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   ُاملُقَّدِمَة

 

وظذ آفه وصحبه , وافصالة وافسالم ظذ كبقـو حمؿد , احلؿد هلل رب افعودغ 

: أَمو بعد , أمجعغ 

 ؾنن احلديٌ ظن افتدبر حديٌ جؾقل ضويل ٪ ذم جالفي واتسوع احلديٌ ظن 

وحغ خيز , وافتدبر جواهبم ظـه , مؼوصد افؼرآن كػِسه ٪ ؾوفؼرآن خطوب اهلل فؾخؾق 

. حيؽي افتدبر أثَره ذم افـػس واحلقوة , افتػسر ظن معـوه 

ٌٌ موجٌز حول ثالِث ؿضويو ممثرٍة ذم مـفٍ افتدبر  : وذم هذه افورؿي حدي

 .أبرز ادـوهٍ افتدبريي احلديثي : إوػ 

 . افتؼسقم إكسى دوَوظوت افتدبر :وافثوكقي 

  هل من افتدبر ربط افواؿع بوفؼرآن ؟ وـقف يؽون ذفك ؟:وافثوفثي 

, واشتقعوب احلديٌ ذم ـل ؿضقي من هذه افؼضويو يستغرق أوراؿًو ٓ ورؿوت 

ًُ آختصور وافسـقز هلو مـفجًو  وؿَدمً بغ يدي هذه ادسوئل ظبوراٍت , فذا جعؾ

وُيرَجُع إفقفو ذم تؼققم , تتبغ هبو مـوهٍ افتدبر ادعوسة ؿربًو وبعدًا , خمترصة ذم افتدبر 

. تؾك ادـوهٍ وتؼويؿفو 

. وشؾم تسؾقاًم ـثرًا , وآفه وصحبه , وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد , وبوهلل تعوػ افتوؾقق 

 

*** 

 

V 
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 ًٓظبوراٌت ذم افتدبر :أو: 

ٌٍ فإليامن , تؽريٌم فإلكسون .. افتدبر *   :ومـف

ثم , أُي تؽريٍم فإلكسون أجَل من أن يؿفل اهللُ افعبَد حتى يسؿع ـالمه ويتدبره 

! حيؽم وخيتور بعد تلّمل وؿصد فؾحق 

إن اهلل تعوػ مل يطؾى من اإلكسون أن يممن بؿجرد شامع افؼرآن ٪ بل دظوه إػ تدبر هذا 

ؾفـوك يـػع اإليامن , افؽالم وافتػؽر ؾقه ٪ فقؽون حؽؿه بعد ذفك ظن ظؾم ويؼغ 

ؾوفتدبر هو افطريق ادوصل  , [٢٩: ص]چڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ: ويثبً 

أو إظراًَو وتؽزًا , تؼؾقدًا : أمو اجلواب ظن اخلطوب بال تدبر , فؾحق ظن ظؾم واؿتـوع 

: ؾفو مو ذَمه اهلل تعوػ , 

  ھ    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ  چ: ؾؼول ظَؿن ترك افتدبر تؼؾقدًا وحموـوة بال تػؽر - 

وهذا . ؾؾو جوءهم مو جوء آبوئفم إوفغ ٔمـوا به  , [٦٨: ادممـون] چ ھ ھ

. موكٌع ظن افتدبر من خورج افـػس 

 ڳ گ  گ  گ گ کچوؿول ظَؿن ترك افتدبر ظـودًا وإظراًَو - 

. وهذا موكٌع ظن افتدبر من داخل افـػس  . [٢٤: حمؿد]چڳ

. ؾؿن شؾم هذين إمرين حصل فه افتدبر ظذ افتامم 

 وٓ ُيَتوَصل به إػ بوضل٪, ٓ يوِصل فغر احلق - بؿـفجه افؼرآين-ومن ثَم ؾنن افتدبر 

, واهلوى , ؾفو حوفي خوصي يتجرد ؾقفو ؿورئ افؼرآن وشومعه من حظوظ افـػس 

ؾال متؾك افـػس ,  وخموضٌى به ظذ اخلصوص , ؾؽلكه كوزٌل ظؾقه,  وإحؽوم ادسبؼي

 ؿؾىويستويل ظذ ظؼل و,   ؽَر آكؼقود وآشتسالم حغ هيقؿن افؼرآن ظؾقفوظـد ذاك

ذم مؼوم افدظوة وافبالغ -  بنشامع ادؼـغ ـالم اهلل <وفذفك أمر اهلل رشوفه  . شومعه
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ـام حرص  ,  [٦: افتوبي]چوئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ېچ: 

 ۓ ۓ          ے ے ھچ: افؽػور ظذ احلقؾوفي بغ افؼرآن وَأشامع افـوس بؽل شبقل 

 ڤ ڤ ڤ  ڤ         ٹ ٹچ , [٢٦: ؾصؾً]چ﮷ ﮶    ﮵﮴      ﮳ ﮲ 

وذم مؼوبل ذاك أمر اهلل ادممـغ بؽامل آشتامع  ,  [٣٥: إكػول]چڦ ڦ

 ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆچ: فؾؼرآن ٪ ٓ بوفسامع وٓ آشتامع ؾؼط ٪ ؾؼول تعوػ 

 .  [٢٠٤: إظراف]چۅ ۋ ۋ

. وصَحُي ؿصد , شالمُي ظؼل : وهبذا تتبغ صػي اُدَتَدِبِر ذم افؼرآن ٪ وهو من اجتؿع فه 

 .وتتػووت ادعوين افتدبريي , وبوفتػووت ؾقفام يتػووت ادتدبرون 

 :حؼقؼي افتدبر * 

ؾؽل , هو ؽويي مو يؽشف ظن حؼقؼي افتدبر ومعـوه  (افتلمل إلصوبي احلق)إن 

وحمؿوٌد ؾوظؾه , ؾفو تدبر ملمور به ذظًو - احلق–تلمل ذم افؼرآن أورث ظؾاًم وظؿاًل 

-وظـد افتلمل ذم ادؼوصد افؽزى افتي دظو اإلشالم إفقفو مجقع اخلؾق . ؿصداً 

وـامل  , [٥٦: افذاريوت]چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄچ: ـتحؼقق افعبوديي هلل 

دمد - [٦٤: افـسوء]چہ ہ ہ      ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ: افطوظي فؾرشل 

, [٢٩: ص]چڃ  ڃ چ: إمَر بوفتدبر ـذفك جوء مطؾؼًو ذم ـتوب اهلل جلؿقع اخلؾق 

 ٪ ؾُعؾَِم أكه چڃ , ہ , ڃچ: وبـػس افصقغي افداَفي ظذ افتعؾقل وافغويي 

من مؼوصد افدين افؽزى ـذفك ٪ فؽن من جفي ـوكه وشقؾًي ٕظظم ادؼوصد وهو 

                                                                        

, ( www.tafsir.net)َؿن مؾتؼى أهل افتػسر ظذ صبؽي آكسكً , تدُبٌر ذم افتدبر : يـظر مؼول 

( .50ص )ومػفوم افتدبر ذم َوء افدراشي افتحؾقؾقي ٔيوته ذم افؼرآن 

http://www.tafsir.net/
http://www.tafsir.net/
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ؾفو افطريق افالزم  ,  [٢٩: ص]چچ  ڃ  ڃ ڃ  ڃچ: حتؼقق اإليامن 

: وخالصي افؼول . وكحوهو من ادؼوصد , وـامل افطوظي فؾرشل , فتحؼقق افعبوديي هلل 

. وفقس ظـه بؿعزل , إن افتدبر إكام ُيػَفُم ذم َوء حؼقؼي اإلشالم كػسه ومؼوصده 

 :مؼوصد افتدبر * 

: أمر اهللُ بوفتدبر مجقَع خؾؼه بال اشتثـوء 

 ھ  ھ    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻچ: ؾخوضى به ادؼـغ ذم ؿوفه - 

  .[٦٨: ادممـون]چھ

 ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ چچ: وخوضى به ادـوؾؼغ ذم ؿوفه - 

 ڳ گ  گ  گ گ کچ: وذم ؿوفه  , [٨٢: افـسوء]چڈ ڎ

  .[٢٤: حمؿد]چڳ

 , [٢٩: ص]{ آَيوتِهِ فَِتَدَبُرواـَِتوٌب َأْكَزْفـَوُه إِفِْقَك ُمَبوَرٌك }: وخوضى به ادممـغ ذم ؿوفه - 

 .بوفتوء ظذ اخلطوب : ذم ؿراءة أيب جعػر 

  .[٢٩: ص]چڃ  ڃچ: وخوضى مجقَعفم ذم ؿراءة اجلؿفور بوفقوء ظذ افغقبي - 

                                                                        

 .2/130وتقسر افؽريم افرمحن  , 23/96افتػسر افؽبر : يـظر  

 .26/114و , 5/137وافتحرير وافتـوير  , 28/56و , 10/156افتػسر افؽبر : يـظر 

 .7/379ٕيب حّقون , وافبحر ادحقط  , 20/79فؾطزي , جومع افبقون : يـظر 

 .26/177وافتػسر افؽبر  , 4/503ادحرر افوجقز : يـظر  
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وبعضفو يشؿل –ومن خوضَِى هبو , ومن خالل معوين تؾك أيوت ذم شقوؿوهتو افظوهرة 

ؾفو ضريؼي ذظقي , تتحدد أؽراُض افتدبر ومؼوصُده ذم افؼرآن , - أـثَر من خُمَوَضى

 :معتزة ذم حتؼقق مُجَؾِي مؼوصد 

وهذا يورث افقؼغ بلكه .  ٪ ذم مصدره وأخبوره وأحؽومه إزافُي افشك ذم افؼرآن: أوهلو 

 .ـام ذم آيتي افتدبر افتي خوضَِى هبو ادـوؾؼون , من ظـد اهلل 

وهذا . أو اختالؾه مع افواؿع ,  ٪ شواًء اختالؾه ذم كػسه كػُي آختالف ظـه: ثوكقفو 

ـام , وأكه متػِرٌد بذفك ظن ـل مو شواه , يورث افقؼغ بلن ـل مو ؾقه حق ٓ بوضل ؾقه 

 .دفً ظؾقه آيوُت افتدبر افتي خوضَِى هبو افؽػور وادـوؾؼون 

وهذا يورث افقؼغ بلكه شبقل اخلر افؽومل ذم  . افَظَػُر بخر افدكقو وأخرة: ثوفثفو 

وافتي خوضَِى هبو , ـام دفً ظؾقه أَظُم آيوِت افتدبر , افدكقو وأخرة وصالحفام 

. ادممـون ذم ؿراءة 

, وأّمو ـقف حيصل افقؼغ ؟ ؾبثالثي أصقوء ) : (728:ت)ؿول صقخ اإلشالم ابن تقؿقي

تدبر أيوت افتي حيدثفو اهلل ذم إكػس وأؾوق ٪ افتي : وافثوين . تدبر افؼرآن : أحدهو 

. (افعؿل بؿوجى افعؾم: وافثوفٌ . تبغ أكه حق 

 .ؾقـبغي أن ُيسَتثؿَر افتدبُر  ذم هذه ادجوٓت افتي َدَل ظؾقفو افؼرآن 

 :دوائر ؾفم افؼرآن * 

وٓ شبقل , افتعومل مع افؼرآن يؽون من خالل ثالث دوائر أمر هبو افؼرآن 

: فػفؿه إٓ من خالهلو 

 .وبقون ادراد ,  وؾقفو حتديد ادعـى :دائرة افتػسر : إوػ 

                                                                        

 .3/330جمؿوع افػتووى 
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 .ومثقؾه ذم افؼصد وافغويي ,  وؾقفو كظر ادعـى :دائرة آشتـبوط : افثوكقي 

:  وؾقفو دٓئل إصول وادؼوصد افؽزى افتي ُتعِرف بوفؼرآن :دائرة افتدبر : افثوفثي 

, شالمي آظتؼود : وبوفغويي مـه  , ٓ اختالف ؾقه: وبام ؾقه  , أكه من ظـد اهلل

 . وصالح افعؿل

افتػسر ٪ : ثم . وذم ـِل زمون , افتدبر ٪ ؾفو من ـِل أحٍد : وأيٌ هذه افدوائر مـوًٓ 

: ثم . فعومي افعؾامء - بلصوفه وَوابطه–وهو مقسور , وهو افعؾم بؿعوين زمن افتـزيل 

ويزيد ذم ذوضه , وهو أدؿفو ملخذًا , آشتـبوط ٪ وهو مو يستخرج من تؾك ادعوين 

 .وفقس إٓ ٕهؾه من خوصي افعؾامء , وَوابطه ظذ افتػسر 

 :بغ افتدبر وافتػسر * 

, أيوت افتي حتدثً ظن ظالؿي افعبود بوفؼرآن وموؿػفم مـه مل تلِت بؾػظ افتػسر - 

ِؾػوا به فـقل افغويي افعظؿى  ـُ , افقؼغ بوفؼرآن ذم مصدره : وإكام بؾػظ افتدبر ٪ ؾفو مو 

. وتؼيعوته , وأخَبوره 

. وافذي هو تػسره , ومو ُأريَد به , تدبر معوكقه : ومـفو .. جموٓت تدبر افؼرآن ظديدة - 

 .وافتدبر جواهبم ظـه .. افؼرآن خطوب اهلل فؾخؾق - 

 .وافتدبر حيؽي أثره ذم افـػس واحلقوة .. وافتػسر يبغ معـوه .. افؼرآن ـالم اهلل - 

ومو أثور , وافتدبر بقون افـػس ظاّم مَسفو من ـالم اهلل .. افتػسر بقون ظن ـالم اهلل - 

. ومو ختتوره بعد ذفك من آكؼقود أو افعـود , مـفو 

 

                                                                        

فـويف بن , ( معومل آشتـبوط ذم افتػسر)و,  (33-27ص )اشتدراـوت افسؾف ذم افتػسر :  يـظر

.هـ 1428افعدد افرابع , َؿن بحوث جمؾي معفد اإلموم افشوضبي بجدة , شعقد افزهراين 
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 أبرز ادـوهٍ افتدبريي احلديثي :  ثوكقًو  :

 :ادـفٍ افؼرآين ذم افتدبر * 

وادحِؼُق دؼوصده , وهو ادـفٍ افؼوئم ظذ حؼقؼي افتدبر ـام بقـفو اهلل ذم ـتوبه 

وافذي  , ضريؼي افتدبر احلق: و أبرز مو يؿقز ادـفٍ افؼرآين ذم افتدبر , ادذـورة ذم آيوته 

: ٓبد أن يؽون 

 .تدبر وهذه افدٓفي افؾغويي افالزمي فؽؾؿي .بتلُمٍل ٪ ذم مبدأ إمر وظوؿبته : أوًٓ 

 .وتستؾزمه ,  ومجقُع آيوت افتدبر إربعي تدل ظؾقه .بعؼٍل وكظٍر شؾقم : وثوكقًو 

ؾؾقس رٌء من افؼرآن  , [٨٢: افـسوء]چچ چ چچ .فؾؼرآن بتاممه : وثوفثًو 

ومو بغ ذفك من , بل مجقعه حمٌل فذفك ٪ من مبدأه إػ ظوؿبته , أوػ بوفتدبر من ؽره 

وافذي –وؿد أخزكو اهلل ظَؿن يَتبعون مو تشوبه من افؼرآن . معوكقه وأخبوره وأحؽومه 

 ڱ ڳ   ڳ  ڳچ: وابتغوَء تلويؾه ظذ ؽر مو أراد اهلل , ابتغوَء افػتـي - هو بعُضه

  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

﯀      ﮿ ﮾ ﮽ ﮼   ﮻ ﮺ ﮹   ﮷﮸﮶ ﮵ ﮴ ﮳  ۓ﮲ ۓ ے ے ھ

- أي افؼرآن–ؾَحَض ظذ تدبره ) : (728:ت)ؿول ابن تقؿقي ,  [٧: آل ظؿران]چ﯁ 

ومعؾوم أن كػي .. وؾؼفه وظؼؾه وافتذـر به وافتػؽر ؾقه ومل يستثِن من ذفك صقئًو 

ِؾه  ـُ وإّٓ ؾتدبر بعضه ٓ يوِجُى احلؽَم بـػي خُمَوَفَػِي , آختالف ظـه ٓ يؽون إٓ بتدبره 

                                                                        

 .3/358وفسون افعرب  , 1/278وأشوس افبالؽي  , 2/652 ذم افَصحوح َدَبرَ  موَدة : يـظر

. 23/253وافتحرير وافتـوير  , 20/79جومع افبقون :  يـظر
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ؾقام اكتؼ معـوه ذم افؼرآن وٓ ُيػفم ظذ افصواب إٓ : وحمل هذا . (مو مَل ُيَتَدَبر دَِو ُتُدِبر

 .وذم ادعوين افتدبريي افتي تعورض مو جوء به افؼرآن ذم موَع آخر , بجؿقعفو 

: حمؿد]چڳ ڳ گ  گ  گ گ کچ .بنزافي افعوائق ادوكعي مـه : ورابعًو 

 . [٦٨: ادممـون] چ ھ ھ  ھ    ہ ہ ہ   ہچ ٪ [٢٤

وهو ادحؼق , ؾحقثام ؿوم تدُبٌر ظذ هذه إصول إربعي ؾفو افذي أمر به افؼرآن 

ُل تدبر فؾؼرآن  أورث صؽًو ذم مصدره , دؼوصده وؽويوته اجلؾقؾي وٓبد  ـُ أو كسى , و

, أو كسبه إػ ذ أو كؼص , أو أكزفه إػ مشوهبي ـالم ادخؾوؿغ , إفقه بوضاًل أو تـوؿضًو 

ؾؾقس بتدبر َحٍق ٪ ٕن ؿوئؾه ٓ يـػك ظن أن = أو ظدم صالح فؾدكقو أو بعض صموهنو 

أوذم افطريؼي ٪ أمو افؼصد ؾال بد أن يؽون إصوبي احلق ٓ , يؽون أخطل ذم افؼصد 

, وأمو افطريؼي ؾال بد أن يؽون افتدبر ظذ مـفٍ افؼرآن افذي بّقـّوه , ادؽوبرة وادغوفطي 

. ٓ ظذ ؽره من ادـوهٍ اخلوضئي 

- حتى زموكـو هذا , من فدن افصحوبي – وؿد ـوكً تدبرات افعؾامء وادصؾحغ 

ـام احتشدت مصـػوت , خَر مثول فؾؿعوين افتدبريي افؼوئؿي ظذ مـفٍ افؼرآن ذم افتدبر 

. افعؾامء بوفؼرآن وظؾومه بوفؽثر ادبورك مـفو 

وذم وؿتـو احلورض ٪ ومع طفور افعـويي بشتى ظؾوم افؼرآن وؾروظه ذم افدراشوت 

وافـشوضوت افدظويي وافسبويي ادتـوظي ٪ إٓ أن افعـويي بؿـفٍ افتدبر , إـوديؿقي 

مع وجود تطبقؼوت ظؿؾقي , مػفومًو وتلصقاًل َطَل متلخرًا ذم تؾك افدراشوت وادـوصط 

. صتى داخؾٍي حتً مػفوم افتدبر ومؼوصده 

                                                                        

 .13/307جمؿوع افػتووى 
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,  (جّوال تدبر)مؼوع : ومن أحسن مو ُيَؿَثل به دـفٍ افتدبر افؼرآين ذم افوؿً احلورض 

حتؼقق ): وؿد خَلَصً رشوفتفو بـ ,  (اهلقئي افعودقي فتدبر افؼرآن افؽريم)وافذي َتَػَرع ظن 

وهي من أوائل , (, بؿـفٍ جيؿع بغ إصوفي و ادعوسة تدبر افؼرآن افؽريم ذم إمي

وؿد , ومن أمقزهو أيضًو , هدؾًو هلو  (افتدبر)اجلفوت افعؾؿقي ادعوسة افتي اختذت 

مع احلرص ظذ , َخَطً هذه افتجربُي صوضًو ـبرًا ذم كؼ ثؼوؾي افتدبر ذم ادجتؿع 

 .تلصقل مػفوم افتدبر من خالل ظدٍد من اإلصدارات وادؾتؼقوت افعؾؿقي 

ومن , وذم َطِل تؾك اجلفود ٓزافً جواكى من افؽامل تستدظي افتـبقه وافَدٓفي 

فو : أمََهِ

 افعـويي بجوكبي افتلصقل وافتطبقق فؾتدبر ظذ افسواء ٪ ؾؼد ـون فتلخر افعـويي :أوًٓ 

. بؿػفوم افتدبر وجموٓته أثٌر ظذ وَوح اجلوكى افتطبقؼي واضراده 

 افسعي فؾؼاـي افرشؿقي فتحؼقق إهداف ادشسـي مع ادمشسوت ادجتؿعقي :ثوكقًو 

ومجعقوت , افتي ختدم افؼرآن افؽريم تدريسًو وحػظًو وؾفاًم ٪ ـوزارة افشمون اإلشالمقي 

وـوّؾي مراـز ومعوهد تعؾقم افؼرآن , ووزاريت افسبقي وافتعؾقم افعويل , حتػقظ افؼرآن 

. افؽريم ٪ ؾفذا خر شبقل فـؼ ثؼوؾي افتدبر وتػعقؾه ذم ادجتؿع 

: ـام هو ذم ادسَؿى , ثم افعودقي ,  آكتؼول من ادحؾقي إػ اإلؿؾقؿقي ذم افعومل افعريب :ثوفثًو 

وهذه من أهّم افؼقم افتي تشفد بؿصداؿقي أّي ممشسي ذات ِخَطي ,  (اهلقئي افعودقي)

. وهدٍف ورشوفي 

                                                                        

( .http://tadabor.com)موؿع اهلقئي ظذ صبؽي آكسكً : يـظر 

ثم مُجِعً افرشوئل وطفرت ذم ,  (هـ1428)ذم ُؽَرة رمضون ظوم  (جوال تدبر)اكطؾؼً رشوئل 

 .(وافوشوئط, جوال كوصئ ): ثم تػرع ظـه بوؿوت تستفدف دائرة أخص من ادستػقدين , ـتوبغ إػ أن 

http://tadabor.com/
http://tadabor.com/
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إظداَد مؽـٍز جيؿع ادعوين افتدبريي  : (مرـز تدبر)وإن من أَجِل مو يؼدمه افؼوئؿون ظذ 

ثم ظذ ترتقى افسور داخل , مع تصـقػفو ظذ ادوَوظوت , افصوئبي ذم ـل افعصور 

ـل موَوع ٪ فتؽون موردًا صوؾقًو فؽل من أراد من افؼرآن افؽريم صوهدًا ظذ معـًى 

. ذم ـل زمون , من ادعوين افسؾقؿي 

افتي تُظُم ضوئػًي من أهل افؼرآن افذين  (جموفس افتدبر)وفو كشط ادرـُز فتـظقم وإخراج 

فؽون خر شبقل فـقل هدايوت افؼرآن ذم ـل مو هيم = هلم ظـويٌي بوفتدبر ظؾاًم وظؿاًل 

. ومو يستجُد من أحواهلم , افـوس من أمر معوصفم ومعودهم 

 :أبرز مـوهٍ افتدبر ادعوسة * 

ٍُ تتغّقو بعض - إزاء ذفك ادـفٍ افؼرآين ذم افتدبر-طفرت ذم وؿتـو هذا  مـوه

ويطوبق افواؿع وٓ , وأكه ٓ خيتؾف ذم كػسه , ؽويوت افتدبر ٪ ـنثبوت أكه من ظـد اهلل 

, افدراشوت ادعوسة حول إظجوز افؼرآن افعؾؿي وافعددي : ومن أبرزهو , خيوفػه 

ودَِو خُيشى , ويـبغي افعـويي هبذا اجلوكى من مـوهٍ افتدبر ٪ دَِو فه من آكتشور ذم افواؿع 

 .من أثره مو مَل حُيَرس بؿعومل ادـفٍ افؼرآين إصقل ضريؼًي وؽويًي 

 مل خيُل ـثرًا مـفوفؽن , وهذه افدراشوت تدخل حتً مسؿى افتدبر ذم تعريػه وؽويته 

ٌَ ظذ افؼؾِق من كتوئجفو , من مالحظوت ممثرة   :ومن أبرزهو , تبعٌ افبوح

وؿبل افتلـد من شالمي ادؼدموت ,  أهنو تؼطع بوفـتوئٍ ؿبل اشتقػوء افتلمل ومتومه :أوًٓ 

 أن يـظَر ذم  :وتدُبر افؽالم) : (751:ت)ؿول ابن افؼقم, افتي ُتبـَى ظؾقفو ادعوين افتدبريي 

, ـوفتػّفم , وهلذا جوء ظذ بـوء افتػّعل  , ثم يعقد كظَره مّرًة بعد مّرةٍ , أّوفه وآخره 

 .(وافتبّغ 

                                                                        

 .1/183مػتوح دار افسعودة 
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وؿد َتَؽَػل افزمون بـؼض ,  أن مآٓت إمور ؾقفو مظـوكي ٓ تورث افقؼغ :ثوكقًو 

ثم مل تؾبٌ أن توارت , دراشوٍت ؿومً ذم وؿتفو ظذ مؼدموٍت بؿثوبي احلؼوئق ظـد أهؾفو 

 .خؾف احلؼوئق افعؾؿقي ادستجدة بعد ذفك 

ومـفو مو تتسووى ؾقه دواظي ,  أن افعؼَل وافـظَر افسؾقَم ٓ يؼطُع بؽثٍر مـفو :ثوفثًو 

ؾضاًل ظن أن , ومثل هذا ٓ يوصل فؾقؼغ , وافصحِي وافبطالِن , افؼبوِل وافرؾِض 

ِؼَؼه ذم افؼؾى  وهي هبذه ادثوبي من -وحغ دُمَعل هذه افدراشوُت ضريؼًو فإليامن . حُيَ

, كخوضر بـتوئجفو ظذ اإليامن كػسه ٪ ؾنهنو بذفك ضريٌق فؾشك - افسدد وظدم افثبوت

 .بـػس افؼدِر افذي أريَد به أن تؽون ضريؼًو فإليامن 

وـثرًا مو يغقى هذا ,  أن مـفو مو يـوؿض افؼرآن ذم مواََع ُأَخَر أو خيوفػه :رابعًو 

اجلوكى ذم تؾك ادـوهٍ ٪ ؾنكك ترى ذم بعض تؾك افدراشوت اإلساَر ظذ افرأي ذم 

, مع ظدِم افتـبِه وآهتامِم بودواَع إخرى افتي ختوفف ذاك ادعـى , ادوَع افواحد 

 ڀ ڀ ڀچ: ومثل هذا افترصِف ُيدِخُل صوحبه ؾقؿن ذَمفم اهلل تعوػ بؼوفه 

 ٪ ؾال يلخذ من ادعوين إٓ مو هتواه كػسه [٧٨: افبؼرة]چٺ ٺ ٺ ٺ

ـام أن ظوَمي من يؽتى ذم تؾك افدراشوت فقسوا من ذوي افعؾم بوفؼرآن حػظًو . وتتؿـوه 

. ؾتؼع مـفم افغػؾي ظن آشتقعوب , وؾفاًم 

وهذا افواؿع هلذه ادـوهٍ افتدبريي يستؾزُم افدظوَة اجلوّدة إػ َبطفو وتلصقؾفو بؿـفٍ 

ويزيدهو ؿبوًٓ , وهو ذم احلؼقؼي مو يثري هذه افدراشوت , افؼرآن ذم بوب افتدبر 

. واكتشورًا وكػعًو بنذن اهلل 

                                                                        

فؾدـتور شعود ,  (دراشي كؼديي- مـفٍ آشتدٓل بودؽتشػوت افعؾؿقي ظذ افـبوة وافربوبقي ): يـظر 

.هـ 1428فعوم ,   (43)افعدد , َؿن بحوث جمؾي جومعي أم افؼرى , افعريػي 
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افؼراءات )مـوهٍ : ومن ادـوهٍ احلديثي ذم افتعومل مع افؼرآن افؽريم 

= ومـذ أن طفرت هذه افدظووى إػ وؿً اكتشورهو ثم اكحسورهو , فؾؼرآن  (ادعوسة

ٓ ترى ؾقفو أثرًا دـفٍ افتدبر وٓ فتطبقؼوته ٪ ظدا بعض افتطبقؼوت ادغؾوضي فألظداد ذم 

ٓ يرؿى , وهذا راجع فـظرهتم فؾؼرآن افؽريم ٪ وأكه كص تورخيي أو إكسوين . افؼرآن 

َؾه  ـُ  ٌَ وإكام هلم تطبقؼوت متػرؿي توَح مـفجفم ذم افتعومل مع هذا , أيضًو إػ أن ُيػ

ـام أن ؽويوت , ومودام ذفك موؿػفم من افتػسر ؾفم ظن افتدبر أبعد وأَل . افـص 

 .افتدبر ومؼوصده تـوؿُض متومًو افغويوِت وادؼوصَد ادعؾـَي فتؾك افؼراءات احلودثي 

 

 افتؼسقم إكسى دوَوظوت افتدبر :  ثوفثًو : 

, تدبرات افعؾامء : ؾُتؼَسُم إػ ,  (اُدَتَدِبر)يؿؽن أن ُتَؼَسم ادعوين افتدبريي بحسى 

 
ِ
وحديثي افعفد , وظوَمِي ادسؾؿغ , وافُعَبوِد وافصوحلغ , وأهِل افؾغي وافبقون , وافػؼفوء

وهذا افتؼسقم ُيَؿِقز ادعوين افتدبريي بحسى . وكحو ذفك , وؽِر ادسؾؿغ , بوإلشالم 

. ؿوئؾفو ٓ بحسى موَوظفو 

, تدبراٍت ذم افعؼقدة : ؾتشؿُل ,  (اُدَتَدَبر)ـام يؿؽن تؼسقؿفو بحسى ادوَوظوت 

 ٍِ . وكحوهو , وافسبقِي , وإخالِق وافسؾوِك , وافؾغِي وادعوين , وإحؽوِم , وادـف

. وهذا افتؼسقم يؿقز ادعوين افتدبريي بحسى موَوظفو ومؼوصد معوكقفو 

 ؾنن تؼسقم ادعوين افتدبريي بحسى موَوظوهتو هو مؼوصد افتدبر ذم افؼرآنوبوفـظر إػ 

وذم آيوت افتدبر أيضًو مو ُيشِعُر بذفك ٪ , وإؿرب إػ حتؼقق تؾك ادؼوصد , إكسى 

 ۀ ڻچ , [٢٤: حمؿد]چگ گ کچ: حقٌ جوء افترصيح ؾقفو باَِم ُيَتَدَبر 

                                                                        

( .601 , 332ص )افعؾامكقون وافؼرآن افؽريم : يـظر 
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وربام أخز ؽُر ادسؾم , وُأضؾَِق اخلطوب ؾقفو دن َيَتَدَبر ومل حُيََدد  , [٦٨: ادممـون]چۀ

. ظن معـًى تدبره وتلثر به ٓ يؼُل ِصَحًي وصػوًء ظن تدبرات بعض ظؾامء ادسؾؿغ 

 

  هل من افتدبر ربط افواؿع بوفؼرآن؟ وـقف يؽون ذفك؟:رابعًو 

وؿد , ويتعرف به احلق افذي يعقش به ذم زموكه , ُأكِزل افؼرآن فقتدبره ـل أحد 

كػَي آختالف ظن افؼرآن ٪ شواًء اختالؾه ذم كػسه : شبق أن من مؼوصد افتدبر اجلؾقؾي 

ـوختالف بعض أخبوره -أو اختالؾه مع افواؿع , - بتػووت معوكقه وأحؽومه وبالؽته–

أو اختالف مـفجه افتؼيعي مع افطبقعي افبؼيي وافـوامقس , افغقبقي مع افواؿع 

ؿول ابن  ,[٨٢: افـسوء] چڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇچ, -افؽوكقي

- أي افؼرآن–وفؽن أـثر افـوس ٓ يشعرون بدخول افواؿع حتته ) : (751:ت)افؼقم

وهذا هو , ويظـوكه ذم كوٍع وذم ؿوٍم ؿد َخَؾوا من ؿبُل ومل ُيَعِؼبوا وارثًو , وتَضُؿـِه فه 

وذفك حغ يشعر ؿورُئ افؼرآن وشومعه أن , (افذي حيول بغ افؼؾى وبغ ؾفم افؼرآن

ؾفـوك ٓ ُيـَتَػُع بوفؼرآن , وؾقؿن مه , بل هو ذم ؽره , هذا افؽالم ٓ ظالؿي فه بواؿعه 

وفن يتؾؿس هدايوت افؼرآن ذم , ٪ ٕكه فن يرى اكتظوم افؼرآن فواؿعه وظدم اختالؾفام 

. تػوصقل ذفك افواؿع 

بل هو مو يؿقز أهَل افؼرآن , وؿد ـون آشتشفود بوفؼرآن ظذ افواؿع صلَن ادتدبرين 

, ـام أكه صلَن افعؾامء افربوكقغ ذم ـل زمون , افذين هم أهؾه وخوصته ظن ؽرهم 

                                                                        

 .2/721وذم طالل افؼرآن  , 5/121وروح ادعوين  , 1/228درء تعورض افعؼل وافـؼل : يـظر 

 .1/343مدارج افسوفؽغ  



هـ1431مؾتؼى تدبر افثوين ..                 حتؾقل مـوهٍ معوسة فؾتدبر وتؼويؿفو    

 

14 

 
وذَط ادجددين مـفم ٪ افذين يتدبرون ذم واؿعفم ٪ ؾتتبغ هلم مآٓت إمور ـوفعقون 

 .ثم يتدبرون مو يؿُس ذفك افواؿع من معوين افؼرآن وهدايوته , 

وّممَن , وٓ تؽود ختؾوا تػوشر افعؾامء ذم ـل ظرص من تدبرات ارتبطً بوؿوئع أزموهنم 

وأبو بؽر بن , (360:ت)أبو أمحد افَؽَرجُي افَؼَصوب: أـثر من ذفك من ادػٌين 

وصقخ اإلشالم ابن تقؿقي , (671:ت)وأبو ظبد اهلل افؼرضبي, (543:ت)افعريب

. (728:ت)

 هنجواافعؾامء افذين ضوئػٌي من  هبذا افـوع من افتدبر وذم ظرصكو احلورض اظتـى

ؾظفر جؾّقًو ذم تػوشرهم اإلؾوَي ذم ,  واؿعفم تـزيل معوكقه ظذو, اإلصالح بوفؼرآن 

بل ربام اشتطرد بعضفم ذم بعض تؾك , ادعوين افتدبريي افتي مَتَُس حول إمي ذم وؿتفم 

. ادعوين إػ مو يشبه افتصـقَف ادػرَد ؾقفو داخَل تؾك افتػوشر

                                                                        

 .4/183 , 436 , 197 , 152 , 2/146 , 1/192كؽً افؼرآن : يـظر 

 .451 , 3/236 , 473 , 423 , 2/70 , 526 , 1/466أحؽوم افؼرآن : يـظر 

 , 10/318 , 7/7 , 4/176 , 243 , 3/40 , 2/338 , 1/335اجلومع ٕحؽوم افؼرآن : يـظر 

236 , 12/203 , 13/115. 

وظرف من ادـؼوٓت ذم احلديٌ , ؾنذا ؿرأ اإلكسون شورة إحزاب ): ؿوفه رمحه اهلل 

دخول –ثم اظتز هذه احلودثي , ـقف ـوكً صػي افواؿعي افتي كزل هبو افؼرآن : وافتػسر وافػؼه وادغوزي 

وأن افـوس اكؼسؿوا ذم هذه احلودثي إػ إؿسوم , وجد مصداق مو ذـركو = بتؾك - افتس فديور ادسؾؿغ

ثَم َؾَصل تؾك افوؿوئع بحسى شقوق افسورة ,  (وتبَغ فه ـثٌر من ادتشوهبوت, افثالثي ـام اكؼسؿوا ذم تؾك 

 .467-28/440جمؿوع افػتووى . 

 663-651 , 185-7/173 , 111-4/107 , 542-3/487فؾشـؼقطي , أَواء افبقون : يـظر 

( 500)وجوءت ذم أـثر من ,  (ظؼود اجلاُمن من أَواء افبقون): وؿد مُجَِعً مع أمثوهلو من افتلمالت ذم , 
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 , (1354:ت)حمؿد رصقد رَو: ومن أبرز ادػٌين ادعوسين ادعتـغ هبذا اجلوكى 

وشقد  , (1376:ت)وظبد افرمحن افسعدي , (1359:ت)وظبد احلؿقد بن بوديس

وافطوهر ابن ظوصور  , (1393:ت)وحمؿد إمغ افشـؼقطي , (1386:ت)ؿطى

 . (1421:ت)وحمؿد بن ظثقؿغ , (1399:ت)وظبد افرمحن افدوٍي , (1393:ت)

 :ومن أهُم مو يـبغي افعـويي به ذم هذا افـوع من افتدبر 

, وبعؼٍل وكظٍر شؾقم , من تلُمل إمر ذم مبدأه وظوؿبته  : حتؼقق أصول افتدبر افؼرآين

 :ُثَم يضوُف إػ ذفك . وبنزافي افعوائق ادوكعي مـه , وفؾؼرآن بتاممه 

, ومو يمول إفقه , مع افػفم وافتدبر افتوِم دَِو ـون ظؾقه , معرؾي افواؿع ظذ مو هو ظؾقه 

وؿد أخز اهلل تعوػ ظن تػُرِد ضوئػٍي من افعؾامء هبذه , وٓ جيتؿُع ذفك فغر ظومل 

بل ؿرن ذفك بذـره ٔيي افتدبر افتي ختز بعدم , اخلِصقَصي دون ظوَمي أهل افعؾم 

 ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چڇ چ چچ: ؾؼول تعوػ , اختالف افؼرآن 

 ڳ    ڳ گ گ گگ ک ک ک    ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

    ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ

وذم اؿساهنام ذم شقوق واحد مو ُيشِعر هبذا  , [٨٣ – ٨٢: افـسوء]چہ ہ ہ

ر افوشقؾي إفقفو ٪ وهي تدبرات واشتـبوضوت أهل افتلمل , افسابط  ـَ ؾبعد ِذـِر افغويي َذ

. وآشتـبوط من افعؾامء بوفؼرآن ووؿوئع إمور من إمن أو اخلوف 

حيصُل اخلؾط = وحغ يتصدر فؾحؽم ظذ افوؿوئع من مل جيؿع هذه إصوَل ظذ افتامم 

ومن تلمل توريخ ادسؾؿغ رأى ظوَمي أهِل افبدع ظذ , وتعُم افػتن وإهواء , واجلفل 

                                                                                                                                                                                                             

صػحي  (350)ـام جوء تػسر افػوحتي مع ادبوحٌ ادتعؾؼي بوفواؿع مـفو ذم أـثر من , ذم جزأين , صػحي 

 .384-1/26فؾدوٍي , من تػسر صػوة أثور وادػوهقم 
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, ؽر هدًى ذم هذا افبوب ٪ ـوخلوارج حغ َكَزفوا آيوت افؽػور ظذ ادممـغ تـزياًل ـوماًل 

بغ آل افبقً وبؼقي - بلهوائفم-وـوفراؾضي ذم افتالظى بآيوت افؼرآن وتؼسقؿفو 

ـام أن ـثرًا من افباليو وافػتن ادعوسة افتي كزفً بودسؾؿغ إكام ـون شببفو . افصحوبي 

. واخلطل ذم ربطفو بوفوؿوئع , اجلفل هبذه إصول افؼرآكقي ذم مـفٍ افتدبر 

-ومن َثَم يتحؼق ظـد افعؼالء أن افتدبر بؿـفجه افؼرآين أحد أهّم أشبوب حتؼقق إمن 

 .ومـِع افػتن ذم ادجتؿعوت اإلكسوكقي ـوؾي , - افـػز وافػؽري وآجتامظي

 

وبوهلل تعوػ افتوؾقق , ؾفذا مو تقٌ بقوكه بنجيوز حول جمؿل تؾك افؼضويو : وبعد 

. واحلؿد هلل رب افعودغ , وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفه وصحبه وشؾم , 

***

د ادراجع *  ٌَ  :م

  .1421 , 1دار افؽتوب افعريب ط, ظبد افرزاق ادفدي /ت, ٓبن افعريب , أحؽوم افؼرآن - 1

 . 1419 , 1دار افؽتى افعؾؿقي ط, حمؿد ظقون افسود / ت, فؾزخمؼي , أشوس افبالؽي - 2

فـويف بن شعقد , دراشي كؼديي مؼوركي - ذم افؼرون افثالثي إوػاشتدراـوت افسؾف ذم افتػسر- 3

  .1430 , 1دار ابن اجلوزي ط, افزهراين 

دار , بؽر أبو زيد /ُضبِع بنذاف, دحؿد إمغ افشـؼقطي , أَواء افبقون ذم إيضوح افؼرآن بوفؼرآن - 4

  .1426 , 1ظومل افػوائد ط

 . 1422 , 1دار افؽتى افعؾؿقي ط, ٕيب حّقون إكدفز , افبحر ادحقط - 5

 .كؼ افدار افتوكسقي , فؾطوهر ابن ظوصور , افتحرير وافتـوير - 6

  .1421 , 1دار افؽتى افعؾؿقي ط, فػخر افدين افرازي , افتػسر افؽبر - 7

جوئزة ديب افدوفقي , فعبد افعزيز بن ظبد افرمحن افضومر , تـزيل أيوت ظذ افواؿع ظـد ادػٌين - 8

  .1428 , 1فؾؼرآن افؽريم ط
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ممشسي , حمؿد افـجور / ت, فعبد افرمحن افسعدي , تقسر افؽريم افرمحن ذم تػسر ـالم ادـون - 9

  .1415 , 1افرشوفي ط

 , 1دار هجر ط, ظبد اهلل افسـي / ت, ٓبن جرير افطزي , جومع افبقون ظن تلويل آي افؼرآن - 10

1422.  

 , 4دار افؽتوب افعريب ط, ظبد افرزاق ادفدي / ت, ٕيب ظبد اهلل افؼرضبي , اجلومع ٕحؽوم افؼرآن - 11

1422.  

  .1427 , 1مؽتبي افرصد ط, إيود افؼقز / ت, ٓبن تقؿقي , درء تعورض افعؼل وافـؼل -  12

وظؿر ظبد , حمؿد أمد / ت, فًفود , روح ادعوين ذم تػسر افؼرآن افعظقم وافسبع ادثوين - 13

 . 1420 , 1إحقوء افساث افعريب ط, افسالم 

  .1410 , 4دار افعؾم فؾؿاليغ ط, أمحد ظبد افغػور ظَطور /ت, فؾجوهري , افَصحوح - 14

 صػوة أثور وادػوهقم- 15

  .1413 , 1دار روَي افصغر ط, فعبد اهلل بن حمؿد افشـؼقطي , ظؼود اجلاُمن من أَواء افبقون - 16

  .1400 , 9دار افؼوق ط, فسقد ؿطى , ذم طالل افؼرآن - 17

 . 1300مصورة ظن افطبعي إمريي شـي  , 1424, دار ظومل افؽتى , ٓبن مـظور , فسون افعرب - 18

 .هـ 1428فعوم   (43)افعدد , جمؾي جومعي أم افؼرى - 19

 .هـ 1428افعدد افرابع , جمؾي معفد اإلموم افشوضبي بجدة - 20

  .1418, ظبد افرمحن بن ؿوشم / ت, ٓبن تقؿقي , جمؿوع افػتووى - 21

دار , حمؿد حومد افػؼي / ت, ٓبن افؼقم , مدارج افسوفؽغ ذم مـوزل إيوك كعبد وإيوك كستعغ - 22

  .1392, افؽتوب افعريب 

معفد افبحوث , دحؿد بن زيؾعي هـدي , مػفوم افتدبر ذم َوء افدراشي افتحؾقؾقي ٔيوته ذم افؼرآن - 23

  .1430 , 1افعؾؿقي وإحقوء افساث ط

 ( .www.tafsir.net)ظذ صبؽي آكسكً   (مؾتؼى أهل افتػسر)موؿع - 24

( . http://tadabor.com)ظذ صبؽي آكسكً  (اهلقئي افعودقي فتدبر افؼرآن افؽريم)موؿع - 25

. 1424 , 1دار ابن افؼقم ط, ظع افتوجيري وآخرين.د/ت, دحؿد بن ظع افؼَصوب , كؽً افؼرآن - 26

***
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