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 امللخص

القرآن  ؛اهلل عليهم أفضل كتبه إنزالهو  ×فإن من أفضل املنن عىل أّمة حممٍد 

 . بفعله وقوله وإقراره هلذا حثَّ عليه الصالة والسالم عىل تدارس ،الكريم

مفهوم لبيان هيدف  (ضوابطه وأحكامه :تدارس القرآن) بحث بعنوانوهذا 

ضوابطه،  الوقوف عىل أنواعه، وو مه، ومعرفة وأحكايهعل ×التدارس الذي حثنا 

 . الوسائل  املسامهة يف تفعيله ذكر بعضباإلضافة إىل واآلثار املرتتبة عليه، 

 قلة من كتب فيه، ووجود احلاجة املاسة إليه. وتربز أمهية هذا البحث بسبب 

 زال بحاجة إىل مزيد من الدراسة والبحث. الموضوع  هوأرى أن

؛ ملا له من آثار عظيمة، هتامم بالتدارس وتفعيلهرضورة االوأويص بالتأكيد عىل 

وهو سبيل لعودة األمة إىل كتاب رهبا، والنهل من معينه، وسبيل إىل تطبيق القرآن 

 للحياة.   ا، وجعله منهًجاتطبيقا عمليَّ 

 .تالوةالقرآن،  ،: تدارسالكلمات املفتاحية
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ما اجتمع قوٌم يف بيت من بيوت هللا، يتلون كتاَب هللا ويتدارسونه بينهم، إال »
وحفتُّهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن  هم السَّكينة، وغشيتهم الرَّمحة،نزلت علي

 .(1)«عنده
يف تدارس القرآن الكريم؛ للوقوف عىل مفهوم   ثًاوقد رأيت أن أكتب بح

ارس الذي حثنا عليه رسولنا الكريم، ومعرفة ضوابطه وأحكامه، خاصًة مع التد

ظهور أمهية تدارس القرآن الكريم، وقلة من كتب فيه، إذ رأيُت أن الكتابات كثريٌة 

حول تدبر القرآن بخالف التدارس، مع أن تدارس القرآن أوسع من التدبر، حيث 

فوقع وسيلة من وسائل التدبر، التدارس إنَّ التدبر جزٌء من تدارس القرآن، و

، وقد دفعني إىل «ضوابطه وأحكامه :تدارس القرآن الكرمي»: اختياري عىل موضوع

 اختيار هذا املوضوع أمور منها :

 معرفة مفهوم تدارس القرآن، وضوابطه وأحكامه. -1

 حث املجتمع عىل تدارس القرآن، وربطهم بكتاب اهلل، والوقوف عىل ثمرته.    -٢

 كتاب اهلل، واملسامهة يف ربط األمة به، والنهل من معينه.  الترشف بخدمة -3

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقدمة، ومباحث، وخامتة، وفهارس، 

 وجاءت عىل النحو التايل: 

حتدثت فيها عن أسباب اختيار املوضوع، وخطة البحث، ومنهجي يف  :ةاملقدم

 كتابة البحث.

 ، وفيه ثالثة مطالب : آن الكريممفهوم تدارس القراملبحث األول: 

 املطلب األول: معنى التدارس لغة . 

 املطلب الثاين: معنى التدارس اصطالحا . 

 املطلب الثالث: معنى تدارس القرآن الكريم . 

                                                        
الذكر والدعاء ، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر، ح  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب( 1)

٢٦99 . 
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  .رق بني التدارس والتدبر والتفسريالف :املبحث الثاين
 .: حكم تدارس القرآن الكريماملبحث الثالث
   .واع تدارس القرآن الكريم: أناملبحث الرابع

  .: ضوابط تدارس القرآن الكريماملبحث اخلامس
اآلثار املرتتبة عىل تدارس القرآن الكريم يف حياة الفرد املبحث السادس: 

 واملجتمع.

 .وسائل تفعيل تدارس القرآن الكريممن  املبحث السابع:
 .اشتملت عىل أهم نتائج البحث :اخلامتة

 :يف بحث هذا املوضوع، متَّبًعا املنهج التايل - باهللمستعيناً -وقد اجتهدت 

 الرجوع إىل الكتب التي اشتملت عىل مظان البحث، ومجع املادة العلمية منها. -1

 وضع تصور علمي، وآلية منضبطة لتدارس القرآن الكريم.  -٢

 ، وصحابته الكرام يف تدارسهم للقرآن الكريم. ×االستدالل بمنهج النبي  -3

 .  سلوب علمي، وترتيب وتنظيم أفكارهصياغة البحث بأ -4

األحاديث النبوية من مصادرها األصلية، فإن كان يف الصحيحني، أو يف ختريج  -5

 أحدمها اكتفيت هبام.

 .   عدم إثقال احلوايش بالرتاجم -٦

 لوجهه الكريم، واحلمد هلل ربِّ العاملني. اهلل أسأل أن جيعل عميل هذا خالًص وا
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 املبحث األول 
 مفهوم تدارس القرآن الكريم 

  ملطلب األول: معىن التدارس لغة  ا
سُم: َيْدُرُس ُدُروسًا: عفا. وَدَرَستُه الريح َدْرسًا: حمته إذا َدَرَس اليشءَ  ، والرَّ

ته. و مّ -َدَرَس الِكَتاَب َيْدُرُسه تكررت عليه فعفَّ  اـَدْرًس  ،-بالَكرْس -وَيْدِرُسه  ،-بالضَّ

بكثرة القراءة حتى خّف حفظه عليه من  لـّلهوذ : َقَرَأه-بالَكرْسِ -وِدَراَسًة  -َفْتِح بال-

راسة: القراءة.  ذلك. ُجل الَكثرِيـُاملو واملـُدارسة والدِّ س: الرَّ ْرسِ  َدرِّ  التِّالََوة :َأي ،الدَّ

ر لهبالكت س املدرسة ،ابة واملَُكرِّ  . ومنه ُمَدرِّ

ُيدرس فيه كتاب اهلل، ومنه مدراس اليهود، فعن ابن واملـِْدراس: املوضع الذي 

فأاتهم يف ، (1)إىل الُقف    ×أتى نفٌر من يهود، فدعوا رسوَل هللا  »: قال عمر 
 . أي املكان الذي يدرسون فيه .   (2)«...بيت  املـ ْدرَاس 

اء والسني أصٌل واحٌد، يدلُّ عىل َدَرَس()»:  قال ابن فارس ال والرَّ : الدَّ

 َخ 
ٍ
...، ومن البابفاء

ٍ
: َدَرْسُت القرآَن وغرَيه. وذلك أن الّداِرَس ، وخفٍض وَعَفاء

الك للطريق يَتَتبَُّعهُ   .  (3)«يَتتبَُّع ما كان قرأ، كالسَّ

ويف . هاستُ رَ دَ : ها أيستُ ارَ ها وادَّ ستُ وتدارَ  تَب الكُ  ارسُت دَ » :وقال ابن منظور

: ةِ راَس وأصل الدِّ . تعهدوه لئال تنسوهُ  وه واقرأُ : أي؛ «تدارسوا القرآن»: احلديث

  .(4)«د لليشءهُّ عَ والتَّ  ،الرياضة

ُيعمل يف  ر عملٍ حتوم حول معاين التأثر من تكرُّ  ،يف كالم العرب( َس رَ دَ )امّدة ف»

: يقال. إذا عفته وأبلته، فهو دارٌس  (يُح رسَم الدارالرِّ  َدَرَسِت ) أمثاله، فمنه قوهلم:

                                                        
 ( .4/91: واٍد من أودية املدينة عليه مال ألهلها . ) النهاية يف غريب احلديث الُقّف ( 1)

، وحسنه األلباين صحيح  4449أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب احلدود، باب يف رجم اليهوديني ،ح ( ٢)

 . 5/94داود ، وكذا يف إرواء الغليل  سنن أيب

 .  ٢٦7 /٢: معجم مقاييس اللغة انظر( 3)

 .  80 /٦لسان العرب ( 4)
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ٌق، وقالوا: َخلَ : وثْوب دارٌس  .العايف الذي ال يتبنيَّ : ارسالدَّ  ، والطريُق دارٌس  منزٌل 

ن تستلزم التمكُّ  (َس رَ دَ )ومادة  ... ، رل حلفظه، أو للتدبُّ إذا قرأه بتمهُّ ، الكتاب َدَرَس 

ه من باب وفعلُ ...، يف فهمه وإتقانه اجمازً  الكتاِب  ُس رْ فلذلك صار دَ ؛ من املفعول

جييء عىل ، رس، ومصدر درس بمعنى قرأانيه الدَّ ، ومصدره يف غالب معرَصَ نَ 

وهي  ،ِدراسة :وجييء عىل وزن الِفعالة، االِعلم درًس  ي تعليممِّ ومنه ُس ، ااألصل َدْرًس 

لذلك بمصادر الصناعات  ال، مثل الكتابة والقراءة، إحلاقً زنة تدل عىل معاجلة الفع

 .(1)«كالتجارة واخلياطة

... ا، وِدَراَسًة: َقَرَأُه وَأقبل عليه ليحفَظه ويفهمهَرَس الكتاَب ونحَوه َدْرًس د»و

ده بالقراءة واحلفظ لئال ينساه رَ دَ : رَس الكتاَب ونحَوهوتدا  .(2)«َسُه وتَعهَّ

فَدَرَس اليشءُّ معناه: بقي أثره، وبقاء األثر يقتيض انمحاَءه يف نفسه، ومنه درس 

َـّا كان تناول ذلك بُمداومِة الكتاب، ودرست العلم، أي تناولُت أثره باحلفظ، ومل

رسِ   .(3)القراءة ُعربِّ عن إدامِة القراءة بالدَّ

    لثاين: معىن التدارس اصطالح ااملطلب ا
 .  ويفهمه ظَهُ ليحفَ  وأَقبل عليه، َقَرَأهُ وتدارَس الكتاَب التّدارُس: تفاعٌل من)َدَرَس(،

راسة أخصُّ من القراءة والتالوة، ويدلُّ عىل ذلك  ما »: ×قول النبّي والدِّ
اجتمع قوٌم يف بيت من بيوت هللا، يتلون كتاَب هللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت 

. حيث عطف التدارس عىل القراءة، فعلم أن الدراسة أخص (4)«عليهم السَّكينة...

 . (5) من القراءة

                                                        
 .   ٢95 /3، البن عاشور  التحرير والتنوير( 1)

 .   1/٢80املعجم الوسيط ( ٢)

 .  ٢/594، بصائر ذوي التمييز 311انظر : املفردات للراغب ص ( 3)

  .٢٦99كر والدعاء، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر، ح ، كتاب الذسلمأخرجه م( 4)

 .   ٢95 /3انظر: التحرير والتنوير ( 5)
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راسة:  فاعل . وجاء عىل صيغة التَّ القراءة بتمّهل للحفظ أو للفهمفالتدارس والدِّ

 والِفعالة، ليدلَّ عىل تكراِر بذِل الفعل، وحصوله بعد ُجهٍد. 

 الث: معىن تدارس القرآن الكرمياملطلب الث 
 ) َدَرَس( يف القرآن الكريم عىل النحو التايل:  وردت صيغ مادة

 ( يف موضع واحد، يف قوله تعاىل:الفعل املايض الثالثي )َدَرْسَت  ًً: وردأوال

ڎ  ﴿، ومعنى قوله : [105األنعام : [﴾ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ﴿

وقد ، ×املرشكني كذلك كانوا يقولون للنبّي  ألنَّ  ؛وتعلمت ،قرأتأي:  ﴾ڎ 

بدون ألف وبفتح الّتاء. وقرأ  ﴾ڎ ﴿ :وقرأ اجلمهور. يلهم ذلكأخرب اهلل عن قِ 

أي يقولون:  - صيغة املفاعلة وبفتح التّاءعىل- ﴾َدارْسَت ﴿: ابن كثري، وأبو عمرو

يف علمهم. وقرأ ابن عامر  عليك، أي دارْسَت أهل الكتاب وذاكرهتم رئوققرأت 

 .(1)أي اآليات، أي تكّررْت  -بصيغة املايض وتاء التأنيث- ﴾َدَرَسْت ﴿ :ويعقوب

( يف موضع واحد،  الثالثي املتصل بواو اجلامعة )َدَرُسوا: ورد الفعل املايضااثني  

 ﴾وئ  وئ ەئ ەئۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى  ائ ائ  ﴿ يف قوله تعاىل:

   ﴾ەئ  ﴿وفعل  فهم ذاكرون لذلك،، أي قرأوه: . ومعنى اآلية] 1٦9األعراف:  [
والتقدير:  عليه، (مل)ألجل دخول  ؛يؤخذ يف معنى امليض ألنَّ ؛ ﴾ۉ    ﴿عىل  عطٌف 

 .  ال اإلخبار عنهم بذلك بأهنم درسوا الكتاب، صود تقريرهماملق ألنَّ  ؛أمل يؤخذ ويدرسوا

ون(، وهو من الفعل َتدُرُس املضارع املتصل به واو اجلامعة )ل : ورد الفعااثلث  

ڈ  ڈ            ڎ  ڎ       ڌ  ڌ   ﴿، يف موضعني يف قوله تعاىل: الثالثي أيًضا

 .] 37القلم: [ ﴾ۈئ   ېئ  ېئ          ېئ  ىئ     ﴿ :وقوله،   [79آل عمران: [﴾ژ  

ْدُرُسوهَنا(، وهو من الفعل ًً: ورد الفعل املضارع املتصل به واو اجلامعة )يَ رابعا

 ﴾ہ       ۀ  ہ ڻ ۀ﴿اىل: ، يف موضع واحد، يف قوله تعـاالثالثي أيًض 
 .] 44سبأ :  [

                                                        
 . ٢/٢٦1، النرش يف القراءات العرش 105: التيسري يف القراءات السبع ص انظر( 1)
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(، وهو من الفعل الثالثي )ِدَراَستِهمد املصدر املتصل بالضمري)هم( : وراخامس  

 .] 15٦األنعام :  [﴾ڭ  ڭ  ۇ     ڭ  ڭ       ﴿ ، يف قوله تعاىل :أيًضا

ف تدارس القرآن، فلم أقف عىل تعريف له فيام بني يدي من مراجع، وأما تعري

وبعد أن نظرت يف معنى الكلمة يف اللغة، واستخداماهتا يف القرآن والسنة، وأقوال 

ف تدارس القرآن بأنه:  قياُم  أكثر من واحٍد  بتالوة آي من »أهل العلم، رأيُت أن أعرِّ

تلك اآليات املتلوة، واملشاركة يف فهمها،  ، والعيش مع-أو قراءة  حفًظا -كتاب اهلل

 .  «وتّفهم معانيها؛ للعمل بام جاء فيها

، تفيد أن تدارس القرآن  يكون من جمموعة فيظهر «قيام أكثر من واحد»فعبارة : 

فيه مدلول التفاعل. حيث إن كلمة َداَرَس بصيغة َفاَعَل ومصدرها مدارسة بصيغة 

 والفهم والتحليل .  مفاعلة تعني املشاركة يف الدرس

، تفيد أنَّ تدارس القرآن « -حفًظا أو قراءة-بتالوة آي من كتاب اهلل » وعبارة :

عن  ء كانت التالوة لتلك اآليات حفًظايكون بتالوة آيات من القرآن الكريم، سوا

 ظهر قلب، أو قراءة .  

ارس القرآن ، تفيد أنه البد لتحقيق تد«والعيش مع تلك اآليات املتلوة»وعبارة : 

من العيش مع اآليات، فال يمكن أن يتحقق التدارس من دون عيش مع اآليات، فال 

 يتحقق التدارس مع غفلة عن اآليات املتلوة .  

تفيد أنه ال يكفي يف التدارس التالوة فقط، أو  ،«واملشاركة يف فهمها» وعبارة :

. املشاركة يف فهمها العيش مع اآليات من دون حماولة لفهم اآليات، بل ال بد من

 ( تدلُّ عىل أنَّ يف التدارس تفاعل بني أكثر من واحد .وصيغة)املفاعلة( يف )املشاركة

م معانيها»وعبارة   ، تدلُّ عىل أنه البد من بذل الوسع يف تفهم اآليات املتلوة؛«تفهُّ

يقول  : تدل عىل بذل الوسع لفهم معاين اآليات ومدلوالهتا.ل() َتَفعُّ صيغةوذلك أنًّ 

ل » يف اللباب:  العكربي وقد اطَّردت زيادُة التَّاء يف الفعِل للمعاين، نحو َتَفعَّ
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وَتَفاَعل وافتعل، ويف مصادرها ويف مصدر َفّعل نحو قّطع َتْقطيعًا، فزيادُة الّتاء والياء 

 .  (1)«عوٌض من َتْشديد العنِي يف الفعل ليدلَّ عىل التكثري والتوكيد

، تدل عىل أنَّ العمل بام جاء يف اآليات هو أساس «بام جاء فيهاللعمل »وعبارة: 

 تدارس القرآن الكريم . 

 

 

 

 

 

                                                        
 .   31٢ /1اللباب يف علل البناء واإلعراب، للعكربي ( 1)
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 املبحث الثاني 
 الفرق بني التدارس، والتدبر، والتفسري 

 .: سبق بيانهالتََّداُرس

أصلها يدلُّ عىل (، : مصدر للفعل املايض اخلاميس )َتَدبَّر(، ومادة: )َدَبرَ والتََّدبُّر

الدال والباء والراء، أصل هذا الباب، أنَّ »  :آخر اليشء وَخْلِفه. قال ابن فارس 

ُبر خالف الُقُبل د، وهو آخر اليشء ...ــاٍس واحـُجّله يف قي   .(1)«فمعظم الباب أنَّ الدُّ

ر: فامدة كلمة التدبر يف اللغة تدور حول أواخر األمور وعواقبها وأدبارها، فالتدب

غة التَّفعُّل، ليدلَّ عىل ـاء عىل صيــوج .(2)هو النظر يف أدبار اليشء، والتفكري يف عاقبته

 تكلُّف الفعل ومعاناته، وحصوله بعد ُجهٍد وتدرج . 

ة، بل وردت صيٌغ التََّدبُّر( مطلقًا يف القرآن الكريم هبذه الصيغومل يرد مصطلح )»

 م، يف عدة آياٍت عىل النحو اآليت : )َدَبَر( يف القرآن الكري أخرى من مادة

، وهو من الفعل املايض الرباعي (3): ورد الفعل املضارع )ُيَدبُِّر( أربع مراتأواًل 

 املضعَّف العني )دبَّر(. 

املايض الرباعي  ، وهو من(4)ُمَدبُِّر( يف موضع واحد: ورد اسم الفاعل )ثانيًا

 (. )َدبَّر

، وهو (5)به واو اجلامعة ) يَتَدبَّروَن ( يف موضعني : ورد الفعل املضارع املتصلثالثًا

 من الفعل املايض اخلاميس )َتَدبَّر(. 

بَُّروا ( يف موضعنيرابعً  ، وهو من املايض اخلاميس (6)ا :ورد الفعل املضارع ) َيدَّ

                                                        
  .ر(، مادة دب٢/3٢4اللغة )انظر: معجم مقاييس ( 1)

   .، مادة دبر(٢/3٢4انظر: معجم مقاييس اللغة )( ٢)

 . 5، وسورة السجدة آية  ٢لرعد آية ، وسورة ا 31، وسورة يونس آية  3( سورة يونس آية 3)

 . 5( سورة النازعات آية 4)

 .  ٢4، وسورة حممد آية  8٢( سورة النساء آية 5)

 .  ٢9وسورة ص آية  ، ٦8( سورة املؤمنون آية ٦)
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 .(1)«.)َتَدّبر(..

 قرآن،كام جاء ما يدل عىل األمر بالتدبر يف القرآن الكريم، يف أربعة مواضع من ال

ُروا(2)(يف موضعني بصيغة )يَتَدبَّرونَ  بَّ  . (3) (، ويف موضعني بصيغة )َيدَّ

تأمل القرآن الكريم، والنظر يف معانيه، والتََّبرّص بدالالته » والتدبر عند املفرسين:

إعامل الذهن بالنظر يف آيات القرآن؛ للوصول إىل » . أو هو:(4)«ومآالته وما فيه

 . (5)« ما فيها من األحكام واملعارف والعلوم والعملمعانيها، ثم النظر إىل

هو » : وقال ابن القيم . (6)« هو التفكر فيه ، ويف معانيه» :قال القرطبي 

 وقال السيوطي. (7)«حتديق ناظر القلب إىل معانيه، ومجع الفكر عىل تدبره وتعقله

رف معنى كلَّ : أن يشغل قلبه بالتفكر يف معنى ما يلفظ به، فيعوصفة ذلك» :

آية، ويتأمل األوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان مما قرصَّ عنه فيام مىض 

اعتذر واستغفر، وإذا مرَّ بآية رمحة استبرش وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه 

ه وعظَّم، أو دعاء ترضع وطلب  .(8)«نزَّ

وحتديق الفكر فيه،  هو التأمل يف معانيه،»:بقوله   وعرفه الشيخ ابن سعدي

 .    (9)«ويف مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك

ر، والنَّظر، والتأمُّل، واالعتبار،  ر، والتَّذكُّ ويقرب من معنى التَّدبُّر: التََّفكُّ

 واالستبصار. 

                                                        
 .  ٢47-٢43( مفهوم التدبر حترير وتأصيل ص 1)

 .٢4، ويف سورة حممد آية  8٢( يف سورة النساء آية ٢)

 .  ٢9، ويف سورة ص آية ٦8( يف سورة املؤمنون آية 3)

 . 1٢7مفهوم التدبر حترير وتأصيل ص  (4)

 .77مفهوم التدبر حترير وتأصيل ص  (5)

 .  5/٢90( تفسري القرطبي ٦)

 . 1/485مدارج السالكني   (7)

 . 1/300اإلتقان يف علوم القرآن  (8)

 .    ٢/11٢تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  (9)
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وكلمة التفسري لغة تستعمل يف الكشف عن املحسوسات واألعيان، ويف الكشف 

َ الكالَم، أي َأَباَن معناه وأظ َ عن عن املعاين املعقولة، فيقال: فرسَّ هره، كام ُيَقاُل: َفرسَّ

 ِذَراِعِه، أي كشف عنها. 

الَفرْسُ والَسْفُر: يتقارب معنامها كتقارب » : وقال الراغب األصفهاين 

لفظيهام: لكن ُجِعل الَفرْسُ إلظهار املعنى املعقول... وُجِعل الَسْفُر إلبراز األعيان 

: إذا  الصبُح، وَسَفَرْت البيتْسَفرَ لألبصار، فقيل: َسَفرْت املرأُة عن وجهها، وأَ 

ا بتفسري القرآن، ولكن شاع واشتهر أنه والتفسري يف األصل ليس خاصًّ  .  (1)«كنسته

 إذا أطلق التفسري فاملراد به تفسري القرآن.  

ف بتعريفات كثرية، فتوسع فيه قوم واخترصه آخرون.  وتفسري القرآن ُعرِّ

معنى التفسري: » حيث قال: يومن تلك التعاريف: تعريف ابن ُجزي الكلب

ه أو إشارته أو نجواه  .(2)«رشح القرآن، وبياُن معناه، واإلفصاح بام يقتضيه بنصِّ

التفسري: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ » بقوله: وعرفه أبو حيان 

َمُل عليها ح القرآن، ة والرتكيبية، ومعانيها التي حُتْ اَل ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفراديِّ

 . (3)«الرتكيب، وتتامُت ذلك

ِل عىل نبيِّه هو علٌم ُيعرُف به َفهُم  كتاِب اهلل»بقوله:  وعرفه الزركيش   املُنَزَّ

 .(4)«، وبياُن معانيه، واستخراُج أحكامه وِحَكِمه ×حممد 

 ُيبحُث فيه عن القرآن الكريم، من حيُث داللته مٌ عل»  ومن التعاريف أيضا أنه:

 .(5)« بقدر الطاقة البرشيَّةِ عىل ُمراِد اهلل

                                                        
 .      47( انظر: مقدمة جامع التفاسري ص1)

 .1/٦التسهيل يف علوم التنزيل  (٢)

 .1/٢٦( البحر املحيط 3)

 .1/13( الربهان يف علوم القرآن 4)

 .  ٢/3، مناهل العرفان للزرقاين 1/15( انظر : التفسري واملفرسون للذهبي 5)
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علُم بياِن معاين القرآن » أنه: -حسب ما اطلعت-ومن أمجل التعاريف وأسلمها 

 . (1)«الكريم بالنقل والعقل

بر والتفسري يتضح أن هناك تقارًبا فمن خالل هذه التعاريف للتدارس والتد

يز من فيمكن أنينها، فيام بينها، ونستطيع من خالل تلك التعاريف أن نميز ب وتداخاًل 
 : بني التدارس والتفسري مبا يلي

؛ لإليامن، واالعتبار، -تعاىل-املقصود بالتدارس العلم بام دلَّ عليه كالم اهلل  -

 . يان معاين كالم اهلل تعاىل وفهمهوالعمل. وأما املقصود بالتفسري فهو ب

 .آنمن تدارس القر التدارس أوسع من التفسري؛ إذ إن التفسري جزء -

التدارس يمكن أن يامرسه أي مسلم، أما التفسري فله رشوط معروفة ذكرها  -

 العلامء .  

 بام ييل : أن منيز بني التدارس والتدبرويمكن 

 التدارس أوسع من التدبر؛ إذ إن التدبر جزء من تدارس القرآن .    -

فهو  التدارس عملية تعليمية تستعمل من داخل النص القرآين، وأما التدبر -

 عملية عقلية خارج النص القرآين. 

التدارس، التفسري، وخالصة القول يف هذا: أن هذه املصطلحات الثالث )

: )التدارس( القرآن لكريم؛ أوىل هذه املراتب التدبر( متثل مراتب ثالثة للتعامل مع

: )التفسري(، وهي مرتبة نيةفهو أشمل وأعم هذه املصطلحات، ثم تأيت املرتبة الثا

لية هدفها بيان معاين كالم اهلل تعاىل وفهمه، ثم تأيت املرتبة الثالثة: )التدبر( وهي تا

 أخص هذه املراتب . 

 

 
                                                        

 .  ري ياسني حفظه اهلل ، سامعا منه ( التعريف لألستاذ الدكتور: حكمت بش1)
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 املبحث الثالث 
 حكم تدارس القرآن الكريم

ق بأرشف كالم، تدارس القرآن من أفضل القربات، وأزكى األعامل، فهو متعلّ      

ومه، وال أرشف وال أجلَّ وال أزكى من كالم اهلل تعاىل معلورشُف العلم برشف 

 ومدارسته.

 كانَ » قال: َعن ابِن عبَّاٍس مدارسة القرآن، ف ×وقد كان من سنته 

 َفُيَداِرُسُه الُقرآَن، َفَلرُسوُل اهللَِّ، َرَمَضانَ  منيِف ُكلِّ َليَلٍة  ×ى النبيَّ َيلقَ  جربيل 

يَأجَوُد بِاخلَ  × أمته عىل مدارسة القرآن، ورّتَب  ×. وحثَّ (1)« َسَلةِ رِح املُ رِي ِمن الرِّ

وما اجتمع قوٌم يف بيٍت »: × عليها الفضل الكبري، يف أحاديث كثرية، منها قوله
من بيوت  هللا، يتلون كتاَب هللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السَّكينُة، 

. وعن معاوية (2)«هللا فيمن عنده وغشيُتهم الرمحُة، وحفَّتهم املالئكُة، وذكرهم

: « ِ؟ َفَقاُلوا: َما َأجَلَسُكم: َحلقٍة ِمن َأصَحابِِه، َفَقاَل  َخرَج َعىل ×أنَّ رسول اهلل

آَّللَّ ، َما  عىل َما هداَنا لإِِلسالِم، َوَمنَّ به َعَلينَا، َفَقاَل:سنا َنذُكُر اهللََّ َوَنحمُده َجلَ 
ُُتَمة  َأَما إ ين   مل َأسَتحل ُفُكم َقاَل:  ،: َواهللَِّ َما َأْجَلَسنَا إاِل َذاكَ وا؟ َقالُ َأجَلَسُكم إ ال َذاكَ 

رب يل فََأخربين  َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُباه ي ب ُكُم اْلَمالئ َكةَ  فقوله  .(3)«َلُكم، َوَلك نَّه أاتين ج 

  .ىل فضل تدارس القرآن الكريمدليل ع ×وفعله وإقراره 

القرآن من جمالس الذكر الفاضلة، التي رغبَّ ديننا احلنيف بحضورها،   وتدارس

إنَّ هلل »: ×قال: قال رسول اهلل  يف رشحه حلديث أيب هريرة  قال ابن حجر 
ا من ، وبعد أن أورد عددً (4)«مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر...

                                                        
، ح ×كتاب فضائل القرآن ، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي  ( أخرجه البخاري يف صحيحه ،1)

 . ٢308، ح بي أجود باخلري من الريح املرسلة، باب كان النكتاب الفضائل، ، وأخرجه مسلم4997

 . ٢٦99، ح تامع عىل تالوة القرآن وعىل الذك( أخرجه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل االج٢)

 . ٢701كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر، ح  ( أخرجه مسلم ،3)

 . ٦408، ح ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهلل عز وجل4)
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املراد بمجالس  ،رقويؤخذ من جمموع هذه الط» :ت والطرق له قالالروايا

من تسبيح وتكبري  ،وأهنا التي تشتمل عىل ذكر اهلل بأنواع الذكر الواردة ،الذكر

 ...وعىل الدعاء بخريي الدنيا واآلخرة ،  وعىل تالوة كتاب اهلل ،وغريمها

 .(1)«حسبفواألشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبري ونحومها والتالوة 

القرون كانوا يتدارسون القرآن، فعن أيب عبدالرمحن خري  ×وصحابة رسول اهلل 

ثنا الذي كانوا ُيقرئوننا القرآن، كعثامن بن عفان، وعبد اهلل بن » :قالالسلمي حدَّ

عرش آيات، مل جياوزوها، حتى  ×مسعود وغريمها، أهنم كانوا إذا تعلموا من النبي 

      . (2) «قرآن والعلم والعمل مجيعايتعلَّموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلَّمنا ال
أنَّه كان إذا اجتمع إليه إخوانه، نرشوا املصحف،  »: وجاء عن ابن مسعود 

َ هلم  رس القرآن معه نفرٌ يدكان  أنَّه»  الدرداء أيبجاء عن و. (3)«فقرؤوا وَفرسَّ

 . (4)« يقرؤون مجيعاً 

ا، ون مجيعً ُس يدرُ  × بيِّ من أصحاب النَّ  ةقَ لْ كانت َح  » :قال مكحول وعن 

أهل  فيسجدُ  ثم يسجد، فيقرؤها بعثوا إىل أيب إدريس اخلوالين دةً فإذا بلغوا سجْ 

 .(5)«ارساملدَ 

 الين يف زمن عبد امللك بن مروانه رأى أبا إدريس اخلوأنَّ ، بيدةن عَ بيزيد ن وع

ىل وأبو إدريس جالس إ ايدرسون مجيعً  ،ق املسجد بدمشق يقرؤون القرآنلَ حِ  وأنَّ 

                                                        
 .   ٢1٢ /11( فتح الباري 1)

، وابن 5/410، وأمحد يف مسنده 10/4٦0بة ، وابن أيب شي ٦0٢7أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ح  (٢)

 ، من طريق عطاء بن السائب عنه به بألفاظ متقاربة .1/75جرير الطربي يف تفسريه 

عن ، ، من طريق رشيك، عن عطاء1953، والبيهقي يف الشعب 1/577وأخرجه احلاكم يف املستدرك         

 . حوه .  وقال احلاكم صحيح اإلسنادن ،أيب عبدالرمحن، عن ابن مسعود

 .  "إسناده صحيح" :1/٦9، وقال ابن كثري يف تفسريه   4٦بيد يف فضائل القرآن ص أخرجه أبو ع (3)

 . يف التبيان وعزاه البن أيب داود ( ذكره النووي4)

 عن ابن 4/٢74ره الذهبي يف السري ، وذك٢893ح  5/338واملثاين  أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد (5)

 جوصاء احلافظ بسنده .  
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هبم  دَ وأنصتوا له وسجَ  بعثوا إليه يقرأ هبا بآية سجدة قةٌ لْ ت َح فكلام مرَّ  دمُ بعض العُ 

حتى إذا فرغوا من قراءهتم قام أبو إدريس ا، وربام سجد هبم ثِنتي عرشة سجدًة، مجيعً 

 .(1)وا القراءةوأخرُّ  ،ص بعد ذلكَص م القَ دِّ قُ إنَّه  بيدة: ثمَّ قال يزيد بن عَ . صُّ قُ يَ 

جيتمعون،  ×وكان أصحاب رسول اهلل » :يخ اإلسالم ابن تيمية قال ش

منهم، أْن يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن  وكانوا إذا اجتمعوا أّمروا واحًدا

رنا ربَّنايقول أليب مو اخلطاب   . (2)«، فيقرأ وهم يستمعونسى: يا أبا موسى :ذكِّ

يستفاد » :ديث ابن عباس عىل ح تعليًقا الشيخ عبد العزيز بن بازوقال 

 ه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه؛ ألنَّ وأنّ  ،منه املدارسة

، جربائيل هو الذي يأيت من عند اهلل  دارس جربائيل لالستفادة؛ ألنَّ  × الرسول
أشياء من جهة اهلل  ×فجربائيل ال بد أن يفيد النبي  وهو السفري بني اهلل والرسل.

ومن جهة معانيه التي أرادها اهلل، فإذا دارس  ،ة إقامة حروف القرآن، من جه

فهذا مطلوب، كام  ،ومن يعينه عىل إقامة ألفاظه ،اإلنسان من يعينه عىل فهم القرآن

ولألمة؛ ألهنا  × لكن املدارسة فيها خري كثري للنبي ...جربائيل  × دارس النبي

ا من وفيه أيًض .. .مما يأيت به من عند اهلل وليستفيد  ،مدارسة ملا يأيت به من عند اهلل

فيه فائدة  ألنَّ  ؛حتى ولو يف غري رمضان ،صالح وأهنا عمٌل  ،الفوائد: رشعية املدارسة

فال بأس يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه عىل  ،لكل منهام ولو كانوا أكثر من اثنني

ان معه زميل له لكن إذا ك ،القراءة وينشطه، فقد يكون ال ينشط إذا جلس وحده

مع عظم الفائدة فيام حيصل بينهم  ،يدارسه أو زمالء كان ذلك أشجع له وأنشط له

 .(3)«فيام قد يشكل عليهم كل ذلك فيه خري كثري ،من املذاكرة واملطالعة

                                                        
 .   شابور: أخربين يزيد بن عبيدة به ، عن حممد بن شعيب بن4/٢74السري  ( ذكره الذهبي يف1)

 .     11/559( جمموع الفتاوى ٢)

 .11/331( جمموع فتاوى الشيخ ابن باز 3)
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فدّلت هذه األحاديث واآلثار وغريها عىل مرشوعية تدارس القرآن بل عىل 

 فضله ومكانته. 

يف  دارس القرآن ومكانته، أنَّ عدًدا من العلامء جعلوا أبواًباتومما يدل عىل أمهية 

كتبهم لالجتامع عىل تالوة القرآن ومدارسته، ففي صحيح مسلم باٌب بعنوان: 

من األحاديث  ، أورد حتته عدًداوعىل الذكر()فضل االجتامع عىل تالوة القرآن 

ب اآلجري النبوية، التي حتّث عىل االجتامع عىل القرآن ومدارسته. و  كتابه يف بوَّ

بعنوان: )باُب فضل االجتامع يف املسجد لدرس القرآن(،  أخالق محلة القرآن، باًبا

 وغريهم من العلامء واملؤلفني.  

 ...الكرماين بإسناده عن األوزاعي وقد روى حرٌب »: بقال ابن رج 

درسان القرآن أهنام كانا ي ،وإبراهيم بن سليامن ،وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز

أنه  ذكر حرٌب ، وواألوزاعي يف املسجد ال يغري عليهم ت،بعد صالة الصبح ببريو

جيتمعون عىل القرآن بعد ، وأهل البرصة، وأهل مكة، وأهل محص، رأى أهل دمشق

ون القرآن كلهم مجلة من سورة واحدة ؤأهل الشام يقر ولكنَّ ، صالة الصبح

فيقرأ أحدهم عرش آيات والناس ؛ جيتمعون وأهل البرصة وأهل مكة، بأصوات عالية

، مجيٌل  ذلك حسنٌ  وكلُّ  :ثم يقرأ آخر عرش آيات حتى يفرغوا.. قال حرٌب ، ينصتون

: بن أنسٍ  قال يل مالُك : وقال زيد بن عبيد الدمشقي. عىل أهل الشام وقد أنكر مالٌك 

: مالك فقال ،فأخربته بام كان يفعل أصحابنا ،ا تقرؤونبلغني أنكم جتلسون حلقً 

 :قال، هذا طريف: فقلت: ! قالاملهاجرون واألنصار ما نعرف هذا عندنا كان

وقال ابن  هذا من غري رأينا...: فقال، يقرأ وجيتمع الناس حوله رجٌل  وطريُف 

من أمر  (1)يف املصحف() مل تكن القراءة يف املسجد :ا يقولسمعت مالكً  :وهب

                                                        
، ويف  1٦4( جاءت مقيدة يف املصحف يف كتاب اجلامع يف السنن واآلداب البن أيب زيد القريواين ص1)

 قد يرد عند شكااًل إ . وتقييدها باملصحف تزيل٢/73رص خليل ب اجلليل يف رشح خمتكتاب مواه

 البعض .   
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واستدل ... د احلجاج بن يوسف من أحدث ذلك يف املسج وأوُل  ،الناس القديم

باألحاديث الدالة عىل ، األكثرون عىل استحباب االجتامع ملدارسة القرآن يف اجلملة

 . (1)«استحباب االجتامع للذكر والقرآن أفضل أنواع الذكر

قرأ  كلام فرغ واحدٌ ، اأو تدارسوا القرآن مجيعً  ،إذا قرأ كل واحد لنفسه...»فــ

ما اجتمع قوم يف » :×ذا من أفضل القرب؛ لقول النبي فه ،واستمعوا له ،اآلخر
 بيت من بيوت هللا، يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم

 . (2)«السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده

 

 

 

 

 

                                                        
 .  3٦ح ، 3٢5( جامع العلوم واحلكم ص1)

  ، العقيدة . املجلد اخلامس والعرشون -سعودية ( جمموع فتاوى اللجنة الدائمة بال٢)
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 املبحث الرابع 
 (1) نواع تدارس القرآنأ

استعراض موضوع تدارس القرآن، نستطيع أن نلحظ ثالثة أنواع ل من خال

 لتدارس القرآن الكريم وهي :

  ا:: تدارس القرآن مجيع  األولالنوع 
بالناس،  وختاًم ، بدًأ بالفاحتة لقرآن مجيًعارس ااملتدارسون عىل تداوذلك بأن يتفق 

آيات وسور  يكون التدارس فيه عىل فرتات متتالية، حتى يتم استعراض مجيعو

ُد لكل جملس جزءً  من القرآن، ومن ثمَّ يتم تالوته تالوًة   احمددً  االقرآن الكريم، وحُيدَّ

جمودًة، وبعدها يتم تدارس تلك اآليات املحددة، مع مراعاة ضوابط التدارس. 

 ا. وحيتاج هذا النوع إىل طول نفس ومصابرة؛ ليتم استعراض القرآن الكريم مجيعً 

للمتدارسني مجيع آيات القرآن وختمه، وسيظهر : هو استعراض وميزة هذا النوع

أسلوب اإلعجاز القرآين يف معاجلة القضايا القرآنية؛ الختالف عرضها من موضع 

 إىل موضع آخر، وكذا سيظهر هلم الرتابط بني اآليات والسور القرآنية. 

  : تدارس موضوع معني يف القرآن:الثاينالنوع 
اإليامن، الصالة، ا، مثل: )ا معينً ارسون للقرآن موضوعً وذلك بأن يتار املتد

القرآن املتدارسون أنَّ يلحظ احلج، الصوم، الصرب، املرأة، اجلهاد، املنافقون...( ، 

بأساليب متنوعة يف الـعــــرض والتحليل واملناقشة والتعليق، ثم  الكريم تعرض إليه

يع سور القرآن الكريم حتدثت عن ذلك املوضوع، يف مجـمــع اآليات التي جت

، يتم تالوهتا وبعد مجع اآلياتا، أو باالستعانة باملعاجم أو احلاسوب، استحضارً 

، -مع مراعاة ضوابط التدارس- تالوة  جمودة، ومن ثمَّ يتم تدارس تلك اآليات

يدم املوضوع  ألمور اجلزئية يف تفسري اآليات، إال بمقدار ماوعدم التفصيل يف ا

                                                        
 ب يف التفسري املوضوعي ،ولكن اجتهدت يف وضعها ، مستفيدا ممّن كت ( مل أقف عىل من ذكر هذه األنواع ،1)

 وذكر أنواعه.  
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من فهم الـمـــوضـوع تدارسون ليتمكن امل ؛اا مبارًش  أسـاسيًّ ـااًل ويتصل به اتـص

 . وإدراك أرساره من خالل القرآن 

وميزة هذا النوع: اإلحاطة الشاملة باملوضوع املختار من نظرة قرآنية، ومعرفة 

أن كيف عالج القرآن هذا املوضوع، وسيظهر للمتدارسني بعد مجعهم لآليات: 

، وسيظهر وانب دراسته يف القرآن كأنام أنزل القرآن من أجلهاملوضوع قد استوفيت ج

 أيضا هلم كثرة املوضوعات التي تطرق إليها القرآن، وناقشها باستفاضة .  

  : تدارس سورة معينة يف القرآن:لثالنوع الثا
وذلك بأن يتار املتدارسون سورة معينة من القرآن الكريم، ومن ثمَّ يتم تالوة 

مت السورة إىل أجزاء، تلك السورة تال وًة جمودًة، فإن كانت السورة من الطِّوال، ُقسِّ

، ويشتمل هذا -مع مراعاة ضوابط التدارس-ومن ثمَّ يتم تدارس تلك السورة 

أو غريه من األهداف ودراسته من خــالل  ،حتديد اهلدف األسايس للسورةالنوع عىل 

موضوع واحد، وإذا طالت ما تكون السور القصرية ذات  وغالًبا تلك السورة.

السورة فقد تكون ذات موضوع واحد، يتعدد طرحه من خالل سياقات متنوعة، 

التعرف عىل ويشتمل أيضا هذا النوع عىل  ،وقد تكون ذات موضوعات متعددة

ويبني عالقة  ،، ومكان نزوهلا، وترتيبها من بـيـن ســـور القرآنالسورة أسـباب نزول

 .  كل ذلك هبدف السورة

ميزة هذا النوع: إحاطة املتدارسني بموضوع حمدد، والتعرف عىل الوحدة و

 اا واضــحــــًللسورة هدفً املوضوعية لسور القرآن وأهدافها، حيث سيظهر هلم أنَّ 

سيظهر أنَّ ترمي إىل إيضاحه وبيانه واالستدالل له وبه، وتفصيل جوانبه وأبعاده، و

. مع التنبيه إىل عدم عند البحث فيها علمُ ل ســــورة من القرآن شخصية مستقلة تُ لك

خشيًة من   -املتعددة املواضيع-التكلف يف البحث عن الوحدة املوضوعية للسورة 

 القول عىل اهلل بغري علم.  
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 املبحث اخلامس
 ضوابط تدارس القرآن الكريم 

ألمهية تدارس القرآن الكريم وفضله، ومن أجل أن يتم حتقيق التدارس  نظًرا

ح، البد أن يكون التدارس وفق ضوابط معينة، حتى حيقق اهلدف منه، وال الصحي

 حييد عنه. 

لذا أحاول يف هذا املبحث أن أضع ضوابط حمددة لتدارس القرآن الكريم، 

وختتلف درجات تلك الضوابط من حيث قوة ضبطها للتدارس، إال أهنا مما تساعد 

، ×ط ُأخذت من منهج النبي من هذه الضواب ا. وكثرًياعىل ضبط التدارس عمومً 

 وصحابته الكرام يف تعاملهم وتدارسهم للقرآن الكريم.  

: فتدارس القرآن عبادة تفتقر : حسن القصد وجتريد النية هلل تعاىل وحدهاألول

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ إىل اإلخالص هلل تعاىل كغريها من العبادات، قال تعاىل:

ا »: × قال: قال النبي اخلطاب   ، وعن عمر بن 5البينة :[ ﴾ ڱ   ں  ں  ڻ إمنَّ
ا لكل امرئ ما نوى . فالبد من إخالص النيَّة هلل تعاىل يف (1)«األعمال ابلنيَّات، وإمن  

 تالوة وحفظ القرآن الكريم، وتدارسه وتدبر معانيه.

وانحراف النيّة  يف التعامل مع القرآن الكريم  منهيٌّ عنه، وورد الوعيد الشديد ملن 

سمعت  :قال  عن أيب هريرة النّية هلل تعاىل يف تعامله مع القرآن الكريم، ف مل جيرد

إنَّ أولَّ النَّاس  يُقَضى يوَم القياَمة  َعليه، رجٌل اسُتشه َد فَُأيَت » :يقول × رسول اهلل 
به فَـَعرََّفُه نَعَمُه فَعَرَفها، قال: َفما َعملَت فيها؟ قال: قاتلُت فيَك حّت  

به  رَ م  أُ  قال: كذبَت، ولكنَّك قاتلَت ألْن يُقاَل َجريٌء، فقد ق يَل، ثَّ اسُتشه دُت ،
، رآنالقُ  رأَ وقَ  ،مهلم وعلَّ م الع  لَّ عَ تَـ  ورجلٌ ، اريف النَّ  يَ لق   أُ ب على وجهه حّت  ح  سُ فَ 

                                                        
. 1، ح ×، باب كيف بدأ الوحي إىل رسول اهلل ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي1)

يدخل فيه الغزو وغريه من ، وأنه «إنام األعامل بالنية»: ×، باب قوله ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة

 .  1907، ح األعامل
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 ،همتُ العلم وعلَّ  متُ تعلَّ  :قالَ ؟ فيها ملتَ فما عَ  :قال، فهارَ عَ فَـ  هُ مَ نعَ  فهُ فعرَّ ، به   يتَ فأُ 
 وقرأتَ  ،املٌ عَ  :القَ ليُـ  العلمَ  متَ تعلَّ  كَ ولكنَّ ، كذبتَ   :قالَ ، فيك القرآنَ  وقرأتُ 

وجهه حّت ألقي يف  حب علىث أمر به فسُ ، فقد قيل، هو قارئٌ : القَ ليُـ  رآنَ القُ 
 .(1) «...النار

إ َذا   َأنَّ اَّللََّ  » :× َرُسوُل اهللَّقال: حدثني  ويف لفظ آخر عن أيب هريرة 
نَـُهمْ َمة ، يـَْنز ُل إ ىَل اْلع َباد   يـَْوُم اْلق َياَكانَ  َي بـَيـْ ، فََأوَُّل َمْن وَُكلُّ أُمٍَّة َجاث َيةٌ  ، ل يَـْقض 

 ، يُْدعى ب ه ، رَُجٌل مَجََع اْلُقْرآَن، َورَُجٌل يـَْقَتت ُل يف  َسب يل  اَّللَّ ، َورَُجٌل َكث رُي اْلَمال 
، قَاَل: فَـيَـُقوُل اَّللَُّ ل ْلَقار ئ: َأملَْ  ؟ قَاَل: بـََلى ََي َرب    ُأَعل  ْمَك َما أَنـَْزْلُت َعَلى َرُسوِل 

َفَماَذا َعم ْلَت ف يَما ُعل  ْمَت؟ قَاَل: ُكْنُت َأُقوُم ب ه  آاَنَء اللَّْيل  َوآاَنَء النـََّهار ، فَـيَـُقوُل 
ُ: َبْل َأرَْدَت َأْن يـَُقاَل: إ نَّ اَّللَُّ َلُه: َكَذْبَت، َوتـَُقوُل َلُه اْلَماَلئ َكُة: َكَذْبَت، َويَـ  ُقوُل اَّللَّ

، فَـَقاَل: ََي َأاَب  ×... ثَّ َضَرَب َرُسوُل اَّللَّ  يَل َذاَك،ُفاَلان  قَار ٌئ، فَـَقْد ق   َعَلى رُْكَبِت 
 .(2)«َمة  ُهَريـَْرَة، ُأولَئ َك الثَّاَلثَُة َأوَُّل َخْلق  اَّللَّ  ُتَسعَُّر ِب  ُم النَّاُر يـَْوَم اْلق َيا

يتعلَّم القرآن يريد  لقد أتى علينا حنٌي وما نرى أحًدا»: قال عمر بن اخلطاب 

يتعلمونه يريدون به الناس  هاهنا بأَخَرٍة خشيُت أنَّ رجااًل ، فلامَّ كان به إال اهلل 

عىل هذا  معقًبا . يقول اآلجري (3)«وما عندهم، فأريدوا اهلل بقراءتكم وأعاملكم

قد خاف عىل قوٍم قد قرأوا القرآن يف ذلك  ذا كان عمر بن اخلطاب فإ »األثر: 

 . (4)«الوقت بميلهم إىل الدنيا، فام ظنُّك هبم اليوم ؟

                                                        
 . 1905يحه ، كتاب اإلمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار،  ح ( أخرجه مسلم يف صح1)

، وقال: حسن غريب، ٢38٢أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء يف الرياء والسمعة، ح  (٢)

، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، وكذا يف صحيح الرتغيب 579 /1واحلاكم يف املستدرك 

 .٢0ب ح والرتهي

، واآلجري يف أخالق محلة 3/383، وعبدالرزاق يف املصنف 1/٢43( أخرجه الفريايب يف فضائل القرآن 3)

 .  70القرآن ص

 واهلل املستعان .   ؟!، فامذا نقول نحن يف القرن الرابع عرشـه 3٦0وهو املتوىف عام  ( يقوله اآلجري 4)
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فالبد من خلوص النية هلل تعاىل، وجتديدها يف كل وقت وحني، والبعد كل البعد 

دت نيته هلل تعا ىل تلّذذ عن كل ما يرصف عن النية اخلالصة. وَمن َحُسن قصده وُجرِّ

إىل  -بإذن اهلل -بكتاب اهلل، وانرشح صدره لفهمه، وتفتحت له معاين القرآن، وُهِدي

 احلق والصواب . 

  : اختيار الوقت املناسب للتدارس:الثاين
من األمور التي تضبط عملية التدارس اختيار الزمان الفاضل، واختيار الوقت 

اح صدر وخلو من املشاغل. قال املناسب للتدارس، والتي يشعر هبا اإلنسان بانرش

ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ   ﴿ تعاىل:

. قال ابن ] ٦-٢املزمل : [﴾ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    

هي ساعاته وأوقاته، وكل  ﴾ڤ  ڦ   ﴿والغرض أن ...» يف تفسريه لآلية: كثري 

اعة منه تسمى ناشئة، واملقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بني القلب واللسان، س

أي أمجع للخاطر يف أداء  ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ﴿وأمجع عىل التالوة، وهلذا قال تعاىل: 

ات ــوات وأوقـالقراءة وتفهمها من قيام النهار، ألنه وقت انتشار الناس ولغط األص

 .«]  7املزمل: [﴾ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ   ﴿ى: ـالــعـل تاـــذا قـهـاش، ولـمعـال

القرآن يف كل عاٍم مرة، فيلقاه يف كل ليلٍة يف  ×ُيَدارس النبيَّ  وكان جربيل 

َأْجَوَد  ×كاَن النبيُّ »: قال َعن ابِن عبَّاٍس  .شهر رمضان حتى ينسلخ

يُل، وكاَن النَّاِس، َوَأْجَوُد َما َيُكوُن يِف َرَمَضاَن، حني ي َيلَقاُه يِف  جربيل لقاه  ِجرْبِ

يِح خلَ بِا َأْجَودُ  × َفُيَداِرُسُه اْلُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اهللَِّ، َرَمَضانَ  منُكلِّ َليَلٍة  رِي ِمن الرِّ

 .(1)«ُمرَسَلةِ ـال

ويف احلديث داللة عىل أن الوقت الذي اختاره اهلل هلام  ملدارسة القرآن هو كل 

×  ، ليس جمرد توافق بني النبيوهذا الوقت الذي اختاره اهلل  ليايل رمضان،
                                                        

، ح  ×آن ، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي ، كتاب فضائل القر( أخرجه البخاري يف صحيحه1)

 . ٢308، ح بي أجود باخلري من الريح املرسلةكتاب الفضائل ، باب كان الن، ، وأخرجه مسلم  4997
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؛ ألنَّ اهلل وجربيل  حب  خب ﴿ قال عن املالئكة: -تعاىل-، بل هو توقيٌف إهليٌّ

أنَّ وقت تنّزل املالئكة إنام يكون بتوجيه إهلي، كام  فبنّي ، ] ٦مريم:ٍ [﴾يب مب  ىب 

أال تزوران »: جلربيل × قال رسول اهللقال:  روى البخاري عن ابن عباس 
 ﴾حت  خت  مت   ىت  يت  جث  جتيب  حب  خب  مب    ىب      ﴿ قال: فنزلت: أكثر مم ا تزوران ؟

 .(1)« ]٦4مريم :[ 
دارسة بينه وبني جربيل أّن امل-ويف حديث ابن عباس » :قال ابن رجب  

تنقطع  ، فإن الليلر من التالوة يف رمضان لياًل فدلَّ عىل استحباب اإلكثا - كانت لياًل 

فيه الشواغل، وجتتمع فيه اهلمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان عىل التدبر، كام قال 

  .(2)« ]٦املزمل :[ ﴾ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ﴿ :تعاىل

 :ابن عباستعليقًا عىل حديث  الشيخ عبد العزيز بن باز وقال 

هذه املدارسة  هار، ألنَّ أخرى وهي: أن املدارسة يف الليل أفضل من الن وفيه فائدةٌ »

الليل أقرب إىل اجتامع القلب وحضوره واالستفادة أكثر  كانت يف الليل، ومعلوم أنَّ 

 .(3)«امن املدارسة هنارً 

وقد وصف اهلل تعاىل حال عباده من أهل الكتاب يف معرض الثناء عليهم، فقال »

ۆ  ۆ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇے  ۓ  ۓ     ےھ  ھ ﴿تعاىل:

، فتضمنت اآلية املِدحة هلم بتالوة آيات اهلل آناء الليل، ]113ران: آل عم [﴾ۈ

  .(4)«ويف هذا التنبيه عىل أثر الليل يف تالوة التالني بام ال يفى

فاختيار الوقت املناسب أقرب إىل اجتامع القلب وحضوره، مما يعني عىل تدارس 

 القرآن، وفهم معانيه. 
                                                        

 .  3٢18، ح اب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، كت( أخرجه البخاري يف صحيحه1)

 .315( لطائف املعارف، البن رجب ص٢)

 .11/331ى الشيخ ابن باز ( جمموع فتاو3)

 .  ٢3( قواعد التدبر، د. حسني احلريب ص 4)
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    :دارس: اختيار املكان املناسب للتالثالث
 ،ارس، وذلك بأن يكون املكان نظيًفا ومرحًياالبد من اختيار مكان مناسب للتد

 تي ترصف عن القرآن الكريم، بعيًدامن امللهيات ال تتوافر فيه وسائل الراحة، خاليًا

عن مواطن اللغو واللغط والّسخب. وأفضل مكان لتدارس القرآن الكريم هو 

فاملسجد خري البقاع، وهي التي يذكر فيها اسم اهلل املسجد، بل هو أساسها ومبدؤها، 

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ﴿  تعاىل، قال سبحانه:

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀىت  يت   

ووردت أحاديث كثرية يف فضل ، ] 37-3٦النور :  [﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 عن النبي مدارسته يف املساجد، منها ما رواه أبو هريرة االجتامع لتعلم القرآن و
وما اجتمع قوٌم يف بيٍت من بيوت  هللا، يتلون كتاَب هللا، ويتدارسونه  »: قال ×

بينهم، إال نزلت عليهم السَّكينُة، وغشيُتهم الرمحُة، وحفَّتهم املالئكُة، وذكرهم 
 .(1) «هللا فيمن عنده

ة، فقاَل:×خرَج رسوُل اهللَّ  »: ال، قوعن عقبة بن عامر  فَّ  ، ونحُن يف الصُّ
أيكم ُُيب  َأن يغُدَو كل  َيوٍم إىل بُطحاَن، أو إىل العقيق  فيأيت  منُه ب ناقتني  َكوَماَوين ، 

قال: أفال يَغُدو  َفقلنا: يا رسول اهللَّ، نحبُّ ذلك. يف َغري  إٍث، وال َقطع  رَحٍم؟
د  فيعلم ، َخرٌي لُه م ن اَنقتني ، ، َأو يَقَرأ آيـََتني  م ن كتاب  اَّللَّ َأَحدُكم إىل املَسج 

ب ل    .(2)«وثالٌث َخرٌي لُه م ن َثالٍث، وَأربٌع َخرٌي لُه م ن أربٍع، وم ن َأعَداد ه نَّ م َن اإل 

ومن أحيا املسجد بذكر اهلل تعاىل وتالوة كتابه ومدارسته، فإنَّ اهلل تعاىل يباهي هبم 

َخرَج ُمعاويُة عىل َحلَقٍة يف املَسجِد، فقاَل: : قال  دِريِّ  سعيد اخليبأن املالئكة، فع

؟ َقالوا: آهللَّ، ما َأجَلَسُكم إاِل َذاكقال:  َما َأجَلَسُكم؟ َقاُلوا: َجَلسنَا َنذكر اهللَّ 
                                                        

 . تقدم خترجيه يف ختام املبحث الثالث( 1)

 . 803لقرآن يف الصالة وتعلمه، ح ، كتاب صالة املسافرين وقرصها ، باب فضل قراءة امسلم ( أخرجه٢)
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َكاَن َأحد بَمنِزَلتِي  واهللَِّ، ما َأجَلسنا إاِل َذاَك، قال: أما إيِنِّ مَل َأْسَتحِلفُكم هُتَمًة َلُكم، َما

َخرَج َعىل َحلقٍة ِمن  ×، َأَقّل َعنُه َحِديثًا منِّي، وإِنَّ رسول اهللِ ×ِمن َرسول اهللِ 

عىل َما هداَنا  هَفَقاُلوا : َجَلسنا َنذُكُر اهللََّ َوَنحمدُ  «؟َما َأجَلَسُكم» :َأصَحابِِه، َفَقاَل 

: َواهللَِّ َما َأْجَلَسنَا َقاُلوا «َك؟اَما َأجَلَسُكم إ ال ذَ ، آَّللَّ  » :َفَقاَل  َعَلينَا،به لإِِلسالِم، َوَمنَّ 

رب   ه أاتينَأسَتحل ُفُكم ُُتَمة  َلُكم، َوَلك نَّ مل َأَما إ ين   » َقاَل: ،كَ اإاِل ذَ  فََأخربين  َأنَّ ، يلج 
 .(1) «اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُباه ي ب ُكُم اْلَمالئ َكةَ 

 اختاذ املساجد مكاًنا -رضوان اهلل عليهم-الصالح  وكان من هدي السلف

 . ويعتربون تالوة وتدارس القرآن هو مرياث حممدللتعليم والرتبية، وتدارس القرآن
ا القرآن، ، وهو يقرئ قومً   : مّر أعرايب بعبداهلل بن مسعود، فعن األعمش قال×

 ال ابن مسعود:؟ فقما يصنع هؤالء :وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال أو قال:

 .(2)« ×يقتسمون مرياث حممد »

وتعليم القرآن يف املسجد ال بأس به، إذا مل »  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .   (3)«يكن فيه رضر عىل املسجد وأهله، بل يستحب تعليم القرآن يف املساجد

: االجتامع يف (4)ويلحق باملسجد يف حتصيل هذه الفضيلة»: ال النوويق

 عليه احلديث الذي بعده، فإنه ، ويدلُّ  -إن شاء اهلل تعاىل- ، ورباط، ونحومهامدرسة

 ناول مجيع املواضع، ويكون التقييد يف احلديث األول خرج عىل الغالب، ال ــيت مطلٌق 

 . (5)«هسيام يف ذلك الزمان، فال يكون له مفهوم ُيعمل ب

                                                        
 . ٢701الوة القرآن وعىل الذكر، ح ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل االجتامع عىل ت( أخرجه مسلم1)

 .  ٢1ه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص( أخرج٢)

 .   5/344( جمموع الفتاوى الكربى 3)

: نزول السكينة، وغشيان الرمحة، وصالة املالئكة عليهم ، وذكر اهلل هلم، الواردة يف حديث ( الفضيلة هي4)

ينهم، ، ويتدارسونه ببيٍت من بيوت  هللا، يتلون كتاَب هللاجتمع قوٌم يف وما ا» قال: ×عن النبي  أيب هريرة 
  .«، وذكرهم هللا فيمن عندهإال نزلت عليهم السَّكينُة، وغشيُتهم الرمحُة، وحفَّتهم املالئكةُ 

 .    ٢٢ /17حيح مسلم ( رشح ص5)
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من بيوت اهلل  ن يف بيٍت ه ال حيصل هذا الثواب إال ملن كاذهب آخرون إىل أنَّ و

فإننا ال نتعداه،  الكتاب والسنة عىل ثواٍب معني بصفٍة معينةٍ  إذا دلَّ » وذلك أنه

، وبيوت اهلل هي املساجد «ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا» :قال × الرسول

فإذا اجتمع قوٌم يف غري املساجد فإنه ال يكتب هلم هذا األجر، لكنهم يف اجتامعهم 

فإنه ال ، عىل هذا العمل اخلاص َب تِّ  وال شك، أما األجر اخلاص الذي رُ عىل خري

 . (1)«حيصل إال باألوصاف التي اعتربها الشارع

  :مراعاة آداب جملس التدارس :الرابع
جملس التدارس هو جملس يتدارس فيه أفضل كالم وأرشفه؛ لذا ينبغي للمتدارس 

: له ارس، إجالاًل للقرآن الكريم وتعظياًم م األدب يف جملس التدللقرآن الكريم أن يلز

، ومن اآلداب التي ] 3٢احلج : [ ﴾ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ﴿

 ينبغي مراعاهتا يف جملس التدارس : 

حسن اجللوس، وذلك بأن تكون هيئة اجللوس بصورة تساعد عىل حسن  (1

ۆ   ﴿ :سبحانه ٍر هلل تعاىل، قالكإنام هو جملُس قرآٍن وذ فاملجلُس االستامع للقرآن، 

.ومما يساعد عىل ] ٢04األعراف : [﴾ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

جلوسهم عىل بأن يكون  -أمكن ما-َلَساُء إىل التََّحلُِّق يف املجلس جلُ ذلك أن يعمد ا

التََّحلُِّق لطلب  فضلة حلقة، وتقارب بعضهم من بعض؛ ملا ثبت يف احلديث من ئهي

ْكر، فمن ذلك أن رسول  إذا مررمت برَيض اجلنة فارتعوا!  »: قال × اهللالعلم والذِّ
َلُق الذ  ْكر قالوا: وما رَيض اجلنة؟ قال: وكان من هدي السلف يف تعلمهم   .(2)«ح 

تعلمنا القرآن يف هذا املسجد   »قال:  عري ـموسى األش أيبعن ف ،للقرآن التحّلق
                                                        

 يف لقاء الباب املفتوح .   ( قاله الشيخ ابن عثيمني 1)

وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه البيهقي يف  3510ح كتاب الدعوات، ( أخرجه الرتمذي يف سننه،٢)

 ةوصححه األلباين يف السلسلة الصحيح من حديث ثابت البناين عن أنس بن مالك  1/3٢٢الشعب

 (.٢5٦٢ح130/٦)
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 نظر إليه بني ثوبني أبيضني،، وكأنام أاَلقً ، حِ اوكنا نجِلُس ِحَلقً  -البرصةيعني مسجد -

قال: وكانت أول  ،] 1العلق : [﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿هذه السورة:  أخذتوعنه 

  .(1)«×سورة أنزلت عىل حممد 

 تعطيه هيبةً  عة املكان، فرُيتب املجلس ترتيبًاوإن مل يستطع التحّلق بسبب طبي

 .  وجالاًل 

، فينبغي أن يكون نظافة الثوب والبدن، فحارض جملس القرآن ليس كغريه (٢

فاه بالّسواك أو غريه؛ ألن الفم هو آلة  الثوب والبدن، طيب الرائحة، منظفً نظيف ا

إنَّ » أنه قال: ، وقد روي عن عيلالقراءة، ويف ذلك تعظيم لكالم اهلل 

واك إذا قاَم من الليل َيُشوُص فاُه » ×وكان  .(2)«أفواهكم ُطُرٌق للقرآِن فطّيبُوها بالسِّ

و  ؛ ألّنه يريد الصالة وقراءة القرآن .(3)«اكبالسِّ

وأحب ملن أراد قراءة القرآن من ليل أو هنار أن يتطهر وأن » :قال اآلجري 

 . »(4)يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، ألنَّه يتلو كالم الرب

عدم االنشغال بغري التدارس، بلهو أو عبث أو انشغال فيام ال ينفع، ومن   (3

ديث، أو بوسائل االتصال احلديثة، أو االنشغال بالنظر ذلك االنشغال بلغو احل

للامرة، أو بطول التفكري ورشود الذهن، حيث إّن هذه املشغالت وغريها مما يرصف 

املفلحني من  -تعاىل - صف اهللقد و .ش مع القرآن، وتدبره وفهم معانيهعن العي
                                                        

 .«هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل يرجاه»( أخرجه احلاكم يف املستدرك ، وقال: 1)

 ، لفريد بن احلسن األنصاري .لس القرآنوانظر: جما        

، موقوفا عىل عيل بن أيب طالب  ٢91ارة وسننها ، باب السواك ، ح ، كتاب الطه( أخرجه ابن ماجة يف سننه٢)

 ًا . ، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة موقوف 

ابن ا. قال أيب طالب مرفوعً من طريق سعيد بن جبري عن عيل بن  4/٢9٦وأخرجه أبو نعيم يف احللية         

يف السنن، الكجي  أبو مسلمورواه  ،ابن ماجه، ووقفه رواه أبو نعيم»: 1/11٦حجر يف التلخيص احلبري 

 . «، وهو ضعيفوأبو نعيم من حديث الوضني، ويف إسناده مندل

، ومسلم يف صحيحه، كتاب ٢45( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب السواك، ح 3)

 .   . من حديث حذيفة ٢55، ح الطهارة، باب خصال الفطرة

 .    73( أخالق محلة القرآن ص4)
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  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: بقوله املؤمنني

فال ينبغي أن يالط جملَس التدارس إال ما كان ، ]  3-1 :املؤمنون [﴾ٺ ٺ  

كر، والتدبر، والتفكر، واالعتبار. العلم،من قبيل   والذِّ

احرتام املشتغلني بالتدارس، فال سخرية وال استهزاء، وال احتقار وال ملز أو  (4

مهم لآلية، مهز، فقد يصدر من بعض اجلالسني خطأ يف تالوة أو تفسري؛ لسوء فه

فليس من األدب السخرية أو الضحك أو احتقار قائلها، فإّن هذا مما ينايف أدب 

 التعلم يف املجلس.  

  :: حسن إدارة جملس التدارساخلامس
جمالس التدارس حتتاج إىل إدارة جيدة تضبط عملية التدارس فيها، حتى يتم 

ومن األمور التي تراعى  االنتفاع منها، وال خترج عن اهلدف الذي أنشئت من أجله.

 يف إدارة املجلس : 

ا ، ويرتب أولوياته؛ جتنبً املجلس م سريينظّ من املجلس شخص اختيار  (1

وإيقاف من يرج  .واالرجتال، أو االنزالق إىل غري أهداف جمالس القرآن للفوىض

من  املسريِّ وقد يكون هذا عن اهلدف، وتنبيه من ينشغل عن التدارس، أو يرشد عنه، 

تّم اختياره لغري ذلك من ، أو ممن ياالعلم، أو من أهل الصالح والورع عمومً  أهل

 . األسباب

أو الفتور أو  ، فيصيب احلارضين باملللضبط الوقت، بحيث ال يكون طوياًل   (٢

ا بني مجيع اآليات ا متوازنً . وأمهية متابعة توزيع الوقت توزيعً الرشود الذهني عنه

ت املحددة عموما بنسق واحد، وبعد أن ينتهي املحددة، حتى يتم تدارس اآليا

الوقت تأيت رضورة إهناء املجلس عند الوقت املحدد، حتى تنشط النفوس للعودة 

 مرة أخرى .

، وعدم استئثار بعض احلارضين ميع يف تدارس القرآن، كلٌّ بحسبهإرشاك اجل (3

، أو والتمييز بني جملس الوعظ، أو الدرس التفريقإذ جيب بالكالم دون بعض، 
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تدل عليه  كام ،. فالتدارس مشاركةالتدارسوبني جملس  ،املحارضة، أو نحو ذلك

قوم يف بيت من  ما اجتمع»: × وذلك منطوق قوله ،التفاعل( من عبارته)صيغة 
  .«...يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم، بيوت هللا

اجلمهور الغفري يصلح يف كثرة عدد أعضاء املجلس، حيث إن  عدم (4

عل ال التدارس، وال يمكن أن يكون هناك تفا ،أو الدرس ارضة، أو اخلطبة،املح

أن يكون  (1). ويمكن إذا زاد العدد بشكل ملحوظوتدارس يف ظل األعداد الكبرية

 . (2)بداية ملجلس قرآين جديد

 :(3): تعظيم القرآنالسادس

من َنَزل به، القرآن الكريم كالم اهلل، فهو عظيم لعظمة من تكلم به، عظيم ملكانة 

َعظيم ملقام من ُأنِزل عليه، عظيم خلريية من خوطب به، عظيم لفضل الزمن الذي 

َنَزل فيه، عظيم بترشيعاته وبمقاصده، ويف تأثريه وأثره، ويف لغته وأسلوبه، عظيم 

اهلل. وصفه العظيم سبحانه  لكثرة وتنوع فضائله،  فهو كامل مطلق؛ ألنه من عند

، ] 87احلجر : [ ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ﴿: بالعظمة، قال تعاىل

ع صخره من شدة تأثره من خشية اهلل، قال  ولو أنزله اهلل عىل جبل من اجلبال لتصدَّ

 ﴾ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ﴿ تعاىل:

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ﴿ . وقال تعاىل :] ٢1:احلرش [

فضل القرآن الكريم عىل »أي: لكان هذا القرآن. فاآلية بينت  ،] 31عد :الر [ ﴾  ڎڌ

عن  ﴾چ  چ  چ﴿  ن الكتب اإلهليةم ﴾ڃ  چڃ   ﴿  سائر الكتب املنزلة

 .(4)«لكان هذا القرآن ﴾ڌ  ڌڍ  ڍ    ﴿ اا وأهنارً جنانً  ﴾ڇ  ڇ  ڇڇ  ﴿أماكنها 

                                                        
 املناسب للمجلس القرآين ما يرتدد بني العرشة والعرشين جليسا ، وأقل اجلمع ثالثة. ( يظهر أن العدد 1)

 ،  لفريد بن احلسن األنصاري . ( لالستزادة ينظر: جمالس القرآن٢)

، رسالة علمية مقدمة من حممود بن أمحد الدورسي إىل قسم الدراسات ( ينظر: عظمة القرآن الكريم3)

 ، طبعتها دار ابن اجلوزي . 14٢5باليمن ة اإلسالمية باجلامعة الوطني

  ( .    111 /4،  )31( تفسري ابن سعدي، سورة الرعد ، آية 4)
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وعن أيب . «نمنّا إذا تعّلم عرش آيات مل جُياوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل هب

ثنا الذي كانوا ُيقرئوننا القرآن، كعثامن بن عفان،  » قال : عبدالرمحن السلمي حدَّ

عرش آيات، مل  ×وعبد اهلل بن مسعود وغريمها، أهنم كانوا إذا تعلموا من النبي 

جياوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا :فتعلمنا القرآن والعلم 

  .«والعمل مجيعا

، وذلك باختالف األشخاص -الذي ُيرغب تدارسه-ويتلف مقدار اجلزء 

واألزمان وغريها، لكن البد من حتديد جزء أو مقدار معني يتفق عليه لتدارسه حتى 

 ينشط لتدارس القرآن كله. 

مما ينبغي التنبه له يف حتديد مقدار اآليات املتدارسة، مراعاة أحكام الوقف و

لوحدة املوضوعية للسورة، وكذلك الوحدة املوضوعية لآليات واالبتداء، ومراعاة ا

املختارة، حتى ال ينقطع الرتابط بني تلك اآليات، بغض النظر عن أهنا وافقت 

 احلالية للقرآنلتحزيبات امل توافقه، فإن  التحزيبات أو األجزاء احلالية للمصحف، أو

يتضمن الوقف عىل  حتى ،تتضمن دائاًم الوقوف عىل بعض الكالم املتصل بام بعده»

املعطوف دون املعطوف عليه، فيحصل القارئ يف اليوم الثاين مبتدًئا بمعطوف، 

، ] ٢4النساء : [ ﴾   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿ كقوله تعايل :

. ويتضمن ذلكوأمثال  ،] 31األحزاب : [﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿: وقوله

حتى حيصل االبتداء  -بنيحتى كالم املتخاط-الوقف عىل بعض القصة دون بعض 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿ :لثاين بكالم املجيب، كقوله تعاىليف اليوم ا

ومثل هذه الوقوف ال يسوغ يف املجلس الواحد إذا طال ، ]  75:الكهف  [ ﴾ڀ

الفصل بينهام بأجنبي؛ وهلذا لو أحلق بالكالم عطف أو استثناء أو رشط ونحو ذلك 

، ولو تأخر القبول عن اإلجياب بمثل   يسغ باتفاق العلامءمل ،بعد طول الفصل بأجنبي

  .(1)«ذلك بني املتخاطبني مل يسغ ذلك بال نزاع 
                                                        

 .  13/410جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1)
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أن ُتَتداوَل التالوُة بني مجيع ، ويمكن تلو اآليات تاٍل جمود لكتاب اهللأن يويمكن 

 حسب ظروف املجتمعني.  أغلبهم،أو بني للتدارس  من حرض

ند أكثر العلامء، ومن وقراءة اإلدارة حسنة ع» :ابن تيمية  مقال شيخ اإلسال

قراءة اإلدارة قراءهتم جمتمعني بصوت واحد، وللاملكية وجهان يف كراهتها، وكرهها 

مالك، وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له، فال يكره بغري خالف وهي مستحبة، 

 .(1)«وهي التي كان الصحابة يفعلوهنا كأيب موسى وغريه

، مع حسن أداء، ومراعاة الوقف َلة غري الَعِجلةتأنية املرتسِّ املجودة واملوالتالوة 

 ساعد عىل فهم اآليات . تواالبتداء، 

ا -رضوان اهلل عليهم-لذا أنكر السلف  ، ليس له همٌّ إال عىل من هَيُذُّ القرآَن هذًّ

ْعر، » :قال إكامل السورة.  فعن ابن مسعود  وه هذَّ الشِّ ْمل، وال هتذُّ ال تنثروه نثر الرَّ

وجاء رجل إىل ابن  .(2)«به القلوب، وال يكن هّم أحدكم آخر السورةوحركوا 

ل يف ركعة، فقال عبداهلل:  مسعود   عر؟ إنَّ »فقال: إين ألقرأ املفصَّ ًا  كهذِّ الشِّ هذَّ

اوز تراقيهم، ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه، ـجـرآن ال يـرؤون القــقـي اـًوامـأق

    .(3)«..نفع 

عن العجلة يف أخذ القرآن وتالوته، فقال تعاىل:  ×النبيَّ  -عاىلت–وهنى اهلُل 

، ] 114طه: [﴾  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ پ  پ  پ پ﴿

. ] 18-17الفرقان : [﴾ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب        ﴿: وقال سبحانه

يقرُأ بالسورة  ×كان » :قالت  بتمهّل وترتيل، فعن حفصة ×وكانت قراءته 

                                                        
 .    5/344( جمموع الفتاوى الكربى 1)

 . ٢/5٢1 يبة يف مصنفهبن أيب ش، وا8/٢51( أخرجه البغوي يف تفسريه ٢)

، ومسلم يف 5043( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب فضائل القرآن، باب الرتتيل يف القراءة ح 3)

، باب ترتيل القرآن واجتناب اهلّذ وهو اإلفراط يف كتاب صالة املسافرين وقرصها -واللفظ له-صحيحه 

 . 8٢٢الرسعة ح 
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 :؟ فقال× : كيف كانت قراءة النبّي . وُسئل أنس بن مالك (1) «تُِّلها...َفرُيَ 

ًا ، ثم قرأ: » وَيُمدُّ ، ﴾ٱ       ٻ   ﴿ َيُمدُّ بــ ،] 1الفاحتة :  [ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿كانت َمدَّ

 . (2)«﴾ ٻ ﴿ وَيُمدُّ بــ، ﴾  ٻ   ﴿ بــ

 :جلزء املتدارس؛ وذلكالواردة يف اذكر القراءات الصحيحة  -ملن يتقنه-وحيسن  

والثانية هلا تعلق به من . إحدامها ال تعلق هلا بالتفسري بحالأّن للقراءات حالتني: »

  .جهات متفاوتة

فهي اختالف القراء يف وجوه النطق باحلروف واحلركات  :أما احلالة األوىل

ة والتحقيق واجلهر واهلمس والغن ،واإلماالت والتخفيف والتسهيل، كمقادير املد

ٺ  ٺ     ﴿ :مثل، ي اختالف القراء يف حروف الكلامت: فهوأما احلالة الثانية... 

، ] ٢59البقرة : [ ﴾ا هَ نرِشُ نُ  ﴿و﴾ېئ  ﴿ ، و وَمالِكَملِك ] 4: الفاحتة [﴾ٺ 

ُبوْا ﴿ أوالّذال  بتخفيف ﴾ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ﴿و      :يوسف[ البتشديد الذّ  ﴾قد ُكذِّ

ڭ    ﴿  : كقوله، ي يتلف معه معنى الفعلركات الذ، وكذلك اختالف احل ] 110

، قرأ نافع بضم الصاد، ] 57الزخرف : [﴾ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

ون غريهم عن اإليامن، والثانية فاألوىل بمعنى يصدُّ . (3)وقرأ محزة بكرس الصاد

من  -احلالة الثانية -وهي . وكال املعنيني حاصل منهم، دودهم يف أنفسهمبمعنى ُص 

ألن ثبوت أحد اللفظني يف قراءة قد يبني املراد من ؛ ة هلا مزيد تعلق بالتفسريهذه اجله

وألن اختالف القراءات يف ألفاظ  ؛غريه نظريه يف القراءة األخرى، أو يثري معنًى 

، ] ٢٢٢البقرة : [ ﴾  ۓھ  ھ  ے  ے ﴿نحو  ،كثر املعاين يف اآلية الواحدةالقرآن يُ 

ڄ   ﴿ اء وضم اهلاء خمففة، ونحوشددة، وبسكون الطّ اء املشددة واهلاء املبفتح الطّ 

ے  ۓ  ﴿وقراءة ، ملستموالمستم  ،] ٦، املائدة : 43النساء:  [ ﴾ڄ  ڃ

،  ﴾د الرمحن نالذين هم ع﴿راءة مع ق، ] 19الزخرف : [﴾  ۇڭ ۓ ڭ ڭ ڭ

ا للمعاين إذا جزمنا بأن مجيع الوجوه يف تكثريً ؛ الوحي نزل بالوجهني وأكثر أنَّ  والظنُّ 

                                                        
 .    733، باب   ح فرين وقرصهااب صالة املسا، كت( أخرجه مسلم يف صحيحه1)

 .   504٦( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب مّد القراءة ، ح ٢)

 .    ٢/39٦ ( انظر: النرش يف القراءات العرش3)
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عىل أنه ال مانع من أن يكون جميء  ،×القراءات املشهورة هي مأثورة عن النبي 

وه فتكثر من ليقرأ القراء بوج، تمل تلك الوجوه مرادا هلل تعاىلألفاظ القرآن عىل ما حي

ا عن آيتني جراء ذلك املعاين، فيكون وجود الوجهني فأكثر يف خمتلف القراءات جمزئً 

فأكثر، وهذا نظري التضمني يف استعامل العرب، ونظري التورية والتوجيه يف البديع، 

ونظري مستتبعات الرتاكيب يف علم املعاين، وهو من زيادة مالءمة بالغة القرآن، 

قد يكون معه اختالف  ،القراء يف اللفظ الواحد من القرآن ولذلك كان اختالف

وأنا أرى أن ... ا ا وال مرجحً ومل يكن محل أحد القراءتني عىل األخرى متعينً  ؛املعنى

ألن يف اختالفها توفريا ملعاين اآلية  ؛عىل املفرس أن يبني اختالف القراءات املتواترة

  .(1)«امت القرآنفيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كل ،اغالبً 

ٻ  ٻ  ٻ    ﴿: مثل قوله تعاىل: فبعض القراءات قد تبني معىن اآلية وتوضحه

، فقرأ ابن كثري ﴾پ      ﴿، فقد تنوعت القراءات يف ] 10٦البقرة  : [  ﴾ٻ  پ  پ  

ساكنة بني السني واهلاء، ، بفتح النون والسني، ومهزة ﴾َننَْسأها﴿وأبو عمرو: 

. وقرأ باقي العرشة: خر إنزاهلا، أو نمحها لفظا وحكامأو نؤ : نؤخر نسخها،ومعناها

كر، ﴾پ ﴿ ، بضم النون وكرس السني من غري مهزة،  ومعناها من النسيان ضد الذِّ

، أو ×: ما ينسخ اهلل من آية، أو ينسيها الرسول نرتك إنزاهلا . وحاصل القراءتني أو

. فلم تظهر هذه املعاين إال لهاسيأيت بخري منها أو مث -سبحانه-يؤخر نسخها، فإّنه 

 . (2)بجمع القراءات 

ۉ  ې    ﴿:كام يف قوله تعاىل :  وبعض القراءات قد توسع معىن اآلية

:  البقرة [﴾  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئى  ى  ائ   ېېې 

بالثاء املثلثة، ونقيضه قليل، من الكثرة؛ ملا  ﴾إِْثٌم َكثرِيٌ  ﴿فقرأ محزة والكسائي:  ، ] ٢19

، وأيامٍن وعداوٍة وخيانٍة حتد ثه اخلمرة لشارهبا من آثام كثرية، من لغٍط وختليٍط وسبٍّ

، بالباء املوحدة، ونقيضه صغري، من الكرب ﴾ائ ائ       ﴿...، وقرأ باقي العرشة: 

                                                        
 .   1/51( التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور 1)

 معاين ، الكتاب املختار يف٢/٢٢0ءات العرش، النرش يف القرا7٦( انظر: التيسري يف القراءات السبع ص٢)

 .    1/70قراءات أهل األمصار 
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. وحاصل القراءتني تأكيد حتريم اخلمر لعظم إثمها، عىل معنى العظم، أي: إثم عظيم

ع معنى اآليةوكثرة آثامها. فجمع القراء  . (1) تني وسَّ

ۅ   ۅ   ﴿ : يف قوله تعاىل: كاموبعض القراءات قد تزيل إشكاال يف اآلية 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ائۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى

 من-قرأ أبو جعفر ، ] 97طه : [﴾ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ی     ېئۈئ  ېئ   ېئ

النون وإسكان احلاء وختفيف الراء  ، بفتح﴾َلنَْحُرَقنَّه﴿: -رواية ابن وردان عنه

ا، املضمومة، من حرقت احلديد إذا بردته فتحاّت وتساقط، أي لنربدنه،  ولنحتنّه حتًّ 

، بضم النون وفتح احلاء وكرس الراء املشددة، من ﴾ىئ ﴿ وقرأ باقي العرشة :

سُف احلرق بالنار مرة بعد مرة. ويف قراءة اجلمهور إشكال؛ إذ كيف حُيرُق العجَل وين

يف اليم نسفًا وهو من ذهب؟ وحاصل القراءتني يدفع هذا اإلشكال، فقد أفادت 

د العجل بأن حيرقه بالنار حرقً  القراءتان أنَّ موسى  ا، ويربده باملاء ا شديدً توعَّ

حتى يتحاّت ويتساقط، ثم يذروه يف البحر فيضيع فيه . فلم يزل اإلشكال إال بجمع 

 .(3)ات مهم ومفيد يف تدارس القرآن الكريم. فمعرفة القراء(2)القراءتني

 العاشر: االلتزام آبداب التالوة:
اب ، لذا ينبغي التحيل بآديم أساسه تالوة كتاب اهلل وتدبرهتدارس القرآن الكر

 . التالوة الواجب منها واملستحب

انت الطهارة : الطهارة ولو مل يمس املصحف، فإْن َمسَّ املصحف كومن اآلداب

وأحبُّ ملن أراد قراءة القرآن من ليل أو » :. قال اآلجري ه املصحفواجبة ملسِّ 

ر، وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن ؛ ألنه يتلو كالم الرب   . »(4)هنار، أن يتطهَّ
                                                        

، الكتاب املختار يف معاين ٢/٢٢7، النرش يف القراءات العرش80( انظر: التيسري يف القراءات السبع ص 1)

 .     1/101قراءات أهل األمصار 

، القراءات وأثرها يف 3/375به للزجاج اين القرآن وإعرا، مع٢50( انظر: املبسوط يف القراءات العرش ص٢)

 .    ٦٦9 /1التفسري واألحكام 

 .     ٦7٦ - 1/401ت وأثرها يف التفسري واألحكام : القراءا( ملزيد من األمثلة انظر3)

 .    73( أخالق محلة القرآن ص4)
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: البقرة [ ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ يف قول اهلل تعاىل: عن عمر بن اخلطاب ف يمنعه أحد،

ذ باهلل من ار تعوّ بذكر النَّ  ة، وإذا مرَّ ة سأل اهلل اجلنَّ إذا مرَّ بذكر اجلنَّ »قال: ، ] 1٢1

أصحابنا رمحهم اهلل: ويستحب هذا السؤال، قال »:. قال النووي(1)«ارالنَّ 

 .(2)«واالستعاذة، والتسبيح، لكل قارئ ...

ٹ  ٹ  ڤ   ﴿ : اخلشوع أثناء التالوة تأثرًا بالقرآن، قال تعاىل:ومن اآلداب

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڃ   ڃ  چ  چ

، ب ملن تال القرآن أن يقرأه بُحزنوأح» :قال اآلجري .  ]٢3لزمر:ا[ ﴾ژ

 . (3)«ويبكي إن قدر ، فإن مل يقدر تباكى

 ﴾ٿ  ٿ    ٿ ﴿: لقوله تعاىل لرتتيل والتغني بالقرآن، امتثااًل : اومن اآلداب
رآن ََيهُر ب ه  ما َأذ َن هللُا لشيٍء َما َأذ َن لَنيبٍ  يـََتغىنَّ ابلق»: ×وقول النبي  ، ]4:القلم[ 

استمع ليشء كاستامعه : أنَّ اهلل تعاىل ما ومعناه»: . قال ابن كثري(4)«ما اجتمع

نُها، وذلك أنه جيتمع يف قراءة األنبياء طيب الصوت؛  لقراءة نبيٍّ  جيهر بقراءته وحيسِّ

. ويستحب حتسني (5)«لكامل َخْلِقهم، ومتام اخلشية، وذلك هو الغاية يف ذلك

 . (6)«زَي  ُنوا القرآَن أبصواتُكم» :×آن، لقوله الصوت بالقر

أو  إال حلاجة ماسةٍ  عدم قطع التالوة لكالم الناس أو لغريه :ومن اآلداب 

فإنه  ا، وإذا أراد أن يكلِّم أحًدابام ال عالقة له هب القراءة عن ، وعدم االنشغالرضورة

الدنيا رجع فاستعاذ ورشع يف  ُينهي اآلية، أو ينهي السورة ثم يتكّلم، فإذا تكّلم بكالم
                                                        

 من طريق أسامة بن زيد عن أبيه عنه.     ،11٦0رقم  ٢18 /1ريه ( أخرجه ابن أيب حاتم يف تفس1)

 . 95( التبيان ص٢)

 : مجال القراء د. احلمييض .ينظرو. 10٢( أخالق محلة القرآن ص3)

، ومسلم يف 50٢3، حمل يتغن بالقرآنباب من  ،خاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن( أخرجه الب4)

 .   79٢ها ، باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن ، ح صحيحه ، كتاب صالة املسافرين وقرص

 .    79( فضائل القرآن ص5)

. وصححه األلباين 14٦8، باب استحباب الرتتيل يف القراءة ، ح ، كتاب الوتره أبو داود يف سننه( أخرج٦)

 يف صحيح سنن أيب داود .   
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، ويؤيده ما جاء يف كالم اهلل ال ينبغي أن يؤثر عليه كالم غريه ألنَّ القراءة مرًة أخرى؛ 

 .(1)«منه غَ م حتى يفرُ إذا قرأ القرآن مل يتكلَّ  ابن عمركان » :نافع قال الصحيح عن

 احلادي عشر: حضور القلب عند القرآن:
ينبغي قبل تدارس القرآن قطع القلب من املشاغل واألفكار، ومجع القلب عند 

نتَِفاع اِل إِذا أردت ا» :تالوة القرآن؛ ليتمكن من االنتفاع به، قال ابن القيم 

واحرض حضور من ياطبه ، لِق َسمعكأو، وته وسامعهالفامجع َقلبك عند تِ : آنِ بالُقر

ل اق، × ان َرُسولهَس منُه لك عىل ل ٌب انه َخطإف ؛هيِمنه إِل هبه من تكّلم به ُسبحان

، ] 3ق: [﴾ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ   ٿ  ٿ  ٺ﴿ :َتعاىَل 

حلُُصول  َورشطٍ  ،َقابلٍ  َوحملٍّ  ،ر ُمقتَضٍ عىل مؤثِّ  اَكان َموقوفً  َـّاَأن مَتام التَّأثرِي مل وذلِك

 ،وأبينه بأوجز لفظٍ  ،َبَيان َذلِك كّله تضّمنت اآلَيةُ ، َوانتِفاء املَانِع الِذي يمنَع ِمنهُ  ،األَثر

ورة ىلإ ةشار، إ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿ :ولهقف. وأدّله عىل املَُراد  ما تقّدم من أّول السُّ

َواملَراد ، َفهَذا ُهو املحل الَقابِل، ﴾ٿ  ٹ        ٹ  ٹ ﴿ :َوَقوله. روهذا ُهَو املؤثّ  ،هنااىل هَ إ

ېئ  ېئ   ېئ   ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ ﴿ :تعاىل الكام ق، قلب احلّي الِذي يعقل َعن اهلللبِه ا

َأي ، ﴾ڤ  ٹ  ڤ ﴿ :َوَقوله .َأي حّي القلب، ]  70-٦9يس : [﴾ی  ىئ  ىئ  ىئ       

ه َسمعه  :َوَقوله. َوَهَذا رَشط التأّثر بالكاَلم، ىَل َما ُيَقال َلهُ وأصغى حاّسة َسمعه إِ ، وجَّ

 عَ استمَ : َقاَل اْبن ُقتيبَة ، َحارض غري َغائِب، َأي َشاهد القلب، ﴾ڤڤ  ﴿

َوُهَو إِشاَرة إىَِل املَانِع من ، َليَس بغافل َواَل ساهٍ ، كتاب اهلل َوهَو َشاهد القلب والفهم

 .َوالنََّظر فيه وتأّمله، القلب وغيبته َعن تعّقل َما ُيَقال له َوُهَو َسهو، حصول التَّأثرِي

طَووُ ، ّي َواملحل الَقابِل َوُهَو القلب احلَ ، الُقرآن  هوَفإِذا حصل املؤثر و َوُهَو ، جد الرشَّ

وانرصافه ، معنى اخلطابَوُهَو اشتَِغال القلب وذهوله َعن ، وانتفى املَانِع ،اإلصغاء

  .(2)«رحصل األَثر َوُهَو ااِلْنتَِفاع والتذكّ ، رَعنُه إىَِل يَشء آخ
                                                        

 ا. ، عن ابن عمر موقوفً 45٢٦ ﴾ۅ   ۉ  ۉ   ﴿، باب أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري( 1)

 . 15، صالفوائد( ٢)
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ه عنده، ويلق سمعه له؛ والثواب فقط، بل البد أن يعيش مع القرآن، وجيمع قلب

فامجع  ،إذا أردت االنتفاع بالقرآن قاعدة جليلة:» : قال ابن القيم. لينتفع به

ه به من تكلم به قلبك عند تالوته وسامعه، وألق سمعك، واحرض حضور من ياطب

ٿ  ٿ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿، فإنه خطاب منه لك عىل لسان رسوله سبحانه منه إليه

:  هلذا قال ابن مسعود. و(1)« ] 37ق: [ ﴾ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

تؤمر  فأرعها سمعك: فإنه خريٌ ، ﴾ڭڭ ڭ ﴿ : هلل يقولإذا سمعت ا»

يقول  -من كان قبلكم  إنَّ » : احلسن البرصيوقال . (2)«تنهى عنه أو رٌش  ،به

ئل من رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل رأوا القرآن رسا -للتابعني يف زمانه وأتباعهم

 أي: يعملون هبا يف النهار. .(3)«روينفذوهنا بالنها

  :القرآن الثالث عشر: تدبر آَيت
ٺ  ﴿لقد أنزل اهلل القرآن الكريم هداية للناس وبرشى للمؤمنني، قال سبحانه:  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ک   ﴿سبحانه عىل تدبر القرآن وتعقله، قال تعاىل : ، وحثَّ [9اإلرساء: ] ﴾ڦ

ھ  ھ     ہ  ھ ﴿: وقال] ٢4حممد :  [﴾گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ  چ  چ ﴿: وقال] ٢يوسف : [﴾ھ  ے

وجعل اهلل التدبر والتذكر عّلًة إلنزال ] 8٢:النساء [﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

 . ] ٢9ص: [﴾ڃ   چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ﴿القرآن: 

لذا ينبغي أن ، من وسائل تدبر القرآن ومعني عليهوتدارس القرآن وسيلة 

يستشعر متدارس القرآن أمهية التدبر آليات القرآن؛ ليدرك بركة القرآن وخريه، 

  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ ويدخل فيمن أثنى اهلل عليهم بتدبرهم آلياته، قال تعاىل:
                                                        

 .  3الفوائد ص( 1)

، ويف إسناده جمهول وبقية رجاله ثقات، وأخرجه ابن املبارك يف 1/19٦أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه  (٢)

 . 1/130وأبو نعيم يف احللية  ،158واإلمام أمحد يف الزهد ص، 1٢الزهد ص

 .54ص( التبيان للنووي 3)
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ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ڌ  ڎ    ڌڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

، وال يكون ممن ذمهم اهلل برتكهم ]4-٢: األنفال [ ﴾ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ   ﴿تدبر القرآن، واإلعراض عنه، قال تعاىل: 

ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ    ڌ  ڌ  ڎ﴿ ، وقال:] ٢4: حممد [ ﴾ڳ

 .] 7لقامن : [ ﴾گ  گ  گ  کک  ک  کڑ   

ه إيقاع الفهم ملا القرآن فبحضور فهم وعقل، مهتُ  َس رَ ذا دَ إ » :قال اآلجري 

 .(1)«واالنتهاء عام هنى، ليس مهته متى أختم السورة، من اتباع ما أمر تعاىل ألزمه اهلل

يشء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر وباجلملة فال » :وقال ابن القيم 

وأحوال العاملني، ومقامات العارفني، ، ه جامع جلميع منازل السائرينفإنّ  ؛والتفكر

والتوكل والرضا  ،وهو الذي يورث املحبة والشوق واخلوف والرجاء واإلنابة

وسائر األحوال التي هبا حياة القلب وكامله، وكذلك ، والتفويض والشكر والصرب

فلو علم  .القلب وهالكهيزجر عن مجيع الصفات واألفعال املذمومة التي هبا فساد 

 ومرَّ ، الناس ما يف قراءة القرآن بالتدبر الشتغلوا هبا عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر

ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر  بآية وهو حمتاج إليها يف شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة 

ل ، وأنفع للقلب، وأدعى إىل حصوخري من قراءة ختمة بغري تدبر وتفهم، وتفهم

 . (2)« اإليامن وذوق حالوة القرآن ... فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صالح القلب

ليس يشء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده، وأقرب إىل ف» :وقال ابن القيم 

طلع فإهنا تُ ؛ من تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، ومجع الفكر عىل معاين آياته :نجاته

وتثبت قواعد اإليامن يف قلبه، وتشيد بنيانه وتوطد .. .العبد عىل معامل اخلري والرش 

ا، فيصري يف ورسورً  وهبجةً ، اوتعطيه قوة يف قلبه وحياة، وسعة وانرشاًح  ..أركانه 

                                                        
 .  ٦0( أخالق محلة القرآن ص 1)

 .  1/٢89تاح دار السعادة ( مف٢)
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وتثبت قلبه عن  ...العبد إىل ربه بفال تزال معانيه تنهض ... شأن والناس يف شأن آخر

الصعاب والعقبات الشاقة الزيغ وامليل عن احلق والتحويل، وتسهل عليه األمور 

م الركب وفاتك الدليل يف سريه تقدّ  ينَ وَ غاية التسهيل، وتناديه كلام فرتت عزماته وَ 

، م والفوائدكَ يف تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من احلِ ...و

   .(1)«...وباجلملة: فهو أعظم الكنوز، طلسمه الغوص بالفكر إىل قرار معانيه

أي: » ]٢9ص:[ ﴾ڃ   ڃ ﴿يف تفسريه لقوله تعاىل:  ابن سعدي  وقال

ويتأملوا أرسارها  ،هذه احلكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها

ه بالتدبر فيه والتأمل ملعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرك وحكمها، فإنّ 

 آن، وأنه من أفضل األعامل، وأنّ عىل احلث عىل تدبر القر بركته وخريه، وهذا يدّل 

القراءة املشتملة عىل التدبر أفضل من رسعة التالوة التي ال حيصل هبا هذا 

 . (2)«.املقصود

  احلذر من تفسري القرآن بغري علم: :الرابع عشر
يف تدارس القرآن تفسرٌي لكالم اهلل تعاىل وتفّهٌم ملعانيه، لذا حيسن التنبيه إىل حرمة 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ڇ  ڇ    ﴿ بغري علم، قال تعاىل : تفسري القرآن

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  

القول عليه بغري علم، وجعله من أعظم  -سبحانه -م اهللحرَّ ف]  33:األعراف [﴾ڱ

ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئېئ    وئ  ۇئ  ۇئ ﴿ :وقال تعاىل. بل جعله يف املرتبة العليا منها املحرمات،

 . ]  3٦األرساء : [﴾ی  ی      ی  ی  ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ

 ...فأما تفسري القرآن بمجرد الرأي فحرام، »  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

أهنم شددوا يف ، وغريهم × وهكذا روي عن بعض أهل العلم عن أصحاب النبي

كلف ما ال علم به، فقد ت هفمن قال يف القرآن برأي. . القرآن بغري علم.فرسَّ أن يُ 

                                                        
 .   1/485( مدارج السالكني 1)

 .  ٦/418( تفسري ابن سعدي ٢)
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ه مل يأت ه أصاب املعنى يف نفس األمر لكان قد أخطأ؛ ألنّ فلو أنَّ ، وسلك غري ما أمر به

كمه وإن وافق ُح ، فهو يف النار، األمر من بابه، كمن حكم بني الناس عن جهل

 .(1)«ا ممن أخطأ، واهلل أعلمجرمً  الصواب يف نفس األمر، لكن يكون أخفَّ 

أن يشعر نفسه حني يفرس القرآن بأنه مرتجم  ،م يف تفسري القرآنلواجب عىل املسلفا»

من أن  افً خائ ،هلذه الشهادة اًم فيكون معظّ  ،عن اهلل تعاىل، شاهد عليه بام أراد من كالمه

 .(2)«يقول عىل اهلل بال علم، فيقع فيام حرم اهلل، فيخزى بذلك يوم القيامة

، لم، ألّنه مرتجم عن اهلل تعاىلع فال يقدم عىل تفسري كالم اهلل تعاىل بغري

تّورعوا عن القول  -وهم أهل العلم والفضل وخري القرون -والصحابة والتابعون 

أيُّ  » :قال ا من اخلطأ،  فعن أيب بكر الصديق يف تفسري كالم اهلل بغري علم، خوفً 

 .(3)«أرٍض تقّلني، وأيُّ سامء تظّلني، إذا قلُت يف كتاب اهلل ما مل أعلم 

نى اآلية، فيحسن من تفسري القرآن بغري علم، أو حدوث اختالف يف مع ًفاوخو

للحصول عىل املعنى األسايس لآلية، دون الدخول يف  أن يتار تفسرًيا خمترًصا جيًدا

 تفاصيلها الكثرية ؛ ألن املجلس جملس تدارس للقرآن، وليس درس تفسري. 

حتى يستوعب أهُل لآليات، ويقرأ هذا التفسري املخترص بعد التالوة املجودة 

ع املجلس مقاصَد الكالم، ثمَّ  من خالل ما  ،بعد ذلك يف تدارس اخلطاب القرآين ُيرْشَ

َل يف الذهن من معاٍن   لآليات. إمجاليةحَتَصَّ

 س عشر: البعد عن اجلدل املذموم:اخلام 
ا تدارس القرآن مدعاة للحوار والنقاش يف اآليات املتدارسة، ونظرً كان ملـّا 

دارسني للقرآن، مما لدى املت -اأحيانً –تيارات وثقافات واجتاهات لوجود اختالف 

من ضبط جملس ، فال بد إىل اجلدل يف مدلوالت بعض اآليات قد يكون سببًا وداعيًا

                                                        
 ( مقدمة يف أصول التفسري .   1)

 .     ٢9، للعثيمني صأصول يف التفسري (٢)

 .      1/7٢، والطربي يف تفسريه ٢٢7أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص  (3)
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 التدارس وعدم خروجه إىل جدل مذموم، يالف ما أنشئ املجلس من أجله . 

اجلدل  و، أبقصد الغلبة والرياء، أو كان ما كان بغري علمواجلدل املذموم هو 

القصد اجلدل فقط، كان للباطل، أو  ڄ   ﴿هذا النوع من اجلدل:  قال تعاىل ذامًّ

: وقال تعاىل ]3احلج:[ ﴾ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ    

وأما اجلدل .  ]8احلج :[ ﴾ڃ       ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ     ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ﴿

هو ما كان بقصد الوصول إىل احلق، ودفع الباطل، والدعوة ال حرج منه، واملحمود ف

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ﴿: ولذلك قرنه اهلل بالدعوة فقال؛ باحلسنى

ٻ    ٻ  ٻ    ﴿ :، وقال سبحانه ]1٢5:النحل[ ﴾ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 ×والنبي  . ]4٦العنكبوت :[  ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ 
 هنى عن املِــ

ِ
امل ــــَراُء » :قال ×عن النبي   عن أيب هريرة يف القرآن الكريم، ف (1)ـَراء
ل اآلية عىل معنى ضعيف حيمأن  :م يف القرآنومن املراء املحرّ  .(2)«يف القرآن كفرٌ 

 . ليالف احلق، ويناظر عىل ذلك مع ظهورها له يف خالف ما يقو

ُل فيه بغري حق؛ ومن ذلك أن حيرم املراء يف القرآن واجلدا» :قال النووي 

موافقة مذهبه،  ا ضعيفً يشء يالف مذهبه، وحيتمل احتاماًل تظهر له داللة اآلية عىل 

ا من ال  فيحملها عىل مذهبه، ويناظر عىل ذلك مع ظهورها له يف خالف ما يقول، وأمَّ

املراء يف القرآن  »أنه قال :  ×يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صّح عن رسول اهلل 
 .(3)«كفر

قرآن، هنى عنه وغضب من أجله ومراًء يف جملس ال جدااًل  ×وحينام رأى النبي 

                                                        
ر والشك فيه. )املفردات للراغب الرتدد يف األم :واملرية املحاّجة فيام فيه مرية. :ملامراة( املراء واالمرتاء وا1)

 (. 7٦٦ص

، وأمحد يف مسنده 4٦03أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب السنة ، باب: النهي عن اجلدال يف القرآن، ح ( ٢)

، ٢/595ستدرك واحلاكم يف امل، 4/3٢4، وابن حبان يف صحيحه 8/٢1٢، وأبو نعيم يف احللية ٢/٢8٦

 .٦٦87ح  ، وهو يف صحيح اجلامع ،"حسن صحيح" :لباين يف صحيح سنن أيب داود عنه، وقال األ٢937ح

 . 140( التبيان يف آداب محلة القرآن ص 3)
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: لقد جلست أنا عن جده، قال ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب، فغضبًا شديًدا

أنا وأخي، وإذا َمْشَيَخٌة من  ، أقبلُت أّن يل به مُحَْر النََّعم ما أحّب  ،اجملًس  (1)وأخي

عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا  جلوٌس  ×صحابة رسول اهلل 

إذ ذكروا آية من القرآن، فتامروا فيها، حتى ارتفعت أصواهتم فخرج  ،(2)َحْجَرةً 

مهال  َي قوم، ِبذا » :، قد امحّر وجهه، يرميهم بالرتاب، ويقولاُمْغَضبً  ×رسول اهلل 
م الكتب بعضها أهلكت األمم من قبلكم، ابختالفهم على أنبيائهم، وضرِب  

، فما اا، بل ُيَصد  ق بعُضه بعض  لقرآن مل ينزل يُكذ ب بعُضه بعض  ببعض، إنَّ ا
 . (3)«عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إىل عامله

   تدارس إذا وقع اختالف يف القرآن:إهناء ال :السادس عشر
ي إىل الفرقة، فعن ينبغي إهناء تدارس القرآن إذا وقع اختالف يف القرآن، يؤد

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه » :قال ×، عن النبي جندب بن عبداهلل 
اقرؤوا القرآن ما )» :قال ابن حجر  .(4)«قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه

فقوموا ي: يف فهم معانيه. ) أ( فإذا اختلفتم. ): اجتمعت(، أيائتلفت عليه قلوبكم
: دى بكم االختالف إىل الرش...، وحيتمل أن يكون املعنىيتام(، أي: تفرقوا لئال عنه

اقرؤوا والزموا االئتالف عىل ما دلَّ عليه وقاد إليه، فإذا وقع االختالف، أو عرض 

عارض شبهة يقتيض املنازعة الداعية إىل االفرتاق فاتركوا القراءة، ومتّسكوا باملحكم 

 .(5)«رقة...املوجب لأللفة، وأعرضوا عن املتشابه املؤدي للف

                                                        
املتحدث: عبد اهلل بن عمرو بن العاص ، وأخوه هو حممد بن عمرو بن العاص ، ذكر ذلك أمحد شاكر يف  (1)

  .10/175املسند  تعليقه عىل احلديث يف

َحْجَرًة: بفتح احلاء وسكون اجليم ، أي ناحية ، قعد َحْجَرًة وَحْجرًا أي ناحية . )النهاية يف غريب احلديث  (٢)

  .(3/٢58،  لسان العرب 1/34٢

  ( ينظر : كتاب عظمة القرآن الكريم ، ملحمد بن أمحد الدورسي.  3)

، ومسلم يف صحيحه، 50٦1لقرآن، باب اقرؤوا القرآن، ححه ، كتاب فضائل ا( أخرجه البخاري يف صحي4)

 . ٢٦٦7، ح اب النهي عن اتباع متشابه القرآن، بكتاب العلم

 .   9/101( فتح الباري 5)
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قرَأ ِخالفها،  ×سمَع النبيَّ   يقرأ آيةأنه سمع رجاًل  :وعن عبداهلل بن مسعود  

أكرب  - ا حمسٌن، فاقرآـك الكم» :فقال ،×ِه إىل النبيِّ ـذُت بيِده، فانطلقُت بـفأخ
.  ويف هذا (1)«ما اجتمع قال: فإنَّ من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم -علمي

احلضُّ عىل اجلامعة واأللفة، والتحذير من الفرقة واالختالف،  احلديث، والذي قبله

والنهي عن املراء يف القرآن بغري حق، ومن رش ذلك أن تظهر داللة اآلية عىل يشء 

يالف الرأي، فيتوسع بالنظر وتدقيقه إىل تأويلها، ومحلها عىل ذلك الرأي، ويقع 

 .(2)«اللجاج يف ذلك واملناضلة عليه

 عن كل ما يصرف عن القرآن وتدبره:لبعد : االسابع عشر
تدارس القرآن هيدف إىل العيش مع القرآن، واالهتداء هبديه، واالستضاءة بنوره، 

إذا تّلبس هبا اإلنسان حالت بينه وبني القرآن صوارف والنهل من معينه، وهناك 

 واالهتداء به وتدبره. ومن تلك الصوارف : 

قلب وانرشاح العن اتعاظ  يصدّ من أعظم ما ي وهالذنوب واملعايص،  (1

، والتأثر بآياته، والتلذذ بتالوته، قال تعاىل: وحكمه وأحكامه ،صدر ملواعظ القرآنال

-14:املطففني [ ﴾ڈ    ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ  ڈ   ﴿

ونيل  ل احلجاب املانع من رؤية اهلل تعاىلا يف تشكّ فاملعايص كانت يف اآلية سببً  ،] 15

تُعرض الفنت » يقول: ×قال: سمعت رسول اهلل  وعن حذيفة بن اليامن . رمحته
، فأيُّ قلبٍ ُأشرِبا نُكَت فيه نكتة سوداء، وأيُّ اد  عو  اعلى القلوب كاحلصري عود  

. وهذه النكت التي تنكت يف «ما اجتمع، قلٍب أنكرها نُكت فيه نكتة بيضاء...

 . ف القلب عن القرآن واالنتفاع به، ترصقلب العبد بسبب الذنوب واملعايص

سبحانه وىف هذا يقول الكرب، فهو يرصف القلب عن االنتفاع بالقرآن،  (٢

 .] 14٦األعراف : [﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ﴿وتعاىل: 

                                                        
 . 50٦٢( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب اقرؤوا القرآن ، ح 1)

 .   9/10٢( فتح الباري ٢)
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، (1)عن القرآن كل صاحب هوى أو بدعة جتده حمجوًبااّتباع اهلوى والبدع ، ف (3

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ﴿قال تعاىل: 

واعلم أنه ال » :. قال الزركيش  ]٢1لقامن :[ ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

حيصل للناظر َفْهُم معاين الوحي حقيقة، وال َيظهر له أرساُر العلم من غيب املعرفة، 

ويف قلبه بدعة أو إرصار عىل ذنب، أو يف قلبه ِكرْب أو هوًى، أو حّب الدنيا، أو يكون 

لم عىل قول مفرّس ليس عنده ع امن، أو ضعيف التحقيق، أو معتمًداري متحقق اإليغ

إىل معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آكُد  إال علم بظاهر، أو يكون راجًعا

ومن الفهم ...، وليتخىل من موانع »: . وقال ابن قدامة املقديس(2)«من بعض

ا عىل ذنب، أ بكرب، أو مبتىل هبوى مطاع، فإّن ذلك  و متصًفاذلك أن يكون التايل مرِصًّ

سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كاجلرب عىل املرآة، يمنع من جتيل احلق، فالقلب 

مثل املرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاين القرآن مثل الصور التي ترتاءى يف املرآة، 

 .(3)«والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل اجلالء للمرآة 

 ن:: العمل ابلقرآشرالثامن ع
البد أن يكون اهلدف األساس لتدارس القرآن هو اتباعه والعمل به ؛ ألنَّ القرآن  

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ   ڻ  ڻ   ﴿ مل ينزل إال لالتباع والعمل، قال تعاىل:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ﴿ :، وقال سبحانه] 155األنعام :  [ ﴾ہ  ہ

املتبعني آلياته،  ، وأثنى سبحانه عىل] ٢9ص: [  ﴾ڃ  ڃ   ڃ   چ

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ املستجيبني لتوجيهاته، العاملني به، فقال:

 . وقال أهل التفسري يف تفسري قوله تعاىل:] 73الفرقان:  [﴾ں  ں  ڻ  ڻ

                                                        
  .  9٦لقيم ، ص : الفوائد البن ا( انظر1)

 " صوارف فهم القرآن الكريم وعالجها"، وانظر: رسالة بعنوان ٢/180: الربهان يف علوم القرآن ( انظر٢)
ل عىل درجة ، وهي رسالة قدمت استكامال ملتطلبات احلصومن إعداد: سامية عاهد حممد حرب

   ، اجلامعة األردنية .   عليا، كلية الدراسات الاملاجستري يف التفسري

  .   53، ص( انظر: خمترص منهاج القاصدين3)
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: يتبعونه حق ] 1٢1البقرة:  [﴾چ  چ ڃ ڃ چ  ڄ ڄ  ڃ ڃ﴿

اتِّباعه
تالوته: أن حيلَّ حالله،  والذي نفيس بيده، إنَّ حقَّ » :قال ابن مسعود  .(1)

ف الَكِلَم عن مواضعه م حرامه، وَيقَرأه كام أنزله اهلل، وال حُيَرِّ ل منه وحيرِّ ، وال يتأوَّ

 . (2)«عىل غري تأويله شيئًا

كان من منهجهم يف أخذهم القرآن هو قرن العلم  ×وصحابة رسول اهلل 

عرش آيات مل جُياوزهن كان الرجل منا إذا تعّلم » قال: بالعمل فعن ابن مسعود 

ثنا » :وعن أيب عبدالرمحن السلمي قال .(3)«حتى يعرف معانيهن والعمل هبن حدَّ

الذي كانوا ُيقرئوننا القرآن، كعثامن بن عفان، وعبد اهلل بن مسعود وغريمها، أهنم 

عرش آيات، مل جياوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من  ×كانوا إذا تعلموا من النبي 

 .(4) «ال، قالوا :فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعً العلم والعم

فالعمل بالقرآن هو املقصود من إنزاله، وترك العمل بالقرآن، وعدم اتباعه، من 

ۆ  ۈ     ۈ  ۇ  ۆ      ﴿ :أعظم أنواع هجره، ومما يدخل يف مدلول قوله تعاىل

  ]30الفرقان :  [ ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
(5) . 

املؤمن الذي يقرأ القرآن،  » :قال ×عن النبي   وعن أيب موسى األشعري
 .(6)«احلديثويعمُل به كاألتْـُرجَّة ، طعمها طي ب ورُيها طي ب،...

                                                        
احلجة من أهل  مجاعإ، ونقل ، عن عدد من املفرسين493 -٢/487رير الطربي يف تفسريه ( أخرجه ابن ج1)

 .التأويل عىل ذلك 

 ، من طريق أيب العالية عنه. ٢/489أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه  (٢)

 ، من طريق شقيق عنه.  1/74ه أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسري (3)

، وابن جرير 5/410، وأمحد يف مسنده 10/4٦0، وابن أيب شيبة  ٦0٢7أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه  (4)

وأخرجه احلاكم يف  ، من طريق عطاء بن السائب عنه به بألفاظ متقاربة.1/75الطربي يف تفسريه 

، عن الرمحن ك، عن عطاء، عن أيب عبدي، من طريق رش1953، والبيهقي يف الشعب 1/577املستدرك 

 .  ٢٦ -٢3: مجال القراء للدكتور احلمييض صوانظر .نحوه. وقال احلاكم صحيح اإلسناد ،ابن مسعود

 .  1٢، د. حسني عيل احلريب صقواعد التدبر وضوابطه وتطبيقاته :( انظر5)

 .  5059، ح اءة القرآنحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقر( أخرجه البخاري يف ص٦)
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لنَّواس بن سمعان ووردت بعض فضائل القرآن مقيدًة برشط العمل به، فعن ا

، قال: سمعُت النبي  يُؤتى ابلقرآن يوم القيامة، وأهله الذين   »يقول:  ×الِكاليبِّ
 ×يعملون به، َتقُدُمُه سورة البقرة وآل عمران، وضرب هلما رسوُل اَّللَّ  كانوا

ثالثة أمثال، ما نسيتُهن  بَعُد، قال: كأهنما غمامتان، أو ظُلَّتان َسوداوان، بينهما 
بهما ، حُتاجَّان  عن َصاح  زقَان من طرٍي َصَوافَّ ما ح   .(1)«َشْرٌق، أو كأهنَّ

ومل  ،ة عىل من أعرض عنهحجّ فهو وعمل بام فيه،  ة ملن اتبعهحجّ كام هو والقرآن 

   .(2)«آُن حج ٌة لك أو عليكوالقر »: ×كام قال ، يعمل به

ا عليه العمل بام جاء به، والتخلق بأخالق فمن اشتغل بتدارس القرآن كان واجبً 

ًقا ×القرآن. وكان   بأخالقه، لذا ملـّا سئلت خري الناس عمال بالقرآن واّتباًعا له وختلُّ

َت تقرُأ القرآن؟ قال: بىل، ؟ قالت للسائل: ألس×عن ُخُلق رسول اهلل  عائشة 

بعد أن ساق هذا  قال ابن كثري  .(3)«كان القرآن × فإن ُخُلق نبّي اهلل» :قالت

ا لقً له، وُخ  ةً سجيَّ ، اا وهنيً أمرً ، القرآن صار امتثاُل  ،ومعنى هذا أنه  »: احلديث

، فمهام أمره القرآن فعله، ومهام هناه عنه تركه. هذا مع ما بيلِّ ، وترك طبعه اجلِ هُ عَ بَّ طَ تَ 

واحللم،  له اهلل عليه من اخللق العظيم، من احلياء، والكرم والشجاعة، والصفحبَ َج 

 .(4) «ق مجيللُ وكل ُخ 

عرف بليله إذا الناس نائمون، ينبغي حلامل القرآن أن يُ » :قال ابن مسعود 

وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس  وبنهاره إذا الناس مفطرون،

تالون، وبحزنه إذا يلطون، وبصمته إذا الناس يوضون، وبخشوعه إذا الناس ي

الناس يفرحون، وينبغي له أن يكون ممن يؤمن رّشه، ويرجى خريه، ويسلم من 
                                                        

 .  805، ح اءة القرآن وسورة البقرة، باب فضل قرافرين وقرصهاـسالة املــاب صــ، كتمـسلـه مـرجـ( أخ1)

 .من حديث أيب مالك األشعري  .٢٢3ح  ،ل الوضوءـاب فضــب ارة ،ــاب الطهــتـ، كلمـه مسـرجـ( أخ٢)

 .مطواًل  74٦ح  ،وقرصها ،باب جامع صالة الليل  ين( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافر3)

 . تفسري سورة القلم. 188 /8( تفسري ابن كثري 4)
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 املبحث السادس
 اآلثار املرتتبة على تدارس القرآن الكريم يف حياة الفرد واجملتمع

عىل ويرتتب عليه آثار وثمرات عديدة، تدارس القرآن الكريم له فوائد كثرية، 

من الفوائد واآلثار والثمرات املرتتبة عىل  واملجتمع، وسأحاول أن أذكر بعًضا الفرد

 لقرآن الكريم، يف حياة الفرد واملجتمع، فمنها:تدارس ا

ائ  ائ  ەئ  ەئ ﴿هو التجارة الرابحة مع اهلل قال تعاىل: :تدارس القرآن -

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ﴾ىئ مئ حئجئ ی ی ی ی ىئىئىئ

أي يرجون بفعلهم هذا  ﴾ېئ ېئ ېئ  ىئ ﴿ ومعنى. ] 30-٢9فاطر: [

: لاقأنه  ×وعنه   .(1) ية القراءعند اهلل البد من حصوله، وهذه اآلية تسّمى: آ ثواًبا

، إنَّ الُقرآن يَلَقى صاحبُه يوم الق يامة  حنَي يَنَشقُّ عنُه َقربُه  » كالرَّجل  الشَّاحب 
؟ فيقوُل: ما َأعرُفَك. فيُقوُل لُه: َأان صاحبَك الُقرآن الذي  :فيقوُل لهُ  َهل َتعر ُفِن 

ر  َوَأسَهرُت ليلَك، وإ نَّ  َارَت ه ، وإ نََّك الَيوَم   َأظَمأُتَك يف اهلواج  ٍر م ن َورَاء  جت  ُكلَّ اَتج 
َارٍَة، فُيعطى املُلَك بيمينه ، واخلُلَد بشماله    .(2)«م ن ورَاء  ُكل   جت 

نعمتان  » : ×، قال ل للوقت والطاقات بام ينفع ويفيدفيه استغال :تدارس القرآن -
 .  (3)«مغُبوٌن فيهما كثرٌي من النَّاس: الصحُة والفراغُ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ﴿شفاء ورمحة، قال تعاىل :  تدارس القرآن: -

                                                        
ف بن عبد (1)  : هذه آية القراء. اهلل أنه قال يف هذه اآلية أخرج الطربي يف تفسريه بسنده عن مطرِّ

، باب ثواب القرآن ا، كتاب األدب، وابن ماجه يف سننه خمترًص 5/348رجه اإلمام أمحد يف املسند أخ (٢)

من حديث ،  ومل يرجاهصحيح عىل رشط الشيخني: وقال 1/74٢واحلاكم يف املستدرك  ،3781ح

من حديث أيب  ٢8٢9رقم  ٦/79٢، وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة بريدة بن احلصيب األسلمي

من حديث  احلديث حسن أو صحيح؛ ألن له شاهدً ا" :وعزاه للطرباين يف األوسط ثم قال هريرة 

 . "بن احلصيب مرفوعا بتاممه بريدة

 .  ،من حديث ابن عباس ٦41٢باب ما جاء يف الصحة والفراغ، ح  ، كتاب الرقاق،أخرجه البخاري (3)
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   . ] 8٢اإلرساء :  [﴾ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ    ھھ
 × رية والفضيلة، التي أخرب هبا النبيــق اخليـقيـل لتحـسبي رآن:ـقـدارس الـت -

تعلَّم القرآن إن أفضلكم من » :. وقوله(1)«خريكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه»: بقوله
 . (2)«وعلَّمه

اجتامع عىل تالوة كتاب اهلل، ومعني عىل التالوة الصحيحة له،  :تدارس القرآن -

 . لتصحيح األخطاء يف تالوته وفهمه وسبيل

عبد اهلل  سبيل لزيادة احلسنات، وحصول األجر والثواب، فعن :تدارس القرآن -

 ا من كتاب هللا فله بهمن قرأ حرف  » :× : قال رسول اهللقال بن مسعود 
 والمٌ  ،حرفٌ  ولكن ألفٌ ، حرف ﴾ٱ  ﴿ :ال أقول، واحلسنة بعشر أمثاهلا، حسنة
 .(3) «حرفٌ  وميمٌ  ،حرفٌ 

اقرؤوا القرآن، »: ×سبيل لنيل شفاعة القرآن يوم القيامة، قال  تدارس القرآن: -
 .(4)«فإن  ه أييت يوم القيامة شفيعا  ألصحابه...

ۆ  ۆ  ۈ    ﴿ :لنيل رمحة اهلل تعاىل، قال تعاىلب سب :تدارس القرآن -

 . ] ٢04األعراف :  [﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   ﴿: سبب للهداية، قال تعاىل :تدارس القرآن -

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ڀپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  

                                                        
 .   50٢7أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، ح  (1)

 .   50٢8أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، ح  (٢)

، ح رأ حرفا من القرآن ماله من األجريف سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن ق ( أخرجه الرتمذي3)

، 1831ح  4/548، والبيهقي يف شعب اإليامن "هذا حديث حسن صحيح غريب ". وقال :٢910

: بالرفع وقال ٢/٢٦7سلسلة الصحيحة وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، وساقه أيضا يف ال

 .  "وإسناده جيـد"

 ، من حديث أيب أمامة الباهيل. 804، ح ( أخرجه مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن4)
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ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ        ﴿ :وقال سبحانه، ] 30-٢9اف : األحق [ ﴾ڄ  ڃ  ڃ     

  ﴾ٿ  ٹ  ٹ     ٹ       ٿپ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ
 نسهم وجنِّهم .إفاالستامع للقرآن، له أثٌر واضح عىل مجيع اخللق ، ] ٢-1اجلن: ]

تدارس للقرآن عىل حيث يقف امل ،سبيل للتعلَّم وحتصيل للعلم :تدارس القرآن -

علوم ومعارف جديدة، ولطائف قرآنية من اآلخرين، ربام مل يقف عليها قبُل، فيزداد 

 . وتعّلاًم علاًم 

افظ القرآن عىل املراجعة واالستذكار واالستيعاب يعني ح تدارس القرآن: -

 . والتدبر

، طريق لتزكية النفس بفضائل اخلري، وحتليتها بقيم الصالح تدارس القرآن: -

 . وهدايتها سبل الرشاد

 عىل املؤمنني، وسبب حلفِّ السكينة، وغشيان الرمحة ل لتنـزّ  سبب :القرآنتدارس  -

وما » :×. قال ، وسبب لذكر اهلل هلم فيمن عندهاوعناية وتوفيقً  احفظً  ،املالئكة هلم
ت اجتمع قوٌم يف بيٍت من بيوت  هللا، يتلون كتاَب هللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزل

 «عليهم السَّكينُة، وغشيُتهم الرمحُة، وحفَّتهم املالئكُة، وذكرهم هللا فيمن عنده

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ   ﴿. وقال تعاىل : (1)

 .] 33فصلت :  [﴾ڈ  ڈ  

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ      ﴿: قال تعاىل ،روج من إثم هجر القرآنخ تدارس القرآن: -

هبجر : هجر القرآن يكون، و] 30لفرقان : ا [ ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

 . تالوته، أو هجر تدبره، أو هجر مدارسته وتعليمه، أو هجر العمل به

. قال ابن اهلل تعاىل، بل هو أرشف املظاهر من مظاهر الدعوة إىل تدارس القرآن: -

، ولغريه لنفسه ٌل م القرآن وتعليمه مكمّ اجلامع بني تعلَّ  ال شك أنَّ » :حجر 

                                                        
 . ٢٦99، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر، ح ( أخرجه مسلم1)
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عنى  نْ مَ  ن مجلةوهلذا كان أفضل، وهو مِ ، والنفع املتعدي ،بني النفع القارصجامع 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ   ﴿ :سبحانه وتعاىل بقوله

، ى من مجلتها تعليم القرآنشتَّ  عاء إىل اهلل يقع بأمورٍ والدُّ ، ] 33فصلت :  [﴾ڈ   

 .(1)«وهو أرشف اجلميع

لقول  ه حفظ لكتاب اهلل، وقيام بواجب تبليغه للناس امتثااًل في تدارس القرآن: -

 . (2)«بـَل  ُغوا عِن   ولو آية  » :×النبي 
الفعلية والقولية؛ فالفعلية تتمثل  ×فيه اّتباٌع وإحياء لسنَّة النبي  تدارس القرآن: -

 عىل تعلِّم القرآن، ×، والقولية تتمثل بحثِّه  القرآن مع جربيل  ×يف مدارسته 

د  أفال يَغُدو َأَحدكُ »: ألصحابه ×وترغيبه فيه، ومن ذلك قوله  م إىل املَسج 
 لُه م ن ، وثالٌث َخريٌ ، َخرٌي لُه م ن اَنقتني  ، َأو يَقَرأ آيـََتني  م ن كتاب  اَّللَّ فَـيَـْعَلم
ب ل  ، وَأربٌع َخرٌي لُه م ن أربعٍ َثالثٍ   .(3)«، وم ن َأعَداد ه نَّ م َن اإل 

 منهج لوحدة األمة واعتصامها، وسبيل لوحدهتا، قال تعاىل: :رآنتدارس الق -

ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿

ک  ک  ک    ڑڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 .] 103آل عمران :  [ ﴾ک  گ  گ  گ      

القرآن -دايتهم م، وهــزهتـدر عـط املسلمني بمصـل لربـيـسب تدارس القرآن: -

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   ﴿، قال تعاىل :  -الكريم

 .] 9اإلرساء :  [ ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     

بسبب  لتحقيق معنى الرتابط والتآلف بني املسلمنيوسيلٌة  :القرآن تدارس -

 .وهو مقصد أساس حرص عليه اإلسالم  ،اجتامعهم يف جملس واحد

                                                        
 .  9/7٦( فتح الباري 1)

 . 34٦1، ح اب ما ذكر عني بني إرسائيل( أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ب٢)

 . 803، كتاب صالة املسافرين وقرصها ، باب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه، ح ( أخرجه مسلم3)
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خريكم من تعلم »: ×بني خرية عباد اهلل يف أرضه، قال  لقاء تدارس القرآن: -
 إنَّ هلل أهلني من »: ×، ولقاء بني أهل اهلل وخاصته، قال (1)«القرآن وعلمه

 .  (2)«هم أهل القرآن أهل هللا وخاصته قيل يا رسول اهلل َمن هم؟ قال:، «النَّاس

ەئ  ﴿ :قال تعاىل تتجىل فيه صورة التعاون عىل الرب والتقوى، :تدارس القرآن -

وال أتقى من  ، وال أبرَّ ] ٢املائدة :  [ ﴾ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ

  تعلُّم كتاب اهلل ومدارسته .
فهذه بعض الفوائد واآلثار املرتتبة عىل تدارس القرآن، وال شك أن حتقق واحدة 

ليه د واملجتمع حيرص عمنها، يعطي التدارس قيمة كبرية ومنزلة عظيمة، جتعل الفر

 .ويسعى إليه

 

 

 

 

 

                                                        
 .   50٢7أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، ح  (1)

، باب فضل من تعلم القرآن  وابن ماجة يف سننه ، كتاب املقدمة، 3/1٢7( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ٢)

، 1/55٦، واحلاكم يف املستدرك 5/17، كتاب فضائل القرآن ، والنسائي يف الكربى٢15وعلمه ح 

 وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة . 
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 املبحث السابع 
 سائل تفعيل تدارس القرآن الكريم من و 

 ﴾ڀ ٻ پ پ  پ پ ﴿القرآن الكريم هو املعجزة اخلالدة، واحلجة الدائمة
: فصلت [﴾ڱ     ں  ں  ڻ      ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ ﴿] ٢السجدة :  [

ك به مل يض ]4٢ لُّوا ما مَتَسَّكُتم تركُت فيكم َأمَرين  ل»: ×قال  ًدا،ل أب، من متسَّ ن َتض 
 . (1)«: كتاَب هللا  وُسنَِّتِبما

والقرآن روٌح يبعث احلياة وحيركها وينميها يف القلوب، وكذا يف احلياة العملية 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پ  پ   پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ ﴿املشهودة، قال تعاىل: 

 ﴾ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ      ٹٿ  ٹ  ٹٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
، فهو روح حتيا به القلوب، وفيه حياة من موت اجلهل. فاألمة بغري ] 5٢الشورى :  [

القرآن ترمجة عملية،  ×القرآن أمة هامدة، ال حياة هلا وال وزن، وحينام ترجم النبي 

ان هذا غريَّ التأريخ وأصبحت أمته سادة األمم، ودان له القايص والداين. ولئن ك

اليوم هو القرآن الذي تربَّى عليه اجليل األول، فإّن سبب  -بحروفه ومعانيه-القرآن 

 القرآنعدم التأثري والتغيري للقرآن فينا كام غريَّ فيهم هو: أنَّ اجليل األول حني كان 

 الكل يراه، والكل يعلمه ويشاهده، فحققوا القرآن بالعمل،فإّن  ×عىل النبي  ينزل

قرآٌن يميش كأنه إال وكل واحٍد من أصحابه  ×وما تويف رسول اهلل القرآن، ومتثَّلوا 

ن الكريم تالوًة ومدارسًة ، وأما األمة اليوم فقد ابتعدت عن القرآعىل وجه األرض
                                                        

ح 1/٦٦املصابيح  قال األلباين يف ختريج مشكاة ،يف املوطأ عن مالك بن أنس مرساًل  أخرجه مالك (1)

/  1وأخرجه احلاكم يف املستدرك  ،"له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه احلاكم" :18٦

. وانظر السلسلة الصحيحة ٢934يف صحيح اجلامع الصغري حوصححه األلباين  عن أيب هريرة  93

 . 17٦1ح

هلل عن جابر بن عبدا ،1٢18ح  ×، باب حجة النبي وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب احلج

 . «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب هللا» :ا يف خطبة الوداع بلفظمرفوعً 
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. فضعف االرتباط بالقرآن الكريم، االرتباط احلقيقي، وإن كان وتدبًرا وتطبيًقا

لَّ من غريه؛ لوجود إقبال عىل تالوته من ا أقوحفظً  ضعف االرتباط بالقرآن تالوةً 

قبل بعض املسلمني، وكذا وجود جهود مشكورة يف ربط األمة بكتاب رهبا، يف 

، وكذا ما تبذله بعض آن الكريـمكام تفعله مجعيات حتفيظ القر-التالوة واحلفظ 

اجلهات واملؤسسات من إجراء املسابقات القرآنية حلفظ كتاب اهلل، فهذا اجلهود 

يف -شكورة ال تكفي للعودة باألمة إىل كتاب رهبا، ومصدر عزهتا حيث  إهنا امل

هي مرحلة من مراحل ربط األمة بالقرآن، وبقي مراحل أهم، وهي فهم  -احلقيقة

  .عانيه وتدبره والعمل بام جاء فيهم

لذا ق عن طريق تدارس القرآن الكريم، وهذه املرحلة املهمة يمكن أن تتحق

 . األمة إىل مصدر عزها وكتاب رهبا يل تدارس القرآن الكريم؛ لتعودا تفعأصبح لزامً 

 ومن الوسائل الِت تعني على تفعيل تدارس القرآن: 
استشعار أمهية تدارس القرآن وآثاره يف حياة الفرد واملجتمع، وما يرتتب  .1

 عليه من الفضائل واألجور. 

، ومن ذلك إحياء قيام أئمة املساجد بالدور املناط هبم يف خدمة بيوت اهلل .٢

 . اهلل، واإلرشاف عليها ومتابعتها تدارس القرآن يف بيوت

 قيام أهل العلم يف دروسهم وخطبهم وكلامهتم ومؤلفاهتم ، بحثِّ الناس عىل .3

 .أمهية تدارس القرآن وبيان فضله

لتدارس القرآن، ودعمها قيام املورسين ممن أنعم اهلل عليهم بإنشاء جمالس  .4

 . ومتابعتها

، والدور النسائية ة عىل حلقات حتفيظ القرآن الكريماجلهات املعني قيام .5

 . فظ ملدارسة القرآن وتفهم معانيهبتخصيص جزء من وقت احل

إحياء وتفعيل تدارس القرآن يف البيوت، وبني األهل واألصحاب، ومجعهم  .٦

 ا لتدارس القرآن .     يف وقت حمدد ولو أسبوعيًّ 
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لتعليم، تفعيل التدارس يف مؤسساهتا، ونرش أن تتوىل اجلامعات ومؤسسات ا .7

 ثقافة تدارس القرآن وحث منسوبيها عليه. 

حتفيز وتشجيع اآلخرين عىل تدارس القرآن، فإن التدارس مظهر من مظاهر  .8

 الدعوة إىل اهلل تعاىل، بل هو أرشف املظاهر. 
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 اخلـامتـــة

، وحتديد ضوابطه، رآن الكريم، وبيان مفهومهارس القوبعد هذا التطواف يف تد

 :ا البحث أن أسطر أهم نتائجه، وهييمكنني يف خامتة هذ

قيام أكثر من واحد  بتالوة » تم حتديد مفهوم تدارس القرآن الكريم، وهو : -1

وتفهم تلك اآليات املتلوة، وفهم معانيها للعمل  -حفظا أو قراءة-آي من كتاب اهلل 

  .«بام جاء فيها

 . وق بني التدارس والتدبر والتفسريمن الفر ضحت عدًداأو -٢

أوضحت مرشوعية تدارس القرآن الكريم، وأنه من أفضل القربات وأزكى  -3

 األعامل. 

 حددت ثالثة أنواع من أنواع تدارس القرآن الكريم . -4

 . ( ضابًطا18القرآن الكريم بلغت )  من الضوابط لتدارس وضعت عدًدا -5

ملرتتبة عىل تدارس القرآن الكريم، وأثرها يف حياة من اآلثار ا ابينت عددً  -٦

 الفرد واملجتمع .

 من الوسائل التي تسهم يف تفعيل تدارس القرآن الكريم . اعددً بينت  -7

ونرش ثقافة  أوضحت مدى احلاجة املاسة إىل تفعيل تدارس القرآن الكريم، -8

 .التدارس بني املجتمع

أكون قد وفقت فيام قلت وبعد أن ذكرت أهم نتائج البحث فإين آمل أن 

، يقبل صوابه، ويصّوب خطأه، ت، كام آمل أن يالقي البحث قارًئا كرياًم وعرض

 ويعفو عن زللـه .

 زال بحاجة إىل مزيد من الدراسة والبحث. وأرى أن موضوع تدارس القرآن ما
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؛ ملا له من آثار عظيمة، رضورة االهتامم بالتدارس وتفعيلهوأويص بالتأكيد عىل  

سبيل لعودة األمة إىل كتاب رهبا، والنهل من معينه، وسبيل إىل تطبيق القرآن وهو 

 للحياة.   ا، وجعله منهًجاا عمليًّ تطبيقً 

لوجهه الكريم، وأن يوفقني هلداه، وجيعل  اهلل أسأل أن جيعل ما كتبت خالًصاو

مد سيدنا حم ، وصىل اهلل وسّلم وبارك عىلعميل يف رضاه، واحلمد هلل رب العاملني

 . وعىل آله وصحبه وسلم

 

*  * 
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 فهرس املصادر واملراجع
 .  1405، 3القاهرة،ط الفضل إبراهيم، أبو حتقيق: للسيوطي، ،اإلتقان يف علوم القرآن .1

 .1411الرياض دار الراية، باسم اجلوابرة، حتقيق د. البن أيب عاصم، ،اآلحاد واملثاين .٢

 . صحيح ابن حبان=  يف تقريب صحيح ابن حباناإلحسان  .3

 .14٢9حتقيق غانم قدوري، دار عامر، عامن، اآلجري، أليب بكر ،أخالق محلة القرآن .4

 .1405املكتب اإلسالمي، اين،لأللب ،منار السبيلأحاديث إرواء الغليل يف ختريج  .5

 .ت، بريو ،عامل الكتبللشنقيطي ،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .٦

 ، أليب حيان ، دار إحياء الرتاث العريب . البحر احمليط .7

 لبنان.، بريوت ، دار الكتب العريب ، ية وزالبن قيم اجل، بدائع الفوائد .8

 .1391دار املعرفة، الفضل إبراهيم، حتقيق أبو للزركيش، ،الربهان يف علوم القرآن .9

دار الكتب  حتقيق النجار،للفريوزآبادي،  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .10

 العلمية.

 .    14٢5، 1ط ، حتقيق حممد عرقسويس ، مؤسسة الرسالة،، للنوويالتبيان .11

 مصورة عن الدار التونسية. مكتبة ابن تيمية، ، للطاهر ابن عاشور،والتنوير التحرير .1٢

 ، بريوت .  جزي الكلبي، دار الفكرالبن  ، التسهيل لعلوم التنزيل .13

 مكة املكرمة. مكتبة الباز، البن أيب حاتم، حتقيق أسعد الطيب، ،ظيمتفسري القرآن الع .14

 .14٢٢قيق سامي السالمة ، دار طيبة،حت ،بن كثري الدمشقيال ،القرآن العظيم ريتفس .15

 .  جامع البيان=  تفسري الطربي .1٦

  اجلامع ألحكام القرآن=  تفسري القرطيب .17

 .   139٦، ٢ط مرص، ب احلديثة،دار الكت حممد حسني الذهبي، د. ،التفسري واملفسرون .18

اهلل  ، البن حجر، تصحيح وتعليق عبدالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري .19

 هاشم يامين. 

 نرش دار البحوث العلمية .  ، للسعدي،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .٢0

دار الكتاب  تويرتزل،، أليب عمرو الداين، عنى بتصحيحه اوالتيسري يف القراءات السبع .٢1

 العريب، بريوت .
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 .141٢ر هجر، ، داالرتكيد.حتقيق ، البن جرير الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن .٢٢

 ، البن رجب احلنبيل، دار املعرفة، بريوت، لبنان . جامع العلوم واحلكم .٢3

 .137٢،الكتب املرصية دار، صححه أمحد الربودين، للقرطبي، ألحكام القرآن اجلامع .٢4

 . 1408مكتبة الرتاث،  لعلم الدين السخاوي، حتقيق عيل البواب، ،مجال القراء .٢5

 ، فصول يف آداب أهل القرآن الكريم، للدكتور احلمييض، دار ابن اجلوزي،مجال القراء .٢٦

 .1434، 1ط

  . 1400الكتاب العريب، دار األصبهاين، ، أليب نعيماألولياء وطبقات األصفياء حلية .٢7

  بن املبارك، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية. اهلل ، لعبدالزهد .٢8

 .  1408دار الريان،   احلميد، العيل عبد ، لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق عبدالزهد .٢9

 ، لأللباين ، مكتبة املعارف ، الرياض . سلسلة األحاديث الصحيحة .30

 ض . ـ لأللباين ، مكتبة املعارف ، الريا األحاديث الضعيفةسلسلة  .31

 .، طبعها الراجحيوليةدبيت األفكار ال، اعتنى هبا ترقيم عبد الباقي، سنن ابن ماجه .3٢

 .، طبعها الراجحي وليةدبيت األفكار ال، اعتنى هبا ترقيم الدعاس، أيب داود سنن .33

 .، طبعها  الراجحي وليةدبيت األفكار الاعتنى هبا  ترقيم أمحد شاكر ، سنن الرتمذي .34

 . 140٦، بريوت ، لذهبي ، مؤسسة الرسالة، لسري أعالم النبالء .35

 . 1410حتقيق حممد بسيوين، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ،للبيهقي، شعب اإلميان .3٦

، للقايض عياض، خرجه كامل بسيوين زغلول، دار الفكر، الشفاء بتعريف حقوق املصطفى .37

 بريوت.

 . 1407ة الرسالة، حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسس ، ترتيب: ابن بلبان،صحيح ابن حبان .38

 .طبعها الراجحي وليةدبيت األفكار الطبعة اعتنى هبا  قي،ترقيم عبد البا ،صحيح البخاري .39

 لأللباين، املكتب اإلسالمي ، بريوت .،  صحيح سنن ابن ماجه .40

 ، لأللباين، املكتب اإلسالمي ، بريوت .  صحيح سنن أيب داود .41

 ي ، بريوت .لأللباين، املكتب اإلسالم،  صحيح سنن الرتمذي .4٢

 طبعها الراجحي. وليةدبيت األفكار الاعتنى هبا  ،عبد الباقي. د ترقيم، صحيح مسلم .43

 .14٢٦، 1، حممود الدورسي، دار ابن اجلوزي ، ط عظمة القرآن الكرمي .44



 انصر بن حممد الصائغد.                                  تدارس القرآن الكرمي : ضوابطه وأحكامه           

78 

مع وترتيب الدرويش، طبع ونرش ـ، جفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .45

 مؤسسة العنود. 

 بريوت.، دار املعرفة  ،البن حجر العسقالين ،شرح صحيح البخاري يفالباري  فتح .4٦

، الرياض بة الرشدق يوسف جربيل، مكتـحقيـ، أليب جعفر الفريايب، تفضائل القرآن الكرمي .47

 ،14٢٦  . 

، 1حتقيق وهبي غاوجي، دار الكتب العلمية، ط ، أليب عبيد،فضائل القرآن ومعامله وآدابه .48

14٢٦ . 

 .    1407، 4اجلوزية، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط  ، البن قيمالفوائد .49

 .   1417، دار اهلجرة،  حممد عمر بازمول ، د.القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام .50

 .  ، بحث مقدم مللتقى التدبر األول، الرياض، حلسني بن عيل احلريبقواعد التدبر وضوابطه .51

د بن إدريس، حتقيق اجلهني، مكتبة ــمـ، ألحارــصـمل األـراءات أهـار يف معاين قـالكتاب املخت .5٢

 الرشد. 

، 1دار التفسري، ط ، رسائل علمية،أليب إسحاق الثعلبي ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن .53

143٦. 

  .هـ1414، 3، ط، دار الفكر ،البن منظور، لسان العرب .54

دار ابن ، سواسال حلنبيل، حتقيقبن رجب ا، الفيما للمواسم من وظائفلطائف املعارف  .55

 .14٢0كثري

حقيق سبيع حاكمي، دار ـاين، تــهـران األصبــهـن مـ، البرــشـراءات العــقـوط يف الـسـبـامل .5٦

 .1408 ،القبلة

 .  1433، 1يد، مكتبة دار املنهاج، ط، د. صالح الرشاملتحف يف أحكام املصحف .57

فريد ،  تلقي إىل البالغمدارسات يف اهلدى املنهاجي للقرآن الكريم من ال، جمالس القرآن .58

 . 1431، ٢، دار السالم للطباعة والنرش ، طاألنصاري

 هـ.140٦بريوت ، مؤسسة املعارف  ،للهيثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد .59

 .وترتيب ابن قاسم ، مطابع الرياض ، مجع ابن تيميةشيخ اإلسالم جمموع فتاوى  .٦0

 . 14٢1، ٢مد الشويعر ، ط ، مجع حم باز جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ، البن .٦1



 (ه1438 مجادى اآلخرة)     العدد الثالث والعشرون       دراسات القرآنية  جملة معهد اإلمام الشاطيب لل

79 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية، الطبعة املرصية. ل،  جمموعة الرسائل الكربى .٦٢

 .املكتب اإلسالمي البن قدامة املقديس، حتقيق الشاويش، ،القاصدينخمتصر منهاج  .٦3

 ، لبنان.  بريوت ،وزية، دار الكتب العلمية، البن قيم اجل مدارج السالكني .٦4

   ، للحاكم ، دار الفكر، بريوت. يف احلديث املستدرك على الصحيحني .٦5

 الطبعة امليمنية.، إلمام أمحد بن حنبل، لسندامل .٦٦

 . ، بريوتاملكتب اإلسالمي، األعظمي قيق لعبد الرزاق الصمعاين حت،  املصنف .٦7

  ، حتقيق األعظمي ، الدار السلفية .  بن أيب شيبةال ،يف األحاديث واآلاثرصنف امل .٦8

 .1409 ، الرياض ط ،دار طيبة آخرون ،حتقيق النمر و، وي بغ، للمعامل التنزيل .٦9

 .1408، 1، للزجاج، حتقيق عبداجلليل شلبي، عامل الكتب طمعاين القرآن وإعرابه .70

 .، دار املعارف٢، طم أنيس وآخرون، إبراهياملعجم الوسيط .71

 ، البن فارس، حتقيق عبدالسالم هارون، دار اجليل . معجم مقاييس اللغة العربية .7٢

 .  1413، 1لكتب العلمية، بريوت، ط، البن قيم اجلوزية، دار ااح دار السعادةمفت .73

 األصفهاين، حتقيق صفوان داوودي، دار القلم. للراغب ،ألفاظ القرآنفردات م .74

، مركز أوراق عمل امللتقى العلمي األول لتدبر القرآن الكريم، مفهوم التدبر حترير وأتصيل .75

 . 1430تدبر،

، للراغب األصفهاين، حتقيق أمحد حسن فرحات، دار الدعوة، مقدمة جامع التفاسري .7٦

 . 1405 الكويت،

 . 1415، دار الرسالة ، البن تيمية، حتقيق عدنان زرزور ،مقدمة يف أصول التفسري .77

 ، دار إحياء الكتب العربية . ، للزرقاينمناهل العرفان يف علوم القرآن .78

ىل تصحيحه عيل الضباع، دار الكتاب ، البن اجلزري، أرشف عالنشر يف القراءات العشر .79

 العريب.  

 ، دار الفكر، بريوت. ري، حتقيق الطناحي، البن األثواألثر النهاية يف غريب احلديث .80

 
 



 انصر بن حممد الصائغد.                                  تدارس القرآن الكرمي : ضوابطه وأحكامه           

80 

 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 13   ....................................................................................................... لخصامل

 14   ......................................................................................................... املقدمة

 15 ....................................................................................أسباب اختيار املوضوع

 15 ..................................................................................................خطة البحث

 1٦ .........................................................................................منهج كتابة البحث

 17 ................................................ رس القرآن الكرميمفهوم تدا املبحث األول :

 17 ......................................................... املطلب األول : معىن التدارس يف اللغة    

 18 ................................................. املطلب الثاين : معىن التدارس يف االصطالح    

 19 .................................................. املطلب الثالث : معىن تدارس القرآن الكرمي    

 ٢٢  ..................................... والتفسري الفرق بني التدارس والتدبراملبحث الثاين : 

 ٢7 ............................................... حكم تدارس القرآن الكرمياملبحث الثالث : 

 3٢ .................................................. أنواع تدارس القرآن الكرمياملبحث الرابع : 

 34 ........................................... ضوابط تدارس القرآن الكرمياملبحث اخلامس : 

 ٦٦ .............................الكرمي املرتتبة على تدارس القرآناآلاثر املبحث السادس : 

 ۷۱  ...............................الكرمي من وسائل تفعيل تدارس القرآناملبحث السابع :  

 74 ................................................................................اخلامتة وأهم نتائج البحث

 7٦ ..................................................................................فهرس املصادر واملراجع

 80 ..........................................................................................فهرس املوضوعات

 
 


