية واالستسالم السليب املمقوت الذي أوقع األمة يف 
 . والنكبات املتوالية على مر العصور

التدبر من أهم الوسائل لبناء وصياغة جمتمع متحضر من خالل بناء العقلية القادرة و 
على التفاعل اإلجيايب املتواصل مع الكون وإكتشاف القوانني الكونية واالجتماعية وحتويل 

دم اتمع وأفراده وتساهم يف حتقيق ذلك كله بصورة إجيابية إىل تطبيقات وإجنازات خت
فالتدبر يف كتاب اهللا معجزة مستمرة ال تتوقف، تقدم يف كل يوم . سعادم وتنظيم حيام

 . جديدا مثمرا، جيد فيها كل جيل ضالته املنشودة وسبل سعادته ومقومات حياته
تاب رهبم، فقد كان مل يتوقف اإلبداع يف حياة املسلمني إال عندما نبذوا التدبر وهجروا كو

التدبر يف الكتاب مفتاحا للتدبر والنظر يف الكون الفسيح وكشف قوانينه وتسخريها لسعادة 
 .البشرية

لقد أمثر التدبر يف كتاب اهللا نتائج مذهلة يف واقع اتمع املسلم، فكان ظهور اتهدين 
ر التدبر مبا خلفوه من املطلقني يف خمتلف فروع العلم من فقه وحنوه، دليال ساطعا على أث

مؤلفات وموسوعات علمية هائلة تنم عن تفاعل إجيايب بني فهمهم لكتاب اهللا وإدراكهم 
                                                 

 62 سورة األحزاب، اآلية - 61
 .23 سورة الفتح، اآلية - 62
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فجاءت كتبهم ومؤلفام مثرة تفاعل متواصل بني الكتاب . لطبيعة الواقع الذي حييون فيه
 . نة وضوابط بيوالواقع من خالل فهم وتدبر سليم يقوم على أصول راسخة وقواعد واضحة

خالل إعمال التدبر ملختلف القيم احلضارية من المي آنذاك مصدرا وهبذا بات العامل اإلس
 .واختاذه منهجا عمليا يف احلياة

لقد أدرك املسلمون آنذاك أن واقع اهلزمية والتأخر له أسبابه وقوانينه احلاكمة لسريه، فاهلزمية ال 
معينة، فكان التدبر وسيلة لفهم تلك تأيت إال بسبب وال حتلّ إال من جراء سلوكيات 

 . السلوكيات والوقوف على املعوقات وجتنب مواطن الزلل واخللل وحماولة اإلقالة من العثرات
يوجه األنظار باستمرار إىل تلك احلقيقة ويوقظ عند تدبر آياته، والقرآن الكرمي 

ين إىل فكر النقد الذايت النفوس على ضرورة اخلروج من فكر التربير وإلقاء اللوم على اآلخر
الذي جيول يف أرجاء النفس باحثا عن أسباب التأخر حماوال اخلروج منها وعالجها عوضا عن 

 .غض الطرف عنها
 الْفَساد ِفي الْبرِّ والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا ظَهر ﴿: قال تعاىل

لَّهونَلَعِجعري 63﴾م. 
 وهذه القوانني اليت تنطبق على اخللق أمجعني يقف عندها القرآن الكرمي بعد هزمية املسلمني يف 

 :أحد ليوضح هلم القانون ويربط بينه وبني واقعهم مؤكدا على أسباب اهلزمية، حيث يقول
﴿ م ِبِإذِْنِه حهونسحِإذْ ت هدعو اللّه قَكُمدص لَقَدم وتيصعِر وِفي اَألم متعازنتو مى ِإذَا فَِشلْتت

 مهنع فَكُمرص ةَ ثُماآلِخر ِريدن يِمنكُم ما وينالد ِريدن يونَ ِمنكُم مِحبا تاكُم ما أَرِد معمِّن ب
ٍل عذُو فَض اللّهو نكُمفَا عع لَقَدو كُمِليتبِليِمِننيؤ64﴾لَى الْم 

يف إعادة وما أحوج اتمع اليوم إىل التحرر من سلطان الفكر التربيري إىل فضاء النقد الذايت 
التوازن إىل احلياة من جديد والتخلص من وسائل التأخر والتخلف والتفاعل اإلجيايب مع الواقع 

 جذور نشأا من خالل دراسات متأنية تقف عند القضايا واملشاكل لتبحث بعمق يف
 . ومسبباا، ومن مث التخلص منها بإجياد حلول ناجعة أصيلة ال مستوردة

                                                 
 .43 سورة الروم، اآلية - 63
  .152سورة آل عمران، اآلية - 64
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لقد حوى القرآن الكرمي يف آياته سنن اهلزمية وقوانني التخاذل والتراجع كما أشار إىل قوانني 
ولن يتأتى للمسلمني الوقوف على تلك القوانني واملفاتيح إال من خالل قراءة . التغيري والنصر

القرآن الكرمي قراءة واعية متدبرة، تستنبط وحتلل وتربط بني الكتاب والواقع الذي حتياه، 
مستخدمة خمتلف القدرات العقلية اليت وهبها اخلالق عز وجل وأودعها يف اإلنسان ليوظفها 

 . 65لبناء األرض وتشييد احلضارة
                                                 

 . وما بعدها200م، ص 2001لتاريخ واحلضارة اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا،  مدخل إىل ا عماد الدين خليل، - 65
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 ياة األفراد واتمعاآلثار السلبية املترتبة على هجر التدبر يف ح: املبحث الرابع
جلّ ما نشهده يف العصر احلاضر من غياب حضاري وتأخر يف خمتلف مناحي احلياة 
العلمية والعملية إضافة إىل ما يعاين منه األفراد من مشاكل وأزمات خانقة على خمتلف 

 .  يف احلياة اإلنسانية، يعد من مثار إمهال التدبر يف كتاب اهللا عز وجلّستوياتامل
ى املستوى الفردي ورغم إميان الفرد بأن القرآن الكرمي قد حوى يف ثناياه منهجا متكامال فعل

جتماعية بعيدا  الشخصية وااللتنظيم األسرة واتمع، إال أنه يبحث عن حلّ أزماته ومشاكله
 .عن منهج الكتاب

نشأ بعيدة كل سترياد احللول من مصادر غربية املنبت واملقد يلجأ يف كثري من االحيان إىل او
ويف استرياد تلك احللول خماطر مجة، فهي بطبيعتها . البعد عن واقع احلياة واتمع املسلم

مغايرة ملا ينشأ عليه الفرد املسلم إضافة إىل كوا يف األصل غريبة املنبت وهبذا تصبح عملية 
ما يصلح تمع ال استزراعها يف جمتمعاتنا وتطبيقها على واقعنا، عملية بعيدة عن النجاح، ف

 . يصلح آلخر خمالف له يف الطبيعة والعقيدة واألصل والثقافة
لقد أدى إمهال فريضة التدبر إىل ظهور العقلية التقليدية وهي عقلية ال تنمو وال  

مع املسلم إال يف عصور ومل يعرفها ات. تترعرع إال يف أجواء اجلهل والتخلف احلضاري
 .برهالـتأخر وهجر الكتاب وتد

قد عاب القرآن الكرمي التقليد مبختلف صروفه وفنونه ومحل على املشركني محلة شعواء و
تقليدهم اآلباء واالجداد، ذلك التقليد الذي وقف حاجزا بينهم وبني قبول الدعوة اإلسالمية 
وحال بينهم وبني االنصياع للحق الذي ما رأوا فيه عيبا سوى تسفيه آراء أسالفهم وتقاليدهم 

 :يقول تعاىل يف ذلك. يت درجوا عليهاال
ويف القرآن الكرمي دعوة .  66﴾بلْ قَالُوا ِإنا وجدنا آباءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ ﴿

مما علق هبا من تقاليد وعادات وأوهام احندرت من موروث اآلباء لتحرير عقلية الفرد متواصلة 
                                                 

 .22 سورة الزخرف، اآلية - 66
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 يف سبيل التوصل إىل العقلية الناضجة العلمية  البيئة اليت حتيط بنا منذ الطفولةواألجداد، أو من
 .اليت تبحث وتفكر وتستنبط حبرية وموضوعية

فالعقل مطالب باالحتكام إىل آيات القرآن الكرمي وعرض اآلراء البشرية على القرآن الكرمي 
الق بالقرآن الكرمي ومل يتعبدنا فقد تعبدنا اخل. فما وافقه أخذنا به وما خالفه أعرضنا عنه

 . بأقوال البشر
ومن النتائج السلبية املترتبة على إمهال التدبر كذلك، اإلنصراف واالهتمام البالغ 
بقراءة الكتب املختلفة، واالنشغال مبا جاء فيها عن كتاب اهللا وقد يصل األمر حد إتباعها 

د احلاصل عن كتاب اهللا وعدم الرجوع أو رغم خمالفتها لبعض ما جاء يف كتاب اهللا نظرا للبع
 . االحتكام إليه

ولقد ورد عن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني نفورهم الشديد وتنفريهم من كثرة 
هم، خشية اإلنصراف إليها واالنشغال هبا عن اهلم وأرائاالنشغال بالكتب وتدوين حىت أقو

 .كتاب اهللا عز وجل
منهجا دقيقا هللا عليهم من أمثال عمر بن اخلطاب وغريه  لقد وضع كبار الصحابة رضوان ا

 فأحاطوا القرآن .يرى يف كتاب اهللا وسنة املصطفى الصحيحة غنية عن أي كتاب أو منهج
وهذا ما . الكرمي بسياج منيع يف سبيل احلفاظ على مبدأ االنصراف إليه وتدارسه دون غريه

 .أقوال يف كتب ومؤلفاتيفسر لنا محلتهم على كل من حاول تدوين سنن أو 
ذكركراهية كتابة العلم وقد ساق ابن عبد الرب يف كتابه جامع بيان العلم حتت عنوان باب 

مجلة من أقوال الصحابة والتابعني وشدة كراهيتهم لإلفراط يف الكتابة وختليده يف الصحف 
 . والتدوين آلرائهم خشية االنشغال هبا واإلنصراف عن كتاب اهللا
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أعزم على كل من كان عنده : بن عبد اهللا بن يسار قال مسعت عليا خيطب يقولفعن جابر 
كتاب إال رجع فمحاه، فإمنا هلك الناس حيث يتبعون أحاديث علمائهم وتركوا كتاب 

 . 67"رهبم

وروي عن عبد اهللا بن عمر أنه قال هلك أهل الكتاب قبلكم حني نبذوا كتاب اهللا وراء 
يأيت على الناس زمان يكثر فيه : وي ابن عبد الرب قول الضحاكور. ظهورهم كأم ال يعلمون

 إمنا: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال. األحاديث حىت يبقى املصحف بغباره ال ينظر فيه
 . 68ضل من كان قبلكم بالكتب

ويتضح من تلك األقوال أن الكراهية تعود أصال إىل اخلوف من أن تتخذ تلك الكتب مرتلة 
آن الكرمي من حيث اإلنشغال هبا وإنصراف الناس إليها كما أشار إىل ذلك ابن تضاهي القر

 . عبد الرب رمحه اهللا

 فهو دائم التفكر ىف معانيه والتدبر ىف باب فهم القرآن:" يقول ابن تيمية رمحه اهللا يف ذلك
الم أللفاظه وإستغنائه مبعاىن القرآن وحكمه عن غريه من كالم الناس وإذا مسع شيئا من ك

الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإال رده وإن مل يشهد له بقبول 
 وال جيعل مهته فيما حجب به أكثر الناس ربه من كالمهوال رد وقفه ومهته عاكفة على مراد 

 .69"من العلوم عن حقائق القرآن

ظيمة اليت وصلت إلينا بعد  ذلك أن نرمي اليوم بتلك الثروة التراثية العوال يفهم من
، إال أن املقصود أن يوجه االهتمام األول إىل قني رمحهم اهللا من علمائنا السابجهود هائلة
 .، ويستعان مبا كتبه السابقون رمحهم اهللا يف تدبر الكتاب وفهمهالقرآن الكرمي

                                                 
 .  وما بعدها 65، ص 1، جه1398يوسف ين عبد الرب النمري، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بريوت،  - 67
 . وما بعدها66، ص 1بة العلم، املرجع السابق، ج راجع ذلك كله يف باب كراهية كتا- 68
 .60، ص 15 ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج- 69
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اعات ومن أبرز آثار هجر التدبر كذلك انتشار الفرقة والتنازع بني األفراد واجلم 
 للطعن من قبيل اخلروج عن الدين والشرع ومدلفواعتبار كل اختالف يف رأي أو منهج، 

بة رضوان اهللا عليهم ذلك األثر كما حاولوا قد أدرك الصحاو. يف عقائد اآلخرين وإميام
 فقد رأوا يف هجر التدبر واإلعراض عنه واملسارعة يف التالوة دون تدبر، حماربته يف مهده،

 .الناجم عن سور الفهم والتأويل لبعض آيات كتاب اهللاقوع الرتاع واخلصام مدعاة لو

 قدم رجل يسأله عن الناس فقال  : "قال رضي اله عنهما عن ابن عباس  ومن ذلك ما روي 
 واهللا ما أحب أن )يعين قال ابن عباس (يا أمري املؤمنني قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا فقلت

لقرآن هذه املسارعة قال مث قال مه فانطلقت إىل مرتيل مكتئبا حزينا يسارعوا يومهم هذا يف ا
 فاضطجعت على ،فقلت قد كنت نزلت من هذا مبرتلة وال أراين إال قد سقطت من نفسه

فراشي حىت عادين نسوة أهلي وما يب وجع فبينا أنا على ذلك قيل يل أجب أمري املؤمنني 
 ما الذي كرهت مما :أخذ بيدي مث خال يب فقالفخرجت فإذا هو قائم على الباب يتنظرين ف

 يا أمري املؤمنني إن كنت أسأت فإين أستغفر اهللا وأتوب إليه وأنزل : قلت؟قال الرجل انفا
 قلت مىت ما يسارعوا هذه املسارعة حيتقوا ومىت ما حيتقوا ، لتخربين: قال،حيث أحببت

 لقد كنت أكتمها ىلب قال هللا ،تلواخيتصموا ومىت ما اختصموا خيتلفوا ومىت ما خيتلفوا يقت
 .70"الناس حىت جئت هبا 

تالوة دون تدبر وتأمل مدعاة  لقد أدرك عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم، أن املسارعة يف ال
 الفهم السليم الذي جير إىل وقوع اخلالف واخلصام والسلوك املنحرف عن جادة للبعد عن
 .الصواب

، انتشار اخلرافات والشعوذة بني  كذلكاله يف احلياةومن آثار هجر التدبر وإمهال إعم
 املنهجية ذات التفكري السليم  وغريهم نظرا لغياب العقليةجوء إىل السحرة والكهنةالناس والل

 يعاجل الواقع حبكمة وموضوعية نابعة من فكر أصيل مستمد من الكتاب الكرمي والسنة اليت
                                                 

 .283، 11، جه1413شعيب األرناؤوط وحممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، :   حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء، ت- 70
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واقع ومعاجلته عن طريق املشعوذين والسحرة فيلجأ األفراد إىل اهلروب من ال. الصحيحة
 .والدجالني يف حماولة للتخلص من الواقع األليم الذي حييونه

 وهي أمراض اجتماعية وفكرية مترتبة على انتشار اجلهل والتقليد وغريمها من األمراض 
 . الفكرية واالجتماعية اليت باتت دد كيان األسرة واتمع

اب اهللا وآياته يف اآلفاق واألنفس، مفتاح لكل خري وصالح، وكما أن التدبر يف كت  
فإن هجر التدبر ونبذه مفتاح لكل شر ومعول هدم يف كيان الفرد واتمع وسم زعاف يقتل 

ل ما نراه وحنياه وج. قدرات األفراد ويضيق اخلناق على مواطن اإلبداع والتفكري السليم فيها
ما هو إال غيض من  , ومتزق أسري وغياب حضاريأخر وضعفيف جمتمعاتنا من ختلف وت

 .فيض إمهال التدبر يف كتاب اهللا واإلعراض عنه
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 عوائق إعمال التدبر في حياة األفراد والمجتمعات: المبحث الخامس

على الرغم من أمهية التدبر يف حياة الفرد واتمع، إال أن امللحوظ غياب هذه الفريضة 
ليوم، مما ينبئ بوجود عوائق إلعماهلا يف احلياة، ولعل أبرز هذه وختلفها عن واقع املسلمني ا

 : العوائق ما يلي

 وقد أسهمت طبيعة احلياة .إتباع مغريات احلياة الدنيا دون التوقف والنظر يف عواقبها -
املعاصرة يف توطيد منهج التسرع وعدم التوقف والتأين والتأمل يف جمريات األمور واألحداث 

وهبذا أصبح الفرد يتصرف دون حماولة . رد بصورة مباشرة أو اتمع عمومااليت ختص الف
 التوقف أو التفكري يف نسق احلياة اليت يعيشها وهذه نتيجة حتمية لطبيعة احلياة املعاصرة

 ووسائلها الكفيلة بإشغال الفرد ذهنيا وعقليا وفكريا وعاطفيا بأمور ال وإيقاعها السريع،
 .دية اجلسدية فقطتتجاوز متطلباته املا

، فقد أصبح الدين يف نظر الكثريين السري وراء التصورات اخلاطئة عن الدين والقرآن الكرمي -
 .ال يتجاوز حد التربك وإقامة بعض الشعائر والتوقف عند ذلك

 واجلري وراء آرائهم واالهتمام هبا التقليد األعمى واجلمود والتسليم املطلق للبشر -
تتجاوز حد النسبية وجريان اخلطأ اليت لن مبختلف الكتب آن الكرمي القرواإلنصراف عن 

وهذا كما أشرنا سابقا . والصواب يف حكمها باعتبارها آراء بشرية غري معصومة من اخلطأ
ج حذّر منه الصحابة والرعيل األول من السلف خشية االنصراف عن كتاب اهللا، يف حني 

الهتمام بالكتب واملدونات البشرية، حدا خنشى معه أن هذا هو ما حيدث اليوم فقد ازداد ا
تشكل سدا بني الناس ) من شدة اإلفراط يف االهتمام هبا( القول بأا أصبحت مبجموعها 

 .وكتاب رهبم
 البعد عن اللغة العربية وانتشار اللهجات العامية مما أسهم يف تولد صعوبات يف فهم القرآن -

 القرآن عدم فهم معايناألمر الذي يؤدي إىل . لدى الرعيل األولالكرمي مقارنة  مباكان جاريا 
 .وعدم التأثر به أو االنفعال بآياته
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 التكرب عن قبول احلق واإلصغاء إليه، فالتدبر يف كتاب اهللا وتفهمه علم من اهللا عز وجل -
كَبرونَ ِفي اَألرِض ِبغيِر سأَصِرف عن آياِتي الَِّذين يت ﴿:قال تعاىل. وال ينال العلم مبعصية اهللا

الْحقِّ وِإن يرواْ كُلَّ آيٍة الَّ يؤِمنواْ ِبها وِإن يرواْ سِبيلَ الرشِد الَ يتِخذُوه سِبيالً وِإن يرواْ سِبيلَ 
 .71﴾اْ عنها غَاِفِلنيالْغيِّ يتِخذُوه سِبيالً ذَِلك ِبأَنهم كَذَّبواْ ِبآياِتنا وكَانو

فمنذ أن .  وجود خلل يف مناهج التلقي والتعليم يف خمتلف املؤسسات التربوية والتعليمية-
دخلت اتمعات املسلمة عصور التقليد واجلمود، حدث اخللل يف البحث العلمي واقتصرت 

ع والتحفيظ دون التلقني والتسميتربوية على التلقني النظري واحنصر التدريس يف اخلربات ال
 ترتب عليه خلو العقلية األمر الذي..  مع اخلربات الكونية واالجتماعيةحماولة ممارسة التفاعل

 .املعاصرة يف األعم االغلب من املنهج العلمي يف التفكري
وهبذا باتت العقليات املسلمة شبه خالية من التفاعل اإلجيايب مع الواقع أو حماولة تقدمي حلول 

 والدراسات اليت نعيش معها ال تبث فينا اكتساب ملكة البحث فالثقافة. معااتملشاكل جم
وال يشعرنا الكاتب الذي نقرأ له أن حبثه ليس كافيا وأن . والدرس وكشف السنن والقوانني

على الباحثني بعده أن يوضحوا املوضوع أكثر منه، كما ال يوحي إلينا بأن العلم قابل للزيادة 
لب املزيد منه وال يعتذر عن ضآلة ما يقدمه ليس بالكلمات وإمنا باألسلوب فال حيثنا على ط

ثقافتنا . نفسه الذي يستطيع به أن يدل على بث روح الدأب لكشف السنن وتوضيح القوانني
وكذلك العالقة بني ن البحوث انتهت، توحي بأن العلم خلق كامال فال ميكن املزيد عليه وكأ

 .72.. املعلم بأنه يعلم كل شيء التلميذ واملعلم حيث يوحي
 اًتصور عدم إعطاء األولويات أمهيتها فينشغل الفرد باألقل أمهية على حساب األهم - 

م يرد أمر يف القرآن فل.  وهذا خطأ فاحش،أن العلم يتوقف عند جمموعة من الكتباً واعتقاد
 ربِّ ِزدِني  وقُل﴿ :قال تعاىل. بطلب الزيادة منه إال العلم صلى اهللا عليه وسلم للرسول
 .73﴾ِعلْما

                                                 
 .146سورة األعراف، اآلية  - 71
 .183م، ص 1980/ه1400 سعيد، العمل، دار الثقافة، دمشق،  جودت- 72
 .114 سورة طه، - 73
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 وإمهاهلا  األخرىالوقوف عند العناية بالقدرة على احلفظ وتقليل قيمة القدرات العقلية -
 . وتطويرهاري صاحلة لتنمية القدرات العقليةأسهم يف خلق بيئة ثقافية غ أحيانا مما 

يز به من كثرة النقاش واجلدل يلمس ما كانت تتمعند العرب األوائل واملتتبع لطريقة التعليم 
بني أطراف العملية التعليمية، فما أن ينتهي املعلم من درسه، حىت توجه إليه األسئلة من كل 
صوب، وينصح البعض بأن تكون األسئلة يف اية الدرس، ومن مث فال يصح أن يقاطع الطالب 

 .معلمه بسؤال ما وإمنا يصرب حىت ينتهي الدرس
، وذهب إىل أن احلفظ بغري خلدون بشدة، الطريقة اللفظية يف التعليمهاجم ابن على هذا و

معوق مللكة الفهم، ولذلك فهو يلوم املدرسني الذين يعتمدون على طريقة احلفظ فهم 
 .  ال يترك أثراً يف عقول التالميذوالتسميع ألن التعليم هبذه الطريقة

 الطريقة العلمية يف مناقشة مشكالت ويدعو ابن خلدون إىل نبذ هذه الطريقة وإتباع ما يشبه
العلم، ويكون ذلك بطريقة احملاورة واملناظرة يف املسائل العلمية واالعتماد على ملكة الفهم 
عند التالميذ مع دراسة النمو العقلي هلم ومراعاته واالستعانة ما أمكن باألمثلة احلسية اليت 

وأيسر طرق هذه امللكة، ملكة الفهم  :يقول يف ذلك. تقرب املوضوعات إىل أذهان التالميذ
وهو فتق اللسان باحملاورة واملناظرة يف املسائل العلمية، فهذا الذي يقرب شأا وحيصل 

 :ويؤكد على أمهية احلوار يف العملية التعليمية فيقول. )مرادها
وتاً  سك،ارهم يف مالزمة االس العلميةفنجد طالب العلم منهم، بعد ذهاب الكثري من أعم (

ال ينطقون وال يفاوضون، وعنايتهم باحلفظ أكثر من احلاجة، فال حيصلون على طائل من 
ملكة التصريف يف العلم والتعليم، مث بعد حتصيل من يرى منهم أنه قد حصل، جند ملكته 

، وما أتاهم من قصور إال من رداءة طريقة التعليم قاصرة يف علمه إن فاوض أو ناظر أو علم
، وإال فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به وظنهم بأنه املقصود هوانقطاع سند

 .74"يف امللكة العلمية وليس كذلك
                                                 

 .97م، ص 1970 نقال عن عبدالرزاق املكي، الفلسفة عند ابن خلدون، مطابع رويال،االسكندرية، - 74
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عملية التعليم نشاطاً وحيوية، يف عملية التعليم يكسب باملناظرة واملناقشة يف حني أن االهتمام 
نفسه، وشحذ ذهنه وأطلق عل املتعلم يساهم يف تعليم جي الناحية اإلجيابية والتلقائية إذ يقويو

كسبه جانباً كبرياً ي اإلقناع، كما عوده القدرة على النقد والتفكري وجودة التعبري وقوةيلسانه و
 .عاجل كثرياً من العيوب الناشئة عن طريقة احلفظ اآلليةيمن حرية الفكر والثقة بالنفس و

 وبث روح االهتمام افتقار املؤسسات إىل اخلرباء واملتخصصني القادرين على تنمية -
و ورش عمل أكان ذلك عن طريق حماضرات دورية ء أبالقدرات العقلية يف أفراد اتمع سوا

 ممن بوية تفرز مناذج جديدة من املختصنيفاحلاجة ماسة لقيام وإنشاء مؤسسات تر. متخصصة
ع اخلربات تكون لديهم كفاءة علمية كافية لتأهيل مناذج جديدة قادرة على التفاعل اإلجيايب م

 . العلمية والكونية واالجتماعية وتسخريها خلدمة الفرد واتمع

 التعليم الذي تقدمه املؤسسات التربوية على وجه العموم ال يبث يف الفرد ملكـة البحـث    -
. العلمي والكشف عن السنن والقوانني اليت أمر القرآن الكرمي باكتساهبا وتطويرها وتنميتـها            

ريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينِشئُ النشأَةَ الْـآِخرةَ ِإنَّ              قُلْ سِ ﴿: قال تعاىل 
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع 75﴾اللَّه  

توجيه التالميذ على حسب مواهبهم، وكانت عملية التوجيه يف حني أن العرب أدركوا أمهية 
أبو حيىي (و ) حاجي خليفة(ملرحلة األوىل للتعليم، وقد ذكر هذه تبدأ بعد أن جيتاز التلميذ ا

أن على كل صيب أن يعرف طرفاً من العلوم الضرورية يف احلياة كالقراءة والكتابة ) األنصاري
واحلساب، مث عليه بعد ذلك أن يتجه إىل العلم أو احلرفة على حسب استعداده وتكوينه، إذ 

، )جابر بن حيان(وإىل نفس املعىن ذهب ..  جلميعهاليس كل فرد يصلح لتعلم العلوم يصلح
إذ أوجب على املعلم أن ميتحن قرحية املتعلم، ويعين بالقرحية،جوهر املتعلم الذي طبع عليه 
ومقدار ما فيه من القبول، واإلصغاء إىل األدب إذا مسعه وقدرته على حفظ ما قد تعلمه وعلى 

، ذا أرض زكية وجوهر ترتضع فيه املعلومات كلما تذكره، فإذا وجد املعلم يف تلميذه قبوالً
                                                 

 .20 سورة العنكبوت، اآلية- 75
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 أخذ يسقيه أوائل العلوم اليت تتناسب مع قدرته على القبول وتتناسب مع سنه ،ارتسمت فيه
وخربته، ومل يزل به يلقنه العلم أوالً، وكلما احتمل الزيادة زاده، مع امتحانه فيما قد تعلمه، 

ه، زاده يف الشرب والتعليم، وإن وجده ينسى فإن كان حافظاً ملا كان سقاه وغري مضيع ل
ويتخبل يف حفظه، أنقص له املقدار، وعاتبه على ذلك، مث امتحنه بعد ذلك ثانياً وثالثاً فإن 

 ..76وجده على ما كان عليه سابقاً، هزه بالعتاب وأوجعه بالتقريع
. إلبداععتها دون حرية التفكري واكثرة الضغوط التربوية منذ الصغر اليت حتول بطبي -

ملس مواد البيئة احمليطة به منذ الصغر من ) يف كثري من األحيان(منع فالطفل يف جمتمعاتنا ي
ويتعرض للعقاب إذا حاول التعرف عليها من قبل الوالدين أو املربني، يف حني أن تلك املرحلة 

 .هي من أهم املراحل يف حياة الطفل للتعرف على األشياء وتنمية القدرات لديه
واصل املدارس واملؤسسات التربوية كبت حريات الطفل املشروعة متاما، سواء أكانت  وت

وعلى الطالب تلقي املعلومات دون مناقشة . احلرية يف احلركة أو الكالم أو التفكري أو االختيار
وهكذا تتضافر املؤسسات التربوية بدءا من البيت حىت . أو مشاركة أو متحيص أو تفكري فيها

نق القدرات العقلية لدى النشء وكبتها وختريج أناس ال حيسنون سوى ترديد اجلامعة خب
 .77املعلومات فقط

                                                 
 . 49، ص 1962، مكتبة مصر، )3( جابر بن حيان، سلسلة أعالم العرب ،زكي جنيب حمفوظ - 76
 .98الكيالين، مرجع سابق، ص  - 77
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 من وسائل تفعيل التدبر: المبحث السادس

يستدعي احلديث عن التدبر، حماولة تقدمي خطوات عملية تعني املتلقي على تفعيل 
ه العملية، إغفال دور الناشئة وال ينبغي يف أثناء إجراء هذ. التدبر يف حياته وإعماله من جديد

حيث أن تنشئة اجليل على ذلك يف هذه . وحماولة تدريبهم على قدرة التدبر وتنميتها فيهم
 .املرحلة املبكرة يؤيت مثارا إجيابية تفوق مثيالا من حماوالت يف مراحل عمرية متقدمة

 وتدريب على حسن  ولكنها تكون حباجة إىل تنمية ،قدرات عقليةولد مزودا باإلنسان يف
 .التدبرفعيل  هو الكفيل بتوجناح هذه العملية. استعماهلا ورعايتها

على تعلم القرآن  وسائل تفعيل التدبر القلبية جتديد النية والصدق يف العزمومن أهم 
   .ستعانة باهللا أوال على تدبرة واإلحلاح يف الدعاء واملسألة يف ذلكوتفهمه واال

،  كل تفريطا املسلم رياء وال فتور ويتالىف هباال ميازجهداعية صادقة بكون يف القلب والنية ت
 التدبر يف قطع كل سبب حيول بينه وبنييوإىل التدبر على كل سبب ينال به الوصول فيحمله 
قلبه بالنية ويعمره يصلح وما فاته من الفرص السابقة تداركها حبسب اإلمكان ف. كتاب اهللا
 .باإلخالص

بر يف كتاب اهللا أال يأيت إىل كتاب اهللا ليماري به أحدا أو يعضد به رأيا رآه كما ينبغي للمتد
أو فكرا جال يف خاطره، بل يأيت للقرآن طالبا اهلداية منه، تاركا وراء ظهره دواعي املدح 

 .والثناء من اخللق معرضا عن كل ما حيول بينه وبني ابتغاء رضى اهللا عز وجل
ا يدرك معانيه وال يفهمه إال القلوب الطاهرة وحرام على  :" ذلكيقول ابن القيم رمحه اهللا يف

 .78"القلب املتلوث بنجاسة البدع واملخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي
ويندرج حتت ذلك أن يتدبر القرآن بنية العمل به فيقف عن اآليات ويبحث يف  

فالقرآن كتاب يريب النفس ويترقى هبا . مقاصدها وما تريده منه وما تأمره به وما تنهاه عنه
 . فالتدبر وسيلة للعمل والتطبيق يف الواقع واحلياة. ويزكيها

                                                 
 .144، ص 1 ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، مرجع سابق، ج- 78
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أن رسول اهللا كان يقرؤهم العشر فال ولذا جاء عن صحابة رسول اهللا صلة اهللا عليه وسلم 
 .79جياوزوا إىل غريها حىت يتعلموا ما فيها من العمل فتعلموا العلم والعمل مجيعا

  : ما يليتربوية الوسائل تفعيل التدبر ن أهم وم 
لوقت واستغالله بشكل نظيم ا عادات وسلوكيات قرآنية منذ نعومة أظافره، كت تعليم املتعلم-

) حسب الفئات العمرية (صحيح، وربط تلك السلوكيات بآيات القرآن وإعطاء املتعلم
األخذ ومن ذلك التركيز على  .تدريبات من القرآن الكرمي ليستنبط منها تلك السلوكيات

 آيات القصص القرآين يف التربية والتعرف على الكون واحليوان والنفس من خالل النظر يفب
 . على الربط بني القرآن الكرمي والكون والنفساجليلالقرآن الكرمي لينشأ 

مهية التفكري  من خالل نبذ التقليد وتوعية الناس بأوفري البيئة الالزمة لتنمية التدبر السليم ت-
السليم والعودة إىل كتاب اهللا وتدبره وترك الفرقة والرتاع والبعد عن التكرب عن قبول احلق 

 .واإلصغاء إىل احلق، فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أوىل الناس هبا
. وهو أساس العلم املنقول.  تفعيل وسائل التدبر اإلدراكية يف النفس واليت من أمهها السمع-
 سِمعواْ ما أُنِزلَ ِإلَى وِإذَا﴿ :قال تعاىل. وأخرب أن هلم البشرىد أمر اهللا به وأثىن على أهله وق

 مع فَاكْتبنا ترى أَعينهم تِفيض ِمن الدمِع ِمما عرفُواْ ِمن الْحقِّ يقُولُونَ ربنا آمنا الرسوِل
اِهِدين80.﴾الش  

 .81اللغة حس األذن وقد يطلق ويراد به القبول والعمل مبا يسمعوالسمع يف 
مسعت كالمه أي فهمت معىن لفظه فإن مل تفهمه لبعد أو لغط فهو مساع              :  املنري ويف املصباح 

 .82صوت ال مساع كالم فإن الكالم ما دل على معىن تتم به الفائدة وهو مل يسمع ذلك
                                                 

 .39، ص 1 تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج- 79
 .83سورة املائدة، اآلية  - 80

القاموس احمليط، بـدون  :  وانظر الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب. 162 ص ،8لسان العرب، الطبعة األوىل، دار صادر، بريوت، ج:  ابن منظور، حممد بن مكرم- 81
 . 132، ص 1م، ج1995حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، : خمتار الصحاح، حتقيق: الرازي، حممد بن أيب بكر. 943، ص 1تاريخ، ج

 .289، ص 1ة العلمية، بريوت،  جاملصباح املنري، بدون تاريخ، املكتب:   املقري الفيومي، أمحد بن حممد- 82
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ع الـيت   ومجيع املواض .  موضعا 185اته يف    وقد ذُكر السمع يف القرآن الكرمي مبشتق      
،  األذن، كانت للداللة على الوظيفة اليت يقوم ا هذا اجلهاز          ورد فيها ذكر السمع وحاسة    

 .وهي السماع واستقبال احلديث املوجه للسامع
فاإلنسان يستقبل  . 83والسماع أصل العقل وأساس اإلميان الذي انبىن عليه وهو رائده وجليسه          

من هنا كـان    . سمع املعلومات ويقوم بنقلها إىل الدماغ ليحولّها إىل حس مدرك         عن طريق ال  
 .السمع أهم النوافذ املعرفية اليت يستقبل اإلنسان من خالهلا املعلومات اخلارجية

وقد ذُكر السمع متقدما على احلواس كلها يف أغلب املواضع يف القرآن الكرمي، وهذا التقدمي 
فقد كشف علماء الفسيولوجيا والتشريح أن .  مل تكن معروفة سابقايتله داللته العلمية ال

وميتاز عليه بإدراك اردات  جهاز السمع أرقى واعقد وأدق وأرهف من جهاز األبصار
 مثل حلول عدة نغمات داخل بعضها البعض مع القدرة على متييز كل نغمة وإدراك التداخل

لعني تتوه يف زحام التفاصيل وال تعثر على يف حني أن ا .على انفراد يف حلظة من الزمن
اللّه أَخرجكُم مِّن بطُوِن أُمهاِتكُم الَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم و ﴿: يقول تعاىل. 84ضالتها

 . 85﴾الْسمع واَألبصار واَألفِْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

ما هي إال وسائل متنوعة حلقيقة واحدة هـي  إال أن حاسة السمع وغريها من احلواس   
حاسة السمع تشترك مـع     ف. وحتويل املسموعات إىل معاين ومفهومات ومدركات     ) االدراك(

وإذ مل تشترك وتوقف السمع     . القلب والعقل يف إدراك معاين األلفاظ املسموعة واملنقولة إليها        
ه القدرة على التقاط األصوات     عند التقاط األذن فحسب، نفي عن اإلنسان السمع مع امتالك         

واأللفاظ عرب األذن، ألن املعول عليه مساع الفهم ال مساع األلتقاط واإلدراك الذي يشـترك               
 .اإلنسان فيه مع سائر املخلوقات

                                                 
 .482، ص 1، جم1973حممد حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية، : حتقيقمدارج السالكني، :  اجلوزية، ابن قيم - 83
 .77، ص 1جم، 1996/ه1416ة املكرمة، هشام عطا وعادل عبد احلميد وأشرف أمحد، مكتبة نزار الباز، مك: بدائع الفوائد، حتقيق:   اجلوزية، ابن قيم- 84
 78: سورة النحل - 85
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تنبيه القلب على معاين املسموع وحتريكه عنها طلبـا أو هربـا وحبـا أو               حقيقة السمع   ف
هو مبعىن تدبره ألن نفس السماع ال ينفع وإمنا ينفـع           فاألمر باالستماع للقرآن إمنا     . 86بغضا
 .87التدبر

وقد تعرض ابن القيم رمحه اهللا إىل هذه اجلزئية من خالل تتبعه لنصوص القرآن الكرمي وقـام                 
فذهب إىل أن مساع الفهـم      . بتقسيم السمع إىل أنواع وفق املرحلة اليت متر هبا عملية السماع          

 مدركات تفهم بالعقل، جاء يف القرآن منفيـا عـن أهـل             مبعىن أن تتحول املسموعات إىل    
فَِإنك لَا تسِمع الْموتى ولَا تسِمع الصـم الـدعاء ِإذَا ولَّـوا             ﴿ :اإلعراض والغفلة بقوله تعاىل   

             ِمنؤن يِإلَّا م ِمعسِإن ت لَالَِتِهمن ضِي عماِدي الْعِبه ا أَنتمو ِبِريندون  مِلمسم ما فَهاِتن88َ﴾ِبآي. 
د مسعوا مسـع     فهم ق  .89﴾ِإنَّ اللَّه يسِمع من يشاء وما أَنت ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبورِ          ﴿: وقوله  

اعي التويل واإلعراض ما ميـنعهم  وهبم من دوألن يف قل ،هم معرضونتولوا وكنهم اإلدراك ول
 .عن االنتفاع مبا مسعوه

وإال .  وإدراك املسموعات والتفكر فيها بالعقل والقلب      إلمساع الفهم والعقل  نا  فالتخصيص هه 
فالكالم له لفظ ومعىن    . فالسمع العام حباسة األذن فقط، قد قامت به احلجة وال ختصيص فيه           

وله نسبة إىل اآلذان والقلب وتعلق هبما فسماع لفظه حظ األذن، ومسـاع حقيقـة معنـاه                 
 .90ومقصوده حظ القلب

 قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنـه      ﴿:حكاية عن مؤمين اجلن قوهلم     فهو ما جاء      مساع القبول واإلجابة   وأما
استمع نفَر مِّن الِْجنِّ فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا يهِدي ِإلَى الرشِد فَآمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربِّنـا                  

 .لطاعة املثمر ل،به اإلميان واإلجابة ك اتصل فهذا مساع إدرا91﴾أَحدا
                                                 

 .517، ص 1 ابن قيم، مدارج السالكني، مرجع سابق،ج- 86
 .60، ص 23، جه1421 فخر الدين محمد بن عمر الرازي، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، - 87
 53-52 سورة الروم، اآليات- 88
 .22 سورة فاطر، اآلية - 89
 .2، ص 8صرف عن ابي السعود، تفسير ابي السعود، دار إحيار التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ج بت- 90
 2-1 سورة اجلن اآليات - 91
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فاهللا سبحانه نفى عن الكفار مساع املقصود من اآليات، ذلك السماع الذي هو حظ القلب،               
إال أنه  أثبت هلم مساع األلفاظ الذي هو حظ األذن وهو املشترك بني سائر املخلوقات بل إن                  

 .هذه الناحيةبعض احليوانات تتفوق على اإلنسان يف قوة السمع من 
قال  .به وعقله يف تفهم وإدراك املسموع     من هنا كان نفي القرآن السماع عمن قام بتعطيل قل         

ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا مِّن الِْجنِّ واِإلنِس لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ ِبها ولَهم أَعين الَّ                 ﴿ :تعاىل
  ملَها وونَ ِبهِصربي               ـمه لَــِئكـلُّ أُوأَض ملْ هاِم بعكَاَألن لَـِئكا أُوونَ ِبهعمسآذَانٌ الَّ ي 

 . 92﴾الْغاِفلُونَ
فالقرآن أسقط يف اآليات عن كل من قام بتعطيل عمل العقل والقلب يف تعقل احملسوسـات                

هي التعقـل والقـدرة     ومنها املسموعات، صفة اإلنسانية ألن امليزة اليت متيز هبا عن احليوان            
فال قيمة للحواس إذا مل تتم اإلفادة منها        . اإلرادية على حتويل تلك احملسوسات إىل مدركات      

 .يف املعرفة العقلية

، فهي حتتاج إليه للوصول إىل الكمال حاسة السمع متعلقة أشد التعلق بالقلب من هنا كانت 
لَِّذين يِرثُونَ اَألرض ِمن بعِد أَهِلها أَن لَّو نشاء  أَولَم يهِد ِل﴿: قال تعاىل .93ووصول العلوم إليه

فاخلتم على القلب مدعاة . 94﴾أَصبناهم ِبذُنوِبِهم ونطْبع علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يسمعونَ
 . 95النقطاع وصول معاين األلفاظ إليه، فال تتم مرحلة الفهم رغم مساع األذن لأللفاظ

السمع ثابت هلم وبه قامت احلجة عليهم ومنتف عنهم وهو          : " ابن القيم يف هذا السياق    يقول  
مسع القلب فإم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع احلسي املشترك كالغنم اليت ال تسمع               
إال نعيق الراعي هبا دعاء ونداء ومل يسمعوه بالروح احلقيقي الذي هو روح حاسة السمع اليت                

حلصلت هلم احلياة الطيبة اليت منشؤها من السماع        : ب فلو مسعوه من هذه اجلهة     هي حظ القل  
فحصول السمع احلقيقي مبدأ لظهور آثـار       املتصل أثره بالقلب ولزال عنهم الصمم والبكم،        

                                                 
 .179:  سورة األعراف- 92
 .409، ص 2 ابن قيم، مدارج السالكني، ج- 93
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احلياة الطيبة اليت هي أكمل أنواع احلياة يف هذا العامل فإن هبا حيصل غذاء القلب ويعتدل فتتم                 
 .96.."روره ونعيمه وهبجته قوته وحياته وس

 
 تلك املعاين وتنبيه العقل على أمهيتها وضرورة توظيفهـا          وتتضافر النصوص القرآنية يف تأكيد    

للوصول إىل الفهم واإلدراك واالنتقال منها إىل مرحلة القبول واإلستجابة والتطبيق العملـي             
بدورها من أهم مراحل    وهي  ،  الذي يشكل الغاية االساس من إنزال اخلطاب القرآين الكرمي        

 .تدبر القرآن
 وهذا السماع النافع ال يتحقق إال ملن يؤمن بآيات اهللا ويتدبرها ويفهمها ويعقلها ويعمل مبا               

من . بيد أن تلك الغاية قد تعترضها بعض العقبات، فتحول دون حتقيق الغاية املرجوة            . 97فيها
األول يف التخلص من    : لة على مستويني  قِبهنا جاءت معاجلة القرآن الكرمي لتنقية األجهزة املست       

 . العوائق والثاين يف التأكيد على اخلطوات الالزمة لتنشيط تلك األجهزة
وقد اعتنت نصوص القرآن الكرمي بتحديد عدد من العقبات والعوامل اليت ميكن أن تعيق 

لقرآن أمهية بالغة الوصول باإلنسان إىل مرحلة مسع اإلجابة والقبول، تلك املرحلة اليت أوالها ا
وأكد على ضرورة التوصل إليها والعمل على تفعيلها إلدراك معاين القرآن وتدبرها بشكل 

وقد جعل اهللا عز . الصد عن سبيل اهللا وإبعاد الناس عن طريق احلق: ومن تلك العوائق.  سليم
تمثل وجلّ تعطيل مسع هؤالء وتوقف فهمهم وإدراكهم للخطاب جزاءا من جنس عملهم امل

يف إبعاد اخللق عن طريق احلق، فكانت النتيجة إبعادهم هم عن هذا الطريق بتعطيل أهم 
الَِّذين يصدونَ عن سِبيِل اللِّه ويبغونها ﴿ : قال تعاىل. إلدراك اإلنساين السمع والبصروسائل ا

واْ معِجِزين ِفي اَألرِض وما كَانَ لَهم مِّن أُولَـِئك لَم يكُون. ِعوجا وهم ِباآلِخرِة هم كَاِفرونَ
 .98﴾دوِن اللِّه ِمن أَوِلياء يضاعف لَهم الْعذَاب ما كَانواْ يستِطيعونَ السمع وما كَانواْ يبِصرونَ 

                                                 
 .411، ص 2 ابن قيم، مدارج السالكني، ج- 96
 .56، ص 21 الطربي، مرجع سابق، ج- 97
 .20-19: سورة هود -98



 42

ملسموعة  عن تعقل معاين األلفاظ اهلو القلب وانشغالهع اإلنسان وإدراكه كذلك، ومما يعيق مس
ما يأِْتيِهم مِّن ِذكٍْر من ﴿ : قال تعاىل. بأي شاغل حيول بني القلب وتفهم معاين املسموع

ربِِّهم محدٍث ِإلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ لَاهيةً قُلُوبهم وأَسرواْ النجوى الَِّذين ظَلَمواْ هلْ هذَا ِإلَّا 
99﴾م أَفَتأْتونَ السِّحر وأَنتم تبِصرونَ بشر مِّثْلُكُ

.  

وقد أظهرت دراسات علماء النفس يف جمال اإلدراك أن تركيز االنتباه عند االستماع واملعرفة              
األوىل من أهم اخلطوات لإلدراك السليم وهذا كله يتطلب من اإلنسان التفـرغ للموضـوع              

وامل التشتت املختلفة، كما أكدت الدراسـات       املسموع وعدم اإلنشغال مبا سواه وإبعاد ع      
على أمهية توجيه التركيز لفهم املعاين وتوضيح اجلزئيات بعيـدا عـن الشـرود يف الـذهن                 

 . والتشويش أثناء عملية السماع

قال . أخطر وأصعب العوائقومن العوائق اخلطرة االستكبار عن االستماع وهو من 
ا فَبشِّره ِبعذَاٍب تنا ولَّى مستكِْبرا كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ ِفي أُذُنيِه وقْروِإذَا تتلَى علَيِه آيا﴿:تعاىل
ويلٌ لِّكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍمَ سمع آياِت اللَِّه تتلَى علَيِه ثُم يِصر مستكِْبرا كَأَن  ﴿: قال تعاىل. 100﴾أَِليٍم

ا فَبهعمسي ذَاٍب أَِليٍملَّمِبع ه101﴾شِّر. 

. وال ختفى خطورة هذا املرض الذي كان من أهم أسباب عصيان إبليس ألمر اهللا بالسـجود               
ويف اآلية تقريع لضربائه من خلق اهللا الذين        . فقد تعظم وتكرب عن طاعة اهللا يف السجود آلدم        

م عنه والتسليم لـه     ما اه يتكربون عن اخلضوع ألمر اهللا واالنقياد لطاعته فيما أمرهم به وفي          
 بسماع آياته، يبقى على إصراره وعناده، فال يولـد          فهو بعد أن ينعم اهللا عليه     . فيما أوجب 

السماع لديه، استجابة وخضوعا ألمر اهللا بل على العكس يتولد عنه تكربا واسـتنكافا عـن              
 .لسماع األولاالنقياد ألوامره، فكان منعهم الفهم فيما بعد مبا نكصوا واستكربوا عن ا
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وِمنهم من يستِمع ِإلَيك وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَن يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا              ﴿: قال تعاىل 
 ِإنْ هـذَآ ِإالَّ     وِإن يرواْ كُلَّ آيٍة الَّ يؤِمنواْ ِبها حتى ِإذَا جآؤوك يجاِدلُونك يقُولُ الَِّذين كَفَرواْ             

 ِلنياَألو اِطريم اليسـمعون            .  102﴾أَسأي فعلنا ذلك هبم جمازاة على كفرهم وليس املعىن أ
واليفقهون ولكن ملا كانوا ال ينتفعون مبا يسمعون والينقادون إىل احلق كـانوا مبرتلـة مـن        

 .103اليسمع وال يفهم
فاخلطاب موجه  . إلصغاء إليه بتمعن وتفهم   ويف اآليات تأكيد على أمهية تدبر القرآن الكرمي وا        

للنيب عليه الصالة والسالم مبعىن يا حممد من يستمع القرآن منك ويستمع ما تدعوه إليه مـن                 
توحيد ربك وأمره ويه، وال يفقه ما تقول وال يعيه قلبه وال يتدبره وال يصـغي لـه مسعـه         

ك، إمنا يسـمع صـوتك وقراءتـك        ليتفقهه فيفهم حجج اهللا عليه يف ترتيله الذي أنزله علي         
وكالمك وال يعقل عنك ما تقول ألن اهللا قد جعل على قلبه أكنة وأغطية حتول بينه وبـني                   

 .104وصول اخلطاب ومعانيه
ومما يعيق فعالية السمع ووصوله إىل املعاين واملرامي من املسموع، كثرة االستماع للغو              

طل وقد يراد به الكالم الذي ال فائدة من ورائه          من الكالم واللغو قد يطلق ويراد به الكالم البا        
 .105وال يحتاج إليه

وأدخل بعض العلماء خمتلف احملرمات واملنهيات من املسموعات يف نطاق اللغو فقالوا اللغـو              
كل سقط من قول أو فعل فيدخل فيه الغناء واللهو وغري ذلك مما قاربه ويدخل فيـه سـفه                   

لك من املنكر وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما هو الباطـل             وغري ذ  ركني وأذاهم املؤمنني  املش
 .106والقول الذي الفائدة فيه 

وقد اختطت النصوص القرآنية منهجا واضحا لعالج تلك العوائق واخلالص منها منذ            
. حلظة بدايتها، فأثىن على املعرضني عن كافة أنواع املسموعات املمنوعة واملنهي عنها من أوهلا            

                                                 
 .25: سورة األنعام- 102
 . 404، 6، جه1372دوين، دار الشعب، الطبعة الثانية، مصر، امحد الرب: تفسري القرطيب، حتقيق:   القرطيب، حممد بن أمحد- 103
 .169، ص 7 حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي، مرجع سابق، ج- 104
 . 99، ص 3 القرطيب، مرجع سابق، ج- 105
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ِإذَا رأَيت الَِّذين يخوضونَ ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث            و  ﴿ :قال تعاىل 
ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَالَ تيالش كننِسيا يِإمِرِه و107﴾ غَي. 

عه من أحاديث وأقوال وحـض علـى        لية اإلنسان عن ما يطرقه مس     وجاء التأكيد على مسئو   
غـري  ( االنتقائية يف السماع للكالم من خالل صرف الذهن عن مترير األلفـاظ املسـموعة               

ها وردها من منطقة األذن مباشـرة، وعـدم         ىن رفض مبنطقة الوعي بالدماغ مبع   ) املسموح هبا 
م فيه ومتـرين األذن     إرادي يستطيع اإلنسان التحك   مرحلة اإلدراك، وهذا أمر     االنتقال هبا إىل    

 .البشرية عليه من خالل اإلعراض املتواصل عن اللغو

 من هنا جاء ثناء القرآن على املعرضني عن اللغو املعرضني إعراض اختيار عن اللغو حيث 
لُوا لَنا أَعمالُنا ِإذَا سِمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَا َو﴿. 108﴾وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراما ﴿ : قال

 اِهِلنيِغي الْجتبلَا ن كُملَيع لَامس الُكُممأَع لَكُموماذلك إال لكون تلك األعمال .109﴾و 
 . اختيارية داخلة ضمن إرادة اإلنسان ورغبته

وأكد القرآن الكرمي على أمهية النأي واالبتعاد عن جمالس الفحش والسخرية والكفـر              
مث والعـدوان،   ستهزاء بآيات اهللا من خالل تسويته بني القائل هلا واملستمع يف اإل           والنفاق واال 

وقَد نزلَ علَيكُم ِفـي       ﴿ :قال تعاىل . 110مسعهلية ما يسمعه وما يطرق      ليحمل اإلنسان مسئو  
 تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ ِفـي       الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَالَ          

 .111﴾حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذًا مِّثْلُهم ِإنَّ اللّه جاِمع الْمناِفِقني والْكَاِفِرين ِفي جهنم جِميعا 
وتأكيد القرآن الكرمي على تلك العوائق، يوضح دورها يف تشويش الذهن واحليلولـة             

) يعين الغنـاء  ( وإدمانه:"  اخلطاب القرآين، يقول ابن القيم يف هذا السياق        دون وصول معاين  
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يثقل القرآن على القلب ويكرهه إىل مساعه باخلاصية وإن مل يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة                
 .112.."فال جيتمع هو وقرآن الرمحن يف قلب أبدا) يعين الغناء( أنه قرآن الشيطان: وسر املسألة

قرآن الكرمي بعض الوسائل اليت ميكن من خالهلا تفعيل دور السمع ووصول وقد أوضح ال
ومن تلك الوسائل اإلصغاء واالستعداد للتلقي آليات . املعاين املسموعة إىل العقل والقلب

  وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِّن قَرٍن هم أَشد ِمنهم﴿: القرآن الكرمي ويتضح ذلك جليا يف قوله تعاىل
ك لَِذكْرى ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع ذِلنَّ ِفي إ .بطْشا فَنقَّبوا ِفي الِْبلَاِد هلْ ِمن مِحيٍص

 ِهيدش وه113﴾و. 

 وكل مساع يف ،إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة: الثالثة واملقصود هو مساع القرآن باالعتبارات
وهو مساع  ثىن عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماعالقرآن مدح اهللا أصحابه وأ

فلم . ..الذي يسوق القلوب إىل عالم الغيوب ويرتقي باملؤمن إىل أرفع الدرجات..اآليات
لعربة وتذكرة ملعرفة وفكرة يف آية وداللة  يعدم من اختار هذا السماع إرشادا حلجة وتبصرة
مبصلحة ويا عن مضرة  ة من عمى وأمراعلى رشد وردا على ضاللة وإرشادا من غي وبصري

 ومفسدة وهداية إىل نور وإخراجا من ظلمة وزجرا عن هوى وحثا على تقى وجالء لبصرية
وحياة لقلب وغذاء ودواء وشفاء وعصمة وجناة وكشف شبهة وإيضاح برهان وحتقيق حق 

  .114وإبطال باطل

ط وحيثهم على مساع الفهم والوعي والقرآن الكرمي حيذر املؤمنني من السماع حباسة األذن فق 
واإلدراك قبل إصدار أي حكم يف قضية من قضاياهم أو مشاكلهم احلياتية، ملا يترتب على 
السماع باألذن فقط دون التفهم والتعقل من مشاكل متعددة وخماطر قبل التثبت والتروي 

ه ِبأَلِْسنِتكُم وتقُولُونَ ِبأَفْواِهكُم ِإذْ تلَقَّون﴿ :قال تعاىل. والـتأين يف إصدار احلكم واختاذ القرار
ِظيماللَِّه ع ِعند وها ويِّنه هونبسحتو لَكُم ِبِه ِعلْم سا لَيا . مكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتِمعلَا ِإذْ سلَوو

                                                 
 .250، ص 1 ابن قيم اجلوزية، املرجع السابق، ج- 112
 .37-36: سورة ق- 113
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ظُكُم اللَّه أَن تعودوا ِلِمثِْلِه أَبدا ِإن كُنتم يِع. سبحانك هذَا بهتانٌ عِظيم أَن نتكَلَّم ِبهذَا
ِمِننيؤ115﴾م. 

احلديث عن البصر يف عشرات اآليـات       ورد  وقد   . تفعيل التدبر تنقية البصر    ومن وسائل    -
وثانية " بصر" القرآنية مع اختالف اللفظ املستعمل للتعبري عنها، فتارة يأيت اللفظ معربا بكلمة           

 ". نظر" وثالثة بكلمة " رأى" بكلمة

 ومنها 116﴾ كَلَمِح الْبصِر﴿: أما كلمة بصر فتطلق على اجلارحة الناظرة كما يف قوله تعاىل
ولَو ترى ِإِذ الْمجِرمونَ ناِكسو رؤوِسِهم ِعند ربِِّهم ﴿ : لفظة الفعل أبصرت ومنها قوله تعاىل

أما قوة القلب املدركة فيقال هلا . 117﴾عنا نعملْ صاِلحا ِإنا موِقنونَ ربنا أَبصرنا وسِمعنا فَارِج
لَقَد كُنت ِفي غَفْلٍَة مِّن هذَا فَكَشفْنا عنك ِغطَاءك فَبصرك الْيوم ﴿ : بصرية حنو قوله تعاىل

 ِديدلف عن البصر فالبصرية ختت. 119وهي اعتقاد يف القلب من الدين وحتقيق األمر. 118﴾ح
 .فهي قوة القلب املدركة ومجعها بصائر، أما البصر فجمعها أبصار

أما كلمة نظر ومشتقاا فتطلق ويراد هبا تقليب البصر والبصرية إلدراك الشيء ورؤيته، وقد 
 قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي ﴿:  ومنها قوله تعاىل120يراد به التأمل والتفحص إلدراك الشيء ورؤيته

اومونَ السِمنؤٍم الَّ ين قَوع ذُرالنو اتِني اآليغا تمِض واَألر121﴾اِت و. 
فالرؤية هي اخلطوة التالية     .نظر بالعني والقلب وإدراك املرئي    أما رأى ومشتقاا فالرؤية تعين ال     

ونظرا . ايت يراد اإلبصار ألجله   للنظر، وهي اليت تتم هبا عملية اإلبصار، فهي اخلطوة احلامسة ال          
ومشتقاته األولوية يف التعبري عـن عمليـة        » رأى« فإن القرآن كثريا ما يعطي لفظ        ،مهيتهاأل

 . اإلبصار كلها خصوصا إذا كان اهلدف الرئيسي منها هو التدبر واالعتبار
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والقرآن الكرمي يف سياق حديثه عن تفعيل وسيلة اإلبصار وأمهيتها، وضع أسسا وأطوارا 
ال بصري الصحيح، تلك األسس اليت مل يكشف العلم احلديث النقاب عنها إخمتلفة لإلدراك ال

 فاإلدراك احلسي بواسطة البصر البد أن يبدأ بنظرة كلية إمجالية ومن مث يبدأ بتحليل .مؤخرا
املوقف وإدراك العناصر املكونة له والعالقات القائمة بني أجزائه املختلفة مث إعادة تأليف تلك 

ولقد تضمنت آيات سورة امللك .  موحد والعودة إىل النظرة الكلية مرة ثانيةاألجزاء يف كُلّ
الَِّذي خلَق سبع سماواٍت ِطباقًا ما ترى ِفي خلِْق ﴿ : تلك األسس العلمية يف قول اهللا تعاىل

 الْبصر كَرتيِن ينقَِلب ِإلَيك  ارِجِعمثَُّ. الرحمِن ِمن تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُوٍر
 ِسريح وهاِسأً وخ رص122﴾الْب. 

، مث   والنظر نظرة إمجالية يف السـماء       فاألمر أوال باستعمال العني أداة اإلبصار وهي اجلارحة       
تقليبها وتعقب العناصر واجلزئبات والعالقات للتوصل إىل النتيجة وهي انعدام رؤية فطور أو             

 ال تقتصر على    - املشار إليها يف اآلية بلفظة ترى      –والرؤية  . أو تصدع يف خلق السماء    شقوق  
" ترى" العني اردة بل يرافقها التأمل والتمعن والتفحص فكان املوافق للسياق استعمال كلمة 

 .وليس نظر أو بصر

ي خلِْق الرحمِن ِمـن     ما ترى فِ    ﴿ : وتعاود اآلية التأكيد على ذلك بقوله تعاىل يف متام اآلية         
 يف حني أن اإلنسان ال يسعه أن يرى خلق الرمحن بأكمله، ولكن القرآن يريـد أن                 ﴾تفَاوٍت

قياس ما ال يراه من خلق      تدبره وهي   يثبت لإلنسان قضية عقلية ميكن أن يصل إليها من خالل           
 .اهللا على مايراه ويتأمله من الدقة واالتساق والنظام البديع

ن املراد من ذلك كله إثبات مسألة عقلية كان استعمال اللفظة القرآنية تـرى دون                وحيث أ 
عملية اإلبصار عملية عقلية حمضة تتضافر فيها خمتلـف         وهبذا تصبح   . غريها مثل نظر أو بصر    

 .الوسائل اإلدراكية لبلوغ املعىن املراد الذي قد يكون فاصال بني اإلميان والكفر يف آن واحد

                                                 
 .4-3  اآليات:سورة امللك - 122
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لية اإلبصار يف القرآن الكرمي على اآليات املقروءة بل تتجاوزه لتؤكد دورها يف             وال تقتصر عم  
إبصار اآليات املشهودة يف الكون، فاملرء يكون أمام كتابني يقتضيان إبصار حقائقهما معـا              

يقول ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا       .الكون املنظور والقرآن املقروء   :  وتالوما يف وقت واحد   
ب تعاىل يدعو عباده يف القرآن ايل معرفته من طريقني احدمها النظر يف مفعوالته              الر:" يف ذلك 

  123.."والثاين التفكر يف آياته وتدبرها فتلك آياته املشهودة وهذه آياته املسموعة املعقولة

 من هنا جاء التأكيد يف القرآن الكرمي على أمهية النظر يف اخللق والكون وسري األمم السابقة،                
التأمل والتفحص فيها والتمعن وإدراك حقيقتها ال بالعني فحسب بل بالقلـب فهمـا              مبعىن  

وكما أن القرآن أكد على أمهية الربط بني حاسة السمع والقلب والعقل، أكد             . وتعقال وتدبرا 
 .كذلك على الربط بني العني والقلب والعقل

حلقيقي والعجز عن خرى، وهي أن العمى ا بل إن النصوص القرآنية أشارت إىل حقيقة أ
اإلبصار ال يتمثل أو يكمن يف عمى العني اجلارحة على سبيل احلقيقة، بل هو عمى القلب 
وإن كانت جارحة العني سليمة تستطيع النظر إىل األشياء، ليثبت دور القلب يف تعقل معاين 

هم قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو أَفَلَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَتكُونَ لَ﴿ : قال تعاىل.املرئيات وإدراكها
ويف .. 124﴾آذَانٌ يسمعونَ ِبها فَِإنها لَا تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر

فالقلب يف اخلطاب القرآين مسؤول عن الرؤية .  125﴾ىأَ راَ مؤاد الفُبذَا كَ م ﴿:قوله تعاىل
كل عضو من " يقول ابن قيم رمحه اهللا يف ذلك. قائق وللمرئيات املنظورة بالعنياملبصرة للح

أن يتعذر عليه : أعضاء البدن خلق لفعل خاص به كماله يف حصول ذلك الفعل منه ومرضه
أن : ومرض العني ..الفعل الذي خلق له حىت ال يصدر منه أو يصدر مع نوع من االضطراب 

 .126"يتعذر عليها النظر والرؤية
                                                 

 .20، ص 1 ابن قيم، الفوائد، ج- 123
 46: سورة احلج - 124
 11: سورة النجم - 125
 .68، ص 1 ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان، ج- 126
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فإذ كانت العني سليمة وكان الفؤاد يف تشتت واضطراب، فالعني وان كانت تنظر جيدا إال 
أن اإلنسان ال يبصر شيئا، وقد ذكرت هذه احلقيقة العلمية يف القرآن الكرمي كما يف سورة 

 ﴾ وهم الَ يبِصرونَ  وِإن تدعوهم ِإلَى الْهدى الَ يسمعواْ وتراهم ينظُرونَ ِإلَيك ﴿:األعراف
 ِإنَّ الَِّذين اتقَواْ ِإذَا مسهم طَاِئف مِّن ﴿: كما أشارت إليها آية أخرى من نفس السورة

 .127﴾ الشيطَاِن تذَكَّرواْ فَِإذَا هم مبِصرونَ

صرة واملقصود والقرآن الكرمي بآياته والكون البديع مبا فيه من عجائب القدرة اإلهلية بصائر وتب
أن احملل القابل لإلبصار واالعتبار هو عني املؤمن املنيب إىل ربه اخلائف منه، فإذا هداه اهللا 
واعترب بالنظر فكأنه وصل أثر فعل ذلك النظر واإلبصار إىل حمل قابل فيتأثر به، فصارت 

صلت إليه اآليات وإذا مل يكن احملل قابال و. اآليات له بصائر وتبصرة بالوجود والفعل والقبول
فلم تؤثر فيه كما يصل الغذاء إىل حمل غري قابل لالغتذاء فإنه ال يؤثر فيه شيئا بل ال يزيده إال 

 . ضعفا وفسادا إىل فساده

من هنا جاءت اآليات املتضافرة للحثّ على التدبر والتفكر من خالل النظر وإعمال الرؤية يف 
اخل فالعني نافذة إليقاظ "....روا تأملْ" " روا يملْأو " ،"روننظُال يأفَ:" الكون املشهود كما يف
 ومن مثّ االنتقال يف مرحلة تالية إىل زيادة  احلسن واإلتقان يف العامل املرئيالقلب على مواضع

 . اإلميان واخلشية هللا سبحانه صانع الكون وخالقه

إلدراك املطلوبـة   بيد أن مثة أمور وعوائق قد حتول بني اإلنسان ووصوله إىل مرحلة ا            
وهو ما عرب عنه ابن القيم بـأن        . للمرئيات من حوله وخاصة الكون املشهود والقرآن املقروء       

العني مترض فيتعذر عليها النظر والرؤية وليس املراد بالنظر احلسي فهذا أمر آخر بـل املـراد                 
رب له مغـزى وال     التعقل واإلدراك للمرئي فينظر اإلنسان إىل الشيء فال يدرك له معىن وال خي            

وقد ال يشعر املرء خبطورة ذلك املرض وال باعتالل عوامل الرؤية عنـده حبكـم               . 128مرمى
 . االعتياد

                                                 
 .201: سورة األعراف- 127
 .68ن ص 1 ابن قيم، إغاثة اللهفان، ج- 128
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ومن أبرز عوائق اإلبصار السليم تشتت النظر وإطالق البصر وعدم تركيـز االنتبـاه              
دة يف  الذي يؤدي إىل حصر الطاقة العقلية يف املوضوع املراد إدراكه حبيث تتداخل أمور متعد             

فاإلنسان إذا نظـر إىل     . ذات الوقت مما جيعل إدراك املقروء واملشهود أمرا يف غاية الصعوبة          
القرآن يف بعض   قال عنه    وهو ما    ،وفكره منصرفا متاما عنه إىل شيء آخر      شيء بعينيه وعقله    

 ".الهية قلوهبم" األحيان 

من هنا كان التأكيد    . مور آخرى  فاإلبصار السليم ال يتم يف غفلة القلب وهلوه وانصرافه إىل أ          
على أمهية التركيز واالنتباه ملا نراه واخلروج من حالة االعتياد واإللفة اليت قد جتعل اإلنسـان                

 .يدخل يف مرحلة النظر إىل ما ال يرى

وقد أثبتت الدراسات النفسية احلديثة أن هذه الظاهرة هلا أساس عضوي يف اجلهـاز               
 Reticularنـه يكمـن يف نشـاط التكـوين الشـبكي      العصيب يف اإلنسان ويعتقد أ

Formation  وأليافه العصبية الصاعدة منه إىل الـدماغ Reticular Activating 
System              وهذا التكوين العصيب الذي يقع يف ساق الدماغ وميتد صاعدا إىل مراكز الدماغ 

فقـد  . صاعدة للـدماغ  العليا يقوم بدور البوابة اليت تتحكم يف النبضات العصبية واإلثارة ال          
يضخم التكوين الشبكي لدى بعض األفراد من اإلشارات العصبية اليت ترسلها األعضاء احلسية            
املختلفة إىل الدماغ فيتمتع الفرد بسبب ذلك بقدرة فائقة على التركيز الذهين ولفترات طويلة              

 .129نسبيا

ر املؤمن أن متتد عينه إليـه       ومن العوائق اهلامة النظر إىل ما حرم اهللا ومنعه وى عنه وزج           
ويشمل ذلك خمتلف الصور واألمور احملرمة من النظر إىل أجنبية إىل غري ذلك من أمور وصور                

قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُـروجهم ذَِلـك            ﴿ :قال تعاىل . متتد إليها العني  
 .130﴾ري ِبما يصنعونَأَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِب

                                                 
 . 90-89م، ص 1993التفكر من املشاهدة إىل الشهود دراسة نفسية إسالمية، الطبعة الثالثة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمني أمريكا، :  بدري، مالك- 129
 .29 سوة النور، اآلية - 130
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 فالعني اليت هي حاسة اإلبصار نافذة اإلنسان على احمليط به فجاءت كلمة يغضون مناسبة              
لسياق اآلية اآلمر بعدم النظر إىل ما حرم اهللا وقطع ذلك منذ أول مرحلة ألن النظـر أول                  

م من عواقـب    مرحلة من مراحل عملية اإلبصار فإذا قطع املؤمن ذلك املنفذ وأغلقه، سل           
املراحل التالية من انشغال القلب بالصورة املرئية إىل اإلفتنان هبا إىل غري ذلك من مراحـل                

 .تالية لألوىل

 والبن القيم اجلوزية رمحه اهللا كالم سديد يف ذلك فقد أورد لغض البصر فوائـد عـدة مث                  
اللَّه نـور     ﴿ :رة النور أوضح املناسبة بني اآليتني الواردة يف غض البصر مث قوله تعاىل يف سو            

يقـول يف   . 131﴾نور علَى نوٍر يهِدي اللَّه ِلنـوِرِه مـن يشـاء             .....السماواِت والْأَرضِ 
وسر هذا أن اجلزاء من جنس العمل فمن غض بصره عما حرم اهللا عز وجل عليه                ....:"ذلك

ره عن احملرمات أطلق اهللا نور      عوضه اهللا تعاىل من جنسه ما هو خري منه فكما أمسك نور بص            
بصريته وقلبه فرأى به ما مل يره من أطلق بصره ومل يغضه عن حمارم اهللا تعاىل وهذا أمر حيسه                   
اإلنسان من نفسه فإن القلب كاملرآة واهلوى كالصدأ فيها فإذا خلصت املرآة مـن الصـدأ                

ور املعلومات فيكـون   انطبعت فيها صور احلقائق كما هي عليه وإذا صدئت مل تنطبع فيها ص            
 .132"علمه وكالمه من باب اخلرص والظنون

ويف كالمه رمحه اهللا إرهاصات علمية، فذاكرة اإلنسان ختتزن غالبا عددا من الصـور               
  خمتزنة يف العقل البـاطن يراهـا       االسابقة والذكريات السالفة وما الرؤى واألحالم إال صور       

 .اإلنسان أمامه وكأا حتدث اللحظة

 كانت أمهية تنقية اإلنسان وفلترته ملا متتد إليه العني يف النهار من أهم الوسائل حلفظ                 من هنا 
إضافة إىل أن اطالع اإلنسان على      . هذا اجلهاز وصيانته من اختزان معلومات وصور مشوشة       

                                                 
 .35اآلية :  سورة النور- 131
 .48، ص 1ان، ج ابن قيم، إغاثة اللهف- 132
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ومنه . ما ال ينبغي ونظره إىل احملرمات بأنواعها مدعاة لترتب اجلزاء عليها من جنس ما قام به               
 . 133﴾أُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم  ﴿:ه تعاىلقول

وقد فصل بعض العلماء ومنهم  ابن تيمية رمحه اهللا يف أنواع احملرمات والصور اليت ال                
ة ينبغي للمؤمن النظر إليها تفصيال دقيقا موضحا آثار ذلك على القلب وصفائه وطمس البصري             

 .134والبعد عن الفهم يف كتاب اهللا

كما أورد ابن القيم على لسان الشيطان أمهية النظر احملرم يف منع نظـر االعتبـار والتفكـر                  
مـا  ودونكم ثغر العني فان منه تنالون بغيتكم فـاين          : "يقول يف ذلك  . املطلوب من اإلنسان  

هوة مث أسقيه مباء االمنية مث ال       فاين أبذر به يف القلب بذر الش      أفسدت بين آدم بشيء مثل النظر       
أزال أعده وامنية حىت أقوى عزميته وأقوده بزمام الشهوة إىل اخنالع من العصمة فال ملوا أمر                

 .135"هذا الثغر وأفسدوه حبسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره

وكما أن القرآن الكرمي أبرز العوائق اليت حتول دون النظر السليم، فإنه أظهر الوسائل               
 .املعينة للتوصل إليه ومن ذلك، تدقيق النظر والتعرف على الكون املشهود

إذ أن النظر الفاحص املدقق ينقل اإلنسان من املعرفة الباردة املألوفة اليت اعتادت االنظار عليها               
إىل املعرفة املنبهرة بدقة الصنع ومجال التنسيق وعظمته، وتذوق تلك املرئيات واستشـعارها             

 .ا بعني متجددةوالنظر إليه

 فالنظر يف اخللق والكون املشهود الذي دعت إليه عشرات النصوص القرآنيـة، مـن أهـم                
خطوات التدبر حيث تز هلا القلوب وتقوم بالربط بني ذلك اجلمال املشهود واملبـدع لـه                
سبحانه فتحصل لإلنسان خشية وتعظيما خلالقه حىت تصبح املناظر املألوفة اليت مل تكن حتـرك   

يه ساكنا، مثرية للفكر والتأمل وحمركة إليقاظ البصرية يف ذاته ليصبح الكون كله مسـجدا               ف
                                                 

 .23 سورة حممد، اآلية - 133
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عندئذ تأيت نصوص   . وحمرابا يدخله املؤمن فيخشع قلبه وتنقاد جوارحه إميانا ويقينا وتصديقا         
القرآن الكرمي على نفسه موقظة أحاسيسه وقدراته العقلية، مؤثرة يف ذاتـه وحياتـه مغـرية                

 . ه حنو األفضل واألمتّ يف أسلوب متناغم مع الكون كلهلسلوكيات

وليس اإلبصار املقصود جتريدي رد النظر فحسب، بل الغاية منه الوصول باملؤمن إىل              
مرحلة القدرة على اكتشاف قوانني اخللق يف الكون واألنفس اليت يدمي النظر إليها، ومـن مثّ                

 . وحتقق غاية اإلعمار واالستخالف احلضارياستثمارها يف إجنازات فعالة ختدم البشرية

مهية النظر يف السـماوات واألرض واألنفـس        ن التأكيد القرآين املتواصل على أ      من هنا كا  
ليصبح العقل دائم التفكر يف اخللق، دائم البحث عن قوانينه وسننه مـثريا             ...واألمم والتاريخ 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السـماء مـاء            ﴿ :يقول تعاىل . احملاوالت للتعرف عليه واإلفادة منه    
             اِبيـبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو ِبيض دداِل جالِْجب ِمنا وهانِلفًا أَلْوتخاٍت مرا ِبِه ثَمنجرفَأَخ 

 . 136﴾.سود

على أن املسألة ليست جمرد نظـرة        تأكيدا   "أمل تر "لنقلة احلضارية اهلائلة بكلمة     ابتدأت اآلية ا  
عابرة بل هي رؤية جتتمع فيها القدرة على النظر املتبصر بالعني والتعقل بالقلب والعقل إلدراك               
املعاين، وتقليب النظر وإعادته للتعرف على اخللق، واخلروج بتلك النظرة املتفحصة بإجنازات            

والطب واجليولوجيـا واالحيـاء     حضارية يف خمتلف ختصصات العلوم الطبيعية كعلم النبات         
مث إن اآلية الكرمية أثبتت صفة اخلشية هلؤالء العلماء الذين مجعوا إىل جانب             ...واإلجتماعيات

 . تلك التخصصات اخلشية واإلميان وكانت علومهم قائدة هلم ملعرفة اهللا وخشيتهم له

العقول واألبصـار   وتتواىل آيات األنفس واآلفاق يف إعجاز مستمر ال يتوقف حلظة عن لفت             
واألمساع إىل العالقة املتبادلة املستمرة بني آيات الكتاب اليت جاء هبا الوحي وبني آيات اآلفاق               
واألنفس اليت أودعها اخلالق سبحانه يف الكتاب الكون املشهود وعلى هذا ال تكاد ختلو سورة               
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ظاهر اإلعجاز واحلض على من سورة القرآن الكرمي إال وفيها حثّ على النظر والتببع العلمي مل         
 .137الكشف عنها يف األرض والنفس ومفردات اخللق

من هنا تطور العلم التجرييب عند املسلمني من خالل التـدبر يف خلـق السـماوات                
واألرض والتفكر يف سنن اهللا يف خلقه من جهة، والتدبر يف كتاب اهللا من جهة أخرى، حمدثا                 

ولن يتسىن للمسلمني العودة إىل دورهم احلضاري       . سلمنيتلك النقلة احلضارية اهلائلة عند امل     
 .إال من خالل العودة إىل تدبر الكتاب والكون يف تناسق معريف واضح

 : ما يلي اخلطوات اليت ميكن اإلفادة منها يف تطبيق التدبر يف واقعناومن أهم
 الـذي جيعـل     األمر. إدراك القارئ بأنه خماطب القرآن وآياته كما خوطب هبا السابقون          -

يقول ابن القـيم يف     . القارئ يلتفت إىل اآليات ويتدبر فيها طاملا أنه استشعر أا موجهة إليه           
أكثر الناس ال يشعرون بدخول الواقع حتته وتضمنه له ويظنونه يف نوع ويف قوم قـد                :" ذلك

عمـر اهللا    ول ، وهذا هو الذي حيول بني القلب وبني فهم القرآن         ،خلو من قبل ومل يعقبوا وارثا     
إن كان أولئك قد خلو فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دوـم وتنـاول القـرآن                    

 .138"كتناوله ألولئك
 فال يكن هم القارئ أن ينتهي من السورة أو اجلزء بل ليكن مهه               االهتمام بالتأين يف التالوة    -

. يات يف سبيل حتقيق ذلك    وميكن االستعانة باإلعادة والتكرار لآل    . األول فهم املعاين وتدبرها   
  .وقد كان هذا دأب النيب عليه الصالة والسالم والصحابة رضوان اهللا عليهم

ليه وسلم ذات ليلة فافتتح     صليت مع النيب صلى اهللا ع     : "يف صحيح مسلم عن حذيفة قال     جاء  
 ، مث البقرة، فقلت يركع عند املائة مث مضى، فقلت يصلي هبا يف ركعة، فمضى فقلت يركع هبا               

، وإذا  رسال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح      ، يقرأ مت  فقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها     افتتح النساء   
 . 139"مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ
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 .772م  رواه مسلم، صالة املسافر، حديث رق- 139
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كان الرسول صلى اهللا عليـه      :قالت_ رضي اهللا عنها    _  أم سلمة    عنويف صحيح الترمذي    
 .140الرمحن الرحيم مث يقف، قف مث ياحلمدهللا رب العاملني، يقطع قراءته آية آيةوسلم 

ــعود      و ــن مس ــداهللا ب ــل إىل عب ــاء رج ــال ج ــل ق ــن أيب وائ ــالفع   :ق
إن أقواما يقرأون القـرآن ال  !!! هذّاً كهذّا الشعر ؟: هللا، فقال عبد ا  إين ألقرأ املفصل يف ركعة    

لقـرأة إين   إين سريع ا  "  : فقال ماأتى أحدهم إىل ابن عباس رضي اهللا عنه        و .141جياوز تراقيهم 
ألن أقرأ سورة من القرآن يف ليلة فأتدبرها و أرتلـها           : فقال ابن عباس  ،  رأ القرآن يف ثالث   أق

 .142"يل من أن أقرأ القرآن كما تقرأأحب إ
ر ال اشتغلوا هبا    لو علم الناس ما يف قرأة القرآن بالتدب       :" ذلكحول  ويقول ابن القيم رمحه اهللا      

كررها ولو مائة   هو حمتاج إليها يف شفاء قلبه       ، فإذا قرأة بتفكر حىت مر بآية        عن كل ما سواها   
،  من قراءة ختمة بغري تدبر و تفهم، و أنفع للقلب           فقراءة آية بتفكر وتفهم خري     ،مرة، ولو ليلة  

ــى إىل  ــرآن  و ادعــ ــالوة القــ ــان و ذوق حــ ــول اإلميــ  .حصــ
وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم اآلية إىل الصباح و قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه                  

  إن تعذهبم فـإم عبـادك و إن        :" تعاىل ا حىت الصباح، و هي قوله     وسلم أنه قام بآية يردده    
 .143"تغفرهلم فإنك أنت العزيز احلكيم

وأخبار السلف يف ذلك أكثر من أن حتصى يف هذه العجالة فقد كان الوقوف عند اآليـات                 
 . والتكرار هلا حىت حيصل هلم التأثر هبا، ديدنا هلم

ملعينة يف ذلك االهتمام باللغة العربية والرجوع إىل املعاجم ملعرفة معاين           ومن الوسائل ا   -
 ما كتبو يف تفسري    اءة و قر  العلماءالنظر يف كالم    الكلمات اليت تشكل عليه، إضافة إىل ضرورة        

 .فال يأيت التدبر دون فهم املعاين، القرآن الكرمي
                                                 

 .5000 رواه الترمذي، وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم - 140
 . رواه مسلم- 141
 .554، ص 1 ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، ج- 142
 .554-553، ص 1 المرجع السابق، ج- 143
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كـان  هم إال بفهم ما به نزل، ولـذلك         القرآن الكرمي نزل بلغة العرب وبلسام، وهو ال يف        ف
وتـدبر  "  :ابن تيمية رمحه اهللا يف فتاويـه      يقول   .تعلم اللغة من أكثر اخلطوات أمهية يف التدبر       

 .144"ميكن الكالم بدون فهم معانيه ال
بـل يكتفـى    استغراق املتدبر يف كتب النحو واإلعراب والبالغة وحنو ذلك          وليس املطلوب    

 وإال كان االسـتغراق يف ذلـك        .ذي ميكنه من فهم وتدبر القرآن     باحلصول على املستوى ال   
 .145حائال بينه وبني التدبر صارفا له عن الغاية اليت ألجلها طرق هذا الباب

معرفة املعىن اإلمجايل لآليات يف البداية وذلك من بعض التفاسري املعتمدة املختصرة اليت              -
لىالتفاصيل واخلـوض يف املطـوالت      تتناول معاين الكلمات بإمجال دون ضرورة الوقوف ع       

 .146والشروح والروايات
أن يكون تفصيلياً لكل كلمة وكل حرف، بل قد يكون التدبر بإدارك            التدبر  يس من شرط     فل

املعىن اإلمجايل، وعقل الكليات املرادة باآلية، والشك أن التدبر يكمل كلما كان العلم باملعاين              
 .147لية للمعاين وأوجهها الزم ملطلق التدبرأكمل، وإن مل يكن شرط املعرفة التفصي

إىل كتب التفاسري املعتمدة، والنظر يف أقوال أهل العلم فيها، فقد حـوت             يف ذلك   الرجوع  و
 .148تلك الكتب كثرياً من تفاسري السلف، كتفاسري الصحابة، وتفاسري التابعني وتابعيهم

ت املتنوعة والروايات املختلفة اليت     مع التأكيد على أمهية استبعاد الشروح املطولة واالستطرادا       
تصرف يف كثري من األحيان القارئ عن املعىن واملراد من البحث فيها أصـال باالنشـغال يف                 

 . 149مسألة أخرى لكثرة ما يتفرع منها ويتشعب عنها وحيدث فيها من االستطراد
جزيئية اليت  القراءة الت دون  االهتمام بالقراءة الشمولية آليات القرآن وقصصه وحواراته         -

ومن األمور  . من سياقها إلثبات رأي معني أو استخالص حكم معني        تنتزع كلمة أو آية معينة      
اليت تعني املتدبر يف ذلك الرجوع إىل بعض املعاجم أللفاظ القرآن الكرمي كاملعجم املفهـرس               
                                                 

 .332-331، 13 ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، ج- 144
 . وما بعدها82م، ص 1985 للتعامل مع القرآن، مكتبة المنار، األردن، صالح عبدالفتاح الخالدي، مفاتيح:   بتصرف عن- 145
 :  هناك العديد من آتب التفاسير المختصرة التي تتناول معاني الكلمات بشكل مجمل يمكن الرجوع إليها ومن أمثلتها- 146
 .ناصر العمر، مرجع سابق- 147
د بن عبدالعزيز رحمه اهللا، وتفسير الشيخ السعدي الذي أشرنا إليه في ثنايا التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فه:  من أمثلة ذلك 148

 .الكتاب
 . وما بعدها82الخالدي، مرجع سابق، ص :  بتصرف عن- 149
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آم كاملعاجم  اللفاظ القرآن وحنوه الذي يفيد يف تتبع اللفظة يف القرآن وأحيانا املوضع يف القر             
فيقوم املتدبر جبمع اآليات اليت ترد فيها اللفظة ومشتقاا والتعرف على معانيهـا             . املوضوعية

وقد يعرب بعض املعاصرين عن     . اللغوية واستنباط دالالا من خالل استعمال القرآن الكرمي هلا        
 . 150اللون بالتفسري املوضوعيهذا 

عرف بـه وجـوه     ت والسور وهو علم دقيق ت     االهتمام باملناسبات والروابط بني اآليا     -
وهذا شامل الرتباط اآلية مع اآلية واحلكم مـع احلكـم           . ن بعضها ببعض  ارتباط أجزاء القرآ  

يقـول  . وقد اهتم به كثري من املفسرين والعلمـاء       . والسورة مع السورة والقصة مع القصة     
 ويعرف به قدر القائل فيما واعلم أن املناسبة علم شريف حترز به العقول       :" الزركشي يف أمهيته  

ومن تأمل لطائف نظم هذهالسورة ويف بـدائع        :"  ويقول يف تفسري سورة البقرة     .151"يقول
ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسـبب                

ملؤلفـات  ومثة تفاسري عدة اهتمت هبذا النهج إضافة إىل العديد مـن ا           . 152"ترتيبه ونظم آياته  
 . 153احلديثة يف هذا الباب

إنك لتقرأ السورة الطويلة املنجمة حيسبها اجلاهـل        ":يقول الدكتور دراز يف كتابه النبأ العظيم      
 بنية  - لو تدبرت    -هي  أضغاثاً من املعاين حشيت حشواً وأوزاعا من املباين مجعت عفواً فإذا            

قيم على كل اصل منها شـعب        وأ متماسكة قد بنيت من املقاصد الكلية على أسس وأصول        
وفصول وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول فال تزال تنتقل بني أجزائهـا كمـا                  
تنتقل بني حجرات وأفنية يف بنيان واحد قد وضع رمسه مرة واحدة، ال حتس بشيء من تناكر                 

يق بـل   األوضاع يف التقسيم والتنسيق، وال بشيء من االنفصال يف اخلروج من طريق إىل طر             
ترى بني األجناس املختلفة متام األلفة كما ترى بني آحاد اجلنس الواحد اية التضام وااللتحام               
كل ذلك بغري تكلف وال استعانة بأمر خارج املعاين أنفسها وإمنا هو حسن السياقة ولطـف                

ذا وملـا  .التمهيد يف مطلع كل غرض ومقطعة وأثنائه يريك املنفصل متصالً واملختلف مؤتلفاً           
                                                 

 .23م، ص 200 مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، - 150
 .35، ص 1م، ج1994 القرآن، دار المعرفة، بيروت،   بدر الدين الزرآشي، البرهان في علوم- 151
 .36، ص 1 الزرآشي، مرجع سابق، ج- 152
جالل . م1971 من أمثلتها ما آتبه أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، دار المعارف، الهند، - 153

 .وغير ذلك آثير. عالدين السيوطي، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطال
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نقول إن هذه املعاين تتسق يف السورة كما تتسق احلجرات يف البنيان؟ ال بل إا لتلتحم فيها                 
كما تلتحم األعضاء يف جسم اإلنسان، فبني كل قطعة وجارا رباط موضعي من أنفسـهما               
كما يلتقي العظمان عند املفصل ومن فوقها متتد شبكة من الوشائج حتيط هبما عن كثب كما                

عضوان بالشرايني والعروق واألعصاب ومن وراء ذلك كله يسري يف مجلة السورة            يشتبك ال 
اجتاه معني وتؤدي مبجموعها غرضاً خاصاً، كما يأخذ اجلسم قواماً واحداً ويتعـاون جبملـة               

 .154"على أداء غرض واحد مع اختالف وظائفه العضوية
ملتدبر عند احلكم واملقاصد    وفوائد التعرف على هذا العلم مجة يف موضوع التدبر فهي توقف ا           

وهناك أنواه متعددة للمناسـبات     . وتعني على فهم اآليات والربط بينها يف املوضوع الواحد        
 .كما يف السورة الواحدة ويف مطلعها وخامتتها وبني السورة وما قبلها وما بعدها وهكذا

خاص االهتمام مبقاصد السور وأهدافها فللقرآن مقاصد وأهداف ولكل سورة مقصد            -
فالسـور  .  وميكن التعرف على األهداف من خالل الفترة الزمنية اليت نزلت فيها السورة            .هبا

العقيدة واإلميان بالبعث وحنو ذلك، وكذا املدنية        املكية كما هو معلوم هلا مقاصدها من تثبيت       
مظانـه  والتعرف على املكي واملدين معلوم من ...هلا مقاصدها يف بناء اتمع واالسرة والدولة   

  .  وكتب السرية وحنوه155يف كتب علوم القرآن
انشغال القلب والعقل بآيات القرآن واحلياة معهـا وصـرف الـذهن إىل األجـواء                -

ويأيت هذا من كثرة قراءة اآليات واستحضار ظرفية نزوهلا وقراءة          . والظروف اليت نزلت فيها   
  شيئا فشيئا واالستغراق فيهاشيء من سرية النيب عليه الصالة والسالم ملعرفة تلك األجواء

عمل دورات وورش عمل تطبيقية يشرف عليها متخصصون يف تدبر القرآن وتشجيع             -
ذلك، خاصة يف مواسم املسابقات الدولية حلفظ القرآن الكرمي واليت تقام يف أحناء متعددة من               

عظيم وأال جند فمن املؤمل أن نشهد اليوم هذا االنصراف عن هذا العلم ال       . دول العامل اإلسالمي  
 وسيلتان لتدبر القرآن وتفهمـه ومـن مث         - كما أسلفنا  -من حيتفي بنشره، فاحلفظ والتالوة      

 !!.العمل به، فال يشتغل بالوسائل عن الغايات
                                                 

 .م2000/ ه1423 نقال عن الشيخ أحمد حسن، في مناسبة اآليات والسور، مجلة الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، العدد العاشر، - 154
 .جلالل الدين السيوطي" اإلتقان يف علوم القرآن" الربهان يف علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، و :  من اشهرها- 155
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استحضار أمهية العمل والتطبيق ملا يتدبره املسلم وما يتوصل إليه يف واقعه وحياته حىت               -
 .ا نسري على هداهيصبح القرآن واقعا حنياه وسلوكا عملي

رأينا املقام ال يتسع لللتفصيل فيها وسنقوم ومثة وسائل وخطوات علمية تربوية الزمة للتدبر 
 .بإفرادها يف كتاب آخر بإذن اهللا
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 اخلامتة
 أمهيتـه    دراسة مبسطة للتدبر يف القرآن الكرمي وحماولة إليضـاح         هذا الكتاب تناول   

 مناقشة أهم اآلثار والثمار اإلجيابية إلعمال وتفعيل التدبر         كما متت . وقيمته العلمية والتعبدية  
إيضاح أبرز  وانتقل الكتاب يف عجالة إىل      . يف احلياة على خمتلف املستويات الفردية واجلماعية      

اآلثار السلبية املترتبة على إمهال التدبر، مبينا أن أغلب مظاهر التخلف احلضاري الذي حتيـاه               
 اقتراحـات   كما قدم الكتـاب   . دم اإللتفات إليها  ك هذه الفريضة وع   منا مرده إىل تر   األمة، إ 

 . ووسائل لتفعيل التدبر يف حياة األفراد من جديد وإعادته إىل التطبيق والتنفيذ
 

 رقية طه العلواين. د


