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بعض الوقفات التدبرية القرآنية ..
للشيخ  :ماجد الزهراني رحمه اهلل
اللهم ارحم ماجد و اغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
اذكروه بدعواتكم وموتى المسلمين والمسلمات..

حسابات الشيخ ماجد -رحمه اهلل: -
تويتر @2468MAJED
@wkf2468
انستغرام @majed_z_h

أنشرها فهي من العلم الذي يُنتفع به إن شاء اهلل ،
وتذكّر  :الدال على اخلري كفاعله .

تضيق ُصدوران بال سبب ؟
ال تبتعدوا عن القرآن ؛ يك ال تتساءلوا ملاذا ُ
﴿ فَطالَ عَلَيهِمُ األَمَدُ﴾

[الحديد[١٦ :

كل من طال أمده عن معني الوحي  ..وسلسبيل اإلميان ؛ فال ينتظر إال قلبًا قاسيًا ؛ ونفسًا مريضة .

اقرؤوا القرآن .

﴿ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ﴾

[الحجرات[ ١3 :

تدبر قال  [ :لتعارفوا ] ال لتفاخروا أو لتناكروا أو لتخالفوا ولذا

قال بعدها سبحانه ﴿ إِنََّ أَكرَمَكُم عِندَ اللََّهِ أَتقاكُم ﴾

[الحجرات[١3 :

يعظم األمر وجيل إذا كان الذي يأمرك به؛ يفعله قبل أن يأمرك به ﴿إِنََّ اللََّهَ وَمَالئِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النََّبِيَِّ يا أَيَُّهَا
الََّذينَ آمَنوا صَلَّوا عَلَيهِ وَسَلَِّموا تَسليمًا﴾

﴿لَيلَةُ القَدرِ خَريٌ مِن أَلفِ شَهرٍ﴾

[القدر[3 :

ال قعود فيها وال نوم وال غري ذلك .

[األحزاب[٥٦ :

من وفق لقيام هذه الليلة فقد وفق لقيام أكثر من ثالث ومثانني سنة كلها قيام

﴿ إِنََّ اللََّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾
﴿أَفَال يَتَدَبََّرونَ القُرآنَ ﴾

[النساء]٥٨ :

مهما وعظ الوعاظ وخطب اخلطباء وتكلم البلغاء لن ولن جتد مثل مواعظ القرآن

[النساء[٨٢ :

﴿وَغَلََّقَتِ األَبوابَ وَقالَت هَيتَ﴾
صديقي ..وتذكر أن اهلل يراااك

[يوسف[٢3 :

اجلهاز الذي يف يدك يفعل ذات الفعل !! فاتق اهلل يف خلوتك يا

.

قال ﷻ ﴿خُذِ العَفوَ وَأمُر بِالعُرفِ وَأَعرِض عَنِ اجلاهِلنيَ﴾

[األعراف[ ١٩٩ :

اهلل أكرب !

آية قرآنية عظمية  ،خلصت حقيقة فن التعامل مع اآلخرين يف ثالث مجل .

﴿إِلَيهِ يَصعَدُ الكَلِمُ الطََّيَِّبُ

﴾

[فاطر[١٠ :

حتى ولو مل يُقدّر اآلخرون طيبة كلماتك وصدق عباراتك  ..يكفيك أنها تصعد

لـِربك وتزف إىل مساواته العال.

﴿نَزَلَ بِهِ الرّوحُ األَمنيُ  ..عَلى قَلبِكَ لِتَكونَ مِنَ املُنذِرينَ﴾

[الشعراء[١٩٤-١٩3 :

مل يقل }على مسعك{ بل }على قلبك {

فأي داعية البد أن يكون بني قلبه وبني القرآن قصة حب.
﴿.إِنََّ اللََّهَ يُحِبَُّ التََّوّابنيَ ﴾

[البقرة[٢٢٢ :

فربك كريم  ..ودود رحيم

.

إن اهلل ال ميل حتى متلوا  ..ما أكرم اهلل وما أحلمه  ..ال تغلبنّك اخلطايا ..

﴿ ونَجََّيناهُ مِنَ القَريَةِ الََّيت كانَت تَعمَلُ اخلَبائِثَ ﴾

[األنبياء[٧٤ :

البعد عن مواطن الفساد واملنكر والرذيلة سالمة وجناة

ورمحة .

﴿امل  ذلِكَ الكِتابُ ال رَيبَ فيهِ هُدًى لِلمُتََّقنيَ ﴾

[البقرة[٢-١ :

القرآن به تطمئن القلوب به تسكن اجلوارح كتاب فيه

اهلدى كتاب فيه الشفاء ملن تدبر .
﴿إِذ نادى رَبََّهُ نِداءً خَفِيًَّا﴾
يَحيى ﴾

[مريم[ ٧ :

[مريم[3 :

النداء خفي والداعي صادق فاستجاب أكرم األكرمني ﴿ إِنَّا نُبَشَِّرُكَ بِغُالمٍ امسُهُ

فكن صادق الدعاء وانتظر البشارة

﴿.مُتََّكِئنيَ فيها عَلَى األَرائِكِ ﴾

[اإلنسان[١3 :

.

زال النصب  ،ومت النعيم  ،فطاب االتكاء  .اللهم اجعلنا منهم

.

يسبح له دومًا النجم والشجر ،ويغفل عنه كثري من البشر ﴿.وَإِن مِن شَيءٍ إِلَّا يُسَبَِّحُ بِحَمدِهِ وَلكِن ال تَفقَهونَ
تَسبيحَهُم ﴾

[اإلسراء]٤٤ :

سبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم

﴿.استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشََّيطانُ فَأَنساهُم ذِكرَ اللََّهِ﴾

[المجادلة]١٩ :

باستحواذه عليك فال جتد خمرجًا إىل نور الذكر.

.

هذا هو اإلعتقال احلقيقي  ..أن يأسرك الشيطان

﴿ .وُجوهٌ يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ  إِىل رَبَِّها ناظِرَةٌ﴾

[القيامة[٢3-٢٢ :

عنيٌ سرتى ربها يوما ما بإذن اهلل شرّفها بأال تنظر إىل حرام،

واغسلها بدموع التوبة إجالال هلل .

﴿فَسُبحانَ اللََّهِ حنيَ تُمسونَ وَحنيَ تُصبِحونَ﴾

[الروم[١٧ :

سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

كلماته  ..قولوها ثالثًا .

﴿وَلكِن جَعَلناهُ نورًا﴾

[الشورى[ ٥٢ :

القرآن نور يستضاء به يف احلياة فتعرف به طرق السعادة وسبل النجاة

.

هل جتد حتفيزًا للنفس البشرية على فعل اخلري والعمل الصاحل أكثر من قول اهلل ﴿مَن جاءَ بِاحلَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ
أَمثالِها وَمَن جاءَ بِالسََّيَِّئَةِ فَال يُجزى إِلَّا مِثلَها﴾

]قال سبحانه ﴿ :فَفِرّوا إِلَى اللََّه﴾

[الذاريات[٥٠ :

[األنعام[١٦٠ :

ومل يقل :فاهربوا ،ألن الفرار ترك املكان إىل مكان أكثر أمنا وأمانًا ،أما

اهلروب فهو اإلستخفاء عن عني من نهرب منه .

إذا مكر بك الناس فردد  ﴿ :وَأُفَوَِّضُ أَمري إِلَى اللََّهِ إِنََّ اللََّهَ بَصريٌ بِالعِبادِ﴾  ...لتنال ﴿ :فَوَقاهُ اللََّهُ سَيَِّئَاتِ ما
مَكَروا﴾

[غافر[٤٥-٤٤ :

]﴿إِلَّا حَميمًا وَغَسّاقًا﴾

[النبأ]٢٥ :

احلميم :املاء احلار املنتهي يف احلرارة الغساق :شراب مننت الرائحة شديد الربودة.

وهذا مجع للعذاب من ناحيتني والعياذ باهلل .

﴿.هُم دَرَجاتٌ عِندَ اللََّهِ ﴾

[آل عمران]١٦٣ :

ال يغرك علو مرتبتك ورفعة درجتك يف الدنيا !! هي ال شيء إن مل ترتفع

درجتك عند اهلل حبسن العمل له  ،وحسن التعامل مع خلقه.

