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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني  ،وبعد :
فإن صالح هذه األمة يف نفسها وإصالهحها ليهرها ورااتاها وعل شأوها وارتفاع شأهنا وقياتاها للبشراة ليس ببدع من
الق ل وال مبحدث من األهحداث فقد جرب التاراخ وعاشت البشراة فرتة زمن ال مثيل هلا حتت قياتة أمة اإلسالم عرفت
فيها  :هحقيقة العدل والعدل احلقيقي  ،وذاقت رهحيق احلراة الصايف  ،وتنفست نسيم األمن العليل  ،وتيقنت معىن محااة
احلق ق يف ميزان واهحد  ،ال تدري ما الكيل مبكيالني وال تفهم ما ال زن مبعياران ؛ ليس جهال بل تدا نا .
واملعل م الذي ال خيفى مثله أن رااتة األمة تلك مل تكن نتاج فكرة سياسية أو هحركة اجتماعية أو نشاط فكري أو أي
جهد بشري خالص وإمنا ه اصطفاء رباين وإكرام إهلي ووهحي مساوي اختار اهلل سبحانه وتعاىل له هذه األمة ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ اجلمعة 4واختار منها نبيا كرميا – صلى اهلل عليه وآله وسلم  -ليك ن
رس له مبليا عنه وتاعيا إليه وهاتاا إىل صراطه وجعل قلبه مست تعا لكالمه ووهحيه وأرسله شاهدا ومبشرا ونذارا وأعطاه
ما مل ِ
اعط أهحدا من قبله مثله من املعجزات اليت تؤاد تع ته وتق ي هحجته وتلجم خصمه وتذاب صخر الباطل أمامه
وعلى رأس تلكم املعجزات  :القرآن الكرمي فه معجزة املعجزات وهحجة احلجج وبرهان الرباهني و" ه الصراط
املستقيم  ،وال ذكر العظيم  ،والكتاب احلكيم والن ر املبني واحلبل املتني والعروة ال ثقى واآلاة الكربى وكلمات اهلل
والذكرى والدرجة العليا وه شفاء اليليل وتواء العليل والربهان والدليل والبشهر والنذار والبصائر واملثاين والقصص
والتذكرة واألنباء واآلاات املبصرة  ،واحلكم والبال غ والتبصرة وهحق اليقني والنبأ العظيم وافحمف والكتاب الكرمي والق ل
الفصل واهلاتي والناطق واحلق والييب واملكن ن والق ل الثقيل والصحف املطهرة والكتب القيمة والكتاب العزاز ال راب
فيه والعصمة واإلمام  ،واألنس عند ال هحشة والفزع  ،واألمن عند اخل ف واجلزع  ،والضياء ا م الفنت والظلمة ،
والكشف ا م الكرب واليمة  ،من هحكم به عدل ومن عدل عنه ه ت قدمه فزل  ،ومن استعصم به ع ِ
ص َم ومن
َ
استمطر منه الرمحة رهحم "
فقام النيب الكرمي واملصلح العظيم – صلى اهلل عليه وآله وسلم – هبذا الكتاب هحق القيام وجاهد به هحق اجلهات امتثاال
ألمر ربه جل وعز يف ق له  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ الفرقان 25فكان القرآن
العظيم وه كالم رب العرش العظيم سبحانه وتعاىل ق ة هذه األمة وعن ان شرفها ومنارة جمدها مىت ما أخذته بق ة
وتعاملت معه كما أراد له فلن حي ل بينها وبني مساء العزة وسحاب التمكني شيء .
ومن فضل اهلل ورمحته هبذه األمة أن جعل القرآن بني اداها سهل التناول قراب املأخذ ميسرا للذكر { فَ َه ْل ِمن
م َّدكِر}القمر1

) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان – ابن القيم – ط  :دار الكتب العلمية بيروت – ص 5
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صلِ ِحني يف
وأمة اإلسالم أصال وجدت للعز وقياتة البشراة وإصالح الك ن هبذا املنهج الرباين والن ر اإلهلي ووج ت امل ْ
هذه األمة عرب تأرخيها ال خيل منهم بلد وال تعدم منه فرتة زمنية مهما كان هحاهلا ،ومهما بلغ الضعف فيها والبعد عن
هدي رهبا سبحانه وتعاىل  ،إال أنه ابقى فيها خيط ول رفيع  ،اربطها مبنهجها السليم وطراقها املستقيم  ،ومهما كان
هذا اخليط رفيعا لكنه ال انقطع مهما تق وخفي  ،وهذا ادل تاللة قطعية على أنه هذه األمة لن مت ت وأهنا أمة منتجة
من جهة  ،ومن جهة أخرى ادل ظه ر املصلحني أاضا يف فرتات من الزمن على أن هذا الدان تان هحي واقعي متجدت
صاحل لكل زمان ومكان ال ابلى شبابه وال خيلق ثيابه  ،وحيتاج فقط إىل من اعرف مداخله وخمارجه وطرقه ومشاربه
واعرف كيف اق م به وادع إليه .
وإذا كان تعاقب املصلحني يف مسرح األمة عرب سين عمرها الط ال تليل هحيااها؛ فإن أعظم تاللة من ذلك أن كل
مصلح يف هذه األمة على املنهج الس ي ال بد من أن اك ن له ن ع عالقة خاصة بالقرآن وأن انطلق من القرآن وأن
اك ن له اهتمام ن عي بالقرآن  ،وأن للقرآن أثرا يف تع ته اإلصالهحية أاا كان ن عها وجماهلا  ،فعالقة املصلحني بالقرآن
تدبرا وتربية ومنهجا وفكرا وسل كا عالقة إنشاء وتك ان مث عالقة هحركة وانطالق مث عالقة تييهر وإصالح والتاراخ شاهد
صدق ولسان فصيح .
فأي تع ة إصالهحية سنية س اة ستجد القرآن إمامها ومنهجها  ،س اء يف سهرة قائدها وذاته أو يف مسار هحيااها
وهحركتها  ،ويف هذه األسطر اليت نالت شرف املشاركة يف هذا املؤمتر القرآين العاملي أسطر بين أيديكم صفحات
معدودات عن إمامين من أعظم المصلحين في تاريخ األمة المعاصر وزمنها القريب ،وأبين فيها عالقة هؤالء
العظماء بتدبر القرآن ،وكيف أثر تدبرهم للقرآن في دعوتهم اإلصالحية التي غيرت مالمح األمة في زمن كادت
أن تنتهي مالمحها وتختفي عالماتها وتضيع مآثرها  ،ومها اإلمام اجملدت :محمد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل
واإلمام اجملدت :حسن البنا رمحه اهلل تعاىل  ،شخصان هلما األثر  ،كما مجعهم اهلدف  ،مجعتهم العنااة بالقرآن كما
سيأيت معنا وإن فرقتهم األماكن والبلدان واختلفت فيهم األزمان  ،أرج أن أقدم شيئا جدادا نافعا يف ورقيت هذه ،فإن
مل اتيسر فليس أقل من أن ألفت عنااة أهل التخصص واالهتمام والتمكن ؛ مؤسسات وأفرات  ،أن اعط ا األمر هحقه
واقدم ا لألمة وللجيل ص رة واضحة كاملة عن أثر القرآن عم ما وتدبر القرآن خص صا يف تع ة املصلحني ويف إصالح
اجملتمعات هحىت ا فروا عليهم جه تا وأوقات تبذل بعيدة عن هدي القرآن تبتيي إصالح األمة وهيهات .
أسأل اهلل العلي العظيم أن ارزقنا تدبر القرآن وأن جيعلنا من أهله وأن اربم لألمة مصلحني على أمر رشد وهدي سداد
وصلى اهلل على نبيه وآله وصحبه وسلم
واحلمد هلل رب العاملني
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األنموذج األول:

أثر تدبر القرآن في الدعوة اإلصالحية لإلما محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل تعالى
" إن عالقة تع ة الشيخ بالقرآن الكرمي عالقة تالزم وارتباط ،فال ميكن أن تنفك عنه أبدا ،وذلك أهنا تع ة سلفية
سنية ،ومن املعل م أنه من مقتضيات ذلك ول ازمه ،بل من أساسياته ومما ال تك ن الدع ة سلفية إال به االعتمات على
كتاب اهلل تعاىل ،واإلميان به هدى وبيانا ،ومنهجا وبرهانا ،فهي تع ة نابعة من القرآن وتاعية إليه فيجد الناظر -بكل
وتدبره ،واالهتداء هبداه ،والتزوت
وض ح -أن هحامل ل اء هذه الدع ة رمحه اهلل حيث تائما على النظر يف كتاب اهلل تعاىل ّ
منه واالعتمات عليه ،وانزله املنزلة العظمى معتقدا ومنهجا ،مجلة وتفصيال".

ِ
مختصرة :
أوالً  :كلمات مختصرة

 -1من هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟

" ذهنية عبقراة ،يف تك ان س ي ،من طراز خارق للمأل ف قياسا إىل العاتة والزمان واملكان ،ويف ِّ
هحاق اجلبلة
طماح الذوائب
والتك ان  ،وق ة نفسية وثقى ،مت ثبة ومتحدة ..تفرض اهلزمية على الق ى املضاتة فرضا ،وتثبت ثبات ّ
األشم ب جه األعاصهر ،تتناوح من عن ميينه واماله ،ومن أمامه ومن خلفه ،تراد زهحزهحته ،فرتت ّد عنه وتبيد ،وه (ه )

مضار  ،وقيم خلقية صافية صفاء ألق الضياء يف ا م الصح البهيج ،ليس تونه هحجاب ..ترفعت على شه ات
غهر ّ
تراك وقلب اقظ ،وترفدها الركانة والزكانة ،والتص ر الشم يل الذي خيرج من تائرة
اصرفها عقل ّ
النفس ،وحتلت باإلاثارّ ،
5
حممد هبجت األثري
الفكر افحمدوت ليبسط أبعاته على اآلفاق" .

 -2كيف كان حال الجزيرة العربية قبل ظهور الدعوة :
" كان أهل جند قبل تع ة الشيخ على هحالة ال ارضاها مؤمن "

.
مساهحة الشيخ عبد العزاز بن باز رمحه اهلل

 -3أهم خصائص دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اإلصالحية :
" إصالح أوضاع املسلمني وت جيههم ال جهة الصاحلة يف عباتة اهلل تعاىل وفق الكتاب والسنة بعيدا عن اجلهل
4
والضالل "

) منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير – مسعد الحسني (ص) 1 :
) محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث – الناشر  :إدارة الثقافة والنشر – جامعة
).
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  .ص ( – 1
) اإلمام حممد بن عبد ال هاب تع ته وسهرته – (ص)52 :
 ) 4الدع ة اإلصالهحية يف بالت جند على اد اإلمام حممد بن عبد ال هاب وأعالمها من بعده  -عبد اهلل بن حممد بن عبد افحمسن املط ع
(ص)512 :
3

 -4ما هو السالح السحري الذي كان لدى الشيخ حيث استطاع تحويل هذه األمة التي
تغلب العامية عليها وانتشار الجهل فيها إلى أمة متعلمة موحدة مدركة مجاهدة؟
" الذي استقر عندي بالتتبع أن الشيخ أهحسن ت ظيف النص القرآين والنب ي والذي به احلياة لق له تعاىل :ﭽﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ.اآلاة وق له جل شأنه :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ فاإلمام رمحه اهلل أهحسن االستدالل بالنص ص وربط القل ب بكالم خالقها فأثر فيها
وغهرها.فالقل ب حتييها النص ص" .
الشيخ عبد اهلل السبت

 -5ثمرة دعوته :

" كل ما هحدث يف جند وأرجائها من اإلصالهحات الطيبة يف هحياة شيخ اإلسالم حممد بن عبد ال هاب  -أو بعد
وفاته ،إمنا كان نتيجة لدع ته وإخالصه .واحلقيقة أنه مل اقم فقط بانقالب يف أهل جند وعقائدهم وأخالقهم ،بل لقد
5
غهرها من العقب إىل الرأس "

ثانيا  :معالم عامة في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدل على اهتمامه بالقرآن
عموما :

 هحفظه للقرآن يف سن مبكرة ( قبل متام العاشرة ) .4
 -5كان الشيخ _ رمحه اهلل _ متعبدا حييي غالب الليل صالة  ،قراءة واهجدا
 التأليف يف عل م القرآن  :فضائل القرآن – استنباط القرآن ( تفسهر ) . -4االعتمات على الدليل من القرآن والسنة يف تقرار املسائل والفتاوى اليت كان اقررها وافيت هبا الناس .
 -2ظه ر أثر التدبر يف مؤلفاته هحيث اعتمد يف ترمجة األب اب على اآلاات القرآنية مباشرة مما ا هحي مبعناها
وهدااااها وإن مل اذكرها نصا من كالمه وخاصة كتاب الت هحيد .
 -6اهتمامه يف تفسهره واستنباطاته بالربط بني ال اقع وبني املعاين املفه مة من اآلاات يف سبيل إصالح
اجملتمع وعالجه من أتوائه ،وربط الناس بكتاب اهلل ليأخذوا منه مباشرة واهتدوا هبداه .وقد ظهر هذا
اجلانب يف تفسهره ومنهجه نصا واستقراء ومن ذلك ق له :اعلم أن اهلل سبحانه عامل بكل شيء اعلم ما

) الشيخ حممد بن عبد ال هاب اجملدت املفرتى عليه للشيخ أمحد بن هحجر بن طامي آل ب طامي – من مقدمة الشيخ عبد اهلل السبت
رهحم اهلل اجلميع (ص)4 - :
 ) 5حممد بن عبد ال هاب مصلح مظل م ومفرتى عليه  -مسع ت الندوي (ص)1 :
) مشاههر علماء جند وغهرهم  -عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ ص 1
 ) 4املصدر السابق ص 51
4

اقع على خلقه ،وأنزل هذا الكتاب املبارك الذي جعله تبيانا لكل شيء وتفصيال لكل شيء وجعله
هدى ألهل القرن الثاين عشر ومن بعدهم ،كما جعله هدى ألهل القرن األول ومن بعدهم

ثالثا  :أثر تدبر القرآن الكريم في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اإلصالحية :

مما ال شك فيه أن املصلحني العظماء ميتلك ن من امل اصفات والقدرات ما جيعلهم اق م ن باملهمة العظيمة مهمة
إصالح اجملتمعات وهم غهر مكرتثني باملخذل وغهر خائفني من املخالف ،اسهرون يف حتقيق أهدافهم مهما كلفهم ذلك
 ،وميدهم اهلل سبحانه وتعاىل بع نه وت فيقه ملا اعلم صدقهم واستعداتهم لتحمل املشاق يف سبيل إصالح اجملتمع
وتصحيح احلياة  ،ومما جعله اهلل تعاىل روهحا تسري وق ة تدعم كتابه الكرمي كما قال سبحانه وتعاىل ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭼ الش رى 25وكما مر معنا فه ن ر وهدى وبيان  ،ولذلك فاملصلح ن من هذا الكتاب العظيم استمدون ق اهم
واعززون عزميتهم واسق ن اقينهم من خالل تدبرهم له وعيشهم معه وأنسهم به ومعاهدته قراءة وعمال  ،والشيخ حممد
بن عبد ال هاب أهحد أولئك املصلحني الذان ظهرت يف تع ته اإلصالهحية آثار تدبر القرآن  ،نقف عند من ذجني من
أعمال الشيخ حممد نبني فيها منهج الشيخ التدبري وكيف أثر يف تع ته اإلصالهحية :

العمل األول  :كتاب التوحيد :
إذا اتفقنا على أن كتاب الت هحيد اعترب منهجا إصالهحيا من ذجيا يف باب إصالح العقيدة فال أخالنا إال أن نتفق على أن
كتاب الت هحيد من ذج لثمار التدبر آلاات من القرآن الكرمي وأهحاتاث من السنة النب اة على صاهحبها أفضل الصالة وأمت
التسليم .
وه أشهر مؤلفات الشيخ  -رمحه اهلل  -واالسم الكامل هلذا الكتاب ه "كتاب الت هحيد الذي ه هحق اهلل على
العبيد"  ،وذكر فيه الشيخ هحقيقة الت هحيد وهحدوته ،والشرك ومفاسده ،وفصل الق ل يف مجيع تلك الطرق اليت تؤتي إليه
كاالستعاذة واالستياثة بيهر اهلل ،والت سل وتعاء غهر اهلل والنذر والذبح ليهره والسحر والكهانة والتطهر وغهرها.
ومل اأت بأفكاره إال القليل  ،بل اكتفى يف كل باب بذكر براهني واضحة وصرحية من الكتاب والسنة.
5
ولقد هحظي هذا الكتاب بالقب ل العام ،وسارعت إليه األادي وطبع باآلالف وترجم بليات عدادة.
ومما ادل على أثر التدبر يف منهج الشيخ يف كتابه الت هحيد :
 الكتاب حيت ي على (  ) 66بابا ( ) 2بابا منها ترمجته آاة قرآنية . 51 -5باب من أب اب الكتاب الحق الرتمجة مباشرة بعطف آاة قرآنية تون إضافة أي فاصل من كالم إنشائي
مثل ق له  :باب من الشرك  :إراتة اإلنسان بعمله الدنيا وق له تعاىل  " :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ه ت 6 – 2ومثله كثهر من األب اب .
) منهج حممد بن عبد ال هاب يف التفسهر – رسالة عليمة يف اجلامعة اإلسالمية باملدانة املن رة  -مسعد بن مساعد احلسيين .ص 4
) محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه – مسعود الندوي – بتصرف يسير ( . ) 31 – 35
5

 تقراره مسائل العقيدة من خالل الداللة عليها بآاات من القرآن تون شرح أو تفسهر فمثال وه اقدم رؤاتهاإلصالهحية يف م ض ع التحذار من الذبح ليهر اهلل فيستدل بق له تعاىل ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ األنعام اآلاة  ، 65وق له :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الك ثر اآلاة .5
تون أن اضيف عليها أي تعليق من عنده مث ارتف اآلاتني حبداثني من السنة  ،رغم أن لفظ اآلاتني ليس
فيه حتذار أو هني مباشر عن الذبح ليهر اهلل لكن تدبر الشيخ رمحه اهلل وفقهه لآلاة وإحياءه أاضا للقارئ
بتدبر تلك اآلاات واألهحاتاث.
 -4ن عية املسائل اليت الخصها يف آخر األب اب واستخرجها من اآلاات واليت تدل بكل ب ض ح على تدبر الشيخ
لآلاات واألهحاتاث يف الباب.
 -2عدت املسائل اليت اذكرها الشيخ لألب اب فبعضها بلغ ثالثني مسألة .
 -6تراجم األب اب اليت من إنشاء الشيخ رمحه اهلل وليست نصا من آاة أو هحداث عبارة عن مثرة تدبر آلاة أو
هحداث .
 أمثلة من كتاب الت هحيد تدل على أثر التدبر يف إصالح اجلانب العقدي يف اجملتمع :املثال األول  :يف الباب رقم ( )4وه اتكلم عن الدع ة إىل شهاتة الت هحيد قال  ( :الدعاء إىل شهاتة
أن ال إله إال اهلل ) لي ضح املنهج الس ي يف الدع ة إىل إصالح عقيدة الناس وعلى رأس ذلك الدع ة إىل
شهاتة الت هحيد وأثر تدبر القرآن يف منهجه اإلصالهحي يف هذه القضية يف أم ر منها :
 -ذكر ق له تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﭼ ا سف آاة  ، 01 :ومن أثر التدبر فيها أن الدع ة إىل شهاتة الت هحيد أهنا تع ة إىل اهلل وأهنا
حتتاج إىل بصهرة وهذا سبيل األنبياء وأتباعهم .
 -5ثالث ن مسألة ذكرها على هذا الباب عدت منها ادل على التدبر وأثره يف معاجلة القضااا وكذلك يف غهره
من األب اب فه اذكر مسائل ليست تفسهرا وال شرهحا وإمنا وقفات وف ائد من تدبر اآلاات واألهحاتاث
تدل على تربة الشيخ واهتمامه واستخدامه ملنهج التدبر للنص ص يف عالجه لقضااا خمتلفة رمحه اهلل ويف
مسائل هذا الباب وه اناقش قضية الدع ة إىل شهاتة الت هحيد مما ذكر من املسائل:
ق له يف املسألة األوىل  :أن الدع ة إىل اهلل طراق من اتبع رس ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،ويف الثانية ق له :
التنبيه على اإلخالص ،ألن كثهرا ل تعا إىل احلق ،فه ادع إىل نفسه  ،ويف الثالثة ق له  :أن البصهرة
من الفرائض  ،ويف الساتسة ق له  :وهي من أمهها  -إبعات املسلم عن املشركني لئال اصهر منهم ،ول مل
اشرك  ،ويف الثامنة ق له  :أنه ابدأ به قبل كل شيء ،هحىت الصالة  ،ويف العاشرة ق له  :أن اإلنسان قد
اك ن من أهل الكتاب وه ال اعرفها ،أو اعرفها وال اعمل هبا  ،ويف احلاتاة عشرة ق له  :التنبيه على
) التوحيد  ،محمد بن عبد الوهاب تحقيق عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره ص 1
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التعليم بالتدراج  ،ويف الثانية عشرة ق له  :البداءة باألهم فاألهم  .وهكذا يف كثهر من املسائل يف
خمتلف األب اب يف الكتاب
املثال الثاين  :يف الباب رقم (  ) 1وه اضع منهجا إلصالح اجملتمع يف مشكلة اليل يف الصاحلني اليت ال
اكات خيل منها زمان وال مكان قال  ( :باب ما جاء أن سبب كفر بين آتم وتركهم تانهم ه اليل يف
الصاحلني ) 5اظهر أثر التدبر فيها بأم ر منها :
 -عطف على الرتمجة بق ل اهلل عز وجل " ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ النساء  ، 1رغم
أن اآلاة ال ا جد فيها تصراح بكفر بين آتم بسبب غل هم يف الصاحلني إال أن الشيخ رمحه اهلل استشهد
هبا على الرتمجة وال شك أن الرتمجة نتيجة تدبر لآلاة ومثيالاها.
 -5تدبره لآلاة رمحه اهلل جعله استشهد هبا على الرتمجة فق ل اهلل تعاىل  ":ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ النساء  ، 1خاصة باحلداث عن أهل الكتاب وم قفهم من
عيسى عليهم السالم هحيث فيها ق له تعاىل { ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ  ،فهذا غل أهل الكتاب يف رس ل من رسل اهلل فكيف باليل يف
الصاحلني  ،وألن بين إسرائيل غل ا يف عيسى هحىت جعل ه ابنا هلل – تعاىل اهلل عما اق ل ن عل ا كبهرا –
فكفروا بذلك وكان سبب كفرهم غل هم يف نيب من األنبياء كما قال اهلل تعاىل ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ املائدة 15وقال ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ املائدة  1فجعل رمحه اهلل اليل يف الصاحلني يف هذه األمة مقابل ذلك .
 ذكر يف الباب عشران مسألة مستفاتة من اآلاات واألهحاتاث املذك رة يف الباب وكلها نتيجة تدبر والشك وليست تفسهرا هلا وال شرهحا مثل ق له يف املسألة األوىل  :أن من فهم هذا الباب وبابني بعده تبني
له غربة اإلسالم ،ورأى من قدرة اهلل وتقليبه للقل ب العجب  ،فمن ج انب االجتاه اإلصالهحي عند
الشيخ :استنباط ما اتعلق بإاضاح املنهج الصحيح التباع األئمة املهتدان من خالل اآلاات ،وذلك أن
) التوحيد – محمد بن عبد الوهاب – تحقيق عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره ص (
) التوحيد – محمد بن عبد الوهاب – تحقيق عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره ص 51
 )3كتاب التوحيد – تحقيق عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد وغيره ص .51
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احلاجة ماسة إلاضاح ذلك ،هحيث أن الفرتة اليت قام فيها الشيخ بدع ته قد عم فيها اجلم ت يف التقليد
األ عمى ،وجتاوز ذلك التقليد يف الفقه إىل التقليد يف العقيدة ،بل يف أي عقيدة ،ومهما كان ذلك املقلد
س اء أكان ذا منزلة علمية وصالح ،أم ال فحات كثهر من األتباع عن منهج االتباع الصحيح ،فمنهم من
ازعم أنه حيب الصاحلني ،وأهنم سلفه ،ولكنه يف العمل خمالف هلم وهلداهم ،ومنهم من اعتقد فيهم ف ق
ماهلم  ،فلذا الهحظ الشيخ هذا األمر اخلطهر ،وظهر يف كتبه التنبيه إليه ،والتحذار من ضرره يف غهر
م ضع .

العمل الثاني  :كتاب استنباط القرآن ( التفسير ) :
ل صح تييهر أمساء الكتب بيهر ما وضعه هلا مؤلف ها لكان كتاب الشيخ حممد بن عبد ال هاب رمحه اهلل " استنباط
القرآن " جدارا بأن اسمى " تدبر القرآن " فما ذكر فيه من استنباطات ما هي إال تدبرا لآلاات اليت وقف عندها
أن فيها إعمال فكر ونظر ،فيتدبَّر املتدبر ما حيت اه معىن ِ
ف "عند تأم ِل عملية االستنباط اظهر َّ
اآلاة من وج ه
ِ
ِ
األهحكام و ِ
اآلتاب وغ ِهرها مما استنبطه املستنبط ،وهذا اعين َّ
أن
االستنباطات والف ائد ،وه تدب ٌر الستخراج احلِ َك ِم و
االستنباطات نتيجةٌ للتَّدب ِر.5
وملا كانت " أظهر السمات البارزة يف تفسهر الشيخ رمحه اهلل هي الدع ة إىل اإلصالح الشامل يف مجيع شئ ن احلياة اليت
تكدرت مبا شاهبا من زاف واحنراف يف األص ل والفروع " فدل هذا على األثر الكبهر لتدبر القرآن الكرمي يف تع ة
4

الشيخ حممد بن عبد ال هاب اإلصالهحية وعلى أمهية كتاب " استنباط القرآن " يف منهج إصالح اجملتمع
" ولذلك نرى أن الشيخ حممد بن عبد ال هاب رمحه اهلل تعاىل اسعى للربط بني ال اقع وبني املعاين املفه مة من كتاب
اهلل العزاز ،نصحا وإاضاهحا ملا اشكل ،وتفنيدا وتزايفا ملا ابطل ،كما ه واضح من استنباطاته واهتماماته املتميزة بالنص
على الفائدة.
اق ل رمحه اهلل -:اعلم رمحك اهلل أن اهلل سبحانه عامل بكل شيء ،اعلم ما اقع على خلقه ،وأنزل هذا الكتاب املبارك،
الذي جعله تبيانا لكل شيء ،وتفصيال لكل شيء ،وجعله هدى ألهل القرن الثاين عشر ،ومن بعدهم كما جعله هدى
2
ألهل القرن األول ومن بعدهم"

أوالً  :مظاهر تدل على أثر التدبر في منهج الشيخ محمد في كتابه " استنباط القرآن " :

) منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير  -مسعد بن مساعد الحسيني الناشر :الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة بتصرف يسير جدا (ص) 11 :
 )5مفه م التفسهر والتأوال واالستنباط والتدبر واملفسر  -ت مساعد بن سليمان الطَّيَّار (ص ) 22 :بتصرف
) منهج حممد بن عبد ال هاب يف التفسهر  -مسعد بن مساعد احلسيين – ص 24 :
 )4وهي تع ة ن جهها للهيئة العاملية لتدبر القرآن بأن ت يل هذا الكتاب رعااة جدادة ومناسبة تليق مبكانته .
 )2السابق ص 24
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 أن الكتاب كله عبارة عن استنباطات ناجتة عن إعمال الفكر والقلب أي تدبر وتأمل يف اآلااتوعالج ال اقع هبا " فلم اقف عند جمرت سرت أق ال املفسران بل استفات منها مع ما آتاه اهلل من
الفهم ،ومعرفة شأن القرآن ،وأهح ال اجملتمع" .
 -5الشم لية يف االستنباط إذ ال اقصر النظر على جانب واهحد يف اآلاة بل استنبط كل ما اظهر تعرض
اآلاة له أوجله.5
 عدت االستنباطات يف امل ضع ال اهحد هحىت وصل بعضها إىل قراب من املائة كما يف قصة م سىواخلضر يف س رة الكهف .
 -4الن عية والرتكيز يف االستنباط  :منهج "يف سبيل حتقيق اإلصالح الشامل اركز على ناهحيتني عظيمتني
ال جتدي إهحدامها بدون األخرى.
الناهحية األوىل :الرتكيز على الق ة العلمية  :وقد نال استنباط ما اتعلق باالهتمام بالعلم الصحيح
والتحذار من ضده عنااة كبهرة من قبل الشيخ ،وال غرو يف ذلك إذ أن استنباطاته من كتاب اهلل
الذي وضحت فيه العنااة البالية هبذا اجلانب.
" الناهحية الثانية :الرتكيز على الق ة العملية  :اركز الشيخ من خالل استنباطاته على العمل كما ركز
على العلم تركيزا باليا ،وذلك أنه مثرة العلم ،بل أنه ارى أن العلم الذي ال اثمر العمل ال اسمى
علما  .وإن مسي علما ،فإنه علم ال انفع -والعياذ باهلل ، -وأعظم ما اهتم الشيخ بإصالهحه يف
جمال الق ة العملية إصالح اجلانب االعتقاتي.
إذ العقيدة هي املثمرة للعمل ،ومن مث اسهل إصالح احلياة جبميع ن اهحيها االجتماعية والسياسية
وغهرها ،لالرتباط ال ثيق بينها وبني العقيدة ،وخص صا إذا نظرنا إىل العقيدة تلك النظرة الشم لية
4
املست عبة جلميع شئ ن احلياة.
 -2ظه ر االجتاه اإلصالهحي يف استنباطات الشيخ وتفسهره وعمله على إصالح ما هح له من خالل
وقفاته واستنباطاته التدبراة لآلاات واملقاطع القرآنية إصالهحا شامال اعم ج انب احلياة املختلفة

2

ثانيا :مثال من كتاب " استنباط القرآن " يدل على أثر التدبر في منهج الشيخ محمد اإلصالحي :

) منهج حممد بن عبد ال هاب يف التفسهر – مسعد احلسيين (ص)55 :
 )5املصدر السابق .
 )3السابق ص . 91 :
 )1السابق ص1 :
 ) 5منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير  -مسعد بن مساعد الحسيني – ص . 91 :
9

اعترب كتاب " استنباط القرآن "– كما مر – كتاب تدبر  ،وكله أمثلة على أثر التدبر يف منهج الشيخ
اإلصالهحي غهر أننا نقف هنا عند مثال واهحد للداللة على ذلك والت ضيح هلذه القضية وميكن الرج ع إىل الكتاب
لل ق ف عند استنباطات ومناقشة الشيخ للقضااا وعالجه لألم ر وتدبره لآلاات بيية إصالح خلل ما يف اجملتمع.
املثال  :عند استنباطاته يف س رة ا سف ذكر ق ل اهلل سبحانه وتبارك وتعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﭼ ا سف ( . ) 40 – 1
اق ل عليه السالم :إين عليم بتعبهر الرؤاا هذه وغهرها ،فال اأتيكما طعام "يف املنام" إال نبأتكما بتأواله قبل إتيانه
فكيف بيهر ذلك!
استنبط الشيخ من هذه اآلاات مخسة وعشران مسألة خمتلفة منها ما ادل على أثر التدبر يف منهج الشيخ يف إصالح
اجملتمع ومن ذلك :
الثالثة :ذكر – أي ا سف عليه السالم  -سبب إكرام اهلل له هبذا الفضل ،وه الرتك والفعل ،فرتك الشرك الذي ه
مسلك اجلاهلني ،واتبع الت هحيد الذي ه سبيل أهل العلم من األنبياء وأتباعهم.
ويف هذه إملاهحة إصالهحية صرحية من الشيخ يف باب العقيدة وبيان خط رة الشرك وأمهية الت هحيد .
الرابعة :ذكره أنه من ذراة هؤالء األكرمني فان تسب إىل البيت الذي ه أشرف بي ت أهل األرض ،وهذا جائز على غهر
سبيل االفتخار خص صا عند احلاجة.
وكأن الشيخ اعاجل قضية الفخر باألنساب يف زمانه هبذا األسل ب الرائع .
السابعة :ق لهَ { :ما َكا َن لَنَا أَ ْن ن ْش ِرَك بِاللَّ ِه ِم ْن َش ْيء} قيل معناه :إن اهلل عصمنا .وهذه الفائدة من أكرب الف ائد
وأنفعها ملن عقلها ،واجلهل هبا من أضر األشياء وأخطرها.
أسل ب ق ي من الشيخ رمحه اهلل يف لفته األنظار لالهتمام هبذه القضية .

احلاتاة عشرة :إزالة الشبهة عن املسألة اليت هي من أكرب الشبه ،وذلك أن اهلل .إذا تفضل هبذا "كله" خص صا البيان،
فما بال األكثر مل افهم ،ومل اتبع ،وما أكثر اجلاهلني "هبذا" ،وما أكثر الشاكني فيه! "فقال" تعاىل إن "السبب أن"
مجه ر الناس "مل اشكروا"  ،فأما من عرف "نعمة اهلل" فلم التفت إليها فال إشكال فيه ،وأما من مل اعرف فذلك
إلعراضه ،ومن أعرض فلم اطلب معرفة تانه فلم اشكر.
) انظر الجزء المحقق من تفسير الشيخ محمد بن الوهاب في منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير (ص:
 )3 1وما بعدها بتصرف
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اراد الشيخ رمحه اهلل تعاىل أن ادع الناس إىل معرفة تانهم واصلح فيهم اخللل املعريف من خالل تدبره هلذه اآلاات
فيبني هحقيقة الشكر وم انع الفهم وعدم اإلتباع .
التاسعة عشرة -:بيان أن ال اجب على العبد يف األتاان السؤال عما أمر اهلل به وهنى عنه ،وه السلطان املنزل من
السماء ،ال اعبد بالظن وما اه ى األنفس.
ا ضح يف هذه املسألة خط رة اهل ى والظن والذي كانت ع ائق من ع ائق اإلصالح والتييهر يف زمنه رمحه اهلل ويف غهره.
العشرون -:القاعدة الكلية اليت تتفرع منها تلك املسائل اجلزئية وهي أن أهحكام الدان إىل اهلل ال إىل آراء الرجال كما
قال "تعاىل" :ﭽ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ.
ملا كان التقليد آلراء الرجال سائدا ومسيطرا على كثهر من الناس كان ال بد من ال ق ف أمامه وإصالح هذا اجلانب يف
تان الناس وللشيخ حممد جه ت عظيمة يف هذا الباب هحصل له بسببها كثهر من املتاعب وه يف هذه املسألة ابني
جبالء هذه القضية واؤكد أهنا قاعدة كلية ال تقبل النقاش .
احلاتاة والعشرون :إذا ثبت أن احلكم له وهحده تون الظن وما اه ى األنفس فإنه سبحانه هحكم بأن العباتة كلها
حمص رة عليه وهحده  ،ليس ألهحد من أهل السماء وأهل األرض منها شيء.
وقفة تدبراة اعاجل فيها قضية احلاكمية .
الرابعة والعشرون :أنه انبيي للعامل إذا سأله العامي عما ال حيتاج إليه ،أو سأله عما غهره أهم منه أن افتح له بابا إىل
املهم.
ا جه هبذه املسألة الدعاة والعلماء إىل رفع مهم الناس ومست اهم يف التفكهر بلفتة تدبراة بداعة .
وهكذا يف سائر مسائله اليت استنبطها من اآلاات  ،فإنه إما تصرحيا أو تلميحا اسعى إلصالح اجملتمع هبا واهلل أعلم
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األنموذج الثاني:
أثر تدبر القرآن في الدعوة اإلصالحية لإلما حسن البنا رحمه اهلل تعالى
الشيخ هحسن البنا مؤسس مجاعة اإلخ ان املسلمني رمحه اهلل تعاىل غين عن التعراف وألن حم ر هحداثنا عن عالقته
بالقرآن وأثر التدبر على منهجه اإلصالهحي فليس أقل من أن نسميه كما مساه الصحفي األمراكي يف مقال له يف زمن
اإلمام رهحم اهلل ب " الرجل القرآين " لشدة ارتباطه وعالقته بالقرآن وانطالقه من القرآن فقد قال رمحه اهلل :
" إن القرآن الكرمي كتاب جامع مجع اهلل فيه أص ل العقائد و أسس املصاحل االجتماعية  ،و كليات الشرائع الدني اة ،
فيه أوامر وفيه ن اه  ،فهل عمل املسلم ن مبا يف القرآن فاعتقدوا وأاقن ا مبا ذكر اهلل من املعتقدات  ،و فهم ا ما أوضح
هلم من اليااات ؟ وهل طبق ا شرائعه االجتماع ية و احلي اة على تصرفااهم يف شؤون هحيااهم ؟ إن انتهينا من حبثنا أهنم
كذلك فقد وصلنا معا إىل اليااة  ،و إن تكشف البحث عن بعدهم عن طراق القرآن و إمهاهلم لتعاليمه و أوامره فاعلم
أن مهمتنا أن نع ت بأنفسنا و مبن تبعنا إىل هذا السبيل"
وملا تأمل هحال األمة مع القرآن خلص ال صف بعبارة بداعة فقال :
" ما رأات ضائعا أشبه مبحتفظ به وال مهمال أشبه مبعين بشأنه من القرآن الكرمي يف أمتنا هذه  :أنزل اهلل القرآن الكرمي
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ال ِم ْن َهح ِكيم
كتابا حمكما ونظاما شامال وق اما ألمر الدان والدنيا ( ،ال اَأْتيه الْبَاطل م ْن بَ ْني اَ َداْه َوال م ْن َخ ْلفه تَْنز ٌ
َِ
محيد) (فصلت.5)45:

ِ
محتصرة :
أوال  :كلمات مختصرة

" وال راب أن هحسن البنا كان من أق ى الناس صلة بالقرآن الكرمي هحفظا واستظهارا له  ،وتالوة آلااته  ،وفهما وتدبرا
ملعانيه  ،كأمنا املصحف مائدة ممدوتة بني اداه اأخذ منها ما اشاء بيسر وسه لة
 الحال قبل ظهور دعوة اإلما البنا رحمه اهلل تبارك وتعالى .

" إن الذي عرف الشرق العريب اإلسالمي يف فجر القرن العشران وعرف مصر بصفة خاصة عرف ما أصيب به هذا
اجلزء احلساس الرئيسي من جسم العامل اإلسالمي من ضعف يف العقيدة والعاطفة  ،واألخالق واالجتماع  ،واإلراتة
والعزم  ،والقلب واجلسم  .....عرف رزاة اإلسالم واملسلمني ونكبة الدع ة اإلسالمية يف هذا اجلزء الذي جيب أن
اك ن زعيما للعامل العريب كله وزعيما للعامل اإلسالمي .
إن كل من عرف ذلك عن كثب ال عن كتب وعاش متصال به عرف فضل هذه الشخصية اليت فاجأت مصر مث
العامل العريب واإلسالمي كله بدع اها وتربيتها وجهاتها وق اها الفذة اليت مجع اهلل فيه م اهب وطاقات قد تبدو متناقضة
يف عني كثهر من علماء النفس واألخالق ومن املؤرخني والناقدان"
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الشيخ أب احلسن الندوي

) رسائل اإلمام حسن البنا  :ص . 1
) السابق ص . 41 :
 )3نظرات في كتاب هللا لإلمام البنا جمعه  :عصام تلمية ( ص ) 9 :
 )1من مقدمة مذكرات الدعوة والداعية لإلمام حسن البنا رحمه هللا تعالى .
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ثانيا  :معالم عامة في حياة اإلما حسن البنا رحمه اهلل تعالى تدل على اهتمامه بالقرآن عموما :
 هحفظ نصف القرآن الكرمي يف قراة افحمم تاة ( قراته ) ويف مدرسة الرشات الداين والنصف اآلخر يفاملنزل وفاء لعهد قطعه على نفسه أمام والده هحينما ترك مدرسة الرشات الداين .
 -5نال الدرجة النهائية يف ماتة تفسهر القرآن الكرمي يف امتحان ليسانس كلية تار العل م عام  251م .
 كان خيتم القرآن مرة كل أسب ع . -4كان اصلي الرتاواح يف رمضان جبزء من القرآن ا ميا .
 -2ت ىل كتابة م اضيع التفسهر يف عدت من الصحف بشكل توري منها األسب عي ومنها الشهري مثل :
جرادة اإلخ ان املسلم ن األسب ع ية  ،جملة النضال  ،جملة النذار  ،جملة اإلخ ان املسلم ن  ،جملة
الشهاب .
 -6بعد إعاتة صدور جملة املنار بعد وفاة صاهحبها ومؤسسها الشيخ رشيد رضا رمحه اهلل تعاىل ت ىل اإلمام
هحسن البنا كتابة التفسهر فيها وقام بتفسهر س رة الرعد مث ت قف صدور اجمللة .
 -1ربط الناس بالقرآن مباشرة واذكر يف ذلك قصة هحصلت له اق ل  :سألين أهحد اإلخ ان عن أفضل
التفاسهر وأقرب طرائق الفهم لكتاب اهلل تبارك وتعاىل ؟ فكان اجل اب على سؤاله هبذه الكلمة ( :
قلبك ) فقلب املؤمن وال شك ه أفضل التفاسهر لكتاب اهلل تبارك وتعاىل وأقرب طرائق الفهم أن
اقرأ القارئ بتدبر وخش ع وأن استلهم اهلل الرشد والسدات .
 -1اهتمام البنا رمحه اهلل برتبية تالميذه وأتباعه على أن اك ن هلم ورت ا ميا من القرآن وهحث على ذلك
وأكد عليه بل جعل من وجبات الفرت املؤمن بفكرته وتع ته أن اك ن له ورت ا مي من كتاب اهلل ال
اقل عن جزء  ،وأن جيتهد أال خيتم يف أكثر من شهر  ،وال يف أقل من ثالثة أاام  ،وأن حيسن تالوة
القرآن و االستماع إليه والتدبر يف معانيه.5
 -2أسند إليه حترار جملة املنار بعد إصدارها بعد وفاة مؤسسها الشيخ رشيد رضا رمحه اهلل تعاىل خالل
سنة  240م فكتب فيها تفسهر س رة الرعد  ،مث أغلقت اجمللة بعد صدور ستة أعدات منها .
 - 0كثرة استدالله واستحضاره لآلاات القرآنية يف خطاباته وكلماته وإن كانت مرجتلة ومقاالته فال تكات
ختل صفحة من مقالة اكتبها من آاة أو آاات مهما كان امل ض ع.

ثالثا  :أثر تدبر القرآن في دعوة اإلما حسن البنا رحمه اهلل تعالى اإلصالحية :

) راجع في كل ما سبق من معالم عامة مقدمة كتاب  :مقاصد القرآن الكريم لإلمام حسن البنا جمع وتحقيق :
أحمد سيف اإلسالم حسن البنا رحمه هللا تعالى .
) انظر رسائل اإلمام البنا ( . ) 319 /
 )3نظرات في كتاب هللا لإلمام البنا جمع عصام تليمة ( ص ) 41 :
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ِ
َنزلْنَاه
أنزل اهلل سبحانه وتعاىل كتابة رمحة وهدااة للناس وأمر بتدبره والتفكر يف آااته كما قال سبحانه وتعاىل {كتَ ٌ
اب أ َ
ك مبارٌك لِّيدَّبَّروا آااتِِه ولِيتَ َذ َّكر أول ا ْاألَلْب ِ
ِ
اب }ص 52وجعل تدبره والتأمل فيه وفهمه طراقا ملعرفته تبارك وتعاىل
َ ََ َ ْ
َ
إلَْي َ َ َ َ
وسببا لنيل ما يف هذا الكتاب من الرمحة والت فيق والتأايد والنصر اإلهلي ولذا قلما جتد مصلحا خملصا إال وله من هذا
الباب نصيب ظهر للناس أو مل اظهر  ،فق ة القرآن الكرمي وأثره والروح اليت ابعثها يف نف س من اعيش معه وبه تفجر
الطاقات وتق ي العزائم وتبدت املخاوف وتزاح األوهام وتدفع بصاهحبها تفعا حن العمل هلل تبارك وتعاىل وللي م اآلخر
ومن اقرأ يف سهرة اإلمام هحسن البنا رمحه اهلل تعاىل اشهد شيئا من ذلك  ،وال أظننا خنتلف يف أثر تدبر القرآن يف منهج

الشيخ البنا اإلصالهحي لبيانه ووض هحه غهر أننا يف هذا املقام نؤكد ذلك مبثالني بارزان يف هحياة اإلمام رمحه اهلل تبارك
وتعاىل :

المثال األول  :حديث الثالثاء أو " نظرات في القرآن الكريم " :
إذا شئت أن تسمي لقاء الثالثاء الذي كان اقدم فيه اإلمام البنا رمحه اهلل  -تبارك وتعاىل  -حماضرته
األسب عية ب "لقاء تدبر " فلن جتانب الص اب وقلما جتد معرتضا اعرف ماذا كان اقدم الشيخ البنا يف تلك الليايل  ،فقد
كان احلداث يف هذه الليلة املشه تة هح ل القرآن كما وعد بذلك وأنفذ البنا رمحه اهلل تبارك وتعاىل هحيث قال " :
وعدنا أن اك ن كالمنا يف هذه الليلة نظرات يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل ولست أقصد هبذه النظرات أن تك ن إهحصاء
عرضا ملذاهب خالفية أو لكثهر من وج ه التفسهر  ،مل أقصد هذا ولكن قصدت إىل أمر واهحد أهحب
حلقائق علمية وال ْ
أن أذكره لكم  ،ذلك أين أراد أن أمهد سبيل الفهم لكتاب اهلل بني ادي من اقرأه  ،أراد أن أعرض للمعاين الكلية
وأن أفسح باب الفهم لكتاب اهلل تبارك وتعاىل " بل صرح بأن اهلدف النهائي ه التدبر لكتاب اهلل تبارك وتعاىل
هحني ذكرهم مرة أخرى بالكالم السابق وم ض ع احلداث يف هذه الليايل فقال  " :أهحب أن أذكر اإلخ ان بأننا هحني
أن نلقي هبذه النظرات ال نقصد هبا إىل استيعاب علمي أو حتليل فين وإمنا نقصد هبا إىل ت جيه روهحي وعقلي للمعاين

العامة والكلية اليت أمل هبا كتاب اهلل تبارك وتعاىل هحىت اك ن لنا من هذا الت جيه معني على الفهم يف القرآن الكرمي هحني
نتل ه وهحني نقرأه فنك ن بذلك قد أخذنا بسنة التدبر ونك ن بذلك نفذنا أمر التدبر والتذكر واإلتكار املذك ر يف كتاب
اهلل تبارك وتعاىل" 5ومما ازاد األمر بيانا واحلجة قياما  :عناوان تلك امل اضيع اليت كانت تقدم يف تلك الليايل ومنها مثال
 :اإلنسان يف القرآن  ،الك ن يف القرآن  ،القرآن واحلقائق العلمية  ،الك ن غهر املنظ ر يف القرآن  ،هحق ق اإلل هية يف
القرآن  ،اجلزاء يف القرآن  ،املرأة يف القرآن  ،واجبنا حن القرآن  ،الفكرة االقتصاتاة يف كتاب اهلل  ،نظرة عامة يف كتاب
اهلل  ،أقصر س ر التنزال  ،الرسالة العامة يف كتاب اهلل  .وحن ها مما اعطي انطباعا أوليا أن منهج التدبر يف إصالح
األوضاع ومناقشة القضااا كان مسة بارزة يف تع ة اإلمام البنا اإلصالهحية يف اجملتمع بل ذكر صراهحة أننا لن نع ت إىل

) نظرات في كتاب هللا لإلمام البنا – أعدها للنشر  :أحمد عيسى عاشور ( ص . ) 9 :
) السابق ( ص . ) 15 :
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مثل ما كان عليه اجملتمع اإلسالمي األول والدولة اإلسالمية الراشدة " إال إذا نظرنا إىل كتابنا وأوامره  ،وطبقنا ما فيه
على كل شيء يف هحياتنا "

المثال الثاني  :مقاالت اإلما البنا رحمه اهلل تبارك وتعالى في التفسير :
رغم كتب اإلمام البنا رمحه اهلل تعاىل الكثهرة وأهحاتاثه هح ل اآلاات القرآنية ونظراته يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل فليس
له تفسهر مستقل لكن بكل جزم فإن له مقاالت يف التفسهر نشرت يف عدت من اجملالت والصحف يف هحينها أو
حماضرات وخطب ألقيت يف زم اهنا تق م يف جمملها على التفهم والتدبر لآلاات وإصالح ال ضع هبدااااها ومدل الاها ،
تأمل يف مقاله التدبري اآليت كيفية طراقته يف طرح وعالج قضااا إصالح األمة من خالل تدبره آلاات من كتاب اهلل
تبارك وتعاىل كمثال على ما نق ل :
بعن ان  :من وسائل إعدات األمة وقف ا إلمام رمحه اهلل تبارك وتعاىل عند ق ل اهلل تبارك وتعاىل ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

من خالل تدبره لآلاات السابقة اضع منهجا إصالهحيا إلعدات األمة ل راثة األرض وسياتاها اق ل  :اق ل املرب ن إن
أعظم مظاهر الق ة يف اإلنسان أن اتيلب على ما حييط به وأن خيضع الصعاب إلراتته  ،وإذا وصلت األمة إىل هذا
احلد فلم تتأثر باحل اتث ومل تبال بالعقبات وكان عندها من املناعة الطبيعية ما حي ل بينها وبني تسرب ال هن إليها
كانت خليقة بأن ترث األرض وتس ت الدنيا وحتسن اخلالفة يف الك ن" . 5
بعد أن اقرر هذه القاعدة اقفز بك إىل اآلاات القرآنية املذك رة يف رأس مقاله بعد عن انه وهي ق له تعاىل "}
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ { ...إىل آخر اآلاات  ،فيق ل  " :واآلاات الكرمية تشهر إىل " التدرابات " الربانية
ال يت تنشئ يف هذه األمة املناعة وتطبعها بطابع الق ة احلقيقية وجتعلها أمسى من ظروفها وأق ى مما حييط هبا وجيمع هذه
التدرابات االبتالء أو االختبار الذي ابتلي اهلل به الناس لتصف به نف سهم وتتطهر من األتران أرواهحهم واعتاتون
مقاومة الصعاب وحتمل الصدمات" مث اذكر بتفصيل شيق ادلك على تدبره وتفكره يف اآلاات وحماولة إصالح ال اقع
هبا اذكر هذه التمرانات املذك رة يف اآلاات وهي  :اخل ف واجل ع والصرب على مفارقة املأل فات من مظاهر البيئة القرابة
من الشخص.4

) السابق ( ص . ) 3 :
) مقاصد القرآن الكريم – لإلمام البنا – جمع أحمد سيف اإلسالم ( ص  ) 1 :نقال عن جريدة اإلخوان
المسلمين األسبوعية – السنة الرابعة – العدد  3الصادر في  4ربيع الثاني  355هـ  1 /يوليو  931م .
 )3السابق ( ص  ) 1 :نقال عن جريدة اإلخوان األسبوعية .
).
 )1السابق ( ص :
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مث اق ل  " :فإذا َت َربت نفسه الصرب  ،وق ات روهحه مبقاومة اخل ف  ،وق ي جسمه مبقاومة اجل ع  ،وحترر من أغالل
البيئة وقي ت املأل فات حتقق له ق له تعاىل " وبشر الصابران " ابشرهم حبسن األجر وجزال الث اب يف الدنيا باملناعة اليت
ختفف وقع املصائب  ،ويف اآلخرة بالنعيم املقيم"
وبالع تة إىل مقاالته التفسهراة عم ما جيد أن نظرة اإلمام البنا رمحه اهلل تبارك وتعاىل للقرآن الكرمي أنه  ":اجلامع
5
ألص ل اإلصالح االجتماعي الشامل والكامل "
أخهرا اقرر اإلمام البنا رمحه اهلل تبارك وتعاىل أمهية تدبر القرآن وحيذر من القراءة بدونه إذ اق ل  :فليس املقص ت من
القرآن جمرت التالوة أو التماس الربكة – وه مبارك هحقا – ولكن بركته الكربى يف تدبره وتفهم معانيه ومقاصده مث
حتقيقها يف األعمال الدانية والدني اة على الس اء  ،ومن مل افعل ذلك أو اكتفى مبجرت التالوة بيهر تدبر وال عمل فإنه
خيشى أن حيق عليه ال عيد الذي ارواه البخاري رمحه اهلل تعاىل عن هحذافة رضي اهلل عنه  ":اا معشر القراء استقيم ا


فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذمت ميينا واماال لقد ضللتم ضالال بعيدا"

).
) السابق ( ص :
) مجموعة رسائل اإلمام البنا ( ص . ) 9 :
 )رواه البخاري رقم ( . )1 4
 )3مقاصد القرآن الكريم – لإلمام البنا – جمع أحمد سيف اإلسالم ( ص . ) 4 :
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النتائج والتوصيات
أوالً  :النتائج :

 أن التدبر مفتاح خهر وعز ومتكني لألمة . -5أن املصلحني املؤثران يف األمة هلم عالقة خاصة بالقرآن .
 أننا حباجة إىل إعاتة النظر يف تعاملنا مع القرآن الكرمي على مجيع املست اات . -4أن مناهج التييهر واإلصالح يف اجملتمع املسلم حباجة إىل النظر يف م قفها من منهج القرآن عم ما والتدبر
خص صا وإعاتة ترتيب وضعها وأوراقها مع منهج القرآن الكرمي .

ثانيا  :التوصيات :
 العمل على إبراز أثر تدبر القرآن يف التييهر واإلصالح . -5إبراز ونشر أثر التدبر يف هحياة املصلحني واجملدتان يف األمة يف مجيع اجملاالت .
 تراسة أثر تدبر القرآن الكرمي يف هحياة الشيخ حممد بن عبد ال هاب واإلمام هحسن البنا رمحهما اهلل تعاىل تراسةمتكاملة ومتعمقة ونشرها كنم ذج لدعاة التييهر واإلصالح يف زماننا .
 -4الت اصي والتناصح بدراسة أثر التدبر يف احلياة عم ما يف الدراسات األكاتميية واألحباث افحمكمة واملقاالت
وحن ها .
 -2نشر ثقافة تدبر القرآن يف أوساط املسلمني عم ما والدعاة خص صا .
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كلمة شكر
نشكر اهلل وحنمده كما انبيي له ونسأله الت فيق والسدات يف كل هحال  ،مث نشكر اهليئة العاملية لتدبر القرآن
"تدبر " على جه تهم ومشاراعهم اليت تتجه حن إهحياء مهمة التدبر يف األمة سائلني امل ىل عز وجل أن
ابارك يف جه تهم وأن اسدت خطاهم وخنص بالشكر هنا القائمني على هذا املؤمتر من فكرته إىل إعداته
وجتهيزاته وإتارته وكل جهد فيه
ونرج اهلل أن جيز للجميع املث بة واألجر
وصلى اهلل وسلم على سيد املتدبران وإمام املتقني وعلى آله وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني
نبيل بن عبد المجيد النشمي
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قائمة المصادر والمراجع
 .اإلمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته – سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن
باز (المتوفى 1 1 :هـ)  -الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد إدارة الطبع والترجمة
 .التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد – محمد بن عبد الوهاب – تحقيق عبد العزيز بن عبد
الرحمن السعيد وغيره
 .الدع ة اإلصالهحية يف بالت جند على اد اإلمام حممد بن عبد ال هاب وأعالمها من بعده  -عبد اهلل بن حممد
بن عبد افحمسن املط ع  -تار التدمراة
 .1رسائل اإلمام حسن البنا.
 .2الشيخ حممد بن عبد ال هاب اجملدت املفرتى عليه  -الشيخ أمحد بن هحجر بن طامي آل ب طامي .
 .1صحيح البخاري.
 .1الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان – ابن القيم – ط  :دار الكتب العلمية بيروت
 .4محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث – محمد بهجت األثري
(المتوفى 1 1 :هـ)  -إدارة الثقافة والنشر ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .
 .2حممد بن عبد ال هاب مصلح مظل م ومفرتى عليه  -مسع ت الندوي .
 . 1مذكرات الدعوة والداعية لإلمام حسن البنا رحمه هللا تعالى .
 .مشاههر علماء جند وغهرهم  -عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ .
 . 5مفه م التفسهر والتأوال واالستنباط والتدبر واملفسر  -ت مساعد بن سليمان الطَّيَّار .
 . 3مقاصد القرآن الكريم لإلمام حسن البنا جمع وتحقيق  :أحمد سيف اإلسالم حسن البنا
رحمه هللا تعالى
 . 1منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير – مسعد بن مساعد الحسيني  -الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة
 . 5نظرات في كتاب هللا لإلمام البنا جمعه  :عصام تلمية .
 . 1نظرات في كتاب هللا لإلمام حسن البنا – أعدها للنشر  :أحمد عيسى عاشور .
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