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الحمد هلل، والصـــاة والســـام على رسول اهلل، 
ــا بعد: أم

فـــهذه فـــوائد وخاصــات مـــجموعة يف: تدبُّــر 
وتــاوة القــرآن، أســأل اهلل أن ينفــع هبــا، وأن 
يجــزي خيــًرا كلَّ َمــن شــارَك وأعــاَن يف إعــداِد 

ــِرها. هــذه المــادة وَنْش
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إلــى  ورســالُته  وَوحُيــه،  اهلل،  كاُم  القــرآُن 
المتيــن. اهلل  وَحْبــُل  َخْلقــه، 

وبــاٌغ،  ونــوٌر،  ورحمــٌة،  هــًدى،  وهــو 
ــر  ْك ــو الذِّ ــٌة، وه ــاٌن، وموعظ ــُر، وُفرق وبصائ

ڍ  )ڍ  تعالــى:  اهلل  قــال  الحكيــم، 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
]يونــس:57[،  ک(    ک  ڑ  ڑ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  وقــال: 
ى  )ې  وقــال:  ]اجلاثيــة:20[،  ۋ(   
ى ائ(   ]النســاء:174[، وقــال: )ڭ ڭ 
ۈ(    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ڻ  ڻ  ں  )ں  وقــال:  ]الفرقــان:1[، 

عمــران:58[. ]آل  ۀ(    ڻ  ڻ 
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وال  عجائُبــه،  تنقضــي  ال  الكريــم  القــرآن 
َيْشــَبُع منــه العلمــاء، َمــن قــرأه علَّمــه اهلل ِعلــَم 
ــدَق،  ــه ص ــال ب ــن ق ــن، وَم ــن واآلِخري لي األوَّ
وَمــن َعِمــَل بــه ُأِجــَر، وَمــن حكــَم بــه عــدَل، 
وَمــن اســتمَع إليــه انتفَع، وَمــن دعا إليــه ُهِدَي 
بَعــه فــا يضــلُّ  إلــى صــراط مســتقيم، وَمــن اتَّ

وال َيْشــَقى: )ې ى ى ائ ائ 
ــه:123[، قــال  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(   ]ط
ْنَيــا،  ابــُن عبَّــاس L: »ال َيِضــلُّ فِــي الدُّ

ــَرِة«)1(. ــي اْلِخ ــَقى فِ َوال َيْش

ُمــه وتعليُمــه، وِحفُظــه  قــراءة القــرآن، وتعلُّ
ــه، وُمداَرســُته؛ هــو مــن أشــرف مــا  وتحفيُظ

)1( تفسير الطبري )191/16(، وابن كثير )322/5(.
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ُتصــَرف فيــه األوقــات، وُتبــَذل فيــه األمــوال، 
ؤوس  الــرُّ علــى  كالتــاج  هــم  وأصحاُبــه 
ًمــا  نيــا، وأهــُل القــرآن تعلُّ وكالشــمِس للدُّ
والمشــَتِغلون  النــاس،  خيــُر  هــم  وتعليًمــا 
ــًرا هــم  ــا وتدبُّ بالقــرآن حفًظــا ودراســًة وَفْهًم

تــه. أهــُل اهلل وخاصَّ
ــَم الُقْرآَن  كمــا يف الحديــث: »َخْيُرُكــْم َمــْن َتَعلَّ
 :H اهلل  رســوُل  وقــال  َمــُه«)1(،  َوَعلَّ
»إِنَّ هلل َأْهلِيــَن مـِـَن النَّــاِس«، َقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اهلل، 
َمــْن ُهــْم؟ َقــاَل: »ُهــْم َأْهــُل اْلُقــْرآِن، َأْهــُل اهلل 

ــُه«)2(. ُت َوَخاصَّ

)1( رواه البخاري )5027(.
)2( رواه ابن ماجه )215(، وهو في صحيح الجامع )2165(.
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ــكينَة  كفــى أهــَل القــرآن فخــًرا وشــرًفا أنَّ السَّ
الَعطِــرة،  مجالِســهم  يف  عليهــم  ُل  تتنــزَّ
المائكــة،  هــم  وتحفُّ حمــة،  الرَّ وتغشــاهم 
ويذكُرهــم اهلل فيَمــن عنــَده، فــأيُّ فضــٍل أكبــر 

ــذا؟ ــن ه م
ــٍت  ــي َبْي ــْوٌم فِ ــَع َق ــا اْجَتَم ففــي الحديــث: »َم
مـِـْن ُبُيوِت اهلل، َيْتُلوَن كَِتاَب اهلل، َوَيَتَداَرُســوَنُه 
ــكِينَُة، َوَغِشــَيْتُهُم  َبْينَُهــْم؛ إاِلَّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم السَّ
ــُم اهلُل  ــُة، َوَذَكَرُه ــُم الَمائَِك ْتُه ــُة، َوَحفَّ ْحَم الرَّ

فِيَمــْن ِعنـْـَدُه«)1(.

كفــى أهــَل القــرآن فخــًرا أنَّ اهلل تعالــى يرفــُع 
ِذكَرهــم، وُيعلــي شــأنهم؛ كمــا يف الحديــث: 

)1( رواه مسلم )2699(.
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ــا، َوَيَضــُع  ــاِب َأْقَواًم ــَذا اْلكَِت ــُع بَِه »إِنَّ اهلل َيْرَف
ــِه آَخِريــَن«)1(. بِ

َهْجر القرآن الكريم أنواع:
ــه. كمــا  ــه وتصديِق ــُر اإليمــاِن ب أحدهــا: َهْج

ــن. ــِركين والمنافِقي ــال الُمش ــو ح ه
الثــاين: َهْجــُر تاَوتِــه وَســماِعه واإلصغــاِء 
ــْعٍر  ــن ِش ــه -م ــر علي ــاُر كام البَش ــه، وإيث إلي

وغنــاٍء وَلْهــٍو وَثْرَثــرٍة-.
ــد  ــوِف عن ــه، والوق ــِل ب ــُر العم ــث: َهْج الثال
حالِــه وحرامِــه، وامتثــاِل أوامــِره واجتنــاِب 

ــه. ــَن ب ــرأه وآم ــه، وإن ق نواهي
إليــه  والتحاُكــِم  تحكيِمــه  َهْجــُر  الرابــع: 
أنَّــه واعتقــاُد  وفروِعــه،  يــن  الدِّ أصــول   يف 

)1( رواه مسلم )817(.
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تــه لفظيَّــة ال يحصــل  ال يفيــد اليقيــن، وأنَّ أِدلَّ
الِعْلــُم هبــا.

ومعرفــِة  ِمــه  وتفهُّ تدبُّــِره  َهْجــُر  الخامــس: 
تفســيِره وُمــراِد اهلل مــن كامِــه.

الســادس: َهْجــُر االستِشــفاِء والتــداوي بــه يف 
ــب  ــا، فيطُل ــب وأدوائِه ــراض الَقْل ــع أم جمي
التــداوي  ويهُجــر  غيــره  مــن  دائِــه  ِشــفاَء 
والمشــعوذين  ــَحرة  السَّ إلــى  ويلجــأ  بــه، 

ونحوهــم.
وكلُّ هــذا داخــٌل يف قوله تعالى: )ۇ ۆ 
ۅ(    ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
]الفرقــان:30[، وإن كان بعــُض الَهْجــر أهــوَن مــن 

بعــض)1(.

)1( ينظر: الفوائد البن القيِّم )ص 82(.
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ال يخــُرج المســلُم مــن َهْجــر القــرآن الكريــم 
ــل  ــه، ُيقب ــن تاوت ــه ِورٌد م ــون ل ــأن يك : ب إالَّ
م  علــى القــرآن الكريــم، ويتدبَّــر معانيــه ويتفهَّ
ــه  ــُم إلي ــه، ويتحاك ــا في ــل بم ــه، وَيْعَم أحكام
مِــن  بــه  وَيْسَتْشــِفي  وكبيــٍر،  صغيــٍر  كلِّ  يف 
أمراضــه  مــن  وَيْســَتْرقي  الَقْلبيَّــة،  أمراضــه 
تعالــى  اهلل  وفَّقــه  َمــن  ــق  والموفَّ البدنيَّــة. 

َده. وأعاَنــه وســدَّ

تــاوُة كتــاب اهلل هــي التِّجارة الرابحــة التي ال 
تكَســد وال تفَســد؛ فهــي مــن أَجــلِّ التِّجارات 
وأعاهــا وأفَضِلهــا؛ وهــي الموصلــة إلــى 
ثوابــه،  بجزيــل  والفــوِز  تعالــى،  اهلل  رضــا 
قــال  كمــا  َســَخطِه وعقابــه؛  مــن  والنجــاِة 
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تعالــى: )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

.]30-29 ]فاطــر:  ىئ(   

ــه بــه تكُثــر  مــن فضائــل تــاوة القــرآن: أنَّ
الحســنات؛ فــإنَّ لقــارئ القــرآن بــكلِّ َحــْرف 
»َمــْن  الحديــث:  يف  كمــا  َحَســنة؛  يقــرؤه 
َقــَرَأ َحْرًفــا مِــْن كَِتــاِب اهلل؛ َفَلــُه بِــِه َحَســنٌَة، 
)الــم(  َأُقــوُل  َأْمَثالَِهــا. ال  بَِعْشــِر  َواْلَحَســنَُة 
ــْرٌف،  ــْرٌف، َوالٌم َح ــٌف َح ــْن َألِ ــْرٌف، َوَلكِ َح

َحــْرٌف«)1(. َومِيــٌم 

)1( رواه الترمــذي )2910(، وهــو فــي صحيــح الترغيــب والترهيــب 
.)1416(
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مــن فضائــل تــاوة القــرآن: أنَّ القــرآن يشــَفُع 
الحديــث:  يف  كمــا  القيامــة؛  يــوَم  لقارئــه 
اْلِقَياَمــِة  َيــْوَم  َيْأتِــي  َفإِنَّــُه  اْلُقــْرآَن؛  »اْقــَرُءوا 

ِلَْصَحابِــِه. َشــِفيًعا 
ْهَراَوْيــِن اْلَبَقَرَة َوُســوَرَة آِل ِعْمَراَن؛  اْقــَرُءوا الزَّ
َفإِنَُّهَمــا َتْأتَِيــاِن َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َكَأنَُّهَمــا َغَماَمَتــاِن 
َأْو َكَأنَُّهَمــا َغَياَيَتــاِن، َأْو َكَأنَُّهَمــا فِْرَقــاِن مِــْن 
ــاِن َعــْن َأْصَحابِِهَمــا«)1(. ، ُتَحاجَّ َطْيــٍر َصــَوافَّ
ن صاحَبهمــا عــن  ])َغَياَيَتــان(: يــأيت ثواهبمــا كأنَّــه ســحابتان ُتظـِـاَّ

حــرِّ الموقــف يــوَم القيامــة.

(: طائفتــان مــن طيــر واقفــة علــى  )فِْرَقــاِن مِــْن َطْيــٍر َصــَوافَّ
ببعــض. بعُضهــا  متصــًا  أجنحتهــا  باســطة  أو  ــّف،  الصَّ

اِن(: ُتدافِعان أو ُتجاِدالن[. )ُتَحاجَّ

َيــاُم َواْلُقــْرآُن َيْشــَفَعاِن  ويف الحديــث: »الصِّ
 ، َيــاُم: َأْي َربِّ لِْلَعْبــِد َيــْوَم اْلِقَياَمــِة، َيُقــوُل الصِّ

)1( رواه مسلم )804(.
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ْعنِي  ــَهَواِت بِالنََّهــاِر، َفَشــفِّ َعــاَم َوالشَّ َمنَْعُتــُه الطَّ
ــِل؛  ْي ــْوَم بِاللَّ ــُه النَّ ــْرآُن: َمنَْعُت ــوُل اْلُق ــِه. َوَيُق فِي

َعاِن«)1(. ــفَّ ــاَل: »َفُيَش ــِه«، َق ْعنِي فِي ــفِّ َفَش

مــن فضائــل تــاوة القــرآن: أنَّ قــارئ القــرآن 
الماِهــر فيــه مــع المائكــة الكِــرام البــَررة؛ 
َمــَع  بِاْلُقــْرآِن  »الماِهــُر  الحديــث:  يف  كمــا 
ــِذي َيْقــَرُأ اْلُقــْرآَن  ــَفَرِة اْلكِــَراِم اْلَبــَرَرِة، َوالَّ السَّ
َوَيَتَتْعَتــُع فِيــِه َوُهــَو َعَلْيــِه َشــاقٌّ َلــُه َأْجــَران«)2(.
ُســل  ــَفرة(: جمــع )ســافِر(، كـــ )كاتـِـب( و)كَتـــَبة(، وهــم الرُّ ])السَّ

مــن المائكــة، وقيــل: هــم الكَتـــَبة.
)الَبَرة(: الُمطيعون.

د يف تاوتــه وتشــقُّ عليــه القراءة. فلــه أجران:  )َيَتَتْعَتــُع فيــه(: يــردَّ
ة فيها[. أجــر للقــراءة، وأجــٌر للمشــقَّ

ــح  ــي صحي ــي ف ــه األلبان ح ــد )6589(، وصحَّ ــام أحم )1( رواه اإلم
ــع )3882(. الجام

)2( رواه البخاري )4937(، ومسلم )798(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

أنَّ  وِحفظــه:  القــرآن  تــاوة  فضائــل  مــن 
ــُع بــه درجــاٍت يف  ــَن ُيرَف حافــَظ القــرآن الُمتِق
ــِب  ــاُل لَِصاِح ــث: »ُيَق ــا يف الحدي ــة؛ كم الجن
ُكنْــَت  َكَمــا  ــْل،  َوَرتِّ َواْرَتــِق  اْقــَرْأ  اْلُقــْرآِن: 
ْنَيــا؛ َفــإِنَّ َمنِْزَلَتــَك ِعنـْـَد آِخــِر آَيــٍة  ــُل فـِـي الدُّ ُتَرتِّ

َتْقَرؤَهــا«)1(.

ُمــه خيــٌر مــن ُكنــوِز الدنيا؛  تــاوُة القــرآن وتعلُّ
َقــاَل: َخــَرَج   I ْبــِن َعامِــٍر  فَعــْن ُعْقَبــَة 
ــِة،  فَّ َرُســوُل اهلل H َوَنْحــُن فِــي الصُّ
ــى  ــْوٍم إَِل ــُدَو ُكلَّ َي ُكــْم ُيِحــبُّ َأْن َيْغ ــاَل: »َأيُّ َفَق
ُبْطَحــاَن، َأْو إَِلــى اْلَعِقيــِق، َفَيأتـِـَي مِنْــُه بِنَاَقَتْيــِن 
َكْوَماَوْيــِن، فِــي َغْيــِر إِْثــٍم َواَل َقْطــِع َرِحــٍم؟«، 

)1( رواه أبــو داود )1464(، والترمــذي )2914(، وهــو فــي صحيــح 
.)8122( الجامع 
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

َفُقْلنَــا: َيــا َرُســوَل اهلل، ُنِحــبُّ َذلِــَك. َقــاَل: 
ــَم  ــى الَمْســِجِد، َفَيْعَل ــْم إَِل ــُدو َأَحُدُك ــَا َيْغ »َأَف
ــُه  ــٌر َل ــاِب اهلل D؛ َخْي ــْن كَِت ــِن مِ ــَرَأ آَيَتْي َأْو َيْق
مِــْن َناَقَتْيــِن، َوَثــَاٌث َخْيــٌر َلــُه مِــْن َثــَاٍث، 
ــنَّ  ــْن َأْعَداِدِه ــٍع، َومِ ــْن َأْرَب ــُه مِ ــٌر َل ــٌع َخْي َوَأْرَب

ــِل«)1(. بِ ــْن اإْلِ مِ
])ُبْطَحاَن( و)اْلَعِقيق(: موضعان بُقرب المدينة.

نام[. )َكْوَماَوْيِن(: عظيمة السَّ

المؤمــُن قــارُئ القرآن العاِمُل به، َحَســُن الظاِهر 
 :H اهلل  رســوُل  قــال  كمــا  والباطِــن؛ 
ــِة؛ َطْعُمَهــا  ــِذي َيْقــَرُأ اْلُقــْرآَن َكاْلُْتُرجَّ »َمَثــُل الَّ

ــٌب، َوِريُحَهــا َطيِّــٌب. َطيِّ

)1( رواه مسلم )803(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

َكالتَّْمــَرِة؛ َطْعُمَهــا  اْلُقــْرآَن  َيْقــَرُأ  ــِذي اَل  َوالَّ
َطيِّــٌب، َواَل ِريــَح َلَهــا. 

َكَمَثــِل  اْلُقــْرآَن  َيْقــَرُأ  ــِذي  الَّ اْلَفاِجــِر  َوَمَثــُل 
 . ُمــرٌّ َوَطْعُمَهــا  َطيِّــٌب،  ِريُحَهــا  ْيَحاَنــِة؛  الرَّ

ــِل  ــْرآَن َكَمَث ــَرُأ اْلُق ــِذي اَل َيْق ــِر الَّ ــُل اْلَفاِج َوَمَث
ــا«)1(. ــَح َلَه ، َواَل ِري ــرٌّ ــا ُم ــِة؛ َطْعُمَه اْلَحنَْظَل

الثِّمــار طعًمــا  مــن أحســن  الفاكهــة،  مــن  نــوع  ــة(:  ])اْلُْتُرجَّ
وَمْلَمًســا[. ومنظــًرا  ورائحــًة 

ــم  ــر النَِّع ــه؛ مــن أكب تــاوُة القــرآن والعمــُل ب
التــي ينبغــي أن يتنافــَس فيهــا المســلمون؛ 
ففــي الحديــث: »ال َحَســَد إاِلَّ فِــي اْثنََتْيــِن: 
ْيِل  َمــُه اهلل اْلُقــْرآَن، َفُهَو َيْتُلوُه آَنــاَء اللَّ َرُجــٌل َعلَّ
ــُه َفَقــاَل: َلْيَتنِــي  ــاَء النََّهــاِر، َفَســِمَعُه َجــاٌر َل َوآَن

)1( رواه البخاري )5020(، ومسلم )797(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

ــَل  ــُت مِْث ــَاٌن، َفَعِمْل ــَي ُف ــا ُأوتِ ــَل َم ــُت مِْث ُأوتِي
َمــا َيْعَمــُل. َوَرُجــٌل آَتــاُه اهلُل َمــااًل، َفُهــَو ُيْهلُِكــُه 
، َفَقــاَل َرُجــٌل: َلْيَتنـِـي ُأوتِيــُت مِْثــَل  فِــي اْلَحــقِّ
َمــا ُأوتـِـَي ُفــَاٌن، َفَعِمْلــُت مِْثــَل َمــا َيْعَمــُل«)1(.
ــى  ــأن يتمنَّ ــا: الِغْبطــة، ب والمــراد بالحَســد هن
التــي علــى غيــره، مــن غيــر  النِّْعمــة  مثــل 
زوالهــا عــن صاِحبِهــا، وهــذا ُمســتحبٌّ يف 
ــتحبَّة إالَّ  ــة مس ــى: ال ِغْبَط ــات. فالمعن الطاع
يف هاَتيــن الَخصلَتيــن ومــا يف معناهمــا)2(.

ــاه اهلل مــن  ــه؛ وق ــَل ب ــَظ القــرآن وَعِم ــن َحِف َم
ــا يف  ــة؛ كم ــه يف الجن ــع درجاتِ ــذاب، ورف الع

ــرة، و)7529(  ــي هري ــث أب ــن حدي ــاري )5026( م )1( رواه البخ
ــر. ــن عم ــث اب ــن حدي ــًرا- م ــلم )815( -مختص ومس

)2( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )97/6(.

16



18

ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

الحديــث: »َلــْو َأنَّ اْلُقــْرآَن ُجِعــَل فـِـي إَِهــاٍب، 
ــَرَق«)1(. ــا اْحَت ــاِر؛ َم ــمَّ ُأْلِقــَي فِــي النَّ ُث

والمعنــى: لــو كان القــرآن يف إهــاٍب -يعنــي: 
لَمــن  ُيرجــى  رجــل،  َقْلــب  يف  ِجْلــٍد-،  يف 
ــار،  ــه الن ــه أن ال تمسَّ القــرآُن محفــوٌظ يف َقْلب
ــاُر  ــه الن ــم تمسَّ ــرأه ل ــرآن وق ــَل الق ــن حم فَم

ــة)2(. ــوم القيام ي

ــرآَن  ــرأ القـ ــرآن: أن يقـ ــن آداب تـــاوة القـ مـ
ــكاٍن  ــة، يف مـ ــَتقبَِل الِقْبلـ ــارٍة، ُمسـ ــى طهـ علـ
ــه،  ــل قراءتـ َك قبـ ــوَّ ــٍف، وأن يتسـ ــٍب نظيـ طيِّـ
الرجيـــم،  الشـــيطان  مـــن  بـــاهلل  ويســـتعيَذ 

ويســـتفتَِح بالَبْســـَمَلة.

ــنه األلبانــي فــي الصحيحــة  )1( رواه اإلمــام أحمــد )17365(، وحسَّ
.)3562(

نَّة للبغوي )437/4(. )2( ينظر: شرح السُّ
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

ــًا؛  ُمَتَمهِّ ــًا  ُمرسِّ فيقــرأه  القــرآن،  وُيَرتِّــل 
ليكــوَن أعــوَن علــى التدبُّــر والَفْهــم، وُيراعــي 
ــع  ــداء، م ــف واالبت ــد، والوق ــكاَم التجوي أح
ــط بيــن  ــوت بالقــرآن، ويتوسَّ تحســين الصَّ

الَجْهــر واإلســرار يف التِّــاوة.
وَيْســَتْحِضر معــاين اليــات، ويخَشــع عنَدها، 
ــن  ــه م ــع عينُ ــماِعها، وتدَم ــُده لس ــن ِجْل ويلي

أثِرهــا.
ــٍة  ــرَّ بآي ــإذا م ــًرا؛ ف ــات متدبِّ ــد الي ــف عن ويِق
فيهــا تســبيٌح ســبَّح، وإذا مــرَّ بآيِة رحمــٍة وقَف 
ٍذ  عندهــا وســأل اهلل مــن فضلــه، وإذا مــرَّ بتعــوُّ
ذ، يســأل اهلل تعالــى الجنَّــة  أو آيــِة عــذاٍب تعــوَّ
ــار يف  ــن الن ــه م ــتعيُذ ب ــم، ويس ــات النَّعي يف آي

آيــات العــذاب والجحيــم.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

ويقــرأ مــن المصَحــف تــارًة ومــن ِحفظــه 
تــارًة جمًعــا بيــن الفضيلَتيــن.

تدبُّــر القــرآن هــو: معرفــُة معــاين ألفاظِــه، 
ــُر  ــُل معــاين آياتِــه والمــراِد منهــا، والتفكُّ وتأمُّ
ــه  ــب بمواِعظِ ــاُع الَقْل ــه، وانتف ــُدلُّ علي فيمــا ت
وأخبــاِره، والخضــوُع لوامــِره وزواِجــِره.

ر  صفــة التدبُّــر: أن يْشــَغل القــارُئ َقْلَبــه بالتفكُّ
يف معنــى مــا يلِفــظ بــه، فيعــِرف معنــى كلِّ 
ــل الوامــر والنواهــي، ويعَتِقــد  آيــة، ويتأمَّ
ــا  ــه فيم ــر في ــا قصَّ ــإن كان ممَّ ــك، ف ــول ذل َقب
ــِة رحمــٍة  مضــى اســتغفَر وتــاَب، وإذا مــرَّ بآي
َذ، أو  استبشــَر وســأَل، أو عذاٍب أشــفَق وتعــوَّ
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

َع  ــَم، أو ُدعــاٍء ومســألٍة تضــرَّ َه وعظَّ ــزَّ ــٍه ن تنزي
ــَب)1(. وطل

ــا  ــُل مِنَّ ُج ــُعوٍد I: »َكاَن الرَّ ــُن َمْس ــال اْب ق
ــى  ــنَّ َحتَّ ــْم ُيَجاِوْزُه ــاٍت؛ َل ــَر آَي ــَم َعْش إَِذا َتَعلَّ

.)2(» ــنَّ ــَل بِِه ــنَّ َواْلَعَم ــِرَف َمَعانَِيُه يع
قــرأ  »َمــن   :V ُجَبيــر  بــُن  وقــال ســعيُد 
ــّي أو  ــره؛ كان كالَْعَجِم ــم ُيَفسِّ ــم ل ــرآن ث الق

كالَْعرابــّي«)3(.

تدبُّـــر القـــرآن هـــو المقصـــوُد األعَظـــم مـــن 
ــه، والمطلـــوُب األهـــمُّ مـــن تاوتـــه،  إنزالـ
تدبُّـــر.  وال  َفْهـــم  بـــا  تاوتـــه  د  مجـــرَّ ال 

)1( ينظر: اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )369/1(.
)2( تفسير الطبري )74/1(.
)3( تفسير الطبري )80/1(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

ــَتنير القلـــوب.  ـــدور وتسـ ــرِح الصُّ ــه َتنَْشـ وبـ
ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعالـــى:  اهلل  قـــال 
]ص:29[،  چ(    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک  وقـــال: 
ڳ(   ]حممـــد:24[، وقـــال: )ڻ ۀ ۀ(   
ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  وقـــال:  ]املؤمنـــون:68[، 

]الزخـــرف:3[. ژ(    ڈ 

وبَّــَخ اهلل تعالــى علــى َتــْرِك تدبُّــر القــرآن؛ 
فقــال ســبحانه: )ک گ گ گ گ 

]حممــد:24[. ڳ(    ڳ 
 :V مــة محمــد المين الشــنقيطي قــال العاَّ
بتدبُّــر  يشــَتِغل  لــم  َمــن  كلَّ  أنَّ  »ومعلــوٌم 
ــا  حه ــم -أي: تصفُّ ــرآن العظي ــذا الق ــات ه آي
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

ــا-؛  ــل هب ــا، والعم ــا، وإدراك معانيه مه وتفهُّ
فإنَّــه ُمعــِرٌض عنها، غيــُر متدبٍِّر لها؛ فيســَتِحقُّ 
ــات، إن  ــور يف الي ــخ المذك ــكار والتوبي اإلن
ــر. ــِدُر بــه علــى التدبُّ ــا َيْق كان اهلل أعطــاه َفْهًم
وهــذه اليــات المذكــورة تــُدلُّ علــى أنَّ تدبُّــَر 
َمــه والعمــَل بــه أمــٌر ال  َمــه وتعلُّ القــرآن وتفهُّ

ُبــدَّ منــه للمســلمين«)1(.

ِمــه ومعرفــِة ُمــراد اهلل  ــرِ القــرآن وتفهُّ َتــْرُك تدبُّ
ــو  ــرآن، وه ــر الق ــواع َهْج ــن أن ــوٌع م ــه؛ ن من

ــى: )ۇ ۆ ۆ ۈ  ــه تعال ــٌل يف قول داخ
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(   ]الفرقــان:30[.

)1( أضواء البيان )257/7(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

تدبُّر القرآن مـــن النصيحة لكتاب اهلل تعالى؛ 
النَِّصيَحـــُة«، قالوا:  يُن  ففي الحديـــث: »الدِّ
َولِكَِتابِـــِه،  »هلل،   :H َقـــاَل  لَِمـــْن؟ 

تِِهْم«)1(. ِة الُمْسلِِميَن، َوَعامَّ َولَِرُسولِِه، َوِلَئِمَّ
تعالــى:  اهلل  لكتــاب  النصيحــة  ومــن 
كاُم -فهــو  َقــْدِره  وتعظيــُم  ُحبِّــه،  ُة   ِشــدَّ

ــه،  ــقَّ تاوت ــه ح ــبحانه-، وتاوُت ــق س الخال
العنايــة  ُة  وِشــدَّ َفْهِمــه،  يف  غبــة  الرَّ ُة  وِشــدَّ
بتدبُّــره، والوقــوُف عنــد تاوتــه لطلــب معاين 
ــاُر  ــه، واالعتب ــه عن مــا أحــبَّ مــواله أن يفهَم
بمواِعظـِـه، والوقــوُف مــع أحكامــه، والعمــُل 

ــِره)2(. ــن زواِج ــاء ع ــِره واالنته بأوام

)1( رواه مسلم )55(.
ــع  ــلم )38/2(، وجام ــح مس ــى صحي ــووي عل ــرح الن ــر: ش )2( ينظ

ــب )221/1(. ــن رج ــم الب ــوم والحَك العل
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

قــراءُة قليــٍل مــن القــرآن بالتدبُّــر؛ أفضــُل مــن 
قــراءة كثيــرٍ مــن القــرآن بــا تدبُّــر.

قــال رجــٌل البــن عبَّــاس L: إنِّــي ســريع 
القــراءة، وإنِّــي أقــرأ القــرآن يف ثــاث! فقــال: 
َلَهــا؛  بََّرَهــا وُأَرتِّ »لن أقــرأ البقــرة يف ليلــة، َفَأدَّ

أحــبُّ إلــيَّ مــن أن أقــرأ كمــا تقــول«)1(.
ــر  قــال ابــُن القيِّــم V: »قــراءُة آيــٍة بتفكُّ
ــر  ــر تدبُّ ــٍة بِغي ــراءة َخْتم ــن قِ ــٌر م ــم؛ خي وتفهُّ
إلــى  وأْدَعــى  للَقْلــب،  وأنفــُع  ــم،  وتفهُّ
الُقــرآن،  حــاوة  وَذْوق  اإليمــان  ُحُصــول 
د أحُدهــم  ــَردِّ ــَلف؛ ُي وهــذه كانــت عــادة السَّ

بــاح«)2(. الصَّ إلــى  اليــة 

)1( فضائل القرآن ألبي ُعَبيد )ص 157(.
)2(  مفتاح دار السعادة )535/1(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

هــٍم،  وقــال: »قــراءُة ُســورٍة بتدبُّــٍر ومعرفــٍة وتفُّ
وَجْمــُع الَقْلــب عليهــا؛ أحــبُّ إلــى اهلل تعالــى 
 مــن قــراءة َخْتَمــٍة َســْرًدا، وإن كُثــر ثــواب

هذه القراءة.
ــُد فيهمــا  ــل العب ــن ُيقبِ وكذلــك صــاُة ركعَتي
غ  علــى اهلل تعالــى بَقْلبــه وجوارحــه، وُيَفــرِّ
ــه هلل فيهمــا؛ َأَحــبُّ إلــى اهلل تعالــى  َقْلَبــه كلَّ
ــر  مــن مئَتــي ركعــة خاليــٍة مــن ذلــك، وإن كُث

ــَدًدا«)1(. ــا َع ثواهبم
 :V تيميَّــة  ابــن  اإلســام  شــيُخ  وقــال 
ــر؛ أفضــُل مــن الكثيــرة  »القــراءة القليلــة بتفكُّ
ــر، وهــو المنصــوُص عــن الصحابــة  بــا تفكُّ

صريًحــا«)2(.

)1( المنار المنيف في الصحيح والضعيف )ص 29(.
)2( مجموع الفتاوى )334/5(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

»اقــرأوا   :I مســعود  ابــن  قــال  ولــذا 
ُكــوا بـِـِه الُقُلــوب، وال َيُكــْن َهــمُّ  القــرآن، وَحرِّ

ــوَرِة«)1(. َأَحِدُكــْم آِخــَر السُّ

شــيَء  »ال   :V القيِّــم  ابــُن  اإلمــاُم  قــال 
بالتدبُّــر  الُقــرآن  ِقــراءة  مــن  للَقْلــب  أنفــُع 
منــاِزل  لجميــع  جامــٌع  فإنَّــه  ــر؛  والتفكُّ
ومقامــات  العامليــن  وأحــوال  الســائرين 
المحبَّــة،  ُيــوِرُث  الــذي  وهــو  العارفيــن، 
جــاء، واإلنابــة،  ــوق، والخــوف، والرَّ والشَّ
ــْكر،  ــض، والشُّ ــا، والتفوي ض ل، والرِّ ــوكُّ والت
ــر، وســائِر الحــوال التــي هبــا حيــاُة  والصَّ
الَقْلــب وكماُلــه، وكذلــك َيْزُجــر عــن جميــع 

)1( ُشَعب اإليمان للبيهقي )407/3(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

فــات والفعــال المذمومــة والتــي هبــا  الصِّ
وهاُكــه. الَقْلــب  فَســاد 

فلــو َعلـِـَم النَّــاُس مــا يف قــراءة الُقــرآن بالتدبُّر؛ 
الشــَتَغُلوا هبــا عــن كلِّ ما ســواها.

ــى مــرَّ بآيــٍة هــو ُمحتــاٌج  ــر حتَّ فــإِذا قــرأه بتفكُّ
ة،  رهــا ولــو مائــَة مــرَّ إليهــا يف ِشــفاء َقْلبــه؛ كرَّ
ــٌر  ــم خي ــر وتفهُّ ــٍة بتفكُّ ــراءُة آي ــة! فق ــو ليل ول

ــم«)1(. ــر وتفهُّ ــر تدبُّ ــراءة ختمــٍة بِغي مــن قِ
فَتَدبَّرِ الُقرآَن إن ُرمَت الُهَدى

فالِعْلــُم تحَت َتَدبُّرِ الُقــــرآِن

ــرآن:  ــر الق ــى تدبُّ ــة عل ــباب المعين ــن األس م
اهلل  كاُم  ــه  وأنَّ القــرآن،  َعَظَمــة  اْستِشــعاُر 

تعالــى، ورســائُله إلــى َخْلقــه.
)1( مفتاح دار السعادة )535/1(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

وُرِوَي عــن الحســن بن علــيٍّ L أنَّه قال: 
»إنَّ َمــن كان قبلكــم رأو القــرآن رســائَل مــن 
دوهنا  ربِّهــم؛ فكانــوا يتدبَّروهنــا بالليــل، ويتفقَّ

النهار«)1(. يف 
»إذا   :I مســعود  بــن  اهلل  عبــد  وقــال 

ڦ  )ڦ  يقــول:  تعالــى  اهلل  َســِمعَت 
ڦ(  ؛ فَأْرِعَهــا ســمَعك؛ فإنَّــه خيــٌر يأُمــر 

بــه، أو شــرٌّ ينهــى عنــه«)2(.

ــرآن:  ــر الق ــى تدبُّ ــة عل ــباب المعين ــن األس م
ــل يف القــراءة. ــل والترسُّ التمهُّ

فهو أْدَعى للَفْهم والتدبُّر، قال تعالى: )ڀ 
]اإلرساء:106[، ٿ(    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ 

)1( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )ص 54(.
)2( تفسير ابن أبي حاتم )718/3(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

روا يف  أي: على َمْهٍل وُتَؤَدة؛ ليتدبَّروه ويتفكَّ
معانيه، ويستخرجوا علومه)1(.

َمــــَع ْيُت  »َصـــــلَّ  :I ُحَذيفـــــة   وقــــال 
َفُقْلــُت:  اْلَبَقــَرَة،  َفاْفَتَتــَح   H النَّبِــيِّ 
َيْرَكــُع ِعنـْـَد اْلِماَئــِة، ُثــمَّ َمَضى، َفُقْلــُت: ُيَصلِّي 
بَِهــا فِــي َرْكَعــٍة، َفَمَضــى، َفُقْلــُت: َيْرَكــُع بَِهــا، 
اْفَتَتــَح آَل  ُثــمَّ  َفَقَرَأَهــا،  اْفَتَتــَح النَِّســاَء،  ُثــمَّ 
ــًا، إَِذا َمــرَّ بِآَيــٍة  ِعْمــَراَن، َفَقَرَأَهــا. َيْقــَرُأ ُمَتَرسِّ
ــَأَل،  ــَؤاٍل َس ــرَّ بُِس ــبََّح، َوإَِذا َم ــبِيٌح َس ــا َتْس فِيَه

َذ«)2(. ــوَّ ٍذ َتَع ــوُّ ــرَّ بَِتَع َوإَِذا َم
وقــال رجــٌل البــن عبَّــاس L: إنِّــي لقــرأ 
ــن! فقــال: »لن  تي ًة أو مرَّ ــرَّ ــٍة م القــرآن يف ليل

)1(  ينظــر: تفســير الطبري )575/17(، وتفســير ابن كثيــر )85/3(، 
وتفسير الســعدي )ص 468(.

)2(  رواه مسلم )772(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

ــن أن  ــيَّ م ــبُّ إل ــدًة؛ أح ــورًة واح ــرأ إالَّ س أق
أصنــَع ذلــك، فــإن كنــَت ال ُبــدَّ فاعــًا؛ فاقــرأ 

قــراءًة ُتْســِمُع ُأُذَنيــك وُتوِعيــه َقْلَبــك«)1(.

مــن أعَظــم األســباب المعينــة علــى تدبُّــر 
القــرآن،  تفســير  كتــب  يف  النظــر  القــرآن: 
ج فيها، واســتِصحاُب تفســيٍر مختصٍر  والتدرُّ

علــى هامــش المصَحــف عنــد التِّــاوة.

ــرآن:  ــر الق ــى تدبُّ ــة عل ــباب المعين ــن األس م
ــه. ــد تاوت ــب عن ــُع الَقْل َجْم

أردَت  »إذا   :V القيِّــم  ابــُن  قــال اإلمــاُم 
عنــد  َقْلَبــك  فاْجَمــع  بالقــرآن؛  االنتِفــاع 

ــى: )ٺ ٿ ٿ  ــال تعال ــماعه، ق ــه وس تاوت

)1( ُسَنن سعيد بن منصور )161 -التفسير(.
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ر وتالوة القرآن 31 فائدة يف تدبُّ

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
]ق:37[. ڤ( 

ا كان موقوًفــا  َلـــمَّ التأثيــر  وذلــك أنَّ تمــام 
ــٍض، ومحــلٍّ قابــل، وشــرٍط  ــر ُمْقَت علــى ُمؤثِّ
ــت  ن ــع؛ تضمَّ ــاِء المان ــر، وانتف ــول الث لحص

ــه: ــك كلَّ ــُة ذل الي
ــر،  فقولــه: )ٺ ٿ ٿ ٿ(    هــو المؤثِّ

ــل، )ٹ  ــلُّ القاب ــو المح )ٿ ٹ ٹ ٹ(: ه

وأصَغــى،  ســمَعه  ــه  وجَّ أي:  ڤ(  ڤ 
وهــذا شــرُط التأثُّر بالــكام، )ڤ ڤ(
أي: شــاهُد الَقْلــب ليــس بغافــل وال ســاٍه، 
وهــو إشــارة إلــى المانع مــن حصــول التأثير، 

وهــو ســهو الَقْلــب«)1(.

)1( الفوائد البن القيِّم )ص 3(، باختصار.
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مــن األســباب المعينــة علــى تدبُّــر القــرآن 
ــم،  ــات الِعْل ــرآن يف حلق ــداُرس الق ــا: ت أيًض

ة. ــرَّ ــر مــن م ــة أكث ــكرار الي وَتـ
مــرَّ  إذا  فيســبِّح  اليــات؛  مــع  والتفاعــل 
بتســبيح، ويســأل يف آيــات الرحمة، ويســتعيذ 

يف آيــات العــذاب.
ــُع  ــل؛ فهــذا أْجَم ــام اللي وقــراءة القــرآن يف قي
الَقْلــب  بيــن  مواطــأة  وأشــدُّ  للخاطِــر، 

واللِّســان.

ًة  مــن موانــع تدبُّر القــرآن: معصيــة اهلل -خاصَّ
الكِْبــر واتِّبــاع الهــَوى والتلبُّــس بالبِــَدع-، 
َفْهــم  وعــدم  وغفَلتــه،  الَقْلــب  وانِشــغال 
المعــاين، واإلســراع المباَلــغ فيــه يف القــراءة.

30
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ُطوَبــى لِـــَمْن َحِفــَظ اْلكَِتــاَب بَِصــْدِرِه
ــَقــا ــوِم َتــألَّ ــُج ــنُّ ــال ــا َك ــًئ ــي َفـــَبـــَدا َوِض

نِْعَمـــٍة ِمـــْن  َلَهـــا  َيـــا  َأْكَبـــُر،  اهللُ 
ــَقــا َواْرَت ــَل  ــَرتَّ َف ــَرْأ«،  ــ »اْق ُيــَقــاُل  ا  َلـمَّ

ــِه ــي َأْخـــاِقـ ــْرآَن فِـ ــ ــُق ــ َوَتـــَمـــثَّـــَل اْل
ــَقــا ــَؤاُد َتــَعــلَّ ــ ــُف ــ ــِه اْل ــبِ ــِه، ف ــالِـ ــَعـ َوفِـ

ُمَتدبِّــًرا َجــى  الدُّ ُجنْــِح  فِــي  َوَتــاُه 
َتَرْقَرَقا اْلُجُفوِن  َبْيِن  ِمــْن  ْمــُع  َوالــدَّ

كَِتاَبــُه اْلَحافِظِيــَن  ِصَفــاُت  َهــِذي 
َقا ُمَتَخلِّ بِــِصــَفــاتِــِهــْم  ــُكــْن  َف ــا،  َحــقًّ

نسأل اهلل تعالى أن يجعلنا من أهِل القرآن، 
العالمين به، العامِلين بأحكامه، المتدبِّرين 

لياتِه، الواقفين عند حدوده، آمين
والحمد هلل ربِّ العالمين


