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يف رحاب القرآن

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ــة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده
ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وبعد:
فإن القرآن الكريم حجة اهلل عل خلقه ،كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم ،كتاب هيدي للتي هي أقوم،
{ذلك ال ِكتاب ال ر ْيب فِي ِه هدى ِّل ْلمت َِّقني} (البقرة)2:
والقرآن الكتاب املعجز يف هدايته ،ويف بالغته ،ويف لفظه ،وفيام حيتوى من إعجاز
علمي يف خمتلف أمور احلياة مما علمنا وما مل نعلم.
القرآن الكريم الذي يأخذ القلوب فتزداد شوقا إليه ،ينصب صاحبه قدميه بني يدي
اهلل بني بكاء وخشية وسعادة قل أن جيدها إال أصحاب القلوب املطمئنة.
القرآن الكريم ماء احلياة للقلوب ،فأيام قلب سقي منه ارتقي وارتفع ووجد السعادة
والراحة والطامئنينة ،وعلم قدر الدينا ومقدارها ،فأخذ حظه منها ومل يغفل عن احلي القيوم.
وصحبة القرآن من أعظم وسائل زيادة اإليامن وتطهري القلوب وإصالح العيوب،
والتحيل باألخالق الكريمة ،والتزود ليوم املعياد ،ويرشد املؤمن إىل احلالل وحيذره من
احلرام ،أنه دستور للفرد واألرسة واجلامعة والدولة ،فكلام عادوا إليه التزموا باحلق ،وإن
بعدوا عنه أصابتهم مهزات الشياطني وفرقتهم املكائد واألهواء.
وقد أقبل علينا شهر رمضان ،وهو شهر نزول القرآن ،قال تعاىل {شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان} (البقرة )185:جاء هذا الكتاب
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ليكون زادا كريام للدعاة واخلطباء ولإلرسة عل امتداد أيامه ولياليه ،وقد سميته «رمضان يف
رحاب القرآن»؛ ألن فكرة الكتاب تدور حول تقوية صلة املسلم بكتاب اهلل عز وجل،
قراءة وفهام وتدبرا وحفظا وعمال بأحكامه.
وجعلت يف كل يوم من أيامه باقة متنوعة من املوضوعات ،ما بني خاطرة قرآنية
بعضها مناسب للجزء اليومي ،وبعضها مناسب ألحداث رمضان ،ويف هنايتها واجب
عميل ،وحاولت أن أمجع فيها من األحاديث أصحها ،ومن املواعظ أرقها ،ومن اللطائف
أفضلها ،ثم درس جتويد ،وفقرة سهلة ميرسة من علوم القرآن ،ونصيحة يومية حلفظ
القرآن ،ومن ثم احتوى الكتاب عل ما ييل:
 -1ثالثني خاطرة قرآنية تنتهي بواجب عميل.
 -2ثالثني درس جتويد.
 -3ثالثني فقرة من علوم القرآن سهلة وميرسة.
 -4ثالثني نصيحة حلفظ القرآن.
وبعد فهذا جهد املقل ،فام كان فيه من صواب فمن اهلل وحده ،وما كان غري ذلك فمن
نفيس والشيطان ،وأسأل اهلل العفو والصفح.
واهلل أسأل أن يتقبل عميل ،وأن يغفر زليل ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكريم ،وذخرا يل يوم
القيامة ،وأسأل قارئنا الكريم دعوة بظهرالغيب.
واحلمد هلل رب العاملني.
الفقريإىل عفو ربه
أبوزياد/عصام حممد فهيم مجعة
esamgomha73@gmail.com
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اليوم األول
الصوم واإلخالص
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالة ويؤْ توا
قال تعاىل﴿ :وما أمروا إِ َّال لي ْعبدوا اهلل خمْلِصني له الدِّ ين حنفاء ويقيموا َّ
الزَّ كاة وذلِك ِدين الق ِّيم ِة﴾ [البينة.]5:
 عرف العلامء اإلخالص بأنه رس بنينيني العبنينيد وربنينيه ،ال يعلمنينيه ملنينيك فيكتبنينيه ،وال شنينييطانفيفسده ،وال إنسان فينرشه.
 ولكي يكون العمل متقبال عند اهلل تعاىل البد من توافر رشطني: -1أن يكون خالصا هلل.

 -2أن يكون صاحلا عل منهج رسول اهلل.

أقول العلماء يف اإلخالص:
 يص نينيدر اإلم نينيام أد نينيو حام نينيد الغ نينيزايل كت نينياب الني نينية واإلخ نينيالص يف اإلحي نينياء نينيذه الكل نينيامت:«ق نينيد انكش نينيف ألرب نينياب القل نينيوب ببص نينيرية اإلي نينيامن وأن نينيوار الق نينيرآن أن ال وص نينيول إىل الس نينيعادة إال
ب نينيالعلم والعب نينيادة؛ فالن نينياس كله نينيم هلك نينين إال الع نينياملني ،والع نينياملون كله نينيم هلك نينين إال الع نينياملني،
والعاملون كلهم هلكن إال املخلصني ،واملخلصون عل خطر عظيم ،فالعمل بغري نية عننينياء،
والنية بغري إخالص رياء ،وهو للنفاق كفاء ،ومنينيع العصنينييان سنينيواء ،وقنينيد قنينيال اهلل تعنينياىل يف كنينيل
عمل كان يراد به غري وجه اهلل تعاىل ﴿وق ِد ْمنا إِىل ما ع ِملوا ِم ْن عم ٍل فجع ْلناه هباء َّمنثورا﴾

[الفرقان.]23:

 ويقول ابن مبارك« :رب عمل صغري تعظمه النية ،ورب عمل كبري حتقره النية». ويقول مطرف بن عبد اهلل« :يا نفس أخليص تتخليص» أي أخلص هلل تتخلص من عذابه. ويقول إبراهيم بن أدهم« :اإلخالص صدق النية مع اهلل تعاىل». -قال عثامن« :اإلخالص نسيان رؤية اخللق بدوام النظر إىل اخلالق».
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 ومنينين أعجنينيب األقنينيوال يف اإلخنينيالص قنينيول (السنينيوس)  -وهنينيو أحنينيد السنينيلف الصنينيالح:«اإلخني نينيالص فقني نينيد رؤيني نينية اإلخني نينيالص؛ فني نينيإن مني نينين ش ني نياهد يف إخالصني نينيه اإلخني نينيالص فقني نينيد احتني نينيا
إخالصه إىل إخالص» ويقصد أن البعض قد يغرت بإخالصه هلل يف عملنينيه ،فمنينين رأى يف نفسنينيه
خملصا ،حيتا إىل إخالص غري خملوط بعجب.
 وقنينيد سنينيئلت السنينييدة عائشنينية ▲ :متنينين يكنينيون الرجنينيل مسنينييئا فقالنينيت :إذا نينين أننينيهحمسن.
عالقة الصوم باإلخالص
يوضح اإلمام أدو حامنينيد الغنينيزايل هنينيذه العالقنينية وسنينيبب نسنينيبة فضنينيل الصنينييام إىل اهلل؛ حينينيث
إن الص نينييام العب نينيادة الوحي نينيدة الت نينيي اخ نينيتص اهلل س نينيبحانه وتع نينياىل ثوا نينيا لنفس نينيه؛ وذل نينيك لتحقي نينيق
ركن اإلخالص ،وأيضا يف الصيام قهر لعدو اهلل إبليس ،وإليك رشح هذين األمرين:
األول :أن الص ني نينيوم ك ني نينيف وتني نينيرك ،وهني نينيو رس ول ني نييس عمني نينيال يشني نينياهد بني نينيني النني نينياس ،وسني نينيائر
العبنينيادات والطاعنينيات تكنينيون بمشنينيهد منينين اخللنينيق ،وقنينيد يترسنينيب إليهنينيا رشك الرسنيائر النينيذي حنينيذر
مننينيه النبنينيي ﷺ حينينيث قنينيال« :ينيا أهينينيا الننياس إينينياكم ورشك الرسنيا ئر ،قنينيال :ومنينيا رشك الرسنيائر ينينيا
رسنينيول اهلل قنينيال :يقنينيوم الرجنينيل فيصنينييل فينينيزين صنينيالته جاهنينيدا رنينيا ينينيرى منينين نظنينير الننياس إلينينيه،
فذاك رشك الرسا ئر».
الث ني نينيا  :أن يف الص ني نينيوم قه ني نينير لع ني نينيدو اهلل إبل ني نينييس لعن ني نينيه اهلل ،وألن وس ني نينييلة الش ني نينييطان ه ني نينيي
الشهوات ،وإنام تقوى الشهوات وجتمع باألكل والرشنينيب ،فكنينيان الصنينييام جلامهنينيا ،يقنينيول النبنينيي
ﷺ« :إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم»( .)1فكلام شبع اإلنسان مجحت شهوته،
ومتك نينين إبل نينييس من نينيه ،وأص نينيبح أس نينيريا ل نينيه؛ فق نينيد روى اإلم نينيام أ نينيد ع نينين أ هري نينيرة أن النب نينيي ﷺ
قال« :لوال أن الشياطني حيومون عل قلوب بني آدم لنظروا إىل ملكوت السموات»(.)2

(  )1رواه البخاري ( ،)2014ومسلم (.)5632
(  )2تفسري الفخر الرازي .27/1
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كيف تُحقق اإلخالص؟
 -1أن هتتم بنظر اخلالق ال بنظر املخلوقني ،وأن يكون هدفك رضا اهلل عزوجنينيل ،جنينياء
اّلل ِبني ِرض النني ِ
اّلل بِسنيخ ِ النني ِ
اّلل
َّاس ،وكلنيه َّ
اّلل ،ومني ْن أ ْسنيخ َّ
َّاس كفنياه َّ
احلديث« :م ْن أ ْرض َّ
إىل الن ِ
َّاس» .لسان حالك هيتف
ليتنيك حتلو واحلينياة مريرة وليتك ترض واألنام غضاب
إذا صح منك الود فالكل هني

وكل الذي فوق الرتاب تنيراب

 -2أن يس نينيتوي عن نينيدك امل نينيدح وال نينيذم :م نينياذا يفي نينيد م نينيدح الن نينياس وذمه نينيم م نينيا دام رب الن نينياس
عنك راض ! فالذي مدحه زين وذمنينيه شنينيني هنينيو اهلل سنينيبحانه وتعنينياىل ،يقنينيول (ابنينين عطنينياء اهلل):
«الناس يمدحوك را يظنونه فيك ،فكن أنت ذا ًّما لنفسك؛ را تعلمه منها ،وأجهل الناس من
ترك يقني ما عنده لظن ما عند الناس».
 -3أن يسنينيتوي نينياهرك وباطننينيك؛ «فمنينين تنينيزين للننينياس بنينيام لنينييس فينينيه سنينيق منينين عنينيني اهلل»
فنينيال تظهنينير احلسنينين وقفنينيي القبنينييح ،كنينين كأصنينيحاب الغنينيار الثالثنينية النينيذين آواهنينيم املبينينيت إىل الغنينيار،
أخفوا أعامال صاحلة كانت سببا يف نجاهتم.
 -4أن يس نينيتوي العم نينيل عن نينيدك يف القي نينيادة أو اجلندي نية يف أول الص نينيفوف وأخره نينيا ج نينياء يف
احل نينيديث الص نينيحيح «تع نينيس عب نينيد ال نينيدنيا وعب نينيد ال نينيدرهم وعب نينيد اخلميص نينية إن أعط نينيي رض وإن مل
يعني سنينيخ تعنينيس واننينيتكس وإذا شنينييك فنينيال اننينيتق طنينيو لعبنينيد أخنينيذ بعننينيان فرسنينيه يف سنينيبيل اهلل
أش نينيعث رأس نينيه مغني ني ة ق نينيدماه إن ك نينيان يف احلرا س نينية ك نينيان يف احلرا س نينية وإن ك نينيان يف الس نينياقة ك نينيان يف
الساقة إن استأذن لن يؤذن له وأن تشفع مل يشفع له» [رواه البخاري].
 -5عليك بالدعاء الذي علمه النبي ^ للصنينيحابة قبنينيل العمنينيل وهنينيو«م إ أعنينيوذ بنينيك
من أن أرشك بك شيئا أعلمه واستغفرك را ال أعلمه».
واجب عملي
ال ت شغل اا لغب اى غغن ال غا  ..لغغي ه ك مغب غغا اا هغ ا و جغ ا ال يغب ق غ
ك عم مع تىاي ا لغ عاء ا أغأرو « :ال لغم ن غ أ عغو اغب أأ أ كغىك اغب كغيعلا أعل مغ
وأهتلفىك أا ال أعلم ».
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التجويد
* معنىىا اجوجو ىىة ج ى التحسنينيني واإلتقنينيان واجلنينيودة :يقنينيال جني ونيودت الإنينيء جتوينينيدا إذا
أحسنته حتسينا وأتقنته إتقانا.
* معناه اصطال ًحا علم يبحث يف الكلامت القرآنية ،من حينينيث إعطنينياء احلنينيروف حقهنينيا
منينين الصنينيفات الالزم نينية التنينيي ال تفارقه نينيا؛ كاالسنينيتعالء واالسنينيتيفال ،أو مس نينيتحقها منينين األحك نينيام
الناشنينيئة عنينين تلنينيك الصنينيفات؛ كنينيالتفخيم والرتقينينيق واإلدغنينيام واإل هنينيار ،وغنينيري ذلنينيك ،وإىل هنينيذا
يشري اإلمام ابن اجلزري بقوله:
وه ني ني ني ني نينيو إعط ني ني ني ني نينياء احل ني ني ني ني نينيروف حقه ني ني ني ني نينيا

م ني ني ني ني ني ني ني ني نينين ص ني ني ني ني ني ني ني ني ني ٍ
نيفة هلني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيا ومس ني ني ني ني ني ني ني ني نينيتحقها

* فضله :هو أرشف العلوم؛ لتعلقه بكتاب اهلل تعاىل.
* غايته :متكنينيني القنينيار منينين جنينيودة القنينيرآن ،وحسنينين األداء ،وصنينيون اللسنينيان منينين اخلطنينيأ يف
القرآن.
* حكمه :تالوة القرآن جمودا واجب عل من يريد قراءة يشء من القرآن.
أما معرفة قواعده وأحكامه العلمية فلها حكامن:
بالنسني نينيبة لعامني نينية النني نينياس :تعلم نينيه بالنسني نينيبة هلني نينيم منني نينيدوب ،وبالنس نينيبة خلاصني نينية النني نينياس الني نينيذين
يتصدون للقراءة أو اإلقراء ،فتعلمه بالنسبة هلم واجنينيب؛ ليكوننينيوا قنينيدوة لغنينيريهم منينين العامنينية يف
التالوة.
 مراوب اجقراءةللقىاءة رالث مىاتب ك :
 -1الرتتيل.

 -2التدوير.

 -3احلدر.
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أوال :الرتتي نينيل :ه نينيو ق نينيراءة الق نينيرآن بت نينيؤدة وطمأنين نينية ،م نينيع ت نينيدبر املع نينيا  ،ومرا ع نينياة أحك نينيام
التجوي نينيد ،وه نينيذه املرتب نينية ه نينيي أفض نينيل املرا ت نينيب ال نينيثالث؛ حي نينيث ن نينيزل نينيا الق نينيرآن الك نينيريم ،واهلل
سبحانه وتعاىل أمر نبيه ا ،فقال عز وجل﴿ :ورت ِِّل ا ْلق ْرآن ت ْرتِيال﴾ [املزمل.]4:
ثاني نيا :التنينيدوير :هنينيو قنينيراءة القنينيرآن الكنينيريم بحالنينية متوسنينيطة بنينيني االطمئننينيان والرسنينيعة ،منينيع
مراعاة األحكام ،وهي تيل الرتتيل يف األفضلية.
ثالثا :احلدر :هو قراءة القرآن الكريم برسعة ،مع املحافظة عل أحكام التجويد.
* وذكر بعض علنينيامء التجوينينيد مرتبنينية رابعنينية ،وهنينيي مرتبنينية التحقينينيق ،وقنينيالوا إهننينيا أكثنينير تنينيؤدة
وأشد طمأنينة من مرتبة الرتتيل ،وهي التي تستحسن يف مقام التعليم.

علوم القرآن
تعريف القرآن
اجقىىر:

ه نينيو ك نينيالم اهلل تع نينياىل املن نينيزل ع نينيل حمم نينيد ﷺ ،املعج نينيز بلفظ نينيه ،املتعب نينيد بتالوت نينيه،

املنقول بالتواتر.
شرح اجوعر ى

ف ني (كنينيالم) جنينينس يف التعرينينيف ،يشنينيمل كنينيل كنينيالم ،فنينيإذا أضنينييف الكنينيالم

إىل اهلل تعاىل فإنه بذلك خير غريه من كالم اإلنس واجلن واملالئكة و(املننينيزل) خينينير الكنينيالم
الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمه ،فلم ينزل عل أحد من خلقه؛ فليس كل كالم اهلل تعنينياىل مننينيزال،
بل املنزل منه قليل ،كام يدل عليه قول اهلل تعاىل﴿ :قل َّلو كان ا ْلبحر ِمدادا ِّلكلِام ِ
ت ر ِّ لن ِفد
ْ
ْ
ا ْلب ْحر ق ْبل أن تنفد كلِامت ر ِّ ول ْو ِجئْنا بِ ِم ْثلِ ِه مددا﴾ [الكهف.]109:
وتقيينينيد املننينيزل بكوننينيه عنينيل حممنينيدﷺ خينينير منينيا أنزلنينيه اهلل تعنينياىل عنينيل غنينيريه؛ كنينيالتوراة التنينيي
أنزهلنينيا عنينيل موسنينين ،واإلنجينينيل النينيذي أنزلنينيه عنينيل عيسنينين ،والصنينيحف التنينيي أنزهلنينيا عنينيل إبنينيراهيم -
عليهم مجيعا السالم.
أمنينيا عبنينيارة (املعجنينيز بلفظنينيه املتعبنينيد بتالوتنينيه) فقينينيدان خينينير

نينيام احلنينيديث القنينيدي فإننينيه لنينييس

ذلنينيك و(املتعبنينيد بتالوت نينيه) أي ال تقنينيم الصنينيالة إال ب نينيه ،وأمنينيا عبنينيارة (املنق نينيول بنينيالتوتر) فقينينيد أخ نينيري
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خر به ما كان غري متواتر كقراء اآلحاد.
تعري نينيف عل نينيوم الق نينيرآن :ه نينيو عل نينيم يت نينيأحف م نينين مباح نينيث تتعل نينيق ب نينيالقرآن الك نينيريم م نينين جه نينية
نزول ني نينيه؛ مكي ني نينيه ومدني ني نينيه ،ومجع ني نينيه وترتيب ني نينيه ،وكتابت ني نينيه وقراءت ني نينيه ،وتفس ني نينيريه وإعج ني نينيازه ،وناس ني نينيخه
ومنسوخه ،ودفع الشبه عنه.

كيف حتفظ القرآن؟
اإلخالص :وجنينيوب إخنينيالص النينينية ،وإصنينيالح القصنينيد ،وجعنيل حفنينيظ القنينيرآن والعناينينية بنينيه
م نينين أج نينيل اهلل س نينيبحانه وتع نينياىل ،والف نينيوز بجنت نينيه ،وحص نينيول مرض نينياته؛ ق نينيال تع نينياىل﴿ :فاعْ ب ني ِد اهلل
خمْلِصا َّله الدِّ ين  أال هللِ الدِّ ين ْ
اخلالِص﴾ [الزمر ،]3 ،2 :وقال تعاىل﴿ :ق ْل إِ ِّ أ ِم ْرت أ ْن
أ ْعبد اهلل خمْلِصا َّله الدِّ ين﴾ [الزمر ،]11 :وقال رسنينيول اهلل ﷺ ،قنينيال اهلل تعنينياىل( :أننينيا أغننينين
الرشكاء عنينين الرشنينيك؛ منينين عمنينيل عمنينيال أرشك معنينيي فينينيه غنينيريي تركتنينيه ورشكنينيه) ( .)1فنينيال أجنينير وال
ثواب ملن قرأ القرآن وحفظه رياء أو سمعة ،وال شك أن من قرأ القنينيرآن رينينياء فهنينيو منينين الثالثنينية
الذين تسعر م النار يوم القيامة.

( )1رواه مسلم (.)7424

11
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اليوم الثاني
التوبة النصوح
قال تعاىل﴿ :يا أ ههيا ا َّل ِذين آمنوا توبوا إِىل اهللِ ت ْوبة نَّصوحا عسن ر هبك ْم أن يك ِّفر عنك ْم
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
األهنار ي ْوم ال خي ِْزي اهلل النَّبِ َّي وا َّل ِذين آمنوا معه
س ِّيئاتك ْم ويدْ خلك ْم جنَّات جت ِْري من حتْتها ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
يش ٍء
نوره ْم ي ْسعن ب ْني أيْدهي ْم وبِأيْامهن ْم يقولون ر َّبنا أ ْمت ْم لنا نورننيا وا ْغفني ْر لننيا إننيَّك عنيل كني ِّل ْ
ق ِدير﴾ [التحريم.]8:
 وش نينيهر رمض نينيان ه نينيو ش نينيهر التوب نينية ،ب نينياب التوب نينية في نينيه مفت نينيوح ،وعط نينياء رب نينيك في نينيه ممن نينيوح،وفضله تعاىل يغدو ويروح ،ولكن أين التائب املستغفر
ولكن راذا نتوب

 ألن اهلل أمنينيرك نينيا وأمنينير نينيا كنينيل منينيؤمن﴿ :وتوبنيوا إِىل اهللِ ِمجيعنيا أ ههينيا ا ْملؤْ ِمننيون لع َّلكني ْم
ت ْفلِحون﴾ [النور.]31:
ِ
ب ال نيَّتني َّوابِني
 ألن اهلل حي نينيب الت نينيوابني وحي نينيب املس نينيتغفرين وحي نيب املخبت نينيني﴿ :إِ َّن اهلل حي ني هِ
ب ا ْملتط ِّه ِرين﴾ [البقرة.]222:
وحي ه
 ألن التوبة تفرح الرب ،وتسعد املالئكة ،وتغنينييظ الشنينييطان ،وتفنينيرح اإلخنينيوان ،وحتنينيزناألعداء ،وترفع درجتك ،وتوسع ق ك ،وتعيل قدرك.
* وللتوبة رشوط:
 -1اإلقنيال عنين النيذنب :اإلقنيال أول رشط للتوبنينية ،فنينيال معننينين للتوبنينية وأننينيت مقنينييم عنينيل
الذنب؛ فالذي يستغفر ربه وهو مقيم عل معصية كاملستهز بربه ،وهلل در القائل:
أس ني ني ني ني ني نينيتغفر اهلل م ني ني ني ني ني نينين أس ني ني ني ني ني نينيتغفر اهلل

م ني ني ني نينين لفظ ني ني ني نينية ب ني ني ني نينيدرت خالف ني ني ني نينيت معناه ني ني ني نينيا

وكي ني ني ني نينيف أرج ني ني ني نينيو إجاب ني ني ني نينيات ال ني ني ني نينيدعاء

وقني نينيد سني نينيددت بالني نينيذنوب عنني نينيد اهلل جمرا هني نينيا

12
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 قال احلسن البرصي :التوبة أن يكون العبد نادما عل ما مىض ،جممعا عل عدم العودة. -2الننينيدم :التوبنينية ننينيدم ينينيورث عزم نيا وقصنينيدا ،والننينيدم هنينيو توجنينيع القلنينيب ،وعالمتنينيه طنينيول
احل نينيزن والبك نينياء ..تن نينيدم الس نينيتخفافك بمعص نينيية اهلل .وللن نينيدم عالم نينية ..إذا ن نينيدم العب نينيد ف نينيإن ندم نينيه
ينمو يف قلبه إىل أن يغسل ذنبه بدمعة فتسق الدمو منينين خشنينيية اهلل؛ لرتتفنينيع بالتائنينيب إىل أعنينيل
عليني ،وقد برش النبي ﷺ بذلك فقال« :عيننيان ال متسنيها الننيار :عنيني بكنيت منين خشنيية اهلل،
وعني باتت حترس يف سبيل اهلل» [رواه الرتمذي].
 (حمم نينيد ب نينين س نينيريين) ي نينيذكر ذنب نينيه وين نينيدم علي نينيه أربع نينيني س نينينة بفض نينيل إيامن نينيه ،ق نينيال :أص نينيابنيدين ،فقلت أصابني بذنب أذنبته منذ أربعني سنة؛ قلت لرجل :يا مفلس.
 ( والفضيل) حيرم من قيام الليل مخسة أشهر بسبب ذنب أذنبه.* هينينيا أخنينيي التائنينيب ،واهتنينيف يف جنينيوف اللينينيل ..ننينيادي يف األسنينيحار وعننينيد اسنينيتجابة غنينيافر
الذنب وقابل التوب:
ي ني ني ني ني ني ني نينيارب إن ذن ني ني ني ني ني ني نينيو ق ني ني ني ني ني ني نينيد كث ني ني ني ني ني ني نينيرت

فني ني ني ني ني نينيام أطيني ني ني ني ني نينيق هلني ني ني ني ني نينيا حرصني ني ني ني ني نيا وال ع ني ني ني ني ني نينيدًّ ا

ولني ني ني نينييس يل بع ني ني ني نينيذاب الن ني ني ني نينيار م ني ني ني نينين قبني ني ني نينيل

وال أطي ني ني ني ني ني نينيق هلني ني ني ني ني ني نينيا صني ني ني ني ني ني ني ا وال جل ني ني ني ني ني ني نينيدا

فني ني ني نينيانظر إهلني ني ني نينيي إىل ضني ني ني نينيعفي ومسني ني ني نينيكنتي

وال ت ني ني ني ني ني نينيذقني حني ني ني ني ني ني ني ًّنيرا للجح ني ني ني ني ني نينييم غ ني ني ني ني ني ني نينيدا

* واعلم يا أخنينيي أن املشنينيكلة ليسنينيت يف النينيذنب؛ فكنينيل ابنينين آدم خطنينياء ،ولكنينين املشنينيكلة يف
التوبة النصوح ،والندم املستمر ،والعزم عل الرتك.
* فقنينيد قنينيال بعنينيض السنينيلف :قنينيد يكنينيون النينيذنب أنفنينيع للعبنينيد إذا اقرتننينيت بنينيه التوبنينية ،وقنينيالوا:
(ق نينيد يعم نينيل العب نينيد ال نينيذنب في نينيدخل ب نينيه اجلن نينية ،ويعم نينيل الطاع نينية في نينيدخل نينيا الن نينيار .ق نينيالوا :كي نينيف
ذل نينيك ! ق نينيالوا :يعم نينيل ال نينيذنب ف نينيال ي نينيزال نص نينيب عيني نينيه إن ق نينيام وإن قع نينيد وإن مش نينين ..ذك نينير ذنب نينيه،
فيحنينيدث لنينيه انكسنينيارا وتوبنية واسنينيتغفارا وننينيدما ،فيكنينيون ذلنينيك سنينيبب نجاتنينيه ،ويعمنينيل احلسنينينة فنينيال
ت نينيزال نص نينيب عيني نينيه إن ق نينيام إن قع نينيد وإن مش نينين ..كل نينيام ذكره نينيا أورثت نينيه عجب نيا واس نينيتكبارا ،فتك نينيون
سبب هالكه).
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* ويف ذل نينيك يق نينيول اب نينين الق نينييم ♫( :رب معص نينيية أورث نينيت ًّ
ذال وانكس نينيارا خ نينيريا مني نينين
طاعة أورثت عزًّا واستكبارا).
 -3ال ع نينيزم ع نينيل ع نينيدم الع نينيودة :ك نينين رج نينيال يف عزم نينيك؛ ف نينيإذا وع نينيدت ف نينيأوف ،وإذا نوي نينيت
فاص نينيدق ،وإذا عزم نينيت فتوك نينيل ع نينيل اهلل ،وانظ نينير إىل ع نينيزائم الرج نينيال ،فق نينيد م نينير مال نينيك ب نينين دين نينيار
بالس نينيوق ف نينيرأى ب نينيائع الت نينيني ،فتاق نينيت نفس نينيه إىل الت نينيني ومل يك نينين مع نينيه ثمن نينيه ،فطل نينيب م نينين الب نينيائع أن
ينينيؤخره ف نينيرفض ،فعنينيرض مال نينيك أن ينينيرهن ح نيذاءه ف نينيرفض ،فانرصنينيف مال نينيك وأقبنينيل الن نينياس ع نينيل
البنينيائع وأخني وه عنينين هوينينية املشنينيرتي إننينيه الزا هنينيد العابنينيد مالنينيك بنينين ديننينيار ،فبعنينيث البنينيائع غالمنينيه إىل
مالنينيك بنينيالتني كلنينيه ،وقنينيال لغالمنينيه إن قبلهنينيا مننينيك فأننينيت حنينير لوجنينيه اهلل ،وذهنينيب الغنينيالم إىل مالنينيك
يرجو منه قبول التني؛ ألن فيه حريته ،فإذا باملنينيك يقنيول لنينيه اذهنينيب لسنينييدك وقنينيل لنينيه إن مالنينيك ال
حرم عل نفسه أكل التني إىل يوم الدين .فقال الغالم :يا سيدي
يأكل الدين بالتني ..إن مالك و
خذها؛ فإن فيها عتقي ،فقال مالك :إن كان فيها عتقك ففيها رقي.
 رأى مالنينيك أن شنينيهوته أذلتنينيه ،وأن بطننينيه أهانتنينيه ،فنينيأدب نفسنينيه وحنينيرم عليهنينيا أكنينيل التنينيني؛زجرا هلا وهتذيبا ،فكيف ال يعزم هذا العزم من استذله شيطانه ،وأخضعته شهوته ،فسق يف
بئر اخلطيئة.
 وأدرش أخي التائب :بمجرد العزم تنهمر عليك ال كات ،ويفيض علينينيك اخلنينيري؛ أمل تسنينيمعأدا حزم يقول( :عند تصحيح الضامئر تغفر الكبائر ،وإذا عزم العبد عل ترك اآلثام أتته الفتوح).
فيا عجبا لعبد خائر العزم ضعيف اهلمة ليس له قنينيوة إال عنينيل النينيذنب ،ولنينييس لنينيه عنينيزم إال عنينيل
اخلطيئة.
واجب عملي
ح ا والا أ ت مقي عليما وتب م مغا وا غع ع ع لغن غع ع ال عغواة نلي مغا وأك غى مغه
االهتلفا ال تق ّ عه مائب مىة يف اليوع.
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التجويد
اللحن وأقسامه
معنن اللحن :هو اخلطأ وامليل عن الصواب.
أقسامه :ينقسم إىل قسمني:

 -1اللحن اجليل.

 -2اللحن اخلفي.

القسنينيم األول :اللحنينين اجلنينييل :ه نينيو خطنينيأ يطنينيرأ ع نينيل اللفنينيظ ،فيخنينيل بمبن نينين الكلمنينية ،س نينيواء
أخني ني ونيل بمعناهني نينيا أم ال ،وسني ني ومي جل ًّيني نيا ألن نينيه خي نينيل إخ نينيالال نينياهرا يش نينيرتك يف معرفت نينيه عل نينيامء الق نينيراء
وعامة الناس ،ومثال الذي خيل باملعنن كرس التاء يف قوله﴿ :أنْع ْمت عل ْي ِه ْم﴾ أو ضمها.
ومثال الذي ال خيل باملعنن ضم اهلاء يف قوله ﴿ ْ
احل ْمد هللِ﴾.
وحكم هذا القسم :حرام باإلمجا ؛ السيام إن تعمده القار أو تساهل فيه.
القسم الثا  :اللحن اخلفنيي :هنينيو خطنينيأ يطنيرأ عنينيل اللفنينيظ فيخنينيل بعنينيرف القنينيراءة ،وال خينينيل
باملبنن ،وقيل خطأ يتعلق بكامل إتقان النطق ،وس ومي خف ًّيا ألنه خيتص بمعرفته العامل بأحكنينيام
التجويد فق  ،ومثاله ترك اإل هار أو اإلدغام أو اإلخفاء ،وباجلملة ترك أحكام التجويد.
وحك نينيم ه نينيذا القس نينيم :التح نينيريم ع نينيل ال نينيراجح إن تعم نينيده الق نينيار أو تس نينياهل في نينيه ،وقي نينيل
بالكراهة ،وقد خصه بعضهم بعدم ضب مقادير املدود بنينيالنقص أو الزينينيادة ،أو عنينيدم املسنينياواة
بينها ،وإىل هذا يشري صاحب آللئ البيان بقوله:
اللح ني ني ني ني ني نينين قس ني ني ني ني ني نينيامن ج ني ني ني ني ني نينييل وخف ني ني ني ني ني نينيي

ك ني ني نينيل ح ني ني نينيرام م ني ني نينيع خ ني ني نينيالف يف اخلف ني ني نينيي
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علوم القرآن
الوحــــــــــــــي
الوحي لغة :هو اإلعالم اخلفي الرسيع اخلاص بمن يوجه إليه بحيث خيفن عل غريه.
الوحي رشعا :هو كالم اهلل املنزل عل نبي من أنبيائه  -صلوات اهلل عليهم مجيعا.
* واملالئكنينية ينينيوحن إلنينييهم ،كنينيام رح القنينيرآن بنينيذلك ،قنينيال تعنينياىل﴿ :إِ ْذ ي ني ِ
وحي ر هب نيك إِىل
ا ْملالئِك ِة أ ِّ معك ْم﴾ [األنفال.]2:
ويفصل حديث النبي ﷺ كيفية الوحي إىل املالئكة ،ما أخرجه أدنينيو داود عنينين عبنينيد اهلل
ب نينين مس نينيعود  ،ق نينيال رس نينيول اهلل ﷺ« :إذا تكل نينيم اهلل ب نينيالوحي س نينيمع أه نينيل الس نينيامء للس نينيامء
كجر السلسلة عل الصفا ،فيصعقون ،فال يزالون كذلك حتن يأتيهم ج يل حتن
صلصلة و
احلق،
إذا جاءهم ج يل فزِّ عن ق لو م ،قال :فيقولون :يا ج يل ماذا قال ربك فيقولَّ :
احلق».
احلق َّ
فيقولونَّ :
واحلنينيديث يوضنينيح كيفينينية النينيوحي إىل املالئكنينية ،وأن ذلنينيك يكنينيون بكنينيالم اهلل تعنينياىل وسنينيام
املالئكنينية النينيذين ينتنينيا م اهلنينيول الشنينيديد هلنينيذا الكنينيالم؛ لعظنينيم أثنينيره علنينييهم ..هنينيذا يف النينيوحي بصنينيفة
عامة ،أمنينيا عنين كيفينينية النينيوحي بنينيالقرآن إىل ج ينينيل ♠ بصنينيفة خاصنينية ،فهنينيو أن ج ينينيل 
تلقف القرآن من اهلل تعاىل سامعا بنفس اللفظ الذي أنزل به ،وهذا ما عليه مجهور أهل السنة
واجلامعة.

كيف حتفظ القرآن؟
تصحيح النطق والقراءة
أول خطنينيوة يف طرينينيق احلفنينيظ  -بعنينيد اإلخنينيالص  -هنينيي وجنينيوب تصنينيحيح النطنينيق بنيالقرآن،
وال يكون ذلك إال بالسام من قار جمينينيد وحنينيافظ منينيتقن ،والقنينيرآن ال يؤخنينيذ إال بنينيالتلقي؛ فقنينيد
أخنينيذه الرسنينيول ﷺ  -وهنينيو أفصنينيح العنينيرب لسنينيانا  -منينين ج ينينيل شنينيفاها ،وكنينيان الرسنينيول نفسنينيه
يعرض القنينيرآن عنينيل ج ينينيل كنينيل سنينينة منينيرة واحنينيدة يف رمضنينيان ،وعرضنينيه يف العنينيام النينيذي تنينيويف فينينيه
عرضتني ،وكذلك علمه الرسنينيول ألصنينيحابه شنينيفاها ،وسنينيمعه منينينهم بعنينيد أخنينيذ القنينيرآن مشنينيافهة.
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وجي نينيب االع نينيتامد ع نينيل ال نينينفس يف ق نينيراءة الق نينيرآن ،حت نينين ل نينيو ك نينيان الش نينيخص عل نينييام بالعربي نينية وعل نينييام
بقواعدها؛ ذلك أن يف القرآن آيات كثرية قد تأيت عل خالف املشهور من قواعد العربية.
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اليوم الثالث
ملاذ نصوم؟
ِ
ِ
ِ
قال تعاىل﴿ :يا أ ههيا ا َّل ِذين آمننيوا كتِنيب علني ْيكم ال ِّصنييام كنيام كتنيب عنيل ا َّلنيذين منين قني ْبلِك ْم

لع َّلك ْم تتَّقون﴾ [البقرة.]183:

هذه اآلية وما بعدها نزلنينيت كلهنينيا باملديننينية املننينيورة ،وكاننينيت  -عنينيل النينيراجح  -ينينيوم االثننينيني
لليلتني خلتنينيا منينين شنينيهر شنينيعبان منينين السنينينة الثانينينية للهجنينيرة ،وهنينيي السنينينة اخلامسنينية واخلمسنينيون منينين
ميالد الرسول الكريم ،وهي توضح ثالثة أمور:
 -1فريضة الصيام -2 .أن الصيام عبادة قديمة -3 .احلكمة من الصيام.
أوال :فرضية الصيام ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجا  ،وهو معلوم من الدين بالرضورة،
فيكفر جاحده ومنكره.

ِ
الصيام﴾ [البقرة.]183:
أما الكتاب ،فيقول تعاىل﴿ :كتب عل ْيكم ِّ
وقوله سبحانه﴿ :فمن ش ِهد ِمنْكم َّ
الش ْهر ف ْليص ْمه﴾ [البقرة.]185:

وأما السنة ،فحديث ابن عمر« :بني اإلسالم عل مخس» .قال النووي يف رشح مسلم:
واعلم أن احلديث أصل عظيم يف معرفة الدين ،وعليه اعتامده ،وقد مجع أركانه.
أما اإلمجا فلم خيتلف أحد من املسلمني عل وجوب صوم رمضان.
ثانيا :الصوم عبادة قديمة .قال املفرسنينيون يف هنينيذه اآلينينية إهننينيا تنينيدل عنينيل أن مجينينيع النينيديانات
فرض فيها الصوم ،وأن مجيع األمم تعبدها اهلل تعاىل بالصوم.
وقالوا يف معننينين اآلينينية إن الصنينيوم عبنينيادة قديمنينية ،مل تفنينيرض علنينييكم وحنينيدكم؛ بنينيل شنينيارككم
فيها كل األمنينيم ،قنينيال تعنينياىل﴿ :كنيام كتِنيب عنيل ا َّلني ِذين ِمنين قني ْبلِك ْم﴾ [البقنينيرة ،]183:أي األنبينينياء
واألمم من لدن آدم إىل يومنا هذا.

18
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والسدي والشعبي :أهنم النصارى.
وعن ابن عباس وجماهد :أهنم أهل الكتاب ،وعن احلسن َّ
ويف اآليني نينية الكريمني نينية تأكيني نينيد للحك نينيم ،وترغيني نينيب في نينيه ،وتطيي نينيب لنفني نينيوس املخ نينياطبني؛ فني نينيإن
األمور الشاقة إذا عمت طابت.
ثالثا :احلكمة من الصيام:
﴿لع َّلك ْم تتَّقون﴾ هكذا ت ز الغاية الكبرية من الصوم ..إهنا التقوى.
صفات املتقني

 التقنينيوى وصنينيية النبنينيي ﷺ أل ذر ،عننينيدما قنينيال للرسنينيول :أوصنينيني ،فقنينيال ﷺ« :أوصنينييكبتقوى اهلل؛ فإهنا رأس األمنير كلنيه» [احلنينياكم وابنينين حبنينيان] ،أي أن التقنينيوى بالنسنينيبة للعبنينيادة كنينيالرأس
بالنسنينيبة للجسنينيد ،فنينيال معننينين للعبنينيادة بنينيدون تقنينيوى .ووصنينيف اإلمنينيام عنينييل كنينيرم اهلل وجهنينيه املتقنينيون يف
ه نينيذه ال نينيدنيا ،فق نينيال :ه نينيم أه نينيل الفض نينيائل ،م نينينطقهم الص نينيواب ،وملبس نينيهم االقتص نينياد ،ومش نينييهم
التوا ضنينيع ،غضنينيوا أدصنينيارهم عنينيام حنينيرم اهلل علنينييهم ،ووقفنينيوا أسنينيامعهم عنينيل العلنينيم الننينيافع هلنينيم ،ال
يرض نينيون م نينين أعامهل نينيم القلي نينيل ،وال يس نينيتكثرون الكث نينيري ،فه نينيم ألنفس نينيهم متهم نينيون ،وم نينين أعامهل نينيم
مش نينيفقون ،وم نينين عالم نينية أح نينيدهم أن نينيك ت نينيرى ل نينيه ق نينيوة يف دي نينين ،وحزم نيا يف ل نيني ،وإيامن نيا يف يق نينيني،
وحرصا يف علم ،وعلام يف حلم ،وقصدا يف غنن ،وخشوعا يف عبادة ،وحتمال يف فاقة ،وص ا
يف شدة ،وطلبا يف حالل ،ونشاطا يف هدى ،وحترجنيا عنينين طمنينيع ،يعمنينيل األعنينيامل الصنينياحلة وهنينيو
عل وجل ،يميس ومهه الشكر ،ويصبح ومهه الذكر ،يمز احللم بالعلم ،والقول بالعمل.
الثمار العشر للتقوى
ٍ
ِ
يشء عل ني ني نييم﴾
 -1العلني ني نينيم :قني ني نينيال تعني ني نينياىل﴿ :وا َّتق ني ني نيوا اهلل ويع ِّلمك ني ني نيم اهلل واّلل بِك ني ني ني ِّل ْ

[البقرة.]282:

ِ
ب ا ْملت َِّقني﴾ [آل عمران.]76:
 -2احلب :قال تعاىل﴿ :ف ِإ َّن اهلل حي ه
 -3املحبة والنرص والتأييد :قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهلل مع ا َّل ِذين اتَّق ْوا وا َّل ِذين هم هحم ِْسنون﴾
[النحل.]128:
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 -4اإلك ني نينيرام :ق ني نينيال تع ني نينياىل﴿ :إِ َّن أ ْك ني ني نيرمك ْم ِعنْ ني ني نيد اهللِ أتْق ني ني نياك ْم إِ َّن اهلل ع ِل ني ني نييم خبِ ني ني نيري﴾
[احلجرات.]13:
ِ
 -5النجني نينياة م ني نينين النني نينيار :ق ني نينيال تعني نينياىل﴿ :ث ني ني َّم نن ِّج ني نيي ا َّل ني ني ِذين ا َّتق ني ني ْوا ون ني نيذر ال َّظ ني نياملِني فِيه ني نيا

ِجث ِ ًّيا﴾[مريم.]72:

جيعل َّله خمْرجا 
 -6النجاة من الشدائد والرزق احلالل :قال تعاىل﴿ :ومن َّيت َِّق اهلل ْ
ِ
حيت ِسب﴾ [الطالق.]3،2:
وي ْرز ْقه م ْن ح ْيث ال ْ
 -7تكفنينيري النينيذنوب :قنينيال تعنينياىل﴿ :ومنين َّيتني َِّق اهلل يك ِّفني ْر عنْنيه سني ِّيئاتِ ِه وي ْع ِظني ْم لنيه أ ْج نيرا ﴾
[الطالق.]5:
رضنيك ْم ك ْينيده ْم ش ني ْيئا﴾
 -8احلفنينيظ منينين األعنينيداء :قنينيال تعنينياىل﴿ :وإِن ت ْصني ِ وا وت َّتقنيوا ال ي ه
[آل عمران.]120:
 -9استقبال املالئكة أحسن استقبال :قنينيال تعنينياىل﴿ :و ِسنييق ا َّلني ِذين ا َّتقني ْوا ر َّ ني ْم إِىل ْ
اجلنني َِّة
زمرا ﴾ [الزمر.]73:
-10جننينية عرضنينيها السنينيموات واألرض :قنينيال تعنينياىل﴿ :وس ني ِ
ارعوا إِىل م ْغ ِف نير ٍة ِّم نين َّر ِّبك ني ْم
ٍ
ت ل ِ ْلمت َِّقني ﴾ [آل عمران.]133:
الساموات واأل ْرض أ ِعدِّ ْ
وجنَّة ع ْرضها َّ
واجب عملي
حغاول أأ حت قغغص اغغفات ا أغغتقذ ا لغ
الشمى.

كى كغا اإل مغغاع ع لغ لت لغ الت قغغو

خغغى
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التجويد
االســــــتعاذة
* االسوعاذة ج

معناها االلتجاء واالعتصام والتحصني.

* االسوعاذة اصطال ًحا لفظ حيصنينيل بنينيه االلتجنينياء إىل اهلل تعنينياىل ،واالعتصنينيام والتحصنينين
ب نينيه م نينين الش نينييطان ال نينيرجيم ،وه نينيي ليس نينيت م نينين الق نينيرآن باإلمج نينيا  ،ولفظه نينيا لف نينيظ اخلني ني ومعناه نينيا
اإلنشاء ،أي :م أعذ من الشيطان الرجيم.
* حكم االسوعاذة اختلف العلامء هل هي واجبة أم مندوبة.
* اجقول األول ذهب مجهور العلامء إىل أهنا مندوبة عند ابتداء القراءة ،و لوا األمر يف
قولنينيه تعنينياىل﴿ :ف ني ِإذا ق نيرأ ْ ت ا ْلق نيرآن فاس نيت ِع ْذ بِ نياّللِ ِم نين ال َّش نييط ِ
ان الني َّنير ِجي ِم﴾ [النحنينيل ]98:عنينيل
ْ
ْ
ْ

الندب ،بحيث لو تركها القار مل يكن آثام.

* اجقول اجثاني ذهب بعض العلامء إىل أهنا واجبة عند ابتداء القراءة ،و لوا األمر
السابق يف اآلية عل الوجوب ،وعل مذهبهم إذا تركها القار يكون آثام.
*ص

االسوعاذة املختار عند مجيع القراء يف صيغتها (أعوذ باهلل من الشيطان

الرجيم)؛ ألن هذه الصيغة أقرب مطابقة لآلية السابقة الواردة يف سورة النحل ،وجيوز
التعوذ بغري هذه الصيغة مما ورد به النص( :أعوذ باهلل من الشيطان) ،ونحو (أعوذ باهلل
السميع العليم من الشيطان الرجيم).
* أحوال االسوعاذة لالستعاذة عند بدء القراءة حالتان مها:
احلالة األوىل :اجلهر.

احلالة الثانية :اإلخفاء.

احلالة األوىل :اجلهر :فيستحب اجلهر باالستعاذة عند بدء القراءة يف موضعني:
األوىل :إذا كان القار يقرأ جهرا ،وكان هناك من يستمع لقراءته.
الثانية :إذا كان القار وس مجاعة يقرءون القرآن ،وكان هو املبتد بالقراءة.
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* احلالة الثانية :اإلخفاء :يستحب اإلخفاء باالستعاذة يف أربعة مواضع:
رسا.
األول :إذا كان القار يقرأ ًّ
أحد يستمع لقراءته.

الثني نينيا  :إذا ك نينيان الق نينيار يق نينيرأ جه نينيرا ول نينييس عن نينيده

الثالث :إذا كان القار يقرأ يف الصالة ،سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا ،والسنينييام
إذا كانت الصالة جهرية.
الرابع :إذا كان يقرأ وس مجاعة ،وليس هو املبتد بالقراءة.
* أوجه االسوعاذة هلا أربعة أوجه عند االبتداء.
 -1قطع اجلميع :أي فصل االستعاذة عن البسملة عن أول السورة.
 -2وصل اجلميع :أي وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة دون الوقف.
 -3قطع األول ووصل الثا بالثالث :أي تأيت باالستعاذة وحدها ،ثم تأيت بالبسملة
مع أول السورة بدون قطع.
 -4وصل األول بالثا وقطع الثالث :أي تأيت باالستعاذة مع البسملة بدون قطع ،ثم
تأيت بأول السورة منفردا.

علوم القرآن
أنواع وحي اهلل تعاىل إىل رسله
وحي اهلل إىل رسنينيله صنينيلوات اهلل علنينييهم يكنينيون بإحنينيدى طنينيرق ثنينيالث ،قنينيال تعنينياىل﴿ :ومنيا
اب أو ير ِسل رسوال في ِ
ِ ِ
ِ
كان لِب ٍ
وحي بِ ِإ ْذنِ ِه ما يشاء
رش أن يك ِّلمه اهلل إِ َّال و ْحيا أ ْو من وراء حج ٍ ْ ْ
إِنَّه ع ِ ييل ح ِكيم ﴾ [الشورى.]51:
اجنىىىوأل األول م نينيا ج نينياء يف ص نينيدر اآلي نينية الكريم نينية﴿ :وم نيا ك نيان لِب ٍ
رش ني أن يك ِّلم نيه اهلل إِ َّال
و ْحيا﴾ ،وهذا النو يتضمن صورا ،منها ما يتم الوحي فيه بإلقاء ما يريده اهلل تعنينياىل يف قلنينيب
مني نينين يني نينيوحي إليني نينيه منامني نيا ،وهني نينيو الرؤي نينيا الص نينيادقة ،ورؤي نينيا األنبي نينياء ح نينيق ،ك نينيام ورد ال نينيوحي بالرؤي نينيا
املنامية.
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اجنىىىوأل اجثىىىاني م نينيا ج نينياء يف قول نينيه س نينيبحانه ﴿ :أ ْو ِم نين ور ِاء ِحج ني ٍ
اب﴾ ،وه نينيو م نينيا يك نينيون
النينيوحي فينينيه كالم نيا منينين وراء حجنينياب ،يسنينيمعه سنينيامعه وال ينينيرى مصنينيدره ،مثنينيال ذلنينيك يف القنينيرآن
ودي ِم نين ش نياطِ ِئ ا ْل نيو ِ
ذكنينير تكلنينييم اهلل تعنينياىل موسنينين  منينين قبنينيل الشنينيجرة﴿ :فل نيام أتاه نيا ن ني ِ
ادي
َّ
ِ
ِ
األيْمني ني ني ني ِن ِيف ا ْلب ْقعني ني ني ني ِة ا ْملباركني ني ني ني ِة ِمني ني ني نين ال َّشني ني ني نيجر ِة أن يني ني ني نيا موسني ني ني نين إ ِّ أنني ني ني نيا اهلل ر هب ا ْلعني ني ني نياملني﴾
[القصص.]30:
اجنوأل اجثاجث ما جاء يف قوله تعاىل﴿ :أو ير ِسل رسوال في ِ
وحي بِ ِإ ْذنِ ِه ما يشاء﴾ .وهذا
ْ ْ
النو ما كان الوحي فيه بواسطة ملك يرسنينيله اهلل تعنينياىل إىل منينين يصنينيطفيه منينين عبنينياده ،وهنينيذا هنينيو
غالب الوحي إىل األنبياء.

كيف حتفظ القرآن؟
اا أ مه السو ة ال حت ما:
وتظ نينين بأهن نينيا س نينيهلة احلف نينيظ ،وح نينياول أن تس نينيتمع إىل ه نينيذه الس نينيورة عرش ني م نينيرات أو عرش نينيين
مرة ،ثم افتح القرآن عل هنينيذه السنينيورة ،وسنينيتجد أهننينيا مأحوفنينية بالنسنينيبة لنينيك وسنينيهلة احلفنينيظ؛ ألهننينيا
ستنطبع يف خاليا دماغك بعد االستام إليهنينيا أكني عنينيدد منينين املنينيرات ،ولكنينين أثننينياء احلفنينيظ جنينيزِّ
السنينيورة لعنينيدد م نينين املقنينياطع حسنينيب املعن نينين اللغنينيوي ،وابنينيدأ بق نينيراءة املقطنينيع األول ،وكنينيرره حت نينين
حتفظ نينيه ،ث نينيم ك نينيرر املقط نينيع الث نينيا حت نينين حتفظ نينيه ،وهك نينيذا حت نينين هناي نينية الس نينيورة ،وأخ نينيريا ارب ني ك نينيل
مقطعني من خالل قراءهتام معا ،وكرر هذه العملية مع بقية مقاطع السنينيورة؛ حتنينين تنينيتمكن منينين
حفظها بإذن اهلل.
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اليوم الرابع
أفضل الصدقة
يل اهللِ كمث ِل حب ٍة أنبت ْت سبع سنابِل يفِ
قال تعاىل﴿ :مثل ا َّل ِذين ين ِْفقون أ ْمواهل ْم ِيف سبِ ِ
ْ
َّ
اعف ِملن يشاء واّلل و ِ
ك ِّل سنبل ٍة مائة حب ٍة واّلل يض ِ
اسع علِيم﴾ [البقرة.]261:
َّ
َّ
ِّ
ي نينيروي اب نينين عب نينياس ¶ أن رس نينيول اهلل ☺ ك نينيان أج نينيود الن نينياس ،وك نينيان أج نينيود م نينيا
يكنينيون يف رمض نينيان ح نينيني يلق نينياه ج ي نينيل ،وك نينيان يلق نينياه يف ك نيل ليل نينية م نينين رمض نينيان فيدارس نينيه الق نينيرآن،
فرسول اهلل أجود باخلري من الريح املرسلة(.)1
أرأينينيت كينينيف أن علنينيو نفنينيس رسنينيول اهلل يف درجنينيات الروحانينينية منينيع روحانينينية لقنينياء ج ينينيل
 ،منينيع روحاني نينية ت نينيالوة الق نينيرآن الك نينيريم ،فيجنينيود ﷺ ك نينيالريح املرس نينيلة ،ال يبق نينيي ع نينيل يشء،
وكذلك أثر العبادة اخلالصة يف نفوس العابدين.
وعن جابر ¶ قال :ما سئل رسول اهلل شيئا فقال ال.
وشهر رمضان موسم للمتصدقني ،وفرصة للباذلني واملعطني.
اهلل أعط ني ني ني نينياك فاب ني ني ني نينيذل م ني ني ني نينين عطيت ني ني ني نينيه

فار ني ني ني ني ني ني نينيال عاري ني ني ني ني ني ني نينية والعم ني ني ني ني ني ني نينير ر وحني ني ني ني ني ني ني نيال

ارني ني ني ني ني نينيال كارني ني ني ني ني نينياء إن حتني ني ني ني ني نيبس سني ني ني ني ني نينيواقيه

يأس ني ني نينين وإن جي ني ني نينير يعني ني ني نينيذب من ني ني نينيه سلس ني ني نينيال

إن الصيام يدعو إىل إطعام اجلائع وإعطاء املسكني والفقري.
وصنينيح عنينين رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال« :إن هلل ملكنيإنيني ينادينينيان يف كنينيل صنينيباح ،يقنينيول أحنينيدمها:
م أع منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :م أع ممسكا تلفا»( .)2فكلنينيام أنفنينيق العبنينيد أخلنينيف
اهلل علي نينيه ببس نينيطة يف اجلس نينيم ،وراح نينية يف الب نينيال ،وس نينيعة يف ال نينيرزق ،وش نينيفاء م نينين األم نينيراض ،ق نينيال
( )1رواه البخاري برقم (.)6
()2رواه البخاري برقم ( ،)1423ومسلم برقم (.)2289
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تعاىل {وما أنفقتم من يشء فهو خيلفه وهو خري الرازقني}[سبأ.]39:
حال الصحابة والسلف مع الصدقة
* كنينيان أدنينيو بكنينير الصنينيديق يتصنينيدق باملنينيه كلنينيه ،وعمنينير ينفنينيق نصنينيف مالنينيه ،وعنينيثامن جعنينيل مالنينيه يف
مرضنينيات اهلل ،جهنينيز جنينيي العرسنينية ورشى بئنينير رومنينية ،وكنينيان عنينييل كنينيرم اهلل وجهنينيه يقنينيول« :ألن أمجنينيع
ناسا من أصحا عل صا من طعام أحب إيل من أن أخر إىل السوق فأشرتي نسمة فأعتقها».
* وك نينيان عب نينيد ال نينير ن ب نينين ع نينيوف غن ًّي نيا م نينيورسا ،فتص نينيدق م نينيرة واح نينيدة بس نينيبعامئة مج نينيل ع نينيل
فقراء املدينة.
* وكان زين العابدين حيمل النينيدقيق لنينييال عنينيل كتفنينيه؛ ليطنينيرق بينينيوت الفقنينيراء بعنينيد أن ينيرتك
ال نيدقيق ،ف نينيإذا خرج نينيوا وج نينيدوا ال نينيدقيق ومل جي نينيدوا املتص نينيدق ،ومل يع نينيرف الن نينياس ه نينيذا الرج نينيل إال
بعد أن مات.
* وكان الليث بن سعد فقيه مرص ال يتكلم كل يوم حتن يتصدق عل ثالثامئة مسكني.
هذا هو شأن الصحابة والسنينيلف ،فنينيام هنينيو شنينيأنك أننينيت منينيع الصنينيدقة واإلنفنينياق أحنينييس منينين
العجيب أن جيود بعض الناس يف األمر التافه والضار بدم قلبه وعرق جبينه وعصارة روحه،
ويبخل بالنذر اليسري لتفريج كربات املسلمني يف فلسطني وسوريا وبالد إفريقيا.
وذكر أ ها اجحب ب أ
* يف الناس صائم ال جيد كرسة خبز ،وال مذقة لبن وال متره.
* يف الناس صائم ال جيد بيتا يؤويه ،وال مالبس تسرته ،وال غطاء يدفئه.
* يف الناس صائم ال جيد ما يفطر به أو يتسحر عليه.
فوائد الصدقة
ِ
 -1أهنا طهارة للامل :قال تعاىل{ :خ ْذ ِم ْن أ ْمو ِاهل ْم صدقة تط ِّهره ْم وتزك ِ
ِّيه ْم ِ ا} .وقال
ﷺ« :حصنوا أموالكم بالزكاة».
 -2أهننينيا تطفنينيئ غضنينيب اهلل :فق نيد صنينيح عننينيه ﷺ أننينيه قنينيال« :الصنينيدقة تطفنينيئ اخلطيئنينية كنينيام
يطف نينيئ ار نينياء الن نينيار»  .اخلطاي نينيا هل نينيا ح نينيرارة يف القل نينيوب ،واش نينيتعال يف النف نينيوس ،وال يطف نينيئ ه نينيذه
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حسا.
احلرارة إال الصدقة؛ ألهنا باردة عل القلب ،طيبة عل الروح ،حت هس اخلطايا ًّ
 -3أهنا عال لألمراض واألزمات :قال ﷺ« :داووا مرضاكم بالصدقة».
ِ
يش ٍء فهو خيْلفه وهنيو
 -4أهنا باب واسع من أدواب الغنن :قال تعاىل{ :وما أنْف ْقتم ِّمن ْ
الر ِ
از ِقني} [سبأ ]39:وصح عن رسول اهلل أنه قال « :ثالثة أقسم عليهن ،وعدَّ منها :ما
خ ْري َّ
نقص مال من صدقة».
 -5أن العبد يسنينيتظل نينيا ينينيوم القيامنينية :فقنينيد صنيح عنينين رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال« :كنيل امنير يف
ل صدقته يوم القيامة حتن يقىض بني العباد يوم القيامة ،وكل بحسب لنيه النيذي أنتجتنيه
صدقته يف الدنيا».
ِ
ِ
ِ
 -6الفني نينيالح يف الني نينيدنيا واآلخني نينيرة :قني نينيال تعني نينياىل{ :وم ني نين ي ني نيوق ش ني ني َّح ن ْفس ني نيه فأ و ني نيك ه ني نيم
ا ْمل ْفلِحون} [احلرش .]9:أهيا الصائم إنك ببذلك وعطائك تقرض ربك ليوم فقرك وحاجتك
ينينيوم الفقنينير واملسنينيكنة .أهينينيا الصنينيائم رشبنينية منينياء ومذقنينية لنينيبن وحفننينية متنينير وقلينينيل منينين الطعنينيام وارنينيال
تسدهيا إىل حمتا هي طريقك إىل اجلنة.
أهينينيا الصنينيائم تنينياهلل ال حيفنينيظ ارنينيال مثنينيل الصنينيدقة « :منينيا نقنينيص منينيال منينين صنينيدقة» ،وال يزكنينيي
ارال مثل الزكاة.
منينيات كثنينيري منينين األثرينينياء وتركنيوا منينين األمنيوال والنينيدور والقصنينيور والكننينيوز منينيا اهلل بنينيه علنينييم ،وأصنينيبح
كل ذلك حرسة عليهم؛ ألهنم ما قدموا ألنفسهم ،وما أنفقوا يف مرضات اهلل ،فقدم أنت لنفسك.
وقد صح عن رسول اهلل أنه وقف أمام الصحابة فقال« :أيكم مال وارثه أحب إليه من
ماله قالوا :ال أحد .قال :إنام مالك ما قدمت ،ومال ورثتك ما أخرت».
واجب عملي
ح ا م لللا معي لا مه ا ايب كمى م ضغاأ وق سغم ع لغن غم ا ال شغمى وت لغ كغ
يوع علن فقري أو مس ذ أو حمتاج ..ن ما أفض الل قب كما جاء يف احل يث« :أفض
الل قب ا قب مضاأ».
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التجويد
البسملة
تعريف البسملة :البسملة مصدر بسمل ،أي إذا قال (بسنينيم اهلل النينير ن النينيرحيم) ،نحنينيو:
حسبن إذا قال (حسبي اهلل) ،وحوقل إذا قال (ال حول وال قوة إال باهلل).
وال خالف بني العلامء يف أهنا آية يف سورة النمل ،وآية يف أول سورة الفاحتة.
أي سنينيورة منينين سنينيورة القنينيرآن
* وقد أمجع القراء عنينيل اإلتينينيان نينيا عننيد ابتنينيداء القنينيراءة بنينيأول و
س نينيوى سني نينيورة ب نينيراءة؛ وذلني نينيك لكتابته نينيا يف املص نينيحف ،ور نينيا ثب نينيت يف األحادي نينيث الص نينيحيحة أن
رسنينيول اهلل ﷺ كنينيان ال يعل نينيم انقضنينياء الس نينيورة حتنينين تن نينيزل علينينيه (بس نينيم اهلل النينير ن ال نينيرحيم)،
وأما يف أجزاء القرآن فالقار خمري.
* أوجه البسملة بني السورتني :وهلا ثالثة أوجه:
األول :قطع اجلميع :آي فصل آخر السورة عن البسملة عن أول السورة التي تليها.
الث نينيا  :وص نينيل اجلمي نينيع :وه نينيو أن ت نينيأيت ب نينيمخر الس نينيورة م نينيع البس نينيملة م نينيع أول الس نينيورة التالي نينية
دون قطع.
الثالث :وصل الثا بالثالث :وهو أن تقف عل آخر السورة ثم تنينيأيت بالبسنينيملة منينيع أول
السورة التالية بدون قطع.
* واح نينيذر أن ت نينيأيت ب نينيمخر الس نينيورة م نينيع البس نينيملة ث نينيم تق نينيف؛ فه نينيذا ممن نينيو ؛ خش نينيية أن يت نينيوهم
املستمع أن البسملة هي آخر السورة.

علوم القرآن
صور الوحي إىل النيب ﷺ
انتظم الوحي إىل رسول اهلل يف عدة صور ،أدرزها:
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أوال :أن يأيت ملك الوحي إىل رسول ﷺ يف مثل صلصلة اجلرس ،وتلك أشد صورة
النينيوحي عنينيل النبنينيي ﷺ ،فعنينين عائشنينية ▲ أن احلنينيارث بنينين هشنينيام سنينيأل رسنينيول اهلل ﷺ،
فقنينيال :ينينيا رسنينيول اهلل ،كينينيف يأتينينيك فقنينيال رسنينيول اهلل« :أحيان نيا ينينيأتيني مثنينيل صلصنينية اجلنينيرس،
عيل فيفصم عني وقد وعيت ما قال»( .)1قال ابن حجر ♫« :والصلصلة يف
وهو أشده و

األصل صوت وقو احلديد بعضه عل بعنينيض» ،ثنينيم أطلنينيق عنينيل كنينيل صنينيوت لنينيه طننينيني ،ثنينيم قنينيال:
«وقيل :بل هو صوت حفيف أجنحة امللك».
ثاني نيا :أن ينينيأيت ملنينيك النينيوحي وهنينيو ج ينينيل  إىل النبنينيي يف صنينيورة رجنينيل ،وقنينيد جنينياء ذكنينير
ه نينيذه الص نينيورة يف ختم نينية احل نينيديث الس نينيابق« :وأحيان نيا يتمث نينيل يل املل نينيك رج نينيال فيكلمن نينيي ف نينيأعي م نينيا
يقول».
قال ابن حجر ♫« :واحلق أن متثل امللك رجال لنينييس معننينياه أن ذاتنينيه انقلبنينيت رجنينيال؛
بل معناه أنه هر بتلك الصورة تأنيسا ملن خياطبه»(.)2
ثالثا :أن يوحي رب العزة إىل النبي ﷺ يف املنام بنينيال واسنينيطة ،ومنينين هنينيذا القبينينيل منينيا ورد
عن ابن عباس ¶ عن النبي ﷺ قنينيال« :أتنيا ر يف أ حسنين صنيورة ،فقنيال :ينيا حممنيد،
قلت :لبيك ر وسعديك ،قال :فيم خيتصم املأل األعل ،قلت :ر ال أدري.)3(»...
رابع نيا :أن ي نينيأيت ج ي نينيل  ب نينيالوحي إىل النب نينيي ﷺ يقظ نينية وه نينيو ع نينيل ص نينيورته األص نينيلية،
فعني نينين ذر بني نينين حبني نينيي أنني نينيه سني نينيأل ابني نينين مس نينيعود ع نينين ق نينيول اهلل ﴿فكني نيان قني نياب ق ْوسني ني ْ ِ
ني أ ْو أ ْدنني نين﴾

[النجم ،]9:فأخ ه أن النبي رأى ج يل له ستامئة جناح.

( )1رواه البخاري.
( )2فتح الباري يف رشح صحيح البخاري ،ابن حجر .27 /1
( )3رواه الرتمذي يف سننه (.)3356
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كيف حتفظ القرآن؟
حت ي س ب احلفظ اليوم :
االلتزام ذه النصيحة من األمور امليرسة حلفظ كتاب اهلل؛ فهي تقدم نوعا من االلتزام
اليومي ملن يريد احلفظ ،فيخصنينيص عنينيددا منينين اآلينينيات حلفظهنينيا يوم ًّينيا ،أو صنيفحة أو صنيفحتني،
ونحنينين ننصنينيح بنينيالتزام منينينهج رسنينيول اهلل القائنينيل« :خنينيذوا منينين األعنينيامل منينيا تطيقنينيون؛ فنينيإن اهلل ال
يمنيل حتنينين متلنينيوا ،وأحنينيب العمنينيل إىل اهلل منينيا دام علينينيه صنينياحبه وإن قنينيل»( .)1وكنينيام قنينيالوا :قلينينيل
دائم خري من كثري منقطع.

( )1رواه البخاري ( ،)5861ومسلم (.)2676
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اليوم اخلامس
أجر بغري حساب
ِ
ق نينيال تع نينياىل﴿ :إِ نيَّنني ام ي نيو َّّف ال َّص نيابِرون أ ْج نيره ْم بِغ ني ْ ِ
ري حس ني ٍ
اب﴾ [الزم نينير .]10:يق نينيول س نينييد

قطب ♫« :إن اهلل يأخذ قلو م ذه اللمسة احلانية ،ويعالج ما يشق عنينيل تلنينيك القلنينيوب
الض نينيعيفة الع نينيال الش نينيايف ،وينس نينيم عليه نينيا يف موق نينيف الش نينيدة نس نينيمة الق نينيرب والر نينية ،ويف نينيتح هل نينيا
أدني نينيواب العني نينيوض عني نينين الني نينيوطن واألرض واألهني نينيل واإللني نينيف ،عطني نينياء مني نينين عنني نينيده بغني نينيري حسني نينياب،
فسبحان العليم ذه القلوب اخلبري بمدخلها ،املطلع فيها عل خفي الدبيب»(.)1
* وجاء يف حديث سليامن عن النبي أن شهر رمضان «هنيو شنيهر الصني  ،والصني ثوا بنيه
اجلنة»(.)2
* وينينيروى عنينين أ هرينينيرة ◙ أن النبنينيي ﷺ قنينيال« :كنينيل عمنينيل ابنينين آدم لنينيه ،احلس نينة
بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،قال اهلل عز وجل :إال الصنييام؛ فإننيه يل وأننيا أجنيزي بنيه؛ إننيه
ترك شهوته وطعامه ورشا به من أجيل ،للصائم فرحتان :فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء
ربه ،وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك»(.)3
ويف هنينيذا احلنينيديث يتضنينيح أن كنينيل األعنينيامل تتضنينياعف بعرش ني أمثاهلنينيا إىل سنينيبعامئة ضنينيعف إال
الصيام؛ فإنه ال ينحرص تضنينيعيفه يف هنينيذا العنينيدد؛ بنينيل يضنينياعفه اهلل عنينيز وجنينيل أضنينيعافا كثنينيرية بغنينيري
ع نينيدد؛ وذل نينيك ألن الص نينييام ن نينيو م نينين أن نينيوا الص ني  ،وق نينيد ق نينيررت اآلي نينية أن للص نينيابرين أج نينير بغ نينيري
حساب.
أنواع الصرب:
( )1يف الل القرآن ،سيد قطب.6 ،
( )2رواه ابن خزيمة يف صحيحه .191/3
( )3رواه البخاري ( ،)1883ومسلم (.)2660
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قيل إن الص عل ثالثنينية أننينيوا  :صني عنينيل طاعنينية اهلل ،وصني عنينيل حمنينيارم اهلل ،وصني عنينيل
أقنينيدار اهلل املؤملنينية ،وهنينيذه الثالثنينية جتتمنينيع يف الصنينيوم؛ فنينيإن يف الصنينيوم صني عنينيل طاعنينية اهلل ،وصني
عام وحرم من الغيبة والنميمة والسب والقذف وشهادة الزور ،وغريها من احلرام ،وصني عنينيل
أقدار اهلل املؤملة الناشئة عن أمل اجلو والعط وضعف البدن والنفس.
أسباب مضاعفة األجر:
وقيل إن مضاعفة األجر لألعامل تكون بأسباب ثالثة:
 -1رشف املكنينيان النينيذي تنينيؤدى فينينيه العبنينيادة؛ كنينياحلرم ومكنينية واملديننينية وبينينيت املقنينيدس؛ فقنينيد
صنينيح عنينين رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال« :صنينيالة يف مسنينيجدي هنينيذا خنينيري منينين أحنينيف صنينيالة فنينييام سنينيواه منينين
املساجد إال املسنيجد احلنيرام»( .)1فالصنينيالة يف املسنينيجد احلنينيرام بامئنينية أحنينيف ،ويف املسنينيجد النبنينيوي
بأحف ،ويف املسجد األقىص األسري بخمسامئة صالة.
 -2رشف الزم نينيان :كش نينيهر رمض نينيان وعرش ني ذي احلج نينية؛ فق نينيد ج نينياء يف ح نينيديث س نينيلامن ع نينين
فضل رمضان « :من تطو فيه بخصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيام سواه».
وعن أنس ،سئل النبي ﷺ :أي الصدقة أفضل قال« :صدقة يف رمضان»( .)2وأخ
النبي ﷺ أن« :عمرة يف رمضان تعدل حجة»(.)3
* وقال (النخعي) :صوم يوم يف رمضان أفضنينيل منينين أحنينيف ينينيوم فنينييام سنينيواه ،وتسنينيبيحة فينينيه
أفضل من أحف تسبيحة ،وركعة فيه أفضل من أحف ركعة.
 -3رشف العامل عند اهلل وقربه منه وكثرة تقواه :كام ضوعف أجر هذه األمة عل أجر من
قبلهم من األمم ،وأعطوا كفلني من األجر ،يضاعف للصائم حسب إخالصه وتقواه.
* وشهر رمضان فرصة لتعلم الع ؛ فهو بمثابة دورة تدريبية مدة الثالثني يومنيا لتعلنينييم
الص  ،فهو من األخالق املكتسنينيبة؛ لقولنينيه ﷺ« :ومنين يتصني يصني ه اهلل ،ومنيا أعطنيي أحنيد

( )1رواه البخاري ( ،)1172ومسلم (.)3328
( )2رواه الرتمذي (.)656
( )3رواه أ د (.)2812
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عطاء خريا وأوسع من الص »( .)1قال الشاعر:
الص مثل اسمه يف كل نائبة لكن عواقبه أحل من العسل
عواقب أحلى من العسل
* الص طاقة نور يبدد الم الليل من النوازل واألزمات واالبتالءات واألقدار وفقد
األحبة ،فالص ينري الطريق؛ فقد صح يف احلديث« :والص ضياء».
ِ
الصابِ ِرين﴾.
ب َّ
* الص جيلب احلب ،قال تعاىل﴿ :واّلل حي ه
* الص جيلب املعيه ،معيه التأييد والنرصة واملنعة التي تورث صاحبها السنينيكينة ،قنينيال
الصابِ ِرين﴾.
تعاىل﴿ :إِ َّن اهلل مع َّ
* بالص واليقني تنال اإلمامة يف الدين والقيادة يف الدنيا ،قال تعاىل﴿ :وجع ْلنا ِمنْه ْم
أئِمة هيدون بِأم ِرنا را ص وا وكانوا بِمياتِنا ي ِ
وقنون﴾ [السجدة.]24 :
َّ
ْ
َّ ْ

* الص طريقك إىل اجلنة :خصوصا عند فقد األحبة أو املرض؛ فقد صح عن رسول
اهلل ﷺ خم ا عن ربه« :ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذ ا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثنيم
احتسبه إال اجلنة»(.)2
وقال يف حديث أنس « أن اهلل تعاىل يقول إذا أخذت كريمتي عبدي (عينيه) يف الدنيا مل
يكن له جزاء عندي إال اجلنة»(.)3
قدوات على طريق الصرب
* را فقد ابن عباس ¶ برصه يف آخر حياته استبرش فرحا وأنشد شعرا قائال:
إن يأخ ني ني ني ني ني نينيذ اهلل م ني ني ني ني ني نينين عين ني ني ني ني ني نينيي نورمه ني ني ني ني ني نينيا

ففني ني ني نينيي لسني ني ني نينيا وسني ني ني نينيمعي مني ني ني نينينهام نني ني ني نينيور

قلب ني ني ني نينيي ذك ني ني ني نينيي وعق ني ني ني نينييل غ ني ني ني نينيري ذي ع ني ني ني نينيو

ويف فمني ني ني نينيي صني ني ني نينيارم كالسني ني ني نينييف مني ني ني نينيأثور

( )1رواه البخاري (.)1451
( )2رواه البخاري (.)6424
( )3رواه الرتمذي (.)2442
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* ويمنينيرض عمنينيران بنينين حصنينيني الصنينيحا اجللينينيل مرضنيا يقعنينيده ّف الفنينيرا

33
ثالثنينيني عامنيا،

إيل».
ويص الص اجلميل الذي ال شكوى فيه ،ويقول إلخوانه« :أحبه إىل اهلل أحبه و
* ويموت ابن اإلمام الشافعي ،فيهتف اإلمام بالدعاء« :م إن كنت قد ابتلينينيت فقنينيد
عافيت ،وإن كنت أخذت فقد أدقيت؛ أخذت أدنا وأدقيت أدناء».
واجب عملي
ال تش و حالب لل ا فم ال ميل وأ مه أ فسم كيعا ف يف اب وامح اا
علن ك حال وتذكى قول ااه القي « :أأ اجلاك كو الذي يش و مه يىح نىل مه
ال يىح ».

التجويد
الوقف واالبتداء
ينقس نينيم ك نينيل م نينين الوق نينيف واالبت نينيداء إىل ج نينيائز ،وغ نينيري ج نينيائز ،وقب نينييح ،ويتوق نينيف ذل نينيك ع نينيل
مراعاة املعنن وارتباطه بام قبله أو بام بعده.
أوال أحكام االبوةاء
 -1االبتداء اجلائز :هو االبتداء بكالم مستقل يف املعنن عام قبله.
 -2االبت نينيداء غ نينيري اجل نينيائز :ه نينيو االبت نينيداء بكلم نينية متعلق نينية ب نينيام قبله نينيا لفظ نيا ومعن نينين ،كاالبت نينيداء
بقول نينيه﴿ :ن ْرصني ني اهللِ وا ْلفني نيتْح﴾ ،وي نينيرتك﴿ :إِذا جني نياء﴾ ،أو بقول نينيه﴿ :هللِ ر ِّب ا ْلعني نياملِني﴾ دون

﴿ ْ
احل ْمد﴾.

 -3االبت نينيداء القب نينييح :ه نينيو االبت نينيداء بكلم نينية ت نيؤدي إىل املعن نينين غ نينيري امل نينيراد م نينين اآلي نينية مث نينيل:
﴿ا َّق ني نيذ اهلل ول ني نيدا﴾ ،ون ني نينيرتك ﴿وق ني نيالوا ﴾ ،أو نبني نينيدأ بقني نينيول﴿ :ا ْمل ِس ني نييح ا ْب ني نين اهللِ﴾ ،ونني نينيرتك:
﴿وقال ْت النَّصارى﴾.

ثان ًا أحكام اجوق
 -1الوقف اجلائز :يكون عل ما يؤدي إىل معنن صحيح ،مثل فواصل اآليات ،أو عننيد
انتهاء معنن وابتداء معنن آخر؛ ألن مراعاة املعنن هي األصل يف الوقف واالبتداء.
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 -2الوقف غري اجلائز :وهو الوقف عل ما ال يؤدي معنن صحيحا ،فال نقف مثال عل
احل ْم نيد﴾ منينين ﴿ ْ
﴿بِ ْس ني ِم﴾ منينين ﴿بِ ْس ني ِم اهللِ﴾ ،وال عنينيل ﴿ ْ
احل ْم نيد هللِ﴾ إال لرضنينيورة ،كانقطنينيا
النفس أو عذر كالعطاس.

 -3الوق نينيف القب نينييح :ك نينيام ال جي نينيوز الوق نينيف ع نينيل كلم نينية ت نينيوهم معن نينين خي نينيالف امل نينيراد والعي نينياذ
باهلل؛ كأن نقف عل ﴿إِ َّن اهلل ال ي ْسنيت ْح ِيي﴾ ،وال نصنينيلها بنينيام بعنينيدها ﴿أن ي ْ ِ
رضنيب منيثال﴾ ،أو

الصالة﴾ ،وال نقول ﴿وأنْت ْم سكارى﴾؛ ففي هنينيذا الوقنينيت سنينيوء أدب
نقف عل ﴿ال ت ْقربوا َّ
مع اهلل.

علوم القرآن
مميزات الوحي القرآني
أوال :أن القرآن الكريم كله قد أوحي به إىل النبي ﷺ يقظنينية ،ومل يكنينين يشء مننينيه منامنيا،
وهذا هو القول الصواب ،وال يعكر عل ذلك ما ذهب إليه النينيبعض بنينيأن بعنينيض القنينيرآن أوحنينيي
به يف النوم.
ثاني نيا :أن القنينيرآن الك نيريم قنينيد أوح نيي بنينيه كلنينيه إىل النبنينيي ﷺ وحي نيا جل ًّي نيا ،يقنينيرأ ج ينينيل عنينيل
النبنينيي ﷺ ،فحفظنينيه عننينيه ،كنينيام جنينياء يف قنينيول اهلل تعنينياىل﴿ :ال حتني ِّر ْك بِني ِه لِسنيانك لِت ْعجنيل بِني ِه * إِ َّن
عل ْينا مجْعه وق ْرآنه * ف ِإذا قرأ ْ ناه فاتَّبِ ْع ق ْرآنه * ث َّم إِ َّن عل ْينا بيانه﴾ [القيامة.]19-16:

ويف قوله تعاىل ﴿ :سنين ْق ِرئك فنيال تنسنين * إِ َّال منيا شنياء اهلل إِننيَّه ي ْعلنيم ْ
اجل ْهنير ومنيا ْ
خيفنين﴾

[األعل.]7-6:
ثالث نيا :أن النينيذي جنينياء بنينيه كلنينيه إىل النبنينيي ﷺ هنينيو ج ينينيل  ،وهنينيو أمنينيني النينيوحي خاصنينية
دون سواه ،وقد نصت آيات القرآن عل ذلك كام يف قوله تعنينياىل ﴿ :ننيزل بِني ِه ال هنيروح ْاأل ِمنيني *
عل ق ْلبِك لِتكون ِمن ا ْملن ِْذ ِرين * بِلِس ٍ
ان عر ِ همبِ ٍ
ني﴾ [الشعراء.]195-193:
ٍّ
سمي روحنيا ألننينيه كسنينيائر املالئكنينية جسنينيم لطينينيف ننينيوري،
واملقصود هو ج يل  ،وقد و
وقد وصف باألمني ألنه احلفيظ املؤمتن عل وحي اهلل تعاىل يف ِ
بالغه ألنبيائه.
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كيف حتفظ القرآن؟
* ال جتاوز مقى ك اليوم حتن حتفظ جي لا:
ال جي نينيوز للح نينيافظ أن ينتق نينيل إىل مق نينيرر جدي نينيد يف احلف نينيظ إال إذا أت نينيم حف نينيظ املق نينيرر الق نينيديم؛
وذلك ليثبت ما حفظه متاما يف الذهن ،وال شك أن ما يعني عل حفظ املقرر أن جيعله احلافظ
ش نينيغله طيل نينية س نينياعات النه نينيار واللي نينيل ،وذل نينيك بقراءت نينيه يف الص نينيالة الرس نينيية ،وإن ك نينيان إمام نيا فف نينيي
اجلهري نينية ،وك نينيذلك يف النوا ف نينيل ،وك نينيذلك يف أوق نينيات انتظ نينيار الص نينيلوات ،و نينيذه الطريق نينية يس نينيهل
احلفظ ،وبذلك ال يأيت الليل إال وتكون اآليات املقررة حفظها قد ثبتت متامنيا يف النينيذهن ،وإن
جنينياء منيا يشنينيغل هنينيذا الينينيوم فعنينيل احلنينيافظ أال يأخنينيذ مقنينيررا جدينينيدا؛ بنينيل علينينيه أن يسنينيتمر يومنينيه الثنينيا
مع مقرره القديم حتن يتم حفظه متاما.
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اليوم السادس
صوم اللسان
ِ
قال تعاىل﴿ :ما ي ْل ِفظ ِمن ق ْو ٍل إِ َّال لد ْي ِه ر ِقيب عتيد﴾ [ق.]18 :
* إذا أحنينيب اهلل عبنينيدا وريض عننينيه وفقنينيه للخنينيري ،وسنينيدد خطنينياه يف كنينيل منينيا يصنينيدر عننينيه منينين
قول أو فعل ،حتن أنه ليفعل الإء أو يتكلم الكلمة ال يلقي هلا باال فريفع ا الدرجات.
* وإذا أدغ نينيض اهلل العب نينيد وس نينيخ علي نينيه خذل نينيه يف ك نينيل موق نينيف ،وق نينيل عن نينيه يف ك نينيل ش نينيدة،
حتن أنه ليفعل الإء أحيانا غري مفكر يف عاقبته ،فيهوي يف النار سبعني خريفا.
فقد صح عن رسول اهلل أنه قال« :إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي هلا
باال يرفعه اهلل ا درجات ،وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخ اهلل ال يلقي هلا باال هيوي
ا يف جهنم»( ،)1وهنينيذا احلنينيديث يوضنينيح أن العبنينيد املشنينيمول برضنينيوان اهلل موفنينيق ومسنينيدد ،وأن
العبد املغضوب عليه من ربه خمذول ومؤاخذ.
وللسان صيام خاص يعرفه الذين هم عن اللغو معرضون ،ويعرفه عبنينياد النينير ن النينيذين
ال يش نينيهدون ال نينيزور ،وإذا م نينيروا ب نينياللغو م نينيروا كرا م نيا ،وص نينييام اللس نينيان دائ نينيم يف رمض نينيان ويف غ نينيري
رمضنينيان ،ولكنينين اللسنينيان يف رمضنينيان يتهنينيذب ويتنينيأدب؛ فقنينيد صنينيح عنينين رسنينيول اهلل أننينيه قنينيال ملعنينياذ
 : أمس نينيك علي نينيك ه نينيذا ،وأش نينيار إىل لس نينيانه .فق نينيال مع نينياذ :وإن نينيا ملؤاخ نينيذون ب نينيام ن نينيتكلم ي نينيا رس نينيول
اهلل فقنينيال علينينيه الصنينيالة والس نينيالم« :ثكلتنينيك أمنينيك ي نينيا معنينياذ! ،وهنينيل يك نينيب الننينياس يف الننينيار ع نينيل
وج نينيوههم إال حص نينيائد أحس نينينتهم!» ل نينيذلك خط نينير اللس نينيان عظ نينييم ل نينييس ل نينيه ح نينيد ،وال ملنته نينياه رد.
جعل صدِّ يق األمة يأخذ بلسانه ويبكي ويقول :هذا الذي أورد املوارد .وجعل ابن عبنينياس
خياط نينيب لس نينيانه ويق نينيول« :ي نينيا لس نينيان ق نينيل خ نينيريا تغ نينينم ،أو اس نينيكت ع نينين رش تس نينيلم» .فاللس نينيان س نينيبع

( )1رواه البخاري عن أ هريرة (.)6478
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ضار ،وثعبان ينه  ،ونار تلهب.
وصدق القائل:
اح ني ني ني ني ني نينيذر لس ني ني ني ني ني نينيانك أهي ني ني ني ني ني نينيا اإلنس ني ني ني ني ني نينيان

ال يلني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيدغنك إنني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيه ثعب ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيان

را تأد ب قوم بالكتاب والسنة صوموا أحسنتهم ،ووزنوا أحفنينيا هم ،واحرتمنينيوا كالمهنينيم،
فكان نطقهم ذكرا ،ونظرهم ع ا ،وصمتهم فكرا ،ورا خاف األدرار من لقاء الوا حنينيد القهنينيار
أعملوا األلسنة يف ذكره وشكره؛ ألهنم تعلموا قوله سبحانه﴿ :ال خ ْري ِيف كثِني ٍ
ري ِّمنين َّن ْجنيواه ْم
إِ َّال من أمر بِصدق ٍة أو معر ٍ
وف أ ْو إِ ْصال ٍح ب ْني الن ِ
َّاس﴾ [النساء.]114 :
ْ ْ
ْ
فوائد حفظ اللسان
 اجلنة ملن حفظ لسانه :لقوله عليه الصالة والسالم « :من يضمن يل ما بني حلييه وما
بني فخذيه أضمن له اجلنة».
 النج نينياة :ع نينين عقب نينية ب نينين ع نينيامر  ق نينيال :قل نينيت :ي نينيا رس نينيول اهلل ،كي نينيف النج نينياة ق نينيال:
«أمسك عليك لسانك ،وليسعك بيتك ،وابك عل خطيئتك»(.)1
 اإليامن :عن أ هريرة  قال :قال رسنينيول اهلل ﷺ« :من كان يؤمن بنياهلل والينيوم
اآلخر فليقل خريا أو ليصمت»(.)2
 حفظ بقية اجلوارح :فمن حفظ لسانه حفظ جوارحه ،كام جاء يف حنينيديث أ سنينيعيد
اخلدري  أن النبي ﷺ قال« :إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسان ،تقول:
اتق اهلل فينا؛ فإنام نحن بك ،فإن استقمت استقمنا ،وإن اعوججت اعوججنا»(.)3
 كي نينيف يص نينيوم م نينين أطل نينيق للس نينيانه العن نينيان ! كي نينيف يص نينيوم م نينين لع نينيب ب نينيه لس نينيانه وخدع نينيه
كالمه وغره منطقه ! كيف يصوم من كذب واغتاب وسب وشتم ونيس يوم احلساب !
كي نينيف يص نينيوم م نينين ش نينيهد ال نينيزور ومل يك نينيف ع نينين املس نينيلمني الرش نينيور ! فق نينيد أخ ني املعص نينيوم
( )1رواه الرتمذي ( ،)2448وأ د (.)17122
( )2رواه البخاري ( ،)6018ومسلم (.)136
( )3رواه الرتمذي ( )2449وأ د (.)11653
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ﷺ أن « :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده».
 ك نينيم م نينين ص نينيائم أفس نينيد ص نينيومه ي نينيوم فس نينيد لس نينيانه ،وس نينياء منطق نينيه ،واخت نينيل لفظ نينيه! ل نينييس
املقصود من الصيام اجلو والظمأ؛ بل التهذيب والتأديب.
أقوال يف حفظ اللسان
 يقول ابن مسعود« :ما من يشء أحو من طول سجن من لسان».
 يق نينيول أد نينيو ال نينيدرداء« :أنص نينيف أذني نينيك م نينين في نينيك؛ ف نينيإنام جعل نينيت ل نينيك أذن نينيان وف نينيم واح نينيد
لتسمع أكثر مما تتكلم به».
 وقال خملد بن احلسني :ما تكلمت منذ مخسني سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها.
وه نينيذا قلي نيل م نينين كث نينيري ،ف نينياحرص ع نينيل اس نينيتجالب رض نينيوان اهلل وحمبت نينيه ،وتفك نينير يف عاقب نينية
الكلمة قبل النطق ا ،وتذكر  -أهينينيا الصنينيائم  -أن كلمنينية واحنينيدة تفسنينيد صنينيومك ،وتكنينيون سنينيببا
يف دخولك النار ،وأن كلمة واحدة قد تكون سببا يف دخولك اجلنة.
واجب عملي
اج عغ مغغه كغغمى م ضغغاأ فى اغغب ل تغ يب الل سغغاأ ع لغغن ال لغغوع عغغه ف غغل ال قغغول
واال كغغتلال اغغذكى اا ت عغغاىل وال ت غغى مغغه ال غغالع يف ا غغالكال فغ أ مغغه ك غغى كال مغ
ك ى خطؤه.

التجويد
حكم النون وامليم املشددتني
احلرف املشنيدد :أصنينيله مكنينيون منينين حنينيرفني؛ األول منينينهام سنينياكن ،والثنينيا متحنينيرك ،فينينيدغم
احل نينيرف الس نينياكن يف احل نينيرف املتح نينيرك ،بحي نينيث يص نينيريا ن حرف نيا واح نينيدا كالث نينيا مش نينيددا ،والن نينيون
وامل نينييم املش نينيددتني إ ومني نيا أن يكون نينيا متوس نينيطتني أو متط نينيرفتني ،وإم نينيا أن يكون نينيا يف اس نينيم أو فع نينيل أو

حرف.

-ح م مغغا :إذا وقعنينيت الننينيون واملنينييم مشنينيددتني وجنينيب إ هنينيار الغننينية فنينييهام حنينيال النطنينيق نينيام،

ويسمن كل حرف منهام حرف غنة مشددا.
و
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تعىيف الل ب :لغة :صوت له رنني يف اخليشوم.اص نينيطالحا :ص نينيوت لذي نينيذ مرك نينيب يف جس نينيم الن نينيون ،ال عم نينيل للس نينيان في نينيه ،وقي نينيل إن نينيه ش نينيبيه
بصوت الغزالة إذا ضا ولدها.
خمىج الل ب :قر من اخليشوم ،وهو أعل األنف.مق ا كا :مقدار الغنة حركتان بحركة األصبع قبضا أو بسطا.(ثم).
أم لب:[(ويمنيهم) – (إ َّن) – (أ ومتكم) – َّ
و
* كيفينينية النطنينيق بالغننينية :هنينيي تابعنينية رنينيا بعنينيدها تفخنينييام وترقيق نيا ،فنينيإذا كنينيان منينيا بعنينيدها حنينيرف
استعالء فخمت مثل (ينطقون) ،وإن كان ما بعدها حرف استفال رققت مثل (ننسخ).

علوم القرآن
املكي واملدني
للعلامء يف تعريف املكي واملد أقوال ،والراجح منها أن:
اجمكي هو ما نزل قبل هجرة النبي إىل املدينة ،وإن كان قد نزل خار مكة .كام حدث
يف ننينيزول قنينيول اهلل تعنينياىل﴿ :وإِ ْذ ر ْفننيا إِل ْي نيك نفنيرا ِّم نين ا ِْجل ني ِّن﴾ [األحقنينياف .]29:فإهننينيا نزلنينيت
بموضع يدعن نخلة عل مسرية ليلة من مكة ،أثناء رجو النبي من رحلة الطائف.

اجمىىةني فهنينيو منينيا ننينيزل بعنينيد اهلجنينيرة ،وإن كنينيان ننينيزول يف غنينيري املديننينية ،حتنينين لنينيو كنينيان بمكنينية،
مثنينيل آينينية﴿ :إِ َّن اهلل ي نيأمركم أن ت نيؤدوا األمان ني ِ
ات إِىل أ ْهلِه نيا﴾ [النسنينياء .]258:فإهننينيا نزل نينيت يف
ه
ْ
شنينيأن عنينيثامن بنينين طلحنينية عنينيام الفنينيتح يف جنينيوف الكعبنينية ،رنينيا أخنينيذ النبنينيي ﷺ مفتاحهنينيا مننينيه ثنينيم رده
إليه.
فوائة معرف اجمكي واجمةني
 -1معرفة الناسخ من املنسوخ.
 -2معرفة تاريخ الترشيع وتدرجه ،حتن أخذ املكلفني بام كلفهم به.
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 -3الوقوف عل السرية النبوية من خالل اآليات القرآنية.
 -4ت نينيذوق أسني نينياليب الق نينيرآن ،واالس نينيتفادة منه نينيا يف ال نينيدعوة إىل اهلل تع نينياىل؛ حي نينيث ي نينيدرك
الدارس مراعاة القرآن ألقوال املدعون ،وأن لكل مقام مقاال.
 -5الثق ني نينية ب ني نينيالقرآن الك ني نينيريم ،وبوصني نينيوله إلينني نينيا سني نينيارا مني نينين أدنني نينين حتريني نينيف؛ نظني نينيرا الهني نينيتامم
املسلمني به كل هذا االهتامم ،حتن قال ابن مسعود« :واهلل الذي ال إهل غنينيريه منينيا نزلنينيت سنينيورة
منينين كتنينياب اهلل إال وأننينيا أعلنينيم أينينين نزلنينيت وال نزلنيت آينينية يف كتنينياب اهلل إال وأننينيا أعلنينيم فنينييم نزلنينيت،
ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهلل تبلغه اإلبل لركبت إليه»(.)1

كيف حتفظ القرآن؟
حافظ على رسم واحد ملصحف حفظك
مما يعني عنينيل احلفنينيظ أن جيعنينيل لنفسنينيه مصنينيحفا خا ًّصنيا ال يغنينيريه مطلقنيا؛ وذلنينيك أن اإلنسنينيان
حيفنينيظ بنينيالنظر ك نينيام حيفنينيظ بالس نينيمع ،وذلنينيك أن ص نينيور اآلينينيات وموا ض نينيعها يف املصنينيحف تنطب نينيع يف
ال نينيذهن م نينيع كث نينيرة الق نينيراءة والنظ نينير ،ف نينيإذا غ نينيري احل نينيافظ مص نينيحفه أدى ذل نينيك إىل تش نينيتيت ال نينيذهن،
ويصنينيعب علينينيه احلفنينيظ جنينيدًّ ا؛ لنينيذا كنينيان األفضنينيل االلتنينيزام بمصنينيحف واحنينيد ،ويفضنينيل املصنينيحف
الذي تبدأ صحفاته بمية وتنتهي بمية.

( )1رواه البخاري (.)5002
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اليوم السابع

اهلل يراك
ِ
قال تعاىل﴿ :و ِعنْده مفاتِح ا ْلغ ْي ِ
ب ال ي ْعلمها إِ َّال هو وي ْعلم ما يف ا ْل ِّ وا ْلب ْح ِر وما ت ْسق
ِمن ورق ٍة إِ َّال يعلمها وال حبني ٍة ِيف لنيام ِ
س إِ َّال ِيف كِتني ٍ
ض وال ر ْطني ٍ
ب وال ينيابِ ٍ
ت األ ْر ِ
اب همبِنيني﴾
َّ
ْ
[األنعام.]59:
* قال العلامء :إذا كانت األوراق السنينياقطة يعلمهنينيا ،فكينينيف بنينياألوراق النامينينية التنينيي ينبتهنينيا
وخيلقها ! فهو ا أعلم ،وهذا معنن قوله سبحانه﴿ :و ِعنْده مفاتِح ا ْلغ ْي ِ
ب﴾.أي عنده علنينيم
مجيع املعلومات ،ما غاب عنا وما مل يغب .أما قوله﴿ :وال حب ٍة ِيف لنيام ِ
ت األ ْر ِ
ض﴾ فكلمنينية
َّ
﴿ح َّب ٍة﴾ جاءت نكرة يف سياق النفي املؤكد؛ إذ يشمل كل ورقة صغرية كانت أو كبرية.
* وشني نينيهر رمضني نينيان ين ومني نيي يف املس نينيلم ملك نينية املراقب نينية هلل ،يتوض نينيأ الص نينيائم ،وحي نينيرص أثنني نينياء
املضمضنينية عنينيل أال يتس نينيلل إىل حلقنينيه قطنينيرة م نينياء ،منينيع أننينيه ال يطل نينيع علينينيه أحنينيد ،ف نينيأي هت نيذيب ه نيذا
الذي أحدثنينيه الصنينيوم يف النفنينيوس ! وأي تنينيدريب عمنينييل عنينيل استشنينيعار املراقبنينية يف كنينيل األوقنينيات
وع نينيل مجي نينيع األح نينيوال ! وه نينيذا اخلل نينيق ال تص نينيل إلي نينيه إال م نينين خ نينيالل ت نينيدريب يف أح نينيوال خمتلف نينية
وأوقات شتن.
* والصيام نفسه ينمي هذا اخللق ،فكل العبادات تؤدى بمشنينيهد منينين اخللنينيق إال الصنينييام؛
فإنه رس بني العبد وربه.
* واملراقبنينية منينين أفضنينيل الطاعنينيات والقربنينيات إىل اهلل ،وهنينيذا منينيا قالنينيه (عطنينياء) ♫ رنينيا
سئل عن أفضل الطاعات ،قال :مراقبة احلق عل دوام األوقات .وسئل (احلارث املحاسبي)
عن املراقبة فقال« :علم القلب بقرب الرب تعاىل».
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* وق نينيال العل نينيامء :إن املراقب نينية داخل نينية يف ك نينيل يشء؛ فالعب نينيد يف ح نينياالت ث نينيالث م نينيع اهلل ع نينيز
وجل :إما يف طاعة ،وإما يف معصية ،وإما يف مباح.
 -1فمراقبته يف الطاعنينية بنينياإلخالص قبنينيل الرشنينيو يف العمنينيل ..منينيا النينيدافع للعمنينيل اهلنينيوى
والشيطان أم النفس أم رضا اهلل سبحانه
 -2وإن ك نينيان يف معص نينيية فمراقبت نينيه بالتوب نينية والن نينيدم واإلق نينيال واحلي نينياء والع نينيزم ع نينيل ع نينيدم
العودة إىل الذنب.
 -3وإن كان يف مباح فمراقبته بمراعاة اآلداب الواردة عن النبي ﷺ.
* يقول سبحانه﴿ :وو ِضع ا ْل ِكتاب فرتى ا ْملج ِر ِمني م ْش ِف ِقني ِمما فِ ِ
يه ويقولون يا و ْيلتنا
َّ
ْ
ِ
ِ
ما ِهلذا ا ْل ِكت ِ
اب ال يغا ِدر ص ِغرية وال كبِرية إِ َّال أ ْحصاها ووجدوا ما عملوا حاِضا وال ي ْظلِم
ر هب نيك أح نيدا﴾ [الكهنينيف .]49:قنينيال ابنينين عبنينياس :الصنينيغرية التبسنينيم ،والكبنينيرية الضنينيحك ،وقنينيال
جماه نينيد« :اش نينيتكن الق نينيوم اإلحص نينياء وم نينيا اش نينيتكن أح نينيد ل نينيام ،فإي نينياكم وحمق نينيرات ال نينيذنوب؛ فإهن نينيا
جتتمني نينيع عني نينيل صني نينياحبها حتني نينين هتلكني نينيه» .فهني نينيل تسني نينيتحي مني نينين اهلل حني نينيق احليني نينياء الني نينيذي يعلني نينيم الرس ني ني
وأخفن ! ورحم اهلل القائل:
ي ني نينيا م ني نينين ي ني نينيرى م ني نينيد البع ني نينيوض جناحه ني نينيا

يف لم ني ني ني ني نينية اللي ني ني ني ني نينيل البه ني ني ني ني نينييم األلي ني ني ني ني نينيل

وي ني ني ني ني ني نينيرى ني ني ني ني ني ني نينياط عروقه ني ني ني ني ني نينيا يف خمه ني ني ني ني ني نينيا

وامل ني ني ني ني نينيخ يف تل ني ني ني ني نينيك العظ ني ني ني ني نينيام النح ني ني ني ني نينيل

اغف ني ني ني ني ني نينير لعب ني ني ني ني ني نينيد ت ني ني ني ني ني نينياب م ني ني ني ني ني نينين زالتني ني ني ني ني نينيه

مني ني ني ني ني نينيا كني ني ني ني ني نينيان منني ني ني ني ني نينيه يف الزمني ني ني ني ني نينيان األول

* ينينيدخل أحنينيد األدبنينياء جملنينيس إمنينيام أهنينيل السنينينة أ نينيد بنينين حنبنينيل ،فقنينيال لنينيه اإلمنينيام :أسنينيمعني
بعض األديات ،فقال:
إذا مني ني نينيا خلني ني نينيوت الني ني نينيدهر يومني ني نيا فني ني نينيال تق ني نينيل

نييل رقي ني ني ني نينيب
خل ني ني ني نينيوت ولك ني ني ني نينين ق ني ني ني نينيل ع ني ني ني ني و

وال حتس ني ني ني ني نينيبن اهلل يغف ني ني ني ني نينيل س ني ني ني ني نينياعة وال

أن م ني ني ني ني ني ني ني نينيا قف ني ني ني ني ني ني ني نينين علي ني ني ني ني ني ني ني نينيه يغي ني ني ني ني ني ني ني نينيب
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* فرتك اإلمام كتبه وحم ته وقلمه ،وقام ،وأغلق غرفته ،وأخذ يبكنينيي وهنينيو ينينيردد خلنينيف
اجلدار هذا البيت:
إذا مني ني ني ني ني ني ني ني نينيا خلني ني ني ني ني ني ني ني نينيوت الني ني ني ني ني ني ني ني نينيدهر يومني ني ني ني ني ني نيا

نييل رقي نينيب
ف نينيال تق نينيل خل نينيوت ولك نينين ق نينيل ع ني و

* وحكنينيي أن رجنينيال راود فتنينياة عنينين نفسنينيها ،فقالنينيت لنينيه :أال تسنينيتحي فقنينيال :ممنينين وال يرا ننينيا
إال الكوكب ! فقالت :فأين مكوكبها فتاب وأناب.
* وحكي أن (زليخا) را خلت بيوسف  قامت فغطت وجه صنم كان هلا ،فقال هلا:
أتستحني من مراقبة مجاد ،وال تستحي من مراقبة امللك !
* ويق نينيول األس نينيتاذ حمم نينيد قط نينيب( )1وه نينيو يعل نينيق ع نينيل ج نينيزء م نينين ح نينيديث ج ي نينيل «تعب نينيد اهلل
كأن نينيك ت نينيراه ف نينيإن مل تك نينين ت نينيراه فإن نينيه ي نينيراك» .يق نينيول :ل نينيو ت نينيدبرت األم نينية ه نينيذا احل نينيديث وعمل نينيت ب نينيه
لكفاها.
* حنينيني حتاسنينيب نفسنينيك وترا قنينيب ربنينيك ،حنينيني ترا جنينيع كنينيل عمنينيل ،كنينيل كلمنينية ،كنينيل خنينياطرة،
ك نينيل حرك نينية ..حينئ نينيذ س نينيوف يس نينيتقيم األم نينير كل نينيه ..أم نينير احل نينياكم واملحك نينيوم ..الف نينيرد واملجتم نينيع..
الرجل واملرأة.
كينينيف يظلنينيم احلنينياكم وهنينيو يرا قنينيب اهلل كأننينيه ينينيراه ! كينينيف يظلنينيم وهنينيو يعلنينيم قنينيول اهلل تعنينياىل
﴿وسي ْعل ْم ا َّل ِذين لموا ﴾ ،وهو يعلم احلديث« :إ حرمت الظلم عل نفيس» ،وهو يعلنينيم
أنه مأمور بأن يعدل بني الناس ﴿وإِذا حك ْمت ْم ب ْني الن ِ
َّاس﴾ !
وكنينيذلك املحكنينيوم حنينيني يعبنينيد اهلل كأننينيه ينينيراه ينينيؤدي عملنينيه بنينيإخالص وأماننينية واجتهنينياد وال
خدا وال رشوة وال كسل.
* حنينيني كنينيان املسنينيلمون األوائنينيل يعبنينيدون ر نينيم كنينيأهنم يروننينيه ،كاننينيت تلنينيك األمنينية العجيبنينية
الفريدة يف التاريخ.

( )1قبسات لألستاذ حممد قطب ،دار الرشوق.
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* كان احلاكم يقول« :إن أحسنت فأعينو وإن أسأت فقومو » ،كان يقول« :لو بغلة
عثرت يف العراق كنت مسئوال عنها أمام اهلل».
كان التاجر الصدوق الذي يراقب اهلل ،فال احتكار وال غالء وال غني

يف بينينيع؛ بنينيل كنينيان

يظهر العيب املوجود يف السلعة ،ويربح القليل بنفس راضية وقلب منيب.
 كان الشباب يرتبن عل احلياء والفضيلة ،فال خيادن امرأة ،أو يرسق عرض فتاة. وكانت املرأة ال قر إال لرضورة ،غري مت جنينية يف زيننينية ،وال متعطنينيرة يف ثينينياب ..كنينيانجمتمع الطهر والعفاف.
 ك نينيان ال نينيزو يع نينيارش زوجت نينيه ب نينياملعروف ،ويع نينيرف هل نينيا حقوقه نينيا ،ويتق نينيي اهلل فيه نينيا؛ ألن نينيهيراقب اهلل سبحانه.
 كنينيذلك الزوج نينية تص ني عنينيل زوجه نينيا عن نينيد ضنينييق ذات الي نينيد؛ ب نينيل تسنينيأل احل نينيالل وإن ق نينيل،وتأدن احلرام وإن كثر.
 كانني نينيت املني نينيرأة الصني نينياحلة تقني نينيول لزوجهني نينيا عنني نينيد اخلني نينيرو للني نينيرزق« :اتني نينيق اهلل وال تطعمنني نينياحراما»؛ كل ذلك ألهنا تراقب اهلل.
واجىىب عملىىي حا هغغب ف سغغب كغ لي لغغب ق غ أأ ت غغاع واهت شغغعى مىاق غغب اأ لغغب
العالع.

التجويد
القلقلـــــة
القلقلة ة

ه نينيي اض نينيطراب يط نينيرأ ع نينيل احل نينيرف الس نينياكن ،فيخ نينيل بمبن نينياه؛ وذل نينيك ليظه نينير م نينين

سكونه ،أو هي ذبذبة احلرف الساكن.
حىوفما :مخسة ،جمموعة يف قولك( :قطب جد).كىطما :السكون عند القلقلة ،سواء سكون أصيل أو عارض.-ا جات القلقلب :هلا ثالث درجات:
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 -1القلقلنية الصنيغرى :وتكنينيون يف حنينيرف القلقلنينية السنينياكن سنينيكونا أصنينيل ًّيا وسني الكلمنينية،
مثل قوله( :أتقتلون – أفتطمعون – يدعون).
 -2القلقلنينية الوسنينيطن :وتكنينيون يف ح نيرف القلقلنينية النينيذي يقنينيع آخنينير الكلمنينية عننينيد الوقنينيف؛
ليظهر من سكونه ،مثل﴿ :ق ْل هو اهلل أحد﴾ عند الوقف (أحد).
 -3القلقلة الك ى :وتكون يف حروف القلقلة املشددة التي تقع يف آخر الكلمة ،مثل:
﴿ق ِل اهلل هيْ ِدي ل ِ ْلح ِّق﴾﴿ ،ت َّب ْت يدا أ ِ هل ٍ
ب﴾.
ب وت َّ
* ونب ه القلقلنينية متينينيل إىل الفنينيتح عننينيد النطنينيق نينيا ،وقنينيد تتنينيأثر باحلركنينية التنينين تسنينيبقها إىل حنينيد
ما (الفتح أو الضم).

علوم القرآن
نــــــزول القــــرآن
 -1نزل القرآن مجلة إىل بيت العزة من السامء الدنيا؛ تعظيام لشأنه عند املالئكة ،ثم نزل
بعنينيد ذلنينيك منينينجام عنينيل رسنينيولنا الكنينيريم ﷺ يف ثنيالث وعرشنينيين سنينينة ،وهنينيذا هنينيو أصنينيح األقنينيوال
وأشهرها.
فقد أخر احلاكم عن ابنينين عبنينياس قنينيال« :ف ِصنيل القنينيرآن منينين النينيذكر ،فوضنينيع يف بينينيت العنينيزة
يف السامء الدنيا ،فجعل ج يل  ينزل به عل النبي ﷺ ويرتله ترتيال».
 -2أنه نزل إىل السامء الدنيا يف عرشين أو ثالث وعرشين أو مخنيس وعرشنيين ليلنينية قنينيدر،
يف كل ليلة ما يقدر اهلل إنزاله يف كل السنينينة ،ثنينيم ننينيزل بعنينيد ذلنينيك منينينجام يف مجينينيع السنينينة .هنينيذا قنينيول
ذكني نينيره الفخني نينير الني نينيرازي ♫ ،مني نينيع قني نينيول آخني نينير« :أن اهلل تعني نينياىل أنني نينيزل كني نينيل القني نينيرآ ن مني نينين اللني نينيوح
املحف نينيوىل إىل السني نينيامء ال نينيدنيا يف ليل نينية الق نينيدر ،ث نينيم أن نينيزل إىل حمم نينيد م نينينجام إىل آخ نينير عم نينيره» [تفس نينيري
الفخر الرازي ،املجلد الثالث].
 -3أن القرآن قد ابتد إنزاله يف ليلة القدر ،ثم بعد ذلك ننينيزل منينينجام يف أوقنينيات خمتلفنينية،
حك نينياه الس نينييوطي ♫ يف اإلتق نينيان ،ث نينيم ق نينيال« :وب نينيه ق نينيال الش نينيعبي» [اإلتق نينيان يف عل نينيوم الق نينيرآن
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للسنينييوطي] .وهنينيذا القنينيول يفينينيد أننينيه لنينييس للقنينيرآن إال ننينيزول واحنينيد ،وهنينيو خ نيالف منينيا اتفنينيق علينينيه
العلامء وقامت عليه األدلة.
ق نينيال اب نينين حج نينير ♫« :وم نينيا تق نينيدم م نينين أن نينيه ن نينيزل مجل نينية واح نينيدة م نينين الل نينيوح املحف نينيوىل إىل
السنينيامء النينيدنيا ،ثنينيم أننينيزل بعنينيد ذلنينيك مفرق نيا هنينيو الصنينيحيح املعتمنينيد» [فنينيتح البنينياري برشنينيح صنينيحيح
البخاري .]3/10

كيف حتفظ القرآن؟
الفهم طريق احلفظ
م نينين أعظ نينيم م نينيا يع نينيني ع نينيل احلف نينيظ فه نينيم اآلي نينيات املحفو نينية ،ومعرف نينية وج نينيه ارتب نينياط بعض نينيها
بني نينيبعض؛ ولني نينيذلك جيني نينيب عني نينيل احلني نينيافظ أن يق نينيرأ تفس نينيريا لآلي نينيات الت نينيي يري نينيد حفظه نينيا ،وأن يك نينيون
ح نينياِض ال نينيذهن عن نينيد الق نينيراءة؛ وذل نينيك ليس نينيهل علي نينيه اس نينيتذكار اآلي نينيات ،وم نينيع ذل نينيك فيج نينيب أيض نيا
ع نينيدم االع نينيتامد يف احلف نينيظ ع نينيل الفه نينيم وح نينيده لآلي نينيات؛ ب نينيل جي نيب أن يك نينيون الرتدي نينيد لآلي نينيات ه نينيو
األساس؛ وذلك حتن ينطلق اللسان بنينيالقراءة وإن تشنينيتت النينيذهن أحياننيا عنينين املعننينين ،وأمنينيا منينين
اعتم نينيد ع نينيل الفه نينيم وح نينيده فإن نينيه ينس نينين كث نينيريا ،وينقط نينيع يف الق نينيراءة بمج نينيرد ش نينيتات ذهن نينيه ،وه نينيذا
حيدث كثري ،وخاصة عند القراءة الطويلة.
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اليوم الثامن
اإلٍسراف يف رمضان
ارشبوا وال ت ْ ِ
قال تعاىل﴿ :وكلوا و ْ
رسفوا ﴾ [األعراف.]31 :
ِ
ب ا ْمل ْ ِ
وقال سبحانه﴿ :وال ت ْ ِ
رسفِني﴾ [األنعام.]141 :
رسفوا إِنَّه ال حي ه
قنينيال سنينيفيان بنينين عينينينية يف قولنينيه تعنينياىل﴿ :وال ت ْ ِ
رس نيفوا ﴾ :منينيا أنفنينيق يف غنينيري طاعنينية اهلل يعت ني

رسفا وإن كان قليال».

وقني نيال ابني نينين القني نينييم ♫ يف قول نينيه س نينيبحانه «وال نينيذين إذا أنفق نينيوا مل يرس نينيفوا » :أي ليسني نينيوا
بمبنينيذرين يف إنفنينياقهم ،فيرصنينيفون فنينيوق احلاجنينية ،وال بخنينيالء عنينيل أهلنينييهم ،فيقرصنينيون يف حقهنينيم
فال يكفوهنم؛ بل عدال خيارا ،وخري األمور أوسطها ،ال هذا وال هذا»(.)1
وق نينيال اب نينين عب نينياس يف قول نينيه تع نينياىل﴿ :إِ َّن ا ْملب ني ِّذ ِرين ك نيانوا إِ ْخ نيوان ال َّش نيياطِ ِ
ني﴾ [اإلرساء:
 :]27هم الذين ينفقون ارال يف غري حقه.
وقال جماهد« :لو أنفق إنسان ماله كله يف احلق مل يكنينين مبنينيذرا ،ولنينيو أنفنينيق منينيدًّ ا يف غنينيري حنينيق
كان مبذرا»(.)2
ويف ح ني نينيديث عب ني نينيد اهلل ب ني نينين عم ني نينير ب ني نينين الع ني نينياص ¶ ،أن النب ني نينيي ﷺ ق ني نينيال« :كل ني نينيوا
وت صدقوا والبسوا يف غري إرسا ف وال خميلة»(.)3
واإلرساف نينياهرة لق نينيوم ال يرج نينيون هلل وق نينيارا ،وال حيرتم نينيون نع نينيم اهلل ع نينيز وج نينيل ،وب نينيدال
م نينين أن يك نينيون ش نينيهر رمض نينيان ش نينيهر االقتص نينياد ،واملحافظ نينية ع نينيل األوق نينيات ،واغتن نينيام اللحظ نينيات،
( )1تفسري ابن كثري .110/6
( )2تفسري ابن كثري .63/5
( )3رواه النسائي يف الصغرى ( )2560وغريه بسند صحيح.
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نجد أن كثريا من املسلمني أرسفوا يف رمضان.
صور اإلسراف
 -1اإل هغغىاف يف الط عغغاع وال شغغىا  :م نينين الن نينياس م نينين يس نينيتعد الس نينيتقبال رمض نينيان بالطع نينيام

والرشنياب واخلنينيزين منينين السنينيكر والزينينيت واألرز ،وتض نينييع املنينيرأة وقتهنينيا الثمنينيني يف رمضنينيان يف إع نينيداد

الطعام الذي يبدأ من الظهر حتنينين أذان املغنينيرب ،وعننينيد املنينيدفع جتنينيد ارائنينيدة مملنينيؤة بنينيام لنينيذ وطنينياب ،ومنينيا
زاد ع نينين احلاجني نية ،فيكني نيون عرض نينية لإلت نينيالف والرم نينيي ،وس نينيبحان اهلل! اس نينيتهالك املس نينيلمني يزي نينيد يف
رمض نينيان ،وأوزان املس نينيلمني تزي نينيد يف رمض نينيان ،فنخ نينير م نينين الص نينييام وم نينيا حققن نينيا معن نينين الص نينيوم ،وال
حصني نينيلنا التقني نينيوى . .حيني نينيدث هني نينيذا وماليني نينيني املسني نينيلمني يف القني نينيارة األفريقيني نينية جني نينيوعن ،واملسني نينيلمون يف
فلسطني وقطا غزة ال جيدون الكفاف.
رشا منينين بطن نينيه،
وقنينيد حنينيذر النب نينيي ﷺ منينين الشنينيبع والتخم نينية ،فقنينيال« :م نينيا منينيأل آدمنينيي وع نينياء ًّ

بحسنينيب ابنينين آدم أك نينيالت يقمنينين ص نينيلبه ،فنينيإن ك نينيان ال حمالنينية فثل نينيث لطعامنينيه وثل نينيث لرشنيابه وثل نينيث
لنفسه»( ، )1وقال بعض السلف( :مجع اهلل الطب كله يف نصف آية ،هي "وكلنينيوا وارشبنينيوا وال
ترسفوا").
والتخمة يف رمضان عند اإلفطار تفقد املسلم حالوة املناجاة ولذة العبادة والذكر.
قال عمر بن اخلطاب « :من كثر أكله مل جيد لذكر اهلل لذة».
وقال إبراهيم بنينين أدهنينيم« :منينين ضنينيب بطننينيه ضنينيب ديننينيه ،وإن معصنينيية اهلل بعينينيدة منينين اجلنينيائع
قريبة من الشبعان».
وق نينيال لق نينيامن« :ي نينيا بن نينيي إذا ام نينيتألت املعني نيدة نامني نيت الفك نينيرة ،وخرس نينيت احلكم نينية ،وقعني نيدت
األعضاء».
فينينيا عجنينيب أن يتحنينيول شنينيهر الصنينييام إىل شنينيهر الطعنينيام ،وإذا أردت أن تعنينيرف هنيل صنينيمت
ح ًّقا ،فعليك بنينيأن تنينيزن نفسنينيك لتعنينيرف وزننينيك الليلنينيه األوىل منينين رمضنينيان ،ثنينيم انظنينير يف ليلنينية العينينيد

( )1رواه النسائي يف الك ى (.)6711
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هل زاد وزنك أو نقص؛ فهذا معيار ال خيطئ.
 -2اإلهىاف يف ال وع :خاصة يف النهار ،والعجيب أن هؤالء يرسفون يف سهر ال طائنينيل منينين

ورائنينيه ..سنينيهر ضنينيائع يف القينينيل والقنينيال ،وعنينيل املقنينياهي والسنينيهرات الرمضنينيانية وأمنينيام التلفنينياز ،ثنينيم ينينيأيت
أح نينيدهم بع نينيد الس نينيهر الطوي نينيل ليتس نينيحر ،ث نينيم ين نينيام قب نينيل الفج نينير ،وال يس نينيتيقظ إال ق نينيرب العرص ني أو ع نينيل
م نينيدفع اإلفط نينيار ،ف نينييحلم أن نينيه صني نيام رمضني نيان ،وه نينيذا م نينين ع نينيدم فق نينيه امل نينيرء بلحظ نينيات ودق نينيائق رمض نينيان
الغالية،التي قال عنها القرآن (أياما معدودات) ،متر كال ق اخلاطف أو كلمح البرص ،وال تعوض
أيامه ولياليه ،وهلل در القائل:
أحقني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياه شني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيهرا لكني ني ني ني ني ني ني ني ني نينين يف هنايت ني ني ني ني ني ني نينيه

يميض ني ني ني ني كطيني ني ني نينيف خيني ني ني نينيال قني ني ني نينيد ملحنني ني ني نينياه

 -3اإل هغغىاف يف ت ضغغييع ا و قغغات :املس نيلمون الينينيوم يتفنننينيون يف ضنينييا أوقنينياهتم وتسنينيلية
صنينييامهم فنينييام ال طائنينيل منينين ورائنينيه .أينينين نحنينين منينين السنينيلف الصنينيالح النينيذين كنينيانوا حيرصنينيون
ع نينيل أوق نينياهتم كحرص نينينا ع نينيل أموالن نينيا ،ف نينيال يض نينييعون حلظ نينية يف غ نينيري طاع نينية ! ق نينيال احلس نينين:
(أدركت أقواما كان أحدهم أشح عل عمره منه عل درمهه).
وحنينيث الرس نيول عنينيل اسنينيتثامر الوقنينيت ،فقنينيال« :اغتنينينم مخس نيا قبنينيل مخنينيس ،وعنينيد منهنينيا:
فراعك قبل شغلك وحياتك قبل موتك».
ابنينيدأ يومنينيك باسنينيم اهلل ،وحنينيدد لنفسنينيك أعاملنينيك األهنينيم فنينياملهم ،وقسنينيم الوقنينيت املتنينياح عنينيل
هنينيذه األعنينيامل ،وال تؤجنينيل عمنينيل الينينيوم إىل الغنينيد؛ فينينيرتاكم علينينيك عمنينيل الينينيومني ،وكنينين مثنينياال يف
احلف نينياىل ع نيل الو ق نينيت ،وااله نينيتامم باملواعي نينيد ،واعل نينيم أن الواجب نينيات أكث نينير م نينين األوق نينيات ،فع نينياون
غريك عل االنتفا بوقته ،وإن كان لك مهمة فأوجز يف قضائها ،وتذكر أن الوقت هو احلياة.
فالوق ني ني نينيت أثم ني ني نينين م ني ني نينيا عني ني ني نينيت بحفظ ني ني نينيه

وأراه أس ني ني ني ني نينيهل مني ني ني ني ني نينيا عليني ني ني ني ني نينيك يضني ني ني ني ني نينييع

 -4اإل هغغىاف يف ال غغالع :هن نينياك م نينين الن نينياس م نينين يطل نينيق لس نيانه يف رمض نينيان ،وال حيف نينيظ للش نينيهر
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حرمنينية ،وغالبنيا منينين تكلنينيم كثنينيريا أخطنينيأ كثنينيريا .وقنينيد حنينيذر النبنينيي منينين ذلنينيك؛ فقنينيد صنينيح عننينيه أننينيه قنينيال« :إن
الرجل ليتكلم بالكلمة ال يلقي هلا باال من سخ اهلل ،فيذل ا يف النار سبعني خريفا»(.)1
وقال عطاء بن رباح( :إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكالم ،وكانوا يعنينيدون
فضوله ما عدا كتاب اهلل ،أن تقرأه ،وتأمر بمعروف ،وتنهي عن منكرا ،وتنطلق بحاجتك يف
معيشتك التي البد منها ..أتنكرون أن عليكم كراما كاتبني !)(.)2
وكت نينيب عم نينير ب نينين العزي نينيز إىل بع نينيض أص نينيحابه« :أم نينيا بع نينيد ،ف نينيإن م نينين أكث نينير ذك نينير امل نينيوت ريض م نينين
الدنيا باليسري ،ومن عد كالمه من عمله قل كالمه إال فيام ينفع والسالم»(.)3
واجىىب عملىىي عل يغب ااالقت لغغاا يف الط عغاع وال شغىا وال غغوع و كغه مع تغ ال يف كغ
ك ء وحافظ علن وقتب.

التجويد
أحكام امليم الساكنة
امليم الساكنة :هي التي ال حركة هلا.
واحلكم هنا للميم الساكنة التي تقع آخر الكلمة فق  ،أما إذا كانت امليم الساكنة وس
الكلمة يكون حكمها اإل هار.
* وامليم الساكنة هلا ثالثة أحكام :اإلخفاء واإلدغام واإل هار.
 -1اإلخفاء الشفوي :وله حرف واحد ،هو الباء ،فنينيإذا وقفنينيت بعنينيد املنينييم السنينياكنة  -وال
يكون إال من كلمتني  -جاز اإلخفاء ،وسمي شفو ًّيا ،وال بنينيد معنينيه منينين أمثلنينية( :يعتصنينيم بنينياهلل)،
(وهم باآلخرة).

( )1رواه البخاري (.)6478
( )2إحياء علوم الدين .96/3
( )3سري أعالم النبالء.
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 -2اإلدغام :وله حرف واحد ،هو املنينييم ،فنينيإذا وقعنينيت املنينييم السنينياكنة قبنينيل املنينييم املتحركنينية
وجب اإلدغام ،ويسمن إدغام مثلني صغري ،والبد معه من الغنة.
أمثلة( :ما لكم من إهل غريه ) ( -يعدكم مغفرة).
 -3اإل هنينيار :ول نينيه الس نينيتة والعرش نيون حرف نيا الباقي نينية منينين أح نينيرف اهلج نينياء بع نينيد إس نينيقاط الب نينياء
واملنينييم منينين احلنينيروف الثامنينينية والعرشنينيين التنينيي تقنينيع بعنينيد املنينييم السنينياكنة ،فنينيإذا وقنينيع حنينيرف منهنينيا بعنينيد
امليم الساكنة يف كلمة أو كلمتني وجب اإل هار ،ويسمن اإل هار شفو ًّيا.

علوم القرآن
احلكمة من نزول القرآن منجمًا
 -1تثبيت قلب النبي ﷺ :لقد حتمل النبي ﷺ يف سنينيبيل النينيدعوة الكثنينيري منينين األذى،
ومل يكن ﷺ يف ذلك بدعا منينين الرسنينيل ،ولكنهنينيا سنينينة ماضنينيية فنينييهم؛ ليأخنينيذ النينيدعاة منينين بعنينيدهم
املثل والقدوة ،قال تعاىل﴿ :ولقدْ ك ِّذب ْت رسل ِّمن ق ْبلِك فص وا عل ما ك ِّذبوا وأوذوا حتَّن
أتاهم نرصنا وال مبدِّ ل لِكلِام ِ
ت اهللِ ولقدْ جاءك ِمن نَّب ِأ ا ْمل ْرسلِني﴾ [األنعام.]34:
ْ ْ
ص
وق نينيد س نينياقت آي نينية واح نينيدة م نينين كت نينياب اهلل تل نينيك احلكم نينية أوض نينيح م نينيا تك نينيون﴿ :وك ني ًّال َّنق ني ه
ِ
ِ
الرس ِل ما نث ِّبت بِ ِه فؤادك وجاءك ِيف ه ِذ ِه ْ
احل هق وم ْو ِعظة و ِذكْرى لِ ْلمؤْ ِمنِني﴾
عل ْيك م ْن أنْباء ه

[هود.]120:

 -2تيسنينيري حفنينيظ القنينيرآن وفهمنينيه :لق نينيد ن نينيزل الق نينيرآن ع نينيل أم نينية أمي نينية ال تق نينيرأ وال تكت نينيب يف
جمموعها ،إال ما شذ من أفراد قليلني ،وكانت تعمد يف حفظها عل ذاكرهتا ،قال تعاىل﴿ :هنيو
ِ
ِِ
ِ
ِّيهم ويع ِّلمهنيم ا ْل ِكتنياب و ْ ِ
احل ْكمنية
ا َّلذي بعث يف األ ِّم ِّيني رسوال ِّمنْه ْم يتْلو عل ْي ِه ْم آياتنيه وينيزك ِ ْ
وإِن كانوا ِم ْن ق ْبل ل ِفي ضال ٍل همبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة.]2:
 -3التحدي واإلعجاز :وذلك أن القرآن كان ينزل مواكبا األحداث ،مفحام املرشكني
يف أسنينيئلته م ،ويكفيننينيا يف الداللنينية عنينيل مسنينيلكهم يف هنينيذا الصنينيدد رد القنينيرآن علنينييهم ،قنينيال تع نينياىل:
﴿وال ي ْأتونك بِمث ٍل إِ َّال ِجئْناك بِ ْ
احل ِّق وأ ْحسن ت ْف ِسريا ﴾ [الفرقان.]33:
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 -4مسايرة احلوادث والتدر يف الترشيع :مل حيمل القرآن الناس يف دعوته إياهم عل
ما جاء به د فعة واحدة ،لكنه تدر

م يف عنينيال منينيا تأصنينيل يف النفنينيوس منينين أمنينيراض اجتامعينينية،

بع نينيد أن رش هل نينيم م نينين ف نينيرائض ال نينيدين م نينيا يعم نينير قل نينيو م ب نينياإليامن .ك نينيام ك نينيان الق نينيرآن يتن نينيزل وف نينيق
احلوادث التي متر باملسلمني ،يف جهادهم الطويل إلعالء كلمة اهلل.
ك نينيام أن أوض نينيح األمثل نينية الت نينيي يس نينيوقها العل نينيامء ع نيل الت نينيدر يف الترش نينييع ه نينيو حت نينيريم اخلم نينير،
ال نينيذي م نينير بمرا ح نينيل وض نينيحتها ع نينيل الت نينيوايل س نينيورة النح نينيل آي نينية  ،67وس نينيورة البق نينيرة آي نينية ،219
وسورة النساء آية  ،43وسورة ارائدة آية .91 ،90

كيف حتفظ القرآن؟
ا لرب بني أول السورة وآخرها:
بعد متام سنينيورة منينيا منينين سنينيور القنينيرآن ال ينبغنينيي للحنينيافظ أن ينتقنينيل إىل سنينيورة أخنينيرى إال بعنينيد
أن يتم رب أوهلا بمخرها ،وأن جيري لسانه ا بسنينيهولة ويرسنيني ،ودون إعننينياء فكنينير وكنينيد يف تنينيذكر
اآلينينيات ومتابعنينية القنينيراءة؛ بنينيل جينينيب أن يكنينيون احلفنينيظ كارنينياء ،كنينيام يقنينيرأ القنينيار مننينيا فاحتنينية الكتنينياب
دون عناء؛ وذلنينيك منينين كثنينيرة تردادهنينيا ،ومنينيع أن احلفنينيظ لكنينيل سنينيور القنينيرآن لنينين يكنينيون كالفاحتنينية إال
نني نينيادرا ،ولكني نينين القصني نينيد هني نينيو التمثيني نينيل والت نينيذكري ب نينيأن الس نينيورة ينبغ نينيي أن تكت نينيب يف ال نينيذهن وح نينيدة
مرتابطة متامسكة ،وأال جياوزها احلافظ إىل غريها إال بعد إتقان حفظها.
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اليوم التاسع
شهر االنتصارات
ِ
رص ني نيك ْم ويث ِّبني ني ني ْت أ ْقني ني نيدامك ْم﴾
ق ني نينيال تع ني نينياىل﴿ :يني ني نيا أ ههيني ني نيا ا َّلني ني نيذين آمن ني نيوا إِن تنْرصني ني نيوا اهلل ينْ ْ

[سورة حممد.]7:

يقنينيول سنينييد قطنينيب ♫« :إننينيه ال جهنينياد وال شنينيهادة وال جننينية إال حنينيني يكنينيون اجلهنينياد يف
س نينيبيل اهلل وح نينيده ،وامل نينيوت يف س نينيبيله وح نينيده ،والنرص ني ل نينيه وح نينيده ،يف ذات ال نينينفس ،ويف م نينينهج
احلياة ..ال جهاد وال شهادة وال جنة إال حني يكون اهلدف هو أن تكون كلمة اهلل هي العليا،
وأن هت ني نينييمن رشيعت ني نينيه ومنهاج ني نينيه يف ض ني نينيامئر الن ني نينياس وأخالقه ني نينيم وس ني نينيلوكهم ،ويف أوض ني نينياعهم
وترشنينييعهم ونظنينيامهم عنينيل السنينيواء»( .)1وسنينيئل رسنينيول اهلل عنينين الرجنينيل يقاتنينيل شنينيجاعة ويقاتنينيل
ية ويقاتل رياء ،أي ذلك يف سبيل اهلل فقال« :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف
سبيل اهلل»(.)2
ومنينين ممينينيزات شنينيهر رمضنينيان أننينيه ش نينيهر االنتصنينيارات ،والسنينيبب يف ذلنينيك أن املسنينيلم عن نينيدما
يوفق يف االنتصار عل النفس يوفقه اهلل يف النرص عل أعدائه ورحنينيم اهلل منينين قنينيال « :مينينيدانكم
األول أنفسكم ،فإن انترصتم عليها كنتم عل غريها أقدر».
وشنينيهر رمضنينيان يعت ني حمطنينية ذات ضنينيغ عنينيال لتعبئنينية القنينيوى النفسنينيية والروحينينية واخللقينينية
التي حتتا إليها كل أمة وكل فرد ،وهذا هنينيو رس االنتصنينيارات العظيمنينية والكثنينيرية التنينيي حنينيدثت
يف رمضان ،فقد استطا املسلمون أن حيققوا فيه أعظم االنتصارات.
* ففنينيي السنينيابع عرش ني منينين رمضنينيان منينين العنينيام الثنينيا للهجنينيرة كاننينيت غنينيزوة بنينيدر ،وهنينيي أول
(ّ )1ف الل القرآن الظالل.5 ،
( )2رواه البخاري ( ،)2749ومسلم (.)4875
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لق نينياء مس نينيلح ب نينيني احل نينيق والباط نينيل ،ان نينيتقم اهلل للفئ نينية املؤمن نينية م نينين الفئ نينية الباغي نينية ،وارتفع نينيت راي نينية
اإلي نينيامن ،وجت نينيل ص نينيدق أص نينيحاب حمم نينيد ﷺ وثب نينياهتم ع نينيل احل نينيق ،فك نينيانوا  -بح نينيق  -صني ني ا يف
احلرب صدقا عند اللقاء ،كام قول الشاعر:
ي ني ني نينيا ب ني ني نينيدر ب ني ني نينيدر ال ني ني نينيدجن أدل ني ني ني ني حتي ني ني نينيايت

أله ني ني ني نينيل ب ني ني ني نينيدر وق ني ني ني نينيد ف ني ني ني نينيازوا بجن ني ني ني نينيات

وق ني ني ني نينيص للمس ني ني ني نينيلمني الي ني ني ني نينيوم ملحم ني ني ني نينية

يصني نينيحوا ني نينيا مني نينين تني نينيواروا شني نينيبه أمني نينيوات

ح ني نينيدث ع ني نينين الكف ني نينير يف ب ني نينيدر ومرص ني نينيعه

وع ني ني نينين أس ني ني نينيود احل ني ني نينيي عن ني ني نينيد اللق ني ني نينياءات

* ويف احلنينيادي والعرشنينيين منينين رمضنينيان العنينيام الثنينيامن منينين اهلجنينيرة كنينيان فنينيتح مكنينية ،ينينيوم أن
حطم حممنينيد ﷺ األصنينينام ،بعنينيد أن ملنينيك قلنينيوب الرجنيال بالصنينيفح والغفنينيران ،عننينيدما قنينيال هلنينيم:
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» ،وألول مرة يف تاريخ مكة يصعد (بالل احلبإ) بنينيأمر النبنينيي عنينيل هنينير
الكعبة؛ ليؤذن ،ويعلن يف الدنيا كلهنينيا :اهلل أكني اهلل أكني  ،فجلجلنينيت يف آفنينياق مكنينية ،وذلنينيت هلنينيا
رءوس الطغ ني نينياة ،وم ني نينيات ال ني نينيذين كف ني نينيروا بغ ني نينييظهم ،وأعلن ني نينيت الس ني نينييادة والع ني نينيزة هلل ولرس ني نينيوله
وللمؤمنني.
* ويف رمضنينيان م نينين الع نينيام الرا ب نينيع عرش ني م نينين اهلجنينيرة وقع نينيت القادس نينيية بقي نينيادة س نينيعد ب نينين أ
وقاص ،وهنينيزم ثالثنينيون أحفنيا منينين املسنينيلمني منينيا يزينينيد عنينيل ربنينيع ملينينيون منينين الفنينيرس؛ وذلنينيك بفضنينيل
اهلل ور ته ،فام النرص إال من عند اهلل ،وأرسل سعد (النعامن بن مقرن) و(املغنينيرية بنينين شنينيعبة)
إىل رستم قائد الفرس؛ يدعوانه إىل اإلسالم ،ورا سأهلم رستم عن سبب جميئهم قالوا« :جئنا
ملوعنينيود اهلل إياننينيا؛ أخنينيذ بالدكنينيم ،وسنينيبي نسنينيائكم وأدننينيائكم ،وأخنينيذ أمنينيوالكم ،ونحنينين عنينيل يقنينيني
من ذلك» .وطلب رسنينيتم منينين سنينيعد بنينين أ وقنينياص إرسنينيال رجنينيل عاقنينيل عنينيامل جييبنينيه عنينين أسنيئلته،
فأرسل إليه املغرية ،فكرر رستم طلبه عدة مرات ،حتنينين أرسنينيل سنينيعد (ربعنينيي بنينين عنينيامر) ،فقنينيال
لنينيه« :إن اهلل ابتعثننينيا لنخنينير العبنينياد منينين عبنينيادة العبنينياد إىل عبنينيادة رب العبنينياد ،ومنينين ضنينييق النينيدنيا إىل
سني نينيعة الني نينيدنيا واآلخني نينيرة ،ومني نينين جني نينيور األديني نينيان إىل عني نينيدل اإلسني نينيالم» .وكني نينياد رسني نينيتم أن يني نينيدخل يف

54



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

يف رحاب القرآن

55

اإلسالم لوال أن من حوله منعوه.
* ويف السني نينيابع عرش ني ني مني نينين رمضني نينيان سني نينينة مني نينيائتني وثني نينيالث وعرشني نينيين للهجني نينيرة ،كني نينيان فني نينيتح
عمورية احلصينة عل يد املعتصم بن الرشيد يف مائة ومخسني أحفا من جننينيوده ،وقنينيد تعنينيذر فنينيتح
املدينة عل الفاحتني منذ عهد اإلسكندر املقدو إىل يوم املعتصم ،فكانت وقعة عمورية غرة
يف جبنينيني النينيدهر ،ودرة يف تنينياريخ اإلسنينيالم ،وتاج نيا زان مفنينيرق املعتصنينيم ينينيوم أن هنينيب منينين مكاننينيه
عن نينيدما س نينيمع ب نينيامرأة مس نينيلمة ق نينيد أرست ع نينيل ي نينيد روم نينيي ،وقال نينيت :وامعتص نينيامه ،وه نينيو يق نينيول هل نينيا:
لبينينيك ،وأقسنينيم أال يعنينيود إىل بيتنينيه إال شنينيهيدا حممنينيوال عنينيل األعننينياق ،أو نينيافرا ،وحقنينيق اهلل لنينيه منينيا
متنن لصدقه يف نرصة دينه ،فلم تغب شمس ينينيوم السنينيابع عرشني منينين رمضنينيان إال وكاننينيت املديننينية
العريقة قد فتحت أمام جيو

املسلمني ،وشوهد املعتصم بن الرشيد يدخل مديننينية عمورينينية

ع نينيل ص نينيهوة ج نينيوداه األص نينيهب ،وق نينيد نك نينيس رأس نينيه؛ خض نينيوعا هلل ،وش نينيكرا ع نينيل نعامئ نينيه ،مقت نينيديا
برسول اهلل يوم فنينيتح مكنينية ،وعنينياد اخلليفنينية إىل بغنينيداد ،وخنينير الننينياس عنينين بكنينيرة أدنينييهم يسنينيتقبلونه
بالتهليل ،والشعراء باملديح ،وأنشد أدو متام بني يديه بائيته الباقية عل وجه الدهر:
خليف ني ني نينية اهلل ج ني ني نينيازى اهلل س ني ني نينيعيك ع ني ني نينين

جرثوم ني نينية ال ني نينيدين واإلس ني نينيالم واحلس ني نينيب

برصني ني نينيت بالرا حني ني نينية الكني ني ني ى فلني ني نينيم تره ني نينيا

تنني ني ني نينيال إال عني ني ني نينيل جرس ني ني ني ني مني ني ني نينين التعني ني ني نينيب

إن كني نينيان بني نينيني حني نينيروف الني نينيدهر مني نينين رح نينيم

موص ني ني ني نينيولة أو زم ني ني ني نينيام غ ني ني ني نينيري منقض ني ني ني نينيب
نتي
وب ني ني ني نينيني أي ني ني ني نينيام ب ني ني ني نينيدر أق ني ني ني نينيرب النس ني ني ني نينيب

فب ني ني ني نينيني أيام ني ني ني نينيك ال ني ني ني نينياليت نرص ني ني ني نينيت ني ني ني نينيا

* ويف العارش من رمضان عام أحنينيف وثالثامئنينية وثنينيالث وتسنينيعني منينين اهلجنينيرة ،كنينيان النرصني
احلقيقي عنينيل اليهنينيود ،ينينيوم انترصني املسنينيلمون الصنينيائمون عنينيل أحفنينياد القنينيردة ،وحطمنينيوا أسنينيطورة
اجلي

الذي ال يقهر ،وحتطم هذا الساتر الرتا املنيع حتت صيحات التكبري.

واجب عملي ح ا قاط عفب ال أ غت أع لغ ا مغا و حغاول أأ ت ت لغى علي مغاال
ليسم لب ال لى علن أع ائب.

\
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التجويد
أحكام النون الساكنة والتنوين
* تعريف النون السنياكنة :هنينيي الننينيون اخلالينينية منينين احلركنينية ،والثابتنينية لفظنيا ووقفنيا ووصنينيال،
وتكنينيون يف األسنينيامء واألفعنينيال واحلنينيروف ،وتكنينيون متوسنينيطة ومتطرفنينية ،وتكنينيون أصنينيلية منينين بنينينية
الكلمنينية مثنينيل( :أنعنينيم) ،وتكنينيون زائنينيدة عنينين أصنينيل الكلمنينية وبنيتهنينيا مثنينيل( :فنينيانفلق) ،أصنينيل الفعنينيل
(فلق) عل وزن فعل.
* تعرينينيف التننينيوين :هنينيو ننينيون سنينياكنة زائنينيدة ،تلحنينيق االسنينيم لفظ نيا ووصنينيال ،وتفارقنينيه خ ًّط نيا
ووقفا ،وعالمته :فتحتان أو كرستان أو ضمتان.
* حكمة حالة الوقف :تبدل الفتحتان أحفا ،أ وما الضمتان والكرسنينيتان فيحنينيذف التننينيوين
فيهام ،ويوقف عليهام بالسكون.
* الفرق بني النون الساكنة والتنوين:
 -1النون حرف أصيل من حروف اهلجاء ،وقد تكون من احلروف الزائدة ،أمنينيا التننينيوين
فال يكون إال زائدا عن بنية الكلمة.
 -2النون الساكنة ثابتة يف اللفظ واخل  ،أما التنوين فثابت يف اللفظ دون اخل .
 -3النون الساكنة ثابتة يف الوصل والوقف ،أما التنوين فثابت يف الوصل دون الوقف.
 -4الننينيون السنينياكنة توجنينيد يف األسنينيامء واألفعنينيال واحلنينيروف ،أمنينيا التننينيوين فنينيال يوجنينيد إال يف
األسامء فق .
 -5النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة أما التنوين فال يكون إال متطرفا.
وللنون الساكنة والتنوين أربع أحكام هي:
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-1اإلظهار احللقي
* وعر فه
اإل هار لغة :البيان واإليضاح.
اصطالحا :إخرا احلرف املظهر من خمرجه مع حتقيقه من غري غنة.
* حروفه :سنينيتة هنينيي (اهلمنينيزة واهلنينياء والعنينيني واحلنينياء والغنينيني واخلنينياء) ،فنينيإذا وقنينيع حنينيرف منينين
ه نينيذه األح نينيرف الس نينيتة بع نينيد الن نينيون الس نينياكنة ،س نينيواء يف كلم نينية أو يف كلمت نينيني أو بع نينيد التن نينيوين ،وال
ويسمن إ هارا حلق ًّيا.
يكون إال يف كلمتني ،وجب اإل هار،
و
* سبب تسميته إ هارا حلق ًّيا:
أم نينيا تسني نينيميته إ ه نينيارا فلظهني نينيور الن نينيون الس نينياكنة والتن نينيوين عن نينيد مالق نينياة أح نينيد ه نينيذه احل نينيروف
الستة ،وأما تسميته حلقيًّا فألن حروفه الستة قر من احللق.
* مراتبه :لإل هار مراتب ثالث هي:
 -1عليا :عند اهلمزة واهلاء -2 .وسطن :عند العني واحلاء.
 -3دنيا :عند الغني واخلاء.
أمثل
مثاله مع النون من
كلمة

مثاله مع النون من
كلمتني

-1

اهلمزة

وينئون

من أعطن

-2

اهلاء

وهم ينهون

من هاجر

كتاب أنزلناه
ج ٍ
رف ٍ
هار

-3

العني

واألنعام

من علق

واسع عليم

-4

احلاء

ينحتون

من حاد اهلل

عزيز حكيم

-5

الغني

فسينغضون

من غسلني

قوال غري

-6

اخلاء

واملنخنقة

من خإ

لطيف خبري

العدد

حرف اإلظهار

مثاله مع
التنوين
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علوم القرآن
أول ما نزل وآخر ما نزل

 -1أول منينيا ننينيزل منينين القنينيرآن هنينيو اآلينينيات اخلمنينيس األوىل منينين سنينيورة العلنينيق ﴿ :ا ْقنيرأ ْ بِا ْسني ِم
ر ِّبك ا َّل ِذي خلق * خلق ِ
اإلنْسان ِم ْن عل ٍق * ا ْقرأ ْ ور هبك األكْرم * ا َّل ِذي ع َّلم بِا ْلقل ِم * ع َّلم
ِ
اإلنْسان ما مل ْ ي ْعل ْم﴾ [العلق.]5-1:
وه ني نينيذا أص ني نينيح األق ني نينيوال وأقوا ه ني نينيا؛ ل ني نينيورود دليل ني نينيه يف الص ني نينيحيحني ،ولتلق ني نينيي األم ني نينية ذل ني نينيك
باإلمجا .
 -2آخر ما نزل من القنيرآن آينينيات الربنينيا حتنينين آينينية النينيدين يف سنينيورة البقنينيرة﴿ :ينيا أ ههينيا ا َّلني ِذين
ِ ِ
الربنيا﴾ ،حتنينين قولنينيه تعنينياىل﴿ :وا َّتقنيوا ي ْومنيا ت ْرجعنيون فِي ِنيه إِىل
آمنوا اتَّقوا اهلل وذروا ما بقي من ِّ
اهللِ﴾ [البقرة.]281-278:
وهنينيذا أرجنينيح منينيا قينينيل؛ حلنينيديث ابنينين عبنينياس يف الصنينيحيح« :آخنير آينية نزلنينيت عنينيل النبنينيي ﷺ
آية الربا» [البخاري] .وحديث ابن عباس الذي أخرجه الط ي أنه قال« :آخر آية نزلت عل
النبي ﷺ ﴿واتَّقوا ي ْوما﴾».
وزاد عن ابن جريج« :يقولون إن النبي ﷺ مكث بعنينيدها تسنينيع لينينيال» [جنينيامع البينينيان يف
تفسري القرآن البن جرير].
 -3وقد بحث العلامء يف أول ما نزل من األطعمة ،وهي اآلية  145من سورة األنعام،
وأول م نينيا ن نينيزل م نينين األرشب نينية اآلي نينية ( )219البق نينيرة ،وأول م نينيا ن نينيزل يف القت نينيال اآلي نينية ( )39احل نينيج،
وأول سورة وردت فيها سجدات التالوة سورة النجم.
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كيف حتفظ القرآن؟
اجوسم ع اجةائم
ينبغني نينيي ملني نينين وفقني نينيه اهلل حلفني نينيظ كتابني نينيه أن يتعاهني نينيده باملراجعني نينية واملدارسني نينية بشني نينيكل مسني نينيتمر،
ويفضنينيل أن ينينيتم املراجعنينية منينيع حنينيافظ آخنينير؛ ففنينيي ذلنينيك خنينيري كثنينيري ،يسنينياعد منينين ناحينينية عنينيل تثبينينيت
املحفوىل ،ويساعد من ناحية ثانية عل تصحيح ما تنينيم حفظنينيه بشنينيكل غنينيري صنينيحيح ،فضنينيال عنينين
أن الت نينيزام املراجع نينية م نينيع ح نينيافظ آخ نينير جيعل نينيك تنش ني ؛ فاإلنس نينيان ع نينيادة ينش ني بغ نينيريه م نينيا ال ينش ني
بنفسه ،وقد قال تعاىل﴿ :سنشده عضدك بِأ ِخيك ون ْجعل لكام س ْلطانا﴾ [القصص.]35:
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اليوم العاشر
األمر املعروف والنهي عن املنكر
ِ
قال تعاىل﴿ :وا ْملؤْ ِمنون وا ْملؤْ ِمنات ب ْعضه ْم أ ْولِياء ب ْع ٍ
ض ي ْأمرون بِا ْمل ْعروف وينْه ْون
ِ
الصالة ويؤْ تون الزَّ كاة ويطِيعون اهلل ورسوله أ و ِك س ْري هم اهلل إِ َّن
ع ِن ا ْملنْك ِر ويقيمون َّ
اهلل ع ِزيز ح ِكيم﴾ [التوبة.]71 :
قال القرطبي يف هذه اآلية( :إن اهلل تعاىل جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرقا
بني املؤمنني واملنافقني ،فدل عل أن أخص أوصاف املؤمنني األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،ورأسها الدعوة إىل اإلسالم) (.)1
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أوجب واجبات الرش ؛ بل قد عده بعض العلامء
من أركان اإلسالم ،وقال عنه حجة اإلسالم اإلمام أدو حامد الغزايل( :هو القطب األعظم
يف الدين ،وهو املهمة التي ابتعث اهلل ا النبيني أمجعني ،ولو طوي بساطه وأمهل علمه
وعمله لتعطلت النبوة ،واضمحلت الديانة ،وفشت الضاللة ،وشاعت اجلهالة ،واسترشى
الفساد ،واتسع اخلرق ،وِضت البالد ،وهلك العباد ،ومل يشعر باهلالك إال يوم الثناء ،وقد
كان الذي خفنا أن يكون ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون)(.)2
أالب وجو ا مى ااأعىوف وال م عه اأ ى:
اعتمني نينيد أغلني نينيب الفقهني نينياء عني نينيل اآليني نينيات القرآنيني نينية يف إثبني نينيات الوجني نينيوب ،دون ذكني نينير تفاصني نينييل
االسنينيتدالل؛ إقنينيرارا منينينهم بوضنينيوح داللتهنينيا ،حتنينين قينينيل( :إن وجنينيوب األمنينير بنينياملعروف والنهنينيي
عن املنكر ِضورة دينية عند املسلمني ،يستدل ا وال يستدل عليها).
* وفيام ييل نستعرض اآليات القرآنية الواقعة يف مقام االستدالل عل الوجوب.

( )1تفسري القرطبي.
( )2إحياء علوم الدين لإلمام أ حامد الغزايل .265/2
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ري وي ني ْأمرون بِ نيا ْملعر ِ
اآل يغغب ا وىل :قولنينيه تعنينياىل﴿ :و ْل نيتكن ِّم نينْك ْم أ َّم نية ي نيدْ عون إِىل ا ْخل ني ْ ِ
وف
ْ
وينْه ْون ع ِن ا ْملنْك ِر وأ و ِك هم ا ْمل ْفلِحون﴾ [آل عمران.]104 :
املخاطب ذه اآلية القرآنية هم املؤمنون كافة ،فهم مكلفون (بأن ينتخبوا منهم أمة
تقوم ذه الفريضة ،وذلك بأن يكون لكل فرض منهم إرادة وعمل يف إجيادها) ،وهي
واضحة الداللة عل الوجوب؛ فإن قوله تعاىل (و ْلتكن) أمر ،و اهر األمر اإلجياب ،هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى حرصت اآلية الفالح ذا العمل.
و(من) يف (منكم) للتبعيض؛ لذا استدل أغلب الفقهاء عل أن الوجوب فرض كفاية،
فإذا قام به البعض سق عن اآلخرين.

َّاس تأمرون بِا ْملعر ِ
اآليب ال ا يب :قوله تعاىل﴿ :كنْت ْم خ ْري أ َّم ٍة أ ْخ ِرج ْت لِلن ِ
وف وتنْه ْون
ْ
ِ
اّللِ﴾ [آل عمران .]110 :قرنت اآلية األمر باملعرف والنهي عن
ع ِن ا ْملنْك ِر وتؤْ منون بِ َّ
املنكر باإليامن باهلل ،وقدمتهام عليه؛ (ألهنا سيا اإليامن وحفا ه) ،ومعنن اآلية( :رتم

خري أم ة خلقت ألمركم باملعروف ،وهنيكم عن املنكر ،وإيامنكم باهلل ،فتصري هذه اخلصال
عل هذا القول رشطا يف كوهنم خريا) .وهذه اخلريية (ال يستحقها من أقام الصالة وآتن
الزكاة وصام رمضان وحج البيت ،والتزم احلالل ،واجتنب احلرام ،مع اإلخالص  -الذي
هو روح اإلسالم  -إال بعد القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر).
اب أمة قائِمة يتْلون آي ِ
ِ
ات اهللِ آناء ال َّل ْي ِل
اآليب ال ال ب﴿ :ل ْيسوا سواء ِّم ْن أ ْه ِل ا ْلكت ِ َّ
وهم يسجدون * يؤْ ِمنون بِاّللِ وا ْليو ِم اآل ِخ ِر وي ْأمرون بِا ْملعر ِ
وف وينْه ْون ع ِن ا ْملنْك ِر
ْ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويس ِ
ارعون يف ْ
الصاحلني﴾ [آل عمران.]15 ،13 :
اخل ْريات وأ و ك من َّ
ومفهوم اآلية هو أن الذين ال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر ال يعدون من
الصاحلني ،ولوال الوجوب را نفن صفة الصالح عنهم .هذه اآليات الثالث وغريها تدل
عل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ولكن العلامء اختلفوا يف نو هذا الواجب؛
هل فرض عني أم فرض كفاية والذي عليه مجهور الفقهاء أنه فرض كفاية ،فهو واجب
حتم عل كل مسلم ،ولكن هذا الواجب يسق عن الفرد إذا أداه عنه غريه ،واستدلوا باآلية
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السابقة( :و ْلتكن ِّمنْك ْم أ َّمة ،)...وهذا الرأي عليه معظم العلامء؛ كابن تيمية واآلمدي
والقرطبي والغزايل واأللوي ،الذي نقل عنه قوله( :إن العلامء اتفقوا عل أن األمر
باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفاية ،ومل خيالف يف ذلك إال النذر اليسري) (.)1
معنا اجكفا
قد يتوهم الكثريون أهنم قد أذن هلم برتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر حني قرر
الفقهاء أنه من فروض الكفايات ،وليس األمر كام فهموا؛ فإن لفظ القيام ا يعني حصول
الإء ارأمور به يف عامل الواقع .يقول الدكتور عبد الكريم زيدان( :إن الدعوة إىل اهلل حتن
لو قلنا إهنا جتب عل البعض دون البعض اآلخر  -باعتبار أهنا من الفروض الكفائية  -فإن
الرشط حصول الكفاية ملن يقوم به ،ورا كانت الكفاية غري حاصلة ،فيجب أن يقوم ذا
الواجب كل مسلم حسب قدرته) ( .)2ويرى الشهيد عبد القادر عودة (أن الواجب ال يسق
بتحميله للبعض دون البعض ،وإنام يسق باألداء)(.)3
وبعد كل هذا فإن النا ر يف املجتمع جيد أنه يعج بالشهوات واملعايص ،و هر الفساد
يف ال والبحر ،وأصبح املنكر معروفا واملعروف منكرا ،فحلت الفتن ،وتعامل الناس
بالربا ،ومنعوا الزكاة ،وابتعدوا عن احلياة احلق ،أال يستحق هذا احلال أن تنتفض كانتفاضة
الصديق يوم أن ارتدت اجلزيرة العربية ،وأصبح اإلسالم يف حمنة ،حتن جاء من يقول له:
(الزم بيتك واعبد ربك) ،فقال قولته املشهورة( :أينقص الدين وأنا حي) ،وقيل له مع من
تقاتلهم قال( :وحدي حتن تنفرد سالفتي) ( ،)4فاهنض وقم واصدح باحلق ،وجاهد يف
األمر بامل عروف والنهي عن املنكر؛ فقد سئل رسول اهلل :أي اجلهاد أفضل قال( :كلمة
حق عند سلطان جائر)( ،)5وقال ﷺ« :سيد الشهداء زة بن عبد املطلب ،ورجل قام إىل

( )1روح املعا لأللوس.
( )2أصول الدعوة عبد الكريم زيدان.
( )3الترشيع اجلنائي ،عبد القادر عودة.
( )4العواصم عن القواصم.
( )5رواه أ د ( ،)18475والنسائي يف الصغرى (.)4193
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إمام جائر ،فأمره وهناه فقتله»( .)1هيا جدد البيعة وبايع كام بايع األنصار رسول اهلل عل
رسول اهلل،
¶
قال:اهللقلنا :يا
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،يروي ذلك سيدنا جابر بن ،عبد
عالم نبايعك قال :عل السمع والطاعة يف النشاط والكسل ،وعل النفقة يف العرس واليرس،
وعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وعل أن تقوموا ال تأخذكم يف اهلل لومة الئم،
وعل أن تنرصو إذا ق دمت إليكم ،ومتنعو مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأدناءكم،
ولكم اجلنة) (.)2
منكرات شاعت في اجمجومع
مواالة أعداء اإلسالم :الذين احتلوا ديارنا ،وهتكوا أعراضنا ،وقتلوا أطفالنا ،واهلل
حذر من ذلك فقال﴿ :يا أهيا ا َّل ِذين آمنوا ال تت ِ
َّخذوا ا ْليهود والنَّصارى أ ْولِياء ب ْعضه ْم أ ْولِياء
ه
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ْع ٍ
ض ومن يتو َّهلم ِّمنْك ْم ف ِإنَّه منْه ْم إ َّن اهلل ال هيْدي ا ْلق ْوم الظاملني﴾ [ارائدة.]51 :
ومن مظاهر املواالة صحبتهم ،والتودد إليهم ،وعقد املعاهدات والصفقات معهم،
ومن مظاهر امل واالة رشاء منتجاهتم ،وترويج بضائعهم؛ لذلك عد العلامء رشاء املنتجات
اليهودية من املنكرات ،فالبد لصاحب العقيدة السليمة ،أن يقاطع كل البضائع األمريكية
واليهودية ،وأن تدعو الناس لذلك؛ ألنه واجب ديني.
انتشار األفراح اراجنة :أفراح خيتل

فيها احلابل بالنابل ..أفراح كلها معاص..

اختالط وخلوة ورقص وغناء . .إزعا للمسلمني ،وتضييق عليهم ّف الشوار والطرقات؛
وهذا يؤدي إىل شيو الفاحشة يف الذين آمنوا.
الت واالختالط :من املنكرات التي شاعت ت النساء ،وعدم االلتزام باحلجاب
الرشعي ،قال تعاىل﴿ :وال ت ْجن ت اجلْ ِ
اهلِيَّ ِة األوىل﴾ [األحزاب ،]33 :والعجيب أن املرأة
ه
َّ
 وهي الدرة املصونة واجلوهرة املكنونة  -تتفنن يف كشف عورهتا ،وسارت خلف بيوت األزياءالعاملية اليهودية ،وقد حذر النبي ﷺ من أن تسري املرأة خلفهم ،أو تتشبه م ،قال« :من تشبه
( )1رواه النسائي.
( )2رواه أ د ( ،)14168وصححه ابن حبان (.)6165
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بقوم فهو منهم» ،وقال ﷺ« :لتتبعن سننن من كان قبلكم ش ا بش وذراعا بذرا  ،حتن لو
دخلوا حجر ضب لدخلتموه»  .قال الصحابة :اليهود والنصارى قال ﷺ« :فمن غريهم».
مع االختالط واخللوة يف املدارس واجلامعات ،ويف
ولك أن تتخيل هذا الت
املؤسسات واملواصالت ،أحيس هذا منكر يؤدي إىل شيو الفاحشة يف الذين آمنوا ! واهلل
سبحانه حذر من تتبع خطوات الشيطان ،قال تعاىل﴿ :يا أهيا ا َّل ِذين آمنوا ال تتَّبِعوا خطو ِ
ات
ه
ان ف ِإنَّه ي ْأمر بِا ْلفحش ِ
ِ
الشيط ِ
ِ
َّ
اء وا ْملنْك ِر﴾ [النور.]21:
ْ
الش ْيطان ومن يتَّبِ ْع خطوات َّ ْ
انتشار املخدرات والتدخني :لك أن تعلم أن ثلث املجتمع املرصي مدخن ،رغم
أِضار التدخني املحققة ،وحرمته التي أفتن ا علامء األمة ،ولك أن تعلم أن يف مرص أكثر
من ستة ماليني مدمن للمخدرات بجميع أنواعها ،منهم  %12من طالب املدارس .أال
يستحق هذا املنكر انتفاضة للحفاىل عل استقرار املجتمع.
انتشار الرشوة :اهرة تفشت يف املجتمع ،فال يمر يوم دون أن تقرأ أو تسمع عن
مسئول أو مو ف قبض عليه بتهمة الرشوة ،وأصبحت الرشوة عرفا متبعا ملن يريد أن
يقيض حاجة ،ال بد أن يقدم الرشوة ،رغم أن اهلل حرم ذلك ،فقال تعاىل﴿ :وال ت ْأكلوا
أ ْموالك ْم ب ْينك ْم بِا ْلباطِ ِل﴾ [البقرة ،]188 :وعن عبد اهلل بن عمرو ،قال :قال رسول اهلل
ﷺ « :لعنة اهلل عل الرايش واملرتإ» ،وفرق العلامء بني من يتعامل بالرشوة ،ومن يدفع
الرشوة للحصول عل حق أو دفع لم ،فقالوا :إن اإلثم واللعن والطرد من ر ة اهلل يقع
عل اآلخذ ،وليس املعطي املضطر.
واجب عملي
قاطع م تجات ا ع اءال حتن ال يقتلوا نخوا ب مبالب وأأ ت عو ال ا
واجب ايين.
لذلبال

التجويد
* تعىيف :

 -2اإلدغــــــــــــام

اإلدغام لغة :إدخال الإء يف الإء ،تقول :أدغمت اللجام يف فم الفرس ،أي أدخلتنينيه
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فيه.
وااطالحلا :إدخال حرف ساكن يف حرف متحرك ،بحيث يصريان حرفا واحدا مشددا.
* حىو فغ  :سني نينيتة ،جمموعني نينية يف كلمني نينية (يرملني نينيون) ،وهني نينيي (اليني نينياء والني نينيراء واملني نينييم والني نينيالم وال ني نيواو
والنون).
* أقسام  :ينقسم اإلدغام إىل قسمني:
 -2إدغام بغري غنة.

 -1إدغام بغنة.
أوال :اإلدغام بغنة:

ولنينيه أربع نية أح نيرف ،جمموعنينية يف كلمنينية (ينمنينيو) ،وهنينيي (الينينياء والننينيون واملنينييم والنينيواو) ،فنينيإذا
جنينياء حنينيرف منهنينيا بعنينيد الننينيون السنينياكنة  -برشنينيط أن تكنينيون الننينيون يف آخنينير الكلمنينية األوىل وحنينيرف
اإلدغنينيام يف أول الكلمنينية التالينينية ،أو بعنينيد التننينيوين وال يكنينيون إال يف كلمتنينيني ،أو بعنينيد ننينيون ملحقنينية
بنينيالتنوين ،كنينيام يف قولنينيه تع نينياىل﴿ :ليكون نيا م نين الص ني ِ
اغ ِرين﴾  -وج نينيب اإلدغنينيام منينيع الغن نينية ،إال يف
َّ
ِّ
ِ
موضنينيعني ومه نينيا﴿ :ينينيس * وا ْلق نير ِ
ْ
ِ
ِ
آن ْ
احلك نييم﴾ ،و﴿ن والقل نيم﴾ ،فنينياحلكم فيه نينيا اإل ه نينيار ع نينيل
ْ
خ نينيالف القاع نينيدة؛ مرا ع نينياة للرواي نينية ع نينين حف نينيص ،ف نينيالنون ف نينييهام ملحق نينية باإل ه نينيار ،أم نينيا إذا وق نينيع
حنينيرف اإلدغنينيام بعنينيد الننينيون الس نياكنة يف كلمنينية واحنينيدة وجنينيب اإل هنينيار ،ويسنينيمن إ هنينيارا مطلق نيا؛
لعنينيدم تقيينينيده بحلقنينيي أو شنينيفوي أو قمنينيري ،وال يكنينيون إال عننينيد الينينياء والنينيواو ،ومل يقعنينيا يف القنينيرآن
إال يف أربعة موا ضنينيع( :النينيدنيا) (بنينينيان) (صنينينوان) (قننينيوان) ،وسنينيبب هنينيور الننينيون عننينيدمها؛ لنينيئال
تلتنينيبس باملضنينياعف لنينيو أدغمنينيت ،وكنينيذلك املحافظنينية عنينيل وضنينيوح املعننينين؛ إذ لنينيو أدغمنينيت لصنينيار
خف ًّيا.
منو ج مه أم لب اإلاغاع ال ب
حىوف اإلاغاع

م ال مع ال وأ

-1

الياء

ومن يطع اهلل

م ال مع الت ويه
ٍ
يومئذ نا رة
وجوه

ع
-2

النون

لن ندخلها أددا

أمشا ٍ نبتليه

-3

امليم

من ماء دافق

صحفا مطهرة
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-4

من ٍ
وال

الوا و

و ٍ
والد وما ولد

ثاني نيا :اإلدغ نينيام بغ نينيري غن نينية :فل نينيه حرف نينيان ،ومه نينيا ال نينيالم وال نينيراء ،ف نينيإذا وق نينيع م نينينهام بع نينيد الن نينيون
الساكنة من كلمتني أو بعد التنوين  -وال يكون إال كذلك  -وجب اإلدغنينيام بغنينيري غننينية ،إال يف
قوله تعاىل﴿ :م ْن ر ٍ
اق﴾؛ را فيها من وجوب السكت ارانع من اإلدغام.
منا ج مه أم لب اإلاغاع الري غ ب
ع

م ال مع ال وأ

حىف اإلاغاع

م ال مع الت ويه

-1

الالم

من لدنا

ماال لبدا

-2

الراء

من رسول

عيشة راضية

علوم القرآن
فوائد معرفة
أول ما نزل وآخر ما نزل
أوال :نظ مغغا مغ

الع ا يغغب واالكت مغغاع بك نينيل م نينيا يتعل نينيق ب نينيالقرآن الك نينيريم؛ ض نينيبطا لس نيوره

وآ ياتنينيه ،فمن نينيذ بنينيدأ ن نينيزول القنينيرآن والص نينيحابة رض نينيوان اهلل علنينييهم يولون نينيه كنينيل اه نينيتاممهم ،فك نينيانوا

األدوات واألسني نينيباب التني نينيي جعلهني نينيا اهلل تعني نينياىل حلفني نينيظ هني نينيذا الكتني نينياب الني نينيذي تكفني نينيل بني نينيه يف قولني نينيه
سبحانه﴿ :إِنَّا ن ْحن نزَّ ْلنا ِّ
الذكْر وإِنَّا له حلافِظون﴾ [احلجر .]9:وتوارثت أجيال األمنينية هنينيذه
العناية بالقرآن ،وستظل كذلك إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
را يلا :نا اك أهىا وعظمب الت شغىيع اإل هغالم يف تدرجنينيه وعنينيدم أخنينيذه الننينياس طفنينيرة:
فال شك يف أن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من ترشيعات القرآن يقفنا عنينيل املنينينهج القنينيرآ
الفذ يف معاجلة النفنينيوس البرشنيية ،وأخنينيذها بحكمنينية ورفنينيق إىل منينيا ينينيراد هلنينيا منينين االسنينيتقامة واخلنينيري
يف كل مناحي حياهتا؛ فاهلل سبحانه هو خالق البرش ،واألعلم بام يصلحهم.
رال لا :متي ال اهخ مه اأ سوخ:
فقد ترد اآليتان أو اآليات يف موضو واحد ،وخيتلف احلكنينيم يف إحنينيداها عنينين األخنينيرى،
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وال سبيل إىل إزالة اخلالف عند عدم إمكان اجلمع بني اآليات إال القنينيول بالنسنينيخ ،وال يتسنينينن
معرفة الناسخ واملنسوخ إال إذا عرف منينيا ننينيزل أوال ومنينيا ننينيزل آخنينيرا ،فيكنينيون حكنينيم منينيا ننينيزل آخنينيرا
ناسخا حلكم ما نزل أوال.

كيف حتفظ القرآن؟
اأتاا عغغب ال ائ مغغب :خيتلنينيف القنينيرآن يف احلفنينيظ عنينين أي حمفنينيوىل آخنينير منينين الشنينيعر والنثنينير ،وذلنينيك أن

القنينيرآن رسينينيع اهلنينيروب منينين النينيذهن؛ ب نينيل قنينيال رسنينيول اهلل ﷺ« :والنينيذي نفيس ني بينينيده هلنينيو أشنينيد تفلت نيا منينين
اإلبل يف عقلها»(.)1

ولذلك فالبد منينين املتابعنينية الدائمنينية ،والسنينيهر النينيدائم عنينيل املحفنينيوىل منينين القنينيرآن ،ويف ذلنينيك
يقول الرسول ﷺ« :إنام مثل صاحب القنينيرآن كمثنينيل صنينياحب اإلبنينيل املعقلنية؛ إن عاهنينيد عليهنينيا
أمسكها ،وإن أطلقها ذهبت»( ،)2وقال أيضا« :تعاهدوا القنينيرآن؛ فوا لنينيذي نفيسني بينينيده هلنينيو أشنينيد
تفصيا من اإلبل يف عقلها»( ،)3وهذا يعني أنه جيب عل حنينيافظ القنينيرآن أن يكنينيون لنينيه ورد دائنينيم،
أقله جزء كل يوم ،و ذه املتابعة الدائمة والتعهد املستمر يبقي احلفظ.

( )1رواه مسلم (.)1794
( )2رواه البخاري (.)5031
( )3رواه البخاري ( ،)5033ومسلم (.)1792
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اليوم احلادي عشر
حقوق األخوة
ِ
ِ
قال تعاىل﴿ :وأ َّحف ب ْني قلو ِ ِ ْم ل ْو أنف ْقت ما يف األ ْر ِ
ض مجيعا َّما أ َّحف ْت ب ْني قلو ِ ِ ْم
ول ِك َّن اهلل أ َّحف ب ْينه ْم إِنَّه ع ِزيز ح ِكيم﴾ [األنفال.]63 :
يقول سيد قطب ♫( :لقد وقعت املعجزة التي ال يقدر عليها إال اهلل ،والتي ال
تصنعها إال هذه العقيدة ،فتحولت هذه القلوب النافرة ،وهذه الطبا املختلفة إىل هذه
الكتلة املرتاصة املتمخية ،الذلول بعضها لبعض ،املحب بعضها لبعض ،املتمحف بعضها مع
بعض).
ويتابع ♫( :إن هذه العقيدة عجيبة فعال ،حني قال القلوب تتحول إىل مزا
من احلب واأللفة واملودة ،هذه العقيدة هتتف للبرشية بنداء احلب يف اهلل ،فإذا استجابت
وقعت تلك املعجزة ،التي ال يدري رسها إال اهلل ،وال يقدر عليها إال اهلل) (.)1
فضائل األخوة
األخوة واحلب يف اهلل منحة قدسية وإرشاقة ربانية ،يقذفها اهلل يف قلوب املخلصني
من عباده .وفضائل األخوة أكثر من أن تعد وحتىص ،وخريها يف الدنيا واآلخرة ال ينقطع،
وإليك بعضها فق :
 -1عنينيل مننينيابر منينين ننينيور ينينيوم القيامنينية :يقنينيول النبنينيي ﷺ( :إن منينين عبنينياد اهلل ألناس نيا منينيا هنينيم
بأنبينينياء وال شنينيهداء ،يغنينيبطهم األنبينينياء والشنينيهداء ي نينيوم القيامنينية بمكنينياهنم منينين اهلل تعنينياىل .قنينيالوا :ي نينيا
رسول اهلل ،ق نا من هم قال :هنينيم قنينيوم حتنينيابوا بنينيروح اهلل عنينيل غنينيري أرحنينيام بينينينهم ،وال أمنينيوال

(ّ )1ف الل القرآن.3 ،
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يتعاطوهنا ،واهلل إن وجوههم لنور ،وإهنم لعل نور ،ال خيافون إذا خنينياف الننينياس ،وال حيزننينيون
إذا حزن الناس)(.)1
 -2أن تذوق حالوة اإليامن :فقنينيد جنينياء يف احلنينيديث الصنيحيح( :ثنينيالث منينين كنينين فينينيه وجنينيد
حالوة اإليامن ،منها أن حتب املرء ال حتبه إال هلل) .ويف رواينينية اإلمنينيام أ نينيد( :منينين أحنينيب أن جينينيد
طعم اإليامن فليحب املرء ال حيبه إال هلل).
 -3أهننينيم يف جننينية اهلل ورضنينيوانه :روى الرتمنينيذي أن احلبينينيب النبنينيي قنينيال( :منينين عنينياد مريضنيا
أو زار أخا له يف اهلل ،ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال)(.)2
 -4غفران النينيذنوب :روي الطني ا أن رسنينيول اهلل ﷺ قنينيال( :إن املسنينيلم إذا لقنينيي أخنينياه
املسنينيلم فأخنينيذ بينينيده ،حتاتنينيت عنينينهام ذننينيو ام كنينيام تتحنينيات النينيورق عنينين الشنينيجرة اليابسنينية يف ينينيوم رينينيح
عاصف ،وإال غفر هلام ذنو ام ولو كانت مثل زبد البحر) (.)3
 -5يف ل عر

الر ن يوم القيامة :يقول النبي ﷺ« :سبعة يظلهنينيم اهلل يف لنينيه ينينيوم

ال ل إال له .وعد منهم :ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه»(.)4
 -6أهن نينيم يف كن نينيف املحب نينية اإلهلي نينية :فق نينيد أخني ني النب نينيي ﷺ ع نينين رب نينيه س نينيبحانه يف احل نينيديث
يف ،وحق ني نينيت حمبت ني ني نينيي
يف ،وحق ني نينيت حمبت ني نينيي للمتوا ص ني نينيلني و
الق ني نينيدي« :حق ني ني نيت حمبت ني نيي للمتح ني نينيابني و
يف ع نينيل من ني نينيابر مني نينين نني نينيور يغني نينيبطهم
يف ،املتحني نينيابون و
يف ،وحق ني نينيت حمبت ني نينيي للمتبني نينياذلني و
للمتناصني نينيحني و
النبيون والصديقني والشهداء»(.)5

وهذه دعوة من اهلل إىل احلب يف اهلل ،دعوة إىل توحيد الكلمة ومجع الصف ومل
الشمل ،وتأحيف ال قلوب حتت راية األخوة واحلب يف اهلل ،وزيادة هذه العاطفة عن طريق
( )1رواه أدو داود (.)3528
( )2رواه الرتمذي (.)2014
( )3رواه الط ا (.)6150
( )4رواه البخاري ( ،)651ومسلم (.)2333
( )5رواه أ د ( ،)21625وصححه األلبا .
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التواصل والتناصح والتباذل؛ فهذه من وسائل تعميق األخوة ،وعندما يتحقق هذا احلب
يصبح املسلمون يدا واحدة وقلبا واحدا وجسدا واحدا ،يسعن بذمتهم أدناهم ،وهم يد
عل من سواهم ،يصدق فيهم قول الرسول الكريم« :مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم
كمثل اجلسد الواحد ،إذا اشتكن منه عضو تداعن له سائر األعضاء بالسهر واحلمن) (.)1
حقوق األخوة
وألخينينيك النينيذي اخرتتنينيه حقوق نيا وواجبنينيات ،ينبغنينيي أن تقنينيوم نينيا ،وقنينيد عنينيدها اإلمنينيام (أدنينيو
حامد الغزايل) يف اإلحياء وهي:
 -1حغغص يف ما لغغب :وه نيذا احل نينيق ع نينيل درج نينيات ،ه نينيي أن تعطي نينيه م نينين فض نينيل مال نينيك ،أو تنزل نينيه

منزلة نفسك ،أو تؤثره عليك ،وهنينيي أعنينيل النينيدرجات ،كنينيام حنينيدث منينين األنصنينيار منينيع املهنينياجرين ،فقنينيد
روي أننينيه «رنينيا آخنينين رسنينيول اهلل بنينيني عبنينيد النينير ن بنينين عنينيوف وسنينيعد بنينين الربينينيع آثنينيره بارنينيال والنينينفس،
وع ني نينيرض علي ني نينيه أن يناص ني نينيفه أهل ني نينيه ومال ني نينيه ،فق ني نينيال عب ني نيد ال ني نينير ن :ب ني نينيارك اهلل ل ني نينيك ف ني نينييهام ،دلن ني نينيي ع ني نينيل
السوق»(.)2
ومن أرو األمثلنينية يف تفاعنينيل األخنينيوة والصنينيداقة القائمنينية عنينيل تقنينيوى اهلل واإليثنينيار وقضنينياء
حوائج الصديق:
 قال (عيل بن احلسني)  لرجل :هل يدخل أحدكم يده يف كم أخيه ،فيأخذ مننينيه منينيا
يريد بغري إذنه ،قال :ال ،قال :فلستم بإخوا .
 كنينيان عنينيل (مرسنينيوق) دينينين ،وكنينيان عنينيل صنينيديقه (خيثمنينية) دينينين أيضنيا ،فنينيذهب مرسنينيوق
فقىض دين خيثمة ،وهو ال يعلم ،وذهب خيثمة فقىض دين مرسوق وهو ال يعلم.
 -2أأ تقوع اقضاء حاجت  :يقول النبنينيي علينينيه الصنينيالة والسنينيالم« :واهلل يف عنينيون العبنينيد
م نينيا دام العب نينيد يف ع نينيون أخي نينيه» ،وق نينيد حك نيي ع نينين أح نينيد الس نينيلف يس نينيمن (اب نينين ش ني مة) ،أن نينيه قىض ني

( )1رواه مسلم ( ،)6538وأ د (.)18030
( )2رواه البخاري (.)3850
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حاجنينية كبنينيرية لنينيبعض إخوا ننينيه ،فجنينياء دينينية ،فقنينيال ابنينين شني مة :منينيا هنينيذا قنينيال :أخنينيوة؛ رنينيا أسنينيديته
إيل من املعروف ،قال (ابن ش مة) :خذ مالك ،عافاك اهلل ،إذا سأحت أخاك حاجة فلم جيهد
و
نفسه يف قضائها ،فتوضأ للصالة ،وك عليه أربع تكبريات ،وعده يف املوتن.
-3ع ع كى عيوا يف غي ت وحضىت  :فنينيالكريم ينينيذكر يف نفسنينيه حماسنينين أخينينيه ،ويقبنينيل
منه العذر ،وحيسن به الظن ،قال ﷺ« :إياكم والظن؛ فإنه أكذب احلديث»( ،)1وقال ☺:
«ال يسرت عبد عبدا يف الدنيا إال سرته اهلل ينينيوم القيامنينية»( ،)2وهنينيذا أوىل بنينيني اإلخنينيوان ،فنينيال جينينيوز
رسا ،أو تنينيذكر لنينيه عيبنيا ،وتنينيذكره بنينيام يكنينيره ،فنينيإذا رأى فينينيه عيبنيا علينينيه أن يقنينيدم لنينيه
لنيك أن تفإني لنينيه ًّ
النصيحة بأدب ولطف ويف خلوة ،فهذا من أدب النصح للمسلم.
 -4أأ تعفو عه زال تغ وكفوا تغ  :عليننينيا أن نضنينيع يف حسنينيابنا أنننينيا برشنيني ،نخطنينيئ ونصنينييب،
كنينيذلك البنينيد منينين العفنينيو؛ ألننينيه منينين شنينييم الكنينيرام ،قنينيال تعنينياىل﴿ :فم ني ْن عف نيا وأ ْص نيلح ف نيأ ْجره ع نيل
اهللِ﴾ [الشورى ،]40 :وأن تقبل اعتذاره.
ومن لوازم األخوة أيضا زيارته يف اهلل ،وعيادته إذا مرض ،والسالم عليه عند اللقاء،
والبشاشة يف وجهه ،وتشميته إذا عطس ،وإجابة دعوته ،وتشييع جنازته ،والدعاء له بظهر
ا لغيب ،والذب عن عرضه ،وسد حاجته ،والوقوف إىل جانبه ،وهنره إذا لم ،ونصيحته
وتوجيهه ،وسالمة الصدر ،إىل غري ذلك من احلقوق والواجبات .وكل مسلم يف األرض أخ
لك أخوة إيامنية قرآنية رشعية ،كتب عقدها اهلل ،جاء بصفتها رسول اهلل ﷺ ،قال تعاىل:
﴿إِنَّام ا ْملؤْ ِمنون إِ ْخوة﴾ [احلجرات ،]10 :قال اإلمام القرطبي( :أي يف الدين ،ال يف
النسب).
واجب عملي
أخرب مه حت

يف اا أ ب حت

وورص كذا احلب اال يا ة واهل يب وال عاء

( )1رواه البخاري ( ،)5143ومسلم (.)6488
( )2رواه مسلم (.)6546
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خيب اظمى الليب.

التجويد
 -3اإلقـــــــــــــــــــالب
وعر فه لغة:حتويل الإء عن وجهه .تقول :قلبت الإء ،أي حولته عن وجهه.
اصطالحا :هو قلب النون الساكنة أو التنوين إىل ميم مع اإلخفاء.
* حروفنينيه :اإلقنينيالب لنينيه حنينيرف واحنينيد ،هنينيو البنينياء ،فنينيإذا وقعنينيت البنينياء بعنينيد الننينيون السنينياكنة -
سنينيواء منينين كلمنينية أو كلمتنينيني  -أو بعنينيد التننينيوين ،وال يكنينيون إال منينين كلمتنينيني ،أو بعنينيد ننينيون ملحقنينية
ب نينيالتنوين ،وال توج نينيد إال يف قول نينيه تع نينياىل ﴿لن ْسني نيفعا بِالنَّا ِصني نيي ِة﴾  -وج نينيب اإلق نينيالب ،أي قل نينيب
النون الساكنة أو التنوين إىل ميم ،ثم إخفاء هذه امليم مع الغنة ،ولكي يتحقق اإلقالب فالبد
من ثالثة أمور ،هي:
 -1قلب النون الساكنة أو التنوين ميام خالصة.
 -2إخفاء هذه امليم عند الباء.
 -3إ هار الغنة مع اإلخفاء.
منوذج من األمثلة
م

حرف اإلقالب

مثاله مع النون يف
كلمة

مثاله مع النون يف
كلمتني

مثاله مع التنوين

-1

الباء

أنبئو

من بخل

سميع بصري
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علوم القرآن
أسباب النزول

 -1نزل القرآن عل قسمني؛ قسم نزل ابتداء من غري سبب ،كقوله تعاىل﴿ :ا ْقنيرأ ْ بِا ْسني ِم
ر ِّبك ا َّل ِذي خلق﴾ [العلنينيق ،]1:وهنينيو أكثنينير القنينيرآن .وقسنينيم ننينيزل عقنينيب واقعنينية أو سنينيؤال ،فيننينيزل
القرآن ببيان احلكم ،مثال الواقعة أو احلادثة قول اهلل تعاىل﴿ :يا أ ههينيا ا َّلني ِذين آمننيوا ال تنيدْ خلوا
بيوت النَّبِ ِّي إِ َّال أن يؤْ ذن لك ْم﴾ [األحزاب ،]53:فلها قصة أوردها البخاري يف صحيحه.

ومث نينيال الس نينيؤال قول نينيه تع نينياىل﴿ :وي ْس نيأحونك ع ني ِن ا ْمل ِح ني ِ
يض﴾ [البق نينيرة .]222:وم نينين هن نينيا

اهتم العلامء بمعرفة أسباب النزول ،حتن إنه ألمهيته قد أفرده العلامء بالتصنيف ،منهم:
 -1ع نينييل ب نينين امل نينيديني ش نينييخ البخ نينياري (ت 234ـه) ر ني نيه اهلل تع نينياىل ،ولك نينين كتاب نينيه غ نينيري
موجود؛ بل أشار إليه السيوطي ر ه اهلل عند عده ألدرز املصنفات يف أسباب النزول.
 -2أدني نينيو احلسني نينين عني نينييل بني نينين أ ني نينيد الوا حني نينيدي النيسني نينيابوري (ت 468ـه) ♫ ،وكتابني نينيه
(أسباب النزول) من أشهر ما صنف يف هذا الباب ،وهو مرجع مهم للعلامء ولطالب العلم.
 -3شيخ اإلسالم أدو الفضل أ د بن حجر بنينين عنينييل العسنينيقال (ت 852ـه) ،أحنينيف يف
أسباب النزول كتابا جيدا ،ولكنه مات عنه وهو مسودة ومل يكتمل.
 -4اإلم نينيام ج نينيالل ال نينيدين عب نينيد ال نينير ن ب نينين أ بك نينير ب نينين حمم نينيد ،املع نينيروف بالس نينييوطي (ت
911ـه) ،أح نينيف يف أسني نينيباب الن نينيزول كتابني نيا س نينيامه (لب نياب النقني نيول يف أس نينيباب الن نينيزول) ،وه نينيو م نينين
أشهر الكتب املسندة يف هذا الفن.

كيف حتفظ القرآن؟
احىص علن تىتي القى أ وجتوي ه:
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م نينين أمج نينيل األش نينيياء الت نينيي تس نينياعدك ع نينيل الق نينيراءة بف نينيرتات طويل نينية أن تق نينيرأ الق نينيرآن بص نينيوت
حسنينين ،وترتلنينيه تنينيرتيال ،كنينيام أمرننينيا اهلل سنينيبحانه وتعنينياىل بنينيذلك ،فقنينيال﴿ :ور نيِّتني ِل ا ْلق ني ْرآن ت ني ْرتِيال﴾

[املزم نينيل]4:؛ فني نينيالقراءة بصني نينيوت مرتف نينيع قل نينييال وبتجوي نينيد الص نينيوت جتعل نينيك حت نينيس بل نينيذة الق نينيراءة

واحلف نينيظ ،وح نينياول أن تقل نينيد أحك نينيام التجوي نينيد ك نينيام تس نينيمعها م نينين الق نينيار م نينين خ نينيالل املس نينيجل أو
اجلوال أو الكمبيوتر أو الراديو؛ فكلها وسائل سخرها اهلل لتساعدنا عل حفظ القرآن.
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اليوم الثاني عشر
ال تيأس
ِ
ِ
اّلل غالِب عل أ ْم ِره ولك َّن أكْثر الن ِ
َّاس ال ي ْعلمون﴾
يقول اهلل عز وجل﴿ :و َّ
[يوسف.]21:
قال ابن كثري":أي إذا أراد شيئا فال يرد وال يامنع وال خيالف ،بل هو الغالب را سواه.
اّلل غالِب عل أ ْم ِر ِه﴾ [يوسف ،]21:أي:
قال سعيد بن جبري ♫ يف قوله﴿ :و َّ
"فعال را يشاء" .وقوله﴿ :ول ِك َّن أكْثر الن ِ
َّاس ال ي ْعلمون﴾ يقول" :ال يدرون حكمته يف
خلقه ،وتلطفه را يريد" [تفسري ابن كثري (.])378 / 4
وقال الشيخ السعدي ♫ ":أي :أمره تعاىل نافذ ،ال يبطله مبطل ،وال يغلبه
مغالب ( ،ول ِك َّن أكْثر الن ِ
َّاس ال ي ْعلمون) فلذلك جيري منهم ،ويصدر ما يصدر ،يف مغالبة
أحكام اهلل القدرية ،وهم أعجز وأضعف من ذلك" [تفسري السعدي (ص .])395
هذه اآلية ما أحوجنا إليها اآلن؛ فهي تبث يف النفوس األمل والبرشى بالنرص
والتمكني رغم كيد الكائدين وتربص املرتبصني ،ورغم املحن والدماء التي تسيل عل
طريق الدعوة والتمكني هلذا الدين.
فهذا نبي اهلل يعقوب ♠ ابتاله اهلل بفقد ولده احلبيب يوسف ♠ ،الذي
رأى فيه بشائر النبوة ،فجاءه أدناؤه بنبأ موته﴿ :قالوا يا أدانا إِنَّا ذه ْبنا ن ْستبِق وتركْنا يوسف
الذئْب وما أنْت بِمؤْ ِم ٍن لنا ولو كنَّا ص ِ
ِعنْد مت ِ
اعنا فأكله ِّ
اد ِقني﴾ [يوسف ،]17:فص عل
ْ
ذلك واحتسب ،وأسلم أمره هلل ،وقال﴿ :فص ْ ِ
اّلل ا ْمل ْستعان عل ما ت ِصفون﴾
مجيل و َّ

[يوسف.]18:

ثم ابتاله اهلل بفقد ولده الثا  ،فام كان منه إال أن خفف البالء بالص ﴿ :قال ب ْل
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اّلل أ ْن ي ْأتِينِي ِ ِم ِ
س َّول ْت لكم أنفسكم أمرا فص ْ ِ
مجيعا﴾ [يوسف .]83:ثم
مجيل عسن َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ِ
اّلل ت ْفتأ ت ْذكر يوسف
جترأ عليه أدناؤه بالسب تارة ،وبوصفه بالضالل تارة أخرى﴿ :قالوا ت َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اّلل إِنَّك لفي ضاللك
حتَّن تكون حرضا أ ْو تكون م ْن ْاهلالكني﴾ [يوسف﴿ ،]85:قالوا ت َّ
ا ْلق ِدي ِم﴾ [يوسف .]95:فص عل ذلك ك ِّله ومل ييأس من روح اهلل ،وقال لبنيه﴿ :يا بنِي
ا ْذهبوا فتحسسوا ِمن يوسف وأ ِخ ِيه وال تيئسوا ِمن رو ِح ِ
ِ
اّللِ إِ َّال
ْ ْ
ْ
ْ
اّلل إِنَّه ال ي ْيئس م ْن ر ْو ِح َّ
َّ
َّ
ا ْلق ْوم الكافِرون﴾ [يوسف]87:؛ ذلك ألنوه يفقه جيدا أ ون اهلل غالب عل أمره ولكن أكثر
الناس ال يعلمون.
وسبحان ر ! ِ
اّلل
فار
اهلم وكاشف الكرب ر َّد إليه برصه ومجع بينه وبني ولديه ،و َّ
و
غالِب عل أ ْم ِر ِه ول ِك َّن أكْثر الن ِ
َّاس ال ي ْعلمون.
أخي احلبيب :إن النا ر إىل جمريات األحداث وامل وطلع عل ما يدور يف الساحة اليوم،
جيد أن األمر جلل ،واخلطب جسيم ،والواقع أحيم ،فأعداء اإلسالم كرشوا عن أنيا م،
وأ هروا العداوة والبغضاء.
هذه احلال قد تبعث يف بعض النفوس اليأس ،وتبث فيها الشعور الك األمة ،وبدنو
أجلها ،ولكن األمر خالف ذلك ،وكفن بالتاريخ شاهدا؛ فقد مرت عل املسلمني فتن أشد
ِضاوة وأعظم فتكا وأقسن قوة من فتن هذه األيام ،حتن ن الناس أهنا اآلزفة التي ليس
هلا من دون اهلل كاشفة.
شعر بعض املخلصني أن هذه قد تكون النهاية ،وأن املرشو اإلسالمي يف طريقه
للفشل ،وأن اجتام أهل الفسق والفجور سيقيض عل أحالم األتقياء ..شعر البعض ذه
املشاعر احلزينة ،فذهبوا مرسعني إىل رسول اهلل ☺ كح ٍّل أخري ،يطلبون فيه أن يرفع يديه
إىل السامء ويدعو اهلل بالنرصة ،فهو مستجاب الدعوة ،قريب من اهلل.
كان املتكلم عنهم هو خباب بن األرت ◙ ،وكان عذابه عل أيدي الكفار رهيبا،
فقد ك ِوي بالنار ،حتن امتأل هره باحلفر!! ماذا كان رد فعل رسول اهلل ☺
ر هد فعله هو رسالتنا للراغبني يف تطبيق رش اهلل ،والطاحمني يف أن ينالوا درجة العاملني
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املجاهدين الصابرين..

ت ◙ ،فيقول :شك ْونا إىل رس ِ
اّللِ ☺ وهو متو ِّسد
حيكي خ َّباب بن األر ِّ
ول َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الرجل فيم ْن
ب ْردة له يف ِّل ا ْلك ْعبة ،ق ْلنا له :أال ت ْستنْرص لنا أال تدْ عو َّ
اّلل لنا قال« :كان َّ
ِ
ض فيجعل فِ ِ
يه ،فيجاء بِا ْملِنْش ِ
ار فيوضع عل ر ْأ ِس ِه فيش هق بِا ْثنت ْ ِ
ني وما
حيفر له يف األ ْر ِ ْ
ق ْبلك ْم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حلمه م ْن ع ْظ ٍم أ ْو عص ٍ
ب وما يصده ه
يصده ه ذلك ع ْن دينه ،وي ْمش بِأ ْمشاط احلْ ديد ما دون ْ
ِ
ذلِك عن ِدينِ ِه ،و ِ ِ
الراكِب ِم ْن صنْعاء إىل ح ْرضم ْوت ال خياف
ْ
َّ
اّلل ليت َّم َّن هذا األ ْمر ،حتَّن يسري َّ
ِ
ِ
ِ
اّلل و ِّ
الذئْب عل غنمه ،ولكنَّك ْم ت ْست ْع ِجلون».
إِ َّال َّ
إن هذا املوقف اجلليل ليعطينا رسائل واضحة ،تبني لنا طبيعة الطريق وصفته ،وأنه ال
يم َّكن للمؤمن حتن يبتل ،كام قال اإلمام الشافعي.
الرسالة األوىل :سيظل أهل الباطل مرتبصني باملؤمنني حتن مع وضوح الرسالة ومجال
األخالق ،فليس هناك أعظم من الصادق األمني ☺ ،وليس هناك أرو من جيل الصحابة
بأخالقهم الدمثة وسلوكياهتم الراقية ،ومع ذلك مل يمنع هذا التاميز األخالقي الواضح جنود
الفساد من التعدي الصارخ وغري امل َّ ر عل املؤمنني ،وإن كانوا يعلنون حججا تافهة
يتذرعون ا أمام املراقبني أهنم ما قاموا إال نرصة للحق ،وحفا ا عل الوطن ،وهذا الدين
فرق امل َّك َّيني ،ويصنفهم إىل ملتزم بالعقيدة اإلسالمية وغري ملتزم ا؛ ومن
-كام يدَّ عون  -ي ِّ

ث وم فحفا ا عل وحدة الوطن ال بدَّ من سحق هذه الطائفة املؤمنة.

الفجة مع رسول اهلل ☺ وأصحابه ال نستغرب ما حيدث
عندما نرى هذه الصورة َّ
اآلن مع أتبا الرسول ☺؛ فهذه إذن سنَّة كونية.
الرسالة الثانية :يف رواية من روايات هذا احلديث  -وهي يف البخاري  -وصف خباب
بن األرت ◙ رسول اهلل ☺ عندما بدأ يف الرد أنه "قعد وهو حمْم ير و ْجهه" ،وهذه
َّ
ولعل البعض يتعجب من غضبه ☺ من طلب
عالمة غضب عند رسول اهلل ☺.
خباب ،فهو مل يطلب إال الدعاء والنرصة ،ولكن الذي دفع الرسول ☺ إىل ذلك هو
إحساسه أن خبابا ◙ قال هذه الكلامت وهو يف حالة من حاالت اإلحباط ،واإلحباط
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ليس من شيم املؤمنني ،وال جيوز هلم أصال ..قال تعاىل﴿ :وم ْن ي ْقن ِم ْن ر ْ ِة ر ِّب ِه إِ َّال
الضا هلون﴾ [احلجر.]56 :
َّ
فهذه رسالة إىل مجو املؤمنني عل مدار التاريخ :أن شعوركم بني"اليأس" يف مرحلة من
مراحل الدعوة  -أيًّا كانت هذه املرحلة  -هو شعور يغضب رسول اهلل ☺ ،ومن ث وم فهو
يغضب اهلل عز وجل ،وال ينبغي ملسلم أن يسمح لإلحباط أن يتسلل إىل نفسه.

الرسالة الثالثة :ذ َّكر رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم خبابا بالتاريخ ،فأشار إىل أقوا ٍم
تعرض له خباب ،فبالقياس إىل ما سبق يعت
ع ِّذبوا وأوذوا أكثر من العذاب واألذى الذي َّ
أن ما تعرض له خباب والصحابة أهون بكثري مما مىض.

الرسالة الرابعة :أن الرسول ☺ جزم  -بشكل قاطع  -أن اهلل سيتم هذا األمر
(اإلسالم) ..وليس هذا إمتام دعوة فق  ،ولكن إمتام متكني أيضا؛ حتن يسري الراكب من
صنعاء إىل حرضموت ال خيشن إال اهلل ،والذئب عل غنمه ،وأقسم عل ذلك ،وأكَّده
بمؤكدات لغوية متعددة.

الرسالة اخلامسة :عل ِعظم هذه األمنية (أمنية متام اإلسالم ومتكينه) إال أن األمر
النبوي املبارش هو َّأال نستعجل؛ فلله حكمة يف التأخري ،وهو قادر  -سبحانه  -عل نرصة
ٍ
ألجل معلوم؛ فوجود العجلة
يؤجله
املؤمنني ،وكشف أوراق الفاسدين بك ْن فيكون ،ولكنه ِّ
من املسلمني قد يكون عالمة ضعف يقني ،أو قلة ص  ،أو بوادر إحباط ..وهذا كله خطري
ومرفوض؛ وهلذا يقول الرسول ☺« :ي ْستجاب ألح ِدك ْم ما ملْ ي ْعج ْل ،يقول :دع ْوت فل ْم

ب ِيل».
ي ْستج ْ

بل جيب أن يعمل املسلمون يف جدٍّ واجتهاد ،ويف يَّة ونشاط ،حتن وإن كانت
شجعة ،أو توحي  -يف اعتبارات الكثريين  -بغلبة أهل
األحداث التي يشاهدوهنا غري م ِّ
الباطل عل أهل احلق ..واهلل سينزل النرص حتام يف الوقت الذي يريد ،وبالطريقة التي يريد.
إن هذا املوقف املتفائل ليس موقفا فريدا يف حياة رسول اهلل ☺ بال شبيه أو مثيل..
كال ،إنه موقف متكرر رأيناه كثريا  ..رأيناه يف كل سنوات مكة يف تعدي أهلها عليه ..ورأيناه
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عند عودته من الطائف ..ورأيناه عند هجرته إىل املدينة وترك الديار واألهل واألموال..
ورأيناه عند اضطراب دولته يف أول عهدها ..ورأيناه يف مصيبة أحد ،وكذلك عند حصار
األحزاب ،وعند االصطدام مع الرومان ،وعند إرجاف املنافقني ،وغري ذلك كثري.
السنَّة اراضية ..مهام بل األمل فستكون له هناية ،ومهام اشتدَّ الظلم فسيأيت زمن
إهنا ه

العدل ،وال يأيت الفجر إال بعد اشد ساعات الليل حلكة ،وصدق ر القائل:
الرسل و نهوا أ َّهن ْم قدْ ك ِذبوا جاءه ْم ن ْرصنا فن ِّجي م ْن نشاء وال ير هد
است ْيأس ه
﴿حتَّن إِذا ْ
ب ْأسنا ع ِن ا ْلق ْو ِم ا ْمل ْج ِر ِمني﴾ [يوسف.]110 :

إن املسلم ال يعرف اليأس؛ إذ هو واثق بربه ،مؤمن بوعده ،فإن مرت عليه حمن علم
أهنا دليل حياة وحركة ،فإن زادت املحنة شدة كان ذلك عالمة عل انفراجها بإذن اهلل.
إذا اش ني ني نينيتملت عني ني ني نينيل اليني ني ني نينيأس القلني ني ني نينيوب

وض ني ني ني نينياق ر ني ني ني نينيا ب ني ني ني نينيه الص ني ني ني نينيدر الرحي ني ني ني نينيب

وأوطن ني ني ني ني ني ني نينيت املك ني ني ني ني ني ني نينيارة واستقني ني ني ني ني ني ني نينيرت

وأرس ني ني ني ني ني ني نينيت يف أماكنه ني ني ني ني ني ني نينيا اخلط ني ني ني ني ني ني نينيوب

ومل ت ني ني ني ني ني ني نينير النكش ني ني ني ني ني ني نينياف الرضني ني ني ني ني ني ني وجه ني ني ني ني نينيا

وال أغن ني ني ني ني ني ني ني ني نين بحيلت ني ني ني ني ني ني ني ني نينيه األري ني ني ني ني ني ني ني ني نينيب

أتني ني ني ني ني نينياك عني ني ني ني نينيل قنني ني ني ني ني نينيوط منني ني ني ني نينيك غ ني ني ني ني نينيوث

يم ني ني ني ني ني ني ون ب ني ني ني ني ني نينيه اللطي ني ني ني ني ني ني نينيف املس ني ني ني ني ني نينيتجيب

وكني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيل احلْ ادثني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيات إذا تنني ني ني ني ني ني ني ني نينياهت

فموص ني ني ني ني ني ني نينيول ِ ني ني ني ني ني ني نينيا ف ني ني ني ني ني ني نينير قري ني ني ني ني ني ني نينيب

واجب عملي
اث يف مه حولب وح التفاؤل واإلجياايبال فع
القىيب.

كغ حم غب ت غوأ اأ غب وال فغىج
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التجويد
 -4اإلخفـــــــــاء
* وعر فه
لغة :السرت ،يقال أخفيت الإء إذا سرتته عن األعني.
اصطالحا :النطق باحلرف بصيغة بنينيني اإل هنينيار واإلدغنينيام ،عارينيا عنينين التشنينيديد ،منينيع بقنينياء
الغنة.
* حروفه
مخسني نينية عرش ني ني حرف ني نيا ،وه ني نينيي الباقي نينية م نينين أح نينيرف اهلجني نينياء بع نينيد أح نينيرف اإل ه نينيار واإلدغ ني نينيام
واإلخفاء ،وقد مجعها الشيخ اجلمزوري ♫ يف أوائل هذا البيت:
ص نينيف ذا ثن نينيا ك نينيم ج نينياد ش نينيخص ق نينيد س نينيام

دم طيب ني ني ني ني نيا زد يف تقني ني ني ني نينين ضني ني ني ني نينيع ار ني ني ني ني نيا

* ف نينيإذا وق نينيع ح نينيرف م نينين ه نينيذه األح نينيرف بع نينيد الن نينيون الس نينياكنة م نينين كلم نية أو كلمت نينيني أو بع نينيد
التنوين وجب اإلخفاء فيها أكثر من غريمها.
ك ف وه
هنينيو أن ينطنينيق بنينيالنون السنينياكنة والتننينيوين غنينيري مظهنينيرين إ هنينيارا حمض نيا؛ بنينيل بحالنينية متوسنينيطة
بني اإل هار واإلدغام ،عاريني عن التشديد ،مع بقاء الغنة فيهام.
مناذج على اإلخفاء
م

حرف اإلخفاء

مثاله مع النون
من كلمة

مثاله مع النون من
كلمتني

مثاله مع التنوين

-1

الصاد

ينرصكم

من صلصال

رحيا ررا

-2

الذال

منذر

من ذا الذي

رساعا ذلك

80



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

يف رحاب القرآن
م

حرف اإلخفاء

مثاله مع النون
من كلمة

مثاله مع النون من
كلمتني

81
مثاله مع التنوين

-3

الثاء

منثورا

من ثقلت

مطا ثم أمني

-4

الكاف

ينكثون

فمن كان

كراما كاتبني

-5

اجليم

أنجيناكم

إن جاءكم

فص مجيل

-6

الشني

أنرشه

إن شاء اهلل

رسوال شهيدا

-7

القاف

ينقلبون

فإن قاتلوكم

-8

السني

ما ننسخ

من ساللة

كتب قيمة
ٍ
عابدات سائحات

-9

الدال

أندادا

ومن دخله

ِقنوان دانية

-10

الطاء

ينطقون

من طيبات

رشابا طهورا

-11

الزاي

أنزلناه

من زكاها

صعيدا زلفا

-12

الفاء

فانفروا

من فضل اهلل

شيئا فر ًّيا

-13

التاء

منتهون

وإن تص وا

حلية تلبسوهنا

-14

الضاد

منضود

من ِضيع

قوما ضالني

-15

الظاء

فانظروا

من لم

قرى اهرة
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علوم القرآن
فوائد معرفة أسباب النزول
 -1فهم اآلية فهام صحيحا ،وإزالة ما قنينيد يبنيدو فيهنيا منينين إشنينيكال ..وبنينيدون معرفنينية سنينيبب
الن نينيزول يمك نينين أن خيط نينيئ املفرسني ني يف فه نينيم معن نينين اآلي نينية ،فيحمل نينيه ع نينيل غ نينيري امل نينيراد .وق نينيد أشني نينيار
الوا حنينيدي ♫ إىل امتننينيا معرفنينية تفسنينيري اآلينينية ومعرفنينية منينيا تعنينينيه دون الوقنينيوف عنينيل قصنينيتها،
والعلنينيم بسنينيبب الننينيزول .وقنينيال ابنينين تيمينينية ♫« :معرفنينية سنينيبب الننينيزول يعنينيني عنينيل فهنينيم اآلينينية؛
فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب».
 -2بيان احلكمة الباعثة عل ترشيع كثري من األحكام؛ ومن ثم إدراك أن روح الترشنينييع
اإلسنينيالمي وج نينيوهره يق نينيوم عنينيل مرا ع نينياة مص نينيالح العبنينياد يف معاجل نينية م نينيا يعنينيرض هل نينيم م نينين أح نينيداث
ووق نينيائع ،وأن مرا ع نينياة ه نينيذه املص نينيالح أم نينير ينطل نينيق م نينين ر نينية اهلل بعب نينياده ،ورأفت نينيه نينيم ،وتيس نينيريه
عليهم.
 -3قصيص احلكم فيام نزل بصيغة العموم بصورة السبب التي نزل فيهنينيا ،أي باحلادثنينية
التي كان وقوعها سنينيببا يف ننينيزول احلكنينيم ،وذلنينيك عننينيد منينين ينينيرى أن العني ة بخصنينيوص السنينيبب ال
بعموم اللفظ.

كيف حتفظ القرآن؟
احىص علن اال هغتما نىل ال قغى أ أر غاء ال غوع :تبنينيني للعلنينيامء أن النينيدما يبقنينين يف حالنينية

نش نينياط أثنني نينياء النني نينيوم؛ حيني نينيث يق نينيوم بمعاجل نينية املعلوم نينيات الت نينيي اختزهن نينيا طيل نينية النه نينيار ،وترتيبهني نينيا،
وتنسنينييقها يف خالينينيا خاصنينية ..فبعنينيد أدحنينياث طويلنينية تبنينيني أن دمنينيا اإلنسنينيان الننينيائم يسنينيتطيع متيينينيز
األصني نينيوات وحتليله ني نينيا وقزينهني نينيا أيض ني نيا ،وإذا علمن ني نيا أن اإلنس نينيان يميض ني ني ثل نينيث عمني نينيره يف النني نينيوم،
يمكنن نينيا أن ن نينيدرك أمهي نينية االس نينيتام إىل الق نينيرآن أثن نينياء الن نينيوم؛ كوس نينييلة تس نينياعدك ع نينيل حف نينيظ الق نينيرآن
دون ب نينيذل أي جه نينيد يني نينيذكر؛ ول نينيذلك يمك نينين لك نينيل واح نينيد من نينيا أن يس نينيتفيد م نينين نوم نينيه ،ويس نينيتمع
لصوت القرآن ،وهذا سيساعده عل تثبيت حفظ اآليات ،وال تنس قنينيول اهلل تعنينياىل عنينين الننينيوم
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أنه آية من آيات اهلل﴿ :و ِم ْن آياتِ ِه مننيامكم بِال َّل ْيني ِل والنَّهني ِ
ار وا ْبتِغنياؤكم ِّمنين ف ْضنيلِ ِه إِ َّن ِيف ذلِنيك
آلي ٍ
ات ِّلق ْو ٍم ي ْسمعون﴾ [الروم.]23:
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اليوم الثالث عشر
الظلم ظلمات
قال تعاىل﴿ :وال حتْسبن اّلل غافِال عام يعمل ال َّظ ِاملون إِنَّام يؤ ِّخرهم لِيو ٍم ت ْشخص فِيهِ
ْ ْ
َّ ْ
َّ َّ
األدصار* مهطِ ِعني م ْقن ِ ِعي رء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسه ْم ال ي ْرتده إل ْيه ْم ط ْرفه ْم وأ ْفئدهت ْم هواء﴾ [إبراهيم-42:
ْ
ْ

.]43

ويقول سبحانه﴿ :وسي ْعلم ا َّل ِذين لموا أ َّي منْقل ٍ
ب ينْقلِبون﴾ [الشعراء.]227:

الظلم لامت يف الدنيا واآلخرة ..الظلم خيرب البيوت العامرة ،ويدمر الديار الناِضة،
ويبدل حال الظاملني من هناء ورخاء إىل بالء وشقاء ،ويذيقهم من العذاب ما مل يكونوا
حيتسبون؛ جراء ما فعلوا وما كانوا جيرمون ..والظلم طبيعة اللئام ،وسمة اإلجرام ،وصفة
من ال خالق هلم من ضعاف النفوس ،سفهاء العقول واألحالم.
الظلم يف القرآن
لقد توعد اهلل سبحانه الظاملني أشد الوعينينيد ،فقنينيال جنينيال وعنينيال ّف سنينيورة إبنينيراهيم﴿ :وال
ِ
اّلل غنيافِال عني َّام ي ْعم نيل ال َّظنياملون إِ َّننيام ينيؤ ِّخره ْم لِي ني ْو ٍم ت ْشنيخص فِيني ِنيه األدْصنيار* م ْهطِ ِع نيني
حتْسنيب َّن َّ
م ْقن ِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم ال ي ْرتده إِل ْي ِه ْم ط ْرفه ْم وأ ْفئِدهت ْم هواء ﴾ [إبراهيم.]43-42 :
ِ
الظامل أن اهلل غافل عن هذا الظلم ،فإذا
فاهلل سبحانه وتعاىل يعلن يف كتابه العزيز َّأال يتصور
كان اهلل يمد للظامل يف اإلمهال ،فهذا من االستدرا  ،ال غفلة من اهلل العزيز َّ
جل وعال:
﴿إِنَّام يؤ ِّخره ْم لِي ْو ٍم ت ْشخص فِ ِيه األَ ْبصار﴾ ،ثم يصف حال الظامل املنتفخ املتك املستبد،
الذي يمأل احلياة لام ،يصف حاله يوم القيامة ،بأهنا عل عكس هذا االنتفاخ الذي كان يف
الدنيا ،بعد أن كان يشمخ بأنفه إىل السامء ،يأيت م ْهطِعا م ْقنِع الرأس ﴿م ْهطِ ِعني م ْقنِ ِعي
رء ِ
وس ِه ْم﴾ ،يضع رأسه عند قدمه ًّ
ذال وحياء وخوفا ورهبة ﴿ال ي ْرتده إِل ْي ِه ْم ط ْرفه ْم﴾؛ أي
ال يستطيعون أن ينظروا بأدصارهم من شدة اهللع واخلوف الذي مأل قلب الظامل! بسبب ما
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ٍ
خوف ورعب ،يكون جزاؤه يوم القيامة أن يمأل قلبه الرعب ،واجلزاء
مأل قلوب الناس من
من جنس العمل؛ حتن ال يكاد أن تستقر عينه عل يشء ﴿ال ي ْرتده إِل ْي ِه ْم ط ْرفه ْم﴾ ،إذا نظر
من شدة اخلوف ال يستطيع أن يغمض عينيه ﴿وأ ْفئِدهت ْم هواء﴾؛ وقلو م فارغة من كل
يشء.
ِ
اّلل ي ِريد ْلام ل ِ ْلعاملِني﴾ [آل عمران.]108:
وقال تعاىل﴿ :وما َّ
وقال تعاىل﴿ :وما ربك بِظال ٍم ل ِ ْلعبِ ِ
يد﴾ [فصلت.]46:
ه
وقال تعاىل﴿ :وال ي ْظلم ر ِّبك أحدا﴾ [الكهف.]49:
وأكد هذا املعنن ربنا عز وجل يف احلديث القدي الذي رواه اإلمام مسنينيلم منينين حنينيديث
أ ذر عنينين النبنينيي ،أن اهلل قنينيال" :ينينيا عبنينيادي إ حرمنينيت الظلنينيم عنينيل نفيسني وجعلتنينيه بينينينكم حمرم نيا
فنينيال تظنينياملوا" ،أي ال يظلنينيم أحنينيد منينينكم اآلخنينير ،فيرضنينيه يف جسنينيده ،أو يف مالنينيه ،أو هيتنينيك عرضنينيه،
أو ينقص حقه ،أو يتكلم علية بالغيبة والنميمة فيؤذيه.
الظلم يف السنة
روى اإلمام مسلم عنينين جنينيابر بنينين عبنينيد اهلل أن رسنينيول اهلل قنينيال" :اتقنينيوا الظلنينيم؛ فنينيإن الظلنينيم
لامت يوم القيامة".
وروى أدو داود أن النبي ☺ قال" :ذنبان يعجل لصنينياحبهام ّف النينيدنيا :البغنينيي والعقنينيوق
" .ويف رواية" :مع منينيا ينينيدخره لنينيه ّف اآلخنينيرة" ،أي يعنينيذب يف النينيدنيا ،ولنينين يفلنينيت منينين عنينيذاب اهلل
يف اآلخرة.
التحلل من احلقوق
ح ني نينيث النب ني نينيي ☺ ع ني نينيل أداء احلق ني نينيوق إىل أص ني نينيحا ا يف ال ني نينيدنيا قب ني نينيل اآلخ ني نينيرة؛ فق ني نينيد روى
البخني نينياري مني نينين حني نينيديث أ هريني نينيرة أن رسني نينيول اهلل ☺ قني نينيال" :مني نينين كانني نينيت لني نينيه مظلمني نينية ألخيني نينيه
فليتحلل منها ّف الدنيا؛ فإنه ليس ثم ديننينيار وال درهنينيم ،منينين قبنينيل أن يؤخنينيذ ألخينينيه منينين حسنينيناته،
فإن مل يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه".
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وقنينيد جنينياء يف األثنينير :أن اهلل إذا مجنينيع األولنينيني واآلخنينيرين إىل ينينيوم ال رينينيب فينينيه ،حفنينياة عنينيراة
غنينيرال ،وقنينيد وقفنينيوا يف صنينيعيد واحنينيد وجتنينيردوا للحسنينياب ،جتنينيل اهلل سنينيبحانه وتعنينياىل عنينيل عرشنينيه،
حيملنيه ثامنينينية ،فننينيادى بصنينيوت يسنينيمعه منينين قنينيرب كنينيام يسنينيمعه منينين بعنينيد ،فيقنينيول عنينيز منينين قائنينيل( :أننينيا
امللنينيك ،أينينين ملنينيوك األرض أننينيا امللنينيك ،أينينين ملنينيوك األرض أننينيا امللنينيك ،أينينين ملنينيوك األرض ،
ث نينيم يق نينيول :مل نينين املل نينيك الي نينيوم  ،مل نينين املل نينيك الي نينيوم  ،ف نينيال جييب نينيه مل نينيك مق نينيرب وال نب نينيي مرس نينيل،
فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعنينياىل ،ويقنينيول :هلل الوا حنينيد القهنينيار ،ثنينيم يقنينيول( :إ حرمنينيت الظلنينيم
عني نينيل نفيس ني نيني ،وجعلت ني نينيه بيني نينينكم حمرم ني نيا ،وعني نينيزيت وج نينياليل ال تنرصني نينيفون اليني نينيوم وألح نينيد عنني نينيد أح ني نينيد
مظلمة) ،فتنصب املوازين ،وترفع الصحف ،وحيرض املالئكنينية ،وينينيأيت الظلمنينية يعنينيض كنينيل نينيامل
ع نينيل يدي نينيه حت نينين يأكله نينيا ،فيق نينيتص اهلل للمظل نينيوم مم نينين لم نينيه ،بحكم نينيه الع نينيدل ،وميزا ن نينيه القس ني ،
حتن يؤتن بالبهائم ،فتحرش كاجلبال ،ما بني اإلبل ،والبقر ،والغنم ،والعجنينياموات ،والطينينيور،
فينينيتجل اهلل هلنينيا ،فيقنينيتص لبعضنينيها م نينين بعنينيض ،حتنينين يقنينيتص للش نينياة اجلنينيامء منينين ذات القنينيرن ،ف نينيإذا
انتهنينين منينين احلكنينيم بينهنينيا  -تبنينيارك وتعنينياىل  -قنينيال هلنينيا« :كنيو ترا ب نيا» ،فتكنينيون ترا ب نيا ،فيقنينيول الكنينيافر
عندها« :يا ليتني كنت ترابا».
أنواع الظلم
والظلم عل ثالثة أنوا  -كام قال احلسن ♫ :لم ال يغفر ،و لم يغفر ،و لم ال
يرتك:
األول :لنيم ال يغفنير :وهنينيو لنينيم اإلنسنينيان لربنينيه ،وذلنينيك بنينيأال ينينيؤمن بخالقنينيه ،ويكفنينير بنينياهلل
عز وجل ،وهذا هو أعظم أننينيوا الظلنيم ،قنينيال تعنينياىل﴿ :ينيا بنني َّي ال ت ْ ِ
اّللِ إِ َّن ال َّرشنيك لِظ ْلني ٍم
رشنيك بِني َّ
عظِي ٍم﴾ [لقامن.]13:
وج ني نينياء يف احل ني نينيديث الق ني نينيدي ،أن اهلل سني نينيبحانه وتعني نينياىل قني نينيال" :عجب ني نيا لني نينيك يني نينيا ابني نينين آدم م ني نينيا
أنص نينيفتني  -أي م نينيا ع نينيدلت بين نينيي وبين نينيك  -خلقت نينيك وتعب نينيد غ نينيريي ،ورزقت نينيك وتش نينيكر س نينيواي،
إيل ،خنينيريي إلينينيك ننينيازل
إيل باملعايص وأننينيت فقنينيري َّ
أحتبب إليك بالنعم وأنا غني عنك ،وتتبغض َّ

إيل صاعد".
ورشك َّ
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الثا  :لم يغفر :وهو لم اإلنسان لنفسه ،وذلك بارتكاب املعايص واآلثام ،والبعد
عني نينين طريني نينيق اهلل ،ويتبني نينيع شني نينييطان وهني نينيواه وال خيني نينياف مني نينيواله ،وال يني نينيدري هني نينيذا الظني نينيامل لنفسني نينيه أن
املعايص تزيل النعم ،وهلل در القائل:
إذا كن ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيت يف نعم ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينية فارعهني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيا

ف ني ني ني ني ني ني نينيإن املع ني ني ني ني ني ني نينيايص تزي ني ني ني ني ني ني نينيل ال ني ني ني ني ني ني نينينعم

وحطه ني ني ني ني ني ني ني ني نينيا بطاع ني ني ني ني ني ني ني ني نينية رب العب ني ني ني ني ني ني ني ني نينياد

ف ني ني ني ني ني ني نينيرب العبني ني ني ني ني ني ني نينياد رسيني ني ني ني ني ني ني نينيع الني ني ني ني ني ني ني نينينقم

الثالنينيث :لنينيم ال ينينيرتك :وه نينيو ل نينيم اإلنسنينيان ألخي نينيه اإلنس نينيان ،وه نينيو أس نينيوأ أن نينيوا الظل نينيم،
وهذا الظلم مرتعه وخيم ،فكم من أجساد بسببه قد سنينيقمت! وكنينيم منينين أقنينيوام بسنينيببه افتقنينيرت!
وكنينيم منينين أرس بسنينيببه شنينيتت! وكنينيم منينين أعنينيراض بسنينيببه فضنينيحت! وكنينيم منينين أقنينيوام كاننينيت عزينينيزة
ذلت بسبب لمهم للناس!.

والظلم من أسباب هالك األمم وسقوط الدول ،قال تعنينياىل﴿ :وتِ ْلك ا ْلقرى أ ْهلكْناه ْم
ِ
ِ
َّرا لموا وجع ْلنا مل ْهلِ ِك ِه ْم م ْو ِعدا﴾ وقال تعاىل ﴿فكأيِّ ْن ِم ْن ق ْري ٍة أ ْهلكْناها و ِهي املة ف ِهي
رص م ِش ٍ
ٍ ِ
ِ
خ ِ
يد﴾ [احلج.]45:
اوية عل عروشها وبِئ ٍْر مع َّطلة وق ٍ َّ
بعد أن كانت هذه القرية يف هناء ورخاء وتعي

يف بحبوحنينية العنينيي  ،فلنينيام لمنينيت ،منينياذا

فعل اهلل ا جعل اهلل عاليها سافلها ،أي حتولت بسبب الظلم إىل بالء وشقاء.
وقد بني النبي ☺ كام جاء يف الصحيحني ،أن للمظلوم ر ًّبا ينرصه ويسنينيمع ندائنينيه؛ فقنينيد
ِ
"واتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها
أوىص النبي معاذ بن جبل را أرسله إىل اليمن ،فقال له:
وبني اهلل حجاب " .وقال أيضا كام جاء ّف حديث اإلمام أ د عن أ هريرة" :دعوة املظلوم
مسنينيتجابة وإن كنينيان فنينياجرا؛ ففجنينيوره عنينيل نفسنينيه" .ويف حنينيديث الرتمنينيذي منينين حنينيديث أ هرينينيرة
أيضنينيا " :ثنينيالث ال تنينيرد دعنينيوهتم :الصنينيائم حتنينين يفطنينير ،واإلمنينيام العنينيادل ،ودعنينيوة املظلنينيوم يرفعهنينيا
اهلل فوق الغامم ،ويفتح هلا أدواب السامء ،ويقول :وعزيت ألنرصنك ولو بعد حني".
ه نينيذا وعني نينيد اهلل أن ينرصني ني املظل نينيوم ول نينيو بع نينيد ح نينيني ،ح نينيني يف نينيرح الظ نينيامل بظلم نينيه ويس نينيتعيل
بج وته ينينيأيت انتقنينيام اهلل عنينيز وجنينيل بغتنينية .قنينيال تعنينياىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
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ﰋ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [األنعااا  .]45-44:حت نينين إذا
فرحوا باملنصب واجلاه والسلطان ،فرحوا بظلمهم للناس وقتلهم وتعذيبهم ،فرحنينيوا بإهنينيدار
كرا م نينية الن نينياس "أخ نينيذناهم بغت نينية" ..ي نينيا ل نينيه م نينين وع نينيد ووعي نينيد! ،وع نينيد ص نينيادق يطم نينيئن املظل نينيومني،
ووعيد هيدد الظاملني.
أهينينيا املظلنينيوم ثنينيق بربنينيك ،واعلنينيم أن صنينييحات املقهنينيورين ودعنينيوات املظلنينيومني لنينين تضنينييع
هدرا ،ولن تذهب سدى ،وسوف يستجاب هلا ولو بعد حني.
ات ِق دعوة املظلوم
 -1وت نينيأيت ام نينيرأة  -وه نينيي أروى بن نينيت أوي نينيس  -فت نينيدعي ع نينيل س نينيعيد ب نينين زي نينيد  - أح نينيد
العرشة املبرشين باجلنة  -أنه اغتصب شيئا من أرضها ،فخاصمته إىل مروان بن احلكم .فقال
سعيد :أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعنينيد النينيذي سنينيمعت منينين رسنينيول اهلل ☺ ! قنينيال منينيروان:
وما سمعت من رسول اهلل ☺ قال :سمعت رسول اهلل ☺ يقول« :من أخنيذ شني ا منين
األرض لام ط ِّوقه إىل سبع أرضني» ،فقال له مروان :ال أسأحك بيننينية بعنينيد هنينيذا .فقنينيال سنينيعيد:
م إن كانت كاذبة فع ِّم برصها ،واقتلها يف أرضها .قال :فنينيام ماتنينيت حتنينين ذهنينيب برصنينيها ،ثنينيم

بينا هي متإ يف أرضها ،إذ وقعت يف حفرة فامتت!.

ويف رواية :فرأيتها عمياء تلتمس اجلدر ،تقول :أصابتني دعوة سعيد بن زيد ،فبينام هي
مرت عل بئر يف الدار ،فوقعت فيها .فكانت ق ها!.
متإ يف الدارَّ ،
 -2ورا أهني اإلمام أ د ،إمام أهل السنة  -ريض اهلل عنه وأرضاه  -كان الذي سنينيعن
يف سني نينيجنه ،ويف لم ني نينيه ،ويف جل ني نينيده ،أ ني نينيد بني نينين أ دؤاد ،أحني نينيد الني نينيوزراء املقني نينيربني مني نينين اخلليف ني نينية
املعتص نينيم ،فرف نينيع اإلم نينيام أ نينيد يدي نينيه إىل احل نينيي القي نينيوم ،ث نينيم ق نينيال :م إن نينيه لمن نينيي فاحبس نينيه يف
جسمه ،وعذبه ،ورشده أيَّام مرشد.
قال العلامء :فواهلل منينيا منينيات ،حتنينين أصنينيابه اهلل بالفنينيالج يف نصنينيفه ،فنصنينيفه مصنينياب بالفنينيالج
قد مات ويبس من جسمه ،ونصفه حي.
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دخلني نينيوا عليني نينيه وهني نينيو خيني نينيور ك نينيام خيني نينيور الثني نينيور ،فق نينيالوا :مني نينيا ل نينيك قني نينيال :دع نينيوة اإلمني نينيام أ ني نينيد
أصابتني؛ أما نصفي األيمن ،فواهلل لو وقع عليه ذباب لكأن جبال النينيدنيا سنينيقطت علينينيه ،وأمنينيا
النصف اآلخر ،فواهلل لو قرض باملقاريض ما أحسست أرا.
﴿ونضع ا ْملو ِ
ازين ا ْل ِق ْس لِي ْو ِم ا ْل ِقيامني ِة فنيال ت ْظلنيم ن ْفنيس شني ْيئا وإِن كنيان ِم ْثقنيال ح َّبني ٍة ِّمني ْن
خرد ٍل أتينا ِ ا وكفن بِنا ح ِ
اسبِني﴾ [األنبياء ،]47 :وهذه سنة اهلل يف األرض ،فإن اهلل دمر
ْ
ْ
النينيديار ،وأهلنينيك األمنينيم ،وأفننينين الشنينيعوب رنينيا لمنينيوا ،سنينينة حمكمنينية وحكمنينية بالغنينية مننينيه  -تبنينيارك
وتعاىل.
 -3قنينيال النينيذهبي يف «نبالئ نينيه»« :دخنينيل أحنينيد املش نينيايخ منينين الصنينياحلني األولي نينياء العبنينياد ،ع نينيل
أحد الطغاة املتك ين ،فنازعه يف بعض الكالم ،وأمره باملعروف ،وهناه عن املنكنينير ،فقنينيام إلينينيه
هنينيذا الطاغينينية فرضنينيبه عنينيل وجهنينيه .فقنينيال :لطمتننيي! أسنينيأل اهلل أن يقطنينيع ينينيدك ،قنينيال :اعنينيف عننينيي،
ق نينيال :ال واهلل ،حت نينين نح نينيتكم عن نينيد اهلل» .ق نينيال ال نينيذهبي« :ف نينيأثِر أن نينيه م نينيا م نينير علي نينيه أس نينيبو  ،إال وق نينيد
استويل عل ما عنده ،وأخذ قرصه ،وقطعت يده ،وعلقت أمام الناس»!!
ال تظلمني ني ني ني نينين إذا مني ني ني ني نينيا كنني ني ني ني نينيت مقتني ني ني ني نينيدرا

فني ني ني ني نينيالظلم ترجني ني ني ني نينيع عقبني ني ني ني نينياه إىل الن ني ني ني ني نيدم

تنني ني ني ني ني ني ني ني نينيام عينني ني ني ني ني نينياك واملظلني ني ني ني ني نينيوم منتبني ني ني ني ني نينيه

يني ني ني ني ني نينيدعو عليني ني ني ني نينيك وعني ني ني ني نينيني اهلل مل تني ني ني ني نينينم

واجب عملي
حتل مه اأظامل يف ال يا ق غ أأ تل قغن اا و لغه ي فغع ا غل ك وال ا غل ي ا ون منغا
ك حس ات وهيعات.
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التجويد
 -1املتامثالن -2 .املتقاربان.

ملحقات اإلدغام

 -4املتباعدان.
 -3املتجانسان.
* كل حرفني التقيا لفظا وخ ًّطا أو خ ًّطا فق ينقسنينيامن إىل أقسنينيام أربعنينية ،هنينيي املنينيتامثالن -
املتقاربان  -املتجانسان  -املتباعدان.
* وقد سكت مجهور علامء التجويد عن ذكر املتباعدين؛ ألن الغرض من هذا العلم
هو معرفة ما جيب إدغامه وما جيوز ،وهذا ال يكون يف املتباعدين.
أوال :املتماثالن
ومها حرفان اتفقا خمرجا وصفة (كالباءين والتاءين واجليمني والدالني).
وينقسم املتامثالن إىل ثالثة أقسام:
 -1اجمثال اجص ر
وه ني نينيو أن يك ني نينيون احل ني نينيرف األول سني نينياكنا والثني نينيا متحرك ني نيا ،مثني نينيل :اِضب ب َّعصني نينياك  -وقني نينيد
َّ
دخلوا  -ربحت جتَّارهتم – يدرك هكم.
* نالحظ يف هذه األمثلة أن احلرف األول ساكن جاء بعنينيده متحنينيرك منينين جنسنينيه ،فيجنينيب
اإلدغام بدون غنة؛ ألهنام اتفقا خمرجا وصفة.
* أما إذا كان احلرف الثا من املتامثلني (منينييام أو نوننيا) يكنينيون اإلدغنينيام بمقنينيدار حنينيركتني،
هكذا (وهم من  -عن نفس).
* احلكم يف املتامثلني وجوب اإلدغام عند مجيع القراء.
* إال إذا ك نينيان احل نينيرف األخ نينيري يف الكلم نينية األوىل ح نينيرف م نينيد ،نح نينيو (ق نينيالوا وه نينيم) ،أو ه نينياء
سكت ،نحو (مالينينيه هلنينيك عننينيي) ،فنينيال جينينيب اإلدغنينيام؛ بنينيل جينينيب اإل هنينيار يف املثنينيال األول؛ حتنينين
ال يزول املد باإلدغام ،وجيوز اإلدغام واإل هار يف املثال الثا  ،واألقوى عدم اإلدغام.
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 -2اجمثال اجكب ر
وهو أن يكون احلرفان متحركني ،وهذه احلالة وردت يف ( )17حرفا هي (البنينياء  -التنينياء
 الثاء  -احلاء  -الراء  -السني  -العني  -الغني  -الفاء  -القاف  -الكاف  -الالم  -امليم -النون  -اهلاء  -الواو  -الياء).
م ال :الكتاب باحلق  -شهر رمضان  -الناس سكارى.
ح م  :وجوب اإل هار عند مجيع القراء.
 -3اجمثال اجمطلق
وهنينيو أن يكنينيون احلنينيرف األول متحرك نيا واحلنينيرف الثنينيا سنينياكنا (عكنينيس املنينيثالن الصنينيغري)،
مثال :ننسخ – شققنا  -أحيينا.
حكمه :اإل هار عند مجيع القراء.

علوم القرآن
مجـــــع القـــــرآن

معننينين كلم نية اجلمنينيع يف اللغ نية :ضنينيم املتفنينيرق بتقرينينيب بعضنينيه منينين بعنينيض ،وجعلنينيه يف مكنينيان
واحد ،فجمع القرآن معناه استيعابه واإلحاطة به ،وهلذا االستيعاب طريقان:
ا ول :حفظه كله واختزانه يف العقل ،فذلك إحاطة به يف صدور احلفاىل.
ال ا  :كتابته كله ،فذلك إحاطة به يف السطور املكتوبة ،وهذا مر بعدة مراحل:
 -1جمعه في عهة رسىىول ه ﷺ فقنينيد كنينيان هننينياك كتنينياب للنينيوحي ،يكتبنينيون منينيا ننينيزل
فنينييام يتيرس ني هلنينيم منينين أدوات الكتاب نينية يف هنينيذا العهنينيد ،مثنينيل العس نينيب وهنينيي األطنينيراف العريضنينية م نينين
جريني نينيد النخني نينيل التني نينيي مل ينبني نينيت عليهني نينيا اخلني نينيوص ،واللخني نينياف وهني نينيي احلجني نينيارة الرقيقني نينية العريضني نينية،
واألكتنينياف وهنينيي العظنينيام املعروفنينية يف الشنياة والبعنينيري ،والرقنينيا وهنينيي القطنينيع منينين اجللنينيد ،ومل تكنينين
جممع نينية يف بي نينيت واح نينيد؛ ب نينيل كان نينيت متفرق نينية ،واألل نينيواح وه نينيي الص نينيحف العريض نينية م نينين اخلش نينيب،
وغريها.
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وجنينياء يف البخنينياري أن النينيذي مجنينيع القنينيرآن سنينيبعة منينين الصنينيحابة ،هنينيم عبنينيد اهلل بنينين مسنينيعود،
وسامل بن معقل موىل أ حذيفة ،ومعاذ بن جبنينيل ،وأ بنينين كعنينيب ،وزينينيد بنينين ثابنينيت ،وأدنينيو زينينيد،
وأدو الدرداء.
 -2ومجنينيع القنينيرآن منينيرة أخنينيرى يف عهنينيد أ بكنينير ،بعنينيد استشنينيهاد منينيا يقنينيرب منينين سنينيبعني منينين
الصحابة احلفاىل يف حروب الردة ،ومجعه زيد بن ثابت .
يقول الشيخ الزرقا ♫« :وقد قوبلت تلك الصحف التي مجعها زينينيد بنينيام تسنينيتحق
من عناية فائقة ،فحفظها أدو بكر عنده ،ثم حفظها عمر بعده ،ثم حفظتها أم املنينيؤمنني حفصنينية
بنت عمر ،حتن طلبها منها خليفة املسلمني عثامن بن عفان؛ حيث اعتمنينيد عليهنينيا يف استنسنينياخ
مصاحف القرآن ،ثم ردها إليها».

كيف حتفظ القرآن؟
اسوثمر طاق اجص ام
حمنيدودة م نينين الطاق نينية بش نينيكل دائ نينيم ،فعن نينيدما ت نينيوفر ج نينيزءا كب نينيريا م نينين
إن للجس نينيم مس نينيتويات ني
الطاق نينية  -بس نينيبب الص نينييام واالمتن نينيا ع نينين الطع نينيام والرشنياب  -وت نينيوفر ج نينيزءا آخ نينير بس نينيبب النق نينياء
واخلشو الذي خينينييم علينينيك بسنينيبب طاقنينية الصنينييام ،وتنينيوفر طاقنينية كبنينيرية بسنينيبب االسنينيتقرار الكبنينيري
النينيذي حيدثنينيه الصنينييام لنينيديك  -فنينيإن هنينيذا يعننينيي أن الطاقنينية الفعالنينية لنينيديك سنينيتكون يف قمتهنينيا أثننينياء
الص نينييام ،وتس نينيتطيع أن حتف نينيظ الق نينيرآن بس نينيهولة؛ ألن الطاق نينية املت نينيوفرة ل نينيديك ت نينيؤمن ل نينيك اإلرادة
الكافينينية لنينيذلك ،وهنينيذا يعننينيي أن شنينيهر رمضنينيان هنينيو أنسنينيب األوقنينيات للبنينيدء بحفنينيظ القنينيرآن ،فهنينيل
تس نينيبجيب لن نينيداء احل نينيق تب نينيارك وتع نينياىل وتب نينيدأ نينيذا املرش نينيو ال نينيرابح يق نينيول تع نينياىل﴿ :إِ َّن ا َّلني ني ِذين
ِ
ِ
ِ
ِ
رسا وعالنِية ي ْرجون ِجتارة َّلن تبور *
يتْلون كتاب اهلل وأقاموا َّ
الصالة وأنفقوا ممَّا رز ْقناه ْم ًّ
لِيو ِّفيه ْم أجوره ْم وي ِزيدهم ِّمن ف ْضلِ ِه إِنَّه غفور شكور﴾ [فاطر.]29،30 :
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اليوم الرابع عشر
العدل يف اإلسالم
اء ِذي ا ْلقربنين وينْهنين عني ِن ا ْلفحشنياءِ
ان وإِيتني ِ
قال تعنينياىل﴿ :إِ َّن اّلل يني ْأمر بِا ْلعنيدْ ِل واإلحسني ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
وا ْملنْك ِر وا ْلبغ ِْي ي ِعظك ْم لع َّلك ْم تذكَّرون﴾ [النحل.]90:
خي تعاىل أنه يأمر عباده بالعدل ،وهو القس واملوازنة ،ويننينيدب إىل اإلحسنينيان ،كنينيام قنينيال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
لصابِ ِرين﴾ [النحل:
تعاىل﴿ :وإِ ْن عاق ْبت ْم فعاقبوا بِم ْث ِل ما عوق ْبت ْم بِه ولئ ْن ص ْ ت ْم هلو خ ْري ل َّ
ِ
ٍ
اّللِ﴾ [الشنينيورى:
 ،]126وقنينيال﴿ :وج نيزاء س ني ِّيئة س ني ِّيئة م ْثله نيا فم ني ْن عف نيا وأ ْص نيلح ف نيأ ْجره ع نيل َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
جي ِرمنَّك ْم شنان ق ْو ٍم
 ،]40وقال ﴿ :يٰأ ههيا ا َّلذين ءامنوا ْ كونوا ْ ق َّوامني َّّلل شهداء بِا ْلق ْس وال ْ
عل أ َّال ت ْع ِدلوا ْ ا ْع ِدلوا ْ هو أ ْقرب لِل َّت ْقو ٰى﴾ [ارائدة ،]8 :إىل غري ذلك من اآليات الدالة عل
هذا ،من رشعية العدل والندب إىل الفضل.

اّلل ي ْأمر بِا ْلعدْ ِل﴾ ،قال :شهادة أن ال إهل
قال عيل بن أ طلحة ،عن ابن عباس﴿ :إِ َّن َّ
إال اهلل.
وقنينيال سنينيفيان بنينين عييننينية :العنينيدل يف هنينيذا املوضنينيع :هنينيو اسنينيتواء الرسنينييرة والعالنينينية منينين كنينيل
عامنينيل هلل عم نينيال .واإلحسنينيان :أن تك نينيون رسيرت نيه أحسنينين م نينين عالنيتنينيه .والفحش نينياء واملنك نينير :أن
تكون عالنيته أحسن من رسيرته.
وقول نينيه﴿ :وإِيت ني ِ
اء ِذي ا ْلقرب نين﴾ أي :ي نينيأمر بص نينيلة األرح نينيام ،ك نينيام ق نينيال﴿ :و ِ
آت ذا ا ْلق ْرب نين
ْ
ِ ِ
السبِ ِ
يل وال تب ِّذ ْر ت ْب ِذيرا ﴾ [اإلرساء.]26 :
ح َّقه وا ْمل ْسكني وا ْبن َّ
وقوله﴿ :وينْهن ع ِن ا ْلفحش ِ
اء وا ْملنْك ِر﴾ فالفواح  :املحرمات .واملنكرات :ما هر
ْ
ِ
ِ
ِ
منها من فاعلها؛ وهلذا قيل يف املوضع اآلخر﴿ :ق ْل إنَّام ح َّرم ر ِّ ا ْلفواح ما هر منْها وما
بطن﴾ [األعراف .]33 :وأما البغي فهو :العدوان عل الناس .وقد جاء يف احلديث« :ما من
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ذن نينيب أج نينيدر أن يعج نينيل اهلل عقوبت نينيه يف ال نينيدنيا ،م نينيع م نينيا ي نينيدخر لص نينياحبه يف اآلخ نينيرة ،م نينين البغ نينيي
وقطيعة الرحم».

وقوله﴿ :ي ِعظكني ْم﴾ أي :ينينيأمركم بنينيام ينينيأمركم بنينيه منينين اخلنينيري ،وينهنينياكم عنينيام ينهنينياكم عننينيه منينين
الرش﴿ ،لع َّلك ْم تذكَّرون﴾
قال الشعبي ،عن شنيت ْري بنينين شنيكل :سنيمعت ابنين مسنينيعود يقنينيول :إن أمجنينيع آينينية يف القنينيرآن يف
سورة النحل﴿ :إِ َّن اّلل ي ْأمر بِا ْلعدْ ِل واإلحس ِ
ان﴾ اآلية .رواه ابن جرير.
ْ
َّ
هذا هو العدل العاملي الذي جاء به حممنينيد مننينيذ أكثنينير منينين أربعنينية عرشني قرننيا ..عنينيدل ينينيتم فينينيه
ضب النفس والتحكم يف املشاعر ..إنه القمة العلينيا واملرتقنينين الصنينيعب النينيذي ال يبلغنينيه إال منينين
ريض بنينياهلل ر ًّب نيا ،وباإلسنينيالم دين نيا ،وبمحمني ٍنيد نبيًّ نيا ورسنينيوال ،وبديننينيه دسنينيتورا وحكنينيام ..إننينيه ع نينيدل
حممد ،مكيال واحد وميزان واحد.
و العدل تواطأت عل حسنه الرشائع اإلهلية ،والعقول احلكيمة ،والفطر السوية .ومتدح
 بادعاء القيام به  -ملوك األمم وقادهتا ،وعظامؤها وساستها.لقد دلت األدلة الرشعية وسنن اهلل يف األولني واآلخرين أن العنينيدل دعامنينية بقنينياء األمنينيم،
ومسنينيتقر أساسنينيات النينيدول ،وباس ني

نينيالل األمنينين ،ورافنينيع أدنينينية العنينيز واملجنينيد ،وال يك نينيون يشء

من ذلك بدونه.

القس والعدل هو غاية الرساالت الساموية كلها﴿ :لقدْ أرس ْلنا رسلنا بِا ْلبينني ِ
ٰت وأنز ْلنا
و
ْ
ِ
ِ
احل ِدينيد فِي ِنيه بني ْأس شني ِديد ومن نيٰفع للننيَّاسِ
معهم ا ْل ِكتنيٰب وا ْملِيزان لِيقوم النَّاس بِا ْل ِق ْس ِ وأنزْ ْلننيا ْ
ِ
اّلل من ينرصه ورسله بِا ْلغ ْي ِ
اّلل ق ِو يى ع ِزيز﴾ [احلديد.]25:
ب إِ َّن َّ
ولي ْعلم َّ

إن أينينية أمنينية تعطلنينيت منينين هنينيذه اخللنينية اجلليلنينية فنينيال جتنينيد فيهنينيا إال آفني ٍ
نيات جائحنينية ،وزواينينيا قاتلنينية،
وبالينينيا مهلكنينية ،وفقنينيرا معنينيوزاًّ ،
وذال معجنينيزا ،ثنينيم ال تلبنينيث بعنينيد ذلنينيك أن تبتلعهنينيا باللينينيع العنينيدم،
وتلتهمها أمهات ال َّلهم.
بالعنيدل قامنينيت السنينيموات واألرض ،وللظلنينيم هيتنينيز عنينير

النينير ن ..العنينيدل مفتنينياح احلنينيق،

وجامع الكلمة ،ومؤلف القلوب.
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عمر ،وإذا ارتفع عن النينيديار د َّمنير ..إن النينيدول لتنينيدوم منينيع الكفنينير مادامنينيت
إذا قام يف البالد َّ

عادلة ،وال يقوم مع الظلم حق ،وال يدوم به حكم.

والعنينيدل يف حقيقتنينيه متكنينيني صنينياحب احلنينيق ليأخنينيذ حقنينيه .يف أجنينيواء العنينيدل يكنينيون الننينياس يف
احلق سواء ،ال متايز بينهم وال تفاضل ،بالعنينيدل يشنينيتد أزر الضنينيعيف ويقنينيوى رجنينياؤه ،وبالعنينيدل
هيون أمر القوي وينقطع طمعه ﴿ال ت ْظلِمون وال ت ْظلمون﴾ [البقرة.]279:
وإن أمة اإلسالم هي أمة احلق والعنينيدل ،واخلنينيري والوسني  ،نصنينيبها ر نينيا قوا منينية عنينيل األمنينيم
يف النينيدنيا ،ش نينياهدة علنينييهم يف اآلخ نينيرة ،خنينيري أم ني ٍنية أخرجنينيت للن نينياس ،هينينيدون ب نينياحلق وبنينيه يع نينيدلون،
يتوا صنينيون بنينياحلق والصني  ،ويتنافسنينيون يف مينينيادين اخلنينيري والني  ،ويتسنينيابقون إىل موجبنينيات الر نينية
واألجر.
اّلل ي ْأمرك ْم أن تؤ هدو ْا
أمة أمرها ر ا بإقامة العدل يف كتابه أمرا حمكام وحتام الزما﴿ :إِ َّن َّ
ِ
ِِ ِ
ا ْألمنيٰنني ِ
ٰت إِىل أ ْهلِها وإِذا حك ْمت ْم ب ْني الن ِ
اّلل
َّاس أن حتْكموا ْ بِا ْلعدْ ِل إِ َّن اهلل نع َّام يعظك ْم بِنيه إِ َّن َّ
كان س ِميعا ب ِصريا ﴾ [النساء.]58:
ال أع نينيدل وال أت نينيم وال أص نينيدق وال أوّف م نينين ع نينيدل رشيع نينية اهلل؛ فه نينيي مبني نينية ع نينيل املص نينيالح
اخلالصة أو الراجحة ،بعيدة عن أهنينيواء األمنينيم وعوا ئنينيد الضنينيالل ،ال تعبنينيأ باألنانينينية واهلنينيوى ،وال
بتقاليد الفساد ..إهنا ملصالح النو البرشي كله ،ليس لقبيلة أو بلد أو جنس.
ِ
﴿فلِذلِك فاد و ِ
اّلل ِمن كِتني ٍ
ٰب
ْ
استق ْم كام أم ْرت وال ت َّتبِ ْع أ ْهواءه ْم وق ْل ءامنت بِام أنزل َّ
ْ
ِ
ِ
اّلل
اّلل ر هبنا ور هبك ْم لنا أ ْعمنيٰلنا ولك ْم أ ْعم نيٰلك ْم ال ح َّجنية ب ْينننيا وب ْينينكم َّ
وأم ْرت أل ْعدل ب ْينكم َّ
جيمع ب ْيننا وإِل ْي ِه ا ْمل ِصري﴾ [الشورى.]15:
ْ
إن اإلسالم صدق كله ،خريه وحكمه عدل﴿ :ومت َّ ْت كلِمة ر وبك ِصدْ قا وعدْ ال َّال مبدو ِل
ِ ِ ِِ
الس ِميع ا ْلعلِيم﴾ [األنعام.]115:
لكلمنيٰته وهو َّ
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صور العدل

إن م ني نينين أوىل م ني نينيا جي ني نينيب الع ني نينيدل في ني نينيه م ني نينين احل ني نينيق ح ني نينيق اهلل س ني نينيبحانه يف توحي ني نينيده وعبادت ني نينيه،
وإخ نيالص ال نيدين ل نينيه كنينيام أمنينير ورش خض نينيوعا وتنينيذلال ،ورض نيا بحكم نينيه وقنينيدره ،وإيامن نيا بأس نينيامئه
وصفاته ..وأ لم الظلم الرشك باهلل عز وجل ،وأعظم الذنب أن جتعل هلل ندًّ ا وهو خلقك.
ثم العدل يف حقوق العباد تؤدى كاملة موفورة؛ مالينينية أو بدنينينية ،قولينينية أو عملينينية .ينينيؤدي
ك نينيل ٍ
وال مني نينيا عليني نينيه ممني نينيا حتني نيت واليت نينيه يف والي نينية اإلمام نينية الكني ني ى ،ث نينيم ن نينيواب اإلم نينيام يف القضني نينياء
واألعامل يف كل ناحية أو مرفق.
يف احل نينيديث الص نينيحيح( :إن املقس نينيطني عن نينيد اهلل ع نينيل من نينيابر م نينين ن نينيور ع نينين يم نينيني ال نينير ن –
وكلتا يديه يمني – الذين يعدلون يف حكمهم ويف أهلهم وما ولوا).
وإن والة أم نينيور املس نينيلمني ح نيق عل نينييهم أن يقيم نينيوا الع نينيدل يف الن نينياس .وق نينيد ج نينياء يف م نينيأثور
احلكنينيم والسياسنينيات :ال دولنينية إال برجنينيال ،وال رجنينيال إال بنينيامل ،وال منينيال إال بعنينيامرة ،وال ع نينيامرة
إال بعدل.
حك نينيم كل نينيه ع نينيدل ور نينية يف خف نينيض اجلن نينياح ول نينيني اجلان نينيب ،وق نينيوة احل نينيق ،ع نينيدل ومس نينياواة
تكنينيون فينينيه املسنيئوليات والوالينينيات واألعنينيامل واملهنينيامت تكليفنيا قبنينيل أن تكنينيون ترشنينييفا ،وتبعنينيات
ال شني نينيهوات ،ومغني نينيارم ال مغني نينيانم ،وجه نينيادا ال إخ نينيالدا ،وتض نينيحية ال حتليني نينية ،ومي نينيدانا ال ديوا نني نيا،
وأعامال ال أقواال ،وإيثارا ال استئثارا ..إنصاف للمظلوم ،ونرصة للمهضنينيوم ،وقهنينير للغشنينيوم،
ورد للظل نينيوم ..رف نينيع املظ نينيامل ع نينين كوا ه نينيل املقروح نينية أكب نينيادهم ،ورد االعتب نينيار مل نينين أذهل نينيم البغ نينيي
اللئنينييم ،ال تأخنينيذهم يف احلنينيق لومنينية الئنينيم ،وال تعوينينيق واهنينيم ،وإن حنينيدًّ ا يقنينيام يف اهلل خنينيري منينين أن
يمطروا أربعني صباحا.
ويف مث نينيل ه نينيذا ص نينيح اخل ني عن نينيه أن نينيه ق نينيال( :أه نينيل اجلن نينية ثالث نينية :ذو س نينيلطان مقس ني متص نينيدق
موفق ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربن ،ومسلم عفيف متعفف ذو عيال) .واإلمنينيام
ٍ
سبعة يظلهم اهلل يف له يوم ال ل إال له.
العادل سابع
أمنينيا نزا هنينية القضنينياء ونقنينياء ضنينيامئر القضنينياة فحسنينيبك بنينيه منينين عنينيدل وقسني  ،صنينياحب احلنينيق يف
جو القضاء العادل يشعر بالثقنينية واألمنينيان ،يف أروقنينية املحنينياكم ويف دواوينينين القضنينياء ،مطمنينيئن إىل
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عدالنينية القضنينيية ونزا هنينية احلكنينيم ورشف رسا ئنينير احلكنينيام .واملنينيتهم بنينيريء حتنينين تثبنينيت إدانتنينيه ،وألن
خيطنينيئ احلنينياكم يف العفنينيو خنينيري منينين أن خيطنينيئ يف العقوبنينية ،هنينيذا تعرفنينيه دنينينيا احلضنينيارات ودينينين أهنينيل
اإلسالم .القايض العادل يواي الناس بلحظنينيه ولفظنينيه ،ويف وجهنينيه وجملسنينيه ،ال يطمنينيع رشينينيف
يف حيف نينيه ،وال ييني نيأس ضني نيعيف م نينين عدل نينيه ،ال يمي نينيل م نينيع ه نينيوى ،وال يت نينيأثر ب نينيود ،وال ينفع نينيل م نينيع
بغ ني ني نينيض .ال تتب ني ني نينيدل التع ني ني نينيامالت عن ني نينيده جم ني نينياراة لص ني نينيهر أو نس ني نينيب ،وال لق ني نينيوة أو ض ني نينيعف ،ي ني نينيزن
بالقسطاس ،وبالعدل يقيض .يد الضعيف حتن يشتد قلبه وينطلق لسانه ،وبتعاهد الغريب
حتن يأخذ حقه ،وما ضا حق غريب إال من ترويعه وعدم الرفق به.
ج ني نينياء يف اخلني ني ني عن ني نينيه( :إن اهلل م ني نينيع الق ني نينيايض م ني نينيا مل جيني نينير ،ف ني نينيإذا ج ني نينيار ق ني نينيل اهلل عن ني نينيه ولزم ني نينيه
الشيطان) ،ويف رواية احلاكم( :فإذا جار ت أ اهلل منه).
والع نينيدل  -أخ نينيي احلبي نينيب  -ك نينيام يك نينيون يف األع نينيامل واألم نينيوال فه نينيو مطل نينيوب يف األق نينيوال
واأللفاىل﴿ :وإِذا ق ْلت ْم فا ْع ِدلوا ْ ول ْو كان ذا ق ْربن﴾ [األنعام .]152:ولعل العدل يف األقوال
ٰ
أدق وأشنينيق .وصنينياحب اللسنينيان العنينيدل يعلنينيم أن اهلل حينينيب الكنينيالم بعلنينيم وعنينيدل ،ويكنينيره الكنينيالم
اإل ْثم وا ْلبغْن بِغني ْ ِ
بجهل و لنينيم﴿ :ق ْل إِنَّام ح َّرم ر و ا ْلفو ِح ما هر ِمنْها وما بطن و ِ
ٍ
ري ا ْحلني وق
ٰ
رشكوا ْ بِ ِ
ِ
وأ ن ت ْ ِ
اّللِ ما ال ت ْعلمون﴾ [األعراف.]33:
َّ
اّلل ما مل ْ ينزو ْل بِه س ْلطنيٰنا وأن تقولوا ْ عل َّ
تنينيأملوا هنينيذا اإلنصنينياف النبنينيوي يف القنينيول حينينينام أعلنينين النبنينيي حكمنينيه عنينيل كلمنينية قاهلنينيا شنينياعر
حال كفره حني قال عليه الصالة والسالم :أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد (:أال كل يشء
ما خال اهلل باطل) .ثم ها هنينيو صنينياحبه عنينيثامن بنينين مظعنينيون ◙ يسنينيمع البينينيت كنينيامال يرتسنينيم
ال ني نينينهج يف نفس ني نينيه يف التق ني نينيويم والع ني نينيدل ،فيح ني نينيق احلني نينيق ويق ني نينيول القس ني ني  ،فق ني نينيال يف ش ني نينيطره األول
صنينيد ْقت ،ور نينيا قنينيال الش نينيطر الثنينيا ( :وك نينيل نعنينييم ال حمال نينية زائنينيل) ق نينيال :كنينيذبت ،نع نينييم اجلننينية ل نينييس
بزائل.
أهينينيا اإلخنينيوة ،مل يكنينين كنينيذب الشنينياعر يف الشنينيطر الثنينيا بامننينيع عنينيثامن ◙ منينين أن يقنينير لنينيه
بالصدق واحلق يف شطره األول.
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وهذا عيل ◙ يقاتل من خر عليه ،فلام سئل عنهم :أمرشكون هم قال :هم من
الرشك فروا ،ققيل :أفمنافقون هم قال :إن املنافقني ال يذكرون اهلل إال قليال ،ققيل :فام هم
يا أمري املؤمنني قال :هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم.
وم ني نينين لغ ني نينيري ه ني نينيذا الع ني نينيدل م ني نينين الق ني نينيول غ ني نينيري أ احلس ني نينين ◙ وع ني نينين ذريت ني نينيه الطيب ني نينيني
الطاهرين ! وهل بعد هذا اإلنصاف من إنصاف !
ويف ديننا  -أهيا احلبيب  -مرتبة فوق العدل ،قد أمر اهلل ا مقرتننينية بالعنينيدل ..مرتبنينية تنينيأيت
لتجم نينيل ح نينيدة الع نينيدل الص نينيارم ووجه نينيه اجل نينيازم احل نينيازم ..إهن نينيا مرتب نينية اإلحس نينيان ح نينيني ت نينيد الب نينياب
مفتوحا ملن يريد أن يتسامح يف بعض حقوقه؛ إيثارا لود القلب وشفاء غل الصدور؛ ليداوي
ٍ
درجات عال.
جرحا ،ويكسب فضال ،ويرتفع عند ربه
واجب عملي
عليب أخ احل يب أأ تقي الع ل اذ أا ائب يف ا قوال وا ف عغال ..قغ كل مغب
احلص ولو علن فسب.

التجويد
ثانيًا :املتقاربان
اأتقا ااأ :حرفان تقاربا خمرجا وصفة ،أو خمرجا ال صفة ،أو صفة ال خمرجا.
 -1املتقاربان صفة وخمرجا :مثل (الالم والراء):
مثنينيال( :ق نيل رب) (ك نيال بنينيل ران ع نيل قلنينيو م) ..عننينيد الوصنينيل يف هنينيذه األمثلنينية نالحنينيظ أن
ال نينيالم س نينياكنة وج نينياء بع نينيدها راء ،فيج نينيب اإلدغ نينيام بغ نينيري عن نينيه؛ لتق نينيارب احل نينيرفني ص نينيفة وخمرجني نيا،
فنينيالالم قنينير منينين طنينيرف اللسنينيان والنينيراء منينين حافنينية اللسنينيان ،وطرفنينيه وحافتنينيه متقاربنينيان ،وصنينيفات
ك نينيل م نينين ال نينيالم وال نينيراء واح نينيدة ،إال أن ال نينيراء تزي نينيد ع نينيل ال نيالم ص نينيفة واح نينيدة ،ك نينيام س نينييأيت يف درس
املخار والصفات.
 -2املتقاربنينيان خمرج نيا ال صنينيفة :مث نينيل (ال نينيدال والس نينيني) ،مث نينيال« :ق نينيد س نينيمع»؛ ف نينيإن ال نينيدال
والسني خيرجان من طرف اللسان ،إال أن الدال قر من طرفه مع أصنينيول الثناينينيا العلينينيا ،بينينينام
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السني قنينير منينين طرفنينيه منينيع منينيا بنينيني األسنينينان العلينينيا والسنينيفل قريبنيا إىل السنينيفل ،وال تقنينيارب بينينينهام
يف الصفة
ولذلك ال جيب اإلدغام يف هذا النو من التقارب ،فالدال هنا هلا القلقلة.
 -3املتقاربان صفة ال خمرجا« :الشني والسني»:
مثال :قوله تعاىلِ ﴿ :ذي ا ْلع ْر ِ سبِيال﴾.
فإن الشني قر منينين وسني اللسنينيان منيع منينيا يلينينيه منينين احلننيك األعنينيل ،بينينينام السنينيني قنينير منينين
طنينيرف اللسنينيان منينيع منينيا بنينيني األسنينينان العلينينيا والسنينيفل قريبنينية إىل السنينيفل ،ممنينيا يظهنينير عنينيدم قنينيرب كنينيل
م نينينهام م نينين اآلخ نينير يف املخ نينير ولك نينين بي نينينهام تقارب نيا يف الص نينيفة ،ألن ك نينيال م نينينهام ل نينيه س نينيت ص نينيفات:
مخس متحدة وواحدة مغايرة؛ لذلك جيب اإل هار لكل حرف منهام مع بيان حركته.
حكم نينيه :اإلدغ نينيام عن نينيد ال نينيبعض واإل ه نينيار عن نينيد آخ نينيرين ،م نينيا ع نينيدا ال نينيالم وال نينيراء ،فيج نينيب
اإلدغام.
وي قس اأتقا ااأ نىل رالرب:
 -1اأتقا ااأ الللري :وهو أن يكون احلرف األول ساكنا والثنينيا متحركنيا ،مثنينيل« :قنينيد
سمع  -قل رب  -ما لكم من  -يغفر لكم  -نخسف م».
ح م  :اإلدغام عند البعض واإل هار عند آخرين ،عدا الالم والراء ،فيجب اإلدغام.
 -2اأتقا ااأ ال ري :وهو أن يكون احلرفان متحركني:
م ِ ﴿ :ذي ا ْلع ْر ِ سبِيال﴾ (عدد سنني).
حكمه :اإل هار عند اجلميع.
 -3اأتقا ااأ اأطلص :يكون احلرف األول متحركا والثا ساكنا.
مثال« :عليك ،إليك».
حكمه :وجوب اإل هار عند اجلميع.
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علوم القرآن
مجع عثمان بن عفان  للقرآن
اسنينيتقر العلنينيامء يف تصنينيانيفهم عنينيل أن مجنينيع عنينيثامن كنينيان اجلمنينيع الثالنينيث بعنينيد مجنينيع النبنينيي ﷺ
ومجع أ بكر  ، وروي البخنينياري عنينين عنينيثامن أننينيه كلنينيف نينيذا العمنينيل أربعنينية منينين الصنينيحابة ،هنينيم
زينينيد بنينين ثابنينيت وعبنينيد اهلل بنينين النينيزبري وسنينيعيد بنينين العنينياص وعبنينيد النينير ن بنينين احلنينيارث بنينين هشنينيام..
كاننينيت تلنينيك هنينيي اللجننينية األساسنينيية ،وانضنينيم إىل هنينيذه اللجننينية  -لفخامنينية العمنينيل وحتري نيا للدقنينية -
عدد من الصحابة بتوجيه من عثامن ،من هؤالء مالك بنينين أ عنينيامر جنينيد مالنينيك بنينين أننينيس وكثنينيري
بنينين أفلنينيح وأ بنينين كعنينيب وأننينيس بنينين مالنينيك وعبنينيد اهلل بنينين عبنينياس ..وكنينيان النينيذي يكتنينيب زينينيد بنينين
ثابت ،والذي يميل عليه سعيد بن العاص.
منهج العمل
مل يكني نينين امل ني نينينهج ال ني نينيذي س ني نينيارت عليني نينيه اللجنني نينية فرد ًّي ني نيا ،وإنني نينيام هني نينيو مني نينينهج قني نينيائم عني نينيل دراس ني نينية
ومشاورة بني عنينيثامن واللجننينية القائمنينية ،وكنينيذلك مشنينياورة الصنينيحابة ..وقنينيام هنينيذا املنينينهج بمرا عنياة
أمور يف غاية الدقة:
 -1أن ال يكتبوا شيئا يف هذه املصاحف إال ما حتققنينيت قرآنيتنينيه ،وأيقننينيوا أننينيه قنينيد اسنينيتقر يف
العرضة األخرية (املراجعة األخرية يف العام الذي تويف فيه النبي).
 -2أن ال يكتبوا فيها كذلك إال ما تأكد ،وأنه مل ينسخ.
 -3أن ال يكتبوا شيئا يف تلك املصاحف إال بعد عرضه عل مجع من صحابة رسول اهلل.
 -4أن ال يكتبوا إال املتواتر من القراءات القرآنية ،فلم يكتبوا فيها غري املتواتر.
 -5اللفظ الذي ال قتلنينيف فينينيه وجنينيوه القنينيراءات اتفقنينيوا عنينيل كتابتنينيه برسنينيم وهيئنينية واحنينيدة،
أما اللفظ الذي قتلف فيه وجوه القراءات ويمكن كتابته عل هيئة حتتملها كلها ،فإهنم كتبوا
برس نينيم واح نينيد ،مث نينيل لف نينيظ (فتبين نينيوا) فإهن نينيا تص نينيلح أن تق نينيرأ ب نينيالقراءة األخ نينيرى (فتثبت نينيوا)؛ ذل نينيك أن
كتابتهم كانت خالية من نق احلروف.
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كيف حتفظ القرآن؟
لتكن أخالقك القرآن
عندما حتفظ القرآن سوف متتلك فقرة يف أسلوبك؛ بسنينيبب بالغنينية آينينيات القنينيرآن ..سنيوف
تصنينيبح أكثنينير قنينيدرة ع نيل التعامنينيل منينيع اآلخنينيرين والتحم نينيل والص ني  ..سنينيوف تكنينيون يف س نينيعادة ال
توصف؛ فحفظ القرآن ليس كحفظ قصيدة شعر وقصة وأغنية؛ بل إنك عننينيدما حتفنينيظ القنينيرآن
إننينيام حتنينيدث تغينينيريا يف نظرتنينيك لكنينيل يشء منينين حولنينيك ،وسنينيوف يكنينيون سنينيلوكك تابع نيا رنينيا حتفنينيظ.
فقد سئلت السيدة عائشة ▲ عن خلنينيق رسنينيول اهلل ﷺ فقالنينيت« :كنينيان خلقنينيه القنينيرآن».
فإذا أردت أن تقتدي بأخالق رسول اهلل فعليك بحفظ القرآن.
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اليوم اخلامس عشر

طالب الدنيا وطالب اآلخرة
ِ
يقول تعاىل ﴿من كان ي ِريد ا ْلع ِ
اجلة ع َّج ْلنا له فِيها ما نشاء ملن ن ِهريد ث َّم جع ْلنا له جهنَّم
َّ
ِ
ِ
ِ
ي ْصالها م ْذموما َّمنيدْ حورا * ومني ْن أراد ْاآلخنيرة وسنيعن هلنيا سني ْعيها وهنيو منيؤْ من فأ و نيك كنيان
حمظنيورا﴾
س ْعيهم َّم ْشكورا * ك ًّال ن ِهمده هنيؤالء وهنيؤالء ِم ْن عطاء ر ِّبنيك ومنيا كنيان عطنياء ر ِّبنيك ْ

[اإلرساء.]20-18:

يف هذه اآليات الكثري من الوقفات واملعا اإليامنية العميقة التي يسعد املؤمن بتأملها؛
را متده من طاقة إيامنية تعينه عل الثبات عل طريق اإليامن .ومن أدرز هذه املعا :
 )1اجناس قسما
فرينينيق يسنينيعن ويلهنينيث وراء النينيدنيا ..حينينيب منينين أجلهنينيا ،وينينيبغض منينين أجلهنينيا ،وهنينيؤالء منينينهم
املؤمنني نينيون؛ فالكفني نينيار ال يتصني نينيورون أن هن نينياك ش نينييئا غريه نينيا يعيش نينيون م نينين أجله نينيا ويموت نينيون مني نينين
أجلهني نينيا ،ويعبني نينيدون س ني نينيواها ،واملؤمن نينيون بعض نينيهم أعمتني نينيه ال نينيدنيا متامني نيا حتني نينين نيسني ني عبني نينيادة اهلل يف
سبيلها ،والبعض اآلخر ال يعطي إال فضول أوقاته لآلخرة؛ ألن قلبه معلق بالدنيا.
 )2أنواأل اجوعج ل في اجةن ا
ِ
هننينياك قراءتنينيان لآلينينية﴿ :ع َّج ْلن نيا ل نيه فيه نيا م نيا نش نياء﴾ [اإلرساء]18:؛ فقنينيد قرأ هنينيا اجلمهنينيور
(نشاء) وقرأها نافع( :يشنينياء) ،فعنينيل قنينيراءة اجلمهنينيور  -كنينيام قنينيال ابنينين عطينينية يف تفسنينيريه( :منينين كنينيان
يريد الدنيا العاجلة ،وال يعتقد غنينيري هنينيذا ،وال ينينيؤمن بنينيمخرة ،فهنينيو يفنينير أملنينيه ومعتقنينيده للنينيدنيا -
فإن اهلل تعاىل يعجل ملن يرينينيد منينين هنينيؤالء منينيا يشنينياء اهلل تعنينياىل) .وعنينيل قنينيراءة ننينيافع يكنينيون املعننينين:
(أن اهلل تعاىل يعجل ملن يريد من هؤالء منينيا يشنينياء هنينيذا املرينينيد) .ولعنينيل هنينيذا األمنينير واضنينيح جنينييل،
نلمسه ونراه؛ فإن أكثر األثرياء ومالك الدنيا وزينتها هم من العصاة والظلمة.
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 )3مص ر طالب اجةن ا
يقول سنينييد قطنينيب ♫ معلقنيا عنينيل هنينيذه اآلينينية( :فالنينيذين ال يتطلعنينيون إىل أدعنينيد منينين هنينيذه
األرض ،يتطلخون بوحلها ودنسها ورجسها ،ويسنينيتمتعون فيهنينيا كاألنعنينيام ،ويستسنينيلمون فيهنينيا
للشهوات والنزعات ،ويرتكبون ّف سبيل حتصيل اللذة األرضية ما يؤدي م إىل جهنم).
فهؤالء الذين استبدلوا ا الدنيا باآلخرة ،واقذوها آهلنينية منينين دون اهلل ،ونسنينيوا منينيا خلقهنينيم
اهلل من أجله ،ماذا سيكون مصريهم بعد أن يعطيهم ما يريدون من هذه الدنيا يقنينيول تعنينياىل:
ِ
﴿من كان ي ِريد ا ْلع ِ
اجلة ع َّج ْلنا له فِيها ما نشاء ملن ن ِهريد ث َّم جع ْلنا له جهنَّم ي ْصالها م ْذموما
َّ
َّمدْ حورا﴾ [اإلرساء.]18:

 )4أنواأل طالب اآلخرة
نسنينيتطيع أن نسنينيتخلص منينين اآلينينيات الكنينيريامت بنينيأن طنينيالب اآلخنينيرة ينقسنينيمون إيل قسنينيمني:
فم نينينهم م نينين يطل نينيب اآلخ نينيرة ويس نينيعن هل نينيا ب نينياألمور املرش نينيوعة م نينين الكت نينياب والس نينينة ،وم نينينهم م نينين
يطلبها بغري األمور املرشوعة من البد والضالل.
 )5صفات اجفائز م طالب اآلخرة
حيدد اهلل تعاىل يف هذه اآليات صفات أربع للفائزين من طالب اآلخرة ،وهي:
أ -إرادة اآلخنينيرة :فك نينيان خم نينيريا ب نينيني ال نينيدنيا الزائل نينية وب نينيني م نينيا عن نينيد اهلل ،فاخت نينيار م نينيا عن نينيد اهلل
سنينيبحانه وتعنينياىل ،وال يعننينيي هنينيذا أننينيه تنينيرك العمنينيل يف النينيدنيا وحتصنينييل النينيرزق؛ بنينيل يعننينيي أن النينيدنيا
كان نينيت بي نينيده ومل تك نينين يف قلب نينيه؛ ول نينيذلك مل تش نينيغله ع نينين آخرت نينيه ،ومل يعني ني آخرت نينيه فض نينيول أوقات نينيه
بسببها.
* وإذا ما تعارض أمر الدنيا مع أمر اآلخرة قدو م أمر اآلخرة عل أمر الدنيا ،وهكذا كان
رسولنا ☺ عندما خريه اهلل قبل موته وعند السكرات بني ملك الدنيا واخللود فيها ،وما
عند اهلل ،فاختار ما عند اهلل ،وكانت آخر كلامته( :بل الرفيق األعل بل الرفيق األعل).
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ب) سنينيعن هلنينيا سنينيعيها :أي أننينيه سنينيعن السنينيعي النينيذي يننينيال بنينيه الفنينيوز بنينياآلخرة ،وصنينيفة هنينيذا
العمل اإلخالص ،ونوعه القرب والطاعات التي أمر ا اهلل سنينيبحانه وتعنينياىل ورسنينيوله ☺،
وليس الضالالت والبد التي ما أنزل اهلل ا من سلطان.
) اهلمنية العالينية :فكلمنينية السنينيعي تنينيوحي باحلركنينية الدائبنينية والتعنينيب واجلهنينيد يف سنينيبيل اهلل،
وع نينيدم تض نينيييع األوق نينيات؛ خوف نيا م نينين انقط نينيا العم نينيل ب نينياملوت ،أو ب نينيأي ق نينياطع للعم نينيل؛ ك نينياملرض
واالنش نينيغال ،وغ نينيريه م نينين األم نيور؛ ل نينيذلك ت نينيرى طال نينيب اآلخ نينيرة ه نينيذا يس نينيابق الزم نينيان والس نينياعات
والدقائق؛ لكي يمأل صحائفه بالعمل الصالح.
د) اإليامن :حيث يقول تعاىل﴿ :وهو مؤْ ِمن﴾ ،فال يقبل العمل إال بعد اإليامن.
جزاء طالب اآلخرة
ال جني نينيزاء هلني نينيم سني نينيوى اجلنني نينية واملغفني نينيرة والر ني نينية والرضني نينيوان ،يقني نينيول اإلمني نينيام (فخني نينير ال ني نيدين
النينيرازي) يف تفسنيريه( :واعلنينيم بنينيأن الشنينيكر عبنينيارة عنينين جممنينيو أمنينيور ثالثنينية :اعتقنينياد كوننينيه حمسنينينا يف
تلك األعامل ،والثناء عليه بنينيالقول ،واإلتينينيان بأفعنينيال تنينيدل عنينيل كوننينيه معظنينيام عننينيد ذلنينيك الشنينياكر،
واهلل تع نينياىل يعام نينيل املطيع نينيني نينيذه األم نينيور الثالث نينية ،فإن نينيه تع نينياىل ع نينيامل بك نينيوهنم حمس نينينني يف تل نينيك
األع نينيامل ،وأن نينيه تع ني اىل يثن نينيي عل نينييهم بكالم نينيه ،وأن نينيه تع نينياىل يع نينياملهم بمع نينيامالت دال نينية ع نينيل ك نينيوهنم
معظمنينيني عننينيد اهلل .وإذا كنينيان جممنينيو هنينيذه الثالثنينية حاصنينيال كنينيانوا مشنينيكورين عنينيل طاعنينياهتم منينين
قبل اهلل تعاىل) [التفسري الكبري].
واجب عملي
ال جت عغ ا لغ يا أ كغغرب ك مغغب و لغغي ه ك مغغب غغا اا واآل خغغىةال ح تغغن ت غوأ مغه
ال اجذ يوع ال ي فع مال وال ا وأ نال مه أتن اا اقلب هلي .
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التجويد
ثالثًا :املتجانسان
اأتجا سغاأ :ومعننينياه احلرفنينيان اللنينيذان اتفقنينيا خمرجنيا واختلفنينيا صنينيفة( :كالنينيدال والتنينياء) ،فهنينيام
خيرجنينيان م نينين طنينيرف اللس نينيان م نينيع أصنينيول الثناي نينيا العلينينيا ،واختلف نينيا يف الص نينيفة؛ ألن النينيدال هل نينيا س نينيت
صفات هي (اجلهر  -الشدة  -االستفال  -االنفتاح  -اإلصامت  -القلقلة).
بي نينينام للت نينياء مخ نينيس ص نينيفات ه نينيي (اهلم نينيس  -الش نينيدة  -االس نينيتفال  -االنفت نينياح  -اإلص نينيامت)،
ومها بذلك يتفقان يف أربع صفات فق .
وينقسم املتجانسان إىل ثالثة أقسام:
أ -اأتجا سغغاأ ال لغغلري :وه نينيو أن يك نينيون احل نينيرف األول س نينياكنا والث نينيا متحرك نيا ،مث نينيل:
(مهت طائفة).
حكمه :اإل هار إال يف مخسنينية أحنينيرف ،هنينيي (البنينياء والتنينياء والثنينياء والنينيدال والنينيذال)؛ فيجنينيب
فيها اإلدغام هي:
 -1الباء تدغم يف امليم يف قوله (اركب معنا) خاصة.
 -2التاء تدغم يف الدال يف الطاء نحو (أثقلت دعوا) و(مهت طائفة).
 -3الثاء تدغم يف الذال نحو (يلهث ذلك).
 -4الدال تدغم يف التاء نحو (قد تبني).
 -5الذال تدغم يف الظاء نحو (إذ لتمم).
 اأتجا ساأ ال ري :وهو أن يكون احلرفان متحركني نحو (الصاحلات طوبن).وحكمه :اإل هار.
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ج -اأتجا سغغاأ اأط لغغص :وه نينيو أن يك نينيون احل نينيرف األول متحركني نيا والث نينيا س نينياكنا ،نح نينيو

(امليم والباء) يف (مبعوثون).
حكمه :اإل هار.

رابعًا :املتباعدان
ومعناه :احلرفان اللذان تباعدا خمرجا واختلفا صفة.
نيت علنينييهم﴾
حكمه :اإل هار ،سنينيواء أكنينيان صنينيغريا (كالتنينياء والعنينيني) يف قولنينيه تعنينياىل﴿ :تليني ْ
أو كبنينيريا كالكنينياف واهلنينياء يف قولنينيه تعنينياىل ﴿ف نياكِهون﴾ ،أو مطلق نيا كاحلنينياء والقنينياف يف قولنينيه تعنينياىل
﴿هو احلْ ق﴾  .وهذا النو ال دخنينيل لنينيه يف هنينيذه البحنينيث؛ ألن املقصنينيود هنينيو منينيا جينينيب إدغامنينيه ومنينيا
جيوز ،وهو ال يكون بني املتباعدين.

علوم القرآن
ترتيب آيات القرآن
اآلي نينيات مج نينيع آي نينية ،وه نينيي تطل نينيق يف اللغ نينية ع نينيل مع نينيان ،منه نينيا املعج نينيزة والعالم نينية وال نينيدليل
وال هان والع ة واألمر العجيب.
يف االص نينيطالح :اآلي نينية طائف نينية م نينين الق نينيرآن ،ذات مطل نينيع أي (ب نينيدء) ،ومقط نينيع (أي خت نينيام)،
مندرجة يف سورة من سوره.
وقنينيد أمجعنينيت األمنينية عنينيل أن ترتينينيب اآلينينيات يف سنينيورها عنينيل منينيا تقنينيرأه اآلن  -وهنينيو كنينيذلك
مننينيذ عهنينيد النبنينيي ﷺ  -أمنينير تنينيوقيفي ،بمعننينين أهننينيا رتبنينيت بتوجينينيه منينين النبنينيي ﷺ وفنينيق منينيا ننينيزل
علي نينيه نينيا ج ي نينيل  ،ويؤك نينيد ذل نينيك م نينيا أخرج نينيه اإلم نينيام أ نينيد بإس نينيناد حس نينين ع نينين ع نينيثامن ب نينين أ
العاص ،قال كنت عند رسول اهلل ﷺ جالسنيا إذا شنينيخص ببرصنينيه ثنينيم صنينيوبه حتنينين كنينياد يلزقنينيه
بنينياألرض ،قنينيال ثنينيم شنينيخص ببرصنينيه فقنينيال« :أتنينيا ج ينينيل  فنينيأمر أن أضنينيع هنينيذه اآلي نية نينيذا
ان وإِيتني ِ
املوضنينيع منين هنينيذه السنينيورة﴿ :إِ َّن اهلل يني ْأمر بِا ْلعنيدْ ِل واإلحسني ِ
اء ِذي ا ْلق ْربنين وينْهنين ع ني ِن
ْ
ا ْلفحش ِ
اء وا ْملنْك ِر وا ْلبغ ِْي ي ِعظك ْم لع َّلك ْم تذكَّرون﴾ [النحل.]90:
ْ
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ويؤك نينيد ذل نينيك أيض نينيا أحادي نينيث وردت يف فض نينيل س نينيورة بعينه نينيا ،أو آي نينيات يف أول س نينيورة أو
آخره نينيا ،فق نينيد أخ نينير البخ نينياري ع نينين عب نينيد اهلل ب نينين مس نينيعود  ق نينيال ،ق نينيال النب نينيي ﷺ« :م نينين ق نينيرأ
بنياآليتني منين آخنير سنيورة البقنيرة يف ليلنية كفتنياه» ،ومنينيا أخرجنينيه مسنينيلم عنينين أ النينيدرداء ،أن النبنينيي
ﷺ قال« :من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال».

كيف حتفظ القرآن؟
ال تؤج عم اليوع نىل الل :
حمنياوالت احلفنينيظ السنينيابقة قنينيد فشنينيلت ،فابنينيدأ
ال تؤجنينيل عمنينيل الينينيوم إىل الغنينيد ،فنينيإذا كاننينيت ني
منذ اللحظة باقاذ قرار حفظ القرآن ،وتوكل عل اهلل القائل﴿ :ف ِإذا عزمت فتو نيَّك ْل عنيل اهللِ
ْ
ِ
ب ا ْملت نيوكِّلِني﴾ [آل عمنينيران .]159:ال تنينيرتك يوم نيا دون أن حتفنينيظ شنينييئا منينين القنينيرآن،
إِ َّن اهلل حي ني ه
ولو آية واحدة ..املهم أن تنجز عمال ،وتذكر أن أحب األعامل إىل اهلل أدومها وإن قل.
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اليوم السادس عشر
اتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم
ال ق ني ِل ْاألنف نيال هللِ والرس ني ِ
قنينيال تعنينياىل﴿ :يس نيأحونك ع ني ِن ْاألنْف ني ِ
ول ف نياتَّقوا اهلل وأ ْص نيلِحوا
َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ذات ب ْينِك ْم وأطِيعوا اهلل ورسوله إ ْن كنْتم همؤْ منني﴾ [األنفال.]1:
قنينيال ابنينين عبنينياس :رنينيا كنينيان ينينيوم بنينيدر قنينيال رسنينيول اهلل ﷺ« :منينين صنينينع كنينيذا وكنينيذا فلنينيه كنينيذا
وكذا» ،فتسار يف ذلك شنينيبان القنينيوم ،وبقنينيي الشنينييوخ حتنينيت الرا ينينيات ،فلنينيام كاننينيت املغنينيانم جنينياءوا
يطلب نينيون ال نينيذي جع نينيل هل نينيم ،فق نينيال الش نينييوخ :ال تس نينيتأثروا علين نينيا؛ فإن نينيا كن نينيا ردءا لك نينيم ل نينيو انكش نينيفتم
لفئتم إلينا ،فتنازعوا ،فأنزل اهلل تعاىل﴿ :يسأحونك ع ِن ْاألنْف ِ
ال﴾(.)1
ْ
ويف رواية أخرى عنينين عبنينيادة بنينين الصنينيامت ،قنينيال :خرجننينيا منينيع النبنينيي ﷺ ،وشنينيهدت معنينيه
بدرا ،فالتقن الناس ،فهزم اهلل العدو ،فانطلقت طائفة يف آثارهم يطاردون ويقتلون ،وأكبنينيت
طائفة عل املغنم حيوزونه وجيمعونه ،وأحدقت طائفة برسول اهلل؛ كي ال يصيب العدو مننينيه،
حتنينين إذا كنينيان اللينينيل ،وقنينيام الننينياس بعضنينيهم إىل بعنينيض ،قنينيال النينيذين مجعنينيوا الغننينيائم نحنينين حويناهنينيا
ولنينييس ألحنينيد فيهنينيا نصنينييب ،وقنينيال النينيذين خرجنينيوا يف طلنينيب العنينيدو :لسنينيتم أحنينيق نينيا مننينيا ،ونحنينين
نحينا منها العدو وهزمناه ،وقنينيال النينيذين أحنينيدقوا برسنينيول اهلل :خفننينيا أن يصنينييب العنينيدو مننينيه غنينيرة
فاشتغلنا به ،فأنزل اهلل﴿ :يسأحونك ع ِن ْاألنْف ِ
ال﴾.
ْ
 يق نينيول ص نينياحب الظ نينيالل ♫ :ه نينيذه الرواي نينيات تص نينيور لن نينيا اجل نينيو ال نينيذي تنزل نينيت في نينيه
آينينيات األنفنينيال ،ولقنينيد ينينيده

اإلنسنينيان حنينيني ينينيرى أهنينيل بنينيدر يتكلمنينيون يف الغننينيائم ،وهنينيم إمنينيا منينين

املهاجرين السابقني ،الذين تركوا وراءهم كل يشء وهاجروا إىل اهلل بعقيدهتم ال يلوون عل
يشء مني نينين أعني نينيراض الني نينيدنيا ،وإمني نينيا مني نينين األنص نينيار ،ال نينيذين آووا امله نينياجرين وش نينياركوهم ديني نينيارهم

( )1ابن كثري يف تفسريه.
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وأمواهلم ،ال يبخلون بإء من أعراض الدنيا (.)1
لكننا نجد بعض التفسري هلذه الظاهرة يف الرواينينيات نفسنينيها ..لقنينيد كاننينيت األنفنينيال مرتبطنينية
بحسن البالء يف املعركة ،وكان الناس يومئذ حريصني عل هذه الشهادة من رسنينيول اهلل ومنينين
اهلل سبحانه يف أول واقعة يشفي فيها صدورهم من املرشكني.
 ثنينيم جنينياء األمنينير منينين اهلل﴿ :وأطِيعنيوا اهلل ورسنيوله إِ ْن كننيْتم همنيؤْ ِمنِني﴾ [األنفنينيال،]1 :
وأول الطاعنينية هننينيا طاعتنينيه يف حكمنينيه النينيذي قضنينياه يف األنفنينيال؛ فقنينيد خرجنينيت منينين أن تكنينيون ألحنينيد
من الغزاة عل اإلطالق.
ارتدت ملكيتها ابتداء هلل والرسول ،وانتهنينين حنينيق الترصنينيف فيهنينيا إىل اهلل والرسنينيول ،ومنينيا
عني نينيل ال ني نيذي ن آمنني نينيوا إال أن يستسني نينيلموا عنهني نينيا حلكني نينيم اهلل وقسني نينيم رس نينيوله ،طيبني نينية قلني نينيو م ،راضني نينيية
نفوسهم إن كانوا مؤمنني ،والبد لإليامن من صورة عملية واقعية يتجل فيها؛ ليثبت وجوده،
ويرتجم إىل حقيقة ،كام قال رسول اهلل« :ليس اإليامن بالتمني وال بالتحيل ،ولكن هو ما وقنينير
يف القلنينيب وصنينيدقه العمنينيل»( .)2حقنيا إهننينيا صنينيورة رائعنينية ننينيتعلم منهنينيا النينيدروس والعني  ،وكينينيف أن
هنينيذا اجلينينيل املمينينيز املثنينيايل يترصنينيفون هنينيذا الترصنينيف النينيذي ال يتسنينيق وتلنينيك الصنينيفات املثالينينية التنينيي
فيهم ،ولكنهم برش يعرتهيم ما يعرتي البرشني منينين الضنينيعف واخلطنينيأ والكسنينيل والنسنينييان ،وتكنينيرر
ه نينيذا اخلط نينيأ يف غ نينيزوة أح نينيد ،عن نينيدما ن نينيزل الرم نينياة جيمع نينيون الغن نينيائم ،وخ نينيالفوا أم نينير رس نينيول اهلل،
وانقل نينيب النرصني ني إىل هزيم نينية ،ون نينيزل الق نينيرآن يعق نينيب« :م نينينكم م نينين يري نينيد ال نينيدنيا ومني نينكم م نينين يري نينيد
اآلخنينيرة» ،ويعلنينيق عمنينير بنينين اخلطنينياب  يقنينيول« :ومنينيا كننينيت أعلنينيم أن أحنينيدا منينين أصنينيحاب حممنينيد
يريد الدنيا إال بعد نزول هذه اآلية».
ولكنينين الفنينيارق بينننينيا وبنينيني أصنينيحاب حممنينيد أهننينيم منينيا إن سنينيمعوا باآلينينيات تنينيتل حتنينين التزمنينيوا
مجيعا بحكم اهلل ..فليس العيب أن خيطنينيئ املنينيرء ،ولكنينين العينينيب أن يرصني عنينيل خطئنينيه ،منينيع علمنينيه

( )1الظالل ،املجلد الثالث ،سيد قطب.
( )2رواه الديلمي يف مسند الفردوس عن أنس.
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أن ذلنينيك خطنينيأ .ولقنينيد غطنينين هنينيذا احلنينيرص وغلنينيب عنينيل أمنينير آخنينير ،نسنينييه منينين تكلمنينيوا يف األنفنينيال،
حت نينين ذك ني ونيرهم اهلل س نينيبحانه ب نينيه ورده نينيم إلي نينيه ،ذل نينيك ه نينيو ِضورة الس نينيامحة يف التعام نينيل وإص نينيالح
القلوب ،حتن أحسوا ذلك يف مثل ما قالنينيه عبنينيادة بنينين الصنينيامت « :نزلنينيت فيننينيا أصنينيحاب بنينيدر
حنينيني اختلفننينيا يف النفنينيل ،وسنينياءت فينينيه أخالقننينيا ،فنزعنينيه اهلل منينين أينينيدينا ،فجعلنينيه إىل رسنينيول اهلل».
ولقد أخذهم اهلل بالرتبية الربانية قوال وعمنينيال ..ننينيز أمنينير األنفنينيال منينينهم وردهنينيا إىل رسنينيول اهلل
حتن أنزل حكمه يف قسمة الغنائم ،فلم يعد األمنينير حقنيا هلنينيم يتننينيازعون علينينيه ،إننينيام أصنينيبح فضنينيال
منينين اهلل علنينييهم .وإىل جاننينيب اإلجنينيراء العمنينييل الرتبنينيوي كنينيان التوجينينيه املسنينيتطرد الطوينينيل ،النينيذي
بدأ ذه اآلينينيات ﴿يسنيأحونك عني ِن األنْفني ِ
ال ،﴾...لقنينيد كنينيان اهلتنينياف هلنينيذه القلنينيوب التنينيي تنازعنينيت
ْ
ع نينيل األنف نينيال ه نينيو اهلت نينياف بتق نينيوى اهلل ،وس نينيبحان خ نينيالق القل نينيوب العل نينييم بأرساره نينيا ..إن نينيه ال ي نينيرد
القلنينيب البرشنينيي ب نيأعراض احلينينياة النينيدنيا والننينيزا عليهنينيا ،وإن كنينيان هنينيذا الننينيزا متلبس نيا أو مرتبط نيا
بمعنن الشهادة بحسن البالء .إن التقنينيوى زمنينيام هنينيذه القلنينيوب النينيذي يمكنينين أن تعنينياد مننينيه ،و نينيذا
الزم ني نينيام يق ني نينيود الق ني نينيرآن ه ني نينيذه القل ني نينيوب إىل إص ني نينيالح ذات بينه ني نينيا ﴿فني ني نياتَّقوا اهلل وأ ْصني ني نيلِحوا ذات
ب ْينِك ْم﴾.
واجب عملي
ااا ا االح ات ال ذ« :ف أ فساا ات ا لغ ذ كغو احلال قغب قحت لغص ا لغ يهص وأ اغل
عالقاتب ااآلخىيه ولت ه ال ايب يف كمى مضاأ.

التجويد
التفخيم والرتقيق
 التفخيم لغة :التسمني والتغليظ.
واصطالحا :عبارة عن حالة من السمنة والقوة تدخل عل صنينيوت احلنينيرف ،فنينيتمأل الفنينيم
بصداه.
 أما الرتقيق لغة :فهو التنحيف.
واصطالحا :عبارة عن حالنينية منينين الرقنينية والنحنينيول والنحافنينية ،تنينيدخل عنينيل صنينيوت احلنينيرف
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عند النطق به ،فال يمتلئ الفم بصداه.
 وتنقسم احلروف اهلجائية إىل ثالثة أقسام:
 -1حروف تفخم دائام.

 -2حروف ترفق دائام.

 -3حروف ترقق وتفخم تبعا را يطرأ عليها ،وهي (أحف املد  -الم لفظ اجلاللة  -الراء).
أوال :ا حلغغىوف ا لغ تف اغ اائ مغلا :وهنينيي سنينيبعة أحنينيرف (خ ،ص ،ض ، ،ط ،ق ،ىل).
جمموعة يف قولك( :خص ضغ قظ).
 مراتب التفخيم:
 -1املفتوح وبعده أحف مدية مثل( :خاشعا  -الضالني  -الصابرين).
 -2املفتوح من غري أحف مدية مثل( :ص  -لم  -غ ْري).
الطوفان  -القمل).
 -3املضموم مثل( :فذوقوا  -ه
(نرص اهلل  -يغْفر اهلل  -ن ْطوي).
 -4الساكن مثلْ :
 -5املكسور :وهو أخفها تفخيام مثل( :ر ِ
اط  -املستِقيم ِ -غسلني).
را يغلا :ا حلغغىوف ا لغ تى قغغص اائ مغلا :وهنينيي حنينيروف االسنينيتفال ،وهنينيي الباقينينية منينين أحنينيرف
اهلجنينياء بعنينيد أحنينيرف االسنينيتعالء السنينيبعة السنينيابقة ،فكنينيل حنينيروف االسنينيتفالة مرفقنينية دائنينيام ،ال جينينيوز
تفخ نينييم يشء منه نينيا إال أح نينيف امل نينيد وال نينيالم يف لف نينيظ اجلالل نينية وال نينيراء ،وه نينيذه احل نينيروف الثالث نينية ه نينيي
القسم الثالث التي تفخم حروفه يف بعض األحوال وترقق يف بعضها.
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علوم القرآن
ترتيب سور القرآن
السور مجع سورة ،وهي قرآن تشتمل عل آي ذوات فاحتة وخامتة ،وأقلها ثالث آيات.
وقد اختلف العلامء يف ترتيب سور املصحف ،هل هو توقيفي ،أي بأمر من النبي ﷺ
حسبام نزل عليه نينيا ج ينينيل  ،أو هنينيو اجتهنينياد منينين الصنينيحابة ╚ ،وهلنينيم يف ذلنينيك ثالثنينية
أقوال:
األول :أن ترتينينيب السنينيور يف املصنينيحف عنينيل منينيا هنينيو علينينيه اآلن تنينيوقيفي بتوجينينيه منينين النبنينيي
ﷺ ،وإىل هذا ذهب أكثر العلامء.
الثنيا  :أن هنينيذا الرتتينينيب منينين فعنينيل أصنينيحاب النبنينيي ﷺ بتفنينيويض مننينيه ﷺ ،وإلينينيه ذهنينيب
كثري من العلامء.
الثالني نينيث :أن كث ني نينيريا م ني نينين السني نينيور كني نينيان قني نينيد علني نينيم ترتيبهني نينيا يف حياتني نينيه ﷺ كالسني نينيبع الطني نينيوال
واحل نينيوا مي م واملفص نينيل ،وأش نينياروا إىل أن م نينيا س نينيوى ذل نينيك يمك نينين أن يك نينيون ف نينيوض األم نينير في نينيه إىل
األمة من بعده.
والنينيراجح :م نينين ه نينيذه األق نينيوال الق نينيول األول ،ق نينيال اب نينين احلص نينيار( :ترتي نينيب الس نينيور ووض نينيع
اآليات يف موضعها إنام كان بالوحي) .والنينيذي ينرشنينيح لنينيه الصنينيدر منينيا ذهنينيب إلينينيه البيهقنينيي ،وهنينيو
أن مجينينيع السنينيور ترتيبهنينيا تنينيوقيفي إال بنينيراءة واألنفنينيال ،وال ينبغنينيي أن يسنينيتدل بقراءتنينيه ﷺ سنينيورا
متوالية متتابعة عل أن ترتيبها كذلك ،وحينئذ فنينيال ينينيرد حنينيديث قراءتنينيه النسنينياء قبنينيل آل عمنينيران؛
ألن ترتيب السور يف القراءة ليس بواجب.
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كيف حتفظ القرآن؟
احذر املعاصي جبميع أشكاهلا وأنواعها
وخاصة معايص النظر والسمع؛ فهام من أخطر نوافذ القلنينيب ،ومنينين أعظنينيم آثنينيار املعصنينيية
حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه اهلل يف القلب ،واملعصية تطفئ ذلك النور.
ورنينيا جلنينيس اإلمنينيام الشنينيافعي بنينيني ينينيدي اإلمنينيام مالنينيك وقنينيرأ علينينيه أعجبنينيه منينيا رأى منينين فطنتنينيه
وتوق نينيد ذكائ نينيه وك نينيامل فهم نينيه ،فق نينيال إ أرى اهلل ق نينيد أحق نينين ع نينيل قلب نينيك ن نينيورا ف نينيال تطفئ نينيه بظلم نينية
املعصية
وقال الشافعي:
شني ني ني نينيكوت إىل وكيني ني ني نينيع سني ني ني نينيوء حفظني ني ني نينيي

فأرش ني ني ني ني ني ني ني ني نينيد إىل ت ني ني ني ني ني ني ني ني نينيرك املع ني ني ني ني ني ني ني ني نينيايص

وق ني ني ني نينيال :اعلني ني ني ني نينيم بني ني ني ني نينيأن العلني ني ني ني نينيم ن ني ني ني نينيور

ون ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيور اهلل ال يؤت ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياه ع ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيايص
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اليوم السابع عشر
وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون

ِ
اسجدوا وا ْعبدوا ر َّبك ْم وا ْفعلوا ْ
اخل ْري لع َّلك ْم
قال تعاىل ﴿ :يا أ ههيا ا َّلذين آمنوا ْاركعوا و ْ
ت ْفلِحون ﴾ [احلج.]77:
آيني نينية عظيمني نينية ،حتني نينيدثنا عني نينين أسني نينيباب الف نينيالح ،مجعني نينيت يف أربعني نينية أسني نينيباب أساسني نينيية :الركني نينيو
والسجود وعبادة اهلل ،ثم فعل اخلريات.
وفعل اخلري هو املقصود من حديثنا يف خاطرة اليوم ،وقد قال فيه تعاىل أيضا﴿ :إِ َّن
ا َّل ِذين هم من خ ْشي ِة ر ِم م ْش ِفقون * وا َّل ِذين هم بِمي ِ
ات ر ِّ ِ ْم يؤْ ِمنون * وا َّل ِذين هم بِر ِّ ِ ْم ال
ِّ ْ
ِّ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يِْ
رشكون * وا َّلذين يؤْ تون ما آتوا َّوقلو ْم وجلة أ َّهن ْم إِىل ر ِّ ِ ْم راجعون * أ ْو ك يسارعون
ِ
اخلري ِ
ات وه ْم هلا سابِقون ﴾ [املؤمنون.]61-57 :
يف ْ ْ
كني نينيام أنني نينيه مضني نينيمن يف رسني نينيالة اهلل املني نينيوحن ني نينيا إىل أنبيائني نينيه ورسني نينيله ،حيني نينيث يقني نينيول سني نينيبحانه:
الة وإِيت ني نياء الزَّ ك ني ني ِ
ات وإق ني نينيام الص ني ني ِ
﴿وأوحين ني نيا إِلني ني نيي ِهم فِع ني نيل ا ْخلني ني نيري ِ
اة وك ني نيانوا لن ني نيا عابِ ني ني ِدين﴾
َّ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
[األنبياء.]73:

عن أي خري نتحدث؟
إن نينيه اخل نينيري املطل نينيق ال تض نينيييق وال خن نينياق ،امله نينيم أن تفع نينيل اخل نينيري ..وانتب نينيه مع نينيي إىل ح نينيديث
رسول اهلل ☺ الذي يرويه عنه الصحا اجلليل أدنينيو هرينينيرة ◙ ،قنينيال :سنينيمعت رسنينيول
اهلل ☺ يقول " :من أنفق زوجني من ٍ
ِ
سبيل اهلل د ِعي منينين أدنينيواب اجلننينية:
يشء من األشياء يف
ينينيا عبنينيد اهلل ،هنينيذا خنينيري ،فمنينين كنينيان منينين أهني ِنيل الصنينيالة د ِعنيي منينين بنينياب الصنينيالة ،ومنينين كنينيان منينين أهني ِنيل
نياب الصني ِ
اجلهنينياد ،ومنين كنيان منينين أهنينيل ال وصنيدقة دعنينيي منينين بني ِ
اجلهنينياد د ِعنيي منينين بني ِ
نياب ِ
نيدقة ،ومنينين كنينيان
ِم نين أهنينيل الصنينييام د ِع نيي منينين بنينياب الصنينييام وبنينياب الرينينيان" ،فقنيال أدنينيو بكنينير ◙ :منينيا عنينيل هنينيذا
النينيذي ي نيدعن منينين تلنينيك األدنينيواب منينين ِضورة ،وقنينيال :هنينيل ي نيدعن منهنينيا ك ِّلهنينيا أحنينيد ينينيا رسنينيول اهلل
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☺ قال " :نعم ،وأرجو أن تكون منهم يا أدا بكر" .ويف رواية ابن حبان" :وأنت هو ينينيا أدنينيا
بكر".
وجنينياء عننينيد أ نينيد وابنينين أ شنينييبة " :لكني ونيل عامني ٍنيل بنينياب منينين أدنينيواب اجل وننية ،ي نيدعن مننينيه بنينيذلك
العمل" .وروى مالك وغريه عن عائشة " :كانت تصيل الضحن ثام ركعنينيات ،ثنينيم تقنينيول :لنينيو
نرش يل أدواي ما تركتهن ".
إننينيه احلقيقنينية التنينيي جينينيب العمنينيل منينين أجلهنينيا ،فطنينيرق اخلنينيري كثنينيرية ،وأدنينيواب العمني ِنيل الص نينيالح
مرش نيعة ،وقنينيد قنينيال أهنينيل العلنينيم :إ ون أعنينيامل ال ني و ال تفنينيتح ك هلهنينيا لإلنسنينيان الوا حني ِنيد يف الغالنينيب ..إن
ٍ
لقليل من الناس أدواب متعدِّ دة.
فتِح له يف يشء منها مل يكن له يف غريها ،وقد يفتح
وقنينيد كنينيان أصنينيحاب رسنينيول اهلل ☺  -منينين ِش نيدو ة ح ني ِّبهم للخنينيري ،وحرصنينيهم عنينيل العمنينيل
نيب إىل اهلل ؛
أي األع نيامل أحني ه
أي األعنينيامل أفض نيل ويسنينيأحونه :ه
الصنينيالح  -يسنينيأحون رسنينيول اهلل :و
ِ
ألهنم يعلمون أ ون اإلنسان ليس يف وسعه وال يف طاقته أن يأيت بجميع األعامل.
و
ٍ
أوقات خمتلفة وأحوال خمتلفة ،ووجنينيه احلكمنينية يف
وقد كان جواب رسول اهلل متعدِّ دا يف

ذلك؛ اختالف أحوال السائلني واخنينيتالف أوقنينياهتم ،فنينيأعلم كني َّنيل سنينيائل بنينيام حيتنينيا إلينيه ،أو بنينيام لنينيه
رغبة فيه ،أو بام هو الئق به ومناسب له.
والرس نينيول األعظ نينيم والنب نينيي األك نينيرم حمم نينيد ☺ يرض نينيب أرو األمثل نينية يف س نينيعيه لقض نينياء
ح نينيوائج الفق نينيراء واملس نينياكني ،وم نينين أعظ نينيم املوا ق نينيف موقف نينيه ☺ م نينيع ام نينيرأة عج نينيوز نينيل عنه نينيا
متاعهنينيا الثقينينيل ،ومل يرتكه نينيا حتنينين أوصنينيلها إىل بيته نينيا حينينيث ترينينيد ،فوج نينيدت ذلنينيك مجنينييال وفض نينيال
ترينينيد أن تكافئ نينيه علي نينيه ،فق نينيدمت ل نينيه أعظ نينيم نص نينييحة منينين وجه نينية نظره نينيا؛ أال وه نينيي :ي نينيا بن نينيي يوج نينيد
رجل يدَّ عي النبوة اسنينيمه حممنينيد؛ أنصنينيحك إن لقيتنينيه أال تتبعنينيه ،فقنينيال هلنينيا :أننينيا هنينيو ،فقالنينيت :أشنينيهد
أن ال إهل إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل.
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إغاث نينية املله نينيوف ،وقض نينياء ح نينيوائج الن نينياس ،وإدخ نينيال الرس نينيور عل نينييهم ،وخدم نينية اآلخ نينيرين،

بالفعنينيل هنينيي منينين أعظنينيم العبنينيادات ،نتقنينيرب نينيا إىل اهلل اخلنينيالق ،ونتحبنينيب نينيا إىل اخللنينيق ،ويشنينيعر
منينين خالهلنينيا اإلنسنينيان بسنينيعادة غنينيامرة وقلنينيب مطمنينيئن ،حينينينام ينينيدخل الرسنينيور ،ويرفنينيع الغنينيم واهلنينيم
عن مكروب أو ملهوف أو حمزون .ولنعلم ابتداء أن صنينيانع املعنينيروف ال يقنينيع ،وإذا وقنينيع وجنينيد
متكئا ،وإذا وقع ال ينكرس ..يقول الشاعر:
النني ني نينياس بالنني ني نينياس مني ني نينيا دام احليني ني نينياء هلني ني نينيم

والعرسني ني ني ني ني واليرسني ني ني ني ني أي ني ني ني نينيام وس ني ني ني نينياعات

وأس نينيعد الن نينياس م نينين ب نينيني ال نينيورى رج نينيل

تقىض ني ني ني ع ني ني نينيل ي ني ني نينيده للن ني ني نينياس حاج ني ني نينيات

كني نينيم مني نينيات نني نينياس ومني نينيا ماتني نينيت مجني نينيائلهم

ناس وهم يف الناس أموات

وكم عا

وإليك  -أخي احلبيب املحب للخري القائم عل ال  -بعض جوانب من فضل وثواب
هذه العبادة؛ حتن تكون مفتاحا للخري مغالقا للرش:
فع نينين أن نينيس ب نينين مال نينيك ◙ ،ق نينيال :يق نينيول ☺" :إن م نينين الن نينياس ناس نيا مف نينياتيح للخ نينيري
مغاليق للرش ،وإن من الناس ناسا مفاتيح للرش مغاليق للخري ،فطنينيوبن ملنينين جعنينيل اهلل مفنينياتيح
اخل نينيري ع نينيل يدي نينيه ،ووي نينيل مل نينين جع نينيل اهلل مف نينياتيح الرش ني ع نينيل يدي نينيه" (أخرج نينيه اب نينين ماج نيه يف س نينيننه،
وذكره العالمة األلبا يف السلسلة الصحيحة).
فضل قضاء حوائج املسلمني
( )1ينال ثواب املجاهد يف سبيل اهلل:
 عنينين أ هرينينيرة ◙ قنينيال :قنينيال ☺" :السنينياعي عنينيل األرملنينية واملسنينيكني كاملجاهنينيديف سبيل اهلل ،أو القائم الليل الصائم النهار" (رواه البخاري).
( )2يكون من أحب اخللق إىل اهلل ،وعمله أحب األعامل:
ع نينين عب نينيد اهلل ب نينين عم نينير أن رج نينيال ج نينياء إىل النب نينيي ☺ ،فق نينيال :ي نينيا رس نينيول اهلل ،أي الن نينياس
أحنينيب إىل اهلل وأي األعنينيامل أحنينيب إىل اهلل فقنينيال ☺" :أحنينيب الننينياس إىل اهلل تعنينياىل أنفعهنينيم
للن نينياس ،وأح نينيب األع نينيامل إىل اهلل تع نينياىل رسور تدخل نينيه ع نينيل مس نينيلم ،أو تكش نينيف عن نينيه كرب نينية ،أو
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تقيض عنه ديننيا أو تطنينيرد عننينيه جوعنيا ،وألن أمإني منينيع أخ يل يف حاجنينية أحنينيب إىل منينين أن أعتكنينيف
يف هنينيذا املسنينيجد  -يعننينيي مسنينيجد املديننينية  -شنينيهرا يف مسنينيجد املديننينية ،ومنينين كنينيف غضنينيبه سنينيرت اهلل
عورت نينيه ،وم نينين كظ نينيم غيظ نيا ول نينيو ش نينياء أن يمض نينييه أمض نينياه م نينيأل اهلل قلب نينيه رج نينياء ي نينيوم القيام نينية ،وم نينين
مشنينين منينيع أخينينيه يف حاجنينية حتنينين يتهينينيأ لنينيه أثبنينيت اهلل قدمنينيه ينينيوم تنينيزول األقنينيدام" (رواه الطني ا يف
املعجم الكبري ،وذكره العالمة األلبا يف صحيح الرتغيب والرتهيب).
( )3ال يعذبون بالنار ،وحيدثهم اهلل عل منابر من نور:
عنينين كثنينيري بنينين عبينينيد بنينين عمنينيرو بنينين عنينيوف املنينيز عنينين أدينينيه عنينين جنينيده ╚ ،قنينيال:☺ :
"إن هلل خلق نيا خلقهنينيم لقضنينياء حنينيوائج الننينياس آىل عنينيل نفسنينيه أن ال يعنينيذ م بالننينيار ،فنينيإذا كنينيان ينينيوم
القيامنينية وضنينيعت هلنينيم مننينيابر منينين ننينيور ،حينينيدثون اهلل تعنينياىل والننينياس يف احلسنينياب" ،ينينيا لنينيه منينين فضنينيل
ونعمة ..أمن واطمئنان والناس يف فز .
( )4غفران الذنوب وال اءة من النار والنفاق:
عن ابن عباس ¶ قال :قال رسول اهلل ☺" :من سعن ألخيه املسلم يف حاجة
فقضنينييت لنينيه أو مل تقنينيض ،غفنينير اهلل لنينيه منينيا تقنينيدم منينين ذنبنينيه ومنينيا تنينيأخر ،وكتبنينيت لنينيه براءتنينيان بنينيراءة منينين
الننينيار وبنينيراءة منينين النفنينياق" .يقنينيول ☺" :إن منينين موجبنينيات املغفنينيرة إدخالنينيك الرسنينيور إىل أخينينيك
املسلم".
وقال حممد بن املنكدر" :من موجبنينيات املغفنينيرة إطعنينيام املسنينيلم السنينيغبان .قنينيال بعنينيض أهنينيل
العلنينيم عقنينيب إينينيراده لنينيه :وإذا كنينيان اهلل سنينيبحانه قنينيد غفنينير ملنينين سنينيقن كلب نيا عنينيل شنينيدة مئ نيه فكينينيف
بمن سقن العطشن وأشبع اجليا وكسا العراة من املسلمني !".
( )5ينال الدرجات العل من اجلنة:
يقنينيول ☺" :منينين أدخنينيل عنينيل أهنينيل بينينيت منينين املسنينيلمني رسورا مل ينينيرض اهلل لنينيه ثوا ب نيا دون
اجلنة" (رواه الط ا ).
وع نينين أ هري نينيرة ◙ ع نينين النب نينيي ☺ ق نينيال" :لق نينيد رأي نينيت رج نينيال يتقل نينيب يف اجلن نينية يف
شني نينيجرة قطعهني نينيا مني نينين هني نينير الطريني نينيق كانني نينيت تني نينيؤذي النني نينياس" (رواه مسني نينيلم) ،وعني نينين أ الني نينيدرداء
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◙ ق نينيال :ق نينيال ☺" :م نينين زح نينيزح ع نينين طري نينيق املس نينيلمني ش نينييئا ي نينيؤذهيم كت نينيب اهلل ل نينيه ب نينيه
حسنة ،ومن كتب اهلل له حسنة أوجب له ا اجلنة" (رواه أ د).
( )6ينال شفاعة النبي ☺:
عن نافع عن ابن عمر ╚ ،قال :قنينيال رسنينيول اهلل ☺" :منينين قىضني ألخينينيه املسنينيلم
حاجة ،كنت واقفا عند ميزانه ،فإن رجح وإال شفعت له" (رواه أدو نعيم يف احللية).
انظروا إىل اهتاممه ☺ يف هذا اليوم بمنينين قىضني اخلنينيدمات ونفنينيع املحتنينياجني ..يقنينيف عنينيل
ميزانه حتن يطمئن عليه أو يشفع له.
( )7دوام نعم اهلل واستقرارها:
عن عبد اهلل بن عمر ¶ قال :قال ☺" :إن هلل عند أقوام نعام يقرها عننينيدهم منينيا
داموا يف حوائج الناس ما مل يملوا ،فإذا ملوا نقلها إىل غريهم"( .رواه الط ا ).
ومن طريق الط ا بإسناد جيد عن ابن عباس ¶ قال :قال ☺" :منينيا منينين عبنينيد
أنعم اهلل عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فت م ،فقنينيد عنينيرض تلنينيك النعمنينية
للزوال"( .أخرجه الط ا يف األوس ).
( )8شفاء من األمراض واألوجا :
أخ نينيي احلبي نينيب ،إذا ابتلي نينيت بم نينيرض أو أح نينيد م نينين أحباب نينيك وعي نينياك عالج نينيه  -عافان نينيا اهلل
وإي نينياك  -وحت نينيري األطب نينياء يف أم نينيره ،وأص نينيابك الي نينيأس وزح نينيف اخل نينيوف نح نينيو قلب نينيك ،فت نينيذكر ه نينيذا
الني ني نينيدواء النني ني نينياجع ،أال وهني ني نينيو (خدم ني نينية اآلخني ني نينيرين والقي ني نينيام ع ني نينيل مص ني نينياحلهم والص ني نينيدقة وصني ني نينينع
املعروف ،)...ثم انظر ...جرب ذلك كثريون.
سأل رجل (عبد اهلل بن املبارك) ،فقال :يا أدا عبد النينير ن قرحنينية خرجنينيت يف ركبتنينيي منينين
س نينيبع س نينينني ،وق نينيد عاجلته نينيا ب نينيأنوا الع نينيال  ،وس نينيأحت األطب نينياء ،فل نينيم أنتف نينيع ،ق نينيال :اذه نينيب ف نينيانظر
موضعا حيتا الناس فيه إىل ماء فاحفر هناك ،فإنني أرجو أن ينبنينيع هننينياك عنينيني ،ويمسنينيك هننينياك
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الدم ،ففعل الرجل ،ف أ بفضل اهلل .رواه البيهقنينيي عنينين عنينييل بنينين احلسنينين ،ولعنينيل ذلنينيك منينين قولنينيه
☺" :داووا مرضاكم بالصدقة".
( )9تقي مصار السوء:
فع نينين أ أمام نينية ◙ ق نينيال :ق نينيال رس نينيول اهلل ☺" :ص نينينائع املع نينيروف تق نينيي مص نينيار
السنينيوء ،وصنينيدقة الرس ني تطفنينيئ غضنينيب النينيرب ،وصنينيلة النينيرحم تزينينيد العمنينير" (أخرجنينيه الطني ا يف
املعجم الكبري).
واجب عملي
اإلحساأ نىل فقري أو يتي أو مس ذ وتفىيج كى اأ ىواذ.

التجويد
ثالثًا :حروف تفخم أو ترقق تبعًا ملا يطرأ عليها
 -1أ لغغف ا أغ  :تتب نينيع م نينيا قبله نينيا ف نينيتفخم بع نينيد ح نينيروف االس نينيتعالء ،مث نينيل( :ق نينيال  -صني نيام -

خاشعا).

وترقق بعد حروف االستفال مثل( :أصناما  -عارا  -إسحاق).
 -2الالع يف لفظ اجلاللب :وهلا أربع حاالت:
 تفخم الالم يف لفظ اجلاللة عند االبتداء به مثل( :اهلل ال إهل إال هو.)...
 تفخم الالم إذا جاء لفظ اجلاللة بعد فتح أو ضم مثلِ :
(عنْد اهلل -عبد اهلل).

 ترقق الالم يف لفظ اجلاللنينية إذا جنينياء قبلهنينيا حنينيرف مكسنينيور مثنينيل (مني ْن ِعنني ِْد اهلل -ين َّجنيي
اهلل).
 ترقق الالم يف لفظ اجلاللة إذا جاء قبلها حرف منون مثل( :قوما اهلل).
ملحوظ
نالحنينيظ أن الم لفنينيظ اجلاللنينية مسنينيبوقة بسنينياكن للننينيون التنينيي تنطنينيق منينيع التننينيوين املفتنينيوح وال
تك تني نينيب ،وجني نينياء بعني نينيد النني نينيون السني نينياكنة الم سني نينياكنة يف لفني نينيظ اجلاللني نينية ،والقاعني نينيدة تقني نينيول إذا التقني نينين
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الساكنان كرس األول.

علوم القرآن
احملكم واملتشابه يف القرآن
للقى أ ال ىي رالرب أحوال يف كذا ال ا :
 -1القرآن الكريم كله حمكم بمعنن املتقن ،املنزه عن الكذب واالختالق ،املمنو منينين
ال عيب والفساد ،والقرآن كله حمكم ذا املعنن؛ فهو يف لفظه ومعننينياه منينيتقن كلنينيه غاينينية اإلتقنينيان،
ال يتط نينيرق إلي نينيه خل نينيل لفظ نينيي أو معن نينيوي ،وع نينيل ه نينيذا املعن نينين حيم نينيل قول نينيه تع نينياىل﴿ :ال نينير كِتني نياب
أ ْح ِكم ْت آياته ث َّم ف ِّصل ْت ِمن َّلد ْن ح ِكي ٍم خبِ ٍ
ري﴾ [هود.]1 :

 -2الق نينيرآن الك نينيريم كلني نينيه متش نينيابه بمعن نينين املتامث نينيل؛ ألن نينيه يش نينيبه بعض نينيه بعضني نيا يف اإلعجني نينياز
واإلحك نينيام واإلتق نينيان والفص نينياحة والبالغ نينية ،وع نينيل ه نينيذا املعن نينين حيم نينيل قول نينيه تع نينياىل﴿ :اهلل ن نيزَّ ل
احل ِد ِ
أ ْحسن ْ
يث كِتابا همتشا ِ ا َّمثا ِ ﴾ [الزمر.]23 :
 -3بعض القرآن حمكم وبعضه متشابه ،واآلية املحكمة هي التي جاءت بحكم واضح
ال اخ نينيتالف في نينيه ،واملتش نينيابه بمعن نينين احلك نينيم ال نينيذي ج نينياء يف آي نينية وحيت نينيا إىل رشح وبي نينيان؛ ول نينيذلك
وقنينيع يف معننينياه اخلنينيالف .ومنينين املتشنينيابه منينيا تفنينيرد اهلل بعلمنينيه ،كنينياحلروف املقطعنينية يف أول السنينيور،
وقال بعض العلامء :وكذلك آيات الصفات التي اشتملت عنينيل معننينين ينينيوهم نينياهره مماثلنينية اهلل
ِ ِِ
يشء وهنيو ال َّسني ِميع ا ْلب ِصنيري) ،ومجهنينيور أهنينيل السنينينة
خللقه ،كالينينيد والعنينيني ونحومهنينيا (لني ْيس كم ْثلنيه ْ
قنينيال بعنينيدم اخلنينيوض فيهنينيا ،واإلينينيامن نينيا دون تأوينينيل أو تعطينينيل أو تشنينيبيه أو متثينينيل ،ويف البينينيان أن
حمكنيامت هني َّن
القرآن فيه حمكم ومتشابه قال تعاىل﴿ :هو ا َّل ِذي أنْزل عل ْيك ا ْل ِكتاب ِمنْه آيات ه ْ
أ هم ا ْل ِكت ِ
اب وأخر متشا ِ ات﴾ [آل عمران.]7 :

كيف حتفظ القرآن؟
اجنجاح في اجةن ا واآلخرة وعلق باجقر:
إذا أردت أقرصني طرينينيق للنجنينياح يف النينيدنيا فعلينينيك بحفنينيظ القنينيرآن؛ ألن حفنينيظ القنينيرآن يعينينيد
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بناء شخصنيية املنينيؤمن ،ويكسنينيبه هنينيدوءا نفسني ًّيا ،ويقيضني عنينيل االضنينيطرابات لدينينيه ،ويسنينياعده عنينيل
اق نينياذ الق نينيرار املناس نينيب ،وه نينيو أه نينيم عنرص ني م نينين عن نينيار النج نينياح؛ ول نينيذلك ق نينيال تع نينياىل﴿ :إِ َّن ه نيذا
ا ْلقرآن هي ِدي ل ِ َّلتِي ِهي أ ْقوم ويب ِّرش ا ْملؤْ ِمنِني ا َّل ِذين يعملون الص ِاحل ِ
ات أ َّن هل ْم أ ْجرا كبِنيريا ﴾
َّ
ْ
ْ
ْ

[اإلرساء.]9 :
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اليوم الثامن عشر

رمضان وإرادة التغيري
يقول اهلل تعاىل{ :إِ َّن اهلل ال يغ ِّري ما بِق ْو ٍم حتَّن يغ ِّريوا ما بِأنْف ِس ِه ْم}(الرعد.)11:
يقول صاحب الظالل سيد قطب ر ه اهلل يف تفسري هذه اآلية [ :فإن اهلل ال يغنينيري نعمنينية
أو بؤس نيا ،وال يغ نينيري ع نينيزًّا أو ذل نينية ،وال يغ نينيري مكان نينية أو مهان نينية ،إال أن يغ نينيري الن نينياس م نينين مش نينياعرهم
وأعامهلم وواقع حياهتم ،فيغري اهلل ما م وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعامهلم وأعامهلم]
وهذه دعوة رحية إىل إصالح النفس أوال ،وبصنينيالحها ينصنينيلح البينيت واملجتمنينيع كلنينيه،
وحيدث التغيري املنشود إىل األفضل.
* يق نينيول أدي نينيب العربي نينية (مص نينيطفن ص نينيادق الرافع نينيي) يف كتاب نينيه وح نينيي القل نينيم [ :ويف ترا ئ نينيي
اهلالل ووجوب الصوم لرؤيته معنن دقيق آخر ،وهو مع إثبات رؤية اهلالل وإعالهنا ،إثبنينيات
اإلرادة وإعالهنا ،كأنام انبعنينيث أول الشنينيعا السنينياموي يف التنبينينيه اإلنسنينيا العنينيام لفنينيروض الر نينية
واإلنسانية وال  ،وهنا حكمنينية كبنينيرية منينين حكنينيم الصنينيوم ،وهنينيي عملنينيه يف تربينينية اإلرادة وتقويتهنينيا
مرصا
ذا األسلوب العميل ،الذي يدرب الصائم عل أن يمتنع باختياره عن شهوته ولذاتهًّ ،

عل االمتنا ].

* ويف ش نينيهر رمض نينيان يتغ نينيري ك نينيل يشء ..برن نيامج املجتم نينيع الي نينيومي ،وال ن نينيامج الشخيص ني
لكنينيل فنينيرد ..تتغنينيري مواعينينيد الننينيوم والعمنينيل ،ومواعينينيد الزينينيارات والطعنينيام ،تتغنينيري عبنينيادة اإلنسنينيان
لربه ،فيكون أكثر قربا هلل ،وأكثر قراءة للقرآن ،وأكثر صالة ،ويشعر بأنه غدا إنسان آخر.
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* شهر رمضان يعلمننينيا أنننينيا نسنينيتطيع أن نتغنينيري لنينيو أنننينيا قررننينيا ذلنينيك؛ بنينيل هنينيو فرصنينية للتغينينيري؛
ألن اهلل قد أود اإلنسان طاقة ك ى للتغيري يف هذا الشهر.
مفرطا يف صالته :فال يصليها مطلقا ،أو يؤخرهنينيا عنينين
* رمضان فرصة للتغيري ملن كان و

وقته نينيا ،أو يتخل نينيف ع نينين أدائه نينيا يف مجاع نينية يف املس نينيجد ..رمض نينيان فرص نينية للمحافظ نينية ع نينيل ه نينيذه
الصنينيالة ،والنينيف املسنينياجد وعامرهتنينيا بالنينيذكر والتسنينيبيح وحلنينيق القنينيرآن ،فاسنينيتعن بنينياهلل واعنينيزم منينين
اآلن أن يك نينيون هني نينيذا الشني نينيهر بدايني نينية للمحافظ نينية ع نينيل الص نينيالة ،وتلبي نينية الن نينيداء ،والص نينيف األول؛
لتدخل يف قوله سبحانه{ :وا َّلني ِذين هنيم عنيل صنيال ِهتِم حينيافِظون * أ و ِنيك ِيف جنني ٍ
َّات همكْرمنيون}
ْ
ْ
ِ
ِ
(املع ني نينيار  .)35-34:ولتتص ني نينيف بص ني نينيفات امل ني نينيؤمنني {ا َّلني ني نيذين هني ني ني ْم عني ني نيل صني ني نيال ِ ِهت ْم دائمني ني نيون}
(املعار .)23:

* رمضان فرصة للتغينينيري ملنينين كنينيان مقرصنيا يف صنينيالة الفجنينير وقينينيام اللينينيل ،يقنينيول هلنينيم إنكنينيم
تستطيعون املحافظة عليها كل يوم وكل ليلة لو أردتم ذلك ،فلامذا الكسل طوال العام
* رمضنينيان فرصنينية للتغينينيري ملنينين هجنينير القنينيرآن قنينيراءة وتنينيدبرا وحفظ نيا وعمنينيال ،حتنينين أصنينيبح
القنينيرآن نسنينييا منسنييًّا ،فرمضنينيان هنينيو شنينيهر القنينيرآن ،وبداينينية التغينينيري يقنينيول لنينيك تسنينيتطيع أن قتمنينيه يف
كل شهر لو أردت ذلك ،فلامذا اهلجرطوال العام !
اص نينيطلح م نينيع الق نينيرآن ،واب نينيدأ ص نينيفحة جدي نينيدة يف رمض نينيان ،وح نينيدد لنفس نينيك ختم نينية وح نينيدك
بتدبر ،وختمة يف مقرأة املسجد ،وختمة يف الصالة ،فقد كان لإلمام الشافعي ر نينيه اهلل سنينيتني
ختمة يف رمضان.
* رمضان فرصة ملن ابتاله اهلل تعاىل بتعاطي احلرام من خمدرات ومسكرات أو دخنينيان،
وقد صام عن كل ذلك يف هنار رمضان ،أن ال يفعل ذلك بعد إفطاره ،وأن يستمر عل جهاده
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وعزيمتنينيه التنينيي جعلتنينيه يمسنينيك طنينيوال سنينياعات الصنينييام ،يقنينيول للمنينيدمن املنينيدخن :إننينيك تسنينيتطيع
بإرادتك أن متتنع عن تعاطي احلرام ،فلامذا ال تقلع عن ذلك إىل األدد !
* رمضان فرصة للتغيري ملن تعنينيود عنينيل حينينياة املرتفنينيني :ونشنينيأ عنينيل حنينيب الدعنينية واللنينيني أن
يأخ نينيذ م نينين رمض نينيان درس نيا يف تربي نينية ال نينينفس ع نينيل املجاه نينيدة واخلش نينيونة يف أم نينير احلي نينياة؛ ف نينيربام يتغ نينيري
احلال ،فقد جاء يف األثر( :اخشوشنوا فنينيإن النعمنينية ال تنينيدوم) ،فنينيال يكنينين مهنينيك يف هنينيذا الشنينيهر منينيا
تأك نينيل وم نينيا ترش نينيب وم نينيا تل نينيبس ..ل نينييكن مه نينيك احس نينيان العب نينيادة والقب نينيول ورض رب نينيك عزوج نينيل،
واالهتامم بأمر املسلمني وشئوهنم؛ لرتبية أنفسنا عل معايل األمور.
* رمضنينيان فرصنينية للتغينينيري منينين مسنينياو أخالقننينيا وفحني

أقوالننينيا؛ فالصنينيوم ينينيدرب املسنينيلم

عيل أن يمتنع باختياره عن األخالق السئة..ويضع له منهجا للتغيري ويعطية فرتة تدريبينينية منينين
خالل مدرسة الثالثني يوما ،فقنينيد علمننينيا نبيننينيا صنينييل اهلل علينينيه وسنينيلم [ فنينيإن سنينيابه أحنينيد أو قاتلنينيه،
فليقنينيل :إ امرؤصنينيائم] ويف رواينينيه قنينيال [فنينيال يرفنينيث وال جيهنينيل وإن امنينيرؤ قاتلنينيه أو شنينيامته فليقنينيل
إ صائم مرتني] (رواه البخنينياري) وقنينيال أيضنينيا [ :منينين مل ينينيد قنينيول النينيزور والعمنينيل بنينيه فلنينييس هلل
حاجة يف أن يد طعامه ورشابه] (رواه البخاري).
* رمضنينيان فرصنينية لتغنينيري منينين جبنينيل عنيل الشنينيح والبخنينيل واألنانينينية وفقنينيدان الشنينيعور باجلسنينيد
الوا حنينيد واألمنينية الوا حنينيدة؛ فرمضنينيان مدرسنينية للقضنينياء عنينيل صنينيفة الشنينيح والبخنينيل ،ويربنينين املسنينيلم
عل اإلحساس بالغري ،فرمضان شهر تنمية اإلحساس؛ وقد صح يف احلديث عنينين رسنينيول اهلل
صنينييل اهلل علينينيه وسنينيلم أننينيه قنينيال[ :أحنينيب الننينياس إىل اهلل أنفعهنينيم للننينياس ،وأحنينيب األعنينيامل إىل اهلل
ع نينيز وج نينيل رسور تني نيدخله ع نينيل مس نينيلم ،يكش نينيف عن نينيه كرب نينية ،أو يقيض ني عن نينيه دين نيا ،،أو تط نينيرد عن نينيه
جوعا(]...صححه األلبا ).
* رمض نينيان فرص نينية للتغي نينيري مل نينين ك نينيان قلي نينيل الصني ني رسي نينيع الغض نينيب ..ي نينيتعلم املس نينيلم م نينين
رمضان الصني واحللنينيم واآلننينياة ،فأننينيت تصني عنينيل اجلنينيو والعطني

والتعنينيب والنصنينيب سنينياعات
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طويل نينية ،ويف ه نينيذا ت نينيدريب ع نينيل الصني ني جت نينياه ترص نينيفات الن نينياس وس نينيوء أخالقه نينيم ،ف نينيال تغض نينيب
رسيعا ..وهذه وصية النبي صيل اهلل عليه وسنينيلم عننينيدما جنينياءه رجنينيل وقنينيال :أوصنينيني ينينيا رسنينيول
اهلل فني نينيرد عليني نينيه بكلمني نينية واحني نينيدة فقني نينيال صني نينييل اهلل عليني نينيه وس نينيلم [ :ال تغضني نينيب] ،فني نينيردد مني نينيرارا [ال
تغض نينيب](رواه البخني نينياري) ،وبني ني ونيني أن املس نينيلم الق نينيوى حقيق نينية ،ل نينييس بالعض نينيالت املفتول نينيه وال

الشنينيارب الطوينينيل ،فق نينيال صنينييل اهلل علينينيه وس نينيلم [ :لنينييس الش نيديد بالرص نيعة ،إننينيام الش نيديد ال نينيذي
يملك نفسه عند الغضب] ( رواه البخاري ومسلم).
فع نينييل املس نينيلم أن جيع نينيل ش نينيهر رمض نينيان ش نينيهرا للتخلي نينيه ع نينين مجي نينيع الص نينيفات الس نينيلبية ،وأن
جيعله شهرا للتحلية بكل الصفات اإلجيابية ،ولن حيدث ذلك إال يف شهر اإلرادة والتغيري.
واجب عملي
امجع ا عغ ال لغفات ال سغل يب ا غل تت لغف ا مغا و حغاول أأ تلري كغا يف كغمى اإل ااة
والتليري.

التجويد
تابع :حروف تفخم أو ترقق ملا يطرأ عليه
 -3حرف الراء :وله ثالث حاالت
أوال حاج اجوفخ م
أ -إذا كانت الراء مفتوحة مثل( :ربنا  -تبارك  -رجيم).
الرجعي).
ب -إذا كانت الراء مضمومة مثل( :رزقوا  -منتظرون  -ه
فرصهن).
 إذا كانت الراء ساكنة وقبلها فتح أو ضم مثل( :وانح ْر ْ -د -إذا سبقت الراء مزة وصل مثل( :من ارتىض).
ثان ا حاج اجورق ق
أ -إذا كان نينيت ال نينيراء مكس نينيورة ،س نينيواء أكان نينيت يف أول الكلم نينية أو يف وس نينيطها أو يف آخره نينيا
مثل( :رزقا  -الرقاب  -والفجر).
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ب -إذا كان قبل الراء حرف منينيد ولنينيني مثنينيل( :قنينيدير  -خبنينيري  -بصنينيري) وحنينيرف لنينيني مثنينيل:
(خري) عند الوقف عل الكلمة.
 إذا كانت ساكنة وما قبلهنيا مكسنينيور ،ولنينييس بعنينيدها حنينيرف اسنينيتعالء مثنينيل «أننينيذرهم -مرية  -فرعون»؛ فالرتقيق يف كلمة فرعون للتحقري.
ثاجثًا حاج جواز اجوفخ م أو اجورق ق
أ -إذا كاننينيت ال نينيراء سنينياكنة وقبله نينيا مكس نينيور وبعنينيدها ح نينيرف اسنينيتعالء مكس نينيور ،ومل ت نينيرد يف
القرآن إال يف موضع واحد ،هو لفظ (فِ ْر ٍق) يف سورة الشعراء.
ب -إذا كانت ساكنة بعد ضم وقبل ياء حمذوفة قفيفا مثل( :ونذر).
 إذا س نينيكنت بع نينيد كرس ني للوق نينيف ،وفص نينيل بينه نينيا وب نينيني الكرس ني ح نينيرف اس نينيتعالء ،مث نينيل:ِ
ِ
مرص).
(عني القط ْر ْ -

علوم القرآن
الناسخ واملنسوخ
النس نينيخ ه نينيو إزال نينية حك نينيم رشع نينيي س نينيابق بخط نينياب رشع نينيي الح نينيق ،وال نس نينيخ يف العقائ نينيد أو
األخالقينينيات أو األخبنينيار أو أصنينيول العبنينيادات واملعنينيامالت ،قنينيال تعنينياىل﴿ :منيا ننْسني ْخ ِمني ْن آي ني ٍة أ ْو
نن ِْسها ن ْأ ِ
ت ب ِخ ْ ٍ
ري ِّمنْها أ ْو ِم ْثلِها﴾ [البقرة.]106 :
وهذا ابن عباس  يلفت النظر إىل أمهية معرفة الناسخ من املنسوخ ،وجيعله جزءا من
احلكْمة منين يشنياء ومنين ينيؤْ ت ْ ِ
تفسري (احلكمة) يف قوله تعنينياىل﴿ :يؤْ ِيت ْ ِ
احل ْكمنية فقنيدْ أ ِ
ويت خني ْريا
كثِريا ﴾ [البقرة.]269 :
فق ني نينيد أورد عن ني نينيه اب ني نينين جري ني نينير ♫ يف ذل ني نينيك قول ني نينيه( :يعن ني نينيي املعرف ني نينية ب ني نينيالقرآن :ناس ني نينيخه
ومنسوخه وحمكمه ومتشنينيا ه ومقدمنينيه ومنينيؤخره وحاللنينيه وحرا منينيه)؛ لنينيذلك فقنينيد قنينيال األئمنينية إننيه
ال جيوز ألحد أن يفرس كتاب اهلل إال بعد أن يعرف منه الناسخ واملنسوخ ،وأدنن تأمل يكفي
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يف أن معرفة هذا الفن للفقهاء واألصوليني واملفرسنينيين واجبنينية؛ وإال اختلطنينيت األحكنينيام ،وقنينيد
يقف أحدهم عننينيد املنسنينيوخ فيتخنينيذه حجنينية ،وعننينيد ذلنينيك يقنينيع يف الضنينيالل واإلضنينيالل ،وال يمينينيز
احلالل واحلرام.
ولق نينيد م نينير ع نينييل  ع نينيل ق نينيايض ،فق نينيال :أتع نينيرف الناس نينيخ م نينين املنس نينيوخ ق نينيال :ال ،فق نينيال:
هلكنينيت وأهلكنينيت ،ويف واقعنينية أخنينيرى أننينيه دخنينيل املسنينيجد فنينيإذا رجنينيل خينينيوف الننينياس ،أي يعظهنينيم
بنينيالقرآن ،فقنينيال :منينيا هنينيذا قنينيالوا :رجنينيل ينينيذكر الننينياس ،فقنينيال :لنينييس برجنينيل ينينيذكر الننينياس ،ولكننينيه
يقول :أنا فالن بن فالن فاعرفو  ،فأرسل إليه :أتعرف الناسخ منينين املنسنينيوخ قنينيال :ال ،قنينيال:
فاخر من مسجدنا ،وال تذكور فيه.

كيف حتفظ القرآن؟
حفظ القى أ طىيقب نىل السعااة:
ل نينيو تأملن نينيا حفظ نينية كت نينياب اهلل ،ودرس نينينا حي نينياهتم وس نينيعادهتم ،س نينيوف ن نينيرى ب نينيأن م نينين حيف نينيظ
القني نينيرآن هني نينيو أكثني نينير النني نينياس سني نينيعادة ،وأكث نينيرهم بع نينيدا ع نينين االكتئ نينياب؛ فحف نينيظ الق نينيرآن يعي نينيد برجم نينية
الدما  ،ويعطي ثقة كبرية باهلل تعاىل وبقدرته ،وأن كل ما يأتيك منينين عننينيده هنينيو اخلنينيري ،وبنينيذلك
يطمئن قلبك ،وينينيزول مهنينيك ،وقنينيد أثبنينيت العلنينيامء أن السنينيعادة ليسنينيت بكثنينيرة ارنينيال؛ بنينيل بنينيأن يضنينيع
اإلنسنينيان أمامنينيه هنينيدفا عظنينييام ،ويسنينيعن لتحقيقنينيه ،والسنينيؤال :هنينيل يوجنينيد هنينيدف أعظنينيم منينين حفنينيظ
كتاب اهلل.
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اليوم التاسع عشر

صلة الرحم
ِ
قنينيال تعنينياىل﴿ :فه ني ْل عس ني ْيت ْم إِن ت نيو َّل ْيت ْم أن ت ْف ِس نيدوا يف ْاأل ْر ِ
ض وتق ِّطع نيوا أ ْرح نيامكم ْ *
أ و ِك ا َّل ِذين لعنهم اهلل فأص َّمه ْم وأ ْعمن أدْصاره ْم﴾ [حممد.]23،22:
يف رمضنينيان ينكرس ني قلنينيب الصنينيائم ،وتنينيذل نفسنينيه ،وتنينيزداد ر تنينيه وشنينيفقته ،وأحنينيق الننينياس بر نينية
الصائم وبره وصلته هم أقاربه وأرحامه ،ورمضان يذكر املسلم بأن له أقارب وأصهارا وأرحامنيا،
فيزورهم ويصلهم وي هم ،ويتودد إليهم؛ رغبة يف اكتامل الصيام ومضاعفة احلسنات.
وقطيع نينية ال نينيرحم م نينين أعظ نينيم ال نينيذنوب وأفظ نينيع اخلطاي نينيا وأج نينيل الرزاي نينيا ،وص نينيلة ال نينيرحم م نينين
أحس نينين احلس نينينات وأعظ نينيم األع نينيامل الص نينياحلات .يق نينيول أح نينيد احلك نينيامء  -وه نينيو ي نينيذكر تعامل نينيه م نينيع
أقاربه وموقفه من عشريته:
وإن الني ني ني نينيذي بين ني ني ني نينيي وب ني ني ني نينيني بن ني ني ني نينيي أ

وب ني ني ني ني نينيني بن ني ني ني ني نينيي عم ني ني ني ني نينيي ملختل ني ني ني ني نينيف ج ني ني ني ني نينيدًّ ا

وفرت عروضهم
إذا هتكوا عريض و

وإذا ه ني ني ني نينيدموا جم ني ني ني نينيدي بني ني ني ني نينيت هل ني ني ني نينيم جم ني ني ني نينيدا

وال أ ني ني ني نينيل احلق ني ني ني نينيد الق ني ني ني نينيديم علني ني ني نينييهم

ول ني نينييس رئ ني نينييس الق ني نينيوم م ني نينين حيم ني نينيل احلق ني نينيدا

ق ني نينيال القرطب ني نينيي :ال ني نينيرحم الت ني نينيي توص ني نينيل عام ني نينية وخاص ني نينية؛ فالعام ني نينية رح ني نينيم ال ني نينيدين ،وجت ني نينيب
مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل واإلنصاف ،والقيام باحلقوق والواجبات.
وأما الرحم اخلاصة فبزيادة النفقة عل القريب ،وتفقد أحواهلم ،والتغافل عن زالهتم.
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وصح عنه ﷺ أنه قال« :ال يدخل اجلنة قاطع رحم»( .)1كيف يدخل اجلنة وقد قطنينيع
م نينيا أمني نينير اهلل بني نينيه أن يوصني نينيل ،وقني نينيد ج نينياء يف احل نينيديث الص نينيحيح« :ر نينيا خل نينيق اهلل ال نينيرحم تعلق نينيت
بنينيالعر  ،فقالنينيت :هنينيذا مقنينيام العائنينيذ بنينيك منينين القطيعنينية ،قنينيال :أال ترضنينيني أن أصنينيل م نين وصنينيلك
وأقطع من قطعك قالت :بل ،قال فهو لك» ثم قال رسنينيول اهلل « :فنينياقرءوا إن شنينيئتم ﴿فهني ْل
عس ني ْيت ْم إِن ت نيو َّل ْيت ْم أن ت ْف ِس نيدوا ِيف ْاأل ْر ِ
ض وتق ِّطع نيوا أ ْرح نيامك ْم﴾»( .)2وجنينياء يف حنينيديث عبنينيد
الر ن بن عوف أن رسول اهلل قنينيال« :يقول اهلل تعاىل :أنا الر ن ،خلقت الرحم ،وشققت
هلا اسام من اسمي ،فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»(.)3
وق نينيالوا إن ص نينيلة ال نينيرحم تك نينيون بتق نينيديم م نينيا يع نينيد ب نينيه اإلنس نينيان واص نينيال ،فم نينيثال إن ك نينيان غنيًّ نيا
وصلهم بارال أو اهلدية ،فإن مل يقدر عل الصلة بارال وصلهم بالزينينيارة ،واإلعاننينية يف أعامهلنينيم
إن ك نينيانوا حمتني نينياجني ،وقيني نينيل بني نينيدفع الرض نينير ع نينينهم وطالق نينية الوج نينيه وال نينيدعاء هل نينيم ،وإن ك نينيان غائبني نيا
وصنينيلهم برسنينيالة أو تليفنينيون أو غنينيريه ،ومنينين أعظنينيم الصنينيالت وأرفنينيع القربنينيات بنينير الوا لنينيدين؛ قنينيال
تعاىل﴿ :وقىض ر هبك أ َّال ت ْعبدوا إِ َّال إِ َّياه وبِا ْلوالِد ْي ِن إِ ْحسانا﴾ [اإلرساء.]32:
جاء رجل إىل رسول اهلل فقال« :يا رسول اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي قال:
أمك .قال :ثم من  .قال :أمك .قال :ثم من قال :أمك .قال :ثم من قال :أدوك»(.)4
ابن عاق لم أداه ،واستهان به ،وجحد معروفه ،وأنكر مجيله ،فبكن وأنشد يقول:
غ ني ني ني ني نينيذوتك مول ني ني ني ني نينيودا وعلت ني ني ني ني نينيك يافع ني ني ني نيا

تعني ني ني ني ني ني ني ني هنيل ب ني ني ني ني ني ني ني نيام أد عليني ني ني ني ني ني ني نينيك وتنهني ني ني ني ني ني ني نينيل

إذا ليلني ني ني ني نينية ضني ني ني ني نينياقتك بال هسني ني ني ني نيقم مل أد ني ني نينيت

لس ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيقمك إال شني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياكيا أمتلمني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيل

( )1رواه البخاري ( ،)5984ومسلم (.)6473
( )2رواه البخاري (.)5987
( )3رواه أ د ( ،)1671والرتمذي (.)1911
( )4رواه البخاري ( ،)5971ومسلم (.)6452
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ك ني ني نينيأ أن ني ني نينيا املل ني ني نينيدو دون ني ني نينيك بال ني ني نينيذي

ل ني ني ني ني ني نينيدغت ب ني ني ني ني ني نينيه دو فعين ني ني ني ني ني نينياي هتم ني ني ني ني ني ني نينيل

فل ني ني نينيام بلغ ني ني نينيت الس ني ني نينين والغاي ني ني نينية الت ني ني نينيي

إليه ني ني ني نينيا م ني ني ني نينيدى م ني ني ني نينيا في ني ني ني نينيك كن ني ني ني نينيت آم ني ني ني نينيل

جعل ني ني ني ني نينيت جزا ئ ني ني ني ني نينيي غلظ ني ني ني ني نينية وفظا ني ني ني نينية

كأن ني ني ني ني ني ني نينيك أن ني ني ني ني ني ني نينيت امل ني ني ني ني ني ني نينينعم املتفض ني ني ني ني ني ني نينيل

ل نينيذلك ع نينيد العل نينيامء للوا ل نينيد حقوق نيا أخ نينيرى زائ نينيدة غ نينيري الت نينيي ذك نينيرت ،وه نينيي :إذا احت نينيا إىل
الطعني نينيام أطعمني نينيه ،وإذا احتني نينيا إىل الكسني نينيوة كسني نينياه ،نتن
وإذا احتني نينيا إىل اخلدمني نينية خدمني نينيه ،وإذا دعني نينياه
أجابه ،وإذا أمره يف غري معصية أطاعه ،وأن ينينيتكلم معنينيه بنينياللني وخفنينيض الصنينيوت ،وأال يسنينيبه،
وأال يكون سببنيا يف سنينيبه ،وأال يمإني أمامنينيه ،وأن ينينيرض لنينيه منينيا ينينيرض لنفسنينيه ويكنينيره لنينيه منينيا يكنينيره
هلنينيا ،وأن ينينيدعو لنينيه بنينياملغفرة ،وأن يكنينيرم صنينيديقه ،وأن يصنينيل رحنينيم أدينينيه وأمنينيه ،وجنينياء عننينيه ﷺ:
«إن من أدر ال أن يصل الرجل أهل ود أديه»(.)1
صل اجرحم تقي مصار السوء وخزي الدنيا واآلخرة وسوء املنقلب..
صل اجرحم عننينيوان عنينيل كنينيامل اإلينينيامن وخشنينيية النينير ن وامتثنينيال القنينيرآن «منين كنيان ينيؤمن
باهلل واليوم اآلخر فليصل ر ه».
صل اجرحم تزيد الرزق وتبارك العمر ،فعن أ هريرة قال :سمعت رسول اهلل ﷺ
يقول« :من رسه أن يبس له يف رزقه ،وأن ينسأ له يف أثره فليصل ر ه»(.)2
واملقصود بالبس يف الرزق هو الزيادة وال كة يف الرزق ب كة صنينيلة النينيرحم ،وهنينيذا احلنينيديث
يقلب عل الناس موازينهم ارادية ،ويضنينيع هلنينيم ميزا ننيا جدينينيدا؛ ذلنينيك أن منينين وصنينيل ر نينيه فنينيإنام يكنينيون
ذلنينيك بإنفنينياق ارنينيال والوقنينيت ،واإلنفنينياق منينين ارنينيال يف نظنينير الننينياس منقصنينية لنينيه ،وإنفنينياق الوقنينيت مضنينييعة
للعمني نينير ،ولك ني نينين الرسني نينيول القني نينيدوة يقني نينيول للن ني نينياس إن ص ني نينيلة ال ني نينيرحم ليسني نينيت س ني نينيببا يف ض ني نينييا العم ني نينير أو
نقصنينيانه ،وال يف هنينيالك ارنينيال أو خرسنيانه ،وإننينيام هنينيي سنينيبب ال كنينية والنينينامء احليس ني واملعننينيوي ،وهكنينيذا

( )1رواه مسلم (.)6467
( )2رواه البخاري ( ،)2043ومسلم (.)6476
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يكون اجلزاء من جنس العمل ..وشهر رمضان أعظم مدرسة لل والصلة ،ومنينيا أمجنينيل أن نبنينيدأ هنينيذا
الشهر ب صلة أقاربنا! نفاجئهم بالزيارة أو اتصال أو هدية أو بطاقة هتنئة؛ فقنينيد صنينيح عنينين رسنينيول اهلل
أنه قال« :ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت ر ه وصلها»(.)1
وك نينيان أق نينيارب الرس نينيول ﷺ  -إال القلي نينيل  -م نينين أش نينيد الن نينياس ع نينيداوة ل نينيه ..أخرج نينيوه م نينين
داره وط نينياردوه ورشدوه وآذوه وك نينيذبوه وح نينياربوه ،فل نينيام نرص نينيه اهلل عل نينييهم وف نينيتح علي نينيه مك نينية يف
رمضان ،عفا عنهم عفوا ما سمع الناس بمثله ،فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
واجب عملي
حغ ا ا عغ أ اغغاء أقا اغغب وات لغ ا مغ اائ مغغا وات لغ غا وك عغ ا غق وع كغغمى
مضاأ.

التجويد
املد والقصر
تعىيف اأ :
ِ
ِ
ٍ
* املد لغة :الزيادة ،ومنه قوله تعاىل﴿ :وي ْمد ْدك ْم بِأ ْموال وبنني﴾ ،أي يزدكم.
ااطالحلا :إطالة الصوت بحرف املد أو اللني عند وجود السبب.
* تعريف القرص :القرص يف لغة :احلبس واملنع ،ومنه قوله تعاىل﴿ :حنيور َّم ْقصنيورات
ارا ت ال َّطني نير ِ
ِ
يهن قني ني ِ
ِيف ْ ِ
ف﴾ ،أي مانع نينيات
اخليني نيا ِم﴾ ،أي حمبوس نينيات فيه نينيا ،وقول نينيه تع نينياىل﴿ :فني ني ِ َّ
ْ

طرفهن عن النظر إال عل أزواجهن.

وا اغغطالحلا :إثب نينيات ح نينيرف امل نينيد أو الل نينيني م نينين غ نينيري زي نينيادة في نينيه؛ لع نينيدم وج نينيود الس نينيبب،

وحقيقنينية املنينيد هنينيو حتققنينيه بنينيأي مقنينيدار ولنينيو حنينيركتني ،وحقيقنينية القرصني هنينيو عنينيدم املنينيد مطلقنيا ،ولكنينين
املصطلح عليه يف علم التجويد أن القرص هو مقدار حركتني ،واملد ما زاد عل ذلك.

( )1رواه البخاري (.)5991
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حغغىوف ا أغ  :ح ني نينيروف املني نينيد ثالثني نينية ،ويطلني نينيق عليهني نينيا حني نينيروف مني نينيد ولني نينيني ،وسني نينيميت م ني نينيدًّ ا

المتدادها ،وحرف لني خلروجها بسهولة وعدم كلفة ،وهي:

 -1األلف ،وال تكون إال ساكنة ،وال يكون ما قبلها إال مفتوحا.
 -2الواو الساكنة ،برشط ضم ما قبلها.
 -3الياء الساكنة ،برشط كرس ما قبلها.
وهنينيي جمموعنينية يف لفنينيظ (واي) .فنينيإن فقنينيدت (النينيواو  -والينينياء رشطنينييهام بنينيأن سنينيكنتا وانفنينيتح
ما قبلهام كانتا حريف لني فق  ،مثل (البيت) ( -خوف).
وخالصة ذلنينيك :أن األلنينيف ال تكنينيون إال حنينيرف منينيد ولنينيني ،وأمنينيا النينيواو والينينياء ففنينييهام ثالثنينية
أحوال ،هي:
أ -أن تكونا حريف مد ولني ،إذا سكنتا وضم ما قبل الواو وكرس ما قبل الياء.
ب -أن تكونا حريف لني فق  ،وهذا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهام كام سبق.
 -أن تكونا حريف علة فق  ،وذلك إذا حتركتا بأي حركة كانت.

علوم القرآن
احلكمة من النسخ يف شريعة اإلسالم
مجهور بالعلامء قالوا بالنسخ حلكم ترشيعية رائعة ،منها:
 -1مرا ع نينياة مص نينيالح العب نينياد ،ب نينينقلهم يف الترش نينييع إىل م نينيا يناس نينيب تل نينيك املص نينيالح ،الت نينيي ال
يعلمها عل وجهها الصحيح إال اهلل سبحانه.
 -2تطور الترشيع إىل مرتبة الكامل حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس.
 -3اب نينيتالء املكل نينيف واختب نينياره بامتثال نينيه ألم نينير اهلل تع نينياىل ،أو ت نينيردده وش نينيكه ،وذل نينيك ف نينييام إذا
ٍ
مساو كنسخ التوجه يف القبلة إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة.
كان النسخ إىل حكم
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 -4التيس نينيري ع نينيل األم نينية إذا ك نينيان النس نينيخ إىل حك نينيم أخ نينيف؛ كنس نينيخ حرم نينية الرف نينيث يف لي نينيل
رمضنينيان يف أول األمنينير ،بإباحنينية اجلنينيام منينين بعنينيد الغنينيروب إىل الفجنينير ،كنينيام جنينياء يف سنينيورة البقنينيرة يف
ِ
الرف نيث إِىل نِس نيائِك ْم ه ني َّن لِب نياس َّلك ني ْم وأننيْت ْم لِب نياس
قنينيول اهلل تعنينياىل﴿ :أح ني َّل لك ني ْم ل ْيل نية ال ِّص نييا ِم َّ
َّهل َّن﴾ [البقرة.]187:
 -5إرادة اخل نينيري لألم نينية إذا ك نينيان النس نينيخ إىل حك نينيم أش نينيق؛ ألن املش نينيقة تس نينيتتبع زي نينيادة األج نينير
واملثوب نينية ،وذل نينيك ك نينيام يف نس نينيخ وج نينيوب ص نينييام ي نينيوم عاش نينيوراء بوج نينيوب ص نينيوم ش نينيهر رمض نينيان،
ومعلوم أن صيام الشهر أشق من صيام اليوم ،لكنه كذلك أعظم أجرا من صيام اليوم.

كيف حتفظ القرآن؟
علم ولدك القرآن قبل أن يأتي إىل الدنيا
أثبت العلامء حديثا أن اجلنني يف بطن أمنينيه وبعنينيد الليلنينية الثانينينية واألربعنينيني يبنينيدأ يف التفاعنينيل
منينيع امل نينيؤثرات اخلارجي نينية ،ث نينيم يتفاع نينيل م نينيع األص نينيوات الت نينيي يس نينيمعها وه نينيو يف بط نينين أم نينيه؛ ول نينيذلك
جينينيب ع نينيل ك نينيل أم أن تس نينيمع جنينه نينيا ش نينييئا منينين الق نينيرآن ،وبع نينيد ال نينيوالدة تس نينيتمر يف ذل نينيك ،وس نينيوف
تتأثر خاليا دماغه وقلبنينيه بكنينيالم اهلل تعنينياىل ،وتكنينيون بنينيذلك قنينيد هينينيأت طفلنينيك حلفنينيظ القنينيرآن قبنينيل
أن يأيت إىل الدنيا .يقول تبارك وتعاىل﴿ :واّلل أ ْخرجكم من بط ِ
ون أ َّمهاتِك ْم ال ت ْعلمون ش ْيئا
ِّ
وجعل لكم ا ْل َّس ْمع واألدْصار واأل ْفئِدة لع َّلك ْم ت ْشكرون﴾ [النحل.]78:
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اليوم العشرون
آداب االعتكاف
ِ
ِ
قال تعاىل﴿ :وال تبارشوهن وأنْت ْم عاكِفون ِيف ا ْملساجد﴾ [البقرة.]187 :
االعتك ني نينياف مغس ني نينيلة روحي ني نينية ،جيعله ني نينيا اهلل س ني نينيبحانه لعب ني نينياده الص ني نينيائمني؛ ليغس ني نينيلوا فيه ني نينيا
أرواحهم ،ولتتطهر قلو م ،فيحصل هلم القرب من اهلل تعنينياىل .واالعتكنينياف هنينيو زينينيارة اهلل يف
بيت نينيه ،واالنقط نينيا إلي نينيه ،وح نينيق ع نينيل امل نينيزور أن يك نينيرم زائ نينيره؛ ل نينيذا ك نينيان النب نينيي ﷺ يعتك نينيف ك نينيل
رمضان عرشة أيام ،فلام كان العام الذي قبض فيه اعتكف عرشين يوما.
* يق نينيول اإلم نينيام اب نينين الق نينييم ♫( :ورش هل نينيم االعتك نينياف ،ال نينيذي مقص نينيوده وروح نينيه
عكنينيوف القلنينيب عنينيل اهلل تعنينياىل ومجعيتنينيه علينينيه ،واخللنينيوة بنينيه ،واالنقطنينيا عنينين االشنينيتغال بنينياخللق،
حمنيل مهنينيوم القلنينيب
واالشنينيتغال بنينيه وحنينيده سنينيبحانه؛ بحينينيث يصنينيري ذكنينيره وحبنينيه واإلقبنينيال علينينيه يف ني
وخطرا ت نينيه ،فيس نينيتويل علي نينيه ب نينيدهلا ،ويص نينيري اهل نينيم كل نينيه ب نينيه ،واخلط نينيرات كله نينيا ب نينيذكره ،والتفك نينير يف
حتصيل مراضيه وما يقرب منه ،فيصنينيري أنسنينيه بنينياهلل بنينيدال عنينين أنسنينيه بنينياخللق ،فيعنينيده بنينيذلك ألنسنينيه
ب نينيه ي نينيوم الوحش نينية يف القب نيور ح نينيني ال أن نينييس ل نينيه ،وال يف نينيرح ب نينيه س نينيواه ،فه نينيذا مقص نينيود االعتك نينياف
األعظم)(.)1
* واالعتكني نينياف املطلني نينيوب اليني نينيوم لني نينييس االعتكني نينياف الني نينيذي جيعني نينيل مني نينين املسني نينياجد مهني نينياجع
للنني ني نينيائمني ،وجمني ني نينيالس للمتني ني نينيزاورين ،وموا ئ ني نينيد لألك ني نينيل ،وحلق ني نينيات للض ني نينيحك ،ومرتع ني نيا لفض ني نينيول
الكالم؛ فهذا اعتكاف ال يزيد صاحبه إال قسوة يف القلب ،وبعدا عن اهلل.
* أمني نينيا االعتكني نينياف املنشني نينيود فهني نينيو الني نينيذي تسني نينييل بني نينيه دمني نينيو اخلاشني نينيعني ،وتني نينيرق بني نينيه قلني نينيوب
املش نينيفقني ،وترف نينيع في نينيه أك نينيف املترض نينيعني ..إن نينيه االعتك نينياف ال نينيذي ال يع نينيرف من نينيه حلظ نينية يف غ نينيري

( )1زاد املعاد ،ابن القيم.82/2 ،
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طاعة؛ ليكون بذلك عالجا ف وعاال لثالثة أمراض تعت من أهنينيم عالمنينيات منينيوت القلنينيب ،وهنينيي
التنينيي أش نينيار إلي هنينيا (ذو الن نينيون) يف قولنينيه( :ثالث نينية منينين عالم نينيات منينيوت القل نينيب :األننينيس م نينيع اخلل نينيق،
والوحشة يف اخللوة مع اهلل ،وافتقاد حالوة الذكر)(.)1
* ول
يفعلما:

حيقص االعت اف كذه اأ افع الىوحيب ف أ ك اك أمو لا ي ل للمعت ف أأ

 -1أن حي نينيرص ع نينيل ع نينيدم كث نينيرة اخل نينيرو م نينين املس نينيجد إال حلاج نينية ِضوري نينية؛ فق نينيد أخ نينير
نييل رأس نينيه وه نينيو يف املس نينيجد
البخ نينياري ع نينين عائش نينية ▲ قال نينيت« :ك نينيان رس نينيول اهلل لي نيدخل ع ني و
فأرجله ،وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتكفا».
ول نينيذلك رأى كث نينيري م نينين أه نينيل العل نينيم وأال خي نينير م نينين املعتك نينيف إال حلاج نينية ِضوري نينية ،إىل أن
خير يوم العيد؛ ليشهد الفطر مع الناس.
وير ى بعض العلامء جواز اخلنينيرو لعينينيادة املنينيريض واتبنينيا اجلننينيازة ،إن كنينيان خيشنينين فنينيوات
مصلحة رشعية بعدم اخلرو  ،وقالوا إذا كان النبي ﷺ خر من معتكفه لينقلنينيب بأهلنينيه إىل
بيتنينيه ،فإننينيه منينين بنينياب أوىل أن خينينير ملثنينيل هنينيذه احلاجنينيات الرشنينيعية ،حتنينين ولنينيو كاننينيت هنينيذه احلاجنينية
لقض نينياء حاج نينية ِضوري نينية ألحني نيد م نينين الن نينياس ،ك نينيام فع نينيل اب نينين عب نينياس ¶ ح نينيني خ نينير م نينين
اعتكافه ليقيض حاجة مسلم.
* ولك نينين األوىل باملس نينيلم إذا دخ نينيل معتكف نينيه وك نينيان يف نيت نينيه أن خي نينير ل نينيبعض احلاج نينيات أن
يش نينيرتط ذل نينيك ،كم نينين خي نينير إىل عمل نينيه ،أو بع نينيض أش نينيغاله الرض نينيورية ،ف نينيال ب نينيأس ب نينيذلك ،ع نينيل أن
يشرتط ذلك عند اعتكافه ،أما أكمل األحوال فهو أن يكون اعتكافه كامال.

( )1من الطارق،خالد أدو شادي.
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 -2اعت ني نينيزال جم ني نينيالس األن ني نينيس والسني نينيمر ،فني نينيال يكني نينيون االعتكني نينياف سني نينيببا يف اجني نينيتام النني نينياس
وأخنينيذهم يف أطنينيراف احلنينيديث ،وضنينييا األوقنينيات يف كنينيالم ال يفينينيد ،أو تضنينيييع الوقنينيت يف طنينيول
املننينيام؛ فقنينيد كنينيان النبنينيي ﷺ إذا اعتكنينيف ينينيأمر بخبنينياء فيرضنينيب لنينيه ،فيدخلنينيه بعنينيد صنينيالة الصنينيبح،
يبقن فيه حتن خير لصالة العينينيد .وذهنينيب اإلمنينيام أ نينيد إىل أن املعتكنينيف ال يسنينيتحب لنينيه خمالطنينية
الناس ،حتن ولو لتعليم علم وقراءة القرآن؛ بل األفضل له االنفراد بنفسه ،واخللوة بربه.
 -3حتري ليلة القدر ،والسعي اجلاد للحصول عل ثوا ا :من أعظم ما يفعله املعتكف
أن يتحرى هذه الليلة حتن حيصل عل أجرها؛ فقد أخنينير البخنينياري عنينين أ هرينينيرة ◙،
أن رسول اهلل ☺ قال« :من قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
وبتحقيق هنينيذه اآلداب ،واألخنينيذ نينيذه األرسار ،يكنينيون االعتكنينياف مغسنينيلة روحينينية ،خينينير
العبد منها أنقن ما يكون من النينيذنوب ،وأصنينيفن قلبنيا ،يسنينيتقبل احلينينياة بنينيروح جدينينيدة ،ويسنينيتأنف
العمنينيل عنينيل ننينيور منينين ربنينيه؛ ليكنينيون املعتكنينيف أهنينيال حلمنينيل الرسنينيالة ،والقينينيام نينيا ،والنينيدعوة إليهنينيا،
فإذا ما نادى منادي احلق إىل اجلهاد بارال أو النفس أو اللسان ،كان أسنينيبق الننينياس إىل املينينيدان،
وأصدق الناس يف التضحية والبذل.
ليصدق فيهم قول القائل:
حيي ني ني ني ني ني ني ني نينيون ل ني ني ني ني ني ني ني نينييلهم بطاع ني ني ني ني ني ني ني نينية ر ني ني ني ني ني ني ني نينيم

بني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيتالوة وترض ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني وسني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيؤال

يف الليني ني ني ني نينيل رهبني ني ني ني نينيان وعنني ني ني ني نينيد جهني ني ني ني نينيادهم

لعني ني ني ني نينيدوهم مني ني ني ني نينين أشني ني ني ني نينيجع األدطني ني ني ني نينيال

واجب عملي
اعت ف العشى ا واخى مه مضاأ مع مىاعاة حتقيص أ كا و ااا وفوائ ه.

التجويد
أقسام املد
املد قسامن -1 :مد أصيل

 -2مد فرعي
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أوال :املد األصيل :ويسنينيمن باملنينيد الطبيعنينيي ،وهنينيو النينيذي ال تقنينيوم ذات أحنينيرف املنينيد إال بنينيه،

وال تسنينيتقيم الكلمنينية إال بوجنينيوده ،وسنينيمي طبيع ًّينيا ألن صنينياحب الطبيعنينية السنينيليمة ال ينينينقص عنينين
مقداره وال يزيد.

مق نينيداره :مق نينيداره حركت نينيان ،واحلرك نينية بمق نينيدار ق نينيبض األص نينيبع أو بس نينيطه بحال نينية متوس نينيطة،
ليس برسعة وال بتأن.
أنواعه :ثالثة ،وهي:
 -1أن يك ني نينيون ح ني نينيرف امل ني نينيد ثابت ني نيا وصني نينيال ووقف ني نيا ،سني نينيواء أكني نينيان متوسني نينيطا مثني نينيل (مالني نينيك -
يوصني نينييكم  -بيمين ني نينيه) ،أو متطرف ني نيا مثني نينيل (وضني نينيحاها  -قني نينيالوا  -وأمني نينييل) .وسني نينيواء أكني نينيان ثابت ني نيا يف
حمنيذوفا ،ومني نينين هني نينيذا الن نينيو أيضني نيا احل نينيروف اهلجائي نينية اخلمس نينية ،والواقع نينية يف ف نينيواتح
الرسني نينيم ،أو ني ني
السنينيور ،وجنينياءت عنينيل حنينيرفني ،ثنينيانيهام حنينيرف منينيد ،مجعنينيت يف لفنينيظ (حنينيي طهنينير) ،مثنينيل احلنينياء منينين
(حم).
 -2أن يك نينيون ح نينيرف امل نينيد ثابت نيا يف الوق نينيف دون الوص نينيل ،وذل نينيك يف األلف نينيات املبدل نينية م نينين
التننينيوين املنصنينيوب مثنينيل (علنينييام حكنينييام) يف حالنينية الوقنينيف ،وكنينيذلك األلفنينيات التنينيي عليهنينيا سنينيكون
مستطيل يف مثل (لكنا هو اهلل ر ) (الظنون) (كانت قواريرا) ،وذلك يف حالة الوقف.
وكذلك املدود التي حتنينيذف يف حالنينية الوصنينيل خشنينيية التقنينياء السنينياكنني ،وتثبنينيت يف الوقنينيف،
مثال األلف( :وقاال احلمد هلل) (القرى التي) (ما يف األرض).
 -3أن يكون حرف املد ثابتا يف الوصل دون الوقف ،مثال (إنه هو) (به نصريا ) ،وهنينيذا
الننينيو منينين املنينيد األصنينييل يطلنينيق علينينيه منينيد الصنينيلة ،وهنينيو خنينياص نينياء الضنينيمري التنينيي سنينييأيت الكنينيالم
عليها ،وعالمته واو صغرية بعد اهلاء املضمومة ،وياء صغرية بعد اهلاء املكسورة.

علوم القرآن
إعجاز القرآن الكريم
اإلعجاز :هو إثبات العجز ملنينين وقنينيع علينينيه التحنينيدي ،واسنينيتلزم إ هنينيار هنينيذا العجنينيز ،وهنينيذا
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اإل ه ني نينيار  -ب ني نينيدوره  -يس ني نينيتلزم إ ه ني نينيار ص ني نينيدق رس ني نينيول اهلل ﷺ ،وه ني نينيو املقص ني نينيود األول م ني نينين
اإلعج ني نينياز؛ فق ني نينيد حت ني نينيدى رس ني نينيول اهلل بني نينيالقرآن العني نينيرب مجيع ني نيا ،وهني نينيم أهني نينيل الفصني نينياحة والبالغ ني نينية،
فعجزوا عن ذلك.
أنواأل اإلعجاز
 -1اإلع جغغاز الل لغغوي :لعنينيل إعجنينياز القنينيرآن بلفظنينيه منينين أهنينيم وجنينيوب إعجنينيازه ،إذا مل يكنينين
أمههنينيا عنينيل اإلطنينيالق؛ حينينيث عجنينيز العنينيرب أهنينيل الفصنينياحة والبالغنينية ،وقامنينيت علنينييهم احلجنينية أن
يأتوا بمثله.
 -2اإلع جغغاز العل مغ  :القني ني نينيرآن أصني ني نينيال كتني ني نينياب هدايني ني نينية ،ولكنني ني نينيه احتني ني نينيوى عني ني نينيل أدق
احلقائق العلمية وأصدقها؛ ألن القرآن آية مقروءة ،والكنينيون آينينية مرئينينية ،ولنينين يتعارضنينيا ،ولكنينين
من حياول إقحام العلوم املختلفة بنظرياهتا يف القرآن فقد ذهب بالقرآن إىل غري مقصده.
 -3اإلع جغغاز الت شغغىيع  :لق ني ني نينيد احت ني ني نينيوى الق ني ني نينيرآن ع ني ني نينيل الترش ني ني نينييعات أص ني ني نينيوال يف
معظمه نينيا ،وتفص نينييال يف بعض نينيها ،وحت نينيوي ه نينيذه الترش نينييعات اخل نينيري للبرشني نيني ،س نينيواء أك نينيان ف نينيردا أو
جمتمعا أو دولة ،واملمتعن يف ذلك يعلم أن القرآ ن أتن بأكمل الترشيعات وأحكمها وأمتها.

كيف حتفظ القرآن؟
هاع طفلب علن حفظ القى أ:
حاول أن تعلم طفلك القرآن ،وحتثه عنينيل حفظنينيه؛ ألننينيك إذا فعلنينيت ذلنينيك سنينييكون شنينيفيعا
لك يوم القيامة .وقد أثبت العلامء أن لدى الطفل قدرة هائلة عل احلفظ؛ فقد أثبتوا أن خاليا
النينيدما عننينيد الطف نيل الصنينيغري تكنينيون نظيفنينية ،ويف قمنينية نشنينياطها وطاقتهنينيا؛ لنينيذلك شنينيجع أطفال نينيك
عل حفظ القرآن ،واقرأ أمامهم القرآن كل يوم بصوت مرتفع يسمعونه؛ فنينيإن خالينينيا دمنينياغهم
تتأثر ،وقزن هذه اآليات ،فينشأوا عل حب القرآن.
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اليوم احلادي والعشرون

زكـــــاة الفطـــــــر

قال تعاىل﴿ :خ ْذ ِم ْن أ ْمو ِاهلِ ْم صدقة تط ِّهنيره ْم وتنيزك ِ
ِّيه ْم ِ نيا وصني ِّل علني ْي ِه ْم إِ َّن صنيالتك
سكن َّهل ْم واّلل س ِميع علِيم﴾ [التوبة.]103 :
 احل مب م ما:هني نينيي صني نينيدقة خيرجهني نينيا املسني نينيلم ع نينين طي نينيب نف نينيس للمحت نينيا ؛ ش نينيكرا هلل تع نينياىل ع نينيل فضني نينيله
وتوفيقنينيه لنينيه وإعان تنينيه عنينيل الصنينييام ،كنينيام أهننينيا تطهنينيري لصنينييام املسنينيلم منينين الشنينيوائب التنينيي أحاطنينيت بنينيه
وأنقصت من أجره ،كام أهنا إشاعة لل يف العيد؛ لتعم الفرحة كنينيل املسنينيلمني ،فيتفاعنينيل القنينيادر
مع غري القنينيادرين؛ ليطهنينير مالنينيه ونفسنينيه منينين البخنينيل ،وينقنينيي غنينيري القنينيادر قلبنينيه منينين احلقنينيد واحلسنينيد،
فتس نينيود املحب نينية وامل نيودة املجتم نينيع املس نينيلم .ع نينين اب نينين عب نينياس ¶ ق نينيال« :ف نينيرض رس نينيول اهلل
ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث»(.)1
ومن حديث ابن عمر « :أغنوهم عن الطواف يف هذا اليوم»(.)2
وعن جرير  قال :قال رسول اهلل ﷺ« :صوم رمضان معلق بني السامء األرض ال
يرفع إال بزكاة الفطر».
وعن كثري بنين عبنينيد اهلل املنينيز عنينين أدينينيه عنينين جنينيده ،قنينيال« :سنينيئل رسنينيول اهلل ﷺ عنينين هنينيذه
اسم ر ِّب ِه فص َّل﴾ ،قال :أنزلت يف زكاة الفطر»(.)3
اآلية ﴿ قدْ أ ْفلح من تزكَّن * وذكر ْ
ح م مغغا وع لغغن مغغه جتغغب :زك نينياة الفط نينير واجب نينية باتف نينياق األئم نينية األربع نينية ع نينيل الص نينيغري( )1رواه أدو داود (.)1610
( )2رواه البيهقي (.)7761
( )3رواه ابن خزيمة يف صحيحه (.)2405
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والكبنينيري ،النينيذكر واألنثنينين ،العبنينيد واحلنينير ،وملنينين ال تلزمنينيه نفقنينيتهم منينيا دام يملنينيك قنينيوت ينينيوم العينينيد
وليلته لنفسه وملن يعول.
-م قغ ا كا وأ اغ افما :اتف نينيق الفقه نينياء ع نينيل أن نينيه جي نينيوز إخراجه نينيا م نينين مخس نينية أص نينيناف :ال ني

والشعري والتمر والزبيب واألق  ،قال الشافعي :كل منينيا جينينيب فينينيه العرشني فهنينيو صنينيالح إلخنينيرا
الزكاة منه ،كاألرز والذرة ،وعند أ د وأدو حنيفة جيز إخرا الدقيق والسويق.

وجي نينيوز عن نينيد أ حنيف نينية إخ نينيرا القيم نينية نق نينيودا ،وأفت نينين ب نينيذلك بع نينيض مت نينيأخري الش نينيافعية،
وقالوا :هو األحب إذا كان أنفع للفقري ،ويؤيد هذا الرأي بعض اهليئات الرشنينيعية ،مثنينيل اهليئنينية
العاملية للزكاة ،وهيئة كبار علامء اجلمعية الرشعية ،ويؤيده بعض الفقهاء املعارين.
-وقت نخىاجما :أفضل أوقات إخراجها بعد فجنينير العينينيد وقبنينيل صنينيالته إمجاعنيا ،واتفقنينيوا عنينيل

جواز إخراجها قبل العينينيد بينينيوم أو ينينيومني ،واختلفنينيوا يف التعجينينيل قبنينيل ذلنينيك ،فقنينيال أدنينيو حنيفنينية :جينينيوز
تقديمها عل شهر رمضان ،وقال الشافعي :جيوز التقديم من أول شهر رمضان.
ومن األفضل أن يبكر املزكي بإخراجها قبل يوم العينينيد بنينيام يمكنينين الفقنينيري منينين االنتفنينيا

نينيا ينينيوم

العيد ،كام رأى ذلك كثري من أئمة الفقه ،وحيرم تأخريها عن صالة العينينيد ،فنينيإن أخرهنينيا بعنينيد الصنينيالة
مل تسق عنه؛ بل تظل دينا يف ذمته واجب القضاء.
أه تلىف؟ذه نينيب الش نينيافعية إىل وج نينيوب رفه نينيا إىل األص نينيناف الثامني نينية الت نينيي ترص نينيف هل نينيم الزك نينياة ،وخي نينيص
منينينهم الفقنينيراء واملسنينياكني ،وجينينيوز رفهنينيا إىل اإلخنينيوة والعمومنينية عننينيد أ حنيفنينية ومالنينيك والشنينيافعي،
وال جيوز منها إىل الوالدين أو األوالد؛ ألنه ممن تلزمه نفقاهتم ،وال جيوز رفها إىل كافر.
واختلفنينيوا يف نقنينيل الزكنينياة منينين بلنينيد إىل بلنينيد آخنينير ،فقنينيال أدنينيو حنيفنينية :يكنينيره ،إال أن ينقلهنينيا إىل
قرا ب نينية حمت نينياجني ،أو ق نينيوم ه نينيم أش نينيد حاج نينية م نينين أه نينيل بل نينيده ،ف نينيال يك نينيره ،وق نينيال مال نينيك :ال جي نينيوز إال
بنينيرأي اإلمنينيام؛ حلاجنينية بلنينيد إليهنينيا ،وقنينيال الشنينيافعي بعنينيدم جنينيواز النقنينيل ،واملشنينيهور عننينيد أ نينيد أننينيه ال
جيوز نقلها مع وجود املستحقني يف بلده.
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واجب عملي
ل ز كغغاة الف طغغى نىل م سغغت قيما و حتغىك ال قغغب يف لغغب ونأ مل
اجت مغ يف أأ ت غ
تستطع اافعما نىل نح اجلمعيات اخلرييب.

التجويد
ثانيا :املد الفرعي
امل نينيد الفرع نينيي :ه نينيو امل نينيد الزا ئ نينيد ع نينيل امل نينيد األص نينييل بس نينيبب وج نينيود اهلم نينيزة أو الس نينيكون بع نينيد
حرف املد.
أنواعه خمس هي
 املتصل.
وهذه الثالثة سببها اهلمز

 املنفصل.
 البدل.
 العارض للسكون.
 املد الالزم.

أح ا مغ  :ثالثنينية أحكنينيام ،هنينيي الوجنينيوب واجلنينيواز واللنينيزوم ،وفنينييام ينينييل الكنينيالم عنينين كنينيل ننينيو

منفردا.

أوال اجمة اجموصل
تعىيف  :وهو أن يقع بعد حرف املد مهز متصل به يف كلمة واحدة.
م غغال :األل ني نينيف ،)◆( :ال ني نينيواو ( )➔الي ني نينياء
(.)
ح م  :وجنينيوب منينيده زينينيادة عنينيل مقنينيدار املنينيد الطبيعنينيي اتفاقنيا ،وقنينيال اإلمنينيام (ابنينين اجلنينيزري)
يف النرش نيني( :تتبع نينيت قرص ني املتص نينيل فل نينيم أج نينيده يف ق نينيراءة ص نينيحيحة وال ش نينياذة؛ ب نينيل رأي نينيت ال نينينص
بمده ،وذكر حنينيديث ابنينين مسنينيعود حينينينام قنينيرأ رجنينيل أمامنينيه قولنينيه تعنينياىل﴿ :إِننيَّام الصنيدقات لِ ْلفقنير ِ
اء
َّ
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وا ْملسني نياكِ ِ
ني﴾ [التوب نينية ،]60 :مرس نينيلة ،أي مقص نينيورة ،فق نينيال اب نينين مس نينيعود :م نينيا هك نينيذا أقرأنيهني نينيا
رس نينيول اهلل ﷺ  ،فق نينيال« :كي نينيف أقرأكه نينيا ي نينيا أد نينيا عب نينيد ال نينير ن فق نينيال :أقرأنيه نينيا بامل نينيد» .وه نينيذا
حديث جليل حجة ،ونص يف هذا الباب ،رجال إسناده ثقات.
* وجه تسميته متصال :سمي متصال التصال سببه  -وهو اهلمز  -بحرف املد يف كلمة واحدة.
* مقنيدار منيده :يمنينيد أربنينيع حركنينيات أو مخسنيا وصنينيال ووقفنيا ،وينينيزاد إىل سنينيت يف الوقنينيف إذا
كانت مهزته متطرفة.
ثان ًا اجمة اجمنفصل
تعىيف  :هو أن يقع بعد حرف املد مهز منفصل عنه يف كلمة أخرى.
م

غغال( :إن ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيا أعطين ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياك) (ق ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيوا أنفس ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيكم) (◆

.)→
وح م  :جواز مده وقرصه.
وج تسميت  :سمي منفصال النفصال السبب  -وهو اهلمز  -عنينين حنينيرف املنينيد يف كلمنينية
أخرى.
مق ا م ه :يمد أربع حركات أو مخس.
ت

يغ  :وجني نينيوب توس ني ني املتصني نينيل ،أي مني نينيده أربني نينيع حركني نينيات فق ني ني عنني نينيد قرص ني ني املنفصني نينيل

بحركتني.

علوم القرآن
شــــــروط املعجزة
و ع العلماء كىوطًا للمعج ة وك :
 أن قني نينيرق العني نينيادة ،وتكني نينيون خمالف نينية للس نينينن الكوني نينية ،مث نينيل حت نينيول الن نينيار ب نينيردا وس نينيالما،
وحتول العصا إىل ثعبان مبني ،وإحياء املوتن ،وشفاء األعمن واألدكم واألدرص.
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 أن يستشهد صاحب الرسالة ا عل صدق رسالته.
 أن تقع عل وفق دعوى النبي املتحدي ذه املعجزة.
 أن ال يأتن بمثلها عل وجه املعارضة ،فإن أيت أحد يمثلها بطل كوهنا معجزة.

يقول الشيخ الزرقا ♫ يف (مناهل العرفان)( :وهننينيا نلفنينيت النظنينير إىل أن القنينيرآن -
بنينيام اشنينيتمل علينينيه منينين املعجنينيزا ت الكثنينيرية  -قنينيد كتنينيب لنينيه اخللنينيود ،فلنينيم ينينيذهب بنينيذهاب األينينيام ،ومل
يمنينيت بمنينيوت الرس نينيول؛ بنينيل هنينيو ق نينيائم عنينيل فنينيم ال نينيدنيا ،حينينيا كنينيل مك نينيذب ،ويتحنينيدى كنينيل منك نينير،
ويدعو أمم العامل مجعاء إىل ما فيه هداية اإلسالم وسعادة بني اإلنسان.

كيف حتفظ القرآن؟
احرص على الشفاء بالقرآن
الق نينيرآن في نينيه ش نينيفاء لك نينيل يشء ،ف نينيإذا أص نينيابك ه نينيم أو غ نينيم ف نينيإن الق نينيرآن ي نينيذهب مه نينيك ،وإذا
مرضت فإن القنينيرآن يشنينيفيك بنينيإذن اهلل وإذا أصنينيبت بعنينيني حاسنينيد فنينيإن املعنينيوذتني وآينينية الكنينيري
حتفظنينيك منينين أي مكنينيروه ،فنينيإذا كاننينيت تنينيالوة الفاحتنينية عنينيل املنينيريض تشنينيفيه بنينيإذن اهلل ،فكينينيف بمنينين
حيفنينيظ كتنينياب اهلل كنينيامال ! وقنينيد أثبنينيت بعنينيض البنينياحثني وجنينيود قنينيوة شنينيفائية غريبنينية يف كنينيل آينينية منينين
آي نينيات الق نينيرآن ،وق نينيد أثبت نينيت التج نينيارب واملش نينياهدات أن ال نينيذي حيف نينيظ الق نينيرآن يك نينيون أق نينيل عرض نينية
لإلصابة باألمراض ،وبخاصة األمراض النفسنينيية؛ ولنينيذلك عننينيدما تبنينيدأ بمرشنينيو حفنينيظ القنينيرآن
سوف تشعر بأنك ولدت من جديد ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذين آمنوا وت ْطمئِ هن قلو ْم بِ ِذك ِْر اهللِ أال
بِ ِذك ِْر اهللِ ت ْطمئِ هن ا ْلقلوب﴾ [الرعد.]28 :
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اليوم الثاني والعشرون

دقائق الليل غالية
ِ
ص ِمنْه قلِيال * أ ْو ِز ْد
قال تعاىل ﴿ :يا أ ههيا ا ْملزَّ ِّمل * ق ِم ال َّل ْيل إِ َّال قلِيال * ن ْصفه أ ِو انق ْ
عل ْي ِه ورت ِِّل ا ْلق ْرآن ت ْرتِيال﴾ [املز مل.]4 ،1 :
هك نينيذا ق نينيال س نينيبحانه لرس نينيوله ﷺ ،ولق نينيد امتث نينيل احلبي نينيب أم نينير رب نينيه ،فق نينيام وأط نينيال القي نينيام،
وبك نين وأطنينيال يف البكنينياء ،وخشنينيع وأطنينيال يف اخلشنينيو  ،وسنينيجد وأطنينيال السنينيجود ،تقنينيول عائشنينية
▲ عنينين حب نينيه ﷺ لقي نينيام اللي نينيل «أن نينيه ك نينيان يص نينييل يف اللي نينيل إح نينيدى عرش نينية ركع نينية ،ويس نينيجد
السجدة قنينيدر قنينيراءة مخسنينيني آينينية» ،وصنينيح عننينيه أننينيه قنينيال يف فضنينيلها« :أفضنيل الصنيالة بعنيد الصنيالة
املكتوبة الصالة يف جوف الليل»(.)1

ويقول اهلل عز وجل لرسوله ﴿ :و ِمن ال َّل ْي ِل فته َّجدْ بِ ِه نافِلة َّلك عسن أن ي ْبعثك ر هبك

مقاما َّحمْمودا ﴾ [اإلرساء ،]79:مثل قيامك يف ليايل الدنيا يكون قيامك املحمود يوم القيامة.
رمضان شهر الصيام والقيام ..أحل الليايل وأغل الساعات يوم يقوم الصائم يف جنح الظالم
بني يدي امللك العالم:
رس
قلني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيت لليني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيل هني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيل بجوف ني ني ني ني ني ني نينيك ي

ع ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيامر باحل ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيديث واألرسار

ق ني ني ني ني ني ني ني نينيال مل أح ني ني ني ني ني ني ني نينيق يف حي ني ني ني ني ني ني ني نينيايت حني ني ني ني ني ني ني نينيديثا

كح ني ني نينيديث األحب ني ني نينياب يف األس ني ني نينيحار

( )1رواه مسلم (.)2709
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لينينيل الصنينيائمني قصنينيري؛ ألننينيه لذينينيذ ،ولينينيل العنينيابثني طوينينيل؛ ألننينيه سنينيقيم ..وصنينيف اهلل لينينيل
الصني نينياحلني مني نينين عبني نينياده فقني نينيال﴿ :ك ني نيانوا قلِ ني نييال ِّم ني نين ال َّل ْي ني ني ِل م ني نيا هيْجع ني نيون﴾ [الني نينيذاريات،]17 :
ووص ني نينيفهم يف الس ني نينيحر فق ني نينيال﴿ :وبِاأل ْس ني نيح ِ
ار ه ني ني ْم ي ْس ني نيتغ ِْفرون﴾ [الني نينيذاريات ،]18 :وق ني نينيال:
ِ
األسح ِ
ار﴾ [آل عمران.]17 :
﴿وا ْمل ْستغْف ِرين بِ ْ
حتن قال أدو سليامن الدارا عن الليل ،الذي كان ينتظره بشوق« :أهل الليل يف لنينييلهم
أحذ من أهل اللهو يف هلوهم ،ولوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا».
بني نينيل كني نينيان بعضني نينيهم يقسني نينيم اللي نينيل أرباعني نيا ،يق نينيوم ه نينيو ربع نينيه األول ،وزوجت نينيه ربع نينيه الث نينيا ،
وخادمه الثالث ،وأمه الربع األخري ،ورا منينيات أحنينيدهم ،وز اللينينيل ثالثنيا ،وهكنينيذا حتنينين منينيات
الثالثة ،فأحيا الليل كله.
قال ابن القيم يف وصفه هلم:
حيي ني ني ني ني ني ني ني ني نينيون ل ني ني ني ني ني ني ني ني نينييلهم بطاع ني ني ني ني ني ني ني ني نينية ر ني ني ني ني ني ني ني ني نينيم

ب ني ني ني ني ني ني ني نينيتالوة وترض ني ني ني ني ني ني ني ني وس ني ني ني ني ني ني ني نينيؤال

وعي ني ني ني ني ني نينيوهنم جت ني ني ني ني ني نينيري بف ني ني ني ني ني نينييض دمني ني ني ني ني نينيوعهم

مث ني ني ني ني نينيل اهن ني ني ني ني نيامل الوا ب ني ني ني ني نينيل اهل وط ني ني ني ني نيال

يف اللي ني ني ني ني ني نينيل رهب ني ني ني ني ني نينيان وعن ني ني ني ني ني نينيد جه ني ني ني ني ني نينيادهم

لع ني ني نينيدوهم م ني ني نينين أش ني ني نينيجع األدط ني ني نينيال

بوج ني ني ني ني ني ني نينيوههم أث ني ني ني ني ني ني نينير الس ني ني ني ني ني ني نينيجود لني ني ني ني ني ني نينير م

و ني ني ني ني ني نينيا أش ني ني ني ني ني نينيعة ن ني ني ني ني ني نينيوره امل ني ني ني ني ني نينيتاليل

ويق نينيول الفض نينييل ب نينين عي نينياض( :بك نينياء النه نينيار يمح نينيو ذن نينيوب العالني نينية ،وبك نينياء اللي نينيل يمح نينيو
ذنوب الرس).
وم نينيا أمج نينيل أن يلح نينيق أه نينيل البي نينيت بمدرس نينية اللي نينيل؛ ألن البي نينيت ال نينيذي يرتبني نين ويتخ نينير يف
مدرسة الليل يؤثر يف األجيال وخير األدطال ،مثنينيل ننينيور النينيدين حممنينيود وصنينيالح النينيدين ،النينيذي
ك نينيان يتفق نينيد رجال نينيه باللي نينيل ،ف نينيإن وج نينيدهم يقوم نينيون اللي نينيل يق نينيول« :م نينين هن نينيا ي نينيأيت النرص نيني» ،وإن
وج نينيدهم ن نينيائمني ق نينيال« :م نينين هن نينيا يت نينيأخر النرص نيني» ،وص نينيدق القائ نينيل« :دق نينيائق اللي نينيل غالي نينية ،ف نينيال
ترخصوها بالغفلة» .فإذا كانت دقائق اللينينيل غالينينية فهنينيي يف لينينيل رمضنينيان أغنينيل ،فنينيال أقنينيل منينين أن
حتنينيافظ عنينيل صنينيالة النينيرتاويح منينيع اإلمنينيام؛ فقنينيد جنينياء يف احلنينيديث« :إن الرجنينيل إذا صنينيل منينيع اإلمنينيام
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حتنينين ينرصنينيف كتنينيب لنينيه قينينيام ليلنينية» ،فإينينياك أن تنشنينيغل يف أينينيام اخلنينيري والفضنينيل ،قنينيدوتك يف ذلنينيك
رسول اهلل والصحابة والسلف الصالح.
كانت بيوت املهاجرين واألنصار إذا أ لم علنينييهم اللينينيل سنينيمع هلنينيم نشنينييج بالبكنينياء ،وإذا
أسفر الصباح فإذا هم األسود إقداما وشجاعة:
يف اللي ني ني ني ني ني ني نينيل رهب ني ني ني ني ني ني نينيان وعن ني ني ني ني ني ني نينيد لق ني ني ني ني ني ني نينيائهم

لعني ني نينيدوهم مني ني نينين أشني ني نينيجع الشني ني نينيجعان

كاننينيت بينينيوت السنينيلف يف نينيالم اللينينيل منينيدارس تنينيالوة ،وجامع نيات تربينينية ،ومعاهنينيد إينينيامن،
وبيوتنا اليوم  -إال من رحم اهلل  -أصبحت تعج باللهو والسنينيهر وسنينيام الغننينياء واملسلسنينيالت
واألفالم والفوازير ،فاللهم عفوك يا كريم!.
ورنينيا فق نينيدنا قي نينيام اللي نينيل قس نينيت قلوبن نينيا ،وجفنينيت دموعن نينيا ،وض نينيعف إيامنن نينيا ،وذه نينيب رشفن نينيا،
وأ لمت وجوهنا.
قال احلسن البرصي ♫ :مل أجد من العبادة شيئا أشد من الصالة يف جوف اللينينيل،
فقيل له :منينيا بنينيال املتهجنينيدين أحسنينين الننينياس وجوهنيا فقنينيال :ألهننينيم خلنينيو بنينيالر ن ،فأحبسنينيهم منينين
نوره.
وممنينيا يعنينيني عنينيل قينينيام اللينينيل اخلنينيوف منينين اهلل ،ويف احلنينيديث" :منينين خنينياف أدلنينيج ،ومنينين أدلنينيج
بل املنزل ،"...وهلذا يقول طاووس ♫ :إن ذكر جهنم طري نوم العابدين.
وقنينيال أحنينيد العابنينيدين :إذا ذكنينيرت الننينيار اشنينيتد خنينيويف وإذا ذكنينيرت اجلننينية اشنينيتد شنينيوقي ،فنينيال
أقدر أن أنام.
وهذا ذو النون املرصي يقول:
منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن هتجعا
ومما يعني عل قيام الل يل تذكر ذاك القيام الطويل  :يوم يقوم الناس لرب العاملني ،يوم
تبعثر ما يف القبور ،وحيصل ما يف الصدور.
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وممنينيا يعنينيني عنينيل قينينيام اللينينيل تنينيذكر لمنينية القني ووحشنينيته ..وصنينيية النبنينيي أل ذر« :وصنينيل
ركعتني يف لمة الليل لوحشة القبور».
ومما يعني عل قيام الليل تذكر األجر واملثوبة ومضاعفة احلسنات ،قال ﷺ« :من قام
رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
ومما يعني عل قينيام اللينيل اجتننياب النيذنوب واملعنيايص ،يقنينيول سنينيفيان الثنينيوري ♫:
«حرمت قيام الليل مخسة أشهر من ذنب أذنبته».
ومما يعني عل قيام الليل قلة الطعام والرشا ب؛ «فإذا امتألت املعدة خرسنينيت احلكمنينية،
ونامت الفكرة ،وقعدت األعضاء عن العبادة».
وممنينيا يعنينيني أيض نيا أن ال تفنينيرط يف وردك القنينيرآ ؛ فنينيالقرآن ين نيري القلنينيب ،ويرشنينيح الصنينيدر،
ويعيننينيك ع نينيل ال نينيدرب ..ر نينيا فع نينيل الس نينيلف ذل نينيك تفنن نينيوا يف قي نينيام اللي نينيل ،فم نينينهم م نينين أمىض ني اللي نينيل
راكعني نيا ،ومني نينينهم مني نينين قطعني نينيه سني نينياجدا ،وم نينينهم م نينين أذهب نينيه ق نينيائام ،والي نينيوم أض نينيعنا ال نينيدقائق الغالي نينية
بالغفلة ..ننش أحيانا يف أول رمضان ،ونتثاقنينيل إذا انتصنينيف ،وربنينيام انفنينيض عنينين القينينيام؛ ألننينيه منينيا
ذاق طعنينيم اإلينينيامن وال حنينيالوة القنينيرآن ،ولكنينين كينينيف يننينيام منينين يتنينيذكر رقنينيدة القبنينيور ،واحلرشني ينينيوم
النشور ،وقاصمة الظهور ! ،ما كنا نظن أن جيال من املسنينيلمني يسنينيهر إىل الفجنينير عنينيل املقنينياهي
يلعب ،ويف اخليام الرمضانية يدخن ويلهو.
أخي احلبيب" :جدد النية ،واعقد العزم ،وتدبر كالم املعصوم البن عمر« :نعم الرجل
عبد اهلل لو كان يقوم من الليل».
واجب عملي
ااوع ع لغن ق يغاع الل يغ و لغو ك عغتذ يف و قغت ال سغ ى و حغافظ ع لغن اغالة الياو غي
مع اإلماع وقل مه الطعاع والشىا ال حتن تتلذ االقياع.
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التجويد
ثالثًا :املد البدل
تعىيف  :هو أن يتقدم اهلمز عل حرف املد يف كلمة ،وليس بعد حرف املد مهز أو سكون.
م ال( :ءامنوا) (إيامنا) (أوتوا).
ح م  :جواز مده وقرصه ،إال أن حفص ليس له فيه إال القرص.
مق ا ه :يمد حركتني فق كاملد الطبيعي.
و جغ ت سغميت  :سنينيمي منينيد بنينيدل ألن حنينيرف املنينيد فينينيه مبنينيدل منينين اهلمنينيز غالبنيا؛ ألن أصنينيل كنينيل
بدل هو اجتام مهزتني يف كلمة أوالمها متحركة واألخرى ساكنة ،فتبدل اهلمزة الثانية حنينيرف
مد من جنس حركة األوىل قفيفا.
* فإذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة أددلت الثانية (أحفا) ،نحو (ءامنوا)؛ إذ أصلها (ءأمنوا).
* وإن كانت اهلمزة األوىل مكسورة أددلت الثانية (ياءا) ،نحو (إيامنا)؛ إذ أصلها (إأمانا).
* وإن كانت اهلمزة األوىل مضمومة أددلت الثانية (واوا) ،نحو (أوتوا)؛ إذ أصلها (أأتوا).
رابعًا :املد العارض للسكون
تعىيف  :هو أن يقع بعد حرف املد أو حرف اللني ساكن عارض ألجل الوقف.
م ال( :الر ن)( ،العاملني)( ،املفلحون)( ،البيت)( ،خوف).
ح م  :جواز قرصه ومده.
وج تسميت  :سمي عارضا لعروض السكون ألجل الوقف؛ ألنه لو وصل لصار مدًّ ا

طبيعيًّا.

مق ا ه :جيوز فيه ثالثة أوجه:
 -1القرص حركتان.

 -2التوس أربع حركات.
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 -3اإلشبا  :ست حركات.

ويستحب القرص يف القراءة مع مرتبة احلدر ،والتوس مع مرتبة التدوير ،واإلشبا مع
الرتتيل ،مع مراعاة االنتظام يف املد أو القرص.

علوم القرآن
متى يتحقق اإلعجاز؟
يقنينيول الشنينييخ الصنينيابو يف كتنينياب البينينيان يف علنينيوم القنينيرآن :أننينيه ال يتحقنينيق اإلعجنينياز إال إ وذا
توافرت أمور ثالثة هي:
 التحدي ،أي طلب املباراة واملعارضة.
 أن يكون الدافع إىل رد التحدي قائام.
 أن يكون ارانع منتفيا.
فالقرآن معجنينيزة سنينييدنا حممنينيد ﷺ ،حتنينيدى اهلل بنينيه البرشنينيية ،أنزلنينيه اهلل عنينيل قلنينيب نبنينيي أمنينيي
ال يعنينيرف القنينيراءة والكتابنينية ،ومل يثبنينيت عننينيه أننينيه تلقنينين أي يشء منينين العلنينيوم واملعنينيارف ،ومل يتصنينيل
بأح نينيد م نينين عل نينيامء أه نينيل الكت نينياب الس نينيابقني ،ث نينيم حت نينيداهم ﷺ أن ي نينيأتوا بح نينيديث مثل نينيه ،فعج نينيزوا
مجيعا ،ثم تنازل فتحداهم بأن ينينيأتوا بعرشني سنينيور مثلنينيه ،فعجنينيزوا أيضنيا ،ثنينيم تننينيازل فتحنينيداهم بنينيأن
يأتوا بسورة واحدة من مثله ،وهم عاجزون ،وهكذا تردوا من عجز إىل عجنينيز؛ ممنينيا يعتني أكني
شنينياهد وبرهنينيان عنينيل إعجنينياز القنينيرآن .وممنينيا يؤكنينيد صنينيدقه وإعجنينيازه أننينيه منينيا زال حتنينين اآلن يتحنينيدى
مجيع البرش من عباقرة وحكامء وفصحاء وفالسفة شعراء ،أحيس هذا أكني شنينياهد عنينيل إعجنينياز
القرآن !

كيف حتفظ القرآن؟
اغت ه ذ احلفظ الذك يغب :املوفنينيق حنينيتام منينين اغتنينينم سنينينوا ت احلفنينيظ الذهبينينية وهنينيو يف
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سن اخلامسة إىل الثالث والعرشين تقريبا؛ فاإلنسان يف هنينيذه السنينين تكنينيون حافظتنينيه جينينيدة جنينيدًّ ا؛
ب نينيل ه نينيي س نينينوات احلف نينيظ الذهبي نينية؛ ف نينيدون اخلامس نينية يك نينيون اإلنس نينيان دون ذل نينيك ،وبع نينيد الثالث نينية
والعرشين تقريبا يبدأ اخل البيا للحفظ باهلبوط ،ويبدأ خ االستيعاب يف الصنينيعود ،وعنينيل
اإلنسان أن يستغل سنوات احلفظ الذهبية يف حفظ الكتاب ،أو ما استطا من ذلك ،واحلفظ
يف ه نينيذا الس نينين يك نينيون رسيع نيا ج نينيدًّ ا ،والنس نينييان يك نينيون بطيئ نيا ج نينيدًّ ا ،بعك نينيس م نينيا وراء ذل نينيك؛ حي نينيث
حيف نينيظ اإلنس نينيان بني نينيب ء وص نينيعوبة ،وينس نينين برس نينيعة كب نينيرية ،وص نينيدق القائني نينيل (احلف نينيظ يف الص نينيغر
كالنق

يف احلجر).
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اليوم الثالث والعشرون

كيف ختشع يف الصالة؟
يقول تعاىل﴿ :قدْ أ ْفلح ا ْملؤْ ِمنون * ا َّل ِذين هم ِيف صال ِ ِهتم خ ِ
اشعون﴾ [املؤمنون،]1:
ْ
ْ
يقنينيول صنينياحب الظنينيالل« :تستشنينيعر قلنينيو م رهنينيب املوقنينيف منينين الصنينيالة بنينيني ينينيدي اهلل ،فتسنينيكن
وقشع ،فيرسي اخلشو فيها إىل اجلوارح واملالمح واحلركات ،ويغشن أرواحهم جالل اهلل
يف حرضته ،فتختص من آذاهنم مجيع الشواغل ،وال تشتغل بسواه».
واخلشو يف الصالة هو بمثابة الروح من اجلسد ،فإن فقدت الروح مات اجلسد.
واخلشني نينيو يف الصني نينيالة خيفني نينيف أمرهني نينيا ع نينيل العب نينيد ،قني نينيال تع نينياىل﴿ :وإِ َّهنني نيا لكبِني نيرية إِ َّال ع ني نيل
اخل ِ
ْ
اش ِعني﴾ [البقنينيرة]45 :؛ بنينيل جيعنينيل للصنينيالة لنيذة فائقنينية ومتعنينية غنينيامرة ،قنينيال ﷺ« :وجعلنيت
قرة عيني يف الصالة»(.)1
مثار اخلشوع
* ومن ثامر اخلشو التلذذ بالصالة ،واألنس بمناجاة اهلل سبحانه؛ حتن يغدو املسجد
قطعة من اجلنة ،والصالة قرة عني ونعيم ورسور.
* من ثامر اخلشو الراحة النفسنينيية؛ فقنينيد كنينيان النبنينيي ﷺ إذا حزبنينيه أمنينير فنينيز إىل الصنينيالة،
وكان ينادي بالال« :يا بالل ،أقم الصالة؛ أرحنا ا»(.)2
وال تنينيأيت هنينيذه الرا حنينية منينين حركنينيات مصنينيطنعة ،أو خشنينيو مفضنينيوح ،وهنينيو خشنينيو اجلسنينيد
والقل نينيب غ نينيري خاش نينيع؛ فق نينيد رأى عم نينير ب نينين اخلط نينياب ش نينيا ًّبا يط نينيأطئ رقبت نينيه يف الص نينيالة ،فق نينيال« :ي نينيا
( )1رواه أ د ( )12039والنسائي يف الصغرى (.)3950
( )2رواه أدو داود ( ،)4981والط ا (.)6215
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صاحب الرقبة ،ارفع رقبتك؛ ليس اخلشو يف الرقاب ،إنام اخلشو يف القلب».
* ومن ثامر اخلشو عظم األجنينير والثنينيواب ،فعنينيل قنينيدر اخلشنينيو يكنينيون األجنينير؛ فقنينيد أخني
ابن عباس ¶ «ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها».
ومن أعظم ثامر اخلشو هنينيو أن قنينير منينين صنينيالتك كينينيوم ولنينيدتك أمنينيك؛ فقنينيد روى عقبنينية
بن عامر أن رسول اهلل قال« :ما من مسلم يتوضأ فيسب الوضوء ،ثم يقوم إىل صالته ،فيعلم
مني نينيا يق ني نينيول إال انفتني نينيل كي ني نينيوم ولدتني نينيه أمني نينيه»( ..)1الرشني نينيط« :فني نينييعلم مني نينيا يقني نينيول» ،واجلني نينيزاء :غفني نينيران
النينيذنوب ..وكنينيأن اخلشنينيو يمحنينيو كنينيل منينيا مىضني منينين ذننينيوب ..صنينيالة واحنينيدة خاشنينيعة ترسنينيي فيهنينيا
هذه الروح كافية ألن تغري حياتك.
وهنينيذا منينيا فعلنينيه (حنينياتم األصنينيم) الزا هنينيد العابنينيد ،عننينيدما كنينيان يصنينييل؛ فقنينيد سنينيئل عنينين صنينيالته
فقنينيال« :إذا حاننينيت الصنينيالة أسنينيبغت الوضنينيوء ،وذهبنينيت إىل املسنينيجد بالسنينيكينة ،وأجعنينيل الكعبنينية
بني عيني ،والرصاط حتت قدمي ،واجلنة عن يميني ،والنار عن شنينياميل ،وملنينيك املنينيوت ورائنينيي،
وأ نه نينيا آخ نينير ص نينياليت ،وأق نينيوم ب نينيني الرج نينياء واحل نينيوف ،وأدخ نينيل بالني نينية ،وأكني ني بتحقي نينيق ،وأق نينيرأ
هنينير قنينيدمها،
برتتينينيل ،وأركنينيع بتوا ضنينيع ،وأسنينيجد بخشنينيو وأقعنينيد عنينيل النينيورك األيرسنيني ،وأفنينير
وأنصب القدم اليمننينين عنينيل اإل نينيام ،وأتبعهنينيا اإلخنينيالص ،تنينيم ال أدري أقبلنينيت مننينيي أم ردهنينيا اهلل
عيل».
َّ
معينات على اخلشوع
 -1اأسا عب نىل تل يب ال اء :تصف أم املؤمنني عائشة ▲ حال النبنينيي ﷺ وقنينيت

سامعه األذان ،فتقول :كان حيدثنا ونحدثه ،فإذا حرضت الصالة فكأنه ال يعرفنا وال نعرفه.
 -2االهتع اا االل ا احلسه ال ظيف :قال تعاىل﴿ :يا بنِي آدم خذوا ِزينتك ْم ِعنْد
كني ِّل م ْس ني ِج ٍد﴾ [األعنينيراف]31 :؛ ألن اللبنينياس احلسنينين والرائحنينية الطيبنينية يشنينيعر بالرا حنينية النفسنينيية
والطمأنينة ،ويساعد عل اخلشو .

( )1املستدرك عل الصحيحني (.)3555
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 -3ال تل يف حضىة طعاع وال مع م افعب ا خ غ ذ :لقنينيول رسنينيول اهلل ﷺ« :ال
ص نينيالة بحرض نينية طع نينيام ،وال وه نينيو ي نينيدافع األخبي نينيثن»( ،)1واألخبث نينيان مه نينيا الب نيول والغ نينيائ  ،وال
يستطيع اإلنسان اخلشو وهو يدفعهام ،وبالنسبة للطعام فألنه إذا حرض بني يدي املصنينييل قنينيام
يصيل ونفسه متعلقة به.
 -4ا االة موا  :لقول النبي موصيا أدا أيوب« :إذا قمت يف صالتك فصل صالة
منينيود »( ،)2فعننينيدما يشنينيعر املصنينييل بأهننينيا آخنينير صنينيالة ولنينييس بيننينيه وبنينيني ربنينيه غنينيري التسنينيليم ،عندئنينيذ
خيش ني نينيع ،وألمهي ني نينية الوص ني نينيية يكرره ني نينيا النب ني نينيي ﷺ إىل أن ني نينيس  ،فيق ني نينيول ل ني نينيه« :اذك ني نينير امل ني نينيوت يف
صالتك؛ فإن الرجل إذا ذكر املوت يف صالته حلري أن حيسن صالته»(.)3
 -5ت وح سغّه اغوتب اغالقى أ :ألن هنينيذا الرتتينينيل أوعنينين إىل التفكنينيري واخلشنينيو بخنينيالف
اإلرسا ؛ لنينيذلك أم نينير اهلل نبي نيه ،فق نينيال« :ورتنينيل الق نينيرآن تنينيرتيال» ،وحتس نينيني الصنينيوت يك نينيون منينيع الق نينيراءة
بحزن ،قال رسول اهلل« :أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه خيشن اهلل»(.)4
 -6تغ اى و اا اآل يغغات :م نينين أراد الوص نينيول إىل ب نينير اخلش نينيو فعلي نينيه أن يت نينيدبر آي نينيات اهلل ،ق نينيال ع نينيز
وجنينيل﴿ :كِت نياب أنْز ْلن نياه إِليْ نيك مب نيارك ِّلي ني َّد َّبروا آياتِ ني ِه ولِيت نيذكَّر أول نيو األ ْلب ني ِ
اب﴾ [ص ،]29 :ومنينين تنينيدبر
بقلبه دمعت عيناه.
 -7اهت ضغغا عظ مغغب اا ت عغغاىل وأن حينينيدث العبنينيد نفسنينيه أن اهلل عنينيز وجنينيل قنينيد نصنينيب

وجهنينيه لعبنينيده يف الصنينيالة ،وقنينيد كنينيان عنينييل بنينين احلسنينيني ترتعنينيد فرائصنينيه ويصنينيفر وجهنينيه كلنينيام توضنينيأ
استعدادا للصالة ،فلام سئل عن سبب ذلك قال :إنكم ال تدرون بني يدي من سأقف.

واجب عملي
اهت ضغى عظ مغب اا يف قل غب ق غ ال لغغالة واا خغ اأ سغج ق غ ا اأ و اغ يف
( )1رواه مسلم (.)1198
( )2رواه أ د ( ،)23114وابن ماجه (.)4216
( )3رواه الديلمي عن أنس.
( )4رواه البيهقي يف الشعب.)2146( ،
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اللف ا ولال حتن تل نىل اخلشو .

التجويد
خامسًا :املد الالزم
وهو أن يأيت بعد حرف املد أو اللني ساكن الزم وصال ووقفا.
م ال( :احلاقة) (آالن) (أمل).
ح م  :لزوم مده اتفاقا وصال ووقفا.
مق ا ه :يمد ست حركات دائام ،وهذا سبب تسميته املد الالزم.
أقسام  :ينقسم إىل قسمني ،وكل قسم ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :الالزم الكلمنيي :وهنينيو أن يقنينيع السنينيكون األصنينييل بعنينيد حنينيرف املنيد يف كلمنينية
مثل (الطامة) ،وينقسم إىل الزم كلمي خمفف والزم كلمي مثقل.
القسم الثا  :الالزم احلريف :وهو أن يقع السكون األصيل بعد حرف املد يف حرف من
أحرف اهلجاء ،مثل (ن) ،وينقسم إىل الزم حريف خمفف والزم حريف مثقل.
أوال :الالزم الكلمي املخفف
تعىيف  :أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف كلمة خاليا من التشديد.
موضعي سورة (يونس) ،وليس يف القرآن غريمها.
م ال( :آآلن)
و
وج تسميت كلميًّا :سمي كلميًّا لوقو السكون األصيل بعد حرف املد يف كلمة.
وج تسميت خمففًا :سمي خمففا خلفة النطق به؛ نظرا إىل خلوه من التشديد والغنة.
ثانيًا :الالزم الكلمي املثقل
تعىيف  :هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف كلمة ،برشط كونه مشددا.
م ال  :مع األلف (احلاقة) ،مع الواو (أحتاجو ) ،ومل ِ
يأت يف القرآن مثال للياء.
سمي كلميًّا لوقو السكون األصيل بعد حرف املد يف كلمة.
وجه تسميته كلم ًّيا :و
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وسمي مثقال لثقل النطق به؛ نظرا لكون سكونه فيه تشديد.
وجه تسميته مثقال :و

علوم القرآن
أسباب إعجاز القرآن
القنينيرآن معجنينيز بذاتنينيه يف روعنينية بياننينيه ووضنينيوح أحفا نينيه ،وأسنينيلوبه النينيذي لنينييس لنينيه مثينينيل ،ال
بنثر وال بشنينيعر ،ومسنينيحته اللفظينينية اخلالبنينية التنينيي تنينيتجل يف براعتنينيه الفنينينية ،ومجالنينيه األخنياذ ونظامنينيه
الصويت البديع ،فهو فريد يف أحفا ه ومعانيه ،ونلخص وجوه إعجازه فيام ييل:
 النظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف أحسنة العرب.
 األسلوب العجيب املخالف جلميع األساليب العربية.
 الترشيع الدقيق الكامل الذي يفوق كل ترشيع وضعي.
 اإلخبار عن الغيبيات التي ال تعرف إال بالوحي.
 اجلزالة التي ال يمكن ملخلوق أن يأيت بمثلها.
 عدم التعارض مع العلوم الكونية املقطو بصحتها.
 الوفاء بكل ما أخ عنه القرآن من وعد ووعيد.
 تأثريه يف قلوب األتبا واألعداء.
 وفاؤه بحاجات البرش.
كيف حتفظ القرآن؟
احىص علن عالج أمى ب االقى أ:
تق نينيول اإلحصني نينيائيات إن ثلني نينيث س نينيكان الع نينيامل س نينييعانون م نينين االكتئني نينياب بش نينيكل أو ب نينيمخر،
وذل نينيك يف الس نينينوات القليل نينية القادم نينية ،والي نينيوم هن نينياك بالي نينيني ال نينيدوالرات تنف نينيق ع نينيل ع نينيال ه نينيذه
الظنينياهرة اخلطنينيرية ،ولكنينين هنينيل تعلنينيم أن العنينيال بسنينيي وجمنينيا

! فعننينيدما حتفنينيظ القنينيرآن وتكنينيرره

باستمرار ،فإنك ستجد لكل منينيرض وكنينيل حالنينية متنينير نينيا آينينيات مناسنينيبة؛ فهننينياك آينينيات لالكتئنينياب،
وآي نينيات ل نينيذهاب احل نينيزن ،وآي نينيات لع نينيال االنفع نينياالت ،وآي نينيات لل نينيرزق ،وآي نينيات لتيس نينيري احلم نينيل
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واإلنج نينياب . .فك نينيل ه نينيذه اآلي نينيات س نينيتحملها يف ص نينيدرك وتس نينيتطيع قراءهت نينيا عن نينيد احلاج نينية ،وه نينيذا
يعني أنك ستمتلك أسباب الشفاء ..وتأمل معي كينيف ربني اهلل بنينيني القنينيرآن والشنينيفاء والفنينيرح
يف قوله تعاىل﴿ :يا أ ههيا النَّاس قدْ جاءتْكم َّم ْو ِعظة ِّمن َّر ِّبكني ْم و ِشنيفاء ِّرنيا ِيف ال هصنيد ِ
ور وهنيدى
ِ
ِِ ِ
ِِ
جيمعون﴾ [يونس:
ور ْ ة ِّل ْلمؤْ منني * ق ْل بِف ْض ِل اهلل وبِر ْ ته فبِذلك ف ْلي ْفرحوا هو خ ْري ِّممَّا ْ

.]58 -57
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اليوم الرابع والعشرون

كيف تتدبر القرآن؟
ِ
ِ ِ ِ
الس ْمع وهو ش ِهيد﴾ [سورة
قال تعاىل﴿ :إِ َّن يف ذلك لذكْرى مل ْن كان له ق ْلب أ ْو أ ْحقن َّ

ق.]37:

يقول ابن القيم ♫ عن هذه اآلية« :إذا أردت االنتفا بالقرآن فامجع قلبك عند
تالوته وسامعه ،وأحق سمعك ،واحرض حضور من خياطبه من تكلم به سبحانه إليه؛ فإنه
خطاب منه لك عل لسان رسوله» .ويتابع ابن القيم« :إن متام التأثري را كان موقوفا عل
مؤثر مقتىض وحمل قابل ورشط حلصول األثر وانتفاء ارانع الذي يمنع منه ،تضمنت اآلية
بيان ذلك كله بأوجز لفظ؛ فقوله ﴿إِ َّن ِيف ذلِك ل ِذكْرى﴾ إشارة إىل ما تقدم من أول السورة
ِ
إىل هنا ،وهذا هو املؤثر ،وقوله ﴿مل ْن كان له ق ْلب﴾ فهذا هو املحل القابل ،واملراد به
القلب احلي الذي يعقل عن اهلل ،كام قال تعاىل ﴿إِ ْن هو إِ َّال ِذكْر وق ْرآن همبِني * لِين ِْذر م ْن كان

الس ْمع﴾ أي وجه سمعه وأصغن إىل ما يقال له،
ح ًّيا﴾ ،أي حي القلب ،وقوله ﴿أ ْو أ ْحقن َّ
وهذا رشط التأثر بالكالم ،وقوله﴿ :وهو ش ِهيد﴾ ،أي شاهد القلب حاِض غري غائب ،فإذا
حصل املؤثر وهو القرآن ،واملحل القابل وهو القلب احلي ،ووجد الرشط وهو اإلصغاء،
وانتفن ارانع وهو انشغال القلب وذهوله عن معنن اخلطاب وانرصافه عنه إىل يشء آخر -
حصل األثر ،وهو االنتفا والتذكر»(.)1
* ويضيف اإلمام أدو حامد الغزايل ♫ :إن حق التالوة يشرتك فيها ثالثة (اللسان
والعقل والقلب) ،فحظ اللسان تصحيح احلروف بالرتتيل ،وحظ العقل تفسري املعا ،
وحظ القلب اإليقاىل والتأثر؛ فاللسان يرتل ،والعقل يرتجم ،والقلب يتعظ ويتأثر.

( )1الفوائد لإلمام ابن القيم.
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* ويف رمضان يقبل املسلمون عل تالوة القرآن وزيادة اخلتامت ،ولكن ربام متر علينا
اآليات دون أن نفهمها أو نتدبرها ،فلامذا ال يكون رمضان هذا العام له معنن جديد مع
كتاب اهلل ومذاق خاص؛ وذلك ملزيد من الفهم والتدبر.
اجل ل أفضل أوقات اجوةبر
الليل واخللوة أفضل األوقات لتدبر القرآن ،ومما يدل عل أن الليل أحد مفاتح التدبر
قوله تعاىل﴿ :و ِمن ال َّل ْي ِل فته َّجدْ بِ ِه نافِلة َّلك عسن أن ي ْبعثك ر هبك مقاما َّحمْمودا﴾
[اإلرساء ،]79 :وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ن ِ
اشئة ال َّل ْي ِل ِهي أشده وطئا وأ ْقوم ِقيال﴾ [املزمل،]6 :
ومعنن (أشد وطئا) أكثر موافقة بني القلب والسمع والبرص واللسان؛ النقطا األصوات
واحلركات بالليل .قال ابن عباس( :هو أجدر أن يفقه القرآن) ،ويقول ابن حجر يف فتح
الباري عن مدارسة ج يل لرسول اهلل يف كل مظنة ذلك( :را يف النهار من الشواغل
والعوارض الدنيوية والدينية).
ورس آخر يف روعة الليل وأنواره ،أال وهو بركة االختيار اإلهلي ،وقد باح لنا ذا الرس
صاحب الظالل ♫ حني قال( :واهلل الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره،
ويعلم ما يترسب إليه وما يوقع عليه ،وأي األوقات يكون فيها أكثر استعدادا).
* قال احلسن بن عيل( :إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ر م ،فكانوا
يتدبروهنا بالليل ،ويتفقدوهنا يف النهار)( ،)1والشاهد قوله :يتدبروهنا بالليل ،قال ابن عمر:
(أول ما ينقص من العبادة :التهجد بالليل ،ورفع الصوت فيها بالقراءة).
وقال الشيخ عطية سامل حاكيا عن شيخه الشنقيطي :سمعت الشيخ يقول( :ال يثبت
القرآن يف الصدر ،وال يسهل حفظه وييرس فهمه ،إال بالقيام به يف جوف الليل)( ،)2وقال
الرسي السقطي ♫( :رأيت الفوائد ترد يف الل الليل)( ،)3وقال النووي« :ينبغي

( )1التبيان يف آداب لة القرآن.
( )2مقدمة أضواء البيان.
( )3رهبان الليل ،للعفايف.
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للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن يف الليل أكثر ،ويف صالة الليل أكثر ،واألحاديث
اآلثار يف هذا كثرية وإنام رجحت صالة الليل وقراءته لكوهنا أمجع للقلب عن الرياء وغريه
من املحيطات ،مع جاء به الرش من إجياد اخلريات يف الليل؛ فإن اإلرساء بالرسول كان
ليال)(.)1
وعن عمر بن اخلطاب قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من نام عن حزبه أو عن يشء منه
فقرأه فيام بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنام قرأه من الليل)( ،)2ويف هذا داللة
واضحة عل أن األصل يف القيام باحلزب من القرآن هو الليل ،ويف حالة العذر فإنه يعطن
الثواب نفسه إذا قضاه يف النهار.
قةوات علا اجطر ق
روى ابن أ حاتم أن الرسول ﷺ را خر يف بعض الليايل فسمع امرأة عجوزا تقرأ
سورة الغاشية وتردد آياهتا وتبكي وتقرأ﴿ :ه ْل أتاك ح ِديث ا ْلغ ِ
اشي ِة﴾ [الغاشية ،]1:فأخذ
يبكي ويقول :نعم أتا  ،نعم أتا  ،ويقوم ليلة ﷺ بمية يرددها﴿ :إِن تع ِّذ ْ ْم ف ِإ َّهن ْم ِعبادك
وإِن تغ ِْف ْر هل ْم ف ِإنَّك أنت ا ْلع ِزيز ْ
احل ِكيم ﴾.
* قال وهيب بن الورد قيل لرجل :أال تنام قال :إن عجائب القرآن أطارت نومي:
من ني ني ني ني ني ني ني نينيع الق ني ني ني ني ني ني ني نينيرآن بوع ني ني ني ني ني ني ني ني نيده ووعي ني ني ني ني ني ني ني نينيده

مقني ني ني نينيل العي ني ني ني نينيون بليله ني ني ني نينيا ال هتج ني ني ني نينيع

فهمني ني ني ني نينيوا عني ني ني ني نينين امللني ني ني ني نينيك العظني ني ني ني نينييم كالمني ني ني ني نينيه

فه ني ني نينيام ت ني ني نينيذل ل ني ني نينيه الرق ني ني نينياب وقض ني ني نينيع

* وهذا بكاء عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني من آية يسمعها :قال احلسن :قرأ عمر:
﴿إِ َّن عذاب ربك لو ِ
اقع﴾ ،فمرض وعاده الناس يف بيته عرشين يوما) .وعبد اهلل بن شداد
ِّ
يقول :سمعت نشيج عمر وأنا يف آخر الصفوف يف صالة الصبح يقرأ سورة يوسف( :إنام
أشكوا بثي وحز إىل اهلل) ،وكان عمر يمر باآلية فتخنقه فيبكي حتن يسق  ،ثم يلزم بيته
( )1التبيان يف آداب لة القرآن.
( )2رواه مسلم (.)1695
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حتن يعاد حيسبونه مريضا.
* وهذا عثامن بن عفان املحب والعاشق للقرآن ،يقرأ القرآن كله يف ركعة ،قالت
امرأته حني قتل( :لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن يف ركعة).
ويروي احلسن قول عثامن( :لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كالم ربنا ،وإ ألكره أن
يأيت عيل يوم ال أنظر يف املصحف) .وما مات عثامن حتن خرق مصحفه من كثرة ما يديم
النظر فيه ،كام ذكر ابن كثري يف البداية ،ومات عثامن وذبح عل املصحف عند قوله تعاىل:
﴿فسيكفيكهم اهلل﴾ ،فكان االرتباط حتن املوت.
* وقال أدو سليامن الدار ( :إ ألتلو اآلية فأقيم فيها أربع أو مخس ليال) ،وقام
سعيد بن جبري ليلة يردد هذه اآلية﴿ :وا ْمتازوا ا ْلي ْوم أ ههيا ا ْمل ْج ِرمون﴾ [يس.]59 :
* وحيكي شاعر اإلسالم حممد إقبال عن حكايته مع القرآن ،فيقول :كان أ يرا كل
يوم أقرأ القرآن بعد صالة الصبح ،فيسأحني ماذا أصنع ،فأجيبه أقرأ القرآن ،و ل يسأحني
نفس السؤال كل يوم ملدة ثالث سنوات متتاليات ،فسأحته متعجبا ،فقال :إنام أردت أن
أقول لك يا ولدي اقرأ القرآن كام أنزل إليك ،ومن ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن.
* وكانت أمه تقول له اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك الساعة ،أي استشعر أن اهلل عز
وجل حيدثك فتصغي إليه جوارحك.
واجب عملي
اقىأ القى أ ات اى واخي يب واح ة مه ك ج ء تقىأه واقىأ تفسريكا.

التجويد
تابع أقسام املد الالزم
ثالثًا :الالزم احلريف املخفف
تعىيف :هو أن يأيت بعد حرف املد سكون أصيل يف حنينيرف منينين أحنينيرف اهلجنينياء نحنينيو (ن)
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(ق) وامليم يف (املم).

وج تسميت حىفيًّا :سمي حرفيًّا لوقو السنينيكون األصنينييل بعنينيد حنينيرف املنينيد منينين أحنينيرف

اهلجاء الواقعة يف فواتح السور.

وج تسميت خمففًا :سمي خمففا خلفة النطق به؛ نظرا إىل خلوه من التشديد والغنة.
رابعًا :الالزم احلريف املثقل
تعىي فغ  :هنينيو أن ينينيأيت بعنينيد حنينيرف املنينيد سنينيكون أصنينييل يف حنينيرف منينين أحنينيرف اهلجنينياء ،برشنينيط

أن يكون فيه تشديد.

م ال :الالم من (امل) (املص) (املر) والسني (من (طسم).
وج تسميت حىفيًّا :سمي حرفيًّا لوقع السكون األصيل بعد حنينيرف املنينيد يف حنينيرف منينين

أحرف اهلجاء الواقعة يف فواتح السور.

وج تسميت م قال :سمي مثقال لثقل النطق به؛ نظرا لكون سكونه فيه تشديد.

علوم القرآن
التفســــــري
التفسنينيري علنينيم يفهنينيم بنينيه القنينيرآن العظنينييم؛ وهلنينيذا الغنينيرض كنينيان التفسنينيري منينين أرشف العلنينيوم،
وقد يسمن التأويل عند بعض العلامء ،ولقد جرت سنة اهلل أن يرسل كل رسول بلسان قومه
ول إِ َّال بِلِسني ِ
ليخاطبهم ،قال تعنينياىل﴿ :وما أرس ْلنا ِمنين رسني ٍ
ان ق ْو ِمني ِه لِيبني ِّني هلني ْم﴾ [إبنينيراهيم،]4:
َّ
ْ

ولقنينيد بنينيني رسنينيول اهلل ﷺ ألصنينيحابه منينيا أشنينيكل علنينييهم ،كنينيام أن الصنينيحابة أهنينيل الفصنينياحة؛ لنينيذا
سهل عليهم فهم الكثري مما نزل يف القنينيرآن العظنينييم .وقنينيد اشنينيتهر منينينهم مجاعنينية يف تفسنينيري القنينيرآن،
منهم اخللفاء األربعة وابن مسعود وابن عباس وزينينيد وابنينين عمنينير وأننينيس وأدنينيو موسنينين وغنينيريهم
╚ ،وق نينيد انته نينين علمه نينيم إىل (ع نينييل ب نينين أ طال نينيب)  ،وانته نينين علمني نيه إىل اب نينين عب نينياس؛
ول نينيذلك ك نينيان يس نينيمن ترمج نينيان الق نينيرآن وح ني األم نينية؛ وذل نينيك ب ك نينية دع نينياء النب نينيي ﷺ ل نينيه« :م
فقهه يف الدين وعلمه التأويل».

162



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

يف رحاب القرآن
ثم جاء عرص التابعني ف

163

منهم أئمة يف التفسري مما تلقوه من الصحابة ،ومن معرفتهم

باللسان العر  ،وبعدهم كان عرص تدوين كتب التفسنينيري كجنينيزء منينين علنينيم الرواينينية (احلنينيديث)،
ثنينيم يف كتنينيب مس نينيتقلة ،انتهنينيت إىل مبسنينيوطات كب نينيرية ،مثنينيل كتنينياب ج نينيامع البينينيان لإلمنينيام الط ني ي،
ويقع يف ثالثني جملدا يف بعض الطبعات.

كيف حتفظ القرآن؟
ق أصةقاءك
حافظ علا وقوك وانو ِ
منينين أهنينيم الوسنينيائل املعيننينية عنينيل حفنينيظ القنينيرآن هنينيو أن تغتنينينم كنينيل دقيقنينية منينين وقتنينيك يف تنينيالوة
القرآن؛ فالوقت هو احلياة .وإذا أردت أن حتفظ كتاب اهلل فعليك بانتقنينياء األصنينيدقاء االنقينينياء؛
ألن حف نينيظ الق نينيرآن يتطل نينيب بيئ نينية مناس نينيبة ،ف نينياحرص ع نينيل جمالس نينية الص نينياحلني والعل نينيامء وحفظ نينية
القرآن ،واملهتمني بالتفسري ،وال ترتك كلمة غامضة متر من القرآن إال وتسنينيأل عنينين تفسنينيريها..
ال تظه ني نينير مقال ني نينية أو خ ني ني ني أو فك ني نينيرة تتعل ني نينيق ب ني نينيالقرآن إال وتطل ني نينيع عليه ني نينيا ..ح ني نينياول أن تتجن ني نينيب
االنفعاالت والغضب والكالم السيئ والنظر إىل املحرمات.
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اليوم اخلامس والعشرون

الذكرجنة الدنيا
ِ
ِ
ِ
ِ
قنينيال تعنينياىل﴿ :ا َّلني ِذين آمننيوا وت ْطمنيئِ هن قلنيو ْم بِني ِذك ِْر اهلل أال بِنيذك ِْر اهلل ت ْطمنيئ هن ا ْلقلنيوب﴾
[الرعد.]28 :
يق نينيول ص نينياحب الظ نينيالل ♫« :تطم نينيئن بإحساس نينيها بالص نينيلة ب نينياهلل ،واألن نينيس بج نينيواره،
واألمن من جانبه ويف اه ،تطمئن من قلق الوحدة وحرية الطريق ،بإدراك احلكمنينية يف اخللنينيق
واملبدأ أو املصري ،وتطمئن بالشعور باحلامية من كل اعتداء ،ومن كل ِض ومن كل رش إال بام
يشاء ،مع الرض باالبتالء ،والص عل النينيبالء ،وتطمنينيئن بر تنينيه يف اهلداينينية والنينيرزق والسنينيرت يف
ال نينيدنيا واآلخ نينيرة ،ذل نينيك االطمئن نينيان ب نينيذكر اهلل يف قل نينيوب امل نينيؤمنني حقيق نينية عميق نينية ،يعرفه نينيا ال نينيذين
خالطت بشاشة اإليامن قلو م فاتصلت باهلل).
وليس أشقن عنينيل وجنينيه هنيذه األرض ممنينين حيرمنينيون طمأنيننينية األننينيس إىل اهلل ..لنينييس أشنينيقن
ممن ينطلق من هذه األرض مقطو الصلة بام حوله ..ليس أشنينيقن ممنينين يعنينيي

ال ينينيدري مل جنينياء

ومل يذهب ومل يعا ما يعا يف احلياة ..وإن هناك للحظات يف احلينينياة ال يصنينيمد هلنينيا برشني إال أن
يكون مرتكنا إىل اهلل ،مطمئنا إىل اه مهام أويت من القوة والثبات والصالبة واالعتنينيداد؛ ففنينيي
احلياة حلظات تعصف ذا كله ،فال يصمد إال املطمئنون باهلل»(.)1

( )1يف الل القرآن.4 ،
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* فال نينيذكر م نينين أفض نينيل القرب نينيات وأس نينيمن العب نينيادات؛ ب نينيل ه نينيو مص نينيدر س نينيكينة القل نينيوب﴿ :أال بِ ني ِذ ْك ِر
اهللِ ت ْطم نيئِ هن ا ْلقل نيوب﴾ ،وال نينيذكر هل نينيج باللس نينيان ،وخش نينيو يف القل نينيب واجلن نينيان ،ومناج نينياة لل نينير ن؛ ليبق نينين
اإلنسان يف اتصال دائم باملأل األعل والقوى العظمن ،التي تعينه عل الص ومواصلة الطريق.
* واهلل لنينيو علمنينيت فضنينيل النينيذكر منينيا ملنينيت وال كلنينيت أحسنينيتنا عنينين ذكنينير امللنينيك ،قنينيال تعنينياىل:
الصالة فا ْذكروا اهلل ِقياما وقعودا وعل جنوبِك ْم﴾ [النساء ،]103 :فالصالة
﴿ف ِإذا قض ْيتم َّ
ذكنينير ،وبعنينيد االنتهنينياء منينين النينيذكر ينينيأمرك ربنينيك بنينيأن تبنينيدأ يف ذكنينير جدينينيد ال حيتنينيا إىل هيئنينية معيننينية أو
وضع معني ،قال ابن عباس« :أي اذكر ربك بالليل والنهار يف ال والبحنينير يف السنينيفر واحلرضني
يف الغن نينين ويف الفق نينير يف الص نيحة وامل نينيرض يف الرس ني والعالني نينية» ،وذم اهلل تع نينياىل املن نينيافقني ال نينيذين
﴿ال ي ْذكرون اهلل إِ َّال قلِيال﴾ [النساء.]142 :
* وم نينيا أمج نينيل ك نينيالم رب نينيك يف احل نينيديث الق نينيدي« :أن نينيا عن نينيد نينين عب نينيدي  ،وأن نينيا مع نينيه إذا
ذكنينير  ،فنينيإن ذكنينير يف نفسنينيه ذكرتنينيه يف نفيسنيني ،وإن ذكنينير يف منينيأل ذكرتنينيه يف منينيأل خنينيري مننينيه ،وإن
إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتنينيا يمإني أتيتنينيه
إيل ش ا تقربت إليه ذراعا ،وإن تقرب َّ
تقرب َّ
هروال» .ويف رواية أخرى« :أنا مع عبدي إذا هو ذكر وحتركت شفتاه».
* جاء رجل إىل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل ،إن رشائع اإلسالم قنينيد كثنينيرت ،فنينيأخ
بإء أتشبث به ،فقال« :ال يزال لسانك رطبا بذكر اهلل»(.)1
* وتني نينيدبر حني نينيديث أ الني نينيدرداء ومعني نينياذ بني نينين جبني نينيل ،أن رسني نينيول اهلل قني نينيال« :أال أخ ني ني كم بخني نينيري
أعاملكنينيم وأزكاه نينيا عن نينيد مل نينييككم وأرفعه نينيا يف درج نينياتكم ،وخ نينيري م نينين إنف نينياق ال نينيذهب وال نينيورق ،وخ نينيري
لك نينيم م نينين أن تلق نينيوا ع نينيدوكم فترض نينيبوا أعن نينياقهم ويرض نينيبوا أ عن نينياقكم :قلن نينيا ب نينيل ،ق نينيال :ذك نينير اهلل ع نينيز
وجل»(.)2

( )1رواه أ د.)17368( ،
( )2رواه أ د.)21323( ،

165



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

يف رحاب القرآن

166

فالنينيذكر ينينيريض النينير ن ويطنينيرد الشنينييطان ،ويمنينيأل القلنينيب غننينين وانرشنياحا ،والنينيذكر جيل نينيب
الرزق ،ويفر الكرب ،وينفس اهلم ،والذكر يكسو وجه الذاكر مهابة وجالال ونرضة.
ويف شنينيهر رمضنينيان حيلنينيو النينيذكر وجمنينيالس النينيذاكرين؛ حينينيث املضنينياعفة يف األجنينير والثنينيواب،
وجمالس تتباهن ا املالئكة ،كان عبد اهلل بنينين رواحنينية إذا لقنينيي الرجنينيل منينين أصنينيحاب النبنينيي قنينيال
ل نينيه :تع نينيال ن نينيؤمن بربن نينيا س نينياعة ،فل نينيام أخ ني النب نينيي ﷺ ،ق نينيال« :رح نينيم اهلل اب نينين رواح نينية ،إن نينيه حي نينيب
املجالس التي تتباهن ا املالئكة».
واعلم أخي احلبيب أن «أحب الكالم إىل اهلل أربع :س بحان اهلل واحلمد هلل وال إهل إال
اهلل واهلل أك  ،ال يرضك بأهين بدأت»(.)1
وأمرننينيا النبنينيي ﷺ بنينيأن نسنينيتكثر منينين الباقينينيات الصنينياحلات ،قينينيل :ومنينيا هنينين ينينيا رسنينيول اهلل
قال« :التكبري والتهليل والتسبيح والتحميد ،وال حول وال قوة إال باهلل»(.)2
واعل نينيم أن ال نينيذاكر هلل ح نينيي وإن مات نينيت من نينيه األعض نينياء ،والغاف نينيل ع نينين ذك نينير اهلل مي نينيت وإن
حتنينيرك بنينيني األحينينياء ،كنينيام جنينياء يف الصنينيحيحني أن النبنينيي ﷺ قنينيال« :مثنينيل النينيذي ينينيذكر ربنينيه والنينيذي
ال ي نينيذكر مث نينيل احل نينيي واملي نينيت» ،واعل نينيم أن نينيك إذا ذك نينيرت اهلل دخل نينيت أعظ نينيم وأرشف معي نينية .ق نينيال
(ثاب نينيت البن نينيا ) :إ ألعل نينيم الس نينياعة الت نينيي ي نينيذكر فيه نينيا ر  ،فقي نينيل :كي نيف ذل نينيك ق نينيال :أمل تق نينيرأ
قوله تعاىل ﴿فا ْذكرو ِ أ ْذك ْرك ْم﴾ [البقرة ، ]152 :فسبحان اهلل! من أنت أهينينيا العبنينيد الفقنينيري
الضعيف حتن يذكرك ربك ! من أنت حتن تكون يف حمبنينية اهلل ! أننينيت أننينيت بنينيذكرك اهلل أننينيت
أنت بتقواك هلل.
أقوال يف الذكر
 -1قال ابن رجب احلنبيل :كان أل هريرة خي فيه أحف عقدة فال ينام حتن يسبح به.
 -2وق نينيال ذو الن نينيون« :م نينيا طاب نينيت ال نينيدنيا إال ب نينيذكره ،وال طاب نينيت اآلخ نينيرة إال بعف نينيوه ،وال
طابت اجلنة إال برؤيته».

( )1رواه مسلم.)5556( ،
( )2رواه أ د ،)11470( ،والنسائي.)10582( ،
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 -3قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه :عالمة حب اهلل تعاىل كثرة ذكره؛ فإنك لن
حتب شيئا إال أكثرت ذكره.
 -4ق نينيال مع نينياذ ب نينين جب نينيل :ل نينييس يتحرس ني أه نينيل اجلن نينية ع نينيل يشء إال ع نينيل س نينياعة م نينيرت نينيم مل
يذكروا اهلل سبحانه فيها» .وقال آخر« :ما من ساعة متر عل ابن آدم مل يذكر اهلل فيها بخري إال
حترس عليها يوم القيامنينية» .وقنينيد ورد عنينين رسنينيول اهلل أننينيه كنينيان دائنينيم النينيذكر هلل ،متصنينيال بنينيه ،فكنينيان
يقول« :إن عيني تنام وقلبي ال ينام» ،أي عن ذكر اهلل.
قنينيال أحنينيد العنينيارفني« :مسنينياكني أهنينيل النينيدنيا خرجنينيوا منهنينيا ومنينيا ذاقنينيوا أطينينيب منينيا فيهنينيا ،قينينيل:
وما أطيب ما فيها قال :حمبة اهلل تعاىل ،ومعرفته ،وذكره.
حدد لنفسك عددا من األذكار ،وال تغفل عن الواحد القهار.
واجب عملي
ل اح واأ سغغاء وا هغغت مى أو قغغات اال ت ظغغا يف ا لغغذكى
ا حغغىص ع لغغن أ كغغا ال غ
واالهتلفا .

التجويد
مراتب املــــــــدود
تتفني نينياوت مرا تني نينيب املني نينيدود تبعني نيا لتف نينياوت أس نينيبا ا م نينين حي نينيث الق نينيوة والض نينيعف؛ ف نينيإذا كني نينيان
السبب قو ًّيا كان املد قو ًّيا ،وإذا كان السبب ضعيفا كان املد ضعيفا ،واملراتب مخسة ،وهي:
 -1املد الالزم.
 -2املد املتصل.
 -3املد العارض للسكون.
 -4املد املنفصل.
 -5املدل البدل.
وجيمع املراتب اخلمس العالمة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي يف قوله:
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أق ني ني ني ني ني نينيوى امل ني ني ني ني ني نينيدود الزم ف ني ني ني ني ني نينيام اتصني ني ني ني ني نينيل

فعني ني ني ني ني نينيارض فني ني ني ني ني نينيذا وانفصني ني ني ني ني نينيال فبني ني ني ني ني نينيدل

وإن نينيام ك نينيان امل نينيد ال نينيالزم أق نينيوى امل نينيدود مجيع نيا ألص نينيالة س نينيببه ،وه نينيو الس نينيكون الثاب نينيت وص نينيال ووقف نيا،
والجتامعه معه يف كلمة واحدة ،أو يف حرف ،وللزوم مده حالة واحدة ،وهي ست حركات.
وأمنينيا املتصنينيل فكنينيان يف املرتبنينية الثانينينية ألصنينيالة سنينيببه ،وهنينيو اهلمنينيز ،والجتامعنينيه معنينيه يف كلمنينية
واحدة ،غري أنه خمتلف يف مقدار مده.
وأمنينيا العنينيارض للسنينيكون فكنينيان يف املرتبنينية الثالثنينية؛ الجنينيتام سنينيببه ،وهنينيو السنينيكون معنينيه يف كلمنينية
واحدة ،غري أن السكون فيه عارض ،ومقدار مده خمتلف فيه بني املد والتوس والقرص.
وأم نينيا املنفص نينيل فكني نينيان يف املرتب نينية الرابع نينية؛ النفص نينيال س نينيببه عن نينيه ،وهني نينيو اهلم نينيز ،وألن نينيه خمتلني نينيف أيضني نيا
مقداره.
وأما البدل فكان يف املرتبة األخرية؛ ألن املدود السابقة مجيعها يقع السنينيبب بعنينيدها ،بينينينام
س نينيبب م نينيد الب نينيدل متق نينيدم علي نينيه ،ك نينيام أن امل نينيدود الس نينيابقة كله نينيا أص نينيلية ومل تب نينيدل م نينين يشء آخ نينير،
بخالف مد البدل؛ فهو مبدل من اهلمز غالبا.

علوم القرآن
التفسري باملأثور والتفسري بالرأي
ب نينيدأ التفسني نينيري معتمني نينيدا عني نينيل الرواي نينيات ع نينين رس نينيول اهلل ﷺ وأص نينيحابه ،وه نينيو م نينيا يس نينيمن
التفسري بارأثور ،وهو األصل يف التفسري؛ ولذلك ينبغي أن يعتمد عل النقل الصحيح ،ومن
أمثلة كتب التفسري بارأثور تفسري ابن أ حاتم ،وتفسري عبد الرزاق بن مهام الصنعا .
وأم نينيا التفسني نينيري ب نينيالرأي املحم نينيود فه نينيو ال نينيذي يعتم نينيد ع نينيل قوا ع نينيد الرشني ني وأص نينيول اللغني نينية
العربي نينية ،وه نينيذا م نينيا ق نينيام ب نينيه كث نينيري م نينين أئم نينية العل نينيم لتفس نينيري الق نينيرآن ،مث نينيل تفس نينيري اجلالل نينيني وتفس نينيري
النسنينيفي .وقنينيد جيمنينيع املفرسني بنينيني األمنينيرين ارنينيأثور والنينيرأي ،مثنينيل تفسنينيري اإلمنينيام الطني ي واإلمنينيام
ابن كثري.
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ونب هات مهم
 قنينيد جينينيد القنينيار يف كتنينيب التفسنينيري أن األئمنينية يوضنينيحون معننينين الكلمنية بأحفنينياىل خمتلفنينية،
مثل الرصاط املستقيم ،بأنه الدين أو القرآن ،أو ما جاء به النبي ﷺ ،وهذه معان خمتلفة.
 أن الق نينيرآن س نينيتظل العق نينيول تفك نينير في نينيه ،ف نينيال ت نينيدرك منته نينياه؛ ألن نينيه ك نينيام ق نينيال ﷺ( :ال
تنقيض عجائبه).
 أن نينيه الب نينيد م نينين التأك نينيد م نينين درج نينية احل نينيديث أو األث نينير ب نينيام حك نينيم ب نينيه عل نينيامء احل نينيديث؛ لك نيي
يصري تفسريا مقبوال.
 ك نينيل إنس نينيان يؤخ نينيد من نينيه قول نينيه وي نينيرد إال املعص نينيوم؛ ول نينيذلك ق نينيد تق نينيع يف كت نينيب التفس نينيري
بعض األخطاء ،فال يصح االحتجا بكل ما ورد فيها.

كيف حتفظ القرآن؟
أكثر من الدعاء
أكثنينير منينين النينيدعاء بنينيإخالص :ينينيا رب أعننينيي عنينيل حفنينيظ كتابنينيك ،واجعنينيل عمنينييل هنينيذا خالصنيا
لوجهك الكريم .وعليك بالدعاء الذي أمرنا به رسنينيول اهلل أن نحفظنينيه« :م اجعنينيل القنينيرآن
العظيم ربيع قلبي».
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اليوم السادس والعشرون
سهام الليل
يق نينيول تع نينياىل﴿ :وإِذا سني نيأحك ِعبني ني ِ
ادي عن نيِّ ني ي فني ني ِإ ِّ ق ِري نينيب أ ِجي نينيب د ْعني نيوة ال نينيدَّ ا ِ إِذا دعني نيانِ
ف ْلي ْست ِجيبوا ِيل و ْليؤْ ِمنوا ِ لع َّله ْم ي ْرشدون﴾ [البقرة.]186 :
يقول سيد قطب ♫ يف هنينيذه اآلينينية( :إضنينيافة العبنينياد إلينينيه والنينيرد املبنينيارش علنينييهم مننينيه ،مل
يقنينيل :فقنينيل هلنينيم إ قرينينيب ،إننينيام تنينيوىل بذاتنينيه العلينينية اجلنينيواب عنينيل عبنينياده بمجنينيرد السنينيؤال ..قرينينيب،
ومل يقل أسمع الدعاء ،إنام عجل إجابة الدعاء فقال﴿ :أ ِجيب د ْعوة الدَّ ا ِ إِذا دعني ِ
ان﴾ ..إهننينيا
آي نينية عجيب نينية ،تس نينيكب يف قل نينيب امل نينيؤمن الن نينيداوة احلل نينيوة وال نينيود امل نينيؤنس وال نينيرض املطم نينيئن والثق نينية
واليقني ،ويعي

معها املؤمن يف جناب ربه رض وقربن ومالذا أمينا وقرارا مكينا»(.)1

نزلنينيت هنينيذه اآلينينية بنينيني آينينيات الصنينييام؛ حينيث إن النينيدعاء يكنينيون أقنينيرب إىل اإلجابنينية للمسنينيلم
الصائم ،فعن عبد اهلل بن عمر ¶ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :للصائم عند
إفطاره دعوة مستجابة»(.)2
ويف حديث آخر لعبد اهلل بن عمر قال :قال النبي ﷺ « :إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد».
وعن أ هريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ثالثة ال ترد دعنيوهتم :اإلمنيام العنيادل،
والصائم حتن يفطر ،ودعوة املظلوم ،يرفعها اهلل دون الغامم يوم القيامة ،وتفتح هلا أدواب
السامء ،ويقول :بعزيت ألنرصنك ولو بعد حني»(.)3

( )1الظالل ،املجلد األول ،سيد قطب.
( )2رواه البيهقي (.)3907
( )3أ د ( ،)8001والرتمذي ( ،)3740وابن ماجه (.)1805
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وعن سلامن الفاري  عن النبي ﷺ أنه قال« :إن اهلل ليستحي أن يبس العبد إليه
يديه يسأحه فيها خريا فريدمها خائبتني»(.)1
وال نينيدعاء س نينيالح ناف نينيذ املفع نينيول؛ ب نينيل ه نينيو أخط نينير س نينيالح ع نينيل األرض ،ومظه نينير عظ نينييم م نينين
مظاهر العبودية ،ودليل عل صدق اإليامن بقدرة اهلل القاهر القنينيادر مالنينيك امللنينيك منينيدبر األمنينير،
الذي يقول للإء كن فيكون ،والذي له جنود السموات واألرض.
وكنينيان النبنينيي ﷺ إذا أمهنينيه أمنينير اجتهنينيد يف النينيدعاء ،كنينيام روى ذلنينيك أدنينيو هرينينيرة  ،حينينيث قنينيال« :إن
النبي ﷺ كان إذا أمهه األمر رفع رأسه إىل السامء ،وإذا اجتهد يف الدعاء قال :يا حي يا قيوم»(.)2
ويف ح نينيديث أن نينيس ب نينين مال نينيك ق نينيال« :ك نينيان النب نينيي ﷺ إذا كرب نينيه أم نينير ق نينيال :ي نينيا ح نينيي ي نينيا قي نينيوم
بر تك أستغيث»(.)3
فال ني نينيدعاء ي ني نينيرد القض ني نينياء ،ويرف ني نينيع ال ني نينيبالء ،ويرص ني نينيف غض ني نينيب اهلل ع ني نينيز وج ني نينيل ،ك ني نينيام ج ني نينياء
فياألحاديث ،فعن أ هريرة  قال رسول اهلل ﷺ« :من مل يسأل اهلل يغضب عليه»(.)4
ويف ح نينيديث عائش نينية ▲ قال نينيت :ق نينيال رس نينيول اهلل ﷺ« :ال يغن نينيي ح نينيذر م نينين ق نينيدر،
وال ني نينيدعاء ينف ني نينيع مم ني نينيا ن ني نينيزل ومم ني نينيا مل ين ني نينيزل ،وإن ال ني نينيبالء لين ني نينيزل فيلق ني نينياه ال ني نيدعاء فيعتلج ني نينيان إىل ي ني نينيوم
القيامة»(.)5
فالدعاء مع البالء له ثالثة أحوال:
األول :أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.
الثا  :أن يكون أضعف من البالء فيصاب به العبد ،ولكنه قد خيففه.
الثالث :أن يتصارعا ويمنع كل واحد منهام صاحبه ،كام تقدم باحلديث.

( )1رواه أ د ( ،)23329وابن ماجه ( ،)3949الرتمذي (.)3699
( )2رواه الرتمذي (.)3569
( )3رواه الرتمذي (.)3665
( )4رواه الرتمذي (..)3504
( )5رواه أ د (.)2166
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وتكون إجابة الدعاء عيل ثالثة أحوال:
األول :أن يعجل اهلل باإلجابة
الثا  :أن يدو خرها اهلل ليوم القيامة
الثالث :أن يدفع أو خيفف بالء نازل
وللدعاء آداب ومنها
اخلش نينيو والت نينيذلل هلل أثن نينياء ال نينيدعاء ،وخف نينيض الص نينيوت ،واالع نينيرتاف بال نينيذنب ،وحس نينين
الرجنينياء يف اهلل ،والبعنينيد عنينين التكلنينيف الزا ئنينيد والتطوينينيل املمنينيل ،والبنينيدء بحمنينيد اهلل والثننينياء علينينيه،
والصالة عل النبي ﷺ ،وعدم استعجال اإلجابة ،وجتنب احلرام.
وذكر ابن أ الدنيا يف كتاب املجابني يف الدعاء عنينين احلسنينين ،قنينيال« :كنينيان رجنينيل منينين أصنينيحاب
النب نينيي ﷺ م نينين األنص نينيار يكن نينين أد نينيا معل نينيق ،وك نينيان ت نينياجرا يتج نينير ب نينيامل ل نينيه ولغ نينيريه ويرض نينيبه يف اآلف نينياق،
وكنينيان ناسنينيكا ورعنيا ،فخنينير منينيرة فلقينينيه لنينيص مقننينيع يف السنينيالح ،فقنينيال لنينيه :ضنينيع منينيا معنينيك فنينيإ قاتلنينيك،
قال ما تريد من دمي فشأنك ارال ،قال :أما ارنينيال فنينييل ،ولسنينيت أرينينيد إال دمنينيك ،قنينيال :أمنينيا إذا أدينينيت
فذر أصيل أربع ركعات ،قال :صل ما بدا لك ،فتوضأ ثم صل أربع ركعات ،فكان من دعائه يف
آخنينير سنينيجدة أن ق نينيال« :ينينيا ودود ينينياذ الع نينير املجينينيد ينينيا فع نينياال رنينيا ترينينيد ،أس نينيأحك بعنينيزك النينيذي ال ي نينيرام
وبملكنينيك ال نينيذي ال يض نينيام وبننينيورك ال نينيذي م نينيأل أركنينيان عرش نينيك ،أن تقين نينيي رش هنينيذا الل نينيص ،ي نينيا مغي نينيث
اغثننينيي (ثنينيالث منينيرات)» فنينيإذا هنينيو بفنينيارس أقبنينيل بينينيده حربنينية قنينيد وضنينيعها بنينيني أذ فرسنينيه ،فلنينيام أدرصني بنينيه
اللنيص أقبنينيل نحنينيوه فطعننينيه فقتلنينيه ،ثنينيم أقبنينيل علينينيه فقنينيال :قنينيم ،فقنينيال :منينين أننينيت بنينيأ وأمنينيي فقنينيد أغنينياثني
اهلل بنينيك الينينيوم ،فقنينيال :أننينيا ملنينيك منينين أهنينيل السنينيامء الرابعنينية دعنينيوت بنينيدعائك األول ،فسنينيمعت ألدنينيواب
السامء قعقعة ،ثم دعوت بدعائك الثا فسمعت ألهنينيل السنينيامء ضنينيجة ،ثنينيم دعنينيوت بنينيدعائك الثالنينيث
فقينينيل :دعنينياء مكنينيروب ،فسنينيأحت اهلل أن ينينيوليني قتلنينيه» .قنينيال احلسنينين :فمنينين توضنينيأ وصنينيل أربنينيع ركعنينيات
ودعا ذا الدعاء استجيب له ،مكروبا كان أو غري مكروب.
ويف الصنينيحيحني منينين حنينيديث ابنينين عبنينياس ،أن رسنينيول اهلل ﷺ كنينيان يقنينيول عننينيد الكنينيرب:
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العظني ني ني نينييم ،ال إهل إال اهلل رب

الكريم»(.)1

(ه نينيذا احل نينيديث يكش نينيف لن نينيا ع نينين س نينيالح م نينين أخط نينير األس نينيلحة إن مل يك نينين أخطره نينيا ع نينيل
األرض ،وهو ال يبا بثمن؛ بل هو معروض جمانا ملن أراد أخذه واستعامله يف أي وقت شاء،
ولكنه يكون أكثر فتكا إذا كان بيد مظلوم ،أال وهو سالح الدعاء).
وصدق القائل:
ال تظلم ني ني ني ني ني ني ني نينين إذا م ني ني ني ني ني ني ني نينيا كن ني ني ني ني ني ني ني نينيت مقت ني ني ني ني ني نينيدرا

ف ني ني ني نينيالظلم ترج ني ني ني نينيع عقب ني ني ني نينياه إىل الن ني ني ني نينيدم

تن ني ني ني ني ني ني ني نينيام عين ني ني ني ني ني ني ني نينياك واملظل ني ني ني ني ني ني ني نينيوم منتبني ني ني ني ني ني ني نينيه

ي ني ني ني نينيدعو علي ني ني ني نينيك وع ني ني ني نينيني اهلل مل ت ني ني ني نينينم

أهيا الظاملون :تذكروا أن اهلل عز وجل لن يضيع صيحات املقهورين ودعنينياء املظلنينيومني
مهام عال الظاملون وطغن اجلبارون.
ورح نينيم اهلل اإلم نينيام (البن نينيا) عن نينيدما ق نينيال« :سنس نينيتعدي ع نينيل الب نينياغني س نينيهام الق نينيدر ،ودع نينياء
السحر ،وكل أشعث أغ لو أقسم عل اهلل ألدره».
وحيذر الرسول اهلل ﷺ فيقول« :اتقوا دعوة املظلوم؛ فإنه ليس دوهنا حجاب»(.)2
فالعامنينيل النينيذي ال يتسنينيلم راتبنينيه لعنينيدة شنينيهور مظلنينيوم ،والزوجنينية التنينيي حت نيرم منينين أدس ني حقوقهنينيا
مظلومنينية ،واالبنينين النينيذي يالقنينيي فرق نيا يف املعاملنينية منينين الوا لنينيدين مظلنينيوم ،واملو نينيف الكنينيفء النينيذي ال
يرقن ويرقن غريه بالواسطة مظلوم ،ومظلومون آخرون يمتلئ م املجتمع.
وهلل در الشافعي:
أهت ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيزأ بال ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيدعاء وتزدري ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيه

وم ني ني ني ني نينيا ي ني ني ني ني نينيدريك م ني ني ني ني نينيا ص ني ني ني ني نينينع ال ني ني ني ني نينيدعاء

س ني ني ني ني ني ني نينيهام اللي ني ني ني ني ني ني نيل ال قط ني ني ني ني ني ني نينيئ ولكني ني ني ني ني ني نينين

هلني ني ني ني ني ني ني ني نينيا أم ني ني ني ني ني ني ني ني نينيد ولألمني ني ني ني ني ني ني ني نينيد انقض ني ني ني ني ني ني ني ني نينياء

( )1اجلواب الكايف البن القيم.
( )2رواه أ د (.)12294
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ويرسني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيلها إذا نفني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيذ القضني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياء

فيمس ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيكها إذا م ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيا ش ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياء ر

واجب عملي
حغ ا ا عغ ا لغ عوات أول م ضغغاأ وأ ع لغغن اا ا مغغا طغغوال ال شغغمى واج عغ م مغغا
اعوة إلخوا ب اأ ىواذ واأستضعفذ يف ك م اأ.

التجويد
ألقاب املدود أو (فروع أخرى للمد)
لق نينيد ذك نير بع نينيض عل نينيامء التجوي نينيد أحقاب نيا كث نينيرية ألن نينيوا امل نينيدود ،وه نينيي مجيع نيا ال ق نينير ع نينين
األن نينيوا الت نينيي ذكرناه نينيا م نينين أن نينيوا امل نينيدين األص نينييل والفرع نينيي ،وس نينيوف نكتف نينيي ب نينيذكر أه نينيم ه نينيذه
األلقاب بالنسبة لرواية حفص:
أوال :مد الصلة :وهو حرف مد زائد مقدر بعد هاء الضمري ،وسمي ذا االسم تأدبا؛
ألن الق نينيرآن ال زي نينيادة في نينيه وال نق نينيص ،ويم نينيد بمق نينيدار ح نينيركتني ح نينيال ض نينيمه وكرس نينيه؛ فاملض نينيمومة
توصل بواو ،واملكسورة توصل بياء ،وهي من أنوا املد األصيل ،ومد الصلة يكنينيون يف حنينيال
الوصل فق  ،وينقسم مد الصلة إىل نوعني:
األول :مد صلة صغرى :إذا جاءت اهلاء بني متحنينيركني ومنينيا بعنينيدها غنينيري مهنيزة مثنينيل (ولنينيه
ما يف السموات  -فتهجد به نافلة) ،فإهنا متد بمقدار حركتني.
إذا كان ما قبل اهلاء ساكنا فال مد فيه إال يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل﴿ :فِ ِ
يه مهانا﴾،
فإنه يمد عل قراءة حفص.
إذا كان ما بعد اهلاء ساكنا فإنه ال يمد اتفاقا ،مثل قوله تعاىل( :أنَّه ْ
احل هق  -وله الدِّ ين).
الث نينيا  :مني نينيد ص نينيلة كني ني ى :إذا وقع نينيت اهل نينياء ب نينيني متح نينيركني وبع نينيد مه نينيزة قط نينيع ،فإهن نينيا مت نينيد
كاملنفصل أربع أو مخس حركات ،وجيوز القرص بمقدار حركتني ،مثل قوله تعنينياىلِ ( :عننيْده إِ َّال
ِّ -م ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّال).
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ويالحنينيظ :أن قول نينيه تع نينياىل( :فأ ْح ِق ني ْه) يف س نينيورة النم نينيل ،و(أرج نينيه) يف األع نينيراف والش نينيعراء،
تسكن فيهام اهلاء وال متد عند حفص.
ثانينيا :منينيدا التمكنيني :وهنينيي منينيدة لطيفنينية مقنينيدارها حركتنينيان ،ينينيؤتن نينيا وجوبنيا؛ للفصنينيل بنينيني
الواوين ،يف نحو (آمنوا وع ِملوا ) ،أو الياء يف نحو (ي ْوم ْ ِ
ني)؛ حذرا من اإلدغنينيام أو اإلسنينيقاط،
وهنيو منينين أننينيوا املنينيد الطبيعنينيي .وقنينيال بعضنينيهم هنينيو كنينيل ينينيائني أوالمهنينيا مشنينيددة مكسنينيورة ،والثانينينية
س نينياكنة ،نح نينيو (حيي نينيتم) وس نينيمي م نينيد التمك نينيني؛ ألن نينيه خي نينير متمكن نيا؛ بس نينيبب الش نينيدة ،وع نينيل ك نينيال
القولني فهو نو من أنوا املد.
ثالثا :مد العوض :ويكنينيون عننينيد الوقنينيف عنينيل التننينيوين املنصنينيوب آخنينير الكلمنينية ،فيقنينيرأ أحفنيا
عوضا عن التنوين ،ومقداره حركتان كاملد الطبيعي ،وال يمد عند الوصل.
مثل( :عليام  -حكيام  -خبريا).
رابع نيا :منينيد اللنينيني :وهنينيو منينيد النينيواو والينينياء السنينياكنني املفتنينيوح منينيا قنينيبلهام حنينيال الوقنينيف ،وقنينيد
سمي ذا االسم ألن يف النطق به لينا وسهولة ،مثل (بيت) (خوف).
حكمنيه :جينيوز يف منينيده ثالثنينية أوجنينيه كالعنينيارض للسنينيكون ،وهنينيي الطنينيول سنينيت حركنينيات ،أو
التوس أربع حركات ،أو القرص حركتان ،والقرص أفضل.
خامس نيا :منينيد الفنينيرق :وه نينيو عب نينيارة ع نينين األل نينيف الت نينيي ي نينيؤتن نينيا ب نينيدال م نينين مه نينيزة الوص نينيل يف
(آ َّ
حذكر ْي ِن) (اهلل) (آآلن) حالة اإلبدال باملد الطويل.
وسمي بذلك للفرق بني االستفهام واخلني  ،وهنينيو منينين أقسنينيام املنينيد النينيالزم الكلمنينيي املثقنينيل
أو املخفف ،ومقدار املد ست حركات.
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علوم القرآن
كتب التفسري
ال يوج ني ني نينيد كت ني ني نينياب فرس ني ني ني ك ني ني نينيالقرآن؛ فق ني نينيد كت ني نينيب يف تفس ني نينيريه آالف املجل ني نينيدات املطبوع ني ني نينية
واملخطوطة ،من موجز كاجلالليني ،ومتوس كابن كثري ،ومطنينيول كنينيالط ي والقرطبنينيي ،وإذا
أراد القار أن يقرأ يف معا القرآن فعليه أن يتبع اآليت:
 للمبتد  :تفسري اجلالليني ،وخمترص ابن كثري.
 وللمزيد من التعلم :تفسري ابن كثري ،مع العناية بام فيه.
 وإذا أراد القار أن يقرأ يف معا القرآن فإننينيا ننصنينيحه بكتنينياب يف نينيالل القنينيرآن؛ فإننينيه
يعت تفسريا كامال للحياة يف ضوء القرآن.

كيف حتفظ القرآن؟
اإلصرار على احلفظ
يقول العلامء إ ن بعض احليوانات تقوم بأحف حماولة للحصول عل رزقهنينيا ،فهنينيل فكنينيرت
أن تقنينيوم بعرشني حمنينياوالت فقني حلفنينيظ القنينيرآن ففنينيي كنينيل ينينيوم قبنينيل أن تننينيام فكنينير ملنينيدة مخنينيس دقنينيائق
أن نينيه جي نينيب أن حتف نينيظ الق نينيرآن ..أع ني رس نيالة إجيابي نينية ل نينيدماغك أن حف نينيظ الق نينيرآن ه نينيو أه نينيم عم نينيل يف
حيايت ،وأنه سيغري حيايت بالكامل ..سيجعلني قريبنيا منينين اهلل ..سنينيأكون مثنينيل النبنينيي ﷺ؛ فقنينيد
كان نينيت حيات نينيه كله نينيا (ق نينيرآن) ،وعن نينيدما تس نينيتيقظ أول يشء تفك نينير في نينيه أن نينيه جي نينيب علي نينيك أن حتف نينيظ
الق نينيرآن ،وأعني ني أوام نينير لعقل نينيك الب نينياطن ب نينيذلك ،وس نينيوف جت نينيد رغب نينية كب نينيرية يف احلف نينيظ بع نينيد أي نينيام
معدودة؛ فقد أثبت العلامء أن هنينياتني الفرتتنينيني منينين أهنينيم الفنينيرتات التنينيي يتصنينيل نينيا العقنينيل البنينياطن
مع العقل الواعي ،ويتقبل أي رسالة بسنينيهولة ،وتنينيذكر قولنينيه تعنينياىل﴿ :ومنين جاهنيد فني ِإنَّام جيا ِهنيد

لِن ْف ِس ِه إِ َّن اهلل لغن ِ يي ع ِن ا ْلعامل ِني﴾ [العنكبوت.]6 :
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اليوم السابع والعشرون

ليلـــة القــــــدر
قال تعاىل﴿ :إِنَّا أنْز ْلناه ِيف ل ْيل ِة ا ْلقدْ ِر * وما أ ْدراك ما ل ْيلة ا ْلقدْ ِر * ل ْيلة ا ْلقدْ ِر خ ْري ِّم ْن
أ ْحني ِ
ف شني ْه ٍر * تننيزَّ ل ا ْملالئِكنية والني هنيروح فِيهنيا بِني ِإ ْذ ِن ر ِّ ِنيم ِّمنين كني ِّل أ ْمني ٍر * سنيالم ِهنيي حتنيَّن م ْطلني ِع
ا ْلف ْج ِر﴾ [القدر.]5 ،1 :
يقول سيد قطب ♫( :احلديث يف هذه السورة عن تلك الليلنينية املوعنينيودة املشنينيهودة التنينيي
سنينيجلها الوج نينيود كل نينيه يف ف نينيرح وغبط نينية وابته نينيال ..ليلنينية االتص نينيال املطل نينيق ب نينيني األرض وامل نينيأل األع نينيل،
ليلة بدء نزول هذا القرآن عنينيل قلنينيب حممنينيد ﷺ ،ليلنينية ذلنينيك احلنينيدث العظنينييم النينيذي مل تشنينيهد األرض
مثله يف عظمته ويف داللته ويف آثاره يف حياة البرشية مجيعا)(.)1
وليل نينية الق نينيدر ليل نينية يف نينيتح فيه نينيا الب نينياب ،ويق نينيرب فيه نينيا األحب نينياب ،ويس نينيمع اخلط نينياب ،وي نينيرد
اجلواب ،ويكتب للعاملني املخلصني فيها عظيم األجر والثواب.
ذكني نينير الوا حني نينيدي أن سني نينيورة القني نينيدر هني نينيي أول سني نينيورة نزلني نينيت باملدينني نينية بعني نينيد أن هني نينياجر إليهني نينيا
الرسول ﷺ  ،فكانت خري هدية تعطن هلؤالء الذين باعوا ارنينيال والولنينيد والنينينفس بتجنينيارة لنينين
تبور ت وثمن لن يستطيع حاسب إحصاء مقداره.
قنينيال عنينيروة :ذكنينير النبنينيي ﷺ أربعنينية منينين بننينيي إرسائينينيل عبنينيدوا اهلل ثامننينيني سنينينة ،ومل يعصنينيوه
طرفنينية عنينيني ،فنينيذكر أينينيوب وزكرينينيا وحزقينيل ويوشنينيع بنينين ننينيون ،فعجنينيب أصنينيحابه منينين ذلنينيك ،فأتنينياه
ج يل ،فقال :يا حممد ،عجبت من عبنينيادة هنينيؤالء النفنينير ثامننينيني سنينينة مل يعصنينيوا اهلل طرفنينية عنينيني ،
فقد أنزل اهلل عليك خريا من ذلك ،ثم قرأ سورة القدر ،فرس بذلك رسول اهلل ﷺ.
( )1يف الل القرآن.6 ،

177



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

يف رحاب القرآن

178

سبب التسمية
قيل سميت بذلك را روي عن ابن عباس وغريه ،أنه تعاىل يقدر فيهنينيا ويقيضني منينيا يكنينيون
يف تلنينيك السنينينة منينين مطنينير ورزق وإحينينياء وإماتنينية ،إىل مثلهنينيا منينين السنينينة القابلنينية .قنينيال تعنينياىل﴿ :فِيه نيا

ي ْفرق ك هل أ ْم ٍر ح ِكي ٍم﴾ [الدخان.]4 :

ولنينييس املنينيراد ب نينيدء تقنينيدير ه نينيذه األشنينيياء؛ فقنينيد س نينيبق تقنينيديرها يف األزل ،وإن نينيام املنينيراد إ ه نينيار
تقديره سبحانه ذلك للمالئكة الذين يقومون بالتنفيذ.
 وقال أدو بكر بن الوراق :سنينيميت بنينيذلك ألن منينين مل يكنينين ذا قنينيدر وخطنينير يصنينيري يف هنينيذهالليلة ذا قدر وخطر إذا أدركها وأحياها.
 وقيل :ألن كل عمل صالح يوجد فيها من املؤمنني يكون ذا قدر وقيمة عند اهلل. وقيل ألنه ينزل فيها ثالثة من املالئكة ذوي أقدار. وقينينيل :ألننينيه ننينيزل فيهنينيا كتنينياب ذو قنينيدر ،بوا سنينيطة ملنينيك ذي قنينيدر ،عنينيل رسنينيول ذي قنينيدر،ألمة ذات قدر(.)1
فضائل ليلة القدر
عن أ هريرة  عن النبي ﷺ قنينيال« :من يقم ليلنية القنيدر إيامننيا واحتسنيابا غفنير لنيه منيا
تقدم من ذنبه»(.)2
وعن أ هريرة أيضا أن النبي ﷺ قال« :من قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبه»(.)3
وعن أنس قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن هذا شنيهر قنيد حرضنيكم ،وفينيه ليلنية خنيري منين

( )1تفسري روح املعا لأللوي.
( )2رواه البخاري ( ،)35مسلم (.)1732
( )3رواه البخاري (.)1880
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أحف شهر ،من حرمها فقد حرم اخلري كله ،وال حيرم خريها إال حمروم»(.)1
وي نينيروي أن نينيس  عن نينيه أن رس نينيول اهلل ﷺ ق نينيال« :إذا كان نينيت ليل نينية الق نينيدر ن نينيزل ج ي نينيل يف
كوكبة من املالئكة ،يصلون ويسلمون عل كل عبد قائم أو قاعد يذكر اهلل تعاىل.
ومنينين فضنينيائل هنينيذه الليلنينية أهننينيا ليلنينية سنينيالم ،أي سنينياملة ،ال يسنينيتطيع الشنينييطان أن يعمنينيل فيهنينيا
سوءا وال أذى ،كام جاء يف احلديث« :إن الشيطان ال خير يف هذه الليلة حتن ييضنينيء فجرهنينيا،
وال يستطيع أن يصيب فيها أحدا بخبل وال يشء من الفساد ،وال ينفذ فيها سحر ساحر».
زمن ليلة القدر
اختلنينيف العلنينيامء يف توقينينيت ليلنينية القنينيدر اختالف نيا كثنينيريا ،حتنينين لقنينيد ذكنينير فيهنينيا بعضنينيهم مخسنينية
وأربعني قوال .ويف دليل الفاحلني :اختلف فيها عل أكثر من أربعني قوال.
والصحيح املشهور أهنا يف العرش األواخر من رمضان.
فعن ابن عباس أن رسول اهلل ﷺ قال« :التمسوها يف العرش األواخر منين رمضنيان..
يف تاسعة تبقن ،يف سابعة تبقن ،يف خامسة تبقن»(.)2
وع نينين عائش نينية ▲ قال نينيت ق نينيال رس نينيول اهلل ﷺ« :حت نينيروا ليل نينية الق نينيدر يف ال نينيوتر م نينين
العرش األواخر من رمضان»(.)3
 وكان عمر وحذيفة وابن عبنينياس وننينياس منينين أصنينيحاب رسنينيول اهلل ال يشنينيكون أهننينيا ليلنينيةسبع وعرشين.
 ونقنينيل عنينين صنينياحب التنبينينيه أننينيه قنينيال :حنينيروف ليلنينية القنينيدر تسنينيعة :وقنينيد ذكرهنينيا اهلل تعنينياىلث ني نينيالث م ني نينيرات ،فترض ني نينيب ثالث ني نينية يف تسني نينيعة ،فيبل ني ني سني نينيبعا عرشني نينيين ،ف ني نيدل ع ني نيل أهنني نينيا يف السني نينيابعة

( )1رواه ابن ماجه من حديث أنس.)1694( ،
( )2رواه البخاري (.)1997
( )3رواه البخاري (.)1993
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 ويقول الفخر الرازي :وأخفاها اهلل تعاىل كام أخفنينين سنينيائر األشنينيياء؛ فإننينيه أخفنينين رضنينياهيف الطاع ني نينيات؛ حت ني نينين يرغ ني نينيب عب ني نينياده يف الك ني نينيل ،وأخف ني نينين اإلجاب ني نينية يف ال ني نينيدعاء ليب ني نينيالغوا يف ك ني نينيل
الدعوات ،فهكذا أخفن هذه الليلة؛ ليعظموا مجيع ليايل رمضان؛ فإن العبنينيد إذا مل يسنينيتبني ليلنينية
القدر أي ليلة هي ،فإنه جيتهد يف الطاعة يف مجيع ليايل رمضان.
 وروي ع نينين كع نينيب أن نينيه ق نينيال :إن اهلل تع نينياىل اخت نينيار الس نينياعات ،فاخت نينيار س نينياعات أوق نينياتالصالة ،واختار األيام ،فاختنينيار ينينيوم اجلمعنينية ،واختنينيار الشنينيهور ،واختنينيار شنينيهر رمضنينيان ،واختنينيار
الليايل فاختار ليلة القدر؛ فهي أفضل ليلة يف أفضل شهر.
القربات يف تلك الليلة
ويسنينين النينيدعاء يف هنينيذه الليلنينية املباركنينية ،وهنينيي أحنينيد أوقنينيات اإلجابنينية ،فقنينيد ذكنينير اب نين رجنينيب
احلن ني نينيبيل يف كت ني نينياب (لط ني نينيائف املع ني نينيارف) أن عائش ني نينية ▲ قال ني نينيت للنب ني نينيي ﷺ« :أرأي ني نينيت أن
وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها قال :قويل :م إنك عفو حتب العفو فاعف عني».
إيل من الصالة.
وقال سفيان الثوري :الدعاء يف تلك الليلة أحب َّ
وذكنينير ابنينين رجنينيب :أن األكمنينيل اجلمنينيع بنينيني الصنينيالة والقنينيرآن والنينيدعاء والتفكنينير ،وقنينيد كنينيان
ﷺ يفعل ذلك كله.
عالمات ليلة القدر
 -1ق نينيوة اإلض نينياءة والن نينيور يف تل نينيك الليل نينية ،فع نينين اب نينين عب نينياس أن رس نينيول اهلل ق نينيال يف ليل نينية
الق نينيدر« :ليل نينية س نينيمحة طلق نينية ،ال ح نينيارة وال ب نينياردة ،وتص نينيبح الش نينيمس يف ص نينيبيحتها ض نينيعيفة
راء»(.)1
وعن عبادة بن الصامت« :من أماراهتا أهنا ليلة بلجنينية (مضنينييئة) ،صنينيافية سنينياكنة ،ال حنينيارة
وال باردة ،كأن فيها قمرا ساطعا ،ال يرمن فيهنينيا بنينينجم حتنينين الصنينيباح» ،أي ال تتسنينياق الشنينيهب
هذه الليلة.
( )1رواه البيهقي (.)3693
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 -2أن الشمس تطلع يف صيحتها ليس هلا شنينيعا صنينيافية ،ليسنينيت كعادهتنينيا يف بقينينية األينينيام،
ويدل عل ذلك حديث أ بن كعب  ،أنه قال أخ نا رسنينيول اهلل ﷺ« :أهنا تطلنيع يومئنيذ
ال شعا هلا»(.)1
 -3طمأنينة القلب وانرشاح الصدر ،فإن املؤمن جيد راحة يف تلنينيك الليلنينية أكثنينير ممنينيا جينينيده
يف بقية الليايل.
 -4أن اإلنسان جيد للقيام فيها لذة أكثر مما يف غريها من الليايل.
 -5أهنا ليلة مطرية ندينينية ،كنينيام جنينياء يف حنينيديث أ سنينيعيد اخلنينيدري ،قنينيال« :اعتكنينيف رسنينيول
اهلل ﷺ العرش ني األول م نينين رمض نينيان ،واعتكفن نينيا مع نينيه ،فأتنينياه ج ي نينيل فق نينيال ل نينيه :إن ال نينيذي تطل نينيب
أمامك ،ثم قام النبي ﷺ خطيبا صبيحة عرشين منينين رمضنينيان ،فقنينيال :منينين كنينيان اعتكنينيف معنينيي
فلريج نينيع؛ ف نينيإ رأي نينيت ليل نينية الق نينيدر ،وإ أنس نينييتها ،وإهن نينيا يف العرش ني األواخ نينير يف وت نينير ،وإ رأي نينيت
كأ أسجد يف طني وماء .قال أدو سعيد :وكان سقف املسجد جريدا من النخل ،وما نرى يف
السنينيامء شنينييئا ،فجنينياءت فزعنينية ،فمطرننينيا ،فصنينيل بننينيا النبنينيي ﷺ حتنينين رأينينيت أثنينير الطنينيني وارنينياء عنينيل
جبهته تصديق رؤياه» (.)2
واجنينيب عمنينييل :احنينيرص عنينيل زينينيادة العبنينيادة يف العرشني األواخنينير؛ لعنينيل ليلنينية القنينيدر تكنينيون يف
إحداها.

التجويد
خمارج احلروف وصفاتها
* املخر لغة :حمل اخلرو .
( )1رواه مسلم (.)1735
( )2رواه البخاري ( ،)805ومسلم ( ،)2725وعند مسلم (اعْتك ْفنا مع رس ِ
اّلل ا ْلع ْرش ا ْلو ْسطن).
ول و
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* واصطالحا :خمل خرو احلرف ،أي مكان هوره ومتيزه عن غريه.
عدد املخار  :سبعة عرش خمرجا.
* ويوجنينيد مخسنينية موا ضنينيع تسنينيمن املخنينيار العامنينية ،وهنينيي (اجلنينيوف  -احللنينيق  -اللسنينيان -
الشفتان  -اخليشوم).
* ملحو نينية :أي حنينيرف ترينينيد أن تعنينيرف خمرجنينيه ضنينيع أمامنينيه مهنينيزة مفتوحنينية ،ثنينيم سنينيكن هنينيذا
احلرف ،هكذا( :أ ْب -أ ْخ -أ ْ  -أـهْ -أ ْو).
اأاا ج العامب وما يتفى م ما:
األول :اجلوف :معناه لغة :اخلالء أو الباطن.
اصطالحا :خالء الفم مما ييل احللق.
وله خمر واحد :قر منه ثالثة حروف ،هي:
أ -األلف الساكنة بعد فتح ،هكذا (ر َّبن ْا).
ب -الواو الساكنة بعد ضم ،هكذا (املؤمنو ْن).
 الياء الساكنة بعد كرس ،هكذا (امل ِؤمنني).
الثا  :احللق :وله ثالثة خمار  ،وهي:
أ -أقىص احللق :مما ييل الصدر ،وخير منه حرفان (اهلمزة  -واهلاء).
ب -وس احللق :وخير منه حرفان (العني واحلاء).
 -أدنن احللق :قريبا من احلنجرة ،وخير منه حرفان (الغني واخلاء).

علوم القرآن
اإلسرائيليات
ويقص نينيد باإلرسائيلي نينيات م نينيا نق نينيل م نينين م نينين القص نينيص واألخب نينيار ع نينين بن نينيي إرسائي نينيل ،ث نينيم م نينين
غنينيريهم منينين أهنينيل الكتنينياب يف كتنينيب التفسنينيري ،ويغلنينيب عنينيل هنينيذه اإلرسائيلينينيات اخلطنينيأ والكنينيذب،
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وكثري منها يدخل يف بنينياب اخلرا فنينيات واألسنينياطري ،وأكثنينير منينيا يكتنينيب يف اإلرسائيلينينيات ينسنينيب إىل
(كعب األحبار) ،و(وهب بن منبه) ،و(عبد العزيز بن جريج).
موقف اإلسالم من اإلسرائيليات
 -1منه ما يوافق ديننا ،وهذا نأخذ به ،واحلجة عندنا أنه وافق ديننا.
 -2ومنه ما خالف ديننا ،وهذا ال نقبله بأي وجه من الوجوه ،مثل ما قيل يف عييس ابن
مريم وأمه من كالم اليهود.
 -3ومن نينيه ال يع نينيارض ش نينييئا م نينين ال نينيدين أو العق نينيل ،فه نينيذا نقبل نينيه باعتب نينياره رواي نينية تارخيي نينية ،أو
باعتباره رواية مل تنقل لنا بسند صحيح ،والذي نطمئن إليه أن يف ديننا كفاية عنه.

كيف حتفظ القرآن؟
مرّن ذاكرتك على احلفظ
إن أهم خطوة عل طريق احلفظ هي أن تشعر بعظمة وأمهية القرآن ،وأن تعطي للقرآن
أفضنينيل أوقاتنينيك؛ فنينياحلفظ حيت نيا للوقنينيت املناسنينيب واملكنينيان املناسنينيب ،وتركينينيز كبنينيري ،فقنينيد تعنينيا
مني نينين صني نينيعوبة يف البدايني نينية ،ولكني نينين بمج نينيرد اإلرار عني نينيل احلف نينيظ واالسني نينيتمرار ،ستتالش نينين هني نينيذه
الصني نينيعوبات ،وسني نينيتبدأ تشني نينيعر بلني نينيذة احلف نينيظ وح نينيالوة اإلي نينيامن بني نينيإذن اهلل؛ فق نينيد أثب نينيت العلني نينيامء أن
ال نينيذاكرة حتت نينيا إىل مت نينيرين ،وبع نينيد ش نينيهر واح نينيد م نينين احلف نيظ س نينيتكون ل نينيديك ذاك نينيرة أفض نينيل بعرش ني
مرات من قبل.
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اليوم الثامن والعشرون

هكذا كان العتاب
ِ
ِ
ِ
ِ
قنينيال تعنينياىل ﴿ :أمل ْ ي ني ْأ ِن ل ِ َّل ني ِذين آمن نيوا أن ْ
اّلل وم نيا ن نيزل م نين ا ْحل ني ِّق وال
قش نيع قل نيو ْم ل نيذك ِْر َّ
يكونوا كا َّل ِذين أوتوا ا ْل ِكتاب ِمن قبل فطال علي ِهم األمد فقس ْت قلو م وكثِري منْهم ف ِ
اسقون
ْ
ْ
ِّ ْ
ْ
ِ
ِ
حييِني ني نيي األ ْرض ب ْعني ني نيد م ْو ِهتني ني نيا قني ني نيدْ ب َّينَّني ني نيا لكني ني نيم اآليني ني نيات لع َّلكني ني ني ْم ت ْعقلني ني نيون ﴾
* ا ْعلمني ني نيوا أ َّن َّ
اّلل ْ
[احلديد]17-16:
هكذا كان العتاب من اهلل تعاىل للمؤمنني..
قال ابن مسعود" :ما كان بني إسالمنا وبني أن عوتبنا ذه اآلية إال أربع سنوات ".
وع نينين أ بك نينير الص نينيديق ◙ :أن ه نينيذه اآلي نينية قرئ نينيت ب نينيني يدي نينيه ،وك نينيان عن نينيده ق نينيوم م نينين
اليمن ،فبكوا بكاء شديدا ،فقال أدو بكر" :هكذا كنا حتن قست القلوب ".
واملعن نينين :أمل جي نينيئ الوق نينيت وحي نينين احل نينيني ..لل نينيذين آمنني نيوا أن ي نينيتمكن اإلي نينيامن يف نفوس نينيهم،
وخي نينيال ش نينيغاف قل نينيو م ،فتل نينيني م نينين جحوده نينيا ،وت نينيرق م نينين قس نينيوهتا وغلظته نينيا ،وتتح نينيرر م نينين
جاهليته نينيا وجهاهل نينيا . .فتخش نينياه ل نينيذكره ،وقاف نينيه وتطم نينيئن إلي نينيه ،وتس نينيار إىل طاعت نينيه ،باالمتث نينيال
ألوامره ،واالنتهاء عام هنن عنه من غري توان وال فتور ،وقشع را نزل من القرآن ،وهو احلق
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه !
نع نينيم . .إن نينيه عت نينياب م نينين امل نينيوىل ع نينيز وج نينيل ،واس نينيتبطاء لالس نينيتجابة م نينين القل نينيوب الت نينيي أف نينياض
عليهني نينيا مني نينين فضني نينيله ،فبعني نينيث اليهني نينيا الرس نينيل ،وأنني نينيزل عليه نينيا اآلي نينيات ،وبني نينيني هل نينيا طريني نينيق الن نينيور مني نينين
الظلامت..
إننينيه عتنينياب فينينيه ود ،وفينينيه حنينيض وننينيداء منينين اهلل النينيرحيم ،ننينيداء لعنينيل القلنينيوب قشنينيع وتلنينيني
وتعرف حق اهلل تعنينياىل عليهنينيا ،فهنينيذا القلنينيب إن طنينيال علينينيه األمنينيد بنينيال تنينيذكري تبلنينيد وقسنينين وأ لنينيم
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وأع نينيتم ،والب نينيد م نينين ت نينيذكريه حت نينين يت نينيذكر وخيش نينيع ﴿ ..ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﴾ قني نينيال ابني نينين كثني نينيري :أمني نينيا آن للمني نينيؤمنني أن قشني نينيع قلني نينيو م لني نينيذكر اهلل ،أي تلني نينيني عنني نينيد الني نينيذكر
واملوعظة وسام القنينيرآن ،فنينيتهم وتنقنينياد لنينيه ،وتسنينيمع وتطينينيع[ .انظنينير تفسنينيري ابنينين كثنينيري ،8 ،ص
.]19
ث نينيم ت نينيأيت اآلي نينيه بع نينيد ذل نينيك يف قول نينيه تع نينياىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ . .فكني نينيام أن األرض يني نينيأيت عليهني نينيا املني نينيوت ،فكني نينيذلك القلني نينيب ،قني نينيد جيم ني نينيد
وخيمد ويقسو ويبلد ،لكن يمكنينين أن تنينيدب فينينيه احلينينياة ،وأن يرشنينيق فينينيه الننينيور ،وأن خيشنينيع لنينيذكر
اهلل؛ ف نينياهلل حيي نينيي األرض بع نينيد موهت نينيا ،فتن نينيبض باحلي نينياة ،وتزخ نينير بالنب نينيت والزه نينير ،ومت نينينح األك نينيل
والثامر ..وكذلك القلوب.
وقنينيال رجنينيل لطنينياووس بنينين كيسنينيان :أوصنينيني ،فقنينيال" :أوصنينييك أن أحنينيب اهلل ح ًّبنيا حتنينين ال
يك نينيون يشء أح نينيب إلي نينيك من نينيه ،وخف نينيه خوف نيا حت نينين ال يك نينيون يشء أخ نينيوف إلي نينيك من نينيه ،وار اهلل
رجاء حيول بينك وبني ذلك اخلوف ،وارض للناس ما ترض لنفسك ".
وينينيروى عنينين داود ♠ أن اهلل تعنينياىل أوحنينين الينينيه " ينينيا داود ،لنينيو يعلنينيم املنينيدبرون عننينيي
إيل ،وتقطعني نينيت
كي ني نينيف انتظ ني نينياري هل ني نينيم ورفق ني نينيي ني نينيم وشني نينيوقي إىل تني نينيرك معاصني نينييهم ،رني نينياتوا شني نينيوقا َّ

عيل ".
أوصاهلم من حمبيتي ..يا داود هذه إراديت يف املدبرين و
عني ،فكيف إراديت باملقبلني َّ
﴿ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾

هذه اآلية سمعها الفضيل ابن عياض ،فامتثنينيل ألمنينير اهلل ،وقنينيال :بنينيل آن ،بنينيل آن ..وتغنينيري
حال نينيه . .وبع نينيدما ك نينيان اب نينين عي نينياض يقط نينيع الطري نينيق ع نينيل الن نينياس ،ويس نينيلبهم م نينيا معه نينيم ،س نينيار عاب نيد
احلرمني ،وممن يرضب به املثل ّف الزهد والور .
فقلوب العباد بني أصبعني من أصابع الر ن يقلبها كيف يشاء ،ويرصفها كام أراد.
فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عل طاعتك ،ويا مرصف القلوب رف قلوبنا عل
حمبتك.
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واجب عملي
ا كغغب ل يغغا ة اأ قغغااى ا يغغب االت عغغاظ :عغغه اى يغ ة اغغه احل لغغيب أأ هغغول اا قغغال:
" ميت عه زيا ة الق و ف و وكاال ف أ يف زيا تما تذكىة" أخىج أاو ااوا.

التجويد
تابع خمارج احلروف

ال الث :اللساأ :وله عرشة خمار  ،وهي:

 -1أقىص اللسان :عند قاعدتنينيه منينين احللنينيق ممنينيا ينينييل احللنينيق ،ومنينيا حياذينينيه منينين احلننينيك األعنينيل،
وخير حرف (القاف).
 -2أقىص ني اللس نينيان :م نينين أس نينيفل خم نينير (الق نينياف) قل نينييال ،وم نينيا يلي نينيه م نينين احلن نينيك األع نينيل ،وخي نينير من نينيه
(الكاف).
 -3وس اللسان :بينه وبني وس احلنك األعنينيل ،وخينينير مننينيه ثالثنينية أحنينيرف هنينيي (اجلنينييم
 الشني  -الياء الساكنة). -4منينين إحنينيدى حنينيافتي اللسنينيان ومنينيع منينيا يلينينيه منينين اإلِضاس منينين اجلهنينية اليرسنينيى واليمننينين،
واليرسى أكثر استعامال ،وال خير إال حرف (الضاد).
 -5منينين أدننينين حنينيافتي اللسنينيان إىل منتهنينين طرفنينيه منينيع منينيا يلينينيه منينين أصنينيول الثناينينيا العلينينيا :وخينينير حنينيرف
(الالم).
 -6من طرف اللسان مع ما فوقه من احلنك األعل أسفل الالم :وقر (النون).
 -7م ني نينين ط ني نينيرف اللس ني نينيان م ني نينيائال إىل الظهني نينير أسني نينيفل الني نينيالم قلني نينييال :وخيني نينير حني نينيرف (الني نينيراء).
وتسمن الالم والنون والراء) باحلروف الذلقية؛ نسبة إىل طرف اللسان.
 -8منينين بنينيني طنينيرف اللسنينيان فنينيوق الثناينينيا العلينينيا والسنينيفل :وخينينير مننينيه (الصنينياد  -النينيزاي -
السني) ،وتسمن بحروف الصفري.
 -9من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا جهة احلنك :وخير منه (الطاء  -الدال  -التاء).
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 -10م نينين ط نينيرف اللس نينيان وأط نينيراف الثناي نينيا العلي نينيا :وخي نينير من نينيه (الظ نينياء  -ال نينيذال  -الث نينياء)،
وتسمن باحلروف اللثوية؛ نسبة إىل اللثة.
الىااع :الشفتاأ :وهلما خمىجاأ:
أ -من بطن الشفة السلفن مع أطراف الثنايا العليا :وخير منه (الفاء).
ب -من بني الشنينيفتني :وخينينير مننينيه (البنينياء واملنينييم والنينيواو) .البنينياء واملنينييم بانطبنينياق الشنينيفتني،
والواو بانفتاحهام قليال مع ضمهام معا.
اخلامك :اخليشوع :وله خمر واحد ،وهو أقىص األنف ،وقر منه الغنة.

علوم القرآن
القصص يف القرآن
لق نينيد احت نينيوى الق نينيرآن ع نينيل قص نينيص ،ولكن نينيه أحسني نين القص نينيص ،وه نينيو قص نينيص حقيق نينيي ال
ص عل ْيك أ ْحسن ا ْلقص ِ
ص﴾ [يوسف.]3 :
خيايل ،قال تعاىل﴿ :ن ْحن نق ه
أنواع القصص القرآني
 قصني نينيص األنبيني نينياء ،متضني نينيمنا دعني نينيوهتم ،واملعجني نينيزات التني نينيي أيني نينيدهم اهلل ني نينيا ،وموقني نينيف
املعاندين هلم.
 قصنينيص متعلنينيق بحنينيوادث عنينيابرة وأشنينيخاص لغنينيري األنبينينياء صنينياحلني وغنينيريهم؛ كقصنينية
أهل الكهف ،وأصحاب اجلنة.
 قص نينيص متعلق نينية بح نينيوادث وقع نينيت يف زم نينين النب نينيي ﷺ ،مث نينيل غ نينيزوة ب نينيدر واألح نينيزاب
واهلجرة.
فوائد القصص

 إيضاح أسس الدعوة إىل اهلل ،وما بعث به األنبياء. تثبيت قلب النبي ﷺ. -إ هار صدق النبي ﷺ ،بام خي ه عن أحوال اراضني.
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 -تصديق األنبياء السابقني.

 إ هنينيار م نينيا كتمنينيه أه نينيل الكتنينياب أو حرف نينيوه ،وق نينيد تتكنينيرر القص نينية يف القنينيرآن حلك نينيم كث نينيرية،ومن أدرزها قصة سيدنا موسن .
كيف حتفظ القرآن؟
كيف تربمج عقلك لتكون مبدعًا يف حفظ القرآن؟
من يرغب يف حفظ القرآن البد من برجمة عقله ،وذلك يف عدة نقاط:
 حدد ما تريد حفظه.
 اجعل أهدافا حلفظك للقرآن ،عل األقل ثالثة.
 ضع تصورا داخليًّا ألهدافك ،وقيلها كام لو أهنا تتحقق.
 احل نينيم ب نينيأحالم جدي نينيدة (كحف نينيظ املزي نينيد م نينين األج نينيزاء) ،واجعله نينيا حقيق نينية ،ع نينين طري نينيق
تكرار رؤيتها وسامعها ،والشعور كأهنا حتققت.
 ثق باهلل الذي منحك عقلك املبد  ،والقدرة عل حتقيق أهدافك.
 ركز ذهنك عل ما تريد (وهو حفظ سورة البقرة مثال) ،وليس عل تفاصيل عمل ما تريد.
 فكر يف عدد من نتائج وثامر حفظك لكتاب اهلل.
 ع ني املشنينياعر واألحاسنينييس التنينيي يعيشنينيها حنينيافظ القنينيرآن ،وقينينيل نفسنينيك وأننينيت تنينينعم
بنعمة حفظ القرآن ،أو وأنت تتلوه يف املحراب إماما يف صالة الرتاويح.
 أعد قراءة هذه اخلطوات ،واجعلها أمامك ،واقرأها كلام احتجت إليها.

اليوم التاسع والعشرون
الثبات بعد رمضان
قال تعاىل﴿ :وا ْعبدْ ر َّبك حتَّن ي ْأتِيك ا ْلي ِقني﴾ [احلجر.]99 :
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ن نينيداء موج نينيه إىل رس نينيول اهلل ﷺ أن يس نينيتمر ع نينيل عب نينيادة رب نينيه حت نينين يأتي نينيه امل نينيوت ،وهك نينيذا
نيتمرا ع نينيل طاع نينية اهلل ،ثابت نيا ع نينيل رشع نينيه ،يعل نينيم وه نينيو ي نينيود ش نينيهر
جي نينيب أن يك نينيون ح نينيال العب نينيد مس ني ًّ
رمضان أن رب رمضان هو رب بقية الشهور واأليام.

واملسلمون عند ودا رمضان ينقسمون إىل فريقني :فريق يفرح بانقضائه ،وكأننينيه اجلبنينيل
عل صدره؛ ألنه ما عرف حقيقة الصيام ،وال تلذذ بالقرآن ،ينتظنينير انتهنينياء الشنينيهر عنينيل أحنينير منينين
اجلمنينير ليرشنينيب منينيا حنينيرم اهلل ،ويأكنينيل ويرشنينيب ،ويطلنينيق العننينيان لنفسنينيه ،هيتنينيف بلسنينيان حالنينيه عننينيد
هناية الشهر.
رمض ني ني ني ني ني ني ني نينيان وىل هاهت ني ني ني ني ني ني ني نينيا ي ني ني ني ني ني ني ني نينيا س ني ني ني ني ني ني ني نينياقي

مشني ني ني ني ني ني نينيتاقة تس ني ني ني ني ني ني نينيعن إىل مشني ني ني ني ني ني نينيتاق

م ني ني ني ني ني ني ني نينيا ك ني ني ني ني ني ني ني نينيان أكث ني ني ني ني ني ني ني نينيره ع ني ني ني ني ني ني ني نينييل إالفهني ني ني ني ني ني ني نينيا

وأقل ني ني ني ني ني ني ني نينيه يف طاع ني ني ني ني ني ني ني نينية اخل ني ني ني ني ني ني ني نينيالق

وهذا الصنف هم املحرومون يف رمضان؛ ألنه إن صام ال يزيد عن صوم العموم.
والفري نينيق الث نينيا  :ه نينيم العاب نينيدون ال نينيذين يفرح نينيون بق نينيدوم رمض نينيان ،وعن نينيد فرا ق نينيه ين نينيادون
بلسني نينيان احلني نينيال عني نينيل شني نينيهر رمضني نينيان ،يقولني نينيون لني نينيه يف هنايتني نينيه" :يني نينيا حبيني نينيب الصني نينياحلني ،يني نينيا حبيني نينيب
املسنينيتغفرين ،ينينيا حبينينيب التنينيوابني ،ينينيا شنينيهر رمضنينيان ترفنينيق ،دمنينيو املحبنينيني تتنينيدفق ،قلنينيو م منينين أمل
الفراق تشقق.
ب ني ني ني ني ني نينيني اجل ني ني ني ني ني نينيوانح يف األع ني ني ني ني ني نينيامق س ني ني ني ني ني نينيكناه

فكينينيف تنسنينين ومنينين يف الننينياس ينسنينياه

يف ك ني ني ني ني ني ني ني نينيل ع ني ني ني ني ني ني ني نينيام لن ني ني ني ني ني ني ني نينيا لقي ني ني ني ني ني ني ني نينيا حمببني ني ني ني ني ني ني نينية

هتني ني ني ني نينيز كني ني ني ني نينيل كيني ني ني ني نينيا حني ني ني ني نينيني أحقني ني ني ني نينياه

ب ني ني ني ني ني ني نينيالعني والقل ني ني ني ني ني ني نينيب ب ني ني ني ني ني ني نينياآلذان أرقب ني ني ني ني ني ني نينيه

فكيني ني ني نينيف ال وأنني ني ني نينيا بني ني ني نينيالروح أحيني ني ني نينياه

أحق ني ني ني ني ني ني ني ني نينياه ش ني ني ني ني ني ني ني ني نينيهر لك ني ني ني ني ني ني ني ني نينين يف هنايت ني ني ني ني ني ني ني ني نينيه

يميضني ني ني كطي ني نينيف خي ني نينيال ق ني نينيد ملحن ني نينياه

يف موس ني ني ني ني نينيم الطه ني ني ني ني نينير يف رمض ني ني ني ني نينيان اخل ني ني ني ني نينيري

جتمعن ني نينيا حمب ني نينية اهلل ال م ني نينيال وال ج ني نينياه

م ني ني ني ني ني نينين ك ني ني ني ني ني نينيل ذي خش ني ني ني ني ني نينيية هلل ذي ول ني ني ني ني ني نينيع

ب ني ني ني ني نينياخلري تعرف ني ني ني ني ني نينيه دومني ني ني ني ني نيا بس ني ني ني ني نينييامه

قني ني ني ني نينيد قني ني ني ني نينيدروا موسني ني ني ني نينيم اخلني ني ني ني نينيري فاس ني ني ني نينيتبقوا

واالسني ني نينيتباق هن ني ني نينيا املحمني ني نينيود عقب ني ني نينياه
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صني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياموه وقني ني ني ني ني ني ني ني ني نينياموه إيامنني ني ني ني ني ني ني ني ني نيا وحمتس ني ني ني ني ني ني نينيبا

أحي ني نينياه طوعني ني نيا وم ني نينيا يف اخلني ني نيري أك ني نينيراه

ف ني ني ني ني ني ني نينياألذن س ني ني ني ني ني ني نينيامعة والع ني ني ني ني ني ني نينيني دامع ني ني ني ني ني ني نينية

وال ني ني ني نينيروح خاش ني ني ني نينيعة والقل ني ني ني نينيب أواه

وكله ني ني ني ني ني ني ني نينيم ب ني ني ني ني ني ني ني نينيات ب ني ني ني ني ني ني ني نينيالقرآن منني ني ني ني ني ني ني نينيدجما

كأن ني ني ني نينيه ال ني ني ني نينيدم يرس ني ني ني نينيي يف خالي ني ني ني نينياه

إن بعني نينيض الصني نينياحلني يسني نينيتقيم حالني نينيه يف رمضني نينيان ،فني نينيإذا مني نينيا انتهني نينين الشني نينيهر عني نينياد إىل حالتني نينيه
القديمة وسنينيريته األوىل ،فأفسنينيد منينيا أصنينيلح يف رمضنينيان ،ونقنينيض منينيا أدنينيرم منيع اهلل ،فهنينيذا عمنينيره يف
هدم وبناء ،ونقض وإبرام.
أخنينيي الصنينيائم الكنينيريم كنينين عبنينيدا ربان ًّي نيا ،وال تكنينين رمضنينيانيًّا ،منينين كنينيان يعبنينيد رمضنينيان ف نينيإن
رمضنينيان ق نينيد وىل وانقىضنيني ،وم نينين كنينيان يعب نينيد اهلل فنينيإن اهلل ح نينيي ال يمنينيوت ،ول نينيتكن الشنينيهور كله نينيا
رمضان ،وحياتك كلها رمضان؛ واعلنينيم أن رمضنينيان الصنينياحلني ال ينتهنيي؛ فقنينيد صنينيح عنينين النبنينيي
ﷺ قنينيال« :إننينيام الننينياس كإبنينيل مائنينية ال تكنينياد جتنينيد فيهنينيا راحلنينية»( ،)1أي تصنينيلح للسنينيفر ،أي القلينينيل
من الناس هو النينيذي يشنينيكر ربنينيه ،هنينيو النينيذي يثبنينيت عنينيل طرينينيق اهلل ،فلنينيامذا ال تكنينيون صنينياحب مهنية
عالية ال ترض بالدون ،وال تقنع بام دون النجوم ،فأهل العنينيزائم علمنينيوا حقيقنينية احلينينياة ،وأهننينيا
ب﴾ ،أي فرغ نينيت م نينين
حينينياة ك نينيد وتعنينيب وعن نينياء ،وفقه نينيوا قولنينيه تع نينياىل لنبي نينيه ﴿ف ني ِإذا فر ْغ نيت فا ْنص ني ْ
عبادة يا حممد فادخل يف عبادة جديدة ،وقرروا أن تكون الراحة يف اجلنة إن شاء اهلل.
ورا سئل إمام أهل السنة أ د بن حنبل« :متنينين جينينيد العبنينيد طعنينيم الرا حنينية قنينيال :عننينيد أول
قد م يضعها يف اجلنة» وسنينيار عنينيل النينيدرب إبنينيراهيم بنينين أدهنينيم؛ حينينيث أرشنينيد أهنينيل العنينيزائم ،فقنينيال:
«إذا أردت أن تقنينيرتب منينين درجنينية الصنينياحلني ،فنينيأغلق بنينياب الرا حنينية ،وافنينيتح بنينياب اجلهنينيد ،وأغلنينيق
باب النوم ،وافتح باب السهر ،وأغلق باب األمل ،وتأهب للموت».
من وسائل الثبات بعد رمضان
 -1املحافظنينية عنينيل صنينيالة اجلامعنينية :املس نينياجد تش نينيكو بثه نينيا وحزهن نينيا إىل اهلل بع نينيد رمض نينيان؛
تسنينيأل عنينين عامرهنينيا يف رمضنينيان ،فاملسنينياجد بينينيوت األتقينينياء عامرهنينيا «رجنينيال ال تلهنينييهم جتنينيارة وال
( )1رواه مسلم (.)6451
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بيع عن ذكر اهلل»؛ فقنينيد صنينيح يف احلنينيديث عنينين رسنينيول اهلل ☺« :أال أدلكنينيم عنينيل منينيا يمحنينيو اهلل
ب نينيه اخلطاي نينيا ويرف نينيع ب نينيه ال نينيدرجات إس نينيبا الوض نينيوء ع نينيل املك نينياره ،وكث نينيرة اخلط نينين إىل املس نينياجد،
وانتظار الصالة بعد الصالة»(.)1
أتدري كيف كان حال السلف مع صالة اجلامعة حيكي حاتم األصم موقفا حدث له،
يقول :فاتتني الصالة يف اجلامعة ،فعزا أدو إسحاق البخاري وحده ،ولو مات يل وله لعزا
أكثر من عرشة آالف؛ ألن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا.
أحد السلف يسمن سليامن بن زة املقدي ،مل يصنينيل الفريضنينية منفنينيردا قني يف حياتنينيه إال
مرتني ،مع أنه قد قارب التسعني عاما.
ينينيا أخنينيي الصنينيائم ،كنينين مسنينيجد ًّيا ،وال تنينينس نصنينييبك منينين الصنينيف األول ،وحنينيافظ عنينيل هنينيذه
اجلامعة ما استطعت إىل ذلك سبيال.
 -2املحافظنينية عنينيل النينيورد القنينيرآ  :منينين أهنينيم وسنينيائل الثبنينيات بعنينيد رمضنينيان قنينيراءة القنينيرآن،
أننينييس الصنينياحلني ،وروح املنينيؤمنني ،فمنينين ذاق حنينيالوة القنينيرآن يف رمضنينيان لنينين هيجنينيره أدنينيدا ،ومنينين
طه نينير قلب نينيه ل نينين يش نينيبع م نينين ك نينيالم رب نينيه ،ق نينيال س نينييدنا ع نينيثامن ب نينين عف نينيان « :ل نينيو طه نينيرت قل نينيوبكم م نينيا
شبعتم من كالم ربكم».
 -3الص نينيحبة الص نينياحلة :م نينين أه نينيم املعين نينيات ع نينيل االس نينيتقامة والثب نينيات الص نينيحبة الص نينياحلة
الصادقة ،قال تعاىل﴿ :يا أهيا ا َّل ِذين آمنوا اتَّقوا اهلل وكونوا مع الص ِ
اد ِقني﴾ [التوبة،]119:
َّ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
الرس ِل ما نث ِّبت به فؤادك﴾ [هود ،]120 :الرسل
وقال تعاىل﴿ :وكال نَّق ه
ص عل ْيك م ْن أنْباء ه
والص نينياحلون يثبت نينيون ،وجاءن نينيا عني نينين رس نينيول اهلل أن نينيه ق نينيال« :م نينين يني نيرد اهلل ب نينيه خ نينيريا هي نينيده خل نينييال

صالحَا؛ إن نيس ذكره ،وإن ذكر أعانه»(.)2

( )1رواه مسلم (.)540
( )2رواه أدو داود (.)2934
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 -4النينيدعاء :منينين أعظنينيم وسنينيائل الثبنينيات بعنينيد رمضنينيان أن تلنينيح يف النينيدعاء ،أن تنكرس ني وأن
قضع هلل ،اسأل ربك الثبات ،وأحح عليه يف الدعاء؛ فقنينيد جلنينيأ إلينينيه خنينيري البرشني وأفضنينيل الرسنينيل
حممد ﷺ ..كان دائم الشعور باالفتقار إىل اهلل ،كان يدعو ويقول:
«م إ أسأحك الثبات يف األمر ،والعزيمة عل الرشد»(.)1
وك نينيان يكث نينير يف دعائ نينيه« :ي نينيا مقل نينيب القل نينيوب ثب نينيت قلوبن نينيا ع نينيل دين نينيك» .ويف رواي نينية أخ نيرى
يقول« :م يا مرصف القلوب رف قلوبنا إىل طاعتك».
واجب عملي
احفظ و اا اعاء ال يب ☺ «ال لغم ن غ أ هغألب ال غات يف ا مغى والع ميغب ع لغن
الىك » واعاء« :يا مقلب القلو ر ت قلوا ا علن اي ب».

التجويد
همزة الوصل والقطع
مهزة الوصل :هي التي تثبنينيت يف االبتنينيداء وتسنينيق عننينيد الوصنينيل؛ العنينيتامد احلنينيرف السنينياكن
حينئذ عل ما قبله ،وعدم احتياجه إىل اهلمزة.
أوال :كم ة الوا يف ا فعال:
 تكون يف ارايض اخلامي ،مثل( :إن اهلل اصطفن آدم).
 تكون يف ارايض السداي ،مثل( :وإذ استسقن).
 وتكون يف األمر:
أ -الثالثي :مثل( :اد إىل سبيل ربك  -اذهب بكتا ).
ب -اخلامي :مثل( :انتظروا إنا منتظرون) ( -انطلقوا إىل ل).
 السداي :مثل( :استغفروا ربكم) ( -يا أدت استأجره).حكمهنينيا :يف األفع نينيال املتقدم نينية تك نينيون بالض نينيم أو بالكرس نيني ،فتك نينيون بالض نينيم إذا ك نينيان ثال نينيث
( )1رواه أ د ( ،)16788والرتمذي (.)3539
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ضام الزما ،نحو (اد ) و(ابتيل) (استحفظوا ).
الفعل مضموما ًّ
ضام عارضا ،فيجب البدء بالكرس؛ نظنينير ألصنينيله نحنينيو:
أما إذا كان ثالث الفعل مضموما ًّ
إيل) ،و(امشوا يف مناكبها).
(ثم اقضوا َّ
وتكني ني نينيون بالكرسني ني نينية إذا كني ني نينيان ثال ني نينيث الفع ني نينيل مفتوح ني نيا نح ني نينيو (اذه ني نينيب) ،أو مكس ني نينيورا نحني ني نينيو
(اِضب) ،أو مضنينيموما نحنينيو (اقضنينيوا) ،وال توجنينيد يف املضنينيار مطلق نيا ،وال توجنينيد يف ارنينيايض
الرباعي.
را يلا :كم ة الوا يف احلىف:
ال توجد يف القرآن إال يف (ال) ،سواء أكانت الزمة نحو (الذي) (التي) ،أو غري الزمة،
نحو (الشمس) ،أو للتعريف ،أو موصولة نحو (إن املسلمني واملسلامت).
وحكمها :أن يبدأ ا بالفتح.

علوم القرآن
العلوم املستنبطة من القرآن
أف نينيرد اإلم نينيام الس نينييوطي يف اإلتق نينيان الن نينيو اخل نينيامس والس نينيتني م نينين عل نينيوم الق نينيرآن حت نينيت ه نينيذا
ِ
ِ
يش ٍء﴾ [النحل.]89:
العنوان ،وأيد كالمه بقول تعاىل﴿ :ونزَّ ْلنا عل ْيك ا ْلكتاب ت ْبيانا ِّلك ِّل ْ
وبني نينيني اإلمني نينيام السني نينييوطي أن يف القني نينيرآن كني نينيل العلني نينيوم ،حتني نينين اهلندسني نينية والصني نينييد واحلني نينيدادة
واملالحة ،وغري ذلك كثري ،إىل جانب علوم اللغة وشعب اإليامن واحلالل واحلرام.
والذي نؤكد عليه أن:
 -1اإلسالم دين شامل ،يرشد املسلم يف مجيع نواحي احلياة ،ويكفي شنينياهدا عنينيل ذلنينيك
قولنينيه تعنينياىل﴿ :ا ْلي ني ْوم أكْم ْلنيت لك ني ْم ِدينينينك ْم وأ ْمت ْم نيت علني ْيك ْم نِ ْعمتِنيي﴾ [ارائنينيدة ،]3 :فنينيامذا بعنينيد
التامم والكامل والكامل يتعلق بكيفية األشياء ،والتامم يتعلق بكميات األشياء؛ فاإلسنينيالم تنينيام

م نينين حي نينيث إن نينيه غط نينين مجي نينيع احلي نينياة اإلنس نينيانية ،مل ي نينيرتك منه نينيا ش نينييئا ،أم نينيا الك نينيامل فه نينيو وص نينيف لك نينيل
جزئية جاء ا اإلسالم ،بحيث ال يدخلها نقص وال خلل وال اضطراب.

193



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

194

يف رحاب القرآن
 -2أن القرآن اشتمل عل العقائد واألخالق والعبادات واملعنينيامالت يف شنينيتن الننينيواحي

األرسية واالجتامعية وارالية ونظام احلكم والعالقات الدولية ،وغريها.

كيف حتفظ القرآن؟
احفظ اجقر :بعشر ةقائق
رب نينيام تس نينيتغرب م نينين عن نينيوان النص نينييحة ،كي نينيف حتف نينيظ الق نينيرآن يف عرش ني دق نينيائق ،ولك نينين بداي نينية
اخلط نينية أن يكني نينيون احلفني نينيظ مقسني نينيام ع نينيل ع نينيدة مرا ح نينيل يف الي نينيوم الوا ح نينيد ،أي أن نينيك حتف نينيظ ك نينيل ي نينيوم
صفحة من القرآن ..هنينيذه الصنينيفحة تتكنينيون منينين ( )15سنينيطرا ،جتزئهنينيا إىل ( )5أجنينيزاء ،كنينيل جنينيزء
عب نينيارة ع نينين ( )3أسني نينيطر ،ولني نينيو افرتض نينينا أن نينيك بط نينييء احلف نينيظ ج نينيدًّ ا ،وأن الكلم نينية تس نينيتغرق معني نينيك
حلفظه نينيا نص نينيف دقيق نينية ،فبالت نينيايل حتت نينيا إىل ( )10دق نينيائق بع نينيد ك نينيل ص نينيالة ،وهك نينيذا حتت نينيا حلف نينيظ
اجلزء الواحد إىل  21يوما فق  ،وبالتايل فإنك لن حتتا إىل أكثر من سنة وثامنية أشهر تقريبا،
أي ( )604يوما فق حلفظ القرآن كامال.

اليوم الثالثون

العيد غــــــــــدًا
قال تعاىل﴿ :ق ْل بِف ْض ِل اهللِ وبِر ْ تِ ِه فبِذلِك ف ْلي ْفرحوا هو خ ْري ِّممَّا ْجيمعون﴾ [يونس.]58:
غ نينيدا العي نينيد ،والعي نينيد غ نينيدا ،ف نينيام معن نينين العي نينيد وكي نينيف يك نينيون العي نينيد ل نينييس العي نينيد مل نينين ل نينيبس
اجلديد ،إنام العيد ملن خاف يوم الوعيد ،واتقن ذا العر

املجيد.

رأى عمر بن عبد العزينينيز ولنيدا لنينيه ينينيوم العينينيد وعلينينيه ثينينياب رثنينية ،وكنينيان عمنينير الزا هنينيد العابنينيد
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خليفنينية للمسنينيلمني ،فقنينيال لنينيه :ينينيا بننينيي أخشنينين أن ينكرسني قلبنينيك يف ينينيوم العينينيد إذا رآك الصنينيبيان يف
ه نينيذه الثي نينياب ،فق نينيال ل نينيه ول نينيده :ال ي نينيا أدت نينياه ،إن نينيام ينكرس ني قل نينيب م نينين أعدم نينيه اهلل رض نينياه ،أو ع نينيق أم نينيه
وأد نينياه ،وإ ألرج نينيو أن يك نينيون اهلل تع نياىل راض نينييا عن نينيي برض نينياك عن نينيي ،فض نينيمه أم نينيري امل نينيؤمنني إلي نينيه
وهو يبكي ،ويقول :ذرية بعضها من بعض.
والعيد أن يعود بعضنا بعضا بالزيارة والسالم والصفاء واحلب والوئام.
والعيد صلة لألرحام ،وبر بالوالدين ،وعطف عل الفقري واملسكني ،ور ة باجلار.
العينينيد عننينيد املسنينيلمني تنينيتجل فينينيه األفنينيراح اإليامنينينية املنضنينيبطة بضنينيواب الرشني ؛ ففنينيي العينينيد
املزاح الوقور ،والدعابة اللطيفة ،والنكتة ال يئة ،والبسمة احلانية ،والقصص البديع.
العي نينيد ي نينيذكر بي نينيوم الع نينيرض األك ني  ..مج نينيع حاش نينيد ،وأح نينيوف مؤلف نينية يف مص نينيليات األعي نينياد..
غني وفقري ،كبري وصغري ،رجال ونساء ،شقي وسعيد ،مرسور وحمزون ،فائز وخائب.
ويف العي نينيد ت نينيوز اجل نينيوائز؛ فم نينين ص نينيام إيامن نيا واحتس نينيابا ،يبرش ني باجل نينيائزة الك ني ى والس نينيعادة
العظمن والثواب اجلزيل ،ومن أضا صيامه وتعدى حدوده فينينيا أسنينيفاه! ،وينينيا حرسنينيته عنينيل منينيا
فني نينيرط يف جنني نينيب اهلل! .فريني نينيق مني نينيأجور مش نينيكور ،يق نينيول اهلل هل نينيم انرص نينيفوا مغف نينيورا لك نينيم ،وفري نينيق
خارس يعود باخليبة واخلرسان واألسف واحلرمان.
م نينير أح نينيد الص نينياحلني بق نينيوم يله نينيون ويلعب نينيون ي نينيوم العي نينيد ،فق نينيال هل نينيم( :إن كن نينيتم أحس نينينتم يف
رمضان ،فليس هذا شكر اإلحسان ،وإن كنتم أسأتم فام هكذا يفعل من أساء مع الر ن).
ورأى عمني نينير بني نينين عبني نينيد العزيني نينيز الن نينياس يرسني نينيعون ع نينيل مجني نينياهلم وخي نينيوهلم مني نينين عرف نينيات مني نينيع
الغروب ،فقال :ليس السابق اليوم من سبق جواده أو بعريه ،ولكن السابق من غفر ذنبه.
ي نينيا أهي نينيا املس نينيلم الص نينيائم تفك نينير ف نينييمن ص نينيل مع نينيك األعي نينياد اراض نينيية م نينين اآلب نينياء واألج نينيداد
واألحباب واألصحاب ،أين هم وأين ذهبوا
غنينيدا سنينيتعلن النتنينيائج ،وتنينيوّف أجنينيرك ،وتنينيوز اجلنينيوائز يف مصنيليات األعينينياد ،ينينيوم أن يعنينيود
الصائمون وقد غفرت هلم ذنو م ،ورجعوا كيوم ولدهتم أماهتم.

195



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

يف رحاب القرآن

196

غني ني ني ني ني ني ني نينيدا ت ني ني ني ني ني ني ني نينيوّف النف ني ني ني ني ني ني ني نينيوس م ني ني ني ني ني ني ني نينيا كس ني ني ني ني ني نينيبت

وحيصني ني ني نينيد الزارعني ني ني نينيون مني ني ني نينيا زرعني ني ني نينيوا

إن أحس ني ني ني ني ني ني ني ني نينينوا أحس ني ني ني ني ني ني ني ني نينينوا ألنفس ني ني ني ني ني ني ني ني نينيهم

وإن أسني ني ني نينياءوا فبني ني ني نينيئس مني ني ني نينيا صني ني ني نينينعوا

روى الطني ني ني ا ع ني نينين احلبي ني نينيب النب ني نينيي ﷺ « :إذا ك ني نينيان ي ني نينيوم عي ني نينيد الفط ني نينير وقف ني نينيت املالئك ني نينية ع ني نينيل
أدنيواب الطنينيرق ،فننينيادوا :اغنينيدوا ينينيا معرشني املسنينيلمني إىل رب كنينيريم يمنينين بنينياخلري ثنينيم يثبنينيت علينينيه اجلزينينيل ،لقنينيد
أمنينيرتم بقينينيام اللينينيل فقنينيتم ،وأمنينيرتم بصنينييام النهنينيار فصنينيمتم ،وأطعنينيتم ربكنينيم ،فاقبضنيوا جنيوائزكم ،فنينيإذا صنينيلوا
نادى مناد :أال إن ربكم قد غفر لكم ،فارجعوا راشدين إىل رحالكم؛ فهو يوم اجلائزة»(.)1
أخني نينيي احلبيني نينيب :عيني نينيدنا احلقيقني نينيي يني نينيوم أن حت ني نيرر فلسني نينيطني ..عيني نينيدنا يني نينيوم أن نصني نينييل يف أوىل
القبلت نينيني وثال نينيث احل نينيرمني ومرس نينيى النب نينيي حمم نينيد ﷺ ..عي نينيدنا األكني ني ي نينيوم أن تغف نينير ال نينيذنوب
وتس نينيرت العي نينيوب وتن نينيال ر نينية ع نينيالم الغي نينيوب ..عي نينيدنا ي نينيوم أن نف نينيوز ب نينيرض اهلل واجلن نينية ﴿ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾.
م ني ني ني نينيا عي ني ني ني نينيدك الفخ ني ني ني نينيم إال ي ني ني ني نينيوم يغفني ني ني نينير لني ني ني نينيك

ال أن جت ني ني ني ني ني نينير ب ني ني ني ني ني نينيه مس ني ني ني ني ني نينيتك ا حلل ني ني ني ني ني نينيك

ك ني ني ني ني نينيم م ني ني ني ني نينين جدي ني ني ني ني نينيد ثي ني ني ني ني نينياب دين ني ني ني ني نينيه خل ني ني ني ني نينيق

تكني ني ني نينياد تلعنني ني ني نينيه األقطني ني ني نينيار حيني ني ني نينيث سني ني ني نينيلك

وم ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينين مرق ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيع األط ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني نينيامر ذي ور

بكنينيت علينينيه السنينيامء واألرض حينينيث هلنينيك

واجب عملي
حغغافظ ع لغغن ق يغغاع الل يغ لي لغغب الع غي و لغغو ك عغغتذ واا
اللياع﴿ :إِنَّام يتق َّبل اهلل ِمن ا ْملت َِّقني﴾.

اغغب أأ يق غ م غغب

التجويد
ثالثًا :همزة الوصل يف األمساء
مهزة الوصل يف األسامء إما إن تكون قياسية أو سامعية:
أوال :القياسية :وتكون يف مصدري الفعنينيل اخلنينيامي ،نحنينيو «وحرمنينيوا منينيا رزقننينياهم افنينيرتاء
( )1رواه الط ا (.)617
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عل اهلل»« ،واهلل عزيز ذو انتقام».
والسدادي :نحو (استكبارا يف األرض) (وما كان استغفار إبراهيم).
وحكمها :يف هذين املصدرين وجوب الكرس.
ثانيا :السامعية :تكون يف األسامء السبعة اآلتية:
(ابن  -ابنة  -امر  -امرأة  -اثنني  -اثنتني  -اسم).
وقد مجعها اإلمام ابن اجلزري يف قوله:
ابن مع ابنة امر واثنني وامرأة واسم مع اثنتني
األمثلة من القرآن:
 -1ابن( :عيسن ابن مريم)( ،إن ابني من أهيل).
 -2ابنت( :مريم بنت عمران)( ،إحدى ابنتي هاتني).
 -3امر ( :إن امرؤ هلك)( ،كل امر ٍ بام كسب رهني).
 -4امرأت( :امرأت فرعون)( ،وإن امرأت خافت).
 -5اثنني( :ال تتخذو إهلني اثنني)( ،اثنتا عرشة عينا).
 -6اثنتني( :وقطعناهم اثنتي عرشة أسباطا)( ،فإن كانتا اثنتني).
ٍ
برسول يأيت من بعدي اسمه أ د)( ،سبح اسم ربك األعل).
 -7اسم( :ومبرشا
حكمها :وجوب الكرس يف هذا كله.
همزة القطع
مهزة القطع هي الثابتة وصال وبدءا أو رسام.
ه ب تسميتما :سميت مهزة القطع ألهنا تقطع بعض احلروف عند النطنينيق نينيا ،وتكنينيون

يف أول الكلمني نينية نح ني نينيو (أعطين ني نينياك) ( -إنني نينيا) ( -أوتني نينيوا) ،وال تني نينيأيت سني نينياكنة؛ إذ ال يبني نينيدأ بسني نينياكن،
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وتكنينيون يف وس ني الكلمنينية ،نحنينيو (قنينيرءان) ( -سنينيئلت) ( -املنينيوءودة) ( -بئنينير) ،وتكنينيون يف آخنينير
الكلمني نينية نحني نينيو (ج ني نياء) ( -قني نينيروء) ( -يسني نينيتهز ) ( -نشني نينيأ) ،وتقني نينيع يف مجيني نينيع األسني نينيامء واألفعني نينيال
واحلروف.
حكمها :التحقيق دائام حيث وقعنينيت ،سنينيواء جنينياءت بعنينيد مهنينيزة اسنينيتفهام مثنينيل (أننينيذرهتم)،
أم ال ،نح نينيو (وإذا أردن نينيا) ،إال يف اهلم نينيزة الثاني نينية م نينين قول نينيه تع نينياىل( :أعجم نينيي) يف س نينيورة فص نينيلت؛
فإهنا تسهل وجوبا.
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علوم القرآن
بعض ما قد يلتبس من
القرآن على األذهان
الشفاعة ِ
 -1قوله تعاىل﴿ :قل هللِ َّ
مجيعا﴾ [الزمر ،]44 :مع أنه ثابت لألنبياء والعلامء
والشهداء واألطفال شفاعة.
والرد :معناه أن أحدا ال يملكها إال بتمليك اهلل له ،كام قال تعاىل﴿ :من ذا ا َّل ِذي ي ْشفع
ِ
ِعنْنيده إِ َّال بِ ِإ ْذنِني ِه﴾ [البقنينيرة ،]255 :وقولنينيه تعنينياىل﴿ :وال ي ْشنيفعون إِ َّال ملني ِن ْارتىض ني﴾ [األنبينينياء:
.]28
فال يرضب بعض القنينيرآن بنينيبعض ،فهنينيذا ال يفعلنينيه إال قليلنينيو العلنينيم ،ولكنينين اجلمنينيع بيننينيه هنينيو
طرينينيق العلنينيامء الرا سنينيخني؛ فالشنينيفاعة ثابتنينية ،ولكنينين بنينيإذن اهلل ،كالسنينيحر ثابنينيت ،ولكنينين ال يميض ني
إال بقدر اهلل ،وحيمل الساحر ذنبه.
حيك ْم بِام أنْزل اهلل﴾ [ارائنينيدة ،] :جنينياء يف وصنينيف ذلنينيك ثنينيالث:
 -2قال تعاىل﴿ :ومن َّمل ْ ْ
(فأو ك هم الكافرون ،الظنينياملون ،الفاسنينيقون) ،قينينيل :منينين مل حيكنينيم بنينيام أننينيزل اهلل إنكنينيارا لنينيه فهنينيو
كافر ،ومن مل حيكم باحلق مع اعتقاده وحكم بضده فهم امل ،ومنينين مل حيكنينيم بنينياحلق جهنينيال فهنينيو
فاسق.
وقيل :ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فهو كافر بنعمة اهلل ،امل يف حكمه ،فاسق يف فعله.
 -3قوله تعاىل﴿ :لِيح ِملوا أوزارهم ك ِ
املة ي ْوم ا ْل ِقيام ِة و ِم ْن أ ْوز ِار ا َّل ِذين ي ِض هلوهن ْم﴾
ْ
ْ
ْ
[النح نينيل ،]25 :معن نينين ذل نينيك :ليحمل نينيوا أوزار كف نينيرهم مب نينيارشة ،وك نينيذلك أوزار م نينين أض نينيلوهم
وكانوا سببا يف كفرهم ،فإذا سأحت :كيف وقد قال اهلل تعاىل﴿ :وال ت ِزر و ِازرة ِوزْ ر أ ْخرى﴾
[اإلرساء ،]10 :قلت :معنن ذلك :وزرا ال مدخل هلا فينينيه ،وال تعلنينيق هلنينيا بنينيه ،ومنينين هننينيا يتضنينيح
ِضورة الرجو إىل الراسخني يف العلم ،وعدم اخلوض بال علم؛ فهذا حمرم.
كيف حتفظ القرآن؟
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اجعنا باجموشابهات
ِ
ِ
ِ
القنينيرآن متشنينيابه يف معانينينيه وأحفا نينيه وآياتنينيه ،قنينيال تعنينياىل﴿ :اهلل ن نيزَّ ل أ ْحس نين ا ْحل نيديث كتاب نيا
متشا ِ ا مثا ِ ت ْقش ِعر ِمنْه جلود ا َّل ِذين خيْشون ر م ثم تلِنيني جلنيودهم وقلنيو م إِىل ِذ نيْك ِر اهللِ
َّ
ه
ْ
ْ
ْ َّ ْ َّ
ه
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذلك هدى اهلل هيْدي به من َّيشاء ومن ي ْضل ِل اهلل فام له م ْن هاد﴾ [الزمر.]23 :
وإذا كنينيان القنينيرآن فينينيه نحنينيوا منينين سنينيتة آالف آينينية ونينينيف ،فنينيإن هننينياك نحنينيوا منين أحفنيي آينينية فيهنينيا
تشابه بوجه ما ،قنينيد يصنينيل أحياننيا حنينيد التطنينيابق ،أو اخنينيتالف يف حنينيرف واحنينيد وكلمنينية واحنينيدة ،أو
أكثر؛ لذلك جينينيب عنينيل احلنينيافظ أن ينينيويل عناينينية خاصنينية باملتشنينيا ات منينين اآلينينيات ،ونعننينيي بالتشنينيابه
هنا التشابه اللفظنينيي ،وعنينيل منينيدى العناينينية نينيذا املتشنينيابه تكنينيون إجنينيادة احلفنينيظ ،ويمكنينين االسنينيتعانة
عل ذلك بكثرة االطال يف الكتب التي اهتمت ذا النو من اآليات املتشا ة.
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املراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
 -1يف الل القرآن ،سيد قطب ،دار الرشوق.
 -2تفسري القرآن العظيم ،لإلمام ابن كثري.
 -3رشح صحيح مسلم ،اإلمام النووي.
 -4إحياء علوم الدين ،اإلمام أ حامد الغزايل.
 -5أصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان.
 -6العواصم من القواصم.
 -7رياض الصاحلني ،اإلمام النووي.
 -8الفوائد ،ابن القيم اجلوزية.
 -9رهبان الليل ،حلسني العفا .
 -10التبيان يف آداب لة القرآن ،اإلمام النووي.
 -11وحي القلم ،مصطفى صادق الرافعي.
 -12آللئ البيان يف جتويد القرآن ،للشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي.
 -13التمهيد يف علم التجويد ،لإلمام ابن اجلزري.
 -14يف صحبة القرآن العظيم ،للشيخ عبد اخلالق الرشيف.
 -15مناهل العرفان يف علوم القرآن ،للشيخ حممد عبد العظيم الزرقا .
 -16املنهج القويم إىل علوم القرآن الكريم ،للدكتور حممد السيد ج يل.
 -18ثالثون درسا للصائمني عائض القر .
 -19بصائر تربوية ،للدكتور عمر سليامن األشقر.
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 -20زادنا يف رمضان ،للدكتور منري مجعة.
 -21سفراء القرآن ،أل د مهام.
 -22أشهر من قرأ القرآن ،أل د البلك.
 -23جمالس النور ،للدكتور عبد الر ن ال .
 -24وقفات تربوية من اهلجرة النبوية ،عصام مجعة.
 -25قواعد حفظ القرآن ،للشيخ حسن املرييس.
 -26جمالس اإليامن ّف رحاب القرآن ،للدكتور عالء حمرم.
 -27موقع قصة اإلسالم ،للدكتور راغب الرسجا .
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