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 خلص  امل

افتدبر ؿضقي كًٌقي يتػووت افـوس ؾقفو, بلؾ تتػلووت فلدى اف للص افقاحلد ذم 

 أحقافف ادلتؾػي كظًرا فؾتػووت احلوصؾ ذم مؼدموهتو. 

وهق مقؿقف ظذ حتؼؼ رشوضلف واكتػلوم مقاكعلف: إب ٓبلد فته لقؾف ملـ وجلق  

ؾللػ إوللوؾي إػ افعؿللؾ افللذي ي للد  مللـ ادؽ -وهللق افؼؾللى احلللل -ادهللؾ افؼوبللؾ 

)افؼرامة أو آشلتعع ملع حضلق  افؼؾلىع, ملع ؿلد  ملـ افػفلؿ فؾؽل م ادؼلروم أو 

 ادًؿقع.

ؾقؽقن متفقًئلو فؾؼلرامة بؿ حظلي افقؿلً واحللول ادـوشلٌغ فؾؼلرامة, ملع تػريلغ 

صي فؾػؽر وـذا اختقو  مو هق أ ظلك إػ تلدبره ملـ صلػي , افـػس مـ اف قاؽؾ اُدَ قِّ

ؾ, وافقؿقف ظـد أيوت افتل يتهرك ؿؾٌف ظـد ت وهتلو, افؼرامة, مع افستقؾ وافسش  

ُمًتهضلًرا ظظؿي ادتؽؾؿ هبلذا افؼلر,ن, وأكلف خوضٌـلو بلف ملـ أجلؾ أن كؿت لؾ, ؾفلق 

ـتوب هدايي, ومـفٍ حقوة, يتـزل ظذ افقاؿع, ويعوفٍ إؾرا  وإمؿ, ؾوفقاجى أن 

أرشف إوؿوت ت وة  ُكؼٌؾ ظؾقف برؽٌي وصدق, وأن ُكقفقف أمهقي ـزى, وككف فف

ؿوت افتلل حُتلقل  ون تلدب ره, ملـ افلذكقب  لًرا وظؿً , وأن كتلذ ظـ ـؾ اُدعقِّ وتدب 

وادعويص, وآصتغول بوفػضقل بلكقاظف, أو مو ؿد ُيقجد ملـ افت لق ات وادػلوهقؿ 

ؿوت ادتـقظلي. وا هلل افؼورصة افتل ٓ تتقجف معفو اهلؿي فؾتدبر, إػ ؽر بفؽ مـ اُدَعقِّ

 أظؾؿ.
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 املقدمة
 احلؿد هلل, واف  ة وافً م ظذ  شقل اهلل, وبعد: 

افتدبر ؿضقي كًٌقي يتػووت افـوس ؾقفو, بؾ تتػووت فلدى اف للص  ؾ  خيػك أن

 افقاحد ذم أحقافف ادلتؾػي: وبفؽ فؾتػووت احلوصؾ ذم مؼدموهتو.

 وهذا أصؾ يـٌغل اشتهضو ه ظـد افؽ م ظذ هذا ادعـك افؼيػ.

ذم هذا افٌهٌ ُكهوول أن ُكجعِّ وُكٌغ افؼوط اف زمي فته قؾ افتدبر فؽتلوب و

اهلل تعوػ, ومو ََيَْتػ هبو مـ إشٌوب اُدِعْقـَي ظذ بفؽ, إووؾي إػ افؽ م ظذ أودا  

ؿوتف ومقاكعف, ؾـًلل اهلل تعوػ افتًديد وافتقًر إكف َبرٌّ  حقؿ بفؽ مـ ُمَعقِّ
(1)

. 

                                           
مديـي افريوض ظوم ع أصؾ هذا افٌهٌ ـون و ؿي ؿدمفو افٌوحٌ ذم ادؾتؼك اف وين فؾتدبر ادـعؼد ذم 1)

 هلع. بعد بفؽ تؿ افتعديؾ ظؾقفو وافزيو ة وافـؼص.1341)

وـوكً ؿٌؾفو و ؿي ُأخرى بعـقان )افتدبر: مػفقمف وأ ـوكف وأكقاظفع. تؿ تؼديؿفو ذم ادؾتؼك إول 

هلع. وذم هذه افق ؿي بـرت أصؾ معـك افتدبر ذم افؾغي, ـع 1341فؾتدبر ادـعؼد ذم مديـي افريوض ظوم )

بـرت معـوه افعوم ذم آصط ح, ثؿ بقـً معـك تدبر افؼر,ن افؽريؿ ظذ وجف اخل قص, إػ ؽر بفؽ 

 مـ افؼضويو افتل تـووفتفو افق ؿي إوػ.

 وٓ بلس هـو أن ُأصر إػ معـك افتدبر ظذ شٌقؾ اإلجيوز, ؾلؿقل:

 افتدبر فغي: أصؾ هذه ادو ة )  ب  ع يدل ظذ ,خر افقم خؾػف.

يرجع ظذ معـك افتلمؾ وافتػؽر ذم أ بو  إمق  وظقاؿٌفو. أي: ؾقع ٓ يظفر مـفو فؾؿتلمؾ بو ئ وبفؽ 

 بي بدم.

َؾف بوفتػؽر ذم ظوؿٌي افقم ومو َيُمول إفقف أمره.  وهذا ؿريى مـ تعريػ افتدبر بودعـك افعوم ظـد مـ َظرَّ

 أو أكف افـظر ذم أظؼوب إمق  وتلوي ت إصقوم.

: ؾفق افـظر إػ مو و ام إفػوظ مـ ادعوين وافِعَز وادؼوصد, إمر افذي ُي ؿر افعؾقم  افؼر,نوأمو تدبر 

 افـوؾعي وإظعل افزاـقي.
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 توطئة
 : قَّف عليه التدبر إجمااًلما يتو  

روط واكتػلوم ادقاكلع: ؾعـد لذ يقجلد لملـ حتؼلؼ اف ل -فته لقؾ افتلدبر -ٓ بد 

لافًٌى افتوم افذي   افتدبر بنبن اهلل تعوػ. ُيـَؿِّ

 (: إجمااًلالشروط األساسية للتدبر )   
مـ  -وهق افؼر,ن افؽريؿ -فًـو بهوجي ذم هذا ادؼوم فؾهديٌ ظـ ُمَتعؾَّؼ افتدبر 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژجفي مو حقاه مـ اهلدايوت افتل تػقت احلك 

,  [89اإلهام: ] ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ,  [9اإلهام: ] ژٿ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ژأو مـ جفي ؿقة تلثره ذم افـػقس 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ .  [41افرظد: ] ژ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ژ .  [11احلؼ: ] ژ ک ک گ گ گ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڦ 

 .   [14افزمر: ] ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ملـ إوصلوف افتلل ُتْطَؾلى  -رلافٌ لرش ومعل -وإكع ادؼ ق  بقون مو يت ؾ بـلو 

ـؼط يتقؿػ ظؾقف ح قل افتدبر. وبفلؽ بهًلى افـظلر افُؽلعِّ يـهكل ذم ث ثلي 

 أمق : 

 احللع.وجق  ادََهؾ افؼوبؾ )افؼؾى  : األول

افعؿللؾ افللذي ي للد  مللـ ادؽؾللػ )افؼللرامة أو آشللتعع مللع حضللق   : الثاااني

 افؼؾىع.

 ؿد  مـ افػفؿ فؾؽ م ادؼروم أو ادًؿقع. : الثالث

وهذه إمق  اف  ثي َي ؾ ؾقفو افتػووت ـع ٓ خيػك, وفؽؾ واحد مـفو مجؾي 
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 فو وؿد يـعدم.مـ إشٌوب اُدِعقْـَي افتل يؼقى بوشتجعظفو أو يضعػ بتلؾػ

ٺ ٿ ٿ ژ وؿللد مَجََعللً هللذه اف لللروط ,يللي ذم ـتللوب اهلل تعللوػ, وهللل ؿقفللف: 

َحللللً  [. 47:  ق ] ژ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ حقللللٌ رَصَّ

بوفؼضغ إوفغ, وأمو اف وفٌ ؾفل  افي ظؾقف فزوًمو: وبفؽ أن إفؼلوم افًلؿع ٓ بلد 

صلغوم فؾؽل م افللذي ٓ أن يؽلقن معلف افؽل م مػفقًملو فللدى افًلومع, وإٓ ؾلنن اإل

ٓ َي ؾ بف ادؼ ق  -ـوٕظجؿل –يػفؿف أصً  
(1)

. 

                                           
وؿد مجعً ـ ًمو مػقًدا ف قخ اإلش م وتؾؿقذه ابـ افؼقؿ  محفع اهلل تعوػ ذم هذه أيي, وظؼٌتف بلؿقال  ع 1)

 جعؾتف ذم مؾهؼ خوص بآخر افٌهٌ.ادػنيـ ذم هذه أيي افؽريؿي, و
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 ِذْكر حاصل أقوال املفسرين في اآلية
 [.47ق: ]  ژٿ ٹ ٹ ٹژ  قوله:

ه إـ للر بوفعؼللؾ, وبللف ؿللول ابللـ ظٌللوسرلؾًلل
(1)

, وجموهللد
(2)

, وابللـ زيللد
(3)

 ,

وافػلللرام
(4)

, وابلللـ جريلللر
(5)

, وافقاحلللدي
(6)

, وابلللـ ظطقلللي
(7)

ٌلللل, وافؼرض
(8)

 ,

واف قـوين
(9)

, وابـ ظوصق 
(10)

. 

وؾنه بعضلفؿ بوفؼؾلى احللل ـلع ؿلول ؿتلو ة
(11)

, ومؼوتلؾ بلـ شلؾقعن
(12)

, أو 

افقاظل
(13)

, أو افًؾقؿ
(14)

 افذي يعؼؾ بف ويػفؿ ويتػؽر ذم حؼو ؼف. 

وٓ مـوؾوة بغ هذه إؿقال: ؾنن ادؼ ق  بوفؼؾلى ملو َي لؾ بلف افعؼلؾ وافلقظل 

ـ اإل  اك, وبفؽ م ًْ ـ أوصوف افؼؾى احلل افًؾقؿ: وفلذا ظلز ظـلف ابلـ ـ لر وُح

ا.هل« ُفّى يعل بف»: أي:  بؼقفف 
(15)

. 

                                           
 ع.3/191ع, فٌوب افتلويؾ )3/111اكظر: معومل افتـزيؾ )ع 1)

 ع.7/319ع, تػًر افؼر,ن افعظقؿ ٓبـ ـ ر )19/359اكظر: اجلومع ٕحؽوم افؼر,ن )ع 1)

 ع.11/361اكظر: جومع افٌقون )ع 4)

 ع.4/81معوين افؼر,ن )ع 3)

 ع.364-11/361جومع افٌقون )ع 5)

 ع.1/1115افقجقز )ع 6)

 ع.8/55ادهر  افقجقز )ع 7)

 ع.19/359اجلومع ٕحؽوم افؼر,ن )ع 8)

 ع.5/116ؾتح افؼدير )ع 9)

 ع.16/413افتهرير وافتـقير )ع 11)

 ع.11/361جومع افٌقون )ع 11)

 ع. 4/174تػًر مؼوتؾ )ع 11)

ع, 6/179 لى افؼلر,ن )ؽراع, 5/93ع, أكقا  افتـزيلؾ )18/181ع, مػوتقح افغقى )3/11افؽ وف )ع 14)

 .ع16/191,  وح ادعوين )ع8/118ع, افٌهر ادهقط )3/66افتًفقؾ )

 ع.5/193إ صو  افعؼؾ افًؾقؿ )ع 13)

 ع.7/319تػًر افؼر,ن افعظقؿ ٓبـ ـ ر )ع 15)
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وبفؽ ؿؾى ادممـ ـع ؿول ابـ أيب زمـغ
(1)

. 

وادعـك: دـ ـون فف ؿؾى واع يـتػلع »بعد أن ؾنه بوفعؼؾ:  وؿول ابـ ظطقي 

«بف
(2)

. 

   فائدة:
ى افؽومللؾ ذم احلقللوة وافللقظل ؿللد ُيػفللؿ مللـ افتـؽللر معـللك افؽللعل, أي: افؼؾلل

 واإل  اك.

أي: ؿؾى ظظقؿ حل بـل زـلل, ؾفلذا إبا و   ظؾقلف  م : »ؿول افًعدي 

َر هبو واكتػع ؾو تػع َـّ ا.هل« مـ ,يوت اهلل َتَذ
(3)

. 

وٓ  يى أن آظتٌو  وافتذـر وافتدبر ٓ يتقؿلػ ظلذ بفلؽ, وفؽلـ َي لؾ مـلف 

ه بعضفؿ بلن  بفؽ حوصؾ دـ فف ؿؾى مو وفق ـون ؽلر فؽؾ أحد بهًٌف: وهلذا ؾنَّ

ؾؽلكف تعوػ ؿول: إن ذم بفؽ فذـرى دـ ي ح أن يؼول )فلف ؿؾلىع. وحقـئلذ »ـومؾ, 

«ؾؿـ ٓ يتذـر ٓ ؿؾى فف أصً  
(4)

. 

هذا مع أن افـوس متٌلويـقن ذم كػلس ظؼؾفلؿ إصلقوم »:   صقخ اإلش مؿول 

 لر وجؾقلؾ و ؿقلؼ وؽلر مـ بغ ـوملؾ وكلوؿص, وؾلقع يعؼؾقكلف ملـ بلغ ؿؾقلؾ وـ

«بفؽ...
(5)

. 

ؾ وحى افعؾؿ ذم حؼقَؼي إمر هق افَؼؾى, وإِكَّع شو ر إَظضوم حجٌي فف »

تقصؾ إفقف مـ إخٌو  مو مل يؽـ فقلخذه بـػًف, حتك إن مـ َؾَؼد صقئو مـ هذه 

                                           
 ع.3/178تػًر افؼر,ن افعزيز ٓبـ أيب زمـغ )ع 1)

 ع.8/55ادهر  افقجقز )ع 1)

 .817تقًر افؽريؿ افرمحـ صع 4)

 ع.15/5515ع, حموشـ افتلويؾ )5/193ع. واكظر: إ صو  افعؼؾ افًؾقؿ )18/181مػوتقح افغقى )ع 3)

 ع.9/419جمؿقع افػتووى ) ع5)
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ذفؽ مـ كظر إػ  ـَ ون هق افقاشطي ؾقف... و ـَ إظضوم ؾنكف يػؼد بػؼده مـ افعؾؿ مو 

صقوم بغر ؿؾى, أو اشتؿع إػ ـؾعت أهؾ افعؾؿ بغر َؿؾى, ؾنكف ٓ يعؼؾ صقئو, إ

ې ې ې ژؾؿدا  إمر ظذ افَؼؾى, وظـد هذا تًتٌغ احلؽؿي ذم ؿقفف تعوػ: 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ 

حتك مل يذـر هـو افعغ ـع ذم أيوت  [,36احلٍ: ] ژېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ

افَؽ م هـو ذم أمق  ؽو ٌي وحؽؿي معؼقفي مـ ظقاؿى إمق  ٓ افًقابؼ, ؾنن شقوق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ژ جمول فـظر افعغ ؾقفو, وم ؾف ؿقفف: 

ٺ ژوتتٌغ حؼقَؼي إمر ذم ؿقفف:  [,33: افػرؿون] ژ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

«[47ق: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
(1)

. 

[47ق: ] ژ ٹ ڤ ڤ ژ  : قوله
 (2)

. 

اإلصغوم, ـع ؿول ابـ جريروادرا  بف 
(3)

وؽلره 
(4)

رصف شلؿعف إػ ». وادعـلك: 

«هذه إكٌوم افقاظظي, وأثٌتف ذم شعظفو, ؾذفؽ إفؼوم فف ظؾقفو
(5)

. 

ٌِّف: » ؿول ابـ ـ ر  ؿف بُؾ ؾف بؼؾٌف, وَتَػفَّ ا.هل« أي: اشتؿع افؽ م ؾقظوه, وَتَعؼَّ
(6)

. 

ؼر,ن...ـللن أشلعظفؿ ُضِرحلً ذم مًلتعو  ف لدة اإلصلغوم فؾ»وافتعٌر بوإلفؼوم 

«بفؽ ؾ  ي غؾفو  م ,خر تًؿعف
(7)

. 

                                           
 ع.411-9/411افًوبؼ )ع 1)

ع, فٌللوب 19/359ع, اجلللومع ٕحؽللوم افؼللر,ن )3/111ع, معللومل افتـزيللؾ )1/1115اكظللر: ذم افللقجقز)ع 1)

ع, ؾلتح 5/193ع, إ صلو  افعؼلؾ افًلؾقؿ )7/319ر,ن افعظقؿ ٓبـ ـ ر )ع, تػًر افؼ3/191افتلويؾ )

 .817ع, تقًر افؽريؿ افرمحـ ص16/191ع,  وح ادعوين )5/116افؼدير)

 ع.19/364جومع افٌقون )ع 4)

 ع.8/98ع, افٌهر ادهقط )6/179ع, ؽرا ى افؼر,ن )5/93ع, أكقا  افتـزيؾ )3/11افؽ وف )ع 3)

 ع.8/55ادهر  افقجقز )ع 5)

 ع.7/319تػًر افؼر,ن افعظقؿ ٓبـ ـ ر )ع 6)

 ع.16/413افتهرير وافتـقير )ع 7)
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لم ثؼقؾ ملـ ظؾلق إػ شلػؾ. لأي: إفؼوم ظظقًع بغويي إصغو ف حتك ـلكف يرمل ب »

«)افًؿعع أي: افؽومؾ افذي ؿد جرَّ ه ظـ اف قاؽؾ مـ احلظقظ وؽرهو...
(1)

. 

وأمًؽف, ؾلنبا أ شلؾف ٕن مـ ٓ يًؿع ؾؽلكف حػظ شؿعف »وذم افتػًر افؽٌر: 

ا.هل .«ح ؾ آشتعع
(2)

. 

 [.47]ق:   ژڤ ڤژ  قوله:

ث  أي: صلوهد افؼؾلى, حلول افلذهـ بؽؾقتلف, فلقس بغوؾلؾ, وٓ شلوه, وٓ ََيللدِّ

ره ظوملي أهلؾ افعؾلؿ َشلَؾًػو لكػًف بغره: ٕن مـ ٓ يػفؿ ذم حؽؿ افغو ى. هؽذا ؾً

وَخَؾًػو
(3)

. وؿقؾ ؽر بفؽ
(4)

. 

غللي  ال ظللذ أكللف ذم ؽويللي مللو يؽللقن مللـ ت للقيى افػؽللر, ومجللع ثللؿ إن بـللوم ادٌوف

اخلوضر, ؾ  يغقى ظـف  م ممو ُتع ظؾقف وُأفؼل إفقف
(5)

. 

وطوهر ـ م أـ ر أهؾ افعؾؿ أن هذه إوصوف مجقًعو دقصلقف واحلد فلف ؿؾلى 

 حل, مع إصغوم افًؿع وحضق  افؼؾى مع مو يًؿع.

 وَيتؿؾ أن يؽقن بفؽ ف ـػغ مـ افـوس: 

 صوحى افؼؾى احلل افقؿَّو  افذي يًتلرج ادعوين وافِعَز بتدب ِره وؾِْؽِرِه. ول:األ

                                           
 ع.18/346كظؿ افد   )ع 1)

 ع.18/181مػوتقح افغقى )ع 1)

ع, تػًلر 5/39ع, معوين افؼلر,ن فؾزجلوج)11/364ع, جومع افٌقون )4/174اكظر ذم بفؽ: تػًر مؼوتؾ )ع 4)

ع, 3/111, معللومل افتـزيللؾ )ع1/1115)ع, افقاحللدي ذم افللقجقز 1/178افؼللر,ن افعزيللز ٓبللـ أيب زمـللغ )

ع, اجللللومع ٕحؽلللوم افؼلللر,ن 18/346ع, كظلللؿ افلللد  )8/56, ادهلللر  افلللقجقز ) ع3/11افؽ لللوف )

ع, افٌهللر ادهللقط 3/66ع, افتًللفقؾ )3/191ع, فٌللوب افتلويللؾ )5/141ع, أكللقا  افتـزيللؾ )19/359)

ع, إ صللو  افعؼللؾ 653-14/654ع, افللد  ادـ للق )7/319)تػًللر افؼللر,ن افعظللقؿ ٓبللـ ـ للر ع, 8/98)

 .817ع, تقًر افؽريؿ افرمحـ ص16/191) ع,  وح ادعوين5/116ع, ؾتح افؼدير)5/193) افًؾقؿ

 ع.16/413اكظر: افتهرير وافتـقير )ع 3)

 ع.18/346اكظر: كظؿ افد   )ع 5)
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ر ؿؾٌلف حلول آشلتعع: ؾنكلف لمـ ـون  وكف, فؽـلف أصلغك بًلؿعف وأحضل الثاني:

يـتػع بذفؽ ويتذـر ويعتز: ؾوفتذـر حوصلؾ فؾؽوملؾ وافـلوؿص, وإكلع َيلقل  وكلف 

 اإلظراض.

أيي, واهلل تعوػ أظؾؿ وفعؾ هذا افؼقل أؿرب إػ طوهر
(1)

. 

أكف َي ؾ مـ افتذـر ؿد  مو يتهؼؼ مـ هذه إوصوف : ٕن احلؽلؿ  والحاصل:

 ادعؾؼ ظذ وصػ يزيد بزيو تف ويـؼص بـؼ وكف.

فقس بلوٍف ظذ ضوفى افعؾؿ أن افذـرى اد و  إفقفو ذم أيي ٓ حت ؾ إٓ  تنبياه:

 بوفتدبر و افتػؽر, ؾفل كتقجي فذفؽ.

                                           
تقًللر ع, 6/181ا للى افؼللر,ن )ع, ؽر347-18/346وممللـ بهللى إػ هللذا: افٌؼللوظل ذم كظللؿ افللد   )ع 1)

 ع.817)ص افؽريؿ افرمحـ

ع, 5/193) إ صلو  افعؼلؾ افًلؾقؿع, 184-18/181وف شتزا ة ذم حمؿؾ )أوع  اجع: مػوتقح افغقلى )

 ع.16/413ع, افتهرير وافتـقير )16/191)  وح ادعوين
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 شروط التدبر وما يتفرع عنها تفصياًلبيان 
 : : وجود املحل القابل الشرط األول

وهق افؼؾى احلل, وبفؽ أن افؼؾى إبا ـون زـقًّو َيِؼًظو أثؿر بفؽ ؾقف ـلؾ وصلػ 

ون ؿٌقفف فؾعؾؿ شفً  افؼؾى إبا ـون  ؿقؼًو فقِّ »ٕن  :ومعـك رشيػ ـَ ا, و شخ  يًرً ـو 

ًٌو ظًًرا.ر, وإن ـون ؿوافعؾؿ ؾقف وثًٌ وأثَّ   شًقو ؽؾقًظو ـون ؿٌقفف فؾعؾؿ صع

لق ؾقلف افعؾلؿ ويْ ؿلر ثؿلًرا  ـُ وٓ بدَّ مع بفؽ أن يؽقن زـقًّو صوؾًقو شلؾقًع, حتلك َيْز

ٌٌ أؾًد بفؽ افعؾؿ, وـون ـوفلدؽؾ ذم  ٌَ ًٌو, وإِٓ ؾؾق َؿٌَِؾ افعؾؿ وـون ؾقف ـدٌ  وَخ ضق

ل ـُ  ٕوي ق ويطقلى, وهلذا بلّغ افز ع إن مل يؿـع احلى ملـ أن يـٌلً مـعلف ملـ أن َيْز

«إب و 
(1)

.  

يتعؾؿقن اإليعن ؿٌؾ افؼر,ن.  مـ هـو ـون اف هوبي و

وكهـ ؾتقون َحَزاِوَ ة, ملسو هيلع هللا ىلص ــو مع افـٌل »ؿول:  اهلل  ؾعـ جـدب بـ ظٌد

«ؾتعؾؿـو اإليعن ؿٌؾ أن كتعؾؿ افؼر,ن, ثؿ تعؾؿـو افؼر,ن ؾوز  كو بف إيعًكو
(2)

.

فؼد ظ ـو برهي مـ  هركو, وإن أحدكو »ؿول:  راهلل بـ ظؿ وظـ ظٌد

, ؾـتعؾؿ ح هلو وحرامفو, ملسو هيلع هللا ىلصيمتك اإليعن ؿٌؾ افؼر,ن, وتـزل افًق ة ظذ حمؿد 

و,مرهو وزاجرهو, ومو يـٌغل أن يؼػ ظـده مـفو, ـع َتَعؾَُّؿقن أكتؿ افققم افؼر,ن, ثؿ 

ًٓ ُيمَتك أحدهؿ افؼر,ن ؿٌؾ اإليعن, ؾقؼرأ مو بغ ؾوحتتف إػ  فؼد  أيً افققم  جو

«خومتتف مو يد ي مو ,مره وٓ زاجره, وٓ مو يـٌغل أن يؼػ ظـده مـف
(3)

.

                                           
 ع.9/415جمؿقع افػتووى )ع 1)

ع, اجلللومع ف للعى 4/111ع, وافٌقفؼللل ذم افًللــ )1678ع, وافطللزاين ذم افؽٌللر )61 واه ابللـ موجللف )ع 1)

 ع.51, وصههف إفٌوين ذم صهقح ابـ موجف ) ع51اإليعن )

ع, وافطهللووي ذم م للؽؾ أثللو  4/111ع, وافٌقفؼللل ذم افًللــ )1/45 واه احلللوـؿ ذم ادًللتد ك )ع 4)

 ع.78, وابـ كك ذم ؿقوم افؾقؾ )ادلتك  ع1354)
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لو ؿلقم ُأوتقـلو اإليلعن ؿٌلؾ أن ُكلمَتك افؼلر,ن, وإكؽلؿ ؿلقم : »وظـ حذيػلي  إكَّ

«ُأوتقتؿ افؼر,ن ؿٌؾ أن ُتمتقا اإليعن
(1)

. 

اهلل ظللز فلق ضفللرت ؿؾللقبؽؿ مللو صلٌعتؿ مللـ ـلل م : »وؿلد جللوم ظللـ ظلل عن 

«وجؾ
(2)

. 

وظذ ؿد  حقوة افؼؾى يؽقن تلثره وتدبره وتذـره, ؾتو ة يؼقى, وتو ة يضلعػ, 

وؿد يـعدم ويت صك, ـع يدل ظذ بفؽ مو جوم ذم مقاوع ـ رة مـ ـتوب اهلل تعوػ 

ظؾقفو, وإزاؽتفو, ؾ وحى هلذا افؼؾلى إؽؾلػ أو  ؿِ تْ مـ افطٌع ظذ افؼؾقب, واخلَ 

 م مـ افتدبر وآظتٌو  وافتػؽر وآكتػوع بع يؼرأ أو يًلؿع ادـؽقس ٓ َي ؾ فف 

 مـ ,يوت اهلل تعوػ.

ـون : »[47ق: ] ژ ٿ ٹ ٹ ٹژ ظـد ؿقفف تعوػ: ؿول ابـ ظٌوس 

ثؿ خيرجقن, ؾقؼقفقن: موبا ؿول ,كًػو؟! فقس ملسو هيلع هللا ىلص ادـوؾؼقن جيؾًقن ظـد  شقل اهلل 

«معفؿ ؿؾقب
(3)

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ: . ي ر إػ ؿقفف تعوػ ظـ ادـوؾؼغ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

 [.16حمؿد: ] ژ وئ 

 سؤال وجوابه: 
: رِ أفقًً أيوت إ بع ذم احلٌ ظذ افتدب  : ؿد يًلل ضوفى افعؾؿ ؾقؼقل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ : ,يي ص -واحدة مـفو ظومي 

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ  ھ ژ : ,يي ادممـقن -وأخرى  - [19] ژ چ

:  ,يي افـًوم -ذم شقوق افؽ م ظذ افؽوؾريـ, وافٌللللوؿل - [68] ژھ ھ 

                                           
 ع.4/111) واه افٌقفؼل ذم افًــ ع 1)

 ع.7/411أبق كعقؿ ذم احلؾقي ) فع, ومـ ضريؼ118 واه ظٌد اهلل بـ أمحد ذم زوا ده ظذ افزهد )صع 1)

 ع.14/654ـع ذم افد  ادـ ق  ) , واه ابـ مر ويفع 4)
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 , [81] ژچچ چڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ

ذم شقوق احلديٌ  - [13] ژ ک گ گ گ گ ڳ ڳژ : وحمؿد

 ظـ ادـوؾؼغ, وهمٓم فقًقا مـ أصهوب افؼؾقب احلقي!! ؾع اجلقاب؟!

 والجواب من وجهين: 
چ  چژ ة بوٓشتػفوم اإلكؽو ي أن أيوت اف  ث ُمَ دَّ  األول:

فو إػ ؽرهو مـ ژ ڻ ۀژ   , ژچ , ؾفذه أيوت يـٌغل أن ُتػفؿ مع َوؿِّ

ظـ بفؽ مـ افعؿك واف ؿؿ:  ٍَ تَ , ومو كَ انِ وافرَّ  ؿِ تْ أيوت افتل ُُتِز ظـ افطٌع واخلَ 

ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ وفذا ؿول تعوػ: 

, 6ة: افٌؼر] ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ . [7

 ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ـع أخز ظـ ؿقؾفؿ:  [,179إظراف: ]

حت ژوؿقهلؿ:  [,5ؾ ؾً: ] ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 إػ ؽر بفؽ مـ أيوت. [.146اف عرام: ] ژخت مت ىت يت جث مث ىث يث 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ژػ: وبفؽ جزاًم وؾوًؿو ـع ؿول تعو

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مب ىب يب جت حت خت 

 ,111إكعوم: ] ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 . ؾجوزاهؿ بتؽذيٌفؿ إول.[111

ًٌو أهؾ اإليعن:  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ژواهلل يؼقل خُمَوض

 ژې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۉ ۉ ېې 

  [.13إكػول: ]
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ر,ن واإلكذا  إكع يـتػع هبع ادممـقن أيوت افتل ُتز أن افؼ -وأيًض - وهؽذا

وؿقفف:  [,1افٌؼرة: ] ژٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀژوادتؼقن, ـؼقفف تعوػ: 

﮹  ﮺ ﮻ژ ﮵  ﮶﮷ ﮸ ﮳ ﮴ ﮲  ژ ے ۓ ۓ

, [71يس: ] ژىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئژ وؿقفف: [,11يس: ]

أي:  [46إكعوم: ]ژ  ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ  ڀژوؿقفف: 

 شعع اشتجوبي وؿٌقل.

افتللل ُتللز أن اهلل ٓ اللدي افؼللقم افؽللوؾريـ, وافػوشللؼغ, وم للؾ بفللؽ أيللوت 

وافظودغ, أي: مـ شٌؼ ذم ظؾؿف إزي صؼووهتؿ, وبعلض افعؾلعم ُيعلزِّ ظلـ ادعـلك 

يـ ظذ ـػرهؿ وطؾؿفؿ وظـو هؿ.  بؼقفف: يعـل اُدِكِّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ وهلللذا ؿللول اهلل تعللوػ ذم أيللي افعومللي ذم افتللدبر: 

ص: ] ژ ڃ ڃ چژ ص افتذـر بٌعضفؿ ؾؼول: , ثؿ خ[19ص: ] ژڃ

19.] 

وافؽ م ذم هذا يطقل, ومو بـرتف يرصد إػ ؽره, واهلل تعوػ أظؾؿ
(1)

. 

أرشكو شوبًؼو إػ افتػووت احلوصؾ بغ افؼؾقب مـ كوحقي حقوهتو ومرولفو  الثااني:

ومقهتو, وؿقهتو ووعػفو, ؾوفؼؾى ؿد يؽقن مريًضو أو وعقًػو, ؾلنبا أصلغك صلوحٌف 

ؿعف مع حضق  افؼؾى حول آشتعع أو افؼرامة ؾنكف يـتػع ويعتز, مو مل ي لؾ إػ بً

: وهلذا ؾنن مـ افؽػو  مـ يتلثر بًعع افؼلر,ن, وؿلد حول افطؿس واخلتؿ ظذ افؼؾى

يؽقن بفؽ شٌى  خقفف ذم اإلش م, ـع وؿع ويؼع ذم افؼديؿ واحلديٌ. وؿد شؿع 

يؼرأ ذم ادغرب بلوفطق , ؾؾلع بؾلغ ؿقفلف:   ملسو هيلع هللا ىلصؿٌؾ إش مف افـٌل  جٌر بـ مطعؿ

ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ ژ 

                                           
 مو يت ؾ بوفؼؾى.ظذ افؽ م ذم واكظر مو شقليت ذم مقاكع افتدبر ع 1)
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ؿول: ـو  ؿؾٌل أن يطر[ 47-45افطق : ] ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
(1)

. 

بلع  ـلكلف اكلزظٍ ظـلد شلعع هلذه أيلي فػفؿلف معـوهلو, ومعرؾتلف»ؿول اخلطلويب: 

ا.هل« تضؿـتف, ؾػفؿ احلجي ؾوشتد ـفو بؾطقػ ضٌعف...
(2)

. 

لشرط الثاني: العمل الذي يصدر من املكلف )االستماع، أو القراءة مع ا
 حضور القلب(: 

 وإفقؽ بقون هذا افؼط ومو يتعؾؼ بف: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ ؾقؽػل ذم بفؽ ؿقل اهلل تعوػ:  أما االستماع:

 [.113إظراف: ] ژۋ ۋ ۅ 

ؾنكف هذا إمر ظوم ذم ـؾ مـ شؿع ـتوب اهلل ُيتذ, : »  يؼقل ابـ شعدي

ملمق  بوٓشتعع فف واإلك وت, وافػرق بغ آشتعع واإلك وت أن اإلك وت ذم 

افظوهر بسك افتهدث, أو آصتغول بع ي غؾ ظـ اشتعظف, وأمو آشتعع فف ؾفق أن 

ُيؾؼل شؿعف وَُيِي ؿؾٌف, ويتدبر مو يًتؿع, ؾنن مـ ََٓزم ظذ هذيـ إمريـ حغ 

ى ا متجدً ا, وهدً خًرا ـ ًرا وظؾًع ؽزيًرا, وإيعًكو مًتؿرًّ  يتذ ـتوب اهلل, ؾنكف يـول

اهلل ح قل افرمحي ظؾقفو, ؾدل بفؽ ظذ أن مـ  َى تَّ متزايًدا وب رًة ذم  يـف: وهلذا  َ 

ُتع ظؾقف افؽتوب ؾؾؿ يًتؿع فف وُيـِْ ً أكف حمروم احلظ مـ افرمحي, ؿد ؾوتف خر 

ا.هل« ـ ر
(3)

.  

ـ آشتعع ـع جيى ؿد مدح اهلل ظؾقف ؾؼول: ُح : » وؿول افؼرضٌل  ہ ژًْ

﮷   ژھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ژ. وبم ظذ خ ف هذا افقصػ ؾؼول: [18افزمر: ]

                                           
 ع.3853ع  واه افٌلو ي )1)

 ع.8/379) ع ؾتح افٌو ي1)

 ع.413)ص تقًر افؽريؿ افرمحـع 4)
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ؾؿدح  [.37إلهام: ] ژ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ۆ ژاُدـِْ ً ٓشتعع ـ مف مع حضق  افعؼؾ, وَأَمر ظٌو ه بذفؽ أ ًبو هلؿ, ؾؼول: 

. وؿول هو هـو: [113إظراف: ] ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆ ۈ

 بذفؽ يـول افػفؿ ظـ اهلل تعوػ. فٕك [:14ضف: ] ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ 

ٌِّف  أكف ؿول: مـ أ ب آشتعع شلؽقن اجللقا ح, وؽلض   وظـ وهى بـ ُمـَ

ر, واإلصللغوم بوفًللؿع, وحضللق  افعؼللؾ, وافعللزم ظللذ افعؿللؾ: وبفللؽ هللق لافٌ لل

وػ, وهق أن يؽػ افعٌد جقا حف, وٓ ي غؾفو ؾق تغؾ ؿؾٌف آشتعع ـع َُيِى اهلل تع

ث كػًلف لظع يًؿع, ويغض ضرؾف ؾ  يؾفلق ؿؾٌلف بلع يلرى, وَي ل ر ظؼؾلف ؾل  َُيَلدِّ

 لم شقى مو يًتؿع إفقف, ويعزم ظذ أن يػفؿ ؾقعؿؾ بع يػفؿ.لب 

ؾ, : أول افعؾؿ آشتعع, ثؿ افػفؿ, ثؿ احلػظ, ثلؿ افعؿل  ؿول شػقون بـ ظققـي 

ثؿ افـؼ
(1)

. ؾنبا اشتؿع افعٌد إػ ـتوب اهلل تعوػ وشـي كٌقف ظؾقف اف  ة وافًل م بـقلي  

ا.هل «صو ؿي ظذ مو َُيِى اهلل أؾفؿف ـع َُيِى, وجعؾ فف ذم ؿؾٌف كقً ا
(2)

. 

وإن اهلل وظد دـ اشتؿع ـ ملف, ؾلحًلـ إ ب : » وؿول أبق بؽر أجري 

ؾ, وفزوم افقاجى ٓتٌوظف, وافعؿؾ بف يٌ لره مـف بؽلؾ ظـد اشتعظف بوٓظتٌو  اجلؿق

ا.هل «خر, ووظده ظذ بفؽ أؾضؾ اف قاب
(3)

. 

بعؼؾلف,  ملسو هيلع هللا ىلصومـ أصلغك إػ ـل م اهلل وـل م  شلقفف : » ويؼقل ابـ تقؿقي 

وَتَدبَّره بؼؾٌف, وجد ؾقف مـ افػفؿ واحل وة, وافزـي, وادـػعي مو ٓ جيده ذم  م مـ 

«قِمف و ٓ مـ قِ هافؽ م, ٓ َمـظ
(4)

. 

                                           
ع 1657ع, و وى افٌقفؼل أيًضو ذم اجلومع ف عى اإليلعن )1658 واه افٌقفؼل ذم اجلومع ف عى اإليعن )ع 1)

 هذا افؽ م بـهقه ظـ حمؿد بـ افـي احلو ثل.

 ع.13/16) اجلومع ٕحؽوم افؼر,نع 1)

 .ع7أخ ق أهؾ افؼر,ن فمجري )صع 4)

 ع.1/739تضوم افكاط ادًتؼقؿ )اؿع 3)
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و وؾفلًع, : » وؿول تؾؿقذه ابـ افؼقؿ  ـً شعع افؼر,ن بوٓظتٌو ات اف  ثي: إ  ا

ة,  لي, وتٌ للرًة فِِعلْزَ وتدبًرا, وإجوبًي... ؾؾؿ يعدم مـ اختو  هذا افًعع إ صلوً ا حُلجَّ

و واًم  وتذـرًة دعرؾي, وؾؽلرًة ذم ,يلي, و ٓفلًي ظلذ  صلد..., وحقلوًة فؼؾلى, وؽلذامً 

«وصػوًم, وظ ؿًي وكجوة, وـ ػ صٌفي
(1)

. 

ؾوٓشتعع واإلك وت ادلمق  هبع ادم يون بوفًومع إػ : » وؿول ابـ ظوصق  

افـظر وآشتدٓل, وآهتدام بع َيتقي ظؾقف افؼر,ن مـ إ فلي ظلذ صلدق  شلقل 

ر بوٓشلتعع ادػيض إػ اإليعن بف, ودو جلوم بلف ملـ إصل ح افـػلقس, ؾلوٕمملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

«مؼ ق  بف افتٌؾقغ, واشتدظوم افـظر, وافعؿؾ بع ؾقف
(2)

. 

ؿؾً:  ((اقرأ عليَّ القرآن)): ملسو هيلع هللا ىلصؿول ي افـٌل »ؿول:  ـ ظٌد اهلل بـ مًعق  وظ

, ؿللول: ((إنااي أب اا  أن أساامعه ماان  يااري))ؿللول: ! أأؿللرأ ظؾقللؽ وظؾقللؽ ُأكللزل؟

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کژ : ؾوؾتتهً شق ة افـًوم, ؾؾع بؾغً

ً   ،(( سبك)), ؿول: [31افـًوم: ] ژک ک گ  «ؾنبا ظقـوه تذ ؾون ؾوفتػ
(3)

. 

َأَحىَّ أن يًلؿعف ملـ ؽلره ملسو هيلع هللا ىلص َيتؿؾ أن يؽقن افرشقل : » ؿول ابـ بطول 

ه ويتػفؿلف: رَ ذى هبلو, ـلع َيتؿلؾ أن يؽلقن فؽلل يتلدبَّ تَ افؼر,ن ُشـي َُيْ  ُض رْ فقؽقن ظَ 

افؼللو ئ, كػللس أخللذ وأك للط مللـ  وبفللؽ ٕن ادًللتؿع أؿللقى ظللذ افتللدبر, وكػًللف

«ٓصتغوفف بوفؼرامة وأحؽومفو
(4)

. 

هللذا شللعع شللؾػ إمللي, وأـللوبر م للوخيفو وأ ؿتفللو : » ؿللول ابللـ تقؿقللي 

ـوف هوبي وافتوبعغ, ومـ بعدهؿ مـ اد لويخ ـلنبراهقؿ بلـ أ هلؿ, وافػضلقؾ بلـ 

ي ظقوض, وأيب شؾقعن افدا اين, ومعروف افؽرخلل, ويقشلػ بلـ أشلٌوط, وحذيػل

                                           
 ع.385-1/383مدا ج افًوفؽغ )ع 1)

 ع.9/146افتهرير وافتـقير )ع 1)

 ع.811ع, ومًؾؿ )5151 واه افٌلو ي )ع 4)

 ع.178-11/177رشح صهقح افٌلو ي ٓبـ بطول )ع 3)
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ْركلو يؼقل ٕيب مقشك  وـون ظؿر بـ اخلطوب  ادرظق, وأم ول همٓم. ِـّ : َب

 بـو, ؾقؼرأ وهؿ يًؿعقن ويٌؽقن
(1)

إبا اجتؿعلقا أملروا ملسو هيلع هللا ىلص , وـون أصهوب حمؿد 

(2) ا.هل« واحًدا مـفؿ أن يؼرأ افؼر,ن, وافٌوؿل يًتؿعقن
. 

ٱ ٻ ژ : وؿد ؿص اهلل تعوػ ظؾقـو خز اجلـ ومو جرى هلؿ مـ بفؽ, ؾؼول

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ھ ے ے ۓ ۓ ژوبم افؽوؾريـ ؾؼول:  [.19إحؼوف: ] ژٿٿ

﮳   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ٕهنؿ يعؾؿقن أن بفؽ اف ـقع  [.16ؾ ؾً: ] ژ ﮲

 َيقل بقـفؿ وبغ افؼر,ن ؾ  يتلثرون بف.

 ويحسن التنبيه هنا ألمرين: 
ي إفقلف: افؼلرامة أو آشلتعع: ك فؾتلدبر بوفـًلٌظَ أن يـظر ادرم ؾقع يؽقن أ ْ  األول:

 و صوحلًو.ؾنبا ـون آشتعع ؾؾقجعؾ فـػًف مـف حظًّ 

مـ ادعؾلقم أن اإلكًلون ؿلد يتللثر بلٌعض افلت وات ادًلؿقظي أـ لر ملـ  الثااني:

ؽرهو, ويـجذب ؿؾٌف إفقفو, ؾقهًـ أن يؽقن شعظف دـ يؽقن هبلذه اد وبلي, ٓشلقع 

ؾللنن بفللؽ مظـللي افتلللثر واخل للقع, وهللق أمللر إبا ـوكللً افؼللرامة مًللجؾي ذم صلل ة: 

 ُمَ وَهد.

ؾنهنو افطريؼ إػ افتدبر ـوٓشتعع, ؾنبا  اظك افؼلو ئ ملو يـٌغلل فلف  وأما القاراةة:

 ظـدهو ؾنن بفؽ يؽقن أ ظك فؾتدبر وآكتػوع هبو, ؾؿـ تؾؽ إمق : 

 وبفؽ مـ وجقه ظدة, مـفو:  التهيؤ لها: -4

 صؽ أن أؾضؾف مو ـون فقً , وأؾضؾ بفؽ مو , وٓاختيار الوقت المناس  (أ 

  ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ ـون بعد كقم دـ ُوؾِّؼ فف, حقٌ ؿول شٌهوكف: 

                                           
 .ع164ع, وأبق ظٌقد ذم افػضو ؾ )ص4546 واه افدا مل )ع 1)

  شوفي افتهػي افعراؿقي.ع, 11/81جمؿقع افػتووى )ع 1)
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هق أجد  أن يػؼف : »ژ ڄ ڄ  ژ: ذم ؿقفف, ؿول ابـ ظٌوس  [6ادزمؾ: ]

«افؼر,ن
(1)

.

ذم ـلؾ فقؾلي ملسو هيلع هللا ىلص ظـ ُمَداَ َشي جزيؾ فرشقل اهلل   ويؼقل احلوؾظ ابـ حجر

ادؼ ق  ملـ افلت وة احلضلق  وافػفلؿ: ٕن افؾقلؾ مظـلي بفلؽ دلو ذم » مـ  مضون:

ا.هل« افـفو  مـ اف قاؽؾ وافعقا ض افدكققيي وافديـقي
(2)

. 

يـٌغل فؾؿرم أن يؽقن اظتـوؤه بؼرامة افؼر,ن ذم افؾقؾ أـ ر, : »وؿول افـقوي 

ة افؾقلؾ وذم ص ة افؾقؾ أـ ر, وإحو يٌ وأثو  ذم هذا ـ رة, وإكع  جهً ص 

رف ذم لوت وافت للَقللفِ ؾْ وؿرامتللف فؽقهنللو أمجللع فؾؼؾللى, وأبعللد ظللـ اف للوؽ ت وادُ 

رع ملـ إجيلو  لوت, مع مو جوم بف اف طَ ٌِ هْ احلوجوت, وأصقن ظـ افريوم وؽره مـ ادُ 

ا.هل« اخلرات ذم افؾقؾ, ؾنن اإلهام بوفرشقل ـون فقً  
(3)

. 

ا افؼر,ن  شو ؾ مـ  هبؿ إن مـ ـون ؿٌؾؽؿ  أو: »وؿول احلًـ بـ ظع

«ؾؽوكقا يتدبروهنو بوفؾقؾ, ويتػؼدوهنو بوفـفو 
(4)

.

« أيً افػقا د َتِر  ذم ط م افؾقؾ»وؿول افني افًؼطل: 
(5)

. 

م افؾقلؾ, يؼلقل وأكػع بفلؽ ملو ـلون ذم حلول ؿقلو اختيار الحال األصلح له: (ب

ر ؾفؿلف إٓ ٓ ي ًٌ افؼر,ن ذم اف لد , وٓ يًلفؾ حػظلف, ويقًلل: »اف ـؼقطل

هل.ا« افؼقوم بف ذم جقف افؾقؾ
(6)

. 

                                           
 ع.1413 واه أبق  او  )ع 1)

 ع.8/673ؾتح افٌو ي )ع 1)

 .54-51افتٌقون ذم , اب محؾي افؼر,ن صع 4)

 .36-35افتٌقون ذم , اب محؾي افؼر,ن صع 3)

 ع.11/119حؾقي إوفقوم )ع 5)

 .51. اكظر: مػوتقح تدبر افؼر,ن, ص  بـره ظـف اف قخ ظطقي شومل  ع 6)
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بفلؽ يؼلقل صلقخ اإلشل م  وهؽذا افؼرامة إبا ـوكً ذم ص ة ؾفلل أؾضلؾ, وذم

اف  ة أؾضؾ مـ افؼرامة ذم ؽر اف ل ة ... وفؽلـ ملـ ح لؾ فلف ك لوط : » 

«وتدبر وؾفؿ فؾؼرامة  ون اف  ة: ؾوٕؾضؾ ذم حؼف مو ـون أكػع فف
(1)

. 

وس مـ جيتؿع ؿؾٌف ذم ؿرامة افؼر,ن وؾفؿف وتلدبره ملو ٓ جيتؿلع ذم ـع أن مـ افـ»

بؾ يؽقن ذم اف  ة بل ف بفؽ, وفقس ـؾ مو ـلون أؾضلؾ ي للرع فؽلؾ  اف  ة,

«أحد, بؾ ـؾ واحد يؼع فف أن يػعؾ مو هق أؾضؾ فف
(2)

. 

 ـع أن افؼرامة ذم حول افطفو ة أؾضؾ ـع ٓ خيػك.

 َشوَِّشة للفكر والقل . تفريغ النفس من الشوا ل المب  (ج
 ؾقا د:  ثعين بـ افؼقؿ اوؿد أو   فذفؽ احلوؾظ  االستعاذة قبلها: (د 

أن افؼر,ن صػوم مو ذم اف دو , ُيذهى دو يؾؼقف اف قطون ؾقفو مـ : » مـفو

افقشووس واف فقات واإل ا ات افػوشدة, ؾفق  وام دو أثَّره ؾقفو اف قطون, ؾُلمر أن 

 خوفًقو, ؾقؿؽـ مـف, ويمثر , وخيع مـف افؼؾى, فق و ف افدوام حم ًّ يطر  مو ة افدام

هذا افدوام اف وذم إػ افؼؾى, وؿد خ  مـ ُمزاِحؿ وُمَضو  فف, ؾقـجع  لمؾقج.ؾقف..

 ؾقف. 

ومـفو: أن افؼر,ن مو ة اهلدى وافعؾؿ واخلر ذم افؼؾى, ـع أن ادلوم ملو ة افـٌلوت, 

ًٓ ؾل , ؾؽؾع أحس بـٌلوت اخللر ملـ افؼؾلى, شلعك ذم واف قطون َيرق افـٌوت أو ًٓ و

أن يًتعقذ بوهلل ظز وجؾ مـف: فلئ  يػًلد ظؾقلف  -أي ادممـ -إؾًو ه وإحراؿف, ؾُلمر

 مو َي ؾ فف بوفؼر,ن. 

وافػرق بغ هذا افقجف وافقجف افذي ؿٌؾف: أن آشتعوبة ذم افقجف إول ٕجلؾ 

 بؼو فو, وحػظفو وثٌوهتو...ح قل ؾو دة افؼر,ن, وذم افقجف اف وين ٕجؾ 

                                           
 ع.14/61افػتووى ) جمؿقعع 1)

 ع.14/61افًوبؼ )ع 1)
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ِجِؾف, حتك ي غؾف ظلـ ادؼ لق  : أن اف قطون جُيِْؾى ظذ افؼو ئ بلقؾف و َ  ومـفو

بوفؼر,ن, وهق تدبره وتػفؿف, ومعرؾي مو أ ا  بف ادتؽؾؿ بف شٌهوكف, ؾقهرص بجفده 

ظذ أن ََيُقل بغ ؿؾٌف وبغ مؼ ق  افؼر,ن, ؾ  يؽؿؾ اكتػوع افؼلو ئ بلف, ؾلُلمر ظـلد 

 افؼوع أن يًتعقذ بوهلل ظز وجؾ مـف...

ك أفؼلك ومـفو: أن اهلل شٌهوكف أخز أكف مو أ شلؾ ملـ  شلقل وٓ كٌلل إٓ إبا متـَّل

اف للقطون ذم ُأمـقتللف
(1)

, وافًللؾػ ـؾفللؿ ظللذ أن ادعـللك: إبا تلل  أفؼللك اف للقطون ذم 

ا ُيغؾِّلط هذا ؾِْعُؾف مع افرشؾ ظؾقفؿ افً م ؾؽقػ بغلرهؿ: وهللذ ـونت وتف... ؾنبا 

افؼو ئ تو ًة, وخيؾط ظؾقف افؼرامة, وي قصفو ظؾقف, ؾقللٌط ظؾقلف فًلوكف, أو ُي لقش 

ظؾقف ؾفؿف وؿؾٌف, ؾنبا حي ظـلد افؼلرامة مل يعلدم مـلف افؼلو ئ هلذا, أو هلذا, و بلع 

 مجعفع فف, ؾؽون مـ أهؿ إمق  آشتعوبة بوهلل تعوػ مـف.

كًون ظـلدمو الؿ بلوخلر, أو يلدخؾ ومـفو: أن اف قطون أحرص مو يؽقن ظذ اإل

ؾقف, ؾفق ي تد ظؾقف حقـئذ فقؼطعف ظـف... ؾفق بوفرصد, وٓ شقع ظـد ؿلرامة افؼلر,ن, 

ؾلمر شٌهوكف افعٌد أن َُيوِ ب ظدوه افذي يؼطع ظؾقف افطريلؼ, ويًلتعقذ بلوهلل تعلوػ 

ًٓ ثؿ يلخذ ذم افًر... «مـف أو
(2)

. 

 ما يبطل  مراعاته أثناة القراةة:  -2
مللـ افؼللرامة ظللـ طفللر ؿؾللى أو مللـ  أن ينظاار فيمااا هااو أدعااب إلااب تاادبر : (أ 

اد هػ: إب إن افـوس ذم بفؽ يتػووتقن, ؾقلتو  ـلؾ واحلد ملو هلق أؿلرب فتلدبره 

 .و ؾوفؼرامة ذم اد هػ َتْػُضؾ ظذ افؼرامة ظـ طفر ؿؾىيَ قَ تَ اْش  وحضق  ؿؾٌف, ؾننِ 

وافظوهر أن ـ م »وؿول:  وهذا افؼقل أظدل إؿقال, واشتهًـف افـقوي 

ا.هل« افًؾػ وؾعؾفؿ حمؿقل ظذ هذا افتػ قؾ
(3)

. 

                                           
 ع.51وبفؽ ذم شق ة احلٍ ,يي )ع 1)

 ع.183-1/181إؽوثي افؾفػون )ع 1)

=  , اإلتؼلون  ع8/718, وؾلتح افٌلو ي )161واكظر: إبـو  فف ص , 78افتٌقون ذم , اب محؾي افؼر,ن صع 4)
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ملو ملسو هيلع هللا ىلص وؿد ثٌلً ظلـ افـٌلل  أن يختار األصلح لقلبه من الجهر واإلسارار: (ب

ؿلول:  فأكلملسو هيلع هللا ىلص افـٌلل  ـظل وة, ـهلديٌ أيب هريلرة يدل ظلذ ؾضلؾ اجلفلر بلوفت 

(1)(( بالقرآن يجهر به نَّ غَ تاَ ا من لم ياَ نَّ ليس م  ))
 . 

مااا أذن ال لشاااية مااا أذن لنبااي ))يؼللقل: ملسو هيلع هللا ىلص أكللف شللؿع افـٌللل  ـللف أيًضللو وظ
(2)(( سن الصوت أن يجهر باالقرآن

وؾعلؾ أصلهوبف ملسو هيلع هللا ىلص . ـع ثًٌ بفؽ ملـ ؾعؾلف 

 ذم ظد  مـ إحو يٌ وأثو  اف هقهي.

إن ــً ؾوظً  ؾوؿرأ »فرجؾ بـر فف أكف هيع افؼرامة:  وؿول ابـ ظٌوس

«قفو ؿؾٌؽؿرامة تًؿعفو أبكؽ, ويع
(3)

. 

إبا ؿلرأت ؾلْشلِؿع أبكقلؽ, ؾلنن افؼؾلى ظلدل بلغ »ؿول:  وظـ ابـ أيب فقذ 

«افؾًون وإبن
(4)

.  

مل َي لؾ افتللبي  شلقع إبا ـلون خوفًقلو, أو وبفؽ أؿرب إػ افتلدبر ذم إصلؾ, ٓ

باالقرآن االجااهر  رب اه  الجَ ))و: مرؾقظً   حديٌ ظؼٌي بـ ظومر بجفره, وؿد جوم ذم
(5)((بالقرآن االمسر بالصدقة ر  س  ة، والمب بالصدق

. 

جومت ,ثو  بػضقؾي  ؾع اف قت بلوفؼرامة, و,ثلو  بػضلقؾي : »يؼقل افـقوي 

اإلها , ؿول افعؾعم: واجلؿع بقـفع أن اإلها  أبعد مـ افريوم, ؾفق أؾضلؾ ذم حلؼ 

أن ٓ يلمبي ؽلره ملـ  طمـ خيوف بفؽ, ؾلنن مل خيلػ افريلوم ؾلوجلفر أؾضلؾ, ب للر

                                                        

 ع.1/561, ؾقض افؼدير ) ع1/413)= 

 ع.7517 واه افٌلو ي )ع 1)

 ع.791/144ع, ومًؾؿ )7533 واه افٌلو ي ) ع1)

 ؿًؿ افتػًرع. 161 واه شعقد بـ مـ ق  ذم افًــ )ع 4)

 ع.4687أخرجف ابـ أيب صقٌي ذم اد ـػ ) ع 3)

ع, وابللـ حٌللون 1561ع, وافـًللو ل )1444ع, وأبللق  او  )1919ع, وافسمللذي )3/151 واه أمحللد )ع 5)

 ع. 5/711مذي وابـ افؼطون ذم بقون افقهؿ واإلاوم ), صههف ابـ حٌون وؽره, وحًـف افس ع743)
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َ ؾٍّ أو كو ؿ أو ؽرمهو. و فقؾ ؾضقؾي اجلفر أن افعؿؾ ؾقف أـ ر: وٕكف يتعدى كػعلف مُ 

للف إػ افػؽلر, وي  إػ «. رف شؿعللف إفقفلإػ ؽره: وٕكلللف يقؿللظ افؼؾى وجيؿع مهَّ

ا.هل« ؾؿتك حيه  م مـ هذه افـقوت ؾوجلفر أؾضؾ»أن ؿول: 
(1)

. 

م, واهلل أظؾؿ.ه حول رُ فؽـ مـ افـوس مـ يؽقن تدب    اإلها  أظظؿ َؾُقَؼدَّ

 الترتيل والتاََّرسُّل في القراةة:  (ج
ترتقلؾ افؼلرامة: »ؿلول ذم افؽ لوف:  [.3ادزملؾ: ] ژٿ ٿ ٿ ژ ؿول تعلوػ: 

ؾ, وتٌقغ احلروف واحلرـوت, ت ٌقًفو بوف غر ادَُرتَّؾ, وهلق اد لٌف بـَلْق  ف  افتلين وافتؿَ 

«إؿهقان
(2)

. 

ؾ وبقلون ملع تلدبر َفلؾ بؼرامة افؼر,ن, بلؾ اؿلرأه ذم مَ جَ عْ أي ٓ تَ »وؿول افؼرضٌل: 

 ادعوين.

 : اؿرأه حرًؾو حرًؾو. وؿول افضهوك 

 : أحى افـوس ذم افؼرامة إػ اهلل أظؼؾفؿ ظـف.وؿول جموهد 

لـ افـظلوم, ومـلف ثغلر َ تِلؾ وَ َتلؾ...إبا ـلون  ًْ وافستقؾ: افتـضقد وافتـًقؼ, وُح

 حًـ افتـضقد..

ظؾؼؿي  جً  يؼرأ ؿرامة حًـي ؾؼول: فؼد َ تَّؾ افؼر,ن ؾداه أيب وأمل وشؿع
(3)

. 

: َتَدبَّر ذم فطلو ػ خطوبلف, وَضوفِلى كػًلؽ بوفؼقلوم وؿول أبق بؽر بـ ضوهر 

ك بوإلؿٌول ظؾقف ا.هل «بلحؽومف, وؿؾٌؽ بػفؿ معوكقف, وِهَّ
(4)

. 

ل: »وؿول ابـ ـ ر ظلذ ؾفلؿ افؼلر,ن  ؾ ؾنكلف يؽلقن ظقًكلوأي: اؿلرأه ظلذ متف 

ا.هل« وتدبره
(5)

. 

                                           
 ع.1/191ع, وادجؿقع )81ع, واكظر: افتٌقون ذم , اب محؾي افؼر,ن )ص161إبـو  )صع 1)

 ع. )بتكف يًرع.1/41) اجلومع ٕحؽوم افؼر,نع, وبـهقه ذم 3/175افؽ وف )ع 1)

 ع بـهقه.1974 واه افٌقفؼل ذم اجلومع ف عى اإليعن )ع 4)

 ع.414-411/ 11) اجلومع ٕحؽوم افؼر,نع 3)

 ع.8/151تػًر افؼر,ن افعظقؿ ٓبـ ـ ر )ع 5)
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ؿول افؼويض: أؿؾ افستقؾ تلرك افعجؾلي ذم افؼلر,ن ظلـ : »ويؼقل ابـ مػؾح 

ويتقؿػ ؾقفو, ... وافتََّػُفؿ ؾقف وآظتٌلو  ؾقلف ملع  امةوأـؿؾف أن ُيرتِّؾ افؼر ...اإلبوكي

ـ ؾفؿ. ؿول اإلموم أمحد ؿؾي افؼرامة, ؾفق أؾضؾ مـ إ  اجف بغر  ًِّ افؼلو ئ : َُي

مااا أذن ال لشااية  ))ملسو هيلع هللا ىلص: ر, وهللق معـللك ؿقفللف صللقتف بللوفؼر,ن ويؼللرؤه بهللزن وتللدب  
(1)« ((ه  ب   رب هَ ب بالقرآن يج  نَّ غَ اإذنه لنبي  سن الصوت يتاَ 

. 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ژذم تػًر ؿقفلف تعلوػ:  وؿول ابـ اجلقزي 

ا.هل« ؾ فقتدبروا معـوهش  رَ وتَ  ةظذ ُتم » [:116]اإلهام:  ژٿ ٿ 
(2)

. 

ـلون يؼلرأ »ؿوفلً:  ـع ذم حديٌ ظو  ي  ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا ـوكً صػي ؿرامة افـٌل 

«افًق ة ؾرتؾفو حتك تؽقن أضقل مـ أضقل مـفو
(3)

. 

ا, يؿلد بًلؿ ـوكلً ملدًّ »ؾؼول: ملسو هيلع هللا ىلص أكف ُشئؾ ظـ ؿرامة  شقل اهلل  وظـ أكس 

«اهلل, ويؿد افرمحـ, ويؿد افرحقؿ
(4)

. 

وهؽذا حديٌ حذيػي
(5)

, وظقف بـ موفلؽ
(6)

ذم ملسو هيلع هللا ىلص ذم وصلػ ؿرامتلف  

 ص ة افؾقؾ.

ماان قاارأ القاارآن فااي أقاال ماان  -وفااي روايااة: لاام يفقااه  -ال يفقااه )):  ملسو هيلع هللا ىلصوؿللول 
(7)((ثالث

. 

                                           
 ع, واحلديٌ شٌؼ ُترجيف.1/197أ اب افؼظقي )ع 1)

 ع.5/97زا  ادًر )ع 1)

 ع.744 واه مًؾؿ )ع 4)

 ع.5136 واه افٌلو ي )ع 3)

 ع.771 واه مًؾؿ ) - يض اهلل ظـف -حديٌ حذيػي ع 5)

ع, 91ع, وصللههف افـللقوي ذم إبـللو )ص6/13ع, وأمحللد )1138ع, وافـًللو ل )874أبلق  او  )  واهع 6)

 ع.817ع, وإفٌوين ذم صهقح أيب  او  )75-4/73وابـ حجر ذم كتو ٍ إؾؽو  )

ع, 165-1/163ع, وأمحلد )1437ع, وابـ موجف )1493-1491ع, وأبق  او  )1939 واه افسمذي )ع 7)

 ع.153افسمذي وابـ حٌون وافـقوي ذم إبـو  )ص ع, وصههف758وابـ حٌون )
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ث أبق مجرة ؿو : إين  جؾ هيع افؼرامة,  ؿؾً ٓبـ ظٌوس»ل: وؿد َحدَّ

: ٕن أؿرأ شق ة غ, ؾؼول ابـ ظٌوس و بع ؿرأت افؼر,ن ذم فقؾي مرة أو مرت

بد, ؾوؿرأ  إيَّ مـ أن أؾعؾ بفؽ افذي تػعؾ, ؾنن ــً ؾوظً  وٓواحدة أظجى 

(1)«فو ُأبكقؽ ويعقفو ؿؾٌؽعُ ؿِ ًْ ؿرامة تُ 
.

لْعر, وٓ تـ لروه ك لر افلدؿؾ,  ذَّ وا افؼلر,ن َهلذ  ٓ هَتُل: » وؿول ابلـ مًلعق   اف ِّ

قا بف افؼؾقب, وٓ يؽـ هؿ  أحِدـؿ ,خر افًق ة ـُ «وؿػقا ظـد ظجو ٌف, وَحرِّ
(2)

. 

ُتؽ ذم ,خلر : » وؿول احلًـ افٌكي  يو ابـ , م! ـقػ َيِرّق ؿؾٌؽ, وإكع مِهَّ

«افًق ة
(3)

. 

ذم اإلكؽو  ظذ مـ أهع ذم افؼرامة.  فٌوب ,ثو  ظـ افًؾػوذم ا

ؿلول افعؾلعم: وافستقلؾ مًلتهى فؾتلدبر وؽلره...: ٕن : »يؼقل افـلقوي 

«ا ذم افؼؾىبفؽ أؿرب إػ افتقؿر وآحسام, وأصد تلثرً 
(4)

. 

«افستقؾ أؾضؾ مـ اهلذ: إب ٓ ي ح افتدبر مع اهلذ: »ؿول افؼرضٌل 
(5)

. 

ادطؾقب رشًظو إكع هق افتهًلغ بوف لقت افٌوظلٌ ظلذ : »وؿول ابـ ـ ر 

«ٓكؼقو  وافطوظياتدبر افؼر,ن وتػفؿف, واخل قع واخلضقع و
(6)

. 

افؼلر,ن خيتؾلػ بهًلى إػ أن حتديلد ملدة خللتؿ  ومـ هـو بهلى افـلقوي 

ر ظلذ لؾؿـ ـون مـ أهؾ افػفلؿ وتلدؿقؼ افِػْؽلر اْشلُتِهى فلف أن يؼت ل إصلوص,

                                           
 ع.1971 واه افٌقفؼل ذم اجلومع ف عى اإليعن )ع 1)

معلومل ع, وأو  ه افٌغقي ذم 1ع, وأجري ذم أخ ق محؾي افؼر,ن )ص1884أخرجف افٌقفؼل ذم اف عى )ع 1)

 ع.3/317) افتـزيؾ

 ع.159 واه أمحد ذم افزهد )صع 4)

 .71ؾي افؼر,ن صافتٌقون ذم , اب محع 3)

 ع.18/189اجلومع ٕحؽوم افؼر,ن )ع 5)

 وؿـ ادجؾد إول مـ تػًر ابـ ـ رع. 63ؾضو ؾ افؼر,ن )صع 6)
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افؼد  افذي ٓ خُيِؾ بودؼ ق  مـ افتدبر واشتلراج ادعوين, وـذا ملـ ـلون فلف ُصلغؾ 

ر لبوفعؾؿ أو ؽره مـ مفعت افديـ وم وفح ادًؾؿغ افعوملي ُيًلتهى فلف أن يؼت ل

ي ٓ خيؾ بع هق ؾقف, ومـ مل يؽـ ـذفؽ ؾوٕوػ فلف آشلتؽ و  ملو مـف ظذ افؼد  افذ

أمؽـف مـ ؽر خروج إػ ادؾؾ, وٓ يؼرؤه َهْذَ مي
(1)

. 

ؾقفلو وفلق ؿؾَّلً إن مل جيعلؾ  رُ بَّ دَ َتلأن يؽقن فؾؿًؾؿ ؿلرامة يَ  ـُ ًُ وبـوم ظذ بفؽ ََيْ 

 ؿرامتف ـؾفو فذفؽ.

ك َؾلِقْ   فؾهػلظ أو َبلأَ  نْ نِ بر, َؾلؾقؽقن فلف ِوْ   فؾؿراجعلي أو احلػلظ, و,خلر فؾتلد

 ادراجعي, و,خر فؾت وة واخلتؿ, وثوفٌ فؾتدبر.

 د. تكرار اآلية أو اآليات أو السورة القصيرة:
ر مقوًعو مـ ـتوب اهلل تعوػ جيد ؾقف ِظْزة أو ِظَظلي فؼؾٌلف بَّ دَ تَ ؾنبا أ ا  افؼو ئ أن يَ 

وفق اؿتكل ظؾقلف ذم جمؾًلف أو فقؾتلف ه حتك َي ؾ مؼ ق ه,  ُ ؾنكف ُيؽر  ت وتف وُير ِّ 

 بؽومؾفو.

بآيي وهق حمتوج إفقفو ذم صلػوم  رَّ حتك إبا مَ  رٍ ؽ  ػَ تَ ؾنبا ؿرأه بِ : » ؿول ابـ افؼقؿ 

لؿ خلر ملـ ؿلرامة ختؿلي هو وفق مو ي مرة, وفق فقؾي, ؾؼرامة ,يي بتػؽ   َ ؿؾٌف, ـرَّ  ر وَتَػف 

«  ح قل اإليعن, وبوق ح وة افؼلر,نك إػظَ , وأكػع فؾؼؾى, وأ ْ ؿٍ بغر تدبر وتػف  

(2) ا.هل
. 

(3) ا.هل« وإن مل َي ؾ افتدبر إٓ بس يد أيي ؾؾر  هو»ؿول ذم اإلحقوم: 
. 

وئ ژ بآيلي حتلك أصلٌح, ير  هلو, وأيلي: ملسو هيلع هللا ىلص ؿوم افـٌل : »وؿد ؿول أبق ب  

«[118ادو دة: ] ژ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
(4)

. 

                                           
 ع.153ع. واكظر: إبـو  )ص51افتٌقون ذم , اب محؾي افؼر,ن )صع 1)

 ع.1/554مػتوح  ا  افًعو ة )ع 1)

 ع )بتكف يًرع.3/515اإلحقوم )ع 4)

 =ع, وابلـ خزيؿللي1/131ع, واحللوـؿ )5/139ع, وأمحللد )1451ابلـ موجلف )وع, 171 واه افـًلو ل )ع 3)
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    وهؽذا ـوكً ظو ة افًؾػ
(1)

.

ٌَّو  بـ محزة  ۅ ۉ ژ وهل تؼرأ:  خؾً ظذ أشعم »ل: ؿو ظـ َظ

, ؾقؿػً ظـدهو, ؾجعؾً تعقدهو وتدظق,  [17افطق : ] ژۉ ې ې ې

ؾطول ظع بفؽ ؾذهًٌ إػ افًقق, ؾؼضقً حوجتل ثؿ  جعً وهل تعقدهو 

«وتدظق
(2)

.

ۅ ۅ ۉ ۉ ژ بآيلي حتلك أصلٌح, وهلل ؿقفلف:  وؿوم متقؿ افلدا ي 

[11اجلوثقلللللي: ]ژ  ى ائې ې ې ې  ى 
 (3)

ؾؾلللللؿ يلللللزل  

 هو ويٌؽل حتك أصٌح وهق ظـد ادؼوم. وـذفؽ ؿوم هبو افربقع بـ خ قؿيؽرِّ 
(4)

. 

افـهللؾ: ] ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ:  فقؾلي  ري لاحلًلـ افٌ ل  َ و  َّ 

. حتك أصٌح, ؾؼقؾ فف ذم بفؽ, ؾؼول: إن ؾقفو ُمْعَتًزا, ملو كرؾلع َضْرًؾلو وٓ كلر ه  [18

ؿي, ومو ٓ كعؾؿف مـ كعؿ اهلل أـ رإٓ وؿع ظذ كع
(5)

. 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ژ أكلف     ؿقفلف تعلوػ:  وظـ شعقد بـ جٌر

بضللًعو وظ لللريـ مللرة.  [,181افٌؼللرة: ] ژی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ ژو    ؿقفف تعوػ: 

. و وي ظـلللف أكلللف  [71 – 71ؽلللوؾر: ] ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ؾؾؿ يزل ؾقفلو حتلك كلو ى  [,1آكػطو : ] ژ ٱ ٻ ٻ ژ أحرم بـوؾؾي ؾوشتػتح: 

                                                        

 إن صلح»عوؿول ابلـ خزيؿلي:1/553قؿ ذم مػتوح  ا  افًعو ة )صههف احلوـؿ وافذهٌل وابـ افؼع,111)=

 «.اخلز

 ع.553-1/554ع, مػتوح  ا  افًعو ة )161اكظر: إبـو  فؾـقوي )صع 1)

 م ظقاميع.6191ف ) واه ابـ أيب صقٌي ذم م ـػع 1)

, وافطلزاين ذم افؽٌلر 181اهلل بلـ أمحلد ذم زوا لد افزهلد ص ع, وظٌلد93أخرجف ابـ ادٌلو ك ذم افزهلد )ع 4)

 ع.1147, 1146)

ًٌو.ع 3)  شقليت ؿري

 ع.54ؿقوم افؾقؾ )و واه ابـ أيب افدكقو ذم افتفجد ع 5)
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َهر ًَّ مـو ي اف
(1)

. 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ ؿقفلف تعلوػ:   َ  َّ أكلف  َ  وظـ افضلهوك 

[16افزمر: ] ژک 
(2)

. 

أكف ؿرأ ذم فقؾي شق ة ادممـ, ؾؾع اكتفك إػ ؿقفف:  وظـ ظومر بـ ظٌد افؼقس 

 ؾؾللؿ يللزل ير  هللو [,18ؽللوؾر: ]  ژٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ 

حتك أصٌح
(3)

يث حج مج جح مح جخ  حخ مخ جس حس ژ . وُكؼؾ ظـف أن ؿرأ ؿقفف تعوػ: 

ؾجعؾ يٌؽل وير  هو حتك أشهر [,17إكعوم: ] ژخس مس حص
(4)

. 

 , [1 : افزفزفي] ژ ٹڤڤڤژ:  ٕن أؿرأ »:وؿول حمؿد بـ ـعى 

ى مـ أن أبقً َأُهذ لأ   مهو وأتػؽر ؾقفع أح , [1افؼو ظي: ]  ژڀژ و

«افؼر,ن
(5)

. 

صلؾقً ملع أيب حـقػلي ذم مًلجده ظ لوم أخلرة, وخلرج : » زا دة  وؿول

افـوس, ومل يعؾؿ أين ذم ادًجد, وأ  ت أن أشلفف مًللفي ملـ حقلٌ ٓ يلراين أحلد, 

ۅ ۉ ۉ ې ژ  ؿول: ؾؼوم ؾؼرأ, وؿد اؾتتح اف  ة, حتك بؾغ إػ هذه أيلي

 هو حتك ؾلؿؿً ذم ادًجد أكتظر ؾراؽف, ؾؾؿ يزل ير  [,17افطق : ] ژ ې ې

«َأبَّن ادمبن ف  ة افػجر
(6)

. 

ؿرأت افٌو حلي افؼلر,ن ذم  ـعلي, ؾؼلول: فؽـلل : » وؿول  جؾ ٓبـ ادٌو ك 

إػ اف ٌح, ملو ؿلد  [ 1افتؽوثر: ] ژ ژ ڑژ أظرف  جً  مل يزل افٌو حي يؼرأ 

                                           
 ع.189 واه أبق ظٌقد ذم ؾضو ؾ افؼر,ن )ع 1)

 .69ب محؾي افؼر,ن ص افتٌقون ذم , اع 1)

 ع.187 واه أبق ظٌقد ذم ؾضو ؾ افؼر,ن )ع 4)

 ع.45 واه أبق اف قخ إصٌفوين ذم افعظؿي )ع 3)

 ع.4/113, ومـ ضريؼف أبق كعقؿ ذم احلؾقي )187افزهد ٓبـ ادٌو ك, ص ع 5)

 ع.14/457تو يخ بغدا  )ع 6)
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«أن جيووزهو, يعـل كػًف
(1)

. 

ـ خ قؿ بات فقؾلي ظـد افربقع ب ً  بِ »ؿول:  -  -ظـ ظٌد افرمحـ بـ ظج ن 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ژ ؾؼوم ي ع, ؾؿر هبلذه أيلي 

ؾؿؽٌ فقؾتف حتك أصٌح, مو جووز هلذه أيلي إػ  [,11اجلوثقي: ] ژ ى ائ

«ؽرهو, بٌؽوم صديد
(2)

. 

بؾ جوم ظـ بعض افًؾػ أكف بؼل ذم شلق ة هلق  شلتي أصلفر يؽر هلو وٓ يػلرغ 

مـ افتدبر ؾقفو
(3)

. 

عي ختؿي, وذم ـؾ صفر ختؿلي, وذم ـلؾ شلـي ختؿلي, وؿول بعضفؿ: ي ذم ـؾ مج

وي ختؿي مـذ ث ثغ شـي مو ؾرؽً مـفو بعد
(4)

. 

                                           
 .-ع41/345وـر ذم تو خيف )ومـ ضريؼي ابـ ظً -ع 1141ق ي ذم ادجوفًي )ـ واه افديع 1)

 ع.1/111احلؾقي )ع 1)

 ع, وظزاه افزبقدي ذم رشحف إػ ؿقت افؼؾقب فؾؿؽل.3/517اإلحقوم )ع 4)

 ع.3/517اإلحقوم )ع 3)
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ِذْكُر جملة من األمور امُلِعينة على التدبر مما يكون ُمْشَتَرًكا بني 
 االستماع والتالوة

 إدراك أهمية التدبر وفائدته:  -4
ؿلرامة افؼلر,ن بوفتلدبر ؾ   م أكػلع فؾؼؾلى ملـ : » ؿول احلوؾظ ابـ افؼقؿ 

«وافتػؽر
(1)

. 

واحلديٌ ظـ هذا ادعـك ُيذـر ظو ة ذم ادؼدموت, وفلقس هلذا مقولع تػ لقؾف, 

ؾُرجع إفقف ذم َمَظوكِّف, فؽـ ادرا  هـو افتـٌقف ظذ أن مـ ٓ يد ك أمهقي افتدبر ؾنكلف فلـ 

 يؾتػً إفقف.

 استحضار عظمة المتكلم بالقرآن:  -2
ر, ويؼلػ لـ ـ ًرا حقـع يؼرأ خطوب مـ ُيعظِّؿف ملـ افٌ لعَّ ؿَ تَ ؾنبا ـون اإلكًون يَ 

مع ـؾ حرف ؾقف, ويتلمؾ ذم مضومقـف, ؾنن ـ م اهلل تعلوػ أوػ بلذفؽ وأحلؼ فلدى 

 ي.أصهوب افؼؾقب احلقَّ 

ر, وأن يًتهضللر له فلقس ـل م ب لؤوفلقعؾؿ أن ملو يؼلر: »ؿول ابـ ؿداملي 

ا.هل« ن افتدبر هق ادؼ ق  مـ افؼرامةظظؿي ادتؽؾؿ شٌهوكف, ويتدبر ـ مف: ؾن
(2)

. 

 ما ينبغي أن تكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن:  -3
إن افـظرة افؼورصة, وؾًو  افت لق  دملوه افؼلر,ن افؽلريؿ ُيْؼِعلدان صلوحٌفع ظلـ 

تلدبر ـتلوب اهلل تعلوػ, وضؾلى اهللدى مـللف: وبفلؽ حقلـع يـظلر بعضلفؿ إػ افؼللر,ن 

مؼدس ُيتذ فته لقؾ إُجلق , و بلع دجلر  حت لقؾ افزـلي  بوظتٌو  أكف جمر  ـتوب

ُؿقن بلف  لَسْ ًْ ؾقضع اد هػ ذم بقتف أو مرـٌتف, أو أكف مؾجل أ بوب افِعَؾؾ وإ وام َؾَق

َّ هبؿ, أو أكف إكع يؼرأ  ذم ادآتؿ أو اؾتتوح بعض ادـوشٌوت,  -جمر  ؿرامة -فؽ ػ مو أمَل

                                           
 ع.1/554مػتوح  ا  افًعو ة )ع 1)

 ع.3/517, واكظر: اإلحقوم )68خمتك مـفوج افؼوصديـ صع 1)
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ي يعٌلد أهؾفلو إصلـوم ؾلدظوهؿ إػ ترـفلو وظٌلو ة اهلل أو أكف كزل فقعوفٍ بقئي ُمَتَلؾِّػ

وحده  ون مو شقاه, ؾفق يعوفٍ تؾؽ احلؼٌي افغلوبرة, وٓ تعؾلؼ فلف بلوفقاؿع ادعلورص 

 وتعؼقداتف!! إػ ؽر بفؽ مـ افت ق ات افضقؼي. 

ؾؿـ ـوكً هذه كظرتف إػ هذا افؽتوب ؾ  ُيَظـ بف أكف َشُقْؼٌِؾ ظؾقلف بتلدبر وتػفلؿ 

 أهى ٕؾؽو هؿ ومعتؼداهتؿ. -ـع ؿقؾ-مـ ــقزه وهدايوتف: إب افـوس  فقًتلرج

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ واهلل تعوػ ؿد أخز ظـ هلذا افؽتلوب بؼقفلف: 

 [.89افـهؾ: ] ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ًْ َتللوَب اهللِ ؾِقللِف َأَتلل
ـِ  َواْتللُؾ بَِػْفللٍؿ 

 

ّؾ افُعُؾقِم تَ   وٌَلجَ عَ افْ  رَ لَتل هُ رْ بَّ دَ ـُ
(1) 

 
 ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژبوظتٌو  أكف ـتوب هدايي ؾقـٌغل افـظر إفقف 

ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ . َُيقل اهلل بف مقتك إ واح [9اإلهام: ]

ۈ ژ [.111إكعوم: ]ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 [.13إكػول: ] ژ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ

 [.1إبراهقؿ: ] ژڦ ڄ

يللَمثِّره ويعوجللللف ذم افـػلللقس  وإبا أ  ت أن تعللرف ظظؿلللي هللذا افؼلللر,ن, وملللو

وادجتؿعوت ؾتلمؾ مو وصػف اهلل تعوػ بف ذم مقاوع ـ رة, حقٌ وصػف بلكف ـلريؿ, 

, وهللدى, و محللي, وحؽللقؿ, وظظللقؿ, وجمقللد, ومٌللو ك, وظزيللز, وُمفللقؿـ, وظللِعّ 

لر, ومقظظلي, و وح, وتػ لقؾ ـلؾ  م, وب لو ر, وأكلف حلؼ,  ـْ وصػوم, وكق , وِب

 مـ إوصوف.وبرهون, إػ ؽر بفؽ 

ـع شعه بوفػرؿون: ٕكف يػلرق بلغ اهللدى وافضل ل واحللؼ وافٌوضلؾ, وبلوفؼر,ن 

 )ؿقؾ: ٕكف مجع ثؿرة افؽتى ؿٌؾفع.

                                           
 ع.1/71اجلومع ٕحؽوم افؼر,ن )ع 1)
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ًٓ يؾقللؼ هبللذا افؼللر,ن افعظللقؿ,  ؾوفقاجللى أن ُيؼٌللؾ ادًللؾؿ ظللذ ـتللوب  بللف إؿٌللو

...  ويعرف أكف ِشْقؼ هلدايي اخلؾؼ ـؾفؿ, ظلودِِفؿ وجلوهؾفؿ, حضللراؿ وبلدواؿ,»

ؿف, وـ لرة افتػؽلر ذم أفػوطلف رِ ؾؿـ ُوؾِّؼ فذفؽ مل يٌؼ ظؾقف إٓ اإلؿٌول ظذ تدب   ه وَتَػف 

ف عَ ْشلوُ  َل ذَ ومعوكقف, وفقازمف ومو تتضؿـف... ومو يدل ظؾقف مـطقًؿو ومػفقًملو, ؾلنبا َبل

بد أن يػتح ظؾقف مـ ظؾقمف أمقً ا ٓ تدخؾ حتً  ذم بفؽ ؾوفرب أـرم مـ ظٌده, ؾ 

«ـًٌف
(1)

. 

هلق أظظلؿ افؽـلقز, وضؾًلؿف افغلقص بلوفػؽر إػ ؿلرا  : » ؿول ابـ افؼلقؿ 

ا.هل «معوكقف
(2)

. 

 ًَ اهلُلللَدىلؾَتلللَدبَّر افؼلللر,ن إن ُ ْمللل

 

ِر افُؼلللْر,نِ   ًَ َتلللَدب  ؾلللوفِعْؾُؿ حتللل
(3) 

 استحضار أنك المبَخاَط  بهذا القرآن: -4 
و ؾلصغ هلژ ڀ ٺ ٺژإبا شؿعً اهلل يؼقل: : »ؿول ابـ مًعق  

«شؿعؽ, ؾنكف خر ُتممر بف, أو رش ُتكف ظـف
(4)

. 

إن مـ ـون ؿٌؾؽؿ  أوا افؼلر,ن  شلو ؾ ملـ  هبلؿ, ؾؽلوكقا : » وؿول احلًـ 

«يتدبروهنو بوفؾقؾ, ويتػؼدوهنو ذم افـفو 
(5)

. 

«مللـ بؾغللف افؼللر,ن ؾؽلللكع ـؾَّؿللف اهلل: » ؿللول حمؿللد بللـ ـعللى افؼرطللل و
(6)

 

ا َؿدَّ  بفؽ مل يتلذ ؿرامة افؼر,ن َظَؿَؾلف, بلؾ يؼلرؤه ـلع وإب»وظؼٌف ذم اإلحقوم بؼقفف: 

                                           
 ع.41)ص ر افؽريؿ افرمحـتقًع 1)

 ع.1/354مدا ج افًوفؽغ )ع 1)

 ع.746افؽوؾقي اف وؾقي )ع 4)

 ع.838 ,51شــ شعقد بـ مـ ق  )افتػًرع, )ع 3)

 ع.36-35افتٌقون ذم , اب محؾي افؼر,ن )صع 5)

 ع.5/1171 واه ابـ أيب حوتؿ ذم تػًره )ع 6)
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«يؼرأ افعٌد ـتوب مقٓه, افذي ـتٌف إفقف: فقتلمؾف ويعؿؾ بؿؼتضوه
(1)

. 

اص  ؿؾً فـػيس: يو كػس اؿر لل افؼلر,ن ـلكلؽ شلؿعتقف ملـ : » وؿول اخلَقَّ

«اهلل حغ تؽؾؿ بف, ؾجومت احل وة
(2)

. 

ٓكتػللوع بلوفؼر,ن, ؾللومجع ؿؾٌللؽ ظـللد ت وتللف إبا أ  ت ا: » ؿلول ابللـ افؼللقؿ 

وشعظف, وأفؼ شؿعؽ, واحي حضق  مـ خيوضٌف بف مـ تؽؾؿ بف شٌهوكف مـف إفقف: 

ا.هل« ؾنكف خطوب مـف فؽ ظذ فًون  شقفف
(3)

. 

ؾُقَؼدِّ  أكف ادؼ ق  بؽؾ خطوب ذم افؼر,ن, ؾنن شؿع أمًرا أو هنًقو َؿدَّ  أكف ادـفل »

ًدا أو وظقًدا ؾؽذفؽ, وإن شؿع ؿ ص إوفغ وإكٌقوم وادلمق , وإن شؿع وظ

َؿر ؽر مؼ ق , وإكع ادؼ ق  أن يعتز هبو, ويلخذ مـ تضوظقػفو مو  ًَّ ظؾؿ أن اف

َيتوج إفقف, وإبا ُؿ د بوخلطوب مجقع افـوس, ؾفذا افؼو ئ افقاحد مؼ ق , ؾع فف 

ٻپ پ پپ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻژ وفًو ر افـوس, ؾؾقؼد  أكف ادؼ ق , ؿول تعوػ: 

ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

[19إكعوم: ] ژ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
(4)

. 

 فإذا استجمع هذ  األمور فإن ذلك يقود  إلب ما بعدها، فمن ذلك: 
 صدق الطل  والر بة، وقوة اإلقبال علب اتاب ال عز وجل: -5

بـقلي ملسو هيلع هللا ىلص هلل تعلوػ وشلـي كٌقلف ؾنبا اشتؿع افعٌد إػ ـتلوب ا: » ؿول افؼرضٌل 

ا.هل« اصو ؿي ظذ مو َيى اهلل أؾفؿف ـع َيى, وجعؾ ذم ؿؾٌف كق ً 
(5)

. 

                                           
 ع.3/517اإلحقوم )ع 1)

 ع.8/181افًر)ع 1)

 .4د صافػقا ع 4)

 هبومش إحتوف افًو ة ادتؼغع. 3/516اإلحقوم )ع 3)

 ع.13/16اجلومع ٕحؽوم افؼر,ن )ع 5)
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ـوبللدت : » رصا . ؿللول ثوبلً افٌـلوين وهلذا يتطؾلى ؿللدً ا ملـ اف لز واإل

«ً بف ظؼيـ شـيؿْ افؼر,ن ظؼيـ شـي ثؿ تـعَّ 
(1)

. 

 القراةة بنية االمتثال: -6
افٌؼللللرة: ] ژچ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ ؿللللول تعللللوػ: 

111.] 

وافذي كػيس بقده: إن حؼ ت وتف أن َُيِؾ ح فف, وَُيرم : »ؿول ابـ مًعق  

«حرامف, ويؼرأه ـع أكزفف اهلل
(2)

. 

إن هذا افؼر,ن ؿد ؿرأه ظٌقد وصٌقون ٓ ظؾلؿ هللؿ : » وؿول احلًـ افٌكي 

إووظي حدو ه, حتلك بتلويؾف..., ومو تدبر ,يوتف إٓ بوتٌوظف, ومو هق بهػظ حروؾف و

إن أحدهؿ فقؼقل: فؼد ؿرأت افؼر,ن ـؾف ؾع أشلؼطً مـلف حرًؾلو, وؿلد واهلل أشلؼطف 

ـؾف, مو ُيرى افؼر,ن فف ذم ُخؾؼ وٓ ظؿؾ, حتك إن أحدهؿ فقؼقل: إين ٕؿرأ افًلق ة 

ذم َكَػس! واهلل مو همٓم بوفؼرام, وٓ بلوفعؾعم, وٓ احلؽلعم, وٓ افَقَ َظلي, متلك ـلون 

«م م ؾ هذا؟ ٓ ـ ر اهلل ذم افـوس م ؾ همٓمافؼرا
(3)

. 

«ُأِمر افـوس أن يعؿؾقا بوفؼر,ن ؾوُتذوا ت وتف ظؿً  : » وؿول 
(4)

. 

«إن أوػ افـوس هبذا افؼر,ن مـ اتٌعف وإن مل يؽـ ؿرأه: » وؿول 
(5)

. 

ؾ: إكع كزل افؼر,ن فُِقْعَؿؾ بف, ؾوُتذ افـوس ؿرامتف ظؿً , ؿقل: » ؿول افػضقؾ 

ُمقا حرامف, ويلمتروا بلوامره, ويـتفقا ظـ  ـقػ افعؿؾ بف؟ ؿول: فُِقِهؾقا ح فف, وَُيرِّ

                                           
 هبومش اإلحتوفع. 3/513اإلحقوم )ع 1)

 ع.1/567 واه ابـ جرير ذم جومع افٌقون )ع 1)

ومع ع, وافٌقفؼلل ذم اجلل794, ط احلؿقدع, وابـ مٌلو ك ذم افزهلد )145)  واه شعقد بـ مـ ق  ذم افًــع 4)

 ع.1318ف عى اإليعن ) 

 ع.457افدام وافدوام )صع 3)

 ع.9611ع, و افٌقفؼل ذم اجلومع ف عى اإليعن )187 واه أمحد ذم افزهد )صع 5)
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«كقاهقف, ويؼػقا ظـد ظجو ٌف
(1)

. 

ٓ يتجووزون أيوت حتك يتعؾؿقا مو ؾقفو مـ افعؾؿ  وؿد ـون افًؾػ

وزهـ ظؼ ,يوت مل جيو ؿَ ؾَّ عَ ـون افرجؾ مـو إبا تَ : », ـع ؿول ابـ مًعق  وافعؿؾ

«حتك يعرف معوكقفـ وافعؿؾ هبـ
(2)

.

وجوم كهقه ظـ أيب ظٌد افرمحـ افًؾؿل
(3)

. 

إن أؿقاًملو يؼلرؤون افؼلر,ن ٓ جيلووز حـلوجرهؿ, »ؿلول:   وظـ ابلـ مًلعق  

«عَ ػَ ؾقف كَ  َخ َش رَ وفؽـ إبا وؿع ذم افؼؾى ؾَ 
(4)

. 

مو حًلـ  ؾودممـ افعوؿؾ إبا ت  افؼر,ن اشتعرض افؼر,ن, ؾؽون ـودر,ة يرى هبو»

ؾلف بلف ملـ ظؼوبلف خوؾلف, وملو  مـ ؾعؾف ومو ؿٌح ؾقف, ؾع حذَّ ه مقٓه حذ ه, وملو خقَّ

ى ؾقف مقٓه  ؽى ؾقف و جوه: ؾؿـ ـوكً هذه صػتف, أو مو ؿلو ب هلذه اف لػي   ؽَّ

لو  ًً ؾؼد ت ه حؼ ت وتف, و ظوه حؼ  ظويتف, وـلون فلف افؼلر,ن صلوهًدا وصلػقًعو, وأكق

ْصػف كػع كػًف وكػع أهؾف, وظو  ظذ وافديف وظذ وفده ـؾ وِحْرًزا: ومـ ـون هذا وَ 

«خر ذم افدكقو وأخرة
(5)

وـلون افؼلر,ن فلف صلػوم, ؾوشلتغـك بل  ملول, وظلزَّ بل  », 

ف ظـد افلت وة فؾًلق ة إبا اؾتتهفلو:  ظ رة, وأكس ممو يًتقحش مـف ؽره, وـون مه 

 ة؟ وإكلع ملرا ه: متلك أظؼلؾ ؿ افًلقل: متك أختل متك أتعظ بع أتؾقه؟ ومل يؽـ مرا ه

اهلل اخلطللوب, متللك أز جللر, متللك اظتللز؟ ٕن تلل وة افؼللر,ن ظٌللو ة ٓ تؽللقن  ظللـ

«بغػؾي
(6)

. 

                                           
 ع.116 واه اخلطقى ذم اؿتضوم افعؾؿ افعؿؾ,  ؿؿ )ع 1)

 ع.1/81 واه ابـ جرير ذم جومع افٌقون )ع 1)

 ع1/81اد د  افًوبؼ )ع 4)

 ع.6/148ع, وكهقه ذم افٌلو ي )811 واه مًؾؿ )ع 3)

 .15أخ ق أهؾ افؼر,ن صع 5)

 9اد د  افًوبؼ صع 6)
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ُتف» ؾودًؾؿ متك أـقن  متك أـقن مـ ادتؼغ؟ :يت ػح افؼر,ن فُقم ِّب بف كػًف, مِهَّ

ظـ ل لمتك أهنك كػً متك أزهد ذم افدكقو؟ متك أـقن مـ اف وبريـ؟ مـ اخلوصعغ؟

«اهلقى
(1)

. 

ؿرأ بـو ظلع بلـ احلًلغ اُدلَمبِّن ذم ظ لوم أخلرة : » ؿول يزيد بـ افُؽؿقً 

وأبق حـقػي خؾػف ؾؾع ؿله اف  ة وخرج افـوس كظرت  [,1افزفزفي: ] ژ ٹ ڤژ

ر ويتـػس, ؾؼؾً : أؿقم ٓ ي تغؾ ؿؾٌف يب, وؿد ضؾلع  إػ أيب حـقػي وهق جوفس ُيَػؽِّ

ا, ذ بؾهقي كػًف وهق يؼقل: يو مـ جيزي بؿ ؼول ب ة خر خرً افػجر وهق ؿو ؿ ؿد أخ

ب مـفلو ملـ ويو مـ جيزي بؿ ؼول ب ة رش رشًّ  ا أِجِر افـععن ظٌَدك مـ افـلو  وملو ُيَؼلرِّ

 افًقم, وأ خؾف ذم شعي  محتؽ.

ؿول: ؾلبكً, ؾنبا افؼـلديؾ يزهلر وهلق ؿلو ؿ, ؾؾلع  خؾلً, ؿلول: تريلد أن تلخلذ 

«اـتؿ ظعَّ مو  أيً :ف  ة افغداة, ؿول ؿؾً: ؿد أبكً ؟افؼـديؾ
(2)

. 

وتلل وة افؼللر,ن حللؼ ت وتللف هللق أن ي للسك افؾًللون وافعؼللؾ »ؿللول ذم اإلحقللوم: 

وافؼؾى, ؾهظ افؾًون: ت هقح احللروف بوفستقلؾ, وحلظ افعؼلؾ: تػًلر ادعلوين, 

وحظ افؼؾى: آتعوظ وافتلثر بوٓكزجو  وآ تع . ؾوفؾًون يرتؾ, وافعؼلؾ يلسجؿ, 

ا.هل« وافؼؾى يتعظ
(3)

. 

ويـٌغل فؾتوي أن يًتقوح ـؾ ,يي ملو يؾقلؼ هبلو, ويلتػفؿ بفلؽ, ؾلنبا تل  ؿقفلف »

ؾؾللللقعؾؿ ظظؿتللللف  [,1إكعللللوم: ] ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ تعللللوػ: 

ؾؾقتػؽلر ذم  [,58افقاؿعي: ] ژ ڄ ڄ ڃژ ويتؾؿح ؿد تف ذم ـؾ مو يراه, وإبا ت : 

ؿ وظظلؿ, ... وإبا تل  أحلقال ادؽلذبغ ُكطػي مت وهبي إجزام ـقلػ تـؼًلؿ إػ حلل

                                           
 بتكف . 11افًوبؼ صع 1)

 ع.14/457تو يخ بغدا  )ع 1)

 ع.3/514اإلحقوم )ع 4)
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ؾؾقًت عر اخلقف مـ افًطقة إن ؽػؾ ظلـ امت لول إملر. ويـٌغلل فتلوي افؼلر,ن أن 

َؿر بؾ افعلز,  ًَّ يعؾؿ أكف ادؼ ق  بلطوب افؼر,ن ووظقده, وأن افؼ ص مل ير  هبو اف

ٌَلللف شلللقده بؿؼ لللق , وفقتلملللؾ افؽتلللوب, وفقعؿلللؾ  وَت ـَ ؾهقـئلللذ يتؾلللق تللل وة ظٌلللد 

«تضوهبؿؼ
(1)

. 

أن يـ غؾ ؿؾٌلف بلوفتػؽر ذم »افقؿقف ظـد ادعوين بؼقفف:  ووصػ افًققضل

معـك مو يؾػظ بف, ؾقعرف ـؾ ,يي, ويتلمؾ إواملر وافـلقاهل, ويعتؼلد ؿٌلقل بفلؽ: 

ر وشلل, لك اظتذ  واشتغػر, وإبا مر بآيي  محي اشتٌ لر ظـف ؾقع مضلؾنن ـون ممو ؿ 

«كّزه وظّظؿ, أو  ظوم تضلرع وضؾى أو ظذاب أصػؼ وتعّقب, أو تـزيف
(2)

. 

 تنزيل القرآن علب الواقع: -7
إبا تؼللر  مللو شللٌؼ ؾنكللف يتعللغ ظللذ ؿللو ئ افؼللر,ن أن يًت للهى إحللقال 

واد بًوت افتل كزل ؾقفو افؼر,ن, وـقػ ـون يعوفٍ ادقاؿػ وافقؿو ع حتك أخلرج 

تللف إػ كللقاحل بفللؽ ادجتؿللع واجلقللؾ افراصللد افللذي اهتللدى بللوفؼر,ن, ومحللؾ هدايو

ٌِْفًرا ذم مدة ؿقوشقي ؿ رة.  ادعؿق ة, وحؼؼ اكت وً ا واكت وً ا ُم

وافققم افؼر,ن هق افؼر,ن, وافـوس هؿ افـوس, واف لراع بغ احلؼ وافٌوضؾ 

ت إشعم, ؾع ظؾقـو إٓ أن كعل ـتوب اهلل تعوػ ؿو ؿ, وادقاؿػ متؽر ة وإن تغرَّ 

ك قد احلؼ إػ ك وبف, وافعومَل إػ صقابف, ؾقتهرَّ وكتدبره, وظـد ذ شـجد ؾقف مو يع

, وبفؽ حقـع ُكهرِّ    وٓب افتغقر مـ جديد ـع ـون ذم ظفد اف هوبي

ك قص افؼر,ن مـ ؿقد افزمون وادؽون. واهلل ادًتعون.

 وأما  ضور القل : 
با ؾ  خيػك أن ت وة افؼر,ن أو شعظف ٓ يؿؽـ أن َي ؾ معفلو تلدبر أو اظتٌلو  إ

                                           
 ع.511-3/517, واكظر: اإلحقوم )69خمتك مـفوج افؼوصديـ صع 1)

 ع.1/411اإلتؼون )ع 1)
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ًٌو: ٕكف مقوع افعؼؾ, وؿد مه ؿقل احلوؾظ ابلـ افؼلقؿ  إبا : » ـون افؼؾى ؽو 

ر لأ  ت آكتػوع بوفؼر,ن ؾومجع ؿؾٌؽ ظـد ت وتلف وشلعظف, وأفلؼ شلؿعؽ, واحضل

حضق  مـ خيوضٌف بف مـ تؽؾؿ بف شٌهوكف مـف إفقف, ؾنكف خطوب مـلف فلؽ ظلذ فًلون 

ا.هل « شقفف
(1)

. 

ر افؼر,ن ٓ يؽقن إٓ مع حضق  افؼؾلى, ومجلع اهللؿ وتدب: » وؿول اخلوزن 

« وؿً ت وتلف. وي لسط ؾقلف تؼؾقلؾ افغلذام ملـ احلل ل اف للرف, وخؾلقص افـقلي

ا.هل
(2)

. 

فلف ات لول وثقلؼ هبلذا  -وهق وجق  ادهؾ افؼوبلؾ -ومو بـرتف ذم افؼط إول 

احللل ادقوع, إٓ أن بقـفع ظؿقًمو وخ قًصو مـ وجف, ؾؼد يؽقن صوحى افؼؾلى 

, أو ذم مقوع ٓ يتؿؽـ معلف ملـ إحضلو  ؿؾٌلف حلول افًلعع أو  ًٓ ًصو أو م غق ُمَ قَّ

ر معلف لافت وة, ؾقؼرأ أيوت أو افًق ة ويتجووزهو وهق ٓ ي عر: ٕن ؿؾٌلف مل َيضل

 فعو ض. 

وؿد ٓ يؽقن افؼو ئ أو ادًتؿع مـ أصهوب افؼؾقب احلقي, فؽـلف مل ُيطٌلع ظلذ 

 ؿرأ مع حضق  افؼؾى ؾنكف يـتػع.ؿؾٌف, ؾنبا اشتؿع أو 

 الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكالم المقروة أو المسموع: 
مـ ادعؾقم أن افػفؿ ؿضقي كًٌقي, يؼلع ؾقفلو افتػلووت ـ لًرا, وافـلوس ؾقفلو ظلذ 

 ث ث مراتى, ومـ هـو ح ؾ افتػووت بقـفؿ ذم افعؾؿ وافػؼف. 

, وإكع ػفؿ ابـ ظٌوس مو ي وكهـ ٓ كطوفى افعومل أن يػفؿ مـف

ادؼ ق  هـو ح قل حد أ كك مـ افػفؿ دو يؼرأ أو يًؿع: بهقٌ ٓ يؽقن بؿـزفي 

مـ ُخقضِى بؾغي ؽر فغتف ٓ يعرؾفو, ؾنن مـ ُخقضِى بع ٓ يػفؿ أصً  ٓ يؿؽـ أن 

                                           
 .4افػقا د صع 1)

 هبوم ي افـًػلع. 3/151ويؾ )فٌوب افتلع 1)
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و, وأحيه حول آشتعع أو افت وة.يتدبر مفع ـون ؿؾٌف حقًّ 

كـظر إػ هذا افؼط بـقع اظتدال, ؾ  ك سط مـف ؿدً ا  ظؾقـو أن ومـ هـو يتعغَّ 

ٓ ي دق إٓ ظذ افعؾعم, وٓ كؾغقف بوفؽؾقي ؾـطوفى مـ ـون بؿـزفي إظجؿل أن 

پ پ ڀ ڀ ڀ ژ يتدبر افؼر,ن, وؿد وصػ اهلل تعوػ ـتوبف بؼقفف: 

وؿول تعوػ:  [,195اف عرام: ]ژ  ڻ ۀ ۀژوؿول:  [,4ؾ ؾً: ]ژ ڀ ٺ

ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ 

ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 

 ژ ہ ھ ھ ھ ھ ےژوؿول:  [,33ؾ ؾً: ] ژۈئ ېئ ېئ

ـر ؾؼول  [,1يقشػ: ] ه فؾذِّ إػ ؽر بفؽ مـ أيوت افؽريعت, ـع أخز أكف ينَّ

وؿد شٌؼً اإلصو ة  [,17افؼؿر: ] ژں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀژتعوػ: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄژإػ افعؿقم افقا   ذم احلٌ ظذ تدبره 

, ومل خيص بفؽ بلهؾ افعؾؿ  ون ؽرهؿ . مع أن مو َي ؾ [19ص: ] ژ ڃ چ

 فؾعومل مـ بفؽ ٓ يؼوس بع َي ؾ فغره.

ٌِّ اهلل ظز وجّؾ ظٌو ه ظذ آظتٌو  بع ذم ,ي : » ؿول ابـ جرير وذم َح

ڄ ڄ ڄ ڄ ژ : ملسو هيلع هللا ىلص  ٌقفجؾ بـره فـافؼر,ن مـ ادقاظظ وافٌقـوت بؼقفف 

ۇ ۇ ۆ ژوؿقفف:  , [19شق ة ص: ] ژڃ ڃ ڃ ڃ چ

 ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ومو أصٌف بفؽ مـ ,ي افؼر,ن, افتل أمر اهلل ظٌوَ ه وح فؿ ؾقفو  [18, 17شق ة افزمر: ]

ظذ أنَّ ظؾقفؿ معرؾَي  مو يدل   -ظذ آظتٌو  بلم ول ,ي افؼر,ن, وآتِّعوظ بؿقاظظف

 مـ ,يف.تلويؾ مو مل َُيجى ظـفؿ تلويؾف 

ٕكف حموٌل أن ُيؼول دـ ٓ يػفُؿ مو ُيؼول فف وٓ يعِؼؾ تلويَؾف: )اْظَتِزْ بع ٓ َؾْفؿ فؽ 

إٓ ظذ معـك إمر بلن يػفَؿف ويػَؼَفف,  -بف وٓ معرؾَي مـ افِؼقؾ وافٌقون وافؽ مع
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ؾ. ـع ثؿ يتدبَّره ويعتَز بف. ؾلمو ؿٌَؾ بفؽ, ؾؿًتهقٌؾ أمُره بتدبره وهق بؿعـوه جوه

حموٌل أن يؼول فٌعض أصـوف إمؿ افذيـ ٓ يعؼؾقن ـ َم افعرب وٓ يػفؿقكف, فق 

أكِ د ؿ قدة صعٍر مـ أصعو  بعض افعرب باَت أم وٍل ومقاظظ وِحؽؿ: )اْظَتِزْ بع 

إٓ بؿعـك إمر هلو بػفؿ ـ ِم  -ؾقفو مـ إم ول, واّ ـر بع ؾقفو مـ ادقاظظع

ٓظتٌو  بع كٌففو ظؾقف مو ؾقفو مـ احلؽؿ. ؾلمو وهل جوهؾي افعرب ومعرؾتِف, ثؿ ا

بؿعوين مو ؾقفو مـ افؽ م وادـطؼ, ؾؿهوٌل أمُرهو بع  فًَّ ظؾقف معوين مو حقتف مـ 

إم ول وافِعَز. بؾ شقام أمُرهو بذفؽ وأمُر بعض افٌفو ؿ بف, إٓ بعَد افعؾؿ بؿعوين 

 ادـطؼ وافٌقون افذي ؾقفو.

واحِلؽؿ وإم ول وادقاظظ, ٓ جيقز أن  َزِ ,ي ـتوب اهلل مـ افعِ ؾؽذفؽ مو ذم 

يؼول: )اْظَتِزْ هبوع إٓ دـ ـون بؿعوين بقوكف ظودًو, وبؽ م افعرب ظو ًؾو: وإٓ بؿعـك 

أْن يعؾؿ معوين ـ م افعرب, ثؿ يتدبَّره بعُد,  -دـ ـون بذفؽ مـُف جوهً  -إمر 

 ه.ويتعظ بِهَؽِؿف وُصـقف ِظَزِ 

وـلون اهلل جلؾ ثـلوؤه ؿلد أملر ظٌلو ه بتلدب ره وحل فؿ ظلذ  -ؾنْب ـون بفؽ ـذفؽ 

. وإْب ـون معؾقًمو أكف مل يلمر بذفؽ مـ ـون بع يُدّل ظؾقف ,ُيف جلوهً   -آظتٌو  بلم وفف

بتلويلؾ ملو مل  -مل جيز أن يلمرهؿ بذفؽ إٓ وُهْؿ بلع يلدهلؿ ظؾقلف ظلودقن, صلحَّ أهنلؿ 

ؿف مـ ,يف افذي اشتلثر اهلل بعؾؿف مـلف  ون خؾؼلف, افلذي ؿلد ؿلّدمـو َُيَجْى ظـفؿ ظؾ

لَد ؿلقل ملـ أكؽلر تػًلَر ادػللنيـ  -صَػتف ,كًػو ًَ ملـ  -ظو ؾقن. وإْب َصلحَّ بفلؽ ؾ

ا.هل« مو مل َيجى ظـ َخؾؼف تلويؾف -ـتوب اهلل وتـزيِؾف
(1)

. 

 ذّ َتلؾْ إين ٕظجلى مملـ ؿلرأ افؼلر,ن ومل يعؾلؿ تلويؾلف ـقلػ يَ »يؼلقل:   وـون 

ا.هل «بؼرامتف
(2)

. 

                                           
 ع.84-1/81جومع افٌقون )ع 1)

 ع.6/1354معجؿ إ بوم )ع 1)
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ تعؾقًؼللو ظللذ ؿقفللف تعللوػ:  وؿللول افزجللوج 

ؿ» [:47ق: ] ژ ٹ ف ؿؾٌف إػ افتََّػف  ا.هل «مـ رَصَ
(1)

. 

ؿ ظللـ اهلل فَ ػْ ؿ أحؽللوم افؼللر,ن, ؾللقَ ؾّ عَ تَ ويـٌغللل فللف أن َيلل: » وؿللول افؼرضٌللل 

ع يتؾلق, ؾؽقلػ يعؿلؾ بلع ٓ يػفلؿ ع بع يؼرأ, ويعؿؾ بلػِ تَ ـْ مرا ه, ومو ؾرض ظؾقف, ؾقَ 

معـوه؟! ومو أؿٌح أن ُيًلل ظـ ؾؼف مو يتؾلقه وٓ يد يلف, ؾلع م لؾ ملـ هلذا حوفلف إٓ 

ا.هل «ـؿ ؾ احلع  َيؿؾ أشػوً ا
(2)

. 

وتلدب ر افؽل م بلدون ؾفلؿ معوكقلف ٓ : » قخ تؼل افديـ ابـ تقؿقلي وؿول اف 

 [,1يقشلػ: ] ژھ ے     ہ ھ ھ ھژيؿؽـ: وـذفؽ ؿلول تعلوػ: 

وَظْؼؾ افؽ م متضؿـ فػفؿف, ومـ ادعؾقم أن ـؾ ـ م ؾودؼ لق  مـلف ؾفلؿ معوكقلف 

ا.هل « ون جمر  أفػوطف, ؾوفؼر,ن أوػ بذفؽ
(3)

. 

أن هذا افؼر,ن افعظلقؿ هلق  -أاو ادًؾؿ  - ؾنبا ظؾؿً: » وؿول اف ـؼقطل 

ف, ؾؽقػ تلرى فٌ لرتؽ افـق  افذي أكزفف اهلل فُقًتضوم بف, وُاَْتدى هبداه ذم أ و

... جيلى ظؾقلؽ اجللد وآجتفلو  ذم تعؾلؿ ـتلوب اهلل, وشلـي  ؟!أن تعؿك ظـ افـلق 

بوفقشللو ؾ افـوؾعللي ادـتجللي, وافعؿللؾ بؽللؾ مللو ظؾؿللؽ اهلل مللـفع ظؾللًع ملسو هيلع هللا ىلص  شللقفف 

ا.هل «صهقًهو
(4)

. 

 ا, ٓ حوجي فؾتطقيؾ بنيرا ه وَكْؼِؾف.وـ م أهؾ افعؾؿ ذم هذا ادعـك ـ ر جدًّ 

مو مـ أ ا  افَغقص ذم ادعوين, واشتلراج كػو س اجلقاهر وافمفئ ؾنكلف بهوجلي أ

إػ معرؾي بعؾقم افعربقي بلكقاظفو, إػ ؽر بفؽ مـ افعؾقم ادًوظدة ذم افتػًلر, ملع 

ضقل افـظر ذم ـ م افًؾػ ذم افتػًلر, وـ لرة افؼلرامة ذم ـتلى افتػًلر افتلل مَتَقَّلز 

                                           
 ع.5/38معوين افؼر,ن )ع 1)

 ع.1/48اجلومع ٕحؽوم افؼر,ن )ع 1)

 ع.14/441جمؿقع افػتووى )ع 4)

 ع.366 - 7/365أوقام افٌقون )ع 3)
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, وافؼد ة افٌو ظي ظذ اجلؿع بغ إؿقال أو افسجلقح, ممفػقهو بوفتهؼقؼ وافتلصقؾ

أو افتقجقف, ـليب جعػر بـ جرير, واحلوؾظ ابـ ـ ر, واف لـؼقطل, ملع ملو مُجِلع ملـ 

ذم افتػًلر. ؾلنن َشلوَظد ملع بفلؽ وجلق   -ابـ تقؿقي, وابـ افؼلقؿ -ـ م اإلمومغ 

ؿس, وبفلؽ ؾضلؾ اهلل يمتقلف ادََؾَؽي, وَتَقؿ د افؼرَيي ؾذاك ــق  افعغ مع ولقم اف ل

 مـ ي وم واهلل واشع ظؾقؿ.

بلد ذم تػًلر افؼلر,ن واحللديٌ ملـ أن  ٓ: » صقخ اإلش م ابـ تقؿقلي  ؿول

مـ إفػوظ, وـقػ يػفلؿ ـ ملف: ؾؿعرؾلي ملسو هيلع هللا ىلص يعرف مو يدل ظذ مرا  اهلل و شقفف 

ف, وـلذفؽ افعربقي افتل ُخقضٌـو هبو ممو يعلغ ظلذ أن كػؼلي ملرا  اهلل و شلقفف بؽ مل

معرؾي  ٓفي إفػوظ ظذ ادعوين: ؾلنن ظوملي ول ل أهلؾ افٌلدع ـلون هبلذا افًلٌى: 

ظقن أكف  ال ظؾقلف, وٓ يؽلقن ملسو هيلع هللا ىلص ؾنهنؿ صو وا َيؿؾقن ـ م اهلل و شقفف  ظذ مو يدَّ

(1) ا.هل «إمر ـذفؽ
. 

 ومما سبق يتضح لنا أمران: 
(2)األول: أن الناس متفاوتون في التدبر

: 

وادؼ ق  تػووت افـوس ذم مراتى افػفؿ ذم افـ قص, : »قؿ ؿول ابـ افؼ

 أو حؽؿغ, ومـفؿ مـ يػفؿ ظؼة أحؽوم أو وأن مـفؿ مـ يػفؿ مـ أيي حؽًع 

أـ ر مـ بفؽ, ومـفؿ مـ يؼتك ذم افػفؿ ظذ جمر  افؾػظ  ون شقوؿف, و ون إيع ف 

كص متعؾؼ بف,  وإصو تف وتـٌقفف واظتٌو ه, وأخص مـ هذا وأفطػ وؿف إػ ,ِخر

ؾقػفؿ مـ اؿساكف بف ؿدً ا زا ًدا ظذ بفؽ افؾػظ بؿػر ه, وهذا بوب ظجقى مـ ؾفؿ 

افؼر,ن ٓ يـتٌف فف إٓ افـو   مـ أهؾ افعؾؿ: ؾنن افذهـ ؿد ٓ ي عر بو تٌوط هذا هبذا 

 ژ ڀ ڀ ٺ ٺژمـ ؿقفف: ـع ؾفؿ ابـ ظٌوس وتعؾؼف بف, وهذا

                                           
 ع.7/116جمؿقع افػتووى )ع 1)

 ع.1/561اكظر: ؾقض افؼدير )ع 1)
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 [,144افٌؼرة: ] ژھ ےھ ھ ھ ژمع ؿقفف:  [,15إحؼوف: ]

أن ادرأة ؿد تؾد فًتي أصفر
(1)

يؼ مـ ,يي افػرا ض ذم أول افًق ة  دِّ , وـع ؾفؿ اف ِّ

و,خرهو أن افؽ في مـ ٓ وفد فف وٓ وافد
(2)

ا.هل «
(3)

.

 الثاني: أن التدبر ال يختص بالعلماة:
لؾ ظؼلقل افعٌلو , و زؿفلؿ ؾفلؿ  -شلٌهوكف-إن اهلل: » يؼقل اف لـعوين  ـؿَّ

 مف. ثؿ إن َؾْفؿ ـ ر مـ أيوت افؼر,كقي وإحو يٌ افـٌقيي ظـد ؿرظفلو إشلعع ـ

ٓ َيتوج ذم معـوهو إػ ظؾلؿ افـهلق, وٓ إػ ظؾلؿ إصلقل, بلؾ ذم إؾفلوم وافطٌلوع 

وِ ع إػ معرؾي ادرا : ؾلنن ملـ ؿلرع شلؿعف ؿقفلف تعلوػ:  ًَ ڳ ژ وافعؼقل مو جيعؾفو ُت

, يػفلؿ معـلوه ملـ  ون أن يعللرف أن [111افٌؼلرة: ] ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

)موع ـؾؿلي رشط, و)تؼلدمقاع جملزوم هبلو ٕكلف رشضفلو, و)دملدوهع جملزوم هبلو ٕكلف 

جزاؤهو, وم ؾفو ـ ر. ثؿ إكؽ ترى افعومي يًتػتقن افعومل ويػفؿقن ـ ملف وجقابلف 

وهللق ـلل م ؽللر معللرب ذم إؽؾللى, بللؾ تللراهؿ يًللؿعقن افؼللر,ن ؾقػفؿللقن معـللوه 

قا ظف ومو حقاه, وٓ يعرؾقن إظراًبلو, وٓ ؽلره, بلؾ  بلع ـلون مقؿلع ملو ويٌؽقن فؼ

يًؿعقكف ذم ؿؾقهبؿ أظظؿ مـ مقؿعلف ذم ؿؾلقب ملـ حؼلؼ ؿقاظلد آجتفلو , وبؾلغ 

رون اخلطللى ذم اجلؿللع وإظقللو , لافللذـوم وآكتؼللو . ثللؿ إن هللمٓم افعومللي َيضلل

ؿ افعققن, ؾقؽ ر ملـفؿ ويذوؿقن افقظظ ويػفؿقكف ويػتً مـفؿ إـٌو , وتدمع مـف

ًٌو ممفػي مـ افػروع افػؼفقي ويػفؿقن مو  افٌؽوم وافـهقى. ثؿ إكؽ تراهؿ يؼرؤون ـت

 ؾقفو, ويعرؾقن معـوهو, ويعتؿدون ظؾقفو, ويرجعقن ذم افػتقى واخل قموت إفقفو.

ؾقو فقً صعري! مو افذي خص افؽتوب وافًـي بودـع ظـ معرؾي معوكقفلو, وؾفلؿ 

و, واإلظللراض ظللـ اشللتلراج مللو ؾقفللو, حتللك جعؾللً معوكقفللو تراـقٌفللو ومٌوكقفلل

                                           
 ع.14337-14336 واه ظٌد افرزاق )ع 1)

 .عوؽرهؿ113-6/114ع, وافٌقفؼل )4115ع, وافدا مل )19191 واه ظٌد افرزاق )ع 1)

 ع.4/116إظ م ادقؿعغ )ع 4)
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ـودؼ ق ات ذم اخلقلوم, ؿلد لبلً  وهنلو افًلجقف, ومل يٌلؼ فـلو إفقفلو إٓ تر يلد 

أفػوطفو واحلروف, وأن اشلتـٌوط معوكقفلو ؿلد صلو  ِحْجلًرا حمجلقً ا, وحرًملو حمرًملو 

(1) ا.هل «حم قً ا؟!
. 

 وأما انتفاة الموانع: 
ػ  م مـفو ـون بفلؽ ؼوط إصؾقي أو مو يتػرع ظـفو إبا ُتؾَّ ؾنن مو ُبـر مـ اف

 ظو ًؼو  ون افتدبر, وبذفؽ كًتطقع أن كتعرف ظذ ـ ر مـ معقؿوت افتدبر. 

 وٓ بلس هـو أن ُأصر إػ مجؾي مـ هذه ادعقؿوت ظذ شٌقؾ اإلجيوز: ؾؿـ بفؽ: 

 أواًل: عدم وجود الَمَحل القابل، أو ضعفه: 
وُتتؾػ أوصلوؾفو بهًلى ملو يؼلقم هبلو ملـ اإليلعن أو افؽػلر أو تتـقع افؼؾقب 

افـػوق, أو ؽر بفؽ ملـ إ وام افتلل ؿلد حتلقل  ون افتلدبر بوفؽؾقلي, وؿلد تضلعػف 

 وتقهـف.

ؾوفطٌع واخلتؿ ومو ذم معـومهو أما ما يصرفه بالكلية:
(2)

ؾق ر  -ـع شٌؼ- 

حص   مس  حس خس جس  مخ  حخ جخ ژ افعٌد ذم احلول افتل وصػفو اهلل تعوػ بؼقفف: 

ڀ   پ ڀ پ پ ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٱمض  حض خض جض مص

ى ى ائ  ۉ ې ې ېې ژ , وؿقفف:  [34 – 31يقكس: ]  ژڀ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 .[15إكعوم: ] ژ  ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب

هذه احُلجى, وحوصؾ مو بـر   وؿد رشح احلوؾظ ابـ افؼقؿ 
(3)

 : 

ـِ  أمااا األا نَّااة: ـَللون, ... وأصللؾف مللـ افًللس وافتغطقللي... وهللق ... وهللل مجللع 

                                           
 وؿـ افرشو ؾ ادـرييع. 1/46إ صو  افـؼو  إػ تقًر آجتفو  )ع 1)

 ع.419-9/417يـظر ظذ شٌقؾ اد ول: جمؿقع افػتووى )ع 1)

 ع.198 -1/193صػوم افعؾقؾ )ع 4)
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ ـوفغ ف, وؿد أؿلروا ظلذ أكػًلفؿ بلذفؽ ؾؼلوفقا: 

, ؾللذـروا ؽطللوم افؼؾللى وهللل [5ؾ للؾً: ] ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

إــي, وؽطوم إبن وهق افقؿر, وؽطوم افعغ وهق احلجوب. وادعـلك: إكلو ذم تلرك 

 ؼقل, وٓ يراك... افؼٌقل مـؽ بؿـزفي مـ ٓ يػؼف مو ت

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ؾؼول تعوػ:  : وأما الغطاة

 , وهذا يتضؿـ معـقغ:[111 – 111افؽفػ: ] ژ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

أن أظقللـفؿ ذم ؽطللوم ظللع تضللؿـف افللذـر مللـ ,يللوت اهلل وأ فللي تقحقللده  أ اادهما:

 وظجو ى ؿد تف. 

وآهتلدام بلف. وهلذا  أن أظغ ؿؾقهبؿ ذم ؽطوم ظـ ؾفلؿ افؼلر,ن وتلدبره والثاني:

, ثؿ يني مـف إػ افعغ... ًٓ  افغطوم فؾؼؾى أو

ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ژ ؾؼلللللول تعلللللوػ:  وأماااااا الغاااااال :

, وؿد اخُتؾلػ ذم معـلك ؿلقهلؿ: )ؿؾقبـلو ُؽْؾلػع... واف لهقح [88افٌؼرة: ] ژۇئ

 ؿقل أـ ر ادػنيـ: أن ادعـك: ؿؾقبـو ٓ تػؼف وٓ تػفؿ مو تؼقل. 

ق مجللع أؽؾللػ... ؿللول ابللـ ظٌللوس وؿتللو ة وجموهللد: ظللذ ؿؾقبـللو وظللذ هللذا ؾفلل

ؽ ووة
(1)

, ؾفل ذم أوظقي, ؾ  تعل وٓ تػؼف مو تؼقل. وهذا هلق اف لقاب ذم معـلك 

 أيي فتؽر  كظو ره ذم افؼر,ن... 

 ؾنن ؿقؾ: ؾوإللاب بٌؾ ظذ هذا افؼقل افذي ؿقيتؿقه مو معـوه؟ ... 

وهلق أهنلؿ احتجلقا بللن اهلل مل يػلتح هللؿ ؿقؾ: وجف اإللاب ذم ؽويلي افظفلق , 

افطريؼ إػ ؾفؿ مو جوم بف افرشقل ومعرؾتف, بؾ جعلؾ ؿؾلقهبؿ  اخؾلي ذم ؽؾلػ ؾل  

وـللهنؿ ا ظلقا أن ؿؾلقهبؿ ُخؾؼلً ذم ُؽؾلػ,  تػؼفف, ؾؽقػ تؼقم بف ظؾقفؿ احلجلي؟

ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ؾفللؿ معللذو ون ذم ظللدم اإليللعن, ؾلـللذهبؿ اهلل وؿللول: 

                                           
 ع.1/416جومع افٌقون )ع 1)
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, ؾللللخز [88افٌؼلللرة: ] ژائ ائ ەئ ەئ ژ ذم أيلللي إخلللرى: , و[155افـًلللوم: ]

شلٌهوكف أن افطٌلع واإلبعلو  ظلـ تقؾقؼلف وؾضللؾف إكلع ـلون بؽػلرهؿ افلذي اختللو وه 

وادعـللك: مل كلؾللؼ  ٕكػًللفؿ و,ثللروه ظللذ اإليللعن, ؾعللوؿٌفؿ ظؾقللف بللوفطٌع وافؾعـللي.

وٓ يػؼفقكلف, بلؾ  و ٓ تعل وٓ تػؼف ثؿ كلمرهؿ بوإليعن وهؿ ٓ يػفؿقكفؿؾقهبؿ ُؽؾػً 

 ًٓ   ظوؿٌـوهؿ ظؾقفو بوفطٌع ظذ افؼؾقب واخلتؿ ظؾقفو...اـتًٌقا أظع

ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ ؾػللل ؿقفللف تعللوػ حؽويللي ظللـفؿ:  : وأمااا الحجاااب

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ژ , وؿقفلللللف:  [5ؾ لللللؾً: ]

, ظللذ أصللح افؼللقفغ. وادعـللك: جعؾـللو بللغ افؼللر,ن إبا [35اإلهام: ] ژ ﮴ ﮵

حجوًبللو َيللقل بقللـفؿ وبللغ ؾفؿللف وتللدبره واإليللعن بللف. ويٌقـللف ؿقفللف:  ؿرأتللف وبقللـفؿ

, وهللذه اف  ثللي هللل [36اإلهام: ] ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژ اف  ثي ادذـق ة ذم ؿقفلف: 

, ؾلللخز شللٌهوكف أن بفللؽ َجْعؾللف, [5ؾ للؾً: ] ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 فؿف, وافقؿر يؿـع مـ شعظف...ؾوحلجوب يؿـع  ؤيي احلؼ, وإــي متـع مـ ؾ

ادطػػلللغ: ] ژ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ ؾؼلللد ؿلللول تعلللوػ:  وأماااا الاااران: 

لَق  افؼؾلى ملـ افلذكقب. وافطٌلع: أن [13 ًْ ...ؿول أبق معلوب افـهلقي: افلريـ: أن َي

ُيطٌع ظذ افؼؾى, وهق أصد مـ افريـ
(1)

. واإلؿػول: أصد مـ افطٌع, وهلق أن ُيؼػلؾ 

 ظذ افؼؾى. 

افػرام: ـ رت افلذكقب وادعلويص ملـفؿ ؾلحوضلً بؼؾلقهبؿ ؾلذفؽ افلريـ وؿول 

ظؾقفو
(2)

... 

وأمو افريـ وافران: ؾفق مـ أؽؾظ احُلجى ظذ افؼؾى وأـ ػفو. وؿول جموهد: هلق 

                                           
 ع.5/115هتذيى افؾغي )ع 1)

 ع.4/136معوين افؼر,ن )ع 1)
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افذكى ظذ افذكى حتك حُتلقط افلذكقب بوفؼؾلى وتغ لوه ؾقؿلقت افؼؾلى
(1)

. وؿلول 

مؼوتؾ: ؽؿرت افؼؾقب أظعهُلؿ اخلٌق ي
(2)

ي مـ حلديٌ شــ افـًو ل وافسمذ. وذم 

إن العبااد إذا أخطااي خطيُااة نبكتاات فااي  ))ؿللول: ملسو هيلع هللا ىلص ظللـ  شللقل اهلل  أيب هريللرة 
، وإن زاد ز ي د فيهاا  تاب واستغفر وتاب صبق ل قلبهب  عَ زَ قلبه نكتة سوداة، فإن هو ناَ 

ادطػػلغ: ]  ژڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍژ  ان الاذي ذاار التعلو قلباه، وهاو الارَّ 

هذا حديٌ صلهقح : ؿول افسمذي , (( [13
(3)

ـؾلع »بلـ مًلعق : ا. وؿلول ظٌلد اهلل 

َق َّ افؼؾى ـؾف ًْ «أبكى ُكِؽً ذم ؿؾٌف كؽتي شق ام حتك َي
(4)

. 

و ظلذ ؿؾلقهبؿ, ؾؽلون ؾلخز شٌهوكف أن بكقهبؿ افتل اـتًلٌقهو أوجٌلً هللؿ  يـًل

 ٌٌَِّ ل ًَ ف, فؽلـ افًلٌى شٌى افران مـفؿ, وهق َخْؾؼ اهلل ؾقفؿ . ؾفلق خلوفؼ افًلٌى وُم

ٌَّى خو ج ظـ ؿد تف واختقو ه. ًَ  بوختقو  افعٌد, واُد

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ... وأمو افُغؾ: ؾؼول تعوػ: 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

, ؿول أبق ظٌقدة: مـعـوهؿ ظـ اإليعن بؿقاكع[11 - 7يس: ] ژ ھ
(5)

. 

و فؾؿغؾقل مـ افتكف وافتؼؾى ـون افُغؾ افذي ظذ افؼؾى ودو ـون افُغؾ موكعً 

موكًعو مـ اإليعن. ؾنن ؿقؾ: ؾوفُغؾ ادوكع مـ اإليعن هق افذي ذم افؼؾى, ؾؽقػ بـر 

افُغؾ افذي ذم افُعـؼ؟ ؿقؾ: دو ـون ظو ة افُغؾ أن يقوع ذم افُعـؼ كوشى بـره ِبـر 

                                           
 ع بـهقه.13/113 واه ابـ جرير ذم جومع افٌقون )ع 1)

 ع.1/197صػوم افعؾقؾ )ع 1)

ع, وابلـ حٌلون 3133ع, وابلـ موجلف )311ع, وافـًلو ل ذم ظؿلؾ افقلقم وافؾقؾلي )4441 واه افسمذي )ع 4)

 ع, وؽرهؿ, وصههف افسمذي وابـ حٌون واحلوـؿ وواؾؼف افذهٌل.1/517ع, واحلوـؿ )1771)

 ع.6819ع, وافٌقفؼل ذم اجلومع ف عى اإليعن )41846 واه ابـ أيب صقٌي ذم م ـػف )ع 3)

 ومل يعزه إػ أحد. ع7/8حؽوه ابـ اجلقزي ذم زا  ادًر )ع 5)
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ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ں ں ڻ ژحمؾف, وادرا  بف افؼؾى, ـؼقفف تعوػ: 

 .[14اإلهام: ] ژ ہ ہ ہ ھ ھ 

ع فبه: فيمور عدة، منها:   وأما ما يبض 
 الذنوب والمعاصي:  -4

ا ظلذ رًّ لظـ مقاكع افػفؿ, ومـ بفلؽ أن يؽلقن ُمِ ل»يـٌغل ظذ ادًؾؿ أن يتلذ 

 هبقى ُمطوع, ؾنن بفؽ شٌى ُطْؾَؿي افؼؾلى وَصلَدِ ف, بكى, أو مت ًػو بِؽْز, أو ُمٌتًذ 

ؾى م ؾ ادر,ة, واف فقات م ؾ اف دأ, ومعوين افؼر,ن م ؾ اف ق  افتل تلسامى ؾوفؼ

«ذم ادر,ة, وافريووي فؾؼؾى بنموضي اف فقات م ؾ ج م ادر,ة
(1)

. 

اظؾؿ أكف ٓ َي ؾ فؾـوطر ؾفؿ معلوين افلقحل, وٓ يظفلر : » ؿول افز ـق 

ـِْز أو هقى أو حلى  كقلو, أو  ظلذ بكلى, أو  هلق ُمِ للرّ فف أها ه وذم ؿؾٌف بدظي أو 

ؽر متهؼؼ بوإليعن, أو وعقػ افتهؼقؼ, أو يعتؿد ظذ مػًلر فقس ظـده ظؾلؿ, أو 

ا.هل«  اجع إػ معؼقفف, وهذه ـؾفو ُحجى ومقاكع بعضفو ,ـد مـ بعض
(2)

. 

ًٌو ؾُهِرمً ؾفؿ افؼر,ن»ؿول بعض افًؾػ:  «أبكًٌ بك
(3)

. 

ؼؾلى ملـ بعلض, ـوفغـلوم, ؾنكلف وؿد تؽقن بعض افذكقب أبؾغ ذم افتللثر ظلذ اف

شعع أهؾ اف فقات ادهرمي, وـ ر مـفؿ يًتعقض بف ظلـ شلعع افؼلر,ن, وافقاؿلع 

أكف ُيؾفل افؼؾى وي ده ظـ ؾفؿ افؼر,ن وتدبره وافعؿؾ بع ؾقف: ؾنن افؼر,ن وافغـلوم »

ا دو بقـفع مـ افتضو : ؾلنن افؼلر,ن يـفلك ظلـ اتٌلوع اهللقى, ٓ جيتؿعون ذم افؼؾى أبدً 

«...ويلمر بوفعػي وجموكٌي صفقات افـػقس وأشٌوب افغل
(4)

. 

                                           
 ع.515-3/513. )مع آخت و  وافتكفع. واكظر: اإلحقوم )69صخمتك مـفوج افؼوصديـ ع 1)

 ع. )مع آخت و  وافتكفع.1/181افزهون )ع 1)

 ع.1/589ضريؼ اهلجرتغ )ع 4)

 ع, و اجع بؼقي ـ مف  محف اهلل.1/335إؽوثي افؾفػون )ع 3)
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 ؿول ابـ افؼقؿ ذم افؼ قدة افـقكقي: 

 لى واْفلللواهلل إن شللعظفؿ ذم افؼؾلل

 

لللؿِّ ذم إْبللل إيلللعنِ   ًّ  انِ دَ لم لللؾ اف

 فللفُ َ  َج  ؾَّ َجلل بِّ افللرَّ  ًُ ْقللؾوفؼؾللى بَ  

 

ًٌّلللو وإخ ًصلللو ملللع اإلْح   لللح  ونِ ًَ

للللعَ ؾللللنبا تَ   للللَعع أؾَّ ًَّ  فُ وَفللللَح ؼ بوف

 

 ي وؾللللل نِ لكلللللَ  ظٌلللللًدا فؽلللللؾ ؾُ  

 وـَلون افغِ افؽتوب وُحلى أحْلَل ُحّى  

 

ونِ َعللؿِ تَ فللقس جَيْ  دٍ ٌْللذم ؿؾللى ظَ  
(1)

 

 الفضول من النظر والكالم والخبل طة والنوم واألال والشرب:  -2 
: جيللد   -يعـللل اإلمللوم أمحللد -هلل ؿؾللً ٕيب ظٌللد ا: »ؿللول ادللروزي 

«ق َصٌِع؟ ؿول: مو أ ىافرجؾ مـ ؿؾٌف ِ ؿَّي وه
(2)

. 

مـ َؿؾَّ ُضْعُؿلف ؾفلؿ وأؾفلؿ وصلػو وَ ّق, وإن »ؿول:    وظـ حمؿد بـ واشع 

«ـ رة افطعوم فق ؼؾ صوحٌف ظـ ـ ر ممو يريد
(3)

. 

إبا أ  ت حوجللي مللـ حللقا ٍ افللدكقو »ؿللول:     ين اوظللـ أيب شللؾقعن افللدا 

«وأخرة ؾ  تلـؾ حتك تؼضقفو: ؾنن إـؾ يغر افعؼؾ
(4)

. 

ـلون يؼلول: ملو َؿلؾَّ ضعلوم املرئ ؿلط إٓ َ ّق ؿؾٌلف »ؿلول:   وظـ ُؿَ ؿ افعوبلد

«ظقـوه ًْ يَ دِ وكَ 
(5)

. 

َؾْؾُقَؼلؾ  ٌلفُ ؾْ ؿَ   َ قَّ ـَلـون يؼول: ملـ أحلى أن يُ »ؿول:    وظـ أيب ظؿران اجلقين 

«ُضْعَؿف
(6)

. 

                                           
 ع.5165-5161افؽوؾقي اف وؾقي  ؿؿ)ع 1)

 ع.414افق ع فؾؿروزي )ع 1)

 ع.39أيب افدكقو ذم اجلقع ) واه ابـ ع 4)

 ع.87 واه ابـ أيب افدكقو ذم اجلقع )ع 3)

 ع.113 واه ابـ أيب افدكقو ذم اجلقع )ع 5)

 ع.131 واه ابـ أيب افدكقو ذم اجلقع )ع 6)
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ٌَط  يـف, ومـ َمؾَ »ؿول:    وظـ إبراهقؿ بـ أ هؿ  ٌََط بطـف َو ؽ مـ َو

«ُجقَظف َمَؾؽ إخ ق اف وحلي
(1)

. 

مـ أ ا  أن ُيَغزِّ   مقظف وَيِرّق ؿؾٌف : » وؿول احلًـ بـ َيقك اخلَُ ـل 

ًُ هبذا  ول أمحد بـ أيب احلقا ي ؾؾقلـؾ وفق لرب ذم ك ػ بطـف. وؿ ْث : ؾَهدَّ

, وأ ى همٓم ؿد «ثؾٌ ضعوم وثؾٌ رشاب»أبو شؾقعن ؾؼول: إكع جوم احلديٌ: 

«ٌقا أكػًفؿ ؾربهقا ُشُدًشوحوش
(2)

 . 

مو صٌعً مـذ شتي ظ لر شـي إٓ صٌعي أضرحفو: ٕن »ؿول:  وظـ اف وؾعل 

ٌَع ُيْ ِؼؾ افٌدن وُيِزيؾ افِػْطـي وجيؾى افـقم وُيْضِعػ صوحٌف ظـ افعٌو ة «اف ِّ
(3)

. 

ٌَع, إن افؼقم دو : »وؿوفً ظو  ي  أول بدظي حدثً بعد  شقل اهلل: اف ِّ

«طقهنؿ مجهً كػقشفؿ إػ افدكقوصٌعً ب
(4)

.

 : ثانًيا: عدم  ضور القل 
افـوس ث ثي:  جؾ ؿؾٌف »حقٌ جعؾ  وؿد مه ـ م احلوؾظ ابـ افؼقؿ 

 جؾ فف ؿؾى حل... فؽـف م غقل فقس بهول: ؾفذا أيًضو ٓ  الثاني:مقً... 

غك  جؾ حل افؼؾى مًتعد, ُتؾقً ظؾقف أيوت ؾلص والثالث:حت ؾ فف افذـرى. 

بًؿعف وأفؼك افًؿع, وأحي افؼؾى, ومل ي غؾف بغر ؾفؿ مو يًؿع, ؾفق صوهد 

ؿ هق افذي يـتػع بؤيوت ًْ «افؼؾى, ؾفذا افِؼ
(5)

. 

                                           
 .ع4/1131بـره ابـ  جى ذم جومع افعؾقم واحلؽؿ )ع 1)

 ع.8/418 واه أبق كعقؿ ذم احلؾقي )ع 1)

 ع.9/117قي ) واه أبق كعقؿ ذم احلؾع 4)

 ع.11 واه ابـ أيب افدكقو ذم اجلقع )ع 3)

 ع.1/331مدا ج افًوفؽغ )ع 5)
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وإنما يتخلف القل  عن الحضور  ال التالوة أو السماع ألسباب متعددة، 
 منها: 

؛ أن يكون مطلوب القارئ منحصًرا في القراةة فقط واإلاثار منها فحس  -أ
 وؿد مه افؽ م ظذ مو يت ؾ هبذا ادعـك ظـد افؽ م ظذ افؼوط. ,طلًبا لألجر

يلللو ابلللـ , م ـقلللػ يلللرق ؿؾٌلللؽ, وإكلللع مهتلللؽ ذم ,خلللر : » ؿلللول احلًلللـ 

«افًق ة؟
(1)

. 

ون َهّذا, : » وؿول ابـ اجلقزي  ٌَّس ظذ ؿقم بؽ رة افت وة, ؾفؿ َاُذ  وؿد ف

ٌ ً, وهذه  حوفي فقًً بؿهؿق ة, وؿد  وى مجوظي مـ افًؾػ مـ ؽر ترتقؾ وٓ َتَ 

أهنؿ ـوكقا يؼرؤون افؼر,ن ذم ـؾ يقم أو ذم ـؾ  ـعي, وهذا يؽقن كو ً ا مـفؿ, ومـ 

 اوم ظؾقف ؾنكف وإن ـون جو ًزا إٓ أن افستقؾ وافت ًٌ أحى إػ افعؾعم, وؿد ؿول 

(2) ا.هل«((ال يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالث))ملسو هيلع هللا ىلص: افرشقل 
. 

وافتؽؾػ ذم  اشتغال القل  بمخارج الحرو ، والمبالغة في ذلك، -ب

اإلتقون بوددو : ؾنن افؼؾى يتقجف ظـد ذ إػ افؼقافى افؾػظقي  ون أن يتجووزهو إػ 

ادعوين
(3)

. 

وهذا  ق لَّة الر بة في تَاَفهُّم ه، وتَاَوفُّر الهمة في االشتغال بغير  من العلوم، -جا 

يؼقل  عؾؿ وؽرهؿ. وـون صعٌي بـ احلجوج حول ـ ر مـ ض ب اف

«يو ؿقم إكؽؿ ـؾع تؼدمتؿ ذم احلديٌ تلخرتؿ ذم افؼر,ن»ٕصهوب احلديٌ: 
(4)

. 

حؼ ظلذ ضؾٌلي افعؾلؿ بؾلقغ ؽويلي جفلدهؿ ذم »ظـ افؼر,ن:  وؿول اف وؾعل

آشتؽ و  مـ ِظْؾؿلف, واف لز ظلذ ـلؾ ظلو ض  ون ضؾٌلف, وإخل ص افـقلي هلل ذم 

                                           
 .63, خمتك ؿقوم افؾقؾ فؾؿروزي ص159افزهد ٕمحد صع 1)

 .111. واكظر كهقه ص134تؾٌقس إبؾقس صع 1)

 هبومش اإلحتوفع. 3/511ف شتزا ة  اجع: اإلحقوم )ع 4)

 ع.7/114افًر )ع 3)
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و, وافرؽٌي إػ اهلل ذم افعقن ظؾقف, ؾنكلف ٓ ُيلدَ ك خلر و واشتـٌوضً ؿف: ك ًّ اشتد اك ِظؾْ 

ًٓ إٓ بعقكف: ؾنن مـ أ  ك ظؾؿ أحؽوم اهلل ذم ـتوبف ك ًّ  , ووؾؼلف اهلل فؾؼلقل و واشتدٓ

َ ت ذم  َيلى, وَكلقَّ وافعؿؾ بع ظؾؿ مـف: ؾوز بوفػضقؾي ذم  يـف و كقوه, واكتػلً ظـلف افرِّ

(1) ا.هل« قجى ذم افديـ مقوع اإلموميؿؾٌف احلؽؿي, واشت
. 

وأمو ضؾى حػلظ افؼلر,ن: ؾفلق : »وؿول صقخ اإلش م تؼل افديـ ابـ تقؿقي 

م دَّ َؼلو مُ : وهق إمو بوضؾ أو ؿؾقؾ افـػع, وهق أيًض مؼدم ظذ ـ ر ممو تًؿقف افـوس ظؾًع 

ن ادؼلوع ؿ ظؾؿ افديـ مـ إصقل وافػروع, ؾلنؾَّ عَ تَ ذم افتعؾؿ ذم حؼ مـ يريد أن يَ 

ذم حؼ م ؾ هذا ذم هذه إوؿوت أن يٌدأ بهػظ افؼر,ن ؾنكلف أصلؾ ظؾلقم افلديـ,... 

ي حوؾظف مل يؽلـ  وادطؾقب مـ افؼر,ن هق ؾفؿ معوكقف وافعؿؾ بف, ؾنن مل تؽـ هذه مِهَّ

(2) ا.هل« مـ أهؾ افعؾؿ وافديـ
. 

وتؼلقيؿ ؿلقا أن ادلرا  حػلظ افؼلر,ن ؾِ عَ وفق تػؽلروا فَ : » وؿول ابـ اجلقزي 

أفػوطف, ثؿ ؾفؿف, ثؿ افعؿؾ بف, ثؿ اإلؿٌول ظذ مو ُي لؾح افلـػس وُيطفلر أخ ؿفلو, 

ثؿ افت وؽؾ بودفؿ مـ ظؾقم افؼع. ومـ افغٌـ افػلوحش تضلققع افزملون ؾلقع ؽلره 

(3) ا.هل« إهؿ
. 

أو  قااد يكااون عاادم  ضااور القلاا  ل تَاَفرُّق ااه ألمااور عارضااة ماان َهاام  بصااا به، -د

ر, أو ؿؾؼ ُمزظٍ, أو ؾرح ُمْػِرط, أو َأمَل ُيعوكقف, أو َحْؼـ أو َحْؼى أو ؽر اكػعول وتقت  

بفؽ مـ إمق  افتل تعلرض فنكًلون, ؾقـٌغلل أن يؽلقن ِوْ ُ كلو ذم افتلدبر ذم حلوٍل 

 تتفقل ؾقفو افـػس, وتؽقن مًتعدة فؾتدبر وافتػفؿ.

                                           
 .19افرشوفي صع 1)

 ع.55-14/53جمؿقع افػتووى )ع 1)

 .111تؾٌقس إبؾقس صع 4)



 د. خالد بن عثمان السبت                            شروط تدبر القرآن الكريم وموانعه                     
 

64 

 ثالثًا: التصورات الذهنية القاصرة: 
ر دعتؼداتلف وت لق اتف وأؾؽلو ه, ؾؿلـ افت لق ات أشل -ـع شلٌؼ-اإلكًون  نإ

 افػوشدة افتل حتقل  ون افتدبر: 

اعتقاد أن القرآن نزل لمعالجة أوضاع وأ وال اانت في عصر التنزيل،  -4
 وال تَاَعلُّق له بحياة الناس المعاصرة ومستجداتها!!

رشوط  وؿد مه ضرف مـ افؽ م افذي فف َتَعؾ ؼ هبذه افؼضقي ظـد افؽل م ظلذ

افتدبر. وهؽذا مـ يـظر إفقف بوظتٌو  أكف ـتوب ُيؼرأ فؾزـي ؾهًى, أو فؾرؿقلي, أو ذم 

 ادآتؿ وإحزان.

أـ ر افـوس ٓ ي عرون بدخقل افقاؿع حتتف وتضلؿـف فلف, : » ؿول ابـ افؼقؿ 

و, وهذا هق افذي َيقل بغ ويظـقكف ذم كقع وذم ؿقم ؿد خؾقا مـ ؿٌؾ ومل يعؼٌقا وا ثً 

ى وبغ ؾفؿ افؼر,ن. وفعؿر اهلل إن ـلون أوفئلؽ ؿلد َخَؾلقا ؾؼلد و ثفلؿ ملـ هلق افؼؾ

ا.هل« م ؾفؿ أو رش مـفؿ أو  وهنؿ, وتـوول افؼر,ن هلؿ ـتـووفف ٕوفئؽ
(1)

. 

و بع شؿع بعضفؿ ؿقل مـ يؼلقل : » اف قخ وؿول اف قخ ظٌد افؾطقػ ,ل 

ٌَّللو  إصللـوم, هللذه كزفللً لمللـ ادػًلل ذم افـ للو ى, هللذه ذم ريـ: هللذه كزفللً ذم ُظ

اف وبئي, ؾقظـ افُغؿر أن بفؽ خمتص هبؿ, وأن احلؽؿ ٓ يتعلداهؿ, وهلذا ملـ أـلز 

(2) ا.هل« إشٌوب افتل حتقل بغ افعٌد وبغ ؾفؿ افؼر,ن وافًـي
. 

 الورع البارد: -2
 ًظو مـ افؼقل ظذ اهلل ب  ظؾؿ.وبفؽ أن بعضفؿ  بع ترك افتدبر تق   

مـ مؽويد اف قطون: تـػره ظٌو  اهلل ملـ تلدبر : » رة يؼقل ظـ بفؽ ابـ ُهٌ

                                           
 ع.1/434مدا ج افًوفؽغ )ع 1)

 ع.11/115, ووؿـ افد   افًـقي )65حتػي افطوفى واجلؾقس صع 1)



 (ه4432 جمادى اآلخرة)     الحادي عشر       العدد  ي للدراسات القرآنية  مجلة معهد اإلمام الشاطب
 

65 

افؼر,ن فعؾؿف أن اهلدى واؿع ظـد افتدبر, ؾقؼقل: هذه خموضرة, حتك يؼقل اإلكًلون: 

(1) ا.هل« أكو ٓ أتؽؾؿ ذم افؼر,ن تق ًظو
. 

 ٓ كػفؿف وٓ كعؾؿلف وإكلع ومـ ؿول: إن فف تلويً  : » وفذفؽ ؿول ابـ افؼقؿ 

 ٌِّ (2) ا.هل« ديـ بلفػوطف ؾػل ؿؾٌف مـف حرجكتؾقه متع
. 

ؿقل بعض متلخري إصقفقغ: إن تدبر هلذا افؼلر,ن : »   وؿول اف ـؼقطل 

افعظقؿ, وتػفؿف وافعؿؾ بف ٓ جيقز إٓ فؾؿجتفديـ خوصي...ؿقل ٓ مًتـد فلف ملـ 

. بؾ احلؼ افذي ٓ صؽ ؾقف أن ـؾ مـ فف ؿد ة مـ ادًلؾؿغ ظلذ  فقؾ رشظل أصً  

ؾؿ وافتػفؿ, وإ  اك معوين افؽتوب وافًـي, جيى ظؾقف تعؾؿفع, وافعؿؾ بع ظؾلؿ افتع

 مـفع...

ممو يقوح بفؽ: أن اُدَلوَضٌغ إوفغ بف افذيـ كزل ؾقفؿ هؿ ادـوؾؼقن وافؽػو , 

فلق ـلون افؼلر,ن ٓ جيلقز أن   فؼوط آجتفلو  ادؼلر ة...فقس أحد مـفؿ مًتؽؿً  

صط ح إصلقي دلو وبَّلخ اهلل دام هبديف إٓ ادجتفدون بوٓيـتػع بوفعؿؾ بف, وآهت

 افؽػو  وأكؽر ظؾقفؿ ظدم آهتدام هبداه, ودو أؿوم ظؾقفؿ احلجي بف...

ر مـلف بؽ لر ذم افؼلرون لوفتعؾؿ أن ـتلوب اهلل وشلـي  شلقفف ذم هلذا افزملون أيًل

 ؿلد ظؾلؿ ملو إوػ: فًفقفي معرؾي مجقع مو يتعؾؼ بذفؽ... ؾؽلؾ ,يلي ملـ ـتلوب اهلل

(3) ا.هل« ثؿ مـ اف هوبي وافتوبعغ وـٌو  ادػنيـملسو هيلع هللا ىلص جوم ؾقفو مـ افـٌل 
. 

 واهلل تعوػ أظؾؿ وصذ ظذ كٌقـو حمؿد وظذ ,فف وصهٌف وشؾؿ.

                                           
 ع.1/156بيؾ ضٌؼوت احلـوبؾي )ع 1)
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 خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث مع التوصيات
 تبين من خالل هذ  الدراسة: 

وت فدى اف لص أن افتدبر ؿضقي كًٌقي يتػووت افـوس ؾقفو, بؾ تتػو .1

 كػًف ذم أحقافف ادلتؾػي كظًرا فؾتػووت احلوصؾ ذم مؼدمتفو.

 هـوك رشوط ٓ بد مـ حتؼؼفو فته قؾ افتدبر, وهل ث ثي: .1

 وجق  ادهؾ افؼوبؾ )افؼؾى احللع. . أ

 افعؿؾ افذي ي د  مـ ادؽؾػ )افؼرامة أو آشتعع مع حضق  افؼؾىع.  ب.

 ادًؿقع.ؿد  مـ افػفؿ فؾؽ م ادؼروم أو  ج. 

وهل أمق  متػووتف, وفؽؾ واحد مـفو مجؾي مـ إشٌوب افتل يؼقى بتهؼقؼفو, 

ٺ ٿ ٿ ژ روط ؿقفف تعوػ: ل. وجيؿع هذه اف وبوكعدامفويضعػ أو يت صك 

 .[47ق: ] ژ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 أن افتدبر ٓ خيتص بوفعؾعم, وإكع َي ؾ فغرهؿ مع تػووؾفؿ ؾقف.  .4

ل معفو افتدبر بوفؽؾقي, ـوفطٌع واخلتؿ ظذ افؼؾقب, هـوك مقاكع ؿد يـتػ .3

 وؿد تضعػف, ـودعويص, وآصتغول بوفػضقل بلكقاظف وكهق بفؽ.

 التوصيات:
فزوم افعـويي بوفؼؾى فقؽقن حمً  ؿوبً  فؾتلدبر. وملـ هـلو تلليت أمهقلي افسبقلي  ع1

 اإليعكقي بجوكى تعؾؿ افؼر,ن وحػظف.

ًرا, وأن ُكعطقللف مللـ  لو ة افعـويللي بؽتللوب اهلل تعللوػ, ع1 للًع وَتللَدب  تلل وة َوَتَػف 

 افقؿً أرشؾف, ٓ أن كؽتػل بت وة ظوبرة ذم ؾضقل إوؿوت.

ظذ ادًؾؿ أن يـظر ذم إصؾح حلوفف, وإ ظك فتدبره ؾلقع يتعؾلؼ بوختقلو   ع4

وؿً افت وة, وصػتفو, ومؽوهنو, واحلول افتل يؽقن ظؾقفو ظـد افؼرامة, أو آشتعع 

 د ؿؾٌف ظـد شعع ؿرامتف.دـ جي
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ر ظظؿلي ادلتؽؾؿ بلوفؼر,ن, وأن  ع3 ـ  ظذ ضوفى افتدبر أن يًت عر أمهقتف مع َتَذ

يد ك أن شعو تف مـقضي بوتٌلوع هلذا افؼلر,ن, ملع اشتهضلو  أكلف ادلوضلى بلف, ملع 

 صدق افرؽٌي, وؿ د آمت ول, و بط افؼر,ن بقاؿعف, مع حضق  افؼؾى.

و ـون كقظفو.يـٌغل دمـى إمق  افتل حتقل ب ع5  غ افعٌد وافتدبر أيًّ

َيًـ بودًؾؿ أن يتعرف ظذ معوين افؼر,ن بهًى اشتطوظتف, ـلن يؼلرأ ذم  ع6

.  ـتوب خمتك ذم ؽريى افؼر,ن, و,خر ذم افتػًر, بلشؾقب شفؾ ُمقنَّ
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 ملحق في الكالم على قوله تعالى:
 ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ  

 الم شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذ  تعليق إجمالي علب اآلية من ا)
  (ر مهما الابن القيم 

ؾنن مـ يلمتك احلؽؿلي ويـتػلع بلوفعؾؿ ظلذ مـلزفتغ: إملو : » ؿول ابـ تقؿقي 

 جؾ  أى احللؼ بـػًلف ؾؼٌؾلف ؾوتٌعلف ومل َيلتٍ إػ ملـ يلدظقه إفقلف ؾلذفؽ صلوحى 

 ٌَ بلُف افؼؾى: أو  جؾ مل يعؼؾف بـػًف بؾ هق حمتوج إػ مـ يعؾؿف وُي قِّـف فلف وَيِعُظلُف َوُيَم ِّ

. أي: حللول افَؼؾللى فللقس [47ق: ] ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ ؾفللذا أصللغك ؾللل: 

«بغو ٌِف . ـع ؿول جموهد: أويت افعؾؿ وـون فف بـرى
(1)

. 

فعؾلقم ؿٌلؾ هلذا, ؾقه لؾ بؿجلر  وأيًضو ؾذـر اإلكًون َي ؾ بع ظرؾلف ملـ ا»

قن مملـ فلف ؿؾلى يعؼلؾ بلف, ؾٌوٕول يؽل ظؼؾف, وخ قتف تؽقن بع شؿعف مـ افقظقد,

 واف وين يؽقن ممـ فف أبن يًؿع هبو.

ٱ ٻ ژ وؿد حت ؾ افذـرى ادقجٌي فؾلر هبذا وهبذا, ـع ؿول تعوػ: 

ٺ ٿ ژ , [46ق: ] ژ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[47ق: ] ژٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ؾوفًلؿع وإٓ رشؾ شؿًعو يعؼؾ بلف ملو ؿلوفقه يـجلق,ؾوفذي يًؿع مو جومت بف اف

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ ب  ظؼؾ ٓ يـػعف ـع ؿول: 

جخ حخ ژ . وَؿلللللللول: [ 16حمؿلللللللد: ] ژ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ہ ھ ژ . وؿللول: [ 31يللقكس: ] ژمخ جسحس خس مس حص مص جض  حض خض

                                           
 ع.9/411افػتووى )جمؿقع ع 1)
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 .[ 1يقشػ: ] ژ ھ ے    ھ ھ 

وـذفؽ افعؼؾ ب  شؿع دو جلومت بلف افرشلؾ ٓ يـػلع. وَؿلد اظلسف أهلؾ افـَّلو  

ُشللؾ ؾؼللوفقا: بؿجلل . [9ادؾللؽ: ] ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ لم افر 

ـَ َؿلوَل ؾِلقِفْؿ:  لِذي بَِغ افَّ ـَ بِآَثوِ  اُدَعلذَّ ي َذفَِؽ اُدْعَتِزِ ـَ ې ې ې ې ى ى ژَو

. إكلع يـتػعلقن إبا شلؿعقا أخٌللو  [36احللٍ: ] ژائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ 

ا ؿلللقل افرشلللؾ ادعلللذبغ ادؽلللذبغ فؾرشلللؾ وافـلللوجغ افلللذيـ صلللدؿقهؿ ؾًلللؿعق

ا.هل« وصدؿقهؿ
(1)

. 

افـوس ث ثي:  جؾ ؿؾٌف مقً, ؾذفؽ افذي ٓ ؿؾى فلف, : » وؿول ابـ افؼقؿ 

 ؾفذا فقًً هذه أيي بـرى ذم حؼف.

اف وين:  جؾ فف ؿؾى حل مًتعد, فؽـف ؽر مًتؿع فميوت ادتؾقة, افتل خيز هبلو 

و إفقلف, وفؽلـ ؿؾٌلف م لغقل اهلل ظـ أيوت اد فق ة, إمو فعدم و و هو, أو فقصقهل

ظـفو بغرهو, ؾفق ؽو ى افؼؾى فقس حوًلا, ؾفذا أيًضو ٓ حت ؾ فلف افلذـرى, ملع 

 اشتعدا ه ووجق  ؿؾٌف.

ًْ ظؾقف أيوت, ؾلْصَغك بًؿعف, وأفؼلك  واف وفٌ:  جٌؾ حل  افؼؾِى مًتعد, ُتِؾَق

 ٍؼ ْؾلى, مُ ر ؿؾٌلف, ومل ي لغؾف بغلر ؾفلؿ ملو يًلؿعف, ؾفلق صلوهد افؼؾللافًؿع وأحضل

 افًؿع, ؾفذا افؼًؿ هق افذي يـتػع بؤيوت ادتؾقة واد فق ة.

 ؾوٕول: بؿـزفي إظؿك افذي ٓ يٌك.

 واف وين: بؿـزفي افٌ ر افطومح بٌكه إػ ؽر جفي ادـظق  إفقف, ؾؽ مهو ٓ يراه.

 ره, وؿوبؾلفلواف وفٌ: بؿـزفي افٌ ر افذي ؿد حدق إػ جفي ادـظق , وأتٌعلف ب ل

                                           
 ع.181 -16/181افًوبؼ )ع 1)
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 ظذ تقشط مـ افٌعد وافؼرب, ؾفذا هق افذي يراه.

 !ؾًٌهون مـ جعؾ ـ مف صػوم دو ذم اف دو 

 ؾنن ؿقؾ: ؾع مقؿع )أوع مـ هذا افـظؿ ظذ مو ؿر ت؟

 ؿقؾ: ؾقفو ه فطقػ, وفًـو كؼقل: إهنو بؿعـك افقاو ـع يؼقفف طوهريي افـهوة.

لو , ملعٌم بوشلت لراج افِعلَز, واشلتـٌوط ؾوظؾؿ أن افرجلؾ ؿلد يؽلقن فلف ؿؾلى وؿَّ

احِلَؽؿ, ؾفذا ؿؾٌف ُيقِؿُعف ظذ افتذـر وآظتٌو , ؾنبا شؿع أيوت ـوكً فف كقً ا ظلذ 

كق . وهمٓم أـؿؾ خؾؼ اهلل, وأظظؿفؿ إيعًكو وب رة, حتك ـلن افذي أخلزهؿ بلف 

افرشقل ُمَ وَهد هلؿ, فؽـ مل ي لعروا بتػوصلقؾف وأكقاظلف, حتلك ؿقلؾ: إن م لؾ حلول 

يؼ مع افـٌل اف دِّ , ـؿ لؾ  جؾلغ  خل   اً ا, ؾلرأى أحلدمهو تػوصلقؾ ملو ؾقفلو ملسو هيلع هللا ىلص ِّ

وجز قوتف, وأخر وؿعً يده ظلذ ملو ذم افلدا  ومل يلر تػوصلقؾف وٓ جز قوتلف, فؽلـ 

 ره تػوصلقؾفو, ثلؿ خرجلو ؾًللفف ظلع  أى ذملظؾؿ أن ؾقفو أمقً ا ظظقؿي, مل يد ك ب 

ؿف,  دو ظـده مـ صلقاهد, وهلذه أظلذ افلد جوت افدا , ؾجعؾ ـؾع أخزه بقم صدَّ

يؼقي, وٓ تًتٌعد أن يؿـ اهلل ادـون ظذ ظٌد بؿ ؾ هلذا اإليلعن, ؾلنن ؾضلؾ اهلل  دِّ اف ِّ

 ٓ يدخؾ حتً حك وٓ حًٌون.

ؾ وحى هذا افؼؾى إبا شؿع أيوت وذم ؿؾٌف كق  مـ افٌ رة از ا  هبو كقً ا إػ 

ؾى ؾلفؼك افًؿع وصفد ؿؾٌف ومل يغى ح ؾ فف كق ه. ؾنن مل يؽـ فؾعٌد م ؾ هذا افؼ

. وافقابلؾ وافطلؾ ذم مجقلع [165افٌؼلرة: ]  ژٹٿ ٿ ٿ ٹ ژ افتلذـر أيًضلو 

ُبقن, وأصهوب يؿغ, وبقلـفع  إظعل و,ثو هو ومقجٌوهتو. وأهؾ اجلـي شوبؼقن ُمَؼرَّ

«ذم   جوت افتػضقؾ مو بقـفع
(1)

. 

                                           
 ع.334 - 1/331مدا ج افًوفؽغ )ع 1)
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هبلو إٓ ملـ مجلع هلذه إملق   ؿؾً: جعلؾ اهلل شلٌهوكف ـ ملف بـلرى ٓ يـتػلع»

 اف  ثي:

 أن يؽقن فف ؿؾى حل واع, ؾنبا ؾؼد هذا افؼؾى مل يـتػع بوفذـرى.  أ دها:

أن ي للغل بًللؿعف ؾقؿقؾللف ـؾللف كهللق ادلوضِللى, ؾللنن مل يػعللؾ مل يـتػللع  الثاااني:

 بؽ مف.

أن َُيِْي ؿؾٌف وبهـلف ظـلد ادَُؽّؾلؿ فلف, وهلق اف لفقد, أي: احللول ؽلر  الثالاث:

 فغو ى, ؾنن ؽوب ؿؾٌف وشوؾر ذم مقوع ,خر مل يـتػع بوخلطوب.ا

ٌْ ل ق لِوهذا ـع أن اُدٌِك ٓ يد ك حؼقؼي ادر ل إٓ إبا ـوكً فف ؿلقة ُم رة, وَحلدَّ

ق  ًٓ بغر بفؽ, ؾنن َؾَؼد افؼقة ادٌ لرة, أو مل َُيدِّ هبو كهق ادر ل, ومل يؽـ ؿؾٌف م غق

ق كهقه وفؽـ  ؿؾٌف ـؾف ذم مقوع ,خر مل يد ـلف, ؾؽ لًرا ملو يؿلر كهق ادر ل, أو َحدَّ

بؽ إكًون أو ؽره وؿؾٌؽ م غقل بغره ؾ  ت لعر بؿلرو ه. ؾفلذا اف للن يًلتدظل 

«صهي افؼؾى وحضق ه وـعل اإلصغوم
(1)

. 

ؾتلمؾ مو حتً هذه إفػوظ مـ ــقز افعؾؿ, وـقػ تػتح مراظوهتو فؾعٌد أبقاب »

ؾؿ ظـف مـ إمهوهلو وظدم مراظوهتو: ؾنكف شٌهوكف افعؾؿ واهلدى, وـقػ يـغؾؼ بوب افع

بـر ظـ ,يوتف ادتؾلقة ادًلؿقظي وادر قلي اد لفق ة إكلع
(2)

تؽلقن تلذـرة دلـ ـلون فلف  

ؿؾى: ؾنن مـ ظدم افؼؾى افقاظل ظـ اهلل مل يـتػع بؽؾ ,يي متر ظؾقف وفق مرت بف ـلؾ 

 هلو ظلذ ملـ ٓ ,يي, ومرو  أيوت ظؾقف ـطؾقع اف ؿس وافؼؿر وافـجلقم, وـؿرو

بك فف, ؾنبا ـون فلف ؿؾلى ـلون بؿـزفلي افٌ لر إبا ملرت بلف ادر قلوت: ؾنكلف يراهلو, 

 وفؽـ صوحى افؼؾى ٓ يـتػع بؼؾٌف إٓ بلمريـ: 

                                           
 ع.4/141مدا ج افًوفؽغ )ع 1)

 هؽذا افعٌو ة ذم هذه افطٌعي. وفعؾ اف قاب: )أهنوع.ع 1)
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ًٌلو ظـلف مًلوؾًرا ذم إملوين  أحدمهو: أن َُيِيه وُيْ ِفده دو يؾؼك إفقف: ؾنن ـون ؽو 

أصلفده مل يـتػلع إٓ بللن ُيؾؼلل وره لواف فقات واخلقلوٓت ٓ يـتػلع بلف, ؾلنبا أحضل

 شؿعف وي غل بؽؾقتف إػ مو ُيقَظظ بف وُيرَصد إفقف. وهو هـو ث ثي أمق : 

 ش مي افؼؾى وصهتف وؿٌقفف. أ دها:

 إحضو ه ومجعف ومـعف مـ افؼو  وافتػرق. الثاني:

ر اهلل تعللوػ إمللق الثالاث: ـَ ر, ؾللَذ ـْ   إفؼللوم افًللؿع وإصللغوؤه واإلؿٌللول ظللذ افللذِّ

«اف  ثي ذم هذه أيي
(1)

. 

 وأيًضو ؾنن أيي تضؿـً تؼًقًع وتر يًدا بغ ؿًؿغ: »

 مـ ـون فف ؿؾى. أ دهما:

مـ أفؼك افًؿع وحي بؼؾٌف ومل يغلى, ؾفلق حلول افؼؾلى صلوهده ٓ  والثاني:

ه اإلتقون بل)أوع  ون افلقاو: ٕن ادـتػلع بؤيلوت ملـ  -واهلل أظؾؿ  -ؽو ٌف. وهذا 

 كقظون: افـوس 

بو افؼؾى افقاظل افزـل افذي يؽتػل هبدايتف بل كك تـٌقف, وٓ َيتوج  أ دهما:

إػ أن يًتجؾى ؿؾٌف وَييه وجيؿعف مـ مقاوع صتوتف, بؾ ؿؾٌف واع زـل ؿوبؾ 

فؾفدى ؽر معرض ظـف, ؾفذا ٓ َيتوج إٓ إػ وصقل اهلدى إفقف ؾؼط فؽعل 

و ع ؿؾٌف إػ ؿٌقفف ـلكف ـون مؽتقًبو ؾقف, اشتعدا ه وصهي ؾطرتف, ؾنبا جومه اهلدى ش

ؾفق ؿد أ  ـف جمؿً , ثؿ جوم اهلدى بتػ قؾ مو صفد ؿؾٌف ب هتف جمؿً , وهذه 

.حول أـؿؾ اخلؾؼ اشتجوبي فدظقة افرشؾ, ـع هل حول اف ديؼ إـز

مـ فقس فف هذا آشتعدا  وافؼٌقل, ؾنبا و   ظؾقف اهلدى أصلغك  والنوع الثااني:

                                           
 ع.514-1/511مػتوح  ا  افًعو ة )ع 1)
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ر ؿؾٌللف, ومجللع ؾؽرتللف ظؾقللف, وظؾللؿ صللهتف وحًللـف بـظللره لبًللؿعف, وأحضللإفقللف 

واشللتدٓفف. وهللذه ضريؼللي أـ للر ادًللتجقٌغ, وهلللؿ كللقع لب إم للول, وإؿومللي 

ر ادعو ووت و إجقبي ظـفو ـْ «احلجٍ, وِب
(1)

. 

ؾؾللؿ خُيتؾللػ ذم أن ادللرا  بوفؼؾللى: افؼؾللى افللقاظل, وأن ادللرا  بنفؼللوم افًللؿع: »

ر, وتػريللغ شللؿعف فللف. واخُتِؾللػ ذم اف للفقد ظللذ أ بعللي إصللغوؤه وإؿٌوفلل ِـّ ف ظللذ اُدللَذ

 أؿقال: 

أكف مـ اد وهدة, وهل احلضق , وهذا أصلح إؿلقال, وٓ يؾقلؼ بؤيلي  أ ادها:

.مجؾي حوفقلي, وافلقاو ؾقفلو واو احللول, [47ق: ] ژ ڤ ڤژ ؽره... ؾنن ؿقفف: 

قن حللول إفؼو للف افًللؿع ك أن يؽلللأي: أفؼللك افًللؿع ذم هللذه احلللول. وهللذا يؼتضلل

«صفقًدا
(2)

. 

وادؼ ق  أكؽ متك مو أ  ت آكتػوع بوفؼر,ن ؾومجع ؿؾٌؽ ظـد ت وتلف وشلعظف, 

وأْفِؼ َشْؿَعَؽ, واحي حضق  مـ خيوضٌف بلف ملـ َتَؽؾَّلؿ بلف شلٌهوكف مـلف إفقلف, ؾنكلف 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ژ   خطوب مـف فؽ ظذ فًون  شقفف, ؿول تعوػ: 

, وبفؽ أن متوم افتلثر دو ـون مقؿقًؾو ظذ ُمَمثِّر [47 ق:] ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ُمْؼَتض, وحَمَؾ َؿوبِؾ, ورشط حل قل إثر, واكتػوم ادوكع افذي يؿـلع مـلف, تضلؿـً 

ٺ ٿ ٿ ژ أيي بقون بفؽ ـؾف بلوجز فػظ وأبقـف وأ فف ظلذ ادلرا , ؾؼقفلف تعلوػ: 

هوهـو, وهذا هلق ادلمثر.  إصو ة إػ مو تؼدم مـ أول افًق ة إػ [47ق: ] ژٿ 

. ؾفذا هق ادهؾ افؼوبؾ, وادرا  بف افؼؾلى احللل [47ق: ] ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ وؿقفف: 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ افللذي يعؼللؾ ظللـ اهلل, ـللع ؿللول تعللوػ: 

                                           
 .ع517-1/516مػتوح  ا  افًعو ة )ع 1)

 ع.1/515مػتوح  ا  افًعو ة )ع 1)
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 . أي: حل افؼؾى.[71 - 69يس: ] ژی

ف شلؿعف وأصلغك حوشلي شلؿعف إػ [47ق: ] ژ ٹ ڤ ڤژ وؿقفف:  . أي: وجَّ

. أي: [47ق: ] ژڤ ڤژ , وهللذا رشط افتلللثر بللوفؽ م. وؿقفللف: مللو يؼللول فللف

 صوهد افؼؾى حول ؽر ؽو ى.

  ؿول ابـ ؿتقٌي 
(1) 

اْشَتَؿع ـتلوب اهلل وهلق صلوهد افؼؾلى وافػفلؿ, فلقس : »

بغوؾؾ وٓ شوه, وهق إصو ة إػ ادوكع مـ ح قل افتلثر, وهلق شلفق افؼؾلى وؽقٌتلف 

تلمؾلف. ؾلنبا ح لؾ ادلمثر وهلق افؼلر,ن, وادهلؾ ظـ تعؼؾ مو يؼول فف, وافـظر ؾقف و

افؼوبؾ وهق افؼؾى احلل, وُوِجد افؼط وهق اإلصغوم, واكتػك ادلوكع وهلق اصلتغول 

افؼؾى وبهقفف ظـ معـك اخلطوب, واككاؾف ظـف إػ  م ,خر, ح لؾ إثلر وهلق 

«آكتػوع وافتذـر
(2)

. 

 ظٌلو ه, ؾل  يـػلؽ ؾجؿع شٌهوكف بغ افًلؿع وافعؼلؾ, وأؿلوم هبلع حجتلف ظلذ»

«أحدمهو ظـ صوحٌف أصً , ؾوفؽتوب ادـزل وافعؼؾ اُدْدِ ك حجي اهلل ظذ خؾؼف
(3)

. 

                                           
 ع. 319تػًر ؽريى افؼر,ن )صع 1)

 ع.3-4افػقا د )صع 1)

 ع.1/358اف قاظؼ ادرشؾي )ع 4)
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 قائمة املراجع
o :افغزاي, هبومش إحتوف افًو ة ادتؼغ, ط. ممشًي افتو يخ افعلريب, حومد ٕيب  إ ياة علوم الدين

 م. 1993 -هل 1313ظوم 

o :يقجد-ممشًي افعـق  اخلريي,  ٌد افعزيز افؼو ئ, ط.فمجري, حتؼقؼ: ظ أخالق أهل القرآن ٓ 

 .-تو يخ افطٌع

o ٕيب افًللعق , «: تػًللر أيب افًللعق »ادعللروف بللل إرشاااد العقاال السااليم إلااب مزايااا الكتاااب الحكاايم

 .-ٓ يقجد تو يخ افطٌع-مؽتٌي افريوض احلدي ي,  حتؼقؼ: ظٌد افؼو   ظطو, ط.

o  :هل.1434, افطٌعي إوػ, ظوم فؾ ـعوين, ط. ادـرييإرشاد النقاد إلب تيسير االجتهاد 

o :يقجد -ط.  ا  ظومل افػقا د,  ,ف ـؼقطلادهؿد إمغ  أضواة البيان في إيضاح القرآن باالقرآن ٓ

 .-تو يخ افطٌع

o :ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ: م فق  ,ل شؾعن, ط.ابـ اجلقزي, افطٌعلي  إعالم الموقعين عن رب العاالمين

 م.1113 -هل 1313إوػ, ظوم 

o :ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ: ظع احلؾٌلل, ط. ا  ابلـ اجللقزي, افطٌعلي  إ اثة اللهفان من مصايد الشيطان

 م.1118 -هل 1318اف وف ي ظوم 

o :افرصد,  ٓبـ تقؿقي, حتؼقؼ: كورص افعؼؾ, ط. اقتضاة الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

 .-ٓ يقجد تو يخ افطٌع-افطٌعي إوػ, 

o فؾلطقى افٌغدا ي, حتؼقلؼ: إفٌلوين, ط. مؽتٌلي ادعلو ف, افطٌعلي إوػ,  تضاة العلام العمال:اق

 م.1111 -هل 1311ظوم 

o :ٓبـ مػؾح ادؼديس, حتؼقؼ: صعقى إ كوؤوط وظؿر افؼقوم, افطٌعي اف وف ي, ظوم  اآلداب الشرعية

 م.1999 -هل 1319

o :افػضؾ إبراهقؿ, ط. ا  افساث. أيبفؾًققضل, حتؼقؼ: حمؿد  اإلتقان في علوم القرآن 

o :هل. 1311 ا  اهلدى, افطٌعي اف ومـي, ظوم  فؾـقوي, حتؼقؼ: ظٌد افؼو   إ كوؤوط, ط. األذاار 

o فؾٌقضللووي, وهبوم للف حوصللقي -ادعللروف بللل)تػًر افٌقضللوويع- أنااوار التنزياال وأساارار التيوياال :

 . -ٓ يقجد تو يخ افطٌع-, .ممشًي صعٌون افؽوز وين, ط

o ا   ط.  ٕيب حقون إكدفيس, حتؼقؼ: ظو ل ظٌد ادقجق  وظع معقض, حيط:االبحر الم  

 م.1994 -هل 1314افؽتى افعؾؿقي, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :فؾز ـق, حتؼقؼ: حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ, ط.  ا  افساث. البرهان في علوم القرآن 

o :حتؼقلؼ: احلًلـ ,يلً شلعقد, ط.  ا  ضقٌلي, ٓبـ افؼطون بيان الوهم واإليهام في اتاب األ كاام ,

 م.1997 -هل 1318افطٌعي إوػ, ظوم 
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o :فؾلطقى افٌغدا ي, حتؼقؼ: حومد افػؼل, ط. افًؾػقي, ت قير  ا  افؽتوب افعريب,  تااريخ بغاداد

 .-ٓ يقجد تو يخ افطٌع-

o :فطٌعللي ٓبللـ ظًللوـر, حتؼقللؼ: ظؿللر بللـ ؽرامللي افعؿللق ي, ط.  ا  افػؽللر, ا تااريخ مدينااة دمشاق

 م.1995 -هل 1315إوػ, ظوم 

o فعٌلد افؾطقلػ ,ل اف لقخ, حتؼقلؼ: ظٌلد افًل م افعٌلد افؽلريؿ, ط.  ا   :تحفة الطالا  والجلايس

 هل.1318افعوصؿي, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :فؾـقوي, حتؼقؼ: ب ر ظقلقن, ط. مؽتٌلي افٌقلون, افطٌعلي افرابعلي,  التبيان في آداب  ملة القرآن

 م.1116 -هل 1316ظوم 

o :م.1983ط. افدا  افتقكًقي, ظوم  ,ابـ ظوصق  فؾطوهر التحرير والتنوير 

o :يقجد تو يخ افطٌع- ا  افػؽر,  ٓبـ جزي افؽؾٌل, ط. التسهيل لعلوم التنزيل ٓ-. 

o :ٓبـ أيب حوتؿ, حتؼقؼ: أشعد افطقى, ط. مؽتٌي كزا  افٌوز, افطٌعي إوػ,  تفسير القارآن العظايم

 .له1997 -هل 1317ظوم 

o :ا  ضقٌلي, افطٌعلي إوػ ملـ اإلصلدا   .يوه شل مي , ط .ت ٓبـ ـ ر, تفسير القرآن العظايم 

 م.1111 -هل 1311اف وين, ظوم 

o : فؾزخمؼي, ط.  ا  افػؽر. تفسير الكشا 

o :ا  افؽتللى افعؾؿقللي, ظللوم  ٓبللـ ؿتقٌللي, حتؼقللؼ: افًللقد أمحللد صللؼر, ط. تفسااير  رياا  القاارآن 

 م.1978 -هل 1498

o مؼوتؾ بـ شؾقعن افٌؾلل, حتؼقؼ: أمحد ؾريلد, ط.  ا  افؽتلى افعؾؿقلي,  مقاتل بن سليمان: تفسير

 م.1113 - هل1313افطٌعي إوػ, 

o :ا  افػللو وق  ٓبلـ أيب زمـللغ, حتؼقلؼ: حًللغ ظؽوصلي وحمؿللد افؽـلر, ط. تفساير القارآن العزياز 

 م.1114 -هل 1314احلدي ي, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :وكٌقي, ط. احلًقـل.طشـ اجلقزي, حتؼقؼ: حمؿق  اإلٓب تلبيس إبليس 

o :فؾ للقخ ظٌللد افللرمحـ بللـ شللعدي, حتؼقللؼ: شللعد  تيسااير الكااريم الاار من فااي تفسااير اااالم المنااان

  ا  ابـ اجلقزي. اف ؿقؾ, ط.

o :فألزهري, حتؼقؼ: ظٌد افً م هو ون, ط. افدا  ادكيي افعومي. تهذي  اللغة 

o ٓبـ جرير افطزي, وفف ضٌعتون:  :جامع البيان عن تيويل آي القرآن 

 .حمؿق  صوـر, ط. ادعو ف, افطٌعي اف وكقي, مـ افٌدايي إػ شق ة إبراهقؿ: إوػ: بتهؼقؼ

 .ظٌد اهلل افسـل, ط . ا  هجر, واظتؿدهتو مـ شق ة إبراهقؿ إػ هنويي افتػًر: اف وكقي: بتهؼقؼ

o م1996, ظوم 1طافغرب اإلش مل,  ط فؾسمذي, حتؼقؼ: ب و  ظقا  معروف, بير:كالجامع ال. 
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o :ٕيب ظٌللد اهلل افؼرضٌلل, حتؼقللؼ: ظٌلد اهلل بللـ ظٌلد ادهًللـ افسـللل, ط. الجاامع أل كاام القارآن 

 م.1116 -هل 1317افرشوفي, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :فؾٌقفؼل, حؼؼف: ظٌلد افعلع حوملد, ط. ا  افرصلد, افطٌعلي إوػ, ظلوم  الجامع لشاع  اإليماان

 م.1114 -هل 1314

o :ٓبللـ  جللى, حتؼقللؼ: حمؿللد  جااامع العلااوم والحكاام فااي شاارح خمسااين  ااديثًا ماان جوامااع الكلاام

 م. 1111 -هل 1313إمحدي أبق افـق , ط.  ا  افً م, افطٌعي اف وكقي, ظوم 

o :ا  ابـ حزم, افطٌعي إوػ, ظوم  ٓبـ أيب افدكقو, حتؼقؼ: حمؿد خر  مضون يقشػ, ط. الجوع 

 م.1997 -هل 1317

o :ٕيب كعقؿ إصػفوين, ت قير:  ا  افؽتى افعؾؿقي  لية األولياة وطبقات األصفياة. 

o :هل.1319ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ: حمؿد أمجؾ اإلص حل, افطٌعي إوػ, ظوم  الداة والدواة 

o :م.1996 -هل 1317, ظوم 6طظٌد افرمحـ افؼوشؿ,  :مجع الدرر السنية في األجوبة النجدية 

o  فؾًللققضل, حتؼقللؼ: ظٌللد اهلل افسـللل, ط.  ا  هجللر, افطٌعللي  فااي التفسااير بالماايثور:الاادر المنثااور

 هل .1313إوػ, ظوم 

o :ٓبـ  جلى, حتؼقلؼ: ظٌلد افلرمحـ افع قؿلغ, ط. افعٌقؽلون, افطٌعلي  الذيل علب طبقات الحنابلة

  م.1115 -هل 1315إوػ, ظوم 

o :فؾ وؾعل, حتؼقؼ: أمحد صوـر, ط. افساث. الرسالة 

o  إحقوم افساث افعريب.  ا  فقيس, ط.فأل ح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:رو 

o :ادؽتى اإلش مل. .ٓبـ اجلقزي, ط زاد المسير في علم التفسير 

o هلـديي, ت قير مؽتٌي ابـ تقؿقي, ٓ يقجد تو يخ افطٌعفؾٌقفؼل, ط. ا : السنن الكبرى. 

o :ـٌقل, ٓ شلطوافٌوؿل, ط. ادطٌعلي اإلشل مقي ب حمؿد ؾما  ظٌد ٓبـ موجف, حؼؼف: سنن ابن ماجه

 يقجد تو يخ افطٌع.

o :ا  افؼٌؾلي وممشًلي افريلون, افطٌعلي اف وكقلي,  ٕيب  او , حؼؼف: حمؿد ظقامي, ط. سنن أبي داود 

 م.1115 -هل 1315ظوم 

o :م.1994 -هل 1313, ظوم 1طحتؼقؼ: شعد ,ل محقد, ط.  ا  اف ؿقعل,  سنن سعيد بن منصور 

o :حتؼقلؼ: ظٌلد افػتلوح أبلق  -ومعف حوصقتل افًلققضل وافًلـدي-فؾـًو ل  سنن النسائي الصغرى

 م.1993 -هل 1313ؽدة, ط. مؽتٌي ادطٌقظوت اإلش مقي, افطٌعي اف وف ي ظوم 

o :فؾذهٌل, حتؼقؼ: صعقى إ كلوؤوط و,خلريـ, ط. ممشًلي افرشلوفي, افطٌعلي  سير أعالم النابالة

 م.1996 -هل 1317م احلو يي افعؼة, ظو

o :افرصد. ٓبـ بطول, حتؼقؼ: يوه متقؿ, ط. شرح صحيح البخاري 
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o :ٓبـ افؼلقؿ, حتؼقلؼ: ظؿلر احلػقلون, ط.  شفاة العليل في مسائل القضاة والقدر والحكماة والتعليال

 م. 1999 -هل 1311افعٌقؽون, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :مع ؾتح افٌو ي دهؿد بـ إشعظقؾ افٌلو ي, ادطٌقع صحيح البخاري. 

o :فعلل م افللديـ ابللـ بؾٌللون, حتؼقللؼ: صللعقى إ كللوؤوط, ك.  صااحيح اباان  بااان بترتياا  اباان بلبااان

 م.1994 -هل 1313ممشًي افرشوفي, افطٌعي اف وكقي, ظوم 

o :ٓبللـ خزيؿللي, حتؼقللؼ: حمؿللد م للطػك إظظؿللل, ط. ادؽتللى اإلشلل مل,  صاحيح ابان خزيمااة

 م.1114 -هل 1313افطٌعي اف وف ي, ظوم 

o :م.1111 -هل 1313فألفٌوين, ط.  ا  ؽراس, افطٌعي إوػ, ظوم  صحيح سنن أبي داود 

o :م.1997 -هل 1317فألفٌوين, ط. مؽتٌي ادعو ف, افطٌعي إوػ, ظوم  صحيح سنن ابن ماجه 

o :دًؾؿ بـ احلجوج افـقًوبق ي, حتؼقؼ: حمؿلد ؾلما  ظٌلد افٌلوؿل, ت لقير  ا  ظلومل  صحيح مسلم

 م.1997 -هل 1317عي إوػ, ظوم افؽتى, افطٌ

o ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ: ظع افدخقؾ, ط.  ا  افعوصؿي لة علب الجهمية والمعطلة:االصواعق المرس  , 

 م.1998 -هل 1318افطٌعي اف وف ي, ظوم 

o :ٓبللـ افؼللقؿ, حتؼقللؼ: حمؿللد أمجللؾ اإلصلل حل, ط.  ا  ظللومل  طريااق الهجاارتين وباااب السااعادتين

 هل.1319ػ, ظوم افػقا د, افطٌعي إو

o :فؾـًو ل, حتؼقلؼ: ؾلو وق محلو ة, ط.  ا  افؽؾلؿ افطقلى, افطٌعلي إوػ, ظلوم  عمل اليوم والليلة

 م.1111 -هل 1311

o تػًللر افـقًللوبق يع: كظللوم افللديـ افـقًللوبق ي, حتؼقللؼ: زـريللو   رائا  القاارآن ور ائاا  الفرقاان(

 م. 1996 -هل 1316ظؿران, ط.  ا  افؽتى افعؾؿقي, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :ٓبـ حجر افعًؼ ين, حؼؼف: ظٌلد افؼلو   صلقٌي احلؿلد, ط. فتح الباري بشرح صحيح البخااري 

 م.1111 -هل 1311 ا  افعٌقؽون, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :فؾ قـوين, حتؼقؼ: ظٌد افرمحـ ظؿرة, ط.  فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في التفسير

 م.1998 -هل 1318اف وكقي,  ا  افقؾوم, افطٌعي 

o :ٕيب ظٌقد افؼوشؿ بـ شل م, حتؼقلؼ: أمحلد اخلقلوضل, ضٌعلي وزا ة  فضائل القرآن ومعالمه وآداباه

 م.1995 -هل 1315إوؿوف ادغربقي, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :هل .1319, ظوم 1ط ا  ظومل افػقا د,  ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ: حمؿد ظزير صؿس, ط. الفوائد 

o يقجد تو يخ افطٌع- ا  افػؽر,  فزيـ افديـ ادـووي, ط. شرح الجامع الصغير: فيض القدير ٓ-. 

o :ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ: ظٌد اهلل افعؿر, ط.  ا  افعوصؿي,  الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية

 م.1111 -هل 1311افطٌعي إوػ, ظوم 
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o :م ؾح بـ جلزام احللو ثل, ط. مؽتٌلي افرصلد,  ٓبـ أيب افدكقو, حتؼقؼ: اتاب التهجد وقيام الليل

 م.1998 -هل 1318افطٌعي إوػ, ظوم 

o :م.1984 -هل 1314, ظوم 1ط, "م ق ة"ٕمحد بـ حـٌؾ,  ا  افؽتى افعؾؿقي  اتاب الزهد 

o :م ق ة  ا  افؽتلى افعؾؿقلي-ٓبـ ادٌو ك, حتؼقؼ: حٌقى افرمحـ إظظؿل,  اتاب الزهد- ,-

 .-ٓ يقجد تو يخ افطٌع

o :ٕيب اف قخ إصٌفوين, حتؼقؼ:  ووم اهلل ادٌو ـػق ي, ط.  ا  افعوصؿي, افطٌعي  اتااب العظماة

 هل.1318إوػ, ظوم 

o :هل.1311, ظوم 1طفؾؿروزي, حتؼقؼ: شؿر افزهري, ط. مؽتٌي ادعو ف,  اتاب الورع 

o :فؾلوزن, ط. مؽتٌي اد ـك, بغدا .  لباب التيويل في معاني التنزيل 

o مجع ابـ ؿوشؿ, ط. جمؿع ادؾؽ ؾفد. وى شيخ اإلسالم ابن تيمية:مجموع فتا 

o جلعل افديـ افؼوشلؿل, صلههف ووؿلػ ظلذ -عتػًر افؼوشؿل)ادعروف بل - محاسن التيويال :

 م.1956 -هل 1476, ظوم 1طضٌعف: حمؿد ؾما  ظٌد افٌوؿل, مطٌعي ظقًك افٌويب احلؾٌل ورشـو ف, 

o :ط.  ا  ظلومل افؽتلى, افطٌعلي اف وكقلي, -فؾؿؼريلزي لرلت لواد –فؾؿروزي  مختصر قيام الليال ,

 م.1984 -هل 1314ظوم 

o :افطٌعي اف وف لي,   ا  ظع , ٓبـ ؿدامي ادؼديس, حتؼقؼ: ظع احلؾٌل, ط. مختصر منهاج القاصادين

 م.1111 -هل 1311ظوم 

o :أك لو   .فػؼلل, طحومد ا :ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيااك نساتعين

 م.1955 -هل 1475افًـي ادهؿديي, ظوم 

o :حتؼقلؼ: صلعقى إ كلوؤوط وظلو ل مرصلد, ط. ممشًلي افرشلوفي,  مسند اإلمام أ مد بن  نبال

 م.1995 -هل 1316افطٌعي إوػ, ظوم 

o فؾدا مل, حتؼقؼ: حًلغ شلؾقؿ أشلد, ط.  ا  ادػتلل,  :-المعرو  بسنن الدارمي- مسند الدارمي

 م.1111 -هل 1311وػ, ظوم افطٌعي إ

o :فؾطهووي, حتؼقؼ: صعقى إ كوؤوط, ط. ممشًي افرشوفي, افطٌعلي إوػ, ظلوم  مشكل اآلثاار

 م .1993 -هل 1313

o :ظلوم  ط. افرصلد, افطٌعلي إوػ,ٓبـ أيب صقٌي, حتؼقؼ: محد اجلؿعي وحمؿد افؾهقدان,  المصنف

 م. 1115 -هل 1315

o ا  ضقٌي, ظ عن وؿريي و,خريـ, ط.  :فؾٌغقي, حتؼقؼ سير البغاوي(:زيل المعرو  باا)تفامعالم التن 

 م.1114 -هل 1314افطٌعي إوػ مـ اإلصدا  اف وين, ظوم 
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o :فؾزجللوج, ت: ظٌللد اجلؾقللؾ صللؾٌل, ط.ظللومل افؽتللى, افطٌعللي إوػ, ظللوم  معااني القاارآن وإعراباه

 م.1988 -هل 1318

o : افٌفقي. .فؾػلر افرازي, ط مفاتيح الغي 

o م.1115 -هل 1315خوفد اف حؿ, افطٌعي إوػ, ظوم  تيح تدبر القرآن:مفا 

o :ٓبـ افؼقؿ, حتؼقؼ: ظع حًـ احلؾٌل, ط. ا  ابـ ظػون, افطٌعي إوػ, ظوم  مفتااح دار الساعادة

 م. 1996 -هل 1316

o :ا  ابـ حزم, افطٌعي إوػ فؾديـق ي, حتؼقؼ: م فق  ,ل شؾعن, ط. المجالسة وجاواهر العلام  ,

 م.1998 -هل 1319ظوم 

o :فؾـقوي, حتؼقؼ: حمؿد كجقى ادطقعل, ط. اإل صو . المجموع شرح المهذب 

o :حتؼقؼ: افرحوفلي افػلو وق وزم  لف, ط. وزا ة إوؿلوف للٓبـ ظطقي إكدفً المحرر الاوجيز ,

 م.1118 -هل 1318واف ئقن اإلش مقي, ؿطر, افطٌعي اف وين, ظوم 

o :ا  ادعو ف افع عكقي بوهلـد, ت لقير مؽتٌلي  يب ظٌد اهلل احلوـؿ, ط.ٕ المستدرك علب الصاحيحين 

 .-ٓ يقجد تو يخ افطٌع-افـك احلدي ي, 

o :فعٌد افرزاق اف ـعوين, حتؼقؼ: حٌقى افرمحـ إظظؿل, ط.ادؽتى اإلش مل. المصنف 

o  ن ظٌلوس, فقوؿقت احلؿلقي, حتؼقلؼ: إحًلو «:إرشاد األري  علب معرفة األديا »معجم األدباة أو

 م.1994ط.  ا  افغرب اإلش مل, افطٌعي إوػ, 

o :فؾطزاين, حؼؼف محدي ظٌد ادجقد افًؾػل, ط. ا  إحقوم افساث افعريب ومؽتٌلي  المعجام الكبيار

 م.1111 - هل1311ادميد, افطٌعي إوػ, ظوم 

o :د ادجقللد ٓبللـ حجللر افعًللؼ ين, حتؼقللؼ: محللدي ظٌلل نتاائ  األفكااار فااي تخاري  أ اديااث األذاااار

 م.1118 -هل 1319ظوم  افًؾػل, ط.  ا  ابـ ـ ر, افطٌعي اف وكقي,

o :فزهون افديـ افٌؼوظل, ط. افؽتوب اإلش مل. نظم الدرر في تناس  اآليات والسور 

o :ٕيب احلًـ افقاحلدي, حتؼقلؼ: صلػقان  او ي, ط.  ا  افؼؾلؿ  الوجيز في تفسير الكتاب العزياز

 م.1995 -هل 1315وػ, ظوم وافدا  اف ومقي, افطٌعي إ
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