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 لخصامل
عىل بيان مفهومه وأنه من السؤال  )السؤال التدبري يف القرآن(ُيسلط موضوع 

املحمود، وليس مما ورد ذّمه والنهي عنه، كام يتناول هذا البحث بيان أمهية السؤال 

 تظهر أمهية استخدامهوالتدبري وماله من أثر يف فهم القرآن وإدراك معانيه وتدبرها، 

ة والتعليم كأسلوب جذب وتشويق، فيُؤثر يف صيد العلوم يف الدعوة والرتبي كذلك

 .واستقرارها يف النفوس

كام يتبني من خالل هذا البحث املنهج الصحيح لطريقة البحث عن إجابات 

األسئلة التدبرية واستخراجها من مصادرها الصحيحة حتى يسري املتدبر لكتاب اهلل 

ن الزيغ والضالل، ومن أبرز هذه ع اعىل املنهج الصحيح والرصاط املستقيم بعيد  

 .املصادر كتب التفسري، وقواعده، وأصوله، وعلوم القرآن، واللغة والبالغة وغريها

مثل تكرار  ،كام جاء احلديث عن أهم الوسائل املعينة عىل طرح السؤال التدبري 

ها قراءة القرآن الكريم وسامعة، واختيار املكان والزمان واحلال املناسبة لذلك، وبعد

كاللغة والبالغة،  ،كان التعداد للمجاالت التي يمكن للمتدبر طرح تساؤالته فيها

واألحكام، واملعاين، واملقاصد وغريها، والتي ُتوصل بأجوبتها إىل التأمل يف إعجاز 

 .القرآن يف علومه ومعانيه ولطائفه وتعبريه

ء من ويف ختام هذا البحث تم التطبيق عىل سورة اهلمزة من خالل طرح يش

 األسئلة التدبرية فيها، واإلجابة عليها من مصادرها الصحيحة.

 السؤال، التدبر، القرآن، األسئلة التدبرية.الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة
املبعوث  ،أرشف األنبياء واملرسلني عىل والسالم والصالة احلمد هلل رب العاملني،

 وبعد: وصحبه أمجعني.وعىل آله  ،رمحة للعاملني

إن من ِحَكم نزول القرآن الكريم التفّكر فيه، والتأّمل يف معانيه، حيث قال ف

فبالتدبر يتحّقق التّعبد هلل  ،[٢٩ص: ] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱ﴿ سبحانه:

تعاىل، كام يمكن الوصول به إىل الكثري من املعاين واستخراج احِلكم واألرسار 

 ري والعمل والصالح وهذه غاية املطالب.واللطائف، والتّحفيز عىل فعل اخل

ومن الوسائل الظاهرة املعينة عىل التدبر التالوة أو السامع لآليات مع حضور 

 قام«أنه  ×القلب يف استحضار معانيها، وكذلك تكرار ترديدها، فقد جاء عن النبي 

 حك جك مق  مفحق خف جفحفٱ﴿ واآلية هي قوله تعاىل: يرددها، أصبح حتى بآية
[ ١١٨املائدة: ] ﴾ جل مك لك خك

ُيعني عىل التدبر كذلك طرح األسئلة التي  ومما .(1)

ق اخلشية من اهلل سبحانه،  تساعد عىل التعّمق يف املعاين والعيْش مع اآليات، وُُتقِّ

وتدفع للعمل بام حيّب ويرىض سبحانه، ويف استنطاق املعاين عن طريق طرح 

لعلم، ورفع لسقف املعرفة وال شّك، التساؤالت بعد التأمل والتفكر زيادة يف ُتصيل ا

 فيمَ  علمت وقد إال آية نزلت ما واهلل«أنه قال:   هـ(6٨)ت عباس ابنفقد جاء عن 

 .(2)»وال  ؤس ولسان ا عقوال   قلب ا يل وهب ريب إن نزلت، وأين أُنزلت

وإن كانت هذه الفوائد لطرح التساؤالت التدّبرية يف القرآن، فإنه يبقى السؤال متى 

استخدام السؤال يف القرآن الكريم، وكيف يمكن الوصول إىل اإلجابة، وما  حيسن

 وباهلل التوفيق. ،جماالت التساؤل يف القرآن، وهذا ما قصدت بيانه يف هذا البحث

                                       
 × )كتاب اإلمامة وصالة اجلامعة، قام النبي( ٨7٩( برقم: )١/367) "مستدركه"( أخرجه احلاكم يف ١)

 بآية حتى أصبح يرددها(، وقال: هذا حديث صحيح ومل خيرجاه.

 (.67 /١( حلية األولياء )٢)
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 تكُمن أمهية هذا املوضوع فيام يأيت: أمهية املوضوع:
 شية والعمل.احلّث عىل التفّكر يف آيات القرآن، والوقوف معها بام يدعو إىل اخل .١

املسامهة يف نرش التدبر وتيسري استخدامه بني الناس بطرق واضحة وُميرسة،  .٢

 وذلك لزيادة احلاجة له يف هذا العرص ملا نرى من بعد الناس عنه.

االستفادة من األسئلة التدبرية يف الدعوة والرتبية ونرش العلم، وذلك عن  .3

ألذهان بام يدعو إىل التحفيز طريق استخدامها كأسلوب للجذب والتشويق وإثارة ا

 ومن ثم التدبر والعمل. ،عىل الفهم

 تربز أهم دوافع كتابتي هلذا البحث فيام يأيت: أسباب اختيار املوضوع:

خدمة القرآن الكريم يف جمال من جماالته، بام يعود بالفهم الصحيح والعمل  .١

 بالعلم.

رآن الكريم وقّل أمهية التدبر يف الوقت احلارض، حيث َكثُر القارئون للق .٢

 العاملون به.

 بيان منهج عميل ُيْسِهم وُيساعد عىل التدّبر والتفّكر يف آيات القرآن الكريم. .3

 ربط األّمة بالقرآن، والدعوة إىل اإلملام بعلومه ولطائفه وأرساره. .4

من الناس يف هذا العرص يتقنون  اأن كثري   البحث يف مشكلة تتمثل :البحث مشكلة

ا عن تدبره وفهم معانيه، جهال  ن وحُي تالوة القرآ منهم يف معرفة  سنون قراءته بعيد 

عىل  -بعد اهلل-الطرق املوصلة لذلك، فكان هذا البحث لبيان منهج من املناهج املعينة 

 تدبر القرآن والوقوف عند معانيه، وذلك عن طريق طرح السؤال التدبري يف اآليات.
 آيات القرآن الكريم. :البحث حدود
للمفرسين يف  امل يكن طرح السؤال يف آيات القرآن منهج   ات السابقة:الدراس

مؤلفاهتم، وإنام يأتون باملعنى مبارشة كام يظهر ذلك يف كتبهم، ويف هذه املعاين إجابات 

يف كتابه )التحرير  هـ(١3٩3)ت للكثري من األسئلة التدبرية كام هو ظاهر عند ابن عاشور
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 والتنوير( وغريه.
حلديث عن طرح األسئلة التدبرية يف اآليات وتفصيل الكالم فيها ويف ختصيص ا

من الرسائل  افإين مل أقف عىل من أفرد ذلك وتناوله بصورة مستقلة، وقد وجدت عدد  

تناولت الكالم عن ورود مادة سأل يف القرآن، واستوفت املعاين يف هذا اجلانب مثل 

 بحث: 

 حممد عبد اهلل للدكتور: لقرآين(ا النظم يف واجلواب السؤال بني )املطابقة .1

 .هـ(١4١6)األمانة، عام  هنداوي، النارش: مطبعة سليامن
 مصطفى للباحثة: وردة (موضوعية الكرمي، دراسة القرآن ضوء يف )السؤال .2

يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية أصول الدين، قسم التفسري  هـ(١430)كحيل، عام 

 وعلوم القرآن.
ا البحث، فالفرق بينهام ظاهر يف أن املراد بالبحوث التي وليس ذلك هو موطن هذ

حيث جتمع  ،فإهنا من قبيل الدراسة املوضوعية ،ل( يف القرآنأَعنَت بدراسة مادة )س

اآليات التي وردت هبذه املادة وتقّسمها حسب ترتيب منطقي بعد دراستها، أو 

يكون  اكريم، فمحلها مجيع  ال القرآن لنظم البالغية االرسار عىل البالغية حيث التعرف

يف النص القرآين، أما املراد هبذا البحث فهو طرح املتدبر لألسئلة التي ُترشده ملزيد من 

وُُتّكنه من الوقوف مع اآليات والتعايش معها سواء وجد أجوبة هلا أو مل جيد،  ،املعاين

 وتكون صادرة من املتدّبر نفسه.

ت ببيان مفهوم التدبر وتقاطعت مع بحثي كام وقفت عىل عدد من الكتب التي اعتن

 هذا بطريق غري مبارش يف أحد جوانبه، منها:

للباحث: عبد اللطيف بن عبد اهلل التوجيري، عام  القرآن الكرمي()تدبر  .1

مكتبة دار املنهاج يف الرياض، وتناول الباحث يف كتابه احلديث : ، النارشهـ(١436)

بر، وذكر منها فهم املعاين وسياق اآليات عن األسباب العلمية الباعثة عىل التد
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ودالالهتا، ومعرفة أسباب النزول، ومقاصد السور وغاياهتا وغريها، وهذه من 

 جماالت طرح األسئلة التدبرية يف القرآن الكريم.
 والفهم واالستنباط التأويل مبصطلحات وعالقته حقيقته ،التدبر) .2

اهلل للدكتور: عبد (احلكيم الذكر من آايت على حتليلية بالغية والتفسري، دراسة

لالستشارات، وورد يف  تدبر ، النارش: مركزهـ(١430)عبد الغني رسحان، عام 

القرآن الكريم هي بمثابة األمثلة التطبيقية  من آيات عىل ُتليلية بالغية الكتاب دراسة

 عىل طرح السؤال التدبري يف القرآن دون ذكر للجانب النظري فيها.
رِست يف هذا البحث عىل املنهج الوصفي، واتبعت  ي يف هذا البحث:املنهج العلم

 فيه اإلجراءات التالية:

 مجع املادة العلمية من املصادر األصلية واملعارصة. .١

 أبني رقم اآلية وأعزوها لسورهتا يف املتن فقط. .٢

ُأخّرج احلديث بلفظه الوارد يف البحث، مع بيان ُحكم أهل العلم عليه إذا كان  .3

  الصحيحني إن وِجد. يف غري

ني يف املتن بـ اوجعلته ط،فق اةالوف نةبذكر س ءالعلام امءعند ذكر أس ُت اكتفي .4

 معكوفني.

 يف طرح األسئلة التدبرية يف سورة اهلمزة أذكر إجاباهتا من مصادرها األصلية. .5

 :وستة مباحث ،يف ُتهيد انتظمت :البحث خطة
السؤال التدبري يف "واملركب اإلضايف التمهيد: تعريف السؤال، والتدبر، والقرآن، 

 ."القرآن
 استخدام السؤال يف القرآن، وفيه مطلبان. املبحث األول:

 أمهية السؤال التدبري يف القرآن، وفيه ثالثة مطالب. املبحث الثاين:
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 مصادر اإلجابة عىل األسئلة التدبرية، وفيه ثالثة مطالب. املبحث الثالث:

 عينة يف طرح السؤال التدبري، وفيه ثالثة مطالب.الوسائل امل املبحث الرابع:

 جماالت السؤال التدبري يف القرآن، وفيه أربعة مطالب. املبحث اخلامس:

 .اهلمزة سورة يف التدبرية األسئلة طرح تطبيق :السادس املبحث

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات. اخلامتة:

 وتشمل عىل فهرس املراجع واملوضوعات. الفهارس:

وأسأله  يــرّس لــي كتابـتها، أن تعــاىل أشــكر اهلل املقدمــة، ــي ختــام هــذهوف

التوفيق والعون والسداد، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

 وصحبه وسلم.
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 التمهيد 
  ضايفاإل واملركب والقرآن، والتدبر، السؤال، تعريف     

 "القرآن يف التدبري السؤال"
 :املطلب األول: السؤال يف اللغة واالصطالح

أصل الكلمة هو السني واهلمزة والالم، وتعني الطلب  السؤال يف اللغة:

اليشء واإلخبار عنه بأداته يف  عن الكشف واالستدعاء، وتكون يف املعرفة أي طلب

: ل يف املال فإنه يتعدى تارة بنفسه نحواإلفهام، كام تكون يف املال، وإذا كان السؤا

النساء: ] ﴾ مث هت مت خت ٱ﴿ :نحو (من)ـب وتارة ، [ ١0تحنة:املم] ﴾مك لك خكٱ﴿

برد، أما إذا كان السؤال  أو بوعد هلا إما خليفة واللسان اليد، عىل ويكون جوابه ،[3٢

 :نحو )عن(باجلار وأكثره  وتارة كذا ، بنفسه كقول: سألته تارة يف املعرفة فإنه يتعدى
 بالكتابة له خليفة واليد اللسان، عىل ويكون جوابه ،[٨5اإلرساء: ] ﴾مغ جغ معٱ﴿

 اإلشارة أو

(1). 
طلب اإلخبار والبيان عاّم يتم به الَفهم واملعرفة، ويكون  السؤال يف االصطالح:

وتارة للجدل  للتبكيت، وتارة وتبيينه، املسؤول لتَعريف لالستعالم، وتارة تارة

 . (2)والتعنّت
 :املطلب الثاين: التدبر يف اللغة واالصطالح

، بلهخالف قُ  ،هفِ لْ آخر اليشء وَخ  يدل عىلالدال والباء والراء أصل  التدبر لغة:

 .(3)ومنه ُدبر الصالة؛ أي آخرها، وُدبر النهار؛ أي آخره
                                       

(، القاموس املحيط، )ص: ١١/3١٩) (، لسان العرب37ظر: الفروق اللغوية، للعسكري )ص:( ين١)

 (.٢/١053تقاقي املؤصل، ملحمد حسن جبل )(، املعجم االش١0١٢

 (.50١)ص: الكليات (،437)ص: يب القرآناملفردات يف غر ينظر: (٢)

 ( مادة: )دبر(.3٢4 /٢) ( ينظر: مقاييس اللغة3)
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؛ وتدبر الكالم، بار اليشء، والتفكري يف عاقبتهالنظر يف أدْ هو  التدبر اصطالحا:

ذلك يف  وإنام يكون، ر يف غاياته ومقاصده التي يرمي إليهال والتفكّ ظر والتأمّ النّ أي 

ا انكشفت ر  ر تدبّ بحيث كلام ازداد املتدبّ  ،كالم قليل اللفظ كثري املعاين التي أودعت فيه

 .(1)النظر بادئله معان مل تكن بادية له 
 :املطلب الثالث: تعريف القرآن

 مَجع عىل يدل صحيح أصل املعتل واحلرف لراءوا القاف القرآن يف اللغة:

الجتامع  ومنه القرآن فيها، الناس الجتامع قرية وُسّميت القرية، ذلك ومن واجتامع،

 ىت نت مت زت رت ﴿ قال تعاىل: ،واحلياة الدين ترشيعات خري اآليات التي هبا

: الربوج] ﴾  حم جم هل مل ٱ﴿ :اجمموع كام قال سبحانه أيض   فهو ،[3٨األنعام: ] ﴾يت

ٱ.(2)الَقْلب يف استيعابه أو املقروء ِحْفظ: وأصلها القراءة هذا ومن،  [٢٢

 املتعبد × حممد عىل نبيه املنزل تعاىل، اهلل كالم هو القرآن يف االصطالح:

 .(3)ومعانيه بألفاظه بتالوته، املعجز
 :»السؤال التدبري يف القرآن«املطلب الرابع: تعريف املركب اإلضايف 

ى السؤال والتدبر والقرآن يف اللغة واالصطالح، نخلص إىل معنى بعد بيان معن

االستفهام الذي يُوِرث يف القلب  وهو: »السؤال التدبري يف القرآن« املركب اإلضايف
 يبعث على العمل، عند تالوة القرآن الكرمي أو مساعه. إميانً 

 
                                       

ويل واالستنباط (، مفهوم التفسري والتأ٢3/٢5٢تحرير والتنوير )(، ال5/٢33فسري املنار )( ينظر: ت١)

 (.١٨5)ص:  والتدبر واملفرس

 (.4/١75٩تقاقي املؤصل )( مادة: )قري(، املعجم االش5/7٨( ينظر: مقاييس اللغة )٢)

 (.6٨ه وما يتعلق به، ملحمد حوية )ص:(، نزول القران الكريم وتارخي43ر: النبأ العظيم )ص:( ينظ3)
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 املبحث األول
 استخدام السؤال يف القرآن 

عدما بيّنّا معنى السؤال بشكل عام ثم تعرفنا عىل معنى السؤال التدبري يف القرآن ب

الكريم بشكل خاص، حيسن البيان عن أنواع السؤال يف القرآن لنيل الفوائد والسالمة 

من اإلثم، فمنها ما هو حممود، وهو حمل هذا البحث، وما ينبغي عىل صاحب القرآن 

وهذا ينبغي بيانه للحذر منه وترك استخدامه، وفيام  استخدامه، ومنها ما هو مذموم،

 :يأيت بيان هلذه األقسام

 املطلب األول: السؤال احملمود
لطرح األسئلة يف القرآن الكريم فوائٌد مّجة ال ختفى عىل من ُيامرسها، فمهام بلغ 

، املؤمن من العلم إال أن القرآن الكريم يبقى معجزَة عظيمة يف كثرة معانيه وأرساره

وبطرح السؤال ُيمكن لصاحب القرآن استخراج ما يف اآليات من ِحكم وفوائد 

وأرسار، وبذلك يزيد فهمه ويزدان عمله، ويتعبد هلل بام وصل إليه من علم، وهذه غاية 

وجود املؤمن يف هذه احلياة، وعىل هذا نقول أن السؤال املحمود هو ما َقَصد به صاحبه 

اإليامن واخلشية يف القلب بصدق وإخالص ورغبة  التدبر وطلب العلم الذي يورث

يف التعمق يف معاين اآليات، وفهم أكرب قْدر منها، ومن ثم تزكية هذا العلم بالتطبيق 

 إمنا» العلم، قال عليه الصالة والسالم: والعمل، فبطرح السؤال يزول اجلهل وحيل
بمعنى أنه ، (3) »العلم السؤال مفتاح حسن« :قيل وقديام  ، (2) «السؤال (1)العي   شفاء

 وسيلة لنيله واالستزادة منه.

                                       
 (.3/334) احلديث واألثرالنهاية يف غريب . أي اجلهل العّي:( ١)

( )كتاب الطهارة، باب املسح عىل العصائب ١0٩4( برقم: )١/٢٢٨) "سننه الكبري"( أخرجه البيهقي يف ٢)

 واجلبائر(.

 (.١64( املخترص املفيد يف عقائد أئمة التوحيد، ملدحت آل فراج )ص: 3)
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وطرح التساؤل يف القرآن إنام يكون بعد تفّكر وتأّمل، وإطالة النّظر، وتكرار 

للوصول إىل إجابة كافية شافية، ومزيد من العلم الذي يسَتنري به القلب،  الآليات، ُتري  

، فينتقي لسؤاله  كالم اهلل  باألدب مع اوعىل هذا جْيدر بالسائل أن يكون متحلي  

 . العبارات والرتاكيب الالئقة، والتي تدّل عىل احرتامه لكتاب رّبه 
وتتميز األسئلة املحمودة يف التدبر أن إجاباهتا موجودة يف ُكتب العلم يف الَغالب، 

فتكون هذه األسئلة وسيلة الستخراجها وبياهنا، وعىل السائل أن ينتبه للكتب التي 

ليها يف البحث عن إجاباته، فينتقي الصحيح واملوافق ملنهج الّسلف منها، يرجع إ

 وقد قال سبحانه: وحيذر من الكتب الضالة املنحِرفة، ألنه إنام يسأل يف كالم اهلل 
فال يستهني يف مرجعه، ولِيتضح هذا  [43النحل: ] ﴾ ين ىن  من خن  حن  جن  يم﴿

 النوع من السؤال نذكر األمثلة التالية:

 .[6البلد: ] ﴾ زن  رن  مم  ام ٱ﴿ قوله تعاىل: ل األول:املثا
 ما داللة التعبري عن إنفاق املال باإلهالك يف هذه اآلية؟ السؤال التدبري:

 ينتفع ال ألنه ا،إهالك   واملعايص الشهوات يف اإلنفاق تعاىل اهلل سّمى اجلواب:

 كمن ال والِقّلة والتّعب، واخلسارة الندم إال إنفاقه من عليه يعود وال أنَفق، بام املنِفق

 .(1)أنفق ما أضعاف وربح اهلل، مع تاَجرَ  قد هذا فإن اخلري، ُسُبل يف اهلل مرضاة يف أنفق
اإلنفاق فيام يريض اهلل واحلذر والبعد عن  العمل املرتتب على معرفة اجلواب:

 . اإلرساف واإلنفاق فيام ال يرضيه 
 .[٢ –١القيامة: ] ﴾ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱ﴿قوله تعاىل: املثال الثاين:

اللوامة يف القسم  وبني النفس القيامة يوم ما مناسبة اجلمع بني السؤال التدبري:

 عند بداية السورة؟

                                       
 (.٩٢5(، تيسري الكريم الرمحن )ص: ١5/35٢) ( ينظر: روح املعاين١)
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 القيامة يوم وهو اجلزاء حمل بني القسم بداية السورة يف اهلل سبحانه مجع اجلواب:

 أحوال و إظهاره القيامة إقامة من اللوامة، فاملقصود النفس وهو الكسب وحمل

 .(1)اللوامة من سعادة وشقاء النفوس
 ادفع النّفس اللوامة للعمل الذي يكون سبب   العمل املرتتب على معرفة اجلواب:

 يف نجاهتا يوم اجلزاء.

 يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال الثالث:
 .[١١اجلمعة: ] ﴾ىق

التجارة دون  ومع اللهو مع( من) ما الرس يف تكرار احلرف: السؤال التدبري:

 العطف بينهام يف اآلية؟

 الجتامع هو إنام الّذم أن ُيتصّور فال منهام واحد، كل باستقالل ليؤذن اجلواب:

 عىل منهام كل ذم فتبنّي  الذم، من خرج التجارة أو اللهو انفرد فإن ،اواللهو مع   التجارة

 .(2)وتفضيله اهلل يريض ما تقديم يف الناس يتهاون لئال االستقالل جهة
احلذر من اللهو أو البيع والرشاء بعد النداء  العمل املرتتب على معرفة اجلواب:

 لصالة اجلمعة سواء كانت هذه األمور جمتمعة أو مفرتقة.
 :املطلب الثاين: السؤال املذموم

 يدل مل فيام خوض فيها فاخلوض عمل قلب أو جوارح، عليها ينبني مسألة ال كل

وهذا ما ُيقصد بالسؤال املذموم يف القرآن؛ ويعني ، (3)رشعي دليل انهاستحس عىل

التعنّت والتكّلف يف السؤال، و طلب معرفة ما سكت عنه الشارع، والسؤال عن 

هبدف اجلدل وليس هبدف التبنّي والتعّلم، وهذا ما ، (4)احلرام دون وجود نص عليه

                                       
 (.١7)ص:  (، التبيان يف أقسام القرآن30/7٢١ر: مفاتيح الغيب )( ينظ١)

 (.١76سات بيانية يف نصوص من التنزيل، للسامرائي )ص: ( ينظر: مل٢)

 (.١/43)  ( ينظر: املوافقات3)

 (.٢/4٢4( ينظر: العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، للقاسمي )4)
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 خت  حت جت هب مب خبٱ﴿ جاء النهي الرصيح عنه يف القرآن حني قال سبحانه:
 حض مصجض خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 يف تشديدات عليه يرتتب ، ومن أمثلة ذلك السؤال الذي[١0١املائدة: ] ﴾ مض خض

 األسئلة فهذه يعني، وال فائدة من وراءه، ال عام وكالسؤال األمة، أحرجت ربام الرشع

عند هذه اآلية  خاري وقد بّوب الب، (1)عنها يف هذه اآلية املنهي هي أشبهها وما

 .(2)(هيعني ال ما وتكلف السؤال كثرة من يكره ما باب بعنوان )باب
 النقل عليه فاإلكثار من األسئلة دون فائدة مرجّوة مذموم، والدليل اوعموم  

الصالح، فال ينبغي للمؤمن فعله، ألنه قد  السلف وكالم والسنّة الكتاب من املستفيض

  هللا إن» يف ذلك: ×، وقد قال النبي -والعياذ باهلل-اهلالك إىل الضالل و يكون سبيال  
 .(3)«السؤال وكثرة املال، وإضاعة وقال، قيل: ثالاث لكم كره

 الناس، أيها»وقد أخرب عن خطورة كثرة السؤال من هذا النوع كام جاء يف احلديث: 
 كت،فس اهلل؟ رسول يا عام أكل: رجل فقال ،«وافحج   احلج   عليكم هللا فرض قد

 ثم ،«استطعتم وملا لوجبت، نعم،: قلت لو» : × اهلل رسول فقال ثالثا، قاهلا حتى

 على واختالفهم سؤاهلم، بكثرة قبلكم كان  من هلك فإمنا تركتكم، ما ذروين»: قال
 شيء عن هنيتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بشيء أمرتكم فإذا أنبيائهم،

  .(4)«هفدعو 
من حسن » : ل عام ُيفيد وُيرجى االنتفاع به، قال والضابط يف ذلك هو السؤا

                                       
 (.٢45)ص:  ريم الرمحن( ينظر: تيسري الك١)

 ه من كثرة السؤال(.( )كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكر٩/٩5( صحيح البخاري )٢)

ال ﴿ :( )كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعاىل١477( برقم: )٢/١٢4) "صحيحه"( أخرجه البخاري يف 3)

 (.﴾يسألون الناس إحلافا

 ( )كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يِف العمر(.١337( برقم: )4/١0٢) "صحيحه"( أخرجه مسلم يف 4)
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 .أي جتنب السؤال فيام ال يعنيه، (1)«هإسالم املرء تركه ما ال يعني

 ومن أمثلة األسئلة يف هذا ما يأيت: 

عىل ما وردنا من أقوال  ااالنشغال يف البحث عن معاين احلروف املقطعة مزيد   .١

 العلامء فيها.

أرسار عّد اآليات وأرقامها وعالقتها بمعنى  قضاء األوقات يف البحث عن .٢

 عن فهم اآلية واستيعاب معانيها. ااآلية بعيد  

يتكون من كتلة يف السامء  جام  التعمق يف اإلعجاز العلمي، مثل اجلزم بوجود ن .3

فصلت: ] ﴾ حض جض مص خص حص مس ٱ﴿لقوله تعاىل:  امصداق   كبرية من الدخان

ن، وليس يف هذا العلم ما يزيد اإليامن ويبعث فليس هذا هو اهلدف من تدّبر القرآ ،[١١

 عىل العمل.

البحث عن معرفة املبهامت يف القرآن وتقّّص حكاياهتا مثل اسم القرية يف قوله   .4

واسم ، [١63األعراف: ] ﴾ جت هب مب خب حب جب هئٱ﴿ تعاىل:

فسكوت القرآن ، [٢0يس: ] ﴾ري  ٰى ين ىن نن من ٱ﴿الرجل يف قوله تعاىل: 

 ؟افلِم السؤال عنها إذ   عنها إنام كان حلكمة،

 

 

 

 

                                       
 ( )حسن اخللق، ما جاء يف حسن اخللق(.6٨4/ 335٢رقم: )( ب١3٢٨/ 5) "املوطأ"( أخرجه مالك يف ١)
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 املبحث الثاني

 أهمية السؤال التدبري يف القرآن 

 أمور صالح وبه الدين، ألساسات وقاعدة كّلها، األصول أصل الكريم هو القرآن

واآلخرة، وهو املعجزة التي ال تنقيض عجائبها، وال تنحرص علومها،  والدنيا الدين

بد من تالوته أو سامعه مع فهمه وتدبره والعمل به والدعوة إليه، ولألخذ بالقرآن ال

وإن مما ُيعني عىل ذلك هو طرح األسئلة التدبرية التي تتوسع هبا املدارك، ويكون يف 

إجاباهتا اخلري العظيم، كام ُتساعد عىل الفهم والتدبر، ويمكن استخدامها كوسيلة 

 :ان لذلكوالتعليم، وفيام يأيت بي للدعوة والرتبية

 :املطلب األول: أمهية السؤال التدبري يف فهم القرآن وتيسري حفظه
 ةح  يفهمه، فِص  ال بيشء اإلنسان َيعمل أن يمكن وال به، الكريم لُيعمل َنزل القرآن

 ومراد وجل عز اهلل مراد يعرف أن املرء يستطيع وال التلقي، ةح  لِص  رئيسة ركيزة الفهم

 إنام والضالالت البدع من وكثريٌ  الكتاب، لدالئل فْهمه يستقيم حينام إال × رسوله

 .(1)الفهم غلط بسبب حدثت
وألن القرآن الكريم معجزة، فإن معانيه وافرة ال تنتهي إىل حّد، وكام أن القراءة يف 

تفسري القرآن واالطالع عىل معانيه يف كتبها الصحيحة وسيلة لفهم القرآن، فكذلك 

 يستشكل من املعاين وسيله للفهم اخلاص والدقيق كذلك، طرح األسئلة التدبرية فيام

وترسيخه، وتيسري حفظه؛ ألن  بل أهنا وسيلة ناجحة يف صيد العلم واستحضاره

السؤال أوىل مراتب  حسن ، وقد ُعدّ االعمل فيها يكون من القلب والعقل مع  

 .(2)التعلم
                                       

 (.٨5( ينظر: منهج اإلمام مجال الدين الرسمري يف تقرير العقيدة )ص: ١)

 (.١/43ح منظومة اآلداب )( ينظر: غذاء األلباب يف رش٢)
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إىل إجابة له، ووافق  ومتى ما مّر بصاحب القرآن ما ُيثري ِذهنه َرغبة يف الوصول

ذلك حضور قلب منه، ثم بعد إحلاحه بمعرفة اجلواب َذَهب لكتب التفسري والعلوم 

فإنه  ؛يف الوصول إىل ُمراده ااألخرى من مصادرها الصحيحة، وقّلب ناظريه فيها طمع  

بذلك يكون ممن سعى لفهم القرآن الفهم الصحيح الشايف، والعيش مع اآليات وما 

يف فهم القرآن حيث   هـ(6٨)توأرسار، وهذا ما ميّز ابن عباس  فيها من ِحكم

؛ أي يف علوم القرآن ومعانيه، كام (1) »وال  ؤس ولسان ا عقوال   قلب ا يل وهب ريب إن«قال: 

أن طرح األسئلة يف اآليات يعني عن حفظها وتذكرها وهذه من صفات أهل العلم كام 

ومن ، [4٩العنكبوت: ] ﴾ زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ﴿  قال سبحانه:

 القرآن وتيسري حفظه ما يأيت: فهم يف التدبري أمثلة بيان أثر السؤال

 .[٢5القيامة: ] ﴾ ىي  مي  خي  حي  جي﴿ قوله تعاىل: مثال:
 يف نيل العقوبة والعذاب؟ ﴾ىي﴿ما رّس التعبري بـقوله: السؤال التدبري األول:

وَعبَست  هموجوه تغريت إشارة لشّدة العذاب حينها، ولذلك اجلواب:

ٱوَتَكّدرت ٱ ٱ ٱ  هو: الفقري والفاقِرة من الفقري، وأصل،  [٢4القيامة: ] ﴾ ىه  مه  جهٱ﴿ٱٱ
 وهذه عقوبة املْؤثِرين ،(2)الفقار تكرس داهية أي فاقرة، فقرته: يقال الِفَقار، املكسور

 اآلجلة. عىل للعاجلة

قوبة وع العــي وقـن فــقيـن اليـر عــيـدل التعبـالم يـع ي:ـري الثانـدبـؤال التـالس

 والعذاب بالظن؟

 املوطن أن ُرغم وسياقها، السورة جلوِّ  مناسب التعبري عن اليقني بالظنّ  اجلواب:

 وإيثار التوبة تأخري مع متناسب الظنّ  بفعل اإلتيان أن وذلك ويقني، علم موطن

 سيمتد أنه يظن فهو الظّن، عىل حياته بنى الدنيا احلياة يف فإنه الفجور، وتقديم العاجلة

                                       
 (.١/67) ( حلية األولياء١)

 (.64٢)ص:  ( ينظر: املفردات يف غريب القرآن٢)
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 اليوم إىل يرافقه الظنّ  وهذا شهوته، وُيقدم بتوبته فُيسّوف األجل، به ويطول العمر به

 حال يف ال وأمل ظنّ  حال يف اآلن إىل وهو ا،ظن  الداهية وقوع يظنّ  اآلن إىل فهو اآلخر،

ال يقني  فيها، وما بعدها فهو عنده ظنّ  هو التي اللحظة إال يرى ال فهو وبصرية، علم

 ﴾ مئ خئ حئ ﴿ا يقدم شهوته ويؤثر عاجلته ويقول: ــي الدنيـه فـأنـان شـا كـكم
[6القيامة: ]

 (1). 
 :املطلب الثاين: أمهية السؤال التدبري يف تدبر القرآن والوصول إىل مقاصده

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ﴿ حّث اهلل سبحانه عىل التدبر يف كتابه حيث قال:
، (2)انيهمع يف والتفّكر تدّبره يف فالربكة ،[٢٩ص: ] ﴾ رب  يئ ىئ نئ

وتدّبر آيات القرآن، والوصول إىل مقاصده، واستخراج علمه، وتأّمل أرساره وِحكمه 

وهذا هو احلكمة  ،يدفع إىل العمل اتدبُّر   مرة، بعد مرة يف آياته الِفكر ومعانيه، وإعادة

 القرآن أن تدبر عىل ويف هذا داللة وخريه، بركته من إنزال القرآن الكريم، وبه ُتدرك

 ال التي التالوة رسعة من أفضل التدبر عىل املشتملة القراءة وأن األعامل، لأفض من

 .(3)املقصود هذا هبا حيصل
إن لتدبر القرآن وسائل وُسبل معينة عليه، منها اإلملام بعلوم القرآن وتفسريه 

الصحيح، إضافة إلطالة النظر فيه وكثرة تكراره، وقبل ذلك الدعاء وسؤال اهلل الفتح 

ق، كام يظهر أن من الوسائل املعينة عليه هو طرح التساؤالت التدبرية بنيّة والتوفي

 الوصول إىل مزيد من العلم يزيُد يف اإليامن ويدفع إىل العمل.

ومرحلة التدبر هي مرحلة متقدمة عىل مرحلة جمرد القراءة أو السامع أو النظر 

مع والبرص واللسان، الرسيع، إذ أّن فيها اجتامع للقلب والعقل مع احلواس كالّس 

                                       
 (٢١٩)ص:  سات بيانية يف نصوص من التنزيل(، مل٩00)ص:  الكريم الرمحن( ينظر: تيسري ١)

 (.3/١53نزيل وحقائق التأويل، للنسفي )(، مدارك الت3/٢53ظر: لطائف اإلشارات، للقشريي )( ين٢)

 (.7١٢)ص:  ( ينظر: تيسري الكريم الرمحن3)
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للقرآن،  أوسع وأشمل اتدّبر   يعطينا الكريم القرآن عىل املختلفة التساؤالت فإضفاء

ومن ذلك السؤال عن احِلكم واألرسار والدالالت واملناسبات واملقاصد وغريها يف 

اآليات، فبطرح السؤال ُتستنطق كثري من الفوائد، وتظهر وتنجيل معجزة القرآن 

ذلك السؤال عن دالالت التعبري بلفظة دون أخرى، ورّس اخلطاب الكريم، ومن 

وما بعدها، وفوائد اإلمجال  بأسلوب ُمعنّي، ومناسبة لفظة أو آية للسورة أو ما قبلها

والتفصيل واإلهبام، والوصول إىل مقصد السورة وغريها، مما َيتطور عقل صاحب 

 التدبري سة، ومن أمثلة بيان أثر السؤالالقرآن يف الوصول إليه مّرة بعد مّرة لكثرة املامر

 القرآن ما يأيت: تدّبر يف

 ﴾ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ٱ﴿ :قوله تعاىل املثال األول:
 .[١0اجلن: ]

ما داللة إسناد فعل الرّش إىل ما مل يسم  فاعلة، بينام ُأسنِد فعل اخلري  السؤال التدبري:

 ؟-عز وجل–إىل الفاعل وهو اهلل 

 أن مع تعاىل اهلل إىل يسند ما مل يسم  فاعلة ومل إىل الرش إرادة فعل أسند :اجلواب

 اهلل مع األدب واجب عىل اسبحانه؛ جري   إليه أسند مقابله وهو إرادة فعل اخلري حيث

 .(1)إليه الرش إسناد ُتايش يف تعاىل
أو  التحيل باألدب مع اهلل تعاىل عند احلديث عنه سبحانه أثر السؤال التدبري:

 تالوة وسامع آياته وكذلك الكالم يف أقداره.
 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿ قوله تعاىل: املثال الثاين:

 .[65اإلرساء: ] ﴾جغ
ما احلكمة من إضافة اهلل تعاىل العباد إليه يف قوله )عبادي( يف  السؤال التدبري:

 اآلية؟

                                       
 (.٢٩/٢3١تحرير والتنوير )( ينظر: ال١)
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فهم أضاف اهلل تعاىل العباد إليه لغرض الترشيف هلم، كام أن وص اجلواب:

سبحانه، وعليه  اهلل لعبودية ُتّحضوا بالعبودية فيه ترشيف كذلك حيث ُيفيد أهنم

 .(1)أولئك من ليس تعاىل اهلل عبودية عن وأعرض واجلن األصنام عبد من يكون
معرفة صفات عباد الرمحن والتحيل هبا لنيل الرشف  أثر السؤال التدبري:

 والثواب منه سبحانه.

 :السؤال التدبري يف الدعوة والرتبية والتعليماملطلب الثالث: أمهية 
 زئ رئ  ّٰٱ﴿ وعبادته قال سبحانه: إن غاية وجود اإلنسان هي توحيد اهلل 

فإن فعل استقامت حياته وصلحت أموره، وهذه ،  [56الذاريات: ] ﴾ ىئ نئ مئ

ن الغاية ال بد أن ُترتجم عرب األعامل الصاحلة التي يتقّرب هبا إىل اهلل سبحانه، وإن م

ونرش التوحيد، وهذا هو سبيل األنبياء  خري هذه األعامل الدعوة إىل اهلل 

 اخلري يف الناس إىل يدعون والصاحلني، وقد أمر اهلل تعاىل املؤمنني بأن يكون منهم مجاعة

 ﴾ زن رن مم ام يل ىلٱ﴿ لعباده، فقال سبحانه: رشعها ورشائعه التي اإلسالم
 ﴾ جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱ﴿ :كام قال ،  [١04 آل عمران:]
 زت رت يب ىب نب مب ٱ﴿ وامتدح اهلل تعاىل من يقوم بالدعوة بقوله:، [١٢5النحل: ]
 .[33فصلت: ] ﴾ مثنث زث رث  يت ىت نت مت

يف استجابة الناس  اوللدعوة يف سبيل اهلل طرائقها التي ُيرجى هبا أن تكون سبب  

ولكل حال  وقبوهلم للحق، كالتحيل باحلكمة، ولني اجلانب، وانتقاء الكالم املناسب،

 ومكان وزمان طرائقها املناسبة.

إلقبال الناس عىل علوم النفس احلديثة يف هذا الزمن، وبحثهم عاّم ُيغني  اونظر   

أرواحهم بَلهفة وحرص، خاّصة ممن هم بعيدون عن كتاب رهبم، فإن يف نرش علوم 

                                       
 ىل مزايا الكتاب الكريم(، إرشاد العقل السليم إ١0/٢6٢) لقرآن الكريمظر: دراسات ألسلوب ا( ين١)

(5/١٨4.) 
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ُتّفز عىل القرآن ورشائعه والدعوة إليها عن طريق طرح األسئلة التي تثري األذهان، و

ب الناس من كتاب اهلل تعاىل، وتدعوهم إىل الرصاط املستقيم،  معرفة اجلواب، ُوتقرِّ

يف التعليم حيث قال  ×وقد استعملها النبي  ،(1)وتكون أوقع يف النفوس خري كثري

 ،(2)« هلكذا... مساواته على عرشه إن هللا؟ ما أتدري وحيك...» لرجل من البادية:
 الدعوة إىل اهلل ما يأيت: يف التدبرية ومن أمثلة األسئلة

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ﴿ قوله تعاىل: مثال:
 .[٢0الفجر:] ﴾ حق مف خف حف ٱ﴿ وقوله سبحانه:، [١6 – ١3البلد: ] ﴾ حط

كيف يمكن اجلمع بني ذكر وجوه النفقة يف اخلري يف سورة  السؤال التدبري:

 رة )الفجر( قبلها؟)البلد(، وبني ذّم ُحّب املال يف سو

يف  املسكني طعام احُلّب الشديد للامل وعدم احلّض عىل سبحانه ذمّ  ملا اجلواب:

حتى  املال صاحب من ُتطلب التي اخلصال يف سورة )البلد(  سورة )الفجر( ذكر

والنفقة عىل اليتيم  املسغبة، ذي اليوم يف واإلطعام الرقبة، فّك  خيُرج من هذا الذّم، من

 وهذا ما يرتضيه اهلل سبحانه يف إنفاق املال.، (3)ب، وعىل املساكنيمن األقار

 

 

 
 

                                       
 (.4٢١( ينظر: امللخص يف رشح كتاب التوحيد، للفوزان )ص: ١)

( )كتاب السنة، باب يف اجلهمية( وقال: احلديث 47٢6( برقم: )36٩/ 4) "سننه"( أخرجه أبو داود يف ٢)

 بإسناد أمحد بن سعيد هو الصحيح.

 (.١5/34٩) روح املعاين (،٢/5١١) ح الغيبيةالفواتح اإلهلية واملفات ينظر: (3)
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 املبحث الثالث
  سئلة التدبريةمصادر اإلجابة على األ

وُتدى به العرب يف اللغة والفصاحة  ×أنزل اهلل تعاىل كتابه معجزة لنبيه 

ن احلكم واألرسار واّللفتات الكثري م والبالغة واملعاين وغريها، وقد أودع فيه 

واملعاين، وخري سبيل الستنطاق ذلك هو طرح األسئلة التي تثري الّذهن وُتعني عىل 

حفظ العلم واستذكاره، وللبحث عن أجوبة هذه األسئلة فإنه ُيرجع إىل املصادر 

الصحيحة يف ذلك، وأبرزها الصحيح من كتب تفسري القرآن الكريم، واملصادر لكتب 

 :تفسري، وأصوله، وعلوم القرآن، واللغة، والبالغة، وفيام يأيت بيان هلاقواعد ال

 :املطلب األول: كتب التفسري
مؤلفات علم التفسري هي أكثر املؤلفات عالقة بالنّص القرآين، حيث تناولت 

نصوص القرآن وبيّنت ما فيها من املعاين والعلوم، كام أن املفرسين اختلفوا يف جماالت 

، كالتفسري باملأثور، أو اللغة، أو األحكام، أو البالغة  سري كتاب اهلل عنايتهم بتف

وغريها، وال شك أن ما كان من هذه التفاسري عىل منهج السلف، ودّل عىل فهم كتاب 

اهلل تعاىل عىل الوجه الصحيح، فهو خري مرجع ملن تواردت عليه األسئلة يف فهم كتاب 

ل ما ُيبدأ به يف البحث عن إجابات األسئلة التدّبرية اهلل وتدّبره، وعىل ذلك نقول أن أوّ 

هو ُكتب التفسري حسب جماالهتا، ففي كثرة القراءة فيها واالطالع عليها خري عظيم يف 

  .فهم القرآن الكريم وتدبره

يف كتابه:  هـ(3١0 )تو عىل سبيل املثال فإن ممن كتب يف التفسري باملأثور الطربي 

يف كتابه:  هـ(756 )تالقرآن(، وبالتفسري باللغة السمني احللبي  تأويل يف البيان )جامع

 هـ(١3٨5)تويف أحوال النزول سيد قطب  املكنون(، الكتاب علوم يف املصون )الدر

 يف كتابه: )التحرير هـ(١3٩3 )تالقرآن(، ويف البالغة ابن عاشور  ظالل يف كتابه: )يف
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  .والتنوير(، وغريهم

 :يأيت ما التدبرية فسري عىل إجابات األسئلةشمول كتب الت أمثلة ومن

 .[١٨ق: ] ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱ﴿قوله تعاىل:  مثال:
وما صورة تكليف اهلل  ﴾ ُّ َّ ٱ﴿ من املقصود بقولة تعاىل: السؤال التدبري:

 تعاىل هلم؟

 إال به، فيتكلم قول من اإلنسان يلفظ املراد هبم املالئكة، واملعنى: ما اجلواب:

 أو اخلري من به ُأمر ما لكتابة ُمَعدُّ مهيأ عتيد حيفظه، حارض، وحافظ وعنده مَلك

 .(1)الرش
 :املطلب الثاين: كتب علوم القرآن وأصول التفسري وقواعده

العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم ُمبارشة، والقواعد  اوحديث   مجع العلامء قديام  

التفسري(  أصول يف ، منها )مقدمةواألصول املتعلقة بتفسري القرآن يف مؤلفات مستقلة

، و)اإلتقان يف هـ(7٩4)ت، و)الربهان يف علوم القرآن( للزركيش هـ(7٢٨)تالبن تيمية 

 أ عليهوغريها، ويف ثنايا هذه العلوم يمكن ملن طر هـ(٩١١)تعلوم القرآن( للسيوطي 

اختصت تساؤالت يف فهم القرآن وتدبره أن جيد فيها اجلواب الكايف، حيث أهنا علوم 

بالنص القرآين وُطرق تفسريه، فال سبيل لفهم كثري من فوائد اآليات وأرسارها دون 

  .العظيم الرجوع هلذه العلوم، ففيها اخلريٌ 

 ومن أمثلة اشتامهلا عىل ما ٌيمكن اإلجابة به عىل األسئلة التدبرية ما يأيت:

 مع جع  حطمظ مض خض حض  جض مص خص ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال األول:
 .[٨١األعراف: ] ﴾  مغ  جغ

باجلملة االسمية  ما العربة من التعبري عن إرساف قوم لوط  السؤال التدبري:

 دون الفعلية؟

                                       
(، إرشاد العقل السليم إىل مزايا ٢/30٢) (، التسهيل لعلوم التنزيل٢٢/344) ( ينظر: تفسري الطربي١)

 (.٨/١٢٩) الكتاب الكريم
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 الدالة االسمية اجلملة بطريق باإلرساف وصف اهلل تعاىل قوم لوط  اجلواب:

 قوم أهنم أي ،(1)التجدد عىل الثبات والدوام بخالف اجلملة الفعلية التي تدل عىل

 الشهوات سئموا ملا غريبة شهوة اشتهوا فلذلك الشهوات يف إلرسافا منهم ُتكن

 .(2)املعتادة، فكان اإلرساف صفة ثابته فيهم والعياذ باهلل
 .[6احلجرات: ] ﴾    حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال الثاين:

 هل التّبني يف األخبار يكون مع الفاسقني فقط دون غريهم؟ السؤال التدبري:

 بقوله حُيكم لئال له، ليُحتاط الفاسق خرب يف بالتثبّت تعاىل جاء أمر اهلل ب:اجلوا

، (3)وراءه اقتفى قد بقوله احلاكم فيكون ا،خمطئ   أو اكاذب  -األمر نفس يف- فيكون
 قبول وعىل هذا جيب خربه يف التبني جيب ال الفاسق غري أن ومفهوم املخالفة من ذلك

 .(4)حمل النطق يف ال اللفظ عليه دل ما العدل، فاملفهوم هو الواحد خرب
فبيان إجابة السؤالني السابقني إنام كان يف كتب علوم القرآن وكتب أصول التفسري، 

إضافة إىل كتب التفسري التي تذكر قواعد التفسري يف ثنايا التفسري مثل )التحرير 

 .هـ(١3٩3)توالتنوير( البن عاشور 

 :املطلب الثالث: كتب اللغة والبالغة
كام أن القرآن الكريم ُمعجز بألفاظه ومعانيه فإنه ُمعجز ببالغته وتعبريه، فال سبيل 

 عقول غرقت بحر علومه وأرساره، ففي ولطائفه عجائب القرآن حرص ألحد يف

احلكامء، ويف لطائفه وأرساره ما يمكن  أفكار بمعانيه اإلحاطة دون وتضاءلت العقالء،

  اختيار ألفاظه وتركيب تعابريه ما َيْسرتشد به احلريان.أن يكون به اهلداية والنور، ويف

                                       
 (.٨( ينظر: خمترص يف قواعد التفسري، خلالد السبت )ص: ١)

 (.٨/٢3٢حرير والتنوير )لت( ينظر: ا٢)

 (.7/370( ينظر: تفسري ابن كثري )3)

 (.3/١06) قان يف علوم القرآن( ينظر: اإلت4)
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وحني يتأمل قارئ القرآن أو السامع له يف الرتاكيب البالغية يف بعض آيات القرآن، 

ويطيل النظر فيها، فإنه ترد عليه تساؤالت عن احِلكم واألرسار من هذه الرتاكيب، 

طائفه ومعانيه، والتعايش مع آياته، ويكون ذلك مما يعينه عىل تدبر القرآن والتفكر يف ل

وخري ما ُيرشده للجواب يف هذا املجال هي كتب التفسري التي هلا عناية هبذا املجال 

 ، و)التسهيلهـ(53٨)تالتنزيل( للزخمرشي  غوامض حقائق عن مثل كتاب )الكشاف

 لكتابا مزايا إىل السليم العقل ، و)إرشادهـ(74١)تالتنزيل( البن ُجزي الكلبي  لعلوم

كام ُيمكنه الرجوع إىل كتب علم البالغة  وغريها، هـ(٩٨٢)ت الكريم( أليب السعود

  .والتنقيب عن اإلجابات فيها

 :يأيت ما وتعبريه بالغة القرآن يف التدبري السؤال أمثلة ومن

 .[34الشورى: ] ﴾ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال األول:
هالك السفن بحرف )أو( أما عفو اهلل تعاىل ما داللة عطف إ السؤال التدبري:

 فُعطِف بحرف )الواو(؟

 إن املعنى ألن التخيري، عىل يوبقهن داللة أو قوله يف بحرف )أو( جيء اجلواب:

الريح كام  سكون ألجل املاء ظهر عىل السفن ركود إما بِليّتنَي، بأحد املسافرين َنْبتَل نشأ

 باشتداد وإما ،[33شورى: ال] ﴾ ىنين من خن حن  جن يم ىم مم﴿ قال تعاىل:

 )أو( العفو دون يف بحرف )الواو( وجاء هلّن، اإلهالك فيحصل الريح، يف العصف

 فال كثري عن يعف يشأ وإن أي املقدر؛ للرشط جزاء معنى يف وهو يوبقهن عىل اعطف  

 من كثري عن بالعفو الرمحة سعة عىل يوبقوا، ويف ذلك داللة أن استحقاقهم مع يوبقهم

 .(1)هنا )الواو( موقع أعجب وما هناك )أو( موقع أحسن ما فانظر الذنوب،
                                       

قائق اإلعجاز (، الطراز ألرسار البالغة وعلوم ح4/٢٢7ائق غوامض التنزيل )( ينظر: الكشاف عن حق١)

 (.٢5/١07التنوير )تحرير و، ال (5/١١7) الشافية يف رشح اخلالصة الكافية املقاصد (،١/٨4)
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 جتحت هب مب    خب حب جب هئ ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال الثاين:
 .[٨٢البقرة: ] ﴾هت مت خت

 ما الداللة عىل التعبري عن عالقة أهل اجلنة هبا بالصحبة؟ السؤال التدبري:
لغريه،  مالزمته كثر فيمن يقال إنام فالصاحب الصحبة تكون من املالزمة، اجلواب:

 طول تقتيض املصاحبة أن ألجل االجتامع فقط؛ من أبلغ واالصطحاب واملصاحبة

ي وقد ا،اصطحاب   اجتامع كل وليس اجتامع، اصطحاب فكل ُلبثِه،  × النبي ُسمِّ
 أي أنكم، [46سبأ: ] ﴾ مفحق خف  حف جف جغمغ مع ٱ﴿بالصاحب يف قوله تعاىل: 

وِجنّة، وهذا داللة  َخباَل به جتدوا ومل باطنه،و ظاهره وعرفتموه، وجربتموه صحبتموه،

 .(1)عىل عمق العالقة وقّوهتا
  جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص ﴿ قوله تعاىل: املثال الثالث:

 .[3٩يونس: ] ﴾  لك خك حك جك مق مفحق خف حف
ما الغرض من تشبيه تكذيب الكفار بتكذيب من قبلهم من األمم  السؤال التدبري:

 السابقة يف اآلية؟

 يسوق أجلها من التي الفائدة أو اهلدف التشبيه عادة  هو من الغرض اجلواب:

الكالم فيتم به  يف ذكر له وال يكون ورائه، من ينشدها التي والغاية التشبيه املتكلم

ويظهر من فوائد تشبيه تكذيب الكفار بتكذيب من قبلهم من ، (2)وضوح وبيان املعنى

 :األمم السابقة عدة أمور، منها ما يأيت

السابقة  لألمم مماثلون أهنم املرشكون ليعلم الكافرين املعاندين عادة هذه أن .1

 .(3)احلالة فإن من أغراض التشبيه: بيان بذلك، فيعتربوا الرسل كذبت التي
                                       

 (.476(، املفردات يف غريب القرآن )ص: ١/٢44تفسري الراغب األصفهاين ) ر:( ينظ١)

 (.٢3٨)ص:  غة يف املعاين والبيان والبديع( ينظر: جواهر البال٢)

 (.١/7٨) الواضح للبالغة (، املنهاج3/4١4اح يف علوم البالغة )( ينظر: بغية اإليضاح لتلخيص املفت3)
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عرف  التي األمم بأولئك حل كام هبم العذاب بحلول هلم بالنذارة التعريض  .2

 نفس يف حاله لتشبيه: تقريرديارها، فإن من أغراض ا وشاهدوا مصريها السامعون

 .(1)السامع وتقبيحها
 من السابقون الرسل لقي ما مثل إال قومه من لقي ما بأنه × النبي تسلية  .3

 .(2)أقوامهم
 
 
 

 
 

                                       
 (.١/7٨واضح للبالغة )(، املنهاج ال3/4١5) اح يف علوم البالغةر: بغية اإليضاح لتلخيص املفت( ينظ١)

 (.١١/١73تحرير والتنوير )( ينظر: ال٢)



 ابتهال بنت خالد السالمةأ.                                   السؤال التدبري يف القرآن                       

186 

 املبحث الرابع

 ل املعينة يف طرح السؤال التدبريالوسائ 

، إنام ُتتاج لظروف إن ورود التساؤالت التدبرية عىل الذهن ال تأيت من فراغ

ووسائل معينه يمكن للعقل فيها ُتديد املسؤول عنه، والدقة يف ُتييز ما يرغب بمعرفة 

مع التفّكر فيها، وتكرار جوابه، وخري مساعد يف ذلك هو إطالة النظر يف آيات اهلل 

قراءة اآليات وسامعها مع تأّملها، إضافة إىل حسن االستامع واإلنصات هلا، مع أمهيّة 

يف القراءة، والرتتيل، والطهارة  واحلال املناسبة للتدبر، من تأن   اختيار الزمان واملكان

 :وغريها، وفيام ييل تفصيل ألبرز هذه الوسائل

 :املطلب األول: تكرار قراءة القرآن
إن يف إطالة النظر يف آيات القرآن الكريم، وإطالق الفكر يف الغوص والتعّمق يف 

اللطائف، إضافة إىل التكرار يف قراءة اآليات والنظر فيها ما َتتَفتح به املعاين واألرسار و

األفهام وتزيد به العلوم واملعاين، فام يصل إليه الفهم بعد التكرار ليس كام يكون يف املّرة 

 األوىل.

الكريم، وتكرارها  النظم آيات القرآن وسياق يف التأمل وإطالة النّظر ويف إمعان

ه كثري من األسئلة امللّحة، ويف أجوبة هذه األسئلة ما يتبني به إعجاز ما تظهر ب امرار  

القرآن ومجال نظمه وتركيبه، كام يتضح به مناسبات اآليات ومواضيع السور 

ومقاصدها والكثري من اهلدايات التي ُتعني عىل تقرير أساس اإلسالم؛ وهو توحيد 

 أن تتقرر يف األذهان وتثبت يف العبادة ونفي الرشك؛ وهذه هي الغاية من اخللق، إىل

 .(1)اجلَنان ويكمل به الوجدان، ويرتجم ذلك العمل
                                       

 (.٩/440فسري املنار )( ينظر: ت١)
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 كام يمكن القول أن أقل ما يستفاد به من تكرار آيات القرآن، واملداومة عىل تالوهتا

وتدّبرها لألخذ بام فيها إضافة إىل ما سبق هو ُتصيل الثواب العظيم من الكريم 

 أجّل  من هي جتارة اح يف صفقة ليس فيها كساد، بلسبحانه، وُتقيق أعىل األرب

 ثوابه، بجزيل والفوز الرب سبحانه، رىض وهي أال وأفضلها، وأعالها الّتجارات

 جف  مغ جغ مع جع مظ ٱ﴿ فقد قال تعاىل:، (1)وعقابه سخطه من والنجاة
وجميء فعل ،[٢٩فاطر: ] ﴾ \\مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف

ويمكن ُتقيقها (2)تالوته مرشوعية عىل استمرار لةدال املضارع يف اآلية التالوة بصيغة

 بالتكرار.

ويف تكرار اآليات بنيّة صادقة يف االستزادة من علومها وفوائدها والسؤال عن ُكل 

عزيز، وذلك  قرآن وفهمه وتدبره، حيث أنه كتابما مل يتبني فيها خري سبيل لألخذ بال

رسيعة عابرة  ال يتساوى من قرأه قراءة(3)فالقرآن منيع القوة والغلبة، بمعنى: العّزة من

 :بمن أعاد تالوة آياته وكررها وتساءل عن معانيها رجاء زيادة االنتفاع هبا، قال 
 .[4١فصلت: ] ﴾ اك يق ىق﴿

 :املطلب الثاين: االستماع واإلنصات للقرآن
ُيعد سامع القرآن الكريم وسيلة من وسائل األخذ به، ويف ذلك من اخلري الكثري، 

 لفهم كتاب اهلل، والوصول إىل تدّبره والعمل اطريق  هلدى الزيادة والتجديد، وهو ومن ا

 ﴾خس حس جس مخ جخ  مح جح مجٱ﴿ به، قال تبارك وتعاىل:
 يف اإلنصات أن واإلنصات يف هذه اآلية، االستامع بني والفرق، [٢04األعراف:]

                                       
، تيسري الكريم (٨/١6٨(، حماسن التأويل )3/6١١) ائق غوامض التنزيل( ينظر: الكشاف عن حق١)

 .(6٨٩)ص:  الرمحن

 (.7/١5٢الكتاب الكريم ) ( ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا٢)

 (.٢5/37٩) علوم القرآن (، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب7/١٨3( ينظر: تفسري ابن كثري )3)
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 أن فهو له عاالستام استامعه، وأما عن ُيشِغل بام االشتغال أو التحّدث برتك الظاهر

، أما اتقريب   باجلوارح يستمع إليه، فاإلنصات يكون ما ويتدّبر قلبه وحُيِض  سمعه، ُيلقي

 حصول اهلل رتب االستامع؛ وهلذا عىل متقدم فيكون باألذنني، واإلنصات االستامع

 أنه وينصت، له يستمع فلم الكتاب، عليه ُتيل من أن عىل ذلك فدل عليهام، الرمحة

 .(1)كثري خري فاته وقد الرمحة، من احلظ حمروم
والذي يتم به  القلب، يف املؤثر املعنى َسْمع القرآن إىل واالستامع باإلنصات ويقصد

 ،(2)باآليات عـن ال ينتفـل عمّ ـز وجــاه اهلل عـمل، ولذلك نفـوذلك بالع اعـفـتـاالن
 ﴾ حج مث هت مت خت  جتحت هب مب خب حب جب ٱ﴿ فقال سبحانه:

 .[٢3األنفال: ]
حني قال  استامع اجلن لآليات وانتفاعهم به يف القرآن وذلككام جاءت حكاية 

 ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ سبحانه:
فلام استمع اجلن للقرآن وتأّدبوا باإلنصات ، [٢٩األحقاف: ] ﴾  ىه مه جه ين

 إليه حصل هلم النفع الذايت فآمنوا برهبم والنفع املتعدي حني دعوا قومهم إىل احلق.

ستامع لآليات واإلنصات هلا بخشوع وحضور قلب وتعايش معها، فحينام يتم اال

فإنه يتبادر للذهن تساؤالت واستفسارات يْكمن يف أجوبتها اخلري العظيم والعلم 

 .النافع الذي ُيعني عىل حمبة اهلل وتقواه واخلشية منه 
 :املناسبة واحلال واملكان الزمان املطلب الثالث: اختيار
ان واحلال املناسبة من األدوات املساعدة عىل تدبر القرآن اختيار الزمان واملك

فإن  ان واحلال املالئمة لتدبر القرآن؛وفهمه، فإذا اختار القارئ أو السامع الوقت واملك

                                       
(، الدر املنثور ٢/٢74ابن عرفة ) (، تفسري3/536(، تفسري ابن كثري )١3/344( ينظر: تفسري الطربي )١)

 (.3١4)ص:  (، تيسري الكريم الرمحن3/636فسري باملأثور ) التيف

 (.3١٨)ص:  (، تيسري الكريم الرمحن5/١77ينظر: روح املعاين ) (٢)
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يف التفّكر باآليات والتأمل فيها والغوص يف أرسارها،  االعقل واجلسد يعمالن مع  

لصاحب القرآن عند تدبره، وإذا وهو ما ينبغي  ،حلضور القلب اويكون ذلك سبب  

عن املشغالت فإنه يمكن لصاحب القرآن أن يتعايش مع  احض القلب والّذهن بعيد  

اآليات ويدرك يشء من لطائفها، وهذا بدوره قد يستوقف العقل عند كثري من 

التساؤالت واالستفهامات التي ال تنقيض إلعجاز القرآن الكريم، ويف املبادرة للبحث 

 ،ت هذه التساؤالت تظهر الكثري من احِلكم والعلوم التي تنفع صاحبهاعن إجابا

 وترفع من سقف علمه ومعرفته.
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  املبحث اخلامس
 جماالت السؤال التدبري يف القرآن

إذا سار املتدبر لكالم اهلل سبحانه عىل الطريق الصحيح يف حماولته لفهم كالم اهلل 

وسلك  ألرساره ولطائفة، وراعى األدب والتعظيم لكتاب اهلل تعاىل والوصول 

منهج الّسلف يف تدبرهم للقرآن، فإن املجاالت التي يمكنه التساؤل فيها والنظر يف 

إلعجاز القرآن يف علومه ومعانيه ولطائفه وتعبريه، فقد  اجواهبا كثرية ومتعددة؛ نظر  

، أو املعاين، أو املقاصد وغريها، وفيام ييل يكون السؤال يف اللغة أو البالغة، أو األحكام

 بيان ألبرز جماالت السؤال التدبري يف القرآن:

 :املطلب األول: السؤال عن معىن املفردة وداللة اختيارها دون غريها
من  لغة القرآن ومل ينتهوا البحث يف إعجاز طويلة يف اأوقات   قىض العلامء والباحثون

  املرشكني بأن يأتوا ولو بسورة مثله، قال سبحانه:حرصها، كيف ال وقد ُتدى اهلل
ومل يستطيعوا، فكان يف اإلعجاز اللغوي يف القرآن  [3٨يونس: ] ﴾  مج  حج مث هت﴿

وِدقة االختيار لأللفاظ والتعابري، حيث ال ُمفردة ُتغني عن ُمفردة، وال تعبري ُيغني عن 

ترشده يف جواهبا إىل اإلملام بوافر للمتدبر يف انبعاث التساؤالت التي  اواسع   جماال   ؛آخر

العلوم واتساع املدارك يف فهم القرآن الكريم، ويتم ذلك عن طريق الوقوف عند ألفاظ 

القرآن الكريم والتأمل يف احلكمة من جميئ لفظة دون أخرى، والتفكر يف رّس اختيار 

 كلمة بعينها، وفيام ييل تطبيق لذلك:

 .[١4البلد: ] ﴾ خس حس جس مخ جخ مح ٱ﴿ قوله تعاىل: مثال:
 ما رّس التعبري عن يوم املجاعة باملسغبة دون غريها؟ السؤال التدبري:

: وقيل التعب، مع اجلوع هو فالّسَغب، ألنه وصف ملجاعة غري عادية، اجلواب:

واجلوع  القحط وقت يف املال التعب، وكلها ظروف صعبة، وإخراج مع العطش

 جي يه ٱ﴿ :كقوله وهذا لألجر، وأوجب النفس، عىل أثقل الشديد والضورة
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 ﴾ خي  حي  جي يه ىه مه جه ٱ﴿ :وقوله، [١77البقرة: ] ﴾حيخي
[٨اإلنسان: ]

(1). 
 :املطلب الثاين: السؤال عن استخدام أسلوب دون آخر

إلعجازه، فتارة خياطب العقل  اتنوعت أساليب القرآن الكريم وتعددت تبع  

ها الكثري من األساليب، وأخرى للعاطفة، ومرة للمفرد، ومرة خُياطب اجلامعة وغري

من الفوائد، وبطريقة عجيبة ُتتاج  امن املعاين وكثري   اكل ذلك يف مواطن أعطت مزيد  

لتأّمل طويل وتفكر عميق يمّكن من الوصول ألرسارها وِحكمها، وفيام ييل تطبيق 

 لسؤال تدبري عن أسلوب من أساليب القرآن الكريم يف اآليات. 

 .[3 – ١عبس: ] ﴾ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿تعاىل: قوله :مثال
 االلتفات؟ طريقة يف اآليات عىل اخلطاب الرس يف جميء ضامئر ما :التدبري السؤال

 اباعث   ×سمع النبي  يقرع ما أول ليكون الغيبة بأسلوب بدأت اآليات :اجلواب

 اهلل من تلطف وهذا العتاب، يفاجئه فال الغائب ضمري من املعنى يرتقب أن عىل

 .(2)ا عىل النفسوقع   أهون وذلك اُمدرج   نفسه يف العتاب ليقع × ولهبرس
 :املطلب الثالث: السؤال عن العالقة بني اآلية ومقصد السورة

توسعت العناية بعلم مواضيع اآليات والسور ومقاصدها يف اآلونة األخرية، وهي 

قرآن وإطالة من خري ما يقيض هبا املؤمن وقته حيث تتطلب منه التعايش مع آيات ال

النظر فيها، وإدراك معانيها وعلومها حتى يمكنه الوصول إىل املوضوع املناسب 

واملقصد الصحيح، وال شك أن هذه الطريقة ترفع من سقف الفهم آليات القرآن 

الكريم وفهم مقاصده بطريقة يمكنه معها التدبر والعمل، ويف طرح بعض األسئلة 

                                       
 (.3١/١70ح الغيب )(، مفاتي4١٢ غريب القرآن )ص:املفردات يف ( ينظر:١)

 (.30/١05تحرير والتنوير )( ينظر: ال٢)
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وبتها، بيان ملوضوع اآلية أو السورة ومن ثم ُتديد التي تعني عىل إدراك املعاين وأج

 مقصدها، ومن هذه األسئلة ما يأيت:

 ُختمت؟ بَِم افتتحت السورة؟ وبِمَ  .١

 يف السورة؟ اما أكثر الكلامت واملواضيع تكرار   .٢

 وما هي حالة النزول هلا؟ ؟ما هي أسباب النزول الواردة يف السورة .3

 ها؟ما مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعد .4

 وفيام ييل تطبيق لسؤال تدبري يرشد وُيعني عىل الوصول للموضوع:

 .[١٩ -١3]آيات وصايا لقامن احلكيم يف سورة لقامن من آية:  مثال:
 ؟ ما مناسبة حكاية اآليات لوصايا لقامن البنه يف السورة ملقصدهاالسؤال التدبري:

، (1)القرآن يف ىلتعا اهلل حكمة مقصد سورة لقامن هو األمر باتباع اجلواب:
 يل ىل ﴿ ذلك جميء وصف الكتاب باحلكمة يف أول السورة عند قوله:وانسب 
 وقد ُوِصف لقامن يف اآليات باحلكمة يف قوله تعاىل:، [٢لقامن: ] ﴾ حم جم

ودّلت عىل ذلك وصاياه احلكيمة البنه يف ، [١٢لقامن: ] ﴾ يل ىل مل خلٱ﴿

مة الصالة، واألمر باملعروف والنهي هنيه عن الرشك، وأمره بشكر اهلل ومراقبته، وإقا

 عن املنكر وغريها من الوصايا، فكانت القصة املناسبة يف املكان املناسب.

 :املطلب الرابع: السؤال عن مناسبة افتتاح السورة وخامتتها مبوضوعها
 علم املناسبات، بمعنى بيان املناسبة بني آية وُأخرى، أولطيفة من علوم القرآن ال

 لرتتيب"لها وبعدها، أو آيات السورة الواحدة أّوهلا بآخرها وغريها، كام أن سورة بام قب

وكام ، (2)"حكيم عن صادر توقيفي أنه عىل تطلع أسباب املصحف يف السور وضع

                                       
 (.4١١)ص: (، املخترص يف التفسري٢/356السور ) اف عىل مقاصد( ينظر: مصاعد النظر لإلرش١)

 (.3/3٨١قان يف علوم القرآن )( ينظر: اإلت٢)
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وإذا نظرنا إىل األداة  ،(1)"والروابط الرتتيبات يف مودعة القرآن لطائف أكثر" قيل:

أهنا تكون يف طرح التساؤالت التدبرية، املناسبة للبحث عن هذه املناسبات نجد 

ويكون ذلك بعد إطالة النظر يف اآليات وتكرارها من غري استسالم أو توقف، وفيام 

 :ييل تطبيق ألسئلة املناسبات التدبرية

 سورة املؤمنون. املثال األول:

 مل خل ٱ﴿ما العالقة بني افتتاح سورة املؤمنون بقوله تعاىل:  السؤال التدبري:
 [١١7املؤمنون: ] ﴾ خك  حك جك مق ٱ﴿ وجميء قوله تعاىل:، [١ؤمنون: امل] ﴾ىل

 يف ختام السورة بموضوع سورة املؤمنون؟

تناولت سورة املؤمنون بيان قضية اإليامن وحقيقته وثامره وعواقب  اجلواب:

خمالفته، وذّم الكافرين، ومقصدها هو بيان اختصاص املؤمنني بالفالح، ولذلك ناسب 

 .(2)املؤمنني وختامها بعدم الفالح للكافرين افتتاحها بفالح
 سورة التكاثر. املثال الثاين:

 ما مناسبة فاُتة السورة بختامها؟ السؤال التدبري:

 ميٱ﴿ امللهي يف قوله تعاىل عند افتتاح السورة: التكاثر أن خيفى ال اجلواب:
 جض مص خص حص ٱ﴿ :بقوله اخُتتِمت لذا الدنيا، نعيم هو من [١التكاثر: ] ﴾ني
فالسورة كانت تدور حول تذكري املنشغلني يف الدنيا باملوت ، [٨التكاثر: ] ﴾حض

 .(3)واحلساب
 

                                       
 (.١0/١١0) ( مفاتيح الغيب١)

اسب اآليات والسور، (، نظم الدرر يف تن٢/303اف عىل مقاصد السور )( ينظر: مصاعد النظر لإلرش٢)

 (.34٢(، املخترص يف التفسري )ص:١٩٨/١3)

 (.600(، املخترص يف التفسري )ص:٨3املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع )ص: ( ينظر: مراصد 3)
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 املبحث السادس
 تطبيق طرح األسئلة التدبرية يف سورة اهلمزة 

 :املطلب األول: من اآلية األوىل وحىت اآلية الثالثة
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱ﴿ٱ :قوله تعاىل

ٍّ ﴾. 
 ما داللة افتتاح السورة بالويل؟ السؤال األول:

واهللكة، وهي  والَعذاب افتتحت السورة بالويل وهو الُقبح واخِلزي اجلواب:

والعذاب، ويف ذلك داللة  بالعقاب للوعيد القرآن وتأيت يف احلال، دعاء بسوء ُ كلمة

بالقول أو عىل شناعة هذا اخللق اليسء والرديء وهو العيب يف أعراض الناس 

هذه السورة وسورة املطففني يف قوله  يف القرآن بـالويل؛ وقد ُبِدئت سورتان، (1)الفعل

 أعراض يف فاألوىل كانت يف النّهي عن العيب ،[١املطففني:] ﴾ مث هت ﴿تعاىل: 

ويف ذلك  أمواهلم، يف التعامل مع الناس، والثانية جاءت يف التحذير من ُظلم الناس

 اإلهانة، مهانة إليها تترسب أن من اهلل لنفوسهم وحفظ ؤمننيامل داللة عىل رَشف

 لرفع كفاية هذا ويف عليه، ويعاقب ويكرهه، هلم، يقع ما يرى اهلل بأن وإشعارهم

 .(2)أرواحهم، وطمأنة واستقرار لنفوسهم
 ؟﴾ جي يه ىه ٱ﴿ ُتشِعر كلمة )كل( يف قوله تعاىل: بِمَ  السؤال الثاين:

ِدين بأن ُتشعر( كل) كلمة اجلواب:  مْهز اختذوا الذين وهم مجاعة، الوعيد هبذا املهد 

وقد جاء وصف املرشكني بذلك يف مهزهم وملزهم  ،(3)هلم اديدن   وملزهم املسلمني

                                       
اسب (، نظم الدرر يف تن٢0/١٨١(، تفسري القرطبي )٨٨٨)ص: غريب القرآناملفردات يف  ( ينظر:١)

 (.30/١٨٩تحرير والتنوير )(، ال٩34)ص:  (، تيسري الكريم الرمحن٢٢/٢44اآليات والسور )

 (.6/3٩73القرآن )ر: يف ظالل ( ينظ٢)

 (.30/536) والتنوير( ينظر: التحرير 3)
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  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مكٱ﴿باملؤمنني يف قوله تعاىل: 
 .[١١القلم: ] ﴾ مص خص حص ٱ﴿ وقوله:، [30 – ٢٩: املطففني] ﴾ خن

م يدل جميء فعل اهلمز واللمز عىل وزن )ُفَعَلة( يف قوله تعاىل: عال السؤال الثالث:

 ؟﴾ جي يهٱ﴿
 عىل تدل )ُفَعَلة( للمبالغة، وهي صيغة جاء فعل اهلمز واللمز عىل وزن اجلواب:

 ، فصيغة-والعياذ باهلل–لصاحبه  عادة صار حتى منه، املصاغ الفعل صدور كثرة

 .(1)املوصوف من الوصف ُتّكن عىل تدل )ُفَعَلة(
 ما الرّس يف إِتباع صفة مجع املال وعّده بصفتي اهلمز واللمز؟ السؤال الرابع:

 احلياة، يف بعظمته وتقديسه شعرت إذا سيطر حب املال عىل النفس حتى اجلواب:

 للامل بملكه أنه الناس، فيظن صاحبها أقدار واألقدار، ومنها القيم مجيع هانت أمامها

 ، ويف إتباع-والعياذ باهلل–ومهزهم  يف ملزهم هم فيقعوأقدار الناس كرامات ملك قد

لشناعة صفة احلرص عىل املال  يف تشنيعهام؛ باهلمز واللمز زيادة وعدده ماال   مجع صفة

 . (2)الفقر من والتخوف النفس بخل عن ينشأ الذي
 ؟﴾  ٰذ يي ىي مي خي ٱ﴿ ما املراد باملال يف اآلية السؤال اخلامس:

 طعام من حاجته مؤونة وتكفي تنفعه التي اإلنسان مكاسب املال هو اجلواب:

 املال لفظ غلب وقد املثمرة، الثامر ذات واألشجار كاألنعام ذلك منه ُيتخذ وما ولباس

مشموالهتم، والُبد من أداء حق املال  من الكثري هو ما عىل العرب من قوم كل يف

 .(3)لنعمةله عىل هذه ا ااستجابة ألمره وشكر   وإنفاقه يف سبيل اهلل 
                                       

 (.53٩ /٩) (، حماسن التأويل٢٢/٢43اسب اآليات والسور )ر: نظم الدرر يف تنـظـ( ين١)

 (.30/537ير )(، التحرير والتنو6/3٩7٢) ر: يف ظالل القرآن( ينظ٢)

 (.30/53٨) تحرير والتنوير( ينظر: ال3)
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 مي خي ﴿يف قوله:  (هوبني كلمة )َعدّ  (هما الفرق بني قوله )َعّددَ  السؤال السادس:
 ؟﴾ٱٰذ يي  ىي

 َوَلعه لشّدة حسابه، ويف هذا التعبري بيانٌ  أي عّده؛ من َعّدَده أي أكثر معنى اجلواب:

 .(1)ومعاودته العد يف للمبالغة فالتضعيف بجمعه؛
ٱٱقوله: من املضارع يف  عن اخللود بصيغة املايض بدال   ما داللة التعبري لسؤال السابع:ا

 ؟﴾ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ﴿
 لتحققه املايض منزلة املستقبل لتنزيل املايض؛ بصيغة ُعرّب عن اخللود اجلواب:

 إخالده حصل كأنه حتى خيلده ماله بأن موقن بأنه به التهكم يف زيادة وذلك عنده،

 .(2)وثبت
 ني املال واخللود؟هل هناك عالقة ب السؤال الثامن:

 حتى البعيدة، األماين ومنّاه أمل اإلنسان يف الدنيا، املال إذا طّول اجلواب:

ويستبعد معه  الدنيا يف اخالد   تركه املال أن حيسب -أمله وطول غفلته لفرط- أصبح

ا دون أداء حق اهلل فيه وإنفاقه حي   سيبقيه ماله أن يظن من يف الدنيا عمل فيعمل املوت،

، ويف املقابل من رَصف ماله -والعياذ باهلل–فال شّك أنه سيهلك  ؛(3)بيل اهلليف س

نيل النعيم واخللود يف  يف لصاحبه افإنه سيكون سبب   الصالح واحتسبه عند اهلل بالعمل

للهالك، أو  افرصف املال إما أن يكون عىل أمل اخللود يف الدنيا فيكون طريق   ،(4)اجلنة

 واهلل أعلم. ،د يف اجلنة يف الدار اآلخرةللخلو ايكون رصفه طمع  

 :من اآلية الرابعة وحىت اآلية التاسعة املطلب الثاين:
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ ٱ﴿ قوله تعاىل:

 .﴾  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
                                       

 (.30/53٨ير )تحرير والتنو( ينظر: ال١)

 (.30/53٩تحرير والتنوير )( ينظر: ال٢)

 (.٢4/5٩٨( ينظر: تفسري الطربي )3)

 (.4/7٩5: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )( ينظر4)
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ما املناسبة بني الَذْنب وهو )اهلمز واللمز( وبني العقاب وهو )النار(  السؤال األول:

 رة؟يف السو

 ىن ٱ﴿: يف معيبه وغيبته هلم، قال اهلل  الناس حلم يأكل واللامز اهلامز أن اجلواب:
، [١٢احلجرات: ] ﴾ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين

 .(1)واللحم يوم القيامة اجللد تأكل إهنا حيث من للنار اسم أيضا واحلطمة
وما رّس التعبري ، ﴾ ّٰ ُِّّ ٱ﴿ ما الذي ُتفيده كلمة الن بذ يف قوله: السؤال الثاين:

 ؟ هبا

وهذا جزاء من اقرتف األعامل ، (2)والتصغري التحقري تفيد( الن بذ) كلمة اجلواب:

السابقة، وهو جزاٌء من جنس العمل؛ فكام تسبب من يعيب يف أعراض الناس بنَبذهم 

 .(3)وُتقريهم  يف النفوس كان جزاؤه الن بذ يف النار يوم القيامة
 ؟﴾ زئ رئ﴿ سبة التعبري عن النار باحلطمة يف قوله:ما منا السؤال الثالث:

فيها؛  من َُتطِم احلطمة هي اسم من أسامء النار، وُسميت بذلك ألهنا اجلواب:

فناسب كرس األعراض باهلمز واللمز ، (4)ونحوه اهلشم مثل اليشء وهو من كرس

 من جنس العمل
ٍ
 .(5)بكرس األعضاء باحلطمة، فكان العقاب كجزاء

 ؟﴾ رب يئ ىئ نئ  ٱ﴿ ما الذي ُيفيده السؤال عن احلطمة يف قوله: بع:السؤال الرا
اخللق  عقول تدركها التي األمور من ليست فهي أمرها؛ هتويل وتعظيم اجلواب:

 .(6)وتبلغها أفهامهم
                                       

 (.3٢/٢٨5ينظر: مفاتيح الغيب )( ١)

 (.٩/540نظر: حماسن التأويل )( ي٢)

 (.3٢/٢٨5ينظر: مفاتيح الغيب )( 3)

 (.٢4٢)ص:  ب القرآنينظر: املفردات يف غري (4)

 (.43٨(، غاية األماين يف تفسري الكالم الرباين، للكوراين )ص: ٨/4٨١( ينظر: تفسري ابن كثري )5)

 (.5/603(، فتح القدير، للشوكاين )١٩٩ /٩( ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم )6)
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يف قوله  ما العربة من إضافة النار إىل اهلل تعاىل، ووصفها باإليقاد السؤال اخلامس:

 ؟﴾ يب ىب نب مب ٱ﴿ تعاىل:
وتفخيم، وكذلك يف وصفها  هلا تعظيم اسم اهلل سبحانه إىل إضافة النار يف ب:اجلوا

 تلتهب تزال ال عليه، فهي مزيد ال وتعظيمها إىل ما أمرها فهو للتهويل من باإليقاد؛

 النار على أوقد» ويف احلديث:، (1)ا عىل غري املعهودأبد   ختمد هليبها، فال يزول وال
 ألف عليها أوقد مث ت،ابيض   حىت سنة ألف عليها قدأو  مث ت،امحر   حىت سنة ألف
 .(2) «مظلمة سوداء فهي ت،اسود   حىت سنة

 مت  زت رت ٱ﴿ ما احلكمة من ختصيص ذكر الفؤاد يف قوله: السؤال السادس:
 ُرغم أن النار ُترق مجيع أجزاء اجلسد؟، ﴾ نتىت

 أذى بأدنى منه اتأمل   أشدّ  وال الفؤاد، من ألطف اإلنسان بدن يف يشء ال اجلواب:

 العقائد حمل عليه، ولكن ألنه واستولت جهنم نار عليه اطلعت إذا فكيف يمسه،

 ينبعث الذي السيئة، وهو األعامل ومنشأ القبيحة، وامللكات اخلبيثة، والنيات الزائغة،

 أجزاء مجيع من تقدم بام أنسب للذكر فهو وحب املال واالنشغال به، اهلمز واللمز، منه

 .(3)اجلسد
 ىث نث مث زث رث يت ٱ﴿ ما العالقة بني عذاب اهلل يف قوله: السؤال السابع:

 وبني االّتصاف باهلمز واللمز ومجع املال وعّده مع مضنة اخللود؟ ﴾  ىف يث

                                       
الكتاب  ، إرشاد العقل السليم إىل مزايا (3٢/٢٨6(، مفاتيح الغيب )5/5٢٢)( ينظر: املحرر الوجيز ١)

 (.6/3٩73(، يف ظالل القرآن )٩/١٩٩الكريم )

، (×( )أبواب صفة جهنم عن رسول اهلل ٢5٩١( برقم: )34١/ 4) "جامعه"( أخرجه الرتمذي يف ٢)
 ،اوقال الدارقطني: رواه إسحاق بن الطباع عن رشيك عن عاصم عن رجل مل يسمه عن أيب هريرة موقوف  

 (.١5١/  ١0هو أشبه بالصواب )العلل الواردة يف األحاديث النبوية( )و

 (، يف ظالل القرآن١5/46٢(، روح املعاين، )4/7٩6ائق غوامض التنزيل )( ينظر: الكشاف عن حق3)

(6/3٩73.) 
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يف وصف العذاب بإطباق النار وإغالقها بأعمدة ممّددة ما يتحقق به  اجلواب:

يا من خلودهم وبقاؤهم خالف ما كانوا يتوقعون يف الدن، (1)اليأس من اخلروج منها

لغريه، فوقعوا يف  اله وُتقري   فيها، وهذا ما جعلهم ينشغلون بجمع املال وعّده تعظيام  

 الذنوب.

 

 

 

 
 

                                       
(، تيسري ٩/540(، حماسن التأويل )٩/١٩٩الكتاب الكريم ) ( ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا١)

 (.٩34يم الرمحن )ص: الكر
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 اخلامتة
 :وفيها أبرز النتائج والتوصيات

 أبرز النتائج: ❖
 يبعث عىل اُيقصد بالسؤال التدبري االستفهام الذي ُيوِرث يف القلب إيامن   .1

من املتدبر وليس له ذكٌر يف  اريم أو سامعه، فيكون صادر  ــالعمل، عند تالوة القرآن الك

 النص.

 ِّٱ﴿ السؤال التدبري هو خري أداة للتدّبر الذي أمر اهلل به يف كتابه حني قال: .2

وهو مما زاد ابن عباس ، [٢٩ص: ] ﴾ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

   بكتاب اهلل. وفهام   علام 

لة التدبرية يف القرآن الكريم والتعامل مع نصوص القرآن ينبغي طرح األسئ .3

الكريم بأدب واحرتام، وانتقاء أمجل العبارات يف طرح السؤال، والبعد كل البعد عن 

 أسئلة التعنّت واجلدل وماال يرجع عىل صاحبه بنفع أو فائدة.

يف  اشمول ُكتب التفسري عىل أغلب إجابات األسئلة التدبرية إاّل ما كان دقيق   .4

جماله فيكون يف الكتب املتخصصة كاللغة، والبالغة، واألحكام، والقواعد، واألصول 

 وغريها.

ُتّري الصواب يف البحث عن إجابات األسئلة التدبرية واتباع منهج ينبغي  .5

 السلف يف تعاملهم مع القرآن، والبعد عن أهل الزيغ والضالل.

ع اختيار الزمن واملكان املناسب تكرار سامع القرآن وتالوته وإطالة النظر فيه م .6

 هي من خري الوسائل املعينة عىل طرح التساؤالت واالستفسارات املفضية إىل التدبر.

فمجاالت األسئلة  ولطائفه وتعبريه، ومعانيه علومه يف القرآن إلعجاز انظر   .7
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يف  أو يف املعاين، أو يف األحكام، أو يف البالغة، أو اللغة يف التدبرية يمكن أن تكون

 أو غريها. ،املقاصد

طرح األسئلة التدبرية وسيلة جّذابة وُمشّوقة للناس يف الدعوة والرتبية  .8

 والتعليم.

وقد دّل  ،(1)مقصد سورة اهلمزة هو: وعيد املتعالني الساخرين بالدين وأهله .9

عىل ذلك الكثري من املعاين واحِلكم واللطائف واألرسار الواردة يف هذه السورة عرب 

 موجزة، يمكن الوصول هلا عن طريق طرح األسئلة التدبرية.عبارات 

 التوصيات: ❖
إجياد دليل إرشادي ألبرز وأصّح املؤلفات التي يمكن الرجوع إليها يف كل  .١

 مصدر؛ حتى يسهل عىل الباحث عن إجابات األسئلة التدبرية الوصول إليها.

حيّة يمكن  كتابة تطبيقات لألسئلة التدبرية يف سور القرآن؛ إلجياد نامذج .٢

 االحتذاء هبا والسري عىل منهجها.

 التوفيق وأسأله كتابـته، أعانني عىل أن تعــاىل اهلل أشــكر هــذا البحث، ختــام وفــي

 ذلك ويل إنه زلل، من فيه كان ما يل يغفر وأن به، واملسلمني ينفعني وأن والسداد،

 .وسلم هوصحب آله وعىل حممد نبينا عىل اهلل وصىل عليه، والقادر

 

 

 
 

                                       
 (.60١( املخترص يف التفسري )ص:١)
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 املراجعاملصادر و فهرس

عيل بن عمر  ،أحاديث املوطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيه وزايدهتم ونقصاهنم .1

 ديث.احل أهل مكتبة:  الشارقة - .الوليد أبو عيل بن هشام: ُترير ، البغدادي الدارقطني

حممد بن حممد بن مصطفى أبو السعود  ،الكرمي إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب .2

 : دار إحياء الرتاث العريب. بريوت - العامدي.

ُترير: حممد أبو  ، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن .3

 هـ.١3٩4اهليئة املرصية العامة للكتاب،  - الفضل إبراهيم.

: دار  بريوت، لبنان - ُترير: حممد حامد الفقي. ، اجلوزية ابن قيم ،التبيان يف أقسام القرآن .4

 املعرفة.

 : الدار التونسية للنرش. تونس - تأليف: حممد الطاهر بن عاشور التونيس. ،التحرير والتنوير .5

:  بريوت - ُترير: الدكتور عبد اهلل اخلالدي. ، ابن جزي الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل .6

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4١6األرقم،  رشكة دار األرقم بن أيب

 : دار الفكر . بريوت - جالل الدين السيوطي. ،يف التفسري ابملأثور الدر املنثور .7

: دار  لبنان -بريوت  - أبو بكر البيهقي، ُترير: حممد عبد القادر عطا. ،السنن الكربى .8

 الطبعة الثالثة. - هـ.١4٢4الكتب العلمية، 

حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم احلسيني  ،علوم حقائق اإلعجازالطراز ألسرار البالغة و  .9

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4٢3: املكتبة العنرصية،  بريوت - العلوّي الطالبي امللقب باملؤيد باهلل .

-دار طيبة-تأليف: عيل بن عمر البغدادي الدارقطني . ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية .10

 هـ.١4٢7 -هـ ١405الدمام،  -زي دار ابن اجلوالرياض و

تأليف: حممد بن  ،×العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب  .11

: وزارة الشؤون  اململكة العربية السعودية -.شبييل املالكياهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلعبد

 وىل.الطبعة األ - هـ.١4١٩اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، 

 - ُترير: حممد إبراهيم سليم. ، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل لعسكري ،الفروق اللغوية .12

 : دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع. مرص -القاهرة 

تأليف: نعمة اهلل بن  ،الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية .13

 دار ركايب للنرش مرص. - لشيخ علوان.حممود النخجواين، ويعرف با
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ُترير: مكتب ُتقيق  ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،القاموس احمليط .14

 الطبعة  الثامنة. - هـ. ١4٢6بريوت،  -مؤسسة الرسالة  الرتاث يف مؤسسة الرسالة.

بن أمحد،  تأليف: أبو القاسم حممود بن عمرو ،زيلالكشاف عن حقائق غوامض التن   .15

 الطبعة  الثالثة. - هـ. ١407: دار الكتاب العريب ،  بريوت - الزخمرشي.

تأليف: أيوب بن موسى احلسيني القريمي  ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية .16

 : مؤسسة الرسالة. بريوت - الكفوي، أبو البقاء احلنفي .

:  لبنان -بريوت  ،احلسن آل فراج مدحت بن  ،املختصر املفيد يف عقائد أئمة التوحيد .17

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4٢6مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع، 

تأليف: نخبة من أهل اإلختصاص يف مركز تفسري للدراسات  ،املختصر يف التفسري .18

 الطبعة الثالثة. - هـ. ١436: مكتبة روائع اململكة،  جدة - القرآنية.

احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم  ،املستدرك على الصحيحني .19

: دار الكتب العلمية،  بريوت - ُترير: مصطفى عبد القادر عطا. ، الضبي الطهامين النيسابوري

 هـ.١4١١

مسلم بن  اإلمام ، ×املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  .20

: دار إحياء  بريوت - ُترير: حممد فؤاد عبد الباقي. ، نيسابورياحلجاج أبو احلسن القشريي ال

 الرتاث العريب.

:  القاهرة - حممد حسن حسن جبل. ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي .21

 الطبعة األوىل. - هـ.١4٢١مكتبة اآلداب، 

 ، األصفهانى أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب ،املفردات يف غريب القرآن .22

 - هـ. ١4١٢: دار القلم، الدار الشامية،  دمشق بريوت - ُترير: صفوان عدنان الداودي.

 الطبعة  األوىل .

مكة  - أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي. ،املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية .23

 - هـ.١4٢٨رى، : معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم الق املكرمة

 الطبعة األوىل.

 املكتبة األزهرية للرتاث. - حامد عونى. ،املنهاج الواضح للبالغة .24

ُترير: أبو  ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي ،املوافقات .25

 الطبعة  األوىل . - هـ.١4١7دار ابن عفان،  - عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن.
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جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين اجلزري  ،يب احلديث واألثرالنهاية يف غر  .26

 هـ .١3٩٩: املكتبة العلمية،  بريوت - ابن األثري .

مكتبة اآلداب،  - عبد املتعال الصعيدي. ،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة .27

 الطبعة السابعة عرش. - هـ.١4٢6

ن حممد ابن عرفة الورغمي التونيس املالكي، ُترير: جالل حممد ب ،تفسري ابن عرفة .28

 الطبعة األوىل. - هـ.١4٢٩: دار الكتب العلمية،  لبنان -بريوت  - األسيوطي.

 - أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى. ،تفسري الراغب األصفهاين .29

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4٢0جامعة طنطا،  -كلية اآلداب 

اهليئة املرصية العامة  - حممد رشيد بن عيل رضا. ،تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( .30

 م.١٩٩0للكتاب، 

ُترير: سامي  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم .31

 الطبعة الثانية. -هـ.١4٢0دار طيبة للنرش والتوزيع،-بن حممد سالمة.

ُترير:  ، عبدالرمحن بن نارص السعدي ،الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي .32

 الطبعة  األوىل. - ه.١430: دار ابن اهليثم،  القاهرة - عبدالرمحن بن معال اللوحيق.

 - أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشمي. ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .33

 : املكتبة العرصية. بريوت

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى  ،لياء وطبقات األصفياءحلية األو  .34

 هـ.١3٩4: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،  بريوت - بن مهران األصبهاين.

 - ُترير: حممود حممد شاكر. ، حممد عبد اخلالق عضيمة ،دراسات ألسلوب القرآن الكرمي .35

 : دار احلديث. القاهرة

شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني  ،ين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعا .36

الطبعة  - هـ. ١4١5: دار الكتب العلمية،  بريوت - ُترير: عيل عبد الباري عطية. ، األلويس

 األوىل.

ِجْستاين ،سنن أيب داود .37 ن ُترير: حممد حميي الدي ، أبو داود سليامن بن األشعث األزدي السِّ

 : املكتبة العرصية. بريوت -صيدا  - عبد احلميد.
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، ١أمحد حممد شاكر )جـ ُترير:  ، حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي ،سنن الرتمذي .38

، 4(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف )جـ 3حممد فؤاد عبد الباقي )جـ و ،(٢

 الطبعة الثانية. - هـ.١3٩5 : رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص -(، 5

أمحد بن إسامعيل بن عثامن الكوراين، شهاب الدين  ،غاية األماين يف تفسري الكالم الرابين .39

: جامعة صاقريا كلية العلوم  تركيا - ُترير: حممد مصطفي كوكصو. ، الشافعّي ثم احلنفي

 هـ . ١4٢٨االجتامعية ، 

دين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل شمس ال ،غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب .40

 الطبعة الثانية . - هـ . ١4١4: مؤسسة قرطبة ،  مرص - السفاريني احلنبيل.

 ، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .41

 .7٩١3: دار املعرفة،  بريوت - ُترير: حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب.

: دار الرشوق ،  القاهرة -بريوت - سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب. ،يف ظالل القرآن .42

 الطبعة السابعة عرش. - هـ.١4١٢

حممد بن مكرم بن عىل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  ،لسان العرب .43

 الطبعة  الثالثة. - هـ. ١4١4: دار صادر،  بريوت - اإلفريقى.

ُترير: إبراهيم  ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي ،لطائف اإلشارات .44

 الطبعة الثالثة. - : اهليئة املرصية العامة للكتاب . مرص - البسيوين.

عامن  - تأليف: فاضل بن صالح البدري السامرائي. ،ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل .45

 ة الثالثة.الطبع - هـ. ١4٢3: دار عامر للنرش والتوزيع،  األردن -

: دار الكتب العلميه ،  بريوت- حممد مجال الدين بن حممد سعيد القاسمي. ،حماسن التأويل .46

 الطبعة األوىل . - هـ. ١4١٨

دار ابن عفان،  -دار ابن القيم - خالد بن عثامن السبت. ،خمتصر يف قواعد التفسري .47

 الطبعة األوىل. - هـ.١4٢6

 بن أمحد بن حممود حافظ الدين أبو الربكات عبداهلل ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل .48

 .هـ الطبعة: األوىل ١4١٩، بريوت -دار الكلم الطيب -،  النسفي
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برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور .49

 الطبعة  األوىل. - هـ. ١40٨: مكتبة املعارف،  الرياض - الشافعي.

ُترير: عبد السالم حممد  ، القزويني الرازي محد بن فارس بن زكرياأ ،معجم مقاييس اللغة .50

 هـ .١3٩٩دار الفكر،  - هارون.

أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  ،مفاتيح الغيب )التفسري الكبري( .51

عة الطب - هـ ١4٢0ر إحياء الرتاث العريب ، : دا بريوت - الرازي امللقب بفخر الدين الرازي.

 الثالثة .

 - مساعد بن سليامن بن نارص الطيار. ،مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر .52

 الطبعة الثانية. - هـ. ١4٢7: دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع،  اململكة العربية السعودية

رسالة  - خالد بن منصور املطلق. ،منهج اإلمام مجال الدين السرمري يف تقرير العقيدة .53

جامعة اإلمام حممد بن سعود  -كلية أصول الدين  -ماجستري، قسم العقيدة واملذاهب املعارصة 

 الطبعة األوىل. - هـ . ١436اإلسالمية، 

: دار  القاهرة - إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي . ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور .54

 الكتاب اإلسالمي.
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