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 أْعَمالِنا، سيئاتِ  َوِمنْ  أنُفِسَنا، ُشُرورِ  ِمن به ونعوذُ  ونستغفرُُه، ونستعيُنه، ََنَْمُده، هلل، احَلْمدَ  إن  
 .َلهُ  َهاِدي َفال ُيْضِلْل، ومن َلُه، ُمِضل   َفال اهلل يَ ْهِده َمنْ 

 .وَرُسولُه عْبُده ُُمَم ًدا أن   وأشهدُ  َلُه، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  اهللُ  إال إَلهَ  ال أنْ  وَأْشَهدُ 

  1.{ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإال ََتُوُتن   َوال تُ َقاتِهِ  َحق   الل هَ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  يَأي َُّها}

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  ال ِذي َرب ُكمُ  ات  ُقوا الن اسُ  يَأي َُّها} ُهَما َوَبث   َزْوَجَها ِمن ْ  رَِجاال ِمن ْ
  2.{َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  الل هَ  ِإن   َواألْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  ال ِذي الل هَ  َوات  ُقوا َوِنَساءً  َكِثريًا
 ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديًدا قَ ْوال َوُقوُلوا الل هَ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  يَأي َُّها}

  3.{َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  الل هَ  يُِطعِ  َوَمنْ 

أنزل القرآن هدى للناس، وشفاًء ملا يف الصدور، وكشًفا للغموم، وراحًة  وبعد فإن اهلل تبارك تعاىل
  .ودواًء لكل داء، وسلوى لكل ُمزونلكل مصدور، 

َلَنا َما نَ َبأُ  جعله اهلل تعاىل عصمة ملن َتسك به الفنت، وهاديًا من الضالل، ِفيهِ و   َما َوَخبَ رُ  قَ ب ْ
نَ َنا، َما َوُحْكمُ  بَ ْعَدنَا،  ابْ تَ َغى َوَمنْ  الل ُه، َقَصَمهُ  َجب ار   ِمنْ  تَ رََكهُ  َمنْ  بِاهلَْزِل، لَْيسَ  الَفْصلُ  َوُهوَ  بَ ي ْ
 ُهوَ  اْلُمْسَتِقيُم، الصَِّراطُ  َوُهوَ  احَلِكيُم، الذِّْكرُ  َوُهوَ  اْلَمِتنُي، اهللِ  َحْبلُ  َوُهوَ  الل ُه، َأَضل هُ  َغرْيِهِ  يف  اهلَُدى
 الر دِّ، َكثْ َرةِ  َعَلى ََيَْلقُ  َوالَ  الُعَلَماُء، ِمْنهُ  َيْشَبعُ  َوالَ  األَْلِسَنُة، بِهِ  تَ ْلَتِبسُ  َوالَ  ْهَواُء،األَ  ِبهِ  َتزِيغُ  الَ  ال ِذي
َقِضي َوالَ  َعْتهُ  ِإذْ  اجِلنُّ  تَ ْنَتهِ  لَْ  ال ِذي ُهوَ  َعَجائُِبُه، تَ ن ْ ْعَنا ِإن ا: }قَاُلوا َحّت   َسَِ  يَ ْهِدي َعَجًبا قُ ْرآنًا َسَِ
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 َهَدى ِإلَْيهِ  َدَعا َوَمنْ  َعَدَل، ِبهِ  َحَكمَ  َوَمنْ  ُأِجَر، ِبهِ  َعِملَ  َوَمنْ  َصَدَق، ِبهِ  قَالَ  َمنْ  ،{الرُّْشدِ  ِإىَل 
 .ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإىَل 

رُ  ، وأ َوهو َخي ْ ،  فضلُ َجِليس  ، أَْوَثقُ أنيس  ، وهو سبيلُ  َشاِفع  الزلفى،  الرفعِة، وسببُ  وأكرُم صاحب 
 ملن َتسك به. النجاة، احلياة، وحبلُ  احلائرين، ودستورُ  اخلائفني، ودليلُ  وأمانُ 

 اهللُ: قال الشاطيب َرِِحَه
 َش                     اِفع   أَْوثَ                     قُ  اهللِ  ِكَت                     ابَ  َوِإن  
      

 ُمتَ َفضِّ                    اَل  َواِهب                    اً  َغنَ                    اء   َوَأْغ                    َ   *****
 

 َحِديثُ               هُ  ُُيَ               لُّ  الَ  َجلِ               يس   َوَخي ْ               رُ 
     

 ََتَمُّ                      الً  ِفي                      هِ  يَ                       ْزَدادُ  َوتَ                       ْرَداُدهُ  *****
 

 ظُُلَماتِ            هِ  يف  يَ ْرتَ            ا ُ  اْلَف            ّت َوَحْي            ثُ 
     

 ُم               تَ َهلِّالً  َس               ناً  يَ ْلَق               اهُ  اْلَق                ِ  ِم               نَ  *****
 

 َوَرْوَض               ةً  َمِق               يالً  يَ ْهِني               هِ  ُهَنالِ               كَ 
   

 ُُيْتُ لَ               ى اْلعِ               زِّ  ِذْرَوةِ  يف  َأْجلِ               هِ  َوِم               نْ  *****
 

 حلِبِيِب                         هِ  إْرَض                         ائِهِ  يف يُ َناِش                         دُ 
     

 ُمَوص               اَل  إلَْي              هِ  ُس              ْ الً  بِ              هِ  َوَأْج              ِدرْ  *****
 

، ومنارًا ش وهنملعباد، ودستورًا ينظم لوإمنا أنزل اهلل تبارك وتعاىل كتابه ليكون منهج حياة 
 .ويتعبدون هلل تعاىل به تالوة وتدبرًا وعماًل يستضيئون به يف دروهبم، 

وهذه الكلمات عبارة عن دروس يف التدبر، املراد منها تسليط الضوء على مع  من املعاين 
 وللخروج بدرس مستفاد منها، أسأل اهلل التوفيقَ العظيمة يف اآلية، الستخالص الع ة والعظة، 

   .والقبولَ  والسدادَ 
 ، عماًل،وحفظًا وتدبرًا، ،من كتاب اهلل تعاىل تالوةً  حظ   كأن يكون لعلى فاحرص يا رعاك اهلل 

 الرِحن الرحيم. ُمبةِ  وسببُ  ،املقيمُ  هانعيمو الدنيا،  ، وجنةُ عز الدارينفإنه 
رف بليلك إذ الناس نائمون، وبنهارك إذ الناس عْ عليك، فت ُ  القرآنِ  أثرُ  واحرص على أن يظهرَ 

 متهاونون.يلعبون، وجبدك إذ الناس يف غفلتهم ساهون، وبعزمك إذ الناس مفرطون 
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 َربِيعُ  اْلُقْرآنَ  فَِإن   قُ ُلوِبُكْم، يف  اْلُقْرآنُ  َزرَ َ  َماَذا اْلُقْرآنِ  َِحََلةَ  يَا: اهللُ  َرِِحَه ِديَنار   ْبنُ  َماِلكُ  قَالَ 
 احلَْش   فَ ُيِصيبُ  اأَلْرضِ  ِإىَل  الس َماءِ  ِمنَ  اْلَغْيثُ  يَ ْنزِلُ  َوَقدْ  اأَلْرِض، َربِيعُ  اْلَغْيثَ  َأن   َكَما اْلُمْ ِمِننيَ 
 َزرَ َ  َماَذا اْلُقْرآنِ  َِحََلةَ  فَ َيا َوََتُْسَن، َوتَ ْهتَ ز   ََتَْضر   َأنْ  َمْوِضِعَها نَ نَتُ  َُيْنَ ُعَها َفال احْلَب ةُ  ِفيهِ  فَ َتُكونُ 
  1قُ ُلوِبُكْم؟ يف  اْلُقْرآنُ 

  2.نومي أطرن القرآن عجائب إن: قال تنام؟ أال لرجل قيل: اهللُ  َرِِحَه الورد بن وهيب وقال
 القرآن عجائب إن: قال انائمً  أراك ال مايل: فقال انائمً  يره فلم شهرين رجاًل  رجل   وصحب

  3.أخرى يف وقعت إال أعجوبة من أخرج ما نومي أطرن
 من وأعجب هبا، عقلي فيحري آية يف وانظر القرآن ألقرأ إين: اهللُ  َرِِحَه احلواري بن أِحد قالو 

 اهلل، كالم يتلون وهم الدنيا من بشيء يشتغلوا أن ويسعهم النوم، يهنيهم كيف القرآن حفاظ
 فرًحا النوم عنهم لذهب به املناجاة واستحلوا به وتلذذوا حقه وعرفوا يتلون، ما فهموا لو إهنم أما
  4.رزقوا مبا

  5:املصري   النون ذو وقال
 ووعي                 ده بوع                 ده الق                 رآن من                 ع

      
 هتج                  ع ال بليله                  ا العي                  ون مق                  ل *****

 

 كالم         ه الك         رم املل         ك ع         ن فهم         وا
     

 وَتض             ع الرق             اب ل             ه ت             ذل فهًم             ا *****
 

 الن اسُ  ِإَذا بَِلْيِلهِ  يُ ْعَرفَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  يَ ْنَبِغي: »قَالَ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ َمْسُعود   ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ وَ 
 َيْضَحُكوَن، الن اسُ  ِإَذا َولُِبَكائِهِ  يَ ْفَرُحوَن، الن اسُ  ِإَذا َوِِبُْزنِهِ  ُمْفِطُروَن، الن اسُ  ِإَذا َوبِنَ َهارِهِ  نَاِئُموَن،
 بَاِكًيا َيُكونَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  َويَ ْنَبِغي ََيَْتاُلوَن، الن اسُ  ِإَذا َوِِبُُشوِعهِ  ََيِْلطُوَن، الن اسُ  ِإَذا َوِبَصْمِتهِ 
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يًتا، َحِكيًما َحِليًما َُمُْزونًا  اَل » َكِلَمًة، ذََكرَ  َبْكر   أَبُو قَالَ  «َيُكونَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  يَ ْنَبِغي َواَل  ِسكِّ
  1.«َحِديًدا َواَل  َصي اًحا َواَل  َصخ ابًا
ُهَما الل هُ  َرِضيَ  َعْمر و ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ  َوقَالَ   َواَل  ََيُوُض، َمنْ  َمعَ  ََيُوضَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  يَ ْنَبِغي اَل : َعن ْ
 2.تَ َعاىَل  الل هِ  َكاَلمَ  َجْوِفهِ  يف  أِلَن   اْلُقْرآِن، حلَِقِّ  َوَيْصَفحُ  يَ ْعُفو َوَلِكنْ  َُيَْهُل، َمنْ  َمعَ  َُيَْهلُ 
 َعنِ  فَ يَ ْفَهمَ  اْلُقْرآِن، َأْحَكامَ  يَ تَ َعل مَ  َأنْ  َلهُ  اْلُقْرآِن: َويَ ْنَبِغي َحاِملِ  يف آداباهلُل  َرِِحَهالقرطيب  وقال
ُلو، مبَا َويَ ْعَملَ  يَ ْقَرأُ  مبَا فَ يَ ْنَتِفعَ  َعَلْيِه، فَ َرضَ  َوَما ُمرَاَدهُ  الل هِ   َوَما َمْعَناُه، يَ ْفَهمُ  اَل  مبَا يَ ْعَملُ  َفَكْيفَ  يَ ت ْ
ُلوهُ  َما ِفْقهِ  َعنْ  ُيْسَألَ  َأنْ  أَقْ َبحَ   ََيِْملُ  احلَِْمارِ  َكَمَثلِ  ِإال   َحالَُتهُ  َهِذهِ  َمنْ  َمَثلُ  َفَما َيْدرِيِه، َواَل  يَ ت ْ

  3.َأْسَفارًا
 َأنْ  ُحْرَمِتهِ  وحرمته: َوِمنْ  القرآن تعظيم من وحامله القرآن قارئ يلزم ما اهلُل يف باب وقال َرِِحَه
 فَ يَ ْرَغبُ  اْلَوْعدِ  آيَةِ  َعَلى يَِقفَ  َأنْ  ُحْرَمِتهِ  َوِمنْ . ِبهِ  َُيَاَطبُ  َما يَ ْعِقلَ  َحّت   َوفَ ْهَمهُ  ِذْهَنهُ  ِفيهِ  َيْستَ ْعِملَ 

 4.ِمْنهُ  بِالل هِ  فَ َيْسَتِجريُ  اْلَوِعيدِ  آيَةِ  َعَلى يَِقفَ  َوَأنْ  َفْضِلِه، ِمنْ  َوَيْسأَلُهُ  تَ َعاىَل  الل هِ  ِإىَل 
 اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

وبعد فهذا جهدي فإن أصبت فمن اهلل وله الفضل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، 
 ا. وآخرً واهلل ورسوله منه بريئآن، واحلمد هلل أواًل 

 ِديَابِ  ُمْصَطَفى ْبنُ  َسِعيدُ  َعْمر و َكَتَبُه أَبُو
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 اْلُقْرآن   َمْعَنى َتَدبُّر  
ي له بأذن قلبك، وتتأمله غِ صْ أن تعلم أنك خماطب بكالم اهلل تعاىل، فتُ  هو: اْلُقْرآنِ  َتَدبُّرِ  َمْعَ  

معانيه،  كَ قلبُ  بَ ر  شَ ، وتَ هُ مرادَ  هِ بعني ف ادك، فإذا وعيت عن اهلل تعاىل قوله، وفهمت من كالمِ 
وتصتبغ به أخالقك، ويظهر  رى القرآن يف َستك،يُ متثال أوامره، واجتناب نواهيه، حّت فاهنض ال

 .كَ وفعلِ  كَ ه على قولِ رُ ث َ أَ 
 َرُسولِ  ِِبُُلقِ  َأْخِ ِيِن  اْلُمْ ِمِننَي، أُم   يَا: فَ ُقْلتُ  َعاِئَشَة، أَتَ ْيتُ : قَالَ  َعاِمر ، ْبنِ  ِهَشامِ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ 
: َوَجل   َعز   الل هِ  قَ ْولَ  اْلُقْرآَن، تَ ْقَرأُ  أََما اْلُقْرآَن، ُخُلُقهُ  َكانَ : " قَاَلتْ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ 
  1."{َعِظيم   ُخُلق   َلَعَلى َوِإن كَ }

 اْلِفْكرِ  َوََجْعُ  َمَعانِيِه، ِإىَل  اْلَقْلبِ  نَاِظرِ  ََتِْديقُ  فَ ُهوَ  اْلُقْرآنِ  يف  الت َأمُّلُ  َوأَم ا :اهلل رِحه القيم ابن قال
 تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  َتَدبُّر ، َواَل  فَ ْهم   ِباَل  ِتاَلَوتِهِ  ُُمَر دُ  اَل  بِِإنْ زَالِِه، اْلَمْقُصودُ  َوُهوَ  َوتَ َعقُِّلِه، َتَدبُّرِهِ  َعَلى
ب  ُروا ُمَباَرك   ِإلَْيكَ  أَنْ َزْلَناهُ  ِكَتاب  }   2.{اأْلَْلَبابِ  أُوُلو َولَِيَتذَك رَ  آيَاتِهِ  لَِيد 

  3.{أَقْ َفاهُلَا قُ ُلوب   َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب  ُرونَ  أََفاَل } تَ َعاىَل  َوقَالَ 
ب  ُروا أَفَ َلمْ } تَ َعاىَل  َوقَالَ    4.{اْلَقْولَ  َيد 
  5.{تَ ْعِقُلونَ  َلَعل ُكمْ  َعَربِيًّا قُ ْرآنًا َجَعْلَناهُ  ِإن ا} تَ َعاىَل  َوقَالَ 
ُذوا. ِبهِ  َويُ ْعَملَ  لِيَُتَدب  رَ  اْلُقْرآنُ  نَ َزلَ : احلََْسنُ  َوقَالَ   .َعَماًل  ِتاَلَوَتهُ  فَاَتِ 

                                                            

 ، بسند صحيح24601حديث رقم:  -رواه أِحد ،4/ اآلية: القلم سورة - 1
 22سورة ص: اآلية/  - 2
 24سورة ُممد: اآلية/  - 3
 62سورة امل منون: اآلية/  - 4
 3سورة الزخرف: اآلية/  - 5
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فَ َلْيَس َشْيء  أَنْ َفَع لِْلَعْبِد يف َمَعاِشِه َوَمَعاِدِه، َوأَقْ َرَب ِإىَل ََنَاتِِه ِمْن َتَدبُِّر قال ابن القيم رِحه اهلل: 
َعَلى َمَعاين آيَاتِِه، فَِإن  َها ُتْطِلُع اْلَعْبَد َعَلى َمَعالِِ اخلَْرْيِ  اْلُقْرآِن، َوِإطَاَلِة الت َأمُِّل ِفيِه، َوََجِْع اْلِفْكرِ 

َوتَ ُتلُّ يف َيِدِه َوالش رِّ ِِبََذاِفريِِِهَا، َوَعَلى طُرُقَاهِتَِما َوَأْسَباهِبَِما َوَغايَاهِتَِما َوََثَرَاهِتَِما، َوَمآِل َأْهِلِهَما، 
َيانَُه َوتُ َوطُِّد أَرَْكانَ َمَفاتِيَح ُكُنوِز الس َعا ُيَاِن يف قَ ْلِبِه، َوُتَشيُِّد بُ ن ْ ُه، َدِة َواْلُعُلوِم الن اِفَعِة، َوتُ ثَبُِّت قَ َواِعَد اْْلِ

نْ َيا َواآْلِخَرِة َواجْلَن ِة َوالن اِر يف قَ ْلِبِه، َوَُتِْضرُُه بَ نْيَ اأْلَُمِم، َوتُرِيِه أَي   َم الل ِه ِفيِهْم، َوتُ َبصِّرُُه اَوتُرِيِه ُصورََة الدُّ
َوَما َيُِبُُّه َوَما َمَواِقَع اْلِعَ ِ، َوُتْشِهُدُه َعْدَل الل ِه َوَفْضَلُه، َوتُ َعرِّفُُه َذاَتُه، َوَأَْسَاَءُه َوِصَفاتِِه َوأَفْ َعاَلُه، 

ُصوِل َواْلُقُدوِم َعَلْيِه، َوقَ َواِطَع الط رِيِق َوآفَاهِتَا، يُ ْبِغُضُه، َوِصرَاَطُه اْلُموِصَل ِإلَْيِه، َوَما ِلَساِلِكيِه بَ ْعَد اْلوُ 
َأْهِل الن اِر َوتُ َعرِّفُُه الن  ْفَس َوِصَفاهِتَا، َوُمْفِسَداِت اأْلَْعَماِل َوُمَصحَِّحاهِتَا َوتُ َعرِّفُُه َطرِيَق َأْهِل اجْلَن ِة وَ 

َمرَاِتَب َأْهِل الس َعاَدِة َوَأْهِل الش َقاَوِة، َوأَْقَساَم اخْلَْلِق َواْجِتَماَعُهْم َوَأْعَماهَلُْم، َوَأْحَواهَلُْم َوِسيَماُهْم، وَ 
 1ِفيَما َُيَْتِمُعوَن ِفيِه، َواْفِتَاقَ ُهْم ِفيَما يَ ْفَِتِقُوَن ِفيِه.

 ويف ختمة يوم كل يف له كان :فقال عطاء بن العباس باأ وذكر حبيش بن احلسني يبأ وعن
 عشرة بضع القرآن مود  يستنبط ختمة يف وبقي ختمات ثالث وليلة يوم كل يف رمضان شهر
 .َيتمها ان قبل فمات سنة
 سنني من يل جعفر باأ يا :عطاء بن العباس بوأ قال :الفرغاين اهلل عبد بن ُممد جعفر بوأ وقال
 ويل ختمات   ثالث وليلة   يوم   كلَ  رمضان شهر يف ويل تفوتن ال ختمة يوم   كلَ  ذكرها كثرية
  2.منها الفهم يريد منها النصفَ  بلغت ما سنةً  عشرةَ  أربعَ  منذ ختمة

  

                                                            

 (450/ 1مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ) - 1
 (533/ 1صفة الصفوة ) - 2
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 اْلُقْرآن   َتَدبُّر   فَ َوائ دُ 
 فهم مراد اهلل تعالى من اآليات: -1

اْلُقْرآِن الفهم عن اهلل تعاىل وهو مقصد عظيم من مقاصد اْلُقْرآِن؛ كما قال اهلل  َتَدبُّرِ  من فَ َواِئدِ 
 َأوْ  أَْرُجِلُكمْ  ََتْتِ  ِمنْ  َأوْ  فَ ْوِقُكمْ  ِمنْ  َعَذابًا َعَلْيُكمْ  يَ ب َْعثَ  َأنْ  َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ : }تَ َعاىَل 

  1.{يَ ْفَقُهونَ  َلَعل ُهمْ  اآليَاتِ  ُنَصرِّفُ  َكْيفَ  اْنظُرْ  بَ ْعض   بَْأسَ  بَ ْعَضُكمْ  َويُِذيقَ  ِشيَ ًعا يَ ْلِبَسُكمْ 
 َويَ َتَدب  ُرونَ  يَ ْفَهُمونَ : َأيْ { يَ ْفَقُهونَ  َلَعل ُهمْ } ونُِقرَُّها َونُ َوضُِّحَها نُ بَ ي ِّنُ َها: َأيْ  :قال ابن كثري رِحه اهلل

  2.َوبَ َراِهيَنهُ  َوُحَجَجهُ  آيَاتِهِ  الل هِ  َعنِ 
، وقصص   فإن الذي ال يفهم اْلُقْرآَن ال ينتفع مبا فيه، من ُحَجج   َوبَ رَاِهنَي، وحكم  وأمثال 

.  وأحكام 
 َعْمر و، ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  وفهم معانيه من مقاصد الشر  ما ثبت َعنْ  اْلُقْرآنِ  ومما يدل على أن َتَدب ُّرَ 

  3.«َثاَلث   ِمنْ  أََقل   يف  اْلُقْرآنَ  قَ َرأَ  َمنْ  يَ ْفَقهُ  اَل : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ 
 تعاىل هو الذي قدم عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما حّت كان ُيالس اهلللكتاب والفهم 

 َعب اس   اْبنِ  َعنِ  ،َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ يف ُملس عمر َوَسل َم  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىاألشياخ من أصحاب النيب 
ُهَما، الل هُ  َرِضيَ   الَفَّت  َهَذا ُتْدِخلُ  لَِ : بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  َبْدر ، َأْشَياخِ  َمعَ  يُْدِخُلِن  ُعَمرُ  َكانَ : قَالَ  َعن ْ
: قَالَ  َمَعُهمْ  َوَدَعاين  يَ ْوم   َذاتَ  َفَدَعاُهمْ : قَالَ  «َعِلْمُتمْ  َقدْ  مم نْ  ِإن هُ : »فَ َقالَ  ِمثْ ُلُه؟ أَبْ َناء   َولََنا َمَعَنا
، ِلرُيِيَ ُهمْ  ِإال   يَ ْوَمِئذ   َدَعاين  رُئِيُتهُ  َوَما  َورَأَْيتَ  َوالَفْتُح، الل هِ  َنْصرُ  َجاءَ  ِإَذا} :يف  تَ ُقولُونَ  َما: فَ َقالَ  ِمنِّ

 الل هَ  ََنَْمدَ  َأنْ  أُِمْرنَا: بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  السُّوَرَة، َخَتمَ  َحّت   ....{أَفْ َواًجا الل هِ  ِدينِ  يف  َيْدُخُلونَ  الن اسَ 
َنا، فُِتحَ وَ  ُنِصْرنَا ِإَذا َوَنْستَ ْغِفَرهُ   يَا: يل  فَ َقالَ  َشْيًئا، بَ ْعُضُهمْ  يَ ُقلْ  لَْ  َأوْ  َنْدرِي، الَ : بَ ْعُضُهمْ  َوقَالَ  َعَلي ْ

                                                            

 65سورة األنعام: اآلية/  - 1
 (200/ 3تفسري ابن كثري ) - 2
 ،1324اْلُقْرآِن، حديث رقم:  ََتْزِيبِ  َوتَ ْرتِيِلِه، بَابُ  َوََتْزِيِبهِ  ُقْرآنِ الْ  ِقرَاَءةِ  الص اَلِة، أَبْ َوابُ  ِكَتاب  -رواه أبو داود - 3

، حديث رقم:  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلِقرَاَءاتِ  أَبْ َوابُ  -والِتمذي  بسند صحيح ،2242َوَسل َم، بَاب 
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، اْبنَ   َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َأَجلُ  ُهوَ : قُ ْلتُ  تَ ُقوُل؟ َفَما: قَالَ  اَل،: قُ ْلتُ  تَ ُقوُل؟ َأَكَذاكَ  َعب اس 
 َربِّكَ  ِِبَْمدِ  َفَسبِّحْ : َأَجِلكَ  َعاَلَمةُ  َفَذاكَ  َمك َة، فَ ْتحُ  َوالَفْتحُ  الل هِ  َنْصرُ  َجاءَ  ِإَذا: َلهُ  الل هُ  َأْعَلَمهُ  َوَسل مَ 

َها َأْعَلمُ  َما»: ُعَمرُ  قَالَ . تَ و ابًا َكانَ  ِإن هُ  َواْستَ ْغِفْرهُ    1.«تَ ْعَلمُ  َما ِإال   ِمن ْ
 قال ابن القيم رِحه اهلل:

 اهل             دى رم             ت إن الق             رآن فت             دبر
      

 الق                     رآن ت                     دبر َت                     ت ف                     العلم *****
 

لذلك أشد عقوبة ُيكن أن يعاقب هبا إنسان يف الدنيا أن يصرفه اهلل تعاىل عن فهم كتاب اهلل 
َنةَ  اْبنُ  تعاىل؛ قَالَ   يف  يَ َتَكب  ُرونَ  ال ِذينَ  آيَاِتَ  َعنْ  َسَأْصِرفُ : }َوَجل   َعز   قَ ْولِهِ  يف  الل هُ  َرِِحَهُ  ُعيَ ي ْ

  2.{احلَْقِّ  ِبَغرْيِ  اأْلَْرضِ 
ُهمْ  أَنْ زَ ُ : " قَالَ    3.آيَاِت  َعنْ  َفَأْصرِفُ ُهمْ  اْلُقْرآِن، فَ ْهمَ  َعن ْ

 فَ ْهم  هم اْلُمَناِفُقوَن ألهنم أبعد الناس عن القرآن وعن تدبره. َوِقل ةَ  لذلك أشد الناس َباَلَدةً 
 لِل ِذينَ  قَاُلوا ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرُجوا ِإَذا َحّت   ِإلَْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمن ُْهمْ : }اْلُمَناِفِقنيَ تَ َعاىَل عن  الل هُ  قَالَ 
  4َأْهَواَءُهْم{. َوات  بَ ُعوا قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى الل هُ  طََبعَ  ال ِذينَ  أُولَِئكَ  آنًِفا قَالَ  َماَذا اْلِعْلمَ  أُوتُوا
ْخَواين  لِنَ ْفِسي ُأِحب ُُّهن   َثاَلث  : "َعْون   اْبنُ  َوقَالَ  َها، َوَيْسأَُلوا يَ تَ َعل ُموَها َأنْ  السُّن ةُ  َهِذهِ : َوْلِِ  َوالُقْرآنُ  َعن ْ
 5."َخرْي   ِمنْ  ِإال   الن اسَ  َوَيَدُعوا َعْنُه، َوَيْسأَُلوا يَ تَ َفه ُموهُ  َأنْ 

 طلب يف أوقاته أف  من على غبنة من وأعظمها حسرة من أشدها : فمارِحه اهلل قال ابن القيم
 6ومعانيه. أسراره قلبه باشر وال القرآن حقائق فهم وما الدنيا من َيرج مث العلم

                                                            

، حديث رقم:  -رواه البخاري - 1 َغازِي، بَاب 
َ
 4224 ِكَتاُب امل

 146سورة األعراف: اآلية/  - 2
 52َما ذُِكَر ِمَن اْلَفْضِل يف اْلُمتَ َفكِِّر يف َذِلَك، حديث رقم:  -رواه أبُو الشيخ األصبهاين يف كتاب العظمة - 3
 16سورة ُممد: اآلية/  - 4
 (22/ 2) َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِبُسَننِ  ااِلْقِتَداءِ  بَابُ ، َوالسُّن ةِ  بِالِكَتابِ  ااِلْعِتَصامِ  ِكَتابُ  -صحيح البخاري - 5
 (124/ 1بدائع الفوائد ) - 6
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 ق الخشية من اهلل تعالى:يتحق -2
القرآن استحضار عظمة اهلل تعاىل، واستشعار خشيته من جالل كالمه، وعظيم  تدبر فوائد ومن

هلا قلوب امل منني حال الِتهيب، وتطرب هلا غاية الطرب خطابه، ووقع ألفاظه، اليت تكاد تنخلع 
 ِمْنهُ  تَ ْقَشِعرُّ  َمثَاينَ  ُمَتَشاهِبًا ِكَتابًا احلَِْديثِ  َأْحَسنَ  نزلَ  الل هُ : }الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ  حال الِتغيب، َكَما

 َمنْ  ِبهِ  يَ ْهِدي الل هِ  ُهَدى َذِلكَ  الل هِ  ِذْكرِ  ِإىَل  َوقُ ُلوبُ ُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  تَِلنيُ  مُث   َرب  ُهمْ  ََيَْشْونَ  ال ِذينَ  ُجُلودُ 
  1.{َهاد   ِمنْ  َلهُ  َفَما الل هُ  ُيْضِللِ  َوَمنْ  َيَشاءُ 
َا: }الل ُه تَ َعاىَل  َوقَالَ    2.{اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  الل هَ  ََيَْشى ِإمن 

 َصل ى خشية، لذلك أعظم الناس خشية هلل تعاىل هو الن يبُّ ومن كان باهلل تعاىل أعلم كان له أشد 
 َوَسل َم؛ ألنه أعلم الناس باهلل تعاىل وبكالمه.  َعَلْيهِ  اهللُ 

بغريه،  عنه منشغل   معرض   اله   ساه   وال يتحقق ذلك أعن تأثر القلب بكالم اهلل تعاىل وهو غافل  
 فَ ُتِخيُفُه، بِالل ْيلِ  ِوْرِدهِ  يف  بِاآْليَةِ  َُيُرُّ  َكانَ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  اخلَْط ابِ  ْبنَ  أن ُعَمرَ  وهذه هي العلة يف

. ََيَْسُبونَهُ  يُ َعاُد، أَي اًما اْلبَ ْيتِ  يف  فَ َيب َْقى  َمرِيًضا، وليس به مرض 
  3.{َلَواِقع   َربِّكَ  َعَذابَ  ِإن  : }بَ َلغَ  َأنْ  ِإىَل  الطُّورِ  ُسورَةَ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ ُعَمُر  َوقَ َرأَ 

 .َوَعاُدوهُ  َمِرضَ  َحّت   ُبَكاُؤهُ  َواْشَتد   فَ َبَكى
ْغِربِ  يف  يَ ْقَرأُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َسَِْعتُ : "قَالَ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  ُمْطِعم   ْبنِ  ُجبَ رْيِ  َعنْ وَ  

َ
 امل

 الس َمَواتِ  َخَلُقوا أَمْ  اخلَاِلُقوَن، ُهمُ  أَمْ  َشْيء   َغرْيِ  ِمنْ  ُخِلُقوا أَمْ : }اآليَةَ  َهِذهِ  بَ َلغَ  فَ َلم ا بِالطُّوِر،
َسْيِطُرونَ  ُهمُ  أَمْ  َربِّكَ  َخزَاِئنُ  ِعْنَدُهمْ  أَمْ  يُوِقُنوَن، الَ  َبلْ  َواأَلْرضَ 

ُ
  4َيِطرَي. َأنْ  قَ ْليب  َكادَ : قَالَ { " امل

                                                            

   23سورة الزَُّمِر:  - 1
 22ُسورَُة َفاِطر : اآلية/  - 2
 00ُسورَُة الطُّوِر: اآلية/  - 3
 ق:سورة  .ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن، بَاُب قَ ْولِِه: }َوَسبِّْح ِِبَْمِد َربَِّك قَ ْبَل طُُلوِ  الش ْمِس َوقَ ْبَل الُغُروِب{  -رواه البخاري - 4

 4254، حديث رقم: 32 اآلية/
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 الن اسُ  ِإَذا بَِلْيِلهِ  يُ ْعَرفَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  يَ ْنَبِغي: »قَالَ  ،َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ َمْسُعود   ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َوَعنْ 
 َيْضَحُكوَن، الن اسُ  ِإَذا َولُِبَكائِهِ  يَ ْفَرُحوَن، الن اسُ  ِإَذا َوِِبُْزنِهِ  ُمْفِطُروَن، الن اسُ  ِإَذا َوبِنَ َهارِهِ  نَاِئُموَن،
 بَاِكًيا َيُكونَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  َويَ ْنَبِغي ََيَْتاُلوَن، الن اسُ  ِإَذا َوِِبُُشوِعهِ  ََيِْلطُوَن، الن اسُ  ِإَذا َوِبَصْمِتهِ 
يًتا، َحِكيًما َحِليًما َُمُْزونًا  اَل  َكِلَمًة، ذََكرَ  َبْكر   أَبُو قَالَ  «َيُكونَ  َأنْ  اْلُقْرآنِ  حِلَاِملِ  يَ ْنَبِغي َواَل  ِسكِّ

  1َحِديًدا. َواَل  َصي اًحا َواَل  َصخ ابًا
  2:املصري   النون ذو وقال

 ووعي                 ده بوع                 ده الق                 رآن من                 ع
      

 هتج                  ع ال بليله                  ا العي                  ون مق                  ل *****
 

 كالم         ه الك         رم املل         ك ع         ن فهم         وا
     

 وَتض             ع الرق             اب ل             ه ت             ذل فهًم             ا *****
 

 :اْلُقْرآن  ب ل  مَ العَ  يرُ يس  تَ  -3
 َمنْ  يَ ُغر ن ُكمْ  اَل : »َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  اخلَْط ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  تدبر القرآن تيسري العمل به، قَالَ ومن فوائد 

َا اْلُقْرآَن، قَ َرأَ   3.«بِهِ  يَ ْعَملُ  َمنْ  ِإىَل  اْنظُُروا َوَلِكنِ  ِبِه، يُ َتَكل مُ  َكاَلم   ُهوَ  ِإمن 
ُهَما الل هُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنُ  قَالَ وَ   يف  َيِضل   َأال   ِفيهِ  مبَا َوَعِملَ  اْلُقْرآنَ  قَ َرأَ  ِلَمنْ  تَ َعاىَل  الل هُ  َضِمنَ : َعن ْ

نْ َيا،  يَ ْومَ  َوََنُْشرُهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفِإن   ِذْكرِي َعنْ  َأْعَرضَ  : }َوَمنْ  وتال اآْلِخَرِة، يف  َيْشَقى َواَل  الدُّ
  4َأْعَمى{. اْلِقَياَمةِ 
ُهَما الل هُ  َرِضيَ  علي بنُ  احلسنُ  َوقَالَ  م؛ من رسائلَ  الُقرآن رأوا قبلكم َكان َمن إن: َعن ْ  فكانوا رهبِّ

  5.بالنهار يف ويتفقدوهنا بالليل، يتدبروهنا

                                                            

 35524حديث رقم:  -رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه - 1
 (103لطائف املعارف )ص:  - 2
 120َفَضاِئُل اْلُقْرآِن، حديث رقم:  -رواه سعيد بن منصور يف التفسري - 3
 124سورة طه: اآْليََة /  - 4
 (54التبيان يف آداب ِحلة القرآن )ص:  - 5
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ُهَما الل هُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنُ  َوقَالَ   يَ ْومَ  َوَوقَاهُ  الض اَلَلِة، ِمنَ  الل هُ  َهَداهُ  ِفيهِ  َما َوات  َبعَ  اْلُقْرآنَ  قَ َرأَ  َمنْ : َعن ْ
 يَ ْومَ  َوََنُْشرُهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  فَِإن   ِذْكرِي َعنْ  َأْعَرضَ  }َوَمنْ . اآْليَةَ  َتاَل  مُث   احلَِْساِب، ُسوءَ  اْلِقَياَمةِ 
  1َأْعَمى{. اْلِقَياَمةِ 
 معرفة اهلل تعالى بأسمائه وصفاته: -4
 ِمنَ  َلهُ  َوَما ِإلَْيِه، اْلُوُصولِ  َوَطرِيقَ  ِإلَْيِه، اْلَمْدُعو   الر ب   تُ َعرِّفُهُ  َوبِاجلُْْمَلةِ : الل هُ  َرِِحَهُ  القيمِ  ابنُ  قَالَ 

 .َعَلْيهِ  َقِدمَ  ِإَذا اْلَكرَاَمةِ 
 َوَما ِإلَْيِه، اْلُموِصَلةَ  َوالط رِيقَ  الش ْيطَاُن، ِإلَْيهِ  َيْدُعو َما: ُأْخَرى َثاَلثَةً  َذِلكَ  ُمَقاِبلِ  يف  َوتُ َعرِّفُهُ 

َهانَةِ  ِمنَ  ِلَدْعَوتِهِ  لِْلُمْسَتِجيبِ   .ِإلَْيهِ  اْلُوُصولِ  بَ ْعدَ  َواْلَعَذابِ  اْْلِ
 ِفيَها، َكأَن هُ  َحّت   اآْلِخَرةَ  فَ ُتْشِهُدهُ  َوُمطَاَلَعتُ َها، َوُمَشاَهَدتُ َها َمْعرِفَ تُ َها، لِْلَعْبدِ  َضُرورِي   أُُمور   ِست ةُ  فَ َهِذهِ 
نْ َيا َعنِ  َوتَ َغيُِّبهُ  . اْلَعالَُ  ِفيهِ  اْختَ َلفَ  َما ُكلِّ  يف  َواْلَباِطلِ  احلَْقِّ  بَ نْيَ  َلهُ  َوَُتَي ِّزُ  ِفيَها، لَْيسَ  َكأَن هُ  َحّت   الدُّ
 َواْلَغيِّ  َوالض اَلِل، اهْلَُدى نْيَ ب َ  ِبهِ  يُ َفرِّقُ  َونُورًا فُ ْرقَانًا َوتُ ْعِطيهِ  بَاِطاًل، َواْلَباِطلَ  َحقًّا، احلَْق   فَ ُِتِيهِ 

 يف  َوالن اسُ  َشْأن   يف  فَ َيِصريُ  َوُسُرورًا، َوبَ ْهَجةً  َواْنِشرَاًحا َوَسَعةً  َوَحَياًة، قَ ْلِبِه، يف  قُ و ةً  َوتُ ْعِطيهِ  َوالر َشاِد،
 2.آَخرَ  َشْأن  

رُهُ  اجلَِْميِل، بِاْلَوْعدِ  َربِّهِ  ِإىَل  اْلَعْبدَ  تُ ْنِهضُ  َمَعانِيهِ  تَ زَالُ  : َفاَل الل هُ  َرِِحَهُ قال ابن القيم   َوَُتَوِّفُهُ  َوَُتَذِّ
 ظَُلمِ  يف  َوتَ ْهِديهِ  الث ِقيِل، اْليَ ْومِ  لِِلَقاءِ  َوالت َخفُّفِ  الت َضمُّرِ  َعَلى َوََتُثُّهُ  اْلَوبِيِل، اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِبَوِعيِدهِ 
َعثُهُ  َواأْلََضالِيلِ  اْلِبدَ ِ  طُُرقِ  اْقِتَحامِ  َعنِ  َوَتُصدُّهُ  الس ِبيِل، َسَواءِ  ِإىَل  َواْلَمَذاِهبِ  اآْلرَاءِ   َعَلى َوتَ ب ْ

َها َوتُوِقُفهُ  َواحلََْراِم، احلَْاَللِ  ِِبُُدودِ  َوتُ َبصِّرُهُ  اجْلَِليِل، َربِّهِ  ِبُشْكرِ  الن َِّعمِ  ِمنَ  ااِلْزِديَادِ  اَها لَِئال   َعَلي ْ  يَ تَ َعد 
 اأْلُُمورَ  َعَلْيهِ  َوُتَسهِّلُ  َوالت ْحِويِل، احلَْقِّ  َعنِ  َواْلَمْيلِ  الز ْيغِ  َعنِ  قَ ْلَبهُ  َوتُ ثَبِّتُ  الط ِويِل، اْلَعَناءِ  يف  فَ يَ َقعَ 

                                                            

 124سورة طه: اآْليََة /  - 1
 (450/ 1مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ) - 2
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 الر ْكبُ  تَ َقد مَ  َسرْيِهِ  يف  َوَونَ  َعَزَماتُهُ  فَ تَ َرتْ  ُكل َما َوتُ َناِديهِ  الت ْسِهيِل، َغايَةَ  الش اق ةَ  َواْلَعَقَباتِ  الصَِّعابَ 
لِيُل، َوفَاَتكَ  لِيِل. َسي ْرَ  أََماَمهُ  َوَتِسريُ  ِبهِ  َوََتُْدو الر ِحيَل، َوالر ِحيلَ  اللَِّحاَق، فَاللَِّحاقَ  الد    1الد 

  

                                                            

 (451/ 1إياك نعبد وإياك نستعني )مدارج السالكني بني منازل  - 1
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 الَقواع ُد اْلُمثْ َلى ل َتَدبُّر  اْلُقْرآن  

  اْلَقاع َدُة اْْلُوَلى
()أَْنَت الُمَخاَطُب   ب اْلُقْرآن 

َخاَطبُ  أَْنتَ 
ُ
بوعده ووعيد، بأمره وهنيه، مبا فيه من حكم وأمثال، مبا فيه من  الكرمِ  بِاْلُقْرآنِ  امل

ترغيب وترهيب، فالواجب عليك أن َتسن استقبال ما يأتيك من اهلل تعاىل، فتستبشر بوعده، 
وتفرح بِتغيبه، وهتفو نفسك للجنة إذا ذكرت، وتشتاق ملا فيها من نعيم، وتكون أسر  الناس 

 .رتَ مِ امتثاال لألمر إذا أُ 
لِتهيبه، وتسيل ع اتك خوًفا من عذاب اهلل إذا ذكر،  ادكرتعد فرائصك لوعيده، ويرَتف ف  وت

ويلهج لسانك بدعاء اهلل أن ينجيك منه: }َرب  َنا اْصِرْف َعن ا َعَذاَب َجَهن َم ِإن  َعَذابَ َها َكاَن َغرَاًما 
  1* ِإن  َها َساَءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما{.

  2اس اجتنابًا للنهي إذا هنيت، لسان حالك: }َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضى{.وتكون أسر  الن
املنافقون كنت  رَ كِ على أن تتحقق فيك ِصَفاتُ ُهم، وإذا ذُ  الصاحلون كنَت أحرَص الناسِ  رَ كِ إذا ذُ 

إذا َتقق فيك ذلك كنت يف رياض القرآن  أحرَص الناس على أال يكون فيك شيء من صفاهتم،
حّت َيالط  وتشتنشق عبريه العطر، وتشرب من ينابيعه الصافيه،، تتفيء ظالله الوارفة ،النضرة

  فتستغن به عما سواه، وال َتد لذتك إال يف حديثه وَنواه. حلمك ودمك،
 َش                     اِفع   أَْوثَ                     قُ  اهللِ  ِكَت                     ابَ  َوِإن  
      

 ُمتَ َفضِّ                    اَل  َواِهب                    اً  َغنَ                    اء   َوَأْغ                    َ   *****
 

 َحِديثُ               هُ  ُُيَ               لُّ  الَ  َجلِ               يس   َوَخي ْ               رُ 
     

 ََتَمُّ                      الً  ِفي                      هِ  يَ                       ْزَدادُ  َوتَ                       ْرَداُدهُ  *****
 

                                                            

 66، 65سورة الفرقان: اآلية/  - 1
 24سورة طه: اآلية/  - 2
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ْعَت الل َه تَ َعاىَل  َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ أََتى َرُجل  َعْبَد الل ِه ْبَن َمْسُعود   فَ َقاَل: اْعَهْد ِإيَل ، فَ َقاَل: "ِإَذا َسَِ
  1َفَأْرِعَها ََسَْعَك؛ فَِإن ُه َخي ْر  يَْأُمُر ِبِه، أَْو َشر  يَ ن َْهى َعْنُه". {،}يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوايَ ُقوُل: 

فإن العبد إذا استشعر أنه املخاطب بكالم اهلل تعاىل، سيتأثر به حتًما، فتفيض له عينه، ويطمئن 
ْكِر الل ِه َأال ِبذِْكِر الل ِه َتْطَمِئنُّ له قلبه، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: }ال ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِ 

  2اْلُقُلوُب{.
 ََيَْشْوَن وََكَما قَاَل تَ َعاىَل: }الل ُه نزَل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد ال ِذينَ 

ِذْكِر الل ِه َذِلَك ُهَدى الل ِه يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل الل ُه  َرب  ُهْم مُث  تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإىَل 
  3َفَما َلُه ِمْن َهاد {.
 * ُهوَ  الس َماءِ  يف  َوال األْرضِ  يف  َشْيء   َعَلْيهِ  ََيَْفى اَل  الل هَ  ِإن  } قول اهلل تعاىل: فإذا قرأت مثاًل 

  4احلَِْكيُم{. اْلَعزِيزُ  ُهوَ  ِإال ِإَلهَ  اَل  َيَشاءُ  َكْيفَ  األْرَحامِ  يف  ُيَصوِّرُُكمْ  ال ِذي
 إذا كنت تعلم أنك خماطب هبذه اآلية، أفستغلق عليك بابك لتعصي اهلل عز وجل، هل ستستِتُ 

 لتذنب؟
 ال. واجلواب 

 الس َماِء. يف  َوال األْرضِ  يف  َشْيء   َعَلْيهِ  ََيَْفى ألنك تعلم أن اهلل تعاىل اَل 
ال شك أن اجملاهرة بالذنب من أعظم أسباب اهلالك، ولكن املقصود من الكالم أال َتعل اهلل 

 تعاىل أهون الناظرين إليك.
 فإذا استحييت من اخللق فاهلل تعاىل أوىل أن تستحيي منه، واهلل عز وجل أحق باملراقبة. 

                                                            

 266تَ َعاىَل، حديث رقم:  الل هُ  َرِِحَهُ  ُهَريْ َرةَ  َأيب  َفْضلِ  يف  -رواه أِحد يف الزهد - 1
 22سورة الر ْعِد: اآلية/  - 2
 23سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 3
 5سورة آل عمران: اآلية/  - 4
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  اْلَقاع َدُة الثَّان َيةُ 
 عن الرذائل( لَ خَ بالفضائل وتَ  لَ حَ )تَ 

التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل له أثر عظيم جد عظيم يف تدبر كالم اهلل تعاىل، وفهم 
، البصريةِ  نورِ  معانيه، واالتصاف بقبيح الصفات، ومساوئ األخالق له أثر عظيم جًدا يف طمسِ 

ا على بُحها أثرً ه الصفات على العبد، وأقهذ وتبلد الشعور، وَجود العني، وقسوة القلب، وأخطرُ 
 ِبَغرْيِ  األْرضِ  يف  يَ َتَكب  ُرونَ  ال ِذينَ  آيَاِتَ  َعنْ  َسَأْصِرفُ }كما قال اهلل تعاىل:  ؛الك ِ  اْلنسان صفةُ 

  1.{احلَْقِّ 
  2.ِكَتايب  فَ ْهمَ  َسَأْمنَ ُعُهمْ : قَ َتاَدةُ  قَالَ 
ُهمْ  أَْنزِ ُ : ُعَيينة ْبنُ  ُسْفَيانُ  َوقَالَ    3.آيَاِت  َعنْ  َوَأْصرِفُ ُهمْ  اْلُقْرآِن، فَ ْهمَ  َعن ْ

  4.«ُمْسَتْكِ    َوالَ  ُمْسَتْحي   الِعْلمَ  يَ تَ َعل مُ  الَ : »ُُمَاِهد   قَالَ  عموًما َكَما َوالك  سبب يف حرمان العلم
ي اهلل صِ واْلُيان، بل هو أول ذنب عُ  ومن ش م الك  على اْلنسان أنه أعظم ما َيول بني العبد

 َواْسَتْكبَ رَ  َأَب  ِإبِْليسَ  ِإال َفَسَجُدوا آلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالِئَكةِ  قُ ْلَنا َوِإذْ }تعاىل به؛ كما قال اهلل تعاىل: 
  5{.اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ 

، وتدبر آياته، السخرية واالستهزاء بعباد  َتول بني املرء وفهم كتاب اهللومن قبيح الصفات اليت
 َكانَ  ِإن هُ  ُتَكلُِّموِن * َوال ِفيَها اْخَسُئوا قَالَ : }تَ َعاىَل  قَالَ  َكَمااهلل امل منني، والتندر على الصاحلني؛  

                                                            

 146سورة األعراف: اآلية/  - 1
 (223/ 0تفسري القرطيب ) - 2
 (443/ 10تفسري الط ي ) - 3
 الِعْلِم. يف  احلََياءِ  الِعْلِم، بَابُ  ِكَتابُ  -رواه البخاري تعليًقا - 4
 34سورة البقرة: اآلية/  - 5
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 َحّت   ِسْخرِيًّا * فَاَت َْذَُتُوُهمْ  اِِحِنيَ الر   َخي ْرُ  َوأَْنتَ  َواْرَِحَْنا لََنا فَاْغِفرْ  آَمن ا رَب  َنا يَ ُقوُلونَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفرِيق  
  1.{اْلَفائُِزونَ  ُهمُ  أَن  ُهمْ  َصبَ ُروا مبَا اْليَ ْومَ  َجَزيْ تُ ُهمُ  ِإينِّ  َتْضَحُكوَن * ِمن ُْهمْ  وَُكْنُتمْ  ِذْكرِي أَْنَسوُْكمْ 

كما  ؛يعرفون هبابامل منني من أخص صفات املنافقني، ومن عالماهتم اليت  واالستهزاء والسخرية
 َويُ ْ ِمنُ  بِالل هِ  يُ ْ ِمنُ  َلُكمْ  َخرْي   أُُذنُ  ُقلْ  أُُذن   ُهوَ  َويَ ُقوُلونَ  الن يب   يُ ْ ُذونَ  ال ِذينَ  َوِمن ُْهمُ }قال اهلل تعاىل: 

  2.{أَلِيم   َعَذاب   هَلُمْ  الل هِ  َرُسولَ  يُ ْ ُذونَ  َوال ِذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا لِل ِذينَ  َوَرِْحَة   لِْلُمْ ِمِننيَ 
قال  ،اللَِّقاِء( ِعْندَ  َأْجَبَ  َواَل  أَْلِسَنةً  َأْكَذبَ  َواَل  بُطُونًا أَْرَغبَ  َهُ اَلءِ  قُ ر ائَِنا ِمْثلَ  رَأَيْ َنا وملا قالوا: )َما
َا لَيَ ُقوُلن   َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ }اهلل تعاىل:   ُكْنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآيَاتِهِ  أَبِالل هِ  ُقلْ  َونَ ْلَعبُ  ََنُوضُ  ُكن ا ِإمن 
  3َتْستَ ْهزِئُوَن{.

ال يكادون وهذا الصنف من الناس الذين دأبوا على السخرية واالستهزاء والتهكم من عباد اهلل 
 ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرُجوا ِإَذا َحّت   إِلَْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمن ُْهمْ }يفقهون حديثًا، كما أخ  اهلل تعاىل عنهم: 

  4َأْهَواَءُهْم{. َوات  بَ ُعوا قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى الل هُ  طََبعَ  ال ِذينَ  أُولَِئكَ  آنًِفا قَالَ  َماَذا اْلِعْلمَ  أُوتُوا لِل ِذينَ  قَاُلوا
: قَالَ  اآْليَِة، ِعْنِدَك...{ ِمنْ  َخَرُجوا ِإَذا َحّت   ِإلَْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمن ُْهمْ : }قَ ْولِهِ  يف  َزْيد   اْبنُ  قَالَ 
  اْلُمَناِفُقوَن. َهُ اَلءِ "

آنًِفا؟ ما كان مقصودهم التعلم واالنتفا ،  قَالَ  َماَذا اْلِعْلمَ  أُوتُوا لِل ِذينَ  اْلُمَناِفُقوَن ملا قَاُلوا َوَهُ اَلءِ 
 .وإمنا كان مقصودهم السخرية واالستهزاء

  

                                                            

 111: 102ُسورَُة اْلُمْ ِمُنوَن: اآلية/  - 1
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  الثَّال َثةُ  اْلَقاع َدةُ 
َية  )  (اْحَذْر ُشؤَم اْلَمْعص 

اجتنب الذنوب واملعاصي فإن اقِتاف الذنوب ومعاقرة اآلثام من أعظم الصوارف عن كتاب اهلل 
 يف الذنوبِ  هِ فًا على نفسِ رِ سْ ، مستمرًا يف معاصيه، مُ هِ يِّ رًا يف غَ ادِ تعاىل، فإذا كان اْلنسان سَ 

َلى ِإَذا: }تَ َعاىَل  الل هُ  واملعاصي، حالت بينه وبني اْلنتفا  بكالم اهلل تبارك وتعاىل، قَالَ   َعَلْيهِ  تُ ت ْ
  1.{َيْكِسُبونَ  َكانُوا َما قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  * َكال اأْلَو ِلنيَ  َأَساِطريُ  قَالَ  آيَاتُ َنا

 . وال ينتفع مبوعظة   إليه إُيان   الذنوب واملعاصي فال يصلبسبب  القلبَ  فُ لِّ غَ ي ُ  والر اُن غالف  
: َأيْ { َيْكِسُبونَ  َكانُوا َما قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكال: }قال ابن كثري رِحه اهلل يف تفسري قوله تَ َعاىَل 

 َوَوْحُيهُ  الل هِ  َكاَلمُ  ُهوَ  َبلْ  اأْلَو ِلنَي، َأَساِطريُ  اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإن   قَاُلوا، َكَما َواَل  َزَعُموا َكَما اأْلَْمرُ  لَْيسَ 
َا َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى َرُسولِهِ  َعَلى َوتَ ْنزِيُلهُ  ُيَانِ  َعنِ  قُ ُلوبَ ُهمْ  َحَجبَ  َوِإمن  َها َما ِبهِ  اْْلِ  الر ْين ِمنَ  َعَلي ْ
  2َواخلَْطَايَا. الذُّنُوبِ  َكثْ َرةِ  ِمنْ  قُ ُلوبَ ُهمْ  لَِبسَ  َقدْ  ال ِذي

 َذنْ ًبا أَْذَنبَ  ِإَذا اْلَعْبدَ  ِإن  »: قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأيب  َوَعنْ 
َها تَابَ  فَِإنْ  قَ ْلِبِه، يف  َسْوَداءُ  نُْكَتة   َكاَنتْ   َكال: }الل هِ  قَ ْولُ  َفَذِلكَ  زَاَدْت، زَادَ  َوِإنْ  قَ ْلُبُه، ُصِقلَ  ِمن ْ

  3.«{َيْكِسُبونَ  َكانُوا َما قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ 
 اْلُقُلوبِ  َعَلى اْلِفنَتُ  تُ ْعَرضُ : »يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َسَِْعتُ : وعن ُحَذيْ َفَة قَالَ 

 ِفيهِ  ُنِكتَ  أَْنَكَرَها، قَ ْلب   َوَأيُّ  َسْوَداُء، ُنْكَتة   ِفيهِ  ُنِكتَ  ُأْشرِبَ َها، قَ ْلب   َفَأيُّ  ُعوًدا، ُعوًدا َكاحلَِْصريِ 
َنة   َتُضرُّهُ  َفاَل  الص َفا ِمْثلِ  أَبْ َيضَ  َعَلى قَ ْلبَ نْيِ، َعَلى َتِصريَ  َحّت   بَ ْيَضاُء، ُنْكَتة    الس َماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفت ْ

                                                            

 14سورة اْلُمَطفِِّفنَي: اآلية/  - 1
 (350/ 2تفسري ابن كثري ) - 2
نُوِب، حديث رقم:  -، َواْبُن َماَجهْ 0252حديث رقم:  -رَواه أِحد - 3  بسند حسن، 4244ِكَتاُب الزُّْهِد، بَاُب ِذْكِر الذُّ
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ًيا َكاْلُكوِز، ُمْربَادًّا َأْسَودُ  َواآْلَخرُ  َواأْلَْرُض،  ُأْشِربَ  َما ِإال   ُمْنَكرًا، يُ ْنِكرُ  َواَل  َمْعُروفًا، يَ ْعِرفُ  اَل  ُُمَخِّ
  1.«َهَواهُ  ِمنْ 

  2.«ُيِصيُبهُ  بِالذ ْنبِ  الرِّْزقَ  لَُيْحَرمُ  الر ُجلَ  ِإن  : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  قَالَ : قَالَ  ثَ ْوبَانَ  َوَعنْ 
من ذلك  أعمُ  ، فإن الرزقَ خاطئ   ، وهذا فهم  فقط هو املالُ  من الناس أن الرزقَ  رمبا يتوهم كثري

، وحفظك لكتاب اهلل تعاىل رزق، وفهمك لكالم اهلل تعاىل رزق، وتدبرك رزق   بكثري، فإن العلمَ 
 ملعاين القرآن رزق.

   

                                                            

ْساَلِم َبَدَأ َغرِيًبا َوَسيَ ُعوُد َغرِيًبا، َوأَن ُه يَْأرُِز بَ نْيَ اْلَمسْ   -رواه مسلم - 1 ُيَاَن، بَاُب بَ َياِن َأن  اْْلِ ِجَدْيِن، حديث رقم: ِكَتاُب اْْلِ
144  

اْلَقَدِر،  يف  والعلم، بَاب   الصحابة وفضائل اْلُيان يف الكتاب افتتاح -، وابن ماجه22326 حديث رقم: -رواه أِحد - 2
 ، وحسنه شعيب األرناؤوط20 حديث رقم:
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  الرَّاب َعةُ  اْلَقاع َدةُ 
 (م ْن َأْسَباب  التََّدبُر   اء  دَ ت  االبْ وَ  ف  قْ الوَ  رعايةُ )

فإذا ، ا صحيًحا، وتدبره تدبرًا سليًمامما يعني على فهم كالم اهلل تعاىل فهمً  َواالبِْتَداءِ  الَوْقفِ معرفة 
، ومّت يبتدأ، ول ُيييز بني تام الوقف وقبيحه، يقف اَنرف القاريء عن اجلادة، فلم يدر مّت

القرآن، وتدبر كالم الرِحن، ألنه سيِتتب على اختالل الوقف  جعله ذلك مبنأى عن فهم
 واالبتداء من فساد املع  ما ُيعل التدبر ُماال أو شبه ُمال كما سنبني.

 مبا يوصل بأن إال يفهم ال كالم عند وقف أو به، االبتداء َيسن ال مبا وابتدأ القارئ قرأ إذاو)
  القرآن. بتدبر تعاىل اهلل أمر خالف فقد بعده،

  1.{َكِثريًا اْخِتاَلفًا ِفيهِ  َلَوَجُدوا اهللِ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب  ُرونَ  أََفاَل : }تعاىل قال
ب  ُروا ُمَباَرك   ِإلَْيكَ  أَنْ َزْلَناهُ  ِكَتاب  : }تعاىل وقال   2.({اأْلَْلَبابِ  أُوُلو َولَِيَتذَك رَ  آيَاتِهِ  لَِيد 

ُيَانَ  يُ ْ َتى نَاَأْحدَ  َوِإن   َدْهرِنَا ِمنْ  بُ ْرَهةً  ِعْشَنا َلَقدْ : »ُعَمرَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  نْ عَ و   َوتَ ْنزِلُ  اْلُقْرآِن، قَ ْبلَ  اْْلِ
 ِفيَها ِعْنَدهُ  يُوَقفَ  َأنْ  يَ ْنَبِغي َوَما َوَحرَاَمَها، َحاَلهَلَا فَ َيتَ َعل مُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى ُُمَم د   َعَلى السُّوَرةُ 
 فَاَِتَِتهِ  بَ نْيَ  َما فَ يَ ْقَرأُ  اْلُقْرآنَ  َأَحُدُهمُ  يُ ْ َتى رَِجااًل  رَأَْيتُ  َلَقدْ : »قَالَ  مُث   ،«اْلُقْرآنَ  أَنْ ُتمُ  ُمونَ تَ ْعل   َكَما
َقلِ  نَ ثْ رَ  يَ ْنثُ رُهُ  ِمْنهُ  ِعْنَدهُ  يُوَقفَ  َأنْ  يَ ْنَبِغي َما َواَل  زَاِجرُُه، َواَل  أَْمرُهُ  َما َيْدرِي َما َخاَتَِتهِ  ِإىَل    3.«الد 

  4.اْلُوُقوفِ  َوَمْعرَِفةُ  احْلُُروفِ  ََتِْويدُ  الت  ْرتِيلُ : قَالَ  ،{تَ ْرتِيالً  اْلُقْرآنَ  َوَرتِّلِ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  يف  َعَلي   َوَعنْ 

                                                            

 22سورة النساء: اآلية/  - 1
 (4، فضل علم الوقف واالبتداء وحكم الوقف على رؤوس اآليات )ص: 22سورة ص: اآلية/   - 2
ُيَاِن، ِكَتابُ  -رواه احلاكم - 3 ، َواَل َأْعِرُف َلُه ِعل ًة ، وقال: َهَذا َحِديث  َصِحيح  101حديث رقم:  اْْلِ َعَلى َشْرِط الش ْيَخنْيِ

ْرَوزِي يف خمتصر قيام الليل وقيام 13221حديث رقم:  -الط اين يف الكبريرواه وَلَْ َُيَرَِّجاُه، و 
َ
، َوُممد بن نصر بن احلجاج امل

 (102: ص) رمضان وكتاب الوتر
 (13/ 1منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ) - 4
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 معاين معرفة ألحد يتأتى ال إذ واالبتداء؛ الوقف معرفة القرآن معرفة َتام من) :اأْلَنْ َبارِيِّ  اْبنُ  قَالَ 
  1.(وتعليمه تعلمه وجوب على دليل أدل فهذا الفواصل، مبعرفة إال   القرآن
 اْلُقْرآنِ  َمَعاين  َمْعرَِفةُ  أِلََحد   اليتأتى ألنه ؛اخلطر َجِليلُ  اْلَقْدرِ  َعِظيمُ  اْلَوْقفِ  بَابُ ): النِّْكزَاِويُّ  َوقَالَ 
  2.(اْلَفَواِصلِ  مبَْعرَِفةِ  ِإال   ِمْنهُ  الش ْرِعي ةِ  اأْلَِدل ةِ  اْسِتْنَباطُ  َواَل 

 :اْلَوْقف   اعُ وَ ن ْ أَ 
 .َوقَِبيح   َوَحَسن ، تَام ،: َأْوُجه   َثاَلثَةِ  َعَلى اْلَوْقفُ ): اأْلَنْ َبارِيِّ  اْبنُ  قَالَ 

: كقوله ِبهِ  يَ تَ َعل قُ  َما بَ ْعَدهُ  َيُكونُ  َواَل  ،بَ ْعَدهُ  مبَا َوااِلبِْتَداءُ  َعَلْيهِ  اْلَوْقفُ  ََيُْسنُ  ال ِذي: فَالت امُّ 
 .{يُ ْ ِمُنونَ  اَل  تُ ْنِذْرُهمْ  لَْ  أَمْ : }َوقَ ْولِهِ { اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ }

 أِلَن   ؛{لِل هِ  احلَْْمدُ : }َكَقْولِهِ  بَ ْعَدهُ  امبَِ  ااِلبِْتَداءُ  ََيُْسنُ  َواَل  ،َعَلْيهِ  اْلَوْقفُ  ََيُْسنُ  ال ِذي ُهوَ : َواحلََْسنُ 
َلهُ  ِلَما ِصَفةً  ِلَكْونِهِ  ََيُْسنُ  اَل { اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ } ب  االبتداء  .قَ ب ْ

 ألنه قَِبيح   {ِبْسمِ } َعَلى ، اْلَوْقفُ {الل هِ  ِبْسمِ : }قَ ْولُهُ  َحَسن ، َواَل  بَِتام   لَْيسَ  ال ِذي: اْلَقِبيحُ اْلَوْقُف وَ 
  3.(أضفته شيء أي إىل يعلم ال

َقِسمُ ): الوقف وقيل  4.(َمت ُْروك   َوقَِبيح   ،َمْفُهوم   َوَحَسن   ،َجائِز   وََكاف   ،خُمَْتار   تَام   :أَْقَسام   أَْربَ َعةِ  ِإىَل  يَ ن ْ
َقِطع   َواْلَكايف ) : َنو ،بعده مبَا أَْيًضا َوااِلبِْتَداءُ  ،َعَلْيهِ  اْلَوْقفُ  فَ َيْحُسنُ  ،اْلَمْعَ   يف  ُمتَ َعلِّق   الل ْفظِ  يف  ُمن ْ
 ،اْلَمْعطُوفَاتِ  بَاِقي َوَهَكَذا ،َذِلكَ  بَ ْعدَ  مبَا يَ ْبَتِدئُ  مُث   ،اْلَوْقفُ  ُهَنا ،{أُم َهاُتُكمْ  َعَلْيُكمْ  ُحرَِّمتْ }

 وأال ،وبل ،واالستفهام ،املشددة املكسورة ن  وإِ  ،لكن مبع  وإال ،كي الم بَ ْعَدَها آيَة   رَْأسِ  وَُكلُّ 

                                                            

 (13/ 1منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ) - 1
 (223/ 1اْلتقان يف علوم القرآن ) - 2
 (150/ 1إيضاح الوقف واالبتداء ) - 3
 (350/ 1ال هان يف علوم القرآن ) ،(0املكتفى يف الوقف واالبتدا أليب عمرو الداين )ص:  - 4
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ْمُهن   لَْ  َما َكاف   َوَغالِبُ ُهن   ،وكيال ،وبئس ونعم ،التهدد على وسوف والسني ،املخففة  قَ ْول   يَ تَ َقد 
 1.(َقَسم   أَوْ 

 اْلُمْسَتثْ َ   َعَلى اْلَوْقفُ ، وَ ِإلَْيهِ  اْلُمَضافِ  ُدونَ  اْلُمَضافِ  َعَلى اْلَوْقفُ ومما َييل املع  بسبب الوقف، 
 اْلَمْعطُوفِ  ُدونَ  اْلَمْعطُوفِ َواْلَوْقُف َعَلى  ،صلته ُدونَ  اْلَمْوُصولِ  َعَلى اْلَوْقفُ وَ  ،ااِلْسِتثْ َناءِ  ُدونَ  ِمْنهُ 

ْبَدلِ  َعَلى َواْلَوْقفُ  َعَلْيِه،
ُ
 َعَلى َواْلَوْقفُ  ،تَ وِْكيِدهِ  ُدونَ  اْلُم َك دِ  َعَلى َواْلَوْقفُ ، اْلَبَدلِ  ُدونَ  ِمْنهُ  امل

  .َجزَائِهِ  ُدونَ  الَشْرطِ  َعَلى َواْلَوْقفُ  ،نَ ْعِتهِ  ُدونَ  اْلَمن ُْعوتِ 
 : أمثلة لْلَوْقف  اْلَقب يح  الذي يحيل المعنى

2{.َوالل هُ  َكَفرَ  ال ِذي فَ ُبِهتَ : }تَ َعاىَل  قَ ْوِلهِ اْلَوْقُف على لفظ اجلاللة من  لُهُ ِمثَا
  

 .تَ َعاىَل  اهللِ  َحقِّ  يف قبيًحا مع  يوهم ألنه
  3.{َوأِلَبَ َوْيهِ  النِّْصفُ  فَ َلَها: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  نْ مِ ، {َوأِلَبَ َوْيهِ } :تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  ِمثَالُهُ وَ 
 .اْلِبْنتِ  َمعَ  النِّْصفِ فَ ْرِض  يف  ُشرََكاء   األَبَ َوْين ن  أَ  يوهمُ  ن هُ ألَ 

  4.{َيْسَتْحِيي ال الل هَ  ِإن  : }تعاىل قَ ْولِهِ  ِمنْ ، {َيْسَتْحِيي: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  ىلَ عَ  اْلَوْقفُ أيًضا  َوِمثَالُهُ 
 .، تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبريًاتَ َعاىَل  اهللِ  قِّ  قبيًحا يف حَ يوهم معً   ألَن هُ 

* لِْلُمَصلِّنيَ  فَ َوْيل  }: تعاىل قَ ْولِهِ  ِمنْ . {لِْلُمَصلِّنيَ  فَ َوْيل  } :تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  َوِمثَالُهُ 
  5.{َساُهونَ  َصالهِتِمْ  َعنْ  ُهمْ  ال ِذينَ 
 .، بغرِي جريرة  لِْلُمَصلِّنيَ  وهو الوعيدُ  قبيًحا معً   يوهم ألَن هُ 

                                                            

 (352/ 1ال هان يف علوم القرآن ) - 1
 252سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 2
 11ُسورَِة النَساء: اآلية/  - 3
 10سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 4
 5، 4ُسورَُة اْلَماُعوِن: اآلية/  - 5
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}يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا  :تعاىل قَ ْولِهِ  ِمنْ  ،{الص الةَ  تَ ْقَربُوا اَل } :تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  َوِمثَالُهُ 
  1.اَل تَ ْقَربُوا الص الَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى{

 .ًقالَ طْ الص الِة مُ  عن قربانِ  يُ هِ الن   وهو يًحابِ قَ  معً   مُ وهِ يُ  ألَن هُ 
َنا ِإن ا يَاأَبَانَا قَاُلوا: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  َوِمثَالُهُ   َمَتاِعَنا ِعْندَ  يُوُسفَ  َوتَ رَْكَنا َنْسَتِبقُ  َذَهب ْ
  2{.َفَأَكَلهُ 
 بكالم اهلل تعاىل. منه ، ولو تعمده القارئ لكان استهزاءً غري مراد   قبيًحا معً   يوهم ألَن هُ 

 ِإال ِإَلهَ  اَل  أَن هُ  فَاْعَلمْ : }تَ َعاىَل  قَ ْوِلهِ ، من {ِإَلهَ  اَل  أَن هُ  فَاْعَلمْ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  َعَلى اْلَوْقفُ  أيًضا َوِمثَالُهُ 
  3.{الل هُ 
 .مطلًقا نفُي األلوهية   وهومراد   غري قبيًحا معً   يوهم ألَن هُ 

 ُمَبشًِّرا ِإال أَْرَسْلَناكَ  َوَما: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  من ،{أَْرَسْلَناكَ  َوَما: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  َعَلى اْلَوْقفُ  أيًضا َوِمثَالُهُ 
  4.{َوَنِذيرًا
 .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى عن الرسولِ  الرسالةِ  نفيُ  وهو مراد   غري قبيًحا معً   يوهم ألَن هُ 
َلهُ  َما ِإىَل  يَ ْرِجعَ  وجب عليه أن ل يأمث، ولكن سِ الَن  فَ  أِلَْجلِ  القارُئ لْلَوْقفِ  اْضطُر   فَِإنِ   َحّت   قَ ب ْ

 .بَ ْعَدهُ  مبَا َيِصَلهُ 
 الل هَ  ِإن   الل هَ  َوات  ُقوا: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  ِمنْ  ووصله مبا قبله ،{لِْلُفَقرَاءِ } لفظ: َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  َوِمثَالُهُ 
  5{.لِْلُفَقرَاءِ  * اْلِعَقابِ  َشِديدُ 

                                                            

 43سورة النَِّساِء: اآلية/  - 1
 10ُسورَُة يُوُسَف: اآلية/  - 2
 12ُسورَُة ُُمَم د : اآلية/  - 3
ْسرَاِء: اآلية/  - 4  105ُسورَُة اْْلِ
 2، 0ُسورَُة احلَْْشِر: اآلية/ - 5
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 .لِْلُفَقرَاءِ  اْلِعَقابَ ، وهو أن  مراد   غري قبيًحا معً   يوهم ألَن هُ 
 الل هِ  ِعْندَ  َيْستَ ُوونَ  اَل : }قبله مبا ووصله تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  ِمنْ { آَمُنوا:}لفظ َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  َوِمثَالُهُ 
  1{.آَمُنوا ال ِذينَ  * الظ اِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي اَل  َوالل هُ 

 :يه  ب  نْ ت َ 
 َتْدُعو َكاْلَوْقفِ  لَْيسَ  أِلَن هُ  اْخِتَيارِيًّا ِإال   َيُكونُ  َفاَل  ااِلبِْتَداءُ  َوأَم ا)، َواْضِطرَارِيًّا اْخِتَيارِيًّا ونُ كُ يَ  اْلَوْقفُ 

 اْلَوْقفِ  َكَأْقَسامِ  أَْقَساِمهِ  يف  َوُهوَ  بِاْلَمْقُصودِ  ُموف   بِاْلَمْعَ   مبُْسَتِقل   ِإال   َُيُوزُ  َفاَل  ،َضُرورَة   ِإلَْيهِ 
  2.(َوِإَحالَِتهُ  اْلَمْعَ   َوَفَسادِ  َوَعَدِمهِ  الت َمامِ  ِِبََسبِ  َوقُ ْبًحا َوُحْسًنا وَِكَفايَةً  ََتَاًما وتتفاوتُ  اأْلَْربَ َعةِ 
بْت َداء   أمثلة    :المعنى يحيلُ  الذي اْلَقب يح   لِل 
 ُهوَ  الل هَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  َقْولِهِ ب ااِلبِْتَداءُ وَ  ،{قَاُلوا ال ِذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ } :تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  َعَلى اْلَوْقفُ  ِمثَالُهُ 

 . َكَفرَ  فَ َقدْ  َمْعَناهُ  َوَقَصدَ  تَ َعم َدهُ  َوَمنْ  ،اْلَمْعَ   َييلُ هِبََذا  ااِلبِْتَداءِ  أِلَن   ؛{اْلَمِسيحُ 
 ِإال َوَرُسولُهُ  الل هُ  َوَعَدنَا َما}: تَ َعاىَل  بَقْولِهِ  َوااِلبِْتَداءُ  ،{َمَرض  : }لفظِ  َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  ِمثَالُهُ 
 ِإال َوَرُسولُهُ  الل هُ  َوَعَدنَا َما َمَرض   قُ ُلوهِبِمْ  يف  َوال ِذينَ  اْلُمَناِفُقونَ  يَ ُقولُ  َوِإذْ }: تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ ، من {ُغُرورًا
  3.{ُغُرورًا
 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى ويوهم أن وعد اهلل تعاىل ووعد الرسول اْلَمْعَ ، َييلُ  هِبََذا ااِلبِْتَداءِ  أِلَن  

 تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريًا. ُغُرورًاللم منني إمنا كان 
 ،{بِالل هِ  تُ ْ ِمُنوا َأنْ  َوِإي اُكمْ : }تَ َعاىَل  بَقْولِهِ  َوااِلبِْتَداءُ  ،{الر ُسولَ : }لفظِ  َعَلى اْلَوْقفُ أيًضا  ِمثَالُهُ وَ 

  4.{َربُِّكمْ  بِالل هِ  تُ ْ ِمُنوا َأنْ  َوِإي اُكمْ  الر ُسولَ  َُيْرُِجونَ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  من

                                                            

 20، 12ُسورَُة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 1
 (230/ 1انظر النشر يف القراءات العشر ) - 2
 12ُسورَُة اأْلَْحَزاِب: اآلية/  - 3
 1ُسورَُة اْلُمْمَتِحَنِة: اآلية/  - 4
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ُيَانِ  ِمنَ  ََتِْذيرًا صريُ وي اْلَمْعَ ، َييلُ  هِبََذا ااِلبِْتَداءِ  أِلَن    عياًذا باهلل. تَ َعاىَل  بِالل هِ  اْْلِ
: لفظِ  َعَلى اْلَوْقفُ  ،{الل هِ  اْبنُ  ُعَزيْ ر  : }ب َوااِلبِْتَداءُ  ،{اْليَ ُهودُ : }لفظِ  َعَلى اْلَوْقفُ  أيًضا َوِمثَالُهُ 

 الل هِ  اْبنُ  ُعَزيْ ر   اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ } :تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  من ،{الل هِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ : }ب َوااِلبِْتَداءُ  ،{الن َصاَرى}
1{.الل هِ  اْبنُ  َمِسيحُ الْ  الن َصاَرى َوقَاَلتِ 

  

 تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علًوا كبريًا. ،ويوهم أن هلل ابًنا اْلَمْعَ ، َييلُ  هِبََذا ااِلبِْتَداءِ  أِلَن  
 من ،{احلَْْرثَ  َتْسِقي َوال األْرضَ  تُِثريُ : }ب َوااِلبِْتَداءُ  ،{َذُلول  : }لفظِ  َعَلى اْلَوْقفُ  أيًضا َوِمثَالُهُ 
 ِشَيةَ  اَل  ُمَسل َمة   احلَْْرثَ  َتْسِقي َوال األْرضَ  تُِثريُ  َذُلول   اَل  بَ َقَرة   ِإن  َها يَ ُقولُ  ِإن هُ  قَالَ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ 
  2{.ِفيَها
 .احلَْْرثَ  َتْسِقي َولكن اَل  األْرضَ  تُِثريُ فيوهم أهنا  اْلَمْعَ ، َييلُ  هِبََذا ااِلبِْتَداءِ  أِلَن  

 
  

                                                            

 30ُسورَُة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 1
 01ُسورَُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 2
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  اْلَخام َسةُ  اْلَقاع َدةُ 
 (ف  ادُ رَ ت َ  اْلُقْرآن   ف ي لَْيسَ )

 من أقوالِ  ، على الصحيحِ تَ رَاُدف   تعاىل اهللِ  مما ينبغي على املسلم معرفته أنه ليس يف كالمِ 
 اأهن تظنُ   بكلمة  أِت على أن تَ  املِتادفاتِ  كلَ   تَ عْ فيه، فلو َجََ  عن كلمة   ، وال تغن كلمة  العلماءِ 
من  ال ُيكن ِبال  و ، ذلك ُمال   بل فلن َتد إىل ذلك سبياًل، اهلل تعاىل يف كتابِ  من كلمة   أصلحُ 

 الل هُ  هُ نْ عَ  ، وذلك ألنه ليس أي كالم بل هو كالم امللك العالم سبحانه وتعاىل، قَالَ األحوالِ 
  1.{َخِبري   َحِكيم   َلُدنْ  ِمنْ  ُفصَِّلتْ  مُث   آيَاتُهُ  ُأْحِكَمتْ  ِكَتاب   الر: }تَ َعاىَل 

يف أعلى  يهِ انِ عَ من مَ  َمْعً   ، وَُكلُّ هِ اظِ فَ لْ أَ  نْ مِ  َلْفِظة   َفُكلُّ  َمَعانِيِه، َوُفصَِّلتْ  أَْلَفاظُُه، ُأْحِكَمتْ 
 يَُداَن. َواَل  ُُيَاَرى اَل  ،البالغةِ  مقاماتِ  الفَصاحِة، وأرفعِ  درجاتِ 

َنا}: اىَل عَ ت َ  اهللِ  واقرأ قولَ من املعاين،  اهلائلَ  الكمَ  اليسريُ  َيوي اللفظُ   َأنْ  ُموَسى أُمِّ  ِإىَل  َوَأْوَحي ْ
 ِمنَ  َوَجاِعُلوهُ  ِإلَْيكِ  رَادُّوهُ  ِإن ا ََتَْزين  َوال ََتَايف  َوال اْلَيمِّ  يف  َفأَْلِقيهِ  َعَلْيهِ  ِخْفتِ  فَِإَذا أَْرِضِعيهِ 

  2اْلُمْرَسِلنَي{.
، وخ ان   ََتَْزين{، َو }ال ََتَايف{ }ال ،و}أَْلِقيِه{، وهنيان  }َأْرِضِعيِه{،  ،أمران   اآلية هذه ففي
َنا{،}  {.اْلُمْرَسِلنيَ  ِمنَ  َو}َجاِعُلوهُ  ِإلَْيِك{، رَادُّوهُ  ِإن ا} ،َو}ِخْفِت{، وبشارتان   أَْوَحي ْ

 نادر فإما القرآن ألفاظ يف وأما قليل، اللغة يف قال شيخ اْلسالم ابن تيمية رِحه اهلل: الِتادف
 تقريب فيه يكون بل معناه، َجيع ي دي واحد بلفظ واحد لفظ عن يع  أن وَقل   معدوم، وإما

  3.{َمْورًا الس َماء ََتُورُ  يَ ْومَ : }القائل قال فإذا. القرآن إعجاز أسباب من وهذا ملعناه،
 .سريعة خفيفة حركة املور إذ ا؛تقريبً  كان احلركة هو املور إن
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َنا: }قيل أو اْلعالم،: الوحي: قال إذا وكذلك   1.{ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ
َنا: }قيل أو إليك، أنزلنا   2.{ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِإىَل  َوَقَضي ْ
 خفي، سريع إعالم هو الوحي فإن َتقيق؛ ال تقريب كله فهذا ذلك، وأمثال أعلمنا،: أي

  3.إليهم وإَياء إليهم إنزاال فيه فإن اْلعالم؛ من أخص إليهم والقضاء
 فَِإن   أَْمَكنَ  َما الت  رَاُدفِ  ِبَعَدمِ  َواْلَقْطعُ  ااِلْسِتْعَمااَلتِ  مراعاة املفسر وقال الزركشي رِحه اهلل: فَ َعَلى

فْ رَادِ  َمْعَ   َغي ْرَ  َمْعً   لِلت  رِْكيبِ   اآْلَخرِ  َمْوِقعَ  اْلُمتَ َراِدفَ نْيِ  َأَحدِ  ُوُقو َ  اأْلُُصولِيِّنيَ  ِمنَ  َكِثري   َمَنعَ  َوهِلََذا اْْلِ
فْ رَاِد. يف  َجَوازِهِ  َعَلى ات  َفُقوا َوِإنِ  الت  رِْكيبِ  يف   اْْلِ
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 وليس كذلك مثلة لما يظن أنه من المترادفأ
  َواْلَخْشَيُة(: )اْلَخْوفُ 

نَ ُهَما يُ َفرِّقُ  اللَُّغِويُّ  َيَكادُ  واَل  من أأللفاظ اليت يظن كثري من الناس أهنا من املِتادف  اخْلَْوفُ  بَ ي ْ
 َواخلَْْشَيُة.

 ِمنَ  َأَشدُّ  ِهيَ فَ ، هي اخْلَْوُف الشديدُ  بينهما بونا شاسًعا وفارقًا عظيًما، فإن اخلَْْشَيةَ  َأن   َشك   َواَل 
 ي نفسه َقِويًّا. اخْلَاِشي َكانَ  َوِإنْ  اْلَمْخِشيِّ  َعَظَمةِ  إال ِمنْ  وال َتُكوُن اخلَْْشَيةُ  ،اخْلَْوفِ 
 َيِسريًا. أَْمرًا اْلُمَخوِّفُ  َكانَ  َوِإنْ  اخْلَاِئفِ  َضْعفِ  ِمنْ  َيُكونُ  َواخْلَْوفُ 
  1.{الل هِ  َخْشَيةِ  ِمنْ : }تَ َعاىَل  ، كما قالتَ َعاىَل  الل هِ  َحقِّ  يف  َغالًِبا اخلَْْشَيةُ  َوَرَدتِ  ِلَذِلكَ 
َا: }تَ َعاىَل  وقال   2.{اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  الل هَ  ََيَْشى ِإمن 

  3.{احلَِْسابِ  ُسوءَ  َوََيَافُونَ  َرب  ُهمْ  َوََيَْشْونَ } بني اللفظني يف قوله: تَ َعاىَل  اهللُ  قَ ر  ف َ ِلَذِلَك 
 َوُسوءُ  َحالُهُ  َكاَنتْ  َكْيفَ  َأَحد   ُكلُّ  ََيَْشاهُ  ِلَعَظَمِتهِ  الل هِ  ِمنَ  اخْلَْوفَ  فَِإن  قال الزركشي رِحه اهلل: 

َا احلَِْسابِ  َا} تَ َعاىَل  َياسب َوقَالَ  َأنْ  قَ ْبلَ  نَ ْفَسهُ  َوَحاَسبَ  بِاحلَِْسابِ  َعاِلًما َكانَ  َمنْ  ََيَافُهُ  اَل  ُرمب   ِإمن 
 نَ ْفِسكِ  َضْعفِ  ِمنْ  ِعْنَدكَ  َيُكونُ  اَل  َأيْ { َتف ال} ملوسى وقال{ العلماء ِعَباِدهِ  ِمنْ  الل هَ  ََيَْشى

 .ِفْرَعْونَ  من منه َتاف ما
 4 ؟{َرب  ُهمْ  ََيَاُفونَ : }َوَردَ : ِقيلَ  فَِإنْ 
 َوََيَافُ  ِلَعَظَمِتهِ  َرب هُ  ََيَْشى يَ ُقولَ  َأنْ  فَ َيِصحُّ  َضِعيف   الل هِ  َعَظَمةِ  ِإىَل  بِالنِّْسَبةِ  الل هِ  ِمنَ  اخْلَاِشي: ِقيلَ 
 َوُهمْ  اْلَماَلِئَكةَ  ذََكرَ  َلم ا تَ َعاىَل  الل هَ  َأن   َوِهيَ  َلِطيَفة   َوِفيهِ  تَ َعاىَل  الل هِ  ِإىَل  بِالنِّْسَبةِ  ِلَضْعِفهِ  َأيْ  َرب هُ 
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َ { ي مرون ما ويفعلون فَ ْوِقِهمْ  ِمنْ  َرب  ُهمْ  ََيَاُفونَ : }فَ َقالَ  َيَدْيهِ  بَ نْيَ  ِصَفتَ ُهمْ  ذََكرَ  أَْقِويَاءُ   أَن  ُهمْ  فَ بَ ني 
 َما ذََكرَ  َضْعِفِهمْ  بَ َيانِ  ِإىَل  َحاَجةَ  اَل  ُضَعَفاءُ  َوُهمْ  الن اسِ  ِمنَ  اْلُمْ ِمِننيَ  ذََكرَ  َوَلم ا ُضَعَفاءُ  الل هِ  ِعْندَ 
 قُ و ةِ  ِإىَل  بِالنِّْسَبةِ  اْلَماَلِئَكةِ  َضْعفَ  ذََكرَ  َوَلم ا{ َرب  ُهمْ  ََيَْشْونَ } فَ َقالَ  تَ َعاىَل  الل هِ  َعَظَمةِ  َعَلى َيُدلُّ 
  1.بِاْلَعَظَمةِ  فَ ْوِقي ة   َواْلُمرَادُ { فَ ْوِقِهمْ  ِمنْ  َرب  ُهمْ } قَالَ  َعاىَل ت َ  الل هِ 

 :َواْلُبْخُل( )الشُّحُّ 
نَ ُهَما يُ َفرِّقُ  اللَُّغِويُّ  َيَكادُ  واَل  ،املِتادف من أهنا الناس من كثري يظن اليت تلك األلفاظ منوَ   بَ ي ْ

 .اْلُبْخُل َوالشُّحُّ 
  2.{الشُّح   األنْ ُفسُ  َوُأْحِضَرتِ }لذلك قال اهلل تعاىل:  ،الش ِديدُ  اْلُبْخلُ  ُهوَ  فإن الشُّح  

 األنْ ُفسُ  َوُأْحِضَرتِ : }تعاىل قال. عادة كان فيما وذلك ،ِحْرص   َمعَ  ُِبْل   الشُّحُّ  الر اِغُب: قَالَ 
  3{.الشُّح  
  4نَ ْفِسِه{. ُشح   يُوقَ  }َوَمنْ : سبحانه وقال
5اخلَْرْيِ{. َعَلى }َأِشح ةً : تعاىل قال َأِشح ة ، وقوم َشِحيح ، رجل: يقال

  
  6َعَلْيُكْم{. }َأِشح ةً 
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وما ببينهما من الفروق أن الشح احلرص على منع اخلري، ولو كان من الغري، والبخل منع احلق 
 اخلَْرْي، منع على احلِْْرص فال ي دي البخيل حق غريه عليه، قال أبو هالل العسكري: الشُّح

 1احْلق. منع َواْلبخل
 :َوالضَّنُّ( )اْلُبْخلُ 

َوالض نُّ، فإن   اْلُبْخلُ  وليست كذلك املِتادف من أهنا الناس من كثري يظن اليت األلفاظ تلك َومن
 أِلَن   ِبَِيل   يُ َقالُ  َواَل  ِبِعْلِمهِ  َضِنني   ُهوَ  يُ َقالُ  َوهِلََذا بِاهْلَِباتِ  َواْلُبْخلَ  بِاْلَعَوارِي َيُكونَ  َأنْ  َأْصُلهُ  الض ن  
 َوهِلََذا اْلَعارِيَةِ  ِِبِاَلفِ  ِمْلِكهِ  َعنْ  َخرَجَ  َشْيًئا َوَهبَ  ِإَذا اْلَواِهبَ  أِلَن   بِاهْلَِبةِ  ِمْنهُ  َأْشَبهُ  بِاْلَعارِيَةِ  اْلِعْلمَ 
  2.بَِبِخيل  : يَ ُقلْ  وَلَْ  .{ِبَضِنني   اْلَغْيبِ  َعَلى ُهوَ  َوَما: }تَ َعاىَل  قَالَ 

 :(ةُ نَ َوالسَّ  اْلَعامُ )
َوالس َنُة،  اْلَعامُ  كذلك، وليست املِتادِف، من أهنا الناسِ  من كثري   يظن اليتاأللفاظ  تلك َوِمنْ 

 قَ ْولُهُ فإن اْلَعاُم يطلق على الدعة والرخاء، َوالس َنُة تطلق على الشدة والكرب والضيق، ومن ذلك 
  3َعاًما{. ََخِْسنيَ  ِإال   َسَنة   أَْلفَ  ِفيِهمْ  فَ َلِبثَ  قَ ْوِمهِ  ِإىَل  نُوًحا أَْرَسْلَنا }َوَلَقدْ  :تَ َعاىَل 

فمدة دعوة نوح عليه السالم اشتملت على مشقة يف الدعوة وشدة بسبب عناد قوم نوح 
طهر اهلل ، وما اسِتاح نوح عليه السالم إال بعد أن وسخريتهم واستهزائهم بنوح عليه السالم

 .تعاىل األرض من رجزهم
ملا ضيقوا على املسلمني وآذوا املستضعفني  ش  يْ رَ ى ق ُ لَ َوَسل َم عَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى لذلك ملا دعا الن يبُّ 

  4.«يُوُسفَ  َكِسِن  ِسِننيَ  َعَلْيِهمْ  اْجَعْلَها اللُهم   ُمَضَر، َعَلى َوْطأََتكَ  اْشُددْ  اللُهم  : »قَالَ 
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 تَْأُكُلونَ  مم ا قَِلياًل  ِإال   ُسْنُبِلهِ  يف  َفَذُروهُ  َحَصْدتُْ  َفَما َدأَبًا ِسِننيَ  َسْبعَ  تَ ْزَرُعونَ  قَالَ }وقال تعاىل: 
ْمُتمْ  َما يَْأُكْلنَ  ِشَداد   َسْبع   َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  يَْأِت  مُث  ( 40)  يَْأِت  مُث  ( 42) َُتِْصُنونَ  مم ا قَِلياًل  ِإال   هَلُن   َقد 

  1.{يَ ْعِصُرونَ  َوِفيهِ  الن اسُ  يُ َغاثُ  ِفيهِ  َعام   َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ 
 أي يأتيهم الغوث َوِفيهِ  الن اسُ  يُ َغاثُ  فوصف السنن بأهنن ِشَداد ، ووصف العام بالرخاء وأنه: ِفيهِ 

 يَ ْعِصُروَن من الرخاء واخلري وال كة.
 :(َوَأَمدَّ  َمدَّ )

كذلك، فإن لفظ أََمد   وليست املِتادِف، من أهنا الناسِ  من كثري   يظن اليتاأللفاظ  تلك َوِمنْ 
  2.{َيْشتَ ُهونَ  مم ا َوحلَْم   ِبَفاِكَهة   َوأَْمَدْدنَاُهمْ }ذكر يف حق امل منني غالًبا، كما قال تعاىل: 

اً  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َلهُ  َومَنُدُّ } :تعاىل قال كما وذكر لفظ: َمد  يف حق الكفارِ    3.{َمد 
ْمَدادُ  َجاءَ  َما َأْكثَ رُ : الر اِغبُ  قَالَ  َوأََمد   َمد    يف  َواْلَمدُّ { ِبَفاِكَهة   َوأَْمَدْدنَاُهمْ : }َنو احملبوب يف  اْْلِ

اً  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َلهُ  َومَنُدُّ : }ََنْوَ  اْلَمْكُروهِ   .{َمد 
ْسَقاءُ  السَّْقيُ )  :(َواْْل 

، َوَأْسَقى َسَقىوليست كذلك،  املِتادِف، من أهنا الناسِ  من كثري   يظن اليتاأللفاظ  تلك َوِمنْ 
 ِلَما فَاأْلَو لُ تدل على التكلف، قال الزركشي:  َوَأْسَقى فإن َسَقى تفيد السالسة والسهولة واليسر،

  4.{َشرَابًا َرب ُُّهمْ  َوَسَقاُهمْ }: ََنْوَ  اجْلَن ةِ  َشرَابِ  يف  ذُِكرَ  َوهِلََذا ِفيهِ  ُكْلَفةَ  اَل 
نْ َيا َماءِ  يف  ذُِكرَ  َوهِلََذا ُكْلَفة   ِفيهِ  ِلَما َوالث اين  َناُهمْ : }ََنْوَ  الدُّ   5.{َغَدقاً  َماءً  أَلَْسَقي ْ
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ْسَقاءُ : الر اِغبُ  َوقَالَ  ْسَقاءَ  أِلَن   الس ْقيِ  ِمنَ  أَبْ َلغُ  اْْلِ  َوالس ْقيَ  َوَيْشَربُ  ِمْنهُ  َيْسِقي َما َلهُ  ُُيَْعلَ  َأنْ  اْْلِ
 .َيْشَربُ  َما يُ ْعِطَيهُ  َأنْ 
 :(ْعلُ َوالف   الَعَملُ )

، َوفَ َعلَ  َعِملَ  كذلك، وليستاملِتادِف،  من أهنا الناسِ  من كثري   يظن اليتاأللفاظ  تلك َوِمنْ 
يشتمل  وأيًضا الَعَملُ فاألول يدل على الِتيث والتمهل يف الشيء، والثاين يدُل على السُّْرَعِة، 

 َما َلهُ  يَ ْعَمُلونَ : }ََنْوَ  َزَمان   اْمِتَدادِ  ِمنِ  َكانَ  ِلَما فَاأْلَو لُ  :الزركشي قالعلى القوِل َوالَفْعُل مًعا، 
: َنو ِبالفه َوالث اين  ،بِاْمِتَداد   َوالزُُّرو ِ  َوالثَِّمارِ  اأْلَنْ َعامِ  َخْلقَ  أِلَن   ؛{أَْيِديَنا َعِمَلتْ  مم ا} ،{َيَشاءُ 

{ هِبِمْ  فَ َعْلَنا َكْيفَ } ،{ِبَعاد   َربُّكَ  فَ َعلَ  َكْيفَ } ،{اْلِفيلِ  بَِأْصَحابِ  رَبُّكَ  فَ َعلَ  َكْيفَ  تَ رَ  َألَْ }
 بِاأْلَو لِ  َعب  رَ  َوهِلََذا َعنْي   َطْرَفةِ  يف  َأيْ { يُ ْ َمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ } ،ُبْطء   َغرْيِ  ِمنْ  َوقَ َعتْ  ِإْهاَلَكات   أِلَن  َها

َها اْلُمثَابَ َرةَ  اْلَمْقُصودُ  َكانَ  َحْيثُ  ،{الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا: }قَ ْولِهِ  يف  تْ َيانَ  اَل  ،َعَلي ْ  َأوْ  َمر ةً  هِبَا اْْلِ
 فَاْسَتِبُقوا: }قَالَ  َكَما َسارُِعوا مبَْعَ   َكانَ  َحْيثُ  ،{اخْلَي ْرَ  َوافْ َعُلوا: }قَ ْولِهِ  يف  َوبِالث اين  ،ِبُسْرَعة  

 ِمنْ  ُسْرَعة   َعَلى هِبَا يَْأتُونَ  اْلَقْصدُ  َكانَ  َحْيثُ  ،{فَاِعُلونَ  لِلز َكاةِ  ُهمْ  َوال ِذينَ : }َوقَ ْولُهُ  ،{اخْلَي ْرَاتِ 
 .تَ َوان   َغرْيِ 

 :(َواْلُجُلوسُ  اْلُقُعودُ )
، َواجْلُُلوسُ  اْلُقُعودُ  كذلك، وليست املِتادفِ  من أهنا الناسِ  من كثري   يظن اليتاأللفاظ تلك  َوِمنْ 

 َجَواِلُسهُ : يُ َقالُ  َواَل  اْلبَ ْيتِ  قَ َواِعدُ : يُ َقالُ  َوهِلََذا الث اين  ِِبِاَلفِ  لُْبث   ِفيهِ  ِلَما فَاأْلَو لُ  قال الزركشي:
 ِفيَها ُيْسَتَحبُّ  اْلُمُلوكِ  َُمَاِلسَ  أِلَن   َقِعيُدهُ : يُ َقالُ  َواَل  اْلَمِلكِ  َجِليسُ : َويُ َقالُ  َولُْبِثَها لُِلُزوِمَها

 ِبِاَلفِ  َلهُ  َزَوالَ  اَل  أَن هُ  ِإىَل  ِلْْلَِشارَةِ { ِصْدق   َمْقَعدِ : }قوله يف  اأْلَو لُ  اْستُ ْعِملَ  َوهِلََذا الت ْخِفيفُ 
  1.ريًاَيسِ  َزَمانًا ِفيهِ  ُُيَْلسُ  أِلَن هُ { اْلَمَجاِلسِ  يف  تَ َفس ُحوا}

، واجللوس يكون من اضطجا    ومن الفروق بني اْلُقُعودِ    .َواجْلُُلوِس أن اْلُقُعوَد ال يكون إال من قيام 
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رُ  َواجْلُُلوسُ الفيومي:  الَ قَ   ُهوَ  َواْلُقُعودُ  ُعْلو   إىَل  ُسْفل   ِمنْ  ااِلنِْتَقالُ  ُهوَ  اجْلُُلوسَ  فَِإن   اْلُقُعودِ  َغي ْ
 يُ َقالُ  الث اين  َوَعَلى اْجِلسْ  َساِجد   َأوْ  نَاِئم   ُهوَ  ِلَمنْ  يُ َقالُ  اأْلَو لِ  فَ َعَلى ُسْفل   إىَل  ُعْلو   ِمنْ  ااِلنِْتَقالُ 

  1.اُقْ ُعدْ  قَاِئم   ُهوَ  ِلَمنْ 
 بني فمثل ،مرو من مقدمه عند املأمون على دخل أنه مشيل بن النضر لنا حكىقال اخلطايب: و 

: قال ،فأجلس مبضطجع أنا ما امل منني أمري يا: فقال ،اجلس املأمون له فقال وسلم؛ يديه
  2.جبائزة له فأمر. اقعد قل: قال تقول؟ فكيف

 َونَ َعْم(: )بَ َلى 
فإن ، َونَ َعمْ  بَ َلى كذلك، وليست املِتادفِ  من أهنا الناسِ  من كثري   يظن اليت األلفاظ تلك َوِمنْ 
: صاحبه فيقول ؟أحسن إليك أل: لغريه القائل كقول،  بنَ ْفي   ُمْقَِتن   الْسِتْفهام   تأت جوابًابَ َلى 
 . فيكون إقرارًا بإحسانه، ولو قال: نعم. كان إنكارًا لقوله.بلى

  3.{بَ َلى قَاُلوا ِبَربُِّكمْ  أََلْستُ  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ : }تَ َعاىَل  قَ ْولُهُ ذلك  ومثالُ 
  4.«َلَكَفُروا نَ َعمْ  قَاُلوا َلوْ : » َقالَ  أَن هُ  اآْليَةِ  َهِذهِ  يف  َعب اس   اْبنِ  َعنِ يروى 
  5بِاحلَْقِّ{. َهَذا أَلَْيسَ  الن ارِ  َعَلى َكَفُروا ال ِذينَ  يُ ْعَرضُ  }َويَ ْومَ : تَ َعاىَل  َوقَ ْولُهُ 
َعثُوا َلنْ  َأنْ  َكَفُروا ال ِذينَ  }َزَعمَ : تَ َعاىَل  َوقَ ْولُهُ  َعُثن {. َوَريبِّ  بَلى ُقلْ  يُ ب ْ   6لَتُب ْ
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 فَ َهلْ  َحقًّا َرب َُّنا َوَعَدنَا َما َوَجْدنَا َقدْ  َأنْ  الن ارِ  َأْصَحابَ  اجْلَن ةِ  َأْصَحابُ  َونَاَدى: }تَ َعاىَل  َوقَ ْولُهُ 
  1.{نَ َعمْ  قَاُلوا َحقًّا َربُُّكمْ  َوَعدَ  َما َوَجْدتُْ 
 كسب ِمن بَ َلى} اآليَُة، ،{الن ار ََتس نا لن َوقَالُوا: }تَ َعاىَل  قَ ْوله ََنْو للن  ْفي، َرد   بَ َلى: الر اغبُ  قالَ 
 يف  يقالُ  ونَ َعم ؛{ بَ َلى: قَاُلوا بَربِّكم؟ أََلْستُ : }ََنْو بنَ ْفي   ُمْقَِتن   الْسِتْفهام   وجواب   ؛{ َسيَِّئة

 َما: قيلَ  فَِإذا بَ َلى، ُهَنا يُقالُ  َواَل  ،{نَ َعم: قَاُلوا َحق اً؟ َرب كم َوَعد َما َوَجْدتُ  َهل} :ََنْو االْسِتْفهامِ 
  2.انْ تَ َهى مْنَك، فإْقرار   نَ َعم قُ ْلت فَِإذا لَكالِمه، َردُّ  فَ ُهوَ  بَ َلى، فُقْلتُ  شيء ، عْنِدي
ا: اأَلْزهرِيُّ  وقالَ  ا باجَلْحدِ  تَ ت ِصل بَ َلى صاَرتْ  إمن   مبْنزَِلةِ  فَ ُهوَ  الت ْحِقيِق، ِإىَل  اجَلْحدِ  َعن رجو    ألهن 
 َأال للر ُجلِ  الر ُجلُ  قالَ  َوِإذا أَبُوَك، َبلْ  َأُخوكَ  قامَ  َما: كَقْوِلكَ  اجَلْحدِ  بَ ْعدَ  تْأت َأنْ  َسِبيُلها وَبلْ  َبْل،

َها، السُّكوتُ  ليحسن َبلْ  على األِلفَ  فزاُدوا أَُقوُم، َبلْ : أَرادَ  بَ َلى،: َلهُ  فَ َقالَ  َتقوُم؟  قالَ  َلو ألن ه َعَلي ْ
  3.الت وهُّم َهَذا املخاطبِ  َعن ليزولَ  األِلفَ  َفزاُدوا َبْل، بَ ْعد َكالماً  يتوق عُ  كانَ  َبلْ 
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  السَّاد َسةُ  اْلَقاع َدةُ 
يسُ )  (التَّْأك يد   م نَ  َأْوَلى التَّْأس 

 َما َغي ْرَ  الثاين اللفظُ  يضِ تَ قْ ي َ  تشابه، أو ما يوهم التشابه، الكالم يف يكون أن :معناه الت ْأِسيسُ 
 .اأْلَو لُ  اقْ َتَضاهُ  َما َعنْيَ  ُمْقَتِضًيا اين الث   يكونَ  أن َوالت ْأِكيدُ  اأْلَو ُل، اقْ َتَضاهُ 

  1.(أَْوىَل  اأْلَْصِلي ةِ  اْلَفاِئَدةِ  َعَلى الل ْفظِ  َوَِحْلُ  فَ رْ  ، َوالت ْأِكيدُ  َأْصل ، َوالت ْأِسيسُ )
 إعادة عن عبارة: وقيل الشمول، أو النسبة يف املتبو  أمر يقرر تابع: التأكيد)قال اجلرجاين: 

 2.(قبله احلاصل املع 
 ألن التأكيد؛ من خري   فالتأسيس قبله، أصاًل  يكن ل آخر مع  إفادة عن عبارة التأسيس)وقال: 
 3.(اْلعادة على ِحله من خري اْلفادة على الكالم ِحل

 ُكل   َصاف ات   َوالط ي ْرُ  َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  يف  َمنْ  َلهُ  ُيَسبِّحُ  الل هَ  َأن   تَ رَ  }َألَْ من ذلك قوله تعاىل: 
  4يَ ْفَعُلوَن{. مبَا َعِليم   َوالل هُ  َوَتْسِبيَحهُ  َصاَلَتهُ  َعِلمَ  َقدْ 

كان واملسبح،   املصلي إىل يرجع َعِلَم{ َقدْ : }قوله يف احملذوف الفاعل فعل القول بأن ضمري
وتأكيًدا مبا بعده تعاىل يكون يف الكالم تكرارًا،  اهلل إىل الكالم تأسيًسا، وعلى القول بأنه يرجع

الكالم على الت ْأِسيِس أَْوىَل ِمْن ِحله على  وِحلُ  ،وهو قوله تعاىل: }َوالل ُه َعِليم  مبَا يَ ْفَعُلوَن{
 الت ْأِكيِد.
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 الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكنيَ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبِّهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى}: تعاىل قوله ذلك ومن
 1{.الز َكاةَ  َوآَتى الص اَلةَ  َوأَقَامَ  الرِّقَابِ  َويف  َوالس ائِِلنيَ 

ألن الز َكاَة  وَضَة،ولَْيَس الز َكاَة اْلَمْفرُ  الصدقةِ  فإن اْلُمرَاَد ِبَقْولِِه: }َوآَتى اْلماَل َعلى ُحبِِّه{، مطلقُ 
 َعلى اْلمالَ  َوآَتى: }، فليس ذكر الزكاة تأكيًدا ِلَقْولِهِ َوآَتى الز َكاَة{ا بعد ذلك بقوله: }هَ ذكرُ  وردَ 
 .الت ْأِكيدِ  على ِحله ِمنْ  أَْوىَل  الت ْأِسيسِ  على الكالمِ  ، ألن ِحلَ {ُحبِّهِ 

  2.{َرِحيم   َغُفور   الل هَ  ِإن   َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفال َعاد   َوال بَاغ   َغي ْرَ  اْضطُر   َفَمنِ : } ومن ذلك َقولُه تعاىل
 بَاِغًيا ِبَسْيِفهِ  اأْلَِئم ةِ  َعَلى َخارِج   َغي ْرَ  أي: ،{بَاغ   َغي ْرَ }للعلماء يف هذه اآلية عدة أقوال منها: 

 الس ِبيَل. َعَلْيِهمُ  ُفُمْفِسد   َوُعْدَوان   ِِبَْرب   َعَلْيِهمْ  َعاِديًا أي: َواَل  ،{َعاد   َواَل } َجْور ، ِبَغرْيِ  َعَلْيِهمْ 
ُر رَاِغب   واألوىل أن يفسر قوله تعاىل: }َغي ْرَ  {، بأنه َغي ْ من  َلُه، طَاِلب   وَغي ْرُ  ِلَذاتِِه، ِفيهِ  بَاغ 

  3.{اْلَعاُدونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  َذِلكَ  َورَاءَ  ابْ تَ َغى االبتغاء، مثله قوله تعاىل: }َفَمنِ 
ُر ُمَتَجاِوز   َعاد {، }َواَل   الض ُرورَِة. َقْدرَ  أي: َغي ْ
  .(َشْهَوتَهُ  ِفيهِ  يَ ْبَتِغي بَاغ   َغي ْرَ ): السُّدِّيُّ  قَالَ 
 َواَل  َيْطُبُخُه، َواَل  لَِيْشَتِهَيهُ  اْلِميَتةِ  ِمنَ  َيْشِوي اَل )قَاَل:  ،{بَاغ   َغي ْرَ : }قَ ْولِهِ  يف  اخْلُرَاَساينُّ  َعطَاء   َوقَالَ 
 اَل : يَ ُقولُ  ،{َعاد   َوال: }قَ ْولُهُ  َوُهوَ  أَْلَقاهُ  بَ َلَغهُ  فَِإَذا احلَْاَلَل، يُ بَ لُِّغهُ  َما َمَعهُ  َوََيِْملُ  الُعْلَقة، ِإال   يَْأُكلُ 
  4.(احلَْاَللَ  ِبهِ  يَ ْعُدو

   .وهذا القول الثاين أوىل ألن فيه زيادة مع  عن ُمرد التأكيد
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َها ُهمْ  َواَل  َغْول   ِفيَها تعاىل: }اَل ومن ذلك قوله  َزُفوَن{، فقد فسر بعضهم قوله تعاىل: َعن ْ  }َواَل  يُ ن ْ
َها ُهمْ  َزُفونَ  َعن ْ {، ِفيَها اَل }َيْسَكُروَن، وقوله تعاىل:  ، بأهنم اَل {يُ ن ْ ُعُقوهَلُْم  تَ ْغَتالُ  اَل  َأْي: َغْول 

 َواَل  َيْسَكُرونَ  ينزه عنه القرآن، واألوىل تفسري ذلك اَل يف الكالم َتْكرَارًا  وعلى هذا التفسري َيُكونُ 
َفدُ   َشرَابُُه.  نَِفدَ  ِإَذا الر ُجلُ  أَنْ َزفَ : َشرَابُ ُهْم، يُ َقالُ  يَ ن ْ
 ُخطَُواتِ  تَ ت ِبُعوا َوال طَيًِّبا َحاَلاًل  األْرضِ  يف  مم ا ُكُلوا الن اسُ  يَاأَي َُّها: }تعاىل قولهأيًضا  ذلك ومن

  1.{ُمِبني   َعُدو   َلُكمْ  ِإن هُ  الش ْيطَانِ 
 للمفسرين يف هذه اآلية قوالن: 

 .الل ْفظِ  اِلْخِتاَلفِ  ؛هُ لَ  تَْأِكيد   فَ ُهوَ  احلَْاَلُل، وَ هُ  ُهَنا الط يِّبَ  ن  أَ  األول:
 َوِلَذِلكَ ؛ اْلُمْسَتطَابِ  اْلُمْستَ َلذِّ  َعنِ  ِعَبارَة   اللَُّغةِ  َأْصلِ  يف  الط يِّبَ فَِإن  املباُح،  ُهوَ احلَْاَلَل  ن  والثاين: أَ 

ََلةِ   اْلَقِذرِ  احْلَيَ َوانِ  َأْكلُ  ََيُْرمُ    .َكاجلَْال 
 والقول الثاين أوىل ألن فيه معً  زائًدا عن ُمرد التأكيد

 َدَعانِ  ِإَذا الد ا ِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيب   فَِإينِّ  َعنِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا: }تَ َعاىَل  قوله أيًضاومن ذلك 
  2.{يَ ْرُشُدونَ  َلَعل ُهمْ  يب  َوْليُ ْ ِمُنوا يل  فَ ْلَيْسَتِجيُبوا
ُيَاِن، َدْعَوةِ  اْسِتَجابَةَ  َيْشَملُ  َما بِااِلْسِتَجابَةِ  قيل اْلُمرَادُ   َعام   َعَلى َخاص   َعْطف   َوْليُ ْ ِمُنوا َفذِْكرُ  اْْلِ
  3.ِبهِ  ِلاِلْهِتَمامِ 

 َواْلِعَباَداتِ  الط اَعاتِ هلل تعاىل بفعل  َوااِلْسِتْساَلمِ  ااِلْنِقَيادِ {، بيل  فَ ْلَيْسَتِجيُبواواألوىل تفسري: }
 ، ليجتمع للعباد اْلسالم واْلُيان.اْلَقْليب التصديق بِ {، يب  َوْليُ ْ ِمُنواالظاهرة، وتفسري: }
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ُيَاُن، ُهوَ  َفَذاكَ  َواللَِّساِن، بِاْلَقْلبِ  ِإَجابَةً  َكاَنتْ  ِإنْ  لِل هِ  اْلَعْبدِ  ِإَجابَةُ )قال فخر الدين الرازي:   اْْلِ
 اْلَعْبدِ  ِإَجابَةُ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َُمًْضا، َتْكرَارًا يب  َوْليُ ْ ِمُنوا يل  فَ ْلَيْسَتِجيُبوا: قَ ْولُهُ  َيُكونُ  الت  ْقِديرِ  َهَذا َوَعَلى
ُيَانُ  َكانَ  الط اَعاتِ  َعنِ  ِعَبارَةً  لِل هِ  ًما اْْلِ  فَ ْليُ ْ ِمُنوا: يَ ُقولَ  َأنْ  الن ْظمِ  َحقُّ  وََكانَ  الط اَعاِت، َعَلى ُمَقد 
 ِمْنُه؟ اْلَعْكسِ  َعَلى َجاءَ  فَِلمَ  يل، َوْلَيْسَتِجيُبوا يب 

ُيَانُ  َوااِلْسِتْساَلِم، ااِلْنِقَيادِ  َعنِ  ِعَبارَة   ااِلْسِتَجابَةَ  َأن  : َوَجَوابُهُ   َوَهَذا اْلَقْلِب، ِصَفةِ  َعنْ  ِعَبارَة   َواْْلِ
ُيَانِ  نُورِ  ِإىَل  َيِصلُ  اَل  اْلَعْبدَ  َأن   َعَلى َيُدلُّ    1.(َواْلِعَباَداتِ  الط اَعاتِ  بِتَ َقدُّمِ  ِإال   َوقُ و تِهِ  اْْلِ
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  السَّاب َعةُ  اْلَقاع َدةُ 
 (آنَ رْ القُ  مُ هَ فْ  ي َ اَل  م  َِل الكَ  يفَ ار  صَ تَ   يعرفُ اَل  نْ مَ )

  1تَ ْعِقُلوَن{. َلَعل ُكمْ  َعَربِيًّا قُ ْرآنًا َجَعْلَناهُ  }ِإن ا قال اهلل تعاىل:
من ال يعرف تصاريف الكالم ال يفهم القرآن وال يعرف مراد اهلل تعاىل، فإن القرآن نزل بلسان 
عريب مبني، ومن ال يعرف تراكيب الكالم، وال يعرف أصل الكلمة كيف يتأت له الفهم، وأن له 

 وصار وأثار الدهشة واالستغراب،أن يتدبر القرآن، ومثل هذا إذا تكلم أتى بالعجب العجاب، 
 ُمال للسخرية واالستهجان، ألنه يتكلم مبا ال يعلم، ويهرف مبا ال يعرف.

  2.{بِِإَماِمِهمْ  أُنَاس   ُكل   َنْدُعوا يَ ْومَ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  يف ومثال ذلك ما قاله بعضهم 
َمامَ  ، بل أُم ،  بأنه ََجْعُ  فسر بعضهم اْْلِ ، ََجْعُ وال يعرف يف اللغة أن أُم  َتمع على ِإَمام   أُم  أُم َهات 

ِت  َوأُم َهاُتُكمُ : }تعاىل قال كما   3.{َأْرَضْعَنُكمْ  الال 
َمامَ  َأن   الت  َفاِسريِ  ِبدَ ِ  َوِمنْ  :«اْلَكش افِ » َصاِحبُ قَاَل   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  يُْدَعْونَ  الن اسَ  َوَأن   أُم ، ََجْعُ  اْْلِ

َعاءِ  يف  احلِْْكَمةَ  َوَأن   بِأُم َهاهِتِمْ   احلََْسنِ  َشَرفِ  َوِإْظَهارُ  ِعيَسى َحقِّ  رَِعايَةُ  اآْلبَاءِ  ُدونَ  بِاأْلُم َهاتِ  الدُّ
 َأِصح ةُ  أَْبدَ ُ  أَي ُُّهَما ِشْعرِي َولَْيتَ  «اْلَكش افِ » َصاِحبُ  قَالَ  مُث   الزِّنَا َأْواَلدُ  يَ ْفَتِضحَ  اَل  َوَأنْ  َواحلَُْسنْيِ 

  .ِحْكَمِتهِ  بَ َيانُ  أَمْ  َلْفِظهِ 
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1{.بِِإَماِمِهمْ  أُنَاس   ُكل   َنْدُعوا يَ ْومَ : }تَ َعاىَل  والصواب يف تفسري قَ ْولِهِ 

  
 قَالَ  َكَما وشر، َخرْي   ِمنْ  َعِمُلوهُ  مبَا َعَلْيِهمْ  الش اِهدُ  َأْعَماِل العبادِ  ِكَتابُ  ن  املراد باْلماِم هناأَ 

  2.{َوالشَُّهَداءِ  بِالن ِبيِّنيَ  َوِجيءَ  اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ : }تَ َعاىَل 
 َهَذا َمالِ  َويْ َلتَ َنا يَا َويَ ُقوُلونَ  ِفيهِ  مم ا ُمْشِفِقنيَ  اْلُمْجرِِمنيَ  فَ تَ َرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ : }تَ َعاىَل  قَالَ َكَما َو 

  3.{َأَحًدا َربُّكَ  َيْظِلمُ  َوال َحاِضرًا َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَها ِإال َكِبريَةً  َوال َصِغريَةً  يُ َغاِدرُ  اَل  اْلِكَتابِ 
 َرُجاًل  جلَََعْلَناهُ  َمَلًكا َجَعْلَناهُ  َوَلوْ : }تَ َعاىَل  يف قَ ْولِهِ ما َسعته من أحدهم يتكلم  ومن ذلك أيًضا

  4.{يَ ْلِبُسونَ  َما َعَلْيِهمْ  َولََلَبْسَنا
 وأن ُياريهم يف حياهتم، قال: الغرب ُيب عليه أن يلبس لباسهم،قال إذا سافر املسلم إىل بالد 

  5{.يَ ْلِبُسونَ  َما َعَلْيِهمْ  َولََلَبْسَنا َرُجاًل  جلَََعْلَناهُ  َمَلًكا َجَعْلَناهُ  َوَلوْ : }تَ َعاىَل  ودليل هذا قَ ْولُهُ 
 على ما ليس يف اآلية دلياًل  :فقلت لهبكلمة، فقلت له من أين أتيت هبذا الكالم فأرم  ول ينطق 

الس َماِء كما  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  يَ ْنزِلُ  املشركني َمَلًكا َهُ اَلءِ  ِإىَل  َرُسولََنا َجَعْلَنا َلوْ  :ذكرت، وإمنا مع  اآلية
، أَمْ  ُهوَ  أَمَلك   َيْدُروا فَ َلمْ  َعَلْيِهْم أَْمَرهُ  اْلَبَشِر، وخلََلْطتَنا ِمنَ  َرُجل   ُصورَةِ  يف  جلَََعْلَناهُ  أرادوا،  ِإْنِسيُّ

َها. َخَلَقهُ  ال يِت  ِبُصوَرتِهِ  اْلَمَلكِ  ُرْؤيَةَ  يُِطيُقونَ  ألهنم اَل   اهلل َعَلي ْ
 َخَلْطُتهُ  ِإَذا: لَْبًسا أَْلِبُسهُ  اأْلَْمرَ  َعَلْيِهمُ  لََبْستُ : َتتلف عن لََبَس، فإنه يُ َقالُ  ول يدر أن لَِبسَ 

  .ُمْشِكاًل  َوَجَعْلَتهُ  َعَلْيِهْم،
 .الث َِّيابِ  اْسمُ : لُْبًسا، وأن الل بس هو اخللط، َوالل ُبوسُ  أَْلَبُسهُ  الث  ْوبَ  َولَِبْستُ 
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مُ ( لَِبسَ )قال ابن فارس:   ِمنْ . َوُمَداَخَلة   خُمَاَلَطة   َعَلى َيُدلُّ  َواِحد ، َصِحيح   َأْصل   َوالسِّنيُ  َواْلَباءُ  الال 
 يُ َقالُ ؛ اأْلَْمرِ  اْخِتاَلطُ : َوالل ْبسُ . اْلُفُرو ُ  تَ تَ َفر  ُ  َوِمْنهُ  اأْلَْصُل، َوُهوَ  أَْلَبُسُه، الث  ْوبَ  لَِبْستُ  َذِلكَ 

  1.{يَ ْلِبُسونَ  َما َعَلْيِهمْ  َولََلَبْسَنا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ . ِبَكْسرَِها أُْلِبُسهُ  اأْلَْمرَ  َعَلْيهِ  لََبْستُ 
  2الظ اَلِم. اْخِتاَلطُ : َوالل ْبسُ  ِبَواِضح   لَْيسَ  َأيْ  لَْبَسة ، اأْلَْمرِ  َويف 
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َنة   اْلَقاع َدةُ    الثَّام 
 (ظَاه ر  َوبَاط ن  َلُه  لَْيسَ  اْلُقْرآنُ )

، كما يزعم الباطنية املالحدة، والروافض اجملوس، والصوفية الضاللُ  َوبَاِطن   ظَاِهر   لَْيَس لْلُقْرآنِ 
وال شك أن التفسرَي الباطن للقرآن واضح وضوح النهار، الشمس، و ظاهر ظهور وإمنا هو 

تالعب بكتاب اهلل تعاىل، وقول على اهلل تعاىل بغري علم، وافِتاء عليه سبحانه، ويصل أحيانا إىل 
 كما سنبني مما نسوقه من أمثلة على ذلك.، الضالل املبني، والكفر الصريح

 :الباطني التفسير
 :الباطني التفسير معنى
 .دليل من شبهة أو دليل دون الكرم، القرآن لظاهر خمالفة معان على الكرم القرآن تفسري هو

  1.{َعَمُلكَ  لََيْحَبَطن   َأْشرَْكتَ  لَِئنْ : }تعاىل لقول اهلل الروافضومن ذلك: تفسري 
  اخلالفة. يف وعلي وعمر، بكر أيب بني{ َأْشرَْكتَ  لَِئنْ } أي:: قالوا
  2.{بَ َقَرةً  َتْذَِبُوا َأنْ  يَْأُمرُُكمْ  الل هَ  ِإن  : }تعاىل قوله يف وقالوا
  3.{اْلُكْفرِ  أَِئم ةَ  فَ َقاتُِلوا: }قوله يف وقالوا عائشة، املراد: قالوا
  والزبري. طلحة هم: قالوا
  4.{يَ ْلَتِقَيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمرَجَ : }تعاىل قوله يف وقالوا
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ُهَما ََيْرُجُ : }تعاىل وقوله   1.{َواْلَمْرَجانُ  اللُّْ ُل ُ  ِمن ْ
  واحلسني. احلسن ، ِها{َواْلَمْرَجانُ  اللُّْ ُل ُ }و  وفاطمة، علي ، ِها{اْلَبْحَرْينِ  َمرَجَ }قالوا: 
َا: }قوله يف وليكم إمنا: وقالوا  َويُ ْ تُونَ  الص اَلةَ  يُِقيُمونَ  ال ِذينَ  آَمُنوا َوال ِذينَ  َوَرُسولُهُ  الل هُ  َولِيُُّكمُ  ِإمن 
  2.{رَاِكُعونَ  َوُهمْ  الز َكاةَ 
 .علي هو: قالوا
  3.{َوَتب   هَلَب   َأيب  َيَدا تَ ب تْ }: تعاىل قوله يف وقالوا
  وعمر. بكر أبو املراد قالوا:
َلى َوِإَذا}: تعاىل قوله يف وقالوا  َغرْيِ  ِبُقْرآن   اْئتِ  ِلَقاَءنَا يَ ْرُجونَ  اَل  ال ِذينَ  قَالَ  بَ ي َِّنات   آيَاتُ َنا َعَلْيِهمْ  تُ ت ْ
ْلهُ  أَوْ  َهَذا   4{.َبدِّ

لُه أو" يفسرون حيث  الكالم يكن ول ذكر، له يسبق ل علياً  أن ومعلوم. علياً  بدِّل أو مبع " َبدِّ
 .وواليته خالفته شأن ىف مسوقاً 

  5.لِلن اِس{ بَيان   ومن التفسري الباطن تفسري بعضهم لقول اهلل تعاىل: }هذا
 ظهر َتيم، بن من هذا َسعان بن وبيان القرآن، يف مذكور  وأنه  َسعان بن بيان املراد بذلك أن

 .بالنار وأحرقه القسري، اهلل عبد بن خالد وقتله علي بن أيب طالب، بألوهية وكان يقول بالعراق
  6{.اِقطاً سَ  الس ماءِ  ِمنَ  ِكْسفاً  يَ َرْوا َوِإنْ : }تعاىل اهلل وقالوا يف قول

                                                            

 22سورة الرِحن: اآلية/  - 1
 55: اآلية/ سورة املائدة - 2
 1سورة املسد: اآلية/  - 3
 15سورة يونس: اآلية/  - 4
 132سورة آل عمران:  - 5
 44سورة الطور: اآلية/  - 6
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 املنصورية. فرقة إليه تنسب الكسف الذي منصور أبو: املراد هبذه اآلية هو أن
 وليس هناك ضالل أبني من هذا، وال اَنراف عن الدين أوضح منه.

 اْلشاري: التفسير
 َعْبدِ  ْبنِ  َسْهلِ  تفسريُ  َذِلكَ  َوِمنْ ومن التفسري الباطن التفسري اْلشاري، أو هو قريب منه جًدا، 

  1.{أَْنَداًدا لِل هِ  ََتَْعُلوا َفال: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  يف  قَالَ  فَ َقدْ التسِتي  الل هِ 
 ِبَغرْيِ  َوُمَناَها ُحظُوِظَها ِإىَل  املتطلعة بالسوء، اأْلَم ارَةُ  الن  ْفسُ  األنداد َوَأْكبَ رُ : "قَالَ  َأْضَداًدا،: َأيْ 

  2.الل هِ  ِمنَ  ُهًدى
للظاهر من اآلية فإن املراد باألنداد يف اآلية األصنام، واملعبودات اليت كان يعبدها وهذا خمالف 

 املشركون.
  3.{الش َجَرةَ  َهِذهِ  تَ ْقَربَا َوال: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  يف  َوقَالَ 

َا احلَِْقيَقِة، يف  اأْلَْكلِ  َمْعَ   الل هُ  يُرِدِ  لَْ "  تَ ْهَتم   اَل : َأيْ  َغي ْرُُه، ُهوَ  ِلَشْيء   اهلِْم ةِ  ُمَساَكَنةِ  َمْعَ   أَرَادَ  َوِإمن 
  4.َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  حلََِقهُ  َما فَ َلِحَقهُ  َوالت ْدِبريِ  اهلِْم ةِ  ِمنَ  يُ ْعَصمْ  لَْ  َفآَدمُ  َغرْيِي، ُهوَ  ِبَشْيء  

الش َجَرَة  من َهِذهِ  اأْلَْكلِ وهذا الكالم خمالف ملا أَجع عليه املفسرون من أن املراد باآلية النهي عن 
 احلَِْقيَقِة. يف 

  5الط اُغوُت{. أَْولِياُؤُهمُ  َكَفُروا َوال ِذينَ : }تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولِ  تَ ْفِسريِ  يف  قَ ْولُهُ  َوِمْنهُ 

                                                            

 22سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 (20تفسري التسِتي )ص:  - 2
 35سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 3
 (22تفسري التسِتي )ص:  - 4
 250سورة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 5
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 من إال   اْلنسان على يقدر ال الشيطان ألن بِالسُّوِء؛ اأْلَم ارَةُ  الن  ْفسُ  ُكلَِّها الط َواِغيتِ  رَْأسُ : "قَالَ 
  1.الوسوسة إليها ألقى به هتم مبا منها أحس فإن النفس، هوى طريق

وهذا كالم خمالف لظاهر القرآن، وهو من شطحات الصوفية، فإنه قول بغري علم، بل ضرب من 
 .اهلزيان، ال ُيوز أن يفسر به كالم اهلل تعاىل

 َوُهدىً  ُمبارَكاً  بَِبك ةَ  لَل ِذي لِلن اسِ  ُوِضعَ  بَ ْيت   أَو لَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولِ  تَ ْفِسريِ  يف  قَ ْولُهُ  َوِمْنهُ 
  2{.لِْلعاَلِمنيَ 
 ي من الرسول وباطنها الظاهر، هو هذا مبكة وجل   عز   اهلل بيت للناس وضع بيت أول أيقال: 

  3.الناس من التوحيد قلبه يف اهلل أثبت من به
خمالف ملا هو معلوم عند املفسرين بل عند عموم املسلمني، وليس عليه وال شك أن هذا الكالم 

أثارة من علم، وإمنا قاله ألنه يعتقد أن للقرآن ظاهرًا وباطًنا، وأن الظاهر غري مراد، وأن الباطن 
 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى ه أنه أبعد ما يكون عن هدي النيبهو علم اخلواص، وهذا اعتقاد أقل ما يقال في

ُهْم  الل هُ  َرِضيَ وهدي أصحابه َسل َم، وَ     .بلساهنمالذين نزل القرآن َعن ْ
 4{.َحْوهَلا َوَمنْ  اْلُقرى أُم   لِتُ ْنِذرَ : }تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولِ  تَ ْفِسريِ  يف  قَ ْولُهُ  َوِمْنهُ 
 وجوارحهم قلوهبم َيفظوا لكي فأنذرهم. اجلوارح حوله وِمنْ  القلب، وباطنها مكة، ظاهرها: قال
  5.الشهوات واتبا  املعاصي لذة عن

وهو قول ظاهر البطالن، متهدم البنيان، متهالك الينبغي التعويل عليه، وليس فيه ما يستحسن، 
َا ُقلْ : }بل هو قول على اهلل تعاىل بغري علم، وقد حرم اهلل القول بغري علم؛ قال اهلل تَ َعاىَل   ِإمن 

                                                            

 (30تفسري التسِتي )ص:  - 1
 26سورة آل عمران: اآلية/  - 2
 (50تفسري التسِتي )ص:  - 3
 0سورة الشورى: اآلية/  - 4
 (132تفسري التسِتي )ص:  - 5
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َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َريبَِّ  َحر مَ   ِبهِ  يُنزلْ  لَْ  َما بِالل هِ  ُتْشرُِكوا َوَأنْ  احلَْقِّ  ِبَغرْيِ  َواْلبَ ْغيَ  َواْلمثَْ  َبَطنَ  َوَما ِمن ْ
  1.{تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما الل هِ  َعَلى تَ ُقوُلوا َوَأنْ  ُسْلطَانًا

 ؟هل عليه دليلحّت تعلم  اهلل تعاىل يف كتابِ  قائل  ل وقد سردت هذه األمثلة حّت ال تغِت بقول  
 .وقاله بغري مسند ،أو أن صاحبه ألقى به على عواهنه

 .ولتعلم بطالن القول بأن لكل آية من القرآن ظاهرًا وباطًنا
    على املسلمني، وضل به فئآم، وزلت فيه أقدام. أن هذا القول فتح باب شر  لتعلم و 

                                                            

 33سورة اأْلَْعَراِف: اآلية/  - 1
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َعةُ  اْلَقاع َدةُ    التَّاس 
 (َشيء  زَائ د   لَيَس ف ي اْلُقْرآن  )

من اخلطأ الكبري اعتقاد أن يف القرآن شيء  زائد، أو أن فيه الفاظًا ُيكن االستغناء عنها، وال 
، بل كل كلمة يف مكاهنا َتاًما، يشفع أبًدا ملن قال ذلك أنه يقصد أهنا زائدة من حيث اْلعراب

، وسنعرف اآلن كم بني  َشيء   ِفيهِ  سَ زَاِئد ، ولَي َشيء   اْلُقْرآنِ  يف  وال يغن عنها غريها، ولَيسَ  ناقص 
التعبريين من تفوات، وكم بينهما من البون الشاسع، التعبري القرآين، وما يقوله بعض املفسرين 

وسأذكر َخَس آيات  نتناوهلا ، حرف أو لفظوالنحاة من أنه أصل الكالم بعد االستغناء عن 
  .يِه َشيء  زَاِئد  بأن اْلُقْرآَن فِ  القولِ  فسادِ لبيان  بالدراسة

 :اْْلُوَلى اآْليَةُ 
 َأال   لََنا َوَما قَاُلوا: }اهلِل تَ َعاىَل  قَ ْولُ ومن تلك اآليات اليت قال عنها بعضهم أن فيها لفظًا زائًدا 

  1.{الل هِ  َسِبيلِ  يف  نُ َقاِتلُ 
{، وهي مكونة من )أْن( و )اَل(  ، {َأال  }وادغمت النون يف ال فصارت يف هذه اآلية لفظ: }َأال 

 زَاِئَدة . (أنْ )وقد زعم بعضهم أن  لفظة: 
 يف  تُ َزادُ  َفِهيَ  ،«َلوْ »وَ  «َلم ا»وَ  «فَ َلم ا» بَ ْعدَ  زيدت كما زَاِئَدة   َهاُهَنا{ َأنْ } ف ): اأْلَْخَفشُ  قَالَ 
 منْ  أَتاين ما: "قال كما زَاِئَدة ، َوِهيَ  «َأنْ » َفَأْعَملَ ( نُ َقاِتلُ  اَل  لََنا َوَما: )َوَمْعَناهُ  َكِثريًا، اْلَمْعَ   َهَذا
 :اْلَفَرْزَدقُ  َوقَالَ  زائدة وهي" ِمنْ " فأعمل" أَحد  
 هَلَ        ا ُذنُ        وبَ  اَل  َغَطَف        انُ  َتُك        نْ  لَْ  لَ        وْ 
      

 ُعَم                      رَا َأْحَس                      اهِبَا َذُوو لَ                      اَلمَ  ِإَذنْ  *****
 

  2.(َوَأْعَمَلَها زَاِئَدة   «َواَل . »ُذنُوب   هَلَا َغَطَفانُ  َتُكنْ  لَْ  َلوْ : َواْلَمْعَ  

                                                            

 246سورة البقرة: اآلية/  - 1
 (124/ 1)معان القرآن لألخفش  - 2
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، َوَهَذا) الرازي: قَالَ    1.(اأْلَْصلِ  ِخاَلفُ  الل هِ  َكاَلمِ  يف  الزِّيَاَدةِ  بِثُُبوتِ  اْلَقْولَ  أِلَن   َضِعيف 
َنا ال ِذي قَ ْولِهِ  ِمنْ  اْلَقاِئلُ  َهَذا قَالَ  َما َوأَْنَكرَ )قال اْلمام الط ي رِحه اهلل: و   آَخُروَن، َعْنهُ  َحَكي ْ

 احْلَاَجة ، ِإلَْيهِ  َوبِاْلَكاَلمِ  اْلَمْعَ   يف  َصِحيح   َوُهوَ  اْلَكاَلمِ  يف  زَاِئَدة   «َأنْ » ََتَْعلَ  َأنْ  َجائِز   َغي ْرُ : َوقَاُلوا
 َمْفُهوم   َمْعً   َوَلهُ  زَاِئَدة ، «َأنْ » َأنُ  ُمد     ِلَدْعَوى َوْجهَ  َفاَل  نُ َقاِتَل؟ َأال   َُيْنَ ُعَنا َما: َواْلَمْعَ  : قَاُلوا

 . َصِحيح  
 أِلَن هُ  اْلَمْوِضِع، َهَذا يف  زَاِئَدة   َغي ْرُ  «اَل » فَِإن   «هَلَا ُذنُوبَ  اَل  َغَطَفانُ  َتُكنْ  لَْ  َلوْ : »قَ ْولُهُ  َوأَم ا: قَاُلوا

 ِإثْ َباتُ  «هَلَا ُذنُوبَ  اَل  َغَطَفانُ  َتُكنْ  لَْ  َلوْ : »فَ َقْولُهُ : قَاُلوا. ِإثْ َباتًا َصارَ  ُجِحدَ  إَذا َواجلَْْحدُ  َجْحد ،
  2.(يَ ُقومُ  ُهوَ : مبَْعَ   يَ ُقوُم، لَْيسَ  َأُخوكَ  َما: يُ َقالُ  َكَما هَلَا، الذُّنُوبِ 

 إليها ُيصارُ  فال الزيادة، عدمُ  األصلَ  ألن   ضعيف   املذهبُ  وهذا)املصون:  الدر وقال صاحب
  3.(ضرورة   دون

ِديَارِنَا؟ أو يكون املعن وأُي  ِمنْ  ُأْخرِْجَنا َوَقدْ الل ِه  َسِبيلِ  نُ َقاِتُل يف  ومع  اآلية: وما ُينعنا َأْن اَل 
 ِديَارِنَا؟ ِمنْ  ُأْخرِْجَنا َوَقدْ  الل هِ  َسِبيلِ  يف  فائدة  وأُي غرض  لنا يف ترِك القتالِ 

 يتحققال  -وهو املنع على التقدير األول، والفائدة والغرض على التقدير الثاين  -وهذا املع  
 الزعم بأن "أْن" زائدة.مع 
 
 
 

                                                            

 (503/ 6تفسري الرازي ) - 1
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 معناه «تقاتل ال لك ما» قولك ألن املع  على ُممول الكالم أن الفراء وعن) النيسابوري: قال
 . فيه «أن» إدخال حسن املنع مع  إىل ذهب فلما تقاتل، أن منعك ما

 ترك يف غرض أو دا  وأي   لنا شيء أي   التقدير أن الفارسي واستحسنه :الكسائي وعن
  1.(القتال
 :الثَّان َيةُ  اآْليَةُ 
 ُغْلف   قُ ُلوبُ َنا قَاُلوا} :تَ َعاىَل  اهللِ  قَ ْولُ  زائًدا لفظًا فيها أن بعضهم عنها قال اليت اآليات تلك ومن
  2.{يُ ْ ِمُنونَ  َما فَ َقِلياًل  ِبُكْفرِِهمْ  الل هُ  َلَعنَ ُهمُ  َبلْ 

{ هَلُمْ  لِنتَ  الل هِ  مِّنَ  َرِْحَة   فَِبَما} قال كما زائدة" ما"و يُ ْ ِمُنوَن( )فَ َقِلياًل : وتفسريه)قال األخفش: 
 تَ ْنِطُقونَ  أَن ُكمْ  مثلَ  حلََق  : أي{ تَنِطُقونَ  أَن ُكمْ  َمآ مِّْثلَ  حلََق   ِإن هُ } وقال" اهللِ  ِمنَ  َفِ َِْحَة  : "يقول
 :قال. كثري ذا َنو والكالم القرآن يف" ما" وزيادة

 ََيِْطُبه                    ا ج                    اءَ  انَ نْيِ بَأَبَ                     لَ                    وْ 
      

 بِ             َدمِ  خاِط             ب   أَنْ             فُ  م             ا ُخضِّ             بَ  *****
 

  3.(خاِطب   أنفُ  ِبَدم   ُخضِّبَ : أي
 .األسود أَبَانُ  والثاين األبيض، انُ أَبَ : األول جبالن ِهاو  «انُ أَبَ » مث  «انَ نْيِ بَأَبَ » :وقوله
 .والقمران العمران قالوا كما أحدِها، غلب ومتالع، أَبَانُ  ِها: وقيل

ا قَِليل إُيَاهنمْ  َأيْ  اْلِقل ة لَِتْأِكيدِ  زَاِئَدة َما ،{يُ ْ ِمُنونَ  َما فَ َقِلياًل })وقال السيوطي:    4.(ِجدًّ
ي منون به قليل، وعلى هذا يكون مع   ا( من ألفاظ العموم وهي هنا مبتدأ تفيد أن ماونقول )مَ 

 ِبِه، وَيتمل أن يكون املراد بالقليل هنا نفي اجلميع.  يُ ْ ِمُنونَ  ال ِذي َذِلكَ  قَِلياًل  الكالم: فَِإُيَانًا
                                                            

 (665/ 1غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) - 1
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َا: َوقَاُلوا)قال الط ي:  يعِ  ُعُمومِ  َعنْ  بِاخلََْ ِ  اْلَكاَلمِ  ابِْتَداءِ  َعَلى اْلُمَتَكلِّمِ  ِمنَ  َذِلكَ  ِإمن   اأْلَْشَياِء، َجَِ
ْتهُ  َما َوتَ ُعمُّ  ََتُصُّ  مُث   اأْلَْشَياءِ  ُكل   ََتَْمعُ  َكِلَمةً  َما َكاَنتْ  ِإذْ   اْلَقْولُ  َوَهَذا. بَ ْعَدَها َتْذُكْرهُ  مبَا َعم 

 الل هِ  ِإىَل  ِإَضافَ ُتهُ  َجائِز   َغي ْرُ  اْلَكاَلمِ  يف  َمْعَ   اْلَكاَلمِ  ِمنَ  تُِفيدُ  اَل  َما زِيَاَدةَ  أِلَن   بِالص َواِب؛ أَْوىَل  ِعْنَدنَا
ُهمْ  الل هُ  َأْخبَ رَ  لِل ِذينَ  َكانَ  َهلْ : يَ ُقولَ  َأنْ  قَاِئاًل  َوَلَعل  . ثَ َناُؤهُ  َجل    ِمنَ  يُ ْ ِمُنونَ  َما قَِلياًل  أَن  ُهمْ  َعن ْ

ُيَانِ  ُيَانِ  َمْعَ   ِإن  : ِقيلَ  يُ ْ ِمُنوَن؟ َما ِلياًل فَ قَ  ِفيِهمْ  فَ يُ َقالُ  َكِثري   أَوْ  قَِليل   اْْلِ  َوَقدْ  الت ْصِديُق، ُهوَ  اْْلِ
َها الل هُ  َأْخبَ رَ  ال يِت  اْليَ ُهودُ  َكاَنتِ   َواْلِعَقاِب، َوالث  َوابِ  َوبِاْلبَ ْعثِ  الل هِ  ِبَوْحَدانِي ةِ  ُتَصدِّقُ  اخْلَبَ رَ  َهَذا َعن ْ
ُيَانُ  َعَلْيِهمُ  فَ ْرًضا َكانَ  َذِلكَ  وَُكلِّ  َونُ بُ و تِِه، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى مبَُحم د   َوَتْكُفرُ   يف  أِلَن هُ  ِبهِ  اْْلِ
ُقوا ُموَسى؛ ِبهِ  َجاَءُهمْ  َومم ا ُكتُِبِهْم، بُوا ِإُيَاهِنِْم، ِمنْ  اْلَقِليلُ  َذِلكَ  ُهوَ  بِبَ ْعض   َفَصد   َفَذِلكَ  بِبَ ْعض   وََكذ 

ُهمْ  الل هُ  َأْخبَ رَ  ال ِذي اْلَكِثريُ  ُهوَ   . ِبهِ  َيْكُفُرونَ  أَن  ُهمْ  َعن ْ
َا ِبَشْيء ، ُمْ ِمِننيَ  َغي ْرَ  َكانُوا ِإن  ُهمْ : بَ ْعُضُهمْ  قَالَ  َوَقدْ   بِاجلَِْميعِ  َوُهمْ { يُ ْ ِمُنونَ  َما فَ َقِلياًل : }ِقيلَ  َوِإمن 

َها ُرِويَ  َوَقدْ  َقطُّ، َهَذا ِمْثلَ  رَأَْيتُ  ل َماق َ : اْلَعَربُ  تَ ُقولُ  َكَما َكاِفُروَن، َها ََسَاًعا َعن ْ  بِِباَلد   َمَرْرتُ : ِمن ْ
 اْلَكاَلمِ  ِمنَ  َذِلكَ  َأْشَبهَ  َوَما َواْلَبَصِل، اْلُكر اثِ  َغي ْرَ  تُ ْنِبتُ  َما: يَ ْعِن  َواْلَبَصَل، اْلُكر اثَ  ِإال   تُ ْنِبتُ  قَ ل َما
يِعهِ  نَ ْفيُ  ِفيهِ  َواْلَمْعَ   بِاْلِقل ِة، الش ْيءِ  ِبَوْصفِ  بِهِ  يُ ْنَطقُ  ال ِذي  َجَِ

( َما) َأن   يَ ْزُعُمونَ  اْلُمَفسِّرِينَ  ِمنَ  َكِثريًا َأن  : اآْليَةِ  يف  الل ْفظِ  َمَباِحثِ  َوِمنْ ): املنارِ  صاحبُ  قالوَ 
َا زَاِئد ، َكِلم   ِفيهِ  َيُكونَ  َأنْ  اْلُقْرآنُ  َوَجل   الط َ ِيِّ، َجرِير   اِلْبنِ  ِوفَاقًا ِبزَاِئَدة   ِهيَ  َوَما زَاِئَدة    تَْأِت  َوِإمن 

فَاَدةِ  َهِذهِ ( َما) َا: َجرِير   اْبنُ  َويَ ُقولُ  تَارًَة، الش ْيءِ  َولِتَ ْفِخيمِ  تَارَةً  اْلُعُمومِ  ِْلِ  َهَذا ِمْثلِ  يف  هِبَا يُ ْ َتى ِإمن 
  1.ِبهِ  يُ ْ ِمُنونَ  ال ِذي َذِلكَ  قَِلياًل  فَِإُيَانًا: قَالَ  َكأَن هُ  اْلُعُموَم، يُِفيدُ  َجِديد   َكاَلم   َكُمْبَتَدأِ  اْلُمَقامِ 
  2{.هَلُمْ  لِْنتَ  اهللِ  ِمنَ  َرِْحَة   فَِبَما}: تَ َعاىَل  َفَكَقْولِهِ  الش ْيءِ  لِتَ ْفِخيمِ  ال يِت  َوأَم ا
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ُهْم، َلِقيتَ  َما َعَلى هَلُمْ  لِْنتَ  هِبَا اهللُ  َخص كَ  الش ْأنِ  َعِظيَمةِ  َرِْحَة   فَِبَسَببِ  َأيْ  َ  َوَقدْ  ِمن ْ  تَ َعاىَل  بَ ني 
  1{.َرِحيم   َرُءوف   بِاْلُمْ ِمِننيَ }: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى َوْصِفهِ  يف  ِبَقْولِهِ  الر ِْحَةَ  َهِذهِ 
  2.({لِْلَعاَلِمنيَ  َرِْحَةً  ِإال   أَْرَسْلَناكَ  َوَما}: َوقَ ْولِهِ 
 :الثَّال َثةُ  اآْليَةُ 
 َأال   َمنَ َعكَ  َما قَالَ : }تَ َعاىَل  اهللِ  قَ ْولُ  زائًدا لفظًا فيها أن بعضهم عنها قال اليت اآليات تلك ومن

  3.{أََمْرُتكَ  ِإذْ  َتْسُجدَ 
 َما: َواْلمرَاد زَاِئَدة،" اَل "){. أََمْرُتكَ  ِإذْ  َتْسُجدَ  َأال   َمنَ َعكَ  َما قَالَ : }تَ َعاىَل  قال السمعاين يف قَ ْولِهِ 

  4(.تْسجد؟ َأن َمنعك
 َما: تَ ْقِديرُهُ  آَخر ِفْعل   َمْعَ   َتَضم نَ  من قوله تعاىل: }َمنَ َعَك{ "َمَنعَ "والصحيح أن الفعل: 

 اختيار ابن جرير رِحه اهلل.أََمْرُتَك، وهذا  ِإذْ  َتْسُجدَ  َأال   َواْضَطر كَ  َوأَْلَزَمكَ  َأْحَوَجكَ 
 َأْحَوَجكَ  ِذْكرَ  فَ تَ َركَ  َتْسُجَد؟ اَل  َأنْ  َفَأْحَوَجكَ  السُُّجودِ  ِمنَ  َمنَ َعكَ  َما): َمْعَناهُ  َجرِير   قال اْبنُ 
  5.(الس اِمِعنيَ  مبَْعرَِفةِ  اْسِتْغَناءً 

  6.(َأْعَلمُ  َوالل هُ  َحَسن ، َقِوي   اْلَقْولُ  َوَهَذا)قال ابن كثري: 
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 :الرَّاب َعةُ  اآْليَةُ 
 ِنَساءً  ُكن   فَِإنْ } :تَ َعاىَل  اهللِ  قَ ْولُ  زائًدا لفظًا فيها أن بعضهم عنها قال اليت اآليات تلك ومن
  1.{تَ َركَ  َما ثُ لُثَا فَ َلُهن   اثْ َنتَ نْيِ  فَ ْوقَ 
 فَ َلُهن   اثْ َنتَ نْيِ  ِنَساءً  ُكن   )فَِإنْ : َوتَ ْقِديُر الكالم زَاِئَدة ، ،{فَ ْوقَ }: لفظةَ  َأن   اْلَبْصَرةِ  ََنِْويِّي بَ ْعضُ  َزَعمَ 
ُكن {، وضمري اجلمع بعدها يف }تَ َرَك(، وهذا القول باطل بدليل ضمري اجلمع يف لفظ:  َما ثُ لُثَا

 {.}فَ َلُهن   لفظ:
 يف  َكَما اثْ َنتَ نْيِ  ِنَساءً  ُكن   فَِإنْ : َوتَ ْقِديرُهُ  زَاِئَدة  { فَ ْوقَ : }قَ ْولُهُ : الن اسِ  بَ ْعضُ  قَالَ )قَاَل ابن كثري: 

  2.{األْعَناقِ  فَ ْوقَ  فَاْضرِبُوا} :تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ 
 مُث   مُمَْتِنع ، َوَهَذا ،ِفيهِ  فَاِئَدةَ  اَل  زَاِئد   َشْيء   اْلُقْرآنِ  يف  لَْيسَ  فَِإن هُ  ُهَناَك؛ َواَل  ُهَنا اَل  ُمَسل م َغي ْرُ  َوَهَذا
َا. (تَ َركَ  َما ثُ لُثَا فَ َلُهَما): َلَقالَ  قَاُلوهُ  َما اْلُمرَادُ  َكانَ  َلوْ { تَ َركَ  َما ثُ لُثَا فَ َلُهن  : }قَ ْولُهُ   اْسُتِفيدَ  َوِإمن 
 ِلأْلُْختَ نْيِ  ِفيَها َحَكمَ  تَ َعاىَل  فَِإن هُ  اأْلَِخريَِة، اآْليَةِ  يف  اأْلُْختَ نْيِ  ُحْكمِ  ِمنْ  لِْلِبْنتَ نْيِ  الث ُّلُثَ نْيِ  َكْونُ 

 َحِديثِ  يف  تَ َقد مَ  َوَقدْ  اأْلَوىَل  ِبْطرِيقِ  الث ُّلُثَ نْيِ  اْلِبْنَتانِ  يَِرثَ  َفأَلَنْ  الث ُّلُثَ نْيِ  اأْلُْخَتانِ  َوِرثَ  َوِإَذا. بِالث ُّلُثَ نْيِ 
 اْلِكَتابُ  َفَدل   بِالث ُّلُثَ نْيِ، الر بِيعِ  ْبنِ  َسْعدِ  اِلبْ َنيَتْ  َحَكمَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   َجاِبر  
 لِْلِبْنتَ نْيِ  َكانَ  فَ َلوْ  ،{النِّْصفُ  فَ َلَها َواِحَدةً  َكاَنتْ  َوِإنْ : }قَالَ  فَِإن هُ  َوأَْيًضا َذِلَك، َعَلى َوالسُّن ةُ 
 ُحْكمِ  يف  اْلِبْنتَ نْيِ  َأن   َعَلى َدل   اْنِفرَاِدَها َعَلى لِْلَواِحَدةِ  ِبهِ  َحَكمَ  فَ َلم ا َعَلْيِه، لََنص   أَْيًضا النِّْصفُ 
  3.(َأْعَلمُ  َوالل هُ  الث اَلثِ 

يعَ  الظُُّروفَ  أِلَن   َخطَأ ، ُهوَ : َوقَااَل  َعِطي ةَ  َواْبنُ  الن ح اسُ  اْلَقْولَ  َهَذا َوَرد  )قال القرطيب: وَ   اأْلََْسَاءِ  َوَجَِ
 . َمْعً   ِلَغرْيِ  تُ زَادَ  َأنْ  اْلَعَربِ  َكاَلمِ  يف  َُيُوزُ  اَل 
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 َبلْ  زَاِئَدةً  فَ ْوقَ  َولَْيَستْ  اْلَفِصيُح، ُهوَ ( اأْلَْعناقِ  فَ ْوقَ  فَاْضرِبُوا: )تَ َعاىَل  قَ ْوَلهُ  َوأِلَن  : َعِطي ةَ  اْبنُ  قَالَ 
َا اْلُعُنقِ  َضْربَةَ  أِلَن   لِْلَمْعَ ، ُُمِْكَمة   ِهيَ  َماغِ  ُدونَ  اْلَمْفِصلِ  يف  اْلِعظَامِ  فَ ْوقَ  َتُكونَ  َأنْ  ُيَِبُ  ِإمن  . الدِّ
َماغِ  َعنِ  اْخِفضْ : الصِّم ةِ  ْبنُ  ُدرَْيدُ  قَالَ  َكَما  َأْعناقَ  أضرب كنت فَ َهَكَذا اْلَعْظِم، َعنِ  َواْرَفعْ  الدِّ

  1.(اأْلَْبطَالِ 
 قُ و ةَ  َوَأن   فَ ْوقَ ُهَما، َفَما اثْ َنَتانِ  ،{اثْ َنتَ نْيِ  فَ ْوقَ  ِنَساءً }: قَ ْولِهِ  َمْعَ   َأن   َزَعمَ  َوَمنْ )وقال أبو حيان: 

: قَ ْوِلهِ  يف  زِيَدتْ  َقدْ  فَ ْوقَ  بَِأن   ُمْسَتِدالًّ  زَاِئَدة   فَ ْوقَ  َأن   َأوْ  َعِطي َة، كابن ذلك تَ ْقَتِضي اْلَكاَلمِ 
  2.(َفَساِدهِ  ِلُوُضوحِ  ُحج ة   ِإىَل  َزَعمَ  َما َردِّ  يف  َُيَْتاجُ  َفاَل  اأْلَْعناِق{ فَ ْوقَ  }فَاْضرِبُوا
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 :اْلَخام َسةُ  اآْليَةُ 
 َكِمْثِلهِ  لَْيسَ } :تَ َعاىَل  اهللِ  قَ ْولُ  زائًدا لفظًا فيها أن بعضهم عنها قال اليت اآليات تلك ومن
  1{.َشْيء  
  2.(َلهُ  ِمْثلَ  اَل  تَ َعاىَل  أِلَن هُ  زَاِئَدة   اْلَكافُ { َشْيء َكِمْثِلهِ  لَْيسَ }) َجاَلُل الدين احمللي: قَالَ 

 فَ َلم ا. نَ ْفِسهِ  ِلِمْثلِ  ِمْثل   الش ْيءِ  َعنْيَ  َأن   َشك   َواَل  َشْيء ، ِمْثِلهِ  ِمْثلَ  لَْيسَ  َمْعَناهُ )قال الفخر الرازي: 
لِيلُ  َوَدل   نَ ْفِسِه، ِمْثلِ  ِمْثلُ  فَ ُهوَ  َشْيء   ُكل   َأن   بِاْلَعْقلِ  ثَ َبتَ   لَْيسَ  الل ه ِمْثلِ  ِمْثلَ  َأن   َعَلى اْلُقْرآينُّ  الد 

 «الكاف» يقول َأنْ  ِلَقاِئل   َولَْيسَ  الش ْيِء، بِاْسمِ  ُمَسمًّى َغي ْرُ  تَ َعاىَل  بِأَن هُ  َتْصرًَِيا َهَذا َكانَ  ِبَشْيء ،
 َوَعَدمِ  َواْلَعَبثِ  الل ْغوِ  َعَلى الل ه َكاَلمِ  َِحْلَ  أِلَن   ِفيِه، فَاِئَدةَ  اَل  زَاِئد   َحْرف   َكِمْثِلهِ  لَْيسَ : قوله يف

  3.(بعيد اْلَفاِئَدةِ 
، َكَذاتِهِ  لَْيسَ : الل هُ  َرِِحَهُ  قَاَل اْلَواِسِطيُّ وَ  هِ  َواَل  َذات   ِصَفة   َكِصَفِتهِ  َواَل  ِفْعل ، َكِفْعِلهِ  َواَل  اْسم ، َكاَسِْ
 4.(الل ْفظِ  ُمَوافَ َقةِ  ِجَهةِ  ِمنْ  ِإال  
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 :َسةُ اْلسَّاد   اآْليَةُ 
ُ  َرُسولَُنا َجاءَُكمْ  َقدْ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  يَا: }تَ َعاىَل اهلُل  قَالَ  َرة   َعَلى َلُكمْ  يُ بَ نيِّ  َما تَ ُقوُلوا َأنْ  الرُُّسلِ  ِمنَ  فَ ت ْ

  1.{َقِدير   َشْيء   ُكلِّ  َعَلى َوالل هُ  َوَنِذير   َبِشري   َجاءَُكمْ  فَ َقدْ  َنِذير   َوال َبِشري   ِمنْ  َجاَءنَا
  2.(اْلَمِجيءِ  نَ ْفيِ  يف  لِْلُمَباَلَغةِ  زَاِئَدة   َبِشري   ِمنْ : قَ ْولِهِ  يف  وِمنَ )قال الشوكاين: 

  3.(النفي لتأكد زائدة فمن َبِشري   :أي   ،{َبِشري   ِمنْ  َجاَءنَا َما})الشربين، قال:  وكذا قال اخلطيب
 يف موضعها بدقة   إمنا وضعت كل لفظة   ،زائد   كما قلنا أن القرآن ليس فيه شيء    والصواب
 .وتعاىل ، ول ال؟ وهو كالم احلكيم اخلبري سبحانهمتناهية  

(، أن النفي يف التعبري القرآين يدخل َنِذير  اَل وَ  َبِشري   َجاَءنَا َماوالفارق بني التعبري القرآين، وقوهلم: )
ذر  ولو ل يكن نبًيا، أو رسواًل، فقد بالغوا جًدا يف النفي، حّت أنكروا أن يكون مبشر  ومن فيه كلُ 

 قد جاءهم أي دا   يدعوهم إىل اهلل.
{، زائدة ُيعل النفي قاصًرا على األنبياء والرسل فقط، وَيتمل أن يكون قد ِمنْ والقول بأن }

 َوَنِذير . عليه لفُظ َبِشري   قُ لَ طْ يُ  نْ مَ  ، وهم إمنا نفوا كلَ الرسلِ  جاءهم من يبشرهم وينذرهم من غريِ 
 قدرًا هوقد يكون عند ،مال   هعند يكون أن نفى فهذا (مال عندي ما): قول القائلومثال ذلك 

 .ااًل مَ  ىم  سَ يُ  ه ال يستحق أنأن رىلكنه ي املالِ  منيسريًا 
اْلطالِق ال قلياًل  على املالشيًئا من  لكُي ال هأن كالمه  مع ف (مال من عندي ما): قالفإذا 

 وال كثريًا.
  والبون الشاسع.فانظر إىل التعبريين، وإىل ما بينهما من التفاوت الكبري، 
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َرةُ  اْلَقاع َدةُ    الَعاش 
 (ُمب ين   َعَرب ي   اْلُقْرآُن نَ َزَل ب ل َسان  )

اليت هبا  كالمهمِ   اليت هبا يتحدثون، وطرائقِ  العربِ  َأَسالِيبِ ُمِبني ، على  َعَريب   بِِلَسان   نَ َزَل اْلُقْرآنُ 
تعاىل، وإذا كان ال  اهللِ  ال يفهم كالمَ  عند العربِ  الكالمِ  َأَسالِيبَ تخاطبون، والذي ال يعرف ي

 ؟يهِ امِ رَ مَ  ، ويدركُ هُ رَ رَ فكيف يتدبر معانيه، وكيف يستخلص دُ  اْلُقْرآنَ يفهم 
 ِمنَ  لَِتُكونَ  قَ ْلِبكَ  َعَلى*  األِمنيُ  الرُّوحُ  ِبهِ  نزلَ *  اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لََتنزيلُ  َوِإن هُ : }تَ َعاىَل اهلُل  قَالَ 

  1.{ُمِبني   َعَريب   بِِلَسان  *  اْلُمْنِذرِينَ 
، َوالن ْشرُ  الل فُّ وَ  ،ااِلْلِتَفاتُ وَ  ،الت  ْلِفيفُ ، وَ الت ْضِمنيُ ، وَ الكنايةُ  اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  َوِمنْ 

ْطَنابُ ، وَ اأْلَْمثَالِ  َضْربُ ، وَ اْلُمْدرَجُ ، وَ الطَِّباقُ ، وَ الت  َرقِّي، وَ الت  ْغِليبُ ، وَ ااِلْعِتَاضُ ، وَ ااِلْحِتَاسُ وَ  ، اْْلِ
َُيازُ ، وَ الت ْأِكيدُ ، وَ الت  ْقِسيمُ وَ   َأَسالِيبِ  ِمنْ ، وغريها اْلَغاِلبِ  خَمْرَجَ  الل ْفظِ  ُخُروجُ وَ  واالْسِتَعارَُة، ،اْْلِ

(، وأشرت اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  ِمنْ ، وقد توسعت يف احلديث عنها يف كتايب: )اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ 
 َأَسالِيبِ  على، و ُمِبني   َعَريب   بِِلَسان   نَ َزلَ الكرم يف تعبرياته، وأنه  اْلُقْرآنِ منهج  هنا إىل بعضها لبيانِ 

 عن الناس.  املعهودةِ  يةِ العرب
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 اْلَبَِلغ يَّة   اْلُقْرآن   َأَسال يبُ 
 ُاْلك َنايَة 

 َلُه. اْلَمْوُضو ِ  َلْفِظهِ  ِبَغرْيِ  الش ْيءِ  ِذْكرُ  :َواْلِكَنايَُة ِهي ،اْلِكَنايَةُ  اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  ِمنْ وَ 
 :ْلك َنايَة  ا َأْسَباب  

  :َأْسَباب  منَها ْلِكَنايَةِ ل
 م ْن ذ ْكُرُه. ُيْسَتْحَياَأْن َيُكوَن التَّْصر يُح م مَّا  -1

ْو مثال ذلك اْلِكَنايَُة َعِن اجلَِْماِ  بِاْلُماَلِمَسِة، قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  أَ 
  1ُتُم النَِّساَء فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيم ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا{.َجاَء َأَحد  مِّْنُكم مَِّن اْلَغاِئِط أَْو الَمسْ 

: اْلُماَلَمَسُة: اجلَِْماُ ، َوَلِكن  الل َه َكِرم  ُيَكنِّ مبَا َيَشاُء.  قَاَل اْبُن َعب اس 
 .َأْن َيُكوَن التَّْصر يُح م مَّا ُيْستَ ْقَبُح ذ ْكُرهُ   -2

}َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفر  أَْو : قَاَل الل ُه تَ َعاىَل َعِن اْلبَ ْوِل َوََنْوِِه بِاْلَغاِئِط ومثال ذلك اْلِكَنايَُة 
  2.َجاَء َأَحد  مِّْنُكم مَِّن اْلَغاِئِط{
 اْلَمَكاُن اْلُمْنَخِفُض ِمَن اأْلَْرِض. اْلَغاِئطِ َوَأْصُل  ،َعِن اْلبَ ْولِ  ِكَنايَة   فَ َقْولُُه تَ َعاىَل: }مَِّن اْلَغاِئِط{،

ال َومثال ذلك اْلِكَنايَُة َعْن َقَضاِء احْلَاَجِة بَِأْكِل الط َعاِم، قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَمَ إِ 
يَقة  َكانَا يَْأُكالِن ال   3ط َعاَم{.َرُسول  َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِّ

فَ َقْولُُه تَ َعاىَل: }َكانَا يَْأُكالِن الط َعاَم{. ِكَنايَُة َعْن َقَضاِء احْلَاَجِة ألن أكل الط َعاِم من لوازمه َقَضاُء 
 احْلَاَجِة.
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يَ تَ َوىف  ال ِذيَن َكَفُروا }َوَلْو تَ َرى ِإْذ  قَاَل الل ُه تَ َعاىَل:َعِن اأْلَْسَتاِه بِاأْلَْدبَاِر،  َومثال ذلك أيًضا اْلِكَنايَةُ 
  1اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم{.

ْم َوَلِكن  َعِن اأْلَْسَتاِه، قَاَل ُُمَاِهد  يف َهِذِه اآْليَِة: يَ ْعِن َأْسَتاَههُ  ِكَنايَةُ ،  فَ َقْولُُه تَ َعاىَل: }َوأَْدبَاَرُهْم{
.  الل َه ُيَكنِّ

 اهلل تعالى.الت َّْنب يُه َعَلى ع َظم  ُقْدرَة    -3
}ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة  : قَاَل الل ُه تَ َعاىَل ، َواِحَدةِ ال نَ ْفسِ ال َعِن آَدمَ مثال ذلك اْلِكَنايَُة 
َها َزْوَجَها{   2.َوَخَلَق ِمن ْ

َها{ :قَاَل تَ َعاىَل وَ  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَي ْ   3.}ُهَو ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة  َوَجَعَل ِمن ْ
 ، تنبيًها على كمال قدرته سبحانه وتعاىل.ِكَنايَة  َعْن آَدمَ  فَ َقْولُُه تَ َعاىَل: }ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة {،
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 ُالتَّْضم ين 
 1املعنيني. لتفيدَ  أخرى كلمةِ  مع  الكلمةِ  إشراب :ُهوَ وَ  الت ْضِمنيُ  اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  َوِمنْ 

 ، فإن كالمَ هِ غريِ  مقامَ  يقومُ  ، وأن احلرفَ تتناوبُ  اجلرِ  ومن اخلطأ ما يقوله َناة الكوفة أن حروفَ 
 .أخرى كلمة    د  سَ مَ  كلمة    دُ سُ منه، وال تَ  عن حرف    حرف  ِن غْ ، فال ي ُ هِ غريِ  كالمَ   هُ شبِ ال يَ تعاىل  اهللِ 
يِه تَ ْعِديَ َتُه َوِمْن ُهَنا َغِلَط وقال شيخ اْلسالم ابن تيمية:   َواْلَعَرُب ُتَضمُِّن اْلِفْعَل َمْعَ  اْلِفْعِل َوتُ َعدِّ

ِبُسَ اِل نَ ْعَجِتَك َمْن َجَعَل بَ ْعَض احْلُُروِف تَ ُقوُم َمَقاَم بَ ْعض  َكَما يَ ُقولُوَن يف قَ ْولِِه: }َلَقْد ظََلَمَك 
و }َمْن أَْنَصارِي إىَل الل ِه{ َأْي َمَع الل ِه َوََنَْو َذِلَك َوالت ْحِقيُق َما  ،َمَع نَِعاِجهِ  :َأيْ  ،إىَل نَِعاِجِه{

اِجِه وََكَذِلَك قَ ْولُُه: َفُسَ اُل الن  ْعَجِة يَ َتَضم ُن ََجَْعَها َوَضم َها إىَل نِعَ  ،قَاَلُه َُنَاُة اْلَبْصَرِة ِمْن الت ْضِمنيِ 
َنا إلَْيَك{ َن َمْعَ  يُزِيُغوَنك َوَيُصدُّوَنك ،}َوِإْن َكاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن ال ِذي َأْوَحي ْ وََكَذِلَك قَ ْولُُه:  ،ُضمِّ

بُوا بِآيَاتَِنا{ َناُه َوخَ  ،}َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم ال ِذيَن َكذ  ل ْصَناُه وََكَذِلَك قَ ْولُُه: }َيْشَرُب ُضمَِّن َمْعَ  ََن ي ْ
  2ُضمَِّن يُ ْرَوى هِبَا َوَنظَائِرُُه َكِثريَة . ،هِبَا ِعَباُد الل ِه{

َا ََنُْن ُمْستَ ْهزِئُوَن{تَ َعاىَل:  اهللِ  قَ ْولُ ومنه    3.}َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإن ا َمَعُكْم ِإمن 

: اْنَصَرُفوا َوَذَهُبوا َوَخَلُصوا؛ لتعديه بِإىَل، لَِيُدل  َعَلى اْلِفْعِل اْلُمْضَمِر ْعَ  مَ }َخَلْوا{ : اْلِفْعلُ ُضمَِّن 
َا ََنُْن  ِإىَل َشَياِطيِنِهمْ  اْنَصَرُفوا َوَخَلُصوا ِإَذا، ويكون املع  َواْلِفْعِل اْلَمْلُفوِظ ِبهِ  قَاُلوا ِإن ا َمَعُكْم ِإمن 

 . تَ ْهزِئُونَ ُمسْ 

 
 
  1.}فَ تَ َرى ال ِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرض  ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم{ تَ َعاىَل: اهللِ  قَ ْولُ وَ 
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  2.سارعوا إىل َمْغِفَرة {و ىل كما يف قوله تعاىل: }األصل أن الفعل يسار  يتعدي بإِ 
، فيكون مع  الكالم والدخول{ لتضمنه مع  املسارعة ِفيِهمْ ب  } ُيَسارُِعوَن{وإمنا عدي الفعل }

يف الدخول يف أحالف املشركني، مناصرين هلم  ال ِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرض  ُيَسارُِعونَ املنافقني فَ تَ َرى 
 متعززين هبم خوفًا من أن تدور الدائرة عليهم. و موالني هلم، و 
ًنا: }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ وَ    {.تَ ْفِجريًا يُ َفجُِّرونَ َها الل هِ  ِعَبادُ  هِبَا َيْشَربُ  َعي ْ

 َدَخَلتِ  فَِلَذِلكَ  بِاْلَباِء، يَ تَ َعد ى اَل  األصلِ  يف أِلَن هُ  ؛ويَ تَ َلذذ ،يَ ْرِوي َمْعَ  { َيْشَربُ : }الفعلُ  ُضمِّنَ 
 .الت  َلُذذِ  مع َوالر يُّ  ،الشُّْربُ  بِالل ْفظِ  َفُأرِيدَ  ،بِنَ ْفِسهِ  يَ تَ َعد ى{ َيْشَربُ }فَ  َوِإال   ،اْلَباءُ 
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 ُالت َّْلف يف 
 ب  دَ أَ  أَو م  كْ ِِبُ  الت  ْعِليم خمرج اْلَكاَلم ِإْخرَاج َعن عبارَة   :وهو ،الت  ْلِفيفُ  اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  َوِمنْ 
َا ،هُ رَ كْ ذِ  اْلُمَتَكل مُ  دْ رِ يُ  ل  جَ رَ خَ  ال ِذي اْلَمْذُكورِ  مِ كْ احلُ  ُعُموم يف  َداخل   َخاص   م  كْ حُ  رَ كْ ذِ  دَ صَ قَ  َوِإمن 

 . هِ بتعليمِ 
 لِلن اسِ  َمَواِقيتُ  ِهيَ  ُقلْ  األِهل ةِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ : }تَ َعاىَل  قَ ْولُهُ  اهللِ  ابِ تَ كِ  يف  الت  ْلِفيفِ  َوِمثَالُ 
  1{.َواحلَْجِّ 

ُهمْ  الل هُ  َرِضيَ  ومع  اآْليَِة أن الص َحابَةُ   أحوال عن َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهلل رسولَ  سأَلوا َلم ا َعن ْ
 يَ َزلْ  لَْ  مُث   َدِقيًقا يَ ْبُدو اهلِْاَللِ  بَالُ  َما الل هِ  َنيب   يَا: َلهُ  َوقَاُلوا َهْيَئتهِ  تَ َعلُّمِ  ِإىَل  نُ ُفوُسُهمْ  َوتَاَقتْ  اْلَقَمرِ 
 فاهلل ِفيِه، فَاِئَدةَ  اَل  َما َوتَ َركَ  لِْلَبَشِر، فَاِئَدة   ِفيهِ  مبَا بِاجلََْوابِ  اْلُقْرآنُ  نَ َزلَ  َبْدرًا؟ َيْسَتِديرَ  َحّت   َيْكبُ رُ 
 َوِجْرُمُه، نُوره يَ تَ َزاَيدُ  مُث   َصِغريًا، هالاًل  يكون يَ ْبُدو َما فََأو لُ  َمَنازِلَ  اْلَقَمرَ  َقد رَ  اْلَقَمرَ  وتعاىل تبارك
 َكَما َشْهر   ََتَامِ  يف  اأْلَو لِ  َحالِهِ  ِإىَل  يَ ْرِجعَ  َحّت   الن  ْقصِ  يف  َيْشرَ ُ  مُث   ِإْبَدارُُه، َوَيْكُملَ  َيْستَ ْوِسقَ  َحّت  
ْرنَاهُ  َواْلَقَمرَ : }تَ َعاىَل  قَالَ   ُتْدرِكَ  َأنْ  هَلَا يَ ْنَبِغي الش ْمسُ  اَل  اْلَقِدمِ  َكاْلُعْرُجونِ  َعادَ  َحّت   َمَنازِلَ  َقد 

  2{.َيْسَبُحونَ  فَ َلك   يف  وَُكل   الن  َهارِ  َساِبقُ  الل ْيلُ  َوال اْلَقَمرَ 
 فيه ما إىل تعاىل اهلل فأرشدهم دنياهم، يف وال دينهم يف اشيئً  الناسَ  تفيدُ  ال الظاهرةِ  هذه وتفسريُ 
 قَالَ  َكَما َواحلَِْساَب، السِِّننيَ  َعَددَ  ْعَلُموالِي َ  هذه ْلَقَمرِ ا َمَنازِلَ  جعل سبحانه أنه وهو نفعهم،
 َواحلَِْسابَ  السِِّننيَ  َعَددَ  لِتَ ْعَلُموا َمَنازِلَ  َوَقد رَهُ  نُورًا َواْلَقَمرَ  ِضَياءً  الش ْمسَ  َجَعلَ  ال ِذي ُهوَ : }تَ َعاىَل 

  3{.بِاحلَْقِّ  ِإال َذِلكَ  الل هُ  َخَلقَ  َما
 حدوثها وكيفية الكونية، الظواهر يف البحث من ِفيهِ  فَاِئَدةَ  اَل  َما بتَ َركِ  أمرنافاهلل تبارك وتعاىل 

 .لنا والفائدةُ  ، وأرشدنا إىل ما فيه النفعُ فائدة   كبريُ  معرفتها على يِتتب ال ألهنا
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 ُْلت َفات  اال 
 ِإىِل  اْلَغْيَبةِ  ِمنَ  آَخَر، ِإىَل  ُأْسُلوب   ِمنْ  اْلَكاَلمِ  نَ ْقلُ : َوُهوَ  ااِلْلِتَفاتُ  اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  َوِمنْ 

 الت َكلُّمِ  َوِمنَ  الت َكلُِّم، ِإىِل  اخلِْطَابِ  َوِمنَ  اجلَْْمِع، ِإىَل  اْلَواِحدِ  َوِمنَ  ِإىِل اْلَغْيَبةِ  اخلِْطَابِ  َوِمنَ  اخلِْطَاِب،
 . اخلِْطَابِ  ِإىِل 

 ااِلْسِتْمرَارُ وَ  الت  نَ قُِّل، ُحبِّ  َعَلي ُجِبَلتْ  الن ُُّفوسَ  فإن َواْلَمَللِ  الض َجرِ  َعنِ  الس ْمعِ  ِصَيانَةُ : َوفَاِئَدتُهُ 
َوال   َعَلى  .الس آَمةِ  إىل ي دي اخلِْطَابِ  من َواِحد   ِمن ْ

 .ِفيهِ  الت َصرُّفِ  َعَلى َوااِلْقِتَدارِ  اْلَكاَلِم، يف  اْلَمَلَكةِ  ِإْظَهارُ  :أيًضا َوفَاِئَدتهُ 
ثَالُ  ْلت َفات   م  طَاب  م َن  اال   :إ َلى اْلَغْيَبة   اْلخ 

  1.تَ َعاىَل: }َحّت  ِإَذا ُكْنُتْم يف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم{ اهللِ  قَ ْولُ 

 كالم غري يف َلَكانَ  َواِحد   نسق   الكالُم َعَلى َجَرى َوَلوْ  اخلِْطَاِب ِإىَل اْلَغْيَبِة، ِمنَ  يف الكالِم اْلِتَفات  
  (.ِبُكمْ  َوَجَرْينَ  اْلُفْلكِ  يف  ُكْنُتمْ  ِإَذا تعاىل: )َحّت   اهلل

ثَالُ  ْلت َفات   م   :التََّكلُّم   إ َلى اْلَغْيَبة   م نَ  اال 
 ال ِذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإىَل  احلََْرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْياًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى ال ِذي ُسْبَحانَ : }تَ َعاىَل  قَ ْولُهُ 
  2{.اْلَبِصريُ  الس ِميعُ  ُهوَ  ِإن هُ  آيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ  َحْوَلهُ  بَارَْكَنا

 ِمنْ  لُِنرِيَهُ : }قوله يف الت َكلُّمِ  ِإىَل  ،{َأْسَرى ال ِذي: } قوله يف اْلَغْيَبةِ  ِمنَ  اْلِتَفات   اآليةِ  هذه يف
 {.آيَاتَِنا
 ُهوَ  ِإن هُ : }قوله يف اْلَغْيَبةِ  ِإىَل  ،{آيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ } :تَ َعاىَل  قَ ْوِلهِ  يف الت َكلُّمِ  ِمنَ  آخرُ  اْلِتَفات   وفيها

 {.اْلَبِصريُ  الس ِميعُ 
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ثَالُ وَ  ْلت َفات   م  د  إ َلى اْلَجْمع   اال  َن اْلَواح   :م 
اتَ َعاىَل: } هُ قَ ْولُ    1.{يُ ْبِصُرونَ  اَل  ظُُلَمات   يف  َوتَ رََكُهمْ  بُِنورِِهمْ  الل هُ  َذَهبَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ  فَ َلم 

 يف  َوتَ رََكُهمْ  }بُِنورِِهمْ  :اجلَْْمِع يف قوله ِإىَل  َحْوَلُه{ اْلَواِحِد يف قوله: }َما ِمنَ  يف هذه اآليةِ اْلِتَفات  
 َذَهبَ : )تعاىل اهلل كالم غري يف َلَكانَ  َواِحد   نسق   َعَلى الكالمُ  َجَرى يُ ْبِصُروَن{، َوَلوْ  اَل  ظُُلَمات  

 (.يُ ْبِصرُ  اَل  ظُُلَمات   يف  َوتَ رََكهُ  بُِنورِهِ  الل هُ 
 .اْلَكاَلمِ  مِ َنظْ  يف  ، َوأَبْ َلغُ سِ و يف النف وأوقعُ  اْلَكاَلِم، يف  ااِلْلِتَفاَت أَْفَصحُ  َوال شك أن
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 َُّوالنَّْشرُ  اللَّف 
 بِالن صِّ  تَ ْفِصياًل  ِإم ا َأْشَياُء، أَوْ  َشْيَئانِ  يُْذَكرَ  َأنْ  َوُهوَ : َوالن ْشرُ  الل فُّ  اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  َوِمنْ 
 َذِلكَ  َعَددِ  َعَلى َأْشَياءُ  يُْذَكرَ  مُث   ُمتَ َعدِّد   َعَلى َيْشَتِملُ  بَِلْفظ   يُ ْ َتى بَِأنْ  ِإَْجَااًل  أَوْ  َواِحد   ُكلِّ  َعَلى
مِ  ِمنَ  َواِحد   ِإىَل  يَ ْرِجعُ  َواِحد   ُكلُّ   .بِهِ  يَِليقُ  َما ِإىَل  َواِحد   ُكلِّ  َرد   الس اِمعِ  َعْقلِ  ِإىَل  َويُ َفوِّضُ  اْلُمتَ َقدِّ

 َوالنَّْشر : اللَّف   امُ سَ قْ أَ 
 :ِقْسَمنيِ  إىل ينقسم َوالن ْشرُ  الل فُّ 

 .اْلُمرت بُ  َوالن ْشرُ  الل فُّ  :لُ وْ اْلَ 
 .اْلُمرت بِ  غريُ  َوالن ْشرُ  الل فُّ  :يان  الثَّ 

 :  :اْلُمرتَّبُ  َوالنَّْشرُ  اللَّفُّ أوالا
  ُه:الُ ثَ م  

 َوَلَعل ُكمْ  َفْضِلهِ  ِمنْ  َولَِتْبتَ ُغوا ِفيهِ  لَِتْسُكُنوا َوالن  َهارَ  الل ْيلَ  َلُكمُ  َجَعلَ  َرِْحَِتهِ  َوِمنْ : }تَ َعاىَل  اهللِ  َقولُ 
  1.{َتْشُكُرونَ 

 ِمن َولَِتبتَ ُغواْ : }وقوله ،الل ْيلِ  يف  لَِتْسُكُنواْ  :َأيْ  ،الل ْيلِ  إىل راجع   ،{ِفيهِ  لَِتْسُكُنواْ } :تَ َعاىَل  فقوله
 .ُمرت ب   َوَنْشر   َلف   اآلية ففي الن  َهاِر، يف  َفْضِلهِ  ِمن َولَِتبتَ ُغواْ  :َأيْ  ،َوالن  َهارِ  إىل راجع{ َفْضِلهِ 

 اْليَ ْومَ  َواْرُجوا الل هَ  اْعُبُدوا قَ ْومِ  يَا فَ َقالَ  ُشَعْيًبا َأَخاُهمْ  َمْدَينَ  َوِإىَل : }تَ َعاىَل  َوِمثَالُُه أيًضا َقوُل اهللِ 
بُوهُ ( 36) ُمْفِسِدينَ  اأْلَْرضِ  يف  تَ ْعثَ ْوا َواَل  اآْلِخرَ   َجاَثِنيَ  َدارِِهمْ  يف  َفَأْصَبُحوا الر ْجَفةُ  َفَأَخَذتْ ُهمُ  َفَكذ 

َ  َوَقدْ  َوََثُودَ  َوَعاًدا( 30)  الس ِبيلِ  َعنِ  َفَصد ُهمْ  َأْعَماهَلُمْ  الش ْيطَانُ  هَلُمُ  َوزَي نَ  َمَساِكِنِهمْ  ِمنْ  مْ َلكُ  تَ بَ ني 
 يف  فَاْسَتْكبَ ُروا بِاْلبَ ي َِّناتِ  ُموَسى َجاَءُهمْ  َوَلَقدْ  َوَهاَمانَ  َوِفْرَعْونَ  َوقَاُرونَ ( 32) ُمْسَتْبِصرِينَ  وََكانُوا
ُهمْ  ِبَذنِْبهِ  َأَخْذنَا َفُكالًّ ( 32) َساِبِقنيَ  َكانُوا َوَما اأْلَْرضِ  ُهمْ  َحاِصًبا َعَلْيهِ  أَْرَسْلَنا َمنْ  َفِمن ْ  َمنْ  َوِمن ْ
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ُهمْ  الص ْيَحةُ  َأَخَذْتهُ  ُهمْ  اأْلَْرضَ  ِبهِ  َخَسْفَنا َمنْ  َوِمن ْ  َوَلِكنْ  لَِيْظِلَمُهمْ  الل هُ  َكانَ  َوَما َأْغَرقْ َنا َمنْ  َوِمن ْ
  1{.ْظِلُمونَ يَ  أَنْ ُفَسُهمْ  َكانُوا

 ِبهِ  َخَسفَ  َوال ِذي ََثُوُد، :ُهمْ  الص ْيَحةُ  َأَخَذتْ ُهمُ  َوال ِذينَ  َعاد ، :ُهمْ  َحاِصب   َعَلْيِهمْ  أُْرِسلَ  فَال ِذينَ 
 َلف   اآليات يفِ فَ . قَ ْوِمِهَما ِمنْ  َمَعُهَما َوَمنْ  َوَهاَمانُ  ِفْرَعْونُ : الل هُ  َأْغَرقَ ُهمْ  َوال ِذينَ  قَاُروُن، :اأْلَْرضَ 
 .كما ذكرنا  ُمرت ب   َوَنْشر  

 :اْلُمرتَّب   َغيرُ  َوالنَّْشرُ  ثانياا: اللَّفُّ 
ثَالُ    ُه:م 

 ِإُيَاِنُكمْ  بَ ْعدَ  َأَكَفْرتُْ  ُوُجوُهُهمْ  اْسَود تْ  ال ِذينَ  َفَأم ا ُوُجوه   َوَتْسَودُّ  ُوُجوه   تَ ب َْيضُّ  يَ ْومَ : }تَ َعاىَل  َقوُل اهللِ 
 ِفيَها ُهمْ  الل هِ  َرِْحَةِ  َفِفي ُوُجوُهُهمْ  ابْ َيض تْ  ال ِذينَ  َوأَم ا( 106) َتْكُفُرونَ  ُكْنُتمْ  مبَا اْلَعَذابَ  َفُذوُقوا

  2{.َخاِلُدونَ 
، غريُ  َوَنْشر   َلف   اآْليَ َتني يف   الن ْشرِ  يف  َوذََكرَ  ااِلْسِوَداِد، قَ ْبلَ  ااِلبِْيَضاضَ  الل فِّ  يف  ذََكرَ  فقد ُمرت ب 

 . ُوُجوُهُهمْ  ابْ َيض تْ  َمنِ  ُحْكمِ  قَ ْبلَ  ُوُجوُهُهمْ  اْسَود تْ  َمنِ  ُحْكمَ 
 ُمْبِصَرةً  الن  َهارِ  آيَةَ  َوَجَعْلَنا الل ْيلِ  آيَةَ  َفَمَحْونَا آيَ تَ نْيِ  َوالن  َهارَ  الل ْيلَ  َوَجَعْلَنا: }تَ َعاىَل  هُ َقولُ أيًضا ِمثَالُُه وَ 

  3.{تَ ْفِصيال َفص ْلَناهُ  َشْيء   وَُكل   َواحلَِْسابَ  السِِّننيَ  َعَددَ  َولِتَ ْعَلُموا َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضال لَِتْبتَ ُغوا
، غريُ  َوَنْشر   َلف   َهِذِه اآْليَةِ  يف   آيَةَ  َفَمَحْونَا} :فقال الن  َهاِر، قبل الل ْيلَ  الل فِّ  يف  ذََكرَ  فقد ُمرت ب 

 يف  الت َصرُّفَ  يُرِيدُ { َربُِّكمْ  ِمنْ  َفْضاًل  لَِتْبتَ ُغوا} الن ْشرِ  يف  َوذََكرَ  ،{ُمْبِصَرةً  الن  َهارِ  آيَةَ  َوَجَعْلَنا الل ْيلِ 
 يف مبا املتعلقُ  احلسابُ  واملرادُ  ،{َواحلِْسابَ  السِِّننيَ  َعَددَ  َولِتَ ْعَلُموا} :قَالَ  مث الن  َهاِر، يف  اْلَمَعاشِ 
 .القمر منازل يعن ،واأليامِ  والليايل األشهرِ  من السننيَ  ضمنِ 
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 ُْحت َراس  اال 
 َيْدَفعُ  مبَا فَ يُ ْ َتى بَِعيد   ِلَشْيء   ُُمَْتِماًل  اْلَكاَلمُ  َيُكونَ  َأنْ  ُهوَ وَ : ااِلْحِتَاسُ  اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  َوِمنْ 
 .ااِلْحِتَمالَ  َذِلكَ 
  1{.ُسوء   َغرْيِ  ِمنْ  بَ ْيَضاءَ  ََتْرُجْ  َجْيِبكَ  يف  َيَدكَ  اْسُلكْ : }تَ َعاىَل  اهللِ  قَ ْولُ  :ااِلْحِتَاسِ  وِمثَالُ 
 .َمَرض   أو بَ َرص   بسبب َذِلكَ  يكون َأنْ  َعنْ { ُسوء   َغرْيِ  ِمنْ : }ِبَقْولِهِ  ُسْبَحانَهُ  اْحتَ َرسَ 

 َوُجُنوُدهُ  ُسَلْيَمانُ  ََيِْطَمن ُكمْ  اَل  َمَساِكَنُكمْ  اْدُخُلوا الن ْملُ  أَي َُّها يَا مَنَْلة   قَاَلتْ : }تَ َعاىَل  قَ ْولُهُ من ذلك وَ 
  2{.َيْشُعُرونَ  اَل  َوُهمْ 

 َقْصد   َعنْ  َوُجُنوِدهِ  ُسَلْيَمانَ  ِمنْ  َذِلكَ  يكون َأنْ  َعنْ { َيْشُعُرونَ  اَل  َوُهمْ : }ِبَقْولِهِ  ُسْبَحانَهُ  اْحتَ َرسَ 
 .َيْشُعُروا بَِأال   ِإال   فَ ْوقَ َها َفَما مَنَْلةً  ََيِْطُمونَ  اَل  ُجُنوِدهِ  َوَفْضلِ  َوَفْضِلهِ  ُسَلْيَمانَ  لِ َعدْ  ِمنْ  بل ِمن ُْهم
َها، وليس غضًبا اْلَكِلَمةِ  هِبَِذهِ  ُسُرورًاكان  الس اَلمُ  َعَلْيهِ  ُسَلْيَمانَ  تَ َبس مَ فإن   الت َبسُّمَ  َوَأك دَ  ِمن ْ

 .اْلَغْضَبانِ  تَ َبس مَ  اَل  ُسُرور   تَ َبسُّمُ  تَ َبسَُّمهُ  َأن   َعَلى لِيُ َنبِّهَ  بِالض ِحكِ 
 َعَلى َأِعز ة   اْلُمْ ِمِننيَ  َعَلى أَِذل ة   َوَيُِبُّونَهُ  َيُِب ُُّهمْ  ِبَقْوم   الل هُ  يَْأِت  َفَسْوفَ : }تَ َعاىَل  قَ ْولُهُ  ذلك َومن

  3{.اْلَكاِفرِينَ 
 َعَلى اقْ َتَصرَ  َلوِ  فَِإن هُ  ِلَضْعِفِهْم؛ َذِلكَ  يكون َأن   َعنْ { اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعز ة  : }ِبَقْولِهِ  ُسْبَحانَهُ  اْحتَ َرسَ 
ل ةِ  َوْصِفِهمْ  ُهمْ  أَن  َها ُعِلمَ  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى مهُ ت َ زْ عِ  رَ كَ ذَ  فلما الَضْعُف، هُ بَ بَ سَ  َذِلكَ  َأن   لَتُ ُوهِّمَ  بِالذِّ  ِمن ْ
 .، وليس َضْعًفاَوَعْطف   تَ َواُضع  
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 ُْعت َراض  اال 
، يَِتمُّ وَ  ااِلْعِتَاُض، اْلَباَلِغي ةِ  اْلُقْرآنِ  َأَسالِيبِ  ِمنْ وَ  ااِلْعِتَاُض َأْن يُ ْ َتى يف أَثْ َناِء اجلُْْمَلِة بَكاَلم  فَاِصل 

 ِبَفَواتِِه لُِنْكَتة .اْلَغَرُض اأْلَْصِليُّ ِبُدونِِه َواَل يَ ُفوُت 
 باجلُْْمَلِة اْلُمْعَِتَِضِة. َوهو ما يسميه النَُّحاةُ 

ْعت َراض   َأْسَبابُ   :اال 
ْعت َراض   َها: لِل  ن ْ  َأْسَباب  م 

 :التَ ْقر يرُ  -1
َنا َما َعِلْمُتمْ  َلَقدْ  تَالل هِ  قَاُلوا: }تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولُ  َوِمثَالُهُ    1{.َسارِِقنيَ  ُكن ا َوَما األْرضِ  يف  لِنُ ْفِسدَ  ِجئ ْ
َنا َما: }تَ َعاىَل  َوقَ ْولِهِ { تَالل هِ  قَاُلوا: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  بَ نْيَ  اْعِتَاض   ،{َعِلْمُتمْ  َلَقدْ : }َفُجْمَلةُ   لِنُ ْفِسدَ  ِجئ ْ

 .الس رَِقةِ  تُ ْهَمةِ  ِمنْ  اْلبَ رَاَءةِ  ِإثْ َباتِ  تَ ْقرِيرُ  االْعِتَاضِ  هبذا َواْلُمرَادُ  ،{األْرضِ  يف 
 وََكَذِلكَ  أَِذل ةً  َأْهِلَها َأِعز ةَ  َوَجَعُلوا أَْفَسُدوَها قَ ْريَةً  َدَخُلوا ِإَذا اْلُمُلوكَ  ِإن   قَاَلتْ : }تَ َعاىَل  قَ ْولُهُ  َوِمثَالُهُ 
  2{.ُمْرَسُلونَ الْ  يَ ْرِجعُ  بَِ  فَ َناِظَرة   هِبَِدي ة   ِإلَْيِهمْ  ُمْرِسَلة   َوِإينِّ ( 34) يَ ْفَعُلونَ 
 َوَجَعُلوا أَْفَسُدوَها قَ ْريَةً  َدَخُلوا ِإَذا اْلُمُلوكَ  ِإن  : }قَ ْوهِلِا بَ نْيَ  اْعِتَاض   ،{يَ ْفَعُلونَ  وََكَذِلكَ : }َفُجْمَلةُ 
  .{اْلُمْرَسُلونَ  يَ ْرِجعُ  بَِ  فَ َناِظَرة   هِبَِدي ة   ِإلَْيِهمْ  ُمْرِسَلة   َوِإينِّ : }َوقَ ْوهِلِا ،{أَِذل ةً  َأْهِلَها َأِعز ةَ 

 وغريوا مبانيها، خر بوا اْلُقَرى ِمنَ  قَ ْريَةً  َدَخُلوا ِإَذا اْلُمُلوكَ  َأنْ  ِإثْ َباتِ  تَ ْقرِيرُ : االْعِتَاضِ  هبذا َواْلُمرَادُ 
 َذِلكَ  ِعْندَ  َفَصاُروا َمرَاتِبَ ُهْم، َوَحطُّوا َأْشرَافَ َها، َوَأَهانُوا َأْهِلَها مَشْلَ  َوفَ ر ُقوا أَْمَواهَلَا، وأتلفوا مغانيها،

َا أَِذل ًة،  قُ ُلوبِ  يف  هَلُمْ  َوتَ تَ َقر رُ  اْلَوْطَأُة، هَلُمُ  َوُتْسَتْحَكمَ  اْلُمْلُك، هَلُمُ  يَِتم   َأنْ  أِلَْجلِ  َذِلكَ  يَ ْفَعُلونَ  َوِإمن 
 .اْلَمَهابَةُ  الناسِ 
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 :الت َّْنز يهُ  -2
  1{.َيْشتَ ُهونَ  َما َوهَلُمْ  ُسْبَحانَهُ  اْلبَ َناتِ  لِل هِ  َوَُيَْعُلونَ : }تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولُ  َوِمثَالُهُ 
 َما َوهَلُمْ : }تَ َعاىَل  وقَ ْولِهِ  ،{اْلبَ َناتِ  لِل هِ  َوَُيَْعُلونَ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  بَ نْيَ  اْعِتَاض   ،{ُسْبَحانَهُ : }َفُجْمَلةُ 

 .لِل هِ  اْلبَ َناتِ  َجَعلَ  َمنْ  َعَلى الش َناَعةُ  َوِفيهِ  تَ َعاىَل، لِل هِ  َوالت  ْعِظيمُ  الت  ْنزِيهُ  منه والَغَرضُ  ،{َيْشتَ ُهونَ 
 :التَّبَ رُّكُ  -3

  2{.آمنني الل هُ  َشاءَ  ِإنْ  احلَْرَامَ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخُلن  : }تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولُ  َوِمثَالُهُ 
: تَ َعاىَل  وقَ ْولِهِ  ،{احلََْرامَ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخُلن  : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  بَ نْيَ  اْعِتَاض   ،{الل هُ  َشاءَ  ِإنْ : }َفُجْمَلةُ 

 {.آمنني}
 .الت بَ رُّكُ  هنا االعِتاض وفائدة
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يَةَ اْلَقاع َدُة   َعْشَرةَ  اْلَحاد 
 (ة  احَ صَ فَ الْ  ات  جَ رَ ى دَ لَ عْ ي أَ اْلُقْرآُن ف  )

الفصاحة، وأرفع  من درجة وهو أحسن احلديث، وهو يف أعلى ،اخلالدة عجزةاملهو  الكرم القرآن
، وبالغته الرفيعة، قال عاليةفصاحته اللو  ،هإعجاز  وجوه من وجهالقرآن  فصاحةرتبة يف البالغة، و 

ُهَما:  اهللُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنِ  فَ َعنِ  الوليد بن املغرية ملا َسعه من النيبً ىل اهلل عليه وسلم،  َأن  »َعن ْ
 فَ بَ َلغَ  َلُه، َرق   َفَكأَن هُ  اْلُقْرآنَ  َعَلْيهِ  فَ َقَرأَ  َوَسل مَ  وآله عليه اهللُ  َصل ى الن يبِّ  ِإىَل  َجاءَ  اْلُمِغريَةِ  ْبنَ  اْلَولِيدَ 
، أَبَا َذِلكَ   لِيُ ْعطُوَكهُ  قَالَ  ِلَ؟: قَالَ . َمااًل  َلكَ  َُيَْمُعوا َأنْ  يَ َرْونَ  قَ ْوَمكَ  ِإن  ! َعمِّ  يَا: فَ َقالَ  َفأَتَاُه، َجْهل 
 ِفيهِ  فَ ُقلْ : قَالَ  َمااًل، َأْكَثرَِها ِمنْ  َأينِّ  قُ َرْيش   َعِلَمتْ  َقدْ : قَالَ  ِقبَ َلُه، ِلَما لِتَ ْعِرضَ  ُُمَم ًدا أَتَ ْيتَ  فَِإن كَ 
ُلغُ  قَ ْواًل   َأْعَلمَ  َرُجل   ِفيُكمْ  َما اهلل فو أَُقولُ  َوَماَذا: َلُه قَالَ  َكارِه   أَن كَ  أَوْ  َلهُ  ُمْنِكر   أَن كَ  قَ ْوَمكَ  يَ ب ْ

، بِاأْلَْشَعارِ  ، ِبَقِصيَدتِهِ  َواَل  ِبَرَجزِهِ  َأْعَلمَ  َواَل  ِمنِّ  يَ ُقولُ  ال ِذي ُيْشِبهُ  َما َواهللِ . اجلِْنِّ  بَِأْشَعارِ  َواَل  ِمنِّ
 ُمْغِدق   َأْعاَلُه، َلُمْثِمر   َوِإن هُ  َلَطاَلَوةً  َعَلْيهِ  َوِإن   َحاَلَوًة، يَ ُقولُ  ال ِذي ِلَقْولِهِ  ِإن   اهلل وو َهَذا، ِمنْ  َشْيًئا

 1.ََتَْتهُ  َما لََيْحِطمُ  َوأَن هُ  يُ ْعاَل، َوَما لَيَ ْعُلو َوِإن هُ  َأْسَفُلُه،
باب، قبل أن نتكلم عن فصاحة القرآن وبالغته، وعن إعجازه الذي هبر العقول، وأدهش األل

وسلم له أساطني البالغة، وسجد له الفصحاُء اللسُن، نذكر حد الفصاحة والبالغة، ليتبني 
 وتتميز الذرى من الوهاد.املراد، ويعلم القصُد والسداُد، 

 حد البِلغة:
  2.ايغً لِ بَ  َصارَ  ِإذا: الض م( لُ جُ الر   غَ لُ ب َ ) مصدر: لغةً  الَبالغةُ 
  3.قَ ْلِبهِ  يف  َما ُكْنهَ  ِلَسانِهِ  ِبِعَبارَةِ  يُ بَ لِّغُ  َفِصيُحه اْلَكاَلمِ  حَسنُ  بَِليغ   َوَرُجل  
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  1.(صورة أحسن يف النفس إىل املع  إيصال وهي): العسكري هالل أبو قال
 .(اْلطالة يوم والغزارة البداهة، عند األقتضاب هي البالغة): الرومي وقال
  2.(الوصل من الفصل معرفة الَباَلَغةُ ): الفارسي وقال
  3.(َفَصاَحته َمعَ  احْلَال ملْقَتضى مطابقته: اْلَكاَلم يف  الَبالغةُ وقيل 

 مزِيد غري من الر اِئق الل ْفظ من طابقه ملا الص ِحيح اْلَمْع  َعن الت  ْعِبري ِهيَ  البالغة: واصطالًحا
 للمع  اْلُمطَابَقة يف  اْلَكاَلم اْزَدادَ  َفكلما َهَذا فعلى، اْلبَ َيان يف  َعنهُ  انتقاص َواَل  اْلَمْقصد على

 4.أَزِيد بالغته َكانَ  املستغث الركيك َعن والتجنب اْلمَعاين  ورونق اأْلَْلَفاظ َوشرف
 الِتاكيب َخواص بتوفية اْخِتَصاص َلهُ  حدا اْلَمْع  تأدية يف  بُ ُلوغه املتكلِّمِ  بالغةُ )ي: كاكوقال الس
  5.(َوجهَها على َواْلِكَنايَة َواْلمَجاز، الت ْشِبيه، أَنْ َوا  وإيراد َحق َها،
 ملكة: َوقيل إمالل، ِباَل  وإطالة إخالل، ِباَل  إُياز َمعَ  ُمرَاده كنه لعبارة َكاَلمه يف  بُ ُلوغه): َوقيل
 6.(بليغ َكاَلم تأليف على هبَا يقتدر

 :الفصاحة حد
 .الرِّغوة من خُلصَ : أي وفصيح ، مفِصح   فهو وأَْفَصحَ  فُصحَ : ومنه اخللوُص،: لغةً  الفصاحة

 .الَفِصيحُ  الل َبُ  الرِّْغَوةِ  َوََتْتَ : قوهلم ومنه
    .بالعربية تكل م: وأفصح لغته، جادت إذا الر ُجلُ  فُصحَ : ومنه
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 بتبيني ملعناه اْلفهام بِتَمام تَ ْوِفَية َلهُ  َوجه على اْلَكاَلم صوغ: فهي البيان، أهل اصطالح يف وأما
رَاد،

ُ
 َويدل ابتداعه، ويعجب استماعه، ويعذب نظمه، ويعزب فهمه، يقرب مبَا اأْلَْلَفاظ وتزيني امل

 اَل  ال يِت  واألوابد تفهم، اَل  ال يِت  الشوارد بِاْسِتْعَمال اَل  تواليه على مبادئه وينم مقاطعه، على مطالعه
 .تعلم

 ،الغرابة ومن .اهلُْعُخعَ  تَ َرَعى: كقوله احلروف، تنافر من الكلمة ُخُلوص هي:وقيل الفصاحة 
 . ُمَسر َجا َوَمْرِسًنا :كقوله
 . اأَلْجَللِ  الَعِليِّ  :كقوله اللُّغوي القياس خمالفة ومن

 :كقوله التأليف ضعف من الكالم وخلوص
 . َحاتِ   ْبنَ  َعِدي   َعنِّ  َربُّهُ  َجَزى
 :كقوله الكلمات تنافر ومن

 قَ ْف                    ر   مبََك                    انِ  َح                    ْرب   َوقَ ب ْ                    رُ 
      

 قَ ب ْ               رُ  َح               ْرب   قَ                ْ ِ  قُ                ْربَ  َولَ               ْيسَ  *****
 

 :كقوله معناه، إىل يتوصل كيف يُْدَرى الكالم فال نظم إخالل إما وهو ،التعقيد ومن

 مُمَل ًك              ا إال   الن               اسِ  يف  ِمثْ لُ              هُ  َوَم              ا
      

 يُ َقارِبُ                  ه أَبُ                  وهُ  َح                  ي   أُمِّ                  هِ  أبُ                  و *****
 

 :كقوله ظاِهر به واملراد الزمه هو الذي الثاين املع  إىل األول املع  من الذهن انتقال عدم وإما

ارَ  بَ ْع       دَ  َس       َأْطُلبُ   لِتَ ْقرُبُ       وا َع       ْنُكمْ  ال       د 
      

نَ            ايَ  َوَتْس            ُكبُ  *****  لَِتْجُم            َدا ال            دُُّمو َ  َعي ْ
 

فانظر هل ترى يف القرآن شيًئا مما ذُِكَر مما يقدُح يف فصاحِة الكالِم، أو يوسُم بأنه ركيُك من 
 النطق، أو ينبو عنه السمع؟ ِه، أو لفظًا غريًبا يصعب يفحروفِ األلفاظ، أو هل ترى فيه تنافرًا بني 
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َقِلبْ  َكر تَ نْيِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  مُث   ُفطُور   ِمنْ  تَ َرى َهلْ  اْلَبَصرَ  فَاْرِجعِ }  َوُهوَ  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  ِإلَْيكَ  يَ ن ْ
  1.{َحِسري  

 َوأَُمم   َمَعكَ  مم نْ  أَُمم   َوَعَلى َعَلْيكَ  َوبَ رََكات   ِمن ا ِبَسالم   اْهِبطْ  نُوحُ  يَا ِقيلَ : }تَ َعاىَل  انظر إىل قَ ْولِهِ ف
  2.{أَلِيم   َعَذاب   ِمن ا َُيَسُُّهمْ  مُث   َسُنَمت ُِّعُهمْ 

مرًة، ومع ذلك ال يشعر القارئ بشئ  من العسر عند النطق  عشرةَ  ستَ تكرر حرف امليم وفيها 
 هبا، وال بشئ من الثقل عند َساعها. 

 وَلَْ  َأَحِدِِهَا ِمنْ  فَ تُ ُقبِّلَ  قُ ْربَانًا قَ ر بَا ِإذْ  بِاحلَْقِّ  آَدمَ  ابْ َنْ  نَ َبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  إىل انظر مث
َا قَالَ  ألقْ تُ َلن كَ  قَالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  يُ تَ َقب لْ    3اْلُمت ِقنَي{. ِمنَ  الل هُ  يَ تَ َقب لُ  ِإمن 
، وال يكاد القارئ يشعُر بتوايل هذا احلرف مع شدته  حرف تكرر وفيها القاف َعْشَر مرات 

 بسهولة النطق، وسالسة األلفاظ. وقلقلته، وجهره، واستعالئه، ومع ذلك اليشعر القارئ إال
  4.{ُمد ِكر   ِمنْ  فَ َهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرآنَ  َيس ْرنَا َوَلَقدْ }وصدق اهلل تعاىل: 

 اقْ َرأْ  َلهُ  فَ َقالَ  َوَسل َم، وآله عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولِ  ِإىَل  اْلُمِغريَةِ  ْبنُ  اْلَولِيدُ  َجاءَ : »قَالَ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ 
،  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحشاءِ  َعنِ  َويَ ْنهى اْلُقْرب، ِذي َوِإيتاءِ  َواْْلِْحسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  الل هَ  ِإن   َعَلْيهِ  فَ َقَرأَ  َعَلي 
 ِإن   َواهللِ : فَ َقالَ  َوَسل َم، وآله َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َفَأَعادَ  َأِعْد،: قَالَ . َتذَك ُرونَ  َلَعل ُكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ 

، َأْعاَلهُ  َوِإن   َلَطاَلَوًة، َعَلْيهِ  َوِإن   حلََاَلَوًة، َلهُ    5.«َبَشر   َهَذا يَ ُقولُ  َوَما َلُمْغِدق   َأْسَفُلهُ  َوِإن   َلُمْثِمر 

                                                            

 4، 3سورة اْلُمْلِك: اآلية/  - 1
 42سورة ُهود : اآلية/  - 2
 20اآلية/ سورة اْلَماِئَدِة:  - 3
 10سورة اْلَقَمِر: اآلية/  - 4
ْعَجازِ  تَ َعاىَل ِمنَ  اهللِ  ِكَتابِ  يف  مبَا قُ َرْيش   ُمْشرِِكي اْعِتَافِ  بَابُ  -رواه البيهقي يف دالئل النبوة - 5  ِمنْ  َشْيًئا ُيْشِبهُ  اَل  َوأَن هُ  اْْلِ

 ( 2/122اللَِّسان ) َوَأْربَابِ  اللَُّغةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكْوهِنِمْ  َمعَ  لَُغاهِتِمْ 
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 سجدت: »وقال فسجد تُ ْ َمُر{ مبا }فَاْصدَ ْ  :يَ ْقَرأُ  َرُجاًل  َسَِعَ  َأْعرَابِيًّا َأن  ): عبيدة أبو وذكر
 .«لفصاحته

  1.َنَِيًّا{ َخَلُصوا ِمْنهُ  اْستَ ْيَأُسوا }فَ َلم ا: يقرأ آخر وَسع
 اْلَكاَلِم. َهَذا ِمْثلِ  َعَلى يَ ْقِدرُ  اَل  خَمُْلوقًا َأن   َأْشَهدُ : فَ َقالَ 

 ِبَقاِئم  ِبَرُجل   ُهوَ  فَِإَذا اْلَمْسِجدِ  يف  نَاِئًما يَ ْوًما َكانَ  َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  اخلَْط ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأن   :َوُحِكيَ 
 َبطَارَِقةِ  ِمنْ  أَن هُ  َفَأْعَلَمهُ  ، عن ذلك،َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  فَاْسَتْخبَ َرهُ  ،احلَْقِّ  َشَهاَدةَ  يَ َتَشه دُ  رَْأِسهِ  َعَلى
 ِكَتاِبُكمْ  ِمنْ  آيَةً  يَ ْقَرأُ  اْلُمْسِلِمنيَ  َأْسَرى ِمنْ  َرُجاًل  َسَِعَ  َوأَن هُ  َوَغرْيَِها اْلَعَربِ  َكاَلمَ  َُيِْسنُ  مم نْ  الرُّومِ 

نْ َيا َأْحَوالِ  ِمنْ  َمْرمََ  بن عيسى على اهلل أنزل ما فيها َجُِعَ  َقدْ  فَِإَذا فَ َتَأم ْلتُ َها  .َواآْلِخَرةِ  الدُّ
  2اْلفائُِزوَن{. ُهمُ  َويَ ت  ْقِه َفُأولِئكَ  الل هَ  َوََيْشَ  َوَرُسوَلهُ  الل هَ  يُِطعِ  }َوَمنْ  :قَ ْولُهُ  َوِهيَ 

عَ  أَن هُ : اأْلَْصَمِعيُّ  َوَحَكى  !«أَْفَصَحكِ  َما الل هُ  قَاتَ َلكِ : »هَلَا فَ َقالَ  ،َجارِيَة   َكاَلمَ  َسَِ
َنا} :تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولِ  بَ ْعدَ  َفَصاَحةً  َهَذا يعد   أو: فَ َقاَلتْ    3{.أَْرِضِعيهِ  َأنْ  ُموَسى أُمِّ  ِإىَل  َوأَْوَحي ْ
 4 .(َوِبَشاَرتَ نْيِ  ،َوَخبَ َرْينِ  َونَ ْهيَ نْيِ، أَْمَرْيِن، بَ نْيَ  َواِحَدة   آيَة   يف  َفَجَمعَ 

  5{.ُمْسِلِمنيَ  َوأْتُوين  َعَلي   تَ ْعُلوا َأال   الر ِحيمِ  الر ِْحنِ  الل هِ  ِبْسمِ  َوِإن هُ  ُسَلْيمانَ  ِمنْ  ِإن هُ } :اىَل عَ ت َ  قَ ْولُهُ و 
 .واحلاجةِ  ،والكتابِ  ،العنوانِ  :بني كلمات   ثالثِ  ىف َجع

 

                                                            

 20: اآلية/ فَ وسُ يُ  ُسورَةُ  - 1
 52ُسورَُة النُّوِر: اآْليَة/  - 2
 0اْلَقَصِص: اآْليََة/  ُسورَةُ  - 3
 (263، 262/ 1وحاشية الشمن ) الشفا بتعريف حقوق املصطفى، - 4
 31، 30ُسورَُة الن ْمِل: اآلية/  - 5
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 اَل  َوُهمْ  َوُجُنوُدهُ  ُسَلْيَمانُ  ََيِْطَمن ُكمْ  اَل  َمَساِكَنُكمْ  اْدُخُلوا الن ْملُ  أَي َُّها يَا مَنَْلة   قَاَلتْ : }تَ َعاىَل  وقَ ْولُهُ 
  1.{َيْشُعُرونَ 

 القرآن عجائب من. .{ َمَساِكَنُكمْ  ادخلوا النمل ياأيها مَنَْلة   قَاَلتْ } اآلية هذه العلماء بعض قال
 ، و:أمرت }اْدُخُلوا{ ، و:عي نت }الن ْمُل{ ، و:نب هت }أَي َُّها{ ، و:نادت }يَا{ بلفظة ألهنا

 }َوُجُنوُدُه{ ، و:خصت }ُسَلْيَماُن{ ، و:حذ رت ََيِْطَمن ُكْم{ }اَل  ، و:نص ت }َمَساِكَنُكْم{
 اعتذرت.{ َيْشُعُرونَ  اَل  }َوُهمْ  ، و:عم ت
 والتحذير، والنهى، واألمر، والتنبيه، النداء، بني النملة لسان علىاآلية  ههذ ىف فجمع

 .واْلعذار واْلشارة، والعموم، والتخصيص،
 َذِلكَ  يَ ْعِرفُ  َمنْ  ِعْندَ  اْلَباَلَغةِ  هِنَايَاتِ  َغايَةِ  يف  َفِصيح   َفَجِميُعهُ  اْلُقْرآنُ  َوأَم ا)قال ابن كثري رِحه اهلل:  

 َغايَةِ  يف  َوَجْدتَ َها َأْخَبارَهُ  تََأم ْلتَ  ِإنْ  فَِإن هُ  الت  ْعِبرِي، َوَتَصارِيفَ  اْلَعَربِ  َكاَلمَ  َفِهمَ  مم نْ  َوِإَْجَااًل  تَ ْفِصياًل 
 َعنْ  ََيلق اَل  َوَعاَل  َحاَل  َتَكر رَ  وَُكل َما اَل  أَمْ  َتَكر َرتْ  َوَسَواء   َوِجيَزًة، أَوْ  َمْبُسوَطةً  َكاَنتْ  َسَواء   احلَْاَلَوِة،

 اجْلَِبالُ  ِمْنهُ  تَ ْقَشِعرُّ  َما ِمْنهُ  َجاءَ  َوالت  ْهِديدِ  اْلَوِعيدِ  يف  َأَخذَ  َوِإنْ  اْلُعَلَماُء، ِمْنهُ  َُيَلُّ  َواَل  الر دِّ، َكثْ َرةِ 
 َوُيَشوِّقُ  َواآْلَذاَن، اْلُقُلوبَ  يَ ْفَتحُ  مبَا أََتى َوَعدَ  َوِإنْ  اْلَفاِِهَاِت، بِاْلُقُلوبِ  ظَنُّكَ  َفَما الر اِسَياُت، الصُّمُّ 
 ِمنْ  هَلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نَ ْفس   تَ ْعَلمُ  َفال: }الت  ْرِغيبِ  يف  قَالَ  َكَما الر ِْحَِن، َعْرشِ  َوُُمَاَورَةِ  الس اَلمِ  َدارِ  ِإىَل 
  2.{يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا مبَا َجَزاءً  َأْعنُي   قُ ر ةِ 

  3.{َخاِلُدونَ  ِفيَها َوأَنْ ُتمْ  األْعنُيُ  َوتَ َلذُّ  األنْ ُفسُ  َتْشَتِهيهِ  َما َوِفيَها: }َوقَالَ 
  4.{اْلبَ رِّ  َجاِنبَ  ِبُكمْ  ََيِْسفَ  َأنْ  أََفَأِمْنُتمْ : }الت  ْرِهيبِ  يف  َوقَالَ 

                                                            

 12ُسورَُة الن ْمِل: اآلية/  - 1
 10ُسورَُة الس ْجَدِة: اآلية/  - 2
 01ُسورَُة الزُّْخُرِف: اآْليََة/  - 3
ْسرَاِء: اآْليََة/  - 4  62ُسورَُة اْْلِ
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 يُ ْرِسلَ  َأنْ  الس َماءِ  يف  َمنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ *  ََتُورُ  ِهيَ  فَِإَذا األْرضَ  ِبُكمُ  ََيِْسفَ  َأنْ  الس َماءِ  يف  َمنْ  أَأَِمْنُتمْ }
  1.{َنِذيرِ  َكْيفَ  َفَستَ ْعَلُمونَ  َحاِصًبا َعَلْيُكمْ 
  2.{ِبَذنِْبهِ  َأَخْذنَا َفُكال: }الز ْجرِ  يف  َوقَالَ 
 َما َعن ُْهمْ  َأْغَ   َما*  يُوَعُدونَ  َكانُوا َما َجاَءُهمْ  مُث  *  ِسِننيَ  َمت  ْعَناُهمْ  ِإنْ  أَفَ َرأَْيتَ : }اْلَوْعظِ  يف  َوقَالَ 
  3.{ُُيَت  ُعونَ  َكانُوا
 َواأْلََواِمرِ  اأْلَْحَكامِ  يف  اآْليَاتُ  َجاَءتِ  َوِإنْ  َواحلَْاَلَوِة، َواْلَباَلَغةِ  اْلَفَصاَحةِ  أَنْ َوا ِ  ِمنْ  َذِلكَ  َغرْيِ  ِإىَل 

، طَيِّب   نَاِفع   َحَسن   َمْعُروف   ِبُكلِّ  اأْلَْمرِ  َعَلى اْشَتَمَلتْ  َوالن  َواِهي،  قَِبيح   ُكلِّ  َعنْ  َوالن  ْهيِ  َُمُْبوب 
رُهُ  َمْسُعود   اْبنُ  قَالَ  َكَما َدينء ؛ َرِذيل    ايَ } اْلُقْرآنِ  يف  يَ ُقولُ  تَ َعاىَل  الل هَ  َسَِْعتَ  ِإَذا: الس َلفِ  ِمنَ  َوَغي ْ
 . َعْنهُ  يُ ن َْهى َشر   أَوْ  ِبهِ  يُْأَمرُ  َما َخي ْر   فَِإن هُ  ََسَْعكَ  َفَأْوِعَها{ آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها
َهاُهمْ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمرُُهمْ : }تَ َعاىَل  قَالَ  َوهِلََذا  َعَلْيِهمُ  َوَُيَرِّمُ  الط يَِّباتِ  هَلُمُ  َوَيُِلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ

ُهمْ  َوَيَضعُ  اخْلََباِئثَ    4.اآْليَةَ  .{َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  ال يِت  َواألْغاللَ  ِإْصَرُهمْ  َعن ْ
 الل هُ  أََعد   َوَما َوالن ارِ  اجْلَن ةِ  َوْصفِ  َويف  اأْلَْهَوالِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوَما اْلَمَعادِ  َوْصفِ  يف  اآْليَاتُ  َجاَءتِ  َوِإنْ 

 َوأَْنَذَرْت؛ َوَحذ َرتْ  ِبهِ  َبش َرتْ  اأْلَلِيِم، َواْلَعَذابِ  َواْلَماَلذِ  َواجلَِْحيمِ  الن ِعيمِ  ِمنَ  َوَأْعَدائِهِ  أِلَْولَِيائِهِ  ِفيِهَما
نْ َيا يف  َوَزه َدتْ  اْلُمْنَكرَاِت، َواْجِتَنابِ  اخْلَي ْرَاتِ  ِفْعلِ  ِإىَل  َوَدَعتْ   َوثَ ب َتتْ  اأْلُْخَرى، يف  َوَرغ َبتْ  الدُّ
 رِْجسَ  اْلُقُلوبِ  َعنِ  َونَ َفتْ  اْلَقِوِم، َوَشْرِعهِ  اْلُمْسَتِقيمِ  الل هِ  ِصَراطِ  ِإىَل  َوَهَدتْ  اْلُمثْ َلى، الط رِيَقةِ  َعَلى

  5.(الر ِجيمِ  الش ْيطَانِ 
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 عن اخارجً  به صار الذى الوصف هو إعجازه أن: والثان)قال شهاب الدين القسطالين: و 
 شىء ىف يدخل فال والسجع، ،والرجز ،والشعر ،واخلطب ،والنثر ،النظم من العرب كالم جنس
 ونثرهم، نظمهم ىف ومستعملة كالمهم، جنس من وحروفه ألفاظه كون مع هبا َيتلط وال ،منها

 أنه ريب فال كالمهم، حسن ىف مثله إىل يهتدوا ول أحالمهم، وتدهلت عقوهلم، َتريت ولذلك
 فإنه سهمه، بصائب املعان أصاب قد بالغته وىف نظمه، ببديع القلوب قر  قد فصاحته ىف

 إال ي  شق معارضته رام ما الباهر، وبرهانه القاهر، ودليله الالئحة، وُمجته الواضحة، اهلل حجة
 .الغضاب الليوث حول النقد ل  ذُ  وذل   الشهاب، ىف الفراش هتافت هتافت
 عن ىكِ حُ  كما ذلك، عن هُ تْ ف  كَ  وهيبة روعة اعِتته أنه عارضه ممن واحد غري عن حكى وقد
 اشيئً  رام قد أنه زمانه ىف األندلسِ  بليغَ  وكان -تشدد وقد الزاى بتخفيف -الِ زَ الغَ  حكيم   بن َيىي
 خشية فاعِتته منواهلا، على بزعمه وينسج مثاهلا، على ليحذو اْلخالص سورة ىف فنظر هذا، من

 .واْلنابة التوبة على ِحلته ورقة،
 وجعله كالما ونظم ورامه، ذلك طلبأنه  -هِ تِ وقْ  أهلِ  أفصحَ  وكان -املقفع ابن أن اأيضً  وحكى
 ماَءكِ  ابْ َلِعي أَْرضُ  يا َوِقيلَ }: تعاىل قوله مكتب ىف يقرأ بصىب يوما فاجتاز سورا، وَساه مفصال،

 ال هذا أن أشهد: وقال عمل ما وُمى فرجع اآلية،. {اأْلَْمرُ  َوُقِضيَ  اْلماءُ  َوِغيضَ  أَْقِلِعي ََساءُ  َويا
  1.(البشر كالم من هو وما ا،أبدً  ضُ ارَ عَ ي ُ 

 جبزالة ضرورة معلوم إعجازه ووجه)العباد:  خري سرية يف والرشاد، اهلدى وقال صاحب سبل
 كلماته التئام وحسن والفصاحة البالغة مراتب درجات أقصى وبلوغه تأليفه، وفخامة لفظه،
 إىل به العلم َيتاج فال وخواَته، فواَته وجوه وفصاحة فنونه وغرابة إُيازه وبراعة آياته ونظم
  2.(دليل
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فأما البالغة فهي على ثالث طبقات: منها ما هو يف أعلى طبقة، )وقال أبو عيسى الرماين: 
ومنها ما هو يف والوسائط، بني أعلى طبقة وأدن طبقة، فما كان يف أعالها بقة فهو معجز، 

، وليست القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبالغة البالغاء من الناسوهو بالغة 
ألنه قد يفهم املع  متكلمان أحدِها بليغ واآلخر عيي، وال البالغة أيًضا  البالغة إفهام املع ،

 بتحقيق اللفظ على املع ، ألنه قد َيقق اللفظ على املع  وهو غث مستكره، ونافر متكلف.
 غة إيصال املع  إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ.وإمنا البال

فأعالها طبقة يف احلسن بالغة القرآن، وأعلى طبقات البالغة للقرآن خاصة، وأعلى طبقات 
البالغة معجز للعرب والعجم، كإعجاز الشعر املفحم، فهذا معجز للمفَحم خاصة، كما أن 

  1.(ذلك معجز للكافة
 َيُكونَ  َأنْ  َفَجائِز   اْلَباَلَغةِ  طَبَ َقاتِ  َأْعَلى يف  اْلُقْرآنَ  َأن   َعِلْمَنا َوَقدْ )اجلصاص:  بكر أبووقال 

 2.(هِبَا يَ َتَكل ُمونَ  ال يِت  بُِلَغِتِهمْ  اْلَباَلَغةِ  طَبَ َقاتِ  َأْعَلى يف  ِبَكاَلم   يَْأتُوا بَِأنْ  َواِقًعا لِْلَعَجمِ  الت َحدِّي
 اليت الوجوه من فيه يتصرف ما َجيع فوجدنا القرآن، نظم تأملنا وقد)الباقالين:  بكر أبو وقال
 وال فيه، تفاوت ال ،والرصفِ  التأليفِ  وبديعِ  ،النظمِ  حسنِ  يف ،واحد   حد   على ذكرها، قدمنا

 .الدنيا الرتبة إىل فيه إسفاف وال العليا، املنزلة عن اَنطاط
 اْلعجاز فرأينا والقصرية، الطويلة اآليات من اخلطاب، وجوه إليه يتصرف ما تأملنا قد وكذلك

 .َيتلف ال واحدِ  حد   على َجيعها يف
 اختالفا وَيتلف بينا، تفاوتا الواحدة القصة ذكر إعادة عند الناس كالم يتفاوت قد وكذلك
 .كبريا

                                                            

(، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، َتقيق ُممد خلف اهلل أِحد، ود. ُممد 05،06اعجاز القرآن للرماين)ص:  - 1
 زغلول سالم  
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 هناية على هو بل متفاوت وال خمتلف غري فرأيناه الواحدة القصة من ذكره يعاد فيما القرآن ونظرنا
 .ال اعة وغاية البالغة
 الكثري، التفاوت فيه بينا قد عليه يقدرون الذي ألن البشر، عليه يقدر ال مما أنه بذلك فعلمنا
 1.(يتضمن الّت االسباب واختالف الوجوه، تباين وعند التكرار عند
 واللفظ الناصع املع  بني واجلمع واْلجادة الت يز له يكتب ل الشعراء أبر ): الزرقاين وقال

 ،ورديء متوسط فبني بعد شعرهم سائر أما ،ُمدودة قصائد من ،معدودة أبيات يف إال اجلامع
 .والكتاب اخلطباء من الناثرين على منه أقل أو نفسه هذا حكمهم يعلنون أوالء هم وها
 كتاب من َجلة إىل واعمد مرة الشريف املصحف فافتح اخلاصة هذه بيدك تلمس أن أردت وإن
 ووازن ،اجلملتني بني وقارن ،آخر كالم أي من الكلمات تلك بعدد خذ مث ،اعددً  وأحصها اهلل
 أن تستطيع كلمة أي انظر مث األلفاظ يف القصد مع باملعاين أمأل أيهما وانظر ،الكالمني بني

 أو تسقطها أن ُيب كلمة وكم ،اْلهلي الكالم ذلك يف منها خري هو مبا تبدهلا أو تسقطها
  البشري؟ الكالم ذلك يف تبدهلا
 َيكي فيما عطية ابن أعلنها اليت احلقيقة هذه إىل فستنتهي احملاولة هذه حاولت إذا إنك

 العرب لسان أدير مث لفظة منه نزعت لو يقول إذ الكرم القرآن عن يتحدث وهو عنه السيوطي
  .توجد ل منها أحسن لفظة على

 الذي َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهلل رسول كالم حّت ،وعال َسا مهما الناس كالم ِبالف وذلك
 مع فإنه ،اهلل خلق ما أكمل على وصيغ ،والوحي النبوة بنور نفسه وأشرقت ،الكلم جوامع أوت

 ،القرآن وبني بينه بعيد بون هناك يزال ال ،إنسان كل كالم على وَسوه البيان َساء يف َتليقه
  2.(العظيم اهلل سبحانه ِبمده و اهلل وسبحان
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 على وأيسرها أفصحها العربية اللغة ألفاظ من اهلل اصطفى): إَساعيل بكر ُممد الدكتور ويقول
 تأدية وأوفاها ،القلوب على تأثريًا وأقواها لآلذان، وأمتعها ،األفهام على وأسهلها اللسان،
 بعيد، من وال قريب من البشر كالم نسجه يف يدانيه ال البنيان، ُمكم تركيًبا رك َبها مث للمعاين،
 شغاف وتقَتِحم النفس، خلجات إىل تع  اليت اْلَياءات من ألفاظه يف يكمن ملا وذلك
 .القلوب

 خمارج تقاربت مهما ،األلفاظ هذه بني وثيق وانسجام عجيبة، ألفة من تركيبه يف يكون وما
 .تباعدت أو حروفها

 َجيع فاستساغته ُقِدَر، قد أمر على البحران فالتقى املعاين، رصف وفق املباين رصف جاء فقد
 .وَساًعا قراءة هلجاهتا اختالف على القبائل

 ومكان، زمان كل يف البالغة أساطني العجيب والِتتيب الفريد، النسق هلذا واستسلمت
 أحد تالوته ُيل   ول العلماء، دراسته من يشبع فلم ورَياهنا، روحها امل منة النفوس منه واستمد ت

  1.(األتقياء من
ْعَجازَ  ِإن  : اْلبُ َلَغاءِ  ِمن َْهاجِ  يف  َحازِم   َوقَالَ   ِمنْ  ِفيهِ  َواْلَباَلَغةُ  اْلَفَصاَحةُ  اْسَتَمر تِ  َحْيثُ  ِمنْ  ِفيهِ  اْْلِ
يعِ  يِعهِ  يف  َأَْنَائَِها َجَِ َرة   َلهُ  تُوَجدُ  اَل  اْسِتْمرَارًا َجَِ  َوَمنْ  اْلَعَربِ  وََكاَلمُ  اْلَبَشرِ  ِمنَ  َأَحد   َعَلْيهِ  يَ ْقِدرُ  َواَل  فَ ت ْ
يعِ  يف  َواْلَباَلَغةُ  اْلَفَصاَحةُ  َتْسَتِمرُّ  اَل  بُِلَغِتِهمْ  َتَكل مَ   اْلَيِسريِ  الش ْيءِ  يف  ِإال   ِمْنهُ  اْلَعايل  يف  َأَْنَائَِها َجَِ

ْنَسانِي ةُ  اْلَفتَ رَاتُ  تَ ْعِرضُ  مُث   اْلَمْعُدودِ   يف  اْلَفَصاَحةُ  ِلَذِلكَ  َتْسَتِمرُّ  َفاَل  َوَرْونَ َقهُ  اْلَكاَلمِ  طَيِّبَ  فَ تَ ْقَطعُ  اْْلِ
يِعهِ   يف  َلهُ  يَ ْعِرضُ  ِبَسْهو   ِإم ا لِْلَفِصيحِ  تَ َقعُ  اْلَفَصاَحةِ  يف  َواْلَفتَ رَاتُ  ِمْنهُ  َوَأْجزَاء   تَ َفارِيقَ  يف  تُوَجدُ  َبلْ  َجَِ
 َهًوى ِمنْ  َأوْ  ِفْكَرهُ  تَ ْعَِتِي َسآَمة   ِمنْ  َأوْ  ِبهِ  َجْهل   ِمنْ  َأوْ  ِبهِ  َجاِهاًل  َيُكونَ  َأنْ  َغرْيِ  ِمنْ  الش ْيءِ 
َها يَ ْغِلبُ  لِلن  ْفسِ  َها ََيُوشُ  ِفيَما َعَلي ْ يًنا اْلَمَعاين  اْقِتَناصِ  ِمنِ  َخاِطرُهُ  َعَلي ْ  آفَات   فَ َهِذهِ  َغثًّا أَوْ  َكانَ  َسَِ

َها ََيُْلو اَل  ْنَسانُ  ِمن ْ  2.اْلَكاِملُ  َوالط ْبعُ  اْلَفاِضلُ  اْْلِ
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ْعَجازِ  َوْجهِ  أن إىل النظر علماء ِمنْ  اأْلَْكثَ ُرونَ  َذَهبَ ): اخلَْط ايبُّ  َوقَالَ   َلِكنْ  اْلَباَلَغةِ  ِجَهةِ  ِمنْ  ِفيهِ  اْْلِ
 .الذ ْوقِ  ُحْكمِ  ِإىَل  ِفيهِ  َوَصَغْوا تَ ْفِصيُلَها َعَلْيِهمْ  َصُعبَ 

ودرجاهتا يف  ،متفاوتة َيانِ ِتب ْ الْ  َدَرَجاتِ  يف  َوَمرَاتِبَ َها ،خُمَْتِلَفة   اْلَكاَلمِ  َأْجَناسَ  َأن   الِعَلُة ِفيهِ وَ : قَالَ 
َها ،اجلَْْزلُ  الر ِصنيُ  اْلَبِليغُ  االبالغة متباينة، غري متساوية، فمنه َها ،الس ْهلُ  ريبقال اْلَفِصيحُ  َوِمن ْ  َوِمن ْ

 .الر ْسلُ  الط ْلقُ  اجْلَائِزُ 
، دون النو  اهلجني املذموم، الذي ال يوجد يف القرآن اْلَمْحُمودِ  اْلَفاِضلِ  اْلَكاَلمِ  أَْقَسامُ  َوَهِذهِ 

 شيء منه البتة.
 طبقات الكالم وأرفع. َأْعاَل  :أْلَو لُ لقسُم افَا 
 أَْوَسطُُه وأقصده. :الث اين القسم وَ 

 َوأَقْ َربُُه. أَْدنَاهُ  :الث اِلثُ  َوالقسم
 ،ُشْعَبةً  نَ ْو    ُكلِّ  ِمنْ  َوَأَخَذتْ  ،ِحص ةً  اأْلَْقَسامِ  َهِذهِ  ِمنْ  ِقْسم   ُكلِّ  ِمنْ  اْلُقْرآنِ  َباَلَغاتُ  َفَحاَزتْ 
 َعَلى َوُِهَا ،َواْلُعُذوبَةِ  اْلَفَخاَمةِ  ِصَفيَتِ  َُيَْمعُ  اْلَكاَلمِ  ِمنَ  مَنَط   اأْلَْوَصافِ  َهِذهِ  بِامِتزَاجِ  هَلَا فَانْ َتَظمَ 
 ِمنَ  نَ ْوًعا يُ َعاجِلَانِ  َواْلَمَتانَةَ  َواجلَْزَاَلةَ  ،السُُّهوَلةِ  نَِتاجُ  اْلُعُذوبَةَ  أِلَن   َكاْلُمَتَضاد ْينِ  نُ ُعوهِتَِما يف  ااِلْنِفرَادِ 

ُهَما َواِحد   ُكلِّ  نُ بُ وِّ  َمعَ  َنْظِمهِ  يف  اأْلَْمَرْينِ  اْجِتَما ُ  َفَكانَ  ُعورَةِ الوُّ   هِبَا ُخص   َفِضيَلةً  اآْلَخرِ  َعنِ  ِمن ْ
، وداللًة له على ِصح ِة َما َدَعا ِإليِه ِمْن أَْمِر َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى لَِنِبيِّهِ  بَ ي َِّنةً  آيَةً  لَِيُكونَ  ؛اْلُقْرآنُ 
 ِدينِه.
َا تْ َيانُ  اْلَبَشرِ  َعَلى تَ َعذ رَ  َوِإمن  َها أِلُُمور   مبِْثِلهِ  اْْلِ  اْلَعَربِي ةِ  اللَُّغةِ  َأَْسَاءِ  جِبَِميعِ  َيُِيطُ  اَل  ِعْلَمُهمْ  َأن   ِمن ْ
يعَ  أَفْ َهاُمُهمْ  ُتْدرِكُ  َواَل  ،اْلَمَعاين  ظُُروفُ  ِهيَ  ال يِت  َهالَفاظِ أَ بِ وَ   تِْلكَ  َعَلى اْلَمْحُموَلةِ  اأْلَْشَياءِ  َمَعاين  َجَِ

يعِ  ْسِتيَفاءِ ال َمْعرِفَ تُ ُهمْ  َتْكُملُ  َواَل  ،اأْلَْلَفاظِ   بَ ْعِضَها َواْرتَِباطُ  ،اْئِتاَلفُ َها َيُكونُ  هِبَا ال يِت  النُّظُومِ  ُوُجوهِ  َجَِ
َا ،ِمْثِلهِ  ِبَكاَلم   يَْأتُوا َأنْ  ِإىَل  ُوُجوِهَها ِمنْ  اأْلَْحَسنِ  ِمنَ  اأْلَْفَضلِ  بِاْخِتَيارِ  فيتوصلوا ،بِبَ ْعض    يَ ُقومُ  َوِإمن 
 اْلُقْرآنَ  تََأم ْلتَ  َوِإَذا ،نَاِظم   هَلَُما َورِبَاط   ،قَاِئم   ِبهِ  َوَمْعً   ،َحاِصل   َلْفظ   :الث اَلثَةِ  اأْلَْشَياءِ  هِبَِذهِ  اْلَكاَلمُ 
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 َواَل  أَْفَصحَ  اأْلَْلَفاظِ  ِمنَ  َشْيًئا تَ َرى اَل  َحّت   َواْلَفِضيَلةِ  الش َرفِ  َغايَةِ  يف  ِمْنهُ  األمور َهِذهِ  َوَجْدتَ 
 َوأَم ا ،َنْظِمهِ  ِمنْ  َوَتَشاُكاًل  َتاَلُؤًما َوَأَشد   ،تَْألِيًفا َأْحَسنَ  َنْظًما تَ َرى َواَل  ،أَْلَفاِظهِ  ِمنْ  َأْعَذبَ  َواَل  َأْجَزلَ 
َعاين 

َ
 يف  َوالت  َرِقيِّ  أَبْ َواهِبَا، يف  بِالت  َقُدمِ  العقول هلا تشهد اليت هي أهنا عقل ذي على خفاءَ  فال امل

 .وصفاهتا نعوهتا من الفضل َدَرَجاتِ  َأْعَلى
 نَ ْو    يف  َُمُْموَعةً  تُوَجدَ  َأنْ  َوأَم ا اْلَكاَلِم، أَنْ َوا ِ  يف  الت  َفرُّقِ  َعَلى الث اَلثُ  اْلَفَضاِئلُ  َهِذهِ  تُوَجدُ  َوَقدْ 

 كل وأحصى علما شيء بكل أحاط الذي القدير، العليم مكال يف  ِإال   تُوَجدْ  فَ َلمْ  ِمْنهُ  َواِحد  
 . َعَدًدا شيء
َا اْلُقْرآنَ  َأن   واعلم اآلن فتفهم  الت ْألِيفِ  نُظُومِ  َأْحَسنِ  يف  اأْلَْلَفاظِ  بَِأْفَصحِ  َجاءَ  أِلَن هُ  ُمْعِجزًا َصارَ  ِإمن 
ًنا   1.(اْلَمَعاين  َأَصح   ُمَضم 

 اْلُقُلوبِ  يف  َصِنيُعهُ  َوُهوَ  الن اسُ  َعْنهُ  َذَهبَ  َوْجًها اْلُقْرآنِ  ِإْعَجازِ  يف  قُ ْلتُ  َوَقدْ ): أيًضا اخلَْط ايبُّ  قَالَ وَ 
 َلهُ  َخَلصَ  الس ْمعَ  قَ رَ َ  ِإَذا َمْنثُورًا َواَل  َمْنظُوًما اْلُقْرآنِ  َغي ْرَ  َكاَلًما َتْسَمعُ  اَل  فَِإن كَ  الن ُُّفوسِ  يف  َوتَْأِثريُهُ 

 قَالَ  ِإلَْيهِ  ِمْنهُ  ََيُْلصُ  َما آَخرَ  َحال   يف  َواْلَمَهابَةِ  الر ْوَعةِ  ومن َحالِ  يف  َواحلَْاَلَوةِ  الل ذ ةِ  ِمنَ  اْلَقْلبِ  ِإىَل 
 الل هُ : }َوقَالَ  ؛{ الل هِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّعاً  َخاِشعاً  َلَرأَيْ َتهُ  َجَبل   َعَلى اْلُقْرآنَ  َهَذا أَنْ َزْلَنا َلوْ : }تَ َعاىَل 
  2.انتهى ({َرب  ُهمْ  ََيَْشْونَ  ال ِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنهُ  تَ ْقَشِعرُّ  َمثَاينَ  ُمَتَشاهِباً  ِكَتاباً  احلَِْديثِ  َأْحَسنَ  نَ ز لَ 
 هلا ليس ذروة وهي والبيان، البالغة من الرفيعة الذروة هذه أمام العرب يستكني أن اطبيعيً  وكان
 لرهبم، وجوهم تعنو آية إىل يستمعون حني العرب جعلت ذروة الحقة، وال سابقة العربية اللغة يف

 نَ ز لَ  الل هُ : }وعز جل يقول ذلك ويف ببالغته، مبهورين جبماله مشدوهني اوسجدً  ركعا وَيرون
 ُجُلوُدُهمْ  تَِلنيُ  مُث   َرب  ُهمْ  ََيَْشْونَ  ال ِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنهُ  تَ ْقَشِعرُّ  َمثَاينَ  ُمَتَشاهِبًا ِكَتابًا احلَِْديثِ  َأْحَسنَ 

ًعا َخاِشًعا َلَرأَيْ َتهُ  َجَبل   َعَلى اْلُقْرَآنَ  َهَذا أَنْ َزْلَنا َلوْ : }ويقول{ الل هِ  ِذْكرِ  ِإىَل  َوقُ ُلوبُ ُهمْ   ِمنْ  ُمَتَصدِّ
 يف القلوب به َتفق األولني العرب قلوب يف َيتلج كان الذي الشعور هذا يزال وال. {الل هِ  َخْشَيةِ 

                                                            

 (20، 26بيان إعجاز القرآن للخطايب)ص:  - 1
 (00بيان إعجاز القرآن للخطايب )ص: - 2
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 ُيتاز وهو الروحي، الوجدان صميم يف به ي ثر وملا العلوي، العال آفاق من يفتح ملا عصر كل
 بفواصلَ  هُ آياتُ  فصلت ،بديع   نظم   هو وإمنا ا،مسجوعً  انثرً  وال ا،شعرً  ليس به خاص بأسلوب
 . عندها الوقوف إىل النفسُ  وتطمئنُ  هبا، تنتهي
 يغلب كان فقد احملاطبني، وتنو  موضوعاته بتنو  ومتوسطة وقصار طوال، بني الفواصل وتتنو 
 الديانة ونبذ اهلل عبادة إىل يدعو كان حني اهلجرة، قبل الدعوة بدء يف واْلشارة اْلُياز عليه

 البسط، عليه غلب املدينة إىل السالم عليه الرسول انتقل فلما والنشور، بالبعث واْلُيان الوثنية،
 تقتضيه مما االجتماعية، احلياة نظام عليه يكون أن ينبغي وما الشريعة، نظم بيانل واْلطناب

  1.واألمكنة األزمنة اختالف على حياهتم يف البشر مصاحل
 اعتماد وعليها وكرائمه، وواسطته وزبدته العرب كالم لب   هي القرآن فألفاظ)قال الراغب: 

 نظمهم يف والبلغاء الشعراء حذ اق مفز  وإليها وحكمهم، أحكامهم، يف واحلكماء الفقهاء
 كالقشور إليها باْلضافة هو منها واملشتقات عنها املتفر عات األلفاظ وعدا عداها وما ونثرهم،
  2.(احلنطة لبوب إىل باْلضافة والت ب وكاحلثالة الثمرة، أطايب إىل باْلضافة والنوى

يع من أبلغ ُهوَ  بطرِيق اْلَمْع  يُ َ دِّي َأن تَ َعاىَل  اهلل َكاَلم يف  واْلعجاز) . الط رق من عداهُ  َما َجَِ
َا تَ َعاىَل  اهلل َكاَلم فإعجاز  َما على الفصاحة َوهِنَايَة البالغة َغايَة يف  َكونه َوُهوَ  الط رِيق هِبََذا ُهوَ  ِإمن 

  3.(الص ِحيح الر ْأي ُهوَ 
وإمنا أطلت النفس يف النقل عن أئمة اْلسالم رًدا على من يتوهم أن القرآن ككالم البشر، يعِتيه 
من الضعف ما يعِتي كالم البشر، أو أن فصاحته يدانيها كالم الفصحاء، ويقارهبا أساليب 

 البالغاء. 
 

                                                            

 (46الفن ومذاهبه يف النثر العريب )ص:  - 1
 (55املفردات يف غريب القرآن )ص:  - 2
 (20/ 1دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ) - 3
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 1 – تدب َّرْ 

  1.{الر ِحيمِ  الر ِْحَنِ  الل هِ  ِبْسمِ }: تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 
ِه سبحانه، ملا لاافتتح اهلل تبارك تعاىل كتابه الكرم بِ  من ال كة العظيمة، واخلري العميم،  هَسِْ

يف كتابه قال كما   تعاىل الل هِ  ِبْسمِ إىل امللوك يفتتح كتبه َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ ذلك كان كو 
 َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  ِإىَل  َوَرُسولِِه، الل هِ  َعْبدِ  ُُمَم د   ِمنْ  الر ِحيِم، الر ِْحَنِ  الل هِ  ِبْسمِ "الرُّوِم:  َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  ِإىَل 

  2اهلَُدى.....". ات  َبعَ  َمنِ  َعَلى َساَلم   الرُّوِم،
 ِبْسمِ  َوِإن هُ  ُسَلْيَمانَ  ِمنْ  ِإن هُ }: تعاىل قالإىل ملكة سبأ، كما وافتتح ُسَلْيَماُن عليه السالم هبا كتابه 

  3{.الر ِحيمِ  الر ِْحَنِ  الل هِ 

ِه سبحانه وتعاىلابِ  فعل   وكلَ  قول   كلَ   لنفتتحَ لنا  يف افتتاح اهلل تعاىل كتابه بالبسملة تعليم  و   .َسِْ
 الفارقِ و ، الشاسعِ  عليه من البونِ  ذُكَر اسم اهلل عليه، وآخر ل يذكر اسم اهلل وكم بني أمر  

 .العظيمِ 
  .ال كةِ  مقطو ُ  وهذا أبِت   مبارك  هذا 
  4َواْلْكَراِم{. اجلَْاللِ  ِذي َربِّكَ  اْسمُ  }تَ َباَركَ : تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 
 

  

                                                            

 1اْلَفاَِتَِة: اآلية/  ةُ ورَ سُ  - 1
، 0بَاُب َبْدِء الَوْحِي، َكْيَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي ِإىَل َرُسوِل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم؟، حديث رقم:  -رواه البخاري - 2

 1003ْساَلِم، حديث رقم: ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ، بَاُب ِكَتاِب الن يبِّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم ِإىَل ِهَرْقَل َيْدُعوُه ِإىَل اْْلِ    -ومسلم
 30سورة النمل اآلية/  - 3
 02ُسورَُة الر ِْحَِن: اآلية/  - 4
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 2 – تدب َّرْ 

  1.}احلَْْمُد لِل ِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي{: تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 
 .اْلَعاَلِمنيَ ، فأنت واحد من دى، لك رب  سُ  كْ رَ ت ْ ا، ول ت ُ عبثً  قْ لَ ل َتَُ أنت 

ينصرك إذا و شفيك إذا مرضت، يَ وَ بالرعاية، ويدبر لك أمرك، يطعمك إذا جعت، َك َربُّ يتعهدك 
 .تَ مْ لِ ظُ 

  .هو معك ال يغيب، يذكرك فال ينسى
ك، ولو الو أحنيت جبهتك له رفعك، ولو بكيت له رِحك، لو سألته أعطاك، ولو سكت ابتد

 وأجود األجودين.، أكرم األكرمنياهلل  هلك، إنزللت واستغفرته غفر 
 ، يسبغ عليك عطاياه، ويعطيك فوق ما تريد. فكن له كما يريد

 
  

                                                            

 2اْلَفاَِتَِة: اآلية/  ةُ ورَ سُ  - 1
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 3 – تدب َّرْ 
  1{.اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِل هِ  احلَْْمدُ }: تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

 اهلل تعاىل مصدر كل خري.
 وهو تعاىل مبدُئ كل نعمة.

 وهو ويل كل فضل.
 ِحد. فله وحده كل

 {.اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِل هِ  احلَْْمدُ }
  

                                                            

 2َفاَِتَِة: اآلية/ سورة الْ  - 1
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 4 – تدب َّرْ 
  1}احلَْْمُد لِل ِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي{.: تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

ُم، اأْلَِلفُ تأمل لفظ: }احلَْْمُد{ وفيه:  يعُ : َأيْ  ِلاِلْسِتْغَراِق، َوالال  َوَعاَل،  َجل   لِل هِ  ثَابِتة   اْلَمَحاِمدِ  َجَِ
ُم فيه للعموم، فكل ما يف الكون خلقه، وما من خملوق إال وهو  اأْلَِلفُ ، {ولفظ }اْلَعاَلِمنيَ  َوالال 

 نَِعَمهُ  َعَلْيُكمْ  َوَأْسَبغَ }قد احاطته فضائله، وعمته فواضله، كما قال تعاىل:  مستغرق يف نعمه،
  2.{َوبَاِطَنةً  ظَاِهَرةً 

 َجيع احملامد؛ لذلك َجع اهلل تعاىل بني لفظ:فكما مشلت نعمه اخلالئق، استحق سبحانه 
الذي يفيد العموم هنا، وَجع بينهما أيًضا  {اْلَعاَلِمنيَ }الذي يفيد االستغراق، ولفظ:  {احلَْْمد}

  3.{اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  اأْلَْرضِ  َوَربِّ  الس َمَواتِ  َربِّ  احلَْْمدُ  فَِلل هِ : }تَ َعاىَل  يف قَ ْولِهِ 

  

                                                            

 2سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
 20سورة لقمان: اآلية/  - 2
 36سورة اجلاثية: اآلية/  - 3
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 5 – تدب َّرْ 
  1{.الر ِحيمِ  }الر ِْحَنِ : تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

الر ِحيِم اَسان هلل تعاىل من أَسائه احلس  يدالن على صفة عظيمة من صفات اهلل تعاىل  الر ِْحَنِ 
وهي صفة الرِحة، األول يدل على الرِحة العامة بسائر اخللق، والثاين يدل على رِحة خاصة، 

النصيب األوفر، فهو داخل مع سائر اخللق باالسم األول، وله  وامل من له من هاتني الصفتني
 رِحة خاصة باالسم الثاين.

  2.{َشْيء   ُكل   َوِسَعتْ  َوَرِْحَيِت }كما قال تعاىل:   ؛واهلل عز وجل وسعت رِحته كل شيء
 فأشقى الناس كل الناس من ليس له يف رِحة الرِحن الرحيم نصيب.

 لنا منها أوفر احلظ والنصيب.اللهم أدخلنا يف رِحتك، واجعل 
  

                                                            

 3سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
 156سورة اأْلَْعَراِف: اآلية/  - 2
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 6 – تدب َّرْ 
  1{.الر ِحيمِ  الر ِْحَنِ }: تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 
 يف  اْلَعْبدِ  أََملُ  لَِيعُظمَ  الصَِّفتَ نْيِ، َهاتَ نْيِ  َقْدرِ  ِعَظمِ  َعَلى تَ ْنِبيه   الر ِحيمِ  وصفةِ  الر ِْحَِن، صفةِ  َتْكرَارِ  يف 

، ِإَذا اْلَعْفوِ   .َهَفا ِإَذا املغفرة يف َرَجاُؤهُ  َويَ ْقَوى َزل 
 .بولدها الوالدةِ  من بعباِدهِ  أرحمُ  أَجعني، اخللقِ  وخالقَ  اْلَعاَلِمنيَ  َرب   وأن
 . الرسل وإرسالُ  الكتب، أنزالُ  تعاىل رِحته ومن

  

                                                            

 3سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
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 7 – تدب َّرْ 

يِن{ تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ    1.}َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
ينِ  يَ ْومَ  ِمْلَك، وال اختصاص، وال ألقاب، ، ُيْسَلُب العبُد من كل شيء، فال احلقائقُ  تتكشفُ  الدِّ

يأت ملوك الدنيا أصحاب القصور الشاهقة، واملراكب الفارهة، ال ُيلك أحدهم خرقة يواري هبا 
 .، فضال عمن دنه من الناسسوأته

 ُهوَ  َوالل هُ  الل هِ  ِإىَل  اْلُفَقرَاءُ  أَنْ ُتمُ  الن اسُ  أَي َُّها يَا} قوله تعاىل: يومئذ  يرى الناس عني اليقني تأويلَ 
  2.{احلَِْميدُ  اْلَغِنُّ 

  3.{اْليَ ْومَ  اْلُمْلكُ  ِلَمنِ }وتصك مسامعهم: 
  4.«اأْلَْرِض؟ ُمُلوكُ  أَْينَ  اْلَمِلُك، أَنَا»وَتلع قلوهبم: 

 اللهم ال تفضحنا بني خلقك وال يوم العرض عليك.
 

                                                            

 4سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
 15اآلية/ سورة َفاِطَر:  - 2
 16سورة َغاِفر : اآلية/  - 3
يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم الِقَياَمِة، َوالس َمَواُت   -جزء من حديث رواه البخاري - 4 ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن، بَاُب قَ ْولِِه: }َواأَلْرُض َجَِ

 ، َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ 2020اجْلَن ِة َوالن اِر، حديث رقم: كتاب ِصَفِة اْلِقَياَمِة وَ   -، ومسلم4212َمْطِوي ات  بَِيِميِنِه{، حديث رقم: 

 



 

21 

 

 8 – تدب َّرْ 

يِن{ تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ    1.}َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
يوم ال ُيلك العبد شيًئا، يوم ال ُيلك ما يسد جوعته، يوم ال ُيلك ما يروي غلته، يوم ال ُيلك 

وعندها فقط سيدرك مدى فقره، كان يقرأ قبلها: ه، اجتسيوقن ِبفقط ما يواري سوأته، عندها 
  2.اْلُفَقرَاُء ِإىَل الل ِه َوالل ُه ُهَو اْلَغِنُّ احلَِْميُد{}يَا أَي َُّها الن اُس أَنْ ُتُم 

ولكنه ما كان يظن أن يبلغ به الفقر إىل هذا احلد، كان يقول مايل، ونسي أو تناسى أن اهلل 
  3.}َوآتُوُهْم ِمْن َماِل الل ِه ال ِذي آتَاُكْم{تعاىل قال: 

مع من كان هذا املال قبله، وكيف انتقل من يد كانت ف ما أراد أن يعر  ،وملا أغناه اهلل بعد فقره
 .لبته استالبًاَتوزه، ورمبا كانت به ضنينة، وكيف سُ 

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلم  ِعْنِدي{: قبل أن يسلبه كان يقولو  ُسلبه سلًبا، نعم   4.}ِإمن 
ول يدر املسكني كم من الناس قبله قال مقالته، مث فارقه مكرًها، فلم ينفعه علمه، ول يسعفه 

أن املال يف يده وديعة، وأنه فيه مستخلف،  ، ونسيَ م يتعلمفل مَ لِّ فلم يتذكر، وعُ  رَ كِّ وذُ فهمه، 
  5{.َوأَْنِفُقوا مم ا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيهِ }

 هدابه اليت تطرف.أا هلل تعاىل يف أنفاسه اليت َتري، ودمائه اليت تتدفق، و فقرً  وهو مع ذلك أشدُ 
 

                                                            

 4سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
 15سورة َفاِطَر: اآلية/  - 2
 33سورة النور: اآلية/  - 3
 02سورة القصص: اآلية/  - 4
 0ُسورَُة احلَِْديِد: اآلية/  - 5
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، من حاجته إىل اهلواء الذي يتنفسه، اْلُيانِ  ، وثباتِ ةِ بصري ال ، ونورِ اهلدايةِ  إىل تياًجاحا أشدُ وهو 
 والضياء الذي يبصر به.

  ؟وكيف ال
  .وهو هلل

  1.{َوِإن ا ِإلَْيِه رَاِجُعونَ ِإن ا لِل ِه } وإىل اهلل راجع.
  

                                                            

 156سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 9 – تدب َّرْ 
  1.{َنْسَتِعنيُ  َوِإي اكَ  نَ ْعُبدُ  ِإي اكَ : }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

، يدل على اْلختصاص، {َو}َنْسَتِعنيُ  نَ ْعُبُد{،}ِإي اَك{، على الفعل: }تقدم الضمري املنفصل: 
 ومعناه ال نعبد سواك، وال نستعني بغريك.

رب سواه نعبده، وليس لنا رب سواه نرجوه، وليس لنا رب سواه نتوكل عليه، وليس لنا فليس لنا 
 رب سواه نسأله ونستغيث به.

 وكيف نعبد غريه، أو نستعني بسواه، وهو اخلالق وما سواه خملوق، وهو الرب وما دونه مربوب.
 وكيف نرجوا غريه، أو َنشى سواه، وال ُيلك النفع والضر غريه.

والعال بأسره يكيد لك وُيكر بك  -أنك ليس لك غريه ينصرك ويعينك  املع  استشعر هذا
 ويِتبص بك ال لشيء إال ألنك م من موحد. 

 {.َنْسَتِعنيُ  َوِإي اكَ  نَ ْعُبدُ  ِإي اكَ }: وردد يف نفسك
 (.تضعفون من أهلك يف أرض الرباط: )ما لنا غريك يا اهللكما يقول املس

  

                                                            

 5اْلَفاَِتَِة: اآلية/ سورة  - 1
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 11 – تدب َّرْ 
 1{.اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّرَاطَ  اْهِدنَا: }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 
 .لن تصل إىل اهلل تعاىل، إىل رضوانه، وإىل جنته، إال باستقامتك على أمره 

 اْهِدنَا}، إال بتوفيقه، لذا شر  لك هذا الدعاء العظيم: أمره على ولن تتوصل إىل االستقامة
 {. اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّرَاطَ 

  ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم، ووفقنا ملا َتبه وترضاه.اللهم اهدنا 

                                                            

 6سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
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 11 – تدب َّرْ 

* ِصرَاَط ال ِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم  }اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ  تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ 
  1.َوال الض الِّنَي{

ألنه املنهج القوم، وألنه احلق الذي ل َيالطه باطل، وألنه  اْلُمْسَتِقيمِ  الصَِّراطِ بدأ اهلل تعاىل بذكر 
 السبيل املوصل إليه تعاىل.

 .ث  على من سلكهأالسالكني إليه، و  الفائزين، وهنجُ  الصاحلني، وسبيلُ  مث أخ  أنه طريقُ 
 وأخ  سبحانه أهنم أوىل الناس بنعمه، ول ال؟ 

 .نفوسهم، ولعظمته خضعت رقاهبموهم أهل طاعته، له ذلت 
  وهلم تزينت جنته، فهم أوىل الناس برِحته، وهم أقرب الناس لفضله.

إشارة إىل أن الرجال يعرفون باتباعهم احلق، وال  َعَلْيِهمْ  اهلل ال ِذيَن أَنْ َعمَ على  الصِّرَاطِ ويف تقدم 
 .يعرف احلق بالرجال

 .ل  ، فمن قلد دينه الرجال ضَ الرجالَ  كَ دينَ  ، وال تقلدْ ا احلقَ ك دائمً فاجعل ميزانَ 
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى وَنفد، ال نريد بك بداًل، وال نبغي عن 

 عبادتك حواًل.
 

  

                                                            

 0، 6سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
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 12 – تدب َّرْ 
  1{.الض الِّنيَ  َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغرْيِ  َعَلْيِهمْ  أَنْ َعْمتَ  ال ِذينَ  ِصرَاطَ : }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

 ال رابع هلم. ثالثة   أصناف   الناسُ 
الح هلم علم اهلدى فقصدوه، وعلموا احلق فاتبعوه، فهم املخصوصون بنعمة اهلل،  صنف  

 املبشرون برضوانه، الفائزون جبنته.
هلم  الحت هلم مشس اهلداية فعموا عنها، وأَسعهم داعي اهلل فأصموا آذهنم، واستنارَ  وصنف  

 ، لعنادهم وحيادهم عن احلق قصًدا.سبيل الرشاد فتنكبوه، فباؤوا بغضب اهلل
يف ظلمات الضالل تائهون، ويف ِبار اجلهل غارقون، ل يعرفوا حًقا، ول يهتدوا خلري،  وصنف  

 . يف الِتابِ  رِ مُ ويتمرغون يف الباطل َترغ احلُ يتخبطون يف الغي، 
الصنف األول هم امل منون املوحدون،  2.{اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاألنْ َعامِ  أُولَِئكَ }

 النصارى. هم والصنف الثاين هم اليهود، والصنف الثالث
 .اْلسالمالثبات على اهلداية و ا ، واسأله دومً كفاِحد اهلل على فضله علي

 .اللهم ثبتنا على دينك حّت نلقاك
  

                                                            

 0سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
 102سورة اأْلَْعَراِف: اآلية/  - 2
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 13 – تدب َّرْ 
  1{.الض الِّنيَ  َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغرْيِ  َعَلْيِهمْ  أَنْ َعْمتَ  ال ِذينَ  ِصرَاطَ : }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

هلم نصيب يف اجلنة؛ َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىخمطئ  من يظن أن اليهود والنصارى بعد بعثة النيب 
  .نعم اهلل عليهم، وهم ليسوا ممن أنة من َأَجلِّ نعِم اهلِل تعاىلفإن اجل

 َيْسَمعُ  اَل  بَِيِدِه، ُُمَم د   نَ ْفسُ  َوال ِذي: »قَالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  ُهَريْ َرَة، َأيب  َعنْ 
 ِمنْ  َكانَ  ِإال   ِبِه، أُْرِسْلتُ  بِال ِذي يُ ْ ِمنْ  وَلَْ  َُيُوتُ  مُث   َنْصرَاين ، َواَل  يَ ُهوِدي ، اأْلُم ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَحد   يب 

  2.«الن ارِ  َأْصَحابِ 
 
 
 

  

                                                            

 0سورة اْلَفاَِتَِة: اآلية/  - 1
ُيَاِن، باب ِكَتابُ   -رواه مسلم - 2  153اْلسالم، حديث رقم:  برسالة الكتاب أهل إُيان وجوب اْْلِ
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 14 – تدب َّرْ 
  1.{ِفيهِ  َرْيبَ  اَل  اْلِكَتابُ  َذِلكَ *  ال: }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

قرأ أحد الغربيني هاتني اآليتني مث أعلن إسالمه، فلما سئل عن سبب إسالمه قال: هذا الكالم 
 فإن النقص من شأن البشر.ال يقوله إال اهلل، 

 . واهلل قلت صدق
 ال َيتمل اخلطأ. ا، مث يقول كالمي صواب  فإنه ال يستطيع أحد من البشر أن ي لف كتابً 

 يف قال إال يومهِ  يف كتابًا أحد   يكتب ال أنه رأيتُ  إين) :البيساين الرحيم عبد القاضي قالا وقدُيً 
 تُرِك ولو أفضل لكان هذا ُقد م ولو ُيستَحسن لكان هذا زيد ولو أحسن لكان هذا رَ ي ِّ غُ  لوُ : َغِدهِ 
  2(.البشر َجلة على النقص استيالء على دليل وهو الع  أعظم وهذا. أَجل لكان هذا
 

  

                                                            

 2، 1سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 ( 1/3شرح اْلحياء للز بيدي  )  - 2

 



 

22 

 

 15 – تدب َّرْ 
  1.{ِفيهِ  َرْيبَ  اَل  اْلِكَتابُ  َذِلكَ *  ال: }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

أساطني البالغة، وأرباب الفصاحة، أن يأتوا مبثل القرآن مع أنه من  مَتدى اهلل تعاىل العرب وه
، مث َتداهم أن يأتوا ، فعجزوا أن يأتوا مبثله{عسق}، {حم}، {ال}احلروف اليت يتكلمون هبا، 

مثله، فعجزوا، مث َتداهم، أن يأتوا بسورة من مثله، ولو كانت بقدر أصغر سوره، بعشر سور من 
 رضوه وهو كالم اهلل العزيز احلكيم.افعجزوا، فتحدى األنس واجلن فعجزوا، وأن هلم أن يع

 َوَلوْ  مبِْثِلهِ  يَْأتُونَ  اَل  ْرآنِ اْلقُ  َهَذا مبِْثلِ  يَْأتُوا َأنْ  َعَلى َواجلِْنُّ  اْلْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ : }تَ َعاىَل  قَالَ 
  2.{َظِهريًا لِبَ ْعض   بَ ْعُضُهمْ  َكانَ 

  ومع ذلك يفرط كثري من املسلمني يف تالوته وتدبره وحفظه والعمل به.

                                                            

 2، 1سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ْسرَاِء: اآلية/  - 2  22سورة اْْلِ
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 16 - تدب َّرْ 

  1.{لِْلُمت ِقنيَ  ُهًدى} تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ 

 ُكلِّ  ِإىَل  َوُمْرِشد   ُكلِّ َخرْي ، َعَلى ، فَ ُهَو َدلِيل  اْلُمت ِقنيَ  لِْلُمْ ِمِننيَ  َوَرِْحَة  َوِشَفاء   ُهًدى اْلُقْرآنُ  َهَذا
 .ِبهِ  اْعَتَصمَ ِلَمْن تَ َعاىَل  الل هِ  َسَخطِ  ِمنْ  َوَرِْحَة   َواجلَْْهِل، اْلُكْفرِ  َمَرضِ  ِمنْ  َوِشَفاء   َسَعاَدة ،

 َكانَ  الش ْيطَاِن، مبَُتابَ َعةِ  َوَمْشُغوفًا احلِْْرَماِن، َمَفاِوزِ  يف  َوتَائًِها اخلِْْذاَلِن، َِبْرِ  يف  َغارِقًا َكانَ  َمنْ  َوأَم ا
 .َعًمى َعَلْيهِ  اْلُقْرآنُ  وََكانَ  َوقْ رًا، آَذانِهِ  يف  اْلُقْرآنُ  َهَذا

 َعَلْيِهمْ  َوُهوَ  َوقْ ر   آَذاهِنِمْ  يف  يُ ْ ِمُنونَ  اَل  َوال ِذينَ  َوِشَفاء   ُهًدى آَمُنوا لِل ِذينَ  ُهوَ  ُقلْ : }تَ َعاىَل  قَالَ 
  2.{َعًمى

 .أن تكون فانظر من أي الصنفني أنت، ومع أي الفريقني تريد

 
  

                                                            

 2سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 44سورة فصلت: اآلية/  - 2
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 17 - تدب َّرْ 

  1}ال ِذيَن يُ ْ ِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الص الَة{. تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ 
املقصود أن تقيم الصالة، فكم من مصلي ال ينتفع بصالته، أل ليس املقصود أن تصلي ولكن 

  2.«اْرِجْع َفَصلِّ، فَِإن َك َلْ ُتَصلِّ » :للمسئ صالته َصل ى الل ُه عليه َوَسل مَ يقل النيب 
الص الَة{، يف كل موضع ذكرت  َوأَِقيُموا} :تَ َعاىَل  وألجل هذا ل يقل اهلل تعاىل: صلوا، َوإمنا قَالَ 

  3{.الر اِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكُعوا الز َكاةَ  َوآتُوا الص الةَ  َوأَِقيُموا: }تَ َعاىَل  قَالَ كما  الص الُة، فيه
َلةً  بُ ُيوَتُكمْ  َواْجَعُلوا: }تَ َعاىَل  َوقَالَ    4{.اْلُمْ ِمِننيَ  َوَبشِّرِ  الص الةَ  َوأَِقيُموا ِقب ْ

وواجباهتا، تتم  ،وشروطها ،فيها أركاهنافاحرص على أن تصلي صالة تليق بربك، تكتمل 
قبل فيها بقلبك على سيدك، تستحضر فيها قلبك وعقلك، وإال فاَتذ وسجودها، تُ  ،ركوعها

 لك ربًا يليق بصالتك.
َها َلهُ  ُيْكَتبُ  َوَما الص اَلةَ  لُِيَصلِّي الر ُجلَ  ِإن  »  ُسْدُسَها، ُسبُ ُعَها، َُثُنُ َها، ُتْسُعَها، ُعْشُرَها، ِإال   ِمن ْ

  5.«ِنْصُفَها ثُ لُثُ َها، رُبُ ُعَها، َُخَُسَها،
  6.َربِّ اْجَعْلِن ُمِقيَم الص الِة َوِمْن ُذرِّي يِت رَب  َنا َوتَ َقب ْل ُدَعاِء{}

 
  

                                                            

 3سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
َمامِ  الِقَراَءةِ  ُوُجوبِ  اأَلَذاِن، بَابُ  ِكَتابُ   -البخاريرواه  - 2 ْأُمومِ  ِلْْلِ

َ
 ِفيَها ُُيَْهرُ  َوَما َوالس َفِر، احَلَضرِ  يف  ُكلَِّها، الص َلَواتِ  يف  َوامل

 320 :رقم اْلُقْرآِن، حديث ِمنَ  َمَعكَ  تَ َيس رَ  َما اق َْرأْ  الص اَلِة، باب ِكَتابُ  -ومسلم ،050َُيَاَفُت، حديث رقم:  َوَما
 43سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 3
 20سورة يونس: اآلية/  - 4
 ، بسند صحيح12224حديث رقم:  -رواه أِحد - 5
 40سورة ِإبْ رَاِهيَم: اآلية/ - 6
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 18 - تدب َّرْ 

  1{.يُ ْنِفُقونَ  َرَزقْ َناُهمْ  َومم ا} تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ 
اهللُ، َيس َر لك َأْسَبابَُه، وذلَل لك ُسبُ َلُه، وساقه إليك َسوقًا، وَقد رَُه لك  َرَزَقك ما تنفقه هو مم ا

 أََزاًل.
 .النفس البشرية جبلت على حب املال، وفطرت على الشح والبخل

أنه ما أمرنا باخلروج من أموالنا، وبذهلا كلها للفقراء واملساكني، بل أمرنا جبزء  تعاىل اهلل رِحة ومن
 لة املال، ووعدنا عليه القدر العظيم من األجر.يسري من َج

 الص َدَقة»وما علموا أن فيمنعوا زكاة أمواهلم، هبذا اليسري،  بعض الناسِ  لك يبخلُ ذومع 
  2.«بُ ْرَهان  

 بُ ْرَهان  على صدِق اْلُياِن.
 
 
 
 

  

                                                            

 3سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 223رقم: ِكَتاِب الط َهارَِة، بَاُب َفْضِل اْلُوُضوِء، حديث   -رواه مسلم - 2
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 19 - تدب َّرْ 

  1{.يُوِقُنونَ  ُهمْ  َوبِاآْلِخَرةِ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُْنزِلَ  َوَما ِإلَْيكَ  أُْنزِلَ  مبَا يُ ْ ِمُنونَ  َوال ِذينَ } تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ 
ُيَاُن كل  ال يتجزأ؛ فمن َصد َق برسول  وكذ َب غريَ   الرُُّسِل ال يكوُن م مًنا، َومن أَقَامَ  ِمنَ  هُ اْْلِ

ِإُيَاُن أحد  إال إذا اكتملت عنده  َيِصحُّ  م مًنا، َفاَل  يكونُ  ِر الدَ بالقَ  نْ  مِ يُ  َوآتى الز َكاَة، ولْ  الص اَلةَ 
ُيَاِن. أركانُ   اْْلِ
ُيَانِ  َوأركانُ   َخرْيِهِ  بِاْلَقَدرِ  َوتُ ْ ِمنَ  اآْلِخِر، َواْليَ ْومِ  َوُرُسِلِه، وَُكتُِبِه، َوَماَلِئَكِتِه، بِاهلِل، تُ ْ ِمنَ  َأنْ »: اْْلِ
  2.«َوَشرِّهِ 

ُيَانُ  ُيَاِن بالرسِل، اْْلِ ، َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الر ُسولُ  ِبهِ  َجاءَ  مبَا ومن اْْلِ َوزََكاة ،  من َصاَلة ، وصيام 
 ، وغريه.وحج  
ُيَانِ  ومن ُيَاُن بالب َ اآْلِخرِ  باْليَ ْومِ  اْْلِ ، فِ حُ ، والصُ َواْلِميزَانِ  َواحلَِْساِب، ،اْلَمْوتِ  بَ ْعدَ  ثِ عْ ، اْْلِ

 . َوالن ارِ  َواجْلَن ِة،، اطِ رَ الص  وَ 
 فاحذر أن تلقى اهلل تعاىل وعندك يف اْلُيان خلل.

 
  

                                                            

 4سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 َواِْلْساَلِم، اِْلُيَاِن، َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   ِجْ ِيلَ  ُسَ الِ  اِْلُيَاِن، بَابُ  ِكَتابُ   -جزء من حديث رواه البخاري - 2

ُيَاِن، ِكَتابُ  -مسلمرواه و  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأيب  َعنْ  ،50الس اَعِة، حديث رقم:  َوِعْلمِ  َواِْلْحَساِن، ُيَانُ : بَاب   اْْلِ  َما اْْلِ
 َعْنُه. الل هُ  َرِضيَ  ، عن عمَر بِن اخلطابِ 2 :رقم حديث ِخَصالِهِ  َوبَ َيانُ  ُهوَ 
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 21 – تدب َّرْ 

مْ  ِمنْ  ُهًدى َعَلى أُولَِئكَ } تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ    1{.اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َرهبِِّ
 َوأَنْ ُتمُ  ََتَْزنُوا َوال هَتُِنوا ؛ }َوالُهًدى{، لتعلم كيف يرفع اْلُيان صاحبه َعَلى}: تَ َعاىَل  اهللِ تأمل قوَل 
  2ُمْ ِمِننَي{. ُكْنُتمْ  ِإنْ  األْعَلْونَ 

َنا َوَلوْ } :تَ َعاىَل  اهللُ  ، قَالَ ويرفع القرآن أهله   3هِبَا{. َلَرفَ ْعَناهُ  ِشئ ْ
 ِبهِ  َوَيَضعُ  أَقْ َواًما، اْلِكَتابِ  هِبََذا يَ ْرَفعُ  اهللَ  ِإن  : »قَالَ  َقدْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى نَِبي ُكمْ  وقَالَ 

  4.«آَخرِينَ 
 
 

 
  

                                                            

 5سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 132سورة آل عمران: اآلية/  - 2
 106 سورة األعراف: اآلية/ - 3
 ِفْقه ، ِمنْ  ِحْكَمةً  تَ َعل مَ  َمنْ  َوَفْضلِ  َويُ َعلُِّمُه، بِاْلُقْرآِن، يَ ُقومُ  َمنْ  َفْضلِ  َوَقْصرَِها، بَابُ  اْلُمَساِفرِينَ  َصاَلةِ  ِكَتابُ   -رواه مسلم - 4
 210َوَعل َمَها، حديث رقم:  هِبَا فَ َعِملَ  َغرْيِهِ  َأوْ 
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 21 – تدب َّرْ 

مْ  ِمنْ  ُهًدى َعَلى أُولَِئكَ } تَ َعاىَل: قَاَل اهللُ    1{.اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َرهبِِّ
 بعد ذلك. م  أو ذَ  حَ دَ مَ  نْ إذا اث  عليك اهلل تعاىل فال يضرك مَ 

 ؟، أو طعن  فيه جبرح   رُ  ث ِّ ًدا، فمن الذي يُ بْ تعاىل عَ  ى اهللُ ك  وإذا َز 
 ليكن لسان حالك مع ربك:

 َه         نيِّ   فَالُك         لُّ  ال         ُود   ِمن         كَ  نِل         تُ  ِإذا
      

 تُ             رابُ  ال             ُِتابِ  فَ             وقَ  ال              ذي وَُك             لُّ  *****
 

  

                                                            

 5سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 22 – تدب َّرْ 
  1{.يُ ْ ِمُنونَ  اَل  تُ ْنِذْرُهمْ  لَْ  أَمْ  أَأَْنَذْرتَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواء   َكَفُروا ال ِذينَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

 ، ألن اْلُيانَ فيهم موعظة ، وتنفعهم رؤيُة معجزة   بعض الناس طبع اهلل على قلوهبم، فال ت ثرُ 
 َأَضل   فال ُيلك أن يهدي َمنْ  من جهد ، الداعي إىل اهلل، ومهما بذل إآلهية   ، وهبةُ ربانية   منحةُ 
حني ال يستجيب  أمر ينبغي أال يغيب عن أذهان الدعاة، حّت ال يأسوا على ما فاهتم هذا الل ُه،
  .من املدعويني كثري  هلم  

َجيًعا، وأن نأخذ بأسباب  ا أن ندعوا الناسَ نَ رْ مِ تعاىل، أُ  ال يطلع عليه إال اهللُ  غييب   أمر   وألن األمرَ 
 َسِبيلِ  ِإىَل  ادْ ُ } :تَ َعاىَل  قَالَ  احلََْسَنِة، َكَما َواْلَمْوِعَظةِ  ، من احلِْْكَمِة،واالستجابة للدعوة القبول
  2{.احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاحلِْْكَمةِ  َربِّكَ 
ُصُدوًدا، ويعرض عنك إعراًضا، ويقابل دعوتك  َعْنكَ  دعوت إنسانًا، فوجدته َيُصدُّ  فإذا

 َفال الل هُ  ُيْضِللِ  َمنْ : }تَ َعاىَل  قَالَ  ؛هلل نافذة   ومشيئة  ، سابق   بالسخرية واالستهزاء، فاعلم أنه قدر  
  3{.َلهُ  َهاِديَ 

 َمنْ  يَ ْهِدي الل هَ  َوَلِكن   َأْحَبْبتَ  َمنْ  تَ ْهِدي اَل  ِإن كَ }َعَلْيِه، ف ََتَْزنْ  ألجله، َواَل  تَ َتَأس فْ  َواَل 
  4.{َيَشاءُ 

  

                                                            

 6سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 125سورة الن ْحِل: اآلية/  - 2
 126سورة األعراف: اآلية/  - 3
     56سورة اْلِقَصِص: اآلية/  - 4
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 23 -ربَ دَ تَ 
َوهَلُْم َعَذاب  َخَتَم الل ُه َعَلى قُ ُلوهِبِْم َوَعَلى ََسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوة  } :قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

  1.{َعِظيم  
يف اْلَباِطِل َتادوا عن احلق، فقد ذكر اهلل تعاىل قوًما  ضَ رِ عْ احذر أن تتمادى يف الباطل، أو أن ت ُ 

نَ ُهْم َوبَ نْيَ اهْلَُدى الل هُ َخَتَم ف ؛وأعرضوا عن احلق َجزَاًء ِوفَاقًا َعَلى ََتَاِديِهْم يف  ،َعَلى قُ ُلوهِبِْم َوَحاَل بَ ي ْ
، واعلم أن ما أنت فيه ُمض فضل من واِحد اهلل تعاىل على نعمة اهلداية ،اْلَباِطِل َوتَ رِْكِهُم احلَْق  

 توفيق   ُمضُ  اهلدايةُ بل ، هبا أو ذكاءِ  صتَ صِ خُ  اهلل تعاىل، ليس لعقل عندك أو دهاء، وال لفطنةِ 
 .ُيْسأَلُونَ اَل ُيْسَأُل َعم ا يَ ْفَعُل َوُهْم  ،َوَمْن َيَشْأ َأَضل ُه ِبَعْدلِهِ  ،من اهلل تعاىل، َفَمْن َيَشْأ َوف  َقُه ِبَفْضِلهِ 

، اصطفاك َوهَلُْم آَذان  اَل َيْسَمُعوَن هِبَا ،َوهَلُْم َأْعنُي  اَل يُ ْبِصُروَن هِبَا ،هَلُْم قُ ُلوب  اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَاغريك 
 .َصل ى الل ُه عليه َوَسل مَ اهلل من اخللق لدينه، واجتباك فهداك لسنة نبيه 

عن  ضَ رِ عْ وهداك إليه، أو ت ُ  ،ا خصك بهفاحذر أن تطفئ نورً واعلم أنك ميسر ملا خلقت له، 
 واحذر أسباب الفنت.عليه،  كَ لْ دَ  فضل  

َنَتُه فَ َلْن ََتِْلَك َلُه ِمَن الل ِه َشْيًئا أُولَِئَك ال ِذيَن لَْ يُرِِد الل ُه َأْن يَُطهِّ } وتذكر: َر َوَمْن يُرِِد الل ُه ِفت ْ
  2.{قُ ُلوبَ ُهمْ 

  

                                                            

 0سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 41سورة اْلَماِئَدِة: اآلية/  - 2
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 24 -َتَدبَر
  1{.بِالل ِه َوبِاْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم مبُْ ِمِننيَ َوِمَن الن اِس َمْن يَ ُقوُل آَمن ا : }تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

يف ًة  يف نَ ْعِت اْلَكاِفرِيَن، َوَثاَلَث َعْشَرَة آيَ نيِ آيَات  يف نَ ْعِت اْلُمْ ِمِننَي، َوآيَ تَ  أَْرَبعَ ذكر اهلل تعاىل 
ا من صفاهتم، والواجب على  وما ذلك إال خلطر النفاق واملنافقني، مث ذكر شيئً  نَ ْعِت اْلُمَناِفِقنَي،

كل مسلم أن يفتش يف نفسه، وأن يبقى دائما على حذر من أن يكون منافقا أو أن يكون فيه 
 .شيء من صفات املنافقني

 .الن َِّفاق يعنَما َخاَفُه ِإال  ُمْ ِمن  َواَل أَِمَنُه ِإال  ُمَناِفق . : َرِِحَُه اهللُ  نُ سَ قال احلَ 

 فهل تعرف صفاهتم؟
 .«الل ُهم  ِإينِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن الن َِّفاِق َوالشَِّقاِق َوِمْن َسيِِّئ اأْلَْخاَلقِ »

  

                                                            

 2ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 25 -َتَدبَر
  1{.َوِمَن الن اِس َمْن يَ ُقوُل آَمن ا بِالل ِه َوبِاْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم مبُْ ِمِننيَ : }تَ َعاىَل  اهلل قَالَ 

  2.{الل هَ  َُيَاِدُعونَ  اْلُمَناِفِقنيَ  ِإن  }: املخادعة املنافقني صفات من
3{.ُكَساىَل  قَاُموا الص الةِ  ِإىَل  قَاُموا َوِإَذا: }الصلوات عن الكسل صفاهتم ومن

  

  4{.الن اسَ  يُ رَاُءونَ } :الناس أجل من العمل صفاهتم ومن
  5{.قَِليال ِإال الل هَ  َيْذُكُرونَ  َوال: }تعاىل اهلل ذكر قلة صفاهتم ومن

َا َمَعُكمْ  ِإن ا قَاُلوا: }وأهله بالدين واالستهزاء السخريةو    6{.ُمْستَ ْهزِئُونَ  ََنْنُ  ِإمن 

  0{.ِفيِهمْ  ُيَسارُِعونَ  َمَرض   قُ ُلوهِبِمْ  يف  ال ِذينَ  فَ تَ َرى: }أوليائه ومعاداة اهلل أعداء ومواالة

  2{.َهُ الءِ  ِإىَل  َوال َهُ الءِ  ِإىَل  اَل  َذِلكَ  بَ نْيَ  ُمَذْبَذِبنيَ : }والكفر اْلُيان بني الِتددو  والشك

 .اخلصام يف واللجاج الوعد، وخلف والغدر، واخليانة، الكذب، صفاهتم ومن
 

                                                            

 2ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 142سورة النَِّساِء: اآلية/  - 2
 142سورة النَِّساِء: اآلية/  - 3
 142سورة النَِّساِء: اآلية/  - 4
 142سورة النَِّساِء: اآلية/  - 5
 14ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 6
 52ُسورَُة اْلَماِئَدِة: اآلية/  - 0
 143ُسورَُة النَِّساِء: اآلية/  - 2
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ُهَما، الل هُ  َرِضيَ  َعْمر و ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ ف  ُكن   َمنْ  أَْرَبع  : »قَالَ  َوَسل مَ  عليه الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  َعن ْ
 ِإَذا َيَدَعَها َحّت   الن َِّفاقِ  ِمنَ  َخْصَلة   ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمن ُْهن   َخْصَلة   ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيهِ 

  1.«َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَهدَ  َوِإَذا َأْخَلَف، َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب، َحد ثَ 
 . بربك يل قل

 الصفات؟ تلك من نافي كم

  

                                                            

َناِفِق، حديث رقم: َعاَلَمةِ  اِْلُيَاِن، بَابُ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 1
ُ
 ِخَصالِ  بَ َيانِ  بَابُ  اِْلُيَاِن، ِكَتابُ  -ومسلم، 34 امل

 52 :رقم اْلُمَناِفِق، حديث
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 26 -َتَدبَر
  1َيْشُعُروَن{. َوَما أَنْ ُفَسُهمْ  ِإال   ََيَْدُعونَ  َوَما آَمُنوا َوال ِذينَ  الل هَ  : }َُيَاِدُعونَ تَ َعاىَل  اهلل قَالَ 

ويضمر  ،الل َه، فيظهر الصالح َُيَادِ ُ اهلل تعاىل، ال ِذي  لسخطِ  هُ نفسَ  ضُ رِّ عَ مسكني ذلك الذي ي ُ 
 َيفي عنهم كفرًا وعدوانًا.إُيانًا، و  ، ويبدي للناسِ الفسادِ  د  شَ أَ 

الصُُّدوِر، وَكيف به إذا  يف  َما اْلُقُبوِر، َوُحصِّلَ  يف  َما بُ ْعِثرَ  فكيف به إذا لقي اهلل تعاىل، ِإَذا
 ُهَناِلكَ  ابْ ُتِلَيتْ َواْلَفَضاِئُح، وَكيف به إذا  الس ْوَءآتُ منه  َوَبَدتِ  َواجلََْوارُِح، اأْلَْعَضاءُ عليه  َشِهَدتِ 

 الض َمائِْر. يف  اْلَمْخِفيُّ  الس رَائِْر، َواْنَكَشفَ 
 تُ ْعَرُضونَ  يَ ْوَمِئذ  }، اآلبقِ  العبدِ  كهيئةِ  إىل عنقه، يداهُ  تعاىل، مغلولةً  على اهللِ  ضَ رِ كيف به إذا عُ 

  2.{َخاِفَية   ِمْنُكمْ  ََتَْفى اَل 
 ماذا سيقول؟

 ومباذا سيجيب؟
  3.{َيْكتُُبونَ  َلَدْيِهمْ  َوُرُسلَُنا بَ َلى َوََنَْواُهمْ  ِسر ُهمْ  َنْسَمعُ  اَل  أَن ا ََيَْسُبونَ  أَمْ }إذا قيل له: 

                                                            

 2ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 12سورة احْلَاق ِة: اآلية/  - 2
 20سورة الزُّْخُرِف: اآلية/  - 3
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 27 -َتَدبَر
  1َيْكِذبُوَن{. َكانُوا مبَا أَلِيم   َعَذاب   َوهَلُمْ  َمَرًضا الل هُ  فَ زَاَدُهمُ  َمَرض   قُ ُلوهِبِمْ  : }يف تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

القلوب َترض كما َترض األبدان، وَتوت كما َتوت، ومرضها أشد فتًكا من مرض األبدان، 
 وموهتا ليس له حّت النشور نشور.

 وأشد أمراض القلوب فتًكا، وأعظمها خطرًا، مرض الشبهة، ومرض الشهوة.
 واستشعرت منه وهنا يف الطاعة وتقلًبا.فإذا آنست من قلبك تغريًا، 

 ا وجدت قسوة وَجوًدا، إذا رأيت منه إعراًضا وتبلًدا.إذ
 فبادر إىل الطبيب، وسار  إىل الدواء.

 وأعظم طبيب، وأَنع دواء، هو القرآن وذكر اهلل تعاىل.
  2.{لِْلُمْ ِمِننيَ  َوَرِْحَة   ِشَفاء   ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َونُنزلُ }: تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 
 َوَرِْحَة   َوُهًدى الصُُّدورِ  يف  ِلَما َوِشَفاء   َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْوِعَظة   َجاَءْتُكمْ  َقدْ  الن اسُ  أَي َُّها يَا}: تَ َعاىَل  َوقَالَ 

  3.{لِْلُمْ ِمِننيَ 
 اللهم طهر قلوبنا.

  

                                                            

 10اْلبَ َقَرِة: اآلية/ ُسورَُة  - 1
ْسرَاِء: اآلية/  - 2  22سورة اْْلِ
 50سورة يُوُنَس: اآلية/  - 3
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 28 –َتَدبَر 

َا   1ََنُْن ُمْصِلُحوَن{. قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإمن 

 كم من مفسد مأل األرض ضجيًجا بأنه من املصلحني!
  !نيَ كِ اسِ الن   وحَ سُ مُ  سَ بِ لَ  ُمرم   نْ وكم مِ 

 ؟ِفْرَعْونُ  املفسدين أل تسمعوا إىل ما قاله اعّت اجملرمني، وأشدُّ 
  2.{الر َشادِ  َسِبيلَ  ِإال َأْهِديُكمْ  َوَما َأَرى َما ِإال أُرِيُكمْ  }َما قَاَل:

، حّت يُ ائِ فال تغِتر بقوِل قَ   َق فعُلُه قوَلُه.دِّ صَ ل 
  

                                                            

 11ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 22سورة غافر: اآلية/  - 2

 



 

114 

 

 29 –َتَدبَر 

  1قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }َأاَل ِإن  ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعُروَن{.
إن أسوء حال ُيكن أن يكون عليه إنسان أن تنتكس فطرته، فريى األشياء على غري حقيقتها، 

، ينشر الباطل ويظن أن يدافع عن احلق، يأمر باملنكر ويظن أنه يفعل يفسد ويظن أنه مصلح  
 املعروف.

ا، يرى املعروف منكًرا ويرى  ويرى الباطل حقً يرى اخلري شرًا ويرى الشر خريًا، ويرى احلق باطاًل 
 املنكر معروفًا.

 ومن كان هذا حاله فموته خري من حياته.
على األرض، يذهب وُيئ، يضحك ويتكلم، وهو يف احلقيقة  يشُي ووه يتوبعض الناس م

َما َميُِّت اأْلَْحَياِء؟ قَاَل َمْن لَْ يَ ْعِرِف : »َرِضَي الل ُه َعْنهُ  ميت ألنه مات قلبه، ِقيَل حِلَُذيْ َفةَ 
  2«.يُ ْنِكِر اْلُمْنَكَر ِبَقْلِبهِ اْلَمْعُروَف ِبَقْلِبِه، وَ 

، قَاَل: َماوَ  ْعُت احلََْسَن يَ َتَمث ُل بِبَ ْيِت َشَعر  َقطُّ ِإال  َهَذا اْلبَ ْيَت: َعْن َعاِصم   َسَِ
 مبَيِّ          ت   فَاْس          تَ رَاحَ  َم          اتَ  َم          نْ  لَ          ْيسَ 

      
َ                      ا ***** ْي                      تُ  إمن 

َ
 األحي                      اءِ  َميِّ                      تُ  امل

 

  3.«َصَدَق َوالل ِه، ِإن ُه لََيُكوَن َحيًّا َوُهَو َميُِّت اْلَقْلبِ »مُث  قَاَل: 
 

  

                                                            

 12ُسورَُة اْلبَ َقَرِة : اآلية/  - 1
 32032حديث رقم:  -رواه ابن أيب شيبة - 2
 26500: رقم حديث -رواه ابن أيب شيبة - 3
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 31 –َتَدبَر 

  1قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }َأاَل ِإن  ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعُروَن{.
الذي كان يقول: }َذُروين  ِفْرَعْونُ وُقدوهتم م هُ امُ مَ ، إِ َيْشُعُرونَ  َواَل  يُ ْفِسُدونَ  ،حال بعض الناسهذا 

َل ِديَنُكْم أَْو َأْن يُْظِهَر يف اأْلَْرِض اْلَفَساَد{.   2أَقْ ُتْل ُموَسى َوْلَيدُْ  َرب ُه ِإينِّ َأَخاُف َأْن يُ َبدِّ

 :منها ،وملوت القلب أسباب  بني الناس أحياء،  مماتت قلوهبم وه
ومواالة أعداء اهلل، واْلسراف على النفس يف  ،ومعاداة أولياء اهلل ،فساد املعتقد، وقلة ذكر اهلل

 وكلها صفات املنافقني. ،الذنوب واملعاصي
ْعُت َرُسوَل اهلِل قال  َرِضَي الل ُه َعْنهُ قَاَل ُحَذيْ َفُة  تُ ْعَرُض اْلِفنَتُ »يَ ُقوُل:  َصل ى الل ُه عليه َوَسل مَ َسَِ

يُّ قَ ْلب  ُأْشرِبَ َها، ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتة  َسْوَداُء، َوَأيُّ قَ ْلب  أَْنَكَرَها، َعَلى اْلُقُلوِب َكاحلَِْصرِي ُعوًدا ُعوًدا، َفأَ 
َنة  َما َداَمِت  ُنِكَت ِفيِه نُْكَتة  بَ ْيَضاُء، َحّت  َتِصرَي َعَلى قَ ْلبَ نْيِ، َعَلى أَبْ َيَض ِمْثِل الص َفا َفاَل َتُضرُُّه ِفت ْ

ًيا اَل يَ ْعِرُف َمْعُروفًا، َواَل يُ ْنِكُر ُمْنَكرًا، ِإال   الس َماَواُت َواأْلَْرُض، َواآْلَخرُ  َأْسَوُد ُمْربَادًّا َكاْلُكوِز، ُُمَخِّ
  3«.َما ُأْشِرَب ِمْن َهَواهُ 

 وأفض علينا من إحسانك. ،، وأنر بصائرنا بذكرك، وأهلمنا رشدنااللهم احيي قلوبنا بطاعتك
  

                                                            

 12ُسورَُة اْلبَ َقَرِة : اآلية/  - 1
 26سورة غافر: اآلية/  - 2
ُيَاِن، ِكَتابُ   -رواه مسلم - 3 ْساَلمِ  َأن   بَ َيانِ  بَابُ  اْْلِ اْلَمْسِجَدْيِن، حديث رقم:  بَ نْيَ  يَْأرِزُ  َوأَن هُ  َغرِيًبا، َوَسيَ ُعودُ  َغرِيًبا َبَدأَ  اْْلِ

144 
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 31 – تدب َّرْ 

  1{......َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن الن اُس قَاُلوا أَنُ ْ ِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 
تأمل ما الذي صرف ه الء املنافقني عن اْلُيان، إنه الك  الذي ُيعلهم يستنكفون عن أي 

 شيء ُيمعهم هبم حّت ولو كان اْلُيان.
: }أَنُ ْ ِمُن    2.َلَك َوات  بَ َعَك األْرَذُلوَن{قَاَل قَ ْوُم نُوح 

ُقوَك، َوُهْم  ضَُّعَفاءِ يَ ُقوُلوَن: أَنُ ْ ِمُن َلَك َونَ ت ِبُعَك، َونَ َتَساَوى يف َذِلَك هِبَُ اَلِء الْ  ال ِذيَن ات  بَ ُعوَك َوَصد 
 .أَرَاِذلَُنا

 اهلل ولَ سُ رَ  واَسأَلُ ، فقد وهي نفس العلة اليت من أجلها أعرض املشركون عن اْلُيان واتبا  احلق
ََجَاَعًة ِمَن الضَُّعَفاِء َوَُيِْلَس َمَعُهْم َُمِْلًسا َخاصًّا، َفأَنْ َزَل الل ُه  َوَسل َم َأْن َيْطُرَد َعْنهُ َصل ى الل ُه َعَلْيِه 

  3.تَ َعاىَل: }َوال َتْطُرِد ال ِذيَن َيْدُعوَن َرب  ُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ{

  4.}َسَأْصِرُف َعْن آيَاِتَ ال ِذيَن يَ َتَكب  ُروَن يف األْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِّ{: تَ َعاىَل  اهللِ  مع قولِ  تأمل هذا
 واْلُيان، بل واجلنة. ،والطاعة ،للعبد عن العلم صارف   أعظمُ  رَ ب ْ لتعرف أن الكِ 

اَل َيْدُخُل اجْلَن َة َمْن َكاَن يف قَ ْلِبِه »َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعود ، َعِن الن يبِّ َصل ى اهلُل ف
ِإن  »قَاَل َرُجل : ِإن  الر ُجَل َيُِبُّ َأْن َيُكوَن ثَ ْوبُُه َحَسًنا َونَ ْعُلُه َحَسَنًة، قَاَل:  .«ِمثْ َقاُل َذر ة  ِمْن ِكْ   

ُر بَ  يل  َيُِبُّ اجلََْماَل، اْلِكب ْ ، َوَغْمُط الن اسِ اهلَل َجَِ   5.«َطُر احلَْقِّ

                                                            

 13سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 111سورة الشَُّعرَاِء: اآلية/  - 2
 52سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 3
 146سورة اأْلَْعَراِف: اآلية/  - 4
ُيَاِن، بَابُ  ِكَتابُ  -رواه مسلم - 5   21َوبَ َيانِِه، حديث رقم:  اْلِكْ ِ  ََتِْرمِ  اْْلِ
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 .اا وَت ً : هو دفعه وإنكاره ترفعً َبَطُر احلَْقِّ 

 .، وازدراؤهم: احتقارهمَوَغْمُط الن اسِ  

 اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومساوئ األخالق.
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 32 – تدب َّرْ 

  1{.َوَلِكْن اَل يَ ْعَلُمونَ َأاَل ِإن  ُهْم ُهُم السَُّفَهاُء : }قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 
وغلبِة اجَلِهِل، ورقِة الديِن،  اْلَعْقِل، نَ ْقصِ و  ،ْمقِ احلُ على  وهو عالمة   ،شُ يْ والطَ  اخلِْف ةُ  هِ فَ الس   َأْصلُ 

 ، فيكون قد بلغ الغاية يف السفه.ُمتمعةً  قد توجد يف إنسان  و 

 عالماهتا.وقد يوجد فيه بعضها، ففيه من السفاهة بقدر ما فيه من 

بالبنان، ويقال عنهم  هم، فقد ُيَشاُر إىل بعضالسَُّفَهاءُ  ُهمُ  يَ ْعَلُموَن أَن  ُهمْ  اَل  والعجيُب أن السَُّفَهاءَ 
 رشيد. النخبة، ويوصفون باملأل، وهم ُسَفَهاُء ليس فيهم رجل  

ورميهم ألهل اْلُيان مبا ليس فيهم؛ فلم يسلم منهم ، همأبواقك وال َتدعنفال تغِت بأقواهلم، 
 ِمنَ  لََنظُنُّكَ  َوِإن ا َسَفاَهة   يف  لَنَ رَاكَ  ِإن ا}فقد قيل لرسول من رسل اهلل عليهم السالم: األنبياء؛ 
  2.{اْلَكاِذِبنيَ 

  

                                                            

 13سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 66سورة األعراف: اآلية/  - 2
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 33 – تدب َّرْ 

َا َمَعُكمْ  ِإن ا قَالُوا َشَياِطيِنِهمْ  ِإىَل  َخَلْوا َوِإَذا آَمن ا قَاُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  َلُقوا : }َوِإَذاقَاَل الل ُه تَ َعاىَل   ََنْنُ  ِإمن 
  1ُمْستَ ْهزِئُوَن{.

 بعض الناس ال يُوَثُق فيهم طرفَة عني .
 كانوا فيما مضى يُعرفون يف حلِن القوِل، واليوم ُيَصرُِّحوَن بعدائهِم للديِن وأهلِه.
يتوىل منهم  اكثريً فإن  ومع أن اهلل تعاىل حذرنا أن نتخذهم بطانة، ونطلعهم على بواطن أمورنا، 

 أرفَع املناصِب.
 فال عجَب أن آلت أمورنا إىل ما آلت إليه.

 
  

                                                            

 14سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 34 – تدب َّرْ 
  1يَ ْعَمُهوَن{. طُْغَياهِنِمْ  يف  َوَُيُدُُّهمْ  هِبِمْ  َيْستَ ْهزِئُ  : }الل هُ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

 أعظم الناس غفلة من حاد عن منهج اهلل، وهو َيسب أنه مبنأى عن عقاب اهلل.
وقد يزيده اهلل تعاىل من النعم، ويفتح عليه سبل الرزق استدراًجا له، ومكرًا به؛ ليزيده اهلل تعاىل 

َا َكَفُروا ال ِذينَ  ََيَْسَب   َوال}: تَ َعاىَل  قَالَ ا مَ عذابًا، كما ازداد ِإَْثًا؛ كَ  َا ألنْ ُفِسِهمْ  َخي ْر   هَلُمْ  مُنِْلي أمن   ِإمن 
  2.{ُمِهني   َعَذاب   َوهَلُمْ  ِإَْثًا لِيَ ْزَداُدوا هَلُمْ  مُنِْلي
 أُوتُوا مبَا َفرُِحوا ِإَذا َحّت   َشْيء   ُكلِّ  أَبْ َوابَ  َعَلْيِهمْ  فَ َتْحَنا ِبهِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا فَ َلم ا}: تَ َعاىَل  َوقَالَ 

  3.{ُمْبِلُسونَ  ُهمْ  فَِإَذا بَ ْغَتةً  َأَخْذنَاُهمْ 
  4.ُأِخُذوا مُث   َحاَجتَ ُهمْ  أُْعطُوا اْلَكْعَبِة؛ َوَربِّ  بِاْلَقْومِ  َمَكرَ : َرَِحُه اهللُ  احلََْسنُ  قَالَ 

                                                            

 15سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 102سورة آِل ِعْمَراَن: اآلية/  - 2
 44سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 3
 0223حديث رقم:  -يف التفسري َرَواُه اْبُن َأيب َحاتِ   - 4
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 35 – تدب َّرْ 
 1ُمْهَتِديَن{. َكانُوا َوَما َِتَاَرتُ ُهمْ  َرِِبَتْ  َفَما بِاهْلَُدى الض اَلَلةَ  اْشتَ َرُوا ال ِذينَ  : }أُولَِئكَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

 من خسر إُيانه فقد خسر كل شيء، ولو كان املقابل الدنيا بأسرها.
 فكيف مبن با  إُيانه بدنيا غريه؟

  
  

                                                            

 16سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1

 



 

122 

 

 36 – تدب َّرْ 
 1يُ ْبِصُروَن{. اَل  ظُُلَمات   يف  َوتَ رََكُهمْ  بُِنورِِهمْ  الل هُ  : }َذَهبَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

 َوِفيهِ  نُورُُهْم، َذَهبَ : يَ ُقلْ  وَلَْ  ،{بُِنورِِهمْ  الل هُ  }َذَهبَ  :َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ  َقالَ قال ابن القيم رِحه اهلل: 
 َمعَ  تَ َعاىَل  الل هَ  فَِإن   تَ َعاىَل، الل هِ  ِمنَ  لِْلُمْ ِمِننيَ  ِهيَ  ال يِت  اخْلَاص ةِ  اْلَمِعي ةِ  تِْلكَ  اْنِقطَا ُ  َوُهوَ  َبِديع   ِسر  

  2الص اِبرِيَن{. َمعَ  الل هَ  و}ِإن   اْلُمْ ِمِننَي،
  3.ُُمِْسُنوَن{ ُهمْ  َوال ِذينَ  ات  َقْوا ال ِذينَ  َمعَ  الل هَ  و}ِإن  

َنهُ  فَ َقَطَعَها أَْولَِياَءهُ  هِبَا َخص   لِْلُمْ ِمِننيَ  ِهيَ  ال يِت  اخْلَاص ةِ  ِلَمِعي ِتهِ  اْنِقطَا    النُّورِ  ِبَذِلكَ  الل هِ  َفَذَهابُ   بَ ي ْ
: تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  ِمنْ  َنِصيب   هَلُمْ  فَ َلْيسَ  َمَعُهمْ  َواَل  نُورِِهمْ  َذَهابِ  بَ ْعدَ  ِعْنَدُهمْ  يَ ْبقَ  فَ َلمْ  اْلُمَناِفِقنيَ  َوبَ نْيَ 
  4.{َمَعَنا الل هَ  ِإن   ََتَْزنْ  اَل }
  5.{َسيَ ْهِدينِ  َريبِّ  َمِعيَ  ِإن   َكال}: ِمنْ  َواَل  
 

  

                                                            

 10سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 153سورة البقرة: اآلية/  - 2
 122سورة الن ْحِل: اآلية/  - 3
 40سورة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 4
 (64/ 2) اْلسالمية اجليوش ، اجتما 62سورة الشَُّعرَاِء: اآلية/  - 5
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 37 – تدب َّرْ 
 1يَ ْرِجُعوَن{. اَل  فَ ُهمْ  ُعْمي   ُبْكم   : }ُصم  قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

، فليس لسمعه، من ل ينتفع مبا َسع، ول يستجب ملا دعي إليه، ول يتعظ مبا رأى من ال اهني
 وال لبصره، وال ملنطقه فائدة.

 قال الشاعر:كما 
 َمْعِص      يةً  سِ ال     ن  فْ  ياِع      وَ دَ  يب  مْ حِ تَ ْق     ت َ  لَْ 
      

 ظَْلَم                  اءُ  النُّ                  ورِ  نيَ بَ                  وَ  ي                  ِن بَ وَ  اَل إِ  *****
 

ومن كان هذا حاله، ومن كان هذا دأبه، وديدنه، فإنه َيشى عليه أن يسود قلبه، وتعمى 
، وال يُنتظر منه نَ ْفع .بصريته،   فال يُرَتى منه َخي ْر 

  

                                                            

 12سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 38 – تدب َّرْ 
 ُمُِيط   َوالل هُ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  الص َواِعقِ  ِمنَ  آَذاهِنِمْ  يف  َأَصاِبَعُهمْ  : }َُيَْعُلونَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

 1بِاْلَكاِفرِيَن{.
 وَتاشاه، ويظن أنه مبنأى عنه! َيذر املوت، وَييد عنه نالعجب مم

 فال يتوب وال ينيب، وال يرجع عن غيه!
 قبضة اهلل تعاىل، ليس له منه مفر.وهو يف 

 وأين من اهلل املفر؟
 إذا خفت من اهلل ففر إليه، فليس لك ملجأ وال منجى منه إال إليه.

  2ُمِبني {. َنِذير   ِمْنهُ  َلُكمْ  ِإينِّ  الل هِ  ِإىَل  }َفِفرُّوا
 
  

                                                            

 12سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 50سورة الذاريات: اآلية/  - 2
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 39 -ربَ دَ تَ 
  1.َرب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم َوال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعل ُكْم تَ ت  ُقوَن{}يَا أَي َُّها الن اُس اْعُبُدوا  :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

 .العباِد هو اْلقباُل على عبادِة اهلِل تعاىل د  للتقوى يف قلوبِ لِّ وَ أعظُم مُ 

  .لعبادة على وجه اْلَجالاهلل ا ذكرَ  يف هذه اآلية

ُخُذوا َما آتَ ْيناُكْم ِبُقو ة  : }القرآنوتالوة  الذكرعن فقال  ةِ ادَ بَ العِ  رَ وَ صُ  تَ َعاىَل و  هُ انَ حَ بْ سُ  لَ ص  فَ وَ 
  2.{َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعل ُكْم تَ ت  ُقونَ 

}يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى ال ِذيَن ِمْن  :الصَِّيامِ  نِ عَ  قَاَل تَ َعاىَل وَ 
  3{.َلَعل ُكْم تَ ت  ُقونَ قَ ْبِلُكْم 

  ِصرَاطِ ال اتبا ِ  نِ عَ  قَاَل تَ َعاىَل وَ 
ُ
}َوَأن  َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَات ِبُعوُه َوال  ودينِه القوِم: ْسَتِقيمِ امل

  4.تَ ت ِبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفر َق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوص اُكْم ِبِه َلَعل ُكْم تَ ت  ُقوَن{

َواْلَمْغِرِب..{  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تُ َولُّوا َأنْ  اْلِ    لَْيسَ } اْلِ ِّ وهو َجا  الدين: َعنِ  تَ َعاىَل  َوقَالَ 
  5.{اْلُمت  ُقونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدُقوا ال ِذينَ  }أُولَِئكَ  إىل أن قال:

                                                            

 21ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 101ُسورَُة اأْلَْعَراِف: اآْليََة/  - 2
 123ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 3
 153ُسورَُة اأْلَنْ َعاِم: اآْليََة/  - 4
 100ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 5
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، يكثر من العبادة، فيدُم القيامواْلقالُ  عنه فلفمن ابتلي بذنب استعصى عليه الشفاُء منه، 
 عن الذنوبِ  سلوةً  من العصاة يف رمضانَ  تعاىل، لذلك ُيد كثريُ  اهللِ  ُم ذكرَ زَ لْ ويدمُن الصيام، وي َ 

 واملعاصي ال ُيدوها يف غريه.

ارَاينُّ   الل ُه َعْن قُ ُلوهِبِْم ُحب  الش َهَواِت.: اْلُمت  ُقوَن ال ِذيَن نَ زََ  رِحه اهلل قَاَل أَبُو ُسَلْيَماَن الد 

ُر َمْن زَك اَها، أَْنَت َولِي َُّها َوَمْواَلَها. نُفوَسَناآِت  الل ُهم    تَ ْقَواَها، َوزَكَِّها أَْنَت َخي ْ
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 41 -ربَ دَ تَ 
 ِبهِ  فََأْخرَجَ  َماءً  الس َماءِ  ِمنَ  َوأَنْ َزلَ  بَِناءً  َوالس َماءَ  ِفرَاًشا اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  ال ِذي} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

  1.{تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَْنَداًدا لِل هِ  ََتَْعُلوا َفاَل  َلُكمْ  رِْزقًا الث َمرَاتِ  ِمنَ 

ويأكل من  ،فيفِتش أرضه، ويلتحف َساءه نعم اهلل تعاىل، يف يتقلب العجب كل العجب ممن
 فضله وجوده وإحسانه، مث يعبد غريه.

  2.{َتذَك ُرونَ  أََفال ََيُْلقُ  اَل  َكَمنْ  ََيُْلقُ  أََفَمنْ }

  

                                                            

 22ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
    10ُسورَُة الن ْحِل: اآلية/  - 2
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 41 -ربَ دَ تَ 
  1.{تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَْنَداًدا لِل هِ  ََتَْعُلوا َفاَل } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

 ألست تعلم أنك خلق  من خلقه؟

 كل حركة  وسكنة؟ألست تفتقر إليه يف  

 أليس كل فضل  وخري ، اهللُ مصدرُه؟

 أليس كل ما يف الكون صنعه، وخلقه؟

  ؟هُ  ِند  لَ اَل  هُ ن  أَ تَ ْعَلُم  َفأَْنتَ  أَْنَداًدا،لِل ِه  ََتَْعلْ  َفاَل 

  

                                                            

 22ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
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 42 -ربَ دَ تَ 
 ُشَهَداءَُكمْ  َواْدُعوا ِمْثِلهِ  ِمنْ  ِبُسورَة   فَْأتُوا َعْبِدنَا َعَلى نَ ز ْلَنا مم ا رَْيب   يف  ُكْنُتمْ  َوِإنْ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

  1.{َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الل هِ  ُدونِ  ِمنْ 

اليت تفيد  )إذا( ِإْن{ اليت تفيد الشك ول يبدأها ب}تعاىل اآلية بقوله  اهللُ  َصد رَ تأمل كيف 
  .اْلَعَدمِ  به، بل هو مبَْنزَِلةِ  دُ تَ عْ يف القرآن ال ي ُ  ؛ ألن اْرتَِيابَ ُهمْ التحقيق

 نزلَ  َلْوال َوقَاُلوا}بل كثري منهم يعلمون أن القرآن كالم اهلل تعاىل، لذلك ما كان اعِتاضهم عليه، 
  2.{َعِظيم   اْلَقْريَ تَ نْيِ  ِمنَ  َرُجل   َعَلى اْلُقْرآنُ  َهَذا
 .للصواب االهتداء ومراده احلق، مقصده اْلنسان كان إذا تأمل، بأدن يزول االرتياب هذا وأِلَن  

 اْخِتالفاً  ِفيهِ  َلَوَجُدوا الل هِ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  كانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب  ُرونَ  كما قال اهلل تعاىل: }أََفال
  3َكِثريًا{.
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34 -َتَدبَر  
 ُشَهَداءَُكمْ  َواْدُعوا ِمْثِلهِ  ِمنْ  ِبُسورَة   فَْأتُوا َعْبِدنَا َعَلى نَ ز ْلَنا مم ا رَْيب   يف  ُكْنُتمْ  َوِإنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{. تَ ْفَعُلوا... َوَلنْ  تَ ْفَعُلوا لَْ  فَِإنْ * َصاِدِقنَي  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الل هِ  ُدونِ  ِمنْ 

أعداء تَ ْفَعُلوا{، وكيف عجز  َوَلنْ  تَ ْفَعُلوا لَْ  قوله تعاىل: }فَِإنْ  هذا التحدي العجيب يف تأمل
، واْلتيان بسورة من مثل أصغر سوره، اْلسالم على مدى َخسة عشر قرنًا عن معارضة القرآن

 مع حقدهم الشديد عليه، وسعيهم بكل ما أوتوا من قوة لطمس معامله، وإطفاء نوره.
ليتبني لك ضعف الباطل، وهشاشة الشرك، واضمحالل الكفر، وأن آية واحدة من كتاب اهلل 

 ك، وأزهقت روح الكفر.قطعت عروق الشر 
  2.{َزُهوقًا َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإن   اْلَباِطلُ  َوَزَهقَ  احلَْقُّ  َجاءَ  َوُقلْ }
 

  

                                                            

 24، 23ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
ْسرَاِء: اآلية/  - 2  21سورة اْْلِ
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 44 -َتَدبَر 
  1{.َواحلَِْجارَةُ  الن اسُ  َوُقوُدَها ال يِت  الن ارَ  فَات  ُقوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 .اهَ لِ هْ أَ  الُ اِر، وهذا حَ هذه صفُة الن  
 .الِكْ ِيتِ  آَدَم، َوِحَجارَةُ  َبِن  ثُ ُجثَ  ِفيَها يُ ْلَقى ال ِذي َحطَبُ َها
 .يد  َحرَُّهادِ ا، شَ هَ رُ عْ بعيد  ق َ 

 .اْلُبطُونِ  يف  يَ ْغِلي َكاْلُمْهلِ  الَزقُّوُم، َطَعام  فيها  وَطَعاُمُهم
  2.{َواجْلُُلودُ  بُطُوهِنِمْ  يف  َما ِبهِ  ُيْصَهرُ } : احَلِميمُ فيها  َوُشْرهُبم

يًما َماءً  َوُسُقوا}   3.{أَْمَعاَءُهمْ  فَ َقط عَ  ِحَِ
: بَالس الِسلِ  ُيْسَحُبونَ باألصفاد، باحلديد، مقيدون  هم مع ذلك مكبلونف َأْعَناقُ ُهْم، ُغلتقد 
  4ُيْسَجُروَن{. الن ارِ  يف  مُث   احلَِْميمِ  يف  * ُيْسَحُبونَ  َوالس الِسلُ  َأْعَناِقِهمْ  يف  األْغاللُ  }ِإذِ 

 اللهم إنا نعوذ بك من النار، وما قرب منها من قول وعمل.
 
 

  

                                                            

 24ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 20سورة احلَْجِّ: اآلية/  - 2
 15سورة ُُمَم د : اآلية/  - 3
 02، 01سورة َغاِفر : اآلية/  - 4
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 45 -َتَدبَر
  1{.لِْلَكاِفرِينَ  أُِعد تْ  َواحلَِْجارَةُ  الن اسُ  َوُقوُدَها ال يِت  الن ارَ  فَات  ُقوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  2.{الث  َقالنِ  أَي َُّها َلُكمْ  َسنَ ْفرُغُ } :بَ ْعُضُهْم قول اهلل تعاىل َسع
 .َأنَْ  لَْ  احْلَارَةِ  َخِفريِ  ِمنْ  اْلَكِلَمةَ  َهِذهِ  َسَِْعتُ  َلوْ : َقالَ ف

 فمالنا نسمع قوار  اآليات فال نتأثر؟
  3.{َكِبريًا طُْغَيانًا ِإال يَزِيُدُهمْ  َفَما َوَُنَوِّفُ ُهمْ }أما َنشى أن يصدق علينا قوله تعاىل: 

 
  

                                                            

 24ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 31سورة الر ِْحَِن: اآلية/  - 2
ْسرَاِء: اآلية/  - 3  60سورة اْْلِ
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 46 -َتَدبَر
 آَمُنوا ال ِذينَ  لِْلَكاِفرِيَن * َوَبشِّرِ  أُِعد تْ  َواحلَِْجارَةُ  الن اسُ  َوُقوُدَها ال يِت  الن ارَ  فَات  ُقوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

  1{.اأْلَنْ َهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي َجن ات   هَلُمْ  َأن   الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا

 بني الِتغيب والِتهيب، بني اْلنذار والتبشري، بني الوعد والوعيد. من أساليب القرآن اجلمع

 ترهيب يرد  عن املخالفة، وترغيب يدفع إىل الطاعة.

 وتَِلنيُ س، و اجلُُلوُد، ووعد هتفو له النف ِمْنهُ  وعيد يقض املضاجع، ويقلق النفوس، َوتَ ْقَشِعرُّ 
 ح.ا رو وتشتاق إليه األ الُقُلوُب،

 تَِلنيُ  مُث   َرب  ُهمْ  ََيَْشْونَ  ال ِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنهُ  تَ ْقَشِعرُّ  َمثَاينَ  ُمَتَشاهِبًا ِكَتابًا احلَِْديثِ  َأْحَسنَ  نزلَ  الل هُ }
  2.{الل هِ  ِذْكرِ  ِإىَل  َوقُ ُلوبُ ُهمْ  ُجُلوُدُهمْ 

  

                                                            

 25، 24اآْليََة/ ُسورَُة اْلبَ َقَرِة:  - 1
 23سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
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 47 -َتَدبَر
 اأْلَنْ َهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي َجن ات   هَلُمْ  َأن   الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  َوَبشِّرِ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

َها ُرزُِقوا ُكل َما  َأْزَواج   ِفيَها َوهَلُمْ  ُمَتَشاهِباً  ِبهِ  َوأُتُوا قَ ْبلُ  ِمنْ  ُرزِقْ َنا ال ِذي َهَذا قَاُلوا رِْزقاً  ََثََرة   ِمنْ  ِمن ْ
  1.{َخاِلُدونَ  ِفيَها َوُهمْ  ُمَطه َرة  

أرسل امللك العظيم سبحانه خرَي رسِلِه، وأكرَم أنبيائِِه إليك يبشرك، بكرامته تعاىل لك، وإحسانه 
األْعنُيُ،  َوتَ َلذُّ  األنْ ُفسُ  َتْشَتِهيهِ  َما اأْلَنْ َهاُر، ِفيَها ََتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي إليك، وإنعامه عليك، جَبن ات  

 َخاِلد  ال تزوُل عنها وال عنك تزول. ِفيَها اْلَمْكُنوِن، َوأَْنتَ  اللُّْ ُل ِ  َكَأْمثَالِ  ِعني ، َوُحور  
 وقدر البشارة هبذه إليك أرسله من وعظمة وصدقه ومنزلته املبشر جاللة قال ابن القيم: )فتأمل

 نعيم بني البشارة هذه يف سبحانه وَجع وأيسره عليك شيء أسهل على لك وضمنه به بشرك ما
 العني وقرة القلب ونعيم املطهرة باألزواج النفس ونعيم والثمار األهنار من فيها وما باجلنات البدن
   2انقطاعه(. وعدم اآلباد أبد العيش هذا دوام مبعرفة

                                                            

 25ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليَة/  - 1
 (210حادي األرواح إىل بالد األفراح )ص:  - 2
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 48 -َتَدبَر
  1{. الص احِلَاِت........ َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  َوَبشِّرِ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 دليل صدق اْلُيان، وأنه ليس ُمرد ادعاء.ذكر العمل الصاحل بعد اْلُيان 

 إال ُمرد دعوى ليس له عليها برهان.فكم ممن يدعي اْلُيان، وليس له من اْلُيان 

 ِإنْ  ُقلْ : }فَ َقالَ  اآْليَِة، هِبَِذهِ  الل هُ  فَابْ َتاَلُهمُ  الل هَ  َيُِبُّونَ  أَن  ُهمْ  قَ ْوم   َزَعمَ : رِحه اهلل اْلَبْصرِيُّ  احلََْسنُ  قَالَ 
  2{.الل هُ  َُيِْبْبُكمُ  فَات ِبُعوين  الل هَ  َتُِبُّونَ  ُكْنُتمْ 

ُيَانُ  لَْيسَ : أيًضا َوقَالَ  ، اْْلِ َقهُ  اْلَقْلِب، يف  َوقَ رَ  َما َوَلِكنْ  بِالت َمنِّ ُهمْ  قَ ْوًما ِإن  . اْلَعَملُ  َوَصد   أماين أهَْلَت ْ
نْ َيا ِمنَ  َخَرُجوا َحّت   املغفرة  الظ ن   َأْحَسُنوا َلوْ  وََكَذبُوا بِالل ِه، الظ ن   َُنِْسنُ : َوقَاُلوا هَلُْم، َحَسَنةَ  َواَل  الدُّ

 .اْلَعَملَ  أَلَْحَسُنوا ِبهِ 

 اللهم استعملنا يف طاعتك، ووفقنا ملرضاتك.

 
  

                                                            

 25ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 31ُسورَُة آِل ِعْمَراَن: اآلية/  - 2
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 49 -َتَدبَر
  1{.اأْلَنْ َهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي َجن ات   هَلُمْ  َأن   الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  َوَبشِّرِ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 مهما َتيلت اجلنة فلن تتخيل ما فيها من النعيم.
َعْت، أُُذن   َواَل  رََأْت، َعنْي   اَل  ألن فيها َما .َبَشر   قَ ْلبِ  َعَلى َخَطرَ  َواَل  َسَِ  

اأْلَنْ َهاُر؟ ََتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي كيف َتيلت هل  
 هل َتيلت هنرًا ُيري يف غري أخدود؟

، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ   اجْلَن ةِ  أَنْ َهارَ  َأن   َتظُنُّونَ  َلَعل ُكمْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َماِلك 
 اْلِمْسكُ  َوِطينُ َها اللُّْ ُل ِ  ِخَيامُ  َحافَ َتاَها اأْلَْرضِ  َوْجهِ  َعَلى َلَساِئَحة   ِإن  َها َواهللِ  اَل  اأْلَْرضِ  يف  ُأْخُدود  
  2.«َمَعهُ  َخْلطَ  اَل  ال ِذي: »قَالَ  اأْلَْذفَ ُر؟ َوَما اهلِل، َرُسولَ  يَا: قُ ْلتُ  «اأْلَْذفَ رُ 

 علق قلبك هبا، وحدث نفسك عنها، واعمل من أجلها، واسأل ربك أن ُين عليك هبا. 
 اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة. 

  

                                                            

 25ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليَة/  - 1
اجْلَن ِة، حديث  أَنْ َهارُ  -وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ،(205/ 6) األصفياء وطبقات األولياء يف حلية رواه أبو نعيم - 2

 وصححه األلباين ،62رقم: 
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 51 -َتَدبَر
َها ُرزُِقوا ُكل َما: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.ُمَتَشاهِباً  ِبهِ  َوأُتُوا قَ ْبلُ  ِمنْ  ُرزِقْ َنا ال ِذي َهَذا قَاُلوا رِْزقًا ََثََرة   ِمنْ  ِمن ْ

ويصيبه الضجر، مهما كان املرء يف الدنيا غنًيا، ومهما كان موسرًا، يعِتيه امللل، وتدركه السآمة، 
، وُيل من سيارته ولو  ثياب   ، وُيل من ثيابه ولو كانت أفخرَ طعام   شهىُيلُّ من طعامه ولو كان أ

 .من حياته، حّت ُيل  ، وال ينتهي امللل عند حد  ، وُيل من وظيفته ولو كانت مرموقةً كانت فارهةً 
 ُسْلَمى؟ َأيب بنِ  زَُهرْيِ  أل تسمع قولَ 

 يَعِ      شْ  وَم      نْ  احلَي      اةِ  َتك      الِيفَ  َس      ِئْمتُ 
      

 َيْس                  َأمِ  أَبالَ                  كَ  اَل  َح                  ْوالً  ََث                  اِننيَ  *****
 

من الطعام ال َيصيها  أصناف  من نعيمها و ، متجدد   ال تنقطع، ونعيم   لذة  عطاء  دائم ، و أما اجلنة ف
  .العد وال يأت عليها احلصر

َها فَ َيْأُكلُ  ،الش ْيءِ  ِمنَ  بِالص ْحَفةِ  َأَحُدُهمْ  يُ ْ َتى :َكِثري   َأيب  ْبنُ  قَاَل ََيْىَي  : فَ يَ ُقولُ  بُِأْخَرى يُ ْ َتى مُث   ِمن ْ
 .خُمَْتِلف   َوالط ْعمُ  َواِحد ، فَالل ْونُ  ُكْل،: اْلَماَلِئَكةُ  فَ تَ ُقولُ . قَ ْبلُ  ِمنْ  ِبهِ  أُوتِيَنا ال ِذي َهَذا

ُغونَ  اَل }هل أدركت ملاذا  َها يَ ب ْ   2؟{ِحَوال َعن ْ
 

  

                                                            

 25ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليَة/  - 1
 102سورة اْلَكْهِف: اآلية/  - 2
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 51 -َتَدبَر
  1{.ُمَطه َرة   أَْزَواج   ِفيَها َوهَلُمْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 ْرنَ طُهِّ  أَن  ُهن   لتعلمَ  اجلَِْميَلةَ  ِصَفاهِتِن   منتَ َعاىَل  ُمَطه َرة {، مع ما ذكره الل هُ  أَْزَواج  : }تأمل قوله تَ َعاىَل 
نْ َيا، احْلَْيضِ  َأْهلِ  ِنَساءِ  أًَذى كاَن يف  ُكلِّ  ِمنْ  اأْلََذى،  ِمنَ  َذِلكَ  وغري َواْلبَ ْولِ  َواْلَغاِئطِ  َوالن َِّفاسِ  الدُّ

  .طَاِهَرة   من أبلغ فإن لفظ: }ُمَطه َرة {
  2.ِعني { الط ْرفِ  قَاِصرَاتُ  }َوِعْنَدُهمْ : أَْزَواِجِهن   َغرْيِ  ِإىَل  يَ ْنظُْرنَ  اَل  َعِفيَفات  ، نُيِ عْ األَ  اتُ ُمَطه رَ 

 َكَأْمثَالِ } اأْلَْيِدي: ََتَس ه لَْ  ال ِذي اأْلَْصَداِف، يف  ال ِذي الد رِّ  صفاءُ  َصَفاُؤُهن   األَْبَداِن، ُمَطه رَاتُ 
  3.{اْلَمْكُنونِ  اللُّْ ُل ِ 

  4.{ِحَسان   َخي ْرَات   ِفيِهن  } َخي ْر اُت الش َماِئِل والصَِّفاِت:اأَلخالِق،  ُمَطه رَاتُ 
  5{.أَتْ رَابًا ُعرُبًا: }َيْسَخَطن، ُمَُِبات  أِلَْزَواِجِهن  َوُُمَب َبات  هَلُمْ  اَل  ُمَطه رَاُت الوَداِد، رَاِضَيات  

 
  

                                                            

 25ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليَة/  - 1
 42سورة الصافات: اآلية/  - 2
 23سورة اْلَواِقَعِة: اآلية/  - 3
 00سورة الر ِْحَِن: اآلية/  - 4
 30سورة اْلَواِقَعِة: اآلية/  - 5
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 52 -َتَدبَر
  1{.َخاِلُدونَ  ِفيَها َوُهمْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

أن أعظم ما يُ نَ غُِّص على أهل النعيم تعلم تأمل احلكمة يف تذييل اآلية بذكر اخللود يف اجلنة، ل
  املوت، فبذكره تتكدر احلياة. ذكرُ  نعيمهم

 :الشاعر قَالَ ا مَ كَ 

 ُس                ُرور   يف  ِعْن                ِدي اْلغَ                مِّ  َأَش                دُّ 
      

 انِْتَق                     ااَل  َص                     اِحُبهُ  َعْن                     هُ  ََتَق                      قَ  *****
 

اِت، ومهما تلذذ بالشهوات، يُ نَ غُِّصَها َعَلْيِه ذكر املوت، فال ينتفع منها  ومهما نال املرء من الل ذ 
  .بشيء  
َقِطعُ  باملوت وألن نْ َيا يف  الل ذ اتِ  تَ ن ْ   .الدُّ

َقِطعُ كما اجلنِة،   يف  الل ذ اتِ  اْنِقطَا ِ  تَ َوهُّمِ  ِمنْ  اْحِتَاًسا اخللودِ  فأتى ذكرُ  نْ َيايف  الل ذ اتُ  تَ ن ْ   .الدُّ
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 53 -َتَدبَر
  1{.فَ ْوقَ َها َفَما بَ ُعوَضةً  َما َمَثاًل  َيْضِربَ  َأنْ  َيْسَتْحِيي اَل  الل هَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 اهلل ذكر إذا سيما الواجبك َنو خملوقات اهلل تعاىل أن تأخذ منها الع ة والعظة، ال أن َتتقرها، 
 واالعتبار. العظة معرض يف منها شيًئا تعاىل
. تْ قَ طَ فقد نَ   باحلكمِة منلة ، وتسبَب اهلدهُد يف اهتداِء أمة ، وتعلمنا سنَة الدفِن من غراب 

 قال أبو العتاهية رِحه اهلل:
 ق             دره تص             اغرت ش             يًئا َتتق             ر ال
      

 وينف                عُ  يض                رُ  ق                د حق                ريًا ف                إن *****
 

 
 

  

                                                            

 26ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليَة/  - 1

 



 

141 

 

 54 -تدب َّْر 
مْ  ِمنْ  احلَْقُّ  أَن هُ  فَ يَ ْعَلُمونَ  آَمُنوا ال ِذينَ  }َفَأم ا:تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   أَرَادَ  َماَذا فَ يَ ُقوُلونَ  َكَفُروا ال ِذينَ  َوأَم ا َرهبِِّ
  1{.َمَثاًل  هِبََذا الل هُ 

وأمارات  يُعرُف هبا، ومع ، ومنارات  تدُل عليه، اُء به، وعليه معال  يُهتدى هباللحق نور  ُيستض
 ذلك ال يهتدي إليه من ُسلب نور البصرية، وُحرَِم لذة اْلُيان، ورضي بالكفر والضالل.

وكما أن الرؤيَة احلسيَة ال تكون إال بنور  يكشُف املنظوَر إليه، وحاسة  يبصر هبا، كذلك ال 
 إال بعالمات  تدُل عليه، ونور  يف البصريِة يرشُد إليه. ى إىل احلقِ دَ تَ هْ ي ُ 

 آيَة   ُكلُّ  َجاَءتْ ُهمْ  َوَلوْ *  يُ ْ ِمُنونَ  اَل  َربِّكَ  َكِلَمةُ  َعَلْيِهمْ  َحق تْ  ال ِذينَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ لذلك 
  2.{األلِيمَ  اْلَعَذابَ  يَ َرُوا َحّت  

 َما قُ ُبال َشْيء   ُكل   َعَلْيِهمْ  َوَحَشْرنَا اْلَمْوَتى وََكل َمُهمُ  اْلَمالِئَكةَ  ِإلَْيِهمُ  نزْلَنا أَن  َنا َوَلوْ : }تَ َعاىَل  َوقَالَ 
  3.{َُيَْهُلونَ  َأْكثَ َرُهمْ  َوَلِكن   الل هُ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإال لِيُ ْ ِمُنوا َكانُوا

 آيَاتِ  يَ ْرَها، َوَيْسَمعُ  لَْ  َكَأنْ  ُمْسَتْكِ ًا ُيِصرُّ  مبثوثًة يف الكوِن مُث   الل هِ  فال تتعجْب ممن يرى آيَاتِ 
َلى الل هِ   الل ِه. ُهَدى اهْلَُدى َيْسَمْعَها، فَِإن   لَْ  َكَأنْ  ُمْسَتْكِ ًا ُيِصرُّ  مُث   ،َعَلْيهِ  تُ ت ْ

ا أن ُيلي لك احلَق، وأن يرزقك اتباعه، وأن ُيلي لك الباطل، وأن يرزقك فسل اهلل تعاىل دائمً 
 اجتنابه. 
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 55 -تدب َّْر 
  1{.َمَثاًل  هِبََذا الل هُ  أَرَادَ  َماَذا فَ يَ ُقوُلونَ  َكَفُروا ال ِذينَ  }َوأَم ا :تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 إذا ل َتد أثًرا لكالم اهلل تعاىل، يف قلبك، وإُيانك، وفهمك، وسلوكك، فراجع إُيانك. 

 فإن الذنوب واملعاصي َتول بني القلب والقرآن.

  2.{َيْكِسُبونَ  َكانُوا َما قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكال: }تَ َعاىَل  الل هُ  كما قَالَ 

 لِل ِذينَ  قَاُلوا ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرُجوا ِإَذا َحّت   ِإلَْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمن ُْهمْ } :ِفِقنيَ اْلُمَنا َعنِ تَ َعاىَل  الل هُ  َوقَالَ 
  3َأْهَواَءُهْم{. َوات  بَ ُعوا قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى الل هُ  طََبعَ  ال ِذينَ  أُولَِئكَ  آنًِفا قَالَ  َماَذا اْلِعْلمَ  أُوتُوا
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 56 - تدب َّرْ 
  1{.ُيِضلُّ بِِه َكِثريًا َويَ ْهِدي ِبِه َكِثريًا} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

 اهلداية َأَجلُّ نَِعِم اهلل تعاىل على العباد، ول ال؟ وهي دليل ُمبة اهلل تعاىل للعبد.

انظر إىل تلك احلشود اهلائلة، واجلمو  الغفري، واألمم الكثرية، إىل املاليني من البشر، بل 
املليارات، ممن ضلوا عن سبيل اهلل، وحادوا عن هدي أنبيائه ورسله، لتعلم مدى ما أنعم اهلل به 
ه عليك، لتستشعر لطف اهلل تعاىل بك، وعطف اهلل تعاىل عليك، ورفق اهلل تعاىل بك، ورِحت

 إياك. 

واِحد اهلل تعاىل على نعمة اهلداية لْلسالم، واِحد اهلل تعاىل على توفيقه لك فجعلك متبًعا 
نْ َيا َمْن َيُِبُّ َوَمْن اَل َيُِبُّ ": َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  َمْسُعود   ْبنُ  قَاَل َعْبُد الل هِ للسنة،   ،ِإن  الل َه يُ ْعِطي الدُّ

ُيَاَن إِ  ُيَانَ  ،ال  َمْن َيُِبُّ َواَل يُ ْعِطي اْْلِ   2".فَِإَذا َأَحب  الل ُه َعْبًدا َأْعطَاُه اْْلِ
واعلم أن األمر ُمض فضل اهلل، وأن ما أنت فيه من اْلسالم واْلُيان إمنا هو من رِحة اهلل بك، 

،  ن  ، أو أن َتَُ ُيَان  إِ وإياك أن ُتِدَل ب ِإْن   َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْلُيَانِ }َبِل الل ُه َُيُنُّ بطاعة  أو إسالم 
  3.ُكْنُتْم َصاِدِقنَي{
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 57 - تدب َّرْ 
  1اْلَفاِسِقنَي{. ِإال   ِبهِ  ُيِضلُّ  }َوَما :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

  2.{َيَشاءُ  َمنْ  َويَ ْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ : }تَ َعاىَل  الل هُ 

  3.{َيْظِلُمونَ  أَنْ ُفَسُهمْ  الن اسَ  َوَلِكن   َشْيًئا الن اسَ  َيْظِلمُ  اَل }وهو سبحانه حكم عدل: 

أحبه يعذبه وقد لص له العبادة، و َيْظِلُم أحًدا من خلقه، فيضله وقد أخفال تتوهم أن اهلل تعاىل 
 .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىوله ، وأتبع رسوسعى طول عمره ملرضاته

  4.{اْلُمْحِسِننيَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  اَل  الل هَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

  5.{َعَمال َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  اَل  ِإن ا: }تَ َعاىَل  قَالَ وَ 

، وآثروا الكفر فأعمى اهلل ِفْسِقِهمْ  َعَلى الل هُ  َفَأَضل ُهمُ  َفَسُقوافقد الل ُه  َأَضل ُهمُ  الذينأما ه الء 
  بصائرهم.

  6.{ِعْلم   َعَلى الل هُ  َوَأَضل هُ  َهَواهُ  ِإهَلَهُ  اَت َذَ  َمنِ  أَفَ َرأَْيتَ : }تَ َعاىَل  كما قَالَ 

َا َأَضل هُ  احلُْج ةِ  َوِقَيامِ  ِإلَْيِه، اْلِعْلمِ  بُ ُلوغِ  بَ ْعدَ  الل هُ  فهذا َأَضل هُ   .َذِلكَ  َيْسَتِحقُّ  أَن هُ  ِلِعْلِمهِ  الل هُ  َعَلْيِه، َوِإمن 
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 58 - تدب َّرْ 
ُقُضونَ  }ال ِذينَ  :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ   يُوَصلَ  َأنْ  ِبهِ  الل هُ  أََمرَ  َما َويَ ْقَطُعونَ  ِميثَاِقهِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  الل هِ  َعْهدَ  يَ ن ْ

  1اخْلَاِسُروَن{. ُهمُ  أُولَِئكَ  اأْلَْرضِ  يف  َويُ ْفِسُدونَ 

 فاته كل شيء.، فمن فاته اهلل فقد أعظم اخلسران أن َيسر العبد ربه

 .فإذا كان العبد ال يعرف مع مواله إال املخالفة، ينقض عهده، وَيالف أمره

 فجور. منكر، وال يستحى عن وهو مع ذلك ال يتور  عن قبيح، وال يرعوي عن

 فأي حال أقبح من هذا؟
 وأي خسران أعظم من هذا؟
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 59 - تدب َّرْ 
 ِإلَْيهِ  مُث   َُيِْييُكمْ  مُث   ُُيِيُتُكمْ  مُث   َفَأْحَياُكمْ  أَْمَواتًا وَُكْنُتمْ  بِالل هِ  َتْكُفُرونَ  }َكْيفَ  :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

  1تُ ْرَجُعوَن{.

 عجيب شأن ابن آدم، كان عدًما فأوجده اهلل تعاىل من العدم، وغذاه بصنوف النعم. 

 وسخر له الشمس والقمر دائبني، وسخر له الليل والنهار.

 َتري يف البحر بأمره، وأجرى له األهنار.وسخر له الفلك 

 وسخر له النجوم ليهتدي هبا يف ظلمات ال  والبحر.

 الكتب َتي القلوب، وتنري الدروب.وأنزل له 

 وأرسل الرسل مبشرين برِحة اهلل وجنته، ومنذرين عذاب اهلل وسخطه.

 مث يزعم أنه ُخِلَق عبثًا، وترك ِهاًل.
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 61 - تدب َّرْ 
يًعا األْرضِ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  ال ِذي ُهوَ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ   َسْبعَ  َفَسو اُهن   الس َماءِ  ِإىَل  اْستَ َوى مُث   َجَِ
  1{.ََسَاَوات  

يًعا األْرضِ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  ال ِذي ُهوَ }تأمل قول اهلل تعاىل:  {، لتعلم مدى نعمة اهلل تعاىل َجَِ
  .لنفِسهِ  اْلْنَسانِ  ، ومدى ظلمِ هعلى عباد

يًعا األْرضِ  يف  َما مهلَُ  اهلل تعاىل َخَلقَ   الن اسِ  َأْكثَ رُ  َفَأَب }ه، و ويشكر  ،هو ليذكر  وحده، وه، ليعبدَجَِ
 .{ُكُفورًا ِإال

لغرِي  م ُخِلقوا عبثًا، وأُوِجِدواعليهم، وعطلوا حركة الكون، ملا زعموا أهن فجحدوا حق اهلل تعاىل
 حكمة .

  2.{َكف ار   َلظَُلوم   اْلْنَسانَ  ِإن  }وصدق اهلل: 
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 61 - تدب َّرْ 
  1َعِليم {. َشْيء   ِبُكلِّ  َوُهوَ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

َعِليم ، عليم ِبلجات نفسك، عليم بأحزانك، وأفراحك، عليم بآالمك،  َشْيء   ِبُكلِّ  نعم ُهوَ 
 .وأسقامك

ألنه أقرب إليك منهم،  ؛وإن ل يهتم بك املقربون إليكفال َتزن إن ل يشعر بك من حولك، 
  2.{اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  أَقْ َربُ  َوََنْنُ }وأرحم بك منهم، أل تسمع قوله تعاىل: 

 ِمنَ  َعْنكَ  يُ ْغُنوا َلنْ  َنوى فإليه، أما البشر ف }ِإن  ُهمْ  عندكفإن كان لك شكوى فله، وإن كانت 
 ، أوْ غم   وْ أ ،ابك همصواسع يف مرضاته، وإن أعلق قلبك به، واجعل حياتك له،  َشْيًئا{، الل هِ 
َا، فقل: حزن    الل ِه{. ِإىَل  َوُحْزين  بَ ثِّي َأْشُكو }ِإمن 

 سواه؟ ر  الضُ  يكشفُ  أحدً  وهل تعلمُ 

  وهل ُييبُ 
ُ
 ؟َغريُهُ  ضطر  امل

  3.{السُّوءَ  َوَيْكِشفُ  َدَعاهُ  ِإَذا اْلُمْضَطر   ُيُِيبُ  أَم نْ } 
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 62 - تدب َّرْ 
 يُ ْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأََتَْعلُ  قَاُلوا َخِليَفةً  األْرضِ  يف  َجاِعل   ِإينِّ  لِْلَمالِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذْ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها   1{.تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما َأْعَلمُ  ِإينِّ  قَالَ  َلكَ  َونُ َقدِّسُ  ِِبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوََنْنُ  الدِّ

َماَء، وأنه سيكون فيها ُمرمون  َوَيْسِفكُ  ِفيَها، يُ ْفِسدُ  َمنْ  األْرضِ  يف  علم اهلل تعاىل أنه سيكون الدِّ
 فجرة، وعلم أنه سيكون فيها م منون صاحلون، وأتقاء بررة، ولوجود ه الء الصاحلني ال رة، َجَعلَ 

َخالِئَف، يعمرون األرض بعبادة اهلل، ويسمعون الكون ذكر اهلل، ويرفعون يف األرض   األْرضِ  يف 
 كلمة اهلل.

ِإَُياِدِهم، ورفع  قَ ْبلَ  اأْلَْعَلى اْلَمأَلِ  يف  فكن من ه الء الصاحلني، الذين نَ و َه اهلُل تعاىل بذكرهم
 واث  عليهم قبل أن َيلقهم. أمام مالئكته، شأهنم

 

  

                                                            

 30ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1

 



 

150 

 

 63 - تدب َّرْ 
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يُ ْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأََتَْعلُ  قَاُلوا} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ   َونُ َقدِّسُ  ِِبَْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوََنْنُ  الدِّ
  1َلَك{.

 َوالن  َهارَ  الل ْيلَ  ، وهم الذين }ُيَسبُِّحونَ تشفق املالئكة من اْلفساد يف األرض ومن سفك الدماء
ليل هنار، وال يسفك الدماء، ويزهق األرواح، ال يعرف إال اْلفساد،  يَ ْفتُ ُروَن{، وبعض الناس اَل 

 إيالُم. مبي ت جلُرح   ماو ماتت قلوهبم قبل املمات، يطرف له جفن، وال َيرك ساكنا، 

 َوَلَقدْ } جسد بال قلب، وشبح بال روح، وصدق اهلل:آلة جامدة،  كأنه  كأنه وحش يف غابة، أو
 آَذان   َوهَلُمْ  هِبَا يُ ْبِصُرونَ  اَل  َأْعنُي   َوهَلُمْ  هِبَا يَ ْفَقُهونَ  اَل  قُ ُلوب   هَلُمْ  َواْلْنسِ  اجلِْنِّ  ِمنَ  َكِثريًا جلََِهن مَ  َذرَأْنَا
  2.{اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاألنْ َعامِ  أُولَِئكَ  هِبَا َيْسَمُعونَ  اَل 
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 64 - تدب َّرْ 
 ِإنْ  َهُ الءِ  بَِأَْسَاءِ  أَنِْبُئوين  فَ َقالَ  اْلَمالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  مُث   ُكل َها األَْسَاءَ  آَدمَ  َوَعل مَ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 
  1َصاِدِقنَي{. ُكْنُتمْ 

، اهللِ  بعلمك على خلقِ  تعاىل، فال تتك ْ  إىل اهللِ  هُ عُ فمرجِ  فضل   اهلل تعاىل، وكلُ  هُ فمصدرُ  علم   كلُ 
، وتذكر أن اهلل أخرجك من بطن أمك ال تعلم شيًئا، أحسنَت إليه ك على أحد  بفضلِ  ََتُْننْ  َوال

 ما يقربك إىل ربك. املعرفةِ  وأعطاك من وسائل العلم ما يعينك على َتصيله، ومن أسبابِ 

 َواأْلَْبَصارَ  الس ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيًئا تَ ْعَلُمونَ  اَل  أُم َهاِتُكمْ  بُطُونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  }َوالل هُ  :تَ َعاىَل  قَالَ 
  2َتْشُكُروَن{. َلَعل ُكمْ  َواأْلَْفِئَدةَ 

 فاحذر أن يكون علمك ومعرفتك سبًبا يف بعدك عن اهلل تعاىل.
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 65 - تدب َّرْ 
  1احلَِْكيُم{. اْلَعِليمُ  أَْنتَ  ِإن كَ  َعل ْمتَ َنا َما ِإال لََنا ِعْلمَ  اَل  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

 ِفيَها يُ ْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها له بقوهلم: }َأََتَْعلُ  مراجعتهم عنتنزيه هلل تعاىل عن النقائص، واعتذار منهم 
َماَء{. َوَيْسِفكُ    2الدِّ

ويصفها  والتنقص،أين هذا األدب ممن ينتسب لْلسالم مث يقابل أحكام الشر  بالطعن، 
 بالتخلف والرجعية؟

  3.َعِليم { َشْيء   ِبُكلِّ  َوالل هُ  اأْلَْرضِ  يف  َوَما الس َماَواتِ  يف  َما يَ ْعَلمُ  َوالل هُ  ِبِديِنُكمْ  الل هَ  أَتُ َعلُِّمونَ  }ُقلْ 
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 66 - تدب َّرْ 
 ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَ رَ  َأَب  ِإبِْليسَ  ِإال   َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلِئَكةِ  قُ ْلَنا َوِإذْ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 
  1{.اْلَكاِفرِينَ 

فال تضْع من نفسك، ألبيك،  اهلل عز وجل رفعك، وكر مَك، وفض َلَك، ملا أمر املالئكة أن تسجدَ 
ليست اهلل تعاىل لك  رفعةواعلم أن وترفع عن املنكرات والسفاسف، واحفْظ كرامة اهلل تعاىل، 

 ِمْنُكمْ  آَمُنوا ال ِذينَ  الل هُ  يَ ْرَفعِ : }تَ َعاىَل  قَالَ  وإذعانك له، َكَما ،بإُيانك به ِبسبك ونسبك، وإمنا
  2.{َخِبري   تَ ْعَمُلونَ  مبَا َوالل هُ  َدَرَجات   اْلِعْلمَ  أُوتُوا َوال ِذينَ 

  3.{أَتْ َقاُكمْ  الل هِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإن  : }تَ َعاىَل  قَالَ  هو بتقواك له؛ َكَما إمنا لك تعاىل وإكراَم اهلل

 قَالَ  َكَما بِالل ِه؛ َوإُيانك اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َونَ ْهيك وتفضيَل اهلل تعاىل لك إمنا هو بأمرك بِاْلَمْعُروفِ 
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلن اسِ  ُأْخرَِجتْ  أُم ة   َخي ْرَ  ُكْنُتمْ } :تَ َعاىَل    4بِالل ِه{. َوتُ ْ ِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ
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 67 - تدب َّرْ 
  1اْلَكاِفرِيَن{. ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَ رَ  َأَب  ِإبِْليسَ  ِإال   َفَسَجُدوا} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

 من رِحته. هواحًدا هلل تعاىل، فطرد اأمرً ِإبِْليُس عصى 
 جنته. هوحرم
 .ولعنه
 .بسخطه وباء

 فما ي منك أنت إن عصيت أمره؟
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 68 - تدب َّرْ 
َها وَُكاَل  اجْلَن ةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقُ ْلَنا} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ   تَ ْقَربَا َواَل  ِشْئُتَما َحْيثُ  َرَغًدا ِمن ْ

  1{.الظ اِلِمنيَ  ِمنَ  فَ َتُكونَا الش َجَرةَ  َهِذهِ 

 اخلري كل اخلري فيما أحله اهلل تعاىل، والشر كل الشر فيما حرمه اهلل تعاىل.
 د.ال َيَُ  كثري    ، واملباحَ ُمدود   قليل   ومن رِحة اهلل تعاىل أن احملرمَ 

 عينيك إىل ما حرمه اهلل. مبا أغناك اهلل من احلالل، وال َتدن   فاستغن
 . َواِحد   ِبَذْنب  ، من اجلنةِ ا جَ رِ خْ أبويك أُ  ن  إِ ، فَ منه وال تقِتب

 رَاقِ               د   ِبَعي ْ               َنْ  يَ ْرنُ               و نَ               اِظرًا يَ               ا
      

 ُمَش                اِهدِ  َغي ْ                رَ  ِلأْلَْم                رِ  َوُمَش                اِهًدا *****
 

 َوتَ ْرَتَِ       ي ال       ذُّنُوبِ  ِإىَل  ال       ذُّنُوبَ  َتِص       لُ 
      

 اْلَعابِ                 دِ  فَ                  ْوزِ  َونَ ْي                 لَ  اجْلِنَ                 انِ  َدرَجَ  *****
 

 آَدًم          ا َأْخ          رَجَ  ِح          نيَ  َرب           كَ  أََنِس          يتَ 
      

َه                 ا ***** نْ َيا ِإىَل  ِمن ْ  َواِح                 دِ  بِ                 َذْنب   ال                 دُّ
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 69 - تدب َّرْ 
َُما} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ  َها الش ْيطَانُ  َفَأَزهل    1َكانَا{. مم ا َفَأْخَرَجُهَما َعن ْ

 َجر اِء األكلِ  ِمنْ  آَدمَ  َأَصابَ  َما َعَلى امل منني مازالوا يتجرعون غصصها نُ ُفوسِ  يف واهلل  هي َحْسَرةُ 
األوىل،  إىل املنازلِ  للعودةِ  بصاحبها للعملِ  اهلل تعاىل عنها، َحْسَرُة تدفعُ  هناهاليت  من الشجرةِ 

 ه.ناالذي فقد واملوطنِ 

 س                      ليمة   القل                      وبَ  أن   ل                      و واهلل
      

 احلرم                   ان م                   ن أس                   ًفا لتقطع                   ت *****
 

 ال         د حياهت         ا ِب         ب س         كرى لكنه         ا
      

 زم               ان بع               د تفي               ق وس               وف ني               ا *****
 

،  ِبَدارِ  لََنا لَْيَستْ  فهل ترضى بالدنيا الدنيئة، اليت فتجعلها كل ِهك ومبلغ علمك، وتسعى َمَقام 
، والن اسُ  َعاِبرُ  أَوْ  جهدك يف َتصيل لذاهتا، وأنت فيها َغرِيب    .ُغَربَاءُ  َهاِفي ُهمْ ُكلُّ  َسِبيل 

نْ َيا، ِإىَل  ِإبِْليسُ  َفَسَبانَا اجْلَن ةِ  َأْهلِ  ِمنْ  قَ ْوًما ُكن ا: اْلَمْوِصِليُّ  قَاَل فَ ْتح    َواحْلُْزنُ  اهْلَمُّ  ِإال   لََنا فَ َلْيسَ  الدُّ
ارِ  ِإىَل  نُ َرد   َحّت   َها ُأْخرِْجَنا ال يِت  الد   .ِمن ْ

 ؟البقاءِ  لدارِ  ك الشوقُ هز أل ي

 ؟اللقاءِ  ليومِ  أل ََيُْد بك األملُ 

 فَِإن  َه          ا َع          ْدن   َجن           اتِ  َعلَ          ى َفَح          ي  
      

 اْلُمَخ                      ي مُ  َوِفيَه                      ا اأْلُوىَل  َمَنازِلُ                      كَ  *****
 

 تَ            َرى فَ َه           لْ  اْلَع           ُدوِّ  َس           يْبُ  َوَلِكن  نَ           ا
      

 َوُنَس                           ل ُم؟ أَْوطَانَِن                           ا ِإىَل  نَ ُع                           ودُ  *****
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 71 - تدب َّرْ 
َُما} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ  َها الش ْيطَانُ  َفَأَزهل    1{.ِفيهِ  َكانَا مم ا َفَأْخَرَجُهَما َعن ْ

 فاحذر أن تغفل عنه فإنه ليس بغافل عنك. ،َوالش ْيطَانِ  بَ نْيَ امل مننياألبدية  باْلَعَداَوةِ  تذكري  

 قيل: لْلمام أِحد أينام الشيطان؟

 قال: لو نام السِتحنا.

 َأْخرَجَ  َكَما الش ْيطَانُ  يَ ْفِتنَ ن ُكمُ  اَل  آَدمَ  َبِن  يَا: }تَ َعاىَل  قَالَ مرارًا  الش ْيطَانِ  ذكرك اهلل بعداوةِ  َوقد
  2.{اجْلَن ةِ  ِمنَ  أَبَ َوْيُكمْ 

 َوَأنِ *  ُمِبني   َعُدو َلُكمْ  ِإن هُ  الش ْيطَانَ  تَ ْعُبُدوا ال َأنْ  آَدمَ  َبِ   يَا ِإلَْيُكمْ  َأْعَهدْ  ألَْ } :تَ َعاىَل  َوقَالَ 
  3.{ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   هَذا اْعُبُدوِن 

ُذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الش ْيطَانَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  َوقَالَ    4{.َعُدوًّا فَاَتِ 

 َوُذرِّي  َتهُ  أَفَ َتت ِخُذونَهُ }َمْن يواليه، ويطيعه، ويغفُل عن َعَداوتِِه وَعَداَوِة ُذرِّي ِتِه له:  آَدمَ  ومازال ِمْن َبِ  
  5.{َبَداَل  لِلظ اِلِمنيَ  بِْئسَ  َعُدو   َلُكمْ  َوُهمْ  ُدوين  ِمنْ  أَْولَِياءَ 
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 71 - تدب َّرْ 
  1{.ِحني   ِإىَل  َوَمَتا    ُمْستَ َقر   اأْلَْرضِ  يف  َوَلُكمْ  َعُدو   لِبَ ْعض   بَ ْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقُ ْلَنا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

فصف جنوده، وصوب رماحه وسهامه، وسل فيها،  طَ بَ هَ  حلظةِ  أولِ  نْ مِ  هُ تَ مهمَ  الش ْيطَانُ  فَ رِ عَ 
ُهمْ  اْسَتَطْعتَ  َمنِ  َواْستَ ْفزِزْ : }تَ َعاىَل  سيوفه؛ قَالَ   َوَرِجِلكَ  ِِبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ  ِمن ْ

  2.{ُغُرورًا ِإال الش ْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما َوِعْدُهمْ  َواألوالدِ  األْمَوالِ  يف  َوَشارِْكُهمْ 
 َسرَايَاُه، يَ ب َْعثُ  مُث   اْلَماِء، َعَلى َعْرَشهُ  َيَضعُ  ِإبِْليسَ  ِإن  : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  الَ َوقَ 

َنةً  َأْعَظُمُهمْ  َمْنزَِلةً  ِمْنهُ  َفَأْدنَاُهمْ    3.«ِفت ْ
، قتيل   بني الناسِ  يوم   وله كلَ ، دِّ، وِحي الوطيسُ ي شَ يهم أَ لَ عَ  تْ د  شَ ، وَ بالناسِ  احلربُ  تْ د  جَ وَ 

 .ري  سِ ، وأَ وصريع  
 املنونِ اَم هَ دري أن سِ َساِدرًا يف َغيِِّه، ال يَ ه، ، غارقًا يف شهواتِ هِ يف ملذاتِ  يرتعُ  من الناسِ  ومازال كثري  

  ،يهِ لَ فُ وَِّقت إِ 
وِت َهَبت عليِه.

َ
 وأن رِيَاَح امل

 
 

  

                                                            

    36ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 64سورة اْلسراء: اآلية/  - 2
َنةِ  َسرَايَاهُ  َوبَ ْعِثهِ  الش ْيطَانِ  ََتْرِيشِ  َوالن اِر، بَابُ  َواجْلَن ةِ  اْلِقَياَمةِ  ِصَفةِ  كتاب  -رواه مسلم - 3 َقرِيًنا،  ِإْنَسان   ُكلِّ  َمعَ  َوَأن   الن اسِ  ِلِفت ْ

 2213حديث رقم: 
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 72 - تدب َّرْ 
  1{.ِحني   ِإىَل  َوَمَتا    ُمْستَ َقر   اأْلَْرضِ  يف  َوَلُكمْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 ِحني ، وينغصه أهنا متا . مهما كان َغَناؤك يف الدنيا، ومهما كان َهَناؤك فيها، يكدره أهنا ِإىَل 
 .ل  ائِ زَ  ل  ظِ 
 .قليل   ض  رَ وعَ 
 .   ادِ خَ  اب  رَ وسَ 
 .يمِ شِ اهلَ  ادُ صَ وحَ 
  

  

                                                            

    36ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
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 73 -تدبر 
  1.: }فَ تَ َلق ى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَمات  فَ َتاَب َعَلْيِه ِإن ُه ُهَو الت  و اُب الر ِحيُم{تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 هي رِحة اهلل اليت وسعت كل شيء، وعمت كل اخللق.

وانظر إىل سعة رِحته تعاىل بعباده، يذنب العبد فيدعوه ربه للتوبة، ويلقنه ما يتوب به عليه، 
 الت  و ابُ  ُهوَ  الل هَ  ِإن   لَِيُتوبُوا َعَلْيِهمْ  تَابَ  كما قال اهلل تعاىل: }مُث   ويتوب عليه؛ ويوفقه للتوبة،

  2الر ِحيُم{.

 فدعا هبا فَ َتابَ  َكِلَمات   َربِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  ولعل النكتة يف حذف االختصار يف اآلية وتقديره: )فَ تَ َلق ى
 َعَلْيِه(، لعل النكتة يف ذلك، حب اهلل تعاىل للتوبة، وسعة عفوه، وقرب رِحته من عباده. 

 

  

                                                            

 30سورة البقرة: اآلية/  - 1
 112سورة التوبة: اآلية/  - 2
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 74 - تدبر
  1{.ََيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َفاَل  ُهَدايَ  تَِبعَ  َفَمنْ : }تَ َعاىَل  قَالَ 

 هذه بركة القرآن يف الدنيا واآلخرة.

نْ َيا ِمنَ  أََمان  ِلَصاِحِبِه يف    اْلِقَياَمِة. احلَِْساِب يَ ْومَ  َلُه ِمْن ُسوءِ  َوأََمان   الز يِغ َوالض اَلِل، الدُّ

 يف  َيِضل   َأال   ِفيهِ  مبَا َوَعِملَ  اْلُقْرآنَ  قَ َرأَ  ِلَمنْ  تَ َعاىَل  الل هُ  َضِمنَ : رضي اهلل عنهما َعب اس   اْبنُ  قَالَ 
نْ َيا،   2اآْلِخَرِة. يف  َيْشَقى َواَل  الدُّ

 بركة من كالم اهلل تعاىل؟ فهل رأيت أعظمَ 

 

  

                                                            

    32سورة البقرة: اآلية/  - 1
 (252/ 11تفسري القرطيب ) - 2
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 75 - تدبر
بُوا َكَفُروا َوال ِذينَ ( 32) ََيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوف   َفال ُهَدايَ  تَِبعَ  َفَمنْ : }تَ َعاىَل الل ُه  قَالَ   وََكذ 

  1{.َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  الن ارِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  بِآيَاتَِنا

 .الفنتِ  وبِ رُ يف دُ  ، أو تضل  بك األهواءُ  زيغَ احذر أن تَ 

 بِهِ  يَ ْهِدي الل هِ  ُهَدى }َذِلكَ ، الل هِ  ُكل  الن َجاِة يف اتباِ  ُهَدى  اةَ جَ الن   ئًما، فَِإن  دا الل هِ  ُهَدىوالتزم 
  2.{َهاد   ِمنْ  َلهُ  َفَما الل هُ  ُيْضِللِ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ 

فإن اهلل تعاىل جعل املقابل  تعاىل، هلل حكًما أو ترداحذر أن َتالف نًصا من نصوص الوحي، و 
 التبا  هداه، الكفَر والتكذيَب آليات اهلل تعاىل.

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىفإذا رأيت من يعارُض ُهَدى اهلِل، الذي أنزله يف كتابه أو على لسان رسوله 
بُوا َكَفُروا نصيًبا من قوله تعاىل: }َوال ِذينَ  هُ أن  لَ  أو يدعو إىل غريِه، فاعلمْ  َوَسل َم،  بِآيَاتَِنا{.  وََكذ 

 
  

                                                            

   32 ،32سورة البقرة: اآلية/  - 1
 23سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
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 76 -ربَ دَ تَ 
  1.}اذُْكُروا نِْعَميِتَ ال يِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم{ :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

ِعَباِدِه، َسائِِر َعَلى وَ  َعَلْيكَ هبا  تَ َفضِّلَ ُه نِْعَمتِهي  ،ُؤَهاُمْبَتدِ َوُهَو َمْصَدرَُها  الل هُ ف ايهَ فِ  تَ نْ أَ  ةِ كل نِْعمَ 
 .َعَلْيِهمْ وَ  َعَلْيكَ هِبَا  َتَطوِّلَ وَ 

 ن تطيق ولنلَ  َوَدَواِم ِإْحَسانِِه، ،َوتَ َوايل ِمَننه ،ِمْن َعِظيِم نَِعِمهِ ََجيًعا  اخلَْلقْ  ا ِفيهِ مَ وَ  يهِ فِ  تَ نْ أَ َما فَ 
َها ايُِطيُقو  }َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة الل ِه اَل ، َوبَاِطَنةً  نَِعَمُه ظ اِهَرةً  كَ َوَأْسَبَغ َعَليْ ، اْلِقَياَم ِبُشْكِر َواِحَدة  ِمن ْ

  .َُتُْصوَها{

 :قَاَل تَ َعاىَل  ،الت َحدُّث هِبَا ِمْن ُشْكِر الن ِّْعَمةِ وَ  ،بشكره عليها نِْعَم الل هِ والواجب علينا أن نقابل 
  2.{َوأَم ا بِِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ } :قَاَل تَ َعاىَل وَ  ،}اذُْكُروا نِْعَميِتَ ال يِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم{

  3.«َعْبِدهِ ِإن  الل َه َيُِب  َأْن يَ َرى أَثَ َر نِْعَمِتِه َعَلى »قَاَل َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم: وَ 

 نا َقل  َلَك ِعْنَدَها ُشْكَرنَا.َعَليْ هبا َكْم ِمْن نِْعَمة  أَنْ َعْمَت  كَ َعْفوَ  َياَربِّ ف

 

  

                                                            

 40ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 11ُسورَُة الضَُّحى: اآلية/  - 2
 ِإن   َجاءَ  َما َوَسل َم، بَابُ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  اأَلَدبِ  أَبْ َوابُ  -، والِتمذي2305حديث رقم:  -رواه أِحد - 3
 بسند صحيح، 2212َعْبِدِه، حديث رقم:  َعَلى نِْعَمِتهِ  أَثَ رَ  يَ َرى َأنْ  َيُِبُّ  تَ َعاىَل  الل هَ 
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 77 -َتَدبَر
 1{. ِبَعْهدُِكمْ  أُوفِ  ِبَعْهِدي َوأَْوُفوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 إذا أردت أن تعرف ما لك عند اهلل، فانظر ما هلل عندك.

 جنس العمل. فإن اجلزاء من

 هل تسار  يف مرضاته؟

 هل َتاذر أسباب سخطه؟

 هل َتشاه حق خشيته؟

 ك؟قلبَ  هُ بُ هل مأل حُ 

 ه؟رسولَ  هل تتبعُ 

 اَسع إىل سبب استجابة اهلل تعاىل لزكريا عليه السالم.

َنا َنا َلهُ  }فَاْسَتَجب ْ َراتِ  يف  ُيَسارُِعونَ  َكانُوا ِإن  ُهمْ  َزْوَجهُ  َلهُ  َوَأْصَلْحَنا ََيْىَي  َلهُ  َوَوَهب ْ  َرَغًبا َوَيْدُعونَ َنا اخْلَي ْ
  2َخاِشِعنَي{. لََنا وََكانُوا َوَرَهًبا

 فاستجب له إذا دعاك، يستجب لك إذا دعوته.

  

                                                            

 40ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 20سورة األنبياء: اآلية/  - 2
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 78 -َتَدبَر
  1{.فَاْرَهُبونِ  َوِإي ايَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

بدواِم اخلشيِة منه سبحانه وتعاىل، وهني  عن اخلوِف مما ، أمر  {فَاْرَهُبونِ  َوِإي ايَ : }تَ َعاىَل  هُ ولُ قَ 
 .االختصاصَ  يفيدُ  : )ِإي اَي( على الفعلِ املنفصلِ  سواه، فإن تقدم الضمريِ 

 تعاىل. هو اهللُ  األرزاقَ  مُ سِّ قَ ، والذي ي ُ هو اهللُ  اآلجالَ  ذلك أن الذي ُيلكُ  يف والعلةُ 

 من غريه؟ ةُ رهبال فَِلمَ 

 من سواه؟ اخلشية لَِ وَ 

 موتًا، وال حياًة، وال نشورًا. إذا كان غريه ال ُيلكُ 

 ضرًا. رزقًا، ضعيًفا ال يدفعُ  وإذا كان غريه فقريًا ال ُيلكُ 

 رَاد   َفال ِِبَرْي   يُرِْدكَ  َوِإنْ  ُهوَ  ِإال َلهُ  َكاِشفَ  َفال ِبُضر   الل هُ  َُيَْسْسكَ  َوِإنْ : }تَ َعاىَل  هُ لَ تسمع َقو  أل
  2؟{ِلَفْضِلهِ 

  

                                                            

 40ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 100سورة يُوُنَس: اآلية/  - 2
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 79 -َتَدبَر
  1{.تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  احلَْق   َوَتْكُتُموا بِاْلَباِطلِ  احلَْق   تَ ْلِبُسوا َواَل : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 عن اْلسالم، وتشويه صورته، والسعي لطمس معامله.إثارة الشبهات 

 وكتمان احلق، واحليلولة دون بلوغه الناس.

 وسائل اليهود يف كيدهم لْلسالم.وسيلتان من 

يف  ، وينثر بذور الشكللعوام يثري الشبهاتإذا وجدت من فإذا وجدت من يفعل ذلك، 
 الساطع. ، وُيحد نورهاملبني، ويسعى لتشويه َجال الدين، ويكتم احلق القلوب

 وإن صلى صام وزعم أنه مسلم. ،فاعلم أن فيه شبًها من اليهود

 

                           

  

                                                            

 42ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
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 81 -َتَدبَر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1{.الر اِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكُعوا الز َكاةَ  َوآتُوا الص اَلةَ  َوأَِقيُموا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

فإن ضالل من زمرة امل منني، وأن تلزم َجاعتهم حّت يف عبادتك، يف احرص على أن تكون 
 َضل ، وهالك من هلك، إمنا كان بسبب نأيه عن َجاعة امل منني.

َا: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  أل تسمع قوَل َرُسولِ    2.«اْلَقاِصَيةَ  الذِّْئبُ  يَْأُكلُ  ِإمن 

  3.«الن ارِ  ِإىَل  َشذ   َشذ   َوَمنْ  اجلََْماَعِة، َعَلى الل هِ  َوَيدُ »َوَسل َم:  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى وقوله
 

  

                                                            

 43ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
َماَمِة،  -والنسائي ،540اجلََْماَعِة، حديث رقم:  تَ ْركِ  يف  الت ْشِديدِ  يف  ، بَاب  الص اَلةِ  ِكَتاب  -رواه أبو داود - 2  ِكَتاُب اْْلِ

 بسند حسن ،240: رقم حديث اجلََْماَعِة، تَ ْركِ  يف  الت ْشِديدُ 
 2160 :رقم اجَلَماَعِة، حديث لُُزومِ  يف  َجاءَ  َما َوَسل َم، بَابُ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلِفنَتِ  أَبْ َوابُ  -رواه الِتمذي - 3
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 81 -َتَدبَر
ُلونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  َوتَ ْنَسْونَ  بِاْلِ ِّ  الن اسَ  أَتَْأُمُرونَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   1{.تَ ْعِقُلونَ  أََفال اْلِكَتابَ  تَ ت ْ

باملعروف فكن أول املمتثلني له، وإذا هنيت غريك عن منكر  فكن أول املنتهني إذا أمرت غريك  
 عنه.

 استجابة ألمر اهلل تعاىل.

 َأنْ  الل هِ  ِعْندَ  َمْقًتا َكبُ رَ *  تَ ْفَعُلونَ  اَل  َما تَ ُقوُلونَ  لَِ }وحذرًا من سخطه، أن يراك مستهيًنا بأمره؛ 
  2.{تَ ْفَعُلونَ  اَل  َما تَ ُقوُلوا

 لكالمك بركًة ووقًعا يف النفوس. وليكون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

  

                                                            

     44ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
: اآلية/  - 2  3، 2سورة الص فِّ
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 82 -ربَ دَ تَ 
  1.{َوالص اَلةِ  بِالص ْ ِ  َواْسَتِعيُنوا} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

الذنوِب  َعنِ  حبُس النفسِ  الص ب ْرَ  أن َوالص اَلِة، الص ْ ِ  بني تعاىل اهلل َجع العلة اليت من أجلها
 واْلَمَعاِصي، ومن َحق َق الصَ ، كاَن ُمتنًبا لكِل شر .

ْساَلِم، َعُمودُ رأس العبادات، و  َوالص الةُ   ومن حافظَ  العملية، أركانه أعظم بل الركني، وركنه اْْلِ
 على ما سواها، وَمْن َضي  َعَها كاَن ِلَما ِسَواَها َأْضيع. اافظً ُم كان  عليها

 فاجتمع بالص  والصالة اجتناب كل شر، وامتثال كل أمر.

 

  

                                                            

 45ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
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 83 -ربَ دَ تَ 
مْ  ُماَلُقو أَن  ُهمْ  َيظُنُّونَ  ال ِذينَ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ    1.{رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوأَن  ُهمْ  َرهبِِّ

 َوَعنْ  أَفْ َناُه، ِفيمَ  ُعُمرِهِ  َعنْ  وأنه إليه راجع ، علم أنه َسْوَف ُيْسَأُل ال َُمَاَلَة، ُيْسَألَ  ،ُماَلق اهلل تعاىل هُ ن  أَ  ن  ظَ  نْ مَ 
 .ِفيه َعِملَ  ِعْلِمِه َماَذا َوَعنْ  أَنْ َفَقُه، َوِفيمَ  اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  ِمنْ  َوَعْن َمالِهِ  أَْباَلُه، ِفيمَ  َشَباِبهِ 

 بِاحلَْقِّ  َعَلْيُكمْ  يَ ْنِطقُ  ِكَتابُ َنا َهَذا} يأت وقد دونت عليه أعماله، وأحصيت عليه آثامه، وسجلت عليه ذنوبه؛
  2.{تَ ْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  َما َنْستَ ْنِسخُ  ُكن ا ِإن ا

 َكانُوا مبَا َوُجُلوُدُهمْ  َوأَْبَصاُرُهمْ  ََسُْعُهمْ  َعَلْيِهمْ  َشِهدَ  َجاُءوَها َما ِإَذا ال ُمال ْلنكار ، وال سبيل ملراوغة ؛ }َحّت  
  3.{يَ ْعَمُلونَ 

نْ َيا يف  مستور   ِمنْ  إله إال اهلل، َكمْ فال   .القيامةِ  يومَ  مفضوح   الدُّ

نْ َيا يف  ِمْن َكاِسَية  وَكْم   .اآلِخَرةِ  يف  َعارِيَة   الدُّ

 وهب أنك َنوَت بإحسانِِه، وعَفا عنك بغفرانِِه.

 وقد جعلته أهون الناظرين إليك.  وبأي عني تنظر إليه؟؟ بأي وجه تلقاه

 ِمنَ  يَ ْرَضى اَل  َما يُ بَ يُِّتونَ  ِإذْ  َمَعُهمْ  َوُهوَ  الل هِ  ِمنَ  َيْسَتْخُفونَ  َوال الن اسِ  ِمنَ  فاحذر أن تكون ممن }َيْسَتْخُفونَ 
  1اْلَقْوِل{.

                                                            

 46ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
 22ُسورَُة اجْلَاثَِيِة: اآلية/  - 2
 20ُفصَِّلْت: اآلية/ ُسورَُة  - 3

 رس                       ُلهُ  تأتِن                       ا ل البع                       ثَ  ه                       بِ 
   

 ُتض                                    َرمِ  ل اجلح                                    يم وَجاِِحَ                                    ةُ  *****
 

 املْس                    َتِحقِّ  الواج                    بِ  م                    ن أل                    يسَ 
     

                              نِعمِ  م                              ن العب                              ادِ  حي                              اءُ  *****
ُ
 امل

 

 



 

101 

 

 84 -ربَ دَ تَ   
َها يُ ْقَبلُ  َواَل  َشْيًئا نَ ْفس   َعنْ  نَ ْفس   ََتْزِي اَل  يَ ْوًما َوات  ُقوا} :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ  َها يُ ْ َخذُ  َواَل  َشَفاَعة   ِمن ْ  ِمن ْ

  2.{يُ ْنَصُرونَ  ُهمْ  َواَل  َعْدل  
 .ًدايفر منقطًعا وحيًدا، وستأت يوم القيامة بني يدي ربك يوًما  ستقفُ 
  .ال ينفعك ولد وال والد يومئذ  
 .جاه   وال مال   ينجيك وال

 نسب  شريف  أو حسب  كرم .وال يغن عنك 
 بَ نْيَ  َوتَ ْنظُرُ  َقد مَت، َما ِإال   تَ َرى َفاَل  ِمْنَك، َأْشَأمَ  َوتَ ْنظُرُ  ،قد متَ  َما ِإال   تَ َرى َفاَل  ِمْنَك، أَُْيَنَ  تَ ْنظُرُ 
 .َوْجِهك تِْلَقاءَ  الن ارَ  ِإال   تَ َرى َفاَل  َيَدْيكَ 
  3.{ظُُهورُِكمْ  َورَاءَ  َخو ْلَناُكمْ  َما َوتَ رَْكُتمْ  َمر ة   أَو لَ  َخَلْقَناُكمْ  َكَما فُ رَاَدى ِجْئُتُمونَا َوَلَقدْ : }تَ َعاىَل  قَالَ 

 يفر عنك من كان يتقرب إليك، وينفر منك من كان يرجو رضاك.

 من عمل.وال ترى لك وسيلة تنجيك، وال سبًبا تتعلق به إال رِحة اهلل، مث ما كنت تقدمه هلل 
  4الل ِه{. ِإىَل  }َفِفرُّوا: تَ َعاىَل  قَالَ 

  فال ينفعكم غريه، وال يغن عنكم سواه.
  

                                                                                                                                                                                 

   102سورة النساء: اآلية/  - 1
 42ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 2
 24سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 3
ارِيَاِت: اآلية/  - 4  50سورة الذ 
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 85 -ربَ دَ تَ 
َناُكمْ  َوِإذْ } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ   أَبْ َناءَُكمْ  يَُذِبُِّونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ََن ي ْ

 1 .{َعِظيم   َربُِّكمْ  ِمنْ  َباَلء   َذِلُكمْ  َويف  ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ 
تستطيع من أعظم البالء، ومن أبلغ الضرر أن ترى أهلك يتأملون وَيزنون وال َتلك هلم نفًعا وال 

، وتذهب  أن تكشف عنهم ضرًا، من مثل هذا يذوب القلب من كمد ، ويتقطع القلب من غم 
 النفس حسرات.
 اْلَعَذاِب{. ُسوءَ  ذلك عذابًا، }َيُسوُموَنُكمْ َسى اهلل تعاىل 

 أرأيت من ُيوت ابنه بني يديه جوًعا؟
 أرأيت من يرَتف بني يدي أمه برًدا حّت ُيوت متجمًدا؟

 أرأيت من يلفظ أنفاسه بني يدي أبويه ألهنم ل ُيدوا له دواًء؟
 هل َتيلت حسرهتم؟
 هل تصورت حزهنم؟

ًما أن يرى العبد ابنه يف النار يعذب، وال ُيلك له نفًعا وال ، وأشد منه ألَ أعظم من ذلك حسرةً 
 ضرًا.

َها َواحلَِْجارَةُ  الن اسُ  َوُقوُدَها نَارًا َوَأْهِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا}  ِغالظ   َمالِئَكة   َعَلي ْ
  2.{ِشَداد ...

 بأمرين:تكون  النارَ  ك إياهمووقايت
 على ما يرضي اهلل تعاىل. هموِحل ....صالحك يف نفسك.تكون ب

                                                            

 42ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
   6سورة الت ْحِرِم: اآْليََة/  - 2
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 86 -ربَ دَ تَ 
  1.{َتْشُكُرونَ  َلَعل ُكمْ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َعَفْونَا مُث  } :تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

 له توبًة، وأظهر له ندًما.إذا أذنبت ذنًبا فلم َتد له أثرًا يف احلال، فأحدث 
 ك، فلعله عفا عنك، وعفر لك.ه لسِت واشكر اهلل تعاىل على 

 لعله َتاوز عن اساءتك، فلم يفضحك.
 وهذه نعمة تستوجب الشكر. 

  

                                                            

 52ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآْليََة/  - 1
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 87 -تدبر 
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعل ُكْم تَ ْهَتُدوَن{.   1قال اهلل تعاىل: }َوِإْذ آتَ ي ْ

 ُهوَ  ُقلْ }اهلدى مصدره كتاب اهلل تعاىل، وليس ألحد سبيل إيل اهلدي يف غري كتاب اهلل تعاىل، 
  2.{َوِشَفاء   ُهًدى آَمُنوا لِل ِذينَ 

 مِ الس اَل  ُسُبلَ  رِْضَوانَهُ  ات  َبعَ  َمنِ  الل هُ  ِبهِ  يَ ْهِدي * ُمِبني   وَِكَتاب   نُور   الل هِ  ِمنَ  َجاءَُكمْ  وقال تعاىل: }َقدْ 
{. ِصرَاط   ِإىَل  َويَ ْهِديِهمْ  بِِإْذنِهِ  النُّورِ  ِإىَل  الظُُّلَماتِ  ِمنَ  َوَُيْرُِجُهمْ    3ُمْسَتِقيم 

 الن َجاةِ  هو َطوقُ َوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلَكِرمِ  نَِبيِّهِ  الل ُه تعاىل َعَلى أَنْ َزَلهُ  ال ِذي اْلَعِظيمُ  فاْلُقْرآنُ 
َعْن  َوالذي يَ ْنِفي اْلَمَساِلِك، أَبْ نَيَ  ااِلْسِتَقاَمِة الذي يُ َوضِّحُ  َوهو َمنَ َهجُ  ،اْلَمَهاِلكِ  ِمنَ  َوالس اَلَمةِ 

 .َحاَلة   أَقْ َومِ  ِإىَل  َويُ ْرِشُدُهمْ  الض اَلَلَة، العباد

 َجب ار   ِمنْ  تَ رََكهُ  تَِبَعُه، َمنْ  ِلَمنْ  َوََنَاة   ِبِه، ََتَس كَ  ِلَمنْ  ِعْصَمة الن اِفُع، َوالشَِّفاءُ  اْلُمِبنُي، النُّورُ  َوُهوَ 
 َوُهوَ  احلَِْكيُم، الذِّْكرُ  َوُهوَ  اْلَمِتنُي، الل هِ  َحْبلُ  ُهوَ  الل ُه، َأَضل هُ  َغرْيِهِ  يف  اهْلَُدى ابْ تَ َغى َوَمنِ  الل ُه، َقَصمه
َنة،  اأْلَْلِسَنُة، ِبهِ  تَ ْلَتِبس َواَل  اأْلَْهَواُء، بِهِ  َتزِيغُ  اَل  ال ِذي ُهوَ  اْلُمْسَتِقيُم، الصِّرَاطُ  َْخرج من كل ِفت ْ

هو امل
 َوالَنَجاُة من كل ُمنة، والدواء من كل داء، والعافية من كل بالء.

 اجْلَن اِت. َرْوَضاتِ  ِإىَل  اْلُمْفِضي اْلُمْسَتِقيمُ  الل هِ  وهو كذلك ِصرَاطُ 

  

                                                            

 53سورة البقرة: اآلية/  - 1
 44سورة ُفصَِّلْت: اآلية/  - 2
 16، 15سورة اْلَماِئَدِة: اآلية/  - 3
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 88 - تدب َّرْ 
  1.تَ َعاىَل: }فَاقْ تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َذِلُكْم َخي ْر  َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم{اهلل قَاَل 

واطرح نفسك بني يديه، وت أ من فسلم له أمره  ،اخلري ليس فيما تراه أنت بل فيما يراه ربك
، فإذا هبا خري  ليس حولك وقوتك إىل حوله وقوته، فكم من حادثة ال يُ َرى فيها للخري أ للشر ثر 

}اَل ََتَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل أثر ، وكم من ُمنة نراها قاصمَة الظهِر، فإذا هبا منحة  رافعة  للقدِر،  فيه
  2.ُهَو َخي ْر  َلُكْم{

لو فكرت فيما قدره، مما قدمه لك أو أخره، واستشعرت لطفه وإحسانه، وبره مبن أطاعه 
يُرِيُد الل ُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ر، }عنك الضنه يريد لك اخلري، ويدفع ورضوانه، لعلمَت أ

  3{.اْلُعْسرَ 

نعم كن على يقني من ذلك، وكن أوثق بوعد اهلل مما تراه بعينك، ومما تسمعه بأذنك، ومما َتسه 
نون، فقل هلا: أنا ظن بريب بيده، فإذا ساورتك الشكوك، وراودتك األوهام، وحامت حولك الظ

 .أنا ظن بريب َجيل، َجيل
}َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْر  َلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشر  َلُكْم َوالل ُه  :تَ َعاىَل  قَالَ 

  4.يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن{
  5.الل ُه ِفيِه َخي ْرًا َكِثريًا{}فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَُيَْعَل : تَ َعاىَل  َوقَالَ 

                                                            

 54سورة البقرة: اآْليَُة /  - 1
 11سورة النُّوِر: اآْليَُة/  - 2
 54سورة اْلبَ َقَرِة : اآْليَُة/  - 3
 216سورة اْلبَ َقَرِة: اآْليَُة/  - 4
 12سورة النساء: اآْليَُة/  - 5
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 89 - تدب َّرْ 
  1{.َيْظِلُمونَ  أَنْ ُفَسُهمْ  َكانُوا َوَلِكنْ  ظََلُمونَا َوَما: }تَ َعاىَل  اهلل قَالَ 

عليه كل خمالفة يقع فيها العبد، وكل اَنراف منه عن منهج اهلل تعاىل فإمنا ضرر ذلك على ذلك 
 .هو

ر خمالفته ألمر دالعيش والب س بقدر اَنرافه عن منهج اهلل، وبقوكل إنسان له من الشقاء وضنك 
 اهلل تعاىل.

 أما اهلل تعاىل فال تنفعه طاعة الطائعني، وال تضره معصية العصاة املخالفني.

  2أَلِيم {. َعَذاب   َوهَلُمْ  َشْيًئا الل هَ  َيُضرُّوا َلنْ  بِاْلُيَانِ  اْلُكْفرَ  اْشتَ َرُوا ال ِذينَ  }ِإن  : تَ َعاىَل  اهللُ  قَالَ 

ُلُغوا َلنْ  ِإن ُكمْ  ِعَباِدي يَا: »َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  قَاَل اهللُ  ُلُغوا َوَلنْ  فَ َتُضرُّوين  َضرِّي تَ ب ْ  نَ ْفِعي، تَ ب ْ
َفُعوين    3.«فَ تَ ن ْ

 فارفق بنفسك فإن سهام معصيتك ُمَفوَقة  إليك، وُمَصوبَة  َنوَك، وُمْرَسَلة  عليك. 

 

  

                                                            

 50سورة البقرة: اآْليَُة /  - 1
 100سورة آل عمران: اآلية/  - 2
 2500الظُّْلِم، حديث رقم:  ََتِْرمِ  َواآْلَداِب، بَابُ  َوالصَِّلةِ  اْلِ ِّ  كتاب  -رواه مسلم - 3
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 91 - تدب َّرْ 
  1{.اْلُمْحِسِننيَ  َوَسَنزِيدُ  َخطَايَاُكمْ  َلُكمْ  نَ ْغِفرْ  ِحط ة   َوُقوُلوا: }تَ َعاىَل  اهلل قَالَ 

 على كلمة يقوهلا العبد.أحيانًا من سعة رِحة اهلل تعاىل، وعظيم مغفرته أنه يعلق املغفرة 

 .{َخطَايَاُكمْ  َلُكمْ  نَ ْغِفرْ  ِحط ة   َوُقوُلوا}كما يف هذه اآلية 

 َمر ة ، ِمائَةَ  يَ ْوم   يف  َوِِبَْمِدِه، الل هِ  ُسْبَحانَ : قَالَ  َمنْ ": َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىاملعصوم  قَالَ وكما 
  2."الَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َخطَايَاُه، ُحط تْ 

 اْلَقيُّوَم، احلَْي   ُهوَ  ِإال   ِإَلهَ  اَل  ال ِذي الل هَ  َأْستَ ْغِفرُ : قَالَ  َمنْ : "يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  وكما قَاَل َصل ى
  3."الز ْحفِ  ِمنَ  فَ ر   َقدْ  َكانَ  َوِإنْ  َلُه، ُغِفرَ  ِإلَْيِه، َوأَتُوبُ 

 . ، فال يستطيع نطقهاهِ بلسانِ هذه الكلمُة ، وتَ ُنوُء بتلك الكلمةِ  هُ رُ دْ صَ  ولكن بعض الناس يضيقُ 
 ِلَ أُِمَر العبُد أن َيْسأَل َربَُه أن يعينه على ِذْكرِِه.وهنا ندرك 

  

                                                            

 52سورة البقرة: اآْليَُة /  - 1
َعَواِت، بَابُ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 2 َعاءِ  الذِّْكرِ  كتاب -ومسلم ،6405الت ْسِبيِح، حديث رقم:  َفْضلِ  الد   َوالت  ْوبَةِ  َوالدُّ

َعاِء، حديث َوالت ْسِبيحِ  الت  ْهِليلِ  َفْضلِ  َوااِلْسِتْغَفاِر، بَابُ   2621 :رقم َوالدُّ
 أَبْ َوابُ  -والِتمذي ،1510: رقم ااِلْسِتْغَفاِر، حديث يف  اْلِوْتِر، بَاب   أَبْ َوابِ  تَ ْفرِيعِ  الص اَلِة، بَابُ  ِكَتاب -رواه أبو داود - 3

َعَواتِ   بسند صحيح ،3500: رقم حديث الض ْيِف، ُدَعاءِ  يف  َوَسل َم، بَاب َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  الد 
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 91 - تدب َّرْ 
 1{.اْلُمْحِسِننيَ  َوَسَنزِيدُ : }تَ َعاىَل  اهلل قَالَ 

 اْلحسان هو ذروة كل شيء، فاْلحسان هو ذروة الدين، وذروة األخالق، وذروة البذل والعطاء.
 مما أمر به كان املزيد من الفضل جزاؤه.وملا كان احملسن زائًدا عن حد الفرض، متطوًعا بأكثر 

نْ َيا، يف  اْلَعَملَ واألخالَق، و  االعتقاَد، َأْحَسُنوا َفَكَما  اْلِقَياَمِة. يَ ْومَ  َوثَ َوابَ ُهْم، ،َمآهَلُمْ  الل هُ  َأْحَسنَ  الدُّ
 إحسانًا. جزاء اْلُمْحِسِننيَ وملا كان اجلزاء من جنس العمل، كان 

  2.{اْلْحَسانُ  ِإال اْلْحَسانِ  َجزَاءُ  َهلْ : }تَ َعاىَل  اهللُ  كَما قَالَ 
 .، النظر إىل وجِه اهلِل تَ َعاىَل يف اجلنةِ بل وأكثُر ِمَن اْلْحَسانِ 

   3.{َوزِيَاَدة   احلُْْسَ   َأْحَسُنوا لِل ِذينَ : }تَ َعاىَل  اهلل قَالَ 

                                                            

 52سورة البقرة: اآْليَُة /  - 1
 60سورة الر ِْحَِن: اآْليَُة /  - 2
 26سورة يُوُنَس: اآلية/  - 3
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 92 –َتَدبَر 

  1.قَاَل تَ َعاىَل: }أََتْسَتْبِدُلوَن ال ِذي ُهَو أَْدَن بِال ِذي ُهَو َخي ْر {

، وتستعذب املر، وتستحسن القبيح، الدينء نفسهيل إىل السفاسف، وتستمرئ ُيبعض الناس 
 وال تستشعر اجلمال. ،وال تستسيغ العذب الزالل، وال تستطعم اهلنء املريء

 وصدق القائل:
 َم             رِيض   ُم             ر   فَ             م   َذا يَ             كُ  َوَم             نْ 

      
 ال                  زُّاللَ  اْلَم                  اءَ  بِ                  هِ  ُم                  ر اً  ُيَِ                  دْ  *****

 

  .الدناءةِ اخلسِة و نعم مرُض  ....ال شك أنه مرض  
 ظُ وعَ ، ويُ ُر فال يَ َتذََكرمبثل هذا املرض ال يشعر به وال يشفى منه، يُذَك   ابُ صَ يُ  نْ والعجيُب أن مَ 
 فال يرعوي. وفُ فال يتعظ، وَيَُ 

أن تكون منهم،  إياكهذا حال بن إسرائيل َتيل نفوسهم إىل الدنايا، وتشمئز من املعاىل، فكان 
 واحذر أن تسلك سبيلهم.

 بقي أن نعرف أن اخلري كل اخلري يف امتثال أمر اهلل تعاىل واجتناب أسباب سخطه.

 وأن الدناءة كل الدناءة يف تعدي حدوده وانتهاك حرماته.

 مضالت الفنت.اللهم إنا نعوذ بك من 

  

                                                            

 61سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 93 –َتَدبَر 

ل ةُ  َعَلْيِهمُ  َوُضرَِبتْ قَاَل تَ َعاىَل: }  َيْكُفُرونَ  َكانُوا بِأَن  ُهمْ  َذِلكَ  الل هِ  ِمنَ  ِبَغَضب   َوبَاُءوا َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّ
  1.{يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا مبَا َذِلكَ  احلَْقِّ  ِبَغرْيِ  الن ِبيِّنيَ  َويَ ْقتُ ُلونَ  الل هِ  بِآيَاتِ 

 .اآلخرةِ   الدنيا قبلَ يف  اهللُ  هُ لَ أذَ  هِ اتِ مَ رُ حُ  كَ هَ ت َ ، وان ْ هُ ودَ دُ ى حُ دَ عَ وت َ  ،اهُ صَ عَ  نْ مَ  ن  أَ  هِ قِ لْ  خَ يف  اهللِ  سنةُ 
َمْعِصَيِة العبِد يكوُن ُذلُُه، َمْعِصَيِتِه، وبقدر  َقرِينَ  َوالذُّل   طَاَعِتِه، َقرِينَ  اْلِعز   ُسْبَحانَهُ  الل هُ  َجَعلَ  َوَقدْ 

 وَمَهانَ ُتُه، وُسُقوطُُه من َعنِي اهلِل تَ َباَرَك وتَ َعاىَل.
 اَل  اْلَمْعِصَيةِ  ُذل   ِإن   اْلبَ رَاِذيُن، هِبِمُ  َوَِهَْلَجتْ  اْلِبَغاُل، هِبِمُ  َطْقَطَقتْ  َوِإنْ  ِإن  ُهمْ : اْلَبْصرِيُّ  احلََْسنُ  قَالَ 

 .َعَصاهُ  َمنْ  يُِذل   َأنْ  ِإال   الل هُ  َأَب  ،قُ ُلوبَ ُهمْ  يُ َفارِقُ 
 :اْلُمَباَركِ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ  َوقَالَ 

 اْلُقلُ              وبَ  َُتِي              تُ  ال              ذُّنُوبَ  رَأَيْ              تُ 
      

 ِإْدَمانُ َه                     ا ال                     ذُّل   يُ                     وِرثُ  َوقَ                     دْ  *****
 

 اْلُقلُ               وبِ  َحيَ               اةُ  ال               ذُّنُوبِ  َوتَ                ْركُ 
      

 ِعْص                             َيانُ َها لِنَ ْفِس                             كَ  َوَخي ْ                             ر   *****
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 94 – َتَدبَر
َناُكمْ  َما ُخُذوا: }تَ َعاىَل  قَالَ    1{.تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكمْ  ِفيهِ  َما َواذُْكُروا ِبُقو ة   آتَ ي ْ

َها َوَأْشَفْقنَ  ََيِْمْلنَ َها َأنْ  َواجْلَِبالُ  َواألْرضُ  الس َماَواتُ  أََبتِ  أَمانَة   ال يصلح حلملِ   إال أولوا العزائمِ  ِمن ْ
 .الثاقبةِ  ، والبصائرِ العاليةِ  ، واهلممِ املاضيةِ 

 ألهنا ثقيلة احململ، عظيمة اخلطر، جليلة اخلطب.
اجملد امل ثل يف الدنيا واآلخرة، ولتحقيق هذا اجملد البد من جد، وال وملا كانت كذلك كانت هي 

 بد من ص .
 آكل          ه أن          ت َت          رًا اجمل          د َتس          ب ال
      

 الص          ا يلع        ق ل م        ن اجمل        د يبل        غ ل        ن *****
 

 والعلُم ال يُ َناُل براحِة اجلسِد.ويورُث اخلشيَة، يولُد التقوى، وال يتأتى ألحد  القياُم هبا إال بعلم  
وأتزر باجلد، وَتلى بالور ، يوشك أن ُين ومن ص  على ألوائها، وَتمل شدهتا، وتدر  باحلزم، 

  ويقيل يف روضاهتا، يف جنات النعيم.، ويتفيَء ظالهَلَا الوارفَة، َثاَرَها اليانعةَ 
 
  

                                                            

 63سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 95 - تدب َّرْ 
  1}قَاُلوا أَتَ ت ِخُذنَا ُهُزًوا{. تَ َعاىَل: الل هُ  قَالَ 

سوء الظن مرض  ُيري ممن ابُتِلَي به ُمرى الدِم من العروِق، ويستشري يف أوصاله، حّت ُيعل 
الناس جدية،  صاحبه يصف اتقى الناس بالفجور، وأعدل الناس باجلور، ويصف أكثر

، وما بدرت منه يوًما من أَتَ ت ِخُذنَا ُهُزًوا{باالستهزاء والسخرية، اساءوا الظن بنبيهم فقالوا له }
األيام سقطة، وال وقفوا منه يوًما على زلة، ومثل ه الء يف سوء ظنهم ذو اخلويصرة الذي قال 

(، اْعِدْل يَا ُُمَم ُد فَِإن َك لَْ تَ ْعِدلْ ألتقى الناس هلل، وأعلم الناس باهلل، وأبعد الناس عن الظلم، )
وال ينتهي سوء الظن بصاحبه حّت يرد به موارد اهلالك، ألنه َيمله على أن يسيء الظن بربه 

}َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم ال ِذي ظَنَ ْنُتْم ِبَربُِّكْم أَْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن  تَ َعاىَل: الل هُ  قَالَ عياًذا باهلل. 
  2.خْلَاِسرِيَن{ا

  3.«ِإي اُكْم َوالظ ن ، فَِإن  الظ ن  َأْكَذُب احَلِديثِ »َوَقْد قَاَل الن يبُّ َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم: 

  4.«َوَجل  اَل َُيُوَتن  َأَحدُُكْم ِإال  َوُهَو َُيِْسُن الظ ن  بِاهلِل َعز  »َوقَاَل َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم: 

 .الل ُهم ، ِإن ا نَ ُعوُذ ِبَك ِمْن ُسوِء الظ نِّ 

 
                                                            

 60ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 23ُسورَُة ُفصَِّلت: اآلية/  - 2
{ ََتَس ُسوا َوالَ  ِإمْث   الظ نِّ  بَ ْعضَ  ِإن   الظ نِّ  ِمنَ  َكِثريًا اْجَتِنُبوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا} اأَلَدِب، بَابُ  ِكَتابُ  -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 3
، ََتِْرمِ  َواآْلَداِب، بَابُ  َوالصَِّلةِ  اْلِ ِّ  كتاب  -َوُمْسِلم  ، 6066 حديث رقم: ،[12: احلجرات]  َوالت  َناُفِس، َوالت َجسُِّس، الظ نِّ

 2563 :رقم َوََنِْوَها، حديث َوالت  َناُجشِ 
 2200 :رقم اْلَمْوِت، حديث ِعْندَ  تَ َعاىَل  بِاهللِ  الظ نِّ  ِِبُْسنِ  اأْلَْمرِ  َوَأْهِلَها، بَابُ  نَِعيِمَها َوِصَفةِ  اجْلَن ةِ  كتاب -َرَواُه ُمْسِلم   - 4
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 96 - تدب َّرْ 

  1}قَاَل َأُعوُذ بِالل ِه َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي{. تَ َعاىَل: قَاَل الل هُ 

اذ نيب اهلل موسى عليه السالم اجلهل أقبح الصفات اليت ُيكن أن يوصف هبا إنسان، لذلك استع
 به. يوصمَ أو  ،بشيء من اجلهل أن يتصف منباهلل 

، وينزههم أن يكون فيهم َمْوِعَظًة يَ ْرفَ ُعُهم هِبَا َعْن َمَقاِم اجْلَاِهِلنيَ ووعظ اهلل أنبيائه عليهم السالم 
َأْن  شيء من اجلهل، قَاَل تَ َعاىَل لنوح  عليه السالم: }َفال َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإينِّ َأِعُظكَ 

  2َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي{.

: }َوَلْو َشاَء الل ُه جلَََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدى َفال َتُكوَنن  ِمَن َصل ى الل ُه عليه َوَسل مَ َوقَاَل تَ َعاىَل لنبيه حملمد  
  3اجْلَاِهِلنَي{.

: }مُث  ِإن  تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ َكَما   ؛ومن قُ ْبِح اجلهِل أنه سبُب كِل بالء  وشر ، وسبُب كِل معصية  وإمث  
وتعرَض  َغَياَبِت اجلُْبِّ  يُوُسُف عليه السالم يف  َرب َك لِل ِذيَن َعِمُلوا السُّوَء جِبََهاَلة {، وباجلهل أُْلِقي

  4َجاِهُلوَن{. }َهْل َعِلْمُتْم َما فَ َعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنْ ُتمْ : قَاَل تَ َعاىَل ، لصنوِف احملن

  5واجلهُل رجس  ينبغي البعد عنه، قَاَل تَ َعاىَل: }َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َسالًما{.

 

                                                            

 60ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 46سورة ُهود : اآلية/  - 2
 35سورة األنعام: اآلية/  - 3
 22سورة يوسف: اآلية/  - 4
 63سورة اْلَفْرَقاِن: اآلية/  - 5
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واجلهُل دنس  ينبغي اْلعراض عمن يتصف به، َوقَاَل تَ َعاىَل: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض 
  1َعِن اجْلَاِهِلني{.

ُعوا الل ْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالم  َعَلْيُكمْ َوقَاَل  اَل  تَ َعاىَل: }َوِإَذا َسَِ
  2نَ ْبَتِغي اجْلَاِهِلنَي{.

وارغب إىل فإياك واجلهل، فاحذر َأْن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي، واربأ بنفسك َأْن َتُكوَن َمَع اجْلَاِهِلنَي، 
 ربك َأْن ينزهك َعِن اجْلَاِهِلنَي.

 وليس اجلهل أنك ال َتفظ كثريا، ولكن اجلهل أنك ال تعرف قدر ربك.

  3َمْسُعود : لَْيَس اْلِعْلُم ِبَكثْ َرِة الرَِّوايَِة َوَلِكن  اْلِعْلَم اخلَْْشَيُة. ْبنُ  قَاَل َعْبُد الل هِ 
  4َكَفى ِِبَْشَيِة الل ِه ِعْلًما، وََكَفى بِاْغِتَار  بِالل ِه َجْهاًل.  :قَاَل أَْيًضاوَ 

 اللهم إنا نُعوُذ ِبَك َأْن نُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي.

 

  

                                                            

 122سورة اأْلَْعَراِف: اآلية/  - 1
 55سورة القصص: اآلية/  - 2
 اْلِعْلمِ  ُأُصولِ  َمْعرَِفةِ  بَابُ  -ورواه ابن عبد ال  يف جامع بيان العلم وفضله ،260حديث رقم:  -َرَواه َأِْحَُد يف الزُّْهدِ  - 3

 1401ُمْطَلًقا، حديث رقم:  َواْلِعْلمِ  اْلِفْقهِ  اْسمُ  َعَلْيهِ  يَ َقعُ  ال ِذي َوَما َوَحِقيَقِتهِ 
نْ َيا،  يف  ِلَعَرض   اْلِعْلمَ  طََلبَ  َمنْ  بَابُ  -الزُّْهدِ  يف  كعبد اهلل بن املبار  َوَرَواه ،264: رقم حديث -َرَواه َأِْحَُد يف الزُّْهدِ  - 4 الدُّ

 46 :رقم حديث
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 97 – تدب َّرْ 
  1.}َوِإن ا ِإْن َشاَء الل ُه َلُمْهَتُدوَن{ :حكاية عن بن إسرائيل تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 

فما شاء كان وما ال َيرج شيء مما ُيري يف الكون عن مشيئة اهلل تعاىل، وال يكون إال ما يريد، 
م له أمرك، فالكون كونه وأنت عبده، واطرح نفسك بني لسأفأسلم له زمامك، و ل يشأ ل يكن، 

تريد َعَلى َشْيء   تَ ِإَذا َعَزمْ أنك يديه، وقل اللهم دبر يل فإين ال أحسن التدبري، ومن طاعتك له 
ِم اْلغُُيوبِ ت َ فْ َعَلُه يف اْلُمْستَ ْقَبِل، َأْن  َوال }: تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ  ،ُرد  َذِلَك ِإىَل َمِشيَئِة الل ِه، َعز  َوَجل ، َعال 

  2......{.ِإال  َأْن َيشاَء الل هُ  *تَ ُقوَلن  ِلَشْيء  ِإينِّ فاِعل  ذِلَك َغداً 

( َناح قصدك، وبلوغ مرادك، وَتقيق هدفك، بعد أخذك باألسباب، ِإْن َشاَء الل هُ ) :ويف قولك
  (ِإْن َشاَء الل هُ ) :َلْواَل َأن  َبِن ِإْسرَائِيَل قَاُلواف َ 

َ
 .أََبًداالبقرة  ا اْهَتَدْوا ِإيَل مل

قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد: أَلَطُوَفن  »َوَسل َم: ْن َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه عليه عَ وَ 
َلَة َعَلى َسْبِعنَي اْمَرأًَة، تَِلُد ُكلُّ اْمَرأَة  ِمن ُْهن  ُغاَلًما يُ َقاِتُل يف َسِبيِل الل ِه، فَ َقاَل َلُه  اْلَمَلُك: ُقْل ِإْن الل ي ْ

، قَاَل َرُسوُل الل ِه َصل ى َشاَء الل ُه، فَ َلْم يَ ُقْل، َفطَاَف فَ َلْم يَِلْد مِ  ن ُْهن  ِإال  اْمَرأَة  َواِحَدة  ِنْصَف ِإْنَسان 
  3.«، وََكاَن َدرًْكا حِلَاَجِتهِ الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم: َوال ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو قَاَل ِإْن َشاَء الل ُه َلْ ََيَْنثْ 

 بودية، وكمال للتوكل، وحسن أدب مع اهلل تعاىل.َتقيق للع ،(ِإْن َشاَء الل هُ ويف قولك: )
: }َلَقْد َصَدَق الل ُه َرُسوَلُه الرُّْؤيَا بِاحلَْقِّ لََتْدُخُلن  اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإْن َشاَء الل ُه تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ 
  4.آِمِننَي{

 . َنا ااِلْسِتثْ َناءَ مَ َعلِّ لي لَِيْسَتْثِنَ اخْلَْلُق ِفيَما اَل يَ ْعَلُموَن،ِفيَما يَ ْعَلُم الل ُه اْسَتثْ َ  يف هذه اآلية:  ِقيلَ 
                                                            

 00ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 24، 23ُسورَُة الكهف: اآلية/  - 2
اأْلَُْيَاِن،  ِكَتابُ   -َوُمْسِلم   ،2212: رقم لِْلِجَهاِد، حديث الَوَلدَ  طََلبَ  َمنْ  َوالسِّرَيِ، بَابُ  اجِلَهادِ  ِكَتابُ   -رواه اْلُبَخارِيُّ  - 3

 1654 :رقم ااِلْسِتثْ َناِء، حديث بَابُ 
 20ُسورَُة اْلَفْتِح: اآلية/  - 4
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 98 – تدب َّرْ 
  1.}َفَذَِبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلوَن{: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

، أو املتصدقني الذين يقال َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ احذر أن تكون من املصلني الذين يقال عنهم صلوا 
عنك حج وما كاد يفعل، احذر أن تكون يف م خرة ، أو يقال َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ عنهم تصدقوا 

ركب السائرين إىل اهلل، فإن التأخر يف الطاعة معصية، والتأخر يف االستجابة نو  من أنوا  
 اْلعراض.

اَل يَ زَاُل قَ ْوم  يَ َتَأخ ُروَن َعِن الص فِّ »الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم: َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل ف
َرُهُم الل ُه يف الن ارِ    2.«اأْلَو ِل َحّت  يُ َ خِّ

قَاَل الل ُه من أسباب كره اهلل تعاىل لتلك الطاعة اليت يفعلها صاحبها بالكاد، التأخر عن الطاعة و 
ًة َوَلِكْن َكرَِه الل ُه انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَب َطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا َمَع }َولَ : تَ َعاىَل  ْو أَرَاُدوا اخْلُُروَج ألَعدُّوا َلُه ُعد 

  3{.اْلَقاِعِدينَ 

ْعُت َرُسوَل اهلِل َصل ى اهللُ  َعنْ والتأخر عن الطاعة من عالمات النفاق؛ ف أََنِس ْبِن َماِلك  قَاَل: َسَِ
تِْلَك َصاَلُة اْلُمَناِفِق، َُيِْلُس يَ ْرُقُب الش ْمَس َحّت  ِإَذا َكاَنْت بَ نْيَ قَ ْرينَِ »َوَسل َم، يَ ُقوُل: َعَلْيِه 

  4«.الش ْيطَاِن، قَاَم فَ نَ َقَرَها أَْربَ ًعا، اَل َيْذُكُر اهلَل ِفيَها ِإال  قَِلياًل 
  5.{}َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضىليكن لسان حالك: 

                                                            

 01ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
بسند  ،602: رقم اأْلَو ِل، حديث الص فِّ  َعنِ  الت َأخُّرِ  وََكرَاِهَيةِ  النَِّساءِ  َصفِّ  الص اَلِة، بَابُ  ِكَتاب -رواه أبو داود - 2

 صحيح
 46ُسورَُة التوبة: اآلية/  - 3
  644ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الص اَلَة، بَاُب اْسِتْحَباِب الت ْبِكرِي بِاْلَعْصِر، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4
 24ُسورَُة طه: اآلية/  - 5
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 99 – تدب َّرْ 
  1.{تَ ْعِقُلونَ  َلَعل ُكمْ  آيَاتِهِ  َويُرِيُكمْ }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

، ويروهنا ليل اهللِ  آيَاتِ ُيرون على أولئك الذين  ما أكثَر آياِت اهلِل املبثوثِة يف الكوِن، وما أكثرَ 
 الس َمَواتِ  يف  آيَة   ِمنْ  وََكأَيِّنْ } كأن ل يروها،  مث يعرضون عنها، َواألْرضِ  الس َمَواتِ  يف  هنار

َها َُيُرُّونَ  َواألْرضِ  َها َوُهمْ  َعَلي ْ   2.{ُمْعِرُضونَ  َعن ْ

ومن كان كذلك ال ينتفع بآيات اهلل الكونية، وال تستوقفه تلك اآليات للنظر والتأمل، مث 
 .االتعاظ والع ة، مث اْلُيان باخلالق العظيم

 .أهدى منه سبياًل و  أحسن منه حااًل، البهائم العجماوات بلال عقل له،  مثل هذا

 َكاألنْ َعامِ  أُولَِئكَ  هِبَا َيْسَمُعونَ  اَل  آَذان   َوهَلُمْ  هِبَا يُ ْبِصُرونَ  اَل  َأْعنُي   َوهَلُمْ  هِبَا يَ ْفَقُهونَ  اَل  قُ ُلوب   هَلُمْ }
  3.{اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ 
 

  

                                                            

 03ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 105يُوُسَف: اآلية/  سورة - 2
 102سورة اأْلَْعَراِف: اآلية/  - 3
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 111 – تدب َّرْ 
  1.{َقْسَوةً  َأَشدُّ  َأوْ  َكاحلَِْجارَةِ  َفِهيَ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  قُ ُلوُبُكمْ  َقَستْ  مُث  }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

من احلَِْجارَِة، وأكثر َجوًدا  َقْسَوةً  قلوهبم َأَشدُّ  صدق اهلل ومن أصدق من اهلل قيال، بعض البشرِ 
 الكبد، فال يتأثر، وال َيرك ساكًنا.من الصخر، يرى ما يذيب الصخر، ويفتت 

 لسان حاله:
نَ       ا يُ ْبَك       ى  َأَح       د   َعلَ       ى نَ ْبِك       ي َواَل  َعَلي ْ

      
بِ             لِ  ِم             نَ  َأْكبَ             اًدا َأْغلَ             ظُ  ل             َنْحنُ  *****  اْْلِ

 

 ،أليس ه الء الذين حاصروا املستضعفني من النساء واألطفال، حّت اضطروهم ألكل احلشائش 
 من الصخر َجوًدا. وأعظمَ َقْسَوًة،  والقطط، والكالب، أليست قلوهبم َأَشد  من احلَِْجارَةِ 

وُيثلون وَيرقوهنم أحياء، أليس ه الء الذين يقطعون أذان املستضعفني، وُيدعون أنوفهم، 
 جبثثهم، أغلظ أكباًدا من اْلبل؟

 .استغفر اهلل فليس عند اْلبل من احلقد عشر معشار ما عندهم
 َقْسَوًة جبانب قسوة اجملوس؟ َأَشدُّ  أَوْ  وما قسوة اليهود الذين قلوهبم َكاحلَِْجارَةِ 

 .وال خطر على قلب بشر ،وال أذن َسعت ،فقد رأينا منهم من الفظائع ماال عني رأت
 ُف، وِجَراح  تَ ْنِزُف.ُعُيون  َتْذرِ  (مضايا)وتلك 

  وانصر املستضعفني من املسلمني. اللهم فرج كرب املكروبني، واكشف هم املهمومني،
 

  

  
                                                            

 04ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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