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 هذا الكتاب 
.ذقضاا اذكبتاايف كذاذ تاال ذكتذ  و تراالذ  يكااالذاذ  االمذكب ااك ذ ك ت اا ذيتناال هذااالكذكب تاال 

تما ذمنال يذكا الممذ  الذمنذ امذعوكملذحتضكذ رقيذكملسام  ذاذخذب كمي  ثذ نذتيف كذكبقكآنذك
ذ.ذمنذ قوىذ سبل ذكبتخم ذكاضلرينذغ ل ذكبتيف كذ كب رمذب تل ذكتمذ 
 ااالاذكبقلقاال ذ.ذ طلقلتاا ذكر رك  اااكبعقم اااذ سااعذقيفركتاا ذذبتاايف كذ ك ااعذ ااكعيذعماامذ االذمساامملف

كذخمقرلذكتذعزذ  لمذ    عذف رلذكبقيفرمذعممذكبن وذ كبزيل مذعنذطكيقذكال تسل ذ كباتعممذ كبتقاوي
ذ.يّسره اهلل للذكركملتلحذبمبشكمذفالذيُعلرذ  يفذ عيفمذكبتيف كذاذآيل ذكتذ قيفذ

ماانذ ااامذمذ ذلر   االذ ساامو  لذ  خالق االذ   ساا رتقاالبذ االب ك ذإلبذبوساال لماانذ ع اامذككبتاايف كذ ذذذ
كبوسااال لذببنااالبذ جمااا لغاذرت ااا ذمتنضاااكذمااانذخاااالهذ نااالبذكبعقم ااااذكبقااال رمذعمااامذكبت لعااالذكر ااال ذ

ونذ إ تشال ذكبقاوك  ذكب و  ااذ كال ت لع ااذ حتويالذلبابذ ما ذ ااورمذإ ل  ااذإ ذكملتوكجملذم ذكب 
ذ.تقب قل ذ إجنلزك ذختيفمذك ت  ذ  فكك اذ تسلامذاذحتق قذسعل هتمذ تن  مذ  لهتم

فرجاكذ.ذوىذكب اك يذ كم العيعمامذكملساتذ كذاذ تال ذكتاجاكذكبتايفكب تال ذآيالرذذيتنل ه ذذذ
بت  ااالذكبسااام مذ منلاجااا مذ  ماااوهذكبعقم ااااذك ككف اااامذ ك تشااالرذكب كقااااذمااايفعلمذبال تعااال ذعااانذكذكبتااايف ك

ذ.  ذكملسم  ذ سمقوياذكألف لرذ كبتو رل ذكملننكفاذ كبتنلزع
 ذ ك ت عال ذذككذتع اقذحتق اقذكبتايف كذاذ  المذكألفاذمجمااذمانذكبعوكمالذكبايكب تل ذعانذذ ش ي  لذذ

عاانذكالجماالذتعماا مذ كبتمقاايمذ كببعاايفذعااجذ وك ااعذك ماالذاذمناالا ذكبلبتقم اايفذكألع ااممذ   ااو ذ  
 عااجذ ساال لذت ع االذكبتاايف كذ لالات االمذ تن  اااذذقاايف مذكب تاال ذ   االزي  االذ.ذكبمغاااذكبعك  اااذكبساام  ا

كبقااايفرك ذكبعقم اااااذباااايفىذكألفاااكك مذ تشااااج  ذ  ااااوكبذكاكياااااذكب  كيااااذكملنضاااابقاذ تن  تراااالمذ كسااااتع لهذ
ذ.هذيقو ذإ ذت رمذكآليل ذ تيف كالل سل لذكر رككذكر سل  اذ لبس  ذ كبباكذ ش لذجمن حذفع ذ

 ممالذداايفرذإب اا ذكر الرمذاذااالكذكبساا للذ نذاالكذكب تاال ذقاايفذ البذ ااا ماذ  رك ذتقب ق اااذ
عاايف ذ باالذ جمالذإ ذملاال ذكبيفكرساال ذعيفيايفمذاذراالهذكبتايف كمذي ذف راالذتقب ااقذاالاذكملنرج اااذعمامذ

ذ.ذ.اذموكض  ذعيفمذتك وياذ فقر اذ تعم   اذ  سكياذ ك ت لع اذمتعيف م
كببناو ذكملزيايفذمانذذ ؤ يفذضك رمذإع الهبالكذكملشك عذكملنرجيذ بلمذعنذقيفمذإلذيذ كب تل 

ذبرت  يفذكبسلذ تسيفييفذك قو كبيف رك ذكبتقب ق اذ كبيفركسل ذ ذ.ذذاذالكذكمل يفكنذكبغج 
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  مقدمة
ذ ماذ م  اذالذتعك ذكبقككبمذ كب تل اذفتمقواذ قموهبمكبعك ذذ زهذكبقكآنذكب كميذعمم ذم  ل وك

 ىتذ ل ذكبوك يفذمنذكبكع لذكأل هذسلر كذعم  ذاذ  لهتمذ سمو  لهتممذ ذذم    واذاذجميف رام
ذميشيذعممذكألرض ذ.ذمان ل ذكبسل يفم ذكألم  ا ذ ملذت نذ لبا ذآ لككم ذمنذكبتيف ك  كبن كذاذمل عل

ذ قمو ذ كع اذ  ال كذمت تنامذف ل تذذ.كبقكآنذكب كمي فقيفذ  كذكبكع لذكأل هذإ ذكبقكآنذ قك  ا
ذذ".قك ك:"ذبذكبقككبمذمايفكقلذبقوب ذتعل تم
ذكملتيف كم آ ذكبقككبم ذتمب ذ أسكاذذكبوكع اذتت ذكبعلمل ذعمم ذ ك  تل ل ذ  ضلرم ذ  لهتمذسمو ل ذا مثلرال

ذ.منذآب ل ذكبقككبمذ كب تل اذإالذكبنزرذكب سلذمعممذكبكغمذمنذ هنمذملذيتوفكذهل
طويالمذفقيفذ يف  ذ لبرتك  ذ  للذفش للذ تضلفك ذذملذتست كذإالذ نذالاذكبتال مذكبوكع اذكملتيف كم

ذ غ لهبلذعنذ كق ذكملسم  ذ   لهتمذم ذ تل ذكتذإ ذ نذ جممتذإ ذ عوكملذعيفييفمذاذتأخكال
ذ. لباذمنذكألم  اذكبعقم اذقل ذ  لال

فعممذكبكغمذمنذك تشلرذ سل لذكبقبلعاذ كبنشكذكبيذ سر تذاذتسر لذ  ظذكبقكآنذكب كميذقككبمذ
ذ.كملسم  ذ   لهتمذكبع م اذ كق الذ نذ تل ذكتذ ل ذ ع يفكذعنذ مسلعلذ  تل امذإ

ذكبتال مذ كا ظذ  ذكب  نار(ذاذكألعمذكألغمع)قكآنذكب كميذممذيعيفذكات لمذكملسم  ذ لبف ذل زكذايف 
ذ حتس ذخلرجذكاك  ذفقطذ الذتيف كذ الذفرمذملعل   مذ ذ كبوقو ذعنيفذ يف  ذدوييفا  كآلخكىم

ذ..ذاذرلبسذكبعزكبذ  عنيفذكألموك ذذملكضمذبمتربكذ كالستش لبمذ   تال ت ذعممذك
ذم ذ ذتعلمل ذعن ذ عجز ذمت كرم ذ ازك م ذ ضلري ذغ ل  ذمن ذكب وم ذكألما ذتع ش  ذمل إن

ذ ك تش ذكملوكق  ذ كختلل ذكبسننكأل يفك  ذذل  ذإ  ذ كال ت لع ا ذكب و  ا ذمنذ كبقوك   ذلبب غل
م لاكذكألم اذكبعقم اذذك ع لسلذببعجعيفذاذمجمت ذم لاكذكبتخم ذكاضلريذ كبغ ل ذكبع ككينمذيُذ

ذ.ذذتع شرلذك ت عل ذكملسم اذم ذ تل ذكتكبي
آيلت ذ  نذتأملذ  ذذملك رذعمم كذمعيفذكألماذعنذكبتيف كذاذ تل ذكت ُذتمبذكألم اذكبيذجن تذعنذ

كذبيففاذكبوكق ذمتيف ك ذ ذ.كألفكك ذ ك ت  سمو  ل ذضل قلذبذ الذفممذيعيفذكبقكآنذكب كميذمسل 
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ذكب تل  ذالك ذ كآليلرذذ يأيت ذ ك ت  م ذكب ك  ذ  لم ذا ذكت ذ تل  ذا ذكبتيف ك ذ و ا ر ككز
نذمنذخالهللذتقب قذ ك قوك ذكبيذمي ذكاموهذك قلمذكملرتتباذعممذغ ل  مذ حمل باذجم لغاذ عج

ذ.ل ت ذإ ذ كقعنلذ   لتنلذمنذ يفييفكبتيف كذاذ تل ذكتذ إع
ذ
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 مفهوم التدبرفي  : المبحث األول
 في اللغة معنى التدبر 

ذ.  جممرلذآخكذكبشيبذ خم  (ذ ذ ذر)مأخولذمنذمل مذكب م اذ
فتيف كذكب المذذ.ا اذبسلنذكبعك ذ   كذكألمكذ تيف  كاذ يذ  كذاذعلقبت ذ عك ذكألمكذتيف ككذ يذ آخكذ

ذ: منذالكذقوهذ كيكذ يذكبن كذاذ  ب ذ آخكاذمثذإعل مذكبن كذمكمذ عيفذمكمم
ذ. الذتتقونذكبشكذ ىتذيا ب مذذذذذذذذذذذذذذذ الذتعكفونذكألمكذإالذتيف كك

ذييفريذقبلهذكألمكذمنذ  لراذ يذ  ب ذمنذآخكا:ذ كبتيف كذاذكألمك ذكبت  كذف  مذ فالنذمل  يقلهذ.
ذعم  ذاذفالنذبوذكستقبلذم ذمل ذ مكا ذ يذبوذعممذاذ يفب ذ مكام ذكستيف كاذهليفيذبو را نذ مكاذمل

ذألمكا ذالسرت يف ذآخكا ذببن  . ذجم  ي ذ ن ذ  ثم ذ قله ذ بتذ: ذقيف ذ مور ذ عجلز ذتتيف ك ك ذال ذ ين يل
ذ.ذ1جميف رال

ذ2. تيف كت ذتيف ككذ  ك ذاذ  كاذ اوذعلقبت ذ ذآخكاذم ر ياذك ذكألمكذتيف لكذفعمت ذعنذف ك   ذ ذ
إالذ نذكبت  كذتاك ذ لبن كذاذذمن كذاذ  كذكألمورذ يذعوكقبرلذ اوذقكيعذمنذكبت  ككبتيف كذكب ذ

ذذ.3كبيفب لذ كبتيف كذتاكف ذ لبن كذاذكبعوكقع
كنذين كذاذك ب ذ آخكاذمثذيع يفذ  كاذمكاذ عيفذمكمذ هللكذذ تيف كذكب الم:"ذيقوهذك نذكبق مذرمح ذكت

ذ.4" لبذعممذ نلبذكبت علذ لبتجكعذ كبت رمذ كبتب 
اوذ شلطذ  ريفذ ذ.ذمور ونهاياتهافي اللغة مأخوذ من النظر في عواقب األ معنى التدبرجملذأف

ذ.ذلاينذيقومذ  ذكبعقلذ غ اذكبتوجملذإ ذعوكقعذكألمورذ  تل جرل
 معنى تدبر القرآن الكريم

ذكب كمي ذكبقكآن ذ تيف ك ذكملقاو  ذ مقلجميفالذ: ذكبقكآ  ا ذكآليل  ذمغزى ذإ  ذ كبتوجمل كبن ك
ذ.ذاذفرمذكآليل ذملذتكميذإب  مذعنذطكيقذإع لهذكب  كذ كبتأملذ  لهذكمريفذكبلاين  ايفكفرلذ ذ

                                                 
1
ذ.372مذصذ4ك نذمن ورمذبسلنذكبعك مذ كرذجمل رمذ ل  مذ يف نذتلريخمذج - 

2
 .181مذ1حذكملنلمذكمل تباذكبعم  امذ ل  مذج محيفذ نذحم يفذكملقكيذكب  وميمذكملابلذذ- 

3
    كذ لببذعميذ نذحم يفذ.ذ167مذ1مذجه1411حم يفذكبيفكيامذ كرذكب  ككملعلجمكمذ مشقمذ:ذذحم يفذعبيفذكبكؤ  ذكملنل يمذكبتوق  ذعممذمر ل ذكبتعلري مذ ذ- 

 .76مذ1مذجه1411إ ككا مذكر  لريمذ كرذكب تل ذكبعك مذ ل  مذ:ذكمك لينمذكبتعكي ل مذ 
4
ذ182مذصذ1ك نذق مذكموزيامذم تلحذ كرذكبسعل مذ منشورذ الياذكبعممذ كررك ممذ كرذكب تعذكبعم  امذ ل  مذجذ- 
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كبت  كذكبشلملذكبوكجملذإ ذ  كخكذ الال ذكب ممذ مككم  ذ:ذ قيفذعك ف ذ عجذكبعم لبذكملعلجمكينذ أ  
ذ.5كببع يفم

الذكبتيف كذمعىنذ خصذمنذكملعكفاذكبت ا ماذملعلينذكآليل مذفلبتيف كذيقتضيذكبن كذإ ذملذت ذ
ذتعمقذ ذييفف ذبمع لذمبلذيذتيف كاذالستنضلرذكبعلقبامذ اذالك إب  ذعلقباذكب المذاذكم مامذ الك

ذ.6 كضحذ أجملذكملعىنذكبمغويذبمتيف كذكبيفكهذعممذ  كذاذملذيؤ هذإب  ذآخكذ مكا
ذ  خلذ ذأل كمكا ذ خضوع  ذموكع  م ذعنيف ذخبشوع  ذكملعلين ذ تمب ذكبقمع ذك ت لع ذكبتيف ك ذيش ل   ل

ذ.7كبعربمذمن 
ذ ذكبوجموهفرو ذيريف  ذلاين ذكبذ شلط ذ الال  ذ  كخك ذكبقكآ  اإ  .ذ مقلجميفالذل مككم رذناوص

.ذلمافلبقكآنذكب كميذب ذمقلجميفذ غليل ذ لبذبتنق قرلذاذ  لمذكألفكك ذ ك ت عل ذ ايذغليل ذع
ذ.ذخكىذخلجماذ  لذسورمذاذكبقكآنذ ملذتك مذحتق ق ذمنذمقلجميفك مثاذغليل ذ

ذكب ذكآليل  ذ ن ذ ب سذ كملال ظ ذكب عل ذ ا غا ذ لب  ذكبتيف ك ذإ  ذكبيفكع ا ذكب كمي ذكبقكآن ذا وكر م
ذكر سلينذ ذكبعقل ذ فعله ذمن ذ فعل ذعقم ا ذ ظ  ا ذكبتيف ك ذ ن ذإ  ذ كضنا ذإ لرم ذلبب ذ ا كرسمم

ذكملتوكجمما ذكبقيفرمذعممذكبتيف كذ كبن كذاذ. فلر سلنذيوبيفذ اوذمز  ذ قيفرك ذعقم اذمتعيف مذ منرل
ذذ.كبعوكقعذ تأملذكبنتل  

  يفذ نذالاذكبقيفرمذكبعقم اذ غلالذمنذقيفرك ذ  ل ذكبقكآنذهبلمذ لبتل كذ كبن كذ كر الرذ كا  اذ
 كب ق ذ غلالمذحتتلجذإ ذكبتن  اذ كبتقويكذ كبتيفريعذعممذ سنذكرستع لهذ كبكعلياذميفىذكا لممذ

ذ. إالذ جم بتذ لبضع ذ كبض ور
ذ   ذقيفرمذعقم اذت ركذاذكبك طذ كآليل ذكبوكر مذاذكبقكآنذكب كميمذ  ل  ذ لبتيف  كذمب نا

ذكْبُقْكآَنذذ﴿ :قلهذتعل .ذ  ذكملقيفمل ذ كبنتل  ذ ك تشل ذكألسبل ذكبيذ   ذإب رل ذيَاَتيَف اَُّك َن  ََفاَل
كْبُقْكآَنذ َْمذ ََفاَلذيَاَتيَف اَُّك َنذ﴿:ذ اذموض ذآخك.ذ8﴾َ َبْوذَ لَنذِمْنذِعنيِفذَغْلِذكبم ِ ذَبَوَ يُف ْكذِف ِ ذكْخِتالَفًلذَ ِثلًك

                                                 
5
ذ.م1181كبقبعاذكبثل  امذ بن اذكمل يفكينمذقوكعيفذكبتيف كذكألمثلذب تل ذكتذعزذ  لمذ كرذكبقمممذ مشقمذعبيفكبكمحنذ سنذذ - 

6
ذ:ذمذكملوق ذكبتليلذعممذكال رت تكبقكآنذ تعقم ذ تأمم تيف كذ  لجمكذ نذسم  لنذكبع كمذ- 

http://www.almoslim.net/admin_prod/show_article_main.cfm?id=1091ذ
7
ذ.11مذصذا1432سم لنذ نذع كذكبسن يفيمذتيف كذكبقكآنمذكبقبعاذكبثل  امذكملنتيفىذكرسالميمذذ- 

8
 .83سورمذكبنسلبمذكآلياذذ- 
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ذَ لبُامذمَّلذملَْذيَْأِ ذذ﴿ :  لذ لبذاذكآلياذكب كميا.ذ9ذ﴾َعَممذقُاُموٍ ذ َقاَْ لهُلَل ذكْبَقْوَهذ َْم ذَييفَّ اَُّك ك  َفَاَمْم
ذكأْلَ َِّب  ذمنذقل لذ10ذ﴾آ َلبُاُم ذَ بَِ َتلَذ﴿:ذ قلهذعز  ذآيَلتِِ  ذبَِّ يفَّ اَُّك ك ذإِبَْ َبذُمَبلَرٌك ذ ُْ ُبوكذِ َتلٌ ذ َ زَْبَنلُا  ََّك

ذذ.11﴾كأْلَْبَبل 
ذ تغليكاذاذ عجذكبيفقل قذكبمغوياذ ذختتم ذعن  ذإالذ هنل ذكبتيف كم ذم لا مذمقلر اذمل روم  مثا

ذ كبوظ   ا ذ ذ. ذكا  ام ذكر الرم ذكبشرو م ذكبن كم ذكبتل كم ذكبت  كم ذكب ق م ذكبتأ يلم فلبتعقلم
ذ.م لا مذمقلر اذبمتيف كذإالذ هنلذختتم ذعن ..كبتأمل

ذذ ذتم قيف ذإ  ذكب كمي ذكبقكآن ذ الال  لر ذ تبلينت ذكبعقم ا ذكبقيفرك  ذ مكك اذب ذكبقكآين ذكبنص ذا هتل
هنلذ مرلذتعيفذ ظل  ذيؤ يذ لذمنرلذإ ذ مكذحميف مذإالذ منرلمذمملذيؤ يفذعممذ هنلذقيفرك ذمتبليناذ

ذ..ذبمعقلذ كبلانذكر سلين

ذعممذكستع لهذختم ذكبقيفرك ذكبعقم  اذ تن  ترلذ إع لهللمذ قيفذ علذكبقكآنذكب كميذ  ج 
.ذ عل ذعممذكبلينذيعق مونذتمبذكبقيفرك ذ ير مونذكستع لهللذرغمذ هنلذ امذمزكيلذكبعقلذكر سلين

 َفَاَمْمذَيِسلُ كذِاذكأْلَْرِضذفَاَتُ وَنذذ﴿:قلهذتعل ذاذس للذكالستن لرذعممذكملعقم ذبمقيفرك ذكبعقم ا
َيْسَ ُعوَنذهِبَلذفَِ  اََّرلذاَلذتَاْعَ مذكأْلَْ َالُرذَ َبِ نذتَاْعَ مذكْبُقُموُ ذكبَِّيذِاذهَلُْمذقُاُموٌ ذيَاْعِقُموَنذهِبَلذ َْ ذآَلكٌنذ

﴾ كباُّيُف رِذ
ذ.12

ذ ذكبت  ك ذكملثله)فقيفرم ذسب ل ذعمم ذتعينذ( ذكبتيف كم ذ    ذ  نرل ذكبرتك   ذكر سلن ذيتوام ذقيف كبي
ذكاق قا ذإ  ذبموجموه ذ مرل ذكبعقم ا ذكملرلرك  ذكستع له ذ. ذكبتاك  ذبيفركذذا اي ذكأل  لب معلين

ذ.13مذفروذتكت عذكألمورذاذكبلانذبمتوجملذإ ذمقمو ذعم لذي ونذعم لذ  ذظنلكملقمو 

                                                 
9
 .ذذ34سورمذحم يفمذكآلياذ - 

10
 .68سورمذكملؤمنونمذكآلياذذذ- 

11
 .31سورمذصمذكآلياذذ- 

12
ذ.46سورمذكا مذكآلياذذ- 

13
.ذ61مذصذ1ك انذمن اورمذمك ا ذسال قمذج:ذ اذمعاىنذكبت  اكذاذكبمغااذرك ا .ذ88مذصذ1كمك الينمذمك ا ذسال قمذج.ذ471مذصذ3كملقاكيذكب  اوميمذمك ا ذسال قمذجذذ- 

ذ.312مذصذ1ممذج1111/ا1411حم و ذخلطكمذم تباذببنلنذ ل ك نمذ ل  مذ:ذقحم يفذ نذ  ذ  كذكبككزيمذختلرذكبانلحمذحتق 
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كبعقميذذكبن كإ كماذ يكك ذ  ذ.ذ قيفذ ر ذل كذمل مذكبت  كذاذكبقكآنذكب كميذاذتسعاذعشكذموضعلذ
ذ ذ   ذ كملوكفقل  ذكب ك ل ذإيل ذبمتوجمل ذ كآليل  ذ كر لرك  ذكبعالمل  ذ كملعلينذذكأل  لبا  كأل  لب

ذ.14 كملعلينذ كال ت لال 

ذلان لًذمذ كبن كذاذآيل ذكتذاذكأل  سذ كآلفللذكبقكآ  اذكآليل اذيف كذكبت ذ ب سذ شلطًل
 لذكبتيف كذمك ماذتتبعرلذمك ماذكبتقب قذ كبع لذكملبينذ.ذفلرسالمذالذي الذ  ذكبعممذ كبع لذمحمضلًذ

ذسم م ذ  عي ذجمن ح ذفرم ذعمم ذكبسم . ذكبقكآينذفلبتقب ق ذكبنص ذملعلين ذ كضح ذب رم ذإ ع لس م
ذ. إ رككذألايفكف ذ مككم  ذكبقكيباذ كببع يفم

ذذ
                                                 

14
ذ.م1112/ه1412ملببذ يفريمذكبت  كذمنذكملشلايفمذإ ذكبشرو مذكملعريفذكبعلمليذبم  كذكرسالميمذ مكي لمذ:ذبم زييفذمنذكبت ا لذ وهذقيفرمذكبت  كذ  و ترلذرك  ذ- 
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 حكم التدبر  : المبحث الثاني
 يىنذكبقكآنذكب كميذعممذ جمنل ذكبعقوهذ كألببل مذ كعتربذتن  اذكبقيفرك ذكبعقم اذكملختم اذ

ذ.منذ  ك ذكألع لهمذفريذمسل ذألالذكبعممذ كبعقل
ذ:تعل ذ مشتقلت ذاذ ر  ذآيل ذاذكبقكآنذكب كميمذمنرلذقوب ذ-  لذل ك لذسل قلذذ- قيفذ ر ذكبتيف كذذ
ذ.ذ﴾ِ َتلٌ ذ َ زَْبَنلُاذإِبَْ َبذُمَبلَرٌكذبَِّ يفَّ اَُّك كذآيَلتِِ ذَ بَِ َتلَ ََّكذ ُْ ُبوكذكأْلَْبَبل ﴿
كذالذ كبتل ذالغرض األساسي من إنزال القرآن هو التدبرذ صذجمكيحذعممذ ن يذالاذكآلياذف

ذ  كال ذع م ذعمم ذكبتال م ذتعل ذ.رك  ذقوب  ذا ذبمتعم ل ذ لب  ذانل ذ كبالم ذب يف ك ك:" ذ" ذ ص   اي
ذ كبتل ك ذبمتيف ك ذكب كمي ذكبقكآن ذإ زكه ذمن ذكبغليا ذحتيفييف ذا ذجمكيح ذاذ. ذكألجموب   ذ   ذخال   ال

ذ.كألخلذ لبعماذإلكذ لنذمناوجملذعم رلذ كبع لذهبلذمنذ ل ذكبع لذ لبنصذكباكيح
حب ظذ ك ف ذ إضلعاذ يف  اذ ىتذتيف كاذ كتذملذذ:"قوهذكاسنذكبباكيذ ثلذاذت سلاذذ ر ىذك ن

ذ.15"إنذ  يفامذب قوهذقك  ذكبقكآنذ م ذملذيكىذب ذكبقكآنذاذخمقذ الذع ل
ذآخك يقوذ ذموض  ذا ذ  ل  ذعز  ذكبتيف كذه ذعمم ذ كاث ذكاج  ذمعكض ذا ذيَاَتيَف اَُّك َنذ﴿:  ََفاَل

ذذ.﴾كْبُقْكآنَذ
هلمذذلًذعبل اذ تيف كذكبقكآنذ  لا ا ا  آمر يقوهذكتذتعل ذذ:ذ"رمح ذكتذبآلياذك نذ ثلذ قيفذ لبذاذت سل

ذكببم غا ذ  ب لظ  ذكحمل  ا ذمعل    ذت رم ذ عن ذعن  ذكرعككض ذعن ذكْبُقْكآن﴿: ذيَاَتيَف اَُّك َن ذ﴾ ََفاَل فلألمكذ.
ذذذ.16"فإذا أمر اهلل عّز وجّل بأمر فاألمر للوجوب فالتدبر واجبجمكيحذاذكآليامذ

ذ ُْ بَاِلَبذيُاْؤِمُنوَنذذ﴿ذ:اذموض ذآخكذقلهذتعل  ذ ذِتاَلَ تِِ  ُمو َُ ذَ قَّ َنلُاُمذكْبِ َتلَ ذيَاتاْ كبَِّليَنذآتَا اْ
رضيذ نذك قل ذر ىذك نذ ثلذاذت سلاذقوهذع كذذ.17﴾ِ ِ ذَ منذَيْ ُ ْكذِ ِ ذَفُأْ بَاِلَبذُاُمذكْ َلِسُك ن

 ل كذكبنلرذتعولذذ ل كذكمناذسأهذكتذكمناذ إلكذمك ذذ ذإلكذمك ذيتمو  ذ قذتال ت:ذ"ذكتذعن ذاذكآليا
ذ. يذكبتيف كذاذتمبذكآليل "ذ لتذمنذكبنلر

                                                 
15

ذ.24مذصذ4جما1411 كرذكب  كمذ ل  مذذت سلذك نذ ثلمذكمسلع لذ نذع كذ نذ ثلم - 
16

 .121مذص1جذك نذ ثلمذكملك  ذكبسل قمذ- 
17

 .131سورمذكببقكممذكآلياذذ- 
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ذر ىذقوهذ ذ نذحيلذ الب ذ:"ذرضيذكتذعن ك نذمسعو ذ  ل ذإنذ قذتال ت   كبليذ  سيذ  يفا
ذمن  ذيتأ ه ذ ال ذموكضع  ذعن ذكب مم ذحيك  ذ ال ذكت ذ  زب  ذ  ل ذ يقك ا ذ ككم  ذغلذ    حيكم ذعمم لل

ذ.18"تأ يم 
ذكتبلع  ر ىذقوهذك نذعبلسذرضيذكتذعنر ذ ذ نذكملكك   ر يذعنذع كماذ عقلبذذم قذكتبلع ذل

االتباع ال يكون إال بعد الفهم والتدبر   معمومذ ن.ذ رلايفذ   ذرزينذ إ ككا مذكبنخعيذحنوذلبب
 .وما ال يتحقق ويتم الواجب إال به فهو واجب

ُرْمذ ُمِّ ُّوَنذاَلذيَاْعَمُ وَنذكْبِ َتلَ ذ﴿:ذقوب ذتعل ذكذلك،  لتدبروجوب ا منذكأل باذعممذ َ ِمناْ
كتذكحملكف ذب تل  ذ كألم  ذكبلينذذلم ذذ:ذ"اذلببذقلهذك نذكبق م.ذ19﴾ِإالَّذ ََملينَّذَ ِإْنذُاْمذِإالَّذَي ُنُّونَذ

:ذ ي(ذكبتال مذ:كألملينذ:ذ)ل ق :ذقلهذكبشو لين ذذ.ذ20"الذيعم ونذمن ذإالذرك ذكبتال مذ ايذكألملينذ
ذ.21"الذعممذهلمذإالذرك ذكبتال مذ  نذت رمذ تيف ك

ذ منذ  كزذكأل باذعممذ  و ذكبتيف كذ نذكبقكآنذلم ذ لذمنذ عكضذعنذتيف كذ تل  ذ ت ر  
 فالذ:"ذ منرل"ذ فالذيتيف ك نذكبقكآن:"ذاذس للذكالستن لرذمذ منرلذقوب ذتعل ناوصاذ ثلذمنذكب

 كبلم ذ كرستن لرذالذي ونذ".ذ بوذ لنذمنذعنيفذغلذكتذبو يف كذف  ذكختالفلذ ثلكيتيف ك نذكبقكآنذ
ترك التدبر، من  عممذالكذلاعذعيف ذمنذكبعم لبذ كمل سكينذإ ذ نذ.ذ22إالذعنذ مكذمنريذعن 

 .هجران القرآن الكريم المنهي عنه
                                                 

18
مذ1ممذجا1411   ر اذ لببذحم يفذ نذ كيكذكبقربيذاذت سلامذ لم ذكبب لنذعنذتأ يلذآيذكبقكآنمذ كرذكب  كمذ ل  مذ.ذ164مذ1ت سلذك نذ ثلمذمك  ذسل قمذج - 

131. 
19

 .78سورمذكببقكممذكآلياذذ- 
20

 .211مذ1جذم1111كبسعو يامذ كرذك نذكموزيمذمذمج ذيسكىذكبس يفذحم يفك نذكبق مذكموزيامذ يفك  ذكبت سلمذذ- 
21

 .114مذصذ1حم يفذ نذعميذكبشو لينمذفتحذكبقيفيكمذ كرذكب  كمذ ل  مذجذ- 
22

ذ.241مذصذ6 ضوكبذكبب لنمذكبشنق قيمذجذ- 
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 كمتثلهذ  كمكاذ ك تنل ذذ تككذتيف كاذ ت ر  ذمنذاجكك  ذ تككذكبع لذ  :"ذيقوهذك نذ ثلذاذالكذ
ذ  ذطكيقاذ ذ  ذهلوذ  ذ الم ذ كبعيف هذعن ذإ ذغلاذمنذ عكذ  ذقوهذ  ذغنلب ز ك كاذمنذاجكك  

ذ.23"مأخولمذمنذغلاذمنذاجكك  

ذ  ضحذلببذك نذكبق مذرمح ذكتذاذت سلاذ  ثذيقوهذذ :ذكبكك  ذ..ذاجكذكبقكآنذ  وكعذذ":ذ  ل
ذ.24"ت ممذ  ذمن ذاجكذتيف كاذ ت ر  ذ معكفاذملذ رك ذكمل

ذينبغيذذ ذكبي ذكبعقم ا ذكبقيفرم ذكر سلن ذا ذ   ع ذكبلي ذاو ذ  ل ذعز ذكت ذ ن ذلبب  من
كبلمذملنذتككذكبتيف كذف ر لذعممذذ عممذالكذ لن.ذكستع لهللذاذتيف كذآيل ذكتذاذكب تل ذ كب ون

ذ.عتبلرذ   ذقلمذ تعق لذقيفرك ذإ سل  اذم زاذك لبقذهبلذعنذغلاذمنذكملخموقل ك

ذكبقكآن يق ذب ضل ل ذعكض  ذس لل ذا ذكت ذرمح  ذكبقكطيب ذوه ذقمو ذ:" ذا ذ عل ذسبنل   ذ     بوال
عبل اذمنذكبقومذعممذمحم ذملذ عم ذب تيف ك اذ ب عترب كذ  ذ ب تل ك كذملذف  ذمنذطلعت ذ عبل ت ذ   كبذ
ذ يفاذ ذتعل  ذيقوه ذ او ذ  ىنذتق ق  ذب  ذبتضعضعت ذ   ذ ثقم  ذ ال يف ت ذبضع ت ذ فكك ض   قوق 

فأينذقومذ 25﴾َبْوذ َ ْازَْبَنلذَاَلكذكْبُقْكآَنذَعَممذَ َبٍلذَبكَ َيْاَتُ ذَخلِ علًذُمَتَايفِّعلًذِمْنذَخْشَ ِاذكبمَِّ ذذ﴿:كاقذ قوب 
كبقمو ذمنذقومذكمبلهذ ب نذكتذتعل ذرزلذعبل اذمنذكبقومذعممذمحم ذملذ لبذ نذيكزقرمذفضالذ

ذ رمحا ذ26"من  ذتعل . ذبقوب  ذت سلا ذا ذَخلِ علًذبَذذ﴿: يقوه ذَبكَ َيْاَتُ  ذَ َبٍل ذَعَمم ذكْبُقْكآَن ذَاَلك ذ َ ْازَْبَنل ْو
مذف   ذالذعلرذاذتككذكبتيف كعممذتأملذموكعظذكبقكآنمذ   ذ   ذذ ث ذذ:﴾ُمَتَايفِّعًلذِمْنذَخْشَ ِاذكبمَّ ِذ

ذف  ذكبعقل ذتك  ع ذم  ذكمبله ذكبقكآن ذهبلك ذخوطع ذجمال ترلذربو ذعمم ذ بك يترل ذملوكع   ذال قل   ل
ذ.27منذخش اذكت يذمش قاذترلذخل عاذمتايفعاذ رزك 

                                                 
23

 .218مذ2 قمذجت سلذك نذ ثلمذمك  ذسلذ- 
24

 313مذ3 يفك  ذكبت سلمذجذ- 
25

 .31سورمذكاشكمذكآلياذذ- 
26

 .4مذصذ1مذجا1273 محيفذعبيفذكبعم مذكبرب  ينمذ كرذكبشععمذكبقلاكممذ:ذحم يفذ نذ محيفذكبقكطيبمذكملم ذأل  لمذكبقكآنمذحتق قذ- 
27

 .44مذ18كبقكطيبمذمك  ذسل قمذجذ- 



 13 

 رييفذ  ذتو  خذكر سلنذعممذقسومذقمب ذ عيفمذختشع ذعنيفذتال ت ذ  قيفذ لبذاذت سلذالاذكآلياذ   
 .28ف  تيف كاذ قماذ

ذ  لذاذآيل ذعيفييفمذ نذمنذ سبل ذ موهذكبعلك ذكبعل لذاذكبيف  لذ   لذ خربذكتذعز 
َقيْفذَ لَ ْتذَبكيَليتذتُاتاَْممذ﴿:ذقلهذتعل .ذ كبع لذمبلذ لبذف رلذكرعككضذعنذآيل ذكتذ عيفمذتيف كال

ذتَاْنِ ُاونَذ ذ َْعَقلِ ُ ْم ذَعَمم ذَفُ ْنُتْم ذَعَمْ ُ ْم ذتَاْرُجُك نَذ. ذَسلِمكًك ذ ِِ  ذُمْسَتْ ربِيَن ذ َْمذ. ذكْبَقْوَه ذَييفَّ اَُّك ك  َفَاَمْم
فعيفمذتيف كذكبقكآنذذ.29﴾ْمذملَْذيَاْعكُِفوكذَرُسوهَلُْمذفَاُرْمذَبُ ذُمْنِ ُك نَذ َذ.ذَبك َلَبُاُمذكأْلَ َِّب َذذَ لَبُاْمذَملذملَْذيَْأ ِذ

ذ.كب كميذمنذكألسبل ذكبيذتعج لذكبعقو اذبألممذاذكبيف  ل

فالذيت  ك نذاذكبقكآنذ يتأممو  ذ يتيف ك   ذ يذأ:"ذلاذكآلياهلذكبش خذكبسعيفيذ لبذاذت سل قيفذ
ذ ملن ذكرميلن ذهلم ذأل  ع ذتيف ك ا ذبو ذ سبعذف هنم ذ جمل ترم ذكبي ذكملا با ذ ب ن ذكب  ك ذمن عرم

ذ كبليذ ذ ك ذ ل ذمن ذ يعام ذخل ذ ل ذإ  ذييفعو ذكبقكآن ذتيف ك ذ ن ذعمم ذالك ذ  ه ذعن  إعككضرم
ذ.30" نذعممذقموهبمذ ق لهللتيف كاذمنعرمذمنذ

ملذ:"ذ اذكايفيثذعنذ  ذاكيكمذرضيذكتذعن ذ نذرسوهذكتذجمممذكتذعم  ذ سممذقلهذ
ذ  ذيتمون ذقوم ذكبكمحاذك ت   ذ غش ترم ذكبس  نا ذعم رم ذ زبت ذإال ذ  نرمم ذ يتيفركسو   ذكتم تل 

ذ.ذذ31.."   ترمذكملال  اذ ل كامذكتذف  نذعنيفا

وتأسيسا على هذه النصوص وغيرها يتبين لنا أن التدبر واجب شرعي على كل مسلم، كٌل  
تعلم وتفهم  ي وطاقاته اإلدراكية القابلة لالكتساب والزيادة وبذل الوسع فحسب قدراته 

فالذيُعلرذ  يفذ عيفمذكبتيف كذاذآيل ذكتذ قيفذيس كاذكتذبمل كذ كبع لذمبلذ لبذف  ذ الذ. كتاب اهلل
ذ.ذي ونذالكذ الذيتأتمذإالذعنذطكيقذكبتيف كذ كب رمذ  لهذكمريفذاذسب لذلبب

                                                 
28

ذ.322مذصذ8لذك ذكبسعو مذ كرذإ  لبذكبرتك مذ ل  مذ يف نذتلريخمذج  وذكبسعو ذحم يفذ نذحم يفذكبع ل يمذت س - 
29

 .61-66سورمذذكملؤمنونمذكآليل ذذ- 
30

ذ.111مذصذ1ممذج3111/ذ1431حم يفذ نذعث   مذمؤسساذكبكسلبامذ ل  مذ:ذعبيفكبكمحنذ نذ لجمكذكبسعيفيمذت سلذكبسعيفيمذحتق قذ- 
31

ذ.3646 كبرتمليذرقمذ.ذ3611ر كاذمسمممذ يفيثذرقمذذ- 
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ذت سلا ذا ذكت ذرمح  ذكبسعيفي ذذ:"يقوه ذكبقكآن)تيف كا ذ ي ذبمعمومذ( ذحمال ذخل ذ ل م تلح
ذ كالا..ألسككر ك ذمعل    ذملعكفا ذم م  ذ ل ذكفتقلر ذعمم ذالكم ذعمم ذف لك  هبلذتيفكب

  لنذ ق قلذ لبعبيفذ نذيبلهذ ريفاذ يست كغذ سع ذاذتعم  ذ ت ر  ذ أقك ذكبقكلذكملوجمماذإ ذ
 ت ر  ذ  ثكمذكبت  كذاذ ب لظ ذ معل   ذتيف كاذف نذ فقذبلببذملذيبقذعم  ذإالذكرقبلهذعممذ.ذلبب

ذ مل ذ لهذ سع ذاذلببذفلبك ذ  كمذمنذذ بوكزمرل ذف لك ذ م رومل ذتيفهذعم  ذمنقوقل تتض ن ذ مل
 .32"عبيفاذفالذ يفذ نذي تحذعم  ذمنذعموم ذ موركذالذتيفخلذحتتذ سب ذ

فلبتيف كذمنذ امذكبوسل لذكبيذيقومذكب ك ذمنذخالهللذ تن  اذتمبذكبقيفرك ذ  م لذمنتذبيفي ذقيفرممذذ
ذبيفي ذكرتقمذمستوىذكبت  كذ كبتيف ك ذ لبتعممذ ك تسل ذكملرلرك ذكملختم اذ.ذ  م ل فلر سلنذمأمور

ذ.ذكبيذتع ن ذعممذتعممذ فرمذآيل ذكتذكبقكآ  اذ كب و  ا

ذفعيف  اذضك رمذ ذكبتيف كم  قيفذ  ركذكبانل اذرضوكنذكتذعم رمذ منذتبعرمذ   سلنذمنزبا
 سنيفاذعنذعبيفذكتذذر ىذكبقربي.ذمنذكبضك رك ذكبيفين اذ كبعقم اذكبيذاليتمذكبع لذإالذمنذخالهلل

ذقله ذ نذمسعو ذرضيذكتذعن  ذتعممذعشكذآيل ذملذ ل زانذ ىتذيعك ذ:" ذإلك  لنذكبك لذمنل
ذ.33"معل  رنذ كبع لذهبن

ذفرمذكبقكآنذ ذيعتقيف نذجمعو ا ذكألمكذمنذتمب سذذم  يفذ نذكب ثلذمنذكملسم  ذكب وم  الك
ذكبقكآ ذمعلين ذت رم ذعن ذ كبقمو  ذكبعقوه ذب اك  ذ م ل يفا ذكبيذكبش قلن ذكبغليا ذعن ذ جمكفرم ن

ذ.34أل مرلذ  زهذكبقكآنذفروذ تل ذايفىذ رمحاذ تك  اذبمن سذ تكقيذهبل

َلذَيسَّْك َلُاذ ِِمَسلِ َبذَبَعمَُّرْمذيَاَتلَ َُّك َنذ"ذ:ذفلتذعزذ  لذيقوهذاذ تل  ذكب كمي يقوهذكبقكطيبذاذذ35"فَِ منَّ
 تأمم ذ ق لذ  زبنلاذتيف كاذعممذمنذذلاذسرالًذلاذ مسل بذكبعك ذ  عمن يذكبقكآنذيعينذ  ن ذ:"ذت سلا

 .36"عم بذ مسلنذكبعك ذب سرلذعم رمذفر  
                                                 

32
ذ.31مذصذ1ت سلذكبسعيفيمذج - 

33
 .21مذ1كبقربيمذمك  ذسل قمذجذ- 

34
ذ.16مذصذا1436خلبيفذعبيفكب كميذكبال ممذم لتحذتيف كذكبقكآنذ كبنجلحذاذكا لممذم تباذكملمبذفريفذكبوطن امذكبكيلضمذذ- 
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يقوهذك نذت   اذرمح ذكتذاذذ.حملرمذمنذكال زاللذاذالكذكبسب ل عممذالكذ ر  ذ قوكهذكبعم لبذ
منذكملعمومذ نذ لذ المذفلملقاو ذمن ذفرمذمعل   ذ  نذرك ذكب لظ ذفلبقكآنذ   ذ لببذ:"ذلبب

يضلذفلبعل مذمتن ذ نذيقك ذقومذ تل لذىفذفنذمنذكبعممذ لبقعذ كاسل ذ الذيستشك واذف   ذ ك
ذ.37"  المذكتذكبلىذاوذعا ترمذ   ذجنلهتمذ سعل هتمذ ق لمذ ينرمذ    لام

ذقلب ذك نذابلمذرمح ذذ  قيفذ قلذك نذر عذكانبميذرمح ذكتذ قوكهذطل  اذمنرمذاذلببذ من ذمل
بش قلنذتن لاذعبل ذكتذمنذتيف كذكبقكآنمذبعم  ذ نذكهليفىذ كق ذعنيفذكبتيف كمذ منذم لييفذك:"ذكت

ف نذ:"ذ قلهذكبشلطيب.ذ38"ف قوهذالاذخلطكمذ ىتذيقوهذكر سلنذ  لذالذ ت ممذاذكبقكآنذتورعل
  ثذ لنذكبقكآنذمعجزكذ فنمذكب انلبمذ  عجزذكببمغلبذ نذيأتوكذمبثم مذفلببذالذخيك  ذعنذ و  ذ

 يقوهذك نذ.ذ39"عممذ سلب عذ المذكبعك مذم سككذبم رمذف  ذعنذكتذملذ مكذ  ذ هنمعك  لذ لريلذ
منذقلهذإنذب ذتأ الذالذ  ر  ذ الذ عم  ذ إمنلذ تمواذمتعبيفينذ أب لظ مذف يذقمب ذ:"ذكبق مذرمح ذكت

  ظذتعل ذ تل  ذ سناذرسوب ذإ ذيومذكبتنل ذ أنذ ثلكذ:"ذ يقوهذكبانعلينذاذلببذ.40"من ذ كج
منذكآليل ذكبقكآ  اذ كأل ل يثذكبنبوياذالذحيتلجذاذمعنلالذإ ذعممذكبننوذ إ ذعممذكألجموهذ لذ
اذكألفرلمذ كبقبلعذ كبعقوهذملذسلرعذ  ذإ ذمعكفاذكملكك ذمنرلذمثذقكعرلذكألمسلعذمنذ  نذ  كذإ ذ

ذتعل  ذقوب  ذف نذمنذقكعذمسع  ُموكْذ َذذ:" يبذمنذتمبذكبقوكعيفذكألجموب اذ كألجموهذكبننويا ذتُاَقيفِّ َمل
ي رمذمعنلاذمنذ  نذ نذيعك ذ نذملذ م اذ كطذ تقيفموكذذ41"ألَ ُ ِسُ مذمِّْنذَخْلٍذدَِيُف ُاذِعنيَفذكبم  ِذ

ذ زكؤا ذأل   ذهبل ذرز م ذ ديف ا ذ كطرل ذأل   ذهبل ذ ....رز م ذكبعلما ذتكى ذكبقكآنذ... بلك يس عون
لذ الذغلاذمملذسقنلاذ لذرمبلذ لنذموق ذف  ر ونذمعنلاذ يب ونذبقوكرع ذ ملذ وكاذ الذيعكفونذإعكك 

ذكبل لبذ ذيس عونذاذقموهبمذ ع مذمنذموقع ذاذقمو ذمنذ ققذقوكعيفذكال ترل ذ  مغذغليا مل
فم تذ عكيذملذكبليذخصذكب تل ذ كبسناذ لملن ذعنذمعكفاذمعل  رلذ فرمذتكك  برلذ ... كال تقل 

                                                                                                                                                 
35

ذ.18سورمذكبيفخلنمذكآلياذ - 
36

ذ.163مذصذ11كبقكطيبمذمك  ذسل قمذجذ- 
37

ذ.231مذصذ12كب تل ىمذجك نذت   امذر وعذذ- 
38

ذحم يفذ لميفذكب قيمذ كرذكملعكفامذ ل  مذ يف نذتلريخم:ذحتق قك نذر عذكانبميمذليلذطبقل ذكانل مامذذ- 
39

ذ.246مذصذ2جذعبيفكتذ ركزمذ كرذكملعكفامذ ل  مذ يف نذتلريخم:ذحتق قذ  وذإسنللذكبشلطيبمذكملوكفقل مذ- 
40

ذ.144صذمذ1جذ كرذكب  كمذ مشقمذقكآنمك نذق مذكموزيامذكبتب لنذاذ قسلمذكبذ- 
41

ذ.111سورمذكببقكممذكآلياذذ- 
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 ملذيبقذبنلذذ.. ذاذك  لمرلذ لملقاورك مبل  رلذ كرعككضذعنذكستخككجذملذف رلذ ىتذ عمتذمعل  
ذ.42"إب رلذإالذتك ييفذ ب لظرلذ كاك  

 فر  ذ تيف كاذب سذ  كق ذكألمكذ نذمع مذكبقكآنذ كضحذظلاكمذييفركذمعنلاذكبعلملذ كألميذ
ذ فق ذ ذفر   ذ  ن ذ ب لظ  ذ قككبم ذكال ت لب ذإ  ذ ك ذ ن ذمي ن ذكبلي ذكباعع ذ   ذكملستن ل  لألمك

ذ.43معل   

                                                 
42

، 1، جه1411صالح الدين مقبول أحمد، الدار السلفية، الكويت، : محمد بن إسماعيل الصنعاني، إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد، تحقيق - 

 .161ص 
43

 .18-17خالد بن عبدالكريم الالحم، مرجع سابق، ص  - 
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 اآلثار اإليجابية المترتبة على إعمال التدبر: الثالمبحث الث

 في حياة الفرد والمجتمع 

ذ ك ت عل  ذكألفكك  ذ  لم ذا ذ رخلب ذ جمالح ذخل ذب ل ذم تلح ذكبتيف ك ذ. ذكبقكلذ او ذ ع م من
ذ   س لرتقلبذ لب ك ذإلب ذ  خالق ل ذ سمو  ل ذتب لنذب لذ يبمذذ.ر   ل فقيفذ زهذكبقكآنذكب كميذ ف  

 قيفذ  ذذ. يفذكب ك ذف  ذ الذب لذمشل م ذ  زملت ذ ملذيعكضذب .ذمت لملمنر ذ  لمذيتض نذ
ذذ:ملذيميذكبقكآنذ نذمنذ  كزذكبنتل  ذكبيذحيالذعم رلذكبعقلذكملتجك ذإلكذت  كذ تيف ك

ذكاقذكبليذخمقتذ  ذذ - ذ كبشعورذ ع  ت ذسبنل  مذ معكفا ذكتذم كبتوجملذإ ذكرميلنذ و يفك  ا
ذ كألرض ذسبنل ذ.كبس وك  ذيقوه ذَ كبناََّرلِرذ﴿  ذكبمَّْ ِل ذَ كْخِتاَلِ  ذَ كأَلْرِض ذكبسََّ لَ كِ  ذَخْمِق ذِا ِإنَّ

ُْ يلذكألْبَبل ِذ ذ.44﴾آليَلٍ ذألِّ

ذكبثبل ذعممذكاقذكبليذتوجملذإب  مذ كالط لنلنذكبقميبذكبليذيال ب مذخالفًلذبمليذك عيفمتذ-
راذمع نامذفروذمشتتذتتنلزع ذ الت ذفروذاذ مكذمكي مذالذيستقكذعممذ لهمذ الذيق لنذإ ذ  

ذيَاَتلَ َُّكذذ﴿ :كألاوكبمذيقوهذسبنل   َل ذ َْعَ مذِإمنَّ ذَ َ ْنذُاَو ذإِبَْ َبذِمنذَر َِّبذكاَْقُّ ذ ُ زَِه َل  ََفَ نذيَاْعَمُمذ منَّ
ذ.45﴾ ُْ ُبوكْذكألَْبَبل ِذ

مقذكبليذيقو ذإ ذمذ كبت  كذاذك عممذكبعممذ كملعكفاذكبيذتقو ذكر سلنذاذ  لت ذكبع م اذ ث ذذ-
ذ تسخلالذ ذ كا لم ذكب ون ذ قوك   ذسنن ذعن ذكب ش  ذخاله ذمن ذ كر يفكعم ذ كبت نوبو  ل كبعمم

ذكألرض ذ إع لر ذكا لم ذ ذذ.بتن  ا ذالك ذفقكهنمذعمم ذمقلمرمم ذ رف  ذكبعم لب ذعمم ذسبنل   ذكت  يىن
َ كْبَ الَِ َ ُاذَ  ُْ ُبوكْذكْبِعْمِمذَقآِ َ لًذ ِلْبِقْسِطذاَلذَ ِريَفذكبم ُ ذ َ َُّ ذالَذإِبَاَ ذِإالَّذُاَوذ﴿ذ:ذسبنل  ذ ل كاذ  ن لذقله
ذَ كأْلَ ْاَعلِمذُخَْتِمٌ ذ َْبَوك ُُ ذَ َلِبَبذذ﴿ : قلهذسبنل  ذ.46﴾إِبَاَ ذِإالَّذُاَوذكْبَعزِيُزذكاَِْ  م َ ِمَنذكبنَّلِسذَ كبيفََّ ك ِّ

                                                 
44

 111هذع ككنمذكآلياذسورمذآذ- 
45

 .11سورمذكبكعيفمذكآلياذذ- 
46

 .18سورمذآهذع ككنمذكآلياذذ- 
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ذكْبُعَمَ لبُذ ذِعَبلِ ِا ذِمْن ذخَيَْشمذكبمََّ  َل ذَغُ ورٌذإِذذِإمنَّ ذَعزِيٌز ذكبمََّ  ذآَمُنوكذ﴿:  قلهذسبنل   47﴾نَّ ذكبَِّليَن ذكبمَُّ  يَاْكَفِ 
 .ذ48﴾ِمنُ ْمذَ كبَِّليَنذ ُ ُتوكذكْبِعْمَمذَ َرَ لٍ ذَ كبمَُّ ذمبَلذتَاْعَ ُموَنذَخِبلٌذ

ذكاااثذعماامذحتكياابذكبعقاالمذ كسااتثلرمذطلقلتاا ذاذ االذ قااتمذ عماامذ االذ لباااذ شااىتذكألساالب عذذ-
 تأس سذكبعقم اذكملسام اذكبعم  ااذكبايذتاكىذكبن اكذ كبت  اكذرك ذمنر ذكببنثذكبتجكييبمذ تن  اذمرل

ذ  ال ذ فقايفذ عالذكبقاكآنذكب اكميذاذعايف ذ.ذ.اذكب ونذ كأل  اسذفكيضااذ عبال مذتتقاك ذهبالذإ ذكتذعاز 
ال ااالذمااانذآيلتااا ذإ ذكبتبااااكذ كبن اااكذاذ ق قااااذكبو اااو ذ كب اااونذ آفاااللذكبااان سذبتاااالذ لبعقااالذإ ذ

ااَ لَ كِ ذذ﴿ :قاالهذتعاال .ذل ذكب ااربىذحمققاالذكبع ااككنذكاضاالريذكملنشااو كبغلياا قُااِلذك  ُااُك كْذَماالَلكذِاذكبسَّ
ذ﴿ذ49﴾َ كأَلْرضِذ ذ ِااالاَْقِّ نَاُرَ ااالذِإالَّ اااَ لَ كِ ذَ كأْلَْرَضذَ َمااالذ َا اْ اااُك كذِاذ َ ُ ِساااِرْمذَمااالذَخمَاااَقذكبمَّاااُ ذكبسَّ َ  ملَْذيَاتَاَ  َّ

َ  ملَْذيَن ُُك كْذِاذَمَمُ وِ ذكبسََّ لَ كِ ذَ كأَلْرِضذَ َملذَخَمَقذكبم ُ ذِمنذَ ْيٍبذَ َ ْنذَعَسمذذ﴿ 50﴾َ َ َ ٍلذمَُّس ًّم
تَاَكَ ذَ َ ُمُرْمذفَِبَأيِّذَ يِفيٍثذ َاْعيَفُاذيُاْؤِمُنونَ نذَي ُذ ذ.ذ51﴾وَنذَقيِفذكقاْ

إنذكات لمذكبقكآنذكب كميذ لبتأملذ كبتيف كذاذكب ونذ آيل ذك مقذاذكأل  سذ ك ت عل ذ
تمبذكبعقم اذكبيذ.ذ كألمممذبيفب لذ كضحذعممذميفىذكات لم ذ تأس سذكبعقم اذكبعم  اذعنيفذكملسمم

كب ونذ آيلت ذذب تل ذكب كميذ تن كذ لبع ذكألخكىذإ ذكب ونذاذلك ذكبوقتذفتقك ع ذإ ذكتن كذ 
ذ.ذبمقكآنذكب كميذكملن ورمذمنذخالهذقككبهتلذكملتيف كم

ذ قككبمذ تيف كذآيل ذكتذاذكب ونذ كأل  سمذغلياذذ إنذكبغلياذمنذتأ  يفذكبقكآنذكب كميذ كات لم 
تمبذكبقوك  ذكملقك مذ.ذككجذسننذ قوك  ذسلاتستنثذكبعقوهذبمتنق عذ كبسلذاذكب ونذ كستخ

 ايذقوك  ذخمقرلذكتذعزذ  لذ    عرلذبتن مذكب ونذ حتيف ذ.ذكبيذالذتقبلذكبتغ لذ الذكبتبيفيل
                                                 

47
 .38، اآلية فلطكذسورة - 

48
 .11سورمذك ل بامذكآلياذذ- 

49
 .111سورمذيو سمذكآلياذذ- 

50
 .8سورمذكبك ممذكآلياذذ- 

51
 .181سورمذكألعكك مذكآلياذذ- 
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ذسل رت  ذتعل . ذقله ذتَاْبيِفياًلذ﴿: ذكبمَِّ  ذِبُسنَِّا ذدَِيَف ذَ َبن ذقَاْبُل ذِمن ذَخَمْت ذَقيْف ذكبَِّي ذكبمَِّ  ذ52﴾ُسنََّا تمبذ.
ذ.ذايذم تلحذحتق قذكبع ككنذ إقلماذكاضلرمذكملنشو مكبقوك  

ذ  ل ذ  ين ذ  لبذ ال اذف ركذاذكملسم  ذ بقيفذ مثكذتيف كذكبسل ق ذرمحرمذكتذب تل ذكتذعز 
ذمنذ ذ غلال ذ كب مب ذ كاسل  ذ كبكيلض ل  ذ كبقع ذ لب    لب ذ كب نون ذكبعموم ذختم  ذا عم لب

إالذ تنا مرلذ قككبهتلذقككبمذ كع اذذقلمذكاضلرك ذ تبىن الذتُذكبعمومذكب و  اذكبيذالذتستق مذكألممذ
ذ.ذتستنضكذكبقكآنذكب كميذ  نر ذ لملذحي مذكا لمذ كب ون

ذ رستذذ ذال ما ذ عم  ا ذف كيا ذبنرضا ذكبقويا ذ كبيف كف  ذكحمل زم ذكبعوكمل ذ ام ذمن  كبتيف ك
ذ فكذ ذكبلي ذكألمك ذخالهللم ذمن ذكب ون ذإ  ذ كبن ك ذكت ذ تل  ذقككبم ذكاضلرمذقوكعيفال ذكبنرليا ذا ز

ذ غلال ذكأل يفبس ذا ذ  لمعلهتل ذبعمومرل ذييفين ذكبغك  ذيزكه ذال ذكبي ذكرسالم ا ذكملتيف كذ. ذكملؤمن إن
ب تل ذكتذ قذتيف كاذهلوذ قيفرذعممذغلاذمنذكبن كذكبعقميذاذالكذكب ونذ كستخككجذم نو ل ذ

ذكر ذ منذمث ذتوظ  ذلببذ م ذ يفما ذ كبتعك ذعممذ سككرا  سل  اذمجعلبذمنذخالهذقوك  ذسلا
بقيفذ قلذكبتلريخذ أمل اذ موضوع اذكألع لهذكبعم  اذكهلل ماذ.ذتوفلذسبلذ فضلذبمن لمذكب كمياذكهلل لا

 .كبيذقلمذهبلذكبعم لبذكملسم ونذ كبيذ ل تذخلذ لايفذعممذمثكمذكبتيف كذاذ  لمذكب ك ذ سمو  

ذإنَّذ﴿:ذم ل ينذكا لممذقلهذتعل  ب لذ ال يذحنوذكألقومذ كألفضلذاذ لذم يفكنذمنذكبتيف كذ -
 لذجمغلمذذاذ﴾ َقاَْومذِايَذذبِامَِّيذذيَاْريِفي﴿ذفلباقااااااااكآنذ.53﴾ َقاَْومُذذِايَذذبِمَِّيذذيَاْريِفيذكبُقْكآنَذذَاَلك

ذ  بلم ذ. ذكر سل  ام ذ كملشلعك ذكبسموك ذهتليع ذا ذ كألفضل ذكألجمو  ذكبعبل مذايقيفم
ذا كبقاالقااااااذكبت لب  ذ  ذ لملوكز ا ذ  ز ك لًمذ فكك كًذذ بعجذ عضرمذكبنلسذعالقل ذام

ذ.   نلسلًذذ   الًذذ  اعاو لًمذ   ومل 
ذر ذذ ذمل ذلبب ذا ذتوض ح ذك مغ ذعن بعل  ذمسمم ذجمن ح ذا ذخمقذذي ذعن ذعنرل ذكت ذرضي عل شا

ذ." لنذخمق ذكبقكآن:"ذرسوهذكتذجمممذكتذعم  ذ سممذ  ثذقلبت
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   ذ لنذيع شذاذ.ذلت ذ لفاذمنذمنقمقذكبقكآنذ ايفي ف لنذجمممذكتذعم  ذ سممذينبثقذاذسمو  ذ
ذ يايف ذقكآين ذكبقكآن و ذق م ذعن ذرذاذسمو   ذكبقكآن. ذذفروذم  ذعنيفملذا ذكت ذآلالب ذ تيف ك تأمل

ي ونذكايفيثذعنذكب ونذ قوكاذ  سككرامذ م ذكمللض ذاذكالتعلظذ كالعتبلرذمبالرعرمذ مال كامذ
كآنمذ م ذكآلخكمذ كبنع مذ كمن مذعنيفملذي ونذ مسلب رمذعنيفملذي ونذكايفيثذاذقاصذكبق

ذ.54..كبقكآنذ جم لذبمجزكبذكألخك يذ ملذ عيفذهلؤالبذ   بلب
بقيفذ مثكذكبتيف كذاذكبقكآنذ تل  ذملاماذاذ  لمذكملسم  ذكبلينذ ل وكذيتمقو  ذبُ ع مواذاذذ

ذ  وسرم ذخمجل  ذ   ذ تت لعل ذ   لس سرم ذمشلعكام ذف خلبط ذ  لهتم ذكبشخا اذ. ف ل ت
ذ.كزذمثلرذكبتيف كذاذكبقكآنذكب كميملسم اذكبسوياذمنذ  ك

ذبتقب قذسم مذ تن  لذجمل ع ذفلب رمذكبسم مذميفعلم ذفقيفذ لنذ.ذ   وكايفذلببذمنذكبتلريخذ ثلم
لمذعيف ذمنذكبالا ذمنذ  لمذطغتذتيف كذ عجذآيل ذمنذكبقكآنذكب كميذ ققاذحتوهذ بلمذاذ  

فلبتيف كذحمورذذ.علمكمذحبعذكتذ كتبلعذمنر ذكاق  لمذذكبغ ماذ كببعيفذعنذكبقكيقذكبسويذإ ذعم رل
ذ.كالرتقلبذ لبك حذ تز  اذكبن سذ تنق ترلذمنذ لذملذيبعيفالذعنذكتذعزذ  ل

 لذر كاذك نذقيفكماذكملقيفسيذرمح ذكتذاذ تل  ذ  منذلببذملذر يذعنذتو اذكب ض لذ نذع لضذفذ
كبقكيقذف لكذاوذ قلفماذقيفذك ذيومذب قق ذ لنذكب ض لذ نذع لضذيقق ذكبقكيقذفخكجذل:"ذكبتوك  

ذر الذيقق ذكبقكيقذ ذف نذ ملمنل ذكبقكيا ذإ ذالا ذ نل ذب الذفقلهذ عضرمذببعجذكعيفبوك ك ترتذإب  
ب ذكب ض لذقلهذفس  ذكب ض لذفأرعيفذفقلهذيلذقومذ  لذكب ض لذ وز كذ كتذأل تريفنذ نذالذ يقله

 خكىذ   ذ ضلفرمذتمبذكبم ماذ قلهذ  تمذذ ر يذمنذطكيقذمعم    عايذكتذ  يفكذفك  ذع لذ لن
َ ملَْذيَْأِنذبِمَِّليَنذآَمُنوكذَ نذذ﴿:كآلياذقلر لذيقك  آمنونذمنذكب ض لذ خكجذيكتل ذهلمذعم لذمثذر  ذفس  

ذَ اَلذَيُ و ُوكذَ لبَِّليَنذ ُ ُتوكذكْبِ َتلَ ذمِذ نذقَاْبُلذَفقَلَهذَعَمْ ِرُمذخَتَْشَ ذقُاُمو ُاُرْمذِبلِْ ِكذكبمَِّ ذَ َملذ َاَزَهذِمَنذكاَْقِّ
ُرْمذفَلِسُقونَذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ56"قلهذ ممذ كتذقيفذآنذف لنذالكذمبتيف ذتو ت ذ55﴾كأْلََميُفذفَاَقَسْتذقُاُمو ُاُرْمذ ََ ِثٌلذمِّناْ
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كبتيف كذخكجذألزمل ذكب ك ذ مشل م ذفلبقكآنذكب كميذ وىذاذينليلاذمنر ذ  لمذمت لملذالذيأت  ذذ-
إالذ نذمنذ امذكبوسل لذبتنق قذلببذ كبوجموهذإب  ذكرميلنذ.ذكببلطلذمنذ  ذييفي ذ الذمنذخم  

تحذ   س اذقل ماذبال ا لعذإ ذ    ذكملزمذ لببذ منذمث ذكرت لنذإ ذكبقكآنذكب كميذ لانذمت 
 منذلببذملذسلق ذكبقكآنذكب كميذاذعالجذ ثلذمنذكألمككضذ.ذ تن  لذ  كمكاذ كال تعل ذعنذ وكا  

ذكبيذالذيق ذ ذكبعيفييفذمنذكملشل لذك قكم ذ  ذعيف ذمنذ فكك ذك ت  ذمسببا ذكملنتشكم كر ت لع ا
ذ. مذاذك ت  خقكالذعنيفذكب ك ذ  يفاذ لذمتتيفذبتش لذ كك حذمتعيف

 منذتمبذكألمككضذظلاكمذكر لعاذ كبق زذإ ذإجميفكرذكأل  لمذ إ لعترلذمبجك ذكبس لعذكأل يلذذ
  نذكبس لحذهللذ لملك رذاذمنققاذكبس لعذكبيفكخميذكبليذيشرتكذ  ذم ذكبقيفرك ذكبعقم اذ يتبل هذ

ذ كبرت يذ كبا ذكبتيف كذاذكملسأباذ أ  مرل ذكبتنم لذ كالستنتلجذ منرل تأينذقبلذكبتسكعذاذكبق زذمعرل
ذ.ذرجميفكرذكأل  لمذعممذكآلخكين

ذ لأللنذ ذبم ك ر ذعم رل ذكبارب ذ  ن ذ لبمسلن ذتمق ل ذ  و   ذكألسمو  ذالك ذيا  ذكب كمي  كبقكآن
ذكا مذ ذا ذ خقلب ذمن ذالك ذعمم ذيرتتع ذملل ذكرهل ا ذ لبعقو ا ذ يتريف  ذكبوعي ذمنققا ذإ   كبوجموه

تَاَمقَّْو َُ ذ ِأَْبِسَنِتُ ْمذَ تَاُقوُبوَنذ ِأَفاَْوكِاُ مذمَّلذبَْ َسذَبُ مذِ ِ ذِعْمٌمذذِإلْذذ﴿ :قلهذتعل .ذ عيف كنذعممذكأل كيلب
ْعُتُ وُاذقُاْمُتمذمَّلذَيُ وُنذبََنلذَ نذ اََّتَ مََّمذهِبََلك.ذَ حَتَْسُبو َُ ذَا اًِّنلذَ ُاَوذِعنيَفذكبمَِّ ذَعِ  مٌذ ُسْبَنلَ َبذذَ َبْواَلذِإْلذمسَِ

ذ.57﴾يَِعُ ُ ُمذكبمَُّ ذَ نذتَاُعوُ  كذِبِ ْثِمِ ذ ََ يًفكذِإنذُ نُتمذمُّْؤِمِن .ذِ  مٌذَاَلكذ ُاْرَتلٌنذعَذ

ذاذذ ذكملريا ذ كأل يفك  ذكا لم ذ كق  ذ    ذ  نرل ذ كبك ط ذكب كميا ذكبقكآ  ا ذكآليل  ذا ذ كبن ك فلبتيف ك
ذ كبسمو  اذاذك ت ذكملكض ا   ذكبنلمجاذعنذكا لممذيُعيفذمنذ جن ذكبوسل لذبعالجذ ثلذمنذكمل لاك

ذ.ذ58كبتسكعذ غ ل ذكبتأينذ كبتأملذ كبتيف كذاذآيل ذكتذاذكبقكآنذ كب ونذ كبن س

يقوهذ. منذانلذ لنذكبتيف كذمايفركذهليفكياذكملؤمن ذ  ذكملتيف كينذآليلت ذكبوكق  ذعنيفذ  كمكاذ  يف  ا
يفذيقل لذكبنع اذ ب نذملذ لذ  (ذكبقكآن) ع مذ عمذكتذعممذكبعبل ذ" :كبسعيفيذرمح ذكتذاذلبب
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ذ ايفكاذختصذ لملؤمن ذفقلهذ ذ  ورا ذ  ذ نذ  ع  ذ كبغيذذ" إ  ذهليفى" لبش كذ هللك منذكبضالبا
  ذكملايفق ذب ذذبم ؤمن تثم ذب ذجميف رامذ تستق مذ  ذ مورامذكبيفين اذ كبيف  وياذذ رمحاذذ( كبشب ذ

بذحتالذهلمذ  ذكهليفكياذإ ذكباككطذكملت  كينذاذمعل   ذفرؤالتيف كاذكملتمق ذب ذ لبقبوهذكملقبم ذعممذ
ذذ.59"كملستق مذ كبكمحاذكملتض ناذبمسعل مذ كب وزذ كب الح

ذذ- ذكهلوى ذمن ذكبتجك  ذإ  ذكر سلن ذتقو  ذكبي ذكبوسل ل ذ ام ذمن ذ لحمل طذكبتيف ك ذ كبتأيك  كملامنا
ذكب لسيف ذكبقكآنذك لر ي ذمنر  ذعن ذ عيف ذمر ل ذكملأبو  ذموك با ذعمم ذكبقكآنذذم كبسل ذ عل  قيف

ذكب  :عق يفممذ جميفلذكبنبومذيقوهذسبنل  اوذكبقكيقذكملوجملذإ ذكاقمذ إيبل ذجمناذكب كميذالك
َلذ َِعُ ُ مذِ َوكِ يَفٍمذَ نذتَاُقوُموكذبِمَِّ ذَمثْاىَنذَ فُاكَكَ ىذمُثَّذتَاتَاَ  َُّك كذَملذِ َالِ ِبُ مذمِّنذِ نَّاٍذ﴿ ذُقْلذِإمنَّ ذِإْنذُاَوذِإالَّ

ذعَذ ذَييَفْي ذ َاْ َ ذبَُّ م ذَ يِفييفٍذَ ِليٌك ذ تشغ لذكبقلقاذذ.60ذ﴾َلكٍ  ذإ ذإع لهذكبلانم ذبيفعومذ م ما إهنل
ذفتأخل ذ لاق ذبتقتن  ذكبعقلذكبعقم ام ذمابلح ذإط لب ذإ  ذ عوم ذال ذفرتفض م ذكبزي  ذ تعك  ذ  م

 .ذمذ كالعتقل ذعممذع مذف  لذالذيقبم ذكبعقل كبتيف ك

يسلذعممذ ورذ  المذيمذ تل ذكتذمنرجلذب مذرت  ذ كعذذ ك ت  ذكبليذيتخلذكبتيف كذا
يبنثذ ين كذاذسننذق لمذكألممذ هنوضذك ت عل ذمنذخالهذكبقاصذكبقكآينذكبليذ.ذ ايفى

ذكألقوكمذ ذمن ذبعيف  ذكاضلري ذ كبرتك   ذ لبنروض ذكملتعمقا ذكبقضليل ذبقكح ذ كسعا ذمسل ا خاص
ذَخَمْوك﴿:ذقلهذتعل .ذكبسل قاذ كاضلرك ذكبسلب ا ذِاذكبَِّليَن ذكبمَِّ  ذكبمَِّ ذذُسنََّا ذِبُسنَِّا ذَ َبنذدَِيَف ِمنذقَاْبُل

فلبقكآنذكب كميذيأمكذكملسم  ذ لبن كذ كبتيف كذاذقاصذكبسل ق ذمنذكألقوكمذ كألممذ.ذ61﴾تَاْبيِفياًلذ
ذتتبيفهمذ ذ ال ذتتغل ذال ذكبقوك   ذلك  ذفري ذ سقوطرم ذظرورام ذ   ت ذكبي ذ لبقوك    كالعتبلر

ُسنََّاذكبمَِّ ذكبَِّيذَقيْفذَخَمْتذِمنذقَاْبُلذَ َبنذذ﴿ميذ منقوق ذتنقبقذعممذكبايفيقذ كبعيف ذ نصذكبقكآنذكب كذ
ذ.62﴾دَِيَفذِبُسنَِّاذكبمَِّ ذتَاْبيِفياًلذ

                                                 
59

ذ.611مذصذ1ت سلذكبسعيفيمذجذ- 
60

 .46سورمذسبأمذكآلياذذ- 
61

 63سورمذكأل زك مذكآلياذذ- 
62

 .32سورمذكب تحمذكآلياذذ- 



 23 

ذكملعلجمكذ   لذ   قللذكألماذ أسكالذمنذ ككينذكهلزك مذ ذكبن كذكب ومذاذ كقعنل إنذتقب قذالك
 مغتذضكك مذكهلزمياذ مككرمذكملت كرمذكبيذتق ذكألماذ  لهللذ قيفرذالذمي نذإالذكالستسالمذب ذمر لذ

ذكستج عتذ غ متذكألماذعنذ نذكبقيفرذيُك ذ قيفرمذفقيفرذكهلزمياذيُذ.ذكبن با ذمل ك ذ قيفرذكبناكذإلك
ذم لت ن  ذعمم ذمنذكبوقو  ذ مت نت ذ سبل   ذاذذ.كألما ذكبسقوط ذ كألمم ذك ت عل  ذ ن ع فلبتيف ك

ذا ذكألما ذ  ق  ذكبلي ذكمل قو  ذكبسميب ذ كالستسالم ذكالت لب ا ذ كبن بل ذ ككين ذكهلزك م ذمن ذس ل
ذكبعاور ذ.ذكملتوكب اذعممذمك 

كبتيف كذمنذ امذكبوسل لذببنلبذ جم لغاذرت  ذمتنضكذمنذخالهذ نلبذكبعقم اذكبقل رمذعممذ ذذ
كبت لعلذكر ل ذكملتوكجملذم ذكب ونذ إ تشل ذكبقوك  ذكب و  اذ كال ت لع اذ حتويلذلببذ م ذ

ذ إجنلزك  ذتقب قل  ذإ  ذإ ل  ا ذ تن  مذذ اورم ذسعل هتم ذحتق ق ذ تسلامذا ذ  فكك ا ذك ت   ختيفم
فلبتيف كذاذ تل ذكتذمعجزمذمست كمذالذتتوق مذتقيفمذاذ لذيومذ يفييفكذمث ككمذ يفذف رلذ.ذ  لهتم

ذ.ذ لذ  لذضلبت ذكملنشو مذ سبلذسعل ت ذ مقومل ذ  لت 
 تل ذرهبممذفقيفذ لنذكبتيف كذذذملذيتوق ذكر يفكعذاذ  لمذكملسم  ذإالذعنيفملذ بل كذكبتيف كذ اجك ك ذ

ذ.اذكب تل ذم تل لذبمتيف كذ كبن كذاذكب ونذكب س حذ  ش ذقوك  ن ذ تسخلالذبسعل مذكببشكيا
بقيفذ مثكذكبتيف كذاذ تل ذكتذ تل  ذملاماذاذ كق ذك ت  ذكملسمممذف لنذظرورذك تريفينذ

 يكذكبتيف كذمبلذخم و اذمنذمؤب ل ذكملقمق ذاذختم ذفك عذكبعممذمنذفق ذ حنوامذ ب الذسلطعلذعممذ
 موسوعل ذعم  اذال ماذتن مذعنذت لعلذإ ل ذ  ذفر رمذب تل ذكتذ إ رك رمذبقب عاذكبوكق ذ

ذت لعلذمتوكجملذ  ذكب تل ذ كبوكق ذمنذخالهذ.ذكبليذحي ونذف   فجلب ذ تبرمذ مؤب لهتمذمثكم
ذ.ذ  نا ضوك طذذفرمذ تيف كذسم مذيقومذعممذ جموهذركسخاذ قوكعيفذ كضنا

ذكرس ذكبعلمل ذ ل  ذ هبلك ذُمايف رك ذآ لكك ذالمي ذمن ذكاضلريا ذكبق م ذكبتيف كذملختم  ذإع له خاله
ذ. كختللاذمنرجلذع م لذاذكا لم

بقيفذ  ركذكملسم ونذآ لككذ نذ كق ذكهلزمياذ كبتأخكذب ذ سبل  ذ قوك  ن ذكال  اذبسلامذفلهلزمياذالذ
 ذمع نامذف لنذكبتيف كذ س ماذب رمذتمبذكبسمو  ل ذتأيتذإالذ سبعذ الذحتل ذإالذمنذ ككبذسمو  ل

ذ.ذ كبوقو ذعممذكملعوقل ذ دنعذموكطنذكبزبلذ ك ملذ حمل باذكرقلباذمنذكبعثكك 
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يو   ذكأل  لرذ لست ككرذإ ذتمبذكاق قاذ يوقظذكبن وسذعنيفذتيف كذآيلت مذ كبقكآنذكب كميذ
خكينذإ ذف كذكبنقيفذكبلكيتذكبليذ وهذاذعممذضك رمذك ك جذمنذف كذكبتربيكذ إبقلبذكبمومذعممذكآل

ذكبقك ذ ذغج  ذعن ذعوضل ذ عال رل ذمنرل ذك ك ج ذحمل ال ذكبتأخك ذ سبل  ذعن ذ ل ثل ذكبن س  ر لب
ذ.عنرل

ذَ َسَبْتذ َْييِفيذكبنَّلِسذبُِ ِليَقُرمذ َاْعَجذكبَِّليذَعِ ُموكذذَظَركَذذ﴿:ذقلهذتعل  ذمبَل ذَ كْبَبْنِك ذكْببَاكِّ ذِا كْبَ َسلُ 
ذ.63﴾ُرْمذيَاْكِ ُعونَذَبَعمَّذ

 الاذكبقوك  ذكبيذتنقبقذعممذك مقذ مجع ذيق ذعنيفالذكبقكآنذكب كميذ عيفذازمياذكملسم  ذاذذ
ذ:  يفذب وضحذهلمذكبقل ونذ يك طذ  ن ذ   ذ كقعرمذمؤ يفكذعممذ سبل ذكهلزميامذ  ثذيقوه

ذحَتُسُّو َاُرمذ ِِ ْل ِ ِذذ﴿ ذِإْل ذَ ْعيَفُا ذكبم ُ  ذجَميَفَقُ ُم ذَ َعَاْ ُتمذمِّنذذَ َبَقيْف ذكأَلْمِك ذِا ذَ تَاَنلَزْعُتْم ذَفِشْمُتْم ذِإَلك َ ىتَّ
ُرْمذ بَِ ْبَتِمَ ُ ْمذ َاْعيِفذَملذ َرَكُ مذمَّلذحتُِبُّوَنذِمنُ مذمَّنذيُكِييُفذكبيفُّ ْاَ لذَ ِمنُ مذمَّنذيُكِييُفذكآلِخَكَمذمُثَّذجَمَكَفُ ْمذَعناْ

ذ64﴾َعَممذكْبُ ْؤِمِن َذَ َبَقيْفذَعَ لذَعنُ ْمذَ كبم ُ ذُل ذَفْضٍلذ
ذ  وجذك ت  ذكب ومذإ ذكبتنكرذمنذسمقلنذكب  كذكبتربيكيذإ ذفضلبذكبنقيفذكبلكيتذ اذإعل مذ مل

كبتوكزنذإ ذكا لمذمنذ يفييفذ كبتخمصذمنذ سل لذكبتأخكذ كبتخم ذ كبت لعلذكر ل ذم ذكبوكق ذ
ذ ع ق ذبتبنث ذ كملشل ل ذكبقضليل ذعنيف ذتق  ذمتأ  ا ذ ركسل  ذخاله ذ شأهتلذذمن ذ ل ر ا

ذ.ذ مسببلهتلمذ منذمثذكبتخمصذمنرلذ   ل ذ موهذ ل عاذ جم ماذالذمستور م
ذقوك  ذ ذإ  ذ  لر ذ  ل ذ كبرتك   ذكبتخلله ذ قوك   ذكهلزميا ذسنن ذآيلت  ذا ذكب كمي ذكبقكآن ذ وى بقيف

ذكبتغ لذ كبناك مذ بنذيتأتمذبم سم  ذكبوقو ذعممذتمبذكبقوك  ذ كمل لت حذإالذمنذخالهذقككب.
ذحت لامذ ذكبلي ذ كبوكق  ذكب تل  ذ   ذ تك ط ذ حتمل ذتستنبط ذمتيف كمم ذ كع ا ذقككبم ذكب كمي كبقكآن
ذ  لذ    عرلذاذكر سلنذب وظ رلذببنلبذ مستخيفماذختم ذكبقيفرك ذكبعقم اذكبيذ ابرلذك لبقذعز 

ذ.ذ65كألرضذ تش  يفذكاضلرم
                                                 

63
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 .ذ113سورمذآهذع ككنمذكآليا - 

65
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ذ شريفاذاذكبعاكذكالضكذمنذغ ل ذ ضلريذ تأخكذاذختم ذمنل يذكا لمذ ذمل ُ ل 
ذختم ذ ذعمم ذخل قا ذ  زمل  ذمشل ل ذمن ذكألفكك  ذمن  ذيعلين ذمل ذإ  ذإضلفا ذ كبع م ا كبعم  ا

ذ  ل ذذستويل كمل ذ.ذاذكا لمذكر سل  امذيعيفذمنذمثلرذإولهذكبتيف كذاذ تل ذكتذعز 
ذمت لمالذف ذمنرجل ذينليلا ذ وىذا ذقيف ذكب كمي ذكبقكآن ذ أن ذكب ك  ذإميلن ذ رغم ذكب ك ي ذكملستوى عمم

 ت لع اذ ع يفكذعنذكبشخا اذ كالذبتن  مذكألسكمذ ك ت  مذإالذ   ذيبنثذعنذ ل ذ زملت ذ مشل م 
ذ.منر ذكب تل 

ذك ذ ذإ  ذكال  لن ذمن ذ ثل ذا ذيمجأ ذ ذقيف ذكملنبت ذغك  ا ذمال ر ذمن ذكاموه ذ لذستلك  ذ ع يفم كملنشأ
 اذكستلك ذتمبذكاموهذخلطكذمجامذفريذ قب عترلذمغليكمذ.ذكببعيفذعنذ كق ذكا لمذ ك ت  ذكملسمم

مللذينشأذعم  ذكب ك ذكملسممذإضلفاذإ ذ وهنلذاذكألجملذغكيباذكملنبتذ هبلكذتابحذع م اذكستزركعرلذ
ف لذيامحذ ت  ذالذيامحذآلخكذذاذرت علتنلذ تقب قرلذعممذ كقعنلمذع م اذ ع يفمذعنذكبنجلحم

ذ.ذخلب ذب ذاذكبقب عاذ كبعق يفمذ كألجملذ كبثقلفا
بقيفذ  ىذإولهذفكيضاذكبتيف كذإ ذظرورذكبعقم اذكبتقم يفياذ ايذعقم اذالذتن وذ الذترتعكعذذ

ذك ت.ذإالذاذ  وكبذكمرلذ كبتخم ذكاضلري   ذكملسممذإالذاذعاورذكباتأخكذ اجكذ ملذيعكفرل
ذ.تيف كاكب تل ذ ذ

قيفذعل ذكبقكآنذكب كميذكبتقم يفذمبختم ذجمك ف ذ فنو  ذ محلذعممذكملشك  ذمحماذ عوكبذتقم يفامذ ذ
كآل لبذ كال يفك مذلببذكبتقم يفذكبليذ ق ذ ل زكذ  نرمذ   ذقبوهذكبيفعومذكرسالم اذ  لهذ  نرمذ

ذ ذ تقلب يفام ذ سالفرم ذآركب ذسوىذتس    ذع بل ذف   ذر  ك ذمل ذكبلي ذبمنق ذكال ا لع ذ ر وكذ    كبي
ذ:يقوهذتعل ذاذلبب.ذعم رل

ذمُّْرَتيُف نَذذ﴿ ذآيَلرِِام ذَعَمم ذَ إِ َّل ذ ُمٍَّا ذَعَمم ذآ َلب َل ذَ َ يْف َل ذِإ َّل ذقَلُبوك ذ66﴾َ ْل ذ ذ عومذ. ذكب كمي ذكبقكآن  ا
ذكب ك ذمتوكجمماذ ذمنذتقلب يفذ عل ك ذ   المذكحنيفر ذمنذمور  ذكآل لبذبتنكيكذعقم ا مملذعمقذهبل
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اذسب لذكبتوجملذإ ذكبعقم اذكبنلضجاذكبعم  اذذمنذكبب لاذكبيذحت طذ نلذمنلذكبق وبا كأل يفك مذ  ذ
ذ.كبيذتبنثذ ت  كذ تستنبطذحبكياذ موضوع ا

فلبعقلذمقلبعذ لال ت لمذإ ذآيل ذكبقكآنذكب كميذ عكضذكآلركبذكببشكياذعممذكبقكآنذكب كميذف لذ
ذعن  ذ عكضنل ذخلب   ذ مل ذ   ذ خل ل ذ كفق  ذك. ذتعبيف ل ذ أقوكهذفقيف ذيتعبيف ل ذ مل ذكب كمي ذ لبقكآن  لبق

ذ.ذكببشك
 منذكبنتل  ذكبسمب اذكملرتتباذعممذإولهذكبتيف كذ لببمذكر اكك ذ كالات لمذكببلبغذ قككبمذ
ذرغمذ ذإتبلعرل ذ يف  ذكألمك ذيال ذ قيف ذكت ذ تل  ذعن ذف رل ذ لب ذمبل ذ كال شغله ذكملختم ام كب تع

ذبم ذ  كك ذكت ذ تل  ذا ذ لب ذمل ذببعج ذ  ذخلب ترل ذكبك وع ذ عيفم ذكت ذ تل  ذعن ذكالجمل بعيف
ذ.ذكال ت لمذإب  

ذكال شغلهذ  بقيفذ ر ذعنذكبانل اذرضوكنذكتذعم رمذ مجع ذ  ورامذكبشيفييفذ تن لامذمنذ ثكم
رممذخش اذكر اكك ذإب رلذ كال شغلهذهبلذعنذ تل ذكتذعزذكهلمذ  رك  لب تعذ تيف ينذ ىتذ قوذ

ذ.  ل
منهجا دقيقا يرى كتذعم رمذمنذ مثلهذع كذ نذك قل ذ غلاذذبقيفذ ض ذ بلرذكبانل اذرضوكنذ

ذكبقكآنذذ.في كتاب اهلل وسنة المصطفى الصحيحة غنية عن أي كتاب أو منهج فأ لطوك
ذ.ذكب كميذ س لجذمن  ذاذسب لذكا لظذعممذمبيف ذكال اكك ذإب  ذ تيفكرس ذ  نذغلا  الكذملذي سك 

ذ. ذ قوكهذاذ تعذ مؤب ل بنلذمحمترمذعممذ لذمنذ ل هذتيف ينذسننذ 
ذ ذ ل  ذعنوكن ذحتت ذكبعمم ذ  لن ذ لم  ذ تل   ذا ذكبرب  ذعبيف ذك ن ذسلل ذكركراهية كتابة العلم  قيف

ذكب تل اذوتخليده في الصحف  ذا ذبإلفككط ذ ككا ترم ذ  يفم ذ كبتل ع  ذكبانل ا ذ قوكه ذمن مجما
ذ.ذ كبتيف ينذآلرك رمذخش اذكال شغلهذهبلذ كر اكك ذعنذ تل ذكت

ذكذ نذعبيفذكتذ نذيسلرذقلهذمسعتذعم لذخيقعذيقوهفعنذ ل   عزمذعممذ لذمنذ لنذعنيفاذذ:
ذ.ذ67" تل ذإالذر  ذف نلامذف منلذامبذكبنلسذ  ثذيتبعونذ  ل يثذعم ل رمذ تك وكذ تل ذرهبم
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 ر يذعنذعبيفذكتذ نذع كذ   ذقلهذامبذ الذكب تل ذقبم مذ  ذ بل كذ تل ذكتذ ركبذظرورامذذ
يأيتذعممذكبنلسذزملنذي ثكذف  ذكأل ل يثذ:ذ ر يذك نذعبيفذكبربذقوهذكبضنلك.ذ أهنمذالذيعم ون

ضلذمنذ لنذذإمنل:ذ عنذك نذعبلسذرضيذكتذعنر لذقله.ذ ىتذيبقمذكملان ذ غبلراذالذين كذف  
ذ.ذ68قبم مذ لب تع

ذمنزباذ ذكب تع ذتتخلذتمب ذ ن ذمن ذك و  ذإ  ذ جمال ذتعو  ذكب ككا ا ذ ن ذكألقوكه ذتمب ذمن  يتضح
قكآنذكب كميذمنذ  ثذكر شغلهذهبلذ إ اكك ذكبنلسذإب رلذ  لذ  لرذإ ذلببذك نذعبيفذتضلايذكب

ذ.ذكبربذرمح ذكت

ذلبب ذا ذكت ذرمح  ذت   ا ذك ن ذيقوه ذكبقكآن:" ذفرم ذ ل  ذ كبتيف كذذىف ذمعل    ذىف ذكبت  ك ذ ك م فرو
 المذكبنلسذذذألب لظ ذ إستغنل  ذمبعلىنذكبقكآنذ     ذعنذغلاذمنذ المذكبنلسذ إلكذمس ذ  للذمن

 عمومرمذعكض ذعممذكبقكآنذف نذ ريفذب ذ لبتز  اذقبم ذ إالذر اذ إنذملذيشريفذب ذ قبوهذ الذر ذ
 الذ علذوت ذف  لذ جعذ  ذ  ثكذكبنلسذمنذكبعمومذذر  ذمنذ الم  ق  ذ وت ذعل  اذعممذمكك ذ

ذ.69"عنذ قل قذكبقكآن

ذمن ذيُ رم ذكذ ال ذكبرتكي ا ذكبثك م ذ تمب ذكب وم ذ كمي ذ ن ذ عيفذلبب ذإب نل ذ جممت ذكبي بع   ا
مذإالذ نذكملقاو ذ نذيو   ذكالات لمذكأل هذإ ذكبقكآنذق ذرمحرمذكتمنذعم ل نلذكبسل ذ رو ذال ما

ذ.مذ يستعلنذمبلذ تب ذكبسل قونذرمحرمذكتذاذتيف كذكب تل ذ فر  كب كمي

 لعل ذ كعتبلرذذ منذ  كزذآيلرذاجكذكبتيف كذ لببذك تشلرذكب كقاذ كبتنلزعذ  ذكألفكك ذ كمذ
بمقعنذاذعقل يفذذمنذقب لذك ك جذعنذكبيفينذ كبشكعذ ميفب  لذكختال ذاذر يذ  ذمنر مذ

ذ اذرضوكنذكتذعم رمذلببذكأليكذ  لذ ل بوكذحملر ت ذاذمريفامقيفذ  ركذكبانل ذ.ذكآلخكينذ إميلهنم
ذ ذميفعلم ذتيف كم ذ  ن ذكبتال م ذا ذ كملسلرعا ذعن  ذ كرعككض ذكبتيف ك ذاجك ذا ذر  ك ذكبنزكعذفقيف بوقوع

ذ.كبنل مذعنذسورذكب رمذ كبتأ يلذببعجذآيل ذ تل ذكت ك المذ
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ذ.61مذصذ11ك نذت   امذر وعذكب تل ىمذجذ- 
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قيفمذر لذيسأب ذعنذكبنلسذفقلهذيلذذذ:ذ"قلهذرضيذكب ذعنر لذعنذك نذعبلسذ منذلببذملذر يذذ
 كتذملذ  عذ نذيسلرعوكذذ(يعينذقلهذك نذعبلس)ذ ملذكملؤمن ذقيفذقك ذكبقكآنذمنرمذ لكذ  لكذفقمت

كبقكآنذالاذكملسلرعاذقلهذمثذقلهذم ذفل قمقتذإ ذمنزيلذم تلبلذ زينلذفقمتذقيفذذذيومرمذالكذا
ذمبنزباذ الذ ركينذإالذقيفذسققتذمنذ  س  فلضقجعتذعممذفكك يذ ىتذذم نتذ زبتذمنذالك

عل ينذ سومذ اميذ ملذ ذ   ذفب نلذ  لذعممذلببذق لذيلذ  عذ ملذكملؤمن ذفخك تذف لكذاوذ
ذيتن كين ذكببل  ذعمم ذفقلهذقل م ذمثذخالذ  ذ  يفي ذك  لذ:فأخل ذكبك ل ذقله ذممل ذ كات ذكبلي ذ؟مل

ذ:قلهذميلذ ملذكملؤمن ذإنذ نتذ سأ ذف ينذ ستغ كذكتذ  تو ذإب  ذ   زهذ  ثذ  ببتذ:قمت
ذكختا وكذذمبتخربين ذ مىتذمل ذخيتا وك ذ مىتذملذحيتقوك ذكملسلرعاذحيتقوك ذالا ذيسلرعوك قمتذمىتذمل

ذ.70"بقيفذ نتذ  ت رلذكبنلسذ ىتذ لتذهبلذذمم قلهذتذذمقتتموكخيتم وكذ مىتذملذخيتم وكذي

ذكبذ ذا ذكملسلرعا ذ ن ذعنرمم ذكت ذرضي ذعبلس ذ ك ن ذع ك ذ  رك ذميفعلمذبقيف ذ تأمل ذتيف ك ذ  ن تال م
ذعن ذ ل مذذبمبعيف ذعن ذكملننك  ذ كبسموك ذ ك الم ذك ال  ذ قوع ذإ  ذ ك  ذكبلي ذكبسم م كب رم

ذ.كباوك 

ذكبتيف كذ إولهذإ ذ  ذ لببذذع لب ذاذكا لم منذآيلرذاجك ذك تشلرذك ككفل ذ كبشعولم م
ذكملنرج اذلك ذكبت  لذكبسم مذكبيذ غلامذ  ككذبغ ل ذكبعقم اذجوبذإ ذكبسنكمذ كب رناكبنلسذ كبم

ذ كبسناذ ذكب كمي ذكب تل  ذمن ذمست يف ذ جم ل ذف ك ذمن ذ ل عا ذ موضوع ا ذحب  ا ذكبوكق  يعلجل
كبوكق ذ معلمت ذعنذطكيقذكملشعولينذ كبسنكمذ كبيف لب ذف مجأذكألفكك ذإ ذكهلك  ذمنذ.ذكبان نا

ذ.اذحمل باذبمتخمصذمنذكبوكق ذكألب مذكبليذحي و  

 ايذ مككضذك ت لع اذ ف كياذمرتتباذعممذك تشلرذكمرلذ كبتقم يفذ غلولذمنذكألمككضذكب  كياذذ
ذ.ذ كال ت لع اذكبيذ لتتذهتيف ذ  لنذكألسكمذ ك ت  
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 تل ذكتذ آيلت ذاذكآلفللذ كأل  سمذم تلحذب لذخلذ جمالحمذف نذ   لذ نذكبتيف كذاذذذذ
ذ معوهذايفمذاذ  لنذكب ك ذ ك ت  ذ سم ذزعل ذيقتلذقيفرك ذ اجكذكبتيف كذ  بلاذم تلحذب لذ ك 

لذملذ ككاذ حن لاذاذرت علتنلذ  ُذ.ذكألفكك ذ يض قذك نللذعممذموكطنذكر يفكعذ كبت  لذكبسم مذف رل
ذ ت ذختم  ذ ضمن ذ ضلريأخك ذ غ ل  ذ سكي ذ متزل ذإولهذذ,ع  ذف ج ذمن ذغ ج ذإال ذاو مل

ذ.كبتيف كذاذ تل ذكتذ كرعككضذعن 
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عممذكبكغمذمنذ و اذكبتيف كذاذ  لمذكب ك ذ ك ت  مذإالذ نذكملمنوظذغ ل ذالاذكب كيضاذ
ذكملسم   ذ كق  ذعن ذالاذذ ختم رل ذ  كز ذ بعل ذكا لمم ذا ذرع لهلل ذعوك ق ذ و و  ذينبئ ذممل كب ومم

ذ:ذكبعوك قذملذيمي

 قيفذ سر تذطب عاذكا لمذكملعلجمكمذذ.إتبلعذمغكيل ذكا لمذكبيف  لذ  نذكبتوق ذ كبن كذاذعوكقبرلذ-
ذكبتوق ذ كبتأينذ كبتأملذاذركيل ذكألمورذ كأل يفك ذكبيذختصذ اذتوط يفذمنر ذكبتسكعذ عيفم

 هبلكذ جمبحذكب ك ذيتاك ذ  نذحمل باذكبتوق ذ  ذكبت  لذ.ذب ك ذ اورمذمبل كمذ  ذك ت  ذع وملك
  سل مرلذذ إيقلعرلذكبسكي مذاذ سقذكا لمذكبيذيع شرلذ الاذ ت جاذ ت  اذبقب عاذكا لمذكملعلجمكم

ذكمل ذمتقمبلت  ذتتجل ز ذال ذ أمور ذ علط  ل ذ ف كيل ذ عقم ل ذلان ل ذكب ك  ذ   غله ذكمسيفياذكب   ما ل يا
ذ.فقط

مذفقيفذ جمبحذكبيفينذاذ  كذكب ثلينذالذكبسلذ ركبذكبتاورك ذك لطلاذعنذكبيفينذ كبقكآنذكب كميذ-
 .يتجل زذ يفذكبتربكذ إقلماذ عجذكبشعل كذ كبتوق ذعنيفذلبب

 كمكيذ ركبذآرك رمذ كالات لمذهبلذ كر اكك ذذكبتقم يفذكألع مذ كم و ذ كبتسم مذكملقمقذبمبشكذ-
ذ ذكبعن ذكب كمي ذقكآن ذكب تع ذمبختم  ذبن ذاذكبي ذ كباوك  ذك قأ ذ  كيلن ذكبنسب ا ذ يف تتجل ز

ذك قأ ذمن ذمعاوما ذغل ذ شكيا ذآركب ذ لعتبلرال ذ   رل ذمن ذ. ذ ل ر ذهن  ذسل قل ذ  ك ل ذ  ل  الك
ذاوذملذ ذكال اكك ذعنذ تل ذكتمذاذ  ذ نذالك ذ كبكع لذكأل هذمنذكبسم ذخش ا كبانل ا

ذكز ك  ذفقيف ذكب وم ذ أهنلذذحييف  ذكبقوه ذمع  ذخنشم ذ يف ك ذكببشكيام ذ كمليف  ل  ذ لب تع كالات لم
ذ.تش لذسيفكذ  ذكبنلسذ  تل ذرهبم(ذمنذ يفمذكرفككطذاذكالات لمذهبل)ذ جمبنتذمبج وعرلذ

كببعيفذعنذكبمغاذكبعك  اذ ك تشلرذكبمرجل ذكبعلم اذمملذ سرمذاذتوبيفذجمعو ل ذاذفرمذكبقكآنذذ-
كبقكآنذذعيفمذفرمذمعلينكألمكذكبليذيؤ يذإ ذ.ذلذبيفىذكبكع لذكأل هكب كميذمقلر اذذمبل لنذ لري

ذ. عيفمذكبتأيكذ  ذ  ذكال  علهذ آيلت 



 31 

كبت ربذعنذقبوهذكاقذ كرجمغلبذإب  مذفلبتيف كذاذ تل ذكتذ ت ر  ذعممذمنذكتذعزذ  لذ الذذ-
ذَ ِإنذَسَأجْمِكُ ذَعْنذآيَليتَذكبَِّليَنذياَذذ﴿:قلهذتعل .ذينلهذكبعممذمبعا اذكت َتَ باَُّك َنذِاذكأَلْرِضذِ َغْلِذكاَْقِّ

ذَسِب لَذ ذَسِب اًلذَ ِإنذيَاَكْ ْك ذَسِب َلذكبكُّْ يِفذاَلذيَاتَِّخُل ُا ذَ ِإنذيَاَكْ ْك ذهِبَل ذالَّذيُاْؤِمُنوْك ذآيٍَا ذُ لَّ ذيَاتَِّخُل ُاذذيَاَكْ ْك كْبَغيِّ
َرلذَغلِفِم َذَسِب الًذَلِبَبذ ِأَ اَُّرْمذَ لَّ ُوكْذ ِآيَلتَِنلذ ََ ل ُذ ذ.71﴾وكْذَعناْ

ذ كبتعم   اذ- ذكبرت ويا ذكملؤسسل  ذختم  ذا ذ كبتعم م ذكبتمقي ذمنلا  ذا ذخمل ذ  و  ذ نذ. ف نل
ذ كقتاك ذ ذكبعم ي ذكببنث ذا ذك مل ذ يف  ذ كم و م ذكبتقم يف ذعاور ذكملسم ا ذك ت عل   خمت

   ذ كبتن  ظذ  نذحمل باذكبتمق ذ كبتسرت وياذعممذكبتمق ذكبن كيذ كحناكذكبتيفريسذاذك ربك ذكب
تكتعذعم  ذخموذكبعقم اذكملعلجمكمذذكألمكذكبلي..ذم ذك ربك ذكب و  اذ كال ت لع اذمملرساذكبت لعل

ذ.اذكألعمذكالغمعذمنذكملنر ذكبعم يذاذكبت  ل
ذ لتتذكبعقم ل ذكملسم اذ ب ذخلب اذمنذكبت لعلذكر ل ذم ذكبوكق ذ  ذحمل باذتقيفميذ موهذ  هبلك

ذر ذت علهتلملشل ل ذكببنثذذفلبثقلفا. ذمم ا ذك تسل  ذف نل ذتبث ذال ذمعرل ذ ع ش ذكبي  كبيفركسل 
 الذيشعك لذكب لتعذكبليذ قك ذب ذ نذحبث ذب سذ لف لذ  نذعممذ.ذ كبيفرسذ  ش ذكبسننذ كبقوك  

كببل ث ذ عيفاذ نذيوضنوكذكملوضوعذ  ثكذمن مذ  لذالذيو يذإب نلذ أنذكبعممذقل لذبمزيل مذفالذحيثنلذ
طمعذكملزييفذمن ذ الذيعتلرذعنذضآباذملذيقيفم ذب سذ لب م ل ذ إمنلذ لألسمو ذ  س ذكبليذذعمم

يقلفتنلذتو يذ أنذ.ذيستق  ذ  ذ نذييفهذعممذ ثذر حذكبيف  ذب ش ذكبسننذ توض حذكبقوك  
  لببذكبعالقاذ  ذكبتم  لذ كملعممذنذكببنو ذك ترتمذكبعممذخمقذ لمالذفالذمي نذكملزييفذعم  ذ  أ

ذ.72.. يذكملعممذ أ  ذيعممذ لذ يبذ  ثذيوذ
كًذ كعتقل ذكًذتاورذذعيفمذإعقلبذكأل بويل ذ و ترلذف نشغلذكب ك ذ لألقلذ و اذعممذ سل ذكألامذ-ذ

ذفل شذم نذكبعممذيتوق ذعنيفذر وعاذمنذكب تع ذخقأ ذمذيك ذ مكذاذكبقكآنذبمكسوهفم.ذ الك
ذزِْ ينذِعْمً لذَ ُقلذ﴿ذ: قلهذتعل.ذ قمعذكبزيل مذمن ذإالذكبعممجمممذكتذعم  ذ سممذ ذ.73﴾رَّ ِّ
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 إولهللذ   ل لذذكألخكىذكبوقو ذعنيفذكبعنلياذ لبقيفرمذعممذكا ظذ تقم لذق  اذكبقيفرك ذكبعقم اذ-
ذ. تقويكالذلذجملااذبتن  اذكبقيفرك ذكبعقم ا سرمذاذخمقذ  لاذيقلف اذغذمملذ

ت  زذ  ذمنذ ثكمذكبنقلشذ كميفهذ  ذيم سذملذ ل تذتعنيفذكبعك ذكأل ك لذ كملتتب ذبقكيقاذكبتعم مذ
 طكك ذكبع م اذكبتعم   امذف لذ نذينتريذكملعممذمنذ رس مذ ىتذتو  ذإب  ذكألسلماذمنذ لذجمو مذ
 يناحذكببعجذ أنذت ونذكألسلماذاذهنلياذكبيفرسمذ منذمثذفالذياحذ نذيقلط ذكبقلبعذمعم  ذ

 . سؤكهذملذ إمنلذياربذ ىتذينتريذكبيفرس

مذ لاعذإ ذ نذكا ظذ غلذفرمذنذخميف نذ شيفممذكبقكيقاذكبم   اذاذكبتعم مال مذك عممذالكذ ذ
معولذملم اذكب رممذ بلببذفروذيمومذكمليفرس ذكبلينذيعت يف نذعممذطكيقاذكا ظذ كبتس   ذألنذ

ذ.ذالذيرتكذ يككًذاذعقوهذكبتالم لذكبتعم مذهبلاذكبقكيقا
ذيش ذ إتبلعذمل ذكبقكيقا ذكبعم  اذاذمنلقشاذمش ال ذ ييفعوذك نذخميف نذإ ذ بلذالا ذكبقكيقا ب 

كبعمممذ ي ونذلببذ قكيقاذكحملل رمذ كملنلظكمذاذكملسل لذكبعم  اذ كالعت ل ذعممذمم اذكب رمذعنيفذ
ذتقك ذ ذكبي ذكاس ا ذ لألمثما ذ م ن ذمل ذ كالستعل ا ذ مككعلت  ذهلم ذكبعقمي ذكبن و ذ ركسا ذم  كبتالم ل

  يسكذطكلذالاذكملم امذمم اذكب رمذ اوذفتقذ:ذبيقوهذاذلب.ذكملوضوعل ذإ ذ لالنذكبتالم ل
ذمكك ال ذ حيال ذ أهنل ذيقك  ذكبلي ذفرلك ذكبعم  ام ذكملسل ل ذا ذ كملنلظكم ذ لحملل رم ذ(كبمسلن  يؤ يفذ.

ذ:عممذ و اذكاوكرذاذكبع م اذكبتعم   اذف قوه
س وتلًذذملرامذاذمالزماذك لبسذكبعم  افنجيفذطلبعذكبعممذمنرممذ عيفذلال ذكب ثلذمنذ ع )ذ

الذينققونذ الذي ل ضونمذ عنليترمذ لا ظذ  ثكذمنذكال امذفالذحيامونذعممذطل لذمنذمم اذ
كبتاكي ذاذكبعممذ كبتعم ممذمثذ عيفذحتا لذمنذيكىذمنرمذ   ذقيفذ المذجنيفذمم ت ذقلجمكمذاذ

، وما أتاهم من قصور إال من رداءة طريقة التعليم وانقطاع عم  ذإنذفل ضذ  ذ لظكذ  ذعمم
ذكملقاو ذاذكملم اذندهس ذعنليترمذ  ذ ظنرمذ أ   ذ إالذفن  رمذ  مغذمنذ  ظذسوكامذبشيفم م

ذ.74"كبعم  اذ ب سذ لبب
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ع م اذكبتعم مذ شلطًلذ   ويامذاذع م اذكبتعم مذي سعذ لملنلظكمذ كملنلقشاذاذ  ذ نذكالات لمذ
ذإلذذيقو ذي ذ ذ كبتمقل  ا ذكر ل  ا ذ  طمقذعلذكملتعممذيسلامذاذتعم  كبنل  ا مذ  س مذ  نلذلان 

 سب ذ ل بًلذ بلًكذمنذيكرقنلعمذ  لذذعو  اذكبقيفرمذعممذكبنقيفذ كبت  لذ  و مذكبتعبلذ قوميبسل  ذ ذ
ذ.علجلذ ثلكًذمنذكبع و ذكبنل لاذعنذطكيقاذكا ظذكآلب اي كياذكب  كذ كبثقاذ لبن سذ ذ

 اذ  ثذر حذكالات لمذ لبقيفرك ذكفتقلرذكملؤسسل ذإ ذك ربكبذ كملتخاا ذكبقل رينذعممذتن ذ-
.ذ ذ رشذع لذمتخااا  لنذلببذعنذطكيقذحملضكك ذ  رياذبذ كبعقم اذاذ فكك ذك ت  ذسوك

ممنذت ونذبيفيرمذذذ وياذت كزذمنللجذ يفييفمذمنذكملختا فلال اذملساذبق لمذ إ شلبذمؤسسل ذتكذ
م ذك ربك ذكبعم  اذ كب و  اذذ  لبمذعم  اذ لف اذبتأا لذمنللجذ يفييفمذقل رمذعممذكبت لعلذكر ل 

ذ.ذ كال ت لع اذ تسخلالذ يفماذكب ك ذ ك ت  

كبتعمااا مذكباااليذتقيفمااا ذكملؤسسااال ذكبرت ويااااذعمااامذ  ااا ذكبع اااومذالذيباااثذاذكب اااك ذمم ااااذكببناااثذذ-
قالهذ.ذكبعم ايذ كب شا ذعانذكبساننذ كبقاوك  ذكبايذ ماكذكبقاكآنذكب اكميذ ل تسالهبلذ تقويكاالذ تن  ترال

ذِسلُ كذِاذكأْلَْرِضذفَل  ُُك كذَ ْ َ ذَ يَف َذكْ َْمَقذمُثَّذكبمَُّ ذيُنِشُئذكبنَّْشَأَمذكآْلِخَكَمذِإنَّذكبمََّ ذَعَممذُ الِّذُقْلذ﴿:ذتعل 
ذذ75﴾َ ْيٍبذَقيِفيكٌذ

تو   ذكبتالم لذعممذ سعذموكابرممذ  ل تذع م اذكبتو   ذالاذاذ  ذ نذكبعك ذ  ر وكذ و اذ
ذكبتم  ل ذ تلز ذ ن ذ عيف ذذتبيف  ذل ك ذ قيف ذبمتعم مم ذكأل   ذخم  ا)كملك ما ذ ل ي ذ( ذحيىيذ)    و

ذكأل الري ذ كب تل اذ( ذ لبقككبم ذكا لم ذا ذكبضك ريا ذكبعموم ذمن ذطكفًل ذيعك  ذ ن ذجميب ذ ل ذعمم  ن
 كاسل مذمثذعم  ذ عيفذلببذ نذيتج ذإ ذكبعممذ  ذكاكفاذعممذ سعذكستعيفك اذ ت وين مذإلذ

مذإلذ( ل كذ نذ  لن) إ ذ  سذكملعىنذلاعذ..ذمحذم  عرلب سذ لذفك ذيامحذبتعممذكبعمومذيا
   عذعممذكملعممذ نذميتننذقكحياذكملتعمممذ يعينذ لبقكحيام واكذكملتعممذكبليذطب ذعم  ذ مقيفكرذ
ملذف  ذمنذكبقبوهمذ كرجمغلبذإ ذكأل  ذإلكذمسع ذ قيفرت ذعممذ  ظذملذقيفذتعم  ذ عممذتل كامذ

ذممذلكذ رضذز  اذ  واكذتكتض ذف  ذكملعمومل ذ م لذكرتس تذف  ف لكذ  يفذكملعممذاذتم  لاذقبوالًذ
                                                 

75
 .31سورمذكبعن بو مذكآلياذ- 



 34 

 خلذيسق  ذ  ك لذكبعمومذكبيذتتنلسعذم ذقيفرت ذعممذكبقبوهذ تتنلسعذم ذسن ذ خربت مذ ملذيزهذ
ذمللذذ   ذيمقن ذكبعممذ  اًلمذ  م لذك ت لذكبزيل مذزك امذم ذكمتنل  ذف  لذقيفذتعم  مذف نذ لنذ لف ًل

ب مذزك اذاذكبشك ذ كبتعم ممذ إنذ  يفاذينسمذ يتخبلذاذ    مذ  قصذذ لنذسقلاذ غلذمض  
ذعم  ذ ذ لن ذمل ذعمم ذ  يفا ذف ن ذ يلبثًل ذيل  ًل ذلبب ذ عيف ذكمتنن  ذمث ذلببم ذعمم ذ علتب  ذكملقيفكرم ب 

ذ..76سل قلًمذازاذ لبعتل ذ    ع ذ لبتقكي 
ذ قب  - ذحتوه ذكبي ذكباغك ذمنل ذكبرت ويا ذكبضغوط ذ ثكم ذكبت  ل ذ كيا ذ  ن .ذ كر يفكععترل

ذميُذ ذرت علتنل ذا ذفلبق ل ذكأل  لن)ن  ذمن ذ ثل ذا ذ( ذكباغكذمن ذمنل ذ   ذكحمل قا ذكبب لا ذموك  ملس
 يتعكضذبمعقل ذإلكذ ل هذكبتعك ذعم رلذمنذقبلذكبوكبيفينذ  ذكملك  مذاذ  ذ نذتمبذكملك ماذ

ذ.ايذمنذ امذكملكك لذاذ  لمذكبق لذبمتعك ذعممذكأل  لبذ تن  اذكبقيفرك ذبيفي 
 توكجملذكمليفكرسذ كملؤسسل ذكبرت وياذ بتذ كيل ذكبق لذكملشك عاذمتلملمذسوكبذ  ل تذكاكياذاذذ

 عممذكبقلبعذتمقيذكملعمومل ذ  نذمنلقشاذ  ذمشلر اذ.ذكاك اذ  ذكب المذ  ذكبت  لذ  ذكالخت لر
خبنقذذ ا لكذتتضلفكذكملؤسسل ذكبرت وياذ يفبكذمنذكبب تذ ىتذكملمعا.ذ  ذمتن صذ  ذت  لذف رل

ذ.77كبقيفرك ذكبعقم اذبيفىذكبنشبذ  بترلذ ختكي ذ  لسذالذحيسنونذسوىذتك ييفذكملعمومل ذفقط
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 من وسائل تفعيل التدبر: المبحث السادس

ذت ع لذ ذعمم ذكملتمقي ذتع  ذع م ا ذخقوك  ذتقيفمي ذحمل با ذكبتيف كم ذعن ذكايفيث يستيفعي
الاذكبع م امذإغ لهذ  رذكبنل لاذ الذينبغيذاذ ينلبذإ ككبذ.ذكبتيف كذاذ  لت ذ إع لب ذمنذ يفييف

ذف رم ذ تن  ترل ذكبتيف ك ذقيفرم ذعمم ذتيفريبرم ذ حمل با ذالاذ. ذا ذلبب ذعمم ذكم ل ذتنشلا ذ ن   ث
ذ.كملك ماذكملب كمذيؤيتذمثلركذإ ل  اذت ولذمث الهتلذمنذحمل ال ذاذمكك لذع كياذمتقيفما

ذيُذف ذ لر سلن ذمز  ك ذعقم اوبيف ذتن  ذمقيفرك  ذإ  ذحبل ا ذت ون ذ سنذ ب نرل ذعمم ذ تيفريع ذ ا
ذ.كبتيف ك ع لذاوذكب   لذ تذ جنلحذالاذكبع م ا.ذكستع لهللذ رعليترل

عممذتعممذكبقكآنذ وسائل تفعيل التدبر القلبية تجديد النية والصدق في العزم منذ امذ
   .ستعل اذ لتذ  الذعممذتيف كمذ كرالحذاذكبيفعلبذ كملسأباذاذلبب ت ر  ذ كال

ذت ذ كبن ا ذكبقمع ذا ذ  ون ذجمل قا ذميلز ريفكع ا ذهبذلال ذ يتالىف ذفتور ذ ال ذكملسممريلب ذت كيطذذل مذ ل
كبتيف كذاذذذقق ذ لذسبعذحيوهذ  ن ذ   ي ذإ ذكبتيف كذعممذ لذسبعذينلهذ  ذكبوجموهذف ن م ذ

ذكت ذ تل  ذف. ذكرم لن ذحبسع ذتيفكر رل ذكبسل قا ذكب كص ذمن ذفلت  ذ مل ذ يع كاذ امح ذ لبن ا قمب 
ذ. لرخالص

 لذينبغيذبم تيف كذاذ تل ذكتذ الذيأيتذإ ذ تل ذكتذب  لريذ  ذ  يفكذ  ذيعضيفذ  ذر يلذرآاذ  ذ 
ف ككذ لهذاذخلطكامذ لذيأيتذبمقكآنذطلببلذكهليفكياذمن مذتلر لذ ركبذظركاذ  كعيذكمليفحذ كبثنلبذمنذ

ذ.ك مقذمعكضلذعنذ لذملذحيوهذ  ن ذ   ذك تغلبذرضمذكتذعزذ  ل
ذكتذاذلببيقوهذك نذكبق  ذ  ككمذعممذ :"مذرمح  ذإالذكبقمو ذكبقلاكم ذييفركذمعل   ذ الذي ر   ك

ذ.78"كبقمعذكملتمو ذ نجلساذكببيفعذ كملخلب ل ذ نذينلهذمعل   ذ  نذي ر  ذ  لذينبغي
ذاذذ ذ يبنث ذكآليل  ذعن ذف ق  ذ   ذكبع ل ذ ن ا ذكبقكآن ذيتيف ك ذ ن ذلبب ذحتت  ينيفرج

ذ ذ ذ   ذتأمكا ذ مل ذمن  ذتكييفا ذ مل ذعن مقلجميفال ذتنرلا ذمل ذهبلذ. ذ يرتقم ذكبن س ذيك  ذ تل  فلبقكآن
ذ.ذفلبتيف كذ س ماذبمع لذ كبتقب قذاذكبوكق ذ كا لم.ذ يز  رل
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ذ ذ سمم ذعم   ذكت ذجمما ذكت ذرسوه ذجمنل ا ذعن ذ لب ذفالذ بلك ذكبعشك ذيقكؤام ذ لن ذكت ذرسوه  ن
 .79لذمج عل ل ز هنلذإ ذغلالذ ىتذيتعم وكذملذف رلذمنذكبع لذفتعم وكذكبعممذ كبع 

ذذ:ملذيميذتربويةال وسائل تفعيل التدبرذ منذ امذذ
ذكملتعممذ- ذ تذتعم م ذ ظلفكام ذ عوما ذمنل ذقكآ  ا ذ سمو  ل  ذكعل ك  ذ ش لذن  م ذ كستغالب  بوقت

تيفريبل ذ(ذ سعذكب لل ذكبع كيا)ذجمن حمذ ر طذتمبذكبسمو  ل ذ آيل ذكبقكآنذ إعقلبذكملتعمم
لبقاصذكبقكآينذكألخلذ  منذلببذكبرت  زذعممذذ.مبذكبسمو  ل منذكبقكآنذكب كميذب ستنبطذمنرلذت

ذآيل ذكبقكآنذكب كميذب نشأذاذكبرت  اذ كبتعك ذعممذكب ونذ كا وكنذ كبن سذمنذخالهذكبن كذا
ذ.عممذكبك طذ  ذكبقكآنذكب كميذ كب ونذ كبن سذكم ل

ذكبسم متذ- ذكبتيف ك ذبتن  ا ذكبالزما ذكبب لا ذ ذذوفل ذكبتقم يف ذ بل ذخاله ذكبت  لذمن ذ أو ا ذكبنلس توع ا
ذكاقذ ذقبوه ذعن ذكبت رب ذعن ذ كببعيف ذ كبنزكع ذكب كقا ذ تكك ذ تيف كا ذكت ذ تل  ذإ  ذ كبعو م كبسم م

ذ. كرجمغلبذإ ذكاقمذفلا  اذضلباذكملؤمنذ ىنذ  يفالذفروذ   ذكبنلسذهبل
ذكبس  ذ- .ذممذكملنقوه اوذ سلسذكبع.ذت ع لذ سل لذكبتيف كذكر رك  اذاذكبن سذ كبيذمنذ ورل

ذكبكَُّسوهِذمسَُِعوْكذَملذ ُ زَِهذِإَ ذذَ ِإَلك﴿ :قلهذتعل .ذ  خربذ نذهلمذكببشكى قيفذ مكذكتذ  ذ  يىنذعممذ ام ذ
ذيَاُقوُبوَنذَر اََّنلذآَمنَّلذ َنلتَاَكىذ َْع ُانَاُرْمذَتِ  ُجذِمَنذكبيفَّْمِ ذممَّلذَعَكُفوكْذِمَنذكاَْقِّ ذذ80.﴾َمَ ذكبشَّلِايِفينَذذفَلْ تُباْ

ذكأللنذ قيفذيقمقذ يكك ذ  ذكبقبوهذ كبع لذمبلذيس   ذ.81 كبس  ذاذكبمغاذ س 
مسعااتذ الماا ذ يذفر ااتذمعااىنذب  اا ذفاا نذملذت ر اا ذببعاايفذ  ذبغااطذفرااوذمساالعذ:ذكملناالذ اذكملااابلح

ذ.82جمو ذالذمسلعذ المذف نذكب المذملذ هذعممذمعىنذتتمذ  ذكب ل يفمذ اوذملذيس  ذلبب
ع التععي وجميععع الموا عع.ذموضااعلذ181نذكب ااكميذمبشااتقلت ذاذ قاايفذلُ ااكذكبساا  ذاذكبقااكآذ

مذاألذن، كانت للداللة على الوظيفة التي يقوم بها هعذا الجهعا  ورد فيها ذكر السمع وحاسة
ذ. ايذكبس لعذ كستقبلهذكايفيثذكملو   ذبمسلم 
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قبلذفلر ساالنذيساات.ذ83 كبساا لعذ جماالذكبعقاالذ  ساالسذكرمياالنذكبااليذك بااىنذعم اا ذ اااوذرك اايفاذ  م ساا 
ذمااايفرك ااالذإ ذ اااس  مااانذانااالذ ااالنذ.ذعااانذطكياااقذكبسااا  ذكملعمومااال ذ يقاااومذ نقمرااالذإ ذكبااايفملغذب نوهل 

ذ.كبس  ذ امذكبنوكفلذكملعكف اذكبيذيستقبلذكر سلنذمنذخالهللذكملعمومل ذك لر  ا

 قيفذلُ كذكبس  ذمتقيفملذعممذكاوكسذ مرلذاذ غمعذكملوكض ذاذكبقكآنذكب كميمذ الكذكبتقيفميذب ذ
ذكب البت ذكبعم  ا ذسل قل  ذيذملذت نذمعك فا ذ. ذ ن ذ كبتشكيح ذكب س وبو  ل ذ ش ذعم لب جها  فقيف

ويمتا  عليه بإدراك المجردات وإدراك ذالسمع أرقى واعقد وأدق وأرهف من جها  األبصار
مثلذ موهذعيفمذ غ ل ذ كخلذ عضرلذكببعجذم ذكبقيفرمذعممذمت  زذ لذ غ اذعممذك  كك ذذالتداخل

ذكبت لجم لذ الذتعثكذعممذضلبترلذ.ناذا اذمنذكبزم ذ84اذ  ذ نذكبع ذتتواذاذز لم يقوهذ.
ذتعل  ذَ كألَْ َالَرذ َذ ﴿: ذكْبسَّْ َ  ذَبُ ُم ذَ َ َعَل ذَ ْ ًلل ذتَاْعَمُ وَن ذاَل ذ ُمََّرلِتُ ْم ذ ُقُوِن ذمِّن ذَ ْخَكَ ُ م كبم ُ 

ذ.ذ85﴾َ كألَْفِليَفَمذَبَعمَُّ ْمذَتْشُ ُك َنذ

ااالذماانذكاااوكسذماالذااايذإالذ ساال لذمتنوعاااذاق قاااذ ك اايفمذااايذإالذ نذ لساااذكبساا  ذ غلذ
نلساذكبس  ذتشرتكذما ذكبقماعذف.ذ حتويلذكملس وعل ذإ ذمعلينذ م رومل ذ ميفر ل (ذكال ركك)

 إلذملذتشاااارتكذ توقاااا ذكبساااا  ذعناااايفذ.ذ كبعقاااالذاذإ رككذمعاااالينذكألب اااالظذكملساااا وعاذ كملنقوباااااذإب راااال
بسااا  ذمااا ذكمتال ااا ذكبقااايفرمذعمااامذكبتقااالطذكألجماااوك ذكبتقااالطذكأللنذفنساااعمذ ُ ااايذعااانذكر سااالنذك

 كألب اااالظذعااااربذكأللنمذألنذكملعااااوهذعم اااا ذمساااالعذكب راااامذالذمساااالعذكألبتقاااالطذ كر رككذكبااااليذيشاااارتكذ
ذ.كر سلنذف  ذم ذسل كذكملخموقل 

تنبيعععه القلعععب علعععى مععععاني المسعععموع وتحريكعععه عنهعععا طلبعععا أو هربعععا وحبعععا أو نق قااااذكبسااا  ذف
عذبمقاااكآنذإمنااالذااااوذمبعاااىنذتااايف كاذألنذ  اااسذكبسااا لعذالذين ااا ذ إمنااالذين ااا ذفااالألمكذ لالسااات لذ.ذ86بغضعععا
ذ.87كبتيف ك
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 قااايفذتعاااكضذك ااانذكبقااا مذرمحااا ذكتذإ ذاااالاذكمز  ااااذمااانذخاااالهذتتبعااا ذبنااااوصذكبقاااكآنذكب اااكميذ قااالمذ
ذهبلذع م اذكبس لع فالاعذإ ذ نذمسالعذكب رامذمبعاىنذ.ذ تقس مذكبس  ذإ ذ  وكعذ فقذكملك ماذكبيذمتك 

كملساااا وعل ذإ ذماااايفر ل ذتُ راااامذ لبعقاااالمذ اااالبذاذكبقااااكآنذمن  اااالذعاااانذ ااااالذكرعااااككضذذ نذتتنااااوه
فَِ  ََّبذاَلذُتْساِ ُ ذكْبَ اْوَتمذَ اَلذُتْساِ ُ ذكباُّامَّذكبايفَُّعلبذِإَلكذَ بَّاْوكذُمايْفِ كِيَنذَ َمالذ َ اَتذ﴿ذ: كبغ ماذ قوب ذتعل 

ِإنَّذ﴿:ذ قوباا ذذ.ََذ88﴾َماانذياُااْؤِمُنذ ِآيَلتِنَاالذفَاُراامذمُّْسااِمُ ونذهِبَاالِ يذكْبُعْ ااِيذَعاانذَضاااَلبَِتِرْمذِإنذُتْسااِ ُ ذِإالَّذ
 اانرمذيفذمسعااوكذمساا ذكر رككذ بفراامذقااذ.89﴾كبمَّااَ ذُيْسااِ ُ ذَماانذَيَشاالبذَ َماالذ َ ااَتذمبُْسااِ ٍ ذمَّاانذِاذكْبُقبُااورِذ

ذ.اكعيذكبتويلذ كرعككضذملذمينعرمذعنذكال ت لعذمبلذمسعوذ ذهبمذمنذ وذألنذاذقم مامذمعكضونتوبوكذ ذ
 إالذ.ذ إ رككذكملساا وعل ذ كبت  ااكذف راالذ لبعقاالذ كبقمااعذرمساالعذكب راامذ كبعقاالفلبتخااا صذارناالذ

فالب المذبا ذب اظذ معاىنذ.ذفلبس  ذكبعالمذحبلسااذكأللنذفقاطمذقايفذقلماتذ ا ذكاجااذ الذختاا صذف ا 
 ب ذ سباذإ ذكآللكنذ كبقمعذ تعمقذهب لذفس لعذب   ذ ظذكأللنمذ مسالعذ ق قااذمعنالاذ مقااو اذ

ذ.90ظذكبقمع 
ُقْلذ ُ ِ َيذِإيَلَّذ َ َُّ ذكْساَتَ َ ذذ﴿:  لياذعنذمؤمينذكمنذقوهلمفروذملذ لبذذ  ملذمسلعذكبقبوهذ كر ل ا

ْعنَاالذقُاْكآ ًاالذَعَجبًاالذيَاْراايِفيذِإَ ذكبكُّْ اايِفذَفآَمنَّاالذ ِااِ ذَ بَاانذ ُّْشااكَِكذِ كَذ ذفَاَقاالُبوكذِإ َّاالذمسَِ ذ91﴾ اِّنَاالذَ َ اايًفك َاَ ااٌكذمِّااَنذكْمِاانِّ
ذ.مقلعاكملث كذبذم  ذكرميلنذ كر ل ا فرلكذمسلعذإ رككذكتال

فالتذسابنل  ذ  امذعانذكب  االرذمسالعذكملقااو ذمانذكآليال مذلباابذكبسا لعذكباليذااوذ اظذكبقمااعمذ
إالذ   ذذ يباتذهلامذمسالعذكألب الظذكباليذااوذ اظذكأللنذ ااوذكملشارتكذ ا ذسال كذكملخموقال ذ الذإنذ

ذ.قومذكبس  ذمنذالاذكبنل  اذ عجذكا وك ل ذتت ولذعممذكر سلنذا
قاالهذذ.باا ذ عقماا ذاذت راامذ إ رككذكملساا وعماانذاناالذ االنذ  اايذكبقااكآنذكبساا لعذع اانذقاالمذ تعق االذقم

ذَ كِر ِسذهَلُْمذقُاُموٌ ذالَّذيَاْ َقُروَنذهِبَلذَ هَلُْمذ َْعُ ٌذالَّذذ﴿ :تعل  ذيُاْبِاُك نَذذَ َبَقيْفذَلرَْ  َلذمََِرنََّمذَ ِثلًكذمَِّنذكمِْنِّ
﴾هِبَلذَ هَلُْمذآَلكٌنذالَّذَيْسَ ُعوَنذهِبَلذ ُْ بَاِلَبذَ لألَ ْاَعلِمذَ ْلذُاْمذَ َضلُّذ ُْ بَاِلَبذُاُمذكْبَغلِفُمونَذ
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فااالبقكآنذ ساااقطذاذكآليااال ذعااانذ ااالذمااانذقااالمذ تعق ااالذع ااالذكبعقااالذ كبقماااعذاذتعقااالذكحملسوسااال ذ
لذعنذكا اوكنذاايذكبتعقالذ كبقايفرمذكررك يااذ منرلذكملس وعل مذجم اذكر سل  اذألنذكمل زمذكبيذمت زذهب

فااالذق  اااذبمنااوكسذإلكذملذتااتمذكرفاال مذمنراالذاذكملعكفاااذ.ذعماامذحتوياالذتماابذكحملسوساال ذإ ذماايفر ل 
ذ.كبعقم ا

مذفريذحتتلجذإب  ذبموجموهذإ ذكب  لهذ لساذكبس  ذمتعمقاذ  يفذكبتعمقذ لبقمعمنذانلذ ل تذذ
ملَْذيَاْريِفذبِمَِّليَنذيَكِيُوَنذكأَلْرَضذِمنذ َاْعيِفذَ ْاِمَرلذَ نذبَّْوذَ َشلبذَ  َذذ﴿:ذقلهذتعل ذ.93  جموهذكبعمومذإب  

َنلُامذِ ُل ُوهِبِْمذَ َ ْقَبُ ذَعَممذقُاُموهِبِْمذفَاُرْمذاَلذَيْسَ ُعونَذ فل تمذعممذكبقمعذميفعلمذال ققلعذ.ذ94﴾َ جَمباْ
ذ.ذ95ب لظ جموهذمعلينذكألب لظذإب  مذفالذتتمذمك ماذكب رمذرغمذمسلعذكأللنذبأل

كبس  ذيل اتذهلامذ  ا ذقلماتذكاجااذعما رمذ منتا ذعانرمذ ااوذ:ذ"ذيقوهذك نذكبق مذاذالكذكبس لل
مسا ذكبقمااعذفا هنمذ اال وكذيسا عونذكبقااكآنذماانذ  اثذكبساا  ذكاسايذكملشاارتكذ البغنمذكباايذالذتساا  ذ

بايذاايذإالذ ع قذكبككعيذهبلذ علبذ  يفكبذ ملذيس عواذ لبك حذكاق قيذكبليذاوذر حذ لساذكبس  ذك
اامتذهلمذكا لمذكبق باذكبيذمنشؤالذمنذكبس لعذكملتاالذ:ذ ظذكبقمعذفموذمسعواذمنذالاذكمرا

فناوهذكبس  ذكاق قايذمبايف ذب راورذآيالرذكا المذكبق بااذ يكاذ لبقمعذ بزكهذعنرمذكبا مذ كبب ممذ
قوتا ذ   لتا ذكبيذاايذ   الذ  اوكعذكا المذاذاالكذكبعالملذفا نذهبالذحياالذغالكبذكبقماعذ يعتايفهذفتاتمذ

ذ.96.." سك راذ  ع   ذ هبجت ذ
ذ

تمااابذكملعااالينذ تنب ااا ذكبعقااالذعمااامذ و ترااالذ ضاااك رمذتوظ  رااالذذ تتضااالفكذكبنااااوصذكبقكآ  ااااذاذتأ  ااايف
بموجموهذإ ذكب رمذ كر رككذ كال تقالهذمنرالذإ ذمك مااذكبقباوهذ كرساتجل اذ كبتقب اقذكبع مايذكباليذ

وهععي بععدورها مععن أهععّم مراحععل تععدبر مذذكب ااكمييشاا لذكبغلياااذكالساالسذماانذإ اازكهذك قاال ذكبقااكآين
ذ.القرآن
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 ااالكذكبساا لعذكبناالف ذالذيتنقااقذإالذملاانذيااؤمنذ آياال ذكتذ يتاايف كالذ ي ر راالذ يعقمراالذ يع االذمباالذذ
ماانذ.ذ  اايفذ نذتماابذكبغلياااذقاايفذتعرتضاارلذ عااجذكبعقباال مذفتنااوهذ  نذحتق ااقذكبغلياااذكملك ااوم.ذ97ف راال

كأل هذاذكباتخمصذمانذ:ذماذعمامذمساتوي كأل رازمذكملساتقبِذذانلذ لب ذمعلمااذكبقاكآنذكب اكميذبتنق اا
ذ.ذكبعوك قذ كبثلينذاذكبتأ  يفذعممذك قوك ذكبالزماذبتنش طذتمبذكأل رزم

ذتع قذ ذ ن ذمي ن ذكبي ذ كبعوكمل ذكبعقبل  ذمن ذعيف  ذ تنيفييف ذكب كمي ذكبقكآن ذ اوص ذكعتنت  قيف
ذكملك ما ذتمب ذ كبقبوهم ذكر ل ا ذمك ماذمس  ذإ  ذ لر سلن ذ لبغاذذكبوجموه ذ و ا ذكبقكآن ذ  الال كبي

ذعممذضك رمذكبتوجملذإب رلذ كبع لذعممذت ع مرلذر رككذمعلينذكبقكآنذ تيف كالذ ش لذسم م .ذذ   يف 
ذعنذسب لذكتذ إ عل ذكبنلسذعنذطكيقذكاق:ذ منذتمبذكبعوك ق ذ  ل ذ.ذكبايف   قيفذ علذكتذعز 

نذ نسذع مرمذكملت ثلذاذإ عل ذتعق لذمس ذاؤالبذ توق ذفر رمذ إ رك رمذبمخقل ذ زكبكذم
ر رككذك مقذعنذطكيقذكاقمذف ل تذكبنت جاذإ عل امذامذعنذالكذكبقكيقذ تعق لذ امذ سل لذك

ذ كبباك ذكبس   ذكر سلين ذتعل . ذقله ذ: ذَ ُامذ﴿ ذِعَوً ل ُغو َاَرل ذَ يَاباْ ذكبم ِ  ذَسِب ِل ذَعن ذَيُايفُّ َن كبَِّليَن
ذُاْمذَ لِفُك نَذ ذِمْنذَ ْ بَِ لبذذ ُ بَاِلبَذ.ذ ِلآلِخَكِم ذُمْعِجزِيَنذِاذكأَلْرِضذَ َملذَ لَنذهَلُمذمِّنذُ  ِنذكبم ِ  ملَْذَيُ و ُوْك

ذ.98﴾ُيَضلَعُ ذهَلُُمذكْبَعَلكُ ذَملذَ ل ُوكْذَيْسَتِق ُعوَنذكبسَّْ َ ذَ َملذَ ل ُوكْذيُاْبِاُك َنذ

علينذكألب لظذكملس وعاذعنذتعقلذمذهلوذكبقمعذ ك شغلب  ذكر سلنذ إ رك  ذ لببمذ مملذيع قذمس
مذ﴿ذ:ذقلهذتعل .ذ أيذ لغلذحيوهذ  ذكبقمعذ ت رمذمعلينذكملس وع َملذيَْأتِ ِرمذمِّنذلِْ ٍكذمَّنذرَّهبِِّ

ذ ذَاَلك ذَاْل ذظََمُ وْك ذكبنَّْجَوىذكبَِّليَن ذَ َ َسكُّ ْك ذقُاُمو ُاُرْم ذاَلاَ ًا ذيَاْمَعُبوَن ذَ ُاْم ذكْسَتَ ُعوُا ذِإالَّ ذ َذحمُّْيَفٍ  َشٌكذِإالَّ
99﴾مِّثْاُمُ ْمذ َفَاَتْأُتوَنذكبسِّْنَكذَ  َ ُتْمذتُاْبِاُك َنذ

.  

 قااايفذ ظراااك ذ ركسااال ذعم ااالبذكبااان سذاذرااالهذكر رككذ نذتك  ااازذكال تبااالاذعنااايفذكالسااات لعذ كملعكفااااذ
كأل  ذمنذ امذك قوك ذبإل رككذكبسم مذ الكذ م ذيتقمعذمنذكر سلنذكبت كغذبم وضاوعذكملسا وعذ

ساااوكاذ إ عااال ذعوكمااالذكبتشاااتتذكملختم اااامذ  ااالذ  ااايف ذكبيفركسااال ذعمااامذ و ااااذذ عااايفمذكر شاااغلهذمبااال
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تو   ذكبرت  زذب رمذكملعالينذ توضا حذكمز  ال ذ ع ايفكذعانذكبشاك  ذاذكبالانذ كبتشاويشذ ينالبذع م ااذ
ذ.ذكبس لع

َ ِإَلكذ﴿:قلهذتعل .ذ خقكذ  جمععذكبعوك ق منذكبعوك قذك قكمذكالست بلرذعنذكالست لعذ اوذمنذ
َمم ذِاذ ُُل َاْ ِ ذَ قاْكًذذتُاتاْ ذَيْسَ ْعَرلذَ َأنَّ ذُمْسَتْ ربًكذَ َأنذملَّْ قلهذ.ذ100﴾كذفَاَبشِّْكُاذِ َعَلكٍ ذ َبِ مٍذَعَمْ ِ ذآيَلتُاَنلذَ  َّ
ذيَذذ﴿:ذتعل  ذُمْسَتْ ربًكذَ َأنذملَّْ ْسَ ْعَرلذفَاَبشِّْكُاذَ ْيٌلذبُِّ لِّذ َفَّلٍكذ َيِ ٍمَذمْسَُ ذآيَلِ ذكبمَِّ ذتُاتاَْممذَعَمْ ِ ذمُثَّذُيِاكُّ

ذ.101﴾ِ َعَلكٍ ذ َبِ مٍذ

فقايفذ.ذ الذخت مذخقورمذالكذكملكضذكبليذ لنذمنذ اامذ سابل ذعاا لنذإ ما سذألماكذكتذ لبساجو 
 اذكآلياااااذتقكياااا ذبضااااك ل  ذماااانذخمااااقذكتذكباااالينذ.ذتع اااامذ ت ااااربذعاااانذطلعاااااذكتذاذكبسااااجو ذآل م

مذعنا ذ كبتسام مذبا ذف  الذلذ مكامذ  ذ ف  الذهنالايت رب نذعنذك ضوعذألمكذكتذ كال ق ل ذبقلعت ذف  
 ساا لعذآيلتاا مذيبقاامذعماامذإجمااككراذ عناال امذفااالذيوباايفذكبساا لعذذفرااوذ عاايفذ نذياانعمذكتذعم اا .ذ   ااع

بيفيااا مذكساااتجل اذ خضاااوعلذألماااكذكتذ ااالذعمااامذكبع اااسذيتوبااايفذعنااا ذت اااربكذ كساااتن لفلذعااانذكال ق ااال ذ
ذ. كست رب كذعنذكبس لعذكأل هأل كمكامذف لنذمنعرمذكب رمذف  لذ عيفذمبلذ  اوكذ

اكًكذَ ِإنذذ﴿:ذقلهذتعل  ُرمذمَّانذَيْساَتِ ُ ذإِبَْ اَبذَ َ َعْمنَالذَعمَامذقُامُاوهِبِْمذَ ِ نَّاًاذَ نذيَاْ َقُراوُاذَ ِاذآَلكهِنِاْمذَ قاْ َ ِمناْ
ذِإَلكذَ اااآُؤ َكذُ َلِ ُبو َاااَبذيَاُقاااوُهذكبَّااالِذ يَنذَ َ اااُك كْذِإْنذَااااَلآذِإالَّذَ َسااالِطُلذيَااااَكْ كْذُ ااالَّذآيَاااٍاذالَّذيُاْؤِمنُاااوكْذهِبَااالذَ اااىتَّ

﴾كأَل َّبِاا َذ
 يذفعمناالذلباابذهباامذراالزكمذعماامذ  ااكامذ باا سذكملعااىنذ هناامذاليساا عونذ الي قرااونذ.ذذ102

ذ.103 ب نذمللذ ل وكذالذينت عونذمبلذيس عونذ الينقل  نذإ ذكاقذ ل وكذمبنزباذمنذاليس  ذ الذي رم
فل قاال ذمو اا ذ.ذقااكآنذكب ااكميذ كرجمااغلبذإب اا ذ اات عنذ ت راام اذكآلياال ذتأ  اايفذعماامذ و اااذتاايف كذكب

بمناايبذعم اا ذكباااالمذ كبسااالمذمبعااىنذياالذحم اايفذماانذيساات  ذكبقااكآنذمناابذ يساات  ذماالذتاايفعواذإب اا ذماانذ
تو  اايفذر اابذ  مااكاذ هن اا مذ الذي قاا ذماالذتقااوهذ الذيع اا ذقمباا ذ الذيتاايف كاذ الذياااغيذباا ذمسعاا ذب ت قراا ذ

كبليذ  زب ذعم بمذإمنلذيس  ذجموتبذ قككبتبذ  المبذ الذيعقلذف  رمذ ج ذكتذعم  ذاذتنزيم ذ
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عناااابذماااالذتقااااوهذألنذكتذقاااايفذ عاااالذعماااامذقمباااا ذ  ناااااذ  غق اااااذحتااااوهذ  ناااا ذ  اااا ذ جمااااوهذك قاااال ذ
ذ.104 معل   

 مملذيع قذفعلب اذكبس  ذ  جموب ذإ ذكملعلينذ كملككميذمنذكملس وعمذ ثكمذكالسات لعذبمغاوذمانذذ
 ا ذكب االمذكببلطالذ قايفذياكك ذ ا ذكب االمذكباليذالذفل ايفمذمانذ رك ا ذ الذكب المذ كبمغاوذقايفذيقماقذ ياكك ذ

ذ.105حُيتلجذإب  
   خلذ عجذكبعم لبذختم ذكحملك مل ذ كملنر ل ذمانذكملسا وعل ذاذ قاللذكبمغاوذفقالبوكذكبمغاوذ الذ

ك  ذساقطذماانذقاوهذ  ذفعاالذف اايفخلذف ا ذكبغناالبذ كبمرااوذ غالذلباابذممالذقلر اا ذ ياايفخلذف ا ذساا  ذكملشاا
 غلذلببذمنذكملن اكذ قالهذك انذعبالسذرضايذكتذعنر الذااوذكببلطالذ كبقاوهذكباليذذملؤمن   لكامذك

ذ.106الفل يفمذف  ذ
 قاايفذكختقااتذكبناااوصذكبقكآ  اااذمنرجاالذ كضاانلذبعااالجذتماابذكبعوك ااقذ ك ااالصذمنراالذمناالذ

.ذا اااذ اايفكيترلمذفااأيىنذعماامذكملعكضاا ذعاانذ لفاااذ  ااوكعذكملساا وعل ذكمل نوعاااذ كملنراايذعنراالذماانذ  هلاال
ذخَيُوُضااوكْذِاذَ اايِفيٍثذَغااْلِِاذذ﴿ :لهذتعاال قاا ُرْمذَ ااىتَّ َ ِإَلكذرَ َيْااَتذكبَّااِليَنذخَيُوُضااوَنذِاذآيَلتِنَاالذفَااَأْعِكْضذَعااناْ

﴾ َ ِإمَّلذيُنِس َانََّبذكبشَّْ قَلُنذَفالَذتَاْقُعيْفذ َاْعيَفذكبلِّْ َكىذَمَ ذكْبَقْوِمذكب َّلِبِ  َذ
ذ.107

ذعماااامذذب اذكر سااالن  ااالبذكبتأ  ااايفذعماااامذمسااالوذ عاااانذمااالذيقكقااا ذمسعاااا ذمااانذ  ل ياااثذ  قااااوكهذ  اااج 
غالذكملسا وحذ)ذكال تقل  اذاذكبس لعذبم المذمنذخالهذجمك ذكبلانذعنذمتكيكذكألب لظذكملسا وعاذ

رلذ ر  ااالذماانذمنققاااذكأللنذمبل ااكممذ عاايفمذكال تقاالهذهباالذإ ذىنذرفضاامبنققاااذكبااوعيذ لباايفملغذمبعاا(ذهباال
كر سااالنذكباااتن مذف ااا ذ متاااكينذكأللنذكببشاااكياذعم ااا ذمااانذذإرك يذيساااتق  مك مااااذكر رككمذ اااالكذ ماااكذ

ذ.خالهذكرعككضذكملتوكجملذعنذكبمغو

:ذمنذانلذ لبذينلبذكبقكآنذعممذكملعكض ذعنذكبمغوذكملعكض ذإعككضذكخت لرذعنذكبمغوذ  ثذقلهذ
ذ﴿ذ ذِ كَكًمل ذَمكُّ ك ذ ِلبمَّْغِو ذَمكُّ ك ذ108﴾َ ِإَلك ذ َْعَكُضوذو   ﴿. ذكبمَّْغَو ذمسَُِعوك ذَ َبُ ْمذِإَلك ذ َْعَ لبَُنل ذبََنل ذَ قَلُبوك ذَعْنُ  ك
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 مللببذإالذب ونذتمبذكألع لهذكخت لرياذ كخماذذ.109﴾ َْعَ لُبُ ْمذَساَلٌمذَعَمْ ُ ْمذاَلذ َاْبَتِغيذكْمَلِاِمَ ذ
ذ.ذض نذإرك مذكر سلنذ رغبت 

 اااكذ   ااايفذكبقاااكآنذكب اااكميذعمااامذ و ااااذكبناااأيذ كال تعااال ذعااانذرااالبسذكب ناااشذ كبساااخكياذ كب ذ
مثذ كبعااايف كنمذ كبن اااللذ كالساااترزكبذ آيااال ذكتذمااانذخاااالهذتساااويت ذ ااا ذكبقل ااالذهلااالذ كملسااات  ذاذكر

َ قَااايْفذ َاااازََّهذَعمَاااْ ُ ْمذِاذذ﴿ :قااالهذتعااال .ذ110مسعااا ب اذمااالذيسااا ع ذ مااالذيقاااكلذب ن  ااالذكر سااالنذمسااالوذ
ْعُتْمذآيَلِ ذكبم ِ ذُيَ َ ُكذهِبَلذَ ُيْستَاْرزَذ ذخَيُوُضاوكْذِاذَ ايِفيٍثذكْبِ َتلِ ذَ ْنذِإَلكذمسَِ  ُذهِبَلذَفالَذتَاْقُعايُف كْذَمَعُراْمذَ اىتَّ

﴾َغْلِِاذِإ َُّ ْمذِإًلكذمِّثْاُمُرْمذِإنَّذكبم َ ذَ لِمُ ذكْبُ َنلِفِقَ ذَ كْبَ لِفكِيَنذِاذَ َرنََّمذمجَِ ًعلذ
111. 

  نذذ تأ  يفذكبقاكآنذكب اكميذعمامذتمابذكبعوك اقمذيوضاحذ  راالذاذتشاويشذكبالانذ كا موباا
يثقااالذ(ذيعاااينذكبغنااالب)ذ إ مل ااا :"ذ جماااوهذمعااالينذك قااال ذكبقاااكآينمذيقاااوهذك ااانذكبقااا مذاذاااالكذكبسااا لل

كبقااكآنذعماامذكبقمااعذ ي ك ااا ذإ ذمسلعاا ذ ل لجماا اذ إنذملذي اانذااالكذ  لقاالذف االذبمن االلذ ق قاااذ سااكذ
ذ.112.."فالذ ت  ذاوذ قكآنذكبكمحنذاذقمعذ  يفك(ذيعينذكبغنلب)ذ   ذقكآنذكبش قلن:ذكملسأبا

 قيفذ  ضحذكبقكآنذكب كميذ عجذكبوسل لذكبيذمي نذمنذخالهللذت ع لذ  رذكبس  ذ  جموهذكملعلينذ
 منذتمبذكبوسل لذكرجمغلبذ كالستعيفك ذبمتمقيذآليل ذكبقكآنذكب كميذ.ذكملس وعاذإ ذكبعقلذ كبقمع

َمُرمذمِّنذقَاْكٍنذُاْمذ َذذ﴿:ذ يتضحذلببذ م لذاذقوب ذتعل  ُرمذَ ْقًشلذفَانَاقَُّبوكذِاذ ََ ْمذ َْاَمْ َنلذقَاباْ ذِمناْ َ يفُّ
ذحمَِّ صٍذ ذِمن ذَاْل ذإذ.كْبِباَلِ  ذِا ذَ ِر يٌفذلبِذنَّ ذَ ُاَو ذكبسَّْ َ  ذ َْبَقم ذَ ْ  ذقَاْمٌع ذَبُ  ذَ لَن ذِبَ ن ذَبلِْ َكى َب

ذ.113﴾

  لذمسلعذاذكبقكآنذذمإ رك لذ فر لذ تيف ككذ إ ل ا:ذكبثالياذ كملقاو ذاوذمسلعذكبقكآنذ لالعتبلرك 
كبليذيسولذ.. اوذمسلعذكآليل  كتذ جمنل  ذ  يىنذعم رمذ  مكذ  ذ  ب لباذفروذالكذكبس لعميفحذ

فممذيعيفمذمنذكختلرذالكذكبس لعذ.ذ..كبقمو ذإ ذعالمذكبغ و ذ يكتقيذ لملؤمنذإ ذ رف ذكبيفر ل 
                                                 

109
 .11:سورة القصص - 

110
:ذ    اكذ الببذاذ  اوكعذكبمغاوذ كبسا لعذكملالموم.ذ317مذصذ1مذجه1412حم ايفذر ال ذسالملمذ لمعااذكرمالمذحم ايفذ انذساعو مذكبساعو يامذ:ذكالساتقلمامذ :ذك انذت   ااذ- 

ذ.336مذصذ1ممذج1171حم يفذ لميفذكب قيمذكبقبعاذكبثل  امذ كرذكملعكفامذ ل  مذ:ذإغلياذكبمر لنمذ :ذذكموزيامذك نذق م
111

 .141آلية ا: نساءسورة ال - 
112

ذ.311مذصذ1ك نذق مذكموزيامذكملك  ذكبسل قمذجذ- 
113

 .27-26:سورة ق - 



 44 

 كذبعربمذ تل كمذملعكفاذ ف كمذاذآياذ  الباذعممذر يفذ ر كذعممذضالباذ إر ل إر ل كذاجاذ تباكم
مبامناذ هن لذعنذمضكمذ م سيفمذ ايفكياذإ ذ ورذ إخكك لذمنذ منذغيذ  المذمنذع مذ  مكك

   لمذبقمعذ غلكبذ   كبذ   لبذ عا اذ ظم اذ ز ككذعنذاوىذ  ثلذعممذتقمذ  البذببالم
 ذ.114 جنلمذ  ش ذ براذ إيضلحذ كالنذ حتق قذ قذ إ قلهذ لطل

ذ  ذكبس لع ذمن ذكملؤمن  ذحيلر ذكب كمي ذ كبوعيذ كبقكآن ذكب رم ذمسلع ذعمم ذ حيثرم ذفقط ذكأللن حبلسا
ذعممذ ذيرتتع ذملل ذكا لت ام ذمشل مرم ذ   ذقضليلام ذمن ذقض ا ذا ذ  م ذ ي ذإجميفكر ذقبل  كر ركك
كبس لعذ لأللنذفقطذ  نذكبت رمذ كبتعقلذمنذمشل لذمتعيف مذ خلطكذقبلذكبتثبتذ كبرت يذ كباتأينذ

ْلذتَاَمقَّْو َُ ذ ِأَْبِسَنِتُ ْمذَ تَاُقوُبوَنذ ِأَفاَْوكِاُ مذمَّلذبَْ َسذَبُ مذإِذ﴿ذ:قلهذتعل .ذاذإجميفكرذكا مذ كختللذكبقككر
ذَعِ  مٌذ ذَا اًِّنلذَ ُاَوذِعنيَفذكبمَِّ  ذِعْمٌمذَ حَتَْسُبو َُ  ذقُاْمُتمذمَّلذَيُ وُنذبََنلذَ نذ اََّتَ مََّمذهِبََلك.ذِ ِ  ْعُتُ وُا ذَ َبْواَلذِإْلذمسَِ

ذ.115﴾يَِعُ ُ ُمذكبمَُّ ذَ نذتَاُعوُ  كذِبِ ْثِمِ ذ ََ يًفكذِإنذُ نُتمذمُّْؤِمِن َذ.ذَعِ  مٌذذُسْبَنلَ َبذَاَلكذ ُاْرَتلنٌذ
كاااايفيثذعااانذكببااااكذاذعشاااكك ذكآليااال ذورد  قااايفذ.ذذت ع ااالذكبتااايف كذتنق ااااذكببااااك مااانذ سااال لذذ-

اذ يل  اا"ذ اااك"ذكبقكآ  ااذماا ذكخااتال ذكبم ااظذكملسااتع لذبمتعباالذعنراالمذفتاالرمذيااأيتذكبم ااظذمعااربكذ  م ااا
 ".ذ  ك"ذ يلبثاذ  م اذ"ذر ى"ذ  م ا

 منرلذب  اذذ116﴾َ َمْ ِحذكْبَبَاكِذذذ﴿:ذ ملذ م اذ اكذفتقمقذعممذكملر اذكبنلظكمذ  لذاذقوب ذتعل 
ْمذَر اََّنلذ َْ َاْك َلذ﴿ذ:ذكب علذ  اك ذ منرلذقوب ذتعل  َ َبْوذتَاَكىذِإِلذكْبُ ْجكُِموَنذ َلِ ُسوذُرُؤ ِسِرْمذِعنيَفذَرهبِِّ

ذِإ َّلذُموِقُنوَنذَ مسَِذ  ملذقومذكبقمعذكمليفر اذف قلهذهللذ المذحنوذقوب ذ.ذ117﴾ْعَنلذفَلْرِ ْعَنلذ َاْعَ ْلذجَملِاًل
ذَفَ َشْ َنلذَعنَبذِغقَلبَكذفَاَبَاُكَكذكْب َاْوَمذَ يِفييٌفذ﴿ذ:ذتعل   ايذ.ذ118﴾َبَقيْفذُ نَتذِاذَغْ َمٍاذمِّْنذَاَلك
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فلببالمذختتم ذعنذكبباكذفريذقومذكبقمعذكمليفر اذ.ذ119كعتقل ذاذكبقمعذمنذكبيفينذ حتق قذكألمك
ذ. مجعرلذ ال كمذ ملذكبباكذفج عرلذ  الر

 ملذ م اذ  كذ مشتقلهتلذفتقمقذ يكك ذهبلذتقم عذكبباكذ كببالمذر رككذكبشيبذ رؤيت مذ قيفذيكك ذ
ِاذكبسََّ لَ كِ ذذُقِلذك  ُُك ْكذَملَلكذ﴿:ذ منرلذقوب ذتعل ذ120  ذكبتأملذ كبت نصذر رككذكبشيبذ رؤيت 

ذ.121﴾َ كأَلْرِضذَ َملذتُاْغيِنذكآليَلُ ذَ كبنُُّلُرذَعنذقَاْوٍمذالَّذيُاْؤِمُنوَنذ
فلبكؤياااذااايذك قااومذكبتلب اااذذ.ن ااكذ االبع ذ كبقمااعذ إ رككذكملك ااي ماالذر ىذ مشااتقلهتلذفلبكؤياااذتعااينذكب

   ااككذ.ذكر االرذأل مراالذيذيااكك بمن اكمذ ااايذكباايذتاتمذهباالذع م اااذكر االرمذفراايذك قااومذكالمسااذكباا
 مشتقلت ذكأل بوياذاذكبتعبلذعانذع م ااذكر االرذ«ذر ى»ف نذكبقكآنذ ثلكذملذيعقيذب ظذذمو ترلأل

ذ.ذ مرلذخاوجملذإلكذ لنذكهليف ذكبك  سيذمنرلذاوذكبتيف كذ كالعتبلر

ذخت م اذ كبقكآنذكب كميذاذس للذ يفيث ذعنذت ع لذ س ماذكر الرذ  و ترلمذ ض ذ سسلذ  طوكرك
ذ.الذمؤخككبإل رككذكبباكيذكبان حمذتمبذكألسسذكبيذملذي ش ذكبعممذكايفيثذكبنقل ذعنرلذإ

ذكملوق ذ ذ تنم ل ذيبيف  ذمث ذ من ذإمجلب ا ذ م ا ذ ن كم ذيبيف  ذ ن ذال يف ذكبباك ذ وكسقا ذكاسي فلر ركك
أل زكبذاذذ إ رككذكبعنلجمكذكمل و اذب ذ كبعالقل ذكبقل  اذ  ذ  زك  ذكملختم اذمثذإعل مذتأب  ذتمبذك

ذيل  ا ذمكم ذكب م ا ذإ ذكبن كم ذمو يفذ كبعو م ذُ ل  ذكملمبذتمبذكألسسذ.  بقيفذتض نتذآيل ذسورم
كبَِّليذَخَمَقذَسْبَ ذمَسَلَ كٍ ذِطَبلقًلذمَّلذتَاَكىذِاذَخْمِقذكبكَّمْحَِنذِمنذتَاَ لُ ٍ ذ﴿ذ:ذكبعم  اذاذقوهذكتذتعل 

ذيَنَقِمْعذإِبَْ َبذكْبَبَاُكذَخلِسًأذَ ُاَوذَ ِسٌلذمثَّذَُذذ.فَلْرِ ِ ذكْبَبَاَكذَاْلذتَاَكىذِمنذُفقُورٍذ ذكْرِ ِ ذكْبَبَاَكذَ كَّتَاْ ِ
ذ.122﴾

مذمثذ كبن ااااكذ  ااااكمذإمجلب اااااذاذكبساااا لبذفاااالألمكذ  الذ لسااااتع لهذكبعاااا ذ  كمذكر ااااالرذ ااااايذكملر اااااذ
فقاااورذ  ذذتقم برااالذ تعقاااعذكبعنلجماااكذ كمز بااال ذ كبعالقااال ذبمتوجمااالذإ ذكبنت جااااذ اااايذك عااايفكمذرؤياااا
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الذتقتاااكذعماامذذ-كملشاالرذإب راالذاذكآلياااذ م  اااذتااكىذ– كبكؤياااذ.ذ اقولذ  ذتااايفعذاذخمااقذكبساا لب
"ذتااكى"ذكبعاا ذك ااك مذ االذيككفقراالذكبتأماالذ كباات عنذ كباات نصذف االنذكملوكفااقذبمساا للذكسااتع لهذ م اااذ

ذ. ب سذ  كذ  ذ اك

ذ﴾مَّلذتَاَكىذِاذَخْمِقذكبكَّمْحَِنذِمنذتَاَ الُ  ٍذذ﴿ : تعل  ذكآلياذكبتأ  يفذعممذلببذ قوب ذتعل ذاذمتلمذكآلياذ
اذ  ذ نذكر سلنذالذيسع ذ نذيكىذخمقذكبكمحنذ أ  م مذ ب انذكبقاكآنذيكيايفذ نذيثباتذبإل سالنذ

ق السذمالذالذياككاذمانذخماقذكتذعمامذماليككاذتيف كاذ اايذقض اذعقم اذمي نذ نذيالذإب رلذمنذخالهذ
ذ.ببيفي  يتأمم ذمنذكبيفقاذ كالتسللذ كبن لمذك

   ثذ نذكملكك ذمنذلببذ م ذإيبل ذمسأباذعقم اذ لنذكساتع لهذكبم  ااذكبقكآ  ااذتاكىذ  نذغلاالذذ
ع م ااذكر االرذع م ااذعقم ااذحمضااذتتضالفكذف رالذختما ذكبوسال لذ هبلكذتابحذ.ذمثلذ  كذ  ذ اك

ذ.كر رك  اذببموغذكملعىنذكملكك ذكبليذقيفذي ونذفلجمالذ  ذكرميلنذ كب  كذاذآنذ ك يف

 الذتقتااااكذع م ااااذكر اااالرذاذكبقاااكآنذكب اااكميذعمااامذكآليااال ذكملقاااك بمذ ااالذتتجااال زاذبتؤ ااايفذ  راااالذاذ
إ اااالرذكآليااال ذكملشااارو مذاذكب اااونمذفااالملكبذي اااونذ مااالمذ تااال  ذيقتضااا لنذإ اااالرذ قل قر ااالذمعااالذ

ذاذيقاوهذك انذقا مذكموزيااذرمحا ذكت .الكون المنظور والقرآن المقروء:ذذ تال هت لذاذ قتذ ك يف
كباااك ذتعااال ذيااايفعوذعبااال اذاذكبقاااكآنذكيلذمعكفتااا ذمااانذطاااكيق ذك ااايفولذكبن اااكذاذم عوالتااا ذ:"ذلباااب

 ذ123.." كبثلينذكبت  كذاذآيلت ذ تيف كالذفتمبذآيلت ذكملشرو مذ الاذآيلت ذكملس وعاذكملعقوبا

بساال قامذمانذاناالذ االبذكبتأ  اايفذاذكبقااكآنذكب ااكميذعماامذ و ااذكبن ااكذاذك مااقذ كب ااونذ ساالذكألماامذكذ
مبعىنذكبتأملذ كبت نصذف رلذ كبت عنذ إ رككذ ق قترلذالذ لبع ذفنساعذ الذ لبقماعذفر الذ تعقاالذ

   االذ نذكبقااكآنذ  اايفذعماامذ و اااذكبااك طذ اا ذ لساااذكبساا  ذ كبقمااعذ كبعقاالمذ  اايفذ االببذ.ذ تاايف كك
ذ.عممذكبك طذ  ذكبع ذ كبقمعذ كبعقل

                                                 
123

ذ.31مذصذ1ك نذق ممذكب وك يفمذجذ- 



 47 

 ايذ نذكبع مذكاق قيذ كبعجزذعنذكر الرذخكىمذ لذإنذكبناوصذكبقكآ  اذ  لر ذإ ذ ق قاذ ذ
الذيت ثلذ  ذي  نذاذع مذكبع ذكملر اذعممذسب لذكاق قامذ لذاوذع مذكبقمعذ إنذ ل تذ
ذكملك  ل ذ ذمعلين ذتعقل ذا ذكبقمع ذ  ر ذب ثبت ذكأل  لبم ذإ  ذكبن ك ذتستق   ذسم  ا ذكبع   لر ا

ذَ ْ ذآَلكٌنذَيْسَ ُعوَنذذ َفَاَمْمذَيِسلُ كذِاذكأْلَْرضِذ﴿ذ:ذقلهذتعل . إ رك رل فَاَتُ وَنذهَلُْمذقُاُموٌ ذيَاْعِقُموَنذهِبَل
ذَ َبِ نذتَاْعَ مذكْبُقُموُ ذكبَِّيذِاذكباُّيُف رِذ ذفَِ  اََّرلذاَلذتَاْعَ مذكأْلَْ َالُر ﴾هِبَل

لذذمَذذ﴿ : اذقوب ذتعل ..ذ124
ذ125﴾ى َذرَذذلَذمَذذؤك ُذكب ُذذ َذلَذ َذ ذ ذكبكؤذ. ذعن ذمسؤ ه ذكبقكآين ذك قل  ذا ذبمنقل قذفلبقمع ذكملباكم يا

 لذعضوذمنذ عضلبذكببيفنذخمقذ"ذيقوهذك نذق مذرمح ذكتذاذلبب.ذ بم ك  ل ذكملن ورمذ لبع 
 نذيتعلرذعم  ذكب علذكبليذخمقذب ذ:ذب علذخلصذ  ذ  لب ذاذ اوهذلببذكب علذمن ذ مكض 

ذك:ذ مكضذكبع ذ.. ىتذالذيايفرذمن ذ  ذيايفرذم ذ وعذمنذكالضقكك ذ بن كذ نذيتعلرذعم رل
 .126" كبكؤيا

ف لذ ل تذكبع ذسم  اذ  لنذكب ؤك ذاذتشتتذ كضقكك مذفلبع ذ كنذ ل تذتن كذ  يفكذإالذ نذ
ذ:كر سلنذالذيباكذ  للمذ قيفذل ك ذالاذكاق قاذكبعم  اذاذكبقكآنذكب كميذ  لذاذسورمذكألعكك 

  لذ  لر ذإب رلذذذ﴾ُك َنذإِبَْ َبذَ ُاْمذالَذيُاْبِاُك َنذَ ِإنذَتيْفُعوُاْمذِإَ ذكهْليَُفىذالَذَيْسَ ُعوكْذَ تَاكَكُاْمذيَن ُذذ﴿
ذُامذذ﴿:ذآياذ خكىذمنذ  سذكبسورم ذفَِ َلك ذَمسَُّرْمذطَلِ ٌ ذمَِّنذكبشَّْ قَلِنذَتلَ َُّك ْك ذِإَلك ذكبَِّليَنذكتاََّقوْك ِإنَّ

ذ.127﴾ذمُّْبِاُك نَذ

هل اذ ال كذ تباكمذ كملقاو ذ نذ كبقكآنذكب كميذ آيلت ذ كب ونذكببيفي ذمبلذف  ذمنذعجل عذكبقيفرمذكر
كحمللذكبقل لذبإل الرذ كالعتبلرذاوذع ذكملؤمنذكملن عذإ ذر  ذك ل  ذمن مذف لكذايفكاذكتذ كعتربذ
ذ  مذفالر ذكآليل ذب ذ  لبن كذف أ  ذ جملذ يكذفعلذلببذكبن كذ كر الرذإ ذحملذقل لذف تأيك

كحمللذقل الذ جممتذإب  ذكآليل ذفممذتؤيكذف  ذذذ إلكذملذي ن.ذ ال كذ تباكمذ لبو و ذ كب علذ كبقبوه
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  لذيالذكبغلكبذإ ذحملذغلذقل لذبالغتلكبذف   ذالذيؤيكذف  ذ  للذ لذالذيزييفاذإالذضع لذ فسل كذ
ذ.ذإ ذفسل ا

ذعممذكبتيف كذ كبت  كذمنذخالهذكبن كذ إع لهذكبكؤياذاذ منذانلذ لب ذكآليل ذكملتضلفكمذبمنث 
ذا ذ  ل ذكملشرو  ذكب ون ذيَذ فَذ:" ذ"ك نن ُذال ذم ذك كيَذذملْذ  َذ" ذ" ذريقلظذ"....ك كتَذذ ملْذ" ذ لفلم ذفلبع  كخل

ذإ ذزيل مذذكاسنذ كرتقلنذاذكبعلملذكملك يذكبقمعذعممذموكض  ذتلب ا  منذمث ذكال تقلهذاذمك ما
ذ.ذكرميلنذ ك ش اذتذسبنل  ذجمل  ذكب ونذ خلبق 

ب ذإ ذمك ماااااذكر رككذكملقمو اااااذ  اااايفذ نذمثاااااذ مااااورذ عوك ااااقذقاااايفذحتااااوهذ اااا ذكر ساااالنذ  جمااااوذ
 اوذملذعارب ذعنا ذك انذكبقا مذ اأنذكبعا ذ.ذبم ك  ل ذمنذ وب ذ خلجماذكب ونذكملشرو ذ كبقكآنذكملقك ب

متاااكضذف تعااالرذعم رااالذكبن اااكذ كبكؤيااااذ بااا سذكملاااكك ذ ااالبن كذكاسااايذفرااالكذ ماااكذآخاااكذ ااالذكملاااكك ذكبتعقااالذ
.ذ128باا ذمعااىنذ الذخيااربذباا ذمغاازىذ الذمكماام كر رككذبم ك اايذف ن ااكذكر ساالنذإ ذكبشاايبذفااالذياايفركذ

ذ.ذ قيفذالذيشعكذكملكبذخبقورمذلببذكملكضذ الذ لعتالهذعوكملذكبكؤياذعنيفاذحب مذكالعت ل 

 منذ  اكزذعوك اقذكر االرذكبسام مذتشاتتذكبن اكذ إطااللذكببااكذ عايفمذتك  ازذكال تبالاذكباليذ
يفكخلذ ماااورذمتعااايف مذاذلك ذياااؤ يذإ ذ ااااكذكبقلقااااذكبعقم ااااذاذكملوضاااوعذكملاااكك ذإ رك ااا ذحب اااثذتتااا

فاإلنسعععان إذا نظعععر إلعععى شعععيء .ذكبوقاااتذممااالذ عااالذإ رككذكملقاااك بذ كملشااارو ذ ماااككذاذغليااااذكبااااعو ا
كبقاكآنذاذ عاجذكأل  النذقالهذعنا ذ ااوذمالذذم ف كاذمناكفلذمتلملذعن ذإ ذ يبذآخاكبعينيه وعقله 

ذ".الا اذقموهبم"ذ

ماانذاناالذ االنذكبتأ  اايفذ.ذ ك اااككف ذإ ذ مااورذآخااكىفلر ااالرذكبساام مذالذيااتمذاذغ ماااذكبقمااعذ هلااواذذ
عممذ و اذكبرت  زذ كال تبلاذمللذ ككاذ ك ك جذمنذ لباذكالعت ل ذ كرب اذكبيذقايفذدعالذكر سالنذيايفخلذ

ذ.اذمك ماذكبن كذإ ذملذالذيكى

 قااايفذ يبتاااتذكبيفركسااال ذكبن سااا اذكايفيثااااذ نذاااالاذكب ااالاكمذهلااالذ سااالسذعضاااويذاذكمرااالزذذ
 Reticular ساااااالنذ يعتقاااااايفذ  اااااا ذي  اااااانذاذ شاااااالطذكبت ااااااوينذكبشااااااب يذكبعااااااايبذاذكر
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Formationب لفاا ذكبعاااب اذكبااالعيفمذمناا ذإ ذكباايفملغذذ  Reticular Activating 

Systemااالكذكبت ااوينذكبعااايبذكبااليذيقاا ذاذسااللذكباايفملغذ ميتاايفذجماالعيفكذإ ذمكك اازذكباايفملغذذ 
فقايفذيضاخمذ.ذ اذ كريالرمذكباالعيفمذبمايفملغكبعم لذيقومذ يف رذكببوك اذكبايذتاتن مذاذكبنبضال ذكبعااب

كبت وينذكبشب يذبيفىذ عجذكألفكك ذمنذكر لرك ذكبعاب اذكبايذتكسامرلذكألعضالبذكاسا اذكملختم ااذ
ذ.129إ ذكبيفملغذف ت ت ذكب ك ذ سبعذلببذ قيفرمذفل قاذعممذكبرت  زذكبلاينذ ب رتك ذطويماذ سب ل

 ذ هنااامذعنااا ذ ز اااكذكملاااؤمنذ نذمتتااايفذع نااا ذإب ااا ذ مااانذكبعوك اااقذكهللمااااذكبن اااكذإ ذمااالذ اااك مذكتذ منعااا
 يشاا لذلباابذختماا ذكباااورذ كألمااورذكحملك ماااذماانذكبن ااكذإ ذ  نب اااذإ ذغاالذلباابذماانذ مااورذ جمااورذ

ُقلذبِّْمُ ْؤِمِنَ ذيَاُغضُّوكذِمْنذ َْ َالرِِاْمذَ حَيَْ  ُوكذفُاُك َ ُرْمذَلِبَبذ َزَْ امذهَلُاْمذذ﴿ :قلهذتعل .ذمتتيفذإب رلذكبع 
﴾كبمََّ ذَخِبٌلذمبَلذَيْانَاُعونَذذِإنَّذ

ذ.130

فلبع ذكبيذايذ لساذكر الرذ لفلمذكر سلنذعممذكحملا طذ ا ذفجالب ذ م ااذيغضاونذمنلساباذذ
بساا للذكآلياااذكآلمااكذ عاايفمذكبن ااكذإ ذماالذ ااك مذكتذ ققاا ذلباابذمناالذ  هذمك ماااذألنذكبن ااكذ  هذ

ن ااالذ  غمقااا مذساااممذمااانذعوكقاااعذمك مااااذمااانذمكك ااالذع م ااااذكر اااالرذفااا لكذققااا ذكملاااؤمنذلبااابذكمل
كملكك االذكبتلب اااذماانذك شااغلهذكبقمااعذ لباااورمذكملك  اااذإ ذكرفتناالنذهباالذإ ذغاالذلباابذماانذمكك االذ

ذ.تلب اذبأل  

 ال اانذكبقاا مذكموزياااذرمحاا ذكتذ ااالمذساايفييفذاذلباابذفقاايفذ  ر ذبغااجذكبباااكذفوك اايفذعاايفمذمثذ  ضااحذذ
ااَ لَ كِ ذذ﴿ :باا ذتعاال ذاذسااورمذكبنااوركملنلسااباذ اا ذكآليتاا ذكبااوكر مذاذغااجذكبباااكذمثذقوذ كبمَّااُ ذ ُااوُرذكبسَّ

﴾ ُّوٌرذَعَممذ ُوٍرذيَاْريِفيذكبمَّاُ ذبِنُاورِِاذَمانذَيَشالبذذ.....َ كأْلَْرضِذ
 ساكذاالكذ نذ....:"يقاوهذاذلباب.ذ131

كمزكبذمنذ نسذكبع لذف نذغجذ اكاذع لذ كمذكتذعزذ  الذعم ا ذعوضا ذكتذتعال ذمانذ نسا ذ
 الذ مسابذ اورذ ااكاذعانذكحملكمال ذ طماقذكتذ اورذ االت ذ قمبا ذفاك ىذ ا ذمالذملذملذاوذخالذمنا ذف 

يكاذمنذ طمقذ اكاذ ملذيغضا ذعانذحمالرمذكتذتعال ذ االكذ ماكذحيسا ذكر سالنذمانذ  سا ذفا نذكبقماعذذ
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 لملكآمذ كهلاوىذ لباايف ذف رالذفا لكذخمااتذكملاكآمذمانذكباايف ذك قبعاتذف رالذجماورذكاقال قذ  الذاايذ
ذتنقبااااا ذف رااااالذجماااااورذكملعمومااااال ذف  اااااونذعم ااااا ذ  المااااا ذمااااانذ ااااال ذك اااااكصذعم ااااا ذ إلكذجمااااايف تذمل

ذ.132" كب نون

 اذ المااا ذرمحااا ذكتذإرالجمااال ذعم  اااامذفااالك كمذكر سااالنذختتااازنذغلببااالذعااايف كذمااانذكبااااورذذ
كر ساالنذذختز اااذاذكبعقاالذكبباالطنذيككااالذككبساال قاذ كباال كيل ذكبساالب اذ ماالذكبااكؤىذ كأل ااالمذإالذجمااورذ

ذ.بمن ا ملم ذ  أهنلذحتيف ذك

ماانذاناالذ ل ااتذ و اااذتنق اااذكر ساالنذ فمرتتاا ذملاالذمتتاايفذإب اا ذكبعاا ذاذكبنراالرذماانذ ااامذكبوساال لذا ااظذذ
إضلفاذإ ذ نذكطالعذكر سالنذعمامذمالذ.ذالكذكمرلزذ جم ل ت ذمنذكختزكنذمعمومل ذ جمورذمشو ا

 منا ذقوبا ذ.ذمذ ا الذينبغيذ   كاذإ ذكحملك مل ذ أ وكعرالذمايفعلمذبرتتاعذكمازكبذعم رالذمانذ انسذمالذقال
﴾ ُْ بَِلَبذكبَِّليَنذَبَعنَاُرُمذكبمَُّ ذَفَأجَم َُّرْمذَ  َْعَ مذ َْ َالَرُامْذذ﴿ :تعل 

ذ.ذ133

 قاايفذفا االذ عااجذكبعم االبذ ماانرمذذك اانذت   اااذرمحاا ذكتذاذ  ااوكعذكحملك ماال ذ كباااورذكباايذالذ
  ذ ط اسذكبباالمذينبغيذبم ؤمنذكبن كذإب رلذت ا الذ ق قلذموضانلذآيالرذلبابذعمامذكبقماعذ جما ل

ذ.134 كببعيفذعنذكب رمذاذ تل ذكت

  لذ  ر ذك نذكبق مذعممذبسلنذكبش قلنذ و اذكبن كذكحملاك مذاذمنا ذ  اكذكالعتبالرذ كبت  اكذكملقماو ذ
ماالذ فساايف ذ ااينذ     اامذيغااكذكبعاا ذفاالنذمناا ذتناالبونذ غ اات مذفاالينذ:ذ"يقااوهذاذلبااب.ذماانذكر ساالن

كبقماعذ الرذكبشارومذمثذ ساق  ذمبالبذكالمن ااذمثذالذ زكهذ عايفاذذفالينذ  الرذ ا ذاآ مذ شيبذمثالذكبن اكذ
 كمن اااذ ااىتذ قااوىذعزميتاا ذ  قااو اذ زماالمذكبشاارومذإ ذكخنااالعذماانذكبعااا اذفااالذهت مااوكذ مااكذااالكذكبثغااكذ

ذ.135"  فسيف اذحبسعذكستقلعت مذ او وكذعم  ذ مكا

                                                 
132

ذ.48مذصذ1ك نذق ممذإغلياذكبمر لنمذجذ- 
133

ذ.32سورمذحم يفمذكآلياذذ- 
134

ذ. ملذ عيفالذ411مذ11مذجا1286 سن ذخمو مذ كرذكملعكفانذ ل  مذ:ذكب تل ىمذحتق ق:ذك نذت   اذ- 
135

ذ.67مذصذ1مذ كرذكب تعذكبعم  امذ ل  مذ الذتلريخمذمذجكموك ذكب لاذملنذسأهذعنذكبيف كبذكبشلا:كموزيامذك نذق مذ- 



 51 

 ظراااكذكبوسااال لذذ   ااالذ نذكبقاااكآنذكب اااكميذ  اااكزذكبعوك اااقذكبااايذحتاااوهذ  نذكبن اااكذكبسااام ممذف  ااا ذ
ذ.كملع ناذبمتوجملذإب  ذ منذلببمذتيفق قذكبن كذ كبتعك ذعممذكب ونذكملشرو 

إلذ نذكبن كذكب ل صذكمليفققذينقالذكر سالنذمانذكملعكفااذكببالر مذكملأبوفااذكبايذكعتال  ذكال  الرذعم رالذ
الذ كبن اكذإ ذكملعكفاذكملنبركمذ يفقاذكبان ذ مجلهذكبتنس قذ ع  تا مذ تال لذتمابذكملك  ال ذ كستشاعلرذ

ذ.إب رلذ ع ذمتجيف م

فلبن كذاذك مقذ كب ونذكملشرو ذكبليذ عتذإب ا ذعشاكك ذكبنااوصذكبقكآ  اامذمانذ اامذخقاوك ذذ
كبتيف كذ  ثذهتتزذهللذكبقمو ذ تقومذ لبك طذ  ذلببذكم الهذكملشارو ذ كملبايفعذبا ذسابنل  ذفتناالذ

ملذت اانذحتااككذف اا ذساال نلمذمثاالمذذبإل ساالنذخشاا اذ تع   االذ لبقاا ذ ااىتذتااابحذكملناالظكذكملأبوفاااذكبااي
بم  ااكذ كبتأماالذ حمك اااذريقاالظذكببااالمذاذلكتاا ذب ااابحذكب ااونذ ماا ذمسااجيفكذ حمكك االذييفخماا ذكملااؤمنذ

عنيف لذتاأيتذ ااوصذكبقاكآنذكب اكميذعمامذ  سا ذ.ذف خش ذقمب ذ تنقل ذ وكر  ذإميل لذ يق نلذ تايفيقل
مغاالمذبساامو  لت ذحنااوذكألفضاالذ كألي ذاذموق اااذ  لس ساا ذ قيفركتاا ذكبعقم ااامذمااؤيكمذاذلكتاا ذ   لتاا ذ

ذ.ذ سمو ذمتنلغمذم ذكب ونذ م 

 با سذكر االرذكملقااو ذدكيايفيذ اك ذكبن ااكذفنساعمذ الذكبغليااذمنا ذكبوجماوهذ االملؤمنذإ ذذ
مك مااااذكبقااايفرمذعمااامذك تشااال ذقاااوك  ذك ماااقذاذكب اااونذ كأل  اااسذكبااايذيااايفميذكبن اااكذإب رااالمذ مااانذمث ذ

ذ.اذختيفمذكببشكياذ حتققذغلياذكرع لرذ كالستخال ذكاضلريكستث لرالذاذإجنلزك ذفعلب

و اااذكبن ااكذاذكبساا ل ك ذ كألرضذ كأل  ااسذ كألماامذنذكبتأ  اايفذكبقااكآينذكملتوكجماالذعماامذ ماانذاناالذ االذ
ب ااابحذكبعقاالذ ك اامذكبت  ااكذاذك مااقمذ ك اامذكببنااثذعاانذقوك  ناا ذ ساانن ذمثاالكذكحملاال ال ذ... كبتاالريخ

َ ملَْذتَاَكذَ نَّذكبمَّاَ ذ َ اَزَهذِماَنذكبسَّاَ لبذَمالبذَفَأْخَكْ نَالذ ِاِ ذمَثَاكَكٍ ذذ﴿ :يقوهذتعل .ذبمتعك ذعم  ذ كرفل مذمن 
ذ.ذ136﴾.ُسو ذخَُّْتِمً لذ َْبَوك ُاَرلذَ ِمَنذكْمَِبلِهذُ يَفٌ ذ ِ ٌجذَ مُحٌْكذخَُّْتِمٌ ذ َْبَوك ُاَرلذَ َغكَك ِ عُذ
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تأ  اايفكذعماامذ نذكملسااأباذب سااتذرااك ذ  ااكمذذ"ملذتااك "بنقماااذكاضاالرياذكهلل ماااذ  م اااذك تاايف  ذكآلياااذك
عاال كمذ االذااايذرؤياااذدت اا ذف راالذكبقاايفرمذعماامذكبن ااكذكملتباااكذ االبع ذ كبتعقاالذ لبقمااعذ كبعقاالذر رككذ
كملعااالينمذ تقم اااعذكبن اااكذ إعل تااا ذبمتعاااك ذعمااامذك ماااقمذ ك اااك جذ تمااابذكبن اااكمذكملت ناااااذ  جنااالزك ذ

اذ عمااااامذكبنبااااال ذ كبقاااااعذ كم وبو  ااااالذ كال  ااااالبذ ضااااالرياذاذختمااااا ذختااااااال ذكبعماااااومذكبقب ع ااااا
مثذإنذكآلياااذكب كمياااذ يبتااتذجماا اذك شاا اذهلااؤالبذكبعم االبذكباالينذمجعااوكذإ ذ ل ااعذ... كر ت لع اال 

ذ.ذتمبذكبتخاال ذك ش اذ كرميلنذ  ل تذعمومرمذقل يفمذهلمذملعكفاذكتذ خش ترمذب 

 ذا ااااذعااانذب اااتذكبعقاااوهذ كأل اااالرذ تتاااوك ذآيااال ذكأل  اااسذ كآلفاااللذاذإعجااالزذمسااات كذالذيتوقااا
 كألمسلعذإ ذكبعالقاذكملتبل بااذكملسات كمذ ا ذآيال ذكب تال ذكبايذ البذهبالذكباو يذ  ا ذآيال ذكآلفاللذ
 كأل  اسذكباايذ   عراالذك االبقذساابنل  ذاذكب تاال ذكب ااونذكملشاارو ذ عماامذااالكذالذت اال ذختمااوذسااورمذ

ذعماامذكبن اكذ كب ذعماامذمانذساورمذكبقاكآنذكب اكميذإالذ ف رالذ اث  تببا ذكبعم ايذمل الاكذكرعجالزذ كااج 
 .137كب ش ذعنرلذاذكألرضذ كبن سذ م ك ك ذك مق

منذانلذتقورذكبعممذكبتجكييبذعنيفذكملسم  ذمنذخالهذكبتايف كذاذخماقذكبسا ل ك ذ كألرضذ
 كبت  كذاذسننذكتذاذخمق ذمنذ رامذ كبتيف كذاذ تل ذكتذمنذ رااذ خاكىمذحمايفيلذتمابذكبنقمااذ

 بانذيتساىنذبم سام  ذكبعاو مذإ ذ  راامذكاضالريذإالذمانذخاالهذ.ذهلل ماذعنيفذكملسام  كاضلرياذك
ذكب تل ذ كب ونذاذتنلسقذمعكاذ كضح ذ.كبعو مذإ ذتيف ك 

ذ:ملذيميذالخطوات التي يمكن اإلفادة منها في تطبيق التدبر في واقعنا  منذ ام
كألماكذكباليذ عالذكبقالرئذ.ذبسال قونإ رككذكبقلرئذ أ  ذخلطعذكبقكآنذ آيلتا ذ  الذخوطاعذهبالذكذ-

:"ذيقااوهذك اانذكبقاا مذاذلبااب.ذيمت ااتذإ ذكآلياال ذ يتاايف كذف راالذطلملاالذ  اا ذكستشااعكذ هناالذمو راااذإب اا 
  ثكذكبنلسذالذيشعك نذ يفخوهذكبوكق ذحتت ذ تض ن ذبا ذ ي نو ا ذاذ اوعذ اذقاومذقايفذخماوذمانذقبالذ

 بع اكذكتذإنذ النذ  بلابذقايفذذمفرامذكبقاكآن الكذاوذكبليذحيوهذ  ذكبقمعذ  ا ذذم ملذيعقبوكذ كريل
ذ.138"خموذفقيفذ ريرمذمنذاوذمثمرمذ  ذ كذمنرمذ  ذ  هنمذ تنل هذكبقكآنذ تنل ب ذأل بلب

                                                 
137

ذ.117ممذصذ1117 ايفك ذكبرت  اذكرسالم امذكملعريفذكبعم يذبم  كذكرسالميمذ مكي لمذ:ذكب  الينمذمل يفذعكسلنذ- 
138

ذ.242مذصذ1جذمم1172مذ3حم يفذ لميفذكب قيمذ كرذكب تل ذكبعك مذ ل  مذط:ذحتق قذك نذق مذكموزيامذميفكرجذكبسلب  مذ- 
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فااالذي اانذااام ذكبقاالرئذ نذينتراايذماانذكبسااورمذ  ذكماازبذ االذباا  نذواا ذذكالات االمذ لبتااأينذاذكبااتال مذ-
 قيفذذ.ذمذ كبت ككرذبآليل ذاذسب لذحتق قذلبب مي نذكالستعل اذ لرعل .ذكأل هذفرمذكملعلينذ تيف كال

ذذ. لنذالكذ   ذكبنيبذعم  ذكباالمذ كبسالمذ كبانل اذرضوكنذكتذعم رم
م ا ذ ساممذلك ذب مااذفالفتتحذجمم تذم ذكبنيبذجمممذكتذع:ذ"اذجمن حذمسممذعنذ لي اذقله لبذ

مذمثذتذيك اا ذهباالكببقااكممذفقمااتذيك اا ذعناايفذكملل اااذمثذمضااممذفقمااتذياااميذهباالذاذر عااامذف ضاامذفقماا
مذ إلكذساالذإلكذماكذ آيااذف رالذتساب حذساابحمذيقاك ذمرتذفقك االذمثذكفتاتحذآهذع اككنذفقك االكفتاتحذكبنسالبذ

ذ.ذ139"مكذ سؤكهذسأهمذ إلكذمكذ تعولذتعول
 لنذكبكسوهذجمممذكتذعم ا ذ ساممذ:قلبت_ذرضيذكتذعنرلذ_ذ مذسم اذذعن اذجمن حذكبرتمليذ

ذ.140كبكمحنذكبك  مذمثذيق مذمثذيق ذكبعلمل ذكا يفتذر مذيقق ذقككبت ذآياذآيا
ذذ:قااااااااااااااااااااالهفعاااااااااااااااااااانذ  ذ ك ااااااااااااااااااااالذقااااااااااااااااااااالهذ اااااااااااااااااااالبذر ااااااااااااااااااااالذإ ذعبااااااااااااااااااااايفكتذ اااااااااااااااااااانذمساااااااااااااااااااااعو ذ ذ

كذكبشعكذ؟:ذتمذفقلهذعبيفذكإينذألقك ذكمل الذاذر عا إنذ قوكملذيقك  نذكبقاكآنذالذ ال زذ!!!ذال كًذ رل 
بقك مذإينذ قاك ذكبقاكآنذكذإينذسكي "ذذ:فقلهذ ل تمذ  يفامذإ ذك نذعبلسذرضيذكتذعنر ذذ.141تككق رم

يلذمانذ نذألنذ قك ذسورمذمنذكبقاكآنذاذب مااذفأتايف كالذ ذ رتمرالذ  اعذإ:ذفقلهذك نذعبلسمذاذيال 
ذ.142" قك ذكبقكآنذ  لذتقك 

كذالذك تغموكذهبلذعانذذبوذعممذكبنلسذملذاذقك مذكبقكآنذ لبتيف :"ذلبب وهذ يقوهذك نذكبق مذرمح ذكتذ
 كراالذ باوذمل ااذماكممذكذ اىتذماكذ آيااذااوذحمتالجذإب رالذاذ ا لبذقمبا ذذمذف لكذقاك مذ ت  ا لذملذسوكال

مذ ذماانذقااككبمذخت اااذ غاالذتاايف كذ ذت رااممذ ذ   اا ذبمقمااعذفقااككبمذآياااذ ت  ااكذ ت راامذخاالذم بااوذب مااا
ذ. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوهذكرمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالنذ ذل لذ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال مذكبقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكآنك عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامذإ ذ

جمااممذكتذعم اا ذ ااالاذ ل ااتذعاال مذكبساام ذيااك  ذ  اايفامذكآلياااذإ ذكبااابلحذ ذقاايفذيبااتذعاانذكبناايبذ
ذإنذتعااالهبمذفااا هنمذعبااال كذ ذإنذ:"تعااال ذلذ اااىتذكباااابلحمذ ذاااايذقوبااا  ساااممذ  ااا ذقااالمذ آيااااذيك  اااا

ذ.143"تغ كهلمذف  بذ  تذكبعزيزذكا  م
                                                 

139
ذ.773ر كاذمسمممذجمالمذكملسلفكمذ يفيثذرقمذذ- 

140
 .1111رواه الترمذي، وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم  - 

141
 .رواه مسلم - 

142
 .114، ص 1ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، ج - 

143
 .114-112، ص 1المرجع السابق، ج - 
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  خبااالرذكبسااام ذاذلبااابذ  ثاااكذمااانذ نذحتاااامذاذاااالاذكبعجلبااااذفقااايفذ ااالنذكبوقاااو ذعنااايفذكآليااال ذ
ذ.ذ كبت ككرذهللذ ىتذحيالذهلمذكبتأيكذهبلمذ ييف لذهلم

 مااانذكبوسااال لذكملع نااااذاذلبااابذكالات ااالمذ لبمغااااذكبعك  ااااذ كبك اااوعذإ ذكملعااال مذملعكفااااذمعااالينذ -
مالذ تباوذاذت ساالذذكبم ذقااكذذكبعم البكبن ااكذاذ االمذكب م ال ذكبايذتشا لذعم اا مذإضالفاذإ ذضاك رمذ

ذ.فالذيأيتذكبتيف كذ  نذفرمذكملعلينمذكبقكآنذكب كمي
 االنذتعماامذممذ اااوذالذيُ راامذإالذ  راامذماالذ اا ذ اازهمذ باالببذذلبقكآنذكب ااكميذ اازهذ مغاااذكبعااك ذ  مساالهنفاا

 تاايف كذكب ااالمذ"ذذ:ك اانذت   اااذرمحاا ذكتذاذفتل ياا يقااوهذذ.كبمغاااذماانذ  ثااكذك قااوك ذ و اااذاذكبتاايف ك
ذ.144"مي نذ يف نذفرمذمعل   ذال

 اااالذي ت اااامذكسااااتغككلذكملتاااايف كذاذ تااااعذكبننااااوذ كرعااااكك ذ كببالغاااااذ حنااااوذلباااابذ باااا سذكملقمااااو ذذ
 إالذ النذكالساتغككلذاذلبابذ ال الذذ.عمامذكملساتوىذكباليذمي نا ذمانذفرامذ تايف كذكبقاكآن لااوهذ

ذ.145  ن ذ   ذكبتيف كذجملرفلذب ذعنذكبغلياذكبيذأل مرلذطكلذالكذكببل 
معكفاذكملعىنذكرمجليلذبآليل ذاذكببيفكياذ لبابذمانذ عاجذكبت لسالذكملعت ايفمذكملختااكمذكبايذ -

ضاك رمذكبوقاو ذعمللبت لجما لذ ك اوضذاذكملقاوال ذ كبشاك حذتتنل هذمعلينذكب م ل ذ  مجالهذ  نذ
 .146 كبك كيل 

 نذي ااونذت ااا م لًذب االذ م اااذ  االذ ااك مذ االذقاايفذي ااونذكبتاايف كذ اا  كركذكبتاايف كذ سذماانذ ااكطذفمااذ
كملعاىنذكرمجاليلمذ عقاالذكب م ال ذكملاكك مذ لآليااامذ ال ابذ نذكبتاايف كذي  الذ م الذ االنذكبعمامذ لملعاالينذ

ذ.147كملعكفاذكبت ا م اذبم علينذ    ررلذالزمذملقمقذكبتيف ك   لمذ إنذملذي نذ كطذ
إ ذ تعذكبت لسالذكملعت ايفممذ كبن اكذاذ قاوكهذ االذكبعمامذف رالمذفقايفذ او ذتمابذاذلببذكبك وعذ ذ

ذ.148كب تعذ ثلكًذمنذت لسلذكبسم مذ ت لسلذكبانل امذ ت لسلذكبتل ع ذ تل ع رم
                                                 

144
 .223-221، 12ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، ج - 

145
 .وما بعدها 83م، ص 1181مل مع القرآن، مكتبة المنار، األردن، صالح عبدالفتاح الخالدي، مفاتيح للتعا: بتصرف عن  - 

146
 : هناك العديد من كتب التفاسير المختصرة التي تتناول معاني الكلمات بشكل مجمل يمكن الرجوع إليها ومن أمثلتها - 

147
 .ناصر العمر، مرجع سابق- 

148
بدالعزيز رحمه هللا، وتفسير الشيخ السعدي الذي أشرنا إليه في ثنايا التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فهد بن ع: من أمثلة ذلك  

 .الكتاب
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بااااذ كالساااتقكك ك ذكملتنوعااااذ كبك كيااال ذكملختم ااااذكبااايذمااا ذكبتأ  ااايفذعمااامذ و ااااذكساااتبعل ذكبشاااك حذكملقوذ
تاك ذاذ ثلذمنذكأل  لنذكبقلرئذعنذكملعىنذ كملكك ذمنذكببناثذف رالذ جماالذ لال شاغلهذاذمساأباذ

ذ.ذ149 خكىذب ثكمذملذيت كعذمنرلذ يتشععذعنرلذ حييف ذف رلذمنذكالستقكك 
كبقاااككبمذكبتجزيل ااااذكبااايذ نذ كالات ااالمذ ااالبقككبمذكبشااا وب اذآليااال ذكبقاااكآنذ قااااا ذ  وكركتااا ذ -

 مانذكألمااورذ.ذمانذساا لقرلذريبال ذر يذمعاا ذ  ذكساتخالصذ  امذمعاا تنتازعذ م ااذ  ذآياااذمع نااذ
كبااايذتعااا ذكملتااايف كذاذلبااابذكبك اااوعذإ ذ عاااجذكملعااال مذألب ااالظذكبقاااكآنذكب اااكميذ ااالملعجمذكمل راااكسذ

كملوضااا ذاذكبقاااكآمذ لملعااال مذالب ااالظذكبقاااكآنذ حناااواذكباااليذي  ااايفذاذتتبااا ذكبم  ااااذاذكبقاااكآنذ    ل ااالذ
ف قاااومذكملتااايف كذي ااا ذكآليااال ذكبااايذتاااك ذف رااالذكبم  ااااذ مشاااتقلهتلذ كبتعاااك ذعمااامذمعل  رااالذ.ذكملوضاااوع ا

 قاايفذيعااربذ عااجذكملعلجمااكينذعاانذ.ذكبمغوياااذ كسااتنبلطذ الالهتاالذماانذخااالهذكسااتع لهذكبقااكآنذكب ااكميذهلاال
 .ذ150كبمونذ لبت سلذكملوضوعيالكذ

عاك ذ ا ذ  اواذكرتبالطذ ك طذ ا ذكآليال ذ كبساورذ ااوذعمامذ ق اقذتكالات لمذ لملنلسبل ذ كباكذ -
 االكذ الملذالرتبالطذكآليااذما ذكآليااذ كا امذما ذكا امذ كبساورمذما ذ.ذنذ عضارلذ ابعج  زكبذكبقكآ

:"ذيقااوهذكبزر شاايذاذ و تاا .ذ قاايفذكاااتمذ اا ذ ثاالذماانذكمل سااكينذ كبعم االب.ذكبسااورمذ كبقااااذماا ذكبقاااا
 يقاوهذاذذ.151"حتاكزذ ا ذكبعقاوهذ يعاك ذ ا ذقايفرذكبقل الذف  الذيقاوه كعممذ نذكملنلساباذعمامذ اكي ذ

 منذتأملذبقل  ذ  مذالالبسورمذ اذ يفك  ذتكت برلذعممذ نذكبقكآنذ  لذ  ا ذ:"ذت سلذسورمذكببقكم
 مثااااذ.ذ152"معجااازذحبساااعذفاااال اذ ب لظااا ذ  اااك ذمعل  ااا ذفراااوذ يضااالذ سااابعذتكت بااا ذ   ااامذآيلتااا 

 .ذ153 ذكبعيفييفذمنذكملؤب ل ذكايفيثاذاذالكذكببل ت لسلذعيفمذكات تذهبلكذكبنر ذإضلفاذإ

إ ااابذبتقاااك ذكبساااورمذكبقويمااااذكملنج ااااذحيسااابرلذكملاااالذ":يقاااوهذكبااايف تورذ ركزذاذ تل ااا ذكبنباااأذكبع ااا م
 ن اااذذ-بااوذتاايف ك ذذ-ااايذ ضااغليلًذماانذكملعاالينذ شاا تذ شااوكًذ   زكعاالذماانذكملباالينذمجعااتذع ااوكًذفاا لكذ

  قاا مذعماامذ االذكجماالذمنراالذ ااععذذمذ سااسذ  جمااوهمت لساا اذقاايفذ ن ااتذماانذكملقلجماايفذكب م اااذعماا
 فاوهذ كمتيفذمنذ لذ عباذمنرلذفك عذتقاكذ  ذتقوهذفالذتزكهذتنتقلذ  ذ  زك رلذ  لذتنتقلذ  ذ
                                                 

149
 .وما بعدها 83الخالدي، مرجع سابق، ص : بتصرف عن - 

150
 .32م، ص 311مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة،  - 

151
 .21، ص 1م، ج1114ن، دار المعرفة، بيروت، بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآ  - 

152
 .26، ص 1الزركشي، مرجع سابق، ج - 

153
جالل . م1171من أمثلتها ما كتبه أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، دار المعارف، الهند،  - 

 .ر ذلك كثيروغي. الدين السيوطي، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع
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 جكك ذ  فن اذاذ ن لنذ ك يفذقايفذ ضا ذرمسا ذماكمذ ك ايفممذالذحتاسذ شايبذمانذتنال كذكأل ضالعذاذ
منذطكيقذإ ذطكياقذ الذتاكىذ ا ذكأل نالسذكبتقس مذ كبتنس قمذ الذ شيبذمنذكال  الهذاذك ك جذ

كملختم اااذمتااالمذكألب ااااذ  ااالذتاااكىذ اا ذآ ااال ذكمااانسذكبوك ااايفذهنليااااذكبتضاالمذ كالبتنااالمذ ااالذلبااابذ غااالذ
ت ما ذ الذكسااتعل اذ ااأمكذخاالرجذكملعالينذ   ساارلذ إمناالذاااوذ سانذكبساا لقاذ بقاا ذكبت ر اايفذاذمقماا ذذ

 ملااللكذ قااوهذإنذااالاذكملعاالينذذ.مؤتم االًذذ االذغااكضذ مققعاااذ  ينل اا ذيكياابذكملن ااالذمتاااالًذ كملختماا 
تتسقذاذكبسورمذ  لذتتسقذكاجكك ذاذكببن لن؟ذالذ الذإهنالذبتماتنمذف رالذ  الذتماتنمذكألعضالبذاذ
 ساامذكر ساالنمذفباا ذ االذققعاااذ  لرهتاالذر االطذموضااعيذماانذ   ساار لذ  االذيمتقاايذكبع  االنذعناايفذ

عذ  الذيشاتببذكبعضاوكنذ لبشاككي ذكمل الذ منذفوقرلذمتتيفذ ب اذمنذكبو ل  ذحت طذهب الذعانذ ثا
 كبعاااك لذ كألعاااال ذ مااانذ ركبذلبااابذ مااا ذيساااكيذاذمجمااااذكبساااورمذكدااالاذمعااا ذ تاااؤ يذمبج وعرااالذ
غكضلًذخلجملًمذ  لذيأخلذكمسمذقوكمالًذ ك ايفكًذ يتعال نذي مااذعمامذ  كبذغاكضذ ك ايفذما ذكخاتال ذ

 .154" ظل   ذكبعضويا

يف كذفراايذتوقاا ذكملتاايف كذعناايفذكا اامذ كملقلجماايفذ فوك اايفذكبتعااك ذعماامذااالكذكبعماامذمجاااذاذموضااوعذكبتاا
 انلكذ  وكاذمتعيف مذبم نلسبل ذ  الذاذ.ذ تع ذعممذفرمذكآليل ذ كبك طذ  نرلذاذكملوضوعذكبوك يف

ذ.كبسورمذكبوك يفمذ اذمقمعرلذ خلمتترلذ   ذكبسورمذ ملذقبمرلذ ملذ عيفالذ ا لك
ب االذسااورمذمقااايفذخاالصذكالات االمذمبقلجماايفذكبسااورذ  ااايفكفرلذفممقااكآنذمقلجماايفذ  ااايفك ذ ذ -

فلبساورذكمل  ااذذ.ذ مي نذكبتعك ذعممذكألايفك ذمنذخالهذكب رتمذكبزمن اذكبايذ زباتذف رالذكبساورمذ.هبل
كبعق اايفمذ كرمياالنذ لببعااثذ حنااوذلباابمذ  االكذكمليف  اااذهلاالذذ  االذاااوذمعمااومذهلاالذمقلجماايفالذماانذتثب اات

يفينذمعماااومذمااانذم ل ااا ذاذذ كبتعاااك ذعمااامذكمل ااايذ كملااا...مقلجمااايفالذاذ نااالبذك ت ااا ذ كالساااكمذ كبيف باااا
ذذ.ذ  تعذكبسلمذ حنواذ155 تعذعمومذكبقكآن

ك شااغلهذكبقمااعذ كبعقاالذ آياال ذكبقااكآنذ كا االمذمعراالذ جمااك ذكباالانذإ ذكأل ااوكبذ كب ااك  ذ -
 يأيتذالكذمنذ ثاكمذقاككبمذكآليال ذ كستنضالرذظكف ااذ ز هلالذ قاككبمذ ايبذمانذسالمذ.ذكبيذ زبتذف رل

ذ  للذفش للذفاذتمبذكأل وكبذ كالستغككلذف رلكبنيبذعم  ذكباالمذ كبسالمذملعكذ
                                                 

154
 .م3111/ ه1432نقال عن الشيخ أحمد حسن، في مناسبة اآليات والسور، مجلة الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، العدد العاشر،  - 
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ع ااالذ  رك ذ  رشذع ااالذتقب ق ااااذيشاااك ذعم رااالذمتخاااااونذاذتااايف كذكبقاااكآنذ تشاااج  ذ -
لباابمذخلجماااذاذموكساامذكملساال قل ذكبيف ب اااذا ااظذكبقااكآنذكب ااكميذ كباايذتقاالمذاذ حناالبذمتعاايف مذماانذ

نذاالكذكبعمامذكبع ا مذ  الذجنايفذف نذكملاؤملذ نذ شاريفذكب اومذاالكذكال ااكك ذعا.ذ  هذكبعلملذكرسالمي
 سا متلنذبتايف كذكبقاكآنذ ت ر ا ذ مانذمثذكبع الذذ-  الذ سام نلذذ-منذحيت يذ نشكامذفالا ظذ كباتال مذ

ذ!!.  مذفالذُيشتغلذ لبوسل لذعنذكبغليل 
كستنضاالرذ و اااذكبع االذ كبتقب ااقذملاالذيتاايف كاذكملسااممذ ماالذيتوجماالذإب اا ذاذ كقعاا ذ   لتاا ذ ااىتذ -

 .لاذ سمو لذع م لذ سلذعممذايفكايابحذكبقكآنذ كقعلذحن 

ذ ذبمتيف ك ذالزما ذتك ويا ذعم  ا ذ خقوك  ذ سل ل ذ سنقومذ مثا ذف رل ذبممت ا ل ذيتس  ذال ذكملقلم ر ينل
ذ.  فكك الذاذ تل ذآخكذ  لنذكت

ذذ
ذ
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 الخاتمة
 و تا ذ ق  تا ذذ ركساذمبساقاذبمتايف كذاذكبقاكآنذكب اكميذ حمل بااذريضالحذالكذكب تل تناول  

  لذمتتذمنلقشاذ امذكآليالرذ كبث الرذكر ل  ااذرع الهذ ت ع الذكبتايف كذاذكا المذ.ذعبيفياكبعم  اذ كبت
إيضااالحذ  اااكزذكآلياااالرذ ك تقااالذكب تااال ذاذعجلبااااذإ ذ.ذعمااامذختمااا ذكملساااتويل ذكب ك يااااذ كم لع اااا

لذمنكبسمب اذكملرتتباذعممذإولهذكبتيف كمذمب نلذ نذ غمعذم لاكذكبتخم ذكاضلريذكبليذحت لاذكألمامذإ
كقرتك اال ذ  ساال لذبت ع االذذ  االذقاايفمذكب تاال .ذيفمذكربت اال ذإب راالمااك اذإ ذتااككذااالاذكب كيضاااذ عاا

ذ.ذكبتيف كذاذ  لمذكألفكك ذمنذ يفييفذ إعل ت ذإ ذكبتقب قذ كبتن  ل
 


