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 َيمقدِت 
ظذ افْبي  وافسالمُ  ه، وافهالةُ ـالمِ  ه بتٔسرِ ظذ ظبادِ  لِ ادتٍّو  هلل ادًْمِ  احلّدُ 

 ٌَ َِّ وا به افٍْوَس ه، ؾٍتحوا به افَِوَب ه ٕصحابِ ادهىٍى افذي ب َـّ  .، وز

 أما بًد:

، وـان افًِمِ  بىالِب  ه افًامرِ إػ جمِِس  ـريمٌ  اشتواؾْي أٌخ  ـه3645 ظامِ  ؾٍي حج  

  من ضٔوِف 
ِ
من  ذم مسائَل  دؿَٔةً  وؿًًِم، ويسٖفْي أشئِةً  ورؿةً  صاٌب يّسُك  هذا افَِاء

. ه بًم ؾتَح ، وأجبتُ "اإلرسائِٔٔات"ذم  مْٓا مسائَل  ، وـانَ افَرآنِ  ظِومِ   اهلل ظعَّ

(، أبو بقان) افتٍسرِ  ذم مِتَى أهلِ  يناركُ  جديدٍ  ، وإذا بًووٍ ؿالئُل  وموت أيامٌ 

ا ذم مسٖفةِ  ويىرُح  ًَ ًٔا دؿٔ ه بَّآتِ  ناركُ يُ  ، ثم أخذَ "اإلرسائِٔٔات" ـالًما ظِّ

ر ؿدرةً  ه اداتًةِ وتًَِٔاتِ  ِٓ بْْٔا بًد ذفك  اهلل أن تُونَ  ظْده، وصاءَ  ةً حتِِّٔٔ  ظِّٔةً  افتي ُتي

 ... وأدبٔةٌ  ظِّٔةٌ  ومىارحاٌت ، وصحبةٌ  فَاءاٌت 

افتي  تبْي ادُِةَ  مواضٔعَ  ه فًِمجستر وافدـتوراه بٖن أخذَ وؿد وؾَه اهلل ذم دراشتِ 

ه اداجستر ظذ ، وؿد أتى ذم رشافتِ وافتَويمِ  وافَْدِ  افتحِٔلِ  اها> مُِةَ ه اهلل إيّ وهبَ 

  فىٍٔف  موضوعٍ 
ٍ
 افثالثةِ  ذم افَرونِ  ذم افتٍسرِ  ِِف افّس  اشتدراـاُت ، وهو )بافٍوائدِ  معء

..  ذم افتٍسرِ  آشتدُٓل ه ذم افدـتوراه )(، ثم ذم رشافتِ مَارٕةٌ  َٕديةٌ  إوػ دراشةٌ 

 وؿد أجادَ (، ظذ ادًاين ذم افتٍسرِ  ذم آشتدٓلِ  افىزّي  جريرٍ  ابنِ  ذم مِْٓج  دراشةٌ 

ًٔا ظذ ـتاباتِ  ، وطَٓر وٍٕعَ  وشىَر  بًم ؿرأَ  ، ؾإتٍعَ ًم إجادةؾًٔٓم أيّ  ه، ه وتٖصٔالتِ ذفك جِ

ؾٓذه ـًِمٌت ذم )ه ؾٔٓا ؾَال: ، وؿد ذـر مَهدَ (رتدب   ل  أو  ة افِىٍٔة )ومْٓا هذه افرشاف

ضوابِط تدّبِر افَرآِن، تًُغ ظذ ؾِٓم هذا ادَهِد من مَاصِد إٕزاِل افَرآِن افُريِم، 

 وُحسِن افَٔاِم به ـًم أمَر اهلل تًاػ، ؤِٕل ثّراتِه افتي وظَدها اهللُ من ؿاَم به ظذ ما ُُيّب.
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ما َيَي من مزافِق بًِض ادتدّبرين ذم  -ب٘ذِن اهلل–ذم إحُاِم هذه افووابِط ـًم أنَّ 

ٍَق، ٓ تٍُي ذم إصابِة  افٍِٓم أو افتَّىبِٔق، ؾ٘نَّ افًْايَة بتدّبِر افَرآِن، وافَٔاَم به ـًٍٔم اتَّ

واِب، ؤِٕل اهلدايِة ادَوظوِد هبًم من تدَبَر افَرآَن> ٕنَّ ذفك موؿوٌف ظذ ضري َّْٔٓا افهَّ ٍَة ب

َٕه ذم هذه افورؿاِت( . َِٓا افًًِمُء بافبٔاِن، وذفك ما أرجو بٔا  افَرآُن، وؾّه

 بًَض  أن أذـَر  رأيُت ، ه ظن مثعمع اشتٌْائِ  ،هذه افرشافة مْي أن أؿدمَ  ودا ضَِب 

ِّ  اجلوإِب  وٓ  بال ضوابطَ  ٔهظذ مكاظَ  افْاسِ  ظْد بًضِ  افتدبرِ  باِب  بإٍتاِح  َةِ ادتً

 وإخرى ذم وشائلِ  يىرحوهنا بغ افٍْٔةِ  ـثرةٍ  جعٌّ ذم منارـاٍت  ، وهذا طاهٌر ؿٔود

 ."تدبر" بًبارةِ  ِةً ها مذيّ ها، وؿد دمدُ آجتًمظي وؽرِ  افتواصلِ 

 وأقول:

 ه ؿرونٌ ه، وها ٕحن بْْٔا وبغ ٕزوفِ اإلهلي ٓ تَْيض ظجائبُ  إن هذا افُتاَب 

ِّ  من ادًِوماِت  ظذ جِٔلٍ  إذهانُ  ُق وتتٍتّ ه، من ظِومِ  ُْٕٓل  ، وٓ ٕزاُل متىاوفةٌ   َةِ ادتً

 هُٔب ٓم، ؾّْٓم ادُ ؾٓومِ  ويِْٓون مْه ظذ حسِب ه ووجظذ  اُس إفٔه افّْ  ، ويدخُل به

 ومْٓم ادخىئ.

ِّ ٓ ُُي  نمم ؾٔه ـثرٌ  خاَض (، والؼرآن   تدبر  ) ت ؿؤةُ وافٔوم إتَؼ  ّوا ذم سن، وتُ

 افًِم، ومن ذفك:هذا ٓم ظن أصول ؽٍِتِ  بسبِب  أخىاءَ ووؿًوا ذم ، ظِمٍ  بٌرِ  افَرآنِ 

 ظذ اهلل بٌرِ  ، وإن افَوَل ظِم ظذ اهلل بٌرِ  ذم افَولِ  يدخُل دماهِوا أن هذا أهنم : أولا 

َواِحَش َما ه تًاػ: )ؿوفِ  افتي ٕصَّ اهلل ظِٔٓا ذم من ادحرماِت  ظِمٍ  ٍَ َ اْف َم َرِّب  ًَم َحرَّ َّٕ ُؿْل إِ

ا  َٓ َر ِمْْ َٓ ا َط ًٕ َىا ِْ ْل بِِه ُش وا بِاهللَِّ َما ََلْ ُيَْز  ـُ ْرِ احْلَق  َوَأْن ُتْؼِ ٌَ َي بِ ٌْ ْثَم َواْفَب َوَأْن َوَما َبَىَن َواإْلِ

وُفوا َُ ونَ  َت ُّ َِ ًْ َٓ َت  .[45(] إظراف: َظَذ اهللَِّ َما 
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إًٕم ها وؽرِ  ٍح َِ ومُ  وفىائَف  ادًْى من ُٕاٍت  دا وراءَ  أهنم ؽٍِوا ظن أن افتدبَر : وثاكقاا

َ   يُونُ  ، وٓ تراهم ُيرصون ظذ همادًْى افذي يبْون ظِٔه تدبَر  ٓم من صحةِ َِ بًد حت

 .م ادوهومةٓم ذم تدبراِت من خىئِ  ادًْى ؾًًٓم شًًِٔم، وذفك ييُٓر  ؾٓمِ 

، "آشتْباطِ "ظذ  ؿائمٌ  افتدبَر هلم ادًْى ؾ٘ن  أهنم ؽٍِوا ظن إٔه فو صحَّ : وثالثاا

ِّ افًِمِ  ه افتي ٕصَّ ظِٔٓا أهُل فه أدواتُ  وآشتْباطُ  > ٓفةِ افدَّ  بباِب  ُق ، خهوًصا ما يتً

  ه، ودٓفةِ بٖٕواظِ  ادخافٍةِ  ـٍّٓومِ 
ِ
  ، ودٓفةِ اإلصارةِ  ، ودٓفةِ اإليًمء

ِ
ها ، وؽرِ آؿتواء

 .افٍَه أصولِ  من ظِمِ  ًرُف مما يُ 

ا َ  أهنم : ورابعا ، ٓلِ افسَّ  ، وما هو من ادًِومِ ؾٔه وما ٓ جيوزُ  هلم اخلوُض  َوا ما جيوزُ َل ُي

ِ   افَرآنِ  ، ؾآُي ؿون بغ آي افَرآنِ ، ؾال تراهم يٍر  افًِم ظْد أهلِ  نُلِ وما هو من ادُ  ٓا ـ

ِّ فهًوبِ  ٍون ظْد آياٍت ، وٓ تراهم يتوؿَّ ظْدهم شواءٌ  ًُ ٓة ؾٓ مْٓا، بل  افتدبرِ  ِس ا، أو ف

  ِ  .ضابطٍ  أو ٓا بدون ؿٔدٍ يتُِّون ؾٔٓا ـ

َِّة  افىغَ  ومما يزيدُ   العارفني بؿسالك   من الواقػني عذ هذه األخطاء   تصحقح   عدم  بِ

 .ظذ افٌارِب  ، ؾسـوا احلبَل مـه الستـباط   ة  ، وبؽقػق  الؽريم   معاين الؼرآن  

 بال ضوابطَ  ، ؾٍتحوا هذا افباَب بافَرآنِ  َمْن َمنَّ اهلل ظِٔٓم بافًْايةِ  ه بًُض ـًم زادَ 

من  أوفئك إػ مزيدٍ  ٓم ما يدؾعُ ذم ـالمِ  م، بل ؿد يوجدُ هيتدي هبا أوفئك افذين ذـرُت 

ه ما ٓ يِزمُ  افذي يتدبُر  ، وـٖنَّ "افَرآنِ  تدبرِ " باشمِ  ظِمٍ  ظذ اهلل بٌرِ  وافَولِ  اجلرأةِ 

 ستًان.، واهلل ادُ افؼظّي  ه ممن يتُِّون ذم افًِمِ ؽرَ  يِزمُ 

 ،عؿر ادؼبل .ه أخي الدكتورما قال   كر  أذ  ْي ، ؾّٕ٘ إػ افَرآنِ  ةِ ادبؼ   ومع هذه افًودةِ 

ما َل ُتوبط  ةَ ادبؼ   هذه افًودةَ  أنَّ  : )وادَهودُ يَوُل ؾٔٓا، له عن التدبر   يف مؼالة  

اهلل  ، وجرأٌة ظذ ـتاِب ـبرٌ  ٓا خٌِل بسببِ  نى أن يَعَ > ؾٕ٘ه ُي فلِ ٓا من افّز حتوضُ  بووابطَ 

ِّّوا ؾٖؽَر بًض افهحٍّٔ  ه من ـتاباِت ، ـًم ُتِحظ بوادرُ تًاػ بوا وأخىٖوا، غ افذين تُ
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ًَ  اصئةِ افّْ  أو ِمن بًضِ   مع تّٔسِ  ما فدهيم، خاصةً  بىرِح  فِجرأةِ  افتدبرِ  ٓم حب  افذين دؾ

ثم ، (... هاوؽرِ  "تويس"و "افٍٔسبوك"ذم  آجتًمظّي  افتواصلِ  مواؿعِ  ذفك ظزَ 

، بل هي دظوة دا دظا اهلل افتدبرِ  باِب  ختامًا: فٔست هذه دظوة إلؽالِق )ختّٓا بَوفه: 

  ه، وافتٍُرِ ـتابِ  إفٔه> من تدبرِ 
ِ
 ، حتى ٓ يَعَ ةِ ادرظّٔ  افَواظدِ  ذم مًإٔه، وفُن ذم ضوء

افتي  افوشائلِ  بافقء أمٌر بتحهٔلِ  إمرَ  ظِم> ٕنَّ  ظذ اهلل بٌرِ  وهو افَوُل  >ادحذورُ 

َِ  تًغُ  ، واهلل افًِمِ  ْا من ضالِب ؾٔٓا بًُض إخوإِ  ، وؿد ـتَب ه وهي ـثرةٌ ظذ حتَٔ

 .)ادوؾق

 عذ من أراد   التي جيب   الضوابط   يف باب   رسالة الدكتور كايف الزهراين تصب  وإن 

 اجلامًةِ  راِت بادنجّ  هذه افرشافةِ  ذم تَريِب  ، واجتٓدَ راعقفاأن ي   التدبر   باب   أن يدخل  

 .تٍاصِٔٓا فألؾٓامِ  ها، وادَربةِ ٕؾُارِ 

  ه فِّزيدِ اهلل أن يسخَر  وإين أشُٖل 
ِ
إػ  افُريمِ  افُتاِب  ظِومِ  ذم تَريِب  من افًىاء

ـوإن  هغ من أصٌالٍ ادتخّه  به بًُض  ٕنٌَل ابًم  ، وأن ٓ يْنٌَل ةِ وافًامّ  افًِمِ  ضالِب 

، ثم زةً متّّٔ  ةً ظِّّٔ  إٔاًشا ـتبوا رشائَل ، ؾُم ؾَدٕا صِ افتخّه ظن  ـإت خًراـ بًٔدةً 

ؾٔه،  ، وافتدؿِٔق صِ ذم افتخّه  ، ؾابتًدوا هبا ظن افتحريرِ من اخلرِ  ٓم بٖظًملٍ َصٌِوا إٍَٔس 

ِِ  ظن افتحريرِ  م بًد ذفك بًٔدةً وصارت ـتاباُت  موه ذم رشائ ٓم، وصارت افذي ؿدَّ

، وهو فٔس حمرًرا ؾٔٓا، واهلل افَرإٓٔةِ  ذم افدراشاِت  ذم افُتابةِ  من يناركُ  ه بُتابةِ أصبَ 

 ادستًان.

 كتبه
 مساعد بو سميماى بو ناصر الطيار .د

 األستاذ املشارك بقسم الدراسات القرآنية
 بكمية الرتبية جبامعة املمك سعود
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 املُقَدِّمَة 

ٔ ْا حمٍّد وظذ آفِه وصحبِه أمجًغ  احلّد هلل رب  افًادغ، وافهالُة وافّسالُم ظذ ٕب

 .. أّما بًد:

هذا ادَهِد من مَاصِد إٕزاِل  ففم  ؾٓذه ـًِمٌت ذم ضوابِط تدّبِر افَرآِن، تًُغ ظذ 

سن  الؼقام  بهافَرآِن افُريِم، و افتي وظَدها اهللُ من ؿاَم  كقل  ثؿرات هـًم أمَر اهلل تًاػ، و ح 

 .ّب ما ُُي ظذ به 

ؼي من مزالق   -ب٘ذِن اهلل–ـًم أنَّ ذم إحُاِم هذه افووابِط  ذم افٍِٓم  بعض  ادتدب رين ما ي 

ٍَق، ٓ تٍُي ذم إصابِة ؾ٘نَّ افًأو افتَّىبِٔق،  ْايَة بتدّبِر افَرآِن، وافَٔاَم به ـًٍٔم اتَّ

َّْٔٓا  واِب، ؤِٕل اهلدايِة ادَوظوِد هبًم من تدَبَر افَرآَن> ٕنَّ ذفك موؿوٌف ظذ ضريٍَة ب افهَّ

َِٓا افًًِمُء بافبٔاِن، وذفك ما   ه ذم هذه افورؿاِت بًْوان:بٔإَ  أرجوافَرآُن، وؾّه

ل  ) رت دأوَّ  (ب 

ل  ت دب ر  بعدها وؿد اخَسُت هلا هذا آشَم> ّٕن   ، ويُاُد اجديٌد عن أيِّ تدب ر  دون  أوَّ

 يُوُن صٔئًا آخَر ظًّم يًُٓده من َل يتًّرف هذه ادًاَلَ.

 .تتبّغُ هبا تِك ادًاَلُ بجالء شواهد  وتطبقؼات  وضُّّت إفٔٓا 

ه> وهو افنُٔخ باجلَِّٔل ٓا، وُمثًْٔا صاـرًا اهلل تًاػ ظذ متامِ  ِّ َؾٓا برأِيه وتَدي ظذ من رشَّ

َده.الدكتور. مساعد بن سؾقامن الطق ارإجل    ، وؾَه اهلل وشدَّ

حِة فًِّاين> وهم إؾاضُل  َِٓا بافّؼائِح ادوض  ع احلؾؼات  ذم ـًم أصُُر من مجَّ جمؿ 

.فتًِِٔم افَرآِن افُريِم بافّرياِض، جزاهم اهلل أ الرائدة  
ِ
 حسَن اجلزاء

ّْٔا حمٍّد أّوًٓ وآِخرًا،  داَد وافَبوَل، وصذ اهلل ظذ ٕب ه، وافسَّ ََ أشُٖل اهلل هدايَته وتوؾٔ

 واحلُّد هلل رب  افًادغ.
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 :مدخٌن يف قاعدِة فهِم الضَّوابِط

 ال نتيجة طريقٌة ُردّبالتَّ
ٍَِّيِة، وبٔاِن حََٔتِه>  ر(مٓمٌّ فٍِٓم )افتَّدب   افَاظدُة أصٌل  ههذ ُة هلذه اف ِ ٌويَّ ٓفُة اف ؾافدَّ

ِ ٓا تدل  ظذ   ظْٓا، وتىبَٔاُتم هلا = ـ
ِ
ًِمء ًُ . التَّدبر  صريؼٌة توصل  لغاية  أنَّ وحديُث اف

ِل  ُر ذم افٌِِة مٖخوٌذ من افّْيِر ذم أظَاِب إموِر، ومداُره ظذ: افّسش  وافٍُِر ؾافتدب 

بدّي  ؿال. بٖٕاةٍ  ًَ ُب اف  َ  :ادُث

ــت َّْٔ ــوَر تب ــدّبرَت إم ــا ت  إذا م

 

 ظٔإًا صـحٔحاُت إمـوِر وُظوُرهـا 

 :ؿال ظروُة بن افوردو 

ِ ُـــُت أمـــري ـــو ُم  ؾـــال واهلل ف

 

ــــورِ   ــــدب ِر ذم إم ــــن ل بافتَّ  وَم

ُْٔتٓم ذم ُحــب  شــِّى   إذًا َفًَهــ

 

ـدورِ    ظذ ما ــاَن ِمـن حسـِك افه 

ُد   ـ  ِتِة ما ذـَره أهُل افٌِِة ذم مَابِل افتَّدّبِر من إفٍاِظ>  ذفك ادًْىويٗ ٍَ ـآردماِل واف

ًَسِف، وٕحِوها ٓا افتًّجُل وظدُم وافٍجِٖة وافتََّّحِم واف ًُ ُرِ ، ممّا جيّ ٍِ  .إٕاِة واف

لافتَّدب  صٌِٔة ) ٖـٔدًا أيوًا دٓفةُ ت هويزيدُ  ًّ ُن ؾَد ذـَر أهُل افٌِِة  .ر(: افتٍَّ ّّ ا تتو أهنَّ

ِر وتُراِر افَّْيِر ذم افّتدّبر. ،((افتَُّثِر وافتّوـٔدِ ))مًْى:  ُّ  وذفك هو مًْى افتٍ

 ظن )
ِ
ه ضريًَة متَّبًًة فتحَِٔق افتَّدب  ـًم أنَّ ـالَم افًًِمء َٕ ُد ـو ـ  ر( واشتًًمِٓتم فه يٗ

ٓا ادًاين ِّ ، ـَوِل يف التَّػسر  ادًاين  فتبّغ افتدّبِر  اشتًًمَل  ؾسى ذم ـالِمٓم >وؾٓ

 : تدّبرُت أيَة ؾتبّغَ ل أنَّ مًْاها ـذا وـذا.بًِوٓم
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 تدّبرُت أيَة ؾاشتْبىُت مْٓا ـذا وـذا.، ٕحَو ؿوهِلم: الستـباط  يرُد ـذفك ذم باِب و

 ـذا!ؾتدّبَر ل مْٓا ـذا وتدّبرُت أيَة ٓ ترى ذم ـالِمٓم: فُّْك 

 .ادًاين وإحُام، وفٔس ٕتٔجًة فٌِرهتحّهُل هبا تر( ضريٌَة افتَّدب  وذفك أنَّ )

ة  ورود  ظرؾَت شبَب  ،ذفكفك ؾ٘ذا تبّغَ  ، مع افُثرِة يف كالم  السؾف   هذه العبارة   قؾَّ

ِم مًاين افَرآِن افُريِم وا ّٓ أنَّ ظِوَم فًِّل هبا> وذفك افُاثرِة ممّا أثَر ظْٓم ذم باِب تٍ

ٌٓة إػ افٌاياِت واحلَائِق، وفٔس من ظادِتم تٍهُٔل افّىرائق وإشافَٔب  ِِف متوج   >افسَّ

ِِف ذم احلروِف  (:55)ت:وافتي مْٓا افتَّدب ر، ؿاَل افَّّْحاُس  بًد ِذـر بًِض أؿواِل افسَّ

َورِ  ىًَِّة أوائَل افس  ََ ه فٔس ِمن مذاهِب إوائِل، )): ادُ َّٕ وَل َيَؼحوا ذفك بٖـثَر ِمن هذا> ٕ

ُفه أهُل افَّْيِر ظذ ما يوِجبُه ادًْى اًل، ثم يتٖوَّ َّ ًَّٕم يٖيت افُالُم ظْٓم جُم  .((وإ

 

 ؾ٘ذا ـاَن افتَّدّبُر ضريًَة .. ؾًم مًادُِٓا؟

 وـٔف يُون؟

 اهلل.هذا ما تبُّْٔه افووابُط أتُٔة ب٘ذِن 
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 :)قبن التَّدّبر( : التهيئُة والتخميُةأوَّاًل 
ُٖ ف ّٔ ٔوذفك صُٖن ـل  ؿؤٍة جِِِٔة افَدِر، ظئِّة إثِر> تتٓ َّ ُد تِ وُس، وتتجرَّ ٓا افٍَّْ

ِّ ف  ٓا افًَوُل.ٍٓ

ِر ـالِم اهلل تًاػ: > ؾ٘نَّ ثّرَة افتَّدّبِر: يُوُن ذفك أفزُم وأوجُب  افُريِم، افَرآنِ  وذم تدب 

ٓا  تبّغِ ؾوائِد مًاين افَرآِن وأحُاِمه، ورـونِ من  َِ  ٓ يْاهُلا ؿٌِب = افٍَِّْس إػ حَاِئ

، (ک گ گ گ گ ڳ ڳ): جاحدٌ  ظٌَل  وأ، ُمًرٌض 

ؾَؼضا حهوِل > (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

ن كلِّ إكسان  افتَّدّبِر ؤِٕل هداياتِه   :مها م 

د  العؼل  د1 ْزَ واجلُحوَد. .احلقِّ  عرفة  : جتر 
ُِ  وهذا ُيزيُل اف

 وهذا ُيزيُل افٌٍَِة واإلظراَض. .: هتق م  الؼؾب  لؼبول ه2

ٍ هاَتغؾبحهوِل  ِس، وخِّوها من أضداِدمه تَغافه  ا = تتدي بافّتدّبِر إػ حَائق ذم افٍَّْ

 مًاين افَرآِن وأحُاِمه، بٍَٔغ ترـُن إفٔه، وتىِّئن  به.

ضان دلَّ ظًِٔٓم ؿوُفه تًاػ:  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وهاذان افؼَّ

،  (أوفوا إفباِب ـ)، ؾ(ڃ چ دِة دًرؾِة احلق  هم أصحاُب افًَوِل ادُتجر 

رون)و ـّ . (ادُتذ َِت ؿِوهُبم ذفك احلقَّ  هم من ؿب

 ،ما ٓ ُُيل من ؾوائِد مًاين افَرآِن وأحُاِمه يْاُل هبا ِصٍاٍت  ذفكظذ  يزيد  ادممن  و

ه وهداياتِه، وهي َِ  :وحَائ

ِ ِم به > الؼرآن   : تعظقم  3 ؾ٘نَّ اإليًمَن بّٖن افَرآَن ـالُم اهلل تًاػ، واشتحواَر ظيَّة ادُتُ

َٕه ٍاِت وادًاينشبحا ه اهلل به من جِِٔل افه  ٍَ ِٔل هداياِت  ، وما وص َٕ = فه أظيُم إثِر ذم 

ِف مًإٔه فتافِٔه.  افَرآِن، وتُن 
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ه، واشتخراِج ، هلدايت ه فتؼار  : ال4 ِّ مًإٔه وهداياتِه، وأنَّ ذفك  واشتنًاَر احلاجِة فٍٓ

َس ظذ تثويِر افَرآِن،  شبُٔل صالِح افّديِن وإؿامِة افّدٕٔا> ؾذفك من أجل  ما ُيُّل افٍَّْ

 
ِ
 ما ؾٔه من ادًاين.واشتٍٔاء

ادق   احلب  : 5 ، الص  وق   لؾؼرآن  م   والش 
ائ  ُس  تتِّذذُ  ؾبه> آليات ه الد  مُ بًم تَرأُ افٍَّْ ًّ بًم  ، وتتْ

ُِة بافَرآِن وٓ تَْىْع، ؾتتٌازُر ادًاين وافٍوائُد، ويتبُع بًُوٓا بًواً ، ٍٓمُ تَ   .وتدوُم افه 

ٍاِت،  حتؾَّتؾ٘ذا  ُؾتَح هلا باُب افتَّدّبِر،  ،ظن أضداِدها وختؾَّتافٍَُّْس هبذه افه 

َِت ف خمؼيوتٖهَّ  بًغِ  َر وتدبَّ  من ٕيَر  احلق   إلصابةِ  اهلل قيوؾّ )): (:75)ت:ه، ؿاَل افزَّ

ومن َل  ،وصًمًٓ  إفٔه ئّْاً  ِةِ ادوِص  ةِ ظن اجلادَّ  ذهْب وَل يَ ، واإلٕهاِف من ٍِٕسه، هظَِِ 

 ٓارِ افّْ  ةُ حوَ وَض  ،امسِ افدّ  افِٔلِ  ُْح ظِٔه ُج  ؾٓو ـإظّى افذي شواءٌ  ْر يتدبَّ 

ه من َمزيِد افًِِم )): (:94)ت:، وؿاَل ابُن تّٔٔة((امسِ افّن  ِّ  ٓ ِر افَرآِن وتٍ ذم تدب 

 .((ه َبٔانٌ بُٔط ِن ما ٓ ُُي ًمواإلي
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 :)قبن التَّدّبر( : تصحيُح املقاصِدثانيًا 
ُد مَاصُد افّْاِس من ؿراءِة افَرآِن وشًمِظه>  هِد إػ احلـافتتًدَّ ٍِظ، ؤِٕل إجِر، ََ

ِب بافهوِت احلسِن ..، وهذه ادَاصُد وٕحُوها ومًرؾِة ادًْى،  ل تػتؼر  إىل وافتىر 

ر  يف حتصقؾ فا ذم افتٍَّسِر من ادًاين  ؿد ُُيتاُج إفٔه أحٔإًا ذم حتديِد ادُرادِ إن ـاَن ، والتَّدب 

 .ظْد آختالِف 

 ما رُشَع > بل افتَّدّبرِ ؾال شبَٔل إفٔه إٓ ب، هبا القؼني   وترسقخ   ،الؼرآكقَّة   ادػاهقم   بـاء  أّما 

ِع>  طاهرةٌ ودٓئُل ذفك فه،  إٓافتَّدّبُر  َق  افٌِةِ  ؾٍيذم افٌِِة وافؼَّ َِّ  (:67)ت:ابُن شَٔده ظ

 افيَّن  بًّْى 
ِ
ه فٔس بََِٔغ ِظٔانٍ  إٓ ،غٌ َصكٌّ ويَ  افيَّن  )): افَِٔغ، ؾَاَل ظذ جميء َّٕ ًم  ،أ َّٕ إِ

ِِمَ َؾّٖما يَ  ،ُغ تدب رٍ َهو يَ  ٔاِن َؾال ُيَاُل ؾِٔه إِٓ َظ ًِ مًْى  ؾافيَّن  ٓ يرتَي إػ، ((ُغ اف

 .افَِٔغ إٓ بافتَّدب ر

ٓ تًاػ: ، ـًم ذم ؿوفِه ظذ تِك ادَاصدِ  افّياهرةُ َفُة وذم آياِت افتَّدّبِر افواردِة ذم افَرآِن افدَّ

، ؾِو (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

ك  ذم مهدِره  تدّبروا افَرآَن فوَجدوا اّتٍاَؿه واشتَامَته بال اختالف، وفزاَل ظْٓم افنَّ

ه من ظْد اهلل ئًَْا. َّٕ ِِّوا أ  وأخباِره وأحُاِمه، وَفً

ُِه ؿوُفهو ؾِو ، چھ ھ  ھ    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻچتًاػ:  مث

ه احلق  وإن َل يِٖت  َّٕ ِِّوا أ ًَ ه احلق  افذي جاَء آباَئٓم، أو: ف َّٕ ِِّوا أ ًَ تدّبروا افَرآَن ف

ِِّوا احلّق.آباَئٓم َٔغ فو تدّبروا فً  . ؾًذ ـال ادًَْ
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 َ ٍر، يأنَّ افيَّْوَن هي ُمْتٓى ظِِم من اهلل وؿد بغَّ ڀ ڀ ڀ ): تًاػ ؾَاَل َرُأ بال تدب 

ُر = ، (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ؾٌايُة ظِِم َمن ٓ يتدبَّ

 طْوٌن.

ن  ؾٔتحّهُل من أياِت أنَّ  وأّما )):  (:94)ت:تّٔٔة ابنُ  ، وفذا يَوُل من تدبَّر  عؾم  وتقؼ 

هلُ أ >أصٔاءَ  ؾبثالثةِ ؟ افَٔغُ  ـٔف ُيهُل  افتي  أياِت  ُر اين: تدب  . وافثّ افَرآنِ  ُر ا: تدب  وَّ

َّٕ  بّغُ > افتي تُ وأؾاِق  ٓا اهلل ذم إٍٕسِ ثُ دِ ُُي  ، ((افًِمِ  بّوجِب  : افًُّل افُث . وافثّ ه حقٌّ أ

َر افَرآَن ض))وؿاَل أيوًا:  َ فه ضريَق اومن تدبَّ  .((ق  احل فًبا فِٓدى مْه تبغَّ

مًاٍن ؾْرى ظن ـثٍر من ادُتدّبرين> افٔوَم وهذه ادَاصُد افُزى فِّتدّبِر تٌُٔب 

ِِة بأيِة، أو ُت  تدب رّيٍة ضًٍٔةً  ٍّٔة ثابتٍة ذم مًْاها وؾائدِتا، أو بًٔدَة افه  افُف مًاٍن رشظ

َِّْة، وٕحِو ذفك ممّا هو أبًُد ما يُوُن ظن حتَِٔق  افَِٔغ بًم ذم افَرآِن ذم افَرآِن أو افس 

 افُريِم من احلق  افبّغِ افواِضح.
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 :)قبن التَّدّبر( الوسائَن : تصحيُحثالجًا 
ِّع أو بافبِك،  ،ٕحُن مع افَرآِن إّما ذم شًمٍع أو ؿراءةٍ  ؾات هاُفْا به إّما أن يُوَن بافسَّ

ُق هبا  ََّ  افتَّدّبر؟ؾٓل ـل  شًمٍع ُيهُل به افتَّدّبر؟ وهل أيَّ ؿراءٍة يتح

 .رِ دبّ فِتَّ  ه افالزمةَ فُلٍّ مًْٓم صٍتَ ٓ صكَّ أنَّ 

امع  ؾّٖما  ظن افَرآِن: ))إيّن ُأحب   ؿاَل افْبي  ؾٖثُره ظئٌم ذم حتهِٔل افتَّدّبِر>  السَّ

ه من ؽري(( ًَ وٓ  ًمعِ > ٓ بافسَّ فَِرآنِ  آشتًمعِ  اهلل ادٗمْغ بًُملِ  أمَر و، أن أشّ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆچتًاػ:  ؾَاَل  ،ؾَط آشتًمعِ 

ُن:  وهذا، [4٠6إظراف: ]چۅ َّّ ًمِع هو افذي ُيهُل به افتَّدّبُر، ويتو افَّْوُع من افسَّ

) ه )اإلكصات  ر  يف ادسؿوع  دون غر  (، والتَّػؽ  امع 
امع  )الست   .الؼ صد  إىل السَّ

رضبي َُ ًّْٔا ات هاَل افَرآَن افُريَم بـ )آشتًمِع( (893ت:)ؿاَل اف ـًم  آشتًمعِ  حسنُ )): ُمب

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ھہ ) :اهلل ظِٔه ؾَاَل  ؿد مدَح  جيُب 

ه بذفك ظبادَ  ، وأمَر افًَلِ  ه مع حوورِ ـالمِ  ٓشتًمعِ  ْهَت ادُ  ؾّدَح ، (﮲

إظراف: ]چۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆچ هلم، ؾَال: أدباً 

ظن  افٍٓمُ  ْاُل بذفك يُ  ٕنَّ  >(ٻ ٻ ٻٱ ٻ ) وؿال ها هْا:، [4٠6

 .((اهلل تًاػ

ن َيسُّع وٓ  ؾٖبًدُ  أّما ما ظدا ذفك من إٔواِع شًمِع افْاسِ  َّ ما تُوُن ظن افتَّدّبِر> ـ

، (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ): َيسّعُ 

ًبيَّ ؿُِت : ابُن َظونٍ ؿاَل  جُل شٖفُت افنَّ ى افَوَم شجوًدا وَل َيْسّْع ما شجدوا، ريَ : افرَّ
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ه ٓ يسجُد مًٓم، )): (969)ت:. ؿاَل ابُن ـثرٍ ؾتال هذه أيةَ  ؿاَل: أيسُجُد مًٓم؟ َّٕ يًْي أ

ه َل يتدبَّ  َّٕ ًةً  ْبٌي فِّٗمِن أن يُونَ ي، وٓ جودِ افس   أمَر  ْر ٕ بل يُوُن ظذ بهرٍة من  ،إمَّ

ٍ  ،هأمرِ   .((ويٍَغ واضٍح بغ 

 

ُن ثالَث صٍاٍت> وهي: الؼراءة  وأّما  َّّ  ؾَد جاَءت ذم افَرآِن بثالثِة أفٍاٍظ تتو

، (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)ؿاَل تًاػ:  :: الؼراءة  1

َّٕه وذم احلديِث: ، (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)وؿاَل:  ))اؿرأوا افَرآَن ؾ٘

 .يٖيت يوَم افَٔامِة صًًٍٔا ٕصحابِه((

 ظذ فساِن افَارئجمّوظًة حروِف افَرآِن افُريِم  فٍظُ  :وِصٍُتٓا
ِ
دُر من أداء ََ . ؾٓذا اف

ى: ؿراءًة. أفٍاظِ  ّّ  افَرآِن افُريِم ُيس

وؿاَل: ، (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)ؿاَل تًاػ:  :الوة  : التِّ 2

وؿاَل: ، (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)

ڳ ڳ گ گ گ گ )وؿاَل:  ،(ائ ائ ەئ ەئ وئ)

 .(ڳ ڳ

تزيُد ، ؾ((ـل  ؿراءٍة تالوةٌ  فٔسأخص  من افَراءِة> ؾُل  تالوٍة ؿراءٌة، و))وافت الوُة 

، تبُع بًَوه بًوًا ؿراءًة وظّالً ؾافّتال فَِرآِن يُ  .ادُتابًةِ ُة ظذ افَراءِة مًْى: افت الو
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ٓا ظٌّل، وٓ يُوُن ذفك إٓ ؾٓي ؿراءٌة يَ  ًُ ڃ ڃ )ـًم ؿاَل تًاػ: > بافتَّدّبرِ تب

باِظه.> أي: (ڃ َٕه حقَّ ات  أثِر وهذا من  ،افتَّٖويلِ  ٘مجاِع أهلِ ب يتَّبًو

باعِ )): (:94)ت:ؿاَل ابُن تّٔٔة، وٓزِمه افتَّدّبرِ   ،تالوُة افَرآِن دمُّع مًْى افتَّدّبِر وآت 

ًمعِ   .((ومًْى افسَّ

تقل   :3 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )ؿاَل تًاػ:  :الَّتَّ

، وؿاَل: (ٿ ٿ ٿ)، وؿاَل: (ىئ ی ی ی ی

 .(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

تُٔل ويزيُد  لِ : مًْى ظذ افَراءةِ افسَّ  :ذم ؿوفِه ، ؿال ابُن ظباسٍ وافتبٔغِ  وادُُِث  افسش 

ٔ ْه )) :(ٿ ٿ ٿ) ْل ؾٔه )): (3٠6)ت:، وؿاَل جماهد((بٔإاً ب ترشَّ

اًل،  دةٍ  ،ثِر بًضٍ إبًُوه ظذ ترش  َٗ  ذمتُٔل افسَّ )): (53٠)ت:، وؿاَل ابُن جريرٍ ((ظذ ُت

ُل وافتَّثب ُت افَراءِة: افسَّ   .((ش 

 

ق  بهوافذي   :تِك ادراتِب  من لتَّدب ر  ا يتحؼَّ

لا، ث مَّ  تقل  أوَّ د  دون  ،التِّالوة  الَّتَّ ّٔةَ  .الؼراءة  جمرَّ ه تًاػ: ؿوفِ ذم  (764)ت:ؿاَل ابُن ظى

َر )) :(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) وطاهُر هذه أيِة يَتيض أنَّ افتَّدب 
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تُٔل إذًا أؾوُل هلذا> إذ افتَّدبّ  ُر ٓ يُوُن إٓ مع من أشباِب إٕزاِل افَرآِن، ؾافسَّ

تٔلِ  ُّ وافتَّ  رِ دبّ فِتَّ  يُونُ  تُٔل افسَّ )): (55:)ت:اجلََزرّي ، وؿاَل ابُن ((افسَّ  رِ ٍ

ڀ ڀ )وؿد ذمَّ اهلل َمن ٓ يًُِم من افُتاِب إٓ ؿراءَته، ؾَاَل: ، ((وآشتْباطِ 

:  (:94)ت:، ؿاَل ابُن تّٔٔة(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ًِمْ ، وَل يَ افَرآنِ  َر تدب   دن تركَ  تْاوٌل وهو مُ  >إٓ أماينَّ  افذين ٓ يًِّون افُتاَب اهلل  ذمَّ ))

 .((هحروؾِ  تالوةِ  دَ رَّ إٓ جُم 

ومع ـوِن افتَّدّبِر من أجل  مَاصِد إٕزاِل افَرآِن، إٓ أنَّ أـثَر ؿراءِة افّْاِس فٌِر 

َٕت   حمّودًة. َاصدَ دافتَّدّبِر> وفو ـا

ُق هبا ذم باِب ؿراءِة افَرآن:  ؿهدَ ُثمَّ من  ََّ افتَّدّبَر مْٓم يٌٍُل ظن وشِٔتِه افتي يتح

ٍم أو تدّبٍر،   ٓ تُٔل، أو افت الوُة، ؾساه ُمُثرًا من ؿراءِة افَرآِن بال تٍ اصتٌاٌل وهذا وهي افسَّ

ه دا يَ )): (:94)ت:ؿاَل ابُن تّٔٔةبإدٕى ظن إظذ،  ُّ  ِ ه من مًاين افَرآنِ ٍتً ُّ أؾوُل  ٓ

تؾف  فقه وهذا مم ا ل، ((من تالوِة ما ٓ َيٍُٓم مًإٔه ؿاَل ابُن > يـبغي أن ُي 

ما  ٓصتٌِوا هبا ظن ـل   رِ دبّ بافتَّ  افَرآنِ  ما ذم ؿراءةِ  اُس افّْ  فو ظِمَ )): (973)ت:افَّٔم

ُ   ،شواها   وهو حمتاٌج  بآيةٍ  حتى مرَّ  رٍ ؾ٘ذا ؿرأه بتٍ
ِ
 ،ةٍ مرَّ  ها وفو مئةَ رَ ه ـرَّ ؿِبِ  إفٔٓا ذم صٍاء

 ،فَِِِب  وإٍٔعُ  ،م  وتػف   ر  تدب   بغر   تؿة  خ   من قراءة   خرٌ  م  وتػف   ر  بتػؽ   آية   فؼراءة   >وفو فِٔةً 

 دُ رد  يُ  >ِِف افسَّ  ت ظادةُ وهذه ـإَ  ،افَرآنِ  حالوةِ  وِق وذَ  ،يًمنِ اإل ػ حهولِ إدظى وأَ 

 ،باحها حتى افهَّ دُ رد  يُ  بآيةٍ  ه ؿامَ َّٕ أ بي ظن افَّْ  وؿد ثبَت  ،باِح ػ افهَّ إ يةَ هم أحدُ أ

                                                                            

 

 

 



           

 

23 

 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) :هوهي ؿوفُ 

وٓ  ،ًرِ افن   هذَّ  وا افَرآنَ تذّ  ٓ :مسًودٍ  ابنُ  وهلذا ؿاَل ، ..(ىئ

ُُ  ،ـوا به افَِوَب وحر   ،هٍوا ظْد ظجائبِ وؿِ  ،ؿلِ افدَّ  روه ٕثَر ْثُ تَ   ـم آخَر حدِ أ م  هَ  نْ ٓ ي

 إيّن  >افَراءةِ   رسيعُ يّن إ :اسٍ ظبّ  ٓبنِ  ؿُِت  :ؿاَل  ِّب مجرةَ أظن  ،وَب يّ أبو أوروى  .ورةِ افّس 

 حبَّ = أٓا َِ رت  ها وأُ َر ؾٖتدبَّ  ذم فِٔةٍ  من افَرآنِ  شورةً  ؿرأَ أن ٕ :ؿاَل  .ذم ثالٍث  افَرآنَ  أُ ؿرأ

تِٔل  (55:)ت:ؿاَل ابُن اجلََزرّي و ،((َرأـًم تَ  افَرآنَ  ؿرأَ أن أمن  لَّ إ ذم ادَارِٕة بغ افسَّ

 تَٔل افسَّ  وهو أنَّ  >ِِف واخلَ  ِِف افسَّ  ًيمُ ما ظِٔه مُ  واُب بل افهَّ  حُٔح افهَّ )): وافَراءةِ 

َِّ  َر بّ دوافتَّ  ُّ  من افَرآنِ  ادَهودَ  ٕنَّ  ;امع ـثرِت  ظةِ من افس   أؾوُل  افَراءةِ  ةِ مع ؿ  ،هؾٓ

َ  وافتَّ   ذفك مْهوصاً  إػ مًإٔه، وؿد جاءَ  ه وشِٔةٌ ه وحٍيُ به، وتالوتُ  وافًُّل  ،ه ؾٔهٍ

 وأخُر  ،مها افبَرةَ أحدُ  ظن رجِغ ؿرأَ  جماهدُ  ئَل ، وُش  ظباسٍ  وابنِ  ،مسًودٍ  ظن ابنِ 

 افبَرةَ  : افذي ؿرأَ ؾَاَل  .مها واحدٌ ًٓم وشجودُ ورـوظُ  ،الةِ ذم افهَّ  ظّرانَ  وآَل  افبَرةَ 

 ـًم ؾًَل  ،باِح إػ افهَّ  افواحدةَ  أيةَ  دُ رد  يُ  ِِف سَّ من اف ـثرٌ  . وفذفك ـانَ ها أؾوُل وحدَ 

ُٔ  افَرآنُ  ٓم: ٕزَل بًُو  ، وؿاَل  افْبي   يْا ظن حمّد وّ . ورُ ه ظّالً ذوا تالوتَ ؾاتَّ  ،به ًَّل ف

 َُ َّٕ  -رمحة اهلل ظِٔه- طّي َر بن ـًب اف َِ  أؿرأَ  نْ : َٕ يَوُل  ه ـانَ أ إذا " :َح صبِ ي حتى أُ تِ ذم فٔ

ُّ  ،ؾًٔٓم دُ ظًِٔٓم وأتردَّ  ٓ أزيدُ  "افَارظةُ "، و"ت إرُض فزفَ زُ  من أن  إلَّ  أحبَّ  ،ُر وأتٍ

 .((ه ٕثراً : إٔثَر ، أو ؿاَل اً هذّ  افَرآنَ  أهذَّ 
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وِل بٖنَّ ـلَّ مَاصِد تالوِة افَرآِن وشًمِظه دوَن افتَّدّبر = ِمن بٍٖس> ٕنَّ  ََ وفٔس ذم اف

َر افَرآنِ  ه، خُر ُمًٍغ ظذ حتهِٔل ؽِره من ادَاصِد> ِمن ِحٍيِه،  تدبَّ ِّ وتُثِر وتًِٔ

ُل إٓ دَن ؿهَده، وٓ يٖ، .. بَراءتِهإجِر  يت تبًًا فٌِره وؽِر ذفك، فُنَّ افتدب َر ٓ يتحهَّ

راءِة ..، وفٔس افًُس. َِ َم وأـثَر من اف َِّ ن تدبََّر حٍَظ وَظَّل وظ َّ  من تِك ادَاصِد، ؾ
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 :مية(التَّح) التفسري أّواًل: رابعًا 
ُل واجٍب ظذ ادتدّبِر> ؾٓو إشاُس دِا ُيبْى ظِٔه ِمن ادًاين "ادًْى حتديدُ "  أوَّ

رمحه - (53٠)ت:ابُن جريرٍ  ومن أجل  وأؿدِم من ٕصَّ ظذ ذفك، وافٍوائِد واهلداياِت 

 من ادواظظِ  بًم ذم آي افَرآنِ  ه ظذ آظتبارِ ظبادَ  اهلل  وذم حث  )): ذم ؿوفِه -اهلل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): ه ه فْبّٔ ـُر ذِ  ه جلَّ بَوفِ  >بٔانِ وافت  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) ه:وؿوفِ  ،(چ

ه ذفك من وما أصبَ  ،(ۉ ې ې ې ې ى ى ۅ ۉ

 ًاظِ ، وآت  آي افَرآنِ  بٖمثالِ  ٓم ؾٔٓا، ظذ آظتبارِ ه، وحثَّ اهلل ظبادَ  ، افتي أمَر آي افَرآنِ 

ُِ جَ ما َل ُُي  تٖويلِ  ظِٔٓم مًرؾةُ  ظذ أنَّ  ما يدل   = هبّواظيِ  َّٕ  >ه من آياٍت ب ظْٓم تٖوي ه ٕ

َِ  فه وٓ يًَُل  َاُل ما يُ  ٍٓمُ دن ٓ يَ  َاَل أن يُ  اٌل حُم  فك به، وٓ  ٓمَ بًم ٓ ؾَ  ه: اظتزْ تٖوي

َّ بٖن يَ  إٓ ظذ مًْى إمرِ  .وافبٔانِ  من افَٔلِ  مًرؾةَ  َٓ ه ويَ ٍٓ به.  ه ويًتزَ َر يتدبَّ  ه، ثمَّ ٍَ

 فبًضِ  َاَل أن يُ  اٌل ، ـًم حُم ه وهو بؿعـاه جاهٌل ر  ه بتدب  أمر   ستحقٌل فؿ  ا ؿبل ذفك، ؾٖمّ 

من  صًرٍ  ؿهٔدةَ  دَت َٕن فو أَ  ،هٍّٓوَٕ وٓ يَ  افًرِب  ًَِون ـالمَ افذين ٓ يَ  ممِ إُ  أصْاِف 

بًم  ـْر ، وادَّ بًم ؾٔٓا من إمثالِ  : اظتزْ ُمٍ وحِ  ومواظظَ  أمثالٍ  ذاِت  >افًرِب  بًضِ  أصًارِ 

ه َٓ بًم ٕبَّ  آظتبارِ  ه، ثمَّ ومًرؾتِ  افًرِب  ـالمِ  هلا بٍٓمِ  إٓ بًّْى إمرِ  .ؾٔٓا من ادواظظِ 

 > ؾّحاٌل وادْىِق  بًّاين ما ؾٔٓا من افُالمِ  ا وهي جاهِةٌ ، ؾٖمّ ُمِ ظِٔه ما ؾٔٓا من احلِ 

ًِ  ه من إمثالِ تْ ظِٔه مًاين ما حوَ ت ها بًم دفَّ أمُر   ها بذفك وأمُر أمُر  . بل شواءٌ زِ واف

 .((افذي ؾٔٓا وافبٔانِ  ِق بًّاين ادْى به، إٓ بًد افًِمِ  افبٓائمِ  بًضِ 

: أنَّ  ر  الؼرآن  والعتبار  بام فقه = هو أمٌر هلم ؾٖؾاَد افّْص  ه بتدب  بطريق  –أمر  اهلل عباد 
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ِر وآظتباِر إٓ بٍِٓم مًاين معاكقه ومعرفة  تلويؾ هبػفم   -الؾ زوم   ه ٓ شبَٔل إػ افتَّدب  َّٕ ٕ <

 ادْىِق وافبٔاِن.

ةٌ  من ذفك أصوٌل  تَّررُ وي ّّ  ذم باِب افتَّدّبِر: مٓ

هلُ  َر بال تٍسرٍ : اأوَّ  شابٌق فِتدّبِر. (افتٍَّسر) ادُرادِ  ادًْى ؾٓمُ ، وٓ تدب 

َة افًِِم بًّْى أيِة )افتٍَّسِر( يورُث ؿّوًة وئًَْا ؾًٔم ُيستأنَّ : ثإٔٓا ، اُد مْٓا بافتّدب رِ ٍؿوَّ

وفذفك ـاَن أهُل افتٍَّسِر أحسُن افّْاِس تدب رًا، وهذه مٔزٌة هلذا افًِِم فَٔست فٌِره من 

 .افًِومِ 

ٍر أورَث : ثافثٓا > ٕنَّ تٍَّسِر( = ؾٓو مردوٌد باضٌل إرضارًا بًّْى أيِة ادُراِد )افأنَّ أيَّ تدب 

ِة ذفك إصِل وثبوتِه، وٓ  َرَة مْه صواهُد ظذ صحَّ افتٍَّسَر هو إصُل، وادًاين ادُتدبَّ

ه.  ٍُ محايَة مًْى أيِة ادُراِد ـًم أنَّ يهح  أن يٖيَت افّناهُد بًم ُيْاؿُض مًْى إصِل أو ُياف

َره أوػ من محايةِ  ،مْٓا )تٍسَرها(  ـائًْا َمن ـاَن مْٓا. ؾٍٓم تدبَّ

ظدُم آفتٍاِت إػ مًْى أيِة  :حاِل مجَٓرٍة من ادُتدّبرين ؿعِ ممّا ُينى مْه ذم واو

حِٔح ؿبل تدب ِرها، ؾَُٔع افتَّدّبُر مْٓم ظذ مًاٍن ميْوٕةٍ  وهذا أخىُر ما ، أو خاضئةٍ  افهَّ

َر  ٕسبُة افَرآِن، وذم ذفك من ادحاذيِر: افَوُل ظذ اهلل بٌِر ظٍِم، ويَُع ؾٔه من يروُم تدب 

 .باشِم افتَّدّبرِ  طْوٍن وأوهاٍم إػ ـتاِب اهلل تًاػ
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 )تجويُر القرآِى(: البهاُء: خامسًا 

أجل  ظبارٍة تهُف مرحَِة بًد تثبِٔت مًْى أيِة تٍسرًا، يٖيت افبْاُء ظِٔه تدب رًا، و

 ادًاين ذم افتَّدّبِر> 
ِ
ر  فؾق  من أرَد افًَِم )): مسًود  ابنِ  ُل وؿبْاء ، ؿاَل ابُن ((الؼرآن   ثو 

ْر أي: )): (8٠8)ت:إثرِ   َ َُْٔ ْر  ،ظْه ف ُّ ه افًبارُة ادوجزُة ، وهذ((ذم مًإٔه وتٍسِره وُيٍ

ِر ؾٔه ، وافتََِّْر ظْه،  ىإثارِة ادًْـ: ب> وذفك وحؼقؼت ه التَّدب ر   ػعل  وصٌف دققٌق ل ُّ وافتٍَّ

ؾًٔم يٗوُل  وهنايةً ، وجوِدهذم ، وبدايًة ذم شٔاِؿه إمجآً إؾرادًا ذم ٍِٕسه، ومن ـل  وجٍه> 

َٕيًمً إفٔه ومْاشبًة ذم ، وشببِه ٕزوفِهزمِن وترتٔبًا ذم شٔاؿِه و، ه وأشِوبِهوترـٔبِ  هفٍيِ  ذم ، و

ه من أيِة وافسورِة وجمّوِع افّسوِر،  ًِ وصبًٔٓا بًّْاه، ومواؾًَا ، من فٍيِه ومٍٓوماً موِض

حِو ذفك ممّا وٕ وؿائِع، وربىًا بٖحداِث احلٔاِة ..،وتْزياًل ظذ اف، هتِ وؽاي هه ذم ؿهدِ ف

َٕيرِ  يهدُق ظِٔه وصُف )افتَّثويِر( ٍة. هبال ؿٍٔد، مع تُراِر  ًة بًد مرَّ  ذم ذفك مرَّ

 التَّدب ر  وذفك 
فًٌة هو من ضبًِٔة افتَّدّبِر وحََٔتِه فًٌة ورشظًا> ؾٓو  الثَّراء  يف مآخذ 

ٌر ذم مبدأِ إمِر وآخِره" ُّ ُر افُالِم: أن َيْيَر )): (973)ت:مافَّٔ  ابنُ  ؿاَل ، ـًم مرَّ  "تٍ وتدب 

 
ِ
فِه وآخِره، ثمَّ ُئًُد ٕيَره مّرًة بًد مّرٍة، وهلذا جاَء ظذ بْاء لِ "ذم أوَّ  ً ٍَ م،  "افتَّ  ٓ ـافتٍ

 .((وافتبغ  

: وجاَء إمُر به ظاّمًا ُمىًَِا ذم مجِٔع مواضَع وروِده ذم افَرآِن،  وذلك العؿوم  يشؿل 

ر  أكواع  اد تدب رين، وصرائ ، ومواضع  الت دب   .ق  التَّدب ر 
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    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻچه: به ادؼـغ ذم ؿوفِ  اهلل ؾَد خاضَب  >أكواع  اد تدب رينؾّٖما 

 چ چچه: به ادْاؾَغ ذم ؿوفِ  ، وخاضَب [:8ادٗمْون: ]چھ ھ  ھ

 کچه: ، وؿوفِ [4:افْساء: ]چڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ

ه: به ادٗمْغ ذم ؿوفِ  ، وخاضَب [46 حمّد:]چڳ ڳ گ  گ  گ گ

َْٔك ُمبَاَرٌك }
ِ َْٕزْفَْاُه إِف َتاٌب َأ

ُرواـِ  : بافتّ أِّب جًٍَر  ، ذم ؿراءةِ  [;4ص: ]{آَياتِهِ  فَِتَدبَّ
ِ
ظذ  اء

ٓم ذم ؿراءةِ  ، وخاضَب اخلىاِب  ًَ ٌَ  اجلّٓورِ  مجٔ   ڃچ: بةِ ْٔ بافٔاء ظذ اف

 .[;4ص: ]چڃ

ر   صرائق  وأّما  ٍَّٔة أو ظٍََِّٔة  ضريَةٍ  ُل  ؾ >التَّدب  ـًم ذم  ،بأيةِ  هِةٍ متَّ  ك إػ ؾائدةٍ توصُِ ظِّ

ـر. ر  يف ادعاين أدوات  وأجل   مآخِذ افتَّدّبِر افّسابَِة افذ   ثالثٌة: التَّدب 

 . ادعـىعذ الؼقاس    -3

، وادٍَٓوُم ) األلػاظ   دللت    -4  وادْىوُق(.افًّوُم واخلهوُص، وادُجُّل وادُبّغُ

 ."أصوِل افٍَه"وهاذان من أبواِب ظِِم 

 .اكقب  الَّتَّ  خصائص    -5

 ."افبالؽةِ "وهذا من أبواِب ظِِم 

ُره من ادًاين.ؾّن أحسَن هذه إبواَب افثَّالثَة ؾًًٓم وتىبًَٔا = حاَر من ـثرِة ما  ِّ  ُتث

ر  وأّما  ِ همواضع  الت دب  ـُ ، چۀ ۀ ڻچ> ـًم هو طاهٌر من أياِت: > ؾافَرآُن 

ؾَحضَّ ظذ )): (:94)ت:ةتّّٔٔ  ابنُ  ؿاَل ، چڃ  ڃچ، چچ چ چچ
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ِٓ وؾِ  -أي افَرآنِ –ه رِ تدب   ِِ ه وظَ َ ـّ ه وافتَّ َ ُّ به وافتَّ  رِ ذ  ،وَل يستثِن من ذفك صٔئًا .. ،ؾٔه رِ ٍ

ه، رِ إٓ بتدب   ظْه ٓ يُونُ  آختالِف  ٍَٕي  أنَّ  ومًِومٌ   ِ ـُ ه ٓ يوِجُب بًِو  ُر وإّٓ ؾتدب  ه 

ِة ما َل ُيتَدبَّر دا ُتُدب راحلَُم بٍْي خُم  ٍَ  .((اف
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 املعهى املستفاد: محايُة: سادسًا 

 ادًاين وتثويِرها بافتَّدّبِر: 
ِ
صؾ فا بمن متاِم بْاء صحقح   لصل  محاية  تؾك ادعاين: بو 

بـى عؾقه ِّْة، وـ :ي  ، ..وافَراءاِت، وافٌِِة، وافّْيائِر، وافّسٔاِق ، ِِف افسَّ  أؿوالِ افس 

تِك ادُستْداِت ْحِو وٕحِوها ممّا تستُْد إفٔه ادًاين ذم افتٍَّسِر، ؾتَويُة ادًاين ادُستٍادِة ب

 يزيُدها ثباتًا وتٖثرًا.

ف اسالمت فمن جِٓة ـًم تتًّغُ محايُة تِك ادًاين  راد ها و، ايف كػس  فاوعدم  اصِّ ، اكتؼاض 

ه إفٔه   ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ چچه تًاػ: ؿوفُ وذفك ممّا وجَّ

ِع أو افواؿِع مردودٌة> [4:افْساء: ]چڈ ڎ دا ؾٔٓا من ، ؾادًاين ادُخافٍُة فِؼَّ

ا تٍْي آختالَف  آختالِف وافتّْاؿِض، بخالِف ادًاين ادُستٍادِة بتدّبٍر صحٍٔح، ؾ٘هنَّ

 من ـل  وجه.ظن افَرآِن 

 وشٖٔيت ذم ؿسم إمثِِة وافتَّىبَٔاِت صواهُد ظذ ذفك.

 

 :املعانيمو و  اأَل: سابعًا
من  ؾاخسْ ، وظِوِمٓم اسِ افّْ  ظَولِ  ا بًددِ ٕهنَّ  >من ادًاينبافتَّدّبِر  ستٍادُ ٓ حدَّ دا يُ 

مٍاهِٔم افَرآِن خِرج من تٍِْسك، واَش بتدب رك بِن ئََْك بك، واهالحِ ب َأوٓهاادًاين 

ٔ ًْا أثَر افتَّدّبِر ذم حتَِٔق ذفك (973)ت:مافَّٔ  ابنُ  ؿاَل  ،مْٓاَج حٔاتِك  إٍٔعَ  ٓ يشءَ )): مب

ُّ وافتَّ  رِ دبّ بافتَّ  افَرآنِ  من ؿراءةِ  فَِِِب  َّٕ  >رِ ٍ  حوالِ أو ،ائرينافّس  مْازلِ  جلّٔعِ  ه جامعٌ ؾ٘

 جاءَ وافّر  واخلوَف  وَق وافنَّ  ةَ ادحبَّ  وهو افذي يورُث  ،افًارؾغ ومَاماِت  ،افًامِغ

 افتي هبا حٔاةُ  حوالِ إ وشائَر  ،زَ وافهَّ  َُر وافن   ٍويَض ضا وافتَّ وافر   وـَل وافتَّ  ٕابةَ واإل

 وافتي هبا ؾسادُ  ،ادذمومةِ  ؾًالِ وإ ٍاِت افه   ظن مجٔعِ  وـذفك يزجُر  ،هوـًمفُ  افَِِب 

ـِ  افَِِب  ما  لشتغؾوا هبا عن كلِّ  ر  دب  بالتَّ  الؼرآن   ما يف قراءة   اس  الـ   فؾو عؾم   ،هوهال



           

 

37 

 
 ٓ :مسًودٍ  ابنُ  وهلذا ؿاَل  >الؼؾب   صالح   صل  أهي  ر  ػؽ  بالتَّ  الؼرآن   فؼراءة   ،.. سواها

ـوا به وحر   ،هٍوا ظْد ظجائبِ وؿِ  ،ؿلِ افدَّ  روه ٕثَر ْثُ وٓ تَ  ،ًرِ افن   هذَّ  وا افَرآنَ تذّ 

ُُ  ،افَِوَب   .((ورةِ افّس  ـم آخَر حدِ أ م  هَ  نْ ٓ ي

إكزال  الـَّػس  مـزلة  من كزل  افتَّدّبِر: تِك افًادِة ذم ا ُيًُغ ظذ اـتساِب ن خِر موم

ب  به
وص  ه . عؾقه الؼرآن  وخ  َّٕ ٓ يشَء أرصَف فَِِِب ظن افتَّدّبِر من إًٓزاِل ؾ٘

ًوري  ظن خىاِب افَرآِن،   أـثَر  وفُنَّ )): ُمْب ًٓا ظذ ذفك (973)ت:مِ افَّٔ  ؿال ابنُ افن 

ِْه فه، وييّْ  ،-أي افَرآنِ –ه حتتَ  افواؿعِ  ٓ ينًرون بدخولِ  اسِ افّْ   ّ ه ذم ٕوٍع وذم وَٕ وتَو

بوا وارِ   َ ًَ َِوا من ؿبُل وَل ُي  وبغ ؾٓمِ  بغ افَِِب  ثًا، وهذا هو افذي ُيوُل ؿوٍم ؿد َخ

 .((افَرآنِ 

*** 
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 ٌتطبيقيّةٌ أمثلة  

ِِف هذه أمثٌِة تىبٌََّٔٔة    فبًِض تدب راِت افسَّ
ِ
 افتيتَّدّبِر ؾًِل اف ؾٔٓا مراحُل  تتبّغُ ، وافًًِمء

 :اشبَق بٔاهُن 

 اآليُة م

 التَّدبُّر التَّفسري

 ادعـى اد راد
 صريؼة  التدب ر

 )أدوات ه(

 ادعـى ادستػاد

 )كتقجة  التدب ر(

1 

ڈ ژ ژ )

ڑ ڑ 

ک ک ک 

گ گ گ گ  ک

ڳ ڳ 

(ڳ

 

ظاؿَب اهلل من ظبدوا 

افًجَل من افٔٓوِد 

بٖن ؽوَب ظِٔٓم 

م ذم احلٔاِة  وأذهلَّ

ٕٔا، وـذفك جيزي  افد 

اهلل ـلَّ مٍٍس ذم ديِْه 

 ؽَر ما رشَع اهلل.

 :ادعـى م  قعؿت

ظاؿَب اهلل َمن ظبدوا 

ِة،  افًجَل بافّذفَّ

وـذفك جيزي اهلل ـلَّ 

ديِْه، وافبدظُة مٍٍس ذم 

اؾساٌء ذم افديِن، 

 :ؾافَّْتٔجُة إذاً 

 ؿوُل ابِن ُظْٔٔة:

 .بدعة  ذلقٌل  كل  ذي

2 

ې ې ې ې )

(   ى ى

 

شارَع ادُؼـون إػ 

افتَُّذيِب بًم َل 

يٍّٓوه وَل يًِّوا 

 .حََٔتَه

 :الؼقاس  عذ ادعـى

بوا دّا َل يًِّوا.  ـذَّ

ه  ُٓ  ادًْى ذموينب

ه َُ  :افٌايةِ ذم  ويواؾ

حلسغ بن ا ُل وؿ

: أدمُد دّا ؿَٔل فه افٍولِ 

من جفل  ذم ـتاِب اهلل: 

ؿاَل ًٕم،  ؟شقئاا عاداه

 تال أية.ثمَّ 

3 

ڻ ڻ ڻ )

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

(   ہ ھ

رشاُف ؿوِم ٕوٍح ؿاَل أ

إٓ  فَوِمٓم: ما ٕوح

ُُِم  بٌؼ مث

 :اإللزام  العؼل  

ادؼـون َل يرَض 

م افْبّوَة فبٍؼ، فُّْٓ

 افزخمؼي:ؿاَل 

ما أعجب شلن  

ل ال  وا الض  رض  : مل ي 
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جًِوا إحجاَر آهلًة،  وـبًِوُم.  

 :تْاُؿٌض ظجٌٔب  هذاو

ضوا  ة  ببرش، ور  لؾـبو 

 !لإللهقَّة  بحجر

4 

گ گ گ )

(   ڳ

 

يًُٓد اهلل إفُٔم ذم 

أوِٓدـم ذـورًا 

ُصُم ذم  وإٕاثًا، وُُير 

ٓم.  َ  ح

 :ادشاهد واقع  ال دللة  

ٓ أحرَص ظذ 

إوِٓد من وافِدهيم> 

يوََص وفذفك ٓ 

بابِْه، بل  إُب 

، ؾًِّم أوَص افًُُس 

بٖوِٓدهم افوافَدين اهلل 

 دلَّ ذفك ظذ:

ٓٔع: ؿولِ   افس 

اهلل أرحم  باألولد  من 

هيم  .والد 

ٺ )وينُٓد فه ؿوُفه: 

 (ٿ ٿ

، وافوافدان 

افّرامحغ، واهلل من 

 أرحُم مْٓم.

5 

ٱ ٻ )

ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ 

(   ڀ

 

ادَّظى افٔٓوُد 

م أبْاُء  وافّْهارى أهنَّ

اهلل وأحّباُؤه، 

ؾٖـذهَبم اهلل تًاػ 

هَبم بذٕوهِبم. ه ظذَّ َّٕ  بٖ

 :دللة ادػفوم

أبىَل اهلل دظوى افٔٓود 

وافّْهارى أهّنم 

ّٕه تًاػ  "أحّباُء اهلل" بٖ

ظّذهَبم بذٕوهبم، 

ومٍٓوم ادخافٍِة من 

ه فو أحّبٓم دا  ّٕ ذفك: أ

هَبم.  ظذَّ

 ؿال ابُن جرير:

ب   احلبقب  ل يعذِّ

 حبقب ه.

ابُن ـثر ظن  هاذـَر و

بًِض افّنٔوِخ 

 .واشتحسَْٓا

6 

ائ ەئ ەئ )

وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ 

 اهلل فًٔذَب  ما ـانَ 

يا ادؼـغ وإٔت 

ُد  ّّ بغ  َٔمٌ مُ حم

اكقب  :دللة الَّت 

ٍُٔد تآشم  صٌٔةُ 

افثبات وافّدوام، 

: جاء يف األوىل بالػعل

ّٕن بَاء  (وئ)

افرشول بْٔٓم مإٌع 
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ۈئ ېئ 

(   ېئ

 

 ـانَ  وما، همأطٓرِ 

 وؾٔٓم ممًذهَب  اهلل

 .يستٌٍرون ادٗمْون

أو: وؾٔٓم من 

شُٔوُن من ادٗمْغ 

 ادستٌٍرين.

ٍُٔد تافًٍِل  صٌٔةُ و

احلدوَث وافّتجّدد، 

 :وفذا

ٌت  من افًذاِب  ممق 

 يزوُل بزوافِه.

وجاء يف الثاكقة 

 (ۈئ): بالسم

مع  ّٕن آشتٌٍارَ 

من  ثابٌت  مإعٌ اإليًمِن 

 افًذاِب ذم ـل  زمان.

7 

ۈ ۈ ٴۇ )

ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې 

(   ى

 

ّن إؿاَل اخلرُض دوشى 

اجلداَر افذي أصَِحه 

غ  ـان فٌالَمغ َّ يتٔ

ذم ادديِْة، وحتته ـٌْز 

، أو ظِمٍ  هلًم من مالٍ 

وـاَن أبومها صاحلًا 

ؾحٍَيه اهلل هلًم 

 بهالِح أبًٔٓم.

اكقب    :دللة  الَّت 

ې )جاء ؿوُفه تًاػ 

ذم ( ې ى

شٔاِق افتًَِِّٔل 

رُض بافَوصِف، ؾاخلَ 

ؾًَل تِك اخلدمَة من 

إؿامِة اجلداِر وإصالِحه 

ٓت هاِف وافِدهم 

:بافهَّ   الِح، ومن ثمَّ

شًدّي:  ابنُ ؿال 

احلني  ن خدمة  الص  أو م 

أفضل  من  تعؾَّق  هبم

هم َل غر  َِّ ه ظ ّٕ ٕ <

مها اشتخراَج ـْزِ 

مها بٖنَّ جدارِ  وإؿامةِ 

 .ٌ"صافح"أبامها 

8 

ې ې ې ې )

ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

(ۈئ ېئ

ؿافوا فذي افَرٕغ: 

 ومٖجوَج  إنَّ يٖجوَج 

مٍسدون ذم 

 ؾٓل ٕجًُل  >إرضِ 

ظذ أن ظىاًء فك 

 :الؼقاس  عذ ادعـى

ضِبوا من ذي افَرٕغ 

أن يبْي شّدًا يُّْع 

ظْٓم يٖجوَج 

فٍساِدهم،  >ومٖجوَج 

ما ذـَره افَرضبي  من 

جون   جواز    الس 
اذ  ، اختِّ

أهل  الػساد   وحبس  

فم من فقفا، ومـع  

ف دا يريدوكه  التَّرص 
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ْْا وبْٔٓم بٔدمًَل   

ْحاجزًا يّ ًُ ا من ْ

 إؾساِدهم.

ؾاشتْبط افًًِمُء من 

 ذفك:

، حتى يُْفَّ من الرش   

هم. وَيسُُْد ذفك  رش 

 .ؾًُل ظّر 

9 

ڌ ڌ ڎ ڎ )

 (ڈ ڈ 

 

 ـًم يَوُل  ما إمُر 

 أنَّ  >بونهٗٓء ادُذّ 

 ، بلفٍةً هلم ظْد اهلل زُ 

ظن  افَٔامةِ  يومَ  هم

ؾال  >م حمجوبونرهب  

 ه، وٓ يرونَ يروَٕ 

 ه يهُل ن ـرامتِ مِ  صٔئاً 

 .إفٔٓم

 :دللة ادػفوم

حجَب اهلل ادجرمغ 

ادُذبغ ظن رؤيتِه 

ظَوبًة هلم، ؾٍّٓوم 

 ذفك:

 ؿوُل افّناؾًي:

د ا حجب  اهلل قوماا 

خط  عؾقفم، دلَّ  بالسَّ

ه  عذ أنَّ قوماا يروك 

 .بالرضا عـفم

وينُٓد فه ؿوُفه تًاػ 

ڀ  پ ڀ ڀ ڀ)

(ٺ ٺ

 
 

 

 ويستػاد  من هذه األمثؾة  أموٌر:

هلا ُر مْٓا.أوَّ َة َتٍسِر أيِة رشٌط فهّحِة ما ُيتدبَّ  : أنَّ صحَّ

ظٌة، وبًُض ثاكقفا َب من  ادًاين افتَّدّبرّيةِ : أنَّ أدواَت افتَّدّبِر ـثرٌة ومتْو  َـّ ُيُُّن أن يس

 ستٍاد.أـثَر من أداٍة ٓشتخراِج مًْاه ادُ 

َْت بًُض إمثِِة صواهَد تسُُْد ادًاين ادُستٍادِة بافتَّدّبِر> ـًم ذم ادثاِل ثالثفا َّّ افّرابِع : تو

 فت، وافّثامِن وافّتاشعِ 
ِ
 هبا. افَٔغِ  ةِ داتِك ادًاين، وزي ةِ َويوتِك ظادُة افًًِمء

ٍد وآفِه وصحبِه. ّّ َم وبارَك ظذ ٕبٔ ْا حم ِّ  وصّذ اهلل وش

***
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د ادراجع :*   مرس 

 . 3643،  3أحُام افَرآن ، ٓبن افًرِّب ، ت/ظبد افرزاق ادٓدي ، دار افُتاب افًرِّب ط -3

 .3637  ،3 :ط، بروت ،افًرِّب افساث إحٔاء دارإؽاين، ِّٕب افٍرج إصبٓاين،  -4

ّٔان إٕدفيس ، دار افُتب افًِّٔة ط -5  . 3644،  3افبحر ادحٔط ، ِّٕب ح

 تاج افًروس من جواهر افَاموس، فِزبٔدي، ت: جمّوظة من ادحََغ، ط: دار اهلداية. -6

 افتحرير وافتْوير ، فِىاهر ابن ظاصور ، ٕؼ افدار افتوٕسٔة . -7

َِت  -8 ظذ ـثر من افًًِمء، ٓبن تّٔٔة، ت: ظبد افًزيز بن حمّد اخلٍِٔة، مُتبة تٍسر آياٍت أصُ

 .3639، 3افرصد، افرياض، ط

جامًة اإلمام ب ،ظًمدة افبحث افًِّيافتٍسر افبسٔط، فِواحدي، ت: جمّوظة من ادحََغ، ط:  -9

 .365٠، 3ط: ، افرياض، حمّد بن شًود اإلشالمٔة

 .3639، 3ط: ، : دار افهًّٔي، طشًد بن ظبد اهلل آل محٔد .دتٍسر شًٔد بن مْهور، ت:  -:

 .364٠ ،4 ط:، : دار ضٔبة، طشامي بن حمّد شالمةتٍسر افَرآن افًئم، ٓبن ـثر، ت:  -;

 . 3643،  3افتٍسر افُبر ، فٍخر افدين افرازي ، دار افُتب افًِّٔة ط -3٠

 .36٠7، 3ط:  : مُتبة ادًارف،، طافبواب ظع .د، ٓبن اجلزري، ت: افتّٓٔد ذم ظِم افتجويد -33

 .م4٠٠3، 3ط: ، بروت ،إحٔاء افساث افًرِّب: دار ، طحمّد مرظبتذيب افٌِة، فألزهري، ت:  -34

فْجار، مٗشسة حمّد ا :تٔسر افُريم افرمحن ذم تٍسر ـالم ادْان، فًبد افرمحن افسًدي، ت -35

 .3637، 3افرشافة ط

 .3644، 3اهلل افسـي، دار هجر طظبد : جامع افبٔان ظن تٖويل آي افَرآن، فِىزي، ت -36

 .3644، 6ق ادٓدي ، دار افُتاب افًرِّب طفَِرضبي ، ت/ ظبد افرزااجلامع ٕحُام افَرآن ،  -37

 .3644،  3ط: ، : دار ظاَل افٍوائد، طحمّد ظزير صّسجامع ادسائل، ٓبن تّٔٔة، ت:  -38

 .3;35درء تًارض افًَل وافَْل، ٓبن تّٔٔة، ت: حمّد رصاد شاَل، دار افُْوز إدبٔة،  -39

بدي،  -:3 ًَ ب اف َّ  .3;35، 3ت: حسن ـامل افهرذم، ط: مًٓد ادخىوضات افًربٔة، طديوان ادث

ار ، دار افًِم فِّاليغ ط -;3 حاح ، فِجوهري ، ت/أمحد ظبد افٌٍور ظىَّ  . 363٠،  6افهَّ

 .3644، 3ط: ، : دار ضوق افْجاة، طحمّد زهر بن ٕارص افْارصصحٔح افبخاري، ت:  -4٠

 .بروت، : دار إحٔاء افساث افًرِّب، طافباؿيحمّد ؾٗاد ظبد صحٔح مسِم، ت:  -43

 .364٠، 4 ط:، : أضواء افسِف، طأرشف بن ظبد ادَهودافًَٔدة افواشىٔة، ٓبن تّٔٔة، ت:  -44
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 .36٠7، 3 ط:، مُة ادُرمة ،: جامًة أم افَرى، طد. شًِٔمن افًايدت:  ،ِحرِّبؽريب احلديث، ف -45

 .9;35، 3ط: ، بٌداد ،مىبًة افًاين ، ط:ظبد اهلل اجلبوريد. ؽريب احلديث، ٓبن ؿتٔبة، ت:  -46

 .:36٠، 3افٍتاوى افُزى، ٓبن تّٔٔة، دار افُتب افًِّٔة، ط -47

 .36٠9، 5ط: ، بروت ،دار افُتاب افًرِّبافُناف، فِزخمؼي، ط:  -48

 .بروت، : مٗشسة افرشافة، طحمّد ادكيو ، ظدٕان درويشافُِٔات، فٍُِوي، ت:  -49

ط: ، دمنق ،: دار افٍُر، طد. ظبد اإلفه افْبٓانافِباب ذم ظِل افبْاء واإلظراب، فًُِزي، ت:  -:4

3 ،3638. 

 . 35٠٠، مهورة ظن افىبًة إمرية شْة  3646فسان افًرب ، ٓبن مْيور ، دار ظاَل افُتب ،  -;4

 . :363جمّوع افٍتاوى ، ٓبن تّٔٔة ، ت/ ظبد افرمحن بن ؿاشم ،  -5٠

 .:;35، 3ؿىر، ط :: ظبد افًال افسٔد إبراهٔم، طادحرر افوجٔز، ٓبن ظىٔة، ت -53

، بروت ،دار افُتب افًِّٔة، ط: ظبد احلّٔد هْداويادحُم وادحٔط إظيم، ٓبن شٔده، ت:  -54

 .3643، 3ط: 

حمّد حامد افٍَي، دار  :مدارج افسافُغ ذم مْازل إياك ًٕبد وإياك ٕستًغ، ٓبن افَٔم، ت -55

 .4;35، افُتاب افًرِّب

ت: حمّد ظع افهابوين، مرـز إحٔاء افساث اإلشالمي بجامًة أم افَرى، مًاين افَرآن، فِْحاس،  -56

 .:36٠، 3مُة ادُرمة، ط

ّٔم، دار افُتب افًِّٔة، بروت. -57  مٍتاح دار افسًادة، ٓبن افَ

 .3645، 5ٍٓاين، ت: صٍوان داوودي، دار افَِم، طمٍردات أفٍاظ افَرآن، فِراؽب إص -58

 .;;35، : دار افٍُر، طظبد افسالم حمّد هارونمَائس افٌِة، ٓبن ؾارس، ت:  -59

-: ادىبًة افتجارية افُزى ، طظع حمّد افوباعافَّْؼ ذم افَراءات افًؼ، ٓبن اجلزري، ت:  -:5

 .-تهوير دار افُتاب افًِّٔة

، ط: حمّود حمّد افىْاحيي، وت: ضاهر أمحد افزاوافْٓاية ذم ؽريب احلديث وإثر، ٓبن إثر،  -;5

 .;;35بروت،  ،ادُتبة افًِّٔة
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