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ُمـــــــقـــــــــدمــــــة

ـرحـــيـم ـرحــمـنـ الـ ـبـســم اهلل الـ

ـــد  واحلمد هلل والصالة والسالم عىل حممد رسول اهلل، وبع

فهـذا كتـاب قصـدت بـه أن يكـون دليال ملجالـس القـرآن التـي ُتعقد يف 
البيـوت أو املسـاجد أو غريها، آمال أن ننتبه إىل حتميـة العودة إىل القرآن، 
والتـي أرى أهنـا صـارت رضورة ملّحـة يف هـذه األيام التي تفشـت فيها 
األميـة، أقصـد أمية القـرآن التـي ذكرهـا اهلل رب العاملني يف قولـه تعاىل: 
يمح ]البقـرة: 78[، أي ال يعلمون  يُّـوَن اَل َيْعَلُموَن اْلكَِتـاَب إاِلَّ َأَماِنَّ ىمحَوِمنُْهـْم ُأمِّ
الكتـاب إال تـالوة وترتيـال وحفظـا وقـراءة بـال فهـم وال دراية ملـا فيه، 

وذلـك عىل قـول بعـض املفرسيـن كابن عبـاس وغريه. 

ـرآن: أمــــيــة الــقـ

والعجيـب أن هـذه األميـة بالقـرآن آخـذة يف االزدياد رغم توفر وسـائل 
نقـل القـرآن وتسـجيالته بدرجة ال يمكـن مقارنتها بام كان عند أسـالفنا 
الذيـن مضوا، وكأن التناسـب عكيس بـني كثرة إذاعة التـالوات املنطلقة 
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مـن األجهـزة املسـموعة واملرئيـة وبـني الوقـوف عـىل معـاين مـا يتـىل 
والتفكـر فيـه، حتـى ارتبطـت تـالوة القـرآن يف أذهـان الكثرييـن باملآتم 

واملقابـر وحـاالت االحتضـار وحاالت السـحر ومـس اجلن...

لقـد حاولـت هبـذا الكتاب أن ألفـت األنظـار إىل رضورة التقـاء البيوت 
حـول مائـدة القـرآن مـرة كل يـوم أو مـرات كل أسـبوع عـىل أن يكـون 
االهتـامم باملعنـى كاهتاممنا باللفظ، راجيـا أن يكون هذا الكتاب سـببا يف 
تأسـيس تلـك املجالس واملداومـة عليهـا، ورب مبلغ أوعى من سـامع، 

ورب حامـل فقـه إىل مـن هو أفقـه منه.

ـرآن ولـــكنـ: ُنـحـبـ الــقـ

إن هـذه األمة -وال شـك- حتـب القـرآن بعاطفتهـا، وكثري مـن البيوت 
تسـارع يف إحلـاق أوالدها بحلقات التحفيـظ والكتاتيب كنوع من التربك 
بالقـرآن، أو كوسـيلة ملـلء أوقـات الفـراغ، أو غـري ذلـك، لكـن هـذه 
البيـوت قلـام جتتمـع عىل القـرآن لرتتـل بعـض آياتـه وتتدارسـها، وربام 
كانـت هنـاك -سـابقا- مؤسسـات جتـرب كـرس البيـوت أو تسـد ثغرهتا، 
أمـا واحلـال كـام نـرى فـإن قيـام البيـوت بدورهـا صـار فريضـة رشعية 
ورضورة حياتيـة ال فـكاك منهـا، فلعـل ابنا يسـأل يف تلـك املجالس عن 
معنـى آيـة، أو لعل فتـاة حتكـي موقفا حدث معهـا وحتريت فيـه، فيكون 
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هلـم يف اآليـات مـا يدفعهـم إىل اهلـدى أو يصدهم عـن الردى.

أهــمـــيـة هــذا الـــكــتاـب:

لقـد أخربنـا القـرآن الكريـم أن نملـة رصخـت يف قومهـا تنصـح هلم أن 
يدخلـوا مسـاكنهم حتـى ال حيطمهم سـليامن وجنوده وهم ال يشـعرون، 
ويف أيامنـا هـذه تعالـت رصخات فريـق من العلـامء العقـالء الناصحني 
ال  حتـى  بالقـرآن؛  يتحصنـوا  وأن  ينتبهـوا  أن  باملسـلمني  هتيـب  التـي 
حيطمهـم األعـداء وهـم ظاملون واملسـلمون ال يشـعرون؛ إن هـذا اجليل 
يواجـه حتديـات كـربى، ويسـري يف طريق مملـوء بالالفتـات اخلداعة التي 
يريـد هبـا واضعوهـا أن حيققوا هدفهـم وهـو: »أن يفتنوك عـن بعض ما 

إليك«. أنـزل اهلل 

والـذي يتابـع إصـدارات هـؤالء العلـامء الناصحـني التـي سـجلوا فيها 
رصخاهتـم تلـك، جيـد أهنـم كادوا أن جيمعـوا عـىل أن هـذا اجليـل لـن 
ينجـح يف التغلـب عـىل مـا يواجهـه مـن حتديـات إال بوعيه الناشـئ عن 
صلتـه بالقـرآن الكريـم، هذا الوعي الـذي يكون منطلق هـذا اجليل نحو 
فهمـه للحيـاة؛ لذلـك فقـد حان الوقـت كـي تتكاتف جهـود املصلحني 
والدعـاة يف سـبيل حـل تلك املعضلـة الكـربى، والتي يمكـن بلورهتا يف 

سـؤال خمتـر، وهو: 
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ـرآن ونفهمه لـلـجيل الـحارض؟ ـكــيفـ نوصل هـذا الق

وإين ال أجـد توضيحـا لتلـك املعضلة خريا مما كتبه الشـيخ حممـد الغزايل 
رمحـه اهلل يف كتابـه: )نظـرات يف القرآن صــ4 : 7( والذي أنقـل منه هذه 

السطور:

»تكاتـف ساسـة الغـرب وجتـار االسـتعامر عـىل حماربـة القـرآن باحليلـة 
والقـوة معـا.. ألسـت تـرى اللصـوص إذا أرادوا رسقـة بيـت اجتهـدوا 
يف حتطيـم مصابيحـه أو قطـع التيـار عنـه، حتـى إذا عـم الظـالم ورست 

الفـوىض اشـتغلوا بالسـلب والنهـب وهـم آمنـون؟! 

إن ذلـك مـا فعلـه الغرب وهـو يمد يده اآلثمـة لرسقة العامل اإلسـالمي، 
لقـد ركـز هجومـه عـىل القـرآن ليـأيت عـىل اجلـزء الباقـي يف اسـتضاءة 
املسـلمني بـه، حتى إذا أقـام حجابـا كثيًفا بني األمـة املصابة وبـني قرآهنا 

خـال لـه اجلو ففعـل ما يشـاء.

إن سياسـة حتفيـظ القـرآن بحاجـة ماسـة إىل مراجعـة، كيـام حتقـق الغاية 
النبيلـة منهـا، فنحـن نريـد بقـاء التواتر الـذي وصـل إلينا به هـذا القرآن 

حتـى يصـل كذلـك إىل األجيـال التـي ختلفنا.

ولكننـا نريـد كذلـك أال تلتـف حـول القـرآن هـذه اجلامهـري املتآكلـة به 
النازلـة عـن خلقـه املنحرفـة عـن طريقه التـي تسـتوعب أحرفـه جتويدا 
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وترتيـال وال تعـي مـن وصايـاه شـيئا يرفـع رأًسـا أو يزّكي نفًسـا.

إننـا نريـد إشـاعة الثقافـة اإلسـالمية املنبعثـة مـن هـذا الكتـاب العزيـز 
وتفقيـه العامـة واخلاصـة يف روحـه ورشائعـه ومقاصـده وآدابـه، ونريد 
أن تعـرف األمـُة املنِْزلـَة السـامية للوحـي اإلهلـي الـذي اختصـت بـه، 
والواجـب الكبـري الـذي يفرضـه عليهـا، إن كثريا مـن املسـلمني جعلوا 
للمنقطعـني  ودرسـه  حفظـه  وتركـوا  حياهتـم،  هامـش  عـىل  القـرآن 
واملصابـني، وهم هبـذا املسـلك خيونون اهلل ورسـوله وخيونون أنفسـهم.

وإبعـاد القـرآن عـن احليـاة العامـة ليكـون نغـام للمرتزقـة بأصواهتـم أو 
شـارة للفاشـلني يف دنياهـم نذيـر شـؤم يتهددنـا بأوخـم العواقـب.

إننـا نريـد أن يكون القـرآن ضياء آلفـاق حياتنـا كلها كام يسـتيضء العامل 
بالشـمس يف رائعة النهار«.

انتهـى مـا كتبـه رمحـه اهلل، لكـن مل تنتـه حـرييت، ومل يتوقـف سـؤايل لـك 
-أهيـا القـارئ املحـرتم-:

هـل تـرى مثـل هـذه املهمـة يضطلـع هبـا يشء مـن مؤسسـات الدولـة 
التعليميـة أو اإلعالميـة؟ واجلـواب: كال، بـل يـا ليـت دورهـم يف ذلك 
كان عـدم االضطالع بتلك املهمة اجلليلة الشـأن  لقد تعـداه إىل حماربتها، 
ممـا يفـرض اآلن عىل اآلبـاء واألمهـات أن يفكـروا كثريا يف تنفيـذ األمر 



2]

َـا الَِّذيـَن آَمنُـوا ُقوا  اإلهلـي املبـارش هلـم، بقـول خالقنا سـبحانه: ىمحَيـا َأيُّ
َجـاَرُةيمح ]التحريم: 6[. َأنُفَسـُكْم َوَأْهلِيُكـْم َنـاًرا َوُقوُدَها النَّـاُس َواحْلِ

أـين اآلـباء منـ هـذا الــتـكلــيف اإللـهيـ؟

هـل نخصـص -نحـن اآلبـاء- أوقاتـا ألنفسـنا وأهلينـا كـي نسـتيضء 
بالقـرآن الـذي ليـس لنـا حبل نجـاة سـواه؟ أم أننا تركنـا أنفسـنا وتركنا 
الشـيطان  بوحـي  ليشـغلونا  واجلـن  اإلنـس  لشـياطني  فريسـة  أهلينـا 
عـن وحـي الرمحـن، ثـم ال نفيـق إال وقـد ضاعـت أخالقنـا وقيـم ديننا 

وضاعـت معهـا أجيـال ال حـارض هلـا وال مسـتقبل؟!

مـاذا سـيقول لرهبـم غـدا أولئـك اآلبـاء الذيـن يقضـون جـل أوقاهتـم 
عـىل املقاهـي وأمـام الشاشـات، ويشـغلون أنفسـهم بمواقـع التواصـل 

االجتامعـي، بينـام أهلوهـم كاليتامـى ال راعـي هلـم إال الذئـاب.

أكتـب هـذا وأنـا أعلـم أن قطاعـا كبـريا مـن اآلبـاء تسـتغرقهم معركـة 
اخلبـز، وال يـكادون يلتقطون أنفاسـهم ليسـرتحيوا من الـدوران يف تلك 
السـاقية التـي وضعتهم فيهـا ظروفهـم االقتصادية العسـرية لتوفري لقمة 
العيـش أو نفقـات ما يسـمى )بتعليـم( األوالد، تلك األكذوبـة الكربى 

التـي نعيشـها يف بالدنا.
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َأْهَلَك  ىمحَوْأُمْر  اخلبري سبحانه:  العليم  ربنا  قول  أسوق  األحباب  وهلؤالء 
وفيه   ،]132 ]طه:  َنْرُزُقَكيمح  نَّْحُن  ِرْزًقا  َنْسَأُلَك  اَل  َعَلْيَها  َواْصَطِبْ  اَلِة  بِالصَّ
دعوة  أمور  بقية  )ومثلها  الصالة  أقمت  إذا  أنك  لــطــيــفــة:  طمأنة 

أهلك( ومل تنشغل عنها بأمور الدنيا، أتاك الرزق من حيث ال حتتسب.

سـت حياهتـا كلهـا لكسـب املـال، ثـم  وإين ألعجـب مـن حـال أرس كرَّ
أراهـا وهـي تنفقه وتضعـه يف غري حمله طلبا للسـمعة أو هربـا من املذمة، 
ثـم هـم ال يفهمـون مـن حديـث رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكـم راع وكلكـم 
مسـئول عـن رعيتـه...« ]أخرجـه البخـاري[ إال جانـب الرعايـة املاديـة وملء 
البطـون، مـع أنـه قـد جـاء يف بعـض اآلثـار: أن الولد يتعلـق برقبـة أبيه 
يـوم القيامـة ويقـول: »يـارب خـذ يل حقـي مـن هـذا الـذي ظلمنـي«، 
فيقـول أبـوه: »وكيف ظلمتـك وقد غذوتك وكسـوتك؟«، فـريد الولد: 
»نعـم غذوتني وكسـوتني ولكنك كنت تـراين عىل املعصيـة وال تنهاين«.

أو مل يعلمـوا مـا ورد يف حديثـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل لريفع الدرجـة للعبد الصالح 
يف اجلنـة فيقـول: يـارب أنـى يل هـذه ؟ فيقـول: باسـتغفار ولـدك لـك« 

]صحيـح ابـن ماجة[.

قـال مقاتـل بـن سـليامن: »حـق عـىل املسـلم أن يعلـم أهلـه مـن قرابتـه 
وإمائـه وعبيـده مـا فـرض اهلل عليهـم ومـا هناهـم عنـه«.
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ـر اإلســالم: مــع إقـــباـل شـاـعـ

لقـد قـرأت يف سـرية شـاعر اإلسـالم )حممـد إقبـال رمحـه اهلل( فوجدت 
ظاهـرا فيهـا أثر هـذه الرتبية القرآنيـة التي أوالهـا البيت رعايتـه، ورأيته 
يـرح هـو بذلك يف أكثـر من موضـع، فيقول مثـال: »يرجـع الفضل يف 
كل مـا أنشـأته مـن شـعر أو نثـر إىل توجيهـات أيب رمحـه اهلل، فقـد كنت 
تعـودت أن أقـرأ القرآن بعد صـالة الصبح، وكان والدي يراين فيسـألني 
مـاذا أصنـع؟ فأجيبـه: بأين أقـرأ القرآن، وظـل عىل ذلك ثالث سـنوات 
متتالية يسـألنى سـؤاله فأجيبـه، وذات صبـاح قلت بعد إجابتـي: ولكن 
ملـاذا تسـألنى عـن يشء أنـت بجوابه عليـم؟ فقـال: إنـام أردت أن أقول 
لـك: اقـرأ القرآن كأنه نـزل عليك، ومنذ ذلـك اليوم بـدأت أفهم القرآن 
وأقبـل عليـه فكان مـن أنـواره ما اقتبسـت ومن بحـره ما نظمـت« )من 

كتاب األعالم اخلمسـة للشـعر اإلسـالمي صـ 8(.

وأراين مشـدودا نحـو إقبـال شـاعر اإلسـالم مـرة أخـرى ألنقـل عـن 
الشـيخ أبـى احلسـن النـدوي مـا كتبـه يف كتابـه: )روائـع إقبـال(:

»يف زيـارة إلقبال ألفغانسـتان قدم للملك )نادر شـاه( نسـخة من القرآن 
قائـال لـه: »إن هـذا الكتـاب رأس مـال أهـل احلـق، يف ضمـريه احليـاة، 
وفيـه هنايـة كل بداية، وبقوتـه كان عيلٌّ فاتـَح خيرب«، فبكـى امللك وقال: 
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لقـد أتى عـىل )نادر خـان( زمان ومـا له أنيس سـوى القـرآن وهو الذي 
فتحت قوتـه كل باب«.

ويف الكتـاب ذاتـه ]صــ42، 43[ ينقـل الشـيخ النـدوي قـول إقبال عن 
القـرآن: »إن الكتـاب الـذي هو مصـدر حياتك ومنبع قوتـك، ال اتصال 
لـك بـه إال إذا حرضتـك الوفـاة، فتقـرأ عليـك سـورة )يـس( لتمـوت 
بسـهولة، فواعجبـا! لقـد أصبـح الكتـاب الـذي أنـزل ليمنحـك احليـاة 

والقـوة يتـىل اآلن لتمـوت براحة وسـهولة«.

ويقـول: »إين ألرتعـد مـن خزيـك يـوم يسـألك الرسـول: قـد أخـذت 
منـا كلمـة احلـق، فلـامذا مل تسـلمها إىل اخللـق؟! إن هذا واجـب عىل كل 

. » مسلم

إننـا ال نقـدر القـرآن حق قـدره، بدليـل أننا قد نسـمعه ونحفظـه ونحن 
ال نفهمـه وال نحـاول أن نفهمـه، وكأننـا غـري مطالبـني بفهمـه، نريد أن 
نـدرك أن القـرآن ليـس كالمـا عاديـا، إنـه رسـائل مـن امللك إلينـا نحن 
العبيـد، فمتـى نـدرك قيمة مـا بني أيدينـا، متى نـدرك قيمة هـذا الكتاب 
الـذي عانـى منـه النبي شـدة عنـد نزوله، وقاسـى األهـوال عنـد تطبيقه 

وتبليغه؟!
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ـًرا: وأخــــــيـــ

فلسـت أدعـي أن جمـرد عمـل مثل هـذه املجالـس يف البيـوت يعنـي أننا 
قـد قمنـا بـام جيـب علينا نحـو كتـاب ربنـا سـبحانه، وإنام هـي خطوة يف 
الطريـق جيـب أن تتبعهـا خطـوات، مـع أمهيـة اسـتثامر املواقـف احلياتية 
التـي متـر بنا عىل مسـار احليـاة وربطهـا بآية مـن كالم ربنا سـبحانه لعلها 

القلوب. ترسـخ يف 

ـد هلل رب الـــعــاـلـــمـــيــنـ. والــــحــمــ

كــتــبــه: مــحــمـد عـبـد الــمــجــيـــد مــكــي

20 من رمضان 1441هـ، املوافق 13 من مايو 2020م
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ـرـيـقــة هــذا الـــكــتاـب طـ

 وقـد قسـمت هـذا الكتـاب إىل مائـة وعرشيـن جملسـا، بحيـث يقـرأ 
احلـارضون يف الـمـجـلــس الــواحد ربعـني اثنـني مـن أربـاع القـرآن 
البالـغ عددهـا )مائتـني وأربعـني ربًعـا(، وقـد راعيـت فيـه أال يطـول 
زمـن الـمـجـلــس الــواحد عـن نصـف سـاعة تقريًبـا؛ حتـى ال يمـل 

احلـارضون.

وقـد أثبـتُّ فيـه لـكل جملـس عـدة فقـرات بعضهـا يكـون قبـل التالوة 
ثـالث  )معـاين  التـالوة  أثنـاء  يكـون  وبعضهـا  االفتتاحيـة(،  )وهـو 

التـالوة: بعـد  يكـون  اآلخـر  وبعضهـا  مفـردات( 

فلـأب أو األم أو مـن يقـوم عـىل حلقـة املسـجد أن جيلـس مـع ذويه    
وأن يفتحـوا مصاحفهـم عـىل املوضـع املعـنّي لتـالوة اليوم.

قـراءة االفتتاحية، ومعظـم االفتتاحيات يدور حول بيـان أمهية القرآن    
الكريـم يف حياتنـا وشـدة حاجتنـا إليه، مع بيـان طريقـة التعامل التي 

ينبغـي أن نسـلكها مع كتاب ربنا سـبحانه.

يبـدأ احلارضون التـالوة بحيث يتلـو كل واحد صفحـة من املصحف    
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ويكمـل صاحبـه مـن بعـده، عـىل أن يتخلل ذلك سـؤال عـن معنى 
ثـالث مفـردات كل عنـد موضعهـا، مما يعني عـىل فهم املعنـى املراد، 
وقـد ُكتبـت كل مفـردٍة بعـد رقم اآلية واسـم السـورة الـواردة فيها، 

بعدها. معناهـا  وُكتب 

 وبعـد االنتهـاء مـن التـالوة يقـوم مـن يديـر ذلـك املجلـس بطـرح    
األسـئلة املوجـودة يف كل جملـس مـن جمالـس هـذا الكتـاب حتـت 
عنـوان )مـن تـالوة اليـوم: هـات اآليـة التي تـدل عىل املعنـى اآليت( 
وهـذا املعنـى يكـون قـد ورد يف التـالوة، ويطلب مـن احلارضين أن 
يأتـوا باآليـة الدالة عليه مما تلوه أو سـمعوه، وسـوف جيـد بجوار كل 

إجابته. سـؤال 

ثـم جيد فقـرة )الـتـجـويــد( بحيث يقـف معهم عىل بعـض األحكام    
التجويدية اليسـرية يف موضـع حمدد من اآليات ليعينهـم عىل االرتقاء 
بمسـتوى تالوهتـم،  وقـد جـاءت معظـم هـذه الفقـرات عىل شـكل 

سـؤال وجواب بحيث يسـأهلم وهـم  جييبون.

 وأخـريا يتفـق احلـارضون عـىل واجب عميل مأخـوذ من تـالوة اليوم    
عـىل أن يذكـر بعضهم بعضـا بام تعاهـدوا عليه.

ويف بعـض املجالـس قـد جتـد تنبيها عـىل كلامت هلـا قـراءة أخرى غري    
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مـا رواه حفـص عـن عاصـم رمحهـام اهلل، وذلـك حـني أرى أن تلك 
القـراءة تضيـف معنـى طريفـا للفظ أو توسـيعا لـه، فمن شـاء فلينبه 
عـىل ذلـك، ومن شـاء فليـرتك، وكذلـك األمر مـع بعـض اللطائف 

حـول بعـض اآليـات، والتي قـد أوردهـا بدال مـن فقـرة التجويد.
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تنبـيهات مهمة حول ـتلكـ الـمجالس

ـــذه  ـــم ه ـــني أيديك ـــع ب ـــامء أض ـــح العل ـــتقرائي لنصائ ـــالل اس ـــن خ وم
ـــإذن اهلل: ـــس ب ـــذه املجال ـــاح ه ـــاعد يف نج ـــا تس ـــات لعله التنبيه

أوًل: اســـتـعـنـ ـباهلل.

ـــا  ـــة؛ فــمــ ـــيء واجــبــ ـــل شــ ـــبل كــ ـــاهلل قــ ـــة ب االســتــعــانــ
تــوفــيــــقنا إال بــــه سبحانه، وإذا مل يــكــن لــنــا عــون مـنـه فــأول 

مـــا جينـــي علينـــا اجتهادنـــا.

ـثاـنـًيا: الــتحـضــير.

ــر يف  ــد بالنظـ ــي اجليـ ــري الذهنـ ــىل األب أو األم التحضـ ــب عـ جيـ
ـــذه  ـــل ه ـــب ملث ـــاخ املناس ـــة املن ـــب هتيئ ـــام جي ـــا، ك ـــات ومعانيه اآلي
املجالـــس، بـــأن يربطهـــا األب بـــيء حمبـــب إىل أهـــل بيتـــه، أو 
ـــًوا،  ـــا حل ـــا طعام ـــع األم قبله ـــرية، أو أن تصن ـــز يس ـــجعهم بجوائ يش
لكـــي يشـــيع جـــو البهجـــة مـــع هـــذه املجالـــس خاصـــة يف أول 

األمـــر.
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ـرـيعـة. ـراءة السـ ـثاـلـــًثاـ: احــذر الــقـ

ال للقــراءة الرسيعــة التــي يكــون هــم صاحبهــا آخــر الســورة، فــام كان 
رســولنا يفعــل ذلــك، وال شــك أنــه خــري مــن تعامــل مــع القــرآن؛ إذ 
هــو املنــزل عــىل قلبــه القــرآن، وهــو اهلــادي بــه والداعــي إليــه، وهــو 
ــاُه  ــا َفَرْقنَ ــبحانه: ىمحَوُقْرآًن ــا س ــول ربن ــراءة بق ــل يف الق ــور بالتمه املأم

ــاُه َتنِزيــاًل يمح ]اإلرساء: 106[. ْلنَ ــَىٰ ُمْكــٍث َوَنزَّ ــاِس َع ــَى النَّ ــَرَأُه َع لَِتْق

أمل نعلم أنه قام الليل كله بآية واحدة يرددها؟ 

أمل نعلـم أن أهـل بيتـه الكـرام قـد تعلمـوا منـه ذلـك؟ روى القاسـم بن 
حممـد قـال: »كنت إذا غـدوت أبدأ ببيت عائشـة أسـلم عليهـا، فغدوت 
يومـا فـإذا هـي قائمـة تسـبح وتقـرأ: ىمحَفَمـنَّ اهللَُّ َعَلْينَـا َوَوَقاَنـا َعـَذاَب 
ـُموِميمح ]الطـور: 27[ وتدعـو وتبكي وترددها، فقمت حتـى مللت القيام  السَّ
فذهبـت إىل السـوق حلاجتـي ثم رجعت فـإذا هي قائمة تصـيل وتبكي«.

ومن العجيب أن نجد أثًرا مروًيا عن أخت عائشة )السيدة أسامء بنت أيب 
قال: »دخلت عىل  بن محزة  عّباد  فقد روى  أيضا،  أهنا فعلت ذلك  بكر( 
ُموِميمح ]الطور: 27[ قال:  أسامء وهي تقرأ: ىمحَفَمنَّ اهللَُّ َعَلْينَا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ
»فوقفت عليها فجعلْت تستعيذ وتدعو«، قال عباد: فذهبت إىل السوق 

فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو«.
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ـرآن. راـبــــًعــاـ: عــظــمــوا الــقـ

وجـوب تعظيـم القـرآن والتذكـري الدائـم بأنـه ليـس كمثلـه كالم؛ ألنه 
كالم مـن ليـس كمثلـه يشء، فمثل هـذا التذكـري ال جيعلنا نمـل تالوته.

خـاـمــًسـاـ: إـياـك والنـقــــطـاـع.

املداومـة عـىل جمالـس التـالوة هـذه رشط أسـاس يف االنتفـاع بالقـرآن، 
وقـد وصف ربنا سـبحانه عبـاده الذيـن ربحـت جتارهتم بأهنـم )يتلون( 
بالفعـل املضارع الـذي يفيد التجدد واالسـتمرار، وذلـك يف قوله تعاىل: 
ىمحإِنَّ الَِّذيـَن َيْتُلـوَن كَِتـاَب اهللَِّيمح ]فـاطــر: 29[، قـال البقاعـي: أي جيـددون 
التـالوة يف كل وقـت مسـتمرين عـىل ذلـك حمافظـني عليـه حتـى يكون 
هـذه  بفضـل  احلارضيـن  تذكـري  ينبغـي  لـذا  وشـأهنم،  ديدهنـم  ذلـك 

املجالـس بـني احلـني واآلخر.

ـد الـعــملـ. سـاـدًسـاـ: الــمــقــصـ

إن املقصـد مـن التالوة والتدبر هـو االتباع والعمل، بـل إن من املفرسين 
مـن رأى أن معنـى )يتلونه( أي يتبعونـه يف أوامره فيمتثلوهنـا ويف نواهيه 
فيرتكوهنـا ويف أخبـاره فيصدقوهنـا ويعتقدوهنـا، وال يقدمـون عليـه مـا 
خالفـه مـن األقـوال )كـام يقـول السـعدي رمحـه اهلل( وبذلـك يصـح أن 
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تكـون آيـة ىمحإِنَّ الَِّذيـَن َيْتُلـوَن كَِتـاَب اهللَِّيمح ]فـاطــر : 29[ يف القـراء وغريهم 
ممـن اتصـف بأوصـاف اآليـة )كام قـال ابـن عطية(.

سـاــبـًعـاـ: ل ـتــكــثـروا الـــكـالم.

ال ينبغـي أن تتحـول هـذه املجالس إىل جمالـس كالم طويل حتـى لو كان 
يف فـروع العلـم، بـل وال أن تكون جمالـس جتويد وتفسـري ونحومها، فإن 
ذلـك قـد يقلـل من فائـدة تلـك املجالس وقـد يـؤدي إىل االنقطـاع، كام 
ال ينبغـي أن تقتـر هـذه املجالـس عىل جمـرد تـالوة للفـظ دون التفات 
إىل املعـاين، فقـد ذم العلـامء ذلـك، يقـول الزخمـرشي يف الكشـاف: »من 
اقتنـع بظاهـر املتلـّو مل حيـل منـه بكثـري طائـل، وكان مثلـه كمثـل مـن له 
لقحـة درور )ناقـة كثـرية اللبـن( ال حيلبها، ومهـرة نثور ال يسـتولدها«، 
وعـن احلسـن: »قـد قرأ هـذا القرآن عبيـد وصبيـان ال علم هلـم بتأويله، 
حفظـوا حروفـه وضيعـوا حدوده، حتـى إن أحدهـم ليقـول: »واهلل لقد 
قـرأت القـرآن فام أسـقطت منـه حرفـا«، وقد واهلل أسـقطه كلـه، ما يرى 
للقـرآن عليه أثـر يف خلق وال عمـل، واهلل ما هو بحفـظ حروفه وإضاعة 
حدوده، واهلل ما هـــؤالء بــاحلكامء وال الــورعة، ال كثــر اهلل يف الناس 
مثـل هـؤالء، اللهـم اجعلنـا مـن العلـامء املتدبريـن، وأعذنـا مـن القراء 

املتكربين«.
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ـثاـمــًناـ: الـــبـحـثـ عـنـ الهـــتـداء.

ليـــس التدبر الـــذي أدعو إليـــه هنا هـــو الوقوف عنـــد كل كلمة 
للنظر يف بالغتهـــا أو مناســـبتها أو إعراهبا.. وإنام هـــو التدبر الذي 
يقـــود إىل االهتـــداء، والذي قّرنا فيـــه نحن املســـلمني كثريا، كام 

يقول اإلمام رشـــيد رضـــا يف مقدمة تفســـريه املنار: 

»لو أن املســـلمني اســـتقاموا عىل تدبـــر القرآن واالهتـــداء به يف كل 
ملا فســـدت أخالقهم وآداهبـــم، وملا ظلم واســـتبد حكامهم،  زمان 
وملا زال ملكهم وســـلطاهنم، وملا صاروا عالة يف معايشـــهم وأسباهبا 
عىل ســـواهم«، ويقـــول أيضا: »وما ضعف اإلســـالم مـــن القرون 
الوســـطى حتـــى زال أكثر ملكه إال هبجـــر القرآن وجعلـــه كالرقى 

والتعاويـــذ التي تتخذ للتربك أو لشـــفاء أمـــراض األبدان«.

ـتاـســًعـاـ: ـكــتاـب ـتـفــســـيـر.

يســتــحسن أن يــتـوفر بــالــبــيــت كــتــاب مـن كــتـب الـتـفيرس 
التي قـــد حيتاج إليها لالســـتزادة -قبل أو بعد انتهـــاء املجلس وليس 
أثـنــاءه- مـثـل تـفـسري ابــــن كثري أو صفوة التـفاسري للـصـابوين أو 

فــي ظــالل الــقــرآن.
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ـًرا: وســع صــدرك. عـاـشـ

يـوىص باحرتام آراء األوالد وعدم السـخرية من أحدهـم إذا كان تعليقه 
غـري مناسـب، بـل جيـب أن نفسـح صدورنـا هلـم مـا اسـتطعنا، مراعني 
التفـاوت والفـروق الفرديـة بينهـم، وأن نشـجعهم عىل طرح األسـئلة، 

والتعبـري عـام يفهمون مـن اآليات.

حاـدي عــشـر: احلذر احلذر من اإلطالة واإلمالل.

ـثاني عــشـر: مهم جدا ربط اآليات بالواقع املعيش بال تعسف.

ـثاـلـثـ عــشــر: ســـبـورة الــواجـبـ.

يمكـن أن يكتب أحـد األوالد عىل ورقة كبرية )أو السـبورة إن وجدت( 
الواجـب العمـيل الذي يتعلق بتـالوة اليوم، وأن يعلقها يف مكان مشـاهد 

ذووه. يتذكره  كي 

ـرنـاـ. راـبـع عــشـــر: ـكـنـ مــ

لـأب واألم أن يضيفـا إىل هـذه املجالس مـا يريانه مناسـبا للحارضين، 
وأن حيذفـا منهـا ما ليـس كذلك.
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الـــمـــجـــلـــسـ األول

سورة الفاتحة وسورة البقرة )1 : 43(

الفــتـتاـحـــيـة:

تـالوة القـرآن سـنة من سـنن اإلسـالم واإلكثـار منهـا مسـتحب؛ ألهنا 
وسـيلة إىل فهـم كتـاب اهلل والعمل به، وفضلهـا ثابت يف القـرآن الكريم 
والسـنة الرشيفـة، قـال اهلل تعـاىل: ىمحإِنَّ الَِّذيـَن َيْتُلـوَن كِتـاَب اهللَِّ َوَأقاُموا 
ا َوَعالنَِيـًة َيْرُجـوَن ِتاَرًة َلـْن َتُبوَر 29    ا َرَزْقناُهـْم رِسًّ َـّ ـالَة َوَأْنَفُقـوا ِم الصَّ
ُه َغُفوٌر َشـُكوٌريمح ]فاطـر: 29، 30[. َيُهـْم ُأُجوَرُهـْم َوَيِزيَدُهْم ِمـْن َفْضلِِه إِنَّ لُِيَوفِّ

ومن أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

»اقرءوا القرآن؛ فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه« ]أخرجه أمحد[.

»يقـال لصاحـب القـرآن اقـرأ وارتـق، ورّتل كـام كنـت ترّتـل يف الّدنيا، 
فـإّن منزلتـك عنـد آخر آيـة تقـرأ« ]أخرجـه أبـو داود[.

»من قرأ حرفا من كتاب اهلل تعاىل فله به حسنة، واحلسنة بعرشة أمثاهلا، ال 
أقول )امل( حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف« ]الرتمذي[.
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»املاهـر بالقـرآن مع السـفرة الكرام الـبرة، والـذي يقرأ القـرآن ويتتعتع 
فيـه وهو عليه شـاّق لـه أجـران« ]أخرجه البخـاري[.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

البقرة 15 | يعــمـهون: يعمون عن الرشد أو يتحريون.   

البقرة 19 | كــصـيب: كمطر.   

البقرة 36 | أزلــهـمـا: زحزحهام وأبعدمها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن الــتايل:

آية هنى اهلل فيها عن الرشك | )البقرة 22(.   

من صفات املتقني إقامة الصالة عىل وجهها | )البقرة 3(.   

مـن صفـات املنافقـني احتقار املصلحـني ورميهـم بالسـفاهة | )البقرة    
.)13

فضل اهلل اإلنسان عىل املالئكة بالعلم | )البقرة 31(.   

لــطـــيـفــة: مـا فـضـل سـورة الـبـقـرة؟

قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تعلـوا بيوتكـم مقابـر، إن الشـيطان ينفـر مـن البيت الذي 
تقرأ فيه سـورة البقـرة« ]رواه مسـلم[.
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ويف حديـث آخـر: »اقـرءوا سـورة البقـرة، فـإن أخذهـا بركـة وتركهـا 
]رواه مسـلم[. حـرة وال تسـتطيعها البطلـة« 

وهـي أطول سـور القـرآن، وقد سـميت كذلك لذكـر قصة البقـرة فيها، 
وكأن اهلل عـز وجـل يريـد لنـا كلـام مررنـا عـىل هـذه السـورة ذات هـذا 
االسـم أن نتذكـر مـا كان من بنـي إرسائيل الذيـن تلـكأوا يف تنفيذ أوامر 
اهلل تعـاىل، وأن نحـذر أن نكـون مثلهـم، بـل ليكـن شـعارنا كـام جاء يف 

آخـر السـورة: سـمعنا وأطعنـا غفرانـك ربنا وإليـك املصري.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اهتـــم اليـــوم بتجويـــد صالتـــك وحتقيق 

ـــا. ـــوع فيه اخلش
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الـمـجـلسـ الــثاني

ـرة )44 : 74( ســــورة الـــبــــقـــــ

الفــتـتاـحـــيـة: لــمــاذا أقــرأ الــقــرآن؟

ينبغي لقارئ القرآن أن يقصد بتالوته مقاصد عدة ليزداد أجره، كام قال 
النّبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى« ]متفق عليه[.

والنيـة جتـارة العلـامء، ويمكن أن تتسـع نيـة املسـلم عند القراءة لتشـمل 
النيـات اآلتيـة: طلب العلـم والعمل به، وطلـب اهلداية مـن اهلل، وقصد 
مناجـاة اهلل تعـاىل، واالستشـفاء بـه مـن األمـراض الظاهـرة والباطنـة  
وقصـد أن خيرجـك اهلل مـن الظلـامت إىل النـور، وعـالج قسـوة القلب، 
و طلـب طمأنينـة القلـب، ولتكـون مـن الذاكريـن،  وأال ُتكَتـب مـن 
الغافلـني، وقصـد زيـادة اليقـني واإليامن بـاهلل، وقصد االمتثـال ألمر اهلل 
تعـاىل برتتيـل كالمـه، وطلـب الثـواب مـن اهلل ليكـون لك بـكل حرف 
عـرش حسـنات، وبقصـد أن تنـال شـفاعة القـرآن يـوم القيامـة، وبقصد 
أن يرفعـك اهلل بـه ويرفع بـه األمة، وبقصـد أن ترتقي يف درجـات اجلنة، 
وأن تلبـس تـاج الوقار، وُيكَسـى والــداك بُحلتني التـقــوم هلـام الدنيا.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

البقرة 49 | يـسـومـونـكـم: يذيقونكم.   

البقرة 62 | الـصــــابـئيـن: عبدة املالئكة أو الكواكب.   

البقرة 72 | فـــــادارأتـــم: فتدافعتم وختاصمتم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن الــتايل:

كانت توبة بني إرسائيل هي قتل أنفسهم | )البقرة 54(.   

عاتـب اهلل كل مـن خيالـف فعلـه قوله وأرشـده إىل مايعينـه عىل عالج    
ذلك | )البقـرة 44، 45(.

بعـض اجلـامدات ختشـى اهلل أكثـر ممـا خيشـاه بعـض النـاس | )البقـرة    
.)74

لــطـــيـفــة: وإذ نجيناكم من آل فرعون.

ذكـر املفـرسون أن فرعـون رأى يف منامـه كأن نـارا أقبلـت مـن بيـت 
املقـدس وأحاطـت بمـر وأحرقـت كل قبطـي هبـا ومل تتعـرض لبنـي 
إرسائيـل، فهالـه ذلـك وسـأل الكهنة عـن رؤيـاه فقالوا: »يولـد غالم يف 
بنـي إرسائيـل يكـون هـالكك وزوال ملـكك عـىل يـده«، فأمـر فرعون 
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بقتـل كل غـالم يف بنـي إرسائيـل.

وقد صرب بنو إرسائيل عىل ذلك كله، فنجاهم اهلل وأكرمهم.

يقـول القشـريي: »مـن صـرب يف اهلل عـىل قضـاء اهلل عوضـه اهلل صحبـة 
أوليائـه، هـؤالء بنـو إرسائيـل صـربوا عـىل مقاسـاة الـرض مـن فرعـون 
وقومـه، فجعـل منهـم أنبيـاء وجعلهـم ملـوكا وآتاهـم ما مل يـؤت أحدا 

العاملني«. مـن 

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: مر بمعروف أو انه عن منكر اليوم 

وابدأ دوما بنفســـك، واســـتعن عىل ذلك بالصـــرب والصالة.
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الـمـجـلسـ الـثالث

ـرة )75 : 105( ســـورة الـــبــقــ

الفــتـتاـحـــيـة: لــمــاذا أقــرأ الــقــرآن؟

ويمكن أيضا للقارئ أن يستحرض نيات أخرى مثل: 

أن يكـون مـن أهـل اهلل وخاصتـه، وأن يكون ماهـرا بالقـرآن ليكون مع 
السـفرة الكـرام الـربرة، وأن يقـرأ القـرآن طلبـا للنجـاة مـن النـار ومن 
عـذاب اهلل، وليكـون يف معيـة اهلل تعـاىل، وليكـون القـرآن حجـة لـه ال 
عليـه، وليثبتـه اهلل به، وينزل عليه السـكينة، وتغشـاه الرمحـة، ويذكره اهلل 

عنده. فيمـن 

وأن يقـرأ القـرآن بقصـد احلصـول عـىل اخلرييـة والفضل عنـد اهلل، وأن 
يقـرأ القـرآن حتـى ال يضـل يف الدنيـا وال يشـقى يف اآلخـرة، وأن يقـرأ 

القـرآن ألن اهلل جيلـو بـه األحـزان، ويذهـب بـه اهلمـوم والغموم.

وأن يقـرأ القـرآن ليكـون أنيسـه يف قربه، ونورا لـه عىل الـراط، وهاديًا 
لـه يف الدنيا، وسـائقًا لـه إىل اجلنة.
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وأن يقـرأ القـرآن لريبيـه اهلل ويؤدبـه باألخـالق التـي ختلـق هبا الرسـول 
ملسو هيلع هللا ىلص، وليشـغل نفسـه باحلـق حتـى ال تشـغله بالباطل.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـبقرة 78 | أمـــــانــــــــي: أكاذيب تلقوها عن أحبارهم.   

)البقرة 88 | قــلــوبــنا غلف: عليها أغشية وأغطية خلقية(.   

)البقرة 90 | اشرتوا به أنفسهم: باعوها(.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن الــتايل:

أخـذ اهلل العهـد عـىل بنـي إرسائيـل أن يفعلـوا اخلـريات ومنهـا طيب    
الـكالم، لكنهـم خالفـوا | )البقـرة 83(.

حيرص اليهودي عىل احلياة مهام كانت ذليلة | )البقرة 6 (.   

ال يؤذي السحرة أحدا إال بإذن اهلل | )البقرة 2[1(.   

الكفار يكرهون اخلري للمؤمنني | )البقرة 5[1(.   

لــطـــيـفــة: عــن اآليــة ][8، 181.

روى البخـاري عـن أيب هريـرة ريض اهلل عنـه أنـه قـال: ملـا فتحت خيرب 
أهديـت لرسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شـاة فيها سـم، فقـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: امجعوا يل 
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َمـن  كان مـن اليهـود هنـا، فقال هلـم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: َمن أبوكـم؟ قالوا: 
فـالن، قـال: كذبتـم، بـل أبوكـم فـالن، فقالـوا: صدقـت وبـررت، ثم 
قـال هلـم: هل أنتـم صادقـي يف يشء إن سـألتكم عنـه؟ قالوا: نعـم يا أبا 
القاسـم، وإن كذبنـاك عرفـت كذبنا كام عرفتـه يف أبينا، فقال هلم رسـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: مـن أهـل النـار؟ فقالـوا: نكـون فيهـا يسـريا ثـم ختلفونـا فيها، 
فقـال هلـم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اخسـئوا، واهلل ال نخلفكـم فيها أبـدا، ثم قال 
هلـم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هـل أنتم صادقـي يف يشء إن سـألتكم عنـه؟ قالوا: 
نعـم يا أبـا القاسـم، قال: فـام محلكم عـىل ذلك؟ فقالـوا: أردنـا إن كنت 

كاذبـا نسـرتيح منـك، وإن كنت نبيـا مل يرضك.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص أن ترقي نفســـك وأهلك 

لتحفظوا من الســـحر واحلســـد.
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ـراـبع الـمـجـلسـ ال

ـرة )106 : 141( ســـورة الـــبــقــ

الفــتـتاـحـــيـة: ما أمهية االستعاذة عند تالوة القرآن؟

وهو  وإضاللنا،  غوايتنا  عىل  قبل  من  أقسم  وقد  عدو،  لنا  الشيطان  إن 
حريص عىل االنتقام من ذرية آدم، ونظرًا ألنه ليس أنفع للمسلم يف دينه 
عن  رصفه  عىل  الشيطان  حرص  فقد  القرآن،  تالوة  من  وآخرته  ودنياه 
القرآن بكل السبل، فهو حيول بينه وبني قراءته، فإذا  ما قرأه حال بينه وبني 
تفهمه وجعل كل مهه آخر السورة أو حتى جتويد احلروف، وهكذا يكيد 
الشيطان لإلنسان كيدا، وال طاقة لإلنسان بالشيطان ما مل يستعذ بالرمحن 
من  عبادة  باالستعاذة يف  القرآن  نؤمر يف  مل  أننا  يتأمل جيد  سبحانه، ومن 
العبادات إال عند تالوة القرآن، قال اهلل تعاىل: ىمحَفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ 

ِجيِميمح ]النحل: 98[. ْيَطاِن الرَّ بِاهللَِّ ِمَن الشَّ

والعجيب أنه )ما من رسول وال نبي إذا قرأ القرآن إال ألقى الشيطان يف 
قراءته، فهذا فعله مع الرسل فكيف بغريهم؟( 

اخلالصة: نحن نحتاج أن نستعيذ باهلل من الشيطان بشكل مترضع غري تقليدي.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

البقرة 108 | سواء السبيل: قصـده ووسطه.   

البقرة 125 | مـــثــابـــة: مرجعا وجممعا.   

البقرة 136 | األسـبـــاط: أحـفاد يـعـقوب.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

االضطهاد بسبب العقيدة ظلم ال جيوز | )البقرة 114(.   

كانـت بعثة النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص اسـتجابة لدعـوة نبي اهلل إبراهيـم | )البقرة    
.)12 

احـذر أعـداء دينـك، فإهنم لـن يرضوا عنـك إال أن تدخـل يف دينهم،    
وحينئـذ يتخىل عنـك ربك | )البقـرة [12(.

الــــتـــجـــوـيـــد: ما علم التجويد لغة واصطالحا؟ وما حكم 

تعلمه؟ 

معناه يف اللغة: التحسني: )جّودت اليء: أي حسنته(.

حقـه  حـرف  كل  بإعطـاء  القـرآن  تـالوة  علـم  االصطـالح:  يف  وهـو 
. مسـتحقه و
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والعلـم النظـري بقواعـده مـع العمل هبا فـرض كفايـة يقوم العلـامء به، 
وأمـا العمـل بـه فهـو فـرض عني عـىل كل قـارئ يعلـم قواعـد التجويد 

ِل اْلُقـْرآَن َتْرتِيـاليمح ]املزمل: 4[. لقـول اهلل تعـاىل: ىمحَوَرتِّ

قــال ابــن الــجــزري رحــمــه اهلل:

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: علق قلبك باملساجد، واحرص عىل 

تعمريها، وشـــجع غريك عىل ذلـــك لتفوت الفرصة عـــىل املخربني.

واألخذ بالتجويد حــتـــٌم الزم 

ألنـــه بــه اإللـــه أنــــــزال 

وهـــو أيـضا حليـــة الـقـــراءة 

ــقها  وهو إعطاء الحروف حـــ

ــين تركـــه ولـيـــس بـيـنه وبـ

آثـم  القرآن  يـجود  لــم  مــن 

وصال  إليـنا  مـنـه  وهــــكـذا 

والــــتــالوة  األداء  وزيــنـة 

ومـستـحـقها صـفة  كل  مــن 

بـفـكـه امـــرئ  ريـاضـة  إال 
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الـمـجـلسـ الـخامس

ـرة )142 : 176( ســــورة الـــبـــقــ

الفــتـتاـحـــيـة:

كان أعظـم دعـاء دعـا بـه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هـو الدعاء الـذي مجع فيه كل أسـامء 
اهلل احلسـني التـي نعلمهـا والتـي ال يعلمهـا أحد حتـى النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فامذا 

طلب مـن اهلل هبـذا الدعاء؟ 

لقـد طلب ملسو هيلع هللا ىلص من ربه سـبحانه أن يسـعده بالقرآن، وهو دعـاء يزيل اهلم 
واحلـزن: »اللهـم إن عبدك ابـن عبدك ابـن أمتك، ناصيتـي بيدك، ماض 
يّف حكمـك، عـدل يّف قضـاؤك، أسـألك بـكل اسـم هـو لك، سـميت به 
نفسـك، أو أنزلتـه يف كتابـك، أو علمته أحدا من خلقك، أو اسـتأثرت به 
يف علـم الغيـب عندك: أن تعـل القرآن ربيـع قلبي ونـور برصي وجالء 
مهـي وذهـاب غمـي«، »مـا أصـاب أحدا قـط هم وال حـزن فدعـا به إال 

أذهـب اهلل مهه وحزنـه وأبدله مكانـه فرحا« ]أخرجـه أمحد[.

فعلينـا أن نكثـر من هـذا الدعاء، ويمكـن أن ندعو به يف سـجودنا، وكلام 
أردنا أن نقـرأ القرآن.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

البـقـرة 147 | املمرتين: الشاكني.   

البقــرة 166 | وتقطعت هبم األسـباب: تفرقت الصـالت التي كانت    
بينهـم يف الدنيا من نسـب وصداقـة وعهود.

البقرة 171 | يـنـعـق: يصوت ويصيح.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

مـن فضـل اهلل علينا أن جعلنا وسـطا يف كل يشء، وسـوف نشـهد عىل    
الناس مجيعـا | )البقرة 143(.

يف يوم القيامة يتربأ املتبوع من التابع | )البقرة 166(.   

االبتـالء سـنة كونيـة، ينجـح فيهـا الصابـرون فيكافئهم رهبـم بأعظم    
املكافـآت | )البقـرة 155 : 157(.

الــــتـــجـــوـيـــد: منزلة علم التجويد وطريقة تعلمه.

علـم التجويد هو مـن أرشف العلـوم لتعلقه بأرشف الكتـب وأجلها أال 
وهو القـرآن الكريم.

طريقـة األخـذ بـه وتعلمـه هـي: التلقي مـن أفـواه العارفني، فـال يمكن 
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قراءتـه قراءة سـليمة مـن املصحف دون أن تسـمعه من أحد؛ ألن رسـم 
املصحـف خمتلـف عـن الرسـم اإلمالئـي الـذي نكتـب بـه نحـن، وقـد 

تلقـاه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص من جربيـل عليه السـالم.

قال اهلل تعاىل: ىمحَوإِنََّك َلُتَلقَّى اْلُقْرآَن ِمن لَُّدْن َحكِيٍم َعلِيٍميمح ]النمل: 6[.

ومعلـوم أنـه مل يكـن عنـد الصحابـة كتـب للتجويـد، بـل وصـل إليهـم 
القـرآن جمودا متواتـرا، فلام كثر اللحـن بعد ذلك وضعفـت اللغة العربية 
عنـد النـاس، ظهـرت احلاجـة إىل تأليـف الكتب يف هـذا العلـم اجلليل.

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: دقق جيدا يف اختيار من تصاحب وال 

تتابع أحـــدا يف انحرافه وال تطـــع أحدا يف معصية ربـــك مهام كان، 
احلاجة. عند  عنك  ســـيتخىل  فإنه 
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الـمـجـلسـ الـسادس

ـرة )177 : 202( ســــورة الـــبـــقــ

الفــتـتاـحـــيـة: ما واجب من تعلم القرآن؟

ليـس حفـظ القـرآن هنايـة املطـاف، بـل جيب عـىل مـن حفظه كـام يقول 
القرطبـي: »أن يتعلـم أحكامـه، فيفهـم عـن اهلل مـراده، وما فـرض عليه 
فينتفـع بـام يقـرأ ويعمـل بام يتلـو، فكيـف يعمل بـام ال يفهم معنـاه؟ وما 
أقبـح أن يسـأل عـن فقـه ما يتلـوه وال يدريـه، فام مثـل من هـذا حاله إال 

كمثل احلـامر حيمل أسـفارا«.

ثـم علينـا مجيعـا أن نجتهد يف إعادة األمـة إىل القـرآن، وأن ننصح لكتاب 
اهلل الـذي بـني أيدينـا؛ ألن اإلعـراض عـن القرآن مشـكلة خطـرية، وقد 
تعـرض هلـا اليهـود مـن قبـل حيـث أمهلـوا التـوراة ومل يعقلـوا مـا فيها 
فشـبههم اهلل تعـاىل باحلمـري التـي حتمـل كتبـا كثـرية وال تفهـم مـا فيهـا 
اَمِر  ُلوا التَّـْوَراَة ُثـمَّ مَلْ َيِْمُلوَها َكَمَثـِل احْلِ فقـال اهلل فيهـم: ىمحَمَثُل الَِّذيـَن مُحِّ
ُبـوا بِآَيـاِت اهللَِّ َواهللَُّ اَل َيْـِدي  َيِْمـُل َأْسـَفاًرا بِْئـَس َمَثـُل اْلَقـْوِم الَِّذيـَن َكذَّ

]اجلمعـة: 5[. الظَّاملنَِِييمح  اْلَقـْوَم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





51

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

البــقـرة 182 | جـنـفــا: ميال عن احلق خطأ وجهال.   

البـــقرة 188 | ُتدلوا هبا: تلقوا باخلصومة فيها ظلام وباطال.   

الــبـقرة 196 | ُأحرصتم: ُمنعتم من اإلمتام لعدم اإلحرام.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

كان الصـوم عبـادة عنـد أمـم سـبقتنا واهلـدف منـه حتصيـل التقوى |    
)البقـرة 183(.

عدم اإلنفاق يف سبيل اهلل هلكة | )البقرة 5 1(.   

آية حث اهلل فيها عباده عىل الطلب منه | )البقرة 186(.   

دعـاؤك يـدل عـىل اهتامماتـك، واملؤمـن ال يقـر مهـه عـىل الدنيـا    
)البقـرة 1[2(.  | وحدهـا، بـل يسـأل ربـه خـري الدنيـا واآلخـرة 

لــطـــيـفــة: وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة.

روي أن رجـال مـن املسـلمني محـل عـىل جيش الـروم حتى دخـل فيهم، 
فصـاح النـاس: سـبحان اهلل! ألقـى بيديـه إىل التهلكـة، فقـال أبـو أيوب 
األنصـاري: »إنام أنزلـت هذه اآلية فينـا -معرش األنصـار- حني أعز اهلل 



52

اإلسـالم وكثـر نـارصوه، فقلنا: لـو أقمنـا يف أموالنـا فأصلحنـا ما ضاع 
]البقـرة: 195[، فكانت  منهـا، فنزلـت: ىمحَواَل ُتْلُقـوا بَِأْيِديُكـْم إىَِل التَّْهُلَكـِةيمح 
التهلكـة اإلقامـة عىل األمـوال وترك اجلهـاد يف سـبيل اهلل«195، فام زال 

أبـو أيوب شـاخصا يف سـبيل اهلل حتـى استشـهد ودفن بـأرض الروم.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: صم يوما يف ســـبيل اهلل بنية حتصيل 

. ى لتقو ا
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الـمـجـلسـ الـسابع

ـرة )203 : 232( ســـورة الـــبـق

الفــتـتاـحـــيـة: ما الذي يشغلنا عن القرآن؟

السـعيد حقـا هو مـن أكرمه اهلل تعـاىل باالشـتغال بالقـرآن الكريم تالوة 
وتزكيـة وتعلـام وتعليـام، إذ هـو جممـل وظائـف األنبيـاء وعـىل رأسـهم 

رسـولنا حممـد ملسو هيلع هللا ىلص وصـىل اهلل وسـلم عليهـم أمجعني.

وإن الذيـن يفرطـون يف االجتـامع عـىل القـرآن واالهتـامم به تكاسـال أو 
تشـاغال، لـن ينفعهم يـوم القيامة انشـغاهلم بمفاخر الدنيا، ولـن يدركوا 

غريهـم الذيـن اهتموا بالقـرآن فسـبقوا وتقدموا.

وقـد قال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مـا اجتمع قوم يتلـون كتاب اهلل ويتدارسـونه 
بينهـم إال نزلـت عليهـم السـكينة وغشـيتهم الرمحـة وحفتهـم املالئكـة 
وذكرهـم اهلل فيمـن عنـده، ومـن أبطـأ به عملـه مل يرع بـه نسـبه« ]أخرجه 

 . ] مسلم

وكأن احلديـث يذكرنـا بـأن من حـرم االجتامع عـىل القرآن فهـو املحروم 
حقـا، ولـن يعوضـه عام فاتـه من اخلري نسـبه وال مـا ملك مـن الدنيا.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـبقرة 208 | يف السلم كافة: يف اإلسالم ورشائعه كلها.   

البـقرة 220 | ألعنتكم: لكلفكم ما يشق عليكم.   

البقـرة 224 | وال تعلـوا اهلل عرضة أليامنكـم: مانعا من اخلري حللفكم    
به عـىل تركه.

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

ال تنخدع بمن يزين لك القول وقلبه أسود | )البقرة 4[2(.   

مقيـاس املؤمـن عنـد الـزواج هـو اإليـامن، فال خـري فيمن ال إيـامن له    
ولـو أعجبنا شـكله | )البقـرة 221(.

هنـاك أمـور قد نكرههـا وفيها مصلحتنـا، وأمور قد نحبهـا وهي عني    
الـرضر | )البقرة  216(.

الــــتـــجـــوـيـــد: ما ثمرة علم التجويد؟ وكيف نحققها؟

ثمرتـه: أن نصون اللسـان عن اللحـن )اخلطأ( يف القرآن لكـي ننال رضا 
اهلل رب العاملـني، قال بعضهم: »من حيسـن التجويد يظفر بالرشـد«.

ويتحقق ذلك بام ييل: 
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معرفة خمارج احلروف وصفاهتا.   

معرفة ما ينشأ من أحكام جتويدية بسبب جتاور احلروف.   

رياضة اللسان وكثرة التكرار.   

ويمكـن لـك اإلملـام هبذا كلـه من خالل مقـرئ متقـن هلذا العلـم املهم، 
فحـري بنـا أن نلتحق بـدورة لتعليم كيفيـة التالوة.

الـــواجبـ الـعـــمـيلـ: احـرص عـىل االسـتخارة يف أمـورك 

كلهـا، وسـل اهلل أن يرضيـك باختيـاره لـك.
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الـمـجـلسـ الـثامن

ـرة )233 : 252( ســـورة الــبـق

الفــتـتاـحـــيـة: مــا أهــمــيــة الــقــرآن؟

روي أن اخلليفـة سـليامن بـن عبـد امللـك قـال أليب حاتـم املـزين: ليـت 
شـعري أيـن مصرينـا يـوم القيامـة؟ ومـا لنـا عنـد اهلل؟ 

فقـال: »اعـرض عملك عىل كتـاب اهلل جتد ما لك عنـد اهلل« فقال: »وأين 
أجـد ذلك يف كتـاب اهلل؟« قال: عنـد قوله تعـاىل: ىمحإِنَّ اأْلَْبـَراَر َلِفي َنِعيٍم 
ـاَر َلِفـي َجِحيـٍميمح  ]اإلنفطـار: 13، 14[، قـال سـليامن: »فأين إذن  13 َوإِنَّ اْلُفجَّ
َن امْلُْحِسـننَِييمح ]األعراف:  رمحـة اهلل؟« فأجابه بقولـه: ىمحإِنَّ َرمْحََت اهللَِّ َقِريٌب مِّ

.]56

وهكـذا نجـد أن القـرآن للمسـلم كاملـرآة التـي يعـرض نفسـه عليهـا 
لـريى صورتـه فيها بـال خـداع أو تزييـف، فإن وجـد خـريا فليحمد اهلل 
وليسـتمر، وإن وجـد غـري ذلـك فليتدارك نفسـه بـال يـأس وال ملل وال 

إحبـاط، فمهـام كان حالـه فـإن اهلل يقبلـه متـى جـاءه معتذرا:

ــه ــات أربابـ ــد فـ ــل قـ كل من سار على الدرب وصلال تقـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





57

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

البقرة 235 | يبلغ الكتاب أجله: ينتهي املفروض من العدة.   

البقرة 249 | ال طاقة لنا: ال قدرة لنا وال قوة.   

البقرة 250 | برزوا: ظهروا وانكشفوا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

الشورى مبدأ إسالمي حتى يف شأن فطام الرضيع | )البقرة 233(.   

ال تنخـدع يف نفسـك، فميدان القـول غري ميدان العمـل، وأكثر الناس    
حتمسـا واندفاعـا قـد يكـون أرسعهـم تراجعـا سـاعة اجلـد | )البقرة 

.)246

األمر باملحافظة عىل الصالة | )البقرة 238(.   

لــطـــيـفــة: مــن ذا الــذي يــقــرض اهلل؟

ـن َذا الَّـِذي ُيْقـِرُض اهللََّ َقْرًضـا  روي أنـه ملـا نزلـت اآليـة الكريمـة: ىمحمَّ
َحَسـنًايمح ]البقـرة: 245[ جـاء أبـو الدحـداح األنصـاري إىل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقـال: يـا رسـول اهلل وإن اهلل لرييـد منـا القـرض؟ قـال: نعـم يـا أبـا 
الدحـداح! قـال: أرين يـدك يـا رسـول اهلل، فناولـه يـده، قـال: فـإين قـد 
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أقرضـت ريب حائطـي -أي بسـتاين وفيه سـتامئة نخلة وأم الدحـداح فيه 
وعياهلـا- فجـاء أبـو الدحـداح فناداهـا: يـا أم الدحـداح قالـت: لبيك، 

قـال: اخرجـي فقـد أقرضتـه ريب عـز وجـل.

ويف رواية قالت: ربح بيعك أبا الدحداح وخرجت منه مع عياهلا.

وساعد  اجلامعة،  صالة  عىل  حافظ  الـعـــــمـيلـ:  الـــــواجبـ 

عليها. املحافظـــة  يف  غريك 
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الـمـجـلسـ الـتاسع

ـرة )253 : 271( ســــورة الـــبقـ

الفــتـتاـحـــيـة: هل تقرأ القرآن يف بيتك؟ )السنة املهجورة(.

مهم جدا أن نعيد إىل بيوتنا عبادة تالوة القرآن بصوت مسموع منا وليس 
من املذياع أو التلفاز أو الكمبيوتر؛ فلقد كان الصحابة يفعلون ذلك )مع 
مراعاة أال تشوش عىل أحد عندك: كنائم أو أحد  يصيل أو يذاكر...إلخ(.

رفقة  ألعرف  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  األشعري  موسى  أيب  عن 
أصواهتم  من  منازهلم  وأعرف  بالليل،  يدخلون  حني  بالقرآن  األشعريني 

بالقرآن بالليل، وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار« ]أخرجه البخاري[.

وقـد ظن بعض املسـلمني خطـأ أن ترك التلفـاز أو املذيـاع أوغريمها يقرأ 
القـرآن، ظنـوا أن ذلـك كاف هلـم وأهنم إذ يفعلـون ذلك قـد قاموا بحق 
القـرآن وأهنـم مشـكورون ألهنـم ال يشـغلون األغـاين.. واألمـر ليـس 
كذلـك، ألن البيـوت اليـوم يف أشـد احلاجـة إىل أن تسـتنري بنـور القـرآن 
ومـا فيـه مـن توجيهـات وعقائـد وقصـص وأحـكام، وتلـك مسـئولية 

الوالديـن كـي يقـوا أنفسـهم وأهليهـم النار.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

البقرة 255 | ال يؤوده حفظهام: ال يثقله وال يشق عليه.   

البقرة 256 | الطاغوت: كل ما يعبد من دون اهلل ألنه طغى.   

البقرة 264 | صفوان: حجر كبري أملس.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

مثـل رضبـه اهلل تعـاىل للمرائـني الذين ختوهنـم أعامهلم وهـم أحوج ما    
يكونـون إليهـا | )البقرة 266(.

البـذل الواسـع عن إخـالص ورمحة يغسـل الذنوب ويمسـح اخلطايا    
)البقرة 271(.  |

 احلرمـان مـع األدب أفضـل من إعطـاء الصدقة مـع البـذاءة | )البقرة    
.)263

الــــتـــجـــوـيـــد:

اجعل نيتك وأنت تتعلم قواعد التجويد أن تتبع هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف التالوة 
بُِعوِن  ليحبك ربك سبحانه، كام قال عز وجل: ىمحُقْل إِن ُكنُتْم حُتِبُّوَن اهللََّ َفاتَّ

ِحيٌميمح ]آل عمران: 31[،  بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر رَّ ُيْ
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ويف احلديـث أنـه ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »إن اهلل يـب أن يقـرأ هـذا القـرآن غضـا كام 
أنـزل« ]أخرجـه ابـن خريمـة يف صحيحـه[، ويمكنـك أن جتعـل نيتـك كذلـك أن 
تسـتعني بالتجويـد عـىل التدبـر الـذي هـو الغاية من إنـزال القـرآن، فقد 
سـئل أنـس بن مالـك: كيف كانـت قـراءة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قـال: كان صوته 
مـدا )أي يطيـل احلـروف الصاحلـة لإلطالـة( يسـتعني هبـا عـىل التدبـر 
والتذكـر، واجعـل مـن نيتـك كذلك أن يكـون التجويـد وسـيلة للتغني 
بالقـرآن، ففـي احلديـث: قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »مـا أذن اهلل ليشء ما أذن لنبي حسـن 

الصـوت يتغنـى بالقـرآن، جيهر بـه« ]أخرجـه البخـاري[.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: أخرج اليوم صدقة خفية حمتســـبا 

إياهـــا عند اهلل.
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ـر الـمـجـلسـ الـعاش

سورة البقرة )22 : آل عمران 14(

الفــتـتاـحـــيــــة: كم يوما يف األســـبوع جيب أن أقرأ فيها شيئا 

مــن الــقــرآن؟

نحـن نحتـاج إىل وجبـة يومية للعقـل والقلـب والنفس، يتم فيهـا: دوام 
التذكـري، ووضـوح الرؤيـة، وبالتايل تتولـد فينـا الطاقة الدافعـة للعمل؛ 
ولذلـك نحتـاج عنـد تـالوة القـرآن إىل الرتكيز الشـديد والقـراءة ببطء، 
وفهـم املعنـى اإلمجـايل املقصـود، وترديـد اآليـة التـي تؤثـر يف القلـب، 
وحفـظ مـا تيـرس ليسـهل التعبـد بـه، واسـتدعاؤه يف أي وقـت؛ لذلـك 
ال ينبغـي أن يمـر يـوم مـن أيامنـا بـال لقـاء مـع القـرآن؛ لكـي ننجح يف 
االرتبـاط بالقـرآن مـن خـالل املحافظـة عـىل ورد يومـي ثابـت، يقـوم 

القـرآن فيـه بمهمـة توجيـه سـلوكياتنا وتصحيـح مفاهيمنا.

إن التأثر الوجداين املؤقت الذي نجده عند استامعنا للقرآن يف صالة الرتاويح 

أو التهجد يف رمضان، هذا التأثر ال يكفي ما مل يتحول معه القرآن إىل منهج 

توجيه وتربية وواقع معيش كام كان يف حياة اجليل األول من الصحابة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





63

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟ 

الـبـقــرة 276 | يمحق اهلل الربا: هيلك املال الذي يدخل فيه الربا.   

الـبــقـرة 280 | فنظِرة: فإمهال وتأخري.   

آل عـمـران 14 | املقنطرة: املضاعفة أو املحكمة املحصنة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

مـا أروع أن يعـف املسـلم نفسـه عـن ذل السـؤال لدرجـة أن  يظن به    
النـاس الغنى | )البقـرة 273(.

العلامء يسألون اهلل الثبات عىل اهلداية | )آل عمران 8(.   

أمرنـا اهلل بـرتك الربـا، وحـذر املخالفـني بـأن ينـزل هبـم عقابـه أفرادا    
ومجاعـات | )البقـرة 278،  27(.

الــــتـــجـــوـيـــد: اإلمام حفص وأستاذه عاصم.

لعـل مـن حق العـامل الـذي نقل إلينـا هـذه الرواية األشـهر يف العـامل  أن 
نعـرف بـه وأن ندعـو لـه بقـدر خدمته للقـرآن، فهـل تعرفه؟

إنـه اإلمـام حفص بـن سـليامن الكـويف الـذي تلقى القـراءة عـن اإلمام 
عاصـم بـن أيب النجـود، وكان حفـص ربيب عاصـم )أي ابـن زوجته(، 
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وبسـبب براعـة حفـص واشـتهاره بالتـزام طريقـة شـيخة نسـبت إليـه 
الروايـة، وقـد تـويف حفص سـنة 180 هـ، وتعـد هذه الرواية هي أشـهر 
روايـات قـراءة القـرآن وأوسـعها انتشـارا يف العـامل، مـع وجـود غريهـا 
مـن القـراءات كروايـة ورش عـن نافـع وابـن ذكـوان عـن عبـد اهلل بـن 
عامـر وغريهـا، فرمحـة اهلل عىل هـذا اإلمام املتقـن الذي رفـع اهلل ذكره يف 

العاملـني وجعلنـا وإياكـم من خـدام كتابـه الكريم.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: ما أمجـــل أن تبحث عـــن الفقراء 

املتعففـــني فيمـــن حولك، وأن يكـــون لك دور يف مســـاعدهتم عىل 
العيش. شـــظف 
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ـر الـمـجـلسـ الــحاـدي عـش

ـران )15 : 51( ســــــــورة آل عـــــــمــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: هل كان الصحابة مجيعا يفظون القرآن كله؟

إن حفـظ القـرآن الكريـم يف الصـدر نعمـة من اهلل عـىل العبـد وهو رزق 
يقسـمه اهلل تعـاىل بـني عبـاده، وقـد كان الصحابـة رضـوان اهلل عليهـم 

حيرتمـون حفـاظ القـرآن، وحيتفـل أحدهـم إذا أتـم حفـظ سـورة ما.

قال أنس ريض اهلل عنه: » كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جّل يف 
أعيننا«، وقد روي أن عمر بن اخلطاب  حفظ سورة البقرة يف اثنتي عرشة 
سنة وأنه نحر جزورا )مجال( عندما أمتها، وأن ابنه عبد اهلل حفظها يف ثامين 
سنوات رغم أن حفظها يستغرق أقل من ذلك بكثري إن كان املقصود ختزين 
األلفاظ يف الذاكرة، أما إذا كان األمر مرتبطا بتأثري القرآن عىل العقل ليعيد 

تشكيله، وعىل القلب ليعّبده هلل عز وجل، فاألمر بال شك سيختلف.

والتغـري الـذي حـدث أن احلفـظ عندهم مل يكـن منفصال عـن العمل بل 
كان ناجتـا عنـه، لكـن األمـر عندنـا اختلـف بحيـث انفصـل احلفظ عن 

العمـل، وأحيانـا أغنى عـن العمل.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

آل عمران 18 | قائام بالقسط: مقيام للعدل يف كل أمر.   

آل عمران 35 | حمررا: عتيقا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت املقدس.   

آل عمران 39 | حصورا: ال يأيت النساء مع قدرته تعففا وزهدا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

من صفات املتقني االستغفار باألسحار | )آل عمران 17(.   

منزلة السيدة مريم بني النساء | )آل عمران 42(.   

ذكـر اهلل تعـاىل تسـعة أشـياء يترف فيهـا سـبحانه بمشـيئته، مل يوكل    
فيهـا أحـدا | )آل عمـران 26، 27(.

الــــتـــجـــوـيـــد: احلروف اللثوية.

وهـي حـروف )الظـاء، الذال، الثـاء(، وخترج مـن منتهى طرف اللسـان 
مـع منتهـى طـرف الثنايـا العليـا، ومـن اخلطـأ أن تبقـي اللسـان داخـل 
الفـم عنـد النطـق هبا، وال شـك أنـك تعرف الفـرق بـني كل كلمتني من 
هـر، الظَّهر(، )أثاث، أسـاس(،  الكلـامت اآلتيـة: )الذكاة، الـزكاة(، )الزَّ
(، )ثـار، سـار(، )ثالثـة، سالسـة(، )ثمـر، سـمر(،  ، زمَّ (، )ذمَّ ، زلَّ )ذلَّ
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وغـري ذلـك مـن الكلـامت التي هبـا حـرف لثوي.

وإذا كان عـدم إخـراج طـرف اللسـان مـع هـذه األحرف قد صـار عادة 
يف العاميـة عندنـا، فـال ينبغـي أن نتسـاهل يف مترير هـذا اللحـن يف قراءة 

القـرآن، حتـى ال نحرف شـيئا مـن كالم ربنا سـبحانه.

الــواجبـ الـعــمـيلـ: أفضل االستغفار ما كان باألسحار.
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ـر الـمـجـلسـ الــثاني عـش

ـران )52 : 92( ســــــورة آل عـــــــمـــــ

الفــتـتاـحـــيـة: ماذا نستفيد من فهمنا للقرآن؟

القلق  من  يعانون  إنام  له  يروجون  أو  اإلحلاد  يّدعون  ممن  كثريا  أن  أرى 
كله  هذا  يعالج  ولن  واالضطراب،  واحلرية  واخلوف  النفيس  والضيق 
القرآن من فوائد  املسلمني- ما يف  القرآن، ولو علمنا -نحن  عندهم إال 
للقلب، مثل القوة والسعة واالنرشاح والرسور، الشتغلنا به عن كل ما 
ُكْم  بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ ا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ َ سواه، وقد قال ربنا سبحانه: ىمحَيا َأيُّ

ٌة لِّْلُمْؤِمننَِييمح ]يس: 57[. ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحَ َوِشَفاٌء ملَِّا يِف الصُّ

فهـو هـدى؛ ألنه حيمينـا من االنحـراف والضـالل، وهو رمحـة؛ ألن اهلل 
يرمحنـا بـه من الشـك واحلـرية والتخبط بـني النظريـات واملناهج.

والقـرآن معـني ال ينضـب، ولكنه يعطي كل إنسـان عىل قدر سـعة اإلناء 
الـذي دخـل بـه إىل سـاحة القرآن ليغـرتف، وكلام شـّفت روحـك -أهيا 
املسـلم- بمصاحبتـك القـرآن فسـوف تكـون أقـدر -بـإذن اهلل- عـىل 

تـرشب روح القـرآن وحمبتـه والعمـل به.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

آل عمران 61 | نبتهل: ندع باللعنة عىل الكاذب.   

آل عمران 75 | يف األميني: فيام أصبنا من أموال العرب.   

آل عمران 81 | إرصي: عهدي.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

إذا كان بعـض النصـارى يؤهلون عيسـى عليه السـالم لكونـه روح اهلل    
وال أب لـه، فـامذا عـن آدم الـذي ليـس أب وال أم؟ | )آل عمران  5(.

كل ديـن غري اإلسـالم مـردود، وأتباعـه خارسون يـوم القيامـة | )آل    
.)85 عمران 

التخطيط إلفساد الدين عادة اليهود يف كل مكان | )آل عمران 72(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: مـــا الـــغــنــة؟

الغنـة هـي صوت مـالزم للنـون وامليـم مقدارهـا حركتان، فهي ليسـت 
حرفـا يكتب، وليس للسـان عمـل فيها، ألهنـا خترج من اخليشـوم: وهو 
أقـى األنـف، وهلذا لو َسـددت األنـف فلن تتمكـن حينها مـن إخراج 

لغنة. ا



7]

ومواضـع الغنـة عند حفـص أربعة، نقتـر منها اآلن عـىل موضع واحد 
وهـو: النون وامليم املشـددتان، ومـن أمثلتهام يف تالوة اليـوم: )آمنّا، بأّنا، 

إيّن، فأّمـا، النّـاس، النّبي، النّهار، والنّبوة، ثـّم، لتؤمنّن...( .

فاحرص عىل اإلتيان بالغنة وصال ووقفا.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: استحرض نعمة اهلل عليك أن هداك 

الثبات. اهلل  وســـل  لإلسالم، 
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ـر الـمـجـلسـ الــثالث عـش

ـران )93 : 132( ســـــورة آل عـــــمـــ

الفــتـتاـحـــيـة: هــل التـدبر غاية يف ذاته؟

ما أمجل أن نكثر من قراءة القرآن، ونتعلم أحكام تالوته وترتيله، ونحفظ 
نتذكر  أن  ونقرأها بصوت مسموع وحزين، لكن جيب  ونتدبرها،  آياته، 
السيارة  قيادة  يتعلم  كالذي  )متاما  غايات  وليست  وسائل  كلها  هذه  أن 

ويتدرب كثريا عىل السري هبا، فهل يقبل منه أن يقيض عمره يف ذلك؟(.

كام  القرآن  هبدى  االهتداء  وهي  أعظم  غاية  إىل  تقودنا  وسيلة  التدبر  إن 
فيه:  دعاء  أول  ويف  املصحف،  هذا  سطور  أول  يف  القرآن  منزل  أخربنا 
اَل  اْلكَِتاُب  لَِك  ىمحَذٰ بعده:  جاء  ثم   ،]6 ]الفاحتة:  امْلُْسَتِقيَميمح  اَط  َ الرصِّ ىمحاْهِدَنا 
َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَييمح ]البقرة: 2[، فاملقصود إذن أن تتحول تالوة القرآن 
واالستامع إليه والتأثر به إىل هدى ورشاد يف كل شئون احلياة، وقد قال ربنا 
 ْ سبحانه واصفا أولئك الذين حيسنون سامع القرآن والتعامل معه: ىمحَفَبرشِّ
الَِّذيَن َهَداُهُم اهللَُّ  َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلٰئَِك  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  الَِّذيَن   17 ِعَباِد 

َوُأوَلٰئَِك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَباِبيمح ]الزمر: 17، 18[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

آل عمران 112 | ثــقــفــوا: وجدوا أو أدركوا.   

آل عمران 117 | صــّر: برد شديد أو سموم حارة.   

آل عمران 118 | ال يألونكم خباال: ال يقرون يف فساد دينكم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

من أعظم نعم اهلل علينا نعمة األخوة اإلسالمية | )آل عمران 3[1(.   

أكل الربا طريق إىل النار | )آل عمران [13، 131(.   

األمـة اإلسـالمية هي أفضـل األمم بشـهادة رب العاملـني، متى قامت    
بواجباهتـا | )آل عمران[11(.

الــــتـــجـــوـيـــد: الـتـفــخــيـم والــرتقــيــق.

التفخيـم: هو تسـمني صوت احلرف عنـد النطق به فيمتلـئ الفم بصدى 
احلرف.

حروفـه: )ُخـّص َضْغٍط ِقْظ( وتسـمى أيضًا حروف االسـتعالء، وتفخم 
هذه احلـروف يف مجيع األحـوال واملواضع.

وضـده الرتقيـق: وهـو تنحيف صـوت احلرف عنـد النطق به فـال يمتلئ 
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الفـم بصـدى احلـرف وحروفـه هـي بقية حـروف اهلجـاء، لكـن األلف 
والـالم والـراء أحيانـا تفخم وسـيأيت تفصيل ذلـك يف حينه.

صادقـني،  )الطعـام،  اليـوم:  تـالوة  يف  التفخيـم  حـروف  أمثلـة  ومـن 
غنـي...(. دخلـه،  وضـع،  صـدق،  الظاملـون، 

وتفخيـم املرقـق أو ترقيـق املفخـم قـد يغـري املعنـى متامـا، كـام جتـد يف: 
)حمـذورا، حمظـورا(، وأيضـا )عسـى، وعـى(، )دل، ضـل(، )التالق، 

الطـالق(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: إياك أن تتعامل بالربـــا، وذّكر من 

وخطورته.  بحرمتـــه  حولك 
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ـر ـراـبع عـش الـمـجـلسـ الـ

ـران )133 : 170( ســـــورة آل عـــــمـــ

الفــتـتاـحـــيـة: اإلرساع يف احلفظ، وإمهال الفهم.

البعـض منـا جيعـل كل مهـه حفـظ القـرآن حفظـا آليا حتـى ولـو مل يفقه 
معانيـه، والواجـب أن تكـون الغايـة مـن اهتاممنـا بالقرآن هـي االهتداء 

بـه وتغيري أنفسـنا بواسـطته.

جـاء يف سـرية الفـاروق عمر بن اخلطـاب  أن واليـه بالعراق قـد كتب له 
يومـا: »إن رجـاال قـد مجعوا كتـاب اهلل تعـاىل«، فكتب إليه أمـري املؤمنني 
عمـر: »أن افـرض هلـم يف الديـوان«، فكثـر من يطلـب القـرآن، ثم كتب 
إليـه واليـه بعـد عام أنه قـد مجع القـرآن سـبعامئة رجل، فقـال عمر: »إين 
أخشـى أن يرسعـوا يف القرآن قبـل أن يتفقهوا يف الديـن«، فكتب إليه أال 

يعطيهم شـيئا.

وقـد سـئل مالـك  عـن صبي ابن سـبع سـنني مجـع القـرآن؟ فقـال: »ما 
ينبغي«. أرى هـذا 

ويؤيـد هـذا قول ابن مسـعود : »سـيأيت زمان قليـل فقهاؤه، كثـري قراؤه، 
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حتفـظ فيه حـروف القـرآن وتضيع حـدوده«، ومـن أقواله أيضـا: »أنزل 
القـرآن ليعمل بـه فاختذوا تالوتـه عمال«.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

آل عمران 152 | حتسوهنم: تقتلوهنم قتال ذريعا.   

جون.    آل عمران 153 | ال تلوون: ال تعرِّ

آل عمران 156 | غزى: جماهدين غزاة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

ال حتـزن ما دمـت مؤمنا، وتذكـر أن األيام دول، يوم لـك ويوم عليك    
املهم أن تنجـح يف امتحاهنا | )آل عمران  13، [14(.

آيـة امتـن اهلل فيهـا عـىل عبـاده ببعثـة نبيـه حممـد، وبـني فيهـا وظيفـة    
.)164 عمـران  )آل   | الرسـول 

قـال بعـض الصحابـة: ما كنا نظـن أن فينا مـن يريد الدنيـا حتى نزلت    
هذه اآليـة | )آل عمران 152(.

لــطـــيـفــة: عن يوم أحد تتحدث اآليات.

مـن الذيـن ثبتـوا يـوم أحـد )أنـس بـن النـرض(، فلـام اهنـزم املسـلمون 
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وأشـاع املنافقـون أن حممـدا قـد قتـل، قـال: »اللهـم إين أعتـذر إليك مما 
صنـع هـؤالء -يعنـي املسـلمني- وأبـرأ إليـك ممـا فعـل هـؤالء -يعنـي 
َم فاسـتقبله سـعد بـن معاذ، فقـال: »يا سـعد بن معاذ  املرشكـني- ثم تقدَّ
اجلنـُة ورب النـرض، إين أجـُد رحيهـا دون ُأُحـٍد«، فُوجـد بعدهـا مقتوالً 
بـه بضـع وثامنـون رضبة بسـيف أو طعنـة برمـح أو رميـة بسـهم، وُمثَِّل 

بحثتـه، فـام عرفـه أحـد إال أختـه )الربيع بنـت النـرض( ببنانه.

ورغـم هزيمـة املسـلمني يف أحـد، ورغـم مـا أصاهبـم من كرب شـديد 
بسـبب خمالفـة بعضهـم ألوامـر الرسـول، إال أن اهلل تعاىل أمـر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أن يعفـو عنهـم وأن يسـتغفر هلـم وأن يشـاورهم يف األمر.

الـعـــــمـيلـ: اشـــكر ربك عىل نعمة إرســـال  الـــــواجبـ 

الرســـول، واعـــرف لنبيك قـــدره وتعرف ســـريته.
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ـر الـمـجـلسـ الـخاـمس عـش

ـران )171 : 200( ســــــورة آل عــــــمــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: ملــاذا الــقــرآن؟

إن هـذه األمـة قد اختصهـا اهلل بكرامة عظيمة عندما أورثهـا هذا الكتاب 
و اصطفاها حلمله كام قال سـبحانه: ىمحُثـمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتـاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا 
ِمـْن ِعَباِدَنـايمح ]فاطر: 32[، وهذه الكرامة يقابلها وال شـك مسـئولية ضخمة 

ذات تكاليـف ثقيلة، فأيـن أمتنا من هذا؟

إننـا نحتـاج أن يفعـل بنـا القـرآن ما فعلـه بالعـرب األولني الذيـن كانوا 
قبـل نـزول القـرآن عليهـم أمـة تائهـة، صـارت هي خـري أمـة أخرجت 
للنـاس، أو قـل إهنـا كانـت أمـة ميتـة فأحياهـا اهلل وجعل هلا نـورا متي 
بـه يف النـاس، عـىل حـني كان غريها مـن األمـم يف ظلـامت ال يبرون.

ومـن أراد أن يـدرك األثـر الـذي أحدثـه القـرآن يف البرشيـة عنـد أول 
نزولـه، فليقـرأ عـن أحـوال البرشيـة يف اجلاهليـة، وهـذه قـراءة مهمـة؛ 
ألننـا بدوهنـا لـن نقـدر ذلـك األثر، كـام قـال عمـر ريض اهلل عنـه: »إنام 
تنقـض عرى اإلسـالم يوم يولد يف اإلسـالم مـن مل يـدرك اجلاهلية« وال 
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يليـق بنـا بعـد أن أنقذنـا اهلل من هـذه اجلاهلية أن نعـود إليهـا، وإنام نعود 
إليهـا هبجـر القـرآن وعدم فهمـه والعمـل به.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

آل عمران 180 | سيطوقون: سيجعل طوقا يف أعناقهم.   

آل عمران 200 | صـابــروا: غالبوا األعداء يف الصرب.   

آل عمران 200 | رابــطــوا: أقيموا باحلدود  متأهبني للجهاد.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

حيـرص الشـيطان أن جيعـل ألتباعـه هيبة، لكـن ال هياهبـم إال ضعيف    
اإليامن | )آل عمـران 175(.

آيـات قـال عنهـا النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »ويـل ملن قرأهـا ومل يتفكـر فيهـا« ]رواه ابن    
ِحبـان[ | )آل عمـران [ 1 : [[2(.

الفوز احلقيقي هو دخول اجلنة والنجاة من النار | )آل عمران 185(.   

لــطـــيـفــة:

سـئلت السـيدة عائشـة ريض اهلل عنهـا عـن أعجـب مـا رأته من رسـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فبكـت وقالـت: »كل أمـره كان عجبـا، أتان يف ليلتـي حتى مس 
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جلـده جلـدي ثم قـال: »ذريني أتعبد لريب عـز وجل«، فقلـت: »واهلل إن 
ألحـب قربـك وأحب هواك«، فقـام إىل قربة من مـاء يف البيت فتوضأ ومل 
يكثـر صـب املـاء، ثم قـام يصـي فبكى حتـى بل حليتـه، ثم سـجد فبكى 
حتـى بـل األرض، ثم اضطجع عى جنبـه فبكى حتى إذا أتـى بالل يؤذنه 
بصـالة الصبـح فقـال يارسـول اهلل ما يبكيـك وقد غفـر اهلل لك مـا تقدم 
مـن ذنبـك وما تأخـر؟ فقال: »ويـك يا بالل ومـا يمنعنـي أن أبكي وقد 
أنـزل اهلل عـي يف هذه الليلة: إن يف خلق السـموات.. )اآليـات(، ويل ملن 

قرأهـا ومل يتفكـر فيها« ]رواه ابـن ِحبان[.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجعل طلب اجلنة والنجاة من النار 

ركنا أساســـيا يف دعائك مـــن اليوم، واعمـــل لذلك عمال.



8]

الـمـجـلسـ السادس عرش

ســـــــورة الــــــــنـــــــســــاـء )1: 23(

الفــتـتاـحـــيـة:

ــفان،  ــاب بعس ــن اخلط ــر ب ــي عم ــارث لق ــد احل ــن عب ــع ب روى أن ناف
ــتخلفت  ــن اس ــر: »م ــال عم ــة، فق ــىل مك ــتعمله ع ــد اس ــر ق وكان عم
عــىل أهــل الــوادي؟« فقــال: »اســتخلفت عليهــم ابــن أبــزي«، فقــال: 
ــر:  ــال عم ــا«، فق ــن موالين ــل م ــال: »رج ــزي؟« فق ــن أب ــن اب »وم
ــارئ  ــه ق ــني إن ــري املؤمن ــا أم ــال: »ي ــوىل؟« فق ــم م ــتخلفت عليه »اس
ــا  ــه أم ــاب اهلل عــامل بالفرائــض، قــاض«، فقــال عمــر ريض اهلل عن لكت
ــه  ــع ب ــا ويض ــاب أقوام ــذا الكت ــع هب ــال: »إن اهلل يرف ــم ملسو هيلع هللا ىلص ق إن نبيك

ــد[. ــلم وأمح ــه مس ــن« ]أخرج آخري

إن مــن يعملــون هبــذا القــرآن وينفــذون أحكامــه يرفعهــم ســبحانه وإن 
ــًا وزيــد بــن  مل يكــن هلــم بــني النــاس نســب، كــام رفــع بــالالً وصهيب
حارثــة، وكــام رفــع علــامء كثرييــن مثــل البخــاري وغــريه، حيــث جعل 
هلــم  ذكــرا، وقــدرًا رشيفــًا بــني النــاس يف الدنيــا، غــري مــا يدخــره هلــم 
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مــن ثــواب يف اآلخــرة، وهــو ســبحانه يضــع هبــذا الكتــاب آخريــن ممن 
ــب  ــب كأيب هل ــوا ذوي نس ــه، وإن كان ــوا أحكام ــه وخالف ــوا عن أعرض
وأيب جهــل وغريمهــا قديــام وحديثــا فــال يذكــرون إال باللعــن يف الدنيــا، 
ــبهم  ــم نس ــي عنه ــرة وال يغن ــاب يف اآلخ ــن عق ــم م ــا ينتظره ــري م غ

شــيئا.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النساء 2 | حوبا كبريا: إثام عظيام.   

النساء 4 | نــحــلــة: فريضة أو عطية بطيب نفس.   

النساء 6 | وبدارًا أن يكبوا: مبادرين كربهم ورشدهم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

املـال عصب احلياة، فال ينبغي أن نرتكه يف أيدي من يسـيئون اسـتعامله    
لقلة عقوهلم | )النسـاء 5(.

قد يكون اخلري كامنا يف الرش | )النساء  1(.   

    | تقـوى اهلل تعـاىل والقـول السـديد هـو خـري مـا تدخـره ألوالدك 
.)  )النسـاء 
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الــــتـــجـــوـيـــد: تفخيم وترقيق األلف والالم.

تفخـم األلـف إذا جاء قبلهـا حرف مفخـم، وترقق إذا جـاء قبلها حرف 
مرقق.

ومـن أمثلتهـا مرققة مـن تالوة اليـوم:  )الناس، واحدة، رجاال، ونسـاء، 
تسـاءلون، واألرحـام، اليتامى، أمواهلم، مثنى وثـالث ورباع...(.

ومـن أمثلتهـا مفخمـة مـن تـالوة اليـوم: )كبـريا، طـاب، صدقاهتـن، 
مضـار(. مفروضـا،  إرسافـا، 

أمـا الـالم فهي مرققـة دائـام، لكنها تفخـم يف لفـظ اجلاللة فقـط إذا كان 
قبلـه ضـم أو فتح، مثـل: )واتقـوا اهلل، إن اهلل، جعـل اهلل، يوصيكم اهلل(.

وترقـق الالم إن سـبق لفـظ اجلاللة كرس، مثـل: )وكفى بـاهلل، ومن يطِع 
اهلل، ومـن يعِص اهلل(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تفكر يف بعض أمـــور حدثت لك 

كنـــت تكرهها ثـــم أســـفرت عن خري.
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ـر الـمـجـلسـ الـساـبع عـش

ســــــــورة الــــــــنـــــــســـــاـء )24 : 57(

الفــتـتاـحـــيـة:

إن مـن أهـم خصائص القـرآن أنـه يعرفنا بالسـنن والقوانـني التي حتكم 
الكـون واحليـاة، والـذي يعـرف هـذه السـنن ال يصطـدم بالكـون؛ ألن 
مصـدر معرفتنـا هبـذه القوانـني هـو القرآن الـذي هـو تنزيل خالـق هذا 

الكـون الـذي يعلـم مـن خلق وهـو اللطيـف اخلبري.

 ومن أمثلة تلك السنن قوله تعاىل: 

وا َما     ُ ْعَمـًة َأْنَعَمَهـا َعـَىٰ َقـْوٍم َحتَّـٰى ُيَغـريِّ ا نِّ ً لِـَك بِـَأنَّ اهللََّ مَلْ َيـُك ُمَغـريِّ »َذٰ
]األنفـال: 53[. بَِأنُفِسـِهْميمح 

ُكْم َوَلئِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذايِب َلَشِديٌديمح ]إبراهيم: 7[.    ىمحَلئِن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَّ

ِصيَبـٍة َفبِـاَم َكَسـَبْت َأْيِديُكـْم َوَيْعُفو َعـن َكثرٍِييمح     ـن مُّ ىمحَوَمـا َأَصاَبُكـم مِّ
.]30 ]الشـورى: 

ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْ َفإِنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر امْلُْحِسننَِييمح ]يوسف: 90[.    ىمحإِنَّ
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ـاَمِءيمح     َن السَّ َقـْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ ىمحَوَلـْو َأنَّ َأْهـَل اْلُقَرٰى آَمنُوا َواتَّ
]األعراف: 96[.

ىمحإِنَّ اهللََّ اَل ُيْصلُِح َعَمَل امْلُْفِسِديَنيمح ]يونس: 81[.   

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النساء 25 | طــــوال: غنى أو سعة.   

النساء 42 | لو تسوى هبم األرض: لو كانوا واألرض سواء.   

النساء 46 | راعــنــا: كلمة قصدوا به سب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتنقيصه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

اإلحسان إىل اجلريان من أهم وصايا الدين | )النساء 36(.   

الويل كل الويل ملن يكتم العلم وال ينرشه | )النساء 37(.   

ترشيعات اهلل بنيت عىل التيسري | )النساء 26 ، أو 28(.   

كفى باملرء إثاًم أن يكثر احلديث عن نفسه باملدح | )النساء [5(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: تفخيم وترقيق الراء.

تفخـم الـراء إذا كانـت مفتوحـة أو سـاكنة بعـد فتـح، ومـن أمثلتهـا يف 
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رحيـم،  تراضيتـم،  أجورهـن،  مسـافحني،  غـري  )وراء،  اليـوم:  تـالوة 
مـرىض(. األرض، 

وتفخـم الـراء أيضا إذا كانت مضمومة أو سـاكنة بعد ضـم، ومن أمثلتها 
يف تالوة اليـوم: )وأن تصربوا خري لكم، باملعـروف، القربى، وانظرنا(.

وترقـق الـراء إذا كانـت مكسـورة أو سـاكنة بعـد كـرس، أو سـاكنة بعـد 
يـاء سـاكنة وقفـا، ومـن أمثلتها يف تـالوة اليـوم: )الفريضة، يريـد، نكفر 

عنكـم، كريـام، للرجـال، وارضبوهن(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: زر اليوم أحد جريانـــك بنية تقوية 

األخــوة. روابـــط 
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الـمـجـلسـ الـثامن عرش

ســــــورة الــــنـــــســــاـء )58 : 87(

الفــتـتاـحـــيـة: ما آداب اســتــامع الــقــرآن؟ 

مـــن أدب القـــرآن أن ننصـــت لـــه عنـــد تالوتـــه لكـــي ننتفـــع بـــه 
ـــْرآُن  ـــِرَئ اْلُق ـــاىل: ىمحَوإَِذا ُق ـــبحانه وتع ـــا س ـــول ربن ـــه، يق ـــا في ـــر م ونتدب

ُكـــْم ُتْرمَحُـــوَنيمح ]األعـــراف: 204[. َفاْســـَتِمُعوا َلـــُه َوَأنِصُتـــوا َلَعلَّ

ـــا  ـــعري: »ي ـــى األش ـــول أليب موس ـــاب  يق ـــن اخلط ـــر ب ـــد كان عم وق
ـــون. ـــمعون ويبك ـــم يس ـــرأ وه ـــا«، فيق ـــا ربن ـــى ذكرن ـــا موس أب

ــد  ــف العبـ ــتامع أن يكـ ــن أدب االسـ ــه: »مـ ــن منبـ ــب بـ ــال وهـ قـ
ـــه  ـــض طرف ـــمع، وأن يغ ـــام يس ـــه ع ـــتغل قلب ـــغلها فيش ـــه وال يش جوارح
ـــه  ـــدث نفس ـــال حي ـــه ف ـــرض عقل ـــرى، وأن حي ـــام ي ـــه ب ـــو قلب ـــال يله ف
ـــل  ـــم فيعم ـــىل أن يفه ـــزم ع ـــه، وأن يع ـــتمع إلي ـــا يس ـــوى م ـــيء س ب

ـــم«. ـــام فه ب

قـال سـفيان بن عيينـة: »أول العلم االسـتامع، ثـم الفهم، ثـم احلفظ، ثم 
العمل، ثـم النرش«.
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اخلالصـة: اسـتحرض أن ربـك هـو الـذي يتكلـم، فكيف يكـون حالك 
حـني يتكلـم ربـك؟ واحرستـاه عىل سـوء أدبنـا مـع كالم خالقنا.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النساء 65 | شـجر بينهم: أشكل والتبس عليهم من األمور.   

النساء 65 | حـــرجـــا: ضيقا أو شكًا.   

النساء 85 | مــقــيــتـا: مقتدرا أو حفيظا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

من أحسن املواعظ: األمر بأداء األمانة وحتقيق العدل | )النساء 58(.   

عجيب أمر من يقرأ القرآن وال يفهمه | )النساء 82(.   

حتكيم الرشيعة والتسليم هلا رشط كامل اإليامن | )النساء 65(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: الــقــلــقــلــة.

القلقلـة يف اللغـة هـي: االضطـراب، واصطالحــا: اضطـراب الصوت 
عنـد النطق باحلرف السـاكن حتى يسـمع له نـربة قوية )يسـمعها غريك( 

كامال. ظهـورا  ويظهر 

وحروف القلقلة مخسة وهي جمموعة يف: )قطب جد(.
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يشـرتط يف حـرف القلقلـة أن يكـون سـاكنا سـكونا أصليـا أو سـكونا 
عارضـا نتيجـة الوقـف عليـه، وعليـه فـإن احلـرف املقلقل قـد يوجد يف 

وسـط الكلمـة أو آخرهـا.

ومـن أمثلـة القلقلة من تـالوة اليـوم: )بالعدل، مـن قبلك، وقـد أمروا، 
أردنـا، كتبنـا، أن اقتلوا، أجرا عظيـام، فيقتل أو يغلـب، أخرجنا، واجعل 

لنـا، ليجمعنكم(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص أن تكـــون تالوتك للقرآن 

مصحوبـــة بالتدبـــر، فأجل هذا نـــزل القرآن.
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ـر الـمـجـلسـ الـتاسع عــشـ

ســـــــــورة الـــــــنــــســــــاـء )88 : 113(

الفــتـتاـحـــيـة: مـن أحــســن الــنــاس قــراءة؟

بالقرآن،  يتغنى  الذي  القارئ  صوت  حسن  والتدبر:  التأثر  عىل  يعني  مما 
فحسن الصوت أوقع يف النفوس وأيقظ للقلوب، وقد ثبت عند البخاري 
»لو رأيتني وأنا  له:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال  أن  ومسلم عن أيب موسى األشعري  
أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود«، قال أبو 

موسى: »يا رسول اهلل لو علمت أنك تستمع حلربته لك حتبريا«.

ينبغي أن  بالقرآن، لكن ال  وهذا يدل عىل أمهية حسن الصوت والتغني 
يفهم من هذا أن يكون القرآن للتطريب والتمتع بأنغامه كام حتول األمر عند 
كثريين مع األسف، فالتغني وحتسني الصوت بل والتجويد والرتتيل، كل 
ذلك وسائل حلدوث التأثر بالقرآن ومعانيه، ويف احلديث، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »إن 
أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه خيشى اهلل« ]صحيح اجلامع الصغري[، 
ويف حديث آخر: »من رسه أن يب اهلل ورسوله فليقرأ يف املصحف« ]صحيح 

اجلامع الصغري[.



 ]

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـنـساء 88 | أركسهم: نكسهم وردهم إىل حكم الكفر.   

الـنسـاء 95 | أويل الرضر: أرباب العذر املانع من اجلهاد.   

النساء 100 | مراغام: مهاجرا أو متحوالً ينتقل إليه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

من أكرب الظلم تلفيق اجلرائم لأبرياء | )النساء 112(.   

جزاء قاتل املؤمن عمدا | )النساء 3 (.   

آية وعد اهلل فيها باملغفرة من خيطئ ثم يتوب | )النساء [11(.   

املجاهدون أعظم الناس أجرا | )النساء 5 (.   

من يرس اإلسالم ترشيع قر الصالة | )النساء 1[1(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: استخرج أمثلة للقلقلة من تالوة اليوم.

سـبق أن عرفنـا أن القلقلـة يف اللغـة هـي: االضطـراب، واصطالحـــا: 
اضطـراب الصـوت عنـد النطـق باحلـرف السـاكن حتى يسـمع لـه نربة 
قويـة )يسـمعها غـريك( ويظهـر ظهـورا كامـال، وأن حـروف القلقلـة 
مخسـة وهـي جمموعـة يف )قطب جـد(، ورشط حـرف القلقلـة أن يكون 
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سـاكنا سـكونا أصليـا أو سـكونا عارضـا نتيجـة الوقـف عليه.

يقتـل، رضبتـم،  اليـوم: )واقتلوهـم،  القلقلـة مـن تـالوة  أمثلـة  ومـن 
تبتغـون، أجـرا، جيـد، خيرج، يدركـه، فقد، أجـره، تقـروا، اطمأننتم(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تعلم اليوم أحـــكام قر الصالة، 

وعلمهـــا أهلك.
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الـمـجـلسـ الـــعــشــرون

ســــــورة الـــــنــــســـــاـء )114 : 147(

الفــتـتاـحـــيـة: لــمــاذا الــقــرآن؟

هـل لتـالوة لقـرآن ومدارسـته أثـر يف سـلوكياتنا؟ هـل حدث مـرة مثال 
أننـا بعـد تالوتنـا ليء من القـرآن قررنـا أن نعفو عـن أحد أسـاء إلينا؟ 
أو أن نصـل شـخصا قطعنا؟ أو أن نرسـل هديـة إىل شـخص اغتابنا؟ أو 
أن نقـوم بعمـل دلتنـا عليه اآليـات؟ أو أن نرتك شـيئا هنتنا عنـه تالوتنا؟

لقـد كان رسـولنا ملسو هيلع هللا ىلص رسيـع التأثـر بالقرآن مـن الناحية العمليـة، وليس 
أكثـر وأكثـر  يـزداد  أدل عـىل ذلـك مـن أن جـوده ملسو هيلع هللا ىلص وإحسـانه كان 
عندمـا يدارسـه جربيـل القـرآن يف رمضـان فعـن ابـن عبـاس ريض اهلل 
عنهـام قـال: »كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أجـود الناس باخلـري، وكان أجـود ما يكون 
يف شـهر رمضـان، ألن جربيـل كان يلقـاه يف كل ليلـة يف شـهر رمضـان 
حتـى ينسـلخ، يعـرض عليـه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص القـرآن، فـإذا لقيـه جربيل 
كان أجـود باخلـري مـن الريـح املرسـلة«، ويقـول ابـن حجـر معلقـا عىل 

احلديـث: »وفيـه أن مداومـة التـالوة توجـب زيـادة اخلري«.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النساء 119 | فليبتكن: فليقطعن أو فليشققن.   

النساء 135 | تلووا: حترفوا يف الشهادة.   

النساء 135 | تعرضوا: ترتكوا إقامتها أصال.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

باحليـل     إضاللـك  عـىل  حريـص  فإنـه  الشـيطان،  تتـوىل  أن  إيـاك 
.)11  )النسـاء   | الكاذبـة  واألمنيـات 

ال تتهاون يف شأن الدين، وال جتالس من يلعبون به | )النساء [14(.   

حافـظ عىل أرستـك، وبادر إىل الصلـح عند اخلالف، وختلـق بالتقوى    
واإلحسـان وجتنب البخل | )النسـاء  128(.

الــــتـــجـــوـيـــد: الــنـون الـسـاكـنـة والـتـنـويـن.

النون السـاكنة: هي التي فوقها سـكون، أو ليس فوقها تشـكيل، وتكون 
يف األسـامء واألفعال واحلروف، كام تكون متوسـطة أو متطرفة.

والتنويـن: هـو ضمتـان أو فتحتـان أو كرستـان، وهـو يف احلقيقـة نـون 
سـاكنة زائـدة تلحـق آخـر األسـامء فقـط، وهـى تنطـق نونـًا لكنهـا ال 
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تكتـب، وتنطـق يف الوصـل وال تنطـق يف الوقـف.

وللنـون السـاكنة والتنويـن أربعـة أحـكام: هـي  )اإلقـالب، واإلدغام، 
واإلخفاء(. واإلظهـار، 

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

فتبينوا: فتـََثبَّتوا | )النساء 94(.   

احلا بينهام | )النساء 128(.    أن يصلحا بينهام: أن يصَّ

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: كن حازما مع من يســـخرون من 

دينك أو يســـتهزئون بشـــعائره، أزل املنكـــر أو زل أنت عنه.
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الـمـجـلسـ الـحاـدي والـعشـرون

ســـــــــــورة الـــــــنـــــــــســــــــاـء )148 : 176(

الفــتـتاـحـــيـة: لــمــاذا نــقــرأ الــقــرآن؟

إذا كنـا نحـرص عـىل تغذيـة أجسـامنا لكي نقـوى عـىل القيـام بأعاملنا، 
فـإن قلوبنـا أيضـا حتتـاج إىل إمـداد متواصـل باملعـاين اإليامنيـة التي هي 
قـوت القلـوب وغذاؤهـا، وأفضـل مصـدر لذلـك هـو القـرآن؛ لذلك 
كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص دائـم النصـح ألصحابـه باملداومـة عـىل قـراءة القـرآن 

بحيـث يكـون لنـا منـه وجبـة روحيـة كل يوم، 

ومن األحاديث الواردة يف ذلك:

»اقـرؤوا القـرآن واعملـوا به، وال تفـوا عنـه، وال تغلوا فيـه، وال تأكلوا 
به، وال تسـتكثروا بـه« ]رواه أمحد[ )ال جتفـوا عنه: أي ال تبعـدوا عن تالوته، ال تسـتكثروا به: أي 

ال جتعلـوه سـببا لإلكثار مـن الدنيـا والتفاخر به عـىل بعضكم(.

»تعاهـدوا القـرآن، فوالـذي نفـي بيـده هلـو أشـد تفصيـا مـن قلـوب 
الرجـال مـن اإلبـل مـن عقلهـا« ]رواه البخـاري[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النساء 154 | التعدوا يف السبت: ال تعتدوا باصطياد احليتان فيه.   

النساء 172 | يـسـتـنـكـف: يأنف ويرتفع ويستكرب.   

النساء 176 | الــكــاللة: امليت ال ولد له وال والد.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

املجتمـع املسـلم نظيـف، ال ينبغي أن تلوث مسـامع النـاس فيه ألفاظ    
سـيئة، فـإن اهلل ال حيب هذا | )النسـاء 148(.

املستكربون عن عبادة اهلل هلم العذاب واخلذالن | )النساء 173(.   

أكذوبة صلب املسيح | )النساء 157، 158(.   

لــطـــيـفــة:

مل  السـالم  عليـه  املسـيح  أن  صحيحـا  اعتقـادا  املسـلمني  نحـن  نعتقـد 
يصلـب، وإنـام صلب شـخص آخر ألقـى اهلل عليه شـبه عيسـى، كام قال 

ـْميمح ]النسـاء: 157[. ربنـا سـبحانه: ىمحَوَمـا َقَتُلـوُه َوَمـا َصَلُبـوُه َوَلٰكِن ُشـبَِّه هَلُ

عـىل حـني يعتقـد النصـارى أن املسـيح قـد صلـب وأن اليهـود أهانـوه 
ووضعـوا الشـوك عـىل رأسـه، وأنـه تـرضع  وبكى مـع زعمهـم أنه هو 
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اهلل وأنـه ابـن اهلل، وقـد أحسـن مـن قال: 

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: راقب اليوم ألفاظك، واحرص عىل 

أال تتلفظ بالســـوء مـــن القول، وانه غـــريك عن ذلك.

عجبــا للمســيح بيــن النصــارى

ــوا ــود وقال ــى اليه ــلموه إل أس

يقولــون حقــا مــا  فــإذا كان 

حيــن خلــى ابنه رهيــن األعادي

بأذاهــم راضيــا  كان  فلئــن 

ولئـــن كان ســاخطا فاتركوهــم

نســبوه! والــد  أي  وإِلــى 

صلبــوه ضربــه  بعــد  إِنهــم 

أبــوه؟ فأيــن  وصحيحــا 

ــوه؟ ــوه أم أغضب ــم أرض أتراه

عذبــوه ألنهــم  فاحمدوهــم 

غلبــوه! ألنهــم  واعبدوهــم 
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الـمـجـلسـ الـثاين والعرشون

ســــــــــــورة الــــــــمــــــاــئــــدة )1 : 26(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن يــجــيـبك ويــديـك.

ال شك أن كال منا يدور بعقله تساؤالت غامضة حتتاج إىل إجابات، فقد 
يسأل نفسه: من اخلالق؟ وما صفاته؟ وهل يمكن يل ختيله؟ وما الدليل عىل 
أنه اخلالق؟ وملاذا خلق الكون؟ وماذا يريد منهم؟ وهل هناك خملوقات 
ال نراها؟ ومن هؤالء الرسل؟ وملاذا اختارهم دون غريهم؟ وما الدليل 
عىل صدقهم؟ وملاذا يموت الناس؟ وماذا بعد املوت؟ إىل غري ذلك من 
التساؤالت التي إذا وصل املرء إىل إجاباهتا أحس بالطمأنينة والسـكـون.

ولـن جيـد اإلنسـان كتابـا جييبـه بوضـوح وصـدق مثـل القـرآن الـذي 
جيعـل مـن يؤمـن بـه يف سـالم مع ربـه ونفسـه والكـون من حولـه؛ ألنه 
ـاَلِم  َبـَع ِرْضَواَنُه ُسـُبَل السَّ كـام وصفـه اهلل سـبحانه: ىمحَيْـِدي بِـِه اهللَُّ َمِن اتَّ
ْسـَتِقيٍميمح  اٍط مُّ ـَن الظُُّلـاَمِت إىَِل النُّـوِر بِإِْذنِـِه َوَيِْديِـْم إىَِلٰ رِصَ َوخُيِْرُجُهـم مِّ
]املائـدة: 16[، ولقـد جـاءت إجابـات تلك األسـئلة وغريها مكـررة يف أكثر 

مـــن مــوضــع فـي الـقـرآن لـيـتــذكرها قارئ الـقرآن عـىل الـدوام.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املائـدة 2 | القالئد: ما يقلد به اهلدي عالمة له.   

املائـدة 3 | املوقوذة: امليتة بالرضب.   

املائدة 19| عى فرتة: فتور وانقطاع وسكون.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

آيـة ذكـرت فرائـض الوضـوء، ومـا جيـب عـىل املسـلم فعلـه إذا أراد    
الوضـوء عنـد فقـده املـاء | )املائـدة 6(.

وجوب التعاون يف اخلري وترك التعاون عىل الرش | )املائدة 2(.   

املبادرة شعار املؤمن املتوكل عىل اهلل | )املائدة 23(.   

آية رأى اليهود أن يوم نزوهلا أحق بأن يتخذ عيدا | )املائدة 3(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: من أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلقالب أو 

القلب(.

هـو قلـب النـون السـاكنة أو التنويـن ميـاًم إذا جـاء بعدهـا )البـاء( مـع 
مراعـاة الغنـة واإلخفاء، وعالمتـه: أن توضع ميم هكـذا )م( فوق النون 

التنوين. أو  السـاكنة 



1]]

أمثلتـه مـن تالوة اليـوم: )إن اهلل عليم بذات الصدور، خبـري بام تعملون، 
من بشـري، أنبياء(.

وتنطق هذه الكلامت هكذا: )عليُممبذات، خبرُيمبام، مِمبشري، أْمبياء(.

الــواجبـ الـعــمـيلـ: علم من حولك أحكام الوضوء، وكيفية 

التيمم، وتفكر يف يرس رشيعة اإلسالم.
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الـمـجـلسـ الـثالث والعرشون

ســـــــورة الــــــــمــــــاــئــــــــــدة )27 : 50(

الوحي  الّضحـــاك )كاتب  بن  ثابت  بن  زيد  الفــتـتاـحـــيــــة: 

الــقــرآن(. وجــامـع 

يقول زيد عن نفسه: »ُأيَت يَب النبي َمْقَدمه املدينة، فقيل: هذا من بني النجار، 
وقد قرأ سبع عرشة سورة، فقرأت عليه فأعجبه ذلك، فقال: »تعّلْم كتاب 
فام مىض يل نصف شهر حتى  ففعلُت،  كتايب«.  آمنهم عىل  ما  فإيّن  هيود، 
ثم  له«.  قرأُت  إليه  كتبوا  وإذا  إليهم،  له  أكتب  فكنت  أتقنته[،  ]يعني  َحِذْقُتُه 

طلب إليه الرسول أن يتعلم »الرسيانية« فتعلمها يف سبعة عرش يومًا.

ويف معركة الياممة كان عدد الشهداء من حفظة القرآن كبريا، ففزع عمر بن 
اخلطاب إىل اخلليفة أيب بكر الصديق راغبا يف أن جيمع القرآن، فاستخار 
شاب  »إنك  له:  وقال  ثابت  بن  زيد  دعا  ثم  صحبه  وشاور  ربه،  اخلليفة 
القرآَن  فَتَتبَّع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  لرسول  الوحي  تكتب  كنت  قد  نتهمك  ال  عاقل 

فامْجَْعُه«.

قال زيد: »واهلل لو كلفوين نقل جبل من مكانه لكان أهون عيل مما أمروين به 
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من مجع القرآن«، كام قال: »فكنُت أتبع القرآن أمجعه من الّرقاع واألكتاف 
والُعُسب وصدور الرجال«.

وحني قرر عثامن بن عفان والصحابة رضورة توحيد املصحف، قال عثامن: 
َمْن أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول اهلل زيد بن ثابت، قال: فأي الناس 
أعرُب؟ قالوا: سعيد بن العاص، فقال عثامن: فلُيمِل سعيد وليكتب زيٌد.

تويف زيد بن ثابت سنة 45 هـ يف عهد معاوية، وعند موته قال بن عباس: 
»لقد دفن اليوم علٌم كثري...«.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املائدة 38 | نكاال: عقوبة متنع من العودة.   

املائدة 42 | السحت: املال احلرام.   

املائدة 48 | مهيمنا عليه: رقيبا أو شاهدا عىل ما سبقه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

آيـات دلـت عىل وجـوب احلكم بالقـرآن والسـنة | )املائـدة 44، 45،    
.)47

احلسد قد يؤدي إىل القتل | )املائدة 27(.   
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آية ذكرت حد احلرابة وجزاء من يقعون فيه | )املائدة 33(.   

خيترب اهلل عباده، وحيضهم عىل فعل اخلريات | )املائدة 48(.   

طهـارة القلـب وثباتـه أمـام الفتن إنـام هو حمـض توفيق مـن اهلل فلوال    
اهلل مـا اهتـدى أحـد | )املائدة 41(.

الــــتـــجـــوـيـــد:

هـي  أحـكام:  أربعـة  والتنويـن  السـاكنة  للنـون  أن  سـبق  فيـام  عرفنـا 
)اإلقـالب، واإلدغـام، واإلظهار، واإلخفـاء(، وقد تناولنـا اإلقالب أو 
القلـب وعرفنـا أنه: قلـب النون السـاكنة أو التنويـن مياًم إذا جـاء بعدها 
)البـاء( مـع مراعـاة الغنة واإلخفـاء، وعالمته: أن توضع ميـم هكذا )م( 

فـوق النـون السـاكنة أو التنوين.

ومـن أمثلتـه مـن تـالوة اليـوم: )لئـن بسـطت، جزاء بام كسـبا، مـن بعد 
. ) ظلمه

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: سل اهلل دائام أن يثبتك عىل احلق، وأن 

يطهر قلبك، وأن جيـــريك من خزي الدنيا وعـــذاب اآلخرة.
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ـرابع والعرشون الـمـجـلسـ ال

ســـــــــورة الــــــــــمـــــاــئـــــدة )51 : 81(

الفــتـتاـحـــيـة: كــيــف أتــلــو الــقــرآن؟

ـــه  ـــود ب ـــه مقص ـــق تالوت ـــرآن ح ـــالوة الق ـــى ت ـــض أن معن ـــن البع يظ
ـــج  ـــن نتائ ـــه، وكان م ـــق بألفاظ ـــكام النط ـــه وأح ـــد حروف ـــق جتوي حتقي
ـــد،  ـــم التجوي ـــكام عل ـــق يف أح ـــض يف التعم ـــذا البع ـــة ه ـــك مبالغ ذل
ـــىل  ـــرص ع ـــى واحل ـــم املعن ـــاب فه ـــىل حس ـــك ع ـــو كان ذل ـــى ول حت
ـــة  ـــع أمهي ـــك، فم ـــس كذل ـــر لي ـــة أن األم ـــه، واحلقيق ـــل بمدلوالت العم
جتويـــد احلـــروف إال أن ذلـــك وســـيلة لغايـــة كـــربى أال وهـــي االنتفـــاع 

ـــا. ـــداء هبدهي ـــات واالهت باآلي

ويظـــن البعـــض أن املـــراد هـــو اإلرساع يف التـــالوة واإلكثـــار مـــن 
اخلتـــامت، وليـــس األمـــر كذلـــك، فلـــم يكـــن هـــم الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص 
ـــل،  ـــام نفع ـــدة ك ـــة جدي ـــدأ يف ختم ـــم ليب ـــرآن أن خيت ـــه الق ـــد تالوت عن
ـــه  ـــره رب ـــام أم ـــاين، ك ـــر املع ـــع تدب ـــاة م ـــل وأن ـــرأه يف مه ـــل كان يق ب
ـــه  ـــه صحابت ـــم من ـــد تعل ـــٍثيمح ]اإلرساء: 106[، وق ـــَىٰ ُمْك ـــال: ىمحَع ـــل وع ج
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رضـــوان اهلل عليهـــم هـــذه الطريقـــة يف التعامـــل، فهـــذا ابـــن أيب ذؤيـــب 
ـــاس ريض اهلل  ـــن عب ـــارا الب ـــت ج ـــح: »كن ـــن صال ـــروي ع ـــه اهلل ي رمح
ـــدر  ـــكت ق ـــم يس ـــة ث ـــرا اآلي ـــل، فيق ـــن اللي ـــد م ـــام، وكان يتهج عنه
مـــا حدثتـــك، وذاك طويـــل، ثـــم يقـــرأ«، قلـــت: »ألي يشء فعـــل 

ـــه«. ـــر في ـــل، يفك ـــل التأوي ـــن أج ـــال: »م ـــك؟« ق ذل

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املائدة 52 | تصيبنا دائرة: يدور علينا الدهر بنوائبه.   

املائدة 66 | أمة مقتصدة: معتدلة، وهم من أسلم منهم.   

املائدة 77 | ال تغلوا: ال جتاوزوا احلد وال تفرطوا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

االستهزاء باألذان تارخيه قديم | )املائدة 58(.   

ــي     ــة بن ــبب لعن ــو س ــر ه ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــرك األم ت
ــدة 78،  7(. ــل | )املائ إرسائي

آيـة ذكـرت صفحة سـوداء من تاريخ اليهـود وُجرأهتم عـىل اهلل تعاىل،    
وسعيهم إىل اإلفسـاد | )املائدة 64(.
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الــــتـــجـــوـيـــد: من أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلدغام(.

هـو النطق باحلرفـني حرفا واحدا كالثاين مشـددا، وحروفه سـتة جمموعة 
يف كلمـة )يرملـون( فـإذا جاء أحد هـذه احلروف بعـد النون السـاكنة أو 
التنويـن جيـب أن ندغـم )أي ندخـل( النـون السـاكنة أو التنويـن يف هذا 

احلـرف مع النطـق هبام حرفـًا واحدًا مشـددًا.

اإلدغام نوعان، نكتفي اليوم بأحدمها وهو:  

اإلدغـام بغنـة: مع حروف )ينمـو(، ومن أمثلتـه من تالوة اليـوم: )ومن 
يتوهلـم، مـرض يسـارعون، أن يـأيت، أمـر مـن، من يرتـد، بقـوم حيبهم، 

مـن يشـاء، هزوا ولعبـا، برشٍّ ّمـن(، هـات أنت أمثلـة أخرى.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: مر اليوم بمعروف وانه عن منكر يف 

باليهود. تتشـــبه  رفق ولني وال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الـمـجـلسـ الـخامس والعرشون

ســـــــــــورة الــــــــــمــــــاــئـــــــدة )82 : 108(

الفــتـتاـحـــيـة: الورد القرآن وسيلة للتغيري.

وألهنم   فائدة،  من  فيها  ملا  البرشية  التنمية  كتب  يقرؤون  الناس  بعض 
حيتاجون إىل أن يغريوا من أنفسهم، لكن هناك حقيقة يغفلون عنها وهي 
أنه ليس يشء مثل القرآن يساعدنا يف تغيري أنفسنا، لذلك يلزمنا أن يكون 
لنا لقاء يومي مع القرآن ليزيد منسوب اإليامن يف قلوبنا، ونثبت يف مواجهة 
َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن  الفتن التي متوج هبا احلياة، ولقد قال اهلل تعاىل: ىمحُقْل َنزَّ

ٰى لِْلُمْسلِِمنَييمح ]النحل: 102[. قِّ لُِيَثبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوُهًدى َوُبرْشَ بَِّك بِاحْلَ رَّ

هـذا اللقـاء اليومي يفضـل أن يكون طويـال ومتصال لكي حيقـق النتيجة 
املرجـوة من التأثـري واالنفعال.

وال تيـأس مـن نفسـك إذا مل تتأثـر يف املـرة أو املـرات األوىل، ألن الصدأ 
الـذي يغطـي قلوبنـا كثيـف، وحيتاج إىل عـدة مـرات ليتم جـالؤه، واهلل 
سـبحانه كريـم، وهو قادر سـبحانه كام حييـي األرض بعد موهتـا أن حييي 

قلوبنـا، ويف احلديـث: »ومن يتحـر اخلري يعطـه« ]السلسـلة الصحيحـة لألباين[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املـائــدة 90 | األنصاب: حجارة حول الكعبة.   

املـائــدة 97 | قياما للناس: قواما ملصاحلهم دينا ودنيا.   

املائـدة 106 | رضبتم يف األرض: سافرتم فيها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

اليهود هم أعداؤنا عىل مدى التاريخ | )املائدة 82(.   

أحـل اهلل لنـا أشـياء وحرم أخـرى، وسـكت عن أشـياء رمحـة بنا غري    
نسـيان، فـال ينبغـي البحث عنهـا | )املائـدة 1[1(.

آخر آيات حتريم اخلمر نزوال | )املائدة [ ، 1 (.   

الــــتـــجـــوـيـــد: من أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلدغام(.

وقـد عرفنـا أنـه النطـق باحلرفـني حرفـا واحـدا كالثـاين مشـددا، وأن 
حروفـه سـتة: )يرملـون( إذا جـاء أحدها بعد النـون السـاكنة أو التنوين 
أدغمنـا )أدخلنـا( النـون السـاكنة أو التنويـن يف هـذا احلرف مـع النطق 

هبـام حرفـًا واحدًا مشـددًا.

وعرفنـا أن اإلدغـام نوعـان: إدغـام بغنـة: مع حـروف )ينمـو(، وإدغام 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بغـري غنة مـع )رل(.

ومـن أمثلـة النـوع األول من تـالوة اليـوم: )ورهبانا وأهنـم، أن يدخلنا، 
ولكـن يؤاخذكـم، رجـس مـن، مـن خيافـه، عـدل منكـم(، هـات أنت 

أخرى. أمثلـة 

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تعرف اليوم مـــع أهلك عىل بعض 

اليهود وكيدهم لإلســـالم واملســـلمني. تاريخ 
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الـمـجـلسـ الـسادس والعرشون

ســـــورة الـــمــــاــئــدة )109 : األنــعــاـم 35(

الفــتـتاـحـــيـة: منهج القرآن يف التغيري.

النفوس  تغيري  مناهج  عن  كتبوا  والعلامء  والفالسفة  املفكرين  من  كثري 
من  وأفكاره  نظرياته  ملتمسا  كان  من  توفيقا  وأكثرهم  واملجتمعات، 
القرآن، أو من توافقت رؤاهم مع القرآن، لكن بعض من كتب يف ذلك 
نقص  من  مناهجهم  يف  يكون  عام  فضال  وصعوبة  تعقيدا  كتاباته  يف  جتد 
واضطراب باعتبارهم برشا، لكن القرآن له قدرة عجيبة عىل التغيري، ومع 
قوله:  يف  سبحانه  العزة  رب  وصفه  كام  ميسورة  سهلة  طريقته  فإن  ذلك 

كٍِريمح ]القمر: 17[. دَّ ْكِر َفَهْل ِمن مُّ َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ ىمحَوَلَقْد َيرَّ

إن طريقـة القـرآن ال حتتاج إىل طقـوس خاصة أو أماكـن خاصة للتعامل 
معهـا، ألن القرآن ينسـجم مـع الطبيعة البرشيـة وضعفهـا واحتياجاهتا، 
وهـو ال يدعـو مـن يتمسـك بـه إىل تـرك الدنيـا، بـل يدفعـه إىل حسـن 
التعامـل معهـا وجعلهـا مزرعة لآلخـرة، فأيـن منهج من مناهـج؟ وأين 

تغيـري مـن تغيـري؟ أال يعلم مـن خلق وهـو اللطيـف اخلبري؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املائدة 110 | األكمه: األعمى خلقة.   

املائدة 117 | توفيتني: أخذتني إليك وافيا برفعي إىل السامء حيًا.   

األنعـام 25 | وقرًا: صمام أو ثقال يف السمع.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

آيـة واحـدة قـام هبـا النبـي الليـل ال جياوزهـا حتـى أصبـح | )املائـدة    
.)118

بـون ويـؤَذون فيصربون     سـنة اهلل ال تتغـري: األنبيـاء واملصلحـون ُيكذَّ
حتـى يأتيهم النـر | )األنعـام 34(.

النافع الضار هو اهلل وحده | )األنعام 17(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: من أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلدغام(.

وقـد عرفنـا أنـه النطـق باحلرفـني حرفـا واحـدا كالثـاين مشـددا، وأن 
حروفـه سـتة: )يرملـون( إذا جـاء أحدها بعد النـون السـاكنة أو التنوين 
أدغمنـا )أدخلنـا( النـون السـاكنة أو التنويـن يف هـذا احلرف مـع النطق 

هبـام حرفـًا واحدًا مشـددًا.
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وعرفنـا أن اإلدغـام نوعـان: إدغـام بغنـة: مع حـروف )ينمـو(، وإدغام 
بغـري غنة مـع )رل(.

ومـن أمثلـة النـوع الثـاين مـن تـالوة اليـوم مـن سـورة املائـدة: )عيـدا 
ألولنـا، عذابـا ال أعذبـه، أبـدا ريض(، هـات أنـت أمثلـة أخـرى.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: طالع اليوم مع أهلك ســـري بعض 

األنبياء واملصلحـــني، وتعرف بعـــض ما تعرضوا له مـــن عداوات 
صربوا عليهـــا ثم انتـــروا ىف النهاية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الـمـجـلسـ الـسابع والعرشون

ســــــــــورة األنـــــــــعــــــــــاـم )36 : 73(

الفــتـتاـحـــيـة: ما أكثر السور أو اآليات التي تؤثر فيك؟ وملاذا؟

قـــد تقـــول إهنـــا ســـورة: ق أو القيامـــة أو اآليـــات التـــي تتحـــدث 
عـــن املوت...إلـــخ.

ــد  ــات الوعي ــون بآي ــام يك ــط إن ــر فق ــن أن التأث ــني نظ ــئ ح ــا نخط إنن
ــالك. ــار واهل ــن الن ــدث ع ــي تتح والت

ــا،  ــة وجده ــن اهلداي ــث ع ــة البح ــرآن بني ــرأ الق ــن ق ــة أن م واحلقيق
ومــن قــرأه وهــو ال يبحــث عــن يشء، فلــن يســتوقفه يشء، كــام قــال 
ــائِلنَِييمح ]يوســف: 7[ أي  تعــاىل: ىمحلََّقــْد َكاَن يِف ُيوُســَف َوإِْخَوتِــِه آَيــاٌت لِّلسَّ

ــط. ــوع فق ــني باملوض للمهتم

ــة  ــد الصف ــرة بتحدي ــورة البق ــدء س ــرس يف ب ــا ال ــرس لن ــذا يف ــل ه ولع
ــنَييمح ]البقــرة: 2[، فمــن أدرك هــذا  ــًدى لِّْلُمتَِّق ــه ىمحُه األســاس للقــرآن بأن
ــغله  ــا تش ــده قضاي ــه؛ ألن عن ــىل قراءت ــة ع ــه واملداوم ــعى إىل تالوت س
ويبحــث عــن حلهــا يف القــرآن، قــال ابــن تيميــة: »مــن تدبــر القــرآن 
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ــيخ  ــرتط ش ــذا اش ــق«، وهك ــق احل ــه طري ــني ل ــه تب ــدى من ــا اهل طالب
ــة  ــر ومل يطلــب اهلداي ــام تدب ــه رب ــة؛ ألن ــر وطلــب اهلداي اإلســالم التدب

ــة(. ــن تيمي ــطية الب ــدة الواس ــة )العقي ــد املعرف ــل قص ب

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األنعام 44 | مبلسون: آيسون من الرمحة.   

األنعام 60 | جرحتم: كسبتم فيه بجوارحكم من اإلثم.   

األنعام 70 | تبسل: حتبس يف النار أو تسلم للهلكة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

بعض الناس ال تزيدهم املحن إال قسوة وضالال | )األنعام 43(.   

ال جتالس املستهزئني بالدين | )األنعام 68(.   

إذا رأيـت اهلل تعـاىل قـد فتـح عـىل الكافريـن يف الدنيـا فـال تشـك وال    
تغـرت، فعـام قليـل يبـادون | )األنعـام 44(.

االستهزاء بالدين واالنخداع بالدنيا طريق إىل اهلاوية | )األنعام [7(.   

النوم موتة صغرى نبعث بعدها من جديد، وهناك موتة كربى صباحها    
يف اآلخرة حيث نلقى موالنا سبحانه | )األنعام [6 : 62(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





115

الــــتـــجـــوـيـــد: استخرج من تالوة اليوم مواضع اإلدغام بغري 

غنة.

عرفنـا أن النون السـاكنة أو التنوين إذا جاء بعدمهـا الم أو راء، فإن النون 
السـاكنة والتنويـن يدغامن )أي يدخـالن( يف الالم أو الـراء من غري غنة، 
وأمثلـة ذلـك من تـالوة اليوم: )مـن ربه، ببعـٍض ليقولوا، غفـور رحيم، 

وخفيـة لئـن، بوكيل لكل، عـدل ال يؤخذ(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تفكر يف آية النوم، وحاسب نفسك 

عنـــد نومك قبل احلســـاب اخلتامي.
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الـمـجـلسـ الـثامن والعرشون

ســــــــــــــورة األنــــــــعـــــــــاـم )74 : 110(

الفــتـتاـحـــيـة: وردك الــقــرآنــي طــاقــة مــتــجــددة.

ـــه  ـــو خالق ـــري نح ـــة س ـــو يف رحل ـــام ه ـــره إن ـــول عم ـــا ط ـــد من الواح
ومـــواله، هـــذه الرحلـــة حتتـــاج إىل طاقـــة ليتمكـــن اإلنســـان مـــن 
ـــت،  ـــام احتاج ـــود كل ـــيارتك بالوق ـــزود س ـــام ت ـــري، وك ـــة الس مواصل

فـــإن القلـــب وهـــو )املوتـــور( حيتـــاج أيضـــًا إىل طاقـــة.

وكثـــرٌي منـــا يشـــكو أنـــه يتمنـــى عمـــل الصاحلـــات، لكنـــه جيـــد 
مـــن نفســـه كســـاًل، وســـبب الكســـل الـــذي نحـــن فيـــه هـــو نـــوم 
القلـــب وضعـــف انتباهـــه، ومـــن ثـــم يصعـــب علينـــا القيـــام بـــام 
ـــيلة  ـــن وس ـــاك م ـــس هن ـــا، ولي ـــا ودينن ـــو ربن ـــا نح ـــوب من ـــو مطل ه
ـــو  ـــرآن، فه ـــل الق ـــة مث ـــاه دائم ـــة انتب ـــه يف حال ـــب وجتعل ـــظ القل توق
ـــه  ـــام أن ـــاىل، ك ـــه إىل اهلل تع ـــل رحلت ـــاة ليواص ـــب باحلي ـــد القل ـــذي يم ال
ـــا  ـــب الدني ـــة ح ـــق: عقب ـــن الطري ـــات م ـــة العقب ـــيلة إلزال ـــل وس أفض
ــة اخلـــوف عـــىل  ــتقبل، وعقبـ ــة اخلـــوف عـــىل املسـ ــال، وعقبـ واملـ
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ـــرص  ـــة احل ـــب، وعقب ـــهرة واملناص ـــري وراء الش ـــة اجل األوالد، وعقب
ـــد  ـــىل وردك تتج ـــظ ع ـــخط اهلل، فحاف ـــو بس ـــاس ول ـــاء الن ـــىل إرض ع

طاقتـــك.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األنعـام 91 | قراطيس: أوراق مكتوبة مفرقة.   

األنعـام 99 | ينعه: حال نضجه وإدراكه.   

األنعام 105 | درست: قرأت وتعلمت من أهل الكتاب.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

آية تضع كل إنسان أمام مسئوليته | )األنعام 4[1(.   

األمن واهلدى للمؤمنني املوحدين | )األنعام 82(.   

من احلكمة يف الدعوة أال تثري خصومك | )األنعام 8[1(.   

سنأيت اهلل تعاىل فرادى فقراء ليس معنا أحد | )األنعام 4 (.   

الــــتـــجـــوـيـــد: من أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلظهار(.

وهـــو إخـــراج احلـــرف املظهـــر )النـــون الســـاكنة والتنويـــن( مـــن 
ـــاكنة  ـــون الس ـــد الن ـــاء بع ـــك إذا ج ـــدة، وذل ـــة زائ ـــري غن ـــن غ ـــه م خمرج
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ـــني،  ـــاء، غ ـــني، ح ـــاء، ع ـــزة، ه ـــة: )مه ـــروف اآلتي ـــد احل ـــن أح أو التنوي
خـــاء( وهـــى احلـــروف التـــي ختـــرج مـــن احللـــق، وهـــي جمموعـــة 
يف العبـــارة اآلتيـــة: )إن غـــاب عنـــي حبيبـــي مهنـــي خـــربه( بأخـــذ 

احلـــرف األول مـــن كل كلمـــة.

ومــن أمثلــة اإلظهــار يف تــالوة اليــوم: )أصنامــًا آهلــة، كل يشٍء علــام، 
بظلــٍم أولئــك، حكيــٌم عليــم، كاًل هدينــا، حلبــط عنْهــم، إْن هــو، كتاٌب 

أنزلنــاه، ومــْن أظلــم(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تعلم فن دعوة اآلخرين سواء أكانوا 

مســـلمني أم غري مسلمني.
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الـمـجـلسـ الـتاسع والعرشون

ســــــــــورة األنـــــــــــعــــــــــاـم )111 : 140(

الفــتـتاـحـــيـة: مرشوع حياتك، وحديث يسعدك.

عـن أيب رشح اخلزاعـي قـال: خرج علينا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: »أبرشوا 
وأبـرشوا، أليـس تشـهدون أن ال إلـه إال اهلل وأن رسـول اهلل؟«، قالـوا: 
نعـم، قـال: »فـإن هـذا القـرآن سـبب )أي حبـل( طرفـه بيـد اهلل وطرفه 
بأيديكـم، فتمسـكوا بـه فإنكـم لن تضلـوا ولـن هتلكوا بعـده أبـدًا« ]قال 

األلبـاين إسـناده صحيـح عىل رشط مسـلم[. 

من  أهم  مرشوع  هناك  فليس  كثرية،  حياتنا  يف  املرشوعات  كانت  مهام 
ففي  واآلخرة،  الدنيا  يف  والفوز  النجاح  سبيل  ألنه  بالقرآن؛  اهتاممنا 
احلديث: »أبرشوا؛ فإن هذا القرآن طرفه بيد اهلل وطرفه بأيديكم، فتمسكوا 

به، فإنكم لن هتلكوا ولن تضلوا بعده أبدا« ]أخرجه جبري بن مطعم[.

فهيـا لنكـون قرآنيـني، ولنـريب أوالدنـا كـي يكونـوا مـن أهـل القـرآن، 
وذلـك ال يكـون بمجـرد احلفظ فقط، بـل بتعلم مـا يف القـرآن من معان 
وإيـامن، وتطبيـق مـا فيهـا مـن عمـل، ثم حفظهـا بعـد ذلك، حتـى وإن 
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أدى ذلـك إىل حفظهـم ألجـزاء قليلـة مـن القرآن.

قـال جنـدب بـن عبـد اهلل: »كنـا مـع النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ونحـن غلـامن حـزاورة 
)مجـع حزيـر أي املمتلـئ بالقـوة( فتعلمنا اإليـامن قبل القرآن، ثـم تعلمنا 

القـرآن فازددنـا إيامنا«.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األنعام 111 | قبال: مقابلة أو مواجهة.   

األنعام 136 | ذرأ: خلق عىل وجه االخرتاع.   

األنعام 141 | معروشات: مرفوعات عىل ما حيملها كالعنب.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

ال تعجب إذا رأيت حربا عىل املصلحني يديرها أعداؤهم من الشياطني،    
هكذا كان األنبياء من قبل، وهلل يف ذلك حكمة | )األنعام 112(.

كم يسـيئ اإلنسـان عندما يرشع لنفسـه أولغريه من دون اهلل | )األنعام    
.)136

القلـوب الفارغـة من اإليـامن أكثر القلـوب ميال إىل الباطـل | )األنعام    
.)113
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ـــي  ـــار احللق ـــع لإلظه ـــدة مواض ـــتخرج ع ـــد: اس الــــتـــجـــوـيـــ

ـــوم. ـــالوة الي ـــن ت م

عرفنـا أن اإلظهـار هو إخـراج احلرف املظهـر )النون السـاكنة والتنوين( 
مـن خمرجـه من غـري غنة زائـدة، وذلـك إذا جـاء بعد النـون السـاكنة أو 
التنويـن أحـد احلـروف اآلتيـة: )مهـزة، هـاء، عـني، حـاء، غـني، خاء(، 
ومـن أمثلـة اإلظهار يف تـالوة اليوم: )لكل نبـٍي عـدو، وإن أطعتموهم، 
منهـا، قريـٍة أكابـر، ضيقـًا حرجـا، بغافـٍل عـام، قـوٍم آخريـن، وحـرٌث 

حجـر، وأنعـاٌم حرمـت، افـرتاًء عليه(.

الصهيونية  خمططات  كتابا عن  اقرأ  الـعـــــمـيلـ:  الـــــواجبـ 

العاملية، لتعرف كيف يفكـــر أعداء األنبياء واملصلحني من شـــياطني 
إالنـــس والــجـن.
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الـمـجـلسـ الــثالـثون

ســـــــورة األنـــــعــــاـم )141 : 165(

التفســـري رشطـــا لالنتفاع  تعتب كتب  هل  الفــتـتاـحـــيــــة: 

بالقرآن؟ احلقيقـــي 

احلقيقـة أن كتـب التفسـري هلـا  أمهيـة كبـرية يف اإلعانـة عىل زيـادة الفهم 
وإزالـة اإلشـكاالت أمـام العقـل ومعرفة احلكـم الرشعي املسـتنبط من 
اآليـات، وال يوجد كتـاب يف العامل كتبت حوله تفاسـري ودراسـات مثل 
القـرآن، لذلـك كان ممـا يعني عـىل فهم القـرآن أن يكون بجـوارك وأنت 

تقـرأ وردك مصحـف مفرس، ولـو كان مما يعـرض الكلمـة ومعناها.

 وبالرغـم مـن هـذا كلـه نقـول: مـن مل تتيـرس لـه كتـب التفسـري فيمكنه 
مع حسـن االسـتامع االنتفـاع بالقرآن كمنهـج حياة يعظ املسـلم ويذكره 
ويزيـد إيامنـه ويعينـه عـىل مواجهة متغـريات احليـاة، وهذا هـو أهم دور 
للقـرآن، وقـد قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية: »مـن تدبـر القـرآن طالبًا 

اهلـدى منـه تبني لـه طريـق احلق«.

وقد سئل أحد العلامء عن أفضل التفاسري، فقال: )قلبك(.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األنعام 148 | خترصون: تكذبون عىل اهلل تعاىل.   

األنعام 149 | احلجة البالغة: بإرسال الرسل وإنزال الكتب.   

األنعام 157 | صدف عنها: أعرض عنها أو رصف الناس عنها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

أذية الصاحلني وقتلهم مؤذنة للعقوبات الربانية | )األنعام 146(.   

حياة املؤمن كلها هلل | )األنعام 162، 163(.   

وصانـا ربنـا سـبحانه أن نتبـع طريقه املسـتقيم، وهنانا عـن التفرق عنه    
باتباعنا لغـريه | )األنعام 153(.

الــــتـــجـــوـيـــد: مالحظات تويدية عى تالوة اآليات )[16 : 

165( يف سورة األنعام.

احلـروف اللثويـة يف: )أمثاهلـا، مثلهـا، يظلمـون، وبذلك، ثـم، الذي(    
احـرص أن ختـرج طـرف اللسـان عنـد النطق هبا.

احـرص عـىل اإلتيـان بالغنـة يف النـون وامليـم املشـددتني، يف مثـل:    
)إّننـي، إّن صـاليت، ثـّم، وإّنـه(، وكذلـك يف اإلدغام، مثـل: )رصاط 
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مسـتقيم، قيـام ملـة، ربـا وهـو، يشء وال، وازرة وزر(.

احرص عىل ترقيق الالم يف: )يظلمون، صاليت، خالئف(.   

القلقلة يف: )جيزى، إبراهيم، أبغي، ليبلوكم(.   

اإلظهار يف: )نفس إال(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: خطـــط لنفســـك وأهلك: كيـــف نجعل 

ـــا هلل. كل حياتن
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الـمـجـلسـ الـحادي والثالثون

ـراف )1 : 46( ســــــــــــــــورة األعـــــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: اقــرأ وردك بــتــركـــيــز.

هـل يسـتوي مـن قـرأ سـورة اإلخـالص بلسـانه فقط مـع من قـرأ ثلث 
القرآن؟

احلقيقة أن االنتفاع بالتالوة والرتكيز مع املعاين جيب أن يكون هو املقصود 
األكرب من تالوتنا للقرآن؛ متاما كام هو الشأن يف الصالة، أمل يقل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
سبعها،  ثمنها،  تسعها،  صالته،  عرش  له  كتب  وما  لينرصف  الرجل  »إن 

سدسها، مخسها، ربعها، ثلثها، نصفها« ]صحيح أيب داود[؟  

وقـد ورد يف احلديـث أيضـًا: ».. واعلمـوا أن اهلل ال يسـتجيب دعـاًء من 
قلـب غافـٍل الٍه« ]صحيـح اجلامع لألبـاين[ وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من مل يـدع قول الزور 

والعمـل بـه فليـس هلل حاجة يف أن يـدع طعامه ورشابـه« ]أخرجـه البخاري[.

ثم أال تعترب آية الكريس هي سيدة آي القرآن؟

فهـل كان هـذا التفضيـل بسـبب األلفـاظ أم بـام حتملـه مـن معـاٍن؟ إن 
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الفكـرة ليسـت فقـط يف الثـواب الـذي نحصلـه من كثـرة التـالوة، وإنام 
أن نديـم االقـرتاب مـن القرآن الكريـم هبدف االهتـداء به واالستشـفاء 
بشـفائه، والـذي ال يلتفـت إىل املعنـى خيـرس كثـريا، ولـن حيقـق القـرآن 

مقصـوده فيـه بدرجـة كبرية.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األعــراف 4 | قائلون: مسرتحيون نصف النهار )القيلولة(.   

األعراف 38 | اداركوا فيها: تالحقوا يف النار واجتمعوا فيها.   

األعراف 41 | غواش: أغطية كاللحف.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

القـرآن حـق كلـه، وقـد أمرنـا بتبليغـه واتباعـه حتـى ولـو مل يعجـب    
.)3 | )األعـراف 1 :  اآلخريـن 

ـــة |     ـــة اهلداي ـــىل نعم ـــة ع ـــم اجلن ـــد دخوهل ـــم عن ـــون رهب ـــكر املؤمن يش
ــراف 43(. )األعـ

املالبس نعمة من اهلل | )األعراف 26(.   

التجمل والنظافة من اإليامن | )األعراف 31، 32(.   
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الــــتـــجـــوـيـــد: كيف نقرأ أول سورة األعراف؟

احلـروف املقطعـة أوائـل السـور جتمعهـا عبـارة: )نـص حكيـم قاطع له 
رس( مثـل: )طسـم، حـم عسـق، ص، كهيعص، املـص...(.

وهذه احلروف ثالثة أنواع:

)األلف( وال متد لعدم وجود حرف مد فيها.   

حروف لفظ )حي طهر( ومتد بمقدار حركتني.   

حـركات،     سـت  بمقـدار  ومتـد  عسـلكم(  )نقـص  لفظتـي  حـروف 
ويسـمى مـد هـذه األحـرف مـدا الزمـا حرفيـا، وعـىل ذلـك فـإن 
»املـص« أول األعـراف تقـرأ هكذا: ألف )بـال مـد(، الم  )بمد ألفها 
سـت حـركات، مع إدغـام ميمهـا يف امليـم بعدهـا(، ميم )بمـد يائها 

سـتا(، صـاد )بمـد ألفهـا سـت حـركات، وقلقلة الـدال(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجعل لك جهـــًدا يف تعليم القرآن 

وتبليغـــه وتشـــجيع من حولك عـــىل ذلك.
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الـمـجـلسـ الــثاين والــثالثون

ـراف )47 : 87( ســـــــــــــــــورة األعــــــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن ذكــرى وتــذكــرة.

ـــرآن  ـــع الق ـــوس م ـــاج إىل اجلل ـــك نحت ـــيان، ولذل ـــان النس ـــة اإلنس آف
ــر  ــة والتذكـ ــن اليقظـ ــة مـ ــة دائمـ ــل يف حالـ ــي نظـ ــتمرار؛ لكـ باسـ

حلقائـــق اإليـــامن وجوانـــب اهلدايـــة.

كلـام التقينـا مع القـرآن فإننـا نخرج بعـد لقائنـا بتذكر احلقائـق الكربى، 
مثـل: تذكـر يـوم احلسـاب وأحداثـه واجلنـة والنـار، والتعـرف عىل اهلل 
تعـاىل، والتعـرف عىل حـق اهلل علينا وحـق بعضنا عىل بعـض، والتعرف 
عـىل الرسـل والرسـاالت، والتعـرف عـىل أنفسـنا وجوانـب الضعـف 
فينـا وكيـف نرتقـي بأنفسـنا، والتعـرف عىل أعدائنـا من اجلـن واإلنس، 
والتعـرف عـىل قصـة وجودنـا عـىل األرض ومهمتنـا يف احليـاة، وتذكـر 
الدنيـا وقيمتهـا احلقيقيـة، والتعـرف عـىل قصص السـابقني مـن مؤمنني 
وكافريـن لنربط بينهـا وبني واقعنا فنؤمـن بأن الباطل زائـل، وأن العاقبة 
للمتقـني، وإذا نحـن تذكرنـا ذلك فال تـكاد تؤثـر فينا إحباطـات الواقع 
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أو سـطوة الباطـل، بـل يتجـدد فينا األمـل واليقـني، وننأى بأنفسـنا عن 
اليـأس، ألنـه ليس مـن أخـالق املؤمنني.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األعراف 54 | حثيثا: رسيعا.   

األعراف 77 | عتوا: استكربوا.   

األعراف 78 | جاثمني: هامدين موتى ال حراك هبم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

نسـيان اآلخـرة واالغـرتار بالدنيـا يدفعـان إىل التهـاون بشـأن الدين،    
وذلـك سـبب حرمان أهـل النـار وعذاهبـم | )األعـراف [5 ، 51(.

ـــال     ـــم ف ـــتمهم أقوامه ـــم، يش ـــع أقوامه ـــاء م ـــن أدب األنبي ـــا أحس  م
ـــراف 66 : 68(. ـــم | )األع ـــرد عليه ـــالتهم بال ـــن رس ـــغلون ع ينش

النار وعذاهبم | )األعراف [5، 51(.   

أفضل العبادة الدعاء | )األعراف 55(.   

لــطـــيـفــة:

جـاء يف حماسـن التأويـل )7 / 2664( أن الرشـيد كان لـه طبيـب نـراين 



13]

حـاذق، فقـال ذلـك الطبيـب ألحـد العلـامء: ليـس يف كتابكم مـن علم 
الطـب يشء، فقـال لـه العـامل: قـد مجـع اهلل تعـاىل الطـب كلـه يف نصـف 
ُبـوا َواَل  آيـة مـن كتابه، قـال: وما هي؟ قـال: قوله تعـاىل: ىمحَوُكُلـوا َوارْشَ
ُفـوايمح ]األعـراف: 31[، فقـال النـراين: وال يؤثـر عن رسـولكم يشء يف  ُتْرِ
الطـب، فقـال العامل: قـد مجع رسـولنا ملسو هيلع هللا ىلص الطـب يف ألفاظ يسـرية، قال: 
ومـا هـي؟ قـال: قولـه: »ما مـأ ابـن آدم وعـاء رشًا مـن بطنه، بحسـب 
ابـن آدم لقيـامت يقمـن صلبه، فـإن كان البـد فاعاًل فثلـث لطعامه وثلث 
لرشابـه وثلـث لنفسـه« ]أخرجـه الرتمـذي[، فقـال النـراين: ما تـرك كتابكم 
وال نبيكـم لــ )جالينوس( طّبـا )وجالينوس هـو أكرب أطبـاء اليونـان يف العصـور القديمة(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل إظهار الترضع لربك يف 

دعائك، وكلام دعـــوت خفية مراعيا آداب الدعـــاء كان أفضل.
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الـمـجـلسـ الـثالث والــثالـثون

ـراف )88 : 141( ســـــــــــــــــورة األعــــــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: مـا أفــضـل طــريــقــة لـطلب الـعلم؟

مـن أراد العلـم النافـع فليبـدأ بالقـرآن ليعـرف ربـه مـن خـالل القرآن، 
قـال ابـن مسـعود: »مـن أراد العلـم فليتفكـر يف القـرآن«، وكان اإلمـام 

أمحـد يقـول: »أصـل العلم خشـية اهلل«.

كلها  الدنيا  علوم  مجع  من  أما  النافع،  العلم  حصل  فقد  ربه  عرف  فمن 
التي  األربع  يف  وقع  فقد  سبحانه  ربه  جهل  ثم  مجيعه  الكون  وثقافات 
استعاذ منها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف دعائه: »اللهم إن أعوذ بك من علم ال ينفع، 
ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا« ]مسلم[.

والـذي ينشـغل بالقـرآن لـن يندم عـىل ذلك حلظًة مـن اللحظـات؛ فهذا 
اإلمـام ابـن تيميـة رمحه اهلل حيـال بينه وبني كتـب العلم يف حمبسـه بالقلعة 
فيتفـرغ للقـرآن، ثـم يقـول: »قـد فتـح اهلل عـيل مـن معـاين القـرآن ومن 
أصـول العلـم بأشـياء كان الكثـري مـن العلـامء يتمنوهنـا، وندمـت عـىل 

تضييـع أكثـر أوقايت يف غـري معـاين القرآن«.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األعــراف 93 | آسى: أحزن.   

األعراف 134 | الرجز: العذاب.   

األعراف 139 | متب: مهلك مدمر.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت:

التقوى سبب للرخاء االقتصادي | )األعراف 6 (.   

سـيأيت اليـوم الذي ينتقـم اهلل فيه مـن الظاملني، ويمكن للمسـتضعفني    
الصابريـن، ويزيـل كل ما صنعـه الظاملون | )األعـراف 136، 137(.

تأثـري اإليـامن عجيـب! إذا دخـل القلب ثبـت صاحبه أمـام هتديدات    
الطغـاة املتجربيـن | )األعـراف 123 : 126(.

الساكنة  النون  القلقلة، وأحكام  اســـتخرج  الــــتـــجـــوـيــــــد: 

والتنويـــن التي عرفتها ســـابقا من اآليات )138 : 141( يف ســـورة 
األعراف.

وكلمـة:  أبناءكـم(،  أبغيكـم،  جتهلـون،  )اجعـل،  كلـامت:  يف  القلقلـة 
الوقـف(. عنـد  )العـذاب 
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إدغـام بغنـة يف: )قـوم يعكفـون، متـرب مـا، وباطـل مـا، إهلـا وهـو، بالء 
مـن( لوقـوع اليـاء وامليم والـواو بعـد التنوين، وهـي مع النـون حروف 

اإلدغـام بغنـة )ينمو(.

إدغـام بغـري غنـة يف: )أصنام هلـم، من ربكـم( لوقـوع الم بعـد التنوين، 
ووقـوع راء بعـد النون السـاكنة(.

إظهار يف: )من آل( لوقوع مهزة بعد النون الساكنة.

املنشورة عىل صفحات  تأمل األخبار  الـعـــــمـيلـ:  الــواجبـ 

القرآن عن انتقام اهلل من الظاملني و متكينه للمســـتضعفني، وســـل اهلل 
الظاملني. مع  جيعلـــك  وأال  واليقني  الثبات 
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ـرابع والــثالثون الـمـجـلسـ ال

ـراف )142 : 170( ســـــــــــــــورة األعـــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: هل هناك عالقة بني قراءة القرآن والقوة النفسية 

للمؤمن؟

مصاحبتك للقرآن تقوي عندك جهاز املناعة ضد الضغوط النفسية ومهوم 
احلياة، ملاذا؟ ألن القرآن يزيد إيامنك بتذكرته املستمرة وبمواعظه البليغة، 
واملنتظر من كل لقاء لنا مع كتاب ربنا أن يكون منسوب إيامننا قد ازداد، 
ْم َوإَِذا ُتلَِيْت  اَم امْلُْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُ يقول اهلل تعاىل: ىمحإِنَّ

ُلوَنيمح ]األنفال: 2[. ِْم َيَتَوكَّ ْم إِياَمًنا َوَعَىٰ َرهبِّ َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدهْتُ

فالقـرآن منبـع عظيـم من منابـع اإليامن، حتـى إن اإلمام حممـد بن كعب 
نَـا َسـِمْعنَا ُمنَاِدًيا  نَـا إِنَّ بَّ القرظـي فـرس املنـادي لإليـامن يف قوله تعـاىل: ىمحرَّ
ُكـْميمح ]آل عمـران: 193[ قال: »هـو القرآن؛ ليس  ُينَـاِدي لإِْلِيـاَمِن َأْن آِمنُـوا بَِربِّ

كلهـم رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.

فالقـرآن يقـوي اإلرادة والعزيمـة ويمأ املؤمـن بالطاقة، لكـن املطلوب 
منـا أن نحـول هـذه الطاقـة إىل حركة إجيابيـة فيام حيبـه اهلل ويرضاه.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األعـراف 149 | وملـا ُسـقط يف أيديـم: وحني اشـتد ندمهـم وزادت    
. هتم حري

األعراف 156 | ُهدنا إليك: تبنا ورجعنا إليك.   

عا: ظاهرة عىل وجه املاء كثرية.    األعراف 163 | رُشَّ

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

الكرب سبب يف الضالل والكفر والعناد | )األعراف 146(.   

كـن إجيابيـا، وقـاوم الفسـاد، وال تكـن متفرجـا حتـى ال هتلـك مـع    
.)165  ،164 )األعـراف   | الظاملـني 

ــة |     ــات خمصوص ــوم أويل صف ــبحانه لق ــا س ــعة، كتبه ــة اهلل واس رمح
)األعــراف 156، 157(.

ب  الــــتـــجـــوـيـــد: ورد يف اآلية )[16( قول اهلل تعاىل: ىمحَأِن ارْضِ

َجـَريمح فكيف ننطق الباءيـن املتواليتني هنا؟ وملاذا؟ َعَصـاَك احْلَ بِّ

ننطـق هبـام بـاء واحـدة مشـددة، وهكـذا كل متامثلـني، ومهـا احلرفـان 
اللـذان احتـدا خمرجا وصفـة )أي احلرف ونفسـه(، فإذا كان أوهلام سـاكنا 



136

والثـاين متحـركا وجـب اإلدغـام الكامل وهـو: النطـق هبام معـا كالثاين 
مشددا.

ومن أمثلة املتامثلني أيضا:

َذايمح ]النمل: 28[.    قـوله تعاىل: ىمحاْذَهب بِّكَِتايِب َهٰ

ُم امْلَْوُتيمح ]النساء: 78[.    وقوله تعاىل: ىمحَأْينَاَم َتُكوُنوا ُيْدِرككُّ

وقوله تعاىل: ىمحاْجَعل لَّنَايمح ]األعراف: 138[.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: ختلص من الكـــرب وزر اليوم أحد 

الفقـــراء الذين هـــم أقل منـــك يف الدنيا.
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الـمـجـلسـ الـخامس والثالثون

ـراف )171 : 206( ســـــــــــــــورة األعـــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: ماذا عن سجدة التالوة يف آخر سورة األعراف؟

القـرآن يف ترتيـب املصحـف، وهـذه السـجدات  هـذه أوىل سـجدات 
عددهـا مخـس عـرشة سـجدة، جـاء بعضهـا يف أواخر السـورة كـام نجد 
هنـا ويف سـور اإلرساء واحلـج والنجـم واالنشـقاق والعلق، والسـجود 

فيهـا سـنة فعلهـا النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ــة  ــات دال ــام تــاله مــن آي ــر قــارئ القــرآن ب ــل هــذا الســجود تأث ويمث
عــىل قــدرة اهلل ســبحانه وعظمتــه وخضــوع مجيــع الكائنــات لــه حتــى 
ــه  ــن عبادت ــتكربون ع ــن ال يس ــبحانه الذي ــده س ــن عن ــة الذي املالئك
ويســبحونه ولــه ال لغــريه يســجدون، لذلــك جيد القارئ نفســه خاشــعا 
ضارعــا هلل متأثــرا بــام قــرأه، ومــن املفيــد أن نعلــم أن مــن الفقهــاء مــن 
ــات الســجود فيقرأهــا ليســجد  ــة مــن آي كــره أن يعمــد القــارئ إىل آي

عندهــا.

وهذا السجود له ذكر ودعاء حيسن باملسلم أن حيفظه وأن يتدبر معناه.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األعراف 171 | نتقنا اجلبل: رفعناه وقلعناه.   

األعراف 187 | ال جيليها: ال يظهرها أو يكشف عنها.   

األعراف 187 | حفي عنها: باحث عنها عامل هبا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

إياك واالنسـالخ عن مبـادئ دينك، فذلك عني االنحطـاط والضياع،    
واعترب بمن سـبق | )األعراف 175، 176(.

اهلل تعاىل يمهل وال هيمل | )األعراف 182، 183(.   

آيـة قـال عنهـا العلـامء إهنا أمجـع آيـة يف مـكارم األخـالق | )األعراف    
.)1  

الــــتـــجـــوـيــــد: ورد يف تالوة اليوم بسـورة األعراف قوله تعاىل: 

لَِك َمَثـُل اْلَقْوِم الَِّذيَن  ْكُه َيْلَهث ذَّٰ ـاَميمح، ىمحَأْو َترْتُ ُ َعَوا اهللََّ َرهبَّ ىمحَفَلـامَّ  َأْثَقَلـت دَّ
ُبـوا بِآَياتِنَـايمح فكيف نقـرأ كل كلمتني ما حتته خـط وصال؟ وملاذا؟ َكذَّ

هنـا جيـب اإلدغـام إدغامـا كامـال )التـاء يف الـدال، والثـاء يف الـذال( 
خمرجـا  احتـدا  اللـذان  احلرفـان  ومهـا:  متجانسـني  منهـام  كل  ويسـمى 
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متحـركا. والثـاين  سـاكنا  أوهلـام  وكان  الصفـات،  بعـض  يف  واختلفـا 

وعليـه فتقرأ املوضع األول من املوضعني السـابقني هكـذا: )أثقلدعوا(، 
واملوضع الثاين هكـذا: )يلهذلك(.

ومـن أمثلـة املتجانسـني كذلـك: )قـد تبـني الرشـد مـن الغـي، فآمنـت 
طائفـة، ولـن ينفعكم اليـوم إذ ظلمتم، يا بنـي اركب معنـا( فتقرأ هكذا: 

)قتبـني، فآمنطائفـة، إظلمتـم، اركمعنا(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجعل من خلقك العفو عن امليسء 

واإلعراض عـــن اجلاهلني.
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الـمـجـلسـ الـسادس والثالثون

ســــــــــــورة األنــــــــــفــــــــــاـل )1 : 40(

الفــتـتاـحـــيــــة: هـــل يمكن أن يكون للقـــرآن دور يف إعداد 

اجليـــل اجلديد؟

يرجى  ال  اجليل  وهذا  هبا،  لينهض  جديد  جيل  إىل  شك  بال  أمتنا  حتتاج 
منه خري إال إذا كان منهجه القرآن، فهو وحده الذي يغري النفوس ويقيم 

اإلسالم يف داخلها، ولن تقوم لإلسالم دولة عىل األرض إال بذلك.

نحـن بحاجـة ماسـة إىل أن تتشـبع نفـوس اجليـل اجلديـد بالقـرآن، وأن 
ترتبـى عـىل أن البدايـة البـد أن تكـون بالقـرآن الـذي يوسـع املـدارك 

وينـور العقـول، ويفتـح اآلفـاق للفهـم أكثـر وأكثـر.

إن هـذه األمـة ال يصلـح آخرهـا إال بـام صلح به أوهلـا، وما صلـح أوهلا 
إال بالقـرآن الـذي جعلهم جيـال ربانيا كام قـال اهلل تعاىل: ىمحَمـا َكاَن لَِبرَشٍ 
َة ُثـمَّ َيُقـوَل لِلنَّـاِس ُكوُنـوا ِعَباًدا يلِّ  ْكـَم َوالنُُّبـوَّ َأن ُيْؤتَِيـُه اهللَُّ اْلكَِتـاَب َواحْلُ
ُمـوَن اْلكَِتاَب َوبِـاَم ُكنُتْم  انِيِّـنَي باَِم ُكنُتـْم ُتَعلِّ ِمـن ُدوِن اهللَِّ َوَلٰكِـن ُكوُنـوا َربَّ

َتْدُرُسـوَنيمح ]آل عمران: 79[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األنـفـال 1 | األنفال: غنائم بدر.   

فا لقتال: مظهرا الفرار خدعة ثم يكّر.    األنفال 16 | متحرِّ

األنفال 19 | تستفتحوا: تطلبوا النر إلحدى الفئتني.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

األمر بإصالح ذات البني | )األنفال 1(.   

اهلل تعاىل يرفع العذاب عن الناس لوجود سببني | )األنفال 33(.   

دعانـا اهلل سـبحانه إىل طاعتـه وطاعـة رسـوله حيـث احليـاة السـعيدة    
بحـق، وحذرنـا مـن املخالفـة حتـى ال حيـل بنـا مـا حـل بالظاملـني | 

.)25  ،24 )األنفـال 

الــــتـــجـــوـيــــد: اسـتخرج أهـم أحـكام التجويـد التـي سـبق 

دراسـتها مـن اآليـات )5 : 8( مـن سـورة األنفـال.

اإلقالب يف )من بيتك( لوقوع باء بعد النون الساكنة.   

اإلدغـام يف: )فريقـا مـن، أن حيـق( وكالمها إدغـام بغنة، لوقـوع امليم    
بعـد التنويـن، واليـاء بعـد النون السـاكنة، ومهـا من حـروف )ينمو(.
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الغنة يف: )وإّن، كأّنام، أهّنا، أّن( حيث توجد النون املشددة.   

القلقلـة يف: )ويقطـع، ويبطـل، املجرمـون( لوجـود القـاف، والبـاء،    
واجليـم وكلهـا سـاكنة، وهـي مـن حـروف القلقلـة )قطـب جد(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل إصـــالح ذات البني، 

الصلح. جلان  يف  وشـــارك 
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الـمـجـلسـ الـسابع والــثالثون

ســــــــــــورة األنـــــــــفــــــــــاـل )41 : 75(

ويبتعد  بالسعادة  حقا  القرآن  قارئ  يشعر  هل  الفــتـتاـحـــيــــة: 

عــن الـشـقـاء؟

احلقيقة أن شقاء اإلنسان إنام هو بسبب إعراضه عن القرآن كام قال ربنا 
نِّي  مِّ َيْأتَِينَُّكم  ا  َفإِمَّ َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُكْم  مَجِيًعا  ِمنَْها  اْهبَِطا  ىمحَقاَل  سبحانه: 
ِذْكِري  َعن  َأْعَرَض  َوَمْن   123 َيْشَقٰى  َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَداَي  َبَع  اتَّ َفَمِن  ُهًدى 
ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمٰىيمح ]طه: 123، 124[، والسعادة  َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحرُشُ
حني  عليها  احلصول  يف  الكثريون  خيطئ  وقد  البرش،  كل  مطلب  هي 
اتباع  أن  منا ال من خارجه، وال شك يف  تنبع من داخل كل  أهنا  ينسون 
القرآن واالنشغال به هو أضمن طريق للحصول عىل السعادة، فاألحزان 
واهلموم والغموم التي تصيب القلب يذهبها القرآن، وسام يذهبه القرآن 
بمجرد  تعود  ما  رسعان  فإهنا  بغريالقرآن  أذهبناها  إذا  أما  يعود،  ال  فإنه 
ذهاب السبب الزائل الذي أذهبنا به اهلموم، وكلام ازداد املسلم قربا من 
القرآن ازداد شعوره باألمان كام قال ابن مسعود ريض اهلل عنه: »إن هذا 
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القرآن مأدبة اهلل يف األرض فمن دخل فيه فهو آمن«، فأهل القرآن املحبون 
له العاملون به هم أسعد الناس يف الدنيا واآلخرة.

ما معىن هذه الكمةل؟

األنفال 48 | إن جار لكم: جمري ومعني ونارص.   

األنفال 58 | فانبذ إليهم: فاطرح إليهم عهدهم وحارهبم.   

األنفال 67 |  يثخن: يبالغ يف القتل حتى يذل الكفر.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

يتعجـب املنافقون من ثقـة املؤمنني برهبم ودينهم، وينسـون أن مصدر    
عزهـم هو توكلهم عـىل اهلل | )األنفال  4(.

عـىل قـدر مـا يف قلبك مـن إيامن سـوف يعوضـك اهلل خريا ممـا فاتك |    
.)7] )األنفال 

جيب عىل املسلمني االستعداد املتواصل للقاء األعداء | )األنفال [6(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: من أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلخفاء(.

وهـو أن ننطـق بالنـون السـاكنة أو التنويـن بصفة بني اإلظهـار واإلدغام 
بـال تشـديد مـع بقـاء الغنـة، وحـروف اإلخفـاء )15 حرفـا( هـي بقيـة 
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حـروف اهلجـاء، بعـد إخـراج: )6 حـروف إظهـار، 6 حـروف إدغـام، 
إقالب(. واحـد 

وهي جمموعة يف أوائل كلامت البيت اآليت:

ومـن أمثلـة اإلخفـاء يف تالوة اليـوم: )مـن يشء، إن كنتم آمنتـم، أنزلنا، 
يشء قديـر، أنتم، منكـم، أمرًا كان، مـن ديارهم، عن سـبيل، من قبلهم، 

قوٌي شـديد، بأنفسـهم، وكٌل كانوا(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: ضع يف نيتك أن تعد نفسك لتكون 

قوة يف صـــف احلق مهام كان ختصصك، فاإلســـالم ديـــن القوة.

دم طيبـا زد فـي تــقى ضــع ظالماصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما
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الـمـجـلسـ الـثامن والثالثون

ســــــــــورة الــــــــتـــــــــوـبــــــة )1 : 33(

الفــتـتاـحـــيـة: القرآن يصحح األفــهــام.

ألننـا حمتاجـون إىل فهـم اإلسـالم فهـام صحيحـا كام جـاء مـن عند رب 
تتـوزع  أذهاننـا متناسـقة  العاملـني، بحيـث تكـون صـورة اإلسـالم يف 
مالحمهـا بنسـب متوازنـة، فـال يتـورم فيهـا جـزء عـىل حسـاب ضمـور 
أجـزاء أخـرى وال تتشـوه معـامل الديـن يف نفوسـنا فنقـدم للنـاس دينـا 
تنفـر منـه الفطر السـليمة، والقرآن هو أفضل ما يرسـم خريطة اإلسـالم 
صحيحـة يف ذهـن قارئه، بحيـث يعطـي كل ذي حجم حجمـه، ويرتب 
األولويات ترتيبا سـليام فتكون شـخصية املسـلم معتدلة متوازنة، فال هو 
يضخـم الصغائر، وال هـو يصغر العظائـم، بل تتكون لديـه ملكة يعرف 
هبـا األهـم فاملهـم، ولقد عانـت أمتنا كثـريا من اختـالل ذلـك امليزان يف 
العقـول، وقـد آن األوان إلصالح ذلـك العوج بالعـودة إىل هدي القرآن 
كـي تتوحـد تصـورات األمـة، ولعلنا نسـوق دليال عىل ذلـك، وهو قول 
ـَراِم َكَمْن  اجِّ َوِعـاَمَرَة امْلَْسـِجِد احْلَ خالقنـا سـبحانه: ىمحَأَجَعْلُتـْم ِسـَقاَيَة احْلَ
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آَمـَن بِـاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد يِف َسـبِيِل اهللَِّ اَل َيْسـَتُووَن ِعنـَد اهللَِّ َواهللَُّ اَل 
َيْـِدي اْلَقـْوَم الظَّاملنَِِييمح ]التوبـة: 19[.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

: رمحا وقرابة أو خلقا وعهدا.    التوبة 10 | إالًّ

التوبة 16 | وليجة: بطانة وأصحاب رس و أولياء.   

التوبة 28 | َعيلة: فقرا وفاقة بانقطاع جتارتكم عنها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ليس النر بكثرة العدد، ولكن بمعية اهلل | )التوبة 25(.   

إذا متكـن األعـداء مـن رقاب املسـلمني، فإهنم لـن يرمحوهـم | )التوبة    
8 ، أو [1(.

إذا واليت من اختار طريق الكفر فأنت ظامل | )التوبة 23(.   

تعمري املساجد دليل اإليامن | )التوبة 18(.   

لــطـــيـفــة: لسورة التوبة عدة أسامء، منها:

التوبـة: ألن اهلل سـبحانه دعـا فيهـا إىل التوبـة كثـريا؛ ألن التوبة أحب    
إليـه سـبحانه من تعذيـب عباده، وقـد وردت لفظة التوبة ومشـتقاهتا 
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فيهـا سـبع عـرشة مـرة لتكـون بذلـك أكثـر سـورة تضمنـت هـذه 
. للفظة ا

براءة: حيث بدأت بالرباءة من املرشكني.   

املقشقشة: أي املخّلصة ألهنا ختلص صاحبها من الرشك والنفاق.   

الفاضحة: ألهنا فضحت املنافقني.   

املبعثرة: ألهنا بعثرت مساوئهم.   

البحوث: ألهنا بحثت يف قلوهبم وأخرجت ما فيها.   

املدمدمة: أي املهلكة، ألهنا كانت سببا يف هالك املرشكني.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل تعمري املساجد بالصالة 

وحضـــور جمالس الذكر.
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الـمـجـلسـ الـتاسع والثالثون

ســـــــــورة الـــــــــتــــــوـبـــــــة )34 : 59(

الفــتـتاـحـــيـة: كــيـف أجـد لـذة الـقـرآن الـتـي يـتـحــدثــون 

عــنــهـا؟

ـــا إال  ـــذة ال يدركه ـــذه الل ـــا إىل أن ه ـــرآن نبهون ـــذة الق ـــدوا ل ـــن وج الذي
ـــه  ـــن كان كل مه ـــن م ـــوى، لك ـــر وتق ـــم وتدب ـــم وفه ـــه عل ـــن كان ل م

ـــذة. ـــك الل ـــدرك تل ـــات أن ي ـــورة فهيه ـــر الس ـــوغ آخ بل

ـــم  ـــرآن ومل يعل ـــرأ الق ـــن ق ـــب مم ـــه اهلل: »إين ألعج ـــربي رمح ـــال الط ق
ـــه«. ـــذ بقراءت ـــف يلت ـــه، كي تأويل

ونبهونـــا أيضـــا إىل أن مـــن شـــعر بـــأن اآليـــة التـــي يقرؤهـــا قـــد 
ـــة  ـــراءة آي ـــرة؛ فق ـــة م ـــو مائ ـــا ول ـــه أن يكرره ـــإن علي ـــه ف ـــت قلب المس
ـــراءة  ـــن ق ـــري م ـــه اهلل: »خ ـــم رمح ـــن القي ـــول اب ـــام يق ـــم ك ـــر وتفه بتفك
ختمـــة بغـــري تدبـــر وتفهـــم، وأنفـــع للقلـــب وأدعـــى إىل حصـــول 
ـــك  ـــالوة كتاب ـــذة ت ـــا ل ـــم ارزقن ـــرآن«، الله ـــالوة الق ـــامن وذوق ح اإلي

ـــه. ـــل ب ـــه والعم ـــذة فهم ول
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

التوبة 37 | النيء: تأخري حرمة شهر إىل آخر.   

التوبة 46 | ثبطهم: حبسهم وعوقهم عن اخلروج معكم.   

التوبة 56 | يفرقون: خيافون منكم فينافـقون تقية.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

حاول الكفار التالعب يف الشهور | )التوبة 37(.   

عالمة صدقك استعدادك لأمر قبل البدء فيه، وكام قيل يف املثل: قبل    
)التوبة    | الرماء متأ الكنائن )ومعناه: قبل الرمي متأ كنائن السهام( 

.)46

الدنيا التي تقعدنا عن اجلهاد ال قيمة هلا | )التوبة 38(.   

الــــتـــجـــوـيـــد:

عرفنـا مـن أحكام النـون السـاكنة والتنويـن )اإلخفـاء(، وهـو أن ننطق 
بالنـون السـاكنة أو التنويـن بصفـة بـني اإلظهـار واإلدغـام بـال تشـديد 
مـع بقـاء الغنـة، وعرفنـا أيضـا أن حـروف اإلخفـاء )15 حرفـا(، وهي 

جمموعـة يف أوائـل كلـامت البيـت اآليت: 
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ومـن أمثلـة اإلخفـاء يف تـالوة اليـوم: )عـن سـبيل اهلل ـ وال ينفقوهنـا، 
ألنفسـكم ـ كنتـم، عنـد اهلل، شـهرا يف، كافـة كـام( لوقوع حـروف )س، 

ف، ت، ن، ك( بعـد النـون السـاكنة أو التنويـن.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اغرس حب اجلهاد يف نفوس أبنائك 

املجاهدين. قصـــص  خالل  من 

دم طيبـا زد فـي تــقى ضــع ظالماصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما
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الـمـجـلسـ األرـبـعــون

ســــــــورة الــــــتــــوـبــة )60 : 92(

الفــتـتاـحـــيـة: كيف أتلو القرآن حق تالوته؟

املؤمن العاقل كام يقول العالمة اآلجري رمحه اهلل: 

»إذا تـال القـرآن اسـتعرض القـرآن، فـكان كاملـرآة يرى هبا ما حسـن من 
فعلـه ومـا قبـح فيـه، فـام حّذره مـواله حـِذره، ومـا خّوفـه به مـن عقابه 

خافـه، ومـا رّغب فيـه مـواله رغب فيـه ورجاه.

فمـن كانت هـذه صفتـه، أو ما قـارب هذه الصفـة فقد تاله حـق تالوته 
ورعـاه حـق رعايتـه، وكان لـه القـرآن شـاهدا وشـفيعا وأنيسـا وحرزا، 
ومـن كان هـذا وصفـه نفع نفسـه ونفع أهلـه، وعـاد عىل والديـه وولده 
كل خـري يف الدنيـا واآلخـرة، وكان القـرآن له شـفاء فاسـتغنى بـال مال، 
وعـّز بال عشـرية وأنـس مما يسـتوحش منه غـريه، وكان مهه عنـد التالوة 
للسـورة إذا افتتحهـا: متـى أتعـظ بام أتلـوه؟ ومل يكـن مراده: متـى أختم 
السـورة؟ وإنـام مـراده: متى أعقـل عن اهلل اخلطـاب؟ متـى أزدجر؟ متى 

أعتـرب؟ ألن تـالوة القـرآن عبـادة والعبادة ال تكـون بغفلة«.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

التوبة 70 | املؤتفكات: املنقلبات )قرى قوم لوط(.   

التوبة 86 | أولو الَطول: أصحاب الغنى والسعة.   

رون: املعتذرون باألعذار الكاذبة.    التوبة 90 |  املعذِّ

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

يتعـاون املنافقـون عىل الفسـاد وتعطيل اخلـري، ونسـيان رب العاملني |    
.)67 )التوبة 

أمـر اهلل نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص أن حيـرم املنافقـني يف حياهتـم مـن رشف املشـاركة يف    
اجلهـاد بسـبب ختلفهم مـن قبـل، وأن حيرمهم عند موهتـم من رشف 

صالتـه عليهم | )التوبـة 83، 84(.

مـن عالمـات املنافقني إخـالف العهد مـع اهلل مما يزيدهم نفاقا بسـبب    
كذهبـم | )التوبة 75 : 77(.

الــــتـــجـــوـيـــد: عرفنا من قبل أن اإلظهار هو:

إخـراج احلـرف املظهـر )النـون السـاكنة والتنويـن( من خمرجـه من غري 
غنـة زائـدة، وذلك إذا جـاء بعد النون السـاكنة أو التنويـن أحد احلروف 
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اآلتيـة: )مهـزة، هـاء، عني، حـاء، غني، خـاء( وهى احلـروف التي خترج 
مـن احللـق، وهـي جمموعـة يف العبـارة اآلتيـة: )إن غـاب عنـي حبيبـي 

مهنـي خربه( بأخـذ احلـرف األول مـن كل كلمة.

أمثلـة مـن اآليتـني )60، 61( مـن سـورة التوبـة: )واهلل عليـم حكيـم، 
ومنهـم، عـذاب أليـم(.

الـعـــــمـيلـ: احرص عىل خمالفـــة املنافقني، مر  الـــــواجبـ 

باملعـــروف وانه عـــن املنكر، وحافـــظ عىل صالتـــك وزكاتك.
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الـمـجـلسـ الـحادي واألربعون

ســــــــــورة الـــــــــتـــــــــوـبـــــة )93 : 121(

الفــتـتاـحـــيـة: ملـاذا هنتم بتـدبـر الـقـرآن؟

ألن سـلفنا الصالـح كـام يقـول الشـيخ عبـد العظيـم الزرقـاين يف كتابـه 
)مناهـل العرفـان(:

قـد نجحـوا نجاحا مدهشـا مع قلـة عددهم، وخشـونة عيشـهم، وندرة 
املصاحـف بأيدهيـم، وقلة احلُّفاظ إذا مـا قورنوا بأعدادهـم اليوم، والرس 

يف ذلـك أهنم توفـروا عىل دراسـة القرآن واسـتخراج كنـوز هداياته.

أمــا غالــب املســلمني اليــوم فاكتفــوا بألفــاظ يرددوهنــا، وأنغــام 
يلحنوهنــا، وبمصاحــف حيملوهنــا، ونســوا أو تناســوا أن بركــة القــرآن 

ــا. ــأدب هب ــا والت ــه وتفهمه ــر آيات ــي يف تدب ــام ه ــى إن العظم

وقـــد حذرنـــا علامؤنـــا مـــن اهلذرمـــة ]وهـــي قـــراءة القـــرآن برسعـــة دون تدبـــر 
أو تعقـــل ملعانيـــه[ ألن هـــذا القـــرآن هـــو كالم اخلالـــق ســـبحانه ونحـــن 

ـــره  ـــع أوام ـــف م ـــي نق ـــا لك ـــن ربن ـــا م ـــا جاءن ـــم م ـــون أن نفه حمتاج
ونواهيـــه.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

التوبة 101 | مردوا عى النفاق: مرنوا عليه ودربوا به.   

التوبة 112 | السائحون: الغزاة املجاهدون أو الصائمون.   

التوبة 117 | ساعة العرة: وقت الشدة والضيق يف تبوك.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

قـد تتشـابه األعـامل يف شـكلها، لكـن الباعـث عليهـا يميـز عمال من    
آخـر، ومن ذلـك إخراج الصدقـات، فهي لقـوم مغنم وعـىل آخرين 

مغـرم | )التوبـة 8 ،   (.

أن     الصحابة  الشدة بحيث كادت قلوب بعض  تبوك من  كانت غزوة 
متيل إىل التخلف عن اجلهاد، لكن اهلل تاب عليهم | )التوبة 117(.

الصدقة تطهر القلب وتزكي النفس | )التوبة 3[1(.   

الــــتـــجـــوـيــــد: مـن أحكام النـون السـاكنة والتنوين: اإلقالب 

أو القلـب، عرفـه ومثـل له مـن اآليـات )113، 115( يف سـورة التوبة.

اإلقـالب أو القلـب هـو  قلـب النـون السـاكنة أو التنويـن ميـاًم إذا جاء 
بعدهـا )البـاء( مـع مراعـاة الغنـة واإلخفـاء، وعالمتـه: أن توضـع ميم 
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هكـذا )م( فـوق النـون السـاكنة أو التنويـن أمثلتـه مـن تـالوة اليوم:

)من بعد، قوما بعد(.

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

إال أن تقطع: إىل أن َتَقطََّع | )التوبة 110(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: أخرج اليوم صدقة بنية تطهري قلبك 

وتــزكية نـفـسك.
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الـمـجـلسـ الـثاني واألرـبعـون

ســـورة الـــتـوـبـة )122: ســورة ـيـونسـ 25(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن احلــكــيــم.

سبحانه  ربنا  يصف  ويس،  ولقامن  يونس  مثل:  السور  بعض  مطلع  ىف 
املناسب ووضع كل  تعنى فعل اليء  بأنه حكيم واحلكمة  كتابه  وتعاىل 
يشء ىف موضعه، والقرآن الكريم أحق ما يوصف بأنه حكيم، حيث نجده 
خياطب كل أحد بام يناسبه وباحلكمة التى تصلحه وتوجهه كام أنه يرضب 

عىل الوتر احلساس ىف قلب كل قارئ واٍع.

منهٍج  وفق  بحكمة  يربِّى  إليه  هيدف  ملا  مريٌد  يقول  ملا  قاصد  والقرآن 
عقيل ونفيس مستقيم وخياطب البرش بام يناسب طبائع البرش وبام يناسب 

احلاالت املختلفة للنفس البرشية وىف كل مرحلة عمرية من مراحلها.

إنه حكيم حقًا ومل ال يكون كذلك وهو كالم احلكيم؟

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

التوبة 123 | غلظة: شدة وشجاعة ومحية وصرب(.   
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يــونـس 2 | قدم صدق: سابقة فضل ومنزلة رفيعة.   

يـونس 16 | وال أدراكم به: وال أعلمكم بواسطتي.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

آيـة تـدل عـىل أن اإلنسـان يلجـأ إىل اهلل عنـد الشـدة، ثـم ينسـاه عنـد    
الرخـاء | )يونـس 12(.

مثـل رضبـه اهلل تعـاىل لرسعـة زوال الدنيا، ودعانـا إىل تأملـه والتفكر    
فيـه | )يونس 24(.

الدعـوة إىل جتديـد اخلطـاب الدينـي قـد خُتفـي حتتهـا رغبـة يف تغيـري    
الديـن ذاتـه، وإحـالل احلـرام وحتريـم احلـالل | )يونـس 15(.

الــــتـــجـــوـيـــد: اإلدغــــام.

سـتة  وحروفـه  مشـددا،  كالثـاين  واحـدا  حرفـا  باحلرفـني  النطـق  هـو 
)يرملـون( فـإذا جـاء أحد هـذه احلروف بعـد النـون السـاكنة أو التنوين 
جيـب أن ندغـم )أي ندخـل( النـون السـاكنة أو التنويـن يف هـذا احلرف 
مـع النطـق هبـام حرفـًا واحـدًا مشـددًا، واإلدغـام -كـام سـبق- نوعان، 

ونحـن اآلن نمثـل ألحدمهـا:

اإلدغـام بغنة: مـع حروف )ينمـو(، ومن أمثلتـه من تالوة اليـوم: )فرقٍة 
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منهـم، غلظـًة واعلمـوا، ضيـاًء والقمر نـورًا وقـدره(، هات أنـت أمثلة 
أخرى.

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

أو ال يـرون: أَوال َترون أهنم | )التوبة 126(.   

وال أدراكم به: َوأَلَْدَراُكم به | )يونس 16(.   

يسريكم: ينرشكم | )يونس 22(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: ادع اهلل يف يـــوم رخائك ليعرفك يف 

شــدتـــك. يــــوم 
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الـمـجـلسـ الـثالث واألربعون

ســـــــــــورة ـيــــــــونــــــــسـ )26 : 70(

الفــتـتاـحـــيـة: القرآن أعظم األرزاق، فافرحوا به.

لقـد حـدث أن عمر بن اخلطـاب ريض اهلل عنه ملا قدم خـراج العراق إليه 
خـرج ومعـه موىل لـه فجعل عمـر يعد اإلبـل، فإذا هـى أكثر مـن ذلك، 
فجعـل يقـول: احلمـد هلل تعـاىل، ويقـول مواله: هـذا واهلل مـن فضل اهلل 
ورمحتـه، فقـال عمر: كذبت، ليـس هذا هو الـذي يقول اهلل تعـاىل: ىمحُقْل 

َّا جَيَْمُعـوَنيمح ]يونس: 58[. لِـَك َفْلَيْفَرُحوا ُهـَو َخرْيٌ مِّ تِـِه َفبَِذٰ بَِفْضـِل اهللَِّ َوبَِرمْحَ

ا النَّـاُس َقـْد َجاَءْتُكم  َ لقـد جـاءت هذه اآليـة بعد قوله سـبحانه: ىمحَيـا َأيُّ
ـٌة لِّْلُمْؤِمنِـنَييمح  ـُدوِر َوُهـًدى َوَرمْحَ ُكـْم َوِشـَفاٌء ملَِّـا يِف الصُّ بِّ ـن رَّ ْوِعَظـٌة مِّ مَّ

]يونـس: 57[.

فعلمنـا أنه القرآن، الشـفاء الذى يشـفى الصدور، ويؤسـس حياة الناس 
عـىل القيـم احلقيقيـة األصيلـة التـى تعىل مـن قيمة اإلنسـان وحتـرره من 
كل التقاليـد التـى تسـتعبده أو تعاملـه كأنه حيـوان ال غاية لـه إال الطعام 

والرشاب والشـهوة.
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حقـًا إنـه أعظـم األرزاق، بـل هـو الرمحـة األوىل والـرزق األكـرب الذى 
ينبغـى الفـرح بـه أعظـم الفرح.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

يونس 26 | قرت: غبار فيه سواد.   

يونس 28 | زيلنا بينهم: فرقنا بينهم وقطعنا وصلهم.   

يونس 61 | تفيضون فيه: ترشعون وختوضون فيه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ما أمجل وجوه أهل اجلنة | )يونس 26(.   

وصـف اهلل عـز وجـل القـرآن بأربع صفـات يف آيـة واحـدة | )يونس    
.)57

إذا رزقـك اهلل اإليـامن والتقـوى، فقـد منحـك واليتـه، هنيئـا لـك    
.)64  :  62 )يونـس   | حـزن  وال  خـوف  ال  السـعادة 

الــــتـــجـــوـيــــد: مـن أحكام النـون السـاكنة والتنوين: اإلقالب 

أو القلـب، عرفـه ومثـل له مـن اآليـات )113، 115( يف سـورة التوبة.

اإلدغـام هـو النطـق باحلرفـني حرفـا واحـدا كالثـاين مشـددا، وحروفـه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





163

سـتة )يرملـون( فإذا جـاء أحدها بعد النـون السـاكنة أو التنوين جيب أن 
ندغـم )أي ندخـل( النون السـاكنة أو التنويـن يف هذا احلـرف مع النطق 

هبـام حرفـًا واحدًا مشـددًا، واإلدغـام نوعان:

إدغـام بغنـة: مع حـروف )ينمو(، ومـن أمثلته مـن تالوة اليـوم: )قرٌت    
وال ذلـة، ذلة مـا هلم، مـن يرزقكم(.

إدغـام بغـري غنـة: مـع الـراء والـالم، ومـن أمثلتـه مـن تـالوة اليوم:    
)أمـن ال هيـدي(، هـات أنـت أمثلـة أخـرى.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: امجع اليوم أســـامء القرآن وصفاته 

املذكـــورة يف القرآن وتفكـــر يف دالالهتا.
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ـرابع واألربعون الـمـجـلسـ ال

ســــورة ـيـونـسـ )71 : ســـورة هـــود 5(

الفــتـتاـحـــيـة: هل يصلح غري املثقف لتدبر القرآن؟

ــر  ــو أم ــه ه ــر يف آيات ــرآن والتفك ــر الق ــن أن تدب ــني نظ ــئ ح ــا نخط إنن
ــة فحســب؛ وقــد يرتتــب عــىل  مقصــور عــىل أصحــاب الثقافــة الديني
ــرآن  ــوار الق ــاع بأن ــن االنتف ــاس م ــوم الن ــان عم ــأ حرم ــذا اخلط ه

ــه. وهدايات

ــرآن  ــع الق ــل م ــن تعام ــري م ــم خ ــم، وه ــة ريض اهلل عنه إن الصحاب
ــوا  ــام كان ــا ك ــلون هب ــة يتس ــة أو ثقافي ــة عقلي ــه متع ــىل أن ــذوه ع مل يأخ
ــام  ــم ك ــام كان تعامله ــاطري، وإن ــعار واألس ــص واألش ــلون بالقص يتس
وصــف ابــن مســعود ريض اهلل عنــه:  »كان الرجــل منــا إذا تعلــم عــرش 

ــن«. ــل هب ــن والعم ــرف معانيه ــى يع ــن حت ــات مل جياوزه آي

واحلقيقــة أن كل مســلم مهــام كانــت ثقافتــه مكلــف أن يتأمــل القــرآن 
لكــي يفهــم رســالة ربــه إليــه، حتــى ينجــو يــوم العــرض عــىل اهلل حــني 
يســأله عــن املهمــة التــي خلقــه مــن أجلهــا والتــي وضحهــا اهلل تعــاىل 
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يف كتابــه، ومــن أجــل هــذا يــرس اهلل فهــم هــذا الكتــاب لعبــاده وقــال 
كِــٍريمح ]القمــر: 17[. دَّ ْكــِر َفَهــْل ِمــن مُّ َنــا اْلُقــْرآَن لِلذِّ ْ ســبحانه: ىمحَوَلَقــْد َيرَّ

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

يــونس 71 | غمة: ضيقا شديدا أو مبهام ملتبسا.   

يونس 105 | حنيفا: مائال عن األديان الباطلة كلها.   

هـــــود 5 | يثنون صدورهم: يطووهنا عىل الكفر والعداوة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

آية قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند نزوهلا: »ال أشك وال أسأل« | )يونس 4 (.   

املفسد فاشل ال حمالة | )يونس 81(.   

النظر يف الساموات واألرض واجب رشعي | )يونس 1[1(.   

الشباب هم دائام أكثر أتباع األنبياء واملصلحني | )يونس 83(.   

الــــتـــجـــوـيــــد: اذكـر أحـكام امليـم السـاكنة يف اآليـات )71 : 

75( مـن سـورة يونـس.

امليـم السـاكنة: هـي امليـم التـي ال حركـة هلا، فهـي إمـا أن تكـون معراة 
مـن التشـكيل، أو عليها السـكون )رأس حاء صغرية برسـم املصحف(، 
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وهلـا أحـكام ثالثة: هـي اإلدغـام واإلخفـاء واإلظهار.

فـإذا جـاءت بعدهـا ميم فاحلكـم هـو )اإلدغام بغنـة( بمقـدار حركتني، 
مثـل: )عليكـم مقامي، سـألتكم مـن، بعدهم موسـى(.

وختفى امليم إذا جاء بعدها باء مثل: )فجاؤوهم بالبينات(.

وتظهـر امليـم فيـام عـدا ذلـك، مثـل: )عليهم نبـأ، أمركـم عليكـم غمة، 
وجعلناهـم خالئـف(.

وليحـذر القـارئ مـن إخفـاء امليـم إذا جـاء بعدهـا واو، مثـل: )أمركـم 
ورشكاءكـم(، أو فـاء مثـل: )توليتم فـام، قومهـم فجاؤوهـم(، وكام قال 

لناظم: ا

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: خصص اليوم وقتا للتفكر مع أهلك 

واألرض. الساموات  خلق  يف 
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الـمـجـلسـ الـخامس واألربعون

ســــــــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــود )6 : 40(

الفــتـتاـحـــيـة: تــأثــر النــبــي ملسو هيلع هللا ىلص بــالــقــرآن.

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص شديد التأثر بالقرآن الكريم  لدرجة أن تأثره ظهر يف  شيب 
شعره، فقد قال له أبو بكر يوما: »شبت يا رسول اهلل قبل املشيب«، فقال 

ملسو هيلع هللا ىلص: »شيبتني هود وأخواهتا قبل املشيب«.

الشمس  وإذا  يتساءلون،  وعّم  واملرسالت  الواقعة  هي:  هود  وأخوات 
ُكــِورت.

ويف يوم قال ملسو هيلع هللا ىلص لعبد اهلل بن مسعود: »اقرأ عي القرآن، فقال:»أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: إن أحب أن أسمعه من غريي، قال: فقرأت عليه 
ٍة  سورة النساء حتى إذا جئت إىل هذه اآلية: ىمحَفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ ُأمَّ
فالتفت  قال: حسبك،  ]النساء: 41[،  َشِهيًدايمح  ُؤاَلِء  َهٰ َعَىٰ  بَِك  َوِجْئنَا  بَِشِهيٍد 

إليه فإذا عيناه تذرفان« ]أخرجه البخاري ومسلم[.

التي تصدر من )سميعة(  اليوم من صيحات اإلعجاب  أين هذا مما نراه 
القرآن الذين يطربون لنغمة القارئ دون أن يفكروا فـيـمـا يـقـرأ.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

هود 17 | مرية منه: شك من تنزيله من عند اهلل.   

هود 27 | بادي الرأي: ظاهره دون تعمق وتثبت.   

هود 40 | فار التنُّور: نبع املاء وجاش بشدة من تنور اخلبز املعروف.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

املؤمن الصابر ال تبطره النعمة وال تقنطه الشدة | )هود   : 11(.   

من أراد اهللُ إضالله فلن ينفعه نصح الناصحني | )هود 34(.   

ـــرة |     ـــظ يف اآلخ ـــم ح ـــس هل ـــا لي ـــل الدني ـــن أج ـــون م ـــن يعمل الذي
)هـــود 15، 16(.

الــــتـــجـــوـيـــد: ما نــوع املــد فــي كــلــمــة دابــة؟

ـل، وضابطـه أن يأيت بعـد حرف  املـد هنـا هـو املـد الـالزم الكلمـي املثقَّ
د يف كلمـٍة واحدة وهلذا سـمي كلميا؛ نحـو: )الضالِّني،  املـدِّ حرٌف مشـدَّ

ة(، وذلـك يف مائة موضـع يف القرآن. ـة، الصاخَّ ـة، الطامَّ دابَّـة، احلاقَّ

ه مقـداًرا واحًدا، وهو سـت حركات،  اء مدَّ وسـمي الزًمـا؛ اللتزام القـرَّ
اًل؛ لوجود التشـديد بعـد حرف املد. وسـمي مثقَّ
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وللفائـدة فـإن املـد الالزم الكلمـي املخفف: هـو أن يأيت بعد حـرِف املد 
ـف( يف كلمـة؛ نحـو: »َءاآلن«  حـرٌف سـاكن أصـيل غري ُمدَغـم )أي خمفَّ
يف موضعـي سـورة يونـس، وليـس يف القرآن غـري هذيـن املوضعني عند 

. حفص

النعامء من الشاكرين، وال  الـعـــــمـيلـ: كن عند  الـــــواجبـ 

تكن عند الشـــدة مـــن القانطني.



17]

الـمـجـلسـ الـسادس واألربعون

ســـــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــــــود )41 : 83(

اليوم  ما الذي جعـــل كثريا من املســـلمني  الفــتـتاـحـــيــــة: 

يتمون بكثـــرة احلفظ والتالوة وكثـــرة اخلتامت خاصـــة يف رمضان 
وال يتمـــون بفهم معـــان اآليات؟

ذكر  عىل  والوعاظ  اخلطباء  من  كثري  حرص  هو  ذلك  يف  السبب  لعل 
النصوص واألحاديث التي تتحدث عن فضل التالوة وثواهبا، ولكنهم 
التي  النصوص  أنفسهم إىل  يلتفتون هم  الناس وربام ال  أنظار  يلفتون  ال 
أقل  القرآن يف  قرأ  يفقه من  »ال  التالوة كمثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  هنت عن رسعة 
عظم  بيان  يف  يقرون  أهنم  كام  والدارمي[،  داود  وأبو  الرتمذي  ]أخرجه  ثالث«  من 
شأن التدبر واحلث عليه وذكر ما روي عن الصحابة وسلفنا الصالح من 
التمهل  مع  إال  ذلك  يكون  وال  املعاين،   عند  ووقوفهم  بالتالوة  تأثرهم 
لَِتْقَرَأُه  َفَرْقنَاُه  ىمحَوُقْرآًنا  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص:  ربنا عز وجل موجها  قال  كام  والرتتيل، 
ِل اْلُقْرآَن  َعَى النَّاِس َعَىٰ ُمْكٍثيمح ]اإلرساء: 106[، وكام قال جل وعال: ىمحَوَرتِّ

َتْرتِياًليمح ]املزمل: 4[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

هود 54 | اعرتاك: أصابك.   

هود 69 | حنيذ: مشوي باحلجارة املحامة يف حفرة.   

هود 75 | أّواه: كثري التأوه من خوف اهلل.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

القرابة احلقيقية بني املؤمنني هي العقيدة | )هود 46(.   

حاول سيدنا لوط أن يثني قومه عن جريمتهم، وعرض عليهم البديل    
احلالل واستثار فيهم النخوة، لكن دون جدوى | )هود 78،  7(.

إذا أردت أن تكون األقوى فتوكل عىل اهلل | )هود 54 : 56(.   

الــــتـــجـــوـيــــد: يف تـالوة اليـوم موضـع وحيـد يف القـرآن كلـه 

تدغـم فيـه البـاء يف امليـم، وموضع وحيـد أيضا عنـد حفـص لإلمالة، فام 
؟ مها

َعنَـايمح ]هـود: 42[ هنـا جيب اإلدغـام إدغاما  قولـه تعـاىل: ىمحَيـا ُبنَـيَّ اْرَكب مَّ
امليـم(؛ ألهنـام متجانسـان )احتـدا خمرجـا واختلفـا يف  كامـال )البـاء يف 
بعـض الصفات( وأوهلام سـاكن والثـاين متحرك، ومن أمثلة املتجانسـني 
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كذلـك: )قد تبني الرشـد مـن الغـي، فآمنت طائفـة، ولن ينفعكـم اليوم 
إذ ظلمتـم( حيـث تدغـم: )الـدال يف التـاء، والتـاء يف الطـاء، والذال يف 

الظاء(.

أمـا موضع اإلمالـة فهـو: ىمحبِْسـِم اهللَِّ َمَْراَها َوُمْرَسـاَهايمح ]هـود: 41[، حيث 
متال األلـف األوىل يف كلمـة )جمراهـا( إىل الياء.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: استشـــعر اليوم عند خروجك من 

بيتـــك معنى ذكر: »بســـم اهلل توكلت عىل اهلل وال حـــول وال قوة إال 
أهلك. وعلمه  بـــاهلل«، 
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الـمـجـلسـ الـسابع واألربعون

ســـــــورة هـــــــــود )84 : ـيــــوســــفـ 6(

الفــتـتاـحـــيـة: هل يمكن أن يقرأ اإلنسان القرآن للدنيا فقط؟

إذا كان طلـب الدنيـا ونسـيان اآلخرة أمـرا قبيحا، فإن األقبـح أن يطلب 
املـرء الدنيـا بالديـن، وأقبـح مـن هـذا كلـه أن يمتهـن قـراءة القـرآن ال 

يقصـد هبـا إال وجوه النـاس وعـرض الدنيـا الزائل.

يف كتابـه )أخـالق محلـة القـرآن( وصـف اإلمام اآلجـري حال مـن يقرأ 
القـرآن للدنيـا وحدهـا، فقـال عنـه إنـه: »يفخـر عـىل النـاس بالقـرآن، 
وحيتـج عـىل مـن دونـه يف احلفـظ، ليـس للخشـوع يف قلبه موضـع.. هو 
إىل اسـتامع حديـث جليسـه أصغـى منـه إىل اسـتامع مـن جيـب عليـه أن 
يسـتمع لـه، فهـو إىل كالم الناس أشـهى من كالم الرب عـز وجل.. مهته 
حفـظ احلـروف، إن أخطـأ يف حرف سـاءه ذلك لئـال ينقـص جاهه عند 
املخلوقـني، فـرتاه حمزونـا مهموما بذلـك، وقد ضيـع فيام بينـه وبني اهلل، 
ممـا أمـر به القـرآن أو هنى عنـه، غري مكـرتث بذلـك، إذا درس القرآن أو 
درس عليـه غـريه مهتـه متى يقطـع، ليس مهته متـى يفهـم، ال يتفكر عند 



174

التـالوة، حيـب أن يعـرف بكثـرة الـدرس، ويظهر ختمـة القـرآن للناس 
عندهم«. ليحظـى 

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

هــود 95 | مل يغنوا فيها: مل يقيموا فيها طويال يف رغد.   

هود 108 | مذوذ: مقطوع.   

هود 113 | وال تركنوا: وال متل قلوبكم باملحبة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

املؤمن دائام يرجع الفضل يف النجاح إىل اهلل | )هود 88(.   

وجود املصلحني يمنع من إهالك اهلل البالد | )هود 117(.   

الشـقاء احلقيقـي هـو دخـول النـار، والسـعادة احلقيقيـة هـي دخـول    
اجلنـة | )هـود 6[1 : 8[1(.

الــــتـــجـــوـيــــد: كيـف نقرأ احلروف املقطعة يف أول سـورة هود 

ويوسـف وغريمها؟

احلـروف املقطعـة أوائـل السـور جتمعهـا عبـارة: )نـص حكيـم قاطع له 
رس(  مثـل: )طسـم، حـم عسـق، ص، كهيعص، املـص...(.
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وهذه احلروف ثالثة أنواع:

)األلف( وال متد لعدم وجود حرف مد فيها.   

حروف لفظ )حي طهر( ومتد بمقدار حركتني.   

حـركات،     سـت  بمقـدار  ومتـد  عسـلكم(  )نقـص  لفظتـي  حـروف 
ويسـمى مـد هـذه األحـرف مـدا الزمـا حرفيـا.

وعـىل ذلـك فـإن أول سـورة يوسـف يقـرأ هكـذا: )ألـف الم را( بدون 
مهـزة يف كلمـة )را( وال مـد زائـد، وإنـام املـد يف )الم( سـت حركات.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: إذا رأيت فسادا حولك فاعمل عىل 

غريك. مع  بالتعـــاون  إصالحه 
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الـمـجـلسـ الـثامن واألربعون

ســـــــــــــورة ـيـــــــوســــــــــفـ )7 : 52(

الفــتـتاـحـــيــــة: هل ينصح العلامء باالهتـــامم بالتفاصيل عند 

لتالوة؟ ا

اعلـم -وفقك اهلل- أن اهتـامم القارئ بتفاصيل احلـوادث التي مل تذكرها 
اآليـات قـد يـرف القـارئ عـن تدبر اآليـات وفهـم مقاصدهـا، ومن 
أمثلة ذلك: أسـامء األشـخاص كاسـم أم موسـى، وأسـامء إخوة يوسف 
وأسـامء األماكـن واألعـداد.. وغـري ذلك ممـا ال يتوقف عليـه عمل، وال 
تعـود منـه فائدة، ولـو كانت هناك فائـدة للذكر ملا أهبـم اهلل عز وجل هذا 
األمـر، كـام رأينـا مثال يف عـدد أصحـاب الكهف الذيـن قـال اهلل عنهم: 
َكْلُبُهـْم  َوَيُقوُلـوَن مَخَْسـٌة َساِدُسـُهْم  َكْلُبُهـْم  ابُِعُهـْم  َثاَلَثـٌة رَّ ىمحَسـَيُقوُلوَن 
ا  هِتِم مَّ يبِّ َأْعَلـُم بِِعدَّ َرمْجًـا بِاْلَغْيـِب َوَيُقوُلـوَن َسـْبَعٌة َوَثاِمنُُهـْم َكْلُبُهْم ُقـل رَّ
نُْهْم  َيْعَلُمُهـْم إاِلَّ َقلِيـٌل َفـاَل ُتَاِر فِيِهـْم إاِلَّ ِمَراًء َظاِهـًرا َواَل َتْسـَتْفِت فِيِهم مِّ
َأَحـًدايمح ]الكهـف: 23[، فلنشـغل أنفسـنا بمقصـود اآليـات والقصـص ففي 

ذلك متسـع نافـع ملـن أراد التفكر.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





177

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

يوسف 12 | يرتع: ليتسع يف أكل ما لذ وطاب.   

يوسف 31 | أكبنه: دهشن برؤية مجاله الرائع.   

يوسف 43 | عجاف: مهازيل جدا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

قد يقع التحاسد بني املؤمنني | )يوسف 5 ، أو 8(.   

الداعيـة حيمـل هـم دعوته وهـم الناس ويعمـل هلدايتهم حتـى داخل    
السجن | )يوسـف 37 : 47(.

ذكـر اهلل التمكـني لنبيـه يوسـف يف نفس اآليـة التي ذكـر فيها أضعف    
أحـوال يوسـف وأبعدها عـن التمكني، سـبحان ريب يفعل ما يشـاء | 

.)21 )يوسف 

الــــتـــجـــوـيــــد: عـرف بمد الصلـة  بنوعيه واذكـر أمثلة هلام من 

تـالوة اليوم.

هـو صلـة هـاء الضمـري للمفـرد املذكر الغائـب بــ )واو( إن كانـت اهلاء 
مضمومـة وبـ)يـاء( إن كانـت اهلـاء مكسـورة، بـرشط وقـوع اهلـاء بـني 
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حرفـني متحركـني، ولـه نوعان:

صلـة صغـرى: إذا مل يقـع بعـد اهلـاء مهزة ومتـد بمقدار حركتـني، مثل    
)بعـده قومـا، لـه حلافظـون، بـه وأخـاف، دلـوه قـال(، واملـد هنا يف 

حالـة الوصـل يشـبه املـد الطبيعي.

صلـة كـربى: إذا وقـع بعـد اهلاء مهـزة، مثـل )وإخوته آيـات، المرأته    
أكرمـي، أشـده آتينـاه( فاهلاء متد بمقـدار املد املنفصـل )أربع أو مخس 

حـركات، أو تقـر إىل حركتني( لوقوع اهلمـزة بعدها.

تبليغ دعوة اهلل جلميع  الـعـــــمـيلـ: احرص عىل  الـــــواجبـ 

الرشائح ويف كل الظـــروف، فالداعية الصـــادق ال ينفك عن دعوته.
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الـمـجـلسـ الـتاسع واألربعون

ســــــــــورة ـيـــــــــوســــــــــفـ )53 : 100(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن يــحــدثــنــا عـن أنـفـسـنا.

ــائل  ــا بالوس ــام يعرفن ــا، ك ــا وضعفه ــنا وحقيقته ــا بأنفس ــرآن يعرفن الق
التــي تعيننــا عــىل جماهــدة أنفســنا والتنبــه إىل خطورهتــا لكــي نحذرهــا، 
ــوِء  ــاَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفــِي إِنَّ النَّْفــَس أَلَمَّ كــام يف قولــه ســبحانه: ىمحَوَمــا ُأَبــرِّ

ــٌميمح ]يوســف: 53[. ِحي ــوٌر رَّ ــَم َريبِّ إِنَّ َريبِّ َغُف ــا َرِح إاِلَّ َم

وال فــالح للمؤمــن إال بمجاهــدة نفســه وتزكيتهــا لكــي تألــف طاعــة 
ــن  ــي آدم اللذي ــة ابن ــبحانه قص ــا س ــا ربن ــد أورد لن ــدق، وق اهلل بص
ــْت  َع ــل: ىمحَفَطوَّ ــز وج ــال ع ــام ق ــه ك ــة لنفس ــاه طاع ــا أخ ــل أحدمه قت
ــهُيمح ]املائــدة: 30[، وقــص علينــا ســبحانه قصــة  ــِه َفَقَتَل ــَل َأِخي ــُه َنْفُســُه َقْت َل
إخــوة يوســف الذيــن ســولت هلــم أنفســهم أن يتخلصــوا مــن أخيهــم 

ــذا. ــا.. وهك ــوا إليه فأصغ

نَــا  إننــا نجــد يف القــرآن مثــال اعــرتاف آدم وزوجــه باخلطــأ بقوهلــام: ىمحَربَّ
]البقــرة: 23[، وكذلــك موســى: ىمحَقــاَل َربِّ إِنِّ َظَلْمــُت  َظَلْمنـَـا َأنُفَســنَا..يمح 
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ــَت  ــَه إاِلَّ َأن ــس: ىمحاَل إَِلٰ ــه يون ــص: 16[، ومثل ــْر يِل..يمح ]القص ــِي َفاْغِف َنْف
ــا إىل أن  ــاء: 87[، أال مــا أحوجن ــنَييمح ]األنبي ــَن الظَّاملِِ ــُت ِم ــْبَحاَنَك إِنِّ ُكن ُس
ــا مــن غــري كــرب  ــا واالعــرتاف بأخطائن نتعلــم مــن القــرآن نقــد ذواتن

ــر. وال تربي

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

يوسف 65 | نمري أهلنا: نجلب هلم الطعام من مر.   

يوسف 85 | حَرضا: تصري مريضا مشفيا عىل اهلالك.   

يوسف 94 | تفندون: تسفهوين أو تكذبوين.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

اهلل     بعـد االبتـالء، هكـذا جيـازي  بالتمكـني  نبيـه يوسـف  اهلل  أكـرم 
املحسـنني يف الدنيـا، وملـا يدخـره هلـم يف اآلخـرة أعظـم | )يوسـف 

.)57  ،56

أصحاب القلوب الكبرية ال يكثرون العتاب | )يوسف 2 (.   

مـا أعجـب حـال يعقوب! يشـكو مهه لربـه، ويوجـه أوالده إىل األمل    
يف اهلل وحسـن الظـن به مـع أنه هو املبتـىل | )يوسـف 86، 87(.
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الــــتـــجـــوـيـــد:

عرفنـا مـن قبل أن امليم السـاكنة: هي امليـم التي ال حركة هلـا، فهي إما أن 
تكـون معراة من التشـكيل، أو عليها السـكون )رأس حاء صغرية برسـم 

املصحـف(، وهلا أحكام ثالثـة: هي اإلدغام واإلخفـاء واإلظهار.

فـإذا جـاءت بعدهـا ميم فاحلكـم هـو )اإلدغام بغنـة( بمقـدار حركتني، 
مثـل: اآليتـني )67، 68( من سـورة يوسـف )عنكم ّمـن اهلل، أبوهم ما، 

عنهـم من اهلل(، واسـمه إدغـام مثلني.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: جدد األمل يف قلبك وال تدع اليأس 

حيطمـــك، فليس اليأس من أخـــالق املؤمنني، وتذكـــر قول يعقوب: 
اهلل«. روح  من  تيأسوا  »وال 
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الـمـجـلسـ الـخـمـسـون

ـد 18( ـرعـ ســـورة ـيـوسـفـ )101 : الـ

الفــتـتاـحـــيـة: مـا مـعـنى أن القرآن شفاء القلوب؟

حمل  اإليامن  أن حيل  من شأنه  وذلك  إيامنا،  القلب  يزيد  القرآن  أن  معناه 
اهلوى يف القلب، فيصري اهلوى )الذي هو سبب مرض القلب( مثل الزبد 
فوق سطح املاء ال يلبث أن يذهب جفاء، ليبقى اإليامن راسخا مستقرا يف 
القلب كام يبقى املاء الذي ينفع الناس ماكثا يف األرض، وهبذا املعنى فرس 

بعض العلامء اآلية )17( من سورة الرعد )فتأملها(.

عز  اهلل  فإن  القلب(  يف  اهلوى  حمل  اإليامن  حل  إذا  )أي  هذا  حدث  وإذا 
وجل يكون قد أنعم عىل عبده هذا بقلب جديد حي يقظ خاشع، حتى 
يمكن القول بأنه قد ولد والدة جديدة، حيث )ينفصل القلب عن مشيمة 
طبعه كام ولد بدنه وانفصل عن مشيمة البطن( كام عرب اإلمام ابن القيم 

رمحه اهلل.

ولكي حيدث هذا حيتاج العبد إىل مصاحبة دائمة لكتاب اهلل تعاىل، فيكثر 
من تالوته والتفكر يف آياته كام كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يفعلون.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

يوسف 107 | غاشية: عقوبة تغشاهم وجتللهم.   

الــرعـــد 6 | املثالت: العقوبات الفاضحات ألمثاهلم.   

الرعـــد 13 | املحال: املكايدة أو القوة أو العقوبة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

يـأيت الفـرج بعـد أن تغلـق األبـواب كلهـا، ويـأيت معـه انتقـام اهلل من    
املجرمـني | )يوسـف [11(.

ــذا     ــة ه ــل ونتيج ــق والباط ــني احل ــراع ب ــاىل لل ــه اهلل تع ــل رضب مث
ــد 17(. ــراع | )الرع ال

الرعد يسبح بحمد اهلل وكذلك املالئكة | )الرعد 13(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: كــيــف نــقــرأ )املر( أول الرعد؟

احلـروف املقطعـة أوائـل السـور جتمعهـا عبارة : )نـص حكيـم قاطع له 
رس(  مثـل : طسـم، حـم عسـق، ص، كهيعـص، املص...

وهذه احلروف ثالثة أنواع:

)األلف( وال متد لعدم وجود حرف مد فيها.   
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حروف لفظ )حي طهر( ومتد بمقدار حركتني.   

حـركات،     سـت  بمقـدار  ومتـد  عسـلكم(  )نقـص  لفظتـي  حـروف 
ويسـمى مـد هـذه األحرف مـدا الزمـا حرفيـا، وعىل ذلك فـإن أول 
سـورة الرعـد يقـرأ هكذا: »ألـف، الم )مد سـت حركات مـع إدغام 
ميمهـا يف ميـم كلمة ميـم بعدها(، ميم )مد سـت حـركات(، را )بمد 

األلـف حركتـني وبـدون مهزة(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: شارك اليوم كل الكائنات وأكثر من 

تـســبــيـح اهلل تــعـاىل.
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الـمـجـلسـ الـحادى واخلمسون

ـراهـــــيــــم 9( ـد )19 : إـبــ ـرعـــ ســــــــورة الـــ

الفــتـتاـحـــيـة: الـقــوة اخلــارقــة للــقــرآن.

َباُل َأْو  ْت بِـِه اجْلِ َ ىف سـورة الرعـد يقول ربنا سـبحانه: ىمحَوَلْو َأنَّ ُقْرآًنا ُسـريِّ
َم بِـِه امْلَْوَتٰى َبـل هللَِِّّ اأْلَْمُر مَجِيًعايمح ]الرعـد: 31[، يرى  ُقطَِّعـْت بِـِه اأْلَْرُض َأْو ُكلِّ

بعـض املفرسيـن أن جواب الرشط حمـذوف تقديره لكان هـذا القرآن.

لقـد صنـع هـذا القرآن -كـام يقول صاحـب الظـالل- ىف النفـوس التى 
تلقتـه وتكيفـت بـه أكثر من تسـيري اجلبال وهـو تاريخ األمـم واألجيال، 
وأكثـر مـن تقطيـع األرض وهو مجـود األفـكار ومجـود التقاليـد، وأكثر 
مـن إحيـاء املوتـى وهـو إحيـاء الشـعوب التـى قتـل روحهـا الطغيـان 
واألوهـام.. ومـا ذلـك إال بفعـل هـذا الكتـاب ومنهجـه ىف النفـوس 
واحليـاة، وهـو أضخـم بكثـري مـن حتـول اجلبـال عـن رسـوخها وحتول 
األرض عـن مجودهـا وحتـول املوتى عن املـوات؛ ألن طبيعة هـذا القرآن 
حتتـوى عـىل قـوة خارقـة نافـذة، حيسـها كل من لـه ذوق وبـر وإدراك 

للـكالم واسـتعداد إلدراك مـا يوجـه إليـه ويوحـي به.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الرعد 31 | قارعة: داهية تقرعهم بصنوف الباليا.   

الرعد 41 | ال معقب: ال راد، وال مبطل له.   

إبراهيم 5 | بأيام اهلل: بنعامئه أو وقائعه يف األمم اخلالية.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

عـىل قـدر اجتهـادك يف الذكر يكـون اطمئنـان قلبك وتزداد سـكينتك    
.)28 )الرعد   |

بالقرآن خيرج الدعاة الناس من الظالم إىل النور | )إبراهيم 1(.   

الزواج واإلنجاب من سنن املرسلني | )الرعد 38(.   

الــــتـــجـــوـيــــد: امليم السـاكنة إذا جاء بعدها ميم يكون حكمها 

اإلدغـام، فـام احلكـم إذا جاء بعدهـا باء أو حـرف آخر غري امليـم؟ )طبق 
عى اآليـات )24 : 28( من سـورة الرعد(.

بالنظر يف اآليات املذكورة نجد أنه:

إذا جـاء بعد امليم السـاكنة باء، فاحلكـم هو )اإلخفاء الشـفوي( مع الغنة 
بمقـدار حركتـني وال يكون إال من كلمتني، وسـمي شـفويا خلروج امليم 
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والباء من الشـفتني، مثل:

ىمحَعَلْيُكم باَِميمح ]الرعد: 24[، ىمحُقُلوهُبُم بِِذْكِر اهللَِّيمح ]الرعد: 8[.

أمـا إن جـاء بعدهـا حرف آخر غـري امليم والبـاء فاحلكم هـو )اإلظهار(، 
ويكـون يف كلمـة واحـدة أو كلمتـني، مثل: )صربتـم فنعم، وهلم سـوء( 

وليحـذر القارئ مـن إخفائهـا إذا جاء بعدهـا واو أو فاء.

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: كام أكرمك اهلل بمعرفته واالهتداء إليه 

فمد يـــدك بالقرآن لتنقذ غـــريك من الضياع.
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الـمـجـلسـ الـثاىن واخلمسون

ـراهــــــــــيـــــــم )10 : 52( ســــــــــورة إـبــــ

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن داٍع عــلــى الــبــاب.

إننــا جيــب علينــا أن هنتــم بالقــرآن؛ ألننــا حمتاجــون إىل أن نعــرف ربنــا 
ــا إىل  ــذي يوصلن ــح ال ــق الصحي ــرف الطري ــا، وإىل أن نع ــذي خلقن ال
ــس  ــه، ولي ــلم يف حيات ــدف املس ــو ه ــذا ه ــه، وه ــول جنت ــاه ودخ رض
هنــاك طريــق إال هــذا القــرآن الــذي جعلــه اهلل لنــا هاديــا ودليــال، كــام 
ــِه  ــِدي بِ ــنٌي 15 َيْ بِ ــاٌب مُّ ــوٌر َوكَِت ــَن اهللَِّ ُن قــال ســبحانه:ىمحَقْد َجاَءُكــم مِّ
ــَن الظُُّلــاَمِت إىَِل النُّــوِر  ــاَلِم َوخُيِْرُجُهــم مِّ َبــَع ِرْضَواَنــُه ُســُبَل السَّ اهللَُّ َمــِن اتَّ
ــدة: 15، 16[، ويف احلديــث: عــن  ــَتِقيٍميمح ]املائ ْس اٍط مُّ ــْم إىَِلٰ رِصَ ــِه َوَيِْديِ بِإِْذنِ
النــواس بــن ســمعان أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »رضب اهلل مثــال رصاطــا 
ــة،  ــواب مفتح ــام أب ــوران، فيه ــرصاط س ــي ال ــى جنبت ــتقيام، وع مس
ــا  ــول: ي ــرصاط داع يق ــاب ال ــى ب ــاة، وع ــتور مرخ ــواب س ــى األب وع
أيــا النــاس! ادخلــوا الــرصاط مجيعــا وال تتعوجــوا، وداع يدعــو مــن 
فــوق الــرصاط، فــإذا أراد اإلنســان أن يفتــح شــيئا مــن تلــك األبــواب 
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ــالم،  ــرصاط اإلس ــه، فال ــه تلج ــك إن تفتح ــه فإن ــك ال تفتح ــال: وي ق
ــاىل،  ــارم اهلل تع ــة حم ــواب املفتح ــاىل، واألب ــدود اهلل تع ــوران ح والس
وذلــك الداعــي عــى رأس الــرصاط كتــاب اهلل، والداعــي مــن فــوق: 

ــع[. ــح اجلام ــلم« ]صحي ــب كل مس ــظ اهلل يف قل واع

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

إبراهيم 15 | واستفتحوا: واستنر الرسل باهلل عىل الظاملني.   

إبراهيم 21 | حميص: منجى ومهرب.   

إبراهيم 49 | مقرنني: مقرونا بعضهم مع بعض.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

رأى الكفـار ثبـات الرسـل عـىل دينهـم وصربهـم عـىل األذى، فجن    
جنوهنـم وهددوهـم بالطرد مـن األوطان، فطـامن اهلل أوليـاءه بقرب 

زوال الظاملـني | )إبراهيـم 12 : 14(.

قـد يمـيل اهلل تعـاىل للظاملـني، لكنهـم لـن يفلتـوا، فالويـل هلـم يـوم    
.)43  ،42 )إبراهيـم   | واهلـوان  الـذل  يغشـاهم 

املؤمنون يثبتهم اهلل يف الدنيا واآلخرة | )إبراهيم 27(.   



1 ]

الــــتـــجـــوـيــــد: يف اآليـة )155( مـن سـورة النسـاء اجتمعـت 

أحـكام امليـم السـاكنة وكذلـك حمذوراهـا، وضـح ذلك.

عرفنا سابقا أن امليم الساكنة هلا أحكام ثالثة هي: 

اإلدغام: إذا جاءت بعدها ميم، مثل: )نقضهم ميثاقهم(.   

اإلخفاء: إذا جاء بعدها باء، مثل: )وكفرهم بآيات اهلل(.   

واإلظهـار: فيـام عدا ذلك، مثـل: )ميثاقهـم وكفرهم، وقوهلـم قلوبنا،    
بكفرهـم فال(.

وليحـذر القـارئ مـن إخفـاء امليـم إذا جـاء بعدهـا واو، مثـل: )ميثاقهم 
وكفرهـم(، أو فـاء مثـل: )بكفرهـم فـال(، قـال الناظم: 

يا  »اللهم  اليوم:  الـعـــــمـيلـ: اجعل من دعائك  الـــــواجبـ 

مقلـــب القلوب ثبـــت قلبي عىل دينـــك« وهو من دعـــاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

لقربهـــا واالتحـــاد فاعـــرفواحــذر لدى واو وفــا أن تختفي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





1 1

الـمـجـلسـ الـثالث واخلمسون

ـر ســــــــــــــــــورة الــــــــــــــحـــــــــــجــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: نــعــمــة حــفـظ الــقــرآن.

إهنا نعمة جيب أن نشكر اهلل عليها، لكن هذا الشكر ينبغى أن يكون مبنيًا 
عىل علم بتلك النعمة وتقدير هلا، إهنا نعمة حفظ القرآن، أقصد حفظ اهلل 
افُِظوَنيمح  حَلَ َلُه  ا  َوإِنَّ ْكَر  الذِّ ْلنَا  َنزَّ َنْحُن  ا  ىمحإِنَّ سبحانه:  قال  كام  القرآن،  هلذا 
ف  ]احلجر: 9[، لقد توىل ربنا نفسه حفظ هذا الكتاب، لذا ال يمكن أن حيرَّ

أو يغري منه يشء، ولقد مرت قرون عىل هذا الكتاب، فهل ثبت أن أصابه 
يشء من التغيري؟ كال، وهل كان هذا بفعل البرش؟ كال.

ولـو أن منـزل هذا الكتـاب عهد إىل املسـلمني بحفظ هـذا الكتاب، فهل 
نتوقـع أن مسـلمي اليـوم كانوا سـيقومون بتلـك املهمة؟ هـل نتوقع ممن 
يفرطـون ىف أرض املسـلمني ومقدسـاهتم أن يصونـوا كتاهبـم؟ أمل حياول 
أعداء اإلسـالم تشـويش أحاديـث النبي ملسو هيلع هللا ىلص لوال أن قيـض اهلل هلا رجاالً 

ينقوهنا مـن كل دخيل؟ 

نعم لقد حاولوا مثل ذلك مع القرآن، لكن احلمد هلل أنه حافٌظ كتابه.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

احلجر 15 | سكرت أبصارنا: سدت ومنعت من اإلبصار.   

احلجر 72 |  لعمرك: قسم من اهلل بحياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   

احلجر 75 | املتوسمني: املتفرسني املتأملني.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ال خوف عىل اللغة العربية من الضياع | )احلجر  (.   

مـن أويت القـرآن فقـد أويت الغنـى كله، فـال ينبغي له أن ينظـر إىل ما يف    
أيدي اآلخريـن | )احلجر 87، 88(.

الكون قائم عىل التوازن | )احلجر  1(.   

عـرف الـالم القمريـة، ومثـل هلـا، ثـم اذكـر  الــــتـــجـــوـيــــد: 

األحـرف التـي تقـع بعدهـا.

الـالم القمريـة هـي التـي تكون بعـد مهزة الوصـل يف أول األسـامء مثل: 
)األرض، البيـت، الغفـور، احلليـم، اجلنـة، الكعبـة، الـودود، اخلريات، 
الفتـاح، العليـم، القيوم، اليـوم، امللك، اهلـدى(، وعالمتها يف املصحف: 

وضـع رأس حـاء صغرية )سـكون( عـىل الالم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





1 3

هنـاك )14( حرفـا إن جـاء أحدهـا بعـد الم )ال( فإن الالم تسـمى المًا 
قمريـة وتظهـر يف النطـق، وهـذه األحـرف جتمعهـا عبـارة »ابـغ حجك 

عقيمه«. وخـف 

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

عيَلَّ مستقيم: َعِيٌّ مستقيم | )سورة احلجر41(.   

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: حاول اليوم أن تتحدث باللغة العربية 

لشـــعائره. تعاىل وتعظيام  تعبدا هلل  الفصحى 
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ـرابع واخلمسون الـمـجـلسـ ال

ســـــــــــورة الــــــــنـــــــحــــــلـ )1 : 50(

الفــتـتاـحـــيـة: وصايا عملية لكي نتأثر بالورد الـقرآنـي.

احـرص عـىل لقاء يومـي ثابت مـع القرآن، اخـرت مكانا هادئـا للقراءة    
مـا أمكن.

اجعـل مقصـودك فهـم اآليـات إمجـاال بحثـا عـن هدايتـك يف القرآن    
)هـدى للمتقـني(، احـرص أن تكـون عـىل وضـوء فذلـك أفضل.

تذكر املوت واستحرض آخرتك.   

عليـك بالقراءة املرتلـة بتجويد وبصوت مسـموع وحزيـن، اقرأ ببطء    
وتركيـز، وجتـاوب مـع القـراءة، وأجـب عـن األسـئلة الـواردة يف 

اآليـات، وردد اآليـة التـي تشـعر أنـك تأثـرت هبا.

ال جتعـل مهك متى سـأختم السـورة وأنتهـي منها، واجعـل مهك متى    
سـأتأثر؟ متى سـيتصل قلبي باهلل؟

يمكن أن جتعل لك دفرتًا تدون يف خواطرك حول ما تقرأ.   
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استخلص مما قرأت واجبا عمليا تعمل به اليوم، ودعاء تلهج به.   

بعـد القـراءة والفهـم والتدبـر، احفـظ ماتيـرس لـك لتسـتدعيه عنـد    
احلاجـة ولتتعبـد بـه.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النحل 26 | من القواعد: من الدعائم والعمد أو من األساس.   

ص.    النحل 47 | عى ختوف: خمافة من العذاب، أو عىل تنقُّ

النحل 48 | يتفيأ ظالله: متيل وتنتقل من جانب إىل آخر.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مـن رأفـة اهلل بعبـاده أن خلـق هلـم أنعاما ختدمهم وسـخر هلم وسـائل    
املواصـالت | )النحـل 5 : 8(.

مـا خلق اهلل شـيئا إال وهو يسـجد هلل بل حتى ظالل األشـياء | )النحل    
.)48

مـا أغبى مـن يكيدون لإلسـالم وأهلـه! أمل يتعظوا بسـلفهم ممن أبطل    
اهلل كيدهـم وعذهبـم يف الدنيـا، وأخزاهـم يف اآلخـرة | )النحـل 26، 

.)27
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الــــتـــجـــوـيــــد: أحكام امليم السـاكنة يف اآليات  )46 : [5( من 

النحل. سورة 

للميم الساكنة ثالثة أحكام، هي اإلظهار واإلخفاء واإلدغام:

تظهـر امليـم السـاكنة إذا وقـع بعدها أي حرف غـري البـاء وامليم، ومن    
أمثلـة ذلـك هنـا: )يأخذهـم يف تقلبهـم فـام، يأخذهـم عـىل، ربكـم 
لـرؤوف، أو مل يـروا  وهـم داخـرون، وهـم ال، فوقهـم ويفعلـون(، 
وليحـذر القـارئ أن خيفـي امليـم السـاكنة إذا وقـع بعدهـا واو أو فـاء.

ختفى امليم الساكنة إذا وقعت بعدها باء، مثل: )فام هم بمعجزين(.   

وتدغم إذا وقع بعدها ميم، مثل: )رهبم من(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تعـــرف عىل بعض مكائـــد أعداء 

اإلســـالم يف القديـــم واحلديث، وكيـــف أن هذا الدين يشـــتد أكثر 
أكثر. حـــورب  كلام 
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الـمـجـلسـ الـخامس واخلمسون

ســــــــــــورة الــــــــــنــــــــحــــــــلـ )51 : 89(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن كــتــاب يــقــنــعــك.

القرآن يمكن أن يغري اإلنسـان عن طريق تغيـري قناعاته وأفكاره اخلاطئة، 
فهـو كتـاب مقنـع حيـرتم عقـل اإلنسـان ويدعـوه إىل التفكري، وكثـريا ما 
تكـرر فيه وصـف »أولو األلبـاب«، ومـادة يتفكرون ويعقلـون.. وكثريا 
ما يـرضب اهلل سـبحانه لنا األمثـال لتبسـيط املعلومات وربطهـا بالذهن 
وترسـيخها فيه،كـام نجـد يف تـالوة اليـوم، و كـام قـال سـبحانه: ىمحَوَلَقْد 
ـُروَنيمح ]الزمر: 27[. ُهـْم َيَتَذكَّ ـَذا اْلُقْرآِن ِمـن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَّ ْبنَـا لِلنَّـاِس يِف َهٰ رَضَ

َل َأْحَسـَن  وممـا جيعـل التغيري بالقرآن فعـاال أن ربنا سـبحانه قال: ىمحاهللَُّ َنزَّ
يمح ]الزمـر: 23[، أي تتكرر موضوعاته وتتشـابه  َثاِنَ ا مَّ َتَشـاهِبً ِديـِث كَِتاًبـا مُّ احْلَ
بأسـاليب خمتلفـة، وهـذا التكـرار جيعـل قـارئ القـرآن يف حالـة تذكـر 
ويقظـة عـىل الـدوام، حتى يتشـكل عقله مـن جديد، وتصـوب مفاهيمه 
املغلوطـة ليحـل حملهـا معتقدات جديـدة صحيحة، وهلذا أكـد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

عـىل أمهية املداومـة عىل قـراءة القـرآن وتعاهده.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النحل 52 | واصبا: دائام واجبا الزما أو خالصا.   

النحل 80 | يوم ظعنكم: وقت ترحالكم.   

النحل 81 | أكنانا: مواضع تستكنون فيها وهي الغريان مجع غار.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

النعم التي عندنا كلها من اهلل تعاىل | )النحل 53(.   

الساعة من غيب اهلل وهي قريبة جدا | )النحل 77(.   

الزوجـة واألبنـاء واألحفـاد، واألرزاق الطيبة كلها نعم مـن اهلل علينا،    
لكن مـا أقل شـكرنا | )النحل 72(.

الــــتـــجـــوـيــــد: عـرف الـالم الشمسـية، ومثـل هلـا، ثـم اذكـر 

األحـرف التـي تقـع بعدهـا.

الـالم الشمسـية هـي التي تكون بعد مهـزة الوصل  يف أول األسـامء مثل: 
)الّطيبـات، الّثمرات، الرّتاب، الـرّض، الّذكر، النّاس، الّدار، الّسـاموات، 
النـار، الـرزق، الّظـّن، الّزبـور، الّشـيطان، الّليل(، وتكـون يف املصحف 
خاليـة من السـكون، ويكـون احلرف الذي بعدها مشـددا دائـام، وهي ال 
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تظهـر يف النطـق إذا جـاء بعدها حـرف أحد حـروف اهلجـاء املتبقية بعد 
حـروف عبارة »ابـغ حجك وخـف عقيمه«.

لــطـــيـفــة: 

قال بعض العلامء: إن اهلل تعاىل أمر النحل: اختذي، كيل، فاسلكي.

فلـام نفـذت أوامـر رهبـا خرج مـن بطوهنا عسـل فيه شـفاء، وحـني ينفذ 
العبـد أوامـر مـواله خيرج منـه كل اخلـري ملجتمعه ومـن حوله.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اخرت ثالثا من النعـــم املذكورة يف 

ســـورة النحل وتفكـــر فيها.
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الـمـجـلسـ الـسادس واخلمسون

ســــــــــورة الــــــــــنـــــــــحـــــــلـ )90 : 128(

الفــتـتاـحـــيـة: هل يمكن أن يتأثر غري املسلمني بالقرآن؟

مـــن عجيـــب مـــا يـــروى يف الســـرية النبويـــة أن ســـيدنا أبـــا بكـــر 
الصديـــق ريض اهلل عنـــه حـــني ضاقـــت عليـــه مكـــة وأصابـــه فيهـــا 
ـــه أن  ـــرض علي ـــا وع ـــة رده إليه ـــن الدغن ـــن اب ـــرة لك األذى أراد اهلج
ينـــزل يف جـــواره، فقبـــل الصديـــق ذلـــك اجلـــوار، وكان أليب بكـــر 
ـــا إذا  ـــال رقيق ـــه، وكان رج ـــيل في ـــكان يص ـــاب داره، ف ـــد ب ـــجد عن مس
ـــون  ـــاء يعجب ـــد والنس ـــان والعبي ـــف الصبي ـــتبكى فيق ـــرآن اس ـــرأ الق ق
ـــىل  ـــوا ع ـــك وختوف ـــش لذل ـــال قري ـــزع رج ـــه، فف ـــن هيئت ـــرون م ـــا ي مل
ـــه... ـــر بقراءت ـــو بك ـــم أب ـــن أن يفتنه ـــم م ـــائهم وضعفته ـــم ونس صبياهن

ـــه  ـــون ل ـــم ال يك ـــلمني، فل ـــري املس ـــىل غ ـــرآن ع ـــر الق ـــذا أث ـــإذا كان ه ف
ـــت  ـــال أن رأي ـــرة مث ـــدث م ـــل ح ـــلمني؟ وه ـــىل املس ـــر اآلن ع ذات األث
ـــع  ـــه يذي ـــالت ألن ـــد املح ـــام أح ـــون أم ـــاس يتجمع ـــن الن ـــة م جمموع
ـــول  ـــلمني: إن حت ـــامء املس ـــد عل ـــع أح ـــول م ـــا الق ـــل يمكنن ـــا؟ وه قرآن
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ـــرب،  ـــاق الط ـــا عش ـــتمع إليه ـــب يس ـــة فحس ـــالوة منغوم ـــرآن إىل ت الق
ـــاق  ـــرآن يف اآلف ـــون الق ـــارى يذيع ـــود والنص ـــل اليه ـــذي جع ـــو ال ه

ـــى. ـــي موت ـــن حيي ـــه ل ـــون أن ـــم واثق وه

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النحل 103 | يلحدون إليه: يميلون وينسبون إليه أنه يعلم.   

النحل 120 | أمة: معلام للخري أو مؤمنا وحده.   

النحل 124 | جعل السبت: فرض تعظيمه والتخيل فيه للعبادة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

أحكم آية يف القرآن، مجعت األوامر والنواهي | )النحل [ (.   

كلفنـا اهلل تعـاىل بدعوة النـاس إليه وداللـة اخللق عليـه بأفضل الطرق    
| )النحل 125(.

العمل الصالح مع اإليامن طريقك إىل السعادة | )النحل 7 (.   

حيـرص الشـيطان أن يبعـدك عـن القـرآن، وأن يقلـل انتفاعـك بـه،    
فاسـتعن بربـك عليـه، وتـوكل عـىل مـوالك فلن يـرضك الشـيطان | 

.)    ، 8 )النحـل 
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لــطـــيـفــة: جاء يف خمترص ابن  كثري )2 / 344(:

ُذكـر أن أكثـم بـن صيفي )وهم من أشـهر حكـامء العـرب وخطبائهم يف 
اجلاهليـة( ملـا بلغـه خـرب الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص انتـدب رجلـني فأتياه فقـاال: من 
أنـت؟ ومـا أنـت؟ فقال: أنـا حممد بن عبـد اهلل، وأنـا رسـول اهلل، ثم تال 
ْحَسـاِن َوإِيَتـاِء...يمح ]النحل: 90[ فرجعا إىل  عليهام: ىمحإِنَّ اهللََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
أكثـم، فلـام قرءا عليـه اآلية قـال: إين أراه يأمـر بمكارم األخـالق وينهى 

عـن مسـاوئها، فكونـوا يف هذا األمـر رؤوسـا وال تكونوا فيـه أذنابا.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: حقق االستعاذة عند تالوتك القرآن 

مــعــنـاها. واســتـــشــعــر 
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الـمـجـلسـ الـسابع واخلمسون

ـراء )1 : 49( ســـــــــــــــــــــورة اإلســــــــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: هل يمكن أن يتأثر غري املسلمني بالقرآن؟

روت كتــب الســرية أن أبــا ســفيان وأبــا جهــل واألخنــس بــن رشيــق 
ــل  ــىل باللي ــو يص ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وه ــن رس ــتمعوا م ــة ليس ــوا ليل خرج
ــم  ــه، وكٌل ال يعل ــتمع في ــًا يس ــم جملس ــد منه ــذ كل واح ــه، فأخ ىف بيت
ــوا،  ــر تفرق ــع الفج ــى إذا طل ــتمعون، حت ــوا يس ــه فبات ــكان صاحب بم
حتــى إذا مجعتهــم الطريــق تالومــوا، وقــال بعضهــم لبعض ال تعــودوا، 
ــوا،  ــم انرف ــيئًا، ث ــه ش ــم ىف نفس ــفهائكم ألوقعت ــض س ــم بع ــو رآك ل

ــًا. وتكــرر ذلــك منهــم ثالث

وهكـذا نـرى أن املرشكـني كانوا يتأثـرون بالقرآن إذا سـمعوه مـن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، لكنهـم كانـوا يغالطـون أنفسـهم، وقـد عاقبهم اهلل بأن جعـل بينهم 
وبـني الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص حجابـًا خفيـًا فـال ينتفعون بام يسـمعون، قـال تعاىل: 
ىمحَوإَِذا َقـَرْأَت اْلُقـْرآَن َجَعْلنَا َبْينَـَك َوَبنْيَ الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُـوَن بِاآْلِخَرِة ِحَجاًبا 

.]45 ]اإلرساء:  ْسُتوًرايمح  مَّ



2]4

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

اإلســراء 8 | حصريا: سجنا أو مهادا وفراشا.   

اإلرساء 36 | وال تقف: وال تتبع.   

اإلرساء 41 | رصفنا: كررنا القول بأساليب خمتلفة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

املسجد األقى صنو املسجد احلرام | )اإلرساء 1(.   

مـن النـاس مـن حجبه اهلل عن فهـم القـرآن، أولئك الذيـن ال يطيقون    
أن يذكر اهلل وحـده | )اإلرساء 45، 46(.

من صحب القرآن أرشده القرآن إىل أفضل الطرق | )اإلرساء  (.   

الــــتـــجـــوـيـــد: عرف املد الطبيعي، واذكر حروفه.

املـد: هـو إطالـة زمـن الصـوت بأحد حـروف املـد الثالثـة املجموعة يف 
لفـظ )واي(، وهـي: األلـف )وال تكون إال سـاكنة، وال يكون مـا قبلها 
إال مفتوحـا( نحو:)سـبحان، أرسى(، الواو السـاكنة املضمـوم ما قبلها، 
نحـو: )تتخذوا، نوح(، والياء السـاكنة املكسـور ما قبلهـا، نحو: )الذي، 

السـميع البصري(.
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وإذا وجـد حـرف مـن هـذه األحـرف يف الكلمـة ومل يكن بعـده مهز وال 
سـكون، فـإن املد هنا يسـمى مدا أصليـا أوطبيعيـا، ويعترب عـدم اإلتيان 
بـه خلـال يف التـالوة ألنـه نقـص يف ذات احلـرف، ممـا يرتتب عليـه خلل 

املعنى. يف 

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: عّلق صورة املسجد األقى ببيتك، 

وحّدث أبنـــاءك عنه وعن وجـــوب حتريره.
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الـمـجـلسـ الـثامن واخلمسون

ـراء )50 : 98( ســـــــــــــــــــــورة اإلســـــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيــــة: من قصيدة للشاعر الدكتور عـبـد الـرحـمـن 

العشـمـاوي:

يـــا قــارئ القــرآن داو قلوبنــا

ثـــوبها ترقــع  فأمتنــا  اقــرأ 

ــا ب ــى الرِّ ــش عل ــا تعي ــرأ فأمتن اق

بــا اقــرأ لينجلــي الظــالم عــن الرُّ

اقــرأ لينجلــي القتــام عــن الــذي

اقــرأ ليرجــع من بنــي اإلســالم َمن

ــاًل ــظ غاف ــه يوق ــل الل ــرأ لع اق

ــه ــن ظلم ــم ع ــع ظال ــرأ ليرج اق

ــح ــرب مترن ــكت مط ــرأ ليس اق

ــدة ــكل قصي ــاعرنا ب ــوا مش ذبح

بالتجويـــِد تـــزدان  بــــتالوة 

ــود ــها ليه ــض رأس ــل تخف بالوي

تنســى عقــاب الخالــق المعبــود

ــود ــر ه ــي زواج ــمع الغاف وليس

ــود ــاذل وخض ــير تخ ــى أس أمس

ــود ــى التلم ــامعه إل ــى مس أصغ

ــد ــب عني ــن قل ــا ويلي ــن قومن م

جحــود كل  باإليمــان  ويقــر 

قتــل الحيــاء علــى رنيــن العــود

بليــد كل  بخيــال  مســكوبة 
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

اإلرساء 51 | فسينغضون إليك رؤوسهم: حيركوهنا استهزاًء.   

اإلرساء 62 | ألحتنكن: ألستولني عليهم أو ألستأصلنهم.   

اإلرساء 64 | واستفزز: استخف واستعجل وأزعج.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ــل     ــري أفضـ ــا وأن نتخـ ــب ألفاظنـ ــبحانه أن نراقـ ــا سـ ــا ربنـ أمرنـ
الكلـــامت؛ حتـــى ال نفتـــح بابـــا لعدونـــا الشـــيطان | )اإلرساء 53(.

ـــه     ـــاىل في ـــا أورده اهلل تع ـــم مم ـــرآن بالرغ ـــن بالق ـــاس ال يؤم ـــر الن أكث
ـــة | )اإلرساء  8(. ـــال واضح ـــن أمث م

ـــكان     ـــواله ل ـــك، ل ـــن رب ـــل م ـــض فض ـــو حم ـــق ه ـــىل احل ـــك ع ثبات
ـــك ملسو هيلع هللا ىلص | )اإلرساء 74(. ـــل لنبي ـــذا قي ـــس، هك العك

ــم ــار أمامه ــم وس ــس باركه إبلي

اقـــرأ ليهـــدأ قلـــب كل مـــرّوع

اقــرأ ليســمع كل مــن فــي ســمعه

المعقـــود بلوائـــه  متباهيـــًا 

ـــريد ـــؤاد كل ش ـــا و ف ـــن قومن م

َوقـــٌر مـــن األقصـــى إلـــى مدريـــِد
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الــــتـــجـــوـيــــد: مـن أحـكام النون السـاكنة والتنويـن: اإلدغام 

بغنـة، مثـل لـه مـن اآليـات )[5 : 54( من سـورة اإلرساء.

اإلدغـام: هـو النطـق باحلرفـني حرفـا واحـدا كالثاين مشـدد، فـإذا جاء 
أحـد حـروف )ينمو( بعـد النون السـاكنة أو التنوين جيـب أن ندغم )أي 
ندخـل( النـون السـاكنة أو التنويـن يف هـذا احلرف مـع النطق هبـام حرفًا 
واحـدًا مشـددًا، ويسـمى إدغامـا بغنـة، ومـن أمثلتـه يف اآليـات )50 : 
54( مـن سـورة اإلرساء: )خلقـا ممـا، مـن يعيدنـا، أن يكون قريبـا يوم، 

قليـال وقل، إن يشـأ(.

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

خالفك: َخْلَفك | )اإلرساء 76(.   

ر | )اإلرساء 90(.    تفجر: ُتَفجِّ

قل سبحان: قال سبحان | )اإلرساء 95(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: راقب ألفاظك، وحتكم يف عباراتك 

خــطــيــر. فــأمــرهــا 
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الـمـجـلسـ الـتاسع واخلمسون

ـراء )99 : الـــــكــــهفـ 31( ســــورة اإلســــــ

الفــتـتاـحـــيـة: من قصيدة للشاعر الدكتور عـبـد الـرحـمـن 

العشـمـاوي:

اقــرأ لتفهــم أمتــي معنــى الهــدى

اقــرأ ليخــرج جيلنــا الحــر الــذي

بثقافــة ال  بالقــرآن  بالديــن 

يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشـى

شــرف مســامعنا بآيــات الهــدى

كم قـارئ في النـاس يحمد ذكره

كم فــارس بالحــرب نال شــهادة

كــم عالــم فــي النــاس ســدد رأيه

يــا قــارئ القــرآن ال تركــن إلــى

قــل للذيــن تنكبــوا درب الهــدى

ــود ــا المحم ــوغ مقامه ــى بل معن

يبنــي جوانــب قصرنــا المهــدود

مـــردود مبـــدأ  أو  غربيـــة 

ــورود ــدى الم ــوض اله ــى ح إل

ــدود ــا المس ــذ دربن ــح مناف وافت

ــد ــر حمي ــه غي ــد الل ــون عن ويك

ــهيد ــر ش ــه غي ــد الل ــون عن ويك

ــديد ــر س ــه غي ــد الل ــون عن ويك

ــد ــق التمجي ــاد ومنط ــدح العب م

ــود ــكوا بعه ــم يتمس ــرًا ول جه
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

اإلرساء 102 | مثبورا: هالكا أو مروفا عن اخلري.   

اإلرساء 106 | عى ُمكث: عىل تؤدة وتأٍن.   

الكهــــف 9 | الرقيـم: اللـوح الـذي فيـه أسـامء أصحـاب الكهـف    
وقصتهـم.

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

االستقامة عىل أمر اهلل طريقك إىل النجاح | )الكهف 28(.   

أمرنا اهلل تعاىل أن ندعوه بأسامئه احلسنى | )اإلرساء [11(.   

من أدب القرآن أال جتادل فيام ال ينبني عليه عمل | )الكهف 22(.   

قد جيعل اهلل الفرج يف قلب الضيق | )الكهف 16(.   

قل للطغاة ومن مشـى في ركبهم

إن الــذي منــع الحــرام هــو الذي

هــذا هــو القــرآن دســتور الهدى

لنــا النجــاة  جســر  قرآننــا 

وببعضــه ببعضــه  أفتؤمنــون 

ومريــد ومنافــق  طامــع  مــن 

ــد ــا وكل مفي ــالل لن ــرع الح ش

فيــه الصــالح لطــارف وتليــد

بمــا يحويــه من وعــد لنــا ووعيد

تتهاونــون أذاك فعــل رشــيد؟
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الــــتـــجـــوـيــــد: أهـم األحـكام التجويديـة يف اآليتـني  )[11، 

111( مـن سـورة اإلرساء.

القلقلة يف: )ادعوا، تدعوا، جتهر، وابتغ(.   

من أحكام النون الساكنة والتنوين:    

اإلدغام بغنة يف: )أيًا ما، سبيال وقل، ولدا ومل، ويل من(.   

اإلدغام بغري غنة يف: )يكن له(.   

اإلخفاء يف: )رشيك يف(.   

املد الواجب املتصل يف: )األسامء(.   

إظهار امليم الساكنة يف: )احلمد، مل يتخذ، ومل يكن(.   

يراعى ترقيق الالم يف )صالتك( وتفخيم اخلاء يف: )ختافت(.   

الـعـــــمـيلـ: ادع اهلل اليوم بأســـامئه احلسنى يف  الـــــواجبـ 

أحوالـــك كلها وبخاصـــة عند ســـجودك ويف أعقـــاب الصلوات.
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الـمـجـلسـ الـســتون

ســــورة الــــكـــهـفـ )32 : 74(

الفــتـتاـحـــيـة: الـقـرآن يـذكـرنـا بـأهـم حـقـيـقـة.

فهمه  عىل  الرتكيز  مع  مستمرة  بصورة  القرآن  قراءة  إىل  حمتاجون  نحن 
وتدبره؛ ألنه أصدق كتاب يعرفنا بضعفنا وحقيقتنا، فحني نقرأ كالم اهلل 
بوعي سوف نتذكر أننا فقراء إىل اهلل، وأننا ال قيام لنا إال به سبحانه، فلو 
أنه -سبحانه- تركنا ألنفسنا هللكنا، إنه سبحانه الذي يرزقنا وينرنا وال 
أحد سواه، وهو سبحانه الذي هيدينا ويوفقنا ويعلمنا ويعيننا عىل طاعته، 
ه ذلك كله  وهو وحده الذي يرفنا عن الكفر والفسوق واملعايص وُيكرِّ
إلينا اإليامن ويزينه يف قلوبنا، وبه وحده  الذي حيبب  إلينا، وهو سبحانه 
سبحانه نعوذ من عدونا املرتبص بنا )الشيطان(، وهو سبحانه الذي يقبلنا 

إن عدنا إليه نادمني تائبني، وجييب دعاءنا ويكشف الرض عنا...إلخ.

ــا  ــم أكثرن ــه ســبحانه ومــن ث ــا ب ــا هــذه املعــاين ازداد تعلقن ــإذا تذكرن ف
ــك  ــن، وذل ــه منكرسي ــىل باب ــوف ع ــه والوق ــه ودعائ ــا إلي ــن ترضعن م

ــا مــن أجلهــا. ــي خلقن ــة الت ــب العبودي ل
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الكهـف 40 | صعيـدا زلقـا: رمـال هائـال، أو أرضـا جـرزا ال نبـات    
فيهـا، يزلـق عليهـا بسـبب مالسـتها.

الكهف 51 | عضدا: أعوانا وأنصارا.   

الكهف 71 | شيئا إمرا: عظيام منكرا أو عجبا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

يظلـم اإلنسـان نفسـه عندما يغـرت بام أعطـاه اهلل، ويظن أن مـا عنده ال    
ينفـد، وأنـه ممتع يف الدنيـا واآلخرة | )الكهـف 35، 36(.

عـرف املعلـم الصالح أن اإلنسـان يقل صـربه عىل مامل يعرفه فاشـرتط    
عـىل املتعلم أن يصـرب | )الكهف 67 : [7(.

أشـد النـاس ظلـام مـن أعرض عـن القـرآن ونـيس ذنوبـه فعاقبـه اهلل    
بحرمـان اهلدايـة | )الكهـف 57(.

الــــتـــجـــوـيـــد: أحكام النون الساكنة والتنوين يف اآليات )71 : 

74( من سورة الكهف.

اإلخفـاء يف: )فانطلقا، لن تسـتطيع، صربا قال، عـرسا فانطلقا، غالما    
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فقتله، نفسـا زكيـة( لوجـود حـروف: )ط، ت، ق، ف، ز( بعد النون 
السـاكنة أو التنويـن، وكلها مـن حروف اإلخفاء اخلمسـة عرش.

اإلظهـار يف: )شـيئا إمـرا، من أمري( لوجـود مهزة بعد النون السـاكنة    
أو التنويـن، واهلمـزة أحد حروف اإلظهار احللقي وهـي: )ء، هـ، ع، 

ح، غ، خ(.

اإلدغام بغنة يف: )شيئا نكرا(، اإلدغام بغري غنة يف: )نفس لقد(.   

اإلقـالب يف: )زكيـة بغـري( لوقـوع باء بعـد التنويـن، فيقلـب التنوين    
ميـام بغنـة مـع اإلخفاء.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: ال تركن إىل يشء من النعم، فال يشء 

يـــدوم:

يبقــى اإللــه ويفنى المــال والولدال شــيء مما تــرى تبقى بشاشــته
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الـمـجـلسـ الـحادى والستون

ـرـيـم 21( ســــــورة الــــكــهـفـ )75 : مــ

الفــتـتاـحـــيـة: القرآن صاحبك الناصح.

روي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قوله: »رحم اهلل امرًأ أهدى إيل 
ونادرا  فيها،  املبالغ  املجامالت  فيها  كثرت  حياتنا  أن  واحلقيقة  عيويب«، 
ما جتد صديقا صادقا يضعك أمام واجباتك، ويوقفك أمام مرآة واقعية 
ال تنافقك، بل تلفت نظرك إىل ما فيك من أخطاء لتصححها، واحلقيقة 
أيضا أن فينا جهال وظلام ونفاقا وكربا، وتكاسال عن الطاعات وُشّحا عن 
النفقات ورياء وحبا للسمعة والفخر...وغري ذلك من آفات لو تركناها 
تنمو يف داخلنا هللكنا، ما رأيك إن وجدت هذا الصديق الصادق الذي 
يقدم لك هذه اهلدية يف أروع وأرق أسلوب؟ إنه القرآن، فلنعرض أنفسنا 

عليه كل يوم ولنبحث فيه عن العالج.

فهمه  عىل  الرتكيز  مع  مستمرة  بصورة  القرآن  قراءة  إىل  حمتاجون  نحن 
وهو  ال  ومل  وحقيقتنا،  أنفسنا  بعيوب  يعرفنا  كتاب  أصدق  ألنه  وتدبره؛ 

برُِييمح ]امللك: 14[. تنزيل ممن خلقنا: ىمحَأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَ
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الكهف 86 | محئة: ذات محأة وهي الطني األسود.   

الكهف 96 | زبر احلديد: قطعه العظيمة الضخمة.   

مـريـــم 7 | َسميا: مل يشاركه أحد من قبل يف هذا االسم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

قـد تبـدو لنـا األمـور القدرية عىل غـري حقيقتهـا، نحـن أحيانـا نراها    
رشا وهـي خـري | )الكهـف  7 : 82(.

ال يمكـن للقائد أن حيقق النجاح إال إذا سـاندته أيدي األمة | )الكهف    
.) 5

بر الوالدين من صفات األنبياء | )مريم 14، 32(.   

الــــتـــجـــوـيـــــد: كيــف تقــرأ احلــروف املقطعــة يف أول ســورة 

ــه؟ ــم وط مري

تقـرأ هكذا: )كاف هـا يا عني صاد( بمد األلف واليـاء يف كل من )كاف، 
عـني، صاد( سـت حـركات )مـد الزم حريف خمفـف( ألهنا مـن حروف 
)نقـص عسـلكم(، أمـا األلـف يف )ها، يـا( فتمـد بمقـدار حركتني فقط 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





217

ألهنـا من حـروف )حـي طهر(، وكذلـك تكون قـراءة: )طـه: طا ها(

مع مالحظة اآليت عند قراءة )كهيعص(: 

إخفاء النون الساكنة من كلمة )عني( لوجود الصاد بعدها.   

وقلقلة الدال آخر كلمة )صاد( لسكوهنا وقفا ووصال.   

وقـد سـبق أن عرفنـا أن احلروف املقطعـة توجد يف أوائل تسـع وعرشين 
سـورة، وجتمعهـا عبـارة: )نص حكيم قاطـع له رس(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اعمل اليوم عمال تـــرب به والديك 

حيـــني أو ميتني.
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الـمـجـلسـ الـثاىن والستون

ـرـيـــــــم )22 : 98( ســــــــــــورة مـــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن يــحــذرنــا الــمـخـاطـر.

نحــن يف أشــد االحتيــاج إىل القــرآن؛ ألنــه يبرنــا باألخطــار املحدقــة 
بنــا مــن خارجنــا، وكذلــك بآفاتنــا املهلكــة مــن داخلنــا.

ـــارى  ـــود والنص ـــا، وباليه ـــه لن ـــيطان وعداوت ـــا بالش ـــه يعرفن ـــام أن فك
ـــهوات  ـــة الش ـــوع يف فتن ـــن الوق ـــا م ـــا، وحيذرن ـــون عن ـــن ال يرض الذي
ـــرة  ـــنا املدم ـــراض نفوس ـــن أم ـــا م ـــا حيذرن ـــه أيض ـــد، فإن ـــال والول وامل
مثـــل الريـــاء والعجـــب واملـــن واألذى، ويبـــني لنـــا كراهيـــة ربنـــا 
ســـبحانه للذيـــن هـــم يـــراؤون، والذيـــن يتبخـــرتون ويتفاخـــرون 
ـــبُّ  ـــبحانه: ىمحإِنَّ اهللََّ اَل ُيِ ـــه س ـــني، كقول ـــون إىل الظامل ـــون ويركن وخيون
اٍن  ــبُّ ُكلَّ َخـــوَّ َمـــن َكاَن خُمَْتـــااًل َفُخـــوًرايمح ]النســـاء: 36[، ىمحإِنَّ اهللََّ اَل ُيِـ
ـــا الَِّذيـــَن آَمنُـــوا اَل ُتْبطُِلـــوا َصَدَقاتُِكـــم  َ َكُفـــوٍريمح ]احلـــج: 38[، ىمحَيـــا َأيُّ
ـــُكُم  ـــوا َفَتَمسَّ ـــَن َظَلُم ـــوا إىَِل الَِّذي ـــرة: 264[، ىمحَواَل َتْرَكنُ ـــنِّ َواأْلََذٰىيمح ]البق بِامْلَ
ـــاٍك  ـــُكلِّ َأفَّ ـــٌل لِّ ـــني: 1[، ىمحَوْي ـــنَييمح ]املطفف ِف ـــٌل لِّْلُمَطفِّ ـــود: 113[، »َوْي ـــاُريمح ]ه النَّ
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 ْ ا َكَأن ملَّ َأثِيـــٍم 7 َيْســـَمُع آَيـــاِت اهللَِّ ُتْتـــَىٰ َعَلْيـــِه ُثـــمَّ ُيـــرِصُّ ُمْســـَتْكِبً
ـــا  ـــه ويبرن ـــا نفس ـــا إذ حيذرن ـــا بن ـــم ربن ـــام أرح ـــة: 8[، ف ـــَمْعَهايمح ]اجلاثي َيْس

ـــه! ـــى نجتنب ـــا حت ـــد يرضن ـــام ق ب

ـــري  ـــه كل اخل ـــذي ضّمن ـــذا ال ـــه ه ـــر يف كتاب ـــن النظ ـــل ع ـــف نتغاف فكي
ـــني  ـــرات مرسع ـــائل والتحذي ـــذه الرس ـــل ه ـــىل مث ـــر ع ـــف نم ـــا؟ وكي لن

ـــا؟ ـــا منه ـــر موقفن ـــا لننظ ـــف عنده ال نق

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

مريم 27 | شيئا فريا: عظيام منكرا.   

مريم 46 | واهجرن مليا: اجتنبني دهرا طويال.   

مريم 68 | جثيا: باركني عىل ركبهم لشدة اهلول.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مهـام كانـت إمكانياتـك قليلة، فخـذ باألسـباب املتاحة، وأمـا النتائج    
فيقررهـا رب العبـاد | )مريم 25(.

أن اهلل تعاىل يغرس حمبة املؤمنني يف قلوب عباده | )مريم 6 (.   

بقدر ما نضّيع من الصلوات، يكون اتباعنا للشهوات | )مريم  5(.   



22]

لــطـــيـفــة:

يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
القيامة كأنه  يوم  باملوت  النار جياء  النار  اجلنة اجلنة وأهل  »إذا دخل أهل 
كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار، فيقال: يا أهل اجلنة هل تعرفون هذا؟ 
فيرشئبون -أي يمدون أعناقهم- وينظرون ويقولون: نعم، هذا املوت، ثم 
يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيرشئبون وينظرون ويقولون: نعم، 
هذا املوت، فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل اجلنة خلود فال موت، ويا أهل 
ِة إِْذ ُقِضَ اأْلَْمُر َوُهْم  ْرَ النار خلود فال موت«، ثم قرأ: ىمحَوَأنِذْرُهْم َيْوَم احْلَ

يِف َغْفَلٍة َوُهْم اَل ُيْؤِمنُوَنيمح ]مريم: 39[.

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

ِمن حتتِها: َمن حتَتها | )مريم 24(.   

اَقط، أو َيّساَقط | )مريم 25(.    )25( ُتَساِقط: َتسَّ

قوَل احلق: قوُل | )مريم 34(.   

الــواجبـ الـعــمـيلـ: حافظ عىل صالتك تنعم بحياتك، 

وتبتعد عن سيطرة شهواتك.
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الـمـجـلسـ الـثالث والستون

ســــــــــــــــــــورة طــــــــــــــــــــه )1 : 82(

الفــتـتاـحـــيــــة: ما معنى قول النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص: »والقرآن حجة لك 

عليك«؟ أو 

معنـاه أن هـذا القرآن رسـائل من اهلل لعبـاده تدعوهم إىل العمـل بام فيها، 
فمـن عمـل هبـذه الرسـائل فقـد حقـق املطلـوب منه حتـى ولـو مل حيفظ 
مـا فيهـا، ومـن أمهـل العمـل فقد خـاب وخرس حتـى وإن حفـظ ما بني 

اللوحني.

فيه،  بام  وعمل  للقرآن  قلبه  خشع  الذي  لصاحبه  حجة  يكون  القرآن  إن 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  كنا  قال:  الدرداء  أيب  عن  نفري  بن  جبري  عن  احلديث:  ويف 
الناس  العلم من  أوان خيتلس  »هذا  قال:  ثم  السامء،  إىل  ببره  فشخص 
حتى ال يقدروا منه عى يشء، فقال زياد بن لبيد األنصاري: كيف خيتلس 
منا وقد قرأنا القرآن، فواهلل لنقرأه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا؟ قال: ثكلتك 
أمك يا زياد إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة، هذه التوراة واإلنجيل 

عند اليهود والنصارى فام تغني عنهم؟« ]أخرجه الرتمذي[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

طه 10 | آنسُت نارا: أبرهتا بوضوح.   

طه 42 |  وال تنيا يف ذكري: ال تفرتا يف تبليغ رسالتي.   

طه 61 |  يسحتكم: يستأصلكم ويبيدكم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

الشقاء والقرآن ال جيتمعان | )طه 2(.   

عجبـا لإليـامن، إنـه يغري املواقـف واألفـكار، وينقل املرء من معسـكر    
الـرش إىل صف املجاهديـن األخيار | )طـه 72، 73(.

أكثـر مـا يذهـب اخلـوف والقلـق من قلبـك أن تستشـعر معيـة ربك |    
.)46 )طه 

الــــتـــجـــوـيـــــد: متــى يســمى املــد جائــزا منفصــال؟ ومــا 

مقــداره؟ مثــل لــه مــن اآليــات العــرش األوىل مــن ســورة طــه.

يسـمى املـد جائـزا منفصـال إذا كان حـرف املـد آخـر حـرف يف كلمـة 
واهلمـزة أول حـرف يف الكلمـة التـي بعدهـا، مقـداره أربـع أو مخـس 

إىل حركتـني. حـركات، ويمكـن قـره 
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أمثلتـه مـن اآليـات العرش األوىل من سـورة طـه: )ما أنزلنا، لتشـقى إال، 
ال إلـه إال هـو، موسـى إذ، امكثوا إين آنسـت نارا لعـيل آتيكم(.

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

ا اخرتناك | )طه 13(.    وأنا اخرتتك: وأنَّ

ولُِتصنَع: َوْلُتْصنَْع عى عيني | )طه 39(.   

ال ختاُف: ال ختْف | )طه 77(.   

لُيذهب  بالقـــرآن  الـعـــــمـيلـ: كن دائم الصلة  الـــــواجبـ 

أفكارك. ويصحـــح  إيامنك  ويزيـــد  وخوفك،  شـــقاءك 
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ـرابع والستون الـمـجـلسـ ال

ســــــــــــــــورة طـــــــــــــــــه )83 : 135(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن يــكــفــيــك.

روي أن عمـر بـن اخلطـاب قـال: يـا رسـول اهلل إين أصبـت كتابا حسـنا 
مـن بعـض أهـل الكتـاب، فغضـب رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقـال: »أمتهوكـون 
فيهـا )أي شـاكون( يـا ابن اخلطـاب؟ والذي نفـي بيده لقـد جئتكم هبا 
بـوا بـه، أو  بيضـاء نقيـة، ال تسـألوهم عـن يشء فيحدثوكـم بحـق فتكذِّ
بباطـل فتصدقـوا بـه، والذي نفـي بيده لو أن موسـى كان حيا ملا وسـعه 
إال أن يتبعنـي« ]أخرجـه أمحـد[، وهـذا يـدل عـىل أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص كان حريصـا 
عـىل توجيـه أصحابـه إىل النبع الصايف وحـده، وهو القـرآن الكريم حتى 
ال ينشـغلوا عنـه بغـريه حتـى ولـو بكتـب سـاموية أخـرى، حتـى تكون 
القلـوب والعقـول خالصـة للقـرآن كـي يعمل عملـه يف تغيـري النفوس 

واألفـكار، ويعيـد صياغـة الشـخصيات ويربطها بـاهلل وحده.

ونحـن اليـوم نقـول مثل هذا لشـباب املسـلمني حتـى ال يلـوث األعداء 
عقوهلـم بـام يبثونـه مـن سـموم فكريـة وعقائديـة مـن خـالل أفالمهـم 
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واألديب،  الفنـي  إنتاجهـم  وكل  ورواياهتـم  ومقاالهتـم  ومرسحياهتـم 
ـا َأنَزْلنَـا َعَلْيـَك اْلكَِتـاَب ُيْتـَىٰ  فكتـاب اهلل فيـه الكفايـة: ىمحَأَومَلْ َيْكِفِهـْم َأنَّ

.]51 ]العنكبـوت:  َعَلْيِهـْميمح 

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

طــه 88 | ُخوار: صوت كصوت البقر.   

طه 119 | وال تضحى: ال تربز للشمس فيصيبك حرها.   

طه 131 | زهرة احلياة الدنيا: زينتها وهبجتها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

تأكد أن ماتفعله من خري لن يـضـيع ثوابه | )طه 112(.   

جيب عىل املسلم أن هيتم بشأن صالة أهله | )طه 132(.   

البعد عن القرآن هو سبب شقاء العـالــم | )طه 124(.   

احرص عىل الذكر يف كل وقت لتنال رضا اهلل تعاىل | )طه [13(.   

ــات )83 :  ــة يف اآلي ــكام التجويدي ــم األح ــد: أه الــــتـــجـــوـيـــ

ــه. ــورة ط ــن س 87( م

اإلخفاء يف: )عن قومك، أسفا قال، من زينة(.   
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اإلقالب يف: )من بعدك(.   

اإلظهار يف: )وعدا حسنا أفطال(.   

اإلدغام يف: )أن حيل، غضب من ربكم، أوزارا من(.   

املد الواجب املتصل يف: )أوالء( مع عدم نطق الواو.   

القلقلة يف: )قد فتنا، يعدكم(.   

إظهـار امليم السـاكنة يف: )هـم أوالء، أمل يعدكم ربكم وعـدا، أم أردتم    
أن، عليكـم غضب(، وإدغامهـا يف: )فأخلفتم موعدي(.

إدغام )املتجانسني( الدال يف التاء يف كلمة: )أردتم(.   

الـــــواجبـ الـعــمـيلـ: احفظ أذكار الصباح واملساء، أو اقرأها 

أهلك. كتـــاٍب وداوم عليها مع  من 
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الـمـجـلسـ الـخامس والستون

ســــــــــورة األنــــــــبـــــــــيــــــاـء )1 : 50(

الفــتـتاـحـــيـة: كــتــاٌب فـيـه ذكــرنــا.

األجيال،  لكل  باقية  تظل  وسوف  اآلبدين،  أبد  باقية  القرآن  معجزة  إن 
األنبياء  مع  كانت  التي  املادية  اخلوارق  أو  املعجزات  ليس ككل  فالقرآن 
السابقني عليهم مجيعا السالم، تلك املعجزات احلسية التي انقضت بموت 

هؤالء املرسلني، ومل يتأثر هبا إال الذين رأوها من أبناء ذلك اجليل.

والقـرآن ذكـر ورشف لـكل من آمـن به، كـام قال منزلـه سـبحانه: ىمحَلَقْد 
َأنَزْلنَـا إَِلْيُكـْم كَِتاًبا فِيـِه ِذْكُرُكْم َأَفـاَل َتْعِقُلوَنيمح ]األنبيـاء: 10[.

فهل كان لنا -نحن العرب- ذكر قبل هذا القرآن؟ 

احلقيقة أن العرب مل يكن معهم ما يعطونه للبرشية كي تعرفهم به، فعندما 
جاءهم القرآن واستمسكوا به عرفتهم الدنيا، وكان هلم ذكر وجمد، فرّشقوا 
وغّربوا وقادوا البرشية قرونا طويلة، فسعدوا وسعدت البرشية معهم هبذا 
الكتاب الكريم، فلام ختلوا عنه ختىل عنهم املجد والعز والرشف، وصاروا 

يف ذيل القائمة بل خارجها، )وإن عدتم عدنا(.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األنبياء 18 | فيدمغه: يمحقه ويدحضه.   

األنبياء 30 | رتــًقــا: ملتصقتني بال فصل.   

األنبياء 42 | يكلؤكم: حيفظكم وحيرسكم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

قال الشاعر:    

    | )األنبياء 1(.

ال يكـون االبتـالء بالـرش وحـده، قـد نبتـىل أيضـا بالنعـم | )األنبيـاء    
.)35

االفرتاء عىل املصلحني من أهم سامت الظاملني | )األنبياء 5(.   

االستهزاء باملصلحني من سامت الكافرين | )األنبياء 36، 41(.   

وجوب سؤال العلامء عندما نجهل احلكم | )األنبياء 7(.   

ــم  ــون واملي ــري الن ــرى غ ــع أخ ــة مواض ــد: للغن الــــتـــجـــوـيـــ

ــورة  ــات )48 : [5( يف س ــالل اآلي ــن خ ــك م ــح ذل ــددتني، وض املش
ــاء. األنبي

ـــن ـــة تطح ـــى المني ورح النـــاس فـــي غفالتهـــم
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موضع اإلدغام بغنة يف: )وضياء وذكرا، ذكر مبارك(.   

موضع إخفاء امليم الساكنة لوقوع باء بعدها يف: )رهبم بالغيب(.   

موضع إدغام امليم الساكنة لوقوع ميم بعدها يف: )وهم من(.   

موضع إخفاء النون الساكنة يف: )أنزلناه، أفأنتم، منكرون(.   

ولعـل مـن متام الفائـدة أن نذكر بـأن إدغام النـون السـاكنة أو التنوين يف 
الـالم والـراء يكـون بغـري غنة، كـام نجـد يف: )وذكـرا للمتقـني(، كام أن 

إظهارمهـا يكـون بغـري غنة كـام يف: )مبـارك أنزلناه(.

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تفكر يف مشهد املوت والقرب، وحاسب 

نــفــســك قــبــل نـومـك.
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الـمـجـلسـ الـسادس والستون

ســــــــــــــورة األنــــــبـــــــيـــاـء )51 : 112(

الفــتـتاـحـــيـة: بــركــة الــقــرآن.

يف اآليـة 50 مـن سـورة األنبيـاء خاطـب اهلل عـز وجـل عبـاده بقولـه: 
َبـاَرٌك َأنَزْلنَـاُه َأَفَأنُتـْم َلـُه ُمنكِـُروَنيمح. ىمحَوَهـَذا ِذْكـٌر مُّ

ويف معناها يقول السعدي رمحه اهلل: وال يشء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فإن 
كل خري ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإهنا بسببه وأثر عن العمل 
به، فإذا كان ذكًرا مبارًكا وجب تلقيه بالقبول واالنقياد والتسليم وشكر اهلل 

عىل هذه املنحة اجلليلة والقيام هبا واستخراج بركته بتعلم ألفاظه ومعانيه.

أقـول: والربكـة هي زيـادة اخلري، ونحـن نحتـاج الربكة، واملسـلم الذي 
هيتـم بالقـرآن ويصاحبـه تصيبه بركة القـرآن، ويمأ اهلل قلبه حبا وشـوقا 
إليـه، لكـن املالحظ يف اآليـات التي وصفت القـرآن بالربكة أهنـا طالبتنا 
بـأن نتبعـه، وأن نتدبـره، حتـى ال نقـف عنـد معنى التـربك بالقـرآن عن 
طريـق الرقـى والتامئـم والتعاويـذ، ألن اهلل تعاىل فرع عـىل وصفه بالربكة 

اسـتفهاما توبيخيـا تعجيبيا: أفأنتم لـه منكرون؟!
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األنبياء 58 | ُجذاذا: قطعا وكرسا.   

األنبياء 78 | نفشت فيه: انترشت لياًل بال راع، َفَرعته.   

األنبياء 96 | ينسلون: يرسعون املي يف اخلروج.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

كاد إبراهيـم عليـه السـالم أن يغـري أفـكار قومـه، لكنهـم رسعـان ما    
انتكسـوا، فـذم غباءهـم ومعبوداهتـم  | )األنبيـاء 64 : 67(.

متى كثر الصاحلون وغلبوا أورثهم اهلل األرض | )األنبياء 5[1(.   

دعوة يونس وهو يف بطن احلوت | )األنبياء 87(.   

الــــتـــجـــوـيـــــد: أحــكام امليم الســاكنة يف اآليات )8[1 : 112( 

ــورة األنبياء. ــن س م

تدغم امليم الساكنة إذا جاء بعدها ميم، كام يف: )أنتم مسلمون(.

وختفـى امليـم السـاكنة إذا جـاء بعدهـا بـاء، كـام يف: )أم بعيـد، احكـم 
باحلـق(.

وتظهـر امليـم السـاكنة إذا وقـع بعدهـا أي حـرف آخـر، كـام يف: )إهلكم 
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إلـه واحـد، آذنتكـم عىل سـواء، لكم ومتـاع(، ونظـرا لقرب خمـرج امليم 
واحتـاده مـع خمرج كل مـن الواو والفـاء؛ لذا جيب االنتبـاه حتى ال ختتفي 

امليم السـاكنة كمــا قال الناظم:

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: أكثر اليوم من دعـــوة يونس عليه 

الســـالم: »ال إله إال أنت ســـبحانك إين كنت من الظاملـــني«، فإنه مل 
يدْع هبا رجل مســـلًم يف شـــيئ قط إال اســـتجاب اهلل له ]صحيح الرتمذي[.

لقربهـــا واالتحـــاد فاعـــرفواحــذر لدى واو وفــا أن تختفي
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الـمـجـلسـ الـسابع والستون

ســــــــــــــورة الـــــــــــــحـــــــــــج )1 : 37(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن يـعــنـيـك أنــت.

القـرآن الكريـم مليئ بالنـداءات واألوامـر والنواهي، وال يقبـل من تال 
للقـرآن أن يمـر عـىل هذه األشـياء وهـو ال يعرض سـلوكه عليهـا لينظر 

كيـف يعمل.

إن تـايل القـرآن حقـا هـو مـن يكـون متيقـظ القلـب واعيه، خاصـة كلام 
سـمع ربـه يناديه، كـام قال حرب األمـة عبد اهلل بن مسـعود: »إذا سـمعت 
اهلل يقـول: يـا أهيا الذين آمنـوا فأرعها سـمعك؛ فإنه خري تؤمـر به أو رش 

تنهـى عنه«.

وال ينبغـي أن خيـرج أحدنـا نفسـه وهـو يتلو كتاب ربـه من هـذه الدائرة 
ظنـا منـه أن الناس كلهـم معنيون هبذه النـداءات واألوامـر والنواهي إال 
هـو، ثـم يفخـر بعـد ذلك أنـه قـرأ وحفـظ وختـم، وقـد لفتنا الفـاروق 
عمـر ريض اهلل عنـه إىل ذلـك فقـال: »ال يغرنكـم مـن قـرأ القـرآن، فإنام 

هـو كالم يتكلـم بـه، ولكـن انظـروا من يعمـل به«.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

احلــج 9 | ثــانـي عطفه: الويا جانبه تكربا أو إباًء.   

احلـج 25 | العاكـف فيـه والبـاد: املقيـم فيه املـالزم به، والطـارئ غري    
ملقيم. ا

احلج 34 | املخبتني: املطمئنني إىل اهلل أو املتواضعني.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مع طول العمر يكون الضعف والعجز، ال بد | )احلج 5(.   

بعض الناس يعبدون اهلل بحسب مصلحتهم فقط | )احلج 11(.   

الرشك باهلل يعني الضياع | )احلج 31(.   

كل يشء يف الكون يسجد للخالق سبحانه | )احلج 18(.   

والتنويــن  الســاكنة  النــون  أحــكام  مــن  الــــتـــجـــوـيـــــد: 

)اإلظهــار(، وضحــه ومثــل لــه مــن اآليتــني )1، 2( مــن ســورة احلــج.

تظهـر النـون السـاكنة والتنويـن إذا جـاء بعدمهـا أحـد حـروف احللـق 
السـتة )ء، هــ، ع، ح، غ، خ(، وهـي جمموعـة يف أوائل كلـامت عبارة )إن 

غـاب عنـي حبيبـي مهني خـربه(.
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ومن أمثلة اإلظهار يف اآليتني: )يشٌء عظيم، مرضعٍة عام، محٍل محلها(.

لــطـــيـفــة: بـعـض ما تتاز به سورة احلج.

فيهـا آيـات نزلت بمكـة وأخـرى باملدينـة، وآيـات نزلت هنـارا وأخرى 
نزلـت ليـال، وآيات نزلـت يف احلـرض وأخرى يف السـفر، وهي السـورة 

الوحيـدة التي هبـا سـجدتان للتالوة.

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: استشعر يف سجودك اليوم أنك تشارك 

السجود. يف  كله  الكون 
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الـمـجـلسـ الـثامن والستون

ســــــــــورة الـــــــــــــحـــــــــــج )28 : 78(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن يــغــيــرنــا.

ـــوا هبـــا فتتغـــري حياهتـــم،  ـــه ليعمل ـــب إىل خلق ـــزل اهلل عـــز وجـــل الكت أن
فليـــس املقصـــود قـــراءة هـــذه الكتـــب ومنهـــا القـــرآن، والوقـــوف 
ـــية  ـــول اخلش ـــا وحص ـــاع هب ـــنة دون االنتف ـــل األلس ـــد عم ـــد ح ـــا عن هب
ـــا إن  ـــىل قارئيه ـــة ع ـــب حج ـــذه الكت ـــون ه ـــوف تك ـــوب، ولس يف القل
ـــر  ـــن عم ـــول اب ـــام يق ـــدة، وك ـــات جدي ـــم كيان ـــم وجتعله ـــي مل تغريه ه
ـــول اهلل  ـــا رس ـــادي: أن ـــرآن ين ـــن الق ـــرف م ـــام: إن كل ح ريض اهلل عنه

ـــي. ـــظ بمواعظ ـــل يب، وتتع ـــك لتعم إلي

وقـــد رضب بعض العلـــامء مثال معربا عـــام حيدثه القـــرآن يف نفس 
املؤمن من تأثري فقـــال: »حني مترر املغناطيس عـــىل قطعة من احلديد 
عدة مـــرات، أتراه يغري من شـــكلها؟ كال، لكنه يعيـــد ترتيب ذراهتا 
فتصبح شـــيئا آخر غري قطعـــة احلديد األوىل ذات الـــذرات املبعثرة، 
لقد أصبحـــت كيانا جديـــدا، كيانا له طاقـــة مغناطيســـية كهربائية 
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مل تكن لـــه من قبـــل، وكذلك يفعل القـــرآن يف نفـــوس البرش، إنه 
يتخلل النفـــس فيعيد ترتيـــب ذراهتا، فتصبح قـــوى كونية وطاقات 
فاعلة منظمـــة بعد أن كانت مـــن قبل  مبعثرة وضائعـــة بال هدف«.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

احلج 45 | قرص مشيد: مرفوع البنيان خال من ساكنيه.   

احلج 54 | فتخبت: فتطمئن وتسكن للقرآن.   

احلج 72 | يسطون: يثبون ويبطشون غيظا وغضبا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

االضطهاد بسبب العقيدة ظلم ال جيوز | )احلج 38 : [4(.   

مثـل رضبـه اهلل عز وجل ليظهـر عجـز البرشية وتقصريهـا يف حق اهلل    
القـوي العزيز | )احلـج 73، 74(.

الشـياطني حـول     التـي يثريهـا  بالشـبهات  تتعلـق  املريضـة  القلـوب 
.)54  : | )احلـج 52  العلـم  آتاهـم اهلل  اآليـات، وال هيتـدي إال مـن 

)الــدواب،  كلمتــا  احلــج  بســورة  وردت  الــــتـــجـــوـيـــــد: 

ــداره؟ ــا مق ــام؟ وم ــد فيه ــوع امل ــام ن ــواف( ف ص
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ل، وضابطـه أن يـأيت بعد حرف  املـد فيهـام من نـوع الـالزم الكلمـي املثقَّ
ـة،  ـة، الطامَّ د يف كلمـٍة؛ نحـو: )الضالِّـني، دابَّـة، احلاقَّ املـدِّ حـرٌف مشـدَّ

ة«. الصاخَّ

ه مقـداًرا واحًدا، وهو سـت حركات،  اء مدَّ وسـمي الزًمـا؛ اللتزام القـرَّ
وسـمي كلميًّـا؛ لوجـود حرف املد مـع احلـرف املدغم يف كلمـة واحدة، 

ـاًل؛ لوجود التشـديد بعد حـرف املد. وسـمي مثقَّ

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجتهد يف طلب العلـــم من القرآن 

لتزيـــد هدايتك وتعظيمـــك لربك.
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املجلس التاسع والستون

ســــورة الـمــؤمــنــون )1 : 74(

الفــتـتاـحـــيـة: ملــاذا الــقــرآن؟

ـــيظهر  ـــاىل، وس ـــون اهلل تع ـــري بع ـــري والكث ـــا الكث ـــيفعل فين ـــرآن س الق
إنتاجـــه يف وقـــٍت قصـــرٍي بـــرشط حســـن التعامـــل معـــه، وإليـــك 

بعـــض مـــا يمكـــن أن يفعلـــه القـــرآن فينـــا:

سيعيد تشكيل العقل وبناء اليقني الصحيح فيه.   

ـــك     ـــبب ذل ـــد بس ـــب، فتتول ـــن القل ـــا م ـــب الدني ـــوى وح ـــيطرد اهل س
طاقـــة كبـــرية يف نفـــس القـــارئ تدفعـــه إىل القيـــام بالطاعـــات 
ومقاومـــة الشـــهوات حيـــث أن القـــرآن ســـيحقق الذاتيـــة 

ــه. ــه منـ ــا نتعلمـ ــذ مـ ــارع بتنفيـ ــا فنسـ ــة لدينـ واإلجيابيـ

ـــال،     ـــوال واألفع ـــالص يف األق ـــدق واإلخ ـــرى الص ـــيجعلنا نتح س
فنزهـــد يف حـــب الشـــهوة والتفاخـــر، وبذلـــك تصبـــح رسائرنـــا 

ـــا. ـــن عالنيتن ـــل م أفض
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ـــابنا إىل اهلل     ـــة انتس ـــعر بقيم ـــني نش ـــزة ح ـــعر بالع ـــا نش ـــرآن جيعلن الق
ـــه. ـــا في ـــل وثقتن ـــز وج ـــه ع ـــا ب ـــبحانه واتصالن س

ـــد     ـــرف الواح ـــى، ويع ـــد األعم ـــن التقلي ـــا م ـــا حيررن ـــرآن أيًض والق
منـــا بقيمتـــه يف الكـــون لكـــي ينطلـــق ويكشـــف أرساره وينتفـــع 
ـــلمني  ـــن املس ـــا نح ـــيلًة لتقدمن ـــك وس ـــون ذل ـــخريه ليك ـــني تس بقوان

ـــل. ـــن قب ـــا م ـــام كن ـــاالت ك ـــتى املج يف ش

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املؤمنون 26 | هيهات: بُعد وقوع ذلك املوعود.   

املؤمنون 44 | ترتا: متتابعني عىل فرتات.   

املؤمنون 66 | تنكصون: ترجعون معرضني عن سامعها.   

املؤمنون 74 | لناكبون: لعادلون عن احلق زائغون.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

املؤمن حيفظ لسانه | )املؤمنون 3(.   

أمر اهلل رسله بأكل احلالل الطيب | )املؤمنون 51(.   

أمة اإلسالم واحدة فلامذا تتفرق؟ | )املؤمنون 52(.   
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الــــتـــجـــوـيـــد: للميم الساكنة أحكام ثالثة، وضحها ومثل هلا 

من اآليات )75 : 77( من سورة املؤمنون.

أحكامها ثالثة هي:

اإلدغام: إذا جاء بعدها ميم، وذلك يف: )هبم ّمن( إدغام متامثلني.   

اإلخفـاء: إذا جاء بعدها بـاء، وذلك يف : )أخذناهـم بالعذاب، عليهم    
باًبا(.

اإلظهـار: إذا جـاء بعدهـا أي حـرف غـري البـاء وامليـم، وذلـك يف:    
)رمحناهـم وكشـفنا، طغياهنـم يعمهـون، لرهبـم ومـا، إذا هـم فيـه(.

الــواجبـ الـعــمـيلـ: اعزم اليوم عىل ترك اللغو واالشتغال 

بالذكر.
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الـمـجـلسـ الـسـبـعون

ســورة املــؤمــنـون )75 : الــنـور 20(

الفــتـتاـحـــيـة: قــراءة الــقــرآن لــيــاًل.

ــة، وختتلــف ظــروف كل امــرئ  ــل والنهــار مطلوب قــراءة القــرآن باللي
ــاء  ــد ج ــل، وق ــي ملسو هيلع هللا ىلص باللي ــالوة النب ــب ت ــد كان غال ــر، وق ــن اآلخ ع
ــَوُم  ــا َوَأْق ــَي َأَشــدُّ َوْطًئ ــِل ِه ْي يف ســورة املزمــل اآليــة 6: ىمحإِنَّ َناِشــَئَة اللَّ

قــال ابــن عبــاس: هــو أجــدر أن يفقــه القــرآن. ِقيــاًليمح 

ـــراءة  ـــت ق ـــد اقرتن ـــرة املشـــاغل بالنهـــار، وق ـــر هـــدوءا، لكث ـــل أكث واللي
القـــرآن بالليـــل يف كثـــري مـــن اآليـــات واألحاديـــث، ومـــن ذلـــك 
ـــاء عـــىل مـــن يفعلـــون ذلـــك: ىمحَيْتُلـــوَن  قـــول ربنـــا ســـبحانه يف الثن
ـــي  ـــول النب ـــران: 113[، وق ـــُجُدوَنيمح  ]آل عم ـــْم َيْس ـــِل َوُه ْي ـــاَء اللَّ ـــاِت اهللَِّ آَن آَي
ـــالة  ـــر وص ـــالة الفج ـــني ص ـــام ب ـــرأه في ـــه فق ـــن حزب ـــام ع ـــن ن ملسو هيلع هللا ىلص: »م
ـــوم أن  ـــلم[، ومعل ـــح مس ـــل« ]صحي ـــن اللي ـــرأه م ـــام ق ـــه كأن ـــب ل ـــر كت الظه
ـــم يف كل  ـــرآن الكري ـــي ملسو هيلع هللا ىلص الق ـــدارس النب ـــالم كان ي ـــه الس ـــل علي جربي

ـــان. ـــايل رمض ـــن لي ـــة م ليل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





243

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املؤمنـون 104 | كاحلون: عابسـون، أو متقلصو الشـفاه عن األسـنان    
اللفح. أثـر  من 

الـــنـــور 8 | ويدرأ عنها العذاب: ويدفع عنها العقوبة.   

الــنــور 14 | أفــضــتــم فــيـه: خضتم فيه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

بعـض النـاس ال تزيدهم العافيـة إال طغيانا، وال تزيدهم الشـدائد إال    
بعدا عـن اهلل ونفورا | )املؤمنـون 75، 76(.

من أعظم الذنوب نرش الشائعات بغري علم أو تعقل | )النور 15(.   

ال تغـرت بنسـبك، فكل نسـب سـوف ينقطـع يـوم القيامـة | )املؤمنون    
.)1]1

الــــتـــجـــوـيـــد:

إدغـام املتقاربـني هـو أن يأيت حرفـان متقاربـان يف املخـرج والصفات أو 
يف أحدمهـا، بحيـث يـيل أحدمهـا اآلخـر سـواء يف كلمـة، أو يف كلمتني، 

ويكـون األول سـاكنًا فيدغـم يف الثاين.
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ومــواضــع إدغــامــه هـــي:

ب(.    ، وتقرأ: وقرَّ بِّ الالم يف الراء، مثل: )وقل رَّ

م( ]املرسالت: 20[.    م، وتقرأ: أمل نخلكُّ القاف يف الكاف، يف: )أمل نخلقكُّ

الـعـــــمـيلـ: احذر ترويج الشائعات، وال جتعل  الـــــواجبـ 

من نفســـك قمعا يســـمع األخبار فـــال حيللها بعقله، وكأنـــام تلقاها 
فورا. ليذيعها  بلســـانه 
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الـمـجـلسـ الـحادى والسبعون

ســـــــــــــــورة الــــــــــــنــــــــــــور )21 : 52(

الفــتـتاـحـــيـة: الـقـرآن مــخــرٌج مــن الـفـتـن.

عندمـا تكثـر الفتـن ويـزداد االختـالف يتلفـت النـاس حوهلـم يبحثون 
عـن خمـرج، وليـس لنا خمـرج حينئـذ إال القـرآن، ولقـد أخـرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
باالختـالف والفرقـة التـي حتدث بعـده، فقال لـه حذيفة: يا رسـول اهلل 
فـامذا تأمـرين إن أدركـت ذلـك؟ قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »تعلـم كتـاب اهلل عـز وجـل 
واعمـل بـه فهـو املخـرج مـن ذلـك، قـال حذيفـة: فأعـدت ذلـك عليه 
ثالثـا، فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: تعلـم كتـاب اهلل واعمـل بـه فهـو النجـاة« ]رواه أبـو داود 
والنسـائي واحلاكـم يف املسـتدرك وصححـه[ ولـو أننـا قرأنـا وردنا القـرآين بنية البحث 

عـن حلـول ملشـكالتنا وإجابـات لأسـئلة التـي تشـغلنا وهتمنـا طـوال 
اليـوم لوجدنـا فيـه بغيتنـا مـن أي موضـع قرأنا.

إن آيـات القـرآن تسـعفك يف املواقـف واألحـداث متـى جلـأت إليهـا 
وجتاوبـت معهـا طالبـا مـن ربـك أن يمـدك بالطاقـة املكنونـة يف تلـك 

العجيـب. الـرس  ذات  اآليـات 
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النور 22 | وال يأتل: ال حيلف، أو ال يقر.   

النـور 39 | كـراب بقيعـة: كشـعاع يـرى عند اشـتداد احلـر كاملاء يف    
منبسـط من األرض.

النور 43 | الودق: املطر.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ال تقابل اإلساءة بمثلها | )النور 22(.   

املسـاجد منبـع األنـوار واخلـريات، ومصانـع الرجـال، وعامرهـا هم    
األحـق بوصـف الرجولـة | )النـور 36(.

أفضـل مـا يعينك عىل غـض البـر أن تراقب ربك وتسـتحرض معيته    
| )النور [3(.

الــــتـــجـــوـيـــد: عـرف مد الصلة بنوعيه، ومثل هلام.

إذا وقعـت هاء الضمـري الغائب املُفـرد املذكر املتحركـة بالضم أو الكرس 
بـني متحركني  تولـد منها: 

واو مدية عند ضمها: )وتكتب واوا صغرية حتت اهلاء(.   
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أو ياء مدية عند كرسها: )وتكتب ياء صغرية حتت اهلاء(.   

ومُتـّدان عنـد الوصـل بمقـدار حركتـني إذا مل يـأت بعدها مهـزة، وأمثلته 
مـن تـالوة اليـوم: )ورمحتـِه ما، لنـورِه مـن، ورسـولِه ليحكم، ورسـولُه 

وخيش( ويسـمى مـد الصلـة الصغرى.

أمـا إذا جـاء بعدمهـا مهـزة فهـو مـد صلـة كـربى، ويمـد مثـل اجلائـز 
املنفصـل بمقـدار: )2، 4، 5( حـركات، ومـن أمثلتـه: )وثاقـُه أحـد، 

طعامـِه أنَّـا صببنـا(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احذر القنـــوات واملواقع اإلباحية، 

وعندما يمـــر أمام عينيـــك ما ال حيل لـــك النظر إليـــه فتذكر رقابة 
اهلل ونظـــره إليك.
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الـمـجـلسـ الـثاىن والسبعون

ـرقـــاـن 20( ســورة الـــنــور )53 : الـــفــ

الفــتـتاـحـــيـة: اجلــهــاد بــالــقــرآن.

)سـورة الفرقـان( يف هـذا االسـم داللـة عـىل أن هـذا القـرآن يفـرق بني 
احلـق والباطـل يف الـراع الدائـر بينهـام قديـام وحديثـا، والقـرآن يمثل 
األعـداء  يـدرك  والـذي  الـراع،  هـذا  يف  األوحـد  املسـلمني  سـالح 
خطورتـه يف هـذا العـر احلديـث أكثر من املسـلمني، وهـم يرعبون منه 
ومـن تأثـريه عـىل النـاس حتى مـن أتباعهـم، وهكـذا كانوا قديـام، ومن 
ثـم كانـوا جيهـدون يف كتـم صـوت كل قـارئ للقـرآن حتـى ال يصل إىل 
اآلفـاق، كانـوا يرونـه كأنام هو سـحر، ربام ألنـه خياطب الفطـرة البرشية 
يف يـرس وسـهولة، فال يـكاد امرؤ ذو فطرة سـوية يسـمعه حتـى يتأثر به.

وقـد دعانا منـزل هذا القـرآن أال نطيـع أعداءنا يف حماوالهتـم رصفنا عنه 
وأن نجاهدهـم بـه جهادا كبـريا كام جاء يف هذه السـورة.

لكـن: أيعقـل أن نجاهـد أعداءنـا بسـالح ال نعـرف قـدره وال نفهمـه؟ 
أيعقـل أن نزلـزل عقائدهـم وأباطيلهـم هبـذا القـرآن ونحـن مل نتزلـزل 
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بـه أوال؟ يبـدو أن أعداءنـا عرفـوا ذلـك منـا فـام عـادوا خيافـون قراءتنا 
وإذاعتنـا لـه ليـل هنـار، طاملـا ال نتأثـر نحـن به.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـنـــور 61 | أشتاتا: متفرقني.   

الـنـــور 63 | لواذا: يسترت بعضهم ببعض يف اخلروج.   

الفرقـان 13 | مقرنني: مقرونة أيدهيم إىل أعناقهم باألغالل.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

سـيعود للمسـلمني جمدهـم حـني يعـودون إىل رهبـم | )سـورة النـور    
.)55

يـدرك أعداؤنـا قديام وحديثـا أمهية القـرآن، لذلك فهم يثـريون حوله    
الشـبهات، ولـو عقلـوا لعلمـوا أنـه تنزيـل عـامل األرسار سـبحانه | 

)الفرقـان 5، 6(.

وجوب االستئذان داخل البيوت | )سورة النور 58،  5(.   

الــــتـــجـــوـيـــــد: يف اآليــة )61( مــن ســورة النــور وردت كلمــة 

ــُه َأْويمح وحتــت اهلــاء واو صغــرية فوقهــا عالمــة املــد، و يف اآليــة  َفاحِتَ ىمحمَّ
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)63( كلمــة ىمحَأْمــِرِه َأنيمح وحتــت اهلــاء يــاء صغــرية فوقهــا عالمــة املــد، 
فــام تفســري ذلــك؟ 

ر املتحركـة بالضم أو الكرس  إذا وقعـت هاء الضمـري الغائب املفـرد املذكَّ
بـني متحركني  تولـد منها: 

واو مدية عند ضمها: )وتكتب واوا صغرية حتت اهلاء(.   

ياء مدية عند كرسها: )وتكتب ياء صغرية حتت اهلاء(.   

و مُتـّدان عنـد الوصـل بمقـدار أربـع أو مخـس حـركات، إذا جـاء بعدها 
مهـزة وقد تقـر إىل حركتني )كاملد اجلائـز املنفصل( ويسـمى مد الصلة 

الكربى.

د أبناءك االستئذان داخل البيت. الــواجبـ الـعــمـيلـ: عوِّ
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الـمـجـلسـ الـثالث والسبعون

ـرقـــــــاـن )21 : 77( ســــــــــورة الــــــــــفــــ

الفــتـتاـحـــيـة: نــزول الــقــرآن مــفــرقــًا.

مفرقا  القرآن  إنزاله  حكمة  عن  سبحانه  ربنا  أخربنا  الفرقان  سورة  يف 
لَِك  ىمحَكَذٰ سبحانه:  فقال  مكة(  كفار  يطلب  كان  كام  واحدة  مجلة  )وليس 
ْلنَاُه َتْرتِياًليمح ]الفرقان: 32[ ومن هنا نعلم: أن القرآن ليس  لِنَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ
كتاب ثقافة يقرأ ملجرد اللذة أو ملجرد املعرفة، بل جاء لينفذ حرفا حرفا 
وكلمة كلمة »أوامر يومية« يتلقاها املسلم يف حينها ليعمل هبا فور تلقيها 
كام يتلقى اجلندي يف ثكنته أو يف امليدان »األمر اليومي« مع التأثر والفهم 

والرغبة يف التنفيذ ومع االنطباع والتكيف وفق ما يتلقاه.

فلـام غفل املسـلمون عن هـذا املنهج واختذوا القـرآن كتاب متـاع للثقافة 
وكتـاب تعبـد للتـالوة فحسـب، ال منهج تربيـة وحياة وعمـل مل ينتفعوا 
مـن القـرآن بيء؛ ألهنـم خرجوا عن منهجـه الذي رسـمه العليم اخلبري 
الـذي أراد هبـذا الكتـاب أن يـريب أمـة وينشـئ جمتمعـا ويقيـم نظامـا...

وهـذا كله حيتـاج إىل زمن وتـدرج ]يف ظالل القـرآن - تفسـري سـورة الفرقان[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الفرقان 24 | مقيال: مكان اسرتاحة الظهرية.   

الفرقان 65 | غراما: الزمًا أو ممتدا كلزوم الغريم.   

الفرقان 77 | يعبأ: يكرتث أو يبايل.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

سـوف ينـدم الظـامل، ولـن  ينفعـه ندمـه، فقـد فـات األوان | )سـورة    
.)28  ،27 الفرقـان 

عباد الرمحن خيافون من عذاب جهنم | )سورة الفرقان 65(.   

احذر من هجر القرآن الكريم | )سورة الفرقان [3(.   

لــطـــيـفــة:

عنـد اآليـة السـتني من هـذه السـورة موضـع لسـجود التـالوة، وكأنك 
حـني تؤديـه حتـرص عـىل خمالفـة أولئـك الكفـار املسـتكربين الذيـن ملا 
قيـل هلـم اسـجدوا للرمحن اسـتهزؤوا وقالوا: ومـا الرمحن؟ واسـتكربوا 
قائلـني: أنسـجد ملـا تأمرنـا؟ وإذا كانوا هم قـد ازدادوا نفورا فـإن املؤمن 
يسـجد هنـا ليزداد قربا مـن الرمحن فهو احلـي الذي ال يموت، فليسـجد 
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إذن وليسـبح بحمـده، ومل ال وقـد عـاش بقلبـه مـع اآليـات التي تصف 
دالئـل عظمـة ربـه الـذي خلـق السـاموات واألرض يف سـتة أيـام ثـم 

اسـتوى عـىل العرش؟ 

إن سـجودك هنـا يعنـي انحيـازك ملعسـكر املؤمنـني يف رصاعهـم مـع 
املعانديـن يف معركـة احلـق والباطـل، أولئـك املبطلـون الذيـن يغلقـون  
عيوهنـم وعقوهلـم عـن رؤيـة دالئل عظمـة رهبم الرمحـن املبثوثـة يف كل 
مـكان، فهيـا اسـجد للرمحـن وكـن مـع عبـاد الرمحـن الذيـن إذا ذكـروا 

بآيـات رهبـم مل خيـروا عليهـا صـام وعميانـا.

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجعل من دعائك اليوم: »ربنا ارصف 

عــنــا عــذاب جــهـنـم«.
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ـرابع والسبعون الـمـجـلسـ ال

ـراء )1 : 110( ســـــــــــورة الــــــــشــــــــعــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: حـتـى متى ُنـعـرض عـن القرآن؟

ـــدم  ـــزن لع ـــي ملسو هيلع هللا ىلص حي ـــاىل أن النب ـــرب اهلل تع ـــعراء خي ـــورة الش ـــع س يف مطل
ـــن  ـــزًة م ـــزل معج ـــاء ألن ـــو ش ـــه ل ـــبحانه أن ـــرب س ـــم خي ـــر، ث ـــامن الكاف إي
ـــه ســـبحانه مل  ـــاب، لكن ـــن خيضعـــون الرق الســـامء جتعـــل هـــؤالء املعاندي
ـــوب،  ـــوع القل ـــل خض ـــوارب ب ـــوع الق ـــد خض ـــه ال يري ـــك ألن ـــأ ذل يش
ـــزات  ـــاز املعج ـــن إعج ـــري م ـــم بكث ـــرآن أعظ ـــاز الق ـــم كان إعج ـــن ث وم

ـــاهدها. ـــن يش ـــا إال م ـــن هب ـــي ال يؤم ـــية الت احلس

إن القـــرآن كتـــاب اهلل اخلالـــد ورســـالته األخـــرية لـــكل املخلوقـــني 
ـــل  ـــاب أله ـــذا الكت ـــاء ه ـــتمر عط ـــوف يس ـــان، ولس ـــر الزم ـــى آخ حت
ـــا  ـــن قبلن ـــوام م ـــز أق ـــم ع ـــة، وك ـــه اهلداي ـــوا من ـــى طلب ـــل مت كل جي
بـــه! وكـــم ذللنـــا نحـــن وتأخرنـــا بالبعـــد عنـــه والتـــامس حلـــول 
ـــدى  ـــني لله ـــن طالب ـــه جادي ـــل علي ـــرشط أن نقب ـــه ب ـــكالتنا خارج مش
ـــَن  ـــٍر مِّ ـــن ِذْك ـــم مِّ ـــا َيْأتِيِه ـــم: ىمحَوَم ـــال اهلل فيه ـــن ق ـــس كم ـــه، ولي من
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مْحَٰـــِن حُمْـــَدٍث إاِلَّ َكاُنـــوا َعنْـــُه ُمْعِرِضـــنَييمح ]الشـــعراء: 5[ إنـــه القـــرآن  الرَّ
ـــكالتنا. ـــا ومش ـــل عقدن ـــا وح ـــز عزن ـــا وكن ـــاح جمدن مفت

فاللهـم وفقنـا كـي ُنقبل عـىل القـرآن، واجعل أمتنـا توىل وجهها شـطره 
كـي تعثر عـىل مفتـاح جمدها وكنـز عزهـا وحل عقدهتـا. آمني.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الشعراء 50 | ال ضري: ال رضر علينا فيام يصيبنا.   

الشعراء 54 | لرشذمة: لطائفة قليلة بالنسبة لنا.   

الشعراء 60 | مرشقني: داخلني يف وقت الرشوق.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

امتـن فرعـون عـىل موسـى عليـه السـالم، لكن موسـى واجهـه بأكرب    
جـرم يرتكبـه احلاكم بحـق شـعبه | )الشـعراء 18 : 22(.

خـاف أتبـاع نبـي اهلل موسـى من اهلـالك، فطمأهنـم موسـى وذكرهم    
بمعيـة اهلل | )الشـعراء 61، 62(.

أهـل الباطـل يغتاظون وحيـَذرون أهل احلـق مهام كان عـدد أهل احلق    
قليال | )الشـعراء 54 : 56(.
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الــــتـــجـــوـيـــــد: كيــف تــد احلــروف املقطعــة أول ســورة 

الشــعراء وغريهــا؟ 

احلـروف املقطعـة أوائـل السـور جتمعهـا عبـارة: )نـص حكيـم قاطع له 
رس(  مثـل: طسـم، حـم، عسـق، ص، كهيعص...

وهذه احلروف ثالثة أنواع:

)األلف( وال متد لعدم وجود حرف مد فيها.   

حروف لفظ )حي طهر( ومتد بمقدار حركتني.   

حـركات،     سـت  بمقـدار  ومتـد  عسـلكم(  )نقـص  لفظتـي  حـروف 
ويسـمى مـد هـذه األحـرف مـدا الزمـا حرفيـا، وعـىل ذلـك فـإن 
»طسـم« أول الشـعراء تقرأ هكذا: )طـا( بمد ألفها حركتني، )سـني( 
بمـد يائهـا سـتا مـع إدغـام نوهنـا يف امليـم بعدهـا، )ميـم( بمـد يائها 

سـت حـركات.

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: أعظم أشكال احلرية أن تكون عبدا هلل 

وحده، فحافـــظ عىل حريتـــك بتوحيدك، واعمل عـــىل حترير غريك 
من عبـــادة غري اهلل.
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الـمـجـلسـ الـخامس والسبعون

ســــــــــــــورة الـــــــــــشــــــــــعراء )111 : 227(

الفــتـتاـحـــيـة: وصــف الــقــرآن الــمــعــجـز.

إذا كانــت ســورة الشــعراء -كــام مــر بنــا- قــد بــدأت بإخبــار اهلل عــز 
ــة  ــزل عــىل املرشكــني مــن الســامء آي ــه مل يشــأ أن ين ــه ملسو هيلع هللا ىلص بأن وجــل نبي
ختضــع أعناقهــم وتذهلــم، لكنــه شــاء ســبحانه أن ينــزل القــرآن الــذي 
هــو أعظــم آيــة، فإننــا نــرى يف أواخــر هــذه الســورة الكريمــة وصفــا 
هلــذا القــرآن املعجــز بأنــه تنزيــل رب العاملــني وليــس تنزيــل الشــياطني 
كــام ادعــى األفاكــون، وأن امللــك الــذي نــزل بــه هــو جربيــل الــروح 
األمــني عــىل هــذا الوحــي، وأنــه قــد نــزل بــه عــىل أنقــى قلــب وهــو 
قلــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص ليكــون مــن املنذريــن، وأن هــذا القــرآن نــزل باللســان 
العــريب املبــني، كــام أخــرب ســبحانه عــن أن هــذا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص املنــزل عليــه 
هــذا القــرآن مذكــورة صفاتــه يف كتــب األمــم الســابقة، ويشــهد هلــذا 

علــامء بنــي إرسائيــل.

ــاب  ــذا الكت ــق ه ــا يف ح ــر أمتن ــتفيض تق ــف املس ــذا الوص ــد ه أفبع
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ــريه!! ــدى يف غ ــي اهل ــوله وتبتغ ــه ورس ولغت

إن هذا لظلم بنّي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الشعراء 111 | األرذلون: السفلة األدنياء من الناس.   

الشعراء 168 | القالني: املبغضني أشد البغض.   

الشعراء 224 | الغاوون: الضالون عن احلق.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

يؤكـد األنبيـاء واملرسـلون دائام أهنـم ال يطلبـون أجرا مـن الناس عىل    
تبليغهـم دعـوة اهلل | )الشـعراء  [1، 127، 145، 164، [18(.

التقليـد األعمـى يمنع املـرء مـن االنتفاع بالنصـح | )الشـعراء 136،    
.)137

القـرآن عـريب أنزله رب العاملني عـىل قلب حبيبه حممد ملسو هيلع هللا ىلص | )الشـعراء    
2 1 ، أو 5 1(.

هيـدد املفسـدون املصلحـني باإلخـراج مـن أوطاهنـم، إال أن يكفـوا عن 
دعوهتـم | )الشـعراء 167(.
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الــــتـــجـــوـيـــــد: أهــم األحــكام التجويديــة يف اآليــات )112 : 

121( مــن ســورة الشــعراء.

اإلظهار: )إْن حساهبم، هوٌد أال، رسوٌل أمني(.   

اإلدغـام: )نذيـٌر مبـني، فتحـًا ونجنـي، ومـن معـي، ومـن معـه، آليًة    
مل(. لئـن  وما، 

اإلخفاء: )مبني قالوا، تنته، فأنجيناه، أمني فاتقوا(.   

املد اجلائز املنفصل يف: )وما أنا(، ومد الصلة يف: )معه يف(.   

)أكثرهـم     يف:  وإدغامهـا  فتحـا(  )بينهـم  يف:  السـاكنة  امليـم  إظهـار 
مؤمنـني(.

القلقلة يف: )أغرقنا(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تفقد من حولك مـــن أهلك، وقم 

بحقهـــم يف دعوة اهلل.
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الـمـجـلسـ الـسادس والسبعون

ســــــــــــورة الـــــــــنـــــــــمـــــــلـ )1 : 55(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن هــدى وبــشــرى.

ىف مطلـع سـورة النمـل وصـف ربنـا سـبحانه وتعـاىل القرآن بأنـه هدى 
الضـالل  مـن  البرشيـة  حيمـى  ألنـه  هـدى  فهـو  للمؤمنـني،  وبـرشى 
واالنحراف واحلرية والشـك والقلـق والتخبط بني املناهـج والنظريات، 
وهـو يبـرش املؤمنـني متـى عملـوا به بـأن يعيشـوا ىف سـالم مع أنفسـهم 
ومـع النـاس مـن حوهلـم وأن ينتهـوا ىف اآلخـرة اىل رضـوان اهلل وثوابـه 

اجلزيل.

ولذلـك فقـد أمرنـا سـبحانه ىف آخر هذه السـورة بـأن نتلو القـرآن؛ ألنه 
كتـاب هـذه الدعـوة ودسـتورها، وهو السـالح الـذى جياهـد الداعية به 
األرواح والعقـول فيزلـزل بـه القلـوب القاسـية متـى توفـر هلا جـٌو من 
احلريـة التـى تتيـح للقـرآن أن يعمل عملـه ىف النفـوس والفطـر العميقة 
التـى خلقهـا منـزل القـرآن سـبحانه القائـل: ىمحَوُأِمـْرُت َأْن َأُكـوَن ِمـَن 

امْلُْسـلِِمنَي )1 ( َوَأْن َأْتُلـَو اْلُقـْرآَنيمح ]النمـل: 91، 92[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـنـمل 4 | يعمهون: يعمون عن الرشد أو يتحريون.   

النمل 19 | أوزعني: أهلمني وحرضني واجعلني.   

النمل 49 | لنبيتنه وأهله: لنقتلنهم ليال بغتة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

األنبياء يشكرون اهلل تعاىل عىل نعمة العلم | )النمل 15(.   

املؤمـن ال تنسـيه النعمـة شـكر اهلل تعـاىل، ويعلـم أهنـا امتحـان منـه    
.)4] )النمـل   | سـبحانه 

مل يطـق اهلدهـد رؤيـة مـن يعبـدون غـري اهلل العظيـم، الذي هـو أحق    
بالعبـادة | )النمـل 24 : 26(.

الــــتـــجـــوـيـــــد: مــن اآليــات العــرش األوىل مــن ســورة النمــل، 

اذكــر مثــاال واحــدا لــكل مــا يــأيت: 

مـد جائز منفصـل | )يا موسى إنه(.   

إدغام للتنوين بغنة | )هدى وبرشى(.   

إدغـام ميم ساكـنة | )سآتيكم منها(.   
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مــد الزم حـــرفـي | )طس(.   

مــد واجــب متصل | )جاءها(.   

إقـــــــــــــــالب | )أن بورك(.   

مد الزم كلمي مـثقل | )جاّن(.   

مـــد صـــلة كـربى | )إنه أنا(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: حتدث مع أهلك اليـــوم عن نعمة 

العلامء. وفضـــل  العلم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





263

الـمـجـلسـ الـسابع والسبعون

ســورة الـنـمـلـ )56 : الـــقــصــصـ 11(

الفــتـتاـحـــيـة: الـقـرآن سالح الـدعاة إلـى اإلسالم.

لقـد حـدد نبينـا مـا أمـره اهلل بـه عـىل سـبيل احلـر والقر كـام جاء ىف 
ـِذِه اْلَبْلـَدِة« إىل قولـه:  ـاَم ُأِمـْرُت َأْن َأْعُبـَد َربَّ َهٰ قـول اهلل عـز وجـل: ىمحإِنَّ
َتِدي لِنَْفِسـِهيمح ]النمـل: 92[، وهو أمٌر  اَم َيْ »َوَأْن َأْتُلـَو اْلُقـْرآَن َفَمـِن اْهَتـَدٰى َفإِنَّ
للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص وألمتـه بـأن يتلـوا القـرآن عـىل النـاس عنـد دعوهتـم إىل اهلل؛ 

ألنـه كالم اهلل بـه تزلـزل القلـوب القاسـية وتصحـح األفـكار اخلاطئة.

إن القـرآن إذا تـيل عـىل النـاس يف جـو مـن احلريـة فإنـه يعمـل عملـه يف 
نفوسـهم وخيرجهـم مـن الظلـامت إىل النـور.

إهنـا نيـة جديـدة تضيفهـا إىل نياتـك عندمـا تتلـو القـرآن، وهـي هدايـة 
السـامعني، ولنتذكـر أن القـرآن كان وسـيلة الداعيـة األول رسـول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف دعـوة النـاس إىل اهلل، ويف السـرية النبويـة مواقـف تؤكـد ذلـك، 
فمتـى هنتـدي هبـدي رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونجعل آيـات القرآن املادة الرئيسـة 

يف دعـوة اآلخريـن إىل اهلل؟
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـنمــل 66 | اّدارك: تكامل واستحكم علمهم )هتكم هبم(.   

النمـــل 83 | يوزعـون: يوقـف األوائـل ليلحـق هبـم األواخـر ثـم     
يسـاقون مجيعـا.

القصص 10 | لتبدي به : لترح بأنه ابنها لشدة وجدها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

كـم كنت مضطـرا فدعوت ربك فأجابـك، لكن العبد ينسـى | )النمل    
.)62

أمـر اهلل نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص بعبادتـه وأن يتلـو القرآن عـىل الناس لعلهـم هيتدون    
| )النمـل 1 ، 2 (.

يوجهنـا اهلل تعـاىل إىل التـوكل عليـه ألننـا عىل احلـق، وأن نبلـغ دعوته    
إىل النـاس ليهتـدي هبا املؤمنـون | )النمـل  7 : 81(.

الــــتـــجـــوـيـــــد: أهــم األحــكام التجويديــة يف اآليــات )1 : 6( 

مــن ســورة القصــص.

مد الزم حريف: )طسم(.   
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إدغـام نون سـاكنة وتنوين: )من نبأ، لقوم يؤمنون، شـيعًا يسـتضعف،    
طائفـًة منهم، أن نمـن، أئمًة ونجعلهم(.

إدغام ميم ساكنة: )منهم ما كانوا(.   

إظهـار امليم السـاكنة: )منهم يذبح، أبناءهم ويسـتحيي، نسـاءهم إنه،    
ونجعلهم أئمـة، هلم يف(.

مد واجب متصل: )طائفة، أبناءهم، نساءهم(.   

حرف مقلقل: الباء يف: )أبناءهم(، واجليم يف )ونجعلهم(.   

الـعـــــمـيلـ: احرص عىل أن تكون قرآنيا تسمع  الـــــواجبـ 

الناس آيـــات اهلل، فالقـــرآن أثره عجيب.
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الـمـجـلسـ الـثامن والسبعون

ســـــــورة الــــــقـــــــصــــــــصـ )12 : 50(

الفــتـتاـحـــيـة: الــمـنــتفــعــون بــالــقـرآن.

َبإِ ُموَسٰى  يف مطلع سورة القصص يقول ربنا سبحانه: ىمحَنْتُلو َعَلْيَك ِمن نَّ
هبا  ينتفع  التالوة  هذه  وكأن   ]3 ]القصص:  ُيْؤِمنُوَنيمح  لَِقْوٍم  قِّ  بِاحْلَ َوفِْرَعْوَن 

املؤمنون وحدهم.

وقد تكرر هذا املعنى يف القرآن الكريم، وفيه داللة عىل أن هذا الكتاب 
العظيم ميلء بالكنوز التي ال تفتح إال بمفتاح اإليامن، وقد أثبت التاريخ 
حني  املدهشة  اخلوارق  حققوا  قد  اإليامن  حق  الكتاب  هبذا  املؤمنني  أن 
املنهج  إنام هو  فيه  ما جاء  اهلل، وأن  أنه وحي من  الكتاب عىل  تلقوا هذا 

الذي يريده اهلل لعباده.

أما حني أصبح هذا القرآن كتابا يرتنم به املرتنمون كي يطربوا السامعني ال 
غري، وقفت معاين هذا الكتاب عند حد اآلذان ومل تتجاوزها إىل القلوب، 
ومن ثم مل يصنع القرآن شيئا، ومل ينتفع به أحد، وظلت كنوزه تبحث عن 
القرآن،  صفحات  عرب  لنا  املوصوفني  املؤمنني  لغري  تفتح  ولن  مفتاحها، 
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به أرواحهم وحياهتم،  للقرآن، فاستنارت  الذين تفتحت قلوهبم  أولئك 
ومشوا هبذا النور بني الناس. اللهم اجعلنا منهم.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

القصص 23 | تذودان: متنعان أغنامهام عن املاء.   

القصص 34 | ردءا: عونا.   

القصص 42 | املقبوحني: املبعدين أو املشوهني يف اخللقة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

الرجل اإلجيايب يسعى لنرة احلق وتأييد املصلحني | )القصص [2(.   

حاجة الداعية إىل العون من إخوانه يف تبليغ الرسالة | )القصص 34(.   

 املؤمن شـهم يتحرك ملسـاعدة الضعفاء واملحتاجـني | )القصص 23،    
.)24

الــــتـــجـــوـيـــد: أهم األحكام التجويدية يف اآليات )12 : 15( 

القصص. 

اإلخفاء يف: )من قبل، من شيعته(.   

اإلدغـام يف: )بيـٍت يكفلونه، حـٌق ولكن، حكام وعلـام وكذلك، غفلٍة    



268

مـن، عدو مضـل مبني(.

اإلظهار يف: )من أهلها، من عدوه، من عمل(.   

من أحكام امليم الساكنة:   

اإلظهار يف: )أدلكم عىل، لكم وهم له، أكثرهم ال(.   

القلقلة يف: )فرددناه، نجزي(.   

املد اجلائز املنفصل يف: )عىل أهل، إىل أمه، واستوى آتيناه(.   

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: كن شهـمــــا كنبي اهلل موسى وقدم 

اليوم عمال تســـاعد به ضعيفـــا أو حمتاجا إىل مســـاعدتك.
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الـمـجـلسـ الـتاسع والسبعون

ســــــورة الـــــقـــــــــصـــــــــصـ )51 : 88(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن يــذكــرنـا بـالـمـوت.

ىف آخر سورة القصص التي حفلت بأحداث الراع بني احلق والباطل 
ُتْرَجُعوَنيمح  َوإَِلْيِه  ْكُم  احْلُ َلُه  َوْجَهُه  إاِلَّ  َهالٌِك  ٍء  يَشْ ىمحُكلُّ  تعاىل:  اهلل  يقول 
]القصص: 88[، وىف هذا تذكري ملن يقرأ القرآن أو يسمعه بتلك احلقيقة احلتمية 

التى البد لكل خملوق منها، وتلك إحدى فوائد معايشتنا للقرآن.

إن القـرآن يكثـر من التذكـري باملوت، وهـذا أمر فائدته كبـرية لكل قارئ 
للقـرآن؛ ألن ذلـك جيعلـه يركز عـىل األشـياء املهمـة ذات األولوية التي 
تعنيـه حقـا، بينـام األشـياء التي هـي دون ذلك فتكـون يف مرتبـة أقل من 
االهتـامم، وبذلـك يصبـح املوت دافعـا إىل احليـاة الصحيحـة، بمعنى أن 
يعيـش املـرء كـام لـو كان سـيموت يف أي حلظة، وهذا الشـعور سـيدفعه 
إىل يشء مهـم جـدا، وهـو أن يغـري أسـلوب تعاملـه مع النـاس، وغياب 
هـذه احلقيقـة جيعل اإلنسـان متكاسـال ال يشـعر بمتعة احليـاة وال جيد هلا 

قيمـة، ومـن ثم يصبـح من أهـل التسـويف واألحالم.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

القصص 71 | رسمدا: دائام مطردا.   

القصص 76 | لتنوء: لتثقل اجلامعة ومتيل هبم.   

القصص 85 | معاد: مكة املكرمة ظاهرا عليها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مهـام حرصـت عـىل هدايـة أحبابـك، فلـن هيتـدي إال مـن يشـاء اهلل    
)القصـص 56(.  | هدايتـه 

ال تنـارص الكافريـن بعد أن آتـاك اهلل القرآن، وال تتوقـف عن دعوتك    
حتـى ال تكون عونا للمرشكـني | )القصص 86، 87(.

الغرور هيلك أصحابه عىل مدى التاريخ | )القصص 78(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: أهم األحكام التجويدية يف اآليات )86 : 88(  

من سورة القصص. 

إخفاء النون الساكنة: )كنت، أنزلت(.   

إدغـام النـون السـاكنة والتنويـن: )أن يلقـى، رمحـة من ربـك، ظهريا    
للكافرين(.
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إظهـار النـون السـاكنة والتنويـن: )عـن آيـات، إهلا آخـر، يشء هالك    
إال(.

قلقلة الدال واجليم: )وادع، وال تدع، وجهه(.   

مد جائز منفصل: )ترجو أن، يلقى إليك، ال إله إال هو(.   

غنة النون املشددة: )تكونن، يصدنك(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجتهد يف دعوة الناس وهدايتهم إىل 

اهلل، متربئـــا من حولـــك، وال ترتك الناس فريســـة للضالل.



272

الـمـجـلسـ الـثمانون

ســورة الـعــنـكـبوت )1 : 45(

الفــتـتاـحـــيـة:

َأَفاَل  ِذْكُرُكْم  فِيِه  كَِتاًبا  إَِلْيُكْم  َأْنَزْلنَا  ىمحَلَقْد  َيْومًا:  قيس  بن  األحنف  قرأ 
اليوم  باملصحف، أللتمس ذكري  فقال: عيل  فانتبه  ]األنبياء: 10[،  َتْعِقُلوَنيمح 
حتى أعلم مع من أنا ومن أشبه، فنرش املصحف فمر بقوم كانوا قلياًل من 
الليل ما هيجعون، وباألسحار هم يستغفرون، ويف أمواهلم حق للسائل 
خوفًا  رهبم  يدعون  املضاجع  عن  جنوهبم  تتجاىف  بقوم:  ومر  واملحروم، 
وطمعًا ومما رزقناهم ينفقون، ومر بقوم: يبيتون لرهبم سجدًا وقيامًا، ومر 
بقوم: ينفقون يف الرساء والرضاء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس، 
ومر بقوم: يؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة، ومر بقوم: جيتنبون 
استجابوا  والذين  يغفرون،  هم  غضبوا  ما  وإذا  والفواحش  اإلثم  كبائر 

لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.

فوقف ثم قال: اللهم لست أعرف نفيس ههنا ثم أخذ يف السبيل اآلخر، 
اهلل  إذا ذكر  بقوم:  يستكربون، ومر  اهلل  إال  إله  قيل هلم ال  إذا  بقوم:  فمر 
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وحده اشمأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه 
إذا هم يستبرشون، ومر بقوم يقال هلم: ما سلككم يف سقر، قالوا مل نك 
من املصلني ومل نك نطعم املسكني وكنا نخوض مع اخلائضني وكنا نكذب 
بيوم الدين حتى أتانا اليقني، قال فوقف ثم قال: اللهم إين أبرأ إليك من 
اآلية:  هذه  عىل  وقع  حتى  ويلتمس  الورق  يقلب  زال  فام  قال:  هؤالء، 
ا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى اهللُّ َأن  ُفوْا بُِذُنوهِبِْم َخَلُطوْا َعَماًل َصاحِلً ىمحَوآَخُروَن اْعرَتَ

ِحيٌميمح ]التوبة: 102[،  فقال: اللهم هؤالء. َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ اهللَّ َغُفوٌر رَّ

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

العنكبوت 17 | وختلقون إفكا: تكذبون أو تنحتون كذبا.   

العنكبوت 34 | رجزا: عذابا شديدًا.   

العنكبوت 37 | جاثمني: هامدين ميتني ال حراك هبم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

االبتـالء سـنة الدعـوات قديـام وحديثـا، وبـه يتميـز الصادقـون مـن    
)العنكبـوت 2، 3(.  | الكاذبـني 

 املعـايص والذنوب سبب فـي اهلـالك | )العنكبوت [4(.   

أضعف الناس من يتعلق بغري اهلل تعاىل | )العنكبوت 41(.   
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لــطـــيـفــة:

اهتمـت هـذه السـورة بقضية االبتـالء، فبـدأت بذكـره، واختتمت بذكر 
ا  نموذجـني له: ىمحَفـإَِذا َركُِبـوا يِف اْلُفْلـِك...يمح ]العنكبـوت: 65[، ىمحَأَومَلْ َيـَرْوا َأنَّ
َجَعْلنَـا َحَرًمـا آِمنًـا...يمح ]العنكبـوت: 67[، وقـد أشـارت آخـر آيـة إىل أن من 
جاهـد نفسـه وهـو خملص لربـه فلن تـرضه االبتـالءات، وسـوف يأخذ 

اهلل بيـده وينجيـه مـن الفتن.

وقـد ذكـرت السـورة ألوانـا مـن االبتالءات منهـا: )فتنـة الوالديـن ]اآلية 
8[، فتنـة األذى مـن الناس والتعذيب ]اآلية 10[، فتنة الشـهوة ]اآليتـان 28، 29[، 

فتنـة العلـم ]اآلياتـان 47، 51[، فتنـة الدنيا ]اآليـة 64[، فتنة األمن واألمـان ]اآليتان 
.)]67 ،65

وهـذه الفتـن تتشـابك كلها وتبـدو كأهنا خيـوط العنكبـوت، وهي رغم 
تشـابكها واهيـة، ولعلهـا إشـارة إىل أن االبتـالءات متى اسـتعان املؤمن 

بربـه يف مواجهتهـا، فإهنا سـتكون واهنـة مثل خيـوط العنكبوت.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجلس مع نفســـك اليوم وتفكر يف 

بعض ذنوبك واســـتغفر اهلل هلا واســـتعذ بربك مـــن أن هيلكك هبا.
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الـمـجـلسـ الـحادى والـثمانون

ســورة الــعــنــكــبـوت )46 : الــروم 30(

الفــتـتاـحـــيـة: رســولــنــا األمــي.

إن أميـة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص دليل عـىل أن القرآن مـن عند اهلل كام قال سـبحانه: 
ـْن َأْمِرَنـا َمـا ُكنَت َتـْدِري َمـا اْلكَِتاُب  لِـَك َأْوَحْينَـا إَِلْيـَك ُروًحـا مِّ ىمحَوَكَذٰ
يـاَمُنيمح ]الشـورى: 52[، وكـام قال سـبحانه ىف سـورة العنكبوت: ىمحَوَما  َواَل اإْلِ
ْرَتـاَب امْلُْبطُِلوَنيمح  طُُّه بَِيِمينِـَك إًِذا الَّ ُكنـَت َتْتُلو ِمـن َقْبلِِه ِمن كَِتـاٍب َواَل خَتُ
]العنكبـوت: 48[، فقـد نفـت عنـه هـذه اآليـة حالتـى التعلـم ومهـا القـراءة 

والكتابـة معـًا حتـى ال يقـول قائـل إن هـذا القـرآن الـذى جـاء بـه هـو 
ممـا كان يتلـوه مـن قبـل مـع أن نظـم القـرآن وبالغته ومـا احتـوى عليه 
مـن املعانـى يبطـل أن يكـون مـن نـوع ما سـبقه مـن الكتـب والقصص 
واخلطـب والشـعر، لكـن متييز ذلك حيتـاج إىل تأمـل وتفكـر ونظر حتى 
ال يـدوم االرتيـاب عنـد من وجد شـيئًا منـه ىف قلبه جتـاه القـرآن، فدوام 
االرتيـاب بعـد ذلك ال يكون إال هبتانـًا ومكابرة ولذلـك فقد وصف اهلل 
سـبحانه املعانديـن بأهنم مبطلـون أي متوغلـون ىف الباطل ]التحريـر والتنوير[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـعنكبوت 64 | هلي احليوان: دار احلياة الدائمة اخلالدة.   

الــــــــروم 9 | أثاروا األرض: حرثوها وقلبوها للزراعة.   

الــــــروم 15 | يبون: يرسون أو يكرمون.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

القـرآن واضـح جـدا عند مـن آتاهـم اهلل العلـم، وال ينكـره إال ظامل |    
)العنكبـوت  4(.

الزواج آية كونية تدعونا إىل التفكر | )الروم 21(.   

كيف حتمل هم الرزق وهو ضامنه لك؟ | )العنكبوت [6(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: أهم األحكام التجويدية يف اآلية )28( من سورة 

الروم. 

من أحكام النون الساكنة والتنوين:

اإلخفاء يف: )من رشكاء، فأنتم، سواء ختافوهنم، أنفسكم(.   

اإلدغام يف: )مثال من، من ما ملكت، لقوم يعقلون(.   

اإلظهار يف: )من أنفسكم(.   
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من أحكام امليم الساكنة:

أنفسـكم     كخيفتكـم  ختافوهنـم  فيـه،  فأنتـم  )رزقناكـم  يف:  اإلظهـار 
كذلـك(.

اإلدغام يف: )لكم مثال، لكم من، أيامنكم من(.   

القلقلة يف: )رزقناكم(.   

املد الواجب املتصل يف: )رشكاء، سواء(.   

إدغام متامثلني: )هل لكم(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: هل تفكرت من قبل  يف آية الزواج، 

وشـــكرت اهلل عليها، واســـتخرجت منها مـــا يزيد إيامنـــك بقدرة 
ســبـحـانـه؟ الــخـالــق 
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الـمـجـلسـ الـثاىن والثمانون

ســــورة الـــــروم )31 : لـــقــــمـاـن 21(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن حــكــيــم.

ىف أول سورة لقامن وصف اهلل سبحانه وتعاىل القرآن بأنه كتاب حكيم، 
وهذا الوصف يدلنا عىل أن هذا الكتاب قول فصل ال هزل فيه، وال توجد 
مريد  يقول،  ملا  قاصٌد  فالقرآن  بغري حكمة،  آية وال كلمة وال حرف  فيه 
يناسب  وبام  البرش  طبائع  يناسب  بام  البرش  خياطب  وهو  إليه،  هيدف  ملا 
يناسب كل مرحلة عمرية، وهذا كله من  املختلفة وبام  النفسية  حاالهتم 

معانى احلكمة التى هي وضع كل يشء ىف موضعه.

وكـام أن ىف القـرآن حكمة، ففيـه روح، وفيه حياة وفيه حركـة وفيه أنٌس، 
لكـن ليـس لـكل أحد بـل ملن لـه صحبـة مـع القـرآن يتدبـره ويتفكر ىف 
معانيـه فهـؤالء يعيشـون مـع القـرآن وحينـون إليـه ويتجاوبـون معه كام 

يكـون الصديق مـع صديقه.

ويالحـظ أيضـا أن اهلل عـز وجل قـد أورد يف السـورة هـذه مواعظ لقامن 
احلكيـم البنـه، ومـا امتن عليـه اهلل به مـن احلكمة.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـــــــروم 39 | املضعفون: ذوو األضعاف من احلسنات.   

الـــــــروم 43 | يصدعون: يتفرقون إىل اجلنة أو النار.   

لــقــمــان 18 | ال تصعر: ال متل بوجهك كربا وتعاظام.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

الربا يمحق بركة املال، والزكاة تزيدها | )الروم  3(.   

كان سـعد بـن أيب وقـاص بـارًا بأمـه، فلام أسـلم أرادت أمـه أن يرجع    
عـن اإلسـالم، لكنـه ثبـت عـىل دينـه وواصـل برهـا فأنـزل اهلل هذه 

اآليـة | )لقـامن 15(.

نـزول املطـر بعـد القحـط واليـأس آيـة كونيـة تقـول لكل حمـزون: ال    
تيـأس فالفـرج قريـب وربـك قديـر | )الـروم 48،  4(.

الساكنة  والنون  الساكنة،  امليم  أحكام  استخرج  الــــتـــجـــوـيـــد: 

والتنوين، من اآليتني )[2، 21( من سورة لقامن. 

إظهار امليم الساكنة، يف: )أمل تروا، عليكم نعمه، يدعوهم إىل(.   

إدغام امليم الساكنة، يف: )لكم ما(.   



28]

إدغام النون السـاكنة والتنويـن، يف: )ظاهرًة وباطنـة ومن، من جيادل،    
علٍم وال هـدى وال كتاٍب منري(.

إخفاء النون الساكنة، يف: )أنزل(.   

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

فّرقوا: فارقوا | )الروم 32(.   

وأسبغ عليكم نَعَمُه: وأسبغ عليكم نْعمًة | )لقامن 20(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: جتنب الربا وحذر زمالءك وأقاربك 

املحرمة. التعامـــالت  من  اليوم 
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الـمـجـلسـ الـثالث والثمانون

ســورة لـقـماـن )22، ســورة الــســجـدة(

الفــتـتاـحـــيـة: سورة السجدة هي الوحيدة بني ذوات )امل( التي 

هبا سجدة تالوة عند اآلية اخلامسة عرشة، ولذلك تسمى: امل السجدة.

إهنا سجدة يسجدها من يقرأ السورة ويتدبرها فيجد نفسه متأثرا بوصف 
اهلل عز وجل لعباده املؤمنني بآياته الذين إذا ذكروا هبا خروا سجدا وسبحوا 
لرهبم  ويذلون  وخيضعون  خيشعون  بل  يستكربون  ال  وهم  رهبم  بحمد 
الذين يستنكفون عن اخلضوع  املعاندين  الكافرين  بخالف ما يكون من 
عند  اضطرارا  رؤوسهم  ينكسون  سوف  الذين  أولئك  سبحانه  خلالقهم 
أن  بعد  الرجعة  منه  ويطلبون  الدنيا،  حياهتم  يف  ذلك  أبوا  أن  بعد  رهبم 

عاينوا ما عاينوا.

لذلك جيدر باملؤمن الذي يقرأ هذه املعاين يف سورة السجدة وغريها أن 
يبادر بالسجود الدال عىل تأثره بكالم ربه واستجابته له استجابة تتفق مع 
مسلك النفس السوية املؤمنة، فالسجود هنا له داللته، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يقرأ يف صالة فجر يوم اجلمعة بالسجدة واإلنسان.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

لـقمـان 32 | ختار كفور: غدار جحود للنعم.   

السجدة 26 | أومل يد هلم: أغفلوا؟ ومل يبني هلم مآهلم؟.   

السجدة 27 | األرض اجلرز: اليابسة اجلرداء التي قطع نباهتا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

كالم اهلل تعـاىل ليـس ككل الـكالم، إنه القرآن الـذي  ال تنتهي عجائبه    
| )لقامن 27(.

قيام الليل دأب الصاحلني | )السجدة 16(.   

آية ذكرت غيبيات مخسًا ال يعلمهن إال اهلل | )لقمـان 34(.   

الــــتـــجـــوـيـــد: أحكام امليم الساكنة والنون الساكنة والتنوين يف 

اآليات: )26 : [3( من سورة السجدة. 

أحكام النون الساكنة والتنوين:

اإلخفـاء يف: )زرعـًا تـأكل، أنفسـهم، إن كنتـم، ال ينفـع، ينظـرون،    
منتظـرون(. وانتظـر، 

اإلدغام يف: )من ما ملكت، لقوم يعقلون(.   
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اإلظهار يف: )آليات أفال، منه أنعامهم، عنهم(.   

أحكام امليم الساكنة:

اإلظهـار يف: )أومل هيـد هلـم كـم أهلكنـا، مسـاكنهم إن، أو مل يـروا،    
أنعامهـم وأنفسـهم أفـال، كنتـم صادقـني، إيامهنـم وال هـم ينظرون، 

عنهـم وانتظـر(.

اإلدغام يف: )قبلهم من(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: صل ركعتني الليلة استعدادا لظلمة 

الـقـبـور.
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ـرابع والثمانون الـمـجـلسـ ال

ســـــــــــــورة األحـــــــــــــــزاب )1 : 30(

الفــتـتاـحـــيـة: أين أعمـالنا من حق اهلل علينا؟

مـن أهـم األمـور التـي يلفـت القـرآن نظرنـا إليهـا ونحتـاج التذكري هبا 
بصفـة مسـتمرة: معرفـة فضـل اهلل وحقـه علينـا بحيـث نسـتصغر أي 
طاعـة نقـوم هبا فـال نعجـب بأعاملنـا، ألن العجب يمنـع قبـول العمل، 
فكيـف يعجـب بعملـه من ال يسـتطيع إحصـاء نعمة واحدة مـن نعم اهلل 
عليـه؟ وهـل يليـق بعبد أن ينسـب فضال إىل نفسـه وهو يطالـع مثل قول 

ْعَمـٍة َفِمـَن اهللَّيمح ]النحـل: 35[؟ ن نِّ مـواله: ىمحَوَمـا بُِكـم مِّ

وإذا كانـت آفـة اإلنسـان النسـيان، فـإن ورده اليومـي من القـرآن جيعل 
حـق اهلل يف قلبـه عظيـاًم، كمــا جيعـل أعمــاله مهام اجتهـد فيهـا قليلة يف 

جنـب فضـل اهلل وعظمتـه وإنعامه.

 كام أننا مع كثرة النظر يف كالم اهلل تعاىل سوف متتلئ قلوبنا خوفا من عدم 
وتعاىل:  سبحانه  قال  كام  الصاحلني  صفات  إحدى  وتلك  أعاملنا،  قبول 
ِْم َراِجُعوَنيمح ]املؤمنون:60[. ُْم إىَِلٰ َرهبِّ ْم َوِجَلٌة َأهنَّ ُقُلوهُبُ ىمحَوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األحزاب 14 | وما تلبثوا هبا: ما أخروا املقاتلة.   

األحزاب 19 | سلقوكم: آذوكم.   

األحزاب 23 | قىض نحبه: وىف بنذره أو مات شهيدا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ال تنشـغل بأكثـر مـن عمـل يف وقـت واحد؛ حتى ال تشـتت نفسـك |    
.)4 )األحزاب 

الرجولـة احلقيقيـة ليسـت بالذكـورة، لكـن بصـدق العهد مـع اهلل يف    
نـرة احلق، كـام كان مـن أنس بـن النـرض وأصحابه يـوم األحزاب 

| )األحـزاب 23(.

كان موقـف املسـلمني يف غـزوة اخلندق شـديد الصعوبـة | )األحزاب    
.)1]

من   )4  :  1( اآليات  يف  الفرعي  املد  أنواع  بني  الــــتـــجـــوـيـــد: 

سورة األحزاب. 

)يـا أهيـا، ما يوحـى إليـك( مد جائـز منفصـل، حيث جاء حـرف املد    
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آخـر حـرف يف الكلمـة واهلمـزة أول حـرف يف الكلمة التـي بعدها، 
ومقـداره أربـع أو مخـس حـركات، ويمكن قـره إىل حركتني.

)الالئـي، أدعياءكـم، أبناءكـم( مد واجـب متصل، حيـث جاء حرف    
املـد واهلمـزة يف كلمـة واحدة، ومقـداره أربع أو مخـس حركات.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اقرأ مع أهلك اليوم شيئأ عن عزوة 

فيها. الصحابة  وبطـــوالت  األحزاب 
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الـمـجـلسـ الـخامس والثمانون

ســـــــــــــــورة األحـــــــــــــــــزاب )31 : 59(

الفــتـتاـحـــيـة: الــبــيـوت الـقـرآنــيـة.

لقـــد أمـــر اهلل عـــز وجـــل نســـاء نبيـــه ملسو هيلع هللا ىلص أن يذكـــرن مـــا يتـــىل ىف 
ـــه  ـــد مدح ـــر بع ـــذا األم ـــاء ه ـــة وج ـــات اهلل واحلكم ـــن آي ـــن م بيوهت
ـــَل  ـــَس َأْه ْج ـــُم الرِّ ـــَب َعنُك ـــُد اهللَُّ لُِيْذِه ـــاَم ُيِري ـــاىل: ىمحإِنَّ ـــه تع ـــن بقول هل
ـــا  ـــور: »مل ـــن عاش ـــول اب ـــزاب: 33[، يق ـــرًيايمح ]األح ـــْم َتْطِه َرُك ـــِت َوُيَطهِّ اْلَبْي
ـــم  ـــن عل ـــزود م ـــباهبا والت ـــىل بأس ـــن بالتح ـــة أمره ـــن العظم ـــن هل ضم
الرشيعـــة بدراســـة القـــرآن ليجمـــع ذلـــك اهتداءهـــن ىف أنفســـهن 
ـــالح  ـــه ص ـــا في ـــة إىل م ـــادهن األم ـــم وإرش ـــامل والعل ـــادًا ىف الك ازدي

ـــي ملسو هيلع هللا ىلص«. ـــم النب ـــن عل ـــا م هل

وفعـــل )اذكـــرن( جيـــوز أن يكـــون مـــن التذكـــر أي ال تنســـني مـــا 
جـــاء ىف القـــرآن وال تغفلـــن عـــن العمـــل بـــه وهـــو يشـــمل تذكـــر 
تلـــك النعمـــة العظيمـــة أن كانـــت بيوهتـــن موقـــع تـــالوة القـــرآن.

ـــان  ـــىل اللس ـــكالم ع ـــراء ال ـــو إج ـــر وه ـــن الذك ـــون م ـــوز أن يك وجي
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ــد  ــأن يقـــرأن القـــرآن ويبلغـــن أقـــوال النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص وســـريته، وقـ بـ
أمرهـــن بدراســـة القـــرآن ليتجـــدد مـــا علمنـــه ويلمـــع هلـــن مـــن 
أنـــواره مـــا هـــو مكنـــون ال ينضـــب معينـــه وليكـــن مشـــاركات ىف 

تبليـــغ القـــرآن وتواتـــره.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األحزاب 37 | وطــرا: حاجته املهمة كناية عن الطالق.   

األحزاب 53 | غري ناظرين إناه: غري منتظرين نضجه واستواءه.   

األحزاب 59 | جالبيبهن: ما يسترتن به كاملالءة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مـن األدب: النهي عن التبكري إىل الوالئم قبـل موعدها، أو اإلطالة يف    
اجللـوس بعد انتهائهـا، بغري اسـتئذان أصحاهبا يف ذلـك | )األحزاب 

.)53

آيـة تـدل عـىل فرضية احلجـاب عىل املـرأة املسـلمة، وأنـه رشع صيانة    
هلـا وللمجتمع | )األحـزاب  5(.

أمرنا اهلل تعـــاىل بالصالة عـــىل نبينا حممـــد ملسو هيلع هللا ىلص | )األحزاب 56(.   
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الــــتـــجـــوـيـــد: أهم األحكام التجويدية يف اآليات )56 :  5( 

من سورة األحزاب. 

اإلدغـام يف: )عذابـا مهينا والذيـن، هبتانا وإثام مبينا يا أهيـا، أن يعرفن،    
رحيام(. غفورا 

اإلظهار يف: )تسليام إن(.   

اإلخفاء يف: )من جالبيبهن(.   

من أحكام امليم الساكنة:   

اإلظهار يف: )هلم عذابا(.   

القلقلة يف: )يدنني، أدنى(.   

املد الواجب املتصل يف: )ومالئكته، ونساء(.   

املد اجلائز املنفصل يف: )يا أهيا، أدنى أن(.   

إدغام متامثلني: )قل ألزواجك(.   

الــواجبـ الـعــمـيلـ: أكثر من الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اليوم.
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الـمـجـلسـ الـسادس والثمانون

ســـــورة األحـــــــزاب )60 : ســـــــبــأـ 23(

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن دلــيــل الــرحـلــة.

يرى أهل العلم أن القرآن هو احلق كام قال سبحانه: ىمحَوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا 
ِميِديمح  اِط اْلَعِزيِز احْلَ قَّ َوَيِْدي إىَِلٰ رِصَ بَِّك ُهَو احْلَ اْلِعْلَم الَِّذي ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ
]سبأ: 6[، وهذا مدح من اهلل لعباده املؤمنني بالقرآن،  والفعل )يرى( يدل 

يقينهم وتأكدهم من هذه احلقيقة حتى كأهنم يرون كل ما أخربهم  عىل 
به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأعينهم حتى لو كشف هلم الغطاء ما ازدادوا يقينًا، وذلك 
جهلهم  أورثهم  الذين  الباطل  عىل  املرين  املعاندين   حالة  عكس  عىل 

التكذيب هبذا القرآن.

ويرى أهل العلم أيضًا أن هذا القرآن هيدى إىل رصاط العزيز احلميد وأن 
كل من متسك به حصل له العز والرشف ومحده ربه و محده عقالء الناس 
ولو عاداه اخللق أمجعون؛ ألنه معه الكتاب الذى هو الدليل عىل الطريق 
العامل  الراط،  وخالق  اإلنسان  خالق  وضعه  الذى  الدليل  الصحيح، 
بطبيعة هذا وذاك، وإنك تكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة ىف طريق 
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لو حصلت عىل دليٍل ِمن وضِع املهندس الذى أنشأ هذا الطريق، فكيف 
بمنشئ الطريق ومنشئ السالك ىف الطريق؟! ]يف ظالل القرآن[.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األحزاب 60 | املرجفون: املشيعون لأخبار الكاذبة.   

ســـبـــأ 11 | قدر يف الرد: أحكم صنعتك يف نسج الدروع.   

ســـبـــأ 14 | منسأته: عصاه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مـا أثقـل األمانـة، ومـا أظلـم وأجهـل مـن حيملهـا ثـم يضيعهـا! |    
.)72 )األحـزاب 

اجلن ال يعلمون الغيب | )سبأ 14(.   

يوقن العلامء بأن القرآن هو احلق واهلدى | )سبأ 6(.   

 )23  ،22( اآليتني  يف  التجويدية  األحكام  أهم  الــــتـــجـــوـيـــد: 

من سورة سبأ. 

القلقلة يف: )ادعوا(.   

من أحكام النون الساكنة والتنوين:
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إظهار يف: )منهم، ملن أذن(.   

إدغام يف: )رشك وما(.   

إخفـاء: )مـن دون، مـن رشك، ذرة يف، مـن ظهـري، تنفـع، عنـده، عن    
قلوهبم(.

من أحكام امليم الساكنة: 

اإلظهـار يف: )زعمتـم، يملكـون، وما هلم فيهـام، قلوهبم قالـوا، ربكم    
قالوا(.

اإلدغام يف: )زعمتم من، منهم من(.   

مد الصلة يف: )وما له منهم، عنده إال، له حتى(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: راجـــع اليوم ما عهـــد إليك من 

أمانات، وتـــدارك ما يكون من تقصري، واســـتعن باهلل عـــىل الوفاء.
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الـمـجـلسـ الـسابع والثمانون

ـر 14( ســــــورة ســــبـــأـ )24 : فــــــاـطـــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: الــمــؤامــرة عــلــى الــقــرآن.

يـروى أن كفـار مكة سـألوا أهـل الكتـاب فأخربوهم أهنم جيـدون صفة 
بالقـرآن  فأغضبهـم ذلـك وأعلنـوا كفرهـم  رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ىف كتبهـم 
وبجميـع مـا سـبقه مـن كتـب اهلل وقالـوا: لـن نؤمـن هبـذا القـرآن وال 

يديه. بـني  بالـذى 

لقد فاجأهتم دعوة اإلسـالم بانتشـارها وظهورها فسـلكوا طرائق خمتلفة 
لقمـع تلـك الدعـوة فقالـوا: ما أنـزل اهلل عىل بـرش من يشء، وجلـأوا إىل 
أهـل الكتـاب وهم عىل مقربـة منهم باملدينـة وخيرب وقريظة لكـي يتلقوا 
منهـم أقواالً يفحمـون هبا النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ويموهون هبا عىل الناس ليشـككوا 
ىف صحـة الرسـالة املحمديـة، فلـام دمغتهـم حجـج القـرآن الناطقـة بأن 
حممـدًا ملسو هيلع هللا ىلص مـا هـو بدٌع من الرسـل وأنـه جاء بمثـل ما جاءت به الرسـل 
مل جيـدوا مفـرًا مـن إنـكار رسـالة الرسـل كلهـا حتـى ال تنهـض عليهـم 

]التحريـر والتنويـر بترف[. احلجة. 
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

سـبـأ 38 | معاجزين: مسابقينا ظانني أهنم يفوتوننا.   

سـبـأ 52 | التناوش: تناول اإليامن والتوبة.   

فـاطر 13 | قطمري: القرشة الرقيقة عىل النواة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ليست القرابة عند اهلل بكثرة املال والولد | )سبأ 37(.   

خيطـئ مـن يطلب العـزة والوجاهـة من طريـق املكر واالحتيـال، وال    
يطلبهـام بالعمـل الصالـح | )فاطر [1(.

الدعوة إىل التفكر كفريضة إسالمية | )سبأ 46(.   

 )14  ،13( اآليتني  يف  التجويدية  األحكام  أهم  الــــتـــجـــوـيـــد: 

من سورة فاطر. 

القلقلة يف: )جيري، تدعون، قطمري، تدعوهم(.   

من أحكام النون الساكنة والتنوين:

إظهار يف: )قطمري إن(.   

إدغام يف: )كل جيري، ألجل مسمى(.   
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إخفاء: )من دونه، من قطمري، إن تدعوهم، مسمى ذلكم(.   

من أحكام امليم الساكنة: 

اإلظهار يف: )ربكم له، دعاءكم ولو، لكم ويوم، برشككم وال(.   

اإلدغام يف: )زعمتم من(.   

مد الصلة يف: )دونه ما(.   

مد واجب متصل يف: )دعاءكم(.   

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: خصص ساعة اليوم للتفكر يف الكون، 

ذلك. يف  فيلم  مشاهدة  أو 
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الـمـجـلسـ الـثامن والثمانون

ـر )15 : ـيــــسـ 27( ســــــورة فـــــاـطـــــ

الفــتـتاـحـــيـة:

يقــول القرطبــي عــن )اآليــة 29( مــن ســورة فاطــر: إهنــا آيــة القــراء 
العاملــني العاملــني الذيــن يقيمــون الصــالة الفــرض والنفــل وكــذا ىف 

اإلنفــاق.

ــى اهللََّ  ــاَم خَيَْش ــاىل: ىمحإِنَّ ــه تع ــد قول ــاءت بع ــة ج ــذه اآلي ــظ أن ه ونالح
ِمــْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلــاَمُءيمح ]فاطــر: 28[ وكأن املــراد بالعلــامء هــم الذيــن يتلــون 
كتــاب اهلل كــام قــال ســبحانه: ىمحَبــْل ُهــَو آَيــاٌت َبيِّنَــاٌت يِف ُصــُدوِر الَِّذيــَن 
ُأوُتــوا اْلِعْلــَميمح ]العنكبــوت: 49[، والفعــل املضــارع )يتلــون( يــدل عــىل أهنم 
يداومــون عــىل التــالوة حتــى صــار ذلــك عنوانــًا هلــم يعرفــون بــه ومع 

ذلــك فهــم ال يقفــون عنــد جمــرد تالوتــه بــل يعملــون بــه.

ــة،  ــن عطي ــول اب ــام يق ــون ك ــى يتبع ــون( بمعن ــون )يتل ــن أن تك ويمك
وبذلــك يصــح معنــى اآليــة وتكــون ىف القــراء وغريهــم ممــن اتصــف 
بأوصــاف اآليــة حتــى ال يظــن ظــان أن تــالوة كتــاب اهلل تعنــى املــرور 
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فقــط بكلامتــه بصــوت أو بغــري صــوت فاحلقيقــة أن ذلــك ال يغنــى عــن 
تدبــر ينتهــى إىل إدراك وتأثــر وعمــل وســلوك. ]كمـــا يــرى صاحــب الظــالل[.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

فاطر 27 | غرابيب: متناهية يف السواد كاألغربة.   

فاطر 35 | لغوب: تعب ومشقة.   

يـــس 8 | مقمحون: رافعو الرءوس غاضو األبصار.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

العلامء هم أهل اخلشية | )فاطر 28(.   

آيـة ذكرت سـنة اهلل تعاىل يف إهالك املسـتكربين املاكرين الذين سـريتد     
إليهـم مكرهم كـام حل بمن قبلهـم | )فاطر 43(.

ما أشـد فرحة أهـل اجلنة حني يدخلوهنا، ويلبسـون احلريـر والذهب،    
وتلهج ألسـنتهم بحمد اهلل | )فاطر 33، 35(.

الــــتـــجـــوـيـــد: أهم األحكام التجويدية يف اآليات )1 : 7( من 

سورة يس. 

)يـس(: يـا: بمـد ألفهـا حركتـني؛ ألهنـا مـن حـروف )حـي طهـر(،    
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ونمـد اليـاء يف »سـني« سـًتا؛ ألهنـا مـن حـروف )نقـص عسـلكم(.

من أحكام النون الساكنة والتنوين:

اإلدغام يف: )رصاط مستقيم، قوما ما(.   

اإلخفاء يف: )مستقيم تنزيل، لتنذر، أنذر(.   

من أحكام امليم الساكنة:

اإلظهار يف: )آباؤهم فهم غافلون، أكثرهم فهم ال(.   

القلقلة يف: )لقد(.   

مد جائز منفصل: )ما أنذر، عىل أكثرهم(،    

مد واجب متصل: )آباؤهم(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل طلب العلم الذي يصل 

بك إىل خشـــية اهلل وتقواه، فتلك ثمـــرة العلم النافع.
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الـمـجـلسـ الـتاسع والثمانون

ســورة ـيــسـ )28 : الـــصــاـفــاـت 21(

الفــتـتاـحـــيــــة: ملاذا قالـــوا عن القرآن إنه شـــعر مع علمهم 

أنه ليـــس كذلك؟

إنه من باب ما نعرب عنه باملثل الشعبي: »العيار اليل ما يصيبش يدوش«.

لقد كان العرب الذين نزل فيهم القرآن أساتذة الشعر واللغة وال يمكن 
والنثر  كالشعر  القول  فنون  من  بغريه  القرآن  أسلوب  عليهم  خيتلط  أن 
ومع ذلك نراهم يقولون عن القرآن إنه قول شاعر، وما ذاك إال من باب 
نزل  الكتاب وتشويه من  يقصدون هبا تشويه هذا  التى  املغرضة  الدعاية 
قرارًا  وتعاىل  سبحانه  ربنا  قرر  ولقد  الساذجة،  اجلامهري  أذهان  ىف  عليه 
ْعَر َوَما َينَبِغي َلُه  ْمنَاُه الشِّ حاساًم ىف هذه القضية بقوله عز وجل: ىمحَوَما َعلَّ
بنٌِييمح ]يس: 69[، وشتان ما بني القرآن النازل من رب  إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن مُّ
السامء والشعر الصادر عن انفعاالت الشعراء، وىف نفس املوضع بني ربنا 
سبحانه وظيفة هذا الكتاب بقوله: ىمحلُِّينِذَر َمن َكاَن َحيًّايمح ]يس: 70[، ومعنى 

ذلك أن من ليس بحي القلب فلن ينتفع بالقرآن ولن يستجيب له.



3]]

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

يــــس 39 | كالعرجون: كعود عذق النخلة العتيق.   

يــــس 55 | فاكهون: متلذذون فرحون.   

الصافات 8 | دحورا: إبعادا وطردا.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ر واضح ملن كان يف قلبه حياة | )يس  6، [7(.    هذا القرآن مذكِّ

الثامر التي نأكلها ليست من صنع البرش | )يس 35(.   

مـا أشـد اندهـاش النـاس عنـد خروجهم مـن قبورهـم، إهنـا اللحظة    
التـي يدركـون فيهـا صـدق مـا أخـرب بـه املرسـلون، لكـن يف الوقت 

الضائـع | )يـس 51، 52(.

الــــتـــجـــوـيـــد: ورد يف هذا احلزب سكتة واجبة عند حفص فام 

هي؟ وما هو السكت؟ 

السـكت: هـو قطـع الصـوت عـىل احلـرف القـرآين زمنـا يسـريا من غري 
تنفـس حال الوصل بنية اسـتمرار القـراءة، وعالمتـه يف املصحف وضع 

)س( عـىل احلـرف الذي يـراد السـكت عليه.
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والسكتات األربعة الواجبة عـنـد حـفـص هـي: 

األلف من كلمة )عوجا( يف أول الكهف.   

األلف من كلمة مرقدنا يف اآلية )52( من سورة يس.   

والنون من كلمة )َمن( يف اآلية )27( من سورة القيامة.   

والالم من كلمة )بل( يف اآلية )14( من سورة املطففني.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: إذا اشرتيت اليوم فاكهة فتأمل صنع 

اهلل فيها، واشـــكر ربك، وتذكر أننـــا مل نصنعها بأيدينا.



3]2

الـمـجـلسـ الـتسعون

ســورة الـصـاـفـاـت )22 / 144(

الفــتـتاـحـــيـة: ال غـنـى لـك عـن الـقـرآن، فـافرح واشكر.

ـــغ  ـــام بل ـــل ومه ـــة، ب ـــم واملعرف ـــن العل ـــا م ـــام بلغن ـــرش، ومه ـــا ب ألنن
املســـلم مـــن الصـــالح والتقـــوى، فإنـــه ال يمكنـــه االســـتغناء عـــن 
ـــل  ـــن، وه ـــة والتدي ـــىل اهلداي ـــه ع ـــا ل ـــدا ومثبت ـــا ومرش ـــرآن هادي الق
ـــه  ـــال ل ـــذي ق ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال ـــد رس ـــن حمم ـــل م ـــرش أفض ـــن الب ـــد م أح
ـــَؤاَدَك  ـــِه ُف ـــُت بِ ـــا ُنَثبِّ ـــِل َم ُس ـــاِء الرُّ ـــْن َأنَب ـــَك ِم ـــصُّ َعَلْي ُق ـــه: ىمحَوُكالًّ نَّ رب

ـــود: 120[. ـــنَييمح ]ه ـــَرٰى لِْلُمْؤِمنِ ـــٌة َوِذْك ـــقُّ َوَمْوِعَظ ـــِذِه احْلَ ـــاَءَك يِف َهٰ َوَج

ــرآن وتســـعى  ــم بالقـ ــلم- إذا جعلـــك اهلل هتتـ ــا املسـ فعليـــك -أهيـ
ـــي  ـــل ه ـــة ب ـــة عظيم ـــذه نعم ـــرح؛ ألن ه ـــه أن تف ـــاط ب ـــه واالرتب لتعلم
ـــْل  ـــاىل: ىمحُق ـــبحانه وتع ـــال اهلل س ـــرح إذ ق ـــتحق الف ـــة تس ـــم نعم أعظ
ــا جَيَْمُعـــوَنيمح  َـّ لِـــَك َفْلَيْفَرُحـــوا ُهـــَو َخـــرْيٌ مِّ تِـــِه َفبَِذٰ بَِفْضـــِل اهللَِّ َوبَِرمْحَ

]يونـــس: 58[.

ــر  ــي تصغـ ــة التـ ــذه النعمـ ــكر هـ ــد يف شـ ــا أن جتتهـ ــك أيضـ وعليـ
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ـــل  ـــة أن جتع ـــذه النعم ـــكر ه ـــن ش ـــا، وم ـــا يف جنبه ـــا كله ـــراض الدني أع
ـــة  ـــه عالق ـــون ل ـــريك يف أن تك ـــاعد غ ـــًا، وأن تس ـــًا يومي ـــك وردًا قرآني ل
ـــادة إىل  ـــذه العب ـــل هب ـــن عم ـــر م ـــك أج ـــون ل ـــاب اهلل ليك ـــة بكت قوي

ـــة. ـــوم القيام ي

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـصافـات 47 | ال فيها غول: ليس فيها رضر ما كخمر الدنيا.   

الصافات 103 | تله للجبني: أضجعه عىل جبينه عىل األرض.   

الصافات 125 | أتدعون بعال: أتعبدون الصنم املسمى بعال.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

الظاملـني وأشـباههم معـا عـىل طريـق     أمـر اهلل مالئكتـه أن جيمعـوا 
النـار، وأن يسـتجوبوهم، بينـام الظاملـون يف حالـة استسـالم كامـل | 

.)26  :  22 )الصافـات 

االبـن الصالـح نعـم العـون عـىل تنفيـذ أمـر اهلل | )الصافـات 1[1 :    
.)11]

كاد الصاحب أن هيلك صاحبه | )الصافات 51 : 57(.   



3]4

 :  13 ( اآليات  يف  التجويدية  األحكام  أهم  الــــتـــجـــوـيـــد: 

144( من سورة الصافات. 

غنة النون املشددة يف: )وإن، فلوال أنه(.   

القلقلة يف: )املدحضني، بطنه، يبعثون(.   

مد الصلة يف: )أنه كان، بطنه إىل(.   

إخفاء التنوين: )مليم فلوال(.   

مد جائز منفصل: )فلوال أنه(.   

وعىل القارئ أن يراعي:

فتح وترقيق الباء يف كلمتي: )أبق، بطنه(.   

ترقيق الدال واحلاء يف كلمة: )املدحضني(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل صحبة من يعينك عىل 

أمر آخرتـــك ويذكرك دومـــا بلقاء ربك.
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الـمـجـلسـ الـحادى والتسعون

ســورة الــصـاـفـاـت )145 : سورة ص 51(

الفــتـتاـحـــيـة: تــدبــر الــقــرآن.

أنزل اهلل القرآن للناس ليتدبروا معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة، 
فإهنم عىل تعاقب طبقات العلامء به ال يصلون إىل هناية مكنونه، كام جعل 
ما هو  وليتذكروا  يقارهبا،  وما  بنظريها  اآلية  لتذكرهم  القرآن مكررا  اهلل 

موعظة هلم وموقظ من غفالهتم، فالتذكر من آثار التدبر.

أهل  أي  األلباب  أولو  يتذكرون هم  الذين  أن  اهلل عز وجل  أخربنا  وقد 
العقول، وىف ذلك تعريض بأن الذين مل يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل 
العقول وأن التذكر شأن املسلمني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه  
من  وكذلك  يعلموا،  مل  ما  املعانى  من  فاستنبطوا  آياته  تدبروا  ممن  فهم 
قرأ القرآن فتذكر به ما كان علمه وتذكر به حقًا كان عليه أن يرعاه، أما 

الكافرون الذين أعرضوا عن التدبر فال جرم فاهتم التدبر ]التحرير والتنوير[.

 َ ْكـَر لُِتَبنيِّ وقـد قال اهلل سـبحانه وتعاىل ىف آية أخـرى: ىمحَوَأنَزْلنَـا إَِلْيَك الذِّ
ـُروَنيمح ]النحل: 44[. ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهـْم َوَلَعلَّ لِلنَّاِس َمـا ُنزِّ
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

)الصافـات 162 | بفاتنني: بمضلني أو مفسدين عىل اهلل أحدا(.   

)ســــورة ص 3 | والت حـني منـاص: وليـس الوقـت وقـت فـرار    
وخـالص(.

)ســورة ص 15 | مـا هلـا مـن فـواق: فـواق الناقـة هـو الزمـن بـني    
حلبتيهـا(.

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

القـرآن مبـارك، وعلينـا أن نتدبر آياتـه لننال بركته | )سـورة ص  2(.   

وعـد اهلل تعـاىل عباده منـذ األزل بالنـر والغلبة | )الصافـات 171 :    
.)173

أهـل الباطـل يتواصـون بالصربعىل باطلهـم، أليس أهـل احلق بالصرب    
أوىل؟ | )سورة ص 6(.

الــــتـــجـــوـيـــد: أهم األحكام التجويدية يف اآليات )48 : 51( 

من سورة ص. 

غنة النون املشددة يف: )وإّن، جنّات(.   
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القلقلة يف: )األبواب، يدعون(.   

من أحكام النون الساكنة والتنوين:

اإلدغام يف: )وكل من، ذكر وإن، عدن مفتحة هلم، كثرية ورشاب(.   

اإلخفاء يف: )مآب جنات، بفاكهة كثرية(.   

وعىل القارئ أن يراعي:

فتح السني يف كلمة: )واليسع(.   

ترقيق اهلمزة والياء يف: )األخيار(.   

القرآن، وتدبره، واقتن تفسريا  اقرأ  الـعـــــمـيلـ:  الـــــواجبـ 

ميـــرسا لك وألوالدك، وتذكـــر قول ربك: ىمحكَِتـــاٌب َأنَزْلنَـــاُه إَِلْيَك 
َر ُأوُلـــو اأْلَْلَباِبيمح ]ص: 29[. ُروا آَياتِـــِه َولَِيَتَذكَّ بَّ ُمَبـــاَرٌك لَِّيدَّ
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الـمـجـلسـ الـثاىن والتسعون

ـر 31( ســــــــورة ص )52 : الــــــــزمــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: الـقـرآن نـبـأ عظيم أنتم عـنـه معرضون.

حقـا هـو نبأ عظيـم، فليس مثلـه نبأ، إنـه كالم الـرب العظيم، وهـو النبأ 
ذو األثـر العظيـم الـذي ال يقـف أثـره عنـد حـدود زمـان أو مـكان، ومل 
ال وهـو النبـأ الـذي غـرّي مسـار التاريـخ كله بـام فيه مـن منهـج ذي قيم 
وتعليـامت ربانية حتمل اخلري والسـالم لكل البرش، ومع ذلـك فــــ)أنتم 
عنـه معرضون( وليـس اخلطاب هنا للعـرب وحدهم الذيـن نزل عليهم 
القـرآن يف زماهنـم، فـإن النـاس اليـوم حتـى املسـلمني منهـم ال زالـوا 
عنـه معرضـني حتى وإن كانـوا يقرؤونـه ويطربون لسـامعه كـام يطربون 
لأحلـان، فهـم ال يسـتمدون منـه مفاهيمهـم وقيمهـم، وال يسـتفيدون 
منـه مـا يبنـون عليـه مسـتقبلهم أو يتعاملـون عىل أساسـه مـع صديقهم 

وعدوهـم ومـع الكـون مـن حوهلم...

فمتـى نـدرك قيمـة هـذا النبـأ العظيم؟ ومتـى نقـوم بحقه لننـال الرشف 
العظيـم ويعـود إلينا جمدنـا القديم؟!

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





3] 

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

سورة ص 52 | أتراب: مستويات يف الشباب.   

سورة ص 86 | املتكلفني: املتصنعني املتقولني عىل اهلل.   

الــزمـــر 23 | تقشعر منه: تضطرب وترتعد من قوارعه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

كفـر العبـاد أو شـكرهم إنام هو ألنفسـهم، بينـام اهلل غني عـن العاملني    
.)7 )الزمر   |

آيـة ذكـرت تأثـر املؤمنـني بتـالوة القـرآن وسـامع مواعظه التـي تكرر    
وتتشـابه لكنهـا ال متل | )الزمـر 23(.

املؤمن ينتقي أحسن األقوال ليعمل هبا | )الزمر 17، 18(.   

كيف نقرأ كلمة )أنا( يف اآلية )76( من سورة  الــــتـــجـــوـيـــد: 

ص وقفا ووصال؟ 

إذا وجـدت فـوق األلـف صفرًا مسـتطياًل، فانطـق باأللف عنـد الوقف 
فقـط، وال تنطـق بـه عنـد الوصل، وهـذا موجـود ىف: )األلفات السـبعة 

يف القـرآن( وهي: 



31]

مجيع كلمة )أنا( يف القرآن الكريم.   

قوله تعاىل: )لكنَّا  هو اهلل ربى( )الكهف 38(.   

وأطعنـا     السـبياْل،  فأضلونـا  الظنونـْا،  بـاهلل  )وتظنـون  تعـاىل:  قولـه 
.)67  ،66  ،10 )األحـزاب  الرسـوالْ( 

قوله تعاىل: )سالساْل، كانت قواريرا( )اإلنسان 4، 15(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: داوم عىل تالوة القرآن ومعايشـــته 

لكـــي تصل إىل درجة أن يقشـــعر منـــه جلدك.
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الـمـجـلسـ الـثالث والتسعون

ـر )32 : 75( ســــــــــــــــورة الـــــــــــزمـــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: الــقــرآن كــتــاب مـتـشـابـه.

أخربنـا اهلل عـز وجـل ىف سـورة الزمـر أن القـرآن كتـاب متشـابه مثـاين، 
ومعنـى أنه متشـابه أي يشـبه بعضـه بعضـًا ىف الرشف واحلسـن والكامل 
فـال تضـاد فيـه وال اختـالف بـل هـو أحسـن كتـب اهلل املنزلـة، ومعنى 
أنـه مثانـى كـام يقـول السـعدي: »أي تثنـى فيـه )أي تكـرر( القصـص 
واألحـكام والوعـد والوعيـد وصفات أهـل اخلري وصفـات أهل الرش، 
وتثنـى فيـه أسـامء اهلل وصفاتـه«، وهذا مـن جاللته وحسـنه، فإنـه تعاىل 
ملـا علم احتياج اخللـق إىل معانيه املزكيـة للقلوب املكملـة لأخالق وأن 
تلـك املعانـى للقلـوب بمنزلـة املاء لسـقي األشـجار، فكام أن األشـجار 
كلـام بعـد عهدها بسـقي املاء نقصـت بل ربام تلفـت، وكلام تكرر سـقيها 
حسـنت وأثمـرت أنـواع الثـامر النافعـة فكذلـك القلـب حيتاج دائـاًم إىل 
تكـرار معانـى كتـاب اهلل عليـه وأنه لـو تكرر عليـه املعنى مـرة واحدة ىف 

مجيـع القـرآن مل يقـع منـه موقعًا ومل حتصـل النتيجـة منه.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الزمر 39 | مكانتكم: حالتكم املتمكنني منها   

الزمر 61 | بمفازهتم: بفوزهم وظفرهم.   

الزمر 71 | زمرا: مجاعات متفرقة متتابعة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مـا أروع موكـب املتقـني إىل اجلنـة! ومـا أروع احتفـال املالئكـة هبـم!    
ومـا أروع رضاهـم عـن عطـاء اهلل هلـم! | )الزمـر 73، 74(.

ال ختف ما دام اهلل معك | )سورة الزمر 36(.   

ال تيأس من رمحة اهلل، وسارع بالعودة إليه | )سورة الزمر 53، 54(.   

 )74  ،73( اآليتني  يف  التجويدية  األحكام  أهم  الــــتـــجـــوـيـــد: 

من سورة الزمر. 

غنة النون املشددة يف: )اجلنة(.   

إظهار النون الساكنة يف: )من حول، بينهم(.   

مد صلة صغرى يف: )وعده وأورثنا(.   

مد واجب متصل يف: )نشاء، املالئكة(.   
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مد الزم كلمي مثقل يف: )حافِّني( )6 حركات(.   

قلقلة اجليم يف: )أجر(.   

إظهـار امليم السـاكنة يف: )احلمد هلل، بحمد، رهبم وقـيض(، وإخفاؤها    
باحلق(. )بينهم  يف: 

الـــواجبـ الـعـــمـيلـ: اسـتحرض عظمة ربك، وسارع بتجديد 

العهـد، وكـرر سـيد االسـتغفار، وتذكـر قول ربـك: ىمحَيـا ِعَبـاِدَي الَِّذيَن 
مْحَـِة اهللَِّيمح ]الزمـر: 53[. ُفـوا َعـَىٰ َأنُفِسـِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمن رَّ َأرْسَ
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ـرابع والتسعون الـمـجـلسـ ال

ـر )1 : 40( ســــــــــــورة غـــــــــــــاـفــــــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: مـاذا عـن احلـوامـيـم الـسـبـعـة؟

هي السور السبعة التي تبدأ بــــ)حم( وأوهلا سورة غافر وآخرها سورة 
واملالحظ  النزول،  ترتيبها يف  نفس  املصحف هو  وترتيبها يف  األحقاف، 
أن احلديث يف هذه السور بعد تلك احلروف املقطعة يكون عن الوحي، 
وأن هذا القرآن تنزيل من اهلل ذي األسامء احلسنى والصفات العىل، وكأن 
هناك ربطا بني هذه األحرف العربية وهذا الكتاب املصوغ من جنس هذه 
األحرف، ومع ذلك فال يستطيع البرش أن يأتوا بآية من مثله، ألنه كالم 

رب العاملني الذي ليس كمثله يشء.

وبالرغـم مـن ذلـك فقـد كان موقـف النـاس مـن هـذا الكتـاب عجيبا، 
لقـد حرصوا عـىل معاندته والكفـر به وعدم السـامع له وإثارة الشـبهات 
حولـه وحـول مـن أنـزل عليـه ملسو هيلع هللا ىلص، ومـن ثـم فقـد تناولت تلك السـور 
هـذه القضيـة وردت عليهـا، ويمكـن لقـارئ هـذه السـور الكريمـة أن 

يتتبـع ذلـك ويتأمله.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

غافــر 3 | ذي الطول: ذي الغنى أو اإلنعام والتفضل.   

غافر 25 | استحيوا نساءهم: استبقوا بناهتم للخدمة.   

غافر 37 | تباب: خرسان وهالك.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

محلـة العـرش يسـتغفرون للمؤمنـني، ويطلبـون هلـم اجلنـة والفـوز    
.)  )غافـر 7 :   | العظيـم 

االستبداد بالرأي سنة فرعونية | )غافر  2(.   

حيـرص أعـداء الديـن يف كل عـر عىل قتـل الشـباب أبنـاء املؤمنني،    
بشـيطنتهم يف عيوهنـم، وال حيلـة  املصلحـني  النـاس ضـد  وإثـارة 

للمؤمنـني أعظـم مـن احتامئهـم برهبـم | )غافـر 25 : 27(.

الــــتـــجـــوـيـــد: كيف نقرأ اآلية األوىل من سورة غافر؟ 

»حـم« نقـول )حا( بمـد ألفها حركتـني؛ ألهنا من جمموعـة حروف )حي 
طهـر(، ونمـد اليـاء يف )ميم( سـت حـركات؛ ألهنا مـن جمموعة حروف 

عسلكم«. »نقص 
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واملـد هنـا يسـمى مدا الزمـا حرفيـا، ويكون يف احلـروف املقطعـة أوائل 
السـور وهـي 29 سـورة، وجتمعهـا عبارة )نـص حكيم قاطـع له رس(.

ـراءات الــــواردة: مـــنـ الــــقــــ

حقت كلمة: كلامت | )غافر 6(.   

أن ُيظِهر يف األرض الفساَد: ُيظَهَر يف األرض الفساُد | )غافر 26(.   

قلِب متكرب: قلٍب | )غافر 35(.   

الـعـــــمـيلـ: تعـــرف اليوم عىل ســـرية بعض  الـــــواجبـ 

املصلحني قديـــام وحديثا، ومـــا تعرضوا له من أذى يف ســـبيل تبليغ 
اهلل. دعـــوة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الـمـجـلسـ الـخامس والتسعون

ـر )41 : فــــصـــــلــتـ 8( ســــورة غــــاـفــــــــ

الفــتـتاـحـــيـة: مــواعــظ الــقــرآن.

نحـن نحتـاج إىل قـراءة ورد ثابـت مـن القـرآن كل يـوم؛ ألن يف القـرآن 
مواعـظ هتـز القلـوب هـزا، وجتعل منسـوب اإليـامن يف القلـب أعىل من 
منسـوب اهلـوى، ولقـد حـدث أن جـاء عتبـة بـن ربيعـة إىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
مبعوثـا مـن قبل قريش، يسـاوم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص عـىل دعوته مقابـل ما يريد 
من مال أو جاه أو نسـاء، فقرأ عليه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صدر سـورة فصلت، 
ْثَل  حتـى بلغ قـول اهلل تعـاىل: ىمحَفـإِْن َأْعَرُضـوا َفُقـْل َأنَذْرُتُكـْم َصاِعَقـًة مِّ
َصاِعَقـِة َعـاٍد َوَثُمـوَديمح ]فصلـت: 13[ فقـام عتبـة ووضـع يده عىل فـم النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وناشـده اهلل والرحم أن يسـكت خوفـا من أن تنـزل الصاعقة، وعاد 
عتبـة إىل قومـه وقـد بـدا عليـه التأثـر حتى قـال القـوم بعضهـم لبعض: 

لقـد جاءكـم أبـو الوليد بغـري الوجـه الذي ذهـب به.

ولو  وخوفته،  الكافر  ذلك  مشاعر  أثارت  اآليات  تلك  أن  نجد  وهكذا 
أنصت عتبة لصوت عقله لدخل يف اإلسالم، لكن غلبه هواه ومرياث آبائه.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

غافر 43 | ال جــرم: حق وثبت، أو ال حمالة.   

غافر 72 | يسجرون: توقد أو متأ هبم.   

غافر 80 | حاجة يف صدوركم: أمرا ذا بال هتتمون به.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مـن رمحـة اهلل بنـا أن أنـزل هـذا الكتـاب وجعلـه عربيـا، ورغـم ذلك    
يـر بعضنـا عـىل إغـالق قلبـه وأذنيـه عـن فهمـه وسـامعه، ويضع 

احلواجـز بينـه وبـني القـرآن | )فصلـت 1 : 5(.

اهلل تعاىل ينر أهل احلق يف الدنيا واآلخرة | )غافر 51(.   

االستكبار عن الدعاء طريق لدخول جهنم | )غافر [6(.   

وَن«  الــــتـــجـــوـيـــد: وردت بسورة غافر اآلية )47(  كلمة »َيَتَحاجُّ

فام نوع املد فيها؟ وما مقداره؟ 

هـو مـن املـد الـالزم الكلمـى املثقل: حيـث جاء بعـد حرف املـد حرف 
مشـدد يف كلمـة واحـدة، ومقداره سـت حـركات، ومن أمثلتـه كذلك: 

)الّصاّخة، أحتاّجوّنى، الطامة، احلاقة...(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أمـا املـد الالزم الكلمـى املخفف فيكـون: إذا جاء بعد حـرف املد حرف 
سـاكن غري مشـدد، ومل يوجد ذلـك إال يف كلمة )ءاآلن( يف سـورة يونس 

مرتـني: اآليـة )51(، واآلية )91( ومقداره سـت حركات أيضا.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اقنت يف صالة الوتر اليوم وادع بام 

ُكـــُم اْدُعوِن  تشـــاء يف ترضع وتذلل، وتذكر قول ربـــك: ىمحَوَقاَل َربُّ
.]60 ]غـافــــر:  َلُكْميمح  َأْسَتِجْب 
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الـمـجـلسـ الـسادس والتسعون

ســـــــــــــورة فــــــــصـــــــلـــــــتـ )9 : 46(

الفــتـتاـحـــيـة: الـقـرآن هـدى وشـفـاء للـمـؤمـنـيـن.

ىف القرآن كنوز ضخمة من اهلدى والشفاء ومفتاح هذه الكنوز هو اإليامن، 
ربنا  قال  كام  اإليامن  بمفتاح  إال  القرآن  كنوز  تفتح  ولن  وحده،  واإليامن 
ِذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن يِف  سبحانه عن القرآن: ىمحُقْل ُهَو لِلَّ
َكاٍن َبِعيٍديمح ]فصلت: 44[،  آَذاهِنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلٰئَِك ُينَاَدْوَن ِمن مَّ
سبحان اهلل! إنه الكتاب نفسه هو هو، لبعض الناس هدى وشفاء ولبعضعهم 

عمى وحرية وشك واضطراب، فام السبب يف ذلك؟! إنه اإليـمـان. 

واإليـامن بالقـرآن يعنـى التصديـق الكامـل بأنه وحـي من عنـد اهلل وأنه 
املنهـج الذى يريـده اهلل.

وإذا فهمنـا ذلـك حرصنـا ونحـن نقرأ القـرآن أو نسـتمع إليـه أن نتفهم 
مـراد اهلل منـا ال أن يتحـول القرآن إىل كالم يرتنم بـه املرتنمون فال يتعدى 
اآلذان إىل القلـوب، ألنـه حينئـٍذ لـن حيقـق الغايـة التى من أجلهـا أنزل، 

وسـوف يظـل كنزًا بـال مفتاح.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

فصلت 19 | يوزعون: حيبس سوابقهم ليلحقهم تواليهم.   

فصلت 24 | املعتبني: املجابني إىل ما طلبوا.   

عون: ما تتمنونه وتطلبونه.    فصلت 31 | ما تدَّ

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

يغرت املرء بقوته حني ينسى قوة ربه | )فصلت 15(.   

ليكفـر بالقـرآن من شـاء، فذلـك لن يقلل من شـأن القـرآن، يكفي أنه    
احلـق املنزل من رب العاملـني | )فصلت 41، 42(.

حيـرص أعـداء الديـن قديـام وحديثا عـىل رصف النـاس عـن القرآن،    
ويلقـون الشـبهات حولـه، فالويل هلـم | )فصلـت 26، 27(.

لــطـــيـفــة:

حكـي عـن بعض السـلف أنـه قـال لتلميذه: مـاذا تصنـع بالشـيطان إذا 
سـّول لـك اخلطايـا؟ قـال: أجاهـده، قـال: فـإن عـاد؟ قـال: أجاهـده، 
قـال: فـإن عـاد؟ قال: أجاهـده، قـال: إن هذا يطـول، أرأيت لـو مررت 
بغنـم فنبحـك كلبها ومنعـك من العبور مـاذا تصنع؟ قـال: أكابده وأرده 
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جهـدي، قال: هـذا يطول عليـك، ولكن اسـتغث بصاحـب الغنم يكفه 
. عنك

فهــذه فائــدة االســتعاذة؛ ألن نزغــات الشــيطان ال تتوقــف، ومــا دمنــا 
ال نــرى هــذا الشــيطان فلنســتغث ولنلجــأ إىل مــن يــراه ويقــدر عليــه، 
ــا عــز وجــل:  وقــد ورد يف ســورة فصلــت أمــر هبــذا، وهــو قــول ربن
ــِميُع  ــَو السَّ ــُه ُه ــاهللَِّ إِنَّ ــَتِعْذ بِ ــْزٌغ َفاْس ــْيَطاِن َن ــَن الشَّ ــَك ِم ــا َينَزَغنَّ ىمحَوإِمَّ

ــت: 36[. ــُميمح ]فصل اْلَعلِي

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل صحبـــة القرآن، وخذ 

بيد من حولك نحـــو القرآن لتنجـــو معهم وتبطل كيـــد الكائدين.
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الـمـجـلسـ الـسابع والتسعون

ســورة فـــصـــلــتـ )47 : الــشــورى 26(

الفــتـتاـحـــيـة: وصف اهلل تعاىل فـي القرآن.

ـــرآن  ـــذا الق ـــى ه ـــه أوح ـــل أن ـــرب اهلل عزوج ـــورى خي ـــورة الش يف أول س
العظيـــم إىل نبيـــه الكريـــم ملسو هيلع هللا ىلص، كـــام أوحـــى مـــن قبلـــه إىل األنبيـــاء 
واملرســـلني، واجلميـــع حـــق وصـــدق، ثـــم يصـــف نفســـه ســـبحانه 
ـــع  ـــة، وأن مجي ـــة البالغ ـــة واحلكم ـــزة والعظم ـــة والع ـــات األلوهي بصف
ـــه  ـــيل بذات ـــه الع ـــريه، وأن ـــت تدب ـــه وحت ـــفيل ملك ـــوي والس ـــامل العل الع
وقدرتـــه وقهـــره، العظيـــم الـــذي مـــن عظمتـــه تـــكاد الســـاموات 
ـــه  ـــده ويعظمون ـــة بحم ـــبح املالئك ـــذي تس ـــن وال ـــن فوقه ـــرن م يتفط
ـــا  ـــم مم ـــدر منه ـــام يص ـــن يف األرض ع ـــتغفرون مل ـــص، ويس ـــن كل نق ع

ـــه. ـــم وكربيائ ـــة رهب ـــق بعظم ال يلي

ــة  ــن األدلـ ــه مـ ــم فيـ ــرآن الكريـ ــذا القـ ــارة إىل أن هـ ــذا إشـ وىف هـ
والرباهـــني واآليـــات الدالـــة عـــىل كـــامل البـــارى تعـــاىل ووصفـــه 
هبـــذه األســـامء العظيمـــة املوجبـــة المتـــالء القلـــوب مـــن معرفتـــه 
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ـــرة  ـــة الظاه ـــواع العبودي ـــع أن ـــه ورصف مجي ـــه وإكرام ـــه وإجالل وحمبت
ـــاذ  ـــول اخت ـــش الق ـــم وأفح ـــرب الظل ـــن أك ـــه م ـــاىل، وأن ـــه تع ـــة ل والباطن
ـــون  ـــم خملوق ـــل ه ـــٌع وال رض ب ـــم نف ـــس بيده ـــه لي ـــن دون ـــداد هلل م أن

مفتقـــرون إىل اهلل ىف مجيـــع أحواهلـــم ]الســـعدي[.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

فـصلت 54 | مــريـة: شك عظيم.   

الشورى 16 | داحضة: باطلة وزائلة.   

الشورى 18 | يمـارون يف الساعة: جيادلون أو يشكون فيها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ــه |     ــك لـ ــبحانه ال رشيـ ــاىل، سـ ــود إىل اهلل تعـ ــم كل يشء يعـ علـ
)فصلـــت 47(.

ـــم     ـــم فيه ـــذ احلك ـــرون تنفي ـــم ينتظ ـــني وه ـــر الظامل ـــوأ منظ ـــا أس م
ـــني يف  ـــون منعم ـــه املؤمن ـــون في ـــذي يك ـــت ال ـــن، يف الوق ـــوم الدي ي

ـــورى 22(. ـــات | )الش اجلن

إقامـة الدين وتوحيـد الكلمة هي وصيـة اهلل تعاىل لأنبيـاء وأتباعهم،    
وهـذا ما يصعب عـىل املعاندين | )الشـورى 13(.
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الــــتـــجـــوـيـــد: كيف نقرأ أول سورة الشورى؟ 

املـد هنا يسـمى مـدا الزمـا حرفيـا، ويكـون يف احلـروف املقطعـة أوائل 
السـور وهـي 29 سـورة، وجتمعهـا عبـارة )نـص حكيم قاطـع له رس(.

»حـم« نقـول )حا( بمـد ألفها حركتـني؛ ألهنا من جمموعـة حروف )حي 
طهـر(، ونمـد اليـاء يف )ميـم( سـت حـركات؛ وكذلـك اليـاء يف )عـني 
سـني( واأللـف يف )قـاف( ألهنا مـن جمموعة حـروف »نقص عسـلكم« 

مـع مراعـاة حكم إخفـاء النـون السـاكنة يف كلمتي )عني سـني(.

الــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل أن تكون مع من يعملون 

إلقامة الدين وعودة اخلالفة اإلســـالمية رمز وحدة املســـلمني.
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الـمـجـلسـ الـثامن والتسعون

ـرف 23( ســورة الــشــورى )27 : الـــزخـ

االفــتتــاحــيــة: الــقــرآن روح.

الذيـن هلـم صحبـة صافيـة وأنـس بالقـرآن جيدونـه كائنـًا حيـًا لـه روح 
تتجـاوب معهـا أرواحهـم ويصري القـرآن هلم صديقـًا حيبونه ويشـتاقون 

. ليه إ

 وإذا أردنـا أن نـرى جتسـيدًا واقعيًا لتلك العالقة فإننا نجدها ىف شـخص 
سـيدنا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إذ نـراه حيـب أن يسـمع القـرآن مـن غـريه، وقد 
ثبـت ىف أكثـر مـن حديـث أنـه أحيانـًا كان يقـف عـىل الباب ينصـت إذا 
سـمع مـن بالداخـل يرتل القـرآن وكأنه احلبيـب ينصت لسـرية احلبيب.

لِـَك َأْوَحْينَا إَِلْيَك  وقد وصف ربنا سـبحانه وتعـاىل القرآن بقولـه: ىمحَوَكَذٰ
ْن َأْمِرَنا يمح ]الشـورى: 52[، فهو كالم اهلل الـذي يبعث احلياة ىف أرواح  ُروًحـا مِّ
مـن يتلونـه فيؤثر فيهـم ويدفعهـم إىل العمـل؛ ولذلك قرن ربنا سـبحانه 
اَلَة  التـالوة بالعمـل ىف قولـه: ىمحإِنَّ الَِّذيـَن َيْتُلـوَن كَِتـاَب اهللَِّ َوَأَقاُمـوا الصَّ

اَرًة لَّن َتُبـورَ يمح ]فاطر: 29[. ا َوَعاَلنَِيًة َيْرُجـوَن ِتَ ا َرَزْقنَاُهـْم رِسًّ َـّ َوَأنَفُقـوا ِم
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـشورى 34 | يوبقهن: هيلك أهلهن بالغرق.   

الزخرف 13 | مقرنني: مطيقني وغالبني أو ضابطني.   

الزخرف 18 | يـنـشــأ فــي احللية: يربى يف الزينة والنعمة، واملقصود    
البنات(.

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

الشورى من صفات املؤمنني | )الشورى 38(.   

آية ذكرت ما يقال عند ركوب الدابة | )الزخرف 13، 14(.   

يـرزق اهلل بعـض النـاس ذكـورا وبعضهـم إناثـا، ويـرزق بعضهم من    
كليهـام، وال يـرزق البعـض أوالدا  | )الشـورى  4، [5(.

الــــتـــجـــوـيـــد: َبـيِّـن أحكام امليم الساكنة يف اآليات )[2 : 22( 

من سورة الزخرف. 

)مـا هلـم بذلـك، فهم بـه( احلكـم فيهام هـو اإلخفـاء لوقوع البـاء بعد    
امليم السـاكنة.

ـــم     ـــت مي ـــث وقع ـــام؛ حي ـــو اإلدغ ـــم ه ـــدون( احلك ـــم مهت )آثاره
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ـــاكنة. ـــم الس ـــد املي بع

وإذا وقـع بعدهـا حـرف آخـر فيكـون حكمها اإلظهـار، كـام يف: )إن    
هـم إال، أم آتيناهـم كتابـا، مستمسـكون(.

وتلك هي األحكام الثالثة للميم الساكنة: )إخفاء، إدغام، إظهار(.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اســـترش العقالء يف أمورك، وعود 

أهلك املشـــاركة بالـــرأي، وتذكر قول ربـــك: ىمحَوَأْمُرُهْم ُشـــوَرٰى 
]الشـــورى: 38[. َبْينَُهمْيمح 
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الـمـجـلسـ الـتاسع والتسعون

ـرف )24 : الــدخاـن 16( ســـورة الـــــزخــ

الفــتـتاـحـــيـة: مــا قـيـمـتـنـا بـغـيـر الـقـرآن؟

ـــكل  ـــه ول ـــرآن رشف ل ـــه ملسو هيلع هللا ىلص أن الق ـــرب اهلل نبي ـــرف أخ ـــورة الزخ يف س
ـــي ملسو هيلع هللا ىلص، وأن  ـــوم النب ـــن ق ـــار م ـــك ص ـــه بذل ـــث إن ـــه، حي ـــل ب ـــن عم م
ـــوا  ـــل قام ـــرآن ه ـــذا الق ـــن ه ـــألون ع ـــوف يس ـــرآن س ـــم الق ـــن جاءه م
بحقـــه وانتفعـــوا بـــه؟ أم قـــروا يف ذلـــك فصـــار القـــرآن حجـــة 

ـــم؟ عليه

ـــرآن  ـــذا الق ـــم ه ـــد جاءه ـــه فق ـــا قوم ـــالل: وأم ـــب الظ ـــول صاح يق
ـــاة،  ـــش احلي ـــىل هام ـــم ع ـــت اعتربهت ـــم، وإن أحس ـــس هب ـــا ال حت والدني
ـــة،  ـــذه البرشي ـــخ ه ـــرب يف تاري ـــم األك ـــم دوره ـــل هل ـــذي جع ـــو ال وه
ـــا فعرفتهـــم ودانـــت هلـــم طـــوال الفـــرتة  ـــه الدني وهـــو الـــذي واجهـــوا ب
التـــي استمســـكوا فيهـــا بـــه، فلـــام أن ختلـــوا عنـــه أنكرهتـــم األرض 
ـــد أن  ـــاك، بع ـــة هن ـــل القافل ـــم يف ذي ـــت هب ـــا، وقذف ـــتصغرهتم الدني واس
ـــا  ـــأل عنه ـــة تس ـــة ضخم ـــا لتبع ـــني، وإهن ـــب املرموق ـــادة املوك ـــوا ق كان
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ـــاردة  ـــة الش ـــادة البرشي ـــا لقي ـــه، واختاره ـــا اهلل لدين ـــي اختاره ـــة الت األم
ـــرف: 44[. ـــَئُلوَنيمح ]الزخ ـــْوَف ُتْس ـــة، ىمحَوَس ـــن األمان ـــت ع ـــي ختل إذا ه

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الزخرف 36 | ومن يعش: ومن يتعام ويعرض ويتغافل.   

الزخرف 61 | لعلم للساعة: عالمة يعلم قرهبا بنزوله )عيسى (.   

الزخرف 75 | مبلسون: ساكنون أو حزينون من شدة اليأس.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ـــن     ـــد اآلخري ـــام عن ـــاع ب ـــن االنتف ـــه م ـــع صاحب ـــى يمن ـــد األعم التقلي
| )الزخـــرف 23، 24(.

البعد عن ذكر اهلل يقرب الشياطني من العبد | )الزخرف 36(.   

كل الصداقـات تتحـول إىل عـداوات يـوم القيامـة إال مـا كان منها هلل    
)الزخـرف 67(.  | تعاىل 

اطمئـن، فـإن اهلل سـينتقم مـن الظاملـني سـواء رأيـت ذلـك أو مل تـره،    
فقـط عليـك أن تثبت عـىل مبادئك ودينـك، فذلك هو الـرشف بعينه 

| )الزخـرف 41 : 44(.
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الــــتـــجـــوـيـــد: ورد يف سورة الزخرف أحد موضعني يف القرآن 

إِذ  اْلَيْوَم  َينَفَعُكُم  ىمحَوَلن  تعاىل:  قوله  الظاء وهو  الذال يف  فيهام  تدغم  كله 
َلْمُتْميمح ]الزخرف: 39[، فلم اإلدغام؟ وما املوضع اآلخر؟  ظَّ

هنـا جيب اإلدغـام إدغامـا كامال )الـذال يف الظـاء( لكوهنام متجانسـني، 
فقـد احتـدا خمرجا واختلفا يف بعـض الصفات، وكان أوهلام سـاكنا والثاين 
متحـركا، واملوضـع اآلخـر يف سـورة النسـاء اآليـة 64: )ولـو أهنـم إذ 

أنفسـهم(. ظلموا 

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: حافظ عىل األذكار، وتعوذ باهلل من 

الــشـيـطـان. هـمــزات 
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الـمـجـلسـ الــماــئة

سورة الدخان )17 : الجاثية 37(

االفــتتــاحــيــة: قــراءة الــقــرآن بــال وعــي.

كثـريون منـا يقـرأون القـرآن بال وعـي، ويكون هـّم الواحـد االنتهاء مما 
يقـرأ بـأرسع طريقة، ويف أقـل وقت.

عندما حتاول أن تتبني املوقف من هذا الترف جتد أنه موقف مرفوض من 
ُروا  بَّ الناحية الرشعية، وذلك أن قوله تعاىل: ىمحكَِتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
َر ُأوُلو اأْلَْلَباِبيمح ]ص: 29[ يعني: الوعي واإلدراك والتذكر  آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ
والتدبر.. فأين التدبر؟ وأين التذكر؟ مع تلك التالوة السطحية التي ليس 
املعنى  وراء  فيام  غوص  أو  للمقصد  إدراك  أو  باملعنى  إحساس  أي  فيها 
واجتامعية  نفسية  مقومات  من  ألمتنا  مطلوب  هو  ما  الستنتاج  القريب 

تستعيد هبا الدور املفقود يف الشهادة عىل اإلنسانية وقيادهتا إىل اخلري.

كان الصحابـة رضـوان اهلل عليهـم يأخـذون العـرش آيـات من الرسـول 
ملسو هيلع هللا ىلص فيعيشـون معهـا ويعملون هبا ثـم ينتقلون إىل غريهـا، وهم ال جيدون 
غضاضـة أبـدا يف أن تطـول فـرتة حفظهم للسـورة طاملا أهنـم حريصون 
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عـىل أن يتأملوهـا ويعملوا هبا ويتغـريوا هبا ]كيـف نتعامل مع القـرآن - الشـيخ الغزايل 
صـ 25، 26[.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

)الدخان 24 | رهوا: ساكنا أو منفرجا مفتوحا(.   

)الدخان 47 | فاعتلوه: فجروه بعنف وقهر(.   

)الـجـاثية 14 | ال يرجون أيام اهلل: ال يتوقعون وقائعه بأعدائه(.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ال حيـزن الكون هلالك الظاملني، وال يأسـف عل موهتـم أحد | )الدخان    
.)2 

أضل الناس هو من يعبد هواه | )اجلاثية 23(.   

إمـا اتبـاع الرشيعة أو اتبـاع اهلوى وال ثالـث، واتباع اهلـوى لن يفيدك    
| )اجلاثية 18،  1(.

الــــتـــجـــوـيـــد: أهم األحكام التجويدية يف اآليات )34 : 37( 

من سورة اجلاثية. 

إخفاء النون الساكنة: )ننساكم(.   
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إظهـار امليم السـاكنة: )ننسـاكم كام، نسـيتم لقاء، يومكم هـذا، اختذتم    
آيات، هم يسـتعتبون، احلمد(.

مد واجب متصل: )لقاء، الكربياء(.   

إدغام امليم الساكنة: )لكم من(.   

إدغام النون الساكنة والتنوين: )من نارصين، هزوا وغرتكم(.   

إظهار النون الساكنة: )منها(.   

إخفاء امليم الساكنة: )ذلكم بأنكم(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تأمل ســـرية مـــن أهلكهم اهلل من 

أحد. عليهم  يأســـف  ومل  الظاملـــني، 

دم طيبـا زد فـي تــقى ضــع ظالماصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما
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الـمـجـلسـ األول بعد املائة

سورة األحقاف، وســورة مـحمد )1 : 9(

الفــتـتاـحـــيــــة: لـمــــاذا امتأت قلوب الصحابة بحب اجلنة 

واخلـــوف من النار؟

ـــار  ـــم ألخب ـــن تلقيه ـــار، لك ـــة وال الن ـــروا اجلن ـــا مل ي ـــم مثلن ـــق أهن احل
ـــة  ـــد الصحاب ـــني عن ـــام رأي الع ـــام كأهن ـــام جعله ـــنة عنه ـــرآن والس الق
ـــن  ـــم، وم ـــنة تعامله ـــرآن والس ـــع الق ـــل م ـــن تعام ـــد كل م ـــل وعن ب

ـــار. ـــن الن ـــون م ـــة وهيرب ـــابقون إىل اجلن ـــوا يتس ـــد اندفع ـــم فق ث

ـــزل  ـــا ن ـــرآن أول م ـــن الق ـــزل م ـــام ن ـــا: »إن ـــة ريض اهلل عنه ـــت عائش قال
ـــاس  ـــاب الن ـــى إذا ث ـــار، حت ـــة والن ـــر اجلن ـــا ذك ـــل فيه ـــن املفص ـــور م س
ـــوا  ـــزل أول يشء ال ترشب ـــو ن ـــرام، ول ـــالل واحل ـــزل احل ـــالم ن إىل اإلس
ـــوا: ال  ـــوا لقال ـــزل ال تزن ـــو ن ـــدا، ول ـــر أب ـــدع اخلم ـــوا: ال ن ـــر لقال اخلم

ـــدا«. ـــا أب ـــدع الزن ن

وهكـــذا عـــاش الصحابـــة مـــع نعيـــم اجلنـــة كـــام وصفـــه القـــرآن 
ــوا  ــا، وفهمـ ــن أجلهـ ــال مـ ــا وعمـ ــوقا إليهـ ــازدادوا شـ ــنة فـ والسـ
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مـــا ذكـــره القـــرآن والنبـــي ملسو هيلع هللا ىلص عـــن أهـــوال النـــار فهربـــوا منهـــا 
وحرصـــوا أال يتصفـــوا بصفـــات أهلهـــا، فهـــل نســـلك مســـلكهم 

فنفـــوز فوزهـــم؟

ْميمح ]حممد: 6[. َفَها هَلُ نََّة َعرَّ ولعل هذا من معاين قوله سبحانه: ىمحَوُيْدِخُلُهُم اجْلَ

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

األحـقـاف 4 | أثــارة مــن عــلــم: بقية من علم.   

األحقاف 15 | أوزعــنــي: أهلمني ووفقني ورغبني.   

األحقاف 24 | عــارًضــا: سحابا يعرض يف األفق.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

الوصية بالوالدين من الدين | )األحقاف 15(.   

آيـات ذكرت توجيهات اهلل تعـاىل للمؤمنني عند حرهبـم مع الكافرين     
وحكمتـه سـبحانه يف دفع بعضهـم ببعض، وأما من قتـل من املؤمنني 

فهنيئا لـه | )حممد 4 : 6(.

ـــرش     ـــن الب ـــري م ـــن كث ـــرآن م ـــع الق ـــال م ـــن تفاع ـــن أحس ـــت اجل كان
ـــاف  2 : 32(. | )األحق
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الــــتـــجـــوـيــــد: أهم األحـكام التجويدية يف اآليات )7 :  ( من 

سورة مـحـمـد.

مـد جائـز منفصـل يف: )يا أهيـا، آمنـوا إن، ما أنـزل( لوقوع مهـزة بعد    
حـرف املـد يف كلمتني.

إخفـاء النـون السـاكنة يف: )تنـروا، ينركـم، أنـزل( لوجـود أحد    
حـروف اإلخفـاء اخلمسـة عرش بعـد النون السـاكنة، وهـي املذكورة 

يف أوائـل كلـامت البيـت التايل: 

قلقلة القاف يف: )أقدامكم( ألهنا من حروف )قطب جد(.   

إدغام التنوين بغري غنة: )فتعسا هلم( لوقوع الالم بعده )رل(.   

إظهـار امليـم السـاكنة يف: )هلـم وأضـل، أعامهلـم ذلـك( لوجـود أحد    
حـروف اهلجـاء -سـوى البـاء وامليـم- بعدها.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احـــرص اليـــوم أن تقـــدم عمـــاًل تـــرب بـــه 

ـــني. ـــني أو ميت ـــك، حي والدي
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الـمـجـلسـ الـثاىن بعد املائة

ـد )10 : الــفــــتــــح 17( ســــورة مــحــمــ

الفــتـتاـحـــيــــة: لـمــــاذا ادعى املرشكون أن القرآن من كالم 

ملسو هيلع هللا ىلص؟ مـحـمـد 

إن القرآن يكشف لنا عن الرس يف ذلك وهو عدم إيامهنم، فهم ال يؤمنون، 
القرآن، ولو أدركوها لعلموا أن له  ومن ثم فهم ال يدركون حقيقة هذا 
سلطانا عىل القلوب التي تنصت إليه وتتفهمه، إن له إعجازا يف عباراته 
خطابه  طريقة  ويف  ومنهجه،  املميز  وإيقاعه  وصوره  ومعانيه  وألفاظه 
فيه وال  تعارض  الذي ال  توازنه وشموله وتناسقه  البرشية، ويف  للفطرة 

تصادم ىمحَوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثرًِيايمح ]النساء: 82[.

مل يعجبه  العاملني، ومن  تنزيل رب  أن يكون كذلك؛ ألنه  بد  والقرآن ال 
َفْلَيْأُتوا   33 ُيْؤِمنُوَن  الَّ  َبل  َلُه  َتَقوَّ َيُقوُلوَن  ىمحَأْم  القرآن:  حتدي  فليقبل  ذلك 
القرآن  هتديد  وليسمع   ،]34  ،33 ]الطور:  َصاِدِقنَييمح  َكاُنوا  إِن  ْثلِِه  مِّ بَِحِديٍث 
َل َعَلْينَا َبْعَض اأْلََقاِويِل 44 أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي 45 ُثمَّ  الرهيب: ىمحَوَلْو َتَقوَّ

ْن َأَحٍد َعنُْه َحاِجِزيَنيمح ]احلاقة: 44 : 47[. َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي 46 َفاَم ِمنُكم مِّ
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

مـحمد 15 | ماء غري آسن: غري متغري وال منتن.   

مـحمد 35 | ولن يرتكم أعاملكم: ولن ينقصكم أجورها.   

الـفـتــح 9 | وتــعــزروه: تنروا اهلل سبحانه بنرة دينه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

قطيعة الرحم من أسباب الفساد يف األرض | )حممد 22(.   

أنفسـهم     أهلكـوا  قـد  معـه  ومـن  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  أن  املنافقـون  ظـن 
بخروجهـم إىل مكـة، وأهنـم لن يعـودوا ثانيـة إىل املدينـة، فخيب اهلل 

)الفتـح 12(.  | ظنهـم 

املحـروم حقـا هـو مـن حيـرم نفسـه اخلـري باالمتنـاع عـن اإلنفـاق يف    
سـبيل اهلل | )حممـد 38(.

الــــتـــجـــوـيــــد: أهـم األحـكام التجويديـة يف اآليـة )16( مـن 

الفتح. سـورة 

إدغـام متامثلـني يف: )قـل للمخلفني( حيث إدغـام الم )قل( السـاكنة    
فيـام بعدها.

قلقلة الدال والباءين: )ستدعون، قبل يعذبكم(.   



34]

إظهـار التنويـن ملجيـئ مهـزة بعـده: )قـوم أويل، أجـًرا حسـنًا، عذاًبـا    
أليًمـا(.

إخفاء التنوين والنون السـاكنة: )بأٍس شـديد تقاتلوهنـم، فإن تطيعوا،    
وإن تتولـوا، من قبل(.

إظهار امليم الساكنة: )تقاتلوهنم أو، يعذبكم عذابا(.   

إدغام التنوين مع الواو: )حسنا وإن(.   

إدغام امليم الساكنة: )توليتم من(.   

ــل  ــوم أو اتص ــك الي ــد أقارب ــمـيلـ: زر أح ــواجبـ الـعــ الــ

بـبـعـضـهـــم.
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الـمـجـلسـ الـثالث بعد املائة

ـرات 13( ســورة الــفـــتـح )18 : احلــجــ

الفــتـتاـحـــيـة:

سـورة احلجـرات تـدور حـول اآلداب التـي مـن شـأهنا محايـة املجتمـع 
ومنـع أسـباب اهنيـاره، ولعـل اسـم احلجـرات يتناسـب مع ذلـك؛ ألن 

احلجـر يعنـي املنع، ومـن تلـك اآلداب: 

األدب مع اهلل والرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعدم التقدم عىل حكمهام.   

التثبت من األخبار وعدم تصديق الشائعات.   

آداب اإلصالح بني املتخاصمني.   

السـخرية     مثـل:  يفسـدها،  مـا  اإلسـالمية وجتنـب  األخـوة  حقـوق 
باأللقـاب. والتنابـز  واللمـز  الظـن  وسـوء  والغيبـة  والتجسـس 

إقـرار مبـدأ التفاضل بـني الناس عنـد اهلل وهو التقوى فعـن أيب هريرة    
قـال: قال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا كان يـوم القيامة أمـر اهلل منادًيا ينادي: 
أال إن جعلـت نسـًبا وجعلتم نسـًبا، فجعلت أكرمكـم أتقاكم فأبيتم 
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إال أن تقولـوا: فـالن بـن فـالن خـرٌي مـن فـالن بـن فـالن، فأنـا اليوم 
أرفـع نسـبي، وأضع نسـبكم، أين املتقـون؟« ]املعجـم الصغري[.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـفـتــح 25 | لو تزيلوا: لو متيزوا من الكفار يف مكة.   

احلـجـرات 3 | امتحن اهلل قلوهبم للتقوى: أخلصها وصفاها.   

احلجرات 11 | وال تنابزوا باأللقاب: ال تداعوا باأللقاب املستكرهة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

آيـة ذكـرت صفـة املؤمنـني يف التـوراة واإلنجيـل، وقـد مجعـت كل    
.)2  )الفتـح   | اهلجائيـة  احلـروف 

وجوب املحافظة عىل األخوة بني املؤمنني | )احلجرات [1(.   

حبنا لإليامن هو حمض فضل من اهلل | )احلجرات 7(.   

الــــتـــجـــوـيــــد: أهـم األحـكام التجويديـة يف اآليـة )13( مـن 

سـورة احلجـرات.

مد جائز منفصل: )يا أهيا(.   

غنة النون املشددة: )الناس، إنا، إن(.   
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قلقلة القاف: )خلقناكم(.   

إدغام امليم الساكنة يف املتحركة: )خلقناكم من(.   

إخفاء النون الساكنة: )من ذكر، وأنثى، عند(.   

إدغام التنوين يف الواو: )ذكر وأنثى، شعوبا وقبائل(.   

إظهار امليم الساكنة: )وجعلناكم شعوبا، أكرمكم عند، أتقاكم إن(.   

إظهار التنوين: )عليم خبري(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: حافظ عىل أخوة الدين بإلقاء السالم 

تعرف. مل  ومـــن  عرفت  من  عىل 
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ـرابع بعد املائة الـمـجـلسـ ال

ســورة احلـجرات )14 : الـذارـيات 30(

الفــتـتاـحـــيـة: من هم أهل القرآن؟ وما جزاء من يعمل بالقرآن؟

يف احلديث الرشيف أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن هلل أهلني من الناس، قالوا: 
يا رسول اهلل من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل اهلل وخاصته« ]ابن ماجة[.

يقول ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه زاد املعاد: »أهل القرآن هم العاملون به، 
والعاملون بام فيه، وإن مل حيفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ومل يفهمه 

ومل يعمل بام فيه، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم«.

عن النواس بن سمعان ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ]وهذا دليل عىل أن من 
قرأه ومل يعمل به مل يكن من أهله، وال يكون القرآن شافعا له، بل يكون حجة عليه[ تقدمه سورة البقرة 

وآل عمران، ورضب هلام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: 
كأهنام غاممتان أو ظلتان سوداوان ]لكثافتهام وتراكم بعضهام عىل بعض لتظال صاحب القرآن[، 
بينهام رشق ]أي ضوء ونور، فهام رغم كثافتهام ال متنعان الضوء[، أو كأهنام حزقان من طري 

صواف، حتاجان عن صاحبهام« ]أخرجه مسلم[.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

احلجرات 14 | ال يلتكم: ال ينقصكم.   

سـورة ق 10 | نضيد: مرتاكم بعضه فوق بعض.   

الذاريات 10 | اخلراصون: الكذابون.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

هدايتنـا لإليـامن حمـض فضل ومنـة مـن اهلل، وال ينبغي ألحـد أن يمن    
عىل ربه بإسـالمه | )احلجـرات 17(.

مـن صفـات املتقني اإلحسـان واالسـتغفار باألسـحار واإلنفـاق هلل |    
)الذاريـات 15 :  1(.

ال يمكن ألحد اهلرب من املوت | )سورة ق  1(.   

الــــتـــجـــوـيــــد: أهم األحـكام التجويدية يف اآليات )28 : [3( 

من سـورة الذاريات.

إظهار النون الساكنة يف: )منهم( لوجود هاء بعدها.   

إخفـاء التنويـن: )خيفـًة قالـوا، عليـٍم فأقبلـت، عقيـٌم قالـوا، رصٍة    
فصكـت(.

إظهار التنوين: )بغالٍم عليم، عجوٌز عقيم(.   
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إظهار امليم الساكنة: )امرأته(.   

قلقلة القاف واجليم: )فأقبلت، وجهها(.   

غنة النون املشددة، ومد الصلة الصغرى يف: )إنه هو(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: امحد اهلل تعاىل كام هداك لإلســـالم، 

واعمل عىل شـــكر هـــذه النعمـــة بدعوة اآلخرين إىل اإلســـالم.
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الـمـجـلسـ الـخامس بعد املائة

ســـــورة الــــذارـيــات )31 : الــنـجــم 25(

الفــتـتاـحـــيــــة: مـــن أهم ما يســـتفيده املؤمن مـــن تالوته 

القـــرآن وتدبـــره: معرفته بربه ســـبحانه.

وأنـت ال خيفـى عليـك أن القـرآن مليـئ باآليـات التـي حتدثـك عن اهلل 
عـز وجـل وأسـامئه وصفاته وأفعالـه، وال شـك أن من تدبر هـذه املعاين 
وفقههـا نـال ثمـرة عظيمة أكثـر العارفـون من وصفهـا أال وهـي معرفة 
اخلالـق املعبـود جـل وعـز، وبـدون هـذه املعرفـة ال يكـون هنـاك حب؛ 
إذ كيـف حتـب مـن ال تعرف؟ ولـن تكون هنـاك عبـادة وال خضوع وال 
حيـاء وال شـوق وال أنـس وال فـرح به سـبحانه؛ فكل ذلـك مرتتب عىل 

معرفتـه جل جالله وتقدسـت أسـامؤه.

بل إذا مل يرزق العبد هذه املعرفة فلن خياف ربه ولن يرجوه، وذلك أساس 
كتابه:  أجلها كام أخربنا خالقنا سبحانه يف  إال من  ما خلقنا  التي  العبادة 
نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِنيمح ]الذاريات: 56[، والعبادة هي كامل  نَّ َواإْلِ ىمحَوَما َخَلْقُت اجْلِ

الذل مع كامل احلب كام عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الذاريات 34 | مسومة: معلمة بأهنا حجارة عذاب.   

الذاريات 47 | بأييد: بقوة وقدرة.   

الـطــور 30 | ريب املنون: رصوف الدهر املهلكة.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

سارع بالعودة إىل موالك | )الذاريات [5(.   

أمـر اهلل تعـاىل نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص بالصـرب وطمأنـه بأنـه يف رعايتـه، وأرشـده إىل    
مايعينـه عـىل الصرب وهـو التسـبيح وقيـام الليـل | )الطـور 48،  4(.

أهـل اجلنـة يتذكـرون ماضيهـم يف الدنيـا، ونعمـة اهلل عليهـم باجلنـة |    
)الطـور 25 : 28(.

الــــتـــجـــوـيــــد: مـن علوم القرآن املهمة: علم املناسـبات، الذي 

يبحـث يف الرتابـط بـني اآليـات بعضها ببعـض، وكذلـك ترابط السـور 
ببعضهـا، ومـن أمثلـة ذلك التناسـب بني سـوريت الطـور والنجم:

ىمحَوإِْدَبـاَر النُُّجـوِميمح  ]الطـور: 49[   وافتتحـت  فـإن الطـور ختمـت بقولـه :  
هـذه بقولـه:  ىمحَوالنَّْجـِم إَِذا َهـَوٰىيمح  ]النجـم: 1[   وسـورة الطـور ذكـر فيهـا 
ذريـة املؤمنـني وأهنـم تبع آلبائهـم وهذه فيهـا ذكر ذريـة اليهـود يف قوله  
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ـَن اأْلَْرِضيمح  ]النجـم: 32[   وملا قال  سـبحانه:  ىمحُهـَو َأْعَلـُم بُِكـْم إِْذ َأنَشـَأُكم مِّ
ن  ـْن َعَملِِهـم مِّ َتُهـْم َوَمـا َأَلْتنَاُهـم مِّ يَّ ْقنَـا هِبِـْم ُذرِّ هنـاك يف املؤمنـني :  ىمحَأحْلَ
ٍءيمح ]الطـور: 21[   أي :  مـا نقصنـا اآلبـاء بـام أعطينـا البنـني مـع نفعهم بام  يَشْ
عمـل آباؤهـم قـال هنـا يف صفـة الكفـار أو بنـي الكفـار :  ىمحَوَأن لَّْيـَس 
لإِْلِنَسـاِن إاِلَّ َمـا َسـَعٰىيمح  ]النجـم: 39[ خـالف مـا ذكـر يف املؤمنـني الصغار 

وهـذا وجـه  بديـع يف املناسـبة مـن جهـة املقابلـة بـني الـيء وضده.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص عىل التســـبيح والقيام من 

الليـــل ليكون ذلـــك عونا عـــىل أمر اهلل.



35]

الـمـجـلسـ الـسادس بعد املائة

ـر 55( ســـــورة الــنـــجـــــم )26 : الـــقــــمـــ

الفــتـتاـحـــيـة: ســجــدة الــتــالوة فـي آخـر سـورة النجم.

جاء يف ختام سـورة  النجم آية فيها سـجود تالوة، وقـد ورد أن املرشكني 
حـني سـمعوها سـجدوا  مـع الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة عىل السـواء، وقد 
بـوب البخـاري عىل ذلـك بقوله: »باب سـجود املسـلمني مـع املرشكني 

واملـرشك نجس ليـس له وضـوء« فلامذا سـجد املرشكون؟

خالصـة  مـا ذكـره أهـل التفسـري أهنـا كانـت أول سـجدة نزلـت.. وأن 
تـالوة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص هلـا أخذت بمجامـع قلوهبـم ومل يكن كبارهـم وعتاهتم 
حارضيـن، وكان مـن حرض منهم خمتلطا باملسـلمني، وقد ألقى الشـيطان 
عـىل آذاهنـم من الثنـاء عـىل آهلتهم ما ظنـوا أنه مـن كالم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
مـا كانـوا يطلبونـه منـه دائـام، وقـد شـاع هـذا السـجود حتـى بلـغ أهل 

احلبشـة فظنوا أن قريشـا أسـلمت فرجعـوا إىل مكة.

بيانه،  القرآن وسحر  تأثري  العلامء أن سجودهم كان بسبب  ويرى بعض 
خاصة وأهنم عاملقة البالغة والفصاحة مما يدلنا عىل عـظـيم شـأن القرآن.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

النجم 32 | اللمم: صغائر الذنوب.   

النجم 34 | وأكدى: قطع عطيته بخال.   

القمر 29 | فتعاطى: فتناول الناقة بسيفه اجرتاء منه.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ليـس للمـرء من دنياه إال سـعيه الذي سـوف يراه يف اآلخـرة | )النجم    
.)4] ،3 

توعـد اهلل الكفـار املعانديـن بـأن هيزمهـم وينزل هبـم العقوبـات التي    
حلـت بغريهـم، ألهنـم ليسـوا خـريا ممـن سـبقوهم، كـام أن كثـرة 

مجوعهـم لـن تنفعهـم | )القمـر 43 : 45(.

أنكـر اهلل سـبحانه عـىل النـاس تعجبهم مـن القـرآن وانشـغاهلم عنه |    
)النجـم  5 : 61(.

الــــتـــجـــوـيــــد: أهم األحـكام التجويدية يف اآليات ) 4 : 55( 

القمر. من سـورة 

غنة النون املشددة: )إّنا، إّن، جنّات(.   

إظهار التنوين: )يشٍء خلقناه، صدٍق عند(.   
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قلقلة: )خلقناه، ولقد، مقعد، صدق، مقتدر(.   

إدغـام النـون السـاكنة والتنوين: )بقـدٍر وما، من مدكـر، صغرٍي وكبرٍي    
مسـتطر، جناٍت وهنر، مليـٍك مقتدر(.

إظهار امليم الساكنة: )أمرنا(.   

إخفـاء النـون السـاكنة والتنويـن: )واحـدة كلمح، يشء فعلـوه، وهنر    
عند(. يف، 

إقالب التنوين ميام: )كلمح بالبر(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تذكـــر اليـــوم أنـــك تـــزرع أعـــامال 

ــك. ــرة بعينـ ــرتاها يف اآلخـ سـ
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الـمـجـلسـ الـسابع بعد املائة

ـرمحنـ، وسـورة الــواقـعـة )1 : 74( سـورة ال

الفــتـتاـحـــيـة: كيف خاطب القرآن الفطرة البرشية؟

كـم مـن األشـياء التـي نشـاهدها وهـي حتـدث أمامنـا هـي يف حقيقتهـا 
آيـات كونيـة مبهـرة لكننـا ألفناهـا فـام عـادت تلفـت أنظارنا!

وحني نقرأ القرآن الكريم نجده يـعـرض عـلـيـنا  تـلـك اآليات الكونية 
واألحداث املكررة عرضا فريدا يكشف عن النواميس اإلهلية يف الوجود 
داعيا الناس إىل النظرإليها والتفكر فيها لكي يتوصلوا إىل مواضع اإلعجاز 

فيها لكي حتيا القلوب واألرواح فتعظم اخلالق اجلليل  سبحانه.

ومن تلك اآليات الكونية ما عرضته سورة الواقعة مثل: خلق اإلنسان، 
النبات من األرض، ونزول املاء من السامء، والوقود، وخروج  وخروج 
الروح.. وبالتأمل يف تلك اآليات يوقن املؤمن أن منزل هذا الكتاب هو 
نفسه خالق تلك األشياء.. وأن كال النوعني آيات؛ فالقرآن آيات مسطورة، 
وتلك األشياء آيات منظورة، حقا إنه كتاب كريم يف كتاب مكنون ال تقربه 

الشياطني وال يمسه إال املطهرون.



354

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الرمحن 44 | محيم آن: ماء حار تناهى حره.   

الرمحن 64 | مدهامتان: شديدتا اخلرضة.   

الواقعة 37 | عرًبا أتراًبا: مستويات يف السن.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

آيـات فيهـا وصـف اهلل تعـاىل مـا أعـده يف اجلنـات ملـن خيـاف اهلل |    
.)6]  :  46 )الرمحـن 

املاء الذي نرشبه نعمة تستحق الشكر | )الواقعة 68 : [7(.   

وصـف اهلل تعاىل نسـاء اجلنة يف ثالثـة مواضع من تالوة اليـوم اذكرها    
| )الرمحـن 56 : 58(، )الرمحن [7 : 74(، )الواقعة 34 : 38(.

لــطـــيـفــة: مـن أوجه املناسبة بني سوريت الرمحن والـواقـعـة.

أن اهلل عز وجل يف كل منهام وصف القيامة واجلنة والنار.   

أنه سبحانه ذكر يف سورة الرمحن عذاب املجرمني ونعيم املتقني، وفاضل    
بني جنتى بعض املؤمنني وجنتى بعض آخر منهم، وبنّي يف )الواقعة( 
انقسام املكلفني إذ ذاك إىل أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقني.
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يف هنايـة سـورة الرمحـن حديـث عـن بعـض متـع اجلنـة ومنهـا احلور    
العـني وأهنـن مل يقـرتب منهـن قبـل ذلـك إنـس وال جـان ومتعـة 

اجللـوس عـىل األرسة والتحـيل باحلـيل وكثـرة أنواعهـا.

وكأن سـائال يسـأل متـى كل هـذا النعيـم؟ فيـأيت أول سـورة الواقعـة    
ليجيـب عـن هذا التسـاؤل ليجيب أن هـذا النعيم سـيكون حينام تقع 

الواقعـة ويرتفـع شـأن أنـاس وينخفض شـأن آخرين.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تفكر اليوم يف نعمة املاء وحافظ  دائام 

. عليها
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الـمـجـلسـ الـثامن بعد املائة

ـد 29( ســـورة الـــواقـــعـــة )75 : الــحــدـي

الفــتـتاـحـــيـة: الـقـرآن يـلـيـن الـقـلـوب.

حــني تســمع بمــوت عزيــز عليــك ثــم ال تتأثــر، أو حــني تــزور املقابــر 
ــر  ــا يف التأث ــوة وضعف ــك قس ــد يف قلب ــني جت ــك، أو ح ــرق قلب ــم ال ي ث
باملواعــظ، فاجلــأ فــورا إىل القــرآن، فــإن ســبب تلــك القســوة هــو البعد 
عــن القــرآن، أمل تســمع إىل قــول ربــك ســبحانه يف ســورة احلديــد: ىمحَأمَلْ 
ــقِّ َواَل  ــْم لِِذْكــِر اهللَِّ َوَمــا َنــَزَل ِمــَن احْلَ َشــَع ُقُلوهُبُ ِذيــَن آَمنـُـوا َأن خَتْ َيــْأِن لِلَّ
َيُكوُنــوا َكالَِّذيــَن ُأوُتــوا اْلكَِتــاَب ِمــن َقْبــُل َفَطــاَل َعَلْيِهــُم اأْلََمــُد َفَقَســْت 

نُْهــْم َفاِســُقوَنيمح ]احلديــد: 16[. ــْم َوَكثـِـرٌي مِّ ُقُلوهُبُ

وكـــم كانـــت هـــذه اآليـــة ســـببا يف توبـــة الكثرييـــن! ومنهـــا نعلـــم 
ـــت  ـــا تعامل ـــية إذا م ـــوب القاس ـــني القل ـــادر أن يل ـــل ق ـــز وج أن اهلل ع
مـــع القـــرآن وأســـلمت نفســـها لـــه، ولكـــي يبـــني اهلل عـــز وجـــل 
ـــة  ـــه اهلل األرض امليت ـــي ب ـــذي حيي ـــاء ال ـــال بامل ـــا مث ـــا رضب لن ـــك لن ذل

فتخـــرج احلـــب والثمـــر.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الواقعة 81 | مدهنون: متهاونون أو مكذبون.   

احلديد 14 | تربصتم: انتظرتم باملؤمنني النوائب.   

احلديد 28 | يؤتكم كفلني: يعطكم نصيبني من األجر.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

املال الذي بأيدينا هو مال اهلل ونحن مستأمنون عليه | )احلديد 7(.   

املؤمن متوازن يف مشاعره عند الرساء والرضاء | )احلديد 23(.   

حان الوقت لنخضع هلل تعاىل، ونسلم بكالمه | )احلديد 16(.   

الــــتـــجـــوـيـــد:

قبـل أن نختـم هـذه املجالـس نذكـر بـأن قـراءة القـرآن ليسـت كقـراءة 
غـريه مـن الكتـب؛ ألن كالم اخلالـق ليـس ككالم املخلـوق، وال شـك 
أن إخـراج القـارئ كل حـرف مـن خمرجـه حمققا صفاتـه مراعيـا أحكام 
التجويـد املعروفـة مثل اإلدغـام واإلقـالب والغنـة والقلقلـة واملدود.. 

إلـخ كل هـذا يعينـه عـىل الفهـم والتدبـر والتأثـر باملعنى.

ويكفـي أن نعلـم أن القـرآن نـزل جمودا وهكـذا أقرأه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه 
وهكـذا وصـل إلينا، وبدهـي أنـه إذا اختل النطـق بالكلمة فلن يسـتقيم 
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املعنـى، ويكفيـك فضـال حديث النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »املاهـر بالقرآن مع السـفرة 
الكرام الـبرة« ]أخرجـه البخاري ومسـلم[.

ونحـن مأمـورون أن نرتلـه ترتيـال، وأن نقـرأه عـىل النـاس عـىل مكث، 
ومنـزل هذا الكتاب يعلم سـبحانه أن هـذا الكتاب يؤثر هبـذه الطريق ال 

بغريهـا، وهكـذا صـار التجويد تعبـدا هلل منـزل القرآن.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: أنفق اليوم من مالك شـــيئا تنتظر 

جـــزاءه يف القيامة.
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الـمـجـلسـ الـتاسع بعد املائة

ســورة الــمــجـاـدلــة )1 : ســورة الـحرش 10(

الفــتـتاـحـــيـة: الـقـرآن وأحـداث الـسـيـرة.

ـــه  ـــات من ـــه أي ـــط يف عقل ـــوف ترتب ـــرآن فس ـــن الق ـــش املؤم ـــني يعاي ح
ـــا ورد  ـــك م ـــن ذل ـــي ملسو هيلع هللا ىلص، م ـــرية النب ـــاءت يف س ـــة ج ـــف عملي بمواق

ـــوم: ـــالوة الي ـــن ت ـــة م ـــأن آي بش

ـــود ]أي  ـــول اهلل إن مه ـــا رس ـــال: ي ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فق ـــل إىل رس ـــاء رج  ج
ـــائه  ـــض نس ـــلم إىل بع ـــه وس ـــى اهلل علي ـــل ص ـــر[ فأرس ـــوع والفق ـــتد يب اجل اش

يســـأهلا: هـــل عنـــدك يشء؟ فقالـــت: والـــذي بعثـــك باحلـــق مـــا عنـــدي 
ـــن  ـــن كله ـــك، وقل ـــل ذل ـــت مث ـــرى فقال ـــل إىل أخ ـــم أرس ـــاء، ث إال امل
ـــه  ـــة يرمح ـــذه الليل ـــه ه ـــن يضيف ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: م ـــال رس ـــك، فق ـــل ذل مث
ـــا  ـــا ي ـــه )أبـــو طلحـــة( فقـــال: أن اهلل؟ فقـــام رجـــل مـــن األنصـــار يقـــال ل
ـــول اهلل  ـــف رس ـــذا ضي ـــا: ه ـــال هل ـــه، فق ـــق إىل رحل ـــول اهلل، فانطل رس
ـــوت  ـــدي إال ق ـــا عن ـــت: م ـــه، فقال ـــيئا وأكرمي ـــه ش ـــري عن ملسو هيلع هللا ىلص، ال تدخ
الصبيـــان، فقـــال: علليهـــم بـــيشء ونوميهـــم، فـــإذا دخـــل ضيفنـــا 
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ـــه،  ـــه فأطفئي ـــي تصلحي ـــراج ك ـــي إىل ال ـــم  قوم ـــأكل، ث ـــا ن ـــه أن فأري
ـــدا  ـــح غ ـــام أصب ـــني، فل ـــا طاوي ـــف وبات ـــدوا وأكل الضي ـــت فقع ففعل
ـــال:  ـــم ق ـــم ث ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تبس ـــه رس ـــر إلي ـــام نظ ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فل ـــى رس ع
لقـــد عجـــب اهلل مـــن صنيعكـــام الليلـــة وأنـــزل: ىمحَوُيْؤثِـــُروَن َعـــَىٰ 

ـــرش: 9[. ـــٌةيمح ]احل ـــْم َخَصاَص ـــْو َكاَن هِبِ ـــِهْم َوَل َأنُفِس

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املجادلة 11 | انشزوا: اهنضوا للتوسعة أو العبادة.   

احلــشــر 5 | لينة: نخلة.   

احلــشــر 6 | فام أوجفتم عليه: فام أجريتم عىل حتصيله.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

سـبحان ربنـا  العليم، يعلـم رسنا وجهرنا وسـوف خيربنا يـوم القيامة    
بكل مـا عملنـا | )املجادلة 7(.

»الرعـب« جنـدي مـن جنـود اهلل تعـاىل ينـر بـه عبـاده املؤمنـني |    
.)2 )احلـرش 

الذيـن أدمنـوا الكـذب يف الدنيـا سـوف يواصلـون كذهبـم حتى وهم    
واقفـون بني يـدي اهلل يـوم القيامـة | )املجادلة 18(.
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الــــتـــجـــوـيــــد: أهـم األحـكام التجويدية يف اآليتـني ) ، [1( 

. حلرش ا

إخفاء النون الساكنة: )من قبلهم، أنفسهم(.   

إظهار النون الساكنة: )من هاجر(.   

إدغـام النـون السـاكنة والتنويـن: )حاجة ممـا، خصاصة، ومـن يوَق،    
إال للذيـن، رؤوف رحيم(.

إظهـار امليـم السـاكنة: )إليهـم وال، صدورهـم حاجة، قبلهـم حيبون،    
أنفسـهم ولـو، هبم خصاصـة، بعدهـم يقولون(.

مد واجب متصل: )فأولئك، جاؤوا(.   

إقالب النون الساكنة ميام: )من بعدهم(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: تـحــــَر الصدق، واحذر الكذب، 

وتذكـــر أن ربك يســـمع رسك ونجواك.
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الـمـجـلسـ الـعارش بعد املائة

ـر )11 : الــــصــــفـ 14( ســورة احلـــــشـــ

الفــتـتاـحـــيـة: تأثرت اجلبال بالقرآن، فهل نتأثر مثلها؟

نحـن نقـرأ يف سـري الصحابة الكـرام أن عمر بـن اخلطـاب ريض اهلل عنه  
عندمـا سـمع قارئـا يقـرأ أول سـورة الطـور تأثر به غايـة التأثـر وارتكن 

إىل جـدار ثـم عـاد إىل بيته يعـوده الناس شـهرا ممـا أمل به!!

فهل حيدث مثل ذلك معنا؟

يقـرر العلـامء الذيـن هلـم تـذوق وحـال مـع القـرآن أن تأثـر اإلنسـان 
باآليـات ال يكـون بدرجـة واحـدة يف كل القـرآن، وأن هنـاك حلظـات 
يكـون كيـان القارئ فيهـا متفتحـا ومهيئا لتلقـي عطاءات القـرآن، تلك 
هـي اللحظـات التـي هيتـز فيهـا ذلـك الكيـان البـرشي وحيدث له شـبه 
مـا حيـدث يف حالـة الكهربـاء وربام أشـد، وعىل قـارئ القـرآن أن يتحني 
تلـك اللحظـات، وأن يغتنمهـا متـى صادفهـا، وأن يـردد تلـك اآليـات 
التـي وافقت تلـك احلالة، وال حرج عـىل فضل اهلل الـذي خلقنا وأخربنا 

أنـه لـو أنـزل هـذا القـرآن عىل جبـل لتصـدع من خشـية اهلل.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املمتحنــة 2 | يـثـقـفـوكــم: يظفروا بكم أو يصادفوكم.   

املمتحنة 10 | بعصم الكوافر: بعقود نكاح املرشكات.   

الصـف 14 | ظـــاهــريــن: غالبني باحلجج والبينات.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

وجـوب االسـتعداد للقـاء اهلل تعاىل واحلـذر من نسـيانه | )احلرش 18،    
.)1 

وعـد اهلل عبـاده املجاهديـن يف سـبيله بتجـارة لـن تبور، هـي خري هلم    
من كل جتـارة | )الصـف [1، 11(.

قاعدة التعامل مع غري املسلمني  | )املمتحنة 8،  (.   

لــطـــيـفــة: من أوجه املناسبة بني سوريت احلرش واملمتحنة.

ملـا كانـت سـورة احلـرش يف املعاهديـن مـن أهـل الكتـاب، فقـد أعقبت 
بسـورة املمتحنـة الشـتامهلا عـىل ذكـر املعاهديـن مـن املرشكـني؛ ألهنـا 

نزلـت يف صلـح احلديبيـة.

وملـا ذكـر يف احلـرش مـواالة املؤمنـني بعضهـم بعضـًا ثـم مـواالة الذيـن 
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مـن أهـل الكتـاب افتتح هـذه السـورة بنهـي املؤمنني عـن اختـاذ الكفار 
أوليـاء لئال يشـاهبوا املنافقـني يف ذلك وكـرر ذلك وبسـطه إىل أن ختم به 

فكانـت يف غايـة االتصال.

وقـد تناولـت سـورة املمتحنـة موضـوع الوالء والـرباء، حيـث افتتحت 
بـه واختتمـت بـه، وقـد وردت أحاديـث تبـني أمهيـة هـذا األمـر، مثـل 
قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »أوثـق عرى اإليامن املـواالة يف اهلل، واملعـاداة يف اهلل، واحلب يف 

اهلل، والبغـض يف اهلل« ]السلسـلة الصحيحـة[.

وقـد هنـت السـورة عـن مـواالة املرشكـني وعرضـت مثـاال للـرباءة من 
املرشكـني يف قصـة إبراهيـم مـع قومه.

ــارة  ــرة زي ــر اآلخ ــائل تذك ــن وس ــمـيلـ: م ــواجبـ الـعــ الــ

املقابــر، وحضــور اجلنائــز.
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الـمـجـلسـ الـحادي عرش بعد املائة

ســـور )اجلــمـعـة، املنافـقــون، الـتـغــاـبنـ( 

الفــتـتاـحـــيــــة: ملـــاذا ال نتأثر بالقرآن التأثر نفســـه الذي غري 

؟ بة لصحا ا

ـــرف  ـــرون األوىل ان ـــد الق ـــلمني بع ـــزايل: »إن املس ـــيخ الغ ـــول الش يق
اهتاممهـــم بكتاهبـــم إىل ناحيـــة التـــالوة وضبـــط خمـــارج احلـــروف 
ـــرآن،  ـــظ الق ـــل بلف ـــا يتص ـــك مم ـــا إىل ذل ـــدود وم ـــن وامل ـــان الغن وإتق
ـــكام  ـــد أح ـــا -أقص ـــا أداء وأحكام ـــام جاءن ـــره ك ـــىل توات ـــاظ ع واحلف
ـــام  ـــيئا رب ـــوا ش ـــم صنع ـــع كتاهب ـــم م ـــبة لتعامله ـــم بالنس ـــالوة- لكنه الت
ـــمعها  ـــا يس ـــرأت( عندم ـــة )ق ـــإن كلم ـــرى، ف ـــم األخ ـــه األم مل تصنع
اإلنســـان العـــادي أو يقوهلـــا تعنـــي: أن رســـالة جاءتـــه أو أن كتابـــا 

ـــه...«. ـــود من ـــم املقص ـــه، وفه ـــر في ـــه فنظ ـــني يدي ـــع ب وق

ــة فصلـــت بـــني  ــة طريقـ ــة اإلســـالمية فـــال نـــدري بأيـ ــا األمـ أمـ
ـــرد  ـــرآن ملج ـــرأ الق ـــوم يق ـــلم الي ـــح املس ـــر، فأصب ـــني التدب ـــالوة وب الت
الربكـــة كـــام يقولـــون، وكأن ترديـــد األلفـــاظ دون حـــس بمعانيهـــا 
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ـــي ملغازهيـــا يفيـــد أو هـــو املقصـــود، يقـــع هـــذا منـــا وكأننـــا مل  ووع
نســـمع حتذيـــر ربنـــا لنـــا مـــن أن نكـــون مثـــل هـــؤالء الذيـــن هـــم 

كمثـــل احلـــامر حيمـــل أســـفارا!

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

اجلمعـة 5 | أسفارا: كتبا عظيمة وال ينتفع هبا.   

املنافقون 4 | خشب مسندة: إىل احلائط أجسام بال أحالم.   

التغابـن 9 | يـوم التغابـن: يظهر فيه غبـن الكافر برتكه اإليـامن، وغبن    
املؤمن بتقصريه يف اإلحسـان.

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

حفـظ الكتب املقدسـة وحـده ال يكفي، والبـد من الفهم هلـا والعمل    
هبـا | )اجلمعة 5(.

انتبـه، فقد تكـون الزوجـة واألوالد أعـداء الرجل حـني يقعدونه عن    
فعل اخلـريات | )التغابن 14(.

احـذر املنافـق فهو عـدو املؤمنني، وال يغرنك جسـمه وال لسـانه، فهو    
جبـان و ال فائـدة ترجى منـه | )املنافقون 4(.
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لــطـــيـفــة: ما مناسبة سورة )املنافقون( يف ترتيبها برقم )63(؟

أضدادهـم  فيهـا  ذكـر  وهـذه  املؤمنـون  فيهـا  ذكـر  اجلمعـة  سـورة  أن 
وهـم املنافقـون؛ ويالحـظ أن سـورة احلـرش فيهـا ذكـر املعاهديـن مـن 
أهـل الكتـاب؛ فإهنـا نزلت يف بنـي النضـري، وسـورة املمتحنـة فيها ذكر 
املعاهديـن مـن املرشكـني، وسـورة الصـف فيهـا ذكـر أهل الكتـاب من 
اليهـود والنصـارى، وبذلـك تتضح املناسـبة بني هذه السـور؛ الشـتامهلا 

األمم. أصنـاف  عـىل 

وقـال بعضهـم :  ملـا كانـت سـورة املنافقـون رأس ثالث وسـتني سـورة 
ـَر اهللَُّ َنْفًسـا إَِذا َجـاَء  أشـري فيهـا إىل وفـاة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بقولـه :  ىمحَوَلـن ُيَؤخِّ
َأَجُلَهـايمح  ]املنافقون: 11[ فإنه ملسو هيلع هللا ىلص مات عىل رأس ثالث وسـتني سـنة وأعقبها 

بالتغابـن ليظهـر التغابـن يف فقده ملسو هيلع هللا ىلص.

الـعـــــمـيلـ: احرص عىل فهم القـــرآن وتدبره  الـــــواجبـ 

والعمـــل به وال يكـــن مهك احلفـــظ وحده.
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الـمـجـلسـ الـثاين عرش بعد املائة

ســــورـتـــا )الــــطــــــالق، الــــتــــحرـيــم(

الفــتـتاـحـــيـة: مــن الـظـلـامت إلـى الـنـور.

مبينات  آيات  عبده  عىل  أنزل  أنه  سبحانه  ربنا  خيربنا  الطالق  سورة  ىف 
ليخرجنا من الظلامت إىل النور، وعلامء البالغة يعتربون الظلامت والنور 
استعارتني ترحييتني، أما النور -وقد جاء بلفظ املفرد- فهو رصاط اهلل 
وطريقه ورشيعته التى حتكم الوجود، وهو الراط املستقيم الذي يسأل 
ىمحاْهِدَنا  الكتاب:  فاحتة  ىف  بقوله  إياه  هيديه  أن  صالة  كل  ىف  ربه  املسلم 

اَط امْلُْسَتِقيَميمح ]الفاحتة: 6[، وال هيدى إىل هذا الراط إال هذا الكتاب. َ الرصِّ

وأمـا الظلـامت -وقـد جـاءت بلفـظ اجلمـع- فهـي ظلـامت البعـد عن 
واجلهـل  واالسـتعباد  الظلـم  حيـث  ورشعـه  دينـه  وعـن  اهلل  كتـاب 
والوحشـة واخلرافـات واحلـرية والتيه والضـالل، والتقاليـد البعيدة عن 

رشع اهلل وعـن كتابـه املنـري.

وإذا أردنـا أن نعـرف حقيقـة تلـك الظلـامت وذلك النـور فلننظـر إىل ما 
كانـت فيـه البرشية قبـل أن ينـزل عليهـا هذا الكتـاب وكيـف صارت.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الطـالق 7 | قدر عليه رزقه: ضيق عليه.   

التحريم 2 | حتلة أيامنكم: حتليلها بالكفارة.   

التحريم 5 | سائحات: مهاجرات أو صائامت.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

التكـرب عـن تنفيـذ أوامـر اهلل وتطبيـق رشيعتـه مـؤذن هبـالك األمـم |    
)الطـالق 8  : [1(.

التـربؤ مـن الظاملـني وأعامهلـم والتوسـل إىل اهلل للنجـاة منهم سـنة يف    
الصاحلـني مـن قبلنـا | )التحريـم 11(.

واجب عىل املؤمن أن حيمي نفسه وأهله من النار | )التحريم 6(.   

لــطـــيـفــة:

سـورة الطـالق متآخيـة مـع سـورة التحريـم، فكلتامهـا بدأتـا بخطـاب 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وسـورة الطـالق مشـتملة عـىل طالق النسـاء وخصام نسـاء 
األمـة، بينـام سـورة التحريـم تشـتمل عـىل حتريـم اإليـالء، وخصومـة 
نسـاء النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وقـد أفـرد اهلل -عـز وجل- هلن سـورًة خاصـًة إعظامًا 
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لقدرهـن أن يذكـرن مـع سـائر النسـوة يف سـورة الطالق.

ومـن لطيـف التناسـب أيضًا أنه ملـا ُذكر آخـَر التحريم امرأتـا نوح ولوط 
الكافرتـان وامـرأة فرعـون املؤمنة، فقد جاء بعدها سـورة امللـك ُمْفَتَتَحًة 
َيـاَةيمح ]امللـك: 2[ ، وقـد قيـل إن املراد هبام  بقولـه :  ىمحالَّـِذي َخَلـَق امْلَـْوَت َواحْلَ
الكفـر واإليـامن إشـارًة إىل أن اجلميـع بخلقه -سـبحانه- وقدرتـه، فإذا 
كفـرت امرأتـا نوح ولـوط ومل ينفعهام اتصاهلـام هبذين النبيـني الكريمني، 
وآمنـت امـرأة فرعـون ومل يرضها اتصاهلا هبـذا اجلبار العنيـد، فكل ذلك 

بقضـاء اهلل وقـدره، فتبـارك الـذي بيده امللـك وهو عـىل كل يشٍء قدير.

علم أهلك أمور الدين، وخصص  الـعـــــمـيلـ:  الـــــواجبـ 

ســـاعة كل أسبوع كجلســـة علم منزلية.
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الـمـجـلسـ الـثالث عرش بعد املائة

ســــــورـتـــــا )الـــمـــــلـــــكـ، الـــقـــــلــــــم(

الفــتـتاـحـــيـة: هل يويص العلامء باالهتامم بأسباب النزول؟

هنـاك آيات هلا سـبب اقتىض نزوهلـا، ومعرفتك هبذا السـبب أو معرفتك 
اآليـات: زماهنـا ومكاهنـا واألشـخاص  فيهـا  نزلـت  التـي  بالظـروف 
الذيـن هلـم عالقة هبا، كل ذلك يسـاعدك وال شـك عىل معايشـة اآليات 
وتصـور احلالـة النفسـية والفكرية واالجتامعيـة التي نزلت فيهـا، فيكون 
فهمـك لآليـات أكثـر دقـة، فمثـال لـو اسـتحرض القـارئ جـو املعـارك 
عندمـا تنزلـت فيهـا اآليات يف غـزوة بدر أو أحـد أو األحـزاب أو تبوك 
واختـالف اجلـو النفـيس للصحابـة يف كل غـزوة.. لـو اسـتحرض ذلـك 

لـكان لآليـات وقع جديـد عنـده، وهكذا.

لكـن مـن املهـم جـدا للقـارئ أن ال جيعل سـبب النـزول مقيـدا للفهم، 
بمعنـى أن اآليـات التي قيـل إهنا نزلت يف شـخص معني أو قـوم معينني  
تنطبـق عـىل غريهـم طاملـا سـلكوا مسـلكهم، لذلـك قـال  يمكـن أن 
علامؤنـا: )العـربة بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص السـبب(، وعـدم إعامل 
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هـذه القاعـدة حيـول القرآن إىل كتـاب تارخيي نـزل يف قوم مضـوا، وهذا 
يتنـاىف مـع كـون القـرآن صاحلا لـكل زمـان ومكان.

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

املـلـك 3 | فــطـور: شقوق وصدوع أو خلل.   

القلم 20 | كالرصيم: كالليل األسود أو البستان املروم.   

القلم 51 | ليزلقونك: ليزلون قدمك فريمونك.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

ال يستوي من يسري وفق منهج اهلل املستقيم ومن يتنكبه | )امللك 22(.   

فالتقمه احلوت، ولوال     السالم عىل قومه وتركهم  غضب يونس عليه 
نعمة اهلل عليه هللك، فال تكن مثله يا حممد | )القلم 48 : [5(.

النظر إىل الطري يف السامء يزيد إيامنك بالرمحن الذي ينظم الكون | )امللك    
.)1 

ـــون الســـاكنة  ـــاء  الن ـــة  حلكـــم إخف الــــتـــجـــوـيــــــد: هـــات أمثل

ـــك. ـــورة املل ـــن س ـــات )1 : 12( م ـــن يف اآلي والتنوي

مـن هـذه األمثلـة: )عـىل كل يشٍء قديـر، سـامواٍت طباقـا، مـن تفاوت، 
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من فطور، ينقلب، فوٌج سأهلم، أنتم، ضــالل كـبــري، وأجــر كـبــري(.

فهـذه كلهـا أمثلـة للــــ )اإلخفـاء(، وهـو أن ننطـق بالنـون السـاكنة أو 
التنويـن بصفـة بـني اإلظهـار واإلدغـام بـال تشـديد مـع بقـاء الغنـة، 
وحـروف اإلخفـاء )15 حرفـا( وهـي جمموعـة يف أوائـل كلـامت البيت 

اآلتـــي:

اليوم وتأمل حركة  السامء  إىل  انظر  الـعـــــمـيلـ:  الـــــواجبـ 

الطري فيها أو شـــاهد مع أرستـــك فيلام علميا عن ذلـــك، فقد ترون 
ما يزيدكـــم إيامنا.

دم طيبـا زد فـي تــقى ضــع ظالماصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما
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ـرابع عرش بعد املائة الـمـجـلسـ ال

ســـــــور )الـــحـاـقـــة، الــمــــعـــاـرج، نــــوح(

الفــتـتاـحـــيـة: بَم تنصحني بشأن تعليم أوالدي القرآن؟

قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة: »دخـــل يف قولـــه ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكـــم 
مـــن تعلـــم القـــرآن وعلمـــه« تعليـــم حروفـــه ومعانيـــه مجيعـــا، بـــل 
ـــذي  ـــك ال ـــه، وذل ـــم حروف ـــه هـــو املقصـــود األول مـــن تعل ـــم معاني تعل
ـــر  ـــن عم ـــد اهلل ب ـــد اهلل، وعب ـــن عب ـــدب ب ـــال جن ـــام ق ـــامن ك ـــد اإلي يزي
ـــم  ـــا، وأنت ـــا إيامن ـــرآن فازددن ـــا الق ـــم تعلمن ـــامن ث ـــا اإلي ـــا: تعلمن وغريمه
ـــدة يف  ـــون م ـــوا يبق ـــذا كان ـــامن، وهل ـــون اإلي ـــم تتعلم ـــرآن ث ـــم الق تعلمت

ـــورة«. ـــظ الس حف

ـــم  ـــرآن بتعلي ـــو الق ـــاء ومعلم ـــم اآلب ـــي هيت ـــت لك ـــان الوق ـــك ح ولذل
ـــال  ـــك يف إدخ ـــهموا بذل ـــي يس ـــه، لك ـــم حروف ـــم بتعلي ـــه اهتاممه معاني
ــعدوا  ــي يسـ ــم كـ ــم وتالميذهـ ــول أبنائهـ ــور إىل عقـ ــة والنـ احلكمـ
ســـعادة حقيقيـــة بام يتعلمون، كمــــا قــــال ابن الـقــــيم يف الــنـونـيــــــة:

فالعلــُم تحــَت تدبــِر القــرآِنفـــتدبر القــرآَن إْن ُرمــَت الهــدى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





375

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

احلاقـــة 7 | حسوما: متتابعات أو مشؤومات.   

احلاقـة 46 | الوتني: نياط القلب، أو نخاع الظهر.   

املعارج 16 | نزاعة للشوى: قالعة لأطراف أو جلد الرأس.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

فرحة العبد املؤمن عند استالمه كتابه | )احلاقة  1 : 24(.   

ال ينجـو مـن اهللـع إال املؤمـن الـذي وصفـه ربه بعـدة صفـات أوهلا    
املداومـة عـىل الصـالة وآخرها املحافظـة عليهـا |  )املعـارج  1 : 34(.

االستغفار باب لكثرة اخلريات والربكات | )نوح [1 : 12(.   

ـــاب  ـــن اخلط ـــر ب ـــن عم ـــري ع ـــن كث ـــظ اب ـــة: روى احلاف لــطـــيـفــ

ـــال: ـــه ق ريض اهلل عن

خرجـت أتعـرض رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبـل أن أسـلم، فوجدتـه قـد سـبقني 
إىل املسـجد، فقمـت خلفـه فاسـتفتح سـورة احلاقـة فجعلـت أعجـب 
مـن تأليـف القـرآن، قـال: فقلـت يف نفـيس: هـذا واهلل شـاعر كـام قالت 
ـُه َلَقـْوُل َرُسـوٍل َكِريٍم 40 َوَمـا ُهَو بَِقـْوِل َشـاِعٍر َقلِياًل  قريـش، فقـرأ: ىمحإِنَّ



376

ـا ُتْؤِمنُـوَنيمح ]احلاقـة: 40 ، 41[ فقلـت: كاهـن، فقـرأ: ىمحَواَل بَِقـْوِل َكاِهـٍن  مَّ
َل َعَلْينَا َبْعَض  بِّ اْلَعامَلنَِي 43 َوَلـْو َتَقـوَّ ـن رَّ ـُروَن 42 َتنِزيٌل مِّ ـا َتَذكَّ َقلِيـاًل مَّ
قلبـي  فوقـع يف  قـال:  السـورة،  آخـر  ، 43[  إىل  ]احلاقـة: 42  اأْلََقاِويـِل...يمح 

اإلسـالم كل موقـع حتـى هـداين اهلل تعـاىل.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: أكثـــر اليـــوم مـــن االســـتغفار، وال تقـــل 

ـــا. ـــرة يومي ـــة م ـــن مائ ع
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الـمـجـلسـ الـخامس عرش بعد املائة

ســـــور )الـــــــجـــــنـ، املزملـ، الــــمـــــدـثــــر(

الفــتـتاـحـــيـة: ما أثر القرآن عى اجلن حني سمعوه؟

ــن  ــن اجل ــرا م ــم أن نف ــه  الكري ــبحانه يف كتاب ــا س ــا ربن ــد أخربن لق
ــمعوا  ــام س ــروا ب ــامم، فتأث ــه باهت ــوا ل ــم أنصت ــرآن، وأهن ــتمعوا الق اس
تأثــرا عجيبــا، حيــث كان ذلــك مفاجــأة عظيمــة هلــم زلزلــت قلوهبــم 
وهــزت مشــاعرهم، وجعلتهــم ينطلقــون إىل قومهــم بنفــوس ال متلــك 
ــا  ــوا: ىمحإِنَّ ــم، فقال ــوس غريه ــه إىل نف ــوا ب ــا أحس ــل م ــن نق ــربا ع ص
َســِمْعنَا ُقْرآًنــا َعَجًبــايمح ]اجلــن: 1[ فهــو غــري مألــوف لدهيــم وهــو مدهــش 
وجــذاب للغايــة، وهــو هيــدي إىل الرشــد والصــواب واحلــق والنضــج 
ــم  ــم خلالقه ــون توحيده ــه، ويعلن ــون ب ــم يؤمن ــا جعله ــل مم الكام

ــبحانه. ــْدره س ــم لق وتعظيمه

والســؤال اآلن: هــل نتأثــر نحــن البــرش اليــوم بــام تأثــر بــه اجلــن مــن 
ــا  ــل إذا تأثرن ــا؟ وه ــام أدركوه ــرآن ك ــة الق ــدرك حقيق ــل ن ــل؟ وه قب
ــوا؟ ــا كــام فعل ــا نســتجيب كــام اســتجابوا؟ ونبلغــه مــن حولن وأدركن
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

اجلــن 3 | جد ربنا: جالله أو سلطانه أو غناه.   

املـدثـر 5 | الرجز فاهجر: اهجر املآثم املوجبة للعذاب.   

املدثر 51 | قسورة: أسد، أو الرماة القنص.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

بعض اجلن مسلمون | )اجلن 14(.   

ما أشد هول يوم القيامة | )املزمل 17(.   

أمرنا اهلل تعاىل بتجويد تالوة القرآن | )املزمل 4(.   

مـن أهم سـامت املصلحني حرصهـم عىل نظافة مالبسـهم وألسـنتهم    
| )املدثر 4، 5(.

ـــات ) 4 :  ـــة يف اآلي ـــكام التجويدي ـــم األح ـــد: أه الــــتـــجـــوـيـــ

ـــر. ـــورة املدث ـــن س 56( م

إظهار امليم الساكنة: )فامهلم عن(.   

إدغـام النـون السـاكنة والتنويـن: )محـر مسـتنفرة، امـرئ منهـم، أن    
يؤتـى، صحفـا منـرشة، أن يشـاء(.
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إخفـاء النون السـاكنة والتنوين: )مسـتنفرة فرت، من قسـورة، منرشة    
كال، تذكرة فمن شـاء(.

إقالب التنوين ميام: )قسورة بل(.   

إظهار النون الساكنة: )منهم(.   

إدغام متامثلني: )بل ال(.   

مد واجب متصل: )شاء، يشاء(.   

قلقلة القاف: )التقوى(.   

غنة النون املشددة: )كأهنم، إنه(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: احرص اليوم أن حتقـــق الرتتيل يف 

تالوتـــك، وأن تيرس ذلـــك لغريك.



38]

الـمـجـلسـ الـسادس عرش بعد املائة

ســور: )الــقـــياـمـة، واإلنساـن، واملرسـالت(

الفــتـتاـحـــيـة: ما أمهية القرآن للداعية؟

إنــه الينبــوع األول واألعظــم للدعــوة اإلســالمية، وكل مــا عــداه ينبغي 
ــزل القــرآن إىل أن  ــا ســبحانه وهــو من ــا ربن ــد نبهن ــه، وق أن يســتمد من
أعداءنــا عــىل طــول الزمــن ســوف يعارضــون هــذا القــرآن مــع علمهم 
ــتقيمة  ــة مس ــة واضح ــدة قوي ــاء بعقي ــه ج ــه ألن ــق، يعارضون ــه احل أن
ــالق  ــة واألخ ــم الرفيع ــالء القي ــهوات وإىل إع ــط الش ــو إىل ضب تدع
القويمــة، وهــم ال يقبلــون ذلــك كلــه؛ إهنــم يريــدون االنطــالق مــع 
ــام  ــل ك ــو بالباط ــة ول ــم االجتامعي ــاظ بمكانته ــع االحتف ــهوات م الش
ــأ،  ــت خط ــو كان ــة ول ــم املوروث ــم وتقاليده ــبث بعاداهت ــدون التش يري
مــن أجــل هــذا هــم يعانــدون القــرآن عنــادا شــديدا وحياربــون أهلــه 
ــدوا  ــاس ليص ــني الن ــم يف أع ــوهون صورهت ــه ويش ــني إىل حتكيم الداع
ــزل القــرآن إىل الصــرب  ــاس عنهــم وعــن قرآهنــم، وقــد أرشــدنا من الن
ــراع  ــلح يف ال ــاومتهم والتس ــتجابة ملس ــدم االس ــم وع يف مواجهته
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ــا  ْلنَ ــُن َنزَّ ــا َنْح ــبحانه: ىمحإِنَّ ــه س ــام جــاء يف قول ــة ك ــلحة قوي ــم بأس معه
ــْع ِمنُْهــْم آثِــاًم َأْو  ــَك َواَل ُتطِ ْكــِم َربِّ َعَلْيــَك اْلُقــْرآَن َتنِزيــاًل 23 َفاْصــِبْ حِلُ

ــان:  23 : 24[. ــوًرا...يمح ]اإلنس َكُف

مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

القيامـة 11 | ال وزر: ال ملجأ والمنجى له من اهلل.   

اإلنسان 10 | قمطريرا: شديد العبوس.   

اإلنسان 28 | شددنا أرسهم: أحكمنا خلقهم.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يسـتعجل بالقـراءة خشـية أن يتفلـت منه القـرآن فنهاه    
اهلل تعـاىل عن ذلـك، وطمأنه، وأمـره باإلنصات لتـالوة جربيل حتى 

يرسـخ القـرآن يف قلبه | )القيامـة 16 :  1(.

مـا أعظـم الـرشر الـذي يتطايـر مـن النـار! إنـه مرتفع أسـود كسـواد    
اإلبـل | )املرسـالت 32 : 33(.

آيـات وصـف اهلل هبـا رشاب أهـل اجلنـة واآلنيـة التـي يقدم هلـم فيها    
والعـني التي هبـا يرشبـون | )اإلنسـان 15 : 18(.
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ـــم« يف  ـــة »َنْخُلقكُّ ـــاف يف كلم ـــم الق ـــا حك ـــد: م الــــتـــجـــوـيـــ

ســـورة املرســـالت؟

هنـا جيـب اإلدغـام إدغامـا كامـال: )القـاف يف الـكاف( من بـاب إدغام 
يف  أو  والصفـة  املخـرج  يف  تقاربـا  اللـذان  احلرفـان  ومهـا:  املتقاربـني، 
م«. أحدمهـا، وكان أوهلـام سـاكنا والثاين متحـركا، فتنطق هكـذا: »نخلكُّ

ومثلهـا يف ذلـك: )وقـل رب زدين علـام، بل رفعـه اهلل إليـه( حيث تدغم 
الـالم يف الراء.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اتُل وردك من القرآن بتمهل، وتدبر 

ما تقرأ أو تســـمع، والختـــف عىل القـــرآن فإنه حمفوظ.
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الـمـجـلسـ الـسابع عرش بعد املائة

مــــنـ ســـــورة )الـــنــــبأـ : الــــتــــكــوير(

الفــتـتاـحـــيـة: مــا أعــظــم الــقــرآن!

ما أعظم فضل اهلل علينا إذ أنزل إلينا القرآن الكريم، نحن البرش الذين ال 
نساوي يف ملك اهلل شيئا إذا ما قورنا بخلق الساموات واألرض واجلبال 
القرآن  إلينا  فينزل  ربنا علينا  يتفضل  املخلوقات، ومع ذلك  وغريها من 
وخيتار رئيس املالئكة ليكون سفري السامء إىل األرض وهو امللك الكريم 
العرش  ذي  عند  العالية  املكانة  ذو  السالم  عليه  جربيل  وهو  القوة،  ذو 
سبحانه، وهو ذو كلمة مسموعة مطاعة هناك وهو األمني عىل الوحي فال 
يغري وال يزيد وال ينقص، وهذا كله يدلنا عىل عظمة هذا القول الذي نزل 
به، وعىل ارتفاع قدره كام يدلنا عىل عناية خالقنا سبحانه بنا حني خيتار لنا 
هذا الكتاب وهـذا امللك الرســول وهـــذا الــنــبــي الـعـظـيـم ملسو هيلع هللا ىلص.

ثـم هـو سـبحانه قـد أنزلـه عـىل أرشف جـزء يف نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص وهـو قلبـه، يف 
أرشف شـهر وهو رمضـان، وأرشف لياليـه، بأرشف لغـة وأيرسها وهي 

اللغـة العربيـة.. فـام أعظـم فضلـك ربنا، فلـك احلمد.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

)النـــــبأ 14 | املعرصات: السحائب التي حان هلا أن متطر(.   

)عـبــس 38 | مسفرة: مرشقة مضيئة، وهي وجوه املؤمنني(.   

)التكويـر 15 | اخلنـس: الكواكـب السـيارة ختنـس هنـارا وختتفي عن    
البـر وهي فـوق األفـق وتظهـر ليال(.

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

آيـات ذكـر اهلل فيهـا أوصـاف امللك جربيـل املرسـل بالقـرآن إىل نبينا    
حممـد ملسو هيلع هللا ىلص | )التكويـر  1 : 21(.

احـذر مـن اليـوم الـذي يراجع فيه كل إنسـان كشـف حسـابه ويندم |    
.)4] )النبأ 

جماهدة هوى النفس طريقك إىل اجلنة | )النازعات [4، 41(.   

ـــات )22 :  ـــة يف اآلي ـــكام التجويدي ـــم األح ـــد: أه الــــتـــجـــوـيـــ

ـــر. ـــور التكوي ـــن س  2( م

إخفاء امليم الساكنة: )صاحبكم بمجنون(.   

قلقلة اجليم والدال: )بمجنون، ولقد(.   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





385

إدغام النون السـاكنة والتنويـن: )بمجنون ولقد، بضنني وما، شـيطان    
رجيم، ذكر للعاملني، أن يسـتقيم(.

إخفاء النون الساكنة والتنوين: )رجيم فأين، ملن شاء، منكم(.   

إظهار النون الساكنة: )إن هو(.   

مد واجب متصل: )شاء، تشاءون، يشاء(.   

مد جائز منفصل: )إال أن(.   

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: راجع كشف حسابك اليوم، وانظر 

والعزم. التوبـــة  وجدد  مـــىض  فيام  عملت  ماذا 



386

الـمـجلسـ الثامن عرش بعد املائة

مــنـ ســـورة )النــفـــطــاـر : الــطـاـرق(

الفــتـتاـحـــيــــة: مــحـــــورا اإليــمــان بـــــاهلل والــيــوم 

. خـــر آل ا

هيتـــم اجلـــزء الثالثـــون بمحـــوري اإليـــامن بـــاهلل واليـــوم اآلخـــر 
ـــن  ـــم حموري ـــام أعظ ـــامم، فه ـــذا االهت ـــران هب ـــا جدي ـــا، ومه ـــا بالغ اهتامم
ــات  ــل إن كل الترشيعـ ــه، بـ ــم كلـ ــرآن الكريـ ــام القـ ــدور حوهلـ يـ

ــة هبذيـــن املحوريـــن. ــواردة يف القـــرآن موصولـ والتوجيهـــات الـ

ــن  ــة هبذيـ ــاين املتعلقـ ــرار املعـ ــزء تكـ ــذا اجلـ ــارئ هـ ــظ قـ ويالحـ
ـــق  ـــر يف خل ـــل التفك ـــام مث ـــامن هب ـــادة اإلي ـــؤدي إىل زي ـــا ي ـــن وم املحوري
ــر يف  ــام، والتفكـ ــا بينهـ ــاموات واألرض ومـ ــق السـ ــان وخلـ اإلنسـ
ـــام  ـــذاب، ك ـــم والع ـــزاء والنعي ـــاب واجل ـــة واحلس ـــوم القيام ـــداث ي أح
ـــأ،  ـــا: النب ـــزء، ومنه ـــذا اجل ـــور ه ـــامء س ـــا يف أس ـــك واضح ـــرى ذل ن
النازعـــات، التكويـــر، االنفطـــار، املطففـــني، االنشـــقاق، الـــربوج، 
ـــخ. ـــة... إلـــ ـــة والقارع ـــل، الزلزل ـــمس، اللي ـــية، الش ـــارق، الغاش الط
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

االنشقاق 17 | وما وسق: ما ضم ومجع ما انترش بالنهار.   

االنشقاق 23 | يـوعـون: يضمرونه أو جيمعونه من السيئات.   

الرتائـب: عظـام الصـدر أو األطـراف مـن كل مـن      | الـطـــارق 7 
واملـرأة. الرجـل 

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مـن عـادة املجرمـني الضحـك والسـخرية مـن املصلحـني واهتامهـم    
 | آخـرا  يضحـك  بمـن  العـربة  أن  لعرفـوا  عقلـوا  ولـو  بالضـالل، 

.)34  :  2  )املطففـني 

من أخذ كتابه بيمينه مل يناقش احلساب | )االنشقاق 7، 8(.   

االضطهاد بسبب العقيدة ظلم ال جيوز | )البوج 8(.   

الــــتـــجـــوـيــــــد: اذكـــر أهم األحـــكام التجويدية يف اآليات 

من )11 : 17( يف ســـورة الطـــارق، مع مراعـــاة قراءهتا وصال.

مد واجب متصل يف كلمة: )السامء(.   

الغنة يف النون املشددة من كلمتي: )إنه، إهنم(.   
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إخفـاء التنويـن يف: )لقـول فصـل، كيـدا فمهـل( لوقـوع الفـاء بعـد    
التنويـن.

إدغـام بغنـة يف: )كيـدا وأكيـد( لوقوع الـواو بعـد التنويـن وهي أحد    
حـروف كلمـة )ينمو(.

إقـالب يف: )رويـدا بسـم اهلل( لوقـوع الباء بعـد التنويـن، وإذا وصلنا    
هكـذا  فيجـب وصـل آخر السـورة بالبسـملة مـع أول السـورة التالية.

الـــــواجبـ الـعـــــمـيلـ: اجعل من دعائك اليوم: اللهم آتني 

احلساب. تناقشـــني  بيميني وال  كتايب 
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املـجلسـ التاسع عرش بعد املائة

مــنـ ســــورة )األعـــلـــىـ : الــضــىحـ(

الفــتـتاـحـــيـة:

ــد  ــس، وق ــك املجال ــن تل ــاء م ــىل االنته ــا ع ــد قاربن ــن أوالء ق ــا نح ه
حيســن بنــا أن نؤكــد عــىل حاجتنــا إىل التفكــر فيــام نقــرأ أو نســمع مــن 
كالم ربنــا ســبحانه، وأن نحــدق بعيــون قلوبنــا يف معانيــه، وأن نعــرض 
أنفســنا عــىل آيــات القــرآن، ونحــن يف ذلــك ال ندعــي تفســريا للقــرآن 
ــزم كل  ــي يل ــب رشع ــوم بواج ــل نق ــم، ب ــري عل ــىل اهلل بغ ــوال ع أوتق
ــاَرٌك  ــَك ُمَب ــاُه إَِلْي ــاٌب َأنَزْلنَ مســلم عاقــل كــام قــال ربنــا ســبحانه: ىمحكَِت

ــورة ص: 29[. ــاِبيمح ]س ــو اأْلَْلَب ــَر ُأوُل ــِه َولَِيَتَذكَّ ــُروا آَياتِ بَّ لَِّيدَّ

إهنـــا دعـــوة إىل االهتـــامم بالقـــرآن كـــام يليـــق بـــه، وعـــدم تقديـــم 
أي يشء عليـــه؛ إذ ليـــس يشء أهـــم منـــه، فـــإذا نحـــن فعلنـــا ذلـــك 
ـــعر  ـــد نش ـــا، ومل نع ـــر فين ـــرآن يؤث ـــار الق ـــا، وص ـــإذن اهلل حالن ـــري ب تغ
ـــن  ـــل ب ـــال مقات ـــام ق ـــني ك ـــد أمي ـــه، ومل نع ـــد تالوت ـــة عن ـــل والرتاب باملل
ســـليامن: مـــن قـــرأ القـــرآن فــــلم يعلـــم تـأويـلــــه، فـهــــو فـيــــه أمــــي.
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

الـفــجــر 9 | جابوا الصخر: قطعوه ونحتوا فيه بيوهتم.   

الـبـلــد 14 | مسغبة: جماعة.   

الشمـس 10 | دساها: نقصها وأخفاها وأمخلها بالفجور.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

مـن أكـرب عوائق تزكيـة النفس: تفضيـل الدنيا عىل اآلخـرة عىل الرغم    
مـن عظمة اآلخرة | )سـورة األعى 14 : 17(.

من شكر نعمة اهلل التحدث هبا من غري كرب أو تفاخر | )الضحى 11(.   

يف يـوم القيامة  سـوف يندم اإلنسـان ألنه مل يسـتعد حلياتـه احلقيقية كام    
ينبغي | )الفجر 23، 24(.

لــطـــيـفــة:

لعـل مـن املفيـد أن نذكـر بأن صحف موسـى غري التـوراة، وقـد ورد أن 
موسـى عليـه السـالم أُعطـَي عرش صحـف وكانت كلهـا عرًبا، قـال أبو 
ذر: سـألت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عـن صحف موسـى مـا كانت؟ قـال: كانت 

عـرًبا كلها: 
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عجبـــت ملـــن أيقـــن باملـــوت كيـــف يفـــرح! عجبـــت ملـــن أيقـــن    
بالنـــار كيـــف يضحـــك!

عجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها!   

عجبت ملن أيقن بالقدر ثم هو ينصب!   

عجبت ملن أيقن باحلساب ثم ال يعمل!   

ويسـتفاد مـن هـذا أن مـن يقـرأ القـرآن بوعـي فكأنه اسـتوعب مـا نزل 
عىل املرسـلني السـابقني، ففـي القـرآن خالصات هـذه الرسـاالت التي 

حفظهـا اهلل لنـا فـال تضيع.

ـــوا  ـــوم وحتدث ـــك الي ـــع أهل ـــس م ـــمـيلـ: اجل ـــواجبـ الـعــ الــ

معـــا عـــن بعـــض نعـــم اهلل عليكـــم.
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الـمـجـلسـ الـعرشون بعد املائة

مـــنـ ســـــورة )الــــشــــرح : الــناـس(

الفــتـتاـحـــيـة: هـكـذا كـان أئـمـتـنـا.

قـــال يزيـــد بـــن الكميـــت: »قـــرأ بنـــا عـــيل بـــن احلســـني ىف عشـــاء 
ـــالة  ـــت الص ـــام قضي ـــه، فل ـــة خلف ـــو حنيف ـــت« وأب ـــرة »إذا زلزل اآلخ
ــر  ــس يفكـ ــو جالـ ــة وهـ ــى حنيفـ ــرت اىل أبـ ــاس نظـ ــرج النـ وخـ
ـــع  ـــد طل ـــت وق ـــى، فجئ ـــه ب ـــتغل قلب ـــوم ال يش ـــت: أق ـــس، فقل ويتنف
ـــزى  ـــن جي ـــا م ـــول: ي ـــه يق ـــة نفس ـــذ بلحي ـــد أخ ـــم ق ـــو قائ ـــر وه الفج
ـــر  ـــال ذرة رٍش رشًا، أج ـــزى بمثق ـــن جي ـــا م ـــريًا، وي ـــرٍي خ ـــال ذرة خ بمثق
ـــه  ـــوء، وأدخل ـــن الس ـــا م ـــرب منه ـــا يق ـــار وم ـــن الن ـــدك م ـــامن عب النع
اىل ســـعة رمحتك«، فلمــــا دخـلـــــت قـــــال : اكـتــــم عــــىل ما رأيـــــت.

ـــه:  ـــي ملسو هيلع هللا ىلص بقول ـــم النب ـــن وصفه ـــك الذي ـــال أولئ ـــن ح ـــذا م ـــن ه فأي
ـــم  ـــاوز تراقيه ـــرآن ال جي ـــرؤون الق ـــرشق يق ـــل امل ـــن قب ـــاس م ـــرج ن »خي
ـــاري[  ـــة« ]رواه البخ ـــن الرمي ـــهم م ـــرق الس ـــام يم ـــن ك ـــن الدي ـــون م يمرق

ـــم. ـــون منه ـــاهلل أن نك ـــوذ ب نع
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مـاـ مــعـىنـ هــذه الـــكـلــمــة؟

العـلق 17 | فليدُع ناديه: أهل جملسه من قومه وعشريته.   

القارعـة 5 | كالعهـن املنفـوش: كالصـوف املصبـوغ بألـوان خمتلفـة،    
املفـرق باألصابـع ونحوهـا.

الـمسـد 5 | يف جيدها: يف عنقها.   

من تالوة اليوم: هات اآلية اليت تدل عىل املعىن اآليت: 

سورة فهم منها عبد اهلل بن عباس قرب موت النبي ملسو هيلع هللا ىلص | )سورة النرص(.   

أول مـا نـزل مـن القـرآن وفيـه دعـوة إىل مفتـاح العلـم واحلضـارة |    
.)5 )العلـق 1 : 

عدم املشاركة يف إطعام املساكني فيه تكذيب بالدين | )املاعون 1 : 3(.   

الــــتـــجـــوـيــــــد: مـــا أهـــم األحـــكام التجويديـــة يف ســـوريت 

الفلـــق والنـــاس؟ ومـــا فضلهـــام؟ 

أهم األحكام التجويدية فيهام:

القلقلة يف: )الفلق، خلق، وقب، العقد، حسد( عند الوقف.   

إخفاء النون الساكنة يف: )من رش(.   



3 4

إظهار التنوين يف: )غاسٍق إذا، حاسٍد إذا(.   

غنة النون املشددة يف: )النفاثات، الناس، اخلناس، اجلنة(.   

فـضــلــهـمـا:

قرنتـا  فلـذا  للبيهقـي،  الدالئـل  يف  كـام  مًعـا  نزلتـا  السـورتان  وهاتـان 
واشـرتكتا يف التسـمية باملعوذتـني، ومـن االفتتـاح بقل َأعـوذ، ولقد ورد 
يف فضلهـام َأخبـار كثـرية، َأخرج مسـلم َأن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »ُأنزلت 
عـي آيـات مل أَر مثلهـن قـط: قـل أعـوذ بـرب الفلـق، وقـل أعـوذ برب 

النـاس« ]رواه مسـلم[.

الــــواجبـ الـعــــمـيلـ: حــدث من حولــك عن أمهيــة القراءة، 

وشــجعهم عليهــا.
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ـراجـــــــع أهـــــــم الـــــمـــــــ

أخالق حملة القرآن - اإلمام أبي بكر بن الحسين اآلجري.   

األعـالم الخمسـة للشـعر اإلسـالمي - ترجمـة وتحقيـق مصطفـى    
وآخريـن. غالـب، 

تفسير التحرير والتنوير - الطاهر بن عاشور.   

تفسير القرآن العظيم - ابن كثير.   

تفسير المنار - الشيخ محمد رشيد رضا.   

تيسـير الكريـم الرحمن في تفسـير كالم المنان - الشـيخ عبدالرحمن    
بن ناصر السـعدي.

الجامع ألحكام القرآن - القرطبي.   

روائع إقبال - أبو الحسن الندوي.   

زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم.   

في ظالل القرآن - سيد قطب.   

كلمات القرآن تفسير وبيان - الشيخ حسنين محمد مخلوف.   
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اف - الزمخشري.    الكشَّ

كيف نتعامل مع القرآن - الشيخ محمد الغزالي.   

محاسن التأويل - جمال الدين القاسمي.   

مناهل العرفان في علوم القرآن - الزرقاني.   

نظرات في القرآن - الشيخ محمد الغزالي.   



ـِد اهلل ـتْـ ـِبـَحــْمـ ـَتـمَّ
M o h a m e d M a j i d M k y @ g m a i l . c o m
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