
1



2

جمالس التدبر )1(

الطبعة الأوىل
1433هـ - 2012

الريا�ض ـ الدائري ال�شرقي ـ خمرج 15
هاتف 2549993 ـ حتويلة 333

نا�شوخ 2549996
�ض.ب.93404 الرمز: 11684

tadabbor@tadabbor.com  :الربيد احلا�شوبي
www.tadabbor.com

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ح      مركز تدبر لال�شت�شارات الرتبوية والتعليمية، 1433هـ

فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر
مركز تدبر لال�شت�شارات الرتبوية والتعليمة

ثالثون جمل�شا يف التدبر: جمال�ض علمية واإميانية
/مركز تدبر لال�شت�شارات الرتبوية والتعليمية - الريا�ض، 1433هـ

202 �ض؛ 17 × 22�شم
ردمك: 978-603-90364-0-1

1- القراآن - مباحث عامة 2- القراآن - التف�شري احلديث اأ. العنوان
ديوي 227.6                                    1433/6234

رقم الإبداع: 1433/6234
           ردمك: 978-603-90364-0-1



3



4



5

مقدمة رئي�س الهيئة العاملية لتدبر القراآن الكرمي
احلمد هلل الذي أكرمنا بنزول القرآن، ومّن علينا ببعثة سيد ولد عدنان،  وصىل 
ورّبى  ںمث  ڱ   ڱ      ڱ   نث  بـ   ورباه  فزكاه  القرآن،  خلُقه  كان  َمْن  عىل  اهلل 
قلوًبا غلًفا، وأعيًنا  به  اهلل  ففتح  الذكر والقرآن،  آياته يف جمالس  بمدارسة  أصحابه 
عمًيا، وآذًنا ُصًم،  وسلم تسليًم كثرًيا ما ترددت عىل األلسن آيات الرمحن، وتليت 

يف املحاريب هدايات الفرقان، أما بعد:
ففي صحيح مسلم من طريق األغر أيب مسلم، أنه قال: أشهد عىل أيب هريرة 
وأيب سعيد اخلدري أهنم شهدا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ال يقعد قوم يذكرون اهلل عز 
وجل إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم اهلل 

فيمن عنده«)1(.
فهذه بشارة نبوية، تستحق من أتباعه ملسو هيلع هللا ىلص أن يتنادوا لنيل هذه الثمرات األربع 
العظيمة، التي تعادل الواحدة منها الدنيا وما فيها، فكيف هبا جمتمعة ملن حقق هذا 
املعنى: تالوة كتاب اهلل وتدارس معانيه، وقد كان جربيل عليه السالم يلقى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان )فيدارسه القرآن( .
املساجد  يف  املجالس  هذه  إحياء  يف  املسلمني  إخواننا  مع  التعاون  يف  ورغبًة 
والبيوت، جاءت فكرة »جمالس تدبر القرآن«، وستكون ضمن سلسة متتابعة -بمشيئة 
نرشها،  سبق  التي  والرتبوية  العلمية  اإلصدارات  لبقية  امتداًدا  لتكون  تعاىل-؛  اهلل 

وهتدف إىل حتقيق رؤيتنا -أن يتدبر القرآن كل من يقرؤه- يف هذا املرشوع العظيم.

______
)1(  صحيح مسلم: )2700(.
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حرر  -والتي  األوىل«  »جمموعتها  يف  الثالثني  املجالس  هذه  باكورة  نقدم  إننا 
كثرًيا منها عدد من األعضاء املؤسسني ملرشوع تدبر- حيث نرجو اهلل تبارك وتعاىل 

أن حتقق أهداًفا منها:
- أن تكون معينًة لإلمام يف مسجده -وخاصة يف شهر رمضان- وللخطيب 
يف منرب اجلمعة، يف تناول بعض القضايا املهمة -التي حيتاجها الناس- من منظور 

تدبري، وفق أصول علمية للتدبر.
مع  اآلباء  من  كبري  عدد  يعقدها  التي  للمجالس  مناسبة  مادًة  تكون  أن   -
أزواجهم وأوالدهم يف بيوهتم، سواء يف رمضان أو غريه، تأسًيا هبدي القرآن الذي 

ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     گ   گ    گ   زبگ   املؤمنني:  أمهات  عليه  رّبى 
ڱرب)1(.

أو  املجالس  أو  املنتديات  يقرأ مادة خمترصًة يف  أن  أن تكون عوًنا ملن أحب  ـ 
االجتمعات العائلية.

بالعمل  الذين قاموا  العلمية يف مركز تدبر،  اللجنة  ويف اخلتام أشكُر إخواين يف 
عىل إعداد هذه املجالس منذ زمن ليس بالقريب؛ لتخرج هبذه احللة املناسبة.

إخواننا  قبل  من  التقويم  عن  يستغني  ال  العمل  هذا  أن  القول  عن  وغني 
العاملني،  واحلمد هلل رب  وإليهم،  منهم  املجالس  فهذه  القرآن،  أهل  من  وأخواتنا 

وصىل اهلل وسّلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وكتب/ نارص بن سليمن العمر 
naser@tadabbor.com

رئيس اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكريم
1433/6/20هـ

______
)1(  األحزاب: 34 .
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مقدمة امل�شت�شار العلمي ملركز تدبر
اهلل  وصىل  عوًجا،  له  جيعل  ومل  الكتاب  عبده  عىل  أنزل  الذي  هلل  احلمد 
وسلم عىل َمْن كان له القرآن منهًجا وُخُلقا، وعىل آله وأصحابه األئمة النجباء، 

واهُلداِة الفضالء، أما بعد:

يف  ومعنى  حًسا  انتشاره  نتمنى  اسًم  حتمل  جديدة  سلسلٍة  باكورة  فهذه 
أصقاع الدنيا إهنا "سلسة جمالس تدبر القرآن" ضمن سلسة متتابعة بمشيئة اهلل 
تعاىل؛ لتتمم ما ابتدأناه يف مركز تدبر من إصدارات علمية وتربوية ابتدأ نرشها 
من عام 1429هـ، وهلل احلمد واملنة، وبلغت حتى اآلن )عرشون إصداًرا(، 

نسأل اهلل أن ينفع هبا، ويبارك فيها.

ويف مقدمة فضيلة أ.د.نارص العمر ـ التي سبقت هذه املقدمة ـ ما يوضح 
شيًئا من أهدافنا من إطالق هذه السلسلة العلمية يف تدبر القرآن، إال أن الذي 

أود أن أضيفه هنا ما ييل:

أواًل: أن طبيعة هذه املجالس ال ترتبط بموسٍم معنّي، وال موضوع حمدد، 
بل ستكون منّوعة بتنّوع موضوعات القرآن الكريم، وسيكون الرتكيز عىل ما 
يمّس بشكل مبارش عموم املسلمني من جهة مناسباهتم الرشعية، أو مشاكلهم 
االجتمعية واالقتصادية، وحماولة عالجها يف ضوء القرآن الكريم، وفق منهج 

علمي سليم.
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ـ عىل  مادهتا  املجالس خمترصة يف  أن هذه  الكريم  القارئ  ثانًيا: سيلحُظ 
تفاوت نسبي يف طوهلا وقرصها ـ، متنوعة يف مضامينها. وهذا التنوع يعود إىل 
منهج القرآن يف تنوع موضوعاته، واختالِف أساليبه يف بناء الِقَيم، وتصحيح 

األخطاء. 

القارئ  يراه  الذي  النحو  عىل  املجالس  هذه  ترتيب  يف  اجتهدنا  ثالًثا: 
منه، واخلطب يف هذا  أجود  آخر  ترتيًبا  يرى  قد  بأن غرينا  يقيننا  مع  الكريم، 

يسري إن شاء اهلل.

هذا  باقتناء  رشفونا  الذين  ـ  الكرام  وأخواتنا  إخواننا  لندعو  إننا  ختاًما: 
الكتاب أو غريه من كتب "تدبر"ـ  أال يبخلوا علينا بآرائهم واقرتاحاهتم، وهلم 

منا وافر الدعاء، ومن اهلل جزيل األجر والثواب.

وصىل اهلل وسّلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وكتب/ عمر بن عبداهلل املقبل
omar@tadabbor.com
املستشار العلمي يف مركز تدبر

وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
1433/6/21هـ
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اأفال نتدّبُر القراآن! )1(
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فكثرًيا ما َتْعِرُض لنا مشكالٌت وُمعضالت، وطريُق كشِفها وعالُجها يف 
القرآن.

طالِب  أحَد  سمعُت  إين  وقال:  قية،  بالرُّ ُيعالُِج  مّمن  اإِلخوِة  أحُد  اّتصل 
الطالق:  سورِة  أّوِل  ِر  بتدبُّ فعليه  املشكالُت،  واجَهْته  َمن  إنَّ  يقول:   العلِم 

زبڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  رب)2(.

تدبَّروها  هلم:  وأقول  َأْرقَيهم،  َأْن  َبعَد  للناس  َأِصُفها  فَبَدأُت  يقول: 
وطبِّقوها.

لقد  واهللِ  وقالوا:  أشخاص،  ثالثُة  قالئَل  أياٍم  خالَل  يب  فاّتصل  يقول: 
ت حياُتنا، وقد َذَهَب ما نشكو، وهلل احلمد! تغريَّ

______
)1(  لألستاذ الدكتور نارص بن سليمن العمر، رئيس جملس إدارة اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكريم.

)2(  الطالق 1 - 3.

املجل�س الأول



10

نثک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  مث)1(. 
نثچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈمث)2(.
نثڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  مث)3(. 

نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چمث)4(.
دالالته  مع  ونقُف  وعال،  جل  اهللِ  كالَم  لِنتدبََّر  اآليات؛  هذه  مع  َنِقُف 

ومعانيه!  

القرآِن، ويف شهِر  الكبرُي عىل تالوِة  اإلقباُل  القلَب،  وُيْفِرُح  َيُسُّ  مما  وإّن 
رمضان بالذات، ولكن؛ أهذا اإلقباُل عىل القرآِن بألسنتِهم أم بقلوهِبم؟! 

ک   ک  ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ    نث  تعاىل:  قولِه  يف  لِنتأّمل 
عىل  ولكن  برصك،  عىل  وال  سمعك(،  عىل  نّزله  )فإّنه  يقل  فلم  گمث)5(. 

قلبك! 

فْلنواِجه أنفَسنا هبذا السؤال: هل تتجاوُز اآلياُت –التي نتلوها ونسمُعها 
– أسمَعنا وأبصاَرنا وألسنَتنا، إىل قلوبنا!

______
)1(  حممد: 24.

)2(  النساء: 82.
)3(  املؤمنون: 68.

)4(  ص: 29.
)5(  البقرة: 97.
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العزيُز  الكتاُب  القرآن، ذلك  امُلرجتى، وبه نجتني ثمراِت  هذا هو األمُل 
الذي جعَله اهلل نوًرا للقلوب، وهدايًة للبرشية:

نيا طـريًقا ُمرشقــا وأضاَء للدُّ نـوٌر عىل َمـرِّ الزمان تألَّــقــا 

قى احلات وللمكارم والتُّ للصَّ محن َيدينا به  وُهــدًى من الرَّ

وشفــاؤنا من كلِّ داٍء أرهقـا هــذا كتاُب اهللِ زاُد قلوبِـنــا 

أنا املكاَن األسـمـقــا َفبِِه تبـوَّ نا  هــذا هو القرآُن مصدُر عزِّ

حتـى تكوَن ملا حفظَت ُمطبِّقا يا حافَظ القرآِن لسَت بحافٍظ 

فينبغي أْن تكوَن غايُتنا من تالوِة القرآِن وسمِعه، هي التدّبُر؛ وفرع عنه 
العمل!

نثک  گ  گ   گ   گ   املنافقني فقال:  اهلَل عز وجل نعى عىل  إّن 

نثچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ       مث، ونعى عىل الكفار فقال:  ڳ  ڳ  ڳ 

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    مث، وقال: نثڻ  ۀ  ۀمث؟!

فيم  ملََا وقعوا  القرآَن،  يتدّبرون  كانوا  لو  ، ومعناه:  إنكاريٌّ استفهاٌم  فهذا 

هم واقعون فيه من الضالل، فإذا كان القرآُن َيْنعى عىل الكفاِر واملنافقني عدَم 

َفْهًم وقدرًة  ِرهم للقرآن، فعوامُّ املسلمني ليسوا أقلَّ من الكفاِر واملنافقني  تدبُّ
عىل التدبر؟! 
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وللعامي،  للعاملِ  ولألنثى،  للذكِر  والصغرِي،  للكبرِي  يكوُن:  ُر  التدبُّ إذن، 

فكلُّ َمن يفهُم لغَة اخِلطاِب ثم يقرُأ آياِت وعٍد أو وعيٍد َيفهُم إىل ما َتْرمي إمجااًل، 

وإْن مل ُيدرْك معاين بعِض األلفاظ، أو تفاصيَل ما تضّمنْتُه ِمن األحكام، فإْن 

هو انَزَجَر للزواجِر عند سمِع آياِت الوعيد، وانبعَث لفعِل اخلرياِت والفضائِل 

ر حظٌّ وقدٌر حُيَمُد عليه بحسبه. عند سمِع آياِت الوعد، فله ِمن التدبُّ

ي للعيِش مع دالالِت القرآن، فإنَّ  ُر املؤدِّ َظُر والتفكُّ ر: هو النَّ وحقيقُة التدبُّ

القرآَن مقاصُده جلّية، وغاياُته واضحة، بدًء من تقريِر التوحيِد ونبِذ الرشك، 

إىل آخِر َخْصلٍة من ِخصال اخلري، والعكُس صحيح!

فهل نحن نتدّبُر القرآَن عند تالوتِنا له وسمِعنا إّياه، أم أّن حاَلنا قد صارْت 

كحاِل بعِض أهِل الكتاِب الذين قال اهلُل فيهم: نث ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

أي: أحاديث يقولوهنا وَيكِذبون  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ مث)1( 
فيها، كم ذكر املفسون)2(.

اتََّصَل عيلَّ أحُد اإلخوِة يف يوٍم ما، وقال يل: َأَمامي مشكلٌة كربى يف حيايت، 

ق ُطُرق، َأنِقْذين، ساِعْدين! أنا عىل ُمفرَتَ

______
)1(  البقرة: 78.

)2(  انظر تفسري ابن جرير: 157/2، ويف معنى اآلية أقوال.
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نث چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   فقلُت له: اقرْأ هذه اآليَة وتدبَّْرها: 
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  

ک    مث)1(. فم هي إال حلظاٌت وُيرِسُل يل رسالًة عجيبة، قاَل فيها: سبحاَن 

اهلل! النوُر بني يديَّ ومل َأنتبِْه له!

أنا َأحفُظ أكثَر القرآن، ومنه هذه السورُة؛ سورُة األنفال، فكأينِّ ألّول مرًة 
أقرؤها! 

فقلُت له: هل حتتاُج إىل أحٍد بعد هذه اآلية؟ 

: ال واهلل، ال أحتاُج إىل أحٍد بعدها، واهلل إين أعيُش أسعَد أياِم حيايت! فردَّ عيلَّ

َمنهُج  وألنه  نا!  ِعزِّ مصدُر  ألنه  رضورٌة؛  القرآِن  تدّبَر  إّن  املؤمنون:  أيا 
النبيِّ حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وكم قال اإلماُم مالٌك، فإنه: »لن َيصُلَح آخُر هذه األمة، إال 
ر يف معانيهم  بم صَلَح به أّوهُلا«)2(، وهل َصَلَح أّوهلا إال بالكتاِب والسنة، فالتدبُّ
بالكتاب والسنة؟!  السبيُل لرْبط واقِع األمة  السبيُل لإلصالِح هبم، وهو  هو 
ْكُتْم هِبَِم ِكَتاَب  وا َما َتَسَّ وكم يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَرْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّ

ِه« )3(. َة َنبِيِّ ِ َوُسنَّ اهللَّ
______

)1(  األنفال: 29.
ا لإلمام مالك نقله عن  فا بتعريف حقوق املصطفى: 88/2( نصًّ )2(  ذكر القايض عياض يف كتاب )الشِّ
كتاب )املبسوط( للقايض إسمعيل بن إسحاق اجلهضمّي املالكي )ت 282هـ(، يتضّمن هذه العبارة 

هَلَا«. هبذه الصيغة: »َواَل ُيْصِلُح آخَر هذه األمة إال ما أْصَلَح َأوَّ
)3(  املوطأ )3338(.
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ك بال َفْهٍم وتدّبٍر ومها سبيُل الفقِه يف الدين، وقد دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وال تسُّ

َهه يف الدين)1(، فكان  مه التأويل، وأن ُيَفقِّ البن عباس ريض اهلل عنهم أْن ُيعلِّ

َحرْبَ األمِة وترمجاَن القرآن!

يف  ه  ُيَفقِّ خرًيا  به  اهلُل  ُيِرِد  »من  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  الصحيح  يف  ثبت  وقد 

ُر القرآِن من َأعظِم سبِل الفقِه يف الدين. الدين«)2(، وتدبُّ

ىت   مت   نث  تعاىل:  اهلل  يقول  جيًدا:  اآلياِت  هذه  ـ  املؤمنون  أيا  ـ  ل  وْلنتأمَّ

نث ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   يت     جث  مث  ىث  يث   مث)3(، 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث)4(، نثۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  

ے  ے  ۓ    ۓ    مث)5(!

وواهللِ لن َتَتحّقَق هذه الطمأنينُة وهذا التثبيُت وهذه الرمحُة وهذا الشفاء، 

ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   نث  والتدبِر:  واإلنصاِت  باالستمِع  إال 

ۋ  ۋ  ۅ    مث)6(.

______
)1(  صح ذلك يف مسند أمحد )3033(، وغريه.

)2(  متفق عليه: البخاري )3116(، ومسلم )1037(.
)3(  الرعد: 28.

)4(  هود: 120..
)5(  اإلرساء: 82.

)6(  األعراف: 204.
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والباطل:  احلِق  بني  الفرقاِن  بياِن  يف  الوسائِل  أعظِم  ِمن  القرآِن  ُر  وتدبُّ
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   نثچ  

ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     مث)1(.

ثم أين نحُن ِمن نداِء الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص لربِّه، وشكواه: نث ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  مث)2(، وهذا وإْن كان يف املرشكني املكذبني، 

ر القرآِن يف هذه األمة! ض بَمن َأعرَض عن تدبُّ غرَي أنه ُيعرِّ

ِره، وهجَر  ِم –رمحه اهلل- أنَّ ِمْن َهْجِر القرآِن: هجَر تدبُّ وقد ذكر ابُن القيِّ
االستشفاء به)3(.

فاحذر من  بالتدبر،  َم  التنعُّ أردَت  إِْن  ربه،  لكتاِب  املحبُّ  املؤمُن  أيا  فيا 
ُتك يف  الَعَجلِة يف التالوة، وقد قال بعُض السلف: كيف َيِرقُّ قلُبك، وأنَت مِهّ

آخِر السورة!.

ل، وأْن ختشع، وختضع!  َر القرآَن عند قراءتِك له، وأْن َترَتسَّ فعليك أْن تتدبَّ
فُيدارُسه  رمضاَن  يف  جربيُل  يلقاه  حينم  والسّيم  ؛  ملسو هيلع هللا ىلص  الّنبي  كان  وهكذا 

القرآن)4(.

______
)1(  األنفال: 29.
)2(  الفرقان: 30.

)3(  الفوائد: ص82.
)4(  صحيح البخارّي )6(.
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ويف الصحيح: »َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم يِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللِ، َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللِ، 
ْتُهُم  َوَحفَّ ُة  مْحَ الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  ِكيَنُة،  السَّ َعَلْيِهِم  َنَزَلْت  إاِلَّ  َبْيَنُهْم،  َوَيَتَداَرُسوَنُه 

امْلاََلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم اهلُل ِفيَمْن ِعْنَدُه«)1(. 

فتدبَّروا القرآَن وتدارسوه بينكم فتلك ُسنُة نبيكم! 

اللهم اجعلنا لكتابِك من التالني، وبه من العاملني، وآلياتِه من املتدبرين، 
واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  صحيح مسلم )2699(.
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القراآن من دلئل �شدق النبوة
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِده ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فإّن أعداَء اإلسالِم ملا رأوا قّوَة هذا الدين، وصدَق رسولِه، وعظيَم آيتِه 

التي جاَء هبا من عنِد اهلل -وهي القرآُن الكريم-، سلكوا يف سبيِل الصدِّ عنه 

أساليَب شتى، وألواًنا من الغزِو الفكري، بغيَة التشكيِك يف الرسوِل والرسالة.

وهذا التشكيُك والتشويُش ليس جديًدا، بل هو قديٌم ِقَدَم الرسالة، قال 

تعاىل: نث ھ  ے   ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    ڭ   ۇ   ۇ    مث)1(.

ُر العلمِء هلذا القرآِن العظيم، من أعظِم األسلحِة التي قاَوموا  ولقد كان تدبُّ

هبا تشكيَك املشككني، وتشويَش املغِرضني، وانتقاَص اجلاهلني ملقاِم رسوِل 

ربِّ العاملني، وعىل رأِس أولئك العلمء: الصحابُة رضوان اهلل عليهم.

َينُقَلها إال صادق؛ ألهنا  ومن ذلك: أهنم رأوا أنَّ ثمَة آياٍت ال يمكن أن 

______
)1(  فصلت: 26.

املجل�س الثاين
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تتضمُن ِعتاًبا إهلًيا له ملسو هيلع هللا ىلص، وهبذا استدلَّْت أمُّ املؤمنني عائشُة -ريض اهلل عنها- 

عىل ذلك، فقالت: ولو كان حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص كاًتا شيًئا مما ُأنِزَل عليه لَكَتَم هذه اآلية: 

نث ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ مث)1(.)2(.

ُر بعِض األحداِث التي َنَزَل  وِمن تلك الدالئِل التي تزيُد املؤمَن يقيًنا، تدبُّ

فيها القرآن، ومن ذلك)3(:

1 ـ يف قصِة اإِلْفك: أمْل يرجف املنافقون بحديِث اإلفك عن زوِجه عائشَة 

-ريض اهلل عنها-، وأبطأ الوحي، وطاَل األمُر والناُس خيوضون، حتى َبَلغت 

ٍظ واحرتاٍس: »إين  القلوُب احلناجر، وهو ملسو هيلع هللا ىلص ال يستطيُع إاّل أْن يقوَل بكلِّ حتفُّ

والسؤاِل  ي  التحرِّ يف  ُجهَده  َبَذل  أن  َبْعَد  إنه  ثم  خرًيا«)4(،  إال  عنها  أعلُم  ال 

واستشارِة األصحاب، ومىض شهٌر بأكمِلِه والكل يقولون: ما علمنا عليها ِمن 

سوء،  مل َيِزْد عىل أْن قال هلا آخَر األمر: »يا عائشة، َأَما إّنه َبَلغني كذا وكذا، فإْن 

ئِك اهلل، وإْن كنِت أملَْمِت بذنٍب فاستغفري اهلل«)5(. كنِت بريئًة فسيربِّ

______
)1(  األحزاب: 37.

)2(  رواه مسلم )177(.
)3(  من كتاب »النبأ العظيم« للشيخ عبداهلل دراز رمحه اهلل، ص: )20 - 28(، بترصف واختصار يسريين.

)4(  البخاري )2661(، ومسلم )2770(.
)5(  املصدر السابق.
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هذا كالُمه بوحِي ضمرِيه، وهو كم نرى كالم البرش الذي ال يعلم الغيب، 
وكالم الصّدْيق املتثّبت الذي ال يتبع الظن، وال يقوُل ما ليس له به علم، عىل 
أنه مل يغادْر مكاَنه بعَد أْن قال هذه الكلمِت حتى َنزَل صدُر سورِة النور ُمعلًنا 

َم برِشِفها وطهارهِتا. براءهتا، وُمصِدًرا احلكَم امُلرْبَ

أْن  إليه-  القرآِن  َأْمَر  أّن  -لو  يمنُعه  كان  ماذا  املؤمنون:  أيا  ـ  والسؤال 
َل هذه الكلمَة احلاسمَة ِمن َقْبل؛ لَِيحمَي هبا عرَضه، وَيُذبَّ هبا عن عرينِه،  يتقوَّ
صني؟! ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص ما كان  وَينسَبها إىل الوحِي السموي، لتنقطَع ألسنُة املتخرِّ

نث ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ   اهلل:   الناِس وَيكِذَب عىل  الكذَب عىل  لِيذَر 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ     گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  مث)1(.

2 ـ وِمن املواضِع التي ردَّ هبا العلمُء عىل املشككني يف صحِة هذا القرآن:

خمالفُة القرآِن لطبِع الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- وعتاُبه الشديُد له يف املسائِل املباحة:

ُئه يف الرأِي  ه ويواه، فيخطِّ وُأخرى كان جييُئه القوُل فيها عىل غرِي ما حيبُّ
يراه، ويأذُن له يف اليشء ال يميُل إليه، فإذا تلبََّث فيه يسرًيا تلّقاه القرآُن بالعتاب 

لوا هذه اآليات:   نث ٱ   القايس، والنَّقِد املّر، حتى يف أقلِّ األشياِء َخَطًرا، فتأمَّ
ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀ مث)2(، نث ڃ  ڃ  چ  چ  

______
)1(  احلاقة: 44 - 47.

)2(  التحريم: 1.
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نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ مث، 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  مث)1(، نث ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  
نثۈ  ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  مث)2(، 
وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئیمث)3(، 

نث ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    مث)4(!

أرأيَت لو كانْت هذه التقريعاُت املؤملُة صادرًة عن ُوجدانِه، معربًة عن ندِمِه 
ووْخِز ضمرِيه؛ حني بدا له خالُف ما َفَرَط من رأيِه، أكان ُيعلُنها عن نفِسه هبذا 
التهويِل والتشنيع؟ أمل يكن له يف السكوِت عنها ِسرٌت عىل نفسه، واستبقاٌء حلرمِة 
آرائِه؟ بىل؛ إّن هذا القرآَن لو كاَن يفيُض عن وجدانِه لكان يستطيُع عند احلاجِة 
أن َيْكُتَم شيًئا من ذلك الوجدان، ولو كان كاًتا شيًئا لَكَتَم أمثاَل هذه اآليات، 

ولكنه الوحي ال يستطيُع كتمَنه: نث ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    مث)5(  ملسو هيلع هللا ىلص.

______
)1(  التوبة: 43.

)2(  التوبة: 113.
)3(  األنفال: 67 - 68.

)4(  عبس: 5 - 10.
)5(  التكوير: 24.
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ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ   -نثۈ   املذكورة  األنفاِل  آيَة  وتأّمل 
ۉ  ې  ې...مث اآلية - جتد فيها ظاهرًة عجيبة، فإهنا مل َتْنِزْل إال بعَد 
إِطالِق أسارى بدر، وقبوِل الفداء منهم، وقد ُبِدئْت بالتخطئِة واالستنكاِر هلذه 
الِفعلة، ثم مل تلبْث أْن ُختِمْت بإقراِرها وتطبيِب النفوِس هبا، بل صارْت هذه 
السابقُة التي وقَع التأنيُب عليها هي القاعدُة ملا جاء بعدها، فهل احلاُل النفسّيُة 
أْن  يمكن  مصُدُره-  النفس  عن  كان  -لو  الكالم  هذا  أّوَل  عنها  يصُدُر  التي 
َيصُدَر عنها آخُره؟ وملّا َتِْض بينهم فرتٌة تفصُل بني زجَمَرِة الغضِب والندم، وبني 

ابتسامِة الرضا واالستحسان؟ كال )1(.

املواطِن  هذه  يف  القرآِن  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  مواقَف  َدَرْسَت  كلم  وهكذا 
الرحيمِة  البرشيِة  ومعنى  اخلاضعِة،  العبوديِة  معنى  فيها  لك  ىلَّ  جَتَ غرِيها،  أو 
ال  التي  القوِة  معنى  القرآن،  جانِب  ِمن  ذلك  مقابل  يف  لك  وجتىل  الرقيقة؛ 
ُم فيها البواعُث واألغراض، بل َتْصَدع بالبياِن ُفرقاًنا بني احلق والباطل،  َتَتحكَّ

______
)1(  وأنت لو نظرَت يف هذه املواقف التي ُعوتِب فيها النبي صىل اهلل عليه وسلم، لوجدهتا تنحرُص يف 
يشء واحد، وهو أنه عليه الصالة السالم كان إذا ترّجح بني أمرين ومل جيد فيهم إنم اختار أقرهبم إىل رمحِة 
َبِه يف دين اهلل، مل يكن  أهِله، وهدايِة قومه، وتأليِف خصِمه، وأبعِدمها عن الغلظِة واجلفاء، وعن إثارِة الشُّ
بني يديه نصٌّ فخالَفه كفاًحا، أو جاوَزه خطًأ ونسياًنا، بل هو جمتهٌد، َبذَل وسعه يف النظر، ورأى نفَسه 
خمرًيا فتخري، هبه جمتهًدا أخطأ باختيار خالِف األفضل، أليس معذوًرا ومأجوًرا؟ عىل أن الذي اختاَره 
كان هو خري ما خيتاره ذو حكمة برشية، وإنم نّبهه القرآُن إىل ما هو أرجح يف ميزاِن احلكمة اإلهلية، هل 
العبودية،  الربوبية ومقاُم  مقاُم  أم هو  والتثريب؟  التأنيب  العقِل هذا  يستوجب عند  ذنًبا  ُترى يف ذلك 

وُسنّة العروج باحلبيب يف معارج التعليم والتأديب؟!.
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ُ الناُس أم كرهوا، ورضوا أم سخطوا، آمنوا أم  وميزاًنا للخبيث والطيب، َأَحبَّ
كفروا؛ إذ ال تزيُدها طاعُة الطائعني، وال تنقُصها معصيُة العاصني. فرتى بني 

املقامني ما بينهم. وَشّتان ما بني سيٍِّد وَمُسود، وعابٍد وَمعُبود.

فامحدوا اهلل تعاىل -أيا املؤمنون- الذي هداكم التباع هذا النبي الكريم، 
الذي َتَطاَبقت  األدلُة عىل صدِقه يف نفِسه، وصدِقه فيم َبّلَغ عن رّبه.

اللهم فكم هديتنا لدينِه، فثبْتنا عليه حتى نلقاك، واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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من اأ�شرار ال�شتعاذة )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

هذا  بتالوِة  البدِء  إرادِة  عنَد  َيستعيذوا  أْن  لعباِدِه  َع  رَشَ تعاىل  اهلَل  فإّن 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   نثڱ   سبحانه:  فقال  العظيم،  القرآِن 

ۀمث)2(!

فدعونا ـ أيا املؤمنون ـ نتأّمل يف بعِض أرساِر هذا األمِر اإلهلي!

إّن العبَد عندما َيستفتُِح حلظاِت االستدراِر لنوِر اهلل العظيم، تالوًة لكتابِِه 
الكريم، فإنه خيشى أْن يسطَو الشيطاُن عىل قناِة االتصاِل بوجدانِه فيجعُله من 

الغافلني! 

رأُس  اللعنُي  وإبليُس  واإلنس،  اجلنِّ  من  اهللِ  عىل  ٍد  ُمتمرِّ كلُّ  والشيطاُن 
َد لربِّ العاملني بإفساِد األرِض  الشياطنِي يف العاملني، وهو عدوٌّ مبني! فقد تعهَّ

______
)1(  جمالس القرآن، للدكتور فريد األنصاري:  ص: )119( وما بعدها، بترصف يسري.

)2(  النحل: 97.

املجل�س الثالث
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وإضالِل أهِلها أمجيعن! نث ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک   ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  مث)1(.

ُهِب الثواقب!  ُه بالشُّ وقد َطَرَد اهلُل -َجلَّ جالُله- إبليَس من سمواتِه، وَرمَجَ

َغ اللعنُي هلذا الكيِد العظيم! ال يدُع للخرِي بدايًة إال َأْرَبَكها بقاصِف الوساوِس  فَتَفرَّ
ِمن كلِّ  نجاًة وأماًنا  املؤمنني،  لعباِده  الرمحُن »االستعاذَة«  فَجَعَل  الِفتن!  ونرياِن 

شيطاٍن رجيم. وماذا أعظُم ِمن ِجواِر اهللِ الواحِد القهاِر سالًما للمؤمنني؟

أستجرُي  القائل:  قوِل  معنى  إىل  راجعًة  االستعاذِة  كانت صيغُة  هنا  ومن 
باهللِ وحَده ِمن الشيطاِن امللعون، املطروِد من رمحِة اهلل، وَأعتصُم به تعاىل ِمن 

ين عن حقٍّ من حقوِق ريب!  ين يف ديني، أو َيُصدَّ أْن َيُضَّ

فإذا قاهلا اإلنساُن بني يدي تالوة، أو صالة، أو نحِو هذا؛ استحَضَ داللَة 
من  تطهرًيا  نفِسه  مداخِل  تطهرِي  يف  واجتهَد  العمل،  ذاك  بدء  قبل  االستعاذِة 
كلِّ َطْرٍق شيطاينٍّ خفي، ُمستجرًيا بربِّه القوي العزيز: )أعوذ باهلل من الشيطان 
الرجيم!( فُتويّل الشياطنُي األدباَر هاربًة يف متاهاِت َضالهِلا، وُظُلمِت كيِدها، 
ِد طلِب الَغوِث واألماِن  َق عىل القارِئ بمجرَّ بعيًدا عن شاّلِل النوِر الذي َتدفَّ

من ربِّ العاملني!
______

)1(  احلجر: 40 - 42.
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واالستعاذُة هبذه الصيغِة ليسْت آيًة من كتاِب اهلل، لكْن رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كان 

يقرؤها؛ استجابًة ألمِر اهللِ تعاىل يف القرآن: نثڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  مث فهي أمٌر رباينٌّ وسنٌة نبوية.

خلمِس  ٌن  ُمتضمِّ كالمها  االستعاذة،  يف  النبويِة  الصيغِة  مع  اآليُة  وهذه 

ِمْعَراِج القرآِن الكريم من  رساالت، ال ُبدَّ للسائِر إىل اهللِ - َجلَّ ثناؤه - َعرْبَ 

يها مجيًعا، الواحدة تِلَو األخرى، وإال فال وصوَل وال َقبوَل: َتَلقِّ

- الر�شالة الأوىل:

القرآن؛  َمَعاِرِج  أبواَب  اِرِق  الطَّ للعبِد  َفْتَح  وال  اهلل،  طريِق  يف  َبْدَء  ال  أنه 

إال بإعالِن الوالِء هللِ احلق، واالنتظاِم يف صفِّ العابدين له وحده دون سواه! 

وإعالِن معاداة الشيطاِن بم هو عدوٌّ هلل رب العاملني، والتربِؤ منه ومن حزبِه 

القلِب عىل بصريٍة قرآنيٍة ُعظمى، ال جيوُز  وأتباِعه! وإنم االستعاذُة فتُح عنِي 

ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   نث  تعاىل:  قوله  هي  أبًدا!  نسياهُنا 

َد عباراٍت ُتْلَقى  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   مث )1( إّن االستعاذَة ليسْت جمرَّ
يف اهلواِء فحسب، ولكّنها اختاُذ موقٍف! فَتَدبَّْر!

______
)1(  فاطر: 6 .
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- الر�شالة الثانية:

إليه تعاىل؛  ِف  والتعرُّ أّنه ال قوَة للعبِد عىل االنطالِق وبدِء السرِي إىل اهللِ  يف 
اخلاِص  اجُلهِد  ِد  بمجرَّ إليِه  وصوَل  فال  ابتداًء!  إليِه  وااللتجاِء  به،  باالحتمِء  إال 
والكسِب الذايت، بل ال ُبّد ِمن استدراِر توفيِقه ورمحتِه، فاهلدايُة والتوفيُق والسداد، 
كلُّ ذلك إنم هو بيِدِه وحَده جّل عاله! وذلك من َصميِم التوحيِد واإلخالص. 

العظيم، وال  املعنى  ٌق عميٌق هبذا  لُّ خَتَ النفس  االستعاذِة يف  وحتقيُق معنى 
صحَة لعمٍل - من حيُث القصُد التعبديُّ اخلالص - إال باستدراِج هذا األصِل 
اإليمين يف عمِق القلب، نيًة تعبدية خالصًة، لتخليص العمِل وتصفيتِه ِمن كلِّ 

، وِمْن ُكلِّ َحْوٍل وقوٍة، إال ما كان باهللِ وله، وحَده دوَن سواه! َمنٍّ

- الر�شالة الثالثة:

ًم وتعليًم، لن يؤيَت ثمَره، ولن ُيكَشَف  يف أّن التعبَد بالقرآِن تالوًة، وتزكيًة، وتعلُّ
عالمَة  تالوتِه  يدي  بني  م  وقدَّ وقوة،  حوٍل  كلِّ  ِمن  َأ  تربَّ إذا  إال  لعبٍد؛  أنواِره  عن 
للقرآِن  قارٍئ  كلُّ  ليس  ولذلك  االستعاذُة،  وهي  احلميد،  الغنيِّ  اهللِ  إىل  االفتقاِر 
تالوتِه.  حقَّ  يتلوه  َمن  هو  له  والتايل  القارُئ  وإنم  بَِتاٍل!  له  َتاٍل  كلُّ  وال  بقارئ! 
والتحقُق بمقاصِد االستعاذِة رشٌط من رشوِط التالوِة احلق! فَمن أخطَأ حقيقَتها 
عليه  وهو  القرآَن  يقرُأ  قارٍئ  ِمن  فكم  النور!  وُحِرَم  الثمرة،  َعِدَم  هبا  استهاَن  أو 

َعًمى! والعياُذ باهلل! نث  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  مث)1(.

______
)1(  فصلت: 44.
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- الر�شالة الرابعة:

ُل فيم يقُع بقلِب العبِد ِمن آثاِر التالوة –وهو ِمن  يف أّن الشيطاَن قد يتدخَّ

أشدِّ الكيد- فُيْفِسد الفهَم، أو ُيفِسد نيَة االفتقاِر والتعبِد عند التلّقي عن اهلل، أو 

َيرِصف الباَل عن مشاهدِة نوِر اهلداية؛ فال خيُرُج العبُد ِمن تالوتِه بيشء، وربم 

خَرَج بضالٍل وَحريٍة والعياُذ باهلل، كم َحَصل ألهِل الّضاللِة قديًم وحديًثا عند 

قراءِة القرآن! وذلك نحو ما يف قولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »سيخرُج يف آخِر الزماِن قوٌم أحداُث 

ال  القرآَن  يقرؤون  الربية،  قوِل  خري  من  يقولون  األحالم،  سفهاُء  األسنان، 

فال  ِة!«)1(،  ِميَّ الرَّ من  السهُم  يمُرُق  كم  الديِن  من  يمرقون  حناِجَرهم!  جُياِوُز 

ينجو املؤمُن ِمن هذا وذاك إال بطلِب الغوِث من اهللِ استعاذًة به تعاىل؛ لِتِصَل 

َفْهًم  الشيطان  فيها إللقاءات  َأَثَر  قلبِه صافيًة خالصًة! ال  القرآِن إىل  رساالِت 

وقصًدا.

- الر�شالة اخلام�شة:

استجاَر  ألنه  اهلل؛  بإذِن  وغرِيه  ذلك  كلِّ  ِمن  آِمٌن  املستجرَي  العبَد  أّن  يف 

بعظيم! وهو -جل وعال- ال ُيَضاُم َجاُره!

______
)1(  رواه البخاري )6930(،  مسلم )1066(.
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َوْصٍف  عن  تعبرًيا  كوهِنا  إىل  راجٌع  »االستعاذِة«  من  املستنَبُط  فاهْلَُدى 

ُق به هو  َوِوْجَداٍن إيمين، يقُع بقلِب العبِد قبَل أْن يقَع بلسانِه، والتحقُّ  ، نفيسٍّ

أّول الطريق، وتلك هي املنـزلُة األوىل ِمن منازِل اإليمن، ملن راَم اإلقالَع يف 

ِف إىل اهلل. طريِق التعرُّ

إهنا كلمُة األدِب بإعالِن االفتقاِر الكامِل إىل اهللِ الغنيِّ احلميِد جل عاله، 

ا كريًم وفضاًل مجياًل  والتربِؤ ِمن كلِّ حوٍل وقوٍة يف العلِم والعمل، إال ما كان َمنًّ

ِق بوصِفها والتحقِق بمقاِمها. فإْن َتْفَعْل  ِمن اهللِ وحده! فال انطالَق بغرِي التخلُّ

! إنك آِمٌن بإذِن اهلل، حمروٌس بجنوِده جلَّ ُعاله، َفاْنَعْم  بصدٍق وإخالٍص فأبرِشْ

اه! ا بِجَواِرِه تعاىل ومِحَ ُمْطَمئِنًّ

ُق أثَر هذه االستعاذِة عمليًّا؟ أما كيف ُنحقِّ

فإنَّ البدايَة تكوُن من ُمساءلِة النفس بصدق: ماذا تريد؟ ماذا ُتريُد بم هي 

ا تريُد القياَم  ا تريُد الوصوَل إىل اهلل؟ َأَحقًّ ُمقبِلٌة عليه ِمن ِقراءٍة أو عبادة؟ َأحقًّ

ومحَل  لدينه؟  اخلدمِة  بوظيفِة  القياِم  يف  والدخوَل  عاله؟  جل  العظيِم  ِه  بحقِّ

ي رساالِت َهْديِِه وقرآنِه؟ واستدرار مدِده وأنواِره؟  ميثاِق عهِده وأمانتِه، وَتَلقِّ

ِد والتسميع، وما دون  َعوُّ التَّ َقْصَد  أم أهنا تقرُأ وكفى؟! بال قصٍد تعبُّدي، إال 

ذلك ِمن ُمبطالِت األعمل وحمبِطاهتا؟! 
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أصبَح  وَطْبًعا،  ُخُلًقا  اإليمنيِة  االستعاذِة  حقائُق  لك  صارت  إذا  حتى 

معناها بقلبَِك زاًدا إيمنيا، جتُده جاهًزا - إن شاء اهلل - متى استدعيَته بقراءهِتا، 

! ٍف تعبديٍّ أنَّى كان؛ فَأْبرِشْ عنَد كلِّ تالوة، وعنَد كلِّ ترصُّ

ثم إّن أّوَل ما يبعُث النفَس عىل االنطالِق السليم – بعد ذلك - هو ختليُص 

الوجهِة وتوحيِد القبلة!

ُر أحواِل السابقني األولني كيف َسَبقوا؟! وتشاهد  ومما ُيعنُي عىل ذلك: َتَذكُّ

االفتقاِر  بكمِل  القرآَن  قرؤوا  لقد  الصادقني كيف وصلوا؟!  الواصلني  غبطة 

الروح،  َمَعاِرُج  هلم  فانفتحت  لقلوهبم؛  وشفاًء  ُهًدى  رساالتِه  ي  وَتَلقِّ اهللِ  إىل 

وارتقوا يف الدنيا ويف اآلخرة! وتلك َمَعاِرُجُهْم مل تزْل مفتوحَة األبواب؛ فاْقَرْأ 

َيا َصاِح واْرَتِق!

متى  إىل  اهلل؟  باِب  عن  شاردًة  هكذا  تبقني  متى  إىل  املغرورة..  نفيس  فيا 

ين إىل شهواتِِك وَملّذاتِك؟ وَتَتلفعني بذاتِِك  وأنت تستجيبني ألهوائِك؟ َتِفرِّ

ٍة من طني! متى انكسْت سالت!  وأنانيتك؟ وما أنِت إال قطرٌة من روٍح يف َجرَّ

ُب منها الشيطاُن  ِك الصغرية تتسُع من حنٍي آلخر؛ فيتسَّ آٍه يا نفُس! هذه َمَسامُّ

انطالِق  دون  فَيُحوَل  وأشواِقك!  خواطِرِك  داخَل  فساًدا  لَِيعيَث  نفِسك  إىل 

الروح يف رحلِة السرِي الكوين إىل اهلل!
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عجًبا كيف تصربين عىل هذه احلال! وها كلُّ الطيوِر قد َأعلنْت توبَتها، 
ي إىل اهلل مستعيذًة  وانطلقت تضُب بأجنحتِها بعيًدا يف رحلة املحبني؟! َفِفرِّ
باهلل! وأعلني االفتقاَر الكامَل له وحَده جلَّ ُعاله؛ عسى أن تكوين من أهِل 

النجاِة والفتِح املبني! ذلك قوُل احلق ذي القوة املتني: نث ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   
»أعوذ  الصادقني:  الفقراِء  باستغاثِة  موالِك  إىل  واْجَأِري  مث)1(.  جت   يب     ىب  

باهلل من الشيطان الرجيم!«.

اللهم َأعِذنا من الشيطاِن الرجيم، وِمن كلِّ ما حيوُل بيننا وبني فهِم كتابِك 
العظيم.

نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  املسلمني،  وجلميع  ولوالدينا  لنا  اغفر  اللهم 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  الذاريات: 50.
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نث   ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث  )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فإّن سورَة الفاحتِة أعظُم سورٍة يف القرآن، وأمجُع آياِت هذه السورِة ملعاين 

الديِن وحقائِق امللِة قوُله تعاىل: نث   ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث)2(، إذ يعرتُف 

العبُد عند تالوهِتا بأمرين عظيمني: 

ه برغبتِه ورهبتِه وحمبتِه  األول: أّنه عبٌد هللِ ال يعُبُد أحًدا سواه، وال يتوجَّ

ورجائِه وصالتِه وُنُسِكه ومجيِع عباداتِه إال هللِ وحَده، ال َيرِشُك به شيًئا.

والثاين: أّنه ال َيستعنُي عىل قضاِء حوائِجه، وَكْشِف ُكَربِه وتفريِج مهوِمه، 

عىل  وحَده  القادُر  فهو  باهلل،  إال  آالِمه،  ورفِع  آمالِه  وحتقيِق  دعائِه  وإجابِة 

املطلقة  ِة  بالقوَّ لربِّه  َيعرِتُف  املستعان عىل كلِّ شأن، وهو هبذا  كلِّ يشء، وهو 

______
)1(  للدكتور حممد بن عبد العزيز اخلضريي، عضو اهليئة العاملية لتدبر القرآن، وعضو هيئة التدريس 

بجامعة امللك سعود.
)2(  الفاحتة: 5.

املجل�س الرابع
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والقدرِة التامة، والعلِم الكامِل والرمحِة الواسعِة والربوبيِة الشاملة، والفضِل 

سْت أسمؤه. وامُلْلِك واإلنعام، َجل َجالُله وَتقدَّ

نت معايَن جليلًة وحقائَق عالية،  ِة ألفاِظها، فإهّنا َتَضمَّ وهذه اآليُة عىل ِقلَّ
َف املسلُم عندها َمِليًَّا.  َتسَتِحقُّ أْن َيَتَوقَّ

اهلل،  العبادَة حقُّ  فيها عىل االستعانة؛ ألنَّ  َمت  ُقدِّ العبادَة  أّن  فِمن ذلك: 
ٌم عىل حقِّ املخلوق، وهي  واالستعانَة حقُّ املخلوق، وحقُّ اهللِ -بال شك- ُمقدَّ
اعرتاًفا  وأمِرِه وهنيِِه عىل كلِّ يشٍء؛  ِه  وتقديَم حقِّ اهللِ،  مع  األدَب  ُمنا  ُتعلِّ هبذا 

بفضِلِه وألوهيتِه، وإجالاًل له وخضعاًنا جَلَنابِه.

ومن ذلك: أّن الفعلنِي فيها جاءا بلفِظ اجلمِع )نعبد ونستعني(، ومل يقل 
)أعبد وأستعني(؛ تذكرًيا للمسلِم بارتباِطه مع اجلمعِة املسلمة، وحرِصه عىل 
ِة واالنعزال، إضافًة إىل ما فيها من التواضِع الذي  إجياِدها، وُبعِدِه عن الَفرِديَّ
يقتضيه هذا االعرتاف، ذلك أّنه إذا َذَكَر ِعبادَته مع عبادِة اجلمعة، واستعانَته 
يقوُل  فهو  هبا،  والُعْجُب  عبادتِه  إىل  االلتفاُت  قلبِه  ِمن  ارَتَفَع  استعانتِها؛  مع 
بلساِن احلاِل: أنا يا رب ليس مني عبادٌة َتسَتِحقُّ أن َأعرِتَف هبا؛ لكن عباديت مع 
يل إليك، فَيسُقُط بذلك رؤيُة املصيل لعمِلِه،  لُّ اعرتايف لك وَتَوسُّ إخواين هي حَمَ
وهذا داٍع لَِقبولِِه عند ربه واستجابِة دعائِه، فإّنه ال يقبُل عماًل ِمن ُمعَجٍب، وال 

. َيسمُع دعاًءا ِمن ُمَتكربِّ
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ومن ذلك: أّن تقديَم العبادِة يف اآليِة عىل االستعانِة واَفَق ِقسَمَة السورِة 
املذكوَر يف احلديِث القديس: )َقَسْمُت الصالَة بيني وبني عبدي نصفني()1(.

سبِع  ِمن  نٌة  وَّ ُمكَّ والسورُة  للعبد،  الثاين  والنصُف  هلل،  األوُل  فالنصُف 

نث پ  پ  پ  پمث)2(  بقوله:  الصحيح-  تبدُأ -عىل  آياٍت، 
فيكوُن ما هللِ فيها ثالُث آياٍت ونصف، وما للعبِد ثالُث آياٍت ونصف.

يَن ُمنقسٌم إىل قسمني، عبادٌة واستعانة، وال َيكُمُل ديُن  ومن ذلك: أّن الدِّ
امرٍئ حتى يقوم هبم عىل أكمل الوجوه. فالصالُة عبادٌة واستعانة، وسؤاُل اهللِ 
َلهم وقام هبم عىل أكمِل وجٍه  ودعاؤه عبادٌة واستعانة، وأفضُل اخَلْلق َمن َكمَّ
َتَرَك عبادَة اهللِ، وَتَرَك االستعانَة به عىل قضاِء  وأحسِن حال، ورَشُّ اخَلْلق َمن 

احلوائِج، وَكشِف الُكَرِب، وَتيسرِي األموِر، ورشِح الصدور.

هذان صنفان وبقي صنفان:

لبعِض  حيُصُل  وهذا  االستعانة،  يف   َ وَقرصَّ بالعبوديِة  َقاَم  َمن  أوهلم: 
ي املأمورات ويرتك املنهيات، وَيفعُل ذلك بانتِظام، لكنه  الصاحلني، فهو ُيؤدِّ
ا  ُمقلٌّ من االستعانِة باهللِ عىل قضاِء حاجتِه وعبادِة ربه، وقد ُحِرم بذلك َحظًَّ
عظيًم ِمن االفتقاِر إىل اهللِ، واللجأِ إليه، واالنطراِح بني يديه، وَعْرِض حاجتِه 
عًة  عىل َمن يفرُح بقضائِها، وَيبَتيل عباَده بأنواِع البالِء لُيقبِلوا هبا عىل رهبم، ُمتَضِّ

______
)1(  رواه مسلم عن أيب هريرة –ريض اهلل عنه-: )395(.

)2(  الفاحتة: 2.
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قلوهُبم، َوِجلًة أفئدهُتم، فَتسُكن بمناجاِة السميِع العليِم الرحيم، َتِلذُّ بدعائِه، 
وَتأَنُس بَِعْرِض حاجتِها عليه.

وهذا الصنُف يقُع منه التقصرُي يف االستعانِة َجهاًل بمقاِم االستعانة، الذي 
الذين حيِرصون عىل  باألنبياِء  به، وغفلًة عن االقتداِء  إيمُن عبٍد إال  َيكُمُل  ال 
االستعانة برهبم، وااللتجاء إليه، وَيعِرضون حوائَجهم عىل رهبم يف كل شؤون 
 ، ْل حاَل كليِم الرمحِن، عندما َقَتَل الِقبطيَّ ون يف ذلك، وتأمَّ حياهتم، ال ُيقرصِّ

ُره، قال اهلل: نث مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت   وجاء الرُجُل ِمن أقىص املدينِة حيذِّ
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىث    مث   جث     يت   ىت  

ڀ     ڀ    مث)1(.
ثم ملّا َوَرَد ماء مديَن، وَسَقى للفتاتنِي بال َأْجٍر:  نث  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  

ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ    مث)2(.
يِه إىل السمِء  وهذا سيُِّد ولِد آدم - ملسو هيلع هللا ىلص- عندما التقى اجلمعاِن يف بدٍر، َرَفَع َكفَّ
وُيناِشُده  الكريم،  ربِّه  ِمن  الَفَرِج  إىل  امُلفتِقِر  دعاَء  ويدعوه  ويناجيه،  ربَّه  َيسأُل 
قائاًل: »اللهم َأنِجْز يل ما وعدتني، اللهم إّنك إْن هتِلك هذه الِعصابَة ِمن أهِل 
ِعِه  َتُضُّ ة  ِشدَّ ِمن  عليه  بكٍر  أبو  َأْشَفَق  حتى  األرض«)3(،  يف  ُتعبُد  ال  اإلسالِم 

وقال له: »يا نبيَّ اهللِ كفاك مناشدتك ربك، فإّنه سينجُز لك ما َوَعَدك«)4(.
______

)1(  القصص: 21 - 22.
)2(  القصص: 24.

)3(  رواه مسلم )1763(.
)4(  املصدر السابق.
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م عىل َأْكمِل الوجوه، ومل يمنْعهم  لقد كان هؤالء األنبياُء قائمني بعبادِة رهبِّ

الُكَرب،  كشِف  يف  إليه  ويلتجئوا  باهلل،  يستعينوا  ال  أن  عىل  حيِمْلهم  أو  ذلك 

ه الربُّ ِمن عباِده. وقضاِء احلوائج، لِِعْلِمهم بأّن ذلك ِمن تاِم العبوديِة، ومما حيبُّ

كانت  ولو  حاجتِه  وحتصيِل  أموِره،  يف  باهللِ  َيسَتِعنُي  َمن  الصنفني:  وثاين 

بعِض  يف  موجوٌد  وهذا  ية،  بالُكلِّ هلا  تارٌك  أو  العبادة،  يف   ٌ ُمقرصِّ لكّنه  حمرمة، 

الُعصاِة املنحرفني، وُعتاِة املجرمني، فَتِجُدهم يدعون اهلل كثرًيا لقضاِء حوائِجهم 

-حالاًل كانت أم حراًما-، لكّنهم ال َيرَعون أْمَر اهللِ وال هنَيه، وال ُيطيُعون اهلَل 

وال رسوَله ملسو هيلع هللا ىلص يف قليٍل أو كثري.

فهؤالء أصناٌف أربعٌة ِمن أصناِف اخَلْلِق  يف العمِل بُِرْكَني هذه اآليِة الكريمة.

َد هذين األمرين العظيمني؛ يف أعملِِه  وهبذا ُيعَلم أّنه َينبغي للعاقِل أْن َيَتَفقَّ

وِصّحِة  النيِة  ِصدِق  عىل  باهللِ  استعاَن  الصياِم  عىل  َعَزَم  فإذا  أحوالِه،  وسائِر 

ُيصيَل  أْن  أراَد  وإذا  القبول،  ربَّه  َسأَل  ثم  اهلل،  عىل  بقلبِه  واإلقباِل  العمل، 

من  النيِة وسالمتها  وإِخالص  فيها،  إقامتِها، واخلشوع  اإلعانَة عىل  اهلَل  َسأَل 

ذكِرك  عىل  أِعنِّي  »اللهم  النبوي:  الدعاِء  ِمن  وَأْكَثَر  واخلطرات،  الوساوس 

وُشكِرك وحسِن عبادتِك«)1(.

______
)1(  رواه أمحد )22119(، وصححه ابن خزيمة )751(، وابن حبان )2021(.
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األعظِم  الدعاِء  يدي  بني  هبا  ُل  َيتوسَّ العبَد  أّن  اآلية،  هذه  عجائِب  وِمن 
نثٹ   ٹ  ٹ   مث)1(،  فَيْعرَتُِف أّنه عبٌد ذليٌل ُمفتِقٌر  يف السورِة: 

حُمتاٌج طالٌِب للعون، وهذه ِمن َأعظِم وسائِل إجابِة الدعاء، فُيقاُل له ما َأهمُّ 
يشٍء تريُد أْن ُيعيَنَك اهلُل عليه فيقول: اهِدنا الرصاط املستقيم.

َده، ثم اعرَتَف بُِعبوديتِِه بربِِّه أن جُياَب  وَحِريٌّ بمن مَحَِد اهلَل وأثنى عليه وجمَّ
َق طلباُته. قَّ دعاؤه وحُتَ

بالتأّمل  جديرٌة  املكانة،  جليلُة  الَقْدِر،  عظيمُة  اآليَة  هذه  أن  واحلاصُل 
ر، فيها أضعاُف ما ذكرنا من الوقفات، والتوجيهاِت واحلقائِق العاليات،  والتدبُّ

ِر فيها. ها، وُحْسَن التفكُّ َرَزَقنا اهلُل القيام هبا، وأداَء حقِّ

لنا  اللهم  واغفر  بك،  واالستعانة  لك،  د  التعبُّ صدَق  وارزقنا  اللهم 
ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني.

______
)1(  الفاحتة: 6.
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عظمة اهلل يف �شوء ا�شمه العليم
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

َل يف معانيه، وَيتدبََّر يف آثاِره: أسمُء  فإّن ِمن أعظِم ما ينبغي للمؤمن أْن يتأمَّ
اهلل احلسنى.

تعاىل: اسُمه  َتَكّرَر وروُدها يف كتاِب اهللِ  التي  وِمن هذه األسمِء احلسنى 
وظواهِرها،  األموِر  ببواطِن  العامِلُ  أسمؤه،  سْت  وَتقدَّ جالله،  جل  )العليم( 

دقيِقها وجليِلها: نث حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب    مث)1(.

»وهو سبحانه وتعاىل يعلُم األموَر املتقدمَة واألموَر املتأخرة، أزاًل وأبًدا   
نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄمث)2( .
وهو سبحانه يعلُم جليَل األموِر وحقرَيها، وصغرَيها وكبرَيها: نث چ  چ  
ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    

ڑ      کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  مث)3(.               
______

)1(  األنفال: 75.
)2(  سبأ: 2.

)3(  آل عمران: 5 - 6.

املجل�س اخلام�س
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اخللُق  يعلُم  ما  وشهادهَتا،  غيَبها  وبواطَنها،  األشياِء  ظواهَر  تعاىل  ويعلُم 
ی   ی    ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ         ېئ    ېئ   ۈئ   نث  يعلمون  ال  وما  منها 

ی  جئ  حئمث)1(.
الُعىل    السمواِت  ما فوق  يعلُم  السفىل، كم  األرِض  ما حتت  تعاىل  ويعلُم 

نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ     مث)2(.

ويعلُم تعاىل جزئياِت األموِر، وخبايا الصدور  نث چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ       مث)3(.

نث ڀ   ُمْلكه  وأِنحاِء  العامَل،  أرجاِء  وَيقُع يف  َوَقَع  ما  خفايا  ويعلم سبحانه 
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  

ڍ  مث)4(.

نثڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ         واألرسار  األقواَل  يعلُم  وهو سبحانه 
ڻ  مث)5(،  نثک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ   ں    مث)6(، أحاَط علُمه بجميِع األشياِء يف كلِّ األوقات، وال 

______
)1(  اجلن: 26، 27.

)2(  احلج: 70.
)3(  التغابن: 4.

)4(  املجادلة: 7.
)5(  طه: 7.

)6(  الرعد: 10.
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نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   َيعِرُض تعاىل لعلِمه خفاٌء وال نسيان 
ڀ  ڀ  ڀ   مث)1(«)2(.

وغري ذلك من النصوِص الكثرية الدالِة عىل عظمِة علِم اهلل جل جالُله، 
َر بعِض ذلك يكفي املؤمَن البصرَي معرفًة بإحاطِة علِم اهلل تعاىل، وكمِل  فإنَّ َتدبُّ

عظمتِه، وجليِل َقْدِره، وأنه الربُّ العظيُم املالُك الكريم.

اأيها املوؤمنون:

دعونا نقف -نحن وإياكم- مع آيٍة من آياِت اهلل، الّدالِة عىل عظمِة علِمه 
سبحانه وتعاىل، وكمِل إِحاطتِه باملعلومات، يقول تعاىل: نث ائ  ەئ  ەئ  
ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ  

ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  مث)3(.
شجِر  من  الساقِط  الورِق  َمشهِد  عميق:  واسٍع  شامٍل  مشهٍد  من  له  يا 
ْطِب واليابِس يف  األرض مجيًعا، واحلبِّ املخبوِء يف أطواِء األرِض مجيًعا، والرَّ

أرجاِء األرِض مجيًعا.

، وكذلك  إنَّ هذا املشهَد كم أنه ال يتَّجُه إليه الفكُر البرشيُّ واالهتمُم البرشيُّ
ال َتْلَحُظه العنُي البرشية، وال َتِلمُّ به الّنظرُة البرشية، فهو املشهُد الذي َيْكِشُف 
بكلِّ يشء،  املحيِط  املرشِف عىل كلِّ يشء،  وحده،  اهللِ  علِم  بجملتِه عن سَعِة 

______
)1(  طه: 52.

)2(  »املواهب الربانية« البن سعدي ص: )108-109( )بترصف(.
)3(  األنعام: 59.
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كالكبري،  الصغرُي  يشء:  بكلِّ  وَقَدُره  مشيئُته  َتَتعلُق  الذي  يشء،  لكلِّ  احلافِظ 
واحلقرُي كاجلليل، واملخبوء كالظاهر، واملجهول كاملعلوم، والبعيد كالقريب.

يدُخُل حتت  ماذا  فتأّمل  نث ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئمث  
واحلارِض  املايض  ويف  واملكان،  الزماِن  ُعمِق  يف  ممتدٌّ  غيٌب  إنه  الغيب؟  كلمِة 

واملستقبل، ويف أحداِث احلياِة وتصورات الوجدان.

والبحِر من خملوقاٍت ساكنٍة  الربِّ  فكم يف  نث ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئمث، 
وُمتحركة؟!

ُدوِل  كلَّ  أّن  لو  ماذا  أكرب!  اهلل  مث   ی  ی   ی   ی   ىئ   نثىئ  
َل جيوًشا من العّمِل؛ لرَِتِصَد حركَة األوراِق املتساقطة؟  العاملِ اجتمعْت لُِتشكِّ
ورقٌة  عنه  َيعُزُب  فال  العليم،  اهلُل  ا  أمَّ عليها؟  سيفوُت  وكم  َسُتحيص؟  كم 
شجِر  من  أم  الرب  شجِر  من  ورقٌة  كبرية!  أم  صغريٌة  يابسة!  أو  رطبٌة  واحدة! 

البحر! فسبحانه!

وخيالِك  لِفكِرَك  فَأْطِلق  نث  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئمث   تعاىل:  قال  ثم 
هذه  حجِم  ويف  الظلمت،  هذه  مساحِة  يف  وَتَفّكر  ـ  العليم  بربه  املؤمن  أيا  ـ 

احلّبة!... إهنا ال ختفى عىل اهلل!

يشء!  عنه  َيِشذُّ  ال  عموٌم  إنه  مث:  حت   جت           يب   ىب   مب   خب    حب   جب   نث  
ها يف »كتاٍب مبني«)1(! لِيدُخَل فيه كلُّ آدميٍّ وحيواٍن وشجٍر وبٍر وبحر.. كلُّ

______
)1(  ينظر »يف ظالل القرآن« آية )59( من سورة األنعام.
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يا اأمَة القراآن! 

اهلل،  إال  يعلُمهن  ال  مخٌس  وهي  الغيب،  َمفاتُِح  بعلمه:  اهلل  اختص  ومما 
وهي املذكورُة يف آخِر آيٍة من سورِة لقمن: نثائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  

مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مبمث)1(.)2(.
ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   نث  عنها:  اهلل  قال  فقد  الساعة:  أما 
ىبيب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ     یجئ   ی      ی     ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ  
جت  حت       خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ  مث)3(.

لوقِت  ُع  التوقُّ غايُته  فإنم  اتسع،  مهم  البرش  علم  فإنَّ  الغيث:  نزول  وأما 
الدقيق، فمن  التوقيت  َر قدرهُتم عىل  ُقدِّ لو  ثم  يتم،  يتِمُّ وقد ال  النزول، وقد 
الذي يعلُم عدَد قطِر األمطاِر إال اهلل! وَمن الذي يعلُم مصدَر تلكُم القطراِت 
إال اهلل! ومن ذا الذي يعلُم بمواِقِع تلك القطراِت حني تنزل! هذه عىل َسْهل، 
وتلك عىل جبل، وثالثٌة تصيُب رأَس كائٍن حي، ورابعٌة عىل شجرة، وهكذا، 

فسبحان من أحاط علُمه بكلِّ يشء.

وأما علم األرحام: فإنَّ غايَة ما َوَصَل إليه علُم الطبِّ احلديث، هو القدرُة 
ر أهنم  عىل حتديِد جنِس اجلنني، وهم ُيصيبون كثرًيا، وخُيطئون كثرًيا، ولو ُقدِّ

______
)1(  لقمن: 34.

)2(  كم جاء يف صحيح البخاري )4627( من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهم.
)3(  األعراف: 187.
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ُيصيبون تاًما، فإّن حتديَد جنِس املولوِد إنم هو معلومٌة واحدٌة من معلوماٍت 
بالبويضِة  النطفِة  التقاء  وقَت  يعلُم  الذي  فَمِن  األرحام،  علِم  يف  جًدا  كثريٍة 
بالساعِة والدقيقِة والثانية؟ ومن الذي يعلُم حني التقتا عن نوٍع اجلنس؟ ومن 
بكتابتها: عمله، ورزقه،  املََلُك  ُيْؤَمُر  التي  األربعة  األسئلِة  بتلكم  يعلُم  الذي 
وأجله، وشقي أو سعيد؟ ومن الذي يعلُم متى ُنِفَخت يف اجلنني الروح؟ ومن 
الذي يعلُم هل سيعيش هذا اجلننُي حتى خيرج؟ ومن الذي يعلُم اللحظَة التي 

خيرُج فيها هذا اجلنني إىل هذه الدنيا؟ إنه اهلل وحده، جل جالله.

فكيف  تفصيل،  إىل  حيتاُج  ال  مما  فهذا  واألجِل  الغِد  َكْسِب  خفاُء  وأما 
َعرْبَ  والكهان،  الدجالني  بعُض  ُجه  ُيَروِّ ما  الناس-  بعد ذلك -بعُض  ُق  ُيَصدِّ

بعِض الفضائيات أو اإلذاعات باسِم قراءِة احلظ، أو الكف، أو الفنجان! 

يا اأمة القراآن!

هذه ومضٌة يف عاملٍ عظيٍم من معاين هذا االسم الكريم من أسمء اهلل احلسنى، 
التي ينبغي أن ُيوِرَث العلُم هبا: اخلوَف منه سبحانه، وخشيَته يف الس، وحفَظ 
اجلوارِح عم ُيغضُبه، فإنه سبحانه، شهيد، ُمطلٌع، ال خيفى عليه يشٌء من أحوالنا.

اللهم ارزقنا خشيَتك يف الغيِب والشهادة، ومراقبَتك يف السِّ والَعَلن.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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ِره)1( منهُج ال�شلِف يف تلقي القراآِن وتدبُّ
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

العرِب  ِرقاُب  وَذّلْت هلم  الصالح،  َلُف  السَّ ناهلا  التي  َة  والِعزَّ ْفعَة  الرِّ فإنَّ 
ِكهم احلقيقي بِكتاِب اهللِ تعاىل. والعجم، إنم كانت بسبِب تسُّ

َف عىل منهِجِهم يف تلقي هذا  وَحقيٌق بَمن ُيريُد سلوَك طريِقهم، أْن َيَتعرَّ
ِره، وهذا ما َسُنحاوُل اإلشارَة إليِه بإجياٍز يف هذا املجلس. القرآِن وتدبُّ

َل حياَة السلِف مع القرآن، َوَجَد أنَّ هلم َمْنهًجا يف العنايِة هبذه العبادِة  إنَّ َمن تأمَّ
نا ُنفيُد ِمنها، وِمن َأْبرِز تلك املعامل:   العظيمة، ُيمِكن حتديُد معاملِها فيم ييل؛ لعلَّ

: معرفُتهم ملنزلِة هذا القراآن، واإدراُكهم ملق�شِدِه الأعظم:  اأولاً

ي إىل ُحْسِن التعاُمِل  ي األمِر باملحبِة والتعظيِم واإليمِن؛ يؤدِّ ذلك أّن تلقِّ
اجليِل  يف  ذلك  َظَهَر  وقد   به،  واهتمَّ  به  اعتنى  اليشِء  ِقيمَة  َعَرَف  وَمن  معه، 
األوِل من ِخالِل أقواهِلم وأفعاهِلم، ومن أقواهِلم املأثورِة يف بياِن عظمِة القرآِن 

______
)1(  للدكتور حممد بن عبد اهلل الربيعة، عضو اهليئة العاملية لتدبر القرآن، وعضو هيئة التدريس يف 

جامعة القصيم.

املجل�س ال�شاد�س
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وَأَثِره، التي ترمجوها إىل االستجابِة العملية:

اهلل،  مْأدبُة  القرآَن  هذا  »إّن  عنه-:  اهلل  –ريض  مسعود  بِن  اهلل  عبِد  قوُل 

موا من َمأدبتِه ما استطعتم، إنَّ هذا القرآَن هو َحبُل اهللِ الذي َأَمَر به، وهو  فتعلَّ

النور املبني، والشفاُء النافُع عصمٌة ملن اعتصم به«)1(،

وعنه ريض اهلل عنه قال: »َمْن َأَحبَّ َأْن َيعَلم َأنه حُيبُّ اهلَل ورسوَله َفلَينُظر: 

فإِْن كان حُيبُّ القرآَن، فهو حيبُّ اهلَل ورسوَله«)2(.  

ويقوُل ابُن عباٍس -ريض اهلل عنهم-: »َضِمَن اهلُل ملَن َقَرَأ القرآَن ال َيِضلُّ 

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   نث    َقَرَأ:  ثم  اآلخرة،  يف  يشقى  وال  الدنيا  يف 

باُع بدليِل َنصِّ اآلية.  ۇئمث)3(.«)4(.  واملراُد بالقراءِة االتِّ

آَمَن  َمن  إال  وَنْفَعه  َطْعَمه  جيُد  »ال  اهلل-:  –رمحه  البخاري  اإلمام  وقال 

ه إال املوِقن«)5(. بالقرآِن، وال حيمُله بحقِّ

تعظيُم  َضُعَف  فلقد  املعنى،  هذا  عىل  قلوبِنا  لرتبيِة  ماّسٍة  بحاجٍة  ونحن 
َضعِف  إىل  ى  أدَّ مما  كثريين،  قلوِب  يف  به  واإليمُن  الصاِدقُة  وحمبُته  القرآِن 

______
)1(  أخرجه احلاكم يف املستدرك 741/1رقم 2040 وقال ) صحيح اإلسناد ومل خيرجاه (. وابن أيب 

شيبة 125/6برقم 30008.
)2(  أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص21.

)3(  طه: 123.
)4(  أخرجه احلاكم يف املستدرك 413/2 برقم 3438. 

)5(  صحيح البخاري 410/24.
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: َغْرُس تعظيِم القرآِن يف  ِر فيه، وهنا َمكَمُن املشكلة، واحللُّ االتصال به، والتأثُّ
نفوِس الناِشئة، وحمبتهم له حمبًة صادقًة ينبِعُث معها األَثُر والقبول، واستمراُر 

التذكرِي بِقيمِة القرآن، وباهلدِف األسمى لنزولِه. 

ا: تعلُُّمهم وتعليُمهم الإمياَن َقبَل القراآن:  ثانياً

واملقصوُد: أهنم ُغِرَس يف قلوهِبم تعظيُم اهلل، وتعظيُم أمِرِه وهنيِه، فَسُهَل 
ي األحكاِم الرشعية، وهذا جانٌب رئيٌس يف إحياِء الرتبيِة  عليهم َبعَد ذلك َتَلقِّ

القرآنيِة يف النفوس. 

حيُث  اإلسالم،  َل  أوَّ للصحابِة  تربيتِِه  يف  القرآُن  اختَذَه  قد  املنهُج  وهذا 
ل  امُلفصَّ -وخاّصًة  املكية  ور  السُّ يف  اإليمِن  عىل  َتْربِيًة  القرآِن  نزوِل  ُل  أوَّ كان 
ه يف َتْرِسيِخ اإليمِن باهللِ واليوِم اآلخر، فَأْوَرَث يف نفوِسهم اإليمَن  منها- فُكلُّ

ي َتوجيهاتِه. َأ نفوَسهم لَِتَلقِّ الصحيَح والتعظيَم للقرآن، وَهيَّ

التالميِذ  أحُد  عليه أصحاَبه-  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َربَّى  املنهَج -الذي  ُح هذا  يوضِّ
النُّجباُء يف مدرسِة حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ُجندُب بُن عبد اهلل -ريض اهلل عنه- قال: 
ْمنا اإليمَن قبَل القرآن، ثم َتعلمنا  فَتَعلَّ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ونحن فتيان حزاير  »كّنا مع 

القرآَن فازددنا إيمًنا«)1(.  
______

الكربى  البيهقي  وسنن   221/2 للبخاري  الكبري  والتاريخ   64 رقم   74/1 ماجه  ابن  أخرجه    )1(
49/2 رقم 5498 والطرباين يف املعجم الكبري 225/2 رقم 1656 وصححه األلباين يف صحيح سنن 

ابن ماجه 16/1 رقم 52
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ما  إذا  نفوِسهم؛ حتى  اإليمِن يف  بناِء  َيبدُأ يف  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  كان  فتأّمل كيف 
َهُهم إليه، فازدادوا  ي القرآن، وجَّ ِلني لَِتَلقِّ َرَسَخ اإليمُن يف قلوهِبم، وكانوا ُمؤهَّ

به إيمًنا)1(.     

يهم القرآَن بأنه رسائُل من رهبم للعمل واالمتثال، فكانوا  ثالًثا: ُحسُن َتَلقِّ
يتدبَّروهنا بالليل ويتمثلوهنا بالنهار. 

بالعمِل  األمِر  السلِف عىل  وآثاِر  والسنِة  القرآِن  من  األدلُة  تواترت  وقد 
بالقرآِن وأنه املقصوُد األعظم)2(.

َم َعرَش  1- يقول ابن مسعود -ريض اهلل عنه-: ) كان الرُجُل ِمّنا إذا تعلَّ
آياٍت مل جياوْزهن حتى َيعِرَف معانَيُهن والعمَل هبن( )3(.

النبيِّ  أصحاِب  من  الفاِضُل  »كان  عنهم-:  اهلل  –ريض  عمر  ابن  ويقول 
وُرِزقوا  نحوها،  أو  السورة  إال  القرآِن  من  حيفُظ  ال  اأُلّمِة  هذه  َصْدِر  يف  ملسو هيلع هللا ىلص 

______
) لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى اإليمن قبل  ابن عمر ريض اهلل عنهم قال:  )1(  وروي عن 
القرآن، فتنزل السورة عىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص فنتعلم حالهلا وحرامها، وأمرها وزجرها، وما ينبغي أن يقف عليه 
منها، ثم رأيت رجااًل يؤتى أحدهم القرآن قبل اإليمن فيقرأ ما بني خاتته ما يدري أمره وال زجره، وال 
ما ينبغي أن يقف عنده، فينثره نثر الدقل (. أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 403/2 والبيهقي يف السنن 
الكربى 120/3 رقم 5073 واحلاكم يف املستدرك 91/1 رقم 101 وقال هذا حديث صحيح عىل 

رشط الشيخني وال علة له ووافقه الذهبي.
)2(  انظر عظمة القرآن، مبحث ) فضائل العمل بالقرآن ( ص496.

)3(  تفسري القرآن العظيم البن كثري 4/1.
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الصبي واألعمى،  القرآَن منهم  ُيْرَزُقون  ِة  اأُلمَّ بالقرآن، وإنَّ آخَر هذه  العمَل 
وال يرزقون العمَل به«)1(. 

كم كان هذا هو منهُجهم يف تربيِة أبنائِهم وُطاّلهِبم، وتعظيمه يف نفوِسهم 

ل هذه الكلمِت العظيمِة التي قاهلا َسيٌِّد من ساداِت التابعني،  والتوصية به، فتأمَّ

عبيٌد  َقَرَأه  القرآَن  هذا  »إنَّ  يقول:  حيث  اهلل-  –رمحه  البرصي  احلسُن  وهو 

له، وال ِعْلَم هلم بتأويِله، إنَّ َأحقَّ الناِس هبذا القرآِن  وصبياٌن مل يأخذوه ِمن أوَّ

َمن ُرئِي يف عمِله، قال اهلُل عز وجل يف كتابه: نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

ُر آياتِه اّتباُعه بعمِله، َأَما واهللِ ما هو  ڃ  ڃ   ڃ   چمث)2(، وإنَّم َتدبُّ
ه  بحفِظ حروِفِه وإِضاعِة حدوِدِه! حتى إنَّ أحدهم َليقول: قد َقَرْأُت القرآَن كلَّ

ُيَرى له القرآُن يف ُخُلٍق وال  ه! ما  َأسَقَطه كلَّ َأْسَقطُت منه حرًفا؛ وقد واهللِ  فم 

عمل! حتى إنَّ أحَدهم َليقول: إين ألقرُأ السورَة يف َنَفٍس واحٍد، واهللِ ما هؤالِء 

اِء وال العلمِء وال احلكمِء وال الَوَرعِة! متى كانت الُقّراُء تقوُل مثل هذا؟  بالُقرَّ

ال َأْكَثَر اهلُل يف الناِس مثَل هؤالء«)3(.

اأَلثِر  ُظهوِر  عىل  والتأِكيِد  القرآِن  َملِة  حِلَ وصاياهم  أيًضا  ذلك  ُد  ُيؤكِّ كم 
الناُس  إذا  بليِله  ُيعرَف  َأْن  القرآِن  حلامِل  )ينبغي  مسعود:  ابن  قال  كم  فيهم، 

______
)1(  اجلامع ألحكام القرآن 30/1. 

)2(  ص: 29.
)3(  الزهد والرقائق البن املبارك ت أمحد فريد ج6/ 610 رقم 742 ط دار املعراج.
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ينامون، وبنهاِره إذا الناُس ُيفطرون، وبحزنِِه إذا الناس َيفَرحون، وببكائِه إذا 
وُضون، وبخشوِعه إذا الناس خيتالون،  الناُس َيضحكون، وبَِصمتِه إذا الناُس خَيُ

ًنا، وال ينبغي له أن يكوَن َجافًيا وال  وينبغي حلامِل القرآن َأْن يكوَن ُمستكيًنا َليِّ
ممارًيا وال َصّياًحا وال َصّخاًبا وال حديًدا ( )1(.   

القرآَن كم  ينا  َتَلقَّ أننا  َج ذلك اجليَل وَصَنَعه، ولو  َخرَّ الذي  املنهُج هو  وهذا 
َتلّقاه اجليُل األوُل هبذا املنهج، وربَّينا عليه َأجياَلنا، َلَظَهر لنا َأَثُره وَتأثرُيه يف نفوِسنا. 

فيِه  وسنجُد  نريد.  ما  عنده  سنِجُد  الوْعي؛  هبذا  القرآَن  نقرُأ  »وحني 
عجائَب ال ختُطُر عىل الباِل الساهي! وسنجُد –عندئٍذ- يف القرآِن َمتاًعا وحياة؛ 

نث ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    تعاىل:   قولِه  معنى  وَسُندرُك 

دة« )3(. ۉ  ۉ   ېمث)2(، فهي دعوٌة للحياة، للحياِة الدائمِة امُلتجدِّ

ل وحتّزن، والقياُم به يف الليل: ا: تالوُة القراآِن برَتتيٍل ومتهُّ رابعاً

رُه القرآُن وَأشاَد بأهِله يف قولِه تعاىل: نث ڀ   وهذا هو املنهُج الذي َقرَّ
ڤ   ڤڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ     ڀ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ  مث)4(. 

______
)1(  أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 305/8. 

)2(  األنفال: 24.
)3(  يف ظالل القرآن 261/1.

)4(  اإلرساء: 106، 107.
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ل  التََّمهُّ ُمْكٍث؛ وهو  القرآَن عىل  َيقرَأ  بَأْن  نبيَّه  تعاىل  اهلُل  َأَمَر  ل كيف  فتأمَّ
نث ڤ  ڦ   بقوله:   الوصِف  بأهِل هذا  َأشاَد  ثم  فيه،  والرّتتيُل وعدُم اإلرساِع 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ مث. 

أيب  ابِن  قوُل  ذلك  يف  عنهم  َوَرَد  ومما  السلف،  حاِل  يف  ذلك  جتىلَّ  وقد 
مليكة: »سافرُت مع ابِن عباس - ريض اهلل عنهم – ِمن مكَة إىل املدينِة، فكان 
َيقوُم نصَف الليِل فيقرُأ القرآَن حرًفا حرًفا، ثم َيبكي حتى َتسمَع له َنشيًجا«)1(. 

َقل، وِقُفوا  ْعر، وَتنثروه َنْثَر الدَّ وا القرآَن هذَّ الشِّ ذُّ وقال ابن مسعود: »ال هَتُ
كوا به القلوب، وال يكن َهمُّ أحِدكم ِمن السورة آخَرها«)2(.   عند عجائبِه، وَحرِّ

فِقراءُة القرآِن برِتتيٍل وتهٍل وتدبٍر هو ِمن أعظِم ما ُيؤّثُر يف النفس، وُيصِلُح 
القلب، وذلك كان منهُج السلِف الصالِح، فهل ُنريبِّ أنفَسنا وأجياَلنا عليها؟

هبا  ُيفَقَه  أْن  وَأجَدُر  ر،  للتدبُّ وسيلٍة  َأقوى  فهي  بالليِل  القرآِن  قراءُة  أما 
القرآن، وهلذا قال: نث ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   
ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  مث)3(، قال ابن عباس: هو َأجدُر أن يفقه القرآن. 

______
)1(  خمترص قيام الليل ملحمد بن نرص ص131.

)2(  خمترص قيام الليل ص132.
)3(  املزمل: 1 - 6.
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ُل  ُيَسهِّ وال  الّصْدِر،  يف  القرآَن  ُيثبُِّت  ال   « اهلل-:  -رمحه  الشنقيطي  يقول 
ُ َفهَمه، إال القياُم به يف جوِف الليل«)1(. ِحفَظه وُيَيسِّ

َوُر حياِة السلف، ومادُة  وباجُلملِة -أيا املؤمنون- » فَلَقد كان القرآُن هو حِمْ
حياِة قلوهِبم، حيرصون عليه َأْكثَر ِمن ِحرِصهم عىل حتصيِل الطعاِم والرشاِب 

والراحة، ومِلَ ال! وهم ُيدركون بأنَّ احلياَة احلقيقيَة هي حياُة القلب«)2(

نا  فإْن َأرْدنا ذوَق حالوِة القرآِن كم ذاقوها، َفْلَنِسْ عىل طريقتِهم، التي َأرَشْ
إىل بعِض معاملِها.

ُمناجاتِك بتالوِة كتابِك،  بِلّذِة  َمننَت عىل َمن ِشئَت ِمن عباِدك  اللهم كم 
أهُلك  هم  الذين  القرآن،  أهِل  ِمن  واجعلنا  وكرِمك،  بمنِّك  علينا  فاْمُنن 
وخاّصُتك، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  مقدمة أضواء البيان 4/1.

)2(  حتقيق الوصال بني القلب والقرآن ص91.
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كيف نقراأ �ُشَوَر القراآن؟ )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فالقرآُن حدائُق ذاُت هبجة، إذا َأَتْمَت سورًة وبدأَت بُأخرى فقد انَتَقْلَت 
انتقلَت  وإذا  عنها،  ختتلُف  بِثمرٍة  ُتشبُِهها  شجرٍة  إىل  الثمرِة  يانعِة  َشَجرٍة  ِمن 
وال(  ْبُع الطِّ من ِحزٍب إىل حزٍب فِمن َحديقٍة َغّناَء إىل روضٍة أخرى، فـ )السَّ
و)احلواميم(  و)امل(  و)الطواسيم(  السبع(  و)املسبحات  الراء(  و)ذواُت 
و)املفصل(؛ لِكلِّ ِحزٍب لوُنه وطعُمه اخلاصُّ به، ولِكلِّ سورٍة َذوُقها اخلاصُّ 

ْقها بِرْفٍق وحاِذر اهلرس! واجلرش! فهو سبُب التخمة وامللل.  هبا، فَتَذوَّ

ثالثُة  حوهلا  والناُس  األرض،  يف  اهلل  َمأُدبُة  هو  العظيُم  التنزيُل  وهذا 
أصناف:

هبا،  َيَتَهنَّ  فلْم  وِق  الذَّ حاسَة  َفَقَد  وَقد  يأكُل  وَسقيٌم  منها،  حمروٌم  جائٌع 
بِِرفٍق  َيطَعُم  فَأصَبَح  ألواهُنا،  خمتلًفا   )114( الكريم  َمأُدَبِة  عىل  َرأى  وُمعاىف 

______
الكريم، وعضو هيئة  القرآن  لتدبر  العاملية  اهليئة  العوّيد، عضو  الدكتور عصام بن صالح  )1(  للشيخ 

التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  بالرياض.

املجل�س ال�شابع
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هلا،  هو  وِعطٌر  وَذوٌق  َطْعٌم  منها  )سورة(  كلِّ  مع  َفِمِه  ويف  كاملني،  وَأَدٍب 
ُق َلّذَة القرآِن، ونميُِّز حالوَة كلِّ  وأُلختِها ِمن ُسوِر القرآِن غرُيها، فكيف َنَتَذوَّ

سورٍة يف القرآِن عن حالوِة أختها؟

أواًل: لَِيكْن بني يديك دائًم تفسرٌي خمترٌص، كالتفسرِي املَيسَّ أو ُزبدِة التفسري 

د.اخلضريي  لـ  القرآن  غريِب  يف  الساِج  أو  املنرِي  املصباِح  أو  اجلاللني،  أو 

ونحِوها.

ْق به، َسَتتَعُب يف  َد َفِقْف واحْلَ ْكُه بالقرآن، فإْن رَشَ ثانًيا: َأحِضْ َقلَبك وَحرِّ

البدايِة وَسُيذِعُن لك يف النهاية )1(، لكْن لَِتُكْن عىل َيقنٍي أنه رَضورٌة كضورِة 

الروِح للَجَسد.

ِمْرآًة  القرآَن  اجعل  ربِّك،  خلطاِب  ظْرًفا  ثم  َطَرًفا  نفَسك  اجعْل  ثالًثا: 

ُر وهذا ُيْغَسل، وهذا ُيَقصُّ وهذا  نورانيًة َترى فيها أقواَلك وأفعاَلك، فهذا ُيَعطَّ

ف، وهذا ُيعالج وهذا ُيبرَتُ إن لزم األمر، وهكذا. ُيصفَّ

ِمفتاُحها  فهو  َأسمئِها  أو  اسِمها  يف  ل  تأمَّ بالسورِة؛  َتبدأ  َأْن  َقْبَل  رابًعا: 

األسمُء  كانت  »مَلّا  اهلل-:  –رمحه  الَقيِّم  ابُن  قال  وقد  إليها،  به  َتدُخُل  الذي 

ارتباٌط  وبينها  بينها  يكوَن  أْن  احلكمُة  اقتضت  عليها،  ودالًة  للمعاين،  قوالَب 

______
)1(  وقد بّينت ذلك بالتفصيل يف رسالتي )فن التدبر يف القرآن( فلتنظر ملن أحب التفصيل.
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ق له  وتناسب، وأن ال يكوَن املعنى معها بمنزلِة األجنبيِّ املحِض الذي ال َتَعلُّ

هبا، فإنَّ حكمَة احلكيِم تأبى ذلك، والواِقُع َيشهُد بخالِفه، بل لألسمِء تأثرٌي يف 

ٌر عن أسمئِها؛ يف احُلْسِن والُقبح، واخِلّفة والثَِّقل،  ياِت تأثُّ يات، وللمسمَّ املسمَّ

واللطافِة والَكَثافة، كم قيل:

ْت َعْيَناَك َذا َلَقب         إاّل َوَمْعَناُه إْن َفّكْرَت يِف َلَقبِه َوَقّلَم َأْبرَصَ

وملا كان بني األسمِء واملسمياِت من االرتباِط والتناُسِب والَقرابِة ما بني 

قوالِب األشياِء وحقائِقها، وما بني األرواِح واألجساِم َعرَبَ الَعقُل ِمن كلٍّ منهم 

إىل اآلخر، كم كان إياُس بُن ُمعاويَة وَغرُيه يرى الشخص، فيقول: ينبغي أْن 

يكوَن اسُمه كيت وكيت، فال يكاُد خيطئ!... الخ كالمه رمحه اهلل )1(. 

وهذا إْن كاَن يف غرِي القرآِن فم باُلك بالقرآِن العظيم؟ الذي أسمُء ُسوِرِه 

إِّما بَِنصِّ كتاٍب أو سنٍة، أو إمِجاِع صحابٍة أو استفاضٍة يف األمة!

َيعَتنون بأسمِء  وكان الصحابُة رضواُن اهلل عليهم -خصوًصا ابن عباس- 

وِر، أو أوصاِفها التي تدلُّ عىل مقصوِدها، وَرحاها الذي َتدور حوله، َفَعن  السُّ

ابِن عباٍس ريض اهلل عنهم أّن ُعَمَر الفاروِق ريض اهلل عنه قيل له: سورُة التوبة؟ 

قال: هي إىل الَعذاِب َأقَرُب! ما َأْقَلعْت عن الناِس حتى ما كاَدت َتَدع منهم أحًدا.

______
)1(  زاد املعاد )2 / 307(.
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سورُة  وهي  التوبِة  سورَة  وهنا  ُيسمُّ براءة:  يف  عنه  اهلل  ريض  حذيفة  وعن 

العذاب!. 

وعن سعيٍد بِن جبري ريض اهلل عنه قال: قلُت البن عباس ريض اهلل عنهم: 
َتنِزُل )ومنهم(، حتى  سورة التوبة؟ قال: التوبُة! بل هي الفاضحة، ما زالْت 

َظنّنا أْن لن َيبقى مّنا أحٌد إال ُذِكَر فيها. 

فاِضحُة  )الَفاِضَحَة(،  السورة:  هذه  ى  ُتسمَّ كانت  قال:  قتادَة  وعن 
املنافقني)1(.

وعن سعيد بن جبري قال: قلت البن عباس: سورُة األنفال؟ قال: تلك 
سورُة بدر)2(.

سورة  عباٍس:  البِن  قلُت  قال:  ُجبري  بِن  سعيٍد  عن  مسلم  صحيِح  ويف 
احلرش؟ قال: قل: بني النضري، أي: سورُة بني النضري)3(.

ْعُت  ويف البخاريِّ عن سعيٍد بِن ُجبري عن ابِن عباٍس ريض اهلل عنهم قال: مَجَ
ل)4(. امُلْحَكَم يف عهِد رسوِل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-، فقلُت له: وما املحكم؟ قال امُلَفصَّ

ل هو املحكم.  قال سعيُد بُن ُجبري: إّن الذي َتدعونه امُلفصَّ
______

)1(  مجيع اآلثار السابقة راجعها يف الدر املنثور اجلزء 4.
)2(  رواه مسلم )3031(.

)3(  املصدر السابق
.)5036(  )4(



55

وَأرضُب َمَثاًل بَأعظِم َسوِر القرآِن وهي سورُة الفاحتة: 

ابُن  قال  القرآن،  ُأمِة  يف  َيقينيٍّ  إمِجاٍع  حملُّ  وهو  اأَلشَهُر،  اسُمها  هو  هذا 

إِزالُة َحاِجٍز عن مكاٍن  الَفْتح، وهو  –رمحه اهلل-: والفاحتُة ُمشتقٌة ِمن  عاشور 

مقصوٍد ُوُلوُجه، َفِصيَغُتها َتقَتيض أنَّ َموصوَفها يشٌء ُيزيُل حاجًزا )1(.

فهي املفتاُح األعظُم الذي َيفتُح لك كلَّ باٍب للخري، فهي ِمفتاُحك لِعْلِم 

ُل  وُّ وحَتَ كثري:  ابِن  قوَل  ل  تأمَّ اهلل،  وبني  بينك  احُلُجِب  ِمفتاُح  وهي  الِكتاب، 

أْثنى عىل  ملا  املناسب؛ ألنَّه  املواجهِة بكاِف اخلطاِب هو  الَغْيَبِة إىل  الكالِم ِمن 

َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  اَك  )إِيَّ قال:  فلهذا  تعاىل؛  اهلل  يدي  بني  وَحَضَ  َب  اقرَتَ فكَأنَّه  اهللِ 

َنْسَتِعنُي)2(. 

تعاىل  اهلَل  مَحَِد  ملّا  احلامَد  فإنَّ  بديع،  التفاٌت  هنا  وما  عاشور:  ابُن  ويقوُل 

َحضِة  يف  نفَسه  َل  فَتَخيَّ منتهاها،  الِفكرُة  به  َبَلَغْت  الصفاِت،  بعظيِم  وَوَصَفه 

الربوبية، َفَخاَطَب ربَّه باإِلقبال)3(.

م كيف يفتح بالفاحِتِة تلك  َقه اهلل، َفَتَعلَّ فهي أبواٌب ُتفَتُح شيًئا فشيًئا ملن َوفَّ

األبواَب امُلغَلَقة. 
______

)1(  التحرير والتنوير 131/1.
)2(  تفسري ابن كثري 135/1.

)3(  التحرير والتنوير 179/1.
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»الشافية«،  »احلمد«،  القرآن«،  »أم  اأُلخرى  أسمَءها  إليها  َأضفَت  فإذا 

ْت معانيها يف قلِب املتدبِِّر َأكَثَر فأكثر.  لَّ »الكافية«، وغرَيها، جَتَ

ِر كتابِك، وَأِزْل ُظلمَتها بُِنوِر آياتِك، واغِفر اللهم لنا  اللهم افتْح ُقلوَبنا لَِتَدبُّ

ولوالدينا وجلميِع املسلمني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
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بني فواحت الآيات وخوامتها )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

بخاِتتِها،  اآليِة  عالَقِة  يف  ُل  التأمُّ الكريم،  القرآِن  ِر  تدبُّ أبواِب  ِمن  فإّن 
ُ لك  والوقوُف عىل ذلك َيفتُح لك باًبا ِمن أبواِب َفهِم كتاِب اهلل تعاىل، وُيبنيِّ
رشٍح  مع  األمثلِة)2(  بعَض  َنعِرُض  وسوف  الكريم،  القرآِن  إِعجاِز  ِمن  نوًعا 

ُق أْن َيِقيَس عليها: ٍط هلا، وَيستطيُع امُلوفَّ ُمبسَّ

املثاُل الأول: 

ملّا َذَكَر اهلُل َقوامَة الرجِل عىل املرأة، وَحقَّ الزوِج يف تأديِب امرأتِِه الناشِز يف 
قولِه سبحانه: نث  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     
َر  ڦ مث، َخَتَم اآليَة بقولِه: نثڃ   ڃ    ڃ  چ     چ  چ   مث)3(، فَذكَّ
وا  النساء، وَيَتعدَّ َيعَتدوا عىل  لئاّل  جال؛  للرِّ َترهيًبا  ِه وِكربيائِِه َجل جالُله  بُِعُلوِّ

حدوَد اهللِ التي َأَمَر هبا.
______

)1(  للدكتور عبد املحسن بن زبن املطريي، عضو اهليئة العاملية لتدبر القرآن، وعضو هيئة التدريس 
بكلية الرشيعة يف جامعة الكويت.

)2(  وكل هذه األمثلة مأخوذة من كتاب )ليدبروا آياته( بأجزائه األربعة األوىل.
)3(  النساء: 34.

املجل�س الثامن
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املثاُل الثاين:

َقِة يف قولِه:  نث ٺ  ٺ  ٺ    ِ ملّا َذَكَر اهلُل َتعاىل ُعُقوَبَة السَّ
ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   نث      آِخِرها:   يف  قال  مث،  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  
ڤمث)1(، أي: َعزَّ وَحَكَم َفَقَطَع َيَد السارق، وَعزَّ وَحَكم فَعاَقَب امُلعَتِدين 
ا سمَع قاِرًئا يقرُأ  رشًعا، وقدًرا، وجزاء، ويف ذلك القصُة املشهورة، أّن َأعرابيًّ
: لو َغَفَر  هذه اآليَة فأخطَأ يف آِخِرها، وقال: )واهلل غفور رحيم(، فقال األعرايبُّ

وَرِحم مَلَا َقَطع، ولكّنه َعزَّ وَحكم فقطع، فَنَظروا يف املصحِف فإذا هي نثڤ  
ڤ    ڤ   مث.

املثاُل الثالث:

يف قولِه تعاىل: نث ک  ک  گ  گ  گمث ِمن اإلنِس واجِلنِّ واملالئكِة 
وكلِّ املخلوقات،  نثگ  ڳ      ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  مث)2(، ويف هذا َحَفاوٌة بالدعاِء والسؤال، 
فإذا  والتغيري،  التبديِل  تعجيِل  ُة  َمِظنَّ فإهنا  اجلالل،  ذي  لَنَفحاِت  ُض  َعرُّ والتَّ
أحواهَلم   َ وُيغريِّ سائَلهم،  جُييَب  أْن  شأنِِه  ِمن  كان  سؤاهِلم،  يف  وا  وَأحَلُّ سألوه 
فعِة واملجِد  ِف، واجلهِل، واملرِض والُفرقِة والضياِع؛ إىل الرِّ ِمن اهلواِن والتََّخلُّ

ِل اآليِة بآِخِرها )3(. والعلِم والعافيِة واالحتاد. وهذه مناسبُة اتصاِل أوَّ
______

)1(  املائدة: 38..

)2(  الرمحن: 29.
)3(  انظر تفسري ابن كثري 495/7 وما بعدها.
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املثاُل الرابع:
ُحِكَي أّن َأعرابيًّا سمع قارًئا يقرُأ:  نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ې  مث  )فاعلموا أن اهلل غفور رحيم(! ومل َيكن األعرايبُّ ِمن الُقّراِء فقال: 
: كيف  إّن كان هذا كالَم اهلل، فال يقول كذا، وَمرَّ هبم رجل، فقال له األعرايبُّ
فقال  ائمث)1(  ى   ى   ې   ې   نث   الرجل:  فقال  اآلية؟  هذه  َتقرُأ 
َلل، ألنه إِغراٌء عليه!  : هكذا َينبغي، احلكيُم ال َيذُكُر الغفراَن عند الزَّ األعرايبُّ

املثاُل اخلام�ض:
قوُله تعاىل:   نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   
نثى   الكريمني:  االسمني  هبذين  اآليِة  َخْتِم  وُمناسبُة  مث)2(،  ى   ى  
ِسُن إىل مواليه، واحلميُد  ىمث دوَن غرِيمها؛ ملناسبتِِهم لإِلغاثِة، أَلنَّ الَويلَّ حُيْ

ُيعِطي ما حُيَمُد عليه. 
املثاُل ال�شاد�ض:

قوُله تعاىل عن احُلّجاج:  نث پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   
ا يف الدنيا، واالنرصاُف منه ُيشبِه انرصاَف  ٺ  ٿ    ٿمث، مَلّا كان احلجُّ َحرْشً
بذلك  َرهم  َذكَّ السعري-؛  إىل  وفريًقا  اجلنة  إىل  احلرِش–فريًقا  بعَد  املوقِف  َأهِل 
يف  سبًبا  يكوُن  ملِا  فاعملوا  ڤمث)3(،  ڤ    ڤ   نثڤ   بقوله:  

انرصاِفكم منه إىل داِر كرامتِِه ال إىل داِر إهانتِه. 
______

)1(  البقرة: 209.
)2(  الشورى: 28.
)3(  البقرة: 203.
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املثاُل ال�شابع:
ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ       ۈئ   ۆئۆئ    ۇئ   ۇئ   نثوئ   تعاىل:   قولِِه  يف 
َتُم اآليُة بقوله )الغفور الرحيم(؛ أَلنَّ املقاَم َمقاُم َغَضٍب  ىئ  مث)1(، فلم خُتْ
ِة واحلكمة، وصار أوىل ِمن ِذكِر  وانتقاٍم مِمَّن اختذ إهًلا مع اهلل، فَناَسَب ِذْكُر الِعزَّ

الرمحة.  
املثاُل الثامن:

قوُله تعاىل َبعَد ِذْكِر أحكاِم الَقْذف: نث مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  
َع أْن ُيقال: )تواب رحيم(؛ أَلنَّ الرمحَة  ىب   يب مث)2(، قد ُيقال: إِنَّ امُلَتَوقَّ
مناسبٌة للتَّوبة، لكْن ُختِمْت باسِم اهلل  نثيبمث إشارٌة إىل فائِدِة َمرشوعّيِة 

رُت عن هذه الفاحشِة العظيمة. اللعاِن وِحكمتِه، وهي السِّ
هذه -أيا املؤمنون- بعٌض ِمن احِلَكِم التي ُتلَتمُس ِمن املناسبِة بني َفواتِِح 
ِر ِكتاِب  ر، فاجتهدوا يف تدبُّ اآلياِت وَخواهِتم، وهي باٌب عظيٌم ِمن أبواِب التدبُّ

ربِّكم، َتْنَعموا وَتْسَعدوا دنيا وأخرى.
اللهم ال حتِرْمنا َبَرَكَة كتابِك، وال حتُجْب عنا –بذنوبِنا- َفهَمُه والعمَل به، 
واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجلميِع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  البقرة: 203.

)2(  النور: 10.



61

الطالق الراقي )1(
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله ومصطفاه، أما بعد:

فيقول اهلل تعاىل: نثہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھمث)2(.

قد حيصُل الشقاق، ويقُع الطالق، فلمذا تتغرُي النفوس، ويظَهُر العبوس؟ 

ففي الزواج كان الفرُح والسور، والبهجُة واحُلبور، وعند الطالِق ننسى كلَّ 

يشء، وكأهنا معركٌة مع عدوٍّ ال يستحق رمحة وال رأفة، فال جمال لتساُمٍح وال 

تعاُطف، وال تراحٍم وال إحسان، بل صلٌف وجحود، وظلٌم وغضٌب وبغضاء!

أال  عاله،  يف  جّل  رهبم  كالَم  يقرؤون  أال  الناس؟  يفعله  الذي  هذا  ما 

قون بآدابِه؟ يتدّبرون آياتِه؟ أال حيتكمون إىل أحكاِمه، ويتخلَّ

ب اهلُل أخالَق املؤمنني، وزرع يف قلوهبم الرمحة، عىل  أال ُيْدِركون كيف هذَّ

ِخالف أهل اجلاهلية الذين كانوا يظلمون ويتجاوزون احلدَّ دون رادع.

______
)1(  للدكتور عويض العطوي، عميد البحث العلمي يف جامعة تبوك.

)2(  البقرة: 229.

املجل�س التا�شع
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وقد ورد يف سبب نزول هذه اآلية ما روته عائشُة ريض اهلل عنها، حيث 

َقها وإْن طّلَقها مائًة أو أكثر، إذا  ُق امرأَتُه ما شاء أْن ُيطلِّ قالت:  كان الرجل ُيطلِّ

هُتا، حتى قال الرجل المرأته: واهلل ال أطلقك فتبيني  ارجتعها قبل أن تنقيَض ِعدَّ

ُتك  مني، وال آويك إيّل، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك وكّلم قاربْت ِعدَّ

أن تنقيَض ارجتعُتك، ثم أطلقك وأفعل ذلك، فَشَكْت املرأُة ذلك إىل عائشة، 

فَذَكَرْت ذلك عائشُة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فَسكْت فلم يقل شيًئا حتى نزل القرآن 

نثہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھمث)1(. 

ا  عمليًّ واقًعا  نطبَِّقه  وأن  والقبول،  بالّرىض  احلكَم  هذا  نتلّقى  أن  وعلينا 

عْت احلكَم الفقهي مع  عند احلاجة إليه، ولو تأّملنا اآلية الكريمة، وجدناها مَجَ

ق به، فقد قال سبحانه: نثہ  ہمث،  اإلشارة إىل ُخُلٍق نبيٍل حيسُن التخلُّ

لقد عّرف اهلُل لنا الطالق، وسّمه لنا هبذا االسم، والطالق من اإلطالق وهو 

ضد التقييد، والقيُد هنا هو عقد النكاح الذي سّمه اهلُل ميثاًقا غليًظا، وكم تّم 

ه بتقدير واحرتام. ه وَحلُّ هذا املثياق بمحبة ووئام، يمكن أن َيتِّم فكُّ

قال:  وجل-  -عز  اهلل  أن  إال  ثالث،  الطالق  أّن  املعروف  أن   ومع 

نث ہمث، قالوا: املراد أن الطالق الذي فيه رجعٌة مرتان، فإن راجع زوجَته 

______
)1(  أخرجه احلاكم يف املستدرك )3106(، والبيهقي )14950(.
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حها، وقد قال سبحانه:  الِعّدُة فقد رسَّ تنقيَض  فقد أمسكها، وإن تركها حتى 

نثہمث ومل يقل: طلقتان؛ تنبيًها عىل أنه ينبغي أن تكون مّرة بعد مّرة، كلُّ 
طلقة يف مّرة، ال أن جيمعهم يف مّرة.

 وتأمل كلمة: )إمساك(، فهي تشري إىل احلرص واحلياطة واحلفظ، وحتى 

هذا  أي:  للمصاحبة،  والباء  ھمث،  نث   سبحانه:  قال  آخر  أمٌر  ُيفَهم  ال 

َجلَّت  يقل  ومل  )نكرة(،  املعروف  وجاء  بمعروف،  مصحوًبا  يكون  اإلمساك 

قدرُته: )املعروف(؛ ليكوَن ذلك أكثر شيوًعا، فلن َيعَدَم الزوُج العاقُل صوًرا 

الزوُج  يضَع  أن  امُلهم  إليه،  التي عادْت  يعامُل هبا زوجَته  املعروف  كثرية من 

هذه الكلمة: نث  ھمث أمام عينيه، فينظر عندما ُيعيُد زوجَته إىل بيتِِه كيف 

ها؟ مها، وكيف يعارِشُ يعامُلها، وكيف يكلِّ

أين هذا من أولئك الذين يرون يف َضعِف الزوجِة فرصًة إلبراز رجوالٍت 

ُمزيَّفة، يف موقٍف حَيُسُن فيه املعروُف والتعامُل احَلَسن؟

العائلة،  استقراَر  تعني  الزوجية،  احلياِة  استمراَر  تعني  الزوجِة  عودَة  إّن 

وإبحاَر السفينِة من جديد، وهلذا بدأ سبحانه هبا، فإنه »ملا كان سبحانه وتعاىل 

ه بني شيئني: الرجعة والتسيح املوصوفني، وكانت الرجعة أقرب إىل  قد َخريَّ

اخلري، بدأ هبا«.
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طُف أكثر،  أّما إذا تعّذر اإلمساك، وكان احلل هو الفراق، فهنا يكون اللُّ

واإلحساُن أظهر، لذا قال سبحانه يف هذا املقام: نث    ھ  ھمث، يا هلا من 

إنه  العنف!  إال  الناس  من  كثرٌي  فيه  يعرف  ال  موقف  يف  ألطفها  ما  كلمة 

ُلْطٌف حتى يف الكلمة املعربة عن الفراق، فلم يقل سبحانه: )أو فراق، أو 

ها هامسة  طرد، أو إبعاد( بل نث  ھ  ھ  ھمث، إن أصواَت الكلمة كلَّ

والطرِد  عن،  واللَّ السبِّ  وعباراِت  األزواج،  رُصاِخ  من  هذا  فأين  هادئة، 

والتهديد؟!

ُرها كاألحالم، فهل من عودة ألخالق  يا هلا من أخالق أصبحنا نتذكَّ

القرآن؟

ليس هذا فحسب، بل ملّا كان التسيُح حيمُل معنى املفارقِة دون رجعة، 

وهذا ما ال يعهد فيه اإلحسان عادة، جاء تقييد ذلك التسيح باإلحسان 

واملالبسة،  للمصاحبة  والباء  ھمث،  ھ   ھ   نث   قدرُته:  َجلَّت  فقال 

ُف أمَلَ الفراِق بعد العرشة. فإن حصل ذلك التسيُح فليكن مصحوًبا بم خُيفِّ

فأَمَرنا باإلحسان حاَل الطالق، حال  املعروف،  واإلحساُن أعىل من 

الفراق، فمن يفعل ذلك اليوم؟!

معاناهتم،  ورفُع  ومساعدهُتم،  للناس،  اخلرِي  ُحبُّ  هو  واإلحساُن 
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واإلحساُن عطاٌء وُحبٌّ وَكَرم، وُصوُرُه كثريٌة تتناسُب مع كلِّ حالة، وهذا 

هو املطلوُب ولو يف حال الطالق، وقد قالوا: ومن اإلحسان: »أنه إذا تركها 

ر الناَس  ى إليها حقوَقها املالية، وال يذُكُرها بعد املفارقة بسوء، وال ُيَنفِّ أدَّ

عنها«، يقول السعدي: »ومن اإلحسان، أن ال يأُخَذ عىل فراِقِه هلا شيًئا من 

ماهلا، ألنه ُظْلٌم، وأْخٌذ للمل يف غري مقابلة بيشء«، ومن ذلك أيًضا: »بْذُل 

َداِق كاماًل وأن ال يشاِحَحها يف يشء هلا فيه حق، مع طيب املقال وكرم  الصَّ

الفعال«.

َمْن اليوم َمْن يطبِّق هذا املفهوم الراقي يف الطالق؟ ويتسامى بأخالقه 

َعَظمِة هذا  مع  تتناسُب  فاٍت ال  الناُس من سلوكياٍت وترصُّ ألَِفه  ما  فوق 

الدين؟

َمْن َيدي هديًة مع طالِقه؟ أو يقوُل كالًما طّيًبا مع طالِقه؟ أليس هذا 

أْدعى إىل بقاِء عالقات أهل الزوجة مع الزوج؟ هل املطلوب أن يغضَب 

واملرأة  الرجل  بني  الوفاء  حلفِظ  أْدعى  هذا  أليس  اجلميع؟  ويتأمل  اجلميع، 

حتى بعد الطالق، فيحفظان أرساَر بعضهم؟ بىل واهلل.

ر اهلُل أن ُيطلِّق زوجَته، لكّنه مل َيْرَع حقَّ اهللِ فيها، بل  هذا رجٌل يف زماننا قدَّ

قال هلا: واهللِ أُلْحِرَقّن قلَبك يف بناتِك، فكانت ال تراهن إال ِخْلَسًة يف املدرسة! 
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زوجتِه  وبني  بينه  كانت  رجاًل  أّن  ُذِكر  ذلك:  من  النقيض  وعىل 

ٍة  خالفات، فإذا ُسئِل عن ذلك، قال: هذه أرساُر بيتي ال ُأفشيها، وبعد ُمدَّ

طّلقها، فقالوا له:مل فعْلَت ذلك، ما عيوهُبا؟ فقال: هي اآلن غريبٌة عني ال 

َث يف عرِضها، يا هلا من أخالق، وصدق اهلل: نثہ  ہہ    حيقُّ يل التحدُّ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھمث. 

آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 

وصحبه أمجعني.
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نثۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇمث)1(
وَمن  وصحبِه  آلِه  وعىل  اهلل،  رسوِل  عىل  والسالُم  والصالُة  هلل،  احلمُد 

وااله، أما بعد:

به  َرْت  وَتطوَّ والسالم،  الصالُة  عليه  بيوسَف  األحواُل  َبت  َتقلَّ ملا  فإنه 
األطوار، َعَرف أّن هذه األشياَء وغرَيها ُلطٌف من ُلطِف اهللِ له، فاعرتَف هبذه 

النعمِة فقال: نثۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  مث)2(.

عىل  به  ترُّ  التي  أحواَله  َيعِرَض  أْن  العبد،  عىل  اهللِ  نَِعِم  َأعظِم  من  وهذا 
معاين أسمِء اهلل احلسنى، وصفاتِه العىل؛ فإّن هذا له فائدتان:

األوىل: زيادُة اإليمن.

منزلَة  العبُد  يبُلُغ  يزداُد حني  املؤملة، وهذا  املصائِب  تلقي  الثانية: سهولُة 
الرضا عن اهلل، بحيث يوِقُن أنَّ اختياَر اهللِ خرٌي ِمن اختياِره لنفِسه.

______
)1(  الدرس يف أغلبه ملخص من كتاب »املواهب الربانية« البن سعدي )بترصف(، ص: )119( وما 

بعدها.
)2(  يوسف: 100.

املجل�س العا�شر
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اأيها املوؤمنون!

َر ِذكُرها يف كتاِب اهلل تعاىل، وهلا أثُرها  إّن ِمن أسمِء اهللِ احلسنى التي َتكرَّ

اللطيف،  اهللِ  اسُم  بمقضاها-:  معناها وعمل  فقه  -ملن  العبد  حياِة  البالُغ يف 

الذي ّتّدَح سبحانه به يف مواضَع ِمن كتاِب اهلل، منها: نث ٿ  ٹ   ٹ   

نث ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦمث)1(، 
ٿ       مث)2(، فكيف نعيُش مع هذا االسم؟ وما آثاُره اإليمنيُة علينا؟

َل يف آثاِر لطِفه بعباِده، هو الذي جُييُب عىل هذه األسئلة، والتي  إّن التأمُّ

ُض هلا العالمة السعدي -حني بنّي شيًئا من آثاِر لطف اهللِ بعباده- فقال: تعرَّ

»وِمن لطِفه بعباِده: أنه ُيقّدر أرزاَق عباِده، بحَسِب علِمه بمصلحتِهم ال 

وإن  األصلَح  ُر هلم  فُيقدِّ أصلح؛  وغرُيه  شيًئا  يريدون  فقد  مراداهِتم،  بحَسِب 

ک    کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   نث  وإحساًنا  ا  وبِرًّ هبم  لطًفا  كرهوه؛ 

گ  گ    مث)3(، نث ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ  مث)4(.

______
)1(  األنعام: 103.

)2(  امللك: 14.
)3(  الشورى: 19.
)4(  الشورى: 27.
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املحِن،  ورضوَب  املصائب،  أنواَع  عليهم  ُر  ُيقدِّ أنه  هبم:  لطِفه  وِمن 

وكمِل  كمهِلم  إىل  وَسْوًقا  ولطًفا،  هبم  رمحًة  الشاق؛  والنهِي  باألمِر  واالبتالِء 

نعيمهم: نثپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 .)1(
ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ    مث

والعلِم  الصالِح  أهِل  والية  يف  يرتّبى  أن  له  ُيقّدَر  أن  بعبِده:  لطفه  وِمن 

واإليمن، وبني أهِل اخلري؛ لَيكَتِسَب ِمن أدهِبم وتأديبِهم، ولينشَأ عىل صالِحهم 

وإصالِحهم، كم امتنَّ اهلل عىل مريَم يف قوله تعاىل:   نث ۇئ  ۇئ  ۆئ     

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئمث)2(. 

ومن ذلك: إذا نشَأ بني أبوين صاحلني، وأقارَب أتقياء، أو يف بلِد صالح، 

أو وّفقه اهلل ملقارنِة أهِل اخلرِي وصحبتِهم، أو لرِتبيِة العلمِء الربانيني؛ فإّن هذا 

ِمن أعظِم لطِفه بعبِده، فإّن صالَح العبِد موقوٌف عىل أسباٍب كثرية: منها؛ بل 

ِمن أكثِرها وأعظِمها نفًعا: هذه احلالة، وِمن ذلك إذا نشَأ العبُد يف بلٍد أهُلُه عىل 

مذهِب أهِل السنِة واجلمعِة فإنَّ هذا ُلطٌف له.

به  أْن جيعَل رزَقه حالاًل يف راحٍة وقناعة، حيصُل  بعبِده:  وِمن لطِف اهللِ 

عىل  ُيعينه  بل  والعمل،  والعلِم  العبادِة  من  له  ُخلق  عم  َيشَغُله  وال  املقصود، 
______

)1(  البقرة: 216.
)2(  آل عمران: 37.
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أنه  لعبِده  تعاىل  اهللِ  ُلطِف  ِمن  وُيريُح خاطَره وأعضاَءه، وهلذا  وُيفّرغه،  ذلك 

ربم َطِمحْت نفُسه لسبٍب من األسباب الدنيوية، التي َيُظّن فيها إدراَك بغيتِه، 

ه عم ينفعه؛ فيحوُل بيَنه وبينها، فيظّل العبُد  ه وَتُصدُّ فَيعَلُم اهلُل تعاىل أهنا َتضُّ

كارًها وهو مل يدِر أّن ربَّه قد َلَطَف به، حيث أبقى له األمَر النافع، ورصَف عنه 

األمَر الضار، وهلذا كان الرىض بالقضاء يف مثل هذه األشياء من أعىل املنازل.

 :- بأعوان  إال  ُتنال  ال  جليلًة  طاعًة  له  ر  َقدَّ إذا   - بعبِده  اهلل  لطِف  وِمن 

السالم:    عليه  موسى  قال  محِلها،  عىل  ومساعدين  عليها  أعواًنا  له  َر  ُيقدِّ أن 

ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ      ەئ   ائ   ائ   نثى  

ىئ  ىئ    ىئ   ی  مث)1(، وكذلك امتّن عىل عيسى بقوله: نث ہ  ھ  ھ      

ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث)2(، وامَتنَّ 
عىل سيد اخللق يف قوله: نث پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    مث)3(. 

وِمن ُلطِف اهللِ بعبِده: أْن ُيعطَي عبَده - من األوالِد واألمواِل واألزواج - 

ما به تقّر عيُنه يف الدنيا، وحيُصُل له به السور، ثم يبتليه ببعِض ذلك، ويأخُذه 

بأخِذه عىل  عليه  فنعمُة اهللِ  إذا صرَب واحَتَسب،  العظيَم  وُيعّوُضه عليه األجَر 

هذا الوجِه أعظُم من نِعمتِه عليه يف وجوِده، وقضاُء جمرد وَطِره الدنيوي منه. 
______
)1(  طه: 29 - 34.

)2(  املائدة: 111.
)3(  األنفال: 62.
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وهذا أيًضا خرٌي وأجٌر خارٌج عن أحواِل العبِد بنفسه، بل هو ُلطٌف ِمن اهلل له، 

قّيض له أسباًبا أعاَضه عليها الثواَب اجلزيل، واألجَر اجلميل.

بوظيفِة  للقياِم  َقه  فيوفِّ املصائب،  ببعِض  يبتلَيه  أن  بعبِده:  اهلل  ُلطِف  وِمن 

د عليه االبتالَء  ُيشدِّ فُينيُله درجاٍت عاليًة ال يدرُكها بعمِله، وقد  فيها؛  الصرِب 

الرجاء،  روِح  حالوَة  قلبه  يف  ويوِجد  السالم،  عليه  بأيوب  ُفِعل  كم  بذلك، 

ُلطِف  من  وهلذا  نفُسه،  وتنشُط  أمُله،  ف  فُيخفَّ الض،  وكشَف  الرمحة،  وتأميَل 

ْت مصائُبهم، وهان ما  اهلل باملؤمنني: أْن َجَعل يف قلوهِبم احتساَب األجر؛ فخفَّ

يلقون من املشاقِّ يف حصوِل مرضاتِه.

وِمن ُلطِف اهلل بعبِدِه املؤمِن الضعيف: أن يعافَيه من أسباِب االبتالِء التي 

القوي: هتيئة أسباِب  باملؤمِن  ُلطِفه  أّن ِمن  إيقاَنه، كم  إيمَنه، وُتنِقُص  ُتضِعف 

ويعُظُم  إيمُنه،  بذلك  ويزداُد  عنه  وحيِمُلها  عليها،  ويعيُنه  واالمتحاِن  االبتالِء 

أجُره، فسبحان اللطيِف يف ابتالئِه وعافيتِه، وعطائِه ومنِعه.

وِمن لطِف اهلل بعبِده: أْن يسعى لكمِل نفِسه مع أقرِب طريِق يوصُله إىل 

م ِمن كتاٍب  ذلك، مع وجوِد غرِيها من الُطُرِق التي تبُعُد عليه، فُيَيّس عليه التعلُّ

أو ُمعلٍم يكوُن حصوُل املقصوِد به أقرَب وأسهل، وكذلك ُييُسه لعبادٍة يفعُلها 

بحالِة اليِس والسهولة، وعدِم التعويِق عن غرِيها مما ينفُعه، فهذا من اللطف.
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وِمن ُلطِف اهللِ تعاىل بعبِده: أْن جيعَل ما يبتليه به ِمن املعايص سبًبا لرمحتِه، 

فيفتُح له عند وقوِع ذلك باَب التوبِة والتضع، واالبتهاِل إىل ربه، وازدراِء نفِسه 

واحتقاِرها، وزواِل الُعجِب والكرِب من قلبِه ما هو خرٌي له من كثرٍي من الطاعات.

وِمن لطِفه بعبِده احلبيِب عنده: إذا مالْت نفُسه مع شهواِت النفِس الضارة، 
َرها، فال يكُاد يتناوُل منها شيًئا إال  َصها عليه وُيكدِّ واسرْتسَلْت يف ذلك؛ أن ُيَنغِّ
ِمن  أّن  كم  املَيل،  كلَّ  معها  يميَل  لئال  بالغصص؛  ا  حمشوًّ رات،  باملكدِّ َمقروًنا 

يلِّ له الطاعات؛ لَيميَل إليها كلَّ املَيل. بات، وحُيَ ذ له التقرُّ ُلطفه به أن ُيلذِّ

وِمن َلطيِف لطِف اهللِ بعبِده: أن يأُجَره عىل أعمٍل مل يعمْلها بل عَزَم عليها، 
يفعُلها،  َتنحلُّ عزيمُته لسبٍب من األسباِب فال  ثم  الُقَرب  ُقربٍة من  فيعِزُم عىل 

يف  وَأداَرها  قلبِه،  يف  فأوَقَعها  به!  اهلُل  َلَطَف  كيف  فانظر  أجُرها،  له  فيحُصُل 
ِه لعبِده وإحسانِِه بكلِّ طريق.  لرِبِّ أنه ال يفعُلها؛ َسوًقا  َعِلَم تعاىل  ضمرِيه، وقد 
وَألَطَف من ذلك: أْن ُيقيَِّض لعبِدِه طاعًة أخرى غرَي التي َعَزَم عليها، هي أنفُع 
ربَّه لطاعٍة أخرى هي أرىض هلل منها،  التي ُتريض  الطاعَة  العبُد  فَيَدَع  له منها؛ 
اهللِ  إىل  ُياِجُر  وإذا كان من  بالنية،  واملعزوُم عليها  بالفعل  املفعولُة  له  فتحُصُل 
ورسولِه، ثم ُيدِرُكُه املوُت قبل حصوِل مقصوِده قد وَقَع أجُرُه عىل اهلل - مع أّن 
َقطَع املوِت بغرِي اختياره - فكيف بمن َقَطعت عليه نيُته الفاضلُة طاعًة قد َعَزَم 
َة طاعات، كلُّ طاعٍة لو انفردْت  عىل فعِلها؟! وربم أدار اهلُل يف ضمرِي عبِده ِعدَّ
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األخرى،  بتفويِت  إال  منها  يشٍء  فعُل  يمكُن  وال  رغبتِه،  لكمِل  العبد؛  لفعَلها 
ُقُه للموازنِة بينها، وإيثاِر أفضِلها فعاًل، مع رجاِء حصوهِلا مجيعًها َعْزًما ونيًة.  فيَوفِّ

املعصية،  أسباِب  بوجوِد  ويبتليِه  لعبِده  تعاىل  َر  ُيقدِّ أْن  هذا:  من  وَأْلطُف 
َتْرُكُه لتلك املعصيِة  َر له دواعيها، وهو تعاىل يعلُم أنه ال يفعُلها؛ ليكوَن  وُيوفِّ
َرْت أسباُب ِفعِلها ِمن أكرِب الطاعات، كم َلَطَف بيوسَف عليه السالم  التي توفَّ
ه يوَم ال ظل إال ظله:  هُم اهلُل يف ظلِّ يف ُمراودِة املرأة، وأحُد السبعِة الذين ُيظلُّ

.َ رجٌل دعْته امرأٌة ذاُت منصٍب ومجال فقال: إيِنِّ َأَخاُف اهللَّ

يِد  َر خرًيا وإحساًنا ِمن عبِده، وجُيِرَيه عىل  ُيقدِّ أْن  بعبِده:  ُلطِف اهللِ  وِمن 
عبِده اآلخر، وجيعله طريًقا إىل وصولِه للُمسَتِحق، فُيثِيُب اهلُل األوَل واآلِخَر.

وخرًيا  املنافِع  من  شيًئا  مالِه  ِمن  بيشٍء  جُيِرَي  أن  بعبِده:  اهللِ  ُلطِف  وِمن 
، أو َزَرَع زرًعا؛ فأصابت  لغرِيه؛ فُيثيبُه من حيث ال حيتِسُب، فَمن َغَرَس غرسَاً
منه ُروٌح من األرواِح املحرتمِة شيًئا، آجَر اهلُل صاحَبه وهو ال يدري! خصوًصا 
إذا كانْت عنده نيٌة حسنة، وَعَقَد مع ربِّه عْقًدا يف أنه مهم َترّتب عىل ماله يشٌء 
من النفع، فأسأُلك يا ربِّ أْن تأجَرين، وجتعَله قربًة يل عندك، وكذلك لو كان له 
ها وُرُكوهِبا واحَلْمِل عليها، أو مساكُن اْنُتِفَع بُسكناها ولو شيًئا  هبائُم اْنُتِفَع بَدرِّ
َب منها، وغرُي ذلك - ككتاٍب  اْنُتِفع به، أو عنٌي رُشِ قلياًل، أو ماعوٌن ونحُوه 

ِم يشٍء منه، أو ُمصحٍف ُقرئ فيه - واهلل ذو الفضل العظيم. اْنُتفع به يف تعلُّ
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وِمن ُلطِف اهللِ بعبِده: أْن يفتَح له باًبا من أبواِب اخلرِي مل يكن له عىل بال، 

وليس ذلك لقلِة رغبتِه فيه، وإنم هو غفلٌة منه، وذهوٌل عن ذلك الطريق، فلم 

َيشُعْر إال وقد َوَجَد يف قلبِِه الداعَي إليه، والالفَت إليه؛ فَفِرَح بذلك، وَعَرَف 

َضمرَيه،  هلا  َف  فرَصَ إليه؛  وصوهَلا  َقّيَض  التي  وُطُرِقه  سيِِّده،  َألطاِف  ِمن  أهنا 

ووّجه إليها ِفْكَره، وَأدَرَك منها ما شاء اهلُل وَفَتَح« اهـ كالمه:. 

واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني.
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وا�شتنارت حياتهم بالقراآن )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

وكان  بِنزوهِلا،  َعْهٍد  َحِديثي  وكانوا  اهلل،  بآياِت  الصالُح  َسَلُفنا  َر  َتأثَّ فلقد 
َأخَرَج  الذي  الكريَم  القرآَن  أظُهِرِهم، ولكّن  بالقرآِن بني  رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حييا 
لنا تلك النمِذَج املرشقَة ِمن َسَلِف األمة؛ مل َيْفِقْد ُقدَرَته عىل الّتأثرِي عىل َقاِرئِيِه 
ُكُنوَزه،  منه  وَيستخرُج  تالوتِه؛  َحقَّ  َيتلوه  َمن  أهِله  ِمْن  ُيْعَدْم  ومل  زمانِنا،  يف 
ِة  ُة يف ُأمَّ وَيْسَتْلِهُم منه َتوِجيَهه، وَيسرُي عىل ُخطاه وَهديِِه، حيث َتبقى هذه اخَلرييَّ
االستجابِة إىل آِخِر الزماِن كم جاَء فيم ُروي عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن ُوجوٍه خُمتِلَفٍة: 
اإلسالِم  شيُخ  قال  آِخُره«)2(.  أم  خرٌي  أوُله  ُيدَرى  ال  املََطِر  َمَثُل  أمتي  »َمَثُل  
ابُن تيمية -رمحه اهلل- يف بياِن معناه: »أْي أنَّ يف املتأخرين َمن ُيشبُِه املتقدمني 
ِة واملقاَرَنِة- ال َيدِري الذي َينُظُر إليه أهذا  ِة امُلشاهَبَ وُيقاِرهُبم حتى َيبقى -لِقوَّ

______
)1(  للدكتورة أسمء بنت راشد الرويشد، عضو اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكريم، واملرشفة العامة عىل 

مؤسسة آسية لالستشارات والتدريب، وموقع آسية اإللكرتوين.
)2(  رواه أمحد )12327(  وصححه ابن حبان )7226(، وقال ابن عبدالرب عنه: روي من وجوه 

حسان، ينظر: التمهيد )20/ 253(.

املجل�س احلادي ع�شر
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خرٌي أم هذا، وإْن كان أحُدمها يف نفِس األمِر خرًيا، فهذا فيه ُبرشى للمتأخرين 
بأّن فيهم َمن ُيقاِرُب السابقني«)1(.

َث هبا أصحاهُبا يف بياِن حاهِلم  وها هنا بعُض املواقِف املعارِصِة التي حَتدَّ
هِلم ِمن الضالِل إىل اهلداية،  وُّ ًرا وعمال، وكيف كان َأَثُر ذلك يف حَتَ مع القرآِن َتدبُّ
باِع الشهواِت إىل االجتهاِد يف العبادات، لقد َأَثَمَر ذلك يف قلوهِبم حالوًة  وِمن اتِّ

وإيمًنا ال جيُدمها إال َمن عاَش مع القرآِن كم عاشوا، وَتدبََّره كم َتدبَّروا!

ـ فهذا أحُدهم َأْزَهَرْت حياُتُه بالقرآِن، يقول: اكَتَشْفُت أنَّ العالَج الناجَح 
لكلِّ داٍء هو القرآُن الكريم، دائي كان ذنويب، وَضْعُف سيطريت عىل شهواِت 
نفيس، حتى َأْوَصلني ذلك إىل حدِّ ُكْرِه ذايت، ومل يكْن ُعْمري قد جتاَوَز السابِعَة 

عرشَة بعد!

فرصِة  استثمِر  عىل  ثُّ  حَتُ ناصحٍة  َكِلمٍت  سمعُت  بأياٍم؛  رمضاَن  وُقَبْيَل 
الكريم،  القرآِن  ِر  َتدبُّ خالِل  ِمن  جديدٍة  حلياٍة  انطالٍق  نقطَة  وَجْعِلِه  رمضاَن، 
ُركاِم  ُكلَّ  َيْغِسُل  به  فأحسسُت  ٍر،  وَقَرأُتُه بخشوٍع وتدبُّ املوعظِة  فامتثلُت هلذه 
عن  وَأبحُث   ! خاصٍّ َدفرٍت  يف  هبا  ُر  َأَتأثَّ آيٍة  كلَّ  ُن  ُأَدوِّ وَبَدأُت  بِداِخيل،  اآلثاِم 
حيايت  وَأْزَهَرت  بالسكينة،  وَأْهنُأ  إيمين  فيزيُد  ذلك  بعد  فأقرؤه  تفسرِيها، 

بالقرآن، واحلمُد هللِ الذي بنعمتِه تتِمُّ الصاحلات.

______
)1(  ينظر: جمموع الفتاوى )371/11(.
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ۈ   نث  تعاىل:  اهلل  قوُل  إهنا  األنفال،  سورِة  ِمن  آيٌة  استوقفْته  وآَخُر  ـ 
ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئمث)1(، فيقوُل: بحثُت عن تفسرِيها وَتأثَّرُت بِه جًدا، 
املساِر  أنا يف  يمرُّ يب: هل  موقٍف  لكلِّ  واملحكَّ  املقياَس  ذلك  َبعَد  فأْصَبَحْت 
ني لإلرساِع يف االختيار، ففي اآليِة  الصحيح، أم ِحْدُت عن الطريق؟ فَتْسَتِحثُّ
دعوٌة بنداِء اإليمن، وَأمٌر باملسارعِة إىل طاعِة كلِّ َأمٍر ِمن اهللِ ورسولِه؛ خشيَة 
دَت، ثم َتَتمنى بعد ذلك الوصوَل  أن حُيال بينَك وبني قلبِك إذا توانيَت أو تردَّ

إليه فال تستطيع!.

ْته  فأحبَّ اهللِ  كالَم  َتَدبَّرْت  يوَم  ِة  احلقيقيَّ احلياِةِ  َطْعَم  َعَرَفْت  َفتاٌة  وهذه  ـ 
ابَّه عىل كلِّ شهواهِتا، فتقول: َمَرْرُت ذاَت يوٍم -وأنا أقرُأ يف كتاِب  حَمَ وآَثَرْت 
ِل َمّرة، وَقْفُت هذه املرة أماَمها ُوُقوًفا طويال، انتهى  اهلل- بآيٍة َلَكَأنَّني أقرؤها ألوَّ
َد يف أعمِقي إرصاًرا كبرًيا، وقوًة ال تقُف عند حدٍّ يف تغيرِي  يب إىل بكاٍء شديد، َولَّ
تي؛ ولو ُخطوًة واحدًة إىل اأَلمام، لقد َأْحَسْسُت بَِقْشَعِريرٍة ال  واقِع نفيس وُأمَّ
ي!  دهُتا، وكأهّنا ُتناديني قائلًة: َغيِّــري وإاِّل ُتَغريَّ تزاُل َتِسي يف َأوصايل كّلم ردَّ

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    نث  تعاىل:  قوُلُه  إهنا 
ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ُيؤتِيِه  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  مث)2(، إِنه َفْضُل اهللِ 

______
)1(  األنفال: 64.

)2(  املائدة: 54.
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ممَّن  َنكوَن  وأْن  ورمحتِِه،  تِِه  بِِمنَّ ُيؤتاه  ممَّن  َأكوَن  َأن  اهلَل  أَلسأُل  وإيِن  َيشاء،  َمن 
َيسَتعِمُلهم سبحانه يف طاعتِِه وِخدمِة دينِه، ال ممَّن َيسَتبِدهُلم... آمني.

يوٍم  ذاَت  َقَرأُت  فتقول:  حياهَتا،  ْت  َغريَّ آيٍة  عن  ُث  حُتدِّ ُأخرى  فتاٌة   -

ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   نث  تعاىل:  قوُلُه  وهي  ه،  كلَّ حيايت  َرى  جَمْ َغريت  آيًة 

اهللِ  َمعصيُة  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃمث)1(، 

عز وجل ثالَث سنواٍت كاملة، َحاَوْلُت َأْن َأْتُرَك املعصيَة لكني ما استطعت! 

َح هلا  ة، وُأناِجي ريب، فسمعُت اآليَة السابقة، فانرَشَ وَجَلْسُت يوًما َأبكي بِِشدَّ

كني احلياُء ِمن ريب عز وجل، وَسألُت نفيس حينها بصدٍق: هل  صدري، وَتَلَّ

ي أو أيُّ َأَحٍد يف هذه الدنيا عىل ما أنا فيه؟ أو حتى أْن  َأْقَبُل أْن َيَراين َأيب أو ُأمِّ

َيسَمعوا بم َأْفَعل؟

وكان جوايب األكيد لِنفيس: ال، وأْلُف ال...، فإْن كنُت قد استحييُت ِمن 

َنَظِرِه  ِمن  فاستحييُت  يشء!  كلِّ  عىل  لُع  املطَّ وهو  العباِد  بَِربِّ  فكيف  العباِد، 

َضه  رُت أْن َأْترَك ما أنا فيه، وَمن َتَرَك شيًئا هللِ َعوَّ سبحانه إيِلَّ وأنا َأعِصيه، وَقرَّ

بالسعادِة  َأنَعُم  أنا  وها  املعصية،  تركُت  وَفضٍل  اهللِ  ِمن  ٍة  وبمنَّ منه،  خرًيا  اهلُل 

بِفضِل ريب ُمنُذ سنوات.

______
)1(  النساء: 108.
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َر  ما َأعظَم َأَثر هذا القرآِن يف النفوِس املؤمنِة! فهذا ُمتَدبٌِّر يقول: كم َأثَّ  -

يفَّ قوُلُه سبحانه: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  مث)1(، لقد َصاَرْت أماَم عيني كّلم 

ُل أنَّ اهلَل -سبحانه- خُياِطبني هبا فَأْرَتِدع، فها هو القرآُن  يَّ ْمُت بمعصية، َأخَتَ مَهَ

بني َأظهِرنا ُيتىل آناَء الليِل والنهار، ُنوًرا َيمُحو ظلمِت اهلوى، ال َيرُتُك أَلحٍد 

ة، فْلَنسَتِمع آلياتِه، وَنتَّعظ هبا َقبَل أْن ُيقاَل لنا نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     عىل اهللِ ُحجَّ

ٻ  مث.

ُف  ُيكلِّ ليِشٍء  األياِم  ِمن  يوٍم  يف  ي  ُأمِّ احتاَجْت  يقول:  أحُدُهم  وهذا   -

بعَض املال، وُكنُت َأملُْس َرغبَتها فيه وحاَجَتها إليه، وكان لديَّ بعُض املاِل الذي 

ُم  َرَصدُته حلاَجٍة يل، لكنَّه َقد َيقيِض حاجَة ُأّمي، وَمرَّ يف َنفيِس خاطر: مِلَ ال ُأقدِّ

ها؟ وَراَوَدْتني نفيس فصارعُتها؛ حتى  حاجَتها عىل حاجتي؟ أمَلْ يأمْريَن اهلُل برِبِّ

تعاىل:  قوَله  ْرُت  وَتَذكَّ ذلك،  َفني  َكلَّ مهم  حاجتي  عىل  حاجتِها  تقديَم  رُت  َقرَّ

َقضيُت  مث)2(،  جس     مخ   حخ   جخ   مح   جح   مج   حج   يث    ىث   مث     جث   نث 
حاجَتها، وَكلفني ذلك َمبلًغا ِمن املال، ُكيلِّ َأَمٌل يف ِرضاها َبعَد ِرضا اهلل، ومَلّا 

إليه ِمن  اهلُل  قنَي  َوفَّ مِلَا  َح َصدري  فاْنرَشَ الَفَرح،  ة  َبَكْت ِمن ِشدَّ بِاأَلمِر  فاَجأهُتا 

ها وإِدخاِل السوِر عليها. بِرِّ

______
)1(  املؤمنون: 105.

)2(  احلديد: 11.
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َمبلٍغ  حتويُل  تمَّ  حاجَتها؛  لِقضائي  التايل  اليوِم  يف  َأنَّه  اأَلمِر  يف  العجيُب 
عِف وزيادة،  ِل الضِّ حلسايب ُمكافأًة ِمن ِجهٍة رسمية، واأَلعجُب أهنا كانت بمعدَّ

نث جث  مث    ىث  يث   حج   ْرُت َموعوَد اهللِ عز وجل:  فَبَكْيُت حينها؛ ألنني َتَذكَّ
مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جسمث.

قلوهِبم،  يف  الروُح  ت  رَسَ حتى  بَِتَفاُعٍل!  اآلياِت  مع  عاشوا  مجيًعا  إهنم 
ڳ   ڳ     ڳ   نث  تعاىل:  قولِه  يف  احلقُّ  إّنه  نفوِسهم،  يف  القرآِن  أنواُر  ْت  وَشعَّ
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ          ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  

ہ  ہ  مث)1(.

هذه -أيا املؤمنون- نمذُج ِمن أحواِل ُأناٍس يعيشون يف عرِصنا، ويتأثرون 

بم حوهِلم، عاشوا مع آيٍة َفَنَقَلتهم إىل عامَلٍ آخَر ِمن السعادة، وحياِة القلوب، التي 
هي احلياُة احلقيقة. هذا حاهُلم مع آية، فكيف بَِمن َعاَش مع القرآِن ِطيلَة حياتِه؟!

اللهم اجعل القرآَن ربيَع قلوبِنا، ونوَر صدوِرنا، وجالَء أحزانِنا، وذهاَب 
مهوِمنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  األنعام: 122.
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كيف نقراأ ون�شتمع ل�شورة الن�شاء؟ )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

ِر القرآِن الكريِم حديٌث ذو ُشُجون، والكالُم فيه له  فإنَّ احلديَث عن َتدبُّ
فهم  َتقريِب  عىل  ُتعنُي  التي  األساليِب  ِمن  وإنَّ  ومناهج.  وتفاصيُل،  ُشَعٌب، 
َتذى، وُيقاُس عليه يف  هذه العبادة العظيمة -عبادة التدبر- أن ُيْذَكَر نموذٌج حُيْ

رية. َكيفيِة ِقراءِة القرآِن قراءًة تدبُّ

السبِع  من  عظيمٍة  بسورٍة  َمَثاًل  لذلك  َنِضُب  املجلِس  هذا  يف  نا  وَلعلَّ
الطوال، املليئِة باألحكام، تِلكم هي سورُة النساء، ُنحاِوُل أْن ُنجيَب عىل هذا 

السؤاِل: كيف َنقَرُأ وَنسَتِمُع سورَة النساء؟.

املرأُة،  الضعفاء«:  »حقوِق  يف  ُتها  عامَّ املؤمنون-  -أيا  النساِء  سورُة 
التجارة،  يف  ُيغَلب  والذي  الضعيف،  والوارُث  والسفيُه،  واليتيمُة،  واليتيُم، 
يف  وامُلسَتْضَعُف  واخلائُف،  واملسافُر،  واملريُض،  واملظلوُم،  )اخلدم(،  واملوايل 

______
الكريم، وعضو هيئة  القرآن  لتدبر  العاملية  اهليئة  العوّيد، عضو  الدكتور عصام بن صالح  )1(  للشيخ 

التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  بالرياض.

املجل�س الثاين ع�شر
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األرض، والكاللُة ونحُوهم؛ لذا مل َيْأُمِر اهلُل عز وجل بالِقسِط )العدل( يف يشٍء 
ِمن القرآن كم َأَمَر به يف سوريت النساء واملائدة، وبعُض آياهِتا قد حيتاُج ربُطها 
ف وقد هُنينا عنه كم يف البخاري عن عمر ريض اهلل عنه)1(،  هبذا املعنى إىل َتَكلُّ

لكن َمعاِقُدها تدوُر عىل الِقْسِط والَعْدل:

-ففي َمطلِعها َنقرُأ قوَله تعاىل: نث ڦ  ڦ  ڄمث)2(، وقوَله:   نث ڌ  

مث)4(،  ہ  ۀ   ۀ   ڻ    نث  وقوَله:   مث)3(،  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
نث ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   وقوَله: 

ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  مث)5(.

ے   ے   ھ   ھ   ھ       ھ   نث  تعاىل:  قوَله  نقرُأ  َوَسِطها  -ويف 

ٿٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   نث  وقوَله:  مث)6(،  ۇ    ڭ     ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   نث  وقوَله:  مث)7(،  ٹ    ٹ   ٿ  
مث)8(،  ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ېې   ې     

______
)1(  البخاري )7293(.

)2(  النساء: 2.

)3(  النساء: 3.

)4(  النساء: 4.

)5(  النساء: 5.
)6(  النساء: 19.
)7(  النساء: 28.
)8(  النساء: 33.
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   ... ڀ  پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  وقوَله: 
ۆ   ۆ    ۇ   نث   وقوَله:   مث)1(،  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ  

ائمث)2(.

َعفاء: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ونقرأ يف أواِخِرها: أنَّ اجلهاَد فيها ِمن َأْجِل الضُّ
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    مث)3(.

ونقرأ فيها صالَة اخلوف: نث ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  مث اآليات)4(.

وكمِل  اهللِ  الِع  باطِّ والتخويِف  الضعفاء،  مع  بالعدِل  فيها  اأَلمُر  َر  وَتَكرَّ
علِمِه باخلفايا، كم قال سبحانه: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  

ڃ  ڃ  مث)5(.
______

)1(  النساء: 34.

)2(  النساء: 43.

)3(  النساء: 75.
)4(  النساء: 102.
)5(  النساء: 135.
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ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  الَكالَلة   بآيِة  »النساُء«  وُختِمت   -

املاِل  يف  َضعٍف  نوُع  وهذا  َوالِد،  وال  له  َوَلَد  ال  َمن  والكاللُة:  مث)1(  پ 
ظاهر.

ْعَت -أيا املوفق- يف قراءهِتا أو سمِعها؛ فاعِرْض نفَسك عليها،  فإْن رَشَ

قِّ الضعيف، أو انتصاِرك له حني  كيف أنت يف إِنصاِفك ِمن نفِسك وَأدائِك حِلَ

ُيظَلم، َأيًَّا كان:

بعيدة،  أو  قريبًة  أو  زوجًة  أو  أخًتا  أو  بنًتا  أو  ا  ُأمًَّ كانت:  سواًء  املرأُة؛   -

ُمسلمًة أو كافرة.

أو  األفراِد  ِمن  ُيظلمون  حني  واللقيطُة؛  اللِقيُط  أو  واليتيمُة  اليتيُم   -

املجتمع.

- الواِرُث أو الواِرثُة ُحِرموا ِمن ِمرياثِهم.

- سائٌق أو خاِدمٌة أو عامل؛ مل َيسَتِلموا ُحقوَقهم ِمن َأْشُهٍر ُمتطاِولة.

- َمظلوٌم ِمن الناِس أو ِمن احلكومات.

- َمِريٌض مل جيد ُمستشفى ُيؤويه.

______
)1(  النساء: 176.



85

- خائٌف ُمسَتضَعٌف ِمن َجّباٍر يف األرض.

ْل َبعًضا ِمن هتديِد اهللِ للباغني عىل حقوِق الضعفاء:  وغرُيهم كثرٌي، ثم تأمَّ

-  نث حت  خت  مت  مث)1(! 

ۇۆ   ۇ   ڭ   نث  سبحانه:  د  وَتَوعَّ َوَعَد  املواريِث  آيِة  وَبعَد   -

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ  

ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ     

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ  

ېئ  مث)2(.

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   نث  املَْهِر:  يف  -وقال 

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ    مث)3(. 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   نث  وظلِمها:  الّزوجِة  َشْأِن  يف  -وقال 

ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  مث)4(.

______
)1(  النساء: 6.

)2(  النساء: 13، 14.
)3(  النساء: 21.
)4(  النساء: 34.
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ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   نث  فيها:  الناِس  وُظلِم  األمواِل  يف  -وقال 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    مث)1(

هذا -أيا املؤمنون- َبعُض حديِث سورِة »النساء« إلينا، َجَعَلها اهلُل حجًة 

لنا ال علينا، وَغَفر لنا ولوالدينا، وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  النساء: 160 - 161.



87

نث  ٻ  ٻ   پ  پمث )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِده ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فَتُمرُّ باأُلّمِة والَفْرِد أوقاٌت من االنتصار، ومثُلها من االنكسار، وأوقاٌت 

من الفرح، وُأخرى من احلزن، فُيَسّ باألوىل، وحَيَزُن للثانية، وُربم َبَلَغت عند 

البعِض َحدَّ اليأِس، أو إِساءة الظنِّ باهللِ وبإِخوانِه املسلمني، فَأوَرَثه ذلك ُقعوًدا 

وإحباًطا.

ُربم  بل  هم؛  عوامِّ و  آحاِدهم  أو  الناِس  أفراِد  عىل  األمُر  هذا  َيقَترِصُ  وال 

طبيعٌة  وهي  غرِيهم،  أو  أوقادتِه  علمئِه  من  املجتمع؛  من  كثريًة  فئاٍت  َيشَمُل 

َثنا عنها القرآُن الكريُم يف مواِضَع كثرية، لِنعاجَلها وَنَتَبرّصَ الطريَق إزاَءها. َحدَّ

ر أّن األحزاَب اجتمعْت عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وإذا ُعدنا إىل ِقصِة اأَلْحزاب؛ سَنَتَذكَّ

ل َوْصَف القرآِن  من خارِج املدينِة وداخِلها؛ كقريٍش ويوٍد واملنافقني، ولكن لِنتأمَّ

______
)1(  للدكتور حممد بن مصطفى السيد، عضو جملس إدارة اهليئة العاملية لتدبر القرآن.

املجل�س الثالث ع�شر
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هلذِه احلال، إذ يقول: نث ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   
ل التعبرَي بقوله: نثگ  گ  گ  مث. ڱ  ڱ  مث)1(، فتأمَّ

ثم ُيعيُد التاريُخ َنفَسه َبعَد أكثَر ِمن ستِة قرون من حادثة األحزاب، حني 
خني  تاُر عىل بالِد اإلسالِم، فيأيت اإلماُم ابُن األثري، وهو أحُد ِكبار املؤرِّ َهَجَم التَّ
دخوَل  –يقصد  احلادثِة  هذه  ِذكر  عن  ُمْعِرًضا  سننَي  َة  ِعدَّ َبِقيُت  »لقد  فيقول: 
التتاِر وإفساَدهم وقتَلهم يف بالد املسلمني– استعظاًما هلا، كاِرًها لِذكِرها، فأنا 
نعُي اإلسالِم واملسلمني، وَمن  َيسُهل عليه  ُر أخرى، فمن  وُأؤخِّ ِرْجاًل،  م  ُأقدِّ
ي مل َتِلْدين، ويا ليتني ِمتُّ قبل هذا وكنُت  ون عليه ِذكُر ذلك، فيا َليَت ُأمِّ الذي َيُ

ا َمنسيًّا«)2(. َنْسَيً

لوا معي هذه الروَح التي َغَلبت عليه أثناَء َتسِطرِي هذه الكلمت، وهي   تأمَّ
من ِجهٍة حُتمُد له عىل ُحزنِِه عىل ما َأصاَب اإلسالَم واملسلمني، لكن ال حُتمُد له 
تلك النظرُة التشاؤميُة التي عاَشها وَنقَلها إىل كلِّ من َقَرَأ كلمتِه هذه، ولكم أْن 
، وَوَصل  َسَع وانَترَشَ َأْم أنَّه اتَّ َتَتساءلوا هل ماَت اإلسالُم بعَد سقوط بغداده، 

إىل أماِكَن مل َيِصْل إليها ِمن قبل؟

______
)1(  األحزاب: 10، 11.

)2(  »الكامل يف التاريخ« البن األثري 333/10.
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بعُض الناِس -وبعُضهم ُفَضالء- قد َيقُع -ِمن حيث ال يشعر- فيم َذمَّ 
اهلُل به طائفًة ِمن املنافقني، وهم الذين قال اهلل عنهم: نث  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٿ  ٹمث)1(، كم َيِغيُب عنه احلديُث الُقديس: »أنا عند حسن ظن عبدي 

يب، فليظّن يب ما شاء« )2(.
قال ابن القّيم رمحه اهلل: »وإنم كان هذا ظنُّ السوِء وظنُّ اجلاهليِة املنسوب 
إىل أهل اجلهل، وظّن غرِي احلق؛ ألنه ظنُّ غري ما يليُق بأسمئِِه احلسنى، وصفاتِه 
ومحِده،  بحكمتِه  يليُق  ما  بخالِف  وسوء،  عيٍب  كلِّ  ِمن  أة  املربَّ وذاتِه  العليا، 
وتفّرِده بالربوبية واأللوهية، وما يليُق بوعِده الصادِق الذي ال خيِلُفه، وبكلمتِه 
الغالبون،  هم  بأهنم  وجلنِده  خيذهُلم،  وال  َينرُصهم  أنه  لُِرُسِلِه  َسَبقت  التي 
ُيتِّم أمَره، وال يؤيُده ويؤيُد ِحزَبه وُيعِليهم  فمن ظّن بأنه ال ينرُص رُسوَله وال 

وُيظِفُرهم بأعدائِه، وُيظِهُرهم عليهم؛ فقد َظّن باهللِ ظنَّ السوء«)3(. 
بحكمتِِه  بالوثوِق  ومأمورون  بربنا،  الظّن  بُحْسِن  مأمورون  فنحن  إذن 
وقدرتِِه التي نجَهُل بعَضها، ويغيُب عنا بعُضها ملحدودية عقولنا فال نستوعبها، 
وَتظهُر لنا آثاُر بعِضها يف احلياِة والكوِن والسنن، وحني َنشُعُر بذلك الشعور؛ 
فإنه سيقُودنا إىل الرىض والتسليم –بال شك–، إضافًة إىل قدٍر جّيٍد ِمن الراحِة 
ترتاُح  وعندها  ومصاِعبِها،  احلياِة  مصائِب  مواجهِة  عىل  ُتعيُننا  التي  النفسيِة؛ 

نفوُسنا، وتسُكُن قلوُبنا.
______

)1(  آل عمران: 154.
)2(  رواه البخاري )7505(، ومسلم )2675( عن أيب هريرة –ريض اهلل عنه-: بلفظ: )أنا عند ظن 

عبدي يب(.
)3(  »زاد املعاد« 205/3.
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وحتى َنسَتشِعر أمهيَة هذا األمر، لِنستمَع إىل حديِث جابٍر بِن عبِد اهلل ريض 
يقول: »ال يموتّن  أياٍم  بثالثِة  قبل موتِه  اهلل عنه، قال: سمعت رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

أحُدكم إاّل وهو حُيِسُن الظنَّ باهللِ عز وجّل«)1(.

جيعُله  الذي  وهو  بربِّه،  الواثِق  ِق  املوفَّ املؤمِن  شأُن  باهللِ  الظّن  حْسَن  إنُّ 
اليأِس  عن  ًيا  ُمتَخلِّ البّناء،  املثمِر  الفاعِل  العمِل  باجتاه  َيسرُي  حياتِه،  يف  ُمتفائاًِل 
َأمام العقباِت التي َتعرتُضه يف  واإِلحباط، وهو ما سوف ُيساِعُده عىل الثبات 

حياتِه وعمِله ودعوتِه.

وَبعَد َأْن حُيِسَن املرُء الظنَّ بربِّه؛ فإّنه مأموٌر بإحساِن الظنِّ بإخوانِه املسلمني، 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ        تعاىل:  اهلل  قوَل  إىل  ا  َسويًّ وْلَنستمَع 
پ  ڀ  ڀ  مث)2(، وْلنستمَع أيًضا إىل قوَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إياكم والظنَّ فإن الظنَّ 

أكذُب احلديث«)3(.

فإنَّ  املقابل؛  بينهم، ويف  اأُللفَة واملحبَة  ُيوِرُث  باملسلمني  الظّن  إنَّ ُحسَن   
سوَء الظنِّ يورُث العداوَة والبغضاَء واحلسد، األمَر الذي يدفُع املرَء إىل ارتكاِب 

جرائَم وقبائَح ليس هلا حّد، ولذلك جاَء يف تاِم اآلية: نث   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  
)4(، كم جاء يف تام  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ مث 

______
)1(  رواه مسلم )2877(.

)2(  احلجرات: 12.
)3(  رواه البخاري )5143(، ومسلم )2563(.

)4(  احلجرات: 12.
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تباغضوا وال تدابروا،  تناجشوا وال  احلديث: »وال حتسسوا وال جتسسوا وال 

وكونوا عباد اهلل إخواًنا«)1(.

ر أهُل العلِم أّن الُبغَض واحَلَسَد َينشآِن أوَل ما َينشآن عن سوِء الظنِّ  لقد َقرَّ
ا كانت َأسوَأ َتأويل، وهذا واضٌح  باآلخرين، حيث َيتأول املرُء أفعاَل إخوانِه َأيًّ
َفَنشَأ عن ذلك ما ال  وُمشاهٌد، فكم يرى املرُء أقواًما َأساؤوا الظنَّ بإخواهِنم؛ 
لكاَن  الظنَّ هبم  َأحَسنوا  أهنم  ولو  والنميمة،  والِغيبِة  احلقِد واحلسِد  خيفى من 
األمُر أهوَن من ذلك بكثرٍي، وملََا احتاجوا كلَّ ذلك، بل باتوا يف راحٍة واطمئنان.

كم ُهِدمْت بيوٌت وُأرَس، بل َكم ُفّضت عقوٌد ورشاكات، واهنارت أعمٌل؛ 
َخ ويزيَد يف العداوة. َع الرّشْ ُد ليوسِّ بسبٍب ِمن سوِء الظّن، والشيطاُن واقٌف يرتصَّ

هذا؛ وإّن ُحسَن الظّن ليس مطلوًبا مع كل أحٍد، فربم يأيت مع ُأناٍس جيُب 
أن ال نحسَن الظنَّ هبم، فيغرّت هبم وبأعمهلم املرء، كحاِل بعِض املنافقني، ففي 
حديِث عائشَة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أظّن فالًنا وفالًنا 

يعرفان من أمِرنا شيًئا«، قال الليث: »كانا رجلني من املنافقني«)2(.

من  ليس  احلديث  يف  َوَقَع  الذي  هذا  مثَل  »إنَّ  اهلل:  رمحه  حجر  ابن  قال 
الظنِّ املنهيِّ عنه، ألنه يف َمَقاِم التحذيِر ِمن ِمثِل َمن كان حاُله كحاِل الرجلني، 

______
)1(  التخريج السابق.

)2(  البخاري )6067(.
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والنهُي إنم هو عن الظنِّ السوِء باملسلم السامل يف دينِِه وعرِضه، وقد قال ابن 
عمر: إّنا كّنا إذا فقْدنا الرجَل يف ِعشاِء اآلخرِة َأسْأنا به الظّن، ومعناه: أنه ال 

يغيب إال أَلْمٍر يسء، إما يف بدنِه، وإما يف دينِه«)1(.

إّن هذا األمَر يقوُدنا إىل أْن ال َنكوَن َأغراًرا ُتلبَّس علينا األمور، فَيستغّلنا 
ر علينا -وحتت نظِرنا وسمِعنا-  البعُض حتت حجِة ُحْسِن الظنِّ باآلَخرين، فُيمرِّ
ما يريُد من أعمٍل أو قراراٍت أو أفكاٍر أو أخبار، بل املطلوُب منا التمحيُص؛ 
خاّصًة مع من ال َتظهُر عدالُته أو ال يظهُر عدُله، والتدقيُق يف األمور، ومتابعُتها 

جيًدا، حتى ال نقَع يف رَشاِك هؤالء.

إننا إذ نتحّدُث عن ذلك؛ نطرُح األمَر من جانبيه، واملسلُم مطلوٌب منه 
أاّل َيفِقَد ُحْسَن الظنِّ باملسلمني، كم أّنه َمطلوٌب  منه أال حيسَن الظنَّ بكلِّ أحٍد  

نثی  ی  جئ  حئ     مث)2(.
ر قلوَبنا ِمن أمراِضها، وارزقنا القصَد يف الفقِر والغنى، واغفر     اللهم طهِّ
اللهم لنا ولوالدينا وجلميِع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.

______
)1(  فتح الباري 486/10.

)2(  الفرقان: 67.
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من اأ�شرار قراءة بع�س ال�شور يوم اجلمعة )1(
َور، إّما أْن يقرَأها بنفِسه كسورِة  َيُمرُّ عىل املؤمِن يوَم اجلمعِة عدٌد من السُّ
الكهف، أو يسَمُعها من إماِم املسجِد يف صالِة الفجر أو اجلمعة، أو يسَمُعها 
وِر َوَجْدُت أهنا ثمن سور، منها املكيُّ  يف خطبِة اجلمعة. وعند حرِص هذه السُّ
وهي سورُة السجدة و )ق( والكهف واألعىل والغاشية، ومنها املدينُّ كاجلمعِة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرُأ هبا  التي كان  واملنافقون واإلنسان، فهذه ثمن سور من السور 

وحيثُّ عىل القراءِة هبا يوَم اجلمعة )2(.

يشَتِمُل عىل  به رسوُله ملسو هيلع هللا ىلص؛  يأُمُر  أو  اهلُل  بِه  يأُمُر  بأّن كلَّ عمٍل  ِمّنا  وإيمًنا 
إىل  بعُضها  وحَيتاُج  وهلة،  ِل  ألوِّ املتدبِِّر  ِل  للمتأمِّ بعُضها  َيظهُر  وَمَعاٍن  ِحَكٍم 

______
)1(  للدكتور عبد الرمحن بن معاضة الشهري، عضو جملس اهليئة العاملية لتدبر القرآن، أستاذ القرآن 

وعلومه املشارك بجامعة امللك سعود.
)2(  عن ابن عباس أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم- كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻمث )سورة السجدة( ونث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉمث  )سورة اإلنسان(، وأن النبي 

-صىل اهلل عليه وسلم- كان يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني. أخرجه مسلم )879(.
وعن َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ صىل اهلل عليه وسلم َيْقَرُأ يِف اجْلُُمَعِة، يِف َصاَلِة اْلَفْجِر، آمَل 

ْجَدَة، َو َهْل َأَتى َعىَل اإِلْنَساِن. أخرجه البخاري )891(. َتنْزيُل، السَّ

املجل�س الرابع ع�شر
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َر يف هذه السوِر الثمن؛  إِعمِل الفكِر الستخراِجها واستنباِطها، فسنحاوُل التدبُّ
لنرى شيًئا من أرساِر هذه املزية والفضيلِة التي اختصت هبا.

ر  ُر اإلنساَن بقضايا كربى يف حياتِه جيُب أْن ُتَكرَّ وُر َتشرَتُِك يف أهنا ُتذكِّ وهذه السُّ
ُل  عىل َسمِع املؤمِن باستمرار، بَِحيُث َتسَتِقرُّ يف نفِسه استقراًرا ينفي كلَّ شك، وُتَشكِّ

بَتْكراِرها وعَي املؤمِن الذي ُيواِظُب عىل حضوِر هذه الصلواِت مع اجلمعة.

: �شورة الكهف. اأولاً

َأغلُب املتدبِّرين هلذه السورِة يرون أنَّ املقصَد الذي تدوُر حوَله آياُت هذه 
السورِة: هو اإلرشاُد إىل كيفيِة النجاِة والعصمِة ِمن الفتِن بأنواعها، وقد َوَرَد 
يف السورِة أربعُة أمثلٍة للفتِن؛ ُتعترَبُ ِمن أعظِم الفتِن التي ُيبتىل هبا املرُء يف حياته:

باهلل،  الفتيُة  اعتصَم  وكيف  الكهف،  أصحاِب  قصِة  يف  الديِن  فتنُة   •

وا من كفر قومهم، فعصَمهم اهلُل ونّجاهم. وَفرُّ

االختباِر  الرجُل يف  َفِشَل  اجلنتني، وكيف  املاِل يف قصِة صاحِب  •  فتنُة 
فَمَحَق اهلُل ماَله.

وكيف  والسالم،  الصالة  عليه  موسى  مع  اخلِض  قصِة  يف  العلِم  • فتنُة 

َشَكَر اخلض هذه النعمة.

هذا  يف  القرنني  ذو  نَجَح  وكيف  القرنني،  ذي  قصِة  يف  امُلْلِك  فتنُة   •

االبتالء بشكِر هذه النعمِة العظيمِة، واستعمَلها يف طاعِة اهلل.
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رها باستمرار، فرُشَعْت قراءهُتا  وهذه املعاين العظيمُة حَيتاُج املؤمُن إىل تذكُّ
ُكلَّ مُجعة. ويف اسمها ما يدلُّ عىل موضوِعها وَمقصِدها، وهو )الكهف(؛ فهو 
السورِة عصمٌة  وآياُت هذه  إليه عادًة، وكذلك معاين  يلجُأ  ماّديٌة ملن  عصمٌة 
ولذلك  ال،  جَّ الدَّ فتنُة  الفتِن  أعظِم  وِمن  الفتن،  هذه  من  وتدبََّرها  قرأها  ملَن 
الدّجال-، فليقرأ عليه فواتَِح سورِة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فمن أدركه منكم -أي  قال 
الكهف«)1( ويف رواية: »من قرأ العرَش األواِخَر من سورِة الكهِف فإنه عصمٌة 
إىل  وأشاَر  السورِة  هذِه  أثناِء  يف  الشيطاِن  من  اهلُل  َر  وحذَّ الدجال«)2(.  من  له 

خمالفتِه لإلنساِن وعداوتِه له يف قوله: نث ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  
ے  ے   ھ   ہ     ھھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ         ڻ      ڻ    

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  مث)3(. 

ا: �شورة ال�شجدة. ثانياً

َتدوُر آياهُتا حوَل بياِن حقيقِة اخَللِق وأحواِل اإلنساِن يف الدنيا واآلخرة، 
َل إىل  ببياٍن شاٍف كاٍف، ُيبِعُد من نفِس اإلنساِن كلَّ ِفكرٍة إحلاديٍة حُتاِوُل التسلُّ
ل  كيف خلَق اهلل  ِذهِن املؤمِن، يف زحاِم األفكاِر وَعوملِة الثقافات. فهي ُتفصِّ
السمواِت واألرَض يف ستِة أيام، وكيف خلَق اإلنساَن األّوَل ِمن طني، وخَلَق 

______
)1(  صحيح مسلم )2936(.

)2(  رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة )948(.
)3(  الكهف: 50.
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ُقه  ُساللَته ِمن ماٍء مهني، يف تفصيٍل رائٍع َيطمئنُّ له القلُب املؤمن، وَيزداُد تعلُّ
يت سورُة السجدة،  بربِّه، وال يملك إال أْن خَيِرَّ ساجًدا بني يديه، ولذلك ُسمِّ

َع سجوُد التالوِة عند اآليِة اخلامسَة عرَش من آياهتا.  ورُشِ

ا: �شورة ق. ثالثاً

سورة )ق( كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤها يف اخلطبِة يوَم اجلمعِة يف أحياٍن كثرية، 
َتْكراِر  بنُت حارثة ريض اهلل عنها حديًثا يدلُّ عىل كثرِة  أمُّ هشاٍم  َذَكرْت  وقد 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقراءِة سورة )ق( يف ُخطبة اجلمعة، حيث قالت: وما َأَخْذُت نث ٱٻ  
ٻ  ٻ  مث إال عىل لساِن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - كان يقرؤها كلَّ يوِم مجعٍة 
واليوِم  البعِث  بياِن حقيقِة  تدوُر عىل  وآياهُتا  الناَس)1(.   َخَطَب  إذا  املنرِب  عىل 
اآلخر، مع االستدالل عىل اليوِم اآلخِر والبعِث بعد املوت، واالستدالل عىل 

توحيِد األلوهيِة بتوحيِد الربوبية.

ا: �شورة اجلمعة. رابعاً

عىل  ُد  تؤكِّ وهي  فيها،  اجلمعِة  يوِم  ِذْكِر  ملجيِء  اجلمعِة  بسورِة  سميت 
تذكرِي اأُلمِة يف هذا اليوِم العظيِم؛ بنعمِة اهللِ عليها بإرسالِِه حممًدا عليه الصالُة 
والسالم، وأّن اهلَل قد جعَله هدايًة هلا بعد الضالِل املبنِي الذي كانت فيه، وال 
أْن تغيَب عن  شّك أنَّ هذا ِمن أعظِم القضايا يف حياِة املؤمن، التي ال ينبغي 

عْت قراءهُتا يف صالِة  اجلمعة. ذهنِه، ولذلك رُشِ
______

)1(  رواه مسلم )378(.
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ا: �شورة املنافقون. خام�شاً
صفاهتم،  وأبرِز  حقيقتِهم،  وبياِن  املنافقني،  كشِف  عىل  السورُة  ُد  تؤكِّ
الداخل،  ِمن  اإلسالَم  هَتِدُم  ِمن طائفٍة خطريٍة  ؛  أسبوعيٍّ بمثابِة حتذيٍر  لتكوَن 
ولِِعَظِم  املنافقني!  هبؤالِء  داخِلها  من  مهددٌة  حصوَننا  أنَّ  للمؤمنني  ُح  وُتوضِّ
َع  َخَطِرهم وعدِم انقطاِعهم ِمن املجتمِع، منُذ عهِد النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى اليوم؛ رُشِ

التحذيُر منهم بشكٍل متكرر، بتالوِة هذه السورِة يف صالِة اجلمعة. 
ا: �شورة الإن�شان. �شاد�شاً

ُد السورُة عىل تذكرِي اإلنساِن بأصِل ِخلقتِه، وُتبنُي عاقبَته ومصرَيه يف  تؤكِّ
َل اهلُل يف السورِة كيف َبدَأ  اآلخرة؛ ليكوَن عىل حذٍر وعىل بينٍة من أمِره، فقد فصَّ
الناُس إىل مؤمٍن شاكر، وكافٍر جاحد، ومصرِي  خلَق اإلنسان، وكيف انقسَم 
كلٍّ من الفريقني. وَأطاَل يف بياِن مصرِي أهِل اجلنِة تشويًقا وحتفيًزا للمؤمنني. 

وَأشاَر فيها إىل نعمِة نزوِل القرآن، ووجوِب الصرِب عىل العمِل به.
ا: �شورة الأعلى. �شابعاً

ِق النفوِس باهللِ العظيِم األعىل، واحلرِص  املقصُد من هذه السورِة: تأكيُد تعلُّ
ِق بالدنيا وهبرِجها الزائل، وهي حتمُل رسالًة  عىل اآلخرِة ونعيِمها، وعدِم التعلُّ

وخشيتِه   اهللِ  طاعِة  يف  هو  احلقيقيَّ  الُعلوَّ  أّن  للمؤمِن  ُد  ُتؤكِّ زًة،  ُمركَّ قصريًة 
ِق  نثەئ  ەئ  وئ    مث، وأّن الشقاَء واخلساَن يف اجتناِب هذه النصيحِة والتعلُّ
بالدنيا نث ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   مث. الِحْظ هنا كيف َوَصَف 
الشقيَّ بقوله: نث  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   مث)1(، وهذه احلقيقُة الكربى ينبغي أن 

______
)1(  األعىل: 10 - 12.
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ُر عليه كلَّ حني، ولذلك فهي  ها، ُتكرَّ تكون ُنصَب عينيَّ املؤمِن يف حياتِه كلِّ
ُتقرُأ يف الركعِة األوىل من صالِة اجلمعة، وصالِة االستسقاء، وصالِة العيد.

ا: �شورة الغا�شية. ثامناً
يوَم  الناِس  وأصناِف  العظيمة،  اهللِ  بقدرِة  العظيمُة  السورُة  هذه  ُر  ُتذكِّ
ال  التي  املصرييُة،  الكربى  املعاين  هي!  وهي  اآلخرة.  يف  ومصرِيهم  القيامة، 
ِرها دوًما. ولذلك  ِمها وتذكُّ تعلُّ إىل  أبًدا، وحيتاُج  املؤمن  تغيَب عن  أْن  ينبغي 

عْت قراءهُتا يف الركعِة الثانيِة من صالِة اجلمعِة والعيِد واالستسقاء. رُشِ

وِر الثمان ما يلي: كِة بني هذه ال�شُّ ونالحُظ ِمن الأموِر امل�شرَتَ
1-  تاأكيُدها على الق�شايا الكربى يف حياِة الب�شر.

بدء َخْلِق السمواِت واألرض، وبدء خلِق اإلنسان، واملنهج الصحيح يف 
مبيًنا، ال  البرشيُة ضالاًل  فيها  ْت  َضلَّ الدنيا، واملصري يف اآلخرة. وهي قضايا 
يعرفه إال من قرأ يف ُكُتِب الضالني، وَعَرَف كيف َضلَّ سعُيهم يف احلياِة الدنيا، 

وكيف هدانا اهلُل هبذا القرآِن العظيم. 

كِر والذكرى يف ال�شور.  2- َتكراُر اآياِت التذكرِي والذَّ
 يف سورِة الكهِف يف قوله تعاىل: نث  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
منهِج  يف  َوريٍة  حِمْ عظيمٍة  آيٍة  يف  وقولِه  مث)1(،  ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   نفَسه عليها:  وحبِسه  عبادتِه هللِ  املؤمِن يف 
______

)1(  الكهف: 24.
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پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦمث)1( وقولِه 
مث)2(  گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    نثژ    تعاىل: 
الشيطان:  وأنه  للحوِت  موسى  ُغالِم  نسياِن  سبِب  إىل  إشارٍة  يف  تعاىل  وقولِه 
أدلِّ  من  وهي  السورة  آخِر  يف  وقولِه  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ مث،  نثٹ  ٹ  

ڃ         ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   نث  مقصوِدنا:  عىل  اآلياِت 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇمث.

ويف سورِة السجدة: نثڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  کمث)3(، وقولِه أيًضا:  نث ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿ مث. وقد تقّدم نظرُيها يف الكهف.
والتذكري.  الذكرى  معنى  حوَل  تدوُر  آياٌت  فيها  ورد  )ق(  سورِة  ويف 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ         ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   نث  تعاىل:  كقوله 
ڤمث)4( ويف آخِرها قال: نث  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉمث.

ويف سورِة اجلمعِة قوله تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  
پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

______
)1(  الكهف: 28.
)2(  الكهف: 57.
)3(  السجدة: 15.

)4(  ق: 37.
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ڄ       ڄ  ڃ  مث)1(.
ويف سورِة املنافقون قوله تعاىل:  نثڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ےمث)2(.
سورة  يف  حخمث)3(،  جخ   مح   جح   مج   نث  اإلنسان:  سورة  ويف 

األعىل:  نث ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئمث)4( اآليات.

ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ   نث  الغاشية:   سورة  ويف 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  رسالَة  فكأنَّ  التذكرِي؟!  وظيفَة  َم  َعظَّ كيف  الحْظ  ېمث)5(. 

مقصورٌة عىل التذكري؛ لبيان أمهيِة التذكرِي وَتكراِرِه عىل مساِمِعنا.

إّن  حيُث  داللُته،  له  السوِر  هذه  يف  وِصَيِغه  بمشتقاتِه  التذكرِي  وَتْكَراُر 
بقراءهِتا كلِّ  األمِر  مع  يتناسُب  مرة، وهذا  بعَد  مرًة  الَتكراُر  منه  يلزُم  التذكرَي 

مجعٍة يف مواضِعها املعروفة.

______
)1(  اجلمعة: 9، 10.

)2(  املنافقون: 9.
)3(  اإلنسان: 25.

)4(  األعىل: 9، 10.
)5(  الغاشية: 21، 22.
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نث  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىمث)1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

ل وساٍم  َذَكَر الصالَة باعتباِرها أوَّ َذَكَر َفالَح املؤمنني،  اهلَل تعاىل حني  فإنَّ 
ِرًدا يف كلِّ آي  ُنوراين -بعد اإليمن- َيِشعُّ ِمن قلوهِبِم، وهو أمٌر َيكاُد َيكوُن ُمطَّ

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ   البقرة:  سورِة  ِل  أوَّ يف  تعاىل  يقوُل  القرآن، 
پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿمث)2(، 
َل صفاهِتم  وِمن َأمجِل ما َوَرَد يف ذلك: فاحتُة سورِة )املؤمنون(؛ إذ َجَعَل اهلُل أوَّ
ِمن  الصالِح  أعمِل  وكلُّ  الصالة،  عىل  املحافظَة  وآِخَرها  الصالة،  يف  اخلشوَع 
ِفعِل اخَلريات وترِك املنكرات، َجَعَلها فيم بينهم، فاقرْأ وَتَدبَّْر، واحَفْظها واحدًة 

واحدة: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      
ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ  

______
)1(  منتقى من كالم للدكتور فريد األنصاري –رمحه اهلل- يف كتابه »بالغ الرساالت القرآنية« )ص: 

113-121( بترصف يسري.
)2(  البقرة: 1 - 3.

املجل�س اخلام�س ع�شر
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ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
الصالة،  فاحِتُتُه  ه  كلُّ فاخَلرُي  ڈمث)1(،  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ه غايُتُه الصالة، واخلرُي كله وسيلُتُه الصالة. ه خاِتَُتُه الصالة، واخلرُي كلُّ واخلرُي كلُّ

واملوبِقات!  الكبائِر  ِمن  ُمنَكٍر  لكلِّ  تارٌك  فأنت  ا؛  َحقًّ ُتصيلِّ  كنَت  فإْن 
الربا،  وأكِل  باحلق،  إال  اهلُل  َم  َحرَّ التي  النفس  وقتِل  والسحِر،  باهلل،  كالرشِك 
وكذا  الغافالت،  املحصنات  وقذِف  الزحف،  يوَم  والتويل  اليتيم،  ماِل  وأكِل 
وحلِم  والدِم،  امليتة،  كأكِل  واملرشوبات،  املطعوماِت  ِمن  املحرماِت  تناُوِل 
ِب اخلمِر أمِّ الفواحش، وسائِر امُلسِكراِت  اخلنزير، وما ُأِهلَّ به لغرِي اهلل، ورُشْ
كالِكرْبِ  وامللبوسات،  املعامالِت  ِمن  املحرماِت  يف  ُقوِط  والسُّ رات،  املخدِّ
والِقمر،  بالباطل،  الناِس  أمواِل  وأْكِل  ور،  الزُّ وشهادِة  والَغْصب،  لم،  والظُّ

وسائِر املنكرات!

فَتَدبَّْر كيف َأنَّ اهلَل جلَّ جالُله َذَكَر يف ِسياِق صفاِت الَفاَلِح -مما أوردناه 
قبُل ِمن فواتِح سورِة )املؤمنون(- عدًدا ِمن األفعاِل والرتوك، كان َجانُِب الرتِك 
فيها َأكَثَر ُحُضوًرا، باللفِظ أو باملعنى، كم يف )اإلعراِض عن اللغو(، و)حفِظ 
وأسبابِه،  َمَسالِكِه  عن  والنهي  الزنى،  عن  النهي  معنى  يف  هو  الذي  الفروج( 
بِشتَّى  اخِلياناِت  عن  النهي  معنى  يف  هو  الذي  والعهود(،  األماناِت  و)رعِي 

وك. أنواِعها، وهذا يشٌء ُمِهمٌّ جًدا، ذلك أنَّ الصالَة كم َذَكْرنا تْرٌك ِمن الرتُّ
______

)1(  املؤمنون: 1 - 9.
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ۅۉ   ۅ   نث  واألنوار:  األرساِر  ذي  اهللِ  قوُل  ِه  كلِّ ذلك  وجاِمُع 
ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   
َأنَّ اهلَل تعاىل َأسَنَد  َأْبرِص إذن كيف  َأْبرَصَت هذه اآلية؟  ۇئ  ۇئ  مث)1( هل 
ِفْعَل النهِي للصالِة نفِسها! كأهنا هي ذاهُتا َشخٌص َمعنوي، يف َهيئِة نبيٍّ ُمْرَسٍل 
بِليِغية، أو عبٍد ُمصِلٍح َيقوُم بَِوظيَفتِِه اإلصالحية! َأِعد التالوَة  َته التَّ ي ُمِهمَّ ُيؤدِّ
نَّ  أِلَ َعجيٌب!  ىمث  ې      ې   ې   ې   ۉ   نث   وَتَدبَّر: 
ُرَج ِمن َدَركاِت العادِة  معنى )أْن ُتصيل(: هو أْن َترَحَل َعن خطاياك إىل اهلل.. خَتْ
ُ عن حقائَق ال يعلم َمَدى ُعمِقها يف النفِس  إىل َدَرجاِت العبادة، وهذا كالٌم ُيعربِّ
ُ َطعُم املنكِر يف قلبِك فال َتسَتْحِليه.  ل، َيَتَغريَّ ُل األذواُق وَتَتبدَّ إال اهلل! إذ َتَتحوَّ
ْغبِة إىل الغضبة! وُتصبُِح َخْلًقا آخر! َأبرِصْ  ُل ذوُق َشَهواِت احلراِم ِمن الرَّ وَيَتبدَّ

ثم َأبرِص فإنَّ الصالَة َتصَنُعك! َنَعم إهِنا نث ې  ې  ې     ى  مث.

عىل  ُمدِمٌن  أنت  هل  منها؟  َص  التََّخلُّ َتسَتِطع  ومل  الفاحشُة  َغَلبْتك  هل 
إيِن ُأصيل.. ال، ال! َصلِّ فإنك ال  ! تقول يل:  َخطيئٍة ما؟ دواؤك واحد: َصلِّ
َأنَّ  جتْد  َصّل؛  ىمث،  ې      ې   ې   ې   ۉ   نث    ! ُتصيلِّ
َك ِمن املحرماِت باألمس، وَيمأُل عليَك قلَبَك نزوًة وَرغبة، فال  َيأرِسُ ما كاَن 
القرآَن سيٌف  إِنَّ  اليوم!  إليك  األشياِء  َأبَغِض  ِمن  منه؛ هو  َص  التََّخلُّ َتسَتِطيُع 
قاطع، إذا َقَطع القوَل يف حقيقٍة فال ِمراَء َبعُد إىل يوِم القيامة! وَلَقد قاَل احلقُّ 

َكلمَته، نث ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  مث)2(.
______

)1(  العنكبوت: 45.
)2(  يونس: 32.
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َأْن َتصطِدَم  السالِم  ملناِزِل  فأنى  السمء؛  إىل  ِمن األرِض  َسَفٌر  الصالَة  إنَّ 
َركات! بنواِزِل احلرام؟ أبًدا، ال شهود للدرجات يف َنتانِة الدَّ

يا  ثم  حسًة  ويا  الصلوات؟  هذه  ما  ُيدِركون  لو  العباد!  عىل  َحسًة  فيا 
َقت  ُبُل ِمن ُهنا وهناك، وَتَفرَّ دْت هبم السُّ حسًة عىل نابَِتٍة ِمن أبناِء اإلسالِم َتعدَّ
الصلوات،  هذه  وَأَضاعوا  َصْوب،  كلِّ  ِمن  ْيِه  التِّ يف  وانغمسوا  األهواء،  هبم 

ہ      ہ   ہ   ہ   نث  تعاىل:  قوُله  عليهم  فَصَدَق  ومَجاهَلا،  وَمواقيَتها  ُخشوَعها 
ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   مث)1(.

هَتا وَبَركَتها بسبِب  ياتِنا ممَّن ُيقيُم الصالة، وال حَتِرْمنا لذَّ اللهم اجعلنا وّذرِّ
ذنوبِنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  مريم: 59.
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دللة القرتان واأثرها يف التدبر )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل رسوِل اهللِ وعىل آلِِه وصحبِِه وَمن وااله، 

أما بعد:

يِه العلمُء بِـ)َداللِة االقرتان(، أي:  ل فيم ُيسمِّ ِر: التأمُّ فإنَّ ِمن أبواِب الَتَدبُّ
باٌب  وهو  هبا،  واقرتاهِنا  معها  جميئِها  وداللُة  َكِلمة،  عىل  الَكِلمِة  عطِف  داللُة 

ة. ر، وفيه فوائُد كثريٌة مجَّ لطيٌف ِمن أبواِب التدبُّ

ة، التي  وسنذُكُر يف هذا املجلِس بعَض األمثلة)2( عىل هذه القاعدِة املهمَّ
ُ املراد هبا:  ُتبنيِّ

املثال الأول:

تعاىل:  قولِه  الصاحلاِت يف  وَعَمِل  الطيباِت  أكِل  بنَي  اهلُل  َقَرَن  ْل كيف  تأمَّ
مما  يِِّب  الطَّ احلالِل  فأْكُل  ہمث)3(  ۀ  ہ   ڻ  ڻ     ۀ   نثڻ  

______
)1(  للدكتور عبد املحسن بن زبن املطريي، عضو اهليئة العاملية لتدبر القرآن، وعضو هيئة التدريس 

بكلية الرشيعة يف جامعة الكويت.
)2(  وكل هذه األمثلة مأخوذة من كتاب )ليدبروا آياته( بأجزائه األربعة األوىل.

)3(  املؤمنون: 51.

املجل�س ال�شاد�س ع�شر



106

ُيعنُي العبَد عىل ِفعِل الصاحلات، كم أنَّ َأْكَل احلراِم أو الوقوِع يف امُلشَتبِهات، مما 
ُيثِقُل الَعبَد عن ِفْعِل الصاحلات.

املثال الثاين:

ڇ   نث   وقولِه:  ڑمث)1(  ژ   ژ   ڈ      نث  تعاىل:  قولِِه  يف  تأّمل 
العرِش  عىل  استواَءه  َيقِرُن  تعاىل  اهلَل  أنَّ  جتْد  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍمث)2( 
َوِسَعها.  قد  باملخلوقاِت  الَعرَش حميٌط  نَّ  أِلَ كثرًيا؛ وذلك  نثڍمث  باسِم 

ٹ   ٹ   ٿ    نث   تعاىل:  قال  كم  هلم،  واسعٌة  باخللِق  حميطٌة  والرمحُة 
ٹمث)3( فاستوى عىل َأْوسِع املخلوقاِت بَأْوَسِع الصفات.  

املثال الثالث:

اهلُل  َذَكَرها  ونحِوها،  بالتجارِة  احلالِل  الرزِق  َطَلِب  يف  َيسعى  ملَن  ى  ُبرْشَ
تعاىل يف قوله: نث   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  
ُل ِمن هذه اآليِة َفِضيلَة التجارِة  )4( فقد كان بعُض الصحابِة َيَتأوَّ

ڌ  ڎ    ڎ مث

َفِر أَلجِلها، حيُث َقَرَن اهلُل بني املجاهدين واملكتِسبنِي املاَل احلالل؛ وذلك  والسَّ
َبَبني لَِنْسِخ حتديِد القياِم إال َتنوًيا هبم؛ أَلنَّ يف غرِيمها  أنَّ اهلَل ما َذَكَر هذين السَّ

ِمن األعذاِر ما هو َأشَبه باملرض.
______

)1(  طه: 5.
)2(  الفرقان: 59.

)3(  األعراف: 156.
)4(  املزمل: 20.
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املثال الرابع:

ملا قال تعاىل: نث ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہمث قال بعدها: نث   ہ  ہمث)1(، فَبعَد 
َأْن َذَكَر استِحَقاَقه للعبوديِة َذَكَر َسبَب ذلك وهو كمُلُه يف نفِسه، وكمُله لِغرِيه، 
نث ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤمث)2(  فال َتْصُلُح العبادُة إال ملن هذه شأُنُه: 

وَمن كان َيعُبُد اهلل، فإنَّ اهلَل حيٌّ ال يموت. 

املثال اخلام�ض:

ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   نث  سبحانه:  قال 
ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ  
ې  ېمث)3( هذه اآليُة ِمن َأْظهِر األدلِة عىل بياِن منزلِة العلمِء اآلمرين 
باملعروف، حيُث َقَرَن اهلُل ُخطوَرَة َجريمِة َقتِلِهم بِقتِل األنبياء؛ ألنَّ العلمَء هم 

َوَرثُة األنبياء.

املثال ال�شاد�ض:

نث ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ             قوُلُه تعاىل: 
كوَن  ُتوِجُب  والدراسَة  والتعليَم  الِعْلَم  َأنَّ  عىل  اآليُة  َدلَّت  ژمث)4( 

اإلنساِن ربانِيًَّا؛ فَمن اشَتَغَل بذلك ال هلذا املقصد َضاع سعُيُه، وَخاَب عمُلُه.
______

)1(  البقرة: 255.

)2(  الفرقان: 58.
)3(  آل عمران: 21.
)4(  آل عمران: 79.
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املثال ال�شابع:

التسبيِح  بني  َع  مَجَ ڍمث)1(  ڇ    ڇ   نثڇ   تعاىل:  قوُله 
نوب، ويف التسبيِح طلُب الَكَمل. واالستغفار؛ إذ يف االستغفاِر حمُو الذُّ

املثال الثامن:

نث ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤمث)2( إِنَّ َقْرَن َشهادِة 
العلمِء بِشهادِة ربِّ العاملني وشهادِة املالئكِة؛ تزكيٌة عظيمٌة ألهِل العلم، فإنَّ 

اهلَل ال َيسَتشِهُد بمْجُروح.

الكتاِب  هلذا  ِر  للتَدبُّ باًبا  َتفَتُح  التي  األمثلِة  بعُض  املؤمنون-  -أيا  هذه 
العظيم، فأقبِلوا عليه، وتدبَّروه َتسعدوا وُتفِلحوا.

لنا ولوالدينا وجلميع  اللهم  به، واغفر  َفْهَم كتابِك والعمَل  ارزقنا  اللهم 

املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  النرص: 3.

)2(  آل عمران: 18.
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نث ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿمث)1(
والصالُة  اجلمعان،  التقى  يوَم  الفرقان،  يوَم  عباَده  َنرَصَ  الذي  هللِ  احلمُد 

والسالُم عىل سيِِّد ولد عدنان، أما بعد:

فيقول اهلل سبحانه وتعاىل: نث ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿمث)2( إشارٌة ِمن 
اهللِ تعاىل –يف ثنايا احلديِث عن غزوة ُأُحد- إىل ِمّنتِه عىل الصحابة -رضوان اهلل 
ق اهلُل فيه بني  عليهم- حني َنرَِصهم يوَم بدر، الذي سمه يوَم الفرقان، الذي فرَّ
ا، وصارت بدٌر َوْصًفا عاِصًم من النفاق،  احلقِّ والباطل، فاستبان أهُل اإليمن حقًّ

وتاًجا عىل رؤوس أهِله، بتزكيِة اهللِ هلم »افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم«)3(.

اأيها ال�شائمون:

إّن يوَم بدٍر الذي َوَقع يف مثِل هذا اليوِم العظيم –السابَع عرَش ِمن رمضان-، 
اجتمعْت فيه أنواٌع ِمن املَنِن ِمن اهللِ عىل عباده، فدعونا َنِقْف متدبِّرين مع بعِض 

______
الكريم،  القرآن  لتدبر  العاملية  اهليئة  إدارة  جملس  رئيس  نائب  املقبل،  اهلل  عبد  بن  عمر  للدكتور    )1(

واألستاذ املشارك يف جامعة القصيم.
)2(  آل عمران: 123.

)3(  البخاري )3007(، مسلم )2494(.

املجل�س ال�شابع ع�شر
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التي  الغزوة، وْلننطلْق من تلك السورة العظيمة،  التي نزلت يف هذه  اآلياِت 
–ريض اهلل عنهم- سورَة بدر؛ إهنا سورُة األنفال، وسوف  سمها ابُن عباٍس 

ُر ببعض الدالالت: نقُف فيها عىل إشاراٍت ُتذكِّ

ر اجلواب بعد  أواًل: ابتدأْت السورة بـ نث ٱ  ٻ  ٻمث)1( ثم تأخَّ
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   آية يف قوله سبحانه:  أربعني 
َيرُبُز  وهنا  ٺمث)2(  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

َر اجلواب؟ السؤاُل: ملاذا تأخَّ

َأْن  جيُب  التي  الُعظمى  باأُلصول  اأُلّمِة  لَِتذكرِي  أعلم-:  -واهلل  فاجلواُب 
تتعّلَق هبا، وهي: التقوى، وإصالُح ذات البني، وإقامُة الصالة، واخلوُف من 
ق  التعلُّ من  التحذيِر  إىل  إشارٌة  للجواِب  التأخرُي  هذا  ويف  عليه،  والتوكُل  اهللِ 
باملال، وَأَثِره يف إفساِد ذاِت البني، إذا غلَب عىل مصالِح الشخِص ونياتِه، أو 

كان هذا هو الدافُع للجهاِد يف سبيِل اهلل.

اخلرُي  اهِتا  َطيَّ ويف  ُمؤملة،  ظاهِرها  يف  تكوُن  التي  األحداِث  ِمن  كْم  ثانًيا: 
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ      ہ   ہ    ہ   نث  لأُلّمة: 
المَة من احلرب،  ۓ  ڭ  ڭمث)3( فقد كان الصحابُة يتمنَّون السَّ

______
)1(  األنفال: 1.

)2(  األنفال: 41.
)3(  األنفال: 7.
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َفر بالِعرِي التي جاءْت من الشام، فكان ما َوَقَع –َرغَم َأمله- خرٌي  ويريدون الظَّ
وأحسُن تأوياًل.

عدهُتم  كانت  –ولو  به  اهلُل  أمَرهم  ما  ِفعِل  يف  املؤمنون  َصَدَق  إذا  ثالًثا: 
وعتاُدهم قلياًل-، أعاهنم بُجْنٍد من عنده، وهو ما وقع يف بدر: نث ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  مث)1( وقال سبحانه: نث  پ  پ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  مث)2(.

رابًعا: تنبيُه الصحابِة وكلُّ َمن يأيت بعَدهم إىل أمهيِة االستجابِة ألمِر اهللِ 
ورسوله، وُخطورِة التأخرِي عن االستجابة: نث ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  
ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   مث)3(.

أذى  وكفِّ  املحن،  كشِف   يف  ِع  التضُّ وصِدِق  الدعاِء  أمهيُة  خامًسا: 
پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  املعتدين: 
نثٻمث  كلمة:  يف  املؤمنون  أيا  وتأملوا  ڀمث)4(،  ڀ  
ففيها داللٌة عىل احلالِة الكاملِة من الدعاء، وأنه ليس جمرَد دعاٍء بقلٍب غافٍل الٍه.

______
)1(  األنفال:12.
)2(  األنفال:17.

)3(  األنفال:24، 25.
)4(  األنفال: 9.
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سادًسا: ومن الدالالت املهّمِة التي تضمنْتها سورُة األنفال، التذكرُي بالنِّعِم 

السابقِة نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  مث)1(.

سابًعا: أثُر االستغفاِر يف دفِع العذاِب نث ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ            ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     مث)2(.

أنه  اهللِ  سبيِل  عن  الصدِّ  يف  أعداؤهم  ُينِفُقه  ما  أنَّ  املؤمنني  َطْمأنُة  ثامًنا: 

سيكون حسًة عليهم نث ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  

ژ        ژ           ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ  

ڑ   ڑ  مث)3(.

ة، ويفعلوا األسباَب يف قتاِل أعدائِهم،  وا الُعدَّ تاسًعا: عىل املؤمنني أْن َيُعدُّ

َأيََّد رسوَله  وأْن ال يستغرَقهم الفكُر يف: كيف سننترُص عىل األعداء؟ فإّن اهلل 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  الغزوِة  هذه  يف  الكراماِت  من  بأنواٍع  –ملسو هيلع هللا ىلص- 

ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ  
ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  مث)4(.

______
)1(  األنفال: 26.
)2(  األنفال:33.
)3(  األنفال:36.
)4(  األنفال: 17.
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وكذلك أيًضا: نث ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
ىمث)1(  ې   ې   ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ   ۈ  

نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   السورة:  ونقرأ متدبرين يف نفس 
ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ  
ائ  ائ  ەئمث)2( وهذا يشمُل اإلعداَد بكلِّ ُصوِرِه احِلسيِة واملعنويِة، 
ا؛ ومن عىص ربَّه فكيف ينتظُر منه  فإذا َقرّصت اأُلمُة يف ذلك، فقد َعَصْت رهبَّ

االنتصاَر والعوَن والتوفيق؟!..

عارًشا: اجتمُع الكلمِة وَوْحدِة الصف، ِمن أعظِم أسباِب القوة، وإضعاِف 
ق، وقد جتىلَّ هذا املعنى بوضوٍح يف قوله  أثِر مكائِد األعداء، وعكُس ذلك التَّفرُّ

تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  
ٺ  ٺ  مث)3( ومن تأّمَل واقَع اآليِة َوَجد حقيقَتها جلّية.

أحد عرش: َدْأُب املنافقني التخذيُل، وبثُّ كلِّ ما يوهُن الصفوَف يف أحِلك 
الظروِف نث ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀمث 
املنافقني  مقولِة  بعد  سبحانه  قال  ولذا  اهلل؛  عىل  التوكِل  مثُل  كيَدهم  ويدفُع 

السابقة: نثہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  مث)4(.
______

)1(  األنفال: 44.

)2(  األنفال: 60.

)3(  األنفال: 46.

)4(  األنفال: 49.
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نْت السورُة قاعدًة من قواعِد صالِح القلب نث ٱ   اثني عرش: تضمَّ

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ مث)1( وهي وإْن نزلْت 
أهل  عند  املعروفة  القاعدة  هي  كم  أعّم،  املعنى  أّن  إال  األرسى؛  شأِن  يف 

العلم: العربُة بعموِم اللفظ ال بخصوِص السبب.

أمجعني-  عليهم  اهلل  –رضوان  الصحابِة  بشأِن  التنويُه  عرش:  ثالثة 

ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    نثچ  
قدَرهم  هلم  فاعرفوا  مث)2(  ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
استطاعوا،  ما  بكلِّ  وا  وضحَّ والنفيس،  الغايل  بذلوا  فقد  عنهم،  وا  وترضَّ

ا طريًّا. حتى َوَصَل إلينا هذا الديُن َغضًّ

أربعة عرش: ويف قوله تعاىل يف سورة آل عمران: نث ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹمث)3( تذكرٌي بأْصٍل عظيٍم يف هذا 

الباب، وهو: أّن النرَص من عنِد اهلل نث  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳمث)4(.

______
)1(  األنفال: 70.
)2(  األنفال: 72.

)3(  آل عمران: 123.

)4(  آل عمران: 126.
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ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   نث  دينِه  بنرِص  اهلَل  فْلينرُص  أراَده  فَمن 

ُيسخُط  ما  كلِّ  عن  الُبعَد  ُيوِجُب  وهذا  مث)1(  ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ  

اهلل، وِمن َأخطِر هذه الذنوِب أكُل الربا؛ الذي وصفه اهلل بأنه حرٌب له 

ولرسوله –ملسو هيلع هللا ىلص-.

عليها  كان  التي  احلاِل  إىل  تنبيٌه  ٿمث  نثٿ    تعاىل:  قوله  ويف 

الصحابُة –رضوان اهلل عليهم-، فمع ما كانوا عليه من الضعِف إال أّن 

فلن  اأُلمَة  اهلُل  َخَذَل  وإذا  الدنيا،  يف  ُقّوٍة  أيُّ  تدفْعه  مل  َنَزَل  إذا  اهللِ  َنرَص 

تستطيَع أْن تنترَص ولو َوَقفْت معها مجيُع قوى األرِض نث چ  چ     ڇ   

ڑ   ڑ   ژژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ  

ک  ک  مث)2(.

ويف قوله: نث  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    مث إشارٌة واضحٌة إىل أّن ُشكَر 

النِّعِم ِمن أعظِم أسباِب عوِن اهللِ وإمداِده ونرِصه، وأّن ُكفَر النِّعِم ونسياَن 

شكِرها، ِمن أعظِم أسباِب اخلذالن.

______
)1(  حممد: 7.

)2(  آل عمران: 160.
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هذه –يا عباَد اهللِ- بعُض الدالالِت اإليمنيِة التي تضمنْتها قصُة بدٍر 

له نعمَة  اهلَل واشكروا  فاتقوا  آِل عمران،  يف ضوِء سورِة األنفاِل وآيٍة من 

نرِصِه لعباِده يف ذلك اليوِم العظيم، وتدبَّروا هذه السورة، وتأّملوا يف ِعرِبها 

ودالئِلها.

اللهم َأبِرم هلذه اأُلمِة أمَر ُرشد، ُيعزُّ فيه أولياؤك، وُيذلُّ فيه أعداؤك، 

نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  املسلمني،  وجلميع  ولوالدينا  لنا  اللهم  واغفر 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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نثۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې
ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائمث

احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فيقوُل اهلل تعاىل: نثۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  
ى  ى     ائ  ائمث)1(.

 هذه -أيا املؤمنون- هي اآليُة الثانيُة من سورِة فاطر، وهي تتحدُث عن 
تعاىل:  قوُله  وهي  األوىل،  اآليَة  هبا  َخَتَم  التي  اهللِ  قدرِة  معاين  من  بليٍغ  معنًى 
نثڭ    ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆمث)2(، وحني َتستقرُّ هذه الصورُة يف قلِب املؤمِن فإنه 
راتِِه ومشاعِرِه واجتاهاتِِه وموازينِِه وِقَيِمه  ا كبرًيا يف تصوُّ ً سَيحُدُث يف قلبِه َتغريُّ

يف هذه احلياِة مجيًعا.

بقوِة اهلل،  وَتِصُله  السمواِت واألرِض،  قوٍة يف  َتقطُعه عن شبهِة كلِّ  إهنا 
ِة كلِّ رمحٍة يف السموات واألرض، وتصله برمحِة اهلل، وُتوِصُد  وُتَيئُِّسه من َمِظنَّ

______
)1(  فاطر: 2.
)2(  فاطر: 1.

املجل�س الثامن ع�شر
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أماَمه كلَّ باٍب يف السمواِت واألرض، وَتفتُح أماَمه باَب اهلل، وُتغِلُق يف وجِهه 
كلَّ طريٍق يف السمواِت واألرض، وَترشُع له طريَقه إىل اهلل.

ۋ   ۋ      ٴۇ   ۈ   نثۈ   الكريمة:  اآليُة  عليها  ْت  َنصَّ -التي  اهللِ  ورمحُة 
. ۅمث- َتتمثَّل يف مظاهَر ال حُيصيها العدُّ

َلها يف املمنوع، وجيُدها َمن يفتُحها اهلُل له يف  ورمحُة اهلل َتتمّثُل يف املمنوِع َتثُّ
كلِّ يشء، ويف كلِّ وضٍع وحال، ويف كلِّ مكان، جيُدها يف نفِسه، ويف مشاعِره، 

وجيُدها فيم حوَله، وحيثم كان، وكيفم كان.

وما ِمن نعمٍة -ُيمِسُك اهلُل معها رمحَته- حتى َتنَقلَب هي بذاهتا نقمة، وما 
ها رمحُة اهلل- حتى تكوَن هي بذاهتا نعمة! ِمن حمنٍة- حتفُّ

يناُم اإلنساُن عىل الشوك- مع رمحِة اهلل- فإذا هو مهاد، ويناُم عىل احلرير- 
وقد ُأمسكْت عنه الرمحة- فإذا هو شوُك الَقَتاد!

َأيَس  وُيعالج  َهواَدٌة وُيس،  فإذا هي  اهلل-  برمحِة  األموِر-  َأعَسَ  وُيعالج 
األمور- وقد ختلَّت رمحة اهلل- فإذا هي َمشقٌة وُعس، وخيوُض هبا املخاوَف 
هي  فإذا  واملسالَِك  املناِهَج  بدوهنا  ويعرب  وسالم،  أمٌن  هي  فإذا  واألخطاَر 

َمْهلكٌة وَبَوار! 

ضيق  ال  سواه،  دون  إمساِكها  يف  الضيُق  إنم  اهلل!  رمحِة  مع  ضيق  وال 
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ِشعاِب  يف  أو  العذاِب،  جحيِم  يف  أو  السجن،  غياِهِب  يف  صاحُبها  كان  ولو 
ويف  النعيم،  أعطاِف  يف  اإلنساُن  َب  َتَقلَّ ولو  إمساِكها  مع  وسعة  وال  اهلالك، 
ُر ينابيُع السعادِة والرضا  مراتِع الرخاء، َفِمْن َداِخِل النفِس -برمحة اهلل- تتفجَّ
والطمأنينة، وِمْن َداِخِل النفِس -مع إمساِكها- َتُدبُّ عقارُب القلِق والتعِب 

والنصِب والَكدِّ واملعاناة! 

َيبُسُط اهلُل الرزَق -مع رمحتِه- فإذا هو َمتاٌع طّيٌب وَرخاء، وإذا هو َرَغٌد 
يف الدنيا وزاٌد إىل اآلخرة، وُيمِسُك رمحَته، فإذا هو َمثاُر قلٍق وخوف، وإذا هو 
مثاُر حسٍد وُبغض، وقد يكوُن معه احلرماُن بُِبخٍل أو مرض، وقد يكوُن معه 

التَّلُف بإفراٍط أو استهتار.

فرٍح  وَمصدُر  احلياِة،  يف  زينٌة  هي  فإذا  رمحتِه-  -مع  ّريَة  الذُّ اهلُل  وَيمنُح 
اهلل.  َيذكُر  الذي  الصالِح  باخَلَلِف  اآلخرِة  يف  لألجِر  ومضاعفٌة  واستمتاع، 
وتعٌب  بالليل  وَسَهٌر  وشقاء،  وعنٌت  ونكٌد  بالء،  ّريُة  الذُّ فإذا  رمحَته  وُيمسُك 
طيبة،  وحياٌة  نعمٌة  هي  فإذا  رمحتِه-  -مع  والقوَة  الصحَة  اهلُل  ُب  وَيَ بالنهار! 

والتذاٌذ باحلياة.

الصحيح  عىل  اهلُل  ُطه  ُيسلِّ بالٌء  والقوُة  الصحُة  فإذا  نعمَته،  وُيمسُك 
ِخُر السوَء  ُم اجلسَم وُيفسُد الروح، وَيدَّ القوي، فُينِفُق الصحَة والقوَة فيم حُيطِّ

ليوم احلساب! 
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وَتفيُض  وتغُمُرك  ك  َتضمُّ اهلل  فرمحُة  اهلل!  برمحة  حتس  أن  اهللِ  رمحِة  ومن 
ُعك إليها هو  عليك، ولكْن شعوُرك بوجوِدها هو الرمحة، ورجاؤك فيها وتطلُّ
العذاُب يف  والعذاُب هو  الرمحة.  أمٍر هو  كلِّ  عها يف  وتوقُّ وثقُتك هبا  الرمحة، 
ه اهلُل عىل  َك فيها. وهو عذاٌب ال َيصبُّ احتجابِك عنها، أو يأِسك منها، أو شكِّ

مؤمن أبدا. نث    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ مث)1(.

ورمحُة اهللِ ال َتِعزُّ عىل طالٍب يف أيِّ مكان، وال يف أيِّ حال!

وَجَدها إبراهيُم- عليه الّسالم- يف النار.

ووَجَدها يوسُف -عليه الّسالم- يف اجُلبِّ كم وجدها يف السجن. 

ووجدها يونُس -عليه الّسالم- يف بطِن احلوِت يف ظلمٍت ثالث. 

ٌد من كلِّ قوة  ووجدها موسى -عليه الّسالم- يف اليمِّ وهو ِطفٌل جُمرَّ

به  مرتبٌِّص  له  عدوٌّ  وهو  فرعوَن  قرِص  يف  وجدها  كم  حراسة!  كل  ومن 
وَيبَحُث عنه. 

ووجد رمحَة اهللِ أصحاُب الكهِف يف الكهف، حني افتقدوها يف القصوِر 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ    پ   نث  لبعٍض:  بعُضهم  فقال  والدور، 

ٺمث)2(. 
______

)1(  يوسف: 87.
)2(  الكهف: 16.

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  مث

 السجدة: ١ - ٢

  نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   مث
 اإلنسان: ١

 فاطر: ٢
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ووجدها رسوُل اهللِ -صىّل اهلل عليه وسّلم- وصاحُبه يف الغار، والقوُم 
ون اآلثار. يتعقبوهنم ويقصُّ

كلِّ  ُمنقِطًعا عن  ما سواها،  كلِّ  ِمن  يائًسا  إليها؛  آوى  َمن  كلُّ   ووجدها 
ُشبهٍة يف قوة، وعن كلِّ َمِظّنٍة يف رمحة، قاصًدا باَب اهللِ وحَده دوَن األبواب.

ثم إنه متى فتَح اهلُل أبواَب رمحتِه فال مُمسَك هلا، ومتى َأمَسَكها فال ُمرسَل 
هلا، وِمن َثّم فال خمافَة ِمن أحد، وال رجاَء يف أحد، وال خمافَة ِمن يشء، وال رجاَء 
يف يشء، وال خوَف ِمن فوِت وسيلة، وال رجاَء مع الوسيلة، إنم هي مشيئُة اهلل! 
ب عىل اإلرساِل  واألمُر مبارشٌة إىل اهلل،   نثەئ  وئ          وئمث، يقدر بال ُمعقِّ

واإلمساك. وُيرسُل ويمسُك ِوفَق حكمٍة َتْكُمُن وراَء اإلرساِل واإلمساك.

وبال  وساطٍة  بال  منه،  مبارشًة  يطلُبوها  أْن  إال  اهللِ  ورمحِة  الناِس  بني  وما 
ه إليه يف طاعة ويف رجاٍء ويف ثقٍة ويف استسالم. وسيلٍة إال التوجُّ

نثې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائمث، فال رجاء يف أحٍد من خلِقه، وال 
خوف ألحٍد من خلقه. فم أحٌد بُمرسٍل من رمحِة اهللِ ما َأمَسَكُه اهلل.

والقيِم  واملشاعِر  التصوراِت  يف  وضوٍح  وأيُّ  قرار؟  وأيُّ  ُطمأنينة؟  ُة  أيَّ
صورًة  للحياِة  َترِسُم  واحدٌة  آيٌة  املؤمن؟!  قلِب  يف  اآليُة  هذه  ه  ُتِقرُّ واملوازيِن 
جديدة، وُتنِشُئ يف الشعوِر ِقَيًم هلذه احلياِة ثابتة، وموازيَن ال هتتزُّ وال َتتأْرجح، 
أم  َجلَّت  َصُغرت،  أم  َكرُبْت  جاءت،  أم  ذهبْت  ها،  كلِّ باملؤثراِت  ُر  تتأثَّ وال 

هانت، كان مصُدرها الناس أو األحداث أو األشياء! 
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لألحداِث  وِد  كالطَّ لَصَمَد  إنساٍن،  قلِب  يف  ْت  استقرَّ لو  واحدٌة  صورٌة 
واألشياِء واألشخاِص والُقَوى والِقَيِم واالعتبارات، ولو َتضافَر عليها اإلنُس 
واجلن، وهم ال َيفتحون رمحَة اهلل حني ُيمِسُكها، وال يمسكوهنا حني يفتُحها.

ًة من النور، وَتفُجُر ُينبوًعا من الرمحة، وَتُشقُّ طريًقا  آيٌة من القرآِن تفتُح ُكوَّ
ممهوًدا إىل الرضا والثقِة والُطمأنينِة والراحِة يف ومضِة عني، ويف نبضِة قلب، 

ويف َخْفقِة َجنان)1(.

اجِلنان،  أبواِب  فتِح  وشهِر  الرمحة،  شهِر  يف  ـ  املؤمنون  أيا  ـ  أنتم  وها 
ضوا لنفحاِت ربكم، عسى  وإغالِق أبواِب النريان، وتصفيِد الشياطني، فتعرَّ

رمحٌة ُيرسُلها عليكم، ال ُيمسكها أحٌد، َتْسعدوا هبا دنيا وأخرى.

عبادك  يف  برمحتِك  وَأْدخلنا  املرحومني،  عباِدك  من  واجعلنا  اللهم 
الصاحلني، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  باختصار وترصف من »يف ظِالل القرآن« )2921/5(.
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نث ۓ  ڭ مث )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

َنَجاتِه  حني يقرُأ املؤمُن هذه الصفاِت أو تلك، فَحِقيٌق به أْن َيْبحَث عن 
ِمن ِخالِل التَّأيسِّ بالصفاِت العاليِة الفاضلة، واهَلَرِب ِمن صفاِت أعداِء اهلل، 

وأولياِء الشيطان.

أال وإِنَّ ِمن تلك اآلياِت العظيمِة التي َتستوِقُف املؤِمن، هي ما َذَكَره اهلُل 
تعاىل يف ُخواتِيِم سورِة الفرقان، واملعروفِة بـ)صفاِت عباِد الرمحن(.

وقد اشتملْت هذه الصفاُت عىل صفاٍت هلم يف العبادة، وُأخرى يف امُلعاملة، 
ُلوك، وال َشكَّ أهنا مجيُعها داخلٌة حتت العبادِة بمفهوِمها الواسِع  وبعُضها يف السُّ

يف اإلسالم.

نث ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ          جامعتان:  ظاهرتان  • ِصفتان 
الصفتنِي  االبتداُء هباتنِي  كان  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث)2( 

______
)1(  للدكتور عبد اهلل بن منصور الغفييل، عضو اهليئة العاملية لتدبر القرآن، وعضو هيئة التدريس 

باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
)2(  الفرقان:63.

املجل�س التا�شع ع�شر
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بسبِب   ُ امُلتبنيِّ يتبينهم  ْن  أِلَ القابالن  الدليالن  ألهنم  الرمحن؛  لعباِد  الظاهرتني 
لكثرٍي  احلسنُة  املنطقيُة  والنتيجُة  الظاهرُة،  الطبيعيُة  الثمرُة  م  وألهنَّ ظهوِرمها، 
ِمن أنواِع املجاهدِة الروحيِة والبدنيِة يف العديِد من املجاالت، ومها ِمن باِب 

َتَِّم صالَح األخالق«)1(. تِه »إنم ُبِعْثُت أِلُ َم ألمهيَّ األخالِق الذي ُقدِّ

ال�شفة الأوىل:  نث ڭ  ڭ   ۇ         ۇمث
والِفطرِة،  للبساطِة  أصحاهِبا  تثيِل  عىل  َتُدلُّ  ظاهرة،  صفٌة  امليش  فطريقُة 

ا! واملََرِح الشديِد بطًرا!. ِع والَفَرِح الشديِد َأرَشًَ وابتعاِدهم عن التصنُّ

ٍة وال  فهم نث  ڭ  ڭ   ۇ         ۇمث،  أي: بَِسِكيَنٍة وَوَقاٍر ِمن غرِي َجرْبِيَّ
األرض(  )يف  َيُقل  ومل  مث  ۇ  ڭ     نث  أعلم– قال:  -واهلل  ولذا  استكبار«)2(، 

فهي َوسيلٌة لَِتحِقيِق َمْقَصِدِهم لغرِيها ال اإِلخالد إليها. 

كم يف قول سبحانه: نث حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت  
حت     خت    مت  مث)3( فاألرُض ظرٌف هلم وَمقصٌد عندهم؛ فلذلك يمرحون 
ا عباُد الرمحِن فإهنم يمشون ِمن غرِي  فيها ويقضون أوقاهتم باللهو عليها، فَأمَّ
استكباٍر وال َمَرح، وال َأرَشٍ وال َبَطر، وليس املراُد أهنم يمشون كاملرىض من 
ًعا ورياء، فقد كان سيُد ولِد آدَم -ملسو هيلع هللا ىلص- إذا َمَشى كأنم َيْنَحطُّ ِمن  التََّصاُنِع َتَصنُّ

َصَبٍب، وكأنم األرُض ُتطوى له)4(.
______

)1(  حديث أخرجه أمحد، ح)8939(، والبخاري يف »األدب املفرد« )273(، وصححه ابن عبدالرب 
يف »التمهيد« )24/ 334(.

)2(  ينظر: تفسري ابن كثري )122/6(.
)3(  اإلرساء: 37.

)4(   ينظر: تفسري ابن كثري )122/6(.
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ال�شفة الثانية: نث  ۈ  ٴۇمث

فهذا هو املظهُر اخلاِرِجيِّ الثاين لعباِد الرمحن، وقد َصاَر فيهم سجيًة وطبًعا 

ال ُكلفَة فيه، وهو لساهُنم الرطُب وَمنِطُقهم الَعْذب.

ۆ   ۆ   نث  مبارشة:  اجلاهلني  ِمن  الرمحِن  لعباِد  ٌه  موجَّ واخِلطاُب 
آثروا  أهنم  إاّل  هلم،  اهتاِمهم  ِمن  التبنيُّ  درجِة  َأعىل  يف  فهم  ۈمث! 

م ال يعلمون شيًئا مما يقوُل اجلاهلون. السالم، وكأهنَّ

ِه ممَّن َظَلَمه؛ إاّل أنَّه َيْذُكُر هنا األكمَل  َع للمسلِم َأْخَذ َحقِّ ومع أنَّ اإلسالَم رَشَ
امُلقابُل السالم،  ًة الدعاة، فقد ُظِلموا ِمن اجلاهلني فكان  لعباِد الرمحن، خاصَّ

وهو ما َأَمَر اهلُل بِه نبيَّه نث ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چمث)1(.

قال جعفُر الصادُق –رمحه اهلل-: »ما يف القرآِن َأمَجع ملكارِم األخالِق ِمن 
هذه اآلية«)2(.  

• نث ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  مث)3(:

د، فال َقَواَم لألْخالِق بدونِه! كم أنَّ التعبَد  وهو انتقاٌل ِمن األخالِق للتعبُّ
املفتِقَر للُخُلِق هو َأْجوُف األثر.

______
)1(  األعراف: 199.

)2(  تفسري البغوي )260/2(.
)3(  الفرقان:64.
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ويف هذه ال�شفة معنيان:

ًدا وقياًما؛ َأَتْت يف  م ُسجَّ األول: أنَّ هذه الصفَة اخلفيَة لَِبَياهِتم بني يدي رهبِّ
مقابِِل الصفتنِي الظاهرتنِي للعباد، ومها امليُش َهوًنا والتََّخاُطِب َسالًما.

وهذا واضٌح ِمن قولِه نث  ۅمث، فال يكاُد َيعلُم خملوٌق بم يقومون به 
ِمن إِخالِصهم هلل.

الصالة،  ها وهي  َأمهُّ بل  العباداِت!  أهمِّ  ِمن  بواحدٍة  َذَكَرهم  أنه  والثاين: 
كني.  فهي عموُد الديِن وُرْكُنه الرَّ

وا يف ذلك بُِقدوهِتم ملسو هيلع هللا ىلص فقد قال عنه ربه: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    كم أهنم تأسَّ
.)1(

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ مث

وقد َذَكَر اهلُل أهمَّ حالتني يف الصالة فَذَكَرهم هبم، ومها السجوُد والقيام.

ربهم:  ِمن  خاِئفون  اأنف�ِشهم  على  ُم�شِفقون  الرحمن  عباد   •

 نث ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ   
عِف  الضَّ إظهاُر  اآليتنِي  هاتنِي  ففي  ۈئمث)2(  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  
يكوَن  َأْن  ِمن  واخلوِف  الشفقِة  من  ظاهِرِهم  يف  ما  مع  رهبم،  ِمن  واخلوِف 

مصرُيهُم العذاب.

______
)1(  املزمل: 20.

)2(  الفرقان:65، 66.
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ثون عن َجهنَم بصفتني فيها، أهنا كالغريِم املالزِم لِغريِمِه املدين،  فهم َيَتَحدَّ

وأهنا بئَس املستقرُّ وامُلقام.

هلم  وَيغِفَر  م  رهبُّ هلم  َيسَتجيَب  َأْن  َيطَمعون  العباَد  هؤالِء  إنَّ  وحيُث 

َخطاياهم، وحيُث إِنَّه ال يوجُد يوَم القيامِة ِمن داٍر سوى داِر اجلنِة أو النار، فكان 

م بَِأْن َيرِصَف عنهم َعذاهَبا  إِشفاُقُهم ِمن َجهنم وَطَمُعهم َأْن َيسَتجيَب هلم رهبُّ

َدهم برمحتِِه فُيْدِخلهم اجلنَة  بالكلّية، معناه أهنم يدعون اهلل تعاىل ِضمًنا أْن َيَتَغمَّ

ا ِمنه وفضاًل بعد أْن يمَتنَّ عليهم، وَيتفضَل بُغفراِن ذنوهِبم، وَسرْتِ عيوهِبم،  َمنًّ

وقبوِل أعمهِلم الصاحلة.

الإنفاق:  يف  التو�شط   •

نث ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئمث)1( 
ُ ُسُلوَكهم االقتصادي، وَتعاُمَلهم املايلَّ يف العطاِء واإلمساك، وهذا هو  هنا ُيبنيِّ

َكاُمُل بني األخالِق والعبادِة واإِلنفاق. التَّ

فهم َوَسٌط بني اإِلرساِف واإِلقتار، فاإلرساُف هو اإلنفاُق بِكثرٍة هي غايُة 
ما يكوُن ِمن النفقة، واإلقتاُر هو اإلمساُك بِشّدٍة هي غايُة ما يكوُن يف النفقة 

ُط بينهم هو الرشُع والعقُل واحلكمة. َسْلًبا، والتوسُّ

______
)1(  الفرقان:67.
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عىل  بخالء  وال  احلاجة،  فوَق  فيرصفون  إِنفاِقهم  يف  رين  بمَبذِّ فليسوا 

اأُلموِر  َعْدٌل خيار، وَخرُي  بل هم  َيْكُفوهنم،  هم فال  ون يف حقِّ فُيقرصِّ أهليهم 

أوسُطها، ال هذا وال ذاك)1(.

• نث      ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پمث)2(:

أعظُم  فهو  باهلل،  الرشُك  وَأَشّدها  الذنوِب،  لعظائِِم  اجتناهِبم  بياُن  وهنا 

ها ِمن التوحيِد والنقاء. الذنوب، واملراُد هنا: إِثباُت ِضدِّ

وهم هبذا َينَسِجمون انِسجاًما كاماًل مع الكوِن حوهلم، فم َخَلَقه اهلُل إاّل 

لِتوحيِده وعبادتِه: نث ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ مث)3(.

بِأْن  له  ودعائِهم  خوِفهم  ِمن  السابقة؛  للصفاِت  دٌة  ُمؤكِّ الصفُة  وهذه 

فكان  وقياًما  ُسّجًدا  يديِِه  بني  بالَبَياِت  وِصَفتِهم  َجهنم،  َيرِصَف عنهم عذاَب 

ي ِمن العذاب، والذي  م ال َيْدُعون آهلًة ُأخرى، وهو التوحيُد امُلنجِّ التتويُج أهنَّ

ک     ڑ   ک   ژ  ڑ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ  ڌ   نث  الغفراُن  معه  يكوُن 

کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ مث)4(.
______

)1(  تفسري ابن كثري )124/6(.
)2(  الفرقان:68.

)3(  الذاريات: 56.
)4(  النساء: 116.
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• نث  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺمث:

هذا هو الذنُب العظيُم الثاين، الذي َبِرئ منه عباُد الرمحن، واتََّصُفوا بأهنم 
ال ُيقارفوه، وهو َقْتُل اإلنساِن بدوِن حق، ويف الصحيحني قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حَيِلُّ َدُم 
امرٍئ مسلٍم يشهُد أن ال إله إال اهلل وأين رسوُل اهلل إال بإحدى ثالٍث: النفِس 

يِِّب الزاين، واملارِق ِمن الدين التارِك للجمعة«)1(. بالنفس، والثَّ

فالنفُس غاليُة الثمن، َفَمن َأهَدَرها َوَقَع يف الذنِب العظيم!

وكان ِمن عظيِم هذا الذنِب َأّن َمن اقرتَف منه بَِحقِّ واحٍد ِمن الناِس كان 
َكَمن اقرَتَفه بحقِّ اجلميع. إاّل أنَّ االستثناَء يف قوله: نث ٺ     ٺمث داللٌة عىل 
احلدود،  إِقامِة  عىل  الناِس  َأحَرُص  م  أهنَّ وهي  الرمحن،  عباِد  يف  أخرى  صفٍة 
فُيقيُمون القصاَص ِمن القاتِِل؛ وكلِّ َمن َحلَّ َدُمه بالرشع. فُهم أبعُد الناِس عن 

اقرتاِف ذنِب القتِل العظيم، وهم َأقَرُب الناِس إِلقامتِِه إِْن كان باحلق.

• نث  ٺ   ٺمث:

الرمحن،  عباُد  منها  َبِرئ  التي  نوِب  الذُّ ِمن  الثالُث  العظيُم  الذنُب  هو  هذا 
ها شهوٌة ُتْنِزهُلم ِمن مكانتِِهم العالية، بأخالقهم الكبرية تلك؛  رُّ فنفوُسهم كبريٌة، ال جَتُ

َأ الرمحُن منها عباَده. لِتكوَن هذه الصفُة نث  ٺ   ٺمث خاتًة لصفاٍت َسلبيٍة َبرَّ

فِمن تاِم عبوديتِهم هلل، ومعرفتِهم بمعاين التوحيد، ال َتنساُق نفوُسهم إىل 
شهوٍة حمّرمة، هلا َتبِعاهُتا يف الدنيا واآلخرة.

______
)1(  البخاري )6878(، ومسلم )1676(، عن ابن مسعود –ريض اهلل عنه-.



130

الذنب: من  ويتوبون  للحق  يرجعون  الرحمن  • عباد 
نثٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   

ڑ مث)1(  فَمن اقرتَف تلك الكبائَر استَحقَّ العذاَب يوم القيامة.
إِمكانيَة  فإنَّ  الَبَدِن  يف  الروح  زالت  فم  املطاِف!  آِخَر  ليس  هذا  لكنَّ 
التصحيِح واردٌة؛ وهي بالتوبِة من املنكرات، ويتحقق ذلك باإليمُن الصادُق 

والعمُل الصالح.
واجلزاُء: هو َقبوُل التوبة، وَتبديُل السيئاِت حسنات وليس بعد هذا الكرم 

الرباين كرم.
ـ  مروا  اإن  ـ  باللغو  وميرون  الزور،  ي�شهدون  ل  الرحمن  عباد   •

ا: كراماً
ولعّل  مث)2(  ڳ   گ   گ       گ   گ   ک    ک     ک   ک   نث 
العظيمِة  بالذنوِب  الزور، القرتانِِه  وَر يف اآليِة: هو شهادُة  الزُّ َأْن  األقرَب هنا 
السابقة، وقد ُذِكَر َمَعها يف أحاديَث ِعّدة، كم يمكن تفسريه باجتناهبم شهادة 

مشاهد احلرام، وكذا جمالس اللغو.
وا به -اضطراًرا-، فال يتلطخون بشيئ من ذلك ، كم ُوِصَف قوهُلم  ِفإْن َمرُّ

______
)1(  الفرقان:68 - 71.

)2(  الفرقان:72.
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حنَي خماطبِة اجلاهلني هلم بالسالم. 
اهلل: لآياِت  �شامعون  ُمب�شرون  الرحمن  • عباُد 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ     نثڳ  
ِمن  القوَل  َيسَتمعون  ر،  وامُلَذكِّ التذِكري  عىل  ُمقبِلون  فهم  ڻمث)1( 

الناصِح فَيُعوه.
ُمستحِضين  غرُي  وهم  والقرآِن  والتذكرِي  للنُّصِح  جيلسون  ممن  وليسوا 

نثجخ  حخ   مخ   بقولِه:   اهلُل  وَصَف  كم  حاهُلم  فيكوُن  وأفئدهِتم؛  لقلوهِبم 
جسحس  خس  مس  حص  مص   جض       حض    خض  مث)2(.

روا بآياِت اهللِ عىل درجٍة كبريٍة ِمن االستمِع والَبصرية. بل هم إذا ُذكِّ
قال احلسن البرصي: كم ِمن رجٍل يقرؤها وخيرُّ عليها أصمَّ أعمى، وقال 
اهلل،  عن  َعَقلوا  قوٌم  -واهلل-  فهم  فيه،  يعموا  ومل  احلق  عن  يصموا  مل  قتادة: 

وانتفعوا بم  َسِمعوا ِمن كتابِه)3(. 
والذريِة  الأزواِج  ِمن  اأعنٍي  َة  ُقرَّ ربهم  ي�شاألون  الرحمن  عباُد   •

والأتباع:
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   نثڻ  
صالِحها،  برِشِط  ية  رِّ الذُّ عىل  َحِريُصون  فهم  مث)4(  ے   ے     ھ   

______
)1(  الفرقان:73.

)2(  يونس:42.
)3(  ينظر: تفسري ابن كثري )6/ 131(.

)4(  الفرقان:74.
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فُيكثِّرون عدَد املؤمنني املتصفنَي بصفاِت عباِد الرمحن.
ااًل؛ ولكْن أرادوا َأْن َيكونوا ُمطيعني. قال عكرمة: مل ُيريدوا بذلك َصَباَحًة وال مَجَ
وقال احلسُن البرصي: ال واهللِ ما يشٌء َأَقرَّ لعنِي املسلِم ِمن َأْن َيرى ولًدا، 

أو َوَلَد ولٍد، أو أًخا، أو محيًم ُمطيًعا هلل عز وجل)1(.
الطاعِة  عىل  وُيعينوهم  لرُِيِشدوهم  أئمًة؛  للمتقني  يكونوا  أْن  طلبوا  وإنم 
واخلرِي، بخالِف ما لو كانوا َأتباًعا؛ فلن يكوَن هلم ِمن التأثرِي كم لو كانوا متبوعني.
ولذلك  الروح؛  وسموِّ  اهلمِة  ُعلوِّ  يف  األمثلة،  أروَع  َيِضبون  هبذا  وهم 

كان جزاؤهم عالًيا،كم قال تعاىل:   نث ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅمث)2( 
فاجلزاُء ِمن جنِس العمِل فُيجَزوَن الُغُرفاِت بم كانوا يبيتون يف سجوٍد وقيام، 
ُلدون يف اجلنة  ون التحيَة والسالَم بم كانوا خياطبون اجلاهلني بالسالم، وخَيْ وُيلقَّ
ُمستقًرا وُمقاًما باستعاذهِتم وخوِفهم  ِمن ُمالزمِة َجهنَم  التي ساءت ُمستقًرا 

ومقاًما)3(.
اللهم اجعلنا ممَّن اتََّصَف هبذه الصفاِت فناَل هذا اجلزاء، واغفر اللهم لنا 
ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني.

______
)1(  ينظر: تفسري ابن كثري )6/ 132(.

)2(  الفرقان:75، 76.
)3(  ينظر لالستزادة: تأمالت يف سورة الفرقان، للدكتور: حسن باجودة.
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ب�شائر تدبرية من �شورة القدر )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

َوِر العظيمِة التي َينَبِغي لِلمؤمِن أْن َيتدبََّرها -خاّصًة مع إِقباِل  فإنَّ ِمن السُّ
العرِش األواخِر- سورَة القدر، التي يقول اهلل فيها ربنا:

ٱ     ٻ  ٻ  ٻ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ مث)2(.

فيها،  ِذْكِره  لَِتكراِر  بالَقْدِر  ُسميت  مكية،  سورٌة  العظيمة،  السورُة  هذه 
ُز عىل بياِن ِعَظِم ليلِة القْدر، وَمنزَلتِها وفضِلها. ولِكوهِنا  ُتركِّ

يت ليلَة القدِر؛ ألنه َنَزَل فيها كتاٌب ذو َقْدر، عىل  قال أبو بكر الوراق: ُسمِّ
لِساِن َمَلٍك ذي قدر، عىل ُأّمٍة هلا قدر، ولعّل اهلَل تعاىل َذَكَر َلْفَظ القدِر يف هذه 

______
)1(  للدكتور حممد بن عبد اهلل الربيعة، عضو اهليئة العاملية لتدبر القرآن، وعضو هيئة التدريس يف 

جامعة القصيم.
)2(  القدر: 1 - 5.

املجل�س الع�شرون
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السورِة ثالَث مراٍت هلذا السبب)1(.  

إىل  إنزالِِه  بإسناِد  وَعَظَمتِِه؛  القرآِن  بِفْضِل  بالتنويِه  ورُة  السُّ ابتدأْت  وقد 

إِنزالِه،  ليلِة  املالئكِة يف  وُنزوِل  فيه،  ُأنزَل  الذي  الوقِت  وَرْفِع شأِن  تعاىل،  اهللِ 

وتفضيِل الليلِة التي ُتواِفُق ليلَة إنزالِِه ِمن كلِّ عام. 

عىل  واخلرياِت  باألنواِر  األبرار،  واملالئكِة  ِجربيِل  ُنُزوِل  عن  َثْت  حتدَّ ثم 

عباِد اهللِ املؤمنني، حتى طلوع الفجر.

ة يف السورة، فمنها:  رّية املهمَّ وهذه بعُض البصائِر التدبُّ

ْدبرِِي  ـ أّن اسَم السورِة )الَقدر( وهو الرشُف والفضُل واملكانُة العالية، أو التَّ

ثْت عنه السورُة ِمن بياِن ِعَظِم ليلِة القدر، هذه  والتَّقِدير،  وهذا ُمناسٌب ملا حتدَّ

َزْت بابتداِء ُنُزوِل القرآِن فيها، وُنزوِل املالئكِة مع جربيل، وليس  الليلُة التي تيَّ

ِمن شكٍّ أّن حدوَث مثِل هذه األمور فيه دالئُل عىل: َعَظمِة امُلنِزِل وهو اهلل، 

وامُلنَزِل وهو القرآن، وامُلنَزِل إليه وهو النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.

______
)1(  مفاتيح الغيب )28/32(. ويروى يف سبب نزوهلا عن جماهد قال: كان يف بني إرسائيل رجل يقوم 
الليل حتى يصبح، ثم جياهد حتى يميس فعل ذلك ألف شهر، فتعجب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
واملسلمون من ذلك، فأنزل اهلل قوله: نثڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث أي قيام تلك الليلة خري من عمل 

ذلك الرجل ألف شهر.
ينظر: جامع البيان )546/24(، الدر املنثور )535/15(
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وِمن البصائر: أّن سورَة القدِر جاءْت يف امُلصحِف َبعَد سورِة الَعَلق، فكأنَّ 

الضمرَي يف قوله نث ٻ مث؛ إِيمٌء إىل القرآِن، الذي ُابتدئ نزوُله بسورِة العلق.

اشَتَمَلْت عىل  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻمث  تعاىل:  قوَله  أّن  البصائر:  وِمن 

تنويٍه عظيٍم بالقرآن، فتأّمل كيف افُتتَِحْت بنوِن الَعَظَمة نثٱمث، ثم اإلخبار 

عنه باجُلملِة الِفعليِة نث ٻ مث، وكالمها من أساليِب التأكيد.

ُزول(!  وِمن البصائر: أّن َتسميَة ليلِة القدِر بـنثٻ  ٻمث دون )ليلِة النُّ

إّما لِيكوَن ِذكُرها هبذا الوصِف تشويًقا ملعرفتِها وتعظيًم هلا، أو بياًنا لِِعَظِم قدِر 

َب بقولِه: نث پ  پ  پ   مه األمة، ولذلك َعقَّ ما ُأْنِزَل فيها وهو القرآن، فَتعظِّ

ڀ  ڀمث.    

وِمن البصائر: أنَّ قوَله: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻمث   َدالٌّ عىل أنه ُأنِزَل مجلًة 

واحدًة من اللوِح املحفوِظ إىل بيِت الِعزِة يف السمِء الدنيا يف تِلك الليلة، ثم َنَزَل 

َل ما َنَزَل منه: َصْدُر سورِة الَعَلِق،  ًقا َحَسَب الوقائِع واألحداث، وكان أوِّ ُمفرَّ

ِل ليلٍة َنَزَل فيها جربيُل عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهي ليلُة القدر.    يف أوَّ

وُر ُنزوَل القرآِن الذي  وِمن البصائر: أنَّنا ُندِرُك عظمَة هذه الليلِة حني َنَتصَّ

َشِهدْته األرُض يف هذه الليلة، وحني َنَتدبَُّر حقيقَة األمِر الذي تمَّ فيها، ونتمىل 
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آثاَره املتطاولَة يف مراحِل الزمان، ويف تصوراِت القلوِب والعقول؛ فإننا َنَرى 

ا، وُندِرُك َطَرًفا من َمغزى هذه اإلشارِة القرآنيِة إىل تلك الليلة:  أمًرا عظيًم َحقًَّ

نثپ  پ  پ  ڀ  ڀمث)1(.

وِمن البصائر: أّن االستفهاَم يف قولِه: نثپ  پ  پ  ڀ  ڀمث؟ إشعاٌر 

بِِعَظِمها وفضِلها. وفيه داللٌة عىل أنَّ علوَّ َقدِرها خارٌج عن دائرِة ِدراَيِة اخَلْلق، 

ال َيدريه وال َيعلُمه إال عالُم الغيوب )2(. 

نثڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث: أّن َتفِضيَل ليلِة  وِمن البصائِر يف قولِه 

من  فيها  حيُصُل  ما  فضِل  تضعيِف  عىل  َدالٌّ  شهر،  ألِف  عىل  باخلرِي  القدِر 

األعمل الصاحلة. 

وِمن البصائر: أنَّ ليلَة القدِر هي يف حقيقتِها فرصٌة إِلطالِة الُعْمر، فألُف 

ا، َفَمن ُيدرُك ليلَة الَقدِر َعرَش َمّراٍت؛ فَكَأنَّم  َشْهٍر ُتعاِدُل تقريًبا اثنني وثمنني َعاَمً

ا، وَمن َأدَرَكها ِعرشين َمّرة فكأنم عاش ألًفا وستمئًة  عاَش ِعرشين وثمنمئة عاَمً

وأربعني من األعوام، وهكذا، وأيُّ نِعمٍة أكرُب ِمن ذلك! وفضُل اهللِ واِسع.

______
)1(  يف ظالل القرآن )6/ 3945(.
)2(  تفسري أيب السعود )9/ 182(.
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وِمن البصائر: أنَّ الِعرْبَة ليست بطوِل األعمِر، وإنم بُحْسِن األعمل، فليس 

امُلِهمُّ الكم، وإنم الكيف، وُربَّ حلظٍة واحدٍة هي يف َجوهِرها َخرٌي من احلياِة 

ُض لَِنَفحاِت  ها، َفليلُة القدِر ُتعاِدُل اثننِي وثمننَي عاًما، وهذا ما جيعُلنا َنَتعرَّ كلِّ

اهلل، ونتعرُض ملواسِم اخلرِي املضاَعَفة.

القدر، وبياَن مدى  ليلَة  نفوِسنا  ُم يف  ُتعظِّ السورَة  أّن هذه  البصائر:  وِمن 

الليلِة واغتناِمها  ي تلك  ُز املؤمَن لَِتحرِّ رشِفها وجليِل قدِرها؛ ويف هذا ما حيفِّ

َقْدِر القرآِن، حيُث َجَعَل اهلُل ُنزوَله يف  َبَياٌن لِِعَظِم  حقَّ االغتنام. وفيها كذلك 

هذه الليلة املباركة العظيمة.

دليل  ٿمث!  نثٿ   َقْوله:  يف  بامُلضاِرِع  التَّعبرَي  أّن  البصائر:  وِمن 

ٌر يف املستقبِل يف كلِّ عام، وأنَّ هذا من دالئِل فضِلها  َل ُمتكرِّ نزُّ عىل أّن هذا التَّ

بالتشديد  بـنثٿ  مث    َ َعربَّ ُل مجاعاٍت وبكْثَرة، وهلذا  َتَنزَّ أهنا  وَقْدِرها، وَيظهُر 

دون )َتْنِزل( بالتخفيف.   

ِل املالئكِة يف هذه الليلِة لَِكثَرِة َبَرَكتِها، واملالئكُة  وِمن البصائر: أنَّ َكثَرَة َتنزُّ

وحييطون  القرآِن،  تالوِة  عند  يتنزلون  كم  والرمحة،  الربكِة  ِل  َتنزُّ مع  لون  يتنزَّ

ْكر، ويضعون َأجنحَتهم لِطالِب العلِم بِصدٍق َتعظيًم له)1(. بِِحَلق الذِّ
______

)1(  تفسري ابن كثري )8/ 444(.
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الليلة،  الليلِة دليٌل عىل َكثرِة خرياِت هذه  ِل املالئكِة يف هذه  ويف ِذكِر تنزُّ
ُل هبا املالئكُة ِمن َربِّ األرِض والسموات. وما يصاحُبها من َرمَحاٍت َتَتنزَّ

َل بالوحي،  ِل الروِح -وهو جربيل-؛ لِكونِِه املوكَّ وِمن البصائر: ختصيُص َتنزُّ
ِف ما َينِزُل به مع املالئكِة من السالِم والرمحة. ِفِه وفضِله، ورَشَ وإظهاًرا لرَِشَ

مع  املالئكِة  َأَدِب  ِعَظِم  عىل  َيُدلُّ  ٹمث  نثٹ    قوَله  أنَّ  البصائر:  ومن 
م، يف استئذاهِنم إياه لِنزوهِلم؛ ألهنم كانوا َيرَغبون إىل أهِل اإليمِن والذكر،  رهبِّ

وَيَتمنَّون لقاَءهم)1(. 

وِمن البصائر: أنَّ قوَله نثڤ  ڤ            ڤمث َيدلُّ عىل أنَّ املالئكَة َتنِزُل ألجِل 
كلِّ َأْمٍر فيه مصلحُة املكلفني، ولذا فإنَّ َلفَظ األمِر َيُعمُّ َخرَي الدنيا واآلخرة.  

وِمن البصائر: أنَّ اهلَل َوَصَف هذه الليلَة بأهنا َساَلم، ويف هذا دليٌل عىل 
ِمن  ِيَن  املخريَّ فنَي  امُلَكلَّ ِقَبِل  ِمن  يكوُن  ما  إاّل  السمِء واألرض،  أهنا سالٌم يف 

إنٍس وِجّن )2(. 

وِمن البصائِر: أنَّ َوْصَفها بأهنا سالم، َتشبِيٌه هلا باجَلّنِة يف نعيِمها وَفضِلها، 
ُم فيها عىل الطائعني، كم ُروَي عن احلسِن قال: إذا  ولذلك َوَرَد أنَّ املالئكَة ُتَسلِّ
كان ليلُة القدِر مل َتَزل املالئكُة ختِفُق بأجنحتِها بالسالِم من اهللِ والرمحِة، ِمن َلُدن 

صالِة املغرِب إىل طلوِع الفجر)3(.
______

)1(  مفاتيح الغيب )32/ 32(.
)2(  معارج التفكر )300/2-301( باختصار.

)3(  الدر املنثور )15/ 539(.
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وِمن البصائِر: أّن ِمن السالِم الذي َحَصَل يف هذه الليلِة املباركِة للبرشيِة ُنُزوُل 

ُق هلا يف الدنيا السالم، وَيدي َمن اتَّبعه داَر السالِم يوم القيامة. قِّ القرآن، الذي حُيَ

السابِع  ليلُة  هي  القدِر  ليلَة  أنَّ  عباٍس  ابِن  عن  َوَرَد  أنه  البصائر:  وِمن 

والِعرشين، واستدلَّ بأنَّ السورَة ثالثون كلمة، وكلمُة نثڦمث التي يف السورة، 

هي الكلمة السابعة والعرشون.

للتعريِف  ڄمث  ڦ   نثڦ   قولِه  يف  هنايتِها  ِذْكَر  أّن  البصائر:  وِمن 

بمنتهاها؛ لِيحِرَص الناُس عىل َكثرِة الَعَمِل فيها َقبَل انتهائِها، فِذْكُر هنايِة اليشِء 

ٌز الستثمِره َقبَل انتهائِه)1(. حُمفِّ

وِمن البصائر: أنَّ اإِلتياَن بحرِف نثڦمث التي هي النتهاِء الغاية، وذلك 

ّدالٌّ كم َذَكَر بعُض أهِل العلِم عىل أنَّ ليلَة القدِر تتدُّ َبعَد َمطَلِع الفجر، بحيُث 

أّن صالَة الفجِر ُتعَترُب ِمن تلك الليلة، وهذا َتوِسعٌة ِمن اهللِ يف امتداِد الليلِة إىل 

ما َبعَد طلوِع الفجر. واهلل أعلم)2(.

______
)1(  التحرير والتنوير )30/ 461(.
)2(  التحرير والتنوير )30/ 466(.
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مضموهِنا  يف  القدِر  عظيمُة  السورَة  هذه  فإّن  اإلخوة-  -أيا  وختاًما 

ها بالطاعِة  َمه اهلُل، وَيسَتغلَّ َم ما َعظَّ َمها، وُيعظِّ ودالالهِتا، فَحَريٌّ باملسلِم أْن ُيعظِّ

واإلنابِة والتوبة.

فيها  لنا  فاجعل  اللهم  الليلة،  هبذه  ملسو هيلع هللا ىلص  حممٍد  ُأّمِة  عىل  َمَننَت  كم  اللهم 
َأْوَفَر احلظِّ والنَّصيِب ِمن واسِع َمغِفرتِك وَرمحتِك، واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
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مناجاة نبي )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فيقوُل اهلُل تعاىل يف سورِة إبراهيم، عن نبيِّه وخليِله إبراهيَم عليه الصالُة 
والسالُم:

ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   نث 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک  

ڱ  ڱ   مث)2(.

ن، رزَقُه اهلُل الولَد عىل ِكرَب، فَحِمَد ربَّه، وأثنى  إهنا مناجاُة أٍب كبرٍي يف السِّ
َه نحَو ربِّه مناجًيا يف شأِن ذريتِه ِمن َبعِده، فقد مىض أكثُر ُعمِره فلم  عليه، وَتوجَّ
يبَق له ِمن العمِر إال القليل، فَمن سيحفُظ أبناَءه ِمن بعده إال اهلل، ونِْعَم باهلل 

حافًظا وكفياًل.

______
)1(  للدكتور عويض العطوي، عميد البحث العلمي يف جامعة تبوك.

)2(  إبراهيم: 37.

املجل�س احلادي والع�شرون



142

إنه خليُل اهللِ إبراهيُم -عليه السالم-؛ َيشغُله شأُن أرستِه يف مكة، فاملكاُن 
ال زرع فيه وال ُأنس، فكيف سيعيشون؟! فَيعِرُض ذلك عىل ربِّه َعْرًضا لطيًفا 
فيقول: نث ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  مث، »أي: بواٍد ال يصُلح 
ُنه  ْبِت ألنه ِحجارة، فإّن كلمَة ) ُذو ( تدلُّ عىل َصاحِب ما ُأضيفت إليه، وتكِّ للنَّ
منه، فإذا قيل: ذو مال، فاملاُل ثابٌت له، وإذا ُأريَد ضد ذلك قيل: غرُي ذي كذا، 
كقوله تعاىل: نث ۉ  ې   ې  ې  ېمث)1(، أي: ال َيعرتيه يشٌء من الِعَوج، 

وألجِل هذا االستعمل مل يقل: بواٍد ال ُيزرع أو ال زرع به« )2(.

وُيبنّيُ  واحلياة،  العيِش  بأسباِب  ويأُخُذ  اهلالك،  ِمن  عليهم  خياُف  إنه   
السبَب يف إسكاهِنم عند البيِت املحرِم فيقول: نثک  کمث، إنه َملَمٌح 
؛ أْن خيتاَر األُب مكاَن إقامِة أرستِه، فال َيتمُّ دائًم برغباِت اجَلَسِد وملذاِت  ُمِهمٌّ
عليه  بل  وح،  الرُّ شأَن  وَينسى  املميزة؛  واملواقِع  اجلميلة،  األماكِن  ِمن  احلياة، 
ي هذه الروح، وما ُيساِعُد عىل صالِح أبنائِه، فاملكاُن له  م أواًل ما ُيغذِّ أْن ُيقدِّ
أثُره يف الرتبية، فمكُة بلٌد ال زرَع فيه، وال يوجُد فيها مما تشتهيِه نفوُس الناِس 

نثک   قال:  لذا  العاملني،  رب  وعبادُة  والتوحيُد  اإليمُن  فيها  لكْن  يشء، 
ُط حلياتِه  کمث، إنه َهَدٌف نبيٌل عىل كلِّ أٍب أْن َيضَعُه أماَم عينيِه وهو خيطِّ
وحياِة أبنائِه، فاملكاُن الذي تتهيُأ فيه ُدوُر العبادِة؛ أفضُل من املكاِن الذي َتِقلُّ 
فيه، واملكاُن الذي ُيذَكُر فيه اسُم اهلل كثرًيا؛ خرٌي من الذي ال ُيذَكُر فيه إال قلياًل.

______
)1(  الزمر: 28.

)2(  التحرير والتنوير - )7 / 441(.
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به  اهتمَّ  مما  أنَّ  إىل  ُيشري  اخلصوص؛  وجه  عىل  هنا  الصالِة  إبراَز  إّن  ثم 
تربيتِهم ألوالِدهم  الكراُم -صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني- يف  األنبياُء 
بعد شأِن التوحيِد واخلوِف من الرشك؛ هو شأُن الصالة، وهلذا شواهُد كثريٌة 

يف القرآن، ُيمكُن رصُدها يف قصِص األنبياِء -عليهم السالم- مع أوالِدهم.

وضيٍق  وحشٍة  ِمن  لإلنساِن  الوحدُة  ُبه  ُتسبِّ ما  الرحيم،  األُب  َينسى  وال 
ڳمث،  ڳ   گ    گ   گ   گ   نث  ويقول:  ربَّه  فيسأُل  الصدر،  يف 
وهذا ُيشرُي إىل أنَّ االنقطاَع عن الناِس والُبعد عنهم ليس َمرغوًبا، فكثرٌي من 

العباداِت ال َتَتحّقُق إال بمخالطِة الناس، والعيِش معهم.

ثم إنه َذكر األفئدَة فقال: نث گ  گ  گمث، ومل يقل: فاجعل بعَض 
َيبقون  ُأناًسا  ُيريُد  فهو  به،  ق  تعلَّ مكاًنا  هوى  إذا  الفؤاَد  ألنَّ  وذلك  الناس؛ 
التعبرِي  ويف  ويتجاوزوه،  عليه  وا  يمرُّ أْن  ال  لِيعمروه،  املكاَن  هذا  ويألفون 
ذلك  إىل  رفافة جمنحة، وهي هتوي  القلوب  ٌة ولطف، تصور  ِرقَّ هنا  باألفئدِة 
ي اجلدَب برّقِة تلك  البيِت وأهِله يف ذلك الوادي اجلديب. إنه تعبرٌي نديٌّ ُيندِّ

القلوب )1(.

ه أحد، ولن َيستقرَّ  ثم إّن هذا املكاَن الذي ال زرع فيه وال ُسّكان لن َيُؤمَّ
ِف أفئدِة بعِض الناس إليه، وهلذا تبقى مكُة  فيه أحد، ولن يكوَن ذلك إال برَِصْ

______
)1(  انظر: »يف ظالل القرآن« )4 / 411(.
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خاليًة من أسباِب اجلذِب املعروفِة لدى الناِس؛ ِمن َلطافِة اجلو، وكثرِة اخُلضة، 
ُه الناُس  وَجَرياِن املاء، وكثرِة الزروع وغرِيها، ومع هذا هي أعظُم مكاٍن َيُؤمُّ
اهلل،  طاعُة  هو  ذلك  يف  هلم  الوحيُد  ُك  املحرِّ ليبقى  وذلك  التاريخ،  مدى  عىل 

ورجاُء أجِره سبحانه.

لو  وربم  گمث،  گ   گ   نث  السالم-:  -عليه  إبراهيُم  قال  وقد 
قال: )أفئدَة الناس( جلاَء كلُّ البرش، وملا استوعَبهم املكان، وهللِ يف َخلِقِه شأٌن 

وحكمٌة.

كم ال ينسى األُب الرحيُم أهَل بيتِه يف معيشتِهم؛ بل يدعو اهلَل هلم فيقول: 
من  جمموعٌة  املقطِع  هذا  ويف  ڱمث،  ڱ   ڱ   ڳ   نثڳ  

الدالالِت واللطائف:

فيه أّن ِعنايَة املريب بِرزِق أهِل بيتِه أمٌر مهم، وهو شأٌن ال ُيالُم عليه، بل 
هو مسؤوٌل عن ذلك، وال يصحُّ ما نراه من تضييِع بعِضهم ملسؤوليِة أهليِهم 
ومعيشتِهم، فهو َمشغوٌل عنهم دائًم، يذهُب وهم نائمون، ويعوُد وهم نائمون، 
واألُب  اآلخرين؛  ومساعداِت  الصدقاِت  عىل  َلتعيُش  اأُلرَسِ  بعَض  إنَّ  حتى 

مورِسٌ وعىل قيِد احلياة.

األمِن  أنواِع  أعظِم  ِمن  أهنا  ُيشرُي  نثڱمث  ِذْكَر  أّن  أيًضا  وفيه 
الزراعِة فيم يصلح هلا قرب مكة، أو  الِغذائي، وقد يكون يف ذلك إشارٌة إىل 
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 إىل َجلِب الثمراِت إليهم من أقطاِر األرِض البعيدة، وهو ما يؤيُده قوله تعاىل: 

نث ھ  ھ  ے  ے  ۓ  مث)1(. يقول أبو السعود: »وقد َحَصَل كالمها حتى 

إّنه جيتمُع فيه الفواكُه الربيعيُة والصيفيُة واخلريفيُة يف يوم واحد« )2(.

قال:  حيث  النعمة،  شكِر  عىل  اأُلرسِة  تربيِة  إىل  إشارٌة  أيًضا  وفيه 
 

أسباِب  ِفعِل  ِمن  ُبدَّ  ال  بل  النِّعِم؛  حصوُل  يكفي  فال  ڱمث  نثڱ  
بقائِها، كم قال تعاىل: نث ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃمث)3(.

ومما ُيستفاُد ِمن هذه املناجاة: معرفُة آداِب السؤاِل والتضع، وقد كان »يف 
اعِة،  دعائِِه عليه السالم ِمن مراعاِة حسِن األدِب، واملحافظِة عىل قوانني الضَّ
وَعْرِض احلاجة، واستنزاِل الرمحِة، واستجالِب الرأفِة ما ال خيفى، فإنه عليه 
السالم بِِذْكِر كوِن الوادي غرَي ذي زرٍع بنّي كمَل افتقاِرهم إىل املسؤول، وبِِذْكِر 
ِم أشار إىل أّن ِجواَر الكريِم يستوجُب إفاضَة  كوِن إسكاهِنم عند البيت املحرَّ
ملحِض  املعاِش  مرافِق  إعواِز  كمِل  مع  اإلسكاِن  ذلك  كوِن  وبِعْرِض  النعيم، 
ولذلك  السؤال،  إجابِة  مبادئ  مجيَع  َمّهَد  البيِت  حقوِق  وأداِء  الصالِة  إقامِة 

ُقِرَنْت دعوُته عليه السالم بُحسِن القبول«)4(.
______
)1(  القصص: 57.

)2(  تفسري أيب السعود - )4 / 42(.
)3(  إبراهيم: 7.

)4(  تفسري أيب السعود - )4 / 42(.
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إهنا معامُل تربويٌة مهمٌة َنسَتْلِهُمها من قصِص األنبياِء الكرام مع أبنائهم، 
ولن نجَد نموذًجا أرقى وال أعظَم منهم.

هذه ـ أيا املؤمنون ـ بعُض دالئِل هذه املناجاة النبوية، فم أمجَل التأيس به، 
ومراعاَة األدِب وعلوِّ اهلمِة يف دعواتِنا.

اللهم ارزقنا األدَب معك، وصدَق اللجأِ إليك، واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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نثى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئمث)1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

ەئ   ەئ   ائ   ائ    نثى   البقرة:  سورة  يف  تعاىل  اهلُل  فيقوُل 
وئمث)2(.

هذه آيٌة قرآنيٌة إيمنية، هلا صلٌة عظيمٌة بعبادٍة من أعظِم العبادات، أال وهي 
عبادُة الدعاء.

آياِت الصيام،  طًة بني عدٍد من  قُة بالدعاِء جاءت ُمتوسِّ امُلَتَعلِّ وهذه اآليُة 
الدعاِء يف رمضان، والدعاُء عموًما -يف  وكأهنا -واهلل أعلم- ُتشرُي إىل أمهيِة 

نث ې    الصاحلني  له شأٌن عظيم، بل هو صفُة عباِد اهللِ  رمضاَن ويف غرِيه- 
ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئمث)3(.

يا أمَة القرآن! لقد انطوْت هذه اآلية الكريمة - نثى  ائ   ائ  
ەئ  ەئ  وئمث - عىل مجلٍة من اهلدايات، منها:

______
واألستاذ  القرآن،  لتدبر  العاملية  اهليئة  إدارة  جملس  رئيس  نائب  املقبل،  عبداهلل  بن  عمر  للدكتور    )1(

املشارك يف جامعة القصيم.
)2(  البقرة: 186.
)3(  األنبياء: 90.

املجل�س الثاين والع�شرون
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تبدأ  ها  وكلُّ سؤااًل،  عرش  أربعَة  عىل  اشتمَل  قد  القرآَن  أّن  أواًل: 
الوحيد،  املوضع  هذا  إال  أو)فقل(،  بـ:)قل(  اجلواب  يأيت  ثم  بـ)يسألونك(، 
فإنه بدَأ هبذه اجلملة الرشطية: نثى  ائ   ائ  ەئمث، وجاء جواُب 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   نث   قال:  بل  قل،  الِفعل:  دون  من  الرشِط 
ه، كأنه ُيطيُل الُقْرَب بني الداعي  ۈئ مث، فكأّن هذا الفاصل -)قل(- مع ِقرَصِ
ِة  وربِّه، فجاء اجلواُب بدون واسطٍة؛ بل قال: نث  ەئ  وئمث َتنبِيًها عىل ِشدَّ

ُقْرِب العبِد ِمن ربِّه يف مقاِم الدعاء!.

لَت -أيا املبارك- يف قولِه: نث ائمث فكْم يف هذا اللفِظ ِمن  ولو تأمَّ
اعون؟  ْأفِة بالعباد؛ حيُث أضاَفهم إىل نفِسِه الَعلّيِة سبحانه وبحمده! فأين الدَّ الرَّ
فقال:  الدعاِء  عىل  سبحانه  َحثَّهم  قد  وهو  فضِله؟!  ألبواِب  الطارقون  وأين 

نث ڭ  ڭ  ڭ   نثہ  ہ  ھ   ھمث)1( وقال جل وعال: 
ڭ  ۇ  مث)2(.

جل  عباِده  ِمن  ُقربِِه  إثباُت  ففيها  وئمث  ەئ   نث   سبحانه:  قوُله  وأما 
وعال، وهو ُقرٌب خاصٌّ بَِمن َيعبُده ويدعوه، وهو- واهللِ - ِمن أعظِم ما َيدفُع 

املؤمَن للنشاِط يف دعاِء مواله.

قوله:  يف  وهي  أال  ع،  التضُّ ذلك  نتيجِة  يف  املؤمن-  -أيا   وْلتنظر 
______
)1(  األعراف: 55.

)2(  غافر: 14.
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نث  ۇئ  ۇئ  ۆئمث ففي هذا ما يُدلُّ عىل قدرِة اهللِ وكمِل سمِعِه سبحانه، 
وهذا ما ال َيقِدُر عليه أيُّ أحٍد إال هو سبحانه! وقد قال جل وعال:  نث ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺمث)1( فقد وعد سبحانه باالستجابِة ملن دعاه وهو 

موِقٌن باإلجابة.

القوِة  ِمن  ُأويت  مهم  األعىل-  املثُل  -وهللِ  الدنيا  ُمُلوِك  ِمن  َمِلٍك  أيَّ  إّن 
والسلطاِن ال يمكُنه أْن ُينّفَذ كلَّ ما ُيطَلُب منه؛ ألنه خملوٌق عاجز، ال يستطيع 
أْن يدَفَع عن نفسه املرَض واملوَت، فضاًل عن غريه، فتبارَك اهلُل القويُّ العزيز، 

الرحيم الرمحن.

نث    ۆئ  ۈئ مث، ففيها إشارٌة إىل  ل -أيا املؤمن- يف قولِه تعاىل:  لكْن تأمَّ
القلِب حينم يدعو ربه،  الداعي حارِضَ  أن يكوَن  الدعاِء  إجابِة  ِمن رَشِط  أّن 
ا نفَسه باالفتقاِر إىل ربِه،  وصادًقا يف دعوِة مواله، بحيُث يكوُن خمِلًصا ُمشعِرً

ا نفَسه بِكِرِم اهلل، وُجوِده)2(. وُمشعِرً

ثانًيا: ومن هداياِت هذه اآليِة وداللتِها: 

أّن اهلَل تعاىل جييُب دعوَة الداِع إذا َدعاه؛ وال َيلَزُم ِمن ذلك أْن جييَب َمسألَته؛ 
وإحلاًحا يف  اهلل،  إىل  ًعا  َتضُّ الداعي  ليزداَد  املسألِة  إجابَة  ُر  يؤخِّ قد  تعاىل  ألنه 
الدعاء؛ فَيْقَوى بذلك إيمُنه، ويزداد ثواُبه؛ أو يّدخره له يوَم القيامة؛ أو يدفع 

______
)1(  غافر: 60.

)2(  ينظر فيم سبق: مفاتيح الغيب: )84/5 (، وتفسري القرآن الكريم للعثيمني: )345/1(.
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ُّ - واهلل أعلم - يف  عنه من السوِء ما هو أعظُم فائدًة للداعي؛ وهذا هو السِّ
قوله تعاىل: نث  ۇئ  ۇئ  ۆئمث)1(.

ثالًثا: وِمن هداياِت هذه اآليِة وداللتِها وتاِجها -نث ى  ائ   ائ  
ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئمث-:

فهذا  التوحيد،  وهو  الدين،  هذا  عظمِة  أرساِر  من  ا  رِسًَّ فيها  َتلحُظ  أّنك 
ربُّك -أيا املؤمن- وهو َمِلُك امللوك، القهاُر اجلبار، الذي ال ُيشبه ُمْلَكه ُملٌك، 
وال ُسْلَطاَنه سلطاٌن - ال حتتاُج إذا أردَت دعاَءه إىل َمواِعيد، وال إىل ُأُذونات، 
وال يشٍء من ذلك، إنم هو َرْفُع اليدين، مع قلٍب صادق، وَتسأُل حاجَتك، كم 
قال َبكُر بُن عبِد اهللِ امُلَزين - أحُد ساداِت التابعني -: »َمن ِمثُلك يا ابَن آدم! 
ُخيلِّ بينك وبني املحراب، َتدخُل منه إذا شئَت عىل ربك، وليس بينك وبينه 

ق. حجاٌب وال ترمجان«؟!)2(، فيا هلا ِمن نعمٍة ال يعرُف قدَرها إال املوفَّ

احلقيقيَّ  احلرماَن  أّن  سُتْدِرُك  فإنك  اجلليلة،  العبادِة  هذه  وقُع   َ َتبنيَّ وإذا 
للعبِد حينم حُيَرُم َطْرَق الباب، وأن ُتنسَيه نفُسه هذا السبيَل العظيم! كم قال أبو 

نا ِمن َأْن ُأمنع الدعاء، َأْخَوُف مني ِمن َأْن ُأمنع اإلجابة)3(. حازم: أَلَ

»وقد َأمَجَع العارفون أّن التوفيَق أْن ال َيكِلَك اهلُل إىل نفِسك، وأنَّ اخلذالَن 

______
)1(  تفسري القرآن الكريم للعثيمني: )345/1(.

)2(  حلية األولياء: )229/2(.
)3(  حلية األولياء: )241/3، 288/7(.
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َ بينك وبني نفِسك، فإذا كاَن كلُّ خرٍي فأصُله التوفيق، وهو بيِد اهللِ ال  يلِّ هو أْن خُيَ
غبة والرهبة إليه، فمتى  بيِد العبد، فمفتاحه الدعاُء واالفتقاُر وصدُق اللجأ والرَّ
ه عن املفتاِح بقي باُب  َأعطى العبَد هذا املفتاَح فقد أراَد َأْن يفتَح له، ومتى َأضلَّ
اخلرِي ُمرجًتا دونه، قال أمرُي املؤمنني عمُر بُن اخلطاب -ريض اهلل عنه-: )إين ال 
َأمحُل همَّ اإلجابة، ولكني َأمحُل همَّ الدعاء، فإذا ُأهلمُت الدعاَء فإنَّ اإلجابَة معه(.

نِيِة العبِد ومهتِه وُمراِده ورغبتِه يف ذلك يكوُن توفيُقه سبحانه  َقْدِر  وعىل 
وَرغبتِهم  وَثباهِتم  ِمهم  مِهَ َقْدِر  عىل  العباِد  عىل  تنِزُل  اهللِ  من  فاملعونُة  وإعانُته، 
وَرهبتِهم، واخلذالُن ينزُل عليهم عىل حسب ذلك،... وما ُأيِتَ َمن ُأيِتَ إال ِمن 
ِقَبل إضاعِة الشكر، وإمِهاِل االفتقاِر والدعاء، وال َظَفَر َمن َظَفر -بمشيئِة اهللِ 

كر، وِصْدِق االفتقاِر والدعاء«)1(. وعونِه- إال بقياِمه بالشُّ

وِمن املعاين املهمِة التي ينبغي أْن َيستحَضها العبُد -وهو يف مقاِم الدعاء 
ُث عن احلكمِة  - ما َأَشاَر إليه اإلماُم أبو سليمن اخلطايب رمحه اهلل- وهو َيتحدَّ
ِمن مرشوعيِة الدعاِء - فيقول: »وقد َقىَض اهلُل سبحاَنه أْن يكوَن العبُد ممَتَحًنا 
العبودية-  َمدرجتا  مها  -اللذين  واخلوف  الرجاء  بني  ًقا  وُمعلَّ وُمستعَماًل، 
لَيستخرَج منه بذلك الوظائَف املضوبَة عليه، التي هي ِسَمُة كلِّ عبد، ونِْصبُة 

كلِّ َمربوٍب ُمَدبٍَّر«)2(. 

______
)1(  ابن القيم يف الفوائد: )181(.

)2(  شأن الدعاء: )10-9(.
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رابًعا: وِمن هداياِت هذه اآليِة وداللتِها: 

استحباُب الدعاِء عند الِفطِر يف رمضاَن وغرِيه، وهذا ما يدلُّ عليه ظاهُر 
نِة املرفوعِة أحاديُث ال ختلو ِمن َمقال، ولكْن ها  القرآن، وفعُل السلف، ويف السُّ
أنت ترى ظاهَر القرآِن َيعُضُدها، وَوْجُه الداللِة ِمن اآلياِت عىل هذا املعنى: أّن 
َفِث  اهلَل تعاىل َذَكَر هذه اآليَة -آية الدعاء- ُبَعْيَد آياِت الصياِم وُقبيَل آيِة إباحِة الرَّ
َلًة بني أحكاِم  يف ليِل الصياِم، »ويف ِذكِره تعاىل هذه اآليَة الباعثَة عىل الدعاِء ُمتخلِّ

ِة، بل وعند كلِّ ِفطر«)1(. الصيام، إرشاٌد إىل اجتهاٍد يف الدعاِء عند إكمِل الِعدَّ

بني  واالنكساِر  مواله،  بِدعاِء  وعبوديَته  َفقَره  ُيظِهُر  وهو  العبَد  َأمَجَل  فم 
يدي خالِقه وراِزقه، وَمْن ناصيُته بيِده! 

واِسِع  ِمن  ويسأَله  ربَّه،  ليناجَي  اإلجابِة  أوقاَت  َيَتبُِل  حينم  أسعَده  وما 
فضِله يف َخرَيي الدنيا واآلخرة!

إليه، واالنطراَح بني يديه، وكمَل  نسأُل اهلَل تعاىل أن يرُزَقنا صدَق اللجأِ 
خائبني  نا  يردَّ وال  فيه،  رجاَءنا  خُييَِّب  ال  وأن  عليه،  التوكلِّ  وقوَة  له،  ِع  التضُّ

بسبِب ذنوبِنا وتقصرِينا.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  تفسري ابن كثري: )1/ 273(.
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نث ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   مث)1(
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فإّن احلديَث هاهنا سيدوُر حوَل هدايِة قوِل اهلل –تعاىل-: نث ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ   مث)2(. فهذه آيٌة عظيمٌة يف أول سورٍة نزلْت يف القرآن، وهي سورة العلق.

زُّ الوجدان، وتفعُل يف النفس ما ال تفعُلُه ُسُلطاُت الدنيا، وال أحدُث  آيٌة هَتُ
ي الوازع، وتْكَبُح اجلمح،  التقنيات يف عامل املخابرات. آيٌة تضبُِط النوازع، وتقوِّ
وتدعو إىل إحساِن العمل، وكمِل املراقبة. وقد جاءت هبذا البياِن املعجِز الذي 
ال تصل إليه قوُة َبرَش. جاءت هبذا التعبرِي الواضح ُمبِْيَنًة عّم حتتها من معنى، 

جاءت بصيغة االستفهام: نث ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋمث؟

إىل  إشارٌة  ففيها  الكثري؛  اليشُء  اللطائِف واألرساِر  اآليِة من  وحتت هذه 
وجوِب املراقبة هلل -عز وجل-، وفيها هتديٌد ملن يتمدى يف الَغّي، وفيها تلويٌح 

______
)1(  للدكتور حممد بن إبراهيم احلمد، عضو هيئة التدريس يف جامعة القصيم.

)2(  العلق: 14.

املجل�س الثالث والع�شرون
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-عز  اهللِ  الع  باطِّ العلَم  أنَّ  إىل  تلميٌح  وفيها  الرش،  عن  اإلقصاِر  وجوِب  إىل 
وجل- عىل اخلالئِق أمٌر ِفْطريٌّ ال حيتاج إىل دليل، وفيها تعريٌض بغباوِة َمْن 

جيهُل هذه احلقيقة، أو يكابُِر يف شأهنا.

فيا هلل ما أمجَل أن َيستحِضَ كلُّ أحٍد هذه اآليَة إذا امتدت عيُنه إىل خيانة، 
ك لساُنه بقبيح. وما أروَع أن  أو َيُده إىل حرام، أو سارْت قدُمه إىل سوء، أو حترَّ

تكوَن هذه اآلية ُنْصَب أعُينِنا إذا أرْدنا القياَم بم ُأنيط بنا من عمل.

ة، ويفيد منه األفراُد  ويف هذا رسٌّ بديٌع، ودرٌس عظيٌم ُتِفيد منه األمُة بعامَّ
وأن  املعنى،  هلذا  يتنبَّهوا  أن  اأُلمِم  وقادِة  املصلحني  عىل  فواجٌب  ة؛  بخاصَّ
العاملني  لربِّ  واملراقبِة  الديِن  وازَع  أّن  ذلكم  الناس؛  إشاعتِه يف  حَيِرصوا عىل 
ِة والسلطان؛ فإذا َألَِف املرُء أْن يراِقَب  يفعل يف النفوس ما ال يفعله وازُع القوَّ
بوائَقه، ويسرتيُح  يأمُن  املجتمَع  فإن  ربَّه، ويستحَض شهوَده واّطالَعه عليه: 
من كثرٍي من رشوره. أما إذا كان االعتمُد عىل وازِع القوة، وحارِس القانون: 
وقد  ل،  ُيَؤوَّ قد  القانوَن  وإن  يغَفل،  قد  احلارَس  وإّن  تضُعف،  قد  القوَة  فإّن 

ِص من سلطانِه.  ُيَتحايُل؛ للتخلُّ

فإذا  ما،  جمتمٍع  يف  الدينيُة  الرتبيُة  َقّلت  إذا  واملفاسُد  اجلرائُم  َتكُثُر  لذلك 
والفضيلة  الديِن  بأسلوِب  تربيتِهم  إىل  وَعَمْدنا  الناس،  يف  املعنى  هذا  َأَشْعَنا 
فائدة؛  ما  غرِي  يف  ضائعًة  تكوُن  وقد  كبرية،  جهوًدا  ْرنا  ووفَّ واسرتحنا،  َأرْحنا 
فاملراقبُة حارٌس قويٌّ يمنُع اإلنساَن من التفكرِي يف اجلرائِم والرشور، والتقصرِي 

يف أداِء احلقوق.
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القرآن  من  نزلْت  سورٍة  أّول  يف  اآلية  هذه  تكوَن  أن  –إًذا-  َعَجَب  فال 
َله كان  الكريم؛ لكي يكوَن املؤمُن عىل ِذْكٍر من هذا املقاِم العايل، الذي إذا َتَثَّ
فإنه  يرونه  يكونوا  مل  فإن  يرونه،  اهلل كأهنم  يعبدون  الذين  املحسنني،  قبيل  يف 

يراهم.

إذا  والتي  الدين،  مراتِب  أعىل  هي  التي  اإلحساِن  مرتبُة  هي  وتلك 
استشعرها املؤمُن حاَل قياِمه بعبودية ربه كان عمُله ُمْتَقًنا ُمضاَعًفا؛ فإذا صىل 

ُمستشعًرا ذلك املعنى تضاعَف أجُر صالتِِه، وهكذا بقيُة األعمل الصاحلة.

ولعّل الصياَم من أعظِم العباداِت التي تتجىل هبا عبوديُة املراقبة؛ فالصياُم 
مدرسٌة لقيام تلك العبوديِة العظمى؛ ذلكم أّن الصائَم ُيمسُك عن املفّطراِت 
الصغريِة والكبرية، متمثِّاًل  نفسه، رقيًبا عليها يف  أميًنا عىل  النهار، فرتاه  طيلَة 
ٍر  ُثه نفُسه بتناوِل ُمفطِّ هيبَة مواله، واطالَعه، وشهوَده َكأتمِّ ما يكون، فال حتدِّ
ُطُر ببالِِه أن َيْنُقَض صياَمه ولو توارى عن األعني؛ َفَيِصُل بذلك  ولو قّل، وال خَيْ
وجل-  -عز  اهلُل  خّص  وهلذا  يراه.  كأنه  اهلَل  يعُبُد  حيث  اإلحسان؛  مرتبِة  إىل 

الصياَم من بني سائِر األعمِل بأنه له، وهو جيزي به. 

فقد ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة –ريض اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»كلُّ عمِل ابِن آدم له، احلسنُة بعرشة أمثاهلا إىل سبعمئة ضعف« قال اهلل -عز 
وجل- يف احلديث: »إال الصيام؛ فإنه يل وأنا أجزي به؛ إنه ترك شهوته وطعامه 

ورشابه من أجيل«)1(.  ويف رواية: »كلُّ عمِل ابِن آدم له إال الصيام فإنه يل«. 
______

)1(  البخاري: )1894(، ومسلم: )1151(.
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ٍة  نيَّ ٌب من  فالصياُم رِسٌّ بني العبد وبني ربه ال َيّطلع عليه غرُيه؛ فإنه ُمركَّ
ِلُع عليها إال اهلل، وترٍك لتناوِل الشهواِت التي ُيسَتخفى يف تناوهلا  باطنٍة ال يطَّ
ِلُع عليه غرُي  يف العادة؛ فإذا َتَرَك ما تدعوه إليه نفُسه هلل -عز وجل- حيث ال َيطَّ
َمْن أَمَرُه وهناه، دلَّ ذلك عىل صحِة إيمنِه، واهلُل -عز وجل- حيبُّ من عباده 
ون أن يعاملوه هكذا؛ فإذا استشعر  ا بينهم وبينه، وأهُل حمبتِِه حيبُّ أن يعاملوه رِسً
الصائُم هذا املعنى العظيم انبعث إىل مراقبِة اهلل -عز وجل- يف شتى شؤونِه؛ 

ِلٌع عليه يف مجيِع أحوالِه. لُع عليه يف صياِمِه ُمطَّ فالذي يطََّ

وإذا راقب اإلنساُن ربَّه، واحرتَمُه يف خلواتِه أظهَر اهلُل فضَله، وَرَفَع ِذْكَره؛ 
فاجلزاء من جنس العمل، ومن يعمْل سوًءا جُيَز به. 

ِسُن عبٌد فيم بينه وبني اهلل -عز وجل-  قال أبو حازم –رمحه اهلل-: »ال حُيْ
ر –أي: ُيفِسد- فيم بينه وبني اهلل  إال أحسَن اهلُل فيم بينه وبني الناس، وال ُيَعوِّ
ر اهلُل فيم بينه وبني العباد، ومَلَُصانعُة وجٍه واحٍد أْيُس من  -عز وجل- إال َعوَّ
وإذا  إليك،  ها  كلُّ الوجوُه  مالت  اهلَلَ  إذا صاَنْعَت  إنك  ها؛  كلِّ الوجوِه  مصانعِة 

ها«)1(. أفسدَت ما بينك وبني اهللِ شنأْتك الوجوُه كلُّ

نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  والشهادة،  الغيب  يف  خشيتك  ارزقنا  اللهم 
حممد وآله وصحبه.

______
)1(  حلية األولياء 239/3.
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نث ژ  ڑ   مث)1(
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله ومصطفاه، أما بعد:

وقد  التكاثر،  سورُة  املسلمني،  عامُة  حيفُظها  التي  العظيمِة  وِر  السُّ فِمن 
َعرْصٍ  َف عندها، خاصًة ونحن يف  نتوقَّ أن  بنا  ُسُن  حَيْ تضّمنْت معايَن عظيمًة، 
َعُظَم فيه التكاُثر، فم أحوَجنا إىل معرفِة َمْنهِج القرآِن يف احلديِث عن التكاثر يف 

ضوِء سورِة »التكاثر«: 

ُأْخِلَصت للوعِد والوعيِد والتهديد، وكفى هبا موعظًة ملن  فهذه السورُة 
َعَقَلها، فقوله تعاىل: نث ژ  ڑمث)2( أي: َشَغَلكم عىل َوْجٍه ال ُتْعَذرون 

فيه، فإّن اإلهلاَء عن اليشِء هو االشتغاُل عنه.

وتأّمْل يف قوله: نث ژمث فهو أبلُغ يف الذمِّ مما لو قال: َشَغَلكم، فإّن 
ذهوٌل  هو  فاللهُو  به،  الٍه  غرُي  وقلُبه  يعمُل  بم  جوارَحه  َيستعمُل  قد  العامَل 

وإعراض، والتكاثر تفاُعل؛ من الَكْثرة، أي: ُمكاَثَرُة بعِضكم لبعض.
______

)1(  ملخٌص من جمموع كالم العاّلمتني: ابن القيم وابن عثيمني -رمحهم اهلل- عىل هذه اآلية وعىل 
هذه السورة الكريمة، بترصف واختصار.

)2(  التكاثر: 1.

املجل�س الرابع والع�شرون
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قبل ذلك  ـ  األنبياء  أغنياء، ويف  الصحابة  الكثرة، ففي  يُذمَّ  مل  تعاىل  واهلُل 
 ، ـ ُملوٌك ال ُيداين ُملَكهم أحٌد، وإنم ذّم اهلُل التكاثَر الذي سَبُبه الفخُر والِكرْبُ

كر. ِمُل عىل اأَلرَشِ والَبَطِر، ونسياِن الشُّ وَأَثُرُه: اإلهلاُء واإلشغاُل، وحَيْ

ومل َيْذُكِر اهلُل تعاىل ما اليشُء الذي َيَتكاَثُر به العباد؟ ليْشَمَل كلَّ يشٍء َيَتكاَثُر 
ه ـ سوى طاعِة اهللِ ورسولِه، وما يعوُد  به العباد! وأنَّ كلَّ ما ُيَكاثُِر به العبُد َغرْيَ
عليه بنفِع معاِده ـ فهو داخٌل يف هذا التكاثر. فالتكاثُر يف كلِّ يشء: من ماٍل، 
إليه  َتْج  حُيْ إذا  مل  نِسوٍة، أو حديٍث، أو علم ـ وال سيم  أو جاٍه، أو رياسٍة، أو 
ـ والتكاثُر يف الكتب، والتصانيف، وكثرِة املسائل، وتفريِعها وتوليِدها، وُقْل 

مثَل ذلك يف التكاثر يف عرِصنا بكثرِة املراكب، واأَلْسُهم، والعقارات!

والتكاثر أْن يطُلَب الرجُل أن يكوَن أكثَر من غرِيه، وهذا مذموٌم إال فيم 
ُب إىل اهلل، فالتكاثر فيه منافسٌة يف اخلريات، ومسابقٌة إليها. ُيقرِّ

وإنم ذمَّ اهلُل التكاثَر باألمواِل واألوالِد عىل الَوجِه املذموم؛ ألنه من أعظِم 
ما ُيلهي النفوَس عن اهلل والدار اآلخرة، كم قال تعاىل: نث ژ  ڑ   ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳمث)1( فُكلُّ 
َمْن شغَلُه وأهلاُه التكاثُر بأمٍر من األموِر عن اهللِ والداِر اآلخرِة فهو داخٌل يف 

حكم هذه اآلية.

______
)1(  التكاثر: 1 - 4.



159

ثم تأّمْل ـ أيا املؤمن ـ يف قوله: نثک  ک  ک  ک مث فَجَعَل الغايَة 
زيارَة املقابِر دون املوت.

ين يف القبور، وأهنم  ولفظ نثکمث ُمشعٌر بأهنم غرُي ُمستوطنني وال ُمستقرِّ
فيها بمنزلِة الزائرين، حيضوهنا ُمّدًة ثم يظعنون عنها، وينتقلون إىل دار القرار ـ 
كم كانوا يف الدنيا زائرين هلا غرَي مستقرين فيها، ودار القرار هي اجلنة أو النار.

أهلاه  ملن  ٌد  توعُّ اهلل  من  وهذا  مث  گ   گ    گ   نث  سبحانه:  قال  ثم 
التكاثُر، وعيًدا مؤكًدا إذا  عاين تكاثَره هباًء منثوًرا، وَعِلم أن دنياه التي كاثر 
هبا، إنم كانت خدًعا وغروًرا، فوجد عاقبَة تكاُثِره عليه، ال َلُه، وَخِسَ هنالك 
ما مل يكْن يف ِحسابِه، وصار تكاثُره  له من اهللِ  أمثاُله، وبدا  تكاثَره، كم َخِس 
َب بتكاثِره يف  الذي َشَغله عن اهللِ والداِر اآلخرِة من أعظِم أسباِب عذابِه، فُعذِّ
ُب به يوم القيامة، فكان أشقى بتكاثِره  َب به يف الربزخ، ثم ُيعذَّ دنياه، ثم ُعذِّ
إْذ أفاَد منه الَعَطب، دون الغنيمِة والسالمِة، فلم َيُفْز ِمْن تكاُثِره إال بأْن صاَر 
من األَقلِّني! فيا له َتكاُثًرا ما أقّله! وُرْزًءا ما أجّله! ويا له من ِغنًى جالًِبا لكلِّ 
َل به إىل كلِّ رش! يقوُل صاحُبه -إذا  انكشف عنه غطاؤه-:  َفْقٍر! ومااًل ُتوصِّ

نثے   ے     بطاعِة اهلل قبل وفايت:  فيِه  نثٻ   ٻ  ٻ مث)1(، وَعِملُت 
كلمٌة  تلك  ٴۇمث)2(  ۈ   ۈ     ۆ   ۇۆ   ڭۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

ُل عليها، ورجعٌة َيسأهُلا فال جُياُب إليها. يقوهلا، فال ُيعوَّ
______

)1(  الفجر: 24.
)2(  املؤمنون: 99، 100.
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هلم،  َرْدًعا  نْت  َتضمَّ فإهنا  املوضع،  هذا  يف  نثۇمث  موقِع  ُحْسَن  وتأّمْل 
وعزهتم  هلم،  التكاثِر  نفِع  من  لونه  يؤمِّ ملا  وإبطااًل  ونفًيا  التكاثر،  عن  وَزجًرا 
أن  ُبدَّ  ال  أهنم  سبحانه  وأخربهم  ونفًيا،  هنًيا،  اللفظة:  فتضمنت  به،  وكمهلم 
يعلموا عاقبَة تكاثِرهم ِعْلًم بعد ِعْلم، وأهنم ال بد أن يروا داَر املكاثرين بالدنيا 
عن  يسأهَلم  أن  ُبدَّ  ال  سبحانه  وأنه  رؤية،  بعد  رؤيًة  اآلخرة،  عن  أهلتهم  التي 

أسباِب تكاثِرهم من أين استخرجوها وفيم رصفوها؟)1(.

علَم  تعلمون  لو  ا؛  حقًّ يعني:  نثڱ  ڱ      ڱ   ں  ںمث  تعاىل:  قال  ثم 
غافلون  ألنكم  اليقني،  علَم  تعلمون  ال  ولكنكم  ضالل،  يف  أنكم  لعرفتم  اليقني 
الهون يف هذه الدنيا، ولو علمتم علَم اليقني لعرفتم أنكم يف ضالٍل ويف خطأٍ عظيم. 

ثم قال تعاىل: نثڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  مث)2(، 
بم قبلها، وهي مجلٌة  نثڻ  ڻمث مجلٌة ُمستأَنَفة، ال صلَة هلا  مُجلُة 

ر؛ والتقدير: واهللِ لرُتون اجلحيم. َقَسّمية، فيها َقَسٌم مقدَّ

ونثڻمث اسٌم من أسمِء النار ـ أعاذنا اهلل منها.

نثۀ  ۀ      ہ  ہ  مث تأكيٌد لرؤيتِها، وسيكون هذا يوَم القيامة، 
فم  ألَف ملك،  ه سبعون  ِزماٍم جيرُّ ِزمام، كلُّ  ألف  رُّ بسبعني  جُتَ ُيؤتى هبا  حني 
َظنُّك هبذه النار ـ والعياذ باهلل ـ! إهنا ناٌر كبريٌة عظيمٌة؛ ألّن فيها سبعني ألف 

______
)1(  ملخًصا من كالم ابن القيم.

)2(  التكاثر: 6، 7.
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ه سبعون ألف ملك، واملالئكة ِعَظاٌم ِشداٌد فهي ناٌر عظيمة  زمام، كلُّ ِزماٍم جيرُّ
ـ أعاذنا اهلل منها-.

نثہ  ھ  ھ  ھ  ھمث)1( يعني: ثّم يف ذلك الوقت، ويف ذلك 
املوقف العظيم، ُتسأُلنَّ عن النعيم.

وهذا السؤال ـ عىل الصحيح من أقوال العلمء ـ َيشَمُل املؤمَن والكافر، 
واملؤمَن  وتقريٍع،  توبيٍخ  سؤاَل  ُيسأُل  الكافَر  لكنَّ  النعيم،  عن  سُيْسأُل  فُكلٌّ 

ُيسأُل سؤاَل تذكرٍي.

: ما جرى للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر –ريض  والدليُل عىل أّن السؤاَل عامٌّ
فإذا هو بأيب بكر  ليلة -  أو  الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ذاَت يوٍم -  اهلل عنهم-، حني َخرَج 
وعمر، فقال: »ما أخرَجكم من بيوتِكم هذه الساعة؟« قاال: اجلوُع يا رسوَل 
اهلل، قال: »وأنا، والذي نفيس بيده، ألْخرَجني الذي أخرَجكم، قوموا«، فقاموا 
قالت:  املرأة،  رأته  فلم  بيته،  يف  ليس  هو  فإذا  األنصار  من  رجاًل  فأتى  معه، 
مرحًبا وأهاًل، فقال هلا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أين فالن؟« قالت: ذهب َيستعِذُب 
فَنَظَر إىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه، ثم قال:   ، املاء، إذ جاء األنصاريُّ لنا من 
فيه  بِعْذق  فجاءهم  فاَنطَلَق،  قال:  مني،  أضياًفا  أكرَم  اليوَم  أحٌد  ما  هلل  احلمُد 
ُبٌس وتٌر وُرَطٌب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ امُلْدية، فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إياك، واحللوب«، فذَبَح هلم، فأكلوا من الشاِة ومن ذلك الِعْذق ورشبوا، فلم 

______
)1(  التكاثر: 8.
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أن شبعوا ورووا، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكر، وعمر: »والذي نفيس بيده، 
لُتسأُلنَّ عن هذا النعيِم يوَم القيامة، أخرَجكم من بيوتِكم اجلوع، ثم مل ترجعوا 

حتى أصاَبكم هذا النعيُم«)1(.

ولكْن خيتلُف السؤال، سؤاُل املؤمِن سؤاُل تذكرٍي بنعمِة اهللِ عز وجل عليه 
حتى َيْفَرَح، وَيْعَلَم أّن الذي أنعَم عليه يف الدنيا ُينِعُم عليه يف اآلخرة، بمعنى 
م عليه بنعمته يف اآلخرة، أما الكافُر فإنه  َم بنعمتِِه عليه يف الدنيا تكرَّ أنه إذا تكرَّ

سؤاُل توبيٍخ وتنديٍم.

قال ابن القيم –رمحه اهلل- يف خاتة تفسريه هلذه السورة:

ها، وأعظَمها فائدة، وأبَلَغها موعظًة وحتذيًرا،  »فلله ما أعظَمها من سورٍة وَأَجلَّ
وَجزالِة  اختصاِرها،  غايِة  عىل  الدنيا،  يف  وتزهيًدا  اآلخرة،  يف  ترغيًبا  ها  وأشدَّ

َغها رسوُله عنه وْحًيا«)2(. ا، وبلَّ م هبا حقًّ ألفاِظها، وُحْسِن نظِمها، فتبارك من َتَكلَّ

اللهم استعِمْلنا يف طاعتِك، واجعلنا لنَعِمك من الشاكرين، وآالئِك من 
الذاكرين، واجعل ما رزقتنا عوًنا لنا عىل طاعتك، واغفر اللهم لنا ولوالدينا 

وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  رواه مسلم )2038(.

)2(  عدة الصابرين وذخرية الشاكرين )ص: 194(.
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نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹمث
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

وهبا  سبأ،  قصُة  كتابِه،  يف  تعاىل  اهلُل  ها  قصَّ التي  العظيمِة  الَقصِص  فِمن 
ٻ   ٻ    ٻ         ٱ   نث  تعاىل:  اهلل  يقول  العظيمة،  املكيُة  السورُة  تلك  يْت  ُسمِّ
ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ       ڀڀ    ڀ   پ   پ   پپ   ٻ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ         ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ  ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ        ەئ  ەئ مث)1(.
______
)1(  سبأ: 15 - 21.

املجل�س اخلام�س والع�شرون
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تاريَخ  استوَعَبْت  »لقد  القصة:  القرآِن هلذه  العلمِء عن سياِق  بعُض  قال 
ٍل قليلٍة َأْبدَع تصوير،  ٍة يف سطور، وصّورْت لنا أطواًرا اجتمعيًة كاملًة يف مُجَ ُأمَّ

ٍل جامعة، ال أظنُّ غرَي  ووصفْت لنا بعَض خصائِص احلضارِة والبداوة يف مُجَ

نثڑ   وكقوله:  ڑمث،  نثژ   كقوله  حلمِلها:  يتَّسُع  العريبِّ  اللساِن 
إىل  القارُئ  َوَصَل  إذا  حتى  ڱمث.  ڱ   نثڳ   وكقوله:  کمث،  ک  

نث ں    التي سمع ما هاَلُه ِمن وصِفها، واَجَهُه قوُله تعاىل:  مصرِي األمِة 
ِج البالغِة الزاخرة«)1(. ںمث! وَأْدَركه الَغَرُق يف جُلَ

اأيها املوؤمنون!

إّن مملكَة سبأٍ نموذٌج حيكي كلَّ بلٍد ُينعُم اهلُل عليها، وجُتبى إليِه ثمراُت كلِّ 
يشء، بل َبَلَغ هبم احلاُل أنَّ أحَدهم ال حيتاُج إذا أراد السفَر أْن يتزّود، فاخلرياُت 
يف طريِقه، وعن يمينِه وشملِه، يقِطُف منها ما يشاء، وامتّن اهلل عليهم بذلك 
عليهم  اهلُل  َأَدرَّ  ما  هنا:  واآليُة  پمث  ٻ   ٻ   ٻ    ٻ         نثٱ   فقال: 
اهلل  يعبدوا  أن  منهم  ذلك  يقتيض  الذي  النِّقم،  من  عنهم  َف  ورَصَ النِّعم،  من 
ويشكروه. ثم فّس اهلُل اآلية بقوله: نثپ  پ  ڀ  ڀمث وكان هلم واٍد 
مًعا للمء، فكانت  كًم، يكوُن جَمْ ا حُمْ َبَنوا َسدًّ عظيم، تأتيِه سيوٌل كثرية، وكانوا 
قونه عىل بساتينهم، التي عن يمنِي  السيوُل تأتيه، فيجتمع هناك ماٌء عظيم، فُيَفرِّ

______
)1(  تفسري ابن باديس )ص: 398(.
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ذلك الوادي وشملِه. وتغل هلم تلك اجلنتان العظيمتان من الثمر ما يكفيهم، 
ها عليهم من  وحيصل هلم به الِغبطُة والسور، فأمرهم اهلُل بُشْكِر نِعِمِه التي َأَدرَّ

وجوٍه كثرية:

منها: هاتان اجلنتان اللتان غالُِب أقواهِتم منهم.

َومَخِها،  ِة  وِقلَّ هوائها،  حُلْسِن  طيبة،  بلدًة  بلَدهم،  جعَل  اهلَل  أنَّ  ومنها: 
غِد فيها. وحصوِل الرزِق الرَّ

ومنها: أّن اهلَل تعاىل وعَدهم - إْن شكروه - أْن َيْغِفَر هلم ويرمَحهم، وهلذا 
قال: نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹمث.

ومنها: أّن اهلَل ملا َعِلم احتياَجهم يف جتارهِتم ومكاسبِهم إىل األرِض املباركة، 
ُ وصوهُلم إليها، بِغايِة السهولة، من األمن، وعدِم  هّيأ هلم من األسباِب ما به يتيسَّ
بحْمل  مشقة،  عليهم  يكوُن  ال  بحيث  وبينها،  بينهم  القرى  وتواُصِل  اخلوف، 

ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   نثڌ   قال:  وهلذا  واملزاد،  الزاِد 
بحيث  يعرفونه، وحيُكمون عليه،  ًرا  مقدَّ أي: سرًيا  ڑ   ڑ  ک  کمث 
ال يتيهون عنه: نثگ  گ  گمث أي: مطمئنني يف السري، يف تلك الليايل 

َنهم من اخلوف. واأليام، غرَي خائفني، وهذا من تاِم نعمِة اهللِ عليهم، أْن َأمَّ

إهنم  وها، حتى  وَملُّ النعمة،  امُلنِعم، وعن عبادتِه، وبطروا  فأعرضوا عن 
ا،  ً طلبوا وتنَّوا أْن تتباَعَد أسفاُرهم بني تلك القرى، التي كان السري فيها متيسِّ



166

النعمة،  هبذه  تعاىل  اهلُل  فعاقَبهم  وبنعمتِه،  باهللِ  بكفِرِهم  ڱمث  نثڱ  

ر،  التي أطغْتهم، فأباَدها عليهم، فأرَسل عليها سيَل الَعِرم، أي: السيل املتوعِّ
لْت تلك اجلناُت  َب بساتيَنهم، فتبدَّ هم، وَأْتَلف َجّناهِتم، وَخرَّ َب َسدَّ الذي َخرَّ
فيها،  َنَفَع  ال  أشجاٌر  َبَدهلا  وصار  املثِمرة،  واألشجار  امُلعِجبة،  احلدائق  ذاُت 
وهلذا قال: نثڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄمث أي: يشٍء قليٍل من األكل 
ه  كلُّ وهذا  ڃمث  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   نثڄ   موِقًعا  منهم  يقع  ال  الذي 

شجٌر معروف، وهذا من ِجنس عمِلهم.

قوا، بعدما كانوا جمتمعني، وجعَلهم اهلُل  قوا وتزَّ فلّم أصاهبم ما أصاهبم، تفرَّ
قوا  ث هبم، وأسمًرا للناس، وكان ُيضب هبم املثُل فيقال: »تفرَّ أحاديَث ُيتحدَّ

أيدي سبأ«، ولكن ال ينتفُع بالِعربِة فيهم إال َمن قال اهلل: نثۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
طها  ُلها لوجِه اهلل، وال يتسخَّ ہ   ھمث صّباٍر عىل املكارِه والشدائد، يتحمَّ
بل يصرِبُ عليها، َشكوٍر لنعمِة اهللِ تعاىل ُيِقرُّ هبا، ويعرتف، ُويثني عىل َمن أوالها، 
َعَرف  َجَرى منهم وعليهم،  بقصتِهم، وما  َسِمع  إذا  ويرصُفها يف طاعتِه. فهذا 
به  ُفِعَل  مثَلهم،  َفعَل  َمن  وأّن  اهلل،  نعمَة  لكفِرهم  العقوبة جزاٌء  تلك  أنَّ  بذلك 
ُرُسَل اهلل  للنقمة، وأّن  دافٌع  للنعمة،  تعاىل، حافٌظ  ُفِعل هبم، وأنَّ شكَر اهلل  كم 

، كم رأى أنموِذَجه يف دار الدنيا)1(. صادقون فيم َأْخربوا به، وأن اجلزاَء حقٌّ

______
)1(  انتهى ملخًصا من تفسري السعدي: ص )677( وما بعدها.
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اأيها املوؤمنون!

األعىل،  الرضواِن  دليَل  الِغنى  حَيَسبون  أهنم  الناِس  ِمن  األكثرين  آفَة  إّن 
وحيسبون أّن املاَل إذا َقّل عند آخرين فأِلهنم ليسوا موضَع القبول! وَنُسوا أنَّ 
حيًنا  والساِء  وبالنَّْعمِء  حيًنا،  والضاِء  بالبأساِء  واحلرمان:  بالعطاِء  خيترُب  اهلل 
آخر، وأّن النجاَح يف هذا االختباِر جييُء ِمن موِقِف املرِء نفِسه بإزاِء ما َيلقى 

ِمن أقداِر اهلل: نثی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جبمث)1(.

وقد َسَقطْت مملكُة »سبأ« يف االمتحاِن عندما استهانت بنعمِة اهللِ وَكَفَرهتا: 
نثچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍمث؟ نث ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کمث)2(؟

وعندما تزوُل النعمُة َتذهُب الوحدُة والصحُة واأَلَمَنُة، وجتيُء أضداُد هذه 
ڱ   نثڱ   ألهنم:  عدل؛  هبم  َنزل  وما  أهل،  هلا  وأصحاهُبا  األحوال، 
مث،  ھ  ہ    ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ  ڻ   ں   ں   
َبِطرت  ُأمَمًَا  وأنَّ  كثريون،  النعمِء  امتحاِن  ىف  الساقطني  أنَّ  سبأٍ  سورُة  وَأْبَرَزْت 
عَم بأنَّ  معيشَتها، فكان أوُل ما فعلت: خماصمَة الوحي، ومعاداَة الرسل، والزَّ

نثڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک     ما لديم يكفي ويشفي!  
گ  گ  گ       گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  مث)3(، 

______
)1(  األنبياء : 35.
)2(  إبراهيم: 28.

)3(  سبأ: 34 - 35.



168

ِسَن  وإذا كان املاُل فتنَة األمِم األوىل، فقد بقي فتنَة األمِم املعارصة، وَبَدَل أن حُيْ
الفقراِء والضعفاء، فنشأت مذاهُب  َطَغوا عىل  ُأوتوا،  فيم  َف  الترصُّ الواجدون 

اجتمعيٌة َتْستأصُل حقَّ التملك، وَنِشبت احلروُب بني شتى الطبقات. 

قد  الديِن  معامَل  أّن  الفاين، ونرى  احُلطاِم  العراَك عىل  نِجُد  ل،  التأمُّ وعند 
اْخَتَفت، وزادت اآلفاُق ظلمة، ونشأْت فلسفاٌت َتعُبُد احلياَة وتنسى اآلخرة، 

وال نجاَة إال بالعودِة إىل الديِن احلق: نث ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ        ەئ  ەئ  مث)1(.

الكافرين  حاِل  من  ربَّنا  يا  وَأِعْذنا  الشاكرين،  من  لنعِمك  اجعلنا  اللهم 
اهلل وسلم عىل  املسلمني، وصىل  ولوالدينا وجلميع  لنا  اللهم  واغفر  لنعِمك، 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  ينظر: »نحو تفسري موضوعي« للغزايل: )327( بترصف يسري.
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ة مو�شى واملراأتني)1( احلياء كما ت�شوره ق�شّ
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عبده ورسوله ومصطفاه، أما بعد:

رسولنا  وصفه  بل  اإلسالمية،  الرشيعة  عليه  حثَّْت  عظيم،  ُخُلٌق  ة  فَثمَّ
من  إنه  بل  بخري«)2(  إال  يأيت  »ال  بأنه:  وصفه  وكذلك  كله«،  »خري  بأنه:  ملسو هيلع هللا ىلص 

اإليمن)3(، كم صح ذلك عنه ملسو هيلع هللا ىلص.. إنه ُخُلق احلياء.

وسنقف اليوم متدبرين ملا جاء عن هذا اخُلُلِق يف قصة موسى عليه السالم 
نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      املرأتني، قال سبحانه وتعاىل:  مع 
ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  مث)4(.

يف  وردت  التي  السالم  عليه  موسى  قصة  مشاهد  من  واحدٌة  اآلية  هذه 
سورة القصص، وهو خربه عليه السالم مع فتاتني، مها ابنتا صاحب مدين، 

______
)1(  لفضيلة أ.د.نارص بن سليمن العمر، رئيس جملس إدارة اهليئة العاملية لتدبر القرآن.

)2(  صحيح مسلم عن عمران بن احلصني ريض اهلل عنه، رقم )37( )64/1(.
)3(  متفق عليه من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهم، البخاري )24( )14/1(، ومسلم )59( )63/1(.

)4(  القصص: 23.

املجل�س ال�شاد�س والع�شرون
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الناس  من  كثري  يغفل  قد  ا  وِعرَبً دروًسا  فيها  لكنَّ  معروفة،  جمرياهتا  والقصُة 

عنها، وَجديٌر بنا أن نقف معها متدبِّرين، ناظرين يف بعض دالالهتا.

فيع، واخُلُلَق الكريم من موسى عليه السالم  وابتداًء: تأّمْل ذلك األدَب الرَّ

ومن هاتني الفتاتني.

أّما الفعُل الذي صدر من موسى عليه السالم فإنه يكشف عن شخصية 

بل واخللق الكريم، وأما الفتاتان فال خيفى ما يف موقفهم من  إجيابية، تتسم بالنُّ

جال وإن كان ثمُنه عماًل شاًقا، يكلفهم  احلياء واحلشمة، والُبْعد عن خمالطة الرِّ

وقوًفا طوياًل، مع جهد يف ذود األنعام حتى ال ختتلط بغريها، فكان هذا مثار 

السؤال: نثڦ  ڦمث؟

إّن الشخصية اإلجيابية َتْكرتث مِلَا يدور يف واقعها من األحداث، وملّا كان 

ِة الناِس ما الحظ، نث ٹ   موسى عليه السالم كذلك، والحَظ ِمن دون ُأمَّ

النَّاس،  حياض  عن  »غنَمهم  تدفعاِن  أي:  مث،  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  
هلم«)1(.  قي  السَّ عن  مروءهتم  وعدِم  وبخلهم،  جال  الرِّ مزامحة  عن  لعجِزمها 

فقال هلم عليه السالم: نثڦ  ڦمث؟ ويف كّل هذه القصة مل خياطبهم موسى 

عليه السالم إال هذه الكلمة فقط.

______
عدي: ص 614. )1(  تفسري السَّ
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نث ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ مث واألشبه أنَّ الناطقة واحدة، ولكن 
ٌة راضيٌة َنَسَب القوَل هلم فقال: نث ڦ مث، وقوهلا: نث ڄ   ملّا كانت الثانية ُمِقرَّ

ڄ مث تعبري باملضارع ال وصف للميض، ُيشعر بأّن هذا ديدهنم، فلم َنسِق كم 
ة  رأيَت، وهذا حالنا دائًم وأبًدا هكذا: نث ڄ  ڄ  ڃ مث، وهذه هي علَّ

الطيبة، تصرب عىل اجلهد  العفيفة  الرعاء، وهذا شأن  الُبعد واالنزواء: وجوُد 

والألواء، وال ختتلط  بالرجال.

ما  َبْعده  ْلَن  ويتأمَّ األدب،  هذا  يف  ينُظْرَن  أن  والبنات  باألخوات  فَحِريٌّ 

حيدث اآلن يف األسواق، بل ماذا حيدث يف الُعمرة، وعند املطاف من املزامحة!

وقد ُروي عن عطاء ريض اهلل عنه قوله عن نساء النبّي –ملسو هيلع هللا ىلص-: »مَلْ َيُكنَّ 

الُِطُهْم  َجاِل، اَل خُتَ الِْطَن، َكاَنْت َعائَِشُة ريض اهلل عنها َتُطوُف َحْجَرًة ِمْن الرِّ خُيَ

َفَقاَلْت اْمَرَأٌة: اْنَطِلِقي َنْسَتِلْم َيا ُأمَّ امْلُْؤِمننَِي، َقاَلْت: َعْنِك، َوَأَبْت«)1(.

ودون  جال،  الرِّ عن  بعيًدا  يُطْفَن  -ملسو هيلع هللا ىلص-  النبي  عهد  يف  النساء  فكانت 

اختالط كم يف واقعنا اليوم. 

وبعُض الناس اليوَم جيادل، فيحتّج بواقع الناس عىل جواز اختالط النساء 

 ! بالرجال، وكأنَّ واقع النَّاس ِمنهاٌج رشعيٌّ

______
)1(  صحيح البخاري )1618(.
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ڃ   ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نثڦ   الفتاتني:  قول  إىل  وْلَنُعْد 

چمث ففيه بياُن ما قد ُيستغرب من خروج مثلهم، فكأهنم قالتا: ال تستغرْب 
خروَجنا، فسَبُبه أنه ليس عندنا أحٌد خيرج بالغنم سوانا، فأبونا شيخ كبري.

وقد اخترصتا اجلواب الذي يشعر بم وراءه، فِذْكُر األِب وحده ُيبنيِّ أنه 
ليس هلم إخواٌن ذكور، وإال فلْم يكن الئًقا أن ختُرج البنات، ولذلك ملّا توّسموا 

يف موسى عليه السالم القّوة واألمانة استأجَرُه والُد الفتاتني. 

فْلَتعترِبْ هبذا بعُض من ُيْكثِْرن اخلروج إىل األسواق اليوم، مع وجود من 
َيكفيهّن مؤونة ذلك.

اأيها املوؤمنون!

إّن االقتضاَب يف هذا احلوار، سواٌء أكان من موسى أم من املرأتني، عجيٌب 
وله دالالٌت مهمة، تصبُّ يف نأي األفاضل عن فضول الكالم بني اجلنسني، 
نثچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ مث)1( فهل سمعتم أنَّ الفتاتني قالتا له: شكًرا؟ 

أو جزاَك اهلل خرًيا؟

قيقة ربم حُتِدث يف النفوس شيًئا، واهلل عّز وجّل يقول يف  إنَّ الكلمِت الرَّ
سورة األحزاب: نث ڤ  ڤ  ڤ   مث)2(.

______
)1(  القصص: 24.

)2(  األحزاب: 32.
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ا، ثّم ابتعد، مل يدفعه  لقد قام موسى عليه السالم بالعمل الذي رآه رضوريًّ
الفضول إىل أكثر من ذلك!

نثڑ  ڑ   ک  ک  کمث)1( ويف هذا الشأن مل خترج املرأتان 
ة للسقي، بل قال اهلل تعاىل: نثڑ  ڑمث ، وذلك ألنَّ  كم خرجتا أول مرَّ
رعَي الغنم كان حيتاُج إليهم مًعا، أّما هنا فاألمر ال يستلزم حضورمها مًعا، إّنم 

هو دعوة.

أّن  مل يقل: عىل حياء؛ ذلك  نثک  ک  کمث  وْلنتدبَّْر قوله تعاىل: 
إضافة )اهلمزة والسني والتاء( يدلُّ عىل قوة احلياء. 

تلصق  املسجد  من  املرأة  خرجت  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عرص  يف  النساء  وكانت 
َأنَُّه  جال، كم صحَّ يف سنن أيب داود عن أسيد األنصاري »  باجلدار إذا مرَّ الرِّ
َمَع  َجاُل  الرِّ َفاْخَتَلَط  امْلَْسِجِد  ِمَن  َخاِرٌج  َوُهَو  َيُقوُل  -ملسو هيلع هللا ىلص-   ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمَع 
ُه َلْيَس َلُكنَّ َأْن  ِ  ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّساء: »اْسَتْأِخْرَن، َفإِنَّ ِريِق َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ النَِّساِء يِف الطَّ
ِريِق«، َفَكاَنِت امْلَْرَأُة َتْلَتِصُق بِاجْلَِداِر َحتَّى  ِريَق، َعَلْيُكنَّ بَِحاَفاِت الطَّ ُقْقَن الطَّ حَتْ
ُق بِاجْلَِداِر ِمْن ُلُصوِقَها بِِه)2(، أّما اليوم فقد أصبح بعض الرجال  ا َلَيَتَعلَّ إِنَّ َثْوهَبَ

هو الذي يلتصق باجلدار. 

______
)1(  القصص: 25.

)2(  سنن أيب داود )5274(، وحسنه األلباين، انظر: الصحيحة )856(.
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نث ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ مث مل تْدُعُه أصالًة عن 
نفسها، وإنم نسبت األمر إىل أبيها. 

ہ      ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   نث 
ہمث.

لوا: مع الفتاتني قال موسى عليه السالم عبارًة واحدًة مقتضبة: نث ڦ   وتأمَّ

ع يف احلديث. ڦ مث، أّما مع األب فقد قّص عليه القصص وتوسَّ

نعم، لك أن تتبّسط يف احلديث مع الرجال، أما مع النساء، فمنهج القرآن 

 ! والتكسُّ تبتعد عن اخلضوع،  التي  الكالم  مراعاة طريقة  االقتصاد، مع  هو 

. َن عىل ما هو رضوريٌّ وعىل األخوات كذلك أن يقتصْدَن ويقترِصْ

ثم قال تعاىل: نث ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

قي  ڭ  ڭ مث)1(، ويبدو أهّنا استندْت يف ذلك عىل أّن خروَجهم للسَّ
ن  حُيصِّ أن  ُيريد  ألنه  والُدها؛  فاستجاب  كفتاتني،  هبم  يليق  ال  عي،  والرَّ

ابنته، ثّم خاطب موسى عليه السالم: نث ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     

ۈ    ٴۇمث)2(. 

______
)1(  القصص: 26.
)2(  القصص: 27.
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وال يبعد أن يكون من مقصد والدمها من هذه اأُلجرة بالزواج أن يكون 

ها حمرًما له؛  الراعي للغنم من أهل البيت، ألّنه عند زواجه بالبنت ستصري أمُّ

وسيكون من أهل البيت باجلملة.

رشوط  هي  فهذه  مث  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    نث  قوله:   أما 

ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    نث  يوسف:  سورة  يف  وكم  واألمانة،  القوة  الوالية: 

ڃڃ  چ     چ  چ  مث)1(. 

رد يف القرآن، فال ُيوىلَّ إال القويُّ األمني.  وهذا متكرر ومطَّ

ۇ       نث  الكبري:  الشيخ  يقول  املهر،  بتيسري  تتعلق  منها  البد  وقفٌة  وأخرًيا، 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ مث عىل ماذا؟ نث ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  
ې  ې  ې  ې  ى مث)2(. 

أوىل؟  دفعة  وبدون  ة،  امليسَّ باألقساط  ابنَته  ج  ُيزوِّ من  رأيتم  هل  عجًبا! 

ًبا  ه حتسُّ رون الصداق كلَّ هذا ما ال نعرفه يف يومنا هذا إاّل عىل طريقة من يؤخِّ

لإللزام باإلبقاء عىل العقد ُكْرًها، فهنيًئا هلذا الشيخ الكبري، وهنيًئا هلذه البنت، 

فقد ظفرت بتوفيق اهلل ثم حكمة أبيها وعقله بنبيِّ اهلل موسى عليه السالم.

______
)1(  يوسف: 55.

)2(  القصص: 27.
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إهنا قصٌة فيها درٌر عجيبة، ووقفاٌت تدّبرية يف حمراب الفضيلة والعفاف، 
بعيًدا عن َسَعار االختالط الذي توّرط فيه بعض الناس مع كل أسف، فارجعوا 

الالت)1(. ة وتدبَّروها، فإهنا حافلٌة باملعاين والدِّ إىل القصَّ

وارصف  أنت،  إال  ألحسنها  يدي  ال  األخالق  ألحسن  اهدنا  اللهم 
عنا سيئها، ال يرصف عنا سيئها إال أنت، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجلميع 

املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  أفدت يف هذه املعاين والّدالالت ممّا كتبه واستنبطه بعُض طالب العلم، كالشيخ عقيل الّشمري، 

والشيخ نارص احلمني، وغريمها، جزاهم ريّب خرًيا.
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نثوئ   ۇئ مث )1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل رسوِل اهللِ؛ نبيِّنا حممٍد وعىل آلِِه وصحبِِه 

وَمن وااله، أما بعد:

السالم-:  -عليه  موسى  عن  )طه(  سورِة  يف  وجل-  -عز  اهلل  قال  فقد 
نثۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  

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

ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  مث)2( .

نث  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ    قولِه -تعاىل-:   واحلديُث ههنا حوَل 
ۇئ  مث.

الوزيُر  أْن يكوَن ذلك  ربَّه  ُيعاونني، ويؤاِزُرين، وَسأَل موسى  ُمِعيًنا  أي: 
، وَأحقُّ الناِس برِبِّ اإلنساِن قرابُته، ثم َعيَّنه بسؤالِه،  ِمن أهِله؛ ألنه ِمن باِب الرِبّ

ين وُشدَّ َظهِري به. فقال: نثوئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  مث أي: َقوِّ
______

)1(  للدكتور حممد بن إبراهيم احلمد، عضو هيئة التدريس يف جامعة القصيم.
)2(  طه: 25 - 35.

املجل�س ال�شابع والع�شرون
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جعلتني،  كم  رسواًل  نبًيا  جتعَله  بأْن  النبوة،  يف  أي:  ېئمث  ېئ   نثېئ  

آية  نثحب  خب   مب  ىب  يب  مث)1(، وقال يف  اهلُل دعاَءه، وقال:    فأجاَب 
أخرى: نث ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   مث)2(.

ففي هذه اآليِة إحساٌن ِمن موسى أَلخيِه هارون -عليهم السالم-، ورغبٌة 
منه أْن َيشرِتَك معه َأخوه يف تبليِغ الدعوة، والتعاوِن عىل الرب والتقوى.

الثواب، ونيِل  وال ريَب أنَّ االشرتاَك باخلرِي ِمن أعظِم أسباِب ُمضاعفِة 
املراد؛ ملا يف ذلك من القوة، وَشدِّ اأَلْزر.

وهذا ما حصل ملوسى -عليه السالم-؛ وهلذا قيل: إّن هذه َأعظُم شفاعٍة 
يف تاريِخ البرش؛ فهذا هو معنى اآلية.

وكم أنَّ هذا هو معنى اآلية؛ فهي –كذلك- ُتشرُي إىل ما ينبغي أْن تكوَن 
عليه العالقُة بني اإلخوِة؛ من املحبة، والتآزر، والتعاون.

م أحبُّ إليك: أخوك أو صديُقك؟ فقال: »أخي إذا  وهلذا ُسئَِل حكيٌم: أيُّ
كان صديقي«.

فهذه اإلجابُة احلكيمُة ُتشرُي إىل أنه ينبغي أْن يكوَن األُخ صديًقا أَلخيه، 

دوَن أْن يكتفَي بِرابطِة اأُلخّوة؛ وإْن كانت ِمن أعظِم الروابط.
______

)1(  طه: 36.
)2(  القصص: 35.
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واملتأمُل يف أحواِل الناس، وما ُيكتُب يف العالقات عموًما؛ َيلحُظ فتوًرا 

ًة يف الكتابات التي تتعرُض هلذا النوِع من  يف عالقاِت اإِلْخَوِة فيم بينهم، وِقلَّ

العالقات.

سميِة يف عالقاهِتم،  فاإِلْخَوة -يف كثرٍي ِمن األحيان- َيميلوَن إىل طاَبِع الرَّ

ِقُر بعًضا، وال يقضيه حقَّ  حَيْ ية، وربم كان بعُضهم  وُربم مالوا إىل جانِب الندِّ

االحرتاِم والتقدير؛ فَيخَسُ اإلْخَوُة خسارًة فادحة؛ إذ َيُفْوهتم األجُر والتآُزُر، 

والتعاوُن عىل َمراِفِق احلياة.

عىل  املؤسسِة  والصداقِة؛  السعادِة  من  كثريٌة  جوانُب  –أيًضا-  وَيفوهتم 

الثقِة والرابطِة القوية.

ربم  وعداواٍت؛  لَِنكساٍت  وأوالَدهم؛  ووالديم،  ُهْم،  ُأرَسَ ضون  وُيعرِّ

َأَكَلت األخَض واليابس.

واملحبة،  اإليثار،  عىل  تقوَم  أْن  اإِلخَوِة:  بني  العالقاِت  يف  ينبغي  والذي 

بالصغري،  الكبرِي  للكبري، ورمحِة  الصغرِي  َتقديِر  و  العواِقب،  ِر  وَتدبُّ والصفاء، 

وإنزاِل ذي املنزلِة مكاَنُه الالئق به، وتشجيِع املتباطئ واملتكاسل؛ حتى ينهَض 

وأاّل  وُأرَسهم،  أنفَسهم،  ُيسعدوا  حتى  بعًضا؛  بعُضهم  َل  ُيَكمِّ وأْن  بنفسه، 

جيعلوا لِقائٍل فيهم مقااًل.



180

َر لإلنساِن أْن يكوَن ذا ُشْهرٍة، أو علٍم، أو جاه، أو مال، أو نحو  وإذا ُقدِّ

ذلك؛ فَيْحُسُن به أال َينسى نصيَب إخوانِه منه، وأال َيتطاوَل عليهم.

كم ينبغي ملن كان هلم أٌخ قد َناَل ما َناَل مما ُذِكر:  أن ُيعينوه عىل نفسه، وأال 

َيقِفوا أماَم طموحاتِه، وأْن حيِملوا عنه ما جيُب عليه من نحِو برِّ الوالدين، وما 

جرى جمرى ذلك، فيكونوا بذلك رشكاَء له يف األجِر والنجاح.

قسمِة  إىل  ُيباِدروا  أن  اإِلخوة:  بني  الصفاء  روِح  شيوِع  عىل  ُيعني  ومما 

املرياث؛ لكي يظفَر كلُّ طرٍف بنصيبِه، ولِيقطعوا دابَر الفتنِة، وسوَء الظن.

حاَل  واالتفاِق  الِوئاِم  عىل  حَيِرصوا  أن  اإلخوة:  بني  الودَّ  ي  ُيصفِّ ومما 

الرشاكة؛ فإذا كان بينهم رشاكٌة يف نحِو جتارٍة أو غرِيها، فْلَيحِرصوا عىل ذلك، 

والصدق،  والرمحة،  والشورى،  ة،  واملودَّ اإِليثاِر  روُح  بينهم  َتسوَد  أْن  وعىل 

واألمانة، وحسن الظن.

ه لنفِسه، وأْن َيعِرَف كلُّ َطَرٍف ما  وأْن حُيِبَّ كلُّ واحٍد منهم ألخيه ما حيبُّ

له وما عليه.

كم حيُسُن هبم أْن يناقشوا املشكالِت بُمنتهى الرصاحِة، والُوضوح، وأْن 

حيِرصوا عىل التفاين واإلخالِص يف العمل.
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كم جيُمُل هبم أْن َيكُتُبوا ما يتَِّفقون عليه إذا كان األمُر َيستدعي ذلك.

املودة،  بينهم  الرمحة، وَساَدْت  ْت فيهم  َحلَّ الطريقِة  فإذا ساروا عىل تلك 

ونزلْت عليهم بركاُت الرشكة.

ولنُي  التواضِع،  لزوُم  اإِلخوة:  بني  املودِة  عىل  ُتبِقي  التي  األموِر  ومن 

عىل  املِنِّة  وترُك  املعايِب،  ونسياُن  والصفُح،  والتغاُفُل،  والتغايض،  اجلانِب، 

مما  بالقليِل  الرضا  النفِس عىل  وَتوِطنُي  باملِْثل،  والُبعُد عن مطالبتِهم  اإِلخوة، 

ِة يف العتاِب حاَل وقوِع  يأيت منهم، ومراعاُة أحواهلم، وطبائِعهم، وجتنُب الشدَّ

ُب اخلصام، واجِلداُل العقيم، واملبادرُة باهلديِة والزيارِة إن َحَصَل  اخلطأ، وجتنُّ

ِخالف.

له منهم، وال  ُبدَّ  منه؛ فال  َمٌة  حُلْ إِخواَنه  أّن  املرُء  َيستحِضَ  أْن  ومن ذلك 

ِفكاَك له عنهم.

فيها  فالرابُح  اإِلخوِة رشٌّ وبالٌء؛  أّن معاداَة  املرُء  أْن َيستحَض  ومن ذلك 

خارٌس، واملنترُص مهزوٌم.

ومن ذلك أن ُيريَب اإِلخوُة أوالَدهم عىل احرتاِم أعمِمهم، وتوقرِيهم.
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اإِلخوة،  صداقاِت  من  ُعْليا  وُمُثاًل  رائعًة،  نمذَج  الَعياُن  أرانا  وقد  هذا 

وقياِمهم باحلقوِق ما َجعَلهم َمِضَب َمَثل، وَموِضَع ُأْسوة.

وبعد، فهذه إملاحاٌت وإشاراٌت ِمن قوله –تعاىل-: نثوئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئمث.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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نث  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث )1(
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فال يكاُد َيُمرُّ عىل املسلِم يوٌم أو أقل، إال ويأتيِه خرٌب أّن فالًنا قال وقال، 
أّن أمًرا حصل؛ وذلك لكثرِة وسائِل االتصاِل يف هذا  أّن شيًئا َحَدث، أو  أو 

ِد وسائِل األخباِر ونقِل املعلومات. العرص، ولتعدُّ

وغرِيه،  املوضوِع  هذا  يف  الرشِع  بحدوِد  يلتزَم  أْن  ُمطاَلٌب  واملسلُم 
نث ٺ   والذي رسَمُه القرآُن بذلك التوجيِه الرباينِّ العظيم، فقال تعاىل: 
ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦمث)2(.

َب  هذه اآليُة القرآنيُة الكريمُة جاءْت ِضمَن سياِق اآلداِب العظيمِة التي أدَّ
اهلُل هبا عباَده يف سورِة احلجرات.

______
واألستاذ  القرآن،  لتدبر  العاملية  اهليئة  إدارة  جملس  رئيس  نائب  املقبل،  عبداهلل  بن  عمر  للدكتور    )1(

املشارك يف جامعة القصيم.
)2(  احلجرات: 6.

املجل�س الثامن والع�شرون
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بني  اتفق مع سّيِد  َنَزلْت ألّن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  املؤمنون  أيا  ـ  اآليُة  وهذه 

املصطِلق –احلارث بن أيب رضار- بأْن ُيرِسَل له من يأخُذ زكاَة بني املصطلق، 

وملّا حاَن وقُت الزكاِة أرسَل رسوُل اهللَِ ملسو هيلع هللا ىلص الوليَد بَن عقبة إىل بني املصطلق ليأيت 

بزكواهتم، فلم وصل الوليُد إىل ُمنتصِف الطريق خاَف عىل نفِسه القتل، فرجَع 

إىل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا رسول اهلل: إّن احلارَث منعني الزكاَة وأراَد قتيل!

فغِضَب رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَبَعَث َبْعًثا إىل احلارِث سيِد بني املصطلق، واحلارُث 

ّرَك  ال يعلُم بيشٍء مما َحَدَث، ولكنه ملّا َشعر أّن رسوَل اهللِ مل ُيرِسْل له أحًدا حَتَ

إىل رسوِل اهلل، فالتقى احلارُث بالبعِث الذي بعَثه الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص إليه! فقالوا له: 

أتاك الوليُد فمنعَته الزكاَة وأردَت قتَله! فقال احلارث: ال والذي بعَث حممًدا 

باحلقِّ ما رأيُته وال َأَتاين!! ثم انطلق احلارُث إىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال له رسوُل 

اهلل: منْعَت الزكاَة وأردَت قْتَل رسويل؟ فقال احلارث: ال والذي بعثك باحلق 

َر رسوُلك إيّل، فخشيُت أْن تكوَن  ما رأيُته وال أتاين! وما جئُتك إال حينم تأخَّ

نثٺ  ٺ  ٺ  ٿ      آيُة احلجرات:  فنزلْت  اهللِ ورسولِه علينا،  سخطة من 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦمث)1(.
______

)1(  رواه اإلمام أمحد )18459( بسند ال بأس به، وقال ابن عبد الرب )االستيعاب( عند ترمجة الوليد بن 
عقبة: وال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن -فيم علمت- أن قوله عز وجل: نث  ٿ     ٿ  ٿ  ٿمث 

نزلت يف الوليد بن عقبة وذلك أنه بعثه رسول اهلل.
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وْلَنُعد إىل يشٍء من دالالِت هذه اآليِة القرآنيِة، والتي جيُدُر بنا أْن نقَف معها:

إْن الحْت  إال  اللهّم  مردود،  غرُي  مقبوٌل  العدِل  َخرَبَ  أّن  األوىل:  الداللة 

قرائُن تدلُّ عىل ومِهِه وعدِم ضبِطه فإنه ُيَرّد. 

الداللة الثانية: »أنه سبحانه مل يأُمْر بردِّ خرِب الفاسِق وتكذيبِه وردِّ شهادتِه 
، فإْن قامْت قرائُن وأدلٌة من خارٍج تدلُّ عىل صدقه َعِمَل  مجلًة، وإنم أمر بالتبنيُّ

بدليِل الصدق، ولو َأْخرَبَ به من َأخرب«)1(.

ِع يف إذاعِة األخباِر التي خُيشى من  الداللة الثالثة: أهنا تضّمنْت ذمَّ التَّسُّ
قوله  يف  كم  الناس،  من  الصنَف  هذا  وتعاىل  تبارك  نا  ربُّ عاَب  ولقد  إذاعتِها، 

تعاىل: نثژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  
نث ې   تعاىل:  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںمث)2(، وقال 

ې      ې  ې  ى  ىمث)3(.)4(.

الداللة الرابعة: أّن يف تعليِل هذا األدِب بقوله: نث  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     
ِل يف تلّقي األخباِر عن  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦمث ما ُيوحي بُخُطورِة التعجُّ

كلِّ أحٍد، خصوًصا إذا ترتََّب عىل تصديِق اخلرِب طعٌن يف أحد، أو هْبٌت له.

______
)1(  مدارج السالكني: )360/1(.

)2(  النساء: 83.

)3(  يونس: 39.
)4(  ينظر: القواعد احلسان يف تفسري القرآن)98(.
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وهنا مثاٌل قد يواِجُهنا يومًيا: فقد يرى أحُدنا شخًصا دخَل بيَته والناُس 
متجهون إىل املساِجِد ألداِء صالهتم، فلو قيل: إّن فالًنا دخَل بيَته والصالُة قد 
ُأقيمت، لكان ذلك القوُل صواًبا، لكن هل َتبنيَّ سبُب ذلك؟ وما يدريه؟! فقد 
ه قِدَم من َسَفٍر، فهو قد مَجَع الصالتني مْجَع تقديم، فلْم جتْب  يكوُن الرجُل لتوِّ

عليه الصالُة أصاًل، أو لغرِي ذلك من األعذار!

وهذا مثاٌل آخُر قد يواِجُهنا يف شهِر رمضاَن مثاًل: قد يرى أحُدنا شخًصا 
يرشُب يف هناِر رمضاَن ماًء أو عصرًيا، أو يأكُل طعاًما يف النهار، فلو َنَقَل ناقٌل 
أنه رأى فالًنا من الناِس يأكُل أو يرشُب لكان صادًقا، ولكن هل تبنيَّ حقيقَة 
َل النهاِر فاستمّر يف ِفطِرِه - عىل قوِل  األمر؟ قد يكوُن الرجُل مسافًرا وأفطَر أوَّ
طائفٍة من أهِل العلِم يف إباحِة ذلك - وقد يكوُن مريًضا، وقد يكوُن ناسًيا،... 

إىل آخِر تلك األعذار.

إذا تبنّيَ هذا املعنى، فإّن من املؤسِف أن جَيَِد املسلُم َخْرًقا واضًحا من ِقَبل 
كثرٍي من املسلمني هلذه اآليِة القرآنيِة املحكمة: نث ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث، 
وازداَد األمُر واتََّسع مع وسائِل االتصاِل املعارصِة؛ كأجهزِة اجلواِل واإلنرتنت، 

ووسائِل التواصِل االجتمعي، وغرِيها من الوسائل!

وأعظُم َمن ُيكَذُب عليه من الناِس يف هذه الوسائِل هو رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
َكِذٌب عليه، ال  بعُضها  بل  أحاديُث وقصٌص ال تصحُّ عنه!  إليه  ُنِسبْت  فكم 

َيصحُّ أن ُينسَب آلحاِد الناِس؛ فضاًل عن شخِصِه الرشيِف ملسو هيلع هللا ىلص!
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ُع يف النَّقِل عن العلمء، خصوًصا العلمء  وييل هذا األمَر يف اخلطورِة: الّتسُّ
الذين َينتظُر الناُس كلمَتهم، ويتتبَّعون أقواهلم، وكلُّ هذا حمّرم ال جيوز، وإذا 
ى  نتحرَّ أن  ٹمث  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      نث  القرآنية:  اآلية  هذه  يف  ُأمْرنا  كّنا 

ونتثبَّْت من األخباِر عموًما؛ فإهنا يف حقِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحقِّ ورثتِه أشدُّ وأشد.

املسلمني، ممن يكوُن  النَّقل عّم يصُدُر عن خواصِّ  يقال: يف  ومثل ذلك 
، قبل أْن يندَم اإلنساُن حني  ُت والتبنيُّ نقُل الكالِم عنهم له أثُره، فالواجُب التثبُّ

ال ينفُع الندم.

وال َيقترِصُ تطبيُق هذه اآلية القرآنية: نث ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث عىل 
ما سبق ذكُره، بل هي قاعدٌة حيتاُجها الزوجان، واآلباُء مع أبنائهم، واألبناُء 

مع آبائهم.

وهلل كْم ِمن بيٍت َتقّوضْت أركاُنُه بسبِب اإلخالِل هبذِه اآليِة القرآنية!

جواِل  نصيِب  ِمن  كانْت  فإْن  الزوجني،  أحِد  جّواِل  إىل  رسالٌة  َتِصُل  قد 
الزوجة، واّطلع الزوُج عليها، ساَرَع إىل الطالِق قبَل أْن يتثبََّت ِمن حقيقِة هذِه 
الرسالة، التي قد تكوُن رسالًة طائشًة، جاءْت من ُمغِرض أو ِمن سفيٍه، أو قد 

تكوُن جاءْت عىل سبيِل اخلطأ!

وُقْل ِمثَل ذلك: يف حقِّ رسالٍة طائشٍة -جادة أو هازلة- َتِصُل إىل جواِل 
َطَلِب  إىل  فُتباِدر  أو غرِيها،  بخيانٍة  زوَجها  فتتِِّهم  الزوجة،  فتكتِشُفها  الزوج، 

الطالِق َقبَل أْن تتثبََّت ِمن حقيقِة احلال!
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ه. ولو أّن الزوجني َأْعمال هذه اآليَة القرآنية: نث ٹمث ملا َحَصل هذا كلُّ

وإذا انتقْلَت إىل َميداِن الصحافِة أو غرِيها من املنابِر اإلعالمية؛ وجدَت 
عىل  ُبنيْت  صحفيٍة  حتقيقاٍت  ِمن  فكْم  األدب..  هذا  سياِج  َخْرِق  من  عجًبا 
خرٍب إما أصُله كذٌب، أو ُضّخَم وُفّخَم حتى ُصّوَر للقراء عىل أّن األمَر بتلك 

الضخامِة واهلول، وليس األمُر كم قيل!

والواجُب عىل كلِّ مؤمٍن ُمعّظٍم لكالِم ربِّه أْن يتقَي ربَّه، وأن يتمثل هذا 
نث ٺ  ٺ   األدَب القرآينَّ الذي أرشدت إليه هذه اآليُة القرآنيُة الكريمة: 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ  

ڦمث.

بني بَأَدِب القرآِن، العاملني به. جعلنا اهلل وإياكم من املتأدِّ

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل رسولنا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليًم كثرًيا.
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نث  ڃ  چ  چمث)1(
احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِده ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فيقوُل اهلُل تبارك وتعاىل: نث  ڃ  چ  چمث.

ِمن  كثرٌي  هبا  ُيبتىل  التي  اأَلدواِء  ِمن  لكثرٍي  َبْلَسَمً  ُتعدُّ  العظيمُة  اآليُة  هذه 
حوهلم  ُيثريوَن  الذين  السفهاِء  ِمن  هلم  خالَق  ال  بَِمن  ُيبتَلون  حيُث  الُعقالء؛ 

الُغبار، وُيسيؤون إليهم بالكالِم البذيِء املؤذي.

َيِشيُع يف  الناس، كم  َتُضمُّ َخليًطا ِمن  التي  الدوائِر  وَيكثُر ذلك يف بعِض 
جمتمعاِت الطالِب واملعلِّمني.

َأْعَرَض  وَخرُي عالٍج لتلك اإلساءاِت هو اإلعراُض عن اجلاهلني؛ فَمن 
ى ِعْرَضه، وَأَراَح نفَسه، وَسِلم ِمن َسمِع ما يؤذيِه. عنهم مَحَ

 قال -عز وجل-:  نثڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چمث)2( 

______
)1(  للدكتور حممد بن إبراهيم احلمد، عضو هيئة التدريس يف جامعة القصيم.

)2(  األعراف: 199.

املجل�س التا�شع والع�شرون
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هَتا، إذ َيرَفُعها عن الطائِفِة  ُجُل عىل نفِسه ِعزَّ فبِاإِلعراِض عن اجلاهلني حَيَفُظ الرَّ
التي َتِلذُّ املهاترَة واإلقذاع، قال بعض الشعراء:

والَعَرُب تقول: »إنَّ ِمن ابتغاِء اخلرِي اتقاَء الرش«.

وُروي أنَّ رجاًل َناَل ِمن عمَر بِن عبِد العزيز –ريض اهلل عنه- فلم جُيِْبه، 
فِقيل له: ما َيمنُعك منه؟.... قال: التَّقيُّ ُمْلَجٌم.

اإِلعراِض عن اجلاهلني -زيادة عىل ما  ُيِعنُي عىل  هذا وإنَّ ِمن أعظِم ما 
مىض- ما ييل:

ِف النَّْفس، وعلوِّ اهلمة، كم قالت  باب؛ فذلك ِمن رَشَ ُع عن السِّ فُّ َ أواًل: الرتَّ
ِمَل املكاِرَه كم حتِمُل املكاِرم«. ُف النَّفِس أْن حَتْ احلكمء: »رَشَ

واحدًة  ُقلَت  َلئِن  واهللِ  آلَخَر:  قال  َرُجاًل  أّن  »َبَلَغني  األصمعي:  قال 
َلَتْسَمَعنَّ عرًشا. فقال اآلخُر: لكنَّك إْن قلَت عرًشا مل َتسمْع واحدة«.

َأبَقيَت  فم  أنت  »َأّما  احلسُن:  له  فقال  عليه،  وَأربى  احلسَن،  رُجٌل  وَشَتَم 
شيًئا، وما َيعلُم اهلُل أكثر«.

إين أُلعـرُض عن أشـياَء أسـَمُعـها
 َأخشـى  َجـواَب  سـفيٍه ال حياَء له

وقال أبو العتاهية:

ْمُت للـمرِء احلليِم ِوقــــايٌة  والصَّ

َفِكِل السفيَه إىل السفاهِة وانتِصْف

ـــقـا  حتـى يقـوَل رجـاٌل إنَّ يب مَحَ

 َفْســـٍل  وَظـنَّ  ُأنـاٌس  أنـه َصَدقـا

 َينـفــــي هبا عـن ِعْرِضه مـا َيْكَرُه
 باحلـلـِم أو بالصمِت ممن َيْسـفـــُه
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ِفه؛  إليه، ورَشَ امُلساِء  ثانًيا: استحضاُر كوِن اإلساءة دلياًل عىل رفعِة شأِن 
ُن ما َيلقى من سبٍّ وجتريٍح. فذلك مما ُيوِّ

ِة واأَلَنَفة، وِمن ُمستحَسن  ثالًثا: االستهانُة بامليسء؛ فذلك من رُضوِب الِعزَّ

الِكرْبِ واإلعجاب، وِمن ذلك قوُل بعِض الزعمِء يف ِشعِره:

: واهللِ ما َمَنَع  ابُّ وَأْكَثَر رجٌل ِمْن َسبِّ األحنِف وهو ال جييبه، فقال السَّ  

األحنَف من جوايب إال هواين عليه. 

 ويف مثِله يقوُل الشاعر: 

وَشَتَم َرجٌل األحنَف، وَجَعَل َيتبُعه حتى َبَلَغ َحيَّه، فقال األحنُف: يا هذا إْن   
ْف؛ ال َيْسَمْعَك بعُض سفهائِنا، َفَتْلَقى ما َتْكَره.  كان َبِقَي يف نفِسك يشٌء؛ فهاتِه واْنرَصِ

................................. 
قال اإلمام الشافعي -رمحه اهلل-:

 إذا  َسـبَّني  نـذٌل  تزايـدُت  رفـعـًة

عزيـزًة َعـيلَّ  نفـيس  تكـْن  مل   ولـو 

 وما زالـت األرشاُف هُتَجى وُتَدُح

 ومـا العيـُب إال أْن أكـوَن ُمسـابُِبه
حتارُبـه نـذٍل  كلِّ   ِمـن   ْنُتهـا   مَلَكَّ

 

ُيناال َنَجـا بِـَك ُلْؤُمـك َمْنَجـى الذبـاِب أْن  ــُره  ــاِذي ــق م ـُه  ـْ تـ  مَحَ

َطــَرْدُتــه الــذبــاُب  ــنَّ  َط كلم  كريُم َأَو  ــيّل  َع إًذا  الذبــاَب   إنَّ 
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وَأسَمَع َرجٌل ابَن ُهَبريَة فَأعَرَض عنه، فقال: إياك َأْعني، فقال له: وَعنك ُأْعِرض.

رابًعا: أْن َيستحَض أّن جماراَة السفهاِء رشٌّ وبالء، فهناك َمن إذا ابُتيل بسفيٍه 
َسفِهِه وِقيِلِه وقالِه، مما  اريِه يف  جُيَ َأَخَذ  فيه-  له، وال مروءة  ساِقط -ال خالَق 
فُيصبُِح بذلك  القوِل ومرذولِه،  ُيرضيه؛ ِمن ساقِط  لِسمِع ما ال  جيعُله ُعرضًة 

ُمساوًيا للسفيه؛ إذ َنَزَل إليه، وانحطَّ إىل رتبتِه.

قال األحنُف بن قيس: »َمن مل َيصرِبْ عىل كلمٍة َسِمَع كلمت، َوُربَّ َغيٍظ 
عُتُه خَمافَة ما هو أشدُّ منه«. رَّ جَتَ

نفَسه  ُيكِرُم  اجلاهلني  عن  باإِلعراِض  أنه  اإلنساُن  َيستحِضَ  أن  خامًسا: 
السفيِه األبرياِء األعزاء؛ ألهنم ال ذنَب هلم، وهلذا قيل:  قرابَة  بذلك، وُيكِرُم 

ْجِل عنٍي ُتْكَرُم َأْلُف عني«. »أِلَ

-مع  إساءتِِه  عن  واإلغضاَء  اجلاهِل  عن  اإِلعراَض  أنَّ  ظانٌّ  َيُظنُّ  وقد 
السفهاء! وهذا  َتَطاُوِل  رُّ إىل  جَيُ ِة واملهانة، وأنه قد  لَّ للذِّ ُموِجٌب  القدرِة عليه- 
ّلَة احتمُل  خطأ؛ ذلك أنَّ العفَو واحللَم ال َيشتبُِه أيٌّ منهم بالّذّلِة بحال؛ فإنَّ الذِّ

األذى عىل وجٍه ُيْذِهُب الكرامة.

ُجِل عن املكروه، حيُث َيزيُده اإلغضاُء يف َأعنُيِ   أّما احللُم فهو إغضاُء الرَّ
الناِس رفعًة وَمكانة.

دنيًئا ــٍق  ــُل ُخ يف  ــَت  ــاَري َج ـــن جُتـــاريـــِه ســـواُء إذا  ــت وَم ــأن  ف
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ك ُجْوًدا، وَكَرًما وإحساًنا؛ مع ُقدرتِك عىل االنتقام،  فالعفُو إسقاُط َحقِّ  
فُتؤثُر الرتك؛ رغبًة يف اإلحساِن ومكارِم األخالق.

نفس؛  ومهانَة  وخوًفا  َعْجًزا،  االنتقاَم  َيرُتُك  صاحَبه  فإّن  ل؛  الذُّ بخالِف 
الناِس َمن  امُلنَتِقَم باحلقِّ َأحَسُن حااًل منه؛ ألنَّ ِمن  فهذا غرُي حممود، بل لعلَّ 
َ اإلكراَم واإلغضاَء بالضعف، وعليه حُيمل  َبَلغت به الرقاعُة واللؤُم أْن ُيفسِّ

قوُل أيب الطيب املتنبي:

 

    

ومعنى قولِه: »أو تذله«: إال أْن ُتِذلَّه، كم يف الشاهِد النحوي:

أي: إال أْن َتستقيم.

للعواقب؛  ِره  وتدبُّ األموَر،  وتقديِره  اإلنسان،  حكمِة  إىل  راجٌع  وهذا 
فَيعِرف متى يأُخُذ باحلزم، ومتى يأخُذ باحللم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

ُرهـا بـواِدُره سياسـُة احِلْلـِم ال َبْطـٌش ُيكدِّ خُتشـى  وال  املَهيـُب   فهـو 

 إذا أنـت أكرمـَت الكريـَم ملكَتـه
يِض: يِف الرَّ وقوُل الرشَّ

ــشــَتــهــم فــتَّ إْن  ـــاِس  ـــن ال  يف 
اللئيــــ ــَة  ــل ــام جم  فـــاتـــرْك 

دا تـرَّ اللئيـَم  أكرمـَت  أنـت   وإْن 

ُتــِذلَّــه أو  ك  ـــزُّ ـــِع ُي ال   َمــــْن 

ه ُكلَّ الــعــجــَز  فيها  فـــإنَّ   ــــــِم 

قوم قناَة  ــْزُت  ــَم َغ إذا  َتستقيم وكنُت  أو  كــعــوهَبــا   كـــسُت 
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 نثٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ مث

احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل عبِدِه ورسولِِه ومصطفاه، أما بعد:

فيقوُل اهلُل تبارَك وتعاىل يف َصدِر سورِة الروم: نث ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ        
پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻٻ   ٱ   ۆئ    ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئوئ   ەئ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹمث)1( .

نثٺ   : -يف تعليِقِه عىل هذه اآليِة األخرية:  يقوُل العاّلمُة الشنقيطيُّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹمث-: »اعلْم أنه جيُب عىل كلِّ مسلٍم 

َ ما َدلَّْت عليه لكلِّ  ًرا كثرًيا، وُيبنيِّ َر آيَة »الروم« هذه تدبُّ يف هذا الزماِن أْن يتدبَّ

َمن استطاع بيانه له من الناس.

______
)1(  الروم: 1 - 7.

املجل�س الثالثون
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اهلُل هبا ضعاَف  ابتىل  التي  الزماِن  آخِر  فتِن  أعظِم  ِمن  أنَّ  وإيضاُح ذلك: 
العقوِل من املسلمني، ِشّدَة إتقاِن اإلفرنِج ألعمِل احلياِة الدنيا، ومهارهَتم فيها 
عىل كثرهِتا، واختالِف أنواِعها، مع عجِز املسلمني عن ذلك، فظنوا أنَّ َمن َقَدر 
عىل تلك األعمِل أنه عىل احلق، وأنَّ َمن َعَجز عنها ُمتخلِّف وليس عىل احلق، 

وهذا جهٌل فاحش، وغلٌط فادح. 

َأنَزَله اهلُل يف  الفتنة، وختفيٌف لشأهنا،  ويف هذه اآليِة الكريمِة إيضاٌح هلذه 
كتابِه َقبَل وقوِعها بأزماٍن كثرية، فسبحاَن احلكيِم اخلبرِي ما أعَلَمه، وما أعظَمه، 

وما أحسَن تعليمه!

ال  الناِس  أكثَر  أنَّ  الكريمة:  اآليِة  هذه  يف  وعال-  -جل  أوضح  فقد 
يعلمون، ويدُخُل فيهم أصحاُب هذه العلوِم الدنيويِة دخواًل أّولًيا، فقد نفى 
عنهم -جل وعال- اسَم العلِم بمعناه الصحيح الكامل؛ ألهنم ال يعلمون شيًئا 
َعّمن خلَقهم، فأبرَزهم ِمن الَعَدِم إىل الوجود، ورَزقهم، وسوف يميُتهم، ثم 
حيييهم، ثم جيازيم عىل أعمهلم، ومل يعَلموا شيًئا عن مصرِيهم األخرِي الذي 
ُيقيمون فيه إقامًة أبديًة يف عذاٍب فظيٍع دائم، ومن َغَفل عن مجيِع هذا فليس 
معدوًدا من ِجنس َمن َيْعلم؛ كم دّلت عليه اآلياُت القرآنيُة املذكورة، ثم ملّا نفى 
َأثَبَت هلم نوًعا من  الكامل،  العلِم بمعناه الصحيح  عنهم -جل وعال- اسَم 

العلِم يف غايِة احلقارِة بالنسبة إىل غرِيه.

وعاَب ذلك النوَع املذكوَر من العلم، بعيبني عظيمني: 
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أحدمها: ِقلته وِضيق جمالِه، ألنه ال جُياِوُز ظاهًرا من احلياِة الدنيا، والعلُم 
املقصوُر عىل ظاهٍر من احلياِة الدنيا يف غايِة احلقارة، وضيق املجاِل بالنسبِة إىل 
العلِم بخالِق السموات واألرض -جل وعال-، والعلِم بأوامِره ونواهيه، وبم 
ُد يف النعيِم األبديِّ والعذاِب األبديِّ  ُب عبَده منه، وما ُيبِعُده عنه، وما خُيلِّ ُيقرِّ

من أعمِل اخلرِي والرش.

العلم،  ذلك  هدِف  دناءُة  هو  ذلك-:  عْلَمهم  به  اهلُل  عاَب  -مما  والثاين 
وعدِم ُنْبِل غايتِه، ألنه ال يتجاوُز احلياَة الدنيا، وهي رسيعُة االنقطاِع والزوال، 
قوله:  يف  اإلعراِب  أْوُجِه  َأْجوَد  أنَّ  الدنيوّي  العلِم  هذا  حتقرِي  من  ويكفيك 
العلم  فهذا  ڀمث  ڀ    نث  –قبله-:  قوله  من  بدٌل  أنه  ٺمث  نثٺ  

كـ)ال علم( حلقارتِه.

نثٺ  ٺ  ٺ  ٿمث ُيفيُد أنَّ للدنيا ظاهًرا وباطًنا، فظاِهُرها  وقوله: 
ها وباطنِها، وحقيقُتها أهنا  ِم بمالذِّ ما يعرُفه اجُلّهال ِمن التمتِع بزخاِرِفها، والتنعُّ

ُد منها إليها بالطاعِة واألعمِل الصاحلة. جماٌز إىل اآلخرة، يتزوَّ

ويف جميِء قولِه: نثٺمث -بصيغِة التنكري- دليٌل عىل أهنم ال يعلمون 
إال ظاهًرا واحًدا من ظواهِرها.

عىل  إعراهُبا  كان  ا  أيًّ ٹمث  نثٹ   اآلية  يف  الثانية  نثٿمث  والضمري 
ها،  اختالِف النحاة، فإّن ِذْكَرها مناٍد عىل أهنم معِدُن الغفلِة عن اآلخرة، وَمقرُّ

ها، وأهنا -أي الغفلة- منهم َتنَبع، وإليهم ترِجع. وحملُّ
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وقال بعُض العلمء: ويف تنكرِي قولِه: نثٺمث تقليٌل ملعلوِمهم، وتقليُله 
ُبه من النفي، حتى ُيطابَِق امُلبَدَل منه، ووجُهُه ظاهر. ُيقرِّ

ُم هذه العلوِم الدنيوية، كم أوضْحنا ذلك  واعلم أّن املسلمني جيُب عليهم َتعلُّ
غايَة اإليضاِح يف سورة »مريم«، يف الكالم عىل قوله تعاىل: نث ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  
ّنا حقارهَتا بالنسبِة إىل ما  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  مث)1(، وهذه العلوُم الدنيويُة التي بيَّ
مها املسلمون، وكان كلٌّ ِمن تعليِمها واستعمهِلا  َغَفَل عنه أصحاهُبا الكفار، إذا تعلَّ
ُمطابًِقا ملا أمَر اهلُل به عىل لساِن نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، كانت ِمن أرشِف العلوِم وأنفِعها؛ ألهنا 
ُيستعاُن هبا عىل إعالِء كلمِة اهلل ومرضاتِه -جل وعال-، وإصالِح الدنيا واآلخرة، 
مث)2(،  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   نث  تعاىل:  قال  كم  إذن؛  فيها  عيَب  فال 
تعاىل، وسعًيا يف مرضاتِه،  اهلل  امتثااًل ألمِر  القوِة  املستطاِع من  إعداِد  فالعمُل يف 
وإعالِء كلمتِه ليس ِمن ِجنِس ِعلِم الكفاِر الغافلني عن اآلخرِة كم ترى، واآلياُت 

بمثل ذلك كثرية، والعلم عند اهلل تعاىل« انتهى كالُم الشنقيطي.
القوِة  بأسباِب  تأخَذ  وأْن  وِعّزهَتا،  جمَدها  لأُلّمة  ُيعيَد  أْن  تعاىل  اهلَل  نسأُل 

الدينيِة والدنيوية، وأْن خَيُذَل أعداَءهم.
نبينا  املسلمني، وصىل اهلل وسلم عىل  لنا ولوالدينا وجلميع  اللهم واغفر 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

______
)1(  مريم: 78.

)2(  األنفال: 60.
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