
زبڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱرب)البقرة:185( نزول القراآن يف هذا ال�سهر �سابق على 
فر�ض ال�سيام فيه، فهو �سهر قراآن قبل اأن يكون �سهر �سيام، فاجتمعت ميزتان، وقد فقه ال�سلف هذا، 

ف�ساموه، وعمروا ليله ونهاره بالقراآن تالوة وتدبرا، حتقيقا لال�سم وامل�سمى، وتركوا ما �سواه. 
جبل  تاأمل!  گرب)احل�سر:٢1(  گ      گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   زبڈ  
عظيم، �ساهق، لو نزل عليه القراآن خل�سع، بل ت�سقق وت�سدع، وقلبك هذا، الذي هو ـ يف حجمه ـ كقطعة 
�سغرية من هذا اجلبل، كم �سمع القراآن وقراأه؟ ومع ذلك مل يخ�سع ومل يتاأثر؟ وال�سر يف ذلك كلمة واحدة: 

اإنه مل يتدبر.                                                                                                                 اأ.د.نا�صر العمر

اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوًجا، و�صلى اهلل و�صلم وبارك على من  احلمد اهلل الذي 
هدانا اهلل به من ال�صاللة، وب�صرنا به من العمى، نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه، ومن �صار على نهجه 

واقتفى، اأما بعد:
فاإننا اإذا تاأملنا اإقبال عموم امل�صلمني على كتاب اهلل تعاىل يف رم�صان �صهر القراآن جند اأن الإقبال 
غالًبا يكون على تالوة حروفه، والت�صابق على ختمه، اأو عدد اخلتمات، يف ظل غفلة كبرية عن الغاية 
العظيمة التي من اأجلها اأُنزل، فال فهم، ول تاأمل، ول تدبر؛ وبالتايل ل عمل ول تخلق باأخالقه، ول 

اإقامة حلدوده، زبک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  رب)حممد:٢4(.
وها نحن ن�صع بني يديك جماًل مقتطفة من كالم اأهل العلم، يف مو�صوع تدبر القراآن الكرمي، 
عّلها تكون حافًزا على التدبر، ومعيًنا لك -بعد عون اهلل تعاىل- على فهم كتاب اهلل والعمل به، وهي 
اأحد  –وهو  تدبر(  اأر�صلت عرب خدمة )جوال  ن�صية  ر�صائل  كانت عبارة عن  امل�صادر،  كلمات متنوعة 

م�صاريع مركز تدبر للدرا�صات وال�صت�صارات-.

مقدمة

يف �شهر �لقر�آن.. �قر�أ وَتدبَّر

واإنك لتجد يف بيت اهلل احلرام خم�صني األف باأيديهم امل�صاحف يقروؤون القراآن، ولكنك ل 
اأجرا على كل  القراآن  اأن لقارئ  اأنكر  جتد خم�صني منهم يفهمون معاين ما يقروؤون، واإين ل 

حال؛ لكن اهلل يقول:زب ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  رب .
فمتى نك�صر هذه الأقفال حتى نفهم ما يقال؟!                                                       علي الطنطاوي

لو �صاألت اأي م�صلم: اأتوؤمن باأن القراآن هدى، ونور، ورحمة، و�صفاء، وحياة للقلب؟ لأجابك 
يف  اإل  القراآن  يعرف  ل  امل�صلمني  من  الكثري  اأن  علمت  اإذا  تاأ�صف  ولكنك  نعم!  تردد-:  -وبال 
"رم�صان"! فهو كمن يعلن عن ا�صتغنائه عن هدى اهلل، ونوره، ورحمته، و�صفائه، وحياة قلبه 
اأحد ع�صر �صهرا!                                                                                                                     د.عمـــر املقبـــل

* اإذا اأردت االنتفاع بالقراآن فاجمع قلبك عند تالوته و�سماعه، واألق �سمعك، واح�سر ح�سور 
من يخاطبه به من تكلم به �سبحانه منه اإليه، فاإنه خطاب منه لك على ل�سان ر�سوله –�سلى اهلل عليه 
و�سلم-.. وانظر حمبة القراآن من قلبك، والتذاذك ب�سماعه اأهي اأعظم من التذاذ اأ�سحاب املالهي 

والغناء املطرب ب�سماعهم؟ فاإن من املعلوم اأن من اأحب حمبوبا كان كالمه وحديثه اأحب �سيء اإليه.
ابن القيم
* ومن اأبلغ ما يعني على التدبر اأن يعر�ض املوؤمن نف�سه على كتاب ربه، فهو يت�سفح القراآن ليوؤدب 
به نف�سه وهمته، متى اأكون من املتقني؟ متى اأكون من اخلا�سعني؟ متى اأكون من ال�سابرين؟ متى اأزهد 

يف الدنيا؟ متى اأنهى نف�سي عن الهوى؟
الآجري
* من طرق التدبر اأن تقراأ القراآن اآية اآية، ثم ترجع لالآية كلمة كلمة، وما ي�سكل معناه من االألفاظ 
تبحث عنه يف كتب التفا�سري املوثوقة، اأو كتب غريب القراآن الأنها اأي�سر، فتحلل معناها حتليال لفظيا؛ 

لتفهم املعنى، ثم بعد ذلك تنظر يف معاين االآية الكلية.
د.عبدالكرمي اخل�صري

القراآن  تالوة  من  فاإن  بالتالوة،  املق�سود  اأنه  القارئ  يعلم  اأن  التدبر،  على  يعني  ومما   *
ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    زبڄ   تعاىل:  اهلل  يقل  اأمل  االإميان،  طريق  الأنه  التدبر،  تالوته:  حق 

ڃرب)البقرة:1٢1(.  
د.حممد ال�صيد

مما يعني على �لتدبر

1- افتح �صفحات القلب مع فتحك اأوراق امل�صحف، هذا ركن التدبر الأكرب.
2- ليكن بني يديك كتاب خمت�صر يف التف�صري كامل�صباح املنري.

3- كثري من ال�صور لها ف�صائل وخ�صائ�ص ومقا�صد، فمثال: قبل قراءة �صورة الأنعام
      قف طويال يف معنى الآثار الواردة يف ف�صلها.

4- اقراأ على مكث، رتل ول تعجل.
5- بعد القراءة انظر اإىل الأثر، فاإن وجدت اأثرا يف قلبك واإل فعد رتلها ثانية وثالثة.                  

د.ع�صام العويد

خم�س خطو�ت عملية لتدبر �لقر�آن



زبڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻرب)البقرة:185(   *
من ف�سائل �سهر ال�سيام: اأن اهلل تعاىل مدحه من بني �سائر ال�سهور، باأن اختاره الإنزال القراآن العظيم 

فيه، واخت�سه بذلك.
ثم مدح هذا القراآن الذي اأنزله اهلل فقال: زبںرب لقلوب من اآمن به، زبڻرب ملن تدبرها 

على �سحة ما جاء به، ومفرقا بني احلق والباطل واحلالل واحلرام.
ابن كثري
*چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ البقرة:185 
الهداية ت�سمل: هداية العلم، وهداية العمل، فمن �سام رم�سان واأكمله، فقد مّن اهلل عليه بهاتني الهدايتني.
و�سكره �سبحانه على اأربعة اأمور: اإرادة اهلل بنا الي�سر، وعدم اإرادته الع�سر، واإكمال العدة، والتكبري 

على ما هدانا، فهذه كلها ِنَعم حتتاج منا اأن ن�سكر اهلل بفعل اأوامره، واجتناب نواهيه«. 
ابن عثيمني
زب  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦرب  *ال�سيام كان يف االأمم ال�سابقة: 
ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ        ائ    زبى   كذلك:  والقيام  واالعتكاف  )البقرة:183(. 
تق�سر عمن  اأال  االأمة  لعزائم هذه  اإلهاب  ويف هذا  ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ رب)البقرة:1٢5(، 

قبلها يف تلك العبادات، فاإنا االآخرون ال�سابقون.
د.عبداملح�صن الع�صكر

* تاأمل كم يف اآيات ال�سيام من ترغيب يف ال�سوم:

- بداأها بالنداء املحبب: زبٿ  ٿ  ٿ رب.

- وبني اأنه فري�سة ال مندوحة يف تركه: زب  ٹ       ٹ  ٹرب.

- واأنه لي�ض خا�سا بنا؛ بل هو لالأمم كلها زب  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦرب .

- وبني ثمرته زب   ڦ  ڦ  ڦ  رب.

- وقلَّله: زب ڄ  ڄ رب.            
د.عبداملح�صن املطريي

لها وتدبَّرها �آيات �ل�شيام.. تاأمَّ
* قال احل�سن الب�سري: "تفقدوا احلالوة يف ثالث: يف ال�سالة، ويف القراآن، ويف الذكر، فاإن 

وجدمتوها فام�سوا واأب�سروا، فاإن مل جتدوها فاعلموا اأن الباب مغلق!". 
فهال بحثنا عن املفتاح قبل اآن نلقى ربنا والباب مغلق؟!

* من موانع فهم القراآن والتلذذ به: "اأن يكون التايل م�سرًا على ذنب، اأو مت�سفًا بكرب، اأو مبتلى بهوى 
مطاع، فاإن ذلك �سبب ظلمة القلب و�سدئه، فالقلب مثل املراآة، وال�سهوات مثل ال�سداأ، ومعاين القراآن 

مثل ال�سور التي ترتاءى يف املراآة، والريا�سة للقلب باإماطة ال�سهوات مثل اجلالء للمراآة".
ابن قدامة 
* ومن اأ�سغى اإىل كالم اهلل، وكالم ر�سوله -�سلى اهلل عليه و�سلم- بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم، 

واحلالوة، والهدى، و�سفاء القلوب، والربكة، واملنفعة ما ال يجده يف �سيء من الكالم؛ ال نظمًا، وال نرثا. 
ابن تيمية

* و�سف اهلل �سهر رم�سان باأنه: زب  ڱ  ڱ  ڱ  ڱرب لتتاأكد العناية به فيه، فلن�ستغل بالقراآن: 
ملفات حا�سوب  وعرب  وقنوات  اإذاعات  من  بالتقنية احلديثة  منتفعني  وقتنا،  به  اأهلنا، ومنالأ  ومع  وحدنا  نقراأه 

وجوال، ويتهادى امل�سلم مع اإخوانه املقاطع املوؤثرة والتالوات املرققة، ليكون �سهر القراآن!
من متدبر

ة وحالوة.. فهل جتدها؟! للقر�آن لذَّ

َّر زب  ەئ  وئرب و�أطلق ل�شانك تدبـ
* زبى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئرب)البقرة:186(، زبحئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  

ىب    يبرب )هود:61(.، ما اأقرب اهلل!
لي�ض بيننا وبينه اأحد، ال مواعيد تالحق، وال طوابري تنتظر، وال �سكك تقطع؛ قيل لالإمام اأحمد رحمه 

اهلل: كم بيننا وبني عر�ض الرحمن؟ قال: "دعوة �سادقة من قلب �سادق"! 

* كان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه االأمة! اأمرهم بالدعاء ووعدهم باالإجابة، ولي�ض بينهما �سرط! 
هنا  فها  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب)البقرة:٢5(  قوله:  مثل  فقال:  ف�سئل عن هذا؟ 

رب  ۇ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   زب  وقوله:  ال�سالح(،  والعمل  باالإميان  م�سروطة  الب�سارة  )اأي  �سرط 
فيه  لي�ض  )غافر:60(  رب  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   زب  قوله:  واأما  �سرط،  هنا  فها  )غافر:14( 

�سرط!
تف�صري القرطبي

* قال بع�ض ال�سلف: متى اأطلق اهلل ل�سانك بالدعاء والطلب فاعلم اأنه يريد اأن يعطيك؛ وذلك ل�سدق 
الوعد باإجابة من دعاه، اأمل يقل اهلل تعاىل: زبەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئرب. 

�صرح احلكم



* و�سف �سبحانه رم�سان فقال: زبڄ  ڄرب كناية عن قلة اأيامه وي�سرها ، فاملغبون 
من فرط يف تلك االأيام دون جد اأو حت�سيل ، و�سيدرك غبنه حني يقول:  زب   ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

يئ  جب  حب          خب  مب  ىب   رب)الزمر:56( وزب ۈئ  ېئ  ېئرب)التغابن:9(.

اأ. د. نا�صر العمر
نبينا  عليها  يحر�ض  كان  التي  العبادات  اأنواع  من  االإكثار  على  املعدودات  االأيام  احر�ض يف هذه    *

-�سلى اهلل عليه و�سلم- يف رم�سان، والتي ذكرت يف اآيات ال�سيام يف �سورة البقرة )187-183(:
- ال�سدقة: زب ڌ   ڌ  ڎ رب

- تالوة القراآن: زبڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱرب
- الدعاء: زبەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئرب. 

- واالعتكاف: زبڈ ڈ ژ ژڑ چ
- والتكبري للعيد زب ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  رب

د.حممد اخل�سريي

*  زب پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  رب )الدخان:3(  تدبر كيف جمع اهلل يف ليلة 
القدر اأنواع الربكات:

فالقراآن مبارك، ونزل به اأكرث املالئكة بركة على اأكرث الب�سر بركة، وواهب الربكات كلها هو اهلل جل 
جالله، فحري باملوؤمن اأن يجتهد لعله يدرك بركة هذه الليلة، فينعم بربكتها يف الدنيا والربزخ واالآخرة.
د. عبداهلل الغفيلي
والربكة،  الرحمة واخلري  االأر�ض عنوان على  نزول املالئكة يف  زبٿ  ٿ  ٹ   ٹ  رب     *
ولهذا اإذا امتنعت املالئكة من دخول �سيء؛ كان ذلك دلياًل على اأن هذا املكان الذي امتنعت املالئكة من 

دخوله قد يخلو من اخلري والربكة كاملكان الذي فيه �سور حمرمة.
ابن عثيمني
*  زبپ  پ  پ  ڀ  ڀرب كم من �سرف عظيم متيزت به هذه الليلة؟ �سرف املنزل فيها، و�سرف 

لني، و�سرف العطاء بال حدود. وم�سك ذلك: زب  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   الزمان، و�سرف العبادة، و�سرف املتنزَّ
ڄ رب فيا لطول ح�سرة املفرطني! ويا اأ�سفى على من تخلف عن ركب امل�سمرين..!

اأ. د. نا�صر العمر 

مبارك �أنزل يف ليلة مباركة

�أيام معدود�ت .. فال تفرط

هذه  تذكرت  وئرب)احلج:5(  وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   زبې    *
ان�سهروا من  لقد  تغري دوالب حياتهم من حني دخل رم�سان،  امل�سلمني، كيف  اإىل  اأنظر  واأنا  االآية، 
جديد!، فما اأ�سهل �سياغة احلياة عرب نظام االإ�سالم اإذا �سدقت النوايا، وخلي بني النا�ض وبني اخلري!
حممد املقدم
ها لتلقي هدايات  *  رم�سان باإطاللته املباركة فر�سة ومنحة الأن يطهر امل�سلم نف�سه بالنهار لُيعدَّ
الليل:  ونا�سئة  )املزمل:6(،  رب  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   زب  الليل:  قيام  يف  الكرمي  القراآن 
�ساعاته، فهي اأجمع للقلب على التالوة، فكاأن ال�سيام يف النهار تخلية، والقيام بالقراآن يف الليل حتلية. 
د. �صعود ال�صرمي

اأيامه على  واإذا �سارفت  زب   ڦ  ڦرب  بـ:  اأمر اخلالق ب�سيامه معلال  اأقبل رم�سان  اإذا   *
االنق�ساء تبداأ االأنف�ض تت�سوف اإىل قبول �سيامه وقيامه، فلنفت�ض عن ن�سيبنا من قول اهلل عز وجل: 
زبڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  رب )املائدة: ٢7(.                                               اأ.د. ابت�صام اجلابري

�أ�شدق �لنية وغري حياتك

قد  زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  رب   *
يقول قائل: يف ال�سوم م�سقة وتعب، فكيف يوؤمر العبد بال�سكر؟

فيقال: من نظر يف الثمرات العظيمة التي ترتبت على هذه الفري�سة: من حالوة املناجاة، وتالوة 
اأن اهلل وحده  النار، عرف  والعتق من  الرحمن،  العبد، ومواهب  لها  التي وفق  االإح�سان  واأنواع  القراآن، 

ي�ستحق ال�سكر على وا�سع ف�سله، وعظيم نعمائه.
تف�صري ال�صعراوي
نواة  الطاعة، كمثل  تولد  زب ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  رب)حممد: 17( مثال   *
غر�ستها، ف�سارت �سجرة، ثم اأثمرت فاأكلت ثمارها، وغر�ست نواها، فكلما اأثمر منها �سيء جنيت ثمره، 
وغر�ست نواه، وكذلك تداعي املعا�سي فليتدبر اللبيب هذا املثال. فمن ثواب احل�سنة احل�سنة بعدها ، 

ومن عقوبة ال�سيئة ال�سيئة بعدها.
ابن القيم

توفيق ومو�هب ت�شتحق �ل�شكر
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	أفلا يتدبرون القرآن

