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مقدمة اجملموعة الثالثة

احلمد هلل الذي رمحنا بتعلم القرآن ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ الرمحن،٢-١ :

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل من كان خلقه القرآن.
أما بعد:

فهذا هو (اجلزء الثالث) من هذه السلسلة املباركة« :ليدبروا آياته» ،نقدمه مور ًدا

اً
ومغتسل بار ًدا ورشا ًبا ألهل التدبر ،مؤملني أن يكون -مع أخويه األول
عذ ًبا،
والثاين -عو ًنا عىل االنطالق يف حياة جديدة؛ ألهنا حياة مع القرآن.

إننا لنقدم هذا اجلزء ونحن نشعر بالغبطة والفرح :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ يونس ،٥٨ :ذلك أن كلمة (تدبر) التي كنا نسمعها
قبل (أربع سنوات) ليست هي بحجمها احليس واملعنوي التي نسمعها اليوم وأنا َأ ْر ُق ُم
ٍ
هذه األسطر ،وما ذاك إال حمض فضل اهلل أولاً
جهود مباركة من
وآخرا ،ثم بتضافر
ً
أهل العلم -يف هذه البالد وغريها -أخذوا عىل عاتقهم ر ّد األمة إىل موردها الصايف،

اً
تكميل وامتدا ًدا جلهود من سبقهم من العلامء واألئمة رمحة اهلل عليهم أمجعني.



وجهاد ال
واقعا عمل ًيا فريضة عىل كل قادر،
ٌ
إن الدعوة إىل العيش مع القرآن ً

حيتاج إىل استئذان ،إذ القرآن إنام نزل ليصلح القلوب ،ويزكي النفوس ،وهيدي للتي

هي أقوم.

إنني أردد يف هذا املقام رصخة عامل من املغرب األقىص ،أقض مضجعه حال
ِ
الشأن
املسلمني مع كتاب رهبم ،حيث يقول رمحه اهلل« :أمل يأن للمسلمني -وأهل

الدَّ َع ِوي منهم خاصة -أن يلتفتوا إىل هذا القرآن؟

عجبا! ما الذي أصم هذا اإلنسان عن سامع كلامت الرمحن؟ وما الذي أعامه عن

مشاهدة مجاله املتجيل عرب هذه اآليات والعالمات؟

إن هذا القرآن هو الروح الذي نفخه اهلل يف عرب اجلاهلية ،فأخرج منهم خري

طيورا حية
أمة أخرجت للناس ،وانبعثوا بروح القرآن من رماد املوت احلضاري
ً
حتلق يف اآلفاق ،وخرجوا من ظلامت اجلهل ومتاهات العمى ِ
أدلاّ َ َء عىل اهللُ ،ي ْب رِصون
بنور اهلل و ُي َب رِّصون العامل الضال حقائق احلياة! ذلك هو رس القرآن ،الروح الرباين

روحا ينفخ احلياة يف املوتى من النفوس واملجتمعات ،فتحيا
العظيم ،ال يزال هو هوً ،
من جديد.

وتلك حقيقة من أضخم حقائق القرآن املجيد ،قال جل ثناؤه :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ الشورى.٥٣ - ٥٢ :

ذلك هو القرآن ،الكتاب الكوين العظيم ،اقرأه وتدبر ،فوراء كل كلمة منه حكمة

بالغة ورس من أرسار الساموات واألرض ،وحقيقة من حقائق احلياة واملصري ،ومفتاح


من مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو هنايتها .فتدبر ..إن فيه كل ما تريد.

ألست تريد أن تكون من أهل اهلل؟ إذن؛ عليك بالقرآن ،اجعله صاحبك ورفيقك

طول حياتك؛ تكن من (أهل اهلل)»().

وختا ًما ..إننا لنجدد الدعوة إىل أهل القرآن -رجالاً ونسا ًء -للتواصل معنا بام

مجيعا يف ربط األمة بتدبر كالم رهبا ،فأنتم رشكاؤنا احلقيقيون يف
يرونه حمق ًقا هلدفنا ً
هذا املرشوع العاملي الكبري( :ربط األمة بتدبر القرآن) ،شاركونا بأفكاركم ،ورؤاكم،

وجتاربكم ،ومقرتحاتكم ،فكلنا آذان صاغية ،ولن نرتدد يف تب ّني أي فكرة حتمل
ٍ
مالحظة ظهر لنا خطؤها ،واحلمد هلل رب العاملني.
اإلبداع والتجديد ،أو تاليف أي
وكتبه /د.عمر بن عبداهلل املقبل
املستشار العلمي يف مركز تدبر
رجب احلرام1431 /هـ

للتواصل معنا:

موقعنا عىل الشبكة العامليةwww.tadabbor.com :

الربيد اخلاص بالتواصــلtwasl.tadabbor.com :

() من مقدمات جمالس القرآن للدكتور فريد األنصاري :باختصار.)29-22( :



كلمات
يف التدبر
« ]1[ - )1لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد عىل كل مبتدع وبدعته».

اإلمام أمحد (السنة للخالل ،رقم األثر)912 :

 ]2[ - )2اخترب حفظك! إن حفظ القرآن أو بعضه مهم؛ لكنه ال يمثل بمفرده

حقيقة ما نحن فيه ،بل هو أحد خطوات السري فيه! إن احلفظ املطلوب هو حفظ

عرشا ،فيدخلون
الصحابة ريض اهلل عنهم ،الذين كانوا يتلقون القرآن مخس آيات أو ً
يف مكابدة حقائقها اإليامنية ،فال ينتقلون إىل غريها إال بعد نجاحهم يف ابتالءاهتا!
ومن ثم يصري حفظ القرآن هبذا املسلك مرشوع حياة! وليس جمرد هدف لسنة أو

سنتني ،أو لبضع سنوات!

فريد األنصاري ،مقال :اخترب حفظك

 ]3[ - )3عرض للعالمة الشنقيطي إشكال يف فهم آية ،فقال -رمحه اهلل« :-وقد

مكثت زمنا طويال أفكر يف حل هذا اإلشكال حتى هداين اهلل إليه ذات يوم ففهمته

11

من القرآن العظيم» ا.هـ .فانظر -أهيا املبارك -بركة التدبر والتأمل ،وكلام ازداد علم

اإلنسان ،تفتحت له أنواع وكنوز من علوم هذا الكتاب العظيم.

دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب ،ص 4

« ]4[ - )4إنام آيات القرآن خزائن ،فإذا دخلت خزانة فاجتهد أن ال خترج منها

حتى تعرف ما فيها».

سفيان بن عيينة ،انظر :زاد املسري ،البن اجلوزي ،تفسري اآلية ( /31هود)

 ]5[ - )5ربام تعجبون من اعرتاف رجل أورويب مثيل هبذه الطريقة :فقد درست

القرآن فوجدت فيه تلك املعاين العالية ،واألنظمة املحكمة ،والبالغة الرائعة التي
مل أجد مثلها قط يف حيايت ،مجلة واحدة منه تغني عن مؤلفات ،هذا وال شك أكرب

معجزة أتى هبا حممد عن ربه.

املسترشق األملاين د.شومبس (بالقرآن أسلم هؤالء ،لعبدالعزيز الغزاوي)

 ]6[ - )6يقني ..وليس تعطيال لألسباب:

أعرف امرأة مسنة آملتها حصوات يف جسمها ،جعلت الطبيب يقرر إجراء عملية

إلزالتها ،فرفضت املرأة ،وبعد مدة راجعت الطبيب فتبني بعد الكشف عليها أن
احلصوات زالت ،فسأهلا الطبيب متعجبا؟ فقالت :قرأت عليها القرآن ،الذي لو قرئ

عىل جبل لصدعه ،أال يصدع حصوات صغرية يف جسمي!؟
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د.عبدالكريم اخلضري

كلمات

يف
التدبر

 ]7[ - )7القرآن هو الذي بلغ بصدر هذه األمة تلك الدرجة العالية من الرتبية،

ووضع موازين القسط ،فلزم كل واحد قدره ،وأفرغ يف النفوس من األدب اإلهلي

ما صري به كل فرد مطمئنًا إىل مكانه من املجموع ،واق ًفا عند حدوده ،فال املرأة ختشى

ظلم الرجل ،وال العبد خياف من جور سيده.

آثار البشري اإلبراهيمي)95/4( ،

 ]8[ - )8ما تلذذت بوقت مثلام تلذدت بجلسة الفجر مع القرآن إىل الرشوق،

يرشق القلب فيها بنور القرآن ،وإهنا واهلل لتذهب رسيعا مع تدبر كالم اهلل ،خيرج
بعدها القارئ املتدبر برسور ال يعادله رسور ،ومهة جديدة يف يوم جديد.

من مشرتك

 ]9[ - )9ما رس العربة التي خنقت إمام أهل السنة أمحد بن حنبل؟

قال املروذي :سمعت أبا عبداهلل يقول لرجل :اقعد اقرأ ،فجئته أنا باملصحف،

فقعد فقرأ عليه فكان يمر باآلية فيقف أبو عبداهلل فيقول له :ما تفسريها؟ فيقول :ال

أدري ،فيفرسها لنا ،فربام خنقته العربة فريدها.
فانظر إىل أثر فهم معنى اآلية يف التأثر هبا!

بدائع الفوائد)167/4( ،

( ]10[ - )10هل يوجد يشء أهم يف حياة األمة من القرآن حتى نقدمه عليه؟

كال! فيجب أن يصبح القرآن هو األساس يف التعليم وبناء الشخصية ،هذه نصيحة
13

هلل ،وحقيقة نعلنها ونرسها ،هذا عني احلق الذي جيب أن يتبع ..والطريق :هو أن يتجه
اجلميع نحو قبلة واحدة؛ هي الرتكيز عىل القرآن والوحي مجلة ،فاإلدالج اإلدالج..

وعند الصباح حيمد القوم الرسى).

د.الشاهد البو شيخي  -من أبرز علامء املغرب احلاملني لواء اإلصالح بالقرآن-
« ]11[ - )11كان جدي ألمي أميا ،لكن توجيهاته لنا كانت بمثابة دروس

تربوية عظيمة ،ففي أحد اجتامعاته بنا قال :إنكم مسؤولون أمام اهلل عز وجل عن كل
حرف تتعلمونه ،فخذوا مني هذه النصيحة :إذا أردتم أن تكونوا أقوياء يف مواجهة
احلياة ومصاعبها؛ فام عليكم إال أن تكونوا أصحاب عالقة وثيقة مع القرآن الكريم،

وأن تكون عالقتكم بالقرآن عالقة التدبر والتأمل ،وليست عالقة التالوة واحلفظ
فقط..

فكان هلذه النصيحة األثر الكبري يف نجاحي وبناء ذايت ،وبلوغ آمايل

وطموحايت».

د.عبدالرمحن العشاموي

 ]12[ - )12مقياس آخر للحب:

قال ابن مسعود ريض اهلل عنه :ال يسأل عبد عن نفسه إال القرآن ،فإن كان حيب

القرآن فإنه حيب اهلل ورسوله.

14

تفسري ابن كثري)22/1( ،

كلمات

يف
التدبر

 ]13[ - )13لقد نجح سلفنا الصالح هبذا القرآن نجاحا مدهشا ،مع قلة

عددهم ،وخشونة عيشهم ،وندرة املصاحف بأيدهيم ،وقلة احلفاظ إذا ما قورنوا
بأعدادهم اليوم ،والرس يف ذلك :أهنم توفروا عىل دراسة القرآن واستخراج كنوز

هداياته ،أما غالب املسلمني اليوم فاكتفوا بألفاظ يرددوهنا ،وأنغام يلحنوهنا،
وبمصاحف حيملوهنا ،ونسوا أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى إنام هي يف تدبر آياته

وتفهمها والتأدب هبا.

الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن)7/2( ،

 ]14[ - )14نقرأ آيات فلربام نغفل عن تدبر كثري من معانيها ودالالهتا ،فتأيت

األحداث والفتن فيدرك املتدبرون الرابط القرآين بني هذه الدالالت وتلك الفتن،

وكأن القرآن يتحدث عن ذات الفتنة الواقعة ،واملحنة النازلة ،ولكنه حظ من كان

القرآن آيات بينات يف صدورهم.

د.عبدالعزيز العويد

 ]15[ - )15لو أن املسلمني استقاموا عىل تدبر القرآن واالهتداء به يف كل

زمان ،ملا فسدت أخالقهم وآداهبم ،وملا زال ملكهم وسلطاهنم ،وملا صاروا عالة يف

معايشهم وأسباهبا عىل سواهم.

حممد رشيد رضا ،تفسري املنار)241/5( ،
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 ]16[ - )16إذا كان القرآن الذي بني أيدينا هو نفسه الذي نزل عىل اجليل

األول ،وإذا كان اإلنسان هو اإلنسان ،فلامذا توقف عن البناء والعطاء املأمول؟

وملاذا توقفت أمة القرآن عن الشهادة والقيادة؟ اإلجابة رغم بساطتها ،إال أهنا معقدة
ومرتاكبة ومتداخلة :إنه غياب التدبر -الذي يمكن اإلنسان من البصرية والتدبري-
وغياب فقه البينات واهلدى والفرقان.

عمر عبيد حسنة( ،من جملد رسالة القرآن) ،ص602

 ]17[ - )17من تدبر قصة اإلفك وجدها من أصدق األدلة عىل نبوة نبينا ×،

فلقد كانت احلادثة تلح عليه أن يتكلم بام يدفع عنه تلك الفرية ،ولكن متيض ثالثون
ليلة ،والكل يتحدث ،وال جيد يف شأهنا قرآنا يتىل عىل الناس ،فام الذي كان يمنعه ـ لو

أن أمر القرآن إليه ـ أن يتقول كلمة حيمي هبا عرضه ،وينسبها إىل الوحي؟

د.حممد دراز ،النبأ العظيم (بترصف) ،ص 24-20

 ]18[ - )18كانت دار األرقم بن أيب األرقم مكانا يريب فيه نبينا × أصحابه

بالقرآن :تالوة وتدبرا ،فهل يكون رمضان فرصة لنا لنعمر بيوتنا بأمثال تلك املجالس
التي يرتبى فيها أهل البيت عىل معاين القرآن وهداياته؟ ولعل هذا املجلس القرآين
-إذا استمر -من خري ما يبقى يف ذاكرة أهل البيت لوليهم الذي غرس فيهم حب

أرشف املجالس.
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من مشرتك

كلمات

يف
التدبر

« ]19[ - )19القرآن ال يأيت باملعجزات ،وال يؤيت آثاره يف إصالح النفوس إال

إذا تولته بالفهم عقول كعقول السلف ،وتولته بالتطبيق العميل نفوس سامية ،ومهم
بعيدة كنفوسهم ومهمهم ،أما انتشاره بني املسلمني هبذه الصورة اجلافة من احلفظ
املجرد ،والفهم السطحي والتفسري اللفظي فإنه ال يفيدهم شيئا».

البشري اإلبراهيمي)231-226/4( ،
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)(1

()

( ]1[ - )20ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) الفاحتة.5:

وقد يسأل بعضنا عن وجه ذكر االستعانة بعد العبادة مع دخوهلا فيها؟

واجلواب :أن ذلك الحتياج العبد يف مجيع عباداته إىل االستعانة باهلل تعاىل ،فإنه

إن مل يعنه اهلل مل حيصل له ما يريده من فعل األوامر واجتناب النواهي().

وقال ابن القيم -رمحه اهلل -يف «املدارج» :فأنفع الدعاء طلب العون عىل مرضاته،

وأفضل املواهب إسعافه هبذا املطلوب ،ومجيع األدعية املأثورة مدارها عىل هذا ،وعىل

دفع ما يضاده ،وعىل تكميله وتيسري أسبابه.

() تفضل بكتابة التعليقات عىل هذه السورة العظيمة فضيلة الشيخ د.خالد بن عثامن

ريا ،وهي إضافة مباركة ملا سبق ذكره من تدبر هلذه السورة يف اجلزئني
السبت ،أثابه اهلل وجزاه خ ً
األول والثاين من هذا الكتاب «ليدبروا» ،كام أننا يف مركز تدبر قمنا بطباعة رسالة بعنوانَ :حت ُ
ريك
اجلنان لتَد ُّبر و َت ِ
َ
وقري ُأ ِّم ُ
القرآن ،لفضيلة د.عصام بن صالح العويد حفظه اهلل ،وهي من منشوراتنا

لعام 1431هـ.

() ينظر( :تفسري السعدي ،ص .)39
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ثم نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -أنه قال :تأملت أنفع الدعاء ،فإذا

هو سؤال العون عىل مرضاته ،ثم رأيته يف الفاحتة ،يف (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)

الفاحتة.5:

وقد ذكر يف موضع آخر أن قوله ×« :اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن

عبادتك» من أمجع الدعاء.

( ]2[ - )21ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) الفاحتة.5:

فالقلب يعرض له مرضان عظيامن ،إن مل يتداركهام تراميا به إىل التلف وال

بد ،ومها :الرياء ،والكرب ،فدواء الرياء بـ (ﭢ ﭣ) ،ودواء الكرب بـ( :ﭤ

ﭥ) .كام ذكر ذلك ابن القيم -رمحه اهلل ،-ونقل عن شيخه ابن تيمية -رمحه
اهلل -أن (ﭢ ﭣ) تدفع الرياء ،و(ﭤ ﭥ) تدفع الكربياء.

يقول ابن القيم :فإذا عويف من مرض الرياء بـ (ﭢ ﭣ) ،ومن مرض الكرب

والعجب بـ(ﭤ ﭥ) ،ومن مرض الضالل واجلهل بـ(ﭧ ﭨ

ﭩ) الفاحتة ،6:عويف من أمراضه وأسقامه ورفل يف أثواب العافية ،ومتت عليه

النعمة ،وكان من املنعم عليهم( ،ﭯ ﭰ ﭱ) الفاحتة ،7:وهم أهل فساد
القلب ،الذين عرفوا احلق وعدلوا عنه ،و(ﭳ) وهم أهل فساد العلم الذين

وحق لسورة تشتمل عىل هذين الشفاءين أن يستشفى هبا من
جهلوا احلق ومل يعرفوهُ ،

كل مرض().
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() ينظر :مدارج السالكني (.)54/1
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( ]3[ - )22ﭧ ﭨ ﭩ) الفاحتة.6:

[

قد يسأل املسلم عن وجه هذا الدعاء باهلداية إىل الرصاط املستقيم ،مع أن اهلل قد

هدانا إىل اإلسالم ،فيقال :بأن اهلداية هي البيان والداللة ،ثم التوفيق واإلهلام ،وهو
بعد البيان والداللة ،وال سبيل إىل البيان والداللة إال من جهة الرسل ،فإذا حصل

البيان والداللة والتعريف ،ترتب عليه هداية التوفيق ،وجعل اإليامن يف القلب،

مؤثرا له ،راض ًيا به ،راغ ًبا فيه ،وهي هدايتان
وحتبيبه إليه وتزينه يف قلبه ،وجعله ً
مستقلتان ،ال حيصل الفالح إال هبام ،ومها متضمنتان تعريف ما ال نعلمه من احلق

اً
ظاهرا وباطنًا ،ثم خلق القدرة
تفصيل وإمجالاً وإهلامنا له ،وجعلنا مريدين التباعه
ً

لنا عىل القيام بموجب اهلدى بالقول والعمل والعزم ،ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه
إىل الوفاة ،ومن هنا يعلم اضطرار العبد إىل سؤال هذه الدعوة فوق كل رضورة،

وبطالن قول من يقول :إذا كنا مهتدين فكيف نسأل اهلداية؟ فإن املجهول لنا من

اً
وكسل مثل ما نريده أو أكثر منه ،أو
احلق أضعاف املعلوم ،وما ال نريد فعله هتاونًا
دونه ،وما ال نقدر عليه مما نريده كذلك ،وما نعرف مجلته وال هنتدي إىل تفاصيله فأمر
يفوت احلرص ،ونحن حمتاجون إىل اهلداية التامة ،فمن كملت له هذه األمور كان

سؤال اهلداية له سؤال التثبيت والدوام.

وللهداية مرتبة أخرى ،وهي آخر مراتبها ،وهي اهلداية يوم القيامة إىل طريق

اجلنة ،وهو الرصاط املوصل إليها ،فمن هدي يف هذه الدار إىل رصاط اهلل املستقيم

الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه؛ هدي هناك إىل الرصاط املستقيم املوصل إىل
جنته ودار ثوابه ،وعىل قدر ثبوت قدم العبد عىل هذا الرصاط الذي نصبه اهلل لعباده
يف هذه الدار يكون ثبوت قدمه عىل الرصاط املنصوب عىل متن جهنم ،وعىل قدر
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سريه عىل هذه الرصاط يكون سريه عىل ذاك الرصاط ،فمنهم من يمر كالربق ،ومنهم
من يمر كالريح ،ومنهم من يمر كشد الركاب ،ومنهم من يسعى سعيا ،ومنهم من

يميش مشيا ،ومنهم من حيبو حبوا ،ومنهم املخدوش املسلم ،ومنهم املكردس يف
النار ،فلينظر العبد سريه عىل ذلك الرصاط من سريه عىل هذا ،حذو القذة بالقذة،
جزاء وفاقا ،هل جتزون إال ما كنتم تعملون ،ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه

عن سريه عىل هذا الرصاط املستقيم ،فإهنا الكالليب التي بجنبتي ذاك الرصاط ختطفه

وتعوقه عن املرور عليه ،فإن كثرت هنا وقويت ،فكذلك هي هناك( ،ﰗ ﰘ

ﰙ ﰚ) فصلت ،46:فسؤال اهلداية متضمن حلصول كل خري والسالمة من

كل رش().

( ]4[ - )23ﭧ ﭨ ﭩ) الفاحتة.6:

الرصاط املستقيم هو أمور باطنة يف القلب من اعتقادات وإرادات ،وغري ذلك.

أيضا عادات يف الطعام
وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات ،وقد تكون ً
واللباس والنكاح واملسكن ،واالجتامع واالفرتاق ،والسفر واإلقامة ،والركوب،

وغري ذلك ..وهذه األمور الباطنة والظاهرة بينهام ارتباط ومناسبة ،فإنام يقوم يف
أمورا ظاهرة ،وما يقوم يف الظاهر من سائر األعامل
القلب من الشعور واحلال يوجب ً

شعورا وأحواال().
يوجب للقلب
ً

() ينظر :مدارج السالكني (.)10/1
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() ينظر( :اقتضاء الرصاط املستقيم ،ص.)11
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( ]5[ - )24ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) الفاحتة.7:

[

وقد يسأل بعضنا عن إضافة الرصاط هنا إىل املنعم عليه ،ومل يكتف بقوله:

(ﭧ ﭨ ﭩ).

ويمكن أن يقال يف اجلواب عن ذلك :ملا كان طالب الرصاط املستقيم طالب

أمر أكثر الناس ناكبون عنه ،مريدً ا لسلوك طريق مرافقه فيها يف غاية القلة والعزة،
والنفوس جمبولة عىل وحشة التفرد ،وعىل األنس بالرفيق ،ومن هنا نبه اهلل سبحانه

عىل الرفيق يف هذه الطريق ،وأهنم هم (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) النساء ،69:فأضاف الرصاط إىل الرفيق

السالكني له ،وهم الذين أنعم اهلل عليهم؛ ليزول عىل الطالب للهداية وسلوك الرصاط
وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه ،وليعلم أن رفيقه يف هذا الرصاط هم الذين

أنعم اهلل عليهم فال يكرتث بمخالفة الناكبني عنه له ،فإهنم هم األقلون قدرا ،وإن
كانوا األكثرين عددا ،كام قال بعض السلف« :عليك بطريق احلق ،وال تستوحش

لقلة السالكني ،وإياك وطريق الباطل وال تغرت بكثرة اهلالكني».

وكلام استوحشت يف تفردك فانظر إىل الرفيق السابق ،واحرص عىل اللحاق هبم

وغض الطرف عمن سواهم ،فإهنم لن يغنوا عنك من اهلل شي ًئا ،وإذا صاحوا بك يف

طريق سريك فال تلتفت إليهم ،فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك ،وقد رضب
لذلك احلافظ ابن القيم -رمحه اهلل -بعد أن ذكر ما سبق ،مثلني:

قال يف األول :رجل خرج من بيته إىل الصالة ال يريد غريها ،فعرض له يف طريقه

شيطان من شياطني اإلنس ،فألقى عليه كال ًما يؤذيه ،فوقف ورد عليه ومتاسك ،فربام
كان شيطان اإلنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إىل املسجد ،حتى فاتته
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الصالة ،وربام كان الرجل أقوى من شيطان اإلنس ،ولكن اشتغل بمهاوشته عن
الصف األول ،وكامل إدراك اجلامعة ،فإن التفت إليه أطمعه يف نفسه ،وربام فرتت

عزيمته ،فإن كان له معرفة وعلم زاد يف السعي واجلمز بقدر التفاته أو أكثر ،فإن

أعرض عنه واشتغل بام هو بصدده وخاف فوت الصالة أو الوقت مل يبلغ عدوه منه

ما شاء.

ثم ذكر املثل الثاين ،وذلك أن الظبي أشد سع ًيا من الكلب ،ولكنه إذا أحس به

التفت إليه؛ فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه.

والقصد أن يف ذكر ذلك الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ،وحيث عىل السري والتشمري

للحاق هبم.

( ]6[ - )25ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) الفاحتة.7:

(أنعمت) ،وحذف فاعل الغضب
وقد يسأل بعضنا عن وجه إضافة النعمة إليه
َ

(غضبت)؟
(املغضوب) مل يقل
َ

واجلواب عن ذلك -واهلل تعاىل أعلم :-يمكن أن يكون باعتبار أن النعمة هي

اخلري والفضل ،كام أن الغضب من باب االنتقام والعدل ،ومعلوم أن الرمحة تغلب

الغضب ،فأضاف إىل نفسه أكمل األمرين ،وأسبقهام وأقوامها ،وهذا جاء عىل الطريقة
املعهودة يف القرآن ،وهي أن أفعال اإلحسان والرمحة واجلود تضاف إىل اهلل سبحانه
وتعاىل ،ف ُيذكر فاعلها منسوبة إليه ،وال ُيبنى الفعل معها للمفعول ،فإذا جيء بأفعال
العدل واجلزاء والعقوبةُ ،حذف الفاعل و ُبني الفعل معها للمفعول أد ًبا يف اخلطاب

وإضافته إىل اهلل أرشف قسمي أفعاله فمنه هذه اآلية.
24
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[

فإنه ذكر النعمة وأضافها إليه ومل حيذف فاعلها ،وملا ذكر الغضب َحذف الفاعل

و َبنى الفعل للمفعول ،فقال( :ﭰ ﭱ) وقال يف اإلحسان( ،ﭬ ﭭ

ﭮ) ،ونظريه قول إبراهيم اخلليل عليه السالم( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) الشعراء ،80-78:فنسب اخللق
واهلداية واإلحسان بالطعام والسقي إىل اهلل تعاىل ،وملا جاء إىل ذكر املرض قال:

(ﯰ ﯱ) ،ومل يقل( :أمرضني) ،وقال( :ﯲ ﯳ).

ومنه :قوله تعاىل حكاية عن مؤمني اجلن( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) اجلن ،10:فنسبوا إرادة الرشد إىل الرب ،وحذفوا فاعل إرادة الرش

وبنوا الفعل للمفعول ،ومنه قول اخلرض يف السفينة( :ﮚ ﮛ ﮜ) الكهف،79:

فأضاف العيب إىل نفسه ،وقال يف الغالمني( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)

الكهف ،82:ملا يف ذلك من رعاية مصالح اليتيمني ألجل صالح أبيهام ،ومعلوم أن

املتكفل بمصالح األبناء لرعاية حق اآلباء هو اهلل جل جالله().

() ينظر( :اقتضاء الرصاط املستقيم ،ص.)11
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 ]1[ - )26إذا عمر القلب بالتقوى انتفع العبد بالقرآن ،مثله كمطر نزل من

السامء ،فإن وجد أرضا طيبة كان الربيع الذي يدهش العقول وخيلب األبصار ،أمل
تقرأ يف أول القرآن هذه احلقيقة؟ تأمل( :ﭚ ﭛ) البقرة ،2:وهبذا يعرف رس عدم

انتفاع كثري من الناس بالقرآن!

د.حممد اخلضريي

 ]2[ - )27ملا كان القرآن هو أصفى الكالم وأعاله وأحسنه ،احتاج إىل حمل

صاف وخالص -وهو قلوب املتقني -وهلذا قال اهلل( :ﭚ ﭛ) البقرة ،2:ثم ذكر

الدليل عىل حتققه ،وهو أهنم (ﭞ ﭟ) اآليات البقرة ،3:فإن هذه األعامل ناجتة

عن تفاعل القلب هبداية القرآن مع تقوى اإلنسان.

الرازي ،مفاتيح الغيب)32/2( ،
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 ]3[ - )28من مظاهر التكرب العقيل ،عدم الرضا بام يرىض به بسطاء الناس،

(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ) البقرة( ،13:ﰛ ﰜ) الشعراء( ،111:ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) هود ،27:ثم تبدأ صورة أشد من هذه حني جيعل
املتكرب انقياده لألمر اً
دليل عىل أنه صحيح ،وعدم انقياده لألمر دليال عىل أنه خاطئ!

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ) األحقاف!11:

نارص املدلج

 ]4[ - )29األمثال املرضوبة يف القرآن قسامن:

قسم يرصح فيه بتسميته مثال ،كقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)

البقرة.17:

وقسم ال يرصح فيه باسم املثل :كقوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ) آل

عمران ،11:يف ثالثة مواضع من القرآن ،وكقول يوسف( :ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ) يوسف.39:

جمموع فتاوى ابن تيمية ()65/14

مصدرا
 ]5[ - )30من أشد أنواع العقوبات أن تكون نفس اإلنسان وجسده
ً

لعقوبته ،وهذا مما توعد اهلل به أهل النار زيادة يف إيالمهم( :ﯢ ﯣ ﯤ)
التحريم.6:

د.عبدالعزيز العويد
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 ]6[ - )31قال تعاىل يف حق عباد العجل( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

البقرة ،93:أي :أرشبوا حبه ،فإذا كان املخلوق قد حيبه القلب ح ًبا جيعل ذلك رشا ًبا

للقلب ،فحب الرب تعاىل حتى يكون رشابا ترشبه قلوب املؤمنني أوىل وأحرى.

جامع املسائل البن تيمية( ،عزير شمس))133/1( ،

 ]7[ - )32من أعظم أسباب املحافظة عىل الصالة والصرب عليها أمران:
 -1تذوق لذة اخلشوع فيها.

 -2تذكر مالقاة اهلل واجلزاء العظيم عنده ،تد ّبر قوله تعاىل( :ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ)

البقرة.46-45:

د.حممد الربيعة

 ]8[ - )33معامل قرآنية يف االختبارات:

أمان نفيس( :ﮰ ﮱ ﯓ) البقرة.45:

قوة يف التحصيل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ) مريم.12:

صرب فعاقبة حسنة( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) العنكبوت.69:
مقدمة ونتيجة( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) األنفال.29:

فخذ هبذه املعامل تنجح وتفلح يف الدارين.

د.حممد الربيعة

29

( ]9[ - )34ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) البقرة:

 ،67االستهزاء من صفات اجلاهلني ،حتى لو كان املستهزأ به هبم أهل ضالل وعناد
ومكابرة.

د.الرشيف حاتم العوين

( ]10[ - )35ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭾ ﭿ)

البقرة ،79:فذكر( :ﭿ) بلفظ املستقبل ،و(ﭺ) بلفظ املايض؟ تنبيها
عىل ما دل عليه حديث« :من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم

القيامة» ،وعرب بالكتابة دون القول؛ ألهنا متضمنة له وزيادة ،فهي كذب باللسان
واليد ،وكالم اليد يبقى رسمه ،أما القول فقد يضمحل أثره.

الراغب األصفهاين .ينظر :حماسن التأويل(تفسري القاسمي)174/2 :

( ]11[ - )36ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) البقرة ،118:هناك عالقة سببية
بني األقوال اللسانية واألحوال القلبية ،فإذا تشاهبت القلوب تشاهبت األقوال.

أ.د.جعفر شيخ إدريس

 ]12[ - )37من أرسار الرتتيب يف القرآن:

(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) البقرة ،125:فذكر أخص

هذه الثالثة وهو الطواف الذي ال جيوز إال بالبيت ،ثم ذكر االعتكاف -وهو أعم
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من الطواف -ألنه ال يكون إال يف املساجد فقط ،ثم ذكر الصالة التي تعم سائر بقاع

األرض سوى ما استثني رشعا.

ينظر :بدائع الفوائد)142/1( ،

( ]13[ - )38ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) البقرة( ،133:ﭑ

ﭒ ﭓ) يوسف( ،38:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)
الزخرف ،22:قوة التأثر وااللتزام بام عليه اآلباء واألجداد حقيقة غالبة وأمر ال ينكر،
فاهلداية تتوارث فطرة ،والضالل يورثه التعصب ،لذا البد أن يعي اآلباء ذلك ،فكيفام

حتب أن يكون أبناؤك وأحفادك فكن( :ﯦ ﯧ ﯨ) الكهف.82:

أ.د.نارص العمر

 ]14[ - )39جتارة رابحة ،وسباق إىل اجلنة تفتح أبوابه ليلة القدر ،ونداء القرآن

يعلو( :ﭯ ﭰ) البقرة ،148:ومن احلرمان البني أن تكون أوقات التجارة
مع اهلل ،ومواسم اآلخرة كغريها من األوقات عند أكثر الناس!

د.عمر املقبل

( ]15[ - )40ﯩ ﯪ) البقرة ،152:قف عند هذه اآلية وال تعجل،

فلو استقر يقينها يف قلبك ما جفت شفتاك.

الر َب َعي ،الدر املنثور ()65/2
خالد ُ
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تعبريا عام يسمى بـ (عيد احلب) وتذكر
 ]16[ - )41تأمل تلك املظاهر املرتفة ً

قوله سبحانه( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)
البقرة ،165:فسرتى أن َسك َْرة احلب عند بعضهم فاقت مظهر حبه هلل( :ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ) فتفقد قلبك قبل أن (ﭹ ﭺ) الطارق.9:

أ.د.نارص العمر

 ]17[ - )42هل جرب الراكضون خلف رساب (عيد احلب) أن يمأل أحدهم

قلبه بحب اهلل؟

ماذا لو جرب أن يناديه بأسامئه احلسنى كام يتقرب احلبيب إىل حبيبه بمنادته

بأحب أسامئه؟

وكيف سيكون حبه هلل لو حاول أن يفكر يف معاين صفات اهلل العىل كام يفكر

املحبوب بصفات حبيبه؟

إذن ألخذت عليه كل تفكريه ،ولغمرته سعادة ال يمكن وصفها إال بسعيه باملزيد

يف إرضاء مواله( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) البقرة.165:

د.حممد السيد

 ]18[ - )43من جعل عقله صدى لعقل غريه ،دون قناعة أو برهان ،سيكون

ذلك أشد خصومة يوما من الدهر!

تدبر (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) البقرة،168:

وتأمل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) األعراف!38:
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 ]19[ - )44إذا تأملت يف قوله تعاىل( :ﭦ ﭧ ﭨ) البقرة،183:

وكيف تلقى املسلمون هذه الفريضة بالقبول التام ،وقارنته برتدد وتباطؤ بني إرسائيل
يف ذبح بقرة فقط! علمت رشف هذه األمة عىل سائر األمم.

د.سلامن العودة

( ]20[ - )45ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) البقرة.183:

 -1استنبط منها بعض العلامء :أن صيام أهل الكتاب كان بالرؤية ال باحلساب،

بدليل قوله( :ﭩ) ولكن أهل الكتاب غريوا وبدلوا بعد ذلك.
 -2حمبة اهلل هلذه الفريضة ،وإال ملا رشعها يف مجيع األمم.

اقتضاء الرصاط املستقيم ( - )88تفسري السعدي ()86

( ]21[ - )46ﭯﭰ) لعل -هنا -للتعليل ،أي :كي تتقوا ،وهنا قاعدة

مفيدة ،وهي :أن (لعل) إذا جاءت بعد األمر فهي للتعليل ،كقوله تعاىل -بعد ذلك:-

(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) البقرة.186:

د.عبداملحسن العسكر

( ]22[ - )47ﭲ ﭳ) البقرة ،184:وإنام عرب عن رمضان بأيام

وهي مجع قلة -ووصف بمعدودات -وهي مجع قلة أيضا-؛ هتوينا ألمره عىلاملكلفني؛ ألن اليشء القليل يعد عدا؛ والكثري ال يعد.

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)159/2( ،

33

( ]23[ - )48ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) البقرة ،184:دليل عىل أنه يقيض عدد

أيام رمضان كامال كان أو ناقصا ،وعىل أنه جيوز أن يقيض أياما قصرية باردة عن أيام
طويلة حارة كالعكس.

ابن سعدي ،تيسري اللطيف املنان ،ص163

 ]24[ - )49أنزل القرآن ليكون هدى ،ولذلك ذكرت اهلداية يف «الفاحتة»

ويف أول البقرة (ﭚ ﭛ) البقرة ،2:وتالوة القرآن إذا خلت من هذا املعنى
فقدت أعظم مقاصدها ،فعىل التايل للقرآن أن يستحرض قصد االهتداء بكتاب
اهلل واالستضاءة بنوره ،واالستشفاء من أدوائه بكالم ربه ،وال يقترص عىل جمرد

تالوة احلروف( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)

البقرة.185:

د.حممد اخلضريي

( ]25[ - )50ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) ،وإذا

كان التكليف شاقا ناسب أن يعقب برتجي التقوى ،وإذا كان تيسريا ورخصة ناسب

أن يعقب برتجي الشكر ،فلذلك ختمت هذه اآلية بقوله( :ﯦﯧ)
البقرة185:؛ ألن قبله ترخيص للمريض واملسافر بالفطر.

أبو حيان ،تفسري البحر املحيط)16/2( ،
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 ]26[ - )51الصيام سبب الرتفاع القلب من االتصال بالعالئق البرشية إىل

االتصال والتعلق بالعالئق الساموية التي نزل منها القرآن ،ففيه اتصال مبارش بجهة
نزول القرآن .وهبذا يلتقيان من هذا الوجه.

األلويس ،روح املعاين ()627/1

 ]27[ - )52استقراء إمام..

(احلنيف) تكرر يف القرآن ،وهو يف مجيع مواضع القرآن يدل عىل أن احلنيفية ملة

إبراهيم ،وتشمل أمرين:

 -إفراد اهلل بالعبادة ،والرباءة من الرشك.

 -سالمة الدين من االبتداع.

فكل من بدّ ل يف دين األنبياء فليس بحنيف ،ولذا أمر اهلل أهل الكتاب وغريهم

باحلنيفية ،لكنهم بدلوا وترصفوا من بعدما جاءهتم البينة ،وكالم السلف وأهل اللغة

يدل عىل هذا وإن تنوعت عباراهتم.

جامع املسائل ،ابن تيمية)180-179/5( ،

( ]28[ - )53ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ) البقرة ،186:كان خالد الربعي

يقول :عجبت هلذه األمة! أمرهم بالدعاء ووعدهم باإلجابة ،وليس بينهام رشط! فسئل عن

هذا؟ فقال :مثل قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) البقرة ،25:فها هنا رشط

أي البشارة مرشوطة باإليامن والعمل الصالح ،وقوله( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) غافر،14:

فها هنا رشط ،وأما قوله( :ﭟ ﭠ ﭡ) غافر ،60:ليس فيه رشط.

تفسري القرطبي)309/2( ،
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( ]29[ - )54ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) البقرة ،187:يف

اآلية معنيان لطيفان:

 -1التكنية عام ال حيسن الترصيح به.

 -2عدي الرفث بـ(إىل) مع أنه ال يقال :رفثت إىل النساء ،ولكنه جيء به حمموال

عىل اإلفضاء الذي يراد به املالبسة.

تفسري القرطبي)316/2( ،

( ]30[ - )55ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) البقرة« ،187:ويف جتويز املبارشة إىل
الصبح ،الداللة عىل جواز تأخري الغسل إليه ،وصحة صوم املصبح جن ًبا».

تفسري البيضاوى)470/1( ،

( ]31[ - )56ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ) البقرة ،187:ويف إباحته تعاىل جواز األكل إىل طلوع الفجر دليل عىل استحباب
السحور؛ ألنه من باب الرخصة واألخذ هبا حمبوب ،وهلذا وردت السنة الثابتة باحلث

عليه.

تفسري ابن كثري)276/1( ،

 ]32[ - )57ملا انقضت آيات الصيام أعقبها اهلل بالنهي عن أكل أموال الناس

بالباطل؛ ألنه حمرم يف كل زمان ومكان ،بخالف الطعام والرشاب فكأنه يقال للصائم:
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يا من أطعت ربك وتركت الطعام والرشاب الذي حرم عليك يف النهار فقط ،فامتثل

أمر ربك يف اجتناب أكل األموال بالباطل ،فإنه حمرم بكل حال ،وال يباح يف وقت
من األوقات.

لطائف املعارف ،ابن رجب ،ص292

( ]33[ - )58ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) البقرة ،187:وليس

املراد النهي عن مبارشهتن يف املساجد؛ فذلك ممنوع منه يف غري االعتكاف ،وإنام نزلت

يف أقوام خيرجون حلاجتهم يف بيوهتم ،فربام جامع أحدهم أهله ،فنهوا عن ذلك،

فتأمل كيف أفادت اآلية حكمني بجملة خمترصة :اشرتاط املسجد يف االعتكاف،

والنهي عن املبارشة أثنائه.

ينظر :تفسري البغوي)209/1( ،

( ]34[ - )59ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) البقرة ،187:هل يستغني أحد

عن اللباس؟ فكيف يستغني عن الزواج ويؤخره بال سبب معترب؟
اللباس يسرت العوراتِ ،
فل َم يفضح البعض رشيك عمره وقد خلق لسرته؟
اللباس شعار ودثار ،فكيف تصفو احلياة الزوجية مع والنفور واجلفاء؟
اللباس من أمجل ما نتزين به ،فمتى يكون الزوجان أحدمها مجاال لآلخر؟

اللباس وقاية من الربد واحلر ،فهل كل منا يشعر أنه وقاية ومحاية وأمان لرشيك

حياته؟ فام أعظمه من كتاب!

أ.د.نارص العمر
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 ]35[ - )60يف سياق آيات احلج( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

البقرة ،197:وكان املتوقع أن يقال :وما تفعلوا من يشء؛ ليتناول كل ما تقدم من
علمت منك اخلري ذكرته
اخلري والرش ،إال أنه خص اخلري بأنه يعلمه لفوائد ،منها :إذا
ُ

علمت منك الرش سرتته وأخفيته؛ لتعلم أنه إذا كانت رمحتي بك يف
وشهرته ،وإذا
ُ
الدنيا هكذا ،فكيف يف العقبى؟

ينظر:مفاتيح الغيب)143/5( ،

 ]36[ - )61رغم اختالف سياق اآليات يف سورة البقرة عن سورة احلج إال

أن الذي مل خيتلف أبدً ا هو إبراز األصلني الكبريين -اللذين مها من أعظم مقاصد
نسك احلج:-

 -1حتقيق التقوى.

 -2كثرة ذكر اهلل جل وعال .فحري باحلاج أن جيعل هذين األصلني نصب عينيه،

وليفتش عن أثرمها يف قلبه.

د.حممد الربيعة

 ]37[ - )62ختمت آيات احلج يف البقرة بذكر احلرش ،وبدأت سورة احلج

بذكر زلزلة الساعة! وهذا يدل عىل ما يف احلج من مشاهد وأعامل تذكر باحلرش
والنشور :فابتداء احلج باإلحرام يذكر بالكفن ،واملوت أول خطوة نحو القيامة ،ثم
تتواىل املشاهد والقرائن ،فهل من معترب؟
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 ]38[ - )63ختمت آيات احلج يف سورة البقرة بقوله تعاىل( :ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) البقرة ،203 :فتأمل كلمة( :ﭭ) ومناسبتها
لزمحة احلج؛ فمن حرشكم هذا احلرش باختياركم ،فهو قادر سبحانه عىل أن حيرشكم

بغري اختياركم.

تفسري الشعراوي )207 /1( -

( ]39[ - )64ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) البقرة ،205:والفساد له مظاهر شتى،

أوهلا :اخلروج عىل سنن اهلل الكونية واالجتامعية ومعاجلة الشئون اخلاصة والعامة

مفتوحا دون سبب،
باهلوس والقصور ،وقد يبدأ ذلك بأمور تافهة ،كرتك صنبور املاء
ً
مكسورا دون إصالح ،أو ترك خلل طارئ ليصبح عاهة مستديمة!
أو
ً

حممد الغزايل ،املحاور اخلمسة للقرآن الكريم ،ص 157

 ]40[ - )65عزة النفس واملكابرة ٌ
جبل عظيم حيول بني إنسان قل توفيقه وبني

قبول احلق( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ) البقرة.206:

د.عبداهلل السكاكر

( ]41[ - )66ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) البقرة ،208:الذين ذهبوا إىل كرسى

مل يذهبوا إليه باسطوانات املصحف املرتل ،وال بطبعة جديدة من املصحف ،إنام ذهبوا
بدرجة كبرية من الوعي والطهر والعدل! وقف ربعى بن عامر يعرض اإلسالم خلقا

وسلوكا ،ويعرضه نظام حياة وأمل مجاهري ..إن القرآن قد بدأ بسورة العلق ،وختم
39

بسورة املائدة وسورة النرص ،ليقال لنا :هذا هو اخلط الساموي الذي جيب أن يعيش

الناس به!

خطب الشيخ الغزايل ،ص160

 ]42[ - )67رغم هول الكارثة التي أصيبت هبا جدة يف األيام املاضية ،إال أن

املؤمن ال يغفل النظر إىل ما يف هذه املحنة من منح :فكم اصطفى اهلل فيها من الشهداء؟
وكم كانت سببا يف توبة أناس مفرطني؟ وكم رفع اهلل هبا من درجات املصابني بذوهيم
وكفر هبا من ذنوهبم؟ وكم ازداد هبذه املحنة من إيامن؟ وظهر فيها أثر الفساد املايل
واإلداري؟ إىل غري ذلك من املصالح الكثرية ،وصدق اهلل( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ) البقرة.)(216:

( ]43[ - )68ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ) البقرة ،223:هذه اآلية من

الكنايات اللطيفة والتعريضات املستحسنة ،وهذه وأشباهها يف كالم اهلل آداب حسنة،

عىل املؤمنني أن يعلموها ويتأدبوا هبا ،ويتكلفوا مثلها يف حماوراهتم ومكاتباهتم.

الزخمرشي ،تفسري الكشاف)294/1( ،

 ]44[ - )69عناية األئمة بالتد ّبر يف فهم آيات األحكام:

قال اإلمام أمحد رمحه اهلل -يف مسألة الطالق :-تدبرت القرآن ،فإذا كل طالق

فيه فهو الرجعي.
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نقله ابن تيمية عنه( ،جامع املسائل ( )255/1ط.عامل الفوائد)

() أرسلت إبان السيول التي اجتاحت «جدة» يوم األربعاء ( 8ذي احلجة) 1430هـ.
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( ]45[ - )70ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) البقرة ،253:إن

قتال احلوثيني() حمنة يف باطنها منح وحكم ،منها:
 -رفع راية اجلهاد احلقيقي.

( -ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) آل عمران( ،140:ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ) آل عمران.141:

 -ما أورثته من تالحم بني الراعي والرعية.

 -رأى الناس من بعض أهل العلم – الذين ذهبوا للجبهة لتثبيت اجلنود،

() احلوثيني :حركة شيعية تأسست يف (صعدة) شامل اليمن ،أسسها حسني بدر الدين

احلوثي بعد أن حصل انشقاق بينه وبني علامء الزيدية؛ بسبب آرائه املخالفة هلم؛ ومنها :دفاعه

املستميت و َم ْيله الواضح ملذهب الشيعة اإلمامية االثني عرشية وتصحيحه لبعض معتقداهتم،

اضطر احلوثي للهجرة
ربؤوا فيه من احلوثي وآرائه .عندها
فأصدر حينها علامء الزيدية بيا ًنا ت َّ
َّ
إىل إيران ،وعاش هناك ِعدَّ ة سنوات َّ
تغذى فيها من املعتقد الصفوي وازدادت قناعته باملذهب

اإلمامي االثني عرشي ،ويف عام 2002م ميالدية عاد احلوثي إىل بالده ،لتدريس أفكاره اجلديدة،
والتي منها :لعن الصحابة وتكفريهم ،وأخذ ُ
اخلمس ،وغريها ..وقام بتأسيس التنظيم الذي عرف

مؤخرا إىل (أنصار اهلل) ،وتربطهم عالقات سياسية
باسم (الشباب املؤمن) ،ثم غريوا تسميتهم
ً

ومذهبية بـ(حزب اهلل) الشيعي اللبناين ،و(احلرس الثوري) اإليراين ،ومن أبرز معتقداهتمَّ :
أن
ٍ
حكومة غري والية الفقية النائبة عن اإلمام َ
املنتظر هي حكومة غري رشعية وال معرتف هبا،
كل
وهلذا كان للحركة احلوثية الن َفس الثوري الناقم عىل احلكومة اليمنية؛ فاندلعت حروب مخسة
بني الفريقني ك َّلفت بالد اليمن آالف األرواح وخسائر مالية كربى ..ويف احلرب السادسة قام
احلوثييون بالتسلل إىل األرايض السعودية ،وش ّنوا هجو ًما ضد مواقع حدودية وقتلوا من جرائه
جند ًيا سعود ًيا وأصابوا  11آخرين ،فقامت القوات السعودية بالتصدي هلم ودك معاقلهم حتى

أعلنوا االنسحاب من األرايض السعودية ،بعد أن استمر القتال بني اجلانبني نحو ثالثة أشهر.
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وتبشريهم -ما ذكرهم بسري العلامء الذين كانوا يعيشون مهوم أمتهم واق ًعا عمل ًيا().
 ]46[ - )71احلرمان مع األدب أفضل من العطاء مع البذاءة( :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) البقرة.263:

حممد الغزايل ،خلق املسلم ،ص 71

 ]47[ - )72الصغري يكتب له الثواب؛ وذلك لعموم قوله تعاىل( :ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) البقرة.281:

(تفسري سورة البقرة ،البن عثمني ()401/3

 ]48[ - )73قال القاسم بن أيب أيوب :سمعت سعيد بن جبري يردد هذه اآلية

يف الصالة بض ًعا وعرشين مرة( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) البقرة.281:

فام أعظمها من آية ..وما أجدرها بالتدبر والتكرار والتأمل!

الزهد ،البن حنبل ،ص370

( ]49[ - )74ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) البقرة ،282:من خصه

اهلل بنعمة من النعم حيتاج الناس إليها ،فمن متام شكر هذه النعمة أن يعود هبا عىل عباد
() أرسلت يف تاريخ ( 1حمرم) 1431هـ ،أثناء تصدي القوات السعودية هلجوم رشذمة
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احلوثيني عىل بعض مناطق احلدود اجلنوبية للمملكة.
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^

اهلل ،وأن يقيض هبا حاجاهتم؛ لتعليل اهلل النهي عن االمتناع عن الكتابة بتذكري الكاتب
بقوله( :ﭦ ﭧ ﭨ) ،ومع هذا (فمن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته)().

تفسري السعدي ،ص 118

( ]50[ - )75ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) البقرة ،286:فلوال أن يف

وسعكم الفهم ألحكام القرآن ما أمركم بتدبره.

ابن حزم ،األحكام)282/6( ،

ِ
لسورة البقرة ،إذا لمَ ْ ُي ْس ِل ْم َو ْج َه ُه هلل يف ِّ
ّ ]51[ - )76
كل يشء،
املستظهر
إن
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
اجلهاد
وأصول اإليامن ،متخ ِّل ًقا بمقا ِم
بأركان اإلسالم
يسلك هبا إىل ر ِّبه متح ِّق ًقا
ومل
ِ
ِ
متنـزها عن املحر ِ
مات يف
والرضاء وحني البأس،
البأساء
صابرا يف
يف سبيل اهلل،
ِّ ً
َّ
ً
الرشيعة ،يف دينه ِ
ِ
ِ
ِ
ونفسه
واملرشوبات..إلخ ،واض ًعا عنُ َقه حتت ِر ْب ِق أحكا ِم
املطعومات
ِ
والطاعة هلل عىل كل حال ،من غري تر ُّد ٍد وال استدراك؛ ال
وما َله ،متح ِّق ًقا بِ ُخ ُل ِق السمع
ُ
يكون حاف ًظا ح ًقا لسورة البقرة!

د.فريد األنصاري .من مقالة :هذه رساالت القرآن فمن يتلقاها

() علق د .عبدالوهاب الطريري عىل هذه الرسالة فقال:
اً
متشبعا بمعنى من املعاين؛ فإنه يستنطقه من الدالالت اجللية والدقيقة،
أول :عندما يكون املرء
ً

ولتشبع الشيخ السعدي -رمحه اهلل -بمعاين بذل اخلري مل يتجاوز هذه اآلية حتى جالها هذا اجلالء

الرائع.

ثان ًيا :كانت حياة الشيخ تطبي ًقا هلذا املعنى؛ فقد عاش يكتب كام علمه اهلل ،ويعلم كام علمه

اهلل ،يف تناغم مجيل بني فقهه وحياته ،فرمحه اهلل ،وأثابكم عىل إبراز ذخائره.
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مسلسل من تاريخ طويل:
 ]1[ - )77إن قصة «أسطول احلرية» ليست إال

(ﯗ ﯘ ﯙ).

(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ).

(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ).

وأي ظلم أعظم من حصار شعب بأكمله! وقتل من يسعى لتخفيف معاناهتم!

وإننا لننتظر فيهم تتمة اآلية( :ﯤ ﯥ ﯦ) آل عمران.21:

( ]2[ - )78ﯡ ﯢ ﯣ) آل عمران« ،36:وما ختطئ املرأة يف يشء

خطأها يف حماولة تبديل طبيعتها ،فإن هذا لن يتم للمرأة ولن يكون منه إال أن تعترب

هذه املرأة نقائض أخالقها من أخالقها!».

مصطفى الرافعي ،وحي القلم)197/1( ،
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 ]3[ - )79انفتاح خزائن الرزق والرمحة ،واملنح الربانية ،من أعظم أسبابه:

لزوم املحاريب (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ...ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) آل عمران.39-37:

د.حممد بن صالح املرصي

( ]4[ - )80ﭟ ﭠ ﭡ) آل عمران( ،38:ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)

إبراهيم ،39:هكذا ختم اخلليل وزكريا -عليهام السالم -دعواهتام! إن استشعار العبد

قرب ربه منه حال دعائه ،من أعظم ما يعني عىل إظهار االفتقار بني يدي الغني ،والذل
بني يدي العزيز سبحانه ،والتربؤ من احلول والقوة ،وتلك -واهلل -سمة العبودية،

وما أحرى من هذه حاله بإجابة دعائه!

د.عمر املقبل

وحر َ
 ]5[ - )81كل غني إذا طمعت فيه م َق َ
مك وأقصاك إال اهلل ،فإنك
تك َ

إذا طمعت فيه ظفرت منه بالقرب والرضا والعطاء ،فزكريا حني رأى لطف اهلل

بمريم طمع فيام عنده( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ...ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) اآلية آل عمران ،39-38:فقربه ربه وأثنى عليه،

وأعطاه عطاء ال يليق إال به سبحانه.
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د.عبداهلل السكاكر
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( ]6[ - )82ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) اآلية آل عمران ،42:ففي أمر املالئكة هلا
بالقنوت والركوع والسجود ،إشارة إىل أنه كلام م َّن اهلل سبحانه وتعاىل عىل إنسان

بيشء ،وازدادت عليه النعم أن يزداد عىل ذلك شكرا بالقنوت هلل والركوع والسجود
وسائر العبادات.

ابن عثيمني ،تفسري آل عمران)260/1( ،

( ]7[ - )83ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) آل عمران ،55:فيها إشارة إىل

نجاسة الكفار معنو ًيا ،وأن من يعايشهم ويتبع أثرهم ،ويتشبهم هبم فسيعلق به أثر

من نجاستهم.

أ.د.سيد سادايت الشنقيطي

 ]8[ - )84ذم اهلل يف القرآن أربعة أنواع من اجلدل:

 -1اجلدل بغري علم( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) آل عمران.66:

 -2اجلدل يف احلق بعد ظهوره( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) األنفال.6:
 -3اجلدل بالباطل( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) الكهف.56:
 -4اجلدل يف آياته( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) غافر.4:

ابن تيمية ،جمموع فتاوى ()309/3
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 ]9[ - )85ملاذا يشمخ اإلنسان بأنفه وهو لوال إعزاز اهلل ذليل؟ ولوال سرته

مفضوح؟ وإذا كان لدى البعض فضل ذكاء أو ثراء فمن أين جاءه؟ (ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) احلديد ،29:ولو قطع الوهاب إمداده النتقل العبقري إىل مستشفى
املجانني! وملد ال َق َو ِارين -مجع قارون -أيدهيم متسولني( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ) امللك21:؟

املحاور اخلمسة للقرآن ،حممد الغزايل ،ص170

( ]10[ - )86ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) آل عمران ،73:ونحوها من اآليات ،تدل

عىل أن من طلب اهلدى والرشد من غري الكتاب والسنة ضل ،ألن اهلدى حمصور يف

هدى اهلل الذي أرسل به رسوله ×.

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ()171

 ]11[ - )87إتقان الوقف واالبتداء يعني عىل التدبر:

مثال ذلك :قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ) هنا حيسن الوقف ،ثم تبتدئ فتقول( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)؛ ألن

قوله( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) رد لقوله( :ﭗ ﭘ ﭙ).

أيضا  ،ثم تبتدئ
ثم تقرأ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) هنا حيسن الوقف ً

فتقول( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) آل عمران.78:

ابن عثيمني ،رشح عقيدة أهل السنة واجلامعة( ،رشيط )5
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 ]12[ - )88تأمل أوصاف املسجد احلرام :أول بيت وضع للناس(عتيق)،

مبارك وهدى للعاملني ،فيه آيات بينات ،من دخله كان آمنا ،هلل عىل الناس حجه،

حرم ،حرام ،حمرم ،من يرد فيه بإحلاد بظلم أذيق من عذاب أليم ،قيام للناس ،فلك

أن تتصور حاجا يستشعر هذه الفضائل واملزايا لبيت اهلل احلرام ،أال جيد لنسكه طعام
آخر؟

د.حممد الربيعة

 ]13[ - )89من روائع االستنباط..

دل قوله تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ )...آل عمران ،97:عىل فرض احلج

من عرشة أوجه ،منها:

 -تقديم اسمه تعاىل ،وأدخل عليه الم االستحقاق (وهلل) ودخول (عىل) ثم

جميء (ﯕ) نكرة يف سياق الرشط ،واملعنى :أي سبيل تيرست ،فاحلج معها
واجب ،ثم إتباعه األمر بأعظم الوعيد (ﯗ ﯘ).

 -ختمها بإخباره باستغنائه عن العاملني ،إعالما بمقت التارك مع قدرته.

ابن القيم ،بدائع الفوائد)460/2( ،

( ]14[ - )90ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) آل عمران ،105:جميء هذه

اآلية عقيب قوله تعاىل( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ) آل عمران ،104:فيه إشارة إىل أن من أعظم الدعوة إىل اخلري :تأليف القلوب،

وأن من أعظم األمر باملعروف:األمر باالعتصام بحبل اهلل ،وأن من أعظم النهي عن
49

املنكر :النهي عن التفرق ،فهال احتسب بعض العقالء عىل فضالء املختلفني ،لتحقيق

هذا القصد الرشيف :االعتصام بحبل اهلل ونبذ الفرقة.

إبراهيم األزرق

( ]15[ - )91ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ )...اآلية آل عمران.147:

يقاتلون مع األنبياء ،ويبذلون مهجهم يف سبيل اهلل ،إال أهنم مل يغرتوا بأعامهلم،

بل يستشعرون تقصريهم يف حق اهلل مهام بذلوا ،وهذا من أعىل مقامات العبودية،
ومن كان شأنه دوام النظر إىل التقصري أكثر من النظر إىل الطاعة؛ فحري به أن يرتقي

يف درجات العبودية والتقوى.

فهد العيبان

 ]16[ - )92إننا إذا نظرنا إىل تسليط اليهود عىل العرب وجدناه من عند أنفسهم

كام أجيب املصابون يوم أحد( :ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ) آل عمران ،165:ولو تصورنا
حال العرب اليوم لوجدنا فيهم ما هو من أكرب أسباب اخلذالن واهلزيمة! ففيهم من

يدعو غري اهلل ،وفيهم من ال يقيم الصالة وال يؤيت الزكاة ،وفيهم من يعطل الرشيعة،
فإذا كانت معصية واحدة من أسباب اهلزيمة ،فام بالكم هبذه الفظائع التي توجد يف

بعض البالد العربية اليوم؟
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ابن عثيمني ،الضياء الالمع)335/2( :
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 ]17[ - )93متر باألمة أحداث عظيمة ينتظر فيها األخيار قول احلق من بعض

املتبوعني ،فإذا هم من املعوقني!! فيزداد الناس حزنا وقنوطا ،ولو تدبروا( :ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) آل عمران ،179:ألدركوا
كم يف ذلك من منح تفوق تلك املحن.

أ.د.نارص العمر

( ]18[ - )94ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) آل

عمران ،186:إن أي اهتزاز أمام احلمالت اإلعالمية املريبة من أعداء امللة ،ضعف يف
اإليامن وخور يف العزيمة؛ ألن احلقيقة الراسخة( :ﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ) آل عمران.120:

أ.د.نارص العمر

 ]19[ - )95سئل احلسن البرصي :من هم األبرار؟ قال« :هم الذين ال يؤذون

الذر»!

الدر املنثور)415/2( :

وبعض الناس ال يسلم منه إخوانه!
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 ]1[ - )96يف سورة النساء لطيفة عجيبة ،وهي أن أوهلا مشتمل عىل بيان كامل

قدرة اهلل تعاىل؛ لقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) النساء،1:

وآخرها مشتمل عىل بيان كامل العلم( ،ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) النساء ،176:وهذان

الوصفان -العلم والقدرة -هبام تثبت الربوبية واإللوهية واجلالل والعزة ،وهبام جيب

عىل العبد أن يكون مطيعا لألوامر والنواهي ،منقادا للتكاليف.

ابن عادل احلنبيل ،اللباب يف علوم الكتاب)158/7( ،

 ]2[ - )97لن يكتفي أتباع الشهوات بام يسوغ اخلالف فيه حتى جينحوا

باألمة إىل ما ال خالف عىل حتريمه( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ) النساء.27:

د.عبداهلل السكاكر
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( ]3[ - )98ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ) النساء،27:

«ما رأيت تارخيا صنعته الشهوات وامللذات! ولكن دعاة الشهوات وامللذات عندنا

يزعمون أهنم يصنعون تارخينا احلديث ،فهل هم جاهلون؟ أم متآمرون؟ أم مجعوا بني

اجلهل والتآمر؟».

د.مصطفى السباعي ،هكذا علمتني احلياة ،:ص102

( ]4[ - )99ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) النساء ،37:قد

تأولت يف البخل باملال واملنع ،والبخل بالعلم ونحوه ،وهي تعم البخل بكل ما ينفع

يف الدين والدنيا من علم ومال وغري ذلك ،كام تأولوا قوله( :ﭼ ﭽ ﭾ)

األنفال ،3:النفقة من املال والنفقة من العلم ،والنفقة من العلم هي صدقة األنبياء

وورثتهم من العلامء.

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى)212/14( ،

 ]5[ - )100فكام أن من تعامى يف حياته × عن نبع املاء من بني أصابعه وغري

ذلك من معجزاته ملوم مدحور ،ومأزور غري مأجور ،فكذلك من تعامى عن آيات
الكتاب ،وكأن مل يقرع أذنه قارع ،فهو من هذا الباب؛ وهلذا نبه تعاىل بقوله( :ﮑ

ﮒ ﮓ) النساء.82:

54

ابن الزبري الغرناطي ،الربهان يف تناسب سور القرآن ،ص 76

T
 ]6[ - )101من صور البالغة القرآنية:

`

قوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) النساء ،87:أبلغ مما لو قيل :ال أحد

أصدق من اهلل حديثا؛ ألن االستفهام يعني التحدي.

ابن عثيمني ،رشح عقيدة أهل السنة واجلامعة (رشيط )2

 ]7[ - )102مل أجد -يف نفيس -أقوى تأثريا لدفع الفرد املسلم عىل أن يكون

مبادرا وباذال كل ما يملك ألجل حتقيق أهدافه النبيلة ،مثل هذه اآلية الكريمة( :ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) النساء ،97:وقد نزلت يف تأنيب من مل يبادر باهلجرة وبقي
يف مكة خوفا عىل أهله ومصاحله.

من مشرتك

( ]8[ - )103ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭑ ﭒ) النساء ،105:حكى ابن تيمية عن بركة
تطبيق هذا التوجيه الرباين فقال« :إنه ليقف يف خاطري يف املسألة أو اليشء أو احلالة،
فأستغفر اهلل ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينرشح الصدر ،وينحل إشكال ما أشكل،

وأنال مطلويب» .فكم مرة استعملنا هذا العالج؟

العقود الدرية ،ص 22

55

 ]9[ - )104من االغرتار أن تيسء فرتى إحسانا ،فتظن أنك قد سوحمت،

وتنسى( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) النساء.123:

صيد اخلاطر ،ابن اجلوزي ،ص133

 ]10[ - )105يف ذم املنافقني بقوله تعاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) النساء ،142:دليل عىل وجوب الطمأنينة يف
الصالة ،وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودهاَّ ،
ألن العبد ال يسلم من هذا

الذم إال هبذا التكميل واإلخالص هلل تعاىل.

56

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ،ص118

T

a
( ]1[ - )106ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) املائدة« ،2:وال فرق يف أصل طلب

التعاون بني أن يكون اخلري من مصالح احلياة الدنيا -التي أذنت الرشيعة بإقامتها-

وأن يكون من وسائل السعادة يف األخرى».

رسائل اإلصالح ،حممد اخلرض احلسني ()163/1

 ]2[ - )107ندب اهلل إىل التعاون عىل الرب وقرنه بالتقوى يف قوله تعاىل:

(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) املائدة ،2:ألن يف التقوى رىض اهلل ،ويف الرب رىض
الناس ،ومن مجع بني رىض اهلل ورىض الناس فقد متت سعادته ،وعمت نعمته.

املاوردي ،تفسري القرطبي ()47/6

 23( ]3[ - )108سنة) هي الفاصلة بني هذه اآلية التي نزلت يف مثل هذا

اليوم( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)
57

املائدة ،3:وبني نزول :ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱸ العلق( ،1:ﯫ ﯬ) العلق،17:

فأين الشقي أبو جهل -ومن كان معه يف نادي قريش-؟! لريوا مجوع احلجيج عىل
صعيد عرفات وقد جاءوا من كل فج عميق!

د.عمر املقبل

 ]4[ - )109من أحدث يف هذا األمة شي ًئا مل يكن عليه سل ًفا ،فقد زعم أن

الرسول × خان الدين؛ ألن اهلل تعاىل يقول( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) املائدة،3:

فام مل يكن يومئذ دينًا ،فال يكون اليوم دينا.

اإلمام مالك بن أنس (االعتصام للشاطبي)53/2 ،

 ]5[ - )110درتان من عقد بيان ابن تيمية:

األوىل( :ﭛ ﭜ ﭝ) املائدة :،37:ففيها إشارة إىل ما هو الزم هلم يف

الدنيا واآلخرة من اآلالم النفسية :غماً وحزنًا وظلمة قلب ،فللكفر واملعايص من
اآلالم العاجلة الدائمة ما اهلل به عليم؛ ولذا نجد غالب هؤالء ال يطيبون عيشهم إال

بام يزيل العقل ،ويلهي القلب ،من تناول مسكر ،أو سامع مطرب ،ونحو ذلك..

الدرة الثانية :ويف مقابل ما حكاه اهلل عن الكافرين ،قوله يف املؤمنني( :ﮤ

ﮥ ﮦ ) التوبة ،71:فإن اهلل يعجل للمؤمنني من الرمحة يف قلوهبم ،وغريها ،بام

جيدونه من حالوة اإليامن ويذوقونه من طعمه ،وانرشاح صدورهم لإلسالم ،إىل غري
ذلك من الرسور باإليامن ،والعلم ،والعمل الصالح ،بام ال يمكن وصفه.

ابن تيمية ،اقتضاء الرصاط املستقيم)97/1( ،

58

T

a

 ]6[ - )111إذا كان اهلل تعاىل يريد هيمنة القرآن عىل بقية الكتب الساموية،

رغم كوهنا مجي ًعا كتب اخلالق سبحانه ،فكيف بمن يقاوم هيمنة القرآن عىل كتب
املخلوقني ،ودساتري البرش؟ (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ) املائدة.48:

إبراهيم السكران

 ]7[ - )112أضيف لفظ (اجلاهلية) يف القرآن إىل أربع كلامت( :ﯾ

ﯿ) املائدة( ،50:ﭥﭦ) آل عمران( ،154:ﭻﭼ) األحزاب،33:

(ﮙﮚ) الفتح ،26:فاألول يأيت من فساد النظم ،والثاين من فساد التصورات
واملشاعر ،والثالث من فساد اللباس لدى املرأة ،والرابع من العصبيات واملوروثات

الفاسدة.

عبدالعزيز العومي

 ]8[ - )113عالقة الكافر بالكافر وإن كانت يف األصل موجودة( :ﭛﭜ

ﭝ) املائدة ،51:لكنها يف احلقيقة هزيلة؛ لضعف الرابطة وعدم أصالتها( :ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) البقرة ،145:ويف اآلخرة تنهار هذه الرابطة( :ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ) األحزاب.68-67:

د.عبداهلل اجلاليل ،العالقات االجتامعية يف القرآن ،ص 178

59

( ]9[ - )114ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) املائدة ،77:من مل يتيقن صحة الطريق ،فرتاه مرة ذات
اليمني ،ومرة ذات الشامل ،فكيف هيدي غريه سواء السبيل؟

60

أ.د.نارص العمر

T

b
 ]1[ - )115من مفاتيح التدبر :إتقان الوقف واالبتداء..

لو قرأت قوله تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) ثم وقفت ،ثم استأنفت وقلت:

(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) األنعام ،3:فسيظهر من جالل اآلية وعظمتها أنه
سبحانه مع كونه يف السموات ،فإنه يعلم رسكم وجهركم يف األرض ،فليس علوه يف

السموات بامنع من علمه برسكم وجهركم يف األرض.

ابن عثيمني ،رشح عقيدة أهل السنة واجلامعة (رشيط )2

( ]2[ - )116ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ )...اآلية األنعام،7:

فيه :أن املحروم ال ينفع معه عالج ،نعوذ باهلل من احلرمان.

د.صالح البهالل

 ]3[ - )117ذكر القرطبي يف تفسريه أن بعض الطاعنني يف القرآن قال :إن اهلل
61

تعاىل يقول يف كتابكم( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ) األنعام ،38:فأين ذكر التوابل

املصلحة للطعام من امللح والفلفل وغري ذلك؟ فقيل له يف قوله( :ﭞ ﭟ ﭠ)

البقرة.164:

تفسري القرطبي)196/2( ،

( ]4[ - )118ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ) األنعام ،68:فمجالسة الفساق تبعث عىل مساوقة طباعهم ورديء أخالقهم،

قل ما يتنبه له العقالء فضال عن الغافلني ،إذ َّ
وهو داء دفني َّ
قل أن جيالس اإلنسان
منكرا عليه يف باطنه -إال ولو قاس نفسه إىل ما قبل جمالسته
فاس ًقا مدة -مع كونه
ً
لوجد فر ًقا يف النفور عن الفساد؛ ألن الفساد يصري بكثرة املبارشة هينًا عىل الطبع،
ويسقط وقعه واستعظامه.

أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين)230/2( ،

( ]5[ - )119ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ) األنعام ،83:كام رفعنا درجات إبراهيم

عليه السالم يف الدنيا واآلخرة ،فإن العلم يرفع اهلل به صاحبه فوق العباد درجات،

خصوصا العامل العامل املعلم ،فإنه جيعله اهلل إما ًما للناس بحسب حاله ،ترمق أفعاله،
ً

وتقتفى آثاره ،ويستضاء بنوره ،ويمشى بعلمه يف ظلمة دجيوره.

تفسري السعدي ،ص 263

62

T

b

( ]6[ - )120ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ )

األنعام( ،104:ﯡ ﯢ ﯣ) احلرش ،2:هكذا وجب عليك أن تقرأ آية آية،
اقرأ وتدبر ثم أبرص ،عسى أن ترى ما مل تر ،وتدرك من حقائقه ما مل تدرك من قبل،

متدبرا.
فتكون له
ً

د .فريد األنصاري ،بالغ الرسالة القرآنية()23

( ]7[ - )121ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)

األنعم ،108:تأمل يف عقول املرشكني كيف وصل هبم التعصب األعمى للمخلوق
إىل ذم اخلالق؟ وما أشبه الليلة بالبارحة فيام يفعله بعض مبتدعي زماننا ألسيادهم

(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) الذاريات.53:

أ.د.نارص العمر

 ]8[ - )122السفر ..املال ..اخللوة ..أحوال يتق ّلبها العبدُ غال ًبا ،ويتقلب معها

يف ألوان أخرى من العبودية ،ولسان حاله( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ) األنعام.162:

د .عمر املقبل

63

T

c

( ]1[ - )123ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)

األعراف ،13:هذه اآلية أصل يف ثبوت احلق ألهل املحلة ،أن خيرجوا من حملتهم من

خيشى من سريته فشو الفساد بينهم.

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)34/8 ( ،

 ]2[ - )124ملا ذكر تعاىل قصة آدم يف سورة األعراف وما لقيه من وسوسة

الشيطان ،أعقبها بثالث نداءات صدرت بـ( :ﭴ ﭵ) فلمخاطبتهم ببني آدم

وقع عجيب بعد الفراغ من ذكر قصة آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان ،وذلك أن

شأن الذرية أن تثأر آلبائها وتعادي عدوهم ،وحترتس من الوقوع يف شرَ كه.

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)57/8( :

( ]3[ - )125ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) األعراف ،43:قف وتأمل! إذا كان

هذا يف صدور الصاحلني ،والنزع يدل عىل التجذر ،فكيف بام يف صدور غريهم؟

65

فاحم نفسك من قلبك قبل أن يرديك ما فيه من غل ،فلن ينجو يوم العرض( :ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) الشعراء.89:

أد.نارص العمر

( ]4[ - )126ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ) األعراف ،55:ويف إخفاء الدعاء

فوائد ،منها:

 -1أنه أعظم إيامنًا؛ ألن صاحبه يعلم أن اهلل تعاىل يسمع دعاءه اخلفي.
 -2أنه أعظم يف األدب ،وهلذا ال ت ُْس َأ ُل امللوك برفع األصوات ،ومن فعل ذلك

مقتوه -وهلل املثل األعىل.-

 -3أنه أبلغ يف الترضع واخلشوع ،فإن اخلاشع الذليل إنام يسأل مسألة مسكني

ذليل ،قد انكرس قلبه ،وذلت جوارحه ،وخشع صوته ،حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته

ومسكنته إىل أن ينكرس لسانه فال يطاوعه بالنطق.

 -4أنه أبلغ يف اإلخالص ،ويف مجع القلب عىل اهلل ،فإن رفع الصوت يفرقه

ويشتته.

 -5أنه دال عىل قرب صاحبه من اهلل ،يسأله مسألة مناجاة للقريب ،ال مسألة

نداء البعيد للبعيد؛ وهلذا أثنى سبحانه عىل عبده زكريا بقوله( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ) مريم ،3:فلام استحرض قرب ربه ،وأنه أقرب إليه من كل قريب ،أخفى دعاءه

ما أمكنه.

66

جمموع فتاوى ابن تيمية)17-15/15( ،

T

c

( ]5[ - )127ﯙ ﯚ ﯛ) األعراف ،56:وذكر الطمع -الذي هو

الرجاء -ألن الدعاء مبني عليه ،فإن الداعي ما مل يطمع يف سؤاله ومطلوبه مل تتحرك

نفسه لطلبه ،إذ طلب ما ال طمع فيه ممتنع.

ابن القيم ،بدائع الفوائد ()523 / 3

اً
مشتمل عىل مجيع
« ]6[ - )128ملا كان قوله تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ)

مقامات اإليامن واإلحسان ،وهي :احلب واخلوف والرجاء ،عقبها بقوله( :ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) األعراف ،56:أي :إنام تنال من دعاه خوفا وطمعا ،فهو
املحسن ،والرمحة قريب منه؛ ألن مدار اإلحسان عىل هذه األصول الثالثة».

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ()26/15

( ]7[ - )129ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) األعراف ،56:قال

عطية :ال تعصوا يف األرض فيمسك اهلل املطر وهيلك احلرث بمعاصيكم ،علق

البغوي قائال :فعىل هذا معنى قوله( :ﯗ ﯘ) أي :بعد إصالح اهلل إياها
باملطر واخلصب.

تفسري البغوي)238 / 3( ،

( ]8[ - )130ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ) األعراف ،87:أبعد هذه اآلية املحكمة وأمثاهلا تصبح النسبة للطائفة
وعارا؟
املؤمنة مسبة
ً

67

إنه البعد عن َهدْ ي القران ،واخلضوع ملصطلحات اإلعالم ،فنقول هلؤالء:

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) األعراف.87:

أ.د.نارص العمر

 ]9[ - )131ليست بركة واحدة ..بل بركات من السامء واألرض سيناهلا

الناس إن حققوا الرشط( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ) األعراف.96:

د .عمر املقبل

 ]10[ - )132تدبر قول هارون ملوسى عليها السالم( :ﭪ ﭫ ﭬ)

األعراف ،150:فلم يقل يا أخي أو يا موسى ،بل وال :يا أبن أيب؟ ألن املقام مقام
استعطاف وطلب رمحه ،فذكر األم هنا أحرى بتذكريه برمحتها وعطفها..وقد حتقق له

فورا( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ما أراد ،فإذا موسى القوي الشديد يقول ً

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) األعراف ،151:فهل نحسن استخدام األلفاظ

يف مواضعها؟

أ.د.نارص العمر

 ]11[ - )133كل إنسان يملك قل ًبا ،لكنه قد ال يملك عقال ،وهذا يفرس

ترصفات كثري من البرش ،وباألخص عدم االستجابة للناصحني ،تدبر( :ﭑ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) األعراف ،179:فال

يعقلون ،لذا فهم ال يرجون ثوا ًبا وال خيافون عقابا!

أ.د.نارص العمر

( ]12[ - )134ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) األعراف« ،180:فإن كل اسم

له يف القلب اخلاضع هلل ،املؤمن به ،أثر وحال ،ال حيصل العبد يف هذه الدار وال يف دار
القرار أجل وأعظم منها ،فنسأله تعاىل أن يمن علينا بمعرفته وحمبته واإلنابة إليه».

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ،ص19

( ]13[ - )135ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)

األعراف ،204:فمن استمع للقرآن وأنصت ،فإنام يستمطر رمحة اهلل ،فال تستطل -أهيا

املؤمن -يف هذه الليايل طول الصالة ،بل أرع سمعك خلطاب ربك ،فإنام تستكثر من

رمحته().

() أرسلت يف العرش األواخر من رمضان 1430هـ.

د.عبداملحسن املطريي
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 ]1[ - )136تأمل كيف قدم ربنا إصالح ذات البني عىل طاعته وطاعة رسوله

يف قوله تعاىل( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) األنفال!1:

فكم هو مؤسف أن يمر العيد عىل أناس يقرؤون هذه اآلية ،وهم مرصون عىل

القطيعة؟ أليس العيد فرصة لتحقيق هذا النداء الرباين؟ ونيل هذه الفضيلة التي صح
احلديث بأهنا خري من درجة الصائم املصيل املتصدق؟().

د.حممد الربيعة

( ]2[ - )137ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ )...اآلية ،األنفال ،12:سئل

السبكي عن احلكمة يف قتال املالئكة يف بدر ،مع أن جربيل قادر عىل أن يدفع الكفار
بريشة من جناحه؟ فقال :وقع ذلك إلرادة أن يكون الفعل للنبي × وأصحابه،

وتكون املالئكة مددا عىل عادة مدد اجليوش ،رعاية لصورة األسباب وسنتها التي
أجراها اهلل تعاىل يف عبادة.

() أرسلت يوم عيد الفطر 1430هـ.

فتح الباري ،البن حجر ()313/7
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 ]3[ - )138إن القلة الشجاعة يف غزوة بدر كشفت أن الكثرة املرشكة رساب،

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) األنفال ،17:فاستدرج اهلل جبابرة مكة إىل
مصارعهم ،ما أغنى عنهم عدد وال عدة ،وأما القلة التي استغاثت باهلل ،واستنزلت
نرصه فقد فازت فوزا عظيام.

حممد الغزايل ،نحو تفسري موضوعي ،ص130

 ]4[ - )139إذا قرنت بني قول ربنا يف احلديث القديس« :يا عبادي إنكم

ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم» ،وبني

قوله تعاىل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) األنفال ،33:وأنه أتى بالفعل
املضارع (ﯷ) الدال عىل االستمرار ،عرفت أننا بحاجة لالستغفار كل

وقت وحني ،وأن محالت االستغفار التي يروج هلا بعضهم إنام هي جمانفة هلدي
وفتح لباب -قد ال يغلق -من أبواب البدع يف باب األذكار.
الوحينيٌ ،

د.عمر املقبل

 ]5[ - )140إن االنتصار يف املعركة عىل احلوثيني ليس هزيمة هلم فحسب ،بل

هو انتصار يف جبهات عده يرتبص هبا األعداء ،وينتظرون مآالت األمور ،تدبر هذه

اآلية العظيمة( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)
األنفال.57:

أ.د.نارصالعمر
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 ]6[ - )141قال ابن عباس :إن النعمة تُكفر ،والرحم تُقطع ،وإن اهلل تعاىل

يؤلف بني القلوب ،وإذا قارب بني القلوب مل يزحزحها يشء أبدً ا ،ثم تال هذه اآلية:

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)
األنفال.63:

الزهد ،ابن املبارك ،ص123

 ]7[ - )142القرآن يعالج األخطاء ويعاتب املخطئني ال لذات العقاب أو

التشفي ،كال! وإنام ألجل أال يتكرر اخلطأ ،وليتوب املخطئ ،ولذا جتد السعة والرمحة

بعد التهديد والوعيد( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) األنفال.69:

أ.د.نارص العمر
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أمرا عظيماً ( :ﯜ
 ]1[ - )143لو ظلم املرء نفسه يف األشهر احلرم لكان قد أتى ً

ﯝ ﯞ ﯟ) التوبة ،36:فكيف بمن ظلم غريه بفعل ما تأباه الرشائع
واألعراف كلها؟ قتل وقتال ..وانتهاك حلرمة اجلوار ..وترويع لآلمنني ..وهتك
حلرمة هذه األشهر ..وتشويه لسمعة اإلسالم ..واستنزاف ألموال األمة ..فام أعظم

جناية احلوثيني ومن أعاهنم فيام اجرتحوا()!!

 ]2[ - )144من لطائف اآليات التي فيها عتاب للنبي × ،أنك ال جتد آية

عتاب ونحوها ،إال وجدت ترصحيا بالعفو واملغفرة والرمحة ،ففي التوبة( :ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) التوبة ،43:ويف األنفال -بعد آية األرسى( :-ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) األنفال.69:

من مشرتك

() أرسلت يف تاريخ 1431/11/21هـ ،أثناء بدء هجوم احلوثيني عىل بعض مناطق

احلدود جنوب اململكة.
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( ]3[ - )145ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) التوبة ،58:هذه اآلية تكشف

عن خلل يف منهج النقد بدعوى اإلصالح ،حيث تكون املنفعة الذاتية هي الباعث
لذلك ،وحمور الغضب والرىض ،وهذا مسلك املنافقني ،فتفقد قلبك قبل أن ينطق

لسانك أو خيط بنانك.

أ.د.نارص العمر

 ]4[ - )146املرء الصالح ينبغي أال يكرتث لفقدان حظه من الدنيا ،فإذا أمهل

يف إسناد منصب ،أو بخس يف تقدير راتب ،مل يمأل اآلفاق صياحا وشغبا ،فإن الغضب
للدنيا عىل هذا النحو الشائن ،شيمة املنافقني الذين قال اهلل فيهم( :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) التوبة.58:

حممد الغزايل ،خلق املسلم ،ص 166

( ]5[ - )147ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) التوبة ،81:هكذا قاهلا املنافقون وهم

يسمعون داعي النفري!

والفرارون اليوم من الطاعات كُثر!
َّ

وهذه األجواء احلارة التي يعيشها املؤمن؛ ليتذكر معها -وهو يقرأ هروب

املنافقني من نرصة الدين -تلك التضحيات العظام للصحابة الكرام رضوان اهلل

عليهم لنرصة الدين ،فامذا قدمنا لديننا ونحن ننعم بالرخاء؟
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مشرتك
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( ]6[ - )148ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ) التوبة« ،83:وال

خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الرشع ،ورده كاجلمل األجرب».

املحرر الوجيز ،البن عطية ()74/3

 ( ]7[ - )149ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) التوبة ،122:وفيه دليل

عىل أنه ينبغي أن يكون غرض املتفقه يف الدين :أن يستقيم ويقيم ،ال الرتفع عىل
الناس والتبسط يف البالد.

تفسري البيضاوى)180/3( ،

 ]8[ - )150الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك ..والنفس عدو بني

جنبيك ..ومن سنة اجلهاد( :ﭔ ﭕ ﭖ) التوبة.123 :

ابن القيم ،الفوائد ،ص370

 ]9[ - )151بيع أمس فندق مشهور يف نيويورك اشرتته ديب عام  2006بمبلغ

 282مليون دوالر ،ثم باعته السلطات األمريكية يف مزاد علني بـ(مليوين دوالر)
فقط! بعد أن تم احلجز عليه بسبب ديون ديب .فهل أيقن املرتابون بأن الربا يمحق؟ أم

حقت عليهم هذه اآلية( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) التوبة)(126:؟

() تعلي ًقا عىل اخلرب الذي نرش يف (اجلزيرة نت ..وغريها) يف تاريخ 2009/12/09م وهذا

نصه« :تم بيع فندق دبليو هوتيل ( )W Hotelالواقع يف ماهناتن بنيويورك مقابل  2مليون دوالر يف
مزاد علني وذلك بعد أن عجزت رشكة استثامر ،الذراع االستثامري لديب العاملية ،يف تسديد قرض

جتسريي بقيمة  117مليون دوالر ..وكانت استثامر قد دفعت  282مليون دوالر يف أكتوبر 2006

لرشاء حصة  % 90من الفندق منها  50مليون دوالر نقدا و  232مليون دوالر عرب االقرتاض
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وأكملت رشاء الـ  % 10الباقية يف شهر يونيو املايض مقابل  4مليون دوالر».
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 ]1[ - )152الفرح له اعتبارات متنوعة ،وصور متباينة ،وخيتلف باختالف

اً
مثل -بني:القلوب التي تتعامل معه ،ويف القرآن ذكر لصور متباينة للفرح ،فقارن

(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) يونس ،58 :وبني( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) غافر ،75:لتدرك الفرق بني فرح يوجب رمحة اهلل ورضوانه،
وبني فرح يوجب غضبه وخذالنه.

أ.د.إبتسام اجلابري

ً
راسخا صل ًبا ال هيتز يف املحن وعند الفتن:
 ]2[ - )153ليكن إيامنك بمبادئك

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) يونس( ،71:ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)
يس ،25:وكن هينا لينا واسع الصدر يف إقناع اآلخرين يف دينك ،ودعوة الناس إليه:

(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)
يس( ،21-20:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ) النحل.125:

أ.د.نارص العمر
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( ]3[ - )154ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) يونس ،86-85:يف تقديم التوكل عىل الدعاء تنبيه

عىل أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أوال لتجاب دعوته.

تفسري البيضاوى)212/3( ،

 ]4[ - )155ملا أعلن فرعون إيامنه عند الغرق ،قيل له( :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) يونس ،91 :فتأمل كيف نص عىل ذكر اإلفساد دون غريه
من معاصيه ،وما ذاك -واهلل أعلم -إال لشناعة نرش الفساد يف األرض ،وعظيم تأثريه

عىل أديان الناس ودنياهم وأخالقهم وحقوقهم ،فويل للمفسدين!

د.عمر املقبل

( ]5[ - )156ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ) يونس ،94:فيه تنبيه عىل أن كل من خاجلته شبهة يف الدين ينبغي أن يسارع

إىل حلها بالرجوع إىل أهل العلم.

 ]6[ - )157آالف الرحالت اجلوية تلغى!

مئات املاليني من الدوالرات تذهب ،فام السبب؟

إنه غبار الربكان فقط ال الربكان!

فام الظن لو ثار الربكان؟
80

تفسري البيضاوى ()214/3

T
هذه آثار حرارة نار الدنيا (جزء من سبعني جزءا من نار جهنم!).

f

وهذه بعض قوة خملوق ،فكيف بقوة خالقه؟

ولكن (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) يونس.)(101:

() أرسلت إبان تصاعد غبار بركان آيسلندا يف شهر مجادى األوىل 1431هـ ،املوافق لشهر

أبريل 2010م.
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 ]1[ - )158استدل بعضهم بقول نوح عليه السالم لقومه( :ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) هود ،30:بأن ثمرة ذلك :وجوب تعظيم املؤمن،
فقريا عاد ًما للجاه ،متعلقا باحلرف الوضيعة؛ ألنه
وحتريم االستخفاف به ،وإن كان ً

تعاىل حكى كالم نوح وجتهيله للرؤساء ملا طلبوا طرد من عدوه من األراذل.

تفسري القاسمي)116/9( ،

( ]2[ - )159ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) هود ،87:ما أعظم أثر هاتني

الصفتني يف حتقق اإلمامة ملن اتصف باحللم يف أخالقه ،والرشد يف عقله! فهام مجاع
الصفات احلميدة ،وفقدمها سبب لسقوط مريع ،وإن اشتهر الرجل بضع سنني!

أ.د.نارص العمر

 ]3[ - )160ليس من رشط اإلصالح إدراك النجاح( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) هود.88:

د.حممد احلمد
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( ]4[ - )161ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) هود ،91:مل

يلتفت شعيب عليه السالم لقدحهم يف شخصه ،ومل يأخذه العجب باعرتافهم بقوة

رهطه ،بل تأثر لعدم إيامهنم ،وحزن جلهلهم بأن عزته وقوته هي باهلل وحده.

أ.د.نارص العمر

( ]5[ - )162ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) هود ،112:تدبر!

ِ
ـم هنى عن الطغيان هنا ،ومل ينه عن التقصري؟ ألن االجتهاد يف االستقامة قد يؤدي
ل َ
إىل التشديد عىل النفس وعىل اآلخرين ،وقد يصل إىل الغلو ،وكل هذا طغيان وجماوزة

للحد.

أ.د.نارص العمر

( ]6[ - )163ﮘ ﮙ ﮚ) هود ،123:كل أحد من اخللق يريدك

لنفسه ..من أهل وولد وصديق وخادم ،وليس معك عىل احلقيقة إال احلق سبحانه،
فإن خذلك أو أخذك بذنبك مل َي ْب َق لك متعلق ،وكان اهلالك ،وإن لطف بك وقربك
إليه مل يرضك انقطاع كل منقطع عنك ،فال تلتفت إال إليه ،وال تعول إال عليه ،وإياك

أن تعقد خنرصك إال عىل الذي نظمها.
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اآلداب الرشعية ،البن مفلح()177 /1
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( ]1[ - )164ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ) يوسف،5:

«يعقوب عليه السالم عرف تأويل الرؤيا ،ومل يبال بذلك ،فإن الرجل يود أن يكون

خريا منه ،واألخ ال يود ذلك ألخيه».
ولده ً

أحكام القرآن البن العريب)47/5( ،

 ]2[ - )165هل أنت من أهل اخلروج إىل الرباري واملنتزهات؟

تأمل ..طبيعة البرش تسرتيح وتسعد باخلروج من املألوف( :ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ) ،ولكن هذا ال ينيس أن فيها شي ًئا من املخاطر جيب أن تتقى( :ﯨ

ﯩ ﯪ) يوسف.12:

د.عبدالعزيز العويد
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 ]3[ - )166من عجائب اجلزاء يف الدنيا:

 -أنه ملا امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف( :ﮧ ﮨ ﮩ)

يوسف ،20:امتدت أكفهم بني يديه بالطلب ،يقولون( :ﭶ ﭷ) يوسف.88:
 -وملا بغت عليه املرأة بدعواها( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) يوسف،25:

أنطقها احلق بقوهلا( :ﯻ ﯼ) يوسف ،51:ومن ترك معصية هلل رأى ثمرة ذلك،
وكذا إذا فعل الطاعة.

ابن اجلوزي ،صيد اخلاطر ،ص 34

 ]4[ - )167تأمل الفرق بني تربية الروح وبني تربية اجلسد ،يف قصة نبي اهلل

يوسف مع امرأة العزيز!.

د.حممد بن صالح املرصي

( ]5[ - )168ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) يوسف( ،78:ﭙ ﭚ

ﭛ) القصص ،14:اإلحسان وسيلة كربى ،وقاعدة صلبة ينطلق من خالهلا
لتحقيق أعظم األهداف ،وأنبل الغايات ،فهو أول الطريق وليس هنايته.

أ.د.نارص العمر

( ]6[ - )169ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ) يوسف،40:

تأمل داللة أداة احلرص ،وتعقيب ذلك بأن احلكم عبادة ،ووصفه بالدين القيم؛ لتدرك

أي منكر عظيم ،وجريمة كربى يرتكبها من مل حيكم بام أنزل اهلل؟!
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أ.د.نارص العمر
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 ]7[ - )170قال القايض أبو يعىل :ويف قصة يوسف -يعني قوله تعاىل( :ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) يوسف ،-55:داللة عىل أنه جيوز لإلنسان

أن يصف نفسه بالفضل عند من ال يعرفه.

رشح منظومة اآلداب ،ص٦٤

 ]8[ - )171معاجلة األمور العظيمة وحل املشكالت العويصة حيتاج إىل رفق

وأناة وبعد نظر( :ﭒ ﭓ) يوسف ،87:و(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)

الكهف ،19:بخالف ما درج عليه كثري من الناس.

أ.د.نارص العمر

 ]9[ - )172من أعجب ما يفعله احلاسدون أن يكونوا سب ًبا يف تتويج من أرادوا

القضاء عليه ،تدبر( :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ)

يوسف.91:

أ.د.نارص العمر

( ]10[ - )173ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) يوسف ،100:ما أعظم وفاء يوسف

مع أبويه عليهم السالم فحني مكنه اهلل ،رفعهام عىل رسير ملكه ،وأظهر هلام التقدير
واالحرتام!

إهنا رسالة لكل من آتاه اهلل مكان ًة وعلماً وغنى ،أن يرد اجلميل لوالديه ،وأن
حسا ومعنى.
يرفعهام ً

د.حممد الربيعة
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( ]11[ - )174ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ) يوسف ،105:تأمل حالك مع ما يمر بك من تلك اآليات الكونية ،والتي
تعددت هذه األيام ،فبمقدار تأثرك واتعاظك يكون إيامنك ،وإال فاحذر أن يكون

فيك شبه من أولئك املعرضني.

أ.د.نارص العمر

شخصا نظر إىل ماضيه فوجده مثقال باآلالم -كام وقع
 ]12[ - )175لو أن
ً

ليوسف عليه السالم -لضاقت به باألرض ،إال أن يوسف الصديق بقي متألق اليقني

ويبص بفضله من جحدوه ،وذلك شأن
وراء جدران السجن ،يذكِّر باهلل من جهلوه ،رِّ
أويل الفضل من الناس ،ال يفقدون صفاء دينهم إن فقدوا صفاء دنياهم ،وال هيونون

أمام أنفسهم لنكبة حلت هبم.
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خلق املسلم ،ملحمد الغزايل ()123

T

i

تكديرا يف حال فاذكر نعم ًة ما ُش ِك َر ْت ،أو زل ًة ُف ِع َل ْت،
 ]1[ - )176متى رأيت
ً

فإن اهلل يقول( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) الرعد.11:

صيد اخلاطر ،ابن اجلوزي ،ص6

( ]2[ - )177ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) الرعد ،23:ويف التقييد بالصالح قطع لألطامع الفارغة ملن
يتمسك بمجرد حبل األنساب.

تفسري أيب السعود ()18/5

( ]3[ - )178ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ) الرعد ،32:ترك أهل الباطل فرتة ،ليس نسيانًا هلم أو غفل ًة عنهم،
89

واإلمالء للظاملني ليس تكريماً هلم -كام يظنون -أو إهانة لغريهم -كام يتومهون -وإنام
هو االستدراج إىل العذاب من حيث ال يشعرون.

د.حممد الراوي ،حديث القرآن ،ص141

معرضا أقامته وزارة الشؤون اإلسالمية يف جنوب
 ]4[ - )179زار قسيس
ً

أفريقيا فرشحوا له تعاليم القرآن باختصار ،وأهدوا له نسخة من ترمجة معاين القرآن،

فعاد هلم بعد قراءته فقال« :هذا ليس جمرد كتاب ،إنه منهج حياة!».

د.حممد السحيم

تأمل كيف قال هذا يف مدة قصرية ،فام أشبه قوله بقول مؤمني اجلن! وما أعظم

البون بينه وبني زنادقة عرب يقرءون القرآن وليس الرتمجة ،ومع هذا يرون التمسك

به ختل ًفا! (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) الرعد.33:
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( ]1[ - )180ﯘ ﯙ ﯚ) إبراهيم ،5:قال مجع من السلف :بنعم

اهلل! هذا من أمجل ما يتذكره اإلنسان حينام تتجدد له نعمة من النعم ،أو يتقدم به

الزمن ،أو يعيش مرحلة جديدة من عمره ،بدال من االهنامك يف هتنئة عابرة ،أو جرد
أحداث العامل ،يف غفلة عن النعم التي عاشها اإلنسان نفسه ،والنقم التي دفعت عنه،

فكم ذنب سرته اهلل! وكم بلية دفعها اهلل!

من مشرتك

( ]2[ - )181ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ )...إبراهيم ،11:هدي األنبياء أن املواهب الربانية توجب ألصحاهبا
الشكر ال الفخر.

د.عبداهلل السكاكر
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( ]3[ - )182ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ) إبراهيم،12:

هذا شعار املؤمنني حني يشتد هبم أذى الكفار واملنافقني ،يتدثرون بالصرب والتوكل،
وهم ينتظرون سنة اهلل يف اآلية التي بعدها( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) إبراهيم.14-13:

فهد العيبان

( ]4[ - )183ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) إبراهيم ،18:من

لطائف هذا التمثيل أن اختري له التشبيه هبيئة الرماد املجتمع؛ ألن الرماد أثر ألفضل
أعامل الذين كفروا ،وأشيعها بينهم ،وهو قرى الضيف ،حتى صارت كثرة الرماد

كناية يف لساهنم عن الكرم.

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)241/12( ،

 ]5[ - )184أصبحت معاىف يف بدنك..
آمنا يف بيتك..

مؤمنا بربك..

ال جتثو عند صنم..

وال تغدو إىل بيعة..

وال تروح إىل كنيسة..

ال منة ألحد من اخللق عليك يف رزقك..

(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) النحل.18:
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د.عمر املقبل
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 ]6[ - )185إذا رأيت مجوع الوافدين من أقطار الدنيا إىل بيت اهلل احلرام ،وكم

بذلوا من أموال! وكم هي السنني التي انتظرها بعضهم ليصل إليه؟ والشوق يقطع

قلبه ،أدركت شي ًئا من أرسار قوله تعاىل( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)،
بعضا من معاين إضافة هذا البيت إىل نفسه املقدسة يف قوله( :ﮌ
أيضاً -وأدركت ً

ﮍ ﮎ) إبراهيم.37:

د.عمر املقبل
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 ]1[ - )186الربد يقتل العرشات يف رشق أوروبا ،واحلرارة ( 35حتت

الصفر).)(..

املؤمن إذا عاش الربد ،أو سمع أخباره تذكر قوله تعاىل-يف أول «النحل»:-

(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) النحل ،5:فهذه نعمته بالدفء ،وأما نعمته

بالوقاية من احلر فذكرها يف أواخر «النحل»( :ﭷﭸﭹﭺﭻ)
النحل ،81:إذ ملا كانت الوقاية من الربد من أصول النعم ذكرت يف أول السورة ،وملا

كانت الوقاية من احلر من مكمالت النعم ذكرت بعد ذلك.

- )187

تفسري السعدي ،ص 435

[( ]2ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) النحل،79:

تأمل كيف أن اهلل تعاىل خلق اهلل الطري خل ًقا يقتيض خفة طريانه ،فلم خيلق فيه ما
() نرش اخلرب يف عدد من املواقع اإلخبارية يف الثالثاء  1431/2/10هـ  -املوافق

 2010/1/26م.
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يثقله ،وجعل جلد ساقيه غليظا متقنا جدً ا ليستغني به عن الريش يف احلر والربد،

فلو كسيت ساقاه بريش لترضر ببلله وتلويثه ،وخلقه يبيض وال يلد ،لئال يثقل عن

الطريان ،أفال ترى كيف دبر كل يشء من خلقه بام يليق به من احلكمة؟

أبو حامد الغزايل ،اً
نقل عن حماسن التأويل)141،142/10( ،

 ]3[ - )188نرشت بعض الصحف هذا اليوم خرب حاج ياباين وزوجته عند

خروجهام من احلرم ،وبعد أدائهام أول صالة مجعة يف حياهتام انفجرا باكيني ،وقاال:
ولدنا من جديد ،وكل ما مىض من حياتنا من حلظات سعيدة ال تعادل ولو جزء
بسيطا مما عشناه يف املشاعر املقدسة ،وصدق اهلل (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) النحل.)(97:

 ]4[ - )189إىل من يتقطع قلبه عىل فوات يشء من نعيم الدنيا! سل ربك

من واسع فضله ،فإن ضاق عليك رزقك ،فسل ربك القناعة ،فذلك -واهلل -نعيم

معجل ..يقول احلسن البرصي يف قوله تعاىل( :ﮒ ﮓ ﮔ) النحل،97:

قال :نرزقه قناعة!

الزهد ،البن حنبل ،ص278

 ]5[ - )190حماولة إسقاط هيبة النص القرآين يف نفوس الناس ،قديمة قدم الرسالة،

تأمل قوله سبحانه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) النحل.103:

د.عمر املقبل
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() نرشته جريدة اجلزيرة السعودية يف عددها الصادر يوم السبت 1430/10/11هـ.
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 ]6[ - )191قد دل قوله تعاىل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ )...اآلية ،النحل ،125:عىل أنه ال ينبغي أن يسند األمر باملعروف إسنادا
مطلقا ،إال ملن مجع بني العلم واحلكمة والصرب عىل أذى الناس؛ ألن األمر باملعروف
مستلزم ألذاهم؛ ألهنم جمبولون بالطبع عىل معاداة من يتعرض هلم يف أهوائهم

الفاسدة ،وأغراضهم الباطلة.

أضواء البيان ،للشنقيطي ()464/1
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 ]1[ - )192ما احلكمة يف التعبري بالتسبيح يف قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ )...اآلية ،اإلرساء ،1:مع أن مقتىض احلال -حسب ما يظهر لعقولنا
الضعيفة -أن يعرب باحلمد والثناء؟

من احلكم أنه × أخربهم صبيحة اإلرساء بام حصل ،ولو كان كذ ًبا ،ملا تركه

شخصا يكذب عليه مثل هذا الكذب من غري أن ينتقم منه،
اهلل ،فإن اهلل ينـزه أن يرتك
ً
واهلل أعلم.

ابن عثيمني ،املنتقى من فرائد الفوائد ،ص 166

 ]2[ - )193تدبر هذه الصفات التي وصف اهلل هبا الصادقني يف طلب اآلخرة:

(ﭤ ﭥ ﭦ) فال بد من إرادة ،لكنها ال تكفي وحدها بل ال بد من السعي:
(ﭧ ﭨ ﭩ) واإلرادة والسعي ال يكفيان وحدمها بل ال بد من اإليامن:

(ﭪ ﭫ) اإلرساء ،19:فاللهم امنن علينا بذلك.

د.عبدالرمحن العقل
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- )194

[( ]3ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) اإلرساء،23:

الحظ التقييد بالظرف (عندك)! إنه يشعر بمسؤوليتك جتاه أبويك ولو كانا يف منزل

مستقل ،بل ولو كانا يف بلد وأنت يف بلد غريه.

د.عبداملحسن العسكر

 ]4[ - )195هل أنت كام أنت؟! أما هو × فقد جر رداءه فز ًعا حني رأى

آية الشمس .إنه القلب املدرك حلقيقة هذه اآليات (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

اإلرساء ،59:فهل اضطربت قلوبكم يا أهل القرآن؟

د.عصام العويد

( ]5[ - )196ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) اإلرساء ،70:كم احتفى القرآن بقصة آدم

عليه السالم ،وبتكريم اإلنسان ،وجعله منطل ًقا للحضارة الراقية! ثم تنقلب املوازين
لدى ما يسمى بالعامل املتحرض؛ ليضم اإلنسان إىل مجلة املوارد التي جيمعون هبا املال

ويشبعون هبا الشهوات ،مثله مثل باقي املوارد املادية واملالية التي حتتاجها املؤسسات،
وهذا ما جعل الدنيا تعلو واآلخرة ختبو!

- )197

من مشرتك

[( ]6ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) اإلرساء،82:

ابتليت بعشق حمرم ،تشتت معه قلبي ،وأمهلت بسببه طلب العلم ،فسألت أحد
املشايخ ،فأوصاين بثالث وصايا ،مل أنفذ منها إال واحدة ،وهي وصيته يل بأن أقرأ
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القرآن بتدبر ،وطلب شفاء القلب من داء العشق ،ففعلت هذا ،فواهلل الذي ال إله

غريه إين كرهت العشق وبدأت أهتم بالعلم ،وحتسنت نفسيتي.

من مشرتك

( ]7[ - )198ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) اإلرساء ،109:هكذا

ُمدحوا بالبكاء واخلشوع عند سامع القرآن ،فكيف نكون كذلك؟ إن فهم وتدبر ما
نقرأه أو نسمعه من كالم ربنا من أعظم حيقق ذلك ،فجرب أن حتدد وقتًا تقرأ فيه

معاين ما ستسمعه يف الرتاويح من تفسري خمترص كـ «املصباح املنري» ،أو« :السعدي»،
جرب فستجد للصالة طعماً آخر.
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 ]1[ - )199فرس بعض األئمة قوله تعاىل -يف قصة أصحاب الكهف:-

(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) الكهف ،19:أي :أهيا أحل ،من أجل أهنم كانوا فارقوا

قومهم وهم أهل أوثان ،فلم يستجيزوا أكل ذبيحتهم.

ويف هذا إرشاد لتفقد احلالل يف املطعم ،وأن ال تنسينا لذة الطعام وجوده.

د.حممد الربيعة ،وينظر :تفسري الطربي)639/17 ،

( ]2[ - )200ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) الكهف ،46:املال والبنون

حرث الدنيا ،واألعامل الصاحلة حرث اآلخرة ،وقد جيمعها اهلل ألقوام.

عيل بن أيب طالب ،تفسري البغوي ()174 / 5

 ]3[ - )201تأمل هذا األدب الرفيع واخللق السامي بني موسى وفتاه –عليهام

السالم :-فموسى يعامله كرفيق ال خادم( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

103

ﭜ) الكهف ،62:وفتاه حيمل نفسه املسؤولية وحده( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ) الكهف ،63:مع أن احلقيقة أهنام (ﯽ ﯾ) مجي ًعا  ..إهنا أخالق
األنبياء!

أ.د.نارص العمر

 ]4[ - )202بادر موسى باإلنكار التها ًبا ومحي ًة للحق فقال( :ﯪ ﯫ

ﯬ) الكهف ،71:ومل يقل( :لتغرقنا) فنيس نفسه ،واشتغل بغريه يف احلالة التي
كل أحد فيها يقول« :نفيس نفيس» ال يلوي عىل مال وال ولد ،وتلك حالة الغرق،

فسبحان من جبل أنبياءه وأصفيائه عىل نصح اخللق ،والشفقة عليهم والرأفة هبم.

ينظر :حماسن التأويل للقاسمي70/11 ،
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 ]1[ - )203كم مرة قرأت قصة مريم؟

o

تأمل يف هذين الوجهني من أوجه كرامتها:

 -أمرت هبز اجلذع وليس أعاله ،واجلذع عادة ال يتحرك ولو هزه الرجل

القوي.

 -أن الرطب إذا تساقط من علو -عادة -فإنه يفسد ويتفضخ؛ لكنه يف شأهنا

بقي رط ًبا جن ًيا كأنه خمروف باليد.

رشح العقيدة السفارنية ،ابن عثيمني(647 ،541( ،

( ]2[ - )204ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) مريم،28:

صالحا
تدبر كيف مجع أطراف القرابة املبارشة يف هذه اآلية ،لعظيم أثرهم عىل املرأة
ً
أو فسا ًدا ،مما يقتيض أمهية التحري عن البيت الصالح؛ ألثره املبارش( :ﯦ ﯧ

ﯨ) الكهف.82:

أ.د.نارص العمر
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عزيزا عليه :شخص ،مال ...الخ ،فإنه غال ًبا
 ]3[ - )205عندما يفقد أحدنا ً

يصاب بحالة من احلزن واهلم ،فكيف بمن خيرس الدنيا واآلخرة( :ﭑ ﭒ

ﭓ) مريم!39:

من مشرتك

 ]4[ - )206قوله تعاىل( :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ) مريم،45:

فإنه مل خيل هذا الكالم من حسن األدب مع أبيه ،حيث مل يرصح فيه بأن العذاب الحق

له ،ولكنه قال( :ﮛ ﮜ) فذكر اخلوف واملس ،وذكر العذاب ،و َنكَّره ،ومل يصفه
بأنه يقصد التهويل ،بل قصد استعطافه؛ وهلذا ذكر الرمحن ومل يذكر املنتقم وال اجلبار.

الربهان ،للزركيش ()381/3

( ]5[ - )207ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) مريم ،55-54:ورسد الصفات
الفاضلة عىل هذا الرتتيب ،يدلك عىل ما لصدق الوعد من مكانة.

حممد الغزايل ،خلق املسلم ،ص()35

 ]6[ - )208ما علق العبد رجاءه وتوكله بغري اهلل إال خاب من تلك اجلهة ،وال

استنرص بغري اهلل إال خذل ،كام قال اهلل تعاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) مريم.82-81:

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ()29/1
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 ]1[ - )209كنت أمر بوضع صحي ونفيس واجتامعي يسء ،فسمعت أحد

العلامء يفرس قوله تعاىل( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) طه ،2-1:فلام فرغ
من برناجمه فتحت املصحف ،وبدأت أقرأ باحثة عن السعادة ،فأقسم باهلل أنني ما
أغلقت املصحف إال وقد أحسست هبا ،فعرفت أننا فرطنا يف هذا الكنز العظيم
كثريا.
-الذي بني أيديناً -

من إحدى األخوات

 ]2[ - )210لك الفخر إن كنت تعقل!

هذا الرب العظيم ،قدر برمحته أن يكلمك أنت أهيا اإلنسان ،فكلمك بالقرآن..

أو تدري ما تسمع؟ رب الكون يكلمك! (ﭓ ﭔ ﭕ) طه!13:
َ

أي وجدان وأي قلب يتدبر هذه احلقيقة العظمى فال خير ساجدً ا هلل الواحد

حجرا ،كيف ،وهذا الصخر واحلجر
صخرا أو
القهار رغ ًبا وره ًبا؟ اللهم إال إذا كان
ً
ً
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من أخشع اخللق هلل؟ (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ) احلرش.21:

د.فريد األنصاري ،بالغ الرسالة القرآنية ،ص( 47 ،46باختصار)

( ]3[ - )211ﯘﯙﯚﯛ) طه ،25:الداعية حمتاج إىل انرشاح الصدر؛ ليتمكن

من إيصال دعوته بأيرس كلفة؛ وألجل أن يراه الناس عىل أكمل ما يكون من الرسور ،فترسي
تلك الروح منه إىل املدعوين ،فتتحقق بذلك السعادة ،التي هي من أعظم مقاصد الدعوة،

وأما إذا ضاق صدره ،وقل صربه ،فلن يقوم بعمل كبري ،ولن يصدر عنه خري كثري.

د.حممد احلمد

 ]4[ - )212االستعانة إذا كانت بأويل القربى من أهل النسب ،أو الرتبية ،أو

الصحبة القديمة كانت أكمل؛ ملا يقع يف ذلك من جمانسة خلقهم خللقه ،فتتم املشاكلة
يف االستعانة ،قال تعاىل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ) طه.32-29:

مقدمة ابن خلدون ،ص 319

 ]5[ - )213املاء َخ ْل ٌق من َخلق اهلل ،أمره بإنجاء موسى( :ﭟﭠﭡ)

طه ،39:وأمره بإغراق عدوه فرعون( :ﮫ ﮬ ﮭ) األعراف ،136:كل ذلك
مع ما كان فيه موسى من أسباب الضعف ،وما كان فيه فرعون من أسباب القوة،
فسبحان من هذا تدبريه!
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د.عويض العطوي
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 ]6[ - )214قد يتسلط الشيطان البرش عىل كل يشء فيك ،وكل يشء حولك

إال شي ًئا واحدً ا ،إنه قلبك إذا اتصل بربك ،فتأمل قصة آسية امرأة فرعون ،وتأمل قول

السحرة حني آمنوا( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ )...طه.73-72:

د.حممد بن صالح املرصي

 ]7[ - )215ملا قيل ملوسى(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ )...طه ،85:توجه إىل:

 -قومه أوال( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ )...طه86:؟!

 -ثم نائبه يف غيابه( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)...؟

 -ثم صاحب الفتنة( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) طه95:؟ وإنام بدأ هبم يف

اللوم؛ ألن البالغ العاقل مسؤول عن نفسه ،فليس يعذره قوة اإلغراء ،وال تيرس
أسباب الرش فالتبعة عليه أولاً  .واهلل أعلم.

د .عبداملحسن املطريي

( ]8[ - )216ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) طه،114:

قال جماهد« :ال تعجل بقراءة ما أنزل إليك ألصحابك ،وال متله عليهم حتى تتبني

لك معانيه».

فهذا يدل عىل عدم مرشوعية التعجل بالقراءة واحلفظ من غري تدبر وفهم

أيضا ختم اآلية بقوله( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) طه.114:
للمعاين ،ويؤكده ً

د .حممد الربيعة ،وينظر :التحرير والتنوير ()198/16
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( ]9[ - )217ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) طه( ،114:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) الفتح،10:

(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) يوسف ،76:بمثل هذا األدب اإلهلي أبعد اإلسالم
الغرور عن املسلم ،فام تراه -إن كان مسلام -حيتقر ذا فضل ،ويزدري ذا نعمة ،ومن

تأمل كيف دخل النبي × مكة بعدما جرى من قومه ما جرى معه ،مل يشمخ بأنفه،
ومل يتطاول بانتصاره ،بل دخلها متواضعا ،معرتفا بفضل ربه ومنته.

أخالقنا االجتامعية ،مصطفى السباعي ،ص13-12

 ]10[ - )218يف قوله تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) طه ،114:أدب لطالب العلم ،وأنه ينبغي له أن يتأنى يف
تدبره وتأمله للعلم ،وال يستعجل باحلكم عىل األشياء ،وال يعجب بنفسه ،ويسأل

ربه العلم النافع والتسهيل.

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ،ص 166

 ]11[ - )219من عجائب هاتني اآليتني -رغم قرصمها( :-ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) طه ،119-118:أهنام مجعتا
أساسيات االقتصاد ،وما يعد بنية حتتية حلياة اإلنسان يف سطر واحد فقط :الطعام،
واللباس ،والرشاب ،والسكن!
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د.سعد بن مطر العتيبي
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( ]12[ - )220ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) طه ،122:معرتضة بني مجلة

(ﮱ ﯓ) طه ،121:ومجلة( :ﯞﯟﯠ ﯡ) طه،123:؛ ألن االجتباء
والتوبة عليه كانا بعد أن عوقب آدم وزوجه باخلروج من اجلنة كام يف سورة البقرة،

وهو املناسب لرتتب اإلخراج من اجلنة عىل املعصية دون أن يرتتب عىل التوبة ،وفائدة
هذا االعرتاض التعجيل ببيان مآل آدم إىل صالح.

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)197/16( ،

 ]13[ - )221يف قوله تعاىل( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)

طه ،131:دليل عىل أنه ينبغي للموفق أن ال ينظر إىل زينة الدنيا نظرة املعجب املفتون،
وأن يقنع برزق ربه ،وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة

اهلل واللهج بذكره.

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ،ص167

 ]14[ - )222جمالس وجمالس..

قال ابن رجب :جمالسة املساكني توجب رىض من جيالسهم برزق اهلل تعاىل ،وتعظم

عنده نعمة اهلل عليه بنظره يف الدنيا إىل من دونه ،وجمالسة األغنياء توجب السخط
بالرزق ،ومد العني إىل زينتهم وما هم فيه ،وقد هنى اهلل عز وجل نبيه عن ذلك فقال:

(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ )...طه.131:

اختيار األوىل ،ص18
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 ]1[ - )223نزل بعامر بن ربيعة رجل من العرب ،فأكرم مثواه ،وكلم فيه

الرسول × ،فجاءه الرجل فقال :إين استقطعت من الرسول × واد ًيا يف العرب،
وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة ،تكون لك ولعقبك من بعدك ،فقال عامر :ال

حاجة يل يف قطيعتك ،نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) األنبياء.1:

تفسري ابن كثري)211/3( ،

 ]2[ - )224تأمل كيف قال تعاىل( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)

األنبياء ،20:ومل يقل( :يسبحون يف الليل)؛ ألن تسبيحهم مستمر يف كل آن وحلظة،

ولو كان التسبيح يف بعض اآلنات لقال( :يف الليل والنهار) ألهنم يلهمون التسبيح

كام نلهم نحن النَ َفس.

ابن عثيمني ،رشح عقيدة أهل السنة ،الرشيط ()3

113

( ]3[ - )225ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ) األنبياء ،87:فالتهليل والتسبيح جيليان الغموم ،وينجيان من الكرب
واملصائب ،فحقيق عىل من آمن بكتاب اهلل أن جيعلها ملجأ يف شدائده ،ومطية

يف رخائه ،ثقة بام وعد اهلل املؤمنني من إحلاقهم بذي النون يف ذلك حيث يقول:

(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) األنبياء.88:

القصاب ،نكت القرآن311/2 ،

 ]4[ - )226كان أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه يقول يف خطبه:

«أما بعد :فإين أوصيكم بتقوى اهلل ،وأن تثنوا عليه بام هو أهله ،وأن ختلطوا الرغبة

بالرهبة ،وجتمعوا اإلحلاف باملسألة ،فإن اهلل عز و جل أثنى عىل زكريا وأهل بيته
فقال( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ) األنبياء.»،90:

جامع العلوم واحلكم ،البن رجب ()161/1

 ]5[ - )227ما أروع صورة البيت الذي يتبارى فيه الزوجان يف املسارعة

للخريات ..زوجة تعني زوجها ،وزوج يعني زوجته ،يرتسمون خطى ذلك البيت

نرباسا لكل زوجني ،فأين املقتدون بزكريا عليه السالم
النبوي الذي جعله اهلل
ً
وزوجته( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ )...اآلية ،األنبياء.90:

من مشرتك
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 ]6[ - )228البقاء لألصلح وليس لألقوى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)

األنبياء.106-105:

عمر عبيد حسنة ،حضارة النبوة)5( :
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( ]1[ - )229ﮬ ﮭ ﮮ) احلج ،29:هل وقفت متأمال وأنت تقوم

بتطهري جسدك ،وحتلق شعرك ،ثم تطيب بدنك؟ بأن تلتفت التفاتة جادة لقلبك

فتطهره مما حلقه وران عليه ،لتحقق اهلدف األسمى للحج ،فتعود كام ولدتك أمك؟

أ.د.نارص العمر

( ]2[ - )230ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)

احلج ،37:هذه قاعدة عظيمة يف أعامل ومناسك احلج كلها ،فإذا رأيت الناس يتسابقون
ويتزامحون لتأدية األعامل الظاهرة ،فاسبقهم بتحقيق التقوى وتعظيم شعائر اهلل:

(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) احلج.32:

أ.د.نارص العمر

 ]3[ - )231ماذا لو خوطب أحد الناس بأنه يؤثر احلقري عىل العظيم؟ تأمل

هذه اآلية لتدرك كم هم املتصفون بذلك حني عكسوا املنة الربانية التي امتن هبا ربنا

117

عىل رسوله × -وهي منة عىل أمته( :-ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) احلجر.88:

ينظر :املحرر الوجيز)57/1( ،
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 ]1[ - )232لقد كانت هذه اآلية -التي وصف اهلل فيها عباده املفلحني:-

(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) املؤمنون ،3:من أعظم ما منعني من االسرتسال
يف إرسال الرسائل التي ال فائدة منها ،اً
فضل عن املحرمة ،رغم أن عرض الرسائل
املجانية ما زال سار ًيا().

من مشرتك

( ]2[ - )233ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ) املؤمنون ،51:األمر

بإصالح العمل مع األكل من الطيبات فيه رد عىل ثالث طوائف:

 -1من يأكلون الطيبات بال شكر ،والشكر هو العمل املريض.
 -2من يعمل بغري إخالص ،وهم املراؤون.

() أرسلت حني عرضت إحدى رشكات االتصاالت ً
عرضا جمان ًيا يف إرسال الرسائل ملدة

شهر كامل.
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خملصا ،لكن عىل غري السنة.
 -3من يعمل ً

حممد بن عبدالوهاب ،تفسري آيات من القرآن ،ص 401

( ]3[ - )234ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) املؤمنون ،51:أمر الرسل باألكل

من الطيبات فيه رد عىل الغالة الذين يمتنعون منها ،وفيه رد عىل اجلفاة الذين ال
يقترصون عليها.

تفسري آيات من القرآن ،ملحمد بن عبدالوهاب ،ص402

 ]4[ - )235يقول ابن رجب :وإنام أمر بسؤال العفو يف ليلة القدر« :اللهم

إنك عفو حتب العفو فاعف عني» بعد االجتهاد يف األعامل فيها ويف ليايل العرش؛ ألن
العارفني جيتهدون يف األعامل ،ثم ال يرون ألنفسهم اً
حلا وال حالاً وال مقالاً ،
عمل صا ً

فريجعون إىل سؤال العفو كحال املذنب املقرص ،كام قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ) املؤمنون.60:

لطائف املعارف)228( :

 ]5[ - )236من تدبر القرآن علم أن الصاحلني ال خيافون من يشء أعظم من

خوفهم من أمرين:

 -اخلوف من أعامهلم الصاحلة أن ال تقبل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)

املؤمنون.60:
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 -اخلوف من زيغ القلب بعد هدايته( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [آل

عمران.]8:

صالح املغاميس ،حمارضة :كيف نتدبر القرآن؟

( ]6[ - )237ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) املؤمنون،96:

«والتخلق هبذه اآلية هو أن املؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر املعتدين عليه إىل

اهلل ،فهو يتوىل االنتصار ملن توكل عليه ،وأنه إن قابل السيئة باحلسنة كان انتصار اهلل

أشفى لصدره وأرسخ يف نرصه ،وماذا تبلغ قدرة املخلوق جتاه قدرة اخلالق؟ وهو
الذي هزم األحزاب بال جيوش وال فيالق».

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)97/18( ،

( ]7[ - )238ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

املؤمنون ،110:وهذا الذي أوجب هلم نسيان الذكر :اشتغاهلم باالستهزاء باملؤمنني،
كام أن نسياهنم للذكر ،حيثهم عىل االستهزاء ،فكل من األمرين يمد اآلخر ،فهل فوق

هذه اجلراءة جراءة؟!

السعدي ،تفسريه ،ص 560
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 ]1[ - )239إىل من يتسابق يف نرش املقاطع املحرمة يف اجلوال أو النت:

تأمل قوله تعاىل( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

رشا أعظم إثماً ممن وافقه
ﭯ ﭰ) النور ،11:ففي اآلية دليل عىل أن من سن ً
عليه؛ ألن املتويل للكرب كان السابق إىل اإلفك ،وسائرهم صدق قوله ،فاستوجب
ضعف العذاب.

القصاب ،نكت القرآن 434/2

 ]2[ - )240من الناس من يتلقف الكالم دون متحيص ،ويلقيه بال تفكر يف

صدقه وكذبه ،ودون أن يعرضه عىل قلبه وعقله ،وحيسب األمر هينا ويف مثلهم نزل

قوله تعاىل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ) النور.15:

د.حممد اخلضريي

123

( ]3[ - )241ﮢ ﮣ) مع أن القول ال يكون بغري األفواه ،إال أنه

ذكر متهيدً ا لقوله( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) النور ،15:ويف هذا من األدب :أن املرء ال
يقول بلسانه إال ما يعلمه ويتحققه وإال فهو أحد رجلني :ناقص الرأي ،يقول اليشء

قبل التبني ،فيوشك أن يكذب ،أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خالفه.

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)143/18( ،

( ]4[ - )242ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) (ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ) النور ،31-30:ومن ذا الذي جيمع الفتيان والفتيات يف غرفة وينتظر
من اجلنسني أن يرصفوا أبصارهم عن النظر ،وال يتبعوا النظرة بأخواهتا؟ وهل

يستطيع أحد أن يقول :إن عليهم أن حيتفظوا بأدب غض أبصارهم من حني االلتقاء
بني جدران اجلامعة إىل أن ينفضوا من حوهلا؟

اخلرض حسني ،حمارضات إسالمية( ،ص)200 ،190

( ]5[ - )243ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) النور ،31:أهيام

أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخاال بقدم امرأة ال يدري ما هي؟ وما مجاهلا؟ وال
يدرى أشوهاء هي أم حسناء؟! أو أن ينظر إىل وجه سافر مجيل ،ممتلئ شبابا ونضارة،

وحسنا ومجاال وجتميال بام جيلب الفتنة ،ويدعو إىل النظر إليها؟

ابن عثيمني ،رسالة احلجاب ،ص5

124

T

t

( ]6[ - )244ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ) النور،31:

«وليس يف محاية الفتاة من االختالط بغري حمارمها تضييق لدائرة احلياة يف وجهها ،وإنام

هو احتفاظ بكرامتها ،وتوفري هلنائها ،إذ بصيانتها عن االختالط تعيش بقلب طاهر

ونفس مطمئنة ،وهبذه الصيانة تزيد الصلة بينها وبني زوجها ،وأويل الفضل من أقارهبا
متانة وصفاء».

حمارضات إسالمية ،حممد اخلرض حسني ،ص200-190

 ]7[ - )245أتدري من املخاطب هبذه اآلية؟ (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ) النور ،31:لقد خاطب اهلل هبا أهل اإليامن وخيار خلقه
أن يتوبوا إليه بعد إيامهنم وصربهم وهجرهتم وجهادهم ،ثم علق الفالح بالتوبة
تعليق املسبب بسببه ،وأتى بأداة لعل املشعرة بالرتجي ،إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم عىل

رجاء الفالح ،فال يرجو الفالح إال التائبون جعلنا اهلل منهم.

ابن القيم ،مدارج السالكني)178/1( ،

 ]8[ - )246تدبر سورة النور له أثر عظيم يف عالج التعلق بالصور والرسوم؛

ملا يف السورة من التزكية والنور( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) النور ،35:والتعلق
ظلمة يف القلب؛ فإذا حل النور انجىل الظالم وزكى الفؤاد.

أ.د.نارص العمر
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 ]9[ - )247فهم ثاقب..

سئل اإلمام مالك عن رجل أحرم قبل امليقات؟ فقال :أخاف عليه من الفتنة ،قال

تعاىل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) النور ،63:فقال السائل:

وأي فتنة يف ذلك؟ وإنام هي زيادة امتثال يف طاعة اهلل تعاىل! قال :وأي فتنة أعظم من

أن تظن أنك خصصت بفعل مل يفعله رسول اهلل × ؟
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 ]1[ - )248كيف تتمكن عظمة القرآن من قلبك؟

قال الشيخ فريد األنصاري :يف صدر تفسريه لسورة الفرقان:

«وإنام يتعرف املؤمن عىل عظمة القرآن عندما يتعرف عىل عظمة املتكلم به:

اهلل رب العاملني ،إذ قيمة الكالم إنام هي بقيمة من تكلم به ،فإذا أبرصت هذا الرس،

بم ّنزل
انكشفت لك كنوز القرآن؛ ولذلك قال بعدُ مبارشة عىل سبيل التعريف ُ

القرآن( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) الفرقان ،2 :فكأن املتلقي عندما سمع فاحتة السورة( :ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ )...الفرقان ،1 :ومل ُي ْفصح عن اسم اجلاللة :اهلل ،تساءلَ :م ْن هذا
(ﯕ ﯖ ﯗ)؟ فجاء البيان بأوصاف الربوبية املطلقة ،بام تتضمنه من معاين
الفردانية والتنـزه عن الولد والرشيك ،وشمولية اخللق والتقدير لكل يشء! فتبني
إذن أن املنـزل للفرقان هو هذا الرب العظيم ،الرب املالك وحده لكل يشء ،اخلالق

وحده لكل يشء! فام من يشء يف هذا الوجود ،من ُملك الساموات واألرض ،إال
وهو صادر عن شؤون ربوبيته ،خاضع لعظمة سلطانه ،حتت قهره وتدبريه ،وحكمة
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تسخريه وتقديره. ومن هنا صدر عنه َ -ج َّل جال ُله  -هذا القرآن ،عىل موازين حكمته
ورمحته ،ذلك هو هذا (الذي) َّنزل الفرقان!

وأي عبد كريم هذا الذي ُب ِع َث
أي فرقانية عظيمة حتمل كلامتُه للعاملني! َّ
فأبرص َّ
ْ

نذيرا للناس أمجعني!
به ً
إىل أن قال:

فإذا رغبت يف تلقي القرآن حقيق ًة ،لتتخلق بفرقانيته فام عليك إذن إال الدخول يف

ميثاق التنـزيل ،والرشوع يف تلقي برنامج القرآن آي ًة آي ًة؛ حتى يصري لك ذلك منهاج
حياة ،وتكون  -بإذن اهلل  -من الشاكرين لنعمة الفرقان ،حمققا لرسالة( :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) اآلية ،الفرقان.)( 1:

د.فريد األنصاري ،جمالس القرآن ،ص161-159

 ]2[ - )249أذهلني يو ًما قوله تعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) الفرقان ،26-25:فقلت :يا لطيف! علمت

أن قلوب أوليائك الذين ترتاءى هلم تلك األهوال ال تتاملك؛ فلطفت هبم فأضفت
«امللك» إىل أعم اسم يف الرمحة فقلت( :الرمحن)! ولو كان بدله اسام آخر كالعزيز
واجلبار؛ لتفطرت القلوب.

الربهان ،للزركيش )470/1( ،بترصف

() كانت الرسالة املرسلة يف اجلوال خمترصة لطبيعة االختصار ،ولنفاسة هذا النص ،نقلناه
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بكامله من كتابه املذكور ،وبقي من كالمه الفائق يشء كثري ،يمكن مراجعته هناك.
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( ]3[ - )250ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ) الفرقان،30:

ينبغي لكل مسلم -خياف العرض عىل ربه -أن يتأمل هذه اآلية الكريمة ،ويمعن النظر
فيها مرارا وتكرارا؛ لريى لنفسه املخرج من هذه الورطة العظمى ،والطامة الكربى،

التي عمت جل بالد املسلمني من هذه املعمورة ،وهي هجر القرآن الكريم!

الشنقيطي ،أضواء البيان)262/7( ،

( ]4[ - )251ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)

[الفرقان( ،]42:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) ص ،6:انظر كيف
يتصرب أهل الباطل عىل باطلهم! فام بال بعض أهل احلق ال يصربون؟

د.عبداملحسن املطريي

( ]5[ - )252ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

اً
متأمل ،لتدرك اخللل يف
متدبرا
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) الفرقان ،44:قف مع هذه اآلية
ً

مقاييس كثري من البرش ،وأن امليزان القرآين هو املعترب يف تقدير عقل اإلنسان قو ًة
وضع ًفا ،فبمقدار االلتزام بالرشع ،وسامع احلق يكون متام العقل أو نقصه.

أ.د.نارص العمر

 ]6[ - )253قال تعاىل -يف وصف عباده املؤمنني( :-ﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝ) الفرقان ،63:كان التعليق بـ (إذا) ألن خماطبة اجلاهلني هلم بالسوء أمر
حمقق ،ومتى سلم أهل العلم والدين من اجلاهلني؟!

تفسري ابن باديس)85/2( ،
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 ]7[ - )254كان احلسن البرصي إذا قرأ( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)

الفرقان ،63:قال :هذا وصف هنارهم ،وإذا قرأ( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ) الفرقان ،64:قال :هذا وصف ليلهم.

وها نحن -يف هذه الليايل -نعيش  10ساعات من بعد العشاء إىل الفجر ..أفليس

من الغبن العظيم أن متيض كلها دون وقوف -ولو اً
قليل -بني يدي رب العاملني؟

ينظر :تفسري البغوي)93/6( ،

أخبارا مفادها :تسجيل أكثر من
 ]8[ - )255نرشت بعض وسائل اإلعالم
ً

 158ألف حالة إفالس شخيص يف مارس 2010م ،أي بمعدل  6900حالة يوم ًيا
يف أمريكا().

إن التزام املنهج القرآين خري عاصم من هذه املآالت املخيفة( :ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) الفرقان ،67:مع جتنب ما يمحق
الربكة( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) البقرة.276:

() نرشته جريدة االقتصادية السعودية يف عددها الصادر يوم االثنني 1430/10/9هـ،
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( ]1[ - )256ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)

الشعراء ،62-61:قاهلا موسى -عليه السالم -والبحر أمامه والعدو خلفه ،يف حلظات
عصيبة ،وموقف رهيب؛ لكنه قاهلا بعد أخذه بكل أسباب النجاة ،وقد اهتز يف تلك

اللحظة من اهتز ،وارتاب من ارتاب ،فإذا هو يعلن بكل قوة ويقني( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ) الشعراء ،62:فتتحقق اآلية الكربى التي الزالت تدوي أبد الدهر ،فال

نامت أعني اليائسني.

أ.د.نارص العمر

( ]2[ - )257ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ) الشعراء ،84:الذكر اجلميل قائم

مقام احلياة الرشيفة ،بل الذكر أفضل من احلياة؛ ألن أثر احلياة ال حيصل إال يف مسكن

ذلك احلي ،أما أثر الذكر اجلميل فإنه حيصل يف كل مكان ويف كل زمان.

ابن عادل احلنبيل ،اللباب يف علوم الكتاب)269/17( ،
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 ]3[ - )258كان عمر بن عبد العزيز إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ( :ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)
الشعراء ،207-205:ثم يبكي ويقول:

هنارك يا مغرور سهو وغفـلـة ترس بام يفنى وتفــرح باملـنـى

وتسعى إىل ما سوف تكره غبه وليلك نوم والردى لـك الزم
كام رس باللذات يف النـوم حامل كذلك يف الدنيا تعيش البهائم

تفسري القرطبي)141/13( ،
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 ]1[ - )259ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﱸ النمل ،19:إعجا ًبا منه بفصاحتها

ونصحها وحسن تعبريها ،وهذا حال األنبياء عليهم الصالة والسالم ،األدب

الكامل ،والتعجب يف موضعه ،وأن ال يبلغ هبم الضحك إال إىل التبسم ،كام كان
ِ
التبسم» ،فإن القهقهة تدل عىل خفة
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ُ
«ج ُّل َضحكه ُّ
العقل وسوء األدب ،وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه ،يدل عىل رشاسة اخللق

واجلربوت ،والرسل منزهون عن ذلك.

تفسري السعدي ،ص602

 ]2[ - )260حسن الظن بكل من أهدى لك هدية قد يزري ويردي ،فانظر يف

القرائن واألحوال قبل أن تردها أو تقبلها( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ) النمل				.)( 35:

أ د .نارص العمر

() استشكل بعض الفضالء ما ذكره الشيخ نارص العمر يف رسالته ،ومع وضوح مراده إال

أننا -لزيادة اإليضاح -ننقل نصني عن إمامي هدى ،يتضح هبام مراده ملن أشكل عليه:

=
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 ]3[ - )261تأمل! (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ) النمل ،48:فمع قلة عددهم بالنسبة لسكان مدينتهم ،فإن أثر فسادهم
أدى إىل هالك وتدمري تلك املدينة وأهلها ،ونفى عنهم اإلصالح؛ ألن هذه دعواهم

التي خيدعون هبا الدمهاء ،كام هو ديدن املفسدين يف كل زمان ومكان.

أ.د.نارص العمر

( ]4[ - )262ﭾ ﭿ ﮀ) النمل :،92:جاء يف ترمجة عبداهلل بن أيب

احلسن احلنبيل قال« :كنا قو ًما نصارى ..وكان يف قريتنا مجاعة من املسلمني يقرؤون

القرآن ،فإذا سمعتهم أبكي ،فلام دخلت أرض اإلسالم أسلمت».

ذيل طبقات احلنابلة ،البن رجب احلنبيل ()442/1

قد نعجز عن خماطبة بعض الناس بسبب حاجز اللغة ،لكننا لن نعجز أن نسمعهم

آيات قد تكون سب ًبا يف هدايتهم.

= األول :ما قاله ابن عبدالرب :يف االستذكار ( :)531/1وكان رسول اهلل ج يقبل اهلدية ويأكلها

وال يأكل الصدقة ،واهلدية من أفعال املسلمني الكرماء والصاحلني والفضالء ويستحبها العلامء ما

مل يسلك هبا سبيل الرشوة لدفع حق أو حتقيق باطل أو أخذ عىل حق جيب القيام به».

الثاين :قول العالمة ابن عثيمني- :كام يف فتاوى نور عىل الدرب (:- )273/1
«قبول اهلدية سنة ،ما مل خيش اإلنسان أن يكون من املهدي ِم َّن ٌة عليه يف املستقبل ،بحيث يقطع ُع ُن َق ُه
كلام حصلت مناسبة ،فيقول :أنا فعلت بك وفعلت بك ،وأهديتك وصنعت إليك معرو ًفا ،وما أشبه

134

هذا ،ففي مثل هذه احلال ال ينبغي أن يقبل اهلدية ملا يف ذلك من إذالل نفسه أو التعرض لذلك».
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 ]1[ - )263تأمل يف روعة هذا اخلطاب :متان ًة ورق ًة وإقنا ًعا( :ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) القصص ،9:ثم انظر
كيف أثر يف أعظم طاغية عرفه التاريخ البرشي؟ فأين نساؤنا ورجالنا عن هذا اهلدي

القرآين الرفيع؟

أ.د.نارص العمر

( ]2[ - )264ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ) القصص ،20:فيه دليل عىل جواز النميمة ملصلحة دينية.

روح املعانى ( ،)268 / 10نقال عن القرطبي وغريه

( ]3[ - )265ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)

القصص ،22:ففيها تنبيه لطيف عىل أن الناظر يف العلم -عند احلاجة إىل العمل
أو التكلم به -إذا مل يرتجح عنده أحد القولني ،فإنه يستهدي ربه ويسأله اهلداية

للصواب ،بعد أن يقصد احلق بقلبه ويبحث عنه ،فإن اهلل ال خييب من هذه حاله ،كام
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جرى ملوسى ملا قصد تلقاء مدين ،ومل يدر الطريق املعني إليها ،فسأل ربه ،فهداه اهلل،

وأعطاه ما رجاه ومتناه.

السعدي ،تفسريه ص618

( ]4[ - )266ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ )...القصص( ،22:ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ )...البقرة ،250:املتأمل هلذه اآليات وأمثاهلا
يلحظ اقرتان الدعاء بالعمل ،دون االقتصار عىل أحدمها ،وهو منهج لألنبياء مطرد،
كام حدث يف بدر وأحد.

أ.د.نارص العمر

( ]5[ - )267ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) القصص ،24:إخالص وشهامة،

وبعد عن حب الظهور ،وترك لطلب املقابل ،ومع ذلك جاءه اخلري وهو يف ظله:

(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) القصص.25:

د.حممد احلمد

 ]6[ - )268تأمل كم تكرر وصف القوة واألمانة يف القرآن لسادات اخللق:

جربيل ،وموسى ،ويوسف ،وغريهم!

إهنا فرصة لرتبية أبنائنا عىل هذا املعنى الرشيف -وهم يستعدون لالختبارات -وتذكريهم

بشدة حاجة األمة للطالب القوي يف علمه وحتصيله ،اجلاد يف أداء عمله ،وأن التفوق الدرايس

ليس مطلبا اجتامعيا بل هو – قبل ذلك -مطلب رشعي ،فالساحة مألى بالكساىل!

د.عمر املقبل
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( ]1[ - )269ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ) العنكبوت،2:

ال يظنن أحد أنه خيلص من األمل البتة ،وإنام يتفاوت أهل اآلالم يف العقول ،فأعقلهم

مستمرا عظيماً  ،بأمل منقطع يسري ،وأشقاهم من باع األمل املنقطع اليسري باألمل
من باع أملا
ً
العظيم املستمر.

ابن القيم ،زاد املعاد11 / 3 ،

 ]2[ - )270ال بد يف الرزق من سعي وعمل ولو يف تناوله وابتغائه من وجوهه،

فإن اهلل تعاىل يقول( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) العنكبوت.17:

ابن خلدون

 ]3[ - )271فأي معنى أبلغ من معنى أكده اهلل من ستة أوجه؟ حيث قال( :ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) العنكبوت ،41:فأدخل إن ،وبنى أفعل التفضيل،
وبناه من الوهن ،وأضافه إىل اجلمع ،وعرف اجلمع بالالم ،وأتى يف خرب إن بالالم!

الربهان ،للزركيش ()484/1
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 ]4[ - )272قال أبو العالية يف قوله تعاىل( :ﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) العنكبوت :،45:إن الصالة فيها ثالث خصال ،فكل صالة
ال يكون فيها يشء من هذه اخلالل فليست بصالة :اإلخالص ،واخلشية ،وذكر اهلل،

فاإلخالص يأمره باملعروف ،واخلشية تنهاه عن املنكر ،وذكر القرآن يأمره وينهاه.

تفسري ابن كثري)282/6( ،

 ]5[ - )273هل أبرصت هذه اآلية؟ (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ) العنكبوت ،45:تأمل كيف أسند اهلل النهي إىل الصالة نفسها!

إن الصالة تعني أن ترحل عن خطاياك إىل اهلل ،لتخرج من دركات العادة إىل درجات

العبادة ،وليتغري طعم املنكر يف قلبك فال جتد له لذة ،فأبرص ثم أبرص فإن الصالة تصنعك.

د.فريد األنصاري ،بالغ الرسالة القرآنية ،ص115

 ]6[ - )274ثالث مراحل ملن أراد أن يستمتع هبذا الدين:

 -1اترك ما كنت تستمتع به قبل املحبة ،وستتجرع ذلك يف البداية ،وهذه هي

املجاهدة( .ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) العنكبوت.69:

رضا وتطو ًعا ،وهذا هو التذوق.
 -2إن ترقيت يف املحبة بذلت لدينك ً

 -3إن ترقيت يف املحبة بذلت لدينك ذلاً وترض ًعا ،وهذا هو االستمتاع.

أبو إسحاق احلويني
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 ]1[ - )275أرأيت توأمني متشاهبني ،ال يتميز عندك أحدمها عن اآلخر إال

بجهد؟ عند ذلك تعرف نعمة اهلل تعاىل يف االختالف التي ذكرها يف قوله( :ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ) الروم.22:

تفسري السخاوي)67/2( ،

 ]2[ - )276سوء فهم معنى الصرب ولوازمه وآثاره ،أورث اندفا ًعا وتنازلاً

وقنو ًطا! ولو تدبر أولئك آيات الصرب يف القرآن ألدركوا أنه قرين العمل اجلاد
واليقني ،وبذلك يتحقق الفتح املبني (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ) الروم.60:

أ.د.نارص العمر
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( ]1[ - )277ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ) لقامن« ،6:أشهد اهلل ،ومالئكته ،ومحلة عرشه الكرام ،ومجيع خلقه -من غري
جدال يف تصحيح حديث وتضعيف آخر ،بل األمر جتربة نفسية :-أن الغناء مهام

كابر املكابرون يقسيِّ القلب ،ويعني عىل هجر القرآن الكريم وحديث رسول اهلل
وسري الصاحلني».

أبو عبدالرمحن ابن عقيل الظاهري (جريدة اجلزيرة ،العدد)13567

 ]2[ - )278حني يقرص بعض الناس قوله تعاىل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)

لقامن ،34:عىل معرفة جنس اجلنني ،أو القدرة عىل حتديده -بإذن اهلل -فإن ذلك حيدث
هلم إشكاالت ،بينام هي تشمل :الرزق ،واألجل ،والسعادة والشقاء ،وغري ذلك مما

يتصل بحياة اجلنني ،وحينها تزول تلك اإلشكاالت التي يثريها بعضهم بسبب تقدم
الطب يف علم األجنة.

أ.د.نارص العمر
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 ]1[ - )279سورة السجدة مشتملة عىل تقرير أمر القرآن بام تضمنته من أصول

اإليامن الستة إال القدر ،بذلك فتحت وبذلك ختمت ،كام أن سورة الشورى بدأت

بالوحي وختمت بالوحي املتضمن للقرآن واإليامن.

ابن تيمية ،جامع املسائل( ،عزير شمس))143/1( ،

 ]2[ - )280الطريق إىل اهلل خال من أهل الشك ،ومن الذين يتبعون الشهوات،

وهو معمور بأهل اليقني والصرب ،وهم عىل الطريق كاألعالم( :ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) السجدة.24:

ابن القيم ،الفوائد ،ص()55
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 ]1[ - )281كان يقال لزيد بن حارثة :زيد بن حممد حتى نزلت( :ﮗ

ﮘ) األحزاب ،5:فلام نزع عنه هذا الرشف ،وعلم اهلل وحشته من ذلك ،رشفه
بخصيصة من بني الصحابة ،فقال( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) األحزاب ،37:ومن ذكره

اهلل باسمه يف كتابه ،حتى صار اسمه قرآنا يتىل يف املحاريب ،نوه به غاية التنويه ،فكأن

هذا تأنيس له ،وعوض من الفخر بأبوته × له.

ينظر :القرطبي)194/14 ،

 ]2[ - )282كان معاوية يستلم مجيع أركان الكعبة ،فقال له ابن عباس :إن

النبي × مل يكن يستلم إال الركنني! فقال معاوية :ليس يشء من البيت مهجور! فقال

ابن عباس( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) األحزاب ،21:فسكت معاوية
ووافق ابن عباس رضوان اهلل عليهم أمجعني.

ويستفاد من هذا املوقف :أن فهم السنة من أعظم ما يعني عىل التدبر الصحيح.

د.عمر املقبل
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( ]3[ - )283ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) األحزاب ،31-30:تأمل كيف عرب عند
العذاب بقوله( :يضاعف) فلم يرصح باملعذب ،فلام ذكر إيتاء األجر قال( :نؤهتا)

للترصيح باملؤيت وهو اهلل ،إشارة إىل كامل الرمحة والكرم ،وألن الكريم عند النفع يظهر
نفسه وفعله ،وعند الرض ال يذكر نفسه.

الرازي ،التفسري الكبري)180/25( ،

 ]4[ - )284أبرش ..أبرش بأعظم بشارة أنزهلا ربك آمرا نبيك × أن يبرش هبا

املؤمنني( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) األحزاب ،47:فلنحقق اإليامن

يف قلوبنا.

من مشرتك

( ]5[ - )285ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) األحزاب ،53:فال يقل أحد

غري ما قال اهلل! ال يقل أحد إن االختالط ،وإزالة احلجب ،والرتخص يف احلديث

واملشاركة بني اجلنسني أعون عىل ترصيف الغريزة املكبوتة ..إىل آخر مقوالت
الضعاف املهازيل اجلهال املحجوبني ،ال يقل أحد هذا واهلل يقول( :ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) األحزاب ،53:يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات،
وعن رجال الصدر األول ممن ال تتطاول إليهن وإليهم األعناق!

يف ظالل القرآن2878/5 ،

146

T

~

( ]1[ - )286ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) سبأ ،15:إهنا -واهلل-

عربة العرب ،يف وصل املبتدأ باخلرب ،أين اجلنتان عن يمني وشامل؟ وأين البلدة الطيبة؟

إهنا رمال! وأين القرى الظاهرة والعامرة املتكاثرة؟ إهنا اليوم قفار! وأين تقدير السري

باألميال لتيسري االتصال؟ إهنا اليوم جماهل يضل فيها القطا ،أجدبت اخلمط واألثل،
اً
فضل عن العنب والنخل.

آثار البشري اإلبراهيمي)531/3( ،
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 ]1[ - )287تدبر آية ينقل قرى شيعية عراقية إىل السنة:

ﮯ

رصح أحد املهتدين إىل السنة بأن سبب هدايته هو تدبره لقوله تعاىل( :ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) فاطر ،15-13:لكن كيف

تأثر هبا؟

يقول هذا األخ املهتدي :فلام تأملت قوله تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ) فاطر ،15:قلت :يا ناس عيل فقري! واألئمة فقراء! ونحن فقراء إىل اهلل ،فلامذا
ندعوهم من دون اهلل؟ ومن هنا ابتدأت قصة اهلداية للسنة ،فلام ذاق طعمها ،دعا

إليها ،فاهتدى عىل يده قرى شيعية بأكملها ،فام أعظم بركات التدبر؟().
( ]2[ - )288ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) فاطر:،28:
() رصح بذلك أحد اإلخوة يف قناة صفا الفضائية.
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إذا أراد اإلنسان أن يعرف أن علمه نافع ،فلينظر إىل كرس هذا العلم لقلبه هلل ،فإن

وجد أنه يزداد خشية هلل ومعرفة به ،ويذهب عنه طفرة الغرور ،فقد انتفع بعلمه.

د.حممد املختار الشنقيطي ،رشح زاد املستقنع ،باب صالة التطوع

 ]3[ - )289جتارة ال يمكن رسقتها..

تأمل قوله جل وعال( :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ) ماذا يرجون؟ (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) فاطر،29:

يرجون جتارة ال يسطو عليها لص وال سارق ،وال خياف عليها من كساد ،إنام هي

رابحة لن تبور (ﯻ ﯼ) فاطر ،30:فهي جتارة رابحة -أهيا اإلخوان-
فأين املشرتون؟

د.عبدالكريم اخلضري

 ]4[ - )290قال إبراهيم التيمي :ينبغي ملن مل حيزن أن خياف أن يكون من أهل

النار؛ ألن أهل اجلنة قالوا( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) فاطر ،34:وينبغي ملن

مل يشفق أن خياف أن ال يكون من أهل اجلنة؛ ألهنم قالوا( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ) الطور.26:
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حلية األولياء ()215/4
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 ]1[ - )291منهج للدعاة( ..ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) يس !27-26:اهلل أكرب ..كم يف هذه اآلية من

معان سامية؟ كظم للغيظ ،وحلم عن اجلهال ،ورأفة بمن آذوه ،واالشتغال عن
الشامتة هبم والدعاء عليهم! أال ترى كيف متنى اخلري لقتلته ،والباغني له الغوائل

وهم كفرة عبدة أصنام؟

ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ()20/15
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 ]1[ - )292لن يكمل مجال مظهرك يف العيد إال بتحقق مجال خمربك ،ولن

يتم ذلك إال بسالمة القلب وخلوصه من الضغائن والبغضاء واآلثام ،فلنكن كأبينا

إبراهيم عليه السالم( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) الصافات ،84:وبذلك أمر اهلل نبينا
حممد ×( :ﯖ ﯗ) املدثر4:؛ أي :قلبك.

أ.د.نارص العمر
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 ]1[ - )293القلوب امليتة ال تطيق حب اهلل ،فتتسىل بحب من سواه( :ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ) الزمر.45:

أ.د.نارص العمر

( ]2[ - )294ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ) الزمر ،53:إهنا الرمحة التي تسع كل معصية مهام كانت ،إهنا دعوة
العصاة املبعدين يف تيه الضالل إىل األمل والثقة بعفو اهلل ،فإذا ما تسلطت عليه حلظة
يأس وقنوط ،سمع هذا النداء الندي اللطيف ،الذي يعلن أنه ليس بني املرسف عىل

نفسه إال الدخول يف هذا الباب الذي ليس عليه بواب يمنع ،وال حيتاج من يلج فيه

إىل استئذان.

يف ظالل القرآن)3058/5( ،

155

T

ﯕ

 ]1[ - )295برشاك أهيا التائب! هاهم محلة عرش الرمحن يدعون لك ،وهم

يف السامء ،وأنت يف األرض! تدبر( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) غافر.8-7:

د.عمر املقبل

 ]2[ - )296قال تعاىل عن محلة العرش( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) غافر،7:

ففي اآلية دليل عىل أن صفة اإليامن إذا مجعت بني شخصني جيب أن تكون داعية

للنصيحة ،وأن يستغفر له بظهر الغيب ،وإن تباعدت أماكنهم وتفاوتت أجناسهم.

تفسري السخاوي)250/2( ،
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 ]3[ - )297ماذا نفعل مع من أساء إلينا ثم اعتذر؟

أنعفو عنه ثم ندعو له ونثني عليه فيمن حولنا؟

انظر هذا الكرم والعفو والرمحة ،ثم تأمل حالك؟ (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ )...اآلية ،غافر.7:

أ.د.نارص العمر

( ]4[ - )298ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) غافر ،13:مئات القتىل يف تشييل ،ومئات اآلالف جيلون
من مساكنهم يف اليابان ،ورعب يف عدة دول من تسونامي جديد ..لكن (ﮬ

ﮭ) أي :ما يتعظ هبذه اآليات (ﮮ ﮯ ﮰ) «واإلنابة :الرجوع عن
الكفر واملعايص ،إىل اإليامن والطاعة»().

الشنقيطي ،ينظر :أضواء البيان ()378/6

() تعلي ًقا عىل أحداث الزلزال العنيف الذي رضب «تشييل»  13ربيع األول 1431هـ

املوافق :صبيحة يوم السبت  27فرباير  2010وكان مركز الزلزال قبالة شاطئ منطقة ماويل

التشيلية عىل عمق  35كم حتت سطح البحر .وقد بلغت قوته  8.8عىل مقياس «رخيرت» ،وقد
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خلف الزلزال مئات القتىل وأكثر من مليوين مرشد.

T

ﯖ
 ]1[ - )299التشاؤم أشعة مقطعية تكشف مقدار اخللل يف قلب املتشائم:

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) فصلت.23:

أ.د.نارص العمر

( ]2[ - )300ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) فصلت ،30:إهنا آية من

الروعة بمكان! فهي تصل -يف إحساس املؤمن -الدنيا باآلخرة( :ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) فصلت ،31:ومتأله سكين ًة وسال ًما ،فإنام قبضة األرواح
بالنسبة للمؤمن املستقيم رسل سالم من السالم! (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) النحل.32:

د.فريد األنصاري ،مجالية الدين

159

 ]3[ - )301لقد َع َّل َم اهلل نبيه × ما فيه الشفاء ،وجوامع النرص ،وفواتح

العبادة ،فقال( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)
فصلت.36:

عمرو بن عثامن املكي (تاريخ بغداد)223/12 ،

 ]4[ - )302كان مطرف بن عبداهلل إذا تليت عليه هذه اآلية( :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) الرعد ،6:قال :فلو يعلم الناس قدر مغفرة اهلل ورمحته
لقرت أعينهم ،ولو يعلم الناس قدر عذاب اهلل ،ونكال اهلل ،وبأس اهلل ،ما
وجتاوز اهلل َّ

رقي هلم دمع ،وال انتفعوا بطعام وال رشاب.

الزهد ،ابن حنبل ،ص244

( ]5[ - )303ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) فصلت.46:

(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) اإلرساء.15:
(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) فاطر.18:

(ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) العنكبوت.6:

أي يشء أبلغ من هذا احلشد من اآليات يف تربية القرآن ألهله ليعتنوا برتبية

نفوسهم ،وتعبيدها لرب العاملني؟
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د.عبدالعزيز العويد

T

ﯗ
 ]1[ - )304من طرق التدبر :االستدالل املركب من آيتني فأكثر ،كهذا

النموذج:

يف قوله تعاىل( :ﮟﮠﮡﮢ) الشورى ،13:مع قوله( :ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ) لقامن ،15:مع العلم بأحوال الصحابة ريض اهلل عنهم ،وشدة إنابتهم،

خصوصا اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم أمجعني.
دليل عىل أن قوهلم حجة،
ً

السعدي ،تفسريه ،ص754

( ]2[ - )305ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ )...اآلية ،الشورى ،16:فيها أكرب برهان عىل أن من آمن باهلل ورسوله إيامنًا
تا ًما ،وعلم مراد الرسول × قط ًعا ،تيقن ثبوت مجيع ما أخرب به ،وعلم أن ما عارض
ذلك فهو باطل ،وأنه ليس بعد احلق إال الضالل.

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ،ص170
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( ]3[ - )306ﮊ ﮋ ﮌ )..الشورى ،19:أوىص ابن قدامة -رمحه

اهلل -أحد إخوانه اً
قائل« :واعلم أن من هو يف البحر -عىل اللوح -ليس بأحوج إىل

اهلل وإىل لطفه ممن هو يف بيته بني أهله وماله ،فإذا حققت هذا يف قلبك فاعتمد عىل اهلل

اعتامد الغريق الذي ال يعلم له سبب نجاة غري اهلل».

الوصية املباركة ،ص77

( ]4[ - )307ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)؛ أي :يستجيب دعاء

املؤمنني ألنفسهم( ،ﮞ ﮟ ﮠ) الشورى ،26:فيستجيب دعاءهم إلخواهنم،
وهذا من بركة الصاحلني ،ومن سعة فضل اهلل ورمحته وكرمه ،إذ يغري املؤمنني

بالدعاء ألنفسهم وإلخواهنم؛ ليتفضل عليهم ،قال سفيان :يا من إذا سئل ريض،
وإذا مل يسأل يغضب ،وال يكون كذلك أحد سواه.

د.عبداهلل السكاكر

 ]5[ - )308املعايص كلها إذا ظهرت ومل تنكر رضت العامة ،وهي من أسباب

اخلذالن ،وتسليط األعداء ،وحصول الكثري من املصائب ،كام أهنا من أسباب قسوة

القلب وانتكاسه ،قال تعاىل( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ) الشورى( ،30:ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ) احلديد.16:
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ابن باز ،جمموع فتاوى)18/7( ،

T

ﯗ

( ]6[ - )309ﮞ ﮟ ﮠ) الشورى ،38:حني يقرأ بعض الناس هذه

اآلية ال يكاد ينرصف ذهنه إال إىل املجال العسكري أو السيايس! إن الشورى أسلوب
حياة ،ينبغي أن يامرس يف األرسة ،والعمل ويف كل املجاالت.

أ.د.عبدالكريم بكار ،التواصل األرسي)11( :

 ]7[ - )310ال يموت قلب خالطت نبضه آيات القرآن ،كام أنه ال حياة لقلب

خيل منها( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) الشورى( ،52:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ) األنعام.122:

د.فريد األنصاري ،بالغ الرسالة القرآنية ،ص41
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T

ﯘ

 ]1[ - )311قال إبراهيم عليه السالم( :ﮋ ﮌ ﮍ) ومل يقل( :إال اهلل)؛

لفائدتني:

 -1اإلشارة إىل علة إفراد اهلل بالعبادة; ألنه كام أنه منفرد باخللق; فيجب أن يفرد

بالعبادة.

 -2اإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام; ألهنا مل تفطركم حتى تعبدوها ،وهذه من

البالغة التامة يف تعبري إبراهيم عليه السالم.

ابن عثيمني ،القول املفيد عىل كتاب التوحيد)150/1( ،

( ]2[ - )312ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ) الزخرف ،43:ما كان الصدر األول

من سلفنا صاحلًا باجلبلة والطبع ،فالرعيل منهم -وهم الصحابة -كانوا يف جاهلية
جهالء كبقية العرب ،وإنام أصلحهم القرآن ملا استمسكوا بعروته واهتدوا هبديه،
ووقفوا عند حدوده ،وحكموه يف أنفسهم ،فبذلك أصبحوا صاحلني مصلحني ،سادة
165

يف غري جربية ،وقادة يف غري عنف.

آثار البشري اإلبراهيمي)227/4( ،

 ]3[ - )313القرآن يتىل عىل الناس يف دنياهم قبل أن يصلوا إىل أخراهم؛ لكي

يسارعوا إىل اتباعه والعمل به ،وال يكونوا من أولئك الذين يقال هلم -وهم يف عذاب

جهنم خالدون( :-ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) الزخرف.78:

حممد الراوي ،حديث القرآن عن القرآن ،ص14
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T

ﯚ

 ]1[ - )314يا من يطمع يف علو الدرجات من غري عمل صالح ،هيهات

هيهات:

(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ) اجلاثية.21:

ابن رجب ،اختيار األوىل ،ص11
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T

ﯛ
( ]1[ - )315ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) األحقاف ،15:تأمل كيف جعل صالح

الذرية من صالح النفس؛ لعظيم الذرية عىل اإلنسان يف دنياه وآخرته.

د.عبدالعزيز العويد

 ]2[ - )316التحوالت السلبية الكربى التي متر بالبلدان واألمم كالريح ،تسبق

بإرهاص وإنذار ،وما مل يتعامل مع تلك املقدمات بجدية وحكمة وحزم ،كان الدمار

والبوار( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) األحقاف.24:

أ.د.نارص العمر
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T

ﯜ
 ]1[ - )317ال حيتمل اإلنسان ارتفاع حرارة جسمه ولو درجات قليلة!

فكيف إذا جلبها جلوفه؟ تأمل( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) حممد ،15:هذا ما
حدث لألمعاء وهي يف آخر اجلوف ،فام ظنك بام فوقها من أعضاء اجلسم؟! نسأل

اهلل العافية.

من مشرتك

171

T

ﯝ
 ]1[ - )318فهم دقيق..

قال اإلمام مالك يف قوله تعاىل عن الصحابة ريض اهلل عنهم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ )...إىل قوله( :ﭿ ﮀ ﮁ) الفتح ،29:قال رمحه
اهلل« :من أصبح من الناس يف قلبه غيظ عىل أحد من أصحاب رسول اهلل × فقد

أصابته هذه اآلية».

تفسري البغوي)328/7( ،

 ]2[ - )319ليس املزارع احلاذق من ينثر احلب يف الفالة؛ ليسقيه املطر أو تذروه

الرياح! وإنام هو من حيسن اختيار احلب والرتبة واملاء ،و يتعاهده حتى يؤيت أكله بإذن

ربه( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) الفتح.29:

أ.د.نارص العمر
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T

ﯞ
 ]1[ - )320هل املستهزئ يستشعر هذا املعنى؟

قال القرطبي معل ًقا عىل قوله تعاىل( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) احلجرات:11:

وباجلملة فينبغي أال جيرتئ أحد عىل االستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رث

ضمريا ،وأنقى قل ًبا
احلال ،أو ذا عاهة يف بدنه ،أو غري لبيق يف حمادثته ،فلعله أخلص
ً

ممن هو عىل ضد صفته ،فيظلم نفسه بتحقري من وقره اهلل ،واالستهزاء بمن عظمه

اهلل.

تفسري القرطبي)325/16( ،

175

T

ﯟ

( ]1[ - )321ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) ق ،5:ويف هذه

اآلية :أن مما يفتح اهلل به عىل العبد يف معرفة األحكام الرشعية أن يكون مصد ًقا

موقنًا ،فكلام كنت مصد ًقا موقنًا فاعلم أن اهلل سيفتح لك ما ال يفتحه لغريك ،وعليه:
فالواجب عىل املرء أن يقبل احلق فور علمه به؛ لئال يقع يف أمر مريج.

ابن عثيمني ،اللقاء الشهري)1/5( ،

 ]2[ - )322وصف اهلل تعاىل شدة املوت يف أربع آيات:
( -1ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) ق.19:

( -2ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) األنعام.93:
( -3ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) الواقعة.83:
( -4ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) القيامة.26:

فرحم اهلل عبدا أعد لذلك املرصع!

القرطبي ،التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)18/1( ،
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T

ﯠ
( ]1[ - )323ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) الذاريات:

 ،18-17هذه سرية الكريم يأيت بأبلغ وجوه الكرم ،ويستقله ،ويعتذر من التقصري.

الرازي ،مفاتيح الغيب)175/28( ،

( ]2[ - )324ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) الذاريات ،26 :يف اآلية ترغيب

يف أن يكون أهل اإلنسان -ومن يتوىل شؤون بيته -حازمني ،مستعدين لكل ما يراد
منهم من الشؤون والقيام بمهامت البيت ،فإن إبراهيم يف احلال بادر إىل أهله ،فوجد

حارضا ال حيوج إال إىل تقديمه.
طعام ضيوفه
ً

السعدي ،تيسري اللطيف املنان ،ص377

 ]3[ - )325آيات ثالث قلبت حيايت وقادت قلبي لإلسالم:

(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) الذاريات.47:

(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) األنبياء.30:
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(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) النبأ.7-6:

ال يمكن ألحد أن يكتشف هذه احلقائق قبل ( 14قرن)! إن وراءها قدرة إهلية

بال شك ..فقادين ذلك للغوص يف أعامق القرآن ،حتى اكتشفت مجلة من احلقائق

أنارت أمامي الطريق ().

ريتشاد فرييل ،كبري مفتيش فرقة مكافحة اإلرهاب الربيطانية

() نرشته عدد من الصحف ،منها :الرشق األوسط يف عددها الصادر يوم السبـت 28
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صفـر  1431هـ املوافق  13فرباير  2010العدد .11400

T

ﯣ

 ]1[ - )326الشكر وقت الرخاء من أهم أسباب النجاة وقت الشدة ،تأمل

منة اهلل عىل نبيه لوط عليه السالم بنجاته( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)

القمر.35:

د.عمر املقبل
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T

ﯥ
( ]1[ - )327ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) الواقعة ،75:هبا هيتدى يف ظلامت

الرب والبحر ،ثم أتبعها بام هيتدى به يف ظلامت الرشك واجلهل( :ﭑ ﭒ ﭓ)
الواقعة ،77:هيتدى به ،فتأمل بني القسم وجوابه.

من مشرتك

( ]2[ - )328ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) الواقعة ،79:علق البخاري عىل قوله:

(ال يمسه) ،فقال« :ال جيد طعمه ونفعه إال من آمن بالقرآن وال حيمله بحقه إال املوقن
املؤمن» .قال ابن حجر« :واملعنى :ال جيد طعمه ونفعه إال من آمن به ،وأيقن بأنه من

عند اهلل ،فهو املطهر من الكفر ،وال حيمله بحقه إال املطهر من اجلهل والشك ،ال

الغافل عنه الذي ال يعمل».

ينظر :فتح الباري ،البن حجر ()508/13
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T
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 ]1[ - )329ملا أمر اهلل عباده بأدبني من آداب املجالسة فقال( :ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ) أعقبهام بقوله( :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ)
املجادلة ،11:فدل عىل أن أهل العلم أوىل من أخذ هبذين األدبني ،وأهنم أوىل من

تؤدب معهم هبام ،وأن جمالسهم أوىل املجالس بالقيام هبام.

د.حممد اخلضريي

 ]2[ - )330كم من عامل ال يرتفع بعلمه! وذلك لضعف إيامنه ،وقلة إخالصه،

وضعف عنايته بأمر قلبه ،ال لقلة علمه ،وذلك أن اهلل وعد بالرفعة من مجع اإليامن
والعلم فقال( :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) املجادلة،11:

وهذا رس ارتفاع قدر أفراد من العلامء من بني سائر أهل العلم.

د.حممد اخلضريي

185

 ]3[ - )331من أبني النسخ يف القرآن :نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة

الرسول × وقد أمجع العلامء عليه.

ويبقى السؤال :ما حكمة ذكره وقد نسخ وزال املقصود منه بموت الرسول؟

فيقال :ليبقى لورثة رسول اهلل × من أهل العلم هيبة وقدر فال جيرتأ عليهم وال

يؤذون بكثرة األسئلة ،واملناجاة يف كل وقت فال جفاء وال غلو.

د.حممد اخلضريي

 ]4[ - )332ويف قوله تعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) املجادلة ،22:رس

بديع وهو أنه ملا سخطوا عىل القرائب والعشائر يف اهلل تعاىل ،عوضهم اهلل بالرضا

عنهم ،وأرضاهم عنه بام أعطاهم من النعيم املقيم ،والفوز العظيم والفضل العميم.

تفسري ابن كثري)396/4( ،
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ﯨ

[( ]1ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) احلرش،7:

يؤملني جدً ا عندما يقال لشخص :قال رسول اهلل كذا وكذا ،فيقول لك :هل فيه
معذورا يف خمالفة النص لتأويله ،أو عدم
خالف؟ سبحان اهلل! املخالف قد يكون
ً
علمه ،لكن أنت غري معذور ،وإذا عذر املتبوع فليس للتابع عذر.

ابن عثيمني ،لقاء الباب املفتوح (اجللسة األوىل من عام 1413هـ)

كثريا أن يقع املسلمون يف التكالب العظيم عىل مجع الدنيا
 ]2[ - )334يؤسفنا ً

وهم يقرءون قول اهلل عز وجل( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)

احلرش ،9:فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها عىل حصول الفالح ملن وقاه
اهلل شح نفسه ،وتدل بمفهومها عىل حصول اخلسارة ملن مل يوق شح نفسه ،وهذا هو

الواقع.

ابن عثيمني ،فتاوى نور عىل الدرب)5 /1( ،
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 ]1[ - )335كام يستدل بقوله تعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ) الصف ،2:وما بعدها ،عىل أن من تكلم باحلق وعمل بخالفه أنَّه ممقوت

–أيضا -دليل عىل َّ
أن احلمد والعواقب احلميدة ملن توافق ظاهره وباطنه،
مذموم ،فهو ً

وأقواله وأفعاله.

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ،ص169
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 ]1[ - )336تأمل كيف وىص اهلل األبناء برب والدهيم واإلحسان إليهم يف آيات

عديدة ،وبأسلوب عظيم ،بينام ال نجد مثله بتوصية اآلباء بأبنائهم إال فيام خيص إقامة

الدين وحتقيق العدل ،بل نجد التحذير من عداوهتم وفتنتهم( :ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) التغابن( ،14:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)
التغابن،15:؛ ألن اآلباء جبلوا عىل حب أبنائهم ح ًبا فطر ًيا قد يوصل إىل اإلرضار

بدينهم ،فهل نقوم بحق آبائنا ًبرا وإحسانًا كام أمرنا اهلل؟

أ.د.نارص العمر

 ]2[ - )337سؤال حيتاج إىل تدبر :عزى أحدهم صدي ًقا له أصيب يف وفاة ابن

له ،فقال له :أيرسك وهو بلية وفتنة ،وحيزنك وهو صالة ورمحة؟

وقصدَ املعزي بقوله( :بل ّية وفتنة) :أن اهلل وصف األوالد بقوله( :ﮝ ﮞ
َ

ﮟ ﮠ) التغابن.15:
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و َق َصدَ بقوله (صالة ورمحة) أن اهلل تعاىل قال -عن الصابرين عىل املصائب:-

(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) البقرة.157:

برد األكباد عند فقد األوالد ،ص 35
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 ]1[ - )338قيل لرجل من الفقهاء( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ) الطالق ،3-2:فقال الفقيه :واهلل إنه ليجعل لنا املخرج وما بلغنا من

يرسا وما
التقوى ما هو أهله ،وإنه لريزقنا وما اتقيناه كام ينبغي ،وإنه ليجعل لنا من أمرنا ً
اتقيناه ،وإنا لنرجو الثالثة( :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) الطالق.5:

حلية األولياء)248،249/4( ،

خمرجا مما يضيق عىل الناس،
« ]2[ - )339فقد ضمن اهلل للمتقني أن جيعل هلم ً

وأن يرزقهم من حيث ال حيتسبون ،فإذا مل حيصل ذلك ،دل عىل أن يف التقوى اً
خلل،

فليستغفر اهلل ،وليتب إليه»().

ابن أيب العز احلنفي ،رشح الطحاوية ،ص411

ً
تناقضا ،وليس كذلك  ،فلكل رسالة حممل :فاألوىل غلب عىل
() قد يظن البعض أن هاهنا

صاحبها الرجاء فقال ما قال ،والثانية غلب عىل قائلها التحقيق واخلوف ،واهلل أعلم.
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كثريا
 ]1[ - )340اخلوض يف التفاصيل الدقيقة يف احلوار حول أي موضوعً ،

ما يسبب احلرج لبعض احلارضين ،وهلذا كان التغافل واإلغضاء من صفات النبالء،

وهو يشء نتعلمه من نبينا × ،حيث قال سبحانه( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) التحريم.3:

أ.د.عبدالكريم بكار ،التواصل األرسي ،ص53

 ]2[ - )341قال تعاىل عن مريم عليها السالم( :ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) التحريم ،12:فأحلقها بالرجال يف صالحها ،فقال( :ﯵ

ﯶ) ،ومل يقل :من القانتات ،ألنه ورد يف احلديث« :كمل من الرجال كثري ،ومل

يكمل من النساء إال ،...وذكر منهن :مريم».

ابن عثيمني
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 ]1[ - )342نميش يف مناكب األرض مش ًيا؛ ألن اهلل قال لنا يف جمال الرزق:

(ﭪ ﭫ ﭬ) امللك ،15:وقال لنا يف جمال العبادة( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) اجلمعة ،9:هذا هو الفهم الصحيح ملسألة
الرزق.

عيل الطنطاوي
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 ]1[ - )343سبحان من أعطى ثم أثنى..

أعطى اهلل نبيه × اخللق العظيم ،ثم أثنى عليه فقال( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)

القلم ،4:فهو الذي زينه باخللق الكريم ،ثم أضاف ذلك إليه.

أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين)358/2( ،

 ]2[ - )344امتهان احللف واإلكثار منه مذموم ،فقد وصف اهلل هبا أقوا ًما

مقبوحني فقال( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) القلم ،10:وبني يف مواطن كثرية أن ذلك

من أبرز صفات املنافقني( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) املجادلة( ،16:ﭤ
ﭥ )...وما يزالون عىل ذلك إىل يوم القيامة( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ) املجادلة ،18:فعظم ربك ،واحفظ يمينك.

د.حممد اخلضريي
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 ]1[ - )345حني يتدبر األطفال..

حدثني أحد اإلخوة بقصة ثالثة أطفال من أرسة واحدة ،كان أكربهم حاف ًظا

للقرآن ويتحدث الفصحى ،ويف حلظة لعب فتحت أمهم اإلذاعة ،فإذا القراءة لسورة

الفجر ،فتفاجأت بأن االبن األكرب ترك اللعب ،وجلس يستمع التالوة ،بينام استمر البقية
وسمعت قوله تعاىل:
يلعبون ،فسألته عن ترك اللعب فقال :أشعر أين أطري يف السامء،
ُ

فرتكت اللعب.
فخفت واقشعر جلدي
(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) الفجر،21:
ُ
ُ

د.حممد الربيعة

( ]2[ - )346ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ) احلاقة،34-30:

كان أبو الدرداء ريض اهلل عنه حيض امرأته عىل تكثري املرق ألجل املساكني ،ويقول:
خلعنا نصف السلسلة باإليامن أفال نخلع نصفها اآلخر؟!

الرسعني ،رموز الكنوز)265/8( ،
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- )347

[( ]1ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) املعارج-5:

 ،7احلقيقة واحدة ،ولكن بقدر صفاء النفوس وخلوصها تكون قدرهتا عىل التعامل
اإلجيايب مع األحداث مهام عظمت ،وبمقدار ما فيها من غبش تعمى عن رؤية الواقع
واملستقبل عىل وجهه الصحيح!

- )348

أ.د.نارص العمر

[( ]2ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) املعارج-24:

 ،25هكذا نقل اإلسالم إسعاف البائسني من أن يكون منَّة ّ
تذل كرامتهم إىل أن يكون
ح ًقا يأخذونه مرفوعي الرأس ،موفوري الكرامة.

د.مصطفى السباعي ،أخالقنا االجتامعية ،ص48
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 ]1[ - )349من أحب تصفية األحوال فليجتهد يف تصفية األعامل :يقول تعاىل:

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) اجلن ،16:قال أبو سليامن الداراين« :من
ص َّفى ُصفي له ،ومن كدَّ ر كُدر عليه» .علق ابن اجلوزي« :وإنام َيعرف الزيادة من
النقصان املحاسب لنفسه ،فاحذر من نفار النعم ،ومفاجأة النقم ،وال تغرت ببساط

احللم ،فربام عجل انقباضه».

صيد اخلاطر ،ابن اجلوزي ،ص6

( ]2[ - )350ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) اجلن ،2:فجعلوا السبب الداعي هلم

إىل اإليامن وتوابعه :ما علموه من إرشادات القرآن ،املشتملة عىل املصالح والفوائد
واجتناب املضار ،فهذا هو اإليامن النافع ،املثمر لكل خري ،املبني عىل هداية القرآن،

بخالف إيامن العوائد ،واملربى واإللف ونحو ذلك ،فإنه إيامن تقليد حتت خطر
الشبهات والعوارض الكثرية.

تفسري السعدي ،ص890
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 ]1[ - )351اخترب حفظك..

ﯶ

إن الذي ال تلتهب مواجيده بأشواق التهجد ال يكون من أهل سورة املزمل

حقا!

كام أن الذي ال حترتق نفسه بجمر الدعوة والنذارة ،واألمر باملعروف والنهي عن

املنكر ،ليس من املتحققني بسورة املدثر!

د.فريد األنصاري ،من مقالة :هذه رساالت القرآن فمن يتلقاها
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 ]1[ - )352تدبر هذه اآلية( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) املدثر ،37:يتضح

لك أنه ال جمال للتوقف بحال ،ف َت َف َّقد إيامنك وعملك ،فإن مل تكن تتقدم فإنك يقينًا
تتأخر.

أ.د.نارص العمر
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 ]1[ - )353عند تالوة هذه اآلية( :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ)

اً
متأمل ،ثم اسأل نفسك بصدق وجترد :هل مجيع مهومك خاضعة هلم هذا
متدبرا
قف
ً

الدين؟ أو (هو) جمرد هم من تلك اهلموم؟

أ.د.نارص العمر

( ]2[ - )354ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) القيامة ،16:إذا كان اهلل تعاىل هنى

نبيه × عن االستعجال بقراءة القرآن مع وجود سبب معترب ،فامذا يقول من يهَ ُّذ ُه بال
فهم وال تد ُّبر ،أو علة هلا حظ من النظر؟

أ.د.نارص العمر

 ]3[ - )355ال للغرور..

قال ابن عقيل :تسمع( :ﭙ ﭚ ﭛ) القيامة ،22:فتهش هلا كأهنا فيك نزلت،
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وتسمع بعدها( :ﭡ ﭢ ﭣ) القيامة ،24:فتطمئن أهنا لغريك ،ومن أين ثبت
هذا األمر؟ ومن أين جاء الطمع؟ اهلل ..اهلل ..وما هذه إال خدعة حتول بينك وبني

التقوى.

اآلداب الرشعية)177/1( ،

T
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 ]1[ - )356هل تريد با ًبا من أبواب العمل اخلالص؟ إهنا حمبة املساكني

واإلحسان إليهم؛ ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غال ًبا ،تأمل قال تعاىل( :ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)
اإلنسان.9-8:

ابن رجب ،اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األعىل
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جـزء

ﱫﭑﱪ
 ]1[ - )357كان احلسن البرصي إذا قرأ( :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ) النازعات ،46:ابن آدم ! هذه الدنيا إنام هي غدوة أو روحة ،أما تصرب عن
املعصية؟

آداب احلسن البرصي ()100

 ]1[ - )358تدبر عميل..

أمل يمر بك قوله تعاىل( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) عبس24:؟ فكم ٍ
مرة نظرت إىل

جرب لرتى أثر ذلك يف قلبك!
طعامك؟ ّ

وكم مرة سمعت( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) الغاشية17:؟ ثم بادرت

لتنظر يف عظمة خلقها!

ٌ
لسهل ويسري ،وإن أثرها يف القلب لعظيم.
إن تنفيذها

د .عمر املقبل
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- )359

[( ]1ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) االنشقاق-10:

 ،11كام أنه جعل كتاب اهلل وراء ظهره يف الدنيا ،جعل اهلل كتاب عمله وراء ظهره يف
وعارا.
اآلخرة  ،خز ًيا
ً

ابن عثيمني ،رشح عقيدة أهل السنة واجلامعة( ،رشيط )7

( ]1[ - )360ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) األعىل،17-16:

ِ
اآلخرة حتى يقول :ال يشء غريها ،فإذا هضم دنياه وزهد فيها
السعيد يرغبه اهلل يف
ِ
رسوره فيها ،والشقي
آلخرته ،مل حيرمه اهلل بذلك نصيبه من الدنيا ،ومل ينقصه من
يرغبه الشيطان يف الدنيا حتى يقول :ال يشء غريها ،فيجعل اهلل له التنغيص يف الدنيا
التي آثر ،مع اخلزي الذي يلقى بعدها.

ابن املقفع ،األدب الكبري واألدب الصغري ،ص9

( ]1[ - )361ﯤ ﯥ ﯦ) الغاشية ،22:من اجلهلة من يضع

هذه اآلية يف غري موضعها ،فرييد أن يتخذها حجة عىل حرية التدين بني مجاعات

املسلمني! وشتان بني أحوال أهل الرشك وأحوال املسلمني ،فمن يلحد يف اإلسالم
بعد الدخول فيه -يستتاب ،فإن مل يتب قتل ،وإن مل يقدر عليه فعىل املسلمني أنينبذوه ،ويعاملوه معاملة املحارب.
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ابن عاشور ،التحرير والتنوير)272/30( ،

جـــــزء

ﱫﭑﱪ
( ]1[ - )362ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) البلد7:؟ أي موعظة هذه التي تقول

للمرائي :قف! وللزاين :عف! وللسارق :كف! ولكل عاص :خف ثم خف! أما

تستشعر نظر من ال خيفى عليه يشء َج َّل أو لطف؟

د.عمر املقبل

 ]2[ - )363قرأ الفضيل قوله تعاىل( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)

شاكرا هلل أن جعل لك عينني تبرص
الليل ،9-8:فبكى ،فسئل عن بكائه؟ فقال :هل َّ
بت ليل ًة ً

شاكرا هلل أن جعل لك لسانًا تنطق به؟ وجعل يعدّ د من هذا الرضب.
هبام؟ هل َّ
بت ليل ًة ً

جامع العلوم واحلكم242/1 ،

 ]1[ - )364قال اإلمام مالك :قرأ عمر بن عبد العزيز يف الصالة سورة الليل

فلام بلغ( :ﯮ ﯯ ﯰ) الليل ،14:خنقته العربة فسكت ،ثم قرأ فنابه ذلك ،ثم

قرأ فنابه ذلك ،وتركها وقرأ( :ﭑ ﭒ) الطارق.1:

كم مرة استوقفتك هذه اآلية؟

رشح صحيح البخارى ،البن بطال)344/2( ،

( ]1[ - )365ﮒ ﮓ ﮔ) الضحى ،8:وقد أغناه اهلل غناءين :أعظمهام

غنى القلب إذ ألقى يف قلبه قلة االهتامم بالدنيا ،وغنى املال حني أهلم خدجية مشاركته

يف جتارهتا.

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)378/16( ،
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 ]1[ - )366من أرسار التنصيص عىل صفة اخللق يف قوله( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ) العلق :،1:أن ينبه اإلنسان إىل أنه هبذا العلم (وهو القرآن) تكتمل يف رسك
كمل صورتك بخلقه ،هو الذي أنزل القرآن
وباطنك ،كام كمل اهلل صورتك ،فالذي ّ

لتكتمل به سريتك ،فام أسعد من مجع اهلل له بني :كامل الصورة ،ومجال السرية!

د.مصطفى البحياوي ،جمالس صوتية يف تفسري سورة احلجرات

( ]1[ - )367ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) القدر ،1:عظم القرآن من ثالثة أوجه:
 -1أن أسند إنزاله إليه وجعله خمتصا به دون غريه.

 -2أنه جاء بضمريه دون اسمه الظاهر ،شهادة له بالنباهة ،واالستغناء عن التنبيه

عليه.

 -3الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه.

تفسري الكشاف ،البيضاوي ()786/4

 ]2[ - )368سورة القدر عىل قرصها ،إال أهنا تضمنت تعظيم هذه الليلة من

عدة أوجه ،منها:

 -1نزول القرآن فيها.

 -2أنه تكرر فيها اسم الليلة ثالث مرات ،وفخم شأهنا بالسؤال عنها (ﭗ

ﭘ) القدر.2:

 -3جميء (ﭬ)( ،ﭮ) بصيغة التنكري التي تدل عىل التعظيم.

 -4التنصيص عىل نزول الروح (وهو جربيل) مع أنه من مجلة املالئكة.

ينظر :التحرير والتنوير ،تفسري سورة القدر
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جـــــزء

ﱫﭑﱪ
( ]3[ - )369ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) القدر2:؟ إذا كانت ساعات الليل -يف

نحوا من ( 10ساعات) ،فإن هذا يعني أن الساعة الواحدة تعادل أكثر
هذه الليايلً -
من ( 8سنوات) ،وأن الثانية الواحدة فقط تعادل نحوا من ( 50يو ًما) ،فيا لطول
حرسة املفرطني! ويا أسفى عىل املتخلفني عن ركب املشمرين!

د.عمر املقبل

 ]1[ - )370قال :حممد بن كعب القرظي :لأَ ن أقرأ يف ليلتي حتى أصبح بـ(إذا

زلزلت ،والقارعة) ال أزيد عليهام ،وأتردد فيهام وأتفكر ،أحب إيل من أن َّ
أهذ القرآن

ليلتي َّ
هذا ،أو قال :أنثره نثرا.

حلية األولياء ()214/3

 ]2[ - )371تأمل جوامع القرآن!

اندرجت املصالح كلها ،دقها وجلها ،قليلها وكبريها ،جليلها وخطريها ،يف

هاتني اآليتني( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) الزلزلة( ،7:ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

النحل.90:

العز بن عبدالسالم ،القواعد الصغرى ،ص172
 ]1[ - )372آه للمرائي من يوم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) العاديات.10:

ابن اجلوزي ،صيد اخلاطر ،ص 366
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كبريا ينترش فيه
 ]1[ - )373كنت يف اهلند ومعي صديقي فدخلنا سو ًقا شعب ًيا ً

بيع األصنام ،بدأت أتأمل يف هذا املنظر ،وإذ بلساين ينطق( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ )...إىل هناية السورة ،وكأين ألول مره اقرأها ،ومل أزل
أرددها وكأين أحدثهم ،حتى خرجنا من هذا السوق ،أما صديقي فهو مستمر يف

البكاء من عظمة هذا املوقف.

من مشرتك

 ]1[ - )374تأمل يف قوله تعاىل( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) املسد ،5:إذ

جعل المرأة أيب هلب وعيدً ا مواف ًقا لفعلها يف الدنيا ،حيث ستحمل ما يوقد به عىل
زوجها الذي أطاعته يف الصد عن الدين وأذية الدعاة إليه.

ومن عظيم اخلزي هلام أن جعل شدة عذاب الزوج عىل يد أحب الناس إليه ،وأن

جعلها سب ًبا لعذاب أعز الناس عليها.

د.حممد العواجي

 ]1[ - )375هل حتفظ سور اإلخالص واملعوذات ح ًقا؟ إن الذي ال يكابد

منـزلة اإلخالص ،وال جياهد نفسه عىل حصنها املنيع ،وال يتخلق بمقام توحيد اهلل يف

كل يشء رغ ًبا وره ًبا؛ فليس بحافظ ح ًقا لسورة اإلخالص! وإن الذي ال يذوق طعم
األمان عند الدخول يف محى «املعوذتني» ،ال يكون قد اكتسب سوريت الفلق والناس!

د.فريد األنصاري ،من مقالة :هذه رساالت القرآن فمن يتلقاها
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ت أ�مالت
يف

)(1

أال�سماء احل�سنى
()

( ]1[ - )376ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) فينبغي للمسلمني أن يعرفوا أسامء اهلل

وتفسريها فيعظموا اهلل حق عظمته ،ولو أراد رجل أن يتزوج إىل رجل أو يزوجه أو

يعامله طلب أن يعرف اسمه واسم أبيه وجده ،وسأل عن صغري أمره وكبريه ،فاهلل

الذي خلقنا ورزقنا -ونحن نرجوا رمحته ونخاف سخطه -أوىل أن نعرف أسامءه

ونعرف تفسريها.

قوام السنة األصفهاين ،احلجة يف بيان املحجة)134/1( ،

« ]2[ - )377حقيقة اإليامن :أن يعرف الرب الذي يؤمن به ،ويبذل جهده يف
() قام بصياغة هذه الرسائل وإعدادها :د.عمر بن عبداهلل املقبل -املستشار العلمي -مع

االستفادة من كتب كثرية ،أمهها كتابان:

 -1فتح الرحيم ،للعالمة ابن سعدي.

اجلليل.
 -2وهلل األسامء احلسنى ،للشيخ عبدالعزيز ّ
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معرفة أسامئه وصفاته ،حتى يبلغ درجة اليقني ،وبحسب معرفته بربه يكون إيامنه،

فكلام ازداد معرفة بربه ازداد إيامنه وكلام نقص ،نقص ،وأقرب طريق يوصله إىل

ذلك ،تدبر صفاته وأسامئه من القرآن».

تفسري السعدي ()35

( ]3[ - )378اهلل) جل جالله« ..دال عىل مجيع األسامء احلسنى ،والصفات

العليا ،فإنه دال عىل إهليته املتضمنة لثبوت صفات اإلهلية له ،مع نفي أضدادها عنه،
وهلذا يضيف اهلل تعاىل سائر األسامء احلسنى إىل هذا االسم العظيم ،كقوله تعاىل:

(ﭳ ﭴ ﭵ) األعراف ،180:ويقال :الرمحن والرحيم والعزيز واحلكيم من
أسامء اهلل ،وال يقال :اهلل من أسامء الرمحن ونحو ذلك ،فعلم أن اسمه (اهلل) مستلزم

جلميع معاين األسامء احلسنى ،دال عليها باإلمجال ،واألسامء احلسنى تفصيل وتبيني
مألوها معبو ًدا
لصفات اإلهلية التي اشتق منها اسم (اهلل) ،واسم اهلل دال عىل كونه
ً
تأهله اخلالئق حمبة وتعظيام وخضوعا وفزعا».

ابن القيم ،مدارج السالكني)32/1( ،

( ]4[ - )379الرب) «هو املريب مجيع عباده بالتدبري وأصناف النعم ،وأخص

من هذا تربيته ألصفيائه بإصالح قلوهبم وأرواحهم وأخالقهم».

تفسري السعدي)945 ،39( ،

 ]5[ - )380تربية اهلل تعاىل خللقه نوعان:
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تربية عامة :فهي خلقه سبحانه للمخلوقني ،ورزقهم ،وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم،

ت أ�مالت

يف
أال�سماء احل�سنى

التي فيها بقاؤهم يف الدنيا.

تربية خاصة :فهي تربيته ألوليائه باإليامن ،وتوفيقهم له ،وتكميله هلم ،ودفع

الصوارف عنهم ،والعوائق احلائلة بينهم وبينه ،وحقيقتها :تربية التوفيق لكل خري،

والعصمة عن كل رش ،ولعل هذا املعنى هو الرس يف كون أكثر أدعية األنبياء بلفظ

الرب ،فإن مطالبهم كلها داخلة حتت ربوبيته اخلاصة.

تفسري السعدي)945 ،39( ،

 ]6[ - )381إذا تتبعت اسم (الرب) يف القرآن وجدته قد ارتبط بخمسة أسامء

من أسامء اهلل احلسنى فقط ،وهي( :الرمحن ،الرحيم ،الغفور ،الغفار ،العزيز) ويف

(مدارج السالكني) بيان ليشء من حكم هذا االرتباط.

مدارج السالكني)35/1 ( ،

( ]7[ - )382الواحد األحد) «الذي توحد بجميع الكامالت ،وتفرد بكل

كامل ،وجمد ،ومحد ،وحكمة ،ورمحة ،وغريها من صفات الكامل فليس له فيها مثيل
وال نظري ،فهو األحد يف حياته ،وقيوميته ،وعلمه ،وجالله ،ومجاله ،وغريها من

اً
وعمل،
صفاته ،موصوف بغاية الكامل ،فيجب عىل العبيد توحيده :اعتقا ًدا ،وقولاً ،
بأن يعرتفوا بكامله املطلق ،وتفرده بالوحدانية ،ويفردوه بأنواع العبادة».

تفسري السعدي ،ص - 945هبجة قلوب األبرار ،ص 165

223

 ]8[ - )383لن حتتاج إىل عناء لتأمل شي ًئا من معاين وآثار اسم اهلل:

(الرمحن) فقط تأمل قوله تعاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) األعراف،156:

فإجيادك ،ورزقك ،وصحتك ،وتسخري املخلوقات لك ،ولباسك ،ونومك،
وجوارحك ،وغري ذلك ،كلها من آثار هذا االسم (الرمحن) جل جالله ،فرحم اهلل

عبدا ترجم شكره إىل عمل.

( ]9[ - )384الرمحن) «من أعطى اسم الرمحن حقه ،عرف أنه متضمن إلرسال الرسل

وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث ،وإنبات الكأل ،وإخراج احلب ،فاقتضاء الرمحة
ملا حتصل به حياة القلوب واألرواح أعظم من اقتضائها ملا حتصل به حياة األبدان».

ابن القيم ،مدارج السالكني)8/1( ،

( ]10[ - )385الرحيم) ورد يف ( 123موض ًعا) ،أكثرها مقرتن باسم اهلل

(الغفور) ،وهو أخص من (الرمحن) فالرحيم متعلق باملرحوم ،بخالف الرمحن فهو
متعلق بصفة الرمحة الواسعة ،وليتضح هذا املعنى تأمل اآليتني التاليتني( :ﰑ

ﰒ ﰓ) األحزاب ،43:و(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) التوبة ،117:فقد تعلق
اسم اهلل (الرحيم) باملرحومني -وهم املؤمنون -ومل يأت يف النصوص أبدا قوله( :رمحن
هبم) ألن اسم الرمحن يشمل الرب والفاجر واملسلم والكافر واإلنسان واحليوان.

ينظر :بدائع الفوائد ()24/1

( ]11[ - )386امللك) جل جالله ..وليس يف الوجود ملك ينفذ أمره يف كل ما
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تم ملكه بكامل غناه عن
يريد إال (امللك) سبحانه ،فله النهي والترصف بقوله وأمرهَّ ،

ت أ�مالت

يف
أال�سماء احل�سنى

خلقه ،أما ملوك األرض فال يستغنون عن مستشارين وأعوان ،تأمل( :ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) سبأ.22:

 ]12[ - )387من مظاهر كامل ملك (امللك جل جالله):

 -أنه هو الذي يؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء ،فلم يدم ألحد ملك ولن

يدوم إال ملكه سبحانه.

 -أن أي ملك مهام اتسع ملكه ال يستطيع أن يملك نفسه ملكًا تا ًما ،ولقد عرب

عن ذلك أحد زعامء أوروبا حني قال -بعد انتصاره يف احلرب العاملية« :-ملكنا العامل

ومل نملك أنفسنا».

( ]13[ - )388القدوس) جل جالله :املتصف بالكامل ،املنزه عن كل نقص

اً
مثل -كامل يف حق املخلوقوعيب ،حتى ولو كان كاملاً يف حق املخلوق ،فالنوم

لكنه نقص يف حق اخلالق ،وهلذا ورد يف احلديث اجلمع بني «السبوح والقدوس» أي:

أننا ننزه عن كل نقص ،املطهر من كل ما ال يليق بجالله.

 ]14[ - )389من معاين (القدوس) جل جالله :ذو الربكة والفضل ،ومنه:

(ﮬ ﮭ ﮮ) املائدة ،21:أي :املباركة .ومن آثار «القدوس» :أن يكون
أوليائه قديسني -أي :مباركني -كام جاء يف اإلنجيل :أن النبي اخلاتم يفتح مكة بعرشة
آالف من القديسني.

ينظر :مع اهلل ،للدكتور سلامن العودة ()59-57
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( ]15[ - )390السالم) جل جالله :كثريون يعلمون أن معنى (السالم) السامل

يف ذاته وأسامئه وصفاته من كل نقص وعيب ،وأنه الذي يسلم عباده ،ومع ذلك

تتعجب ممن يرددون هذا االسم ثم تتحول حياهتم إىل حرب ال هتدأ مع األقربني
واألبعدين ،وعىل كافة املستويات النفسية والسلوكية والفكرية واألرسية.

مع اهلل ،د.سلامن العودة ،ص61

 ]16[ - )391من آثار اإليامن باسم اهلل (السالم):

 -سالمة أقوال املؤمنني وأفعاهلم من الفحش والبذاءة( :ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ) الفرقان.63:

 -ربنا سالم حيب السالم ،وسيلقى أولياءه يف جنته بالسالم ،ورسول السالم

يقول« :أفال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم».

( ]17[ - )392املؤمن) جل جالله :ومعنى هذا االسم يدور عىل معان منها:

 -1املصدق لرسله وأنبيائه فيام بلغوا عنه ،الذي يقيم هلم الشواهد عىل

صدقهم.

 -2الذي أمن خلقه من أن يظلمهم .ابن عباس.

 -3الذي يؤمن خوف عبده الذي جلأ إليه بصدق يف كشف كربته ،ويؤمنهم يوم

الفزع األكرب.
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ت أ�مالت

يف
أال�سماء احل�سنى

( ]18[ - )393الوارث) جل جالله :الباقي بعد فناء خلقه ،واملسرتد أمالكهم

بعد موهتم ،ومن أعظم آثار اإليامن هبذا االسم:

 -1االجتهاد يف العمل الصالح املؤدي للجنة التي ال يورثها اهلل إال للمتقني.

 -2أن الباطل مهام انتفش ،فإىل زهوق ،وسيورث اهلل عباده املتقني أرضه ليقام

عليها حكم اهلل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ) األنبياء.105:

ينظر :وهلل األسامء احلسنى ،ص 184-182

( ]19[ - )394احلي) جل جالله :وإذا قرن باسمه (القيوم) فهو االسم

األعظم يف قول بعض العلامء ،ومن آثار اإليامن هبذا االسم:

 -التوكل الصادق( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) الفرقان.58:

 -تعظيم اهلل وإجالله حينام يتذكر العبد كامل خالقه بكامل حياته ،ويدرك نقصه

وضعفه حني يعلم أن اخللق كلهم سيموتون ،فسبحان احلي الذي ال يموت.

( ]20[ - )395القيوم) جل جالله :الذي قام بنفسه فلم حيتج إىل أحد ،وال قيام

لغريه إال به ،وإذا ضممت هذا االسم إىل اسمه (احلي) تبني أن احلي جامع لصفات

ذاته و(القيوم) جامع لصفات أفعاله ،ومن آثار اإليامن به:

 -التربؤ من احلول والقوة واالفتقار الدائم له سبحانه.

 -اجلمع بني االسمني (احلي القيوم) له أثر خاص يف إجابة الدعوات وكشف

الكربات.

ينظر :سنن النسائي ()1300
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( ]21[ - )396األول) جل جالله ،وقد فرسه × بقوله« :أنت األول فليس

قبلك يشء» ،يقول ابن القيم« :فعبوديته باسمه األول ،تقتيض التجرد من مطالعة

األسباب والوقوف أو االلتفات إليها ،وجتريد النظر إىل جمرد سبق فضله ورمحته ،وأنه
هو املبتدئ باإلحسان من غري وسيلة من العبد ،إذ ال وسيلة له يف العدم قبل وجوده،
أي وسيلة كانت هناك وإنام هو عدم حمض؟ وقد أتى عليه حني من الدهر مل يكن شي ًئا
ُّ

ِ
ُ
والوسائل
الوسائل،
مذكورا؟ فمنه سبحانه اإلعداد ومنه اإلمداد ،وفضله سابق عىل
ً
من جمرد فضله وجوده ،مل تكن بوسائل أخرى ،فمن ّنزل اسمه األول عىل هذا املعنى؛

خاصا وعبودية خاصة».
فقرا ً
أوجب له ً

طريق اهلجرتني)21 ،20( ،

( ]22[ - )397اآلخر) جل جالله :وقد فرسه × بقوله« :وأنت اآلخر،

فليس بعدك يشء» ،فهو الباقي بعد فناء اخللق« ،والتعلق باآلخر تعلق باحلي الذي
ال يموت وال يزول ،فاملتعلق به حقيق َأن ال ينقطع ،بخالف املتعلق بغريه مما له آخر
يفنى به ،وهذا مما يوجب االضطرار إىل عبودية اهلل ،ودوام االفتقار إليه ،فإليه تنتهي
األسباب ،فليس وراء اهلل يشء يقصد أو يعبد».

ينظر :طريق اهلجرتني ،ص21 ،20

( ]23[ - )398الظاهر) جل جالله :وقد فرسه × بقوله« :وأنت الظاهر،

فليس فوقك يشء» ،فال يشء أعىل منه ،والتعبد هبذا االسم «جيمع القلب عىل املعبود،

وجيعل له ربا يقصده يف حوائجه ،وملجأ يلجأ إليه ،فإذا استقر ذلك يف قلبه ،وعرف
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ربه باسمه الظاهر :استقامت له عبوديته ،وصار له معقل وموئل يلجأ إليه وهيرب

إليه كل وقت إليه».

ابن القيم ،طريق اهلجرتني ،ص32

( ]24[ - )399الباطن) جل جالله :وقد فرسه × بقوله« :وأنت الباطن

فليس دونك يشء ،فال خيفى عليه يشء من بواطن األمور وإن د َّقت ،فمن تيقن

إحاطته بالعوامل ،وقرب العبيد منه ،وظهور البواطن له ،وبدو الرسائر ،وأنه ال يشء

بينه وبينها ،فإنه سيعامل ربه هبذا املقتىض ،ويطهر رسيرته ،ويزكى باطنه».

ينظر :طريق اهلجرتني ،ص26

( ]25[ - )400الكبري) الذي صغر دون جالله كل كبري ،فال يشء أعظم

منه ،وإذا أردت أن تعرف مكانة هذا االسم من الرشيعة ،فتأمل حب اهلل تعاىل هلذا
الذكر العظيم( :اهلل أكرب) وكم هي املواطن التي رشع فيها الذكر؟ حتى سمى بعض
النصارى -كام قال ابن تيمية -عيد املسلمني (عيد اهلل أكرب ) لظهور التكبري فيه ،وليس
هذا ألحد من األمم أهل الكتاب وال غريهم غري املسلمني ،فلنكرب اهلل قولاً
اً
وعمل.

ينظر :اجلواب الصحيح )232 / 5( -

( ]26[ - )401العظيم) جل جالله :أمل يستوقفك كثرة ورود هذا االسم يف

أدعية نبيك ×؟ َّ
إن تأمل معناه ليورث يف النفس:

اً
وتذلل لعظمة اهلل! تأمل يف أركان وواجبات وأذكار
 -1خضو ًعا واستكان ًة
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الصالة! فستجدها تدور عىل تعظيم العظيم.

 -2تعظيماً لشعائر اهلل كالصالة واحلج وسائر الشعائر ولو كانت من السنن
كالعيدين.
 -3تعظيماً حلرمات اهلل وحدوده.

( ]27[ - )402املتكرب) جل جالله :املتعايل واملتكرب عىل عتاة خلقه إذا نازعوه

العظمة فيقصمهم ،فمن فقه معنى هذا االسم ،أورثه ذلك:
 -التواضع هلل ،واالنكسار بني يديه.

 -االنقياد للرشع ،واإلذعان للحق.

 -كل متكرب جبار من اخللق فسيقصمه املتكرب جل وعال ،وهذا يورث التواضع

للعباد ،وإال فسريى املتكربون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس.

وهلل األسامء احلسنى ()232-227

بعضا
( ]28[ - )403العيل ،األعىل ،املتعال) جل جالله :أسامء يفرس بعضها ً

ويستشعر املؤمن وهو يتدبر معانيها:

 -علو اهلل تعاىل بذاته وأسامئه وصفاته.

 اخلضوع واإلخبات هلذا العيل العظيم. -احلذر من العلو يف األرض بغري احلق.

 تنزيه اهلل تعاىل عن كل ذم أحلقه به الظاملون ،تعاىل اهلل عن ذلك علو كبريا.230
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 ]29[ - )404ما الرس يف اقرتان اسم اهلل (القدوس) باسم (امللك) يف القرآن

والسنة؟! «لعل الرس يف ذلك :أن من صفات هذا امللك أنه قدوس ،وهذا إشارة إىل أنه

مدبرا مترص ًفا يف كل يشء ،فهو قدوس منزه عام يعرتي امللوك
سبحانه مع كونه ملكًا ً
من النقائص ،التي أشهرها االستبداد والظلم واالسرتسال مع اهلوى واملحاباة».

ابن عاشور ،التحرير والتنوير)107/28( ،

( ]30[ - )405اللطيف) جل جالله :الذي يوصل رمحته خللقه بالطرق اخلفية،

فيلطف هبم من حيث ال يعلمون ،ويسبب هلم مصاحلهم من حيث ال حيتسبون ،وال

خيفى عليه يشء من أعامهلم .وإذا أردت أن ترى شي ًئا من آثار هذا االسم العظيم،
فتأمل خامتة قصة يوسف( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) يوسف ،100:أي« :يوصل بره
وإحسانه إىل العبد من حيث ال يشعر ،ويوصله إىل املنازل الرفيعة من أمور يكرهها».

ينظر :تفسري السعدي ،ص405

( ]31[ - )406احلكيم) جل جالله ..أتقن كل يشء خلقه ورشعه ..فال خيلق

اً
مثل :-أينشي ًئا عب ًثا ،وال يرشع شيئا سدى ..ويف أقدار اهلل أرسار وأرسار ..تأمل

تربى موسى عليه السالم؟ ثم كيف انتهت قصته مع فرعون؟ تدبرها وغريها من

القصص ..جتدها كلها ناطقة بحكمة أحكم احلاكمني.

( ]32[ - )407السميع) جل جالله ..الذي متدح بسعة سمعه من فوق سبع

ساموات خلرب امرأة جاءت جتادل يف زوجها ،وعائشة يف ناحية احلجرة ال تسمع!
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السميع الذي أجاب دعوة يوسف( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ) يوسف ،34:ف َيا ك َُّل مهموم! و َيا ك َُّل مكروب! ربك حيب أن يسمع

دعاءك وشكواك ..فارفعها ..فإنام هي (كن) ويأيت الفرج.

( ]33[ - )408الرزاق) جل جالله ..هل رأيت نملة تسحب حبة إىل بيتها؟ أو

طائرا جيوب الفضاء ويف فمه قطعة من طعام؟ أو جنينا يف بطن أمه؟ من الذي رزقها
ً
كلها؟ أما إذا اطمأن قلبك بذكره ،أو نزلت عليك سكينة عند مصيبة ،أو أنعم عليك

ربك بالرضا بمر القضاء ..فهذا رزق القلوب ،وهو البحر الذي ال ساحل له!

( ]34[ - )409احلميد) جل جالله ،الذي محد نفسه يف أوسع دوائر الزمن:

(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) القصص ،70:ومحد نفسه يف أوسع دوائر املكان( :ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) الروم ،18:افتتح أول اخللق بحمد نفسه( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) األنعام ،1:وختم اخللق بحمد نفسه( :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) الزمر ،75:إنه ربك الذي يرىض عنك إذا محدته عىل

لقمة تأكلها ،أو رشبة ترشهبا.

ينظر :تفسري الطربي)344/21( ،

( ]35[ - )410الوهاب) جل جالله :تأخر الولد عنه ( 20سنة) ،فدعا ربه

فوهبه ولدً ا ..يرسف عىل نفسه باملعايص ،فيأوي إىل كنف اهلل ،فيهبه منه رمحة تسكب
السكينة واإليامن يف قلبه ..خياف من زيغ قلبه ،فيتذكر أن الثبات عىل احلق من أعظم
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املنن ،فيلهج بـ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)

آل عمران.8:

( ]36[ - )411الغني) جل جالله ..هو ال يتذكر هذا االسم عند رؤية

أصحاب املاليني فحسب ،بل هو هيتز حينام يرى ماليني الناس يف عرفة ورمضان -

يف احلرمني -رافعي أيدهيم يسألونه حاجاهتم بكل ذل وافتقار ،وفيهم امللوك والتجار

والفقراء ،وكأنه يسمع نداء ربه (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)
فاطر ،15:وحينام يتذكر أن أرشف الغنى غنى القلب مل يملك إال االنكسار بني يدي

مواله.

( ]37[ - )412الشهيد) جل جالله..

فهو أعظم شاهد عىل توحيده ،وعىل بالغ رسله..

الشهيد ..الذي إذا تذكر العبد شهادته عليه استحيا منه أن يراه عىل معصيته..
ولو تدبرت هذه اآلية جيدً ا؛ الزداد فهمك ملعنى اسم الشهيد:

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ).

(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ).
(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ).

(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) يونس.61:
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( ]38[ - )413الواسع) جل جالله..

هل تتذكر قول عائشة ريض اهلل عنها -يف قصة املجادلة :-احلمد هلل الذي وسع

سمعه األصوات؟! لقد جاءت املجادلة إىل النبي × ،وإين لفي ناحية البيت ما

أسمع قوهلا!

أمل تتأمل سعة السامء؟

أال ترى كم وسع اهلل عليك يف رزق بدنك وقلبك؟

سبحانك ربنا! يا من شمل فضله الواسع مجيع خلقه!
( ]39[ - )414الفتاح) جل جالله ..الذي حيكم بني عباده برشعه..

الذي فتح لعباده مجيع أبواب اخلري( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)

فاطر.2:

أمل تر كيف فتح لبعض عباده أبوا ًبا من الرزق ال ختطر عىل البال؟ وفتح عىل

قلوب آخرين ،فمألها بالعلم الرباين ،واحلقائق اإليامنية؟

وتاج ذلك كله :فتح القلب ملحبته واإلقبال عليه سبحانه ،والفهم عنه وعن

رسوله ،نسأل اهلل الكريم من فضله.

ينظر :فتح الرحيم ،للسعدي ،ص42

( ]40[ - )415الودود) جل جالله ..يتودد إىل خلقه بصفاته اجلميلة ،وآالئه

الواسعة ،اخلفية واجللية ..حيب أولياءه وحيبونه.

أرأيت كيف يرشد العبد عن ربه فيتجرأ عىل حدوده ،ويرتك الواجبات ،وربه
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يسرته ،ويمده بالنعم ،ثم يقيض له من األسباب ما يرده إىل مواله؟ فيتوب ثم يغفر

له تلك اجلرائم ،بل ويعيد عليه حبه ووده؟ وهذا -واهلل أعلم -رس اقرتان الودود

بالغفور يف قوله( :ﮮ ﮯ ﮰ) الربوج.14:

ينظر :فتح الرحيم امللك العالم .للسعدي ص50 ،49

( ]41[ - )416املجيد) جل جالله ..عظيم الصفات ،الذي متجد بأفعاله،

فمجده خلقه لعظمته ..يتذكر العبد هذا املعنى ،وهو يقرأ يف (الفاحتة)( :ﭞ ﭟ

ﭠ) الفاحتة ،4:وكأنه يسمع مواله جييبه :جمدين عبدين.

يا اهلل! ما أعظمه من رشف أن نقف هذا املوقف ،ليجيبنا الرب هبذا اجلواب

الذي يمأل القلب تعظيماً وحبا للحميد املجيد.

وخوافيها كام
( ]42[ - )417اخلبري) جل جالله :املحيط ببواطن األشياء
َ
أحاط بظواهرها ..لقد وعظ اهلل عباده هبذا االسم يف مواضع عدة ..فوعظ امل ْط ِلقني

ألبصارهم يف احلرام هبذا االسم (النور ،)30:ووعظ أصحاب اإلرادات السيئة هبذا
االسم (النساء ،)135:فتفقد قلبك -يا عبداهلل -فإنه موضع نظر الرب اخلبري ،وفتش
عن إراداتك ونواياك.

( ]43[ - )418القوي) جل جالله :قلب برصك يف السامء التي فوقك! وتأمل

يف الزالزل والفيضانات! لو سألتها ألجابتك :هذا صنع القوي جل يف عاله.

ترى ..كم مر بك من سري األقوياء بأبداهنم أو بسلطاهنم؟ أين وكيف هم اآلن؟
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ولذا ملا افتخرت عاد بقوهتا قيل هلم( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)
فصلت15:؟!

( ]44[ - )419املتني) جل جالله :الذي تناهى يف قوته وقدرته ،فتكفل برزق

وجوا ،وهذا ما ال يقدر عليه إال اهلل املتني
مجيع املخلوقات ،وأوصله إليهم ًبرا
وبحرا ً
ً

جل جالله.

( ]45[ - )420العزيز) جل جالله :عز كل يشء فقهره ،وغلب األشياء فال

ينال جنابه لعزته وعظمته ،يشهد العبد العزة إذا متسك بدينه( :ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ) املنافقون( ،8:ﯢ ﯣ ﯤ) فاطر ،10:ويشهدها العبد حني يأيت
القدر عىل خالف مراده ،ويشهدها يف مقام ت ََذ ّل ِل ِ
ـه بني يدي مواله العزيز تبارك
وتقدس.

( ]46[ - )421القاهر القهار) جل جالله :العايل عىل خلقه ،الذي خضعت

له الرقاب ،وذلت له اجلبابرة ،وعنت له الوجوه كلها ..من فهم هذا االسم حقا مل

يلج من بوابة الرشك( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) يوسف،39:

بل تعلق قلبه بربه القهار ،وتوكل عليه ،وقطع العالئق باألسباب املقهورة.

( ]47[ - )422القدير املقتدر) جل جالله :أوجد املخلوقات ،ودبرها

وأحكمها بقدرته ،حييى ويميت ،ويقلب األحوال والقلوب بقدرته ،ال يمنعه وال
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يعجزه من فعل ما يريده يشء..

إذا هالك منظر السامء بغري عمد ،أو تنوع املخلوقات يف الرب والبحر ،أو رأيت

آثار الزالزل واألعاصري فتذكر قدرته ..فهني ًئا ملن أورثه هذا االسم قوة تعلق بربه،

وصدق توكل عليه.

( ]48[ - )423اجلبار) جل جالله ..الذي جيرب الكسري ،ويغني الفقري ،وجيرب

املريض واملبتىل ،وجيرب جربا خاصا قلوب املنكرسين جلالله ،اخلاضعني لكامله،
الراجني لفضله ونواله ،بام يفيضه عىل قلوهبم من املحبة وأنواع املعارف الربانية،
والفتوحات اإلهلية ،واهلداية واإلرشاد والتوفيق والسداد.

السعدي ،فتح الرحيم امللك العالم ،ص26

( ]49[ - )424اخلالق اخلالق) جل جالله ..هل تأملت يف خلق اهلل لك؟

أمل حتاول أن تتخيل خلقك لو كان عىل غري هذه الصورة؟!

هل أجلت نظرك فيام حولك من خملوقات؟ وهل تفكرت حلظة يف ذلك التنويع

العجيب يف أصناف خملوقات البحر؟ من الذي أبدع صنعها؟ من الذي أحسن

خلقها؟

إنه (ﯥ ﯦ ﯧ) احلرش.24:

( ]50[ - )425احلافظ احلفيظ) جل جالله :حيفظ الساموات واألرض حتى

ال تزول وال تندثر( :ﯷ ﯸ ﯹ) البقرة ،255:وحيفظ أعامل عباده وحيصيها يف
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كتاب( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) الكهف ،49:وحيفظ عبده من املهالك واملعاطب،
وأعىل صور احلفظ التي نسأل اهلل إياها :حفظه ألوليائه عام يرض إيامهنم ،أو يزلزل

يقينهم من الشبهات والفتن.

( ]51[ - )426الويل) جل جالله :الذي توىل شؤون خلقه عامة ،وتوىل

خواص خلقه ،وهم أولياؤه ،فهو ينرصهم ويتوالهم بعونه وتوفيقه ،ومن أعظم آثار

توليهم أنه( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) البقرة ،257:فكيف نكون من أوليائه؟
اجلواب يف هذه اآلية( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) األنفال ،34:الذين( :ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) يونس.64-62:

( ]52[ - )427الكايف) جل جالله :الذي يكفي عباده؛ فريزقهم ،وحيفظهم،

ويدفع عنهم امللامت ،الذي يكفي بمعونته عن غريه ،وال يكفي منه أحد ،كام قال

تعاىل( :أليس اهلل بكاف عباده) باجلمع كام يف القراءة األخرى ،إنه اهلل الكايف الذي

أجاب دعاء الغالم حني قال« :اللهم اكفنيهم بام شئت» ،فكفاه.

( ]53[ - )428املوىل) جل جالله :نارص أوليائه ،خاذل أعدائه( :ﰈﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) البقرة ،286:وهو تعاىل موىل اخللق كلهم باعتبار

كامل ملكه ،ومتام قهره للخلق( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ) األنعام ،62:فاحرص

أن تكون من أهل الوالية األوىل ،فهم الذين( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)
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يونس ،62:واحذر أن تعادي أحدً ا منهم ،فمن عادى ول ًيا هلل فقد آذن ر َّبه باحلرب!

ت أ�مالت

يف
أال�سماء احل�سنى

( ]54[ - )429النصري ،خري النارصين) جل جالله :الذي وعد عباده بالنرص يف

الدنيا واآلخرة ،أما يف الدنيا فبإعالء كلمتهم ومنهجهم كام صنع بداود وسلامن ونبينا

عليهم الصالة والسالم ،أو بانتقامه من أعدائه كام صنع بقوم نوح وبفرعون وجنوده.

ينظر تفسري ابن جرير)183 / 11( ،)126 / 6( :

( ]55[ - )430الوكيل) جل جالله :الذي تكفل بأرزاق خلقه وحاجاهتم،

وحمياهم ومماهتم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) األنعام ،102:املدبر لشؤون خلقه ،ال يشغله يشء عن

يشء ،املحيط بكل يشء علماً  ،سبحانه وبحمده.

( ]56[ - )431الصمد) تقدست أسامؤه :السيد املطاع ،الذي تصمد له اخلالئق

يف أمورها ،وينزل اخللق حوائجهم به ،وال أحد فوقه ..صمدت إليه القلوب رغبة

ورهبة (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) الرمحن ،29:أحب أحد الصحابة
سورة (الصمد) فأحبه اهلل ،فتفقد حب هذه السورة ومعانيها يف قلبك!.

( ]57[ - )432اهلادي) جل جالله :هدى خلقه فعرفوه بربوبيته ،وألوهيته،

وأسامئه وصفاته ،وأقام منارات اهلداية يف طريق السائرين إليه وإىل الدار اآلخرة،

فأجل ما أعطي العبد أن حيقق اهلل دعاءه اليومي( :ﭧ ﭨ ﭩ) الفاحتة.6:

اهلادي ..الذي هدى البهائم وأهلمها لتقوم بمصاحلها وتتقي مهالكها ،فسبحان

من (ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ) طه.50:

239

( ]58[ - )433احلكم) خري احلاكمني جل وعال :الذي يقيض بني عباده فيام

كانوا فيه خيتلفون بالقسط ،فال يظلم مثقال ذرة ،وال جيازي أحدً ا بأكثر من ذنبه ،هو
حرجا من حكمه جل جالله -وإن خالف
حلكْم ،ال جيد املؤمن يف نفسه ً
حلكَم وإليه ا ُ
ا َ

هواه ،-بل لسان حاله -لو ُدعي لغري ُحكمه -أن يقول( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)
األنعام114:؟

( ]59[ - )434الرؤوف) تباركت أسامؤه :املتصف بالرأفة ،وهي أعىل معاين

الرمحة التي شملت اخللق كلهم يف الدنيا ،ولن تشمل إال بعضهم يف اآلخرة ،قال

القرطبي رمحه اهلل :الرأفة ال أمل فيها بوجه من الوجوه ،بخالف الرمحة فقد تكون مؤملة

يف احلال ،وعاقبتها لذة ،أال ترى أن اهلل قال( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) النور،2:

ومل يقل :رمحة ،فإن رضب العصاة عىل معصيتهم رمحة هلم ال رأفة هبم.

ينظر :األسنى يف رشح األسامء احلسنى ،للقرطبي ()173/1

( ]60[ - )435الرب) جل جالله :اللطيف بعباده ،حيسن إليهم ،ويصلح أحواهلم..

هل تفكرت يف النعم التي تتقلب فيها؟ إهنا مجي ًعا من آثار بره بك سبحانه وتعاىل ..أما

بره بأوليائه فهو أعظم الرب ..وأجل ثمرات ذلك أن يبلغهم دار السالم ،أمل تسمع قوله

تعاىل عن أهل اجلنة( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) الطور.28:

( ]61[ - )436احلليم) جل يف عاله ..أمل تر كيف يرسف العبد عىل نفسه ،وربه

يرخي عليه سرته ،وحيلم عنه؟!
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ت أ�مالت

يف
أال�سماء احل�سنى

فواهلل لوال عفوه ما ترك عىل ظهرها من دابة!
َّ
إن ِعلم املؤمن بحلم اهلل يغلق عليه باب اليأس من رمحة اهلل ،كام أنه جيعله حيذر

غضب احلليم سبحانه!

( ]62[ - )437التواب) جل جالله ..جاء هذا االسم عىل صيغة املبالغة ليشمل

تكرر توبته عىل عباده ،الذين يتكرر منهم اخلطأ والذنب! فعج ًبا ملن يقنطه الشيطان

من ذنوبه مهام عظمت وهو يعلم أن من أسامء ربه :التواب الرحيم!

( ]63[ - )438الكريم) جل جالله« ..الذي يبدأ النعمة قبل االستحقاق،

ويتربع باإلحسان من غري استثابة ،ويغفر الذنب ،ويعفو عن امليسء ..يقول الزجاجي

رمحه اهلل« :الكريم :اجلواد ،والعزيز ،والصفوح ،هذه ثالثة أوجه للكريم يف كالم

العرب ،كلها مما يوصف اهلل به جل وعال» ا.هـ.

وهلل األسامء احلسنى ()589
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 ]1[ - )439كل من وافق الرسول × يف أمر خالف فيه غريه فهو من الذين

اتبعوه يف ذلك؛ وله نصيب من قوله( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) التوبة ،40:فإن
املعية اإلهلية املتضمنة للنرص هي لِـماَ جاء به إىل يوم القيامة ،وهذا قد ّ
دل عليه القرآن،
وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه.

جمموع الفتاوى)37 / 28( ،

 ]2[ - )440كل من خالف الرسول × ،فال بد أن يتبع الظن وما هتوى األنفس:

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) النجم.23:

جمموع الفتاوى)67/13( ،

 ]3[ - )441من الصوارف عن التدبر:
تشبيه القرآن بالغناءِ ،
يورث أن يبقى قلب القارئ مرصوفا إىل وزن اللفظ بميزان
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ِ
ِ
الصوت امل َلحن
الغناء ،ال يتدبره وال يعقله ،وأن يبقى املستمعون يصغون إليه ألجل
ِ
ألجل استام ِع القرآن وفهمه وتدبره واالنتفاع به.
كام يصغى إىل الغناء ،ال

 ]4[ - )442من رسه أن يكون أقوى الناس ،فليتوكل عىل اهلل ،وباالستغفار

يغفر له ويدفع عنه عذابه( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) األنفال.33:

جمموع الفتاوى)55/1( ،

 ]5[ - )443فإذا ظهر للعبد من رس الربوبية أن امللك والتدبري كله بيد اهلل

كام قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) امللك ،1:فال يرى نف ًعا

خفضا وال رف ًعا إال واهلل
قبضا وال بس ًطا ،وال ً
رضا ،وال حركة وال سكونًا ،وال ً
وال ً
فاعله وخالقه ،وقابضه وباسطه ،ورافعه وخافضه ،فهذا الشهود هو رس الكلامت

الكونيات.

جمموع الفتاوى89/1 ،

 ]6[ - )444إذا كمل خوف العبد من ربه مل خيف شي ًئا سواه ،قال اهلل تعاىل:

(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) األحزاب ،39:وإذا

نقص خوفه خاف من املخلوق ،وعىل قدر نقص اخلوف وزيادته يكون اخلوف.

جمموع الفتاوى94/1 ،

 ]7[ - )445فاليهود من حني( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ) آل عمران ،112:مل يكونوا بمجردهم ينترصون ال عىل العرب وال
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غريهم ،وإنام كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل اإلسالم ،والذلة رضبت عليهم من

حني بعث املسيح عليه السالم فكذبوه.

جمموع الفتاوى301/1 ،

 ]8[ - )446العبد مأمور أن يصرب عىل املقدور ،ويطيع املأمور ،وإذا أذنب

استغفر ،كام قال تعاىل( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) غافر.55:

جمموع الفتاوى326/2 ،

 ]9[ - )447ويف قوله تعاىل( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) النساء ،79:من

الفوائد :أن العبد ال يطمئن إىل نفسه؛ فإن الرش ال جييء إال منها؛ وال يشتغل بمالم

الناس وذمهم ،ولكن يرجع إىل الذنوب فيتوب منها ،ويستعيذ باهلل من رش نفسه

وسيئات عمله ،ويسأل اهلل أن يعينه عىل طاعته؛ فبذلك حيصل له اخلري ويدفع عنه

الرش.

جمموع الفتاوى215 / 8 ،

 ]10[ - )448ومما يبني احلب هلل واحلب لغري اهلل :أن أبا بكر -ريض اهلل عنه-

خملصا هلل ،وأبو طالب عمه كان حيبه وينرصه هلواه ال هلل ،فتقبل اهلل
كان حيب النبي × ً
عمل أيب بكر وأنزل فيه( :ﭚ ﭛ )...اآليات ،الليل ،17:وأما أبو طالب

فلم يتقبل عمله؛ بل أدخله النار؛ ألنه كان مرشكًا اً
عامل لغري اهلل.

جمموع الفتاوى525/11 ،
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 ]11[ - )449من أخطر آثار الذنوب!

«واهلل سبحانه جعل مما يعاقب به الناس عىل الذنوب سلب اهلدى والعلم النافع

كقوله( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) النساء ،155:وقال( :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) الصف.»5:

جمموع الفتاوى152/14 ،

 ]12[ - )450امتن اهلل سبحانه عىل زكريا حيث قال( :ﯢ ﯣ

ﯤ) األنبياء ،90:قال بعض العلامء« :ينبغي للرجل أن جيتهد إىل اهلل يف إصالح

زوجته».

جمموع الفتاوى324/25 ،

إهنا منهج يف تذكرينا باالبتهال إىل اهلل عند ذكر الصالح والصاحلني.

أرضا معينة تدفع عن أهلها البالء مطل ًقا خلصوصها
 ]13[ - )451من ظن أن ً

أو لكوهنا فيها قبور األنبياء والصاحلني فهو غالط ،فأفضل البقاع مكة ،وقد عذب

اهلل أهلها عذا ًبا عظيماً فقال تعاىل( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) النحل.112:
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جمموع الفتاوى)442 /27( ،

مع

ابن تيمية

 ]14[ - )452وبالشجاعة والكرم يف سبيل اهلل ُف ّضل السابقون ،قال تعاىل:

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) احلديد.10:

جمموع الفتاوى)158 / 28( ،

 ]15[ - )453رفع لعمر بن عبدالعزيز قوم يرشبون اخلمر فأمر بجلدهم

فقيل له :إن فيهم صائماً  ،فقال :ابدءوا به! أما سمعتم اهلل يقول( :ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) النساء140:؟ (فبني رمحه اهلل أن اهلل جعل حارض املنكر

كفاعله).

جمموع الفتاوى)221/28( ،

« ]16[ - )454وليس ألحد أن يتبع زالت العلامء كام ليس له أن يتكلم يف

أهل العلم واإليامن إال بام هم له أهل؛ فإن اهلل تعاىل عفا للمؤمنني عام أخطئوا كام قال

تعاىل( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) البقرة ،286:وأمرنا أن نتبع ما أنزل
إلينا من ربنا وال نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن ال نطيع خملوقا يف معصية اخلالق

ونستغفر إلخواننا الذين سبقونا باإليامن ،فنقول( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ) اآلية ،احلرش.10:

جمموع الفتاوى (الباز املعدلة))239/32( ،
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- )455

[( ]17ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) النجم،2-1:

فوص َفه بأنه ليس بضال وهو اجلاهل ،وال ٍ
صالح العبد يف أن
غاو وهو الظامل ،فإن
َ
احلق فهو ٌّ
ضال عنه ،و َمن َع ِل َمه فخال َفه وات َب َع َهواه
عم َل به ،فمن مل َيعل ِم َّ
يعلم َّ
احلق و َي َ
َ
فهو ٍ
غاو ،و َمن علمه و َع ِمل به كان من أويل األيدي اً
عمل ،ومن أويل األبصار علماً .

جامع املسائل البن تيمية ،عزير شمس)85/ 3( ،

 ]18[ - )456من اتبع هداه املنزل فإنه ال يضل كام ّ
ضل الضالون ،وال َيش َقى
املغضوب عليهم ،كام قال تعاىل( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
كام َش ِق َي
ُ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) طه.123:

جامع املسائل البن تيمية ،عزير شمس)86 / 3( ،

 ]19[ - )457من حفظ معاملته عن املخادعة يف البيع ،وخلف الوعد ،فقد

وفق ألمر عظيم ،وأفضل ما يستعني به من له عناية بدينه :القناعة ،وحسن الظن

باهلل ،والثقة بام ضمن له من الرزق ،وخوف احلساب ،ومراقبة اجلليل ،فإنه قال وقوله

احلق( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) البقرة.152:

رشح حديث النزول ،ص610

 ]20[ - )458اهلل يكفي من اتقاه مؤنة الناس بال ريب ،وأما كون الناس كلهم

يرضون عنه فقد ال حيصل ذلك؛ لكن يرضون عنه إذا سلموا من األغراض ،وإذا
تبني هلم العاقبة ،ومن أرىض الناس بسخط اهلل مل يغنوا عنه من اهلل شي ًئا ،كالظامل الذي
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يعض عىل يده ،يقول( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ) الفرقان.28-27:

جمموع الفتاوى)52 / 1( ،

 ]21[ - )459كل من عدل يف والية من هذه الواليات فساسها بعلم وعدل،

وأطاع اهلل ورسوله بحسب اإلمكان فهو من األبرار الصاحلني ،وكل من ظلم وعمل

فيها بجهل فهو من الفجار الظاملني ،إنام الضابط قوله تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) االنفطار.14-13:

جمموع الفتاوى)68 / 28( ،
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( ]1[ - )460ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) الكهف،50:
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو؟} ويشبه أن يكون حتت هذا اخلطاب

نوع من العتاب لطيف عجيب! وهو أين عاديت إبليس إذ مل يسجد ألبيكم آدم مع
مالئكتي ،فكانت معاداته ألجلكم ،ثم كان عاقبة هذه املعاداة أن عقدتم بينكم وبينه

عقد املصاحلة؟

اجلواب الكايف ،ص 56

( ]2[ - )461ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ) النساء« 12:تأمل تعليقه

سبحانه التوارث بلفظ الزوجة دون املرأة ،إيذانًا بأن هذا التوارث إنام وقع بالزوجية
املقتضية للتشاكل والتناسب ،واملؤمن والكافر ال تشاكل بينهام وال تناسب ،فال يقع

بينهام التوارث ،وأرسار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاملني».

جالء األفهام ،ص262
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 ]3[ - )462قال تعاىل يف الثناء عىل أيوب عليه السالم( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

صابرا ،وهذا يدل
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) ص ،44:فأطلق عليه( :ﭨ ﭩ) بكونه وجده
ً
عىل أن من مل يصرب إذا ابتيل فإنه :بئس العبد.

عدة الصابرين ،ص 60

( ]4[ - )463ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ) التغابن ،14:ليس املراد من هذه العداوة ما يفهمه كثري من الناس :أهنا
عداوة البغضاء واملحادة ،بل إنام هي عداوة املحبة الصادة لآلباء عن اهلجرة ،واجلهاد،

والتعلم ،والصدقة ،وغري ذلك من أمور الرب وأعامل اخلري.

عدة الصابرين ،ص 51

( ]5[ - )464ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) التوبة ،118:قال كعب بن مالك

ريض اهلل عنه« :وليس الذي ذكر اهلل مما خلفنا ختلفنا عن الغزو ،وإنام هو ختليفه إيانا
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه» .علق ابن القيم فقال :فرسها

كعب بالصواب ،فليس ذلك ختلفهم عن الغزو؛ ألن اهلل لو أراد ذلك لقال :وعىل
الثالثة الذين ختلفوا.

زاد املعاد ()518/3

( ]6[ - )465ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) البقرة« ،276:تأمل حكمته

تعاىل يف حمق أموال املرابني وتسليط املتلفات عليها ،كام فعلوا بأموال الناس وحمقوها
252

مع

ابن القيم

فجوزوا إتال ًفا بإتالف! َّ
فقل أن ترى مراب ًيا إال وآخرته إىل حمق
عليهم وأتلفوها بالربا؛ ُ

وق َّلة وحاجة».

مفتاح دار السعادة)253/1( ،

 ]7[ - )466لقد عظمت نعمة اهلل عىل عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إىل

غريه( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ) العنكبوت.51:

بدائع الفوائد)227/5( ،

 ]8[ - )467وقد اقتضت حكمته َّ
أن ِخ َل َع النرص وجوائزه ،إنام تفيض عىل

أهل االنكسار( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ) القصص.6-5:

زاد املعاد)417/3( ،

 ]9[ - )468ملا علم اهلل سبحانه أن قلوب املشتاقني إليه ال هتدأ إال بلقائه،

رضب هلم اً
أجل للقاء تسكينًا لقلوهبم ،فقال تعاىل( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ) العنكبوت.5:

روضة املحبني ،ص436
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جمرب:
 ]10[ - )469ملن يشكو عدم تأثره بالقرآن ،خذها من ِّ

القلب حمل تلقي الوحي ،فإذا أردت االنتفاع بالوحي فال بد من تفريغ القلب

من ضده؛ ألن إصغاء القلب كإصغاء األذن ،فإذا أصغى إىل غري حديث اهلل ،مل يبق

فيه إصغاء وال فهم حلديثه ،وإذا امتأل بالشبه والشكوك ،واملضحكات ،والصور
املحرمة ،والغناء الذي يصد عن الوحي ،جاءته حقائق القرآن فلم جتد فيه فرا ًغا هلا

وال قبولاً  ،فتعدته وجاوزته إىل حمل سواه.

ينظر :الفوائد ،ص31

( ]11[ - )470ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) فاطر،22:

شبه سبحانه من ال يستجيب لرسوله بأصحاب القبور ،وهذا من أحسن التشبيه ،فإن

أبداهنم قبور قلوهبم! فقد ماتت قلوهبم وقربت يف أبداهنم.

إغاثة اللهفان(22 / 1( ،

( ]12[ - )471ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) احلديد ،9:أقرب اخللق إىل اهلل تعاىل

أعظمهم رأفة ورمحة ،كام أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته.

الروح ،ص251

 ]13[ - )472ما أشبه الليلة بالبارحة!

ملا ذكر سبحانه عقوبات األمم املكذبني للرسل وما حل هبم يف الدنيا من اخلزي

-يف سورة هود -قال بعد ذلك( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) هود،103:
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وأما من ال يؤمن هبا ،وال خياف عذاهبا ،فال يكون ذلك عربة وآية يف حقه ،بل إذا
سمع ذلك قال :مل يزل يف الدهر اخلري والرش! والنعيم والبؤس! والسعادة والشقاوة!

وربام أحال ذلك عىل أسباب فلكية وقوى نفسانية!

الفوائد ،ص131

 ]14[ - )473من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه ،وشدة االعتناء

به ،فإن علو البنيان عىل قدر توثيق األساس وإحكامه ،فاملوفق مهته تصحيح األساس
وإحكامه ،واجلاهل يرفع يف البناء عن غري أساس فال يلبث بنيانه أن يسقط( :ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) التوبة.109:

الفوائد)155( ،

 ]15[ - )474احليوان البهيم يتأمل العواقب ،وأنت ال ترى إال احلارض! ما

تكاد هتتم بمؤونة الشتاء حتى يقوى الربد ،وال بمؤونة الصيف حتى يقوى احلر ،والذر
يدخر الزاد من الصيف أليام الشتاء ،أفرتاك ما علمت قرب رحيلك إىل القرب ،فهال

هيأت لنفسك ً
فراشا متهد به الطريق؟ (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) الروم.44:

ينظر :بدائع الفوائد)322 / 4( ،

 ]16[ - )475رس عجيب يف قوله تعاىل عن أئمة املتقني( :ﭽ ﭾ)

السجدة ،24:ليعلم أن هدايتهم بام أمر به سبحانه عىل لسان رسوله ،ال بمقتىض
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عقوهلم وآرائهم وسياساهتم وأذواقهم ،وتقليد أسالفهم بغري برهان من اهلل؛ ألنه
قال( :ﭽ ﭾ) السجدة.24:

رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه ،ص18

 ]17[ - )476مل ينج اهلدهد من وعيد سليامن عليه السالم ،وال جترأ -مع

ضعفه -عىل خماطبة سليامن -مع قوته وسلطانه -بمثل هذا اخلطاب( :ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ) النمل ،22:لوال سلطان العلم.

مفتاح دار السعادة)173/1( ،

 ]18[ - )477رياء املرائني صري مسجد الرضار مزبلة وخربة( :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ) التوبة ،108:وإخالص املخلصني رفع قدر الت َِّفث« :رب أشعث أغرب».

بدائع الفوائد)336/4( ،

( ]19[ - )478ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ) يوسف ،24:حمبة الصور املحرمة وعشقها من موجبات الرشك ،وكلام
كان العبد أقرب إىل الرشك وأبعد من اإلخالص كانت حمبته بعشق الصور أشد ،وكلام

إخالصا وأشد توحيدً ا كان أبعد من عشق الصور ،وهلذا أصاب امرأة العزيز
كان أكثر
ً
ما أصاهبا من العشق لرشكها ونجا منه يوسف الصديق عليه السالم بإخالصه.

إغاثة اللهفان)141/2( ،
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 ]20[ - )479ملا فرس اإلمام أمحد رمحه اهلل قوله تعاىل( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ) األنعام ،89:قال :هم أهل املدينة.

علق ابن القيم عىل هذا فقال« :أهل املدينة أول من وكل هبا ،وملن بعدهم من

اً
وعمل ودعو ًة إىل اهلل تعاىل».
الوكالة بحسب قيامه هبا علماً

بدائع الفوائد)172/4( ،

 ]21[ - )480استدل عىل تفضيل النكاح عىل التخيل لنوافل العبادة بأن اهلل

تعاىل اختار النكاح لرسله فقال( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) الرعد ،38:واقتطع من
مهرا لزواجه ،واختار لنبيه × أفضل
زمن كليمه موسى عرش سنني يف رعاية الغنم ً

األشياء فزوجه تس ًعا فأكثر ،وال هدي فوق هديه.

بدائع الفوائد)237/4( ،

معنى
( ]22[ - )481ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) ص ،50:تأملها ،جتد حتتها
ً
بدي ًعا ،فهم إذا دخلوا اجلنة مل تغلق أبواهبا بل تبقى مفتحة ،بعكس أبواب النار فهي

موصدة عىل أهلها.

ويف تفتيح األبواب إشارة إىل:

 -1ذهاهبم وإياهبم وتبوئهم من اجلنة حيث شاءوا.

 -2دخول املالئكة عليهم كل وقت بالتحف واأللطاف.

 -3أهنا دار أمن ،ال حيتاجون إىل غلق األبواب كام يف الدنيا.

حادي األرواح إىل بالد األفراح ،ص39
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( ]23[ - )482ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) ق.39-38:

فتأمل قوله تعاىل( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) فإن أعداء الرسول × نسبوه إىل ما

ال يليق به ،وقالوا فيه ما هو منزه عنه ،فأمره اهلل سبحانه وتعاىل أن يصرب عىل قوهلم،

ويكون له أسوة بربه سبحانه ،حيث قال أعداؤه فيه ما ال يليق.

إغاثة اللهفان)340/2( ،

 ]24[ - )483كل سامع يف القرآن مدح اهلل أصحابه ،وأثنى عليهم ،وأمر به

وتدبرا ،وإجاب ًة.
أمورا ثالثة :فهماً وإدراكًا،
ً
أولياءه ،فهو السامع الذي تضمن ً
فمن اختار هذا السامع :مل يعدم إرشا ًدا حلجة ،وتبرصة لعربة ،وفكرة يف آية،
وداللة عىل رشد ،ور ًدا عىل ضاللة ،وإرشا ًدا من غي ،وبصرية من عمى ،وحياة

لقلب.
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مدارج السالكني)485/1( ،

)(1

لطائف
القراءات
()

 ]1[ - )484قوله تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ) يف كلمة (ﭞ) قراءتان:
( َمالِك) باأللف ،و( َم ِلك) بدون ألف:
فلفظ ( َمالِك) داخل حتت ( َم ِلك) كام قال تعاىل( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) آل
عمران ،26 :وأما توجيه قراءة (م ِلك) أن ِ
امللك أخص من املالك وأمدح؛ ألنه قد
َ
يكون املالك غري م ِلك ،وال يكون ِ
امللك إال مالِكًا.
َ

( ]2[ - )485ﯨ ﯩ ﯪ) البقرة ،36:ففي كلمة( :ﯨ) قراءتان:
األوىل :بإثبات األلف والتخفيف َ
ـهام) ومعناها :من الزوال واالنتقال عن
(فأ َزا َل ُ

اجلنة.

الزلل واخلطأ،
والثانية :بحذف األلف مع التشديد( :ﯨ) ،واملعنى :من َ

وحيتمل أن يكون املعنى :من َّ
(زل) عن املكان إذا تنحى ،فتتحد القراءتان يف املعنى.
فهل ندرك حرص عدونا عىل تعثرنا وخذالننا؟

() قام بإعداد هذه الرسائل الشيخ :حممد بن عمر اجلنايني ،باحث يف مرحلة الدكتوراه يف
قسم القراءات ،يف اجلامعة اإلسالمية.
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( ]3[ - )486ﯣ) يف قوله تعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)

البقرة ،125:فيها قراءتان:
األوىل( :واتخَّ ِ ُذوا) بكرس اخلاء ،أي :أمر باختاذه مصىل.

الثانية( :واتخَّ َُذوا) بفتح اخلاء ،واملعنى :أن هذا إخبار عن ولد إبراهيم عليه

الصالة والسالم أهنم اختذوا من مقام أبيهم إبراهيم مصىل.

 ]4[ - )487كلمة( :ﯫ) يف قوله تعاىل عن اخلمر وامليرس( :ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) البقرة ،219:فيها قراءتان:
( -1كبري) بالباء ،أي :إثم عظيم.

( -2كثري) بالثاء ،واملعنى :أن اخلمر حتدث مع رشهبا آثاما كثرية ،ويف الوقت نفسه

كبرية ،من قتل أو فحش وسب وعداوة وخيانة ،أو تفريط يف الفرائض أو غري ذلك.
فسبحان من رحم عباده بتحريمها.

 ]5[ - )488كلمة (ﮯ) يف قوله تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)

البقرة ،222:فيها قراءتان:

َ ( -1ي ْط ُه ْر َن ) بسكون الطاء وضم اهلاء ،واملعنى :انقطاع دم احليض.

َ ( -2ي َّط َّه ْر َن) بتشديد الطاء واهلاء ،واملعنى :االغتسال بعد انقطاع دم احليض.
وإذا ضممت القراءتني إىل بعضهام تبني أنه ال جيوز إتيان الزوجة إال بعد

اغتساهلا ،ال بمجرد انقطاع حيضها.

ويف هذا ما يدل بوضوح عىل عناية اإلسالم بالنظافة التامة.
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 ]6[ - )489قوله تعاىل( :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ)

البقرة ،249:ففي كلمة ( ُغ ْر َف ًة) قراءتان:
ُ ( -1غ ْر َف ًة) بضم الغني.
َ ( -2غ ْر َف ًة) بفتح الغني.

وقد ذكر يف معنى القراءتني أن ما كان باليد فهو ( َغ ْر َف ًة) بالفتح ،وما كان بإناء فهو

( ُغ ْر َف ًة) بالضم ،وقال بعضهم :ال َغ ْر َفة بالفتح :ما كان بيد واحدة ،وال ُغ ْر َفة بالضم:

ما كان بيدين.

( ]7[ - )490ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)
البقرة ،259:ففي (ن ِ
ُنش ُز َها) قراءتان:
( -1ن ِ
ُنش ُز َها) بالزاي ،أي :نرفعها ،من (النشز) وهو املرتفع من األرض،
واملعنى :وانظر إىل العظام كيف نرفعها من أماكنها من األرض عىل جسم صاحبها

ليحيى بعد موته.
( -2نُنشرِ ُ َها) بالراء ،من النرش وهو اإلحياء ،واملعنى :وانظر إىل عظام محارك
التي ابيضت من مرور الزمان عليها -كيف نحييها!ص ُه َّن) من قوله تعاىل( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
 ]8[ - )491يف كلمة ( َف رُ ْ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) البقرة ،260:قراءتان:
ص ُه َّن) بضم الصاد  ،أي ِأم ْلهن وامجعهن ،والعرب تقول( :صرُ وجهك
َ ( -1ف رُ ْ
عيل واجعل وجهك إ ّيل.
إيل) أي أقبل ّ
رِ
ص ُه َّن) بكرس الصاد ،أي قطعهن وشققهن ومزقهن.
َ ( -2ف ْ
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 ]9[ - )492قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) البقرة،285:

ففي كلمة( :و ُكتُبِ ِه) فيها قراءتان:
( -1و ُكتُبِ ِه) مجع كتاب ،وهي مناسبة للجمع قبلها وبعدها يف (مالئكته) و

(رسله).

ِ -2
(وكتَابِه) وهلذه القراءة وجهان:

األول :أن الكتاب هنا املراد به القرآن.

الثاين :أن املراد به مجيع الكتب؛ ألن (كتاب) مفرد فإذا أضيف صار عا ًما.
 ]10[ - )493قال تعاىل عن أم مريم( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) آل عمران.36:

ففي كلمة( :ﯠ) قراءتان:

(وض َع ْت) بفتح العني وسكون التاء ،من إخبار اهلل تعاىل عن أم مريم ،والتاء
َ -1

فيها للتأنيث.

(وض ْع ُت) بسكون العني وضم التاء ،حكاية عن أم مريم ما أخربت به عن
َ -2

نفسها ،ويؤيد هذه القراءة أهنا قالت( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) آل عمران ،36:كأهنا

وضعت).
أخربت اهلل بأمر هو أعلم به منها ،فتداركت ذلك بقوهلا( :واهلل أعلم بام
ُ

( ]11[ - )494ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ)

آل عمران ،79:ففي كلمة( :ﮆ) قراءتان:

ُ ( -1ت َع ِّلمون) بضم التاء ،وفتح العني ،وكرس الالم املشددة ،من التعليم ،وهذه

القراءة أبلغ يف املدح؛ ألن املعلم ال يكون معلام حتى يكون عاملا بام يعلمه للناس.
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َ ( -2ت ْع َل ُمون) بفتح التاء وإسكان العني وفتح الالم ،أي :بعلمكم الكتاب،

وهي مناسبة لقوله( :تدرسون).

 ]12[ - )495يف كلمة (ﯘ) من قوله تعاىل( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ) آل عمران ،140:قراءتان:
َ ( -1ق ْرح) بفتح القاف.

ُ ( -2ق ْرح) بضم القاف.

قال الفراء :كأن (ال ُقرح) بالضم ،أمل اجلراحات ،وكأن (ال َقرح) بالفتح ،اجلراح

نفسها.

 ]13[ - )496يف كلمة ( َقاتَل) من قوله تعاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) آ ل عمران ،146 :قراءتان:

( -1قاتل) بفتح القاف وألف بعدها ،وهي أبلغ يف املدح من القراءة األخرى؛

ألهنا تشمل املقاتل واملقتول ،كام قال تعاىل( :وقاتلوا وقتلوا).
ُ ( -2قتِ َل) بضم القاف وكرس التاء ،أي وكم من نبي قتل قبل حممد × ومعه
ربيون كثري فام وهنوا لقتل نبيهم وما ضعفوا ،وفيها عتاب ملن أدبر عن القتال يوم

أحد حني أشيع قتله ×.

( ]14[ - )497ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ) آل عمران ،195:من القراءات املتواترة يف هذه اآلية:
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( -1ﭫ ﭬ) أي أهنم قاتلوا وهم أحياء ثم قتلوا.
( -2و ُقتِ ُلوا و َقا َت ُلوا) فإن قيل :كيف ي َقاتلون وقد ُقتلوا؟

فاجلواب :أن املعنى ُقتِ َل بعضهم ،وبقي اآلخرون ُي َقاتِ ُلون ،ويف هذا إشارة -واهلل

أعلم -إىل أنه ملا كان مقصدهم واحدً ا ُعرب عن قتل بعضهم بقتل مجيعهم.

( ]15[ - )498ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ )..اآلية

النساء( ،94:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) يف قوله( :ﭦ) قراءتان:
َ ( -1فت َب َّينُوا) من البيان ،أي :استوضحوا.

َ ( -2فت َث َّبتُوا) من التثبت ،أي :فتأنوا حتى تتيقنوا صحة اخلرب.

هذا أمر بالتثبت يف اجلهاد والتعامل ،فكم جنى التعجل عىل أهله من آفات! وكم

ستضيق دائرة الشحناء والقطيعة لو امتثلنا هذا األمر؟

 ]16[ - )499قوله تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ) املائدة.13:

قرئت (ﮫ) عىل وجهني:
ِ -1
(قاس َية) من قست تقسو ،إذا كانت يابسة صلبة ال تعي اخلري وال تفعله،

كقوله تعاىل( :ﭜ ﭝ ﭞ) الزمر.22:

َ ( -2ق ِس ِّية) بدون ألف وبتشديد الياء ،ومعناها :فاسدة عاتية ال خري فيها..

واملعنيان كالمها خطري عىل القلب.

نعوذ باهلل من فساد القلوب وقسوهتا.
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( ]17[ - )500ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) األنعام.57:

ص):
قرئت (ي ُق ُّ

ص احلق) بضم القاف والصاد ،من القصص؛ ألن مجيع ما أنبأ به فهو من
َ ( -1ي ُق ُّ

أقاصيص احلق.
َ ( -2ي ْق ِ
ض احلق) بالضاد من القضاء ،واملعنى :يقيض القضاء احلق ،أو :يقيض
باحلق ،ويؤيد هذه القراءة قوله يف آخر اآلية( :وهو خري الفاصلني)؛ ألن الفصل إنام

يكون يف القضاء.

( ]18[ - )501ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ) األنعام ،119:ففي (يضلون)

قراءتان:

ُ ( -1يض ّلون) بضم الياء :أي مضلون لغريهم.

َ ( -2يض ّلون) بفتح الياء :أي ضالون يف أنفسهم.

ويف كال القراءتني تنبيه عىل خطر اهلوى!

خطرا؛ ألن املضل يتحمل إثمه وإثم من أضله.
وإن كان اإلضالل أكثر ً

والضال يف نفسه قد يضل غريه من حيث ال يشعر ،حني يكون ممن ُيقتدى به يف

ضالله.

 ]19[ - )502قوله تعاىل( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) األنعام ،92:يف قوله (ولتنذر) قراءتان:
( -1ولِت ِ
ُنذر) بالتاء ،أي لتنذر أنت يا حممد أهل مكة ،ويدل عىل هذه القراءة قوله
َ
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تعاىل( :ﰈ ﰉ ﰊ) النازعات.45:

( -2ولِي ِ
نذر) بالياء ،أي لينذر الكتاب أهل مكة ،ويدل عىل هذه القراءة قوله يف
ُ

أول اآلية( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) األنعام.92:

 ]20[ - )503قوله تعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ) األنعام.159:

كلمة (فرقوا) فيها قراءتان:

َ ( - 1ف َّر ُقوا) من التفريق ،أي جعلوه فر ًقا ،ويدل عىل هذه القراءة قوله( :وكانوا

شي ًعا)

َ ( - 2ف َار ُقوا) من املفارقة ،أي تركوه وانرصفوا عنه.

فار ُقوه.
واملعنيان متقاربان؛ ألهنم إذا َّفرقوا الدين فقد َ

( ]21[ - )504ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ) األعراف ،201:ففي (طائف) قراءتان:
َ ( -1ط ِائف) باأللف :الذي يميش حول املكان ينتظر اإلذن له ،وأطلق هنا عىل
اخلاطر الذي خيطر يف النفس ويبعث عىل فعل املنهي عنه ،شبه ذلك اخلاطر يف مبدأ

جوالنه يف النفس بحلول الطائف قبل أن يستقر.

َ ( -2ط ْيف) بالياء ،ومعناه :ما يتخيل يف القلب ،أو يرى يف النوم مما يوسوسه

الشيطان لإلنسان.
266

لطائف

القراءات

 ]22[ - )505يف مجلة (أوال يرون) من قوله تعاىل( :ﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) التوبة ،126:قراءتان:

( -1أوال َيرون) بالياء ،أي أوال يرى املنافقون أهنم يفتنون ،أي يمتحنون باملرض

وغريه يف كل عام مرة أو مرتني.

( -2أوال تَرون) بالتاء ،أي أنتم معرش املؤمنني أهنم يفتنون ،يعني املنافقني.

 ]23[ - )506أثنى اهلل تعاىل عىل نبيه يوسف بقوله( :ﭾ ﭿ ﮀ
(املخ َل ِصني) وكرسهاْ :
ﮁ) يوسف ،24:وقد قرئت بفتح الالمْ :
(املخ ِل ِصني)،

فمن فتحها فمعناه :الذين أخ َل َصهم اهلل لعبادته وكرامته ،ومن كرسها فمعناه :الذين

ّأخ َل ُصوا أنفسهم ودينهم هلل.

قال ابن جرير :وذلك أن من أخ َلصه اهلل لنفسه فاختاره ،فهو ِ
خملص توحيده هلل،

ومن أخ َلص توحيده ،فهو ممن أخ َلصه اهلل.

تفسري الطربي)50/16( ،

 ]25[ - )507يف كلمة (آيات) من قوله تعاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ) يوسف ،7:كلمة (آيات) فيها قراءتان:

( -1آ َيات) عىل اجلمع ،وهي تدل عىل كثرهتا وتنوعها ،ففيها آيات للسائلني

يف شتى املجاالت :اإليامنية ،والعقدية ،والسياسية ،والرتبوية ،واالقتصادية،

واالجتامعية.

( -2آ َية) أي عربة ،فجعل أمر يوسف كله عربة وآية.
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 ]25[ - )508قال تعاىل عن يوم القيامة( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)..

يونس ،30:يف (تبلو) قراءتان:

َ ( -1ت ْب ُلو) من البالء ،أي :االختبار واملعنى« :ستالقي كل نفس جزاء ما

أسلفت من خري أو رش».

َ ( -2ت ْت ُلو) بتاءين ،أي :تقرأ ما أسلفت ،وقيل :تتبع كل نفس ما أسلفت.

ومع اختالف املعنيني إال أن مؤدامها واحد ،فامذا أعددت -رمحك اهلل -ليوم

العرض عىل اهلل؟

( ]26[ - )509ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ) يونس ،22:ففي قوله( :ﭬ)

قراءتان:

ُ ( -1ي َسريكم) من التسيري ،أي :جيعلكم تسريون فيهام.

َ ( -2ينشرُ كم) بفتح الياء وسكون النون وضم الشني ،من النرش بمعنى:

التفريق ،أي :يفرقكم يف الرب والبحر.

متذكرا فضل اهلل عليه
فهني ًئا ملن مشى يف مناكب األرض ،أو ركب البحار
ً

بتيسري التنقل ،وجعله فرصة ملزيد من شكر النعم.

( ]27[ - )510ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) احلجر ،15-14:يف كلمة( :ﯬ) قراءتان:

(سكِّرت) بتشديد الكاف ،أيُ :سدَّ ت و ُغ ّطيت.
ُ -1
ِ
ِ
وحبست ،فكأن املعنى :ال ينفذ
(سك َرت) بتخفيف الكاف :أي ُسح َرت ُ
ُ -2
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نورها وال تدرك األشياء عىل حقيقتها فكأهنا حبست.

فانظر إىل أثر إرصارهم عىل التعامي عن احلق والتامدي يف الغي والضالل!

 ]28[ - )511يف كلمة (زكية) من قوله تعاىل يف سورة الكهف( :ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ) الكهف ،74:قراءتان:

( -1زك ّية) بغري ألف ،قيل يف معناها :أذنبت ثم تابت.
(ز ِ
اكية) باأللف ،وهي التي مل تذنب قط.
َ -2
ب) من قوله تعاىل يف قصة مريم( :ﮓ ﮔ ﮕ
 ]29[ - )512يف كلمة (ألَ َه َ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) مريم ،19:قراءتان:
ب) باهلمزة ،عىل احلكاية ،واملعنى :أنني رسول من عند اهلل أرسلني
( -1ألَ َه َ
ألهب لك ،فالفعل هلل سبحانه  ،وجربيل حيكي عن اهلل.
ِ
ب) بالياء ،أي ليهب اهلل لك ،ومل يكن جربيل الذي هيب بل اهلل هيب،
( -2ل َي َه َ
ب لك.
واملعنى :أرسلني اهلل ل َي َه َ

( ]30[ - )513ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) الشعراء ،149:ففي كلمة:

(فارهني) قراءتان:
َ ( -1ف ِ
ار ِهني) ،والفاره :احلاذق باليشء ،أي :حاذقون بنحتها.

َ ( -2ف ِر ِهني) أي يتخذون تلك البيوت املنحوتة يف اجلبال أرشا وبطرا ،من غري

حاجة لسكناها.
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فكأن قراءة ( َف ِرهني) ثمرة لقراءة ( َف ِ
ارهني) كعادة كثري من املجتمعات التي

تصاب بالبطر واالستعالء بعد التمكن املادي.

 ]31[ - )514يف كلمة (عباد) من قوله تعاىل( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ) الزخرف ،19:قراءتان:
ِ -1
(عبِاد) مجع عبد ،ويف هذه القراءة تكذيب عىل من زعم أن املالئكة بنات اهلل.
ِ -2
(عند) ظرف مكان ،وفيه داللة عىل رفع منزلتهم وقرهبم.
فأفادتنا القراءتان :إثبات عبوديتهم ،وعظيم منزلتهم.

( ]32[ - )515ﮙ ﮚ ﮛ) قرئت:
عجبت يا حممد من جهلهم وتكذيبهم وهم
بت) بفتح التاء ،معناها :بل
َ
َ ( -1ع ِج َ

يسخرون منك.
بت) بضم التاء ،فيها إثبات صفة ال َع َجب -بفتح العني واجليم -هلل تعاىل عىل
َ ( -2ع ِج ُ
ما يليق به سبحانه ،يقول الشنقيطي« :فهي إ ًذا من آيات الصفات عىل هذه القراءة».

( ]33[ - )516ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) التكوير ،24:يف كلمة (ضنني) قراءتان

متواترتان:

( -1بضنني) بالضاد ،معناه :البخيل ،أي :ال يبخل بام آتاه اهلل من العلم والقرآن،

ولكن يرشد ويعلم.

( -2بظنني) بالظاء ،معناه ،املتهم ،أي :ما هو عىل الغيب بمتهم ،بل هو الثقة فيام

خيرب عن اهلل تعاىل.
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اخلاتـمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  ،وبعد:

فهذا جهد ّ
املقل ،نضعه بني يدي أهل القرآن ،مؤملني استمرار هذه السلسلة

وأفكارا إبداعية.
والرقي بمحتواها  :صياغ ًة ،
ً

ومما نبرش به إخواننا وأخواتنا :أننا يف غضون السنة القادمة عازمون عىل

طرح إصدارات نوعية يف ربط األمة بكتاب رهبا ،نأمل أن تالقي القبول من اهلل،

واالستسحان من إخواننا الذين ما زلنا نطمع ونؤمل منهم التواصل معنا بأفكارهم
ورؤاهم عىل العناوين املثبتة يف املقدمة.

واحلمد هلل أولاً
وظاهرا وباطنًا.
وآخرا ،
ً
ً
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الت�صنيف
املو�ضوعي
م

املوضوع

1

أسامء اهلل وصفاته

2

التوحيد واحلذر
من الرشك

3

صفة علم اهلل

115 ،96 ،60

4

صفة احلكمة

406 ،187 ،137 ،93

5

صفة القدرة

،316 ،297 ،286 ،187 ،186 ،157 ،96 ،85
422 ،419 ،418 ،325

رقم الفائدة
( ،134من 376 :إىل)438 :
،403 ،170 ،382 ،380 ،375 ،373 ،311 ،52
514 ،506 ،478 ،443 ،432 ،421 ،412
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م

املوضوع

6

صفة الرمحة

7

نعم اهلل

8

اخلوف من اهلل

9

الرجاء

رقم الفائدة
،249 ،180 ،144 ،142 ،135 ،81 ،60 ،25
،338 ،302 ،297 ،294 ،284 ،283 ،281
،405 ،396 ،385 ،384 ،383 ،360 ،343
434 ،425 ،413 ،410
438 ،435 ،363 ،358 ،186
444 ،355 ،302 ،290 ،195 ،128 ،127
398 ،355 ،302 ،128 ،127

،270 ،256 ،237 ،208 ،182 ،163 ،154 ،20
 10االستعانة والتوكل
395 ،394 ،306 ،301
 11املراقبة
التفاؤل وحسن
12
الظن باهلل
 13التقوى
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412 ،399 ،362 ،32
436 ،299 ،294 ،256
،339 ،338 ،230 ،107 ،94 ،61 ،46 ،27 ،26
504 ،426 ،355

م

املوضوع

رقم الفائدة

 14الصرب

،347 ،337 ،276 ،205 ،191 ،189 ،182 ،94
482 ،462 ،446 ،408

 15الشكر

،349 ،326 ،233 ،184 ،181 ،180 ،82 ،74
436 ،409 ،363

اإلخالص وترك
16
الرياء

،349 ،272 ،267 ،236 ،235 ،233 ،126 ،21
،473 ،448 ،399 ،375 ،372 ،362 ،356
506 ،478 ،477

 17التفكر

424 ،358 ،174 ،42

 18حمبة اهلل

468 ،423 ،416 ،415 ،293 ،163 ،128

االفتقار والتذلل
19
هلل
 20الدعاء
التواضع وعدم
21
الكرب

431 ،80،202
،134 ،128 ،127 ،126 ،80 ،53 ،24 ،22 ،20
،307 ،296 ،266 ،257 ،435 ،226 ،154
432 ،427 ،410 ،407 ،395 ،380 ،315
،402 ،217 ،181 ،149 ،85 ،65 ،28 ،21
513 ،403
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م
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رقم الفائدة

حمفزات لعمل
22
الطاعات

،257 ،228 ،188 ،177 ،166 ،131 ،110
،335 ،332 ،326 ،300 ،295 ،289 ،284
428 ،426 ،425 ،377 ،360 ،350 ،346

 23أثر اإليامن
 24صفات املؤمنني

،259 ،254 ،253 ،236 ،232 ،198 ،193
471 ،452 ،268 ،267

 25العناية بالقلوب

،310 ،293 ،288 ،277 ،36 ،31 ،27 ،23 ،21
499 ،470 ،469 ،365 ،330

 26سالمة الصدر
وسائل الثبات عىل
27
الدين
 28يوم القيامة
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،257 ،228 ،188 ،177 ،166 ،131 ،110
،335 ،332 ،326 ،300 ،295 ،289 ،284
428 ،426 ،425 ،377 ،360 ،350 ،346

454 ،297 ،992 ،237 ،136 ،125 ،90
410 ،319 ،236 ،22
،345 ،250 ،249 ،223 ،205 ،113 ،63 ،62
508 ،392 ،359

 29اجلنة

481 ،391 ،332 ،300 ،290 ،177 ،125

 30النار

374 ،364 ،317 ،290 ،30

م

املوضوع

 31الرسول ×
األنبياء عليهم
32
السالم

رقم الفائدة
،195 ،192 ،190 ،144 ،109 ،108 ،100 ،17
،340 ،301 ،281 ،259 ،247 ،231 ،217
،502 ،482 ،480 ،439 ،389 ،365 ،343
516 ،515
،225 ،207 ،181 ،164 ،161 ،158 ،132
461 ،445 ،326 ،259

إبراهيم عليه
33
السالم

486 ،324 ،311 ،292 ،119

موسى عليه
34
السالم

،267 ،265 ،215 ،213 ،202 ،201 ،132
480

يوسف عليه
35
السالم

،506 ،175 ،173 ،170 ،167 ،166 ،164
507

 36زكريا عليه السالم

450 ،227 ،226

 37آدم عليه السالم

220 ،196 ،124

 38اإلنسان

395 ،394 ،387 ،219 ،196

 39املالئكة

514 ،512 ،368 ،295 ،224 ،137 ،82
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م
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 40الصحابة
 41أمهات املؤمنني

،318 ،312 ،304 ،285 ،282 ،245 ،147 ،2
497 ،479 ،452 ،389
340 ،285 ،283 ،17

 42مكانة القرآن

،310 ،250 ،248 ،210 ،179 ،117 ،111
466 ،367 ،366 ،328 ،327 ،313 ،312

 43التأثر بالقرآن

73 ،9 ،8

 44خصائص السور
 45أثر القرآن
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375 ،351 ،279 ،96 ،76
350 ،328 ،327

 46بالغة القرآن

،461 ،271 ،219 ،192 ،101 ،37 ،25 ،20
464

 47أمثال القرآن

183 ،29

 48تالوة القرآن

289 ،87

م

املوضوع
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 49سامع القرآن

483 ،313 ،262

 50أمهية التدبر

350 ،328 ،327

 51وسائل التدبر
 52أثر التدبر
 53اجلهاد
 54نرص وهالك

483 ،369 ،304 ،19 ،11 ، 8 ،4 ،3
209 ،8
،495 ،464 ،150 ،143 ،140 ،138 ،137 ،70
498 ،497
472 ،442 ،429 ،418 ،178

 55مقومات النرص

،251 ،228 ،92 ،90 ،65 ،16 ،15 ،13 ،10
467 ،439 ،429 ،428 ،426 ،280 ،476

 56الثبات عىل املنهج

،402 ،153 ،130 ،114 ،86 ،66 ،28 ،19
503 ،479 ،475 ،473 ،440

 57احلذر من البدع

451 ،305 ،247 ،234 ،233 ،139 ،109 ،1
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فقه التعامل مع
58
األعداء
 59العدل
 60أهل الكتاب
 61اليهود
 62املنافقني
الدعوة وصفات
63
الداعية
 64األخالق
 65أثر اللسان
 66احلب
 67بر الوالدين
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،144 ،143 ،123 ،121 ،113 ،108 ،83 ،44
510 ،440 ،340 ،291 ،182 ،178
459 ،433 ،404 ،392 ،371 ،143 ،7
52 ،45 ،44
499 ،456 ،445 ،92 ،77
،261 ،239 ،182 ،147 ،146 ،145 ،105
505 ،501 ،344
،169 ،161 ،159 ،158 ،153 ،147 ،119 ،90
،291 ،280 ،212 ،211 ،202 ،191 ،175
475 ،458 ،353 ،351 ،319 ،296
343 ،320 ،259 ،253 ،207 ،71 ،68 ،34
،241 ،201 ،145 ،132 ،95 ،71 ،36 ،35
391
463 ،448 ،293 ،137 ،42 ،41 ،31 ،12
336 ،206 ،194 ،177 ،173 ،124 ،38
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 68تربية األبناء

،336 ،315 ،309 ،268 ،177 ،165 ،164 ،38
463 ،337

 69بيت الزوجية

،450 ،374 ،324 ،319 ،309 ،263 ،227 ،59
480 ،463 ،461

العالقة مع
70
املجتمع
 71الصداقة

،162 ،158 ،123 ،107 ،106 ،95 ،74 ،64
،390 ،329 ،320 ،307 ،264 ،260 ،191
458 ،447 ،391
307 ،212 ،141 ،118 ،43 ،24

،401 ،355 ،323 ،167 ،162 ،150 ،104 ،91
 72التعامل مع النفس
447 ،402
 73الرتبية
 74املرأة

319 ،303 ،215 ،204 ،38 ،10
285 ،244 ،78

 75مكانة العلم

476 ،218 ،159 ،119 ،112 ،99 ،21

مكانة العلامء
76
وواجبهم

،330 ،329 ،288 ،280 ،159 ،156 ،149
494 ،455 ،454 ،331
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صفات طالب
77
العلم

،331 ،330 ،329 ،321 ،265 ،218 ،217
455 ،449 ،333

 78االبتالء

،209 ،176 ،175 ،171 ،157 ،93 ،67 ،14
،347 ،337 ،326 ،316 ،298 ،286 ،269
408 ،407 ،406 ،405

،357 ،280 ،277 ،269 ،246 ،243 ،242
 79خطورة الشهوات
478 ،455 ،417 ،362
 80أثر اإلعالم
 81املحاسبة
 82الدنيا

508 ،474 ،353 ،352 ،349
،223 ،222 ،221 ،219 ،200 ،189 ،150 ،146
365 ،360 ،357 ،342 ،334 ،258 ،231

 83خطورة الذنوب

،166 ،163 ،129 ،123 ،116 ،110 ،104 ،98
،308 ،239 ،238 ،220 ،215 ،199 ،176
449 ،359 ،344 ،335

 84استغالل الوقت

232 ،122

 85املال
 86الرياء
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501 ،240 ،130 ،98 ،94

365 ،255 ،200 ،146 ،122 ،99 ،57
465 ،151

م

املوضوع

 87الصدقة
 88السفر والنزهة
 89القناعة
 90علو اهلمة
 91أحكام فقهية
 92الصالة
 93قيام الليل
 94صالة االستسقاء
 95رمضان
 96ليلة القدر
 97العيد

رقم الفائدة
356 ،348 ،346 ،334 ،255
509 ،165 ،122
457 ،411 ،222 ،221
474 ،353
،105 ،97 ،89 ،84 ،75 ،72 ،69 ،58 ،56 ،55
،457 ،453 ،361 ،344 ،304 ،199 ،129
488 ،487 ،480 ،461
273 ،272 ،198 ،79
351 ،254 ،198 ،135
131 ،129
،55 ،54 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،45 ،44 ،18
254 ،135 ،57 ،56
369 ،368 ،367 ،235 ،39
400 ،292 ،136

283

م

املوضوع

 98احلج
مكة واملسجد
99
احلرام

230 ،229 ،188 ،108 ،89 ،88 ،63 ،62 ،61
502 ،486 ،451 ،185 ،88

األمر باملعروف
100
والنهي عن املنكر

453 ،308 ،296 ،202

 101املقاييس احلقيقية

472 ،314 ،269 ،138

 102السعادة

366 ،211 ،209 ،156

عجائب
103
املخلوقات

،358 ،325 ،278 ،275 ،213 ،210 ،187
422

 104قصة

،287 ،262 ،223 ،209 ،197 ،188 ،179 ،6
373 ،345

 105فرعون
 106الشيطان

284
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214 ،213 ،155
،485 ،460 ،360 ،301 ،214 ،150 ،124
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