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 رفع صورة

 األعضاء مشاهدة صور جميع

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 

   
  الموضوع طرق مشاهدة  تقييم الموضوع  أدوات الموضوع   

   

   
   1#   

24-03-2006  

  عبدالرحمن الشهري 

 ف العامالمشر
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض
  3,979المشاركات: 

 

  معارج التفكر ودقائق التدبر( للشيخ عبدالرحمن حبنكة رحمه هللا) التعريف بكتاب

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

صفحة من القطع  64هـ( ، كتيٌب صغيٌر في 1427الطبعة األولى ) صدر عن دار القلم بدمشق
 : الفاضل مجد مكي ، بعنوان غير ، من إعداد الشيخالص

  (التعريف بكتاب )معارج التفكر ودقائق التدبر

 عبدالرحمن حبنكة الميداني رحمه هللا تعالى للعالمة

  هـ1425 -1345
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رحمه هللا تعالى ، ثم تحدث عن  ث لتعريف موجز بالشيخ عبدالرحمن حبنكةوقد عرض فيه الباح
انتهى المؤلف من تفسير السور المكية ،  كتابه معارج التفكر ، ومنهجه في كتابته ، وذكر أنه قد

 . وتوفي بعد بدايته في تفسير سورة البقرة

اختياره هذا  قول مبينًا سببوهذا التفسير أقامه مؤلفه على ترتيب نزول القرآن الكريم ، حيث ي
القرآن الكريم من ترتيب  المنهج :)وقد رأيت بالتدبر الميداني للسور أن ما ذكره المختصون بعلوم

التكاملي ، وتسلسل التكامل  النزول ، هو في معظمه حق ، أخذًا من تسلسل البناء المعرفي
البناء المعرفي ألمور الدين ، وحركة بحركة  التربوي ، واكتشفت في هذا التدبر أمورًا جليلة تتعلق

هللا عليه وسلم ، وللذين آمنوا به واتبعوه ، وللذين لم  المعالجات التربوية الربانية للرسول صلى
 .(مترددين ، أو مكذبين كافرين يستجيبوا لدعوة الرسول

تفسيره هذا ، التدبر األمثل للقرآن الكريم( في  وقد حاول المؤلف تطبيق ما ذكره في كتابه )قواعد
عز وجل علي خالل تدبري الطويل لكتابه المجيد ، باستخراج  يقول رحمه هللا :)وبعد فقد فتح هللا

التدبر األمثل لكتابه ، قابلة للزيادة عليها ، وهذه القواعد تقدم للمتدبرين  أربعين قاعدة من قواعد
بالتزام كثير  لتزام مضمونها ، والالتفسير األقوم للقرآن ، ولم أجد في المفسرين من اهتم با أصول
 .منها
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لسور هذا الكتاب العزيز المعجز ،  وقد رأيت من الواجب علي أن أقدم ما أستطيع تقديمه من تدبر
فتح هللا بها عليَّ ، مع االعتراف بأن  ملتزمًا على مقدار استطاعتي بمضمون القواعد التي

 .(بل قد يكون بالنسبة إلى متدبر واحد متعذراً  ، التزامها التزامًا دقيقًا وشاماًل عسيٌر جداً 

 
 

  :المطبوعة أقسام الكتاب*

ثالثة مجلدات ، وقد  صدر من الكتاب اثنا عشر مجلدًا في أربع مجموعات ، كل مجموعة في -
هـ . واشتملت على 1420 ( من هذا التفسير التدبري عام3-1صدرت المجلدات الثالثة األولى )

 . وانتهاء بسورة ص ور المكية ، ابتداء من سورة العلق ،سورة من الس 28تدبر 

 

هـ ، وقد اشتملت على تدبر 1421 ( من المجموعة الثانية عام6-4وصدرت المجلدات الثالثة ) -
  . سورة األعراف والجن ، ويس والفرقان

 

 هـ ، واشتملت على تدبر1423( من المجموعة الثالثة عام 9-7المجلدات الثالثة ) وصدرت -
 . فاطر ومريم ، وطه والواقعة والشعراء والنمل والقصص واإلسراء سور

 

هـ ، وقد اشتملت على 1425( من المجموعة الرابعة عام 12-10المجلدات الثالثة ) وصدرت -
سور يونس وهود ويوسف ، والحجر واألنعام والصافات ولقمان ، وسبأ والزمر وغافر  تدبر

 . والشورى والزخرف وفصلت

 .بدمشق قد صدرت عن دار القلم 12-1دات السابقة من والمجل

 

اشتملت على تدبر  انتهى الشيخ منها وستدصر قريبًا ، وقد 15-13وبقي ثالثة مجلدات من 
والغاشية ، والكهف ، والنحل ، ونوح  السور اآلتية : الدخان ، والجاثية ، واألحقاف ، والذاريات ،

والملك ، والحاقة ، والمعارج ، والنبأ ، والنازعات  ، والسجدة ،، وإبراهيم ، واألنبياء ، والمؤمنون 
 .(والروم ، والعنكبوت ، والمطففين ، واالنفطار ، واالنشقاق ،

 

برحمته ، وأن يجزيه خيرًا على ما قدمه لطالب العلم  نسأل هللا أن يتغمد الشيخ عبدالرحمن حبنكة
هذا الذي دار الحديث حوله )معارج التفكر  ومن آخرها كتابه من المؤلفات الرضينة الماتعة ،

 . استخدم فيه كلمة التدبر بداًل من كلمة التفسير ودقائق التدبر( الذي

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية
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amshehri@gmail.com 

 
 

   
 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري وبة بواسطة عبدالرحمنالبحث عن كافة المشاركات المكت

   
   2#   

24-03-2006  

  الراية

 مشارك فعال
  

 Apr 2003 :تاريخ التسجيل
  284المشاركات: 

 

 
 

عبدالرحمن حبنكة الميداني العالم المفكر 
  المفسر

  الجراحراغب  تأليف : عائدة

  سوريا -دمشق  -الناشر : دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 

  رقم الطبعة : األولى

  2001تاريخ الطبعة: 

  ( نوع التغليف: عادي ) ورقي

  1عدد األجزاء : 

  اسم السلسلة : علماء ومفكرون معاصرون 

  160 : عدد الصفحات

  سم 20×  14مقاس الكتاب : 

 

  : نبذة عن الكتاب

حديثها عن الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني نسبه  أت الكاتبةبد
العلمية ، والتعليمية ، ومنهجه في التأليف وأثر  وبيئته ونشأته ، ومسيرته

 . الثقافية والدعوية إنتاجه الفكري والعلمي في الساحة

 

  ثم استعرضت الكاتبة مؤلفات الشيخ ،
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 : امؤلف تعريفًا موجزًا ومنه حيث عرفت بكل

  العقيدة اإلسالمية وأسسها ،

 وأسسها ، واألخالق اإلسالمية

  وبراهين وأدلة إيمانية ،

اإلسالمية أسسها ووسائلها  والصيام رمضان في السنة والقرآن والحضارة
 . وغيرها

 
://www.thamarat.org/index.cfm?fa...ils&Bookihttp

d=789 
 

 هللا وغفر له رحمه

 
 

  التوقيع
  الهدى***فالعلم تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن إن رمت

 
 

   
 الراية

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الراية البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة

   
   3#   

18-09-2006  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض
  3,979المشاركات: 

 

 . الراية جزيت خيرًا أخي الكريم

 تروني : هل بحث أحُد منهج الشيخسألني بعض اإلخوة عبر البريد االلك

حبنكة في تفسيره هذا بحثًا أكاديميًا ؟ فأجبته أنني ال أعرف سوى هذا 
  . أشرت إليه أعاله الكتاب الذي

 فهل يعلم أحد منكم دراسة علمية أخرى لهذا التفسير ؟

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 ك سعودبجامعة المل األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 
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 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة عبدالرحمن

   
   4#   

18-09-2006  

  روضة

 مشارك فعال
  

 Jan 2006 :تاريخ التسجيل
 المكان: األردن
  194المشاركات: 

 

الدكتور فضل حسن عباس ـ حفظه هللا ـ بالكتابة  قام فضيلة األستاذ
في كتابه )اتجاهات التفسير  الرحمن الميداني حول منهج الشيخ عبد

سيتم  ومناهج المفسرين في العصر الحديث/ الجزء الثاني(، والذي
 .نشره قريبًا إن شاء هللا تعالى

 
 

  التوقيع
 روضة عبد الكريم فرعون

 وعلومه ماجستير في تفسير القرآن
 الجامعة األردنية

 
 

   
 روضة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 روضة البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة

   
   5#   

18-09-2006  

  أبو عادل المقدسي

 مشارك
  

 Mar 2006 :تاريخ التسجيل
  19المشاركات: 

 

 السالم عليكم

بحثت مطوال في مراكز ايداع الرسائل فلم اجد بحثا اكاديميا حول منهج  فقد
الميداني في تفسيره فتقدمت اليوم بخطة حول هذا الموضوع  بنكةالشيخ ح

 الدكتور عبد الرحمن الشهري حفظه هللا بعد ان قمت باستشارة الشيخ

البريدي والدكتور مساعد  كما انني بعثت الى االستاذين الدكتور احمد
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 الطيار اسالهما عن الموضوع نفسه وانتظر الرد منها

 
 

   
 أبو عادل المقدسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المقدسي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو عادل

   
   6#   

18-09-2006  

  أبو عادل المقدسي

 مشارك
  

 Mar 2006 :تاريخ التسجيل
  19المشاركات: 

 

 هللا السالم عليكم ورحمة

تعقيبا على ما اوردته في رسالتي االخيرة فانني قد تقدمت بهذا 
جامعة ماليا الماليزية وذلك انني حصلت على قبول في  ع الىالموضو 

 التفسير برنامج الدكتوراة في تخصص

وقد شجعني على االستمرار في متابعة هذا الموضوع ما ارسله الي 
الدكتور عبد الرحمن عندما بعثت اليه ببريد الكتروني اساله عن  االخ

ف على من كتب انني من خالل اطالعي لم اق هذا الموضوع ال سيما
 االكاديمية فيه في اطار الرسائل العلمية

ومن وقف على رسالة علمية في هذا التفسير فساكون له من 
  اخبرني بها الشاكرين ان

 وبوركت جهود المخلصين

 
 

   
 أبو عادل المقدسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المقدسي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو عادل

   
   7#   

19-12-2006  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض
  3,979المشاركات: 

 

، وقد  15،  14، 13من هذا التفسير وهي  صدر حديثًا ثالثة أجزاء
 : لت على تدبر السور اآلتيةاشتم
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والجاثية ، واألحقاف ، والذاريات ، والغاشية ، والكهف ،  الدخان ،
واألنبياء ، والمؤمنون ، والسجدة ، والملك  والنحل ، ونوح ، وإبراهيم ،

والنازعات ، واالنفطار ، واالنشقاق ،  ، والحاقة ، والمعارج ، والنبأ ،
 . والروم ، والعنكبوت ، والمطففين

 

 هـ28/11/1427الرياض 

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 

 
 

   
 ن الشهريعبدالرحم

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري طة عبدالرحمنالبحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواس

   
   8#   

20-12-2006  

  د . يحيى الغوثاني

 مشارك فعال
  

 Feb 2006 :تاريخ التسجيل
  187المشاركات: 

 

عبد الرحمن حبنكة الميداني ورحم هللا أباه  رحم هللا شيخنا الشيخ
الشام بال منازع مهابة  الشيخ حسن حبنكة الميداني الذي كان شيخ

  وقدرا ومكانة في قلوب الناس

 

ونحن طلبة علم صغار في دمشق وكان من  قد تعرفت بالشخ األبول
من إحدى سنوات  فضل هللا علي أنه هو الذي سلمني شهادة النجاح

الدراسة في معهد الفرقان ولعلي أفرد ترجمة لألب واالبن ولعمه 
صادق حبنكة الذي يعتبر اليوم في مكانة الشيخ حسن حبنكة  الشيخ

  هللا في عمره دوال زال على قيد الحياة أم

  واسرة حبنكة اسرعة علمية دمشقية

 

عبد الرحمن حبنكة مرارا وكان يشرح فكرة  وقد التقيت بولده الشيخ
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  كتابه معارج التفكر .... قبل أن يطبع

 

فالحمد هلل على أنه ظهر ولو أنه خالف منهج العلماء في مسالة 
ديرة حسب النزول ولكن له وجهة نظر قوية وهي ج التفسير على

عادل منذر الحمد في أن  بالدراسة وإنني أشد على يد األخ الباحث
 يسجل موضوعه سريعا

 
 

 بعض مواضيعي هناالتوقيع
  سباعيات الغوثاني

 
 

   
 د . يحيى الغوثاني

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الغوثاني البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة د . يحيى

   
   9#   

20-12-2006  

  فيمعرو 

 مشارك نشيط
  

 Feb 2006 :تاريخ التسجيل
  57المشاركات: 

 

مصطفى مسلم حفظه هللا تعالى مقال يرد فيه  للشيخ األستاذالدكتور
ترتيب النزول ، و  بعلى أصحاب منهج تفسير القرآن الكريم حس

 . يخص الشيخ مصطفى مسلم هذا التفسير بنقد موضوعي

 
 

   
 معروفي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 معروفي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة

   
   10#   

20-12-2006  

  ن الشهري عبدالرحم

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض
  3,979المشاركات: 

 

معروفي وفقه هللا : ليتك تتكرم علينا بنقل مقالة  األخ الكريم األستاذ
ذلك ، فهذا موضوع جدير بالمناقشة  نا الدكتور مصطفى إن أمكنكأستاذ
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 . والمدارسة

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 

 
 

   
 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري وبة بواسطة عبدالرحمنالبحث عن كافة المشاركات المكت

   
   11#   

20-12-2006  

  د . يحيى الغوثاني

 مشارك فعال
  

 Feb 2006 :تاريخ التسجيل
  187المشاركات: 

 

  نعم أستاذ معروفي

ففي مصر ظهرت الفكرة على يد الشيخ دروزة وعارضه كثيرون من 
  الوقت علماء األزهر في ذلك

 

سب النزول وال بل هناك من نادى بإعادة ترتيب المصحف على ح
 هذه الفكرة من خطر على كتاب هللا يخفى ما في

 
 

 بعض مواضيعي هناالتوقيع
  سباعيات الغوثاني

 
 

   
 د . يحيى الغوثاني

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الغوثاني البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة د . يحيى

   
   12#   

24-12-2006  

  أبو عمرو

 مشارك
  

 Dec 2006 :تاريخ التسجيل
  10المشاركات: 
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وبركاته أهل الملتقى الطيب بارك هللا في  السالم عليكم ورحمة هللا
  الجميع

عرفة جزيل الشكر لما يقدمه من م ونشكر الملتقى والقائمين عليه
  وخدمة للباحثين

  وهذه أول مشاركة لي هنا ألقول

نوقشت في الجامعة األردنية رسالة ماجستير بعنوان منهج عبد 
  .الميداني في التفسير الرحمن حبنكة

الدكتور  للباحث نادي صبرا وإشراف األستاذ 12/4/2006بتاريخ 
 محمد المجالي

 
 

   
 أبو عمرو

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عمرو البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو

   
   13#   

24-12-2006  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض
  3,979المشاركات: 

 

بين إخوانكم . وجزاك هللا خيرًا على تعقيبك النافع  حياكم هللا يا أبا عمرو
 . حول الموضوع

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 

 
 

   
 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 فضلالشهري الم زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة عبدالرحمن

   
   14#   

24-12-2006  
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  معروفي

 مشارك نشيط
  

 Feb 2006 :تاريخ التسجيل
  57المشاركات: 

 

 : الشهري وفقه هللا تعالى و سدده شيخنا الحبيب عبدالرحمن

 

مصطفى مسلم حفظه هللا  قد سألتني آنفًا عن مقال شيخنا الدكتورف
تعالى ، فهو موجود ضمن مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر خدمة 

الكريم في القرن الرابع عشر الهجري ، و الذي نظمته كلية  القرآن
 23-22اإلسالمية في جامعة الشارقة ، من  الشريعة و الدراسات

طبعت األوراق  ، و قد 2004ل أبري 24-23الموافق  1424صفر 
 . المشاركة في خمسة محاور في مجلدين

 

مشاركتي موجود في الجزء الثاني / من  و البحث الذي ذكرته في ...
 : ، بعنوان 526حتى  514الصفحة 

  ( حسب ترتيب النزول في الميزان التفاسير )

 

 . مباحث و خاتمة و قد قسم الشيخ بحثه إلى تمهيد و ثالثة

 

 . التوفيق مهيد ذكر فيه الشيخ : ترتيب القرآن بين التوقيف وفالت

 

و في المبحث األول : ذكر الشيخ الدوافع التي دعت كاًل من 
 : و هم -الثالثة النتهاج هذا النهج  المفسرين

 

 مال حويش -1

 دروزة -2

 حبنكة -3

 

و في المبحث الثاني : ناقش فضيلة الشيخ دوافع كل من المفسرين 
 . الثالثة

 

و في المبحث الثالث : ناقش فضيلة الشيخ جدوى هذا المنهج في 
 . التفسير

 

 . و في الخاتمة : نتائج و توصيات
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البحث كاماًل ، عن طريق كتابتي له ،  و لعل هللا تعالى ييسر لي نقل
  أو االتصال بفضيلة الشيخ ليرسل لكم منه نسخة

 

 . إلكترونية ، إن شاء هللا تعالى

 

القرآن الكريم و  -كتاب الوقائع  ) : عنوان الجزأين هو علمًا بأن
 عشر الجهود المبذولة في خدمته من بداية القرن الرابع

 

 . جامعة الشارقة - 19النشر العلمي  -إلى اليوم ( 

 
 

   
 معروفي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 معروفي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة

   
   15#   

24-12-2006  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض

  3,979كات: المشار
 

الكريم معروفي على تجشمك عناء نقل هذه  أحسن هللا إليك أخي
إن شاء هللا بقدر  المعلومات حول البحث ، وليتنا نظفر به كامالً 

 استطاعتكم عن طريق أبي مصعب حفظه هللا . لكن أليست أوراق المؤتمر

لصيغة محفوظة على هيئة الكترونية أيضًا ؟ ربما يكون البحث عنها بهذه ا
 . طباعته ففي ذلك مشقة عليكم أخي الكريم أسهل من إعادة

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 

 
 

   
 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري بحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة عبدالرحمنال
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   16#   

09-08-2007  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض
  3,979المشاركات: 

 

 : حول هذا الموضوع أود هنا إضافة تعلقيين

 

أكثر  قرأت األول : أنني بعد قراءة طويلة في كتاب معارج التفكر ، فقد
مجلداته الخمسة عشر ربما ثمانية أو أكثر قلياًل وجدته من أنفع 

وللمؤلف فيه استنباطات دقيقة ، وتوجيهات موفقة ال  التفاسير ،
الباحثين المعنيين بدروس  تجدها في غيره . فأنصح به إخواني

 . التفسير وتدريسه

 

 الذي الدكتور مصطفى مسلم وفقه هللا الثاني : بالنسبة لبحث األستاذ
مصطفى مسلم  أشار إليه مشكورًا أخي معروفي فقد وعدني الدكتور

 بطرحه في الملتقى كاماًل قريبًا بإذن هللا . فالحمد هلل رب العالمين ،

 . ونسال هللا العلم النافع

 

 هـ26/7/1428في 

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 سعودبجامعة الملك  األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 

 
 

   
 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة عبدالرحمن

   
   17#   

09-08-2007  

  د عبدهللا الهتاري 

 مشارك نشيط
  

 Mar 2006 :تاريخ التسجيل
  96المشاركات: 
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 أثني على قول أخي الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري فكتاب

معارج التفكر" هو آية في التأمل والتدبر في كتاب هللا عز وجل "
للغاية لكن لألسف أنه غير مكتمل وال أدري  وفيه استنباطات دقيقة

يطبع ؟ أرجو من له  هل أكمله الشيخ رحمه هللا فمنه مخطوط لم
 . معرفة باألمر إفادتنا

 
 

  التوقيع
 الهتاري د عبدهللا علي

 أستاذ اللغة والنحو المساعد
 اليمن-كلية اآلداب جامعة ذمار

ahetary@yahoo.com 

 
 

   
 د عبدهللا الهتاري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الهتاري البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة د عبدهللا

   
   18#   

09-08-2007  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 ان: الرياضالمك

  3,979المشاركات: 
 

عبدهللا الهتاري حفظه هللا : لألسف أن الكتاب لم  األخ العزيز الدكتور
انتهائه من العهد المكي ، وشرع في  يكتمل ، وقد توفي المؤلف بعد

وقد طبع هذا بعد  . تفسير سورة البقرة .. وأتم منها جزءًا ولم تكتمل
 وبه يكتمل عمل المؤلف الذي وفاته وهو إلى المجلد الخامس عشر

 . أنجزه رحمه هللا

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 

 
 

   
 عبدالرحمن الشهري

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري مشاركات المكتوبة بواسطة عبدالرحمنالبحث عن كافة ال

   
   19#   

09-08-2007  

  محمد بن جماعة

 مشارك فعال
  

 Jan 2007 :تاريخ التسجيل
 المكان: كندا
  688المشاركات: 

 

القواعد األربعين من قواعد التدبر األمثل التي  هال أكرمنا أحدكم بذكر
 تفسيره؟ استنبطها المؤلف وبنى عليها

 .وله جزيل الشكر

 
 

   
 محمد بن جماعة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 جماعة لمكتوبة بواسطة محمد بنالبحث عن كافة المشاركات ا

   
   20#   

20-08-2007  

  عبدالرحمن الشهري 

 المشرف العام
  

 Mar 2003 :تاريخ التسجيل
 المكان: الرياض
  3,979المشاركات: 

 

  األمثل لكتاب هللا عز وجل قواعد التدبر

 
األستاذ محمد بن جماعة وفقه هللا هذه هي  استجابة لطلب أخي العزيز

عبدالرحمن حسن حبنكة  نى عليها الشيخالقواعد األربعون التي ب
 : الميداني رحمه هللا كتابه في التفسير . وقد شرحها في كتابه
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الجملة القرآنية بموضوع السورة ،  حول ارتباط : القاعدة األولى
 . بما تفرق في القرآن المجيدوارتباطها الموضوعي 

 . حول وحدة موضوع السورة القرآنية :القاعدة الثانية

 . حول أوجه النص التي يهدف إليها :القاعدة الثالثة

 . والزمانية والمكانية حول بيئة نزول النص البشرية :القاعدة الرابعة

 . التفسيرات الجزئية والمعنى الكلي حول :القاعدة الخامسة

حول تكامل النصوص القرآنية في الموضوعات التي  :السادسةالقاعدة 
  .التكرار لمجرد التأكيد ما أمكن اشتمل عليها القرآن ، واستبعاد

 . حول تتبع التفسير المأثور لمعنى النص :القاعدة السابعة

حول تكأفو النصوص القرآنية ووجوب الجمع بينها في  :الثامنة القاعدة
للجوء إلى الحكم بالنسخ إالفيما نسخه بدليل وعدم ا نسق فكري متكامل

 . صحيح صريح

 . حول تتبع مراحل التنزيل :القاعدة التاسعة

سورة  حول الحكمة من وضع آيات مدنية التنزيل في :القاعدة العاشرة
 .مكية، ووضع آيات مكية في سور مدنية

 

 . حول النظر فيما ورد من أسباب النزول :الحادية عشرة القاعدة

 . حول لزوم فهم اآلية وفق ترتيب نظمها :اعدة الثانية عشرةالق

فيه وال تناقض ،  حول أن القرآن ال اختالف : القاعدة الثالثة عشرة
 .اإلنسانية وأنه ال تناقض بينه وبين الحقائق العلمية الثابتة بالوسائل

ولوازمه وروابطه الفكرية،  حول اقتضاءات النص :القاعدة الرابعة عشرة
 .يضمنها ذيفه التي حذفت لإليجاز والتضمينات التيومحا

 . حول التكرير وأغراضه :القاعدة الخامسة عشرة

الكلمات  حول ضرورة البحث في معاني :القاعدة السادسة عشرة
 . القرآنية بحثًا علميًا لغوياً 

 . حول الربط بين اآليات وخواتيمها : عشرة القاعدة السابعة

 حول النظر في األلفاظ المتقاربة المعنى أو : الثامنة عشرة القاعدة

 .المترادفة

 . بين داللتين أو أكثر حول تردد النص : القاعدة التاسعة عشرة
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 . في القرآن حول الَقَسم :القاعدة العشرون 

 

النظر في مالءمة األسلوب البياني  حول :القاعدة الحادية والعشرون 
 .للهدف منه

البحث عن الوجوه البالغية والغرض حول  :الثانية والعشرون  القاعدة
 .البالغية في القرآن المجيد الفكري من الصور

حول االستغناء في األداء البياني بتعبيرات  : القاعدة الثالثة والعشرون 
والنظائر للدالله على التكامل البياني  مختلفات موزعات على األشباه
 .سائرها فيما بينها وطرد استعمالها في

 . أساليب األداء البياني حول التنويع في :بعة والعشرون القاعدة الرا

حول البحث عن أغراض االختالف في  :القاعدة الخامسة والعشرون 
 .التعبير في مختلف النصوص

العربية  حول ضرورة مالحظة قواعد اللغة : القاعدة السادسة والعشرون 
ومفاهيم الصيغ الصرفية. ولزوم البحث عن سر مخالفة اإلعراب 

 .الظاهر مقتضىل

اآليات اهتماما بالنسق  حول رعاية فواصل : القاعدة السابعة والعشرون 
 . اللفظي

 . حول استعمال الكالم في أكثر من معنى : القاعدة الثامنة والعشرون 

حول التعليل بأن المصدرية وما بعدها في  : التاسعة والعشرون  القاعدة
 . فات قبلها، وفي لزوم تقدير المحذو  اآليات القرآنية

 : حول استعمال الفعل الماضي : القاعدة الثالثون 

 .فيما له الكينونة الدائمة -1

 حصل فعال ً  وفيما -2

 وفيما هو مقتضي مقدر -3

ولو لم يكن له إرادة جبرية  وفيما هو معلوم هلل وقوعه في المستقبل -4
  .في وقوعه، إنما له به علم تمكين وتسخير

 

  . الرباني حول النظر في توجيه الخطاب : ثالثون القاعدة الحادية وال

لعل( الواردة في القرآن في مثل ) حول كلمة : القاعدة الثانية والثالثون 
 ( )لعلكم تتقون 

 . حول كلمة )بلى( في القرآن : الثالثة والثالثون  القاعدة
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 . القرآن حول صيغة )وما أدراك ما...؟( في :القاعدة الرابعة والثالثون 

 . يريد( في القرآن -أراد) حول تعدية فعل : دة الخامسة والثالثون القاع

حول تعبيرات :)من بين يديه ومن خلفه  : القاعدة السادسة والثالثون 
 . (األمام الوراء –ونحوهما 

إلى  حول إسناد الفعل أو ما في معناه : القاعدة السابعة والثالثون 
الداعي له ،أو المهتم به فاعله أو من قام به أو مسببه أو اآلمر به و 

أو القاضي به ، أو واجده والعاثر عليه والواصل إلى العلم  ، أو الحاكم
 . الراغب في حصوله به ، أو غير ذلك ، أو

 . ما يسمى باالستثناء المنقطع حول : القاعدة الثامنة والثالثون 

 . حول لفظ )كذلك( في القرآن : القاعدة التاسعة والثالثون 

 .حول القراءات العشر :ربعون األ  القاعدة

 
 

  التوقيع
 عبدالرحمن بن معاضة الشهري

 بجامعة الملك سعود األستاذ المساعد بكلية التربية
amshehri@gmail.com 

 
 

   
 لرحمن الشهريعبدا

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الشهري المفضل زيارة موقع عبدالرحمن

 الشهري بواسطة عبدالرحمنالبحث عن كافة المشاركات المكتوبة 

   
   21#   

20-08-2007  

  الجعفري 

 مشارك فعال
  

 Jul 2005 :تاريخ التسجيل
  194المشاركات: 

 

 جزاكم هللا خيرا

 
 

  التوقيع
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه 

  بالكرام فالح
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 الجعفري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الجعفري البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة

   
   22#   

20-08-2007  

  محمد بن جماعة

 مشارك فعال
  

 Jan 2007 :تاريخ التسجيل
 المكان: كندا
  688المشاركات: 

 

 .شيخنا أحسن هللا إليك،

 .وستكون لي عودة إلى هذا الموضوع بإذن هللا

 
 

   
 محمد بن جماعة

 الشخصي ة ملفهمشاهد

 البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة محمد بن
 جماعة

 
 

 «  الموضوع التالي|  الموضوع السابق» 
 

 ات الموضوعأدو

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 إلى صديق أرسل هذا الموضوع

 طرق مشاهدة الموضوع

 العادي لعرضا

 المتطور االنتقال إلى العرض

 الشجري االنتقال إلى العرض

 تقييم هذا الموضوع

 ممتاز

 جيد

 متوسط

 سيئ

 سيئ جدا  

صوت اآلن
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  تعليمات المشاركة

 كتابة مواضيع تستطيع
 كتابة ردود تستطيع
 إرفاق ملفات تستطيع
 تعديل مشاركاتك تستطيع

 
 متاحة أكواد المنتدى
 متاحة االبتسامات

 متاحة [IMG] كود
 معطلة HTML كود

 

   

 االنتقال السريع إلى
الملتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن

إذهب
 

 
 

 

  المواضيع المتشابهه

 مشاركات المنتدى كاتب الموضوع الموضوع
آخر 
 مشاركة

 6 الملتقى المفتوح والتقني سعيد محمد  سلسلة آيات ووقفات

27-
01-
2007 
10:03 
PM 

كتاب العقيدة لإلمام 
أحمد بن حنبل رحمه 

ورضي  هللا تعالى
عنه وجزاه عنا 

  وعن اإلسالم خيرا

 30 الملتقى المفتوح والتقني أبو عبد هللا محمد مصطفى

18-
06-
2006 
08:55 
AM 

من أسماء هللا 
الحسنى غافر ، 
 -غفار ، غفور 

ودالالتها  مقاماتها
  في القرآن الكريم

 7 القرآن الملتقى العلمي للتفسير وعلوم د/ سعيد جمعة

25-
04-
2006 
09:38 
AM 

شرح بلوغ المرام 
لسماحة الشيخ بن 

  الوضوء باز باب
 2 الملتقى المفتوح والتقني إمداد

08-
02-
2006 
12:42 
AM 

 

 PM 04:02الساعة اآلن: 
    هجرى  1429رمضان  21 -ميالدى  2008سبتمبر  22اإلثنين 

 

  األعلى - األرشيف - التفسير ملتقى أهل - ل بنااالتصا
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