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  لرابعالدرس ا 2 
 

 

 1املرأة والقرآن 
 القرآن منهج حياة:

ِدراا  عندما أرسل هللا تعاىل اا  سابا ِددا  سامبباِّرد ا َا { سادااعدها  إدىلا اَّللهد ِبددْذبد د 45 ببه  محددا  للى هللا عله  سسلم ش
اااجا  مُّندريا   َاددردا  مدن 1{( األحزاب ، أبزل عله  القاآن الكامي شساَلاْ َياْعال له ب عدواجاا 46ساسد ِدرا َباْسا   { ق اهرددا  لردهبن

ْب ب سار ببا  ِدرنا ر اْعدالبونا الصهاِلدااتد أانه َلابْم أاْجاا  حاسانا  لهدب اا اْلدبْؤمدندنيا اله  . {( الكهف2ِّرد
ِاكهاا أبْسلبوا اأْلالْباابد {ص تد د سالده اتا ب هابسا آَيا  29سأبزل  سبحاب  ستعاىل شمببااراٌك لردهاده

الناس سبزلت إىل أسفل سافلني ، سَل ررتك أبزل  سبحاب  ستعاىل منهجا  للحهاة كلها بعد أن تبدلت حهاة 
ْيٍء ( األبعام َا  38سبحاب  ستعاىل َهئا  مما رصلح القلوب إال سبهن  شمها ف ااهْطناا ِفد الكدتاابد مدن 

ِبداايا فا  ِبد ى فاداند ات هباعا  ْتده انهكبم مردّنرد  َلا سمن اتبع  ساستدسك ب  فقد جنا سمن أعاض عن  فقد خسا: ش فاإدمها َيا
{ قاالا 124{ ساماْن أاْعااضا عان ذدْكادي فاإدنه لا ب ماعدهِّاة  ضانكا  ساَناِّْبابهب ر اْوما اْلقدهااماةد أاْعداى 123راضدلُّ ساالا راِّْقاى 

لدكا 125رابرد َلدا حاِّاْاتاّند أاْعداى ساقاْد كبنتب باصدريا   ِا هت اهاا ساكا ت بناا ف اناسد لدكا أات اْتكا آَيا ِا { ( 126اْله اْوما تبنساى  { قاالا كا
 ط 

ساملسلم ِف سعادة كبرية مستداة حىت مع حصول الفقا ساألمااض سأبواع البَلء عله  ما دام اتلها  لكتاب رب  
متدباا  ل ؛ ألب  رعلم أن السعادة ِف التدسك ابلقاآن، سمهدا حاسل املعاض عن  أن حيصل أسباب السعادة جبدع 

  لن رستِّعا السعادة اِلقهقهة سسهظل ِف ضنك من العهش؛ ألن السعادة اليت تغدا املال ساِلاص على الدبها فإب
  القلب البد أن هتتدي هبدي القاآن.

سأعظم املهتدرن الِرن رتدباسن آَيت  سرقفون عند حدسده سرعدلون ب ، سرعهِّون حهاهتم متدسكني ب ، قال ابن 
م الناس ما ِف قااءة القاآن ابلتدبا الَتغلوا هبا عن كل ما : "فلو عل187القهم رمح  هللا ِف مفتاح دار السعادة 

 سواِا". ا.ِ 
 

 تدبر القرآن
 ِوالنظا ِف أعقاب األمور سأتسرَلت األَهاء . قال  ابن عطهة ِف تفسريه احملار الوجهز.  : تعريف التدبر
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ه  ب  عقول البِّا، سفه  سالقاآن ال رنتهي تدباه عند معاٍن محدسدة؛ ألب  كتاب رب العاملني سرستحهل أن حت

من املعاين ما ال حيصه  عد سال حيه  ب  فهم، كدا أب  منزه عن اخلطأ، فدن قاأه قاأ كتااب  محفوظا  عن التبدرل 
ِردْكاا ساإدَّنه لا ب ِلااافدظبونا{اِلجا  .9سالتحارف سقد قال هللا تعاىل:  إدَّنه َناْنب ب ازهْلناا ال

 أمهية تدبر القرآن:
 : هة تدبا القاآن ِف عدة أمور، منهاتربز أمه

تد د سالده ا  -1 ب هابسا آَيا ِاكهاا أن القاآن مبارك: ففه  باكة لقارئ  بتدباه، قال تعاىل:  كدتااٌب أابزاْلنااهب إدلاْهكا مببااراٌك لردهاده تا
{ص  ، فالربكة ماتبطة ابلتدبا 29أبْسلبوا اأْلاْلباابد

لاْت ق بلبوهبببْم ساإدذاا  ثناء هللا تعاىل على من تدباه: -2 ِدرنا إدذاا ذبكداا اَّللرب ساجد قال سبحاب  ستعاىل:  إدَّنهاا اْلدبْؤمدنبونا اله
تب ب زااداهْتبْم إدميااَّن  ساعالاى راهبرددْم ر ات اواكهلبونا  ْم ربنفدقبونا 2تبلدهاْت عالاْههدْم آَيا ِب ِدرنا ربقدهدبونا الصهَلاةا ساممدها رازاقْ ناا { أبْسلا ئدكا 3 { اله

 { األبفال4ِبمب اْلدبْؤمدنبونا حاقرا  َلهبْم داراجااٌت عدندا راهبرددْم ساماْغفدااٌة ساردْزٌق كاادمٌي 
ب هابسنا اْلقبْاآنا أاْم عالاى ق بلبوٍب  -3 ذم هللا تعاىل ملن تاك التدبا: كدا قال سبحاب  ستعاىل:  أافاَلا ر اتادا

 .24أاقْ فااَلباا{محدد
و ما توعده هللا تعاىل كدا قال سبحاب : ستاك ال تدبا أدعى إىل ِجااب  سالتِّب  ابملستكربرن عن  املعاضني، ِس

ْاهب بد  ا  كاأان َلهْ راْسداْعهاا كاأانه ِفد أبذبب اْه د ساْقاا  ف اباِّرد ت بناا ساىله مبْستاْكربد اٍب أالدهٍم{لقدان ساإدذاا ت بت ْلاى عالاْه د آَيا ِا  . 7عا
ا  حىت عد بعض ِا ِا سا  ِب أِل العلم أن تاك تدباه من ِجااب ، قال هللا تعاىل:  ساقاالا الاهسبولب َيا رابرد إدنه ق اْومدي اَّتها

 قال ابن كثري رمح  هللا: ستاك تدباه من ِجااب . 30اْلقبْاآنا ماْهجبورا {الفاقان
: َسادْعتب محبادهدا ْبنا كاْعٍب القبااظديه أن أجا املتدبا أضعاف أجا القارئ: سقد ثبت عاْن أارُّوبا ْبند مبو  -4 ساى، قاالا

: قاالا راسبولب هللاد لالهى اَّللهب عالاْه د ساسالهما: ماْن ق اااأا حا  : َسادْعتب عاْبدا هللاد ْبنا ماْسعبوٍد، ر اقبولب ْاف ا مدْن كدتاابد هللاد ف الا ب بد د ر اقبولب
ناٌة، سااِلاساناةب بدعاِّْاد أاْمثاا و حاسا َلداا، الا أاقبولب اَْل حاْاٌف، سالاكدْن أالدٌف حاْاٌف ساالاٌم حاْاٌف سامدهٌم حاْاٌف. رساه الرتمِي ِس

 لحهح.
سمضاعفة األجا تدل على التفضهل، فأجا القااءة اجملادة حسنة لكل حاف، مث تتضاعف إىل عِّاة أضعاف 

  حبسب التدبا سالعدل.
ِدي  ساملتدبا أفضل من القارئ سقد ثبت عانْ  : "ماثالب اله رد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما قاالا ، عاند النهبد عااديرد َْ أاِبد مبوساى األا

ِدي الا ر اْقااأب القبْاآنا: كاالتهْدااةد طا  ا، ساماثالب ْعدبهاا طاهردٌب ساالا ردرحا َلاا ر اْقااأب القبْاآنا: كااألبتْ ابجهةد طاْعدبهاا طاهردٌب، ساردحيبهاا طاهردٌب، سااله
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ِدي اد اله ِدي ر اْقااأب القبْاآنا: كاداثالد الاهحْيااباةد ردحيبهاا طاهردٌب، ساطاْعدبهاا مباٌّ، ساماثالب الفااجد اد اله الا ر اْقااأب القبْاآنا: كاداثالد  الفااجد

 اِلاْنظالاةد طاْعدبهاا مباٌّ، ساالا ردرحا َلااا". رساه البخاري.
ىل تدبا القاآن: ففه  لَلح  ستقواه، سفه  َفاؤه من أمااض القلوب، ساإلبسان ِف حرية أن القلب محتاج إ -5

فا  َد اء لردداا ِفد ساضطااب ال رزرل  إال تدبا القاآن، سقد قال هللا تعاىل: َيا أار ُّهاا النهاسب قاْد جااءْتكبم مهْوعدظاٌة مردن رهبردكبْم سا
ِبد ى سارامْحاٌة لردْلدب  ِبوا خارْيٌ ممردها َياْداعبونا 57ْؤمدندنيا الصُّدبسرد سا لدكا ف اْله اْفااحبواْ  ِا { سورة 58{ قبْل بدفاْضلد اَّللرد سابداامْحاتد د فابد

 روبس.
ِدرنا كافاابسا لاْوالا  سِف القاآن تثبهت للقلب، سقد جعل  هللا تعاىل مثبتا  لفؤاد النب للى هللا عله  سسلم:  ساقاالا اله

لدكا لدن بث ابردتا بد د ف بؤااداكا سارات هْلنااهب ت اْاتدهَل {الفاقانب بزردلا عالاهْ  ِا داة  كا  .32 د اْلقبْاآنب ُجبْلاة  سااحد
أن العدل ماتب  ابلتدبا: سمن رقاأ قااءة جمادة عن الفهم فلن رعدل، سلِا جند أن اخلوارج ال رعدلون  -6

 دم التدبا.ابلقاآن مع كثاة قااءهتم ل ، سما منعهم من العدل إال ع
 السلف وتدبر القرآن

متهز الصحابة رضي هللا عنهم ابإلميان سحسن االتباع؛ ألهنم عارِّوا التنزرل ساعتنوا ب  قااءة  س تدباا  سعلدا  
م ما ردل على علو سبقهم ِف ذلك، س كابوا رضي هللا عنهم رعهِّون ذلك أفاادا  سجمتدعني،  سعدَل . سجند ِف سرِي

ه  سسلم كان ربكي أحهاَّن  أتثاا  ابلقاآن، سقد ثبت أب  كان رتأثا عند َساع  لبعض اآلَيت ، سإمامهم للى هللا عل
ُّ لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما:  : قاالا ِلد النهبد ، «اقْ ااْأ عالايه »عاْن عاْبدد اَّللهد ْبند ماْسعبوٍد، قاالا : َيا راسبولا اَّللهد، آقْ ااأب عالاْهكا ، ق بْلتب

: ساعالا  ، قاالا ئ ْناا مدْن كبلرد أبمهٍة بدِّاهدهٍد، « ب اعامْ »ْهكا أبْبزدلا ِدهد اآلراةد:  فاكاْهفا إدذاا جد ِا ف اقاااْأتب سبوراةا النردسااءد حاىته أات اْهتب إدىلا 
َاهدهد ا{ ]النساء:  ِاؤبالاءد  ناا بدكا عالاى  ئ ْ : 41ساجد . متفق فااْلت افاتُّ إدلاْه د، فا « حاْسببكا اآلنا »[، قاالا ردفااند ِْ نااهب تا إدذاا عاه ْ

 عله 
، قال:  ُّ لالهى هللاب عالاْه د »سكان من ِدر  ِف أتثاه ابآلَيت تادردِا حىت الصباح سقد ثبت عاْن أاِبد ذارٍر قااما النهبد

ا ِا راٍة حاىته أاْلباحا ر باادرددب ِردهْببْم فاإدهنهبْم عدبا « ساسالهما ِبد ادبكا ساإدْن ت اْغفدْا َلابْم فاإدبهكا أاْبتا اْلعازدرزب اِلْاكدهمب{ سااآْلراةب:  إدْن ت بعا
و لحهح118]املائدة:   [. رساه النسائي ِف الكربى سابن ماج  ِس

: لادها ب ازالاْت عالاى راسبولد هللاد لالهى  ِباارْ ااةا قاالا م َيتدعون على فهم آَيت القاآن ستؤثا فههم كدا ثبت عاْن أاِبد  ِس
كبْم أاْس َّتبْفبوهب حيبا هللاب  ْبكبْم بد د هللاب ف اه اْغفداب لدداْن عالاْه د ساسالهما  َّللدهد ماا ِفد السهدااسااتد ساماا ِفد اأْلاْرضد ساإدْن ت بْبدبسا ماا ِفد أابْ فبسد اسد

ْيٍء قاددرٌا{ ]البقاة:  َا هللاب عالاى كبلرد  ِردبب ماْن راِّااءب سا : 284راِّااءب سار بعا تاده ذالدكا عالاى أاْلحاابد راسبولد هللاد [، قاالا َْ فاا
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، ف اقا  البوا: أاْي راسبولا هللاد، كبلردْفناا مدنا لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما، فاأات اْوا راسبولا هللاد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما مثبه ب اااكبوا عالاى الاُّكابد

ةا ساا ِدهد اآْلراةب ساالا ببطدهقبهاا، قاالا راسبولب هللاد اأْلاْعداالد ماا ببطدهقب، الصهَلا ِا قاةا، ساقادد ابْبزدلاْت عالاْهكا  هااما سااْلْدهاادا ساالصهدا لصرد
لب اْلكدتاابانْيد مدْن ق اْبلدكبْم َسادْعناا سا  ِْ ناا؟ با لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما: " أاتبادردبسنا أاْن ت اقبولبوا كاداا قاالا أا ْل قبولبوا: َسادْعناا عاصاه ْ

ريب "، قاالبوا: َسادْعناا ساأاطاْعناا غبْفاااباكا راب هناا ساإدلاْهكا اْلدا  ا اْلقاْومب، ذالهْت ساأاطاْعناا غبْفاااباكا راب هناا ساإدلاْهكا اْلداصد ِا ريب، ف الادها اْقرتااأا صد
ن ات بهبْم، فاأابْ زالا هللاب ِفد إدْثادِاا:  آمانا  ئدكاتد د ساكبتببد د ساربسبلد د  هبداا أاْلسد الاهسبولب ِبداا أبْبزدلا إدلاْه د مدْن رابرد د سااْلدبْؤمدنبونا كبلٌّ آمانا ابدهللد ساماَلا

، ف الادها ف اعالبوا ذالدكا [285: الا ب بفااردقب بانْيا أاحاٍد مدْن ربسبلد د ساقاالبوا َسادْعناا ساأاطاْعناا غبْفاااباكا راب هناا ساإدلاْهكا اْلداصدريب{ ]البقاة
، فاأابْ زالا هللاب عازه ساجاله:  الا ربكالردفب هللاب ب اْفس ا إداله سبْسعاهاا َلااا ماا كاساباْت سا  عالاه ْهاا ماا اْكتاساباْت راب هناا الا باساخاهاا هللاب ت اعااىلا

هناا أاْس أاْخطاْأَّنا{ ]البقاة:  َّنا إدْن باسد ِْ ِدرنا [ " قاالا 286ت بؤااخد ناا إدْلا ا كاداا محااْلتا ب عالاى اله : ب اعاْم "  راب هناا ساالا حتاْددْل عالاه ْ
ْلناا ماا الا طااقاةا لاناا بد د{ ]البقاة: 286مدْن ق اْبلدناا{ ]البقاة:  : ب اعاْم "  راب هناا ساالا حتبادرد : ب اعاْم " 286[ " قاالا [ " قاالا

َّنا فااْبصبْاَّنا عالاى اْلقاْومد اْلكاافدادرنا{ ]البقاة:   سااْعفب عانها سااْغفدْا لاناا : ب اعاْم". رساه مسلم286سااْرمحاْناا أاْبتا ماْوالا   [ " قاالا
 : يتبني منهج السلف مع القرآن يف أمور كثرية منها

و ما رسخ  النب للى هللا عله  سسلم ِف أذِان الصحابة فقد ثبت  -1 عاْن عاْبدد هللاد التأين ِف قااءة القاآن: ِس
ه لالهى اَّللهب عالاْه د ساسالهما قاالا لا ب: اقْ ااأد القبْاآنا ِفد أاْرباعدنيا. رساه الرتمِي  و لحهحْبند عاْدٍاس، أانه النهبد  . ِس

و ما رتناىف مع ساعة قااءت   . فقااءة القاآن ماتبطة ابلتدبا ِس
: قاالا راسبولب اَّللهد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما: "الا ر اْفقا ب سأقل  أن رقاأ ِف ثَلث ملا ثبت عاْن عاْبدد  اَّللهد  ْبنا عاْدٍاس، قاالا

و لحهح ٍث". رساه أبو داسد ِس  ماْن ق اااأا اْلقبْاآنا ِفد أاقاله مدْن ثاَلا
اسى عن سما ثبت عن بعض السلف مما خيالف ذلك فهو محدول على ساقعات عني ال أهنا من دأهبم ، كدا ر

ا مما كثا بقل  ، كدا رنبغي التنب  إىل  عثدان أب  قاأ القاآن ِف ركعة ، سأن الِّافعي ختم ِف رمضان ستني ماة  سغرِي
أن األسقات الفاضلة َيد املسلم فهها بِّاطا  سفالة لعدل اخلريات ساإلكثار منها فاِبا أكثا من قااءة القاآن سقضى 

 . ألَيم ختدة ِف ذلك الهومروم  كل  مع  ، فهتحصل ل  ِف بعض ا
مع العلم أب  َل رثبت عن النب للى هللا عله  سسلم أب  قام ابلقاآن كل  ِف لهلة أس ختد  ِف روم ساحد ، فخري 

 . اَلدي ِدي محدد للى هللا عله  سسلم
أه ِف أكثا كدا أن السنة لاحية ِف أن الفهم ال رتحقق ملن قاأه ِف أقل من ثَلث ، سلعل السنة ِف ذلك أن رقا 

 . من ثَلث ، سالثَلث ِي اِلد الفالل بني الفهم سعدم 
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بفاصهلا البااردحا 

ْسَّنا عالاى عاْبدد اَّللهد، ف اقاالا راجبٌل: ق اااْأتب امل : غادا ِرد عاْن أاِبد ساائدٍل، عاْن عاْبدد اَّللهد، قاالا ا كاها ِا ِا " : ةا، ف اقاالا
ْعاد إدَّنه قاْد َسادْعناا  ُّ لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما، َثاااالِّرد ءا الهيتد كاانا ر اْقااأب هبددنه النهبد اْحفاظب القبااَّنا ا عاِّْااةا سبوراة  مدنا القداااءاةا، ساإدينرد ألا يند

، ساسبوراتانْيد مدْن آلد حم". متفق عله  بفاصهلد
 امل

: "كبنها ب ات اعالهمب مدْن راسبولد هللاد لالهى اَّللهب عالاْه د ساسالهما عاِّْاا  معافة معابه  سأسباب بزسل  : عاند اْبند ماْسعبوٍد ، -2 قاالا
" . رس  ِدهد اْلعاِّْاد مدنا اْلعادالد ِا ِبنه حاىته ب ات اعالهما ماا أبْبزدلا ِفد  ٍت فاداا ب اْعلامب اْلعاِّْاا الهيتد ب اْعدا اه ابن جارا س الطحاسي ِف آَيا

 مِّكل اآلاثر.
عتناء ب  قااءة ِف لَلة اللهل : لقد كان النب للى هللا عله  سسلم قواما  للهل رقاأ فه  القاآن سرتدباه اال -3

ه لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما ق اااأا اْلب اقاااةا، ساآلا عدْدااانا، ساالنرد  رْ فاةا، : "أانه النهبد ِا راةد  سااءا ِفد راْكعاٍة الا مياباُّ سرقف عنده ،  عاْن حب ِبد
و لحهح. ". رساه النسائي ِس اٍب إداله اْستاجاارا ِا راةد عا ، ساالا ِبد  رامْحاٍة إداله ساأالا

ُّ لالهى هللاب  س الصحابة كعادهتم أهنم سباقون لَلقتداء ب  للى هللا عله  سسلم فقد ثبت عاْن أاِبد مبوساى، قاالا النهبد
اْعادفب  ، ساأاْعادفب ماناازدَلابْم مدْن أاْلوااهتددْم عالاْه د ساسالهما: "إدينرد ألا للهْهلد نيا راْدخبلبونا ابد لقبْاآند حد عاادرردنيا ابد َْ أاْلوااتا ربفْ قاةد األا

يا 
ن ْهبْم حاكدهٌم، إدذاا لاقد لن ههاارد، سامد نيا ب ازالبوا ابد ْ أارا ماناازدَلابْم حد ، ساإدْن كبْنتب َلا للهْهلد لقبْاآند ابد ، قاالا َلابْم: اخلاْهلا ابد : العادبسه ، أاْس قاالا

 إدنه أاْلحااِبد َياْمبابسباكبْم أاْن ت اْنظبابسِبْم". متفق عله 
  حكم تدبر القرآن وكيف يتحقق

 !ِجا القاآن من موابع التدبا ، سكهف رتدبا من ال رعاف القاآن ؟
ا  ، أس أملت ب  مصهبة فتسلى ابلقاآن سكهف رعاف  من ال رقاأه إال عند االضطاار ؟  كقضاء سقت رعتربه ضائع

 . حىت إذا اجنلت الغدة أرجع املصحف إىل مكاب 
ي ِدي ب اْفسد ِادبسا القبْاآنا، ف اوااله : "ت اعاا رد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما قاالا َادُّ  سقد ثبت عاْن أاِبد مبوساى، عاند النهبد بدهاددهد َلابوا أا

بدلد ِفد  ه ا مدنا اإلد   عبقبلدهاا". رساه البخاري سمسلمت افاصرد
ْم أاْن ر اقبولا باسد  ِد احادد ُّ لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما: "بدْئسا ماا ألد : قاالا النهبد ، سثبت عاْن عاْبدد اَّللهد، قاالا هتب آراةا كاْهتا ساكاْهتا

ه ا مد  َادُّ ت افاصرد ِْكدابسا القبْاآنا، فاإدبه ب أا يا سااْستا ". متفق عله باْل ببسرد  ْن لبدبسرد الاردجاالد مدنا الن هعامد
سالِي ال رتعاِد القاآن ال رتدكن من تدباه كدا رنبغي ، فهقع فهدا هنى عن  النب للى هللا عله  سسلم ، 

ب هابسنا اْلقبْاآنا أاْم عالاى ق بلبوٍب   24أاقْ فااَلباا(. محددسركون داخَل  فهدن أبكا هللا تعاىل علههم بقول  سبحاب : شأافاَلا ر اتادا
  فتعاِد القاآن متَلزم مع التدبا سال ميكن حتقهق التدبا إال مع تعاِده 
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: قال ابن ابز رمح  هللا تعاىل عندما سئل عن حكم التدبا : السنة التدبا ، سلو قاأ بغري تدبا فَل  حكم التدبر

حىت رنتفع؛ ألن هللا رقول سبحاب : كدتااٌب أابزاْلنااهب حاج، سلكن السنة أن رعتّن ابلتدبا سالنظا فهدا رقاأ حىت رستفهد 
تد د.. ش ب هابسا آَيا ب هابسنا اْلقبْاآنا.. ش29إدلاْهكا مببااراٌك لردهاده ( سورة النساء، كل ِِا 82( سورة ص، سرقول سبحاب : أافاَلا ر اتادا

سالعدل، لكن لو قدر أب  َغل عن حث سحتارض على التدبا، فالسنة التدبا سالعنارة ساِلاص على فهم ما رقاأ 
 . ذلك فَل حاج عله 

  : كيف نتدبر القرآن
عندما أماَّن هللا تعاىل بتدبا القاآن سذم من َل رتدبا ، فإب  سبحاب  ستعاىل بني لنا كهف بتدباه ، بل سسسع 

 .ملطلوب سبحاب  األما لنا ِف البحث عن الطاق ساألسباب اليت تعني على الفهم ، للولول إىل التدبا ا
 : واألمور اليت تعني على التدبر كثرية ، منها 
التأمل ِف سبب بزسل القاآن : سأن هللا تعاىل أبزل  للتدبا سالعدل ب  ، سقد قال اإلمام الزركِّي ِف كتاب   -1

ان : من َل ركن ل  علم سفهم ستقوى ستدبا َل ردرك من لِة القاآن َهئا    . الرِب
 4ال هللا تعاىل :  أاْس زدْد عالاْه د ساراتردلد اْلقبْاآنا ت اْاتدهَل  {املزملالرتتهل سالتغّن ب  : ق -2

: قاالا راسبولب اَّللهد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما: "لاْهسا مدنها ماْن َلاْ ر ات اغانه  ِباارْ ااةا، قاالا "، سازاادا غارْيبهب: سثبت عاْن أاِبد  لقبْاآند ابد
 البخاري."َياْهااب بد د". رساه 

: "مانْ  ُّ لالهى اَّللهب عالاْه د ساسالهما ماْن أاْحسانب النهاسد قداااءاة ؟ قاالا : سبئدلا النهبد  إدذاا ق اااأا راأاْرتا أابه ب عاند اْبند عابهاٍس، قاالا
و لحهح  خياِّْاى هللاا عازه ساجاله". رساه البههقي ِف َعب اإلميان ِس

سالرتتهل مستحب للتدبا سلغريه قالوا رستحب الرتتهل للعجدي الِي ال رفهم معناه  قال النوسي: قال العلداء
 ألن ذلك أقاب إىل التوقري ساالحرتام سأَد أتثريا ِف القلب . ا.ِ 

 !سما دام األعجدي رتأثا بتَلست  مع عدم فهد  فكهف ِبن رعاف معىن اآلَيت ؟
 اين اآلَيت ؟بل سكهف ِبن أعطاه هللا فهدا  أعدق من  غريه ملع

االستعاذة عند تَلست : ساالستعاذة فهها طاد للِّهطان ، سِف طاده تفاغ للقلب من سساسس  سسلطاب  سُجع  -3
همد  َّللرد مدنا الِّهْهطااند الاهجد ِْ ابد { إدبه ب لاْهسا لا ب 98ل  على فهد  ستدباه . قال هللا تعاىل : فاإدذاا ق اااْأتا اْلقبْاآنا فااْستاعد

ِدرنا آمانبواْ ساعالاى راهبرددْم ر ات اواكهلبونا سبْلطا  ِبم بد د 99اٌن عالاى اله ِدرنا  ِدرنا ر ات اوالهْوبا ب سااله { إدَّنهاا سبْلطاابب ب عالاى اله
 { النحل100مبِّْادكبونا 



  لرابعالدرس ا 8 
رئ أن سمن املعلوم أن سسوسة الِّهطان أكثا ما تكون عند العبادات سعند تَلسة القاآن بصفة خالة فأما القا

  رستعهِ طادا  لوسوست  سحتقهقا  للتدبا ساخلِّوع
 : ، قاالا سلِا فقد كان من ِدر  للى هللا عله  سسلم االستعاذة عند كل قااءٍة ، سقد ثبت عاْن أاِبد ساعدهٍد اخْلبْدرديرد

، كاانا راسبولب اَّللهد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما إدذاا قااما مدنا اللهْهلد كاربها،  اْدددكا سات ابااراكا اَْسبكا : "سبْبحااباكا اللههبمه ساحبد مثبه ر اقبولب
: "اَّللهب أاكْ  ، مثبه ر اقبولب اث  : "الا إدلا ا إداله اَّللهب" ثاَلا "، مثبه ر اقبولب ، ساالا إدلا ا غارْياكا َّللهد السهددهعد سات اعااىلا جادُّكا ، "أاعبوذب ابد اث  رباب كابدري ا" ثاَلا

و لحهحالْ  همد مدْن مهاْزدهد، ساب اْفخد د، ساب اْفثد د"، مثبه ر اْقااأب. رساه أِل السنن ِس  عالدهمد مدنا الِّهْهطااند الاهجد
ي بوع من الصاع ، سالنفخ : الكرب ، سالنفث : الِّعا  اَلدز : املوتة ِس

، أانه راسبولا اَّللهد لالهى هللاب  َّللهد مدنا سثبت عاْن أاِبد ساعدهٍد اخْلبْدرديرد عالاْه د ساسالهما كاانا ر اقبولب ق اْبلا اْلقداااءاةد: "أاعبوذب ابد
و لحهح ". رساه عبد الازاق ِس همد  الِّهْهطااند الاهجد

و سبب لتدبا سمما رعني عله  ، قال هللا تعاىل :  ساإدذاا قبادئا اْلقبْاآنب فااْستاددعبواْ لا ب  -4 اإلبصات عند تَلست  : ِس
تب   204واْ لاعالهكبْم ت بْامحابونا {األعاافساأابصد

و الفهم سالتدبا ، ساإلبصات مع االستداع معنامها  و السكوت ، ساالستداع ِس فغري القارئ مأمور ابإلبصات ِس
ِدرنا  و من حسن االستداع الِي امتدح هللا أِل  ، قال تعاىل :  اله اإللغاء ابِلواس مع سكوهنا سسكوهتا ، ِس

ْم أبْسلبوا اأْلالْباابد {الزماراْستاددعبونا  ِب ِبمب اَّللهب ساأبْسلائدكا  ا ِادا ِدرنا   18اْلقاْولا ف اه اتهبدعبونا أاْحسانا ب أبْسلائدكا اله
و التضاع إىل هللا تعاىل إذا َل تستطع التدبا ستِّتت ذِنك أن تلجأ إله  ستلح عله  أن رفتح  -5 الدعاء : ِس

:  ما ابغلق من قلبك ، سأن رعهنك على التدبا ، سمن أفضل ما ردعى دعاء املكاسب سقد ثبت عاْن عاْبدد اَّللهد، قاالا
: اللههبمه إدينرد  مٌّ ساالا حازاٌن، ف اقاالا ِا ا قا ُّ  ، اْبنب قاالا راسبولب اَّللهد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما: "ماا أالاابا أاحاد  ، اْبنب عاْبددكا  عاْبدبكا

هايتد  ، أاْس أاماتدكا ، َّنالد ِبوا لاكا َساهْهتا بد د ب اْفساكا ، أاْسأالبكا بدكبلرد اْسٍم  ه قاضااؤبكا ، عاْدٌل ِفد ه حبْكدبكا ، مااٍض ِفد  بدهاددكا
، أا  ، أاسد اْستاْأث اْاتا بد د ِفد عدْلمد اْلغاْهبد عدْنداكا ، أاْس أابْ زاْلتا ب ِفد كدتاابدكا ا مدْن خاْلقدكا ، ْن تاْ عالهْدتا ب أاحاد  عالا اْلقبْاآنا رابدهعا ق اْلبد
لا ب ماكاابا ب ف ااا  ِابا اَّللهب مهاه ب ساحبْزبا ب، ساأاْبدا ِاابا مهاردي، إداله أاْذ ، ساذا ءا حبْزيند َلا : فاقدهلا: َيا راسبولا ساببورا لاْدردي، ساجد ح ا"، قاالا

: "ب الاى، ر ان ْباغدي لددانْ  و لحهح اَّللهد، أاالا ب ات اعالهدبهاا؟ ف اقاالا  َسادعاهاا أاْن ر ات اعالهداهاا" . رساه أمحد ِس
سمن أعظم اَلم ساِلزن أن حيام اإلبسان تدبا القاآن ، ساِلامان من التدبا ِو حامان من ِدارة هللا تعاىل اليت 

 ِي أعظم اِلامان ، سملا كان الدعاء أحب األعدال إىل هللا تعاىل كان اإلتهان بِّاسط  سببا  لقبول .
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ارِّة معاين اآلَيت : من رعارش معاين اآلَيت فهو أسفا الناس حظا  ابلتدبا ساخلِّوع ، سحهاة القلب مع -6

و حبجم الفاق بني رعهش لهحىي قلب  سمن رعهش  مع التدبا ، سالفاق بني حهاة األبدان سحهاة القلوب كبري ، ِس
و الفاق بني الصحابة رضي هللا عنهم سبني املنافقني  ، قال هللا تعاىل :  ماثالب اْلفاادرقانْيد كااألاْعداى ِلهاة بدب  ، ِس

ِاكهابسنا {ِود ند ماثاَل  أافاَلا تا ْل راْستاودَيا ِا ريد ساالسهددهعد   24سااألالامرد ساالْباصد
ِدرنا أبستبو  ن ْهبم مهن راْستاددعب إدلاْهكا حاىته إدذاا خاااجبوا مدْن عدنددكا قاالبوا لدله ا اْلعدْلما مااذاا قاالا آبدفا  أبْسلائدكا سقال تعاىل :  سامد

ِبْم {محدد وااء ِْ ِدرنا طاباعا اَّللهب عالاى ق بلبوهبددْم ساات هب اعبوا أا  16اله
النظا ِف حاص السلف على تدبا آَيت القاآن : سالسلف من الصحابة سالتابعني ِم خري قدسة ، سقد  -7

: قاالا عاْبدب اَّللهد  ِدي الا إدلا ا غارْيبهب، ماا أبْبزدلاْت سبوراٌة مدْن كدتاابد اَّللهد إداله أاَّنا ثبت عاْن ماْسابسٍق، قاالا  راضديا اَّللهب عاْن ب: "سااَّللهد اله
ا أاْعلاما مدّنرد بدكدتاابد اَّللهد، ت بب الردغب ب مب أاحاد  أاْعلامب أاْرنا أبْبزدلاْت، ساالا أبْبزدلاْت آراٌة مدْن كدتاابد اَّللهد إداله أاَّنا أاْعلامب فدهما أبْبزدلاْت، سالاْو أاْعلا 

بدلب لاااكدْبتب إدلاْه د". متفق عله .  اإلد
قهام اللهل : القااءة ِف الصَلة مما رعني على التدبا سابلِات ِف لَلة اللهل عندما ركون الناس َّنئدون ،  -8

ء الدبها ، سركون الدعاء أقاب إىل اإلجابة ساللهل قد أرخى سدسل  ، سِف آخا اللهل رنزل هللا تعاىل إىل السدا
سالسائل أقاب إىل األعطهة ساملستغفا أقاب إىل االستغفار ، سقارئ القاآن أقاب سأمكن ِف اخلِّوع سالتدبا ، قال 

َادُّ ساْطءا  ساأاقْ وامب قدهَل  {املزمل يا أا
ِد ئاةا اللهْهلد  َد  6هللا تعاىل :  إدنه َّنا

". حسن  األلباينسِف سنن أِب داسد عاند ا ِبوا أاْجدارب أاْن ر اْفقا ا ِفد اْلقبْاآند : "أاقْ وامب قدهَل    ْبند عابهاٍس، قاالا
لد اْلكدتاابد أبمهٌة قاآئدداٌة  ِْ سلِا فقد خص هللا تعاىل ابلثناء الِرن رتلون آَيت هللا ِف اللهل :  لاْهسبواْ ساوااء مردْن أا

ء الله  تد اَّللرد آَّنا ْم راْسجبدبسنا {آل عداانر ات ْلبونا آَيا ِب  113ْهلد سا
فقهام اللهل أدعى إىل التدبا ساخلِّوع من غريه من األسقات ، سمن فضل القهام ابلقاآن ابللهل أب  رِّفع 

: "الصرد  هاامب سااْلقبْاآنب لصاحب  روم القهامة كدا ثبت عاْن عاْبدد هللاد ْبند عاْدٍاس: أانه راسبولا هللاد لالهى هللاب عالاْه د ساسالهما قاالا
لن ههاارد  ، مان اْعتب ب الطهعااما ساالِّههاوااتد ابد هاامب: أاْي رابرد ، فاِّافردْعّند فده د، سار اقبولب اْلقبْاآنب: راِّْفاعااند لدْلعاْبدد ر اْوما اْلقدهااماةد، ر اقبولب الصرد

: "ف اهب  ، فاِّافردْعّند فده د"، قاالا للهْهلد و لحهحمان اْعتب ب الن هْوما ابد ". رساه أمحد ِس  ِّافهعااند
  هتهئة الظاسف املناسبة للقااءة :من حهث الوقت ساملكان سظاسفهدا ، فلهس كل سقت مناسب للقااءة -9

سلهس كل مكان مناسب للقااءة ، ساملاأة لكوهنا كثرية اْللوس ِف البهت مع كثاة أعدال البهت سابِّغاَلا 
 هان كثرية ال تتحصل على اَلدسء املطلوب.َبسالدِا سزسجها سبهتها فإهنا ِف أح
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