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آله  وعىل  اخلري،  الناس  معّلم  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني، أما بعد:

ة عىل كتاب  فإنَّ من البشائر التي تلوح يف األفق، تلكم التي تعلن عن إقبال األمَّ
ره، بعد أن اعتنت بتالوته وجتويده وحفظه.  ا يعتني بتدبُّ ا إقبالاً خاصًّ ربهِّ

وهذا اإلقبال يوجب عىل العلامء -بالذات أهل الختصاص- املسامهة يف ترشيد 
ا من الناحية العلمية والعملية.  مسرية هذا اإلقبال؛ ليكون منضبطاً

والتعليمية(  الرتبوية  التدبر لالستشارات  به )مركز  أهم مايضطلع  فإن من  لذا 
ا،  ر(: حتريراً املسامهة يف عقد اللقاءات والندوات العلمية التي ُتعنى بموضوع )التدبُّ
مشاريعه  مع  تزامناًا  املهم،  املوضوع  هذا  ختدم  التي  للمشاريع  ا  واقرتاحاً  ، وتأصيالاً

ر القرآن وفهمه.  الطموحة األخرى التي ُتعنى بتدبُّ
ر(، الذي وقع فيه  ومن هنا فقد تمَّ عقد اللقاء العلمي األول لتحرير )مفهوم التدبُّ
أخٌذ وردٌّ بني أهل العلم قدياماً وحديثاًا، وقد شارك يف ذلك اللقاء نخبة من املختصني يف 
علوم القرآن واللغة العربية، وذلك يوم اخلميس 1429/6/1هـ يف مدينة الرياض، 
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ا -بحمد اهلل-؛ جلودة األوراق العلمية التي طرحت من  ا متميهِّزاً ا علميًّ وقد كان لقاءاً
قبل اإلخوة الباحثني، ومن ثم املناقشني واملعلقني. 

ون،  وألمهية هذه األوراق صحَّ العزُم عىل طبعها؛ ليعم نفُعها، وليفيد منها املختصُّ
والباحثون يف هذا املجال، راجني من اهلل تعاىل أن يعيننا عىل الستمرار يف مثل هذه 
ا، ول  ا وعمليًّ اللقاءات العلمية التي ترتقي بذا املعنى الرشعي العظيم )تدبر( علميًّ
م بالشكر لإلخوة املشاركني يف ذلك امللتقى، وبخاصة  يفوتني يف هذه املقدمة أن أتقدَّ
وكذلك  الرائع،  واجلهد  املتميهِّزة،  املشاركة  هذه  عىل  والبحوث  األوراق  مي  مقدهِّ
ا  إعداداً امللتقى  هذا  يف  ساهم  من  وكل  عليها،  واملعلقني  لألوراق  املناقشني  األخوة 
، واحلمدهلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبيهِّنا  ، أو متويالاً ودعاماً وإدارةاً وتنظياماً

حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.

وكتبه 
اأ.د / نا�رص بن �سليمان العمر

رئيس جملس إدارة مركز تدبر

1429/9/29هـ
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َة تفخر عىل كلهِّ اللغات بمزايا كثرية، ليسْت يف غريها؛ منها: إنَّ اللغَة العربيَّ
ل بحفظ كتابه الذي  ل اهلُل تعاىل بحفظها حني تكفَّ ا، حيث تكفَّ ا األطول عمراً أنَّ

نزل بلساٍن عريبٍّ مبني: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ ]احلجر: 9[.
ات. ها عىل مئة ألٍف سوى املشتقَّ ، حيث تزيد موادُّ ةاً ا األغزر مادَّ وأنَّ

النحويَّة  القواعد  بكثرة  دْت  تفرَّ ولذلك  احلال،  مقتىض  مراعاة  يف  األبلُغ  ا  وأنَّ
البيان، ومع ذلك  ناصيَة  يملك  أن  املوهوب  التي يستطيع با  والرصفيَّة والبالغيَّة، 
اص حيصل عىل  الغوَّ ة  بالسهولة؛ فهي بحٌر له عمٌق، وله سطٌح، وعىل قدر مهَّ متتاز 
ا، ولكنَّ احلصوَل عىل  ا ولؤلؤاً ا، فإنَّ القرآَن أْنَفُسها ُدرراً رر، وإذا كانت العربيَّة بحراً الدُّ

ُر العميُق آلياته وسوره. ُتُه التدبُّ جواهره حيتاج إىل غواٍص ماهٍر، عدَّ
وإن لبلوغ منـزلة املتدبهِّرين للقرآن الكريم، وللوقوف عىل مدى بالغته وإعجازه 

ثالثَة أركان:
ل: فهم علوم اللغة. األوَّ

والثاين: اإلخالص.

الورقة األوىل:
د. صالح بن حسني العايد

�سبيل تدبر كتاب اهلل
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والثالث: الذوق السليم. وسأكتفي بإيراد أقواٍل لبعض العلامء األعالم يف هذه 
األركان:

ل: فهم علوم اللغة: * الركن األوَّ
وأقصد بعلوم اللغة: نحَوها، ورصَفها، وبالغَتها، ودللِت ألفاظها؛ فإنَّ فهم 
أرسار اللغة العربية، ومنها القرآن الكريم، حيتاج إىل الطالع عىل كلهِّ علومها جمتمعة؛ 

ا حلقٌة متَّصلٌة، يأخذ بعضها برقاب بعٍض. ألنَّ
أن  القرآن واحلديث من  تفسري  بدَّ يف  : »ل  تيميَّة  ابن  قال شيخ اإلسالم 
× من األلفاظ، وكيف يفهم كالمه؛ فمعرفة  َيْعِرَف ما يدلُّ عىل مراد اهلل ورسوله 
العربيَّة التي ُخوطبنا با ممَّا يعنُي عىل أن نفقه مراَد اهلل ورسوله بكالمه، وكذلك معرفُة 
م صاروا  ة ضالل أهل البدع كان بذا السبب؛ فإنَّ دللة األلفاظ عىل املعاين؛ فإنَّ عامَّ
عون أنه دالٌّ عليه، ول يكون األمُر كذلك«. حيملون كالم اهلل ورسوله × عىل ما يدَّ

ر الذي ُنِدَب املرُء إليه؛ ليؤدَي به ذلك إىل  والثمرة العظمى هلذا الفهم هو التدبُّ
ها  َغُه، وهذه كلُّ اإليامن باهلل ُمْنِزِل هذا الكتاب، وإىل تعظيم القرآن وَمْن أوحاه، وَمْن َبلَّ

ل تتأتَّى إل ملن َعَرَف لغته، وأدرك أرسارها.
: »إنَّام َيعرف فضَل القرآن َمْن َعَرَف كالم العرب، َفَعَرَف  قال ابن النقيب 
الكتاب  هذا  يف  ونظر  ذلك،  علم  فإذا  البيان...  وعلم  العربيَّة،  وعلم  اللغة،  علم 
البيان،  وفنون  والفصاحة  البالغة  من  فيه  -سبحانه-  اهلل  أودعه  ما  ورأى  العزيز، 
فقد أويت فيه العجَب العجاَب، والقوَل الفصَل اللباَب، والبالغَة الناصعَة التي حتريهِّ 
النفوس عند تالوته وسامعه من  األلباَب، وُتغلُق دونا األبواُب... ولذلك يقع يف 
ه األسامُع، ومتيل إليه باحلنني  ، وتستلذُّ ، والنفوَس خشيةاً الروعة ما يمأل القلوَب هيبةاً
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الطباُع، سواءاً كانت فامهةاً ملعانيه، أو غري فامهٍة، عاملةاً بام حيتويه، أو غرَي عاملة، كافرةاً 
.» بام جاء به، أو مؤمنةاً

د: * الركن الثاين: التقوى واإلخالص والتجرُّ
فالقرآن العظيم نور اهلل، وفهمه حيتاج إىل نوٍر منه: چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
معاين  فهُم  للناظِر  أنَّه ل حيصُل  »اعلْم   : الزركيشُّ  قال  ]النور:40[،  ے ۓچ 
، ول تظهُر له أرساُر العلم من غيِب املعرفة، ويف قلبِه بدعٌة، أو إرصاٌر  الوحي حقيقةاً
ِق اإليامِن، أو  ى، أو ُحبُّ دنيا، أو يكوُن غرَي متحقهِّ ، أو هواً عىل َذْنٍب، أو يف قلبه ِكرْبٌ
يكوُن  أو  بظاهٍر،  علٌم  إل  عنده  ليس   ٍ مفسهِّ قول  عىل  ا  معتمداً أو  التحقيِق،  ضعيَف 
ها ُحُجٌب وموانُع، وبعُضها آَكُد من بعٍض، )فـ( إذا كان  ا عىل معقولِِه، وهذه كلُّ راجعاً
ا إىل  الَعبُد مْصغياًا إىل كالِم ربهِِّه، ملقَي السمِع وهو شهيٌد ملعاين صفات خماِطبِه، ناظراً
ِم،  اماً للمتكلَّ ته، معظهِّ ئاًا من حوله وقوَّ ا للمعهود من علمه ومعقوله، متربهِّ قدرته، تاركاً
ٍع، وابتئاٍس ومتسكٍن، وانتظاٍر للفتِح عليه من  ا إىل غيِب اجلواِب بدعاء وترضُّ مفتقراً
اِح العليِم، وليستعْن عىل ذلك بأن تكون تالوُتُه عىل معاين الكالم وشهادة  عند الفتَّ
فهذا  بالشديد،  واإلنذار  بالتخويف،  والوعيد  بالتشويق،  الوعد  م من  املتكلهِّ وصِف 

ا بالقرآن، ويف مثل هذا قال تعاىل: چڄ ڄ ڃ  القارئ أحسُن الناس صوتاً
هذا  من  اهلل  جعلنا  العلم،  يف  الراسخ  هو  وهذا  ]البقرة:121[،  ڃچ  ڃ  ڃ 

الصنف چ ک ک گ گ گ گچ ]األحزاب: 4[.
* الركن الثالث: الذوق اللغويُّ السليم:

العربيَّة،  التقوى واإلخالص ومعرفة  الكريم، ولو توافر معها  القرآن  إنَّ قراءة 
ل تستلزم القدرة عىل الوقوف عىل مجال األسلوب وبالغة كالم العرب؛ ألنَّ ذلك 
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ا إىل ذوق سليٍم، وكذلك إدراك مواطن اإلعجاز اللغويهِّ يف القرآن الكريم  حيتاج أيضاً
ُب وجود َمَلَكِة الذوق القادِر عىل متييز الفروق بني املشتبهات وأرسارها، وعىل  يتطلَّ

مواطن الفصاحة والبالغة، وإجراء الكالم عىل النَّسق الرائع.
الفصيح واألفصح، والرشيق واألرشق،  ابن أيب احلديد: »اعلْم أنَّ معرفة  قال 
يمكن  ول  بالذوق،  إل  ُيْدَرُك  ل  أمٌر  الكالم  من  واألعىل  والعيلهِّ  واألجىل،  واجليلهِّ 
، دقيقُة  َرةاً َبٌة ُحْ إقامُة الدللِة املنطقيَّة عليه، وهو بمنـزلة جاريتني: إحدامها بيضاُء ُمرْشَ

: دقيقُة األنِف، معتدلُة القامة. ْعِر، كحالُء العنِي، أسيلُة اخلدهِّ الشفتني، نقيَّة الشَّ
واألخرى دونا يف الصفات واملحاسن، لكنَّها أحىل يف العيون والقلوب منها، 
وأليُق وأملُح، ول ُيْدرى ألَيِ سبٍب كان ذلك، لكنَّه بالذوق واملشاهدة ُيْعَرُف، ول 

يمكن تعليله.
ومالحَتها،  الوجوِه  ُحْسَن  أنَّ  الوصفني:  بني  الفرُق  يبقى  نعْم  الكالُم،  وهكذا 
ا الكالُم؛ فال يعرُفه  وتفضيَل بعِضها عىل بعٍض يدركه كلُّ َمْن له عنٌي صحيحٌة، وأمَّ
وق،  إل بالذوق، وليس كلُّ َمِن اشتغَل بالنحو، أو باللغة، أو بالفقه كان من أهل الذَّ

وممَّن يصلح لنتقاد الكالم.
بالرسائل  أنفسهم  وراضوا  البيان،  بعلِم  اشتغلوا  الذين  هم  الذوق  أهُل  وإنَّام 
ٌة، فإىل أولئك ينبغي  واخلطب والكتابة والشعر، وصارْت هلم بذلك ُدْرَبٌة وَمَلَكٌة تامَّ

أن ُيْرَجَع يف معرفِة الكالم، وفضِل بعِضِه عىل بعٍض«.
ا أم مكتسباًا؟ ول شكَّ يف أنَّ سائالاً سيقول: ولكْن أيكون الذوُق فطريًّ

ٌة، لكنَّ الكتساَب فيه هو املعَتَمُد، ولذلك  فأقول: إنَّ الذوق يف األصل ملكٌة فطريَّ
ر كتاب اهلل: »إنَّ أمأل العلوم بام يغمر القرائح، وأنضها بام يبهر  قال الزخمرشيُّ عن تدبُّ
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األلباب القوارح، من غرائِب نكٍت يلطُف مسلكها، ومستودعاِت أرساٍر يدقُّ سلكها، 
فيه كلُّ ذي علٍم، كام ذكر اجلاحظ  النظر  لتعاطيه وإجابة  يتمُّ  الذي ل  التفسري  علُم 
واألحكام،  الفتاوى  علم  األقران يف  ز عىل  برَّ وإْن  فالفقيه  القرآن(؛  )نظم  كتاب  يف 
م وإن َبزَّ أهَل الدنيا يف صناعة الكالم، وحافُظ القصِص واألخباِر وإْن كان  واملتكلهِّ
يَّة أحفَظ، والواعُظ وإن كان من احلسن البرصيهِّ أوعَظ، والنحويُّ وإْن  من ابن القرَّ
ى منهم أحٌد  ِة حلييه، ل يتصدَّ كان أنحى من سيبويه، واللغويُّ وإن َعَلَك اللغاِت بقوَّ
برع يف  قد  إل رجٌل  احلقائق  تلك  يغوُص عىل يشء من  الطرائق، ول  تلك  لسلوك 
، وَتِعَب يف  ل يف ارتيادمها آونةاً ني بالقرآن، ومها علم املعاين والبيان، ومتهَّ علمني خمتصَّ
ة اهلل، وحرص  ٌة يف معرفة لطائف حجَّ ام مهَّ ع مظانهِّ ، وبعثته عىل تتبُّ التنقري عنهام أزمنةاً
ا  ، جامعاً ا من سائر العلوم بحظٍّ عىل استيضاح معجزة رسول اهلل، بعد أن يكون آخذاً
بني أمرين: حتقيق وحفظ، كثرَي املطالعاِت، طويَل املراجعاِت، قد َرَجَع زماناًا، َوُرِجَع 
ا يف حلة الكتاب، وكان مع ذلك  ماً ا يف علم اإلعراب، مقدَّ ، َوُردَّ عليه، فارساً إليه، َوَردَّ
ا للمحة، وإن  ادها، يقظان النفس، دراكاً مسرتسل الطبيعة منقادها، مشتعل القرحية وقَّ
ا جافياًا،  ا جاسياًا، ول غليظاً مَرة، وإْن خفي مكانا، ل َكزًّ ا عىل الزَّ َلُطَف شأنا، منتبهاً
قد  الفكر،  بناِت  بتلقيح  ا غري ريهِّض  النظم والنثر، مرتاضاً بأساليب  ُدربٍة  ذا  ا  فاً مترصهِّ
إىل مضايقه،  ُدِفَع  وُيْرَصُف، طاملا  ُيْنَظُم،  وُيَؤلَُّف، وكيف  الكالُم،  ُيَرتَُّب  علم كيف 

ووقع يف مضاحضه ومزالقه«.
وكتبه

د. �سالح بن ح�سني العايد
األعىل  للمجلس  العام  األمني 

للشؤون اإلسالمية



اجللسة األوىل :
ر عند اللغـويـني التدبُّ

الورقة الثانية:
ر عند اللغويني  مفهوم التدبُّ

د. عـويـض العـطـــوي
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل..، وبعد:
ر( املتخصص بتدبر القرآن، بشأن املشاركة  يت دعوةاً كريمةاً من )مركز تدبُّ فقد تلقَّ
ر، حتريٌر وتأصيٌل( املزمع إقامته يف يوم  يف امللتقى العلمي الذي عنوانه: )مفهوم التدبُّ

. اخلميس 1429/6/1هـ من الساعة 4-11 مساءاً
ر عند اللغويني(،  وقد رأيُت أن أشارك يف هذا امللتقى بورقٍة بعنوان: )مفهوم التدبُّ
، وكان أكثُر تلك العناية  ٌة بذا املوضوع منذ زمن ليس باهلنيهِّ وقد كانت يل عنايٌة خاصَّ
ح  ا عىل التطبيق أكثر من التنظري، لكن لح يل وأنا أكتب هذه الورقات، وأتصفَّ منصبًّ

تلك املحاور املرسلة، سؤال مفاده:
ودورات،  وأبحاث،  ومراكز،  هيئات،  املوضوع؟  بذا  الهتامم  هذا  كلُّ  ملاذا 
وكتب، بينام ل نجد ما يامثل ذلك عند السلف، هل عندنا يشٌء ليس عند السابقني، 

هل َفْهُمنا اختلف عن َفْهِمهم؟
ى هلذا املوضوع، ولعلَّ من إجابات تلك األسئلة: َأسئلٌة قد تدور يف ذهن من يتصدَّ

م قوم فهموا املراد، واهتموا بالتطبيق أكثر من التنظري. أنَّ

الورقة الثانية:
د. عويض العطوي

مفهوم التدبر عند اللغوين
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ر بام يؤول إليه من عمل وسلوك، فقاموا بذلك، ونحن اشتغلنا  م فهموا التدبُّ أنَّ
بالتنظري.

أن  ُبدَّ  ل  سؤال  لكنه  والتأليف،  والنظر،  البحث  نرتك  أن  يعني  ل  هذا  ولكن 
املوضوع، حتى ل نسف يف يشٍء عىل حساب يشٍء  نناقش هذا  نستحرضه ونحن 

آخر.
* توطئة:

د مفهومها بالنظر إليها  ر( نجد أنه يمكن أن حُيدَّ ل يف هذه الكلمة )التدبُّ عند التأمُّ
ة، هي املادة التي بنيت منها هذه الكلمة وهي )دبر(، وذلك ألن كلمة  من زوايا عدَّ
ل  الزيادة  وهذه  العني،  وتضعيف  بالتاء  مزيد  وهو  )تدبَّر(  للفعل  مصدر  )التدبر( 
صيغة  دراسة  خالل  من  وذلك  الكلمة،  هذه  مدلول  بيان  عند  استحضارها  من  ُبدَّ 
ل(، كام ل ُبدَّ من التعرض للصيغة التي وردت عليها الكلمُة يف القرآن،  الكلمة )َتَفعَّ
بروا(، ورس اختصاص هذه الكلمة بالقرآن، دون  وهي الفعل املضارع )يتدبرون، يدَّ

)التأمل، والتفكر، والنظر(.
وِمن خالل هذه املحددات رأيت أن تشمل الورقة ثالثة مباحث عىل النحو اآليت:

ر يف املعاجم اللغوية. املبحث األول: دللة مادة التدبُّ
التفكر،  )التأمل،  مرادفاته:  وبعض  التدبر  بني  الدللية  الفروق  الثاين:  املبحث 

النظر، التأويل(.
املبحث الثالث: دللة صيغة الكلمة )التدبر(.
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بالنظر يف معاجم اللغة نجد أنَّ املادة األصليَّة لكلمة التدبر هي: )د ب ر(، وهذه 
ة، هي: املادة تدل عىل معاٍن عدَّ
1- الذهاب واالنرصاف:

واإِلدبار،  ُبَر  الدُّ وُهم  َولُّ  : احلرهِّ يف  للقوم  »ويقال  هـ(:   170 )ت  اخلليل  يقول 
يةاً  يل إذا َأدَبَرْت ُمَولهِّ بِح يف آخر اللَّ ْولِيُة نفُسها... وإدبار النُّجوِم، عند الصُّ واإلدبار التَّ

نحو املغرب««)1(.
ا«)2(، أي: ذهب  ويقول ابن سيدة )ت 458 هـ(: »َدَبر الليل والنهار َيْدُبر ُدبوراً

ووىل.
رة اليشء: 2- ُمؤخِّ

ا، وقد نصَّ عىل ذلك اخلليل بقوله: »ُدُبر  لذا تذكر هذه املادة يف مقابل الُقبل كثرياً

)1( العني، اخلليل بن أحد الفراهيدي، مادة )دبر( 
)2( املخصص، ابن سيدة، باب فعلت وأفعلت، 444/3.

املبحث األول :
ر( يف اللغة داللة مادة )التدبُّ
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كلهِّ يشٍء خالف ُقُبِله ما خال قوهلم: َجَعَل فالٌن َقويل َدْبَر ُأُذنِه؛ أي َخْلَف ُأُذنه، وُدُبَر 
أذنه«)1(.

ا من أقواهلم يف ذلك، ومما ذكره قوهلم: »قبَّح  وقد مجع الزخمرشيُّ )538 هـ( كثرياً
البئر وبني من  ُيقبل با إىل  َدُبر، والدلو بني قابل ودابر: بني من  َقُبل منه وما  اهلل ما 
ُيدبر با إىل احلوِض، وما بقي يف الكنانة إل الدابر وهو آخر السهام، وقطع اهلل دابَِرُه 

وغابَِرُه، أي آِخَره وما بقي منه، وصكَّ دابرَته؛ أي: عرقوبه...«)2(.
3- النظر يف عواقب األمور وأواخرها:

وقد يكون هذا من الدللة املجازية املنقولة من الدللة احلسية التي سبق ذكرها، 
يقول اخلليل: »والتَّدبري: َنَظٌر يف َعواِقِب األمور، وفالٌن َيَتَدبَُّر أعجاَز أموٍر قد َولَّْت 

صدوُرها«)3(.
ا؛ َأي: بَأَخَرٍة. راً ويقول الزبيدي )1205هـ(: »ويقال: َعَرف اأَلمَر َتَدبُّ

قال َجِرير:

َرا«)4(. ول َتْعِرفون اأَلمَر إلَّ َتَدبُّ َّ حتَّى ُيِصيَبُكْم   ول َتتَُّقون الرشَّ

4- التقاطع واهلجران:
يقول اخلليل: »والتَّداُبر: امُلصاَرمة واهلْجران، وهو أن ُيَويلهِّ الرجل صاحَبه ُدُبَره، 

)1( العني، مادة )دبر(.
)2( أساس البالغة، الزخمرشي مادة )دبر(.

)3( العني، مادة )دبر(.
)4( تاج العروس، مادة)دبر(.
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وُيعرَض عنه بَوجهه«)1(.
5- التجاوز:

جاء يف األساس: »دبر السهُم اهلدَف: جازه، وسقط وراءه«)2(.
ب: 6- التتبع والتعقُّ

تعاىل:  وقوله  اأَلَثر،  َتبَِع  أي:  ا؛  َدْبراً َيْدُبُر  وَدَبَر  التابع،  »والدابُِر:  اخلليل:  يقول 
النَّهاَر..،  َتبَِع  أي:  َدَبَر؛  َقَرَأ:  ومن  ليذَهَب،  َوىلَّ  أي:  ]املدثر:33[؛  ۇئرب  وئ  وئ  زب 
واسَتْدَبَر فالن فالناًا من ِحينه: أي حني َتَوىلَّ َتبَِع أمَره«)3(، وجاء عند األزهري )370 

. ر والنظر ثانيةاً ب: التدبُّ بت األمر، إذا تدبَّرته، قال: والتعقُّ هـ(: »قال: ويقال: عقَّ
قال طفيٌل الغنوى:

ِب إذا اسُتدبرْت أيَّامنا بالتعقُّ ةاً    فلن جيد األقواُم فينا َمَسبَّ
.)4(» ةاً يقول: إذا تعقبوا أيامنا مل جيدوا َمَسبَّ

ة: 7- ريح خاصَّ
ا؛ ألنا جتيء من دبر الكعبة«)5(. يت دبوراً بور، »وسمهِّ تسمى بالدَّ

ا لبعض الكلامت،  وهناك معان أخرى يمكن استنباطها من إيرادهم التدبر تفسرياً
ومن ذلك:

)1( العني، مادة )دبر(.
)2( أساس البالغة، مادة )دبر(.

)3( العني، مادة )دبر(.
)4( هتذيب اللغة، األزهري، مادة )عقب(.

)5( مجهرة اللغة، لبن دريد، مادة )دبر(. 
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8- احلرث:
يقول الزخمرشي يف )األساس(: »وحرثت القرآن: أطلت دراسته وتدبره«)1(.

9- التطفيل:
يقول الزخمرشي: »وطفلت الكالم ورشحته: تدبرته«)2(.

10- الفيل:
يقول الزخمرشي: »فليت الشعر: تدبَّرته وفتَّشت يف معانيه«)3(.

11- االقتداح:
جاء يف )األساس(: »ومن املجاز: اقتدح األمر: تدبَّره«)4(.

ل: 12- التعقُّ
لُت اليشَء تدبَّرُته«)5(. ر، وتعقَّ ل:التدبُّ »التعقُّ

ها يعود إىل عاقبة  ومن خالل النظر يف كلهِّ ما سبق نلحظ تقارب املعاين، وأنَّ ُجلَّ
معناًى  إىل  املعاين  تلك  ردهِّ  مؤونة  هـ(  فارس)395  ابن  كفانا  وقد  ومؤخرتِه،  اليشء 
ه يف قياٍس واحد،  ـيٍّ بقوله: »)دبر( الدال والباء والراء، أصل هذا الباب: أنَّ ُجلَّ ُكلهِّ
ء وَخْلُفه خالُف ُقُبِله، وتشذُّ عنه كلامٌت يسرية نذكُرها، فمعظم الباب  وهو آِخر اليشَّ

)1( أساس البالغة، مادة )حرث(.
)2( أساس البالغة، مادة )طفل(.

)3( أساس البالغة 359/1.
)4( أساس البالغة، مادة)قدح(

)5( التوقيف عىل مهامت التعاريف، املناوي، حتقيق: د. حممد رضوان الداية )دار الفكر املعارص 
، دار الفكر - بريوت ، دمشق، الطبعة األوىل، 1410هـ( )ج 1 / ص 188( 
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ُبَر خالُف الُقُبل«)1(. أنَّ الدُّ
ا للمعنى الذي ذكر فقال: »... ِمْن ذلك:  ا من األقوال وفقاً ه ابن فارس كثرياً ووجَّ
َث  ثَت به عنه، وهو من الباب؛ ألنَّ اآلِخر املحدهِّ ودبَّْرُت احلديَث عن ُفالٍن، إذا حدَّ
ي بذلك؛ ألنَّه  َبراُن: نجٌم، سمهِّ ا، والدَّ ُدُبوراً َيْدُبُر  َدَبَر  َل جييُء َخْلَفه... وقد  َيْدُبر األوَّ
الباب،  من  وهو  َتَداَبُروا«،  »ل  احلديث:  ويف  عاديُته،  ُفالناًا:  وداَبْرُت  ريَّا،  الثُّ َيْدُبر 
وذلك أْن يرُتَك كلُّ واحٍد منهام اإلقباَل عىل صاحبه بوْجهه، والتدبري: أْن ُيدبهِّر اإلنساُن 
ُرج؛  ابر من الِقداح: الذي مل َيْ أمَره، وذلك أنَّه َينُظر إىل ما تصري عاقبُته وآخُره... والدَّ
يقال:  التابع؛  ابر:  والدَّ ُدُبَره.  الباب؛ ألنَّه وىلَّ صاحَبه  من  الفائز، وهو  وهو خالف 
ا. وعىل ذلك يفسَّ قوله جلَّ ثناُؤه: زب وئ وئ ۇئرب ]املدثر:33[، يقول: َتبِع  َدَبَر ُدُبوراً

النَّهاَر...
وبعُضها  ذكرناه،  الذي  األصل  عن  ةاً  شاذَّ فُأراها  اأُلَخُر؛  الكلامت  وأما 

صحيح«)2(.
ر( حيتاج إىل:  وبذا ندرك أنَّ دللت هذه املادة يمكن أن ترشدنا إىل أن )التدبُّ

ع للوصول للغايات، وأواخر األشياء. التتبُّ
وإنام َأوَردتُّ كلَّ ما يص هذه املادة من معاٍن من أجل الستقصاء؛ ليمكننا بعد 
ر يف القرآن، ويف نظري أنَّ املعاين املذكورة  ذلك اخلروج بمعنى مناسب لدللة التدبُّ

تآزرت بصورة واضحة يف دللة أرشت إليها قبل قليل.

الم حممد َهاُرون، )احتاد الكتاب العرب، 1423  )1( مقاييس اللغة، ابن فارس،حتقيق: عبد السَّ
هـ = 2002م(، مادة )دبر( 

)2( مقاييس اللغة، مادة )دبر(.



اللغوي إل للمختصني،  ق يف البحث  التعمُّ ومع هذا؛ فأنا ل أرى ما يدعو إىل 
أما عند خماطبة الناس بذا املوضوع، أو التأليف؛ فأرى أن يقرص األمر عىل ما يفهُمه 

ا أو حواجز تضيق من مساحة التدبر الواسعة. الناُس بسهولة، حتى ل نقيم حدوداً
ويف رأيي أنَّ عامة املسلمني يفهمون املعنى العام من مصطلح )تدبر القرآن(، وهلذا 
ع فيه عىل ما ذكر، إل للبحوث املتخصصة، وهذه الورقة إحداها. فال أرى مناسبة للتوسُّ
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بام أنَّ التدبر مل يذكر يف القرآن إل مع القرآن، فهذا يعني خصوصية هلذه الكلمة 
ل، والنظر، والتفسري، والتأويل،  ر، والتأمُّ ليست لغريها، مما يرى أنه بمعناها مثل: التفكُّ
وهلذا رأيت أنَّ مما يمكن أن ُيسهم يف جتلية معنى التدبر وحتديد مفهومه بيان الفروق 

الدلليَّة بينه وبني هذه الكلامت؛ إلدراك رسهِّ اختصاص كلٍّ منها بام اختص به.
* التدبر والتفكر:

يقول ابن سيده: »الَفْكر، والِفْكر: إعامل اخلاطر يف اليشء«)1(، وجاء يف القاموس: 
َظِر يف اليشِء«)2(، وجاء عند ابن فارس: »)فكر(  »الِفْكُر -بالكس، وُيْفَتُح-: إِعامُل النَّ

ا«)3(. َد قلبه معترِباً َر إذا ردَّ ء، يقال: تفكَّ ُد الَقْلب يف اليشَّ الفاء والكاف والراء تردُّ
والقلب،  بالنظر  إليه  املشار  للعقل  استخدام  هو  التفكر  أنَّ  هذا:  من  ويظهر 
من  يامثلها  وما  باملشاهدات  العتبار  بل  الغايات،  إىل  الوصول  دللته  من  وليس 

)1( املحكم واملحيط األعظم، ابن سيدة، مادة )فكر(. 
)2( القاموس املحيط، الفريوز آبادي، مادة )فكر(.

)3( مقاييس اللغة، مادة )فكر(.

املبحث الثاين:
الفروق الداللية بني التدبر وبع�ض 

مرادفاته من حيث اللغة
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دلئل القدرة، لذا نجده يذكر مع اآليات املنظورة )الكون(، دون اآليات املسطورة 
جوهر  جعل  حني  العسكري  هالل  أبو  أجاد  وقد  جمال،  هو  ذلك  ألن  )القرآن(؛ 
الفرق بني اللفظني يرجع إىل مقصد كلٍّ منهام )العواقب، والدلئل(، بناء عىل الفرق 
ف  ر: ترصُّ التدبُّ أن  والتفكر:  التدبر  بني  »الفرق  فقال:  منهام،  املعجمي يف دللة كل 

ر: ترصف القلب بالنظر يف الدلئل«)1(. القلب بالنظر يف العواقب، والتفكُّ
* التدبر والنظر:

جاء يف »العني«: »تقول: َنَظُرُت إىل كذا وكذا من َنَظر العني، وَنَظر القلب«)2(، 
ويف »املقاييس«: »)النون والظاء والراء( أصٌل صحيح، يرجع فروُعه إىل معناًى واحد، 
ِء أنُظر إليه،  ِء ومعاينُته، ثم ُيستعار وُيتََّسع فيه، فيقال: نظرت إىل اليشَّ ُل اليشَّ وهو تأمُّ

إذا عايْنَته«)3(.
ويتضح من هذا: أنَّ عامد هذه الكلمة )النظر( هو املعاينة التي أداهتا العني، وبذا 
أداتان  والنظر(  )التفكر  الثنني  أن  التدبر، وأرى  إىل  منه  التفكر  أقرب  النظر  يكون 

يمكن أن يوصال إىل القدرة عىل التدبر.
* التدبر والتأمل:

ُت يف النَّظر، قال: َثبُّ ل: التَّ َأمُّ يقول اخلليل: »التَّ
تأّمْل خلييل هل َتَرى من َظعائٍن... حتّمْلَن بالَعْلياِء من َفْوق ُجْرُثِم«)4(.

)1( الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري 1 / 121.
)2( العني، مادة )نظر(.

)3( مقاييس اللغة، مادة )نظر(.
)4( العني، مادة )أمل(.
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َظِر«)1(، وقال ابن فارس:  َل: َتَلبََّث يف اأَلْمِر والنَّ وجاء يف »القاموس املحيط«: »تأمَّ
احَلْبل من  والثاين:  والنتظار،  التثبُّت  األول:  والالم أصالن:  وامليم  اهلمزة  »)أمل( 

مل«)2(. الرَّ
هذا  ومن  والنتظار،  والتلبُّث  التثبت  حول  يدور  التأمل  أنَّ  هذا:  من  ويتضح 

ع حتى الوصول إىل غاية املقصد. الوجه يتلف عن التدبر الذي يراد منه التتبُّ
ما يطلب ول  به معرفة  املؤمل  النظر  ل هو:  »التأمُّ بقوله:  العسكريُّ  فه  وقد عرَّ
«)3(، وقريب منه قول  الاً يكون إل يف طول مدة، فكل تأمل نظر، وليس كل نظر تأمُّ

قه«)4(. ة بعد أخرى ليتحقَّ ر اليشء وإعادة النظر فيه مرَّ ل: تدبُّ املناوي: »التأمُّ
* التدبر والتفسري:

يشٍء  بياِن  عىل  تدلُّ  واحدة  كلمة  والراء  والسني  »الفاء  فارس:  ابن  قال 
له  ويكون  واإليضاح،  الكشف  عىل  مبناه  التفسري  أنَّ  يعني:  وهذا  وإيضاِحه«)5(، 
، وهلذا نجد العناية بذكر ما يدل عىل اإلبانة واإليضاح يف قول  غة مثالاً مرتكز حمدد كاللُّ

الزخمرشي يف »األساس«: »وكذلك كلُّ ما ترجم عن حال يشء؛ فهو تفسته«)6(.
فهذا يدل عىل وجود مؤرش للمعنى يوضح املراد من خالله، وهلذا يكون التفسري 
ا، وألجل هذا  ا عميقاً ا، بخالف التدبر؛ فقد يكون لطيفاً ا مفهوماً -غالباًا- قريباًا ظاهراً

)1( القاموس املحيط، مادة )أمل(.
)2( مقاييس اللغة، مادة )أمل(.
)3( الفروق اللغوية 1 / 543.

)4( التعاريف 1 / 156.
)5( مقاييس اللغة مادة)فس(.
)6( أساس البالغة 1 / 351.



مفهوم التدبر

2�

ا: توضيح معنى  امللحظ نجد املناوي يقول: »التفسري لغة: الكشف واإلظهار، ورشعاً
اآلية وشأنا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه، بلفٍظ يدلُّ عليه دللة ظاهره«)1(.

* التدبر والتأويل:
قال ابن فارس: »اهلمزة والواو والالم أصالن: ابتداء األمر وانتهاؤه«)2(، وهو 
بذا يشري إىل دللة النهاية والغاية، ويظهر ذلك بوضوح من قوله: »ومن هذا الباب 

تأويل الكالم، وهو عاقبُتُه وما يُؤوُل إليه، وذلك قوله تعاىل: چڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ٺ ٿ ٿچ ]األعراف:53[ يقول: ما َيُؤول إليه يف وقت بعثهم ونشورهم.

وقال األعشى:

قاِب فأصحبا ُل ِربِِعيهِّ السهِّ تَأوُّ ُل ُحّبها    ا كاَنْت تَأوَّ عىل أنَّ

يريد مرجَعه وعاقبَته، وذلك ِمْن آل َيُؤوُل«)3(.
ونص ابن منظور )711 هـ( عىل املآل واملرجع، وذكر معه التفسري فقال: »اأَلْوُل: 
َل الكالَم  ل إِليه اليشَء: َرَجَعه... وَأوَّ : َرَجع، وَأوَّ الرجوع، آل اليشُء َيُؤول َأْولاً ومآلاً

ه«)4(. له: َفسَّ له وَتَأوَّ ره، وَأوَّ له: َدبَّره وقدَّ وَتَأوَّ
ولعلنا من خالل هذه املعطيات نستطيع القول بأن التأويل يبحث فيام يؤول إليه 
ق ذلك بالكالم كان املراد هو ما يؤوُل إليه ذلك الكالم، أو هو الرجوع  اليشء، وإذا تعلَّ

به إىل مآل آخر.

)1( التعاريف 1 / 192.
)2( مقاييس اللغة، مادة) أول(.
)3( مقاييس اللغة، مادة )أول(.

)4( لسان العرب، مادة)أول(.
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للتدبر؛ لشرتاكهام يف الوصول للغاية واملآل،  املعاين  أقرَب  التأويل  وبذا يكون 
واملقصد، لكن قد يكون يف التأويل من اخلفاء يف الدللة ما ليس يف التدبُّر.

وقد اهتمَّ أبو هالل العسكري -كغريه)1(- بإيراد الفروق بني التفسري والتأويل 
عىل وجه اخلصوص)2(، وما ينبغي التنبه إليه يف كالمه قوله يف ناية تلك النقول الكثرية، 
 : ل من هذه األقاويل:... أنَّ والتفصيالت املتعدد: »أقول: ل يفى أن غاية ما يتحصَّ

التأويل له مزيَّة زائدٌة عىل التفسري، ويرشد إليه قوله تعاىل: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈچ ]آل عمران:7[، حيث حرص سبحانه علم التأويل يف جنابة تعاىل، 
ومن َرَسَخ يف العلم قدُمه، واستضاء يف طريق التحقيق علُمه، ووقع عىل عجائب ما 

أودع فيه من األرسار، وأطلع عىل تفاصيل ما اشتمل عليه من األحكام واآلثار.
يف  ْهُه  َفقِّ ُهمَّ  »اللَّ وقال:  عباس،  لبن  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  دعا  وقد 
ْأِويَل«، فلو مل يكن للتأويل مزيُد فضٍل مل يكن لتخصيص ابن عباس  ْمُه التَّ ْيِن، َوَعلِّ الدِّ

بذلك -مع جاللِة قدره، وعظيم شأنه- مزيُد فائدة«.
ولعلَّ هذا ما جيعلنا نقول: إن هناك عالقة بني التأويل والتدبر، حيكمها التقاؤمها 
ق باملكلفني، فالتدبر مطلوب حمثوث عليه،  يف الغايات واملقاصد، وافرتاقهام فيام يتعلَّ
متاح لكلهِّ اخللق ممن ملك األداة، والتأويل حمصور يف أهل الرسوخ أمثال حرب األمة 
سائر  عىل  وصعب  دللته،  خفيت  فيام  يبحث  التأويل  لكأن  حتَّى  القرآن،  وترمجان 

الناس إدراك املراد منه.
ها -أو  فهي جلُّ التأويل،  لفظ  فيها  التي ورد  اآليات  تأمل  إىل ذلك  يرشد  وقد 

)1( كاملناوي يف التعاريف 1 / 193.

)2( انظر: الفروق اللغوية 1 / 130.
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-عليه  موسى  قصة  يف  العلم  من  خفي  وما  الرؤيا،  مثل  دللته،  خفيت  مما  كلها- 
السالم- والعبد الصالح، هلذا ينبغي عدم الوقوف عند القول بأن التأويل هو التفسري 
إىل  ما حيتاج  والبعد  العمق  فيها من  باملآل  املتعلقة  الدللة األخرى  إنَّ  بل  فحسب، 
طول نظر من خالل األسلوب القرآين، أما التأويل احلادث؛ وهو رصف اللفظ عن 

ظاهره إىل معنى آخر، فهذا ل تدعمه اللغة.
وليس حديُثنا هنا عن التأويل املذموم، وإنام عن دللته اللغوية وربطها بوروده 
يف القرآن، ومدح النبي × لبن عباس به، وهلذا يمكننا من خالل النظر يف مواطنه 
يف القرآن من جهة، واستقصاء ما انفرد به ابن عباس من أقوال من جهة، يمكننا من 
خالل ذلك أن ندرك بصورة أدق معنى التأويل، ورس اختصاص ابن عباس  

به.
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َط الضوء عىل صيغة هذه الكلمة  لصيغة الكلمة أثر يف مدلوهلا، هلذا رأيت أن ُأسلهِّ
من الناحية الرصفية ومن الناحية النحوية، وذلك من خالل مطلبني:

املطلب األول: دللة الصيغة الرصفية )تفعل(.
املطلـب الثاين: دللة الصيغة النحوية )صيغة املضارع(.

ول: داللة ال�سيغة ال�رصفية )تفعل(: * املطلب االأ
الزيادة  ومعاين  مزيد،  فعل  وهو  )تدبر(،  الفعل  مصدر  هو  ر(  )التدبُّ أن  معلوم 
تظهر يف الفعل، ثم تنقل للمصدر، فاحلديث عن املصدر سيكون من خالل احلديث 
ل، جاؤوا فيه بجميع ما  ْلت؛ فإنه الَتَفعُّ ا مصدر تفعَّ عن الفعل، يقول ابن سيدة: »وأمَّ

ٍل«)1(.  وا الَعنَي؛ ألنه ليس يف الكالم اسٌم عىل تفعُّ ل، وضمُّ يف تفعَّ
ل( دون غريها  وبناء عىل ذلك؛ فإنَّه ل بد أن يكون لصيغة هذا الفعل عىل )تفعُّ
من الصيغ دللة تتميَّز با، ويمكن هلذه الدللة أن توضح املراد وحتدد املفهوم، وحتى 
ل(،  )تفعُّ الصيغة  هلذه  الرصفيون  ذكرها  التي  املعاين  نعرف  أن  فيحسن  ذلك،  يتم 

)1( املخصص 3 / 409.

املبحث الثالث :
ر( داللة �سيغة الكلمة )التدبُّ
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)بزيادة التاء يف أوله، وتضعيف العني(.
الفعِل  يف  التَّاء  زيادُة  ردت  اطَّ »وقد  »اللباب«:  يف  هـ(   616( العكربي  يقول 
ا،  ع َتْقطيعاً ل نحو قطَّ ل وَتَفاَعل وافتعل، ويف مصادرها ويف مصدر َفعَّ للمعاين، نحو َتَفعَّ
فزيادُة التَّاء والياء عوٌض من َتْشديد العنِي يف الفعل؛ ليدلَّ عىل التكثري والتوكيد«)1(.

ل()2(، نستطيع القول:  وبعد النظر فيام ذكره الرصفيون من دللت صيغة )تفعَّ
ا من املعاين الواردة مع هذه الصيغة مبني عىل املطاوعة، حيث إنا تلمح يف  إنَّ كثرياً
أغلب املعاين املذكورة، وعادة ما ينص الرصفيون عىل ذلك، وسأشري إىل ذلك عند 

ذكر معاين الصيغة التي هي:
. ت الزجاج فتكسَّ ل( نحو: كسَّ التكثري: )مطاوع( )فعَّ

ل( نحو: قيَّسته فتقيس، أي نسبته إىل قيس. النسبة: )مطاوع( )فعَّ
ياًا، والختاذ يعني: اختاذ فاعل الفعل،  ل(، ول يأيت إل متعدهِّ االختاذ: )مطاوع( )فعَّ

ا. وجعله مفعول أصل الفعل، نحو: تسنم عيلَّ املجد، اختذه سناماً
له  الفعل  الفاعل، واجتهاده يف حصول  ل(، وهو رغبة  التكلف: )مطاوع( )فعَّ
ع املغامر؛  ه، تقول: تشجَّ م، وتنوَّ د، وتكرَّ ، وجتلَّ م، وتصربَّ ع، وحتلَّ حقيقة، نحو: تشجَّ

أي: كلَّف نفسه الشجاعة؛ ليتم حصوهلا.
والبتعاد  الفعل  وترك  السلب،  عىل  للدللة  وهو  ل(،  )فعَّ )مطاوع(  التَّجنب: 

ج حممد؛ أي: ترك احلرج، وتأثم الرجل. بمعنى: ترك اإلثم. عنه، نحو: حترَّ

)1( اللباب علل البناء واإلعراب 1 / 312.
)2( ممن فصل يف هذا األمر الريض يف رشحه لشافية ابن احلاجب، انظر تفصيل ذلك يف: رشح 

شافية ابن احلاجب 1 / 104.



حترير وتاأ�سيل

31

ل(، وهو العمل املتكرر يف مهلة، وهو بذا يؤول إىل معنى  ج: )مطاوع( )فعَّ التدرُّ
التكثري، وحصول الفعل مرة بعد أخرى، ويأيت لألمور احلسية واملعنوية.

مثال احلسيَّة: جرعت املريض الدواء فتجرعه؛ أي: رشبه جرعة بعد جرعة.
ومثال املعنوية: علمت التلميذ املسألة فتعلمها؛ أي: علمها مرة بعد مرة.

ا، فاحلقيقة  ل(؛ أي جعل اليشء ذا أصل حقيقة، أو تقديراً التأصيل: )مطاوع( )فعَّ
صار  أي:  ل؛  فتأهَّ لته  أهَّ التقدير:  ومثال  أصل،  ذا  صار  أي:  فتأصل؛  لته  أصَّ نحو: 
أو  الذي معناه جعل اليشء نفس أصله حقيقة،  ل«  ذا أهل، وقد يكون مطاوع »فعَّ
ل اليشء؛ أي:  ا، مثال احلقيقة: تزبَّب العنب؛ أي صار زبيباًا، والتقدير نحو: تكلَّ تقديراً

. صار إكليالاً
بـ  خمتصان  ألنام  والعتقاد؛  بالطلب  يتعلق  فيام  وذلك  »استفعل«:  بمعنى 
وهو  نجازه،  طلبت  بمعنى:  استنجزته،  أي:  تنجزته؛  نحو:  فالطلب  »استفعل«، 
نحو:  أصله،  صنعة  عىل  أنه  اليشء  تصورك  وهو  والعتقاد:  به،  والوفاء  احلضور 

تعظمته؛ أي: استعظمته، بمعنى: اعتقد فيه أنه عظيم.
بمعنى:  الرجل؛  مت  وجتهَّ ظلمنى،  بمعنى:  تظلمني؛  نحو:  »َفَعَل«،  بمعنى 
جهمته؛ أي: كلحت يف وجهه، ومنه حديث دعاء الرسول: »إىَِل َمْن َتِكُلنِي، إىَِل َعُدوٍّ 

ُمنِي«؛ أي: يلقاين بالغلظة والوجه الكريه. َيَتَجهَّ
ولعله اتَّضح من خالل هذا العرض ألهم معاين هذه الصيغة كيف أن املطاوعة 
املطاوعُة  كانت  لو  أكثرها، وحتى  بني  املشرتك  والعامل  فيها،  األظهر  السمة  كانت 
وردت  التي  والبنية  الصيغة،  هذه  مع  املذكورة  املعاين  فإن  أخرى،  صيغ  يف  واردةاً 
د نوع الدللة فيها، ومتنحها السمَة املميزَة هلا، عن )تفاعل، وانفعل( عىل  عليها، حتدهِّ
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سبيل املثال.
ا جيعلنا نستحرض معناها يف حديثنا عن  وشيوع املطاوعة يف هذه الصيغة عموماً
ا لـ)دبَّر(، ذلك أنَّ  ا يف الفعل)تدبَّر(؛ ألنه ليس مطاوعاً ر، وإن مل يكن ذلك ظاهراً التدبُّ
ا  املطاوعة ل تكون عادة إل بعد جهد ومشقة، حتى لكأن هذا املطاِوع كان مستعصياً
ر حيتاج إىل تعقب ونظر يف العواقب إىل أن حيصل له مراده،  ثم لن وطاوع، والتدبُّ

وهذه بعض دللت املطاوعة.
كام أننا إذا نظرنا إىل املعاين األخرى الواردة، واستحرضنا معنى )التدبر( وجماله 
وهو القرآن، عرفنا بعض السامت والصفات التي ينبغي للمتدبهِّر التحيلهِّ با، ويمكننا 
منه  املراد  ج(  و)التدرُّ ف(  )التكلُّ مها:  اخلصوص  وجه  عىل  معنيني  من  ذلك  حلُظ 
ٍة، ومرحلة بعد مرحلٍة، فاألول ُيشعر برضورة بذل اجلهد،  ة بعد مرَّ حصول الفعل مرَّ
ع مرحلة مرحلة، لسرب أغوار أرسار القرآن، ولعل  ج والتتبُّ والثاين ُيبني رضورَة التدرُّ
ننا من رسم معامل واضحة  هذا يلتقي بوضوح مع املعنى اللغوي ملادة )التدبر(، مما يمكهِّ

ملنهجية التدبر تتمثل يف: )الصرب، وبذل اجلهد، والتدرج(.

* املطلب الثاين: داللة ال�سيغة النحوية )�سيغة امل�سارع(:
تلك  يف  وبالنظر  القرآن،  يف  املادة  عليها  وردت  التي  الصيغة  عن  هنا  احلديث 

ر جاء يف القرآن يف أربعة مواضع هي: الصيغة نجد أن التدبُّ
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  تعاىل:  قوله 
ڳ  گ  گ  گ  گ  چک  تعاىل:  وقوله  ]النساء:82[،  ڈچ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ  تعاىل:  وقوله  ]حممد:24[،  ڳچ 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  وقوله  ]املؤمنون:68[،  ھچ 
ڃ ڃ چچ ]ص:29[.

وعند تأمل هذه اآليات يمكن ملح الدللت اآلتية:
بينام ذكر مع غريه  القرآن،  القرآن إل مع  املادة )التدبر( مل تذكر يف  1- أنَّ هذه 

التفكر والتذكر والنظر، ولكل منها معناه اخلاص به، عىل ما سبق بيانه.
بالفك  املضارع(  )الفعل  هي  املادة  هذه  عليها  جاءت  التي  الصيغة  أنَّ   -2
فقد ورد  القرآن معها،  يدل عىل  ما  ع معها  تنوَّ )يدبروا(، وقد  )يتدبرون( واإلدغام 
ا مرة واحدة، وورد لفظ )آياته(  فاً ا مرتني، وورد لفظ )القول( معرَّ فاً لفظ )القرآن( معرَّ

ا باإلضافة مرة واحدة. فاً معرَّ
ومن خالل كلهِّ هذا يمكننا إدراك معان أخرى يمكن أن تتكامل مع ما سبق، 
أملح  وقد  استثامرها،  من  بد  ل  دللت  هلا  املضارع-  ا  -وخصوصاً الفعل  فصيغة 
أن  أمهها:  ولعل  الفروق،  بعض  إىل  السم  مقابل  يف  املضارع  دللة  يف  البالغيُّون 
د واحلدوث، أو ما يمكن التعبري عنه بالستمرار التجددي،  املضارع يدلُّ عىل التجدُّ
والسم يدل عىل الثبوت، كام أنه يدل عىل احلركة بخالف دللة السم عىل السكون 
أنه أقدر من السم عىل استحضار الصورة، فإذا قلنا: فالن يركب، كان  غالباًا، كام 

ا. داً ا أن يكون ذلك متجدهِّ املضارع ناقالاً للصورة، ودالًّ عىل احلركة، وليس رشطاً
وإذا أردنا أن نستثمر كل هذا يف دللة املضارع الوارد معنا هنا، ألمكننا القول 
ه )عدم التدبر(، بأسلوب يشعر  بأن املراد هو احلث عىل التدبر بطريق اإلنكار لضدهِّ

ام دعا له داع، أو وجد له سبب. برضورة جتدد ذلك كلَّ
التي ل يتصور فيها أن اإلنسان سيكون  التدبر،  وهذا األمر يتناسب مع قضية 
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ك عنده هذا اهلاجس كلام طرق سمعه القرآن،  ا كلَّ وقته، لكن ينبغي أن يتحرَّ متدبهِّراً
ٌد مع أسبابه  ك به لسانه، أو قرأته عيناه، وهذا يعني أن )التدبر( حدٌث متجدهِّ أو حترَّ

ودواعيه.
د يف  ٌ مهمٌّ عىل رضورة الستمرار املتجدهِّ ها مؤرشهِّ فدللة املضارع يف الشواهد كلهِّ

هذا الشأن، ذلك أنَّ ِمْن أهمهِّ دللت هذه الصيغة التجدد واحلدوث. 

* اخلال�سة:
لعله اتَّضح مما سبق ما يأيت:

تآزر دللة املادة )دبر( مع دللة الصيغة يف إظهار سامت حمددة يمكن مجعها فيام 
يأيت:

أ- النظر يف املقاصد والغايات.
د. ج، واحلدوث، والتجدُّ ب- التدرُّ

ج- بذل اجلهد.
ل. د- الصرب، والتحمُّ

ر هو التأويل لجتامع الكلمتني يف دللة املآل والعاقبة،  أنَّ أقرب املرادفات للتدبُّ
مع فروق يف الوضوح واخلفاء.

اختصاص )التدبر( بالقرآن؛ فلم يرد إل معه، وهذا يوجب -يف نظري- عنايةاً 
ا با  ى آخر خاصًّ ر، واقرتح أن يكون هناك ملتقاً ةاً باآليات التي ورد فيها التدبُّ خاصَّ
والتفكر،  )النظر،  بني  الفروق  فيه  تدرس  أن  ويمكن   ،) وموازنةاً ا،  وتفسرياً  ، )حتليالاً
ا معيناًا يف حماولة  ر( من خالل القرآن، وهذا ما يمكن أن يوجد منهجاً والتأويل، والتدبُّ
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د مفهوم هذه املصطلحات. حُتدهِّ
القرآن، وهو األكثر، ومرة يرد  ة يذكر  التدبر، فمرَّ القرآن مع  ع ما يدل عىل  تنوُّ
اآلية،  أدناها  وأن  التدبر،  جمالت  إىل  يشري  هذا  ولعل  اآليات،  ترد  ومرة  القول، 

وأوسعها القرآن كله، وقد يكون فيه إشارة املقروء واملسموع منه.
هذا ما تيس بيانه عىل ضيق يف الوقت، وأسأل اهلل العون والتوفيق.

وكتبه
د. عوي�ض بن حمود العطوي

قسم  ورئيس  املعلهِّمني،  كلية  عميد 
اللغة العربية
جامعة تبوك

الثالثاء 1429/5/1 هـ



وىل تعقيبات اجلل�سة االأ
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من أصعب األعامل: تفسري الواضحات، ومن هذه الواضحات )التدبر(، وحيسن 
ألفاظ  »مفردات  مثل  ومفرداته،  القرآن  بألفاظ  يعنى  معجاماً  ُيغفَل  ل  أن  بالقارئ 
ومضارعه  )َتَدبَّر(،  فعل  رشح  503هـ،  سنة:  املتوىف  األصفهاين  للراغب  القرآن« 

ر(. )يتدبَّر(، ومصدره )تدبُّ
العامِلَ  التدبر فعل ياطب به األمة كلها، ول يتص بذلك أهل العلم، فكام أن 
أن  أدوات علمية تؤهله يمكن  العامي ومن ل يملك  التدبر، وكذلك  منه  مطلوب 
يقع منه التدبر، وقد يصل إىل ما يصل إليه أهل العلم، وقد يفتح اهلل عليه بسبب نور 

بصريته ما ل يفتحه عىل العلامء.
إن فالناًا  - فقال:  فيجتمعون،  الناس حوله  ا جيمع  ا رأى شخصاً أن عاميًّ أذكر 
ا من  يقصد هذا الذي جيمع الناس- يدعو إىل نفسه.. ولو أخلص دعوته لُوفهِّق، أخذاً

قوله تعاىل: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
الدعاة  ک گچ ]يوسف:108[، وهذا معنى عزيز قد يغيب عن كثري من 

واملشتغلني بالعلم.

د. سليامن بن إبراهيم العايد
ول التعقيب االأ
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قوله  يف  ما  ذلك  ومن   ، املتلوهِّ يف  والتفكر  التدبر  عىل  ُتعني  ا  أموراً اإلسالُم  رشع 
چ  ]اإلرساء:106[،  ٿچ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
]املزمل6-1[،  ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
فهذا أمٌر بالتالوة يف وقٍت يعني عىل التأمل والتفكر، وهو وقت صفاء الذهن وفراغ 

اخلاطر، واستعداد الفكر والقلب.
یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چوئ 

الذي  والتجويد  التالوة  من  القرآن  به  اختص  وما  ]الفرقان:32[،  یچ  ی 
حيمل اإلنسان عىل التأمل والتدبر والنظر، أمر ل يكون مع كالم غريه، وهو مما أمر 
: أنَّ رسول اهلل × قال: »ليس منا من مل يتغن بالقرآن«، وزاد  به، فعن أيب هريرة 

غريه: »جيهر به«. ]أخرجه البخاري[.
وقد رد الشافعي عىل َمن فس التغني بالستغناء يف حديث: »ليس منا من مل يتغن 
بالقرآن«، فقال رجل: يستغن، هذا منسوب إىل سفيان، فقال: ل، ليس هذا معناه، بل 

ا وحتزيناًا. معناه: يقرأ حدراً
قال أحد: الرواية األوىل عن أيب سلمة تؤكد ما قال الشافعي، وكذلك ما روي 
قال  قال:  ابن عباس  بأصواتكم«، عن  القرآن  ا: »زينوا  الرباء بن عازب مرفوعاً عن 
رسول اهلل ×: »ليس منا من مل يتغن بالقرآن«، قال ابن عباس: إين ألحدو به كحدو 

الراكب. ]احلديث يف مسند أيب عوانة[.
وقد أمر بالتفكر يف صدق َمن ُأنزل عليه القرآن: چۉ ۉ ې ېې ې 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
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ىئ ىئ ىئ یچ ]سبأ:46[، وقد نينا عن التكثر من ختم القرآن الناتج عن 
اإلرساع يف تالوته، كام يف حديث عبد اهلل بن عمر عن النبي × أنه قال: »صم من 
ا وأفطر  الشهر ثالثة أيام، فقال: إين أطيق أكثر من ذلك، فام زال حتى قال: صم يوماً
يوما، قال اقرأ القرآن يف كل شهر، قال إين أطيق أكثر من ذلك، فام زال حتى قال: 

اقرأه يف ثالث«. ]رواه البخاري عن حممد بن بشار[
وقد ناه رسول اهلل × عن ختم القرآن يف ليلة، كام يف حديث عبد اهلل بن عمر؛ 
قال: قال رسول اهلل ×: »يف كم تقرأ القرآن؟ قال: قلت: يف كل ليلة. قال: فال تفعل 
بألفاظ  يروى  واحلديث  البيهقي«[،  »شعب  يف  ]احلديث  ثالث«.  يف  اقرأه  ولكن 

متقاربة املعنى.. 
القرآن يف ثالث،  أقرأ  القرآن،  قال: قلت لبن عباس: إين رسيع  عن أيب حزة 

قال: لئن أقرأ القرآن يف ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إيل من أن أقرأه كام تقرأ. 
ويف »شعب اإليامن« للبيهقي: كان ابن مسعود يقرأ القرآن يف ثالث ل يستعني 

عليه بالنهار إل باليسري.
أنه كان يتمه يف رمضان يف ثالث، ويف غري رمضان من  وروي من وجه آخر 

اجلمعة إىل اجلمعة..
هذه مقدمة.. الذين يكتبون ويتعلقون باجلانب اللغوي يطئون حني هيجمون 
عىل ما يدونه املعجميون يف تبويب مادة جمردة؛ ألنم جيانبون املطلوب؛ ألن ما يدرجه 
أصحاب املعاجم متوجه للعملية التنظيمية التي تنرصف إىل الناحية اللفظية الشكلية، 
فيدخل حتت املدخل معان ليس بينها صلة، وإيرادها من باب التكثر الذي ل تدعو 
إليه حاجة، ول تتوقف عليه مصلحة، فاملداخل عملية تنظيمية قصد منها تنظيم املادة 
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ا من مادة واحدة ذات معنى واحد، وهذا  املعجمية، ول يلزم أن يكون ما حتتها مشتقاً
ما يمكن أن نسميه الشتقاق الصوري، وخالف الشتقاق الرصيف الذي يقوم عىل 
ركنني: اللفظ واملعنى، فالشتقاق الرصيف يتلف عن الشتقاق الصوري كام يظهر، 
فالشتقاق الصوري الذي بنيت عليه املداخل معجمية، والذي يبنى عىل اللفظ دون 
ا( و)رضب له بسهم(، )ورضب يف  املعنى فنحن نجد يف مادة رضب )رضب زيد عمراً
األرض(، والرضب بمعنى النوع والنمط، ول داعي ملن يتحدث عن معنى من هذه 
املعاين أن يوردها كلها، بل عليه أن يقترص عىل ما جيمع بني اللفظ )املادة واملعنى(، 
والشتقاق الرصيف، وما يفعله كتبة العرص حني يتحدثون عن التعاريف من التزيدات 
التي ل داعي هلا، ومبعثه الرغبة يف اإلطالة وزيادة أحجام املقالت واملصنفات، ول 
ألوم زمييلَّ حينام حتدث أحدمها عن رشوط بلوغ منزلة املتدبرين، واآلخر عن املادة 

اللغوية والترصيفية التي يكفي منها القليل..
األصلية،  املادة  ومكونات  اللغوية،  املادة  خالل  من  معناه  عويض  د.  التمس 
ومن خالل النظر إىل املعنى الرصيف، وهو معنى كيل مرده إىل الصيغة التي تدل عىل 
م،  ع وحتلَّ َل مثل تشجَّ معاٍن منها: التكلف، وقد ذكر الرصفيون من معاين التكلف تفعَّ
والعمل املتكرر يف مهلة نحو )جترعته(، ومنه: تفهم، وهذان املعنيان ظاهران يف تدبر، 
فالتدبر إنام يكون يف بدايته معاناة، وحيتاج إىل بذل غري عادي، حتى يصري ممارسة، ثم 
يرتفع إىل أن يصري عادة، ثم يرتقي درجة إىل أن يكون مهارة، ثم يرتقي درجة فيصري 
سجية ل يستطيع اإلنسان أن ينفك منها، ول يستطيع قراءة القرآن بدونا، إنام احللم 
بالتحلم، والصرب بالتصرب، وقد يربط بعضهم بني املطاوعة والتكثري يف هذه الصيغة، 
للتكثري،  الذي  فعل  مطاوع  مهلة،  يف  املتكرر  للعمل  الذي  وتفعل  الريض:  قال  كام 
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التكثري،  ذلك  فتقبلت  املاء،  جرع  لك  كثرت  أي:  فتجرعته(،  املاء  )جرعتك  نحو 
وفوقت لك اللبن فتفوقته، وحسيتك املرق فتحسيته، أي: كثرت لك اللبن..إلخ..

ومنه تفهم.
الفهم  فيه، ألن  بظاهر  ليس  مهلٍة  متكرر يف  الفعل  ِمنُه؛ ألن معنى  قال:  وحني 
الباطنة  األفعال  من  وهو  منه،  أنه  فبني  والتحيس،  التجرع  يف  كام  بمحسوس  ليس 

املتكررة يف مهلة. 
كالم  )انتهى  والتبرص.  كالتسمع  الفهم  يف  للتكلف  َم  تفهَّ أنَّ  والظاهر  هذا؛ 

الريض(
ا أو معنى ل يتص بالقرآن إذ كل ما ورد ل يعدو  وحيسن التنبيه إىل أن التدبر لفظاً
، والستعاملت ل تتناىف بل تتآخى عىل اللفظ الواحد، ول أرى  أن يكون استعاملاً
ا من استعامل اللفظ يف غري القرآن، والكالم جاٍر بنحو )تدبر أمره(، أي: نظر  حمظوراً

فيه. ]ينظر الفروق اللغوية للعسكري[
والفرق بني املكر والكيد.. إلخ.

)وفالن يتدبر أعجاز أمور قد ولت صدورها(، إلخ.
والتدبر التفكر، أي: حتصيل املعرفتني لتحصيل معرفة ثالثة.

ا( أي: بأخرة.  ويقال: )عرف األمر تدبراً
قال جرير:

ول تعرفون األمر إل تدبَرا ول تتقون الرش حتى يصيبكم  
قال أكثم بن صيفي لبنيه: 

أمــوٍر قد ولَّـت صدوُرها يا َبـنِـيَّ ل تتـدبـروا أعجــاز  
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وقد أورد الباحث الكريم أنَّ التدبر ورد يف القرآن أربع مرات، مرتني مع القرآن 
ومرة مع القول، ومرة مع اآليات، وليت الباحث يراجع مقالته هذه، ملا ذكر أن الفعل 
املضارع يدل عىل احلركة، والسم يدل عىل السكون، واملعروف أن املضارع يدل عىل 

التجدد والسم يدل عىل الثبوت، وفرق بني الثبوت والسكون.
هذه امللحوظات اللغوية أتركها له..

حديث أيب هالل العسكري عن الفروق ل يعدو أن يكون وجهة نظر، هي حمل 
خالف، فالدكتور عويض نقل قول املناوي: )التأويل: تدبر اليشء وإعادة النظر فيه 
مرة بعد أخرى ليتحققه(، علاماً أن التفسري ل يلزم منه توافق اللفظني من كل وجه، 
واملستعمل لأللفاظ ل يْنزع هلذا التأمل، وأستحضار أصل املعاين، والنظر فيام يكون 
بني اللفظني من فرق ل يلحظه املستمع، وقد جعل الدكتور عويض التأويل قريباًا من 
ا، ذلك أن التأويل فيه تفسري، والتدبر ل يلزم منه  معنى التدبر، واحلقيقة أن بينهام فرقاً
هذا املعنى، فقد يتدبر اإلنسان ول يفس، بل أكثر التدبر غري مكتوب، ول مدون، 
املعنى  وهذا  والتفسري،  التأويل  بخالف  خاصة،  وفائدة  بالشخص،  يتعلق  وهو 
استدركه الدكتور عويض يف آخر مقاله بقوله: فالتدبر مطلوب حمثوث عليه، متاح 
لكل اخللق ممن ملك األداة، والتأويل حمصور يف أهل الرسوخ أمثال حرب األمة، حتى 

لكأن التأويل يبحث فيام خفيت دللته، وصعب عىل سائر الناس إدراك املراد منه..
وجعل  رصفية،  صيغة  األول  فجعل  َل،  وتفعَّ ل  فعَّ بني  عويض  الدكتور  َق  فرَّ
الثانية صيغة نحوية، وكالمها من الرصف؛ ألن النحو إنام يعنى بالرتاكيب، والرصف 
إنام يعنى باألبنية والصيغ، وقد يطلق النحو ويراد به الكل، )النحو والرصف(، كام 
توسع بإيراد معاين تفعل، فنقل كل ما أورده الرصفيون، وهذا تزيد ل لزوم له، وليته 
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املقصود من معنى  بعيدة عن  املعاين  بقية  والتدرج(؛ ألن  )التكلف  بمعنيني،  اكتفى 
التدبر.

وربط التدبر باملطاوعة فيه نظر، إذ ليس فيه مطاوعة، إذ املطاوعة قائمة عىل ِفْعِل 
ِفْعٍل معنٍي من طرٍف، والستجابة له من طرٍف آخر، مثل: )كسُت الزجاَج فانكَس(، 

)وقضضت اجلدار فانقض(، وليست املطاوعة إجابة األمر والطلب.
املمنوح  املعنى  فيه  وليس  اهلل،  التدبر ألمر  مبادرة، واستجابة  التدبر يف حقيقته 

مثل )فهمته فتفهم(، )علمته فتعلم(، )وجهته فتوجه(.
بينهام فهو يقول: وإن  الربط  يلزم  العايد، بني شيئني ل  ربط األستاذ د. صالح 
أركان:  ثالثة  وإعجازه  منزلته  مدى  عىل  وللوقوف  للقرآن،  املتدبرين  منزلة  لبلوغ 

األول: فهم علوم اللغة، والثاين: اإلخالص، والثالث: الذوق السليم.
وجوه  بإدراك  التدبر  ربط  إىل  نجنح  ل  أن  املوضوع  يف  املهم  لزم،  غري  وهو 
اإلعجاز، أو إدراك رس التعبري القرآين، فالتدبر عمل خوطب به اجلميع، بل خوطب 
به الكفرة، ومل يقرص طلبه عىل النخبة واملعنيني باإلعجاز والراسخني يف علوم العربية، 
الدكتور  -أورد  طويلة  مقالةاً  قال  حني  الزخمرشي  تابَعا  أو  سلَكا  قد  بأخويَّ  وكأين 

ا منها-. صالح بعضاً
العلم  الوحي، وظهور أرسار  معاين حقيقة  وفهم  التقوى  بني  د. صالح  وربط 
له، ول أدري صحة ذلك، إل أن يكون قصد أن التقوى مظنة التوفيق يف التأويل؛ 
ألن قصارى هذا القول أن يكون كلمة لبعض أهل العلم ورأياًا حيتاج إىل دليل، فكم 
من قاس قلبه يريد اهلداية، كان الطالع عىل القرآن سبب هدايته، فالتدبر وإن كان 
من معرض كافر قد يكون سبب اهلداية، كام حصل يف قصة إسالم عمر بن اخلطاب، 
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وكتبه
د. �سليمان بن اإبراهيم العايد

أستاذ العلوم اللغوية
جامعة أم القرى

وهلذا أقرتح عىل أخي د. صالح مراجعة مثل هذه املقالة، قد يقول إن ذلك خاص 
بمن يشتغلون يف علوم القرآن، غري أن التدبر غري مقصور عليهم؛ ألنه أمر خوطبت 
به األمة، بل إن التدبر ورد يف اآليات األربع ضمن سياق ياطب غري املؤمنني، اآليات 

األربع كلها وردت يف سياق خماطبة غري املؤمنني، ومل ترد يف خطاب املؤمنني..

* اخلال�سة:
أن كل ما ذكر إنام يتوجه إىل جهة خاصة تعنى ببيان وجوه اإلعجاز والوصول إىل 
تفسري قد ل يدركه عامة املفسين، وهل حيرم من ل تتوافر فيه هذه الرشوط الثالثة 

من نعمة التدبر، وهي أساس اهلداية..
إن معنى التدبر الذي ذكره اإلخوان معنى مقبول؛ لكن هل لنا أن نقرص ما جاء 

ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  چۉ  املعنى:  هذا  يف  التدبر  عن  القرآن  يف 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ 

یچ ]سبأ:46[.
والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته،،،
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التدّبر؛  معنى  لبيان  ا  مشكوراً جهده  العطوي  عويض  د.  الكريم  الباحث  بذل 
بعض  مع  ييل  فيام  ذلك  إيضاح  ويمكن  ر،  التدبُّ مفهوم  لبيان  مسالك  ة  عدَّ فسلك 

الوقفات حوهلا:
إىل  للوصول  منه  )دبر( حماولةاً  مادة  مشتقات  معاين  ببيان  اهتمَّ  األول:  املسلك 
اللغة،  يف  )التدبر(  مادة  دللة  بعنوان:  األول  املبحث  جعل  فقد  ر(،  )التدبُّ معنى 

واستعرض مشتقات مادة )دبر( مع بيان معانيها عىل النحو التايل:
بور( للدللة عىل هذا املعنى. الذهاب واالنرصاف: ذكر حتته )اإلدبار والدُّ

أي  والدابرة  السهام،  من  و)الدابر  ْبر(  والدَّ ُبر  )الدُّ حتته  ذكر  اليشء:  مؤخرة 
العرقوب(، ومما ُيلحظ عليه أنه جعل منه قوهلم )الدلو بني قابل ودابِر(، والذي أراه 

أنه من املعنى األول أي النرصاف.
عواقب األمور: ذكر حتته )التدبري( وهو النظر يف عواقب األمور.

فيكون  فيها  النظر  هو  وإنام  األمور،  بعواقب  التدبري  فس  أنه  عليه  يلحظ  ومما 
العنوان الصحيح )النظر يف عواقب األمور(.

د. عبدالعزيز بن حيد احلميد
التعقيب الثاين
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ر( ملعرفة األمر بأخرة، وليس هذا من )النظر يف عواقب األمور(. كام أنه ذكر معه )التدبُّ
التقاطع واهلجران: ذكر حتته )التدابر( للمصارمة واهلجران.

التجاوز: ذكر حتته )َدَبَر السهم اهلدف( أي جازه.
التتبع والتعّقب: ذكر حتته )َدَبَر( أي َتبِع، والدابِر التابع، و)استدبَر( أي َتبَِع.

ع، وبينهام فرق. ومما يالحظ عليه أن معاين هذه املشتقات تدل عىل الَتَبع ل التتبُّ
ا من  ر(. ويتضح هنا أنه مجع عدداً ه بـ )التدبُّ ب أورده الباحث وفسَّ كام أن التعقُّ

املشتقات حتت معنى واحد.
بور( لنوع من الريح. ريح خاصة: ذكر حتته )الدَّ

ويالحظ عىل ما مىض:
بنا من معنى املشتقهِّ املراد،  1- ل أظنُّ أن إيراد معاين مشتقات املادة الواحدة ستقرهِّ
معلوم  هو  ومما  للامدة،  العديدة  املشتقات  ضمن  من  مشتقٌّ  فهو  هنا،  ر(  )التدبُّ وهو 
غريها،  أو  ثالثية  مشتقات  كونا  جهة  من  الواحدة،  املادة  مشتقات  معاين  اختالف 
ا أن يكون لكل مشتقٍّ معنى ل عالقة واضحة له  وكونا مزيدة أو جمردة، ويكثر جدًّ

بمعنى املشتقهِّ اآلخر.
ر يف اللغة( بل )دللة  ا، فهو ليس )دللة مادة التدبُّ 2- مل يكن عنوان املبحث دقيقاً
ر( فهو ليس  مشتقات مادة: دبر(، وإن كان قصَد دللة املادة التي اشتقَّ منها )التدبُّ
ا كذلك، فهي ليست دللة مادة )دبر( بل مشتقاهتا، ومما يوضح قصده بعد ذكر  دقيقاً

مادة )دبر( قوله: »وهذه املادة تدل عىل معاٍن عدة هي«.
ر( إحدى مشتقات )دبر( ل أصل املادة، ولذا فلها معنى خاّص كام  3- )التدبُّ
ر(،  ة، وهو ما ينبهِّهنا لكيال نحمل بقيَّة املشتقات عىل كلمة )التدبُّ ألخواهتا معاين خاصَّ
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م القارئ من صنيع الباحث، مع أنه مل يرد ذلك. ومع أنه أورد معاين  وهو ما قد يتوهَّ
بنا من ذلك  ر(، بل ما يقرهِّ ح معنى )التدبُّ بعض املشتقات لكنَّ بيان تلك املعاين ل يوضهِّ
هو معرفة املعنى العامهِّ ملادة )دبر(، وهو ما ذكره يف الصفحة الرابعة من بحثه نقالاً عن 

ابن فارس يف أن أغلب املشتقات تدلُّ عىل )آخر اليشء وَخْلفه أي خالف ُقُبله(.
ا  ر( وسلك مسلكاً املسلك الثاين: أتعب الباحث نفسه للوصول إىل معنى )التدبُّ
ر( من املشتقات األخرى للامدة، بل بالبحث عن  آخر غري بيان معاين أخوات )التدبُّ

ر، وهي: ْت بالتدبُّ َ الكلامت التي ُفسهِّ
ره. احلرث: استدل بتفسري الزخمرشي لـ )حرثُت القرآن( بـ: أطلت دراسته وتدبُّ

ر. التطفيل: وأورد تفسري الزخمرشي لتطفيل الكالم وترشيحه بالتدبُّ
وعىل طريقة الباحث كان األوىل جعل عنوان هذا التفسري )التطفيل والرتشيح(.

ر والتفتيش يف معانيه. الَفيْل: ذكر تفسري الزخمرشي لَفيْل الِشْعر بالتدبُّ
ر. االقتداح: ذكر تفسري الزخمرشي لقتداح األمر بالتدبُّ

ر. ل بالتدبُّ ل: ذكر تفسري التعقُّ التعقُّ
ر يف رشحها، وهو إشارة إىل  ويظهر من استعراض الكلامت السابقة جميء التدبُّ
ر  ر، ويظهر يل أن التقارب بني هذه الكلامت والتدبُّ التقارب بني تلك الكلامت والتدبُّ

ر. أكثر من تقارب املعاين التي ذكرها الباحث يف بداية بحثه مع معنى التدبُّ
ر يأيت يف أغلبها عىل املجاز. كام أنَّ تفسري األلفاظ اخلمسة السابقة بالتدبُّ

جعل  فقد  ر  التدبُّ معنى  حتديد  إىل  الكريم  الباحث  من  سعياًا  الثالث:  املسلك 
الفرق  فأبان  اللغة،  حيث  من  ومرادفاته  التدبر  بني  الداللية  الفروق  الثاين:  املبحث 
ل، والتفسري، والتأويل(، وأراد بذلك  ر، والنظر، والتأمُّ ر ومرادفاته )التفكُّ بني التدبُّ
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معاين  بني  التقارب  بيانه  يف  لكنَّه  املرادفات،  من  غريه  عن  ر  التدبُّ متّيز  عىل  التأكيد 
ا  ر تفسرياً التدبُّ ل( استدللاً بمجيء  )احلرث، والتطفيل، والفيل، والقتداح، والتعقُّ
هلا -وهو ما ذكرُته يف املسلك الثاين- قد جيعلنا نظنُّ أن هذه الكلامت من املطابقات 
ر، وما أظنُّ الباحث الكريم أراد هذا، وكام هو معلوم فإن من ينفي الرتادف بني  للتدبُّ

ر( عن غريه. ز )التدبُّ ة يف القرآن يدرك متيُّ األلفاظ وخاصَّ
الثالث  املبحث  يف  )َتَدبَّر(  صيغة  دللة  بيان  يف  الباحث  اجتهد  الرابع:  املسلك 
وعنوانه: داللة صيغة الكلمة )التدبر(، فأورد دللتها الرصفية ببيان معاين صيغة وزنا 
ا لفعل آخر، إضافة إىل جميئها بمعنى  ل(، وذكر سبعة معاٍن جاء الفعل فيها مطاوعاً )َتَفعَّ
ا لفعل آخر، وهو ما  )استفعَل(، و)َفَعَل(، أي أن سبعةاً منها جاء الفعل معها مطاوعاً
ا مهامًّ  يدلُّ عىل غلبة املطاوعة عىل معاين هذه الصيغة، لكنَّ الباحث جعل ذلك مؤرشاً
ة، حتى لكأن املطاِوع كان  ر، فاملطاوعة ل تكون إل بعد جهد ومشقَّ يف موضوع التدبُّ

مستعصياًا ثم لَن وطاوَع، وهذا يوجب عىل املتدبهِّر إطالة النظر، والتأين والصرب.
لكني أتساءل:

ليس  )َتَدّبر(  أن  مع  للمطاوعة،  وأكثرها  )َتَفّعل(  صيغة  معاين  إيراد  قيمة  ما 
م من كالمه؟  ا لـ )َدّبَر( كام قد نتوهَّ مطاوعاً

ج، أي  ف والتدرُّ لعل األقرب يف بيان معنى )َتَدّبر( ما ذكره من دللته عىل التكلُّ
ع مرحلة مرحلة. ج والتتبُّ فه، مع التدرُّ بذل املتدبهِّر اجلهد وتكلَّ

ر جاء يف أربعة  ر أورَد دللة صيغتها النحويَّة، وذكر أن التدبُّ ولبيان معنى التدبُّ
مواضع يف القرآن الكريم، لكنَّه وقف عند ورود الكلمة بصيغة املضارع، وأملَح إىل 
د واحلدوث، بينام السم يدلُّ عىل السكون غالباًا، والذي يظهر يل  أنا تدلُّ عىل التجدُّ
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ر مقصود وحمضوض عليه،  أنه ل عجب من جميء املضارع يف اآليات الكريمة؛ فالتدبُّ
جاء  الرابعة  ويف  هنا،  املناسب  هو  واملضارع  الثالث،  اآليات  عليه  جاءت  ما  وهو 
د واحلدوث  ةاً إلنزال القرآن، وهو ما يناسب املضارع، ول أظنُّ أن التجدُّ ر علَّ التدبُّ

مقصودان هنا، وإنَّام دللته كدللة أيهِّ مضارع يستدعيه السياق.
وأحسب أن السياق لو استدعى جميء الكلمة بصيغة املصدر لدلَّت عىل ما يدلُّ 

عليه املضارع يف هذه اآليات الكريمة.
الكريم،  الباحث  سلكه  الذي  املسلك  من  أيس  )َتَدبَّر(  معنى  بيان  يكون  وقد 
أكثر  يف  تدلُّ  )دبر(  األصلية  فاملادة  الكلمة،  هلذه  املبارش  اللغوي  املعنى  بيان  وهو 
معانيها –كام ذكر ابن فارس– عىل آخر اليشء وَخْلفه، وأكثر مشتقاهتا تدور حول هذا 
ملعرفة  والجتهاد  ف  التكلُّ عىل  تدلُّ  )التفّعل(  صيغتها  لكون  ر(  )التدبُّ لكن  املعنى، 
ق فيه، لذا  آخر اليشء، ولكون القرآن يف عظمته حيتاج إىل الجتهاد يف فهمه والتعمُّ
ر يف كالم العرب ملا  ا بالقرآن الكريم. لكنهِّي أحسب أن ورود التدبُّ ر خمتصًّ ورد التدبُّ
ر فيه دليٌل عىل أن هذه الكلمة تدلُّ كغريها عىل املعنى الذي حتمله دون  حيتاج إىل التدبُّ
ر -كام ذكر أبو هالل العسكري- ترّصف القلب  اختصاصها بالقرآن الكريم، فالتدبُّ

بالنظر يف العواقب، وهو ما يؤكد أنَّه يمكن أن جيري عىل أيهِّ كالم.
ر قول ابن أحر الباهيل: ومِمَّا ورد يف كالم العرب عن التدبُّ

ِر األمِر يل بالعلم بعد َتَدبُّ لو كنُت ذا علٍم علمُت وكيف  
ر قول اجلوهري: »يقال: كان ذلك األمر فلتة، أي:  وممَّا ورد يف املعاجم عن التدبُّ

ر«. »الصحاح« )فلت(. د ول تدبُّ فجأة، إذا مل يكن عن تردُّ
ٍل«. »املصباح املنري« )قذف(. ٍر ول َتَأمُّ َم ِمْن َغرْيِ َتَدبُّ وُيقال: »َقَذَف بَِقْولِِه؛ َتَكلَّ
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* يتضح مما سبق أمور أشري إليها باختصار:
معاجم  إىل  برجوعه  ر  التدبُّ مفهوم  لبيان  ا  كبرياً ا  جهداً الكريم  الباحث  بذل   -1

صة. اللغة والكتب املتخصهِّ
اآلراء  فيه  ختتلف  دقيٌق  أمٌر  فهو  األلفاظ  بدللت  األمر  ق  يتعلَّ حينام   -2
والجتهادات، وقد يغلب أحياناًا اجلانُب النظريُّ عىل الواقع يف اللغة، وقد ثبت أنَّ 
ا من األلفاظ يتلف استعامهلا يف اللغة عامَّ ورد عنها يف املعاجم وكتب الفروق،  كثرياً
فنجد يف اللغة العديد من األلفاظ التي نصَّ بعضهم عىل وجود فروق بينها، وحينام 

ننظر يف استعامل العرب هلا نجدهم يغفلون تلك الفروق ويفسون بعضها ببعض.
نا البحث عن  ف عند بيان معاين األلفاظ، فال يكن مهُّ 3- رضورة البعد عن التكلُّ
أيَّة فروق ُتذكر بني األلفاظ، بينام نجد يف الستعامل اللغويهِّ ما ُيلغي تلك الفروق... 
ف يف التأكيد عىل تلك الفروق التي ذكرها بعض العلامء مع  ما أعنيه هو عدم التكلُّ

إغفال آخرين هلا، مع رضورة العناية بام ثبت لدى اللغويهِّني من فروق متَّفق عليها.
، وما  تتفق يف معنى عامٍّ لكنَّها قد  الواحدة معاٍن خمتلفٌة،  املادة  4- لشتقاقات 
يفيدنا يف الوصول إىل معنى إحدى املشتقات هو معرفة املعنى العامهِّ مع مراعاة دللة 

صيغة الكلمة املقصودة.
5- مما يساعدنا يف إيضاح الدللة –ل القطع با- معرفة مرادفات أو مقاربات 
ا  تفسرياً ر  التدبُّ جاء  بحثنا  )ويف  هلا  ا  تفسرياً املرادة  الكلمة  بمجيء  ا  إمَّ املرادة،  الكلمة 
ل(، أو بذكر مرادفات للكلمة املرادة )ويف  للحرث والتطفيل والفيل والقتداح والتعقُّ

ل والتفسري والتأويل مرادفات للتدبر(. ر والنظر والتأمُّ بحثنا ورد التفكُّ
6- عدم حتميل الكلمة املرادة ما ل حتتمل يف إضافة دللت جانبيَّة، ويف بحثنا 
ر استدللاً بمجيء صيغة  أشري إىل حتميل الباحث الكريم دللة املطاوعة إىل التدبُّ
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ر ليس للمطاوعة، إىل جانب ما قد  )تفّعل( للمطاوعة يف أكثر معانيها، مع أن التدبُّ
الكريم، وأنه ل يصلح  القرآن  بالقرآن يف  ر(  القارئ من اختصاص )التدبُّ ه  يتومهَّ
املضارع،  بصيغة  القرآن  ر يف  التدبُّ فعل  إىل دللة جميء  الباحث  إشارة  مع  لغريه، 
د واحلدوث، مع أن املضارع استدعاه السياق، ولو جاء  وهي أنه يدل عىل التجدُّ

ا للاميض لدلَّ املايض عىل املعنى نفسه. السياق حمتاجاً
ف، فيجب علينا  7- يقيني أن اخلوض يف دللة لفٍظ قرآينٍّ ل يلو من التخوُّ
ا حيتاج  ا قرآنيًّ ٍف من جانب، مع مراعاة كونه لفظاً التهِّزان يف إبراز الدللة دون تكلُّ
إىل مزيد عناية، ويمكن أن يكون دليلنا نوعان من املصادر: األول: كتب التفسري 
األوىل املعتمدة عىل أقوال علامء التفسري ذوي املعرفة باللغة، والثاين: كتب اللغة 
من معاجم ورسائل لغويَّة، دون الكتفاء بمن يبالغ يف إجياد الفروق أو التقريب 
إجياد  تكلفه يف  عليه  ُأخذ  العسكري  أبا هالل  أن  إىل  املتباعدة، وأشري  املعاين  بني 
فه أحياناًا يف  فروق دقيقة يتعامى العرب يف كالمهم عنها، وإىل ابن فارس يف تكلُّ

إجياد معنى عاّم أللفاظ خمتلفة تتفق يف املادة اللغويَّة.
أخرًيا:

هلذا  اعتذاري  مع  العطوي،  عويض  د.  الكريم  للباحث  الواضح  باجلهد  أشيد 
ل الذي ل يلو من اختصار، لكني عىل يقني أن املطلع والسامع سيثريه  الطرح املتعجهِّ

بنقده وتقويمه. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وكتبه
د. عبدالعزيز بن حميد احلميد

األستاذ املشارك بكلية اللغة العربية - جامعة اإلمام حممد بن سعود
1429/5/21 هـ
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يوم  مالك  الرحيم..  الرحن  العاملني،  الرحيم.. احلمد هلل رب  الرحن  اهلل  بسم 
الدين، ونصيل ونسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد: 

ا  مجيعاً وجعلنا  العمل،  هذا  يف  اهلل  وبارك  امللتقى،  هذا  يف  سعى  ملن  اهلل  فشكر 
خملصني فيه..

أحبتي يف اهلل..
عندي بعض املالحظات التي وقفُت عليها، ولعل الباحث ينتفع با، وإن كنُت 

ُسبِْقُت با من ِقَبِل أستاذان فاضالن أحسن اهلل إىل اجلميع:
أواًل: يف صفحة )5(: ذكر الباحث بارك اهلل فيه كالم الزخمرشي؛ ومل يؤيده بكالم 
اللغويني الذين سبقوه، وهذا ل يكفي، ونحن نعرف عقيدة الزخمرشي، وأن الناس 

ا أحياناًا، فحبذا لو يؤيده بكالم اللغويني.. ينفرون مما يقول، وإن كان ما يقوله حقًّ
يف  الباحث  أن  العايد،  سليامن  الدكتور/  األستاذ  شيخنا  ذكره  ما  أؤيد  ثانًيا: 
صفحة: )8(، وصفحة: )20( قال: )مل يرد التدبر إل مع القرآن(، والشيخ سليامن 
ا أنه ورد يف الصحيحني عن رسولنا ×  ذكر أنه ورد يف كالم اللغويني، وأقول أيضاً

د. شايع األسمري
وىل املداخلة االأ
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أنه قال: »لو استقبلت من أمري ما استدبرت«؛ فأضاف التدبر إىل شأنه وأمره ×، 
ول أدري إن كان عند الباحث مقصد آخر فعليه تبيينه..

النبي  صالة  »تدبرت  قال:  عباس  ابن  عن  أحد«  اإلمام  »مسند  يف  ورد  ا؛  أيضاً
×، ومن  الرسول  ا، وهذا من كالم  الشيخ جزاه اهلل خرياً ×«، وهذا يؤيد ما قاله 

كالم ابن عباس الذي هو حرب هذه األمة، وترمجان القرآن، وأعلم بلغة القرآن.
ثالًثا: يف صفحة )8(: ذكر الباحث فوارق لغوية، ول أدري إن كان قصده ذكر 
اجلميع، حبذا لو قال: الفروق الدللية بني التدبر وبعض مرادفاته، لكان أوىل، من 

باب التعميم.
رابًعا: مل يذكر الباحث رأي بعض العلامء الذين ل يرون هذه الفوارق، فيوجد 
علامء آخرون منهم أبو عبيدة وغريهم، والباحث قد أشار إىل ذلك يف احلاشية، فام دام 
أن بعض العلامء ل يرون هذه الفوارق، فال ينبغي أن نسكت عن رأهيم، فقد يكون 

يف هذا ظلم.. 
هذا ما تيس يل من مالحظات..

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد.
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احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وآله وصحبه ومن واله، وبعد:
فأشكر جهود منظمي هذا اللقاء، وبارك اهلل فيهم، وأرجو التواصل والستمرار.

وأعترب هذه من املبادرات النابعة عن التفكري وعن اهلم وعن الواقع املشاهد.. كام 
ا.. أشكر أصحاب الورقتني، واملعلقني عليها، وبارك اهلل جهدهم وجزاهم اهلل خرياً

ومالحظايت هي:
أواًل: ملاذا كتب يف عنوان الورقة: )التدبر عند أهل اللغة وعند املفسين(؟

اللغة  أهل  ألن  التفسري؛  أهل  وبني  اللغة  أهل  بني  الفصل  عىل  نعرتض  فنحن 
هم أهل التفسري، واألزهري رحة اهلل عليه يف كتابه القيم استدللته اللغوية يعززها 
ا باآليات القرآنية، فلذلك ما كنت أحب أن أرى هذين العنوانني يف الورقة  ا جدًّ كثرياً
الفصل بني  السابقون فال نؤكد نحن  فإذا مر  التفسري(،  اللغة وعند أهل  )عند أهل 
الثنني؛ ألن أهل اللغة يشطحون يف تفصيالهتم ويقرصون معاين القرآن عىل معاين 

اللغة فقط، مع أن معاين القرآن تشمل أكثر من ذلك..
ثانًيا: ملاذا نشرتط يف التدبر رشوط الزخمرشي، فهذه قضية خطرية، كرشوط أهل 

د. أحد الزهراين
املداخلة الثانية



مفهوم التدبر

5�

الفقه يف القايض، والتي ل تتمثل حتى يف الصحابة، فيأيت الزخمرشي -عفى اهلل عنا 
ا، ثم يأيت أهل املذهب السلفي لتكريس آراء الزخمرشي وغريه،  وعنه- فيضع رشوطاً

فهذا ل ينبغي.
أخص  كنت  وإن  اإلخوان،  تركها  القرآن  يف  ذكرت  مصطلحات  هناك  ثالًثا: 

ا.. لعل هلا مدخل يف املوضوع.. األستاذ عويض جزاه اهلل خرياً
والتفسري،  والتأمل،  والنظر،  )التفكر  أربعة مصطلحات يف ظني:  فقد ذكر هو 
هذه  حتروا(،  أجيبوا،  الستامع،  )اإلنصات،  القرآن:  يف  ورد  ا  أيضاً لكن  والتأويل(؛ 
كلها تدخل يف التدبر، يف ظني.. لكن إذا أخذنا الكلمة ملجرد املعنى اللغوي فحسب، 
فسنبتعد عن هذه املصطلحات.. ويف ظني أن من ضمن أهداف هذا اللقاء أن ننقل 
معاين التدبر ونبينها، حتى نرجع إىل كتاب اهلل وله أثٌر يف قلوبنا ويف نفوسنا، وحتى 

تتبني لنا األحكام.. ألن من أهداف التدبر بيان أحكام الرشع.
رابًعا: من أهداف التدبر بيان األحكام الرشعية: چڃ ڃچ، واآليات يف 

القرآن عىل نوعني: كونية ورشعية، وهذا ل يفى، حتى نصل إليه.
ومن املهم أن ل نحرص معاين القرآن عىل معنى معني، كام يفعل بعض أهل اللغة؛ 
ألن معاين القرآن أشمل وأكمل، ولذلك كلام نظرنا يف تفسري القرآن خاصة »تفسري 
ابن جرير الطربي«؛ وأعظم مفس للقرآن هو ابن جرير الطربي -رحة اهلل عليه- جيد 
معاين  حرص  عدم  فأرجو  مثله،  ألف  من  أو  من سبقه،  فيها  يفوق  معاين  تفسريه  يف 

القرآن عىل معنى معني.
والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته،،،
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ڄ  ڄ  چڄ  تعاىل:  قال  القرآن،  نزول  من  الغاية  وهو  مهمٌّ  أمٌر  التدبر 
التدبر  كلمة  أن  جيد  واملتأمل  ]ص:29[،  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
جاءت يف طريق الستدلل باإليامن بالرسالة ومصدرية الوحي أنه من عند اهلل عز 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  سبحانه:  قال  وجل، 
ڈچ ]النساء:82[، وقد جاء ذكر التدبر عىل تقرير البعث؛ قال سبحانه: چڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  بعدها  جاء  ]ص:28[،  ڦچ  ڦ  ڦ 
ڃچ ]ص:29[، فمن احلقائق الستدلل عىل البعث بأنه ل يمكن املساواة بني 

املتقني والفجار، وإل لختل نظام العدل، وتعاىل اهلل عن ذلك.
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چک  اآلية  أن  كذلك  ونالحظ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  تعاىل:  قوله  بعد  جاءت  ]حممد:24[، 

ڎ ڎچ ]حممد:22[، وهذا عند احلديث عن املعايص والزجر عنها.
عىل كل حال أشكر األخوين أصحاب الورقتني، وأحب أن أثني عىل ما ذكره 
التي ورد فيها ذكر  سعادة األستاذ عويض العطوي؛ من أنه لبد أن تكون املواطن 

د. قاسم بن أحد القثردي
املداخلة الثالثة
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التدبر يف القرآن موضع الهتامم والدراسة، عندها سنصل بإذن اهلل إىل نتائج مبهرة 
فيام أظن.

ۇ  ڭ  ڭ  چڭ  وعال:  جل  قوله  وهو  به  استدل  الذي  الستدلل 
]آل  ىچ  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
عمران:7[، وددت أن أشري إىل أن أكثر أهل العلم يرون وجوب الوقوف عىل قوله 
سبحانه: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ كام أن الواو يف قوله: چ ۆ ۈ ۈ چ ]آل 
عمران:7[، هي )واو( الستئناف، وليست واو العطف عىل رأي األكثرية، وأظن أن 

هذا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  إن مل ختني الذاكرة، وأهل اللغة يعرفون هذا 
ا، فكوننا نستدل عىل أن الراسخني يف العلم يعلمون املتشابه منه بذه اآلية يف هذا  جيداً
، لكن الستدلل بذه اآلية  املوطن فيه نظٌر، نعم قد يؤيت اهلل الراسخني يف العلم فهاماً

يف هذا املوطن ل أرى أنه يرد، ألن اهلل عز وجل سبقها بقوله: چڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ )قف هنا( چۆ 

ۈ ۈ چ ]آل عمران:7[.
وأشكر  واملضيفني  واملرتبني  الداعني  اجلميع  وأشكر  هذا،  إىل  أشري  أن  أحببت 

الباحثني واملعقبني عىل ما ملسناه من هذه الفوائد.
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صالح  الدكتور  بورقة  خاصة  األوىل؛  الكلمة  كلمتني:  يف  ستكون  مداخلتي 
العايد، والثانية؛ خاصة بورقة الدكتور عويض العطوي.

للتدبر،  أصول  ثالثة  ذكر  فقد  اهلل،  وفقه  العايد  صالح  الدكتور  لورقة  بالنسبة 
وذكر منها ما يسمى بالذوق، وحاول أن يفس لنا الذوق ويبني أنه ل يمكن أن يميزه 

إل اخلاصة، أشبه بخاصة اخلاصة.
واحلقيقة أن الذوق غري منضبط بحال من األحوال، وهو أقرب ما يكون عند 
األصوليني بام سموه )الستحسان(؛ وهو أمٌر ينقدح يف ذهن املجتهد، ول يستطيع 
التعبري عنه، فالذوق ل جيوز أن يفس به القرآن وإن جاز يف جانب األساليب البيانية 
واألدبية واللغوية، فهو مدخٌل كبرٌي ألصحابه، وأكيد أن الدكتور صالح ل يريد ذلك 

ا. مطلقاً
وكلمتي الثانية؛ خاصة بورقة الدكتور عويض العطوي:

وإن كنت ُسبِْقُت من ِقَبِل اإلخوان الذين عقبوا عىل هذه النقطة فأحب التأكيد 
عىل ما قالوا، وهي قوله: )إن التدبر جاء يف سياق اآليات املتلوة املسطورة(، واحلقيقة 

أ.د. سعود الفنيسان
املداخلة الرابعة
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أن اآليات أعم من كونا مسطورة، فهي منظورة ومسطورة، والتدبر يكون يف آيات 
الكون، ويف اآليات املتلوة يف آن واحد، ول يمكن أن تفس هذه بدون تلك.

ا؛ فالتدبر يف هذا املعنى يف اآليات املسطورة عىل وجه اخلصوص، فامدة  ثم أيضاً
التدبر ليست من أفعال املطاوعة بحال من األحوال، وأشكر للجميع.

والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته،،،
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احلمد هلل الذي بعث يف العرب األميني رسولاً منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، 
أما بعد:

الدكتور عويض حفظه اهلل بحٌث  الباحثني واملعقبني، فبحث  للمشايخ  فأشكر 
يفتح أبواباًا لفهم املعنى، وقد نختلف معه ونتفق، كذلك تعقيبات املعقبني الدكتور: 

سليامن والدكتور عبد العزيز وغريمها، تعقيبات من خبري.
وعندي مداخلة يسرية يف التعقيب عىل أوراق البحث وتعقيب عىل التعقيب.

األصل يف اللغة اعتبار اشتقاق األسامء بعضها من بعض عىل البحث املعروف 
يف اللغة واألصول.

× يقول: »قال اهلل  أنه سمع رسول اهلل  الرحن بن عوف،  كام يف حديث عبد 
عز وجل: أنا الرحن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت هلا من اسمي«. أخرجه أحد يف 

»املسند«.
فإذا أردنا معرفة معنى كلمة )تدبر(؛ فسبيل ذلك إما نقل أهل العربية، أو إدراك 
األصغر  الشتقاق  يف  القريبة  الشتقاقات  من  املعنى  تطلب  أو  السياق،  من  املعنى 

أ. باسل الرشود
املداخلة اخلام�سة
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-عىل سبيل األولوية-، أو األوسط، أو األكرب.
معاٍن  اللغة  أهل  عند  ولتصاريفها  ر(،  ب  )د  مادة  من  مشتق  التدبر  يقال:  ثم 
كثرية..، سبق الكالم عنها، وجيمعها كالم ابن فارس يف قوله: »الدال والباء والراء 

أصل هذا الباب، وهو آخر اليشء وخلفه«.
من  بد  ل  بل  نتجاوزها،  أل  فاألنسب  قررناها؛  إذا  املقدمة  هذه  أن  املقصود 
الدالة  )د.ب.ر(  بامدة  يتصل  أن  بد  التدبر ل  معنى  إن  يقال:  بأن  استثامرها، وذلك 
فال  اليشء،  آخر  يف  كينونة  فهو  )د.ب.ر(،  من  ل  تفعَّ )تدبر(  ألن  اليشء؛  آخر  عىل 
يصح تفسريه مثالاً بأنه الوقوف عند اليشء؛ ألن الوقوف ل عالقة له بآخر اليشء، 
بالالزم، واللوازم  ا  تفسرياً نعم قد يكون  بآخر اليشء،  له  بالتأمل ألنه ل عالقة  ول 

واسعة.
فالتدبر  اليشء،  بآخر  تتعلق  أنا  فاألقرب  التدبر؛  معنى  أردنا  إذا  أننا  الشاهد 
ا أو  كينونة يف آخر اليشء، فيقال: إن األقرب أن التدبر: أن تكون يف دبر اليشء حسًّ
ا يف تفسري  معناًى، ودبر اليشء إما آخره أو ما بعد آخره، وهذا اخلالف معروف أيضاً

دبر الصالة هل هي آخر الصالة أو ما بعد الصالة.
ب آخر املعنى، أو تطلب ما وراء  فأقرب تفسري للتدبر املضاف إىل الكالم: أنه تطلُّ

املعنى، وبينهام تقارب. 
هنا تعقيٌب آخر عىل التدبر عند الرصفيني.

ل من التدبر، وهذه الصيغة دالٌة عىل التطلب والتكلف  فالتدبر عند الرصفيني: تفعُّ
والرتدد، وما ذكر من كونا صيغة مطاوعة تعقبها املشايخ الفضالء، ول شك أن هناك 
ا بني التدبر بصيغته وبني املطاوع؛ ألن املطاوع يف احلقيقة هو املفعول به الذي  فروقاً
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صار فاعالاً كام يقول النحاة، والغالب يف أفعال املطاوعة أنا أفعال لزمة ل متعدية، 
والتدبر فعٌل متعدٍّ ل لزم.

بذلك،  ُسبق  عويض  الدكتور  أن  هو  اإلشكال،  أسباب  أحد  أن  يظهر  والذي 
مقصودة  التفعل  معاين  عامة  جعل  احلاجب  ابن  لشافية  رشحه  يف  الدين  ريضَّ  فإن 
للمطاوعة، وتكلف يف حتريف وتوجيه مجيع املعاين يف جعلها للمطاوعة، بل خالف 
املاتن نفسه ابن احلاجب، ورصف عبارته عن وجهها، وهو منتقد يف تفسريه للتفعل 

باملطاوعة. 
هناك اجتاه آخر يف فهم كلمة التدبر من خالل الصيغة الرصفية، بأن ل ننظر إليها 
من حيث كونا صيغة مطاوعة أو غري ذلك، ألن تدبر كام سبق مل جيئ للمطاوعة، بل 

ننظر إىل ثالثة أمور رصفية:
األول: النظر إىل زيادة التضعيف يف وسط الكلمة، وذلك بتضعيف العني، وهي 
ل(، زاد حرف الباء، وأصل تضعيف العني إنام هو للفعل  هنا حرف الباء )تدبَّر( )تفعَّ

عىل التكثري؛ كام يقول ابن ِسْيده.
فتضعيف العني، دال عىل الكثرة واملبالغة، وقد قال ابن جني يف »اخلصائص« يف 
بعض كالمه: باب يف قوة اللفظ لقوة املعنى: هذا فصل من العربية حسن..، كقوهلم: 
بضم  وُوضاء  ال  مُجَّ رجل  قالوا:  ذلك  يف  املبالغة  أرادوا  فإذا  وويضء؛  مجيل،  رجل 

د يف بابه ومنقاد.. الواو، وقال هذا أصل مطرَّ
وعندي مالحظة وهي أن بعض املشايخ مل يرتِض التفريق بني اللغويني وبني أهل 

التفسري.
ويف نظري أن التدبر عند املفسين حقيقة عرفية، واحلقائق العرفية ومنها احلقائق 
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احلقيقة  هي  ليست  الرشعية  فاحلقيقة  اللغوية،  احلقائق  من  أخص  غالباًا  الرشعية: 
لغوية  حقائق  فهي  اللغوي،  موضوعها  عن  للكلمة  ناقلة  وليست  ا،  مطلقاً اللغوية 
لكن مزيدة بقيود ورشوط وحمال خمصصة، فمعنى التدبر عند املفسين أخص منه يف 

اللغة، وهذه اخلصوصية هلا جهات:
منها: أن التدبر يف احلقيقة العرفية عند املفسين املراد به تدبر القرآن، ويف احلقيقة 

اللغوية يعم تدبر القرآن، بل يعم تدبر الكالم وغريه.
النتفاع،  به  قصد  إذا  إل  يكون  ل  الرشعية  احلقيقة  يف  التدبر  أن  الثاين:  األمر 
الرشعية  احلقائق  به ذلك، ألن  يرد  مل  ما  يشمل  قد  الرشعية  احلقيقة  والتدبر يف غري 
يعني يراد با الوجود احلكمي ل الوجود العيني أو الصوري، ولذلك تنفى األشياء 
ا ولو وجدت حقيقتها العينية، كقوله ×: »ل صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«  رشعاً

عند البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت.
وعليه؛ فقصد النتفاع رشط يف التدبر، وإن مل يكن ركناًا فيه، والركن والرشط 
بينهام فرق كام هو معروف، وإن كان بعضهم يدخل هذا يف هذا، هذا ما أردت بيانه، 

واهلل أعلم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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بعد حد اهلل تعاىل، ثم شكر اإلخوان، أذكر بعض التعقيبات والتي تتعلق ببعض 
األوراق التي قدمت:

ا قد خوطب با  أواًل: فام يتعلق بام ذكر من أن اآليات التي جاءت يف التدبر أنا مجيعاً
الكفار؛ فأقول: إن النظر يف بعض هذه اآليات قد يدل عىل خالف ذلك.

فيام   )2( الصفحة  يف  اهلل  حفظه  العطوي  عويض  الدكتور  ذكره  ما  وهو  ثانًيا: 
يتعلق بمعاين التدبر يف اللغة؛ فأقول: قد يدلنا التأمل والنظر إىل أن ذلك يرجع إىل 

يشٍء واحد، ولعيل أذكر هذا إن شاء اهلل يف الورقة التي تكون بعد العشاء.
ثالًثا: يف املعاين التي ذكرها فيام يتصل بالتأويل، حيث ذكر له معناًى يف الصفحة 
هو  كام  ذلك  ظهر  ما  وأول  املتكلمني،  من  املتأخرين  عند  الذي  املعنى  وهو   )12(
اء ذلك،  ا نعلم ما حصل من جرَّ معلوم عىل يد املعتزلة من طوائف أهل البدع، ومجيعاً
وكام قال احلافظ ابن القيم  بأن »املجاز حار التأويل«؛ فالتأويل ركب هذه املطية 
الباطنية وأولوا كام هو معلوم قضايا  )املجاز(، وأولت صفات، ثم جاءت طوائف 

د. خالد بن عثامن السبت
املداخلة ال�ساد�سة
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تذكر  مل  أنا  لو  املعاين  هذه  مثل  أن  فاملقصود  رشعية؛  وحقائق  اآلخر  باليوم  تتعلق 
أو لو نبه عليها عىل األقل لكان أحسن، فإنه ل عربة بمثل هذه املصلحات احلادثة، 
القرآن ول يف السنة، ول يف كالم السلف الصالح ريض اهلل  حيث مل ترد ل يف لغة 

تعاىل عنهم.
رابًعا: كذلك فيام ذكره الدكتور عويض حفظه اهلل يف الصفحة )14(: مما يتصل 
بالفروقات بني التفسري والتأويل، فكام هو معلوم أن الفروقات التي يذكرونا كثرية، 
ا يف هذا، لكن أظن أن املقام هو مقام الختيار  ا خاصًّ حتى إن بعضهم لربام ألف مصنفاً
والتحرير، وأن ينتقى الراجح من هذه الفروقات، فإن املرتجح واملختار منها يمكن 

أن يكون أحد هذه األقوال.
اهلل  العايد حفظه  الدكتور صالح  التي ذكرها  التدبر  بأركان  يتعلق  فيام  سادًسا: 
التدبر هي مسألة نسبية، وهلذا خاطب اهلل عز  التعليق؛ بأن مسألة  يمكن أن أخلص 
وجل الكفار وغريهم بقضية التدبر وطالبهم به، بل خاطب عموم األمة بذلك، فإن 
هؤلء يتفاوتون غاية التفاوت، وهلذا فإنه حيصل لبعضهم من استخراج املعاين، ُكلٌّ 
بحسب حاله وبحسب ما أعطاه اهلل عز وجل من الفهم والعلم وأدوات الستنباط، 

ا فهي مسألة نسبية. والقدرة عىل الغوص يف املعاين وما إىل ذلك، إذاً
يتعلق  فيام  اهلل  حفظه  الزهراين  أحد  الدكتور  ذكرها  التي  وهي  وأخرًيا:  سابًعا 
بمسألة ملاذا التفريق بني أهل اللغة وبني أهل التفسري؟ فسواٌء هذا أو حتى أهل التفسري 
ا يف استخراج أشياء أحياناًا لربام  بالذات أهل اللغة والبالغة منهم حني يغوصون جدًّ
تكون من قبيل التكلف، فهنا نقع يف املحظور والقول عىل اهلل بال علم، ولذلك فهذا 
الذي حل الشاطبي  إىل إنكار استخراج اللطائف والدقائق، والشتغال با، 
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ورأى أن ذلك يفيض باإلنسان إىل القول عىل اهلل عز وجل بال علم من جهة، وتضييع 
املعنى األصيل الذي جاءت اآليات مقررةاً له من جهة أخرى، والتوسط يف هذا الباب 
أن تستخرج املعاين التي هلا وجه من غري تكلف، وإل فنحن أحياناًا نقرأ يف الكتب 
بالذات التي ُتعنى باجلانب البالغي بعض اجلوانب والستنباطات والستخراجات 
ألقى قصيدة، فجاء أحد  الشعراء  أن أحد  الطرفة  أذكر عىل سبيل  املتكلفة، ولذلك 
كذا،  وأخر  كذا،  وقدم  كذا،  وقال  بكذا،  عرب  ويقول:  القصيدة  هذه  يرشح  األدباء 
ا، فذهب إىل أبيه بعد أن انبهر وسمع هذه  وكذا وكذا؛ فابن هذا الشاعر كان حارضاً
التدقيقات التي ينكرها الشاطبي، فقال ألبيه: يا أبت كل هذه املعاين حني قلت الشعر 

كانت مقصودة؟ فقال: ل يا بني!
بالطبع كالم اهلل عز وجل كل كلمة فيه مقصودة، لكن أنا أسوق القصة وأريد 
فقط التنبيه عىل قضية التكلف، ولذلك الشاطبي  يقول: إن القرآن جاء بطريقة 
العرب فهم يلقون الكالم عىل عواهنه، وكانوا ينكرون الشعر الذي يكون قد ُهيهَِّئ 
، وهلذا فاألصمعي  مل يستحسن شعر طرفة ألنه يرى أنه من قبيل املصنوع،  وُأِعدَّ

يعني أنه كان يعده وهييأه ويصححه قبل ذلك، وإنام يعجبهم الذي يلقى يف املناسبة.
وأشكركم يف األخري عىل هذه الفوائد التي أحتفتمونا با.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن واله إىل يوم 
الدين، أما بعد:

هذا  يف  أشارك  -إذ  وإين  تعاىل،  اهلل  كتاُب  األوقات  فيه  ُترصف  ما  أنفس  فإن 
وأقول - والعمل،  القول  والسداد يف  التوفيق  اهلل  الورقة- ألرجو من  امللتقى بذه 

مستعيناًا باهلل-:
* التدبر يف اللغة:

ِء. تدلُّ مادة )َدَبَر( عىل آخِر اليشَّ
ِء، والتفكرُي يف عاقبتِِه. ُر: النَّظُر يف أدباِر اليشَّ والتَّدبُّ

ِء أو أجزائه أو سوابِقِه  ٍل يقُع من اإلنساِن يف حقيقِة اليشَّ وقد اسُتعمَل يف كلهِّ تأمُّ
أو لواحِقِه أو أعقابِِه )1(.

ُر:  ِف الفعِل، وحصولِه بعد ُجْهٍد، والتَّدبُّ ِل، ليدلُّ عىل تكلُّ وجاَء عىل صيغِة التَّفعُّ
ٍة. ةاً بعد مرَّ حصوِل النَّظِر يف األمِر امُلَتَدبَِّر مرَّ

)1( ينظر: روح املعاين )5: 92(.

الورقة األوىل:
د. مساعيد بن سليامن الطيار

مفهوم تدبر القراآن
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* آيات التدبر يف القرآن:
آيَتنِي  أنَّ  والعجيُب  القرآِن،  من  مواضَع  أربعِة  يف  القرآِن  ِر  بتدبُّ األمُر  جاَء  وقد 

نزَلْت يف سياِق املنافقني، ومها قوله تعاىل: چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈچ ]النساء: 82[، وقوله تعاىل: چ ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ چ ]حممد:24[.
اِر، ومها قوله تعاىل: چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  وجاءت آيتاِن يف سياِق الكفَّ
ھ ھ ھچ ]املؤمنون: 68[، وقوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ ]ص: 29[.
باألمر  باخلطاب  هلم  املوجه  هم  املؤمنوَن  يكون  أن  )ص(  سورِة  آيُة  وحتتمُل 
لتتدبَّره  بمعنى:  بالتَّاء)1(،  ڃچ  ڃ  چ  قرأ:  َمن  قراءُة  لذلك  ويشهُد  ِر،  بالتَّدبُّ

أنت يا حممد واتباُعك)2(.
ُر،  وليس نزوُل اآليِة يف سياق غرِي املؤمننَي يعني أنَّ املؤمننَي ل ُيطلُب منهم التَّدبُّ
ِر  م أهُل النتفاِع بتدبُّ بل هم مأموروَن به، وداخلوَن يف اخلطاِب من باب أوىل؛ ألنَّ
ِة دخوِل املؤمننَي  القرآِن، وإنَّام املراُد هنا بياُن َمن نزلت بشأنه اآلياُت، دون بيان صحَّ

يف اخلطاِب، واهلل أعلُم.
چچ  ِر منها ما جاَء عىل يشٍء خمصوٍص؛ كقوله تعاىل:  واآلياُت اآلمرُة بالتَّدبُّ

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ]النهِّساء: 82[.

ُنِسَبْت إىل عاصم، ينظر: تفسري الطربي، ط:  )1( هي قراءة أيب جعفر املدين من العرشة، وقد 
احللبي )23: 153(، واملحرر الوجيز، ط: قطر ) 12: 452 453(، والنَّرش يف القراءات العرش ) 2: 

.)361
)2( ينظر: تفسري الطربي، ط: احللبي ) 23: 153(.
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؛ كقوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ِر العامهِّ ا بالتَّدبُّ ومنها ما جاَء مطَلقاً
ڃ ڃ ڃ چچ ]ص: 29[.

وتوجيه التدبر للمنافقني والكافرين يدلُّ عىل أن التدبر املطلوب منهم مما يمكنهم 
فعله، لكنه ليس شامالاً لكل ما يدخل يف مفهوم التدبر.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  تعاىل:  فقوله 
القرآن  تدبر  يف  ذهنهم  أعملوا  لو  املنافقني  أن  عىل  يدلُّ   ،]82 ]النهِّساء:  ڈچ 
لوصلوا إىل نتيجة أنه من عند اهلل، ولزال عنهم ذلك القلق والضطراب الناتج من 

النفاق.
يدلُّ  چ ]حممد: 24[  ک گ گ گ گ ڳ ڳ  چ  تعاىل:  وقوله 

عىل أن سبب عدم حصول التدبر هو تلك األقفال التي يف القلب.
وأما قوله تعاىل: چ ڻ ۀ ۀچ؛ فإن السياق يدل عىل أن الكفار مل ُيعطوا 

چگ گ ڳ ڳ ڳ  القرآن لتبنيُّ حقيقته، قال تعاىل:  النظر يف  أنفسهم فرصة 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھچ ]املؤمنون: 68-66[.
وأما قوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ ]ص: 29[.

ويف القراءة األخرى )لتدبروا(؛ فإن اخلطاب للكافرين بدللة أن السورة يف أوهلا 
وآخرها تناقش الكفار ودعواهم يف القرآن والبعث، ففي أول السورة قسم بالقرآن، 

قال تعاىل: چ ٱٻ ٻ ٻ ٻچ ]ص:1[، وقال: چڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہچ ]ص:8[.

وخرب   ، داود  خرب  بني  فاصلة  آيات  ثالث  ضمن  اآليات  هذه  جاءت  ثم 
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ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل:  قال   ، سليامن  ابنه 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چچ ]ص:29-27[.
ثم توالت قصص األنبياء، ثم خرب اجلنة وأهلها، وخرب النار وختاصم أهلها، ثم 

عاد احلديث عن القرآن الكريم يف قوله تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ ]ص:67-
70[، ثم ذكر عداوة إبليس ألبينا آدم وذريته، ثم ُختمت السورة بذكر القرآن، فقال: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ڄ ڄ چ ]ص:88-86[.
ا ما كان األمر، فإن توجيه األمر بالتدبر هلؤلء القوم يدل عىل أنم يمكنهم  وأيًّ

التدبر، وأن هذا القرآن -من حيث اجلملة- معلوم املعنى عندهم.
* مستويات التدبر املرتبطة باملعنى:

معاين القرآن تنقسم إىل قسمني:
األول: معاين ظاهرة يدركها كل قارئ للقرآن؛ لذا فهي ل حتتاج إىل تبيني.

الثاين: معاين غري ظاهرة لبعض القارئني، وهم حيتاجون فيها إىل تبيني.
ويمكن أن ُتعل للتدبر مستويات مرتبطة بإدراك املعنى:

ُر ملعرفِة املعنى املراِد باآليِة، ويقع هذا يف حالني: املستوى األول: أن يكوَن التَّدبُّ
األوىل: حال خفاء املعنى.

الثانية: حال اختالف املفسين يف املعنى، والرغبة يف الوصول إىل الرأي األوىل 
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أو الرأي الصواب فيه.
ويف هذين احلالني يكون املعنى -قبل معرفته- من املتشابه النسبي)1(، الذي يقع 
املعنى زال  فإذا عرف  السابقتني،  فيه الشتباه عند الشخص بسبب إحدى احلالتني 

هذا التشابه النسبي، وصار من املعلوم.
نقاشاُت  ومنها  مشكلٍة،  آيٍة  بحِث  من  يقُع  ما  منها  كثريٌة،  القسِم  هذا  وأمثلة 
التَّفسرِي، وغرَيها مما حيتاُج إىل  فيها ترجيُحهم لوجٍه من وجوِه  التي يظهُر  ين  املفسهِّ

اختياٍر من أجِل بياِن الراجح من األقوال.
وإذا تأملت طريقة الوصول إىل املعنى يف هذين احلالني وجدهتا حتتاج إىل إعامل 

العقل والذهن، وهذا مما يشرتك فيه التفسري والتدبر.
قد  تكوَن  أو  تفسرٍي،  إىل  املعنى ل حتتاُج  اآليُة ظاهرَة  تكوَن  أن  الثَّاين:  املستوى 
وجوه  من  حتتويه  ما  فيتدبَُّر  تفسرِيها-  بعد  -أي:  للمتدبهِِّر  هلا  الصحيُح  املعنى  تبنيَّ 
ٌر لستخراِج احِلَكِم واألحكاِم واآلداِب وغرِيها مما  الستنباطاِت والفوائد، وهو تدبُّ

ِر.  يستنبُطه املستنبُط، وهذا يعني أنَّ الستنباطات نتيجٌة للتَّدبُّ
تتمة وتنبيه ومثال:

1- إن األصل يف التدبر أن يقع يف املعلوم، أما ما استأثر اهلل بعلمه -وهو املتشابه 
الكيل)2(- فال يقع فيه تدبر لستنباط معنى أو فائدة علمية؛ ألن املتشابه الكيل ل يرج 

عن نوعني:

)1( املتشابه النسبي: ما يفى عىل قوم، ويعلمه آخرون، وكل ما خفي عليك فإنه بالنسبة لك 
ا. ؛ أي: معلوماً متشابه نسبي، وإذا علمته كان حُمكاماً

فيه، وهو  الناس، فهم سواٌء  النسبي، وهو: ما يفى عىل كل  املتشابه  يقابل  الكيل  املتشابه   )2(
يشتمل عىل أمرين: حقائق املغيبات )أي: كيفياهتا(، وأوقات وقوع هذه املغيبات.
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كام  املسلم  با  يؤمن  بأن  إل  تدبر  فيها  يقع  ل  وهذه  املغيبات،  كيفيات  األول: 
جاءت عن اهلل تعاىل.

ذلك  علم  ألن  كذلك؛  التدبر  فيها  يقع  ل  وهذه  املغيبات،  وقوع  وقت  الثاين: 
خمتص باهلل تعاىل.

وهذان النوعان ل يقع فيهام التدبر إل من جهة بيان احلكمة فيهام، أما من جهة 
الكيفية والوقت فال يقع تدبر. 

جمال  يف  منها  كان  ما  بل  تدبر،  فيها  يقع  ل  العتقاد  أمور  أن  هذا  يعني  وليس 
املعلوم، فإنه يقع فيها التدبر كسائر آيات القرآن، سوى ما ذكرته من كيفيات املغيبات 

وأوقاهتا التي قد يقع التدبر فيها يف النظر يف بعِض ِحَكِم اهلل فيها.
ومثال ذلك: قوله تعاىل: چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ چ ]النمل: 82[؛ فالدابة من حيث املعنى معلومة، لكنها 
من حيث كيفيتها ووقت خروجها جمهولة، وما يمكن أن يقع فيه التدبر هو املعنى، 

ا للتدبر. واحلكمة من خروج هذه الدابة، أما كيفيتها ووقت خروجها؛ فليس مناطاً
2- إن إدراك معاين القرآن يف مقام املمكن، وليست يف مقام املحال، لذا ل يوجد 
بعد  يكون  املعاين-  ملعرفة  يكن  مل  -إذا  فالتدبر  معنى،  هلا  ُيعرف  ل  كلمة  القرآن  يف 
»ويف  فقال:  املعنى؛  هذا  الطربي )ت: 310( عىل  نبَّه  وقد  وإدراكها،  املعاين  معرفة 
القرآن من املواعظ والبينات بقوله  َحثهِّ اهلل عز وجل عباده عىل العتبار بام يف آي 
چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ   :× لنبيه  جل ذكره 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ  وقوله:  ]ص:29[، 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىچ ]الزمر:27-28[، وما أشبه ذلك من آي 
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والتهِّعاظ  القرآن،  آي  بأمثال  العتبار  عىل  فيها  وحثهم  عباَده  اهلل  أمر  التي  القرآن، 
بمواعظه- ما يدلُّ عىل أنَّ عليهم معرفَة تأويل ما مل حُيجب عنهم تأويله من آيه؛ ألنه 
حماٌل أن ُيقال ملن ل يفهُم ما ُيقال له ول يعِقل تأويَله: »اعترْب بام ل َفْهم لك به ول 
معرفَة من الِقيل والبيان والكالم«، إل عىل معنى األمر بأن يفهَمه ويفَقَهه، ثم يتدبَّره 

ويعترَب به.
فأما قبَل ذلك؛ فمستحيٌل أمُره بتدبره وهو بمعناه جاهل. كام حماٌل أن يقال لبعض 
أصناف األمم الذين ل يعقلون كالَم العرب ول يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعٍر من 
كر  أشعار بعض العرب ذاَت أمثاٍل ومواعظ وِحكم: »اعترب بام فيها من األمثال، وادَّ
بام فيها من املواعظ«، إل بمعنى األمر هلا بفهم كالِم العرب ومعرفتِه، ثم العتبار بام 

نبهها عليه ما فيها من احلكم.
فأما وهي جاهلة بمعاين ما فيها من الكالم واملنطق؛ فمحاٌل أمُرها بام دلَّت عليه 
معاين ما حوته من األمثال والِعرَب، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به، إل 

بعَد العلم بمعاين املنطق والبيان الذي فيها.
أن  العرب واحِلكم واألمثال واملواعظ، ل جيوز  ما يف آي كتاب اهلل من  فكذلك 
ا؛ وإل بمعنى  يقال: »اعترْب با« إل ملن كان بمعاين بيانه عاملاًا، وبكالم العرب عارفاً
بعُد،  يتدبَّره  ثم  العرب،  كالم  معاين  يعلم  َأْن   - جاهالاً منه  بذلك  كان  -ملن  األمر 

ويتعظ بِحَكِمه وُصنوف ِعرَبِه.
عىل  وحثهم  ره  بتدبُّ عباده  أمر  قد  ثناؤه  جل  اهلل  -وكان  كذلك  ذلك  كان  فإِْذ 

. ا أنه مل يأمر بذلك َمن كان بام يُدلُّ عليه آُيه جاهالاً العتبار بأمثاله-؛ كان معلوماً
وإِْذ مل جيز أن يأمرهم بذلك إل وُهْم بام يدهلم عليه عاملون؛ صحَّ أنم -تأويل ما 
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منا  مل حُيَجْب عنهم علمه من آيه الذي استأثر اهلل بعلمه منه دون خلقه، الذي قد قدَّ
ا- عارفون. صفَته آنفاً

وإِْذ َصحَّ ذلك؛ َفَسَد قول َمن أنكر تفسرَي املفسين -من كتاب اهلل وتنزيِله- ما 
مل حيجب عن خلقه تأويله«)1(. 

3- مثال عىل التدبر:
ِر، ما ذكره ابن القيهِِّم )ت: 751( يف كتابه »زاد  ومن أمثلِة هذا املستوى من التَّدبُّ

ارياِت، قال: »فصل يف: چچ  ِة إبراهيم  يف سورة الذَّ املهاجر« من تفسري قصَّ
چ چڇچ ]النساء: 82، حممد: 24[.

حجاَبه،  يل  واكشْف  باَبه  يل  فافتْح  عظيٍم،  مقاٍم  إىل  َت  أرَشْ قد  إنَّك  قلَت:  فإن 
ِة  ُمُه واإلرشاُف عىل عجائبه وكنوزه؟! وهذه تفاسرُي األئمَّ ُر القرآِن وَتَفهُّ َتَدبُّ وكيف 

بأيدينا، فهل يف البياِن غرُي ما ذكروه؟
ا لك يف هذا املقصِد. َتِذي عليها، وجتعلها إَماماً قلُت: سأرضب لك أمثالاً حَتْ

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

مجچ ]الذاريات: 30-24[.

عَت إىل معناها، وتدبَّرهتا، فإنَّام َتْطُلُع منها  فعهدي بَك إذا قرأَت هذه اآلية، وتطلَّ
وه بغالٍم  ُ يأكلوَن ويرشبون، وبرشَّ إبراهيَم يف صورِة األضياِف  َأَتوا  املالئكَة  أنَّ  عىل 

)1( تفسري الطربي.
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عليٍم، وإنَّام امرأُته عجبت من ذلك فأخربهتا املالئكة: أن اهلَل قال ذلك، ومل يتجاوْز 
ُرَك غري ذلك. َتَدبُّ

نت من  فاسمِع اآلن بعَض ما يف هذه اآليات من أنواِع األرساِر، وكم قد تضمَّ
َناِء عىل إبراهيم. الثَّ

من  الباطِل  أهِل  عىل  دهِّ  الرَّ مَن  نْت  تضمَّ وما  وحقوَقها،  يافَة  الضهِّ مجعِت  وكيف 
لِة. الفالسفِة واملعطهِّ

ِة. بوَّ نْت علاماً عظياماً من أعالم النُّ وكيف تضمَّ
َها إىل العلِم واحلكمِة. نْت مجيَع صفاِت الكامِل التي َردَّ وكيف تضمَّ

أفصحْت  ُثمَّ  وأوضِحها،  إشارة  بألطِف  املعاِد  إمكاِن  دليِل  إىل  أشارت  وكيف 
وقوَعه.

نْت  بِة، وتضمَّ بهِّ وانتقاِمه من األمِم املكذهِّ نْت اإلخبار عن عدِل الرَّ وكيف تضمَّ
ِة عىل توحيِده  الَّ بهِّ الدَّ نْت بقاَء آياِت الرَّ ِذْكَر اإلسالِم واإليامِن والفرِق بينهام، وتضمَّ
نْت أنَّه ل ينتفُع بذا كِله إلَّ من يف قلبِه خوٌف  وصدِق ُرُسِلِه وعىل اليوم اآلخِر، وتضمَّ
ا من ل ياُف اآلخرِة ول يؤمُن با، فال  من عذاِب اآلخرِة، وهم املؤمنون با، وأمَّ

ينتفُع بتلك اآلياِت؛ فاسمع اآلن بعض تفاصيل هذه اجلملِة...«»)1(.
ُثمَّ بدأ يسُد فوائَد واستنباطاٍت من هذه اآليات، ولول طوهُلا، لذكرهُتا.

* مفهوم التدبر:
بالنظر  الذهن  إعامل  هو:  التدبر  بأن  القول  يمكن  طرحه  سبق  ما  خالل  من 
فيها من اإلحكام واملعارف  ما  إىل  النظر  ثم  إىل معانيها،  للوصول  القرآن؛  آيات  يف 

)1( الرسالة التبوكية، لبن القيهِّم )ص: 68-63(.
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والعلوم والعمل.
فإعامل الذهن بالنظر يف آيات القرآن، وهو معنى التدبر.

وهذا اإلعامل لغايات ال يوصل إليها إال بالتدبر، وهي:
ٍب للوصول إليه. 1- الوصول إىل املعنى إذا كان حيتاج إىل تطلُّ

2- الوصول إىل اإلحكام واإلتقان الذي يف القرآن من مجيع جوانبه؛ الذي يدل 
ا  اختالفاً فيه  لوجدوا  بل  اإلحكام،  فيه هذا  كان  ملا  اهلل  عند غري  كان من  لو  أنه  عىل 

ا. كثرياً
واملعلومات  املسائل  مجلة  وهي  والعلوم،  املعارف  من  فيه  ما  إىل  الوصول   -3

املستنبطة من القرآن.
4- الوصول إىل العمل، إما بتأثر القلب واجلوارح، وإما بعمل األركان بالمتثال 

والتطبيق.
* عالقة التدبر ببعض األحوال املرتبطة بالتعامل مع القرآن:

إن املتأمل يف أحوال تعامل املسلم مع القرآن يمكنه أن يقسمها إىل مخسة أقسام:
األول: حال القراءة:

والقراءة املجردة حركة لسانية سواءاً أكانت من املحفوظ أو من املكتوب، وقد 
ِرية إذا كانت القراءة عن ظهر قلب، وقد تكون برصية فقط إذا كانت تعتمد  تكون تذكُّ

عىل النظر يف املكتوب دون نطق اللسان.
والقراءة -بأنواعها هذه- هي الوسيلة األوىل للتدبر؛ ألن التدبر يكون من خالل 

املتلوهِّ املقروء من الصدور، أو من خالل املكتوب من اآليات يف السطور.
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الثاين: حال إرادة فهم املعنى )التفسري(:
أتمَّ مرحلة فهم  قد  فإنه  املعاين،  له هذه  بانت  فإذا  القرآن،  بيان معاين  التفسري: 

املعنى.
ويف هذه احلال ُيعمل املسلم عقله يف تفهم املعاين، لذا فهي مرحلة عقلية حيتاج 
فيها املسلم إىل اجتهاد يف بعض املواطن للوصول إىل املعنى املراد؛ إما بسبب خفاء 
العقل  إعامل  إىل  احلالني  كال  يف  فيحتاج  املفسين،  اختالف  بسبب  وإما  املعنى، 

للوصول إىل املعنى.
وهذه احلال تشرتك مع التدبر يف كونا عملية عقلية، بل هي أحد جمالت التدبر؛ 
م املعنى نوع  ألنه -كام سبق- ل يمكن أن يتدبر ما ل يفهم معناه، واجتهاده يف تفهُّ

من التدبر.
أما ما يدركه -مما ل يفى عليه-؛ فذلك مما ل حيتاج إىل إعامل العقل للوصول إىل 
املعنى؛ ألن املعنى قد حصل وانتهى؛ لذا ل يدخل ما كان بذه الصورة يف التدبر؛ لعدم 

حصول التكلف يف الوصول إىل املعنى. )تربط بالسابق يف الكيفيات والوقت(.
الثالث: حال االستنباط:

والسني  استخراُج يشٍء)1(، و)األلف  واحٍد، وهو  أصٍل  )َنَبَط( عىل  ُة  مادَّ تدوُر 
ِف  ِب اليشِء ألجِل حصولِه، وكأنَّ فيها معنى التَّكلُّ والتاء( يف )استنبط( تدلُّ عىل تطلُّ

يف إعامِل العقِل الذي حيتاُجه املستنبُط حال الستنباِط، واهلُل أعلُم. 
أو  العيون  عن  ا  مسترتاً كان  شيئاًا  مستخرٍج  »وكلُّ   :)310 )ت:  ربيُّ  الطَّ قال 

غة )5: 381(، والعباب الزاخر واللباب الفاخر، للصغاين، حتقيق: حممد  )1( ينظر: مقاييس اللُّ
حسني آل ياسني )حرف الطاء: 208(.
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استخرجَت  إذا  ِكيَّة:  الرَّ استنبطُت  يقال:  مستنبٌط،  له  فهو  القلوِب؛  معارف  عن 
ماءها«)1(.

وقوله  واستنبطَته.  انبطَته  فقد  خفائه:  بعد  أظهرته  يشٍء  »وكلُّ   : غاينُّ الصَّ وقال 
تعاىل: چ ڱ ڱ ں ںچ ]النساء: 83[؛ أي: يستخرجونه.

ويقال: استنبط الفقيه: إذا استخرج الِفقَه الباطَن بَفْهِمه واجتهاِده«)2(.
االستنباط باالصطالح:

العلمية  والفوائد  اخلفية  استخراج األحكام  بالستنباط يف الصطالح:  واملراد 
ا عىل القرحية الذهنية. من النصوص الرشعية اعتامداً

والستنباط عملية عقلية، تعتمد عىل قدرة املجتهد يف استخراج الفوائد املرتتبة 
عىل النص الرشعي.

األصل يف الستنباط أن يكون ملا َخِفَي ودقَّ ولُطف؛ فاحتاج إخراجه وبيانه إىل 
ف ل يستطيعه أي واحد من الناس، وقد أشار قوله تعاىل: چژ ژ  جهد وتكلُّ
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ 
]النساء: 83[، ول يكون الستنباط إل بتدبر املعنى املستنَبط منه، للوصول إىل مجلة 

من الستنباطات، لذا فإن الستنباط ل يكون إل بعد فهم املعنى )التفسري(، وهذا 
يعني أن املستنبط يمرُّ بثالث مراحل: )فهم املعنى(، ثم )تدبر املعنى(، ثم حصول أثر 

من آثار هذا التدبر، وهو )الستنباط(.

)1( تفسري الطربي، حتقيق: شاكر )8: 571(.
)2( العباب الزاخر واللباب الفاخر، للصغاين، حتقيق: حممد حسني آل ياسني )حرف الطاء: 207(.
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وقد يكون هذا الستنباط قريب املأخذ، وقد يكون بعيد املأخذ ل يدركه كثري من 
املتدبرين، وهذا الستنباط الدقيق -الذي ل يدركه كثريون- هو مما يتميز به العلامء 

الراسخون يف العلم.
الرابع: حال التأثر:

ا  وليناً ا  وخشوعاً رقة  آنذاك  للمسلم  حُتدث  وجدانية  حالة  بالقرآن  التأثر  إن 
ا، وقد أشار القرآن إليها يف قوله تعاىل: چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ودموعاً
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
 ،]23 ]الزمر:  چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
وقال تعاىل: چ مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث چ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ  ]الرعد: 28[، 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ ]املائدة: 83[، وليس التأثر بالقرآن 

ا حلالة وجدانية يعيشها  أثراً التدبر، وقد يكون  آثار  ا من  أثراً التدبر، بل قد يكون  هو 
ه، ويتأثر بمواعظه من  املسلم، فتتحرك مشاعره الفيَّاضة، فينفعل مع القرآن بحواسهِّ

ترغيب وترهيب، وقد يكون ألسباب أخرى.
اخلامس: حال العمل بالقرآن:

له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه املرحلة هي الغاية  العمل بالقرآن هو تأوُّ
العظمى من إنزال القرآن الكريم، وهي التي متثَّلها الرسول × يف حياته، إذ ملا سئلت 
عائشة عن خلقه × أجابت بإجابٍة بليغة، فقد روى اإلمام أحد بسنده عن سعد بن 
هشام بن عامر قال: »أتيت عائشة فقلت: يا أم املؤمنني، أخربيني بخلق رسول اهلل 

×؟



مفهوم التدبر

82

چڱ ڱ ڱ  اهلل عز وجل:  القرآن قول  تقرأ  أما  القرآن،  قالت: كان خلقه 
ںچ ]القلم:4[.

قلت: فإين أريد أن أتبتل. قالت: ل تفعل، أما تقرأ: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ چ ]األحزاب: 21[؛ فقد تزوج رسول اهلل ×، وقد ُولَِد له«.

وذكرت عائشة من متثُّل رسول اهلل × للقرآن وتأوله له ما رواه البخاري بسنده 
َنا  ُهمَّ َربَّ بِيُّ × ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل ىِف ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه: »ُسْبَحاَنَك اللَّ عنها، قالت: »َكاَن النَّ

ُل اْلُقْرآَن«. ُهمَّ اْغِفْر يِل« َيَتَأوَّ َوبَِحْمِدَك، اللَّ
آثار  من  يكون  وقد  املعنى،  بفهم  إل  يكون  ول   ، حركيٌّ أداٌء  بالقرآن  والعمل 
له -كام هو حال النبي  ل للقرآن وتأوُّ فه يدلُّ عىل نقٍص يف اإليامن، إذ التمثُّ التدبر، وختلُّ

×- هو الكامل اإليامين.

* اخلال�سة:
)التفسري(  عقلية-  عملية  كونه  -يف  معه  ويشرتك  عقلية،  عملية  )التدبر(  إن 
التدبر )التأثر(، وهو أمر وجداين، كام قد ينشأ عنه - و)الستنباط(، وقد ينشأ عن 

ا- العمل، وهو أمر حركي، يقوم عىل تنفيذ األمر واجتناب النهي. أيضاً
وإذا أمكن التمييز بني هذه املراحل التي هلا عالقة بالتدبر، فإنه يمكن -كام سبق 
أنتج  القرآن، سواء  النظر والتأمل يف  التدبر هو عموم  بأن  القول  التدبر-  يف مفهوم 
فائدة علمية أو مل ُينتج ذلك؛ ألن جمرد تقليب النظر يف اآليات تدبر، وإن مل ينتج عنه 

آنذاك فائدة علمية معينة.
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أما ما ينتج من التدبر؛ فإنه يقع يف املجاالت اآلتية:
فيه  املعنى  كان  إذا  أما  بالتفسري،  متعلق  اخلفاء، وهذا  املعنى حال  النظر يف   -1
ظهور؛ فإنه ل عالقة له بالتدبر، لعدم احلاجة إلعامل النظر وتقليب الفكر يف الوصول 

إىل املعنى.
النظر  إعامل  إىل  حيتاج  ألنه  املعنى؛  فهم  يف  املختلفة  األقوال  بني  الرتجيح   -2
وتقليب الفكر للوصول إىل القول األوىل أو القول الصواب، وهذا متعلق بالتفسري 

ا. أيضاً
3- الستنباط، وهذا ل يكون إل بالتدبر، والنظر يف خفايا املعاين، ويمكن أن 

ا. ٌر، وليس كل تدبر استنباطاً يقال: كل استنباط تدبُّ
ا تزكية،  ا، وقد تكون آداباًا وسلوكاً وأنواع املستنبطات كثرية؛ فقد تكون حكاماً فقهيًّ

وقد تكون فوائد علمية من لغوية وبالغية وأصولية وعقدية.
من  واسع  ميدان  وهذا  احلياتية،  واألحوال  احلوادث  عىل  اآليات  تنزيل   -4
ميادين إعامل التدبر، وقد يكون بإدخال احلادثة يف معنى آية من اآليات، وقد يكون 

من باب الستشهاد والتمثيل.
ول يفى -عىل ما سبق بيانه من نوع التدبر املطلوب من غري املؤمنني- أن التدبر 
القرآن حقٌّ ل  أنَّ هذا  إىل  به  الكفار لوصلوا  املنافقني ومن  لو حصل من  الصحيح 
ريب فيه، وأن اهلل أنزله عىل نبيه حممد ×، وَمن وصل إىل هذه النتيجة منهم؛ فحقيق 

عليه أن يؤمن به، ويتبع هداه.
إقامة  باب  -من  الكفار  من  ونطلب  بالقرآن،  اليوم  نستشهد  أن  يمكن  ولذا 
، ثمَّ طلب الهتداء ثانياًا- أن يتدبروا، هل أتى يف القرآن ما يالف العقل  احلجة أولاً
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الصحيح، والعلم الثابت احلق؟
القرآن  نتيجة واحدة، وهي أن هذا  فإن َمن ل يكابر ل يمكنه أن يصل إل إىل 
أقفاٌل ل  َمن كانت عىل قلوبم  إل  باحلق، ولن يالف يف ذلك  نزل  وحي من اهلل، 

يريدون فتحها، والهتداء ُبَدى اهلل.
* فائدة يف املعاين املقاربِة للتَّدبِر:

ُل والعتباُر والستبصاُر،  أمُّ ُر والنَّظُر والتَّ ُر والتَّذكُّ ِر التَّفكُّ ويقرُب من معنى التَّدبُّ
ا  الاً واعتباراً ا وتأمُّ ا ونظراً راً ا وتذكُّ راً ى تفكُّ القيهِِّم )ت: 751(: »... وهذا يسمَّ قال ابن 

ا، وهذه معاٍن متقاربٌة جتتمُع يف يشٍء وتتفرُق يف آخر. ا واستبصاراً راً وتدبُّ
ا؛ ألنه استعامُل الفكرِة يف ذلك، وإحضاُره عنده. راً ى تفكُّ ويسمَّ

ا؛ ألنَّه إحضاٌر للعلِم الذي جيب مراعاته بعد ذهولِه وغيبتِه عنه،  راً ى تذكُّ ويسمَّ
ومنه قوله تعاىل: زب ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ 

گرب ]األعراف: 201[.

ا؛ ألنَّه التفاٌت بالقلِب إىل املنظوِر فيه. ى نظراً ويسمَّ
وينكشَف  له  يتجىلَّ  حتى  ٍة،  كرَّ بعد  ةاً  كرَّ للنَّظِر  مراجعٌة  ألنه  )1(؛  الاً تأمُّ ى  ويسمَّ

لقلبِه.
ا، وهو افتعاٌل من العبوِر؛ ألنَّه َيْعرُبُ منه إىل غرِيه، َفَيْعرُبُ من ذلك  ى اعتباراً وُيَسمَّ

)1( يالحظ أن التأمل مل يرد يف القرآن، بخالف األلفاظ األخرى التي ذكرها ابن القيم، ومن 
زب ٺ ٿ   تعاىل:  قوله  إل يف موضعني؛ يف  القرآن  ترد يف  مل  )أمل(  مادة  فإن  الفائدة،  باب 
ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ  تعاىل:  قوله  ويف   ،]3 ]احلجر:  ٹرب  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ 

ٻپ پ پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺرب ]الكهف: 46[.
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 ، ةاً ِعرْبَ ى  ُيَسمَّ وهلذا  العتبار،  من  املقصود  وهي  ثالثٍة،  معرفٍة  إىل  فيه  َر  َفكَّ قد  الذي 
ْكَبِة والِقْتَلِة إيذاناًا بأنَّ هذا العلَم واملعرفَة قد صار  وهي عىل بناِء احلالِت كاجِلْلَسِة والرهِّ
َيْعرُبُ منه إىل املقصوِد به، وقال اهلل تعاىل: زبڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈرب  حالاً لصاحبِه 
عمران:  ]آل  ںرب  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  زبڳ     وقال:   ،]26 ]النازعات: 

.]13

ُر  تدبُّ أواخُرها وعواقُبها، ومنه  األموِر، وهي  أدباِر  َنَظَر يف  ا؛ ألنَّه  راً تدبُّ ى  وُيسمَّ
القول...«)1(. 

)1( مفتاح دار السعادة، لبن القيم )1: 182(.

وكتبه
د. م�ساعد بن �سليمان الطيار

األستاذ املشارك بكلية املعلمني بالرياض



اجللسة الثانية :
ر عند املف�رصين 1 التدبُّ

الورقة الثانية:
ر عند املفسين حترير معنى التدبُّ

د. فهد بن مبارك الوهبي
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وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أمجعني، وبعد:

فإن حترير احلقائق العلمية وضبطها؛ من أهم املسائل التي ُعني با العلامء لضبط 
العلوم. 

الرشعية  -كاملصطلحات  مضمونه  عىل  ا  متفقاً يكون  ما  منها  العلمية  واحلقائق 
العلامء  يتلف  ما  ومنها  وغريها-  وكفر  وإيامن  وحج  وزكاة  صالة  من  الغالب؛  يف 
النسخ  مصطلح  يف  ذلك  وقع  كام  واخلطأ  اخللط  بمرادهم  العارف  لغري  فيقع  فيه، 

والكراهة.
عىل  العلامء  يتفق  التي  احلقائق  من  هي  الورقة  هذه  يف  ندرسها  التي  والكلمة 

مضمونا وإن اختلفت العبارات، كام سيأيت -إن شاء اهلل-.
وقد قسمت احلديث إىل املباحث التالية:

املبحث األول: تعريف التدبر يف اللغة.

الورقة الثانية:
د. فهد بن مبارك بن عبداهلل الوهيبي

حترير معنى التدبر عند املف�رصين
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املبحث الثاين: معنى التدبر عند املفسين.
املبحث الثالث: معنى إضافة التدبر للقرآن.

املبحث الرابع: الفرق بني التدبر والستنباط.
املبحث اخلامس: الفرق بني التدبر والتفسري.

املبحث السادس: نتائج البحث.

* متهيد:
إىل  تنتقل  ومل  اللغوي  معناها  أصل  عىل  القرآن  يف  الواردة  الكلامت  من  التدبر 

اصطالح رشعي جديد، وهذا حال أغلب كلامت القرآن. 
ا كام يف مصطلح  ا رشعيًّ لذا ل يصح -يف نظري والعلم عند اهلل- أن نفرد له تعريفاً
الصالة والزكاة وغريمها من الكلامت املنقولة عن معناها اللغوي إىل اصطالح رشعي 
ُ اآليات التي وردت فيها  معروف، بل يبقى التعريف عىل الستعامل اللغوي وبه ُتَفسَّ
بمعناه  التدبر  فوا  عرَّ فإنم  تعاىل،  اهلل  املفسين رحهم  الكلمة، وهذا هو عمل  هذه 

اللغوي، وذكروا يف كل آية ما يناسب السياق.
يف  أولاً  له  وضع  فيام  املستعمل  اللفظ  »هي  الرشعية:  احلقيقة  أن  هذا  يوضح 
بالتسليم، وكاإليامن  املختتمة  بالتكبري  املفتتحة  املخصوصة  للعبادة  كالصالة  الرشع 

لالعتقاد والقول والعمل«)1(.

)1( مذكرة أصول الفقه: )12(.
بالنَّعم  الكعبة(:  بالغ  )هدياًا  تعاىل:  قوله  يف  املذكور  اهلدي  ختصيص  الرشعية:  احلقيقة  ومثال 
مع كونه أخص من املعنى اللغوي الشامل لكل ما هُيدى للكعبة، وختصيص اإليامن والكفر باملعنى 

ا. املعروف رشعاً
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السم  استعامل  فهي  الرشعية؛  احلقيقة  »وأما  631هـ(:  )ت:  اآلمدي  قال 
ا له أولاً يف الرشع. الرشعي فيام كان موضوعاً

وسواء كان السم الرشعي ومسامه ل يعرفهام أهل اللغة، أو مها معروفان هلم؛ 
غري أنم مل يضعوا ذلك السم لذلك املعنى. 

أو َعَرُفوا املعنى ومل َيْعِرُفوا السم، أو عرفوا السم ومل يعرفوا ذلك املعنى؛ كاسم 
الصالة، واحلج، والزكاة ونحوه، وكذلك اسم اإليامن والكفر«)1(.

بناء عىل ذلك نقول: إن التدبر حقيقٌة لغويٌة متفٌق عىل معناها، ومل ينتقل إىل حقيقة 
رشعية، وإنام يفس عند اإلضافة بام يناسب املضاف إليه، كام سيأيت عند احلديث عن 

املعنى اإلضايف يف )تدبر القرآن(.
ثم إن التدبر قد أصبح حقيقة عرفية عند املفسين واملراد با تدبر القرآن، فإذا 

أطلق التدبر عندهم فاملراد به أخص من املدلول العام للتدبر.

)1( اإلحكام: )1 / 27(.
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قبل احلديث عن معنى التدبر عند املفسين ينبغي أن نعرج بلمحة رسيعة عىل 
معنى التدبر يف اللغة حتى يتبني ما قدمناه يف التمهيد من كون التدبر حقيقة لغوية مل 

تنتقل إىل اصطالح رشعي.
* التدبر يف اللغة:

ر هو: النظر يف  تدور مادة الكلمة حول أواخر األمور وعواقبها وأدبارها، فالتدبُّ
عواقب األمور وما تؤول إليه.

قال الزجاج )ت: 311 هـ(: »التدبر: النظر يف عاقبة اليشء«)1(.
وقال ابن فارس )ت: 395 هـ(: »دبر: الدال والباء والراء أصل هذا الباب أنَّ 

ء«)2(.  ه يف قياٍس واحد، وهو آِخر اليشَّ ُجلَّ
وقال اجلرجاين )ت: 816 هـ( يف تعريف التدبر: »عبارة عن النظر يف عواقب 
األمور، وهو قريب من التفكر، إل أن التفكَر ترصُف القلب بالنظر يف الدليل، والتدبر 

)1( زاد املسري: )2 / 72(.
)2( معجم مقاييس اللغة: )2 / 266(، وانظر: العني: )2 / 117(.

املبحث األول :
ر( يف اللغة تعريف )التدبُّ
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ترصفه بالنظر يف العواقب«)1(.
والتدبري والتدبر: نظٌر يف عواقب األمور)2(؛ فتنظر إىل ما يؤول إليه عاقبُته)3(.

)1( التعريفات: )17(.
)2( العني للخيل: )2 / 117(، والقاموس املحيط: )1 / 403(.

)3( انظر: الصحاح يف اللغة: )1 / 197(.
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الستعامل  عىل  جاء  بل  اللغوي،  معناه  عن  للتدبر  املفسين  استعامل  يتلف  مل 
السابق.

ويمكن حترير ذلك بأمرين:
األول: النظر يف تعاريفهم لكلمة التدبر)1(:

وتأويالت  األمور  أعقاب  يف  النظر  »التدبر:  هـ(:   542 )ت:  عطية  ابن  قال 
األشياء«)2(.

وقال البغوي )ت: 516 هـ(: »التدبر: هو النظر يف آخر األمر، وُدبر كل يشء 
آخره«)3(.

له والنظر يف إدباره وما يؤول  ر األمر: تأمُّ وقال الزخمرشي )ت: 538 هـ(: »تدبُّ

)1( مجعت يف ذلك ما وجدُت من كالم املفسين حتى يكون بني يدينا -مع كثرة النقل- بقصد 
اخلروج بالنتيجة املذكورة يف البحث.

)2( املحرر الوجيز: )2 / 161(.

)3( تفسري البغوي: )2 / 254(.

املبحث الثاين :
ر( عند املف�رصين حترير معنى )التدبُّ
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معانيه  تأمل  القرآن:  تدبر  فمعنى  تأمل؛  كل  استعمل يف  ثم  ومنتهاه،  عاقبته  إليه يف 
وتبرص ما فيه«)1(.

عواقب  يف  النظر  عن  عبارة  والتدبر:  »التدبري  هـ(:   606 )ت:  الرازي  وقال 
األمور وأدبارها«)2(.

ر: عبارة عن النََّظر يف َعَواِقب  َدبُّ وقال ابن عادل )ت: 880 هـ(: »والتَّْدبري والتَّ
األُمور وَأْدَباِرَها«)3(.

عاقبته  يف  تفكرت  اليشء:  تدبرت  »يقال  هـ(:   1250 )ت:  الشوكاين  وقال 
وتأملته، ثم استعمل يف كل تأمل، والتدبري: أن يدبر اإلنسان أمره كأنه ينظر إىل ما 

تصري إليه عاقبته«)4(.
وقال اآللويس )ت: 1270 هـ(: »وأصل التدبر التأمل يف أدبار األمور وعواقبها 
ا يف حقيقة اليشء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه،  ثم استعمل يف كل تأمل سواء كان نظراً

أو لواحقه وأعقابه«)5(.
وا  هر، اشتقُّ بر، أي الظَّ ر مشتقٌّ من الدُّ وقال ابن عاشور )ت: 1393 هـ(: »والتدبُّ
، فقالوا: تدبَّر إذا نظر يف دبر األمر، أي يف غائبه أو يف عاقبته، فهو من  بر فعالاً من الدُّ
ل فيه بنفسه، يقال:  ى إىل املتأمَّ ر يتعدَّ األفعال التي اشتقت من األسامء اجلامدة. والتدبُّ

لون دللته، وذلك حيتمل معنيني: تدبَّر األمَر؛ فمعنى: چ چ چچ: يتأمَّ

)1( الكشاف: )1 / 438(.
)2( تفسري الرازي: )5 / 300(.
)3( تفسري اللباب: )5 / 269(.

)4( فتح القدير: )2 / 180(.
)5( روح املعاين: )4 / 150(.
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لوا دللة تفاصيل آياته عىل مقاصده التي أرشد إليها املسلمني،  أحدمها: أن يتأمَّ
أي تدبَّر تفاصيله.

لوا دللة مجلة القرآن ببالغته عىل أنَّه من عند اهلل، وأنَّ الذي جاء  وثانيهام: أن يتأمَّ
به صادق«)1(.

له،  الدلئل عىل ما نصبت  العقيل يف دللت  النظر  ا: »والتدبر: إعامل  أيضاً وقال 
وأصله أنه من النظر يف ُدُبر األمر، أي فيام ل يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء«)2(.

الثاين: النظر يف تفاسريهم لآليات التي وردت فيها هذه الكلمة:
معانيه  يف  يتأملون  چچ  چ  »چچ  هـ(:   685 )ت:  البيضاوي  قال 

ويتبرصون ما فيه، وأصل التدبر النظر يف أدبار اليشء«)3(.
من  ظاهرها  يدبر  ما  فيعرفوا  فيها  ليتفكروا  ڃچ  »چڃ  ا:  أيضاً وقال 

التأويالت الصحيحة واملعاين املستنبطة«)4(.
يقال:  يتأملون،  أي  البقاعي )ت: 885 هـ(: »چچ چ چچ  وقال 

تدبرت اليشء إذا تفكرت يف عاقبته وآخر أمره«)5(.
ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  تعاىل:  قوله  يف  هـ(   1393 )ت:  الشنقيطي  وقال 
ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ]ص:29[: »وقد ذكر جل وعال، يف هذه اآلية 
الكتاب، معظاماً نفسه جل وعال، بصيغة اجلمع، وأنه كتاب  أنزل هذا  أنه  الكريمة، 

)1( التحرير والتنوير: )3 / 483(.
)2( السابق: )9 / 385(.

)3( تفسري البيضاوي: )1 / 478(.
)4( أنوار التنزيل: )5 / 93(.
)5( نظم الدرر: )2 / 238(.
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مبارك وأن من ِحَكِم إنزاله أن يتدبر الناس آياته، أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا 
النظر فيها، حتى يفهموا ما فيها من أنواع اهلدى، وأن يتذكر أولوا األلباب، أي يتعظ 

أصحاب العقول السليمة، من شوائب الختالل«)1(.
وقال يف آية سورة حممد: »ومعلوم أن كل َمن مل يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن 
العظيم أي: تصفحها وتفهمها، وإدراك معانيها والعمل با، فإنه معرض عنها، غري 
متدبر هلا، فيستحق اإلنكار والتوبيخ املذكور يف اآليات إن كان اهلل أعطاه فهاماً يقدر 
به عىل التدبر، وقد شكا النبي × إىل ربه من هجر قومه هذا القرآن، كام قال تعاىل: 

چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ ]الفرقان:30[«)2(.

)1( أضواء البيان: )7 / 9(.
)2( أضواء البيان: )7 / 358(.
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بأن  املفسين  عند  الصطالحي  بمعناها  التدبر  لكلمة  بتعريف  اخلروج  يمكن 
التدبر هو: )تأمل القرآن بقصد التعاظ والعتبار(.

* فكلمة )تأمل( قد اتفق عليها أغلب املعرفني للتدبر.
* وكلمة )القرآن( هي الواردة يف نص اآلية الكريمة: چچ چ چچ 
ۀچ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  يف  املقصود  وهو   ،]24 حممد:   ،82 ]النساء: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  قوله:  ويف  ]املؤمنون:68[، 

چ چ ]ص: 29[.
تعاىل:  قال  التدبر وثمرته، كام  نتيجة  التعاظ والعتبار(: هي  )بقصد  * ومجلة 
]ص:29[، ومما يدل عىل كون هذا هو املراد  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

ذلك  من  واملقصود  واملنافقني،  للكفار  به  اآلمرة  اآليات  يف  اخلطاب  توجيه  بالتدبر: 
اتعاظهم بام ورد يف القرآن، واعتبارهم اهلادي إىل اإليامن واتباع الرشع.

إىل  متوجه  فالتدبر  املسلمني؛  ليشمل  األمر  تعميم  عند  املقصود  يكون  وهكذا 
القلب،  كوجل  اخلشوع؛  عىل  دالة  ا  آثاراً ذلك  بعد  ُيثمر  مما  واعتباره  القلب  اتعاظ 

املبحث الثالث :
ر( للقراآن معنى اإ�سافة )التدبُّ
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والبكاء، واخلشية، وزيادة اإليامن، وغري ذلك مما ذكره اهلل تعاىل يف كتابه نتيجة التأثر 
بالقرآن كام يف قوله تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ ]املائدة:83[، وقوله تعاىل: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ 
چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ]الزمر:23[، وقوله تعاىل:  ڎ ڈ ڈ ژ ژچ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ ] األنفال:2[.

الذي  والتأمل  فيها،  التفكر  اآليات:  »وتدبر  هـ(:   538 )ت:  الزخمرشي  قال 
يؤدي إىل معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة؛ ألن من 
درور ل  لقحة  له  َمن  مثله كمثل  بكثري طائل، وكان  منه  مل حيل  املتلو،  بظاهر  اقتنع 
حيلبها، ومهرة نثور ل يستولدها. وعن احلسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان ل 
علم هلم بتأويله: حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: واهلل لقد 
ا، وقد واهلل أسقطه كله! ما يرى للقرآن عليه أثر يف  قرأت القرآن فام أسقطت منه حرفاً
خلق ول عمل، واهلل ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، واهلل ما هؤلء باحلكامء 
املتدبرين،  العلامء  من  اجعلنا  اللهم  هؤلء.  مثل  الناس  يف  اهلل  كثر  ل  الوزعة،  ول 

وأعذنا من القراء املتكربين«)1(.

)1( الكشاف: )6 / 17(.
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قوله  ومنه  كذا)2(  َأْنَبْطُت  من  استفعال  الستخراج)1(،  هو  اللغة:  يف  االستنباط 
تعاىل: چ ڱ ڱ ں ںچ ]النساء: 83[ أي: يستخرجونه)3(.

وإِْنَباُط املاء، واْستِْنَباُطه: إِْخَراُجه، واْستِْخَراُجه)4(.
ُيستخدم  اللغة  يف  الستنباط  لفظ  أن  نبط؛  ملادة  العلامء  استعاملت  من  وَيْظَهُر 

)1( معجم مقاييس اللغة لبن فارس: )972(، الصحاح للجوهري: )3 / 1162(، هتذيب 
للهمداين: )1 / 768(، شمس  املجيد  القرآن  إعراب  الفريد يف  للزنجاين: )2 / 465(،  الصحاح 
النهاية يف غريب احلديث لبن  العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم للحمريي: )10 / 6475(، 

األثري: )5 / 7(.
)2( املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين: )788(.

)3( جماز القرآن أليب عبيدة: )1 / 134(، غريب القرآن وتفسريه للزيدي: )122(، تفسري غريب 
القرآن لبن قتيبة: )132(، معاين القرآن وإعرابه للزجاج: )2 / 83(، معاين القرآن للنحاس: )2 / 
عمدة   ،)456  /  1( للبغوي:  التنزيل  معامل   ،)788( لألصفهاين:  القرآن  غريب  يف  املفردات   ،)141

احلفاظ للسمني احللبي: )4 / 138(، تفسري القرآن للعز ابن عبد السالم: )111(.
)4( الفريد يف إعراب القرآن املجيد للهمداين: )1 / 769(.

املبحث الرابع :
ر( واال�ستنباط العالقة بني )التدبُّ
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لكل ما ُأْخِرَج أو ُأْظِهَر بعد خفاٍء. ويدل عىل ذلك رصاحةاً األقواُل التالية:
ا عن  قال ابن جرير الطربي )ت: 310هـ(: »وكل مستخرج شيئاًا، كان مسترتاً

أبصار العيون، أو عن معارف القلوب؛ فهو له مستنبط«)1(.
أنبطته  فقد  خفائه،  بعد  أظهرته  يشء  »وكل  321هـ(:  )ت:  دريد  ابن  وقال 

رت فيه فظهر«)2(. واستنبطته...، واستنبطُت هذا األمَر، إذا َفكَّ
وقال املنتجب اهلمداين )ت: 643هـ(: »يقال لكل ما استخرج حتى تقع عليه 

رؤيُة العيوِن، أو معرفُة القلوِب: قد اْسُتْنبِط«)3(.
ُأْنبَِط واْسُتْنبَِط،  وقال الزبيدي )ت: 1205هـ(: »وكل ما ُأظهر بعد خفاٍء فقد 

ويف البصائر: وكل يشء أظهرته بعد خفائه، فقد أنبطته واستنبطته«)4(.
ومما سبق يتبني أن معنى الستنباط يف اللغة هو: الستخراج أو اإلظهار بعد اخلفاء.

وأما االستنباط يف االصطالح:
فه غرُي واحد من العلامء، ومن تلك التعاريف: فقد عرَّ

1- قال ابن جرير الطربي )ت: 310هـ(:
ا عن أبصار العيون، أو عن معارف القلوب؛  »وكل مستخرج شيئاًا كان مسترتاً

فهو له مستنبط«)5(.

)1( جامع البيان: )4 / 184(.
)2( مجهرة اللغة لبن دريد: )1/ 310(، وانظر املعجم الوسيط: )2 / 897(. ونقله الصغاين 

يف العباب الزاخر: حرف الطاء: )207(.
)3( الفريد يف إعراب القرآن املجيد للهمداين: )1 / 768(.

)4( تاج العروس للزبيدي: )20 / 129(.
)5( جامع البيان: )4 / 184(.
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2- قال اجلصاص )ت: 370هـ(: 
القلوب،  معرفة  أو  العيون،  رؤية  عليه  تقع  حتى  استخرج  ما  لكل  »اسم 

والستنباط يف الرشع: نظري الستدلل، والستعالم« )1(.
3- قال املاوردي )ت: 450هـ(:

»والستنباط: خمتصٌّ باستخراج املعاين من النصوص« )2(.
4- قال الزخمرشي )ت: 538هـ(:

َيْعُضُل  فيام  والتدابرِي)3(،  املعاين  من  ذهنِه،  بفضِل  الرجُل،  يستخرجه  »ما 
وهيم«)4(.

5- قال النووي )ت: 676هـ(:
»قال العلامء: الستنباط استخراج ما خفي املراُد به من اللفظ«)5(.

)1( أحكام القرآن: )2 / 215(.
)2( أدب القايض: )1 / 535(، ويقصد باملعاين العلل كام ذكر ما يدل عليه يف: )1 / 536( 

منه.
)3( قال اجلرجاين: »التدبري: استعامل الرأي بفعل شاق، وقيل: النظر يف العواقب بمعرفة اخلري، 
التعريفات:  ا«.  جمازاً وللعبد  حقيقةاً  تعاىل  هلل  وهي  العواقب،  علم  عىل  األمور  إجراء  التدبري  وقيل: 

.)54(
)4( الكشاف: )2 / 117(، وهذا التعريف ذكره غري واحد من العلامء منهم: النسفيُّ يف: مدارك 
البخاري يف: كشف  الدين  التأويل: )2 / 119(، وعالُء  التنزيل: )1 / 350(، واخلازُن يف: لباب 

األرسار: )1 / 65(.
قوة  يكتسب  التعريف  هذا  أن  ويالحظ   ،)158  /1/  2 )ق  واللغات:  األسامء  هتذيب   )5(
ا بالنووي  ا خاصًّ حيث نسبه النووي  إىل العلامء؛ فكأنه تعريف ملجموعة من العلامء وليس تعريفاً

.
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6- قال ابن القيم )ت: 752هـ(:
»استخراج األمر الذي من شأنه أن يفى عىل غرِي امُلْسَتْنبِط«)1(. 

اتفقت عليه  ما  بتعريف جيمع  أنه يمكن اخلروج  ويظهر يل -والعلم عند اهلل- 
التعاريف السابقة، وهو أن نقول:

)الستنباط هو: استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح()2(.
وبعد معرفة معنى الستنباط يمكن بيان العالقة بني الستنباط والتدبر بام ييل:

1- إن التدبر أصل الستنباط، فال يمكن الستنباط من النص قبل تدبره والتأمل 
يف معانيه.

قال اإلمام ابن القيم )ت: 752 هـ(:
»واملقصود تفاوت الناس يف مراتب الفهم يف النصوص، وأن منهم َمن يفهم من 
اآلية ُحْكاماً أو ُحْكَمنْي، ومنهم َمن يفهم منها عرشَة أحكام، وأكثر من ذلك، ومنهم 
وتنبيهه،  إيامئه، وإشارته،  اللفظ، دون سياقه، ودون  الفهم عىل جمرد  يقترص يف  َمن 

واعتباره«)3(. 
فتتأملها،  الواحدة،  باآلية  لتمرُّ  »وإنك  1393هـ(:  )ت:  عاشور  ابن  وقال 
وتتدبرها؛ فتنهال عليك معاٍن كثرية، يسمح با الرتكيب، عىل اختالِف العتبارات 
يف أساليب الستعامل العريب، وقد تتكاثُر عليك، فال تك -ِمْن كثرهتا- يف حرص، ول 
ا  جتعل احلمَل عىل بعضها، منافياًا للحمل عىل البعض اآلخر، إِْن كان الرتكيُب سمحاً

)1( إعالم املوقعني: )1 / 172(.
)2( انظر: منهج الستنباط من القرآن الكريم: )45(.

)3( إعالم املوقعني: )1 / 267(.
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بذلك«)1(. 
2- إن التدبر يعم العلامء وغريهم، والستنباط خاصٌّ بأويل العلم:

ومن لطيف التناسب بني اآليات الدال عىل هذا األمر أن آية الستنباط جاءت 
التدبر كام يف قوله تعاىل: چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  آية  عقب 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
بالتدبر  األمر  فوجه  ]النساء:82-83[؛  ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

للعموم، وخص الستنباط بأويل العلم.
3- يظهر يل -والعلم عند اهلل- أن التدبر املأمور به يف القرآن؛ متوجه للمقاصد 
اإلسالم  بدي  الهتداء  إىل  بتأملها  تدعو  التي  الكريم،  القرآن  آيات  من  األصلية 
الكفار  إىل  متوجٌه  التدبر  فإن  لذا  الرسالة،  بصدق  واإلقرار  تعاىل،  باهلل  واإليامن 

لُيسلموا، ونتيجة التدبر املذكورة يف اآليات تؤيد ذلك؛ فقد قال تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ 
هذا  كون  عىل  يدل  فالتدبر  ]النساء:82[،  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
القرآن من عند اهلل تعاىل لصحة أخباره وما تضمنه من اهلدايات، وأما الستنباط فهو 

لدقائق األمور، لذا ُخصَّ بالعلامء دون غريهم.

)1( التحرير والتنوير: )1 / 97(.
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ثم  التفسري،  مصطلح  بمعرفة  وذلك  والتفسري  التدبر  بني  العالقة  بيان  يمكن 
املقارنة بينه وبني التدبر.

أواًل: التفسري يف اللغة:
ى)2(. التفسري: تفعيل من الَفْس، وهو: البياُن)1(، أو اإلبانُة وكشُف امُلَغطَّ

ُت  فالفاء والسني والراء كلمة واحدة تدل عىل بياِن يشٍء وإيضاِحه)3(. يقال: َفَسْ
ه)4(، والتشديُد  ه وفسَّ ه وَيْفُسُ ا، ويقال: َفَس اليشَء يْفِسُ ه -بالكس- َفْساً اليشَء َأْفِسُ

)1( معجم مقاييس اللغة لبن فارس: )818(، شمس العلوم للحمريي: )8 / 5189(، لسان 
العرب لبن منظور: )5 / 55(، الصحاح للجوهري: )2 / 781(. وانظر: مجهرة اللغة لبن دريد: 
)2 / 334(، تاج العروس للزبيدي: )13 / 323(، القاموس املحيط للفريوز آبادي: )2 / 114(.

)2( هتذيب اللغة لألزهري: )12 / 406(، القاموس املحيط للفريوز آبادي: )2 / 114(.
)3( معجم مقاييس اللغة لبن فارس: )4 / 504(.

)4( معجم مقاييس اللغة لبن فارس: )4 / 504(، الصحاح للجوهري: )2 / 781(، تاج 
العروس للزبيدي: )13 / 323(، لسان العرب لبن منظور: )5 /55(.

املبحث اخلامس :
ر( والتف�سري العالقة بني )التدبُّ
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أعمُّ يف الستعامل)1(، وبه جاء القرآُن، كام قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
.)2( پ پ پچ ]الفرقان:33[؛ أي: بياناًا وتفصيالاً

ه يل)3(. ويقال: استفسته كذا، أي سألته أن ُيَفسهِّ
ي، وقال الليث: الَفْس:  قال ابن األعرايب )ت: 231هـ(: »الَفْس: كشف ما ُغطهِّ

التفسرُي وهو بياُن وتفصيُل الكتاب««)4(.
ا  تفسرياً ته  وفسَّ ْنُته،  بيَّ إذا  ُه،  أفِسُ احلديث،  ُت  فَسْ قوهلم:  من  مأخوذ  وقيل: 

كذلك)5(.
ومنه الَفْس والتَّْفِسة وهي: َنَظُر الطبيِب إىل املاء وُحْكُمه فيه)6(.

وكلُّ يشء ُيعرف به تفسرُي اليشء ومعناه فهو َتْفِسته)7(.
واإلظهار،  واإليضاح،  البيان،  عىل  تدل   ) )َفَسَ كلمة  اشتقاق  أن  يالحظ  ومما 

والكشف؛ فتفسري الكالم: بيانه، وإيضاحه، وإظهاره، والكشف عن املراد منه)8(.

)1( تاج العروس للزبيدي: )13 / 323(، ونقل هذا التعميم عن ابن القطاع.
كثري:  لبن  العظيم  القرآن  وانظر:تفسري   ،)448  /17( جرير:  لبن  البيان  جامع  انظر:   )2(

)980(، ومعامل التنزيل للبغوي: )6 / 83(.
)3( الصحاح للجوهري: )2 / 781(، وانظر: تاج العروس للزبيدي: )13 / 324(.

)4( هتذيب اللغة لألزهري: )12 / 406-407(. وانظر كتاب العني للخليل: )7 / 247(.
)5( مجهرة اللغة لبن دريد: )2 / 334(.

)6( معجم مقاييس اللغة لبن فارس: )4 / 504(، الصحاح للجوهري: )2 / 781(. وقال 
ا«. اجلوهري عن التفسة: »وأظنه مولَّداً

)7( كتاب العني للخليل: )7 / 248(، هتذيب اللغة لألزهري: )12 / 407(، تاج العروس 
للزبيدي: )13 / 324(، وانظر أساس البالغة للزخمرشي: )2 / 22(.

)8( تفسري القرآن الكريم أصوله وضوابطه للعبيد: )16(.
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ثانًيا: التفسري يف االصطالح:
اشتهر تعريف التفسري يف الصطالح عند العلامء واختلفت عباراهتم يف الدللة 

عىل هذا العلم، ومن أشهر التعاريف ما ييل)1(:
1- قال ابن جزي الكلبي )ت: 741هـ(:

ه أو إشارته  »معنى التفسري: رشح القرآن، وبيان معناه، واإلفصاح بام يقتضيه بنصهِّ
أو نجواه)2(«)3(.

2- وقال أبو حيان )ت: 745هـ(:
»التفسري: علم ُيْبَحُث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولهتا، وأحكامها 

َمل عليها حال الرتكيب وتتامت ذلك«)4(. اإلفرادية والرتكيبية، ومعانيها التي حُتْ
قال  يف رشح هذا التعريف: 

»فقولنا )علم(: هو جنس يشمل سائر العلوم.
وقولنا: )يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن(: هذا علم القراءات.

وقولنا: )ومدلولهتا(: أي مدلولت تلك األلفاظ، وهذا علم اللغة الذي حُيتاج 
إليه يف هذا العلم.

وعلم  الترصيف،  علم  يشمل  هذا  والرتكيبية(:  اإلفرادية  )وأحكامها  وقولنا: 
اإلعراب، وعلم البيان، وعلم البديع.

)1( استفدت يف مجع هذه التعريفات من كتاب التفسري اللغوي: )21 25(.
)2( هكذا وجدته ولعله أو فحواه.

)3( التسهيل لعلوم التنزيل: )875(.
)4( البحر املحيط: )1 / 121(.
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)ومعانيها التي حتمل عليها حال الرتكيب(: شمل بقوله: )التي حتمل عليها(: ما 
ل دللة عليه باحلقيقة، وما دللته عليه باملجاز، فإنَّ الرتكيب قد يقتيض بظاهره شيئاًا، 
، فيحتاج ألجل ذلك أن حُيمل عىل غري الظاهر،  ويصدُّ عن احلمل عىل الظاهر صادٌّ

وهو املجاز.
ما  توضح  وقصٌة  النزول،  وسبب  النسخ،  معرفة  هو  ذلك(:  )وتتامت  وقولنا: 

انبهم يف القرآن، ونحُو ذلك«)1(.
3- قال الزركيش )ت: 794 هـ(:

ل عىل نبيه حممد e، وبيان معانيه، واستخراج  »علم يعرف به َفْهُم كتاب اهلل املنزَّ
أحكامه وِحَكِمه«)2(.

وقال يف موضع آخر:
»هو ِعْلم نزول اآلية وسورهتا وأقاصيصها واإلشارات النازلة فيها، ثم ترتيب 
وعامها،  وخاصها  ومنسوخها،  وناسخها  ومتشابها،  وحمكمها  ومدنيهِّها،  يهِّها  مكهِّ
ومطلقها ومقيدها وجمملها ومفسها«، قال: »وزاد فيه قوم: علم حالهلا وحرامها، 

ووعدها ووعيدها، وأمرها ونيها، وِعرَبِها وأمثاهلا«)3(.
4- وقال ابن عرفة املالكي )ت: 803 هـ(:

والناسخ  النزول،  وأسباب  دللته،  كيفية  وخاصيهِّة  القرآن  بمدلول  العلم  »هو 
واملنسوخ«)4(.

)1( البحر املحيط: )1 / 121(.
)2( الربهان يف علوم القرآن: )1 / 13(.

)3( الربهان: )2 / 148(.
)4( تفسري ابن عرفة: )1 / 59(.
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إعجازه،  هي  دللته(:  كيفية  )خاصية  »فقولنا:  التعريف:  هذا  رشح  يف  قال 
ومعانيه البيانّية، وما فيه من علم البديع الذي يذكره الزخمرشي )ت: 538هـ(، وَمن 

نحا نحوه«)1(.
5- وقال الكافيجي )ت: 879هـ(:

»وأما التفسري يف العرف)2( فهو: كشف معاين القرآن، وبيان املراد«)3(.
ْرقاين )ت: 1367هـ(: 6- وقال الزُّ

ُيْبَحُث فيه عن القرآن الكريم من حيث دللته عىل مراد اهلل بقدر الطاقة  »علم 
البرشية«)4(.

7- وقال حممد الطاهر بن عاشور )ت: 1393هـ(:
»اسم للِعْلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن، وما يستفاد منها، باختصار 

ع«)5(. أو توسُّ
8- وقال الشيخ مناع القطان )ت:1420هـ(:

»بيان كالم اهلل املنزل عىل حممد ×«)6(.

)1( انظر: تفسري ابن عرفة: )1 / 59(.
ُ بقوله: )العرف( ويريد )الصطالح(، وقد تكرر استخدامه هذا يف  )2( يظهر أن الكافيجي ُيَعربهِّ

تعريفات: التأويل، والقرآن، وغريمها، انظر كتابه: التيسري يف قواعد التفسري: )125، 161، 167(.
)3( التيسري يف قواعد التفسري: )124(.

)4( مناهل العرفان: )2 / 7(.
)5( التحرير والتنوير: )1 / 11(.

لطالب  الشيخ  كتبها  القرآن  علوم  مذكرة  عن  ونقله   ،)24( اللغوي:  التفسري  عن  نقلته   )6(
الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين بالرياض عام 1419-1410هـ.
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9- وقال الشيخ حممد بن عثيمني )ت: 1421هـ(:
»بيان معاين القرآن الكريم«)1(.

10- وقال الدكتور مساعد الطيار:
»التفسري: بيان القرآن الكريم«)2(.

ا عن حدهِّ البيان؛  وقال يف رشح هذا التعريف: »فخرج بـ)البيان(: ما كان خارجاً
ككثري من املسائل الفقهية، واملسائل النحوية، ومبهامت القرآن، وغرِيها مما ُيذكر يف 

كتب التفسري، مما ل أثر له يف التفسري.
لرسِله  وكالُمه  ملالئكته،  وكالُمه  سبحانه،  اهلل  كالم  غرُي  بـ)القرآن(:  ويرج 

، واهلل أعلم«)3(. السابقني، واحلديُث القديسُّ
وبعد الطالع عىل ما سبق من التعاريف، ومعرفة ما ُيعرتض به عليها، يمكن 
ف، فإن كان املراد  القول: بأن تعريف مصطلح التفسري يتلف باختالف مقصود املعرهِّ
حتديد مصطلح التفسري عند العلامء السابقني، فيمكن تعميمه ليشمل جوانب أخرى 
غري التي اقترص عليها املتأخرون، ولذا يكون مصطلُح التفسرِي عندهم أعمَّ وأشمَل 
ممن جاء بعدهم، وهذا رصيح كالمهم، ومنطوق تعاريفهم، ول يمكن حماكمة كتبهم 
عىل اصطالح حادث بعدهم، وإن كان املقصوُد حتديد ما هو األلصق بلفظ التفسري 
اللغوي من تلك التعاريف، فال شك أن القتصار عىل ذكر البيان يف التعاريف هو 

األوىل.

)1( أصول يف التفسري: )28(.
)2( التفسري اللغوي: )32(.
)3( التفسري اللغوي: )32(.
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لدى  املفهوم  فنجد  جيل،  إىل  جيل  من  مفهومه  تغري  مصطلح  أمام  إذن  فنحن 
املتقدمني -أو أغلبهم- أعم وأوسع، وهو الشأن يف مجيع العلوم حتى تستقر وتتحرر، 

وهذا منهج التعميم للمصطلح.
ثم جاء منهج حتريره ومتحيصه وبيان عالقته بغريه مما أدخل فيه، وهذا أدق.

ويمكن بيان العالقة بني التدبر والتفسري بام ييل:
يف  سيأيت  كام  لآلية  الصحيح  التفسري  معرفة  بعد  إل  يكون  ل  التدبر  إن   -1

النتائج.
عىل  مشتملة  التفسري  فكتب  التدبر،  يشمل  املفسين  عمل  يف  التفسري  إن   -2

الكثري من تدبر القرآن واحلث عليه وذكر ثمرات لتدبر آيات من القرآن الكريم.
ا من آيات القرآن الكريم  3- إن التدبر من أكرب مقاصد التفسري، وذلك ألن كثرياً
ا، لكونا بيان  هي آيات عظة وعربة، وبيان تلك العرب والعظات هي من التفسري قطعاً

املراد من هذه اآليات.
4- إن املقصود األصيل للتفسري هو بيان معاين كالم اهلل تعاىل، ومقصود التدبر 

هو التعاظ والعتبار.
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وبعد النظر يف كالم املفسين ويف اآليات الواردة يف التدبر يمكن لنا أن نخلص 
إىل النتائج التالية:

1- إن التدبر ال يكون إال بالتأمل:
له والنظر يف أدباره وما يؤول  ر األمر: تأمُّ يقول الزخمرشي )ت: 538 هـ(: »تدبُّ
معانيه  تأمل  القرآن:  تدبر  فمعنى  تأمل؛  كل  استعمل يف  ثم  ومنتهاه،  عاقبته  إليه يف 

وتبرص ما فيه«)1(. 
يف  يتأملون  چچ  چ  »چچ  هـ(:   685 البيضاوي)ت:  وقال 

معانيه«)2(.
وقال البقاعي )ت: 885 هـ(: »چچ چچ أي يتأملون«)3(.

عاقبته  يف  تفكرت  اليشء:  تدبرت  »يقال  1250هـ(:  )ت:  الشوكاين  وقال 

)1( الكشاف: )1 / 438(.
)2( تفسري البيضاوي: )1 / 478(.

)3( نظم الدرر: )2 / 238(.

املبحث السادس :
اأهم النتائج من البحث
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وتأملته، ثم استعمل يف كل تأمل«)1(.
األمور  أدبار  يف  التأمل  التدبر:  »وأصل  هـ(:   1270 )ت:  اآللويس  ويقول 
أو  وأجزائه،  اليشء  ا يف حقيقة  نظراً كان  تأمل، سواء  استعمل يف كل  ثم  وعواقبها، 

سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه«)2(.
2- إن حمل الـتأمل هو مدلوالت اآليات:

قال البغوي )ت: 516 هـ(: »چ ڻ ۀ چ أي: يتدبروا، چ ۀ چ يعني: 
حممد  صدق  عىل  الدللت  من  فيه  ما  فيعرفوا  القرآن،  وهو  القول  من  جاءهم  ما 

.)3(»×
يتأملون  چچ  چ  چ  »فمعنى:  هـ(:   1393 )ت:  عاشور  ابن  وقال 

دللته«)4(.
3- إن غاية التدبر هي اهلداية واالعتبار:

قال ابن عطية )ت: 542 هـ(: »وتدبر القرآن: زعيم بالتبيني واهلدى«)5(. 
وهي هدايتان:

هداية عامة: وهي اإليامن بكون هذا القرآن حق من عند اهلل تعاىل، وأن َمن جاء 
به رسول صدق، وهي الواردة يف قوله تعاىل: چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ]النساء:82[.

)1( فتح القدير: )2 / 180(.
)2( روح املعاين: )4 / 150(.

)3( معامل التنزيل: )5 / 423(.
)4( التحرير والتنوير: )3 / 481(.

)5( املحرر الوجيز: )6 / 139(.
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وهداية خاصة: وهي الوصول إىل مقاصده التفصيلية التي تدل عليها آياته الكريمة.
يتأملوا  َأْن  قال ابن عاشور )ت: 1393 هـ(: »وذلك حيتمل معنيني: أحدمها: 
تفاصيله؛  تدبر  أي  املسلمني،  إليها  أرشد  التي  مقاصده  عىل  آياته  تفاصيل  دللة 
وثانيهام: َأْن يتأملوا دللة مجلة القرآن ببالغته عىل أنَّه من عند اهلل، وأنَّ الذي جاء به 

صادق«)1(.
لكتاب  املعرضون  هؤلء  يتدبر  فهال  »أي:  هـ(:   1376 )ت:  السعدي  وقال 
اهلل، ويتأملونه حق التأمل، فإنم لو تدبروه، لدهلم عىل كل خري، وحلذرهم من كل 
رش، وملأل قلوبم من اإليامن، وأفئدهتم من اإليقان، وألوصلهم إىل املطالب العالية، 
واملواهب الغالية، ولبني هلم الطريق املوصلة إىل اهلل، وإىل جنته ومكمالهتا ومفسداهتا، 
العذاب، وبأي يشء حتذر، ولعرفهم بربم، وأسامئه وصفاته  إىل  املوصلة  والطريق 

وإحسانه، ولشوقهم إىل الثواب اجلزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل«)2(.
4- إن التدبر مبني عىل معرفة التفسري وفهم املعاين:

تأمل  القرآن:  تدبر  »فمعنى  هـ(:   538 )ت:  الزخمرشي  قول  من  ذلك  يتضح 
معانيه وتبرص ما فيه«)3(.

ا معلومة للمتدبر، لذا فإنه ينتقل إىل التأمل والتبرص ألجل الوصول  فاملعاين إذاً
إىل التدبر، ومثله قول البيضاوي )ت: 685 هـ(: »چچ چ چچ يتأملون 

يف معانيه ويتبرصون ما فيه«)4(.

)1( التحرير والتنوير: )3 / 483(.
)2( تيسري الكريم الرحن: )1 / 788(.

)3( الكشاف: )1 / 438(.
)4( أنوار التنزيل: )1 / 478(.
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5- إن صحة التدبر مرهونة بسالمة القلب:
]حممد:  ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چک  وعال:  جل  يقول  لذا 
24[؛ فاملرشكون الذين أصابم الرين مل ينتفعوا بذا القرآن، بل وصل بم تدبرهم 

إىل القول بأنه شعر أو سحر.
6- إن اتباع املتشابه صاد عن التدبر:

ا عن معصية اهلل لو  ا واهلل جيدون يف القرآن زاجراً قال قتادة )ت: 118 هـ(: »إذاً
تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا باملتشابه فهلكوا عن ذلك«)1(.

7- إن ثمرة التدبر حتصل بالدوام واالستمرار عليه:
ا؛ فكان معناه نفياًا، فهو  قال البقاعي )ت: 885 هـ(: »وملا كان الستفهام إنكاريًّ
التدبر  قيل: هل جيددون  كأنه  فكان  إثباتاًا،  له؛ فصار  نفي  النفي،  داخالاً عىل  لكونه 
ا لرتق قلوبم به وتنري بصائرهم له، فيكفوا عن اإلفساد والتقطيع«)2(. ا مستمرًّ جتديداً

8- إن التدبر دافع ملوهم التعارض بني اآليات القرآنية:
چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  بدليل قوله تعاىل: 
نحو  أليس  قلت:  »فإن  هـ(:   538 الزخمرشي )ت:  قال  ]النساء:82[،  ڈچ 
ڭچ  ڭ  چ  ]األعراف:107[،  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ  قوله: 

]النمل:10[، چ پ پ پچ ]احلجر:92[، چ ی ی ی جئ حئ 

مئ ىئ يئچ ]الرحن:39[ من الختالف؟
قلت: ليس باختالف عند املتدبرين«)3(.

)1( جامع البيان: )22 / 179(، والدر املنثور: )9 / 203(.
)2( نظم الدرر: )8 / 98(.
)3( الكشاف: )1 / 438(.
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وقال ابن كثري )ت: 774 هـ( يف هذا املعنى: »چ ڌ ڎ ڎ ڈچ 
كام  اهلل؛  عند  من  فهو  الختالف،  من  سامل  وهذا  أي:  ا؛  كثرياً ا  وتضادًّ اضطراباًا  أي: 
ا عن الراسخني يف العلم حيث قالوا: چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ ]آل  قال تعاىل خمرباً
فاهتدوا،  املحكم  إىل  املتشابه  ردوا  فلهذا  حق؛  ومتشابه  حمكمه  أي:   ]7 عمران: 

والذين يف قلوبم زيغ ردوا املحكم إىل املتشابه فغووا؛ وهلذا مدح تعاىل الراسخني، 
وذم الزائغني«)1(. 

من  كثري  يف  كام  الختالف  من  يظن  »وما  هـ(:   1270 )ت:  اآللويس  وقال 
ا ليس من الختالف عند املتدبرين«)2(. اآليات، ومنه ما سبق آنفاً

9- إن األمر بالتدبر يدل عىل أن القرآن معلوم املعنى:
قال الرازي )ت: 606 هـ(: »دلت اآلية عىل أن القرآن معلوم املعنى خالف ما 
يقوله َمن يذهب إىل أنه ل يعلم معناه إل النبي واإلمام املعصوم، ألنه لو كان كذلك 
جيعل  وأن  به،  تعاىل  اهلل  يأمرهم  أن  جاز  وملا  بالتدبر،  ذلك  معرفة  للمنافقني  هتيأ  ملا 
القرآن حجة يف صحة نبوته، ول أن جيعل عجزهم عن مثله حجة عليهم، كام ل جيوز 

أن حيتج عىل كفار الزنج بمثل ذلك«)3(.
قال  وقد  الكفار،  يشمل  بل  املسلمني،  عىل  مقترص  غري  بالتدبر  األمر  إن   -10

تعاىل: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ ]املؤمنون:68[.
املرشكون  هؤلء  يتدبر  أفلم  ذكره:  تعاىل  »يقول  هـ(:   310 )ت:  الطربي  قال 

)1( تفسري القرآن العظيم: )2 / 364(.
)2( روح املعاين: )4 / 150(.

)3( مفاتيح الغيب: )5 / 301(.
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تنزيل اهلل وكالمه، فيعلموا ما فيه من العرب، ويعرفوا حجج اهلل التي احتج با عليه 
فيه؟«)1(.

وقال الشوكاين )ت: 1250 هـ(: »قوله: چ ڻ ۀ ۀ چ ]املؤمنون: 68[ 
بنيَّ سبحانه أن سبب إقدامهم عىل الكفر هو أحد هذه األمور األربعة: األول: عدم 

التدبر يف القرآن؛ فإنم لو تدبروا معانيه لظهر هلم صدقه وآمنوا به وبام فيه«)2(.
وقال السعدي )ت: 1376 هـ(: »چ ڻ ۀ ۀ چ ]املؤمنون: 68[ أي أفال 
اإليامن،  هلم  ألوجب  تدبروه  لو  فإنم  أي  ويتدبرونه؛  ويتأملونه  القرآن  يف  يتفكرن 
وملنعهم من الكفر، ولكن املصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه، ودل هذا عىل 

أن تدبر القرآن يدعو إىل كل خري، ويعصم من كل رش«)3(.
أنزل  إنام  قال الشوكاين )ت: 1250 هـ(: »ويف اآلية دليل عىل أن اهلل سبحانه 

القرآن للتدبر، والتفكر يف معانيه، ل ملجرد التالوة بدون تدبر«)4(. 
ا. واهلل أعلم،،، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياماً كثرياً

)1( جامع البيان: )19 / 56(.
)2( فتح القدير: )5 / 168(.

)3( تيسري الكريم الرحن: )1 / 554(.
)4( فتح القدير: )6 / 242(.

وكتبه
د. فهد بن مبارك الوهبي

املحارض يف قسم الدراسات القرآنية
جامعة طيبة
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أمجعني...  وصحابته  آله  وعىل  حممد،  نبينا  اهلل  رسول  عىل  والصالة  هلل،  احلمد 
وبعد:

* الوقفة األوىل:
 × النبي  نبوية من  إذا كانت تسميتها  فيها  السورة والتأمل  النظر يف اسم  عند 
نجد أن الباحث أحلق بالنبي الصحابة إذا فسوا ذلك هذا يف أثناء عرضه، بينام أنه مل 
يذكر هذا املعنى يف الورقة، ومع ذلك أقول: إن حماولة الستفادة من تسمية السورة 
يف التدبر فيه تزيٌد وتكلٌف، أما إذا كانت التسمية من الصحابة وأكثر السور هي من 
ا وتأمالاً يف ذات السم بل فيه نوع من التزيد  تسمية الصحابة، فال أظن أن هناك ربطاً

والتكلف املنهي عنه فيام يبدو يل.
* الوقفة الثانية:

بالنسبة لستخراج موضوعات السورة ومقصدها، هذا عامٌّ يف كل السور وليس 
ا تناسب اآليات  ا بام سامه الرسول، فهناك سور سامها الرسول أو غريه، وأيضاً خاصًّ
ا يف كل سور القرآن، فالسور  واملقاطع والنظر يف مطلع السورة وخامتتها ليس مطرداً

د. سعود الفنيسان
ول التعقيب االأ
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القصار ليس هلا مقاطع ول وحدات موضوعية ول يمكن أن يعاد الصدر إىل العجز 
بحال، فلو خصص ذلك وقيل: معظم سور القرآن لكان هذا أدق وأوىل.

* الوقفة الثالثة:
املهاجر(،  القيم نقالاً مطولاً وذكره من كتاب سامه: )زاد  ابن  الباحُث عن  نقَل 
الكتاب  الذين ترمجوا له فلم أجد اساماً هلذا  القيم  ابن  أنا تتبعت يف ترمجة  وباملناسبة 
التبوكية« من  ا هو من »الرسالة  العنوان )زاد املهاجر(، ووجدت ما نقله حرفيًّ بذا 

صفحات معلومة من 73 إىل 77.
* الوقفة الرابعة:

الثالث  القسم  أنه ثالثة أقسام، وذكر  التدبر  القيم عن  ابن  لنقله لكالم  بالنسبة 
بأنه ل يدخل يف التدبر، وهو األمور الغيبية، فهذا الرتتيب من ابن القيم -عىل كل 
حال- سبق قلم أو نحو ذلك ملّا يقال: إنه قسم من األقسام، واملراد بالذي ل يدخله 
ل  فهذه  وصفاته،  اهلل  أسامء  وكيفيات  القيامة  يوم  وحقائق  الغيبيات  أنه  معلوٌم  هو 

ا للتدبر. تدخل بحال من األحوال يف مفهوم التدبر، وليست موضوعاً
احلقيقة أن التدبر بصفة عامة مفتاح العلم والعمل، لكن هل األمة اآلن تعاين من 
أزمة علٍم يف فهم القرآن، أو من أزمة نتيجة التدبر الذي هو العمل؛ فالتنظري كثري، 
وإذا نظرنا لقضية ما كتب ويكتب وما يقال ويطب فيه فلم حيرك ساكناًا يف كثرٍي من 
الناس يف هذا املعنى، ولذلك أقول: إن األمة ل تعاين من أزمة منهج، فاملنهج مرسوم 
يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ويف سنة رسوله، وقد اجتمع هذا املنهج يف هذه الرشعة 

چڄ ڄ  سبحانه:  قال  حيث  الكتاب  هذا  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ذكرها  التي 
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ]ص:29[.
وقوله: چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ ]املائدة: 48[.

ثم  تأتيه، ومن  التي  القلب  القرآن كخاطرة  فهم  يكون  أن  التدبر هو  أن  وأرى 
ينفعل با، أما أن يكون التدبر هو فهم املعنى ووضعه جانب ثم مراحله ثم أركانه 
وسننه وواجباته ل تعدو أن تكون هذه تكلفات وتزيدات هي التي أبعدت الناس 

عن فهم القرآن حقيقةاً وعن معنى التدبر وعن ثمرة التدبر الذي هو العمل.
منها،  ا  كثرياً خالفنا  نحن  األوىل  الثالثة  املفضلة  القرون  يف  كانت  أموٌر  هناك 

وأصابنا بالبعد عنها يشٌء كثرٌي من الضعف والتخلف، ومن هذه األسباب:
أواًل: انشغال بعض العلامء يف التعليم بالرتكيز عىل احلفظ وعنو بالقرآن وبزيادة 
األجر وحفظ آياته كام جاء يف احلديث الذي أخرجه الرتمذي عن ابن مسعود: »َمن 
ا من كتاب اهلل فله حسنة، واحلسنة بعرش أمثاهلا ل أقول: )امل( حرف، ولكن  قرأ حرفاً
ألف حرف ولم حرف وميم حرف« لطلب األجر، وتقوم مدارس التحفيظ عىل هذا 
األساس، نعم التحفيظ له أجره، وله ثمرته وله خرٌي كثرٌي، لكن الرتكيز عىل التدبر 
ألن  حفظه،  من  وأهم  القرآن،  تالوة  من  أهم  هو  وللعامل  وللعامي  الصغري  للطفل 
التدبر هو الثمرة العملية للقرآن، ونحن إذا كنا نتحدث عن التدبر جيب أن نتحدث 

عن هذا املعنى احلقيقي الذي جيب أن يكون فيه.
امللتقى،  بحثناه ونبحثه يف هذا  الذي  النظر والستنباط وهذا هو  ثانًيا: ضعف 

وهو البعد عن اللغة وعدم فهم دللهتا.
ثالًثا: عدم ترتيب األولويات وتقديم األهم عىل املهم يف قضية األحكام التي دل 
عليها القرآن، فنحن أحياناًا نأخذ بالتحسينيات عىل حساب احلاجيات، وأحياناًا نأخذ 
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باحلاجيات عىل حساب الرضوريات، يف حني أن القرآن دعا إىل مراعاة األولويات.
بعد ذلك  تليها  ثم  يتعلق با مقدمة عىل كل حكم من األحكام،  فالعقيدة وما 
واألخالق  اآلداب  ذلك  بعد  تأيت  ثم  األحكام،  درجات  وتتفاوت  األحكام، 
والسلوك، أما أن يؤخذ ظاهر اللفظ يف دللة األمر، األمر يدل عىل الوجوب، والنهي 
يدل عىل الكراهة يف جممع األمور كلها دون تفصيل؛ فأعتقد أن هذه الصطالحات 
ا يف أصول الفقه ونحو ذلك ويف التعليم مما أبعدنا  التي أخذناها ول زلنا نقررها كثرياً

عن تدبر القرآن وعن فهم القرآن.
والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته.
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة عىل خاتم املرسلني، وآله وأصحابه والتابعني، 
وبعـد:

فقد أحسن الباحث الفاضل فيام قدمه بني يدي املنتديني يف هذا اللقاء يف ورقته 
حول حترير معنى التدبر عند املفسين، والتي تناولت مخسة مباحث: 

أوهلا: يف التعريف اللغوي للتدبر.
وثانيها: يف معنى التدبر عند املفسين.

وثالث هذه املباحث: عن إضافة التدبر للقرآن الكريم واختصاصه به وحتوله إىل 
حقيقة عرفية.

واملبحث الرابع: خصه عن الفرق بني التدبر والستنباط.
وآخر املباحث وهو خامسها: عن نتائج البحث؛ فهو يف حكم خامتة البحث.

ولحاجة إلعادة ماسبق ذكره وعرضه ؛ فقد أجاد وأفاد.
وأنه  العنوان  حتديد  خالل  من  واملضمون  املوضوع  حمصور  البحث  أن  وظاهٌر 
هو  بام  اهلل-  -وفقه  الباحث  نطالب  أن  لنا  حيق  ل  قد  هنا  ومن  التدبر،  ملعنى  حترير 

د. حممد بن عبدالرحن الشايع
التعقيب الثاين
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خارج عن عنوان بحثه؛ فهو بحث لغوي دليل.
فهو  حتريٍر  إىل  حيتاج  مشكالاً  ا  مصطلحاً ليس  الكريم  القرآن  تدبر  أو  والتدبر 
لفٌظ واضح املعنى، ظاهر الدللة، حاجته إىل المتثال والتطبيق أكثر من حاجته إىل 
حترير الصطالح، فدللته اللغوية هي دللته التفسريية مع مراعاة السياق والسباق 

واللحاق للنص القرآين الكريم.
وقد اقترص البحث يف بيان املعنى التفسريي عىل متأخري املفسين، وكان حري 

به استدعاء أقوال الصحابة والتابعني ومتقدمي املفسين.
كام أن الكاتب الكريم أفرد الفرق بني التدبر والستنباط بمبحث خاص أبان فيه 

-وأحسن- الفروق بينهام والتي متثلت يف ثالثة أمور:
1- أن التدبر أصٌل لالستنباط وسبب له.

، والستنباط خاصٌّ بخواص العلامء. 2- وأن التدبر عامٌّ
املسائل  لدقائق  والستنباط  العظيمة،  واملقاصد  الكبرية  للمعاين  التدبر  وأن   -3
وفروعها، وكان حيسن بالباحث أن تتسع نظرته؛ فتشمل الفروق بني التدبر واملصطلحات 
وحترير  بتحديد  والتفسري،  والتعلم،  والتعقل،  والتذكر،  كالتفكر،  املقاربة  والعبارات 

معانيها وذكر الفروق الدقيقة بينها حيث الدراسة لغوية دللية.
وما ذكره الباحث الفاضل واختاره من تعريف تدبر القرآن بأنه: )تأمل القرآن 
بقصد التعاظ والعتبار(، حيتاج مزيد تأمٍل، فإن التعاظ والعتبار إنام هو نتيجة 
من نتائج التدبر، وثمرة من ثمراته، ل تنحرص به، ول تقترص عليه، وقد تكون خاصة 

باملؤمن به، وثمرات التدبر أكثر من ذلك.
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  فقوله 
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ڈچ ]النساء:82[ هي دعوة ملعرفة مصدرية القرآن الكريم، وأنه ليس برشي 
املصدر، وإنام هو إهلي التنزيل فهي دعوة لإليامن، ثم يأيت بعد ذلك التعاظ والعتبار، 
فجعلها ضمن التعريف فيه نظٌر حيث هي خارجة عنه وزائدة عليه، ولو قيل عن تدبر 
القرآن: إنه تأمل القرآن، والنظر يف معانيه، والتبرص بدللته ومآلته وما فيه؛ أو نحو 

ذلك لكان حسناًا.
كام أن نتائج البحث التي أفردها الكاتب الكريم بمبحث خاص، تضمنت ما مل 
يتضمنه البحث، من ذكر بعض فوائد التدبر وثمراته وهي فوائد عظيمة حقها البسط 

يف القول والستقالل يف املبحث.
العقل،  وشبهات  النفس،  شهوات  من  القلوب  وأقفال  التدبر،  عوائق  أن  كام 

وتوهني الشيطان وتوهيمه حتتاج دراسة بل دراسات.
القرآن والتفريط والتقصري يف حقه  التدبر من هجر  بأن ترك  القول  ول بد من 
ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ   :× منه  شكا  الذي 

]الفرقان:30[.

الباحث عىل جهده، وجودة بحثه، وما ذكر  بد من تكرار شكر  ويف األخري ل 
ليس أكثر من وجهة نظر.

تالوته وحفظه،  يرزقنا  وأن  القرآن،  أهل  من  أن جيعلنا  قدرته  اهلل جلت  نسأل 
وتدبره، والدعوة إليه، والعمل به عىل الوجه الذي يرضيه عنا ويرضاه.

وكتبه
اأ. د. حممد بن عبدالرحمن ال�سايع

أستاذ الدراسات القرآنية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل َمن ل نبي بعده.. حممد وآله وصحبه.. 
وبعد:

فأشكر اهلل عز وجل عىل ما منَّ به من هذا اللقاء، وأشكر اإلخوة القائمني عىل 
هذا اللقاء، وأسأل اهلل عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسناهتم.

ما لدي هنا يف هذا املقام يركز عىل أمور عدة:
ا عند اآليات التي وردت يف التدبر  ا من اإلخوة توقفوا كثرياً األمر األول: إن كثرياً
فيام وردت هذه اآليات، وأنا وردت يف الكافرين، ويف نظري أنه ل ينبغي أن نتوقف 
ا عند قضية فيمن نزلت فيه هذه اآليات؛ ألن العربة بعموم اللفظ ل بخصوص  كثرياً
يتدبرون  ل  الذين  عىل  وأنكر  بالتدبر،  أمر  وجل  عز  اهلل  إن  يكفينا:  فهذا  السبب، 

القرآن، وهذا يكفي.
ا بني معنى التدبر، هل هو مفردة لغوية، أم لفظة قرآنية،  األمر الثاين: إن هناك خلطاً
ا ما نطلب ممن يفسها من  وبني تطبيقها ومعرفة مؤيداهتا وجمالت التدبر، فإننا كثرياً
الناحية اللغوية أن يأيت بأشياء تتعلق بالتطبيق، وهذا خلط بني املفهوم اللغوي لكلمة 

د. حممد بن سعد األيويب
وىل املداخلة االأ
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التدبر، وبني ما يتعلق بتطبيقاهتا.
من  مراحل  جعلت  أو  التدبر،  وبني  بينها  وفرق  األمور،  من  عدد  ذكر  ا؛  أيضاً
للتدبر؛  نتائج  هي  إنام  األمور  هذه  أن  نظري  ويف  ونحوها،  كالتأثر  التدبر،  مراحل 

فالتأثر نتيجة من نتائج التدبر، والستنباط نتيجة من نتائج التدبر.. 
ثالًثا: إن التدبر عند املفسين ينبغي أن يذكر يف ضمنه األمور املعينة عىل التدبر، 

إذا أردنا أن نبحثه بصفة عامة، أن نذكر مؤيداته، وأن نذكر عوائقه، وهذا أمر مهم.
بقي الفرق بني التدبر والستنباط، وقد أجاد الشيخ فهد حفظه اهلل تعاىل يف بيان 
هذا الفرق، غري أين ربام أضيف بعض األشياء، فالذي يبدو من حيث الدللة اللفظية 

بني التدبر وبني الستنباط:
أواًل: التدبر يعنى يف الغالب باألمور الظاهرة، وهلذا ُدعي إليه مجيع الناس؛ ألنه 
ا، بينام الستنباط هو استخراج املعاين اخلفية؛ فهذا تفريق من  أمر واضح، وكان عامًّ

حيث املعنى اللغوي..
ثانًيا: من حيث املخاطب به؛ فالتدبر خوطب به مجيع الناس، بينام الستنباط إنام 

هو ألهل العلم.
وثالًثا: من حيث الرشوط والضوابط؛ فالتدبر مل يشرتط فيه رشوط للتدبر، بينام 

الستنباط حيتاج إىل رشوط وإىل ضوابط معينة يذكرها العلامء يف كتبهم.
رابًعا: من حيث الشمول؛ لو أردنا أن نؤصل ذلك نقول: إن النسبة بني التدبر 

والستنباط هي العموم واخلصوص املطلق، وهذا أشار إليه األخ فهد يف ورقته.
خامًسا: من حيث الغاية من كل منهام؛ فالغاية من التدبر هي التعاظ والعتبار، 

والغاية من الستنباط هي بيان األحكام وما أشبهه من الفوائد.
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بقي نقطة أشار إليها األستاذ الدكتور الشايع ، وهي مسألة: حكم التدبر، وقد 
أشار الطربي والقرطبي إىل وجوب التدبر، وهذا قد ذكره الدكتور.

ا بقية نقطة؛ وهي ما أثاره الدكتور عويض يف أنه ملاذا مل يبحث التدبر عند  وأيضاً
العلامء السابقني؟ والدكتور الشايع أتى عىل يشء من ذلك، وأرى أن هناك سبباًا آخر 
غري ما ُذكر، وهو أن التدبر يتص باإلنسان يف خاصة نفسه، حيث يتدبر فيزداد إيامنه، 
ا  متعديًّ ليس  ألنه  ا  كثرياً العلامء  به  يعنى  مل  وهلذا  ذلك،  أشبه  وما  اإليامن  له  وحيصل 
ا إليها، فيحصل لإلنسان التدبر  يف نفسه، وإنام هو وسيلة إىل أمور ربام يكون متعديًّ
تعدٍّ  له  كان  بام  العلامء  عني  بينام  ذلك،  ونحو  واملعرفة،  العلم  له  وحيصل  والتأثر، 
كالجتهاد، والستنباط، وغريه، ألنه يؤدي إىل استخراج األحكام، هذا واهلل تعاىل 

ا.. أعلم، وجزاكم اهلل خرياً
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بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.. 
امللتقى، وأسأل اهلل سبحانه  للقائمني عىل هذا  بالشكر اجلزيل  أتقدم  البداية  يف 

وتعاىل أن جيعل ذلك يف موازين حسناهتم..
يف البداية أؤيد ما ذكره الشيخ فهد أن التدبر باٍق عىل معناه اللغوي، فال حاجة 
معنى  يقترص يف  أن  ينبغي  لذلك  له؛  معنى رشعي جديٍد  والتنقيب عن  البحث  إىل 

التدبر عىل املعنى اللغوي، وما ذكره املفسون هو املعنى اللغوي نفسه.
وعنوان  عريضة،  بنتيجة  خرجنا  إذا  وإننا  مبارك،  ملتقى  امللتقى  هذا  إن  أقول: 
القرآن  تدبر  )إن  وهي:  كربى  نتيجة  إىل  نصل  أن  أجل  من  فهو  امللتقى؛  هلذا  كبري 
الكريم مقصد من مقاصد إنزال القرآن(، فإذا ثبت أنه مقصد؛ فينبغي أن يتوصل إليه 

ويتوسل إليه بوسائل شتى.
فبدلاً من  للوعظ والتذكري، والنصيحة والتوجيه،  القرآن طريقة راقية  تدبر  إن 
أن توجه بعض الناس وتعظه وتذكره، فلو أنك فتحت له باب تدبر القرآن لتغريت 
أحواله، به يزداد إيامن املؤمن، وبه حيصل عىل درجة عالية من التقوى واليقني، وبه 

د. حممد بن حسني اجليزاين
املداخلة الثانية
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يتوب العايص، وبه يؤوب الكافر ويسلم.
وهذا املقصد له وسائل، ولذلك أنا أقرتح أن يكون امللتقى القادم يف الوسائل 
بالتدبر، الذي كان هو  املتعلقة  ننتقل بعد حترير املصطلحات  بطريقة احرتافية، وأن 
موضوع هذا امللتقى للبحث بطريقة معارصة يف الوسائل املمكنة املجدية النافعة لنرش 

شعرية التدبر لدى أكرب رشحية من املسلمني، كام هو هدف هذا املركز..
َفْت وُأْظِهَرْت فإنا تعني عىل  أريد أن أختم بأن مقاصد الرشيعة اإلسالمية إذا ُعرهِّ
تأملنا  إذا  واملال(، ونحن  والنسل،  والنفس،  والعقل،  الدين،  ا؛ )حفظ:  كثرياً التدبر 
ا  وجوداً والعناية  باحلفظ  اخلمس  الكليات  هذه  حول  تدور  كلها  آياته  فإن  القرآن؛ 

ا.. وعدماً
ا.. هذا ما تيس، وجزاكم اهلل خرياً
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فيام يتعلق بتساؤل الدكتور عويض..
ربام يكون عدم التصنيف يف التدبر استقاللاً هو كغريه من الفنون التي مل تصنف 
إل يف القرون املتأخرة، فكام مل حيتاج الناس إىل التصنيف مثالاً يف كتب السنة والرواية 
يف القرن الثاين، فكذلك مل حيتاجوا إىل التصنيف استقاللاً إل إذا وجدت حاجة، مع 
أن كالمهم مبثوث، وَمن قرأ مقدمة الطربي، ومقدمة القرطبي، وكالم أهل العلم 
كابن القيم وابن تيمية وغريهم من العلامء وجد أن كالمهم يف العناية بالتدبر والتأكيد 

عليه مبثوث يف كتبهم..
هذه لعلها يمكن أن تضاف ملا تقدم به أصحاب الفضيلة..

يتكرم  أن  ويمكن  أسئلة  سأطرح  السورة..  بتسمية  يتعلق  ما  عىل  آخر  تعليق 
الشيخ مساعد باإلجابة عنها:

أل يمكن أن يفرق بني السورة التي مل يرد هلا إل اسم واحد، وبني السورة التي 
ورد هلا أكثر من اسم؟

ا من قصة  انطالقاً البقرة  × سورة  النبي  سؤال آخر: ماذا يعني مثالاً أن يسمي 

د. عمر بن عبداهلل املقبل
املداخلة الثالثة
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ا آيات أعظم من هذه القصة،  البقرة وتشتهر بذا السم، مع أن يف سورة البقرة َقْطعاً
كآية الكريس وغريها؛ فلامذا؟

هذه أسئلة لعلها تفتح النقاش يف هذه القضية..
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نبينا  واملرسلني،  األنبياء  والسالم عىل أرشف  والصالة  العاملني،  احلمد هلل رب 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..

أهل  من  ولست  للتنبيه،  لكن  مساعد،  الدكتور  التفسري  أستاذ  عىل  مداخلتي 
التفسري، ولكني أتشبه بم:

فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فالح
التالوة،  أو  القراءة  مراتب:  مخسة  القرآن  مع  التعامل  أن  ورقته  يف  الشيخ  ذكر 
التفسري )فهم املعنى املراد(، التدبر )بمعنى التفكر(، التأثر )بمعنى العتبار والتعاظ(، 

ثم العمل به )كالتحاكم إليه أو الستشفاء به.. وغري ذلك(.
هذا  يؤكد  والسلوكي  العميل  الواقع  إن  الفضالء..  أهيا  اإلخوة..  أهيا  أقول: 
التقسيم؛ فنحن وهلل احلمد يف مجعيات حتفيظ القرآن الكريم، طالبنا وأبناءنا حيفظون 
وهو  األول  واملستوى  األوىل  املرحلة  حققوا  قد  يكون  وبذا  وجل  عز  اهلل  كتاب 
ا يف حتقيق هذا  ا كبرياً القراءة أو التالوة، وقد نجحت وهلل احلمد هذه اجلمعيات نجاحاً
املطلب، وإن كنا نأمل املزيد؛ لكن املستوى الثاين وهو التفسري )فهم املعنى املراد(، 

د. هاشم األهدل
املداخلة الرابعة
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احلفاظ  املتخرجني  الطالب  من  كثري  إليه  يصل  مل  القارصة  جتربتي  وحسب  برأيي 
لكتاب اهلل عز وجل، فلو أجرى أحدكم جتربة شخصية، وسأل بعض احلفاظ عن آية 
)غاسق إذا وقب(، أو )لبثني فيها أحقاباًا(، أو غري ذلك لربام مل جيد احلافظ جواباًا، ومل 
يستطع أن جييب إجابة صحيحة، فلذلك نحن نؤكد مرة أخرى عىل أمهية أن نصل 

بالطالب إىل املرحلة الثانية وهي التعلم للمعاين من أجل أن يصلوا إىل املطلوب.
أحوال  من  وشواهد  بدلئل  وتزود  املستويات،  هذه  يف  البحث  يمكن  ولعله 
للقرآن،  تدبرهم  يؤكد طريقة  ما  السلف وقصصهم وسريهم  ففي أحوال  السلف، 
ولذلك أقرتح أن يكون هناك توصيات، وأن تكون هناك بحوث يف دلئل وشواهد 
من تعامل السلف مع هذه املستويات اخلمسة وإن كانت مبثوثة، وربام بعضها مجع؛ 
لكن لعل الرتكيز عليها يكون أحسن، أمتنى أن أكون وفقت يف توضيح الفكرة، ومل 

تقرص يب العبارة، أو أتأثر باسم هذه القاعة فتكون عبارايت مقصورة.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أشكر األخوين الكريمني الدكتور/ مساعد بن سليامن الطيار، والدكتور/ فهد 
ا مما استمعت  بن مبارك الوهبي، عىل ورقتي العمل اللتني قدماها، ولقد أفدت كثرياً
ببعض  الكريمة  املنصة  يل  تسمح  أن  فأرجو  رسيعتان،  مداخلتان  يل  ولكن  إليه، 

الوقت..
املداخلة األوىل: ذكر الدكتور مساعد أن آيات التدبر وردت يف سياق احلديث 

عن الكفار، ثم قال: ول بأس بتنزيلها عىل حال املؤمنني..
ا فآيات التدبر مل تنزل بالكفار بوجه عام، بل وردت  أقول: هذا حق؛ ولكن أيضاً
آيتان يف احلديث عن املنافقني الذين توعدهم اهلل عز وجل بالدرك األسفل من النار، 
السورتني  ألن  املدينة؛  يف  للمنافقني  خطاب  ففيهام  حممد،  وسورة  النساء  سورة  يف 
ا  مدنيتان، وآية واحدة وردت عن كفار قريش يف سورة املؤمنون، وفرق واضح جدًّ
املنافقني والكفار كام هو معلوم، واآلية األخرية حمتملة والتي وردت يف سورة  بني 
ا عىل هذه اآليات األربع؛ فأقول: مل يرد مصطلح  )ص(، ولذلك سألقي الضوء رسيعاً

د. عبداهلل عبدالغني رسحان
املداخلة اخلام�سة
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مادة  من  أخرى  صيغ  وردت  بل  الصفة،  بذه  الكريم  القرآن  يف  ا  مطلقاً ذاته  التدبر 
)د ب ر( يف الذكر احلكيم ومما نحن فيه، ورد الفعل املضارع املتصل به واو اجلامعة 

)يتدبرون( من الفعل املايض اخلاميس )تدبر( مرتني، يف قوله تعاىل: چ چ چ 
تعاىل:  وقال  ]النساء:82[،  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
چ ک گ گ گ گ ڳ ڳچ ]حممد:24[، واخلطاب يف آية النساء 

اآلية، والستفهام  قبل هذه  القرآين عنهم،  السياق  يتحدث  الذين  للمنافقني  موجه 
يف قوله تعاىل: چچ چچ استفهام إنكاري، ينكر عليهم عزوفهم عن القرآن 
وعن قراءته بتدبر وأناة، واخلطاب يف آية سورة حممد، موجه للمنافقني الذين يتحدث 
النساء وسورة  بالقرآن يف سورة  واملراد  ا،  أيضاً اآلية  قبل هذه  عنهم  القرآين  السياق 
ا بـ)أل( التي تفيد )الستغراق(، نصل من ذلك إىل  حممد القرآن كله، حيث جاء معرفاً
أن الذي ل يتدبر القرآن كله هو املنافق؛ ألن اآليتني وردتا يف املنافقني، وأن املتدبر له 
ا،  ا أو مقروءاً كله هو املؤمن، هذا بمفهوم املخالفة، وأن املتدبر هو القرآن كله، مسموعاً
وهو)املؤمن(،  امُلتدبهِّر؛  اآليتني:  هاتني  من  مستنبطان  قرآنيان  مصطلحان  ا  إذاً فمعنا 

واملتَدبَّر؛ )وهو القرآن(.
القرآن  نتيجة فحواها أن  القرآن يصل إىل  ا أن َمن تدبر  ونستنتج من ذلك أيضاً
كله كالم اهلل ليس فيه اختالف البتة؛ ألنه لو كان من عند غري اهلل لوجد املتدبر فيه 
من  أراد  فمن  اهلل،  عند  من  القرآن  أن  ثبت  ا  اختالفاً فيه  املتدبر  جيد  مل  فلام  ا،  اختالفاً
املنافقني والكفار أن يقف عىل تلك احلقيقة عليهم أن يقرؤوا القرآن كله بتدبر، أما 

القراءة السيعة واهلذ واهلذرمة التي ل تأمل فيها فلم توصل إىل تلك النتيجة.
كام يالحظ أن سورة حممد قد أشارت إىل أن آلة التدبر هي القلوب املفتوحة، أم 
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إليها  ينفذ  التي كأنا مكبلة باألغالل واألقفال احلديدية ل  القاسية  املغلقة  القلوب 
نور اإليامن ونور القرآن.

اخلاميس  املايض  من  )يدبروا(،  املضارع  بالفعل  كذلك  فوردت  الثالثة؛  اآلية  أما 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قال  القراءات،  يف  اختالف  عىل  )تدبروا(، 
ھ ھچ ]املؤمنون:68[، واخلطاب فيها كام هو واضح يف اآلية السابقة يف قوله 
تعاىل: چ ں ں ڻ ڻچ ]املؤمنون:67[، حيث كان كفار مكة يسمرون 
مكة،  لكفار  فاخلطاب  وكهانة،  وشعر  سحر  إنه  ويقولون:  باهلجر،  القرآن  ويسمون 
والستفهام يف قوله: چڻ ۀ ۀچ استفهام توبيخي إنكاري، ينعى عليهم أنه 
قوا بام فيه، وعلموا أنه كالم رب العاملني، وعرب هنا عن القرآن بالقول؛  لو تدبروه لصدَّ

، وهو تعبري دقيق يف هذا السياق. ، ول يقرؤونه قراءةاً ألنم يسمعونه مقولاً
وبمفهوم  القرآن،  يف  املتدبرين  من  يكونوا  مل  قريش  كفار  أن  هذا  من  نستنتج 
القول  املتدبرون، واملتدبَّر هو  املؤمنون هم  يقول األصوليون- يكون  املخالفة -كام 

ا. املراد به هنا القرآن الكريم أيضاً
چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  اآلية:  أما 
هذا  أرى  وأنا  املؤمنني،  إىل  تعود  فقد  اجلامعة،  واو  وهو  ليدبروا  فالواو  ]ص:29[، 

كام هو بني من السياق السابق، واملفعول الواقع عليه التدبر هو آيات الكتاب، وهذه 
للمنظور  اآليات  أن  اإلخوة  بعض  ذكر  حيث  األوىل،  اجللسة  يف  كانت  مالحظة 
ورصيح  واضح  نص  وهذا  الكتاب،  عىل  يعود  آياته  يف  الضمري  ولكن  واملسطور، 
يتدبرون يف  الكتاب، وهذه لفتة رائعة ومفارقة دقيقة: )املؤمنون  آيات  التدبر يف  أن 
ا ويتدبرون يف املقروء واملسموع بالفحوى(، ألن َمن يتأمل جيد أن التدبر  املكتوب نصًّ



يف املكتوب جاء يف آية واحدة يف سورة )ص(، والتدبر يف القرآن جاء يف آيتني )النساء، 
وحممد(، والتدبر يف القول ورد يف آية )املؤمنون(، وكأن الذكر احلكيم جعل التدبر 
 ، ا حيسن فهاماً يف املقروء املسموع أكثر، هذا يشء بدهي وطبيعي؛ ألن َمن حيسن سامعاً
، أما املقيد املكتوب، فإن املرء لو مل يتدبره من املرة األوىل فسيعود  وتعقالاً واستجابةاً

إليه مرة بعد أخرى، ولن يتفلت منه، ألنه مقيد مكتوب..
ا  مقروءاً )القرآن  شيئني:  عىل  التدبر  يقرص  احلكيم  الذكر  أن  لنا  يلوح  وهكذا 
وتأصيل  حترير  يف  منطلقنا  هو  القرآن  أن  دام  وما  مكتوباًا(،  والقرآن   ، ومقولاً
مكتوباًا  القرآن  عىل  ا  مقصوراً التدبر  يكون  أن  ذلك  مع  يتناهى  فالذي  املصطلحات 
ا، ومتابعة للذكر احلكيم ل يصح أن يطلق مصطلح التدبر عىل التفكر يف  ومسموعاً
عبارات  عليه  أطلق  بل  ذلك،  عليه  يطلق  مل  القرآن  ألن  اإلنسانية؛  والنفس  الكون 

أخرى مثل: التفكر، والتذكر، والنظر، والعتبار، كام سيأيت.
وما جاء عىل أئمتنا يف كتب الرتاث إنام هو من قبيل التسامح يف العبارة فحسب، 

وليس هذا من مصطلحات القرآن الكريم. 
رساماً  الكريم  القرآن  يف  يكون  التدبر  أن  فكام  إليه،  اإلشارة  ينبغي  مما  ا؛  وأخرياً
ا، يكون التدبر كذلك يف احلديث الرشيف كتابة وقراءةاً  ا وكتابةاً وقراءةاً وسامعاً وخطًّ
ا، كذلك احلال يف علوم املسلمني املستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية  وسامعاً
املرشفة، وكالم العرب كله شعره ونثره، وهكذا نتوسع بالتدبر إىل مجيع آفاقه وجمالته 
قياس  قياس عليه، وهو  قبل؛ ولكنه  لناه من  أصَّ ا عامَّ  ابتعاداً منا  الرحبة، وليس هذا 

صحيح إن شاء اهلل. 
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بسم اهلل الرحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني.
أبدأ ببحث الدكتور مساعد، فقد ذكر مقاصد السور، وكأين فهمت من كالمه 
ا اجتهدوا يف  أن املتأخرين أجادوا يف ذكر مقاصد السور، وأقول: إن املتقدمني نسبيًّ
قد  فإنه  التمييز«؛  ذوي  »بصائر  يف  اهلل  رحة  عليه  )الفريوزآبادي(  منهم  األمر،  هذا 
عىل  اطلعا  قد  أنام  إل  عاشور  وابن  قطب   سيد  أظن  ول  طيبة،  إجادة  أجاد 
هذا الكتاب اجليد، وكذلك البقاعي يف »نظم الدرر«، هو يذكر شيئاًا من هذا، فنعيد 

املسألة، بني أصحابا يف األصل، وإن كان املتأخرون قد أفادوا يف هذا املوضوع.
- عليها  أؤكد  مسألة  فهناك  ا؛  خرياً اهلل  جزاه  فهد  الدكتور  ببحث  يتعلق  ما  أما 
وقد سبقني إليها الدكتور الفاضل الشايع-، وهي مسألة أن يذكر الزخمرشي عرشين 
مرة يف بحثه، وهو عرشين صفحة، ول يذكر ابن عباس، ول عبد اهلل بن عمر ول 
العبادلة ول الصحابة ول التابعني، هذه مسألة فيها نظر يا أحباب، وقد علمنا شيخنا 
الدكتور/ حكمة بشري أنه ل يكفي أن أقول: )قال احلسن(، )قال ابن عباس(، بل 
النفصالية  وأما  وأصوله،  الفقه  ويعرف  احلديث،  يعرف  واملفس  السنة،  إىل  نرجع 

د. شايع األسمري
املداخلة ال�ساد�سة
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بني التفسري وبقية العلوم ل نؤيدها، ول أحد يؤيدها، ول يمكن أن يقول أحد: أنا ل 
أعرف يف هذا العلم، إنام أنا مفس ولست حمدثاًا.

ا إىل كتب أهل احلديث، وما من أثر إل وتقريباًا قد حكم عليه العلامء،  نرجع أيضاً
التفسري  منابع  إىل  نرجع  أن  املستقبلة  األبحاث  يف  أرجوا  فأنا  ا؛  خرياً اهلل  جزاهم 

األصلية.
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ  حممد:  سورة  تفسري  يف  ا؛  أخرياً
تشمل  أنا  شك  ل  اآلية  نعم  املرشكني،  يف  فقط  وكأنا  اآلية  ذكرت  ]حممد:24[، 

املرشكني؛ لكن سياق اآلية ما قبلها وما بعدها يدل أنا يف املنافقني، فاذكر املنافقني، 
ثم اذكر َمن شئت.

املسألة األخرى وأختم با: مسألة وفيات العلامء؛ فابن عطية مثالاً تويف سنة 481 
ا  أيضاً السعدي عليه رحة اهلل مات سنة 1367هـ،  الرحن  الشيخ عبد  هـ، وكذلك 
اجلرجاين سنة 816هـ، فال نتساهل يف عدم ذكرها، بارك اهلل يف اجلميع، وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد.
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عندي قضية منهجية بحتة، فاملوضوع عندنا هو: )مفهوم التدبر حترير وتأصيل(، 
ا أنا عتبي عىل شيخنا الكريم د. مساعد الطيار، فاملوضوع الذي طرح ليس يف  طبعاً
ا، لكن ممكن  )مفهوم التدبر حترير وتأصيل(، وإن كان الذي طرح موضوع رائع جدًّ
أن نقول: إن موقعه غري اليوم، ولذلك كنت أمتنى من القضايا ومن املداخالت أن 

تنصب يف قضية واحدة نحن جئنا ألجلها.. هذا األمر األول.
هو  ما  التدبر:  قضية  يف  ا  جدًّ كبري  أمهية  له  سؤال  عندي  ا  أيضاً أنا  الثاين:  األمر 
الدليل عىل أن التدبر يف آيات من القرآن دون غريها؟ َمن الذي يرج أي آيات حتى 
آيات العقائد من قضية التدبر؟ نحن ل نتكلم عن التأويل، نحن نتكلم عن التدبر، 
فيها قضايا  تيمية  القيم وابن  ابن  آيات حتدث عنها  أننا لو حررنا سنجد  وأنا متأكد 

ختص اآلخرة والغيبيات.
القضية: نحن نحتاج إىل دليل إخراج جزء من القرآن ل يدخل فيه التدبر، أنا يف 

نظري أن هذا األمر حيتاج إىل نظر معني.
آية  ورود  قضية  وهي  با،  هيتم  بأن  َحِريَّة  فهد،  د.  األستاذ  ملحوظة  أقول: 

د. عويض العطوي
املداخلة ال�سابعة
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الستنباط بعد آية التدبر، أنا أقول: إنه حيتاج إىل اهتامم يف هذه القضية.
املعلمني  كليات  أن  لحظت  التدبر،  من  لعلها  ملحوظة  لحظت  فإين  أخرًيا: 
ويف  مرتني،  ذكرت  تبوك  أن  ولحظت  األوىل،  الثالثة  اللقاءات  عىل  استحوذت 
ثالث  ا  أيضاً املهاجر(  )زاد  وهي  التبوكية«  »الرسالة  الدكتور  ذكره  الذي  الكتاب 

مرات، لعل هذا من املوافقات الطيبة.
هذا؛ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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ا.. نتجاوز الثناء اختصاراً
ذكرها،  تكرر  مما  الكبرية،  واملسائل  العظيمة  باألصول  يتعلق  التدبر  أن  قضية 
خاصة  اهتامم،  إىل  حتتاج  نظري-  وجهة  -من  التي  األمور  أهم  من  تكون  ولعلها 
التي ترسل يف هذا املوضوع دقائق  الرسائل  أكثر  يف )جوال تدبر(؛ ألين أتصور أن 

ولطائف، فيحتاج األمر إىل إعادة نظر يف هذا الباب.
ا لبعض املشايخ أن العمل هو الذي  األمر اآلخر: لعله قد يفهم ول أظنه مراداً
ينبغي أن نتم به، وأما التنظري فهو سبب النرصاف... قد يفهم من هذا أن مثل هذا 
الجتامع يدخل يف ما حذروا منه، وأنا أؤكد أن هذا التحرير والتنظري من العمل، بل 
إن ابن القيم  أكد عىل أن معرفة حدود ما أنزل اهلل من أهم األشياء التي جتب 
القضية  هذه  فلعل  ذلك،  بعد  للعمل  منطلق  هو  التدبر  معنى  فتحديد  املسلم،  عىل 

تكون يف احلسبان.
نسأل اهلل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرىض..

يف قضية التدبر أوقفتني قضية وهي: ملاذا مل يذكر تدبر القرآن يف السنة؟ حاولت 

د. حممد عبداهلل جابر
املداخلة الثامنة
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فهذه  القرآن،  تدبر  لفظ  فيه  أذكر حديثاًا  مل  أعرف  ما  وأتأمل حسب  ا  كثرياً أتذكر  أن 
املسألة حتتاج إىل نظر حتى حيرر هذا املصطلح واهلل أعلم..



14�

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أشكر اإلخوة املنظمني والداعمني، 

وأعضاء امللتقى، واملشاركني.
أنا يف احلقيقة يف رأيي القارص أنه ليست مشكلة الناس اليوم حترير معنى التدبر 
بحاجة  ى  تبقَّ فيام  فنحن  املتقدمون،  فيه  يؤلف  مْل  ومَل  الستنباط،  وبني  بينه  والفرق 
أكثر إىل أساليب عملية للتدبر، سواءاً من خالل )جوال تدبر(، أو من خالل امللتقى 

القادم..
وحتى ل نطيل يف هذه املسألة، فقد أشار شيخنا الدكتور سعود إىل قضية احلفظ، 
وأنه ليس املراد حتفيظ الطالب فقط، وأن املشاهد فعالاً أن مجاعات التحفيظ املنترشة، 
ا يف أخالق الطالب وآدابم، ولذلك هناك دعوات إىل  وحلق التحفيظ، مل تؤثر كثرياً

أن تقترص هذه احللق عىل التالوة فقط.
املشكلة  بل  القرآن،  معاين  ُيدرسوا  مل  وأنم  احلفظ،  يف  املشكلة  ليست  فأقول: 
قد  مدرس  من  لكن  التحفيظ؛  عىل  اقترص  لو  رأيي  يف  وإل  املدرس،  أو  املحفظ  يف 

د. إبراهيم احلمييض
املداخلة التا�سعة
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ا؛ لكن املشكلة إذا كان املعلم أصالاً  ا كبرياً وفق وأخلص وعمل وفهم فإنه سيؤثر تأثرياً
غري مرتيب وغري متأدب! ومن هنا أُتينا، وأذكر باملناسبة أننا قرأنا عىل الدكتور/ سيد 
الشنقيطي -حفظه اهلل- فرتة بسيطة، ولكن كان هلا أثر كبري علينا، وهو أكثر َمن أثر 
فينا، وذلك ملا نحسبه فيه من اإلخالص والتقوى، باإلضافة إىل الكلامت التي يلقيها 
عىل الطالب كلام قرأ عليه، فإذا مر بآية فيها ذكر املتقني، قال: جعلنا اهلل وإياكم من 
املتقني، وإذا جاء ذكر املحسنني؛ قال: جعلنا اهلل وإياكم من املحسنني، وإذا جاء ذكر 
النار؛ قال: أجارنا اهلل وإياكم من النار، وإذا جاء ذكر اجلنة؛ قال: أسأل اهلل أن جيعلنا 

وإياكم من أهلها..
أقول:  فأنا  كبري،  أثر  هلا  احلزم  من  به  يتصف  ما  إىل  الكلامت  هذه  مثل  فكانت 
بقاء احلفظ يف احللقات والرتكيز عليه يف السنني املبكرة وتأخري الستنباط والتفسري 
التي  القضية  فهذه  الكفؤ،  باملدرس  العناية  بل  املشكلة  ليس هو  املتأخرة،  السن  إىل 

نحتاجها، ولكم جزيل الشكر..
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ا بني الورقتني؛ ألن يف ورقة الشيخ مساعد فيه  أنا أقرتح أن نجعل التدبر وسطاً
توسيع ملعنى التدبر، حتى أدخل فيه التفسري، ونحن قد استقر عندنا يف املعنى اللغوي 
ما قرره الشيخ فهد يف املعنى الصطالحي من أن التدبر حيتاج إىل نوع تعقل وتفكر، 
وليست كل معاين اآليات حتتاج إىل ذلك، كـ چ ٱ ٻ ٻ ٻچ ]اإلخالص:1[ 
وغريها من اآليات.. فهذا فيه توسيع ملعنى التدبر، يف املقابل يوجد قيود كثرية ذكرها 
وما  القلب،  بسالمة  مرهونة  كذلك  التفسري،  معرفة  عىل  مبني  التدبر  فهد:  الشيخ 
إىل ذلك.. فنحو هذه القيود تقيد اإلطالق العام الذي ذكره اهلل عز وجل يف قوله: 
ا ل  چک گ گ چ ]النساء:82[، بحيث أننا نجد يف بعض املواقف تدبراً
تنطبق عليه هذه الرشوط، ومع ذلك فهو صحيح مقبول، وصاحبه امتثل أمر اهلل عز 

وجل يف هذه اآلية.
واقرتاح أخري.. ولعل املشايخ أصحاب الورقتني يتفضلون ببيانه، ملاذا ل يكون 
التدبر عىل مستويات أو مراتب، بحيث أن هناك نوع من التدبر حق مباح لكل من 
سمع آية أو قرأها، ونوع من التدبر آخر ل حيل إل ملن قام برشطه، وقد يكون هذا ما 

عرب عنه الشيخ بالستنباط.. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

الشيخ/ نايف بن سعيد الزهراين

املداخلة العا�رصة
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وعىل 
آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فإن هذه الورقة ستتناول أربعة حماور:
األول: حترير مصطلح التدبر؛ وذلك من أربعة جوانب:

1- يف بيان أصل معنى العام التدبر يف كالم العرب.
2- يف بيان املعنى العام للتدبر)املعنى الصطالحي، العريف(.

3- يف معنى تدبر القرآن خاصة.
4- يف ذكر بعض عبارات املفسين يف معنى التدبر.

الثاين: عالقة التدبر يف بعض املصطلحات القرآنية اأُلخرى.
الثالث: أركان التدبر.

الرابع: أنواع التدبر.
واهلل أسأل التسديد والتوفيق.

الورقة األوىل:
د. خالد بن عثامن السبت

ر )حترير وتاأ�سيل مفهوم التدبُّ
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* املحور األول: حترير مصطلح التدبر:
1- أصل معنى التدبر يف كالم العرب:

ر: مصدر)َتَدبَّر(، وأصل هذه املادة )د ب ر( يدل عىل آخر اليشء وَخْلِفه)1(. َدبُّ التَّ
يقال: دبر السهم اهلدف: سقط خلفه، ودبر فالن القوم: صار خلفهم)2(.

، فقالوا: تدبر: إذا نظر يف ُدُبر األمر، أي: يف غائبه  ُبر( فعالاً وقد اشتقوا من )الدُّ
أو عاقبته)3(.

فهو من األفعال التي اشُتقت من األسامء اجلامدة)4(.
ُره. وُدُبر كل يشء: َعِقُبه وُمَؤخَّ

ُبر( خالف الُقُبل. ومنه )الدُّ
ويف احلديث: »ل تدابروا«، وذلك أن يرتك كل واحد منهام اإلقبال عىل صاحبه 

بوجهه)5(.
ا دبره)6(. أي: ل يويل بعضكم بعضاً

التدابر: املصارمة واهلجران، مأخوذ من أن يويل الرجل صاحبه  قال أبو عبيد: 
ُدُبره وقفاه، ويعرض عنه بوجهه وهيجره)7(.

)1( املقاييس )324/2( )كتاب الدال، باب الدال والباء وما يثلثهام( )مادة: دبر(.
)2( املفردات )ص 307( )مادة: دبر(.

)3( معاين القرآن للزجاج )2 /82(، البغوي )254/2(، الكشاف )284/1(.
)4( ابن عاشور )483/3(.

)5( املقاييس )324/2( )كتاب الدال، باب الدال والباء وما يثلثهام( )مادة: دبر(.
)6( الزجاج )82/2(، القرطبي )290/5(.

)7( تاج العروس )1/ 2813( )فصل: الدال من باب الراء( )مادة: دبر(.
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ويقال: أدبر القوم: مىض أمرهم إىل آخره)1(.
ا إذا هلكوا)2(. ودبر القوم يدبرون دباراً

ا)3(. ا، أي: متأخراً ا، فهو أدبر: صار بَِقْرِحه َدبِراً وَدبَِر البعري َدَبراً
ومنه: ُدُبر الشهر: آخره.

ودابر اليشء: آخره.
وُدُبر األمر: آخره.

َبار: اهلالك الذي يقطع دابرهتم)4(. و الدَّ
َله من آخره. يقال: فالن ما يدري ِقَباَل األمر من ِدَباِره. أي: أوَّ

ُجوِد{ )40( سورة ق؛ أي: أواخر الصلوات)5(. ومن ذلك: }َوَأْدَباَر السُّ
يف  سالحها  ألن  أو  به)6(،  ُينتفع  ما  ُيْعِقب  ألنه  ْبر(؛  )الدَّ للنحل:  قيل  ومنه 

أدبارها)7(.
ْبر( ألنه يبقى لألعقاب)8(. وهكذا قيل للامل الكثري:)الدهِّ
ويقال: َدبَّر األمر وَتَدبَّره: أي: نظر وتفكر يف عاقبته)9(.

)1( القرطبي )950/5(.
)2( الزجاج )2/ 82(.

)3( املفردات )308( )مادة: دبر(.
)4( السابق )307( )مادة: دبر(.

)5( السابق )ص 307( )مادة: دبر(.
)6( الزجاج )82/2(.

)7( املفردات )308( )مادة: دبر(.
)8( الزجاج )82/2(.

)9( الكشاف )284/1(، القرطبي )290/5(، اخلازن )137/2(، نظم الدرر )238/2(.
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ويقال: اْسَتْدَبَره: أي: رأى يف عاقبته ما مل يره يف صدره)1(.
ا: أي بَأَخَرة. راً ويقال: عرف األمر َتَدبُّ

ومنه قول جرير:
را ول تعرفون األمر إل َتَدبُّ ول تتقون الرش حتى يصيبكم  

وقال أكثم بن صيفي لبنيه: يا َبنِيَّ ل َتَتَدبَّروا أعجاز أمور قد ولَّت ُصُدوُرها)2(.
والتدبري يف األمر: أن تنظر إىل ما تؤول إليه عاقبته)3(.

فهو بمعنى التفكري يف ُدُبر األمور)4(.
وذلك بأن ُيَدبهِّر اإلنسان أمره كأنه ينظر إىل ما تصري إليه عاقبته)5(.

ولذا قيل: هو النظر يف العواقب بمعرفة اخلري، أو: إجراء األمور عىل علم 
العواقب)6(.

والتدبري: عتق العبد عن ُدُبر، وهو أن يقول له: أنت حر بعد مويت)7(.
ويقال له: ُمَدبَّر.

)1( تاج العروس )2813/1( )فصل: الدال من باب الراء( )مادة: دبر(.
)2( تفسري الرازي )300/5(، تفسري النيسابوري )36/3(، اللسان )273/4(، تاج العروس 

.)2813/1(
)3( اللسان )273/4( )مادة: دبر(، تاج العروس )2813/1( )فصل: الدال من باب الراء( 

)مادة: دبر(، خمتار الصحاح )باب الراء، فصل الدال( )مادة: دبر( )ص 153(.
)4( املفردات )307(.

)5( فتح القدير )180/2(.
)6( التعريفات )17/1(.

)فصل   )2813/1( العروس  تاج   ،)17/1( التعريفات  دبر(،  )مادة:   )307( املفردات   )7(
الدال من باب الراء( )مادة: دبر(.
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ويقال: إن فالناًا لو استقبل يف أمره ما استدبره هُلدي لِوْجَهِة أمِره؛ أي: لو علم يف 
َبْدِء أمِره ما َعِلَمه يف آخره لسرتشد ألمره)1(.

ومما تقدم يعلم أن أصل التدبر: التأمل والتفكر يف أدبار األمور وعواقبها؛ أي: 
فيام ل يظهر منها للمتأمل بادئ ذي بدء)2(.

ا يف حقيقة اليشء وأجزائه، أو سوابقه  ثم اسُتعمل يف كل تأمل)3(، سواءاً كان نظراً
وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه)4(.

2- بيان املعنى العام للتدبر:
التدبر يف األمر: التفكري فيه)5(، أي: حتصيل املعرفتني لتحصيل معرفة ثالثة)6(.

وهو بمعنى قول بعضهم: إعامل النظر العقيل يف دللت الدلئل عىل ما ُنصبت 
له)7(.

أي: ترصف القلب بالنظر يف الدلئل)8(.
وهذا تفسري له بالتفكر.

وبعضهم يفرق بينهام باعتبار أن التدبر: ترصف القلب بالنظر يف العواقب، وأما 

)1( اللسان )273/4(، تاج العروس )2813/1(.
)2( الرازي )300/5(، اخلازن )137/2( )427/5(، تفسري النيسابوري )36/3(، األلويس 

)150/4(، ابن عاشور )385/9( )423/13(.
)3( الكشاف )284/1(، اخلازن )137/2(، فتح القدير )180/2(، األلويس )150/4(.

)4( األلويس )150/4(.
)5( اللسان )273/4(، خمتار الصحاح.

)6( تاج العروس )2813/1(.
)7( ابن عاشور )385/9(.

)8( الكليات )287(.
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التفكر: فترصفه بالنظر يف الدليل)1(.
و عربَّ عنه بعضهم بأنه التفكر يف عاقبة اليشء وما يؤول إليه أمره)2(.

وهو بمعنى قول َمن فسه بالنظر يف أعقاب األمور وتأويالت األشياء)3(.
ومها تعريفان مقاربان، واهلل أعلم.

3- معنى تدبر القرآن خاصة )املعنى الرشعي(:
هناك تعريفات متعددة للتدبر وبينها تقارب، فمن ذلك:

مبادئه  فيه، ويف  الفكر  معانيه، وحتديق  التأمل يف  بن سليامن: هو  مقاتل  قال   -
وعواقبه، ولوازم ذلك)4(.

- وقال الزخمرشي: هو تأمل معانيه وتبرص ما فيه)5(.
وقال: وتدبر اآليات: التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدي إىل معرفة ما َيْدُبر ظاهرها 
من التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة؛ ألن من اقتنع بظاهر املتلو مل حيل منه بكثري 

طائل، وكان مثله كمثل َمن له لقحه َدُرور ل حيلبها، ومهرة َنُثور ل يستولدها)6(.
- وقال القرطبي: هو التفكر فيه ويف معانيه)7(.

من  فيه  ما  وتبرص  حكمه،  يف  وتفكر  معانيه،  تأمل  هو  اخلازن:  وقال   -

)1( التعريفات )17/1(.
)2( اخلازن )427/5(.

)3( املحرر الوجيز )161/2(، التعريفات )17/1(.
)4( تفسري مقاتل )335/1(، وهو الذي قاله السعدي بحروفه )189/1(.

)5( الكشاف )284/1(.
)6( السابق )327/3(.

)7( تفسري القرطبي )290/5(.
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اآليات)1(.
- وقال أبو حيان: هو التفكر يف اآليات، والتأمل الذي يفيض بصاحبه إىل النظر 

يف عواقب األشياء)2(.
تدبره  عىل  الفكر  ومجع  معانيه،  إىل  القلب  ناظر  حتديق  هو  القيم:  ابن  وقال   -

وتعقله)3(.
به،  يلفظ  ما  معنى  يف  بالتفكر  قلبه  يشغل  أن  ذلك:  وصفة  السيوطي:  وقال   -
مما  كان  فإن  ذلك؛  قبول  ويعتقد  والنواهي،  األوامر  ويتأمل  آية،  كل  معنى  فيعرف 
قرصَّ عنه فيام مىض اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحة استبرش وسأل، أو عذاب أشفق 

وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء ترضع وطلب)4(.
- وقال ابن عاشور: هو تعقب ظواهر األلفاظ ليعلم ما َيْدُبر ظواهرها من املعاين 

املكنونة والتأويالت الالئقة)5(.
- وقال امليداين: هو التفكر الشامل الواصل إىل أواخر دللت الكلم ومراميه 

البعيدة.
معانيه،  وإدراك  فهمه،  أجل  من  القرآن  آليات  والتأمل  التفكر  هو  وقيل:   -

وِحَكمه، واملراد منه.
- وقيل: هو تفهم معاين ألفاظه، والتفكر فيام تدل عليه آياته مطابقة، وما دخل 

)1( تفسري اخلازن )137/2(.

)2( البحر املحيط )338/9(.
)3( املدارج )451/1(.
)4( اإلتقان )300/1(.

)5( التحرير والتنوير )221/12(.
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ج اللفظ عىل ذكره من اإلشارات  يف ضمنها، وما ل تتم تلك املعاين إل به مما مل ُيَعرهِّ
والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه، وخضوعه ألوامره، وأخذ 

العربة منه.
وجيمع ذلك: النظر إىل ما وراء األلفاظ من املعاين والعرب واملقاصد، األمر الذي 

يثمر العلوم النافعة واألعامل الزاكية.
وإنام ذكرت هذه اجلملة األخرية ألنه قد ورد عن مجاعة من السلف تفسري التدبر 

بالعمل والمتثال وما إىل ذلك مما يقع يف القلب ويظهر عىل اجلوارح.
ول ريب أن هذا يكون أعىل مراتب التدبر، وإل فقد حيصل ببعض ذلك كام ل 

يفى.
4- ذكر بعض عبارات املفرسين يف معنى التدبر:

سورة   )82( چ  چڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  يف  املفسين  عبارات  من 
النساء، )24( سورة حممد.

وقوله: چ ڃ ڃچ )29( سورة ص.
- ابن جرير: أفال يتدبر هؤلء املنافقون مواعظ اهلل التي يعظهم با يف آي القرآن 
بينها هلم يف  التي  نبيه عليه الصالة والسالم، ويتفكرون يف حججه  أنزله عىل  الذي 

تنزيله..
- البغوي: أفال يتفكرون يف القرآن)1(.

- ابن اجلوزي: ليتفكروا فيها)2(.

)1( تفسري البغوي )254/2(.
)2( زاد املسري )238/5(.
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- القرطبي: أي: يتفهمونه)1(.
- اخلازن: يتفكرون فيه ويف مواعظه وزواجره)2(.

- أبو حيان: أي: فال يتأملون ما نزل عليك من الوحي ول يعرفون عنه؛ فإنه يف 
تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره، ول يظهر ذلك ملن أعرض عنه ومل يتأمله)3(.

- البقاعي: أي: يتأملون)4(.

- الشوكاين: أفال يتفهمونه.
- ابن عاشور: يتأملون دللته)5(.

آي  يف  والتفهم  بالتأمل  والنظر  الفكر  إعامل  عىل  يدور  كالمهم  أن  نعلم  وبذا 
القرآن الكريم للتوصل إىل معانيه ومقاصده، واهلل أعلم.

* املحور الثاين: عالقة التدبر باملصطلحات القرآنية األخرى:
)التفسري ، التأويل ، البيان ، االستنباط ، الفهم(

أواًل: عالقته بالتفسري:
الكالم، أي:  يقال: فسَّ   ، والبيان  الكشف  تدور عىل  )التفسري(  مادة  إن أصل 

أبان معناه وأظهره، فهو إخراج اليشء من مقام اخلفاء إىل مقام التجيل)6(.

)1( تفس القرطبي )246/16(.
)2( تفسري اخلازن )427/5(.
)3( البحر املحيط )207/4(.

)4( نظم الدرر )238/2(.
)5( ابن عاشور )483/3(.

)6( املقاييس ) كتاب الفاء، باب الفاء والسني وما يثلثهام( )324/2(، الصحاح )مادة: فس( 
املفردات   ،)1095/2( فس(  )مادة:  اللسان  )ص180(،  فس(  )مادة:  املنري  املصباح   ،)781/2(

)مادة: فس( )ص 636(.
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حيث  من  العزيز  القرآن  أحوال  عن  فيه  ُيبحث  علم  فهو  الصطالح:  يف  وأما 
دللته عىل مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البرشية)1(.

وبناء عىل ذلك؛ يقال يف العالقة بني التفسري والتدبر: بأن بينهام مالزمة؛ وذلك 
التدبر  أن التوصل إىل مراد اهلل تعاىل من كالمه حيتاج إىل تدبر ونظر وتأمل، كام أن 

يتوقف عىل معرفة املعنى، واهلل أعلم.
ثانًيا: عالقته بالتأويل:

التأويل يأيت ملعنيني:
األول: بمعنى التفسري، ومن ذلك قوله تعاىل: چ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
]الكهف:82[،  چ  ی ی ی  ىئ ىئ ی  ىئ  چ  وقوله:  ]الكهف:78[،  کچ 
أحد  عىل   ]7 عمران:  ]آل  ۓچ  ۓ  ے ے  ھ  ھ ھ ھ  چ  وقوله: 
األوجه يف التفسري؛ فتأويل القرآن بمعنى تفسريه، وهو املراد بقوله × يف دعائه لبن 

: »وعلمه التأويل«. عباس 
وهكذا تأويل الرؤيا يأيت بمعنى تفسريها كام يف قوله تعاىل: چ ەئ وئچ 
]يوسف: 36[، وقوله: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ ]يوسف: 

پ  ٻ  چ  وقوله:   ،]21 ]يوسف:  چ  ىائ  ى  ې  ې  چ  وقوله:   ،]6

چ  ېى  ې  ې  ې  چ  وقوله:  ]يوسف:44[،  پچ  پ  پ 
]يوسف: 45[؛ فهذا كله بمعنى  چ  ٿ ٿ ٿ  چ  ]يوسف: 101[، وقوله: 

تفسري الرؤيا.
الثاين: بمعنى ما يصري إليه اليشء يف ثاين حال، فتأويل اخلرب بوقوع املَْخرَب، ومن 

)1( قواعد التفسري )29/1(.
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك 
ې ې ې ې ى ى ائ  چ  ڤ ڤ ڤ ڤچ ]األعراف: 53[، وقوله: 

ائ ەئەئ چ ]يونس: 39[.
وهكذا يعرب بـ)التأويل( يف الرؤيا بمعنى حتقق الوقوع ومن ذلك قوله تعاىل: چ 
العاقبة، ومن ذلك  ]يوسف: 100[، كام ورد بمعنى  چ  گ گ گ گ ڳ 
]النساء: 59، اإلرساء: 35[؛ يف موضعني  چ  ىت يت جث مث  چ  قوله تعاىل: 

من القرآن.
 : املأمور، ومن ذلك حديث عائشة  امتثال  بـ)التأويل( عن  ُيعرب  وهكذا 
ربنا وبحمدك  اللهم  يقول يف ركوعه وسجوده: »سبحانك  أن  يكثر   × النبي  كان 

اللهم أغفر يل« يتأول القرآن.
بعد ذلك أقول بأن التأويل له تعلق بالتدبر باعتبار اإلطالقني السابقني، وبيان ذلك: 

ا به التفسري ل يفى؛ إذ القول فيه كالقول يف التفسري. أن تعلقه به من جهة إطالقه مراداً
بالمتثال  يكون  ذلك  فإن  اآلخر:  املعنى  به  ُأريد  إذا  بالتأويل  تعلقه  وجه  وأما 
ما  يف  التفكر  إىل  إضافة  التدبر،  حتت  الداخلة  املعاين  من  وذلك  والتطبيق،  والعمل 
وأهل  طاعته  أهل  به  اهلل  وعد  مما  واآلخرة  الدنيا  يف  يقع  وما  اإلنسان،  إليه  يؤول 

معصيته، واهلل أعلم.
ثالًثا: عالقة التدبر بالبيان:

البيان: من بان اليشء: إذا اتضح وانكشف.
هذا من حيث اجلملة؛ ويتقيد معناه بحسب متعلقه.

واملقصود هنا: ما يتعلق بالتدبر؛ وذلك بإطالق البيان عىل ما يرشح به املجمل 
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حتچ  جت  يب  ىب  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  املعنى،  عن  به  ويكشف  واملبهم، 
]القيامة:19[، قوله: چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ)1( ]النحل:44[.

والقول فيه بذا العتبار كالقول يف التفسري من جهة املالزمة بينه وبني التدبر.
رابًعا: عالقة التدبر باالستنباط:

ترجع مادة )الستنباط( إىل الستخراج)2(.
ا عن العيون أو عن معارف  : »وكل مستخرج شيئاًا كان مسترتاً قال ابن جرير 

القلوب؛ فهو له مستنبط«)3( ا.هـ .
املعاين  استخراج  بمعنى  يكون  القرآن  من  الستنباط  فإن  ذلك؛  عىل  وبناء 
واألحكام وألوان اهلدايات يف العقائد والسلوك وغري ذلك، وهذا يكون نتيجة للتدبر 

كام ل يفى، واهلل أعلم.
خامًسا: عالقة التدبر بالفهم:

الفهم: قيل: تصور املعنى من اللفظ، وقيل: هيئة للنفس يتحقق با ما حيسن)4(.
وبناء عىل ذلك؛ فإن الفهم يكون نتيجة للتدبر، كام أنه يكون وسيلة ملا وراء ذلك 

من املعاين الداخلة حتت التدبر، فإن من التدبر ما ل يتم إل بعد الفهم، واهلل أعلم.
وبذا نعلم أن بني التدبر والفهم مالزمة ول يفى أن الناس يتفاوتون يف الفهم 

ا، لكن كلٌّ حيصل له من التدبر بحسبه.  تفاوتاًا كبرياً

)1( املقاييس: )كتاب الباء، باب الياء وما يثلثهام( )ص 164(، املفردات )مادة: بان( )ص 157(.
)2( السابق )كتاب النون، باب النون والباء وما يثلثهام( )ص 1007(.

)3( جامع البيان )571/8(.
فهمه(  )مادة:  الوسيط  املعجم   ،)1479 )ص  الفاء(  فصل  امليم،  )باب  القاموس   )4(

.)704/2(
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* املحور الثالث: أركان التدبر.
يقوم التدبر عىل أركان ثالثة:

األول: امُلَتَدبهِّر.
من  مجلة  توفر  فيه  يالحظ  كام  موانع،  وانتفاء  رشوط  حتقق  من  فيه  لبد  وهذا 

. اآلداب املكملة املعينة عىل التدبر ليكون املحل قابالاً
الثاين: وهو الكالم امُلَتَدبَّر:

ول يفى أن القرآن الكريم بالغ التأثري يف النفوس، كام أنه ميس للفهم، ولكن إذا 
وجد املحل القابل، لكن ل ننكر أن القرآن يشتمل عىل العقائد واألحكام والقصص 
واألمثال والكالم عىل الدنيا واآلخرة، وأهوال القيامة، فقد تكون بعض هذه القضايا 
أكثر تأثري يف بعض الناس، كام يكون غريها أعمق تأثري لدى آخرين بحسب مقاصدهم 

وعمق أفهامهم ولطافة نظرهم. 
بالقدر  تتعلق  أمور  مجلة  فيه  يطلب  وذلك  نفسها،  التدبر  عملية  وهي  الثالث: 
قرأ  َمن  يفقه  »مل   :× النبي  قال  إىل ذلك؛ ولذا  التالوة، ووقتها وما  املتلو، وطريقة 

القرآن يف أقل من ثالث«. رواه أبو داود والرتمذي.
* املحور الرابع: أنواع تدبر القرآن:

النوع األول: تدبره ملعرفة صدق من جاء به، وأنه حق من عند اهلل تعاىل.
فقال:   × الرسول  إعراضهم عن طاعة  املنافقني  نعى عىل  تعاىل  اهلل  أن  وذلك 

ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ 

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ]النساء:82-81[.
ا ما أودعه يف قلوب عباده من التصديق  : »ومن شهادته أيضاً قال ابن القيم 
اجلازم واليقني الثابت والطمأنينة بكالمه ووحيه فإن العادة حتيل حصول ذلك بام هو 
من أعظم الكذب والفرتاء عىل رب العاملني واإلخبار عنه بخالف ما هو عليه من 
أسامئه وصفاته بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك، وتدفعه الفطر والعقول السليمة 
كام تدفع الفطر التي فطر عليها احليوان األغذية اخلبيثة الضارة التي ل تغذى كاألبوال 
به  والطمأنينة  له  والنقياد  احلق  قبول  عىل  القلوب  فطر  سبحانه  اهلل  فإن  واألنتان؛ 
به  والريبة  والنفور عنه  والباطل  الكذب  إليه وحمبته، وفطرها عىل بغض  والسكون 
وعدم السكون إليه، ولو بقيت الفطر عىل حاهلا ملا آثرت عىل احلق سواه وملا سكنت 

إل إليه ول اطمأنت إل به ول أحبت غريه.
وهلذا ندب اهلل عز وجل عباده إىل تدبر القرآن؛ فإن كل َمن تدبره أوجب له تدبره 
ا أنه حق وصدق بل أحق كل حق وأصدق كل صدق، وأن  ا ويقيناًا جازماً علاماً رضوريًّ
الذي جاء به أصدق خلق اهلل وأبرهم وأكملهم علاماً وعمالاً ومعرفةاً كام قال تعاىل: 
چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ]النساء:82[، 

وقال تعاىل: چ ک گ گ گ گ ڳ ڳچ ]حممد:24[، فلو ُرفعت 
األقفال عن القلوب لبارشهتا حقائق القرآن، واستنارت فيها مصابيح اإليامن وعلمت 
ا يكون عندها كسائر األمور الوجدانية من الفرح واألمل واحلب واخلوف  علاماً رضوريًّ
ا وبلغه رسوله جربيل عنه إىل رسوله حممد، فهذا الشاهد  أنه من عند اهلل تكلم به حقًّ
يف القلب من أعظم الشواهد وبه احتج هرقل عىل أيب سفيان حيث قال له: فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: ل!! فقال له: وكذلك اإليامن إذا 
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خالطت حالوته بشاشة القلوب ل يسخطه أحد.
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  چ  املعنى يف قوله:  تعاىل إىل هذا  وقد أشار 
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ ]العنكبوت:49[، وقوله: چ ۇ 

ڭ  چ  وقوله:   ،]54 ]احلج:  ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ 
]سبأ:6[، وقوله: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  وقوله:  ]الرعد:19[، 

حئ مئ ىئ يئ جب حبچ ]الرعد:27[، يعني أن اآلية التي يقرتحونا ل توجب 
هداية بل اهلل هو الذي هيدي وُيِضل، ثم نبههم عىل أعظم آية وأجلها وهي طمأنينة 
يف قلوب املؤمنني بذكره الذي أنزله فقال: چ مب ىب يب جت حت ختمت چ 
]الرعد:28[، أي بكتابه وكالمه: چ ىت يت جث مث ىثچ ]الرعد:28[، 

فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونا إليه من أعظم اآليات، إذ 
يستحيل يف العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إىل الكذب والفرتاء والباطل«)1(.

وذلك حيصل هلم بتدبره من وجوه متعددة؛ منها:
1- اتساق معانيه)2(.

2- ائتالف أحكامه)3(.
ا بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق فإن ذلك لو كان  3- »تأييد بعضه بعضاً

)1( مدارج السالكني )471/3(.
)2( ابن جرير )567/8(.
)3( ابن جرير )567/8(.



مفهوم التدبر

1�8

من عند غري اهلل لختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض«)1(.
تصديق  فريون  فيه،  فيتفكرون  القرآن  يتدبرون  »أفال   : عباس  ابن  قال 
ا من اخلالئق ل  بعضه لبعض، وما فيه من املواعظ والذكر واألمر والنهي، وأن أحداً

يقدر عليه«)2(.
4- صدق ما تضمنه من اإلخبار عن الغيوب املاضية واملستقبلة.

ومن ذلك: كشف خبايا وخفايا املنافقني وإظهار ذلك، وهم يعلمون صدق ما 
أخرب به عنهم)3(.

5- ما حواه من ألوان األدلة والرباهني التي يضع هلا كل منصف مريد للحق 
متجرد من اهلوى)4(.

6- فصاحته وإعجازه لإلنس واجلن، عربم وعجمهم، وهذه سمه ل تفارقه 
من أوله إىل آخره، فهو عىل كثرة سوره وآياته، وطول املدة التي نزل فيها ل جتد فيه 

تفاوتاًا ول خلالاً يف موضع واحد، وهذا ل يتأتى للبرش مهام بلغت فصاحتهم)5(.

ا: البغوي )254/2(، ابن عطية  )1( ما بني األقواس من كالم ابن جرير )567/8(، وانظر أيضاً
)161/2(، الرازي )196/10(، اخلازن )137/2(، النيسابوري )36/3(، البقاعي )238/2(، 

األلويس )150/4(، ابن عاشور )67/1( )483/3(.
)2( معاين القرآن للزجاج )82/2(، زاد املسري )72/2(، اخلازن )137/2(.

البقاعي  النيسابوري36/3،   ،137/2 اخلازن   ،196/10 الرازي   ،254/2 البغوي   )3(
238/2، األلويس 150/4.

)4( املحرر الوجيز 161/2.
األلويس   ،238/2 البقاعي   ،36/3 النيسابوري   ،137/2 اخلازن   ،196/10 الرازي   )5(

150/4، ابن عاشور )483/3()385/9(.
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7- ما اشتمل عليه من أنواع اهلدايات التي تشهد لصحتها العقول -فيام للعقل 
وينهى  وخري،  معروف  كل  إىل  يدعو  فهو  السليمة،  الفطر  وتوافق  إلدراكه-  جمال 
عن كل منكر ورش، فال جتد فيه ما جيايف احلقيقة والفضيلة، أو يأمر بارتكاب الرش 

والفساد، أو يرصف عن األخالق الفاضلة)1(.
النوع الثاين: تدبره للوقوف عىل عظاته، والعتبار بام فيه من القصص واألخبار، 
وتعقل أمثاله املرضوبة، وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد، والرتغيب والرتهيب؛ 
من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصري، ويزداد من اإلقبال والتشمري 

يف طاعة اهلل تعاىل)2(.
النوع الثالث: تدبره لستخراج األحكام منه، سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد، 
بمفهومها  كله  ذلك  تشمل  األحكام  إذ  السلوك؛  أو  باجلوارح،  املتعلقة  األعامل  أو 

األوسع.
النوع الرابع: تدبره للوقوف عىل ما حواه من العلوم واألخبار والقصص، وما 
ورد فيه من أوصاف هذه الدار، وما بعدها من اجلنة أو النار، وما وصف اهلل تعاىل 
فيه من أهوال القيامة وناية احلياة الدنيا، وأوصاف املؤمنني والكافرين بطوائفهم، 
التي  تعاىل، واألوصاف  املحبوبة هلل  إىل األوصاف  باإلضافة  النفاق،  أهل  وصفات 

يكرهها... إىل غري ذلك مما يلتحق بذا املعنى.

)1( ابن عاشور 67/1.
)2( ابن جرير 179/22، الواحدي 912/1، القرطبي 246/16، األلويس 154/19، ابن 

عاشور 483/3.
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النوع اخلامس: تدبره للوقوف عىل وجوه فصاحته وبالغته وإعجازه، ورصوف 
خطابه، واستخراج اللطائف اللغوية التي تستنبط من مضامني النص القرآين.

للمخالفني،  واجلدال  املحاجة  رضوب  عىل  للتعرف  تدبره  السادس:  النوع 
وأساليب الدعوة للناس عىل اختالف أحواهلم، وطرق التأثري عىل املخاطبني، وُسبل 

اإلقناع التي تضمنها القرآن الكريم.
السنة فإنا شارحة  به عن غريه سوى  السابع: تدبره من أجل الستغناء  النوع 

له. 
يتذاكرون  إذا جلسوا  البخاري قوله: »كان الصحابة  القيم عن اإلمام  ابن  نقل 
كتاب ربم وسنة نبيهم، ومل يكن بينهم رأي ول قياس، ومل يكن األمر بينهم كام هو 
يف املتأخرين: قوم يقرؤون القرآن ول يفهمونه، وآخرون يتفقهون يف كالم غريهم 
ويدرسونه، وآخرون يشتغلون يف علوم أخرى وصنعة اصطالحية، بل كان القرآن 

ا«. ا وفهاماً وتفقهاً عندهم هو العلم الذي به يعتنون حفظاً
وقال ابن تيمية: وأما يف باب فهم القرآن فهو -أي: قارئ القرآن– دائم التفكر 
الناس، وإذا  والتدبر أللفاظه، واستغنائه بمعاين القرآن وِحَكِمه عن غريه من كالم 
سمع شيئاًا من كالم الناس وعلومهم عرضه عىل القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية قبله 

وإل رده«)1( ا.هـ.
الثامن: تدبره من أجل تليني القلب به وترقيقه، وحتصيل اخلشوع.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قال 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

)1( التفسري الكبري 71/6.
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ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ ]الزمر:23[.
وقال تعاىل: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ ]احلرش:21[.
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  تعاىل:  وقال 
چ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

]احلديد:16[.

وقال تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڎ ڎچ ]اإلرساء:109-107[.
وأخبار النبي × يف ذلك، وأخبار أصحابه مشهورة ل ختفى.

التاسع: تدبره من أجل المتثال والعمل بام فيه من األوامر، واجتناب النواهي.
ڃچ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  بقوله  املراد  بيان  يف  مسعود   ابن  وعن 
]البقرة:121[، قال: »والذين نفيس بيده، إن حق تالوته أن حيل حالله، وحيرم حرامه، 

ويقرأه كام أنزله اهلل «)1(.
وعن عكرمة: يتبعونه حق اتباعه باتباع األمر والنهي، فيحلون حالله وحيرمون 

حرامه ويعملون بام تضمنه)2(.
وقال احلسن: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ل علم هلم بتأويله، وما َتدُبر 
آياته إل باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد 

)1( ابن كثري 403/1.
)2( القرطبي 92/1.
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ا، وقد -واهلل- أسقطه كله، ما ُيرى القرآن له يف  قرأت القرآن فام أسقطت منه حرفاً
ُخلق ول عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إين ألقرأ السورة يف َنَفٍس!! واهلل ما هؤلء 
بالقراء ول العلامء ول احلكامء ول الَوَرَعة متى كانت القراء مثل هذا؟ ل كثر اهلل يف 

الناس أمثاهلم«)1(.
قال  وقد  املتدبرين،  مطالب  تنوع  بحسب  يتنوع  القرآن  تدبر  أن  نعلم  وبذا 
العظيم  القرآن  هذا  آيات  بتدبر  يشتغل  مل  َمن  كل  أن  »ومعلوم   : الشنقيطي 
متدبر  غري  عنها،  معرض  فإنه  با  والعمل  معانيها  وأدرك  وتفهمها  تصفحها  أي: 
هلا، فيستحق اإلنكار والتوبيخ املذكور يف اآليات إن كان اهلل أعطاه فهاماً يقدر به عىل 

التدبر، وقد شكا النبي × إىل ربه من هجر قومه هذا القرآن، كام قال تعاىل: چ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ ]الفرقان:30[« ا.هـ ، وبذلك تعلم 

ا- ما يقع للناس من التفاوت العظيم يف باب التدبر، فمن مقل ومكثر -أيضاً
ولكن تأخذه األذهان منه عىل قدر القرائح والفهوم

 : ويف هذا املعنى يقول احلافظ ابن القيم 
يفهم  َمن  منهم  وأن  النصوص،  يف  الفهم  مراتب  يف  الناس  تفاوت  »واملقصود 
ذلك،  من  أكثر  أو  أحكام  عرشة  منها  يفهم  َمن  ومنهم  حكمني،  أو  حكاماً  اآلية  من 
ومنهم َمن يقترص يف الفهم عىل جمرد اللفظ دون سياقه ودون إيامئه وإشارته وتنبيهه 
واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إىل نص آخر متعلق به فيفهم من اقرتانه به 
ا عىل ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب من فهم القرآن ل يتنبه له إل  ا زائداً قدراً
النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد ل يشعر بارتباط هذا بذا وتعلقه به، وهذا كام 

)1( الزهد 276- تفسري ابن كثري 36/4.
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فهم ابن عباس من قوله: چ ڀ ڀ ٺ ٺٺچ ]األحقاف:15[ مع قوله: 
لستة  تلد  قد  املرأة  أن  233[؛  ]البقرة:  چ  ےے  ھ  ھ  ھ  چھ 

أشهر«)1( ا.هـ. واهلل أعلم.

)1( إعالم املوقعني 484/1.

وكتبه
د. خالد بن عثمان ال�سبت

ختصص دراسات قرآنية
جامعة امللك فيصل



اجللسة الثالثة :
ر عند املف�رصين 2 التدبُّ

الورقة الثانية:
ر يف ضوء القرآن والسنة واآلثار مفهوم التدبُّ

د. حممد بن عبداهلل الربيعة
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والصالة  ]الكهف:1[،  ېېچ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  چ 

والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. أما بعد:
فإن التدبر لكتاب اهلل تعاىل من أوىل الغايات التي أنزل من أجلها قال تعاىل: چ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ]ص:29[، وحني نبتغي 
الوصول إىل مفهوم التدبر وحقيقته فال بد من الوقوف يف األدلة من القرآن والسنة 
والنظر يف أقوال السلف وأحواهلم يف تعاملهم مع القرآن وتلقيهم له، ذلك أن أعظم 
أن  تعاىل  اهلل  توفيق  من  كان  وقد  القويم،  منهجهم  هو  تعاىل  اهلل  كتاب  لتدبر  منهج 
قمت بإعداد بحث حول )منهج السلف يف التالوة والتدبر( فرأيت أن أستخلص منه 
ورقة عمل للملتقى األول للتدبر حول مفهوم التدبر يف ضوء القرآن والسنة وأقوال 

السلف وأحواهلم.
واهلدف منها حترير مفهوم التدبر وحتقيقه لكونه من لوازم قارئ القرآن وواجباته، 
ا للمرشوع املبارك الذي  وليتميز عن املصطلحات القرآنية األخرى، وليكون منطلقاً

الورقة الثانية:
د. حممد بن عبداهلل الربيعة

ثار مفهوم التدبر يف �سوء القراآن وال�سنة واالآ
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ليكون منهج حياة وسبيل  لربطها بكتاب اهلل تعاىل  التدبر يف األمة  هيدف إىل إحياء 
نجاة بإذن اهلل تعاىل، وهو املأمول سبحانه يف حتقيق ذلك.

وقد قسمت هذه الدراسة إىل قسمني:
القسم األول: الدراسة النظرية: التأصيل والتحرير.

القسم الثاين: الدراسة التطبيقية: التحليل والستدلل. 
احلق  فيها  حيقق  وأن  لوجهه،  خالصة  الدراسة  هذه  جيعل  أن  تعاىل  اهلل  أسأل 

والصواب، وينفعني با ومن بلغ إنه سميع قريب جميب.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

q القسم األول: الدراسة النظرية: التأصيل والتحرير:
* املحور األول: معنى التدبر لغة، ومفهوم تدبر القرآن:

أصل التدبر لغة:
بالنظر والطالع يف أقوال أهل اللغة نجد أنا تتلخص يف أن أصل معنى التدبر 

مأخوذ من النظر يف أدبار اليشء وعواقبه وناياته)1(. 
ه يف  ففي معجم مقاييس اللغة: »أصل التدبر من: َدَبَر –بفتح الدال والباء-، وُجلُّ

قياس واحد، وهو: آخر اليشء، وخلفه؛ خالف ُقُبله«)2(.
ا أي  ويف لسان العرب: »دّبر األمر وتدّبره أي نظر يف عاقبته وعرف األمر تدبراً
بآخره؛ فتدبر الكالم أي النظر يف أوله وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة.. والتدبر 

)1( انظر لسان العرب 273/4، التعريفات للجرجاين ص 167، املعجم الوسيط 269/1، 
خمتار الصحاح ص96. 

)2( معجم مقاييس اللغة 266/2. 
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يف األمر: التفكر فيه«)1(.
وهو  األمور،  عواقب  يف  النظر  عن  عبارة  »التدبر:  للجرجاين:  التعريفات  ويف 
ترصفه  والتدبر  الدليل،  يف  بالنظر  القلب  ترصف  التفكر  أن  إل  التفكر،  من  قريب 

بالنظر يف العواقب«)2(. 
ويف املعجم الوسيط: »تدبر األمر: ساسه ونظر يف عاقبته«)3(. 

املراد بتدبر القرآن:
بالنظر يف مدلول كلمة التدبر يف اللغة فإننا سنحدد مفهوم تدبر القرآن يف النظر 

فيام وراء اآليات من املعاين والدللت والغايات.
املعنى  اعتبار  مع  واآلثار  النصوص  إطار  يف  الكلمة  هذه  نضع  حيث  ولكننا 

اللغوي فإننا نجد أنا متتد إىل ثالثة أمور:
واجلوارح،  واللسان  القلب  وتفاعل  هتيئ  وهي  التدبر،  مقدمات  اعتبار  أواًل: 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  ويؤكده 
ڤچ ]ق:37[.

عىل  فنص  ]حممد:24[  ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ  وقوله: 
ا وإيامناًا. القلوب حضوراً

ثانًيا: اعتبار عملية التدبر، ويؤكده قوله تعاىل: چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ 
ہ  ۀ  ۀ  چڻ  وقوله:  ]النساء:82[،  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

)1( لسان العرب 268/4. 
)2( التعريفات للجرجاين ص 167. 

)3( املعجم الوسيط ص 269/1. 
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ہ ہ ہ ھ ھ ھچ ]املؤمنون:68[، فعقب ذلك التدبر بام يدعو للتأمل 
والنظر يف صدق ما دلت عليه.

ثالًثا: اعتبار الثامر والنتائج، وهي العلم واإليامن والعمل، ويؤكده قوله تعاىل: چ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ]ص:29[، وقال تعاىل: 
چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ ]األنعام: 155[، فرصح 

باملعنى  متعلق  والنتائج-  الثامر  اعتبار  -أعني:  املعنى  وهذا  والتباع،  التذكر  عىل 
اللغوي من حيث أنه داخل يف معنى العواقب والنهايات، ولذا فال بد من اعتباره يف 

مفهوم تدبر القرآن، وهو اجلانب الذي ظهر يف أقوال السلف وأحواهلم. 
وقد أكد شيخ اإلسالم لزوم التدبر هلذا اجلانب فقال: »واإلنسان يقرأ السورة 
مرات حتى سورة الفاحتة ويظهر له يف أثناء احلال من معانيها ما مل يكن خطر له قبل 
ذلك حتى كأنا تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك املعانى ويزداد علمه وعمله، وهذا 

موجود يف كل من قرأ القرآن بتدبر بخالف من قرأه مع الغفلة عنه«)1(.
واآلثار الواردة عن السلف مستفيضة يف الدللة عىل األمور الثالثة كام سأفصله 

يف هذا البحث بإذن اهلل.
وعليه فيمكن أن نبني التدبر بمفهومه العام بأنه:

:) )الوقوف عند اآليات، والتأمل فيها؛ لالنتفاع با إيامناًا وعلاماً وعمالاً
ولنا مع هذا التعريف وقفتان:

الوقفة األوىل: بيان ما يشمله التعريف:

)1( جمموع الفتاوى 16/2.
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الوقوف عند اآليات يشمل ثالثة أمور:
أواًل: اإلقبال والتفاعل، وهو يمثل مقدمة التدبر، ويتحقق بثالثة أمور: 

ا للقرآن وللمتكلم  1- بالقلب، وذلك بإحضار القلب إيامناًا وتعظياماً وخضوعاً
ا بأنه هو املخاطب  ا ملقاصد القرآن العامة، واستشعاراً به وهو اهلل تعاىل، واستحضاراً

بذه اآليات. 
وترديد  وتباكي،  وحتزن  وترسل،  برتتيل  اآليات  بتالوة  وذلك  باللسان،   -2

لآلية، وتفاعل معها بالسؤال والتعوذ والستغفار عند املرور بام يناسب ذلك.
3- بالسمع، وذلك بإلقاء السمع وإرعائه عند سامع القرآن. 

وقد أشار هلذا املعنى واعتربه من التدبر عدٌد من العلامء:
بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته وسامعه،  »إذا أردت النتفاع  القيم:  ابن  فقال 
فإنه  إليه،  منه  سبحانه  به  تكلم  من  به  ياطبه  من  حضور  واحرض  سمعك،  وألق 

خطاب منه لك عىل لسان رسوله ×«)1(.
وقال السيوطي: »وتسن القراءة بالتدبر والتفهم... وصفة ذلك أن يشغل قلبه 
بالتفكر يف معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل األوامر والنواهي ويعتقد 
قبول ذلك، فإن كان مما قرص عنه فيام مىض اعتذر واستغفر، وإذا مرَّ بآية رحة استبرش 

م، أو دعاء ترضع وطلب«)2(. ه وعظَّ وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذَّ أو تنزيه نزَّ
ثانًيا: النظر والتأمل، وهو يمثل عملية التدبر، ولذلك نصصت عليه يف التعريف، 

ويتحقق بإمعان النظر وإعامل العقل يف عدة أمور: 

)1( الفوائد ص3.
)2( اإلتقان يف علوم القرآن 1/ 127.
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1- إدراك مغزى اآليات ومقاصدها.
م معانيها.  2- تفهُّ

3- استخراج دللهتا. 
4- تبني ما فيها من اآليات والعرب، واألوامر والنواهي، والوعد والوعيد.

وقد أشار هلذا املعنى واعتربه من التدبر عدٌد من العلامء: 
ُ ما  ُل معانيه، والتفكر يف ِحَكِمِه، وتبرصُّ ر القرآِن تَأمُّ 1- قال اخلازن: »ومعنى تدبُّ

فيه من اآليات«)1(. 
2- قال ابن القيم: »وتدبر الكالم أن ينظر يف أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد 

مرة، وهلذا جاء عىل بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبني«)2(.
اليشَء:  تدبرُت  يقال:  املعنى،  لفهم  ل؛  التأمُّ هو  التدبر  »إِنَّ  الشوكاين:  قال   -3

ل«)3(. تفكرُت يف عاقبته، وتأملته، ثم استعمل يف كل تأمُّ
لون  يتأمَّ  ]82 ]النساء:  چڇچ  چ  چ  »فمعنى:  عاشور:  ابن  قال   -4
مقاصده  عىل  آياته  تفاصيل  دللة  لوا  يتأمَّ أن  أحدمها  معنيني:  حيتمل  وذلك  دللته، 
القرآن  لوا دللة مجلة  يتأمَّ إليها املسلمني، أي تدبر تفاصيله؛ وثانيهام أن  التي أرشد 

ببالغته عىل أنَّه من عند اهلل، وأنَّ الذي جاء به صادق«)4(.
ثالًثا: التذكر والتباع، وهو يمثل: ثمرة التدبر، ويتحقق بأمرين: 

)1( لباب التأويل يف معاين التنزيل 402/1.
)2( مفتاح دار السعادة 183/1.

)3( فتح القدير 491/1.
)4( التحرير والتنوير 994/1.
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1- التذكر علاماً وإيامناًا)1(.
ا.  2- التباع عمالاً وسلوكاً

وتضمن التعريف له مع دخوله يف الوقوف عند اآليات ألمور: 
1- أنه الغاية املقصودة من التدبر. 

التفسري والستنباط والفهم وغريها من املصطلحات  التدبر عن  به  ليتميز   -2
القرآنية األخرى. 

 . 3- أن يكون قصد القارئ واملتأمل يف اآليات التذكر والتباع ابتداءاً وانتهاءاً
وقد أشار هلذا املعنى واعتربه من التدبر عدٌد من العلامء: 

ل يف معانيه، وحتديق الفكر  فقال السعدي: »يأمر –تعاىل- بتدبر كتابه، وهو التأمُّ
فيه، ويف مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك«)2(.

وتفهمها،  تصفحها،  أي:  العظيم  القرآن  هذا  آيات  »تدبر  الشنقيطي:  وقال 
وإدراك معانيها، والعمل با«)�(.

وبذا يمكن أن نقول بأن مفهوم التدبر الكامل هو:
)الوقوف عند اآليات؛ بتفاعل القلب واللسان واجلوارح معها، والنظر والتأمل 
فيام تدل عليه من املقاصد واملعاين والدللت واهلدايات، بقصد النتفاع با؛ إيامناًا 

.) وعلاماً وعمالاً

)1( القول بأن التذكر يورث العلم، ألنه إذا تذكر اليشء املغفول عنه كان بمثابة العلم به، قال 
ا ألنه إحضار للعلم الذي جيب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه«. مفتاح دار  ابن القيم: »ويسمى تذكراً

السعادة )182/1(، وأما اإليامن؛ فاملقصود به يقظة القلب وتصديقه بعد غفلته. 
)2( تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرحن 1/ 189.

)3( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن 429/7.
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الوقفة الثانية: وجه اعتبار لفظ الوقوف عند اآليات، ولفظ النتفاع. 
اعتبار لفظ الوقوف، ولفظ التذكر والتباع يف املفهوم ظاهر من وجهني: 

وقد  السلف،  استعامل  يف  وتكرر  ورد  قد  اآليات  عند  الوقوف  لفظ  أن  أواًل: 
مفهوم  اعتبار  أن  معترب ول شك  لفظ  بذلك  فهو  مواضع،  ثامنية  ذلك  أحصيت يف 

السلف هو األوىل. 
ومما ورد عنهم يف ذلك: 

يف معنى الوقوف عند اآليات بالتفاعل معها:
ۉ  ۅ  چ  تقرأ:  وهي  أسامء  عىل  دخلت  قال:  حزة  بن  عباد  عن  روي   -1
فوَقَفْت عليها؛ فجعَلْت تستعيذ  قال:  ]الطور: 27[،  ۉ ې ې ېچ 

وتدعو«)1(.
2- قال بعضهم: إين ألفتتح السورة، فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ 

منها، حتى يطلع الفجر«)2(.
يف معنى الوقوف عند اآليات بالتأمل فيها:

1- روي عن ابن مسعود  قال: »ل هتذوا القرآن كهذ الشعر ول تنثروه نثر 
الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب«)3(.

أقف  ابن عباس ثالث عرضات  املصحف عىل  قال: »عرضت  2- عن جماهد 
عند كل آية منه وأسأله عنها فيم نزلت وكيف كانت«)4(.

)1( مصنف ابن أيب شيبة 2/ 25.
)2( فضائل القرآن لبن كثري ص 229.

)3( أخرجه البيهقي يف الشعب 260/2 ح 2041.
)4( أخرجه الدارمي 233/2 رقم 1176.
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قال القرطبي: »قرأ جماهد عىل ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية«)1(.
3- عن عبد اهلل بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: »إذا حدثت عن اهلل حديثاًا فقف 

حتى تنظر ما قبله وما بعده« )2(.
الغالب يف  إيامًنا وعلاًم وعماًل، وهو  لالنتفاع هبا  اآليات  الوقوف عند  معنى  يف 

أقوال السلف وأحواهلم:
اخلطاب  بن  لعمر  قال  رجل  أن  عباس   ابن  عن  البخاري  أخرجه  ما   -1
بالعدل، فغضب  بيننا  اجلزل، ول حتكم  تعطينا  ما  فواهلل  اخلطاب،  ابن  يا  : هي 
عمر حتى هم به، فقال له أحد أصحابه: »يا أمري املؤمنني، إن اهلل عز وجل قال لنبيه 
×: چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ]األعراف:199[، وإن هذا من 
ا عند كتاب اهلل  اجلاهلني«، قال: »فواهلل ما جاوزها عمر حني تالها عليه، وكان وقافاً

عز وجل«)3(.
2- عن ابن عمر  قال: »لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى اإليامن 
قبل القرآن وتنزل السورة عىل حممد ×، فنتعلم حالهلا وحرامها وما ينبغي أن يوقف 
عنده منها كام تتعلمون أنتم اليوم القرآن، ولقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن 
قبل اإليامن فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدري ما آمره ول زاجره ول ما ينبغي أن 

يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل«)4(.

)1( تفسري القرطبي 36/1.
)2( أخرجه البيهقي يف الشعب 260/2 ح 2041.

)3( أخرجه البخاري 238/15 رقم 4642.
)4( أخرجه الطرباين يف األوسط، وقال يف جممع الزوائد: رجاله رجال الصحيح 201/1 رقم 

.755
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فهذه اآلثار كلها نصت عىل لفظ الوقوف بمعانيه الثالث مما يؤكد صحة اعتباره 
يف مفهوم التدبر.

ثانًيا: بالنسبة للفظ النتفاع، فقد رصح به القرآن يف قوله تعاىل: چ ڀ ٺ ٺ 
ٺچ ]عبس:4[.

وقال أبو حيان يف تفسري قوله تعاىل: چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ا بأن ما جاءهم  ھچ ]املؤمنون: 68[: »قرعهم أولاً برتك النتفاع بالقرآن، ثم ثانياً

جاء آباءهم األولني«)1(.
»إذا أردت النتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته وسامعه،  القيم:  وقال ابن 
فإنه  إليه،  منه  سبحانه  به  تكلم  من  به  ياطبه  من  حضور  واحرض  سمعك،  وألق 

خطاب منه لك عىل لسان رسوله ×«.
أركان التدبر:

من خالل التأمل يف التعريف السابق نستطيع أن نحرر منه أركان التدبر، وهي 
ثالثة أركان باجتامعها يتحقق التدبر ويتميز عن غريه وهي: 

1- حضور القلب واستشعاره)2(.
2- النظر والتأمل يف اآليات.

3- قصد التذكر والتباع.

)1( البحر املحيط 268/8.
)2( ختصيص حضور القلب واستشعاره ، دون تفاعل اللسان بالرتتيل والرتسل والتحزن، ألن 
التدبر ل يمكن حصوله بغري حضور القلب واستشعاره، بخالف الرتتيل والرتسل فإنه ليس من لوازم 
ا يف القرآن، وكام تؤكده األحاديث واآلثار،  ا فيه كام يؤكده األمر به رصحياً التدبر وإن كان سبباًا رئيسيًّ

لكن التدبر قد يكون بغري تالوة بل بتأمل أو استامع.
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مراتب التدبر:
ا عىل ما قسم به ابن عباس التفسري فقال:  يمكن تقسيم التدبر إىل مراتب قياساً
أحٌد  ُيعذر  ل  وتفسري  كالمها،  من  العرُب  تعرفه  وجٌه  أوجٍه:  أربعِة  عىل  »التفسرُي 

بجهالته، وتفسري يعلمه العلامء، وتفسري ل يعلمه إل اهلل تعاىل ذكره«.
فالتدبر عىل ثالثة أوجه:

املرتبة األوىل: تدبر العامة، وهو الوقوف عند اآليات مع الفهم العام هلا والتبرص بام 
ا. ا واتباعاً اشتملت عليه من األوامر والنواهي والوعد والوعيد، والنتفاع با تذكراً

وأمره  ووعيده  وعده  يف  متأمالاً  آياته  مع  ويقف  القرآن  يقرأ  أن  ذلك:  وصورة 
ونيه، فيزداد با إيامنه وخشيته.

املرتبة الثانية: تدبر العلامء، وهو الوقوف عند اآليات مع الفهم ملعناها ودللهتا، 
 . والتبرص بمقاصدها وهداياهتا، والنتفاع با إيامناًا وعلاماً

وصورة ذلك: أن يقف مع آيات القرآن بإمعان النظر وإعامل العقل يف مقاصدها 
ومعانيها ودللهتا، وينتفع با علاماً وفهاماً وخشية. 

املرتبة الثالثة: تدبر العلامء الربانيني: وهو الوقوف عند اآليات مع الفهم ملعناها 
والنواهي  األوامر  من  عليه  اشتملت  بام  والتبرص  وهداياهتا،  ومقاصدها  ودللهتا 
متثلها  التي  هي  املرتبة  وهذه   ، وعمالاً وإيامناًا  علاماً  با  والنتفاع  والوعيد،  والوعد 

السلف الصالح يف تعاملهم مع القرآن، وهي التدبر األمثل. 
العلم  رزقوا  الذين  القرآن  مع  تلقيهم  يف  الصالح  السلف  حال  ذلك:  وصورة 

والعمل بالقرآن.
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القرآنية  واملصطلحات  التدبر  بني  والفرق  العالقة  حترير  الثاين:  املحور   *
األخرى:

التدبر  بني  والفرق  العالقة  نحرر  أن  نستطيع  السابق  التعريف  يف  بالنظر 
واملصطلحات القرآنية األخرى، بام ل يلتبس عىل القارئ واملتدبر: 

أواًل: الفرق بني التدبر والتفسري:
الفرق بني التدبر والتفسري ظاهر من وجوه:

أواًل: إن التفسري هو كشف املعنى املراد يف اآليات، والتدبر هو ما وراء ذلك من 
إدراك مغزى اآليات ومقاصدها، واستخراج دللهتا وهداياهتا، والنتفاع با إيامناًا 

 . وعلاماً وعمالاً
ثانًيا: إن املفس غرضه العلم بام دلت عليه اآليات للفهم، واملتدبر غرضه العلم 
بام دلت عليه لإليامن والعلم والعمل؛ ولذا فإن التفسري يغذي القوة العلمية، والتدبر 

يغذي القوة العلمية واإليامنية والعملية. 
ثالًثا: إن التدبر واجب األمة كلها بتفاوت مراتبها، ولذلك جاء األمر بالتدبر يف 
كتاب اهلل دون التفسري، وخوطب به ابتداءاً الكفار يف آيات التدبر، وأما التفسري فهو 

واجب بحسب احلاجة إليه لفهم كتاب اهلل تعاىل. 
القصد  حسن  مع  العام  املعنى  فهم  إل  رشوط  إىل  حيتاج  ل  التدبر  إن  رابًعا: 
چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ  وصدق الطلب، ولذلك قال اهلل تعاىل: 
ولذا  اهلل،  القول عىل  من  العلامء، ألنه  ذكرها  فله رشوط  التفسري؛  أما  ]القمر:17[، 

تورع عنه بعض السلف رحهم اهلل.
ولذا يقال: ل يعذر املسلم يف التدبر، ويعذر يف التفسري. 



حترير وتاأ�سيل

187

ثانًيا: الفرق بني التدبر واالستنباط.
يقال يف الفرق بني التدبر والستنباط كام قيل يف الفرق بني التدبر والتفسري؛ ألن 
غرض التفسري والستنباط واحد هو فهم املعنى وما يدل عليه، فالتفسري يف الفهم، 
والستنباط يف الدللت،وأما التدبر فيتجاوزمها إىل قصد التذكر والتباع، وبذلك 

يكون التدبر أوسع منهام.
ثالًثا: األلفاظ املقاربة للتدبر والفرق بينها:

هناك ألفاظ مقاربة للتدبر وهي: التأمل، والتفكر، والنظر، والتذكر، والعتبار، 
والستبصار.

وقد أبان ابن القيم الفرق بينها، فقال: »هذه معاٍن متقاربٌة جتتمع يف يشٍء، وتتفرق 
يف آخر: 

ا ألنه استعامل الفكرة يف ذلك وإحضاره عنده. فيسمى تفكراً
ا ألنه إحضار للعلم الذي جيب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. ويسمى تذكراً

وكل من التذكر والتفكر له فائدة غري فائدة اآلخر فالتذكر يفيد تكرار القلب عىل 
ما علمه وعرفه لريسخ فيه ويثبت ول ينمحي فيذهب أثره من القلب مجلة، والتفكر 
والتذكر  فالتفكر حيصله  القلب  ما ليس حاصالاً عند  العلم واستجالب  تكثري  يفيد 

حيفظه. 
ا ألنه التفات بالقلب إىل املنظور فيه. ويسمى نظراً

ويسمى تأمالاً ألنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجىل له وينكشف لقلبه.
ا وهو افتعال من العبور ألنه يعرب منه إىل غريه فيعرب من ذلك الذي  ويسمى اعتباراً
قد فكر فيه إىل معرفة ثالثة وهي املقصود من العتبار، وهلذا يسمى عربة؛ إيذانا بأن 
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هذا العلم واملعرفة قد صار حالاً لصاحبه يعرب منه إىل املقصود به. 
ا ألنه نظر يف أدبار األمور وهي أواخرها وعواقبها، وتدبر الكالم  ويسمى تدبراً
أن ينظر يف أوله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مرة وهلذا جاء عىل بناء التفعل كالتجرع 

والتفهم والتبني.
وانكشافه وجتليه  األمر  تبني  التبرص وهو  استفعال من  ا وهو  استبصاراً ويسمى 

للبصرية«)�(. 
q القسم الثاين: الدراسة التطبيقية: التحليل والستدلل:

املصطلحات  وبني  بينه  والعالقة  يتضمنه،  وما  التدبر  مفهوم  لنا  تبني  أن  بعد 
األدلة  بذكر  القسم  هذا  يف  القول  ل  سأفصهِّ فإنني  املفهوم  هذا  ولتحقيق  األخرى، 
من القرآن والسنة، واآلثار الواردة عن السلف مما يؤكد ذلك وجيليه، ليطمئن قلب 
ا باألمثلة من أحوال السلف الصالح الذين هم  ا عمليًّ القارئ، وليكون ذلك تطبيقاً
التدبر  لتحقيق  سبيل  ول  والقدوة،  األسوة  فهم  األمثل،  للتدبر  متثالاً  الناس  أكمل 
: »ل يصلح  والنتفاع بالقرآن إل باتباع منهجهم والقتداء بم، كام قال مالك 

أمر هذه األمة إل بام صلح به أوهلا«. 
* املحور األول: حتليل آليات التدبر يف القرآن:

حني نتأمل يف آيات التدبر الواردة يف القرآن يتجىل لنا مفهوم التدبر من وجوه:
أواًل: سياق اآليات:

القرآن، وهذا يؤكد أن  التدبر قد جاءت يف غري سياق احلديث عن  مجيع آيات 
الغرض هو األمر بالوقوف عند اآليات الواردة والتأمل فيها لإليامن والعلم والعمل، 

)1( مفتاح دار السعادة 182/1.
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ويظهر ذلك بام ييل: 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  قوله  األوىل:  اآلية 
 × الرسول  بطاعة  األمر  سياق  يف  وردت  ]النساء:82[،  ڈچ  ڎ  ڎ 

والستجابة له والرجوع يف احلكم إليه. 
يا حممد  الذي تقول هلم  املبيتون غري  يتدبر  ابن جرير يف معنى اآلية: »أفال  قال 

ة اهلل عليهم يف طاعتك واتباع أمرك...«)1(. كتاب اهلل، فيعلموا حجَّ
ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چک  تعاىل:  قوله  الثانية:  اآلية 

]حممد:24[، وردت يف سياق األمر بالستجابة واإلذعان وعدم التويل. 

چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  الثالثة:  اآلية 
ا هلم عىل  ]املؤمنون:68[ وردت يف سياق ختويف املكذبني املستكربين بالعذاب، تقريعاً

عدم التذكر والنتفاع با، وهذا يؤكد أن التدبر هو قصد التذكر والتباع باآليات. 
ا بأن ما جاءهم جاء  قال أبو حيان: »قرعهم أولاً برتك النتفاع بالقرآن، ثم ثانياً
ا، ول مستغرباًا، بل أرسلت الرسل لألمم  آباءهم األولني: أي إرسال الرسل ليس بدعاً

قبلهم، وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة َمن آمن، واستئصال َمن كذب«)2(.
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  الرابعة:  اآلية 
چچ ]ص:29[ وردت يف سياق خماصمة الكافرين يف احلق الذي جاء به حممد، 

وذكر قصة داود وسليامن ورجوعهام للحق بعدما تبني وإنابتهام إىل اهلل. 
فنلحظ من ورود هذه اآليات اآلمرة بالتدبر يف سياق احلديث عن غري القرآن 

)1( جامع البيان 567/8.
)2( البحر املحيط 268/8.
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أن الغرض منها األمر بالوقوف عند اآليات الواردة والتأمل فيها والتذكر والنتفاع 
با، مما يؤكد ما ذكرته بأن التدبر هو الوقوف عند اآليات والتأمل فيها بغرض التذكر 

والتباع. 
ثانًيا: بيان املراد بالتدبر من آيات التدبر: 

اآليات املذكورة كلها معقبة -يف نفس اآلية- بام ينبئ عن مقصود التدبر، وهذا 
يظهر من وجوه: 

اآلية األوىل: قوله تعاىل: چ ک گ گ چ ]النساء: 82[ معقبة يف نفس 
چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ]النساء:82[ وهذا  اآلية بقوله: 
يبني -واهلل أعلم-: أن املقصود بالتدبر التأمل يف اآليات وما فيها من دلئل الصدق 
واحلق، وهذا يؤكد أن التدبر هو الوقوف عند اآليات والنظر والتأمل فيام دلت عليه 

 . من احلق والصدق وغري ذلك، بقصد النتفاع با إيامناًا وعلاماً وعمالاً
كونه  ليعلموا  فيه  يتأملون  فال  القرآن  عن  أيعرضون  »املعنى:  األلويس:  قال 
من عند اهلل تعاىل بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من مجلتها هذا الوحي الصادق 

والنص الناطق بنفاقهم املحكي عىل ما هو عليه«)�(. 
اآلية الثانية: قوله تعاىل: چ ک گ گ چ ]حممد: 24[، معقبة بقوله: 
چ گ گ ڳ ڳچ ]حممد:24[، وهذا يدل عىل أن من لوازم التدبر إقبال القلب 

وحضوره مع القرآن وإيامنه به، وهو ما يتضمنه الوقوع عند اآليات كام ذكرت. 
قال الشنقيطي: »فقد أنكر تعاىل عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن، بأداة اإلنكار 

التي هي اهلمزة، وبني أن قلوبم عليها أقفال ل تنفتح خلري، ول لفهم قرآن«.

)1( روح املعاين 4/ 150.
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نفس  يف  معقبة   ]68 ]املؤمنون:  چ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله  الثالثة:  اآلية 
اآلية بقوله: چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ ]املؤمنون:68[، وهي تدل عىل أن 
مايتضمنه  وهو  عليه،  دلت  وما  الواردة  اآليات  يف  والتأمل  النظر  التدبر  لوازم  من 

تعريف التدبر. 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  الرابعة:  اآلية 
چچ ]ص: 29[ عقبها بقوله: چ ڃ ڃ چچ، وهذا يؤكد أن لوازم 
التدبر قصد التذكر والتباع، ألنه غاية له، وبذلك دلت اآلية عىل ما تقرر من تضمن 

التدبر لقصد التذكر والتباع، واهلل أعلم. 
فظهر بذلك أن اآليات األربع مشتملة عىل مفهوم التدبر املتضمنة لثالثة أمور: 

1- الوقوف عند اآليات بالقلب. 
2- النظر والتأمل فيام دلت عليه اآليات. 

3- قصد التذكر والتباع. 
ثالًثا: صيغة الفعل الواردة يف اآليات:

التجدد  عىل  الدال  املضارع  بصيغة  كلها  اآليات  يف  الفعل  صيغة  جاءت 
والستمرار، وهذا يؤكد لنا أمور: 

القراءة، ويؤكد ذلك ورود الستفهام ولم  دائاماً حال  به  مأمور  التدبر  أن   -1
األمر. 

2- أن التدبر لناية له يف اآليات، وأن القارئ لن يبلغ النهاية فيه، وذلك لتوسع 
املعاين والدللت واهلدايات يف اآليات وجتددها. 

رابًعا: اختالف املأمور بتدبره يف اآليات:
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بالنظر يف اآليات األربع نجد االختالف يف املأمور بتدبره:
1- القرآن يف آيتني من آيات التدبر السابق ذكرها. 

2- اآليات يف آية واحدة. 
3- القول يف آية واحدة. 

ونستطيع أن نستنبط من هذا الختالف أمور: 
1- أن آية النساء واملؤمنون الواردة بلفظ تدبر القرآن، وتدبر القول ظاهر فيها أن 
املراد تدبره من حيث العلم بأنه حق وبأنه دال عىل الصواب، ولذلك عقبت إحدى 
]النساء:82[،  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇ  بقوله:  اآليتني 
]املؤمنون:68[،  ھچ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ  بقوله:  األخرى  وعقبت 
والتعبري بالقرآن –واهلل أعلم– دال عىل أنه من عند اهلل كام يؤكده ختام اآلية، والتعبري 

بالقول دال عىل أنه قول حق فيام تضمنه من اآليات والعرب، ويؤكده ختام اآلية. 
2- أن آية حممد الواردة بلفظ تدبر القرآن، ظاهر فيها أن املراد اإليامن به واإلقبال 
عليه وحضور القلب معه، ولذلك عقبت اآلية بقوله: چ گ گ ڳ ڳ چ أن آية 
)ص( الواردة بلفظ تدبر اآليات، ظاهر فيها معنى تدبر دللت اآليات وهداياهتا، 
األلفاظ  هذه  يف  وبالتأمل  چچ،  ڃ  ڃ  چ  بقوله:  اآلية  عقبت  ولذلك 
القلب،  حضور  أعني:  الثالثة،  بأركانه  التدبر  مفهوم  عىل  دالة  أنا  نجد  واختالفها 

والتأمل يف الدللت، وقصد التذكر والتباع، واهلل أعلم.
* املحور الثاين: أدلة الوقوف عند اآليات والتأمل فيها: 

القرآن والسنة  أدلة من  فيها  للوقوف عند اآليات والتأمل  التدبر  يؤكد تضمن 
وأقوال السلف وأحواهلم: 
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أواًل: األدلة من القرآن:
القرآن دال عىل تضمن التدبر للوقوف عند اآليات والتأمل فيها، من وجوه: 

1- أن القرآن ملئ بالنصوص اآلمرة بالنظر يف اآليات والتفكر والتبرص والتذكر، 
ومنها: 

قوله تعاىل: چ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ ]يونس:67[.
قوله تعاىل: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ ]الرعد:3[.

قوله تعاىل: چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ ]الرعد:4[.
قوله تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ ]احلجر:75[.

قوله تعاىل: چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ]طه:54[.
قوله تعاىل: چ ہ ہ ھ ھ ھچ ]الروم:22[.

ويف أسلوب استفهامي يدعو للوقوف مع اآليات والتأمل يف مقاصدها:
قوله تعاىل: زبھ ےرب ]البقرة: 44[.

قوله تعاىل: زبۈ ٴۇرب ]األنعام: 50[.
قوله تعاىل: زبوئ    ۇئرب ]األنعام: 80[.

قوله تعاىل: زبگ   گرب ]يونس: 3[.
قوله تعاىل: زبچ چرب ]القصص: 72[.

قوله تعاىل: زبں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀرب ]السجدة: 26[.
وقد تكررت هذه اآليات يف مواضع كثرية من القرآن، مما يؤكد أن الغرض هو 
احلث عىل الوقوف عند اآليات والتأمل والتفكر وإعامل العقل والبرص والسمع فيها، 

والنظر يف دللهتا وهداياهتا، والتذكر والتباع، وهذا هو التدبر. 
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2- تكرر اآليات يف بعض السور مما يؤكد أنا للحث عىل الوقوف عنداآليات 
 : والتأمل فيها، ومن ذلك مثالاً

وردت  ]القمر:17[  ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ  تعاىل:  قوله 
هذه اآلية يف السورة أربع مرات، وتعددها دال عىل أن املقصود الوقوف عند اآليات 
والقصص الواردة والتذكر با، وهلذا قال: چ ڻ ڻ ۀچ، وهي آية دالة دللة 

رصحية عىل احلث عىل التدبر وهلذا قال: چ ں ں ڻ ڻچ أي للتذكر.
اآلية  هذه  وردت  ]الرحن:13[  ھچ  ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل:  قوله 
ا وثالثني مرة، وهي آية حاثة عىل الوقوف عند النعم واآللء الواردة يف السورة  واحداً

وتأملها مما يبعث عىل التذكر واإليامن.
للتغريات  وتضمنه  وتعدده  الكونية  باآليات  السور  ابتداء  يف  الَقَسم  ورود   -3
األمر  عىل  دال  التعدد  فهذا  با  املقسم  الكونية  اآليات  تتضمنها  التي  واألحوال 

بالوقوف مع هذه اآليات والتأمل فيها لالنتفاع واإليامن. 
4- اعتبار علم الوقف والبتداء وهو علم عظيم غرضه التدبر.

قال الزركيش يف الربهان: »معرفة الوقف والبتداء: وهو فن جليل وبه يعرف 
كيف أداء القرآن ويرتتب عىل ذلك فوائد كثرية واستنباطات غزيرة وبه تتبني معاين 

اآليات«)1(. 
ثانًيا: السنة وأقوال السلف وأحواهلم:

بالنظر يف السنة النبوية وأقوال السلف وأحواهلم نجد أنا دالة عىل أن التدبر هو 
الوقوف عند اآليات والتأمل فيها والتفاعل معها، ومما يشهد لذلك: 

)1( الربهان يف علوم القرآن 342/1.
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1- ما أخرجه النسائي وابن ماجه، عن أيب ذر، قال: »قام رسول اهلل × بنا ليلة 
فقام بآية يرددها وهي قوله تعاىل: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئچ ]املائدة: 118[«)1(.
فهذا الرتديد وقوف عند اآلية وتأمل يف مشهدها العظيم. 

2- ما ورد عن عمر أنه مكث يف تعلم سورة البقرة اثنتي عرشة سنة، وابنه عبد 
اهلل مكث يف تعلمها ثامين سنني )2(.

وهذا يدل عىل طول وقفوهم وتأملهم فيها بتعلم ما فيها والعمل به. 
ثالًثا: اللغة:

اللغة تدل عىل تضمن التدبر للوقوف مع اآليات والتأمل فيها من وجهني: 
األول: أن الوصول إىل أواخر الكلم وناياهتا الذي هو أصل التدبر أمر حيتاج إىل 

وقوف مع اآليات وطول نظر وتأمل. 
ل، وهو ما حيتاج إىل بذل جهد وإعامل عقل  الثاين: جميء التدبر عىل وزن التفعُّ
واملعاين  املقاصد  من  األلفاظ  وراء  ما  إىل  للوصول  سمع؛  وإلقاء  نظر،  وإمعان 

والدللت واهلدايات. 
: »وتدبر الكالم أن ينظر يف أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة  يقول ابن القيم 

بعد مرة، وهلذا جاء عىل بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبني«)3(.

)1( أخرجه النسائي 1421/4 ح1018، وابن ماجه 320/4 ح1411، وصححه األلباين يف 
املشكاة رقم 1205. 

)2( أخرجه البيهقي يف الشعب 1957/331/2.
)3( مفتاح دار السعادة 183/1.
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اإلقبال والتفاعل  الوقوف عند اآليات يشمل  أن  األدلة عىل  الثالث:  املحور   *
بالقلب واللسان واجلوارح:

ا وإيامناًا وتعظياماً  أواًل: األدلة عىل أن الوقوف عند اآليات يكون بالقلب حضوراً
ا بأنه املخاطب:  واستشعاراً

1- قوله تعاىل: چک گ گ گ گ ڳ ڳچ ]حممد:24[.
فقوله: چ گ گ ڳ ڳ چ يؤكد أن التدبر يتضمن حضور القلب، حيث 
جعل من موانع التدبر انغالق القلوب، وهذا دليل كاف عىل تضمن التدبر حلضور 

القلب الذي هو من مقدمات التدبر، وهو من الوقوف عند اآليات بالقلب. 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله   -2

ڤچ ]ق:37[. 

فقوله: چ ٹ ٹچ، وقوله: چ ڤ ڤچ دال عىل لزوم حضور القلب.
قال السعدي: »چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ أي: قلب عظيم حي، 
ذكي، زكي، فهذا إذا ورد عليه يشء من آيات اهلل، تذكر با، وانتفع، فارتفع، وكذلك 
چڤچ  ا يسرتشد به، وقلبه  من ألقى سمعه إىل آيات اهلل، واستمعها، استامعاً

ا ذكرى وموعظة، وشفاء وهدى«)1(. أي: حارض، فهذا له أيضاً
وقوله: چ ٹ ڤ ڤ چ دال عىل حضور السمع وإنصاته وإصغاؤه. 

قال ابن كثري: »وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فالن سمعه: إذا استمع بأذنيه 
وهو شاهد يقول غري غائب. وهكذا قال الثوري وغري واحد«)2(. 

)1( تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرحن 807/1.
)2( تفسري ابن كثري 409/7.
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ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  تعاىل:  قوله   -3
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ چ ]يس:70-69[.

قال السعدي: »چ ىئ ىئ ىئ ی چ أي: حي القلب واعيه، فهو الذي يزكو 
بذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة املطر 

لألرض الطيبة الزاكية«)1(.
4- قال مالك بن دينار: »أقسم لكم ل يؤمن عبد بذا القرآن إل صدع قلبه«)2(. 
بالقرآن ول حيمله  البخاري: »ل جيد طعمه ونفعه إل من آمن  5- قال اإلمام 

بحقه إل املوقن«)3(.
؛ فأنتم  6- قال احلسن: »إنكم اختذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل مجالاً
فكانوا  ربم  من  رسائل  رأوه  قبلكم  كان  من  وإن  مراحله،  به  فتقطعون  تركبونه 

يتدبرونا بالليل وينفذونا بالنهار«)4(.
7- وقال ابن القيم: »إذا أردت النتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته وسامعه، 
وألق سمعك، واحرض حضور من ياطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب 

منه لك عىل لسان رسوله ×«. 
باللسان ترتيالاً وترسالاً وحتزناًا  ثانًيا: األدلة عىل أن الوقوف عند اآليات يكون 

ا وتفاعالاً بالسؤال والتعوذ عند مناسبة ذلك ما ييل: وتكراراً

)1( تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرحن 698/1.
)2( الدر املنثور 298/6.

)3( صحيح البخاري 410/24.
)4( التبيان يف آداب حلة القرآن للنووي ص 28.
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1- قوله تعاىل: چ ٿ ٿ ٿچ ]املزمل:4[.
قال الرازي: »قال تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ چ اإلرساع يف القراءة يدل عىل عدم 

الوقوف عىل املعاين«)1(.
وقال ابن كثري: »وقوله: چ ٿ ٿ ٿ چ أي: اقرأه عىل متهل، فإنه يكون 
عوناًا عىل فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ ×، قالت عائشة: »كان يقرأ السورة 

فريتلها، حتى تكون أطول من أطول منها«.
فقال:   ،× اهلل  قراءة رسول  أنه سئل عن  أنس:  البخاري«، عن  ويف »صحيح 
ويمد  الرحن،  ويمد  اهلل،  بسم  يمد  ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قرأ  ثم  ا،  مدًّ »كانت 

الرحيم«.
وقال ابن ُجَريج، عن ابن أيب ُمَليكة عن أم سلمة: أنا ُسئلت عن قراءة رسول 

پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  آية،  آية  قراءته  يقطع  »كان  فقالت:   ،× اهلل 
پچ ]الفاحتة:1-2[ رواه أحد، وأبو داود، والرتمذي«)2(.

ٿچ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله   -2
]اإلرساء:106[، قال جماهد: }عىل مكث{: عىل تؤدة )3(. 

3- كانت قراءة النبي × كام نعتتها أم سلمة  قالت: »كانت قراءة رسول 
ا«)4(. ا حرفاً اهلل × مفسة حرفاً

)1( مفاتيح الغيب 154/30.
)2( تفسري ابن كثري 250/8.

)3( جامع البيان 575/7.
)4( أخرجه الرتمذي وصححه 185/5 ح2923.
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4- عن حفصة زوج النبي ×، أنا قالت: »كان × يقرأ يف السورة، فريتلها، 
حتى تكون أطول من أطول منها« )1(.

5- ما روي عن سعد بن أيب وقاص قال: قال ×: »إن هذا القرآن نزل بحزن، 
فإذا قرأمتوه فابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا، وتغنوا به فمن مل يتغن به فليس منا«)2(.

6- ما روي عن ابن عمر  قال: قال ×: »إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأمتوه 
فتحازنوا«)3(.

7- أخرج مسلم عن حذيفة قال: »صليت مع النبي × ذات ليلة فافتتح البقرة، 
فقلت: يركع عند املائة ثم مىض، فقلت: يصيل با يف ركعة فمىض، فقلت: يركع با، 
فيها  بآية  مرَّ  إذا   ، يقرأ مرتسالاً افتتح آل عمران فقرأها،  ثم  النساء فقرأها،  افتتح  ثم 

تسبيح سبح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعوذ«)4(.
8- أخرج النسائي وابن ماجة عن أيب ذر قال: »قام رسول اهلل × بنا ليلة فقام 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تعاىل:  قوله  وهي  يرددها  بآية 
ىئچ ]املائدة:118[«)5(.

بن جبري  والتابعني كعائشة وسعيد  الصحابة  أيًضا عن عدد من  9- ورد ذلك 

)1( أخرجه مسلم )151/5، برقم 1746(.
رقم   ،362/2( اإليامن  شعب  يف  والبيهقى   ،)1337 رقم   ،424/1( ماجه  ابن  أخرجه   )2(
2051(، وأبو يعىل )49/2، رقم 689(، وقال ابن كثري: »ويف احلديث كالم طويل يتعلق بسنده« 

فضائل القرآن 114/1.
)3( أخرجه أبو يعىل بسند ضعيف )49/2، رقم 689(.

)4( أخرجه مسلم 166/5رقم 1850.
)5( أخرجه النسائي 1421/4ح1018، وابن ماجه 320/4 ح1411.
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والربيع بن خثيم وغريهم. 
وقال ابن القيم: »هذه عادة السلف يردد أحدهم اآلية حتى يصبح« )1(. 

قال أبو حامد الغزايل: »وإذا مل يتمكن من التدبر إل برتديد فلريدد«)2(.
10- قال ابن مسعود لعلقمة وقد عجل يف القراءة: »فداك أيب وأمي رتل؛ فإنه 

زين القرآن«)3(.
11- عن أبى مجرة قال: قلت لبن عباس: »إنى رسيع القراءة وإين أقرأ القرآن 
كام  أقرأ  أن  من  إيلَّ  أحب  وأرتلها  فأدبرها  ليلة  يف  البقرة  اقرأ  ألن  فقال:  ثالث  يف 

تقول«)4(.
الفضيل بن عياض: »كانت قراءته حزينة  إبراهيم عن  يقول إسحاق بن   -12
فيها  يردد  اجلنة  فيها ذكر  بآية  مرَّ  إذا  إنساًنا، وكان  بطيئة مرتسلة كأنه خياطب  شهية 

ويسأل«)5(. 
* املحور الثالث: الدليل عىل أن التدبر شامل للتأمل فيام وراء النص:

يف  كافية  وهي  ذلك،  يف  العلامء  وأقوال  اللغوي  األصل  يف  التدبر  معنى  ذكرنا 
الدللة، إذ أن هذا الركن هو األصل يف التدبر. 

أما أدلة ما يشمله التأمل يف اآليات؛ فظاهرة من وجوه: 
أواًل: إدراك مغزى اآليات: ألن القرآن الكريم له مقاصد وغايات جاء لتحقيقها 

)1( مفتاح دار السعادة 222/1.
)2( إحياء علوم الدين 92/1.

)3( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) 255/2، برقم 8724(.
)4( أخرجه عبد الرزاق )489/2، رقم 4187(.

)5( سرية أعالم النبالء 662/2.
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يف حياة األفراد واملجتمعات وهي غايات عامة، فال بد أن يكون من غرض املتدبر 
الوقوف عىل مقاصد اآليات وغاياهتا ليدركها وحيققها يف نفسه. 

جرير  ابن  يقول  كام  اآليات؛  معاين  َفْهم  يستلزم  التدبر  ألن  املعنى:  فهم  ثانًيا: 
: »حمال أْن ُيَقال ملن ل َيفهم ما ُيَقال له، ول َيْعِقل تأويَله: »اعترْب باِم ل َفْهم لك 
به، ول َمْعرفة ِمن القيل والبيان«! إل عىل معنى اأَلْمِر بَأْن َيْفَهمه، ويفقهه، ثم يتدبره، 

ره، وهو بمعناه جاِهٌل«)1(. ا َقْبل ذلك فمستحيٌل َأْمُرُه بتدبُّ ويعترب به، فَأمَّ
ل؛ لفهم املعنى..«)2(. قال الشوكاين: »إِنَّ التدبر هو التأمُّ

ثالًثا: استخراج دللهتا وهداياهتا: ألنا هي أواخر الكلم وناياته وهي املقصودة 
، فال بد أن يتضمنها التدبر، وهي ما يسمى بالستنباط الذي هو استخراج ما  أصالاً

خفي من النص القرآين الظاهر املعنى)3(. 
دللته،  لون  يتأمَّ  :]24 ]حممد:  گچ  چگ  »معنى  عاشور:  ابن  قال 

وذلك حيتمل معنيني:
لوا دللة تفاصيل آياته عىل مقاصده التي أرشد إليها املسلمني،  أحدمها: أن يتأمَّ

ر تفاصيله. أي تدبُّ
لوا دللة مجلة القرآن ببالغته عىل أنَّه من عند اهلل، وأنَّ الذي جاء  وثانيهام: أن يتأمَّ

به صادق«)4(.
قال عبد الرحن حبنكة: »التدبر: هو التفكر الشامل الواصل إىل أواخر دللت 

)1( جامع البيان يف تأويل آي القرآن 1/ 82.
)2( فتح القدير 491/1.

)3( انظر: منهج الستنباط ص 102.
)4( التحرير والتنوير 1/ 994.
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الكلم ومراميه البعيدة«)1(.
ومما يشهد لدخوهلا يف التدبر ما استدل به ابن القيم يف قوله: »فصل يف چک 
گ گچ ]حممد: 24[؛ فإن قلت: إنك قد أرشت إىل مقام عظيم فافتح يل 
بابه واكشف يل حجابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه واإلرشاف عىل عجائبه وكنوزه 
وهذه تفاسري األئمة بأيدينا فهل يف البيان غري ما ذكروه قلت: سأرضب لك أمثالاً 

ا لك يف هذا املقصد. حتتذي عليها وجتعلها إماماً
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

مجچ ]الذاريات: 30-24[.

فعهدي بك إذا قرأت هذه اآلية وتطلعت إىل معناها وتدبرهتا فإنام تطلع منها عىل 
إبراهيم يف صورة األضياف يأكلون ويرشبون وبرشوه بغالم عليم  أتوا  أن املالئكة 
وإنام امرأته عجبت من ذلك فأخربهتا املالئكة أن اهلل قال ذلك ومل يتجاوز تدبرك غري 

ذلك؛ فاسمع اآلن بعض ما يف هذه اآليات من أنواع األرسار: 
فكم قد تضمنت من الثناء عىل إبراهيم.

وكيف مجعت الضيافة وحقوقها.
وما تضمنت من الرد عىل أهل الباطل من الفالسفة واملعطلة.

وكيف تضمنت علاماً عظياماً من أعالم النبوة. 

)1( قواعد التدبر األمثل ص 10.
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وكيف تضمنت مجيع صفات الكامل التي ردها إىل العلم واحلكمة.
وكيف أشارت إىل دليل إمكان املعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه.

وكيف تضمنت اإلخبار عن عدل الرب وانتقامه من األمم املكذبة. 
وتضمنت ذكر اإلسالم واإليامن والفرق بينهام.

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة عىل توحيده وصدق رسله وعىل اليوم األخر.
قلبه خوف من عذاب اآلخرة وهم  ينتفع بذا كله إل من يف  أنه ل  وتضمنت 

املؤمنون با.
وأما من ل ياف اآلخرة ول يؤمن با فال ينتفع بتلك اآليات.

فاسمع اآلن بعض تفاصيل هذه اجلملة...«)1(. 
ثم فصل يف بيانا بام ل حاجة لذكره هنا. 

فظهر بذلك أن استخراج الدللت وأرسار التعبري من التدبر، ولذلك قال يف 
فإنام  معناها وتدبرهتا  إىل  اآلية وتطلعت  قرأت هذه  إذا  بك  »فعهدي  سياق كالمه: 

تطلع منها عىل...«. 
* املحور الرابع: أدلة وشواهد قصد االنتفاع هبا إيامًنا علاًم وعماًل:

وهذا هو بيت القصيد وحمط الراحل وغاية املتدبر. 
الغاية من  وإيامناًا وعمالاً ألن  النتفاع با علاماً  لقصد  التدبر  بتضمن  قلنا:  وإنام 
قراءة القرآن هي التذكر والتباع، والتدبر وسيلة لذلك فال بد أن يتضمنه التدبر الذي 

هو مقصد نزول القرآن. 
أما قصد جمرد التالوة، أو جمرد العلم باملعنى دون قصد النتفاع با علاماً وإيامناًا 

)1( زاد املهاجر إىل ربه ص 68-63.
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وعمالاً فذلك أمر قارص عن التدبر. 
 : والنتفاع با؛ أي: إيامناًا وعلاماً وعمالاً

أما اإليامن: فاملقصود به ما تورثه القراءة من زيادة اإليامن واخلشية، وهو أعظم 
غايات النتفاع بالقرآن وثمراته، ويشهد لذلك:

1- قوله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ ]األنفال:2[.

2- قوله تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ]التوبة:124[. 

فتأمل التعبري يف اآليتني بقوله: چ ڄچ مما يدل عىل أن أعظم آثار القرآن هو 
ا مقصد من مقاصد املتدبر للقرآن. اإليامن، وذلك ل يكون إل بالتدبر، فاإليامن إذاً

3- قوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍچ ]البقرة:121[.

فتأمل قوله: چ ڃ ڃ ڃ چ ثم عقبها بقوله: چچ چ چچچ مما يدل 
عىل أن التالوة املصاحبة للتدبر مؤدية لإليامن. 

وأما العلم فاملقصود به أمران:
أواًل: العلم بام تضمنته اآليات من املعاين والدللت.

الثاين: العلم بام تضمنته اآليات مما يلزم المتثال له من األوامر والنواهي، وما 
يلزم التعاظ به من الوعد والوعيد، والعرب والسنن اإلهلية. 

ويشهد لذلك:
1- قوله تعاىل: چڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھچ 
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]العنكبوت:43[.

قال السعدي يف تفسريه لآلية: » چہ ہچ بفهمها وتدبرها، وتطبيقها 
چھ ھچ أي: أهل العلم احلقيقي،  عىل ما رضبت له، وعقلها يف القلب، 
الذين وصل العلم إىل قلوبم، وهذا مدح لألمثال التي يرضبا، وحثٌّ عىل تدبرها 

وتعقلها، ومدح ملن يعقله« )1(.
2- ما ورد عن عمر أنه مكث يف تعلم سورة البقرة اثنتي عرشة سنة، وابنه عبد 

اهلل مكث يف تعلمها ثامين سنني )2(. 
3- أخرج ابن أيب حاتم يف تفسريه عن عبد اهلل بن مسعود قال: إذا سمعت اهلل 
يقول: چڭ ڭ ڭچ؛ فأرعها سمعك؛ فإنه خري يأمر به، أو رش ينهى 

عنه )3(.
وأما العمل، فهو ثمرة اإليامن وعاقبة التدبر. 

والقرآن -بكونه مثاين- ميلء باألساليب املحفزة للعمل بالقرآن، ومنها أسلوب 
وأسلوب  والوعيد،  الوعد  وأسلوب  والعقاب،  اجلزاء  وأسلوب  والنهي،  األمر 
لالمتثال  أنزل  القرآن  أن  عىل  دالة  وغريها  األساليب  وهذه  والرتهيب،  الرتغيب 
المتثال  بنية  القرآن  عىل  باإلقبال  إل  يكون  ل  التدبر  أن  لنا  يؤكد  وهذا  والعمل، 

والعمل. 
وهذا هو منهج النبي × والسلف الصالح، وغاية مرادهم من القرآن، ويشهد له:

)1( تفسري السعدي 1/ 631.
)2( أخرجه البيهقي يف الشعب )1899،1900/6(.

)3( تفسري ابن أيب حاتم 200/4رقم 1033.
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1- أخرج مسلم عن سعد بن هشام بن عامر قال: سألت عائشة  فقلُت: 
يا أم املؤمنني أنبئيني عن خلق رسول اهلل ×، قالت: ألسَت تقرأ القرآن؟ قلت: بىل، 
قالت: فإن خلق نبي اهلل × كان خلقه القرآن، فقلُت: أنبئيني عن قيام رسول اهلل ×، 
فقالت: ألسَت تقرأ: چٱ ٻچ ]املزمل:1[؟ قلُت: بىل، قالت: فإن اهلل عز وجل 
، وأمسك اهلل  افرتض قيام الليل يف أول هذه السورة، فقام نبي اهلل × وأصحابه حولاً
ا يف السامء حتى أنزل اهلل يف آخر هذه السورة التخفيف؛ فصار  خامتتها اثني عرش شهراً

ا بعد فريضة)1(..  قيام الليل تطوعاً
ففي هذا احلديث دللة عىل منهج النبي × يف التعامل مع القرآن وهو التخلق 
حقيقة   × عرف  املزمل  سورة  عليه  نزلت  حني  ولذا  بأوامره،  والعمل  بأخالقه، 
النوم  ره، فقال خلدجية  وهي تدعوه أن يطمئن وينام: »مىض عهد  األمر وقدَّ

يا خدجية«. 
2- ويشهد لذلك أيًضا ما أخربت به عائشة  حينام سئلت عن خلق رسول 
يصدق  لرضاه«)2(.  ويرىض  لغضبه،  يغضب  القرآن،  خلقه  »كان  فقالت:   ،× اهلل 

ذلك القرآن بقوله تعاىل: چڱ ڱ ڱ ںچ ]القلم:4[.
3- وروي عن عمر بن اخلطاب  أنه قال له رجل: ِهي يا ابن اخلطاب! فواهلل 
ما تعطينا اجلزل! ول حتكم بيننا بالعدل! فغضب حتى همَّ به، فقال له احلر: يا أمري 
املؤمنني إن اهلل تعاىل قال لنبيه ×: چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
]األعراف:199[، وإن هذا من اجلاهلني. يقول ابن عباس: واهلل ما جاوزها عمر حني 

)1( أخرجه مسلم 80/5 رقم 1773.
)2( أخرجه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط الشيخني ومل يرجانه، 39/9 ح3801. 
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ا عند كتاب اهلل«)1(. تالها عليه، وكان وقافاً
ا إذا تعلم عرش آيات مل  4- وما روي عن ابن مسعود  قال: »كان الرجل منَّ

جياوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بن«)2(.
5- وقال ابن عمر: »كان الفاضل من أصحاب النبي × يف صدر هذه األمة ل 
حيفظ من القرآن إل السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه األمة 

يرزقون القرآن منهم الصبي واألعمى، ول يرزقون العمل به«)3(. 
6- وقال أبو عبد الرحن السلمي، وهو أحد تالميذ الصحابة: »إنام أخذنا القرآن 
من قوم أخربونا أنم كانوا إذا تعلموا عرش آيات مل جياوزوهن إىل العرش األخر حتى 

ا«)4(.  يعلموا ما فيهن من العمل، قال: فتعلمنا العلم والعمل مجيعاً
7- وقال احلسن البرصي: »واهلل ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى 

إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله! ما يرى له القرآن يف خلق ول عمل«)5(.
وقد أكد السلف والعلامء عىل أن يكون هذا هو حال حامل القرآن وتاليه بحيث 

ا وعمالاً ومن ذلك: يظهر أثر القرآن عليه خلقاً
ينامون،  الناس  إذا  بليله  ُيعرف  أن  القرآن  »ينبغي حلامل  ابن مسعود:  قال   -1
وبنهاره إذا الناس يفرطون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، 
وبصمته إذا الناس يوضون، وبخشوعه إذا الناس يتالون، وينبغي حلامل القرآن أن 

)1( أخرجه البخاري 238/15 ح4624.
)2( تفسري القرآن العظيم لبن كثري 4/1.
)3( أخالق أهل القرآن لآلجري ص10.

)4( فضائل القرآن للفريايب ص241.
)5( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 364/3.
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ا ول صخاباًا  ا ليناًا، ول ينبغي له أن يكون جافياًا ول ممارياًا ول صياحاً يكون مستكيناً
ا«)1(. ول حديداً

2- عن الفضيل بن عياض قال: »حامل القرآن حامل راية اإلسالم ل ينبغي أن يلهو 
مع َمن يلهو ول يسهو مع َمن يسهو ول يلغو مع َمن يلغو تعظياماً حلق القرآن«)2(.

3- قال اآلجري يف أخالق حلة القرآن: »يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، مهته: 
متى أكون من املتقني؟ متى أكون من اخلاشعني؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد 

يف الدنيا؟ متى أنى نفيس عن اهلوى؟«)3(. 
فهذا يؤكد لنا أن القارئ للقرآن ل بد أن يكون مستصحباًا يف تالوته نية قصد 

التذكر والتباع، وهذا هو التدبر.
* اخلاتـمــة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني، أما بعد: 

التدبر يف ضوء  إعدادها حول مفهوم  تعاىل  اهلل  التي يس  الدراسة  ففي ناية هذه 
القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواهلم، يمكن أن نخلص إىل أمور وتوصيات مهمة:

1- إن مفهوم تدبر القرآن ل حيد بمعناه اللغوي وهو النظر فيام وراء األلفاظ من 
املعاين والدللت، وإنام يمتد إىل مقدمات التدبر وهو حضور القلب واستشعاره، 

 . وناياته وهو قصد النتفاع إيامناًا وعلاماً وعمالاً

)1( التبيان يف آداب حلة القرآن ص55.
)2( املصدر السابق ص54.

)3( أخالق حلة القرآن ص40.
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2- إن الفرق بني التدبر وبني التفسري والستنباط يتحدد بحسب غرض القارئ 
املعاين والدللت،  إىل  الوصول  فاملفس واملستنبط يكون غرضه  تعاىل؛  اهلل  لكتاب 
؛ فهذا الذي  واملتدبر ل بد أن يكون مع ذلك مستصحباًا قصد النتفاع با إيامناًا وعمالاً

يميز التدبر عن التفسري، وهو الفرق اجلوهري بينهام. 
3- إن التدبر واجب األمة كلها ألنه غاية من إنزال القرآن كام رصحت اآليات 
ا عليه، وأن التفسري هو واجب بحسب احلاجة إليه لفهم القرآن  ا به وحثًّ بذلك أمراً

والعمل به، والناس فيهام مراتب بحسب رسوخ إيامنم وعلمهم. 
قال  العميل، ألنم كام  التدبر يربز يف اجلانب  الصالح يف  السلف  إن منهج   -4
متام  يف  قال  كام  اليوم  األمة  تفقده  الذي  وهذا  بالقرآن«،  العمل  »ورزقوا  عمر:  ابن 
يرزقون  ول  واألعمى،  الصبي  منهم  القرآن  يرزقون  األمة  هذه  آخر  »وإن  كالمه: 

العمل به«)1(. 
* التو�سيات:

للخروج بمنهج عميل هلذا املوضوع املهم يمكن أن نخلص إىل توصيات مهمة: 
1- إن أعظم ما جيب عىل أهل العلم بالقرآن واملهتمني به واملؤسسات القرآنية 
يف هذا الوقت هو العودة باألمة إىل منهج التدبر األمثل الذي متثله اجليل األول من 
الصحابة والتابعني، وذلك بتوجيههم ألبناء األمة وأجياهلا لتلقي القرآن بقصد العلم 

واإليامن والعمل مع قصد التالوة واحلفظ. 
والهتامم  والتخصص  العلم  أهل  من  النخبة  جتمع  دورية  لقاءات  إقامة   -2
بني  نرشها  ثم  ومن  تفعيلها،  وسبل  للتدبر  العملية  واملناهج  اخلطط  دراسة  بغرض 

)1( أخالق أهل القرآن لآلجري ص10.
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املؤسسات واملدارس القرآنية والتعليمية. 
القرآن  لتدبر  العاملية  اهليئة  -أعني  املبارك  املرشوع  هذا  عمل  يرتكز  َأْن   -3
ومشاريعها- عىل تفعيل منهج التدبر العميل الذي متثل يف منهج السلف الصالح، وأن 
يسعى املركز لطرح الربامج واملناهج العملية التي تدعم مناهج املؤسسات واملدارس 
القرآنية القائمة عىل حتفيظ القرآن الكريم، ليكتمل البناء ويظهر األثر العظيم للقرآن 

يف اجليل املعارص. 
4- َأْن تتبنى اهليئة إقامة معاهد عليا للدراسات التدبرية، ومراكز قرآنية للتدريب 
التدبر  عىل  القرآنية  والدور  واحللقات  املدارس  يف  للعاملني  تدريبية  دورات  إلقامة 

وطرقه ومناهجه. 
5- أن يكون من عمل )جوال تدبر( نرش الوعي بذا املنهج بالرتكيز عىل نرش 
ا  اآلثار الواردة عن السلف يف ذلك مع التوجيهات املناسبة لذلك، وأن يتبنى منهجاً
لالنتفاع  بالتوجيه  العميل  واجلانب  والستنباط  بالتفسري  النظري  اجلانب  بني  جيمع 

ا. والعمل؛ بحيث تضمن الرسالة الستنباطية ما يمكن الستفادة منه عمالاً وسلوكاً
هذا ما يس اهلل تعاىل كتابته، ونسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من أهل القرآن املتدبرين 
له والعاملني به، وأن يرزق األمة عودة صادقة إىل كتاب ربا، وتقويم سبيلها به عىل 

وفق منهج سلفها الصالح.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
وكتبه

د. حممد بن عبداهلل الربيعة
الرشيعة  بكلية  وعلومه  القرآن  بقسم  املساعد  األستاذ 

والدراسات اإلسالمية - جامعة القصيم
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أواًل: القرآن وعلومه: 
- القرآن العظيم.

- اإلتقان يف علوم القرآن - جالل الدين السيوطي - دار الرتاث - القاهرة. 
- أخالق حلة القرآن - اآلجري - دار الكتاب العريب – لبنان. 

للتوزيع  العامة  الوكالة   - النووي  زكريا  أبو   - القرآن  حلة  آداب  يف  التبيان   -
- دمشق - ط1 1403هـ .

- تدبر القرآن - سليامن السنيدي - املنتدى اإلسالمي -ط1-1422هـ. 
- التعبري القرآين والدللة النفسية - د. عبد اهلل اجليويس - دار الغوثاين - دمشق 

- ط2007-2. 
- تفسري القرآن العظيم - احلافظ ابن كثري - دار طيبة - ط2 - 1420هـ.

- الدر املنثور يف التفسري باملأثور - جالل الدين السيوطي - دار الكتب العلمية 
- بريوت - ط1-2000م.

فهر�ض املراجع وامل�سادر
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- عظمة القرآن الكريم - حممود الدورسي - دار ابن اجلوزي - ط1-1426هـ.
- فتح من الرحن الرحيم يف بيان كيفية تدبر كالم املنان - د. أحد منصور آل 

سبالك - املكتب اإلسالمي -ط1- القاهرة. 
- فضائل القرآن - أبو عبيد القاسم اهلروي - دار ابن كثري - دمشق - ط2- 

1410هـ. 
- فضائل القرآن - الفريايب - مكتبة الرشد - الرياض - ط1421-2. 

- قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل تعاىل - عبد الرحن حسن حبنكة - دار القلم 
- دمشق - ط1409-2. 

- الكشاف - الزخمرشي - دار الكتاب العريب - بريوت- ط3- 1407هـ .
ط2-   - مرص   - الوفاء  دار   - الغزايل  حممد   - القرآن  مع  نتعامل  كيف   -

1421هـ. 
- كيف نتعامل مع القرآن - يوسف القرضاوي - دار الرشوق - مرص. 

- كيف ننتفع بالقرآن - أحد األمريي - مؤسسة الريان - - بريوت. 
- مع أرشاف األمة حلة القرآن - حممد حسني الرنتاوي - ط2 1427هـ. 

- مع القرآن وحلته يف حياة السلف - عبيد بن أيب نفيع الشعبي - دار الوطن 
- الرياض ط2-1417هـ .

- مفاتيح تدبر القرآن - خالد الالحم - املؤلف نفسه - ط11425هـ. 
- مفهوم التفسري والتأويل والستنباط والتدبر واملفس - د. مساعد بن سليامن 

الطيار - دار ابن اجلوزي - الدمام -ط1 1423هـ .
- منهج الستنباط من القرآن - د. فهد بن مبارك الوهبي - مركز الدراسات 
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واملعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي - جدة - ط1 -1428هـ .
- منهج السلف يف العناية بالقرآن - د. بدر لن نارص البدر - دار الضياء اخلريية 

- ط1- 1428هـ. 

ثانًيا: السنة وعلومها: 
- اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان - مؤسسة الرسالة - دمشق - ط1-

1408هـ .
- سنن الرتمذي - حتقيق أحد شاكر - دار إحياء الرتاث - بريوت. 

- سنن الدارمي - دار احلديث - القاهرة - ط1 - 1420هـ .
- سنن أيب داود - دار الفكر - بريوت. 

- سنن ابن ماجه - حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر - بريوت. 
- صحيح البخاري - مكتبة العبيكان - الرياض ط1417هـ .

- صحيح مسلم - حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي - دار احلديث -القاهرة - ط1 
- 1412هـ .

العلمية -بريوت - ط1  الكتب  دار  الصحيحني - احلاكم -  املستدرك عىل   -
1411هـ .

- مسند اإلمام أحد - مؤسسة الرسالة - بريوت -ط2-1420هـ .
- مصنف ايب أيب شيبة - مكتبة الرشد - الرياض - ط2-1409هـ .

- مصنف عبد الرزاق - املكتب اإلسالمي - بريوت - ط2 - 1403هـ .
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ثالًثا: اللغة وعلومها:
 3 ط   - الرشوق  دار   - اجلرجاين  حممد  بن  عيل  للرشيف  التعريفات   -

1399هـ.
- الفروق اللغوية - أبو هالل العسكري. 

- لسان العرب - حممد بن منظور - دار صادر - بريوت.
الصواحلي  وعطية  منترص  احلليم  عبد  د.  أنيس  إبراهيم  د.  الوسيط  املعجم   -

وحممد خلف.
- معجم مقايسس اللغة - حتقيق عبدالسالم هارون - احتاد الكتاب العريب - 

1423هـ.

رابًعا: كتب السرية والتاريخ:
- البداية والنهاية - ابن كثري - دار الريان - القاهرة - ط11408هـ .

- حياة الصحابة للدهلوي - رشكة الرياض - ط1- 1998م.
- سري أعالم النبالء - الذهبي - مؤسسة الرسالة - ط4-1406هـ .

- السرية النبوية لبن هشام - دار الرتاث العريب - القاهرة.



خامًسا: كتب عامة: 
- إحياء علوم الدين - الغزايل - دار احلديث -ط1-1412هـ .

املدين  مكتبة   - اجلوزية  القيم  ابن   - التبوكية(  )الرسالة  ربه  إىل  املهاجر  زاد   -
-جدة. 

- مفتاح دار السعادة - ابن القيم اجلوزية - دار الكتب العلمية - بريوت.
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نبينا  واملرسلني،  األنبياء  والسالم عىل أرشف  والصالة  العاملني،  احلمد هلل رب 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..

شكر اهلل لإلخوة األفاضل منظمي هذا اللقاء العلمي املبارك ما بذلوه من جهد، 
وما قدموه من عمل، فنسأل اهلل تعاىل أن جيعله يف موازين حسناهتم.

وقد أحسن القائمون عىل هذه الندوة اختيار موضوعها، فالتدبر هو األساس الذي 
تقوم عليه كل علوم القرآن الكريم، بل كل العلوم الرشعية، وهو بحاجة إىل دراسات 
تنظيمية وتطبيقية، ودراسات ألصوله وقواعده، ومفاحته ومراتبه، ودراسات رشعية 

وتربوية ونفسية يسلكها املتدبرون ليصلوا إىل الثمرة املرجوة اآلجلة والعاجلة.
وما قدمه اإلخوة الباحثون ليس إل مدخالاً من مداخل التدبر، وخطوة يف طريق 

طويل.
يف  نجد  فإنا  والصطالحي،  اللغوي  التدبر  تعريف  بني  التفريق  عند  ولنقف 
باملعنى  التدبر  من  وأعم  أوسع  للقرآن  التدبر  أن  منه  نفهم  قد  ما  العلامء  نصوص 

د. فهد الرومي
ول التعقيب االأ
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اللغوي، خالف ما هو معروف من العموم يف التعريف اللغوي واخلصوص يف املعنى 
الرشعي يف مصطلحات رشعية كثرية؛ كالصالة والزكاة والصيام واحلج.

وقد جرت نصوص العلامء عىل تفسري التدبر باملعنى الرشعي بمعنى يزيد عىل 
: »وما تدبر آياته إل باتباعه«، وفس كثري  معناه اللغوي كقول احلسن البرصي 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ ]ص:  چ  التدبر يف قوله تعاىل:  من املفسين 

29[ بالعمل به.

القلب،  كاجتامع  التدبر  يف  التدبر  آثار  والعلامء  الباحثني  من  كثري  أدخل  وقد 
والبكاء، واخلشوع، والقشعريرة، وزيادة اإليامن، والفرح، والسجود تعظياماً هلل، وَمن 

مل يشعر بيشء من ذلك فهو مل يتدبر.
الواحدة املكونة من عدة أجزاء ل تكتمل إل بسائر  التدبر كالصورة  وأرى أن 

أجزائها، وهو مكون من ثالثة أجزاء:
1- التدبر قبل التالوة.
2- التدبر أثناء التالوة.
3- التدبر بعد التالوة.

وَمن مل حيقق هذه األمور فليس بمتدبر.
بالتخيل  وهتيئته  القلب  حضور  التالوة:  قبل  التدبر  مفهوم  يف  يدخل  ومما 
النية  حسن  ذلك  وقبل  الشهوات،  إىل  وامليل  بالزخارف،  والتعلق  الشواغل،  عن 

واإلخالص، ونحو ذلك...
فأمور كثرية ذكر اإلخوة بعضها؛  التالوة  أثناء  التدبر  ما يدخل يف مفهوم  وأما 
واستحضار  لستيفاء  بالقرآءة  واجلهر  وتؤدة،  بتأن  والقرآءة  واحلفظ،  كالتكرار، 
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أدوات التدبر، وتقوية عوامله من املشاهدة للنص بالبرص وسامعه باألذن.
ا من خشوع القلب، والقشعريرة،  ويدخل يف مفهوم التدبر بعد القراءة ما ذكرته آنفاً

وزيادة اإليامن، واملبادرة للعمل.
فرقنا  إذا  الرشعي  باملعنى  التدبر  هو  اللغوي  باملعنى  التدبر  إن  القول:  ويمكن 

بني التدبر والتفكر، فالتفكر هو إعامل الذهن ملعرفة حقيقة اليشء، چ ڱ ڱں 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  ]األعراف184[،  ڻچ  ڻ  ڻ  ں 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ا لزمه التفريق بينه وبني  ہ ہچ ]آل عمران:191[، ومن سمى هذا التفكر تدبراً

مفهوم التدبر باملعنى الرشعي.
التأمل يف  التدبر  أعم كقول األلويس: »أصل  ما هو  اللغة  بالتدبر يف  أراد  ومن 
اليشء  حقيقة  يف  ا  نظراً كان  سواء  تأمل  كل  يف  استعمل  ثم  وعواقبها،  األمور  أدبار 

وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه« ]150/4[.
فجعل التدبر يف اللغة ما ذكرته يف احلقيقة الرشعية، وحينئذ فال فرق بني احلقيقة 

اللغوية للتدبر واحلقيقة الرشعية.
بل  املسلمني  عىل  مقترص  غري  بالتدبر  األمر  إن  الباحثني:  أحد  قول  يوهم  وقد 

. يشمل الكفار.. يوهم أن اخلطاب بالتدبر موجه للمسلمني أصالاً
ا  آيتني موجهاً السياق يف  آيات كان  أربع  القرآن جاء يف  بتدبر  أن األمر  والواقع 
هم  بل  املؤمنني  دخول  عدم  هذا  يعني  ول  للمنافقني،  ا  موجهاً آيتني  ويف  للكفار، 
األصل  يف  ا  موجهاً اخلطاب  كان  وإن  غريهم،  من  به  أوىل  هم  بل  بذلك،  مأمورون 

للكفار واملنافقني.
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ول يزال التدبر بحاجة إىل تدبر، نسأل اهلل تعاىل أن يعقب هذه اخلطوة خطوات 
فاعلة وآثار نافعة لإلسالم واملسلمني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.

وكتبه
اأ. د. فهد بن عبدالرحمن الرومي

أستاذ الدراسات القرآنية بكلية املعلمني
جامعة امللك سعود
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أما  واملرسلني،  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
بعد:

فلقد كتب الكثريون من املهتمني بموضوع تدبر القرآن الكريم، وبني املصنفون 
من العلامء مفهوم التدبر، وآثاره، ووسائله، والطرق املعينة عىل حتقيقه، وغري ذلك 

من املباحث الرضورية املتعلقة بالتدبر. 
وسيكون تعقيبي نحو اجتاه آخر يف مفهوم التدبر، أل وهو كيف نجعل التدبر علاماً 
م، مثل غريه من علوم القرآن، كام نعلم التجويد، أو التفسري، أو كام نعلم القواعد،  ُيعلَّ
أو الرياضيات، ونستفيد يف ذلك من أبجديات علم املناهج وطرق التدريس وعلم 

النفس.
فمن املالحظ يف مؤسسات وحلق تعليم القرآن أنه قليالاً ما ُيعتنى بذا اجلانب، 
، ول يعرف معاين آيات من القرآن الكريم،  فقد جتد الطالب حيفظ كتاب اهلل كامالاً
ا عىل حفظ  ول حيسن تدبرها، وربام يمكث املتعلم سنوات يف حلقة التحفيظ، مركزاً
مل  ألنه  إل  ذلك  وما  ا،  سلوكاً واقعه  يف  يتمثله  ول  آدابه،  يقيم  ول  الكتاب  حروف 

د. هاشم بن عيل األهدل
التعقيب الثاين
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التدبر وأساليبه العملية،  ا، أو ألنه مل جيد معلاماً يبرصه بطرق  يعر هذا اجلانب اهتامماً
أو مل يتيس له التتلمذ عىل يد مرٍب حيسن التعامل مع قدراته املعرفية، واستعداداته 
الذهنية، ويعينه عىل الرقي الفكري والسلوكي من خالل الوسائل التحفيزية، املادية 

منها واملعنوية. 
ويؤكد أحد املسئولني بإحدى مجعيات حتفيظ القرآن هذه املشكلة الرتبوية بقوله: 
ا يف هذا املجال، وأن أكثر الدارسني  ا واضحاً »لو نظرنا يف واقع احللقات لوجدنا تقصرياً

اقترصوا عىل التحفيظ دون التدبر والتفهم بسبب ما يأيت: 
1- ضيق وقت احللقة.
2- كثرة عدد الطالب.
3- صغر سن الطالب.

وظهر يل أن عدم تدبر أكثر الطالب لقراءة القرآن الكريم من خالل عدم مراعاهتم 
للوقف والبتداء أثناء تسميعي هلم يف احللقات، أو يف الختبارات واملسابقات، فيقف 

ا ، يدل عىل عدم التدبر والتأمل«)1(. ا عجيباًا، ويبتدئ ابتداءاً غريباً الطالب وقفاً
هذا  عليهم  ويردد  ا،  نظريًّ التدبر  عىل  طالبه  حيث  َمن  املعلمني  من  يكون  وقد 
وأصوله  التدبر  بكيفية  يعرفهم  ل  ولكنه  ذلك،  يف  وجيتهد  ا،  وتكراراً ا  مراراً التوجيه 
وخطواته، ول يراعي التدرج الرتبوي، ول النمو املرحيل هلم، وبالتايل تكون توجيهاته 

قليلة الفائدة، أو بال أثر ُيذكر ول نتيجة تظهر.
يف  منهجية  ومراحل  خطوات  بناء  من  بد  ل  الرتبوي  القصور  هذا  ولتجاوز 
تعلم وتعليم التدبر، معتمدةاً عىل ما يفيد من نظريات تربوية معارصة، حيث »تؤكد 

)1( إسهام مجعيات حتفيظ القرآن الكريم يف بناء األجيال، الواقع واملأمول، ص611 - 628.
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التي تؤكد  التعليم والتعلم  الجتاهات الرتبوية احلديثة عىل أمهية استخدام أساليب 
الظروف  التعليمية، وعىل رضورة هتيئة  العملية  أثناء  املتعلم ونشاطه يف  إجيابية  عىل 
 ، جاهزةاً عليها  احلصول  من  بدلاً  بنفسه  املعلومات  يكتشف  املتعلم  جلعل  املالئمة 

وعىل أن يتحول دور املعلم من تلقني املعلومات إىل توجيه املتعلم وإرشاده«)1(.
ومن تلك النظريات التي ينبغي أن يستفيد منها املهتمون: النظرية السلوكية يف 
علم النفس، والتي تفس التعلم عىل أنه استقبال مثري وإصدار استجابة، وتستفيد من 
نظرية القرتان الرشطي، وما يتعلق با من مفاهيم وتطبيقات التعزيز، وكذلك نظرية 

اكتساب العادات وتدعيم السلوك.
إن التدبر يستحق أن يكون علاماً منفصالاً من علوم القرآن، بل من العلوم املعارصة 
التي ُتفرد هلا املؤلفات والكتابات اخلاصة، ويستحق أن ُتنشأ له املؤسسات الرتبوية، 
وتكون مستقلةاً عن غريها من اجلهات التعليمية، شأنه يف ذلك شأن حلقات التحفيظ 
القرآنية، وهو علم يستحق أن ُيطبق عليه منهج املواد الدراسية املنفصلة، والذي »ُيعنى 
بوضع كل جمال درايس خاص يف مقرر منفصل عن بقية املقررات الدراسية األخرى، 
أي أنه يرتب املواد الدراسية عىل أساس الفصل فيام بينها، بحيث متثل كل مادة قساماً 
عىل  منطقي-  -برتتيب  األقسام  هذه  توزع  ثم  اإلنساين،  املعريف  الرتاث  من  ا  خاصًّ
أردنا تطبيق  ما  فإذا  التعليمي«)2(،  السلم  الطالب يف  التي يقضيها  الدراسة  سنوات 

هذا املنهج، فإن األمر يستلزم فصل علم التدبر عن غريه من علوم القرآن. 
املهم،  املوضوع  هذا  يف  بحثت  أنني  إىل  التعقيب  هذا  يف  أشري  أن  أود  ا،  وأخرياً

)1( أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاهتا يف البحوث الرتبوية، ص 5.
)2( املنهج الدرايس املعارص، ص 248.
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ولكن هذا البحث مل يستوعب كل ما يتصل بذا التنظري اجلديد ملوضوع التدبر، وما 
ُذكر فيه من تفصيالت حتتاج إىل مزيد من الدراسة والبحث، كام أنا قد ل تكون أمهها 
العلمية،  املناقشة والدراسة  لفتح باب  إبرازها  بالدراسة، ولكن اهلل يس يل  وأحقها 

وهي قابلة للتعديل والتقويم. 
فيه،  نجتهد  أن  ا  علينا مجيعاً قديم،  ا ملوضوع  باباًا جديداً قد طرقت  أين  وأحسب 
ونحاول الوصول إىل الصواب، فلكل جمتهد نصيب، ولكل خمطئ توبة، ول يضيع 

. اهلل أجر من أحسن عمالاً
* أمهية البحث يف هذا املوضوع:

يمكن حتديد أسباب أمهية البحث يف األمور التالية:
1- إن التدبر موضوع أسايس له عالقة وثيقة بالقرآن الكريم.

2- إن التدبر هو املقصود األعظم من تنزل القرآن العظيم.
3- إن التدبر نوع مهم من تعلم القرآن، والذي به ُتنال اخلريية واألفضلية التي 

بينها رسول اهلل ×.
4- القتداء بالرسول × يف تدبر كتاب اهلل.

5- إن هذا البحث مبني عىل مراحل منهجية يستفيد منها املتعلمون واملعلمون، 
ا. واملهتمون بالعملية الرتبوية عموماً

* أهداف البحث:
يمكن حرص األهداف فيام ييل:

1- التعريف بمفهوم التدبر، وبيان وسائل تربية الناشئة عليه.
2- تيسري عملية التدبر وجعلها يف خطوات متدرجة.



حترير وتاأ�سيل

225

3- بيان أسباب التدبر وطرق اكتسابه.
4- توعية املربني بوسائل وأساليب تربية األجيال عىل التدبر.

* حدود البحث: 
يناقش هذا البحث موضوع التدبر من منظور علم الرتبية وعلم النفس، وسيقرتح 
البحث –إن شاء اهلل- مراحل منهجية تتناسب مع مراحل نضج املتعلمني، كام يقرتح 

ا من الوسائل واإلجراءات الرتبوية لكل مرحلة منها.  عدداً
الفرد  با  يقوم  التي  العملية  اخلطوات  من  ا  عدداً البحث  يضع  التدبر  ولتعليم 

بنفسه لتحقيق التدبر.
* أما حمتويات البحث فهي كام ييل:

الفصل األول:
اجلوانب املعرفية ملوضوع التدبر.

املبحث األول: مفهوم تدبر القرآن.

املبحث الثاين:  غاية التدبر وأمهيته.
الفصل الثاين:

قواعد أساسية يف تعليم التدبر.
مقدمة عن التعلم والتعليم.

املبحث األول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس.
أواًل: العناية بالتمهيد الرتبوي.

ثانًيا: مراعاة التدرج يف تعليم التدبر.
ثالًثا: التحضري اجليد للدرس القرآين.
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رابًعا: استخدام أسلوب التعلم التعاوين.
خامًسا: استخدام الوسائل التعليمية املناسبة.

املبحث الثاين: قواعد أساسية تتعلق باملحتوى الدرايس.
أواًل: الهتامم بالستعاذة.

ثانًيا: رشح الكلامت واجلمل واآليات.
ثالًثا: ربط أحكام التجويد باملعاين.

رابًعا: املوعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر.
خامًسا: إدراج حصة التدبر يف الدرس القرآين.

سادًسا: الرتبية عىل شكر نعمة التدبر.
الفصل الثالث:

التدبر وتعليم الستامع الرتبوي.
مقدمة:

املبحث األول: أمهية الستامع للتدبر:
املبحث الثاين: أسس الستامع الرتبوي.
املبحث الثالث: آثار الستامع الرتبوي.

املبحث الرابع: وسائل تربية ملكة الستامع.
الفصل الرابع:

مراحل تعليم التدبر.
مقدمة:

املبحث األول:
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املرحلة األوىل )مرحلة التهيئة القلبية(.
وأهداف هذه املرحلة:

1- تعريف املتعلمني بمفهوم التدبر.
2- إجياد التفاعل الوجداين مع ِسرَي املتدبرين.

3- ربط التدبر باحلياة الطبيعية واآليات الكونية.
4- اكتساب القدرة عىل التغني بالقرآن.

5- بث وإحياء الوعي بأمهية قراءة القرآن بتدبر يف نفوس املتعلمني.
* الوسائل:

أواًل: تعريف املرتبني بمفهوم تدبر القرآن وأمهيته.
ثانًيا: الرتغيب يف التدبر.

ثالًثا: التشجيع والتحفيز الرتبوي عىل التدبر.
رابًعا: الرتهيب من ترك التدبر.

خامًسا: التعويد عىل الرتتيل والتغني بالقرآن وحتسني الصوت به.
سادًسا: التدبر بعرض القصص القرآين بأسلوب ميس.

سابًعا: إلزام الطالب بمصحف املتدبرين.
ثامًنا: الرحالت والربامج الرتوحيية اهلادفة املعينة عىل التدبر.

املبحث الثاين:
املرحلة الوسطى: )مرحلة املامرسة العملية(.

أهداف املرحلة:
1- ربط اآليات القرآنية بالسرية النبوية.
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2- املامرسة العملية للتدبر أثناء القراءة.
الوسائل:

أواًل: استخدام أسلوب التكرار.
ثانًيا: استخدام أسلوب رضب األمثال.

ثالًثا: التعريف بأسامء اهلل احلسنى.
رابًعا: ربط اآليات القرآنية بالسرية النبوية.

خامًسا: الرتغيب يف قيام الليل.
سادًسا: إبراز القدوات والنامذج )للمتدبرين(.

سابًعا: استثامر األحداث واملناسبات.
ثامًنا: تعريف املتعلمني بكيفية التدبر وأحواله.

املبحث الثالث:
املرحلة املتقدمة )مرحلة التدبر املتَقن(.

وأهداف هذه املرحلة: 
1- تكوين ملكة التفسري عند املتعلم.
2- التعريف بعلم الوقف والبتداء.

3- زيادة الوعي بأمهية قراءة القرآن بتدبر.
4- القدرة عىل استخراج احلكم والستنباطات.

أما وسائل هذه املرحلة:
أواًل: تعليم قواعد التفسري.

ثانًيا: تعليم أحكام البتداء والوقف.
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ثالًثا: التوجيه للتعمق يف علوم اللغة العربية.
رابًعا: التدريب عىل استخراج احلكم والستنباطات.

خامًسا: الرتبية عىل نرش )مفهوم التدبر والعلوم املستنبطة منه( يف املجالس.
سادًسا: تعليم مهارات التفكري.

الفصل اخلامس:
طرق تربية الذات عىل التدبر.

مقدمة:
أواًل: اإلخالص رس النجاح يف التدبر والفهم.

ثانًيا: الستعداد النفيس للتدبر.
ثالًثا: الدعاء بأن يرزقه اهلل التدبر.

رابًعا: مراقبة اإلنسان لنفسه وحماسبتها أثناء القراءة.
خامًسا: تعويد النفس عىل التأين يف قراءة القرآن وعدم العجلة.

سادًسا: اعتبار الفرد أنه املقصود )وليس غريه( بكل خطاب يف القرآن.
سابًعا: مالزمة الورد القرآين.

وكتبه
هدل د. ها�سم االأ

عضو هئية التدريس
جامعة أم القرى
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بسم اهلل الرحن الرحيم، احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل 
من واله.. أما بعد:

فيطيب يل يف هذه املناسبة املباركة أن أتقدم بالشكر اجلزيل لإلخوة القائمني عىل 
هذا املرشوع املبارك، ولقد أفلحوا يف اختيار هذا املوضوع الذي فيه إنقاذ هلذه األمة، 
ومن  تعددت،  قد  التعريفات  رأيت  وقد  األمة،  بذه  الرتقاء  إىل  إرشاد  ا  أيضاً وفيه 
خالل استفاديت من هذه الورقات املباركة توصلت إىل تعريف للتدبر بأنه: )التأمل 
والنظر الثاقب يف هداية القرآن الكريم.. استجابة هلل عز وجل، من أجل ارتقاء األمة، 
أنه جامع  الذي أزعم  التعريف،  نتدبر هذا  نتأمل وأن  أن  ا(، أرجو  البرشية مجيعاً بل 

ومقتبس من هذه الثمرات التي متتعنا با..
والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته..

أ.د. حكمت بشري ياسني
وىل املداخلة االأ
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السالم عليكم ورحة اهلل وبركاته،،،
رب ارشح يل صدري ويس يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل..

هذا  عىل  با  وأربع  وأثلث  أثني  التي  واملقدمات  الشكر  بعد  األحبة  أهيا  أواًل: 
امللتقى املبارك..

لكني  ا  كثرياً وقتاًا  تأخذ  ألنا  سنتجاوزها  العلمية  األشياء  أن  اقرتاحي..  ثانًيا: 
ا مهامًّ يف رأيي وهو: عناوين األبحاث القادمة أو امللتقيات القادمة؛  سأذكر جانباًا عمليًّ
ألن التدبر كتحرير وتأصيل –مع أمهيته– أعتقد ل يغنينا عام هيم اإلخوان يف )جوال 
التدبر، أو وسائل وآليات  ينتج عنه من هيئة وغريها، وهي: ميكانيكية  تدبر(، وما 

التدبر..
املختلفة،  والعلوم  اللغة  وأهل  املفسين  من  واملختصني  العلامء  إن  وأقول: 
ول  والوسائل،  اآلليات  إىل  حمتاجون  نحن  لكن  ويؤصلونه؛  التدبر  سيستخرجون 
بد من استغالل أوعية املعرفة املختلفة، إليصال التدبر إىل الناس كافة، فال أرى أن 
ا بكم أهيا العلامء األفذاذ، بل ل بد أن يصل إىل كل عامي وصغري  يكون التدبر خاصًّ

د. خالد العجيمي
املداخلة الثانية
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اظ وطالب املدارس وطالباهتا، وكذلك املواقع  وكبري، وكذلك ما ذكرمتوه من احلفَّ
اإللكرتونية.. الباقات.. الوسائط الصوتية..فال بد من العناية بذا كله، ل أريد أن 

أطيل؛ ألن هذا عىل ما يبدو سيكون يف لقاءات قادمة..
القرآنية وهي  القنوات  إنشاء قناة تلفزيونية، وإن مل يتحقق ذلك أرى أن نطور 
كثرية -وهلل احلمد- بأن تقدم يف ختامهتا وقرءاهتا املتنوعة التدبر بدل كلامت وبيان، 
هذه  ضمن  التدبر  يوجد  أن  بد  فال  والفرنسية،  باإلنجليزية  وترمجة  تفسري  وأحياناًا 

ا للناس كافة. اآليات يف قنوات التلفزة.. وسيكون لذلك معنى مهم جدًّ
القبيل،  تفاسري مركزة، وأظن أن يف سوريا اآلن يشء من هذا  إخراج وطباعة 
تعني عىل التدبر، فيحيط بالصفحة القرآنية جمموعة من الدرر التدبرية، وليست معاين 
ول أسباب نزول، وَلَعيلهِّ ألفُت النظر إىل نموذج سيد  يف »ظالل القرآن«، يف 
احلقيقة هو جاء بنموذج رائع فريد، حتى يف الفهارس التي تلت كتابه؛ فقد فهرست 
الربا.. وهكذا، فأعتقد أن حضور هذه  أو  اليوم اآلخر..  التي تتحدث عن  اآليات 

املنهجية يف التفاسري جيد..
والتدبر يا أحباب -حسب فهمي- يف ثالثة مواطن:

نفسه،  القرآن  خالل  من  املنظور،  الكون  آيات  ويف  املسطور،  القرآن  آيات  يف 
والقرآن حيضنا عىل ذلك، باملخلوقات واألنفس والكون، فأرى أنه من أهم ما يرتقى 

به يا أحباب..
ثالًثا: تدبر أسامء اهلل وصفاته العال التي ختتم به مئات اآليات القرآنية.. فأرجو 

أن ل يغفل مشاينا عن ذلك.
وأقول: إن اجلانب الذي أشار إليه د. الربيعة فيام يتعلق بإنشاء مجعيات وروابط 
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العاملية، حتى لو مل تشهر هنا، أو مل تأِت يف رابطة  وهيئات، وخاصة موضوع اهليئة 
العامل اإلسالمي، فسينظم إليها مئات بل ألوف من الناس؛ ألن الناس حيتاجون إىل 

مظلة... 
أقول يشء مهم: موضوع ترمجات القرآن، بعد أحداث سبتمرب -بحكم احتكاكي 
بالندوة العاملية- أسلم كثري من الناس بسبب ترمجات معاين القرآن اليسرية هذه، فال 

تستقلوا هذا العمل املبارك.. 
وأسأل اهلل يل ولكم الثبات والتوفيق.. 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد،،،
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ا بذا  السالم عليكم ورحة اهلل وبركاته، تعودت أن أورط نفيس، ويف احلقيقة تأثراً
اجلو؛ فأقحمت نفيس كام أقحم األعرايب نفسه بني النبي × ومعاذ بن جبل، فسأله 

النبي ×: ماذا تقول يف صالتك؟ فعرف أنه ليس أهالاً لذلك البحر..
فأقول لكم كام قال األعرايب: أما دندنتكم ودندنة معاذ فإين ل أفقهها..

العلامء  هؤلء  وبني  العظيم  اجلو  هذا  يف  )لنا(  بني  كـ)النون(  كأنني  وأشعر 
اجلهابذة، الذين يف احلقيقة أمتعونا بكتاب اهلل عز وجل.

التدبر بسهولة، كام نفهم آيات الصفات بدون  لكن أبرشكم نحن العوام نفهم 
تعقيدات املتحذلقني واملتكلمني، نقرأ آيات الصفات فنؤمن با، ومل نشعر بمشكلة 
قط.. كذلك القرآن يقرأه العوام ويتلذذون به، وأذكر أن أحد اإلخوة من غري أهل 

ۈ  ۆ  ۆ  چۇ  تعاىل:  قوله  قرأ  عام،  السبعني  عمره  جتاوز  وقد  السنة، 
القرآن  يقرأ  عام،  سبعني  اهلل،  فسبحان   ،]6 ]األحزاب:  چ  ۋۅ  ۋ  ۈٴۇ 
وأنا  أمهاهتم  وأزواجه  يقول:  اهلل  فقال:  عليه،  اهلل  فتح  اللحظة  تلك  لكن يف  ا؛  كثرياً

أسبهم وألعنهم؟!! فالتزم بمنهج أهل السنة واجلامعة.. 

أ. عادل املعاودة
املداخلة الثالثة
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وهذا ليس معناه أننا ل نحتاج إىل هذه الدراسات، ول إىل هذا التعمق، بل نحتاج 
ذلك من أهل الختصاص.. 

وأبرشكم أن هذا التدبر مل ينقطع عند األمة؛ ولكنه ضعف، لذلك أشكر أخي 
الدكتور حممد الربيعة، الذي سمعت منه ومن الدكتور عبد الرحن الشهري، كلمة يف 
ا؛ لكن أين اخلدمة يف  ، وُخِدَم تفسرياً ، وُخِدَم تالوةاً البحرين، قال: القرآن ُخِدَم طباعةاً

التدبر؟ وهذا هو السؤال..
ا؟ وحريين أكثر سؤال د. عويض الذي قال: ملاذا مل يدم سابقاً

وحقيقة؛ حريين وجلسُت أتساءل، هل نحن تعدينا الصواب؟ لكن قد نقول: 
ربام أنه خدم بأساليب خمتلفة..

القراءات  وحفظ  وتالوته  القرآن  حفظ  بدون  يكون  أن  يمكن  ل  والتدبر 
والتفسري.. كل ذلك مهم للتدبر بل لزم للتدبر، ول يمكن أن يتدبر القرآن بدون 

هذه العلوم.. 
وأعتقد: أن واجب األمة خدمة العلامء يف هذا العمل الذي أعتقد أنه من أرجى 
وأفضل أعامل األمة التي نسمع با، ولذلك أمتنى، ودعوت اهلل عز وجل أن تترشف 

البحرين بأحد هذه املؤمترات.. وأرجو أن تكون قبل تبوك..
ا،،، وجزاكم اهلل خرياً
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ِر، وأنعم عليه بنعمِة التدبر، والصالة  َفكُّ احلمد هلل الذي ميز اإلنساَن بالعقِل والتَّ
والسالم عىل أرشف خلق اهلل، وعىل آله وصحبه ومن واله. وبعد:

بدعوهتم  امللتقى  هذا  وإعداد  إقامة  عىل  القائمني  مجيع  أشكُر  بدء  ذي  فبادَئ 
من  الفريد  امللتقى  هذا  فعالياِت  ضمن  باملداخلة  واملشاركة  للحضور  يل  الكريمة 
ا أن حيقق األماين والتطلعات املرجوة من وراء  نوعه يف اسمه وغايته، وأدعو خملصاً

انعقاده.
املحاور  وطالعُت  الكريمة،  الدعوة  وصلتني  حينام  حرضاتكم  عىل  أخفي  ول 
األساسية والفرعية هلذا امللتقى أين شعرُت برهبة شديدة ؛ ألن هذا املوضوع، وإن بدا 
يف ظاهره موضوع مطروق مرتدٌد يف أروقة العلم والعلامء إل أنه يف احلقيقة موضوع 
املعارف  اكتساب  أساس  هو  نظري  وجهة  من  التدبر  ألن  ؛  وشائك  شائق  حيوي 
والعلوم عند األفراد واألمم يف كل زمان ومكان مذ بدء اخلليقة، وحتى قيام الساعة، 

د. عبداهلل عبدالغني رسحان

التدبر حقيقته وعالقته مب�سطلحات
التفسري، والتأويل، والبيان، واالستنباط، والفهم
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فالتدبر يعد أساس احلضارات واإلبداعات والبتكارات املختلفة يف شتى العصور.
الرش  التدبري هو أساس  التدبر هو أساس اخلري يف هذه احلياة، ونظريه  إن  بل 
ا، فالرشير املتمكن يف رشه، واملجرم العايت يف إجرامه لن يكون  يف هذه احلياة أيضاً
إلجرامه أثر كبري، ولرشه رضر عظيم إل إذا حاك خطته اإلجرامية حياكة منظمة، 

. ا عظياماً وَعِمل عىل تدبري الرش، واصطناع املكر واحليلة اصطناعاً
َوْلُنَعدهِّ عن ذا، ولنركز عىل التدبر املذكور يف القرآن الكريم، ومدى عالقته بغريه 
الفهم(  الستنباط،  البيان،  التأويل،  )التفسري،  األخرى  القرآنية  املصطلحات  من 

وكلها مصطلحات وردت يف القرآن متفاوتة من حيث العدد قلة وكثرة.
ا ألين مل أطالع تفصيل حماور املؤمتر، وأوراق العمل املقدمة فيه حتى يكون  ونظراً
بعض  متسعة  مداخلتي  تكون  أن  فكرت  فقد  ما،  يشء  عىل  منصبًّا  املداخلة  صلب 
ثم  نواٍح أخرى، ومن  ما سيقال، وقد ختتلف يف  منها مع  نواح  تلتقي يف  قد  اليشء 

ا.  سأعرض مرئيايت حول هذا املوضوع املهم جدًّ
 لِكْن قبل أن أخوض يف حقيقة التدبر وما يتعلق به، ومدى صلته بذه املصطلحات 

القرآنية ينبغي أن أؤكَد عىل أمرين مهمني:
األول: جيب أن يكون القرآن الكريم هو منطلقنا يف حترير وتأصيل وبيان الفروق 
احلكيم  الذكر  املختلفة؛ ألن  والسياقات  واقع الستعامل  املصطلحات من  بني هذه 
يتميز عن كالم البرش أمجعني بانتقائه مفردات وصيٍغ يستخدمها الستخدام األمثل 

واألدق، ول يصح وضع غريها مما قد يقاربا البتة موضعها.
الثاين: أن هذه املصطلحات القرآنية السالفة بينها حتاماً فوارق دقيقة، وإل -عقالاً 
ا- لو كانت متحدة يف معناها من مجيع الوجوه لكتفى املوىل عز وجل بإحداها  ومنطقاً
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غريه  عن  يتلف  بالتدبر  املقصود  فإن  ذلك  وعىل  احلكيم،  الذكر  يف  األخرى  عن 
القيام واجللوس،  ا كالختالف بني  ا متضادًّ من بقية املصطلحات لكنه ليس اختالفاً
والنوم واليقظة، واملرض والصحة، والضحك والبكاء، فهذه املصطلحات ل يمكن 
أن جتتمع معانيها بأي وجه من الوجوه، عكس املصطلحات حمل الدراسة، فهي وإن 
افرتقت من وجه فإنا قد تلتقي من وجه آخر مثل التقاء معاين األفعال: ]َحْصَحَص 
َواْنَفَصَل[ من وجه، وافرتاقها من وجه آخر، وكام قلنا:  َوَقَطَع  َوَرَفَع،  وَظَهَر، وَنَتَق 
سيكون القرآن الكريم بعد حترير هذه املصطلحات يف اللغة هو منطلقنا لبيان الفروق 

الدللية، والعالقات القائمة بينها.
أواًل: حترير مفهوم التدبر يف اللغة والقرآن الكريم:

َل، ومعناه لغة: التفكر  التدبر مصدر للفعل املايض اخلاميس )َتَدبَّر( عىل وزن َتَفعَّ
َظُر يف  ُر: النَّ َدبُّ والنظر يف عواقب األمور وأدبارها، يقول صاحب تاج العروس: »التَّ
ِصيل  ر َأي حَتْ ر: التَّفكُّ َدبُّ عاِقَبِة اأَلْمر َأي: إىل ما َيُؤول إلِيه عاَِقُبته كالتََّدبري، وقيل: التَّ

ا َأي بَأَخَرٍة«)1(. راً املَْعِرَفَتنْيِ لَتْحِصيل َمْعِرفٍة ثالثة، ويقال: َعَرف اأَلمَر َتَدبُّ
ومعاناته  الفعِل،  يف  ِف  التكلُّ عىل  دللة  فيه  ِل  التَّفعُّ صيغِة  عىل  التدبر  وجميء 
وبذل  دللتها،  يف  وتأمل  فيها،  تفكر  أي  املسألة  تدبر  يقال:  ُجْهٍد،  بعد  وحصولِه 
ا مرة بعد مرة حتى وعاها، ووقف عىل حقيقتها، فالتدبر مالزم دائاماً لبذل اجلهد  جهداً
الذي  اليشء  حقيقة  إىل  للوصول  وقت  إىل  حيتاج  أنه  عىل  يدل  مما  واملعاناة  واملشقة 

يتدبره اإلنسان أو أجزائه أو سوابِقه أو لواحقه أو أعقابه.
بل وردت صيغ  الصيغة  الكريم بذه  القرآن  ا يف  التدبر مطلقاً يرد مصطلح  ومل 

)1( تاج العروس 2813/1 مادة )د ب ر(.
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أخرى من مادة )َدَبر( يف الذكر احلكيم يف عدة آيات عىل النحو اآليت:
الرباعي  املايض  الفعل  من  وهو  مرات(   4( )ُيَدبهُِّر(  املضارع  الفعل  ورد  أواًل: 

املضعف العني )َدبََّر(:
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  ٹ  ٹ   -1
چ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

]يونس: 3[.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  ٹ  ٹ   -2
ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ېئچ ]يونس: 31[.
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ٹ  ٹ   -3
ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ 

]الرعد: 2[.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  ٹ  ٹ   -4
ڳ ڳ ڱ ڱ چ ]السجدة: 5[.

يتضح لنا من هذه اآليات السابقة عدة أمور:
أواًل: جاء التعبري فيها مجيعها بالفعل املضارع )ُيَدبهُِّر(.

ثانًيا: املدبهِّر يف مجيع اآليات )أي الفاعل املحذوف( هو اهلل عز وجل.
ورد  هنا  واألمر  األمر،  هو  اآليات  مجيع  يف  املذكور(  املفعول  )أي  املدبَّر  ثالًثا: 
ا بأل، وتعريفه بأل يفيد الستغراق والعموم الكيل جلميع أنواع األمر، وهذا حق  معرفاً
ل مرية فيه كام قال تعاىل يف آية أخرى: چ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہچ 
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ا،  وكثرياً قليالاً  ا،  وكبرياً ا  صغرياً وتعاىل  سبحانه  يشء  كل  أمر  له  أي   ،]54 ]األعراف: 

وئۇئ  وئ  چەئ  تعاىل:  قوله  يف  قلناه  بام  الثانية  اآلية  رصحت  وقد   ، وجليالاً ا  دقيقاً
ۇئ ۆئۆئچ.

ثانًيا: ورد اسم الفاعل )ُمَدبهِّر( من املايض الرباعي )َدبََّر( يف موطن واحد فحسب 
يف قوله ٹ چے ے چ ]النازعات: 5[ ففي هذه اآلية »يقسم املوىل عز وجل 
باملالئكة التي تدبر األمر، وهو شئون الكون املختلفة يف الرياح واألمطار واألعامر 
ا ما،  واألرزاق وغري ذلك من شئون الدنيا«)1(، وهنا مفارقة دقيقة فاملالئكة تدبر أمراً

واهلل يدبر األمر كله.
نستنتج من هذا أن اهلل عز وجل وصف نفسه بأنه املدبهِّر، وأنه يدبر أمور اخلالئق 
كلها دون استثناء فاهلل هو املدبهُِّر، واألمر هو املدبَّر، كام وصف املالئكة املقربني بذلك 

ا ما بإذنه سبحانه وتعاىل ل يتجاوزونه. ا، ولكنهم يدبرون أمراً أيضاً
املايض  الفعل  من  )َيَتَدبَُّروَن(  اجلامعة  واو  به  املتصل  املضارع  الفعل  ورد  ثالًثا: 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ  ٹ  ٹ  مرتني  )تَدبََّر(  اخلاميس 
ڎ ڎ ڈچ ]النساء: 8[، وٹ ٹ چ ک گ گ گ گ ڳ 
يتحدث  الذين  للمنافقني  موجه  النساء  آية  يف  واخلطاب   ،]24 ]حممد:  چ  ڳ 
چچ چچ  السياق القرآين عنهم قبل هذه اآلية، والستفهام يف قوله تعاىل: 
استفهام إنكاري ينكر عليهم عزوفهم عن القرآن وعن قراءته بتدبر وأناة، وأنم لو 
تدبروا القرآن حق التدبر لنخلعوا عن نفاقهم الذي سيودي بم إىل الدرك األسفل 
املخالفة،  بمفهوم  ذلك  من  فيفهم  القرآن  يتدبرون  ل  املنافقون  كان  وملا  النار،  من 

)1( تفسري الصابوين 1678/3 بترصف.
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ا هم املؤمنون.  وفحوى اخلطاب أنَّ املتدبرين حقًّ
القرآين  السياق  يتحدث  الذين  للمنافقني  موجه  حممد  سورة  آية  يف  واخلطاب 
استفهام  چچ چچ  تعاىل:  قوله  يف  والستفهام  ا،  أيضاً اآلية  هذه  قبل  عنهم 

ا. إنكاري توبيخي أيضاً
ا بأل التي تفيد  واملراد بالقرآن يف آية النساء وحممد القرآن كله حيث جاء معرفاً
ه هو املنافق، وأن املتدبهِّر  الستغراق، نصل من ذلك إىل أن الذي ل يتدبر القرآن ُكلَّ
إذناً  فمعنا  ا،  مقروءاً أو  ا  مسموعاً كله  القرآن  هو  املتدبَّر  وأن  املؤمن،  هو  كله  للقرآن 
هو  واملتدبَّر  املؤمن،  هو  )املتدبهِّر  اآليتني  هاتني  من  مستنبطان  قرآنيان  مصطلحان 

القرآن(.
فيه  ما  القرآن، وتأمل معانيه، وتبرص  تدبر  َمن  أن  إىل  ا  أيضاً ونستنتج من ذلك 
لو  البتة؛ ألنه  فيه اختالف  القرآن كله كالم اهلل ليس  أن  نتيجة فحواها  إىل  سيصل 
ا ثبت أن  ا، وملا مل جيد املتدبر فيه اختالفاً كان من عند غري اهلل لوجد املتدبر فيه اختالفاً
القرآن من عند اهلل، فمن أراد من املنافقني والكفار أن يقف عىل تلك احلقيقة عليهم 
فيها  تأمل  التي ل  السيعة واهلذُّ واهلذرمة  القراءة  أما  بتدبر،  القرآن كله  يقرأوا  أن 
آلة  آية سورة حممد قد أشارت إىل أن  النتيجة، كام يالحظ أن  َل إىل تلك  ُتَوصهِّ فلن 
التدبر هي القلوب املفتوحة، أما القلوب املنغلقة القاسية التي كأنا مكبلة باألغالل، 
له  التدبر  أن  يعني  القرآن، وهذا  نور اإليامن ونور  إليها  ينفذ  واألقفال احلديدية ل 
ا إن شاء اهلل  املتدبر وسوف نبني ذلك لحقاً رشوط وضوابط ل بد أن يسري عليها 

تعاىل.
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بَُّروا()1( من املايض اخلاميس )َتَدبََّر( مرتني، ٹ ٹ  4- ورد الفعل املضارع )َيدَّ
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ]املؤمنون: 68[، وٹ ٹ چ  چ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ]ص:29[.
اآلية  من  واضح  هو  كام  مكة  كفار  إىل  موجه  املؤمنون  سورة  آية  يف  واخلطاب 
]املؤمنون: 67[ حيث كان  چں ں ڻ ڻچ  ٹ  السابقة يف قوله 
وكهانة،  وشعر  سحر  إنه  ويقولون:  باهلجر،  القرآن  ويذكرون  يسمرون،  مكة  كفار 
فاخلطاب لكفار مكة، والستفهام يف قوله: چڻ ۀ ۀچ استفهام توبيخي 

إنكاري ينعي عليهم أنم لو تدبروه لصدقوا بام فيه، وعلموا أنه كالم رب العاملني. 
، ول يقرؤونه قراءة، وهو  بالقول؛ ألنم يسمعونه مقولاً القرآن هنا  وعرب عن 

ا يف هذا السياق.  تعبري دقيق جدًّ
نستنتج من هذا أن كفار قريش مل يكونوا من املتَدبهِّرين يف القرآن الكريم، وبمفهوم 
املخالفة -كام يقول األصوليون- يكون املؤمنون هم )املتدبرون(، واملتدبَُّر هو القول 

ا.  املراد به هنا القرآن الكريم أيضاً
بَُّروا( هو واو اجلامعة الذي يعود عىل املؤمنني  أما يف آية ص، فالفاعل يف قوله: )لَِيدَّ

دت الدال. يقول أبو حيان : »قرأ اجلمهور: چ ڃ ڃچ ، بياء  )1( أصله يتدبروا حذفت التاء وشدهِّ
الغيبة َوَشدهِّ الدال وأصله ليتدبروا. وقرأ عيلٌّ بذا األصل، وقرأ أبو جعفر: بتاء اخلطاب وختفيف الدال؛ 
وجاء كذلك عن عاصم والكسائي بخالف عنهام، واألصل: لتتدبروا بتاءين، فحذفت إحدامها عىل 
اخلالف الذي فيها، أهي تاء املضارعة أم التاء التي تليها؟ والالم يف ليدبروا لم كي، وأسند التدبر يف 
النظر يف عواقب األشياء، وأسند  التفكر يف اآليات، والتأمل الذي يفيض بصاحبه إىل  اجلميع، وهو 
يذكره  ما  إىل  إل  إىل احلق وهو عقله، فال حيتاج  ما هيديه  فيه  العقل  ذا  العقول؛ ألن  أويل  إىل  التذكر 

فيتذكر«. البحر املحيط أليب حيان 338/9.
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وبدليل  خاصة،  وألمتك  إليك  أنزلناه  أي  )إَِلْيَك(  قوله:  يف  اخلطاب  كاف  بدليل 
وصفه بكونه مبارك، وبدليل السياق السابق، كل هذا يرشُح أن يكون املقصود بواو 
اجلامعة هم املؤمنون، واملعنى: أنزلنا هذا الكتاب إليك ليتدبر َمْن معك من املؤمنني 
الواقع  املفعول  ا يكون  أيضاً وبناء عىل ذلك  الرشيدة،  العقول  أولوا  به  آياته وليتعظ 
عليه التدبر هو آيات الكتاب، فاملتَدبهِّرون إذن بصيغة اسم الفاعل هنا هم املؤمنون، 

واملتدبَّر هو آيات الكتاب.
ا،  وهنا لفتة رائعة، ومفارقة دقيقة، املؤمنون يتدبرون ويتأملون يف املكتوب نصًّ
ويتدبرون يف املقروء واملسموع بالفحوى ؛ ألن من يتأمل جيد أن التدبر يف املكتوب 
جاء يف آية واحدة يف سورة ص، والتدبر يف القرآن ورد يف آيتني النساء وحممد، والتدبر 
يف القول ورد يف آية )املؤمنون(، وكأن الذكر احلكيم جيعل التدبر يف املقروء املسموع 
. ا حيسن فهاماً وتعقالاً واستجابةاً أكثر وهذا يشء بدهي وطبيعي ؛ ألن من حُيسن سامعاً

أما املقيد املكتوب؛ فإن املرء لو مل يتدبره من املرة األوىل فسيعود إليه مرة أخرى 
َت منه؛ ألنه مقيد مكتوب، فهل يقدر خملوق عىل اإلتيان بمثل هذا التفاوت  ولن َيَتَفلَّ
العجيب والرشيد يف هذه الصياغات؟!)1(، واألمر يطول بنا لو توقفنا عند األرسار 

منه  الفاعل  واسم  مرات،   4 )َأْدَبَر(  الرباعي  املايض  استخدم  احلكيم  الذكر  أن  العجيب   )1(
فيه، كام  بام نحن  هلا  ا ل صلة  متاماً مرة واحدة يف سياقات خمتلفة  )إدبار(  )ُمْدبِر( 8 مرات، واملصدر 
ا، كام استخدم اجلمع  استخدم اسم الفاعل من )َدَبَر( 4 مرات، ومل يستخدم هذا الفعل الثالثي مطلقاً
ا، وكل هذا ينبئ  )ُدُبر( 5 مرات، ومجع اجلمع )أدبار( 13 مرة يف سياقات ل صلة هلا بام نحن فيه أيضاً
عن أن القرآن الكريم يضع كل صيغة يف مكانا األشكل با ول يمكن أن يسد غرُيها مسدها، وهذا 
من دلئل إعجازه يف اختيار صيغه بام ل يسمح الوقت بالستفاضة فيه، يراجع املواضع السابقة يف 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم 252، 253.
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البالغية الكامنة وراء التعبري بكل صيغة عىل حدة، وما ذكرناه كان هذه ملحة رسيعة، 
واإلشارة تغني عن العبارة، وبخاصة يف احلديث مع أويل األلباب. 

 ، ا ومقولاً وهكذا يلوح لنا أن الذكر احلكيم يقرص التدبر عىل شيئني: القرآن مقروءاً
ا، والقرآن مكتوباًا، وبني الثنني عالقة قوية، وصلة شديدة ملتحمة ل  أي مسموعاً
يتدبر  والسامع  الصدور،  يف  واملحفوظ  املكتوب  يتدبر  فاملتدبر  تنقطع،  ول  تنفصم 

ِر حديث القرآن عن هذه اآليات. املقروء عىل األلسنة، هذا ما قد ُيْسَتْنَبُط ِمْن َتَدبُّ
مع  يتناغم  فالذي  املصطلحات،  وتأصيل  منطلقنا يف حترير  القرآن هو  دام  وما 
ا، ومتابعة للذكر  ا ومكتوباًا ومسموعاً ا عىل القرآن مقروءاً ذلك أن يكون التدبر مقصوراً
احلكيم ل ُيطَلق مصطلح التدبر عىل التفكر يف الكون والنفس اإلنسانية رصاحة ؛ ألن 
القرآن مل ُيطِلْق عليه ذلك بل أطلق عليه عبارات أخرى مثل: التفكر والتذكر والنظر 
قبيل  من  هو  إنام  الرتاث  كتب  يف  علامئنا  ألسنة  عىل  جاء  وما  سيأيت،  كام  والعتبار 

التسامح يف العبارة فحسب، وليس هذا من مصطلحات القرآن الكريم وإطالقاته.
التدبر يكون يف  أن  بالقياس عىل  أننا  إليه -كام سيأيت-  ينبغي اإلشارة  ولكن مما 
احلديث  يف  كذلك  التدبر  يكون  ا  وسامعاً وقراءة  ا(  وخطًّ )رساماً  كتابة  الكريم  القرآن 
من  املستمدة  املسلمني  علوم  يف سائر  احلال  وكذلك  ا،  وسامعاً وقراءةاً  كتابةاً  الرشيف 
القرآن الكريم والسنة النبوية املرشفة، وكالم العرب كله شعره ونثره، وهكذا نتوسع 
ْلَناه من قبل، ولكنه  ا عام َأصَّ بالتدبر إىل مجيع آفاقه وجمالته الرحبة، وليس هذا منا ابتعاداً
ا إن شاء اهلل تعاىل، فعلوم املسلمني جيب أن ُتْقَرَأ  قياس عليه، وهو قياس صحيح جدًّ

وتدرس بنفس كيفية التدبر ذاته يف القرآن الكريم.
لنا بجالء من هذه  التدبر كام ظهرت  أركان  أن  كله  بعد هذا  لنا  يتبني  ثمَّ  ومن 



مفهوم التدبر

250

اآليات تتمثل يف ثالثة أمور:
أن  جيب  هؤلء  وكل  واملؤمنون  واملنافقون  الكافرون  هم  امُلَتَدبهِّرون:  األول: 
يتدبروا القرآن بقلوب مفتوحة، وعقول واعية ليصلوا إىل املراد من وراء التدبر فتدبر 

هؤلء حتكمه رشوط وضوابط جيب أن ُتراعى.
ا ومكتوباًا بمختلف ما فيه، وبام  ا ومقروءاً الثاين: امُلَتَدبَُّر: هو القرآن كله مسموعاً

اشتمل عليه من رشائع وعقائد وأخالق وقصص.
الثالث: عملية التدبر ذاهتا وطريقتها وكيفيتها.
v v v

ثانًيا: حترير مصطلح التفسري لغة:
صيغة تفسري مصدر عىل وزن تفعيل من الفعل املايض الرباعي املضعف العني 
البيان.   : »الَفْسُ منظور  ابن  يقول  ى،  املغطَّ وكشف  البيان  اللغة:  يف  ويعني   ،) )َفسَّ
ُه: َأبانه، والتَّْفسرُي مثله. ابن  َ ا، وَفسَّ ه بالضم، َفْساً ه بالَكس، وَتْفُسُ َفَس اليشَء يفِسُ
 : ا ؛ الَفْسُ اأَلعرايب: التَّْفسرُي والتْأويل واملعنى واحد، وقوله عز وجل: وَأْحَسَن َتْفسرياً
ى، والتَّْفسري َكشف امُلراد عن اللفظ امُلْشكل«)1(. فالتفسري عىل ذلك هو  كشف امُلَغطَّ

كشف املغطى، وبيان املراد من األلفاظ املشكلة.
وقد ورد يف الذكر احلكيم يف آية واحدة )2( يف قوله ٹ چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

)1( لسان العرب مادة )ف س ر(.
)2( هذه اللفظة من األلفاظ الفرائد مادة وصيغة يف القرآن الكريم، فهي مل ترد إل يف هذا املوضع يف 
الذكر احلكيم، ولكاتب هذه السطور بحث بعنوان »من األرسار البالغية يف الفرائد القرآنية« ذكر فيه أرسار 
استخدام الذكر احلكيم لبعض األلفاظ التي وردت مرة واحدة مل تتكرر عىل أي صيغة من الصيغ، بل هي 

َقْت« إلخ. ا ومعناًى مثل: »َنَتْقَنا، َحْصَحَص، َفاِرهنَي، اْبَلِعي، اْخَلْع، َغلَّ فريدة وحيدة لفظاً
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ٻ پ پ پ چ ]الفرقان: 33[.
للحجة  كشفا  أو   ، وتفصيالاً بياناًا  أحسن  بمعنى  يكون  أن  حيتمل  هنا  والتفسري 

ا من َمَثِلهم كام يقول كثري من املفسين. والدليل، أو أحسن تفسرياً
نسبه  حيث  وجل  عز  املوىل  هو  التفسري  بأحسن  هنا  َأيَت  الذي  أن  يالحظ  لكن 
لنفسه يف قوله: چٻ ٻ پچ، والذي ُأيِتَ به إليه هو النبي × بدليل كاف 
حممد  يا  الكفار(  )أي  يأتونك  ول  املعنى:  وكأن  چٻچ،  قوله:  يف  اخلطاب 
بحجة وشبهة فاسدة من كالمهم إل أتينا بحجة تدمغ هذه احلجة الباطلة، وحجتنا 
ا »ومعنى كونه أحسن أنه أحق يف الستدلل،  ا وإيضاحاً هي أقوى وأحسن بياناًا وكشفاً
برجة  من  يبدو  ما  باحلسن  يراد  أو  حسٌن،  حجتهم  يف  ليس  إذ  للمبالغة  فالتفضيل 
ا يف نفوس السامعني من  سفسطتهم وُشبههم فيجيء الكشف عن احلق أحسن وقعاً
مغالطاهتم فيكون التفضيل بذا الوجه عىل حقيقته؛ فهذه نكتة من دقائق الستعامل 

ودقائق التنزيل«)1( إذن لدينا هنا مصطلحان ُمْسَتْنَبَطاِن من هذه اآلية الكريمة:
: هو اهلل عز وجل. امُلَفرسِّ

واملفرسَّ له: هو الرسول ×؛ هكذا بإطالق القرآن.
َي آخرين بذه التسمية أو بمعنى آخر؟ هل  ومن ثم نتساءل: هل جيوز أن ُنَسمهِّ

ين؟ جيوز أن نطلق عىل الذين يكشفون عن معاين القرآن مفسهِّ
ا له  ا احلق موضحاً نعم؛ بالقياس عىل ذلك جيوز، رشيطة أن يكون املفس كاشفاً
ا، وهذا األمر هو ما جرى  اً ى مفسهِّ ا به الباطل، وما عدا ذلك ل ُيَسمَّ ُمبيناًا عنه دامغاً
عليه علامؤنا، ومل يَف عليهم، ولذا عرفوا املفسهِّ بقوهلم: »َمن له أهلية تامٌة يعرف با 

)1( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 2964/1.
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مراد اهلل تعاىل بكالمه املتعبد بتالوته، قدر الطاقة البرشية، وراَض نفسه عىل مناهج 
ا بتعليم  املفسين، مع معرفته مُجالاً كثرية من تفسري كتاب اهلل، ومارس التفسري عمليًّ

أو تأليف«)1(. 
وإذا كان التفسري هو البيان والكشف عن املعنى فبينه وبني التدبر تالزم واضح 
وعالقة شديدة التصال واللتحام؛ ألن املتدبهَِّر إذا تدبر وفق ضوابط ورشوط التدبر 
فسوف يزيل الشبهات، ويوضح اللتباسات، ويكشف عن املعاين املرادة من األلفاظ 
واجلمل بل من السورة القرآنية بله القرآن كله، فالتدبر عىل ذلك وسيلة، والتفسري 

غاية. 
وإذا كانت مهمُة املفسهِّ هي بيان املراد من معاين وأحكام القرآن، َفِمْن ثم يلزم 
املفس أن يتسلح بكافة العلوم التي تعينه عىل الكشف عن املعاين واألحكام، فال يصح 
ا ؛  ا ونثراً أن ُيفس أحٌد القرآن، وهو ل يدري شيئاًا عن طرائق العرب يف أساليبهم شعراً

ألن القرآن الكريم نزل عىل طرائقهم األسلوبية، وطبائعهم اللغوية بنظٍم معجٍز.
ُ عىل  امُلَتَدبهُِّر وامُلَفسهِّ وهنا جيدر بنا أن نذكر العلوم أو األدوات التي حيتاج إليها 
املفسهِّ  يف  العلامء  »اشرتط  فنقول:  بينا  كام  بينهام  وطيدة  العالقة  دامت  ما  سواء  حد 
الذي يريد أن ُيفسهِّ القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند حدود املأثور منه فقط، 
ا  ا عقليًّ أن يكون ُمِلامًّ بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن ُيفسهِّ القرآن تفسرياً
، وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم املفسهِّ من الوقوع يف اخلطأ، وحتميه  مقبولاً
لة، مع توضيٍح لكل علم منها  من القول عىل اهلل بدون علم، وإليك هذه العلوم مفصَّ

من األثر يف الفهم وإصابة وجه الصواب:

)1( قواعد الرتجيح عند املفسين، للشيخ حسني احلريب 1/ 33.
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بحسب  ومدلولهتا  األلفاظ  مفردات  رشح  يمكن  به  ألن  اللغة:  علم  األول: 
الوضع، قال جماهد: »ل حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهلل 
إذا مل يكن عاملاًا بلغات العرب«، ثم إنه ل بد من التوسع والتبحر يف ذلك؛ ألن اليسري 
ا، واملفسهِّ يعلم أحد املعنيني ويفى عليه اآلخر،  ل يكفى، إذ ربام كان اللفظ مشرتكاً

وقد يكون هو املراد.
من  بد  فال  اإلعراب،  باختالف  ويتلف  يتغري  املعنى  ألن  النحو:  علم  الثاين: 
العربية يلتمس با  يتعلم  أنه ُسئِل عن الرجل  أبو عبيدة عن احلسن  اعتباره، أخرج 
فيعيى  اآلية  يقرأ  الرجل  فإن  فتعلمها،  َحَسٌن  فقال:  قراءته  املنطق، ويقيم با  ُحسن 

بوجهها َفَيْهَلُك فيها.
الثالث: علم الرصف: وبواسطته ُتعرف األبنية والصيغ. قال ابن فارس: »وَمن 
بمصادرها«،  اتضحت  رصفناها  فإذا  مبهمة،  كلمة  مثالاً  )َوَجَد(  ألنَّ  املعظم،  فاته 
إن  قال:  َمن  قول  التفاسري  بدع  »من  قال:  أنه  الزخمرشي  عن  السيوطي  وحكى 
 ،) )اإلمام( يف قوله تعاىل: چڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ ]اإلرساء: 71[: مجع )ُأمٍّ
أوجبه جهله  وهذا غلط  قال:  آبائهم  دون  بأمهاهتم  القيامة  يوم  ُيدعون  الناس  وأن 

ا( ل جُتمع عىل إمام!«. بالترصيف، فإن )ُأمًّ
اختلف  خمتلفتني،  مادتني  من  اشتقاقه  كان  إذا  السم  ألن  الشتقاق:  الرابع: 

، هل هو من السياحة، أو من املسح؟ باختالفهام، كاملسيح مثالاً
اخلامس، والسادس، والسابع: علوم البالغة الثالثة )املعاين، والبيان، والبديع(: 
البيان  فعلم املعاين ُيعرف به خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا املعنى، وعلم 
وخفائها،  الدللة  وضوح  بحسب  اختالفها  حيث  من  الرتاكيب  خواص  به  ُيعرف 
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الثالثة من أعظم أركان  البديع ُيعرف به وجوه حتسني الكالم، وهذه العلوم  وعلم 
بذه  إل  ُيدرك  ل  وذلك  اإلعجاز،  يقتضيه  ما  مراعاة  من  له  بد  ل  ألنه   ، املفسهِّ

العلوم.
الثامن: علم القراءات: إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه املحتملة 

عىل بعض.
التاسع: علم أصول الدين: وهو علم الكالم، وبه يستطيع املفسهِّ أن يستدل عىل 
ما جيب يف حقه تعاىل، وما جيوز، وما ُيستَحل، وأن ينظر يف اآليات املتعلقة بالنبوات، 

واملعاد، وما إىل ذلك نظرة صائبة، ولول ذلك لوقع املفسهِّ يف ورطات. 
العارش: علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستنبط األحكام من اآليات ويستدل 
عليها، ويعرف اإلمجال والتبيني، والعموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، ودللة 

األمر والنهى، وما سوى ذلك من كل ما يرجع إىل هذا العلم. 
احلادي عرش: علم أسباب النزول: إذ إن معرفة سبب النزول يعني عىل فهم املراد 

من اآلية.
الثاين عرش: علم القصص: ألن معرفة القصة تفصيالاً يعني عىل توضيح ما أمجل 

منها يف القرآن.
الثالث عرش: علم الناسخ واملنسوخ: وبه يعلم املحكم من غريه، وَمن فقد هذه 

الناحية ربام أفتى بحكم منسوخ فيقع يف الضالل واإلضالل.
الرابع عرش: األحاديث املبيهِّنة لتفسري املجمل واملبهم؛ ليستعني با عىل توضيح 

ما يشكل عليه.
ُيورثه اهلل تعاىل ملن عمل بام علم، وإليه  اخلامس عرش: علم املوهبة: وهو علم 
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اإلشارة بقوله تعاىل: چېئ ىئىئ ىئ یچ ]البقرة:282[، وبقوله ×: 
ثه اهلُل علم ما ل يعلم«. »َمن عمل بام علم َورَّ

 : للمفسهِّ منها  بد  ل  التي  العلوم  من  املوهبة  علم  َعدَّ  أن  بعد  السيوطي:  قال 
»ولعلك تستشكل علم املوهبة، وتقول: هذا يشء ليس يف قدرة اإلنسان، وليس األمر 
كام ظننت من اإلشكال، والطريق يف حتصيله ارتكاب األسباب املوجبة له من العمل 
تظهر  ول  الوحي  معاين  فهم  للناظر  حيصل  ل  أنه  »اعلم  الربهان:  يف  قال  والزهد. 
ٌّ عىل ذنب، أو  له أرساره، وىف قلبه بدعة أو كرب، أو هوى أو حب دنيا، أو هو ُمرصهِّ
غري متحقق باإليامن، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد عىل قول مفسهِّ ليس عنده علم، 
أو راجع إىل معقوله، وهذه كلها ُحُجب وموانع بعضها آكد من بعض«، قلت: وىف 
ڇچ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ  تعاىل:  قوله  املعنى  هذا 

]األعراف: 146[، قال ابن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن. أخرجه ابن أيب حاتم.

هذه هي العلوم التي اعتربها العلامء أدوات لفهم كتاب اهلل تعاىل، وقد ذكرناها 
ا وأعرض عن بعض آخر، ومنهم  لة، وإن كان بعض العلامء ذكر بعضاً مسهبة مفصَّ
ا مما ذكرنا، وليس هذا العدد  َمن أدمج بعضها يف بعض وضغطها حتى كانت أقل عدداً
 - القرآن -مثالاً فإن  التفسري،  يتوقف عليها  التي  العلوم  ا جلميع  الذي ذكرنا حارصاً
املاضية وسريهم وحوادثهم، وهى أمور تقتىض اإلملام  قد اشتمل عىل أخبار األمم 
تلك  فيها  ُوِجدت  التي  واألمكنة  العصور  ملعرفة  البلدان،  وتقويم  التاريخ  بعلمي 

اأُلمم، ووقعت فيها هذه احلوادث...«)1(.
الشيخ  يقول  الصواب،  جانبه  فقد  ذلك  بغري  قال  فمن  كذلك  األمر  كان  وإذا 

)1( التفسري واملفسون للشيخ الذهبي 248/1 : 251. 
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العلوم،  هذه  ل  تأمُّ عند  فإنَّه  القرآن،  معاين  بيان  املفسهِّ  مهمة  كانت  »إذا  مساعد: 
البالغة، وعلم  املفسهِّ معرفتها، كعلم  يلزم  أنَّ بعضها ل  يأيت:  ما  وفحصها سيظهر 
أصول الفقه، وأنَّ بعضها يكفيه منها مبادئ العلم دون الدخول يف تفصيلته، كعلم 
ناًا، كمعرفة دللة األلفاظ من علم اللغة، ول  ا معيَّ النحو، وأنَّ بعضها حيتاج منه جزءاً
ا يف تفسرِيه، لكنه فيام يكون  ل هذه العلوم كان أوسع بحثاًا وتقريراً شكَّ أنَّ من حصَّ

خارَج حدهِّ البيان عن معاين القرآن«)1(.
v v v

ثالًثا: حترير مصطلح التأويل لغة:
الرباعي  املايض  الفعل  من  مصدر  وهو  تفعيل،  وزن  عىل  مصدر  تأويل  صيغة 
ل(، ويعني يف اللغة الرجوع والتقدير والتفسري، يقول ابن منظور:  املضعف العني )َأوَّ

چائ  وجل:  عز  وقوله  ه.  َفسَّ له:  وَتَأوَّ له  وَأوَّ ره،  وقدَّ َدبَّره  له:  وَتَأوَّ الكالَم  َل  »َأوَّ
علم  َأن  عىل  دليل  وهذا  تْأويله،  علم  معهم  يكن  مل  َأي  ]يونس:39[  ەئچ  ائ 
التْأويل ينبغي َأن ينظر فيه، وقيل: معناه مل يْأهتْم ما َيُؤول إليه َأمرهم يف التكذيب به 

من العقوبة.
ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ  تعاىل:  قوله  هذا  ودليل 
ْمُه  َوَعلهِّ ْيِن  الدهِّ يف  ْهُه  َفقهِّ ُهمَّ  »اللَّ عباس:  ابن  حديث  ويف   ،]39 ]يونس:  ېئچ 
ْأِوْيَل«. قال ابن اأَلثري: هو من آَل اليشُء َيُؤول إىِل كذا َأي َرَجع وصار إليه، واملراد  التَّ
بالتْأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه اأَلصيل إىل ما حَيتاج إىل دليل لوله ما ُتِرك ظاهُر 
: كان النبي × يكثر َأن يقول يف ركوعه وسجوده:  اللفظ، ومنه حديث عائشة 

)1( مفهوم التفسري للشيخ مساعد الطيار 44/1.
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ل القرآَن، تعني َأنه مْأخوذ من قوله تعاىل: چڇ  »سبحانك اللهم وبحمدك« َيَتَأوَّ
ڇ ڇ ڍچ ]النرص:3[...«)1(.

فالتأويل عىل ذلك له عدة معاٍن: التفسري والتوضيح والكشف، والرجوع أي: 
رجوع األلفاظ واجلمل إىل معانيها املرادة منها، ونقل ظاهر اللفظ عن وضعه اأَلصيل 

إىِل ما حَيتاج إىِل دليل لوله ما ُتِرك ظاهُر اللفظ.
وقد ورد هذا املصطلح يف الذكر احلكيم )17( مرة:

ٹ ٹ زبٿ ٿ      ٿ ٿ ٹ ٹ ٹرب ]يوسف: 6[.

ٹ ٹ زبٿ ٿ      ٿ ٿ ٹ ٹ ٹرب ]يوسف: 21[.

ٹ ٹ زب ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک    کک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ رب ]يوسف: 100[.
ٹ ٹ زبۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى رب ]يوسف:101[.

ٹ ٹ زبۈئ ۈئ  ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی    ی ی یرب ]الكهف:82[.

ٹ ٹ چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ چ ]يوسف: 44[.

کچ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  ٹ  ٹ 

]الكهف: 78[.

حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  ٹ  ٹ 

)1( لسان العرب مادة )أ و ل(، وجعل الراغُب يف مفردات ألفاِظ القرآِن 99 التَّأويل من اأَلْوِل، 
ة أول ترجُع إىل أصلني :  غِة 158/1 مادَّ جوع إىل األصِل، وجعل ابن فارس يف مقاييس اللُّ أي : الرُّ
ُجِعَل  اغُب، ولو  الرَّ الذي نصَّ عليه  جوِع  الرُّ ام يشرتكاِن يف معنى  أنَّ وانتهاؤه، ويظهُر  األمِر،  ابتداُء 

َر عنه. ل من األشياِء يرجُع إليه ما بعَده مما تأخَّ ا لكاَن َأْوىَل، فاألوَّ أصالاً واحداً
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چ  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

]النساء: 59[.

ٹ ٹ چۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئچ 

]اإلرساء:35[.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  ٹ  ٹ 

ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 
ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 

ى چ ]آل عمران:7[.
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  ٹ  ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ چ ]األعراف: 53[.
ٹ ٹ چ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ چ ]يونس: 39[.

ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  چڭ  ٹ  ٹ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئچ ]يوسف: 36[.

یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  ٹ  ٹ 

يتچ  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ 
]يوسف:37[.

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  ٹ  ٹ 

]يوسف: 45[.

التأويل( يف  الواقع عليه  َول )أي  املؤَّ أن  يتأمل سياق هذه اآليات يالحظ  ومن 
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ا من القرآن كام يف سورة آل عمران، أو  ا: فقد يكون متشاباً هذه اآليات جاء متنوعاً
بياناًا لعاقبة ما ُوِعدوا به  ا إىل كتاب اهلل وسنة رسوله كام يف سورة النساء، أو  رجوعاً
ا ألحالم وأحاديث ورؤى كام يف آيات  من العذاب كام يف سورة األعراف، أو تفسرياً

ا ألمر السفينة والغالم واجلدار كام يف سورة الكهف. سورة يوسف، أو كشفاً
ول إما أن يكون هو اهلل عز وجل: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ،  كام يالحظ أنَّ املؤِّ
ا  ا صاحلاً ا من أنبياء اهلل: چەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ، وإما عبداً وإما نبيًّ

من عباده عىل أرجح األقوال، وهو اخلرض عليه السالم: چژ ڑ ڑ ک ک 
ا، فالذي  التدبر والتأويل صلة وثيقة جدًّ ک کچ، وعىل ذلك؛ فإن الصلة بني 
يعلم التأويل هو اهلل وبعض األنبياء، وبعض عباده الصاحلني، والذي ُيدبهُِّر األمر هو 
اهلل، والذي يتدبر القرآن حق التدبر هو الرسول ×، واملؤمنون )العباد الصاحلون(؛ 

فهذا مناط اللتقاء بني التأويل والتدبر من ناحية الفاعل.
ل واملتدبَّر هو القرآن،  كام يتفقان من جهة املفعول من جهة أخرى، هي أن املؤوَّ
َول يف القرآن هو املتشابه، واملتدبَّر يشمل مجيع القرآن،  ولكنهام يتلفان من جهة أن املؤَّ
ا ألحالم ورؤى، وكل  ول يكون بياناًا لعاقبة، أو تفسرياً ا من جهة أن املؤَّ ويلتقيان أيضاً
هذا يندرج يف التدبر كام سبق تعريفه، ولكنهام يتلفان من جهة أن التدبر يف القرآن 
التأول وقٌف عىل  بينام  كافرين ومنافقني ومؤمنني أي جلميع اخلالئق،  للجميع  عام 
الراسخني يف العلم مثل حرب األمة ابن عباس كام يفهم من احلديث الرشيف السابق، 
فالتدبر عىل ذلك أعم من التأويل كام ترى، وبذلك يلتقي التأويل بالتدبر من وجوه، 

ويتلفان من وجوه ُأَخر. 
v v v
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رابًعا: حترير مصطلح البيان لغة:
اللغة بمعنى الوضوح  بياناًا(، وهو يف  الفعل )بان يبني  البيان مصدر من  صيغة 
َ به اليشُء من الدللة وغرِيها، وباَن اليشُء  والظهور، يقول ابن منظور: »الَبياُن: ما ُبنيهِّ
فهو  اليشُء  َأباَن  وكذلك  وَأْهيِناء،   ٍ َهنيهِّ مثل  َأْبيِناُء،  واجلمع   ، ٌ َبنيهِّ فهو  اتََّضح،  َبياناًا: 

ُمبنٌي؛ قال الشاعر:

أَلَباَن من آثاِرِهنَّ ُحدوُر لو َدبَّ َذرٌّ فوَق َضاِحي جلِدها   

ى، وقالوا: باَن  ى هذه الثالثُة ول تتعدَّ ْنتُه َأنا، تتعدَّ َ اليشُء: َظَهر، وَتبيَّ ... وَتَبنيَّ
ا  َ بمعنى واحد...«)1(، وإىل هذا ذهب البقاعي أيضاً ، وَأباَن وَبنيَّ اليشُء واْسَتباَن وَتبنيَّ
حيث يقول »البيان: إظهار املعنى للنفس بام يفصله عن غريه وهو غرض كل حكيم 

يف كالمه، ويزيد عليه الربهان بأنه إظهار صحة املعنى بام يشهد به«)2(. 
ٹ  ٹ  )البيان( ثالث مرات)3(،  املصطلح  الذكر احلكيم هذا  استعمل  وقد 

چۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ ]آل عمران:138[، ٹ ٹ چ ڇ 

ڇ چ ]الرحن: 4[.
ٹ ٹ چ ىب يب جت حت چ ]القيامة: 19[.

وهنا جيدر بنا مالحظة عدة أمور:
األول: اسم اإلشارة )هذا( يف آية آل عمران يعود عىل القرآن أي: هذا القرآن فيه 

)1( لسان العرب )ب ي ن(.
)2( نظم الدرر للبقاعي 4 / 219.

املعجم  يف  فلرتاجع  هنا،  كلها  لذكرها  جمال  ل  ن(  ي  )ب  مادة  من  كثرية  صيغ  وردت   )3(
املفهرس141 : 145.
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بيان للناس عامة، وهو هدى وموعظة للمتقني خاصة فالبيان هنا بمعنى الوضوح 
والنكشاف مما يعني أن القرآن ل ألغاز فيه، فمعانيه بينة وطرائقه واضحة. 

چ  ڇ ڇ  چ  فمعنى:  ببعيد عن هذا،  ليس  الرحن  البيان يف سورة  الثاين: 
عن  ُيبني  أن  به  يستطيع  الذي  النطق  اإلنساَن  وجل  عز  اهلل  أهلم  »أي:   ]4 ]الرحن: 

مقاصده ورغباته، ويتميز به عن سائر احليوان«)1(، ولن يبني اإلنسان عن مقاصده 
الذين  احلداثيني  بعض  به  يتشدق  ما  فيه عكس  ألغاز  ل  واضح  بكالم  إل  ورغباته 
تغطيه  رجراج  زئبقي  كالمهم  ومعاين  مفهومة،  غري  وغمغامت  بكالم  يغمغمون 

ا هلذا الفن! ا، أل سحقاً التعمية، ويلفه الغموض، ويسمون هذا فنًّ
توضيح  علينا  أي:  التوضيح  بمعنى  ا  أيضاً القيامة  سورة  يف  البيان  الثالث: 
قال  كام  املطهرة،  السنة  طريق  عن  أحكامه  من  املجمل  وتفصيل  وإظهارها،  معانيه 
ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  العاملني:  رب 
]النحل: 44[، فالبيان يف هذه اآليات الثالث مل يرج عن معنى الظهور والوضوح 

والنكشاف.
الرحن هو  آية  واملبنيَّ يف  القرآن،  آية آل عمران هو  امُلَبنيَّ يف  الرابع: يالحظ أن 
كالم اإلنسان، واملبنيَّ يف آية القيامة هو القرآن، وأن املبنيِّ يف آل عمران وسورة القيامة 
هو املوىل عز وجل الذي أنزل القرآن بياناًا للناس، واملبنيِّ يف سورة الرحن هو الناطقية 

لدى اإلنسان.
ا بني التدبر والبيان، فالتدبر يكون  ولعلك اآلن عزيزي القارئ تدرك الفرق لئحاً
يف املعاين املكنونة يف كالم الرحن كي نصل إىل مراد اهلل فيها، وهذا هو صلة التدبر 

)1( تفسري الصابوين 1456/3 بترصف.
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بالبيان املفهوم من آية آل عمران والقيامة، وقد أشار إىل هذا بعض العلامء يقول د/ 
ر ل يكون إلَّ ملا هو مكنون يف الكلم من املعاين، ومن َثمَّ كان  حممود توفيق: »والتدبُّ

املبتَغى بالتدبر هو املعنى القرآين الكريم، وهذا هو مناط الربكة الرئيس«)1(. 
ا يف الدللت املستكنة يف كالم اإلنسان، فعىل املتكلم أن يبني  ويكون التدبر أيضاً
املراد منه، كام أن بني  كالمه، وعىل أخيه اإلنسان أن يتدبر يف كالمه، ويعقله ليفهم 
املنكشف، والتدبر  الواضح  املعنى  البيان هو  أن  التدبر والبيان تالزم جيلٌّ من جهة 
ل يكون إل يف كالم واضح ل ألغاز فيه للوقوف عىل حقيقته، وهكذا كانت العالقة 

وثيقة بني البيان والتدبر فهام صنوان متالزمان ل ينفكان.
v v v

خامًسا: حترير مصطلح االستنباط لغة، صيغة استنباط مصدر عىل وزن استفعال 
من الفعل املايض السدايس استنبط، ويعني يف اللغة الستخراج، يقول ابن منظور: 
الستخراج،  والْستْنباُط:  استخرجه،   : ومالاً ا  وخرباً علاماً  منه  واستنبط  »اْسَتْنَبطه 

: چڱ  واستنَبَط الَفِقيُه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهِمه، قال اهلل عزَّ وجلَّ
اللغة  يف  يستنبطونه  معنى  اج:  الزجَّ قال   .]83 ]النساء:  ںڻچ  ں  ڱ 

ل ما حتفر«)2(. يستخرجونه، وَأصله من النََّبط، وهو املاء الذي يرج من البئر َأوَّ
لكن يالحظ أن األلف والسني والتاء يف استنبط تدلُّ عىل الطلب أي: أن املستنبط 
يتطلب ويتكلف ويبذل جهده، ويعمل عقله ليصل إىل مراده كام حيصل املستخرج 

للامء من قعر البئر بالصرب والتكلف واملعاناة وبذل اجلهد.

)1( العزف عىل أنوار الذكر د/ حممود توفيق 12/1.
)2( لسان العرب )ن ب ط(.
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ومل يرد هذا املصطلح بذاته يف القرآن الكريم بل ورد الفعل املضارع )يستنبط( 
چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ٹ  الذكر احلكيم مرة واحدة يف قوله  يف 
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک 
فهذا  83[؛  ]النساء:  ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

الفعل من األلفاظ الفرائد التي مل ترد إل يف هذا املوطن فحسب من الذكر احلكيم. 
چچ چ  تعاىل:  قوله  احلديث عن  اآلية وردت عقب  أن هذه  ويالحظ 
اخلطاب  أن  يالحظ  كام  ڈچ،  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
»إذا  بأنم  املوىل عز وجل عليهم هنا  ينعي  الذين  للمنافقني  قبلها موجه  فيها، وفيام 
جاءهم خرب من األخبار عن املؤمنني بالظفر والغنيمة أو النكبة واهلزيمة أذاعوا به، 
وأفشوه وأظهروه، وحتدثوا به قبل أن يقفوا عىل حقيقته، وكان يف إذاعتهم له مفسدة 
للمسلمني، ولو ترك هؤلِء الكالَم بذلك األمر الذي بلغهم، وردوه إىل رسول اهلل، 

وإىل كرباء الصحابة، وأهل البصائر لعلمه الذين يستخرجونه منهم«)1(. 
فالستنباط هنا كام هو جيل مل يتعلق بآية من آيات القرآن مل يفهمها املنافقون فهاماً 
ا بل هو متعلق هنا بعدم الوقوف عىل حقيقة األخبار التي يتناقلها بعض الناس  صحيحاً
املنافقون هذا األمر  بدون فهم أو روية، ويفشونا، ول يعرفون حقائقها، ولو ترك 

ألهله لستنبطوه، ووضعوا األمور يف نصابا، وأدركوا حقائق األخبار املتناقلة. 
كام يالحظ من اآلية أن الذين يستنبطون حقائق األخبار املذاعة هم: )الرسول، 
وأولو األمر( واملقصود بم هنا )أكابر الصحابة وأهل البصائر يف كل زمان ومكان(، 

أو الذين من املمكن أن نسميهم املتدبرين.

)1( تفسري الصابوين 276/1.
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التي  األخبار  كنه  ويعرفون  األمور،  حقائق  عىل  يقفون  الذين  هم  فاملتدبرون 
ا،  قد تكون سبباًا يف املفسدة، وعىل ذلك فإن بني التدبر والستنباط عالقة وثيقة جدًّ

فاملستنبط يستخرج ما خفي ودق من األخبار واملعاين. 
واملتدبر ل يتدبر إل يف كل كالم حيتاج يف إدراكه إىل تأمل وتفكر وإنعام نظر، 
ليستخرج خفيه، ويقف عىل حقيقته، كام أن التدبر ُيعدُّ أصالاً أصيالاً لالستنباط ؛ ألن 
، وعىل  الذي يستنبط األمور اخلفية، واملسائل الدقيقة ل بد أن يتدبر ويتأمل فيها أولاً
ا فإن التدبر يؤدي حتاماً إىل الستنباط،  ذلك فالتدبر أعم، والستنباط أخص، وأيضاً
ويزخر تراثنا العظيم بكثري من العلامء، والفقهاء، والقضاة، وأصحاب البصائر الذين 
َقُهم املوىل سبحانه وتعاىل واستنبطوا املسائل اخلفية، وأزاحوا الركام عن القضايا  وفَّ
صنوف  شتى  يف  كثرية  وبلبلة  فتنة  سبب  وكانت  غريهم  عن  خفيت  التي  الشائكة 
ا، وغري ذلك، وما ذلك  ا وبالغةاً ونحواً ا وحديثاًا وفقهاً العلوم واملعارف عقيدةاً وتفسرياً

إل بفضل التدبر. 
باختالف  الناس  كافة  التدبر مطلوب من  أن  فيتمثل يف  بينهام  املفارقة  أما وجه 
القرآن  حكى  كام  يتص  بل  للكافة  يكون  ل  فإنه  الستنباط؛  بخالف  مشاربم، 
بالرسول، وأويل األمر )العلامء والولة وأهل البصائر( فهؤلء عىل كل حال طوائف 

خاصة، وليسوا عامة املؤمنني. 
v v v

سادًسا: حترير مصطلح الفهم لغة:
صيغة َفْهم عىل وزن َفْعل، وهي مصدر من الفعل املايض الثالثي َفِهَم، ويعني 
يف اللغة: املعرفة والعلم والفقه، يقول ابن منظور: »الَفْهُم: معرفتك اليشء بالقلب، 
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: َعِلَمه األخرية عن سيبويه، وَفِهْمت اليشء: َعَقلُته وعَرْفته،  َفِهَمه َفْهاماً وَفَهاماً وَفهامةاً
م الكالم: َفِهمه شيئاًا بعد يشء« )1(. ْمت فالناًا وَأْفَهْمته، وَتَفهَّ وَفهَّ

الرباعي  املايض  الفعل  ورد  بل  احلكيم  الذكر  يف  بعينه  املصطلح  هذا  يرد  ومل 
ہہ  ہ  چ  ٹ  قوله  يف  فحسب  واحدة  مرة  م()2(  )َفهَّ العني  املضعف 
ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇچ 

]األنبياء: 79[.
داود وسليامن عليهام  املشهورة بني  احلادثة  بيان  التفهيم هنا يف سياق  وقد ورد 

چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  تعاىل:  قوله  السابقة يف  اآلية  التي ذكرهتا  السالم 
فحكم  ]األنبياء:78[،  ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

داود عليه السالم بحكم مل يكن هو عني الصواب، وامتن املوىل عز وجل عىل سليامن 
فعلمه وعرفه، وأهلمه عني الصواب، ومن ثم ُنسب التفهيم هنا للموىل عز وجل بنون 

العظمة يف قوله: چہچ.
َم هو اهلل عز وجل، وأن الذي  امُلَفهِّ ا مهامًّ أن  ونستطيع أن نستنبط من ذلك أمراً
وقع عليه التفهيم شيئان )3(: سليامن عليه السالم، وقضية احلرث املتنازع فيها، وعليه 
فالفهم ل يكون إل يف األمور العويصة، والقضايا الشائكة واملسائل الدقيقة املتنازع 
فيها، والتي يذهب فيها احلكامن مذاهب شتى ما بني اخلطأ والصواب وعني الصواب، 

)1( لسان العرب مادة )ف هـ م(.
مصطلح  مثل  وهي  احلكيم،  الذكر  يف   - وصيغةاً -مادةاً  الفرائد  الكلامت  من  الكلمة  هذه   )2(

)التفسري(، ومصطلح )الستنباط(.
َم املوىل عز  َم« يتعدى ملفعولني األول القضية والثاين سليامن، وتقدير الكالم: »َفهَّ )3( الفعل »َفهَّ

وجل القضيَة سليامَن«.
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ومن رزقه اهلل فهاماً وعلاماً ومعرفةاً وأملعيةاً أكثر يكون أقدر عىل اإلتيان باحلكم الصائب 
بعينه.

كام يالحظ أن الفهم هنا كان يف أمر دنيوي مما يتصل بالزرع واحلرث.
ا بني التدبر والفهم؛ ألن املتدبر يف األمور جيب  وهنا تبدو العالقة واضحة جدًّ
أن تتوافر فيه هذه الصفات من الفهم واملعرفة التي يلهمها رب العاملني لبعض عباده 

ا. الصاحلني ولو نسبيًّ
وعىل ذلك فالتدبر أعم والفهم أخص؛ ألن التدبر يكون يف كل املعاين املستكنة يف 
كتاب اهلل، والفهم يتص بالقضايا الشائكة واملسائل اخلبيئة الدفينة، ولذا كان العقل 
والعلم واملعرفة الاليت هي مناط الفهم من األساسيات التي جيب أن تتوافر يف املتدبر، 
ا فالفهم يكون نتيجة للتدبر، وهل نتدبر شيئاًا إل بعد فهمه ومعرفته والوقوف  وأيضاً

عىل حقيقته اللغوية واملراد منه؟
القرآن  أن  املختلفة  والصيغ  املصطلحات،  لنا من عرضنا هلذه  تبني  فقد  وبعد؛ 
الكريم يعرب عن املعاين السابقة بصيغ معينة غاية يف الدقة، فمن يتأمل القرآن قراءةاً 
ا وكتابةاً يكون متدبًرا، ومن يقف عىل متشابه القرآن يكون متأواًل، ومن يكشف  وسامعاً
ا، ومن يتعرف عىل حقائق األخبار، ويميز  ً عن املعاين املرادة من األلفاظ يكون ُمَفرسِّ
الصواب يف  يدرك  مبيًنا، ومن  يكون  يأيت بكالم واضح  ا، ومن  يكون مستنبطاً بينها 
ا، وغني عن البيان أن التدبر أعم من هذه املصطلحات،  القضايا الشائكة يكون فامهاً
وأنا كلها داخلة حتت عباءته، فيا لروعة هذا الذكر احلكيم الذي يعرب بصياغات هي 

مناط إعجازه، بام ل يقدر اإلنس واجلن أن يأتوا با.
v v v
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ر  َذكُّ ر والتَّ َفكُّ هذا، وكنت أود أن تتسع حماور هذا امللتقى لتشمل عالقة التدبر بالتَّ
الصلة  وثيق  هلا  والتي  املهمة،  القرآنية  املصطلحات  من  ألنا  والعتبار؛  والنظر 

بمصطلح التدبر، وزيادة يف الفائدة أقول:
َر(،  )َتَفكَّ اخلاميس  املايض  الفعل  مصدر  وهي  ل،  تفعُّ وزن  عىل  ر(  )َتَفكُّ صيغة 
والِفْكُر:  »الَفْكُر  منظور:  ابن  يقول  اليشء،  يف  العقل  وإعامل  التأمل  لغة  منه  واملراد 
قال:  النظُر،  الِعْلُم ول  الِفْكُر ول  جُيمع  قال سيبويه: ول  ؛  اليشء  اخلاطر يف  إِعامل 
ا، والِفْكرة: كالِفْكر، وقد َفَكر يف اليشء، وَأْفَكَر  وقد حكى ابن دريد يف مجعه َأفكاراً
احلكيم  الذكر  أن  العجيب  ومن  التَأمل«)1(،  ر:  َفكُّ التَّ اجلوهري:  بمعناًى،  َر  وَتَفكَّ فيه 
الذكر احلكيم  ا وهذه خصوصيات يف استعاملت  التأمل مطلقاً مل يستخدم مصطلح 
لبعض الصيغ واأللفاظ عرضُت هلا يف بحٍث بعنوان: »من أرسار اإلعجاز القرآين يف 

ضوء آيات النحل والنمل«.
َر(  ا، وهي مصدر الفعل املايض اخلاميس)َتَذكَّ ل أيضاً ر( عىل وزن تفعُّ وصيغة )َتَذكُّ
: استحضار املنيس أو الغائب عن الذهن، يقول ابن منظور: »وَذَكْرُت اليشء  واملراد منه لغةاً

ْرُته بمعناًى«)2(. ْرُته وَأْذَكْرُته غريي، وَذكَّ بعد النسيان وَذْكرُته بلساين وبقلبي وَتَذكَّ
والنظر مصدر من الفعل املايض الثالثي )َنَظَر( ومعناه لغة: التأمل بحاسة البرص 
ا وَمْنَظرة وَنَظر إِليه،  ا، وَمْنَظراً يقول ابن منظور: »النََّظر: ِحسُّ العني، َنَظره َيْنُظره َنَظراً

ل اليشء بالعني«)3(. اجلوهري: النََّظر تَأمُّ
( وهو يف اللغة: التدبر  ومصطلح العتبار مصدر من الفعل املايض اخلاميس )اْعَترَبَ

)1( لسان العرب مادة )ف ك ر(.
)2( لسان العرب مادة )ذ ك ر(.

)3( لسان العرب مادة )ن ظ ر(.
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والنظر بمهالك األقوام، ويف ذلك يقول ابن منظور: »والِعرْبة: العجب، واْعَترَب منه: 
تدبَّروا وانُظروا  َأي  چۅ ۉ ۉچ ]احلرش: 2[؛  التنزيل:  ب، ويف  تعجَّ

ِعُظوا بالعذاب الذي نزل بم« )1(. فيام نزل بُقَرْيظَة والنضري، فقايِسوا ِفعاهَلم واتَّ
هذا ؛ وقد حرصت تلك املصطلحات يف القرآن الكريم فوجدهتا استعملت فيه 

عىل النحو اآليت: 
ر(، )يتفكر(  مل يرد مصطلح التفكر يف القرآن العظيم بل ورد الفعل املضارع )َتَتَفكَّ
املضعف  الرباعي  املايض  الفعل  ورد  وقد   )2( مرة   )17( ر  َتَفكَّ اخلاميس  املايض  من 
َر( مرة واحدة يف قوله ٹ چٱ ٻ ٻ چ ]املدثر: 18[، ومل ترد من هذه املادة  )َفكَّ

أي صيغة فعلية أخرى، كام مل يرد منها أي صيغة اسمية البتة.
والتفكري يف آية املدثر كام هو معلوم ورد يف مقام ذم الوليد بن املغرية.

املتفكرين،  مدح  مقام  يف  كلها  وردت  فقد  اآليات  بقية  يف  التعبري  سياقات  أما 
ا عىل آيات الكتاب  وكان مناط التفكر أشياء عديدة: فعىل سبيل املثال كان التفكر واقعاً
احلكيم يف آية البقرة )99(، وعىل أمر الدنيا واآلخرة يف آية البقرة )219(، وعىل خلق 

السموات واألرض يف آية آل عمران )191(. 
ويف أمر النحل يف آية النحل )69()3( ويف املودة والرحة التي غرسها املوىل عز 

)1( لسان العرب مادة )ع ب ر(.
)2( املعجم املفهرس 667.

)3( يقول البيضاوي: »يف آية النحل يف قوله: زبہ ھ ھ ھ ھ   ےرب ]النحل: 69[ 
ا أنه ل بد له من  من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة واألفعال العجيبة حق التدبر علم قطعاً
ا: مل يصل العلامء قدياماً وحديثاًا يف معرفة  خالق قادر حكيم يلهمها ذلك، وحيملها عليه«، وأقول أيضاً

شأن النحل وكيفية اإلفادة من عسله ومنتجاته إل بالتدبر يف حكمة خلقه.
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وجل بني األزواج يف آية الروم )21(، فمن تفكر يف آيات الذكر احلكيم، ويف خلق 
السموات واألرض وخلق النحل وغري ذلك جيد فيها كلها دلئل واضحة عىل وجود 

ا بني التدبر والتفكر. اخلالق سبحانه وتعاىل، ومن هنا تبدو العالقة واضحة جدًّ
التدبر والتفكر فقال:  ا حني ذكر الصلة بني  ا واضحاً وقد وفق العسكري توفيقاً
بالنظر يف عواقب األمور، والتفكر: ترصف  التدبر: ترصف القلب  بينهام بأن  َق  »ُفرهِّ

القلب بالنظر يف الدلئل«)1(. 
املضـارع  ورد  ولكن  ا،  مطلقاً الكريم  القرآن  يف  يرد  فلم  التذكر  مصطلح  أما 

ا)2(. )يتذكر( وغري ذلك من الصيغ املستمدة من مادة )ذ ك ر( كثرياً
َر اليشء يقتيض أن صاحبه كان عاملاًا به قبل  وعالقة التذكر بالتدبر واضحة فإن َتَذكُّ
أن ينساه، ثم تذكره بقراءة أو اكتساب علم أو مذاكرة أو بأي سبب من األسباب، ويف 
ذلك يقول د/ حممود توفيق: »يف قوله تعاىل: چ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 
َبٌة عىل حسن التدبر، فمن قام بيشٍء من حق  تهِّ َر منزلٌة ُمرَتَ ]ص: 29[ إشارة إىل أنَّ التَّذكُّ

ر كان له من التذكر نصيب عىل قدر لبهِّه«)3(. التَّدبُّ
ا يف القرآن الكريم بل ورد املايض  وكذلك احلال يف مصطلح النظر فهو مل يرد مطلقاً
)َأْنَظَر(  الرباعي  املايض  من  )ُتُنِظروَن(  املضارع  ورد  كام  وأمره،  ومضارعه  )َنَظَر( 
وكذلك األمر من هذا املايض، كام ورد املضارع واألمر من املايض اخلاميس )اْنَتَظَر(، 
وورد اسم الفاعل من الثالثي )نظر(، واسم املرة )نظرة(، وورد اسم الفاعل، واسم 

)1( الفروق اللغوية 120/1.
)2( املعجم املفهرس 270 : 275.

)3( العزف عىل أنوار الذكر 10/1.
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املفعول من الرباعي )َأْنَظَر(، واسم الفاعل من اخلاميس )اْنَتَظَر(.
وهكذا تعددت الصيغ من هذه املادة والوقت ل يسعنا لبيان دللة كل صيغة من 

واقع سياقها القرآين.
ا ما بني النظر يف ملكوت  واملهم أن مناط النظر يف كثري من هذه اآليات كان متنوعاً
السموات واألرض، والنظر يف عاقبة وهالك الذين سبقوا كفار قريش، والنظر إىل 
السامء كيف بنيت وزينت، وغري ذلك، ول يفى أن النظر بمعنى البرص مطوي يف 

دللة هذه الصيغ. 
بأناة وتأمل حتى  ِر  للُمَتَدبَّ ينظر  املتدبهِّر  بالتدبر عالقة وثيقة؛ ألن  النظر  وعالقة 

يصل إىل مراده من التدبر. 
ورد  بل  الكريم  القرآن  يف  ا  مطلقاً يرد  فلم  العتبار  مصطلح  يف  احلال  وكذلك 

ۉ  چۅ  تعاىل:  قوله  يف  فحسب  واحدة  مرة  )اعترب(  املايض  من  األمر 
وَن( مرة واحدة يف قوله تعاىل: چىئ ی  ۉچ ]احلرش: 2[ وورد الفعل )َتْعرُبُ
چ  ٹ  املذكر عابرين مرة واحدة يف قوله  ]يوسف:43[، ومجع  ی یچ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ة( 6مرات)1(. ڭ ڭ چ ]النساء: 43[، كام ورد املصدر )ِعرْبَ

ا ؛ ألن التدبر يف عواقب األمور يقود  والعالقة بني التدبر والعتبار واضحة أيضاً
إىل العتبار والتعاظ بيس وسهولة، أو ُقْل: إن العظة والعتبار من ثامر التدبر. 

وبعُد؛ فلو تدبرنا يف هذه املصطلحات والصيغ السابقة كلها نستطيع أن نجزم 
أن القرآن الكريم يف اختيار صيغه املختلفة له أنامط وطرائق يسري عليها ل يستطيع 

)1( املعجم املفهرس 445.
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برش -كائناًا ما كان- أن يصبو إليها أو حياكيها، فهو يأيت من املادة الواحدة باألسامء، 
واألفعال عىل اختالف الصيغ، وقد يأيت من املادة الواحدة باألسامء فقط، أو باألفعال 

فقط، والعثور عىل ذلك كله إنام هو نتيجة واضحة للتدبر يف ألفاظه وصيغه.
الذكر  استعاملت  خالل  من  القرآنية  املصطلحات  هذه  حترير  من  اتضح  ولقد 
ا لكل من له لب أن القرآن يسمي  احلكيم مدى الصلة الوثيقة بينها، كام اتضح أيضاً
األشياء بمسميات دقيقة عكس البرش فقد يتساحمون ويطلقون هذا عىل ذاك، وهذا ما 
جيب التنبه له مما يدل عىل أننا ل بد أن نسمي األشياء بمسمياهتا القرآنية، وهو الجتاه 

األعز واألكرم واألفضل.
فالتأمل يف الكون عرب عنه الذكر احلكيم بالنظر والعربة والستبصار، والتأمل 
يف القرآن عرب عنه بالتدبر، ومن هنا يبدو لنا الفرق الواضح بني كالم الرحن وكالم 
وكل  خلقه،  سائر  عىل  اهلل  كفضل  اإلنسان  كالم  عىل  الرحن  كالم  ففضل  اإلنسان 
لستخراج  أعمق  وتدبر  أكثر  بأناة  والدرس  البحث  تستحق  قرآنية  ظواهر  ذلك 
الفروق الدقيقة، وإدراك العالقات القائمة بينها، ألن ما ذكرناه كان بنظرة عجىل يف 

هذا اجلانب الغزير. 
ا  ويف خامتة املطاف جيب أن نقول: إن التدبر كام يكون يف الذكر احلكيم مسموعاً
عامة  سمة  ا  أيضاً يكون  أن  جيب  التدبر  فإن  ذلك  عىل  فبالقياس  ومكتوباًا،  ا  ومقروءاً
، ولقد قام أسالفنا بالوفاء  يف خمتلف العلوم اإلسالمية مقروءةاً ومسموعةاً ومكتوبةاً
ا يف شتى العلوم  ا خالداً ا تليداً بحق التدبر يف هذين اجلانبني الكريمني فرتكوا لنا تراثاً
ا: إن التدبر عند األمم األخرى كان وسيلة أساسية  واملعارف، ول نبالغ إذا قلنا أيضاً
وعظيمة من وسائل اكتساب املعرفة البرشية، ولول التدبر والتفكر والنظر والعتبار 
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ما وصل العقل البرشي إىل ما وصل إليه من منجزات وثقافات، وحضارات متنوعة 
ُب اجلانب املادي عىل الروحي، وحضارات روحية تغلب  ما بني حضارات مادية ُتَغلهِّ
تقومان عىل ساق  املادي، وكل من هاتني احلضارتني  اجلانب  الروحي عىل  اجلانب 
ا يف تاريخ البرشية إىل أن جاء هذا الدين احلنيف عىل يد  ا قويًّ ْف أثراً لهِّ واحدة عرجاء مل خُتَ
سيد البرش أمجعني، فكانت بعثته × إيذاناًا بتصحيح األوضاع املعوجة، واملعتقدات 
ألن  صاحلة  هي  والتي  العظيم،  الدين  هذا  عليها  ارتكز  التي  القيم  بفضل  الفاسدة 

تطبق عىل البرشية يف كل زمان ومكان.
والسنة  الكريم،  القرآن  أساسيني  ركنني  العظيم  الدين  هذا  وعامد  عمود  وكان 
النبوية املطهرة، ولقد قامت حول هذين الركنني العظيمني دراسات وأبحاث كثرية 
تفوق احلرص مل حيدث ذلك يف تاريخ أي أمة من األمم، وهذا اإلنتاج الضخم والغزير 

هو انعكاس واضح وظاهر للتدبر يف هذين الركنني العظيمني.
ولن تستطيَع أمة اإلسالم أن تنهض من كبوهتا العابرة إل بالعودة من جديد للتدبر 
والفكر  واحلضارة  املجد  سالف  تستعيَد  حتى  العظيمني  الركنني  هذين  يف  والتأمل 
أفكارهم،  وشحذوا  عقوهلم،  أعملوا  حينام  القدماء  أسالفنا  أنتجها  التي  والثقافة 
يف  املتنوع  العظيم  الرتاث  هذا  منهام  واستنبطوا  نبيه،  وسنة  اهلل  كتاب  عىل  وانكبوا 
إل  لإلنسانية  خري  باب  األوائل  علامؤنا  يرتك  ومل  اإلنسانية  واملعارف  العلوم  شتى 
وجلوه، فقد كتب علامء املسلمني يف كل املعارف والعلوم دون استثناء فألفوا يف الطب 
والرياضة والصيدلة والكيمياء والفلك وغري ذلك من العلوم العملية التجريبية، كام 
ألفوا يف العلوم اإلنسانية بصورة ليس هلا نظري عند األمم األخرى التي ُأنزل عليها 
ا  كتاب ساموي، فالتوراة واإلنجيل مل تقم حوهلام دراسات ومعارف وعلوم كامًّ وكيفاً
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كام قامت حول القرآن من العلوم واملعارف التي استنبطت منه.
ا  واضحاً ا  وانصياعاً واعية،  واستجابة  املسلمني،  علامء  من  تلبية  كان  هذا  وكل 
النظر  ومن  فتفكروا،  التفكر  ومن  فتدبروا،  التدبر  من  العاملني  رب  به  أمرهم  ملا 

فاستبرصوا.
تنفد غرائبه، ول يلق عىل كثرة  تنقيض عجائبه، ول  والذكر احلكيم كتاب ل 

الرد.
فلو عادت مجوع األمة إليه من جديد رشيطة أن تكون العودة بتدبر وتأمل ومتعن 
لعادت إلينا الريادة والسيادة والقيادة، والقرآن الكريم نفسه فيه من اآليات التي حتث 
عىل التفكر يف الكون والنظر يف خملوقات اهلل والتدبر يف آياته العظيمة، واستخالص 

العظات والعرب منهام ما ل يوجد يف كتاب ساموي آخر. 
ولذا ل نبالغ إذا قلنا: إن اإلسالم هو دين العلم والعقل والتدبر والتأمل والتفكر، 
أحصيناها،  التي  واملصطلحات  الصيغ  بل  دليل،  دون  جوفاء  رطانة  هذا  وليس 
الدقيقة  الفروق  وأظهرنا  فيام سلف،  احلكيم  الذكر  من  معانيها  ْلَنا  وَأصَّ وحررناها، 

بينها ألكرُب دليل عىل ذلك.
فليس هناك دليٌل أوضح مما ذكرناه عىل أنَّ ُكالًّ من التدبر والتفكر والنظر والعتبار 
وسائر هذه املصطلحات هي ركن ركني، وأساس عظيم من أركان وأسس اإلسالم 
املهمة التي جيب أن تكون يف وعي وقلب وعقل كل مسلم حيب هذا الدين، وحيرص 
عىل تقدم أمته يف سلم احلضارة اإلنسانية، وأن حتتل هذه األمة من جديد املكانة الالئقة 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  سبحانه:  العاملني  رب  عنها  قال  والتي  با، 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ چ ]آل عمران: 110[.
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فهذه اخلريية ليست من فراغ بل ألن هلذه األمة مقومات ودعامات قامت عليها 
حضارهتا اإلسالمية العظيمة، فهذا اجلانب الذي ملسناه هو جانب مهم ورشيد مع 
أن  هنا  يل  يلوح  ثم  ومن  ا،  وإنسانيًّ ا  إسالميًّ وقيمته  وأثره  للتدبر  األخرى  اجلوانب 
ا يف الذكر احلكيم عىل القرآن فحسب فإنه عىل سبيل املساحمة  التدبر وإن كان قارصاً
جيوز أن نطلقه عىل التفكر يف الكون والنفس اإلنسانية بوجه عام وبذلك يتسع مفهوم 
التدبر فيندرج فيه كل هذه املصطلحات ويكون التدبر هو األعم منها مجيعها، وأنه كام 
ا، جيب أن يكون يف خلق اإلنسان، ويف امللكوت كله بالقياس  كان التدبر يف القرآن نصًّ

عليه. 
ومن ثم يبدو يل أن التدبر يتنوع إىل ثالثة أنواع:

ا لقوله تعاىل: چڃ  ا ومكتوباًا مصداقاً ا ومسموعاً النوع األول: تدبر بياينٌّ مقروءاً
ڃچ ]ص: 29[، وقد قام علامؤنا يف القديم بذا الواجب حق القيام فرتكوا لنا 
هذا اإلنتاج الفقهي والعلمي واألديب الضخم والغزير املستمد من الذكر احلكيم، فيا 
ليت أسالفهم يواصلون املسرية بدأب وأناة، ويبنون من ماضيهم التليد حلارضهم 

املجيد، ومستقبلهم الواعد إن شاء اهلل تعاىل.
ففي  السطور  هذه  لصاحب  القرآين  التدبر  صور  من  موجزة  صورة  وهذه 
بحٍث يل بعنوان: »من األرسار البالغية يف الفرائد القرآنية« أسوق هنا حتليالاً لكلمة 
)َحْصَحَص( التي  فريدة وحيدة وردت مرة واحدة يف الذكر احلكيم، وهي الفريدة 

وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چۉ  تعاىل:  قوله  فـي  وردت 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئچ ]يوسف:51[.
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وقد ذكر اللغـويون هلذه الفريدة معاين عديدة، يقول السمني احللبي: »قوله تعاىل: 
چېئ ىئ ىئچ أي: ظهر، وتبلج وذلك بانكشاف ما يغُمُره، وأصله من قوهلم : 

رجـل أحـص، وامرأة حصاء، وهو َمن َذَهَب شعره فانكشف ما حتته«)1(.
حديث  يرج  ومل  واستبان«)2(،  وضح  احلق:  »حصحص  املنري:  املصباح  ويف 

چېئ   « السعـود:  أبو  العالمة  يقول  املعاين،  تلك  عن  اللفظة  هذه  حول  املفسين 
وقيل:  اخلليل،  قاله  خفاء  بعد  وظهر  تبني  أو  واستقر،  ثبـت  أي:  ىئچ  ىئ 
حصة  من  احلق  حصُة  تبينت  أي  اجلملة  من  القطعُة  وهي  احلصِة  من  مأخوذ  هو 
َباَن وظهر من حـص شعره إذا  الباطل كام تتبني حصُص األرايض وغريها، وقيل: 

استأصلـه«)3(.
كلها  الفريدة  هلذه  واملفسون  اللغويون  ذكرها  التي  املعاين  هذه  أن  ويالحظ 

متقاربة.
ْ بواحدة منها وآثر تلك الفريدة؟ لبد أنا تشتمل عىل خصائص  إذن ملاذا مل ُيَعربَّ

ل توجد فيام يقاربا منها: 
1- أن تلك الفريدة تضم يف طياهتا تلك املعاين كلها، ومجيعها مقبولة ل يرفضها 
تلك  عىل  حتتوي  أن  تستطيع  أخرى  لفظة  توجد  ول  الكالم،  لسياق  العام  املعني 

الدللت كلها مع فصاحتها وإجيازها.
2- يف هذه الفريدة قوة وجزالة ومتانة تتناغى با مع ألفاظ اآلية اجلزلة القوية 

)1( عمدة احلفاظ 483/1، ومفردات الراغب 119، ولسان العرب )حصحص(.
)2( املصباح املنري 53، وخمتار الصحاح 59.

)3( تفسري أيب السعود 284/4، وانظر تفسري القرطبي 208/9، وزاد املسري 238/4، ومفاتيح 
الغيب 76/17، وتفسري األلويس 237/8، والتحرير والتنوير291/12.
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فضالاً عن أن جميئها عىل تلك الصيغِة من تكرار احلاء والصاد يفيـد املبالغَة يف شدة 
ا من الزمان، فتلك الصيغة تدل بوضوح  وضوح احلق، وظهوره بعد خفائه وكتامنه ردحاً
ل لبس فيه ول تأول عىل استبـانة احلق وانبالجه وسطوعه بعد غمره، وتغطيته من 
 ،u قبل العزيز وامرأته، وكل من شاهد هذه الواقعَة، وعلم وتأكد من براءة يوسف
ولن تنهـض لفظٌة أخرى من األلفـاظ التي تقاربا يف املعنى بمثل ما نضت به هذه 

الفريدة املتفردُة صيغةاً ومادةاً يف الذكر احلكيم. 
امرأة واهلـة  العزيز إىل صوابا، وانقالبا من  امرأة  الفريدُة إىل عودة  3- تشري 
مصممة عىل الفاحشة عالنيةاً إىل امرأة مقرٍة بجرمها معرتفٍة بخطئها دون خوف أو 
هتديد هلا، وهذا أمر فريد؛ إذ مل ُيعهد يف عامل املرأة أن تعرتف واحدة منهن رصاحة 
ليست  أنا  عن  ناهيك  نفسه،  عن  رجالاً  راودت  أنا  كبري  وحشـٍد  غفري،  مجٍع  أمام 
موقف  فهـذا  والصوجلان،  والقوة  اجلاه  صاحبُة  مرص  عزيز  امرأُة  هي  بل  امرأة  أيَّ 
غريب عجيب غايٌة يف التفرد إذ يصعب بل يستحيل أن جتد امرأة عىل هـذا الوصف 
يف تاريخ اإلنسانية مجـعاء ولو وضعوا السيف عىل جيدها أن تعتـرف بام اعرتفت به 

امرأة العزيز.
قدياماً  هلا  مثيل  ل  للحق  وأوبُة  النظيـر،  منقطعُة  شجاعة  العرتاف  هذا  ويف 
ه هو إيامُنا بربا كام يفهم من قوهلا الذي حكاه القرآن الكريم  وحديثاًـا، ومردُّ هذا كلهِّ
 ،]52 ]يوسف:  چ  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  چ  عنها: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چ  ا:  أيضاً وقوهلا 
ٿچ ]يوسف: 53[ فلهذه املرأة موقفان يف غاية الغرابة: موقٌف مزٍر معيٌب دلت 

عليه الفريدة: چپچ وموقٌف حرٌّ كريم دلت عليه الفريدة: چىئ چ.
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4- تشري تلك الفريدة إىل تفرد هذا املوضع يف القرآن كله ؛ إذ مل يرد احلديث عن 
هذا املوقف يف أي سياق، أو موضوع آخر من الذكر احلكيم. 

بنصه  تفرد موضعها  عىل  الفرائد  دللة  أن  وهو  عليه  أؤكد  أن  ينبغي  أمر  وهنا 
وفصه يف القرآن ل ينبغي أن ُيعرتض عليه بأن هناك مواطَن يف القرآن كثرية ذكرت 
مرة واحدة بنصها وفصها ومل ترد فيها فرائد ؛ ألن هذا الس من ضمن أرسار الفرائد 

وليس رسا وحيدا فيها واهلل أعلم. 
5- هذه الفريـدة لوجازهتـا ودقتها يف الدللة علـى سطوع احلق، وظهوره بعد 

كتامنه جرت جمرى املثل يف دقته وفصاحته وعذوبته كام أشار كثري من العلامء. 
وباختصار فقد توافرت يف تلك الفريدِة شتى صنوِف الفصاحة، وخمتلِف أنواع 
اجلامل، ول يمكُن للفظـٍة أخرى أن حتل حملها يف هذا املقام فهـي أكثر وفاء باملعنى 

املراد، وأحىل عىل اللسان، وألذَّ يف الوقع واآلذان، واهلل أعلم. 
ا لقوله تعاىل: چڻ ڻۀ ۀ ہچ  النوع الثاين: تدبر كياين إنساين مصداقاً
]الذاريات: 21 [، وقد خطت األمم الغربية خطوات كبرية وعظيمة يف معرفة كثري من 

النواحي البيولوجية والطبية والنفسية عن اجلسد اإلنساين، وكل يوم ترتى البتكارات 
والكتشافات العلمية والطبية التي تتصل بحياة اإلنسان عىل هذا الكوكب، وما كان 
أجدر باملسلمني أن يكونوا أصحاب هذا التقدم، وقد دعاهم ربم للنظر يف ذلك يف 

آيات عديدة.
ا لقوله تعاىل: چھ ھ ھ  النوع الثالث: تدبر كوين ملكويت آفاقي مصداقاً
ھ ے ےچ ]األعراف: 185[، وهذا ما قد ينقص األمة اإلسالمية 
تظلهم،  التي  السموات  يف  التدبر  أنست  التي  الغربية  األمم  عكس  العرص  هذا  يف 
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بعض  إىل  ووصلوا  وعجائبها،  مكنوناهتا  بعض  فاستخرجوا  تقلهم  التي  واألرض 
كواكبها، وكل هذا من آثار التدبر والتأمل، وكأنم حني طبقوا التدبر يف هذا اجلانب 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چوئ  تعاىل:  قوله  عليهم  صدق 
ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئچ ]فصلت: 53[.

الفخر  قال  األخريين،  النوعني  هذين  يف  تنحرص  اخلالص  التوحيد  ودلئل 
التوحيد حمصورة يف قسمني: دلئل اآلفاق، ودلئل األنفس، ول  الرازي: »دلئل 

ڭ  ڭ  چڭ  تعاىل:  قال  كام  وأعظم،  أجل  اآلفاق  دلئل  أن  شك 
ۇ ۇ ۆ ۆ چ ]غافر: 57[«)1(.

v v v

كام يلوح يل أن األعمدة التي يرتكز عليها التدبر، وبدونا ل يكون له أثٌر تتمحور 
يف أعمدة داخلية هيبها املوىل سبحانه لبعض عباده من الذكاء، ورسعة البدهية، والفهم 
وحسن التبرص، وأعمدة خارجية جيب عىل كل متدبر يف القرآن أن تكون نصب عينه 
تتمثل يف فهم علوم اللغة، ومعرفة أساليب العرب، وطرائق تراكيبهم، وغري ذلك كام 

. أسلفنا يف آلت املفسهِّ
فكم  مراده؛  إىل  عقله  به  يصل  ولن  مل  األسس  تلك  معتمٍد عىل  غري  تدبر  فمن 
من عقل معجب بنفسه وفكره ضل الطريق كبعض الفالسفة الذين أعلوا من قدر 
ا رشعية واضحة؛  العقل عىل النقل، وقدياماً سقط املعتزلة يف هذا البئر فخالفوا نصوصاً
ألنا خالفت العقل من وجهة نظرهم، ومن ثم جيب أن تكون هناك ضوابط عقلية 
ورشعية ينطلق منها املتدبر يف كتاب اهلل وسنة نبيه، وليس هذا فحسب بل جيب أن 

)1( مفاتيح الغيب للفخر الرازي 11/5.
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تكون هناك أسس يسري عليها كل متدبر يف أي علم من العلوم. 
العلامء  لدى  التخصص  إىل قضية خطرية ومهمة، وهي وجوب  يوصلنا  وهذا 
الذين يتدبرون يف شتى املعارف، فالطبيب ل يتحدث يف مهنة املهندس بدون علم، 
وبخاصة يف املسائل املعقدة املتشابكة، والفلكي ل يتحدث يف علوم الدين بدون علم، 
ا عىل بعض دون بعض، ولكن ل بد من وجود  وهكذا دواليك، نعم ليس الدين حكراً
األدوات التي يدخل با العامل أو املفس، أو الفقيه إىل رحاب القرآن الكريم والسنة 
ا  رشوطاً فوضعوا  ذلك  إىل  اهلل  رحهم  القدماء  وأسالفنا  علامؤنا،  تنبه  وقد  املطهرة، 

ا للمفتي الذي جيتهد يف مسائل الدين. للمفس ورشوطاً
له ضوابط  أن يكون  أو عجيباًا فكل يشء يف احلياة جيب  ا غريباًا  أمراً وليس هذا 

جث  يت  متىت  خت  حت  جت  يب  ىب  چ  حمكمة،  وضوابط  أسس  عىل  يسري  فالكون 
الواضعون،  له  وضعها  ضوابط  له  اللعب  حتى  بل   ،]88 ]النمل:  ىثچ  مث 
اللعبة  تعليامت  ينفذوا  ومل  الالعبون،  ختطاها  لو  ضوابط  املختلفة  الرياضات  ففي 
ورشوطها لن يقبل أحٌد منهم تلك اخلروق فام بالك بالعلم والدين واللغة، وهي من 
أعظم األشياء لدى األمم، فيجب أن تكون هناك قواعد وأسس ومبادئ ينطلق منها 

املتدبرون يف علوم الدين بمختلف طوائفهم وختصصاهتم.
والقضية األخرى يف هذا املقام أن املتدبرين يف كل زمان ومكان هم املبتكرون 
البحتة  العلوم  يف  البرشية  ختدم  التي  النظريات  إىل  يتوصلون  والذين  واملخرتعون، 
التطبيقية والنظرية، فنيوتن لو مل يتدبر يف نفسه ويتساءل ملاذا مَلْ تسقط التفاحة إىل أعىل 
ملا توصل لقانون اجلاذبية، وهكذا احلال يف كل املخرتعات احلديثة والقديمة، وهذه 
عامة  بنظرية  كله  هذا  من  لنخرج  اإلنسانية  عليها  تلتقي  أن  بد  ل  بدهية  أمور  كلها 
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تتمحور يف:
1- التدبر هبة إهلية للبرشية مجعاء؛ ألنه من لوازم العقل الذي خلقه املوىل سبحانه 

وتعاىل يف كل إنسان عاقل مكلف.
2- التدبر أساس يف اكتساب العلوم واملعارف يف كل أمة مذ بدء اخلليقة حتى 

قيام الساعة.
3- التدبر حيمي من الوقوع يف الزلل والرتدي يف وهدة اخلطأ؛ ألنه يعتمد عىل 
أسٍس وقواعد وأصول وضوابط ورشوط يف كل علم وفن ومعرفة، ول ينطلق من 

فراغ. 
هذه  صحبوا  إذا  إل  تدبرهم  يكتمل  ل  خاصة  احلكيم  الذكر  يف  املتدبرون   -4

األسس والقواعد املختلفة.
5- التدبر حيمي األمة اإلسالمية مجعاء من الرتدي والسقوط، وهو الذي حيمي 
شباب املسلمني من براثن الوقوع يف األفكار الضالة املضللة التي ل تتكئ عىل أسس 

لغوية ورشعية.
6- التدبر هو الذي يفتح مغاليق العلوم املختلفة، ويكشف عن أرسار الكون بل 

وكل الكائنات الصامتة والناطقة. 
7- التدبر العميق هو الذي حيل اإلشكالت بني كثري من املذاهب املختلفة.

ومن خالل تطبيق علامئنا األوائل لرشوط هذا التدبر توصلوا لكثري من املعطيات 
األفكار  من  ا  كثرياً وصححوا  احلضارية،  املنجزات  من  ا  كثرياً وحققوا  العلمية، 

املضللة.
وجيدر بنا بحكم التخصص أن نشري إىل أن علامء البالغة قد عرفوا التدبر حق 
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األرسار  عن  والكشف  البالغي،  التحليل  آلت  من  آلة  أنه  إىل  وأشاروا  املعرفة، 
اجلاملية يف فنون القول املختلفة، يقول اإلمام عبد القاهر: »قولُه تعاىل: چٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ ]ق: 37[؛ أي ملن كان أْعَمَل قلَبه فيام ُخِلَق القلُب له مَن 

ر والنظر فيام ينبغي أن ينظَر فيه«)1(.  ِر والتفكُّ التدبُّ
َع  وتتبَّ َح  وتصفَّ استقرأ  الكنديَّ  أنَّ  لو  دقائَق  ُهنا  ها  أن  »واْعَلْم  ا:  أيضاً ويقول 
أْن ليس سواءاً دخوهُلا  ِعْلَم رضورٍة  َلَعِلَم  َر  التدبُّ النظَر وأكثر  َأْلَطَف  ( ثم  مواِقَع )إِنَّ

وأن ل َتْدخَل«)2(.
استحوذ عىل  قد  الشيطان  أنَّ  »ولول  التدبر:  َمن هيمل  منعياًا عىل  ا  أيضاً ويقول 
ة وقد  ِر وضعِف النهِّية وِقرَص اهلمَّ كثرٍي من الناس يف هذا وأنم برتك النظر وإمهاِل التدبُّ

قوا له حتى َجَعل يلقي يف نفوِسهم كلَّ حُمال وكلَّ باِطل«)3(. طرَّ
ويف موطن آخر يدعو العلامء إىل التدبر يف كتابه دلئل اإلعجاز فيقول: »ما أظنُّ 
ه من النظِر، وتدبَّرَته حقَّ التدبِر إِلَّ أنَك قد  يته حقَّ بَك أهيا القارئ لكتابِنا إِن كنَت وفَّ
ِف نحوَك مذهٌب أْن ليس النظُم  علمَت علاماً َأبى أن يكون للشكهِّ فيه نصيٌب وللتوقُّ

ي معاين النحو وأحكاِمه ووجوِهه وفروقه فيام َبنْيَ معاين الكلم«)4(. ا إِلَّ توخهِّ شيئاً
التدبر، وقيمته وفضله عند البالغيني، ومن قبلهم  ومل يقترص األمر عىل معرفة 
أعملوا  نقاد األدب ورواته حيث  اهتامم  بل كان يف صلب  قبل  املفسون كام ذكرنا 

)1( دلئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين حتقيق حممود شاكر 304.
)2( املرجع السابق 315.
)3( املرجع السابق 450.
)4( املرجع السابق 430.
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التدبر يف رفض الروايات وقبوهلا يقول البكري: »أيمن بن خريم بن فاتك األسدي، 
وهو  األحداث،  من  بعدمها  وما  وصّفني  اجلمل  اعتزل  مّمن  وهو  صحبة  له  وخريم 
اد بن عمرو بن فاتك وكان  ه األعىل ؛ ألنه خريم بن األخرم بن شدَّ منسوب إىل جدهِّ

ا، وكان يتشيَّع، وكان به وضٌح، وقوله فيها: ا رشيفاً أيمن فارساً

ْعَرى َوَقْد َجَنَح النهِّْسُ َيى َوَقْد نِْمُت َنْوَمةاً   َوَقْد َغابِِت الشهِّ َأَتايِن ِبا حَيْ
روى غريه: )وقد غابت الشعرى وقد طلع النس(، وهو الصحيح ألن الشعرى: 
ا من أفق املرشق عىل نحو سبع  العبور إذا كانت يف أفق املغرب كان النس الواقع طالعاً
الغميصاء يف أفق املغرب  الطائر مل يطلع، وإذا كانت الشعرى  النس  درجات وكان 
ا، وكان النس الطائر حينئذ  كان النس الواقع حينئذ غري مكبَّد فكيف أن يكون جانحاً
ا، فرواية أيب عيل ال تصحُّ عند التدبر  ا عىل نحو سبع درجات أيضاً يف أفق املرشق طالعاً

البتَّة...«)1(. 
ومل يقترص األمر عىل البالغيني واملفسين، ورواة األدب ونقاده بل جرى التدبر 
، َفَقْد َظَهَر َلَك  عىل ألسنة الفقهاء يقول أحدهم: »اْلَوْقَف ل ُيْقَسُم َأْي ِقْسَمةاً ُمْسَتَداَمةاً

اِع َفَتَدبَّْر«)2(. ِر، مِلَُخاَلَفتِِه لإِلمْجَ َدبُّ َأنَّ َهَذا كالم َناِشٌئ َعْن َعَدِم التَّ
كام جرى التدبر عىل ألسنة الشعراء، وعدوه نعمة أنعم با اهلل عىل عباده يقول 

شاعر اجلزيرة العربية حممد حسن فقي يف قصيدته الرائعة أطوار:

! وَأْسُدُر يف َغيهِّ احلياة وَأْرَعوي       َفأْبِكي.. وَتْطِويني ُرؤاهـا وَتْنرُشُ
ُر؟! َدبُّ ِدي وجُيْدي التَّ وإينهِّ َعىَل َمــا َكاَن ِمنهِّي َلَنـاِدٌم        َفَهْل َندِمي جُيْ

)1( سمط الآللئ للبكري 74/1.
)2( رد املحتار 214/17.
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.)1(»! ُ َر نِْعَمٌة َعَلْيَك. وقد َيْتُلو.. َفَيْهِدي الَتبرصُّ َدبُّ فقال.. َبىل. إنَّ التَّ
ومل يقترص األمر عىل ذلك بل العجيب الغريب أن التدبر كان مرضب األمثال 
ا ألمهيته القصوى يقول العسكري: »ومن أمثاهلم يف األمر قوهلم: )األمر يبدو  نظراً

لك يف التدبر(«)2(.
الشكر  بخالص  أتقدم  أن  إل  الطويلة  املداخلة  هذه  بعد  يسعني  ل  النهاية  ويف 
والتقدير لألساتذة الفضالء، والشيوخ األجالء القائمني عىل أمر هذا امللتقى الفكري 
بدوام  هلم  داعياًا  أيدهيم  عىل  وأشُدُد  وأحييهم  وجل،  عز  اهلل  بإذن  والناجح  الرائد 

التوفيق والسداد، والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته.

)1( ديوان الشعر العريب عىل مر العصور 63 /274.
)2( مجهرة األمثال للعسكري 179/1.

وكتبه
د. عبداهلل عبدالغني �رصحان

أستاذ البالغة والنقد املشارك بكلية اللغة العربية
جامعة امللك خالد بأبا
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چچ چ  تعاىل:  القرآن وتأمله كقوله  تدبر  إىل  تدعو  آيات كثرية  جاءت 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ]النساء: 82[، وقوله: چڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ ]املؤمنون: 68[، وقوله: چڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ]ص: 29[، وقوله: چک گ 

گ گ گ ڳ ڳ چ ]حممد: 24[.
والتدبر هو التأمل والتفكر املمزوج بالعمل عند النظر يف آيات الكون املنظورة 
الكتاب  آيات  املنظور هي ضمن  الكون  فآيات  املسطورة لالعتبار؛  الكتاب  وآيات 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چڈ  تعاىل:  قوله  ا  سويًّ لنتأمل  املسطور، 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہچ ]آل عمران: 190-191[. صحَّ عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال: »أثريوا« ويف 
رواية: »ثوروا القرآن فإن فيه علم األولني واآلخرين«، وقال كام يف املسند )217/5(: 
ا كمنار الطريق فام عرفتم فيه فتمسكوا به، وما شبه عليكم فكلوه إىل  »إن للقرآن مناراً

أ.د. سعود بن عبداهلل الفنيسان
التدبر مفتاح العلم وباب العمل
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عامله«؛ فعىل املسلم أن يتمسك باملعلوم له، وما كان يف احلالل واحلرام مما حيتاج إىل 
رت  ره وتأمله، لقد صوَّ تدبُّ القرآن هي  العلامء. وإثارة  اجتهاد فيوكل إىل أهله وهم 
آية آل عمران وما بعدها النموذج الفريد من البرش أولئك الذين تدبروا القرآن حق 
يف  ويميش  األرض  عىل  يدب  مصحف  وكأنه  منهم،  واحد  كل  أصبح  حتى  تدبره 
األسواق، لقد كان رجال ذلك اجليل من البرش عىل مدار الزمان يتخففون من تالوة 
القرآن أو حفظه، من أجل أن يتقصدوا ويتزودوا من تأمله والعمل به، قال أبو عبد 
الرحن السلمي من كبار التابعني: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن كعثامن بن عفان 
وعبد الرحن بن عوف أنم كانوا ل يتجاوزون عرش آيات من القرآن حتى يعلموها 

ا. ويعملوا با، قال فتعلمنا العلم والعمل مجيعاً
ويقول عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب: »لقد عشنا برهة من دهرنا وأن أحدنا ليؤتى 
بني  ما  الواحد  فيقرأ  اإليامن،  قبل  القرآن  تتعلمون  اليوم  وأنتم  القرآن،  قبل  اإليامن 

فاحتته إىل خامتته ل يدري ما آمره ول زاجره«.
عرش  حرف  كل  يف  »إن  احلديث:  يف  جاء  كام  عظيم  القرآن  تالوة  أجر  إن  نعم 
حسنات ل أقول: )أمل( حرف، ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف«، ولكن 
أجر تأمله وتدبره أعظم من أجر تالوته، وهذا ما فهمه الصحابة وهم رواة أحاديث 
ا، ومن  ا أو حفظاً فضل التالوة، فقدموا أجر التدبر عىل ما دونه وهو أجر التالوة نظراً
املالحظ يف آيات التدبر السابق ذكرها أنا جاءت بصيغة اخلرب والزجر واحلكاية عن 
أقوام أعرضوا عن تدبر القرآن فخسوا الدنيا واآلخرة. تدل آية النساء عىل أن تدبر 
القرآن بتأمل معانيه ودللته سبب لأللفة والوحدة والتفاق، واإلعراض عن تأمله 
عىل  )ص(  آية  وتدل  والنـزاع،  والختالف  للفرقة  سبب  فقط  بتالوته  الكتفاء  أو 



حترير وتاأ�سيل

287

أن القرآن مل ينـزله اهلل إل من أجل التدبر، ويف التدبر بركة يف العلم والعمل، ومن 
أعرض عن تدبره فهو مسلوب العقل، أما اآليتان من سورة )حممد( ففيهام أن من مل 
يتدبر القرآن فهو مقّلد جامد فيه شبه بأهل اجلاهلية حيث أقفلوا عقوهلم فال يصل 
إليها من ضياء العلم والنور يشء، وهذا عىل مستوى األفراد والشعوب واألمم، وها 
هو القرآن بني أيدي الناس اليوم يتلونه صباح مساء، وهذه أحواهلم التي ل حُتمد!! 
فلم يغن عنهم شيئاًا، وأما آية سورة( املؤمنني( فتدّل عىل أن كل من مل يتدبر القرآن، 
ويتأمل آياته فهو جاهل بليد ومتخلف جامد، ولو كان ُيشار إليه بالبنان عند قومه، 
ج والتأثم يف تفسري القرآن  نعم لقد وردت نصوص وآثار عن السلف توحي بالتحرُّ
، وجاءت نصوص أخرى تدعو إىل وجوب التدبر والتأمل، فاختذ الناس األوىل إىل 
ا؛ ألنا أسهل وأدعى إىل الركود والدعة بحجة التدين والورع  ما شاء اهلل هلم منهجاً
وأعرضوا عن الثانية ملا فيها من النفع واجلد وامتثال األمر، فمن النصوص املشعرة 
بالتأثم يف تفسري القرآن وتأويله حديث جندب بن عبد اهلل عند أيب داود والرتمذي: 
»َمن قال يف كتاب اهلل عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ«، ومثل حديث ابن عباس 
عند الرتمذي: »َمن قال برأيه يف القرآن أو بال علم فليتبوأ مقعده من النار«، وثبت 
عن أيب بكر وعمر ملا ُسئال عن قوله: چوئ ۇئچ ]عبس: 31[، قال أبو بكر: أيُّ 
سامء تظّلني، وأيُّ أرض تقّلني إذا قلت يف كتاب اهلل ما ل أعلم؟!! وقال عمر: هذه 

؟ ثم رجع إىل نفسه، وقال: إن هذا هلو التكلف يا عمر؟! الفاكهة عرفناها فام األبُّ
أما حديث جندب وابن عباس فال يصح إسنادمها؛ ففي األول سهل بن حازم 
القطيعي ضعفه البخاري وأبو حاتم وغريمها، ويف الثاين عبد األعىل بن عامر التغلبي 
ضعفه اإلمام أحد والنسائي وأبو زرعة وآخرون، ثم األول مردود من حيث املتن، 
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فإن الصواب ل يكون خطأاً بحال وكذلك العكس، وإنام قد يصيب الرجل األمر ول 
حيصل له األجر.

أما احلديث الثاين؛ فيتعني حل معناه لو صح سنده عىل من فّس القرآن أو قال فيه 
برأيه من املغيبات التي ل يعلمها إل اهلل كاآلجال وحقيقة اجلنة والنار، وكيفية صفات 
والتحريم.  التحليل  من  الرشعية  األحكام  يف  أو  ذلك،  ونحو  وتعاىل  سبحانه   اهلل 
ثم إن الذين حفظوا القرآن عن ظهر الغيب من الصحابة ل يتجاوز عددهم أربعة 
فقط )عيل بن أيب طالب، وعثامن بن عفان، وُأيّب بن كعب، وعبد اهلل بن مسعود( وأبو 
بكر وعمر ليسا منهم مع فقههام وعلمها بالقرآن، كام ذكر ذلك اإلمام الذهبي وغريه، 
بل إن أبا بكر تويف ومل يتم القرآن، وعبد اهلل بن عمر بقي حيفظ سورة البقرة ثامين 
ا ورواية ألحاديث رسول اهلل، وملا أتم  سنني، وهو أكثر الصحابة بعد أيب هريرة حفظاً
ا هلل. أكان يعجز عن حفظ هذه السورة ببضع دقائق؟! ل واهلل،  حفظها ذبح بقرة شكراً

ولكنه الفقه والتدبر قبل احلفظ وأثناء التالوة.
الفقه  فيهم  قل  اآلثار  نقلة  »إن   :)41/5( املسائل«  »جامع  يف  تيمية  ابن  قال 
والعقل كام أن ذوي النظر والعتبار ضعف علمهم بآثار النبيني، ولن يتم الدين إل 

بمعرفة اآلثار النبوية، وفقه ملقاصدها الرشعية«.
بالرأي،  التفسري  من  التوقف  بكر وعمر يف  كأيب  السلف  املروية عن  اآلثار  أما 
اللغة؟  يف  )األّب(  كلمة  عربيان  ومها  وعمر  بكر  أبو  جيهل  كيف  إذ  صحيح؛  فغري 
أربعة  »التفسري عىل  ابن عباس:  يقول  التفسري كام  أنواع  أحد  باللغة  القرآن  وتفسري 
العرب من كالمها، وتفسري من  تعلمه  يعذر أحد بجهله، وتفسري  أوجه: تفسري ل 

عى علمه فهو جاهل، وتفسري تعلمه العلامء«. ادَّ
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ثم إذا كانت آيات األحكام )500( آية عىل أكثر تقدير؛ فإن مجلة آيات القرآن كام 
يقول ابن عباس )6600( آية، فهل يرتك أكثر من ستة آلف آية من القرآن بدعوى 
، فكل من  الورع والزهد، ثم هذه وأمثاهلا قضايا أعيان ل عموم هلا، فال تصح دليالاً
روي عنه التوقف من السلف يف تفسري القرآن بالرأي يف موضع فقد روي عنه التفسري 
)األّب( يف  تفسري  السابقة يف  املقولة  بكر صاحب  أبو  فهذا  آخر،  بالرأي يف موضع 
فيها  سأقول  إين  قال:  عنها  ُسئل  ملا  برأيه  النساء  آية  يف  )الكاللة(  فس  عبس  سورة 
برأيي فإن يكن صواباًا فمن اهلل وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: الكاللة ما عدا 

الوالد والولد«.
ا ما ينـزل  ا للقرآن بالرأي وكثرياً أما عمر بن اخلطاب؛ فهو أكثر أهل بدر تفسرياً

ڻ  چڻ  البقرة:  آية  تفسري  يف  يقول  مسعود  بن  اهلل  عبد  وهذا  رأيه،  وفق  القرآن 
فيها  أقول   :]236[ ھ...چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

 ، برأيي فإن أصبت فمن اهلل، وإن أخطأت فمن نفيس والشيطان: هلا الصداق كامالاً
وعليها العدة، وهلا املرياث«، ثم إن أغلب التفاسري املأثورة عن السلف من الصحابة 
املطبوعة  التفاسري  كتب  بل  بالرأي،  تفاسري  فهي  الرسول  إىل  مسندة  غري  والتابعني 

املتداولة أغلبها تفسري بالرأي والدراية والقليل منها تفسري باألثر والرواية.
ثم هل التفسري باألثر املحمود إل عني التدبر والتأمل الذي أمرنا اهلل به؟ وأوجبه 
عىل كل خملوق من ذكر أو أنثى وصغري وكبري عامي ومتعلم ، فكيف يوجب اهلل علينا 
تدبر القرآن ومنه تفسريه، ثم يعرض الناس عنه بدعوى الورع وتعظيم القرآن؟ إنا 
الدين  –واهلل- دسيسة من دسائس الشيطان زّينها للخاصة والعامة، وألبسها لباس 

والورع، ورحم اهلل ابن عباس حرب األمة وترمجان القرآن يوم قال: »يأيت عىل الناس 
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زمان يلق يدرس ويبىل القرآن يف قلوبم يتهافتون فيه هتافتاًا، قيل: وما هتافتهم؟ قال: 
يقرأ أحدهم فال جيد حالوة ول لذة يبدأ أحدهم بالسورة وإنام نمته -قصده- آخرها 

ثم تال قوله تعاىل: چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳچ ]حممد24-23[.

وإليك يا أخي طريقة سهلة للتأمل والتدبر يف آيات القرآن:
كرر اآلية أو اآليات مرتني وثالث ومخس مرات ولو بقيت يف السورة الواحدة 

ا، وحاول أن تسجل األفكار التي ترد عىل خاطرك فيها. أياماً
اقرأ اآليات املراد تفسريها من حفظك أو من املصحف مرتني أو ثالثاًا.

كل  طريقة  تكون  أن  عىل  واحرص  األقل،  عىل  تفسريين  يف  تفسريها  اقرأ  ثم   
مفس ختتلف عن طريقة اآلخر.

ا-   ثم ارجع إىل تلك اآليات السابقة، واقرأها يف املصحف -ولو كنت هلا حافظاً
وحاول الوقوف عند كل كلمة أو حرف من اآلية، وأحرض معك ورقة سجل فيها ما 

فهمته، وظهر لك من اآلية واآليات.
بام  وقابله  التفسري  كتب  من  واحد  يف  تفسريها  قراءة  إىل  أخرى  مرة  ارجع  ثم   
يف  موجود  يديك  بني  املقروء  التفسري  يف  كبرية  نسبة  أن  ستجد  ورقتك،  يف  سجلته 
ذلك  يذكرها  مل  صحيحة  معان  لك  ظهر  ربام  بل  األسلوب،  اختلف  وإن  ورقتك، 

املفس.
فعاود  لك  ظهر  الذي  اجلديد  املعنى  هذا  عىل  والطمأنينة  التأكد  أردت  وإذا 
اخلطوات السابقة )1، 2، 3، 4( فسيـزول عنك اإلشكال، وتزداد يقيناًا وإن بقيت 
ا فأعرضه عىل من هو أعىل منك يف التفسري فستجده يوافقك  داً يف املعنى اجلديد مرتدهِّ
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عليه أو بعضه. 
قال املناوي املتوىف سنة )1131هـ(: »كم من معاين دقيقة من أرسار القرآن ختطر 
أفاضل  عليها  يطلع  ول  التفاسري  كتب  منها  ختلو  والفكر  للذكر  املتجرد  قلب  عىل 

املفسين وحمققي الفقهاء«.
اللهم إين أسألك العلم النافع والعمل الصالح،،، آمني.

وكتبه
اأ.د. �سعود بن عبداهلل الفني�سان

أستاذ الدراسات القرآنية، وعميد كلية الرشيعة يف 
ا جامعة اإلمام سابقاً
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