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امعفاء ،ام َّ ّ
ونبع امنَّّقاء ،ووُتؽة الل ّ ِقاء ،وجػهرة َّ ّ
ضىغ
امَّّتي تُشِع رأفة وحناناً ،والأول امىُشرق بالإيثار والإيمان ،امتي ترقب
بعىؾ َّ ّ
كل ميلة ٍ وعباح امىكتبة ترجػ سرعة انعفائه فينعفئ حينا ً ..
َّ
َّ
حق وي الإله ال ّ
وتسبقه ػيناها أحيانا ً وضفػعا ً بػعد ال ّ
حق {إِن َها يُ َوَّف

َّ َّٰ ُ َ
ون أ َ ۡج َر ُهم ب َغ ۡۡي ح َ
اب  ، }١٠امَّّتي تحمل وعي أثقال اله ّه وأوجاع
ِس
ٱلص ِِب
ِ ِ
ٖ
الحلم  ..طبر ٌ على امىكاره ،وػعاء لا ينظب حتَّّى في ام َّ ّ
ضدائد  ..امعابرة
ٌ

المحتصبة على غربتي ػنها في طنب امؽلم ،امّتي طامىا تؽبؾ وسهرت وي

أجل أن تؽلّمني كتاب اللّه تؽالى ووا ينفؽني في أمر ديني ودنياي ،حتّى
إنّي واللّه لا أػرف كيف أكافئها ،أجد محيَّّاها في خاطري كلَّّما أهمَّّتني
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الخػاطر ،فأستم ُّ ّد ونه ام ُّن ّػر وام ُّ ّعىأنينة ،وأرى بركة دعائها قد طبؼؾ َّ ّ
كل
فقرة في هذا امكتاب سيَّّدتِي امػالدة
نجلاء بنؾ سؽد بن بكر بن محمد بن ربيع الأباطيري
الل ّه و ِي بين يديها ووي خنفها وأطال في عمرها على طاػته
حفظها َّ
وي علَّّمني ونذ أن كنؾ َّ ّ
غض الإهاب :الرَّّجل

و

امعالح ،ذي الرَّّأي ام َّ ّ
َّ ّ
صديد ،والخُلُق الحَىِيد ،وامنَّّظرِ امبؽيد ،سيّدي
امػالد امصؽيد
ػعام بن ػبد الرحمَّّي بن مخلوف بن محمد بن ػبد الهادي
الل ّه في عُمره على طاػته ..
حفظه ال َّل ّه وي بين يديه وو ِي خنفه وأطال َّ
ُّأهدي لهىا هذا امكتاب ،وكأنني أهدي وال إنسان إميه!
كيف لا وهػ ثمرة وي ثمراتهىا ؟!
ب امؽلم وع ِلم َ الح ُ ّ
ح َّ ّ
فقد غرسا في قنبي ُ
ب ..
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الل ّه ببقائهىا  ،وأنامني شَر َ َ
ف خِدوتهىا،
و َ َّت ّؽَنِي َّ
وأعانني على برّ ِهما ،ووفّقني منيل رضاهما
و يا رب ارحمهىا كما ر بّياني طؼيرا ً ..
والل ّه يجزي أبي ػَن ِ ّي ووالدتي
َّ
آوين آوين لا أرصى بػاحدة ٍ

ووي يُؽلّمني بالخلد آويناـ
حتَّّى ُّأبن ّ ِؼهاـ ونيار آويناـ
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إلى ّ
الل ّه بها ،فتز َّ ّود
كل عاو ٍ
ل أهمَّّه أمر هذه الأ َّ ّوة ولم يقنظ وي رحمة َّ

ُ ُۡ ََۡ ُ
بامبعيرة وامتَّّػ ُّ ّ
ۡي أ َّن ٍة
كل ،وش َّ ّد رحال امؽزائم ،ث َّم ّ خرج يحدو {كنجم خ
َۡ
َۡ َ َ ۡ َ ُۡ
َ َّ
َ ۡ ۡ
أ ُ ۡخر َج ۡ
ت ل َِّلن ِ
وف َوتن َه ۡون ع ِو ٱل ُهنكرِ َوثؤنِنُون ب ِٱلل ِه }١١٠
اس ثأ ُم ُرون ب ِٱل َهع ُر ِ
ِ
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إلى ّ
الل ّه امقبػل وطاوؽا ً
كل هغلاء أهدي هذا امؽىل ،راجيا ً وي َّ
بؽد في رحمته بامنَّّجاة وي امنَّّار وامفػز بالجنَّّة ،و ُّأخرى أح ُّ ّبها :
أن ينفع به امىصلمين و يجزي خير الجزاء وي أسهه فيه أو أخذه بح ّقه ..
آوين آوين.
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د .ػبد اللّه بن محمػد ام ّ
عػ يل  -ػفا اللّه ػنه -

وامعلَاة ُ وام َّ ّ
الحّىدُ للّه ِ وَحدَهّ َّ ،
صلَام ُ على وَي لا نب َّ ّي بؽدَه ،وبؽدُ:
فقد أتحفني أخي الحبيب امفاضل ام ّ
ضيخ :أبػ اللّيؿ أحمد بن ػعام بن
ػبد الرحمي مخلوف حفظه اللّه بكتابه امنّفيغ " :ام َ
ِب ال ُّدّ ّر يَّّة
كػَاك ِ
ن كَلَا ِم ر َ ّ
ب امبَر ِيَّّة " الذي احتػى على أه ّه وا يتؽلّق
امب تَد َ ُّب ّر ِ و َِإتْقَا ِ
مِعَ ِ
بتد ُّب ّر امقرآن ام كريم وإتقانه ،حيؿ جاء تبصرة ً للمبتدي ،وتذكرة للمنتهي،

وقعدني في كتابة ِ تقدية ٍ ،ولا يؽلم أنّي كاسد امبظاعة ،قنيل الحيلة،
ُ
ن ام كَري ِم يػم
أجبؾ طنَبَه جرأة ً ونّي ،مؽلّي أفػز ُ بشفاعة ِ امقرآ ِ
م كنّي
امقياوة ،فأقػل  -وباللّه امتّػفيق وامتّصديد ،وونه امؽػ ُ
ن وامتّأييد:
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علي بن وػسى بن علي امؽصيري  -ػفا اللّه ػنه -

الحىد َّلل ّه الذي أنؽه عنينا بنؽىة امقرآن وأكرونا بسنة نبيّه امؽدنان

  - وصحبه ووي تبؽهه بإحصان عنيهه الرضػانوارض ػنا وؽهه يا رحيم يا رحمي  ..أوا بؽد :

فقد َّ ّ
اطنؽؾ على وا ك تبه امضيخ امؼالي أبػ اللَّّيؿ أحمد بن ػعام

كػَاك ُ
بن ػبد الرحمي مخلوف في هذا امكتاب الجىيل امىػسػم ب " ام َ
ِب

الل ّه خيرا ً على وا
ال ُّدّر يَّّة معامب تد ُّب ّر وإتقان كلام ِّ
رب امبر َّي ّة " فجزاه َّ

الل ّه امؽظيم وقد
جمع وك تب وأفاد في ام تدبر والحفط والإتقان مكلام َّ
وضع في آخر ام ك تاب جدولا ً وؽ ّدا ً تسهيلا ً مىؽل ِّمي ووتؽل ِّمي امقرآن المجيد

الل ّه به وبما كتب ووفقه مكل خير.
نفع َّ

27

الكواكة الدرية
لطالة تدتر وإتقان كالم رب الثرية

28

الل ّه أهل امقرآن ام كريم
هذا وأوضي أحبتي حملة ك تاب َّ
وونهه أخي أحمد  -طاحب هذا ام ك تاب -ووي نػى ووي سيحىل
الل ّه تؽالى  ،أوطيكم جميؽا ً ونفسي امىقصّرة بتقػى ال َّل ّه
الل ّه بإذن َّ
ك تاب َّ

  - في امسر وامؽني ومراجؽة هذا ام ك تاب امؽزيز وأ َّ ّلا يم َّر ّيػم ٌ على أحدنا إلا وقد قرأ ورده وي امقرآن.
وطلَّ ّى ال َّل ّه وس َّل ّم على خير خنقه وخاتم رسله وخنيله ونبيّه وػبده

محمد  - -وجمؽنا به في امفردوس الأعلى وي الجنة
ورزقنا الج َّب ّار ُ ُّ ّ
رب امؽزة ام َّن ّظر إلى وجهه ام كريم وجؽننا وي أهله

َّ ّ
وخاطته وقبظنا على ذلك  ..آوين آوين.

َ
ن ام ك َر ِ ي ِم
كت َب َه ُ خ َادِم ُ امق ُرآ ِ

علي بن وػسى بن علي امؽصيري

المجاز بامقراءات امؽشر وي امضاطبية والدرة وحفص وي امعبية
طباح يػم الأربؽاء 1221 / 11 / 42هـ

28

الكواكة الدرية
لطالة تدتر وإتقان كالم رب الثرية

29

الكواكة الدرية
لطالة تدتر وإتقان كالم رب الثرية

30

30

الكواكة الدرية
لطالة تدتر وإتقان كالم رب الثرية

31

الكواكة الدرية
لطالة تدتر وإتقان كالم رب الثرية

32

32

الكواكة الدرية
لطالة تدتر وإتقان كالم رب الثرية

ق ال َّّذي به يحقق وا نر يد ،حيؿ بذكره يني ُ
ن الحديد،
الحىد للَّ ّه الخام ِ

و يظهر بالاضعراب بلا سكػن أثر ُ س ّ
ر ِ امكاف وام ُّن ّػن.

وامعلاة وام َّ ّ
َّ ّ
صلام على طاحب الخُلُق امىكنػن ،وعلى آله وأصحابه حملة

امضأن امىعػن.

ولدنا امنَّّجيب :

وبؽدُ؛

فقد قرأت وا دنا وي فكري ،وغاص في شِؼاف قنبي وي كِتاب ِك،

ام َ
كػاكِب ال ُّدّر يَّّة فػجدت نفسي كمي سما به اميقين ،وانعػى أوَاوَه
َ
أقرب إلى روح الجنان.
عالم ُ الزَّّوان وامىكان ميعبح

وكمَي ح َّ ّركَه ُ عُلُو اله ّىة فتح َّػ ّمؾ فيه الإرادة ُ إلى قػة ٍ زَوَى أوَامَها امؽالم ُ

ق إلى طبق تُؽزّز ُ رو َ
الأكبرُ ،فؼدت تج ُ ُ
ح الإيمان وامؽىل،
ػب وي طب ٍ
َ
متنهض بنفخة ِ اميقين.
تراب الأرض
ِ
وته ّدي وي ثػرة
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34

ولدنَا الحبيب :

حات هي كلما تك ،وػ عاء ٌ وؼي ّ ٌ
ٌ
َّب في ضرير قل مك ،أ نػارٌ هي
نف

فجرٍ قرآنه وشهػد ،وامؽابد ُ فيه محمػدٌ
ويقات َ
ِ
أفكارك ،نتائج ُ َسحَرٍ وبارك في
وامفكر ُ بامنَّّفحات َ
مجدود.

ٌ
كلمات هي في وبناها سػادٌ محب ّر ،وفي وؽناها ج َدَدٌ ون َّػّر ،ثػرة ٌ على

ال َّدّعة ِ والرَّّاحة ،دَعَة ٌ إلى امؽىل الج ِد بروح امىثابرة.
ولدنا الأريب طاحب امفكر الخعيب:

حص ُ
طػبى لك و ُ
الل ّه وع الحُصنى وي ز يادة في
ي وآب ،ووا ينتظرك ػند َّ

ُ
الل ّه
امثَّّػاب ،فيك تح َّ ّققؾ آوال ال َّر ّ َّب ّانيين،
وشؽرت أنا بال َّذّات بأ َّ ّن َّ

سبحانه جؽلك عل َّ ّي نؽىة ً سابؼة ً كي أبقى بؽد وفاتي وػطػ َ
ل
ل امؽى ِ
امن ّ ِ
امعالح ،كما أنؽه عليّ
َّاجع ب َِعدَقَت ِك الجَار ية وب ِؽىلِك امنَّّافع وبِدُعائك َّ ّ
ُ
يف حتَّّى فاض مصانِي َ
ينػب
بإخػتك وعلى الخعػص حملة امؽلم ِ امشَّّر ِ

ػي أمصنتكم بقػلي :

بعيب الذّكر يا أبتي
ِ
فاهنأ

فخير ُ الذّكر علم ٌ وأرف ُع امتّيجان ِعمَّّة

فالل ّه تؽالى أسأل أن يزيدك يقينا ً وعلما ً نافؽاً ،و يؽلي ذكرك
َّ
في امؽامىين ،و يفتح عنيك فتػح امؽارفين .
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الحىد لله عىًَّّم امؼيهب ،امى ُ َّ ّمنع على أسرار امقلوب ،ذي امؽزَّّة

وام كبر ياء ،والحلم وامؽنياء ،وُؾبغ أطناف الآلاء ،ودافع نهازل امبىًء،

وجاعل امؽلماء ورثة الأنبياء ،وونيدهه في حفـ ؼنة خاتم الأنبياء،

وحماية حديثه وي ام كذب والافتراء ،ووهدعه في حفـ طدور الح َّ ّفاظ

هب له امؽق َ
وعل ّمه امبيان ،وو َ َ
الأتقياء ،الحىد َّلل ّه الذي خل َ
ق الإنسان َّ
ل؛

ل امقرآ َ
ل ػي ر ب ّ ِه وا ش َر َع َه وأب َان ،وأنز َ
ميؽق ِ َ
ن تبظرة ً للؽ ُقهل والأذهان،

وأرؼل رؼهل َه باله ُدى وامبىًغ وامت ّ ِبيان ،وقيَّّض وي ػبادِه و َي ن َلَه امؽ ِلم َ

ِ
ً
هدى
أفعح مؾان ،نحمدك اللّه ّه أن جؽنؾ وي وحيك امىق ّدس
بِ

مكه شيء ،وحمنؾ ػبادك امىنونين على ػبادتك ّ
ووهػلة وتبيانا ً ّ
حق

امؽبادة بإقاوة وجهههه لندّين امقيّم ،فمرتك امّتي فمرت امنّاس عنيها،

وفرضؾ عنيهه فروضا ً كثيرة ،أجنها الإيمان تمهيرا ً لهه وي امشّرك،

ّ
وامعيام ابتىًء
وامعىًة تنزيها ً لهه ػي ام كِبر ،والزّكىة تسبيبا ً للرزق،

ػزا ً لليؼىًم ،والأمر
لإخىًص الخلق ،والحج تقه ية لندّين ،والجهاد ّ
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بامىؽروف وعنحة للؽا ّوة ،وام ّنهي ػي امىنكر ردعا ً للفؾاد ،وطلة الرحه
ونىاة للؽدد ،وامقعاص حقنا ً لندواء ،وإقاوة الحدود إػلاوا ً لممحارم،

كما شرػؾ لهه ام ّ
ؾىًم أوانا ً وي المناوف ،والأوانات نلاوا ً للٌ ّوة،

أحمدُك حمدا ً يمىٌ امىيزان.

الل ّه وحده لا شر يك له ،كه يهم هه في ؽان،
وأشهدُ أن لا إله إلا َّ

يؽلم امس ِّ َّرّ وأخفى ،وأشهد أ َّ ّن نب َّي ّنا مح َّم ّدا ً ػبدُه ورؼهله امىبؽهث إلى

امنَّّاس َّ
كىف ّة بال َّدّميل وامبرهان ،ونعلي ونسلّم على ػبدك ونبيّك خاتم
رؼمك الأوين الّذي بنّغ الدّػهة وأ ّدى الرّؼالة ،وكىن حر يعا ً على

امىنونين رؤفا ً بهه ورحيىا ،يدػههه إلى الخير ،ويهديهه إلى ضراط اللّه

امىؾتقيم ،و يح ّثهه على امتّف ُّ ّقه في الدّين اؼتكمالا ً لممؽرفة ،وامتزاوا ً

بالإؼىًم ،ووقهفا ً ػند حدوده ،كما صحض لهه امنّعيحة بحمنهه على
التّم ُّ ّ
ؾك بامىعدرين الأؼاؼين للشر يؽة امباقية الخالدة في قهله ":تركؾ

فيكم وا إن تم ّ
ؾكتم به مي تظلوا بؽدي أبدا ً :كتاب اللّه وؼنتي" ،الذى

الل ّه به وي امؽىو ،وأقام به وؽالم الهدىَّ ،
طل وؼل ِّم على
الل ّه َّ ّه
ِّ
بظّر َّ
ػبدِك َ ورؼهل ِك مح َّم ّد ،وعلى آله وأصحابه أولي امنهى ووي تبؽهه

بإحؾان ،واجز ِ ػنّا إواونا وحبيبنا ورؼهمنا خير خنقك أفظل الجزاء
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وأكمله وأتمّه ،واجؽننا له وي امتّابؽين ،وبه وي امىهتدين ،ومؾنّته وي
الحافلين ،ومىنهج اللّه وي امىقيىين وامىتى ّ
ؾكين به إلى يهم الدّين.
فإ َّ ّن

امتأسّي ،وامىتابؽة ،والاقتداء ،بعاحب هذه امشّر يؽة

الإؼىًويّة امىباركة امؼرّاء ،خاتم الأنبياء وامىرؼنين ،وؼيّد ولد آدم

أجمؽين ،نبيّنا محمد  :هه رأس وال امىؾلم ،اػتقاداً،

وقهلاً ،وعمىًً ،في ودارج امشّرع امىم ّهر ،امكىوي في امهحيين امشر يفين.

وهذا  -وأيم اللّه  -ػنهان صحبّة امؽبد لربّه ،ومُبابُه ػبادة اللّه

وتهحيده ؼبحانه وهه امىقعهد وي خلق اللّه للثقنين ،وهذا ودار دػهة

ّ
كه نب ّي ورؼهل ،وهذا وقتطى امشّهادتين في الإؼىًم :أن لا يؽبد إلا
اللّه ،وأن لا يؽبد اللّه إلا بما شرع ،وعلى هذا تدور رحى امتشر يع ،ولهذا

طارت ؼهرة امفاتحة جاوؽة مىؽاني امقرآن ام كريم .ثم ّ هذه في آية

واحدة ونها{ :

اك َ َج ۡػتُ ُد َِإَويَّ َ
اك َن َ ۡصخَػِ ُ
ني َ }َ ٥وهذا وقتطى أ ّول أمر
إِيَّ ََ

في كتاب اللّه في أوائل ؼهرة امبقرة

{

َ َ
ُُۡ ْ
ُ
َٰٓ
وا َ َربَّس ًَُ
اس َٱختد َ
يد ُّح َٓا َٱنلَّ ُ َ

َ َ َ ُ ۡ َ َّ
َّ
َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
ِيَ ٌََِ َر ۡتي ِس ًۡ َى َػيس ًۡ َتخَّلٔن َ(}َ ١٫امبقرة ،)12
َوٱَّل ََ
ٱَّلِي َخيلسً َ
وفي هذه الاية والآيتين بؽدها وظىهن امشّهادتين ،وهذا وقتطى وا أمر
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4

اللّه به ،وقطى وأوجب ،وألزم وحكم وهه خير الحاكمين ،لا را ّد

مقظائه ،ولا وؽ ّقب لحكمه ،وهذا الأمر امؽليم ،هه فاتحة كتاب اللّه،

وخاتمته ،لإؽؽار امىؾلمين ،بأ ّن وا بين الدّفتين وي آيات امقرآن وؼهره،

هه متحقيق ػبهديّة امؽبد لربه ،وتهحيده له ،ذلك أ ّن اللّه ؼبحانه افتتح

ۡ َ ۡ ُ َّ
َر ّ
ّلِل ِ َ
بَ
كتابه بتهحيده في أمههيته ،وربهبيّته ،في قهله تؽالى{ :ٱۡلٍ َد َ ِ
ِ

َۡ َ
ػز ؽأنه:
ٱىعَٰي ٍِ ََ
ني َ ،}َ ٢وبتهحيده تؽالى في أسظائه وطفاته في قهله ّ
ُۡ َ ُ
ٱلرِنَٰمۡح َ َّ
{ َّ
و َأ ُغٔذَ
ٱلرضِي ًَِ َ ،}٣وختم كتابه بذلك في ؼهرة امنّاس{:ك َ

َ
َ ّ
اس َ ،}َ ٢ووؽلوم أ ّن تهحيد اللّه في أسظائه،
ِم َٱنلَّ ِ َ
ب َٱنلَّ ِ َ
اس ََ َ ١مي ِ
ةِر ِ

وطفاته في هذه ام ّ
ؾهرة على كر يق امتّظىين والامتزام في نهعي امتّهحيد

امىذكهرين ّ
نعاً ،وهذا الاتباع وامتّأسي للشرع امىم ّهر في أبهاب الدّين
كىفّة هه ام ّمر يق امىهطل للؽبد إلى رضهان اللّه ،ونؽيم جنّته ،ووي تتبّع

أسرار امتّنز يل ،وجد فيه وي تؽليم أمر هذا الدّين عجباَ .
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أوا بؽد:
خ ٌ
ن َ
فإ ّن علوم امقرآن وام َّث ّقافة امؽر ب َّي ّة وامشَّّرػيَّّة و َيدا ٌ
مكه
عب
ِّ

و ُتؽل ِّم؛ إذا أراد أن يستزيد َ وي الإحاكة بن ُؼته ،ودينه ،ووبادئ أ َّ ّوته؛

وح َّت ّى ينتشر هذا امهعي و يؽ َّ ّه ،كىن لابد وي تهفير امىهاد امؽل َّم ّية ال َّل ًّزوة

له ،ووي أهه تمك امىهاد :ام كتب بمختنف أنهاػها ووناهجها ووؾته ياتها،

شر يمة أن تكهن نافؽة ب َّن ّاءة جا َّ ّدة.

وإن تأطيل امؽلوم امشرػية ،وتقديم الدراؼات امؽلمية امىرصضة وي

أهه امىهىات امتي تؽين على ضبف امىنهجية امتي تحكم وؾار أي علم
وتخعص؛ ونؽا للزلل ،وتجنبا للؿمف.

وإ َّ ّن امبحهث والدّراؼات امىتَّّجهة لأطهل امؽلوم وقهاعده وي أه ّه

وا ينبغي أن يحرص عنيه امباحثهن الجا ُّ ّدون ،ومراصض امبحهث

ّ
امىتخععة؛ إذ هي اؽتؼا ٌ
ل في طنب امؽلم ذاته ،فالأطهل
والدّراؼات
وامقهاعد يتؿ َّ ّكه ونهىا جههر ُ ّ
كه علم ،وتؽهد إميهىا كىفَّّة وؾائله،
فامبحؿ فيهىا ب ٌ
حؿ في بنية امؽلم وجههره ،وفي أؼؾه وكليَّّاته.
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ووع تهؼع وؾارات امؽلوم امشرػية ،وتؽدد تخععاتها ،ولأجل

تهاطل امىث َّ ّقفين شرقا ً وغربا ً ،وتنامي ام ُّ ّ
ؿؽهر بالانتماء ،وتقه ية أواضر

الارتباط ام َّث ّقافي بين ؽؽهب الأ َّ ّوتين امؽر ب َّي ّة والإؼىًو َّي ّة؛ كىن لا بد
وي وجهد دراؼات في كه تخعص متظبف أطهله ،وتحكم فروعه،
ووي ذلك وا يتعل بؽلم تدبر امقرآن ام كريم ،إذ تناوؾ لدينا فكرة

الاجتهاد في إخراج ام كنهز ام ُّت ّراثية ،وكباعة ونشر َّ
الر ّؼائل امؽلم َّي ّة حتَّّى

س الرَّّاسِ خ ِينَ لِندِّرَا َ
ات امقُرآن َّيِ ّة ِ وَامؽُلُو ِم
ؼ ِ
أضحؾ أومه َّي ّة عمن َّي ّة في م َرصَض ِ غ َِرا ِ

امشَّّرػ ِ َّي ّة ِ و َ ُّ
الل ّؼَهِ َّي ّة ِ ،وال ّذي يتشرف بامقيام ببؽض امهاجب تجاه هذا امؽلم
امؽليم عبر وؼائل وتنهعة ،وي أهمها :كباعة ونشر الدراؼات امؽلمية
امىتخععة امتي تخدم هذا الهدف امؽلم ،فهه بذلك يسعى لزرع ام َّث ّقافة

امعؼار
امؽر ب َّي ّة الإؼىًو َّي ّة ،بش َّت ّى طنهفها ،في امنَّّاؽئة وامىبتدئين ،وفي ّ ِ
وامكبار على ح ّدٍ ؼهاء.

وإن تذميل امؽلم وتقريبه إلى امناس وي أهه امىهىات ،خعهطا وا

يتعل بتقريب وؽاني كنًم الله تؽالى ورؼهله  مؽىهم

امىؾلمين.
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ومئن كىن تقريب امؽلم  -الذي كت ِب فيه كثيرا -مهىا لأهل امؽظر،

فإن امؽلم الذي لم يكتب فيه إلا نادرا أهه وأؽد حاجة ،ووي هنا جاء

هذا امؾفر امنفيغ  -امىهه في وظىهنه.

كهَاك ُ
ووا هذه الدراؼة امؽلمية امىتخععة :ام َ
ب
ِب ال ُّدّر يَّّة ُ مِمَام ِ ِ

ن كنً ِم ّ
رب امبر يّة "وقفات بيانيّة ودلالات تربه يّة" "بعانر
تَد ُّب ّر وإتقا ِ

لل َّ ّ
ؾانرين وتذصطة لممتدبرين" لممقرئ /أبه الليؿ أحمد بن ػعام بن ػبد
الرحمي صخلوف ،امىقرىء بامقراءات امؽشر وامباحؿ بالدّراؼات امقرآنية

ُّ
والل ّؼه يَّّة وامتي كتبها ممىًب امؽلم امىهتىين بهذا
وامؽلوم امشَّّرػيَّّة

امىهضهع الذين أيقنها بأن امتدبر وي أػله وقاطد نزول امقرآن ام كريم،
وأنه اممر يق الأقظر معىًح امقنب ،وزكىة امنفغ ،وامتلذذ بكنًم الله

جل جىًله ،إلا مبنة وي اللبنات امتي تظاف في هذا امنهع امىتخعص

وي الدراؼات.

س الرَّّاسِ خ ِينَ لِندِّرَا َ
ات امقُرآن َّيِ ّة ِ وَامؽُلُو ِم امشَّّرػ ِ َّي ّة ِ
ؼ ِ
وقد جَم َع مَرصَض ُ غ َِرا ِ

الل ّؼَهِ َّي ّة ِ كاقاته وإوكىناته امؽلم َّي ّة وامىا ّدِ َّي ّة متحقيق هذا الهدف ام َّ ّ
و َ ُّ
ؾامي؛

الل ّه تؽالى  -إخراج هذا امؾفر امنفيغ ،فكىن له
فتي َّس ّر له  -بفظل َّ
نعيب وافر وي الحفاوة وامتكريم في كثير وي الموتىؽات داخل وظر
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ِ
ونهج،
ووضهح
وخارجها ،وذلك مىا تم َّي ّز به هذا امؾفر وي أطالة ٍ وق َّه ّة ٍ،
ٍ
ومراعاة ٍ مىعنحة امىتدبر ،وحاجته امؽلمية.

س الرَّّاسِ خ ِينَ لِندِّرَا َ
ات امقُرآن َّيِ ّة ِ وَامؽُلُو ِم امشَّّرػ ِ َّي ّة ِ و َ ُّ
الل ّؼَهِ َّي ّة ِ
ؼ ِ
و مَرصَض ُ غ َِرا ِ

إذ يقدم هذا الإطدار مقرَّّائهَّ ،
فإن ّه يته َّجّه بخامص امؿكر وام َّت ّقدير لجىيع

وي ؼاهه وأعان على إطداره ،وقد حعل هذا الإطدار على وهافقة
َّ ّ
وجل أن يجؽل
ػز
وتزكية امؽديد وي امىؿايخ امىتخععين؛ ؼائنين ال َّل ّه َّ ّ

فيه امنَّّفع وامفائدة للجىيع.

ب امؽامىين
والحىد َّلل ّه ر ِّ
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خ َّ ّ
الحىد ل َّل ّه الذي َ
عنا بنِِؽ ٍه غ َِزارٍ وأولانا ،وجاد عنينا بآلاء

تترى وحباناّ َّ  ،
تفظل على ػباده بم َّن ّة ٍ لا تظاهى ولا تدانى،

وهدانا ؼنَّّة وباركة وقرآنا  :هه امنهر امىبين ،وأػله به كنًوا ً لممهلى
ً
حق تبظرة وتبيانا.
هدى للؽامىين ،ولل ّ ِ
وبرهانا ،أنزله

الحىد للّه الجنيل ام كريم امههّاب امىنّان ،ونزل امقرآن ،أتم ّ وا أنزل

وي كتاب ،والجاوع لزبدة وا في زبر الأومين ،على خاتم امنّبيين

وامىرؼنين ،محمد بن ػبد اللّه الذي آتاه ربه الحكمة وفعل الخماب،
وجؽله ؼيّد الأومين والآخرين ،وآتاه وا لم ينت أحدا ً وي امؽامىين،

وجؽل امقرآن الذي اطمفاه لخاتمة رؼالاته كتابا ً وُؽجزا ً في وبانيه
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ووؽانيه ،لا تفنى عجائبه ،ولا يخلق على كثرة الرّد ،بحرا ً ػليىا ً زاخرا ً

بامىؽاني وع عذوبة تىًوة ٍ ،وقهّة تأثيرٍ ،وحؾي بيان.

الحىدُ ل َّل ّه ِ الذي غرز الح ِفـ في الأذهانِ ،ور َ َّ ّ
كب آمَته في بني

َّ ّ
وخص هذه ال ُّأ َّ ّوة بح ِفـ
ن ،وو َّي ّزهه به ػي ؼانر ِ الحيهانِ،
الإنسا ِ

أناجِينها في ُ
طدورها ػي امن ّ ِؾيانِ ،وطلَّّى ال َّل ّه ُ وؼ َّل ّم َ على نَبيِّنا محمدٍ
الإن ْس والجا ّنِ ،وعلى آله
ِ
امىبؽهث بامفُرقانِ ،إلى جميع امثَّّقنَيْنِ و ِي ِ
ن والحُرَّّانِ،
وأصحاب ِه وأتباع ِه وا تَؽاقَب امىَلَوانِ ،وان ت َله في امفَمَكِ امفَر ْقَدا ِ

وانتَعب في امفَىًة ِ ام ُّ ّؾبَي ْؽانِ..

ل الله ِ امىَتينِ؛ وَي قَرأَ ه أو َ
ن ام كريم ُ هه حب ْ ُ
وبَؽدُ :فامقُرآ ُ
حفِلَه،

ّ
وعم ِ َ
ل بما فيه بِن ِ َّي ّة ٍ طادقة ٍ وقن ٍ
ْب وُتي ّق ِ ٍ
ي ،وجؽَلَه إواوًا له؛ فإ َّن له جزاء ً

ػليىًا و ُ
خعهطية ً ػندَ ال َّل ّه ِ .

وَمَقَ ْد ػُنِي َ امىؾلمهن ونذ فجر الإؼىًم ،وانبثاق نهر الهداية الإلهية

على ربهع امؽالم ،بامقرآن ام كريم وعدر تمك الهداية ،وونبع ذلك

الإشراق ،ػناية ًكبرى شظِنؾ جميع نهاحيه ،وأحاكؾ ّ
بكه وا يتعل به،

وكىن لها آثارها امىباركة امميبة في حياة الإنسان عا ّوة ،وامىؾلمين
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ّ
خاطة ،وأفاد ونها امؽلم ،وأفاد ونها امؽقل ،وأفاد ونها الدين ،وأفاد ونها

امتشر يع ،وأفاد ونها ُّ ّ
كه ولهرٍ وي ولاهرِ امنؿاط امفكري وامؽىلي ػرفه

امناس في حياتهه امىادية والروحية.

ومقد زخرت امىكتبة الإؼىًوية وي آثار هذا امنؿاط امؽليم ،بل

زخرت وكتبات أخرى في مؼات أخرى وأوه أخرى ،بكنهزٍ رائؽة ٍ
يقف امؽقل أوامها حانرًا وؿدوهًا ،أوام هذه امؽلىة امتي لا كفاء لها

إلا الإقرار بامؽجز والخظهع ل َّل ّه !

ّ
ومؽل طظا يدمنا على ودى هذه امؽناية أ ّن الذين فات تهه امقدرة على

وؽالجة امقرآن وي كىفة امنهاحي امؽلمية ،لم يفُتْهه أن يطربها بسه ٍه في

ٍ
نهاح أخرى ،جؽلوها ولهرًا وي ولاهر ػنايتهه ،وؼبيىًً إلى نيل حلهه

وي رضا ال َّل ّه  وثهابه ،فهذا يكتب امقرآ َ
ل ،وهذا
ن ب ٍّ
خف جمي ٍ
يزخرف طفحاته وأوائل ؼهره ،وهذا يرقه آياته ،وهذا يمرز سجله
وغىًفه ،وهذا يرطد الأوهال متحفيله ،وامىكىفأة على امتبريز فيه ،ووا

زامؾ امىؾاجد إلى يهونا هذا صحتفلة بملهر وي هذه امىلاهر هي تمك

امىقارئ امتي يجتىع فيها امقرّاء يتبادمهن فيها قراءته وتجهيده والاستماع

إميه.
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22

لهذا كله أػتقد أني لا أتجاوز ح ّد امقعد والاػتدال إذا ُ
قنؾ :أنه

لم يلفر كتاب وي ام كتب سظاو ي ّ ًا كىن أو أرضيًّّا في أيّة أ ّوة وي الأوه
قديمها وحديثها بمثل وا قفر به امقرآن على أيدي امىؾلمين ،ووَي ؽارك

في علوم امىؾلمين.

ّ
ومؽل هذا يفسر منا جانبًا وي الرعاية الإلهية لهذا امكتاب ام كريم

َّ َ ۡ َ ۡ
الذي تك ّفل ال َّل ّه  بحفله وتخنيده في قهلهَ {:إُِا ََن َُ َُ َّزنلَاَ
ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
دَٰفِظٔن َ( }َ ٩الحجر ،)9:فما كىن الحفـ وامتخنيد بمجرد
اَلۥ َى
ٱَّلن َر َِإَوُ َ
َِ
بقاء أمفاقه وكلماته وكتهبة في امىعحف ،وقروءة بالأمؾنة ،وتؽ َّب ّدًا بها
في امىؾاجد والمهاريب؛ إنما الحفـ والخلود بهذه امؽلىة امتي ؽؼنؾ

امناس ،ووىٌت الدنيا ،وكىنت ونارًا لأكبر حركة فكر ية اجتىاػية ػرفها

امبشر! َ

ووي فظل ال َّل ّه  عنينا في هذا امؽظر ،أ ّن الرَّّكْ َ
ب ؼانر ٌ لم

يقف ،ولم يفتر ،وأن هذا الروح ام كريم وا يزال يسيمر على امىؾلمين،

ل ،يهرثه الآباء للٌبناء ،وؼيلل كذلك
ل إلى جي ٍ
وينتقل فيهه وي جي ٍ
 -إن ؽاء الله -حتى يرث الله الأرض ووَي عنيها وهه خير امهارثين.
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وهنلاء هه امىؾلمهن ،على تفرقّهه في امبىًد والأقاميم ،وتفرقّهه

في امؾنمان وامنفهذ ،وضؽفهه امىادي أوام دول امؼرب ،وبالرغه طظا

غُم ِرُوا به وغ ُ ُزوا وي علوم وتنهعة ،وثقافات وتؽددة ذات أمهان وادية،

وأدبية ،واجتىاػية ،وتشر يؽية؛ لا يزامهن يؽتعىهن بامقرآن ،ويدينهن
بقدؼية امقرآن ،ويتآزرون على خدوة امقرآن.

وإنهه ميؾتشرفهن جميؽًا مىمنع ذلك اميهم الذي يؽهد فيه ؼنمان

امقرآن فيكهن امتشر يع تشر يع امقرآن ،والأخىًق أخىًق امقرآن،

والهدى هدى امقرآن ،ونرجه أن يكهن قريبًا.

ّ
وحري بأتباعه أن يرتقها إلى
بنغ امقرآن امؼاية في الحؾي والمود،

عَنيائه؛ إيمانا ً به ،وعمىً ً بهديه ،حيؿ إ َّ ّن الإيمان هه الحياة الحقيقية
للينسان ،وبامىقابل فام كفر هه امىهت الحقيقي ،ومقد وطف امقرآن

الذين عاؽها على غير هديه بامىهتى وامؽُىي ،وع أنهه يأكلهن ويشربهن

ويروحهن و يؼدون ،فالحياة امنافؽة إنما تحعل بالاؼتجابة ل َّل ّه ورؼهله،
فمي لم تحعل له هذه الاؼتجابة فىً حياة له ،وإن كىنت له حياة بهيىيَّّة

وؿتركة بينه وبين أرذل الحيهانات ،فالحياة الحقيقية امميبة هي حياة وي

اؼتجاب ل َّل ّه والرَّّؼهل قاهرا ً وباكناً ،فهنلاء هه الأحياء وإن واتها،
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24

وغيرُهه أوهات وإن كىنها أحياء الأبدان؛ ولهذا كىن أكمل امناس حياة ً

أكملهه اؼتجابة لدػهة الرَّّؼهل ؛ لأن وا دعا إميه فيه
الحياة ،فمي فاته جزء وي الحياة فنيغ فيه وي الحياة إلا بحؾب وا

اؼتجاب للرَّّؼهل  ،فالإنسان وظمر إلى نهعين وي الحياة:
حياة بدنه امتي بها يدرك امنافع وامظار ،و ينثر وا ينفؽه على وا يطره،

ووتى نقعؾ فيه هذه الحياة ناله وي الألم وامظؽف بحؾب ذلك؛

ولذلك كىنت حياة امىر يض والمهزون وطاحب اله ّه وامؼ ّه والخهف

وامفقر وال ُّذّل دون حياة وي هه وؽافى وي ذلك.

والحياة الحقيقية حياة قنبه وروحه امتي بها يميز بين الحق وامباكل

وامغ ِ ّي والرؽاد والهدى وامظىًل ،فيختار ال َّ ّ
حق على ضده ،فتفيده هذه
الحياة قهة التمييز بين امنافع وامظار في امؽلوم والإرادات والأعمال،

وتفيده قهة الإيمان والإرادة وال ّ
حب للحق ،وقهة امبؼض وام كراهة

للباكل ،فؿؽهره وتمييزه وح ُّب ّه ون ِفرته بحؾب نعيبه وي هذه الحياة.

ّ
أجل امؽلوم امّتي يدػه امقرآن إلى اكتؾابها علوم الدّين ،لأ ّنها
إ ّن

تهدي الإنسان إلى ؼبيل ؼؽادته في دار امبقاء الخالدة ،وع هدايته إلى

ؼبيل ؼؽادته الأفظل في دار امفناء ،دار الحياة ال ُّدّنيا.
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ويدػه امقرآن أيظا ً إلى اكتؾاب امؽلوم امّتي تخدم ومامب ولذّات

امنّاس في الحياة ال ُّدّنيا ،بشرط اقترانها بإدراك دلائل الإيمان فيها،

وابتؼاء ال َّدّار الآخرة فيىا آتى اللّه  الإنسان وي آثارها وثمراتها

امنّافؽات ،وع الأخذ بنعيبه امنّافع ونها مىتاع الحياة ال ُّدّنيا.

وهنا يرد ؼنال يتمنب جهابا ً وهه :وا هي الحاجة ام ّؿديدة امّتي

تفرض على الإنسان أن يكهن وُلمّا ً بؽلوم الدّين ،وتجؽ ُ
ل وي وقتظيات
حكمة الرّب الخامق ،أن يه ّ
جه للنّاس رؼالات ونه ،يعمفي لحىنها

ومتبنيؼها للنّاس خِيرة وي ػباده ،وهذه الرّؼالات تتظ ّىي تؽر يفهه

بال ّ
حق وامظّراط امىؾتقيم الّذي يحقق لهه إذا اتّبؽهه واهتدوا بهديه

ؼؽادة ال ُّدّنيا والآخرة؟

والجهاب أ ّن الإنسان في وؽله أفراده ،إذا لم يكي له هادٍ يهديه

ُ
ويحذره وينذره وير ّغبه حتّى يختار منفؾه ام ّلفر بسؽادته في دنياه وفي

أخراه ،وامنّجاة وي عذاب اللّه فيها ،فإ ّن اوتىًكه ملوؼائل والأؼباب

امىُتاحة له في امؽاجلة ،وامّتي يشؽُر ُ بأ ّنها تهيئ له ام ّ
ؾؽادة في دنياه ،يجؽله
يشؽر بالاؼتؼناء ػي ربه ،إذ لا يرى بؽينيه أ ّن ّ
كه أحداث ام كهن هي
ّ
جل جىًله ،وهذا ام ُّ ّؿؽهر بالاؼتؼناء يهلّد لديه اؼتؽىًء
وي تعار يفه
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واؼتكبارا وكؼيانا .ثم ّ ينسى وع هذا ام ّمؼيان الّذي تشبّؽؾ به نفؾه أنّه

في حياة دنيا قعيرة عاجلة ،وأنّه ػبد لربّه الخامق له ،وأنّه في هذه الحياة

طظتحي وبتلى ،وأ ّن الاوتحان يستنزم المهاؼبة والجزاء ػقىًً ،وقد جؽل
اللّه ذلك يهم َ الدّين ،حين يبؽؿ اللّه امىهتى ،و يكهن وعيرهه إلى
حؾاب ر ّبهه وفعل قظائه وتنفيذ جزائه.

وقد أتى الجهاب وؿيرا ً إلى امؾبب الدّاعي إلى إرؼال رؼل وفي

خاتمتهه محمّد بن ػبد اللّه  ،ميبنّؼها رؼالات ر ّبهه
مؽباده ،وهذا ام ّ
ؾبب يشتىل على ػنظرين:

امؽنظر الأ ّول :أ ّن الإنسان في الحياة ال ُّدّنيا وتى ؽؽر باؼتؼنائه

بأؼبابه امّتي أتاحها اللّه له كغى ،فؼ ّمو كؼيانُه على بعيرته ،فكفر بربّه،

وجحد ال ّ
حق ،فللم وبغى ،وزيّن قلمه وبؼيه بزخرف امقهل ،والدّعاوى

ً
قهى وأنعار ،متحقيق ومامب نفؾه
امكىذبة امباكلة ،وسخّر وا لديه وي

الجانرة ام ّلامىة الآثمة.

امؽنظر امثّاني :أ ّن الإنسان لا يستميع بنفؾه إدراك الحياة الأخرى،

ووا فيها وي حؾاب وفعل قظاء وتنفيذ جزاء ،في دار امنّؽيم الجنّة ،أو

26

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

في دار امؽذاب امنّار ،ومه أدرك بؽقله صرورة تح ُّ ّقق الجزاء ،م كنّه لا
يستميع تعهر ػناضره وكيف يكهن ،فاحتاج إلى رؼالة وي الر ّ ّ
َّب

الخامق تبيّن له الدّار الآخرة ووا أع ّد اللّه فيها وي جزاء.

مقد هيّأ اللّه للينسان امهؼائل لاكتؾاب امؽلم ،كىلإدراك الحس ّ ّ
ي

للٌؽياء ،والإدراك امؽقل ّي امقامم على اؼتخدام الأطهل امفكر يّة امّتي
فمره عنيها ،وامّتي بها يستنبف ويستخرج وي امبهاكي ،ػي كر يق مهازم

الأؽياء امّتي يدرك بها الذّهي امبهاكي غير امىدركة بال ّ
حغ ،كودراك
وجهد نارٍ ػند رؤ ية دخان طاعد في ام ّؾىاء ،وإدراك مرور حيّة على

الأرض ػند وؿاهدة أثر حركة جؾىها على الأرض.

إ ّن نفغ الإنسان بحاجة إلى زادٍ يؼ ّذيها بامىؽارف وامؽلوم ،متبقى

لها حياة ً وؽنه يّة ً وتناوية ،كما أ ّن جؾده بحاجة إلى ام ّمؽام وامشّراب

وامتّن ُّ ّفغ ،لاستمرار حياته إلى أجله ،وامقراءة وؼيلة اقتباس امىؽارف

امىد ّونة امّتي ؼبق ُّ ّ
تهطل امنَّّاس إميها بهؼائنهه الح ّؾيّة وامتّجريبيّة وامؽقنيّة

الاؼتنباكيّة والخبر يّة امبشر يّة ،أو ؼبق أن تنزّل بها وحي ُ اللّه على أنبيائه
ورؼله ام ّؾابقين ،وم ّىا كىن الهدف وي امقراءة تحعيل امىؽارف

امنّافؽة ،وأهمها امىؽارف الدّينيّة ،امّتي تهدي امنّاس إلى ؼؽادتهه في
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دنياهه وآخرتهه ،كىن لاب ّد وي وىًحلة الاؼتؽانة باللّه فيها،

ووعاحبتها بامتّف ُّكّر بأسظاء اللّه وطفاته الحؾنى ،إذ ام كهن ك ُّل ّه وي

آثارها ،لاؼتبعار ال ّ
حق ،وامتّهفيق للييمان ،ثم ّ الارتقاء في درجاته

ومراتبه ،وامتزام امؽىل بمقتظاه ،إؼىًوا ً وكاعة ً للّه في أوامره ونهاهيه
ّ
فكري إ ّلا له طلة باسص أو
ونعائحه ووطاياه ،وإرؽاداته ،فما وي وهضهع

أكثر وي أسظاء اللّه الحؾنى ،إذ وا وي شيء في ام كهن إ ّلا هه أثر وي

آثار اسص فأكثر وي أسظائه ّ
جل جىًله.

لذا فإ ّن الإنسان يتؽلّم ب ّ
حهاؼه ام ّلاهرة امىرئيّات وامىؾىهعات

وامىؿىهوات وامىذوقات وامىلمهؼات امّتي أوجدها اللّه في كهنه
حهاؼه مىؽرفتها ،ويتؽلّم ب ّ
ّ
حهاؼه امباكنة امؽهاكف
وو ّكنه وي اؼتؽىال

والإحؾاؼات وامىؿاػر الدّاخنيّة ،كىل ّ
حب وام كراهية ،وامؼظب

والرّضا ،والنّذة والألم ،ومه لم يجؽل اللّه لدى الإنسان الاؼتؽداد لممؽرفة،
ولم يظؽه في بيئة تجريبية تجؽله يتذ ّوق هذه الإحؾاؼات ،مبقي طفحة

بيظاء جاهلة ،فما يكتؾبه الإنسان وي ذلك هه تؽنيم وي اللّه مؽلوم لم

يكي على علم بها ،وكىن فظل اللّه عنيك ػليىا.
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إ ّن أول فقرات رؼالة الرّؼهل محمّد  في هذا

الدّين الخاتم ،امتّهجيه للًنتفاع بهؼائل تحعيل امؽلم الّذي يهدي إلى
وعالح ال ُّدّنيا والآخرة ،وؼؽادة امنَّّاس فيهىا ،وع بيان حاجة الإنسان

إلى هذه الرؼالة ،وبيان واقع أحهال امنّاس تجاه وبادئ هذا الدّين
وأحكىوه وشرائؽه ،وقرونا ً
بلمحات وي امتّرغيب وامتّرهيب.
ٍ

وطظارس تد ُّب ّر كتاب اللّه يُىًحـ أ ّن أؼلوب امقرآن قامم على تهز يع

ػناضر وهضهع واحد في ؼهر وتؽ ّددة ،فإذا جُمؽؾ هذه امؽناضر تكىول
ونها امىهضهع امكمّي امىراد بيانه ،وهذا الأؼلوب وع امتّكىول الدّقيق هه

وي ػناضر إعجاز امقرآن.

ووي فهائد هذا امتّهز يع امتّركيز على امؽنظر المنتار في امبيان الّذي

يُساق فيه ،وع امتّذكير بأطل امىهضهع امكُم ّ ّي امىُه َّ ّزع ،وامت ّ ُّ
خن ّص وي

ركىكة امتّكرير ،وإبؽاد امىتدبّر ػي امىمل وام ّؾأم فيىا مه جمؽؾ له ّ
كه

امؽناضر حهل وهضهع واحدٍ في ّ
نص واحد.

ينعب ُّ ّ
ّ
كه اهتىام امىتدبّر على وؽاني امكلمات امقرآنية،
يجب أن

امّتي ُّ ّ
تدل عنيها في مؼة امؽرب إ َّبّا َ
ن نزول امقرآن .فإ ّن وا يفهىه امقارئ طظّا
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30

ل كثير يرفؽه ،وم كي عنيه أن يتدبّر،
يقرؤه يهديه وينفؽه ،ووي جه ٍ
ويتابع امتّأ ُّ ّول وامتّد ُّب ّر ،وميظع في حؾابه أنّه وأجهر ،ؼهاء أفهه أم لم

يفهه ،ففي ّ
حرف وي امتنز يل يتلوه له به ػشر حؾنات.
ٍ
كه

ثم ّ إنّه بمتابؽة امقراءة وامتّد ُّب ّر وع الاؼتؽانة بربّه ينهّر اللّه بعيرته،

فيفتح له أبهابا ً وي امفهه ،تشرق له ونها وؽارف ر بّانيّة ،اشتمل عنيها

امنّص امقرآن ّي امىهحى به.

فاقرأ أ ُّ ّيها الإنسان وا نزل به وحي ربّك ،وتدبّره ،ثم ّ اقرأ وتدبّر،

فإنّك إذا ّ
وجهؾ همّتك مفهه وا اشتمل عنيه كنًم ربّك ،وطدقؾ

ػزيمتك ،أصطوك ُّ
رب ّك ،فأشرقؾ عنيك أنهار امىؽارف ،واجؽل وي
وؼائمك أ ُّ ّيها الإنسان امقارئ مىا نزل به امهحي وي ػند ربّك وؼيلة

امقلم ،فد ّون به واردات امىؽرفة امّتي ترد عنيك ػند قراءتك وتد ُّب ّرك
مكنًم ربّك ،فهاردات امىؽارف شَرود ،إذا لم تد ّونها بامقلم نسيتها،
مرة أخرى ،فتخسر امهارد ،إذ لم تقيّده
فظاػؾ ،وقد يعؽب أن تؽهد ّ

بامقلم ،فربًّّك الّذي خلق ،وأصطوك بهؼائل امىؽرفة علّم بامقلم.
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ٌ
غيؿ ،وامقلم ويزاب لهذا امؼيؿ ،وامقركاس هه
إ ّن وارد امىؽرفة

امهعاء الّذي تجمع به غيؿ ربّك وي امىؽارف ،وبه يستقر ّ امؽلم ،ويُن ّقح
و يُعنّف.

َّ ّ
الرب  يم ّد امقارئ دووا ً بؽماءات ربهبيّته ،وسيم ُّ ّده
إ َّ ّن

بفيهض امىؽارف كلَّّما ازداد وي امقراءة كنبا ً لممؽارف امنَّّافؽة،
وؼيؽميه وؽارف زائدة على امىؽاني امّتي ُّ ّ
تدل عنيها امىكتهبات امّتي

يقرؤها ،لأ ّن ف ِقرات امىؽرفة امّتي يستفيدها امقارئ وي قراءاته تفتح له

بمؽهنة اللّه وإلهاوه وتهفيقه أبهابا ً ووؾالك لاكتؾاب وؽارف أخرى ،لا
ُّ ّ
تدل عنيها امىكتهبات ،وم كي تج ُّر ّ إميها ام َّ ّؾىًؼل امفكر يّة امىترابمة امّتي

يتابؽها الذّهي ،وتى أوؾك بحنقة وي حنقاتها ،و يكهن هذا صظي أنلىة

اللّه ام ّؾببيّة.

فاللّه  هه الأصطم وي ّ
كه صطيم ،فىً يقتظر ػماؤه على

حدود وا يمنب امقارئ امهطهل إميه وي امىؽاني امّتي ُّ ّ
تدل عنيها الأمفاظ

امىكتهبة ،بل يزيده وي صطوه امؽليم فيهضا ً وي امىؽارف فهقها ،على
وقدار وا تستهػب آنيته امفكر يّة.
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32

وإنّه يرد في ذهي امىتن ّقي ؼنال حهل أطناف امنّاس تجاه الرّؼالة

الر بّانيّة ،وكىنت الإجابة امتّنقائيّة امّتي يختارها أحؾي الأدباء وأفظل

امىفكرين أن يقهل :امنّاس تجاه الرّؼالة الر ّبّانيّة امىنزّلة أطناف أربؽة:

امعنف الأ ّول :وؾتجيب بنفؾه وتّبع ،ويحمل ه ّه الدّػهة إلى هذه

الرّؼالة ،وهداية امنّاس إلى الاؼتجابة لها واتّباػها.

ّ
امعنف امثّاني :وؾتجيب بنفؾه وتّبع ،وم كنّه غير مهتم ّ بالدّػهة

إميها ،وهداية امنّاس إلى الاؼتجابة لها واتّباػها ،ولا يقهم بهذه امهقيفة

امشّر يفة.

ّ
امعنف امثّامؿ :وك ّذب بهذه الرّؼالة ووك ّذب للرّؼهل امىبنّغ لها،

ّ
ووتهل ودبر ػنها رافض لاتّباع وا جاء فيها ،م كنّه لا يحاربها ولا

يقاومها ،ولا يدػه امنّاس إلى عدم الاؼتجابة لها.

ّ
امعنف الرّابع :وك ّذب يُؽني تهمّيه وإدباره ورفظه اتّباع وا جاء

فيها ،و يؽني صحاربته لها ،وينهى امنّاس ػي اتّباػها وامؽىل بما جاء فيها،

وقد يندي به هذا امىهقف إلى اضمهاد دعاتها وامىنونين بها ،وهذا

ُّ ّ
أخغ الأقؾام وشرّهه.
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فانلر يا رعاك اللّه فهاك طنفان ونهىا اؼتجابا لدػهة الر ّ ّ
ب الخامق،

أ ّوا أحدهما فاهتدى بنفؾه ،وقبل نداء الدّػهة ،م كنّه لم يكي داػيا ً
هادياً ،وأ ّوا الآخر فاهتدى بنفؾه وحمل مه ّىة دػهة غيره إلى أن
يستجيب منداء الدّػهة الر ّبّانيّة ،فمشى بين امنّاس يأمر بال ّ
حق و يأمر

بتقهى اللّه.

وطنفان ونهىا لم يستجيبا لدػهة الر ّ ّ
ب الخامق ،وكىن داؤهما داء

اممؼيان امنّفسي ،الّذي ولّدهما في نفهسهىا ام ّ
ؿؽهر بالاؼتؼناء بما لديها

وي أؼباب ،ػي خامقها ووؾببها ،والّذي يم ُّ ّد بها ،وهه امقادر على ؼنبها

وتى ؽاء.

ّ
فظل في نفؾه ،م كنّه لم يجؽل وي نفؾه وُظىًّ ،ينهى
أ ّوا أحدهما

ػي ػبادة اللّه والإيمان به.

ّ
فظل في نفؾه ،وحمل مه ّىة إضىًل امنّاس وونؽهه ػي
وأ ّوا الآخر

الإيمان بالل ّه وػبادته ،فإذا رأى ػبدا ً وي ػباد اللّه يعلي لربه نهاه ػي

امعىًة ،ودعاه إلى ام كفر ،فهه بين امناس ؽيمان تظنيل وإغهاء،
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34

وإوام وي أئمة امتّظنيل ،وامفتنة ػي دين اللّه ،أو داع وي دعاة ّ
امظىًل

في الأرض.

ومقد قهر لي أ ّن الدػهة إلى امقراءة هي امىفتاح الأ ّول الّذي يُفتح

به باب امؽلم ،وأ ّن مفؾ امنّلر إلى ربهبيّة الرّب الخامق هه امىفتاح

الأ ّول الذّي يفتح به باب الدّين.

وقهر لي أ ّن رفض الدّػهة الر ّبّانيّة كؼيان نفسي يهلده ام ُّ ّؿؽهر

بالاؼتؼناء عمّا تشتىل عنيه هذه الدّػهة الر ّبّانيّة ،أ ّوا وي كىن لديه

ام ُّ ّؿؽهر بالحاجة مىا تشتىل عنيه فإنّه يستجيب ولا يرفض.

ووهػلة الرافض تكهن ببيان وؾنوميّته في هذه الحياة ،وبأنّه

ويجازى على وا ق ّدم وأ ّ
ؼهف يحاؼب ُ
خر يهم الدّين.

وقهر أ ّن الذين يستجيبهن طنفان :مهتد بنفؾه ،ومهتد بنفؾه داع

إلى الهداية.

ّ
ّ
وضال داع إلى
ضال بنفؾه،
وأ ّن الّذين يرفظهن طنفان أيظا ً:

ّ
امظىًلة.
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أن ّ
ولاب ّد أن ندرك ّ
كه طنف وي هنلاء الأطناف الأربؽة يقع

في درجات أو دركىت وتفاوتات طاعدات أو نازلات.

فامىهتدون في أنفسهه على درجات ،فمنهه ام ّؾابقهن في الخيرات،

وونهه امىقتعدون الّذين خنمها عمىً ً طالحا ً وآخر ؼيّئا ،وونهه ام ّلامىهن

لأنفسهه بامىؽاضي امّتي أسرفها في ارتكىبها.

وامىهتدون الدّاػهن إلى الهداية الآمرون بامتّقهى على درجات

أيظاً ،هداية في أنفسهه ،وقياوا ً برؼالة الدّػهة إلى اللّه.

ّ
ّ
وأخغ
وامظامّهن امىظلّون في دركىت ،فبؽطهه أؼهأ وي بؽض،

وأحف في الدّركىت ،وأقبحهه وأؽنؽهه أئمة ّ
ّ
امظىًل في الأرض ،ولا

س ّيما إذا كىنها يمن كهن قهّة وؼنمانا ،وونازلهه يهم الدّين في الدّرك

الأؼفل وي امنّار.

ّ
وامظامّهن في أنفسهه دون أن يحملوا مه ّىات إضىًل غيرهه ،هه

في دركىت أيظاً ،ودركىتهه تن ّ
حف بحؾب ؽ ّدة ضىًلهه ،وطظارؼاتهه

للشّرور ،ووىًحـ وفههواتهه وأنهاع ؼلوكهه في الحياة ،يدرك أ ّن

ّ
أضل وأقلم وي بؽض.
بؽطهه
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امقرآن امؽليم كنًم الله ػز وجل ،تكلم به حقيقة على وا ينيق

بجىًل قدره وػليم ؼنمانه ،وهذا امكنًم ونه جل وعىً نزل بنؾان

ػربي وبين ،وامكنًم في هذا اللؾان امؽربي إنما هه بحرف وطهت،
والحروف على نهعين:

حروف وباني :أي يبنى ونها امكنًم ،وهي ميؾؾ لها وؽنى في

نفسها ،وم كي لها دلالة بؽد امتركيب ،وثل :امىيم وي محمد ،وامؽين وي

ؼؽد ،والراء وي عمر ونحه ذلك ،ولا عىًقة منا بها في هذه امىباحؿ.

حروف وؽاني :وهي امتي تربف بين امكلمات متؽمي دلالة وؽينة

يقعدها امىتحدث ،وثل :دلالة حرف «امباء» على الاؼتؽانة في كلمة

ُ ُ َ
ونَ
يد َ
«بسص الله» ،ودلالة حرف «اللًم» على امتؽنيل في قهله تؽالى{ :يرِ

ُۡ ُ ْ
َ ََ
وَ
ٔا} ،ودلالة حرف «على» َعلى املرفية في قهله تؽالىَ { :ودخ َ
لؽ َِۡٔ َ
َِ
َ
َ ۡ َ ّ ۡ ۡ َ ََ َ َ َ َ ُ َۡ ۡ َ
َ َ
ٱل ۡ ٍَدِيَِ ََث َ َ َ َٰ
ني ََحلخَخَِل ِن َهَٰذا ٌَََِ
ِني َدفيثٖ ٌََِ َأْي ِٓا َـٔسد َذِيٓا َرسي ِ
لَع َض ِ
َ َ َّ
َ
َ َ َٰ َ ۡ َ
ٱشخَ َغَٰرَ َُّ َ َّٱَّلِي ٌَََِش َ
َغ ُد ّوَه ِۦَ َ َـَ ۡ
ش َ
ِيػخ ِ َِّۦ َلَع َٱَّلِي ٌَ َِۡ َغ ُد ّوَِه ِۦَ
ِيػخ ِ َِّۦ َوهذاٌََِ
ِ
َّ
َ َ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ
ٌَت ّٞ
ٌَ ّ ُّ ّٞ
ٱلش ۡي َطَٰ َ َّ ُ َ ُ ُّ ّٞ
َخ َ
نيَ
َ
و
َ
ٍ
ـٔكزَهۥَمَٔسَذلَضَغييَِِّۖكالَهذاٌََِ
ََِۖإُِ َّۥَغد ّو ِ
غو ِ
ِ
ِ
 ،}١٥وهذا امىبحؿَم ه عىًقة كبيرة جدا بمهضهع الرؼالةَ .
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فحروف امىباني تتكهن ونها امكلمات ،وهذه امكلمات يربف بينها

بحروف امىؽاني فتتكهن الجىل ،والجىل وع بؽطها يتكهن ونها امكنًم

امتام.

كذلك الحال في كتاب الله؛ فالآية تتكهن وي كلمات ،وهذه

امكلمات تربف بينها حروف امىؽاني فتتكهن الجىل ،والجىل وع بؽطها
تتكهن ونها الآيات.

وهذه امكلمات والحروف الرابمة والجىل وامؾياق قد اتعل بؽطها

ببؽض على أكمل وجه ،وأحكم ػبارة ،وأتم وؽنى ،لا اختىًف ولا

تناقض ولا اضمراب ،وإنما هه صحكم وبين فرقان وثاني ،يعدق بؽظه

بؽظا ،جمع أنهاع الإعجاز كلها ،فهه وؽجز في نلىه ،وؽجز في فعاحته،
في حىًوة تكراره ،في أخباره ،في أسراره ،في ػقيدته ،في دػهته ،في
تشر يؽه ،في ؽفائه لأمراض الروح وامبدن ،في امؾكينة واممىأنينة

والراحة والأنس به ػند وي يتلوه حق تىًوته ،وغيرها كثير.

ومتؽلم يا رعاك اللّه أ ّن امؽلم الحق بامقرآن هه رأس امفظائل ،فمي

أدركه ؼبق ؼبقا ػليىا ،ووي فاته ُؼب ِ َ
ق ؼبقا ً بؽيدا.
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38

ولا يخفى على أحد أ َّ ّن علوم امقرآن ػليىة امفائدة ،ترجع على امؽبد

بما يُقَهِّي إيمانه ،ويزيد إيقانه ،و ّ
يهؼِع ودارك علمه ،و يؽينه على امؽىل.
ؽؼ ْ ُ
فمي تمك امفهائد َ :
ل َّ
غ وعِمَارَة ُ امهقؾ بامقرآن ام كريم.
امن ّ ْف ِ

فإ َّ ّن عمر الإنسان هه عمله ،ولا يبقى للينسان وي أ َّيّاوه ومياميه إ َّ ّلا

وا أودعه فيها وي ذَخَانر الأعمال َّ ّ
امعالحة.

والإقبال على امقرآن وعلووه يُؽين الإنسان على ؽؼل وقته ونفؾه

وعمارتها بالإقبال على امقرآن ام كريم.

وونها  :تهثيق امؽبد طنته بامقرآن.
فإ َّ ّن الآخذ في علوم امقرآن تقهى طنته بكتاب ال َّل ّه ، 

فهه يُقنِّبه أنهاعاً ،و يُظ ّ
ر ِفه أؽتاتاً ،ويرجع وي أ َّ ّوله إلى آخره ،ويستنبف وا

يتؽلق بهذا امؽلم طظَّّا ورد في امقرآن ام كريم ،ثم يُنحق به آخر؛ فتقهى طلة ُ

امىتن ّقِي علوم امقرآن بامقرآن ام كريم.
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بالل ّه ووؽرفته.
وونها  :تقه ية امؽلم َّ

ۡ
ض ّٞد ّ
ِإَون َأ َ َ
ٌَ َََِ
فإ َّ ّن امقرآن كنًم ال َّل ّه؛ قال ال َّل ّه َ َ { 
َ َ َّ ُ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ
َ ۡ َ َ َ َ ََ
ۡ ۡ
َ
ۡ
َّ
َ
ٌَأ ٌََِ َُّۥََ َذَٰل َِمَة َد َّج ًَُٓۡ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ۡ
َٰ
َٰ
ٱّلِل َِثًَخةي ِؾّ
سرهَضَّتَيصٍعَنؾًَ َ
ِنيَٱشخشار َ
ٱل ٍُۡشِك َ
ك َ ـأ ِ
ِ
َ َّ
َ َ
ك ۡٔمََّ ّٞل ََح ۡػي ٍُٔن َ( }٦امتهبة  ،)6 :فامىقبل على امقرآن ام كريم تزيد
وؽرفته بال َّل ّه  وعلمه برب ّ ِه.

وونها  :ز يادة الإيمان ،وترؼيخ اميقين ،وتزكية امنفغ.
ُ ُ
ٔرة َ ّٞـٍَ ِۡ ًُٓ َّ
كما قال الله ِ{ إَوذَا َ ٌَا ٓ َأُُزىَ ۡ
ج ُ
ٌََ ََحلٔلَ
َش َ ِ
َّ ّ
ِ
َ ُّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َٰ ٓ َ َٰ ٗ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ ٗ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ۡشونَ
خيسً َزادحّ َه ِذ َه ِ َۦ َإِيؿِا َـأٌا َٱَّل َ
ِيَ َءأٌِا َـزادتًٓ َإِيؿِا َوًْ َيصخب ِ

 ( }١٢٤امتهبة.)211 :

وونها  :الاكىًع على وؽارف امقرآن وذخانره.
فإ َّ ّن امقرآن ػليم امىنفؽة ،وفيه وي أنهاع امؽلوم وامىؽارف وا لا

ينتهي إلى ح ّدٍ ،وقد كىن ابن ػباس  يُنؿِد :
ن م َكِيْ
جَم ِي ُع امؽِلْم ِ فِي امقُرآ ِ

تَقَاضَر ُ ػَن ْه ُ أَ فْهَام ُ الر ِّجَالِ
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ن امقرآن؛ تدبراً ،وتفؾيراً ،وتأو يىًً.
وونها  :امؽلم بِبَيَا ِ
وقد جؽل محمَّّد أبه شهبة  في كتابه(امىدخل) علوم َ امقرآن

وفتاح امتفؾير؛ لأ َّ ّن امىرء إذا َّ ّ
اكنع على علوم امقرآن ،وأخذ ونها ب ِ َ
رف
م ٍ

ي؛ أوكنه أن يتؽاكو علم َ امتَّّفؾير ،وإن كىن خِل ْوا ً ونها لم يرجع
حؾ ٍ

بكبير ِ فائدة ٍ وي امتفؾير.

وقد تأونؾ في أحهال أوة محمد  فهجدت أنهه

في وهقفهه وي كتاب الله على أقؾام ثىًثة:

أ -قسص أػرض ػي كتاب الله وهنلاء خعىاء رؼهل الله

َّ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ َّ ُ ُ َ َٰ َ ّ َّ َ
وا َهَٰذاَ
ب َإِن َك ۡٔ ِِم َٱَّتذ َ
ال َٱلرش َ
 يهم امقياوة {وك َ
ٔل َير ِ
ۡ

ُ َ
انَ َم ۡٓ ُ
ش ٗ
ٔراَٴ(}َ١امفرقان) ،وميغ الحديث وؽه فيَهذه الرؼالةَ .
ٱىل ۡر َء َ

ب -قسص يقرأ كتاب الله تؽالى للتىًوة فقف ،وأيظا هذا امقسص له

رؼالة أخرى غير هذه.

ج  -قسص يراجع كتب امتفؾير ،وله همة في فهه كتاب الله ،م كنه

يشؽر بأنه وا زال بؽيدا ً ػي امتدبر الحق لهذا امكتاب امؽليم ،ولذا كثيرا
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وا ترد وت نح عنيه تمك الأؼئلة امثىًث ،ولهذا وأوثاله

أوثاله كىنت هذه الرؼالة.

كثر الله وي

وهذه الرؼالة هي امثانية بؽد أختها ،كتبتها لأهل امقرآن الذين هه

أهل الله وخاطته ،رقمتها بل نقؿتها م ّىا وقفؾ وي أحبتي على عمل

يؽهزه علم ،وقراءة يؽهزها فهه ،ورأيت جهدا ً يؽهزه تسديد ،وؼيرا على

كر يق يؽهزه تؽبيد.

وهي ثىًثة أثىًث :ثنؿ لله ورؼهله  ، ثم ثنؿ

لأئمة أهل امؽلم ،وثنؿ و ِىًط بينهىا ،وقد كنؾ أخشى كثيرا أن
يتهقف امقنب قبل أن يجف امقلم ،م كي الله ــ بفظله ــ أود بامؽىر

فأحمد الله على تهفيقه.

ومؽمك ــ أخي امىبارك ــ ػندوا تعي وظىهن هذه الرؼالة ؼتجد

(وفاتيح) جهاب سهل واضح ػي أؼئلة ثىًثة أػيؾ امؽقهل وأمرضؾ

امقلوب امىنونة:

 -2كيف فهه ؼنفنا هذا امكتاب امىهيىي ،وكيف كىن حالهه

بؽد أن فهىهه ؟
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 -1لم َ نقرأ كتب امتفؾير ولا ندرك امىؽنى امؽليم لآيات هذا

امقرآن امؽليم ،أي لم لا نستؿؽر إعجاز كنًم الله حال قراءتنا له ،وع

يقيننا امتام بأنه وؽجز ؟

 -3كيف يكهن امقرآن امؽليم هاديا ً منا وفيعىً بيننا في كه

ؽنوننا امؽقدية وامتؽبدية والاجتىاػية والاقتعادية والأونية وامؾياؼية
والإعىًوية والذاتية ونحهها ؟

أيها امىنونهن :في انبؾاط للقهل وإسهاب ،يقال :إن الحياة

الاجتىاػية والدينية ،قبل تنزل امهحي امىبارك في جزيرة امؽرب  -بل

يباب،
ٍ
امؽالم أجمع  -كىنت طظزقة الإهاب ،وفترؼة الجناب ،وي امنهر في
تباب ،ديانتها :امشرك وػبادة الأوثان ،وقانهنها:
ٍ
ووي الحظارة في

امباكل وشرعة امؼاب ،إلى أن أرؼل امىهلى ّ َّ -
جل ؽأنه  -خير امؽباد في

أكهر امبىًد ،بأػله كتاب ،وأعجز خماب ،يقهل امؽزيز امههاب:

َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َ ۡ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ّٞ
ٗ
اس َكد َساءزً َةرهَ ٌََِ َربِسً َوأُزنلا َإِلس ًَ َُٔراَ
{يدحٓا َٱنل َ
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ۡ
ََۡ ّۡ
ٌُّت ٗ
ٔا ْ َة َِّۦ َـَ َصيُ ۡدخِيُ ُٓ ۡ
ٱخخَ َط ُ
ٌَِِ َُّ
َِف َرۡح ٖث
ً
َ
ٍ
ٱّلِل ِ َ َو
ِيَ َءأٌِا ََة ِ َ
حِا ََ ١٧٤ـأٌا َٱَّل َ
ِ
ِ
ِ
َ
لَِّۡض َٰ َٰ ٗؼ ُّ
َوـَ ۡغو َ ۡ
اٌَ ۡصخَلِ ٗ
يٍاَ( }١٧٥امنؾاءَ .)271 -271 :
َويَٓدِيِٓ ًَۡإ ِ َ ِ
ٖ
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وؽشر امىؾلمين ،إننا في هذا امؽظر قد أػرض كثير ٌ وي امناس

ػي امقرآن ،ونأوا ػنه ،فمي تأول حياة كثير ونهه ،وجد أنها لا تمؾ إلى

امقرآن بعلة  -وامؽياذ بال َّل ّه !  -فما أكثر المنامفات امىهجهدة ،ووا أػله
امهاجبات امىفقهدة !!

أين امىؾلمهن اميهم وي هذا امقرآن امؽليم ؟! أين ؽباب الأوة وي

هذا امكتاب ام كريم ؟! مقد اؼتبدل كثير ونهه الذي هه أدنى بالذي هه
خير ،ولا حهل ولا قهة إلا بالله ! أين امنؾاء وي تؽاميم امقرآن امتي ت ُّ ّ
حؿ

على الحجاب ،ولزوم الحياء ،ولزوم الحؿىة ،وتح ّذِر وي امتبرج وامؾفهر

والاختىًط ؟! بل أين تحكيم امقرآن في جهانب الحياة كل ّ ِها ؟؟!

امهاقع والحقيقة  -يا ػباد ال َّل ّه -أنه طدق في هنلاء وأومئك قهله
َ َ َ َّ ُ ُ َ َٰ َ ّ َّ َ
َّ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ َ
ان َ َم ۡٓ ُ
ش ٗ
ٔراَ
وا َهَٰذا َٱىل ۡر َء َ
ب َإِن َك َۡٔ ِِم َٱَّتذ َ
ال َٱلرش َ
{ :وك َ
ٔل َير ِ
ٴ( }١امفرقان.)33:

وهجر امقرآن  -كما قال امؽىًوة ابن امقيم " : -  ،يشىل هجر

سظاعه والإيمان به ،وهجر امهقهف ػند حىًله وحراوه وإن قرأه وآوي به،
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وهجر تحكيىه وامتحاكم إميه في أطهل الدين وفروعه ،وهجر تفهىه ووؽرفة

وا أراد الله ونه ،وهجر الاؼتؿفاء به وي جميع أمراض امقلوب " (.)2

وكه أنهاع الهجر هذه وتحققة  -و يا للٌؼف !  -في واقع امناس

اميهم.

إن الذين يقرءون كتاب الله ،و يظرون على صخامفته  -بل قد يزيدون

في دين الله وا ميغ ونه؛ وي امبدع والمهدثات  -ميؾها بمنونين به على
الحقيقة ،وإن زعمها ذلك أمف مرة ،وإن قرءوه في أعمارهه كلها ! أين

الذين اوتمها ضههة امتؽاول بالمهروات ،وتنمخها بارتكىب امفهاحػ

وامىنكرات وؼاقف امقهل وامؽىل؛ أين هه وي الإيمان بامقرآن؟! أين

الذين يتركهن امهاجبات ،ويتؾاهلون في امىأوهرات؛ كىمعىًة،

والزكىة ،وبر امهالدين ،وطلة الأرحام ،والإحؾان إلى امىؾاكين؛ أين

هه وي الإيمان بامقرآن؟!

( )2امفهائد لابن امقيم ص.81
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إن هنلاء الذين يسىؽهن امقرآن أو يقرءونه ،و يؽرضهن ػي تمبيقه،

َ َّ َ
ۡ
ََ ۡ َ ۡ َ َ
َلۥَ
َ َأغ َرض َغَ َ َذِنرِي َـإِن َُ
لهه نعيب وي قهله { :وٌ َ

َ
ۡ
َ َ ٗ َ ٗ
ِٗك َ
َو ََنۡ ُ ُ
ۡشَهُۥَيَ ۡٔ َمَٱىلِ َح َٰ ٍَ َثَِأ ۡخ َ َٰ
َمَ( }١٢٤كه.)211 :
ٌػِحشثَع

ُ ُ َ
وبنؼا ً لهه حيؿ تشبهها بمي قال الله فيهه َ { :ويَلٔلٔنَ
َ َۡ َ َ
اَوغ َط ۡيَِاَ( }٤٦امنؾاء.!)16 :
ش ٍِػِ
فإلى امقرآن ،إلى امقرآن  -يا ػباد الله  -ننهل وي وؽينه ،ونرتهي

وي نميره؛ منحقق ؼؽادة الدنيا والآخرة؛ آخذين بكتاب ربنا ونهاجا ً

لحياتنا في جميع ؽنوننا ،وبهذا نسترد صجدنا امتنيد ،وػزنا امؽتيد ،وقدؼنا

امفقيد ،فإن امؽجب كه امؽجب أن تكهن امقلوب  -وهي وظغ وي

لحه ودم  -أقسى وي الجبال الرواسي ،والحجارة امقاؼية! ،فما بال امقلوب

ََ ۡ
لا تنين ولا تخؿع ػند سظاع آيات كتاب الله ۞{خل ًۡ َيَأ ِنَ
َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ
َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ ُ ۡ ۡ
ُ ُ ْ
ق َ َوَّل َيَسُٔٔاَ
ٱّلِل ِ َوٌا َُزل ٌََِ َٱۡل َِ
ََّلِكرِ َ َ
ل َِّلِيَ َءأٌِا َأن ََّتشع َكئبًٓ ِ
َ
ۡ
َ َّ
َ
َ
َ
ُ
َُۡ َ
َ
َغي ۡيٓ ًُ َٱۡل ٌَ َُد َ َذ َل َص ۡ
َذ َ
ِيَ َأُوحُٔا ْ َٱىۡه َِت َٰ َ
ج َكُئبُ ُٓ ًۡ َ
ٱَّل َ
َوكرِريَّٞ
ال
ؽ
و
ت
َر
َِ
ٌ
َ
َ
ب
َ
َ
ن
ِ

َ ُ َ
ۡ
ٔن( }١٦الحديد )26:فإن الرفؽة وامقيادة ،وام كراوة
ٌِِّ ُٓ ًۡ َفَٰصِل َ
والر يادة ،وامؽزة وامؾيادة ،في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة  -إنما لحىلة

كتاب الله  امؽاونين به -؛ وإن ؼؽادة امبشر ية ،وػز
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الإنسانية ،وطىًح امبىًد وامؽباد  -مرههن باتباع هذا امكتاب؛ فإن كىن
للٌوة قائدا وإواوا ،نعب الأعين ،وبين الأيدي ،حعنؾ لها ؼؽادة

الدارين ،ونجاة الحياتين ،وإن كىن خنف املههر  -وامؽياذ بالله !  -ػ َّ ّه

الذل وامؿقاء في الأولى والأخرى ،مه وقفؾ الأوة تحؾ راية امقرآن،

وتفيأت قىًل دوحة امفرقان ،مؾىؾ سظاء المود ،وتبهأت وكىنة امؽزة
وامشرف وامقهة ،ومه أنها حافلؾ عنيه ،وعمنؾ بما فيه ،أضاءت لها

امىؾالك ،وتفتحؾ لها امىدارك ،ومه تدبر امىؾلمهن كتاب الله ،ووقفها

ػند آياته ،فأحلوا حىًله ،وحروها حراوه ،لحققها امؾؽادة عاجىً ً وآجىً.

إنها دػهة إلى امىؾلمين جميؽا ً  -ولاسيما حملة كتاب الله 

 -أن يتدبروا كتاب الله ،وأن يستنهىها وا فيه وي امؽبر وامؽلات ،وأن

يق ِفها ػند عجائبه؛ فتحرك به قلوبهه ،فإنّما أنزل امقرآن ميُتدبّر ،وامتَّّدبر

وفتاح امتّذصّط ،فهه ونهج هداية ،وإطىًح ،وتد ُّب ّره ؼبيل امن ّجاح

ّ
امبظري  " :وإنّما تد ُّب ّر آياته اتّباعه بؽىله ".
وامفىًح ،قال الحؾي

يجب أن تربى الأجيال وتنؿأ الأسر على هذا امىنهج امؾنيم؛ تأؼيا ً

وتزمف واحتراف،
ٍ
بسنف هذه الأوة بإخىًص واحتؾاب ،دون تع ُّن ّع
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وميتق الله وي هطص كتاب الله؛ فؾاواه بؼيره ،ولاكه بنؾانه ،ه َّ ّذا ً

وهذروة ،دون تدبر وتفكر َ .

ولابد وي امتذكير بما لهذا امكتاب وي وكىنة ،ووا يجب على

اممىًب وامىدرؼين ،وأومياء الأوهر وي وؾئهمية تجاه كتاب الله ،تىًوة

وتدبراً ،وتمبيقا ً وتربية؛ ميؽىل الجىيع قدر جهدهه على أن يكهن مكتاب

الله امنعيب الأكبر ،والحـ الأوفر وي الأوقات ،ففي ذلك امفظل

امؽليم ،والخير امؽىيم في الدنيا والآخرة.

ل ر َ ُؼه ُ
ل :قَا َ
ِي قَا َ
ل ال َّل ّه ِ:
ػَيْ أَ بِي وُهسَى الْأَؽْ ؽَر ّ ِ
ن كىل ُّأتْر ُ َّ ّ
ل الذي يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
" وَث َ ُ
جة َِ :كؽْىُها َكي ّ ٌِب ،ورِ يحُها َكي ّ ٌِب،

ن كىلتَّّم ْرَة َِ :كؽْىُها َكي ّ ٌِب ،ولا رِيح َ لَها ،ووَث َ ُ
والذي لا يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
جر ِ
ل امفا ِ

ل ال َّر ّيْ حانَة ِ :رِ يحُها َكي ّ ٌِب ،و َكؽْىُها م ُ ّرٌّ ،ووَث َ ُ
الذي يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
ل
ن كَمَث َ ِ
جر ِ الذي لا يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
ل الحنَْلَلَة َِ :كؽْىُها م ُ ّرٌّ ،ولا رِيح َ لَها "
امفا ِ
ن كَمَث َ ِ

(.)1

()1صحيح امبخاري .1313
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وقال امؽيني" :اعلم أن هذا امتؿبيه والتمثيل في الحقيقة وطف

اشتمل على وؽنى وؽقهل ضرف لا يبرزه ػي وكنهنه إلا تعهيره

ي امؽَبدِ
بالمهؾهس امىؿاهد ،ثم إن كنًم الله ِ المويد له تأثير ٌ في باكِ ِ
ُ
امنعيب الأوفَر ُ وي
وقاهِرِه ،وإ َّ ّن امؽ ِباد َ وُتفاوِتهن في ذلك؛ فمنهه وَي له
َ
ذلك امتأثير ِ ،وهه امىنو ِ ُ
نعيب له أمبتَّّةَ ،وهه
ي امقارئُ ،وونهه وَي لا

ق ال ُّ ّ
امىناف ِ ُ
حقيقي ،وونهه وَي تأ َّث ّر قاه ِرُه دون باكِن ِه ،وهه امىراغي ،أو

غ ،وهه امىنو ِ ُ
ي الذي لا يَقَرُؤه.
بامؽَك ِ

وإبراز هذه امىؽاني وتعهيرها في المهؾهؼات وا هه وذكهر في

الحديث ،ولم يجد وا يهافقها و يىًئمها أقرب ولا أحؾي ولا أجمع وي
ذلك؛ لأن امىؿبهات وامىؿبه بها واردة على امتقؾيم الحاصر؛ لأن

امناس إوا ونوي أو غير ونوي ،وامثاني إوا ونافق ضرف أو ونحق به،

والأول إوا وهاقب عنيها ،فؽلى هذا قغ الأثمار امىؿبه بها ،ووجه

امتؿبيه في امىذكهرات مركب ونتزع وي أمرين صحؾهؼين كؽه وريح،

وقد صرب امنبي  امىثل بما تنبته الأرض و يخرجه امؿجر
لممؿابهة امتي بينها وبين الأعمال؛ فإنها وي ثمرات امنفهس فخص وا
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يخرجه امؿجر وي الأترجة

()3

والتمر بامىنوي ،وبما تنبته الأرض وي

الحنللة والر يحانة بامىنافق ،تنبيهًا على علو ؽأن امىنوي وارتفاع علمه
()3الأترجة:

الأترجة:
تؽتبر الأترجة واحدة وي الأربؽة أنهاع الرعيؾة وي الحىظيات امتي وجدت

ونذ امقدم ،وامتي تفرػؾ ونها ام كثير وي الأنهاع امتي نؽرفها اميهم ،وثل الليىهن
وامبرتقال وغيرها ،وتتميز هذه امفاكهة بقشرتها امىتؽرجة وبمبقة بيظاء سظيكة تفعل
امقشرة ػي اللب ،ويمكي تناول اللب وع اممبقة امبيظاء المهيمة ،فكنًهما له فهائد
عديدة ووذهلة.

يشبه مهن الأترجة وي الخارج مهن ثمار الليىهن ،و يختنف ؽكلها كثيرًا وي

ونمقة لأخرى ،فمنها وا يبدو على هيئة ام كف ،وونها وا يبدو على هيئة ثمار تشبه

الليىهن وم كنها أكبر حجىًا وهكذا ،وتؽتبر ثمار الأترجة غنية بفيتاوين ج ،والأمياف،
وامكىمؾيهم ،والحديد ،وامبيتاكىروتينات ،وامىنؼنيز ،والزنك ،وامبهتاؼيهم ،وفيتاوين

ب ،6وغيرها.
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فهائد الأترجة :
إن فهائد الأترجة للعحة عديدة ووذهلة ،إميك أهمها:
 .2تؽزيز عمل جهاز امىناعة:
بسبب احتهاء الأترجة على وؾته يات عامية وي فيتاوين ج ،فإن تناولها يساعد
على تقه ية جهاز امىناعة في الجسص وز يادة إنتاج صط يات الدم امبيظاء ،وامتي تؽتبر
خف الدفاع الأول في الجسص ضد الأمراض.
 .1صحاربة امسركان:

وي فهائد الأترجة أنها قد تساعد بفاعنية على امهقاية وي الإطابة بمرض

امسركان ،خاطة سركان امثدي ،وذلك بسبب احتهائها على كميات كبيرة وي
وظادات الأكؾدة الهاوة امتي تؽىل على صحاربة الجذور الحرة في الجسص.
 .3امؾيمرة على ضؼف الدم:

يساعد صحتهى الأترجة امؽالي وي امبهتاؼيهم وفيتاوين ج على تحؾين وؾته يات

ضؼف الدم في الجسص وتخفيف امظؼف ػي الأوػية الدوه ية ،وبامتالي فإن تناول
الأترجة يساعد على تقنيل فرص الإطابة بأمراض امقنب وامشرايين والجنمات.
 .1وؾكي كبيعي للٌلم:
مفاكهة الأترجة خعائص وؾكنة للٌلم ،لذا تجد امبؽض يستخدم الأترجة

كمؾكي كبيعي للٌلام المنتنفة ،إذ يستخدم ػعير الأترجة أو زيت الأترجة امؽمري
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ودوام ذلك ،وتهقيفًا على ضؽة ؽأن امىنافق وإحباط عمله وقلة

جدواه"(.)1

متؾكين الألم امىزوي ،كما في حالات امعداع أو الالام امناتجة ػي امتهاب
امىفاطل.
 .1معحة الجهاز الهظىي:
يساعد ػعير الأترجة على وهازنة وؾته يات الحىهضة في امقناة الهاصظة ،كما
يساعد كذلك على تحؾين عمنية الهطص عاوة ،وامتخنص وي امىؿاكه الهظىية
المنتنفة ،وثل الإوؾاك وامؼثيان.
 .6معحة امقنب:

إن الحىظيات بكىفة أنهاػها ،وثل الأترجة ،وفيدة بشكه كبير في حماية
امقنب وي الأمراض المنتنفة ،وامتقنيل وي فرص الإطابة بالجنمة أو امنهبة امقنبية.
 .7تخفيف الامتهابات:
قد تتؾبب الامتهابات امىتكررة برد فؽل ؼنبي وي قبل الجسص ،وثل الإطابة
بأمراض صختنفة كيمراض امقنب وامسركانات ،وأحد أهه الأؼباب وراء الامتهابات
امىتكررة في الجسص هه امؿهارد الحرة ،وتناول الأترجة امؼنية بمظادات الأكؾدة

يساعد على صحاربة هذه امؿهارد وبامتالي تخفيف الامتهابات.
()1عمدة امقاري شرح صحيح امبخاري للؽيني.38 /13 ،
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ل الله ِ  مقراءة ِ
وفي هذا الحديثِ دَػهة ٌ و ِي رَؼه ِ

ِ
ِ
س به ،وقد
ونفع امنَّّا ِ
الانتفاع به قاه ِرًا وباكِنًا،
وحؿ على
ٍّ
امقرآنِ،

ب فيه  وَثَىًً يُقسِّصُ فيه امن َ
صر َ َ
ن إلى
اس وعَىًقتَهه بامقرآ ِ

أربؽة ِ أقؾا ٍم:

ن ويَنتف ِ ُع به ،فيَؽى َ ُ
ي الذي يَقر َُّأ امقرآ َ
ل :هه امىُنو ُ
امق ِسص ُ الأو ُ
ل بما

يَقر َُّأ ،ويَنفَ ُع ػِباد َ اللهِ ،وهذا ؽ َّ ّبهه رؼه ُ
ل الله ِ  بثَمَرة ِ

جة) :ثمر ؽبه امتفاحة ،وهي ب ِط َ ِّ
جة ِ( ،ال ُّأتْر ُ َّ ّ
ال ُّأتْر ُ َّ ّ
ص ال ْهَىْزَة وَالرَّّاء بَي ْنهىَا
وُثَنَّّاة َؼاكِنَة وَآخِره جِيم ثَق ِيلَة ،وَق َ ْد ُتخ ََّ ّفف .و َ يُزَاد قَب ْنهَا نُهن َؼاكِنَة،

ْف الْأَمِف و َ َع ام ْهَجْ هَيْنِ فَتِم َ
ْك أَ ْر بَع مُؼَات وَتَب ْنُغ و َ َع امتَّّخْ ف ِيف
و َ يُقَال بِ حَذ ِ

ِإلَى ثَمَانيَِة .وهي وي أحؾي الثمار امؿجر ية وأنفسها ػند امؽرب .فهه ثَمَر ٌ
ي املَّّونِ ،ووَنافِؽُه َ
ِيب ام َّ ّمؽْ ِه والرَّّائحة ِ و ُ
كثيرةٌ .ويُسَ َّ ّىو في
ح ْ
جاو ِ ٌع مِم ِ
ؾ ِ

وحجىُه أكبَر ُ
نَ ،
َّات يُشب ِه ُ اللَّّيىه َ
ج ،وهه و ِ َ
ي الحِىْظي ّ ِ
ض امبُلدا ِ
بَؽ ِ
ن بال ُّأتر ُ ّ ِ
ل ،وق ِشرتُه وُتؽَرِّجةٌ.
وي امبُرتقا ِ

وأوا امق ِسص ُ امثاني :فهه امىنو ُ
ن
بات الإيما ِ
ي الذي كاب باكِنُه مث َ ِ

ن ،باؼتثناء ِ
بامهاجبات ،غير َ أنَّّه لا يَقر َُّأ امقرآ َ
امهاجب ونه
ِ
ِ
فيه ،وقياو ِه

ل الله ِ  بالتَّّم ْرة ِ؛ َكؽْىُها حُلْوٌ ،ولا رِيح َ
كىمفاتحة ِ ،فؿَ َّ ّبهُه رؼه ُ
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ل التَّّمرة ِ على الحىًوة ِ ،ب ِ
جاوع أ َّ ّن كِلَيهىا
ن كىشت ِما ِ
لها؛ فاشت ِمالُه على الإيما ِ

ُ
أمر باكن ّيٌّ ،وعدم ُ ُقههرِ ر ٍِيح لها يَستريح ُ
امناس مؿَ ّىِه؛ مؽَدَ ِم ُقههرِ ق ِراءة ٍ
ٌ
ونه يَستريح ُ امن ّ ُ
َّاس بسَىاػِها.

ن ،ولا يُعن ِ ُ
ق الذي يَقر َُّأ امقرآ َ
امثامؿ :فهه امىُناف ُ
ُ
وأوا امقسص ُ
ح قن ْبَه

س أنَّّه و ُ ٌ
بالإيمانِ ،ولا يَؽى َ ُ
نوي ،فهه وي حيؿ
ل به ،ويَتلاهَر ُ أوام َ امنا ِ

س بقراءت ِه ،وِث ْ ُ
ل ال َّر ّيحانة ِ لها
ن واؼتراحة امنا ِ
ي الإيما ِ
تَؽ ُّ ّمل باكن ِه ػ ِ

ِب يُشب ِه ُ ق ِراءتَه ،وكؽْىُها امى ُّر ّ يُشب ِه ُ
رائحة ٌ كي ّ ِبة ٌ وكؽْىُها م ُ ّرٌّ؛ فرِ يحُها اممي ّ ُ

ُ
كفرَه.

ق الذي لا يَقر َُّأ امقُرآ َ
وأ َّ ّوا امق ِسص ُ الراب ُع :فهه امىُناف ُ
ن ،ؽ َّ ّبهه امنَّّب ُّ ّي

حيؿ تَؽ ُّ ّم ُ
ُ
ي الإيمانِ ،وقاهرِه ػي ؼانر ِ
 وي
ل باكن ِه ػ ِ
ِ
ُ
حيؿ إ َّ ّنها لا رائحة َ لها ،وفيها وا فيها
امىنافع ،وتن ُّب ّؾُه بامىظا ّرِ؛ بالحنللة ِ،
و َ
ق امىُرِّ؛ فانؽ ِدام ُ رِ يح ِها أؽبه ُ بانؽدا ِم رِ يح ِه مؽد ِم ق ِراءت ِه،
ي امىَذا ِ

ومَرارة ُ كؽْىِها َؽبيه ٌ بمَرارة ِ ُ
كفرِه.
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امتقؾيم الحاضِر ِ للنَّّاسِ؛ لأ َّ ّن امن ّ َ
ُ
َّاس إ َّ ّوا
امتؿبيهات وارِدة ٌ على
وهذه
ِ

ح ٌق به ،والأ َّ ّو ُ
ِرف أو وُن َ
ي ،وامثَّّاني إ َّ ّوا وناف ٌِق ض ٌ
ل
ونو ٌِي أو غير ُ ونو ِ ٍ

ي إ َّ ّوا وهاق ٌ
امىنو ِ ُ
ِب عنيها.
ِب على امقراءة ِ أو غير ُ وهاق ٍ

ِ
وقَهلُه ُّ « : 
يقرأ امقُرآ َ
امىظارع ونَفْي ِه في
ن» على طيؼة ِ

مرة ً ون َ ْفيَها بامكُل َّي ّة ِ ،بل امىراد ُ
قَهلِه« :لا يقر َُّأ» ميغ امىراد ُ ونهىا حعهلَها َّ ّ

ونهىا الاستمرار ُ وال َّدّوام ُ عنيهىا ،وأ َّ ّن امق ِراءة َ دأبُه وعادتُه ،أو ميؾؾ عادة ً

له.

ل امقُرآنِ ،وفَظْ ُ
ن على غير ِه وي
ل امقُرآ ِ
وفي الحَديثِ  :فَظيلة ُ حاو ِ ِ

امكنً ِم.

ن امؽَى َ ُ
ل ،كما د َ َّ ّل عنيه قَهلُه
وفيه :أ َّ ّن امىقعهد َ و ِي تىًوة ِ امقُرآ ِ

«و يَؽىَل به».

خ َّ ّ
لَ :
قال ابن حجر :قهلهَ ( :كؽْىهَا َكي ّ ِب وَرِ يحهَا َكي ّ ِب) ق ِي َ
ص

ي
طفَة ال ِْإ يمَان ب ِام َّ ّمؽْ ِه ،و َ ِ
ِ
طفَة امت ّ ِىًَوَة ب ِالر ّ ِِيح؛ ل ِأَ َّ ّن ال ِْإ يمَان أَ ل ْزَم لِم ْمُنْو ِ ِ
ن ام ْق ِرَاءَة ،وَكَذَل َ
ح ُ
و ِي امْقُر ْآن؛ ِإ ْذ يُمْكِي ُ
ِك ام َّ ّمؽْه
عهل ال ِْإ يمَان بِدُو ِ

أَ ل ْزَم لِلْجَه ْهَرِ و ِي الر ِّيح؛ فَقَ ْد يَذْهَب رِيح الْجَه ْهَر و َ يَب ْ َقى َكؽْىه.
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كمَة فِي َتخ ْعِ يص ا ْل ُّأتْر ُ َّ ّ
ث ُ َّم ّ ق ِي َ
ل :الْح ِ ْ
ل دُون غَي ْرهَا و ِي
جة ب ِالتَّّمْث ِي ِ

امْفَاكِهَة َّام ّتِي تَجْمَع كِيب ام َّ ّمؽْه وَالر ِّيح كَىم ُّت ّ َّ ّفاحَة ِ؛ ل ِأَ نَّّه ُ يُتدَاوَى ب ِقِشْر ِهَا
ح ّبِهَا دُه ْي لَه ُ وَنَاف ِع .وَق ِي َ
اط َّي ّة ِ ،و َ يُسْتَخْ رَج و ِيْ َ
لِ :إ َّ ّن
وَهُه َ و ُ ْفرِح ب ِالْخ َ ّ ِ

ب أَ ْن يُمَث ّ ِ َ
الْج ِّي لَا تَقْرَب ام ْبَي ْؾ ال َّ ّذ ِي ف ِيه ِ ا ْل ُّأتْر ُ ّج فَنَا َؼ َ
ل بِه ِ امْقُر ْآن ال َّ ّذ ِي

لَا تَقْر َبه ُ ام َّ ّؿيَاكِين ،وَغ ِىًَف َ
حبّه أَ ب ْيَض فَيُنَاؼِب قَن ْب امْىُنْو ِي ،وَف ِيهَا

أَ ي ًْظا و ِي امْىَز َايَا كِب ْر جُرْمهَا و َ ُ
حؾْي وَنْلَرهَا وَت َ ْفرِيح مَه ْنهَا وَمِين وَلمَسهَا،
وَفِي أَ كْلهَا و َ َع ال ِام ْتِذَاذ كِيب ن َ ْكهَة وَدِبَاغ وَؽِدَة وَ َ
جهْدَة هَط ْ ٍص ،وَلَهَا

خرَى و َ ْذ ُ
كهرَة فِي امْىُفْرَدَات(.)1
وَنَاف ِع ُّأ ْ

وقال ابن بمال" :وؽنى هذا امباب أن قراءة امفاجر وامىنافق لا

ترتفع إلى ال َّل ّه ولا تزكه ػنده ،وإنما يزكه ػنده وا أريد به وجهه ،وكىن
ػي نية امتقرب إميه ،وؽبهه بالر يحانة حين لم ينتفع ببركة امقرآن ،ولم يفز

بحىًوة أجره ،فلم يجاوز امميب وهضع امعهت وهه الحلق ،ولا اتعل
بامقنب ،وهنلاء هه الذين يمرقهن وي الدين"(.)6

()1فتح امباري شرح صحيح امبخاري لابن حجر امؽؾقىًني .67-66/9 ،وانلر:
عمدة امقاري شرح صحيح امبخاري للؽيني.38 /13 ،

()6فتح امباري شرح صحيح امبخاري لابن حجر امؽؾقىًني.136/23 ،
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طدق وربي فإ َّ ّن اتّباع امشههات وههى امنَّّفغ يع ُّ ّد الإنسان ػي

إدراك أقهر الحقائق ،فإنّه لا يتبظّر في آيات اللّه إ ّلا وي تفكّر فيها
وتدبّر وجؽنها ُؼلَّّما ً للًفتكىر والاػتبار؛ ووفتاح امتّب ُّظ ّر وامتّذ ُّصّط إخىًص

امؽبهديّة للّه ،وإنابة امؽبد مىهلاه ،وأنّى لممنوي أن يحيد ػي امظراط،
حافـ ّ
ٌ
مكه طؼيرة وكبيرة وي عمله؟!ّ.
وقد علم أ َّ ّن امكتاب

وا أجدر امىؾلم أن يكهن كىلأترجة كما يجدر به أن يكهن كىمنّخل؛

اعتزازا ً وشظهخاً ،وػماء ً وجهداً ،وقد ؽبه امنّبي  امىؾلم بها.
وي فهائد الحديث:

ل امْقُرآن ،وَأَ َّ ّن امْىَق ُ
ْعهد و ِيْ تِىًَوَة
 -2فِي الْحَدِيث فَظِ يلَة حَاو ِ ِ

امْقُرآن امْؽَىَل بِمَا د َ َّ ّل عَنَيْه ِ.

 -1وصَرْب امْىَثَل لِل َّت ّ ْقرِيبِ لِلْفَ ْههِ.
 -3أن متىًوة امقرآن أثر على امىنوي؛ في ز يادة إيمانه ،وكىأنينة

قنبه ،وفي كيب نفؾه ،ورفؽة قدره ،وعلو ونزمته.
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 -1على امىؾلم أن يحرص على تىًوة كتاب الله ،وتدبره ،وامؽىل

بما فيه ،وأن يكهن له ورد يهمي وي امقران ،لا يفرط فيه متزكه به نفؾه

 ،وتكثر به حؾناته.
-1

أنه قد يقع وي بؽض امىنونين انظراف ػي تىًوة امقران

وسظاعه وهذا وي هجره ،قال الإوام ابن امقيم( :هجر امقرآن أنهاع):

" أحدها :هجر سظاعه والإيمان به والإطؼاء إميه ،وامثاني :هجر امؽىل

به وامهقهف ػند حىًله وحراوه وإن قرأه وآوي به ،وامثامؿ :هجر
تحكيىه وامتحاكم إميه في أطهل الدين وفروعه واػتقاد أنه لا يفيد اميقين

وأن أدمته مفلية لا تحعل امؽلم ،والرابع :هجر تدبره وتفهىه ووؽرفة وا

أراد امىتكلم به ونه ،والخاوغ :هجر الاؼتؿفاء وامتداوي به في جميع

أمراض امقنب وأدوائها فيمنب ؽفاء دائه وي غيره ويهجر امتداوي به،

َّ َ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ ُ َ َٰ َ ّ َّ َ
واَ
بَإِنَك ۡٔ ِِمَٱَّتذ َ
الَٱلرش َ
وكه هذا داخل في قهله{:وك َ
ٔلَير ِ

َ َ ُۡ َ
ش ٗ
ٔراَٴ( }١امفرقان  )33:وأن كىن بؽض الهجر أههن
ان َ َم ۡٓ َُ
هَٰذاَٱىل ۡر َء َ
وي بؽض "(.)7

َ

()7امفهائد. 81 /2 ،
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أهداف امبحؿ-:
تتمثَّّل الأهداف الرعيؾة في :
 -2أن يتؽرَّّف على وفههم امتَّّد ُّب ّر وعىًقته بامىعمنحات امقرآنية

الأخرى.

 -1أن يتؽرَّّف على امتَّّد ُّب ّر َّ ّ
امعحيح في امقرآن ام كريم وثمراته وػهائق

امتَّّد ُّب ّر.

 -3أن يكهن قادرا ً على امبحؿ وامكتابة وإنتاج وادة في امتَّّد ُّب ّر

ّ
علمي.
بأؼلوب

 -1أن يستميع اؼتنتاج وناهج وأؼاميب امؽلماء في امتَّّد ُّب ّر ،ونقد

الخاكئ.

 -1أن يتؽرَّّف على أؼاميب امقرآن امىؽينة على امتَّّد ُّب ّر.
 -6أن يتقي مهارات امتَّّد ُّب ّر وامىدارؼة وأنهاػها.
 -7أن يكهن قادرا ً على طظارؼة امتربية وي خىًل امىنهج امقرآني.
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 -8أن يمارس تد ُّب ّر امقرآن ويتدارؼه وع غيره على بؽض ام ُّ ّؾهر

والآيات.

 -9تنمية ون كته وقدرته على امتَّّد ُّب ّر وربف الحياة بمؽاني الآيات

امىباشرة.

 -23إبراز الأؼغ امىؽرفيَّّة متدبر كتاب ال َّل ّه.
 -22تيؾير عمنيَّّة امتَّّد ُّب ّر وجؽنها في خمهات وتد ّرِجة.
 -21بيان أؼباب امتَّّد ُّب ّر وكرق اكتؾابه.
 -23تهػية امىتربِّين بهؼائل وأؼاميب تربية الأجيال على امتَّّد ُّب ّر.
 -21إذكىء الدّراؼات في هذا امباب الجنيل وي امؽلم وتؽبيد

ام َّ ّمر يق لممزيد ونها.

ّ
أجل أبهابها.
باب وي
 -21اؼتكؿاف واقع الدراؼات امقرآنية في ٍ
 -26إثراء ؼاحة الدّراؼات ام َّش ّرػيَّّة بأعمال ونهجيَّّة تُفيد امباحثين،

بؼض امنَّّلر ػي ت ُّ ّ
ّ
خععاتهه والموالات امىؽرفيَّّة امتي ينتؾبهن إميها.
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 -27امتركيز على تحنيل بؽض الجهانب امىنهجيَّّة امؽا َّ ّوة وامنَّّهاحي

الأؼلوب َّي ّة ،وتهطيف امىا َّ ّدة امىمروقة في هذه امىنمَّّفات ،وودى قيىتها

امؽلميَّّة.

 -28إبراز ػلىة امقرآن ،وأثره في إؼؽاد امنَّّاس وهدايتهه.
 -29إحياء امىنهج امنَّّبهي في تد ُّب ّر امقرآن ام كريم.
 -13تيؾير فهه امقرآن ام كريم للٌ َّ ّوة ،وربمها في جميع نهاحي

الحياة.

ّ
وحل وؿكنًتها وي خىًل امىنهج
 -12تربية الأ َّ ّوة وتزكيتها،

امقرآني.
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وؽلوم أ َّ ّن بركىت امقرآن لا تنقمع وأنَّّه أػله امبركىت ،كيف لا

رب امؽامىين .ووي بركىت هذا امقرآن أن امتعنيف في
ِّ
وهه كنًم

فظله ونفؽه وتدبره لا يتهقف ،وذلك دميل على ػليم ؽأن امتدبر،

وجىًلة قدره؛ إذ إنه اممر يق متؽ ُّ ّقل وؽاني امقرآن ،والاػتبار بأوثاله
وزواجره ،وامتأدب بآدابه ،والاوتثال لأوامره ،والاتؽاظ بمهاػله،

فهذه أوراق وتناثرة كتبؾ في أزوان وتباعدة ،بؽطها وميد بحؿ ،والآخر

وميد خاكرة ،غايتها تشه يق الأنام إلى كنًم امىمك امؽىًَّّم ،كتاب الله

المويد ذي الذصط ،الذي لا يأتيه امباكل وي بيده ولا وي خنفه ،تنز يل
وي حكيم حميد.

هذه رؼالة إلى كه صحب للكتاب ميزداد حباً ،وإلى كه وبتؽدٍ

ميزداد قرباً.

حاومؾ عبر هذا امكتاب الذي ؼمرته منفسي أولا ً؛ ميكهن باػثا ً

على تحقيق هذا امىمنب ،ثم لإخهاني امىؾلمين؛ تهاطيًا بالحق وامعبر،

صحاولا ً أن أؽارك في تقريب امقارئ وي امىشروع الحقيقي للٌوة،
ََ ۡ َُۡ ْ ُۡ َ
انَ}
نَخحي َٔاَٱىل ۡر َء َ
وشروع تىًوة امقرآن ،تتميىا ً مىقعد امبؽثة المهىدية{وأ َ
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جاء هذا امكتاب ميرفع ػنا قشرة الجهل بأػله كتاب ،م كي يكهن

هاديا ً وع الهداة لندلالة على امكتاب المويد.

ووا غرض هذا امكتاب إلا بؽؿ امؿهق في نفغ امقارئ ميقبل

على كتاب الله تؽالى ،وقد ذصطت فيه وي كنًم أهل امؽلم ،وحال

امؾنف ام كرام وا يبؽؿ الهىة ،و يقرب امىؾافة بيننا وبين امكتاب

المهفهظ.

ونحي في هذا الزوان أحهج وا نكهن لهذا امقرآن ،إ َّ ّن امقرآن ؽفاء

مىا في امعدور ،ؽفاء ٌ مىا في امعدور وي شههات وؽبهات ،ففيه وي

امبينات وا يز يل الحق وي امباكل ،فيز يل أمراض امؿبهة امىفؾدة للؽلم

وامتعهر والإدراك؛ بحيؿ يرى الأؽياء على وا هي عنيه.

وفيه وي الحكمة وامىهػلة الحؾنة بامترغيب وامترهيب وامقعص

امتي فيها عبرة؛ وا يهجب طىًح امقنب ،فيرغب امقنب فيىا ينفؽه،

ويرغب عما يطره ،فيبقى امقنب صحبا ً للرؽاد وبؼظا ً للغي ،بؽد أن كىن

مريدا ً للغي وبؼظا ً للرؽاد.

وإن أحق وا تههب له الأعمار كتاب ال َّل ّه!
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وفي وثل بنيغ حق بنيغ :أن نملة انمنقؾ في كر يقها ،عاقدة

ػزيمتها على حج بيؾ الله  وي أقظى الأرض! فقيل لها:

كيف تدركين الحج وإنما أنت نملة؟ إنك ستمهتين قمؽا ً قبل امهطهل!
قامؾ :إذن أوهت على تمك اممر يق! فىً تكي النملة أفمي ونك.

ذلك هه امقرآن :امنهر الذي أنزله الله  ميخرج امناس

وي امللمات إلى امنهر ،الهداية امتي تنزل امقنب متحييه ،وتز يل ػنه

الران.

فننجؽل امقرآن رفيقا ً منا في جلواتنا وخلواتنا ،ومننهل وي وؽينه

امعافي ،ونهره الذي لاينفد.

منتىؾك بامقرآن كما تمؾك به أهل الإطىًح قبننا ،ومنفتح به

قلوب امناس ،ميكي جهادنا به ،ودػهتنا به ،وبظرنا به.

إن الإبعار لا نيابة لأحد فيه ػي أحد ،ومي يحدثك ػي امقرآن

ودام ّهن ،فإن أردت أن تبظر فهل َّم ّ
ُّ
وثل امقرآن ،وإنما امناس واطفهن،

بنفؾك.
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افتح كتاب ال َّل ّه ،واجؽله أنسك ،وقنِّبه لا تمل ،فإن ال َّل ّه لا يمل

حتى تمل!

ابحؿ ػي الدواء الذي كامىا أردته في امقرآن ،واطبر.
امقرآن وراء كه كلمة ونه حكمة بامؼة ،وسر وي أسرار امؾىاوات

والأرض  ،وحقيقة الحياة وامىعير ،ووفتاح وي وفاتيح نفؾك امؾانرة

صطها ً نحه نهايتها.

فتدبر  ...إ َّ ّن فيه كه وا تريد.
أمؾؾ تريد أن تكهن وي أهل الله  ؟
إذن؛ عنيك بامقرآن ،اجؽله طاحبك ورفيقك كهل حياتك؛ تكي

وي أهل ال َّل ّه؛ فإن امقرآن لهه بحق وشروع امؽىر ،وبرنامج

امؽبد في ؼيره إلى الله حتى ينقى الله  ،ووا كىن تنجيم

امقرآن ،وتظر يف آياته على ودى ثىًث وػشرين ؼنة؛ إلا خدوة لهذا

امىقعد الرباني الحكيم!

فنتخل أيها امؾالك بكتاب ربك في قلمة الليل ،ومتقرأ

وا تحفله ،ومتثهر امقرآن ،متكي وي الأوة امقائمة امتي تتلو كتاب ربها
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آناء الليل ،فتؾجد مىي هذا امكنًم كنًوه ،فتقترب! فمي لم يكىبد
حقائق امقرآن لهيبا ً يحرِّق باكي الإثم وي نفؾه ،فىً َّ ّ
حـ له وي نهره!،

وميغ امىقعهد أن تدرك الهدف كله ،م كي يكفيك أن تمهت وأنت

على اممر يق! فامقرآن راحة مقنبك ،وؼكهن منفؾك في زوان امقلق،

امؾكينة امىفقهدة!

إ َّ ّن نهر امقرآن لا يمتد ؽؽاعه إلى الآخرين ولا يشتؽل حقيقة ؛ إلا

باؽتؽال قنب حاول كلماته وتحرك قنب امؽبد امىنوي به ،وتههجه

بحقائقه الإيمانية امىنتهبة! نؽه ! واؽتؽل له وجدانه ! وتهيأ كيانه كله

للًؽتؼال ! فامقرآن كتاب ػزيز له أسراره لا تلهر إلا بمهل امىعاحبة،

فكلما ازدادت صحبة امىرء وع امقرآن ازداد وؽرفة بأسراره ،وآياته

وبيناته ،ووي أطغى إلى كنًم ال َّل ّه  وكنًم رؼهله

 بؽقله ،وتدبره بقنبه وجد فيه وي الحىًوة وامبركة

وامىنفؽة وا لا يجده في شيء وي امكنًم لا ونلهوه ولا ونثهره ،فهالله

الذي لا إله إلا هه ،وا رأيت وأنا ذو امنفغ امىىٌى بالذنهب وامؽيهب

أػله إلانة للقنب ،واؼتدرارا ً لندوع ،وإحظارا ً للخؿية ،وأبؽؿ على
امتهبة وي تىًوة امقرآن ،وسظاعه ،فمي أحب امقرآن فنيبشر .

65

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

66

فيا ؽباب الأوة وأؽبالها ،هذا كتاب الله ينادي ،وهذه الأوة

تستؼيؿ!

فمي ذا يبادر لحىل الرؼالة ؟ وي ذا يكهن في كنيؽة امؾفراء

الربانيين ،الحاونين لرؼالات هذا الدين ،إلى جمهع امتائهين والمهتارين هنا

وهناك ؟

وي يفتح طدره منهر امقرآن ،فيقدح به أؽهاق امؽلم بالله وامىؽرفة

به ؟ ػؾاه ينال شرف الخدوة في طفهف الإغاثة امقرآنية ،والإنقاذ

مىىًيين امؼرقى في وؾتنقؽات امشههات وامؿبهات ؟

وي يمد إلى رؼهل ال َّل ّه  يدا ً غير مرتؽؿة؛ فيبايؽه على

أخذ امكتاب بقهة ؟ و يقبض على جمر هذا الإرث الدػهي امؽليم:

رؼالات امقرآن ،فدونكم رؼالات امقرآن فمي يتنقاها ؟

وي يقهل :أنا لها يا رؼهل الله! فيقهم بحقها و يفي بؽهدها ثم ينخرط

َّ
ِيََ
في وؾمك بىًغات امهحي ،ؼيرا ً على أثر الأنبياء وامعديقين { :ٱَّل ََ
ُ َ ّ ُ َ َ َٰ َ
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ً َّ َّ َ َ َ َ َٰ َّ
ٱّلِل َِ َ
ضص ٗ
ِحتاَ
َفََة ِ َ
ٱّلِل هَوك
ٱّلِل َِويخشُٔ َّۥَوَّلََيشٔنَأضداَإَِّلَ َ
جَ َ
سؾ َٰ ِ
حتي ِؾٔنَرِ

ٽ( }١الأحزاب .)39 :
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فما أؽدها وي حسرة ! ووا أػلىها وي غبنة ! على وي أفنى

أوقاته في كنب امؽلم ،ثم يخرج وي الدنيا ووا فهه حقائق امقرآن ! ولا

باشر قنبه أسراره ووؽانيه! فهل وي ػبد  -حق ػبد لله  -يجؽل
حياته وقفا ً على دين الله ،يتنقى كلمات الله ،ويبنغ رؼالاته! ػسى أن

َّ َّ َ ُ َ
َۡ َ َ
َس َػوَ
ٱّلِلَ َبَٰي ِؼَأ ۡمرَِه ِۦََكد
يتحقق بهلاية الله؛ فيفتح الله له ،وعلى يديه {َإِنَ َ

َّ ُ ُ ّ َ ۡ َ
ََشءَٖك ۡد ٗراَ( }٣اممىًق.)3:
ِك
َ
ٱّلِلَى ِ

إ َّ ّن تتابع الإنتاج امىؽرف ّي واستمراره وكثرة امتأميف في وناحي

وقفات جا َّ ّدة ٍ أوام هذا امنتاج امىتنهع تُؽنى
ٍ
امىؽرفة المنتنفة يستنزم
بتقييىه ،وتحرير أؼؾه ووناهجه ،وبيان إؽكىلاته وويزاته ،وتتبع جذوره

وونابته ،وامعلة بين جديده وقديمه وكارفه وتنيده ،وتحديد وهاكي

الاتفاق والافتراق ،وامتَكرار والابتكىر  ...إلخ ،وإ َّ ّن استمرار الإنتاج

امىؽرف ّي في حقل وي الحقهل امىؽرفيَّّة دون أوثال هذه امهقفات وُنذ ٌ
ن
ّ
ونهجي ينتج ػنه كثرة ُ الأخماء وتراكمها ،وغنبة امتَّّقنيد،
حراف
بان ٍ
وضؽف امتَّّجديد ،وانؼىًق آفاق امتَّّمهير والإبداع.

ّ
امىنهجي الذي
كه هذا إلا عبر امنَّّقد
ولا ؼبيل إلى الخىًص وي ّ ِ

هه أػله أداة ٍ متحرير امىؽارف وتنقيحها ،وتثهير امؽلوم وتحقيقها،
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واؼتيظاح وكىوي قهّتها ووهاكي ضؽفها ،والإحاكة بؽناضر الخمل
ّ
امىنهجي وي أه ّه
وامقعهر امكىونة فيها وأؼبابها؛ ولذا كىن امنَّّقد

الأدوات امَّّتي تتحرر بها وؾائل امؽلوم ،وتتجدد قظاياها؛ بدون امنَّّقد تبقى
الأفكىر غائمة وامىؾائل وؽتىة ،و يفؿه امتَّّقنيد ويتهقَّّف امتجديد.

إ َّ ّن بؽض امؽلوم ام َّش ّرػيَّّة قد تح َّ ّقق لها ام ُّن ّظج في أطهلها امظابمة

مكليَّّاتها ،وقهاعدها امكليَّّة امىقن ّ ِنة لجزئياتها ،فاؼتبانت أطهلها وتحررت،

وقُنّنؾ قهاعدها ور ُ ّ
كبؾ ،وطار لها إكار نلري تأطيل ّي يظبف امىىارؼة

امتَّّمبيقية لها و يقنّنها عبر تمك الأطهل وامقهاعد ،ولا يكىد يخفى على
ونعف وا يقهم به كثير وي المهبين مكتاب ال َّل ّه وي الاهتىام بتدبر
امقرآن ،ؼهاء كىن ذلك بؽقد امىنتمرات أو الدورات والمهاصرات

امؽلميَّّة ،أو امكتابات امىتؽددة حهل امتدبر الذي هه الهدف الرعيغ وي

إنزال امقرآن.

وم كي امىىًحـ على كثير وي هذه الجههد  -وهي وباركة إن ؽاء

ال َّل ّه  -عدم وجهد ونهج تؽنيىي ينؿأ ػنه وجهد وتخععين في هذا
امباب امؽليم إلا امنذر اميؾير.
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َّ ّ
ومؽل هذا الجهد الذي بين يديك يكهن نهاة مىناهج تؽنيىية

وتخععة تظبف امتدبر وتؽين على إ يجاد أؼاتذة وباحثين وتخععين،

يكملهن بناء امىؾيرة و يحيهن امتدبر في نفهس امناس بمر يقة علمية ونهجيَّّة

ونظبمة.

وقد ت َّم ّ بناؤه بناء على جرد امىهجهد في امىكتبة الإؼىًوية وي

بحهث ووقالات وبرامج وونتمرات وونتقيات علميَّّة بشأن تدبر امقرآن

ام كريم ،وع اػتبار الأؼغ امىنهجيَّّة امؽلميَّّة مبناء امىناهج امتؽنيىية ،وتنبية

كنب كثير وي امىتخععين فالحاجة َّ ّ
واؼة منشره اؼتؽنَّّا بال َّل ّه على ذلك.

ثم إن الحديث ػي امؽلم وامتحعيل لاب َّ ّد وأن يكهن وتداخل

الأؼباب وتهاشج الأنساب ،فنيغ وي فعهل هذا امكتاب فع ٌ
ل إلا وقد

يدخله ن ُ ٌ
تف وي فعهل ُّأخَر على قدر وا بينها وي ؼبب وانتؾاب ،وإني

لأرجه أن تؽ َّ ّه بذلك جدواه ،وينكؿف وؼزاه ،و يكهن امقارىء به

أؽ ّد انتفاعا.

وختاوا ً  :فإن ام كمال ػزيز وبلوغه طؽب امىنال ،وهذه صحاولة

بشر ،أراد بها الخير له ولأوته ولإخهانه في كر يق ال َّدّػهة إلى ال َّل ّه وخدوة
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كتاب ال َّل ّه ،وعمل امبشر لا يخلو وي أخماء وزلل ،فما كىن في هذا

امؽىل وي خير وطهاب فمي تهفيق ال َّل ّه وحده ،ووا كىن وي خمأ وزلل
فمي أنفؾنا وامؿيمان ،وإني أحب أن يؽلم امقارئ ام كريم أن هذا اجتهاد
يحتىل امتؼيير وامتبديل ،ووي وجد امؿيخ امناصح ،فنيتىؾك به ،ففيه

غنية وكفاية ،وميظرف نلره ػي هذه امبرامج إلا أن يكهن وي باب

امىؽرفة والاكىًع والاؼتزادة وي امؽلم.

وأحؿ كامب امتدبر وعلم امتفؾير على امؽناية بؽلوم الآلة وخاطة

علوم امؽربية ،فإنه بحؾب تظنؽه ونها يكهن فهىه م كتب امتَّّد ُّب ّر

وامتفؾير ،وانتفاعه بما فيها.

وكم رأيت وي كىًب علم ! يشؽر امهاحد ونهه أنه قد اوتمك ناطية

امؽلم الذي يزػه أنّه وتخعص فيه ،وهه لا يتقي كتابا ً وي كتب اللؼة،

فيذهب كه هذا ػنه ػند أول إؽكىل وؼنال حقيقي يتؽرض له،

فيجد فهىه كسراب بقيؽة يحؾبه املىآن واء ً حتى إذا جاءه لم يجده

ؽيئا ً ووجد جهله يلوح أوام ناقر يه ،فمنهه وهفق يرجع فيتؽلم ،وونهه

وكىبر يتمادى في غيه فاقعد امبحر وخل امقنهات ،وأػني بهذا أنه لابد
لك وي امؽناية بامتؽرف على ونهج امؾنف ،ووي ؼار على ونهجهه وي
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خىًل امتمبيقات امؽىنية امتي يقهوهن بها في كتبهه ،وأنعح قارىء هذا

امكتاب بالإخىًص ل َّل ّه ػند امقراءة وبامؽىل ػند امتِّىًوة ،وأوطيه بما

ٌ
ؽيخ أبا بكر بن ػيَّّاش  " :يا بُن َ َّ ّي خن ّ ِص رقبتك في ال ُّدّنيا وي
أوضى به
رق الآخرة ،فإ َّ ّن أؼير الآخرة غير وفكهك أبدا ً " فأنت أ ُّ ّيها الأخ ام كريم
ِّ

يدي ال َّل ّه
تحمل في هذه ال ُّدّنيا رقبة واحدة ،إحرص على ف ِكىكها بين
ِّ

 ولا يكهن ذلك إ َّ ّلا بالاػتعام بكتاب ال َّل ّه  إذ لا
يُعنح امقنب إ َّ ّلا كنًم الرَّّب ،وتقرَّّب إلى ال َّل ّه  ومي تتقرب

َّ ّ
أحب إميه وي كنًوه.
إميه بشيء

وأخيرا ً ،فإن في كتاب الله  آية عجيبة ،تدلك على

َّ
ِيََ
اممر يق كيف يبدأ ،وكيف ينتهي؛ تدبر قهله َ { : وٱَّل ََ
َ َ َ ُ ْ َّ َ َٰ َ َّ َ
ُ َ ۡ َ
اََّلَُُغ ُ َ ۡ ۡ ۡ
نيَ}١٧٠
ط ََ
بَوأكامٔاَٱلطئَةَإُِ
ُح ٍَ ّصِهٔنََة ِٱىهِت َٰ َِ
يعَأس َرَٱل ٍُطي ِ ِ
ِ
تمؾِيك بامكتاب أولا ً :وهه الأخذ ببىًغاته بقهة ،وإقاوة للعىًة

ثانيا ً :وهه إحؾان أدائها وامؾير إلى ال َّل ّه  عبر وهاقيتها ،ثم انمىًق
َّ َ ُ
يع َأ َ ۡس َر َٱل ۡ ٍُ ۡ
غ ُ
ني َ،}١٧٠
ط ََ
ي
ط
ِ ِ
إلى الإطىًح والدػهة إلى الخير َ{إُِا ََّل َُ ِ
تمك إذن امىدارج الأولى للؾام كين.
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لا تحؾبن كر يق امؽلم ويؾهرا ً لأهل امتكىؼل ،بل إنه مي يؽميك

بؽظه حتى تؽميه كلك ،فإن امؽلم امشرعي ميغ حم ً
و وؾتباحا ً يرتع فيه
كه ب َّ ّمال إنما يعنح للٌبمال ،وقديما ً قال الإوام ابن وؽمي: 
وبؽد فامؽلم جنيـــل امقدر

وفي قنيــله نفــــاـذ امؽىر

فابدأ بما هه الأهه فالأهه

فالحازم امبادئ فيىا يستتم

فإن وي يتقي بؽض امفي

يظمر للباـقي ولا يستؼني

كثيرة هي ام كتب امتي تحدثت ػي امقرآن ،وػلىته ،وأهمية

تدبره ،وقد جاء هذا امكتاب تتميىا ً مبؽض هذه المهاولات فهذا كتابي ،

حاومؾ أن أقيم وا فيه وي ػهج ،وميغ لي وي تأميفه وي الافتخار

أكثر وي حؾي الاختيار ،واختيار امىرء قمؽة وي ػقله ُّ ّ
تدل على ت ُّخن ّفه

أو فظله ،ومقد كتبته راغبا ً فيىي ينلر فيه أن يترحه عل َّ ّي ،و يؽمف
جيد دعائه إل َّ ّى ،فذلك وا لا كلفة فيه عنيه ،ولا صرر يرجع به إميه

فربما انتفؽؾ بدػهته ،وفزت بما قد أَ و ِ َ
ي هه وي وؽرَّّته ،فنينلر امناقر

فيه بؽين الرضا ،فما هه إلا ووظة وؿهقة ،أراد طاحبها أن يبؽؿ في

نفؾك دافؽا ً لليقبال على كتاب ربك وبحمده ،فإن انتفؽؾ
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به ،فالحىد ل َّل ّه ،وهذا وي تهفيقه وون ّ ِه ،وإن أوَمَّّك فدعك ونه ،وأقبل

أنت على كتاب ال َّل ّه صحبا ً كامبا ً للهدى وامنهر.

هذا وقد تنمفؾ إلى قنبك بحثّي إياك على ح ّل ِك وي فنهن وي

امقهل ،وصروب وي امهطايا ،وأرجه أن يكهن طهابي ػندك وتقبَّّىً،
وخمئي فيها ػندك وتأ َّ ّولا ،لا لأنّي أه ٌ
ل لذلك ،وم كي لأنك حقيق به،

وله خنيق..

هذا ،ودونك امبحر فانهل ،وػي دػهة أخيك لا تؼفل ،والحىد لله

المهىهد في كه حال ،وامعىًة وامؾىًم على نبيه والآل.

هنا انتهى وا أردت ،وبقيؾ أنت وع كتاب الله وقبىً ً عنيه ،باحثا ً

ػنه ،وؽيدا ً مىرصضيته في حياتك ،وفقنا ال َّل ّه وإياك مىا يحب ويرصى.

وأختم وقدوتي بامؿكر ل َّل ّه تؽالى أولا ً وآخراً ،ثم أثنِ ّي بامؿكر الجز يل

مكه وي نمَّّو في قنبي حب كتاب ال َّل ّه  وؼاهه في إخراج

هذا امكتاب بهذه الحلَّّة ،وفي وقدوتهه وؿايخي امنبىًء ،راجيا ً وي ال َّل ّه

 أن يجزيهه ػني خير الجزاء وأؼبؼه وأحؾنه وأوفاه.
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وال َّل ّه امعىد الذي لا إله إلا هه الحي امقيهم نسأله أن يتهلانا برحمته

ويهيأ منا وي أمرنا رؽداً ،وأن يقربنا وي كتابه ،و يجؽننا وي أهل امقرآن

الذين هه أهله وخاطته ،وأن يهفقنا مفهه كتابه ،وإحؾان تىًوته وصحبته،
وأن لا يسنبنا حىًوته والانتفاع به ،وأن يجؽله ربيع قلوبنا ،ونهر

مر
أبعارنا ،وأن يجؽله ؽفيؽا ً منا ،وأن يجد قارئه وا يمكي أن يكهن قد ّ

على خاكره ،وؼأل ػنه حهل امقرآن ووا يتؽلق به ،إنه امعىد ام كريم،

َّ ّ
مهالدي ،ووؿايخي ،ولجىيع
امبر الرحيم و يجؽل ثهاب هذا امكتاب

امىؾلمين ،وإني لأرجه طظي قرأه ألا يبخل عل َّ ّي بنعح إن رآه ،فإن

امنعيحة وي الدين ،وإني لها  -إن ؽاء الله -مىىتثل ،وأرجه وي أهل

امؽلم أن يساصحها وا وقع فيه وي خمل ،فإنه مؼيرهه ،ووثل هذا يؽفى ػنه
إن ؽاء الله تؽالى ،وإني بنعحهه وؾترؽد.
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فظل تدبر امقرآن ام كريم.
وفههم امتد ُّب ّر في ضهء امقرآن وام ُّ ّ
ؾنّة وأقهال

ؼنف الأ َّ ّوة "تحرير وتأطيل".

آفــــــــــــــــــــــــــــاـت مردية.

كيف ام َّ ّ
ؾبيل إلى امتفاعل وع كنًم رب امؽامىين؟.
كفــــــــــــــــــــــــاـية امىتح ّفـ.
أيسر امهؼائل لحفـ امقرآن ام كريم وتدبره.
الحفـ وامتَّّد ُّب ّر في حياة الآل والأصحاب.
تنهير امؽقهل والأذهان في تؽنيم الأكفال امقرآن.
ضهابف وعىًوات لتمييز امىتؿابهات وي آيات
الله امبيّنات.
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جدول تفعيلي مىدرسي الحنقات وكامبي
حفـ وإتقان امقرآن ام كريم.

إنَّّه لا يفتقر كثير وي كنبة امؽلم إلى برنامج ين ّله وؾيرهه ،أو خ ّمة

امعناعة امؽلميَّّة ميؾؾ وتؽنّقة بذلك فحؾب ،بل
تد ّرج تن ّقيهه ،غير أ َّ ّن ّ ِ
هي مرتهنة قبل ذلك بسداد بعيرة كامب امؽلم وارتياض ونكىته بامؽلوم

وامىؽارف ،فإ َّ ّن ؼداد امبعيرة وارتياض امىنكىت ذر يؽة إلى تحقيق

امؽلم و ُ
َّظرف في امؽلم هه إكؾير
حؾي امتَّّظرف فيه  ..وحؾي امت ّ ّ ِ

امتحقيق وجههر ّ
امعناعة امؽلميّة.

ولأ َّ ّن امؽلم بت ُّن ّهع أبحاثه وتش ُّؽّب وؾائله يحتاج وي كامبه ميرتاض

به أن يكهن واػيا ً في تحعيله قبل أن يخمه بأقدام وؿار يؽه بؽيدا ً على
ً
هدى وي الرأي وبيّنة ٍ وي الأمر ،فقد أردفؾ آخره وؽارج ووهاػـ
غير
علميّة ونهجية وتربه يّة

للًرتقاء بمؾتهى

كامب امؽلم امشّرع ّي وتهجها ً بسانح خاكري وبارحه إلى تعفح جملة وي

عىًئق امهعي امتحعيلي ،بؽيدا ػي الإغراق في رؼهم الخمف ووباني

امبرامج ،فجاءت ناقىة وا هداني إميه امتأول في هذا امباب ،ودمتني عنيه
امىمامؽة ،وؼاػفتني به يد امىباحثة ،وع َّ ّدرة بالحب ،صختهوة بالدوع،
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وظ َّ ّىنة امقهل في وتؽنقات امتحعيل امؽلمي ،وي امنلر في وؼائل امؽلم،

وغاياته ،وأجناؼه ،وودارج تحعيله ،بما يمث ّ ِل مجمهعه وقدوة في امهعي،

ووبتدأ ً لارتياض امؽلوم  ..وُذاص ِطا ً بها إخهاني وي كنبة امؽلم ،رجاء

ام َّ ّلفر بما يحعل به للنفغ ارتياح ،وللؽقل ارتياض ،وال َّل ّه وحده

امىنول ،وهه امىؾتؽان ،وعنيه امتكنًن ،ولا حهل ولا قهة إلا به.
والحىد للّه ّ
رب امؽامىين

كتبو وجالً ،وحرره خجالً

غرة ذي القعدة  1441هـ.
ahmdbnsambnbdalrhmnmkhlwf@gmail.com
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فظل

وا تقهمهن في فظل كتاب أنقذ الله به أوة وي جاهنية جهىًء،

وضىًلة عمياء ،دأبهه امؾنب وامنهب ،ووؽبهدهه الأوثان والحجارة،

وديدنهه تهارث امؽداوات والأحقاد ،لا تؽرف وي الحق رسظاً .نحنتها

وا وجدت عنيه آباءها ،ووا اؼتحؾنته أؼىًفها ،وي آراء ونحرفة،

ونحل صخترعة ،وومل وبتدعة ،فأنزل الله  عنيهه هذا امكتاب
فأنقذهه ونها به ،وان تؿنهه به وي أوحالها.

وا تقهمهن في فظل كتاب ختم الله به ام كتب ،وأنزل على نبي ختم

به الأنبياء ،وبدين ختىؾ به الأديان.
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وا تقهمهن في فظل كتاب فتحؾ به أوعار ،وجثؾ ػنده الركب،

ونهل وي ونهله امؽلماء ،وشرب وي وشربه الأدباء ،وخؿؽؾ لهيىنته

الأبعار ،وذمؾ له امقلوب ،وقام بتىًوته امؽابدون ،والراكؽهن،

وامؾاجدون.

ذم كم امقرآن ام كريم( :كلية امشر يؽة ،وعمدة امىلة ،وينبهع الحكمة،

وآية الرؼالة ،ونهر الأبعار وامبعانر ،فىً كر يق إلى ال َّل ّه ؼهاه ،ولا نجاة

بؼيره ،ولا تمؾك بشيء يخامفه)(.)8

ذم كم امقرآن ام كريم :كنًم ال َّل ّه امؽليم ،وضراكه امىؾتقيم،

ودؼتهره امقهيم ،ناط به كه ؼؽادة ،وحكمته امبامؼة ،ونؽىته امؾابؼة.

ذم كم امقرآن ام كريم :حجة الرؼهل الداوؼة ،وآيته ام كبرى ؽاهدة

برؼامته ،وناكقة بنبهته.

ذم كم امقرآن ام كريم :كتاب الإؼىًم في ػقائده وػباداته ،وحكمه

وأحكىوه ،وآدابه وأخىًقه ،وقععه ووهاػله ،وعلووه وأخباره،

وهدايته ودلامته.

(()8امىهافقات) امؿاكبي (.)316/3
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ذم كم امقرآن ام كريم :أؼاس رؼالة امتهحيد ،وامىعدر امقهيم

للتشر يع ،وونهل الحكمة والهداية ،والرحمة امىؾداة للناس ،وامنهر امىبين

للٌوة ،والمهجة امبيظاء امتي لا يزغ ػنها إلا هالك  ...وإ َّ ّن ذوق حىًوة

امقرآن على قدر كهارة امقنب وزكىء ام َّن ّفغ؛ فمي تم َّ ّهر ذاق أكثر.

كتاب ﷲ يهدي ل َّل ّتي هي أقهم في الأقهال والأعمال والأحهال،

وهه وهافق للؽقل امعحيح وامفمر امىؾتقيىة ،فكل ّما ازداد إقبال امؽبد

عنيه؛ زاد ػقله ،وتف َّت ّق ذهنه ،وقهي حفله وفهىه؛ وإ َّ ّن وي الأدو ية ِ

الرب  ؛ فإ َّ ّن امؽبدَ إذا
ِّ
ام َّن ّافؽة ِ لإذهاب امن ّ ِؾيان كثرة ُ ذِصط ِ
الرب  ولَه َ َ
لازم ذصط َ
ج به مؾانُه؛ كىن ذلك وي أػله وا
ِّ

ۡ ُ
َ َ
يَنفي ػنه داء َ امن ّ ِؾيانِ؛ لأ َّ ّن الله َ  قالََ {:وٱذنر َ َّربَّم َإِذاَ

َ
ِيج َٮ(}١ام كهف ،)11 :فلذة وناجاة ال َّل ّه  والأنس به
نص َ َ
مىي أقبل على الله بعدق وإخىًص هي لذة يجدها امىنوي في قنبه

وجهدا ً ُيحغ به ،فما تلذذ امىتلذذون بمثل وناجاة الرب ،

وأػله ذصط ﷲ  :قراءة امقرآن ،فم ِي جزاء قارئه :أن يهفقه ﷲ إلى
تنمية قُدَره امؽقنية ،فامقرآ ُ
ن كنًم ُ الله لا أعلى ولا أحلى وي إجرائه على

ك
ك وُلوك ُ امكنًم فكيف بكنًم وم ِ ِ
الأمؾنة ،وقديما ً قيل :كنًم ُ امىلو ِ
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امىلوك  ،فامقلوب في وحؿة ٍ وا لم تأنس بالله وذصطه ،فانفها ػنها
وحؿتها بتؽر يفها بر ّبِها والإكثار وي ذصطه ،فامقنب وعاء ٌ وؼ ً
مو،
والأػظاء تستخرج وا فيه ،فما يبدو ونها وي خيرٍ أو ش ّ
رٍ يكؿف ػي
وكنهن قنب طاحبها ،فأغيثها قلوبكم بذصط الله،ولا َتحبؾها

ػنها واء الحياة ،فعدور الخلق أوػيةٌ ،وقيىتها على قدر وا يُستهدع فيها،

ُ
وأػله ودائع َّ ّ
ِات َِفَ
آيات َةَحّ ِ ٌَ
امعدر :امقرآن ،قال ال َّل ّه{ :ةَو َْ ََٔ َ ٌَ

َّ َ ُ
نس بال َّل ّه،
يً} ،وقراءة ُ امقرآن بريد ُ ال ُّأ ِ
أوحٔاَاىػِ ََ
يَ َ َ
دورِ َاَّل َ
ُض َ
حـ له وي امقرآن فاته ّ
فمي لا َّ ّ
حـ ػليم ٌ وي راحة روحِه..

وإ َّ ّن تىًوة امقرآن إنَّّما هي إقاوة لحجة ال َّل ّه  على امىرء،

حيؿ بنؼه كتاب ال َّل ّه  ،ووقف على آياته وتهجيهاته ،ولا تزال

تمك الحجة قائمة عنيه حتَّّى يستجيب لأمر ال َّل ّه  امكىوي في
آياته ،ومي يعل إلى دلالات تمك الآيات و يؽرف وظاوينها حتى يشؼل

ػقله بتدبر تمك الآيات ،و يُؽىل ذهنه لاؼتشراف وؽانيها ووؽرفة

أبؽادها ومراويها ،وتتبع حكمة ال َّل ّه في آياته وكلماته.

ووي خىًل ذلك امتأول يشؽر امىرء بلذة امت ّ ِىًوة وجمال امقراءة،

و يقف على إبداع امنله وبىًغته ،وجمال امتهجيه وبراػته ،وجمال
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امىقاطد وحؾنها ،فما يممك إلا أن ينقاد إلى أمر ال َّل ّه  في

ب عنيها الأجر ُ
ن امنلر في امىعحف ػند امقراءة ِ ػبادة ً يُر َّت ّ ُ
كتابه ،وكه ُ
ضؽاف لا تعح ،م َّ ّ
ٌ
ُ
كي امقراءة َ في امىعحف
أحاديث
قد رويت فيه

أفظ ُ
امؾنف بذلك ،فإنه لم يُنقلْ ػنهه
ِ
ل وي امقراءة بالحفـ؛ مؽىل

ُّ ّ
خىًف ،كما َّ ّ
ٌ
ؼ ْفرِه ِ امنَّّفيغ (امتبيان في
امنهوي  في ِ
نص عنيه
آداب حملة امقرآن) ،فامقراءة ُ في امىعحف للحافـ أفظ ُ
ل وي قراءته
و ِي حِفله ،كذلك يثاب امىرء على استماع امقرآن ،ووي ازداد له

َ ۡ َ ٓ َ ُ ّ َ َّ ُ
ٱّلِل ِ َُٔرَّٞ
استماعا ً ازداد ونه نهرا ً ،قال اللهَ { :كد َساءزً ٌََِ َ َ
َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َٰ َ ُ ۡ
س ُٓ ّ
ٌَت ّٞ
َ َ ُّ ّٞ
خر ُ
ًٌَ َََِ
ني ََ َ ١٥ح ۡٓدِي َةَِِّ َ
وك ِتَٰب ِ
ٱّلِل ٌَ َِ َٱتت َع َرِعـَُٰ َّۥ َشتو َٱلصؾ ًَِ َوي ِ
ُّ ُ َ
ٔر َبإ ۡذُ ِ َِّۦ َ َويَ ۡٓدِيٓ ًۡ َإ َ ََٰل َ ُّ ۡ َ
ج َإ ََل َٱنلُّ
يمَ ،}َ١٦ويُروى ػي
َ
ِ ِ ِ
ٱىظيؿ َٰ َِ ِ
َضٰ َٰ ٖط ٌَصخلِ ٖ
ِ ِِ

كتاب الله؛ كىنت له نهرا ً يهم
ِ
س( : وي استمع آية وي
ابن ػبَّّا ٍ

امقياوة)..

ويتظح طظا وطى أن امقرآن لا تنفك تىًوته ػي تدبر آياته ،وتدبر

الآيات يحمل امنفغ على الاؼتجابة والانقياد لأمر ال َّل ّه ،

وكه ونها يأخذ بذيل ؼابقه ،فامتىًوة نفهد إلى امتدبر ،وامتدبر يحمل على

امتَّّذصط والاتّؽاظ ،وامتَّّذصط يحمل امنفغ على الاؼتجابة والانقياد ،وهنا
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َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ
ٌَ َب َٰ َر ّٞ
م ُ
كَ
ب َأُزىجّ َإِل
يكمي وقعهد ال َّل ّه  في ذلك {نِت َ
َ َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
ّ َ َّ َّ ُ ٓ ْ َ َ
بَٳ( }َ١ص .)19:
َءايَٰخ ِ َِّۦَ َو ِلَخَذن َرَأ ْولٔاَٱۡلى َب َٰ َِ
ِلدةروا
وميغ يخفى وقام امتدبر وفظله ،بل وصرورته مقارىء امقرآن،

م كننا بحاجة اميهم للخمهات امؽىنية لإحياء ذلك الرابف في قلوب امناس

نهف امتَّّد ُّب ّر ح َّ ّقه ،وع أنَّّه هه امىقعهد الأػله
وتربيتهه عنيه ،فما زمنا لم ّ ِ

ُّ ّ
وتسي
وي هذه امهاجبات ،قال امؾيهكي ( ت 922ه ) " :

امقراءة بامتَّّد ُّب ّر وامتَّّف ُّ ّهه؛ فهه امىقعهد الأػله ،وامىملوب الأه ّه ،وبه

تنشرح امعدور ،وتستنير امقلوب" ( ،)9وهه امفرق بين طدر هذه الأوة

وآخرها.

قال محمد امبؿير الإبراهيىي  " : تد ُّب ّر امقرآن واتِّباعه هما فرق

وا بين أ َّ ّول الأ َّ ّوة وآخرها ،وإنَّّه مفرق هائ ٌ
ل؛ فؽدم امتَّّد ُّب ّر أفقدنا امؽلم،

وعدم الاتِّباع أفقدنا امؽىل ،وإ َّن ّنا لا ننتؽػ وي هذه ام كبهة إ َّ ّلا

بال ُّر ّجهع إلى فهه امقرآن واتِّباعه ،ولا نفنح حتَّّى ننوي ونؽىل

امعالحات.

( )9الإتقان في علوم امقرآن ،امؾيهكي 183/2
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إن فهه امقرآن  -كنًم ال َّل ّه  -ميغ طؽبا ً أو وؾتحيىًً ،وميغ في

الإؼىًم فئة وؽيَّّنة أو جماعة وتخععة بتفهيم امقرآن للٍخرين وتهضيح
وا يرؽد إميه وي دلالات ،لا يحق مؼيرهه امؼهص في وؽانيه؛ وإنما

امقرآن نفؾه امكتاب امىفتهح أوام الجىيع ،امىىتع في قراءته وػرض
بدائؽه ،وهه امىدرؼة امتي وي شروط الامتحاق بها أن يممك الإنسان

أولا ً وقبل اوتىًك اللؾان امؽربي ،وقبل إتقان الأمفاظ وامؽبارات  -أن

يحمل قنبا ً حيَّّا ً  ، -لديه آميات عمل فؽّالة ،فيتخرج ال َّر ّ َّبّان ُّي ّهن وي تمك
ه حؾب ت ُّ ّ
امىدرؼة ،ك ٌ
امؽلمي أو امىهن ِ ّي.
خععِ ه
ِّ

ولا يؽني هذا أن ميغ للؽلماء امىتخععين دور في تذكير امناس

وز يادة تفهيىهه مىؽاني وأحكىم امقرآن ،وإنما امىقعهد أ َّ ّن هذا امقرآن

ويسر ٌ للفهه ،وكه وؾلم يستميع بما حباه ال َّل ّه وي قنب وػقل أن يت َّ ّ
حعل
على وؽارف وكنهز امقرآن ،وأن يتأثر بإرؽاداته وتهجيهاته.

ّ
ُ
َيحيا امبد ُ
امقنب بام ُّن ّهرِ امىُن ْز ِ
ن بنُقْىة ٍ وواء ْ و يحيا
ل وي ام َّؾىاء ْ

اوتىٌ قنبُه ُ بامقُرآن ف َ ْهىًا،
فأطنحْ قنبَك مِكيىً ُتحرَم َ فَههَ امقُرآن ،فمَي
َ

وع ِلمًا ،وعَمَىًً ،وقَبهلًا ،وانقيادًا ،دل َّ ّه امقرآ ُ
ن إلى الجنََّّة؛ فكىن إواوَه،

وقائدَه ،إميها َ -
جؽَنَنا الله ُ وإ َّيّاكم وي أهن ِها، -وقد صحّ ػي ابن وؾؽهد
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 فيىا رواه ابن أبي ؽيبة  وغيره أنه قال( :وي أراد
امؽلم فن ْيُثهِّر امقرآن فإن فيه علم َ الأومين والآخِرين).

وقال أيظا« :إن هذه امقلوب أوػية فأؽؼلوها بامقرآن ولا تشؼلوها

بؼيره»(.)23

قال شظر :تثهير امقرآن قراءته ووفاتشة امؽن ىاء به ف ي تفؾيره ووؽان يه

(.)22

فجىيع امؽلم في امقرآن م كي امناس تتفاوت فيه بحؾب وا يفتح

َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً ّ ُ ّ
ك َ ْ
ََش ٍَء} فإذا
م َاىهِخ َ
الله عنيهه وي امفهه { وُزنلا َغيي َ
اب َح ِبياُا ََى ِ ِ

أكثرت قراءة امقرآن تَبيَّ ّن لك وي امىؽاني والم يلهر ْ قب ُ
ل ،وكىن

َّ
امؽى ًّوة محمد الأوين امؿنقيمي  إذا أراد امتفؾير قرأ امهجه
امهاحد أكثر وي وائة مرة!  ..وقد ُؼئل امؿيخ ػبدالرحمي الدوسري
 -ػي آلة امتفؾير فقال :آلة ُ امتفؾير ِ فَر ُح امىُفس ِّر بامقرآن.اه .

( )23حنية الأومياء .232/2

( )22ينلر تفؾير امقركبي .116/2
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وامفرح ينؿأ وي صحبة امقرآن وإجىًلِه وإػلاو ِه ،فمي لم ُتحف به

َّ
امىادي ّة ،فجاهد فيه يهدِك ،وكي
ال َّل ّمائف الإله َّي ّة؛ لم تنفؽه الأؼباب

ؼبُنَنَاۚ و َِإ ّ َ
جٰـهَدُوا ۟ ف ِینَا مَنَهۡدِی َ ّن َه ُ ۡه ُ
ن َ
وؽه يكي وؽك{ ،وَٱل ّ َذ ِی َ
ن ٱلل ّ َه َ مَى َ َع

َ
قرأت امقرآن وع فرحك زاده ،وإذا قرأته وع حزنك
ٱلۡمُهۡؾِنِینَ} ..فإذا
أزاله ،وإذا َّقن ّبؾ نلرك في جىًله وجماله ،ووػيده ووعده؛ ػلُه

خهفك ،وحؾُي رجاؤك ،وقهي ح ُّب ّك ،أنت به الآوي بىً حرسٍ،

ه وتهاضع ،فأهله
ه وتكبرٍ ،وتنين وع ك ّ ِ
وامؼن ُّ ّي بىً والٍ ،تؽلو على ك ّ ِ

أهل الله ،وكهبى مىي والاه ،فحر ّكها قلوبكم إميه ،واجمؽها نفهؼكم
عنيه؛ اغتناوا ً للٌرباح ،وتنؿيما ً للٌرواح ،في قراءته وحفله ،وفهىه

ۡ ُ ۡ
ۡ َ َ
َش ّٞ
َه َٰ َذ ُ
اٌَ ۡؾتَ َص ُ ۢوَةَار َدَ َّٞو َ َ
ابَڀ.}َ١
ِم
ي
س
ر
ة
َ
َ
ظ
ودرؼه{ :ٱرن
ِ
ِ
ِ

امقرآن راحة ال ُّر ّوح ،وروضة ام َّن ّفغ ،وربيع امقنب ،ونهر امفناد،

َ
ؽئؾ فهه كنًم الله،
وحىًوة امىنمق ،وكيب الأنفاس  ...قل فيه وا

فني تبنغ في وطفه وداه ،واستمؾك به فهه حبل امهطل به مىي ابتؼاه؛

فبه تزكه ام ُّن ّفهس ،ويُدرك امؽىل ،ويبدأ الإطىًح ،ويُنال خير ال ُّدّنيا

َ ۡ َ ۡ ۡ َّ ٓ ُ ِ َ َ ۡ َ َّ َ
م َ َ َٰ
َلَعَ
ِيَأوِحَإِلمَإُِ
ِمََة ِٱَّل َ
والآخرة ،وقد ُّأنزل على مح َّم ّدٍ ﷺ {ـٱشخٍص َ

َ ُّ ۡ َ
يم َځَ }١؛ تثبيتًا له حالًا ،وتبؿيرًا له وآلًا ،فالخبر ػي كهنه
ِ
ضٰ َٰ ٖط ٌَصخلِ ٖ
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ن مىا هه عنيه في ال ُّدّنيا وي الحال ،وتؽليم ٌ
على امظ ّ ِراط امىؾتقيم تحؾي ٌ
مىا ؼيكهن عنيه في الآخرة وي امىآل ،وهه خبر ٌ له ول ُّأ َّ ّوته ،ووي أػله
وا ي ُ ّ
رسخ قدوك على الحق ،ويُثَب ّ ِتُك عنيه دوام ُ لهجك بامقرآن ُّ
تؽل ّمًا

َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ َ
وتؽنيىًا ،وقد ذ َصط َ ال َّل ّه ُ ػَلَىة َ امقرآن في قهله{:ل َٔ َأُزنلا َهذاَ
ۡ َ َۡ َ ُ
ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َٰ َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َٰ ٗ ُّ َ َ ّ ٗ ّ َ ۡ
َّ
وَ
ٱّلِل ِ َ َوح ِيم َٱۡل ٌۡث َٰ َ
ٌَ َِۡ َخشيَثِ َ َ
ان َلَع َست ٖو َىرخحخ َّۥ َخشِػا ٌَخطدِٗع
ٱىلرء َ
َ َّ
َ َّ َ
َ ۡ
ۡضبُ َٓاَل َِّيِ ِ
اس َى َػي ُٓ ًۡ ََحخَفه ُرون َ}١٫؛ ث َّم ّ أتبؽه الخبر ػي نفؾه بجملة ٍ وي
ُ ِ

أسظائه الحؾنى ،لا نلير متتابؽها في غير هذا امىهضع وي امقرآن؛ لأ َّ ّن

جىًلة امىتكل ِم ت ُؽرِّف الخلق بجىًلة وا َّ
تكل ّم به؛ فمي وقرت في قنبه وؽرفة
الله ػرف ػلىة كنًوه ،وػرف ث ِقله الذي يتع َّ ّدع به الجبل وي خؿية

َّ َ ۡ
ََ َ َ ٗ َ ً
اَشُِي ِِق َغي ۡيم َك َّۡٔل َذلِيَل َ ،} ٥واحتىنته
الله؛ كما قال{ َ :إُِ

ََ
قلوب امىنونين وع ثِقَله ِ؛ لأ َّ ّن الله  خ َّ ّففه عنيها بتيؾيرهَ َ{ ،وىل ۡدَ

َ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ
َذ َٓ ۡو ٌََِ ُّ
ٌَ َّدنِرٖ َ ،}َ ١٧وأيم الله إ َّ ّن فيض ال َّدّوع
يَّسُا َٱىلرء َ
ان َل َِّلِنرِ

لحظهر خؿية الله  في امقنب يؼؾل درنه ،و يكؿف ػنه

غفنته ،فؾفر امقنب أرفع وقاوًا وي ؼفر امقدم ،الذي يمنع امؽبد كؽاوه
وشرابه ونهوته ،وأشرف أؼفاره ؼفره في مرابع امقرآن وام ُّ ّؾ َّن ّة ،فمي

هاله تراكض الخلق في ؼفر الأقدام؛ فنيؽجب وي غفلة أكثرهه ػي
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ؼفر قلوبهه فيىا ينفؽهه في دينهه ودنياهه ،فما أؼؽد وي بكؾ ػيناه

خؿية ً لله.

وإ َّ ّن أفظل امت ّ ِجارة :امت ّ ِجارة وع الل ّه ،فهي أيسرها

رأس والٍ ،وأكثرها أنهاعًا ،وأػلىها أرباحًا ،وأدومها نفؽًا في ال ُّدّنيا

والآخرة ،فا َّ ّتجروا وع ال َّل ّه  في فؽل صحبهباته؛ كىلإيمان

َّ ّ
وام َّ ّ
وامعبر ،فالأ َّيّام
عىًة وامؽلم والذ ِصط وقراءة امقرآن وال ُّدّعاء والجهاد

غِربا ٌ
ل ،والأحهال تُمي ّ ِز الأحكىم ،فمهل امى َّ ّدة وحدوث امهقائع يُلهر

كماضن ام ُّن ّفهس ،و يكؿف حقائق امىدؼهس ،فيتبين الحؾي وي امقبيح،

والح ُّ ّق وي امباكل ،وام َّ ّؾؽيد وي ث َّب ّته ال َّل ّه  على الهدى،

وج َّن ّبه امفتن وإ َّ ّن وي ترك وا تؽ َّس ّر أهمل وا تي َّس ّر ،وإ َّن ّما تبنى ق َّهّة ام َّن ّفغ
ؽيئًا فؿيئًا بالإقدام على امىؽالي وإن ؽقؾ ،فإذا أحجىؾ ع َّم ّا يعؽب

َّ ّ
عنيها؛ لم تُفنح في حفـ وا وطل إميها ،ر ُ َّ ّ
ورب عَبرة ٍ
ب ع ِبرة ٍ في عَبرة ٍ،
و ِي ع ِبرة ٍ ،فامؽ ِبَر وامؽَبَرات تكهن أحيانًا أبن َغ وي امؽ ِبارات؛ فاػتبروا يا

ُّأولي الأبعار واغتنىها حياتكم؛ بتكثير الحؾنات قبل طظاتكم ،فقد و َّ ّد

أهل امقبهر؛ مه قدروا على تسبيحة ٍ تزيد في الأجهر ،وإ ّن ونزلة عمرك هي

رتبة عممك ،فقيىة الأعمار على قدر قيىة الأعمال ،فإن َّات ّسع لك ال َّز ّوي،
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وصحّ ونك امبدن؛ فاغتنم فراغك و َّ
َّ
صح ّتك فيىا تجد ونفؽته عاجىًً وآجىًً،
َ
كنؾ عنيه ت ُؽرف:
فال َّز ّوي يذهب ،وامبدن يظؽف ،وأنت بما
ّ
ٌ
حديث بؽده
إ َّنما امىرء ُ

فكي حديثًا حؾنًا مىي وعى

،ووي كىنت له غاية ٌ يمنب امهطهل إميها لم ينتفؾ وراءه؛ عي لا يظؽف
ؼيره ،فتذهب قهته ،فكم قيل لأحدنا  -في أمر دنياه  :-لا يَفُت ْك كذا

وكذا ،فمي وجدته يقهل لك  -في أمر آخرتك :-لا يَفُت ْك كذا وكذا؛

فالزوهَّ ،
فإن ّه أت ُّم ّ ػقىًً ،وأطدق نعحًا ،فىً يفهت َّن ّكم هنلاء؛ فإ َّ ّنهه امؽقىًء

ام َّن ّاصحهن ،وأيم الله إن وجدنا بقلوبنا ػُشر وا تذصطه أمؾنتُنا وي حميد

الأحهال وجميل امىقاوات فنحي ؼؽداء ،عاونني الله وإياكم بفظله

ورحمته.
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فظل امقرآن ووكىنته لا يدانيه فظل ،ولا تسىها إميه وكىنة،

فظائل كثيرة لاتؽد ولاتح ّد ،مؾؾ بعدد حظرها ،فظائل عاوة،

وفظائل خاطة مبؽض ؼهره وآياته ،ولا َّ ّ
ؽك أ َّ ّن امنعهص امشرػية

جاءت دالة على الاػتناء بامقرآن ام كريم ،اػتناء خاطا ً بؼرض الانقياد

لحكمه ،والإقبال على أحكىوه وامىشي خنفه ،وي خىًل اتباع ونهج
خاص في امتؽاول وع امقرآن ام كريم  :تىًوة وتدبرا ،وإ ّن امهقهف على وا

ورد في فظائل الآية أو امؾهرة امتي يراد تفؾيرها وي الأهمية بمكىن لأنه

يب ين لك ػي قدرها ػند الذي أنزلها ،فنيؾؾ أم امقرآن كؼيرها ،ولا

امؾهرة امتي تؽدل ثنؿ امقرآن كىمؾهرة امتي لم يرد فظل خاص بها.

ولذا قلما وعنف جاوع للٌحاديث امىرفهعة والآثار امىهقهفة إلا

و يكهن وي أبهابه كتاب أو أبهاب في فظائل امقرآن وؼهره ،فامبخاري
في امعحيح وضع كتاباكىوىً ً في «فظائل امقرآن» ،وكذا وؾلم في

صحيحه وضع أبهابا في «فظائل امقرآن» ،م كنه في امىمبهع ُ
صظ ّي في
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كتاب «طىًة امىؾافرين» ،وكذا امتروذي وضع كتابا ً كىوىً في «فظائل

امقرآن» ،وغيرهه كثير.

وكذا وي طنف في امتفؾير بامىأثهر يذصطون وع تفؾير كه ؼهرة وا

ورد في فظنها كىبن جرير وامبؼهي وابن كثير وغيرهه ،وللؾيهكي كتاب

حافل جاوع أسظاه «الدر امىنثهر في امتفؾير بامىأثهر» ،بل هناك
وعنفات كثيرة وؾتقلة في امباب( ،)21م كي فيىا ذصطوه يهجد

امعحيح وامظؽيف ،ووي أجهد امىعنفات جمؽا وتحقيقا:

()21ونها:
(أ) «فظائل امقرآن» للفر يابي جؽفر بن محمد .ومبهع.
(ب) «فظائل امقرآن» لأبي ػبيد امقاسص بن ؼىًم .ومبهع.
(ج) «فظائل امقرآن» لابن كثير .ومبهع عدة كبؽات.
(د) «فظائل امقرآن امؽليم »:للظياء امىقدسي .ومبهع.
(ه ) «لمهات الأنهار ونفحات الأزهار وري املىآن مىؽرفة وا ورد وي الآثار في
ثهاب قاريء امقرآن» للؼافقي .ومبهع وهه كتاب كبير م كنه جمع ولم يفتػ.
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 « )2وهؼهعة فظائل ؼهر وآيات امقرآن» للؿيخ /محمد بن رزق

بن كرههني ،وهه كتاب وفيد.

« )1الأحاديث والآثار امهاردة في فظائل ؼهر امقرآن ام كريم»

(دراؼة ونقد) م د .إبراهيم علي امؾيد .وأطله رؼالة دكتهراه ثم

كبؽؾ ،وهه كىف في امباب.

وأجهد وا وقفؾ عنيه في امباب هه هذا الأخير ،لأنه تهؼف في

حكمه على الأحاديث والآثار في باب امفظائل ،فلم يتؾاهل في

امىهضهعات وامىناكير لأ َّنّا في امفظائل كحال كثير وي امىتقدوين طظي
ميغ وي أهل التمييز بين امىمروح وامىقبهل.

وأيظا لم يتؿدد كحال كثير طظي يشتؼل بؽلم امتعحيح وامتظؽيف

في هذا الزوان ،طظي خامف كر يقة أئمة المهدثين فأمر بمرح كه حديث
ضؽيف والاكتفاء بامعحيح أو الحؾي ،وزػه أن هذا هه امىتؽين
لاغير ،ولم يفرق بين امهارد في امفظائل وامهارد في امىؾائل وي الحىًل
والحرام ،فأداه هذا إلى تؼنيف ونهجهه أو صخامفة كر يقتهه في هذا امفي

الدقيق ،وؼيأتي مزيد بيان لهذه امىؾألة قريبا بإذن الله.
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ووع جهدة هذا امكتاب وجنيل فائدته؛ إلا أنه ينخذ على امىنمف -

وفقه الله -كر يقته في دراؼة أحهال الرجال ،فإنه ينقل أقهال الأئمة في

الراوي ويمر عنيها مرورا ً عجىً ثم يحكم بما بدا له ،ولا يدرسها دراؼة
فقيه بهذا امفي عال ٍم بدقائقه.

أكتفي هنا بذصط ووظات وي فظائله امؽاوة َّ ّ
عل فيها امىراد.
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ظائ ُ
فَ َ
ن ام ك َر ِ ي ِم امؽ َا َّ ّوة:
ل امق ُرآ ِ
ورد في فظله وفظل أهله ام كثير وي امنعهص امشرػية.
قال ابن برّ ِي  --في الدرر املواوع:
وقد أتت في فظله آثار

ميؾؾ تفي بحمنها أؼفار

أوا فظائله امؽاوة ،فقد وردت في آيات عديدة وأحاديث كثيرة

الإؽارة إلى ذلك ،ولاؽك أن امقرآن ام كريم قد أؽاد بكه الأمفاظ

وامعيغ امتي جاءت في إكار امتد ُّب ّر وامتأول ،بما يفيد الأمر وامترغيب

فيه ،فمي امقرآن ننهل أطدق الأوطاف مفظله ،وأوفاها لحقه ،فمي ذلك
َ َ ۡ َ ُ َ
ُ
َْ ٗدى َىّ ِيۡ ٍُ َّخل َ
ب ََّل َر ۡي َ َۛ
ني َ}٢
ِم َٱىهِت َٰ َ
قهلهَ { :ذ َٰل َ
ب َذِي ِِّۛ
ِ

(امبقرة ،)1:وهي أول جملة بؽد امفاتحة يقرأها امىؾلم في امقرآن ،ولك

أن تسيح في اؼتكناه امىراد بذلكَ .

ووي فظل امقرآن في امقرآن :أ َّ ّن عد إنزاله في شهر مزية كبرى لهذا

َ َ َّ
َ
ِيَ
امشهر ،فما قنكم بامىنزل نفؾه ،قال {:ش ۡٓ َُر َ َر َمغان َٱَّل َٓ
ُ َ
َ َ ّ َ َٰ ّ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َ
ُۡ َۡ ُ
ان َ ُْ ٗدى َىّ َّ
ِ
ان َذ ٍََ َشِٓ َدَ
ى َ َوٱىفرك َِ
ج ٌََِ َٱلٓد َ
ج
ي
ب
َو
اس
ِيِ
َ
ء
ر
ل
ٱى
َ
ّ
ِي
ذ
َ
ل
ِ
ِ ٖ
أُزِ
َ
َ
ُ
َ
ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً
َش َفرَـَػ َّدة ّ ّٞ
خ َرهَيُر ُ
يغاَأ ۡو َ َ َٰ
يدَ
ٌَ ََِۡخيَّا ٍمَأ
َلَع َ ٖ ِ
ِ
ٌِِسًَٱلشٓ َرَـييطٍَّوٌَََكنَمرِ
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َّ ُ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ْ ۡ َّ َ َ ُ َ ّ ُ ْ َّ
لَع َ
ٱّلِلَ َ َ َٰ
ٌَاَ
ّبواَ ََ
َّسَوَّلَيرِيدَةِسًَٱىػ َ
ٱّلِلَةِسًَٱىح َ
َ
َّسَوِلِ ه ٍِئاَٱىػِد َةَوِلِ ه ِ
َ َ َٰ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
َوى َػيس ًَۡتشه ُرونَ(}١٨٥امبقرة.)281 :
ْدىسً

َ
وعلق  الرحمة ػند تىًوة امقرآن بالاستماع إميهِ{ :إَوذاَ
َ
َُۡۡ ُ َ ۡ َ ُ ْ َ
ُ َ
ُ َ َ
ْ َ َّ ُ
ُطخُٔا َى َػيس ًۡ َح ۡرۡحُٔن َ}٢٠٤
ٔا َ َُ
ان َ َـٱشخ ٍِػ َ
ك ِرئ َٱىلرء َ
لۥ َ َوأ ِ
(الأػرافَ .)131:

ۡ َ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ
َش ۡت ٗػا ّ
م َ
انَ
ٌَ ََِ َٱل ٍَر ِ َ
ووطفه  بامؽلىة{ :وىل َد َءاتيج

َ َُۡۡ َ ۡ
َّ َ َ ۡ ُ َ
ان َ َح ۡٓدِيَ
ن َهَٰذاَٱىل ۡر َء َ
يً َٱ( }٧الحجر ،)87 :وبالهداية{ :إ ِ َ
ان َٱى َػ ِظ ََ
َوٱىلرء َ
َ
َ
َ
َ ۡ َ ُ َ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
َّ َ ُ ۡ ۡ ٗ َ
َّ
ُ َ َّ
اَنت ٗ
رياَ
ِيَ َ َح ۡػ ٍَئن َٱىصَٰي َِدَٰ َِ
ِني َٱَّل ََ
َِه َأكٔم َويب ِۡش َٱلٍؤٌِِ َ
ل ِي َِّت ِ
ج َأن َلًٓ َأسر ِ

( }٩الإسراءَ .)9:

ۡ
َّ َ َ
ُۡ
ان َ ۡ َ
ِنيَ
ٱۡلهِي ًَِ ََ َ ٢إُِم َل ٍِ ََ َٱل ٍُ ۡر َشي ََ
وأقسص ال َّل ّه  بهََ { :وٱىل ۡر َء َِ

َّ َ ٓ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ
ت َأن َأختُ َدَ
( }٣يس ،) 3 ، 1:وأمر  بتىًوته{ :إِجٍَا َأمِر
ۡ َ ۡ َ َّ
ۡ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ
َ
نيَ
تَأنَأزٔنٌَ َََِٱل ٍُ ۡصي ِ ٍِ ََ
لۥَُكََشءَِٖۖوأمِر
ۡل َة َِٱَّلِيَضرمٓاَو َ
َر َّبَه َٰ ِذه َِٱۡل
َ َّ َ ُ ۡ َّ ٓ
ۡ
ََ ۡ ََُْۡ ُۡ ۡ َ َ َ َ ۡ
ى َـَإ َّج ٍَ َ َ
ٱْخَ َ
َٰ
ص َِّۦَ َ َو ٌَََعو َذلو َإِج ٍََاَ
َ
د
ان َذٍ َِ َ
ن َخحئا َٱىلرء َ
ٵَ ٧وأ َ
اَح ۡٓخدِيَنلِ َف ِ
ِ
ََ۠ َ ۡ
ُ
َ
يََٶ( }٧النملَ .)91-92 :
خُاٌَََِٱلٍِذِرِ َ
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َۡ َ ُ ٓ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ}١
َل َحخدةرون َٱىلرء َ
وبتدبره{:أـ َ
ان َأم َلَع َكي ٍ

َ
(محمد ،)11 :وذ َّ ّم  الذين لا يسجدون ػند تىًوتهِ{ :إَوذاَ
ُۡ ُ َ
ُ َ ََ
ئ َغي ۡي ِٓ ًُ َٱىل ۡر َءان ََّلَۤنوُدُجۡسَي۩ َ(}١٫الانشقاق ،)12:وشهد
ك ِر َ

َّ َّ
ُ ۡ َ ً َ َ ًّ َ
اَد ۡ َ
ري َذِيَغ َِٔ ٖج َى َػي ُٓ ًَۡ
 له بامؾىًوة وي امؽهج {:كرءاُا َغربِي
ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ َ
ُ َ
بَ َول ًَۡ
ِيَأُزلَلَعَخت ِده َِٱىهِت َٰ َ
ٔنَٲ( }١ال ُّز ّمر{ ،)18 :ٱۡلٍ َدَ ِّلِل َِٱَّل َ
َح َّخل َ

َ ۡ َّ
وَلۥَغ َِٔ َس ۜاَ( }١ام كهفَ .)2 :
َي َػ َُ
فمي ذلك قهله
َّ ّ ُ
ّ
س ًۡ َ
َوش َِفآء ّٞ
ٌَِ َرب ِ
(يهنسَ .)17:

َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ َّ َ ّٞ
ٌَ ۡٔغِظثَ
اس َكد َساءحسً
َ { :يدحٓا َٱنل َ
َو َر ۡۡحَثَ ّٞىّ ِيۡ ٍُ ۡؤٌِِ َ
ُّ ُ
ور َ َو ُْ ٗدى َ
َّ
ِني َ}٥٧
َل ٍِا ِ
َِف َٱلطد َِ

َََۡ ََۡ ُ
ُ ّ ُ َّ َ ً َ
َغيَ ۡيًٓ ّ
ٌَََِۡ
َُك َأٌثٖ َشِٓيدا
وقهله {َ :وئ َم َجتػد ِ
ِ
َِف ِ
َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ً َ َ َٰ َ َٰٓ ُ َ ٓ َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َٰ ٗ ّ ُ ّ
ِك َ ۡ
ََشءَٖ
سئِاَةِمَش ِٓيداَلَعَهؤَّلءَِوُزنلاَغييمَٱىهِت َ
أُف ِ
ص ًَِٓو ِ
بَح ِتحِاَى ِ
ىَل ِيۡ ٍُ ۡصيٍِ َ
ىَو َر ۡۡحَ ٗث َ
َو ُْ ٗد َ
َوب ُ ۡ َ
ۡش َٰ
نيَٳ( }٧امنحلَ)89:
ِ
َّ َ َ ۡ ُ َ
َِه َأَكۡ َٔ ُم َ
َويُبَ ّ ِ ُ
ان َ َح ۡٓدِي َل ِيََّّت ِ َ
ۡشَ
ن َهَٰذا َٱىل ۡر َء َ
وقهله {َ :إ ِ َ
ِ

ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َٰ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ
اَنت ٗ
رياَ(}٩الإسراء َ )9 :
ِيََحػٍئنَٱىصي ِد َِ
ِنيَٱَّل َ
ٱلٍؤٌِِ َ
جَأنَلًَٓأسر ِ
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َّ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َٰ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
ٱلطي ََٰٔةَ
ٱّلِل ِ َوأكامٔا َ
ِيَ َحخئن َنِتب َ َ
ن َٱَّل َ
وقهله {َ :إ ِ َ
َ َ َ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ ّٗ َ َ َ َ ٗ َ ۡ ُ َ َ َٰ َ ٗ َّ َ
ٔر َٳِ َ ١لُ َٔ ّذ َِي ُٓ ًََۡ
َتتُ َ
َسا َوغَلج ِيث َيرسٔن َح ِخرة َىَ
وأُفلٔا َمٍِا َرزكجًٓ ِ

َّ َ ُ َ ُ
ُ ُ َُ ۡ ََ َ ُ ّ َ ۡ
ًٌَََِـغي ِ َِّ َۦَٓإُِ َُّۥَدفٔرَّٞشهٔرَّٞٴ(}َ١فاكر )19،33:
أسٔرًَْويزِيدْ

َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
َءايَٰخ ِ َِّۦَ
َلدةروا
وقهله {َ :نِت َ
ب َأُزىجّ َإِلم ٌَبرك ِ

َ َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
بَٳ ( }١ص .)19 :
َو ِلَخَذن َرَأ ْولٔاَٱۡلى َب َٰ َِ

َّ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ّ ۡ َ َّ َ ٓ ُ
َسا َءْ ًۡ َِإَوُ َُّۥَ
ِيَ َزفروا ََة ِٱَّلِن َرِ َلٍا
ن َٱَّل َ
وقهله {َ :إ ِ َ
َّ َ ۡ
َۡ ََۡ ََ ۡ َ ۡ
َ ّٞ
ۡ َ َٰ ُ
َ َ َٰ ٌ َ
يو ّ
ۢ
ِ
ٌَ ََِۡ
زن
ح
َ
ۦ
َ
َ
ّ
ف
ي
َخ
َِ
ٌ
َ
َّل
َِو
ّ
ي
د
َي
ني
َب
َ
ٌ
َ
َ
و
ؽ
ب
ٱى
َِ
ّ
ِي
ت
َّل َيأ
ب َغزِيزَ ّٞٿَ َ ١
ىهِت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ
َ
ِيمَۡحِي ٖدَڀ(َ}١فعنؾ َ.)11 ، 12 :
ضه ٍ

َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ ٗ ّ ۡ َ ۡ َ َ ُ
َن َ
ِجَ
ِم َأوضيِا َإِلم َروضا ٌََِ َأمرُِا ٌَا
وقهله {َ :وكذل َ
َّ َ ٓ
َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ
َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ٗ َّ
َ
ٔراَج ۡٓدِيَة ِ َِّۦ َ ٌَََنشا ُء ٌَ ََِۡ
سََسػيجّ َُ
ٱۡليؿ َ
ح ۡدرِيٌَاَٱىهِت َٰ َ
َ َ َول َٰ ِ
ب َوَّل َ ِ
ِيَإ َ ََٰل َ ُّ ۡ َ
َ َّ َ َ ۡ
يمَ( }َ٤٬امؿهرى .)11 :
غِتَادُِاَِإَوُمَِلَٓد ٓ ِ ِ
َضٰ َٰ ٖطٌَصخلِ ٖ
وغير ذلك وي الآيات الدالة على فظل امقرآن ام كريم.
بل إنه م كثرة فظائل امقرآن تؽددت أسظاؤه وطفاته ،وورد في

امقرآن كثير وي ذلك ،وؼبق الحديث ػي ذلك.
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فهل رأيتم فظىً ً أكبر وي هذا ،وونزلة أػله وي هذه امىنزلة،

يتبهأ عنيها امقرآن وؾتحقاً.

هذا بؽض فظل امقرآن ػند ونزله  ،أوا فظائله امتي

جاءت على مؾان وبنؼه  فكثيرة ،فقد كىنت للنبي

 وع تدبر امقرآن ام كريم أحهال عامية وراقية ،سجنتها ؼيرته
امؽمرة وؼنته امماهرة ﷺ  ،كيف لا ؟! وهه امقدوة والأؼهة الحؾنة

للبشر ية قاكبة وإلى يهم الدين ،في جميع حركىته وؼكناته ،وبالخعهص

في تؽاوله وع امقرآن :تىًوة واستماعا ً وتدبراً ،ولم ترد أحاديث ضر يحة

مرفهعة للنبي ﷺ تأمر بتدبر امقرآن ام كريم ،وم كي هناك بؽض

الأحاديث امتي تدل على اهتىاوه ﷺ بسىاع امقرآن ام كريم وتأثره به
وترديده لل كثير وي الآيات امقرآنية ،وي أجمؽها الحديث الذي رواه

امتروذي ػي علي بن أبي كامب  قال :أوا إني سظؽؾ رؼهل الله

ﷺ يقهل" :ألا إنها ؼتكهن فتنة ،فقنؾ :وا المنرج ونها يا رؼهل الله؟
قال :كتاب الله ،فيه نبأ وا كىن قبن كم ،وخبر وا بؽدكم ،وحكم وا بينكم،
وهه امفعل ميغ بالهزل ،وي تركه وي جبار قعىه الله ،ووي ابتغى

الهدى في غيره أضله الله ،وهه حبل الله امىتين ،وهه الذصط الحكيم ،وهه
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امظراط امىؾتقيم ،هه الذي لا تز يغ به الأههاء ،ولا تنتبغ به الأمؾنة،

ولا يشبع ونه امؽلماء ،ولا يخلق على كثرة الرد ،ولا تنقطي عجائبه ،هه

ُۡ ُ
ٱشخَ ٍَ ََعَ َج َفرّ ّٞ
َل ََخَُّ َُّ ۡ
وَأ ِ َ
وِحَإ ِ َ َّ
ٌَ َََِ
الذي لم تنته الجي إذا سظؽته حتى قامها {:ك َ
َ
ۡ ّ َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ً َ
فَٔ َ
َغ َ
ٱلر ۡش َِد َ َ َ
ش ٗتا ََ َ َ ١ح ۡٓد ٓ
ِي َإ ِ ََل َ ُّ
اٌ َِّا َة ِ َِّۦَ َ َوىََ
َ َذلالٔا َإُِا َش ٍِػِا َكرءاُا
ٱۡل َِ
ِ
ُّ ۡ َ َ ّ َ ٓ َ َ ٗ
ضدا َ(}٢الجي ،)1-2 :وي قال به طدق ،ووي عمل به
ۡشك َةِربِِا َأ
ن ِ
أجر ،ووي حكم به عدل ،ووي دعا إميه هدي إلى ضراط وؾتقيم"(،)23

وروى ػبد الله بن وؾؽهد  ،ػي امنبي ﷺ قال " :إن هذا
امقرآن وأدبة الله ،فتؽلمها وي وأدبته وا اؼتمؽتم ،إن هذا امقرآن حبل

الله ،وهه امنهر امىبين ،وامؿفاء امنافع ،ػعىة مىي تمؾك به ،ونجاة
مىي تبؽه ،لا يؽهج فيقهم ،ولا يز يغ فيؾتؽتب ،ولا تنقطي عجائبه ،ولا

يخلق ػي كثرة الرد ،فاتلوه فإن الله يأجركم على تىًوته بكه حرف ػشر

()23رواه امتروذي ( )1936وقال :إؼناده صجههل وفي الحارث وقال .وقال ابن
امؽربي في ((عارضة الأحهذي)) ( :)13/6لا ينبغي أن يؽهل عنيه .وقال

امىزي في ((تهذيب ام كمال))[ :فيه] أبه المنتار امماغي قال علي بن امىديني لا

يؽرف وقال أبه زرعة لا أػرفه.
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ف وَلَا ٍم وَو ٍِيم" (. )21
حؾنات ،أوا أني لا أقهل :ألم حرف ،و َم َكِيْ ب ِأَ م ِ ٍ

ل وَيْ قَرأَ َ
اب  :فَظْ ُ
ن | .ب َ ٌ
اب ف َ َ
ل امْقُر ْآ ِ
وفي ؼنن الدارمي | وَو ِيْ كِت َ ِ
ظ ِاج ِ

امْقُر ْآ َ
ن .الجزء رقه  ،1:امعفحة رقه1383:

ن حَازِ ٍم  ،ح َ َّ ّدثَنَا مُح ََّم ّدُ ب ْ ُن وَؾْلَمَة َ
 3313أَ خْبَرَنَا ػَبْدُ ال َّل ّه ِ ب ْ ُن خَالِد ِ ب ْ ِ

ص  ،ػَيْ ػَبْدِ ال َّل ّه ِ
ن  ،ػَيْ أَ بِي ِإ ْسح َ َ
اق  ،ػَيْ أَ بِي الْأَ حْ ه َ ِ
 ،ح َ َّ ّدثَنَا أَ بُه ؼِنَا ٍ
فخُذُوا وِن ْه ُ وَا اؼْ تَمَؽْتُم ْ ؛ ف َِإن ِ ّي لَا أَ ع ْلَم ُ
ن وَأْ دُبَة ُ ال َّل ّه ِ َ ،
ل ِ :إ َّ ّن هَذَا امْقُر ْآ َ
قَا َ

اب ال َّل ّه ِ شَيْءٌ ،و َِإ َّ ّن امْقَن َ
ْؾ مَي َ
ْب
ْغ ف ِيه ِ و ِيْ ك ِت َ ِ
َؽي ْئًا أَ طْ فَر َ و ِيْ خَيْرٍ و ِيْ بَي ٍ

ِب َ
اب ال َّل ّه ِ شَيْء ٌ خَر ٌ
ال َّ ّذ ِي مَي َ
ْؾ ال َّ ّذ ِي لَا
اب ام ْبَي ِ
كخَر َ ِ
ْغ ف ِيه ِ و ِيْ كِت َ ِ
َؼاكِ َ
ي لَه.

()21رواه الدارمي في ((ؼننه)) ( ،)3321قال الذهبي في ((ويزان الاػتدال))

([ :)66/2فيه] إبراهيم الهجري [ضؽفه غير واحد] .وقال ابن كثير في ((فظائل
امقرآن)) ( :)16غريب وي هذا امهجه وإنما هه وي كنًم ابن وؾؽهد وم كي له

ؽاهد وي وجه آخر .وروى امتروذي حديثا ً بنفـ (وي قرأ حرفا ً وي كتاب الله فله به
حؾنة ،والحؾنة بؽشر أوثالها ،ولا أقهل :الم حرف ،وم كي أمف حرف ،ولام حرف،

وويم حرف) وقال :حؾي صحيح غريب وي هذا امهجه .وصحح إؼناده الإؽبيلي في

(( الأحكىم امعؼرى )) ( - )932كما أؽار لذلك في وقدوته  .-وقال الأمباني في
((صحيح ؼنن امتروذي)) :صحيح.
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أهل امقرآن هه أهل الله وخاطته ،ففي ؼنن ابن واجه | امْىُقَ ّدِوَة ُ

ل وَيْ تَؽ َ َّل ّم َ امقُرآ َ
اب  :فَظْ ُ
| بَ ٌ
ن وَعَلَّّمَهُ.

ل ر َ ُؼه ُ
ل  :قَا َ
ن وَال ِكٍ  ،قَا َ
ل ال َّل ّه ِ :
س بْ ِ
ػَيْ أَ ن َ ِ

ل ال َّل ّه ِ ،وَيْ ه ُ ْه ؟ قَا َ
س " .قَامُها :يَا ر َ ُؼه َ
ن وِ َ
" ِإ َّ ّن ل َِّل ّه ِ أَ ه ْنِي َ
ل " :ه ُ ْه
ي امنَّّا ِ

ل ال َّل ّه ِ وَخ َ َّ ّ
ن  :أَ ه ْ ُ
أَ ه ْ ُ
اطتُه ُ ".
ل امْقُرآ ِ

إ َّ ّن ذصط امفظل والخير للتؿه يق أؼلوب نبهي تربهي يحفز الهىه

و يحرك امنفهس ،فؽلى قدر قربك وي كتاب ال َّل ّه ،تنال الخير ية بامقرب

وي ال َّل ّه ،فهذا امقرآن أنزل مؽىهم امناس ،لم يختص بجنغ ولا مهن،

تتجلى ػلىته بشىهل فظله لأهله وامؽاونين به؛ فخعص لك وقتا ً وع

امقرآن كه يهم؛ حفلا ً أو تىًوة أو تدبرا ،متكهن وي أهل ال َّل ّه وخاطته،

واحرص على أن تكهن رفقتك وجنؾاؤك وي أهل امقرآن ،متنال الخير ية

وامفظل.
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امقرآن ؽفيع لأصحابه يهم امقياوة ،ففي صحيح وؾلم | ك ِت َ ٌ
اب:

ض ُع َّ ّ
اب  :فَظْ ُ
امعىًَة ِ | ب َ ٌ
ن و َ ُؼهرَة ِ ام ْبَقَرَة ِ
ل ق ِرَاءَة ِ امْقُرآ ِ
جدُ وَوَهَا ِ
امْىَؾَا ِ

ل ال َّل ّه ِ
ْؾ ر َ ُؼه َ
ل :سَظِؽ ُ
 ..ح َ َّ ّدثَنِي أَ ب ُه ُّأوَاوَة َ ام ْبَاه ِل ِ ُّ ّي قَا َ



ل " :اق ْرَءُوا امْقُرآ َ
يَقُه ُ
ن؛ ف َِإ َّن ّه ُ يَأْ تِي يَهْم َ ام ْق ِيَاوَة ِ

ل ِعم ْرَا َ
ن؛ ف َِإ َّ ّنهُىَا
ن :ام ْبَقَرَة َ و َ ُؼهرَة َ آ ِ
صحَابِه ِ ،اق ْرَءُوا ال َّز ّه ْرَاو َ ي ْ ِ
َؽف ِيؽًا ل ِأَ ْ
ن
ن يَهْم َ ام ْق ِيَاوَة ِكَيَ َّ ّنهُىَا غَمَاوَتَانِ ،أَ ْو كَيَ َّ ّنهُىَا غَيَايَتَانِ ،أَ ْو كَيَ َّ ّنهُىَا فِر ْقَا ِ
تَأْ تيَِا ِ
افُ ،تحَا َّ ّ
طه َ َّ ّ
و ِيْ َكيْرٍ َ
صحَابِهِىَا .اق ْرَءُوا ُؼهرَة َ ام ْبَقَرَة ِ؛ ف َِإ َّ ّن
ن ػَيْ أَ ْ
جا ِ

كهَا َ
أَ خْذَهَا بَرَكَةٌ ،وَتَرْ َ
حسْرَةٌ ،وَلَا تَسْتَم ِيؽُهَا ام ْبَمَلَة ُ ".
ل وُؽَاوِ يَة ُ  :بَنَؼَنِي أَ َّ ّن ام ْبَمَلَة َ  :ام َّ ّؾ َ
قَا َ
حرَةُ.

ي ال َّدّارِ ِم ُّ ّي ،أَ خْبَرَنَا َيح ْيَى
( ) ...وَح َ َّ ّدثَنَا ػَبْدُ ال َّل ّه ِ ب ْ ُن ػَبْدِ ال َّر ّحْم َ ِ

ن  -ح َ َّ ّدثَنَا وُؽَاوِ يَة ُ ،بِهَذَا ال ِْإؼْ نَادِ ،و ِثْلَهُ ،غَيْر َ أَ نَّّه ُ قَا َ
ح َّ ّؾا َ
 يَؽْنِي اب ْ َن َل:

وَكَيَ َّ ّنهُىَا فِي كِلَيْهِىَا .وَل َ ْم ي َ ْذصُط ْ قَه ْ َ
ل وُؽَاوِ يَة َ  :بَنَؼَنِي.

ٌ
طاحب وف ّيٌّ ،فأحؾي صحبته في ال ُّدّنيا ،يحؾي إميك في
امقرآن

الآخرة بشفاػته لك ،فامعحبة الحقيقية ميؾؾ ا ّدِعاءً ،وإنما عم ٌ
ل
وػماء ،وهي وع امقرآن قراءة ٌ وعمل؛ فاجؽل منفؾك وردا ً يهويا ً وي
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غ ومقاء ٌ وع امقرآن؛ قراءة ً
كه يه ٍم صجن ٌ
امقرآن ام كريم ،وميكي لك في ّ ِ
ونلرا ً وتدبرا ً وعمىًً ،وأكل جلوؼك وع امقرآن ،فمهل جلوؼك وؽه

يهرث المهبة والأمفة.

إ َّ ّن وي إجىًل الله ِ  إصطام حاول امقرآن ،ففي ؼنن

ب | بَ ٌ
أبي داود | أَ ْو ُ
س وَنَازِلَه ُ ْه
ل امنَّّا ِ
اب الْأَ د َ ِ
ل ك ِت َ ِ
اب  :فِي تَنْز ِي ِ

ل ر َ ُؼه ُ
ل :قَا َ
ِي قَا َ
ل ال َّل ّه ِ :
ػَيْ أَ بِي وُهسَى الْأَؽْ ؽَر ّ ِ

ل
ل ال َّل ّه ِ ِ إص ْطَام َ ذِي ام َّ ّؿي ْبَة ِ امْى ُ ْ
" ِإ َّ ّن و ِيْ ِإجْىًَ ِ
ؾلِمِ ،وَحَاو ِ ِ

ن امْى ُ ْقؾِفِ ".
ن غَيْر ِ امْؼَال ِي ف ِيه ِ وَالْجَافِي ػَن ْهُ ،و َِإص ْطَام َ ذِي ام ُّ ّؾنْمَا ِ
امْقُرآ ِ

وي تؽليم امقرآن امت ّ ُّ ّ
َّهؼف في الآخذ به دون غُلُوّ أو جفهّ ،وإ َّ ّن وي

تؽليم الله  تؽليم كنًوه ،ووي تؽليم كنًوه إجىًل حاوله،
وامؼلو والجفه وفؾ ٌد لهىا؛ فؽ ّل ِه امقرآن وارفؽه إلى امىكىنة ا َّل ّلًئقة به،

واحرص على امتَّّهؼف والاػتدال في أخذ امقرآن وقراءته وامؽىل به،

ولا تهجر امقرآن وتىًوته ،فإ َّ ّن ذلك وي الجفاء.
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امقرآن يرفع طاحبه ،ففي صحيح وؾلم | ك ِت َ ٌ
ض ُع
جدُ وَوَهَا ِ
اب  :امْىَؾَا ِ

َّ ّ
ن و َ يُؽَل ِّمُه ُ
اب  :فَظْ ُ
امعىًَة ِ | ب َ ٌ
ل وَيْ يَقُهم ُ ب ِامْقُرآ ِ

ؾفَا َ
ن،
ِث مَقِ َي عُمَر َ بِؽ ُ ْ
ن وَاثِلَة َ  :أَ َّ ّن نَاف ِ َع ب ْ َن ػَبْدِ الْحاَر ِ
ػَيْ عَامِر ِ ب ْ ِ

ي اؼْ تَؽْىَن َ
ن عُمَر ُ يَسْتَؽْىِلُه ُ عَلَى و َ َّكّةَ ،فَقَا َ
وَكَى َ
ل ام ْهَادِي ؟
ْؾ عَلَى أَ ه ْ ِ
ل  :وَ ِ
ل  :وَه ْلًى و ِيْ وَهَامِينَا .قَا َ
ي اب ْ ُن أَ بْزَى ؟ قَا َ
ل  :اب ْ َن أَ بْزَى .قَا َ
فَقَا َ
ل:
ل  :وَو َ ِ

اب ال َّل ّه ِ ػ َ َّ ّز وَج َ َّ ّ
ل ،و َِإنَّّه ُ عَالِم ٌ
ْؾ عَنَيْه ِ ْه وَه ْلًى ؟ قَا َ
فَاؼْ تَخْنَف َ
ل ِ :إنَّّه ُ قَارِئ ٌ مِكِت َ ِ

ل عُمَر ُ  :أَ وَا ِإ َّ ّن نَب ِ َّي ّك ُ ْم  ق َ ْد قَا َ
ب ِامْفَر َ ِاجضِ .قَا َ
لِ " :إ َّ ّن

اب أَ ق ْهَاوًا ،و َ ي َ َ
ظ ُع بِه ِ آخَر ِي َن ".
ال َّل ّه َ يَرْف َ ُع بِهَذَا امْكِت َ ِ

ي ال َّدّارِ ِم ُّ ّي  ،وَأَ بُه بَكْر ِ ب ْ ُن
( ) ...وَح َ َّ ّدثَنِي ػَبْدُ ال َّل ّه ِ ب ْ ُن ػَبْدِ ال َّر ّحْم َ ِ

ِي ،قَا َ
اق ،قَال َا :أَ خْبَرَنَا أَ بُه الْيم َاَنِ ،أَ خْبَرَنَا ُؽؽَي ٌ
ِإ ْسح َ َ
ل:
ْب ،ػ َ ِ
ي ال ُّز ّهْر ّ ِ

ِث الْخُزَاعِ َّ ّي مَقِ َي عُمَر َ
ح َ َّ ّدثَنِي عَام ُِر ب ْ ُن وَاثِلَة َ ال َّل ّيْث ِ ُّ ّي ،أَ َّ ّن نَاف ِ َع ب ْ َن ػَبْدِ الْحاَر ِ
ؾفَا َ
ِي.
ل حَدِيثِ ِإ بْرَاه ِيم َ ب ْ ِ
اب بِؽ ُ ْ
ب ْ َن الْخ َ َّ ّم ِ
ن ،بِمِث ْ ِ
ن َؼؽْدٍ ،ػ َ ِ
ي ال ُّز ّهْر ّ ِ

ػلىة امقرآن تتجلى في أنَّّه رفؽة لحاوله والآخذ به في ال ُّدّنيا

والآخرة ،فأنت ترفع وي ؽأنك وتقهي وي وكىنتك ػندوا تكهن وع

امقرآن؛ لأن ويزان امقُهى الحقيقي في الأخذ بامقرآن ،فكي وع امقرآن
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تكي في أوان ،وميكي امقرآن ُؼ َّل ّم نجاحك ورقيّك في الدنيا والآخرة،
والزم أهل امقرآن وطاحبهه فهه أهل الرفؽة.

ام َّ ّ
ؾكينة تتن َّزّل ػند تىًوة امقرآن ،ففي صحيح امبخاري | ك ِت َ ٌ
اب :

ل ُؼهرَة ِ ام ْ َ
ن | بَ ُ
ظ ِاج ُ
فَ َ
ْف.
كه ِ
ل امْقُرآ ِ
اب فَظْ ِ

ض ُع َّ ّ
اب :نُزُو ُ
امعىًَة ِ | ب َ ٌ
وفي صحيح وؾلم | كِت َ ٌ
ل
جدُ وَوَهَا ِ
اب  :امْىَؾَا ِ

ن
ام َّ ّؾكِينَة ِ م ِق ِرَاءَة ِ امْقُرآ ِ

ل يَقْر َُّأ ُؼهرَة َ ام ْ َ
ن رَج ُ ٌ
ل :كَى َ
ِب ،قَا َ
ْف و َِإلَى
كه ِ
ن عَاز ٍ
ي ام ْبَرَاء ِ ب ْ ِ
ػَ ِ

هط بِشَمَنَيْنِ ،فَتَؼ َ َّ ّ
ؿت ْه ُ َسحَابَةٌَ ،
ن مَرب ُ ٌ
ِعا ٌ
جَانبِِه ِ ح َ
ؾ تَدْنُه ،وَتَدْنُه،
فجَؽَن َ ْ
ْ

ح أَ تَى ام َّن ّب ِ َّ ّي  ، فَذَصَط َ ذَل ِ َ
ل فَر َ ُؼه ُ يَن ْف ِرُ ،فَلَمَّّا أَ طْ ب َ َ
جؽ َ َ
وَ َ
ك
ل  " :تِم َ
لَهُ ،فَقَا َ
ن ".
ؾ ب ِامْقُرآ ِ
ْك ام َّ ّؾكِينَة ُ تَن ََّزّم َ ْ

ؽؽهر قارىء امقرآن بقرب امىىًئكة يؽميه اممىأنينة وامؾكينة

ووؽيَّّة الرحمي ،فامقرآن دواء وبنسص ؽاف للقلق والخهف وي
امىؾتقبل ،وقراءته في امبيؾ ؼبب ممىأنينة وؼكينة أهله؛ فنيكي لك
وع امقرآن في بيتك وقؾ تخلو به ،واعمر بيتك باممىأنينة وامهقار

بقراءتك للقرآن.
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اب ف َ َ
ػِلَهُ أَ جر ِ تىًوة امقرآن ،ففي ؼنن امتروذي | أَ بْه َ ُ
ن
ل امْقُرآ ِ
ظ ِاج ِ

اب  :وَيْ قَرأَ َ حَرْفًا و ِ َ
طلَّّى ال َّل ّه ُ عَنَيْه ِ و َ َؼ َّل ّم َ | ب َ ٌ
ل ال َّل ّه ِ َ
ن
ي امْقُر ْآ ِ
ػَيْ ر َ ُؼه ِ

وَالَه ُ و ِ َ
جر ِ
ي الْأَ ْ

ل ر َ ُؼه ُ
ل :قَا َ
ؾؽُهدٍ يَقُه ُ
ل ال َّل ّه ِ :
ػي ػَبْدِ ال َّل ّه ِ ب ْن و َ ْ

اب ال َّل ّه ِ فَلَه ُ بِه ِ َ
حؾَنَةٌ ،وَالْحَؾَنَة ُ بِؽَشْر ِ أَ وْثَالِهَا ،لَا
" وَيْ قَرأَ َ حَرْفًا و ِيْ كِت َ ِ

ْف ،وَو ِيم ٌ حَر ٌ
ْف ،وَلَامٌ حَر ٌ
ْف ،وَم َكِيْ أَ م ٌِف حَر ٌ
ل  :الم حَر ٌ
أَ قُه ُ
ْف ".

و َ يُرْوَى هَذَا الْحَدِ ُ
ؾؽُهدٍ ،وَرَوَاه ُ أَ بُه
ن وَ ْ
ي اب ْ ِ
يث و ِيْ غَيْر ِ هَذَا ام ْهَجْه ِ ػ َ ِ

ؾؽُهدٍ.
ن وَ ْ
ي اب ْ ِ
ن وَ ْ
ي اب ْ ِ
الْأَ حْ ه َ ِ
ؾؽُهدٍ رَفَؽَه ُ بَؽْطُهُهْ ،وَوَقَفَه ُ بَؽْطُه ُ ْه ػ َ ِ
ص ػَ ِ

ِيح غَر ٌ
صح ٌ
ي َ
حؾَ ٌ
ِيث َ
هَذَا حَد ٌ
ِيب و ِيْ هَذَا ام ْهَجْه ِ .سَظِؽْؾ قُتَي ْبَة َ ب ْ ُن َؼؽ ِيدٍ

ْب امْقُرَق َّ ِّي وُلِد َ فِي َ
ل :بَنَؼَنِي أَ َّ ّن مُح ََّم ّدَ ب ْ َن َ
يَقُه ُ
حيَاة ِ ام َّن ّب ِ ِ ّي
كؽ ٍ

 ،وَمُح ََّم ّدُ ب ْ ُن َ
ْب يُكْنَى أَ بَا حَم ْزَةَ.
كؽ ٍ

حرف وي
ٍ
بكه
وي ػلىة امقرآن أنَّّه كنز للحؾنات ،فملقارىء
ِّ

كنًم ال َّل ّه يتلوه حؾنة وظاػفة وهذا وي ؼؽة رحمة ال َّل ّه ،حيؿ

يظاػف للؽباد الأجر فظىً ً ونه وصطواً؛ فاقرأ امقرآن ،فقراءتك له ز يادة
في حؾناتك ،ومتؾتؿؽر أثناء قراءتك للقرآن أنك تجمع الحؾنات.
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اب َّ ّ
وي تؽليم امقرآن ختىه بفقه ،ففي ؼنن أبي داود |ك ِت َ ُ
امعىًَة ِ |

اب  :فِي ك َ ْم يُقْر َُّأ امْقُرآ ُ
اب ق ِرَاءَة ِ امْقُرآنِ ،و َ َتحْزِيبِه ِ ،وَتَرْتِيلِه ِ | ب َ ٌ
أَ ب ْه َ ُ
ن؟

ل لَه ُ" :اق ْرَأ ِ
ن عَمْرٍو ،أَ َّ ّن ام َّن ّب ِ َّ ّي  قَا َ
ػ َيْ ػَبْدِ ال َّل ّه ِ ب ْ ِ

ل" :اق ْرأْ َ فِي ػِشْر ِي َن" .قَا َ
جدُ ق ُ َّهّةً .قَا َ
ن فِي ش َ ْهرٍ" .قَا َ
امْقُرآ َ
لِ :إن ِ ّي
لِ :إن ِ ّي أَ ِ
ل" :اق ْرأْ َ
جدُ ق ُ َّهّةً .قَا َ
ل" :اق ْرأْ َ فِي خَم َْغ ػَشْرَة َ" .قَا َ
جدُ ق ُ َّهّةً .قَا َ
لِ :إن ِ ّي أَ ِ
أَ ِ

جدُ ق ُ َّهّةً .قَا َ
فِي ػَشْرٍ" .قَا َ
ل" :اق ْرأْ َ فِي َؼب ٍْع ،وَلَا تَز ِيد َ َّ ّن عَلَى
لِ :إن ِ ّي أَ ِ
ذَل ِ َ
ك".

ل أَ بُه دَاوُد َ :وَحَد ُ
قَا َ
ؾل ِ ٍم أَ ت َ ُّم ّ.
ِيث و ُ ْ
ل امْقُرآنِ| ب َ ٌ
ظ ِاج ُ
اب :ف َ َ
وفي صحيح امبخاري |ك ِت َ ٌ
اب :فِي ك َ ْم يُقْر َُّأ

امْقُرآ ُ
ن؟

ل ر َ ُؼه ُ
ل :قَا َ
ن عَمْرٍو قَا َ
ل ال َّل ّه ِ :
ػَيْ ػ َبْدِ ال َّل ّه ِ ب ْ ِ

حتَّّى قَا َ
جدُ ق ُ َّهّةًَ .
ن فِي ش َ ْهرٍ" .قُن ُ
"اق ْرَأ ِ امْقُرآ َ
ل" :فَاق ْرأْ َ ه ُ فِي َؼب ٍْع،
ْؾِ :إن ِ ّي أَ ِ
وَلَا تَز ِ ْد عَلَى ذَل َ
ِك ".

تتجلى ؽفقة امنبي  ورفقته بأوته في هذا الأثر،

فنيحرص وؽلم امقرآن على ام َّ ّؿفقة بأخذه والرفق به ،وإ َّ ّن وي تؽليم
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امقرآن ديمهوة الاتعال به وعدم الانقماع ػنه ،ووي كمال تؽليم امقرآن

فهه أمفاقه ووؽانيه ،وختىه في شهر وذلك أضؽف الإيمان ،فعاحب

امقرآن ذو همَّّة عنيَّّة ونفغ أب َّي ّة وع امقرآن ،فاحرص ػند تىًوتك للقرآن
على تدبره وفهه وؽانيه ،وميكي لك ختىة وؽلووة على قدر اؼتماػتك.

فظيلة امبيؾ الذي يُقر ُّأ فيه امقرآن ثابتة بالآثار ،ففي ؼنن الدارمي

ل وَيْ قَرأَ َ امْقُر ْآ َ
اب :فَظْ ُ
ل امْقُر ْآنِ| .ب َ ٌ
اب ف َ َ
ن.
|وَو ِيْ ك ِت َ ِ
ظ ِاج ِ

ؾ ُع عَلَى أَ ه ْلِه ِ ،و َ َتح ْطُرُه ُ
لِ :إ َّ ّن ام ْبَي َ
ن يَقُه ُ
أَ َّ ّن أَ بَا ه ُر َيْرَة َ كَى َ
ْؾ مَي ََّت ّ ِ

جرُه ُ ام َّ ّؿيَاكِينُ ،و َ يَكْثُر ُ خَيْرُهُ؛ ِإ ْن يُقْرأْ َ ف ِيه ِ امْقُرآ ُ
ًجكَة ُ و َ َته ْ ُ
ن ،و َِإ َّ ّن
امْىَى َ ِ

ًجكَة ُ و َ َتح ْط ُرُه ُ ام َّ ّؿيَاكِي ُ
ق عَلَى أَ ه ْلِه ِ ،و َ َته ْ ُ
ْؾ مَيَظِ ي ُ
ام ْبَي َ
ن ،و َ يَق ُّ ِّل
جرُه ُ امْىَى َ ِ
خَيْرُهُ؛ ِإ ْن لَا يُقْرأْ َ ف ِيه ِ امْقُر ْآ ُ
ن.

طدق وربي فقراءة امقرآن في امبيؾ تشرح امعدور وتهؼع ال ُّدّور،

وعدم قراءة امقرآن في امبيؾ ؼبب لهجر امىىًئكة له ،وحظهر امؿياكين

فيه ،وصحق امبركة ونه ،فمي ػلىة امقرآن أنَّّه ؼبب لحلول امبركة والخير

في امبيهت ،وحظهر امىىًئكة فيها ،فاجؽل لك وردا ً يهويا ً وي امقرآن؛

خاطةّ َّ ،
َّ ّ
واتجه إلى امقرآن إذا رأيت باب امىؿكنًت في بيتك
في امبيؾ
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114

يزداد؛ فإنَّّه امؽىًج ،وأوص أهمك وولدك بقراءة امقرآن في امبيؾ،

يتَّّؾع عنيكم ،وت ُّ ّ
حل امبركة فيه.

ووامنا والإكناب في فظل امقرآن ميكفنا  -وحؾبنا ذلك قهل

الرؼهل ﷺ" :

"(.)21

فكما فاض فظل امقرآن فؽ َّ ّه امشهر الذي أنزل فيه فعار أفظل

ام ُّش ّههر ،والليلة امتي أنزل فيها فعارت أفظل الليالي ،فقد ػ َّ ّه فظله أيظا ً
على امناس فعار خيرهه وي تؽلمه وعلمه.

وتكلَّّم امنهوي  في الإرؽاد إلى تدبر امقرآن ،عما كىن عنيه

امؾنف وي أحهال فقال  " :وقد كىنت للؾنف عادات صختنفة فيىا

يقرؤون كه يهم ،بحؾب أحهالهه وأفهامهه ووقائفهه  :فكىن بؽطهه
يختم امقرآن في كه شهر ،وبؽطهه في ػشرين يهوا ،وبؽطهه في ػشرة

أيام ،وبؽطهه أو أكثرهه في ؼبؽة ،وكثير ونهه في ثىًثة  ...والمنتار أنه
يستكثر ونه وا يمكنه الدوام عنيه ،ولا يؽتاد إلا وا يؼنب على قنه الدوام

عنيه في حال نشاكه وغيره ،هذا إذا لم تكي له وقائف عاوة أو خاطة

()21رواه امبخاري (.)1317
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يتؽمل بإكثار امقرآن ػنها ،فإن كىنت له وقيفة عاوة كهلاية وتؽنيم ونحه
ذلك ،فنيهقف منفؾه قراءة يمكنه المهافلة وع نشاكه وغيره ،وي غير

إخىًل بشيء وي كمال تمك امهقيفة ،وعلى هذا يحمل وا جاء ػي

امؾنف"(.)26

قال امؿاكبي  --في إحدى نفائس ونلهواته " حرز الأواني

ووجه امتهاني " امىهؼهوة ب " امؿاكبية " :
ووي ؽؼل امقرآن ػنه مؾانه

ينل أجر خير الذاصطين وكمَّّىً

يسعى الإنسان في جميع ؽنونه ال ُّر ّوحيَّّة والاجتىاػيَّّة والاقتعاديَّّة

وامؾياؼيَّّة ،وغيرها وي جهانب الحياة ،ولا يهجد كتاب يفي بجميع هذه
امىتمنبات ،ويهدي لأحؾنها إلا امقرآن ام كريم ،فمي كىن وؽه امقرآن

امؽليم فقد ُّأػمي أػله نؽىة ،فىً ينيق به أن ينتفؾ إلى وتاع ال ُّدّنيا،
وهذا الاؼتؼناء بامقرآن أػله وا يحققه تدبر امقرآن ،فامتَّّد ُّب ّر وي

الأؼباب الجامبة لمهبَّّة ال َّل ّه تؽالى ،وهه وي طفات أهل امؽلم ،وبه تدرك

( )26شرح صحيح وؾلم ،للنهوي 273/1
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لذة امقرآن ،وهه دواء امقنب وي أمراضه ،ومقد طنَّّف امؽلماء في

الإعجاز امتشر يعي في امقرآن وا يجل ِّي هذا و يقرره.
وقاطد قراءة امقرآن خمؾة:
 .2امثهاب :

فكه حرف وي امقرآن في قراءته ػشر حؾنات ،وتتنزل الرحمات،

و يحعل امثبات ،كه ذلك وغيره وي امثهاب امؽليم.
 .1امىناجاة:

أخرج امبخاري في صحيحه ،ػي أبي هريرة ، أنه سظع امنبي 

يقهل« :وا أذِن ال َّل ّه مشيء وا أذن منبي حؾي امعهت يجهر

بامقرآن»( ،)27ووؽنى« :أذِن» أي :استمع .وأخرج ابن واجه ،ػي فظالة
بن ػبيد ،قال :قال رؼهل الله  « :ل َّل ّه أؽد أذنًا إلى الرجل الحؾي

امعهت بامقرآن يجهر به وي طاحب امقينة إلى قينته»( ،)28وأخرج

الإوام أحمد في وؾنده ػي امبياصي أن رؼهل الله  خرج على امناس

( )27وتفق عنيه :أخرجه امبخاري (، )7111ووؾلم ()791
( )28ؼنن ابن واجه ()2313
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وهه يعلون وقد عنؾ أطهاتهه بامقراءة فقال« :إن امىعلي يناجي ربه

 فنينلر وا يناجيه ،ولا يجهر بؽظكم على بؽض بامقرآن»( ،)29وػي

ػبد ال َّل ّه بن امىبارك  قال :ؼأمؾ ؼفيان امثهري ،قنؾ :الرجل
إذا قام إلى امعىًة أي شيء ينهي بقراءته وطىًته؟ قال« :ينهي أنه

يناجي ربه»(.)13

هذا امكتاب الذي وي قام يقرؤه

كينما خاكب الرحمي بامكلم

 .3امؿفاء:
في امقرآن امؿفاء وي جميع الأمراض :امبدنية ،وامنفؾية،

وامىؽنه ية؛ كىمؾحر وامؽين وامىغ ،وأمراض امقلوب ،كمرض

َ َ
َّ ُ َ
امؿبهات ومرض امشههات؛ قال َٰٓ {َ :
اس َك ۡدَ
يد ُّح َٓا َٱنل َ
ُّ ُ َ ُ ٗ َ ۡ ۡ ۡ ّ ّٞ
َ ٓ َ ۡ ُ َّ ۡ َ َ ّ ّٞ ٓ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ّٞ
ِنيَ
ىَو َرۡحَث َى ِي ٍُؤٌِِ ََ
ورَِوْد
اَِف َٱلطد َ
ساءحسًٌَٔغِظث ٌَََِربِسً َوشِفاء َل ٍِ ِ
َٓ ّ
ِف َ ُّ
ورِ} ،أي :وي امؿبَه
ٱلط ُد َ
 ،}٥٧قال ابن كثيرَ {« :وشِفا َء َ ّٞل ٍَِا َ ِ َ
َ ۡ ّٞ
ُٗ
َو َرۡحَ َث}؛
وام ُّ ّؿكهك ،وهه إزالة وا فيها وي رجغ ودن َسَ {َ ،وْدى

( )29وؾند أحمد بن حنبل (،)29311وصححه أحمد ؽاصط.

( )13تؽليم قدر امعىًة ،محمد بن نظر امىروزي( ،ج.)2/ 299 :
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أي :صحع ٌ
ل لها الهداية والرحمة وي الله  ،وإنما ذلك لممنونين
به ،وامىعدقين امىهقنين بما فيه»(.)12
 .1الازدياد في امؽلم:
وامقرآن ينبهع امؽلوم ،ووي كثرة علووه أفرد امؽلماء ف َّن ّا خاطا

ميتتبؽها وهه (علوم امقرآن) ،قال ابن وؾؽهد  « :إذا أردتم امؽلم

فانثروا هذا امقرآن؛ فإن فيه علم الأومين والآخرين» اه ( ،)11وػي ابن

عمر  قال« :تؽ َّل ّم عمر بن الخماب  امبقرة في اثنتي ػشرة ؼنة ،فلما
أت َّم ّها نحر جزورا»( ،)13قال ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية « :وامىقعهد
أن امقرآن وي تد َّب ّره تد ُّب ّرا ً تاوا ً تبين له اشتماله على بيان الأحكىم ،وأن

()12تفؾير امقرآن امؽليم ،ابن كثير.)1/ 171( ،
()11أخرجه ابن أبي ؽيبة في وعنفه ( ،)33328بنفـ« :وي أراد امؽلم فنيقرأ
امقرآن »،واممبراني في ام كبير ( ،)8666بنفـ« :وي أراد امؽلم فنيثهر
امقرآن »...وامبيهقي في ؽؽب الإيمان،)1/ 331( ،بنفـ« :وي أراد امؽلم فؽنيه
بامقرآن.»...
()13أخرجه امبيهقي في ؽؽب الإيمان (، )2917وي كر يق والك بن أنس ،ػي
نافع .وإؼناده صحيح.
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فيه وي امؽلم وا لا يدركه أكثر امناس ،وأنه يبين امىؿكنًت ،و يفعل

امنزاع بكمال دلالاته وبيانه إذا أػمي ح َّ ّقه ،ولم تح َّر ّف ك َل ِم ُه ػي
وهاضؽه»(.)11

وقال الإوام ابن امقيم  في امنهنية:
فتد َّب ّر ِ امقرآ َ
ن إن ر ُوؾ الهدى

ن
فامؽلم ُ تحؾ تد ُّب ّر ِ امقرآ ِ

ّ
وفجر امؽلوم وونبؽها
وقال امؾيهكي  « :وإن كتابنا امقرآن لهه

ودانرة شظسها وومنؽها ،أودع فيه ؼبحانه وتؽالى علم كه شيء وأبان فيه

كه هدي وغي.)11(» ...
 .1امؽىل:

َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ
َ َّ َ َ َ ْ
ِيَ
ٔر َٱَّل َٓ
ٔا َٱنل َ
َوٱتتػ َ
أٌُِا َة ِ َِّۦ َوغزروه َوَُصوه َ
ِيَ َء
قال َ { : ـٱَّل َ

ُ َ َ َ ُ ٓ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ۡ ۡ
َ
ٔن َ(َ }١٥٧الأػراف) ،وهه الثمرة ام كبرى
لهِم َْ ًُ َٱل ٍُفي ُِط َ
أُزِل ٌَػ َّ َۥ َأو

وي امكتاب ،قال الحؾي امبظري«:وإنما تد ُّب ّر آياته :إتباعه بؽىله»(َ .)16

()11جاوع امىؾائل لابن تيمية.)216/ 116( ،
()11الإتقان في علوم امقرآن ،امؾيهكي.)2/ 28( ،
()16ؽؽب الإيمان ،امبيهقي.)1/ 112( ،
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120

وػي امنهاس بن سظؽان  قال :قال« :ينتى بامقرآن يهم امقياوة

وأهله الذين كىنها يؽىلون به ،ت َ ْقدُوُه ؼهرة(امبقرة)و(آل عمران)وصرب

لهىا رؼهل الله  ثىًثة أوثال ،وا نسيتهي بؽد ،قال« :كينهىا غماوتان،
حزقان ()18وي كير
أو قنتان ؼهداوان بينهىا شرق( ،)17أو كينهىا ِ

طهاف؛ تحاجان ػي طاحبهىا»( ،)19وػي أبي ػبد الرحمي امؾلمي

قال :حدثنا وي كىن يقرئنا وي أصحاب امنبي « :أنهه كىنها يقترئهن
وي رؼهل الله  ػشر آيات ،فىً يأخذون في امؽشر الأخرى حتى
يؽلمها وا في هذه وي امؽلم وامؽىل ،قامها :فؽلمنا امؽلم وامؽىل»(.)33

()17شرق :امظهء وهه امؿىغ .امنهاية في غريب الحديث ،ابن الأثير،
(.)1/2213

()18الِ حز ْق والحَز يقة :الجىاعة وي كه شيء .امنهاية في غريب الحديث ،ابن
الأثير.)2/ 918( ،
()19أخرجه وؾلم (.)83117
()33أخرجه أحمد بن حنبل في وؾنده ( ،)13181وقال ؽؽيب الأرناؤوط:
(إؼناده حؾي).
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َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َّ ُ َ
َـٱحت ِ َۡع َك ۡر َءاُ َُّۥ}١٨؛
قال الإوام امبخاري«:باب قهله{:ـإِذاَكرأنّ َ

َ َۡ
َ َّ
قال ابن ػباس{َ:ك َرأن َٰ َُّ}َ { ،ـٱحت ِ َۡع}اعمل به»(.)32

وقال الحؾي امبظري« :والله وا تد ُّب ّره بحفـ حروفه وإضاعة

حدوده ،حتى إن أحدهه ميقهل :قرأت امقرآن كلَّّه ،ووا يُرى له امقرآن

في خلق ولا عمل»(.)31

وهذه امىقاطد الخىؾة كلها تتحقق بتد ُّب ّر كتاب الله.

()32صحيح امبخاري ،الإوام امبخاري.)263/6( ،
()31تفؾير امقرآن امؽليم ،ابن كثير.)13/1( ،
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جههد امؽلماء في بيان فظائل امقرآن:
امؽلماء  وي امؾنف والخنف اهتىها بهذا امىهضهع اهتىاوا

كبيرا ،وكتبها فيه وجمؽها فيه امنعهص امتي وردت في فظل امقرآن،

ويمكي أن نذصط أهمها كدميل مىي يروم امنهل وي هذا امىؽين امعافي.

ومقد اشتمنؾ هذه ام كتب فهق وا ذصط في فظائل امقرآن ،الحديث

ػي آداب أهل امقران وأخىًقه.

" -2فظائل امقرآن" لأبي ػبيد امقاسص بن ؼىًم الهروي 

ت 111ه  ،وهه وي كبار أئمة الإؼىًم ،وهذا امكتاب نفيغ ،وهه وي
أهه وأشهر ام كتب في هذا امباب ،و يؽتبر وي أقدم كتب فظائل

امقرآن ،وهذا امكتاب اشتمل على ام كثير وي الآداب والأخىًق امتي
ينبغي على طاحب امقرآن أن يتحلى بها ،وبؽض امىنمفين وامباحثين يرى

أن هذا امكتاب هه أول كتاب ُ
طن ِف في علوم امقرآن بمؽناه
الاطمىًحي ،وأنه أؼبق وي كتاب "فهه امقرآن" للحارث المهاؼبي

 ت 113ه  ،لأن أبا ػبيد امقاسص بن ؼىًم وتقدم ،وهه وي
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وؿايخ الإوام أحمد ،وأجهد الذين حققها امكتاب مروان ػمية وتقي

الدين وكبؽته دار ابن كثير.

" -1فظائل امقرآن" لأحمد بن ؽؽيب امنؾاغي  ،ت

333ه  ،وىٌه بالروايات الحديثية امتي تتحدث ػي فظائل امقرآن.

" -3لمهات الأنهار ونفحات الأزهار وِري املىآن مىؽرفة وا ورد

وي الآثار في ثهاب قارئ امقرآن" تأميف محمد بن ػبدامهاحد بن إبراهيم

امؼافقي  ،ت 629ه  ،وهه وي أوؼع ام كتب ،في ثىًث

صجلدات ،وحققه الدكتهر رفؽؾ فهزي ػبدامىمنب ،هذا امكتاب اشتمل
على كثير وي الروايات امعحيحة والحؾنة وامظؽيفة وامىهضهعة ،م كي

المهقق وامىنمف نبه على ذلك ،خاطة في الأحاديث امتي وضؽؾ في

فظائل ؼهر امقرآن ،م كنه اشتمل على كثير وي آداب وأخىًق أهل

امقرآن.

" -1امتذكىر في أفظل الأذكىر" لليوام محمد بن أحمد امقركبي

 ،طاحب تفؾير الجاوع لأحكىم امقرآن ،وهه كتاب وشههر ػند

أهل امؽلم ،ووي صظي وا ذصط فيه أربؽين بابا في فظائل امقرآن وأهله،
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وخعص لآداب حملة امقرآن عدة أبهاب ،وهذا امكتاب ومبهع أكثر

وي كبؽة.

 " -1جمال امقراء وكمال الإقراء" لليوام علم الدين علي بن محمد

امؾخاوي  ،وهه كتاب وشههر ووؽروف ،وهه مجمهعة وي
ام كتب في علوم امقرآن ،ذصط في أحدها فعىً تحدث فيه ػي فظل

حاول امقرآن وآداب وؽلمه ووتؽلمه ،وامؾخاوي يؽتبر وي امىتقدوين ت
613ه .

 " -6كتاب فظائل امقرآن" لليوام الحافـ أبي امفداء عماد الدين

إسظاػيل بن عمر بن كثير امقرشي الدوؿقي  ت 771ه  ،وهذا

امكتاب نفيغ ،فهه اشتمل على ام كثير وي الآداب والأخىًق امتي
ينبغي على طاحب امقرآن أن يتحلى بها.
ووي ام كتب امىؽاضرة:
 " -7فظائل ؼهر امقرآن ام كريم والأحاديث والآثار" لندكتهر

إبراهيم علي امؾيد عيسى ،ذصط فيه أكثر وي خمغ وائة حديث في
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فظائل امقرآن وأهله ،وتحدث ػنها وي امناحية الحديثية ،وهه كتاب

نفيغ ووتىيز.

" -8ؼنن امقرآن ووناهج الموهدين" لندكتهر ػبدامؽزيز بن ػبدامفتاح

امقاري  ،وهذا امكتاب جدير بأن يؽاد كباػته ،لأنه للٌؼف

أقنه قد انتهى وي امىكتبات ،وهذا امكتاب ثمين جدا في بيان ؼنن

امق َّر ّاء ووا ينبغي على قارئ امقرآن أن ينتزوه في تىًوة امقرآن وتؽاوله،
وهه يندرج تحؾ آداب أهل امقرآن.

" -9امؾنن امىتؽنقة بامقرآن ام كريم" لندكتهر أحمد بن امؽبد ام كريم،

كتاب قيم في هذا امباب.

" -23شرح صختظر أخىًق حملة امقرآن للٍجري" لندكتهر خالد بن

ػثىان امؾبؾ ،وهه كتاب جيد ،فهه قد جاء إلى كتاب امؿيخ الآجري

"أخىًق حملة امقرآن" ،فحاول أن يختظره ،وشرحه شرحا جيدا في هذا
امكتاب ،وأطله دروس علمية أمقاها ؽيخنا في وؾجده ثم كبؽؾ.

" -22فظائل امقرآن ام كريم" لندكتهر ػبدامؾىًم بن طالح الجار

الله ،كبؽة الدار امتدمرية ،وهه كتاب قيم في فظائل امقرآن وتأطينها.
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 " -21جَمَال امق ُ َّر ّاء؛ فعهل في آداب أهل امقرآن ام كريم " د.

إبراهيم بن طالح بن ػبد الله الحُىَيْط ِي ،الأؼتاذ امىؿارك بقسص امقرآن
وعلووه في جاوؽة امقعيم ،ووشرف وُنت َقى امىنتمرات امقرآنية ،كبؽة دار

ابن الجهزي بامىىن كة امؽربية امؾؽهدية ،يهدف امكتاب إلى ع ّدة أوهر،

أهمها:

 )2بيان الآداب امؽ ِل ْمِيّة وامؾلوكية امىؾاعدة على تربية قُرَّّاء امقرآن

ام كريم على آدابه وأخىًقه.

 )1ػ َ ْرض ذلك بأؼلوب علمي سهل وواضح ،وع ر َ ب ْمه بامهاقع

امىؽاضر.

 )3وؽالجة الأخماء امؽلمية وامؾلوكية امتي يقع فيها ُ
بؽض امقرّاء.
 )1وؾاعدة امىؽاهد وامىدارس وال ُّدّور وامىنؼؾات امقرآنية على

ؼ ّدِ امفراغ الحاطل في هذا امباب ،وي خىًل إعداد دراؼة ٍ صحرَّّرة وافية
فيه.

وقد أؽار امىنمف إلى أن هناك دراؼات كثيرة في هذا امىهضهع،

وأن امشيء الجديد الذي تحاول هذه الدراؼة ُ أن تظيفه :جَم ْع هذه
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الآداب ،وتحريرها ،وػرصها بأؼلوب سهل يناؼب أهل امؽظر ،بحيؿ
تعنح أن تكهن وقررًا دراؼيًّّا في امىؽاهد وامىدارس امقرآنية ،ومرجؽًا

سهىًً يقتنيه أهل امقرآن و ُ
ح َّ ّفاقه.

ل ،وخاتمة ٍ.
يشتىل هذا امكتاب على :وقدوة ٍ ،وتمهيدٍ ،وؼ َّت ّة ِ فعه ٍ
امىقدوة :وفيها أهمية امىهضهع ،وأؼباب اختياره ،وأهداف

امبحؿ ،وخمته.

ػرف فيه بامىراد ب (آداب حمَلة امقرآن ام كريم).
التمهيدّ َّ :

امفعل الأول :ػَنهَن له ب (آداب حمَلة امقرآن ام كريم؛ أهميتها،

ػرض فيها لأهمية
وجههد امؽلماء في بيانها) ،وجؽله في خمؾة وباحؿ؛ َ
الآداب والأخىًق وونزمتها في امشر يؽة ،ثم أهمية امؽىل بامقرآن

وامتأ ُّ ّدب بآدابه ،وبيّن جههد امؽلماء في بيان آداب حمَلة امقرآن ام كريم،
وقارَن ذلك بحال قُرّاء اميهم ،وختىه بهؼائل تربية امقرّاء على آداب

حملة امقرآن ام كريم.

امفعل امثاني :جاء ػي (فظائل امقرآن ام كريم وحمَنته) ،وفيه

خمؾة وباحؿ؛ َّ ّ
أؼغ خىًلها مىنزلة امقرآن ام كريم ،وفَظْ ل تىًوته
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وحفله ،وذ َّصّط بفظائل أهله في الدنيا والآخرة ،ثم أمقاب حملة امقرآن

ام كريم وطفاتهه ،وفظل استماعه وآدابه.

امفعل امثامؿ( :آداب تىًوة امقرآن ام كريم) ،وفيه اثنا ػشر

ػرف فيها بآداب تىًوة امقرآن ام كريم وأنهاػها؛ ك (اممهارة،
وبحثًا؛ َّ ّ

امؾهاك وتمييب امفه ،اؼتقبال امقبلة ،الاؼتؽاذة وامبؾىلة ،سجهد

امتىًوة ،امؾنال وامتؽ ُّهّذ وامتؾبيح ،الخؿهع وامبكىء ،تجهيد امقراءة،
امتؼن ِ ّي وامترتيل ،رَف ْع امعهت بامقراءة ،مراعاة أحكىم امهقف والابتداء،
الدعاء ػند الختم).

ػرف
امفعل الرابع( :آداب امىعحف) ،وفيه ثمانية وباحؿ؛ ّ

فيها آداب امىعحف ،وػناية ال ُّأ ّوة به ،ثم تح ّدث ػي تجزئة امىعحف

وػرض لحُكم اممهارة مِى َ ّؾه،
وتحزيبه ،وذيَّّل ذلك بتؽليىه واحتراوه،
َ

وفَظْ ل امنلر فيه وامنهي ػي هجره ،وكذا حُكم امقيام له وتقبيله وتحنيته
وتمييبه ،ثم ختم بأدب امتؽاول وع امىعاحف امىؾ َّجّلة والحاؼهبية.

أ ّوا امفعل الخاوغ فجؽله في (آداب وُتؽلِّم امقرآن ام كريم) ،وفيه

ثمانية وباحؿ؛ بدأها بفظل تؽ ُّل ّم امقرآن ام كريم والاجتىاع مىدارؼته،
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وصرورة الإخىًص والحذر وي إرادة الدنيا به ،والأخذ ػي امؿيهخ

الأجىًّء امىتقنين ،واحترام امىؽلم وتهقيره ،ومراعاة آداب صجنغ

ّ
وخص إتقا َ
ن امتىًوة
ػرض لأدب امقارئ وع أقرانه،
امتؽنيم ،ثم َ
والحفـ بامتفعيل ،وكيفية َ تؽاهد امقرآن وتحزيبه وامقيام به.

امفعل امؾادس :ػي(تدبر امقرآن ام كريم وفهىه) ،وفيه خمؾة

وباحؿ؛ شرح فيها أهمية تدبر امقرآن ام كريم وفظله ،ووؼائل امتدبر

ووهانؽه .ثم أهمية علم امتفؾير وفظله ،وح َّ ّذر وي امقهل فيه بؼير علم.
ثم الخاتمة :وفيها أهه امنتائج وع امتهطيات.

هذا ،وامناقر في أحهال امقرّاء في هذا الزوي يجد ونهه وَي لم ينتزم

بآداب حملة امقرآن؛ بل ه ُّم ّه ونظرف إلى إتمام الحفـ ،أو إتقان امتىًوة
فحؾب ،وربما وقع بؽطهه في مزامق لا تنيق بحاول امقرآن.

وامؿكهى وي هذه امقظية ميؾؾ وميدة هذا الزوي؛ فقد ثبؾ ػي

ُ
ػتاب قرّاء زوانهه وو َ ْػلُهه ،وقد ػرض
امعحابة  وامتابؽين

امىنم ّ ِف لهذا.
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ولذلك ينبغي لأهل امؽلم -لا سيما امىهتىين بتؽنيم امقرآن ام كريم-

أن يُهمُها هذه امىؾألة ػناية كبيرة ،و يجتهدوا في إ يجاد امهؼائل امؽلمية
وامتربه ية امتي تساعد في تربية قرّاء امقرآن ام كريم على آدابه وأخىًقه

امؾاوية ،وقد أسهه هذا امكتاب في تقديم وادة جاوؽة بأؼلوب علمي

وي َّس ّر تخدم جهانب هذا امىهضهع.

وقد أورد الأئمة المهدثهن في كتب امؾنة أبهابا في فظائل امقرآن

وآداب حمنته ،وذصطوا فيها عددا ً وي الأحاديث امىؾندة ،والآثار ػي
امعحابة وامتابؽين  ، ووي هذه ام كتب:

" -2صحيح امبخاري" ،أورد فيه كتابا بؽنهان فظائل امقرآن ،ذصط

تحته بؽض الأحاديث امهاردة في آداب أهل امقرآن.

" -1صحيح وؾلم" ،أورد فيه في كتاب طىًة امىؾافرين وقظرها،

عددا ً وي الأحاديث امهاردة في آداب أهل امقرآن.

" -3ؼنن امتروذي" ،أورد فيها كتابا بؽنهان فظائل امقرآن.
وغيرها وي كتب امؾنة ،كىمىؽاجه وامىؾانيد وغيرها ،فإنها قد

اشتمنؾ على ام كثير وي الأحاديث والآثار امتي تناومؾ فظائل أهل
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امقرآن ،وقد جمؽؾ ام كتب امتي ذصطناها ؼابقا هذه الأحاديث والآثار

وي كتب امؾنة وغيرها.
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وؽلوم أن شرف امشّيء بشرف وُتؽنقه ،ومىا كىن امتَّّد ُّب ّر يتؽلق
بكتاب الله تؽالى ،طار وي أشرف الأوهر وأجنها وأفظنها.
يمكي أن نستبين أهمية امتدبر وي وجهه عدة ونها:
 -2أن ال َّل ّه تؽالى جؽل ذلك وقعهدًا وي إنزاله؛ كما في قهله:
َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
َ
َٰ
َٰ
ب َٳ}َ ١
َلدةروا َءايخ ِ َِّۦ َو ِلخذنر َأولٔا َٱۡلىب َِ
{نِت َ
ب َأُزىجّ َإِلم ٌَبرك ِ
[ص. ]19 :
قال امؿيخ محمد الأوين ام ّ
ؿِنقيمي  تؽنيقًا على هذه الآية:
حكَم إنزاله :فقد أؽار إميه في بؽض الآيات،
«وأ َّ ّوا كهن تَد ُّب ّر آياته ،وي ِ

َََ
ض على تَد ُّب ّره ،وتهبيخ وي لم يتدبره؛ كقهله تؽالى{ :أـَلَ
ب ِامتَّّحْ ظِ ي ِ
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َۡ َ ُ ٓ
َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ[}١محمد ،]11 :وقهله تؽالى:
حخدةرون َٱىلرء َ
ان َأم َلَع َكي ٍ
َ ۡ َّ َ َ َ ْ
ۡ َٗ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ
س ُدوا َذِيِّ َٱخخِؾَٰفاَ
ٱّلِل ِ َلٔ
ان َ َول ۡٔ ََكن ٌَ َِۡ َغِِ ِد َدريِ َ َ
{أـَل َحخدةرون َٱىلرء َ
َ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ُ
َنر ِ ٗ
َسا َءًَْ
رياَ[ }٧٬امنؾاء ،]81 :وقهله تؽالى { :أـيً َيدةروا َٱىلٔ َل َأم
َّ َ ۡ
ٓ ُ َۡ
ت َ
ِنيَ[ }٦٨امىنونهن ]68 :اه (.)33
َءاةَا َءْ ًَُٱۡل َّوى ََ
ٌاَل ًَۡيَأ ِ
َََ
 -1أن ال َّل ّه تؽالى أنكر على وي لم يتدبره؛ كما في قهله { :أـَلَ

َ ۡ َّ َ َ َ ْ
َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ
ۡ
ٱخخ ِ َؾ َٰ ٗفاَ َنر ِ ٗ
رياَ}٧٬
س ُدواَذِيَِّ
ٱّلِل َِلٔ
انَ َول ََۡٔكنٌَ ََِۡغِِدَِدريَِ َ
حخدةرونَٱىلرء َ

َۡ َ ُ ٓ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ}١
[امنؾاء ،]81 :وقهله{ :أـَل َحخدةرون َٱىلرء َ
ان َأم َلَع َكي ٍ
[محمد.]11 :
قال امؿيخ امؿنقيمي  تؽنيقًا على هذه الآية« :ووؽلوم أن
َّ ّ
كه وي لم يشتؼل بتد ُّب ّر آيات هذا امقرآن امؽليم -أي :ت َ َ
ع ُّ ّفحِها
وتَفَ ُّ ّهىِها ،وإدراك وؽانيها وامؽىل بها -فإنه وُؽْرِض ػنها ،غير وتدب ّ ِر لها؛
فيؾتحق الإنكىر وامتهبيخ امىذكهر في الآيات إن كىن الله أػماه فهىًا
يقدر به على امتدبر ،وقد ؽكى امنبي  إلى ربه وي هجر

( )33أضهاء امبيان (.)311/6

133

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

134

َّ َ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ ُ َ َٰ َ ّ َّ َ
واَ
ب َإِن َك ۡٔ ِِم َٱَّتذ َ
قهوه هذا امقرآن؛ كما قال تؽالى{ :وكال َٱلرش َ
ٔل َير ِ
َ َ ُۡ َ
انَ َم ۡٓ ُ
ش ٗ
ٔراَٴ[ }١امفرقان.]33:
هَٰذاَٱىل ۡر َء َ
وهذه الآيات امىذكهرة تدل على أن تدبر امقرآن وتَفَ ُّ ّهىَه وتَؽ َ ُّل ّمَه
وامؽىل به ،أمر لا بد ونه لممؾلمين.
وقد بين امنبي أن امىؿتؼنين بذلك هه خير امناس
؛ كما ثبؾ ػنه فِي امعحيح ،وي حديث ػثىان بن

ػفان  ،أنه  قال( :خَيْرُك ُ ْم وَيْ تَؽ َ َّل ّم َ امْقُر ْآ َ
ن

ُ
َ
ُ ّ َ
ُ ُ ْ َ َّ ّ
()31
َربَِٰ ِِيَۧ َََة ِ ٍَاَنِخُ ًَۡت َػي ٍُِٔنَ
سََنُٔٔا
وَع َ َّل ّمَه ُ)  ،وقالَ {:ول َٰ ِ
ُ
َ
َ
ۡ َ
بَ َوب ِ ٍَاَنِخُ ًَۡح ۡد ُر ُشٔنَ[ }٧٩آل عمران.]79 :
ٱىهِت َٰ َ َ
فإػراض كثير وي الأقمار ػي امنلر في كتاب الله وتَفَ ُّ ّهىه
وامؽىل به وبامؾنة امثابتة امىُبَي ّ ِنة له ،وي أػله امىناصط وأؽنؽها ،وإ ْن
قي فاعلوه أنهه على هدى .)31( » ...
( )31رواه امبخاري (.)1317
( )31أضهاء امبيان (.)17/7
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 -3أنه لا ؼبيل إلى تحعيل امىمامب امؽامية وام كمالات إلا
بالإقبال عنيه وتدبره وتَفَ ُّ ّهىه.
قال الحافـ ابن امقيم « : فلما كىن كمال الإنسان إنما هه
بامؽلم امنافع ،وامؽىل امعالح ،وهما الهدى ودين ال ّ
حقِ ،وبتكميله مؼيره في
َّ ۡ َ َٰ َ َ
ُ
ن الأمرين؛ كما قال َ { :وٱىۡ َػ ۡ
َخ ۡ
َّسَ
َف
ى
َ
َ
َ
نس
ٱۡل
َ
ن
إ
ََ
١
َ
َ
َص
هذي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ

َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ٱىصَٰي َ
اض ۡٔاََْة َّ
ٱۡل ّ
قَ َوحَ َٔ َ
جَ َوحَ َٔ َ
اض ۡٔاََْة ۡ َ
َٰ
ّبَِ}٣
ٱلط ۡ َ
َ
َ
ِد
ِيََءأٌِاَوغ ٍِئاَ
َ٢إَِّلَٱَّل َ
ِ
ِ
ِ ِ
[امؽظر ،]3 - 2 :أقسص  أ ّن َّ ّ
كه أحد خاسر ِإلا وي َكمَّّل
قهته امؽلمية بالإيمان ،وقهته امؽىنية بامؽىل امعالحَّ َ ،
وكم ّل غيره بامتهطية

بالحق وامعبر عنيه ،فال ُّ ّ
حق هه الإيمان وامؽىل ،ولا يَتم َِّّان إلا بامعبر
عنيهىا ،وامتهاضي بهىا :-كىن حقيقًا بالإنسان أن ينفق ؼاعات عمره،
بل أنفاؼه ،فيىا ينا ُ
ل به امىمامب امؽامية ،و يخنص به ِ وي الخسران
بالإقبال على امقرآن وتَفَ ُّ ّهىه وتدبره ،واؼتخراج
امىبين ،وميغ ذلك إلا ِ
كنهزه ،وإثارة دفائنه ،وضرف امؽناية إميه ،وامؽكهف بالهىة عنيه ،فإنه

135

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

136

ام كفيل بمعالح امؽباد في امىَؽَاش وامىؽاد ،وامىُهطِل لهه إلى ؼبيل
الرؽاد» اه (.)36
 -1أنه اممر يق إلى وؽرفة امؽبد لخامقه جل جىًله وؽرفة صحيحة
بأسظائه وطفاته وأفؽاله ،وهه اممر يق إلى وؽرفة ضراكه امىؾتقيم الذي
أمر امؽباد بسلوكه.
َّ ّ
الرب ،
قال الآجري « :ووي تدبر كنًوه ،ػرف
وػرف ػليم ؼنمانه وقدرته ،وػرف ػليم تَفَ ُّ ّ
ظله على امىنونين،
ض ػبادته ،فألزم نفؾه امهاجب ،فحذر طظا ح َّ ّذره
وػرف وا عنيه وي فَر ْ ِ
وهلاه ام كريم ،ورغب فيىا ر َ َّ ّغبه فيه ،ووي كىنت هذه طفته ػند
تىًوته للقرآن وػند استماعه وي غيره ،كىن امقرآن له ؽفاء ،فاؼتؼنى بىً
وال ،وَػ َ َّ ّز بىً ػؿيرة ،وأَ ن ِس بما يستهحػ ونه غيره ،وكىن ه َُّم ّه ػند

امتىًوة لل ّؾهرة إذا افتتحها :وتى أتؽـ بما أتلو؟! ولم يكي مراده :وتى

أختم ام ّؾهرة؟! وإنما مراده :وتى أػقل ػي الله الخماب؟! وتى أزدجر؟

( )36ودارج ام َّ ّؾام كين (.)33/2
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وتى أػتبر؟! لأن تىًوته للقرآن ػبادة ،وامؽبادة لا تكهن بؼفلة» اه
(.)37
 -1أن ذلك وي امنعيحة مكتاب الله تؽالى.
ؿ َّ ّدة
قال الحافـ ابن رجب « : وأوا امنعيحة مكتاب الله ،ف َ ِ
ُ
ؽ َّ ّدة
ؽ َّ ّدة الرغبة في فهىه ،و ِ
حب ّ ِه وتؽليم ق َ ْدرِه؛ إذ هه كنًم الخامق ،و ِ
امؽناية متدبره وامهقهف ػند تىًوته ممنب وؽاني وا أحب وهلاه أن
يفهىه ػنه ،أو يقهم به له بؽد وا يفهىه ،وكذلك امناصح وي امؽباد يفهه
وطية وي ينعحه ،وإن ورد عنيه كتاب ونه ،ػُني بفهىه؛ ميقهم عنيه بما
كتب به فيه إميه ،فكذلك امناصح مكتاب ربه؛ يُؽْنَى بفهىه ميقهم لله بما
أمره به كما ُيح ِب ويرصى ،ثم ينشر وا فهه في امؽباد ويديم دراؼته بالمهبة
له ،وامتخلق بأخىًقه ،وامتأدب بآدابه» اه (.)38

( )37أخىًق أهل امقرآن ص. 37 - 36 :
( )38جاوع امؽلوم والحكم (.)112/2
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وقال ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية « :فإنه قد عُل ِم أنه وي قرأ كتابًا
في اممب أو الحؾاب أو امنحه أو امفقه أو غير ذلك ،فإنه لا بد أن
يكهن راغبًا في فهىه وت َ َ
ع ُّهّر وؽانيه ،فكيف بميْ قرؤوا كتاب الله تؽالى
امىُنزل إميهه الذي به هداهه الله ،وبه ػ َ َّ ّرفَهه الحق وامباكل ،والخير

وامشر ،والهدى وامظىًل ،والرؽاد وامغي؟! فمي امىؽلوم أن رغبتهه فِي
فهىه وتع ُّهّرِ وؽانيه أػله الرغبات ،بل إذا سظع امىتؽلم وي امؽالم

حديثًا ،فإنه يرغب في فهىه؛ فكيف بمي يسىؽهن كنًم الله وي امىبنّغ
ػنه؟! بل وي امىؽلوم أن رغبة الرؼهل  في تؽر يفهه
وؽاني امقرآن أػله وي رغبته في تؽر يفهه حروفه؛ فإن وؽرفة الحروف
عل امىقعهد؛ إذ اللَّّفـ إنما يُرَاد لممؽنى» (.)39
بدون امىؽاني لا ُتح َ ّ ِ
قنؾ فإ ّن إدراك امىؽنى اللؼهي للكلمات امهاردة في الآية ووقارنته

بما جاء ػي امؾنف ،ثم الجىع بينهىا متحديد امىؽنى امكىول وامعحيح
للكلمة نفسها هه اللّبنة الأولى مىي يروم امتّد ُّب ّر وامتّفؾير.

( )39مجمهع امفتاوى (.)217/1
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وامبدء بهذا الأمر قبل وا نستقبل وي مراحل امتّد ُّب ّر وي الأهمية

بمكىن ،بل لا يمكي أن يتظح وؽنى الآية بكه دلالاته إلا بها ،وذلك

أن امىفردة هي الأطل الذي يبنى عنيه وا بؽده.
يقهل الإوام الزركشي:

الذي يجب على امىفسر امبداءة به امؽلوم اللفلية ،وأول وا يجب

امبداءة به ونها تحقيق الأمفاظ امىفردة ،فتحعيل وؽاني امىفردات وي
أمفاظ امقرآن وي أوائل امىؽادن مىي يريد أن يدرك وؽانيه ،وهه

كتحعيل اللبن وي أوائل امىؽادن في بناء وا يريد أن يبنيه ،قامها:
وميغ ذلك في علم امقرآن فقف ،بل هه نافع في كه علم وي علوم

امشرع وغيره؛ وهه كما قامها؛ لأن امىركب لا يؽلم إلا بؽد امؽلم
بمفرداته

()13

.

وعدم فهه دلالة امكلمة يندي إلى خمأ كبير في تأو يل امقرآن،

وتد ُّب ّره.

( )13امبرهان في علوم امقرآن .273/1
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إ ّن امناقر في كلمات امقرآن  -وي جهة امهضهح وعدوه  -يمكنه

جؽنها على ثىًث مراتب:

امىرتبة الأولى :كلمات وشههرة واضحة امىؽنى والدلالة ،وثل:

امناس ،امؿىغ ،امقىر ،امبحر ،امؿجر ،امؾىع ،امبظر ،امنهر ،اميتيم،

امفقير.

امىرتبة امثانية :كلمات وتداولة واضحة امىؽنى املاهر ،م كي وي

يتأول هذه امكلمات في كتب امتفؾير ودواوين اللؼة؛ ؼيجد أنها تنمهي
على عدد وي امىؽاني امبديؽة ،امتي لم تخمر له على بال ،وهي وؽاني
صحيحة دل عنيها امؾياق ،وقد جاء امتظريح بها أو امتلميح ػنها في كتب

امتفؾير بامىأثهر ،م كي مؽدم ورود احتىال هذه امىؽاني أطالة في

خاكره؛ فإن امناقر في تفؾير امؾنف لا يتأول هذه امىؽاني في كنًمهه،

بل قد ينكر على المهققين وي امىتأخرين الخهض في هذه امىؾائل ،ووي
جهل ؽيئا عاداه.
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ووي أوثلة هذه امكلمات :تنزهه ،حرثكم ،وؽددنا أسرهه،

فأجاءها المناض ،كهرت ،كؿمؾ ،كىلدهان ،امعىد ،امتؼابن،

رفرف ،ػبقري ،أحقابا....

وهذا امنهع وي امكلمات هي امتي لابد إن يقف امىتدبر ػندها

كه يىً كلبنة أولى في ؼيره نحه امتّد ُّب ّر الأوثل.

امىرتبة امثامثة :كلمات غاوظة بامنؾبة م كثير وي امناس ،لا يدرك

وؽناها إلا بمراجؽة كتب امتفؾير واللؼة ،وثل :انكدرت ،وقىحهن،

زرابي ،امهتين ،حمئة ،امترائب ،زنيم ،أبا ،قظبا ،أوؿاج ،جد ربنا،

ؼائحات ،م كنهد.....،

ووي هذه امكلمات  -بؽد امىراجؽة  -وا ينحق بامىرتبة الأولى،

وونها وا ينحق بامثانية.

إذا تبين هذا فيبقى ػندنا ؼنال كبير ،وهه كيف يعل كامب

فهه وتد ُّب ّر كتاب الله تؽالى إلى وؽرفة دلالة امكلمة ؟

والجهاب :أن وؽرفة دلالة امكلمة يكهن بؽرض امكلمات امتي تتدبر

آياتها على امىراتب امثىًث امؾابقة ،ووؽرفة درجتها وي امهضهح
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142

وامؼىهض ،فؽندوا تمر بكلمة في كتاب الله ،وتدرك أن فيها ؽيئا وي

امؼىهض ،أو أنها تهحي بأن امبحؿ فيها قد يفيد في وؽرفة دلالة هذه

امكلمة بشكه أكبر وأوضح؛ فؽندها نرجع إلى امىعادر امتي تساعد في
بيان هذه الدلالة إن وجدت ،وهذه امىعادر كثيرة وتنهعة ،م كني

ؼأحظر امبحؿ في وعادر صحددة تؼني امباحؿ في مراحله الأولى،
فأقهل:

نحتاج مفهه وتد ُّب ّر كلمات امكتاب امؽزيز فهىا ؽبه تام إلى ثىًثة

مراجع:

كتاب في امتفؾير بامىأثهر (تفؾير ابن جرير أو ابن كثير أو الدر

امىنثهر ونحهها).

تفؾير مؼهي بىًغي (تفؾير امتحرير وامتنهير أو أبي امؾؽهد،

امبيظاوي ونحهها).

كتاب في اللؼة (امعحاح للجههري ،صختار امعحاح ،وفردات

الراغب الأطفهاني).
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وع الحذر وي الأخماء امؽقدية خعهطا في وؾائل الأسظاء

وامعفات لله ػز وجل في «امتحرير وامتنهير» ،وأبي امؾؽهد،
وامبيظاوي ،ووفردات الراغب ،وإن أؽكه عنيك أمر فقارن بتفؾير

امؾؽدي أو بكتاب «أنهار الهىًمين في امتؽقبات على الجىًمين» لندكتهر

محمد بن ػبد الرحمي الخىيغ.

أوا ػي كيفية الاؼتفادة وي هذه امىعادر ؟ فؽلى امنحه امتالي:
ػندوا نمر بكلمة في كتاب الله على امعفة امؾابقة؛ فإننا نؽهد أولا:

إلى كتاب في امتفؾير بامىأثهر ،وؼنجد أن امىفسرين بامىأثهر يأتهن
بكنًم امؾنف في بيان امىراد بهذه امكلمة ،فدقق امنلر فيه ،ثم انلر

 لزاوا ً -كتابا في امتفؾير اللؼهي امبىًغي فقد يذصط وي امىؽاني وا يهضحكنًم امؾنف ،وينبه إلى وا كىن خافيا عنيك ونه ،وقد يظيف وؽاني

صحيحة لم تأت ضر يحة فيىا ؼبق ،ثم قارن ذلك بكتاب في اللؼة وميكي

«امعحاح» وثىً ،وهذه أوثلة تهضح وا ذصط  -أبدأها بالأيسر فهىا:
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َ

ُ َ َٰ َ َ َ ّٞ
َ َ َ ّ َ َّ َٰ َ ُ ُ
جَ
ََل َؽؾً
ب َخ
امىثال الأول :قهله تؽالى{ :ك َ
َوَكُ ِ
ن َيسٔن ِ
ال َر ِ
َ

ۡ

ۡ
اَوكَ ۡدَةَي ۡؾ ُ
تَ َٗعك ِٗر َ
ِّبَِ ِغخ ِ ّٗياَ}٨مريمَ .
جٌَ َََِٱىه َ َ
ٱم َرأ ِ َ
مننلر أولا في تفؾير بؽض امؾنف:
قال صجاهد :ػتيا ،يؽني نحهل امؽله.

له.

وقال ابن زيد :امؽتي الذي قد ػتا ػي امهلد فيىا يرى نفؾه لا يهلد

ثم مِننلر في أطل امكلمة «ػتيا» :هي وأخهذة وي امؽته وهه كه

وبامغ فيه طظا يذم أو يؽاب ،ويتجلى الأمر أكثر ػندوا نؽهد ــ وثىً ــ إلى

كتاب «امتحرير وامتنهير» ( )73/8فيبين أن كل ىــة «ػتيا» و «ػتيا»

«تملق على امشيء اميابس ،إذا ً فقد وقع لزصط يا عنيه امؾىًم كبر في امؾي
وبامغ فيه ،حتى انحنؾ ونه ػلاوه ،ويبؾؾ يبهؼا ؽديدا.

نخنص وي هذا ،أن زصط يا تطرع إلى ربه بظؽفه امؿديد ،حيؿ إنه

(قد كبرت ؼنه ،وبنغ به ام كبر وبنؼا يبغ وؽه امؽله) ،فأطبح لا

ركهبة ــ ومنقا ــ في بدنه ينتج ونها واء امهلد ،فكيف له وع ذلك بامهلد

؟!.
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َ

ۡ ُ
َ َ ۡ
ۡ َ
ت ٌَ ََِۡ
ب َ َم ۡريَ ًَ َإِذَِٱُتتَذ َ
امىثال امثّاني :قهله تؽالىَ { :وٱذن َۡر َ ِِف َٱىهِت َٰ َِ
َ

َأ ْۡي َِٓ َ
اٌَٗك ٗج َ ۡ
اََشر ِّٗياَ}١٦مريمَ .

كثير وي امناس يفهه وي الآية فهىا سر يؽا ،وهه أن مريم عنيها

امؾىًم ابتؽدت وخرجؾ ػي قهمها متتفرغ مؽبادة ربها أو لحاجة لها
ونحه ذلك ،وهذا فهه صحيح؛ م كي الآية تدل على أبنغ وي هذا ،وذلك

أنا إذا تأوننا كلمة (انتبذت) نجد أن فيها وؽنى زائدا ً يدل على أن خروج
مريم ميغ خروجا عاديا ،بل هه خروج ؽديد فيه كرح واعتزال ونبذ

مقهمها ،وكين أهنها وػؿيرتها وقهمها شيء ونبهذ غير مرغهب فيه بامنؾبة
لها ،أخذته وأمقته بشدة بؽيدا ػنها تخنعا ونه ،وهذا يفهىه وي تأول

امكلمة ،وله أوثلة كثيرة في كتاب الله.

َ

ََ َ َٓ َ َۡ َ ُ َ
ۡ َ
ۡ
َٰ
سذ ِع َٱنلَّخي َثَِ
َ
َل
امىثال امثامؿ :قهله تؽالى{ :ـأساءْا َٱلٍخ َ
اض َإ ِ ِ
َ

ُ

َ

ُّ َ ۡ َ َ
َ ۡ َ َ
ِجَن ۡص ٗي َّ
اَوك ُ
َه َٰ ََذ َ
اٌَجص ِّٗياَ٭}١مريمَ .
جَيَٰي ۡيت ِِنٌَِجَرتو
كاى

مه تأوننا كلمة «فأجاءها» مهجدنا أنها ميؾؾ (جاء) ،وميؾؾ

(ألجأ) بل هي كلمة دمؾ على وا تدل عنيه هاتين امكلمتين جميؽا بأبنغ

وأوجز ػبارة.
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بيان ذلك :أن أطل (أجاء) هه (جاء) ،ومه وردت امكلمة هكذا

(جاء) مكىن امىؽنى أن المناض جاءها ،وهذا ميغ إلا جزء وي امىؽنى

فقف ،فلما دخنؾ عنيها همزة امتؽدية أضافؾ لها وؽنى آخر غير المويء،
وهه أن المناض مىا جاءها جاء بها إلى جذع امنخلة ،كىمفرق بين :لجأ

وألجأ ،وذهب وأذهب ،نام وأنام ،سظع وأسظع ،وغيرها كثير.

وهذا المويء لم يكي على ؼبيل الاختيار وإنما على ؼبيل الاصرار

كما دل عنيه امؾياق.

وامىراد أن المناض مىا جاءها ألجأها إلى جذع امنخلة ،ولذا جاء

تفؾير امؾنف م (فأجاءها) أي (ألجأها) وهذا وي ػليم إدراكهه
مىؽاني امقرآن.

َ َ ۡ َ َ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َٰ َ َ َ ۡ َ
يََ
نيَلَعَٱىؽَٰفِرِ ََ
امىثال الرابع :قهله تؽالى{ :خل ًََحرَخجاَأرشيِاَٱلشح ِؽ َ
َ

حَ ُؤ ُّز ُْ ًَۡأ ّٗزاَ٭ }٧مريمَ .

مننلر أولا في تفؾير بؽض امؾنف:
فؽي ابن ػباس قال :تؼريهه إغراء.
وػي قتادة قال :تزعجهه إزعاجا في وؽعية الله.
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وػندوا نرجع إلى امعحاح في وادة « أزز» يقهل لك:
الأزيز :طهت الرعد ،وطهت غَنيان امقدر ...والأز :امتهييج

والإغراء...

والأز :الاختىًط ،وقد أززت امشيء أؤزه أزا ،إذا صظىؾ بؽظه

على بؽض.

فنجد أنها تملق على أوهر ونها:
 -2امعهت امؿديد امىظمرب.
 -1امتهييج والإغراء.
 -3الاختىًط .وهناك وؽنى رابع ذصطه طاحب «اللؾان» :وهه

الاوتىًء ،تقهل امؽرب :أ َّ ّز المونغ ،إذا اوتىٌ وغص بامناس.

وهذه امىؽاني كلها وناؼبة للؾياق ،وبتأونها يتجلى سر اختيار هذه

امكلمة ،فامؿياكين:

أولا :تختنف بامكىفرين وامفاؼقين وتتمكي ونهه.
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ثانيا :تهؼهس لهه وؼهؼة ؽديدة مزعجة؛ فتىىٌ قلوبهه بشبهاتهه

وشههاتهه ،و يكهن هذا امعهت امىزعج ؼببا في ونؽهه وي سظاع وا
يؽارصها ،فىً يكهن فيها صحل مؼيرهه.

ثامثا :تهيجهه وتدفؽهه دفؽا ؽديدا إلى امىؽاضي ،بل وتقهيهه

وتؽينهه عنيها ػياذا ً بالله(.)12

ُ ۡ َ َ َ
َّ
لَع َ
َرـۡ َ
ني َ َ َ َٰ
َوخ ۡتلرِ ٍ ّيَ
ۡض
َخ
ف
ر
كَِٔ ََ
امىثال الخاوغ :قهله تؽالىٌُ { :خ ِ
ٍ
ٖ

َ
انَ}٧٦الرحميَ .
ضِص ٖ

َۡ

ف} ،وأشهرها
جاء ػي امؾنف عدة أقهال في تفؾير قهله {رـ َر ٍ َ

قهلان:

( )12إذا تبين لك ذلك فىً تؽجب إن بنؼك ػي بؽض ؽياكين الإنس أنه أوتي
وي امقهة وامتفنن في باكله أضؽافا وظاػفة ،كحال بؽض امللمة ،وقد ذصط لي أن
بؽطهه يلل رافؽا طهته بامىنكر وي امقهل ،واقفا على قدويه ،يهز أردافه ؼؾ
أو ؼبع ؼاعات أو أكثر وي ذلك ،فهذا وي أز وإعانة امؿياكين له ،أعاذنا الله
وذر ياتنا وأحبابنا وإخهاننا وي ذلك.
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 -2أنها فظهل المهابس( ،)11وامبؾف ،جاء ذلك ػي علي وابن

ػباس وصجاهد وغيرهه.

 -1أنها ر ياض الجنة ،قال ابن جبير :الرفرف ر ياض الجنة ،وبه

قال أبه إسحاق.

وهناك أقهال أخرى في امىؽنى امىراد ب (الرفرف) في الآية

ام كريمة ،أدػها لأبين وأخذ الأقهال امؾابقة ،وأن وؽناها وتقارب ،ثم

أيها أقرب إلى مراد الله ػز وجل؟.

قال في «اللؾان» :الرفرف كِس ْر ٌ [أي ذيل] الخباء ونحهه ...وهه

أيظا خرقة تخاط في أؼفل امسرادق وامفؾماط ونحهه ،وقال :والرفرف
امؿجر امناػه امىؾترؼل....

وأيظا هناك أقهال أخرى في كتب اللؼة لا أكيل بذصطها ،وم كي

بامتأول فيىا ؼبق ندرك أن (الرفرف) يملق على وا كىن كرفا أو فظلة

في شيء ،كىمىؾترؼل وي الخيام وامبؾف والأشجار ،أو ؼاحات

()11المهابس :هي امىفارش امت ي تبؾف عن و وجه امفراش للنهم يقال مىا زاد ػي
امفراش ونها رفرف.
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وحدائق امقعهر وامىنازل ،أو حركة أكراف جناحي اممانر ،وونه في

هذا امؽظر «رفرف امؾيارة» ونحه ذلك.

نخنص وي هذا :أن امىقعهد ب ( رفرف خطر) وا يلي:
 )2ؼاحات وأفنية قعهر أهل الجنة ،فهي ترف وتهتز خطرة

ونطرة ،حتى أن أهل الجنة يتكئهن على وا اؼترؼل وي أشجارها.

الجنة.

 )1أكراف امب ُؾُف وامفُرش امىنثهرة في بساتين وصجامغ أهل

 )3أسرة أهل الجنة ،لأن الرفرفة تملق أيظا على امىفارش امتي

تهضع فهق الأسرة ،و يكهن لها وا يتدلى وي على جهانبها.

إذا تبين هذا؛ فقارن ذلك بما تقدم في نفغ امؾهرة في قهله تؽالى:

َ َ َ َٰ ُ ُ َ َ ٓ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ
َّ
انَٮ}٤الرحمي.
د
شتّب ٖقَوسِنَٱۡلِت َِ
نيَلَعَـرِۢشَبؽانِِٓاٌَََِإ ِ َ
كَِٔ َ
{ ٌُخ ِ
نيَ ٖ

والله أعلم َ
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وهذا وؾتنزم وؽرفة دلالة حروف امىؽاني امتي تربف بين امكلمات.
هذا الأمر وي الأهمية بمكىن ،ذلك أن كلمات امقرآن امؽليم إن

فهه وؽناها ودلامتها ،بقي وؽرفة دلالة (حروف امىؽاني) امتي تربف

بينها ،ووؽرفة دلالة هذه الحروف م ه سر عجيب في فهه وؽاني امقرآن
ِ
بديع ػلىة كتاب الله ،وؼيجد وي
فهىا دقيقا واؼؽا ،يتبين وؽه سر
تذوق دلالة هذه الحروف امفرق امؿاؼع بين فهىه لآيات امكتاب قبل

و بؽد ،وؼيقع في قنبه وي تهقير وتؽليم كتاب الله وا لم يخمر له على

بال ،وأكبر وي هذا؛ أن الخمأ في تحديد امىؽنى امىراد للحرف في هذا

امؾياق امىؽين قد يقنب امىؽنى امىراد تاوا ،أو يظؽف فهىك له ،أو
يخل ببىًغة وفعاحة هذا امكتاب امىؽجز.

ووي ؽهاهد ذلك وا حكىه الخماب في إعجاز امقرآن(.)13
َ ّٞ
و َىّ ِيۡ ٍُ َطيّ َ
ِني ََ٤
قال رجل :يا أبا امؽامية قهله تؽالى في كتابه {ـ َٔ ۡي َ

َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ
َشأْنََ}٥امىاػهن ،وا هذا امسّهه؟
ِيًَََْغََضَلحًِِٓ
ٱَّل َ

قال :الذي لا يدري ػي كم ينظرف ػي ؽفع أو وتر ؟
(( )13ص.)39
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قال الحؾي :وه يا أبا امؽامية ،ميغ كذلك ،بل الذين سهه ػي

َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ
َشأْنَ
ِيًَََْغََضَلح ِ ًَِٓ
ويقاتها حتى تفهتهه ،ألا ترى قهله تؽالى {ٱَّل َ

َ}٥امىاػهن(.)11

ولذا أثر ػي ػماء بن دينار أنه قال :الحىد لله الذي قال «ػي

طىًتهه ؼاههن» ،ولم يقل «في طىًتهه ؼاههن»(.)11

وقد تقدم امكنًم أن الحروف في مؼة امؽرب تنقسص إلى قؾىين:

حروف وباني وحروف وؽاني ،وأن حروف امىؽاني هي الحروف امتي
تدل على وؽنى في غيرها ،وتأتي رابمة بين امكلمات ،متؽمي دلالة وؽينة

يقعدها امىتحدث ،وتسىو أيظا حروف الربف ،وثل :لام

ُ ُ َ ُۡ ُ ْ
ٔا َ} ،ودلالة َحرف «على»
ون َ ِلؽ َِۡٔ َ
الاختعاص في قهله تؽالى {يرِيد َ

َۡ َ
َ ََ
وَٱل ۡ ٍَدِيَِ ََثَ َ َ َٰ
ِنيَدفيثَٖ
على املرفية وع الاؼتؽىًء في قهله تؽالى { َودخ َ
لَعَض ِ
ّ ۡ َ ۡ َ ََ َ َ َ َ ُ َۡ ۡ َ
َ َ
َ
َ
َه َٰ َذا ٌََِ َش َ
ِيػخ ِ َِّۦ َ َوهَٰذا ٌَ َِۡ َغ ُد ّوَِه ِۦََ
ني ََحلخَخَِل ِن
ٌَِ َأْي ِٓا َـٔسد َذِيٓا َرسي ِ
َ َ َّ
ۡ َ ُ ّ َ َ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ
ٱشخَ َغَٰرَ َُّ َ َّٱَّلِي ٌَََِش َ
َـَ ۡ
َض َغي ۡيَِِّۖ
ِيػخ ِ َِّۦ َلَع َٱَّلِي ٌََِ َغدوَِه ِۦ َـٔكزَهۥ َمَٔس َذل

()11وميؾؾ للؽلو المورّد بمؽنى "على" كما ؼيأتي بيانه.
( )11تفؾير ابن كثير .111/1
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َّ
َ َ َ َٰ َ ۡ َ
ٌَت ّٞ
ٌَ ّ ُّ ّٞ
ٱلش ۡي َطَٰ َ َّ ُ َ ُ ُّ ّٞ
َخ َ
ني ََ }١٥وؼيأتي بيان ذلك
َ
و
َ
ٍ
كال َهذاٌََِ
ََِۖإُِ َّۥ َغد ّو ِ
غو ِ
ِ
ِ

بشيء وي امتفعيل إن ؽاء اللهَ .

ووع كثرة امىنمفات امقديمة والحدي ثة في حروف امىؽاني إلا أني

ؼأختار مرجؽا واحدا فقف  -تيؾيرا ً وتسهيىً  -وهه «وؽجه حروف
امىؽاني في امقرآن ام كريم» ،لأن امىقعهد هنا امهطهل إلى امىؽرفة

الأومية مىؽاني هذه الحروف ،لا امتحقيق وامتدقيق في امىظائق،
ومتهضيح ذلك ،فإن وؽرفة دلالة حروف امىؽاني على ثىًث درجات:
الدرجة الأولى :إدراك امىؽاني امىشههرة مكه حرف ،وثل:
«ال» :في كتاب الله لها وؽنيان وشههران ػهدية أو جنؾية ،ومكه

ونهىا أنهاع.

«امفاء» :لها عدة وؽاني :امؾببية ،امفعيحة ،امؽاكفة ،الجهابية...،
«امباء» :لها عدة وؽاني :الإمعاق ،امتبؽيض ،امؾببية ،امقسص...،
«في» :أطل وؽانيها املرفية ،وتأتي للتؽنيل ،والاؼتؽىًء ،وامىقايسة
وهكذا ...وهذا يكهن بامىمامؽة كما يكهن أكثر بامىىارؼة.
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الدرجة امثانية :إدراك امىؽنى امىراد  -تقريبا  -مكه حرف بحؾب

وهضؽه ،وثل:

ۡ َ ۡ ُ َّ َ ّ ۡ َ َ
ني َ}٢جنؾية
ب َٱىعَٰي ٍِ ََ
«ال» :في قهله تؽالى {ٱۡلٍ َد َ ِّلِل ِ َر ِ

الاؼتؼراقَ .

تفيدَ

ٱۢنت َ
«امفاء» :في قهله ( َـَ َ
ج) فعيحة ــ تفعح ػي صحذوف ــ أي
ش َص ۡ َ

ٱۢنت َ
فطربَ َـَ َ
جَ .
ش َص ۡ َ

َّ
ٱلرِنَٰمۡحَ َّ
ٱّلِل َِ َّ
ٱلرضِي ًََِ )١للًؼتؽانةَ .
«امباء» :في قهله تؽالىِ( :مۡسِبَ َ
َ َ َ ٓ
ُ ُ
ۡ
َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ
سۡ
َسذ ِ
و َ َوِلَ ۡػي ٍُ ََّ َخ ُّحَِاَ
وع َٱنلَّخ َِ
َِف
ً
«في» :في قهله تؽالى{ :وۡلضي ِتِ
ِ
َ

َ

َ ُّ َ َ ٗ َ َ
ِقَ }٦٫امؽلو وع املرفية(َ .)16
اَوخ َۡب ََٰ
أشدَغذاة

َ ُ َ َّ ۡ
َ ۡ َ َّ
َّ
ٱّلِلَ
ص َِّۦَ َ ََو َُ
«ػي» :في قهله تؽالىَ { :و ٌََ ََح ۡتخو َـإِج ٍَا ََح ۡتخو َغَ َجف ِ
َ
َُۡ ٓ
َۡ
َ َ َ َّ ۡ ْ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ً َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ
سُٔ َٓٔاَأ ٌۡثَٰيسًَ
ِنَ َوأُخُ ًَُٱىفل َرا َُءَِإَونَتخٔىٔاَيصتتدِلَكٌٔاَدريكًَثًََّلَي َ
ٱىؾ ِ َُّ

ټ }١لممجاوزةَ .

()16وميؾؾ للؽلو المورّد بمؽنى "على" كما ؼيأتي بيانه.

154

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

الدرجة امثامثة :امتحقيق ػند اختىًف أقهال المهققين في امىظايق

م كي يحمل امكنًم على أفعح امهجهه بىًغة وحكما ً وإحكىوا ،ووي أوثلة

ذلك:

 -دلالة امتؽاقب بين «امهاو» و «امفاء» في أوائل ؼهرتي امىرؼىًت

وامنازعات.

َ َ ٗ َ ٗ
َ َ َ َُۡ َ َ َ ۡ
ط ّياَ
َـٱُتتَذ َ
دلالة «امفاء» في قهله تؽالى۞{ :ـطٍيخّ َ
ت َة ِ َِّۦ ٌَٗكجاَك ِ

َ .}١٬

َّ ٓ َ َ ۡ َ
 دلالة «في» في قهله تؽالىَ { :ءأٌَ َُ َّٱلص ٍَا َءِ َأن ََيصِؿَ
َِف َ
ِِخً ٌََ ِ
َۡ

َ َ َ َ َ
ُ
َت ٍُ ُ
ٔرََ .}١٦
اَِه
ةِس ًَُٱۡل َ
ۡرضَـإِذ ِ
والذي نمىح إميه هنا؛ هه إتقان الدرجة امثانية ،أوا امثامثة فدرجة

تحتاج ــ بؽد وا ؼبق ــ إلى كثير وي امىىارؼة وامىدارؼة وع أهل

امفي.

وينبغي أن يؽلم أن امهقهف على وؽنى أو وؽاني امكلمة أسهل بكثير

وي امهقهف على دلالة حروف امىؽاني في كه وهضع بحؾبه ،لا أقهل

ذلك تثبيما ،م كي حفزا ً للٌذهان ،متؾتؽد لأمر قد يشق عنيها في بادئ
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الأمر ،ذلك أن عددا ميغ بامقنيل وي هذه الحروف لها عدد كبير وي

امىؽاني امىتؼايرة حينا وامىتداخلة حينا آخر ،ولا يحدد امىؽنى امىراد إلا

امؾياق ،وحمل امكنًم على أفعح امهجهه ،وع عدم صخامفة وا تقرر في

تفؾير امؾنف امعالح لهذه الآيات.

كذا لاب ّد وي وؽرفة دلالة الجىلة ووا يتؽلق بها ،وثل دلالة الجىلة

الاسظية وامفؽنية وأثر امتقديم وامتأخير ونحه ذلك ،فالجىل لها أثر في

إدراك أكمل امىؽاني ،ووؽرفة أتم أوجه امتفؾير ػند امكنًم على تفؾير
كتاب الله ػز وجل ،لذلك فىًبد أن يكهن كامب امؽلم عارفا بدلالات

الجىل وي جهة علم امبىًغة وبالأخص علم امىؽاني.

كذا فهه دلالة امؾياق وي اللحاق وامؾباق ،فدلالة امؾياق وي

الدلالات امىهىة امتي يكىد يمبق أهل امتفؾير على اػتبارها ،وقد نص

على أهمية دلالة امؾياق ،وعلى اػتبارها وي أهه الدلالات امتي ينبغي

لممفسر وامىتدبّر أن يؽتني بها جماعة وي أهل امؽلم ؼنفا ً وخنفا ،ونهه:
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وؾلم بن يسار()17فقال« :إذا حدثت ػي الله فقف حتى تنلر وا
قبله ووا بؽده»( ،)18وكذا ؼنيىان بن
(،)13وغيرهه وي امؾنف.

يسار(،)19

وطالح بن كيؾان

ووي امىفسرين ابن جرير ،وابن ػمية طاحب المهرر امهجيز،

وامقركبي في تفؾيره ،وامؽز بن ػبدامؾىًم ،وؽيخ الإؼىًم ابن تيمية،
وابن امقيم خعهطا في كتاب امتبيان في أقؾام امقرآن وهه وي أجهد
كتبه ،وكذلك أبه امؾؽهد ،وابن كثير ،والرازي طاحب امتفؾير

ام كبير ،والزركشي كما في امبرهان ،وكذلك الأمهسي ،وامؿهكىني،

وطديق حؾي خان ،وغيرهه وي أهل امؽلم.

()17امبظري امفقيه ام كبير ،امؽالم امؽابد ،إوام امتابؽين في زوانه.
( )18تفؾير ابن كثير .7/2
()19امفقيه الإوام عالم امىدينة ووفتيها،كىن هه وابن امىؾيب كفرسي رهان.
()13الإوام امىشههر ،ؼئل أحمد بن حنبل ػي طالح بن كيؾان؟ فقال :بخ بخ،
تؽليىا مؿأنه.
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ودلالة امؾياق إوا أنها تخعص امؽام أو تقيد امىملق ،وفي وقابل

ذلك تملق امىقيد أو تؽىه الخاص ،أو أيظا ترجح ػند اختىًف

امىفسرين ،والأوثلة في هذا أكثر وي أن تحظى ،ومه أن كامب علم
تفرغ لها؛ لجىع ونها خيرا ً كثيرا.

كذا فهه وهضهع امؾهرة ووا يتؽلق به ،وامىقعهد بمهضهع امؾهرة

إذا أكلق هه :امىؽنى امؽام الذي أنزمؾ امؾهرة وي أجله ،أو هه
امىهضهع الذي تدور عنيه آيات ؼهرة وا.

هذا هه امىقعهد بمهضهع امؾهرة ،أو وقعهد امؾهرة ،أو وقاطد

امؾهر ،وهذا الاسص لهذا امؽلم لم يكي وهجهدا ػند امؾنف بهذه

امتؾىية ،كؿأن كثير وي امؽلوم امتي كىنت طظارؼة ػند امؾنف ،م كي
لم تكي امتؾىية وهجهدة كؽلم امنحه وامبىًغة وأطهل امفقه ووعمنح

الحديث وغير ذلك ،وإنما دميل وي قال به هه الاؼتقراء وامتتبع ممر يقة

الأئمة في تفؾير كتاب الله(،)12وهذا امؽلم علم «وهضهع امؾهرة» لم
()12ينلر صحاصرة فظيلة امؿيخ طالح بن ػبد امؽزيز آل امؿيخ :بؽنهان «وقاطد
امؾهر» وأثره في فهه امتفؾير» ،فهي فاتحة هذا امىهضهع.
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يمرق كثيرا في كتب امتفؾير لا امىتقدوين ولا امىتأخرين ،ولهذا

أؼباب:

 -2أن فيه نهع وي الجرأة على تفؾير كتاب الله جل وعىً ،ولهذا

أنكره جماعة وي أهل امؽلم وي امىتأخرين مىا في كثير ونها وي امتكلف
وامبؽد.

 -1أن كثيرا وي كتب امتفؾير إنما تناومها تفؾير كتاب الله جل

وعىً وي خىًل ودرؼة تفؾير الآية وامكلمات ،كما هه حال ودرؼة
أهل الأثر وأهل الرأي ،أوا الربف بين الآيات فلم يفرد له أحد طظي

تقدم وي الأئمة كتابا في امتفؾير.

ولهذا اختنف امىفسرون فيه على ثىًثة أقهال:
امقهل الأول :لا تناؼب بين امؾهرة والآيات ومنقا ً أو غامبا ،وهه

قهل جماعة وي امىتأخرين ونهه امؿهكىني كما في فتح امقدير( )11قال:

« اعلم أن كثيرا وي امىفسرين جاءوا بؽلم وتكلف ،وخاضها في

بحر لم يكلفها ؼباحته ،واؼتؼرقها أوقاتهه في في لا يؽهد عنيهه بفائدة،
(.71/2 )11
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بل أوقؽها أنفسهه في امتكلم بمحض الرأي امىنهي ػنه في الأوهر امىتؽنقة
بكتاب الله ؼبحانه ،وذلك أنهه أرادوا أن يذصطوا امىناؼبة بين الآيات

امقرآنية امىسرودة على هذا امترتيب امىهجهد في امىعاحف ،فجاءوا

بتكلفات وتؽؾفات يتبرأ ونها الإنعاف ،ويتنزه ػنها كنًم امبنؼاء فظىً
ػي كنًم الرب ؼبحانه ،حتى أفردوا ذلك بامتعنيف ،وجؽلوه

امىقعد الأهه وي امتأميف ،كما فؽله امبقاعي في تفؾيره ،ووي تقدوه

حؾبىا ذصط في خمبته.

امقهل امثاني :أنه وا وي آية أو ؼهرة إلا ولها وهضهع خاص بها

ووناؼبة بينها وبين امتي قبنها ،وهذا هه امقهل الذي نظره برهان الدين
امبقاعي امىتهفى ؼنة 881ه في كتابه « نله الدرر في تناؼب الآيات

وامؾهر» ،واختاره امؾيهكي وغيره ،و يلهر أنه اختيار ابن امؽربي -أيظا ً-
فقد ذصط في تفؾيره أنه أمف كتابا ً كبيرا في ذلك.

امقهل امثامؿ :أن وا وي ؼهرة في الأغنب إلا ولها وهضهع تدور

عنيها ،وكذلك الآيات ،فالآية في الأػه الأغنب تكهن وتعلة بما قبنها
ووا بؽدها ،ولا ينزم أن يكهن ذلك في كه آية وكه ؼهرة ،ومه كىن؛
فامهقهف عنيه في كه آية وؼهرة وتؽذر.
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وهذا امقهل امثامؿ :هه امقهل الأقرب ،وقرره الزركشي في كتابه

«امبرهان» ،وهه وقتطى طنيع جماعة وي المهققين وي أهل امؽلم :كؿيخ

الإؼىًم ابن تيمية ،وتلميذه ابن امقيم ،واؼتؽىله الرازي في تفؾيره،
وامماهر بن عاؽهر في «امتحريروامتنهير» وغيرهه.

م كي لابد مىي أراد أن يخهض في هذه امىؾالك وي أمرين:
الأمر الأول :أن يكتفي بما قهر له وي امىهضهع وتناؼب الآيات

وي دون تكلف ولا تنمع ،على خىًف وا جرى وي امبقاعي رحمه الله.

الأمر امثاني :أن يكهن الخائض في هذه امىؾالك عامىا بأقهال

امؾنف في تفؾير الآيات وامؾهر امتي يريد أن يستنبف لها وناؼبة أو

وهضهعا ً وؽينا ً ،وأن يكهن ومنؽا ً عارفا ً بؽلوم امبىًغة خعهطا علم َي

«امىؽاني وامبيان».

ٓ
ُ
َ َٰ ٌ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َءايَٰخُ َُّۥ َث ًََّ
وطظا يرجح هذا امقهل قهله تؽالى {الرَ َنِتب َأضهٍِج

َََ
َ
َ
ََّل ۡن َ
ـُ ّطيَ ۡ
ج ٌََِ َّ ُ
َل َ َحخَ َدةَّ ُرونَ
ري ََ }١ههد ،وقهله تؽالى{َ :أـ َ
ت
َخ
ِيم
ه
َض
ِ
ٍ ِ ٍ
ۡ

َ َ

َ

َ

ْ

َ

َ

َ
ُ َ
ۡ
َّ
ٱّلِل َِل َٔ َ
ٱخخِؾ َٰ ٗفاَنر ِ ٗرياَ}٧٬امنؾاءَ .
س ُدواَذِيَِّ
انَ َول ََۡٔكنٌَ ََِۡغِِدَِد ۡريَِ َ
ٱىل ۡر َء َ

161

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

162

فهذه الآيات تدل على أن جميع آيات امقرآن صحكمة وأنه لا خىًف

فيه ،وهذا ودح مكتاب الله وكمال امىدح إنما يتم إذا كىنت الآيات
وتناؼبة وع وا قبنها وبؽدها غامبا.

وإذا كىنت امؾهرة في مجمنها تحهي وهضهعا ً  ،أو وقعهدا ً واحدا،

أو عدة وقاطد تدور عنيها ،فإن هذا هه تام الأحكىم وتام نفي
الاضمراب والاختىًف.

ويدل على ذلك  -أيظا  -فؽل امؾنف ،فإن وي تأول كنًمهه في

امتفؾير وجد أنهه يؽتبرون بمقاطد امؾهر ،ولذا قد لا يفهه امىرء وجه
تفؾير امؾنف حتى يربف بين كنًمهه وبين وقعهد امؾهرة امتي أنزمؾ

وي أجله،بل نعها على عدد وي وقاطد امؾهر ،والأوثلة على ذلك

كثيرة.
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كيف يمكي أن نستخرج امىقعهد امؽام للؾهرة ؟
وهذا يمكي بإحدى ثىًثة وؼائل:

وكذا.

 -2أن ينص امؽلماء وي أهل امتحقيق على أن وقعهد امؾهرة كذا

كما نعها على أن ؼهرة الإخىًص في امؽلم الخبري ،وهه تهحيد

الأسظاء وامعفات وتهحيد الربهبية ،وأن ؼهرة امكىفرون في بيان

امتهحيد امؽىلي اممنبي وهه امىؾىو بتهحيد الأمههية ،ونعها على أن

ؼهرة امنحل نزمؾ في امنؽه ،وغيرها.

وؽا.

 -1أن يكهن وهضهع امؾهرة قاهرا وي اسظها ،أو وي أولها أو بهىا

وثال ذلك :ؼهرة امقياوة :فمي اسظها ووي ومنؽها وقعهد امؾهرة

هه امكنًم ػي يهم امقياوة ،ولذا ػندوا تقرأ قهله تؽالى في ؼهرة امقياوةَ:

َّ َ َ
َ َ
َ َ َ َۡ َ َ
ُ َ
َۡ
َ ُ ۡ
ن َغي ۡيَِاََج َػ َُّۥ َ َوك ۡر َءاُ َُّۥ َََ ١٧ـإِذاَ
شو َة ِ َِّ َۦٓ ََ ١٦إ ِ َ
{ ََّل َُتَ ّ ِرك َة ِ َِّۦ َل ِصاُم َِلِ ػ
ُ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ
َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ
ُ
ُ
َـٱحت ِ َع َكرءاُ َّۥ َََ ١٨ثً َإِن َغييِاَبياُ َّۥ َ }َ ١٩فىًبد أن تسأل نفؾك
كرأنّ َ
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وا َعىًقة هذه الآيات بمهضهع امؾهرة ووقعدها فهذه الآيات لابد لها

وي رابف بما قبنها وبؽدها؟

والجهاب :أن في هذا إؽارة إلى أن وثل هذه امؾهرة لا ينبغي

لأي ػبد أن تمر عنيه مرورا ً سر يؽا وي دون تفكر في هذا اميهم امؽليم
وهه يهم امقياوة ،فمي قرأها فىً يستؽجل بقراءتها فالأمر ػليم.

 -3الاؼتقراء :بامتأول في آيات امؾهرة ،والاؼتقراء يكهن نافؽا

ػند الأطهميين إذا كىن كىوىً ً أو أغنبيا ،أوا الاؼتقراء الجزغي فىً عبرة
به.

ووثال ذلك :ؼهرة امىاػهن :جاءت متأمر بمكىرم الأخىًق

امهاجبة على امىنونين ،وأن وي انتقص ؽيئا ً ونها فقد ترك ؽيئا وي
واجبات الدين ،وأن وي اتعف بامعفات امتي نهؾ ػنها ،فقد اتعف

بعفات الذين يكذبهن بيهم الدين.

ووثنها :ؼهرة امنحل ،وكه ،ومريم ،والأنبياء.
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كذا جمع الآيات امتي تتكلم ػي وهضهع واحد في وهضع واحد،

وهه وا يسىو في امىعمنح امىؽاضر بامتفؾير امىهضهعي ،وهه الذي

أمف فيه الإوام امىفسر امفقيه اللؼهي الأوين امؿنقيمي « أضهاء امبيان
في تفؾير امقرآن بامقرآن».

وامىقعهد بهذه امىرحلة أنه بؽد قههر دلالة امؾياق ووقعهد

امؾهرة؛ ينتقل امبحؿ إلى جمع الآيات وي امؾهر الأخرى امتي تزيد في
بيان وؽنى الآية أو امؾهرة امتي يراد تفؾيرها ،ميتبين بذلك امناسخ وي

امىنؾهخ وامؽام وي الخاص وامىملق وي امىقيد والموىل وي امىبين.

ويتبين كذلك كيف كىنت ػناية امقرآن امبامؼة بامتذكير بتهحيد

الربهبية ،ثم يخنص ونه إلى تقرير تهحيد الأمههية ،وأنه وي أجله أرؼنؾ

الرؼل؟

وكذا تفاطيل أحهال امقياوة وي امعؽق وامبؽؿ والحشر والحؾاب

وامظراط ،ثم الجنة وامنار طظا أكثر امقرآن وي ذصطه تكراره ؟
وكذا كيف كىن تدرج تشر يع امفرائض والأحكىم ؟
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وكذا يتبين ونهج الدػهة المهىدية بهضهح تام ،وثل :وا الذي قدوه

الله في كتابه ووا الذي أخره ،وكيف خاكبهه ؟ ووتى قاتنهه ؟ ووتى
ونع وي قتالهه ؟

وغير ذلك كثير وي امىؾائل امكبار.
واعلم يا رعاك اللّه أنّه وي أتقي وا ؼبق وي امىراحل وضبمها

فهه ــ بإذن وهلاه ــ اوتىٌ ر يا وحعل امىقعهد وي وؽرفة ونهج تؽلم
امتفؾير ،ووا بقي له طظا يحتاج إميه في هذا امفي إلا امنلر في امىمهلات

وي كتب علوم امقرآن ووناهج امىفسرين ونحه ذلك.

 -6أن تدبر امقرآن وي أَ ج َ ّ
ل الأعمال وأفظل ام َّت ّؽ َ ُّب ّدَات.
قال الحافـ ابن رجب « : ووي أػله وا يُتَقَرَّّب به إلى الله

تؽالى وي امنهافل كثرة تىًوة امقرآن ،وسظاعه بتف ُّكّر وتدبر وتَفَ ُّ ّهه؛ قال
َ
خبَّّاب بن الأرت لرجل :تقرب إلى الله وا اؼتمؽؾ ،واعلم أنك مي
ُّ ّ
أحب إميه وي كنًوه»(. )13
تتقرب إميه بشيء هه
واعلم أن في عمنيَّّة امتَّّد ُّب ّر ،تتجلّى حقائق وفهائد نفيؾة ،ونها:
()13جاوع امؽلوم والحكم (.)311/1
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 -2أ َّ ّن امؽبد يعل بامتّد ُّب ّر إلى حقيقة اميقين وامؽلم بأن امقرآن كنًم

ّ
وامقعة والإخبارات
ال َّل ّه؛ لأنَّّه يراه يع ّدق بؽظه بؽظاً ،فترى الحكم

تؽاد في امقرآن في ع ّدة وهاضعُّ ،
كل ّها وتهافقة وتعادقة لا ينقض بؽطها

بؽظاً ،طدقا ً في الأخبار وعدلا ً في الأحكىم ،فكلّه ّ
حق وطدق وعدل
وهدى ،ميغ فيه صجازفة ولا كذب ولا افتراء ،كما يهجد في أؽؽار

امؽرب وغيرهه وي الأكىذيب والموازفات ،امّتي لا يحؾي ؽؽرهه إ ّلا
بها ،وبذلك يؽلم كمال امقرآن ،وأنَّّه وي ػند وي أحاط علمه بجميع

الأوهر.

 -1أ َّ ّن حقيقة امتَّّد ُّب ّر تد ُّب ّر امقرآن تكؿف منا ػي امىؽنى الحقيقي

لندّين الإؼىًمي ،وعىًقته بترقية الأ َّ ّوة نحه الأحؾي والأجهد والأتقي،

في جميع الموالات الحيه يَّّة امىتؽنّقة بحياة امنَّّاس ،فؽىنيّة امتَّّد ُّب ّر للقرآن

ام كريم  :في كلّيَّّاته وجزئ َّي ّاته ،وفي أطهله وفروعه.

 -3أ َّ ّن الّدين هه وا كلّف اللّه به الأ ّوة وي مجمهع امؽقائد،

والأعمال ،وام َّش ّرائع ،وام ُّن ّله.
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 -1أ َّ ّن إكمال الدّين هه إكمال امبيان امىراد للّه تؽالى ،الّذي اقتظؾ

الحكمة تنجيىه ،فكىن بؽد نزول أحكىم الاػتقاد امّتي لا يسع امىؾلمين
جهنها ،وبؽد تفاطيل أحكىم قهاعد الإؼىًم امّتي آخرها ال ّ
حج بامقهل
وامفؽل ،وبؽد بيان شرائع امىؽاوىًت وأطهل امنّلام الإؼىًمي ،بؽد

ذلك كلّه قد تم ّ امبيان امىراد للّه ؛ بحيؿ طار مجمهع امتَّّشر يع

الحاطل بامقرآن وام ُّ ّؾنَّّة كىفيا ً في هدي الأ َّ ّوة في ػبادتها ووؽاونتها
وؼياؼتها في ؼانر ػعهرها ،بحؾب وا تدػه إميه حاجاتها ،فقد كىن

الدّين وافيا ً في ّ
كه وقؾ بما يحتاجه امىؾلمهن.

فإنّه وي تد َّب ّر امقرآن وجد فيه وي وجهه الإعجاز فنهنا ً قاهرة ً

وخفيّةً ،وي حيؿ اللَّّفـ ووي جهة امىؽنى ،فقد أحكمؾ أمفاقه،

ّ
ّ
فكه وي مفله ووؽناه فعيح لا يجارى ولا يدانى،
وفعنؾ وؽانيه،

فجىيؽه فعيح في غاية نهايات امبىًغة ػند وي يؽرف ذلك تفعيىً ً

وإجمالاً ،طظّي فهه كنًم امؽرب وتعار يف امتَّّؽبير؛ فإنّه إن تأ ّونؾ

أخباره وجدتها في غاية الحىًوة ،ؼهاء كىنت وبؾهكة أو وجيزة ،وؼهاء

تكرّرت أم لا ،وكلّما تكرّر حىً وعىً ،لا يخلق ػي كثرة الرد ،ولا ّ
يمل
ونه امؽلماء ،فقد أخبر ػي وؼيّبات واضية وآتية كىنت ووقؽؾ كبق وا
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كه ش ّ
بكه خير ،ونهى ػي ّ
ّ
ر ،إن أخذ وجاء
أخبر ؼهاء بسهاء ،وأمر

بما تقؿؽر ّ له الجبال وتتع ّدع؛ فما بالك بامقلوب اللّيّنة؟!  ،وإن وعد ،أتى
بما يفتح امقلوب والآذان ،ويشهّق إلى دار ام ّؾىًم ،وصجاورة ػرش

الرّحمي ،وإنه إن جاءت الآيات في الأحكىم والأوامر وامنّهاهي اشتمنؾ
ّ
ّ
كه
بكه وؽروف حؾي نافع كيّب صحبهب ،وام ّنهي ػي
على الأمر
قبيح رذيل دنيء ،ففهه امقرآن يُؽ ّد وؽيارا ً معحّة ؼلوك الإنسان امىؾلم

وع ربّه ابتداء ثم وع باقي المنلوقات ،إ ّلا أن فهه امقرآن يتمنّب امنّلر

ّ
فكه يهم يؽمي امقرآن ػماءه الجديد ولا تنقطي عجائبه،
وامتّد ُّب ّر فيه؛
يقرأه أحدهه فيفهه فيه وؽنى  ،و يقرأه آخر فيفهه ونه وؽنى غير الأول،

وهكذا دواميك وهذا إن دل فإنما يدل على أن قائله حكيم ،ولىء امقنيل

ُّ ّ
فكه كتاب له
وي اللّفـ امفهائد امؼزار امتي لا يحيف بكنهها إلا هه،

زوي صحدود وػظر صحدود وأ ّوة صحدودة ،خىً امقرآن فهه امتر ياق وذ
أنزله الله وؼيلل الإكؾير حتى يرث الله الأرض ووي عنيها ،مهىا

تجددت امقظايا وامىؾائل هه امتر ياق ولا شيء ؼهاه مىا تمىح له

امبشر ية في حظاراتها وارتقاءاتها في امؽقهل وُؽَالَجة ً تجؽل له ام ّؾبق دائماً،
ووا بنغ وا بنغ إلا بما غرس به وي بركة وي رب امؽزة  وامتي
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لا تلهر إلا بتدبره ،فإن نحي أدركنا ودى تكىثر وؽانيه وبناء بؽطها على

بؽض ،اؼتمؽنا اؼتثىار امىؽاني الزاهرة امؾابقة واللًّحقة في بيان

ػلىة هذا امكتاب وامؽىل به ،ولاؼتمؽنا الاؼتؼناء به كما اؼتؼنى به

أؼىًفنا فؾادوا وأ ّدوا وا عنيهه ،فها هه بين أيدينا ونحي وي يحتاج إلى
تثهير وؽانيه واؼتفتاح كنهزه ولآمئه حتّى نكهن أػله أ َّ ّوة ،أ ّوا حين

يظيق فهىنا ػي تد ُّب ّر كنًم اللّه واؼتخراج ػليم وؽانيه فهذا امقؽهد ػي
تحعيل امثّراء هه ام ُّن ّكهص والهجر للقرآن.

وجملة امقهل :فهذه الآيات امقرآنيّة وام ُّن ّعهص الحديثيّة ووا ثبؾ

امعالح؛ ُّ ّ
وي ذلك في وقائع ؼير ام َّ ّؾنف َّ ّ
يدل على أ ّن تد ُّب ّر امقرآن،

وتف ّهىه ،وتؽلّمه ،وامؽىل به أمر اؼتُقر ّ عنيه في امقرون امثّىًثة الأولى

امىشههد لها بالخير يّة ،وهه لاب ُ ّد ونه لممؾلمين في ّ
كه زوان ووكىن ،وأ ّن
ثهاب قراءة امتّرتيل وامتّد ُّب ّر ُّ ّ
أجل وأرفع قدراً.

هذا غيض وي فيض ػي فظل امقرآن ام كريم عاوة في امكتاب

وامؾنة ،فإذا كىنت هذه فظائله امؽاوة امتي هي وي خعائعه ،وتن كم
ونزمته امتي ارتظاها له ربنا  ،أفىً ينبغي أن ّ
نؽض عنيه بامنهاجذ،
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وأن نجؽله ونار ؼبيننا ،وقهام حياتنا ،وزوام ػقهمنا ،وربيع قلوبنا ،وحكم
وا بيننا ،ووهثل فكرنا ،وعىًج ؼقاونا ،وػعىة أمرنا.

بلى والله إن هذا مبؽض حقه عنينا ،ندػها الله  أن

ينقذ ػباده به ،و يؽيدهه إميه ػهدا ً حميدا ً ،إنه سظيع صجيب..

صح ْب ِه ِ و َ َ
الل ّه ُ ع َل َى ن َب ِي ّ ِن َا م ُح ََّم ّدٍ و َع َل َى آل ِه ِ و َ َ
وَ َ
ؼل ِّ ْم .
طلَّ ّى َّ
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في َ
ن وَام ُّ ّؾ َّن ّة ِ
ضهء ِ امقُرآ ِ
ِ
ف ال ُّأ َّ ّوة ِ
ل َؼن َ ِ
وَأقهَا ِ
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ل َ
ف ِي َ
ف ال ُّأ َّ ّوة ِ
ؼن َ ِ
ن وَام ُّ ّؾ َّن ّة ِ وَأَ قهَا ِ
ضهء ِ امقُرآ ِ

قد كىنت لي ػناية خاطة بهذا امىهضهع ونذ زوي ميغ بالهين،

وكىن أكثر تمك امؽناية ونعبا على امتمبيق أكثر وي امتنلير ،م كي لاح

لي وأنا أكتب هذه امهرقات ،ؼنال وفاده:

مىاذا كه هذا الاهتىام بهذا امىهضهع؟ هيئات ،ومراصض ،وأبحاث

 ،ودورات ،وكتب ،بينىا لا نجد وا يماثل ذلك ػند امؾنف ، 
هل ػندنا شيء ميغ ػند امؾابقين ،هل فهىنا اختنف ػي فهىهه؟

أؼئلة قد تدور في ذهي وي يتعدى لهذا امىهضهع ،ومؽل وي

إجابات تمك الأؼئلة:

أنهه قهم فهىها امىراد ،واهتىها بامتمبيق أكثر وي امتنلير.
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أنهه فهىها امتدبر بما ينول إميه وي عمل وؼلوك ،فقاوها بذلك،

ونحي اؽتؼننا بامتنلير.

وم كي هذا لا يؽني أن نترك امبحؿ وامنَّّلر ،وامتأميف ،م كنه

ؼنال لاب َّ ّد أن نستحطره ونحي نناقػ هذا امىهضهع ،حتى لا نسرف
في شيء على حؾاب شيء آخر.

إ َّ ّن تحرير امىعمنحات امؽلمية وضبمها وي أه ِّه امىؾائل امتي ػني

بها امؽلماء مظبف امؽلوم ،وهي وي الأوهر امىؽرفية امىهىة في امؽىنية

امتؽنيىية ،وامتي ينبغي أن تُبَيَّ ّ َ
ن لندارؼين بهضهح ،عي يؽرفها وا الأمر

الذي ؼيدرؼهنه ،ووا الجهانب امىتؽنّقة به ،وبامتالي يمكي قياس ودى

اؼتيؽابهه مىا درؼهه ،أ َّ ّوا إذا لم تكي تمك امىعمنحات واضحة ً فإ َّ ّن

ذلك ؼينث ّ ِر على الأهداف وامهؼائل وامتقهيم ،حيؿ إنها  -امىعمنحات

امؽلمية وضبمها  -ػنهان وا يتميز به كه علم عمَّّا ؼهاه ،والحقائق امؽلميَّّة

ونها وا يكهن وتفقا ً على وظىهنه ،كىمىعمنحات امشَّّرػيَّّة في امؼامب،
وي طىًة وزكىة وحج وإيمان وكفر وغيرها ،وونها وا يختنف امؽلماء فيه،

فيقع مؼير امؽارف بمرادهه الخنف والخمأ.
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وامكلمة امتي ندرسها في هذا امبحؿ هي وي الحقائق امتي ي َّت ّفق

امؽلماء على وظىهنها وإن اختنفؾ امؽبارات ،كذا فإ َّ ّن تحديد امىراد
بامىعمنحات ووا تحمله وي وفاهيم ود َ
لالات وي أوجب امهاجبات
ٍ
وأولى الأومه َّيّات امَّّتي يجب تجنيتها ػند امشروع في امتَّّقهيم امىنهجي لأي

علمي؛ حتى يكهن امنَّّلر وقيَّّدا ً بما َّ ّ
ّ
نعب امبحؿ منفؾه وي وفاهيم،
ل
عم ٍ
مبغ في امفهه ،أو خمأ ٌ في امت ّ ُّ ّ
ووا ح َّ ّدد وي وقاطد؛ فىً يقع ٌ
َّعهر ،أو
قسر ٌ للبحؿ على وفهه ٍم وؽيَّّن ،ولا َّ ّ
ؽك أن امتَّّؽر يف أجلى امهؼائل امَّّتي

ترسص طهرة ً واضحة ً لممعمنح وتحدد ُّأ ُكره ووىًصحه ،وتبين جىًء وفههوه
وتحرره؛ حيؿ إ َّ ّن الرَّّطد الزوني وامتَّّتبع امتار يخي لممهضهعات وامقظايا

امؽلميَّّة يُؽ ُّ ّد وي أه ّه الأدوات امىنهجيَّّة امَّّتي ينبغي تهقيفها مفهه هذه
امىهضهعات وامقظايا واؼتيؽابها على نحهٍ دقيقٍ؛ ذلك أ َّ ّن امتاريخ يُؽين
على رسص خاركة هذه امقظايا وتبيُّ ّن وؾاراتها؛ فيرطد نشأتها الأولى

و يبرز سظاتها ُ
إضافات أو
ٍ
ويجلي خعائظها ،و يلهر وا كرأ عنيها وي

وونؽمفات  ...إلخ طظا لا
ٍ
نقىًت
ٍ
رات أو
تؼييرات ،ووا اعتراها وي تم ُّهّ ٍ
ٍ
تخفى فائدته وانؽكىؼاته في حؾي امفهه لهذه امقظايا وامتَّّع ّدي لدراؼتها

وتبيُّ ّن اللًزم بشأنها.
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ثم ّ إ َّ ّن امناقر إلى حال أكثر امىؾلمين وع دؼتهرهه امؽليم،

ووعدر هدايتهه امقهيم ،يجد أنهه قابلوا أنهار هداياته بامعدود وامنكران،

وحبال رحماته بامقميؽة والهجران  ! ..إلا وا رحه ال َّل ّه ام كريم امىنان.

وإ َّ ّن وي أؽد وا يحرم امىؾلم وي الانتفاع بنهره وضيائه :هجر تدبره:

فإنه إنما أنزل لذلك ،فتدبر امقرآن ام كريم وفهه وؽانيه :رابف أؼاس بين

إقاوة حروفه ،وإقاوة حدوده.

وقد اهتم امنبي  وأصحابه بأمر امتدبر أيما اهتىام،

وقعظهه في ذلك لا تخفى ،وبرز في امتأريخ الإؼىًمي ،ووي بين أئمة

وأعىًم امؾنف والخنف وي اػتنى واهتم بجانب تدبر امقرآن ام كريم.

إن امتدبر مكتاب الله تؽالى هه امؼاية امتي أنزل وي أجنها قال

اب أَ نْزَمْنَاه ُ ِإمَي َ
{ :كِت َ ٌ
ْك وُبَارَكٌ مِي َ َّ ّد َّب ّرُوا آَيَاتِه ِ وَمِيَتَذَ َّص ّط َ ُّأومُه

اب} (ص ،)19:وحين نبتغي امهطهل إلى وفههم امتدبر وحقيقته
ا ْلأَم ْب َ ِ
فىًبد وي امهقهف على الأدلة وي امقرآن وامؾنة وأقهال امؾنف

وأحهالهه في تؽاونهه وع امقرآن وتنقيهه له ،ذلك أن أػله ونهج متدبر

كتاب الله هه ونهجهه امقهيم ،وقد كىن وي تهفيق الله
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 أن وفقني لإدراج هذا امىبحؿ ميكهن ؼلوة لممتنقي الأ ّول
للتدبر حهل وفههم امتدبر في ضهء امقرآن وامؾنة وأقهال ؼنف الأوة

وأحهالهه ،والهدف ونه تحرير وفههم امتدبر وتحقيقه م كهنه وي مهازم

قارئ امقرآن وواجباته ،وميتىيز ػي امىعمنحات امقرآنية الأخرى،

وميكهن ونمنقا ً لممشروع امىبارك الذي يهدف إلى إحياء امتدبر في الأوة

لربمها بكتاب الله  ميكهن ونهج حياة وؼبيل نجاة بإذن اللّه
تؽالى ،وهه امىأوهل ؼبحانه في تحقيق ذلك.
وقد قؾىؾ هذه الدراؼة إلى قؾىين:
امقسص الأول :الدّراؼة امنَّّلر ية :امتَّّأطيل وامتَّّحرير.
امقسص امثاني :الدّراؼة امتَّّمبيقية :امتَّّحنيل والاؼتدلال.
أؼأل الله  أن يجؽل هذه الدراؼة خامعة مهجهه ،وأن

ّ
يحقق فيها ال ّ
وامعهاب ،وينفؽني بها ووي بنغ إنه سظيع قريب صجيب.
حق
الل ّه ُ عَلَى نَبِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آلِه ِ و َ َ
وَ َ
صح ْبِه ِ أَ جْمَؽِينَ.
طلَّّى َّ
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امقسص الأول :الدّراؼة امنَّّلر ية :امتَّّأطيل وامتَّّحرير

علم تد ُّب ّر امقرآن وي امؽلوم امىهىة ،وتحقيقا ً لأمر ال َّل ّه 

حق امقرآن عنينا ،فقد أردت في هذا امىبحؿ امقيام
بتد ُّب ّره ،وقياوا ً ب ّ ِ

مكه علم
بامتَّّأطيل لهذا امؽلم؛ كتأطيل امؾابقين في امتَّّأميف ،حيؿ جؽلوا ّ ِ

وبادئاً ،فإنّه يحؾي بمامب امؽلم قبل امبدء بدراؼة أي علم أن يكهن
وتعهّرا ً تعهّرا ً إجماميّا ً للؽلم الّذي ؼيدرؼه ،ومتعهّر امؽلوم عمهوا ً وضع

امؽلماء وبادىء ػشرة أؼاؼيّة تُس ّىو بمبادىء امؽلوم ،وم كي بؽض

امؽلماء قد يكتفي بذصط بؽض امىبادىء في تؽر يفه بؽلم وي امؽلوم ،دون

امتَّّؽ ُّر ّض لجىيع امىبادىء امؽشرة ،و يحعل بمؽرفتها تعهّر إجمالي لهذا
امؽلم؛ وهي( :الح ُّ ّد ،والاسصُ ،وامىهضهع ،وامىؾائل ،والثّمرة ،والاستمداد،
وحكم تؽلّمه ،وامهاضع له ،وامنّؾبة ،وامفظل).

وقد نله امؽىًَّّوة َّ ّ
امعبَّّان  هذه امىبادىء ،بقهله :
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ي ػَشَرَهْ
إ َّ ّن وَبَــــاـدِي ك ُ ّ ِ
ه ف َ ٍّ

الح ُّ ّد وامىه ُ
ضــــــــــهعُ ث َّم ّ الثَّّمَرَهْ

وَفَظْ ـــــــلُهُ ،وَنِسْب َة ٌ وَامهَاضع

وَالاسْص ُ الاسْ ت ِمدَاد ُ حُكم ُ ام َّ ّ
ؿاـرِ ْع

ل وَامبَؽ ُ
وَؾَائ ٌ
ض اكْ ت َ َفى
ْض ب ِامبَؽْ ِ

وَوَيْ دَرَى الجَىِي َع حَاز َ ام َّش ّرَفَا
()11

ووي بين امنَّّاقىين مىبادىء امؽلوم امى َّ ّقري ،حيؿ قال :
وي رام فنَّّــــاـً فنيق ّدم أولا

علماـً بحده ووهضهع تــــــــىً

وواضع ون ِسبَة ووــــاـ استُم ِ ْد

ونه وفظــــــــ له وحكم يُؽتى ْد

واسص ووا أفاد وامىؾــــاـئل

فتمك ػشر ٌ لممنى وؼــــــــاـئل

وبؽطهه فيها على امبؽض اقتظر

ووي يكي يدري جميؽها انتظر
()11

إذا ػرفؾ هذه امىبادئ على وجه الإجمال ،فهاك تفعينها.

( )11ينلر  :حاؽية محمد علي ّ
امعبّان على شرح ؽيخه امىلوي للؾلم امىنهرق
(ص)31

( )11إضاءة الدجنة ،أحمد امى َّ ّقري
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امىبدأ الأ ّول  :الح ّد -:
تهكئة:
وفههم امتد ُّب ّر ػند اللؼهين:
ػند امتأول في هذه امكلمة (امتَّّدبر) نجد أنه يمكي أن يحدد وفههمها

بامنلر إميها وي زوايا عدة ،هي امىادة امتي بنيؾ ونها هذه امكلمة وهي

(دبر) وذلك لأن كلمة(امتدبر) وعدر للفؽل (تد َّب ّر) وهه مزيد بامتاء

وتظؽيف امؽين ،وهذه الز يادة لابد وي اؼتحظارها ػند بيان ودمهل

هذه امكلمة ،وذلك وي خىًل دراؼة طيؼة امكلمة (تَفَ َّؽّ َ
ل)؛ حيؿ إ َّ ّن

صجيء وعمنح امتَّّد ُّب ّر على طيؼة امتَّّف ُّؽّل يفيد ع َّ ّدة أوهر ،أهمها-:
أ ّولها :امت ّ ُّ
َّكل ّف وبذل الجهد.
ثانيها :امتَّّد ُّ ّرج والتَّّم ُّ ّهل.

مرة بؽد أخرى وع ا َّ ّ
معبر
ثامثها :امتَّّكثير وامىبامؼة ،وحعهل امفؽل َّ ّ

ّ
وامت ّ
َّحىل(.)16

( )16يراجع :شرح ؽافية ابن الحاجب للؿيخ محمد بن الحؾي الإؼتراباذي
 ،231/2والخعائص لأبي امفتح ػثىان بن جنّي .161/3
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وهذه أوهر تقتظيها عمنيّة امتّدبّر أيظاً ،فحتّى ينتى أكله وثماره

امميبة ،ينبغي لممتدبّر أن يبذل الجهد في امتَّّأول وامتَّّف ُّكّر ،ويتم ّهل ولا
بامعبر ولا ّ
مرة ،ويتجلّد ّ
يمل.
مرة بؽد ّ
يؽجل ،و يكرّر امنّلر ّ
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كما لاب َّ ّد وي امتؽ ُّر ّض ّ
للعيؼة امتي وردت عنيها امكلمة في امقرآن،

وهي امفؽل امىظارع(()17يتدبرون ،يدبروا) ،وسر اختعاص هذه

امكلمة بامقرآن ،دون(امتأول ،وامتفكر ،وامنلر) .

( )17لم يرد امتدبر في امقرآن إلا على طيؼة امىظارع وي امىاصي الخىاسي
«تدبر» بامىؽنى الذي قررناه ،أوا تدبير الأمر؛ فقد ورد فيه امفؽل امىظارع «يدبر»
وي امىاصي الرباعي امىظؽف امؽين «دبر» على طيؼة «فؽل» امتي تقتطي ام كثرة
ام ثُ َّم ّ
َٰت و َٱ ۡلأَ ۡر َ
في قهله تؽالىِ { :إ َّ ّن ر َ َّب ّكُمُ ٱل َّل ّه ُ ٱل َّ ّذ ِي خَل َ َ
ض فِي ِ
ق ٱم َّ ّؾىَٰـه َ ِ
ؼ َّت ّة ِ أَ َّيّ ٖ

ٍ
ۡ
ٱلل ّه ُ ر َ ُّب ّك ُ ۡم
ٱؼتَهَى عَلَى ٱمۡؽَر ۡ ِ ِۖ
ش يُدَبِّر ُ ٱ ۡلأَ ۡم َِۖر وَا و ِي َؽف ِيع ِإ َّ ّلا و ِيۢ ب َ ۡؽدِ ِإ ۡذنِه ِۦۚ ذََٰم ِكُمُ َّ

ي ٱم َّ ّؾى َ ٓا ء ِ
ل وَي ي َ ۡرزُقُكُم ّو ِ َ
ن [}3يهنس ،]3 :وقهله تؽالى{:ق ُ ۡ
ف َٱ ۡػب ُدُو ۚه ُ أَ فَىًَ تَذ َ َّصّطُو َ

ِؾ و ِ َ
ِج ٱمۡىَي ّ َ
ج ٱ ۡلح َ َّ ّي و َِي ٱمۡىَي ّ ِِؾ و َ ُيخۡر ُ
عٰـر َ وَوَي ُيخۡرِ ُ
ك ٱم َّ ّؾ ۡى َع و َٱ ۡلأَ ب ۡ َ
ض أَ َّ ّوي يَمۡم ِ ُ
ي
و َٱ ۡلأَ ۡر ِ
ل أَ فَىًَ ت ََّت ّقُه َ
ن ٱل َّل ّ ۚه ُ فَق ُ ۡ
ٱ ۡلح َ ِّي وَوَي يُدَبِّر ُ ٱ ۡلأَ ۡم َرۚ فَؾَيَقُهمُه َ
ن [ }32يهنس ، ]32 :وقهله

ش وَ َسخَّّر َ
َٰت بِؼَيۡرِ عَم َ ٖد تَر َ ۡو َنهَاِۖ ثُ َّم ّ ۡ
ٱؼتَهَى عَلَى ٱمۡؽَر ۡ ِ ِۖ
تؽالى{ :ٱل َّل ّه ُ ٱل َّ ّذ ِي رَف َ َع ٱم َّ ّؾىَٰـه َ ِ

ٰـؾ مَؽ َ َّن ّ كُم ب ِنِقَ ٓا ء ِ
ع ُ
ٱم َّ ّؿ ۡى َ
ل ٱ ۡل ٓأي َ ِ
ل ُّ ّوؾَ ّىّٗوۚ يُدَبِّر ُ ٱ ۡلأَ ۡم َر يُفَ ّ ِ
غ و َٱمۡقَىَرِۖ َ ك ُ ّه َيجۡرِي ل ِأَ ج َ ٖ

ض ثُ َّم ّ
ي ٱم َّ ّ
ن [}1الرعد ،]1:وقهله تؽالى{ :يُدَبِّر ُ ٱ ۡلأَ ۡم َر و ِ َ
ر َ بِّك ُ ۡم تُهق ِنُه َ
ؾى َ ٓا ء ِ ِإلَى ٱ ۡلأَ ۡر ِ
ف َؼن َ ٖة طِّظَّّا تَؽ ُ ُّ ّدو َ
ن و ِ ۡقدَارُه ُۥ أَ م ۡ َ
ج ِإمَيۡه ِ فِي يَهۡ ٖم كَى َ
ي َ ۡؽر ُ ُ
ن [ }1امؾجدة.]1:
ٓ
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كما ورد اسص امفاعل «ودبر» وي امىاصي الرباعي «دبر» في قهله تؽالى:
َٰت أَ ۡمرّٗا [ }1امنازعات ،]1 :ففي هذه الآية أقسص امىهلى بامىىًئكة امتي
{ف َٱمۡىُدَبِّر َ ِ
تدبر الأمر ،وهه ؽئهن ام كهن المنتنفة.
وبذلك يتظح منا وي امتؽبير بتمك امعيؼة أوهر:
أولا :جاء امتؽبير بامىظارع «يدبر» ()1مرات.
ثانيا :امىدبر في هذه الآيات الأربع (أي امفاعل المهذوف) هه الله .
ثامثا :امىدبر (أي :امىفؽهل امىذكهر) في جميع الآيات هه الأمر ،والأمر هنا ورد
وؽرفا ب (أل) امتي تفيد الاؼتؼراق امكمي لجىيع أنهاع الأمر ،وهذا حق لا مرية
َٰت وَٱ ۡلأَ ۡر َ
فيه ،كما قال تؽالى في آية أخرىِ { :إ َّ ّن ر َ َّب ّكُمُ ٱل َّل ّه ُ ٱل َّ ّذ ِي خَل َ َ
ض
ق ٱم َّ ّؾىَٰـه َ ِ
غ وَٱمۡقَىَر َ
حث ِيثّٗا و َٱم َّ ّؿ ۡى َ
ل ٱم َّ ّنهَار َ ي َ ۡمنُبُه ُۥ َ
ش ي ُ ۡؼش ِي َّٱم ّي ۡ َ
ام ثُ َّم ّ ۡ
ٱؼتَهَى عَلَى ٱمۡؽَر ۡ ِ ِۖ
فِي ِ
ؼ َّت ّة ِ أَ َّيّ ٖ
ق و َٱ ۡلأَ ۡم ۗٓر تَبَارَك َ ٱل َّل ّه ُ ر َ ُّ ّ
ب ٱمۡؽَٰـلَمِي َ
َٰت ب ِأَ ۡمرِه ِ ٓ ۗٓۦ أَ لَا لَه ُ ٱ ۡلخَل ۡ ُ
و َٱم ُّن ّ ُ
ن }11
جهم َ وُؾَ َّ ّخر َ ِۢ
ُ
[الأػراف ،]11 :أي :له أمر كه شيء .
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188

رابؽا :ورد اسص امفاعل «ودبر» وي امىاصي في وهكي واحد فحؾب ،وامفاعل
المهذوف امىىًئكة ،وامىفؽهل امىذكهر هه مفلة الأمر امىنكرة ،وهنا وفارقة دقيقة:
فامىىًئكة تدبر أمرا وا ،والله يدبر الأمركله.
نستنتج وي هذا :أن الله وطف نفؾه بأنه امىدبر ،وأنه يدبر أوهر الخىًئق كلها
دون اؼتثناء ،فالله هه امىدبر ،والأمر هه امىد َّب ّر ،كما وطف امىىًئكة امىقربين
بذلك -أيظا ،-وم كنهه يدبرون أمرا وا بإذنه لا يتجاوزونه ،وامؽجيب :أن الذصط
الحكيم اؼتخدم الرباعي «أدبر» ( )1مرات ،واسص امفاعل ونه «ودب ِر» ()8مرات،
وامىعدر «إدبار» مرة واحدة ،كما اؼتخدم اسص امفاعل وي «دبر» ()1مرات،
والجىع «دبر» ( )1مرات ،وجمع الجىع« :أدبار» ()23مرة ،في ؼياقات لاطلة
لها بما نحي فيه ،وكه هذا ينبئ ػي أن امقرآن ام كريم يظع كه طيؼة في وكىنها
الأؽكه بها ،وهذا وي دلائل إعجازه في اختيار طيؼه بما لا يسىح امهقؾ بالإفاضة
فيه.
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ثم إ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر قد أطبح حقيقة ػرفيَّّة ػند امىفسرين ،وامىراد بها

تد ُّب ّر امقرآن؛ فإذا أكلق امتدبر ػندهه فامىراد به أخص وي امىدمهل

امؽام للتدبر.

فأطل كلمة امتدبر وي امفؽل ام ُّث ّىًثي ( دَبَر َ ) أو ال ُّر ّباعي ( أَ دْبَر َ )

ل ِإ ْذ أَ دْبَر َ} [امىدثر]33 :؛ كما في
وهذا وا ورد في قهله تؽالى {َ :واللَّّي ْ ِ
قراءة نافع ،وحفص ػي عاضص ،وحمزة ،و يؽقهب ،وخنف امؽاشر،

ل ِإ ْذ أَ دْبَر َ} [امىدثر ]33 :بامفؽل الرباعي على وزن (أَ ص ْطَمَ).
{واللَّّي ْ ِ

وامقراءة الأخرى (والليل :إذ د َبَرَ) بامفؽل امثىًثي على وزن

(صَطَمَ) وهي قراءة امباقين وي امقراء :ابن كثير ،وابن عامر ٍ ،وام كؾاغي،
وأبي جؽفر ،ورواية ؽؽبة ػي عاضصٍَ .

أَ ط ُ
ل امتَّّد ُّب ّر مُؼَة ً :بامنلر والاكىًع في أقهال أهل اللؼة نجد أنها

ت تنخص في أن أطل وؽنى امتدبر وأخهذ وي امنلر في أدبار امشيء

وػهاقبه ونهاياته(.)18

( )18انلر مؾان امؽرب173/1،امتؽر يفات للجرجاني ص  ،267امىؽجه امهؼيف
 ،169/2صختار امعحاح ص.96
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ووي خىًل هذه المهددات رأيت أن أكرق هذا امباب وسهبا ً

إسهابا ً غير طظل ولا صخل صحاولا ً كؿف اللِّثام على امنحه الآتي:
ات وَا َّ ّدة ِ (ام َّت ّدَ ُّب ّر ِ) فِي ُّ
الل ّؼَة ِ:
أولا ً :دِلَالَة ُ وُؿت ََّ ّق ِ

بامنلر في وؽاجه اللؼة نجد أن امىادة الأطنية مكلمة امتدبر هي:

(د ب ر) ،وهذه امىادة تدل على وؽان عدة ،هي:
اب وَالانظِر َ ُ
 -2ال َّذّه َ ُ
اف وَامتَّّهل ِّي:

يقهل الخنيل ( ت273ه )« :و يقال للقهم في الحرب:

والإدبار ،والإدبار امتهمية نفسها  ...وإدبار امنجهم  ،ػند
و َ ُّم ّههُه ال ُّدّبُر َ ِ
امعبح في آخر الليل إذا أدبرت وهمية نحه امىؼرب»(.)19

َّ
ّ
ُ
و ينيد هذا امىؽنى قهله َ { :و ٌََ َيُ َٔل ِ ِٓ ًۡ َيَ ۡٔ ٌَه ِ ٖذ َدةُ َرَهُ َٓۥ َإَِّلَ
َّ
ُ َ َ ّ ٗ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ً َ َٰ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ
غب ّ
ٱّلِل ِ َ َو ٌَأۡ َوى َٰ ُّ َ
َس َٓ َِّ ًَُ
ٌَ ََِ َ َ
ٌخط ِرـا َىِلِخ ٍ
ال َأو ٌَخط ِّيا َإَِل َـ ِئثٖ َذلد َةاء َةِؾ ٖ
ۡ
ۡ
ريَ( }١٦الأنفال .)26 :
ط َُ
َوبِئ َسَٱل ٍَ ِ

()18امؽين ،الخنيل بن أحد امفراهيدي ،وادة (دبر) بتظرف.
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َّ
ۡ
و َـَ َص ّت ۡ
َِإَود َب َٰ َر َٱنلُّ ُ
ٔمَ
ش َِ
ط ُّ
وكما في قهلهَ { :وٌ ََِ َٱلۡ َِ
ِ

(}٤٩اممهر )19:أي :ػند ذهابها في آخر اللَّّيل وع قرب قدوم ُّ ّ
امعبح.

و يقهل ابن ؼيده ( ت 118ه )« :دبر الليل وامنهار يدبر

دبهرا»( ،)63أي :ذهب وولى.

خرَة ُ امشَّّيء ِ وَنِهَايَته:
 - 1وُن ّ ِ
لذا تذصط هذه امىادة في وقابل امقابل وامقبل كثيرا ،و يكنى بهىا

ػي امؽظهين امىؽروفين ،و يملق "ال ُّدّبُر ُ" على ام َّ ّلهْر أيظا ً كما هه وؽلوم.

وقد َّ ّ
نص على ذلك الخنيلبقهله« :دُبُر كُه شَيء ٍ خىًف

ن قهلي دَبْر َ ُّأذُن ِه؛ أي خنف أذُنُه ،ودُبُر َ
ل فىً ٌ
جؽ َ َ
قُبُلِه ِ وا خىً قهلههَ :

أذنه»(.)62

و يقهل ابن ؼيده " :ودُبُر ُ كه شيء :ػَق ِبُه ُ وون ّ
خِره ،ودُبُر

ام َّش ّهر :آخره ،يقال :جئتك دبر ام َّش ّهر ،وفي دُبُره ،والجىع وي كه ذلك
أدبار ...ودُبُر امبيؾ ونخره وزاويته(.)61

()63المنعص ،ابن ؼيدة ،باب فؽنؾ وأفؽنؾ.111 ،
( )62امؽين ،وادة (دبر) .
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ووي ذلك :ال ُّدّبُر الذي يكنى به ػي ون ّ
خِرة الإنسان ونحهه ،وونه

َ
َ َ ۡ َ َ َٰٓ ۡ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ َ ۡ
ۡضبُٔنَ
ِيَ َزفروا َٱلٍ
قهله { : ول َٔ َحرى َإِذ َحخَّٔف َٱَّل َ
لهِه َث َي ِ
ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ ُ ُ ْ َ
َغ َذ َ
اب َ ۡ َ
يق َ (}٤٪الأنفال  ،)13:وذلك :
ٱۡلرِ َِ
وسًْٔٓ َوأدبرًْ َوذوكٔا

"حين يتهفى امىىًئكة أرواح ام ك َّ ّفار ،فتنزػها وي أجؾادهه ،تطرب

امهجهه ونهه والأؼتاه"(.)63

َ َ َ َ ٓ ۡ َ ّ ّٞ
َ َ َ َ َ ۡ َ َّ ۡ
ٌَ ََِۡأْي َِٓاَ
َر َٰ َودح ِِنَغََجف ِِسَوش ِٓدَشاِْد
الَ ِِه
قال { ك َ
ۡ َ
َ
ُ
َ َ
ُُ َ َ َ َ ۡ َُ
ََك َن َكٍَ ُ
ني ََِٰ ١إَون ََكنَ
َوْ َٔ ٌَ ََِ َٱىؽ َٰ ِذب ِ ََ
يط َُّۥ َك َّد ٌََِ َرت ٖو َـطدكج
إِن
ِ
َ ُ ُ
َّ
ُُ َ َ ََ ۡ َ ُ
ِنيَٱ(}١يهؼف.)17-16:
َوْ ٌََٔ َََِٱىص َٰ ِدر ََ
يط َُّۥَك َّدٌَََِدةرَٖـهذةج
ك ٍِ
وونه قيل للنحل( :ال َّدّبر)؛ لأنَّّه يُؽقب وا يُنتفع به( ،)61أو َّ ّ
لأن

ؼىًحها في أدبارها(.)61

وهكذا قيل لممال ام كثير( :الدِّب ْر)؛ لأنَّّه يبقى للٌػقاب(.)66
( )61المهكم والمهيف الأػله لأبي الحؾي ،علي بن إسظاػيل بن ؼيده 323/9
"دبر".
( )63جاوع امبيان ،للمبري (323ه ) .21/23
( )61ينلر :وؽاني امقرآن لل َّز ّ َّ ّ
جاج (.)81/1

( )61ينلر :امىفردات ص(261 :وادة :دبر).
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وقد جمع الزصخشري ( ت 138ه ) كثيرا وي أقهالهه في

ذلك ،وطظا ذصطه قهلهه« :قبَّّح الله وا قَب ُ َ
ل ونه ووا دَبُرَ ،والدمه بين قابل

ودابر :بين وي يقبل بها إلى امبصر وبين وي يُدبر بِها إلى الحهض ،ووا بقي
خرَه
في امكنانة إلا ال َّدّابر وهه آخر امسهام ،وقمع الله دابِرَه ُ وَغابِرَهُ ،أي آ ِ

َّ ّ
وطك دابرتَه؛ أي :ػرقهبه»(.)67
ووا بقي ونه،

ِب ال ُّأوُهرِ وَأَ وَاخِرهَا :وقد يكهن هذا وي الدلالة
 -3ام َّن ّلَر ُ فِي ػَهَاق ِ

المواز ية امىنقهلة وي الدلالة الحؾية امتي ؼبق ذصطها ،يقهل الخنيل

ِب ال ُّأوُهرِ ،وفىً ٌ
ن يَتَدَ َّب ّر ُ أعجاز َ أوهرٍ قد
« :وامتَّّدبير :نَلَر ٌ في ػَهَاق ِ
وَمَّّؾ طدورُها»( .)68أي :يتأول فيها وينلر في ػهاقبها .و يقال :
"اؼتدبر فىًن وي أمره وا لم يستقبل ،أي  :نلر فيه وؾتدبرا ً فؽرف وي

عاقبته وا لم يؽرف وي طدره ،و يقال :تد َّب ّر :نلر في إدباره؛ أي :في

ػهاقبه " (.)69

()66ينلر :وؽاني امقرآن لل َّز ّ َّ ّ
جاج (.)81/1
( )67أؼاس امبىًغة ،الزصخشري وادة (دبر) .
( )68امؽين ،وادة (دبر) .

( )69امؽين ( 33/8دبر) بتظرف.

193

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

194

وقال ابن ونلهر  " :د َّب ّر َ الأمر وتد َّب ّره ،أي :نلر في عاقبته.

واؼتدبره :رأى في عاقبته وا لم ير وي طدره ،وػرف الأمر تدبراً ،أي:

بأخرة.

و يقهل الزبيدي  (ت 2131ه )« :و يقال :ػ َ َر َ
ف الأَ م َْر

تَد َ ُّب ّرَا؛ أَ ي :ب ِأَ خَرَة ٍ.
قال جَر ِير:

ن ام َّش ّ َّرّ َ
وَلَا ت ََّت ّقُه َ
حتَّّى يُعِ يبَكُم

وَلَاتَؽْرِفُه َ
ن ال َأم َْر ِإ َّ ّلا تَد َ ُّب ّرَا»

()73

ط ّ
قال أكْ ثَم ُ ب ُن َ
يفي مبنيه " :يا بَنِ َّ ّي ،لا تتد َّب ّروا أعجاز أوهر قد ومَّّؾ

طدورها" (.)71

ولذا قيل :هه امنلر في امؽهاقب بمؽرفة الخير ،أو إجراء الأوهر على

علم امؽهاقب(.)71

( )73تاج امؽروس ،وادة(دبر) .

( )72ينلر :تفؾير الرَّّازي ( ،)296/23تفؾير امنَّّيؾابهري ( ،)111/1اللّؾان
( ،)173/1تاج امؽروس(.)161/22

( )71ينلر :امتؽر يفات ص.16 :
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وامتدبير في الأمر :أن تنلر إلى وا تنول إميه عاقبته ،وامتَّّدبر:

امتف ُّكّر فيه ،وفىً ٌ
ن وا يدري ق ِبَال الأمر وي دَباره ،أي :أ َّ ّوله وي آخره،
و يقال :إ َّ ّن فىًنا ً مه اؼتقبل وي أمره وا اؼتدبره لهُدي مِهِجْ هَة ِ أمره،

أي :مه علم في بدء أمره وا علمه في آخره لاؼترؽد لأمره(.)73

وفي الحديث  :قال رؼهل ال َّل ّه  " مه اؼتقبنؾ وي

أمري وا اؼتدبرت" ( ،)71فأضاف امتدبر إلى ؽأنه وأمره

.

 -1ام َّت ّقَا ُك ُع واله ِجرَا ُ
ن:
يقهل الخنيل « :وام َّت ّدَابُر :امى ُ َ
عارَوة والهجْ ران ،وهه أن

ل طاحبَه دُبُرَه ،و يُؽْر ُ
يُهَل ِّي ال َّر ّج ُ ُ
ِض ػَن ْه ُ ب ِهَجْ هِه ِ»

()71

( )73مؾان امؽرب  ،168/1وينلر  :تهذيب اللؼة . 83/21

( )71أخرجه امبخاري في كتاب التمنّي ،باب قهل امنَّّبي  " مه
اؼتقبنؾ وي أمري وا اؼتدبرت" .7716

( )71امؽين للخنيل ،وادة (دبر) .
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قال أبه ػبيد  " :وامتدابر :امى ُ َ
عاروة والهجران ،وأخهذ وي

أن يهل ِّي الرَّّجل طاحبه دبره وقفاه ،و يؽرض ػنه بهجهه وبهجره(.)76
وفي الحديث  " :لا تباغظها ولا تحاؼدوا ولا تدابروا " ...

()77

فامتدابر امىؽاداة ،وقيل امىقاكؽة؛ لأ َّ ّن كه واحد يهل ِّي طاحبه دبره

( )78وقيل :لا يذصط أحدكم طاحبه وي خنفه(.)79
 -1امتَّّجَاوُز ُ:

َ
جاء في الأؼاس« :دبر امسههُ
الهدف :جازه ،وؼقف وراءه»(.)83

()76امؽين للخنيل 31/8 ،وادة (دبر) ،وتاج امؽروس  161/22بتظرف .
( )77أخرجه وؾلم ،كتاب امبر وامعلة والآداب ،باب امنهي ػي امتحاؼد
وامتباغض وامتدابر .1118
( )78ينلر " امىنهاج شرح صحيح وؾلم بن الحجاج للنهوي .226/26
( )79بعانر ذوي التمييز ( 187/1دبر) .
()83أؼاس امبىًغة ،وادة (دبر) .
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 -6امتَّّتَب ُ ُع وَام َّت ّؽ َ ُّ ّق ُ
ب:
يقهل الخنيل « :والدابِر ُ  :امتابع ،ودَبَر َيَدبُر ُ دَبْرَا؛ أي :تَب ِ َع

ل ِإ ْذ أَ دْبَر َ} [امىدثر ]33 :؛ أي :ولَّّى
الأَ ثر ،وقهله { :واللَّّي ْ ِ
ب  ،ووَيْ قَرأَ َ  :دَبَرَ؛ أي :تَب ِ َع ام َّ ّنهَار ،..واؼتدْبَر َ فُىًَ ٌ
ميَذه َ َ
ن فُىًَنَا ً وي

حينه :أي حِي َ ّ
أمره ُ»(.)82
ن تهلَّى تَب ِ َع َ

وجاء ػند الأزهري 373( ه )«:قال :و يقال :ػ َّ ّقبؾ

الأمر ،إذا تد َّب ّرته ،قال :وامتؽ ُّ ّقب :امتد ُّب ّر وامنَّّلر ثانيةً.
قال كفي ٌ
ل امؼنهي:

ب
ِإذَا اؼْ تُدْبِرَت أَ َّي ّاوُنَا ب ِام َّت ّؽ َ ُّ ّق ِ

فَنَي َيجِدَ الأَق ْهَام ُ ف ِينَا وَؾَ َّب ّة ً
يقهل :إذا تؽقبها أياونا لم يجدوا وَؾَ َّب ّة ً»

()81

()82امؽين ،وادة (دبر) .

()81تهذيب اللؼة ،الأزهري ،وادة (ػقب) .
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 -7رِيح ٌ خ َ َّ ّ
اطة ٌ:
تُس َّ ّىو بال َّدّبهر« ،وسظيؾ دبهرا؛ لأنها تجيء وي دُبُر ِ ام كؽبة»

()83

وَهُناك وؽان أخرى يمكي اؼتنباكها وي إيرادهه امتدبر تفؾيرا ً

مبؽض امكلمات  ،ووي ذلك:
 - 8الَ ُ
حرث:

يقهل الزصخشري في (الأؼاس)« :وحرثت امقرآن :أكنؾ

دراؼته وتدبره»

()81

 -9امتَمْف ِي ُ
ل:
يقهل الزصخشري « :وكفنؾ امكنًم ورشحته :تدبرته»

()81

( )83جمهرة اللؼة ،مبن دريد ،وادة (دبر) .
()81أؼاس امبىًغة ،وادة (حرث) .
()81أؼاس امبىًغة ،وادة (كفل) .
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 -23امفَل ْي:
يقهل الزصخشري « :فنيؾ امؿؽر :تد َّب ّرته وفتؿؾ في

وؽانيه»

()86

 -22الاقتِدَا ُ
ح:
جاء في (الأؼاس« ):ووي المواز :اقتدح الأمر :تدبره»

()87

 -21ام َّت ّؽ َ ُّ ّق ُ
ل:
«امتؽقل :امتدبر ،وتؽقنؾ امشيء تدبرته»

()88

امؽقل :هه الحجر وامنهى ،ضد الحىق ،وأطل امؽقل  :الإوؾاك

والاستمؾاك ،وونه ػقل مؾانه أي  :ك ّفه ،والرَّّجل امؽاقل  :هه الجاوع

()86أؼاس امبىًغة .319/2
( )87أؼاس امبىًغة ،وادة (قدح).
( )88امتهقيف على مهىات امتؽار يف ،امىناوي ،تحقيق :د .محمد رضهان الداية
(دار امفكر امىؽاضر ،دار امفكر  -بيروت  ،دوؿق ،اممبؽة الأولى2123 ،ه )
(ج 2 /ص .)288
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لأمره ورأيه ،وأخهذ وي ػقنؾ امبؽير  :إذا جمؽؾ قهائمه ،وقيل :

امؽاقل  :الذي يحبغ نفؾه ويردها ػي ههاها.

وامتؽقل  :هه امتثبؾ في الأوهر ،وسظي امؽقل ػقىًً؛ لأنه يؽقل

طاحبه ػي امته ُّ ّرط في امىهالك ،أي يحبؾه.

أو هه  :امقهة امىتهيئة مقبهل امؽلم ،و يقال للؽلم الذي يستفيده

الإنسان بتمك امقهة ػقل.

امؽىًقة بين امتدبر وامتؽقل في أمرين :
أولهىا  :أن امتؽقل قامم في أطله اللؼهي على امىنع ،ففيه وؽنى ً

يقطي بإدراك امىؽاني امتي تؽقل الإنسان وتمنؽه وي المنامفة ،وهذا

مر  :تؽ ُّ ّقب ملوطهل إلى أدبار امىؽنى.
بخىًف امتدبر فهه كما ّ

َ
ُ َ
ٔن} ثمان
ثانيهىا  :امتدبر كر يق امتؽقل ،وترددت جملة {ى ِلٔ ٍم ََح ْػلِي َ

َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ
ۡضبُ َٓاَل َِّيِ ِ
اسَِۖ
مَٱۡلٌث َ
مرات ،ونلمح هذا امىؽنى في قهله تؽالى { :وح ِي َ
و َُ ِ

َ
َ َ َ ُ ٓ َّ ۡ َ
ٔنَځ( }١امؽنكبهت  ،)13:والله أعلم.
اَح ۡػلِي َٓاَإَِّلَٱىعَٰي ٍُِ َ
وٌ
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 -23امتَّّهل ِّي وال َّذّهاب:
ووي ذلك أنَّّه " يقال للقهم في الحرب إذا فرَّّوا :ومَّّههه ال ُّدّبُر

َ َ َّ ۡ َ َ ّ ۡ ُ ۡ
َِإَود َب َٰ َر َٱنلُّ ُ
شٔ َِمَ
و َـصتِطّ
والأدبار .وأ َّ ّوا الإدبار فامتَّّهمية نفسها{ ،وٌَِ َٱل َِ

( }٤٩اممهر )19:ػند امعبح في آخر الليل إذا أدبرت وهمِّية نحه

ّ
ُ
امىؼرب " ( .)89و ينيد هذا امىؽنى قهله تؽالى { َو ٌََ َيُ َٔل ِ ِٓ ًۡ َيَ ۡٔ ٌَه ِ ٖذ َدةُ َرَهُ َٓۥَ
َّ
َّ ُ َ َ ّ ٗ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ً َ َٰ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ
غب ّ
ٱّلِل َِ َو ٌَأۡ َوى َٰ ُّ َ
َس َٓ َِّ ًَُ
ٌَ ََِ َ َ
إَِّل ٌَخطرِـاَىِلِخ ٍ
ال َأو ٌَخط ِّياَإَِل َـ ِئثٖ َذلد َةاء َةِؾ ٖ
ۡ
ۡ
ريَ( }َ١٦الأنفال.)26 :
ط َُ
َوبِئ َسَٱل ٍَ ِ
َّ
ۡ
و َـَ َص ّت ۡ
َِإَود َب َٰ َر َٱنلُّ ُ
ش ِ
ٔمَ َ}٤٩
ط ُّ
وكما في قهله تؽالىَ { :وٌ ََِ َٱلۡ َِ
ِ

(اممهر، )19:أي :ػند ذهابها في آخر الليل وع قرب قدوم امعبح.

وكما ورد ػند الخنيل بن أحمد امفراهيدي« : و يقال للقهم

والإدبار ،والإدبار امتهمية نفسها ...
في الحرب  :و َ ُّم ّههُه ال ُّدّبُر َ ِ

()93

ل :ولَّّى ّ
وؽ َّي ّ َ
وونه قهلهه  " :دَبَر َ بامشَّّيء :ذهب به .ودَبَر َ الرج ُ
خ " (.)92

.

( )89كتاب امؽين ( 31/8دبر) .
()93امؽين ،الخنيل بن أحد امفراهيدي ،وادة (دبر) بتظرف.
( )92مؾان امؽرب لابن ونلهر " 168/1دبر".
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202

ل ِإ ْذ أَ دْبَر َ} [امىدثر ]33 :أي :ولَّّى
وونه قهله { :واللَّّي ْ ِ
وذهب.
ووي خىًل امنلر في كه وا ؼبق ننحـ تقارب امىؽاني ،وأ َّ ّن

ج ُ َّن ّهَا يؽهد إلى عاقبة امشيء وونخرت ِه ،وقد كفانا ابن فارس 

(ت 391ه ) ونونة ر ّدِ تمك امىؽاني إلى وؽنى ً كل ٍّي بقهله( :دبر)

س واحد ،وهه آخِر
الدال وامباء والراء ،أطل هذا امباب :أ َّ ّن جُلَّّه ُ في قيا ٍ

ٌ
ُ
كلمات يسيرة نذصطُها ،فمؽله
خىًف قُبُلِه ِ ،وتش ُّ ّذ ػنه
امشَّّيء وخَنْفُه
امباب أ َّ ّن الدُبُر َ خِى َ ُ
ل»(.)91
ًف امقُب ُ ِ

وو َّ ّ
جه َ ابن فارس  كثيرا ً وي الأقهال وفقا لممؽنى الذي ذصط

ن  ،إذا ح َّ ّد َ
ْت ال َ
فقال ... « :وي ذلك :ود َّب ّر ُ
ثت به ػنه،
حديث ػي فُىًَ ٍ

ل يجيء ُ خَنْفَه ...وقد دَبَر َ
ِث يَدْبُر ُ الأ َّ ّو َ
وهه وي امباب؛ لأ َّ ّن الآخِر المه ّد َ
ُ
ن :نج ٌ
يَدْبُر ُ دُبُهرَا ً  ،وال َّدّبَرَا ُ
ودابرت
ه  ،سظ ّ ِي بذلك؛ لأنه يَدْبُر ُ ام ُّث ّر َ َّيّا ،
فُىًَنَا ً  :عاديته ،وفي الحديث« :لا تَدَابَرُوا» ،وهه وي امباب ،وذلك أن

( )91وقاييغ اللؼة ،ابن فارس ،تحقيق :ػبد امؾىًم محمد هارون( ،اتحاد امكتاب
امؽرب 2113 ،ه = 1331م) ،وادة (دبر).
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يترُك َّ ّ
ل على طاحبه بهجهه ،وامتدبير :أن يُدَبِّر َ
كه واحد ونهىا الإقبا َ

الإنسان أمره ،وذلك أنَّّه يَنلُر ُ إلى وا تعير عاقبتُه وآخرُه ...وال َّدّاب ِر وي

امقِدَاح :الذي لم َيخ ْرُج؛ وهه خىًف امفانز ،وهه وي امباب؛ لأنه وَلَّّى

طاحِبَه دُبُرَه .وال َّدّابر :امتَّّابع؛ يقال :دبَر َ دُبُهرا .وعلى ذلك يف َّس ّر قهله َّ ّ
جل

َّ
ۡ َۡ
ثناؤُهَ { :وٱلۡ ِو َإِذ َأدةَ َر َٷ[}١امىدثر]33،:يقهل :تَب ِ َع ام َّ ّنهار َ  ..وأوا

امكلمات ال ُّأخَرُ؛ ف َ ُّأراها ؽا َّ ّذة ً ػي الأطل الذي ذصطناه ،وبؽطُها
صحيح»(.)93

وبهذا ندرك أ َّ ّن دلالات هذه امىادة يمكي أن ترؽدنا إلى َّ ّ
أن

(امتد ُّب ّر) يحتاج إلى :امتت ُّب ّع ملوطهل للؼايات ،وأواخر الأؽياء.

دت َّ ّ
وإنما أَ ور َ ُّ ّ
كه وا يخص هذه امىادة وي وؽان وي أجل

الاؼتقعاء؛ ليمكننا بؽد ذلك الخروج بمؽنى وناؼب لدلالة امتد ُّب ّر في

امقرآن ،وفي نلري أن امىؽاني امىذكهرة تآزرت بعهرة واضحة في دلالة

أشرت إميها قبل قنيل.

()93وقاييغ اللؼة ،وادة (دبر) .
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204

ووع هذا؛ فأنا لا أرى وا يدػه إلى امتؽ ُّ ّىق في امبحؿ اللؼهي إلا

لممختعين ،أوا ػند صخاكبة امناس بهذا امىهضهع ،أو امتأميف؛ فأرى أن

يقظر الأمر على وا يفهىه امناس بسههلة ،حتى لا نقيم حدودا ً أو حهاجز
تظيق وي وؾاحة امتدبر امهاؼؽة.

وفي رأيي أن عاوة امىؾلمين يفهىهن امىؽنى امؽام وي وعمنح

(تدبر امقرآن) ،ولهذا فىً أرى وناؼبة للت ّ ُّ ّ
َّهؼع فيه على وا ذصط ،إلا

للبحهث امىتخععة ،وهذا إحداها.
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ثانيا ً:

تحرير امؽىًقة وامفروق الدلامية بين امتدبر وامىعمنحات

امقرآنية الأخرى وأيظا بؽض مرادفاته وي حيؿ اللؼة-:

قد يبدو ملوهلة الأولى أن بؽظا ً وي امىعمنحات وامىفاهيم امقريبة

وي وؽنى (امتدبر) تتداخل وؽه وتنتبغ به؛ كىلاؼتنباط وامتؽقل

وامتّف ُّكّر  ...والأمر بخىًف ذلك ،حيؿ إ ّن امقرآن اؼتؽىل كنً ً على

حدة؛ وبما أ َّ ّن امتد ُّب ّر لم يُذصط في امقرآن إلا وع امقرآن ،فهذا يؽني
خعهطية لهذه امكلمة ميؾؾ مؼيرها ،طظا يرى أنه بمؽناها وثل :امتف ُّكّر،

وام َّت ّ أ ُّ ّول ،وامنَّّلر ،وامتَّّفؾير ،وام َّت ّ أو يل ،ولهذا رأيت أ َّ ّن طظا يمكي أن
يُسهه في تجنية وؽنى امتد ُّب ّر وتحديد وفههوه بيان امفروق الدّ ِلاميَّّة بينه

وبين هذه امكلمات؛ لإدراك سر اختعاص كه ونها بما اختص به لذا

كىن لزاوا ً أن نقف على أهه امىؽالم مكه وعمنح ونها بؽد وؽاناة كه يلة
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ووؿقة وظنية في مراجؽة وا كت ِب حهل تمك امىعمنحات في كتب

امتفؾير واللؼة المنتنفة ،فأمفاظ امقرآن هي مب كنًم امؽرب وزبدته،
وواؼمته وصطائمه ،وعنيها اػتىاد امفقهاء والحكماء في أحكىمهه وحكمهه،

وإميها وفزع حذاق امؿؽراء وامبنؼاء في نلىهه ونثرهه ،ووا عداها وعدا
الأمفاظ امىتفرعات ػنها ،وامىؿتقات ونها هه بالإضافة إميها كىمقؿهر

وامنهى بالإضافة إلى أكايب الثمرة ،وهذه امىعمنحات امقرآنية امؾامفة

بينها حتىا فهارق دقيقة ،وإلا فؽقىً ًوونمقا ً مه كىنت وتحدة في وؽناها
وي كىفة امهجهه؛ لاكتفى امىهلى  بأحدها ػي الأخرى في الذصط
الحكيم ،هذا امكتاب امىؽجز الذي وضؽؾ فيه كه مفلة بقؾماس

وؾتقيم ،وعلى ذلك فإن امىقعهد بامتدبر يختنف ػي غيره وي بقية
امىعمنحات ،م كنه ميغ اختىًفا وتظادا كىلاختىًف بين امقيام
والجلوس ،وامنهم واميقلة ،وامىرض وامعحة ،وامظحك وامبكىء ،فهذه

الأمفاظ لا يمكي أن تجتىع وؽانيها بأي وجه وي امهجهه ،عكغ

امىفاهيم صحل الدراؼة ،فهي وإن افترقؾ وي وجه؛ فإنها قد تنتقي وي
ص و َقه َر َ  ،ون َت َ َ
ح َ
حعْ َ
وجه آخر وثل امتقاء وؽاني الأفؽال " َ
ق ور َف َ َع،

ع َ
وق َمَ َع وان ْفَ َ
ل" وي وجه ،وافتراقها وي وجه آخر ،وأؤكد على أ َّ ّن
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امقرآن ام كريم يجب أن يكهن ونمنقنا في بيان وؽاني هذه امىعمنحات،
بؽيدا ػي الأههاء وامتحزبات وامتؽعبات لدى بؽض امىفسرين،

واللؼه يين ،والأطهميين الذين ف َّس ّروا هذه امىعمنحات وفق وذاهبهه

ووناهجهه بؽيدا ػي دلامتها امقرآنية ونمهقا أو وفههوا ،وإميك بيانه كما

يلي:

امتَدَ ُّب ّر ُ وَام َّت ّف َ ُّك ّر ُ:
امتَّّف ُّكّر  :امتَّّأ ُّ ّول ،يقال  :فَكّر في الأمر فِك ْرا ً أي  :أعمل امؽقل فيه،

ور َّت ّب بؽض وا يُؽلم ميعل به إلى صجههل.

والاسص  :امفِك ْر ُ وامفِك ْرَةُ .وامىعدر  :امفَك ْر ُ بامفتح ،وبابه نَظَر،

ورج ٌ
ل ف ِّكير ٌ بهزن ؼ ّكِيؾ  :كثير امتَّّف ُّكّر ،وف َّكّر في الأمر وبامؼة في فكر،

وهه أؽيع في الاؼتؽىال وي فَكَرَ ،وفكّر في امىُؿكِلة  :أعمل ػقله فيها
َّ ّ
ميتهطل إلى حن ّ ِها(.)91

( )91ينلر  :صختار امعحاح ص ،127ومؾان امؽرب  ،61/1وامىؽجه امهؼيف
 " 698/1فكر ".
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وردت وادة (فكر) في امقرآن ام كريم في ثمانية ػشر وهضؽا ً(،)91

ولم ترد بعيؼة الاسص أو امىعدر .وإنَّّما جاءت في طيغ فؽنيّة ،وثل :

"ف َّكّر " " ،يتفكرون " " ،تتفكرون ".

وقد يأتي امتَّّفكير في امقرآن بمؽنى امنَّّلر امؽقلي وامتَّّأ ُّ ّول ،والانتقال

وي امىقدوات امؽلمية أو ام َّ ّلنيَّّة إلى وا يترتب عنيها وي نتيجة علمية أو

قنية.

قال طاحب "امىنار" " :واؼتؽىال امقرآن للتَّّفكر وامتَّّفكير

يدل على أ َّ ّنهىا في امؽقنيَّّات المهظة أو في امؽقنيَّّات امتي وبادئها حؾيَّّات

 ...وأكثر وا اؼتؽىله امتنز يل في آيات ال َّل ّه؛ ودلائل وجهده؛

ووحدانيَّّته وحكمته ورحمته " (.)96

( )91امىؽجه امىفهرس لأمفاظ امقرآن  111وادة ف ك ر.
( )96تفؾير امىنار ،محمد رؽيد رضا ،ج ،9ص.381
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وػند الرَّّازي  أ َّ ّن امفكر وامنَّّلر وؾىيان مىؾى ً
و واحد ،ف

"امنَّّلر وامفكر ػبارة ػي ترتيب وقدوات علميَّّة أو قنِّيَّّة؛ ميتهطل بها إلى

تحعيل علم أو ّ
قي" (.)97

وقال الرَّّاغب الأطفهاني  " :امنَّّلر  :تقنيب امبظر وامبعيرة

لإدراك امشيء ورؤيته ،وقد يراد به ام َّت ّ أول وامفحص ،وقد يراد به
امىؽرفة الحاطلة بؽد امفحص ،وهه الرؤ ية .يقال  :نلرت فلم تنلر؛ أي

ُ
ُ
وا َْ ٌَاذَاَِف َ َّ
تَ
ٱلص َؿ َٰ َـ َٰ َِ
و َٱُظ ُر َ
 :لم تتأ َّ ّول ولم تتر َّ ّو ،وقهله { : ك َِ
ِ
َۡ
ُۡ
َ
ُ َ َ َّ ۡ
َ
ج َ ََوٱنلُّذ َُر َغََك ۡٔمٖ ََّل َيُؤٌُِِٔن َ(}١٠١يهنس )232:
ۡرض َ َو ٌَاَتؾ ِِن َٱٓأۡلي َٰ َُ
ََوٱۡل ِ َ

أي  :تأ َّ ّولوا "(.)98

و يقهل ابن ؼيده « :امفَك ْر  ،وامفِك ْر :إعمال الخاكر في

امشيء»( ،)99وجاء في امقاوهس  «:امفِك ْر ُ  -بام كسر ،و يفتحِ -:إعما ُ
ل

ام َّن ّلَر ِفي امشَّّيء»( ،)233وجاء ػند ابن فارس (« :فكر) امفاء
( )97وؽالم أطهل الدين ،الرازي ،ص.13

( )98وفردات غريب امقرآن ،الرَّّاغب الأطفهاني ،ص.199
( )99المهكم والمهيف الأػله ،ابن ؼيدة ،وادة (فكر) .

( )233امقاوهس المهيف ،امفيروز آبادي ،وادة (فكر) .
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وامكىف والراء تر ُّ ّدد امقنب في امشيء ،يقال :تفكر َّ ّ إذا ر َّ ّدد َ قنبَه

وُؽتب ِرا ً»(.)232

قهر جنيا وي خىًل ػرض ػبارات أهل امؽلم في امتدبر بمؽناه

امؽام ،أو الخاص ،ووا ذصطه امىفسرون ػند تفؾير الآيات امىتؽنقة
بذلك -أن ام كثيرين يفسرون امتدبر بامتفكر؛ وذلك مىا بينهىا وي

امىقاربة امؿديدة ،وقد ف َ َّر ّق بؽطهه-كما ؼبق -بأن امتدبر :تَظرف امقنب
بامنلر في امؽهاقب ،وأوا امتفكر :فتَظرفه بامنلر في الدلائل.

ن فكر يَّّة وروحيَّّة ،تتعل بمقاوات امتَّّؽ ُّب ّد،
ووي ث َّم ّ يكهن للتَّّد ُّب ّر وؽا ٍ

وامتَّّق ُّر ّب إلى ال َّل ّه ،واتعال أؽهاق ال ُّر ّوح به ؼبحانه ،خىًف " امتَّّفكر "
الذي يقترب في مهاوه وي وقاطد امىؽرفة واؼتكؿاف الدلائل

والأحكىم؛ امىؾتنزوة للتَّّؽ ُّب ّد والخظهع والاؼتؾىًم ل َّل ّه.
وطظَّّا ؼبق يتبيَّّن أ َّ ّن :

بينهىا تقارب ولذا فقد يجتىؽان في شيء واحد فيقال تف َّك ّر في

امكنًم وتف َّك ّر في الخلق ،وامفرق بينهىا وي وجهين:
( )232وقاييغ اللؼة ،وادة (فكر).
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أولا ً :أن امتَّّفكر أقهر في امنَّّلر في الآيات ام كهنية امهاقؽة

َّ َ َ َ ُ ۡ َ َ َٰ ُّ ۡ َ َ َ ٓ َ َ ۡ
ُزى َج َٰ َُّ
وامىؿاهدة ،كما قال َ { :إِجٍاٌَرو َٱۡلئة َِٱَّلجياَنٍا ٍء َأ
ََ ُ َۡ
َ َّ ٓ َ ۡ َ
َّ َ ۡ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ َّ َ ٓ
َوٱۡلُعً َض َٰٓ
ات َٱۡل ِ
َّت َإِذاَ
ۡرض َمٍِاَيأزو َٱنلاس َ
َٱلص ٍَاءَِـٱخخَي َػ َةِِّۦَجت
ٌَِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ۡ ُ ٓ َّ َ
َ ََ ٓ َ ٓ َ
ۡ ُ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ َّ َ ۡ َ َ
َوظ ََّ َأْي َٓا َخج ُٓ ًۡ َقَٰد ُِرون َغي ۡي َٓا َخحى َٰ َٓا َأ ۡم ُرُاَ
ت َٱۡلۡرض َزخرذٓاَوٱزيِج
أخ ذ ِ
َ ۡ ً َ ۡ َ َ ٗ َ َ َ ۡ َ َ َ ٗ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ َ َٰ َ ُ َ ّ ُ
َ
ٱۡلَ ۡ
َٰ
جَ
َٱٓأۡلي
و
ط
ف
َج
ِم
ل
ذ
َن
س
م
ِ
ِ
ِ
لَل َأو َجٓاراَـشػيجَٰٓاَض ِ
طيداَنأنَىً َتؾَ َة ِ
َ
َ َّ َ
ى ِل ۡٔمٖ ََحخَفه ُرونَٮ(}١يهنس ،)11 :وهذا غامب اؼتؽىال امقرآن.

وقد يأتي بمؽنى امتفكر في الآيات امقرآنية كما قال :
َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ َ َ َّ
ۡ َ ّ َ َٰ َ ُّ ُ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ّ
َٱَّل ِۡن َر َِلِ ُبَ ّ َ
ني َل َِّيِ ِ
َوى َػي ُٓ ًَۡ
اس ٌَا َُزِل َإِل ًِٓ
ج َوٱلزبرِِۗ َوأُزنلا َإِلم
{ةِٱۡليِج ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َ
ونَڂ( }١امنحل )11 :كما يؼنب على أيات امتَّّفكر أؼلوب ال ّ
حؿ؛
حخفهر

َ
َ َّ َ
حيؿ تكرَّّرت جملة {ى ِل ۡٔ ٖم ََحخَفه ُرون َٮ }١في ؼبؽة وهاكي وي آيات

امتفكر ،فظىً ً ػي أربؽة أخرى بعيؼة الخماب وي مجمهع ثمانية ػشر

وهضؽا ً في امقرآن ،وهذا ُّ ّ
يدل على أ َّ ّن امتَّّف ُّكّر يخاكب به الجىيع ،وهذا

طظاث ٌ
مر.
ل للتَّّد ُّب ّر فهه خهكب به الجىيع كما َّ ّ

 أوا امتَّّدبر فهه أقهر في امنلر في الآيات امقرآنية كما قالَ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ
َٱۡلَ َّوى َ
ِنيَ
ت َءاةاء ًَْ
َ { :أـيً َيدةروا َٱىلٔل َأم َساءًٌَْاَلً َيأ ِ
[ }٦٨امىنونهن.]68:
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ثانيا ً :أن امتَّّدبر تظ ُّرّف امقنب بامنَّّلر في امؽهاقب  ،وامتَّّفكر تظ ُّرّف

امقنب بامنَّّلر في ال َّدّلائل  ..وقد أبان ابن امقيم  امفرق بين

امتَّّدبر وام َّت ّأول وامتَّّفكر وامنَّّلر وامتَّّذصط والاػتبار والاؼتبعار فقال " :هذه

ن وتقاربة ٌ تجتىع في شيءٍ ،وت تفرق في آخر :فيؾىو تف ُّكّرا لأنه
وؽا ٍ

اؼتؽىال امفكرة في ذلك وإحظاره ػنده ".

ويسىو تذصطا ً لأنه إحظار للؽلم الذي يجب مراعاته بؽد ذههله

وغيبته ػنه.

وكه وي امتذصط وامتفكر له فائدة غير فائدة الآخر فامتذصط يفيد تكرار

امقنب على وا علمه وػرفه ميرسخ فيه ويثبؾ ولا ينمحي فيذهب أثره وي

امقنب جملة ،وامتفكر يفيد تكثير امؽلم واؼتجىًب وا ميغ حاطىً ً ػند
امقنب ،فامتفكر يحعله وامتذصط.

ويسىو نلرا ً لأنه امتفات بامقنب إلى امىنلهر فيه.
ويسىو تأوىً ً لأنه مراجؽة للنَّّلر صطَّّة بؽد صطَّّة حتى يتجلى له

وينكؿف مقنبه.
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ويسىو اػتبارا ً وهه افتؽال وي امؽبهر لأنه يؽبر ونه إلى غيره فيؽبر

وي ذلك الذي قد فكر فيه إلى وؽرفة ثامثة وهي امىقعهد وي الاػتبار،

ولهذا يسىو عبرة؛ إيذانا بأن هذا امؽلم وامىؽرفة قد طار حالا معاحبه

يؽبر ونه إلى امىقعهد به.

ويسىو تدبرا ً لأنه نلر في أدبار الأوهر وهي أواخرها وػهاقبها ..

وتدبر امكنًم أن ينلر في أوله وآخره ثم يؽيد نلره مرة بؽد مرة ولهذا

جاء على بناء امتفؽل كىمتجرع وامتفهه وامتبين.

ويسىو اؼتبعارا ً وهه اؼتفؽال وي امتَّّبظر وهه تبين الأمر

وانكؿافه وتجنيه للبعيرة".

و يلهر وي هذا :أ َّ ّن امتَّّف ُّك ّر هه اؼتخدام للؽقل امىؿار إميه بامنلر

وامقنب ،ووي دلامته امهطهل إلى امؼايات ،والاػتبار بامىؿاهدات ووا
يماثنها وي دلائل امقدرة ،لذا فإني أري أن الآيات أػ ّه وي كهنها
وؾمهرة ،فهي ونلهرة ووؾمهرة ،وامتَّّدبر يكهن في آيات ام كهن ،وفي

الآيات امىتل َّوّة في آن واحد ،ولا يمكي أن تف َّس ّر هذه بدون تمك ؛ لأن

ذلك هه صجال ،وقد أجاد أبه هىًل امؽؾكري  حين جؽل جههر
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امفرق بين اللفلين يرجع إلى وقعد كه ونهىا (امؽهاقب  ،والدلائل)،

بناء على امفرق امىؽجىي في دلالة كه ونهىا ،فقال:

(امفرق بين امتَّّدبر وامتَّّف ُّك ّر :أن امتَّّد ُّب ّر :تظ ُّ ّ
رف امقنب بامنَّّلر في

امؽهاقب ،وامتَّّفكر :تظ ُّ ّ
رف امقنب بامنَّّلر في ال َّدّلائل).

()231

كما أ َّ ّن امتَّّفكر يختنف ػي امتَّّد ُّب ّر وي حيؿ تؽنقه؛ وذلك لأ َّ ّن وتؽنقه

صختنف ػي وتؽلق امتدبر؛ حيؿ يكهن امتَّّفكر في الآيات امىتل َّوّة
وامىؿاهدة في ام كهن وامنَّّفغ.

أ َّ ّوا امتَّّد ُّب ّر فمتؽنقه في امىقام الأول الآيات امىتل َّوّة دون غيرها،

فيختص امتدبر بتحعيل الذصطى ػي كر يق امنَّّلر في الآيات امقرآنية،

بينىا يختص امتَّّفكر بتحعيل الذصطى بالآيات ام كهنية .هذا هه امؼامب،

وم كي وع هذا ينول أحدهما إلى الآخر ،أي أنه تهجد عىًقة جدمية

بينهىا؛ فامتَّّدبر للقرآن يقهدك إلى امتَّّفكر في امهجهد ،وامتَّّفكر في امهجهد
يؽهد بك إلى تد ُّب ّر امقرآن ،وهما في جميع الأحهال يثمران تذصطا ً للقنب

وذصطى.

()231امفروق اللؼه ية ،أبه هىًل امؽؾكري. 212/2

214

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

عىًوة على ذلك فامتَّّدبر يتجاوز الحاصر إلى امىؾتقبل؛ لأنه يؽني

امنلر امؽقل ّي إلى ػهاقب الأوهر ،وامتَّّفكر جهلان امفكر في الأمر الذي
تكهن له طهرة ػقنية ػي كر يق الدميل ،والله أعلم.

امىكيَّّة،
ِّ
وي امىىًحـ أ َّ ّن غامبية آيات امتَّّف ُّكّر وردت في الآيات

وهذه ام كثرة تتهافق وع كبيؽة وأهداف ال َّدّػهة امىكيَّّة في ام َّت ّركيز على
تقرير وؾائل امتهحيد وامنبهة وامبؽؿ وحقائق امهجهد الأخروي،

وبامىقابل صرب الأفكىر امؾائدة في الموتىع الجاهلي آنذاك ،وبامتَّّالي

تأؼيغ ونهج فكري ونظبف طالح مبناء وقهوات امؿخعية الإنسانية

وفق شر يؽة الخامق.

وبما أ َّ ّن امتفكير عمنيَّّة تنتج فكراً ،فمي امطروري أن تقهم هذه

امؽىنية على ع ّدة ػناضر تشترك وتتفاعل فيىا بينها لاكتىال عمنيَّّة

الإنتاج.

وبامنلر إلى وا ؼبق وي تؽر يفات امتفكير والرجهع إلى الآيات

امقرآنية؛ نستميع أن نستنتج ػناضر عمنية امتفكير ،وهي:
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216

امؽنظر الأول :امهاقع :وينحظر في الأؽياء والأوهر امهاقؽة صظي

نماق الحهاس .والآيات امقرآنية ذصطت امهاقع باػتباره صجالا ً وويدانا ً

للتفكر.

امؽنظر امثَّّاني :امىؽلووات امؾابقة :حيؿ تؽد امىؽلووات امؾابقة

الركي الأهه في عمنية امتفكير .فبىهجبها يتحدد نهع امفكر المهكهم به على

امهاقع ودرجة صحته ،وهي تُشكه امقاعدة امفكر ية مؽىنية امتفكير وبناء

امؽقنيَّّة وضبف امؾلوك.

امؽنظر امثامؿ :امؽقل :وهه صخزن امىؽلووات وص ُّ ّ
حل تحنينها

وامتفاعل فيىا بينها ،والربف بينها وبين امهاقع ص ّ
حل امتفكّر .فامقرآن ام كريم

لا يذصط الأفئدة إلا وؽمهفة على امؾىع والأبعار .والذي يساعد على

هذا امفهه حظر وقيفة امؾىع وامبظر في نقل طهرة المهؾهس إلى

امؽقل ،والله أعلم.

امؽنظر الرابع :الحهاس :وهي وؼيلة نقل الإحؾاس بامهاقع إلى

امؽقل .وورد ذصط الحهاس في كثير وي الآيات امقرآنية كيدوات إدخال

طهر المهؾهؼات إلى امؽقل.
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وبناء على وا ؼبق تبيّن أن " :مىنلهوة امؽقل آميات وؽينة تؽىل

وؽاً؛ متحقق امىفههم الذي جاء في امقرآن ،فامتَّّفكير وامتَّّقنيب وامتأول

وإوؽان امنَّّلر والإنظاج وتهفير امىؽرفة وامبحؿ ػنها ،جميؽها آميات
للؽقل تؽىل وؽا ً في تهازن دقيق وحركة دائمة ،وهضهػها هه امهاقع،
يشارك في إدراكه الحهاس وقهة امؽقل وامىؽارف امىكتؾبة وقهى

امنفغ المنتنفة ،جميؽها تؽىل وؽاً ،فنيغ هناك جهة واحدة وؾنولة

ػي امؽقل دون أخرى ،بل جميع قهى الإنسانية الداخنية تشارك جنبا ً

إلى جنب في عمنية امؽقل ،فإن وطنؾ إلى غايتها فقد حعل امؽقل،

وإلا فىً يخرج الإنسان ػي كهنه كىلأنؽام بل أضل ؼبيىً ،فامكىفرون

وامؽاطهن  -وثىً ً  -لا يتحقق ػندهه وفههم امؽقل ،بالرغه وي أنهه
يمارؼهن كثيرا ً وي فؽاميات امتفكير ،إلا أنهه لا تكتىل ػندهه ونلهوة

امؽقل ،فهطفهه امقرآن بأنهه لا يؽقلون.

فامؽقل بهذا امىؽنى :واز ٌ
ع يؽقل طاحبه عما يأباه له امتكليف ".
في ضهء اؼتقراء وتد ُّب ّر الآيات امقرآنية امتي وردت فيها وؿتقات

"امتؽقل" و"امتفكر" ،أؼتميع أن أؼتنتج بؽض امىىًحلات امتي
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تساعدنا على فهه امؽىًقة بين امتَّّؽ ُّ ّقل وامتَّّف ُّكّر في اؼتؽىال امقرآن ،ونجمل

هذه امىىًحلات بالآتي:

أ َّ ّن

امفرق الجههري وي حيؿ امىؽنى اللؼهي بين امتَّّفكير وامتَّّؽ ُّ ّقل  :هه

امتَّّؽقل :ربف وونع.
وامتفكر :تقنيب وترديد.
فامقدرة امتفكير ية تختنف ػي امقدرة امؽقنية.
َّ ّ
خاطة ،ي َّت ّعف بها أهل امؽلم امىنتج للييمان الذين
عمنية امتَّّؽ ُّ ّقل

َ
َ َ َ ُ ٓ َّ ۡ َ
ٔنَ
اَح ۡػلِي َٓا َإَِّل َٱىعَٰي ٍُِ َ
يتف َّكّرون في امؼاية وي الخلق ويدركهنها فقف{َ،وٌ

ځ( }١امؽنكبهت ،)13:أ َّ ّوا ام كفار الذين لا يدركهن امؼاية وي الخلق؛

َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ۡ
ِيَ َزف ُروا َن ٍَر ِو َٱَّلِي َ َحِػِ ُق َة ِ ٍَاََّلَ
و َٱَّل َ
فعفة امتَّّؽ ُّ ّقل ونفية ػنهه {وٌر َ

َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ٓ ٗ َ َ ٓ ٗ ُ ُّ ۢ ُ ۡ ٌ ُ ۡ َ َ ّٞ
ُ َ
َمَذ ُٓ ًََّۡل ََح ۡػلِئنَ( }١٧١امبقرة.)272:
يصٍعَإَِّلَدٗعءَوُ ِداءَضًَةسً َ
َخ
فؽىنية امتفكر عا َّ ّوة يشترك بها جميع امناس الذين يمن كهن ػهاول

امتَّّفكير ،كما أ َّ ّن عمنية امتَّّفكير قد تنتج حكما ً ػقنيَّّا ً طائباً ،وقد تنتج فكرا ً
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َُ َ َ َ َ
َّ ُ َ َّ َ َ َ
ُ ُ َ َ َ
و َن ۡيؿ َك َّد َر َََ ١٩ث ًَّ َكخِو َن ۡيؿَ
َوك َّد َر ََ ١٨ذلخ ِ َ
ونحرفا ً خاكئاً؛ { َإُِ َّۥ َـهر

َ
ك َّد َرَ( ١٪امىدثر ،)13-28:أ َّ ّوا امتؽقل فىً ينتج إلا طهابا ً وحكمة.

إ َّ ّن امتَّّؽ ُّ ّقل ميغ هه امتفكير وامتدبر ،وإنَّّما هه نتيجة له .فقد يحعل

تفكر ٌ أو تدبر ٌ ولا يحعل ونه تؽقل ،ولا تؽقل بدون تفكر أو تدبر ،فؽىنيَّّة
ُّ ّ
وكه ونها لازم
ػقل امشيء تأتي وع تفكير وتدبر له ومىا يتؽلق به،

ملوطهل إلى الحكم امؽقلي امعحيح الذي يؽد نتيجة للنلر والاػتبار في

امنص أو الخلق.

ولا يخفى أن امهاقع في الاؼتؽىال أوؼع وي ذلك؛ حيؿ طار

يؽبر بكه ونهىا وي غير مراعاة م ِىتَؽلَّّق امنلر في كه مفلة ،والله أعلم.
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امتَدَ ُّب ّر ُ و َ َّ
امن ّلَر ُ:
جاء في «امؽين»« :تقهل :نَلَ ُ
رت إلى كذا وكذا وي نَلَر امؽين،

ونَلَر امقنب»

()233

وفي «امىقاييغ»( « :امنهن واملاء والراء) أط ٌ
ل

صحيح ،يرجع فروعه إلى وؽنى ً واحد ،وهه تأ ُّ ّو ُ
ل امشَّّيء ووؽاينتُه ،ثم

يُستؽار وي َُّت ّؾَع فيه ،فيقال :نلرت إلى امشَّّيء ِ أنلُر إميه ،إذا عاينتَه»
()231

ويتظح وي هذا :أ َّ ّن عماد هذه امكلمة (امنلر) هه امىؽاينة امتي

أداتها امؽين ،وبذا يكهن امنلر أقرب للتفكر ونه إلى امتدبر ،وأرى أن

الاثنين (امتفكر وامنلر) أداتان يمكي أن يهطىً إلى امقدرة على امتدبر.

()233امؽين ،وادة (نلر).

()231وقاييغ اللؼة ،وادة (نلر).
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امتَدَ ُّب ّر ُ وَامتَّّأَ ُّ ّو ُ
ل:
ل :امتَّّث َُّب ّ ُ
يقهل الخنيل « :امتأ ُّ ّو ُ
ؾ في ام َّن ّلَرِ ،قال:
تأ َّ ّولْ خنيلي هل تَرَى وي َقؽَاض ٍن

ق جُ ْرث ُ ِم »
تحمّن ْي َ بامؽَن ْياء ِ وي فَه ْ ِ

()231

ل :ت َنَب ّ َ
وجاء في «امقاوهس المهيف»« :تأ َّ ّو َ
َّؿ في الأَ ْمر ِ وام َّن ّلَرِ»

( ،)236وقال ابن فارس (« :أول) الهىزة وامىيم واللًَّّم
أطىًن :الأ َّ ّول :امتَّّثبؾ والانتلار ،وامثاني :الحب ْل وي الرَّّول»

()237

ويتظح وي هذا :أ َّ ّن امتَّّأ ُّ ّول يدور حهل امتَّّثبؾ وامتَّّنبؿ والانتلار،

وعنيه فامتَّّأول يؽني :تدقيق امنَّّلر في الأوهر بؼرض امتَّّثبؾ وامتَّّحقق ،أو

الاتّؽاظ وامتَّّذصط.

ووي هذا امهجه يختنف ػي امتدبر الذي يراد ونه امتَّّت ُّب ّع حتى

امهطهل إلى غاية امىقعد.

( )231امؽين ،وادة (أول).
( )236امقاوهس المهيف ،وادة (أول) .
( )237وقاييغ اللؼة ،وادة (أول).
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ُّ ّ
امؽؾكري  بقهله« :امتأ ُّ ّول هه :امنلر امىنول به
ػرفه
وقد َّ ّ

وؽرفة وا يمنب ولايكهن إلا في كهل ودة ،فكه تأ ُّ ّول نلر ،وميغ

كه نلر تأ ُّ ّوىً ً»(.)238

وقريب ونه قهل امىناوي « :امتأ ُّ ّول :تد ُّب ّر امشيء وإعادة

امنلر فيه مرة ً بؽد أخرى ميتح َّ ّققَه ُ»(.)239

امفرق بين امتدبر وامتأول في أوهر ثىًثة:
ػرفه ابن امقيم بقهله :
الأول :ام َّت ّأ ُّ ّول أػ ّه وي امتَّّدبر؛ حيؿ َّ ّ

"هه تحديق ناقر امقنب إلى وؽانيه وجمع امفكر على تدبرها وتؽقنها.
بخىًف امتدبر فهه امفكر امهاطل إلى أواخر دلالات امكنًم وأدبارها.

امثاني :أ َّ ّن امتَّّدبر وي عمل امقنب وحده ،ولا يشترط فيه الديمهوة

والاستمرار ،بخىًف ام َّت ّأ ُّ ّول فهه يحتاج إلى كهل وقؾ وتأن وتثبؾ في

الأوهر ،وروعي فيه إداوة امنَّّلر ،ووي ث َّم ّ فىً تكهن امنلرة امهاحدة

تأ ُّ ّوىً.

( )238امفروق اللؼه ية .113/2
( )239امتؽار يف .216/2
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امثامؿ :أ َّ ّن امتأول قد يحدث بامبظر وحده ،أو بامبظر يؽقبه

امتفكر ،أوا امتدبر فيكهن في دلالة ووآلات امىؽاني امتي تنثر بامبعيرة،

وال َّل ّه أعلم.
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224

امتَّّد ُّب ّر وامتَّّفؾير:
امتفؾير وأخهذ وي (امفَس ْر)و يؽني :امبيان وكؿف وا غ ُ ّم ِي ،يقال:

فَسَر امشيء َ يفسِرُه بام كسر ،و يَفْسُرُه بامطص فَسْرَا ً :أبانه ،وامتؿديد أػ ّه،

َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ
َ
س ۡئ َجَٰمَ
َ
َّل
وبه جاء امقرآن ام كريم في قهله تؽالى{ :و َ
َّل َيدحُٔم َةٍِر ٍو َإ ِ ِ

َۡ ّ َ َ ۡ َ َ َ
َت ۡفص ً
ِرياَٷ( }١امفرقان )33:أي :بيانا ً وتفعيىً ً(.)223
قَوأضصَ
َة ِٱۡل َِ

وعلى هذا فامىادة تدور في ال ُّل ّؼة حهل وؽنى ( امتهضيح وامبيان )،

هذا و يؽرّف امتَّّفؾير في أبسف تؽار يفه بأنه " :علم يُؽرف به فهْه كتاب

ال َّل ّه امىنزل على نبيّه محمد  وبيان وؽانيه واؼتخراج

حكَمه" (.)111
أحكىوه و ِ

قال ابن فارس  « :امفاء وامؾين والراء كلمة واحدة تد ُ
ل

ن شيء ٍ وإيظاحِه»( ،)221وهذا يؽني :أ َّ ّن امتفؾير وبناه على
على بيا ِ

ام كؿف والإيظاح ،و يكهن له مرتكز صحدد كىل ُّل ّؼة وثالاً ،ولهذا نجد

()223يراجع  :جاوع امبيان  ،167/29وتهذيب اللؼة  ،183/21ومؾان امؽرب
 ،11/1وتاج امؽروس  ( 311/23فسر).
( )222امبرهان في علوم امقرآن للزركشي 23/2
()221وقاييغ اللؼة وادة(فسر).
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امؽناية بذصط وا يدل على الإبانة والإيظاح في قهل َّ
الز ّصخشري  في

«الأؼاس»« :وكذلك ُّ ّ
كه وا ترجه ػي حال شيء؛ فهه تفؾيره»(.)223
امفرق بين امتَّّد ُّب ّر وامتَّّفؾير قاهر وي وجهه:

لابد أن ندرك أن امتَّّدبر غير امتَّّفؾير ،وع امؽلم أن بؽض امىؽاضرين

 -ونهه بالذات  -وي قد اؼتؽىنها على ؼبيل امترادف .وهذا غير صحيح؛

إذ امتفؾير شيء وامتدبر شيء آخر.

وهذا يتظح وي خىًل امنقاط امتامية:
أولا ً :أن امتفؾير هه كؿف امىؽنى امىراد في الآيات ،وامتدبر هه

وا وراء ذلك وي إدراك وؼزى الآيات ووقاطدها ،واؼتخراج دلالاتها

وهداياتها ،وامتفاعل وؽها ،واػتقاد وا دمؾ عنيه واوتثاله.

ثانيا ً :أن امىفسّر غرضه امؽلم بامىؽنى ،وامىتدبر غرضه الانتفاع

والاوتثال علما ً وإيماناً ،وعمىً ً وؼلوكى؛ ولذا فإن امتفؾير يؼذي امقهة

امؽلميّة ،وامتد ُّب ّر يؼذي امقهة امؽلمية والإيمانية وامؽىنية.

( )223أؼاس امبىًغة .312/2
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ثامثا ً :أ َّ ّن امتَّّدبر وأوهر به عاوة امناس للًنتفاع بامقرآن والاهتداء به،

ولذلك خهكب به ابتداء ً ام ك َّ ّفار في آيات امتَّّد ُّب ّر ،وامنَّّاس فيه درجات

بحؾب رؼهخ امؽلم والإيمان وقهة امتَّّفاعل وامتَّّأ ُّث ّر.

وأوا امتَّّفؾير فمأوهر به بحؾب الحاجة إميه مفهه كتاب ال َّل ّه

 بحؾب ام َّ ّماقة امبشر يَّّة ،ولذا فإ َّ ّن امنَّّاس فيه درجات كما
قال ابن ػباس " : امتَّّفؾير على أربؽة أوجه :وجه تؽرفه امؽرب

وي كنًمها ،وتفؾير لا يُؽذر أحد بجهامته ،وتفؾير تؽرفه امؽلماء ،وتفؾير

لا يؽلمه إلا الله"؛ لأ َّ ّن طناعة امتَّّفؾير والاؼتنباط ت ُّ ّ
خص فئة صحعهرة،

وهه :أهل الاجتهاد وي امؽلماء طظي يفتهن و يقظهن في امنَّّهازل ،وفي

َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ ّٞ
فَ
َ َأوِ َٱۡلَ ۡٔ ِ َ
ذلك نزل قهل ال َّل ّه ِ { :إَوذا َساءًْ َأمر ٌََِ َٱۡلٌ َِ
َۡ
َ ُ
َّ
َ
ۡ
أَذَ ُ
اغٔا ْ َة َِّۦَ َ َول َ ۡٔ َ
َر ُّدوهُ َإ ِ ََل َ َّ
ٱلر ُشٔ َِل َ َٰٓ
ِيََ
ِإَوَل َأ ْو ِِل َٱۡل ۡم َرِ ٌَِِ ُٓ ًۡ َى َػي ٍَِ ُّ َٱَّل ََ
ِ
َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ َ َّ
َ َإَِّلَ
لتت َػخً َٱلشيطَٰ َ
ٱّلِل ِ َغييسً َورۡحخ َّۥ َ َ
يصخۢنتِؽُٔ َّۥ ًٌَِِٓه َولَّٔل َـغو َ َ
َ ٗ
َ
َ َ َ ۡ ۡ
ٔنَ
۞و ٌَا ََكن َٱل ٍُؤٌُِِ َ
كي ِيَل َ٭(}٧امنؾاء  ،)83:وقهله { :
ُ ّ ۡ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ ّ ّٞ
ْ
َلَخَ َف َّل ُٓٔاَِْفَ ّ
َ ُ ْ َ َّ ٗ َ َ ۡ َ َ َ َ
ِيََ َو ِلُِذ ُِرواَ
ٱَّل َِ
ََُِكَـ ِركثًٌَِِٖٓ
َؼانِفث ِ
ِ
ِلِفِرواَنٓاـثَـئَّلَجفرٌَ ِ
َۡ َُ ۡ َ َ َ ْ َ
َ َّ َ ۡ َ َ
س ُػ ٓٔاَإ ِ ۡلِٓ ًَۡى َػي ُٓ ًََۡيذ ُرونَ( }١٢٢امتهبة.)211:
كٔمًَٓإِذاَر
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َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ
َّسُا َاىل ْرآ َنَ
أ ّوا امتَّّد ُّب ّر فنؽا َّ ّوة المناكبين ،قال {:وىلد َي

ّ ْ َ
َذ َٓ ْوٌَ َِْ ُ
ٌَ َّدن ٍَِر} [امقىر .]27
ل َِّلِنرِ

ووي هنا نخرج بخىًطة وفادها :أن امىفس ِّر عالم وفقيه و َّ ّمنع على

الحقائق امقرآنية والأحكىم امشرػية ،ووقيفته :تبيينها للنَّّاس ،بينىا
امىتدبر لا يؽدو كهنه وتَّّؽلا ً وواػلاً ،وقد يجمع ال َّل ّه بين الخيرين ،على أ َّ ّن
امؽالم الحق لا يعح له إلا أن يكهن عامىا ً ووُفسّرا ً ووُتدبّرا ً للقرآن.

ووي هنا يمكي أن نقهل :كه وفسر أو عالم وتدبر ،وميغ كه

وتدبر وفسر أو عالم.

رابؽا ً :أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر لا يحتاج إلى شروط إلا فهه امىؽنى امؽام وع

حؾي امقعد وطدق اممنب ،ولذلك قال الله { :وَمَق َ ْد

يَسَّ ّرْنَا امْقُرْآَ َ
ن لِنذِّصْط ِ فَهَلْ و ِيْ و ُ َّ ّدصِط ٍ} [امقىر  ،]27 :أ َّ ّوا امتَّّفؾير فله

شروط ذصطها امؽلماء ،لأنه وي امقهل على ال َّل ّه ،ولذا ته َّ ّرع ػنه بؽض

امؾنف .

ولذا يقال لا يؽذر امىؾلم في امتَّّد ُّب ّر و يؽذر في امتَّّفؾير.
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ّ
كه حال ،وأوا امتفؾير فنيغ
خاوؾا ً :أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر واجب على

بهاجب على كه حال بل هه واجب بحؾب الحاجة إميه ،ولذا جاء

الأمر بامتدبر في كتاب ال َّل ّه دون امتفؾير.

ؼادؼا ً :أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر هه امؼاية وي نزول امقرآن لأنه باػؿ على

الاوتثال وامؽىل ،وأوا امتفؾير فهه وؼيلة للتدبر ،ولذا فيقال بأن امتدبر

أطل وامتفؾير فرع ونه لأ َّ ّن دانرة امتَّّد ُّب ّر أوؼع وي دانرة امتَّّفؾير؛ حيؿ

إ َّ ّن امؽلماء اؽتركها لممفسّر شروكا ً وعلووا ً لاب َّ ّد أن ي ّ
حعنها حتَّّى لا يُتقهل
ّ
كه حؾب
على ال َّل ّه تؽالى بؼير علم ،أوا امتَّّدبر فخهكب به الجىيع،

كاقته ،م كي ينبغي أن ينظبف ميكهن في أعلى درجات ّ
امع َّحّة وامقبهل،
وبناء على هذا يكهن امتدبر أػه وي امتفؾير.

فهذا يدل على وجهد ونشر لممؽنى يهضح امىراد وي خىًله ،ولهذا

يكهن امتفؾير  -غامبا ً  -قريبا ً قاهرا ً وفههواً ،بخىًف امتدبر؛ فقد يكهن
مميفا ً عميقاً ،ولأجل هذا امىنحـ نجد امىناوي  يقهل« :امتَّّفؾير
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َّ ّ
وقعتها
مؼة :ام كؿف والإقهار ،وشرعا :تهضيح وؽنى الآية وؽأنها

وامؾبب ال َّّذي نزمؾ فيه ،بنفـٍ ُّ ّ
يدل عنيه دلالة قاهره»

()221

 -2ورد (امتفؾير) في الذصط الحكيم وعدرا وي امفؽل امىاصي

الرباعي امىظؽف امؽين "فسَّّر" (.)221

بخىًف امتَّّد ُّب ّر ،فقد ورد فؽىً ً وظارعا ً وي امفؽل امىاصي الخىاسي

(تد َّب ّر) فهه يختنف ػنه وي تمك الجهة.
 -1امتَّّفؾير

()226

مفلة فريدة ووحيدة في امقرآن ام كريم وادة

وطيؼة كىلاؼتنباط وامتّفهيم ،عكغ امتَّّد ُّب ّر فقد ورد في وهاكي عديدة
كما ذصطنا.

( )221امتؽار يف. 291/2

( )221يتفق امتَّّأو يل وع امتَّّفؾير تماواً ،فكه ونهىا ورد وي امىاصي ُّ
الر ّباعي
امىظ َّؽّف امؽين (امتَّّفؾير) وي "فسَّّر" ،و(امتَّّأو يل) وي "أ َّ ّول".

( )226امتأو يل عكغ امتَّّفؾير ،فقد ورد في امقرآن ؼبع ػشرة مرة ،وهذا ينكد
على أ َّ ّن بينهىا فروقا ً في امىؽنى ،أكال امىفسّرون بذصطها ،بظرف امنّلر ػي صحة

وا فرّقها به ،طظا لا صجال لذصطه هنا.
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 -3امتَّّفؾير في امقرآن وقع تمييزا ً لأحؾي( ،)227وفائدة التمييز إزالة

الإبهام امكىوي في اللّفـ امىىيز ،وامنّص على امىراد ونه ،ولم يرد امتَّّد ُّب ّر

ومنقا ً على هذا امهضع الإػرابي بل جاء فؽىً ً وظارعا ً وؾبهقا ً

بالاؼتفهام الإنكىري ثىًث مرات ،مرتين في خماب امىنافقين ،ومرة
في خماب امكىفرين ،وهه في هذه امىهاضع امثىًثة جاء ونفيّا ً بأداة

امنفي (لا) وع امىنافقين مرتين ،وبأداة امنّفي والجزم وامقنب (لم) وع
امكىفرين مرة واحدة ،وجاء وؾبهقا ً بىًم امتّؽنيل وع امىنونين مرة

واحدة ،وبذلك يختنف امىهقع الإػرابي مكه ونهىا ،ووي ثم اختنف
امؼرض وي امتؽبير بهىا؛ لأن الإػراب فرع امىؽنى ،ولذا فقد أنكر على

( )227يتفق امتَّّأو يل وع امتَّّفؾير في صجيئه على هذه الحالة الإػرابية تمييزا ً لأحؾي
ٱلر ّ ُؼه َ
في وهضؽين في قهله تؽالى{ :ي َٰٓـأَ ُّ ّيهَا ٱل َّ ّذ ِي َن ءَاوَنُهٓ ا ْ أَ كِيؽُها ْ ٱل َّل ّه َ وَأَ كِيؽُها ْ َّ
ل

كنتُم ۡ
ل ِإن ُ
وَ ُّأوْل ِي ٱ ۡلأَ ۡمر ِ و ِنك ُ ۡ ِۖم ف َِإن تَنَٰـز َ ۡػتُم ۡ فِي ش َ ۡ
ي ٖء فَر ُ ُّ ّدوه ُ ِإلَى ٱل َّل ّه ِ و َ َّ
ٱلر ّ ُؼه ِ
حؾَ ُ
ِك خَيۡر وَأَ ۡ
خ ۚر ِ ذََٰل َ
تُنۡو ِنُه َ
ي تَأۡوِ يىًً ( }19امنؾاء)19 :
ن ب ِٱل َّل ّه ِ و َٱمۡيَهۡ ِم ٱ ۡل ٓأ ِ
س ٱمۡى ُ ۡؾتَق ِِيمۚ ذََٰل َ
وقهله تؽالى { :وَأَ ۡوفُها ْ ٱمۡكَي ۡ َ
ِك خَيۡر
ل ِإذَا كِلۡتُم ۡ وَزِنُها ْ ب ِٱم ۡق ِ ۡؾمَا ِ

حؾَ ُ
وَأَ ۡ
ي تَأۡوِ يىًّٗ (}31الإسراء ،)31 :وهذا وي امتقاء امتّأو يل وع امتّفؾير
وي تمك الجهة.
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امىنافقين وامكىفرين عدم امتَّّد ُّب ّر ،وح ّثهه عنيه ،وجؽل امؽلّة وي نزوله تدبر
امىنونين فيه .فامتّد ُّب ّر طار كينّه فرض لازم على هنلاء ،بخىًف امتّفؾير
فنيغ كذلك كما يشير إميه امىهقع الإػرابي.

 -1امتّفؾير اؼتؽىل في تمك الآية على حقيقته اللؼه ية

()228

وي

ام كؿف وامبيان والإيظاح ،وامتّد ُّب ّر اؼتؽىل كذلك في حقيقته
اللؼه ية ،فهىا يتفقان وي تمك الجهة.

ووي يتأول في هذين امتؽر يفين يجد بينهىا تىًزوا ً واضحاً؛ لأ ّن

امتّفؾير هه امبيان وام كؿف ػي امىؽنى ،وامتّدبر هه امنلر في أدبار
( )228يتفق امتّأو يل في آية آل عمران في وؽناه اللؼهي  -وهه الإرجاع وبيان
امؽاقبة وامىعير -وع امتّفؾير الّذي اؼتؽىل أيظا ً في وؽناه الحقيقي ،وم كي وي
خىًل امتّحنيل امبىًغي اتَّّظح منا أ َّ ّن امتَّّأو يل يختنف ػي امتَّّفؾير وي جهة َّ ّ
أن

امتَّّأو يل هه ام كؿف ػي امىتؿابهات امّتي تحتىل دلالات كثيرة ،وامتّفؾير هه

ام كؿف ػي وؽنى اللّفـ حقيقة أو صجازا ،أو هه ام كؿف ػي وؽنى اللّفـ

المهتىل وؽنى ً واحدا ً.

وامتَّّأو يل هه امهقهف على حقائق الأوهر وكيفياتها ،وهذا لا يؽلمه إلا امىهلى 
 ،بخىًف امتّفؾير؛ فهه ام كؿف ػي شيء وؼ ّمو يمكي الإحاكة به ،وعلمه وي
خىًل وقارنته بؼيره ،كتفؾير امقرآن بامقرآن.
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الآيات امقرآنية وػهاقبها ملوقهف على وؽانيها امىكنهنة فيها ،فامتفؾير على

َ ٌ َ َۡ
ُزى َجَٰ َُّ
بَأ
ذلك وؼيلة ،وامتدبر غاية كما أبانت ػنه آية ؼهرة (ص) {نِتَٰ َ

َ َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
ب َٳ }١فتدبره هه امؼاية
َءايَٰخ ِ َِّۦ َ َو ِلَ َخذن َر َأ ْولٔا َٱۡلى َبَٰ َِ
َلدةروا
إِلم ٌَبرك ِ

وي نزوله عي يتمثل به قهلاً ،وينتفع به ؼلوكى ً وعمىًً ،ومي يتأتى الانتفاع

والاوتثال ،والاتؽاظ والاػتبار ،وهي وي وقاطد امتّد ُّب ّر إلا بؽد فهه
وؽانيه ،فامىتدبر لابد أن يفهه وؽاني الأمفاظ ،وتتظح لديه دلالاتها

حتى يتدبر في وكنهناتها ووا يؽقبها ،وعلى ذلك فامتدبر يؽد أطىً ً للتفؾير.

 -1الذي جاء بأحؾي امتّفؾير  -وقابل وا يأتي به ام كفرة وي

َ
َّلَ
زخرف امقهل وبهرجه  -هه امىهلى  وعداقا ً مقهله َ { و َ

َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ
َۡ ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
ۡ َ َٰ َ
ً
ق َوأضصَ َتفصِريا َٷ ،}١فظىير امؽلىة
سئجم ََة ِٱۡل َِ
يدحُٔم َةٍِر ٍو َإَِّل َ ِ

()229

في جئناك يدل على ذلك بهضهح ،فالذي يكؿف أحؾي

ام كؿف ،ويبين ػي امؼرض أػله امبيان هه الله  فأؼنده إميه
( )229يتفق امتَّّأو يل وع امتَّّفؾير هنا في أ َّ ّن الذي يؽلم تأو يل امىتؿابهات على
حقائقها وكنهها هه الله  في وقابل وا يدػيه الزائؼهن بأ ّنهه يؽلمهنها ،والّذي

جاء بأحؾي امتّفؾير هه اللّه  في وقابل وا يأتي به كفار قريش وي أوثلة

وأباكيل فاؼدة متؽجيزه.
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وحده ،ولم يسند مؾهاه ،ولذا كىن امقرآن وؽجزا؛ لأنه أحؾي نلىا
وبيانا وتفعيىً ًوإيظاحا ووؽنى طظا يأتهن به ،أوا الذي يأتي بامتدبر أو

الذي يتدبر فهه هنلاء اممهائف امثىًثة كما بينا ،فبينهىا اختىًف وي

تمك الجهة.

وهنا نتؾاءل :هل يجهز أن نسىي آخرين بهذه امتؾىية؟ أو بمؽنى

آخر هل يجهز أن نملق على الذين يكؿفهن ػي وؽاني امقرآن وفسرين؟
نؽه بامقياس على ذلك يجهز .شر يمة أن يكهن امىفسر كىؽفا الحق،

وهضحا له ،وبينا ػنه داوؼا به امباكل ،ووا عدا ذلك لا يسىو وفسرا،
وهذا الأمر هه وا جرى عنيه وؽله امىفسرين ،فما كىن تفؾيرهه لنذصط

الحكيم إلا لهذا امؼرض امنبيل ،ووي هنا يفترق امتفؾير ػي امتدبر فامتدبر

مؽاوة امناس ،وامتفؾير قاضر على بؽض امناس.

 -6امهاقع عنيه امتفؾير في الآية هه امقرآن ام كريم؛ لأن امىؽنى إلا

جئناك يا محمد بالحق ،وجئناك بالأوثلة امىفسرة أحؾي تفؾير وإيظاح
وبيان ،ووا ذاك إلا امقرآن ،وامهاقع عنيه امتدبر هه :امقرآن وقرؤءا

ووؾىهعا ووكتهبا كما مر ،فهىا ينتقيان وي تمك الجهة.
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امتَّّأو يل :
وهه ضرف الآية إلى وؽنى صحتىل ،يهافق وا قبنها ووا بؽدها ،غير

صخامف للكتاب وامؾنة ،وي كر يق الاؼتنباط ،فقد ر ُ ّ
خص فيه لأهل

امؽلم.

وأ َّ ّوا امتَّّفؾِير:
وهه امكنًم في أؼباب نزول الآية ،وؽأنها ،وقعتها ،فىً يجهز إلا

بام َّ ّؾىاع بؽد ثبهته وي كر يق امنَّّقل.

وأطله في ال ُّل ّؼة وي امفَسر؛ وهه كؿف وا غمي ،وهه بيان امىؽاني

امىؽقهلة ،فكه وا يؽرف به امشيء ووؽناه فهه تفؾير وقد يقال :فيىا

يختص بمفردات الأمفاظ وغريبها تفؾير.

وقيل :هه وي امتفسرة :وهه الدميل الذي ينزل فيه اممبيب

فيكؿف على علة امىر يض ،فكذلك امىفسر يكؿف ػي وؽنى الآية،

وؽأنها ،وقعتها.

وأوا امتأو يل:
فاؽتقاقه وي الأول وهه الرجهع إلى الأطل.
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وهه :ر ُّ ّد امشيء إلى امؼاية ،وامىراد ونه بيان غايته امىقعهدة ونه.
فامتَّّأو يل :بيان امىؽاني وامهجهه امىؾتنبمة امىهافق للفـ الآية.
وامفرق بين امتأو يل وامتفؾير:
أن امتفؾير :يتهقف على امنقل امىؾىهع.
وامتأو يل :يتهقف على امفهه امعحيح.
وبهذا يتظح امفرق بينه وبين امتَّّفؾير؛ فامتَّّفؾير هه ام كؿف ػي

وؽاني امقرآن ،ولا ينزم ونه عميق تفكير ،ولا نلر في امؽهاقب ولا تأ ُّث ّر.
وامتَّّفؾير أؼاس ،وامتَّّد ُّب ّر ثمرة ،أو امتفؾير وؼيلة ،وامتَّّد ُّب ّر غاية.
فؼاية امتفؾير :فهه امىؽنى ،وغاية امىتدبر :الاهتداء.
وامؽاول بامقرآن :وتدبرٌ ،ولا يقال :إنَّّه وفسر.

 -7وبناء على وا ؼبق ذصطه يكهن لدينا وعمنحان وؾتنبمان وي

امتفؾير:

الأول :امىفس ِّر أي :الذي يأتي بأحؾي امتفؾير ه ه الله.
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امثاني :امىف َّس ّر أي :امهاقع عنيه امتفؾير ه ه امقرآن ام كريم ،و يك هن

لدينا كذلك وعمنحان وؾتنبمان وي امتدبر:

الأول :امىتدبرون هه اممهائف امثىًثة.

أعلم.

امثاني :امىتد َّب ّر هه امقرآن ام كريم وقرؤءا ووؾىهعا ووكتهبا والله

وؼأصرب وثىً ً على امتفر يق بين ام َّت ّفؾير وام َّت ّد ُّب ّر في تمبيق عمل ّي:

َ َ ۡ َ ََۡ َ َۡ ََ َ
َ َ ّ ُ ُ َۡ ُ
قهله { : ك َ ٓ
ني َٰٓ
َلَعَأنَ
سطمَإِضدىَٱةج ََّ
يدَأنَأُ ِ
َّتَهَٰخ ِ
ال َإ ِ ِنَأرِ
َ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ٗ َ
َ ََٓ ُ ُ َۡ َُ ََ َ
يد َأن َأش َّقَغي ۡيمَ
ۡشاَـ ٍِ ََۡغِِدِك َوٌا َأ ِر
حأسر ِِن َذؿ ِِن َضِشزَِٖۖـإِن َختٍٍج َغ

َّ
َ ٓ َّ
َ َ
ش ُد ِ ٓ
نيَٱ( }١امقعص . )17 :
ط ََ
نَإِنَشا َءَ َُ
ٱّلِلٌَ َََِٱىصَٰي ِ ِ
شخ ِ

تفؾيرها :أن طاحب و َ ْديَن يقهل مىهسى :إنه يريد أن يزوجه

إحدى ابنتيه ،وقابل أن يؽىل لديه ثماني ؼنهات ،ومه أكمل ػشرا فهه
فظل ونه ،ومي َّ ّ
يشق عنيه في امؽىل ،وؼيجده وي امعالحين إن ؽاء

الله.

وأوا تد ُّب ّرها؛ فنقهل :في هذه الآية فهائد:
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ٌ
ؽيخ كبير،
 )2ينبغي للؽاقل اؼتثىار امفرص ،فعاحب و َ ْديَن

وميغ ػنده إلابنات ،فكىن عنيه اقتناص هذه امفرطة في تهقيف
وهسى .

َ َ ّٓ ُ ُ َ ۡ
 )1جهاز خمبة الرجل مى َه ْم َّي ّت ِه ِ الرج َ
يد َأنَ
ل امعالح{َ :ك َ
ال َإ ِ ِن َأرِ

ُ
َ َ
م}.
ط َ
س
أُ ِ

كح نفسها:
 )3اؽتراط امهلي لممرأة ،فهه الذي يُنكحها ،ولاتُن ِ

َ َ ّ ُ ُ َۡ ُ
َ َ
{ك َ ٓ
م}.
ط َ
س
يدَأنَأُ ِ
الَإ ِ ِنَأرِ

َ
َّت}.
 )1الإؽارة إلى عدم الجىع بين الأختين؛ مقهله{:إ ِ ۡض َدىَٱةۡج َ ََّ
َ ۡ
ني} وهه
 )1جهاز امنلر إلى المنمهبة؛ أخذا ً وي قهله تؽالىَ{ :هَٰخَ َِ

اسص إؽارة للقريب.

 )6يجهز أن يكهن امىهر عمىً ،فقد اؼتؽىله في رعي امؼنم ػشر

ؼنهات.

 )7جهاز انتفاع امهلي بمهر وهميته ،فقد رعى وهسى غنم الأب.
ِنَض َ
 )8الحج وهجهد في شر يؽة وي قبنَنا؛ وي قهله{َ:ذَ َؿ َٰ ِ َ
زِۖ}.
ِش َٖ

237

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

238

ِن َض َ
 )9وهه ػندهه ؼنهي أيظا؛ لأن وؽنى{ذَ َؿ َٰ ِ َ
ِشزِٖۖ َ} :ثماني

ؼنهات.

 )23طاحب ودين رجل طالح؛ لأنه يحؾب امؾنة بامماعة:

ِنَض َ
{ذَ َؿ َٰ ِ َ
زِۖ}.
ِش َٖ

 )22ػله أمر الزواج؛ فهه وي ؼنن الأنبياء ،وقد اقتمع وهسى

لأجله ػشر ؼنهات وي عمره.

ََٓ ُ ُ َۡ َُ
يد َأن َأش َّقَ
 )21عدم امىؿقة على امؽىال؛ وي قهله{ :وٌا َأرِ

ََ َ
م}.
غي ۡي َ

 )23اؼتحباب تؽنيق أعمال امىؾتقبل بامىؿيئة؛ وي قهله:

َ ٓ َّ
َ َ
ش ُد ِ ٓ
ٱّلِل}.
نَإِنَشا َءَ َُ
{شخ ِ

َ ٓ
َّ
َ َ
ش ُد ِ ٓ
ٱّلِل ٌَ َََِ
ن َإِن َشا َء َ َُ
 )21عدم تزكية امنفغ؛ إذ قال{:شخ ِ

َّ
نيَٱ }١ولم يقل :ؼتجدني وي امعالحين.
ط ََ
ٱىصَٰي ِ ِ

 )21حفـ ال َّل ّه أوميائه؛ فمهسى خرج هاربا ً وحيدا ً ،فرزقه ال َّل ّه

زوجة ً وبيتًا وعمىًً.
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وإميك وثال آخر وي الإوام ابن امقيم  ، يقهل في الرؼالة

امتبهكية:

َََ
َ ُۡ َ
ان} فإن قنؾ :إنك قد أشرت
َل َ َحخَ َدةَّ ُرون َٱىل ۡر َء َ
«فعل في{ :أـ َ
إلى وقام ػليمَ ،فافتح لي بابه ،واكؿف لي حجابه ،وكيف تدبر امقرآن
وتفهىه والإشراف على عجائبه وكنهزه ،وهذه تفاؼير الأئمة بأيدينا ،فهل
في امبيان غير وا ذصطوه؟

قنؾ :ؼأصرب لك أوثالا ً تحتذي عنيها وتجؽنها إواوا ً لك في هذا

َ ۡ َ َ َٰ َ َ ُ َ
َع ۡي ِؿ َإةۡ ََْٰٰ َ
ِيًَ
امىقعد :قال ال َّل ّه ْ{ :و َخحىم َضدِيد
ِ
َ َ
ۡ ۡ
ۡ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ َ َٰ ٗ َ َ َ َ َٰ َ َ ُّ ّٞ ۡ َ ّٞ
اغَ
ٌَِه ُرون َٯَ ١ـ َر َ
ِني َٮَ ١إ ِ َذ َدخئا َغييَِّذلالٔا َشؾٍا َكال َشؾً َكٔم
ٱل ٍُه َرٌ ََ
َ
َ َ َّ َ ُ ٓ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
شا ٓ َءَةػ ۡ
ٔنَٱََ١ـَأ َ ۡو َ
َلَأ َ ْۡي ِ َِّۦَـَ َ
شو َ
َٰٓ
س َسَ
نيََٰ١ذلربّ َۥَإِل ًَِٓكالَخَّلَحأزي
ٍ
َش
ِ
ِ
إِ
ٖ
ِ ٖ
َ
َ
َ ۡ َ
َ ٗ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ
جَ ۡ
ُۡ ۡ
ٱم َرخحُ ُّۥ َِف َ َّ
ََصةَٖ
ِيم َٲَ ١ـأرتَي َِ
ِ
ًٌِِٓ َخِيفث َكالٔا ََّل ََّتؿ َوبۡشوه َةِؾؾ َٰ ٍم َغي ٖ
َ ُ ْ َ
َّ ُ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ٌ َ
َن َذَٰل ِِم َكَ َال َ
َغلِ ّٞ
مِۖ َإُِ َُّۥ َْ ََٔ
َر ُّب َِ
يً َٳَ َ ١كالٔا
ـطهج َوسٓٓا َوكاىج َغشٔز
َۡ ُ ۡ
ِيًَٴ( }١الذار يات. )33-11:
ِيًَٱى َػي َُ
ٱۡله َ
َّ
وتمن ّؽؾ إلى وؽناها وتد َّب ّرتها،
فؽهدي بك إذا قرأت هذه الآية،

فإنما تمنع ونها على أن امىىًئكة أتها إبراهيم في طهرة الأضياف ،يأكلهن
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ويشربهن ،وبشروه بؼىًم عنيم ،وإنما امرأته عجبؾ وي ذلك ،فأخبرتها

امىىًئكة أن ال َّل ّه  قال ذلك ،ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك.

فاسظع الآن بؽض وا في هذه الآيات وي أنهاع الأسرار ،وكم قد

تظىنؾ وي امثناء على إبراهيم ،وكيف جمؽؾ امظيافة وحقهقها ،ووا
تظىنؾ وي الرد على أهل امباكل وي امفىًؼفة وامىؽملة ،وكيف

تظىنؾ علَما ً ػليىا ً وي أعىًم ام ُّن ّبهة ،وكيف تظىنؾ جميع طفات

ام كمال امتي مر ُّ ّدها إلى امؽلم والحكمة ،وكيف أؽارت إلى دميل إوكىن
امىؽاد بأممف إؽارة وأوضحها ،ثم أفعحؾ بهقهعه ،وكيف تظىنؾ

الإخبار ػي عدل الرب وانتقاوه وي الأوه امىكذبة ،وتظ َّ ّىنؾ ذصط

الإؼىًم والإيمان ،وامفرق بينهىا ،وتظ َّ ّىنؾ بقاء آيات الرب ال َّدّالة على

تهحيده ،وطدق رؼله ،وعلى اميهم الآخر ،وتظ َّ ّىنؾ أنه لا ينتفع بهذا

كله إلا وي في قنبه خهف وي عذاب الآخرة ،وهه امىنونهن بها ،وأ َّ ّوا

وي لا يخاف الآخرة ولا ينوي بها فىً ينتفع بتمك الآيات ،فاسظع الآن

بؽض تفاطيل هذه الجىلة إلى آخر وا قال.)213( »... : 

( )213الرؼالة امتَّّبهكيَّّة ،ابن امقيِّم ،ص. 61 ، 63 :
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امفرق بين امتَّّد ُّب ّر والاؼتنباط:
أولا ً  :وفههم الاؼتنباط:
هه الاؼتخراج ،وأخهذ وي (نبف) ،ووؽناه :اؼتخراج ال ّ
خفي،

يقال :نَب َ َ
ف امشيء نَبَما ً ونُبُهكا ً :قهر بؽد خفائه ،واؼتنبف امفقيه :إذا
اؼتخرج امفقه امباكي باجتهاده وفهىه.

ُّ ّ
وكه وُؾتخرِج ؽيئا ً كىن وُؾتترا ً ػي
قال ابن جرير " : 

أبعار امؽيهن أو ػي وؽارف امقلوب ،فهه له وُؾتنب ِف " اه (.)212

َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ ّٞ
فَ
َ َأوِ َٱۡلَ ۡٔ ِ َ
وقال ال َّل ّه ِ{ : إَوذا َساءًْ َأمر ٌََِ َٱۡلٌ َِ
َۡ
َ ُ
ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ
َ َ ۡ َ ُّ ُ َ
ََ ُ ْ
ۡ
ْ
ُ
ِيَََ
َّ
َٰٓ
أذاغٔا َة ِ َِّۦَ َولٔ َردوه َإَِل َٱلرشٔ َِل َِإَوَل َأو ِِل َٱۡلم َرِ ًٌَِِٓ َىػي ٍِّ َٱَّل َ
َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ َ َّ
َ َإَِّلَ
لتت َػخً َٱلشيطَٰ َ
ٱّلِل ِ َغييسً َورۡحخ َّۥ َ َ
يصخۢنتِؽُٔ َّۥ ًٌَِِٓه َولَّٔل َـغو َ َ
َ ٗ
كي ِيَل َ٭(َ }٧امنؾاء  )83:أي :يستخرجهنه ،وأطله وي امنَّّبف ،وهه

امىاء الذي يخرج وي امبصر أ ّول وا تحفر(.)211

( )212تفؾير ام َّ ّمبري (.)172/8
()211وؽاني امقرآن وإػرابه للزجاج  ،83/1وتهذيب اللؼة للٌزهري ،113/23
ووؽجه وقاييغ اللؼة  ،382/1وامىؽجه امهؼيف  897/1وادة ( دبر).
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وبناء على ذلك ،فإن الاؼتنباط وي امقرآن يكهن بمؽنى اؼتخراج

امىؽاني والأحكىم وأمهان الهدايات في امؽقائد وامؾلوك وغير ذلك ،وهذا

يكهن نتيجة للتدبر كما لا يخفى ،وهه قدر زائد على صجرد فهه اللفـ
وام كؿف ػي وؽناه ،والله أعلم.

ّ
جههري" :الاؼتنباط :كىلاؼتخراج"( ،)213ووؽلوم أ ّن ذلك
قال ال

قدر زائد على صجرّد فهه اللفـ؛ فإ ّن ذلك ميغ كر يقُه الاؼتنباط؛ إذ
وهضهعات الأمفاظ لا تُنال بالاؼتنباط ،وإنّما تُنال به امؽمل وامىؽاني

والأؽباه وامنّلانر ووقاطد امىتكلم ،واللّه ؼبحانه ذ ّم وي سظع قاهرا ً

صجرّدا ً فأذاعه وأفؿاه ،وحمد وي اؼتنبف وي أولي امؽلم حقيقته ووؽناه.

وي ُ ّ
هضحه :أ ّن الاؼتنباط اؼتخراج الأمر الّذي وي ؽأنه أن يخفى

على غير وُؾتنبمه ،وونه :اؼتنباط امىاء وي أرض امبصر وامؽين ،ووي
هذا قهل علي بن أبي كامب  وقد ؼئل :هل َّ ّ
خعكم رؼهل ال َّل ّه

 بشيء دون امنَّّاس؟ فقال" :لا ،والّذي فلق الحبّة،
وبرأ امنّؾىة؛ إلا فهىا ً ينتيه اللّه ػبدا ً في كتابه"(.)211

( )213انلرّ :
امعحاح (باب ام ّماء ،فعل امنّهن)(وادة :نبف)(.)2261/3
( )211أخرجه امبخاري (.)222،3317،6921
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وفي ضهء وا ؼبق يتبين أن الاؼتنباط يؽني :اؼتخراج امىؽاني

الخفيَّّة امتي ُّ ّ
تدق على الأفهام وي امنعهص ،بؽد جهد وتأ ُّ ّول واؼتؽىال
وجه ٍ وي وجهه الدّلالة عنيه.

امؽىًقة بين الاؼتنباط وامتدبر:
ُّ ّ
أخص وي امتدبر وأدق ونه ،وامتدبر أطىً ً للًؼتنباط.
الاؼتنباط
ّ
ّ
وامىتخععين ،بخىًف
أخص فىٌنه خاص بامؽلماء
فأ َّ ّوا كهنه

امتَّّد ُّب ّر فهه عام بدميل صخاكبة ام ك َّ ّفار وامىنافقين وعمهم امىنونين به في

آي امقرآن؛ حيؿ خاكب امىنافقين في (امنؾاء ،)82:و (محمد،)11:
وخاكب امىشركين في (امىنونهن ،)73–66 :وخاكب عمهم امىنونين

في (ص ،)19:وؼيأتي تفعينها بإذن الله.

وأ َّ ّوا كهنه أدق فىٌنه يحتاج إلى جهد أكثر وتكلف ووؽاناة فكر ية

أػله؛ وذلك بناء على اؽتقاقه واشتماله على الأمف وامؾين وامتاء الدالة

على ذلك ،بخىًف امتَّّد ُّب ّر.

وأوا كهن امتَّّد ُّب ّر أطىً ً فىٌنه وتقدم عنيه وؼابق له ،فىً يمكي

الاؼتنباط وي امنص قبل تدبره ،وامهقهف على وؽانيه ومراويه.
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وامناس في امفهه والاؼتنباط مراتب ،وفي ذلك يقهل الإوام ابن

امقيم " :وامىقعهد تفاوت امنَّّاس في مراتب امفهه في امنعهص،
وأن ونهه وي يفهه وي الآية حكما ً أو حكمين ،وونهه وي يفهه ونها

ػشرة أحكىم ،أو أكثر وي ذلك ،وونهه وي يقتظر في امفهه على صجرد

ّ
وأخص وي هذا وأممف
اللفـ دون ؼياقه ودون إيمانه وإؽارته ...
صظّه إلى نص آخر وتؽلق به فيفهه وي اقترانه به قدرا ً زائدا ً على ذلك

اللفـ بمفرده ،وهذا باب عجيب وي فهه امقرآن لا يتنبه له إلا امنَّّادر
وي أهل امؽلم .)211( ...

نسأل الله تؽالى أن نكهن ونهه أجمؽين.
ووؽلوم أ َّ ّن هذا امفهه قدر زائد على وؽرفة وهضهع اللَّّفـ وعمهوه

أو خعهطه؛ فإ ّن هذا قدر وُؿترك بين ؼانر وي يؽرف مؼة امؽرب،
وإنّما هذا فهه مهازم امىؽني ونلانره ،ومُراد امىُتكل ِّم بكنًوه ،ووؽرفة

( )211إعىًم امىهقؽين ػي رب امؽامىين  ،311/2وتحرير وفههم امتدبر ،د .فهد
امههبي ص  231بتظرف
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حدود كنًوه ،بحيؿ لا يدخل فيها غير امىراد ،ولا يخرج ونها شيء وي

امىراد " ...اه (.)216

وعلى كه فإنه لا يقال في امفرق بين امتدبر والاؼتنباط إلا كما

قيل في امفرق بين امتدبر وامتفؾير لأن غرض امتفؾير والاؼتنباط واحد

هه فهه امىؽنى ووا يدل عنيه ،فامتفؾير في امفهه ،والاؼتنباط في

الدّلالات ،وكنًهما وي مهازم امتدبر.

 و يظاف في امفرق بين امتدبر والاؼتنباط أوهر:أولا ً :بامنلر في أطنهىا في اللؼة يتبين امفرق بينهىا ،فامتدبر هه

امنلر إلى أدبار امشيء ونهاياته ،وهذا يدخل فيه الدلالات وامنهايات وي
الانتفاع والاهتداء ،وأوا الاؼتنباط فهه اؼتخراج وا خفي ،وهذا

وقعهر في الدلالات.

ثانيا ً :أنهىا يجتىؽان في إعمال امفكر وامنلر وامتأول و يختنفان في

امؼرض ،فؼرض امىؾتنبف امؽلم بدقائق امىؽاني والدلالات والهدايات،

وغرض امىتدبر يتجاوزه إلى قعد الان تفاع والاوتثال وامؽىل.
( )216إعىًم امىهقؽين ػي رب امؽامىين (.)397/1
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ثامثا ً :أنه يشترط في امتدبر قعد الان تفاع والاوتثال بخىًف

الاؼتنباط ،وإنما يشترط فيه وجهد وا يدل عنيه في امنص.

رابؽا ً :أن الاؼتنباط نتيجة للتدبر فهه فرع ونه ،وذلك أن امتدبر هه

امهقهف وع الآيات وامتأول فيها فينتج وي ذلك الاؼتنباط.
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امؽىًقة بين امفهه وامتدبر:
َ َ َّ ۡ َ َٰ َ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ ًّ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ ٗ َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ
ۥدَ
او َ
قهله { :ذفٍٓجٓا َشييؿَ َوّلُك َءاححِاَضهٍاَوغِيٍا َوشخرُاٌَع َد َ

ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ
اَفَٰػي َ
ِنيَ[}َ٧٩الأنبياء.]79:
َوٱىؽ َ
الَيصتِطَ َ
ٱۡلت َ
ريَ َوكِ ِ
ِ

وردت هذه الآية ام كريمة في ؼهرة الأنبياء امىكية امتي عالجؾ

بؽض وهضهعات امؽقيدة الإؼىًوية ،كما تحدثت ػي قعص بؽض
الأنبياء؛ متؾنيته  ، وللتأسي بهه في احتىال أذى

امىشركين ،وامعبر عنيهه.

وقد ابتدأ امقعص في هذه امؾهرة بذصط بؽض وا حدث لأبي

الأنبياء إبراهيم  ثم مهط  ،ثم تىًهما ذصط بؽض وا
حدث منهح  ،ثم أػقب ذلك الحديث ػي داود وؼنيىان

ۡ
 في قهله تؽالىَ { :و َد ُاو ََ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
َِف َ ۡ َ
ث َإِذَ
ٱۡل ۡر َِ
ان ِ
ۥد َوشييؿََٰ َإِذ ََيهٍ ِ
َ َ َّ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ًّ
َ َ ُ ۡ َ ۡ ِ َ ُ َّ ُ ۡ ۡ َ
َج َف َش ۡ
َشٓد َ
ج َذِيِّ َدًِ َٱىلٔ َم َوكِا ِ
َوّلُكَ
ِيَ ََ ٧٨ذفٍٓجَٰٓا َشييؿََٰ
َۡله ًٍِِٓ َٰ ِ
َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ ٗ َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِنيَ
َوٱىؽ َ
ال َيصتِطَ َ
ٱۡلت َ
او َ
ءاححِا َضهٍا َوغِيٍا َوشخرُا ٌَع َد َ
ري َ َوكِا ِ
ۥد َ ِ
َّ ّ
فاؼتهل امكنًم ػنهىا بحادثة وقؽؾ لهىا
[َ }٧٩الأنبياء،]78-79:
حكىها بؽض امىفسرين بقهله«َ :تخاضص إلى داود رجىًن دخنؾ غنم
أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفؾدته ،فلم َتُبق ونه ؽيئا ،فقطى بأن
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يأخذ طاحب الزرع امؼنم فخرج الرجىًن على ؼنيىان ،وهه َبامباب

فأخبراه بما حكم به أبهه ،فدخل عنيه فقال :يا نبي الله مه حكمؾ بؼير

هذا َكىن أرفق بالجىيع ! قال :ووا هه؟ قال :يأخذ طاحب امؼنم
الأرض ،فيعنحهاَ ،ويبذرها حتى يؽهد زرػها كما كىن ،و يأخذ

طاحب الزرع امؼنم ،وينتفع بأمبانها وطهفها ونسنها ،فإذا خرج الزرع

ر ُ َّ ّدت امؼنم إلى طاحبها ،والأرض إلى ربها ،فقال َله داود وفقؾ يا

بني ،وقطى بينهىا بذلك» (َ .)217

وعلى وا حكته الآية امؾابقة ،والآية امتامية لها صحل امؿاهد ،تكهن

ََ
امفاء في قهله تؽالى{ :ذف َّٓ ٍۡ َج َٰ َٓا} ػمفؾ الجىلة امتي بؽدها على جملة

َۡ ُ َ
َِف َ ۡ َ
ث} في الآية امؾابقة ،وصح ػمف الجىلة امىاضه ية
ٱۡل ۡر َِ
ان ِ
{َيهٍ ِ
ۡ َۡ ُ
ان}َكما يقهل أبه امؾؽهد« :في حكم
على امىظارػية لأن قهله {إِذََيه ٍَ َِ

( )217تفؾير ّ
امعابهني  ،811/1وانلر :امقركبي  ،338 - 337/22وتفؾير أبي
امؾؽهد  ،79/6وروح امىؽاني  ،632/22وفتح امبيان  ،2712/6وتفؾير
امقاسظي .632/22
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امىاصي»( ،)218وعبر ػي امىاصي بامىظارع اؼتحظارا لهذه امعهرة

الجنيلة في امنفهس.

وعبر بامفاء دون غيرها؛ لليؽارة إلى أن ؼنيىان أمقى امىهلى في

روعه فهه هذه امقظية بأسرع وقؾ طظكي ػند سظاعه لها وي الخعىين،
فما أن علم ؼنيىان بامقعة ،وكىن بامباب كما قيل ف َّ ّهىه الله لها في امته

واللحلة ووي ثم فامتؽبير بامفاء امتي هي للترتيب وع امتؽقيب كىن أوفق

متعهير هذا الأمر ،وام كؿف ػنه بدقة.

ولأجل أن امفاء وضؽؾ هنا في امىهضع الأميق بها ،والذي لا

يؼني غيرها فيه غناءها استمد الرازي وي امتؽبير بها حكما شرػيا فقال:

«وامفاء للتؽقيب فهجب أن يكهن ذلك الحكم ؼابقا على هذا امتفهيم،
وذلك الحكم امؾابق إوا أن يقال اتفقا فيه ،أو اختنفا فيه ،فإن اتفقا فيه

َ
ََ
َ} فائدة ،وإن اختنفا فيه فذلك هه
لم يبق مقهله{ :ذف َّٓ ٍۡ َج َٰ َٓا َ ُشي ۡي َؿ َٰ ََ

( )218تفؾير أبي امؾؽهد  ،79/6وانلر :امفتهحات الإلهية  ،238/3وروح
امىؽاني .632/22

249

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

250

امىملوب» ( ،)219وقد أكد امنيؾابهري على ذلك فقال« :وامفاء
للتؽقيب فدل على أنه فهه حكما خىًف الأول»(.)233

و«ف َّ ّهه» فؽل واض وظؽف امؽين ،وامتظؽيف أفاد امتؽدية إلى

امىفؽهل امثاني؛ لأن امثىًثي ف َه ِهَ يتؽدى مهاحد وثل« :ف َه ِهَ محمدٌ

امقظية َ» ،و «امفَ ْههُ وؽرفتك امشيء بامقنب ،ف َه ِى َه ُ ف َ ْهى َا وف َه َى َا وف َهاوة

ع َل ِم َه .الأخيرة ػي ؼيبه يه ،وف َه ِ ْى ُ
وػرف ْته ،وف َ َّ ّه ْىؾ
ؾ امشيء :ػ َقَنت ُه
َ
فىًنا وأف ْه َ ْىته»( ،)232وامفهه أيظا هه «حؾي تعهر امىؽنى ،وجهدة

اؼتؽداد الذهي للًؼتنباط»(.)231

وهذا كله داخل في كيات هذا اللفـ هنا مىي يتأول ،فؾنيىان

علم امىؾألة امىتنازع فيها ،وػقنها بقنبه ،وأحؾي تعهر وؽناها ،واؼتنبف

الحكم امعائب فيها بمجرد أن ػرضؾ عنيه.
( )219وفاتيح امؼيب .261/12
( )233تفؾير امنّيؾابهري .36/1

( )232مؾان امؽرب ( ف .ه  .م) .119/21

( )231امىؽجه امهؼيف  ،733/1وانلر :وفردات الرّاغب  ،133وعمدة الح ّفاظ
.333/3
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وفي هذا دميل ؼاكع ،وبرهان ناطع على أن امقاصي لا يجب أن

يحكم في قظية وا إلا إذا تعهرها في ذهنه تع ُّهّرا تاوا ،وفهىها فهىا
حقيقيا ،ثم يأتي الحكم فيها بؽد امفهه امؽىيق ،وامتعهر الدقيق ،وقديما

قامها« :الحكم على امشيء فرع ػي تعهره» ،فامفهه مرحلة أولى ينبني

عنيها الحكم ،فلما فهه ؼنيىان هذه امقظية ،وتعهرها في ذهنه امتعهر
الأوثل جاء حكمه فيها ومابقا للعهاب ،وهذا يشير إلى أن داود لم

يتعهر امقظية تعهرا كىوىً بامعهرة نفسها امتي تعهرها ؼنيىان ،فجاء

حكمه فيها طائبا ،وميغ عين امعهاب.

وأوثر مفـ امفهه هنا على مفـ امؽلم؛ لأن امفهه إدراك كه« :خفي

دقيق فهه أخص وي امؽلم؛ لأن امؽلم نفغ الإدراك ،ؼهاء كىن خف َّي ّا

أو جنيا»(.)233

وفي إيثار امفهه أيظا إعىًء وي ؽأنه ،وتأكيد على أنه امىهطل

الحقيقي للؽلم؛ فامؽلم بدون فهه يتخبف حاوله في امظىًلة ،ويتؽثر طاحبه
في امىتاهة ،وفي ذلك يقهل امؿيخ حقي« :أطاب ؼنيىان حقيقة

( )233امفروق في اللؼة .79
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امىؾألة المنعهطة بحؾب نهر امفهه لا بحؾب قهة امؽلم»(،)231ولذا

كىن امتؽبير بامفهه أوفق في هذا امىقام.

وعبر بعيؼة فؽل دون ف َؽ ِ َ
ل؛ لأنه مه قال ف َفَه ِهَ مكىن ؼنيىان

فهىها وي نفؾه دون وحي أو تؽنيم؛ وهذا بخىًف امىراد؛ لأن امؾياق

ؼياق اوتنان وؽكران.

كما عبر بعيؼة ف َّؽّل دون أفؽل؛ لأن «ف َّؽّل» أؼنغ وأعذب على

اللؾان ػند امتنفـ بها وع امظىانر ،بخىًف «أفؽل» فهي أثقل ػند

امتنفـ بها وع امظىانر مىي يقارن بينهىا؛ وأيظا؛ لأن أفؽل لا تفيد

ام كثرة بخىًف فؽل فهي تفيد امتكثير وثل ق َّ ّمع وؼ َّب ّح إلخ ،وفي هذا

َ
ََ
َ} أنه ألهىه وجها آخر
يقهل ابن عاؽ هر« :وؽنى قهله{ :ذف َّٓ ٍۡ َج َٰ َٓاَ ُشي ۡي َؿ َٰ ََ
في امقظاء أرجح؛ مىا تقتظيه طيؼة امتفهيم وي ؽدة حعهل امفؽل

أكثر وي طيؼة الإفهام ،فدل على أن فهه ؼنيىان في امقظية كىن
أعمق ،وذلك أنه أرفق بهىا.)231(»...

( )231تفؾير ح ّقي  ،123/9بتظرف يسير.
( )231امتحرير وامتنهير .228/27
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وم كي هذا لا ينفي ػي داود امفهه امتام بل الاختىًف هنا في

امنؾبة فؾنيىان كىن أكثر فهىا لها ،وأطاب ؽاكلة امعهاب وػينه،

وداود أطاب امعهاب دون ػينه ،ووي ثم فهذا امفؽل يدل على

امتفاوت وامنؾبية ،وهذا وي أسرار امتؽبير به هنا.

وإذا كىن الأمر كذلك فما فظل ؼنيىان على داود  في

تمك امقظية؟ أجاب امؿيخ كنماوي ػي ذلك فقال« :وذلك لأن

داود -كما يقهل امؽلماء -قد اتجه في حكمه إلى صجرد امتؽه يض معاحب

الحرث ،وهذا عدل فحؾب ،أوا حكم ؼنيىان فقد تظىي وع امؽدل

امبناء وامتؽىير.)236(»...

وهذا «يشير إلى رفؽة درجة بؽض الموتهدين على بؽض ،وأن

الاػتبار -في ام كبر وامفظيلة -بامؽلم ،وفهه الأحكىم ،وامىؽاني
والأسرار ،لا بامؾي فإنه فهه بالأحق والأطهب ،وهه ابن طؼير،

وداود نبي مرؼل كبير» (.)237

( )236امتفؾير امهؼيف  ،131/9وانلر :تفؾير امقركبي .337/22
( )237روح امبيان للؿيخ حقي .131/1
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عىًوة على أن هذا اللفـ وي الأمفاظ امفرائد امتي لم ترد إلا في

هذا امىهكي وادة وطيؼة فحؾب ،والأمفاظ امفرائد -كما بينؾ في بحؿ

ؼابق( -)238لها أسرار عاوة تتمثل في تفرد امهاقؽة في حياة امنبي،
وتفردها في حياة الإنسانية ،وتفرد وهضؽها في الذصط الحكيم ،فهذه

الحادثة لم تتكرر في تاريخ الإنسانية بهذه امتفاطيل نفسها ،ولم ترد في قعة

نبي آخر غير داود وؼنيىان  ،وتفرد وهضؽها في الذصط الحكيم.

وكيفية تفهيم الله ؼنيىان  لم تنص عنيه الآية ام كريمة،

ولذا فهه يحتىل وجهها :إوا أن يكهن «بأن جؽل الله له وي فظل قهة
امفهه وا أدرك به ذلك ،وإوا بأن أمقى ذلك في روعه ،أو بأن أوحى

إميه وخعه به»( ،)239ولا نجزم بعهرة وي هذه امعهر؛ لأن امؾياق

لا يحدد واحدة بؽينها ،وإن كنؾ أويل إلى أن الله أمقى ذلك في روعه،
كما تهحي به امفاء امتي للتؽقيب دون مهلة.

( )238انلر :وي الأسرار امبىًغية في امفرائد امقرآنية .133 - 133
( )239وفردات الراغب  ،133وانلر :عمدة الحفاظ .333/3
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ََ
و «نا» في قهله{ :ذف َّٓ ٍۡ َج َٰ َٓا} فاعل يؽهد على مفـ الجىًلة طظا
ينبئ ػي أن امتفهيم كىن ونة كبرى ،ونؽىة ػلىو على ؼنيىان تناؼب
وؽها امتؽبير بظىير امؽلىة ،يقهل امقركبي« :وكىن ؼنيىان امفاهه لها

بتفهيم الله تؽالى إياه»(.)213

ََ
وامظىير «ها» «في قهله{ :ذف َّٓ ٍۡ َج َٰ َٓا} في صحل نعب وفؽهل
ثان ،وأنث امظىير؛ لأنه «يؽهد إلى امقظية امىفههوة وي امكنًم أو
الحكهوة امىدمهل عنيها بذصط الحكم»

()212

ۡ َۡ ُ َ
َِفَ ۡ َ
ث}.
ٱۡل ۡر َِ
ان ِ
{إِذََيهٍ ِ

كما في الآية امؾابقة في قهله:

وامتؽبير بامظىير هنا راجع إلى هذه امقظية بذاتها ،ولا يشىل

غيرها بحال وي الأحهال فقد تكهن هناك قظايا غيرها ف َ َّ ّهه الله فيها

داود عين الحق ،فامظىانر قمؽا لا يستفاد ونها امتؽىيم في الحكم كما هه
وؽلوم ،يقهل امؾؽدي« :ولا يدل ذلك أن داود لم يفهىه الله في غيرها»

(.)211

( )213تفؾير امقركبي .337/22
( )212فتح امبيان ،271/6

( )211تفؾير امؾؽدي .177
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َ
َ} وفؽهل أول للفؽل «ف َّ ّهه» ،وتقدير امكنًم« :ف َ َّ ّهه
{ ُشي ۡي َؿ َٰ ََ
امىهلى  ؼنيىان هذه امقظية» ،وقدم امىفؽهل الأول على امثاني
وكىن وي امىىكي تأخيره وامتؽبير ػنه بقهله« :ففهىنا ؼنيىان الحكم»؛

للتركيز على أهمية تمك امقظية مؼرابتها؛ ولأن امنله على هذا أؼنغ،

وأؽد تمكنا.

َ ُ ًّ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ
َوغِي ٍٗاَ} هذه الجىلة وؽترضة بين امؾابقة
{وّلُك َءاححِا َضهٍا
واللًحقة ،وفائدة الاعتراض «الاحتراس لدفع تههه أن حكم داود كىن
خمأ ،أو جهرا ،وإنما كىن حكم ؼنيىان أطهب»(.)213

ُ ًّ
ّلُك} َوفؽهل أول وقدم للفؽل آتينا ،وتقديم امىفؽهل «كُنًّ ً»
{ َو َ
على «آتينا» «فيه تكريم ػليم لهىا إذ تمرق الحديث ػنهىا أولا إلى
الذهي ،وفيه أيظا فخاوة وقهة لا تجدها إذا تأخر هذا امىفؽهل ،ولهذا

فقد

()211

أتي وتقدوا على امفؽل الذي بؽده في جل وهاضؽه في الذصط

الحكيم متمك الخعهطية حؾب امىقتطى.

( )213امتحرير وامتنهير  ،229/27وانلر :نله الدرر للبقاعي .233/1

مرة( .امىؽجه
( )211ذصط ونعهبا ً ( )21مرة ،تقدم على وؽىهله (ّ )23
امىفهرس .)629 ، 628
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ُ ًّ
ّلُك} َػهض ػي كلمة ،أي :كه واحد
«وامتنهين في قهلهَ { :و َ
ونهىا»( ،)211أي :وي داود وؼنيىان ،وقيل :امىؽهض ػنه عائد على

ُ ًّ
جميع الأنبياء امىذكهرين في الآيات امؾابقة ،يقهل اممبريَ { :وّلُكَ
َ ََۡ ُ ۡ ٗ َ ۡ
اَوغِي ٍٗاَ} «وكلهه وي داود وؼنيىان والرؼل الذين ذصطهه
ءاححِاَضهٍ
في أول هذه امؾهرة»(.)216
وونؿأ اختىًف امتقدير راجع إلى أن اؼتؽىالات هذه اللفلة

امىنهنة في امقرآن ام كريم جاء فيها امىقدر عائدا على اثنين كما في قهله

َ
َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ًّ َ َ ۡ َ َ ُ ً َ
ََِر ۡت ُو َ
َوٌََِ
ٔضاَْ َد ۡحَِاٌَ
ل َۥ َإِشدق َويػلٔب َّلُك َْدحِا َوُ
تؽالى{ :ووْتِا َ َ
ُ
َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َٰ َ َ َٰ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ
َوكذَٰل ِم ََنزِيَ
ؿَ َوخئب َوئشؿ َومَٔس َوهرون
ۥد َوشيي َ
او َ
ذ ّرِ َّيخ ِ َِّۦ َد َ
ۡ ۡ
ني َٮ[}٧الأنؽام ،]81:أو عائدا على أكثر وي اثنين كما في قهله:
صج ِ ََ
ٱل ٍُط ِ
ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ٗ َ ُ ّٗ َ َّ ۡ
ََ َۡ َ
ني َٰ}٧
َوّلُك َـغيَِا َلَع َٱىعَٰي ٍِ ََ
يو َ َوٱىحص َع َوئنس َولٔؼا
{ِإَوشؿَٰػِ َ
[الأنؽام.]86:
وم ّ
كي الراجح هنا أن المهذوف عائد على اثنين ،وهما داود

وؼنيىان  كما ينبئ امؾياق؛ لأن ومنع الآية امؾابقة كىن
( )211أضهاء امبيان في إيظاح امقرآن بامقرآن .839/1
( )216تفؾير اممبري .11/9
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ََ ُ َ َ
َ}َعىًوة على
ۥدَ َو ُشي ۡي َؿ َٰ ََ
امكنًم فيها ػنهىا ضراحة في قهله تؽالى{ :وداو َ
أن امكنًم قد تم قبل تمك الآية ػي الأنبياء امىذكهرين قبنهىا إبراهيم

ومهط ونهح عنيهه امؾىًم كما تقدم.

وامتنهين -عىًوة على وا في كياته وي حذف كلمة -يفيد امتفخيم،

فلو قال :وكه واحد آتينا متىًؽؾ تمك امفخاوة وامقهة والروعة ،وهذا

سر وي أسرار امتنهين في اؼتؽىالات تمك اللفلة.

َ
{ َءاححَِۡا} آتى فؽل واض رباعي مزيد بحرف بؽد فائه بمؽنى:
َ
أػمينا ،وفاعل { َءاححَِۡا} (نا) امؽلىة امؽائدة على امىهلى ،
وإؼناد إيتاء الحكمة وامؽلم إلى اللهبنهن امؽلىة فيه دلالة على أن

امىنتى ،وهه الحكم وامؽلم كىن هبة ػليىة وي امىهلىلهىا ،وفيه

أيظا تأكيد على أنهىا بنؼا في ذلك امؼاية ،ووطىً امنهاية.

ُ ۡ
ضه ٍٗا} وفؽهل به ثان للفؽل آتينا ،والحكم وعدر امفؽل امثىًثي
{

«ح َك َمَ يحك ُمُ ح ُكْ م َا» ،و «الحك ُمُ :امقظاء ،وأطله امىنع يقال «ح َك َم ْ ُ
ؾ»
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عنيه بكذا إذا ونؽته وي خىًفه ،فلم يقدر على الخروج وي ذلك ...وونه

اؽتقاق «الح ِ ْ
كم َة»؛ لأنها تمنع طاحبها وي أخىًق الأرذال»(.)217

وإيثار الحكم على الحكمة؛ لأن «الحكم أػه وي الحكمة ،فكه حكمة

حكم ،وميغ كه حكم حكمة»(.)218

وفي هذا إؽارة إلى أن كنً ونهىا كىن يحكم بامؽدل ،ويمنع وي

امللم ،وكنً ونهىا أيظا كىن في قهله حكمة ،ولذا عبر بامىعدر وبامؼة في

ذلك.

ۡ
{ َوغِي ٍٗاَ} امهاو للؽمف ،وهه وي قبيل ػمف امىفردات امتي
تقتطي امتشر يك في الحكم ،وهه الإيتاء ،وتقتطي امىؼايرة؛ لأن امؽلم
بخىًف الحكم ،أي «وكنً وي داود وؼنيىان قد أػميناه وي ػندنا

«حكما» «أي :نبهة وإطابة في امقهل وامؽىل أي :فقها في الدين ،وفهىا

ؼنيىا للٌوهر»(.)219

( )217امىعباح امىنير .16

( )218وفردات الرّاغب  ،216وانلر :عمدة الحفاظ .139/2
( )219امتفؾير امهؼيف .131/9
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وقيل :آتيناه «حكما :وهه امنبهة ،وعلما :بأحكىم الله»(.)213
وقيل« :الحكم :امقظاء ،وامؽلم :امفتيا»(.)212
وقيل « :الح ِكمة :وهه امنبهءة ،وامؽلم :أطالة امفهه»(.)211
وامىؽني الأول هه الأرجح ،ولا يرفظه ؼياق امكنًم مىي يتأول

ويتدبر ،ينيد هذا أن هاتين اللفلتين وردتا وقترنتين وؽا في امقرآن بتمك

الهيئة( )1مرات:

َ ََ
الأولى :في الحديث ػي يهؼف  في قهله تؽالىَ { :ول ٍَّاَةَيؼَ

َ ُ َّ ُ ٓ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ ٗ َ ۡ ٗ َ َ َ َ َ ۡ
ۡ ۡ
نيَ[}١٬يهؼفَ .]11:
صج ِ ََ
أشد َه َۥَءاتيجَّضهٍاَوغِيٍا
َوكذَٰل ِمََنزِيَٱل ٍُط ِ

وامثانية :في الحديث ػي مهط  في قهله تؽالىَ { :ول ُ ً
ٔؼاَ
َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ ٗ َ ۡ ٗ َ َ َّ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َّ
د َإِج ُٓ ًَۡ
َّت ََكُج َتػٍو َٱۡلبه ِ َ
ءاتيجّ َضهٍا َوغِيٍا َوَنيجّ ٌََِ َٱىلري َثِ َٱى ِ َ
َ ْ
َكُُٔاَكَ ۡٔ َم ََش ۡٔءٖ ََف َٰ ِصلِ َنيَ[}٧٤الأنبياءَ .]71:
وامثامثة :هنا.
( )213تفؾير اممبري .11/9
( )212امنكؾ وامؽيهن .119/3

( )211امتحرير وامتنهير .221/27
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َ ََ َُ
والرابؽة :في الحديث ػي وهسى في قهله تؽالىَ { :ول ٍَّا َةَيؼ َأش َّد َهُۥَ
َ ۡ
ُ ۡ
َ
َۡ
ََ َ َ
ۡ ۡ
ََو ۡ
نيَ
صج ِ ََ
َوغِي ٍٗا
َضه ٍٗا
ى َ َءات ۡي َج َٰ ُّ
ٱشخَ َٔ ََٰٓ
َوكذَٰل ِم ََنزِي َٱل ٍُط ِ

[}١٤امقعص ،]21:وهذا امىؽنى الذي رجحناه لا ينفك ػنهىاَ .

ُ ۡٗ َ ۡ
َوغِي ٍٗاَ}؛ للتؽليم ،أي :كه واحد ونهىا وهبناه
وتنكير {ضهٍا
حكما وعلما ػليىين.
وذصط ُ امؽلم وع الحكمة هنا فيه« :تنبيه على أن امؽلم أفظل ام كمالات

وأػلىها وذلك؛ لأن الله تؽالى قدم ذصطه ههنا على ؼانر امنؽه الجنيلة

وثل تسخير الجبال واممير ،وام ريح والجي ،وإذا كىن امؽلم وقدوا على

أوثال هذه الأؽياء ،فما قنك بؼيرها}»(.)213

ومىا ودح فيىا وطى داود وؼنيىان  وؽا شرع بؽد

ذلك في ذصط وا خص به كه واحد ونهىا وي وؽجزات فبدأ بداود

َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ
اَفَٰػي َ
ِنيَ ،}٧٩وامهاو
َوٱىؽ َ
الَيصتِطَ َ
ٱۡلت َ
او َ
فقال{ :وشخرُاٌَعَد َ
ريَ َوكِ ِ
ۥدَ ِ
َّ َ
يجهز أن تكهن للؽمف ،ػمفؾ جملة { َو َشخ ۡرُا} ،على جملة ففهىناها

َ ُ ًّ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ
اَوغِي ٍٗاَ}؛ لأنها
ؼنيىان ،وميؾؾ وؽمهفة على جملة {وّلُك َءاححِاَضهٍ

( )213وفاتيح امؼيب .263/12
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اعتراضية كما مر ،وامؽمف هنا للتهؼف بين ام كمامين على حؾب قهاعد
امبىًغيين حيؿ ػمفؾ جملة خبر ية مفلا ووؽنى على خبر ية مفلا

ووؽنى ،وامىؾهغ للؽمف هنا امتناؼب بين امىؾند إميه ،وامىؾند فيهىا،

فامفاعل فيهىا صظير امؽلىة «نا» «يؽهد على امىهلى  ، وامتفهيم في

الأول واقع على ؼنيىان  ،وامتؾخير هنا حاطل لداود ،فبينهىا

ارتباط قهي وامتحام ؽديد ؼهغ امؽمف بام هاو كما ترى ،و يجهز أن

تكهن امهاو اؼتئنافية حيؿ اؼتهل بؽدها خبرا جديدا ونقمؽا عما قبله.

َّ َ
{ َو َشخ ۡرُا}( :سخر) :فؽل واض رباعي وظؽف امؽين ،وأطل
امتؾخير امقهر وامتذميل ،يقهل ابن ونلهرَ « :سخ َر َه كلفه وا لا يريد

وقهره ،وكه وقههر و ُد َّب ّر لا يممك منفؾه وا يخنعه وي امقهر فذلك
َّ ّ
وؾخر ...،وامتؾخير ُ امتذميل ...وكه وا ذل وانقاد ،أَ و تهيأ لك على وا

تريد فقد ُسخ ّر لك» (.)211

( )211مؾان امؽرب ،وادة (س .خ .ر)  ،)311 - 313/1وانلر :وفردات
الرّاغب .131
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وهذا امىؽنى الأطلي هه امىراد هنا فإن الله ؼاق الجبال إلى

امؼرض امىذكهر في الآية قهرا ،وذللها لذلك تذميىً ووي إعجازات الذصط

الحكيم في امتؽبير بهذا امفؽل امىظؽف امؽين أنه أتى به في جميع وهاضؽه

امىذكهر فيها ( )11مرة فؽىً واضيا ،ولم يأت به وظارعا ولا أمرا

امبتة؛ لأن امىاصي هه الأوفق بامىقام «ويمتنع فيه بىًغة وواقؽا
امىظارع والأمر»()211فتؾخير هذه امؽهالم ،وتمك امكىئنات ام كبرى

وي الجبال ،وامبحار والأنهار ،والليل وامنهار ،وامؿىغ وامقىر ،وامؾىاء
والأرض وي كه وا وقع عنيه امتؾخير تم ووطى ،وميغ فيه إحداث

جديد ،وهذا وي فظله على ػباده.

ووي عجائب الذصط الحكيم أيظا أنه اؼتخدم امفؽل امىؿدد في جميع

هذه امىهاضع دون امثىًثي «سخر» كما مر ػند ابن ونلهر ،وهذا امفؽل
هنا فهق كهنه خاطا بهذا امىؽنى فمرة مؼة فإنه يهحي بشدة امتؾخير،

وفي امتؿديد كذلك عىًوة واضحة ،وأوارة بينة على امقهة الربانية امتي لا
يحدها حد ،والجبروت الإلهي امؽليم في ون كه وؼنمانه ،ينكد وا قنناه

طهت الخاء امىؿدد ،فهه يؽكغ بنمقه امؿديد هذا الجبروت ،وتمك

( )211دراؼات جديدة في إعجاز امقرآن .د /امىمؽني .123
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امقهة الربانية بهضهح ،ولذا لم يستؽىل امقرآن امثىًثي ومنقا بهذا امىؽنى،

ََ
بل اؼتؽىل امثىًثي « َسخ ِر» في الذم وؼهء الخلق كما في قهلهَ { :وىل َِدَ
ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ۡ ُ َّ َ ُ ْ
َ
ًٌَاََكُٔا َة ِ َِّۦ َي َ ۡصخَ ۡٓ ِز ُءونَ
خروا ٌَِِٓ
ئ َةِرش ٖو ٌَََِرتي ِم َـطاق ََة ِٱَّل َ
ٱشخٓ ِز َ
ِيَ َش ِ

.}٪

وصظير امؽلىة «نا» في َ َّ
سخ ّر ْن َا فاعل ،وقد اكرد في هذه الآية امتؽبير

به دون غيره؛ تدميىً على أن هذه الهبات وتمك امىؽجزات امتي وهب

إياها داود وؼنيىانهي وي لدن رب ػليم صطيم اختظهىا

 بها.

هذا ،ووي يتأول في فاعل َّ
سخ ّر في جميع وهاضؽه في الذصط الحكيم

يجد أنه لم يسند إلا لله  ،وهذا كبعي؛ لأن ذلك لا يكهن مؾهاه امبتة،
م كي قد تنهع هذا امفاعل وا بين قاهر وصظير ،وكه ؼياق يؽبر فيه بما

يقتظيه.

َ َ َ ُ َ
ۥد}ََ ٌَ {،ع}كما يقهل أبه امؾؽهد« :وتؽنقة بامتؾخير،
او َ
{ٌع َد َ
وقيل بامتؾبيح ،وهه بؽيد»( ،)216وهذا الذي اؼتبؽده أبه امؾؽهد هه وا

( )216تفؾير أبي امؾؽهد  ،83/6وانلر :تفؾير امبيظاوي .37/1
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وافق عنيه ابن عاؽهر حيؿ يقهل :و «و َ َع» قرف وتؽلق بفؽل

{ي ُ َص ّت ۡ
َ}»(.)217
ط ََ
ِ

وهذا هه الأولى ،وعنيه ،فأطل امؽبارة« :وسخرنا الجبال يسبحي وع

داود» ،وقدم املرف «على وتؽنقه للًهتىام به؛ لإقهار صطاوة داود
فيكهن امىؽنى :أن داود كىن إذا ؼبح بين الجبال سَظ ِ َع الجبا َ
ل تسبح
وثل تسبيحه»(.)218

َ َ َ ُ َ
ۥد} على الجبال هنا ،وفي
او َ
وهنا يثهر ؼنال لم قدم املرف {ٌع َد َ

َّ َ َّ ۡ َ ۡ َ
الَ ٌَ َػ َُّۥَ
ٱۡلتَ َ
ؼهرة «ص» قدم الجبال على املرف في قهله{ :إُِاَشخرُاَ ِ
ۡ

ۡ

َُ ّ ۡ َ َ
شَ ََوٱۡل ۡ َ
اقَ[ }١٨ص]28:؟ َ
َش َِ
يصتِطَََة ِٱىػ ِ َِّ ِ

أجاب الأمهسي ػي ذلك بقهله« :وأخر املرف امىذكهر ػي

َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ
ۥدَ
او َ
الجبال (في ص )،وقدم في ؼهرة الأنبياء فقيل{ :وشخرُا ٌَع َد َ

ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ
اَفَٰػي َ
ِني َ ،}٧٩قال بؽض امفظىًء :لذصط داود
َوٱىؽ َ
ال َيصتِطَ َ
ٱۡلت َ
ري َ َوكِ ِ
ِ

( )217امتحرير وامتنهير .229/27
( )218امتحرير وامتنهير .229/27

265

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

266

وؼنيىان ثمؾ [أي :في الأنبياء] فقدم وؾارعة للتؽيين ،ولا كذلك
هنا»( )219أي في «ص» فلم يسبق إلا ذصط داود .

وهنا ؼنال آخر ذصطه أبه حيان وأجاب ػنه فقال« :جاء امتركيب

هنا حين ذصط تسخير الريح مؾنيىان باللًم ،وحين ذصط تسخير الجبال جاء

َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِنيَ
َوٱىؽ َ
ال َيصتِطَ َ
ٱۡلت َ
او َ
بنفـ وع فقال{ :وشخرُا ٌَع َد َ
ري َ َوكِا ِ
ۥد َ ِ

َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ ُ َ
َ
َ
ُ
ّ
 ،}٧٩وكذا جاء۞{ :وىلد َ
شتال َأوِ ِِب ٌَػ َّۥَ
او َ
َءاححِا َد َ
ۥد ٌَِِا َـغَل َي َٰ ِ

َ َ َّ ۡ َ َ ُ ّ َ َ ۡ
ََو َّ
ري َ َو َخ َنلَّ َ ُ
اَل َ ۡ َ
يص ََترِيَ
ِيد َ[ }٪ؼبأ ،]23:وقال{ :ـصخرُاَل َٱلرِ َ
ٱۡلد ََ
ٱىؽ ۡ ََ
َ
ُ َ ًٓ َۡ ُ
د َأ َ َض َ
اب َٺ[}١ص ،]36:وذلك أنه مىا اؽتركى في
ةِأ ۡم ِرَه ِۦ َرخاء َضي
امتؾبيح ناؼب ذصط وع الدالة على الاطمحاب ،ومىا كىنت الريح

و ُؾتخدوة مؾنيىان أضيفؾ إميه بىًم َالتمنيك؛ لأنها في كاػته وتحؾ

أمره»(َ .)263

وهه كنًم جيد ودقيق في امتفر يق بين دلالة (وع) ،واللًم ،وهذا

وي دقائق وخعائص امتؽبير امقرآني الحكيم.

()219روح امىؽاني دار إحياء امتراث امؽربي 271/13في تفؾير ؼهرة ص.
( )263امبحر المهيف .331/6
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ۡ َ
ال} :جمع جبل ،والجبل« :اسص مكه وتد وي أوتاد الأرض
ٱۡل َت َ
{ ِ

ِإذا ػ َلُه وكال وي الأعىًم والأكهاد وامؿناخيب ،وأوا وا طؼ ُر
وانفرد فهه وي امق ِنان وامقُهر والأَ ك َم»(،)262وهذا اللفـ يحمل في كياته
دلالة امثبات والرؼهخ ،وقد اػتبر هذا امىؽنى فيه «فاؽتق ونه بحؾبه

فقيل :فىًن جبل لا يتزحزح تعهرا مىؽنى امثبات فيه ،وجبله الله على
كذا إؽارة إلى وا ركب فيه وي اممبع الذي يأبى على امناقل نقله،

وفىًن ذو جبلة ،أي :غنيـ الجسص» (.)261

وآثر مفلة الجبال هنا؛ لأنها ػنهان امؽله وامثقل ،والرؼهخ

وامعىًبة فأووأ هذا بؽله امنؽىة ،وجنيل امىنة على داود .

وأل هنا للؽىهم الاؼتؼراقي بدلالة مفلة (وع) ،أي :أن جميع

الجبال كىنت وؾخرة له ،فلو فرض وؼاح في كه الأرض ؽبرا ؽبرا

مكىنت جميع جبالها وؾخرة له؛ لأن امىؽجزة كىنت وؽه حؾبىا حل

وؼار كما تفيده امىؽية.

( )262مؾان امؽرب ،وادة (ج ب ل) .96/22
( )261وفردات الراغب .81
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و يجهز أن تكهن أل للؽىهم امؽرفي ،وامىقعهد بالجبال الجبال

المهيمة به ،والأول أولى ،وهه وي تمام امىنة ،وػليم امنؽىة.

{ي ُ َص ّت ۡ
َ} :جملة في صحل نعب حال وي الجبال« ،بمؽنى
ط ََ
ِ

وؾبحات ،أو اؼتئناف كين قائىً قال :كيف سخرهي؟ فقال:

يسبحي»( ،)263واملاهر كما يتبادر وي امكنًم أن {ي ُ َص ّت ۡ
َ} بجملة
ط ََ
ِ
ۡ َ
ال}« ،وامؽدول ػي وؾبحات وع أن الأطل في
ٱۡل َت َ
حامية وي { ِ

الحال الإفراد؛ لندلالة على تجدد امتؾبيح حالا بؽد حال ،نلير وا في

قهل الأػشى:

مؽىري مقد لاحؾ ػيهن كث ِيرة

ِإلى ضهء نار في يفاع تحرق»(.)261

وامىظارع {ي ُ َص ّت ۡ
ؼ َّب ّ َ
َ} واضيه امىظؽف امؽين « َ
ح» نلير َّ
سخ ّر
ط ََ
ِ

قبله «وأطل ام َّت ّؾب ِيح :امتنز يه وامتقديس ،وامتبرئة وي ام َّن ّقائص ...وقيل

()263ام ك ّؿاف  ،183/1وانلر :وفاتيح امؼيب  ،271/12وتفؾير امنيؾابهري
 ،38/1وامفتهحات الإلهية للجىل  ،271/13وروح امىؽاني .636/22

( )261روح امىؽاني  271/13في تفؾير آية ؼهرة ص.
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وؽناه :ام َّت ّس ُّ ّ
رع إميه والخ َِّ ّفة في كاػته ،وقيل وؽناه :ام ُّس ّرعة إلى هذه

اللفلة»(.)261

وقد اختنف امىفسرون في كيفية تسبيح الجبال وع داود على

وجهه ؽتى:

الأول{ :ي ُ َص ّت ۡ
َ}؛ أي« :يعنين وع داود إذا طلى»(.)266
ط ََ
ِ
امثاني{ :ي ُ َص ّت ۡ
َ} ،أي :يسرن وؽه إذا ؼار ،يق هل الزصخشري:
ط ََ
ِ

«وقيل :كىنت تسير وؽه حيؿ ؼار»(،)267وامتؾبيح على هذا الرأي
«وي امؾبح الذي هه امؾباحة

خرج اللفـ فيه على امتكثير ،ومه لم يقعد امتكثير؛ مقيل :ي َ ْسب َحْ َ
ي

فلما َ
كث ُر قيل :يسبحي وؽه»( ،)268وقد رفض امشهاب هذا الرأي
( )261ام ّنهاية في غريب الحديث والأثر  ،332/1وانلر :مؾان امؽرب ،وادة (س
ب ح) .172/1
( )266تفؾير اممبري  ،18/9وانلر :تفؾير امبؼهي  ،331/1وامقركبي
 ،313/22وامبحر المهيف  ،332/6وتفؾير الخازن .331/1

( )267تفؾير ام ك ّؿاف  ،183/1وامبيظاوي  ،37/1وامقركبي ،313/22
وامبحر المهيف .332/6
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نلرا؛ «لمنامفته لللاهر ،وامىؿدد بهذا امىؽنى لم يذصطه أهل اللؼة»

()269

وهه على حق.

امثامؿ{ :ي ُ َص ّت ۡ
َ} صجاز؛ لأن الجبال لا تنمق كما ينمق امبشر،
ط ََ
ِ

يقهل امؿهكىني« :وقال بالمواز :جماعة آخرون ،وحملوا امتؾبيح على تسبيح
وي رآها تؽجبا وي ػليم خنقها ،وقدرة خامقها»(.)273

وإلى هذا أيظا ذهبؾ امىؽتزلة ،يقهل الرازي« :وأوا امىؽتزلة

فقامها :مه حعل امكنًم وي الجبل لحعل إوا بفؽله أو بفؽل الله تؽالى

فيه ،والأول :صحال؛ لأن بنية الجبل لا تحتىل الحياة وامؽلم وامقدرة،

ووا لا يكهن حيا عامىًا قادرا يستحيل ونه امفؽل ،وامثاني :أيظا صحال؛

لأن امىتكلم ػندهه وي كىن فاعىً للكنًم لا وي كىن صحىً للكنًم،

( )268تفؾير الرازي  ،271/12وانلر :اللباب  ،118/23وحاؽية امؿيخ زاده
.11/6
( )269حاؽية امشهاب على امبيظاوي  ،161/6وانلر :روح امىؽاني .636/22
( )273فتح امقدير  ،192/3وانلر :تفؾير امبحر المهيف  ،332/6وروح امىؽاني
.636/22
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فلو كىن فاعل ذلك امكنًم هه الله تؽالى مكىن امىتكلم هه الله تؽالى لا

الجبل ،فثبؾ أنه لا يمكي إجراؤه على قاهره»(.)272

الرابع{ :ي ُ َص ّت ۡ
َ} على حقيقته وي امترجيع بمؽنى أن الجبال
ط ََ
ِ

يقدؼي الله كما يفؽل امبشر وي امنمق باللؾان ،وكيفية امتؾبيح بهذا
امىؽنى حكىه أبه امؾؽهد بقهله{ « :ي ُ َص ّت ۡ
َ} أي :يقدؼي الله وؽه
ط ََ
ِ

بعهت يتمثل له ،أو يخلق الله تؽالى فيها امكنًم»(.)271

والراجح :أن امتؾبيح هنا على حقيقته؛ لأنه وي الأوهر امتي اختص

امىهلى  بها داود بكيفية لا نؽلمها ،وميغ هنا دميل
قاكع ،أو قرينة ونكدة تظرف مفـ امتؾبيح ػي قاهره ،وامقاعدة

امىقررة ػند امؽلماء أن نعهص امكتاب وامؾنة لا يجهز ضرفها ػي
قاهرها امىتبادر ونها إلا بدميل يجب الرجهع إميه ،وهذا هه اللًئق بمقام

امنؽىة والاوتنان «وامتحقيق أن تسبيح الجبال واممير وع داود تسبيح
( )272تفؾير الرازي .271 -272/12
( )271تفؾير أبي امؾؽهد  ،79/6وانلر :تفؾير امبيظاوي  ،37/1وحاؽية امؿيخ
زاده على امبيظاوي  ،11/6وروح امىؽاني  ،631/22وتفؾير امقاسظي

.267/22
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حقيقي؛ لأن الله يجؽل لها إدراكىت تسبح بها يؽلمها هه ونحي لا

ُ َ ّ ُ َ ُ َّ َ َٰ َ َٰ ُ َّ ۡ ُ َ ۡ َ ُ
ۡرض َ َو ٌََ َذِيٓ ََّ َِإَون ّ
ٌَََِ
َ
ت َٱلصت َع َ َوٱۡل
ص َل َٱلصؿـ َ
نؽلمها ،كما قال{َ :تصت ِ َ
ِ
َ
َ
َّ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ ُ َ َ َ ً َ
َشءَإ ََّّلَي ُ َص ّت ُص َ
اَد ُف ٗ
ٔراَ
سَََّلَتفلٓٔنَتصبِيطًَٓإُِ َّۥََكنَضي ِيٍ
َِب ٍۡ ِد َه ِۦَ َول َٰ ِ
ِ ِ
ۡ ٍ ِ

ڂ[ َ}١الإسراء ... ]11:وقد ثبؾ في صحيحَامبخاري :أن الجذع الذي
كىن يخمب عنيه امنبي  مىا انتقل ػنه بالخمبة إلى

امىنبر َسُظع له حنين ،وقد ثبؾ في صحيح وؾلم أن امنبي

 قال« :إني لأػرف حجرا كىن يسلم عل َّ ّي في وكة قبل

أن أبؽؿ إني لأػرفه الآن»(َ .)273

وامؼرض وي تسبيح الجبال وع داود على هذا امىؽنى الحقيقي

أمران:

( )273أضهاء امبيان  ،813/1وانلر :امبحر المهيف  ،332/6وامفتهحات الإلهية
للجىل  ،239/3وفتح امبيان  ،277/6وامتفؾير امهؼيف  ،137/9ووفردات
الراغب  ،117 -116ومؾان امؽرب ،وادة (س .ب .ح)  ،171/1وعمدة

الحفاظ .293/1
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الأول :أن داود كىن «إذا فتر ي ُسىؽه الله تسبيح الجبال

واممير مينؿف في امتؾبيح ويشتاق إميه»(.)271

امثاني :أن هذا كىن وؽجزة لداود .
وهنا ينبغي أن ننكد على شيء دقيق جدا وهه أن امىؽجزة:

«وامىز ية امتي أػماها الله تؽالى منبيه داود  ميؾؾ في تسبيح

الجبال؛ لأن الجبال تسب ّح وؽه ووع غيره ،إنما امىيزة في أنها تر ّدد وؽه،
وتهافقه امتؾبيح وتجاوبه ،فحين يقهل داود :ؼبحان الله تردد وراءه

الجبال :ؼبحان الله ،وكينهه جميؽا (كهرس) يردد نشيدا واحدا...
وؼبق أن أشرنا إلى أن الذين يقهمهن في وؽجزات امنبي

 أنه ؼبح الحظى في يده أن هذه امىقهلة غير دقيقة
تحتاج إلى تنقيح ػقلي ،فالحجر وؾب ّح في يد رؼهل الله 

( )271تفؾير امبؼهي  ،331/1وانلر :تفؾير الخازن  ،331/1وتفؾير الرازي
 ،272/12وامقركبي  ،313 -329/22وحاؽية امؿيخ زاده ،11/6

واللباب .118/23
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274

 ،وفي يد أبي جهل ،إذن :قل :إن امىؽجزة هي أن رؼهل الله سظع
تسبيح الحظى في يده»(.)271

هذا ،و يىًحـ هنا أن وفؽهل يسبحي صحذوف ،تقديره :يسبحي

الله ،وحذف امىفؽهل؛ للؽلم به وعدم تمرق الذهي مؾهاه ،والحذف في

امقرآن يؽتىد على مقانة امؾاوع ،وذكىنة المناكب ،ووي ثم لا يذصط الأمر
امبدهي امىؽلوم بامطرورة ،فظىً ػي أن ذصط امىفؽهل يجؽل امؽبارة صضة

ثقيلة مىي ينمقها ويرددها ويتدبر فيها.

{ ََو َّ
ري}قرأ الجىههر بنعبها ،وعلى هذه امقراءة ففي امهاو
ٱىؽ ۡ ََ
وجهان إػرابيان:
الأول :عاكفة ػمفؾ مفل ة اممير على الجبال.
امثاني :امهاو بمؽنى وع ،واممير «وفؽهل وؽه ،أي :يسبحي وع

اممير»(.)276

( )271تفؾير امؿؽراوي  ،9637 -9636/21وكلمة كهرس في كنًم امؿيخ
بمؽنى :ونلهوة.
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«وقرئ بالرفع على الابتداء ،والخبر صحذوف أي واممير وؾخرات

وقيل على امؽمف على امظىير في يسبحي ،وفيه ضؽف؛ مؽدم امتأكيد

وامفعل»(.)277

{ ََو َّ
ري}جمع كانر ،وهه« :كه ذي جناح يسبح في
ٱىؽ ۡ ََ
الههاء»(.)278
وأل في اممير للؽىهم الاؼتؼراقي كما مر في الجبال ،و يجهز أن

تكهن للؽىهم امؽرفي أي :امميهر المهيمة ببيئته امتي يؽيػ فيها فإن مكه
ونمقة في امؽالم كيهرا تشتهر بها ،تتهاءم وع كبيؽة تمك امبيئة ،والراجح

( )276تفؾير امبحر المهيف  ،332/6وانلر :ام كؿاف  ،183/1والرازي
 ،271/12وتفؾير امبيظاوي  ،37/1وأبي امؾؽهد  ،83/6وامتحرير وامتنهير
.229/27
( )277تفؾير أبي امؾؽهد  ،83/6وانلر :امبيظاوي  ،37/1وتفؾير امبحر المهيف
 ،332/6وحاؽية امؿيخ زاده  ،16/6وحاؽية امشهاب  ،161/6روح
امىؽاني .636/22
( )278امىفردات  ،311وانلر :عمدة الحفاظ  ،198/1وامىقاييغ ،633
واللؾان .138/1
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276

أن (أل) للؽىهم الاؼتؼراقي ،فلو فرض وانتقل إلى أي بقؽة في امؽالم
مؾبحؾ وؽه كيهرها ،وهذا يؽنى أن جميع أطناف امميهر الجارحة

وامهادعة كىن داود يسىع تسبيحها ،و يفهه مؼتها؛ لأنها ُسخرت
له ،وهذا وي تمام امىنة وكمال امنؽىة في ؼياق الاوتنان والإنؽام ،وبهذا

تتؾق دلالة (أل) هنا وع دلالة (أل) في الجبال.

وتسبيح امميهر وع داود كىن وؽجزة له لم يشركه فيها كىضن

وا كىن.

وكيفية تسبيح اممير هنا اختنف فيه على وؽنيين:
الأول :تسبيح حقيقي يقهل امؿيخ ؼيد كنماوي« :وتسبيح الجبال

واممير وع داود هه تسبيح حقيقي»(،)279ولم يتؽرض أحد وي
امىفسرين م كيفية وكر يقة هذا امتؾبيح الحقيقي إلا أنه وفههم بمبيؽة
الحال؛ لأن امميهر وي امكىئنات الحية ولها أطهات تتميز بها ،وم كي هل

كىن داود يسىع تسبيحها و يفهىه كما كىن ؼنيىان يفهه مؼة اممير

والنمال؟ أقهل :نؽه ،هذا واضح جدا كما يفهه وي ؼياق الاوتنان.

( )279امتفؾير امهؼيف .137/9
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امثاني :هه تسبيح صجازي ،يقهل الرازي« :أوا اممير فىً اوتناع في

أن يعدر ػنها امكنًم ،وم كي أجمؽؾ الأوة على أن امىكلفين إوا الجي
أو الإنس أو امىىًئكة فيىتنع فيها أن تبنغ في امؽقل إلى درجة امتكليف

بل تكهن على حالة كحال اممفل في أن ينمر وينهى ،وإن لم يكي وكلفا
فعار ذلك وؽجزة وي حيؿ جؽنها في امفهه بمنزلة امىراهق ،وأيظا فيه

دلالة على قدرة الله تؽالى وعلى تنزهه عما لا يجهز فيكهن امقهل فيه

كىمقهل في الجبال»(.)283

والراجح هه الأول :مىا قدوناه وي أدلة في الحديث ػي الجبال،

وميغ هذا بؼريب؛ لأن ذلك كىن خاطية لداود  على وجه

الإعجاز.

وهنا يثهر ؼنال :مىاـذا قدم امىهلى  تسبيح الجباـل وع

داود على تسبيح اممير وؽه؟ أجاب ػي ذلك امنيؾابهري بقهله« :إنما

( )283تفؾير الرازي  ،271/12وانلر :اللباب .118/23
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278

قدم تسبيح الجبال على اممير؛ لأن ذلك أدل على امقدرة ،وأدخل في

الإعجاز ،فإن اممير أقرب إلى الحيهان امناكق وي الجىاد»(.)282

َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِنيَ
َوٱىؽ َ
ال َيصتِطَ َ
ٱۡلت َ
او َ
هذا ،وجملة {وشخرُا ٌَع َد َ
ري َ َوكِا ِ
ۥد َ ِ

}٧٩لم ترد على تمك امبنية امتركيبية في امقرآن كله إلا هنا ،وم كي ورد

َََ ۡ َ َ
َءاححَِۡاَ
في وؽناها امؽام تراكيب أخرى ،وذلك في قهله تؽالى۞{ :وىلد

َ ُ َ َّ َ ۡ ٗ َ
َيَٰشتَ ُالَأ َ ّوِب َ
ٌَ َػ َُّۥَ ََو َّ
ريَ َو َخ َنلَّ َ ُ
اَلَ ۡ َ
ِيدَ[ }٪ؼبأ،]23:
ٱۡلد ََ
ٱىؽ ۡ ََ
او َ
دَ
ۥدٌَِِاَـغَل ِ
ِِ

َ َّ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٗ ُ ّ َّ ّٞ
َل َٓۥ َأ َ َّو ّٞ
اب َ[ }١٩ص ]29 :وؼياق
ٔرة َُك َُ
ري ََمش
وقهله تؽالىَ { :وٱىؽ َ
كه آية يختنف ػي غيرهاَ،ولذا اختنف امتركيب في كه واحدةَ .
ُ َّ َ
اَفَٰػي َ
ِني َ«}٧٩أي :وي ؽأننا امفؽل لأوثال هذه الأفاػيل،
{ َوكِ ِ
ومكه شيء نريده بما منا وي امؽلىة المهيمة ،فىً تستكثروا عنينا أمرا،

وإن كىن ػندكم عجبا»(.)281

( )282تفؾير امنيؾابهري  ،38/1وانلر :ام كؿاف  ،183/1والرازي
 ،271/12وامبحر المهيف  ،332/6وروح امبيان  ،136/1وفتح امبيان
 ،277/6وتفؾير امقاسظي .261/22

( )281نله الدرر للبقاعي .232/1
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وامهاو يجهز أن تكهن عاكفة ،والجىلة بؽدها وؽمهفة على جملة

وسخرنا وع داود ،وهذا امؽمف هه الذي سظاه امبىًغيهن امتهؼف بين

ام كمامين ،كما يجهز أن تكهن امهاو للحال ،والجىلة بؽدها حامية وي امظىير
َّ َ
في { َو َشخ ۡرُا}.

َ ُ ًّ َ َ
َءاححَِۡا}
كما يجهز أن تكهن امهاو للًعتراض كما مر في قهله{ :وّلُك
والجىلة بؽدها وؽترضة بين الخبر امؾابق ػي داود ،والخبر اللًحق ػنه

َ َّ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ
َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ّ ۡ ُ َ ۡ
طِس ِ
ًٌَ ََۢةَأشِس ًَۡذ َٓوَ
ٔسَىسًَِلِ ط ِ
في قهله تؽالىَ { :وغيٍج َٰ ََّضِػثَۡلُ ٖ
َ

ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ون َ[ }٧٪الأنبياء، ]83:وفي ذلك يقهل ابن عاؽهر« :وجملةَ:
أُخً َشهِر
ُ

{ َوك َِّا}وؽترضة بين الإخبار عما أوتيه داود»( ،)283وهذا الأخير ههَ

الراجح ،وامىتبادر وي امؾياقَ .

ُ
{ َوك َِّا}كىن هنا ناقعة ناسخة ،ولهذا امفؽل في امقرآن دلالات
عديدة لا يتؾع امىقام لذصطها ،وم كي ينبغي أن ننكد على أن دلالة هذا
امفؽل تستؼرق هنا امىاصي والحاصر وامىؾتقبل ،أي :كنا فاعنين واضيا
وحاصرا ووؾتقبىً ،وهذا وفههم ػقىً ً وبداهة ً وػقيدة؛ لأن الحديث

( )283امتحرير وامتنهير .213/27
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280

هنا ػي امىهلى  ،وهذا أمر يقيني ثابت في حقه  ،يقهل ابن

عاؽهر« :وفي اجتىًب فؽل ام كهن إؽارة إلى أن ذلك ؽأن ثابت لله
وي قبل ،أي :وكنا قادرين على ذلك»(.)281

وصظير امؽلىة «ن َا» في صحل رفع اسص كىن ،وعبر به؛ ميدل على أن

امؽليم لا تؽجزه هذه الأؽياء امتي تؽد وي امؽجائب وامؼرائب في ػرف

امبشر.

{ َفَٰػي َ
ِني َ}٧٩خبر كىن ،وهه جمع وذصط ؼالم وفرده فاعل،
ِ
وامىفرد فاعل جاء على طيؼة اسص امفاعل وي امثىًثي فؽل ،وامتؽبير

بعيؼة اسص امفاعل هنا يدل على الدوام وامثبهت والاستمرار ،أي :كنا
فاعنين متمك امىؽجزات في كه زوان قادرين عنيها في كه وقؾ وحين،

وهذا سر امتؽبير بتمك امعيؼة بدلا وي امعيؼة امفؽنية ،مه قال« :وكنا

فؽننا» ،فهي لا تفيد وا تفيده تمك امعيؼة بهضهح عىًوة على وا في تمك

اللفلة وي تفخيم وتؽليم يتىًءم وع ػلىة امىهلى .

( )281تفؾير اممبري  ،18/9وانلر :امتفؾير امهؼيف .137/9
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و{ َفَٰػي َ
ِني َ}٧٩يؽىل عمل امفؽل امثىًثي «ف َؽ َ َ
ل» ،فيرفع فاعىً
ِ
وينعب وفؽهلا ،وهنا ح ذف امىفؽهل ،وامتقدير :وكنا فاعنين ذلك،
وقد اختنف امىفسرون في واهية المهذوف على وجهين:

الأول :المهذوف هه تسخير الجبال واممير ،يقهل اممبري« :وكنا قد

قظينا أنا فاعلو ذلك ،ووؾخرو الجبال واممير»(.)281

امثاني :امتفهيم وإيتاء الحكم وامؽن ه ،وتسخير الجبال واممير ،يقهل

ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِني َ }٧٩يؽني :وا ذصط وي امتفهيم وإيتاء الحكم
الخازنَ { « :وكِا ِ
وامتؾخير»(.)286
وأرى أن الحذف هنا للتؽىيم ،يدل على ذلك أن امتفهيم وإيتاء

الحكم وامؽلم ،وتسخير الجبال واممير ذصطت قبل ذلك ،فالمهذوف يؽهد
عنيها جميؽها.

( )281تفؾير اممبري  ،18/9وانلر :امتفؾير امهؼيف .137/9
( )286تفؾير امبؼهي على هاوػ الخازن  ،331/1وانلر :تفؾير الخازن
 ،331/1وفتح امقدير  ،192/3وفتح امبيان .277/6

281

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

282

وامتؽبير بنفلةَ { :فَٰػي َ
ِني َ}٧٩دون عاونين له أسرار بىًغية دقيقة
ِ
تتمثل في أن «امؽىل -كما قال بؽض أهل امؽلم -يحتاج إلى تفكر ووقارنة
بين امفؽل وامترك ،وتقنيب وجهات امنلر في طهره ،واختيار وا يهدي

إميه امنلر فيها ،والله  لا يخفى عنيه شيء ،ولا تنتبغ عنيه الأوهر
هذه واحدة.

وامثانية :أن امؽاول قد يؽىل له غيره ،والله غني ػي امؽامىين.
وامثامثة :أن امؽاول يؽىل ميحعل على ثمرة عمله وي خير ،فهه فقير

إميه ،والله أغنى الأغنياء .لهذه المهلهرات  -والله أعلم -خىً امقرآن وي
إؼناد عمل ،يؽىل إلى أسظاء الله الحؾنى ،تقديسا له وتنزيها ،ورعاية
مهاجبات ػقيدة امتهحيد ...أوا «ف َؽ َل «فقد أؼندت إلى الله مرات،

وامؾبب فيىا نؽتقد انتفاء امىهانع امتي مهحلؾ في «ع َم ِ َ
ل» ووي أبرزها

أن امفؽل هه وا طدر ػي امفاعل وباشرة دون واؼمة ،وأن أفؽال الله

طادرة ػي قهة ؼنمانه ،وامفؽل كما قال اللؼه يهن :لا يحتاج إلى تفكير

وكهل نلر ،بل امؿأن فيه أن يعدر ابتداء ،لذلك وغيره اوتنع إؼناد
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عمل إلى الله ،وجاز إؼناد فؽل إميه؛ لأنه وي طفات ام كمال والجىًل

والجىال»(.)287

ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِني َ }٧٩هنا اختنف فيه فقيل:
وامىراد وي قهلهَ { :وكِا ِ
ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِني َ }٧٩أي :قادرين على أن نفؽل هذا ،وإن كىن عجبا
«{ َوكِا ِ
ػندكم ،وقيل :كنا نفؽل بالأنبياء وثل ذلك»(.)288
ُ َّ َ
اَفَٰػي َ
ِني َ }٧٩أي :فاعنين هذه الأعاجيب وي تسخير
وقيلَ {« :وكِ ِ
الجبال وتسبيحهي ،واممير مىي نخعه بكراوتنا»(.)289
ّ
وم َّ ّ
امؿنقيمي رفض وا ذ ُصط ؼابقا ػند الزصخشري وأبي حيان،
كي

ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِني َ }٧٩ونكدا
وأبدى رأيا آخر فقال« :واملاهر أن قهلهَ { :وكِا ِ

َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َّ َ
َفَٰػي َ
ِني َ،}٧٩
َوٱىؽ َ
ال َيصتِطَ َ
ٱۡلت َ
او َ
مقهله{ :وشخرُا ٌَع َد َ
ري َ َوكِا ِ
ۥد َ ِ

( )287دراؼات جديدة في إعجاز امقرآن .231 ، 232
( )288ام كؿاف  ،183/1وانلر :وفاتيح امؼيب  ،273/12وروح امبيان للؿيخ
حقي .136/1

( )289تفؾير امبحر المهيف .332/6
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وامىهجب لهذا امتأكيد :أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق
للؽادة ،ولنة لأن يكذب به ام كفرة الجهلة.)293(»...

والراجح :وا ذهب إميه امؿنقيمي ،فالجىلة تهكيد وؽنهي؛ «لإزالة

اؼتبؽاد تسبيح الجبال واممير وؽه»( ،)292وهذا وا يتهاءم وع كهن هذه

الجىلة وؽترضة كما مر.

تكؿف منا وي خىًل امتحنيل للٍية امتي ورد فيها وعمنح امتفهيم

الآتي:
 -2ورد امفهه في الذصط الحكيم بعيؼة امىاصي امىظؽف امؽين
«ف َّ ّهه» وآثرت الآية ام كريمة هذا امىاصي الرباعي على امىاصي امثىًثي
(ف َه ِهَ)؛ لأن امثىًثي ؼيؽكغ امىملوب حيؿ يهحي بأن امقظية قد
فهىها ؼنيىان وي تنقاء نفؾه ،وهذا غير مراد؛ لأن امىهلى هه الذي
ف َّ ّهىها له بأي كر يقة وي كرق امتفهيم الموىًة.

( )293أضهاء امبيان للؿنقيمي .812/1
( )292امتحرير وامتنهير .213/27
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عىًوة على أن امفهه وعدر امثىًثي (ف َه ِهَ) إنما يكهن بامفمرة،
فكه وي كىن عاقىً فهه يفهه وا حهله ويدركه على قدر علمه وػقله
وؼؽة وداركه ،وهذه قظية بدهية لا تؽرض لها تمك الآية هنا.
كما آثرت الآية ام كريمة «ف َّ ّهه» على أفهه؛ لندلالة على امتكثير ،أي:
أن ؼنيىان كىن أكثر ،وأعمق فهىا متمك امقظية وي أبيه داود .
فظىً ػي ؼىًؼة وعذوبة وقهة هذه اللفلة ػند امنمق بها وع
امظىانر امهاردة وؽها بخىًف أفهه.
أوا امتدبر فقد ورد بعيؼة امىظارع وي امىاصي الخىاسي «تد َّب ّر»،
وبهذا يتفقان في كهن كه ونهىا وردا وي امىاصي غير امثىًثي،
وم كنهىا يختنفان في ثىًثة أوهر:
الأول :امفؽل الرباعي «ف َّ ّهه» تؽدي مىفؽهمين ،امىفؽهل الأول
ؼنيىان وامثاني امقظية ،وتقدير امكنًم« :ف َّ ّهه الله ؼنيىان امقظية» ،و
«تد َّب ّر» تؽدى مىفؽهل واحد هه :امقرآن ،وامقهل ،وآيات امكتاب على
اختىًف امىهاضع.
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امثاني :امفؽل امىاصي الرباعي أفاد امتكثير كما وطى ،بخىًف
«تد َّب ّر» الذي يدل على امتتبع وامتدرج ،وميغ على ام كثرة.
امثامؿ :امفؽل امىاصي الرباعي «ف َّ ّهه» فؽل فريد وحيد في امقرآن
ام كريم وادة وطيؼة عكغ امتدبر فقد ورد في وهاكي عديدة كما ذصطنا.
 -1امى ُف ّه ِه في الآية ،أي :امفاعل هه الله  ، وقد ورد
الحديث ػنه بظىير امؽلىة " نا "دلالة على أن هذا امتفهيم مؾنيىان
كىن و َّن ّة ػليىة وي رب جنيل ػليم ،وامفاعل في امتدبر هه اممهائف
امثىًثة ،والحديث ػنهه ورد بهاو الجىاعة مكه كائفة ،وف رق بين امى ُف ّه ِه
وهه الله  ، وامىتدبرون وهه هذه اممهائف امثىًثة على اختىًف
وؿاربها .
 -3امىف ّهه ،أي :امهاقع عنيه امتفهيم في هذه الآية تمثل في ؽيئين:
الأول :ؼنيىان فهه الذي وقع عنيه امتفهيم؛ لأنه وفؽهل أول
للفؽل «ف َّ ّهه» ،وامتفهيم بذلك وقع على الابن دون الأب ،وفي هذا
إؽارة إلى أن ه ذا امتفهيم كىن ونحة وهبة واوتنانا وي امىهلى على ػبده
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ؼنيىان  ،وأنه لا يرتبف بعؼر ،أو كبر ،أو أفظنية ،وبامقياس فإن
امتفهيم وي رب امؽامىين للقظايا امؿائكة يقع كذلك على امىنونين وي
ػباده امعالحين الذين يمتن امىهلى عنيهه بذلك.
امثاني :امقظية امىتنازع عنيها هي امتي وقع عنيها امتفهيم؛ لأنها
وفؽهل ثان للفؽل «ف َّ ّهه» ،فامتفهيم وقع على أمر دنيهي طظا يتعل بالزرع
والحرث ،وهي قظية حياتية تمغ حياة امناس ،و يىًحـ أنها كىنت
وي الأوهر امؽه يعة ،وامقظايا امؿائكة ،وامىؾائل الخفية الدقيقة حيؿ
حك ه فيها داود بحكم خىًف الحكم الذي حكم به ؼنيىان ،ولذا كىن
امتفهيم هنا بإلهام مؾنيىان؛ لأن رب امؽامىين نسبه منفؾه بنهن امؽلىة
في قهله« :فف َّ ّهىناها» ،وبهذا يؽلم امفرق بين وي فهىه الله في تمك امقظية
بؽينها ،ووي لم يقع عنيه تفهيم الله لها ،فمي فهىه الله طار أقدر على
الإتيان بالحكم امعائب بؽينه كما مر.
أوا امتدبر فقد وقع على امقرآن ام كريم بما فيه وي أوهر دنيه ية
وأخرو ية وعلى ذلك فامهاقع عنيه امتدبر أشظل وأػه ،وامهاقع عنيه امفهه
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أخص؛ لأن امتدبر يقع على كه امىؽاني امىؾتكنة في امقرآن ام كريم
دنيه ية وأخرو ية ،وامتفهيم اختص بامقظايا امؿائكة وامىؾائل امؽه يعة
امتي هي غاية في اللمف والخفاء.
وبينهىا أيظا وؼايرة وي جهة أخرى ،فامتدبر في امقرآن واقع على
امؽبارات والأؼاميب وقروءة ووؾىهعة ووكتهبة ،وامتفهيم واقع على
قظية دنيه ية حياتية.
وتبدو امؽىًقة في هذا امقسص واضحة جدا بين امتدبر وامفهه؛ لأن
وناط امفهه امؽقل وامؽلم وامىؽرفة ،وهذه الأوهر وي الأؼاؼيات امتي
يجب أن تتهافر في امىتدبر؛ فامفهه يكهن نتيجة للتدبر ،وهل نتدبر ؽيئا
إلا بؽد فهىه ووؽرفته ،وامهقهف على حقيقته اللؼه ية وامىراد ونه؟
فامىتدبر في الأوهر يجب أن يتهافر فيه امفهه وامىؽرفة حتى يعل مىا
يريد وي الحقائق.
وهكذا فقد اؼتبان منا وي خىًل الذصط الحكيم ذاته لا وي كنًم
خارج ػنه وا بين هذين امىعمنحين وي فروق وطىًت ،وهذا وا ننكد
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عنيه مرارا في أن الذصط الحكيم يجب أن يكهن غايتنا ،وونمنقنا في
ام كؿف ػي امفروق وامعىًت امكىئنة بين امىعمنحات امتي اؼتؽىنها
لا وي كنًم خارج ػنه وي أي عالم لم يراع إبراز هذه امفروق وي واقع
امنله وامتركيب وامؾياقات.
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امتدبر وامتأو يل:
قال ابن فارس « :الهىزة وامهاو واللًم أطىًن :ابتداء

الأمر وانتهاؤه»( ،)291وهه بهذا يشير إلى دلالة امنهاية وامؼاية ،و يلهر

ذلك بهضهح وي قهله « :ووي هذا امباب تأو يل امكنًم ،وهه عاقبتُه ُ

َۡ َ ُ ُ َ
ون َإ ََّّل َحَأۡوييَ ُّۥ َيَ ۡٔمََ
ووا ينُول إميه ،وذلك قهله ْ { :و َيِظر
ِ
ِ
ۡ َ َ َّ
َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ
َُۡ َۡ َٓ ۡ
ت َ ُر ُش ُو َ
ٱۡل ّ ِق َذ َٓوَنلَاَ
َربّ ِ َِاَ ِة
َسا َء َ
ِيَ َن ُصٔهُ ٌَََِرتو َكد
يأ ِت َحأوِييّۥَحلٔل َٱَّل
َ
ُ َ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َ ٓ ۡ ُ َ ُّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ
ُ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ
َّس ٓواَ
ٌَِ َشفػاء َـحشفػٔا َنلا َأو َُرد َذِػٍو َد
ري َٱَّلِي َنِا َجػٍو َكد َخ ِ
َ ُ َ ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
َتون َ٭[}َ ٤الأػراف ]13 :يقهل :وا
أُفصًٓ َوعو َخًِٓ ٌَا ََكُٔا َحف
ينُول إميه في وقؾ بؽثهه ونشهرهه.
وقال الأػشى:
ل ُ
على أ َّ ّنهَا كىنَت تأ َّ ّو ُ
ح َّ ّبهَا

ل رِب ِع ِ ّي ام ّ
تَأَ ُّ ّو ُ
ِقاب فأصحبا
ؾ ِ

يُريد مرجؽَه وعاقبتَه ،وذلك و ِي آل يَنُول»(.)293

َّ ّ
ونص ابن ونلهر ( ت 722ه ) على امىآل وامىرجع،

ل :الرجهع  ،آل امشيء ُ يَنُول أَ وْلا ً ووآلا ً
وذصط وؽه امتفؾير فقال « :الأَ ْو ُ
( )291وقاييغ اللؼة ،وادة(أول).
( )293وقاييغ اللؼة ،وادة(أول).
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جؽَه ُ  ...وأ َّ ّو َ
ل ِإميْه ِ امشَّّيء َ :ر َ َ
ج َع ،وأ َّ ّو َ
 :رَ َ
ل امكنًم َ وتَأَ َّ ّولَه :د ََّب ّرَه ُ وق َّ ّدره،

وأَ َّ ّوله وتَأَ َّ ّوله :فسَّّره ُ»(.)291

ومؽننا وي خىًل هذه امىؽميات نستميع امقهل بأ َّ ّن امتَّّأو يل يبحؿ

فيىا ينول إميه امشَّّيء ،وإذا تؽلَّّق ذلك بامكنًم كىن امىراد هه وا ينُو ُ
ل

إميه ذلك امكنًم ،أو هه الرجهع به إلى وآل آخر.

و بِهَذا يكهن امتَّّأو يل أقرب امىؽاني للتَّّدبر؛ لاؽتراكهىا في امهطهل

للؼاية وامىآل ،وامىقعد ،م كي قد يكهن في امتَّّأو يل وي الخفاء في

الدّلالة وا ميغ في امتد ُّب ّر.

وقد اهت َّم ّ أبه هىًل امؽؾكري - كؼيره( -)291بإيراد

بين امتفؾير وامتأو يل على وجه الخعهص ( ،)296ووا ينبغي امتنبه إميه

في كنًوه قهله في نهاية تمك امنقهل ام كثيرة ،وامتفعيىًت امىتؽددة:

«أقهل :لا يخ ْ َفى أ َّ ّن غاية وا يت َّ ّ
حعل وي هذه الأقاو يل ... :أ َّ ّن :امتأو يل

( )291مؾان امؽرب ،وادة(أول).
()291كىمىناوي في امتؽار يف .293 /2
( )296انلر :امفروق اللؼه ية .233/2
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َ
له مزيَّّة زائدة ٌ على امتفؾير ،ويرؽد إميه قهله َ { :و ٌَا ََح ۡػي ًَُ
ُ ّ ّٞ
ۡ ۡ َُ ُ َ
َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ ُ َ َّ َٰ ُ َ
َّ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َِف َٱىػِي ًِ َحلٔلٔن َءاٌِاَةِِّۦَُك ٌََِ َغِِدَِربِِاهَوٌاَ
حأوِييّۥ َإَِّل َٱّلِل ه َ
َوٱىٰشِخٔن ِ
َ َّ َّ ُ َّ ٓ ُ ْ ُ ْ ۡ
َٱۡلَىۡ َ
َٰ
ب َ[ }َ٧آل عمران، ]7 :حيؿ حظر 
ب
يذنر َإَِّل َأولٔا
ِ
علم امتَّّأو يل في جنابه  ،ووي ر َ َ
سخ َ فِي امؽلم قدوُه ،واؼتظاء
في كر يق امتحقيق علمُه ،وقع على عجائب وا أودع فيه وي الأسرار،
وأكنع على تفاطيل وا اشتمل عنيه وي الأحكىم والآثار.

وأود أن أؽير إلى أن أكثر أهل امؽلم يرون وجهب امهقهف على

َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َّ َّ
ُ
قهله {:وٌا َحػيً َحأوِييّۥ َإَِّل َٱّلِل ه َ}كما أن امهاو في قهله:

ۡ ۡ
َ َّ ُ َ
َِفَٱىػِي ًَِ}[آل عمران ]7 :هي (واو) الاؼتئناف ،وميؾؾ
{وٱىَٰٰشِخٔن ِ
ُّ ّ
وأقي أ َّ ّن هذا قهل ؽيخ الإؼىًم ابن
واو امؽمف على رأي الأكثر ية،

تيمية  إن لم تخنّي ال َّذّاصطة ،وأهل ال ُّل ّؼة يؽرفهن هذا جيداً ،فكهننا
ُّ ّ
نستدل على أن الرَّّاسخين في امؽلم يؽلمهن امىتؿابه ونه بهذه الآية في هذا

امىهكي لا يتنافى أو يتؽارض وع وا قررته ؼابقا ً ،فقد ينتي الله الرَّّاسخين

في امؽلم فهىاً ،لذلك اؼتدللؾ بهذه الآية في هذا امىهكي ولا أرى أنه

ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ
م َٱىۡه َِت َٰ َ
بَ
به شيء ،فال َّل ّه ؼبقها بقهلهَ ْٔ{:ٱَّلِي َأُزل َغيي
َ
ُُ
ۡ ُ َ َ َٰ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ َٰ َ َ ۡ ُّ ّٞ
خ ُر ُ
ٌَتَ َ ََٰ َ َ َّ َّ َ ّٞ
َِف َكئب ِ ِٓ ًَۡ
ب َوأ
شتِفَٰج َـأٌاَٱَّلِيَ ِ
ٌِِّ َءايج ََمهؿج ََْ َأم َٱىهِت ِ
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ۡ
ۡ
َ ۡ َ ُ َّ َ َ ّٞ
ٔن َ
َو ٌَ َ
اَح ۡػيَ ًُ َحَأوييَ ُّۥَٓ
َِوٱةۡخ ِ َؾا ٓ َء َحَأوييِِّۦ َ
شتَ َّ ٌَ ِِۡ ُّ َٱةۡخ ِ َؾا ٓ َء َٱىۡفِ ۡخَِث َ
ٌَاَت َ َ َٰ
زيؼ َذيتتِػ
ِ
ِ
ّٞ
ۡ
ۡ
َ ّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ
ُ
ّ
ُ
َُ َ
َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
اٌ َِّاَةِّۦَُك ّ
َء َ
ٔن َ
غِدَِربِِاهَوٌاَيذنرَإَِّلَ
ٌَ ََِۡ َِ
َِفَٱىػِي ًَِحلٔل
إَِّلَٱّلِلهَوٱىَٰٰشِخٔن ِ
ِ
ُُْ ْ ۡ
َٱۡلَىۡ َ
َٰ
ب َ[}َ ٧آل عمران ]7 :وقد أحببؾ أن أؽير إلى هذا رجاء
ب
أولٔا
ِ

أن تؽ ّه امفائدة.

وقد دعا امنبي  لابن ػباس  ،وقال:

ل
«ال َّل ّه ُ َّ ّه ف َ ّقِهْه ُ فِي الدّ ِي ْ ِ
ن  ،وَعَلِّم ْه ُ امتَّّأوِ يل » ،فلو لم يكي للتَّّأو يل مزيد ُ فظ ٍ

لم يكي متخعيص ابن ػباس بذلك  -وع جىًلة ِ قدره ،وػليم

ؽأنه -مزيد فائدة».

َّ ّ
ومؽل هذا وا يجؽننا نقهل :إ َّ ّن هناك عىًقة بين امتَّّأو يل وامتَّّد ُّب ّر،

يحكمها امتقاؤهما في امؼايات وامىقاطد ،وافتراقهىا فيىا يتؽلَّّق بامىكلفين

مكه الخلق طظي ومك الأداة،
 ،فامتَّّد ُّب ّر وملوب صحثهث عنيه ،وتاح
ِّ

وامتَّّأو يل صحعهرٌ في أهل ال ُّر ّؼهخ أوثال حبر الأ َّ ّوة وترجمان امقرآن ،حتَّّى
مكين امتَّّأو يل يبحؿ فيىا خفيؾ دلامته ،وطؽب على ؼانر امناس إدراك

امىراد ونه.

وقد يرؽد إلى ذلك تأول الآيات امتي ورد فيها مفـ امتأو يل ،فهي

جنها  -أو كلها  -طظا خفيؾ دلامته ،وثل الرؤ يا ،ووا خفي وي امؽلم في
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قعة وهسى - -وامؽبد امعالح ،لهذا ينبغي عدم امهقهف ػند

امقهل بأن امتأو يل هه امتفؾير فحؾب ،بل إن الدلالة الأخرى امىتؽنقة

بامىآل فيها وي امؽىق وامبؽد وا يحتاج إلى كهل نلر وي خىًل

الأؼلوب امقرآني ،أوا امتأو يل الحادث؛ وهه ضرف اللَّّفـ ػي قاهره

إلى وؽنى آخر ،فهذا لا تدعمه اللؼة.

وميغ حديثنا هنا ػي امتَّّأو يل امىذوهم ،وإنما ػي دلامته ال ُّل ّؼه ية

وربمها بهروده في امقرآن ،وودح امنبي ﷺ لابن ػباس  به،

ولهذا يمكننا وي خىًل امنَّّلر في وهاكنه في امقرآن وي جهة ،واؼتقعاء

وا انفرد به ابن ػباس  وي أقهال وي جهة ،يمكننا وي خىًل
ذلك أن ندرك بعهرة أدق وؽنى امتَّّأو يل ،وس ّ
ر اختعاص ابن ػبَّّاس

 به.

وبؽد؛ فقد تبين منا وي ػرضنا للفروق ،وامؽىًئق امكىونة بين هذه

امىعمنحات ،أن امقرآن ام كريم يؽبر بهذه امىعمنحات تؽبيرا غاية في
الدقة والإتقان ،ولا يمكي أن يحل غيرها صحنها امبتة ،وإن تقاربت وؽها
وي وجه أو وجهه؛ لأن كه مفلة في امقرآن ام كريم بمنزلة شخص ذي
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طفات وسظات ،وكبائع تميزه ػي غيره ،ولا يمكي مؿخص آخر مهىا
تقارب وع الأول في سظاته الجؾدية وامؽقنية أن يحل صحله ،و يكهن
نفؾه ،وهكذا أمفاظ الذصط الحكيم امتي أنزلها رب امؽامىين بميزان دقيق،
وقؾماس وؾتقيم.
ولذا يسىي امقرآن وي يتأول فيه سظاعا وقراءة وكتابة وتدبرا ،ووي
يقف على وتؿابه امقرآن يكهن وتأولا ،ووي يتؽرف على حقائق
الأخبار ،ويميز بينها يكهن وؾتنبما ً ،ووي ع ُل ِّم َ امعهاب في امقظايا
امؿائكة يكهن و ُف َّ ّهىا ،ووي يكؿف ػي امىؽاني أحؾي كؿف وبيان
وتفعيل يكهن و ُفس ِّرا ،فكه وؽنى اقتطى مفلة لا يمكي مؼيرها أن تسد
وؾدها ،وتندي ونداها ،ومه غربننا اللؼة كلها مي نجد مفلة أخرى تعنح
أن تهضع وهضؽها ،وتحل صحنها.
وغني ػي امبيان -كما تبين منا -أن امتدبر أػه وي هذه امىعمنحات
وأنها كلها داخلة تحؾ ػباءته ،فيا لروعة هذا الذصط الحكيم الذي يؽبر
بأمفاظ هي وناط إعجازه ،بما لا يقدر الإنس والجي على أن يأتها بها،
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وهذا يدػهنا إلى وجهب أن يكهن امقرآن ام كريم هه ونمنقنا وغايتنا في
ام كؿف ػي امفروق وامعىًت امكىونة بين أمفاقه المنتنفة.
كما يدػهنا إلى عدم امتؾنيم بامتؽار يف امتي وضؽها بؽض امىفسرين،
وهي بؽيدة ػي الدلالة امقرآنية امىرادة ونها.
ثامثا ً :دلالة طيؼة امكلمة (امتد ُّب ّر):
معيؼة امكلمة أثر في ودمهلها ،لهذا رأيت أن أؼنف امظهء على طيؼة

هذه امكلمة وي امناحية امظرفية ووي امناحية امنحه ية ،وذلك وي خىًل
ومنبين:

امىمنب الأول :دلالة امعيؼة امظرفية (تفؽل) .
امىمن ب امثاني :دلالة امعيؼة امنحه ية (طيؼة امىظارع) .
امىمنب الأول :دلالة امعيؼة امظرفية (تَف َ َّؽّ َ
ل):
وؽلوم أن (امتَّّد ُّب ّر) هه وعدر امفؽل (تد َّب ّر)  ،وهه فؽل مزيد،

ووؽاني الز ّ يادة تلهر في امفؽل ،ثم تنقل لممعدر ،فالحديث ػي امىعدر
ؼيكهن وي خىًل الحديث ػي امفؽل ،يقهل ابن ؼيده« :وأ َّ ّوا وعدر
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تف َّؽّن ْؾ؛ فإنه امتَفَ ُّؽّل ،جاؤوا فيه بجميع وا في تف ُّؽّل ،وص ُّظ ّها امؽَي َ
ن ؛ لأنه
ل»
ميغ في امكنًم اسص ُّ ّ على تف ُّؽّ ٍ

()297

وبناء ً على ذلك؛ فإنه لابد أن يكهن معيؼة هذا امفؽل على (تف ُّؽّل)

دون غيرها وي امعيغ دلالة تتمي ّ ِز بها ،ويمكي لهذه الدلالة أن تهضح
امىراد وتحدد امىفههم ،وحتى يتم ذلك ،فيحؾي أن نؽرف امىؽاني امتي

ذصطها امظرفيهن لهذه امعيؼة (تف ُّؽّل)( ،بز يادة امتاء في أوله ،وتظؽيف

امؽين) .

يقهل امؽكبري 626( ه ) في «اللباب»« :وقد َّ ّ
اكردت

ل لممؽاني ،نحه ت ََّ ّفؽَل وتَفَاعَل وافتؽل ،وفي وعادرها
ز يادة ُ امتَّّاء في امفؽ ِ

وفي وعدر ف َ َّؽّل نحه ق َّ ّمع ت ْقم ِيؽاً ،فز يادة ُ امتَّّاء وامياء ػهض وي ت َ ْشدِيدِ
امؽينِ في امفؽل؛ ميدل على امتكثير وامتهكيد»(.)298

( )297المنعص .139/3

( )298اللباب عمل امبناء والإػراب .321/2

297

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

298

وبؽد امنلر فيىا ذصطه امظرفيهن وي دلالات طيؼة (تف َّؽّل)

()299

 ،نستميع امقهل :إ َّ ّن كثيرا ً وي امىؽاني امهاردة وع هذه امعيؼة وبني
على امىماوعة ،حيؿ إنها تلمح في أغنب امىؽاني امىذكهرة ،وعادة وا

ينص امظرفيهن على ذلك ،وؼأؽير إلى ذلك ػند ذصط وؽاني امعيؼة امتي

هي:

امتَّّكثير( :وماوع)(ف َّؽّل) نحه :ك َّس ّرت الزجاج فتك َّس ّر.
امنّؾبة( :وماوع)(ف َّؽّل) نحه :قيَّّؾته فتقيغ ،أي نسبته إلى قيغ.
ّ
الاتخاذ( :وماوع)(ف َّؽّل) ،ولا يأتي إلا وتؽ ّدِيا ً  ،والاتخاذ يؽني:

اتخاذ فاعل امفؽل ،وجؽله وفؽهل أطل امفؽل ،نحه :تسنم عل ّي المود،

اتخذه ؼناوا.

( ) 299طظي فعل في هذا الأمر الرصي في شرحه مؿافية ابن الحاجب ،انلر
تفعيل ذلك في :شرح ؽافية ابن الحاجب. 231/2
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امت ّ ُّ
َّكل ّف( :وماوع) (ف َّؽّل) ،وهه رغبة امفاعل ،واجتهاده في

حعهل امفؽل له حقيقة ،نحهّ َّ :
َ
وتعبَّّر ،وتجلَّّد ،وتكرَّّم،
تشجع ،وتح َّل ّم،

وتن َّهّه ،تقهل :ت َّ ّشجع امىؼامر؛ أي :كلَّّف نفؾه ام َّ ّؿجاعة؛ ميتم ّ حعهلها.

امتَّّج ُّن ّب( :وماوع) (ف َّؽّل) ،وهه لندلالة على ام َّ ّؾنب ،وترك امفؽل

والابتؽاد ػنه ،نحه :تحرَّّج محم ٌد؛ أي :ترك الحرج ،وتأ َّ ّثم الرجل .بمؽنى:

ترك الإثم.

امتد ُّ ّرج( :وماوع) (ف َّؽّل) ،وهه امؽىل امىتكرّر في مهلة ،وهه بذا

ينول إلى وؽنى امتَّّكثير ،وحعهل امفؽل مرة بؽد أخرى ،و يأتي للٌوهر

الحؾية وامىؽنه ية.

ؾيَّّة :جرػؾ امىر يض الدواء فتجرعه؛ أي :شربه جرعة
وثال الح ّ ِ

بؽد جرعة.

مرة.

ووثال امىؽنه يَّّة :علَّّمؾ امتلميذ امىؾألة فتؽلمها؛ أي :علمها مرة بؽد

امتَّّأطيل( :وماوع) (ف َّؽّل)؛ أي جؽل امشيء ذا أطل حقيقة ،أو

َّ ّ
تقديراً ،فالحقيقة نحهّ َّ :
فتأطل؛ أي :طار ذا أطل ،ووثال امتَّّقدير:
أطنته
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أ َّهّنته فتأ َّهّل؛ أي :طار ذا أهل ،وقد يكهن وماوع «ف َّؽّل» الذي وؽناه
جؽل امشيء نفغ أطله حقيقة ،أو تقديراً ،وثال الحقيقة :تز بَّّب

امؽنب؛ أي طار زبيباً ،وامتقدير نحه :تكلَّّل امشيء؛ أي :طار إكليىً ً
بمؽنى «اؼت ْفؽَل» :وذلك فيىا يتؽلق بام َّ ّمنب والاػتقاد؛ لأنهىا ص َّ ّ
ختعان
ب «اؼت ْفؽَل» ،فام َّ ّمنب نحه :تنجزته؛ أي :اؼتنجزته ،بمؽنى :كنبؾ نجازه،

وهه الحظهر وامهفاء به ،والاػتقاد :وهه تعهرك امشيء أنه على طنؽة

أطله ،نحه :تؽ َّ ّلىته؛ أي :اؼتؽلىته ،بمؽنى :اػتقد فيه أنه ػليم.

بمؽنى «ف َّؽّل» ،نحه :تللَّّمني؛ بمؽنى :قلمني ،وتج َّ ّهىؾ الرجل؛ بمؽنى:

جهىته؛ أي :كلحؾ في وجهه ،وونه حديث دعاء الرؼهل

« :إلَى وَيْ تَكِلُنِيِ ،إلَى عَدُ ّوٍ ي َ َتج َ َّ ّهىُنِي»؛ أي :ينقاني
بامؼنلة وامهجه ام كر يه.

ومؽلَّّه اتَّّظح وي خىًل هذا امؽرض لأهه وؽاني هذه امعيؼة

كيف أن امىماوعة كىنت امؾىة الأقهر فيها  ،وامؽاول امىؿترك بين

ٍ
طيغ أخرى ،فإن امىؽاني
أكثرها  ،وحتى مه كىنت امىماوعة ُ واردة ً في
امىذكهرة وع هذه امعيؼة ،وامبنية امتي وردت عنيها ،تح ّدِد نهع الدلالة
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فيها ،وتمنحها امؾىة َ امىىيزة َ لها ،ػي (تفاعل ،وانفؽل) على ؼبيل

امىثال.

وؽيهع امىماوعة في هذه امعيؼة عمهوا ً يجؽننا نستحطر وؽناها في

حديثنا ػي امتد ُّب ّر ،وإن لم يكي ذلك قاهرا ً في امفؽل(تد َّب ّر)؛ لأنه ميغ

وماوعا ً م (د َّب ّر)،ذلك أ َّ ّن امىماوعة لا تكهن عادة إلا بؽد جهد ووؿقة،

حتى مكين هذا امىماوع كىن وؾتؽعيا ً ثم لان وكاوع ،وامتد ُّب ّر يحتاج

إلى تؽقب ونلر في امؽهاقب إلى أن يحعل له مراده ،وهذه بؽض

دلالات امىماوعة.

كما أننا إذا نلرنا إلى امىؽاني الأخرى امهاردة ،واؼتحطرنا وؽنى

ّ
وامعفات امتي ينبغي
(امتَّّد ُّب ّر) وصجاله وهه امقرآن ،ػرفنا بؽض ام ّؾىات
لممتدبّر امتحلّي بها ،ويمكننا ل ُ
حـ ذلك وي وؽنيين على وجه الخعهص

ُّ
مرة ٍ ،
هما:
مرة بؽد َّ ّ
(امتكل ّف) و(امتَّّد ُّ ّرج) امىراد ونه حعهل امفؽل َّ ّ
ومرحلة ً بؽد مرحلة ٍ  ،فالأول يشؽر بطرورة بذل الجهد ،وامثاني يبيِّن

صرورة َ امتَّّد ُّ ّرج وامتتبع مرحلة مرحلة ،مؾبر أغهار أسرار امقرآن ،ومؽل

هذا ينتقي بهضهح وع امىؽنى ال ُّل ّؼهي مىادة (امتَّّد ُّب ّر) ،طظا ّ
يمكِننا وي رسص
َّ ّ
(امعبر ،وبذل الجهد ،وامتَّّد ُّ ّرج).
وؽالم واضحة مىنهجية امتَّّد ُّب ّر تتمثَّّل في:
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امىمنب امثاني :دلالة امعيؼة امنحه ية (طيؼة امىظارع):
الحديث هنا ػي امعيؼة امتي وردت عنيها امىادة في امقرآن،

وبامنلر في تمك امعيؼة نجد أن امتَّّد ُّب ّر جاء في امقرآن في أربؽة وهاضع

هي:

َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ
َّ
َول ََۡٔكنٌَ ََِۡغِِدَِد ۡريَِٱّلِل َِ
قهله { :أـَلَحخدةرونَٱىلرءان

ََ َ ْ
َََ
ۡ َ َٰ ٗ َ
اَنر ِ ٗ
رياَ[}٧٬امنؾاء، ]81 :وقهله { :أـَلَ
س ُدوا َذِيَِّٱخخِؾف
لٔ

َۡ َ ُ ٓ
َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ[}١محمد ،]11:وقهله
حخدةرون َٱىلرءان َأم َلَع َكي ٍ
َ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ
َٱۡلَ َّوى َ
ِنيَ
ت َءاةاءًْ
{ :أـيً َيدةروا َٱىلٔل َأم َساءًْ ٌَا َلً َيأ ِ

َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ
ٌَ َب َٰ َر ّٞ
م ُ
كَ
[ }٦٨امىنونهن ،]68 :وقهله{ :نِتب َأُزىجّ َإِل
َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ
ّ َ َّ َّ ُ ٓ ْ َ َ
َٱۡلَىۡ َ
َٰ
بَٳ(}١ص)19
ب
َءايَٰخِِّۦَو ِلخذنرَأولٔا
ِلدةروا
ِ

وػند تأول هذه الآيات يمكي مىح الدلالات الآتية:

 -2أ َّ ّن هذه امىادة (امتَّّد ُّب ّر) لم تذصط في امقرآن إلا وع امقرآن،

بينىا ذصط وع غيره امتَّّفكر وامتَّّذصط وامنَّّلر ،ومكه ونها وؽناه

الخاص به ،على وا ؼبق بيانه.
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 -1أ َّ ّن امعيؼة امتي جاءت عنيها هذه امىادة هي (امفؽل
بامفك (يتد َّب ّرون) والإدغام (ي َّ ّد َّب ّروا) ،وقد تنهع
ِّ
امىظارع)

وؽها وا يدل على امقرآن وؽها ،فقد ورد مفـ (امقرآن) وؽرَّّفا ً

مرتين ،وورد مفـ (امقهل) وؽرفا ً مرة واحدة ،وورد مفـ

(آياته) وؽرفا ً بالإضافة مرة واحدة.

ووي خىًل كه هذا يمكننا إدراك وؽان أخرى يمكي أن تتكىول

وع وا ؼبق ،فعيؼة امفؽل  -وخعهطا امىظارع  -لها دلالات لابد
وي اؼتثىارها ،وقد أمىح امبىًغيهن في دلالة امىظارع في وقابل الاسص

ُّ ّ
ّ
يدل على امتَّّجدد
ومؽل أهمها :أ َّ ّن امىظارع
إلى بؽض امفروق،
والحدوث ،أو وا يمكي امتَّّؽبير ػنه بالاستمرار امتَّّجددي ،والاسص ُّ ّ
يدل

على ام ُّث ّبهت ،كما أنَّّه ُّ ّ
يدل على الحركة بخىًف دلالة الاسص على امؾكهن
غامبا ،كما أنَّّه أقدر وي الاسص على اؼتحظار ُّ ّ
امعهرة ،فإذا قننا :فىًن

يركب ،كىن امىظارع ناقىً ً ُّ ّ
للعهرة ،ودا ّلا ً على الحركة ،وميغ شركا ً

أن يكهن ذلك وتج ّدداً.

وإذا أردنا أن نستثىر كه هذا في دلالة امىظارع امهارد وؽنا هنا،

لأوكننا امقهل بأ َّ ّن امىراد هه ال ّ
حؿ على امتَّّدبر بمر يق الإنكىر مظده
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(عدم امتدبر) ،بأؼلوب يشؽر بطرورة تج ُّ ّدد ذلك كلَّّما دعا له داع ،أو

وجد له ؼبب.

وهذا الأمر يتناؼب وع قظية امتدبر ،امتي لا يتعهر فيها أن

الإنسان ؼيكهن وتدب َّرّا َّ ّ
كه وقته ،م كي ينبغي أن يتحرك ػنده هذا

الهاجغ كلما كرق سظؽه امقرآن ،أو تحرَّّك به مؾانه ،أو قرأته ػيناه،
ٌ
حدث وتجددٌ وع أؼبابه ودواػيه.
وهذا يؽني أن (امتدبر)

فدلالة امىظارع في امؿهاهد كلها ونشر مهه على صرورة الاستمرار

امىتجدد في هذا امؿأن ،ذلك أ َّ ّن وي أهه دلالات هذه امعيؼة امتَّّج ُّ ّدد

والحدوث.

و يحؾي امتنبيه إلى أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر مفلا أو وؽنى لا يختص بامقرآن إذ

ّ
كه وا ورد لا يؽدو أن يكهن اؼتؽىالاً ،والاؼتؽىالات لا تتنافى بل

تتآخى على اللَّّفـ امهاحد ،ولا أرى صحلهرا ً وي اؼتؽىال اللَّّفـ في غير

امقرآن ،وامكنًم جار بنحه (تد َّب ّر أمره) ،أي :نلر فيه.

()133

([)133ينلر امفروق اللؼه ية للؽؾكري]
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وإنه مىي امىتقرر في امقهاعد أ َّ ّن وي أطؽب الأعمال :تفؾير

امهاضحات ،ووي هذه امهاضحات (امتدبر) ،و يحؾي بامقارئ أن لا يُؼف َ
ل

وؽجىا ً يؽنى بأمفاظ امقرآن ووفرداته ،وثل «وفردات أمفاظ امقرآن»

للرَّّاغب الأطفهاني (امىتهفى ؼنة133 :ه ) ،شرح فؽل(تَد َ َّب ّر)،

ووظارعه(يَتَدَ َّب ّر) ،ووعدره (تدبر).

فامتَّّد ُّب ّر في حقيقته وبادرة ،واؼتجابة امتَّّد ُّب ّر لأمر ال َّل ّه ،وميغ فيه

امىؽنى امىىنهح وثل( :فهىته فتفهه)( ،علمته فتؽ َّل ّم)( ،وجهته فته َّ ّ
جه).
وهه فؽل يخاكب به الأوة كلها ،ولا يختص بذلك أهل امؽلم ،فكما أ َّ ّن

امؽالم وملوب ونه امتَّّد ُّب ّر ،وكذلك امؽا ِم ّي ووي لا يممك أدوات علميَّّة
تنهّله يمكي أن يقع ونه امتَّّد ُّب ّر ،وقد يعل إلى وا يعل إميه أهل امؽلم،
وقد يفتح ال َّل ّه عنيه بسبب نهر بعيرته وا لا يفتحه على امؽلماء.

أذصط أ َّ ّن عاويَّّا ً رأى شخعا ً يجمع امناس حهله فيجتىؽهن ،فقال :إن

فىًنا  -يقعد هذا الذي يجمع امناس -يدػه إلى نفؾه  ..ومه أخنص

َ ٓ َ ۡ ْ َ َّ
ُ ۡ َ َٰ
يِلَأد ُغ ٓٔاَإَِلَٱّلِل َِ
دػهته مهُف ِّق ،أخذا ً وي قهله { :كوَه ِذه ِۦَشب ِ ِ
َ َ َٰ َ َ َ َ ۠
َ ُ ۡ َ َٰ َ َّ َ َ ٓ َ َ ۠ َ ۡ ُ ۡ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡشك ِني َ}١٠٨
لَع َة ِ
طريةٍ َخُا َوٌ َِ َٱتتػ ِِنِۖ َوشتدَ َٱّلِل ِ َوٌا َخَُا ٌََِ َٱلٍ ِ
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(يهؼف ،)238:وهذا وؽنى ػزيز قد يؼيب ػي كثير وي الدعاة
وامىؿتؼنين بامؽلم.

ووي امىه ّه أن لا نحظر وؽاني امقرآن على وؽنى وؽين ،كما يفؽل

بؽض أهل اللؼة؛ لأ َّ ّن وؽاني امقرآن أشظل وأكمل ،ولذلك كلَّّما نلرنا في
تفؾير امقرآن خاطة «تفؾير ابن جرير اممبري»؛ وأػله وفسّر
للقرآن هه ابن جرير اممبري  --يجد في تفؾيره وؽاني يفهق فيها
وي ؼبقه ،أو وي َّ ّ
أمف وثله ،فأرجه عدم حظر وؽاني امقرآن على وؽنى
وؽين ،فامؼاية وي تدبر امىنونين هي ز يادة الإيمان ،وفهه ونهج امقرآن،
وتمبيق هذا امىنهج ؼلوكى ،وعمىً في حياة امىؾلمين وامؼاية وي تدبر
امىنونين كذلك امهقهف على حقائق امشر يؽة ،وأحكىمها ،وام كؿف ػي
أسرار إعجاز الذصط الحكيم ،واؼتخراج كنهزه ،ودرره ،وامهقهف على
وكنهناته ،ووا حهاه وي وؽان رؽيدة ،وأؼاميب إعجاز ية هي غاية في
امنهاية ،وغير ذلك وي امؼايات حؾب كبيؽة كه وتدبر ،ووا ػؾاه أن
يتدبر فيه.

306

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

وهنا نقهل :إن امتدبر -وهه امنلر في أدبار الآيات وامتأول في
أػقابها ،وامهقهف على أسرارها ،وتفهه وؽانيها -لا بد أن يسبقه إمىام
بؽلوم اللؼة امؽربية المنتنفة ،ووؽرفة أؼاميب امؽرب ،وكرائق تراكيبهه
امتي نزل بها امقرآن ،وغير ذلك وي أدوات بمؽنى أن تكهن هناك
ضهابف ػقنية وشرػية ينملق ونها امىتدبر في كتاب الله ،وميغ هذا
فحؾب بل يجب أن تكهن هناك أؼغ يسير عنيها كه وتدبر في أي علم
وي امؽلوم ،وقد تنبه علماؤنا ،وأؼىًفنا امقدواء رحمهه الله إلى ذلك
فهضؽها شروكا لممفسر ،وشروكا لممفتي الذي يجتهد في وؾائل الدين
فىًبدكذلك وي وجهد الأدوات امتي يدخل بها امىتدبر إلى رحاب
امقرآن ام كريم.
وهكذا فإن امؼاية وي تدبر امىنونين تختنف ػي امؼاية وي تدبر
امىنافقين وام كفار كما مر ،وقد نص الذصط الحكيم على امؼاية وي تدبر
امىنافقين ،وترك للؽقهل أمر اؼتنباط غاية امتدبر مؼيرهه وي امىنونين
وامكىفرين كما أؼنفنا.
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وبؽد ،فنؾتنتج وي هذا كله أن المناكب بامتدبر في امقرآن ثىًث
كهائف كائفة امىنافقين ،وكائفة امكىفرين ،وكائفة امىنونين ،وأن
امهاقع عنيه امتدبر أيظا ثىًثة أمفاظ :مفـ امقرآن ،ومفـ امقهل ،ومفـ
آيات امكتاب.
وبين هذه الأمفاظ امثىًثة عىًقة ق ه ية ،وطلة ؽديدة ونتحىة كما
ترى ،وبهذا طار وؽنا ثىًثة وعمنحات وؾتنبمات وي هذه الآيات
الأربع:
الأول :امى ُت َدب ّ ِرون بعيؼة اسص امفاعل ،أو المناكبهن بامتدبر هه
امىنافقهن وامكىفرون وامىنونهن.
امثاني :امىتدبر :بعيؼة اسص امىفؽهل هه الذصط الحكيم وقروءا
ووؾىهعا ووكتهبا ،أي :بمختنف وؾىياته ،وعلى ؽتى طفاته.
امثامؿ :امتدبر بعيؼة امىعدر ،وهه عمنية امتدبر ذاتها.
ووا دام امتدبر وقعهرا على امقرآن ام كريم وقروءا ووؾىهعا ووكتهبا
فمتابؽ ة لل ذصط الحكي ه  -وا دام امق رآن ه ه ونمنقنا في تحرير وتأطيل
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امىعمنحات  -لا يج هز أن يملق وعمنح امتدبر عن و امتفكر في ام كهن،
وامنفغ الإنسانية؛ لأن امقرآن لم يملق امتدبر على ذلك ،بل أكلق عنيه
ػبارات أخرى وثل :امتفكر وامنلر(،)132ووا جاء على أمؾنة علمائنا في

ض َ
جم ِيؽ ّٗا
َٰت وَوَا فِي ٱ ۡلأَ ۡر ِ
()132كما جاء في قهله تؽالى{ :و َ َسخَّّر َ م َكُم َّ ّوا فِي ٱم َّ ّؾىَٰـه َ ِ
ٰـؾ مِّقَهۡ ٖم يَتَفَ َّكّرُو َ
ّوِن ۡ ۚه ُ ِإ َّ ّن فِي ذََٰل َ
ن [} 23الجاثية، ]23 :وقهله تؽالى:
ِك ل َ ٓأي َ ٖ

َٰت و َٱ ۡلأَ ۡر َ
ه َّ ّوا خَل َ َ
ض وَوَا بَيۡنَهُى َ ٓا ِإ َّ ّلا
ق ٱل َّل ّه ُ ٱم َّ ّؾىَٰـه َ ِ
{ أَ و َ ل َ ۡم يَتَفَ َّك ّرُوا ْ فِيٓ أَ نفُسِه ِ ۗٓ
كٰـف ِرُو َ
س بِنِقَ ٓا ي ر َ ّبِه ِ ۡه م َ َ
كث ِير ّٗا ّو ِ َ
ل ُّ ّوؾَ ّىّٗوۗٓ و َ ِإ َّ ّن َ
ن } 8
ي ٱمنَّّا ِ
ب ِٱ ۡلح َ ّ ِ
ق وَأَ ج َ ٖ
ِ

ك ٱلذِّصۡط َ مِتُبَي ّ ِ َ
ٰـؾ و َٱل ُّز ّب ُ ۗٓر ِ وَأَ نزَمۡن َ ٓا ِإمَي ۡ َ
س وَا
ن ل ِلنَّّا ِ
[الروم، ]8 :وقهله تؽالى{ :ب ِٱمۡبَي ّ ِن َ ِ
ل ِإم َ ۡيه ِ ۡه وَمَؽ َ َّن ّه ُ ۡه يَتَفَ َّكّرُو َ
ن ُ ّز ِ َ
ن [ }11امنحل، ]11 :وغير ذلك وي الآيات كثير،
فمي يتأول في هذه الآيات يجد أن امهاقع عنيه امتفكر في امقرآن جاء وتنهعا
ووتؽددا ،فامتفكر وقع على الدلائل امىنلهرة وي ام كهن ،وامنفغ الإنسانية،

والآيات امىؾمهرة ،وعلى ذلك؛ فمتؽلق امتفكر في امقرآن أػ ُّ ّه وي وتؽلق امتد ُّب ّر؛

لأ َّ ّن امتدبر لا يكهن إلا في الآيات امىؾمهرة فحؾب ،ووي ثم يجهز منا أن
نقهل :تفكر في امقرآن ،وتدبر في امقرآن؛ كما ضرح بذلك امقرآن ،م كي لا يجهز
أن نقهل :تدبر في ون كهت امؾىهات والأرض ،وامنفغ الإنسانية؛ لأن امتدبر
لم يقع على شيء وي ذلك امبتة.
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ووي هنا تبدو امؽىًقة بين امتدبر وامتفكر ،ووي يتأول كذلك في الآيات امتي وقع

عنيها امنلر يجد أن امهاقع عنيه امنلر ً
أيظا جاء وتنهع ًا ووتؽددًا ،وا بين امنلر في
ون كهت امؾىهات والأرض؛ كما في قهله تؽالى { :أَ وَل َ ۡم يَنلُرُوا ْ فِي وَن َ ُ
هت
ك ِ

ن قَدِ ٱقۡتَر َ َ
كه َ
ي ٖء وَأَ ۡن ػَس َ ٓى أَ ن ي َ ُ
ق ٱل َّل ّه ُ و ِي ش َ ۡ
ض وَوَا خَل َ َ
ه
ب أَ جَنُه ُ ۡ ِۖ
َٰت و َٱ ۡلأَ ۡر ِ
ٱم َّ ّؾىَٰـه َ ِ

ِيث ب َ ۡؽدَه ُۥ يُنۡو ِنُه َ
ن [}281الأػراف ،]281 :ووا بين امنلر في عاقبة
ي حَد ۢ ِ
فَب ِأَ ّ ِ

الذين ؼبقها كفار قريش؛ كما في قهله تؽالى۞ { :أَ وَل َ ۡم يَسِيرُوا ْ فِي ٱ ۡلأَ ۡر ِ
ض فَيَنلُرُوا ْ

ف كَى َ
كي ۡ َ
َ
ه كَىنُها ْ ه ُ ۡه أَ َؽ َّ ّد و ِ ۡنه ُ ۡه ق ُ َّهّة ّٗ وَءَاثَار ّٗا فِي
ن ػَٰـق ِبَة ُ ٱل َّ ّذ ِي َن كَىنُها ْ و ِي قَبۡنِه ِ ۡ ۚ

ن لَهُه ّو ِ َ
ض فَأَ خَذَهُهُ ٱل َّل ّه ُ بِذُنُه بِه ِ ۡه وَوَا كَى َ
ي ٱل َّل ّه ِ و ِي وَاقٖ [ } 12غافر،]12 :
ٱ ۡلأَ ۡر ِ
ووا بين امنلر إلى امؾىاء كيف بنيؾ وز ينؾ؛ كما في قهله تؽالى{ :أَ فَل َ ۡم يَنلُر ُ ٓوا ْ ِإلَى

كي ۡ َ
ٱم َّ ّؾى َ ٓا ء ِ فَهۡقَه ُ ۡه َ
وج  [}6ق ،]6 :وغير ذلك،
ف بَنَيۡنَٰـهَا وَز َ َّي َّّن ّٰـهَا وَوَا لَهَا و ِي فُر ُ ٖ
م كي لم يقع امنلر على امقرآن ومنقا.

وانمىًقا وي كهن امقرآن ام كريم هه ونمنقنا في إكىًق امىعمنحات المنتنفة لا
يجهز أن نقهل :نلر في امقرآن؛ لأن امقرآن لم يظرح بذلك ،وهكذا الحال في نلانر
هذين اللفلين ،نحه :امتؽقل والاؼتبعار والاػتبار ،طظا لا يسؽنا امهقؾ لليكالة فيه.
هذا ،وعىًقة امنلر بامتدبر عىًقة وثيقة؛ لأن امىتدبر ينلر لممتدبر بأناة وتأول حتى
يعل إلى مراده وي امتدبر.
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كتب امتراث إنما ه ه وي قبيل امتؾامح في امؽباـرة فحؾب ،وميغ ه ذا
وي وعمنحات امقرآن ام كريم ،وإكىًقاته.
وم كي طظا ينبغي امتأكيد عنيه هنا أننا يجهز منا بامقياس امؽقلي أن
نملق امتدبر على الحديث امشر يف كتابة وقراءة وسظاعا.
كما يجهز منا أن نملق امتدبر على كنًم امؽرب كله ؽؽره ونثره ،فمي
أراد أن يفهه حقائق هذه الأقهال ،و يقف على كنهها ،ودرجات
بىًغتها فؽنيه بامتدبر فيها على وفق أؼغ وق هاعد امتدبر امعحيحة ،وهكذا
نتهؼع بامتدبر إلى جميع آفاقه ،وصجالاته الرحبة.
كما يجهز منا أن نملق امتدبر كذلك على ؼانر علوم امىؾلمين
امىؾتىدة وي امقرآن ام كريم وامؾنة امنبه ية امىشرفة ،وميغ هذا ونا
ابتؽادا عما َّ ّ
أطنناه وي قبل ،وم كنه قياس عنيه ،وهه قياس صحيح جدا
إن ؽاء الله تؽالى ،فؾانر علوم امىؾلمين امىؾتىدة وي امقرآن ام كريم
وامؾنة امنبه ية امىشرفة ،يجب أن ت ُقرأ وتدرس بكيفية امتدبر ذاته في
امقرآن ام كريم وامؾنة امنبه ية وكنًم امؽرب.
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ومقد قام أؼىًفنا بامهفاء بحق امتدبر في هذه الجهانب كلها فتركها منا
تراثا تنيدا خالدا في ؽتى امؽلوم وامىؽارف.
ومي تستميع أوة الإؼىًم أن تنهض وي كبهتها امؽابرة إلا بامؽهدة
وي جديد للتدبر ،وامتأول في امقرآن ام كريم ،والحديث امشر يف ،وكنًم
امؽرب ،وؼانر امؽلوم المنتنفة حتى تستؽيد ؼامف المود والحظارة،
وامفكر ،وامثقافة امتي أنتجها أؼىًفنا امقدواء حينىا أعملوا ػقهلهه ،وشحذوا
أفكىرهه ،وانكبها على كتاب الله وؼنة نبيه ،واؼتنبمها هذا امتراث
امؽليم امىتنهع في ؽتى امؽلوم وامىؽارف الإنسانية ،وكه هذا كىن تنبية
وي علماء امىؾلمين ،واؼتجابة واػية وانعياعا واضحا مىا أمرهه به رب
امؽامىين وي امتدبر فتدبروا ،ووي امتفكر فتفكروا ،ووي امنلر فنلروا
واؼتبظروا.
وبؽد ،فنقد اتظح مكه ذي مب أن امقرآن يسىي الأؽياء بأسظاء
دقيقة عكغ امبشر فقد يتؾاصحهن و يمنقهن هذا على ذاك ،وهذا وا
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يجب امتنبه له طظا يدل على أننا لابد أن نسىي الأؽياء بأسظائها امقرآنية،
وهه الاتجاه الأػز.
كما بان منا أيظا امفرق امهاضح بين كنًم الرحمي وكنًم الإنسان
ففظل كنًم الرحمي على كنًم الإنسان كفظل الله على ؼانر خنقه،
وكه ذلك قهاهر قرآنية تستحق امبحؿ والدرس بأناة أكثر ،وتدبر
أعمق؛ لاؼتخراج امفروق الدقيقة ،وإدراك امؽىًقات امقائمة بينها؛ لأن
وا ذصطناه كىن بنلرة عجلى في هذا الجانب امؼزير.
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بامنَّّلر في ودمهل كلمة امتَّّد ُّب ّر في ال ُّل ّؼة فإ َّن ّنا ؼنح ّدد وفههم تد ُّب ّر

امقرآن في امنَّّلر فيىا وراء الآيات وي امىؽاني والدّلالات وامؼايات.

وم كننا حيؿ نظع هذه امكلمة في إكار امنعهص والآثار وع

اػتبار امىؽنى ال ُّل ّؼهي فإننا نجد أ َّ ّنها تمتد إلى ثىًثة أوهر:

أولا ً :اػتبار وقدوات امتدبر ،وهي تهين وتفاعل امقنب واللؾان

َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ َ
َّ
ََك َن َ ُ
َلۥَ
َِف َذل ِم ََّلِكرى َل ٍَِ
والجهارح ،و ينكده قهله { :إِن ِ

َََ
َۡ ٌ َ ََۡ
َّ ۡ َ َ ُ َ ّٞ
يد َٻ ( }١ق ) 73:وقهله{ :أـَلَ
َوْ َٔ َشِٓ َ
ب َأ َۡو َخىِق َٱلصٍع
كي
َ ُ ٓ
َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأ ۡر َفال َٓا َٮ(}١حممدّ )44:
فنص على امقلوب
حخدةرون َٱىلرءان َأم َلَع َكي ٍ

حظهرا ً وإيماناً.

َََ
َ
ثانيا ً :اػتبار عمنية امتدبر ،و ينكده قهله { :أـَل ََحخَ َدةَّ ُرونَ
َّ َ َ َ ْ
ۡ َ َٰ ٗ َ
َ
ُۡ َ َ َ َ
َنر ِ ٗ
رياَ
س ُدوا َذِيِّ َٱخخِؾفا
ٱىل ۡر َءان َ َول ۡٔ ََكن ٌَ َِۡ َغِِ ِد َد ۡريِ َٱّلِل ِ َلٔ

(}٧٬امنؾاء)81:
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َ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ
َءاةَا َءْ ًَُ
ت
وقهله{:أـيً َيدةروا َٱىلٔل َأم َساءًٌَْاَلً َيأ ِ

ۡٱۡلَ َّوى َ
ِني َ( }٦٨امىنونهن ،)68:فؽقب ذلك امتدبر بما يدػه للتَّّأ ُّ ّول
وامنَّّلر في طدق وا دمَّّؾ عنيه.

ثامثا ً :اػتبار الثّمار وامنَّّتائج ،وهي امؽلم والإيمان وامؽىل ،و ينكده قهله
َ ُ َّ ّ َ ۡ ُ َ ٗ ُّ َ َ ٗ َ َ َ َ
ري َٱل ۡ ٍُزنى َ
َخ ۡ ُ
ِني َٳ}١
ب َأُزِى ِِن ٌَزنَّل ٌَتارَك َوأُج
{:وكو َر ِ
ِ
َ َ َٰ َ َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ّٞ
َوٱتلٔا َى َػيس ًَۡ
،وقال { :وهذا َنِتب َأُزىجّ ٌَتارك َـٱحتِػٔه
ُ َ َ
ح ۡرۡحُٔن َ[}١٥٥الأنؽام ،]211:فظرح على امتَّّذ ُّص ّط والاتّباع ،وهذا امىؽنى

 أػني :اػتبار الثّمار وامنَّّتائج  -وتؽلّق بامىؽنى ُّالل ّؼهي وي حيؿ أنَّّه

داخل في وؽنى امؽهاقب وام ّنهايات ،ولذا فىً ب َّ ّد وي اػتباره في وفههم

تد ُّب ّر امقرآن ،وهه الجانب الذي قهر في أقهال امؾنف وأحهالههَ .

وقد أكد ؽيخ الإؼىًم  لزوم امتَّّد ُّب ّر لهذا الجانب فقال:

«والإنسان يقرأ امؾهرة مرات حتى ؼهرة امفاتحة و يلهر له في أثناء
الحال وي وؽانيها وا لم يكي خمر له قبل ذلك حتى كينها تمك امؾاعة
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نزمؾ فينوي بتمك امىؽاني ويزداد علمه وعمله ،وهذا وهجهد في كه وي
قرأ امقرآن بتدبر بخىًف وي قرأه وع امؼفلة ػنه» (.)131

( )131مجمهع امفتاوى.26/1
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وإنَّّه ميجدر بامباحؿ قبل أن يتؽرض للتؽر يف الاطمىًح ِ ّي أن

ينبه على أ َّ ّن وعمنح (امتد ُّب ّر) له ودمهلان  :ودمهل عام ؛ يفيد  :امتَّّف ُّكّر

في ػهاقب الأوهر كل ّ ِها.

وودمه ٌ
ل خاص؛ يُفَسّر بما يظاف إميه ،كتد ُّب ّر

ومرادنا امنهع امثاني لا الأول.

امقرآن ونحهه،

وتؽدد فهه امىفسرين للتدبر ،وم كي وع تؽدده يقترب بؽظه وي

بؽض؛ إذ تنكد تؽار يفهه كلها على  :تأول امىؽاني ،وتب ُّظ ّر الآيات

والأحكىم ،وع امتَّّأ ُّث ّر بنتيجة ذلك.

َََ
قال َّ ّ
َلَ
امظ َّحّاك 231( ه ) في قهله {: أـ َ
َ ۡ َّ َ َ َ ْ
َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ
ۡ
ٱخخ ِ َؾ َٰ ٗفاَ َنر ِ ٗ
رياَ}٧٬
س ُدواَذِيَِّ
ٱّلِل َِلٔ
انَ َول ََۡٔكنٌَ ََِۡغِِدَِدريَِ َ
حخدةرونَٱىلرء َ
(امنؾاء  : )81 :امنَّّلر فيه.

317

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

318

قال وقاتل 213( ه ) تد ُّب ّر امقرآن  :هه امتَّّأ ُّ ّول في وؽانيه،

وتحديق امفكر في وبادئه وػهاقبه ومهازم ذلكَ .

قال اممبري 323( ه ) في قهله { : ن َِت َٰ ٌ
بَ

َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ
َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
َٱۡلَىۡ َ
َٰ
َٰ
ب َٳ[}١ص]19:
ب
ٔا
ل
و
َأ
ر
ن
ذ
خ
ل
ِۦَو
ّ
خ
اي
ِ
أُزىجّ َإِلم ٌَبرك ِ
َلدةروا َء ِ
ِ

" أي :ميتدبّروا حجج ال َّل ّه امتي فيه ،ووا شرع ال َّل ّه فيه وي امشرائع ،فيتؽلها

و يؽىلوا به " (.)133

وقال أبهبكر بن كاهر 333( ه )  ":تد َّب ّر في ممائف

خمابه ،وكامب نفؾك بامقيام بأحكىوه ،وقنبك بفهه وؽانيه ،وس ِ َّ ّ
رك

بالإقبال عنيه "(.)131

وقال امىاوَر ّ
ْدي113( ه )  " :أطل امتَّّد ُّب ّر  :ال ُّدّبهر ،لأنَّّه

ام َّن ّلَر ُ في ػهاقب الأوهر.

وقال ام َّ ّ
ؾىؽان ّي 189( ه )  " :امتَّّد ُّب ّر :امنلر في الأمر إلى

آخره".

( )133جاوع امبيان 293/12

( )131حكىه ػنه امقركبي في الجاوع لأحكىم امقرآن 38/29
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وقال ام كرواني 131( ه )  " :امتَّّد ُّب ّر  :تظ ُّ ّ
رف امقنب بامنَّّلر

في امؽهاقب " .

وقال امبؼهي 126( ه ) " :وامتد ُّب ّر هه امنلر في آخر الأمر،

كه شيء آخرُه " (.)131
ودُبر ّ ِ

وقال الهروي 131( ه ) " :أبنية امتذ ُّصّط ثىًثة أؽياء :

الانتفاع بامؽلة ،والاؼتبعار بامؽبرة ،واملفر بثمرة امفكرة " (.)136

وقال الزصخشري 138( ه ) " :تد ُّب ّر الأمر  :تأ ُّ ّوله وامنَّّلر

في إدباره ،ووا ينول إميه في عاقبته وونتهاه ،ثم اؼتؽىل في كه تأول.

تد ُّب ّر الآيات  :امتَّّف ُّكّر فيها ،وامتَّّأ ُّ ّول الذي يندي إلى وؽرفة وا يَدبُر

قاهرها وي امتأو يىًت َّ ّ
امعحيحة ،وامىؽاني الحَؾَنة.

فمؽنى تدبر امقرآن  :تأول وؽانيه وتبظر وا فيه " (.)137

( )131وؽالم امتنز يل 667/2
( )136ونازل امؾانرين ص  ،33ونقله ابن امقيم في ودارج امؾام كين .111/2
( )137ام كؿاف للزصخشري 113/2
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وقال« :وتدبر الآيات :امتفكر فيها ،وامتأول الذي يندي إلى وؽرفة

وا يَدبُر قاهرها وي امتأو يىًت امعحيحة وامىؽاني الحؾنة؛ لأن وي

اقتنع بلاهر امىتلوّ لم يح ْل ونه بكثير كائل ،وكىن وثَلُه كمثَل وي له م ِقح َة
د َر ُورٌ لا يحنبها ،وم ُهرة نثُهرٌ لا يستهلدها»(.)138

وقال ابن ػميَّّة 111 ( ه ) " :امتَّّد ُّب ّر  :امنَّّلر في أػقاب

الأوهر وتأو يىًت الأؽياء " (.)139

وقال الرَّّازي 636( ه ) " :امتَّّد ُّب ّر ػِبَارة ػي امنَّّلر في

ػهاقب الأوهر وأدبارها.

وقال امقركبي 672 ( ه ) " :تد ُّب ّر امقرآن  :امتفكر فيه وفي

وؽانيه" (.)123

ّ
امبيظاوي 681( ه ) " :امت ُّ ّدبر  :امتَّّأ ُّ ّول في وؽاني
وقال

امقرآن ،والاؼتبعار بما فيه" .

( )138ام ك َّ ّؿاف (.)371/3
( )139ينلر  :المهرر امهجيز 262/1

( )123الجاوع لأحكىم امقركبي 193/1
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وقال ام َّن ّؾَفي  " : امتَّّد ُّب ّر  :امتَّّأ ُّ ّول وامنَّّلر في أدبار الأوهر،

كه تأ ُّ ّول.
ووا ينول إميه في عاقبته ،ثم اؼتؽىل في ّ ِ

وقال الخازن 712 ( ه ) " :تد ُّب ّر امقرآن  :هه تأ ُّ ّول وؽانيه،

وتف ُّكّر في حكمه ،وتب ُّظ ّر وا فيه وي الآيات" (.)122

وػند أبي حيان 711( ه ) " :امتد ُّب ّر  :امتفكر في الآيات،

وامتأول الذي يفطي بعاحبه إلى امنلر في ػهاقب الأؽياء" (.)121

وػند ابن امقيم 712 ( ه ) " :تد ُّب ّر امقرآن  :هه تحديق ناقر

امقنب إلى وؽانيه وجم ُع امفكر على تدبره وتؽقله ،وهه امىقعهد بإنزاله لا

صجرد تىًوته بىً فهه ولا تدبر"

()123

وقال  أيظا ً :تد ُّب ّر امكنًم :أن ينلر في أ َّ ّوله وآخره ،ث َّم ّ يؽيد

مرة ٍ ،ولهذا جاء على بناء امتَّّف ُّؽّل؛ كىمتَّّج ُّر ّع وامتَّّف ُّ ّهه
مرة بؽد َّ ّ
نلره َّ ّ

وامتَّّبيُّ ّن.

( )122مباب امتأو يل في وؽاني امتنز يل 163/2
( )121امبحر المهيف 379/7

( )123ودارج امؾام كين 363/2
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وفي امتؽر يفات للجرجاني826( ه ) " :امتَّّدبر :ػبارة ػي

امنَّّلر في ػهاقب الأوهر ،وهه قريب وي امتَّّفكر ،إلا أن امتَّّفكر تظرف

امقنب بامنلر في الدميل ،وامتَّّدبر تظرفه بامنَّّلر في امؽهاقب ".

وقال ابن عادل 883(ه ) :امتَّّد ُّب ّر ػبارة ػي امنَّّلر في

ػهاقب الأوهر وأدبارها .

وقال امؾيهكي922( ه ) " :وتسي امقراءة بامتدبر وامتفهه

 ...وطفة ذلك  :أن يشؼل قنبه بامتفكر في وؽنى وا ينفـ به ،فيؽرف

وؽنى كه آية ،ويتأ َّ ّول الأوامر وامنَّّهاهي ،و يؽتقد قبهل ذلك؛ فإن كىن

مر بآية رحمة اؼتبشر
طظا ق َّظ ّر ػنه فيىا وطى اػتذر واؼتؼفر ،وإذا ّ

وؼأل ،أو عذاب أؽفق وتؽه ّذ ،أو تنز يه نزّه وػ َّ ّله ،أو دعاء تطرع

وكنب".

()121

وقال الخميب امش ِّربين ّي 977(ه ) " :امتَّّد ُّب ّر  :تظ ُّ ّ
رف

امقنب في كنب وؽاني الأؽياء ".

( )121الإتقان في علوم امقرآن. 333/2
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وقال إسظاػيل ح ّقِي 2217( ه )" :امتَّّد ُّب ّر  :إحظار امقنب

للفهه".

وقال الزبيدي  (ت 2131ه ) " :امتد ُّب ّر  :امتف ُّكّر ،أي

تحعيل امىؽرفتين متحعيل وؽرفة ٍ ثامثة ،و يقال :ػ َ َر َ
ف الأَ م َْر تَد َ ُّب ّرَاً؛ أَ ي:

ب ِأَ خَرَة ٍ " (.)121

وقال ام َّ ّ
ؿهكىن ّي 2113( ه ) " :يُقَال تد َّب ّ ُ
رت امشَّّيء :

رت في عاقبته وتأ َّ ّونته ،ث َّم ّ اؼتُؽىِ َ
تف َّكّ ُ
كه تأ ُّ ّول" .
ل فِي ّ ِ

وقال الآمهسي 2173 ( ه ) " :وأطل امتد ُّب ّر  :امتأ ُّ ّول في

أدبار الأوهر وػهاقبها ،ثم اؼتؽىل في كه تأ ُّ ّول ،ؼهاء كىن نلرا ً في
حقيقة امشيء وأجزائه ،أو ؼهابقه وأؼبابه ،أو مهاحقه وأػقابه" (.)126

وقال رؽيد رضا 2311( ه ) " :امتَّّد ُّب ّر  :هه امنَّّلر في أدبار

الأوهر وػهاقبها ،وتد ُّب ّر امكنًم هه امنَّّلر وامتَّّف ُّكّر في غاياته ووقاطده امَّّتي
يرمي إميها ،وعاقبة امؽاول به والمنامف له.

( )121تاج امؽروس 161/22
( )126روح امىؽاني 91/1
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وقال امؿيخ امؾؽدي 2337( ه ) " :تد ُّب ّر امقرآن  :هه

امتَّّأول في وؽانيه ،وتحديق امفكر فيه ،وفي وبادئه وػهاقبه" (.)127

وقال ابن عاؽهر 2393( ه ) " :وامتَّّد ُّب ّر  :إعمال امنلر

امؽقلي في دلالات الدلائل على وا نعبؾ له ،وأطله أنَّّه وي امنلر في
دبر الأمر ،أي فيىا لا يلهر ونه للتأول بادىء ذي بدء" (.)128

وقال أيظا ً  " :امتَّّد ُّب ّر  :تؽ ُّ ّقب قهاهر الأمفاظ ميُؽلم وا يَدبُر قهاهرها

وي امىؽاني امىكنهنة وامتَّّأو يىًت ا َّل ّلًئقة ".

وقال أيظا ً  " :وامتد ُّب ّر  :امتف ُّكّر وامتأ ُّ ّول الذي يبنغ به طاحبه وؽرفة

امىراد وي امىؽاني ،وإنما يكهن ذلك في كنًم قنيل اللفـ ،كثير

امىؽاني امتي أودػؾ فيه ،بحيؿ كلَّّما ازداد امىتدبّر تد ُّب ّراً؛ انكؿفؾ له
ن لم تكي بادية له بادىء امنَّّلر" (.)129
وؽا ٍ

()127تيؾير ام كريم الرحمي في تفؾير كنًم امىنان ص 289
( )128امتحرير وامتنهير 87/28

()129امتحرير وامتنهير 111/13
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وقال امؿنقيمي 2393( ه ) " :تد ُّب ّر آيات هذا امقرآن

امؽليم أي  :تع ُّ ّفحها ،وتف ُّ ّهىها ،وإدراك وؽانيها ،وامؽىل بها" (.)113

وقال ابن ػثيىين 2112( ه ) " :امتَّّد ُّب ّر  :هه امتَّّأ ُّ ّول في

الأمفاظ ملوطهل إلى وؽانيها ،فإذا لم يكي ذلك ،فأتت الحكمة ُ وي إنزال

امقرآن ،وطار ُ
صجَرَّّد أمفاظ لا تأثير لها.

وقال ػبدالرحمي حؾي حبنكة امىيداني 2111( ه ):

"امتَّّد ُّب ّر هه  :امتف ُّكّر ام َّ ّ
ؿاول امهاطل إلى أواخر دلالات امكَل ِم ومراويه

امبؽيدة "(.)112

وقال فريد الأنعاري 2133( ه ) " :امتَّّد ُّب ّر في الاطمىًح

امقرآني هه أنَّّك إذ تقرأ الأيات وتتؽلم وتدرس تنلر إلى والآتها وػهاقبها
في امنفغ والموتىع.

وقال الدكتهر أحمد آل ؼبالك  " : أوا امىؽنى الاطمىًحي

متد ُّب ّر امقرآن كما ورد في كتب امتَّّفؾير فهه :امتَّّف ُّكّر في غايات امقرآن

( )113أضهاء امبيان 117/7

()112قهاعد امتدبر الأوثل مكتاب الله د .ػبد الرحمي حؾي امىيداني ص 23
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ووقاطده امتي يرمي إميها ،و يأتي ذلك بامتَّّفهه وامتَّّأ ُّ ّول وامتَّّفكير في وؽاني

الآيات ووبانيها ".

ويرى امؿيخ أ.د .ناضر امؽىر " :أن امىقعهد بتدبر امقرآن :

امتأول وامتفكر وامنلر في وآلات الآيات ودلالاتها وآثارها ،بحيؿ

يتحقق امتهافق بين اللّؾان وامقنب وامؽقل طظا يندي إلى تحقيق امؼايات

امتي أنزل امقرآن لأجنها " (.)111

وقامؾ أسظاء الرويشد " :امتَّّد ُّب ّر  :امفهه مىا يُتلى وي امقرآن ،وع

حظهر امقنب وخؿهع الجهارح ،وامؽىل بمقتظاه ".

وقال باسص ام َّ ّ
ؾي ّ ِد " :امتَّّد ُّب ّر  :امتَّّأ ُّ ّول أو امتَّّف ُّكّر في وؽاني امقرآن

ام كريم بقعد الاػتبار والاؼتبعار ".

( )111ينلر  :أفىً يتدبرون امقرآن ،أ.د .ناضر امؽىر ص ،211وبرنامج امشر يؽة
والحياة ،قناة الجزيرة بتاريخ  1323/31/27م ،وينلر  :حهل امتؽر يف :جاوع

امبيان ،293/12ووؽالم امتنز يل  ،667/2وودارج امؾام كين 363/2
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وقال ب َّ ّسام امقهابؽة " :تد ُّب ّر امقرآن  :امتَّّأ ُّ ّول في وؽانيه وي أجل فهه

نعهطه فهىا ً صحيحاً ،ثم اؼتخراج أحكىوه ،وإنزالها على امهاقع وامؽىل

بها ".

وقال محمهد تهفيق :امتَّّد ُّب ّر  :امؽىل على تحقيق وتحديق امنَّّلر فيىا

يبنؼه امىؽنى امقرآن ّي امىديد وي درجات الهداية إلى امظ ّ ِراط امىُؾتقيم.

ل يبدأ ونه ،وم َّ ّ
وهذا نلر ٌ لا يتناهى ،فإ َّ ّن امىؽنى امقرآني له أط ٌ
كي

ونتهاه لا يكىد يبنؼه أح ٌد وي امؽبَّّاد ،فعاحب امقرآن ام كريم في ؼفر

ُّ ّ
فكه تؽ ُّ ّقل وتف ُّكّر وتف ُّ ّقه وتف ُّ ّهه
دامم كامبا ً لممزيد وي امىؽنى امقرآني،
للبيان امقرآني لا يح ّقق امؽلم بدرجة وي درجات الهداية إلى امظّراط

امىؾتقيم لا يكهن وي تد ُّب ّر امقرآن ام كريم في شيء.

وقال خالد اللًحه " :امتَّّد ُّب ّر  :هه امتَّّف ُّكّر وامتأ ُّ ّول لآيات امقرآن وي

أجل فهىه ،وإدراك وؽانيه ،وحكمه وامىراد ونه ".

وقال خالد امؾبؾ " :امتَّّد ُّب ّر  :امنّلر إلى وا وراء الأمفاظ وي

امىؽاني وامؽ ِبر وامىقاطد ،الأمر الذي يثمر امؽلوم امنَّّافؽة والأعمال

الزَّّاكية ".
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وقال خبَّّاب الحىد " :امتَّّد ُّب ّر  :تقنيب امنَّّلر امبظري ،وامؽيػ

ن ودلالات قد لا تتب ّدى
ال ُّر ّوحي ،متأ ُّ ّول جملة قرآنية بما فيها وي وؽا ٍ
للناقر فيها وي امبداية ،وتحقيق ذلك امتأول وامتدبر بامؽىل.

وقامؾ الدكتهرة رقيَّّة امؽلواني " :وامتَّّد ُّب ّر  :امنَّّلر إلى وؼزى الآيات

امقرآنية ،وامت ّ ُّ ّ
َّهطل إلى وقاطدها وأهدافها ووا ترمي إميه ػي كر يق

إعمال امفكر وامتَّّأول ،وبذل الجهد الذهني في فهه الآيات ".

وقال ؼؽد حنتهش " :امتَّّد ُّب ّر امنَّّلر وامت ّ ُّ ّ
َّهطل إلى وؼزى الآيات

امقرآنية ووقاطدها وأهدافها ووا ترمي إميه ػي كر يق إعمال امفكر

وامتَّّأ ُّ ّول ،وبذل الجهد الذّ ِهني في فهه الآيات ".

وقال ؼؽيد ػبد امؽليم :امتَّّد ُّب ّر  :هه امتَّّف ُّكّر وامتَّّأول لآيات امقرآن

وي أجل فهىه ،وإدراك وؽانيه ،وحكمه ،وامىراد ونه.

وقال ؼلمان امؾنيدي " :تد ُّب ّر امقرآن  :هه تفهه وؽاني أمفاقه،

وامتَّّف ُّكّر فيىا تدل عنيه آياته ومابقة ،ووا دخل في صظنها ،ووا لا تت ُّم ّ تمك

امىؽاني إلا به ،طظا لم يُؽرِّج اللَّّفـ على ذصطه وي الإؽارات وامتَّّنبيهات،
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وانتفاع امقنب بذلك ،بخؿهعه ػند وهاػله ،وخظهعه لأوامره ،وأخذ

امؽبرة ونه "(.)113

وقال أيظا ً " :تد ُّب ّر امقرآن  :هه تف ُّ ّهه وؽاني أمفاقه ،وامتَّّف ُّكّر فيىا

تدل عنيه وي الإؽارات وامتنبيهات؛ ميتَّّؽـ امقنب ،وتخؿع امنَّّفغ،

وينشرح َّ ّ
امعدر للؽىل امعالح ".

وقال عادل ُّ
رف ّهش " :امتَّّد ُّب ّر  :امبحؿ في أدبار امىؽاني ون ِكىت

الدّ ِلالات ،وؽفيف الاؼتنباكات ".

وقال ػبد امقادر ؼنيىاني " :تد ُّب ّر امقرآن  :هه تف ُّ ّهه وؽاني أمفاقه،

وامتَّّف ُّكّر فيىا ُّ ّ
تدل عنيه آياته ومابقة ،ووا تدخل في صظنها ووا لا تت ُّم ّ تمك

امىؽاني إ َّ ّلا به ،طظَّّا لم يؽرج اللفـ على ذصطه وي الإؽارات وامتنبيهات،

وانتفاع امقنب بخؿهعه ػند وهاػله ،وخظهعه لأوامره ،وأخذ امؽبرة

ونه ".

وقال ػبد اللَّّميف امته يجري " :امتَّّد ُّب ّر  :امنَّّلر في آيات امقرآن

ام كريم ،وامتَّّف ُّكّر في وؽانيها؛ بقعد ات ّ ِؽاظ امقنب ،واوتثال الجهارح ".
()113تدبر امقرآن ص22
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الل ّه أبه المود " :امتد ُّب ّر  :تفهه وؽاني آيات امقرآن ،وإعمال
وقال ػبد َّ

امنَّّلر في دقائق وأسرار تؽبيراتها المنتنفة ،ووا فيها وي الحكم وامىؽارف؛
ميخؿع امقنب بذلك ويتأثر ،وتنؾاق الجهارح للؽىل وامتمبيق ".

وقال ػبد المهؾي امىميري" :امتد ُّب ّر  :هه عميق امتَّّفكر في وؽاني

كنًم ال َّل ّه تؽالى ،وإعمال امنلر في ػهاقبها وي تأثر قنب أو عمل جهارح"

وقال د .عمر امىقبل " :امتَّّد ُّب ّر تأول الآيات للًهتداء بما دمَّّؾ عنيه

علما ً أو عمىً ً ".

وقال ػيادة ام كبيسي " :امتَّّد ُّب ّر  :تؽ ُّ ّقب قهاهر أمفاظ الآيات،

وامتَّّفكر ام َّ ّ
ؿاول فيها بؽد فهه وؽانيها ،وامتَّّأ ُّ ّول الذي يندي إلى وؽرفة وا

يدب ّ ِر قهاهرها وي امتَّّأو يىًت امعحيحة اللًئقة ،وامىؽاني الحؾنة

امىكنهنة؛ متكهن ونهج حياة لممتدبّر ،تن ّله ؽنونه امؽلميَّّة والاجتىاػيَّّة
وام ّؾِياؼيَّّة وال ُّر ّوحيَّّة ".

وقال فرج َّ
الز ّبيدي " :امتدبر  :امتفكر امؽىيق وامتأول امؿاول في

الأمفاظ وامتراكيب اللؼه ية؛ ملوقهف على نهايات وا تحتىله وي امىؽاني
بقعد امفهه وامتمبيق ".
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وقال فهد امههبي" :امتَّّد ُّب ّر  :تأول امقرآن بقعد الاتؽاظ والاػتبار".
وقال ف َّهّاز زمرلي :امتَّّد ُّب ّر  :امفهه مىا يُتلى وي امقرآن ،وع حظهر

امقنب وخؿهع الجهارع ،للؽىل بمقتظاه ".

وقال وبارك امىظري  :امتَّّد ُّب ّر  :امتَّّب ُّظ ّر امىهطل إلى دلالات آيات

امقرآن ،ووا وراءها وي حكم وأسرار ،بقعد الانتفاع بها علما ً وإيمانا ً

وعمىً ً ".

وقال مُحَمَّّد الدويش" :امتَّّد ُّب ّر :امتفكر باؼتخدام وؼائل امتفكير

ن جديدة ،يحتىنها امنص امقرآني،
وامتؾاؤل امىنمقي ملوطهل إلى وؽا ٍ
وفق قهاعد اللؼة امؽربية ،وربف الجىل امقرآنية بؽطها ببؽض ،وربف

امؾهر امقرآنية بؽطها ببؽض ،وإضفاء تساؤلات صختنفة حهل هذا الربف

أو ذاك ".

وقال محمَّّد آل عابد " :امتدبر  :هه تفهه وؽاني أمفاظ امقرآن ،وامتَّّفكر

فيىا تدل عنيه آياته ومابقة ،ووا دخل في صظنها ،ووا لا تتم تمك امىؽاني

إلا به ".
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وقال محمَّّد عمر بازوهل " :امتَّّد ُّب ّر  :امنَّّلر وامتَّّفهه وامتَّّفكر في عاقبة وا

تنول إميه الأوهر امتي ذصطها ال َّل ّه في امقرآن ام كريم ،والاؼتفادة وي ذلك
في إيمان امؽبد ،وقههر أثره في جهارحه ".

الل ّه َّ
الر ّبيؽة ":وفههم امتَّّد ُّب ّر امكىول هه:
وقال د .محمد بن ػبد َّ

امهقهف ػند الآيات؛ بتفاعل امقنب واللؾان والجهارح وؽها ،وامنَّّلر
وامتَّّأ ُّ ّول فيىا ُّ ّ
تدل عنيه وي امىقاطد وامىؽاني والدلالات والهدايات،

بقعد الانتفاع بها؛ إيمانا ً وعلما ً وعمىً ً ".

وقال د .وؾاعد بن ؼنيىان ام َّ ّميَّّار  " :امتَّّد ُّب ّر  :إعمال الذهي بامنلر

في آيات امقرآن ملوطهل إلى وؽانيها ،ثم امنلر إلى وا فيها وي الأحكىم

وامىؽارف وامؽلوم وامؽىل".

وقال ناضر امقمامي " :امتَّّد ُّب ّر  :امتَّّف ُّكّر وامتَّّأ ُّ ّول في كنًم ال َّل ّه تؽالى؛

لأجل فهىه ،وإدراك وؽانيه وحكمه ،ووا يخفى وي إؽاراته وتنببهاته؛

مينتفع امقنب بذلك ،فتحعل له امىهػلة والاػتبار والخؿهع والا ّدِكىر

".
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وقال ناهض طبحي ،وكىًل خنف " :امتّد ُّب ّر  :هو امتَّّأ ُّ ّول وامتَّّف ُّكّر

وامنَّّلر في وآلات الآيات ودلالاتها وآثارها ،وهه في الحقيقة اؼتخدام

للؽقل وامفكر أثناء امقراءة؛ ميتهاكأ الل ّ ِؾان وع امقنب ،وامؽقل وع

امتَّّفكير ،وبهذا نعل إلى امؼايات امتي وي أجنها أنزل امقرآن ،وهه
ارتباط وباشر بين تىًوة الآية ودلامتها وآثارها دون دخهل في تفاطيل

الأحكىم.
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أبرز امىنحهقات والإؽكىلات على امتَّّؽار يف :

 -2كهل امؽبارة في بؽض امتَّّؽر يفات:

الأطل في امتَّّؽر يفات أن تكهن صحرَّّرة جاوؽة وانؽة ،يتم َّي ّز بها

امشيء امىؽرَّّف ػي غيره ،وقد مهحـ في بؽض امتؽر يفات كهل في

ػباراتها ،واؼتمراد في ذصط كيفيات امتدبر ومهازوه وثمراته على امفرد أو

الموتىع ،ووي أوثلة ذلك تؽر يف امتَّّد ُّب ّر بأنَّّه :

" هه امتَّّأ ُّ ّول وامتَّّف ُّكّر وامنَّّلر في وآلات الآيات ودلالاتها وآثارها،

وهه في الحقيقة اؼتخدام للؽقل وامفكر أثناء امقراءة؛ ميتهاكأ الل ّ ِؾان وع

امقنب ،وامؽقل وع امتفكير ،وبهذا نعل إلى امؼايات امتي وي أجنها

أنزل امقرآن ،وهه ارتباط وباشر بين تىًوة الآية ودلامتها وآثارها دون

دخهل في تفاطيل الأحكىم ".

" تؽ ُّ ّقب قهاهر أمفاظ الآيات ،وامتَّّفكر ام َّ ّؿاول فيها بؽد فهه

وؽانيها ،وامتَّّأ ُّ ّول الذي يندي إلى وؽرفة وا يدب ّ ِر قهاهرها وي امتَّّأو يىًت

َّ ّ
امعحيحة اللًَّّئقة ،وامىؽاني الحؾنة امىكنهنة؛ متكهن ونهج حياة لممتدبّر،

تن ّله ؽنونه امؽلميَّّة والاجتىاػيَّّة وام ّ
ؾِياؼيَّّة وال ُّر ّوحيَّّة ".
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"هه تف ُّ ّهه وؽاني أمفاقه ،وامتَّّف ُّكّر فيىا ُّ ّ
تدل عنيه آياته ومابقة ،ووا

تدخل في صظنها ووا لا تت ُّم ّ تمك امىؽاني إ َّ ّلا به ،طظَّّا لم يؽرج اللفـ على

ذصطه وي الإؽارات وامتنبيهات ،وانتفاع امقنب بخؿهعه ػند وهاػله،

وخظهعه لأوامره ،وأخذ امؽبرة ونه ".

وهذا امتمه يل في امتؽر يف بامتدبر يُفهِّت امفائدة ونه ،بحيؿ

يعؽب حظره وتحديد امىراد ونه ،و يكهن امفهه له غير دقيق.
 -1ام َّت ّ ُّ ّ
هؼع في بيان وؽنى امتَّّد ُّب ّر:

تنهػؾ ػبارات امىؽاضرين في تؽر يفهه امتَّّد ُّب ّر ،وقد مهحـ في

بؽطها ؼؽة في بيان حقيقته ،وز يادة ػي أطل وؽناه اللؼهي وهه امنَّّلر
في ػهاقب الأوهر وأواخرها.

فمثىً ً بؽطهه يذصط في تؽر يف امتَّّد ُّب ّر  :اؼتخراج الحِكَم والأحكىم وي

الآيات ،وإعمال امنَّّلر في دقائق وأسرار امىؽاني ،وهذا بىً ؽك أمر
زائد ػي امتَّّأول وامتَّّفكر في امىؽاني بقعد الاتّؽاظ والاػتبار ،وهه

أقرب إلى وؽنى الاؼتنباط ونه إلى امتَّّد ُّب ّر ،وبهذا امتؽر يف لا تستميع

امتفر يق بين الاؼتنباط وامتَّّد ُّب ّر ،ووي أوثلة ذلك تؽر يف امتَّّد ُّب ّر بأنَّّه:
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" امتَّّأ ُّ ّول في وؽانيه وي أجل فهه نعهطه فهىا ً صحيحاً ،ثم

اؼتخراج أحكىوه ،وإنزالها على امهاقع وامؽىل بها ".

" تفهه وؽاني آيات امقرآن ،وإعمال امنَّّلر في دقائق وأسرار

تؽبيراتها المنتنفة ،ووا فيها وي الحكم وامىؽارف؛ ميخؿع امقنب بذلك

ويتأثر ،وتنؾاق الجهارح للؽىل وامتمبيق ".

" امبحؿ في أدبار امىؽاني ونكىت الدلالات ،وؽفيف

الاؼتنباكات ".

َّ ّ
ؽك في وجهد الارتباط امهثيق بين الاؼتنباط وامتَّّدبر،
ولا

فكنًهما يجتىؽان في إعمال امفكر وامنَّّلر وامتَّّأ ُّ ّول؛ وم كنهىا يختنفان في

امؼرض ،فؼرض امىؾتنبف :امؽلم بدقائق امىؽاني والدلالات والهدايات،
ٌ
خاص بخهاص امؽلماء ،بينىا غرض امىتدب ّ ِر هه الانتفاع والاوتثال
وهه

وامؽىل ،وهه عامٌ لجىيع امناس.

وإذا أجنؾ امنلر في تؽار يف امىتقدوين فإنَّّك لا تجدهه يذصطون

في وؽنى امتد ُّب ّر اؼتخراج الحِكَم والأحكىم وأسرار ودقائق امىؽاني ،وإنَّّما

ػباراتهه تدور حهل وؽناه اللؼهي.
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 -3امفرق بين تؽار يف امىتقدوين وامىؽاضرين للتدبر:
يىًحـ أن أغنب تؽار يف امىتقدوين غير خارجة ػي امىؽنى

اللؼهي للتدبر ،وهه امنلر في أػقاب الأوهر وأدبارها ،وهي بهذا تؽتبر

تؽر يفات عاوة لا تختص بتد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،بل تشىل غيره وي

امكنًم والأوهر الحؾية وامىؽنه ية ،ووي أوثلة ذلك :

 -2تؽر يف امىاوَر ّ
ْدي113( ه ) " :أطل امتَّّد ُّب ّر  :ال ُّدّبهر،

لأنَّّه ام َّن ّلَر ُ في ػهاقب الأوهر.

 -1تؽر يف امبؼهي 126( ه ) " :وامتد ُّب ّر هه امنلر في آخر

كه شيء آخرُه " (.)111
الأمر ،ودُبر ّ ِ

بينىا نجد أغنب تؽار يف امىؽاضرين تفرِّق بين امىؽنى ال ُّل ّؼهي للتَّّد ُّب ّر،
وبين امىؽنى الاطمىًحي الخاص بامقرآن ام كريم على اختىًف ػبارات

أصحابها وتنهػها ،ووي أوثلة ذلك:

()111وؽالم امتنز يل 667/2
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 -2تؽر يف وؾاعد ام َّ ّميَّّار " :امتَّّد ُّب ّر  :إعمال الذهي بامنلر في آيات
امقرآن ملوطهل إلى وؽانيها ،ثم امنلر إلى وا فيها وي الأحكىم

وامىؽارف وامؽلوم وامؽىل".

 -1تؽر يف ػبد اللَّّميف امته يجري " :امتَّّد ُّب ّر  :امنَّّلر في آيات

امقرآن ام كريم ،وامتَّّفكر في وؽانيها؛ بقعد ات ّ ِؽاظ امقنب،
واوتثال الجهارح ".

وطظا ؼبق نستميع أن نخنص بنتيجة وهي أن وؽنى امتَّّد ُّب ّر ػند

امىتقدوين وي أهل امؽلم أوؼع وي وؽناه ػند امىتأخرين امىؽاضرين،
لاشتماله على تدبر امقرآن ام كريم وغيره وي الأوهر الحؾية وامىؽنه ية،

وهه  لم يقعدوا وضع ح ّد جاوع وانع للتَّّدبر ،وإنَّّما أرادوا بيان
وؽناه.

كبؽا ً هذا بامنلر إلى الأػ ّه الأغنب كما تق َّ ّدم ،وإ َّ ّلا فقد تجد وي

امىتقدوين وي

يؽرف امتَّّدبر بامىؽنى الاطمىًحي الخاص بامقرآن

ام كريم ،وفي امىقابل قد تجد وي امىؽاضرين وي ينقل في امتؽر يف

الاطمىًحي امىؽنى ُّ
الل ّؼهي امؽام للتَّّد ُّب ّر ،ووي أوثلة ذلك ػند امىتقدوين
:
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تؽر يف الزصخشري 138( ه ) " :تدبر الأمر  :تأوله وامنلر

في إدباره ،ووا ينول إميه في عاقبته وونتهاه ،ثم اؼتؽىل في كه تأول.

تد ُّب ّر الآيات  :امتَّّف ُّكّر فيها ،وامتَّّأ ُّ ّول الذي يندي إلى وؽرفة وا يَدبُر

قاهرها وي امتأو يىًت َّ ّ
امعحيحة ،وامىؽاني الحَؾَنة ".
ووي أوثلة ذلك ػند امىؽاضرين:

أ َّ ّن بؽطهه اػتىد في امتؽر يف الاطمىًحي للتَّّد ُّب ّر بأنَّّه " :ػبارة ػي

امنَّّلر في ػهاقب الأوهر ،وهه قريب وي امتَّّف ُّكّر الذي يؽني تظ ُّ ّ
رف
امقنب بامنَّّلر في ال َّدّميل ،وامت َّ ّد ُّب ّر تظ ُّرّفه بامنَّّلر في امؽهاقب " (،)111

وهذا تؽر يف مؼهي ،ذصطه أبه هىًل امؽؾكري 391( ه ) في

امفروق ال ُّل ّؼه ية ،في امفرق بين امتَّّفكر وامتَّّدبر( ،)116ثم نقل ػنه

( )111انلر تدبر امقرآن ام كريم أعىًم ووناهج :ص.11

( )116انلر امفروق اللؼه ية لأبي هىًل امؽؾكري ،دار امؽلم وامثَّّقافة ،ص.71
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ام كرواني131( ه ) في غرائب امتَّّفؾير( ،)117وكذلك الجرجاني
826( ه ) في امتَّّؽر يفات (.)118

أبرز امىنحهقات والإؽكىلات على امىنمفات في دراؼتها

للتؽار يف:

 -2كثرة امنقل وامتكرار في امتؽار يف:
يلهر للناقر في بؽض هذه امىنمفات كثرة نقل تؽار يف

امىتقدوين وامىتأخرين للتَّّد ُّب ّر ،وتكررها ،وإن كىن لا يخلو ذلك وي
فائدة؛ وم كي نقنها دون تحرير وتمحيص يشتؾ ذهي امقارىء ،ولا

يستميع حينها أن يخرج بتع ُّهّر دقيق لحقيقة امتَّّد ُّب ّر؛ لاختىًف امتَّّؽار يف

وتنهػها ،خاطة ػند ذصط تؽار يف امىؽاضرين ،وأ َّ ّوا بامنؾبة متؽار يف
امىتقدوين فالأمر فيه سه ٌ
ل؛ م كهن أغنبها تدور حهل امىؽنى ال ُّل ّؼهي

( )117انلر غرائب امتفؾير وعجائب امتأو يل متاج امقراء ام كرواني ( ،دار امقبلة
للثقافة الإؼىًوية – جدة ،ونؼؾة علوم امقرآن – بيروت ).)333/2( ،

( )118انلر امتؽر يفات للجرجاني ،دار ام كتب امؽلمية2133 ،ه  ،ص.11
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للتَّّد ُّب ّر ،وقد اكنؽؾ الدراؼة على بؽض امىنمفات امتي نقنؾ أكثر وي

ػشرين تؽر يفا ً للتدبر.

 -1نقل امؽبارات امتي ميؾؾ تؽر يفا ً للتدبر:
قد لا يكهن مراد طاحب امؽبارة أن يُؽرف امتَّّد ُّب ّر ،وإنَّّما ذصط طفته

أو وا يتؽلق به وي الأوهر امىؽينة على امتَّّد ُّب ّر ،ونحه ذلك ،ثم جاء وي

بؽده ونقل ػبارته هذه على أ َّ ّنها تؽر يف للتَّّد ُّب ّر.

ووي أوثلة ذلك :أ َّ ّن بؽض امىنمفات نقنؾ كنًم امؾيهكي 

(922ه ) في طفة امتَّّد ُّب ّر على أنَّّه تؽر يف له ،وهه قهله  " :وطفة ذلك:

أن يشؼل قنبه بامتفكر في وؽنى وا ينفـ به ،فيؽرف وؽنى كه آية،

ويتأول الأوامر وامنهاهي ،و يؽتقد قبهل ذلك؛ فإن كىن طظا ق َّظ ّر ػنه
مر بآية رحمة اؼتبشر وؼأل ،أو عذاب
فيىا وطى اػتذر واؼتؼفر ،وإذا ّ

أؽفق وتؽه ّذ ،أو تنز يه نزّه وػله ،أو دعاء تطرع وكنب".

()119

( )119الإتقان في علوم امقرآن. 333/2
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ولا َّ ّ
ؽك في أن هذا لا يسىو تؽر يفا ً للتَّّد ُّب ّر ،وقد ض َّرّح امؾيهكي

 نفؾه بأنَّّه طفة له لا تؽر يفاً ،وكنًوه هذا ذصطه في الإتقان قائىً ً
ُّ ّ
وتسي امقراءة بامتَّّد ُّب ّر وامتَّّف ُّ ّهه  ...وطفة ذلك أن ."...
في بدايته " :

وكذا وا نقنته بؽض امىنمفات في تؽر يف امتَّّد ُّب ّر بأنَّّه " :امؽىل على

تحقيق وتحديق امنَّّلر فيىا يبنؼه امىؽنى امقرآن ّي امىديد وي درجات

الهداية إلى امظراط امىؾتقيم ،وهذا نلر ٌ لا يتناهى ،فإ َّ ّن امىؽنى امقرآني

ل يبدأ ونه ،وم َّ ّ
له أط ٌ
كي ونتهاه لا يكىد يبنؼه أح ٌد وي امؽباد ،فعاحب

ُّ ّ
فكه تؽ ُّ ّقل
امقرآن ام كريم في ؼفر دام ٍم كامبا ً لممزيد وي امىؽنى امقرآن ّي،

وتف ُّكّر وتف ُّ ّقه وتف ُّ ّهه للبيان امقرآني لا يحقق امؽلم بدرجة وي درجات

الهداية إلى امظراط امىؾتقيم لا يكهن وي تد ُّب ّر امقرآن ام كريم في شيء".

وهذا امكنًم امىنقهل هه لمهىهد تهفيق ؼؽد ذصطه في كتابه امؽزف

على أنهار الذصط؛ مبيان وفههم امتَّّد ُّب ّر ػند بؽض أهل امؽلم لا على أنَّّه

تؽر يف له(.)133

( )133انلر امؽزف على أنهار الذصط :ص.23
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ووي ذلك أيظا ً وا نقنته بؽض امىنمفات وي ػبارة أبي بكر بن

كاهر  ػي امتَّّد ُّب ّر  " :تد َّب ّر في ممائف خمابه ،وكامب نفؾك

بامقيام بأحكىوه ،وقنبك بفهه وؽانيه ،وس ُّرّك بالإقبال عنيه " ،وهذه

امؽبارة ميؾؾ تؽر يفا ً للتَّّد ُّب ّر ،بل ذصطها أهل امؽلم ػي أبي بكر بن كاهر

َ َّ ُۡ َۡ َ َ ً
ان َح ۡرت ِيَل َ( }٤امىزول ،)1:
 ػند قهله تؽالى َ{:ورح ِِو َٱىلرء َ
فامؽبارة مرتبمة بهذه الآية وميغ لها عىًقة ببيان حقيقة امتَّّد ُّب ّر.
 -3ودار أغنب امتؽار يف في امىنمفات:
هناك ( )9تسؽة تؽر يفات للتد ُّب ّر ػند امىتقدوين وامىتأخرين

يكثر تداولها وتناقنها في امىنمفات ،وهي على امنَّّحه امتَّّالي مر َّت ّبة
حؾب كثرة ورودها :

 -2تؽر يف ػبد الرحمي حؾي حبنكة امىيداني ورد في
( )28ونمفاً.

 -1تؽر يف الزصخشري الأول ورد في ( )23ونمفات.
 -3تؽر يف الخازن ورد في ( )8ونمفات.

 -1تؽر يف ابن امقيِّم الأول ورد في ()8ونمفات.
 -1تؽر يف الأمهسي ورد في ( )8ونمفات.
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 -6تؽر يف امؾؽدي ورد في ( )8ونمفات.

 -7تؽر يف ام َّ ّماهر بن عاؽهر ورد في ( )8ونمفات.
 -8تؽر يف الزصخشري امثَّّاني ورد في ( )7ونمفات.
 -9تؽر يف امقركبي ورد في ( )7ونمفات.

وعنيه ،فإ َّ ّن أكثر امتَّّؽر يفات وُرودا ً في امىنمَّّفات هه تؽر يف

َّ
الز ّصخشري وي امىتقدوين ،وتؽر يف امىيداني وي امىتأخرين ،وقد حاز

َّ ّ
تؽر يف امىيداني َّ ّ
ومؽل ؼبب ذلك
امعدارة في امتَّّداول بين امتَّّؽر يفات،
شهرة كتابه (قهاعد امتَّّد ُّب ّر الأوثل) ،إضافة إلى أنه يؽد وي أقدم امىنمفات

امىؽاضرة في في امتَّّد ُّب ّر ،فأطبح عمدة مىي جاء بؽده.
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 -1اتفاق بؽض امتَّّؽر يفات:
تهجد بؽض امتؽر يفات لممؽاضرين وتفقة في امؽبارة ،وميغ فيها

ػزو ولا تهثيق ،وهي دانرة بين الابتكىر الذاتي ،أو امنّقل عمي ؼبق،
ولا تستميع الدراؼة أن تبيِّن على جهة اميقين وي أخذ ػي الآخر؛ لا

سيما وأن بؽض امباحثين يتؾامح كثيرا ً في تهثيق وػزو وا ينقله ،وقد بنغ
عددها( )3ثىًثة تؽر يفات ،وهي على امنَّّحه الآتي:

أولا ً :تؽر يف رقيَّّة كه امؽلواني ،وؼؽد أحمد حنتهش للتَّّد ُّب ّر بأنَّّه:

"امنَّّلر إلى وؼزى الآيات امقرآنية ،وامتهطل إلى وقاطدها وأهدافها،
ووا ترمي إميه ػي كر يق إعمال امفكر وامتَّّأول ،وبذل الجهد الذّ ِهني في

فهه الآيات.

ثانيا ً :تؽر يف ؼلمان امؾنيدي ،ومحمَّّد بكر آل عابد ،وػبد امقادر

ؼنيىاني للتَّّد ُّب ّر بأنه " :تف ُّ ّهه وؽاني أمفاقه ،وامتَّّف ُّكّر فيىا تدل عنيه آياته

ومابقة ،ووا دخل في صظنها ،ووا لا تتم تمك امىؽاني إلا به ،طظا لم يؽرج

اللفـ على ذصطه وي الإؽارات وامتنبيهات ،وانتفاع امقنب بذلك بخؿهعه

ػند وهاػله ،وخظهعه لأوامره ،وأخذ امؽبرة ونه.
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ثامثا ً :تؽر يف خالد اللًَّّحه وؼؽد ػبد امؽليم امتَّّد ُّب ّر بأنَّّه " :امتَّّف ُّكّر

وامتَّّأ ُّ ّول لآيات امقرآن وي أجل فهىه ،وإدراك وؽانيه وحكمه وامىراد

ونه.

 -1عدم نسبة بؽض امىنمفات امتؽار يف إلى أصحابها:
امؼامب والأكثر في هذه امىنمفات هه نسبة امتؽار يف إلى قائنيها،

وبؽطها تكتفي بذصط بؽض امتَّّؽار يف بدون نسبة ولا إحالة ٍ إلى وعدر،

وقد اؼتمؽؾ  -بحمد ال َّل ّه تؽالى  -وؽرفة أصحاب تمك امتؽار يف ونسبتها

إميهه.

ووي امتؽار يف امتي يلهر الخمأ في نسبتها؛ تؽر يف وقاتل 

حيؿ لم نقف عنيه في تفؾيره ،وهه وتفق في اللَّّفـ وع تؽر يف امؿيخ

ػبد الرحمي امؾؽدي ،كما جاء امتنبيه عنيه في بؽض امىنمفات.

و يىًحـ في بؽض امتؽر يفات :أن امتدبر لم يقتظر على ػهاقب

الأوهر فحؾب ،بل اوتد ميؿىل حقائقها ،وأؼبابها ،ومهاحقها ،وغير

ذلك على وجه الإكىًق.
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فامتدبر ػند الأمهسي لم يقتظر على ػهاقب الأوهر فحؾب ،بل اوتد

ميؿىل حقائقها ،وأؼبابها ،ومهاحقها ،وغير ذلك على وجه الإكىًق،

وعلى هذا امتؽر يف امهاؼع يكهن وعمنح (امتدبر) قد اؼتُؽىل في

حقيقته اللؼه ية.

وػند امنلر في حقيقته امشرػية فيكهن وؽناه  :امنَّّلر وامت ّ ُّ ّ
َّهطل إلى

وؼزى الآيات امقرآنية ووقاطدها وأهدافها ووا ترمي إميه ،ػي كر يق

إعمال امفكر وامتَّّأول وبذل الجهد الذهني في فهه الآيات.

وعنيه فيىكي منا أن نحرر وفههم تدبر امقرآن بمؽنى صختظر جاوع

ؽاول بإذن الله  وهه (:امتَّّد ُّب ّر  :هه الإقبال وامهُق ُ ُ
هف الجا ُّ ّد
َّؽايش وَؽَهَا؛ لِلًِن ْتِف َ ِ
اع
ل وامت ّ ِ
و َ َع الآي َ ِ
ل ف ِيهَا ،وَام َّت ّفَاع ُ ِ
ات بؼرض ام َّت ّ أَ ُّ ّو ِ

ل والاهتداء إيمانَا ً بما دمَّّؾ عنيه علما ً أو عمىً ً).
وَال ِاوتِثَا ِ

وهذا امتَّّؽر يف هه وا تهطنؾ إميه بؽد نلر وتأول دقيق في

امىؽنى اللؼهي ،وفي الأدلة وي امقرآن وامؾنة وأقهال امؾنف والآثار

ّ
والاكىًع على أقهال امؽلماء ،والآثار امهاردة
امهاردة ػنهه وأحهالهه،
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ؼأفعل
ِّ
ػي امؾنف  وؾتفيظة في الدّلالة على الأوهر امثىًثة كما

ذلك بإذن الله ..

ومنا وع هذا امتؽر يف وقفتان:
امهقفة الأولى :بيان وا يشىله امتؽر يف:
امهقهف ػند الآيات يشىل ثىًثة أوهر:
أولا ً :الإقبال وامتفاعل ،وهه يمثل وقدوة امتَّّد ُّب ّر ،ويتحقق بثىًثة

أوهر:

 -2بامقنب ،وذلك بإحظار امقنب إيمانا وتؽليىا ً وخظهعا للقرآن

ولممتكلم به وهه ال َّل ّه  ،واؼتحظارا ً مىقاطد امقرآن امؽاوة،
واؼتؿؽارا ً بأنه هه المناكب بهذه الآيات.

 -1باللؾان ،وذلك بتىًوة الآيات بترتيل وترؼل ،وتحزن وتباعي،

وترديد للٍية ،وتفاعل وؽها بامؾنال وامتؽهذ والاؼتؼفار ػند امىرور بما

يناؼب ذلك.

 -3بامؾىع ،وذلك بإمقاء امؾىع وإرعائه ػند سظاع امقرآن.
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وقد أؽار لهذا امىؽنى واػتبره وي امتدبر عدد وي امؽلماء:
فقال ابن امقيم  " : إذا أردت الان تفاع بامقرآن فاجمع قنبك

ػند تىًوته وسظاعه ،وأمق سظؽك ،واحطر حظهر وي يخاكبه به وي

تكلم به  ونه إميه ،فإنه خماب ونه لك على مؾان رؼهله
ﷺ.

()132

 -وقال أيظا ً " :تحديق ناقر امقنب إلى وؽانيه ،وجمع امفكر

على تدبره وتؽقله".

ؽه ِ وَوَؽَادِه ِ،
 -وقال أيظا ً :فَنَي َْغ شَيْء ٌ أَ نْفَ َع لِلْؽَبْدِ فِي وَؽَا ِ

وَأَ ق ْر َ َ
ل ف ِيه ِ ،وَجَم ِْع ام ْفِكْر ِ عَلَى
ب ِإلَى َنجَاتِه ِ و ِيْ تَد َ ُّب ّر ِ امْقُر ْآنِ ،و َِإ َكالَة ِ امتَّّأَ ُّ ّو ِ
وَؽَانِي آيَاتِه ِ ،ف َِإ َّ ّنهَا تُمْنــِ ُع امْؽَبْدَ عَلَى وَؽَال ِ ِم الْخَيْر ِ وَام َّش ّرّ ِ بِ حَذَاف ِيرِهِمَا ،وَعَلَى

ل أَ ه ْنِهِىَا ،وَتَت ُّ ّ
ل فِي يَدِه ِ
ُكرُقَاتِهِىَا وَأَ ؼْ بَابِهِىَا وَغَايَاتِهِىَا وَثَمَرَاتِهِىَا ،وَوَآ ِ
كنُهزِ ام َّ ّ
ؾؽَادَة ِ وَامْؽُلُو ِم امنَّّافِؽَة ِ ،وَتُثَب ّ ُ
ح ُ
وَفَاتيِ َ
ن فِي قَن ْبِه ِ،
ِؾ ق َهَاعِدَ ال ِْإ يمَا ِ

وَتُشَيِّدُ بُن ْيَانَه ُ وَتُه َ ّكِدُ أَ ْركَىنَهُ ،وَتُر ِيه ِ ُ
خرَة ِ وَالْج ََّن ّة ِ وَامنَّّارِ فِي
طهرَة َ ال ُّدّن ْيَا وَالْآ ِ
قَن ْبِه ِ ،و َ ُتحْطِرُه ُ بَي ْ َ
ن ا ْل ُّأوَهِ ،وَتُر ِيه ِ أَ َّيّام َ ال َّل ّه ِ ف ِيهِهْ ،وَتُبَظِّرُه ُ وَهَاق ِ َع ام ْؽ ِبَر ِ،

()132امفهائد ص.3
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وَتُشْهِدُه ُ ع َ ْد َ
طفَاتِه ِ وَأَ فْؽَالَهُ ،وَوَا
ل ال َّل ّه ِ وَفَظْ لَهُ ،وَتُؽَرِّفُه ُ ذَاتَهُ ،وَأَ سْظَاءَه ُ و َ ِ
ل ِإمَيْه ِ ،وَوَا مِؾَام ِكِيه ِ بَؽْدَ ام ْه ُ ُ
ط َ
ُيح ِ ُّب ّه ُ وَوَا يُبؼ ِ ُ
ل
طه ِ
ظهُ ،وَضِرَا َكه ُ امْىُه ِ

ق وَآفَاتِهَا ،وَتُؽَرِّفُه ُ ام َّن ّف َ
طفَاتِهَا،
ْغ و َ ِ
وَامْقُدُو ِم عَنَيْه ِ ،وَقَهَاكِ َع ام َّ ّمرِ ي ِ

ححَاتِهَا وَتُؽَرِّفُه ُ َكرِ ي َ
ل وَو ُ َ
ل امنَّّارِ
ع ِّ
ات الْأَ عْمَا ِ
ؾدَ ِ
وَو ُ ْف ِ
ل الْج َّنَ ّة ِ وَأَ ه ْ ِ
ق أَ ه ْ ِ
ل ام َّ ّؿقَاوَة ِ،
ل ام َّ ّؾؽَادَة ِ وَأَ ه ْ ِ
وَأَ عْمَالَهُهْ ،وَأَ حْ هَالَه ُ ْه وَسِيمَاهُهْ ،وَم َ َرات َِب أَ ه ْ ِ

ن ف ِيه ِ ،وَاف ْتِرَاقَه ُ ْه ف ِيىَا يَفْتَر ِقُه َ
ق وَاجْ تِىَاػَه ُ ْه ف ِيىَا َيج ْتَىِؽُه َ
ن
وَأَ قْؾَام َ الْخَل ْ ِ

ف ِيه ِ.

وقال امؾيهكي " :وتسي امقراءة بامتدبر وامتفهه  ...وطفة

ذلك أن يشؼل قنبه بامتفكر في وؽنى وا ينفـ به ،فيؽرف وؽنى كه آية

ويتأول الأوامر وامنهاهي و يؽتقد قبهل ذلك ،فإن كىن طظا قظر ػنه
مر بآية رحمة اؼتبشر وؼأل ،أو عذاب
فيىا وطى اػتذر واؼتؼفر ،وإذا ّ

أؽفق وتؽه ّذ أو تنز يه نزّه وػله ،أو دعاء تطرع وكنب".

()131
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ثانيا ً :امنَّّلر وامتأول ،قهله(:وامتأول فيها) ،يؽني أ َّ ّن امتدبر لا يتأتى

في امهاضح امبيّن ،بل لابد أن يُسبق بشيء وي امنلر وإعمال امفكر وامؽقل

لاؼتنباط امىراد.

وهه يمثل عمنية امتدبر ،لذلك نععؾ عنيه في امتؽر يف ،ويتحقق

بإوؽان امنلر وإعمال امؽقل في عدة أوهر:

 -2إدراك وؼزى الآيات ووقاطدها.
 -1تفهه وؽانيها.
 -3اؼتخراج دلالاتها.
 -1تبين وا فيها وي الآيات وامؽبر ،والأوامر وامنهاهي ،وامهعد

وامهػيد.

وقد أؽار لهذا امىؽنى واػتبره وي امتدبر عدد وي امؽلماء ،ومؽلي

أذصط بؽض أقهال امؽلماء وامىفسرين وامباحثين في وؽنى امتَّّدبر بيانا ً
وتأكيدا ً مىا حررته ،وع امتهضيح وامتؽقيب:

– قال الخازن " :أطل امتدبر :امنلر في ػهاقب الأوهر ،و

ُ
تدبرت
امتفكر في أدبارها ،ثم اؼتؽىل في كه تفكر و تأول ،و يقال" :
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ن تأَ ُّ ّو ُ
ل وؽانيه ،و
امشيء َ" أي :نلرت في عاقبته ،و وؽنى تد ُّب ّر امقرآ ِ
حكَمِه ِ ،و تب ُّظ ّر ُ وا فيه وي الآيات".
امتفكر في ِ

()133

 -قال ابن امقيم  ":وتدبر امكنًم أن ينلر في أوله وآخره ثم

يؽيد نلره مرة بؽد مرة ولهذا جاء على بناء امتفؽل كىمتج ُّر ّع وامتفهه
وامتبين" (.)131

 -قال امؿهكىني ِ " :إ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر هه امتأ ُّ ّول؛ مفهه امىؽنى،

ُ
ُ
تفكرت في عاقبته ،و تأونته ،ثم اؼتؽىل في كه
تدبرت امشيء َ":
يقال" :

تأ ُّ ّول ،و امتدبير :أَ ْن يدبر الإنسا ُ
ن أم َْره ،كينه ينلر إلى وا تعير إميه
عاقبته".

()131

َََ
َ ُۡ َ
 قال ابن عاؽهر « :فمؽنى{ :أـَل ََحخَ َدةَّ ُرون َٱىل ۡر َءان َ}[امنؾاء ]81:يتأولون دلامته ،وذلك يحتىل وؽنيين :أحدهما :أن يتأولوا

دلالة تفاطيل آياته على وقاطده امتي أرؽد إميها امىؾلمين ،أي تد ُّب ّر

( )133مباب امتأو يل في وؽاني امتنز يل .131/2
( )131وفتاح دار امؾؽادة .283/2
( )131فتح امقدير .192/2
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تفاطيله؛ وثانيهىا أن يتأولوا دلالة جملة امقرآن ببىًغته على أنه وي ػند

الله  ، وأن الذي جاء به طادق»

()136

ثامثا :امتذصط والاتباع ،وهه يمثل :ثمرة امتدبر ،ويتحقق بأمرين:
 -2امتذصط علما ًوإيمانا ً

()137

 -1الاتباع عمىً ًوؼلوكى ً.
وتظىي امتؽر يف له وع دخهله في امهقهف ػند الآيات لأوهر:
 -2أنه امؼاية امىقعهدة وي امتدبر.
 -1ميتىيز به امتدبر ػي امتفؾير والاؼتنباط وامفهه وغيرها وي

امىعمنحات امقرآنية الأخرى.

( )136امتحرير وامتنهير .991/2
() 137امقهل بأن امتذصط يهرث امؽلم ،لأنه إذا تذصط امشيء امىؼفهل ػنه كىن بمثابة
امؽلم به ،قال ابن امقيم« :ويسىو تذصطا لأنه إحظار للؽلم الذي يجب مراعاته بؽد
ذههله وغيبته ػنه ».وفتاح دار امؾؽادة 281/2،وأوا الإيمان؛ فامىقعهد به
يقلة امقنب وتعديقه بؽد غفنته.
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 -3أن يكهن قعد امقارئ وامىتأول في الآيات امتذصط والاتباع

ابتداء ً وانتهاءً.

وقد أؽار لهذا امىؽنى واػتبره وي امتدبر عدد وي امؽلماء:
 -ف قال امؾؽدي  " :يأمر -  -بتدبر كتابه ،وهه

امتأ ُّ ّول في وؽانيه ،و تحديق امفكر فيه ،و في وبادئه و ػهاقبه ،و مهازم
ذلك" .

()138

 -وقال امؿنقيمي  " :تدبر آيات هذا امقرآن امؽليم أي:

تعفحها ،و تفهىها ،وإدراك وؽانيها ،و امؽىل بها ".

()139

 -وقال امؾنيدي " :وان تفاع امقنب بذلك ،بخؿهعه ػند وهاػله،

وخظهعه لأوامره ،وأخذ امؽبرة ونه".

يات
ل إلى وقاطدِ الآ ِ
 -وقامؾ الدكتهرة رقيَّّة امؽلواني " :للتهط ِ

وأهدافها ووا ترمي إميه ".

( )138تيؾير ام كريم امىنان في تفؾير كنًم الرحمي .289/2
( )139أضهاء امبيان في إيظاح امقرآن بامقرآن .119/7
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فنجد أنهه ضرحها بنزوم اقتران امتدبر للؽىل والان تفاع بمؽنى أنه لابد

أن يكهن وي قعد امقارئ أطىًً ،وهذا هه الذي يميز امتدبر ػي غيره
وي امىعمنحات امقرآنية.

وم كي هنا ونحـ مهه حهل هذا امتقييد وهه أن الأولى في

امتؽر يف أن يقال (للًنتفاع والاوتثال) أي بقعد الان تفاع والاوتثال،

وامىقعهد هه أن يكهن قعد امقارئ الان تفاع والاوتثال ابتداء ً وع

وعاحبة هذا امقعد حال امقراءة إلى تحقق ذلك حال امقراءة وبؽدها،

والأوهر بمقاطدها.

امهقفة امثانية :وجه اػتبار مفـ الإقبال وامهقهف ػند الآيات،

ومفـ الانتفاع.

اػتبار مفـ امهقهف ،ومفـ امتذصط والاتباع في امىفههم قاهر وي

وجهين:

أولا ً :أن مفـ امهقهف ػند الآيات قد ورد وتكرر في اؼتؽىال

امؾنف ،وقد أحعيؾ في ذلك ثمانية وهاضع ،فهه بذلك مفـ
وؽتبر ولاؽك أن اػتبار وفههم امؾنف هه الأولى.
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وطظا ورد ػنهه في ذلك:
في وؽنى امهقهف ػند الآيات بامتفاعل وؽها:
 -2روي ػي ػباد بن حمزة  --قال :دخنؾ على أسظاء

َ َ َّ َّ ُ َ َ
اب َّ
َو َوكَىََِٰا َ َغ َذ َ
َٱلص ٍُ ِ
ٔم َٱ}١
َٱّلِل َغي ۡي َِا ََ
 وهي تقرأ{ :ذٍَ
جؽنؾ تستؽيذَوتدػه»(.)113
ؾ عنيها؛ ف ْ
[اممهر ، ]17:قال :فهقَفَ ْ
 -1قال بؽطهه :إني لأفتتح امؾهرة ،فيهقفني بؽض وا أشهد فيها

ػي امفراغ ونها ،حتى يمنع امفجر»

()112

 -3روي ػي ابن وؾؽهد --قال« :لا تهذوا امقرآن كه ّذِ

امؿؽر ولا تنثروه نثر الدقل ،وقفها ػند عجائبه ،وحركها به

امقلوب»

()111

( )113وعنف ابن أبي ؽيبة .11/1
( )112فظائل امقرآن لابن كثير ص. 119

( )111أخرجه امبيهقي في امؿؽب  163/1ح .1312
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 -1ػي صجاهد  --قال :ػرضؾ امىعحف على ابن ػباس

 ثىًث ػرضات أقف ػند كه آية ونه وأؼأله ػنها فيم نزمؾ
وكيف كىنت.

()113

قال امقركبي« :قرأ صجاهد على ابن ػباس  قراءة

تفهه ووقهف ػند كه آية»(.)111

 -1ػي ػبد الله بن وؾلم بن يسار ػي أبيه قال« :إذا

حدثت ػي الله حديثا فقف حتى تنلر وا قبله ووا بؽده»

()111

( )113أخرجه الدارمي  133/1رقه .2276
( )111تفؾير امقركبي .36/2

()111أخرجه امبيهقي في امؿؽب  163/1ح .1312
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في وؽنى امهقهف الجا ُّ ّد ػند الآيات للتؽايش وؽها والانتفاع بها

إيمانا ً وعلما ًوعمىًً ،وهه امؼامب في أقهال امؾنف وأحهالهه:

 -2وا أخرجه امبخاري ػي ابن ػباس  أن رجىً ً قال مؽىر بن
الخماب  : --هيه يا ابن الخماب ،فهال َّل ّه وا تؽمينا الجزل ،ولا
تحكم بيننا بامؽدل ،فؼظب عمر  --حتى ه َّ ّه به ،فقال له أحد

ُ
أصحابه« :يا أوير امىنونين ،إن الله  قال منبيه{: خذَِ
ۡ َ ۡ َ َُۡ ۡ ۡ ُ ۡ ََ ۡ ۡ َ
َغََٱىۡ َ
خَٰٓي َ
ِنيَ[ }١٩٩الأػراف ،]299 :وإن
ٱىػفَٔوأمرَةِٱىػر ِ
ِ
فَوأغ ِرض ِ
هذا وي َالجاهنين» ،قال« :فهال َّل ّه وا جاوزها عمر  --حين تىًها
عنيه ،وكىن وقَّّافا ػند كتاب اللهََ )116(»

 -1ػي ابن عمر  --قال« :مقد ػؿنا برهة وي دهرنا وإن

أحدنا مَيُنتى الإيمان قبل امقرآن وتنزل امؾهرة على محمد ﷺ  ،فنتؽلم
حىًلها وحرامها ووا ينبغي أن يهقف ػنده ونها كما تتؽلمهن أنتم اميهم

امقرآن ،ومقد رأيت اميهم رجالا ً ينتى أحدهه امقرآن قبل الإيمان فيقرأ

( )116أخرجه امبخاري 138/21رقه .1611
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وا بين فاتحته إلى خاتمته وا يدري وا آمره ولا زاجره ولا وا ينبغي أن

يهقف ػنده ونه وينثره نثر الدقل»

()117

فهذه الآثار كلها نعؾ على مفـ امهقهف بمؽانيه امثىًث طظا ينكد

صحة اػتباره في وفههم امتدبر.

ثانيا ً :بامنؾبة للفـ الانتفاع ،فقد ضرح به امقرآن في قهله :

ّ ۡ
َ َّ َّ َ َ
ىَ(}َ٤عبغ.)1:
{َأ ۡوَيَذن ُرَذخَِف َػ َُّٱَّلِن َر ََٰٓ

َََ
ْ َۡ َ َۡ
وقال أبه حيان في تفؾير قهله  { :أـي ًَۡيَ َّدةَّ ُرواَٱىل ۡٔلَأمَ

َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ
َٱۡلَ َّوى َ
ِني َ (}َ ٦٨املؤمنو )86:قرػهه أولا ً بترك
ت َءاةاءًْ
ساءًْ ٌَا َلً َيأ ِ
الانتفاع بامقرآن ،ثم ثانيا ً بأن وا جاءهه جاء آباءهه الأومين»(.)118

()117أخرجه اممبراني في الأوؼف ،وقال في مجمع الزوائد :رجاله رجال امعحيح
132/2رقه.711
( )117امبحر المهيف .688/1
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وقال ابن امقيم « :إذا أردت الانتفاع بامقرآن فاجمع قنبك

ػند تىًوته وسظاعه ،وأمق سظؽك ،واحطر حظهر وي يخاكبه به وي
تكلم به ؼبحانه ونه إميه ،فإنه خماب ونه لك على مؾان رؼهله ﷺ.

قهله َ( :للًهتداء بما دمّؾ عنيه)؛لأن هذه هي امؼاية وي امتدبر،

َّ
َّ َ َ ۡ ُ َ
ان َ َح ۡٓدِي َل ِي َِّتَ
ن َهَٰذا َٱىل ۡر َء َ
ولأن الله تؽالى وطف كتابه فقال{:إ ِ َ
َ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َٰ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ
اَنت ٗ
رياَ}٩
ِيََحػٍئنَٱىصي ِد َِ
ِنيَٱَّل َ
ِِهَأكٔمَويب ِۡشَٱلٍؤٌِِ َ
جَأنَلًَٓأسر ِ
(الإسراء ،)9:ولا يتأتى امهطهل إلى جميع هذه الهدايات إلا بامتدبر.

قهله ( :علما ً أوعمىًً)؛ لأن امتدبر إذا خىً وي إحدى هاتين الثمرتين

ُ
ػمفؾ ب ( أو )؛ لأن وي الهدايات امقرآنية وا
فهه تدبر ناقص ،وإنما

يلهر فيه جانب امؽلم أكثر وي قههر امؽىل بمؽناه الخاص؛ كىمتدبر في

ّ
تفعل في امنؽيم أو امؽذاب الأخروين أو بؽض الأحكىم
الآيات امتي
امفقهية ،وكذلك وطف بؽض الأوهر ام كهنية(.)119

( )119وإن كىن ينبغي أن تهرث تمك الآيات إجىًلا ً وتؽليىا ً لله تؽالى ،وهذا
وي أعمال امقلوب.
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ولا تخرج بقية امتؽار يف ػي هذا الإكار وإن اختنفؾ امؽبارة

فيىا بينها.

وعلى هذا فإ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر لا يخرج ػي امىؽاني الآتية

 -2نلر امقنب وجمع امفكر فيه.

 -1إعمال امنَّّلر امؽقلي في دلالات الدلائل على وا نعبؾ له.

 -3امتَّّأ ُّ ّول الذهني في وؽاني امقرآن ام كريم ،وآياته ،وأوامره،
ونهاهيه ،ووبادئه ،وػهاقبه.

ُّ ّ
وكه هذه امىؽاني حاصرة في أقهال أهل امؽلم.
ووي ث َّم ّ فإ َّ ّن هذه الخعهطيَّّة في وؽنى "امتَّّد ُّب ّر " تكىد لا تبتؽد ػي :

ّ
خععنا
وؽنى امنَّّلر ،أو امتَّّأول امقنبي أو امؽقلي ،وجمع امفكر بهىا إذا

هنا امنَّّلر امؽقلي بالجانب الذّهني المهض ،وامنَّّلر امقنبي بالجانب الذّهني

وال ُّر ّوحي وؽاً.
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وي خىًل امتَّّأ ُّ ّول في وفههم امتَّّد ُّب ّر يتبيّن أنَّّه ينبغي أن يتظىي ع َّ ّدة

أوهر:

الأ َّ ّول :الاستماع ،ث َّم ّ امقراءة؛ نلرا ً أو حفلاً.
وامثَّّاني :وؽرفة امىؽاني ،وامتَّّفؾير جملةً.
وامثَّّامؿ :وؽرفة مراد ال َّل ّه تؽالى ووقاطد الآيات.
والرَّّابع :حظهر امقنب ،وتأثره وخؿهعه.
والخاوغ :امتَّّمبيق؛ بانسياق الجهارح للؽىل.
وام َّ ّ
ؾادس :امهطهل لممؽاني امكليَّّة واللَّّمائف ال َّدّقيقة.
واجتىاع هذه الأوهر ام ّؾتّة يمثّل أعلى درجات امتَّّد ُّب ّر ،وقد يتخنَّّف

شيء ونها فيكهن امقاريء حينئذ وتدبّرا ً وم كي على درجة وا ،ومؽلَّّه يرقى

إلى ام كمال بالد ُ ْر بة وامىران  -بإذن ال َّل ّه تؽالى  -إذا طنحؾ نيَّّته وطفا
قنبه.
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 أركىن امتدبر:وي خىًل امتَّّأ ُّ ّول في امتَّّؽر يف امؾابق نستميع أن نحرر ونه أركىن

امتدبر ،وهي ثىًثة أركىن باجتىاػها يتحقق امتَّّد ُّب ّر ويتميز ػي غيره وهي:
 -2حظهر امقنب واؼتؿؽاره(.)113
 -1امنَّّلر وامتأول في الآيات.
 -3قعد امتذصط والاتباع.

ومه تأوننا حال امنبي  وأحهال امؾنف في تىًوتهه

للقرآن وتدبرهه له ،ملهر منا أن تمثنهه بهذا الركي قاهر جلي طظا

ينكد منا اػتباره صطكي لازم للتدبر ،وربما عده امبؽض طظا يؽين على

امتدبر لا وي أطل امتدبر ،وامعحيح أنه تدبر باػتبار أنه يمثل

( )113تخعيص حظهر امقنب واؼتؿؽاره  ،دون تفاعل اللؾان بامترتيل وامترؼل
وامتحزنّ ،
لأن امتدبر لا يمكي حعهله بؼير حظهر امقنب واؼتؿؽاره ،بخىًف

امترتيل وامترؼل فإنه ميغ وي مهازم امتدبر وإن كىن ؼببا ً رعيؾيا ً فيه كما ينكده
الأمر به ضر يحا في امقرآن ،وكما تنكده الأحاديث والآثار ،م كي امتدبر قد يكهن
بؼير تىًوة بل بتأول أو استماع.
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الجانب امؽىلي بتحر يك امقنب والجهارح وع امقراءة وهذا هه امتدبر

امباػؿ على الانتفاع.
شروط امتَّّدبر:

لا يخفى أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر قظيَّّة نسبيَّّة يتفاوت امنَّّاس فيها ،بل تتفاوت

لدى ام َّ ّؿخص امهاحد في أحهاله المنتنفة؛ وذلك للتَّّفاوت الحاطل في
وق ّدواتها ،وهذا أط ٌ
ل ينبغي اؼتحظاره ػند امكنًم على هذا امىؽنى

امشَّّر يف.

لابد متحعيل امتّد ُّب ّر وي تحقق امشروط وانتفاء امىهانع؛ فؽندئذ

يهجد ام َّ ّؾبب امتَّّام الّذي ينمي امتَّّد ُّب ّر بإذن ال َّل ّه تؽالى.

امىؽروف ػند الأطهميين أن امشرط هه  :وا ينزم وي عدوه امؽدم،

ولا ينزم وي وجهده وجهد ولا عدم لذاته ،وإذا كبقنا هذا امىؽنى على
شروط امتدبر امىذكهرة في امىنمفات فؾيلهر أن بؽطها لا يعدق عنيها

وطف امشرط ،وإنما هي أؽبه بامهؼائل والأؼباب امىؽينة على امتدبر،

وحينها يتبين تسامح بؽض امىنمفين وتهؼؽهه في تسىيتها شروكا.
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وػند إوؽان امنلر في بؽض امشروط امىذكهرة في كتب امتدبر

يُىًحـ أنها شروط للًؼتنباط وميؾؾ للتدبر ،وهذا الخنف بين

امىعمنحين ؼببه عدم تحرير وفههم امتدبر ػند أصحاب تمك امىنمفات،

وقد تقدم أن وي امىؽاضرين وي تهؼع في تؽر يف امتدبر فأدخل فيه

اؼتخراج الح ِكم والأحكىم ودقائق أسرار امىؽاني ،وإ َّ ّن ضبف امقهاعد
والأطهل امكلية مكه في يساعد على تعهر امىؾائل والجزئيات

امىندرجة تحتها وإتقانها؛ ولهذا ػني امؽلماء بها فعنفها في ضهابف وقهاعد
امفقه وأطهله ،وامتفؾير وأطهله ،وغيرها وي امؽلوم ،وبما أ َّ ّن امتأميف في

امتَّّدبر جاء وتأخرا ً فاحتاج بؽض امىنمفين امىؽاضرين إلى ذصط ضهابف

وقهاعد تؽين على تدبر كتاب ال َّل ّه  على اختىًف بينهه في
تحرير هذه امظهابف وامقهاعد ،وهذا الخىًف فرع ػي تحرير وفههم

امتدبر ػندهه ،وإني ؼأحاول جاهدا ً وضع شروط بين يديك طظا لا
يستقيم امتدبر إلا بها ،وهي :

 فهه امىؽنى ،ولا يكهن إلا بمؽرفة مؼة امؽرب وأؼاميبها.
 ألا يكهن امىؽنى طظا اؼتأثر الله بؽلمه.
 تجرد امؽقل مىؽرفة الحق.
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366

 تهين امقنب مقبهله.

 أن يكهن امىتدبر حي امقنب.

 أن يفؽل امىتدبر الأؼباب امىؽينة على امتدبر.

 أن يتجنب امىتدبر الأوهر امتي تظرف ػي امتدبر.
 أن يكهن امىؽنى امىتدبر وفيداً.

 ألا يؽد امىُتَدَ َّب ّر تفؾيرا للٍية ومنقاً ،فيقظر وؽنى الآية عنيه
 رفؽة الهدف وطدقه.

 أن يراعي اللؼة امتي نزل بها امقرآن،وامىعمنحات امتي
اؼتؽىنها.

 حؾي امقعد.

 طدق اممنب.
َّ
نَ
وقد جمؽؾ هذه ام ُّش ّروط آية في كتاب ال َّل ّه تؽالى ،وهي قهله {إ ِ َ

َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ُ َ ۡ ٌ َ ۡ َ ۡ َ
َّ ۡ َ َ ُ َ َ ّٞ
َلۥَكيبَأوَخىِقَٱلصٍ َعَؤَْشَِٓيدَٻ(}١ق،)37:
ِِفَذل ِمََّلِكرىَل ٍَََِكن َ
وذلك أن إمقاء ام َّ ّؾىع لابد أن يكهن وؽه امكنًم وفههوا ً لدى ام َّ ّؾاوع،

وإلا فإ ّن الإطؼاء للكنًم الّذي لا يفهىه أطىًً ،كىلأعجىي ،لا يحعل

به امىقعهد.

366

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

ذكر حاصل أقوال املفسّرين يف اآلية:
َ َ َ َُ َ ۡ
ب}(ق.)37 :
َلۥَكي ٌ َ
{ل ٍَََِكن َ
ف َّس ّره الأكثر بامؽقل ،وبه قال ابن ػبَّّاس( ،)112وصجاهد(،)111

وابن زيد( ،)113وامفرَّّاء( ،)111وابن جرير( ،)111وامهاحدي(،)116

وابن ػميَّّة( ،)117وامقركبي( ،)118وام َّ ّؿهكىني( ،)119وابن عاؽهر

(.)163

( )112ينلر :امبؼهي ( ،)111/1تفؾير الخازن (.)139/6

( )111ينلر :تفؾير امقركبي ( ،)13/27ابن كثير (.)139/7
()113ينلر :ابن جرير (.)161/12
( )111وؽاني امقرآن (.)83/3

( )111تفؾير ام ّمبري (.)163 -161 /12
( )116امهجيز ملواحدي (.)2311/1
( )117المهرر امهجيز (.)11/8
( )118تفؾير امقركبي (.)13/27
( )119فتح امقدير (.)236/1

( )163امتَّّحرير وامتَّّنهير (.)311/16

367

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

368

وفسَّّره بؽطهه بامقنب الحي ،كما قال قتادة( ،)162ووقاتل بن

ؼنيىان( ،)161أو امهاعي( ،)163أو ام َّ ّؾنيم

()161

ويتفكّر في حقائقه.

الّذي يؽقل به و يفهه

ولا ونافاة بين هذه الأقهال؛ فإن امىقعهد بامقنب وا يحعل به

امؽقل وامهعي وحؾي الإدراك ،وذلك وي أوطاف امقنب الحي

ام ّؾنيم؛ ولذا عبر ػنه ابن كثير  بقهله :أي" :م ُ ّ
ب يعي به"

اه (.)161

وذلك قنب امىنوي كما قال ابن أبي زونين(.)166

( )162تفؾير ام ّمبري (.)161/12
( )161تفؾير وقاتل (.)173/3

( )163ام ك َّ ّؿاف ( ،)22/1تفؾير الرّازي ( ،)281/18امبيظاوي (،)91/1

امنّيؾابهري ( ،)279/6تفؾير ابن جزي ( ،)66/1امبحر المهيف (،)218/8
روح امىؽاني (.)292/16

( )161تفؾير أبي امؾؽهد (.)291/1
( )161تفؾير ابن كثير (.)139/7

( )166تفؾير ابن أبي زونين (.)178/1
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وقال ابن ػميّة  بؽد أن فسره بامؽقل ":وامىؽنى :مىي كىن

له قنب واع ينتفع به "(.)267
فائدة:

قد يفهه وي امتنكير وؽنى ام كمال ،أي :امقنب امكىول في الحياة

وامهعي والإدراك.

قال ام َّ ّ
ؾؽدي  ": أي :قنب ػليم حي ذعي زعي ،فهذا إذا

ورد عنيه شيء وي آيات اللّه ،تذصّط بها وانتفع فارتفع "اه (.)168

ولا ريب أ َّ ّن الاػتبار وامتَّّذ ُّصّط وامتَّّد ُّب ّر لا يتهقف على ذلك ،وم كي

يحعل ونه مكه أحد بحؾبه؛ ولهذا ف َّس ّره بؽطهه بأ َّ ّن ذلك حاط ٌ
ل مىي

له قنب وا ومه كىن غير كىول" ،فكينَّّه تؽالى قال :إن في ذلك لذصطى

مىي يعنح أن يُقال (له قنب).

وحينئذ فمي لا يتذصّط لا قنب له أطىً ً"(.)169

( )167المهرر امهجيز (.)11/8

( )168تفؾير امؾؽدي (ص .)963 - 919
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370

قال ؽيخ الإؼىًم  ": هذا وع أ ّن امنّاس وتباينهن في نفغ

ػقنهه الأؽياء وي بين كىول وناقص ،وفيىا يؽقلونه وي بين قنيل

وكثير وجنيل ودقيق وغير ذلك .)173(" ...

"فعاحب امؽلم في حقيقة الأمر هه امقنب ،وإنّما ؼانر الأػظاء

َحجَبَة له تُهطل إميه وي الأخبار وا لم يكي ميأخذه بنفؾه ،حتّى إن وي
فقد ؽيئا ً وي هذه الأػظاء ،فإنّه يفقد بفقده وي امؽلم وا كىن هه

امهاؼمة فيه  ...وكذلك وي نلر إلى الأؽياء بؼير قنب ،أو استمع إلى

كلمات أهل امؽلم بؼير قنب ،فإنّه لا يؽقل ؽيئاً ،فمدار الأمر على امقنب،

َۡ
َََۡ َ ُ ْ
َ ُ َ
ۡرض َذخَهٔنَ
َِف َٱۡل ِ َ
وػند هذا تستبين الحكمة في قهله تؽالى {أـي ًَ َيصِريوا ِ
َ ُ ۡ ُ ُ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ۡ َ ّٞ َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ ّٞ
َٰ
سََ
لًٓ َكئب َحػلِئن َةِٓا َأو َءاذان َيصٍػٔن َةِٓا َـإِجٓاََّل َتػَم َٱۡلةص َر َول َِ
َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َّ
َّتَِفَ ُّ
ورَِ(َ}٤٦الحج ،)1:حتّى لم يذصط هنا امؽين كما
ٱلط ُد َ
تػَمَٱىلي َ
ٔبَٱى ِ َ ِ
في الآيات ام ّؾهابق ،فإ ّن ؼياق امكنًم هنا في أوهر غائبة وحكمة وؽقهلة

َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ
وي ػهاقب الأوهر لا صجال منلر امؽين فيها ،ووثله قهله {:أ َم َُتصب َأنَ

( )169تفؾير الرّازي ( .)281/18وينلر :تفؾير أبي امؾؽهد ( ،)291/1تفؾير
امقاسظي (.)1121/21

( )173مجمهع امفتاوى (.)339/9
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َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُّ َ ً
َشبِيَل َڂ}١
َنٱۡلُع َٰ ًَِ َةو ًَْ َأعو
أزَثًْ َيصٍػٔن َأو َحػلِئن َإِن ًَْ َإَِّل َ

َ
َّ
َذَٰل َِم َََّل ِۡك َر َٰ
(امفرقان  ،)11:وتتبي ّ ُ
ى َل ٍَََِ
نَ ِِف
ن حقيقة ُ الأمر في قهله{ :إ ِ َ

َ َ َ
ُ َ ّٞ
بَأ َ ۡو ََخىۡ َِقَ َّ
َلۥَكَيۡ ٌ
ٱلص ٍۡ ََعَ َوْ ََٔش ِٓيدَٻ(}١ق.)172()37:
َكن َُ
َۡ ََۡ
ۡ
َّ
َ
قهله{ :أوَخىِقَٱلصٍ َع}(ق)37:

.

()171

وامىراد به الإطؼاء ،كما قال ابن جرير 

()173

وغيره(،)171

وامىؽنى" :ضرف سظؽه إلى هذه الأنباء امهاػلة ،وأثبته في سظاػها،
فذلك إمقاء له عنيها"(.)171

( )172ام َّ ّؾابق (.)322 - 323 /9
( )171ينلر :امهجيز ملواحدي ( ،)2311/1تفؾير امبؼهي ( ،)111/1تفؾير
امقركبي ( ،)13/27تفؾير الخازن ( ،)139/6تفؾير ابن كثير (،)139/7
تفؾير أبي امؾؽهد ( ،)291/1فتح امقدير ( ،)236/1روح امىؽاني

( ،)292/16تفؾير ام ّؾؽدي (ص.)963
( )173تفؾير اممبري (.)163/29

( )171ام ك َّ ّؿاف ( ،)22/1تفؾير امبيظاوي ( ،)91/1تفؾيرامنّيؾابهري
( ،)279/6تفؾير أبي حيّان (.)98/8

( )171المهرر امهجيز (.)11/8
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372

قال ابن كثير ":أي :استمع امكنًم فهعاه ،وتؽ َّ ّقله بقنبه،

وتف َّ ّهىه بنُبّه" اه (.)176

وامتَّّؽبير بالإمقاء "وُؾتؽار مؿدة الإطؼاء للقرآن  ...كين أسظاػهه

ُكرحؾ في ذلك فىً يشؼنها شيء آخر تسىؽه"(.)177

"أي :إمقاء ً ػليىا ً بؼاية إطؼائه حتّى كينّه يرمي بشيء ثقيل وي عُلُو

إلى ُؼفْل.

(ام ّؾىع) أي :امكىول الّذي قد ج ّرده ػي ام َّ ّؿهاغل وي الحلهظ

وغيرها .)178( "...

وفي امتَّّفؾير ام كبير ":لأ ّن وي لا يسىع فكينّه حفـ سظؽه

وأوؾكه ،فإذا أرؼله ،حعل الاستماع" )179(.اه .
ُ َ ّٞ
قهله { َوْ ََٔش ِٓيدَٻ(}١ق.)37:

( )176تفؾير ابن كثير (.)139/7

( )177امتّحرير وامتّنهير (.)311/16
( )178نله الدرر للبقاعي (.)136/28
( )179تفؾير الرّازي (.)281/18

372

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

أي :ؽاهد امقنب ،حاصر الذهي بكلّيته ،ميغ بؼافل ،ولا ؼاه،

ولا يح ّدث نفؾه بؼيره؛ لأن وي لا يفهه في حكم امؼائب.
هكذا فسره عاوة أهل امؽلم َؼنَفَا ً وخَنَفَا ً(.)183
وقيل غير ذلك(.)182

ث َّم ّ إ َّ ّن بناء امىبامؼة دال على أنَّّه في غاية وا يكهن وي تعهيب

امف ِكر ،وجَمع الخاكر ،فىً يؼيب ػنه شيء طظا تُلي عنيه و ُّأمقي إميه(.)181

( )183ينلر في ذلك  :تفؾير وقاتل ( ،)173/3تفؾير ام ّمبري (،)163/12
وؽاني امقرآن للز ّ ّ
جاج ( ،)19/1ابن أبي زونين ( ،)178/1امهجيز ملواحدي

( ،)2311/1تفؾير امبؼهي ( ،)111/1ام ك َّ ّؿاف ( ،)22/1المهرر امهجيز
ودارج امؾام كين( ،)16/8نله الدرر للبقاعي ( ،)136/28تفؾير امقركبي
( ،)13/27تفؾير امبيظاوي ( ،)131/1تفؾير الخازن ( ،)139/6تفؾير

ابن جزي ( ،)66/1امبحر المهيف ( ،)98/8ابن كثير ( ،)139/7الدّر
امىنثهر ( ،)611 - 613 /23تفؾير أبي امؾؽهد ( ،)261/1فتح امقدير

( ،)236/1روح امىؽاني ( ،)292/16تفؾير امؾؽدي (ص.)963
( )182ينلر :ابن عاؽهر (.)311/16

( )181ينلر :نله الدرر للبقاعي (.)136/28
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374

قال ابن عاؽهرٍ ": وامشَّّهيد :امىُؿاهد وطيؼة امىُبامؼة فيه

لندلالة على قهة امىُؿاهدة لممذصّط ،أي :تحديق امؽين إميه للحرص على فهه
مُراده ،طظا يُقارن كنًوه وي إؽارة أو سحنة؛ فإ ّن امنّلر يُؽين على امفهه.
وقد جيء بهذه الجىلة الحامية لليؽارة إلى اقتران وظىهنها بمظىهن

عاونها ،بحيؿ يكهن طاحب الحال وُنقيا ً سظؽه وُؿاهداً .وهذه حالة

امىنوي  ...وإمقاء ام ّؾىع وع امىؿاهدة يُهقـ امؽقل لنذصطى والاػتبار
إن كىن للؽقل غَفلة(.)183

وقاهر كنًم أكثر أهل امؽلم أن هذه الأوطاف جميؽا ً مىهطهف

واحد له قنب حي ،وع إطؼاء ام ّؾىع وحظهر امقنب وع وا يسىع.

( )183امتّحرير وامتّنهير (.)311/16
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و يحتىل أن يكهن ذلك معنفين وي امنّاس:
الأ ّول :طاحب امقنب الحي امهقَّّاد الّذي يستخرج امىؽاني وامؽ ِبَر

بتد ُّب ّره وفكره.

امثّاني :وي كىن دونه ،م كنه أطغى بسىؽه وأحطر قنبه حال

الاستماع؛ فإنَّّه ينتفع بذلك وتذصط و يؽتبر؛ فامتّذ ُّصّط حاطل للكىول
وامنَّّاقص ،وإنّما يحهل دونه الإػراض.

ّ
ومؽل هذا امقهل أقرب إلى قاهر الآية ،واللّه تؽالى أعلم(.)181
والحاطل :أنّه يحعل وي امتّذ ُّص ّط بقدر وا يتحقق وي هذه

الأوطاف؛ لأن الحُكم امىُؽلّق على وطف يزيد بز يادته وينقص بنقعانه.
تنبيه :ميغ بخاف على كامب امؽلم أ ّن الذّصطى امىُؿار إميها في الآية

لا تحعل إلا بامتَّّد ُّب ّر وامتَّّف ُّكّر ،فهي نتيجة لذلك.

( )181وطظي ذهب إلى هذا :نله الدرر للبقاعي (،)137 - 136 /28
وامنّيؾابهري ( ،)283/6وام ّ
ؾؽدي (ص ،)837وللًؼتزادة في محمل (أو)
راجع :تفؾير أبي ام ّؾؽهد ( ،)291/1وروح امىؽاني ( ،)291/16امتّحرير

وامتّنهير (.)311/16
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مراتب امتدبر:
يمكي تقؾيم امتدبر إلى مراتب قياؼا على وا قسص به ابن ػباس

 امتفؾير فقال« :امتفؾير على أربؽة أوجه  :وجه تؽرفه امؽرب
وي كنًمها ،وتفؾير لا يؽذر أحد بجهامته ،وتفؾير يؽلمه امؽلماء ،وتفؾير

لا يؽلمه إلا الله تؽالى ذصطه.

فامتَّّدبر على ثىًثة أوجه:
امىرتبة الأولى :تد ُّب ّر امؽا َّ ّوة ،وهه امهقهف ػند الآيات وع امفهه

امؽام لها وامتبظر بما اشتمنؾ عنيه وي الأوامر وامنهاهي وامهعد وامهػيد،
والانتفاع بها تذصطا ً واتباعاً.

وطهرة ذلك :أن يقرأ امقرآن و يقف وع آياته وتأوىً في وعده

ووػيده وأمره ونهيه ،فيزداد بإيمانه وخؿيته.

امىرتبة امثانية :تد ُّب ّر امؽلماء ،وهه امهقهف ػند الآيات وع امفهه

مىؽناها ودلالاتها ،وامتبظر بمقاطدها وهداياتها ،والانتفاع بها إيمانا

وعلماً.
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وطهرة ذلك :أن يقف وع آيات امقرآن بإوؽان امنلر وإعمال

امؽقل في وقاطدها ووؽانيها ودلالاتها ،وينتفع بها علما ً وفهىا ً وخؿية.

امىرتبة امثامثة :تدبر امؽلماء الربانيين :وهه امهقهف ػند الآيات وع

امفهه مىؽناها ودلالاتها ووقاطدها وهداياتها ،وامتبظر بما اشتمنؾ عنيه

وي الأوامر وامنهاهي وامهعد وامهػيد ،والانتفاع بها علما ًوإيمانا ً وعمىً،
وهذه امىرتبة هي امتي تمثنها امؾنف امعالح في تؽاونهه وع امقرآن ،وهي

امتدبر الأوثل.

وطهرة ذلك :حال امؾنف امعالح في تنقيهه وع امقرآن الذين

رزقها امؽلم وامؽىل بامقرآن.
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378

امقسص امثاني (الدراؼة امتمبيقية) :امتحنيل والاؼتدلال.
بؽد أن تبين منا وفههم امتدبر ووا يتظىنه ،وامؽىًقة بينه وبين

امىعمنحات الأخرى ،ومتحقيق هذا امىفههم فإنني ؼأفعل امقهل في

هذا امقسص بذصط الأدلة وي امقرآن وامؾنة وأقهال امؾنف وأحهالهه طظا

ينكد ذلك و يجنيه ،ميمىئن قنب امقارئ ،وميكهن ذلك تمبيقا ً عمنيا ً

بالأوثلة وي أحهال امؾنف امعالح الذين هه أكمل امناس تمثىً ً للتدبر

الأوثل ،فهه الأؼهة وامقدوة ،ولا ؼبيل متحقيق امتدبر والان تفاع

بامقرآن إلا باتباع ونهجهه والاقتداء بهه ،كما قال والك (: لا

يعنح أمر هذه الأوة إلا بما طنح به أولها).

وؼأورد الأدلة وامؿهاهد حؾب امتؽر يف:
المههر الأول :تحنيل لآيات امتَّّد ُّب ّر في امقرآن:
 -حين نتأ َّ ّول في آيات امتَّّد ُّب ّر امهاردة في امقرآن يتجلَّّى منا وفههم

امتَّّد ُّب ّر وي وجهه:
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أ َّ ّولا ً  :ؼياق الآيات:
جميع آيات امتَّّد ُّب ّر قد جاءت كلها وؽترضة في ؼياقات صختنفة أي:

في غير ؼياق الحديث ػي امقرآن ،وهذا ينكد أ َّ ّن امؼرض هه الأمر
بامهقهف ػند الآيات امهاردة فيها للييمان وامؽلم وامؽىل ،و يلهر ذلك

بما يلي:

َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ
َول ۡٔ ََكن ٌَ َِۡ َغِِ ِد َد ۡريَِ
فقهله { :أـَل َحخدةرون َٱىلرءان

َّ َ َ َ ْ
ۡ َ َٰ ٗ َ
َنر ِ ٗ
ريا َ[}٧٬امنؾاء ، ]81 :وردت وؽترضة
س ُدوا َذِيِّ َٱخخِؾفا
ٱّلِل ِ َلٔ
الأمر بماعة الرؼهل  والاؼتجابة له والرجهع في الحكم

إميه.

قال ابن جرير  في وؽنى الآية  " :أفىً يتدبر امىبيتهن غير

الذي تقهل لهه يا محمد كتاب اللّه ،فيؽلمها حجّة ال َّل ّه عنيهه في كاػتك

واتّباع أمرك َ .)181(" ...

وهذه الآية ام كريمة وردت في ؼهرة امنؾاء

()186

امىدنية امتي

ػنيؾ -كما ػنيؾ ؼانر امؾهر امىدنية -بالحديث ػي الأحكىم امتشر يؽية،
( )181جاوع امبيان .167/8
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كما ػنيؾ كذلك بالحديث ػي أهل امكتاب وامىنافقين ،فمي يتأول
ومنؽها يجد أنها بدأت بالحديث ػي حقهق الأيتام ،و بخاطة اميتيىات

في حجهر الأومياء ،كما كؿفؾ ػي حقهق امىرأة ػند ػقد امقران عنيها،
ثم ذصطت بامتفعيل أحكىم امىهاريث ،كما تحدثت ػي المهروات وي

امنؾاء بمختنف أنهاع امتحريم نسب ًا ورضاع ًا ووعاهرة ً ،كما تناومؾ حق

الزوج على زوجته ،وحق الزوجة على زوجها ،وغير ذلك وي أحكىم.

ثم انتقنؾ للحديث ػي أهل امكتاب ،ثم تحدثت ػي امىنافقين وي

ُ َ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ َٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ
اَش َ
ش َر َةَحَِۡ ُٓ ًۡ َث ًَّ ََّلَ
َل َوربِم ََّل َيؤٌِِٔن َضَّت ََيهٍِٔك َذِيٍ
قهله تؽالى {ـ َ

َ ُ ْ ٓ َ ُ ۡ َ َ ٗ ّ َّ َ َ
َوي ُ َصيّ ٍُِٔا ْ َت َ ۡصي ٗ
غ ۡي َ
ج َ
ِيٍا َ[ }٦٥امنؾاء،]61:
ص ًِٓ َضرسا َمٍِا َك
َِف َأُف ِ
َيدوا ِ
ِ

واستمرت في الحديث ػنهه إلى نهاية الآية (،)92ووي ثم؛ فإن هذه
الآية ام كريمة امتي وؽنا هنا وردت في ؼياق الحديث ػي هنلاء

امىنافقين كما ؼيتظح بؽد بجىًء.

( )186سظيؾ بذلك؛ لأن جل الأحكىم امتشر يؽية امهاردة فيها تتؽلق بامنؾاء بهجه
عام.
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ووناؼبة هذه الآية مىا قبنها ذصطها ابن عادل  فقال« :ووجه

امنله :أنه  م َّ ّىا حكى أنهاع وكر امىنافقين وكيدهه؛ لأجل

عدم اػت ِقادهه صحة دػهى امنبي  للرؼالة ،فىً جرم

الدلاجل الدالة على صحة امنبهة؛
أمرهه الله تؽالى بأن ينلروا ويتفكروا في
ِ
َََ
َ ُۡ َ
ان} ()187؛ فتدبر امقرآن حق امتدبر
فقال تؽالى{:أـَل ََحخَ َدةَّ ُرون َٱىل ۡر َء َ
فيه أوارة قاكؽة ،وحجة ؼاكؽة على صحة نبهته.
َََ
َ
ون} اختنف في وؽناها :فقيل :هي:
والهىزة في قهله{ :أـَل ََحخَ َدةَّ ُر َ

َََ
ۡ َ
َ َ َّ
ٱّلِل َِ َوي َ ۡصخَؾفِ ُروُ َُّۥََ
َل َ َحخُٔبُٔن َإَِل َ َ
«اؼتفهام بمؽنى الأمر ،كقهله تؽالى{ :أـ َ
َّ
ٱّلِل َ َد ُفٔرَّ ّٞ
َرض ّٞ
ِيً َ[ }٧٤امىائدة)188( ]71:وقيل :هي للًؼتفهام
ََو َُ
الإنكىري ،يقهل أبه حيان« :وهذا اؼتفهام وؽناه الإنكىر ،أي:

أفىًيتأولون وا نزل عنيك وي امهحي ،ولا يؽرضهن ػنه ،فإن في تدبره
يلهر برهانه ،ويسمع نهره ،ولا يلهر ذلك مىي أػرض ػنه ،ولم

( )187تفؾير اللّباب  ،129/6وانلر وفاتيح امؼيب  ،331/9وتفؾير امنّيؾابهري
.111/1

( )188حاؽية زادة على امبيظاوي .373/3
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382

يتأوله»( .)189وهذا الرأي هه الأرجح ،وامؾياق امقرآني ينيده تماوا؛

لأن هذه الآية ام كريمة وردت في ؼياق الإنكىر على هنلاء امىنافقين،

أي :وا كىن ينبغي حدوث ذلك ونهه.

ووي يتأول في دلالة هذا الاؼتفهام الإنكىري ينحـ صجيئه

وعحه ب ًا أيظا بتهبيخهه على عدم امتدبر ،وامتؽجب وي حالهه في

استمرارهه على نفاقهه وع تهافر أؼباب الهداية لهه ،وهه امقرآن الذي
يردده الرؼهل  على وؾاوؽهه ،وبين قهرانيهه ميل
نهار ،وهذا وا ذصطه ابن عاؽهر ،فقال« :الاؼتفهام إنكىري

للتهبيخ وامتؽجيب ونهه في استمرار جهنهه وع تهفر أؼباب امتدبير

لديهه»(.)193

َََ
َل} اختنف في وؽناها على رأيين:
وامفاء في قهله{ :أـ َ

( )189امبحر المهيف  ،331/3وفتح امقدير لل ّؿهكىني  ،192/2دار امفكر

( )193امتحرير وامتّنهير  ،237/1وانلر تفؾير أبي ام ُّ ّؾؽهد  ،137/1وامفتهحات
الإلهيّة .131/2
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الأول :عاكفة ،ػمفؾ الجىلة امتي بؽدها على جملة صحذوفة قبنها،

وقد اختنف في تقدير هذه الجىلة المهذوفة على وجهين حكىهما الأمهسي

 بقهله« :وامفاء للؽمف على وق َّ ّدر ،أي :أيشكهن في أن وا ذصط
شهادة الله تؽالى فىً يتدبرون امقرآن ...وقيل :امىؽنى :أيؽرضهن ػي

امقرآن ،فىً يتأولون فيه»(.)192

وبذلك تكهن جملة يتدبرون وؽمهفة بامفاء على جملة يؽرضهن أو

يشكهن المهذوفة.

امثاني :امفاء للتفر يع على امكنًم امؾابق ،ولا حذف ،يقهل ابن

عاؽهر « :امفاء تفر يع على امكنًم امؾابق امىتؽلق بهنلاء

امىنافقين.)191(»...

( )192روح امىؽاني  ،286/1وانلر :تفؾير أبي ام ّؾؽهد  ،137/1وامفتهحات
الإلهيّة .131/2

( )191امتّحرير وامتّنهير .237/1
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384

ووؽنى امتفر يع -كما يفهه وي كنًم ابن عاؽهر  : - أن امفاء

للًؼتئناف ،اؼتأنفؾ كنًو ًا جديدًا ،م كنه ميغ جديدًا ونقمؽ ًا عما

ؼبق ،بل جديد وتعل به ،و ُتفر ّع ػنه.

وهذا الرأي امثاني هه وا أويل إميه هنا؛ لأني تتبؽؾ هذه امفاء

امىؾبهقة بهىزة الاؼتفهام ،وبؽدها لا امنافية في امقرآن ،فهجدتها

وردت (11مرة) ،ولم يتظح لي أنها ػمفؾ امفؽل بؽدها على وقدر
قبنها ،ووا لا يحتاج متقدير أولى طظا يحتاج.

َ
ون} فؽل وظارع وي امىاصي الخىاسي «تَد َ َّب ّر َ»،
وقهلهَ { :حخَ َدةَّ ُر َ
وه ه «وؿتق وي الدبر؛ أي :املهر ،اؽتقها وي الدبر فؽىً ،فقامها :تدبر:

إذا نلر في دبر الأمر؛ أي :في غائبه ،أو في عاقبته؛ فهه وي الأفؽال

امتي اؽتقؾ وي الأسظاء الجاودة»(.)193

وم كننا نتؾاءل :هل يراد بهه امىنافقهن الذين كىنها في امىدينة

امنبه ية أيام امنبي ،وبذلك تنحظر دلامتها فيهه فحؾب؟

أم أن دلامتها تتؾع متؿىل امىنافقين في كه زوان ووكىن؟

( )193امتّحرير وامتّنهير  ،237/1وانلر :حاؽية امشّهاب .211/8
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أقهل :إني أويل إلى الأخير؛ لأن امؽبرة بؽىهم اللفـ لا بخعهص

امؾبب ،وامقرآن يخاكبهه في كه ػظر ووظر ،والحكمة وي حؿ جميع
امىنافقين على امتدبر فيه« :أن امتدبر في امقرآن يجؽنهه يفكرون في عاقبة
أمرهه ،ويستيقلهن وي ؼباتهه الذي يممك عنيهه نفهسهه ،ويتجؾد أوام

بعانرهه وا ؼهف ينالهه وي جزاء يهم امقياوة»(.)191

«امقرآن» :وفؽهل به تؽدى إميه امفؽل «يتدبر» بنفؾه« :وامقرآن في

الأطل وعدر نحه كفران ورجحان ...وقد خص بامكتاب امىنزل على

محمد  ،فعار له كىمؽلم ،كما أن امتهراة م ِىا أنزل على
وهسى والإنجيل على عيسى»(.)191

قرأت امناقة ؼلى قف ،أي :وا صظؾ
ِ
وامقرآن وؿتق «وي قهلك :وا

في رحمها ولدا»(،)196فأطله وي امطص والجىع؛ ولذا «قال بؽض

( )191زهرة امتّفاؼير لليوام محمد أبه زهرة .2782/1
( )191وفردات الرّاغب .121

( )196زاد امىؾير لابن الجهزي  ،87/1و يجهز أن يكهن امقرآن غير وؿتق،
يقهل الزركشي":قهل ام ّؿافع ّي هه اسص مكتاب اللّه ،يؽني أنه اسص علم غير وؿتق،
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امؽلماء :ميؾؾ تسىية هذا امكتاب قرآن ًا وي بين ؼانر كتب الله امىنزلة
م كهنه جاوؽا لثمرة كتبه ،بل لجىؽه ثمرة جميع امؽلوم ،كما أؽار

بقهلهَ:

َ َۡ ٗ َّ
ۡ َ
َ َۡ َ ُّ َ ۡ َ ُ ٗ
ۡحَث َى ِل ۡٔمٖ َيُؤٌُِِٔن َ[ }١١١يهؼف]222:
َوْدى َور َ
َُك ََشءٖ
{و ت ف ِ
طيو ِ
َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ٗ ّ ُ ّ
ى َل ِيۡ ٍُ ۡصيٍِ َ
َو ُْ ٗد َ
ََشءٖ َ
ىَو َر ۡۡحَ َٗث َ َوب ُ ۡ َ
ِك َ ۡ
ۡش َٰ
نيَ
{وُزنلاَغييم َٱىهِت َ
ِ
ب َح ِتحَِٰاَى ِ
ٳ[ }٧امنحلَ .)197(» ]89 :

وذصط في هذه الآية مفلة امقرآن ،وذصط في غيرها مفلة امقهل،

وامكتاب كما ؼيأتي؛ لأن المناكبين بامتدبر هنا -كما مر -هه امىنافقهن،
وهنلاء كىنها يقرؤون امقرآن في حطرة امىؾلمين ،ويرددون آياته على

أمؾنتهه دون تدبر ،بل كىنها يتمتىهن بها وكرا ودهاء ،فجاءت تمك اللفلة

تؽكغ حالهه ،وتحكي طنيؽهه املاهر.

و يجهز أن يكهن اختيار تمك اللفلة راجؽ ًا أيظا إلى أن هنلاء

امىنافقين كىنها لا يكتبهنه امبتة ،ولا يحفلهنه في طدورهه ومنقا ،وهذا

ينيده امؾياق الخارجي ،فلم يؽرف أن ونافقًا عنيم امنفاق كلفه رؼهل
كما قاله جماعة وي الأئمة" انلر امبرهان للزركشي  ،319/2والرّاجح أنّه وؿتق ثم
طار علما بامؼنبة.

( )197عمدة الح ّفاظ في تفؾير أشرف الأمفاظ لل ّؾىين الحنبي .338/3
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الله  بكتابة امقرآن ،فبان بهذا أن مفلة امقرآن تحمل في

كياتها وؽنى وؼاير ًا للفلة امقهل وامكتاب ،ينكد ذلك :أن امكتاب ػمف
ٓ ۡ َ
ان َ َوك َِخاب ُّ
َء َاي َٰ ُ
ج َٱىۡ ُل ۡر َ
م َ
ني َ}١
ت
ٌَ
َ
ء
ؼس َح ِي
عنيه في قهله تؽالىَ َ { :
ِ
ٖ ِ ٍ

[النمل ،]2:وامؽمف يقتطي امتؼاير في الذات ،أو في امعفات كما هه

وؽلومَ .

وتؽر يف امقرآن ب (أل) فيه إؽارة إلى فخاوته وػلىته ،أي :هذا

امقرآن امؽليم امىنزل على خاتم امىرؼنين محمد .

و يجهز أن تكهن (أل) للؽهد ،أي :هذا امقرآن امىؽههد الذي

تقرؤونه ،كما يجهز أن تكهن للؽىهم ،أي :جميع امقرآن الذي نزل عنيهه
حتى نزول تمك الآية ،وهذا يؽني :أن وي يتدبر أقله  -أو أكثره  -لا

يكهن وتدبرا له ،فتدبره كله يحمي وي امهقهع في تههه الاختىًف ،وإلى

ذلك أؽار الإوام ابن تيمية بقهله« :ووؽلوم أن نفي الاختىًف ػنه لا

يكهن إلا بتدبره كله ،وإلا فتدبر بؽظه لا يهجب الحكم بنفي صخامفة وا لم

يتد َّب ّر مىا تد َّب ّر»
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هذا ،ووي سظات تمك اللفلة :أن الذهي  -ػند ذصطها  -يذهب إلى

وؽناها تنقائيا ،ولا يحتاج لأوارات ،بخىًف غيرها وي الأمفاظ امتي

أكنقؾ على امقرآن فتحتاج مقراضن وي امؾياق مىؽرفة امىراد بها؛ لأنها

تملق عنيه وعلى غيره.

ُّ ّ
وحض امىنافقين على تدبر امقرآن يحتىل «وؽنيين:
أحدهما :أن يتأولوا دلالة تفاطيل آياته على وقاطده امتي أرؽد إميها

امىؾلمين ،أي :تدبر تفاطيله.

وثانيهىا :أن يتأولوا دلالة جملة امقرآن ببىًغته على أنه وي ػند الله،

وأن الذي جاء به طادق ،وؼياق هذه الآيات يرجح حمل امتدبر هنا على

امىؽنى الأول ،أي :مه تأولوا وتدبروا هدى امقرآن؛ لحعل لهه خير
ػليم ،ومىا بقها على فتنتهه امتي هي ؼبب إصظارهه ام كفر وع إقهارهه

الإؼىًم ،وكنً امىؽنيين طالح بحالهه ،إلا أن امىؽنى الأول أؽد ارتباكا

بما حكي ػنهه وي أحهالهه»()198؛ أي :في الآيات امؾابقة ،وم كني

أقهل :كنً امىؽنيين وي غايات حؿ امىنافقين على امتدبر فيه.

( )198مجمهع فتاوى ابن تيمية  ،337/23وج .73/1
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َ ۡ َّ َ َ َ ْ
ۡ َ َٰ ٗ َ
َ َ َ
اَنر ِ ٗ
رياَ
س ُدوا َذِيَِّٱخخِؾف
وقهله تؽالىَ َ { :ول ۡٔ ََكن ٌَ َِۡ َغِِ ِد َدريِ َٱّلِل َِلٔ

}٧٬؛ أي« :مه كىن وي ػند صخلوق مكىن على قياس امكنًم المنلوق،
بؽظه فعيح بنيغ حؾي ،وبؽظه مردود ركيك فاؼد ،فلما كىن امقرآن

جميؽه على ونهاج واحد في امفعاحة وامبىًغة ثبؾ أنه وي ػند الله.

وامىؽنى :أفىً يتفكرون في امقرآن ،فيؽرفها بؽدم امتناقض فيه،

وطدق وا يخبر به ػي امؼيهب أنه كنًم الله  ،وأن وا يكهن وي ػند
غير الله لا يخلو ػي تناقض واختىًف ،فلما كىن امقرآن ميغ فيه
تناقض واختىًف علم أنه وي ػند قادر على وا لا يقدرون عنيه ،عالم بما

لا يؽلمه ؼهاه»(.)199

َ
َ َ َ
َّ
َٱّلِل ِ} يجهز أن تكهن
وامهاو في قهلهَ َ { :ول ۡٔ ََكن ٌَ َِۡ َغِِ ِد َد ۡريِ َ

عاكفة ػمفؾ وا بؽدها على وا قبنها ،و يجهز أن تكهن حامية ،و يترتب
على كه وؽنى اختىًف في الدلالة امىرادة ،وإلى هذين امهجهين أؽار

َ
َ َ َ
َّ
َٱّلِل ِ} إلخ،
ابن عاؽهر  ، فقال« :قهلهَ َ { :ول ۡٔ ََكن ٌَ َِۡ َغِِدَِد ۡريِ َ
يجهز أن يكهن ػمفًا على الجىلة الاؼتفهاوية ،فيكهنها أمروا بامتدبر في

( )199تفؾير الخازن .161/2
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تفاطيله ،وأعلمها بما يدل على أنه وي ػند الله ،وذلك انتفاء الاختىًف

ونه ،فيكهن الأمر بامتدبر عاو ًا ،وهذا جزغي وي جزئيات امتدبر ذ ُصط هنا

انتهازا؛ مفرطة امىناؼبة مؼىرهه بالاؼتدلال على طدق الرؼهل

 ،فيكهن زائدا على الإنكىر امىؾهق له امكنًم،
تؽرض له؛ لأنه وي امىهه بامنؾبة إميهه ،إذ كىنها في ؽك وي أمرهه.

وهذا الإػراب أميق بامىؽنى الأول وي وؽنيي امتدبر هنا ،و يجهز

أن تكهن الجىلة حالا وي امقرآن ،و يكهن قيدا للتدبر ،أي :ألا يتدبرون
انتفاء الاختىًف ونه ،فيؽلمهن أنه وي ػند الله ،وهذا أميق بامىؽنى

امثاني وي وؽنيي امتدبر.

وطظا يستأنس به لليػراب الأول :عدم ذصط هذه الز يادة في الآية

َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ
أٌُِا َل َّۡٔلَ
ِيَ َء
ٔل َٱَّل َ
امىىاثلة لهذه وي ؼهرة امقتال ،وهي قهله{ :ويل َ
َ
ُ ّ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ّٞ َ َ ۡ ُّ ّٞ َ ُ ۡ َ ُ ٓ َ َ ّٞ
ِيَ َ ِِفَ
ج َٱَّل ََ
ال َرخي
ُزِىج َشٔرة َـإِذا َأُزِىج َشٔرة ََمهٍث َوذنِر َذِيٓا َٱىلِخ َ
َ
َ َۡۡ َ َ َ
َّ َ َ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ ّٞ
ُُ
تِۖ َـأ ۡو َِٰل َل ُٓ ًۡ ََ١٪
ش َغي ۡيِّ ٌََِ َٱلٍٔ َِ
كئب ِ ًِٓ ٌَرض َيِظرون َإِلم َجظر َٱلٍؾ ِ َِ
َ َ َّ ٗ ۡ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ّٞ ُ ۡ َّ ّٞ ۡ َ َ ّٞ
ََۡ
ۡ
ُ
وَ
ٱّلِل َىٗكن َخرياَلًََٓ ١٫ذٓ َ
ؼاغ َث َوكٔل ٌَػروف َـإِذاَغز َم َٱۡلم َر َـئ َضدكٔا َ َ
َ
ُ
ْ
َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ْ
َ
ْ َٰٓ َ
َۡ ِ ََُّ ُٓ ۡ َ َ ُ
َ َ ُۡۡ
مَ
له ِ َ
اٌس ًۡ ََ ١٬أو
ۡرض َوتل ِؽػٔا َأرض
َِف َٱۡل َ
غصحخً َإِن َحٔلۡخً َأن َتفصِدوا ِ
َ َ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ َ َ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰٓ َ َ ُ
ان َأ ۡم َ َ َٰ
َلَعَ
َل َحخدة ُرون َٱىل ۡر َء َ
َم َخةۡص َٰ َرْ ًۡ َ٭َ ١أـ َ
ٱّلِل َـأضًٍٓ َوأخ
ِيَ َىػًِٓ َ َ
ٱَّل َ
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َۡ َ ُ ٓ
ُُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ ،}١وهذه دقائق وي تفؾير الآية أهمنها َجميع
كي ٍ

امىفسرين»(َ .)333

وم كني أقهل :عدم امقمع بدلالة وؽينة ملواو هه الأرجح؛ لأن مكه

دلالة وؽنى وقعهدًا كما رجحنا قبل في أن هذين امىؽنيين هما وي غايات

امتدبر.

(مه) حرف اوتناع لاوتناع ،وهي شركية غير جازوة ،وجملة

َ
َ َ
َّ
َٱّلِل ِ} لا صحل لها وي الإػراب ،فؽل امشرط ،و
َ{:كن ٌَ َِۡ َغِِ ِد َد ۡريِ َ
َ َ
ن} هنا ناقعة ناسخة ،واسظها صحذوف تقديره :ومه كىن امقرآن،
{َك َ
وحذف للؽلم به ،ومفهىه وي امؾياق امؾابق بهضهح ،حيؿ نص عنيه

في ومنع هذه الآية ام كريمة.

وأطل امتؽبير بهذا امفؽل «الدلالة على اقتران وظىهن الجىلة

بالزوي امىاصي نحه :كىن زيد عامى ًا ،وؽناه :أنه اتعف بامؽلم فيىا وطى
دلالة على الانقماع»(.)332

( )333امتّحرير وامتّنهير .238/1
( )332عمدة الح ّفاظ .139/3
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وهذا هه امىؽنى امىراد هنا ،فالانقماع في وؽنى امفؽل قامم ،ولم

يفقد هذا الأطل ،أي :مه فرض حعهل امقرآن ؼنفًا وي ػند غير الله؛
مهجدوا فيه اختىًف ًا كثيرا.

َِ} على أطنها للًبتداء ،أي :مه كىن امقرآن بداية وي ػند غير
{ٌ َۡ
الله.
{غِِ َِد} صجرورة ب (وي) ،والجار والمورور وتؽنقان بمحذوف،
تقديره« :كىئنا» في صحل نعب خبر كىن ،و{غِِ َِد} قرف وكىن لا
َِ} ،وقال بؽطهه{ :غِِ َِد} مفـ
يتظرف بأكثر وي جره ب {ٌ َۡ
وهضهع للقرب ،فتارة يستؽىل في امىكىن ،وتارة في الاػتقاد نحه:

ُۡ
ان َذِيَ
ص َ ََوٱىل ۡر َء َِ
ػندي كذا ،وتارة في الزمفى وامىنزلة ،قال تؽالىَ ٓ { :
ۡ

ّ
ٱَّلِن َرَِ ،)331(} ١وهي هنا على أطنها لللرفية امىكىنيةَ .
وعبر هنا ب {غِِ َِد} ،وكىن وي امىىكي أن يقال :ومه كىن وي
غير الله؛ لأن دلالة {غِِ َِد} بمفههم المنامفة تنكد بما لا يدع صجالا ً
للؿك :أن هذا النمف امفريد وي امقهل لا يقدر عنيه غيره؛ لأنه وي ػند
( )331عمدة الح ّفاظ  ،216/3وانلر وفردات الرّاغب .361
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الحطرة امؽنية الربانية ،فظىً ػي أن امؽندية أضفؾ بجرسها قىًلا قه ية

على هذا الأؼلوب ،كما يحؾه كه وتدبر وتذوق لأسرار امكتاب ام كريم.

َ
َّ
َٱّلِل ِ} :غيروظاف م {غِِ َِد} ،وذصط امؾىين لهذه
قهله{ :د ۡريِ َ

اللفلة وؽاني عديدة ونها أنها« :طفة بمؽنى وؼاير»(،)333وهذا هه امىؽنى

الذي يشير إميه امؾياق بهضهح تام ،أي :مه كىن امقرآن وي ػند وؼاير

لله ،إنسًاكىن ،جاناكىن؛ لحعل فيه اختىًف كثير مىا يؽتهر هذه
المنلوقات وي نقص ،فكنًمها يكهن ناقعا كيشخاضها.

ومفـ الجىًلة علم على امىهلى  لم يجسر كىضن وا كىن أن

َۡ
ََ ََُۡ َ َ ۡ
يتؾىو به ،قال تؽالىَّ { :ر ُّب َ َّ
َـٱختُ ۡدَهَُ
ۡرض َوٌا َةحٍِٓا َ
ت َ ََوٱۡل ِ َ
ٱلص َؿ َٰ َـ َٰ َِ
َۡ َ َ َ
ٗ
ََو ۡ
َلۥ َ َش ٍِ ّيا َ[}٦٥مريم ،]61 :وعبر به دون
ّب َىِػِ َب َٰ َدح ِ َِّۦَ َْو َت ۡػي ًُ َُ
ٱض َؽ ِ َۡ
مفـ رب؛ لأن امىقام هنا وقام َالأمههية وامؽبهدية وامهحدانية ،وميغ
وقام الربهبية امتي تستخدم في ؼياق الإنؽام َوالإحؾان والإطىًح

وامىمك وامتربية وغير ذلك ،يقهل امؾىين« :كه وهضع ذصط َفيه مفـ

الرب فلمناؼبة ذلك امىقام ،ألا ترى حؾي وهقؽه في قهله

تؽالىَ:

( )333عمدة الح ّفاظ  ،111/3وانلر وفردات الرّاغب .382
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ۡ َ ۡ ُ َّ َ ّ ۡ َ َ
ني َ َ }٢حيؿ نبههه على اؼتحقاق الحىد له
ب َٱىعَٰي ٍِ ََ
{ٱۡلٍ َد َ ِّلِل َِر ِ
بكهنه وعنحهه ووام كههَ،ووتهلي وعالحهه»(.)331

ْ
ۡ َ َٰ ٗ َ
َ
اَنر ِ ٗ
ريرياَ}٧٬؛ أي« :مه ثبؾ فرضا أنه
وقهلهَ { :ل َٔ َس ُدوا َذِيَِّٱخخِؾف
وي ػند غير الله؛ مهجدوا فيه اختىًفا في امىؽنى أو اللفـ»(.)331
ََ َ ْ
س ُدوا َ}واقؽة في جهاب امشرط ،والجىلة
واللًم في قهلهَ { :لٔ
بؽدها لا صحل لها وي الإػراب جهاب شرط مه ،وامفؽل وجد يستؽىل
على أصرب ؽتى ،يقهل الراغب« :امهجهد أصرب :وجهد بإحدى

الحهاس الخىغ ،نحه :وجدت زيدا ،ووجدت كؽىه ،ووجدت
طهته ،ووجدت خؿهنته ،ووجهد بقهة امشههة نحه :وجدت امؿبع،

ووجهد بقهة امؼظب ،كهجهد الحزن وامؾخف ،ووجهد بامؽقل ،أو

بهاؼمة امؽقل ،كمؽرفة الله تؽالى ،ووؽرفة امنبهة.)336(»...

( )331عمدة الح ّفاظ .61/1

( )331حاؽية ّ
امعاوي على الجىًمين .318/1

( )336وفردات الراغب  ،119وانلر عمدة الح ّفاظ .318/1
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وهذا امىؽنى الأخير هه امىراد ،فؽي كر يق امؽقل الراجح امؾديد

يؽرف عدم وجهد اختىًف في امقرآن ،وهذا يشير وي كر يق خفي إلى
أن امؽقل يؽد أداة  -غيرونعهص عنيها -وي أدوات الحكم على امقرآن

بأنه وي ػند الله.

وآثر امتؽبير بهذا امفؽل دون غيره؛ لأن في دلامته إؽارة إلى أن هذا

امقرآن مه كىن وي ػند غير الله مؽثروا فيه بيسر وسههلة على تناقض
واختىًف؛ لأنهه أهل بعيرة نافذة في ام كؿف ػي حقائق امكنًم،
ومراويه ،وأنهاع امتراكيب المنتنفة فيه ،فلو كىن وي ػند غير الله

لاتظح ػند امىتدبرين وا فيه وي اختىًف ،فجاء امفؽل وجد في وكىنه

تماوا.

ََ َ ُ ْ
وا} تؽهد على امىنافقين امىذكهرين قبل
وواو الجىاعة في {لٔسد َ
بىً خىًف.
{ذِي َِّ} :جار وصجرور وتؽنقان بامىاصي وجد ،و(في) لللرفية على
أطل وؽناها ،وامتؽبير ب (في) هنا جاء دقيقا جدا ،أي :مه كىن وي ػند
غير الله مهجدوا الاختىًف ولروف ًا في كياته ،وهذا يشير وي كر يق
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خفي إلى أن امىتدبر إذا أراد أن يقف على كنه هذا امكنًم يجب أن
ينؼل في كهايا تراكيبه ،وأن يؽىل ػقله وقنبه في وكنهنات أؼاميبه،

فيؾبر أغهارها ،ويتؽرف على خفاياها ويتأول حقائقها ،ويتبظر

دقائقها ،ػندئذ يلهر له إن كىن وي ػند الله أم لا ،أوا وي ينلر فيه

وي امىنافقين نلرة سر يؽة ،و يقرأه بهذ وهذروة ،وبىً تمؽي ،فؾيخيل

إميه ػقله امىر يض أن فيه اختىًفا.

وامظىير في{ذِي َِّ}اختنف فيه ،فقيل « :يحتىل أن يؽهد على
امقرآن وهه املاهر»(،)337وقيل :يؽهد على وا يخبر الله به رؼهله طظا

َ َ ُ ُ َ َ َ ّٞ
َؼاغثَ
يبيؾ امىنافقهن ،كما ورد في الآية امؾابقة في قهله {َ :ويلٔلٔن
َ َ َّ َ َ ٓ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ ّٞ
ْ
َ َ
َ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ
ب َ
سخُ ُ
ٌَاَ
ٱّلِل َي
َو َ
ري َٱَّلِي َتلٔل َ
ـإِذا َةَ َر ُزوا ٌَ َِۡ َغِِدِك َبيج َؼانِفث ًٌَِِٓ َد
ً
ُ َ ّ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ َ َٰ َّ
ٱّلِل َِ َوك ِيَلَ[}َ٧٫امنؾاء.]82:
َفََة ِ َ
ٱّلِل َِوك
يبيِخٔنَـأغرِضَخًَِٓوحَّٔكَلَعَ َ

( )337الدر امىعهن للؾىين الحنبي  ،12-13/1وانلر :اللباب لابن عادل
.113/6
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يقهل ابن ػمية« :ذهب ال َّز ّجاج إلى أن وؽنى الآية :مهجدوا فيىا

نخبرك به طظا يبيتهن اختىًفا»(.)338

والرأي الأول هه الجدير بامنلر؛ لأن امظىير يؽهد على أقرب

وذكهر وهه امقرآن ،وهذا هه املاهر الذي يتؾق وع امؾياق.

وتقديم الجار والمورور {ذِي َِّ}على وفؽهل وجد؛ لممؾارعة بذصط
امقرآن ام كريم بؽهد امظىير عنيه؛ لأن امنفهس وشرئبة إميه في امىقام

الأول.

ۡ َ َٰ ٗ َ
ۡ َٗ
اَنر ِ ٗ
رياَ{،}٧٬ٱخخِؾَٰفا}وفؽهل به للفؽل وجد ،وهه
قهله{ :ٱخخِؾف
وعدر وي امىاصي الخىاسي «اختنف» ،و«الاختىًف والمنامفة :أن

يأخذ كه واحد كر يقا غير كر يق الآخر في حاله أو قهله.)339(»...

وهذا الأخير هه امىراد هنا ،وم كي ميغ امىراد وي اختىًف

الأقهال «وا جاء في امقرآن وي اختىًف في تفؾير وتأو يل وقراءة،

( )338المهرر امهجيز  ،288/1وانلر :امبحر المهيف  ،331/3واللباب ،113/6
حيؿ ذصط الرأيين.

( )339وفردات الراغب  ،217وانلر :عمدة الح ّفاظ .631/2
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وناسخ وونؾهخ ،وصحكم ووتؿابه ،وعام وخاص ،ووملق ووقيد ،فنيغ
هه امىقعهد في الآية ،بل هذه وي علوم امقرآن الدالة على اتساع وؽانيه،

وإحكىم وبانيه»(.)323وإنما امىراد وي الاختىًف هنا :اختىًف
امتناقض في امىؽاني ،وامتفاوت في امنله وامىباني ،وهذا وا ذهب إميه

ََ َ ْ
ۡ َ َٰ ٗ َ
َنر ِ ٗ
ريا َ«}٧٬مكىن ام كثير ونه
س ُدوا َذِيِّ َٱخخِؾفا
الزصخشري بقهلهَ { :لٔ
صختنفًا وتناقظا قد تفاوت نلىه وبىًغته ووؽانيه ،فكىن بؽظه بامؼ ًا حد

الإعجاز ،وبؽظه قاضرا ػنه يمكي وؽارضته ،وبؽظه إخبار ًا بؼيب قد

وافق المنبر ػنه ،وبؽظه إخبار ًا صخامفا لممخبر ػنه ،وبؽظه دالا على وؽنى
صحيح ػند علماء امىؽاني ،وبؽظه دالا على وؽنى فاؼد غير ونتئم ،فلما

تجاوب كله بىًغة وؽجزة فائتة مقهى امبنؼاء ،وتناضر صحة وؽان،
وطدق إخبار علم أنه ميغ إلا وي ػند قادر على وا لا يقدر عنيه

غيره»(.)322

( )323امبحر المهيف  ،331/3وانلر تفؾير امقركبي .193/1

( )322ام ك ّؿاف  ،117 -116/2وانلر :حاؽية امشّهاب  ،326/3وتفؾير
الأمهسي .287/1
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وقيل :يحتىل أن يكهن امىراد وي الاختىًف «اختىًفه وع

أحهالهه :أي مهجدوا فيه اختىًفا بين وا يذصطه وي أحهالهه ،وبين
امهاقع ،فنيكتفها بذلك في امؽلم بأنه وي ػند الله ،إذ كىن يعف وا في

قلوبهه وطف امىمنع على امؼيهب ،وهذا اؼتدلال وجيز وعجيب قعد

ونه قمع وؽذرتهه في استمرار كفرهه»(.)321

وأيد امؽىًوة أبه امؾؽهد هذا الرأي امثاني بقهله بؽد إيراده له« :هذا

هه الذي يستدػيه جزالة امنله ام كريم ،وأوا حمل الاختىًف على

امتناقض ،وتفاوت امنله في امبىًغة بأن كىن بؽظه دالا على وؽنى
صحيح ػند علماء امىؽاني ،وبؽظه على وؽنى فاؼد غير ونتئم ،وبؽظه بامؼ ًا

حدا الإعجاز ،وبؽظه قاضرا ػنه يمكي وؽارضته كما جنح إميه الجىههر،
فمىا لا يساعده امؾباق ولا امؾياق»(.)323

وأرى أن تنكير مفـ اختىًف هنا ينفي الاختىًف امفاؼد بجميع

أنهاعه ػي امقرآن ام كريم ،وامىؽنى أنه لا يهجد فيه أدنى نهع وي أنهاع

الاختىًف امىذكهرة قبل ،بل هه على نهج واحد في امبىًغة ،ومرتبة
( )321امتحرير وامتنهير  ،238/1وانلر :تفؾير أبي امؾؽهد .138/1

( )323تفؾير أبي امؾؽهد  ،138/1وانلر :امفتهحات الإلهية .131/2
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واحدة في امفعاحة  ،وهه أيظا يمابق أحهال وي يخبر ػنهه بعدق

تام ،ووي ثم لا حاجة بنا متأييد الرأي الأول أو امثاني؛ لأن الاختىًف
يشىنهىا جميؽا؛ وهذا بخىًف كنًم امبشر ففيه امتناقض وامتفاوت

وعدم امىمابقة ملواقع «لا سيما إذا كال ،وتؽرض قائله لليخبار بامؼيب،

فإنه لا يهجد ونه صحيح ًا ومابقا ملواقع إلا امقنيل امنادر»(.)321

{ َنر ِ ٗ
ريا}نؽؾ لاختىًف ،وام كثرة في الأطل ضد امقلة ،وهما:
«يستؽىىًن في امكمية امىنفعلة كىلأعداد ،)321(»...ولا يراد وي

ام كثرة هنا ضدها ،وهي امقلة ،بل ام كثرة وامقلة ونتفيتان ػي امقرآن،

فنيغ فيه اختىًف كثير ،أو قنيل بحال وي الأحهال« ،فإن قنؾ :إن

ۡ َ َٰ ٗ َ
َنر ِ ٗ
ريا}يدل بمفههوه على أن في امقرآن اختىًفا قنيىً،
قهله{ :ٱخخِؾفا
وإلا مىا كىن للتقييد بهطف ام كثرة فائدة وع أنه لا اختىًف فيه

أطىً.

( )321فتح امبيان للؿيخ طديق خان  ،318/1وانلر :فتح امقدير للؿهكىني
 ،192/2دار امفكر.

( )321وفردات الرّاغب .113
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قنؾ :امتقييد بام كثرة لممبامؼة في إثبات امىىًزوة ،أي :مه كىن وي

ػند غير الله تؽالى مهجدوا فيه اختىًف ًا كثيرا فظىً ػي امقنيل ،م كنه
وي ػند الله تؽالى ،فنيغ فيه اختىًف لا كثير ولا قنيل» (.)326

أقهل هذا؛ لأن ونمهق هذه الجىلة :أن امقرآن مه كىن وي ػند

غير الله مهجدوا فيه اختىًف ًا كثير ًا؛ ووفههمها :أن امقرآن مه كىن وي

ػند الله مهجدوا فيه اختىًفا قنيىً ،وهذا غير مراد امبتة لا ػقىً ً ولا

وقاو ًا ولا ؼياق ًا داخني ًا أو خارجيا ،فام كثرة هنا كما يقهل الأطهميهن:

وطف لا وفههم له ،ينكد هذا :أن امقرآن لم يرد فيه امىعدر «اختىًف ًا»

وعحه ب ًا بهذا امهطف إلا هنا ،إؽارة إلى ذلك.

وهذا وا أكده ابن عاؽهر بقهله« :ووطف الاختىًف بام كثير في

اممرف امىىتنع وقهعه بمدمهل (مه)؛ مِيؽلم امىتدبر أن انتفاء الاختىًف
وي أطله أكبر دميل على أنه وي ػند الله ،وهذا امقيد غير وؽتبر في

اممرف امىقابل لجهاب (مه) ،فىً يقدر ذلك اممرف وقيدا بقهله:

( )326تفؾير الروح والر يحان في روابي علوم امقرآن  ،131/6وانلر :امفتهحات
الإلهية للجىل  ،131/2وحاؽية ّ
امعاوي على تفؾير الجىًمين .16/1
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{ َنر ِ ٗ
ريا} ،بل يقدر هكذا :م كنه وي ػند الله ،فىً اختىًف فيه
أطىً»(.)327
ۡ َٗ
وقيل :يجهز أن يكهن{ َنر ِ ٗ
ريا}وفؽهل به أول ،و {ٱخخِؾَٰفا}
وفؽهل به ثان ،بمؽنى :صختنفا على طيؼة اسص امفاعل ،وامتقدير :ومه كىن

امقرآن وي ػند غير الله مهجدوا فيه كثيرا صختنفا.

قال الأمهسي« :وكهن امىقعهد وي الآية إثبات امقرآن كله

وبؽظه وي الله تؽالى ،وحينئذ لا يمكي وطف الاختىًف بام كثرة؛
لأنه لا يكهن الاختىًف حينئذ إلا بأن يكهن امبؽض ونه وؽجز ًا،

وامبؽض غير وؽجز ،وهه اختىًف واحد ،فلذا جؽل(وجدوا) وتؽديا

إلى وفؽهمين :أولهىا :كثيرا ،وثانيهىا :اختىًف ًا ،بمؽنى صختنفا.)328(»...

وم كني أرى أن الإػراب الأول هه امىناؼب والأميق،

والاختىًف فيه على أطله وي امىعدر ية؛ لأنه ينفي ذات الاختىًف
في اممرف امىقابل ،وهذا أقهي كما قدونا ،و بخاطة أن الاعتراض

( )327امتحرير وامتنهير .238/1

( )328تفؾير الأمهسي  ،288 ،287/1وانلر :حاؽية امشهاب .326/3
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ؼيلل قائما أيظا على الرأي امثاني ،و يكهن تقدير امكنًم في اممرف

امىقابل :ومه كىن امقرآن وي ػند الله؛ مهجدوا فيه قنيىً ً صختنفا ،حاؽا
وكنً.

ويبقى هنا ؼنال مهه :واذا مه وقع لأحد وي امىنونين امىتقين

اختىًف في امقرآن؟

أجاب ػي هذا أبه حيان ،فقال« :قال ابن ػمية :فإن ػرضؾ

لأحد ؽبهة ،وقي اختىًف ًا ،فامهاجب أن يتهه نلره ،ويسأل وي هه

أعلم ونه ،ووا ذهب إميه بؽض الزنادقة امىؽاندين وي أن فيه أحكىو ًا

صختنفة ،وأمفاقا غير ونتنفة؛ فقد أبمل وقامتهه علماء الإؼىًم»(.)329

َۡ َ ُ ٓ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓاَ
وقهله { :أـَل َحخدةرون َٱىلرءان َأم َلَع َكي ٍ

ٮ[}١محمد ،]11:وردت وؽترضة الأمر بامعدق في الاؼتجابة
والإذعان وعدم امتهلي.

( )329امبحر المهيف  ،331/3وانلر :المهر امهجيز  ،288/1وتفؾير امثّؽامبي
.366/2
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404

وقد وردت هذه الآية في ؼهرة «محمد» امىدنية ،امتي ابتدأت

بالحديث ػي أحهال ام كفار ،ثم أحهال امىنونين ،حيؿ ذصطت وا

أعده لممتقين في جنات امنؽيم ،ثم تحدثت ػي امىنافقين وي قهله:
َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُّ ّٞ َ ُ ۡ َ ُ ٓ َ َ ّٞ
َوذُن َِر َذ َ
ه ٍَثَ ّٞ
ِيٓاَ
ِيَ َءأٌِا َلَّٔل َُزِىج َشٔرة َـإِذا َأُزِىج َشٔرة ََم
ٔل َٱَّل َ
{ويل َ
َ
ۡ َ ُ َ ۡ َ َّ
َّ َ َ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ ّٞ
ُُ
ش َغي ۡيٌَِّ َََِ
ِيَ َ ِِف َكئبًٌَِِٓرض َيِظرون َإِلم َجظر َٱلٍؾ ِ َِ
ج َٱَّل ََ
ال َرخي
ٱىلِخ َ
َ
َ
ۡ
َ
ْ
َ
ّٞ
َ
َۡۡ َ
ُۡ َ ۡ َ ُ
َّ
َ َ َ ّٞ
َ َ
اغ َثَ َ ّٞوكَ ۡٔل َّ
ٱّلِلَ
َض َدكٔا َ ََ
ٌَ ۡػ َُروف َـإِذا َغ َز َم َٱۡلم َر َـئ
تِۖ َـأ ۡو َِٰل َل ُٓ ًۡ ََ ١٪ؼ
ٱلٍٔ َِ
َۡ
َ َُ ّ ُ ْٓ
َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ْ
َّ
ََ َ َ
َخ ۡ ٗ
ريا َل ُٓ ًۡ ََ َ ١٫ذ َٓ َۡ َ َ ۡ ُ ۡ
ۡرض َوتل ِؽػٔاَ
َِف َٱۡل ِ َ
ىٗكن
و َغصحخً َإِن َحٔلخً َأن َتفصِدوا ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ََ
ْ َ َٰٓ َ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َٰٓ ۡ َ ُ
َۡ َ َ ُ
َلَ
ص َٰ َرْ ًۡ َ٭َ ١أـ َ
ٱّلِل َـأضًٍٓ َوأخَم َخة َ
ِيَ َىػًِٓ َ َ
م َٱَّل َ
له ِ َ
اٌس ًۡ ََ ١٬أو
أرض
َ
َ
َ
َۡ ُ ٓ
َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
َّ َّ َ ۡ َ ُّ ْ َ َ َٰٓ ۡ
لَع َأد َب َٰ ِرْ ّ ِ
ًٌَِ ََۢ
وا َ
ِيَ َٱرحد َ
ن َٱَّل َ
ٔب َأرفال َٓا َٮَ ١إ ِ َ
حخدةرون َٱىلرء َ
ان َأم َلَع َكي ٍ
َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ۡ
َّ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
ََشٔلَلًَٓوأم َٰ
ِلَل ُٓ ًَۡٯ[ }َ١محمد.]11-13
نيَل ُٓ ًَُٱل ُٓ َدىَٱلشيطَٰ َ
بػدٌَِاَحب

فكما ترى جاءت الآية امتي وؽنا في كيات الحديث ػي امىنافقين؛

لأن امظىانر في هذه الآيات تؽهد عنيهه بىً ؽك؛ ولأن وا ذصطته

الآيات وي نؽهت وطفات هي معيقة امعلة بامىنافقين ،وهذا وا أكد
عنيه جل امىفسرين.

ووي هنا فإن الإوام امقركبي جانبه امعهاب في قهله« :وقاهر

الآية أنها خماب لجىيع ام كفار»()313؛ لأن المناكبين بهاو الجىاعة في
( )313تفؾير امقركبي .117/26
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َ
ون}هه امىنافقهن نعا ،كما يشير امؾياق امؾابق واللًحق
قهلهَ { :حخَ َدةَّ ُر َ
كما قدوناه.
ووجه ارتباط هذه الآية بما قبنها حكىه الخازن ،فقال« :هذه الآية

ُ ْ َ َ َّ
صحققة للٍية امىتقدوة ،وذلك أن الله تؽالى مىا قال{ :أو َٰٓ
ِيََ
م َٱَّل ََ
له ِ َ

َََ
َ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰٓ َ َ ُ
َم َخةۡص َٰ َرْ ًۡ َ٭ ،}١فكىن قهله{ :أـَل ََحخَ َدةَّ ُرونَ
ٱّلِل َـأضًٍٓ َوأخ
ىػًِٓ َ َ

ُۡ َ
ان} كىم ّتهييج لهه على ترك وا هه فيه وي ام كفر الذي اؼتحقها
ٱىل ۡر َء َ
بسببه اللؽنة ،أو كىمتبكيؾ لهه على إضرارهه على ام كفر»(.)312
َََ
َ ُۡ َ
ان} هذا امتركيب امقرآني ورد
َل َ َحخَ َدةَّ ُرون َٱىل ۡر َء َ
وقهله تؽالى{ :أـ َ
بؽينه في ؼهرة امنؾاء ،وؼبق الحديث ػنه تفعيىً ،فىً حاجة لإعادة

امقهل فيه ،م كي ينبغي أن نرصض هنا على أمر دقيق جدا ،وهه أن
المناكب بامتدبر في امؾهرتين هه امىنافقهن ،وم كي وي يقارن بين

امؾياقين في امؾهرتين يجد بينهىا اختىًف ًا واضح ًا ،حيؿ تحدث هناك ػي

امىنافقين الذين يبي ّتهن للرؼهل  في طدورهه غير وا

( )312تفؾير الخازن  ،281/6وانلر :امفتهحات الإلهيّة  ،212/1وفتح امبيان
.13/9
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406

ينمقهن به أواوه ،وهنا تحدث ػي صطاهيتهه للقتال ،وإفؾادهه في

الأرض ،وتقميؽهه الأرحام ،ووي ثم وجدنا تهازن ًا وتىًؤوا ،فاتحد

امىمنع وامعدر وي أجل اتحاد المناكبين ،واختنف امؽجز وي أجل
اختىًف امؾياقين ،فلله در الذصط الحكيم ،فهذا وأوثاله طظا لا يؽد

و يحظى وي وناط إعجازه.

َۡ َ ُ ٓ
َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
َۡ
ٔب َأرفال َٓا َٮ }١اختنف في دلالة {أ َم} هنا
وقهله{ :أم َلَع َكي ٍ

على وجهين:

َۡ
الأول :رأي جمههر امىفسرين أن {أ َم} ونقمؽة بمؽنى (بل)،
يقهل ابن عاؽهر:
َۡ
«وحرف {أ َم} لليصراب الانتقالي ،وامىؽنى :بل على قلوبهه
أقفال ،وهذا الذي ؼن كه جمههر امىفسرين هه الجاري على كنًم

َ َ
ُۡ ُ
َ َ َ َ ۡ ََۡ َ
ى َـ ِۡر َغ ۡٔ ُن َ ۡ
َميمَ
ََل
ؼيبه يه في قهله تؽالىَ { :وُاد ََٰ
ِ
َِف َكٌِٔ َِّۦ َكال َيَٰلٔ ِم َخىحس ِ
َ ۡ َ َ ۠ َ ۡ َ َ ّ ّٞ
َۡ ٓ َََ ُۡ ُ َ
ۡ َ َ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ
ٌَ َِۡ َهَٰذاَ
َصون ََ ٤٫أ َم َخُا َخري
ت
َت
َل
ـ
َأ
َّت
َُت
َِ
ٌ
َ
ي
ر
ِ
ِ
مَِص َوه ِذ َه ِ َٱۡلُف َر ََت ِ
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َّ
ُ َ َ ُ َ َ َ َ ّٞ
اد َيُب ُ
ني َ}َ ٤٬في ؼهرة الزخرف [،]11-12
ٱَّلِي َْٔ َمِٓني َوَّل َيس
ِ

خىًفا مىا يههمه ،أو تههمه ابن هؿام في «وؼني اللبيب»»(َ .)311

وعلى هذا الرأي يكهن بؽد (أم) همزة اؼتفهام صحذوفة ،وامىؽنى:

بل أعلى قلوب أقفالها ،وهذا وا يفهه جنيا وي أقهال بؽض امىفسرين،

يقهل امؿيخ طديق حؾي خان« :بل أعلى قلوب أقفالها ،فهه لا

يفهىهن ولا يؽقلون»(.)313

وهذه الهىزة المهذوفة على هذا الرأي خرجؾ ػي وؽناها الحقيقي

َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔبَ
وي امؾنال ػي الموههل إلى امتقرير ،يقهل الزصخشري{« :أم َلَع َكي ٍ

( )311امتحرير وامتنهير  ،223/16وانلر :زاد امىؾير  ،293/7وتفؾير امقركبي
،117/26

وتفؾير

امبؼهي

،187/7

ووؼني

اللّبيب

لابن

هؿام

 ،181،181/2وامفتهحات الإلهية للجىل .212/1
( )313فتح امبيان  ،13/9وانلر :المهرر امهجيز  ،72/21وفتح امقدير ،38/1
دار امفكر.
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408

َۡ َ ُ ٓ
أرفال َٓا َٮ( ،}١أم) بمؽنى (بل) ،وهمزة امتقرير؛ للتؾجيل عنيهه بأن
قلوبهه وقفلة ،لا يتهطل إميها ذصط»(.)311
كما يجهز أن تكهن هذه الهىزة للتهبيخ ،يقهل امعاوي« :أم ونقمؽة

بمؽنى بل ،وهه انتقال وي تهبيخهه على عدم امتدبر إلى تهبيخهه بكهن
قلوبهه وقفلة لا تقبل امتدبر وامتفكر»(.)311

امثاني( :أم) ميؾؾ ونقمؽة بل هي (أم) امىتعلة ،وامتي يسىيها

امبىًغيهن أم امىؽادلة امهاقؽة بين وتؾاو يين ،يقهل امقهنهي« :قهله تؽالى:

َََ
َ ُۡ َ
ان} في قهة أوطل لهه امقرآن ،فلم يتأولوا حق
{أـَل ََحخَ َدةَّ ُرون َٱىل ۡر َء َ
امتأول ،أم لم يعل لهه»(.)316

( )311ام ك ّؿاف  ،136/3وانلر :تفؾير امنّؾفي  ،116/1وتفؾير امبيظاوي
.128/1

ّ
امعابهني
( )311حاؽية امعاوي  ،331/1وروح امبيان  ،128/8وتفؾير
.2371/3

( )316حاؽية امقهنهي على تفؾير امبيظاوي .31/28
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و يقهل الأمهسي« :أفىً يتدبرون امقرآن إذ وطل إلى قلوبهه ،أم لم

يعل إميها ،فتكهن أم وتعلة»(.)317

والراجح :أن (أم) ونقمؽة بمؽنى (بل) ،كما ذهب ابن عاؽهر،

وثلة كبيرة وي امىفسرين؛ لأنها مه كىنت وتعلة؛ لاحتاجؾ إلى تقدير
كنًم بؽدها يتىًءم وع وا قبنها وفق امقاعدة امىشههرة في (أم)
امىؽادلة ،وأيظا (بل) امىنقمؽة هنا لا تحتاج متقدير كنًم صحذوف

بؽدها ،ووا لا يحتاج متقدير أولى طظا يحتاج.
{ َ َ َٰ
لَع

َۡ َ ُ ٓ
ُُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ}١على قلوب جار وصجرور خبر وقدم،
َكي ٍ

ََ
لَع}هنا ميؾؾ على حقيقتها ،بل هي
وأقفالها وبتدأ ونخر ،و{ ََٰ
للًؼتؽىًء الموازي؛ لأن صجرورها امقلوب ميغ ؽيئ ًا حؾيا يعنح صحىً
للًؼتؽىًء الحقيقي.

وإنما عبر بها دون غيرها؛ ميبين أن هذه الأقفال قد اؼتهمؾ على

تمك امقلوب ،وقهرتها ،وؼيمرت عنيها ،وتمكنؾ ونها.

( )317روح امىؽاني  ،631/26وانلر :اللباب .118/27
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410

ُُ
ٔب}جمع قنب« :وامىراد بهذه امقلوب :قلوب هنلاء
و{كي ٍ َ

المناكبين» ()318بتمك الآية لا يختنف أحد في ذلك.

وآثر امتؽبير بها هنا دون مفلة أفئدة؛ لأن أطل امىادة تحمل في

كياتها وؽنى امتقنب وامتحهل ،يقهل ابن ونلهر« :امقنب تحه يل امشيء
وجهه»(،)319و يقهل

ػي

الأزهري«:سظي

امقنب

قنبا

متقنبه»

(،)333بخىًف مفلة الأفئدة امتي تحمل وؽاني الرقة والرهافة ،وهذا غير

مراد هنا ،إذ امقنب كما يقهل امؽؾكري« :الجارحة امتي تتقنب بالأفكىر

وامؽزوم ،...والأفئدة تهطف بالرقة»(.)332

فإيثار مفلة امقنب عكغ غنلة قلوبهه ،وكؿف ػي بشاعة

نفهسهه وي إبمان ام كفر ،وإقهار الإيمان ،وفيها أيظا إؽارة إلى أن

هنلاء يجب أن يتحهمها عما هه فيه وي عدم امتدبر وامتفكر ،وػندئذ تعل

( )318فتح امقدير للؿهكىني ،دار امفكر امؽربي .38/1
( )319مؾان امؽرب وادة ( ق ل ب ) .681/2

( )333تهذيب اللّؼة  ،273/9وانلر :وفردات الراغب  ،116وعمدة الح ّفاظ
.387/3

( )332امفروق اللّؼه ية .211
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امىهاػـ سهلة كيؽة إلى قلوبهه ،عىًوة على أن هذه امىادة تفيد أيظا

امنلر في ػهاقب الأوهر« ،يقال :قنب الأوهر :نلر في ػهاقبها ،وفي

َ ۡ ُ َ َ َّ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َّ َ ٓ
َ ْ ۡ ۡ َ
ََ
ٔر َض َٰ
َسا َءَ
َّت
امتنز يل امؽزيز{ :ىل َِد َ ۡٱبخَؾ َُٔا َٱىفِخَِ َث ٌََِ َرتو َوكيتٔا َلم َٱۡلم َ

َ ُ َ
ۡ َ ُّ َ َ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ
ٱّلِل ِ َ َوْ ًۡ َكَٰرِْٔن َ ،)331(»َ }٤٨وهذا امىؽنى أؽد
ق َوظٓر َأمر َ َ
ٱۡل َ

انسجاوا وع َامتدبر امىنفي ػنهه ،فامتدبر هه تقنيب الأوهر ،وامنلر في

ػهاقبها ،وهكذا وضؽؾ تمك اللفلة في وكىنها الأوثل بهاَ .

وتنكير امقلوب هنا ذصط فيه امىفسرون أكثر وي وجه ،يقهل أبه

امؾؽهد« :وتنكير امقلوب إوا متهه يل حالها ،وتفليع ؽأنها بإبهام أمرها
في امقؾاوة والجهالة ،كينه قيل :على قلوب ونكرة لا يؽرف حالها ،ولا

يقادر قدرها في امقؾاوة ،وإوا لأن امىراد بها قلوب بؽض ونهه وهه

امىنافقهن»(.)333

( )331امىؽجه امهؼيف .111/1

( )333تفؾير أبي امؾؽهد  ،99/8وانلر :ام ك ّؿاف  ،136/3وامبيظاوي
 ،128/1وامفتهحات الإلهيّة  ،212/1وفتح امبيان  ،13/9وتفؾير الأمهسي

 ،631/26وتفؾير امقاسظي .119/21
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412

وقد زاد الرازي وجه ًا ثامثا ،وهه امتنبيه على الإنكىر امكىوي في

قلوب امىنافقين فقال« :ونحي نقهل امتنكير للقلوب للتنبيه على الإنكىر

الذي في امقلوب ،وذلك لأن امقنب إذا كىن عارف ًاكىن وؽروفا؛ لأن

امقنب خلق لممؽرفة ،فإذا لم تكي فيه امىؽرفة فكينه لا يؽرف ،وهذا كما
يقهل امقائل في الإنسان امىنذي« :هذا ميغ بإنسان هذا ؼبع» ،ولذلك

يقال« :هذا ميغ بقنب هذا حجر»»(.)331

وكين امتنكير عكغ هذا الإنكىر امىهجهد في نفهسهه لليؼىًم،

فتىًءم تنكير اللفـ وع هذا امىؽنى ،وهه وجه جدير بامنلر والاػتبار،

ولا يناقض امهجهين النذين ذصطا وي قبل.

َ َ َٰ ُ ُ
ٔب}؛ لأنه مه
لَع َكي ٍ َ
وأضاف امقركبي سر ًا رابؽا ،فقال« :وقال{:

قال :على قلوبهه لم يدخل قنب غيرهه في هذه الجىلة ،وامىراد :أم على
قلوب هنلاء ،وقلوب وي كىنها بهذه امعفة»(.)331

( )331وفاتيح امؼيب  ،186/17وانلر :اللباب .118/27

( )331تفؾير امقركبي  ،117/26وانلر :امتفؾير امقيم لابن امقيم .139
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فامتنكير كما يفهه وي هذا الحديث للؽىهم امؽرفي ،أي :يدخل في

امتنكير قلوب هنلاء امىنافقين المناكبين بالآية ،ووا كىن على ؽاكلتهه

في كه زوان ووكىن ،وهذا امهجه يتؽارض وع امهجه امثاني ػند أبي
امؾؽهد وي إرادة امبؽظية ،وم كنه أقهى ونه ،ووي ثم؛ فالراجح :أن

امتنكير هنا للتفليع والإنكىر وامؽىهم كه هذا لا يرفض؛ لأن امنكىت
امبىًغية لا تتزاحه وا داوؾ لا تتؽارض.

«والأقفال :جمع قفل  -بامطص ، -وهه الحديد الذي يؼلق به امباب»

(،)336وهي هنا ميؾؾ على وؽناها الحقيقي الذي مر ،بل وردت على

ؼبيل الاؼتؽارة؛ لأن امقلوب امبشر ية لا تهضع عنيها أقفال كما تهضع
على الخزاضن وامعناديق ،والأبهاب الحديدية والخؿبية ،فامقرينة هنا

ػقنية حامية ؼياقية ،على أن هذا امىؽنى الحقيقي غير مراد.

( )336روح امبيان  ،128/8وانلر :امقاوهس المهيف .39/1
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414

وقد اختنف امىفسرون في نهع الاؼتؽارة في تمك الآية ،فمنهه وي

َۡ َ ُ ٓ
َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأ َرفال َٓا َٮ}١تمثيل مؽدم
يرى أنها تمثينية ،يقهل الأمهسي{« :أم َلَع َكي ٍ
وطهل الذصط إميها ،وانكؿاف الأمر لها»(.)337

يقعد الأمهسي :أن في تمك امؽبارة اؼتؽارة تمثينية ،حيؿ ؽبه

حال امىنافقين في عدم وطهل الهداية إميهه ،وانكؿاف الأمر لهه

بالأبهاب امتي عنيها أقفال تمنع ومهج وي بالخارج إلى الداخل.

وروعة تمك الاؼتؽارة :أنها جؽنؾ امقنب كما يقهل ابن امقيم:

«بمنزلة امباب امىرتج الذي قد صرب عنيه قفل؛ فإنه وا لم يفتح امقفل

لا يمكي فتح امباب وامهطهل إلى وا وراءه ،وكذلك وا لم يرفع الختم

وامقفل ػي امقنب لم يدخل الإيمان وامقرآن»(.)338

وونهه وي يرى أنها اؼتؽارة تظر يحية ،حيؿ اؼتؽار الأقفال لل َّر ّين

َۡ َ ُ ٓ
َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓاَ
الذي على امقلوب ،يقهل ابن ػمية« :قهله تؽالى{:أم َلَع َكي ٍ
( )337روح امىؽاني  ،631/26وانلر :وفردات الراغب  ،111وعمدة الح ّفاظ
 ،381/3وتفؾير الخازن  ،281/6وحاؽية امشّهاب  ،133/8وحاؽية
امقهنهي على امبيظاوي .31/28

( )338امتفؾير امقيم .139
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ٮ}١اؼتؽارة للرين الذي ونؽهه الإيمان»(،)339وفائدة تمك الاؼتؽارة
امىبامؼة في عدم وطهل الإيمان إلى امقلوب؛ مىا عنيها وي رين يمنع
وطهل الحق إميها ،ونفاذ الحكمة وامىهػلة فيها ،كما يمنع امقفل امهمهج

إلى الداخل.

وونهه وي يرى أنها اؼتؽارة وكن ِية ،يقهل ابن عاؽهر« :الأقفال:

جمع قفل ،وهه اؼتؽارة وكنية ،إذ ؽبهؾ امقلوب  -أي:امؽقهل -في
عدم إدراكها امىؽاني بالأبهاب ،أو امعناديق امىؼنقة ،والأقفال تخييل

كىلأقفار لممنية في قهل أبي ذؤيب الهذلي:
ِوإذا امىنِية أنشبؾ أقفارها

أمفيؾ كه تمِيىة لا تنفع»

( )313

( )339المهرر امهجيز  ،72/21وابن ػمية هنا لم يظرح باسص الاؼتؽارة؛ ّ
لأن هذا
امىعمنح قهر بؽده بزوي في كتب امبىًغيين كما هه وؽلوم ،وانلر :فتح امبيان
.13/9
( )313امتحرير وامتنهير  ،221/16وانلر :نله الدرر  ،273/7ولم يظرح
بمؾ ّىو الاؼتؽارة.
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416

وهذا الأخير هه الراجح؛ لأن الاؼتؽارة هنا جؾدت امقلوب،

وجؽنتها كىلأبهاب يجري عنيها وا يجري على الأبهاب امىؼنقة بالأقفال،
عىًوة على أنها أكثر تهضيح ًا لممؽنى ،وأكثر تأكيدًا وقهة ووبامؼة له.

وعلى كه؛ فامتؽبير هنا جاء في غاية الحيه ية وامؼنى وامثراء؛ لأن

كه هذه الأنهاع وي الاؼتؽارات تحققؾ فيه ،واحتىنها كما ترى.

وهنا وىًحلة جدير بامنلر ،وتزيد تمك الاؼتؽارة قهة ووبامؼة ،فإن

الذصط الحكيم لم يقل« :أم على قلوب أقفال» بتنكير أقفال كما فؽل وع
قلوب ،بل أضاف الأقفال إلى صظيرها ،وفي هذه الإضافة تأكيد على

أن هذه الأقفال وي نهع وؽين تتىًءم وع قلوب هنلاء ،وهي أقفال

ام كفر وامؽناد ،فالأقفال امىؽههدة صحؾهؼة ،وم كي هذه أقفال وؽنه ية

وؽقهلة تتناؼب وع تمك امقلوب ،يقهل ابن امقيم «في قهله:

َۡ َ ُ ٓ
{أرفال ََٓا}بامتؽر يف نهع تأكيد ،فإنه مه قال :أقفال لذهب امههه إلى
وا يؽرف بهذا الاسص ،فلما أضافها إلى صظير امقلوب علم أن امىراد بها وا
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هه للقنب بمنزلة امقفل للباب ،فكينه أراد :أقفالها المنتعة بها امتي لا

تكهن مؼيرها»(.)312

و يقهل ابن عاؽهر« :وإضافة «أقفال» إلى صظير «قلوب» نله بديع

أؽار إلى اختعاص الأقفال بتمك امقلوب؛ أي :وىًزوتها لها ،فدل على

أنها قاؼية»(.)311

وهكذا فإن هذه الآية ام كريمة قد نعؾ ضراحة على أن امقلوب

امىنؼنقة امؼنيلة امقاؼية لا تتدبر الذصط الحكيم ،وهذا يؽني بمفههم

المنامفة :أن امقلوب امىنفتحة اللينة امؾنيىة الخامية وي الأههاء
والأمراض هي امتي تتدبر امقرآن ،وهذا لا يتحقق إلا في قلوب ال َّخن ّص
وي امىنونين ،وبذلك تكهن تمك الآية قد نعؾ على أداة امتدبر

الحقيقي ،ووؼينته امعحيحة ،وهي امقلوب امىفتهحة لا امؼنيلة امقاؼية،
ولم يرد هذا الأمر في آيات امتدبر إلا في هذا امىهكي (.)313

( )312امتفؾير امقيم  ،139وانلر فتح امبيان للؿيخ طديق خان .13/9
( )311امتحرير وامتنهير .221/2
( )313وردت أدوات أخرى للتدب ر في آيات أخرى وثل امقؿؽريرة في قهله تؽالى:
ي ٱ ۡلحَدِيثِ كِتَٰـبّٗا ُّ ّوتَؿَٰـبِهّٗا َّ ّوثَانِي َ ت َ ۡقؿَؽ ِ ُّر ّ وِنۡه ُ جُلُود ُ ٱل َّ ّذ ِي َن َيخۡؿَهۡ َ
حؾَ َ
ل أَ ۡ
{ٱل َّل ّه ُ ن ََّ ّز َ
ن ر َ َّ ّبه ُ ۡه
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َ َ َ َّ َّ ْ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ ُ َّ َ ۡ
تَ
وقهله { :أـي ًۡ َيَدة ُروا َٱىل ۡٔل َأم َسا َءًْ ٌَا َل ًۡ َيَأ ِ

َ ََٓ ُ ُ ۡ
َٱۡلَ َّوى َ
ِني َ[}٦٨امىنونهن ،]68 :وردت وؽترضة في ؼياق
ءاةاءًْ

تخه يف امىكذبين امىؾتكبرين بامؽذاب ،تقر يؽا ً لهه على عدم امتَّّذ ُّصّط
والانتفاع بها ،والأمر بالإيمان بامنبي  والاعتراف به وعدم

الاؼتكبار ،وهذا ين ّ
كد أ ّن امتَّّد ُّب ّر هه قعد امتَّّذ ُّصّط والاتباع بالآيات.

ن جُلُودُه ُ ۡه وَقُلُو ُبه ُ ۡه ِإلَى ذِصۡط ِ ٱل َّل ّ ۚه ِ ذََٰل َ
ث ُ َّم ّ تَنِي ُ
ِك هُدَى ٱل َّل ّه ِ َيهۡدِي بِه ِۦ وَي يَشَ ٓا ۚء ُ وَوَي

يُ ۡ
ل ٱل َّل ّه ُ فَمَا لَه ُۥ و ِۡي هَا ٍد [} 13الزمر ،]13 :ووثل انسكىب الدوع في قهله تؽالى:
ظم ِ ِ

ي ٱل َّدّ ۡو ِع طِظَّّا ػ َ َرفُها ْ و ِ َ
ِيض و ِ َ
ل تَر َ ٓى أَ ۡػيُنَه ُ ۡه تَف ُ
سظِؽُها ْ و َ ٓا ُّأنز ِ َ
{و َ ِإذَا َ
قِۖ
ي ٱ ۡلح َ ّ ِ
ل ِإلَى ٱل َّر ّ ُؼه ِ

ن ر َ َّب ّن َ ٓا ءَاوَنَّّا ف َ ۡ
يَقُهمُه َ
ٱكتُبۡنَا و َ َع ٱم َّ ّؿٰـهِدِي َن [ }83امىائدة ،]83 :ووثل الخرور سجدا
ي و ِي ذ ُ ّرِ َّي ّة ِ ءَادَم َ وَطِظ ّ ۡ
ي ٱمنَّّبِيۧ ّ ِ َ
ك ٱل َّ ّذ ِي َن أَ نۡؽَهَ ٱل َّل ّه ُ عَن َ ۡيه ِه ّو ِ َ
وبكيا في قهله تؽالىُّ { :أوْم َٰٓـ ِج َ
َّي

حمَنۡنَا و َ َع ن ُ ٖ
َّي هَدَيۡنَا و َ ۡ
ل وَطِظ ّ ۡ
هح وَو ِي ذ ُ ّرِ َّي ّة ِ ِإ بۡرََٰه ِيم َ و َ ِإسۡر َ َٰٓءِي َ
َ
ٱجتَبَيۡن َ ٓا ۚ ِإذَا تُتۡلَى عَن َ ۡيه ِ ۡه
ءَاي َ ُ
ي خَ ُّ ّرو ْْۤا ُ َّ
سج ّد ّٗ ْۤا و َ بُك ِيّّٗا۩ [ }18مريم ،]18 :وغير ذلك.
ٰـؾ ٱل َّر ّ ۡحمَٰـ ِ
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قال أبه حيَّّان  " : قرػهه أولا ً بترك الانتفاع بامقرآن ،ث َّم ّ

ثانيا ً بأ َّ ّن وا جاءهه جاء آباءهه الأ َّ ّومين  :أي إرؼال ال ُّر ّؼل ميغ بدعا ً
ولا وؾتؼرباً ،بل أرؼنؾ ال ُّر ّؼل للٌوه قبنهه ،وػرفها ذلك بامتَّّهاتر
ونجاة وي آوي ،واؼتئعال وي كذب(.)311

وردت هذه الآية ام كريمة في ؼهرة «امىنونهن» امىكية امتي تؽنى -

كباقي امؾهر امىكية -بتقرير امهحدانية وغيرها وي الأوهر امتي تهتم بها

امؾهر امىكية وهذه الآية امتي نحي بعددها وردت في وقام الحديث

ََُۡ ۡ
َِفَ
امظريح ػي كفار وكة ،حيؿ ورد قبنها قهله تؽالى { :ـذرًْ ِ

َد ٍۡ َرحِٓ ًۡ َ
َض َّ َٰ
ِنيَٮ[ }٤امىنونهن.]11:
ِ
َّتَض ٍ
واتفق امىفسرون على أن الخماب فيها للنبي ، 

والمناكبهن هه كفار وكة ،ثم تحدثت امؾهرة بؽد ذلك ػي امىنونين،

َ
َد ٍۡ َرة ّ
َۡ ُُ ُُ ۡ
ٌَ ََِۡ
َِف
ٖ
ثم عادت وتحدثت ػي كفار وكة في قهله{ :ةو َكئبًٓ ِ
َ َّ َٰٓ َ ٓ َ َ ۡ َ ُ ۡ
َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َ َٰ ُ َ
َ َٰ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ّ ّٞ
َ
ون َذل ِم ًَْ َلٓاَع ٍِئن َ َ ٦٣ضَّت َإِذا َأخذُاٌََتذِيًَِٓ
هذاَولًٓ َأغؿو ٌَََِد ِ
َ
ۡ
َ
ْ
ۡ َ
ُ َ ُ َ
َ ُ ۡ َ َُۡ َ
َ ۡ َ َّ ُ
سً ّ
ون َََّ َ ٦٤ل َحَ ۡ َ
َِصونَ
ٌَ َِِّا ََّل َح
جَٔ ُروا َٱلٔ َم َإُِ
اب َإِذا ًَْ َيجَٔر
َة ِٱى َػذ َِ
َ
ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ ۡ َ ُ َ
َۡ َ َ ۡ َ َ
َلَع َأغؼَٰتِس ًۡ َحِه ُِطٔنَ
َءاي َٰ َِّت َتخِل َغييسً َـهِخً
 َ ٦٥كد ََكُج
( )311امبحر المهيف 168/8
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420

ُ ۡ َ ۡ
َ َٰ ٗ َ ۡ ُ َ
هّب َ
ش ُرون َ[}٦٧امىنونهن ،]67-63:فامظىانر
يَ َة ِ َِّۦ َس ٍِراَتٓ
 َ ٦٦مصخ ِِ

ۡ ُُ
َ َ ۡ ّٞ
ُ
و}ًَۡ ْ{َ ،
في هذه الآيات في قهله { :ةَو َكئبُ ُٓ ًَۡ َ}َ {َ ،ول ُٓ ًۡ َأغ َؿ َٰ َ

َ َ َٰ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ُ
َّ ُ ّ َّ َ ُ َ ُ َ
َ َۡ َ
ون} َ{َ ،ءاي َِّت َتخ َٰ
ِل َغي ۡيس ًۡ َـهِخُ ًَۡ
َِص َ
ون}{َ ،إُِسً ٌَِِا ََّل َح
جَٔ ُر َ
ي

َ َ َٰٓ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ُ َ
ٔن} َ َ ،تؽهد كلها على كفار وكة الذين تحدثت
لَع َأغؼتِسً َحِهِط َ
ػنهه امؾهرة قبل ذلك كما بينا.

وكذلك الحال في الآية صحل الدراؼة ووا بؽدها في قهله تؽالى:
َ َ َ َ َّ َّ ْ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ ُ َّ َ َ ۡ
َٓ ُ ۡ َ
َۡ َۡ َ ۡ ُ ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ِنيَ َ٦٨أمَلًَحػرِـٔاَ
تَءاةاءًَْٱۡلوى َ
{أـي ًَۡيدة ُرواَٱىل ۡٔ َلَأمَسا َءًٌَْاَل ًَۡيأ ِ
َ
َ َ
َۡ َُ ُ َ
َ
ٔن َة َِّۦ َس َّ
ۚ َةَ ۡو َ
َسا ٓ َء ًُْ ََة ۡ َ
قَ
ٱۡل َِّ
ُۢة
ِ
َلۥ َ ٌُِه ُِرون َ َ ٦٩أم َحلٔل
َر ُشٔل ُٓ ًۡ َذ ُٓ ًۡ َُ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
ََ ۡ
َث ُْ ًۡ َل ِيۡ َ
زَُ
ط ّ ِق َكَٰرِْٔن َ[}٦٪امىنونهن ،]73-68:فإن امظىانر في
وأ
َ َّ َّ ُ ْ
َۡ ُ ْ َ َ
ٓ ُ
َٓ ُ
َر ُشٔل ُٓ ًَۡ
سا َءًْ}َ { ،ءاةَا َءْ ًَُ}{ ،حػ ِرـٔا
وا}{ ،
قهله{ :يدةر َ
َ
ذ ُٓ ًَۡ} ..إلخ ،تؽهد على كفار وكة دون أدنى ؽك أو احتىال ،كما هه

واضح وي الآيات امؾابقة واللًحقة امتي جاءت الآية ام كريمة صحل

الدراؼة في ؼياقاتها.

ْ
َََ
ووناؼبة تمك الآية مىا قبنها حكىه امبقاعي بقهله{« :أـي ًۡ َيَ َّدةَّ ُرواَ

ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ ُ َّ َ ۡ
َٓ ُ ۡ َ
ت َ
ِنيَ }٦٨مىا كىنت الآيات (أي:
ٱۡل َّوى ََ
َءاةا َءْ ًَُ َ
ٱىل ۡٔ َلَأمَسا َءًٌَْاَل ًَۡيَأ ِ

َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ ۡ َ ُ
َلَع َأغؼَٰتِس ًَۡ
امىذكهرة في قهله َ {:كد ََكُج َءاي َِّت َتخِل َغييسً َـهِخً
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َ
َ
حِه ُِطٔن َ[ }٦٦امىنونهن ]66:مىَا فيها وي امبىًغة امىؽجزة ،والحكم
امىؽجبة داػية إلى تقبنها بؽد تأونها ،وكىنها يؽرضهن ػنها ،و يفحؿهن في

وطفها ،تارة بامؾحر ،وأخرى بامؿؽر ،وصطة بام كهانة ،ومرة بؼيرها،

تسبب ػي ذلك الإنكىر عنيهه ،فقال :وؽر ً
ضا ػنهه ،إيذانا بامؼظب،

وؾندًا إلى الجىع الذي هه أولى بإمقاء امؾىع»(.)311

َ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ َ ۡ َ
َََ
ۡ
وقهله{ :أـيً َيدةروا َٱىلٔ َل}الهىزة في قهله{ :أـي ًَ} َللًؼتفهام
الإنكىري امتهبيخي امتؽجبي على نحه وا مر في آية امنؾاء ومحمد ،فهه ينكر

على كفار وكة عدم تدبرهه للقرآن ام كريم الذي ينقى على وؾاوؽهه ميل

نهار ،و يه بخهه على ذلك ،أي :وا كىن ينبغي وقهع هذا ونهه ،ويتؽجب
وي حالهه في إػراصهه ػي الهداية؛ لأن «وثل وا جاء به محمد رؼهل

الله  لا يممك وي يتدبره أن يلل وؽرضا
ػنه.)316(»...

َََ
وامفاء في قهله{ :أـي ًَۡ}َاختنف فيها على وجهين:
( )311نله الدرر امبقاعي  ،122/1وانلر :حاؽية زاده  ،273/6وامفتهحات
الإلهيّة .297/3

( )316في قىً امقرآن .1171/1
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الأول :عاكفة ،ػمفؾ الجىلة امتي بؽدها على جملة صحذوفة قبنها

تتفق وع امؾياق امؾابق لها ،وفي هذا يقهل أبه امؾؽهد« :وامفاء للؽمف
على وقدر ينؾحب عنيه امكنًم؛ أي :أفؽلوا وا فؽلوا وي امنكهص

والاؼتكبار والهجر ،فلم يتدبروا امقرآن»(.)317

امثاني :أنها اؼتئنافية وتفرعة عما قبنها ،يقهل ابن عاؽهر« :امفاء

َ
َد ٍۡ َرة ّ
َۡ ُُ ُُ ۡ
ٌَ ََِۡ
َِف
ٖ
متفر يع امكنًم على امكنًم امؾابق ،وهه قهله{ :ةو َكئبًٓ ِ
َ َ ُ َ َ ُ َ
َ َّ َٰٓ َ ٓ َ َ
َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ّ ّٞ
خ ۡذَُ ُ
اٌَ ۡ َ
َتذِي ًَِٓ
ون َذَٰل ِم َْ ًۡ َل َٓاَع َٰ ٍِئن َ َ ٦٣ضَّت َإِذا َأ
هَٰذاَولًٓ َأغؿَٰو ٌَََِد ِ
ۡ َ
َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ّ َّ َ ُ َ ُ َ
َ ُ ۡ َ َۡ َ
َِصونَ
جَٔ ُرون َََّ َ ٦٤ل َحجَٔروا َٱلٔ َم َإُِسً ٌَِِا ََّل َح
اب َإِذا ًَْ َي
َة ِٱى َػذ َِ
َ
ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ ۡ َ ُ َ
َۡ َ َ ۡ َ َ
َلَع َأغؼَٰتِس ًۡ َحِه ُِطٔنَ
َءاي َٰ َِّت َتخِل َغييسً َـهِخً
 َ ٦٥ك َد ََكُج
ُ ۡ َ ۡ
َ َٰ ٗ َ ۡ ُ َ
هّب َ
ش ُرون َ ،)318(»}٦٧وهذا الأخير هه
يَ َة ِ َِّۦ َس ٍِرا َتٓ
 َ ٦٦مصخ ِِ
الراجح؛ لأن وا بؽد امفاء وتفرع عما قبنها ،ومرتبف به أؽد ارتباط كما

يبدو بهضهح وي تماؼك تمك امؾياقات ،واتعالها بنحىة ؽديدة لا

ينفظص ػراها.

( )317تفؾير أبي امؾؽهد  ،213/6وانلر :روح امبيان ،91 -93 /6
وامفتهحات الإلهيّة .297/3

( )318امتحرير وامتنهير .87/28
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و«ل َ ْم» حرف نفي وجزم وقنب على وا هه وؽلوم ،وعبر بها هنا

دون لا امنافية؛ لأن لا امنافية منفي الحال أو الاؼتقبال حؾب امؾياق،

وامىراد هنا :نفي تدبرهه للقرآن نفيا حاسظا جازوا فيىا وطى؛ ووي ثم

عبر ب (لم) امتي تقنب امىظارع إلى امىطي ،وهذه الأداة عكغ «م َّ ّىا»
لا تتؽرض متهقع حدوث امفؽل بؽدها لممؾتقبل ،م كي ورودها ػقب

الاؼتفهام الإنكىري يرجح أنها تنفي ػنهه امتدبر في امىاصي ،وتحطهه

عنيه حالة نزول الآية ووؾتقبىً ،وهذا وؽنى يستؿف بهضهح وي
امؾياق؛ لأن وي ينكر على أحد عدم امقيام بفؽل وا؛ فهه يحظه على

فؽله حاصرا ،و يحثه عنيه وؾتقبىً ،ولهذا أؽار امؿنقيمي فقال« :قهله:

ْ َۡ َ
َََ
{أـي ًۡ َيَ َّدةَّ ُروا َٱىل ۡٔ َل}يتظىي حطهه على تدبر هذا امقهل الذي هه
امقرآن امؽليم»(.)319
وفي هذا دلالة أيظا  -والله أعلم  -إلى أن كفار وكة المناكبين بتمك

الآية ؼيتدبرون امقرآن ،وؼينونهن به وؾتقبىً ،وقد كىن ،بخىًف

امنفي ب (لا) في آيتي امنؾاء ومحمد امتي تنفي ػي امىنافقين امتدبر في

( )319أضهاء امبيان في إيظاح امقرآن بامقرآن  ،871/1وامهؼيف للؿيخ
كنماوي .13/23
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424

الحاصر فحؾب ،ولم تتؽرض لممؾتقبل ،وهذه خعيعة وي خعائص

امتؽبير في كه آية أقهرتها أداة الجزم هنا ،وأداة امنفي هناك.

َ َّ َّ ُ ْ
وا}أطله يتدبروا« :أدغمؾ امتاء في الدال؛ لأن امتاء قريبة
{يدةر َ
المنرج وي الدال ،صخرج الدال بمرف اللؾان ،وأكراف امثنيتين ،وصخرج

امتاء بمرف اللؾان وأطهل امثنيتين ،فكه وا قرب صخرجه فافؽل به

هذا ،ولا تقل في« :يتنزمهن»« ،ينزمهن»؛ لأن امنهن ميؾؾ وي حروف

امثنايا كىمتاء»(،)313وسر الإدغام هنا حكىه الإوام امبقاعي فقال« :

ْ َۡ َ
َََ
{أـي ًۡ َيَ َّدةَّ ُروا َٱىل ۡٔ َل}أي :امىتلو عنيهه بأن ينلروا في أدباره وػهاقبه،
ومه لم يبنؼها في نلرهه امؼاية بما أؽار إميه الإدغام ،ميؽلمها أنه وهجب

لليقبال وامهطال ،وامهطف بأحؾي امىقال»(.)312

وفي الإدغام  -ز يادة على ذلك  -إؽارة إلى أن كفار قريش كىنت

تظيق طدورهه ،وتنؼلق قلوبهه ػند سظاعه؛ لأنهه يؽلمهن في قرارة
نفهسهه أنه حق ،وأن كه وا يؽيبهن به على امقرآن لا صحة له ،فح كى

( )313وؽاني امقرآن للٌخفػ  ،237 - 236/2وانلر :امسراج امىنير للشربيني
.181/1

( )312نله الدرر للبقاعي .121 - 122/1
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َََ
الإدغام أحهالهه امنفؾية وامؿؽهر ية ،ووي ثم جاء امتؽبير بقهله{ :أـي ًَۡ

َ َّ َّ ُ ْ
َََ
َ
ون} في
وا}خاكفًا سر يؽا ذا نبرة ؽديدة بخىًف {أـَل ََحخَ َدةَّ ُر َ
يدةر َ
الحديث ػي امىنافقين وي انفتاح امفه في امنمق وع لا امنافية ،وكينه
يحثهه على امتأول فيه برو ية ،وهدأة مرة بؽد مرة ،أوا كفار قريش

فيكفيهه هنا أدنى تدبر ملوطهل للحق؛ لأنهه امىهطهفهن في امقرآن

باللؾي والندد ،وسرعة امفهه وامبديهة.

َ َّ َّ ُ ْ
وا}عائدة على كفار وكة حؾبىا هه
وواو الجىاعة في قهله{:يدةر َ
ُ ۡ َ ۡ
َ َٰ ٗ َ ۡ ُ َ
هّب َ
ش ُرون َ،}٦٧
يَ َة ِ َِّۦ َس ٍِراَتٓ
واضح وي الآية امؾابقة في قهله{ :مصخ ِ ِ

حيؿ كىن كفار وكة يسىرون ،ويذصطون امقرآن بالهجر ،فيقهمهن :هه

سحر وؽؽر وكهانة.

َۡ َ
{ٱىل ۡٔ َل} وفؽهل به ،وعدر وي امثىًثي قال ،وهه يملق على
أوجه عديدة:
«أقهرها :أن يكهن لممركب وي الحروف امىبرز بامنمق وفردا

كىن أو جملة ،فامىفرد كقهلك« :زيد» ،و«خرج» ،وامىركب :زيد
ونملق ،وهل خرج عمرو ،ونحه ذلك..
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امثاني :يقال لممتعهر في امنفغ قبل الإبراز باللفـ قهل ،فيقال :في

َ َ
ّ
ََُ ُ َ ٓ َ ُ
َّ
ٱّلِلَ
َّل َ ُح َػذ ُِبَِاَ َُ
صِٓ ًۡ َل َۡٔ َ
ُف
َِف َأ ِ
نفسي قهل لم أقهره ،قال تؽالى{ :ويلٔلٔن ِ
ُ

َُ
ٔلَ} ،فجؽل وا في اػتقادههَقهلا َ
ة ِ ٍَاَجل َ

امثامؿ :للًػتقاد نحه :فىًن يقهل بقهل أبي حنيفة.
الرابع :يقال لندلالة على امشيء ،نحه قهل امؿاػر:
اوتىٌ الحهض وقال ق َ ْمنِي.)311(»...
وامىراد هنا الأول؛ لأن امقرآن قهل مركب وي حروف» ..إلخ وا

ذصطه الراغب ،م كنه قهل وتحدى به« ،وسظي امقرآن قهلا؛ لأنهه
خهكبها به»()313كما يقهل امقركبي ،أو كما يقهل امبقاعي« :عبر بامقهل
إؽارة إلى أن وي لم يتقبله ميغ بأهل مفهه شيء وي امقهل ،بل هه في

عداد امبهامم»(.)311

( )311وفردات أمفاظ امقرآن للٌطفهاني  ،133وانلر :عمدة الح ّفاظ .138/3
( )313تفؾير امقركبي .239/21

( )311نله الدرر للبقاعي .121 - 122/1
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وامتؽبير بامقهل هنا دون امقرآن أو امكتاب؛ لليؽارة إلى أن كفار

قريش كىنها يسىؽهنه وقهلا وي امنبي  ،وامعحابة،

ولم يكهنها يقرؤونه قراءة ،أو يكتبهنه كتابة ،وفي امتؽبير به أيظا إؽارة إلى

أنهه كىنها يجؽلونه في ونزلة بقية الأقهال امتي يستىؽهن إميها وي امبشر،
فىً ينتفتهن مىؽانيه ،ولا يدققهن مىا فيه.

ومؽل في اختيار امقهل أيظا إؽارة واضحة إلى أنهه أوة امقهل

بمختنف فنهنه وأغراضه :ؽؽر ًا ،ونثر ًا ،ووثىً ً ،وحكمة ً ،فكيف لم يتدبروا

هذا امقهل الذي جاء على وفق كرائقهه اللؼه ية ،وؼىًئقهه امبيانية،

وهه وي هه وي أمراء امفعاحة وولوك امبىًغة ،وؼىًكين امبيان؟!
كه هذا كىوي في اختيار تمك اللفلة ،ووي ثم فهي تحكي حامتهه،
وتكؿف ػي سريرتهه ،وتؽكغ وا كىنها عنيه بدقة وتناهية ،ووضهح

تام ،ولذا فامتؽبير بتمك اللفلة أدق وأمعق بهذا امؾياق ،ولا يمكي أن
يحل غيرها صحنها وي نحه امقرآن كما وطى ،وامكتاب كما ؼيأتي.

و(أل) في امقهل تفيد امؽىهم امؽرفي ،أي :امقهل الذي استمؽها إميه

وميغ وقعهدا به امقرآن كله؛ لأن امقرآن كله لم يكي قد نزل بؽد،

وهذا امقهل قل أو كثر مه تدبروه كىن كىفيا في إيمانهه وػهدتهه إلى
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رحاب الحق؛ وقد انمبق هذا على عمر بن الخماب رصي الله ػنه في

واقؽة إيمانه ،حين آوي بقراءة بؽض آيات تىًها ،فلو فؽل ام كفار وثلما

فؽل مؽادوا لرؽدهه ،وآونها بربهه.

و يجهز أن تكهن (أل) للؽهد ،أي :هذا امقهل امىؽههد الذي

يستىؽهن إميه وي امنبي  ،وامعحابة رضهان الله عنيهه.

وبؽد أن أنكر عنيهه عدم تدبرهه للقرآن تىًه بالإنكىر على عدم

َ َ َ َّ َّ ْ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ ُ َّ َ ۡ
ٓ ُ َۡ
ت َ
ِنيَ
َءاةَا َءْ ًُ َٱۡل َّوى ََ
الإيمان؛ فقال{ :أـي ًۡ َيَدة ُروا َٱىل ۡٔ َل َأم َسا َءًٌَْاَل ًۡ َيَأ ِ
}٦٨؛ أي :أجاءهه رؼهلهه محمد  بشيء غريب
وؾتبدع لم يأت آبائهه امؾابقين؟ كنً ،ميغ الأمر كذلك؛ لأن وا

جاءهه به  يتفق  -في أطهله وكلياته  -وع وا جاء به

إبراهيم وإسظاػيل وغيرهما عنيهه امؾىًم ،وفي هذا تقر يع آخر لهه؛ لأن

الرؼهل  جاء لهدايتهه كبقية الرؼل ،ولم يكي بدعا

ُۡ َ ُ
َ ُۡ ُ
ٓ َۡ
ِج َة ۡد ٗٗع ّ
اَن ُ
ٌَ ََِ َ ُّ
اَحف َػو َِِبَ
و َ َو ٌَا َأدرِيٌَ
ٱلر ُش َِ
في ذلك ،قال تؽالى{:كو ٌَ
ِ
ََ
ُ ۡ ۡ َ َّ ُ َّ َ ُ َ
ٌَت ّٞ
ِٔح َإ َ َّ َ َ ٓ َ َ ۠ َّ َ ُّ ّٞ
ني ََ}٩
وَّل َةِس ًَ َإِن َخحتِع َإَِّل ٌَا َي َٰٓ ِ
َل َوٌا َخُا َإَِّل َُذِير ِ

[الأحقافَ .]9:
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َ ۡ َ ٓ ُ َّ َ ۡ
ٓ ُ َۡ
َۡ
ت َ
ِني}؛
َءاةَا َءْ ًُ َٱۡل َّوى ََ
و{أ َم}؛ في قهله{ :أم َسا َءًْ ٌَا َل ًۡ َيَأ ِ

َۡ
َۡ
ونقمؽة ،بمؽنى :بل ،يقهل أبه امؾؽهد{« :أ َم}في قهله تؽالى{:أمَ

َ ٓ ُ َّ َ َ ۡ
َٓ ُ ۡ َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ِني}ونقمؽة ،ووا فيها وي وؽنى (بل)
ت َءاةاءًْ َٱۡلوى َ
سا َءًْ ٌَا َل ًۡ َيأ ِ
لليصراب والانتقال ػي امتهبيخ بما ذصط إلى امتهبيخ بآخر»(،)311وأم

سا ٓ َء ُْ َّ
امىنقمؽة هذه« :ينزمها تقدير اؼتفهام بؽدها لا صحالة ،فقهلهَ { :
ًٌَاَ

َۡ َۡ َ ٓ ُ
َءاةَا َءْ ًَُ} ،تقديره :بل أجاءهه»(.)316
ت
لًَيأ ِ

وحذف أداة الاؼتفهام في هذا امىهضع جانز؛ لدلالة (أم) عنيه،

ومفهىها وي امؾياق؛ ولأن ذصطها ؼيؾبب ثقىً واضحا في امكنًم.

والاؼتفهام امىقدر هنا خرج ػي حقيقته إلى الإنكىر والاؼتبؽاد،

يقهل أبه امؾؽهد« :والهىزة لإنكىر امهقهع لا لإنكىر امهاقع ،أي :بل
أجاءهه وي امكتاب وا لم يأت آباءهه الأومين ،حتى اؼتبدػهه

واؼتبؽدوه ،فهقؽها فيىا وقؽها فيه وي ام كفر وامظىًل ،يؽني :أن صجيء

( )311تفؾير أبي امؾؽهد  ،213/6وانلر تفؾير امقركبي  ،239/21وفتح امبيان
.197/6

( )316امتحرير وامتنهير .88/28
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ام كتب وي جهته تؽالى إلى الرؼل عنيهه امؾىًم ؼنة قديمة له تؽالى لا

يكىد يتؾنى إنكىرها ،وأن صجيء امقرآن على كر يقته فمي أين
ينكرونه؟»(.)317

وقيل :إن الاؼتفهام هنا ،وفيىا يلي تمك الآية للتقرير ،وهه حمل

َۡ َ َٓ ُ
المناكب على الإقرار بما يؽلمه ،يقهل الجىل« :قهله{ :أم َساءًْ}،
َۡ َۡ َ ۡ ُ ْ
َۡ َُ ُ َ
ٔن}أم في امىهاضع امثىًثة
ٔا} ،وقهله{ :أم َحلٔل َ
وقهله{ :أم َلً َحػ ِرـ َ
وقدرة ب (بل) الانتقامية ،وهمزة الاؼتفهام امتقريري ،وامتقدير :بل

أجاءهه ،بل ألم يؽرفها ،بل أيقهمهن»(.)318

وعلى ذلك :فهذه الاؼتفهاوات هنا خرجؾ ػي حقيقتها وي

كنب وؽرفة الموههل إلى وؽنى وي هذه امىؽاني المواز ية امتي أشرت إميها،

وهذا ػند امبىًغيين امىتأخرين يؽد وي قبيل المواز امىرؼل مؽىًقة

اللزوم ،وإلى هذا أؽار ابن عاؽهر فقال« :وهذه الاؼتفهاوات وؾتؽىلة

( )317تفؾير أبي امؾؽهد  ،213/6وانلر :روح امبيان  ،91/6وتفؾير امقاسظي
.138/21
( )318امفتهحات الإلهية  ،297/3وانلر :حاؽية امشهاب  ،191/6وحاؽية
امعاوي .273/1
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في امتخمئة على كر يق المواز امىرؼل؛ لأن اتظاح الخمأ يستنزم امؿك

في طدوره ػي امؽقىًء ،فيقتطي ذلك امؿك امؾنال ػي وقهعه وي

امؽقىًء.)319(»...

َٓ ُ
سا َءًْ}المويء في اللؼة« :كىلإتيان ،م كي المويء أػه؛
وقهله{ :
لأن الإتيان صجيء بسههلة ،والإتيان قد يقال باػتبار امقعد ،وإن لم يكي

ونه الحعهل ،والمويء يقال اػتبارا بالحعهل ،و يقال :جاء في الأػيان

وامىؽاني ،ومىَا يكهن صجيئه بذاته وبأمره ،ومىي قعد وكىنا ،أو عمىً ً،

أو زوانا.)363(»...

والمويء هنا وؾتؽىل في المويء في امىؽاني ،وهه هنا ميغ على

حقيقته ،بل «المويء صجاز في الإخبار وامتبنيغ ،وكذلك الإتيان»(.)362

وهذا المواز اؼتؽارة تبؽية؛ لأنها جرت في امفؽل كما يرى وتأخرو

امبىًغيين ،وامتؽبير ػي امتبنيغ والإخبار وهما وي امىؽنه يات بالمويء
( )319امتحرير وامتنهير  ،87/28وانلر :حاؽية الدّؼهقي على شرح ام ّؾؽد
 293/2صظي شروح امتّنخيص.

( )363وفردات الراغب  ،231وانلر :عمدة الح ّفاظ .126/2
( )362امتحرير وامتنهير .88/28
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432

متؿخيص امىؽنه يات ،وإبرازها في طهرة المهؾهؼات؛ متثبيتها في الأفئدة

وامؽقهل.

ٓ ُ
ُ
وامظىير «ًْ» في { َسا َءًْ} يؽهد على كفار قريش ،كما تنكد
امؾياقات.
و{ ٌَّا} :اسص وهطهل بمؽنى الذي ،وهي هنا فاعل جاء ،وهي
طادقة على دين ،يقهل ابن عاؽهر« :و{ ٌَّا}امىهطهلة طادقة على دين،
وامىؽنى :أجاءهه دين لم يأت آباءهه الأومين ،وهه الدين الداعي إلى

تهحيد الإله وإثبات امبؽؿ»(،)361وإؼناد امفؽل جاء للفاعل اسص

امىهطهل { ٌَّا}قرينة واضحة على أن امفؽل جاء صجاز ًا؛ لأن الدين لا
يتأتى ونه المويء حقيقة.
َ َۡ
َٓ ُ ۡ َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ِني} طلة امىهطهل ،وامىراد وي
ت َءاةاءًْ َٱۡلوى َ
وجملة{ :ل ًۡ َيأ ِ
هذه امعلة قد يكهن قاهر وؽناها ،بمؽنى :أن الدين الذي أتى به الرؼهل

ام كريم  وي تهحيد الإله وامبؽؿ لم يكي لهه ػهد به
وي قبل ،وعلى هذا امىؽنى املاهر «ففي امكنًم تهكم بهه ،إذ قد أنكروا

( )361امتحرير وامتّنهير .88/28
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دين ًا جاءهه ،ولم يسبق صجيئه لآبائهه ،ووجه امتهكم أن ؽأن كه رؼهل
جاء بدين أن يكهن دينه ُّأن ُفا ،ومه كىن للقهم وثله؛ مكىن صجيئه تحعيل

حاطل.

وإن كىن امىراد وي امعلة :أنه صخامف مىا كىن عنيه آباؤهه؛ لأن

ذلك وي وؽنى :لم يأت آباءهه ،كىن امكنًم صجرد تؼنيف؛ أي :لا اتجاه

م كفرهه به؛ لأنه صخامف مىا كىن عنيه آباؤهه ،إذ لا يكهن الدين إلا

صخامفا للظىًلة»(.)363

ۡ
ت} :الإتيان هنا أيظا صجاز ػي الإبىًغ على نحه وا ؼبق،
{يَأ َِ
فأطل امكنًم« :أم بنؼهه دين لم يبنغ آباءهه الأومين» ،وإذا كىن الأمر

كذلك؛ فلم ذصط هنا الإتيان ،وذصط قبل المويء؟ أقهل :لأن المويء الأول

صجيء بالذات؛ أي :أجاءهه الرؼهل بخبر وبىًغ ودين فأميق به المويء،
وامثاني تكرار ،فأميق به الإتيان؛ لأن الإتيان كما يقهل الراغب« :صجيء

( )363امتحرير وامتنهير .88/28
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434

بسههلة»( ،)361فهه أخص وي المويء ،وهكذا وضع كه مفـ في وهضع

لا يعنح فيه غيره.

ٓ ُ
{ َءاةَا َءْ ًَُ} :آباء :وفؽهل يأت ،وامفاعل صظير وؾتتر يؽهد على وا
امىهطهلة امتي هي فاعل جاء ،وامىؽنى :بل أجاءهه دين أو بىًغ لم يأت
هذا الدين أو امبىًغ آباءهه الأومين.

وآباء :جمع تكؾير وفرده أب ،والأب في اللؼة« :امهالد ،ويسىو

كه وي كىن ؼبب ًا في إ يجاد شيء ،أو إطىًحه ،أو قههره :أبا ،ولذلك
يسىو امنبي  أبا امىنونين.)361(»...

وميغ امىراد بالآباء هنا آباء كفار قريش المناكبين بالآية بداهة،

بل امىراد آباؤهه الأبؽدون الذين ينتؾبهن إميهه ،ومؽل هذا يفسر سر

اؼتؽىال الآباء هنا بدلا ػي امهالدين امتي تدل على الأب والأم

امىباشرين.

( )361وفردات الراغب  ،1وانلر :عمدة الحفاظ  ،63 - 17/2حيؿ أورد
لليتيان وؽاني أخرى.

( )361وفردات الراغب .3

434

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

وامتؽبير بالآباء جمع تكؾير جاء في الذصط الحكيم ( )61مرة مرفهع ًا

وونعهبا وصجرورا( ،)366وهه في هذه امىهاضع لم يكي امىقعهد به
الأب امىباشر ،بل امىقعهد به يحدده ؼياقات امكنًم المنتنفة ،فقد

َّ
ََ ُۡ َ َ
ِيَ َزِيجخَ ُٓ ََّ َإَِّلَ
قعد به وثى ًً :الآباء امىباشرين في قهله تؽالى{:وَّل َحتد

ُ ُ َ َّ َ ۡ َ ٓ
َ} [امنهر،]32:كما أريد به الأب غير امىباشر في قهله
َءاةَان ِ ِٓ ََّ
ۡلِ ػِٔل ِ ََِٓأو

ََ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ۡ َ َّ ُ َ ٓ َ ۡ َ
ٌَا َخىف ۡيَِا َغي ۡيَِّ
ٱّلِل َكالٔا َةو َُتتِع
ٔا ٌَا َأُزل َ َ
تؽالىِ{ :إَوذا َرِيو َلًٓ َٱحتِػ َ
َ َََٓٓ ََ َۡ َ َ َ َُٓ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٗ َ َ
َ
اَوَّل َح ۡٓخَ ُدونَ[َ}١٧٠امبقرة،]273:
ءاةاءُاَأولََٔكنَءاةاؤًََّْلَحػلِئنَشئَ

فامؾياق هه الذي يحدد امىراد به ،وهنا امؾياق يشير بهضهح إلى أن
الآباء ميؾها هه الآباء امىباشرين بل أجدادهه ،ووي ثم فإن إكىًق

الآباء على الأجداد قد يكهن وؾتؽىىً في حقيقته؛ لأنه يجهز إكىًق

َۡ ُ
ُ ٓ ۡ
الأب على امهالد امىباشر ،وعلى الجد ،قال تؽالى{:أ َم َنِخُ ًۡ َش َٓ َدا َء َإِذَ
َ َ َ َ ُۡ َ َۡۡ ُ ۡ َ َ
َ ُ ْ َ
َ َُُۡ َ
َ َ
ون ٌَِ َۢ َ
َب ۡػ ِديِۖ َكالٔا َج ۡػتُ ُد َإِل َٰ َٓمَ
ت َإِذ َكال َۡلِ َجِيٌَِّا َتػتد
ضۡض َحػلٔب َٱلٍٔ َ
َ َٰ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َٰ ٗ َ ٗ َ َ ۡ َ
َ
َلۥَ ُم ۡصي ٍُِٔنَ}١٣٣
اَوَن َُ َُ
ِإَولَّءاةانِمَإِةَٰٰهًَََِِۧإَوشؿَٰػِيوَِإَوشدَٰقَإِلٓاَََٰٰضِد

( )366امىؽجه امىفهرس .1 - 3
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436

[امبقرة، ]233:وإبراهيم لم يكي أبا يؽقهب ،بل كىن جده ،وقد يكهن

صجازا؛ لأنه لم يستؽىل في املاهر»(َ .)367

وامظىير «هه» في آبائهه يؽهد على كفار قريش الذين يتحدث

امؾياق امقرآني ػنهه بهضهح كما بيناَ .

َۡ
ِني} :جمع أول ،و«الأول هه الذي يترتب عنيه غيره،
{ٱۡل َّوى ََ

ويستؽىل على أوجهَ :
أحدها :امىتقدم بالزوان ،كقهلك :ػبد امىمك أولا ،ثم ونعهر.
امثاني :امىتقدم بالر ياؼة في امشيء ،وكهن غيره صحتذيا به ،نحه:

الأوير أولا ،ثم امهزير.

امثامؿ :امىتقدم بامهضع وامنؾبة ،كقهلك للخارج وي امؽراق:

امقادؼية أولا ثم فيد ،وتقهل للخارج وي وكة :فيد أولا ،ثم امقادؼية.

الرابع :امىتقدم بامنلام امعناعي ،نحه أن يقال :الأؼاس أولا ،ثم

امبناء»(.)368

( )367عمدة الح ّفاظ .11/2

( )368وفردات الراغب  ،17وانلر عمدة الح ّفاظ .216/2
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وامىراد به هنا هه امهجه الأول ،وهه امتقدم بالزوان ،وامىؽنى :أم

جاءهه وا لم يأت آبائهه الأومين في الأزونة امؼابرة.

وقد اختنف امىفسرون في تحديد آبائهه الأومين هنا على رأيين:
الأول :هه آباء كفار قريش وي «إسظاػيل وأػقابه وي عدنان

وقحمان ،ووطر وربيؽة ،وقغ والحرث بن كؽب ،وأؼد بن خزيمة
وتميم بن مرة ،وتبع وضبة بن أد»(.)369

امثاني :هه ؼنف الأوه امؾابقة :وي نهح وإبراهيم وإسظاػيل بهجه

عام ،يقهل امثؽامبي« :أم جاءهه وا لم يأت آباءهه الأومين ،أي :ميغ

ببِِدع ،بل قد جاء آباءهه الأومِين ،وهه ؼامف الأوه الرؼل؛ كنهح،

وإبراهيم ،وإسظاػيل ،وغيرهه»(.)373

والراجح هنا :هه آباؤهه الذين كفار قريش وي نسنهه وأطىًبهه،

كما مر في امهجه الأول ،ينكد هذا :أن الأومين  -وطفًا لآباء  -لا

ينؾحب إلا على أجدادهه الذين ينتؾبهن إميهه؛ لأنهه هه بامفؽل

( )369تفؾير أبي امؾؽهد  ،213/6وانلر ام كؿاف  ،36/3وامبيظاوي .11/1
( )373تفؾير امثّؽامبي .117/1
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438

كذلك ،أوا وا عداهه وي الأوه الأخرى؛ فإنهه  -وإن كىنها أومين-
م كنهه ميؾها آباءهه على وهجب دلالة هذا اللفـ.

وطظا يستأنس به لهذا :أن مفـ (الأومين) وقترنا بنفـ (آباء) ورد

في الذصط الحكيم ( )1مرات ،وأكلق في كه وهضع على آباء المناكبين

امىتحدث ػنهه لم يتؽداهه مؼيرهه ،كما يبدو وي ؼياقات هذه امىهاضع

َ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ
َ
َ َ
َه َٰ َذا ٓ َإ ََّّل َب َ َ ّٞ
ۡشَ
ِيَ َزف ُروا ٌََِ َك ٌِۡٔ َِّۦ ٌَا
ال َٱلٍيؤَا َٱَّل َ
في قهله تؽالى{ :ذل َ
ِ
ّ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َٰٓ َ
ه ٗث َ ٌَّا َ
َش ٍِ ۡػَِاَ
ٌِريسً َيرِيد َأن َحخفغو َغييسً َولٔ َشاء َ َ
ٱّلِل َۡلُزل ٌَله ِ
ٓ َۡ
َ َ َ ُّ ُ
س ًۡ َ
ة َف َٰ َذاَِفٓ َ
َو َر ُّبَ
ال َرب
ِني َٮ[ }١امىنونهن،]11:وقهله{ :ك َ
َءاةَانَِِاَٱۡل َّوى ََ
ِ
ِ
َ َ َّ َ ٓ َ ُ ُّ َ َٰ َ
َ َٓ ُ
س ًَُ ۡٱۡلَ َّوى َ
َٔسَأَِبيَٰخَِِاَ
ِنيَٰ[ }١امؿؽراء،]16:وقهله{ :ـيٍاَساءًٌَْ
ءاةان ِ
َٓ َ ۡ َ
َ ّ َ َٰ َ ُ ْ َ َ
اَه َٰ َذآَإ ََّّلَش ۡ
ِطرُّ ّٞ
َ
ٌَ ۡف َ ٗ
ىَو ٌَ َ
َّ
َت َ
اَش ٍِ ۡػَِاَة َف َٰ َذاَِفٓ َ
ِنيَٺ}١
َءاةانِِاَٱۡلوى َ
جَكالٔاٌَ
ِ
ِ
بيِج ٖ
ِ
َۡ
َّ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َّ َ ٓ ُ
َ
َّ
ِني َ}١٢٦
َءاةَانِس ًُ َٱۡلوى َ
ٱّلِل َربسً َورب
[امقعص،]36:وقهلهَ { :
َ ٓ َ َّ ُ ۡ
َ ُ ُ َ ُّ ُ
س ًۡ َ
َو َر ُّبَ
حۦ َوي ٍِيج َرب
َّل َإِل َٰ َّ َإَِّل َْ َٔ َيُ َِ
[امعافات ،]216:وقهلهَ { :
ٓ

َۡ

ُ
ِنيَ[ }٨الدخانَ .]8:
َءاةَانِس ًَُٱۡل َّوى ََ

َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
َءايَٰخِِّۦَ
َلدةروا
وقهله{ :نِتب َأُزىجّ َإِلم ٌَبرك ِ

َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ َ
ب َٳ[}١ص ،]19 :وردت وؽترضة في ؼياق
و ِلخذنر َأولٔا َٱۡلىب َٰ ِ

صخاضظة امكىفرين في الحق الذي جاء به محمد  ،وذصط قعة
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داود وؼنيىان  ورجهػهىا للحق بؽدوا تبين وقهر وإنابتهىا

إلى الله.

فننحـ وي ورود هذه الآيات الآمرة بامتدبر وؽترضة في ؼياق

الحديث ػي غير امقرآن أن امؼرض ونها الأمر بامهقهف وع الآيات

امهاردة وامتأول فيها وامتَّّذ ُّصّط والان تفاع بها ،والاوتثال لها طظا ينكد منا أن
امتدبر هه امهقهف وع الآيات وامتأول فيها بؼرض امتَّّذ ُّصّط والاتّباع.
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وردت هذه الآية ام كريمة في ؼهرة «ص» امىكية في ؼياق

عجيب ،حيؿ تخملؾ الحديث ػي داود وؼنيىان ،فقد بدأ الحديث

ۡ ۡ َ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َّ
ۥد َذاَٱۡليۡ َِدَِۖإُِ َُّ َٓۥَ
او َ
َوٱذن َر َختدُاَد َ
ّبَلَع ٌَاَحلٔلٔن َ
ػنهىا بقهله تؽالى {:ٱض ِ َ

أ َ َّو ٌ
ابَ[ }١٧ص.]27:

َّ َّ َ
واستمرت الآيات ام كريمة تتحدث ػنهىا إلى قهله تؽالى{ :إُِاَ َشخ ۡرُاَ
َ َّ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٗ ُ ّ َّ ّٞ
ۡ َ َ
َل َٓۥ َأ َ َّو ّٞ
ال َ ٌَ َػ َُّۥ َي ُ َص ّت ۡ
ط ََ ََةٱىۡ َ
ش َ ََو ۡٱۡل ۡ َ
ّ
اب ََ١٩
ٔرة َُك َُ
ري ََمش
اق ََ ١٨وٱىؽ َ
َش َِ
َ
ػ
َ
ٱۡلت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ۡ
ۡ
َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ُ ْ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
اب َ۞َ ١٪وْو َخحىم َجتؤاَ
َوش َددُا َ ُميه َُّۥ َ َو َءات ۡيجَٰ ُّ َٱۡل ِه ٍَ َث َ َوـطو َٱۡل َِؽ َِ
ۡ
ۡ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ ۡ
ٱۡلَ ۡط ًََإ ۡذَت َ َص َّٔ ُرواَْٱلٍۡ ۡ
ۥدَذفزِعٌَِِ ُٓ ًَۡكالٔاََّلََّتؿَ
او َ
ابََ١٫إ ِ َذَدخئاَلَعَد َ
ط َر ََ
ِ
ِ ِ
َۡ ّ َ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ٓ َ
َ ۡ ُ
َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ
اَلَع َ
غَِ َ َ َٰ
َوٱْدَُِا َإ ِ ََٰلَ
ق َوَّل َتش ِؽػ َ
ٱضسً َةَحََِِۡاََة ِٱۡل َِ
َب ۡػ ٖظ َ
َـ
ان َبَغ َبػ
خط ٍ ِ
َ
َ َ َ ّٞ
َّ َ َ ٓ
َ ُ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ّٞ
ٓ ّ
َج ۡػ َ
شثَ ّٞ
الَ
َََٰٰض َِدةَذل َ
َلۥَت ِصعَوت ِصػٔنَجػشثَو ِِل
نَهَٰذاَأ ِِخ َ
ٱلط ََٰٰطَََِ١٬إ ِ َ
َش َٔاءَِ ِ
ۡ
ابَ٭َ١كَ ََ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ
َ ۡ ۡ َ َ َ َّ
س َِّۦََ
َِفَٱۡل َِؽ َِ
أزفِيِ ِيٓاَوغز ِِن ِ
الَىلدَظيٍمَبِصؤا ِلَجػشخِمَإ ِ ََٰلَُ ِػا ِ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َّ َ ٗ ّ َ ۡ ُ َ َ ٓ ِ َ َ ۡ َ ۡ ُ
َلَع َ
غ ُٓ ًۡ َ َ َٰ
َوغ ٍِئاَ
ِيَ َءأٌِا
َب ۡػ ٍظ َإَِّل َٱَّل َ
ِإَون َنرِريا ٌََِ َٱۡليؽا َء َلت َِغ َبػ
َ
َّ َٰ َ َٰ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ َّ ّٞ
َـَ ۡ
ٱشخَ َۡؾ َف َر َ
َر َّب َُّۥ َ َوَّۤرَخ َۤاٗعِكاَرَ
ۥد َخج ٍَا َذخَج َٰ ُّ َ
او َ
َوظَ َد َ
ج َوكي ِيو ٌَا ًَْه َ
ٱىصي ِد َِ
َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َٰ َ َّ
َ َ ََُۡ
َ
ُ
ض ۡص ََ َ َ
َو ُ
َو َخَُ َ
َف َ
َِإَون َ ُ
َٰ
ۥدَ
اب َٯَ ١ي َٰ َد ُاو َ
َم
َ
ٔ
ى
ز
اَل
ُ
ِِد
غ
َ
ۥ
َ
َل
ِم
ل
ذ
َ
ۥ
َ
اَل
ُ
ر
ف
ؾ
ذ
ََ
ٮ١
۩َ
اب
ٖ
ۡ
َّ َ َ ۡ َ َ َ َ ٗ
ۡ َ ّ َ َ َّ
َۡ ِ َ ۡ ُ
سً َ َب ۡ َ
ىَ
ق َ َوَّل َحتتِعِ َٱل َٓ َٔ ََٰ
اس ََة ِٱۡل َِ
ني َٱنلَّ ِ َ
ۡرض َ َـٱض
َِف َٱۡل َ
إُِا َسػيجَٰم َخي ِيفث ِ
َّ َ ُ ۡ َ َ َ ّٞ
َّ َّ َّ َ َ ُّ َ َ
َ ُ َّ َ َ
َشد ُ
َغ َ
َغ َ
ِيدَۢ
ٱّلِل َِلًٓ َغذاب
يو َ َ
ب
ََش
ٔن
ي
غ
ي
َ
َ
ِيَ
ٱَّل
َ
ن
إ
َ
َ
ٱّلِل
َ
يو
ب
ََش
غيم
ِ
ِ
ذي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ ْ
ابَٰ[ }َ١ص.]16 -28:
ة ِ ٍَاَن ُصٔاَيَ ۡٔ َمَٱۡل َِص َِ
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ثم اؼتمردت فتحدثت ػي خلق امؾىاء والأرض في قهله تؽالى:
َ َ َ َ ۡ َ َّ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َٰ ٗ َ َٰ َ َ ُّ َّ َ َ َ ْ َ ّٞ
ِيََزف ُرواَـ َٔ ۡيوَ
ۡرضَوٌاَةحٍِٓاَب ِؽَلَذل ِمَظََٱَّل َ
{وٌاَخيلِاَٱلصٍا َءَ َوٱۡل َ
ّ َّ َ َ َ ْ
ارَِٱ[}١ص.]17 :
ِيََزف ُرواٌَ َََِٱنلَّ َ
ى َِّل
َۡ َۡ ُ
ثم بينؾ عدم اؼتهاء جزاء امىتقين وامفجار في قهله { :أ َم ََن َػوَ
َۡ
َۡ َۡ ُ ۡ
َ ۡ ۡ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
نيَ
ۡرض َأم ََن َػو َٱل ٍُ َّخلِ ََ
ِيَ َ ِِف َٱۡل ِ َ
صد ََ
جَ َ
َوغ ٍِئا َٱىصَٰي َِدَٰ َِ
ِيَ َءأٌِا
ٱَّل َ
نٱل ٍُف ِ

َ
نٱىۡ ُف َّ
ارَِٲ[ }َ١ص.]18 :
شَ
َ

ثم وردت بؽد ذلك الآية امتي وؽنا صحل الدراؼة في قهله تؽالى:
َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
ب َٳ}َ ١
ٔا َٱۡلى َب َٰ َِ
َءايَٰخ ِ َِّۦ َو ِلخذنر َأول َ
َلدةروا
{نِت َ
ب َأُزىجّ َإِلم ٌَبرك ِ
[ص.]19 :

َ
ثم عاد الحديث وي جديد ػي داود وؼنيىان في قهلهَ {:و َوْ ۡت َِاَ
ۡ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ ّ َّ
َ ُ َ
ۥد َ ُشيَ ۡي َؿ َٰ ََ َُ ِۡػ ًَ َٱىۡ َػ ۡت َُد َإَُّ َُّ َٓۥ َأ َ َّو ٌ
جَ
ش َٱىصَٰفِ َج َٰ َُ
اب َٴََ ١إِذ َغرِض َغييََِّة ِٱىػ ِ َِ
او َ
َِّل َ
ِ
َ
ۡ
ۡ َ ّ َ َّ َٰ َ َ َ ۡ
َ َ َ ّ ٓ ۡ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ ۡ َ
ۡ ُ
ابَ
ارت ََة ِٱۡل َِش َِ
ريِ َغََذِنرِ َر ِِب َضَّت َحٔ
ال َإ ِ ِن َأضتتج َضب َٱۡل َ
اد َٵَ ١ذل َ
ٱۡليَ َ
ِ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ُ ُّ َ َ َّ َ
َ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ
ۡ
َم ۡص َ
َذ َؽف َق َ
طۢاََة ُّ
َوخىل ۡيَِاَ
اق َٷَ ١وىل َد َذخِاَشييؿَ
ٔق َ ََوٱۡلخ َِ َِ
ٱلص َِ
ٶَ ١ردوْا َلَع
ِ
ِ
َ
َّ
ۡ
َ
َ َ َٰ ُ
َ َ ّ ۡ
ُ ٗ
َو َْ ۡ
َن ۡرش ِّي َِّۦ َ َ
س َص ٗداَثُ ًَّ َخَُ َ
ٱؽفِ َۡر ََل َ
َم َيٗك ََّل َيَۢنتَ َِغَ
ََل
ب
َ
ب
ر
َ
َ
ال
ك
َ
ٸ١
َ
اب
لَع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َٓ
َّ
َ َ َّ ۡ َ ُ ّ َ ۡ
َ َ ّ ۢ َ ۡ ٓ َّ َ
م َأ َ
ِۡلض ٖد ِ
يص ََترِيَةِأ ۡمرَِه ِۦ َ ُرخا ًءَ
اب َٹَ ١ـصخرُا َل َٱلرِ َ
ُج َٱل َْٔ َُ
ٌََ َبػدِيِۖ َإُِ
َ
َ َّ َ َٰ َ ُ َّ َ َّ ٓ َ َ
َۡ ُ
ََ َ َ َُ َ
د َأ َض َ
َِفَ
اب َٺَ ١وٱلشح ِؽ َ
ضي
ني َُك َبِاءٖ
َوؽ َّٔ ٖ
اص َٻَ َ ١وءاخرِيَ ٌَل َّرج ِني ِ
َ
َ
َّ َ
َۡۡ َ
ََ
َ َٰ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ۡ ۡ
ِم َة َؾ ۡري َض َ
ِ
ِِدُاَ
لۥ َغ
ِإَون َ َُ
اب َٽَ َ ١
ِص
ص
م
َأ
و
أ
َ
َ
ن
ٱٌ
َ
اَـ
َ
ُ
ؤ
ا
ؽ
خ
َ
ا
ذ
ه
َ
ټ١
َ
َ
د
ا
ف
ٱۡلض
ِ ِ
ٖ
ََُۡ
ض ۡص ََ َ َ
َو ُ
َف َ
َٰ
ابَپ }١حتى انتهى الحديث ػي ؼنيىان وحدهَفي قهله
َم
َ
ٔ
لز ى
ٖ
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َّ
َ َ ََُۡ
ض ۡص ََ َ َ
َو ُ
َف َ
ِإَون َ َ ُ
َٰ
اب َپ[ }١ص، ]13 - 33:
َم
َ
ٔ
ى
ز
َل
ا
ُ
ِِد
غ
َ
ۥ
َ
ل
تؽالىَ {َ :
ٖ

وهكذا جاء الحديث ػي تمك الآية في ؼياق عجيب غريب كما ترى

بهضهح.

وصجيء تن كم الآية في هذا امؾياق امؽجيب أكنب الإوام الرازي في

ذصط سره بما لا مزيد عنيه فنيؽد إميه امقارئ ام كريم خؿية

امتمه يل(.)372

وإذا كىن الأمر كذلك فإن ورود هذه الآية هنا يؽد اؼتئنافا

وؽترضا ،وفي هذا يقهل ابن عاؽهر« :الجىلة اؼتئناف وؽترض ،وفي

ّ ۡ
ُۡ
ان َذِيَٱَّلِن َرَِ
ص َ ََوٱىل ۡر َء َِ
هذا الاؼتئناف نلر إلى قهله في أول امؾهرة { ٓ َ

َ َ
}١إعادة للتنه يه بشأن امقرآن كما ؼيؽاد ذلك في قهله َتؽالى{ :هَٰذاَ
ۡ

ذِن ٌَر}»(َ .)371

( )372وفاتيح امؼيب  ،312 - 313/11وانلر :تفؾير امنّيؾابهري -191 /1
 ،193وتفؾير ابن كثير  ،33/1وامتحرير وامتنهير .112/13

( )371امتحرير وامتنهير .112/13
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َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
َ
َءايَٰخ ِ َِّۦَ
َلدةروا
ب} َفي قهله{ :نِت َ
و{نِت َٰ ٌ َ
ب َأُزىجّ َإِلم ٌَبرك ِ

َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ َ
بَ َٳ«}١يجهز أن يكهن خبر وبتدأ صحذوف،
و ِلخذنر َأولٔا َٱۡلىب َٰ ِ
َ َۡ
ُزى َج َٰ َُّ} طفة كتاب ،و يجهز أن يكهن
وامتقدير :هذا كتاب ،وجملة {أ
وبتدأ،

وجملة

َ َۡ
َ
ُ
َٰ
{أُزىج َّ} طفة كتاب،

ك}
و{ ٌُ َب َٰ َر َّٞ

خبرا

َ
ب}»(.)373
ػي{نِت َٰ ٌ َ
َ
ب}وبتدأ ،وميغ خبرا ػي وبتدأ
والراجح :أن مفلة{نِت َٰ ٌ َ
صحذوف ،وجاز الابتداء بامنكرة؛ لأنها وهطهفة بجملة أنزمناه ،عىًوة على
أن امكنًم هنا ؼائغ بدون تقدير صحذوف ،وهذا وا رجحه ابن عاؽهر

َ
ب}خبر وبتدأ صحذوف ،وتقديره :هذا كتاب ،إذ
بقهله« :لا يجؽ ل{نِت َٰ ٌ َ
ميغ هذا بمحز كبير وي امبىًغة»(.)371

()373امتحرير وامتنهير .112/13
()371امتحرير وامتنهير .112/13
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وامكتاب في الأطل وعدر ،ثم سظي امىكتهب فيه كتابا وبامؼة،

و يجهز أن يكهن امكتاب في الأطل اسظا للعحيفة وع امىكتهب

فيه»...

()371

وامىقعهد بامكتاب هنا امقرآن ام كريم ،وسظي امقرآن كتابا؛ «مىا جمع

فيه وي الأخبار وامقعص ،والأحكىم وامىهاػـ والأوثال ،والأوامر

وامنهاهي والزواجر ،والإنذار والإعذار ،وامتحذير وامبؿارة إلى غير

ذلك»(.)376

وهذا صحيح؛ لأن امىادة تؽني امطص والجىع ،يقهل الراغب:

«ام كت ْ ُ
ب صص أديم إلى أديم بالخياكة ،وكتبؾ امبؼلة :جمؽؾ بين ؽفريها

بحنقة»(.)377

وأكلق امكتاب في هذا امؾياق على امقرآن؛ لليؽارة إلى أن

امىنونين  -امىهجه لهه الخماب في تمك الآية  -هه امىؽنيهن وحدهه

( )371وفردات الراغب .113

( )376عمدة الحفاظ  ،131/3وانلر :امبرهان للزركش ّ
ي .317/2
( )377وفردات الراغب  113بتظرف يسير.
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بكتابته ميلل صحفهقا أبد الدهر فنفلة امكتاب تبين ػي جمؽه في
طدورهه وصظه لآياته في رقاػهه.

وعلى ذلك فإن إكىًق امكتاب على الذصط الحكيم له دلالة تؼاير

دلالة إكىًق امقرآن عنيه ،بدميل أن امىهلى ػمف امكتاب على امقرآن
ۡ َ
ج َٱىۡ ُل ۡر َءانَ َ َوك َ
ُّ
َء َاي َٰ ُ
في قهله تؽالىٓ { :
م َ
ني َ}١
ِخ
ؼس َح ِي
ِ
اب ٌَت ِ ٍ
ٖ

ٓ ۡ َ
َء َاي َٰ ُ
م َ
جَ
[النمل،]2:كما ػمف امقرآن على امكتاب في قهله تؽالى{ :الرَح ِي
ۡ َ
ب َ َوكُ ۡر َء ُّ
ني َ[َ }١الحجر،]2:ووؽلوم أن امؽمف َيقتطي امىؼايرة
ٱىهِت َٰ َِ
ٖ
ان ٌَت ِ ٖ

في الذات أو امىؼايرة في امعفات ،وهنا وؼايرة في امعفات ،فلو كىنَ

امكتاب بمؽنى امقرآن دون أدنى فرق وا ػمفه عنيه ،فإذن حقيقة الذصط
الحكيم في َكهنه قرآن ًا غير حقيقته في كهنه كتابا ،فالأول ونلهر فيه إلى

طفة امقراءة ،وامثانيَونلهر فيه إلى كهنه وكتهبا يستهضح ونه كه شيءَ .
و يجهز أن يكهن امتؽبير ػي امقرآن بامكتاب هنا أيظا؛ لأن تمك

ك} بؽدها عكغ مفلة امقرآن امتي
اللفلة تتىًءم وع مفلة { ٌُ َب َٰ َر َّٞ
تعاحبها أمفاظ أخرى وثل الإبانة وغيرها كما ورد في آيات عديدة كقهله

ٓ ۡ َ َ َ َٰ ُ ۡ َ
ب َ َوكُ ۡر َء ُّ
ني َ[َ }١الحجر ،]2:وقهله:
ج َٱىهِت َٰ َِ
تؽالى{ :الر َح ِيم َءاي
ٖ
ان ٌَت ِ ٖ
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َّ ٓ َ َ ۡ
َ ُ َ
ُ ً َ ٗ َّ َّ ُ
ُزى َج َٰ ُّ َك ۡرَٰءُا َغ َرب ِ ّيا َى َػيس ًۡ َت ۡػلِئن َ[ }٢يهؼف،]1:
{إِجا َأ
ُ ۡ ُ ِ َ َ َّ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ً َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ ْ ٓ ُ َ َ ّ ۡ َ ّ ّٞ
اَغ َ
ش ٗتاَ
ََذلالٔاَإُِاَش ٍِػِاَكرءاُ
ٱۡل َِ
وقهله{ :كوَأوِحَإَِلَخَُّٱشخٍ َعَجفرٌَََِ ِ
[}١الجي ،]2:فلم تهطف مفلة قرآن إلا بنحه وا ؼبقَ ،وكين امكتاب

في امقرآن يخبر ػنه بامبركة ،عكغ امقرآن فهه يهطف بإلإبانة ،وبأنهَ

ػربي ،وبأنه عجب ،وهذا  -والله أعلم -وي أسرار امتؽبير بتمك اللفلة

امشر يفة هناَ ،والدميل على صحة ذلك أن امقرآن لم يهطف بنفلة:

ك} ومنقا بل هي صختعة بامكتاب حيؿ جاءت وطفا له في
{ ٌُ َب َٰ َر َّٞ
أكثر وي آية صطيمة كما ؼيأتيَ .
َ
ب}كما يقهل ابن عاؽهر« :للتؽليم؛ لأن امكتاب
وتنكير {نِت َٰ ٌ َ
وؽلوم فما كىن تنكيره إلا متؽليم ؽأنه» (.)378
وأرى أن امتنكير لا يقتظر هنا على امتؽليم بل يجهز أن يكهن

للنهػية أي :كتاب وي نهع لا نلير ولا وثيل له بين ام كتب امؾىاو ية
أو امهضؽية وي ؽتى امهجهه ،كما يجهز أن يكهن امتنكير لليفراد وامهحدة

أي :أنه كتاب فريد وحيد في نلىه وأؼلوبه ،ووا احتهاه وي تشر يؽات

()378امتحرير وامتنهير .111/13
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ووظاوين لا تهجد في غيره وهذه الدلالات كلها جانزة ،وامتنك ير يهحي

بها ،ولا تناقض بينها ،وهذا وي ثراء امقرآن ،وػمائه في دلالات

أمفاقه ،وامنكىت امبىًغية لا تتزاحه وا داوؾ لا تتؽارض.

َ َۡ
ُزى َج َٰ َُّ}أنزل :واض مزيد بحرف وي امثىًثي نزل ،وامفؽل
{أ
«نزل» لازم ،وهه يتؽدى مؼيره« :بالحرف والهىزة وامتظؽيف فيقال:
«ن َز َم ْ ُ
ؾ به» ،و «أنزمت ُه» ،و «ن َّزّمته»(.)379

وامنزول كما يقهل الراغب« :انحماط وي علو ،يقال :نزل ػي دابته

ونزل في وكىن كذا :حف رحله فيه ...ونزل بكذا ،وأنزله بمؽنى»(،)383

وميغ بمؽنى كما يقهل الراغب؛ لأن همزة أنزل جؽنؾ امفؽل وتؽديا إلى

امىفؽهل به بنفؾه ،ووي ثم فهنا فرق دلالي بينهىا تمثل في الإؽارة إلى

أن امكتاب لم ينزل بنفؾه بل أنزله رب امؽامىين على نبينا

 بهاؼمة جبر يل  وي فهق ؼبع سظاوات،

( )379امىعباح امىنير .119

( )383وفردات الراغب  ،139وانلر :وؽجه امىقاييغ في اللّؼة .2311
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وهذا نلير قهمنا :خرج اممامب ،وأخرج الأؼتاذ اممامب فبينهىا فرق

ونحهظ.

وعبر هنا بالإنزال ،وفي آيات أخر عبر بامتنز يل؛ لأن الإنزال يكهن

للنازل دفؽة واحدة ،وامتنز يل يكهن للنازل بامتدريج ()382؛ وهذا وا

أكد عنيه امؽؾكري بقهله« :قال بؽض امىفسرين :الإنزال :دفعي،
وامتنز يل :للتدريج.

ٗ
َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ب ََة ۡ َ
ق َ ُم َط ّدِكاَ
ٱۡل َِّ
قنؾ :ويدلك عنيه قهله تؽالىُ{ :زل َغييم َٱىهِت َٰ َ ِ

ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ َٰ َ َ ۡ
َ
يو َ }٣حيؿ خص امقرآن بامتنز يل،
َن َ
ٱۡل
ل ٍِاَبني َيديَِّوأُزل َٱِلٔرى َث َ َو ِ ِ
منزوله ونجىا ،وامكتابين بالإنزال منزولهىا دفؽة.

ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ
بَ َول ًََۡي َػوَ
ِيَأُزلَلَعَخت ِده َِٱىهِت َ
وأوا قهله تؽالى{ :ٱۡلٍ َدَ ِّلِل َِٱَّل َ

َّ
لۥ َغ َِٔ َ
س ۜا ََ }١فامىراد هنا ومنقا وي غير َاػتبار امتنجيم ،وكذا قهله
َُ

َّ ٓ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ۡ َ
َليثَِٱىل ۡد َرَِ ،}١فإن امىراد إنزاله إلى سظاءَالدنيا،
َِف
تؽالى{ :إِجَاَأُزىجّ ِ

( )382أي :أن امتنز يل مىا فيه وي تظؽيف امؽين يفيد امتكثير امىتىًمم وع
امتدريج.
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ثم تنز يله ونجىا على امنبي  في ثىًث وػشرين»(،)381

و ينيد هذا أن مفلة َ

تنز يل بما في نمق حروفها وي وف وتمه يل تحمل وؽنى امىهلة وامتدرج
عكغ وا في إنزال وي سرعة.

وهناك فرق آخر بينهىا لاح لي وي اؼتقعاء اؼتؽىالات هذين

َ َ
امفؽنين في امقرآن ام كريم حيؿ وجدت امفؽل امىظؽف (ُ َّز َل)

()383

واضي ًا ووظارع ًا تؽدى إلى امىفؽهل «امكتاب» ضراحة أكثر وي مرة،
()381امفروق في اللؼة للؽؾكري ،193وانلر :وفردات الراغب ،12وامكليات
لل كفهي  ،296وقد عارض الحنبي هذا الرأي الذي ذهب إميه امؽؾكري بقهله:
ل عَنَيۡه ِ ٱمۡقُرۡءَا ُ
كفَرُوا ْ مَهۡلَا نُزّ ِ َ
ل ٱل َّ ّذ ِي َن َ
«وقد اعترضؾ عنيه بقهله تؽالى{ :وَقَا َ
ن جُمۡلَة ّٗ

ِك مِنُثَب ّ َ
حدَ ۚة ّٗكَذََٰل َ
ك َ وَر َ َّت ّنۡنَٰـه ُ ت َ ۡرتِيىًّٗ  }31فإنه أتى بعيؼة  :وع جملة دفؽة
ِؾ بِه ِۦ فُنَادَ ِۖ
وََٰ ِ
واحدة وي غير تفر يق ولا تنجيم» .انلر :عمدة الحفاظ.289/1
( )381امىؽجه امىفهرس .691 - 691
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وامكتاب في هذه امىهاضع امىراد به امقرآن ام كريم،كما تؽدى إلى

َّ َ ۡ َ ۡ
امىفؽهل «امقرآن» ضراحة مرة واحدة في قهله تؽالى{ :إُِاََن َُ َُ َّزنلَاَ
َ َۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ ٗ
ان َحزنِيَل َ٭[ }١الإنسان ،]13:وتؽدى «لنذصط» ،وامىراد به:
غييم َٱىلرء َ

َّ َ ۡ َ ۡ
َّ َ
ّ ۡ
َلۥَ
امقرآن ام كريم مرة واحدة َفي قهله{ :إُِا ََن َُ َُ َّزنلَا َٱَّلِن ََر َِإَوُا َُ

َ َ ُ َ
دَٰفِظٔن َ ،}٩وتؽدى للفرقان ،وامىراد به امقرآن َام كريم مرة واحدة
ى

َ ُ َ
َ َ َ َ َّ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َٰ َ
ٔنَل ِيۡ َعَٰيٍَ َ
نيََُذ ً
ِيراَ
لَعَخ ۡت ِد َه ِۦَ ِله
انَ
كَٱَّلِيَُزلَٱىفرك َ
في قهله تؽالى{ :تتار َ
ِ

َ .}١
كما وجدت امفؽل «أنزل» تؽدى إلى امىفؽهل امكتاب مرات

عديدة ،وامكتاب في هذه امىهاضع امىراد به امقرآن ام كريم ً
أيظا ،وتؽدى

َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ب ََة ۡ َ
قَ
ٱۡل َِّ
إلى امتهراة والإنجيل وؽا في قهله تؽالىُ{ :زل َغييم َٱىهِت َٰ َ ِ

ُ َ ّ ٗ ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ َٰ َ َ ۡ
َ
يو َ[ }٣آل عمران، ]3:
ٱۡلَنِ َ
مطدِكا َل ٍِا َبني َيديِّ َوأُزل َٱِلٔرى َث َ َو ِ

َّ ٓ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َٰ َ َ ُ
ىَؤُُرَّٞ
اَْ ٗد َ
وتؽدى للتهراة بمفردها في قهله تؽالى{ :إِجَاَأُزنلاَٱِلٔرى َثَذِيٓ
َ
َّ ُّ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َّ ُّ َ ۡ
َۡ ُ
ار َة ِ ٍَاَ
ٔن َ ََوٱۡل ۡضتَ َُ
َوٱلربَِٰ ِي َ
ِيَ َأشئٍا َل َِّلِيَ َْادوا َ
ٔن َٱَّل َ
َيس ًُ َة ِ َٓا َٱنلبِي َ
َّ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ ُ ۡ ُ ْ
َ
نَ َوَّلَ
َوٱخشٔ َِ
ٱنلاس َ
ٱّلِل َِوَكُٔاَغييَِّشٓداءَـَلََّتشٔاَ َ
بَ َ
ٱشخطفِظ َ
ٔاٌَََِنِت َٰ ِ
َ
ُ
ََٗ َ ٗ
َۡ َُ ْ َ
َ ٓ َ َ َّ ُ َ ْ َ َٰٓ َ ُ
َّ َ ۡ ُ
ِيَل َ
لهِم َْ ًَُ
ٱّلِل َـأو
َو ٌََ َى ًۡ ََيسً َةٍِا َأُزل َ َ
َتوا َأَِبي َٰ َِّت َثٍِا َكي
تش
َٓ َ َۡ
ۡ َ
َ
ُزنلَاَ
ون َڂ[}١امىائدة ،]11:وتؽدى للقرآن في قهله تؽالىٌ{ :ا َأ
ٱىؽَٰفِ ُر َ
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َۡ َ َ ۡ َ َ ُۡ َ
ََ َ ُۡ َ
انَى ِتَ ۡش َ َٰٓ
انَ
ُزنلَاَهَٰذاَٱىل ۡر َء َ
ِقَ[}٢كه ،]1:وقهله تؽالى{ :ل ََٔأ
غي ۡيمَٱىل ۡر َء َ
َ َ َٰ َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َٰ ٗ ُّ َ َ ّ ٗ ّ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ
ُ
َ
و َُۡضِبٓاَ
ٱّلِل ِ َوح ِيم َٱۡلٌث َ
لَع َست ٖو َىرخحخ َّۥ َخشِػا ٌَخطدِٗع ٌََِ َخشيثِ َ َ
َ َّ
َ َّ َ
ل َّ
ِيِ ِ
اس َى َػي ُٓ ًۡ ََحخَفه ُرون َ[}١٫الحشر ،]12:وتؽدى َلنذصط في قهله تؽالى:
َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ َ َ َّ
ۡ َ ّ َ َٰ َ ُّ ُ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ّ
ٱَّل ِۡن ََر َِلِ ُبَ ّ َ
ني َل َِّيِ ِ
َوى َػي ُٓ ًَۡ
اس ٌَا َُزِل َإِل ًِٓ
ج َ َوٱلزب َرِِۗ َوأُزنلا َإِلم َ
{ةِٱۡليِج َِ
ِ
َ َ
َ َ َ َّ ُ َ
ون َڂ[}١امنحل ،]11:وتؽدى إلى امنهر في قهله تؽالىَٰٓ { :
يد ُّح َٓاَ
حخفهر
َّ ّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ
َّ ُ َ ۡ َ ٓ َ ُ
ٔرا ُّ
زً َةُ ۡر َه َٰ ّ َّٞ
س ًۡ َُُ ٗ
ٌَتِح ِٗاَ
ٌََِ َربِسً َوأُزنلا َإِل
اس َكد َساء
ٱنل َ
َََ ۡ َ َۡ ٓ َ َ
ُزنلَا َإِلۡمَ
[}١٧٤امنؾاء ،]271:وتؽدى للٍيات في قهله تؽالى{ :وىل َد َأ
ۡ ُ
ٓ َّ ۡ َ ُ َ
َء َاي َٰ َ
َب ّي َجَٰج َ
ٔن َ[}٩٩امبقرة ،]99:وتؽدى
َو ٌَا َيَسف ُر َة ِ َٓا َإَِّل َٱىػَٰصِل َ
ِۢ
ج ِ ِٖۖ

ۡ
َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ٓ َ َ ۡ
جَ
ُزنلَاٌَ َََِٱۡلَ ّي ِ َج َٰ َِ
ِيََيسخٍٔنٌَاَأ
نَٱَّل َ
للبينات والهدى في قهله تؽالى{ :إ ِ َ
ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ُ َّ ُ ۡ
ۡ َ
َ ۡ ُ َ َٰ ۢ َ ۡ َ َ َّ
ب َأو َٰٓ
َب َّيج َٰ ُّ َل َِّيِ ِ
ٱّلِل َ َويَي َػُِ ُٓ ًَُ
لهِم َييػًِٓ َ َ
َِف َٱىهِت َٰ َِ
ى ٌََِ َبػ ِد ٌَا
َوٱلٓد َ
اس ِ
َّ
َ
َ َ ُ ْ َّ
ٱّلِل َِ
ٔا ََة ِ َ
ٔن َ[}١٥٩امبقرة ،]219:وتؽدى للنهر في قهله{ :فَٔاٌِِ َ
ٱىؾَٰػُِِ َ
َ ُّ َّ ٓ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ
َختِري[ }٨َّٞامتؼابنَ . ]8:
ٱّلِلَةٍِاَتػٍئن
َو َ
ِيَأُزنلا َ
ٔرَِٱَّل َ
ٔل ِۦَ َوٱنل َ
َو َر ُش َِ
فمتؽلق «أنزل»

()381

وتنهع وتؽدد كما ترى ،على عكغ وتؽلق نزل

فهه صحعهر كما مر ،وعلى ذلك فإن وتؽلق الإنزال أكثر وأشظل في
اؼتخداوات امقرآن ،وهه وعداق مقهل الراغب «الإنزال أػه وي

( )381امىؽجه امىفهرس .697 - 691
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امتنز يل»( ،)381فبان بهذا أن مكه طيؼة في امقرآن دلالاتها وؼياقاتها
ووتؽنقاتها ،وتنهع امتؽبير بهذه امعيغ في امقرآن إنما هه لأسرار بىًغية،

ونكىت تؽبير ية أدركها وي أدركها ،وغفل ػنها وي غفل؛ ولذا لا

يعح أن يكهن (أنزل) ،و (ن َّزّل) بمؽنى واحد ،ولا يؽني عدم إدراك

امفروق بين هذه امعيغ المنتنفة عدم وجهدها.

وامظىير «ن َا» في أنزمناه فاعل ،وهه يؽهد على امىهلى  ،وامتؽبير

بظىير امؽزة وامؽلىة فيه إيماء إلى ػلىة هذا امكتاب وتفرده وأنه
جنغ فريد وي امكنًم لا يقدر عنيه إلا امهاحد امؽىًم.

َ َۡ
ُزى َج َٰ َُّ}في صحل نعب وفؽهل به يؽهد على امكتاب بىً
والهاء في {أ
ؽك ،وهذا ينكد أن الهىزة للتؽدية كما أووأنا ،ووي ثم فنيغ أنزل بمؽنى
نزل.

وعبر ػي امكتاب بامظىير؛ لأنه أميق بامؾياق إذ مر ذصطه ضراحة

قبل وامكنًم يكهن ركيكى -حاؽا وكنً  -مه قال« :كتاب أنزمنا امكتاب

إميك وبارك».

( )381وفردات الراغب .123
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َ َ
م}حرف الجر « ِإلى» هنا على أطله وي إفادة الانتهاء،
{إِلۡ َ
وامىؽنى :انتهى نزول امكتاب إميك ،وهذا يؽني وي كر يق آخر أنه امنبي
الخاتم ،وكتابه خاتم ام كتب امؾىاو ية ونهايتها.

َ َ
م}يؽهد على امنبي ً 
نعا،
وامظىير في {إِلۡ َ
ويدخل

فيه

أوته

تبؽا،

يقهل

الأمهسي:

«والخماب

للنبي ،وعلماء أوته على امتؼنيب أي :متتدبر أنت وعلماء

أوتك»(،)386

وم كي تقييد الأمهسي امتدبر بؽلماء الأوة دون ؼانر

أفرادها لا يعح؛ لأن امكتاب أنزل ميتدبره الجىيع ،نؽه علماء الأوة
ونهط بهه امتدبر في امىقام الأول ،وم كي هذا لا ينفي تدبر غيرهه.

ك}على الرفع خبر مكتاب كما رجحنا وميغ طفة؛ إذ «لا
{ ٌُ َب َٰ َر َّٞ
يجهز على المنتار أن يكهن نؽتا ثانيا؛ لأنه لا يجهز ػند الجىههر أن يتقدم

َ َۡ
ُزى َج َٰ َُّ}على امظريح»(.)387
امنؽؾ غير امظريح {أ

( )386روح امىؽاني .136/21
( )387حاؽية امؿيخ زاده على امبيظاوي  ،298/7وانلر :حاؽية امعاوي على
الجىًمين  ،211/1وامفتهحات الإلهيّة للجىل .171/3
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ك} فيه تؽليم وتشر يف لهذا امكتاب.
والإخبار ػي كتاب ب { ٌُ َب َٰ َر َّٞ
ك}اسص وفؽهل وي امفؽل الرباعي بارك أي :أن امبركة
و{ ٌُ َب َٰ َر َّٞ
اشتمنؾ عنيه ،واحتهته وي جميع امهجهه والجهانب ،فهه وبارك بركة تاوة
ؽاولة في أمفاقه ووؽانيه وأحكىوه ،وكه وا يتظىنه وي علوم صختنفة.

َ َ َّ
وامبركة هي« :ثبهت الخير الإلهي في امشيء ،قال تؽالىَ { :ول َۡٔ َأنَ
َّ َ ٓ َ ۡ َ
ََ
َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ َ ُ ْ َ َّ َ ۡ ْ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ
ّ
َ
َٰ
َٰ
ِ
سََ
جٌَََِٱلصٍا َءَ َوٱۡل ِ َ
ىَءأٌِا َ
أْوَٱىلر َ
ۡرضَول ِ
َوٱتلَٔاَىفخطِاَغييًَِٓةرك ٖ
َ َّ ْ َ َ َ ۡ َ
َ
َ ُ ْ ۡ
نذةُٔا َـأخذن َٰ ًَُٓة ِ ٍَاََكُٔا َيَسصِتُٔن َٺ[ }٧الأػراف ،]96:وسظي بذلك
مثبهت الخير فيه ثبهت امىاء في َامب ِركة ،وامىبارك وا فيه ذلك

الخير»(َ .)388

وامىقعهد بكهن الذصط الحكيم وباركى ،أي :أنه وهضع للخيرات

الإلهية الدينية والدنيه ية امىؾتقرة فيه ،وهذا امىؽنى لا ينفك ػي هذا
اللفـ في كه ؼياقاته في الذصط الحكيم ،ؼهاء جاء وع امقرآن كما هنا ،أم

َ َّ
َّ َ
َّ
َوع َع َل َّ
َب ۡ
ن َأ َ َّو َل َ
ِيِ ِ
اس َلَّلِي َةِتَهثَ
ي
وع امبيؾ الحرام كما في قهله{ :إ ِ َ
ج ُ ِ
ٖ

َو ُْ ٗدىَىّ ِيۡ َعَٰيٍَ َ
ار َٗك َ
ٌُ َت َ
ني َٺ[ }٧آل عمران ]96:أم وع يحيى ،كما في قهله
ِ

( )388وفردات الراغب  ،11 - 12وانلر :روح امبيان للؿيخ حقي .11/8
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َ َ َ َ ُ َ ًَ َۡ َ َ ُ ُ ََ َ
َّ َ َٰ ِ َ َّ َ َٰ ِ َ ُ
َد ٌۡ ُ
جَ
َوأ ۡوص َٰ ِِن ََة ِٱلطئَة َ َوٱلزنَٔة ٌَا
ِن ٌَتارَك َخحَ ٌَا َنِج
تؽالى{ :وسػي ِ َ
َ َ َّ ۡ َ َ َّ ٓ ٓ
َٗ
ٱلص ٍَا َءَِ ٌَا ٗءَ
ض ّياَٵ[ }١مريم، ]32:أم وع امىاء كما في قهله{ :وُزنلاٌَََِ
ٗ

َ

ۡ

َو َ
ٌُّ َب َٰ َرَكَـَأۢنتَتَِۡاَة َِّۦَ َ
ض َّ
س َّجَٰج َ
بَ َ
ٱۡل ِطي َِدَ[ }٩قَ .]9 :
ٖ
ِ
وامتنكير في هذا اللفـ للتكثير وامتؽليم أي :بركىته كثيرة عميىة

جدا ،ونفؽه جنيل ػليم جدا ،فآياته «إوا مرؽدة إلى خير ،وإوا طارفة
ػي شر وفؾاد ،وذلك ؼبب الخير في امؽاجل والآجل ،ولا بركة أػله

وي ذلك»(،)389و يجهز أن يكهن للنهػية والإفراد ،أي :بركىته وي نهع

صختنف لا نلير لها فريدة في بابها ،كه ذلك لا يرفظه امؾياق امؽام لهذه

اللفلة امتي جاءت وقترنة بامكتاب في ثىًثة وهاضع في امقرآن ام كريم

كله ،فهي أوغ به رحما ،وأمعق به طلة وي غيره .

ّ
ْ
ّ َ َّ َّ ُ ٓ ْ َ َ
َءايَٰخ ِ َِّۦ}اللًم في { ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا}لام امتؽنيل بمؽنى
وقهلهِ { :لدةروا
عي ،وامتؽبير بىًم امتؽنيل فيه نص قاكع على أن امتدبر هه علة إنزاله،
وبدونه ؼيفهت امؼرض ،والحكمة امىقعهدة وي إنزاله ،وهذا يؽني أنه

أنزل م كي نتدبر آياته ،ونتبظر ػلاته ،ونهتدي بهديه ،ونستخرج أحكىوه،

( )389امتحرير وامتنهير .112/13
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ونستكنه أسراره ،ونتفهه وؽانيه ،ونتمثل كه وا فيه ،ولم ينزل ميقرأ بىً
تدبر ،أو ميتخذ زينة ،أو يقرأ على الأوهات ،أو يؽلق على طدور

الحؾناوات ،وفي ذلك يقهل ابن امقيم« :وأوا امتأول في امقرآن :فهه

تحديق ناقر امقنب إلى وؽانيه ،وجمع امفكر على تدبره وتؽقله ،وهه

امىقعهد بإنزاله لا صجرد تىًوته بىً فهه ولا تدبر.)393(»...

ّ
ْ
وقرأ الجىههر { ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا} بامياء ،وأطله ميتدبروا قنبؾ امتاء دالا،
وأدغمؾ الدال في الدال مقرب صخرجيهىا تخفيفا كما مر في آية
ّ
ْ
ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا} بامتاء ،وأطنها متتدبروا
«امىنونهن» ،وفي قراءة أخرى قرئ { َِ

بتاءين ،حذفؾ إحداهما اختعارا على الخىًف الذي فيها ،أهي تاء
امىظارعة أم امتاء امتي تنيها وقد حكى اممبري امقراءتين بقهله:

ّ
ْ
«واختنفؾ امقراء في قراءة ذلك ،فقرأته عاوة امقراء { ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا} بامياء،
يؽني :ميتدبر هذا امقرآن وي أرؼنناك إميه وي قهوك يا محمد ،وقراءة أبه

ّ
ْ
ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا} بامتاء ،بمؽنى :متتدبره أنت يا محمد وأتباعك،
جؽفر وعاضص { َِ

( )393ودارج امؾام كين لابن امقيم .112/2
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وأولى امقراءتين ػندنا بامعهاب في ذلك أن يقال :إنهىا قراءتان
وشههرتان صحيحتا امىؽنى ،فبأيتهىا قرأ امقارئ فمعيب»(.)392

وامفرق بين امقراءتين يتمثل في أن الخماب في امقراءة الأولى

ّ
ْ
{ ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا} وهجه مىي أرؼل إميهه وي قهوه ونونين

ّ
ْ
ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا} الخماب فيها للنبي
وكىفرين كما ضرح اممبري ،وفي امثانية { َِ
وامىنونين كما هه واضح وي كنًوه.
وم كني أرى أن المناكب أي امفاعل واو الجىاعة في قهله:

ّ
ْ
َ َ
م} أي
{ ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا} هه امىنونهن بدميل كىف الخماب في قهله{ :إِلۡ َ
أنزمناه إميك ولأوتك خاطة وبذلك يكهن الخماب لممنونين في امقراءتين

كما يشير ؼياق الآية كما مر.

وامتؽبير بالإدغام  -على أي وي امقراءتين -يؽكغ دػهة امىنونين

إلى تدبر آيات هذا امكتاب بأقظى سرعة ودون تمهل؛ لاؼتخراج ثمراته
امىباركة ولآمئه امىكنهنة فيه ،وامتي لا تلهر إلا لممتدبر.

( )392تفؾير ام ّمبري  ،613 ،639/19وانلر :امبيظاوي  ،261/1وروح
امىؽاني  ،116/21وامتّحرير وامتنهير .111/13

457

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

458

َ
{ َءايَٰخ ِ َِّۦ}آيات وفؽهل به للفؽل يتدبر ،وامظىير في آياته يؽهد على
امكتاب أي :ميدبروا آيات امكتاب ،فآيات امكتاب هنا هي امتي وقع عنيها

امتدبر.

والآيات جمع آية «والآية هي امؽىًوة املاهرة ...وكه جملة وي

امقرآن دالة على حكم آية ،ؼهرة كىنت أو فعهلا ،أو فعىً وي ؼهرة،

وقد يقال مكه كنًم ونه ونفعل بفعل مفلي آية ،وعلى هذا اػتبار

آيات امؾهر.)391( »...

وامىراد وي الآية هنا :الجىلة ،أو الجىل وي امقرآن امىتؽارف عنيها

امىؾىاة آية كما ذصطه الراغب ،وامتؽبير بآياته هنا ينكد على أن امكتاب

وقعهد به امقرآن ام كريم؛ لأن الآيات لا تنؾحب إلا عنيه ،ولم ترد

ونؾهبة إلا إميه.

وإذا كىن الأمر كذلك فل ِم لم يقل :ميدبروه وقال :ميدبروا آياته؟

أقهل :في ذلك إؽارة واضحة إلى أن وي ؽان امىنونين أن يتدبروه آية

آية ،ووهضهع ًا وهضهعا ،وؼهرة ؼهرة حتى يعلوا مىنتهاه ،ثم يؽيدون
( )391وفردات امقرآن للرّاغب  ،19 - 18وانلر :عمدة الح ّفاظ .268/2
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ام كرة مرة بؽد مرة كيلة حياتهه ،فيجب أن يكهن هذا هجيرهه

وديدنهه حتى تنكؿف لهه أسراره.

وميغ امىقعهد وي آيات امكتاب هنا آيات بؽينها بل يجب تدبر

آيات امقرآن جميؽها وي آيات امؽبادات ،وامىؽاوىًت ،والأخىًق،
وأسرار ام كهن ،وامؽقيدة ،وامتشر يع ،وغير ذلك ،ومؽل امتؽبير بالجىع
هنا ،وإضافته إلى صظير امكتاب ينكد على أن امتدبر يكهن في جميع الآيات

على اختىًف أنهاػها وقد أووأ إلى ذلك الأمهسي حيؿ يقهل« :أنزمناه
ميتفكروا في آياته امتي وي جمنتها هذه الآيات امىؽربة ػي أسرار امتكهين

وامتشر يع»(.)393

وهنا ونحهقة دقيقة :فإن مفلة آيات لم تذصط وع امتدبر إلا هنا ،فلم

ترد في آية امنؾاء ومحمد وامىنونهن ،طظا ينكد على أن المناكبين بامتدبر هنا

هه امىنونهن كما مر؛ لأن هذه اللفلة أوثق طلة بهه.

ووؽنى« :تدبر الآيات :امتفكر فيها ،وامتأول الذي يندي إلى وؽرفة

وا يدبر قاهرها وي امتأو يىًت امعحيحة ،وامىؽاني الحؾنة؛ لأن وي

( )393روح امىؽاني  ،136/21وانلر :روح امبيان .266/8
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اقتنع بلاهر امىتلو ،لم يحل ونه بكثير كائل ،وكىن وثله كمثل وي له

مقحة درور لا يحنبها ومهرة نثهر لا يستهلدها»(.)391

َ ٌ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ّ ّٞ
ْ
َلَ َّدةَّ ُر ٓواَ
ب َأُزىجَّٰ َإِلم
هذا ،ووي يتدبر في قهله{ :نِت َٰ َ
ٌَ َب َٰ َرك ِ

َ َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ
ب َٳ }َ ١و يقارنه بما ورد في ؼهرة امنؾاء
َءايَٰخ ِ َِّۦ َ َو ِلَخَذن َر َأ ْولٔا َٱۡلى َب َٰ َِ
ومحمد وامىنونهن يجد أن امؽبارات اختنفؾ في هذه الآية ػي هذه

الآيات امثىًث حيؿ عبر هنا بامتدبر وؾبهقا بىًم امتؽنيل ،وعبر ػي

امقرآن بامكتاب ،وأخبر ػنه بكهنه «وبارك» ،ووجه الخماب نعا للنبي

 ،وهذا عكغ وا في آية امنؾاء ومحمد وامىنونهن

تماوا ،فلم يرد فيها شيء طظا ذصطت امبتة ،فتؼايرت امؽبارات متؼاير
امؾياقات ،وتباين المناكبين ،وهذا كله ينكد على أن المناكب بامتدبر في

تمك الآية هه امىنونهن.

ومىا كىن المناكب بامتدبر في آيات امكتاب هه امىنونهن شرع ينكد

على أن هذا الأمر الجنيل لا يدركه حق إدراكه ،ولا يتذصطه حق تذصطه

( )391ام ك ّؿاف  ،373 - 371/3وانلر :تفؾير امقاسظي  ،97/21وامتحرير
وامتنهير .111/13
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َ َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
ب}«أي :ميتؽ ـ
إلا أومه الأمباب فقاـل تؽالىَ {:و ِلَخَذن َر َأ ْولٔا َٱۡلى َب َٰ َِ

بآيات امكتاب ،ويتدبرها حق امتدبر أهل امؽقهل الخامعة وي امؿهائب،
وهه أهل امبعيرة وامبعانر وي امىنونين.
وعلى

ذلك

فامهاو

ػمفؾ

َ َّ
جملة{ َو ِلَخَذن ََر}على

جملة

ّ
ْ
{ ِلَ َّدةَّ ُر ٓوَا}ػمف جملة لها صحل على جملة لها صحل وي الإػراب؛ لأن
جملة ميدبروا وتؽنقة بأنزمناه ،وامؽمف بامهاو يقتطي امتشر يك في الحكم،

وكين امىؽنى :أنزل الله آيات امكتاب مؼرضين :ميتدبر امىنونهن آياته،

وميتذصط أومه الأمباب ػلاته فيعلون إلى ؽاكئ امؾىًوة ،وينؽىهن

بالجنة جزاء وفاقا.

َ َّ
واللًم في{ َو ِلَخَذن ََر}لام امتؽنيل ،ويتذصط وظارع وي امىاصي
الخىاسي تذصط ،وأطله وي امثىًثي «ذصط» ،و«الذصط تارة يقال ويراد به
هيئة للنفغ بها يمكي للينسان أن يحفـ وا يقتنيه وي امىؽرفة ،وهه

كىلحفـ إلا أن الحفـ يقال اػتبارا بإحرازه ،والذصط يقال اػتبارا

باؼتحظاره ،وتارة يقال :لحظهر امشيء امقنب أو امقهل ،ولذلك قيل
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الذصط ذصطان :ذصط بامقنب وذصط باللؾان ،وكه واحد ونهىا صربان :ذصط
ػي نسيان ،وذصط لا ػي نسيان بل ػي إداوة الحفـ.)391(»...

وامتذصط امىراد هنا هه امتذصط بامقنب واللؾان ،واؼتحظار امىنسي

إلى امقلوب والأذهان أي :ميتذصط أومه الأمباب آياته بقلوبهه،
ويستحطرونها بأمؾنتهه فهذا وا ينيق بهه.

وهذا امفؽل على تمك الهيئة اللفلية ورد في امقرآن ام كريم ثماني

مرات ،إحداها هنا ،وؼبع مرات في ؼهرة[الرعد ،]29:و[كه،]11:

و[فاكر،]37:

و[امفجر.]13:

و[الزمر،]9:

و[غافر]23:

،و[امنازعات،]31:

ووي دلائل الإعجاز هنا :أن امفؽل ي َّ ّذصط( )396وأطله «يتذصط» بقنب

امتاء ذالا ،وإدغامها في الذال ورد أيظا ثماني مرات.

( )391وفردات امقرآن للراغب  ،282وانلر :عمدة الح ّفاظ .11/1

ن} ،فقد وردت ( )7مرات{ ،وَلَا ي َ ْذص ُط ُو َ
( )396ناهيك ػي{يَتَذَ َّص ّط َو َ
ن} ،فقد
وردت ( )6مرات ،انلر :امىؽجه امىفهرس .173 -171
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وفك الإدغام هنا فيه إؽارة إلى أن وي ؽأن أولي الأمباب أن

يتذصطوا آياته بقلوبهه ،ويستحطروها بأمؾنتهه بتدرج وتندة وعلى مهل كما
يشير إميه امؾياق ،ويدل عنيه الخماب لممنونين هنا ،وعنيه فامفيعل في

فك الإدغام والإبقاء عنيه يؽ هد مؾياقات كه مفلة كما أشرنا قبل ،ووي
يتأول في تمك امىهاضع الأخرى يتظح له هذا جنيا؛ لأن امىكىن لا

يسؽنا هنا لإيظاحه.

ُُْ ْ
ٔا} فاعل «يتذ َّص ّط»  ،وهي كلمة ونحقة بجمع امىذصط امؾالم بمؽنى
{أول َ
أصحاب ،وميغ متمك امكلمة وفرد وي مفلها ،بل وفردها (ذو) بمؽنى
طاحب ،ووي خعائظها أنها لم ترد في امقرآن ام كريم إلا وع الأمباب
وامنهى والأبعار.

ۡ َۡ
ب} جمع مب ،و«اللب امؽقل الخامص وي امؿهائب ،وسظي
{ٱۡلى َب َٰ َِ

بذلك م كهنه خامص وا في الإنسان وي وؽانيه كىللباب واللب وي

امشيء ،وقيل :هه وا زكى وي امؽقل ،فكه مب ػقل وميغ كه ػقل
مبا ،ولهذا علق الله تؽالى الأحكىم امتي لا يدركها إلا امؽقهل الزكية

ۡ
ۡ َ ۡ ۡ َ ََ
ۡ
ٱۡل ِۡه ٍَ ََث َ ٌَََي َ َشا ٓ ُء َ
َو ٌَََيُؤت َٱۡل ِه ٍَ َث َذل ۡدَ
تَ
بأولى الأمباب نحه قهله{ :يُؤ ِ َ
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ُ َ َ ۡ ٗ َ ٗ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ٓ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
ب َ ،}٢٦٩ونحه ذلك وي
َّل َأ ْولٔا َٱۡلى َب َٰ َِ
وت َخريا َنرِرياه َوٌا َيذنر َإ ِ َ
أ ِ

الآيات»(َ .)397

فالأمباب ميؾؾ بمؽنى امؽقهل فحؾب بل هي تحهي وؽنى امؽقل

وز يادة ،ووي ثم لا يعح أن تهضع امؽقهل هنا صحل الأمباب ،وقد

أدرك ذلك امؽؾكري فقال« :اللب يفيد أنه وي خامص طفات
امىهطهف به ،وامؽقل يفيد أنه يحظر وؽلووات امىهطهف به ،فهه

وفارق له وي هذا امهجه»(،)398وهذا ينكد على أن الخماب هنا

لأكىبر أهل امؽلم وي امىنونين ،فؽقهلهه هي الخامعة وي امؿهائب،

الزكية امىمهرة وي كه وا يشينها.

هذا ،ووي يتأول اؼتؽىالات تمك اللفلة في الذصط الحكيم يجد أنه

اقتظر على جمع امتكؾير أمباب ،أوا اللب وفردا فلم يأت ومنقا ،وهنا

وفارقة عجيبة فإن الذصط الحكيم لم يرد فيه امبتة مفـ امؽقهل جمؽا ،ومفـ

امؽقل وفردا بل اقتظر على امىاصي وامىظارع ،وهذا وي إعجازه في
()397وفردات امقرآن للراغب  ،166وانلر :عمدة الح ّفاظ  ،7/1ومؾان
امؽرب ،وادة (مبب) .719/2

( )398امفروق في اللؼة .76
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اؼتخ دام أمفاقه ،وجمهعه ووفرداته ،وصختنف طياغاته ،فقد يترك طيؼا
شهيرة في اؼتؽىالات امناس ويستبدلها بؼيرها ،ووا ذاك إلا لأن كه

مفلة فيه وضؽؾ بقؾماس وؾتقيم لا يعح وضع غيرها وهضؽها.

وامتؽبير بأولي الأمباب هنا فيه «تؽر يض بأن الذين لم يتذصطوا

بامقرآن ميؾها وي أهل امؽقهل ،وأن امتذصط وي ؽأن امىؾلمين الذين

يستىؽهن امقهل فيتبؽهن أحؾنه ،فهه طظي تدبروا آياته فاؼتنبمها وي

امىؽاني وا لم يؽلمها» (.)399

وفي امتؽبير بأولي الأمباب أيظا إؽارة إلى أن «امتدبر للفهه ،وامتذصط

مهقهع الإجىًل والخؿية الخاص بأكىبر أهل امؽلم ...فؽلم أن امىقعهد
وي كنًم الحق امتفكر وامتذصط ،والاتؽاظ به لا حفـ الأمفاظ

فقف.)133(»...

( )399امتحرير وامتّنهير .113/13

( )133روح امبيان للؿيخ حقي .11/8
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ثانيا ً  :بيان امىراد بامتَّّد ُّب ّر وي آيات امتَّّد ُّب ّر:
الآيات امىذكهرة كلّها وؽقبة  -في نفغ الآية  -بما ينبىء ػي

وقعهد امتَّّد ُّب ّر ،وهذا يبيّن  -وال َّل ّه أعلم  -أ َّ ّن امىقعهد بامتَّّد ُّب ّر امتَّّأ ُّ ّول في

امعدق وال ّ
الآيات ووا فيها وي دلائل ّ
حق ،وهذا ينكد أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر هه
الإقبال وامهقهف الجا ّد ػند الآيات بؼرض امتَّّأ ُّ ّول فيها ،وامتَّّفاعل

وامتَّّؽايش وؽها ،للًنتفاع والاوتثال والاهتداء إيمانا ً بما دمَّّؾ عنيه علما ً أو

عمىًً.

قال الأمهسي  " : امىؽنى  :أيؽرضهن ػي امقرآن فىً يتأ َّ ّولون

فيه ميؽلمها كهنه وي ػند ال َّل ّه بمؿاهدة وا فيه وي ام َّ ّؿهاهد

امَّّتي وي جمنتها هذا امهحي َّ ّ
امعادق وامنَّّص امنَّّاكق بنفاقهه المهكي على وا
هه عنيه " (.)401

َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ان}(محمد  ،)11:وؽقبة
قهله{ :أـَل َحخدةرون َٱىلرء َ

َۡ َ َُ ٓ
َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفالٓا َٮ[}١محمد ،]11:وهذا يدل
بقهله  {: أم َلَع َكي ٍ

( )132روح امىؽاني .213/1
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على أ ّن وي مهازم امتَّّد ُّب ّر إقبال امقنب وحظهره وع امقرآن وإيمانه به،
وهه وا يتظىنه امهقهف ػند الآيات كما ذصطت.

قال ام ّؿنقيمي  " : فقد أنكر  عنيهه إػراصهه

ػي تد ُّب ّر امقرآن ،بأداة الإنكىر امتي هي الهىزة ،وبين أن قلوبهه عنيها
أقفال لا تنفتح لخير ،ولا مفهه قرآن ".

ْ َۡ َ
َََ
قهله{:أـي ًۡ َيَ َّدةَّ ُروا َٱىل ۡٔل َ}[امىنونهن ]68 :وؽقبة في

َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ
َٱۡلَ َّوى ِنيََ
ت َءاةاءًْ
نفغ الآية بقهله  { :أم َساءًْ ٌَا َلً َيأ ِ

[ }٦٨امىنونهن ،]68 :وهي ّ
تدل على أ َّ ّن وي مهازم امتَّّد ُّب ّر امنَّّلر وامتَّّأ ُّ ّول
في الآيات امهاردة ووا دمّؾ عنيه ،وهه وا يتظىنه تؽر يف امتَّّد ُّب ّر.

َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
َٰ
َلدةروا َءايخِِّۦَ
وقهله{ :نِتب َأُزىجّ َإِلم ٌَبرك ِ

َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ
َٰ
ب َٳ[}١ص ]19 :ػقبه بقهله : 
و ِلخذنر َأولٔا َٱۡلىب ِ

َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ۡ
َٱۡلَىۡ َ
َٰ
ب َٳ[}١ص ،]19 :وهذا ينكد أن وي مهازم
ب
{و ِلخذنر َأولٔا
ِ
امتدبر قعد امتذصط والاتباع ،لأنه غاية له ،وبذلك دمؾ الآية على وا تقرر

وي تظىي امتَّّد ُّب ّر مقعد امتذصط والاتباع  ،وال َّل ّه أعلم.
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فلهر بذلك أ َّ ّن الآيات الأربع وؿتىلة على وفههم امتَّّد ُّب ّر امىتظ ّىنة

مثىًثة أوهر:

 -2الإقبال وامهقهف الجا ّد ػند الآيات بامقنب .
 -1امنَّّلر وامتَّّأ ُّ ّول فيىا دمَّّؾ عنيه الآيات .
 -3قعد امتَّّذ ُّصّط والاتّباع .

ثامثا ً  :طيؼة امفؽل امهاردة في الآيات-:

جاءت طيؼة امفؽل في الآيات كلها بعيؼة امىظارع الدّالة على

امتَّّجدد والاستمرار ،وهنا ينكد منا أوهر:

 -2أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر وأوهر به دائما ً حال امقراءة ،و ينكد ذلك ورود
الاؼتفهام ولام الأمر.

 -1أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر لا نهاية له في الآيات ،وأن امقارىء مي يبنغ ام ّنهاية

ّ
متهؼع امىؽاني والدلالات والهدايات في الآيات
فيه ،وذلك

وتجددها.

رابؽا ً  :اختىًف امىأوهر بتدبره في الآيات:

بامنَّّلر في الآيات الأربع نجد الاختىًف في امىأوهر بتدبره
 -2امقرآن في آيتين وي آيات امتَّّد ُّب ّر ام َّ ّؾابق ذصطها.
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 -1الآيات في آية واحدة.
 -3امقهل في آية واحدة.

 -1ونستميع أن نستنبف وي هذا الاختىًف أوهر
 -2أ ّن آية امنّؾاء وامىنونهن امهاردة بنفـ تد ُّب ّر امقرآن ،وتد ُّب ّر امقهل

قاهر فيها أن امىراد تدبره وي حيؿ امؽلم بأنّه حق وبأنّه دال على

َََ
َ ُۡ َ
انَ
َل َ َحخَ َدةَّ ُرون َٱىل ۡر َء َ
امعهاب ،ولذلك ػقبؾ إحدى الآيتين بقهله {أـ َ

َ ۡ َّ َ َ َ ْ
َ َ َ
ۡ
ٱخخ ِ َؾ َٰ ٗفاَ َنر ِ ٗ
رياَ(}٧٬امنؾاء ،)81 :
س ُدواَذِيَِّ
ٱّلِل َِلٔ
َول ََۡٔكنٌَ ََِۡغِِدَِدريَِ َ

َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ
َءاةَا َءْ ًَُ
ت
وػقبؾ الأخرى بقهله  { :أم َساءًْ ٌَا َلً َيأ ِ

ۡٱۡلَ َّوى َ
ِني َ[}٦٨امىنونهن ،]68 :وامتّؽبير بامقرآن  -وال َّل ّه أعلم  -دال على
أنّه وي ػند اللّه كما ينكده ختام الآية ،وامتَّّؽبير بامقهل دا ٌ
ل على أنَّّه قهل
حق فيىا تظىنه وي الآيات وامؽبر ،و ينكده ختام الآية.

 -1أ َّ ّن آية محمد امهاردة بنفـ تد ُّب ّر امقرآن ،قاهر فيها أ َّ ّن امىراد

الإيمان به والإقبال عنيه وحظهر امقنب وؽه ،ولذلك ػقبؾ الآية

َۡ َ ُ ٓ
َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ[}١محمد ،]11:أ ّن آية
بقهله { : أم َلَع َكي ٍ
(ص) امهاردة بنفـ تدبر الآيات ،قاهر فيها وؽنى تدبر دلالات الآيات
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َ َّ ُ ُ ْ
وهداياتها ،ولذلك ػقبؾ الآية بقهله َ { : و ِلَخَذن َر َأ ْولٔاَ

ۡ ََۡ
بَٳ[}١ص ،]19 :وبامتَّّأول في هذه الأمفاظ واختىًفها نجد أنها
ٱۡلىب َٰ ِ

دالة على وفههم امتَّّد ُّب ّر بأركىنه امثّىًثة ،أػني  :حظهر امقنب ،وامتَّّأول في

الدلالات ،وقعد امتَّّذ ُّصّط والاتباع ،وال َّل ّه أعلم.

470

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

المههر امثَّّاني :أدلة امهقهف وع الآيات وامتأول فيها:
ينكد تظىي امتَّّد ُّب ّر ملوقهف ػند الآيات وامتَّّأ ُّ ّول فيها أدلة وي

امقرآن وام ُّ ّؾنَّّة وأقهال ام َّ ّؾنف وأحهالهه:
أولا ً :الأدلة وي امقرآن:

ّ
دال على تظىي امتَّّد ُّب ّر ملوقهف ػند الآيات وامتَّّأ ُّ ّول فيها،
امقرآن

وي وجهه عدة :

 -2أ َّ ّن امقرآن ولئ بامنعهص الآمرة بامنَّّلر في الآيات وامتَّّفكر

وامتَّّبظر وامتَّّذصط ،وونها:

َّ
َّ
َ
َ
َ َ
ج َى ِل َۡٔ ٖم َي َ ۡص ٍَ ُػٔن َ}٦٧
َِف َذَٰل ِم َٓأَلي َٰ ٖ
قهله { :إِن ِ
[يهنسَ .]67
َّ
َّ
َ َّ َ
َ
َ َ
ج َى ِل ۡٔ ٖم ََحخَفه ُرون َ}٣
َِف َذَٰل ِم َ
َٓأَلي َٰ ٖ
قهله { :إِن ِ
[الرعدَ .]3:
َّ
َّ
ُ َ
َ
َ َ
ج َى ِل ۡٔمٖ ََح ۡػلِئن َ}٤
َِف َذَٰل ِم َٓأَلي َٰ ٖ
قهله { :إِن ِ
[الرعدَ .]1
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َ
َّ
َذَٰل َِمَٓأَل َيَٰجَىّ ِيۡ ٍُخَ َٔ ّ ِشٍ َ
نيَ[ }٧٥الحجرَ .]71
َِف
ِ
ٖ
قهله { :إِن ِ
َ َ َ ُّ
َّ
َۡل ْو ِِلَٱنلُّ َ َٰ
َهَٮ[ }٤كه َ .]11
ج ِ
َِفَذَٰل ِمَٓأَلي َٰ ٖ
قهله َ{:إِن ِ
َّ
َ َٰ َ َ
َٓأَليَٰجَىّ ِيۡ َعَٰيٍِ َ
نيَ[ }١٬الرومَ .]11
َِفَذَل ِم
ِ
ٖ
قهله َ{ :إِن ِ
وفي أؼلوب اؼتفهامي يدػها ملوقهف وع الآيات وامتأول في

وقاطدها:

َََ َ ُ َ
قهله {:أـَلَت ۡػلِئنَڂ[}١امبقرة .]11
َ َ َ َ َ َّ َ
قهله {:أـَلَتخَفه ُرونَ[ }٤٪الأنؽام .]13
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
قهله َ{ :أـَلَتخذنرونَ[ }َ٧٪الأنؽام . ]83
َ َ َ َ َ َّ َ
قهله { :أـَلَحذن ُرونَ}[يهنسَ َ.]3
َََ ُۡ ُ َ
َصونَ[}َ٦٬امقعص .]71
قهله َ{:أـَلَتت ِ
َََ
َّ
َ
َ
َ َ
ج َأـَل َي َ ۡص ٍَ ُػٔن َٰ}١
َِف َذَٰل ِم َٓأَلي َٰ ٍ
قهله { :إِن ِ
[امؾجدة.]16:
وقد تكررت هذه الآيات في وهاضع كثيرة وي امقرآن ،طظا ينكد

أن امؼرض هه الحؿ على امهقهف وع الآيات وامتأول وامتفكر وإعمال
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امؽقل وامبظر وامؾىع فيها ،وامنلر في دلالاتها وهداياتها ،والان تفاع بها

والاوتثال لها ،وهذا هه امتدبر.

 -1تكرر الآيات في بؽض امؾهر طظا ينكد أنها للحؿ على امهقهف وع

الآيات وامتأول فيها ،ووي ذلك وثىً ً:

َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ
َذ َٓ ۡوٌَ ُّ
ٌََِ َّدنِرَٖ}١٧
قهله َ{ :وىلدَيَّسُاَٱىلرءانَل َِ
َِّلنرِ

[امقىر ]27 :تكررت هذه الآية في امؾهرة أربع مرات ،وتؽدد تكرارها

دال على أن امىقعهد امهقهف وع الآيات وامقعص امهاردة وامتذصط بها

ولهذا قالَ { :ذ َٓ ۡو ٌََِ ُّ
ٌَ َّدنِرٖ َ ،}١٧وهي آية دالة دلالة

َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ّ ۡ
ضر يحة على ال ّ
َّسُاَٱىل َۡر َءان َل َِّلِن َرِ}
حؿ على امتدبر ولهذا قالَ { :وىلد َي

أي للتَّّذصط والان تفاعَ .

َ َ ّ َ َِٓ َّ ُ َ ُ َ
س ّذِةَ
ان َ}١٣
اَّلء َربِسٍا َح
 قهله { :ـتِأ ِي َء َِ

[الرحمي ]23تكررت هذه الآية واحدا ً وثىًثين مرة ،وهي آية حاثَّّة على
امهقهف وع امنّؽه والآلاء امهاردة في ام ُّ ّؾهرة وتأونها طظا يبؽؿ على

الاوتثال والإيمانَ .
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 -3ورود امقسص في ابتداء امؾهر بالآيات ام كهنية وتؽدده وتظىنه

للتؼيرات والأحهال امتي ت تظىنها الآيات ام كهنية امىقسص بها فهذا

امتؽدد وتظىينه للٌحهال وامتؼيرات دال على الأمر بامهقهف وع هذه

الآيات وامتأول فيها للًن تفاع والإيمان.

 -1اػتبار علم امهقف والابتداء وهه علم ػليم غرضه امتَّّد ُّب ّر.
قال الزَّّركش ّ
ي في امبرهان  " : وؽرفة امهقف والابتداء  :وهه

ّ
في جنيل وبه يؽرف كيف أداء امقرآن و يترتب على ذلك فهائد كثيرة

واؼتنباكات غزيرة وبه تتبين وؽاني الآيات "(.)131
ثانيا ً :امؾنة وأقهال امؾنف وأحهالهه:

بامنَّّلر في امؾنة امنبه ية وأقهال امؾنف وأحهالهه نجد أنها دالة على

أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر هه الإقبال وامهقهف الجا ّد وع الآيات وامتأول فيها وامتفاعل
وامتّؽايش وؽها .وطظا يشهد لذلك:

 -2وا أخرجه امنَّّؾاغي وابن واجة ،ػي أبي ذر  قال( :قام

رؼهل الله  بنا ميلة فقام بآية يرددها وهي قهله :
( )131امبرهان في علوم امقرآن .311/2
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ُ ّ
َ َّ
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ
ُ
م َأ َ َ
ُج َٱىۡ َػز ُ
يز ۡ َ
ِيً َ}١١٨
َٱۡله َُ
{ إِنَت َػذ ِۡب ُٓ ًۡ َـإِج ُٓ ًۡ َغِتَاد َك َِإَونَتؾفِر َلًٓ َـإُِ
ِ
[امىائدةَ .)133(]228:

فهذا امترديد وقهف وع الآية وتأول فيها في وشهدها امؽليم.
 -1وا أخرجه وؾلم ػي حذيفة  :قال طنيؾ وع امنبي

ذات ميلة فافتتح امبقرة ،فقنؾ يركع ػند امىائة ثم وطى،

فقنؾ يعلي بها في ركؽة فمطى ،فقنؾ يركع بها ،ثم افتتح امنؾاء فقرأها

ثم افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ وترؼىًً ،إذا مر بآية فيها تسبيح ؼبح،

مر بتؽهذ تؽهذ.
مر بسنال ؼأل ،وإذا ّ
وإذا ّ

 -3وا ورد ػي عمرأنه وكؿ في تؽلم ؼهرة امبقرة اثنتي

ػشرة ؼنة ،وابنه ػبد الله  وكؿ في تؽلمها ثماني ؼنين !!

(.)131

وهذا يدل على كهل وقفههه وتأونهه فيها بتؽلم وا فيها وامؽىل به.

( )133أخرجه امنَّّؾاغي  2112/1ح ،2328وابن واجه  313/1ح،2122
وصحّحه الأمباني في امىؿكىة رقه .2131

ّ
امبيهقي في ام ُّ ّؿؽب .2917/332/1
( )131أخرجه
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 -1روي ػي ابن وؾؽهد  قال( :لا ته ُّ ّذوا امقرآن كه ّذِ

امؿؽر ولا تنثروه نثر الدقل وقفها ػند عجائبه وحركها به امقلوب).

 -1قال بؽطهه :إني لأفتتح امؾهرة ،فيهقفني بؽض وا أشهد فيها

ػي امفراغ ونها ،حتى يمنع امفجر.

 -6روي ػي ػباد بن حمزة قال :دخنؾ على أسظاء

َ َ َّ َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ َ
اب َّ
َغ َذ َ
َٱلص ٍُ ِ
ٔم َٱ}١
َووكىِا
 وهي تقرأ { :ذٍَ َٱّلِل َغييِا َ
ُ
فذهبؾ إلى
ؾ عنيها فجؽنؾ تستؽيذ وتدػه،
[اممهر ،]17 :قال :فهقَف َ ْ
امؾهق فقظيؾ حاجتي ثم رجؽؾ وهي فيها بؽد تستؽيذ وتدػه ".

وؽهاهد ذلك كثيرة ؼيأتي بيانها فيىا بؽد بإذن الله.
ثامثا ً :اللؼة:
 -اللؼة تدل على تظىي امتدبر ملوقهف وع الآيات وامتأول فيها وي

وجهين:

الأول :أن امهطهل إلى أواخر امكلم ونهاياتها الذي هه أطل امتدبر

أمر يحتاج إلى وقهف وع الآيات وكهل نلر وتأول.
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امثاني :صجيء امتدبر على وزن امتفؽّل ،وهه وا يحتاج إلى بذل جهد

وإعمال ػقل وإوؽان نلر ،وإمقاء سظع؛ ملوطهل إلى وا وراء الأمفاظ

وي امىقاطد وامىؽاني والدلالات والهدايات.

يقهل ابن امقيم  ":وتدبر امكنًم أن ينلر في أوله وآخره ثم

يؽيد نلره مرة بؽد مرة ،ولهذا جاء على بناء امتفؽل كىمتجرع وامتفهه

وامتبين".

المههر امثَّّامؿ  :الأدلة على أ َّ ّن امهقهف ػند الآيات يشىل الإقبال

وامتَّّفاعل بامقنب واللّؾان والجهارح :

أ ّولا ً :الأدلة على أن امهقهف وع الآيات يكهن بامقنب حظهرا ً

وإيمانا ً وتؽليىا ً وإمقاء امؾىع ،وإوؽان امنلر ،وإعمال امؽقل ،واؼتؿؽارا ً

بأنَّّه المناكب قاهرة ونها:

َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ُ َ ۡ ٌ َ َ ۡ َ
َّ
بَأ ۡوَخىِقَ
َِفَذل ِمََّلِكرىَل ٍَََِكنَلۥَكي
 -2قهله { :إِن ِ

َ َۡ
ُ َ ّٞ
َّ
ب}
ٱلص ٍۡ ََع َ َوْ َٔ َش ِٓيد َٻ[}١ق .]37:فقهلهُ { :لۥ َكي ٌ َ
ُ َ ّٞ
يد} دال على لزوم حظهر امقنبَ .
وقهلهَ { :وْ ََٔش ِٓ َ
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َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ َ
َّ
َلۥَكَيۡ ٌ
َََك َن َ ُ
بَ}
َِفَذل ِمََّلِكرىَل ٍِ
قال امؾؽديَ{ " :إِن ِ
أي :قنب ػليم حي ،ذعي ،زعي ،فهذا إذا ورد عنيه شيء وي آيات

ال َّل ّه ،تذصط بها ،وان تفع ،فارتفع ،وكذلك وي أمقى سظؽه إلى آيات الله،

واستمؽها استماعًا يسترؽد به ،وقنبه {شَه ِيدٌ}أي :حاصر ،فهذا له أيظا
ذصطى ووهػلة ،وؽفاء وهدى "(.)131
َ ََۡ
َٱلص ٍۡ ََع} دال على حظهر امؾىع
وقهله{ :أ ۡو َخىِق ََّ
وإنعاته وإطؼاؤه.
قال ابن كثير " :وقال امظحاك :امؽرب تقهل :أمقى

فىًن سظؽه :إذا استمع بأذنيه وهه ؽاهد يقهل غير غائب .وهكذا قال

امثهري وغير واحد"(.)136

وقال ابن امقيم ( :إذا أردت الان تفاع بامقرآن فاجمع قنبك

ػند تىًوته وسظاعه ،وأمق سظؽك ،واحطر حظهر وي يخاكبه به وي
تكلم به ؼبحانه ونه إميه ،فإنه خماب ونه لك على مؾان رؼهله ).

( )131تيؾير ام كريم الرحمي في تفؾير كنًم امىنَّّان .837/2
( )136تفؾير ابن كثير .139/7
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َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔبَ
َل َحخدةرون َٱىلرء َ
 – 1قهله { :أـ َ
ان َأم َلَع َكي ٍ

َۡ َ ُ ٓ
َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
َۡ َ َُ ٓ
ٔبَأرفال َٓاَ
ي
َك
َلَع
م
أ
َ
{
:

فقهله
).
11
:
(محمد
}
َ
َ
ٮ١
َ
أرفالٓا
ٍ

ٮ }َ َ ١ينكد أ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر يتظ ّىي حظهر امقنب ،حيؿ جؽل وي وهانع

امتَّّد ُّب ّر انؼىًق امقلوب ،وهذا دميل كىف على تظ ُّ ّىي امتَّّد ُّب ّر لحظهر
امقنب الذي هه وي وق ّدوات امتّدبر ،وهه وي امهقهف ػند الآيات

بامقنب.

َ َ َ َّ ۡ َ ُ ّ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ
َل ٓۥ َإِن َْ َٔ َإَِّلَ
 -3قهله  { :وٌاَغيٍجَّٰ َٱلشِػر َوٌاَيۢنت َِغ
ّ ُ َ َ َ َ َ ّٗ َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ
ذ ِۡنرّٞ ُّ ّٞ ُ َ ّٞ
ؽَٰفِر َ
يََ}َ٦٪
طقَٱىلٔلَلَعَٱى
َوك ۡر َءانٌَتِنيَِ َ َ٦٩لِذِرٌََََكنَضياَوي ِ
ِ
[ يسَ .] 73 – 69 :
ُّ َ َ َ َ َٗ
َض ّياَ} أي :حي امقنب
قال امؾؽديِ َ{ " :لِذِرٌََََكن
واػيه ،فهه الذي يزكه على هذا امقرآن ،وهه الذي يزداد وي امؽلم ونه

وامؽىل ،و يكهن امقرآن مقنبه بمنزلة امىمر للٌرض امميبة

الزاكية"(.)137

( )137تيؾير ام كريم الرحمي في تفؾير كنًم امىنَّّان .698/2

479

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

480

 -1قال والك بن دينار  " :أقسص م كم لا ينوي ػبد بهذا

امقرآن إلا طدع قنبه "(.)408

 -1قال الإوام امبخاري  " :لا يجد كؽىه ونفؽه إ ّلا وي

آوي بامقرآن ولا يحمله بح ّقه إلا امىهقي "(.)409

 -6قال الحؾي  " :إنكم اتخذتم قراءة امقرآن مراحل

وجؽنتم اللَّّيل جمىًً؛ فأنتم تركبهنه فتقمؽهن به مراحله ،وإن وي كىن
قبن كم رأوه رؼائل وي ربهه فكىنها يتدبرونها بالليل وينفذونها بام َّ ّنهار

"(.)123

 -7وقال ابن امقيم  " :إذا أردت الانتفاع بامقرآن فاجمع

قنبك ػند تىًوته وسظاعه ،وأمق سظؽك ،واحطر حظهر وي يخاكبه به

وي تكلَّّم به  ونه إميه،فإنَّّه خماب ونه لك على مؾان رؼهله


( )138ال ُّدّر امىنثهر .198/6
( )139صحيح امبخاري .123/11

( )123امتبيان في آداب حملة امقرآن للنَّّه ّ
وي ص.18
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 -8وقال أبه حاود امؼزالي  ػند حديثه عما سظاه

امتخعيص " :أن يقدر قارئ امقرآن ام كريم أنه امىقعهد بكه خماب

ورد فيه ،فإن سظع أمرا ً أو نهيا ً ق ّدر أنه امىنهي وامىأوهر ،وإن سظع وعدا ً

أو وػيدا ً فكمثل ذلك ." ..

 -9وقال ابن قداوة  " :ينبغي متالي امقرآن أن يؽلم أنه

امىقعهد بخماب امقرآن ووػيده ،وأن امقعص لم يرد بها امؾىر بل

امؽبر).

ثانيا ً  :الأدلّة على أ ّن امهقهف ػند الآيات يكهن باللّؾان ترتيىً ً

ّ
وترؼىً ً وتح ُّز ّنا ً وتكرارا ً وتفاعىً ً بامؾنال وامتَّّؽ ُّهّذ ػند وناؼبة ذلك وا يلي :

َۡ ۡ َ َۡ َ َّ ُۡ ۡ َ َ َ ً
ان َح ۡرت ِيَل ََ}َ ٤
 -2قهله َ { :أو َزِد َغييِّ َورح ِِو َٱىلرء َ

ّ ُۡ َ
انَ
(اىٍزمو )4:قال الرّازي  " :قال َ َ{ : و َرح ِِوَٱىل ۡر َء َ
َ ً
ّ
يدل على عدم امهقهف على امىؽاني
ح ۡرت ِيَل ََ }٤الإسراع في امقراءة

"(.)122

( )122وفاتيح امؼيب .211/33
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ُۡ َ
ّ
انَ
وقال ابن كثير " :وقهله َ {:و َرح ِِو َٱىل ۡر َء َ

َ ً
ح ۡرت ِيَل َ }٤أي  :اقرأه على تم ُّ ّهل ،فإنَّّه يكهن ػهنا ً على فهه امقرآن

وتدبره .وكذلك كىن يقرأ  ، قامؾ عائشة " : 

كىن يقرأ ام ُّ ّؾهرة فيرتّنها ،حتّى تكهن أكهل وي أكهل ونها ".

ّ
امبخاري ،ػي أنس  :أنَّّه ؼئل ػي قراءة رؼهل
وفي صحيح

َّ
ٱّلِل ِ َ َّ
ٱلرِنَٰمۡحَ
ال َّل ّه  ،فقال ":كىنت و ّداً ،ثم قرأ {ِمۡسِب َ َ
َّ
ٱلرضِي ًَََِ }١يمد بسص ال َّل ّه ،ويمد الرَّّحمي ،ويمد الرَّّحيم ".

وقال ابن جريج ،ػي ابن أبي ونيكة ػي أ ّم ؼلمة  :أ َّ ّنها

ُؼئنؾ ػي قراءة رؼهل ال َّل ّه  ،فقامؾ  " :كىن يق ّمع
ۡ َ ۡ ُ َّ َ ّ ۡ َ َ
َّ
قراءته آية آيةِ{ ،مۡسِبَ َّ َ َّ
نيَ}َ٢
بَٱىعَٰي ٍِ ََ
ٱّلِل َِٱلرِنَٰمۡحَٱلرضِي ًَََِ١ٱۡلٍ َدَ ِّلِل َِر ِ
ّ
(امفاتحة )1-2 :رواه أحمد ،وأبه داوود ،وامت ّ
روذي "(َ .)121

()121تفؾير ابن كثير 113/8
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ۡ َ ََ
َ َ َٰ ُ ۡ
ُ ٗ َ ۡ
دَ
ٌَ َ
اسَلَع
 -1قهله ََ { وك ۡر َءاُاَـ َرك َج َٰ َُِّلِ َل َرأ َهُۥَلَعَٱنلَّ ِ َ
ه ٖ

َ ۡ َ ٗ
َوُ َّزى َج َٰ ُّ َحزنِيَل َ(}١٠٦الإسراء  ،)236:قال صجاهد(: على وكؿ)
 :على تندة(.)123

 -3كىنت قراءة امنَّّبي كما نؽتتها أم ؼلمة 

قامؾ " :كىنت قراءة رؼهل ال َّل ّه  وف َّس ّرة حرفا ً حرفا ً "

(.)414

 -1ػي حفعة زوج امنبي  ، أنها قامؾ« :كىن

 يقرأ في امؾهرة ،فيرتنها ،حتى تكهن أكهل وي أكهل
ونها» (.)121

 -1وا روي ػي ؼؽد بن أبي وقاص قال :قال:

«إن هذا امقرآن نزل بحزن ،فإذا قرأتمهه فابكها فإن لم تبكها فتباكها،
وتؼنها به فمي لم يتؼي به فنيغ ونا»(.)126

()123جاوع امبيان 171/7

ّ
()121أخرجه امت ّ
روذي وصححه  281/1ح.1913
( )121أخرجه وؾلم  ،212/1برقه .2716
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 -6وا روي ػي ابن عمر  قال :قال:

«إن امقرآن نزل بحزن فإذا قرأتمهه فتحازنها»(.)127

 -7أخرج وؾلم ػي حذيفة  قال« :طنيؾ وع امنبي

 ذات ميلة فافتتح امبقرة ،فقنؾ :يركع ػند امىائة ثم
وطى ،فقنؾ :يعلي بها في ركؽة فمطى ،فقنؾ :يركع بها ،ثم افتتح

مر بآية فيها
امنؾاء فقرأها ،ثم افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ وترؼىً ً  ،إذا َّ ّ
مر بتؽهذ تؽهذ»(.)128
مر بسنال ؼأل ،وإذا َّ ّ
تسبيح ؼبح ،وإذا َّ ّ

 -8أخرج امنؾاغي وابن واجة ػي أبي ذر قال« :قام رؼهل الله

 بنا ميلة فقام بآية يرددها وهي قهله تؽالى{ :إِنَ

ّ
وامبيهقي في ؽؽب الإيمان
( )126أخرجه ابن واجه( ،111/2رقه ،)2337
( ،361/1رقه  ،)1312وأبه يؽلى( ،19/1رقه  ،)689وقال ابن كثير
":وفي الحديث كنًم كه يل يتؽلّق بسنده" فظائل امقرآن .221/2

( )127أخرجه أبه يؽلى بسند ضؽيف ( ،19/1رقه .)689
( )128أخرجه وؾلم  266/1رقه .2813
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َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ
ُ ّ
َ َّ
ُ
يز َ ۡ َ
ِيً َ}١١٨
ٱۡله َُ
ُج َٱى َػزِ َُ
ت َػذ ِۡب ُٓ ًۡ َـإِج ُٓ ًۡ َغِتَاد َك َِإَون َتؾفِر َلًٓ َـإُِم َأ

[امىائدة.)129(»]228:

 -9قال ابن ػباس  ( :إذا قرأتم سجدة ؼبحان فىً تؽجلوا

بامؾجهد حتى تبكها فإن لم تبك عين أحدكم فنيبك قنبه ).

 -23ورد ذلك أيظا ػي عدد وي امعحابة وامتابؽين كؽائشة

وؼؽيد بن جبير والربيع بن خثيم وغيرهه.

وقال ابن امقيّم  " :هذه عادة ام َّ ّؾنف يردد أحدهه الآية حتّى

يعبح " (.)113

قال أبه حاود امؼزال ّي  " :وإذا لم ّ
يتمكي وي امتّد ُّب ّر إلا بترديد فنيردد

"( .)112

 -22قال ابن وؾؽهد مؽنقىة وقد عجل في امقراءة " :

فداك أبي وأمّي رتّل؛ فإنَّّه زين امقرآن "(.)111

( )129أخرجه امنَّّؾاغي  2112/1ح ،2328وابن واجه  313/1ح.2122
( )113وفتاح دار ام َّ ّؾؽادة .111/2
( )112إحياء علوم الدّين .91/2
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 -21ػي أبي جمرة قال :قنؾ لابن ػبَّّاس  ": إني سر يع

امقراءة وإني أقرأ امقرآن في ثىًث فقال :لأن اقرأ امبقرة في ميلة فأدبرها

وأرتنها أحب إل ّي وي أن أقرأ كما تقهل "(.)113

قال الآجري " :امقنيل وي الدرس للقرآن وع امفكر فيه

وتدبره أحب إلى وي قراءة ام كثير وي امقرآن بؼير تدبر ولا تفكر فيه،

فلاهر امقرآن يدل على ذلك وامؾنة وأقهال أئمة امىؾلمين".

وقال ابن وفنح " :أقل امترتيل ترك امؽجلة في امقرآن ػي

الإبانة ،وأكمله أن يرتل امقراءة ويتهقف فيها ".

قال الإوام امؼزالي " :امبكىء وؾتحب وع امقراءة  ..وإنما

كر يق تكلف امبكىء أن يحطر قنبه الحزن فمي الحزن ينؿأ امبكىء ،ووجه

إحظار الحزن أن يتأول وا فيه وي امتهديد وامهػيد وامىهاثيق وامؽههد ثم

يتأول تقعيره في أوامره وزواجره فيحزن لا صحالة ويبكي فإن لم يحطره

( )111أخرجه ابن أبي ؽيبة في امىعنَّّف  ،111/1برقه 8711
( )113أخرجه ػبد ال َّر ّ َّ ّزاق ،189/1رقه.1287
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حزن وبكىء كما يحطر أرباب امقلوب امعافية فنيبك على فقد الحزن

وامبكىء فإن ذلك أػله امىعائب".

 -21يقهل إسحاق بن إبراهيم ػي امفظيل بن ػياض  " :كىنت

مر بآية
قراءته حزينة شهيّة بميئة وترؼلة كينه يخاكب إنساناً ،وكىن إذا َّ ّ

فيها ذصط الجنَّّة يردد فيها ويسأل "(.)111

ػي أبي هريرة  قال :قال رؼهل الله ﷺ( :وي قرأ ونكم

بامتين والزيتهن فانتهى إلى آخرها {أىحس َاّلِل َةأضسً َاۡلانٍني}

[امتين ]8 :فنيقل بلى وأنا على ذلك وي امؿاهدين ووي قرأ لا أقسص بيهم
ۡ
ََ
َ َ َٰٓ َ ُ
َ َ َ
نََيۡريِۧ َي َٱل ٍَ ۡٔ َ َٰ
ت َپ[ }١امقياوة:
َلَع َأ
امقياوة فانتهى إلى{خىحۡ َس َذَٰل ِم َةِؼَٰد ٍِر َ

ۡ َ
َ َ ّ َ
َضدِيد َ
َب ۡػ َدهُۥَيُؤٌُِِٔنَ
 ]13فنيقل بلى ووي قرأ وامىرؼىًت فبنغ {ـتِأ ِي َ ِۢ

[ }٤٪امىرؼىًت ]13:فنيقل آونا بالله)َ .

َ َ ّۡ ۡ َ َ
َربِّمَ
ؾَ { :ـصتِص َةِٱش ًِ
ػي ػقبة بن عامر  : قال :م َّ ّىا نَزَم َ ْ
َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َّ ّٞ
ٱىۡ َػ ِظيً َ۞ َ ٧٤ـَ ََلٓ َأُكۡص ًُِ َة ٍَ َـَٰك ِعِ َٱنلُّ ُ
َغ ِظ ٌ
ش ِ
يًَ
ٔم ََِ َ ٧٥إَوُّۥَىلصً َىٔ َتػئٍن
ِ
ِ
َّ
َّ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َّ ُ ُ ۡ َ ّٞ
يً ََِ َ ٧٧ف َن َِت َٰ َّ ُ
ان َنر ّٞ
ٔن ََّ َ ٧٨ل ََح ٍَ ُّص ُّ ٓۥ َإَِّل َٱل ٍُ َؽ َّٓ ُرونَ
 َ ٧٦إُِّۥَىلرء
ِ
ب ٌَهِ ٖ
ٖ
ِ
َ
َ
ۡ
َ
َ َ َ
َ ّٞ
ۡ ُ َ
َ
اَٱۡلدِيدَأُخُ ُّ
يو ّ
ََِر ّ ۡ َ َ َ
ٌَ َّ
ٔنَ
ًٌَ ۡدُِِْٔنََ َ َ٧٫وَت َػي َ
بَٱىعَٰي ٍِنيَ َ٧٪أـتِفَٰذ َ ِ
ِ
ََ٧٩حزنِ
( )111ؼير أعىًم امنبىًء .661/1
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ََ
ُۡ ۡ ُ
َََۡٓ َ َََ
ۡ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ َ ّ ُ َ
َ
َ
ُ
ۡ
ج َٱۡليلٔم َ٭َ َ ٧وأُخً َضِيِه ِ ٖذَ
رِزكسً َخُسً َحسذِةٔن َ َ ٧٬ـئَّل َإِذا َةيؾ ِ
َّ
َ َۡ ُ ََۡ ُ َ
َََۡٓ
ُ ۡ ََ
ُۡ ُ َ
َ ُ َ
َصون َٯ َ ٧ـئَّل َإِنَ
ب َإِلِّۡ ٌَِِسً
حِظ ُرون َٮ َ ٧وَنَ َأكر
سَ ََّل َتت ِ
َول َٰ ِ
ُ
ََ ٓ
َ ٓ
َ َ
َنِخُ ًَۡ َ َص َٰ ِدر َ
َ
ُ ُۡ َ َۡ َ
َۡ
ِني َٱ َ ٧ـأ ٌَّا َإِن ََكن ٌَ َََِ
س ُػٔج َٓا َإِن
نِخً َدري ٌَدِيجِني ََٰ َ ٧حر ِ
َ َ َّ ٓ
َ
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ّٞ َ ۡ َ َ ّٞ
ََك َن ٌَ َِۡ َأ َ ۡض َ
ٱل ۡ ٍُ َل َّرب َ
َٰ
بَ
د
ن
إ
َ
ا
ٌ
أ
و
َ
ٳ٧
َ
يم
ػ
َُ
ج
ِ
س
َو
ان
ط
ي
ر
َو
ح
و
ر
ـ
َ
َ
ٲ٧
َ
ني
ِ
ِ
ٖ
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
َّ
ٓ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡٱلٍَني َٴَ َ ٧ـ َصؾ َٰ َ ًّٞىم ٌَ َِۡ َأضدَٰب َٱلٍَني َٵَ َ ٧وأ ٌَّا َإنََكن ٌَ ََِ َٱل ٍُه ِذب َ
نيَ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ّ
َّ َ
َ ُ ُ َ ۡ ّ ّٞ
َه َٰ َذا َل َ ُٓ َٔ َ
َ ۡ ُ َ
َض ُّقَ
يم َٸَ َ ٧إِن
ٱلغٓاى ََ
ِيم َٷَ َ ٧وحطي ِيَث َس ِ
ط ٍ
ِني َٶَ َ ٧ذزنل ٌََِ َۡح ٖ
َ َ ّۡ ۡ َ َ ۡ
َۡ
َر َبّ ِم َٱى َػ ِظي ًِ َٺ[ }٧امهاقؽة ]96 ،71 :قال
ني َٹَ َ ٧ـصتِص َةِٱش ًِ
ٱللِ ِ

َ ّ ۡ َ َ َ
رؼه ُ
َر ّبِمَ
ل الله ﷺ( :اجْ ؽلُوهَا في رُكهع ِكم) ،وم َّ ّىا نَزَمَؾ{ :ش َت ِصِ َٱشً

َۡ َۡ
ُ
ُ
ٱۡللَعَ[ }١الأعلى ]2:قال( :اجؽلوها في سجهدِكم) َ ..

َ ّ ۡ َ َ َ
َربِّمَ
ػي ابن ػباس  مرفهعا ووهقهفا (إذا قرأ {شتِصِ َٱشً

َۡ َۡ
ٱۡللَعَ[ }١الأعلى ]2:قال :ؼبحان ربي الأعلى).

ػي جابر بن ػبد الله ،قال :مىا قرأ رؼهل الله ﷺ ؼهرة

الرحمي على أصحابه حتى فرغ ،قال( :والي أراكم ؼكهتا؟ للجي كىنها

َ َ ّ َ َِٓ َّ ُ
سٍاََ
أحؾي ونكم ردا .وا قرأت عنيهه وي مرة{ :ـتِأ ِي َءاَّلء َرب ِ

ُ َ ّ
ان َ ،}٤٩إلا قامها :ولا بشيء وي نؽىك ربنا نكذب فمك
حسذِةَ َِ
الحىد)َ .
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ػي عائشة  أنه ذصط لها أن ناؼا يقرؤون امقرآن في الليل

مرة أو مرتين ،فقامؾ :أومئك قرؤوا ولم يقرؤوا ،كنؾ أقهم وع

امنبي

ميلة التمام ،فكىن يقرأ ؼهرة امبقرة وآل عمران

وامنؾاء ،فىً يمر بآية فيها تخهف إلا دعا الله واؼتؽاذ ،ولا يمر بآية فيها

اؼتبؿار إلا دعا الله ورغب إميه.

روي ػي ػباد بن حمزة قال :دخنؾ على أسظاء

َ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
اب َّ
اَغ َذ َ
ٔم} [اممهر ،]17 :قال:
َالص ٍُ َِ
وهي تقرأ{ :ذٍَ َاّلِلَغييِاَووكاُ
فهقفؾ عنيها فجؽنؾ تستؽيذ وتدػه ،فذهبؾ إلى امؾهق فقظيؾ حاجتي

ثم رجؽؾ وهي فيها بؽد تستؽيذ وتدػه ".

روي ػي الحؾين ام كرابيسي قال :بت وع امؿافعي ميلة،

فكىن يعلي نحه ثنؿ الليل ،فما رأيته يزيد على خمؾين آية ،فإذا أكثر فمئة

آية ،وكىن لا يمر بآية رحمة إلا ؼأل ،ولا بآية عذاب إلا تؽهذ ،وكينما

جمع له الرجاء والرهبة جميؽاً..
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يستفاد ونه وشروػية امتأوين بؽد قراءة الإوام للفاتحة ،فهه اقتداء

واوتثال وهه وي امتدبر بىً ؽك؛ لأنه ناتج ػي حظهر امقنب وفهه

امىؽنى امىقعهد وهه ؼنال الهداية.

المههر الرابع :ال َّدّميل على أ َّ ّن ام تَّّد ُّب ّر ؽاول للتَّّأ ُّ ّول فيىا وراء امنَّّص:
والدميل على أن امتدبر ؽاول للتأول فيىا وراء امنص وي إدراك

امىؼزى ،وفهه امىؽنى ،واؼتخراج الدلالات والهدايات عدة أوهر هي:
أولا ً :إدراك وؼزى الآيات:

لأن امقرآن ام كريم له وقاطد وغايات جاء متحقيقها في حياة

الأفراد والموتىؽات وهي غايات عاوة ،فىًبد أن يكهن وي غرض

امىتدبر امهقهف على وقاطد الآيات وغاياتها ميدركها و يحققها في نفؾه.

قال د .أحمد آل ؼبالك " :أوا امىؽنى الاطمىًحي متدبر امقرآن كما

ورد في كتب امتفؾير فهه امتفكر في غايات امقرآن ووقاطده امتي يرمي

إميها ".

وقامؾ الدكتهرة رقية امؽلواني" :وامتدبر إعما ُ
ل الذهي وامفكر

الآيات وأهدافها ،ووا ترمي إميه ".
ِ
ل إلى وقاطدِ
للتهط ِ
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ثانيا ً :فهه امىؽنى:
لأن امتدبر يستنزم فَهْه وؽاني الآيات؛ كما يقهل ابن جرير - 

ُ ":
صحال أ ْن يُقَال مىي لا يَفهه وا يُقَال له ،ولا يَؽْق ِل تأو يلَه" :اػتبرْ بِما

لا فَهْه لك به ،ولا وَؽْرفة و ِي امقيل وامبيان"! إلا على وؽنى الأ ْمر ِ بأ ْن

ل أَ م ُْره ُ
ي َ ْفهَىه ،و يفقهه ،ثم يتدبره ،و يؽتبر به ،فأَ َّ ّوا قَب ْل ذلك فمؾتحي ٌ

بتد ُّب ّره ،و هه بمؽناه جاه ِ ٌ
ل " (.)111

قال امؿهكىنيِ " :إ َّ ّن امتدبر هه امتأ ُّ ّول؛ مفهه امىؽنى " ..

(.)116

ثامثا ً :اؼتخراج دلالاتها وهداياتها :لأنها هي أواخر امكلم ونهاياته

وهي امىقعهدة أطىًً ،فىًبد أن يتظىنها امتدبر ،وهي وا يسىو

بالاؼتنباط الذي هه اؼتخراج وا خفي وي امنص امقرآني املاهر

امىؽنى(.)117

( )111جاوع امبيان ػي تأو يل آي امقرآن .81/2
( )116فتح امقدير .991/2

( )117انلر ونهج الاؼتنباط ص.231
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قال ابن عاؽهر " :وؽنى {يتد َّب ّرون امقرآن} يتأ ّولون
دلامته ،وذلك يحتىل وؽنيين:
أحدهما :أن يتأ ّولوا دلالة تفاطيل آياته على وقاطده امتي أرؽد إميها

امىؾلمين ،أي تدبّر تفاطيله.

وثانيهىا :أن يتأ ّولوا دلالة جملة امقرآن ببىًغته على أنه وي ػند

الله ،وأ ّن الذي جاء به طادق"(.)118

قال ػبد الرحمي حبنكة  " :امتدبر :هه امتفكر امؿاول

امهاطل إلى أواخر دلالات امكلم ومراويه امبؽيدة "(.)119

وقال د .أحمد آل ؼبالك " :وامتدبر يؽني ألا يقف امقارئ على

قاهر امىؽنى بل يتمنب ونه امتفكر بؽىق ،وامتأول بإوؽان إلى الجههر

وإدراك امىؽنى امىقعهد وي حيؿ خعهطية امىؽنى وع شظهله لجىيع

املروف والأحهال ".

( )118امتحرير وامتنهير .991/2

( )119قهاعد امتَّّد ُّب ّر الأوثل ص.23
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وطظا يشهد لدخهلها في امتدبر وا اؼتدل به ابن امقيم في قهله:

َََ
َ ُۡ َ
ان} فإن قنؾ :إنك قد أشرت إلى
َحخَ َدةَّ ُرون َٱىل ۡر َء َ
" فعل في {أـَل ََ
وقام ػليم فافتح لي بابه واكؿف لي حجابه وكيف تدبر امقرآن وتفهىه

والإشراف على عجائبه وكنهزه وهذه تفاؼير الأئمة بأيدينا فهل في امبيان

غير وا ذصطوه قنؾ :ؼأصرب لك أوثالا تحتذي عنيها وتجؽنها إواوا لك

في هذا امىقعد.

َۡ َ ُۡ ۡ
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ُ َ
ه َرٌ َ
ِنيَ
َضدِيد َع ۡي ِؿ َإِةَِْٰٰيً َٱلٍ
قال الله َْ { :و َخحىم
ۡ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ ُّ ّٞ ۡ َ ّٞ
َ َ َ َ َٰٓ َ ۡ
َل َأْيِِّۦَ
ٮَ ١إِذ َدخئا َغييَِّذلالٔا َشؾٍَٰا َكال َشؾًَٰ َكٔم ٌَِه ُرون َٯَ ١ـراغ َإ ِ
َ َ َّ َ ُ ٓ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
ۡ
ٔن َٱَ َ ١ـَأ َ َۡو َ
َ َ َٓ ۡ َ
س َس ٌَِِ ُٓ ًَۡ
ني ََٰ ١ذلربّۥ َإِل ًِٓ َكال َخَّل َحأزي
ـشاء َةِػِش ٖو َش ٍِ ٖ
َ َّ َ َ َّ
َ ٗ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َٰ َ
َغي ِيمَٲَ١ـَأ َ ۡرتَيَج ۡ
ه ۡ
َٱم َر َخحُ ُ
جَ
ۥَِفََصةَٖـط
ّ
خِيفثَكالٔاََّلََّتؿَوبۡشوهَةِؾؾ ٍم
ِ
ِ
ٖ
َ ُ ْ َ َ َٰ َ َ َ ُّ َّ ُ ُ
َ ۡ ََ ََ َ ۡ َ ُ ٌ َ
َغلِ ّٞ
ِيًَٱىۡ َػي ُ
َٱۡله ُ
ۥَْ َٔ ۡ َ
ِيًَ
مَِۖإُِّ
وسٓٓاَوكاىجَغشٔز
يًَٳََ١كالٔاَنذل ِِمَكالَرب ِ
ٴ[ }١الذار يات َ .]33 - 11

فؽهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتمنؽؾ إلى وؽناها وتدبرتها فإنما

تمنع ونها على أن امىىًئكة أتها إبراهيم في طهرة الأضياف يأكلهن

ويشربهن وبشروه بؼىًم عنيم وإنما امرأته عجبؾ وي ذلك فأخبرتها

امىىًئكة أن الله  قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك؛ فاسظع

الآن بؽض وا في هذه الآيات وي أنهاع الأسرار:

493

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

494

 فكم قد تظىنؾ وي امثناء على إبراهيم؟. وكيف جمؽؾ امظيافة وحقهقها؟. ووا تظىنؾ وي الرد على أهل امباكل وي امفىًؼفة وامىؽملة؟. وكيف تظىنؾ عَلَما ػليىا وي أعىًم امنبهة؟. -وكيف تظىنؾ جميع طفات ام كمال امتي ردها إلى امؽلم

والحكمة؟.

 -وكيف أؽارت إلى دميل إوكىن امىؽاد بأممف إؽارة وأوضحها

ثم أفعحؾ وقهعه؟.

 -وكيف تظىنؾ الإخبار ػي عدل الرب وان تقاوه وي الأوه

امىكذبة؟.

 وتظىنؾ ذصط الإؼىًم والإيمان وامفرق بينهىا. -وتظىنؾ بقاء آيات الرب الدالة على تهحيده وطدق رؼله وعلى

اميهم الأخر.

494

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

 -وتظىنؾ أنه لا ينتفع بهذا كله إلا وي في قنبه خهف وي

عذاب الآخرة وهه امىنونهن بها.

وأوا وي لا يخاف الآخرة ولا ينوي بها فىً ينتفع بتمك الآيات.
فاسظع الآن بؽض تفاطيل هذه الجىلة .)133(" .....
ثم فعل في بيانها بما لا حاجة لذصطه هنا.
فلهر بذلك أن اؼتخراج الدلالات وأسرار امتؽبير وي امتدبر،

ولذلك قال في ؼياق كنًوه " :فؽهدي بك إذا قرأت هذه الآية

وتمنؽؾ إلى وؽناها وتدبرتها فإنما تمنع ونها على " ...

زاد امىهاجر إلى ربه ص.68 -63
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المههر الخاوغ :أدلة وؽهاهد امتفاعل وع الآيات بقعد الانتفاع

والاوتثال بها إيمانا ً علما ً وعمىً ً:

وهذا هه بيؾ امقعيد وصحف الراحل وغاية امىتدبر.
وإنما قننا بتظىي امتدبر مقعد الانتفاع والاوتثال لأن امؼاية وي

قراءة امقرآن هي الانتفاع والاوتثال وامتَّّذ ُّصّط والاتّباع ،وامتدبر وؼيلة
لذلك فىًبد أن يتظىنه امتدبر الذي هه وقعد نزول امقرآن.

أوا قعد صجرد امتىًوة ،أو صجرد امؽلم بامىؽنى دون قعد الانتفاع

والاوتثال فذلك أمر قاضر ػي امتدبر.

والانتفاع بها؛ أي :إيمانا ً وعلما ً وعمىً ً
أوا الإيمان به :فهه يشىل الإيمان وامتعديق ابتداء ً بأنه كنًم الله

 أنزله هدى للناس ،واؼتحظار وقاطده امؽاوة ،وأنه لا
ؼبيل للنجاة إلا به ،كما يقعد به وا تهرثه امقراءة وي ز يادة الإيمان
والخؿية ،وامتؽليم امباػؿ على الخظهع والانقياد ،وهه أػله غايات

الانتفاع بامقرآن وثمراته ،ويشهد لذلك:
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َّ
َ
ۡ ۡ
ٱّلِل َ َوسيَ ۡ
ٔن َ َّٱَّل ََ َ ُ َ َّ ُ
جَ
 -2قهله { :إِج ٍَا َٱل ٍُؤٌُِِ َ
ِيَ َإِذا َذنِر َ َ ِ
َّ ُ َ
ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َٰ ُ ُ َ َ
اد ۡت ُٓ ًۡ َإ َ
لَع َ
يؿ َٰ ِٗا َ
َو َ َ َٰ
َربّ ِ ِٓ ًۡ ََحخَ ََّٔكٔن َ}٢
كئبًٓ َِإَوذا َحي ِيج َغيي ًِٓ َءايخ َّۥ َز
ِ
(الأنفال.)1:

َ َ ٓ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َّ ُ ۡ َ ّٞ
ََحلٔلَخيُّس ًَۡ
 -1قهله ِ{ :إَوذاٌَاَأُزِىجَشٔرةَـ ًٌٍَِِٓ
َ َ ۡ ُ َ َٰ ٓ َ َٰ ٗ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ ٗ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ِيَ َءأٌِا َـزادتًٓ َإِيؿِا َوًْ َيصخب ِۡشون َ}١٢٤
زادحّ َه ِذ َه ِ َۦ َإِيؿِا َـأٌا َٱَّل َ

(امتَّّهبة َ .)211:

َۡ
فتأ َّ ّول امتَّّؽبير في الآيتين بقهله { َزادت ُٓ ًَۡ} َطظا يدل على أن أػله

آثار امقرآن هه الإيمان ،وذلك لا يكهن إلا بامتَّّدبر ،فالإيمان إذا ً وقعد
وي وقاطد امىتدبر للقرآن.

َ
َّ َ َ ْ َ ُ
اب ََحخْئُُ َ ُّ َ
اْ ًُ َاىْهِخَ َ
َض َّق َح َِل َوحَِِّ
 -3قهله { :اَّلِيَ َآ َححِ

ُ َ َ ْ َ
أوىهِمَيُؤٌُِِٔنَة ِ َِّ} [امبقرة.]212:

َ
فتأ َّ ّول قهله َ {:حخْئَُُ ُّ َ
َض َّق َح َِل َوح ِ َِّ} ثم ػقبها

ُ َ َ ْ َ
بقهله{ :أوىهِم َيُؤٌُِِٔن َة ِ َِّ} طظا يدل على أ َّ ّن امتىًوة

امىعاحبة للتَّّد ُّب ّر وندية للييمان.
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وأوا امتؽليم :فهه تؽليم امكنًم وتؽليم امىتكلم به وهه الله

 ؛ تؽليىا ً يبؽؿ على الخظهع والانقياد والاوتثال ،تأول
كيف كىن حال امنبي ػند نزول امقرآن عنيه؟

فؽي عائشة أم امىنونين  أن الحارث بن هؿام 

ؼأل رؼهل اللهفقال :يا رؼهل الله كيف يأتيك امهحي؟

فقال رؼهل الله (:أحيانا ً يأتيني وثل طنعلة الجرس وهه

أؽده علي فيفظص ػني وقد وػيؾ ػنه وا قال وأحيانا ً يتمثل لي امىمك
رجىً فيكلمني فأعي وا يقهل). .

وػي ابن ػباس  قال( :كىن رؼهل الله 

إذا نزل عنيه امهحي ثقل عنيه وتر بَّّد له جِلده)( .أي تؼير بمثل

امقؿؽريرة).

فانلر كيف كىن ػله أمر امهحي في نفغ رؼهل الله

.

وتأول قهل الله  في وطف أهل امقرآن:
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َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ َٰ ٗ ُّ َ َ َٰ ٗ َّ َ َ َ ۡ َ ُّ ۡ ُ ُ ُ ُ
َ
َسئدَ
ان َتلشػِر ٌَِِّ
ر
ٌَ
ا
ٓ
ت
ش
ت
ٌَ
ا
ت
ِت
ن
َ
ِيد
د
َٱۡل
{ٱّلِل َُزل َأضصَ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ
َّ
َ ۡ َّ َ َ ُ
َوكئبُ ُٓ ًۡ َإ ِ ََٰل َذِنرِ َٱّلِل َِذَٰل ِم َْ َدىَٱّلِل َِ
ٱَّلِيَ ََيشٔن َربًٓ َثً َحي ِني َسئدًْ
َّ ُ َ
ۡ
َ
َح ۡٓدِيَةّ َ
ِۦٌَََي َ َشا ٓ ُء َ
َذ ٍَ َ ُ
اَلۥٌَ ََِْۡا ٍدَ٭[ }َ١الزمرَ .]13:
َو ٌَََيُغي ِِوَٱّلِل
ِ
فانلر كيف وطفهه بامقؿؽريرة وي خؿيتهه لربهه وتؽليىهه له

وتؽليىا ً مكنًوه  ػند سظاعه وقراءته ،وذلك الذي بؽثهه على

الخظهع له والانقياد ،ولذلك قال  بؽدهاُ َ { :ث ًَّ َحَي ُ
ِنيَ

ُ ُ ُ ُ ۡ َُُ
َ ۡ َّ
َوكئبُ ُٓ ًَۡإ ِ ََٰلَذِنرَِٱّلِل َِ}.
سئدًْ

 وبهذا نؽلم بأن امتدبر لا يكهن إلا بامتؽليم.قال أبه حاود امؼزالي  في أعمال امباكي في امتىًوة" :

فالأول :فهه ػلىة امكنًم وعلوه وفظل الله  وممفه بخنقه
في نزوله ػي ػرش جىًله إلى درجة إفهام خنقه  ....فإن امىؽله

للكنًم الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يؼفل ػنه .وامثاني :امتؽليم
لممتكلم فامقارئ ػند امبداية بتىًوة امقرآن ينبغي أن يحطر في قنبه ػلىة

امىتكلم و يؽلم أن وا يقرؤه ميغ وي كنًم امبشر وإن في تىًوة كنًم الله

 غاية الخمر".
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أوا تفاعل الجهارح :فيكهن بؽدة أوهر :ونها :امقؿؽريرة يشهد لذلك

َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ
َٱۡلدِيد َن َِت َٰ ٗتا ُّ
َ
ٌَتَ َ َٰ
شت ِ ٗٓاَ
قهلهػي الجلود { :ٱّلِل َُز َل َأضصَ
ِ
َ
َّ َ َ َ ۡ َ ُّ ۡ ُ ُ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ
َوكئبُ ُٓ ًۡ َإ ِ ََٰلَ
ان َتلشػِر ٌَِِّ َسئد َٱَّلِيَ ََيشٔن َربًٓ َثً َحي ِني َسئدًْ
ٌر ِ
َّ ُ َ َ
ۡ
َّ
ۡ َّ َ َ ُ
َِح ۡٓدِيَةّ َ
ىَٱّلِل َ
ِۦٌَََي َ َشا ٓ ُء َ
اَلۥٌَ ََِۡ
َٱّلِل َذ ٍَ َُ
َو ٌَََيُغي ِِو
ذِنرِ َٱّلِل ِ َذَٰل ِم َْ َد
ِ

َ
ْا ٍدَ٭[ }َ١الزمر ]13:فتأول كيف ذصط الجلود وتفاعنها بامقؿؽريرةَ .

وونها الأزيز ودوع امؽين وامنؿيج :وقد أثنى الله  على

َ َ ُ ْ َٓ
ٌَاَ
الذين تدوع ػيهنهه ػند سظاع امقرآن فقال ِ{ :إَوذاَش ٍِػٔا
ُ
َّ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ُ َ
َ َ َٰٓ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
يظ ٌَ ََِ َ َّ
أُز َل َإ ِ ََل َّ
َٱۡل ّ ِقِۖ ََحلٔلٔنَ
ٱَّل ٌۡعِ َمٍِاَغرـٔا ٌََِ
َٱلر ُشٔ ِل َحرى َأخيًِٓ َحفِ
ِ
َ َّ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ
َٱىشٓد َ
ِيََ٭[ }َ٧امىائدةَ .]83:
ربِاَءاٌِاَـٱزخبِاٌَع َٰ ِ
وروى أن رؼهل الله ﷺ كىن يعلي ومعدره أزيز كيزيز امىرجل.
وروي أن رؼهل الله ﷺ قال لابن وؾؽهد " اقرأ علي

قال :فافتتحؾ ؼهرة امنؾاء فلما بنؼؾ " فكيف إذا جئنا وي كه أوة

بشهيد وجئنا بك على هنلاء شهيدا ً " رأيت ػينيه تذرفان بالدوع فقال

لي :حؾبك الآن "

وفي صحيح امبخاري ػي عائشة  " :وكىن أبه بكر رجىً

بكىء لا يممك ػينيه إذا قرأ امقرآن " ..
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وػي الحؾي  قال :كىن عمر بن الخماب  يمر

بالآية وي ورده بالليل فتخنقه امؽبرة فيبكي حتى يسقف ،ثم ينزم بيته

حتى يؽاد يحؾبهنه مريظا ً ..

وػي ابن أبي ونيكة  قال :صحبؾ ابن ػباس  وي

وكة إلى امىدينة ،فكىن يعلي ركؽتين ،فإذا نزل قام ؽمر الليل ويرتل

امقرآن حرفا ً حرفا ،و يكثر في ذلك وي امنؿيج وامنحيب.

وروي ػي بؽطهه أنه يؼشى عنيهه ،و يؽطهه يعؽق ،وم كي ذلك

لم يكي في امعحابة ،قامؾ أسظاء بنؾ أبي بكر  " :وا كىن أحد

وي امؾنف يؼشى عنيه ،ولا يعؽق ػند قراءة امقرآن ،وإنما يبكهن

و يقؿؽرون ،ثم تنين جلودهه وقلوبهه لذصط الله ". ..

وونها امؾجهد :وقد أثنى الله على الذين يخرون سجدا ً إذا ذُصّ ِطوا

بآيات ربهه أو تنيؾ عنيهه:

ُ
ّ
ُ ْ َ َٰٓ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ
َغيَ ۡيٓ ّ
ًٌَ ََِ َٱنلَّت ِ ِيَۧ ََ ٌَََِذ ّرِ َّيثَِ
قال { :أولهِم َٱَّلِيَ َخجػً َٱّلِل
ِ
ٓ
َ َ َ َ َّ ۡ َ
ُ ّ َّ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َٰٓ َ َ َّ ۡ َ
َۡحَيۡ َِ َ
َْ َد ۡحَِ َ
اٌَ َعَُُٔحٖ َ
ٱسخَبَ ۡيَِاَ
اَو َۡ
َوٌََِذرِيثَِإِةِْٰيًَِإَوشرءِيوَومٍَِ
ءادمَومٍَِ
َُ ٗ
َ ُ ۡ َ َٰ َ
َء َاي َٰ ُ
َغيَ ۡيٓ ًۡ َ
ج َّ
س ّيا۩َ[ }٥٨مريمَ ]18 :
إِذاَتخِل
َٱلرِنَٰمۡحَْۤاوُّرَخَبَو ۤاٗدََوب ِ
ِ

501

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

502

َّ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ َ َ ُ ّ ْ
ِيَ َإِذا َذن ُِروا َة ِ َٓا َْۤاوُّرَخَ
وقال { : إِجٍا َيؤٌَِ َأَِبيَٰخِِا َٱَّل

َ َ َّ ُ ْ َ ۡ َ ّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ّبون۩َ[ }١٥امؾجدةَ .]21 :
بَو ۤاٗدََوشتطٔا ِ
َِبٍدَِربِِٓ ًََوًََّْلَيصخه ِ

ُ ۡ َ ُ ْ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ
ِيََأوحٔاَٱىػِي ًََ
وقال َ{ :كوَءأٌِِاَةِِّۦَأوََّلَحؤٌِِٔاَإِنَٱَّل
َۡ ٓ َ َُۡ ََ
َ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ٓ
ٌََِرتيِِّۦ َإِذاَحخ َٰ
َر ّبَِِا َإِنَ
ِل َغي ۡي ِٓ ًۡ ََۤنوُّرِخَيَِۤناَقۡذَأۡلِلَبَو ۤاٗدَََ ١٠٧ويلٔلٔن َشتدَ
َ َ َ ۡ ُ ََّ َ ۡ ٗ
َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ ُ
َخ ُش ٗ
ٔٗع۩َ}١٠٩
انَحتهٔنَويزِيدًْ
َكنَوغد
َربِِاَل ٍَف ُػَّٔلََ١٠٨وي ِ
خرونَل ِۡلذك ِ

[الإسراءَ .]239 :

وتأول كيف شرع امؾجهد ػند هذه الآيات كينه تفاعل وي

امىؾتىع بحظهر امىشهد ودخهله وع امىهطهفين ،وهه وي امتفاعل

الدال على امتدبر لأنه اوتثال واقتداء.

قال الإوام امؼزالي  في كنًم نفيغ حهل امتفاعل وع

الآيات قنبا ً ومؾانا ً وجهارحا ً ":تأثر امؽبد بامتىًوة أن يعير بعفة الآية

امىتلوة :فؽند امهػيد وتقييد امىؼفرة بامشروط يتظاءل وي خيفته كينه
يكىد يمهت.

وػند امتهؼع ووعد امىؼفرة يستبشر كينه يمير وي امفرح.
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وػند ذصط الله  وطفاته وأسظائه يتمأكأ خظهعا ً لجىًله

واؼتؿؽارا ً مؽلىته.

وػند ذصط ام كفار وا يستحيل على الله كذصطهه لله 

ولدا ً وطاحبة يؼض طهته و يكسر في باكنه حياء قبح وقامتهه.
وػند وطف الجنة ينبؽؿ بباكنه ؽهقا ً إميها.
وػند وطف امنار ترتؽد فرائعه خهفا ً ونها.

فمثل هذه الأحهال يخرجه ػي أن يكهن حاكيا ً في كنًوه:
ّٓ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ
َغ َذ َ
اب َيَ ۡٔ ٍمَ
فإذا قال َ {:إ ِ ِن َأخاف َإِن َغطيج َر ِِب

َ
يمَ[ }١٥يهنس ]21:ولم يكي خائفا ً كىن حاكياًَ .
غ ِظ ٖ

َّ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
ط ُ
ريَ
وإذا قال َّ {:ربِاَغي ۡيمَح ََّٔكِاَِإَولۡمَخُبِاَِإَولۡمَٱل ٍَ ِ
[ }٤امىىتحنة ]1:ولم يكي حاله امتهكه والإنابة كىن حاكياًَ .
َ َ َ َ ٓ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ َ
اَشتُيَِاَ
وإذا قال  {:وٌاَنلا َخَّل َجخَّٔك َلَع َٱّلِل َِوكد َْدىِ

َ َ َ ۡ َ َّ َ َ َٰ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ّ ُ َ
َّكَٱل ٍُخَ َٔ َِّكٔنَ[ }١٢إبراهيم]21:
ونلط ِّبنَلَعٌَاَءاذحخٍُٔاَولَعَٱّلِل َِـييخٔ ِ
فنيكي حاله امعبر أو امؽزيمة عنيه حتى يجد حىًوة امتىًوةَ .
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فإن لم يكي بهذه امعفات ولم يتردد قنبه بين هذه الحالات كىن

حله وي امتىًوة حركة اللؾان . " ...
 -وأوا امؽلم فامىقعهد به أمران:

الأول :امؽلم بما تظىنته الآيات وي امىؽاني والدلالات.
امثاني :امؽلم بما تظىنته الآيات طظا ينزم الاوتثال له وي الأوامر

وامنهاهي ،ووا ينزم الاتؽاظ به وي امهعد وامهػيد ،وامؽبر وامؾنن الإلهية.
ويشهد لذلك:

َ َ َ ُ ٓ َّ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ
ۡضبُ َٓاَل َِّيِ ِ
اَح ۡػلِي َٓاَإَِّلَ
اسَِۖوٌ
 -2قهلهَ{ : وح ِيمَٱۡلٌثوَُ ِ

َ
َۡ
ٱىعَٰي ٍُِٔنَځ[ }١امؽنكبهتَ .]13 :

ُ ٓ
قال امؾؽديفي تفؾيره للٍيةَ { " :و ٌَا ََح ۡػلِي ََٓا} بفهىها

َ
َّ ۡ َ
وتدبرها ،وتمبيقها على وا صربت له ،وػقنها في امقنب {َۚٓإَِّل َٱىعَٰي ٍُِٔنَ
ځ }١أي :أهل امؽلم الحقيقي ،الذين وطل امؽلم إلى قلوبهه .وهذا ودح
ّ ٌّ
وحؿ على تدبرها وتؽقنها ،وودح مىي يؽقنها،
للٌوثال امتي يطربها،

وأنه ػنهان على أنه وي أهل امؽلم ،فؽُلم أن وي لم يؽقنها ميغ وي

امؽامىين.
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وامؾبب في ذلك ،أن الأوثال امتي يطربها اللّه في امقرآن ،إنما هي

للٌوهر امكبار ،وامىمامب امؽامية ،وامىؾائل الجنيلة ،فأهل امؽلم يؽرفهن

أنها أهه وي غيرها ،لاػتناء اللّه بها ،وحثه ػباده على تؽقنها وتدبرها،
فيبذمهن جهدهه في وؽرفتها"(.)132

 -1وا ورد ػي عمر أنه وكؿ في تؽلم ؼهرة امبقرة اثنتي

ػشرة ؼنة ،وابنه ػبد الله وكؿ في تؽلمها ثماني ؼنين(.)131

 -3أخرج ابن أبي حاتم في تفؾيره ػي ػبد الله بن وؾؽهد

قال :إذا سظؽؾ الله يقهل{ :يا َأيٓا َاَّليَ َآٌِٔا}
فأرػها سظؽك؛ فإنه خير يأمر به ،أو شر ينهى ػنه (.)133
قال امؼزالي " :إن سظع قعص الأنبياء ، 

وقعص الأومين علم أنها لم ترو للتؾنية وامؾىر ،وإنما للؽلة والاػتبار،

فما وي قعة في امقرآن إلا وؼياقها مفائدة في حق امنبي

( )132تفؾير امؾؽدي .632/2

ّ
امبيهقي في امؿؽب .2933،2899/6
( )131أخرجه
( )133تفؾير ابن أبي حاتم  133/1رقه 2333
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ُ ّٗ َّ ُ
 وأوته ،لذلك قال اللهَ { :وّلُك َجل ُّصَ
َُ َ َ َ َٓ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ ُّ ُ َ ُ َ
ۡ َ ُّ َ َ ۡ َ ّٞ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َٰ
َِف َه ِذه َِٱۡلق َومٔغِظ َثَ
غييم ٌََِ َأۢنتاءَِٱلرش ِو ٌَاَُثتِج َةِِّۦَـؤادك َوساءك ِ
ىَل ِيۡ ٍُ ۡؤٌِِ َ
َوذ ِۡن َر َٰ
ِنيَ[ }١٢٠ههد ." ]213

وأوا الاوتثال فهه يشىل امؽىل وامؾلوك ،وهه ثمرة الإيمان وعاقبة

امتدبرَ .

وامقرآن  -بكهنه وثاني  -وليء بالأؼاميب المهفزة للًوتثال وامؽىل،

وونها أؼلوب الأمر وامنهي ،وأؼلوب الجزاء وامؽقاب ،وأؼلوب امهعد

وامهػيد ،وأؼلوب امترغيب وامترهيب ،وهذه الأؼاميب وغيرها دالة على

أن امقرآن أنزل للًوتثال وامؽىل ،وهذا ينكد منا أن امتدبر لا يكهن إلا

بالإقبال على امقرآن بنية الاوتثال وامؽىل.

وهذا هه ونهج امنبي ﷺ وامؾنف امعالح ،وغاية مرادهه وي

امقرآن ،ويشهد له:

 -2وا أخرجه وؾلم ػي ؼؽد بن هؿام بن عامر قال:

ؼأمؾ عائشة  فقنؾ يا أم امىنونين :أنبئيني ػي خلق رؼهل الله

 . قامؾ :أمؾؾ تقرأ امقرآن قنؾ :بلى .قامؾ
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 :فإن خلق نبي الله  كىن خنقه امقرآن.
فقنؾ :أنبئيني ػي قيام رؼهل الله  فقامؾ

َ َ
ۡ ُ
:أمؾؾ تقرأ{ َٰٓ
ِو[}١امىزول ]2:قنؾ :بلى .قامؾ:
يد ُّح َٓا َٱل ٍُ َّز ٌّ َ
فإن الله  افترض قيام الليل في أول هذه امؾهرة فقام نبي الله

 وأصحابه حهلا وأوؾك الله  خاتمتها اثني

ػشر شهرا ً في امؾىاء حتى أنزل الله  في آخر هذه امؾهرة
امتخفيف فعار قيام الليل تمهعا بؽد فر يظةَ .

 -ففي هذا الحديث دلالة على ونهج امنبي  في امتؽاول

وع امقرآن وهه امتخلق بأخىًقه ،وامؽىل بأوامره ،ولذا حين نزمؾ عنيه

ؼهرة امىزول ػرف حقيقة الأمر وق ّدره ،فقال  لخديجة

 وهي تدػهه أن يمىئن وينام« :وطى ػهد امنهم يا خديجة».

 -1ويشهد لذلك أيظا ً وا أخبرت به عائشة  حينىا ؼئنؾ

ػي خلق رؼهل الله ﷺ  ،فقامؾ  " :كىن خنقه

امقرآن ،يؼظب مؼظبه ،ويرصى لرضاه".
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َّ َ َ َ َ َٰ ُ ُ َ
يم َ}َ ٤
يعدق ذلك امقرآن بقهله ِ{:إَوُم َىػ
ِل َخي ٍق َغ ِظ ٖ

[امقلمَ .]1:

 -3وروي ػي عمر بن الخماب  أنه قال له رجل هيّه يا

ابن الخماب ،فهالله وا تؽمينا الجزل ،ولا تحكم بيننا بامؽدل ،فؼظب

حتى هه به ،فقال له الحر :يا أوير امىنونين إن الله تؽالى قال منبيه
ۡ
ََ ۡ ۡ َ
ُ
َغَ َٱىۡ َ
خَٰٓي َ
خ ِذ َٱىۡ َػ ۡف َٔ َ َوأ ُم ۡر َةٱىۡ ُػ ۡ
ِني َ}١٩٩
ض
ر
غ
أ
َو
ف
ر
{ 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[الأػراف ]299:وإن هذا وي الجاهنين .يقهل ابن ػباس:

والله وا جاوزها عمر  حين تىًها عنيه ،وكىن وقافا ػند كتاب

اللهَ .)

 -1ووا روي ػي ابن وؾؽهد  قال( :كىن الرجل ونّا إذا

تؽلم ػشر آيات لم يجاوزهي حتى يؽرف وؽانيهي وامؽىل بهي).

 -1وقال ابن عمر  ( :كىن امفاضل وي أصحاب امنبي

 في طدر هذه الأوة لا يحفـ وي امقرآن إلا امؾهرة أو
نحهها ،ورزقها امؽىل بامقرآن ،وإن آخر هذه الأوة يرزقهن امقرآن ونهه

امعبي والأعمو ،ولا يرزقهن امؽىل به).
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 -6وقال أبه ػبد الرحمي امؾلمي  ،وهه أحد تىًويذ

امعحابة :إنما أخذنا امقرآن وي قهم أخبرونا أنهه كىنها إذا تؽلمها ػشر
آيات لم يجاوزوهي إلى امؽشر الأخر حتى يؽلمها وا فيهي وي امؽىل،

قال :فتؽلمنا امؽلم وامؽىل جميؽاً.

 -7وقال الحؾي امبظري ( : والله وا تدبره بحفـ حروفه

وإضاعة حدوده حتى إن أحدهه ميقهل قرأت امقرآن كله وا يرى له

امقرآن في خلق ولا عمل).

وقد أكد امؾنف وامؽلماء على أن يكهن هذا هه حال حاول امقرآن

وتاميه بحيؿ يلهر أثر امقرآن عنيه خنقا ً وعمىً ً ووي ذلك:

 -2قال ابن وؾؽهد( :ينبغي لحاول امقرآن أن يؽرف بنيله

إذا امناس يناوهن ،وبنهاره إذا امناس يفرِّكهن ،و بحزنه إذا امناس

يفرحهن ،وببكىئه إذا امناس يظحكهن ،وب ِعىْته إذا امناس يخهضهن،
و بخؿهعه إذا امناس يخ تامهن ،وينبغي لحاول امقرآن أن يكهن وؾتكينا

مينا ،ولا ينبغي له أن يكهن جافيا ولا طظار يا ولا طياحا ً ولا صخابا ً ولا

حديدا ً ".
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 -1ػي امفظيل بن ػياض  قال( :حاول امقرآن حاول

راية الإؼىًم لا ينبغي أن ينهه وع وي ينهه ولا يسهه وع وي يسهه ولا

ينؼه وع وي ينؼه تؽليىا لحق امقرآن).

 -3قال الآجري  في أخىًق حملة امقرآن " :يتعفح امقرآن

ميندب به نفؾه  - ،همته وتى أكهن وي امىتقين؟ -وتى أكهن وي

الخاؽؽين؟  -وتى أكهن وي امعابرين؟  -وتى أزهد في الدنيا؟ -وتى

أنهى نفسي ػي الههى؟ ".

فهذا ينكد منا أن امقارئ للقرآن لابد أن يكهن وؾتعحبا ً في تىًوته

نية الاوتثال وامؽىل وهذا هه امتدبر.
تنبيه

إ ّن امتأثر امبدني وي سظاع امقرآن؛ كىمقؿؽريرة امتي تعيب الإنسان

والخؿهع الذي ينحقه  -قد يكهن بسبب امتدبر وقد لا يكهن .فامتد ُّب ّر

عمنيّة ػقنيّة تحدث في الذهي ،وامتأثر انفؽا ٌ
ل في الجهارح وامقنب ،فهذا
امتأثر بسبب امتدبر.

وقد يكهن تأثر الإنسان بسبب روعة امقرآن ونلىه.
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امىبدأ امثاني :امىهضهع:

 وؽنى وهضهع امؽلم:

وهضهع ّ
كه علم  :وا يبحؿ فيه ػي ػهارضه ال َّذّاتيّة
(وهضهع ّ
كه علم) شرػيَّّا ً كىن أو ػقنيَّّا ً ( :وا) أي امشيء الّذي

(يبحؿ فيه) أي في ذلك امؽلم (ػي ػهارضه) أي ػهارض وهضهعه

(ال َّذّاتيَّّة) أي الأحهال امؽارضة لنذّات ،دون امؽهارض اللًَّّحقة لأمر
خارج ػي ال َّذّات.

امؽلم:

ّ
كه علم وؽرفة الأحهال امؽارضة لذات وهضهع ذلك
ووؾائل
 وهضهع علم ام ّمب وثىً ً  :هه بدن الإنسان؛ لأنَّّه يبحؿ فيه

ػي الأمراض اللًَّّحقة له ،ووؾائله  :هي وؽرفة تمك

الأمراض.

 وهضهع علم امنَّّحه  :امكلمات ،فإنَّّه يبحؿ فيه ػي أحهالها
وي حيؿ الإػراب وامبناء .ووؾائله  :هي وؽرفة

الإػراب وامبناء.
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 وهضهع علم امفرائض ام َّت ّركىت ،فإنَّّه يبحؿ فيه وي حيؿ
قؾىتها ،ووؾائله  :هي وؽرفة حكم قؾىتها.

وامؽلم بمهضهع علم ميغ بداخل في حقيقة ذلك امؽلم كما قننا في

بدن الإنسان وامكلمات وامتَّّركىت.

إذا علمؾ ذلك  :فامؽهارض ال َّذّات َّي ّة هي امَّّتي تنحق امشيء مىا هه -

أي لذاته  -كىمت ّ ُّ ّ
َّؽجب اللًَّّحق لذات الإنسان ،أو تنحق امشَّّيء لجزئه،

كىلحركة بالإرادة اللًَّّحقة للينسان بهاؼمة أنَّّه حيهان ،أو تنحقه بهاؼمة

َّ ّ
كىمظحك امؽارض للينسان
أمر خارج ػي امىؽروض وؾاوٍ لممؽروض،

بهاؼمة امت ّ ُّ ّ
َّؽجب.

وتفعيل ذلك  :أ َّ ّن امؽارض إ َّ ّوا أن يكهن لذات امشَّّيء ،أو

لجزئه ،أو لأمر خارج ػنه.

ّ
أخص ،أو
والأمر الخارج  :إ َّ ّوا وؾاوٍ لممؽروض ،أو أػ ّه ونه ،أو

وباين.
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أ َّ ّوا امثَّّىًثة الأول  -وهي امؽارض لذات امىؽروض ،وامؽارض

لجزئه ،وامؽارض امىؾاوي  -فتؾ َّ ّىو أػراضا ً ذاتيّة؛ لاؼتنادها إلى ذات

امىؽروض.

أ َّ ّوا امؽارض لنذات  :فلاهر.
أ َّ ّوا امؽارض للجزء :فىٌ ّن الجزء داخل في الذّات ،وامىؾتند إلى وا

في الذّات وؾتند إلى الذّات في الجىلة.

أ َّ ّوا امؽارض للٌمر امىؾاوي  :فىٌ ّن امىؾاوي يكهن وؾتندا ً إلى

ذات امىؽروض ،وامؽارض وؾتند إلى امىؾاوي ،وامىؾتند إلى امىؾتند

إلى امشَّّيء وؾتند إلى ذلك امشَّّيء ،فيكهن امؽارض أيظا ً وؾتندا ً إلى

الذّات.

وامثَّّىًثة الأخيرة امؽارضة لأمر خارج غير وؾاوٍ لممؽروض تس ّىو

أػراضا ً غريبةً؛ مىا فيها وي امؼرابة بامقياس إلى ذات امىؽروض.

ث َّم ّ تارة يكهن الأمر الخارج أػ ّه وي امىؽروض ،كىلحركة اللًَّّحقة

للٌبيض بهاؼمة أنَّّه جسص ،وهه أػ ُّ ّه وي الأبيض وغيره .وتارة ً يكهن

ُّ ّ
َّ ّ
أخص وي
أخص ،كىمظحك امؽارض للحيهان بهاؼمة أنَّّه إنسان ،وهه
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الحيهان .وتارة يكهن وباينا ً لممؽروض كىلحرارة امؽارضة لمماء بهاؼمة

امنَّّار(.)131

ووهضهع امتَّّد ُّب ّر هه امقرآن ام كريم ،كما هه وؽلوم ،وهذا قاهر في

نعهص الآيات امّتي ته ّ
جه امتَّّد ُّب ّر للقرآن ام كريم؛ كما في قهله
َ ۡ َّ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ
س ُدوا َذِيَِّ
ٱّلِل ِ َلٔ
ان َ َول ۡٔ ََكن ٌَ َِۡ َغِِ ِد َدريِ َ َ
َل َحخدةرون َٱىلرء َ
{ أـ َ
َ ٌ َ َۡ
ۡ
ٱخخ ِ َؾ َٰ ٗفا َ َنر ِ ٗ
ُزى َج َٰ َُّ
ب َأ
رياَ(َ }٧٬امنَّّؾاء  ،)81 :وقهله { نِت َٰ َ

َ َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ّٞ
ب َٳ(}١ص ،)19 :
َءايَٰخ ِ َِّۦ َ َو ِلَخَذن َر َأ ْولٔا َٱۡلى َب َٰ َِ
َلدةروا
إِلم ٌَبرك ِ
َۡ َ ُ ٓ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ}١
َل َحخدةرون َٱىلرء َ
وقهله  { أـ َ
ان َأم َلَع َكي ٍ

َ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ُ
َسا َءًَْ
(محمَّّد  ،)11 :حتَّّى في قهله  { أـي ًََيدةرواَٱىلٔ َلَأم

َّ َ َ ۡ
َٓ ُ ۡ َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ّ
ِني َ(َ }٦٨امىنونهن  ،)68 :ذهب امىفسرون
ت َءاةاءًْ َٱۡلوى َ
ٌا َل ًۡ َيأ ِ

إلى أ ّن وؽنى امقهل هه امقرآن(َ .)131

وامىؽنى في ذلك قاهر أيظا ،فامقرآن امؽليم  :كنًم ال َّل ّه تؽالى
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َّ َٰ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ َّ ُ َ ۡ
ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ّٞ
ٱّلِل ِ َث ًَّ َخةۡي ِؾ َُّ
سره َضَّت َيصٍع َنؾً َ َ
ِني َٱشخشار َ
ۡشك َ
{ َ
ك َ ـأ ِ
ِإَون َأضد ٌََِ َٱلٍ ِ
( )131شرح ام كهكب امىنير ،ابن ام َّن ّ َّجّار امفتهحي.

ّ
للبؼهي(،)113/1
( )131انلر  :تفؾير ابن كثير ( ،)183/1ووؽالم امتَّّنز يل
وتفؾير ام َّ ّؾؽدي ص.111
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ۡ
َ َ َ َّ َ َّ
َ َ
ٌَأ ٌََِ َُّۥَ َذَٰل ِم َةِد َج ُٓ ًۡ َك ۡٔمََّ ّٞل ََح ۡػي ٍُٔن َ(}٦امتَّّهبة  ،)6 :وميغ كنًم ال َّل ّه

 ككنًم أحد ،وهه صحفهظ كما قال ( الحجر،)9:
فحتَّّى ام ُّ ّؾنَّّة امىتهاترة لم تحفـ كه أمفاقها ،بل روي كثير ونها بامىؽنى،
فامتَّّأ ُّ ّول فيها ميغ كتد ُّب ّر امقرآن ،فظىً ً عمَّّا دونهاَ .

وامقرآن قمع ّي امثبهت ،ولم ي ّ
ختص كنًم آخر بمثل هذا ،فحتّى ؼنة

امنَّّبي  -وهي أرفع كنًم امبشر حفلا ً  -فيها ّ
امعحيح
خ ّ
ّ
وامظؽيف ،فما بالك بما دونها؟! ولهذا ومؼيره ُ
ص امقرآن ام كريم

بامتَّّد ُّب ّر.

فامىملوب هه تد ُّب ّر وؽانيه ،وامتَّّأ ُّ ّول في دلالاته ،وامنَّّلر في

أحكىوه ،وميغ هذا مؼيره وي امكنًم مهىا بنؼؾ ونزمته ،وهذا أحد

أؼباب شرف علم امتَّّد ُّب ّر؛ إذ وهضهعه أشرف امكنًم ،وهه كنًم ال َّل ّه

 ، ولا يمنع ذلك وي تد ُّب ّر ؼنة امنَّّب ّي  ، وم كي
جرت عادة امؽلماء أن يجؽلوا للؾنَّّة  :امتأول وامتَّّف ُّكّر ،و يجؽلوا للقرآن

ام كريم  :امتَّّد ُّب ّر.
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امىبدأ امثامؿ :نسبة علم امتَّّد ُّب ّر إلى امؽلوم الأخرى:
أ َّ ّوا نسبة علم امتَّّد ُّب ّر إلى امؽلوم الأخرى فهه علم وي امؽلوم ام َّش ّرػيَّّة

الم َّ ّ
نتعة بامقرآن ام كريم ،وامتَّّب ُّظ ّر وامتَّّأ ُّ ّول فيه.
امىبدأ الرابع :اسظه:
علم امتَّّد ُّب ّر ،علم تد ُّب ّر امقرآن.
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امىبدأ الخاوغ :واضع علم امتّد ُّب ّر:
أطل امتَّّدبُر وقهاعده علم ٌ قديم ٌ بدأ وع نزول امقرآن ام كريم ،فقد أمر

ال َّل ّه  به ،وأثنى على وي تد َّب ّر كتابه  ،كما لا يخفى
على امىتأول النماذج امىتهاترة ػي ؼيد الخلق نبينا محمد ،

وهناك أقهال وإؽارات وتنبيهات وي َّ ّ
امعحابة وامتَّّابؽين على بؽض

امقهاعد والأطهل،

ووع بداية ػظر امتَّّدوين كىنت هذه الأطهل

وامقهاعد وبثهثة في كتب أهل امؽلم ،ولا س ّيما كتب امتَّّفؾير وعلوم

امقرآن ،فقد كىن علم امتَّّد ُّب ّر جزءا ً وي امتَّّفؾير.

ُّ
وجدت ّه اؼتخدم هذا امىعمنح هه ابن ب َّرّجان
وي أقدم وي

()136

في كتابه (تنبيه الأفهام إلى تد ُّب ّر امكتاب وامتَّّؽ ُّر ّف على الآيات والأنباء

()136أبه الحكم ابن بَرّج َان :ػبد امؾىًم بن ػبد الرحمي بن محمد اللخىي الإؽبيلي،
ل ،له كتاب عين اميقين ،وشرح أسظاء الله الحؾنى ،وغيرهما ،تهفي
وتعهف غا ٍ
ؼنة (136ه ) بمراكػ ،ينقل ػنه ابن ػمية وامبقاعي في تفؾيريهىا كثيرا،
وهه غير محمد بن برجان امتابعي الراوي ػي أنس بن والك  وغيره .انلر

ترجمته في :مؾان امىيزان ،ابن حجر امؽؾقىًني ،)21-23/1( ،وفهات
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امؽلام)( ،)137وكتابه هذا كتاب تفؾير لم يكتىل ،وأكثر كنًوه فيه
على كر يقة أرباب الأحهال وامىقاوات.

وفي وقتنا الحاصر مقي امتَّّد ُّب ّر اػتناء لا بأس به وقارنة بامؽعهر

ام َّ ّؾابقة ،ؼهاء على وؾتهى امتأميف أم امتّدريس أم امىنتمرات
امىنؼؾات  ،وإن كىن وا زال قنيىً ً في ّ
َّ ّ
حق هذه
وامىنتقيات أم إنشاء

امقظيّة ام كبرى.

امهفيات ،محمد بن ؽاصط ام كتبي ،)313/1( ،والأعىًم ،خير الدين
الزركمي.)6/1(،

( )136كبع بتحقيق أحمد فريد امىزيدي ،دار ام كتب امؽلميّة ،بيروت.
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تزخر ام َّ ّؾاحة امؽلميَّّة بامىنمفات امىؽنيَّّة بتدبر امقرآن ام كريم ،وا ين ّ
ك ِد

َّ ّ
خاطة.
امؽناية بامقرآن ام كريم عا َّ ّوة ،والاهتىام بتدبر امقرآن ام كريم

وتتسص تمك امىنمفات بامتَّّنهع في تناول وهضهع تدبر امقرآن ام كريم،

وي حيؿ اختىًف زوايا امنَّّلر في امىهضهع ،ووي حيؿ تؽر يف

وفههم امتدبر وامىعمنحات ذات امؽىًقة ،وا دعا إلى رطد تمك

امىنمفات ،ودراؼتها ػي قُرب.

وإميك بؽض هذه امىنمفات امتي وقفؾ عنيها ،وقد رتبتها هجائيا ً بؽد

دراؼة فاحعة وتأنّية لها:
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 أبرز أؼغ امتَّّؽاول وع امقرآن ،أ.د .ػيادة ُّأي ّهب ام كبيسي ،دار
امبحهث لندّ ِراؼات الإؼىًويَّّة وإحياء ام ُّت ّراث(دبي).



إتحاف امقاري بهؼائل امتدبر مكنًم امباري ،مؽبدالرحمي بن ػبد

امؽزيز الدهامي ،كبؽته ودار امهكي للنشر ،اممبؽة الأولى
2131ه  ،وهه كتاب رائع ،وفيه جهد كبير.

 الأسرار امبىًغية في امفرائد امقرآنية ،أ.د .ػبد ال َّل ّه بن ػبد امؼني
سرحان ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشر
وامتهز يع(الر ياض).

 أؼهار امؽفاف  :قبغ وي ؼهرة ام ُّن ّهر ،د .ػعام بن طالح

امؽهيد ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشر

وامتهز يع(الر ِّياض).

 إضاءات حهل تدبر امقرآن ،د .ػبدالله بعفر ،دار نهر
امىكتبات(ج َّ ّدة).

 أفىً يتدبرون امقرآن :وؽالم ونهجيَّّة في امتَّّد ُّب ّر وامتدبير ،كه جابر
فياض امؽلواني ،دار ام َّ ّ
ؾىًم(امقاهرة).
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 أفىً يتدبرون امقرآن ،أ.د .ناضر بن ؼنيىان امؽىر ،الهيئة امؽامىية
متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشر وامتَّّهز يع(الر ِّياض).

 أفىً يتد َّب ّرون امقرآن ،حؾي ػز الدين الجىل ،دار امفكر امؽربي
(امقاهرة).

 أفىً يتدبرون امقرآن ،د .أسظاء بنؾ راؽد الرويشد ،ودار امهكي
(الر ِّياض).

 أفىً يتدبرون امقرآن ،هؿام ام َّ ّؾي ّ ِد امىؼاوري وػبد الرَّّؤف حؾي
خنيل ،ودينة امميبات امؽامىية للؽلوم وامىؽارف(ج َّ ّدة)

 انشراح امعدور في تدبر ؼهرة امنهر ،أ.د .ؼنيىان بن إبراهيم
اللًحه ،دار امؽاضظة( ،الر ياض).

 بدائع امىؽاني(:آيات امعيام :تدبر وتحنيل) ،لندكتهر ػبد المهؾي
بن ػبدامؽزيز امؽؾكر ،طادر ػي الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن

ام كريم ،دار الحظارة للنَشر وامتَّّهز يع (الر ِّياض)2133ه .

 امتِّبيان في تد ُّب ّر امقرآن ،أ.د .أحمد عيسى امىؽظراوي و أ.د .ػبد
ام كريم إبراهيم طالح ،دار ام َّ ّؾىًم(امقاهرة).
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 تحر يك الجنان متدبر وتهقير أم امقرآن ،د .ػعام بن طالح
امؽهيد ،وي إطدارات الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنشر وامتَّّهز يع (الر ياض).

 تحقيق امهطال بين امقنب وامقرآن ،د .صجدي الهىًلي ،ونؼؾة
اقرأ للنَّّشر وامتَّّهز يع وام َّت ّرجمة (امقاهرة).

 تدارك بقية امؽىر في تدبر ؼهرة امؽظر ،أ.د .ؼنيىان بن إبراهيم
اللًَّّحه ،دار امؽاضظة(الر ِّياض).

 تدبر امقرآن ام كريم بين امنلر ية وامتمبيق ،د .رقية كه امؽلواني،
(رأس الخيىة).

 تدبر امقرآن ام كريم ودوره في امنههض الحظاري في الموتىؽات
الإؼىًويَّّة ،فناد ػبد الرحمي امبنَّّاّ َّ ،
ونؼؾة نفؾ (اليمي).

 تدبر امقرآن ام كريم وقفات ومفتات ،د.ػبد ال َّل ّه الرحيلي.

 تدبر امقرآن وي عىًوات الإيمان ،وميد بن محمد ؼىًوة ،دار ابن
حزم (امقاهرة).

 تدبر امقرآن وأثره في تزكية ام ُّن ّفهس ،د .محمد بن عمر بن ؼالم
بازوهل ،دار الاؼتقاوة(امقاهرة).
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 تدبر امقرآن ،امؿيخ د .طالح بن فهزان امفهزان ،دار امقاسص
للنشر( ،الر ياض).

 تدبر امقرآن ،ؼؽيد ػبد امؽليم ،دار الخنفاء الراؽدين
(الإؼكندر ية).

 تدبر امقرآن ،مؾلمان بن عمر امؾنيدي ،وله ونخص له في كتيب

طؼير ،وكنًهما طدرا ػي صجلة امبيان ،وكتاب امؾنيدي هه

صحاولة جادة في وضع مبنات علم أطهل امتدبر.


تدبر امقرآن :تحرير وتأطيل ،بحهث امىنتقى الأول متدبر امقرآن،

كبؽته الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم.

 تدبر امقرآن ام كريم :وفههوه ،أؼاميبه ،أؼبابه ،آثاره ،د .فهد

امههبي ،بحؿ ونؿهر في صجلة الدراؼات امقرآنية ،الجىؽية امؽلمية
امؾؽهدية للقرآن ام كريم وعلووه.

 تدبر امقرآن ام كريم  :دوافؽه ووهانؽه ،رؼالة واجؾتير للؿيخ
ػبداللميف امته يجري في جاوؽة الإوام محمد بن ؼؽهد

الإؼىًويَّّة ،وكتبة دار امىنهاج ،الر ياض ،ط2، 2136ه .
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 تد ُّب ّر امقرآن ام كريم ػند الإوام ابن امقيِّم  ،رؼالة واجؾتير في
جاوؽة الإوام محمد بن ؼؽهد الإؼىًوية (الر ِّياض).

 تد ُّب ّر اامقرآن ام كريم وأثره في تزكية امىؾلم ،إبتؾام حؾين ػبد
الحفيـ المهبشي ،رؼالة واجؾتير في جاوؽة الإيمان(اليمي).

 تدبر قرآن ،أوين أحؾي إطىًحي ،وهه تفؾير بنؼة الأوردو ،في
ثىًثة صجلدات.

 امتَّّد ُّب ّر امىهضهعي في امقرآن ام كريم  :قراءة في امىنهجين امتجىيعي
وام كؿفي ،علي آل وهسى ،دار كميل (بيروت).



امتدبر حقيقته وعىًقته بمعمنحات امتأو يل والاؼتنباط وامفهه

وامتفؾير :دراؼة بىًغية تحنينية على آيات وي الذصط الحكيم،

لندكتهر ػبدالله ػبدامؼني سرحان ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن

ام كريم مرصض تدبر ،دار الحظارة للنشر وامتهز يع (الر ياض)
2132ه .



تدبر ؼهرة امفرقان ،ػبد الرحمي حبنكة امىيداني ،دار امقلم،

دوؿق.
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 تدبر ؼهرة ام كهف ،أ.د .ناضر امؽىرّ َّ ،
ونؼؾة ديهان امىؾلم
(الر ياض).

 تدبر ؼهرة ام كهف ،د .رقية كه امؽلواني.

 تدبر ؼهرة ام ُّن ّهر ،أ.د .ناضر امؽىر ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن
ام كريم ،دار الحظارة للنشر وامتهز يع (الر ياض).

 تدبر ؼهرة يهؼف ،أ.د .ناضر امؽىر ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن
ام كريم ،دار الحظارة للنشر وامتهز يع (الر ياض).

 تدبر في أوثال امقرآن ،وعمفى ػبد ال َّل ّه حؾين أحمد،
(امقاهرة).

 امتدبر في ؼهر امقرآن ام كريم  :ؼهرة امفاتحة وؼهرة امبقرة،
ؼاوية كنماوي ،دار امكتاب الحديث (امقاهرة).

 امتَّّدبر  :وفههوه وأركىنه وأنهاعه ،د .خالد بن ػثىان ام َّ ّؾبؾ،

صجلة امبحهث الإؼىًوية ،عدد ( 99ربيع أول – جمادى الآخرة
2131ه ).

 امتدبر وامبيان في تفؾير امقرآن بعحيح امؾنن ،للؿيخ محمد
امىؼراوي ،وقد طدر حديثًا في أربؽين صجلدًا.
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 امتَّّؽبير امقرآني ،د .فاضل ام َّ ّؾامراغي ،دار عمَّّار (عمَّّان).

 تؽلم امقرآن ام كريم وتؽنيىه وتدبره ،تأميف :أحمد حؾين ػبد
ام كريم ،دار امؼهثاني لندراؼات امقرآنية ،وهه وي ؼنؾلة بؽنهان:
(كيف ُيحييى امقرآن ام كريم امىؾلمين).

 تؽنيم تدبر امقرآن ام كريم ،لندكتهر هاشص الأهدل ،طدر ػي مرصض
الدراؼات وامىؽلووات امقرآنية بمؽهد امؿاكبي بجدة.

 تفؾير ؼهرة الحىد وع تمبيق عملي مقهاعد تدبر امقرآن ام كريم،
ونى محمد امؿافعي ،دار اميسر (امقاهرة).

 ثىًثهن صجنؾا في امتدبر ،صجامغ علمية وإيمانية ،الهيئة امؽامىية متدبر
امقرآن ام كريم ،مؽدة وؿايخ ،ثىًثة أجزاء ،وي إطدارات الهيئة
امؽامىية

متدبر

امقرآن

وامتهز يع(الر ياض).

ام كريم،

دار

الحظارة

للنشر

 جماميات امنَّّله في قعة امىراودة في يهؼف ،د .ػه يض بن
حمهد امؽمهي ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة

للنشر وامتهز يع(الر ياض).
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 حتى نتدبر ونهاج الله ،د .عدنان علي رضا امنحهي ،دار
امنحهي( ،الر ياض).

 الحدائق الحؾان في تدبر آي امقرآن ،ػبد المهؾي بن إبراهيم
امؽىران ،ومابع امفؾماط الحديثة (الر ياض).

 الحرز الأوين في تدبر ؼهرة الإخىًص وامىؽهذتين ،أ.د .ؼنيىان
بن إبراهيم اللًحه ،كبؽته دار امؽاضظة(الر ياض) ،اممبؽة الأولى

2111ه .

 حعاد ؼبع ؼنهات وي امتَّّد ُّب ّر  :صجلد يجمع امتَّّد ُّب ّرات في الأجزاء

ام َّ ّؾبع مكتاب " ميد َّب ّروا آياته " مر َّت ّبة ووفهرؼة ،الهيئة امؽامىية
متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشر وامتَّّهز يع (الر ياض).

 الخاركة الذهنية للقرآن ام كريم ،ؼهرة امبقرة أنمهذجا ،اممر يقة
الأسهل للتدبر والحفـ وؽا ،د .إبراهيم بن ػبدالله الدويش ،مرصض

بناء للًؼتؿارات امتربه ية وامتؽنيىية.

 الحياة وي جديد (دػهة متدبر امقرآن) ،لندكتهرة أسظاء الرويشد.

 الخماب امقرآني امىؽاضر  :دػهة متدبر امقرآن امؽليم ،جمال
َّ ّ
نعار حؾين ،دار الإسراء (عمَّّان).
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 دػهة إلى تدبر امقرآن ام كريم :كيف؟ ومىاذا؟ لمنتار ؽاصط كمال،
ونؼؾة الرؼالة ،امشركة امىتحدة ،بيروت.

 دػهة امقرآن إلى امتَّّد ُّب ّر وي خىًل امفاطلة امقرآن َّي ّة ،د .محمهد
ؽؽبان

إبراهيم

الأزهر(وظر).

وعمفى،

رؼالة

دكتهراة

في

جاوؽة

 دميل فهه امقرآن المويد ،أحمد بن وؾفر امؽتيبي ،وكتبة ال ُّر ّؽد
(الر ِّياض).

 ربح أيام امؽىر في تدبر ؼهرة امؽظر ،أ.د .ؼنيىان بن إبراهيم
ا َّل ّلًحه ،وقالة في صجلة جاوؽة الإوام ،امؽدد:
2113ه  ،ص.298-269 :

،39رجب

 ؽيفرة امقرآن ام كريم  :ثهرة في عالم امتَّّد ُّب ّر وامتَّّفؾير امقرآني ،واجد
حؾي الحنبلي ،عمَّّان.

 امعهارف ػي فهه وتد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،د .محمد بن يهؼف
الجهراني أبه امؽامية.



ضهابف أطهمية في تدبر امقرآن ،يهؼف أحمد امبدوي ،صجلة

الجىؽية امفقهية امؾؽهدية.
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 كر يقك إلى الاستمتاع بامقرآن  :دراؼة وهضهػيَّّة لأمفاظ امت ّ ِىًوة
وامتَّّد ُّب ّر وام َّت ّرتيل في امكتاب امؽزيز ،ػبد الرَّّحمي بن محمد امبردعي،
دار كيبة الخطراء (وكة).

 علم تاريخ نزول آيات امقرآن ام كريم وؼهره  :ونهج في تدبر
امقرآن ،أحمد خالد يهؼف ؽكري وعمران سظيح نزال ،دار

امفرقان وجمؽيَّّة المهافلة على امقرآن ام كريم (عمَّّان).

 امؽهدة إلى امقرآن  :مىاذا وكيف ،د .صجدي الهىًلي ،دار
امتَّّهز يع وامنَّّشر الإؼىًويَّّة (امقاهرة).

 فقه قراءة امقرآن ،ؼؽيد يهؼف ،وكتبة ام ُّ ّ
ؾنَّّة (امقاهرة).

 في امتدبر  ،للؿيخ الدكتهر ػعام بن طالح امؽهيد ،وي

إطدارات مرصض تدبر الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنشر وامتَّّهز يع (الر ياض).

 في رحاب امقرآن ،محمد وعمفى أوين أبه هاشص ،دار ام ُّن ّهر
امىبين (عمَّّان).

 في رحاب تدبر امقرآن ام كريم ،صختار ؽاصط كمال ،دار امفاروق،
الأردن(عمَّّان)1339 ،م.
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 قبؾات وي امكتاب وامؾنة :تدبر وقىًل ( 3أجزاء) ،د .عدنان
علي رضا امنحهي ،دار امنحهي ،الر ياض.

 قبؾات وي تدبر امقرآن ام كريم ،صختار ؽاصط كمال ،دار امفاروق،
الأردن(عمَّّان).

 امقراءة وامت ّ ِىًوة وامتَّّد ُّب ّر وام َّت ّرتيل (وي ؼنؾلة امىفههوات
امقرآنية) ،د .ػبد الرَّّحمي حملي ،دار امىنتقى (ؼهر يا).

 امقرآن ام كريم والأطهل في تد ُّب ّره  :تمؽنات في تؽاليمه وخعائعه،

د .محمد حؾين طفهري ،شركة امىمبهعات للتهز يع وامنَّّشر

(بيروت).

 قهاعد امتدبر الأوثل للقرآن ام كريم ،للؿيخ ػبدالرحمي حبَنكة

امىيداني ،صجلد وي ومبهعات دار امقلم في دوؿق ،ذصط فيه ؼبؽا

وػشرين قاعدة متدبر امقرآن ،مرؼلة وي غير ترتيب ،وأغنبها

قهاعد في امتفؾير ،وميغ في امتدبر.

 قهاعد قرآن َّي ّة  :خمؾهن قاعدة في امنَّّفغ والحياة ،د .عمر بن ػبد

ال َّل ّه امىقبل ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة
للنَّّشر وامتَّّهز يع (الر ِّياض).
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 امقهاعد والأطهل وتمبيقات امتَّّد ُّب ّر ،د .خالد بن ػثىان ام َّ ّ
ؾبؾ،

الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشر وامتهز يع

(الر ياض).

 ام كنز الثمين وي تدبر امؽىًَّّوة محمد بن طالح امؽثيىين ،ناضر
امقمامي ،مجمهعة آيات لليعىًم امقرآني (الر ِّياض).

 كيف نتدبر امقرآن ،فهاز زمرلي ،دار امبؿانر الإؼىًوية،
بيروت.

 كيف ننتفع بامقرآن ام كريم( :خمهة نحه تدبر أوثل) ،د .أحمد
امبراء الأويري ،ونؼؾة الر يان ،بيروت.

 مىؾات بيانية في نعهص وي امتنز يل ،د .فاضل امؾَامراغي ،دار
عمَّّار (عمَّّان).

 ميدبروا آياته (حنقات برنامج ميدبروا آياته) ،أ.د .ناضر امؽىر،وي

إطدارات الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشر

وامتهز يع (الر ياض).

 ميدبروا آياته (حعاد عام وي امتدبر) ،ؼنؾلة تعدر وي الهيئة
امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،تسؽة مجمهعات هي حعاد رؼائل
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ج َّهّال تدبر امتَّّابع لممرصض ،دار الحظارة للنشر وامتَّّهز يع

(الر ِّياض).


َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ
ان َأمَ
َل َحخدةرون َٱىلرء َ
وبحؿ جنيل على آية وي امتنز يل { ،أـ َ

َۡ َ ُ ٓ
َ َ َٰ ُ ُ
ٔب َأرفال َٓا َٮ ،}َ ١للؿيخ محمد الأوين بن محمد المنتار
لَع َكي ٍ
الجكني امؿنقيمي ،ومبؽة امىدني  ،وتهجد ونه نسخة في وكتبة

الحرم امنبهي امشر يف وهه تفؾير لهذه الآية رد فيه على امىنولة

في امؽقيدة ،وامىتؽعبة في امفقه.

 وبادىء أؼاؼية مفهه امقرآن ،أبه الأعلى امىهدودي ،ال َّدّار
امؾؽهديَّّة للنَّّشر وام َّت ّهز يع (جدة).

 وبادىء تد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،د .ػبد المهؾي بن زين امىميري،

الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشر وامتَّّهز يع
(الر ياض).

 وتؽة امتَّّد ُّب ّر ،د .إياد قنيبي وفر يق امؽىل ،دار بداية للنَّّشر
وامتَّّهز يع.
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 صجامغ امقرآن  :ودخل إلى ونهج تدارس امقرآن امؽليم وتدبره
وي امتنقي إلى ام َّت ّزكية ،فريد الأنعاري ،أمهان وؼرب َّي ّة للنَّّشر

وامتَّّهز يع (وكناس) ،وومبؽة امنَّّجاح الجديدة (ال َّّدار امبيظاء).

 صجامغ قرآن َّي ّة  :وقفات بيان َّي ّة ودلالات تربه يَّّة ،د .ػه يض بن
حمهد امؽمهي ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة
للنَّّشر وامتَّّهز يع (الر ِّياض).

 المنتارات وي امىناؼبات بين امؾهر والآيات ،إبتؾام بنؾ عمر
امؽىهدي ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشر
وامتَّّهز يع (الر ِّياض).

 وداخل أؼاؼية متد ُّب ّر امقرآن ،محمد محمد خنيفة ،قهت الأبرار
للنَّّشر وامتَّّهز يع (الاؼكندر ية).

 ودارج الحفـ وامتَّّد ُّب ّر  :أيسر امهؼائل لحفـ امقرآن ام كريم

وتد ُّب ّره ،أ.د .ناضر امؽىر ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنَّّشر وامتَّّهز يع (الر ِّياض).

 امىدخل إلى الدراؼات امقرآنية :وبادئ تدبر امقرآن والانتفاع
به ،لأبي الحؾي امندوي ،دار امعحهة ،امقاهرة.
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 امىراحل الثمان ممامب فهه امقرآن ،د .ػعام امؽُه يِّد ،الهيئة
امؽامىية

متدبر

امقرآن

وامتَّّهز يع(الر ياض).

ام كريم،

دار

الحظارة

للنَّّشر

 وشروع الحياة وي جديد (دػهة متدبر امقرآن) ،د .أسظاء
الرويشد ،ودار امهكي (الر ياض).

 وؽارج امتفكر ودقائق امتدبر (تفؾير تد ُّب ّري للقرآن ام كريم بحؾب
ترتيب ام ُّن ّزول وَفق ونهج كتاب " قهاعد امتَّّد ُّب ّر الأوثل مكتاب ال َّل ّه

") ،مؽبد الرحمي الحبنكة امىيداني ،وي إطدارات دار امقلم

بدوؿق.

 وؽالم مفهه امقرآن ام كريم ،د .عمر يهؼف حمزة ،مرصض
امكتاب(امقاهرة).

 امىؽين على تد ُّب ّر امكتاب امىبين ،ؼؽد أحمد حنتهش ،مرصض
امىؽين.

 امىؽين على تدبر امكتاب امىبين ،لمود وكي ،وهه تفؾير تدبري
صختظر في صجلد ،دار نهر امىكتبات (جدة).
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 وفاتح تدبر امقرآن وامنجاح في الحياة  :ػشرة وفاتيح متحقيق
امتَّّد ُّب ّر الأوثل ،د .خالد اللًحه ،دار امىنهاج ،الر ياض.

 وفاتيح فهه وتد ُّب ّر امقرآن ام كريم وتحقيق امنَّّجاح في الحياة ،ؼؽيد
غبد امؽليم ،دار الإيمان (الإؼكندر يَّّة).

 وفاتيح للتؽاول وع امقرآن ام كريم ،د .طىًح ػبد امفتَّّاح
الخالدي ،دار امقلم (دوؿق).

 وفههم امتدبر :تحرير وتأطيل (أوراق عمل امىنتقى امؽلمي الأول

متدبر امقرآن ام كريم) ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم الذي

نلىه مرصض تدبر في الر ياض ،اممبؽة الأولى 2133ه .

 وفههم امتفؾير وامتأو يل والاؼتنباط وامتدبر وامىفسر ،لندكتهر
وؾاعد بن ؼنيىان امميار ،دار ابن الجهزي ،الر ياض،

2117ه .

 وفههم امتدبر في ضهء الدراؼة امتحنينية لآياته في امقرآن ،د .محمد
بن ز ينعي هندي ،طدر ػي وؽهد امبحهث امؽلمية وإحياء

امتراث الإؼىًمي بجاوؽة أم امقرى ،بحؿ صحكم.
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 وقرّر تدبر امقرآن ام كريم لندّراؼات امؽنيا ،إشراف أ.د .محمد بن
ػبد امؽزيز امؽهجي رعيغ فر يق إعداد امىنهج امىقرَّّر ،دار كيبة

الخطراء للنَّّشر وامتَّّهز يع ،امىىن كة امؽربية ام َّ ّؾؽهدية(،وكة
امىكرّوة).

 وناهج وؽاضرة للتدبر ،نايف الزهراني.

 وي أجل تدبر امقرآن ،ؼلمان امؾنيدي ،صجلة امبيان ،وهه
اختعار كتابه

امؾابق (تدبر امقرآن )،كتبه ممىًب تحفيـ امقرآن.

 ونزلة امتَّّد ُّب ّر ،جمال امقرش ،وكتبة كامب امؽلم.

 ونهج تدبر امقرآن ام كريم ،أ.د .حكمؾ بن بشير ياؼين ،دار
الحظارة للنشر وامتهز يع ،الر ياض ،وهه كتاب ذصط فيه وؼائل

امتدبر فقف.


ونهج الإوام محمد بن ػبدامههاب في تدبر امقرآن ،لمهىد آل

عابد ،دار اممرفين.
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 ونهجيَّّة امتَّّد ُّب ّر في امقرآن ام كريم وتمبيقاتها في صجال ام َّت ّربية امؽقنيَّّة

ممامبات امىرحلة امثَّّانه يَّّة ،إيمان زعي أسرة ،رؼالة واجؾتير في

كلِّيَّّة ام َّت ّربية لجاوؽة أ ِّم امقُرى(و َّكّة).

 وهاجهة َّ ّ
امعدوات امنَّّفؾيَّّة في ؼهرة مريم ،فهز ية الخنيفي ،الهيئة
امؽامىية

متد ُّب ّر

امقرآن

وامتَّّهز يع(الر ياض).

ام كريم،

دار

الحظارة

للنَّّشر

 امىهاهب ال َّر ّ َّبّان َّي ّة وي الآيات امقرآن َّي ّة ،ام َّ ّؿيخ امؽىًَّّوة ػبد

الرحمي بن ناضر ام ّؾِؽدي ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم،
دار الحظارة للنَّّشر وامتَّّهز يع(الر ِّياض).

 نحي وامقرآن  :وقدوات في أطهل امتَّّد ُّب ّر  :دراؼة ونهجيَّّة نقديَّّة
في علم امتَّّفؾير ،وعمفى به هندي ،ومبؽة امنَّّجاح الجديدة(ال َّدّار

امبيظاء).

 امنَّّص امقرآني وي تهافؾ امقراءة إلى أفق امتَّّد ُّب ّر  :ودخل إلى نقد
امقراءات وتأطيل علم امتَّّد ُّب ّر امقرآني ،د .قمب الريسهني ،وزارة

الأوقاف وام ُّ ّؿنون الإؼىًويَّّة (امىؼرب).
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 نلرات في كتاب ال َّل ّه الحكيم ،ب َّ ّسام جرار ،مرصض نهن للٌبحاث
والدّ ِراؼات امقرآن َّي ّة.



نفائس امتدبر ،جمال إبراهيم امقرش ،الدار امؽامىية للنشر

وامتهز يع (الإؼكندر يَّّة).

 ن ِم ّ تفكيرك في تد ُّب ّر امقرآن ام كريم  :إجابة أكثر وي خمغ وئة
ؼنال على مهارة امىقارنة والاؼتدلال والاؼتنباط ،جمال

امقرش ،ال َّدّار امؽامىيَّّة للنَّّشر وامتَّّهز يع(الإؼكندر يَّّة).

 هكذا عاؽها وع امقرآن  :قعص ووهاقف ،د .أسظاء بنؾ راؽد
الرويشد ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشر
وامتَّّهز يع(الحظارة).

 هدايات امقرآن ام كريم  :طياغة وؽاضرة لأكثر وي ػشرة الآف
ه ِداية "بعانر للؾانرين وتذصطة لممتدبرين".

 وؼائل عمنية متد ُّب ّر امقرآن ،ػبد اللَّّميف امته يجري ،صجلَّّة
امبيان(الر ِّياض).

 وقف امتَّّد ُّب ّر  :وؽناه وأنهاعه وأحكىوه ،د .محمهد بن ػبد الجنيل
رزون ،وكتبة امؽلوم والحكم( ،وظر – صحافلة امشَّّرقيَّّة).
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 يا بن ّي  :وهػلة مقىان لابنه ،د .ػه يض بن حمهد امؽمهي،

الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشر
وامتَّّهز يع(الر ِّياض).

 امقرآن :تدبر وعمل ،إعداد مرصض امىنهاج للًشراف وامتدريب
ام َّت ّربهي ،اممبؽة الأولى2136 ،ه .

 امقرآن :تفؾير وتدبر وعمل ،صختظر امىنهاج متفؾير ابن كثير،
إعداد مرصض امىنهاج للًشراف وامتدريب ام َّت ّربهي(الر ياض).
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امىبدأ امؾادس :حكم امشَّّرع في امتَّّد ُّب ّر:
تد ُّب ّر امقرآن فظيلة دعا ام ّؿارع إميها ،ور ّغب فيها الرّؼهل

 ،وأصحابه  ،وجؽل الله الهداية وامنّجاة في
ثمرة امتّد ُّب ّر وهي امتّذ ُّصّط والاتباع ،وهه واجب في الجىلة على أهل

ُّ ّ
وكه واحدٍ ونهه
الإيمان ،وهه وأوهرون به؛ لأ َّ ّنهه أهل الانتفاع،

بحؾب قدراته وكاقاته الإدراكيّة امقابلة للًكتؾاب والز ّ يادة ،فىً يؽذر

أحد بؽدم امتَّّد ُّب ّر ،بل إ َّ ّن امتَّّد ُّب ّر امىأوهر به في امقرآن عام؛ يشىل

امىنافقين ،وام ك ّفار ،وامىنونين؛ فالآيات نزمؾ ابتداء ً في امىنافقين
وام ك َّ ّفار ،وك ٌ
ه ونهىا وردت فيه آيتان  ،تآمرانهه بامتَّّد ُّب ّر ،فإن كىن

امتَّّد ُّب ّر قد أمر به امىنافقهن وام ك َّ ّفار؛ فامىنونهن به أولى وأحرى ،وم كي

امىنونين ينقؾىهن في امتَّّد ُّب ّر إلى أربؽة أنهاع بحؾب امىتدبّر:
 -2تد ُّب ّر عاوة امىؾلمين:

وامىقعهد به نلرهه في امقرآن ،وفهىهه وا يمكي فهىه وامؽىل

به؛ وهذا أمر واجب على ّ
كه الأوة ،بحؾب ام َّ ّماقة ،وقدر الاؼتماعة،
ولا يكلف الله نفؾا ً إلا وؼؽها ،فامهاجب الّذي ينزم كه وكلّف وي
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امتّد ُّب ّر هه وا يقهم به وؽرفة الله ووؽرفة رؼهله ودينه الذي لا يقبل غيره،

وهه امؼاية وي سظاع امقرآن وبىًغة امىكلّفين ،فامتّد ُّب ّر يقعد به امنّلر في
عمهم الأمر ودبره ،و يؽتبر وؼيلة مؼاية أػله ،وهي غاية نزول امقرآن،

وهه إن ّ
دل فإنّما يدل على أ ّن امتّد ُّب ّر وؼيلة وأ ّن الهدف ونه وا جاء

قاهرا ً في أكثر آيات امتَّّد ُّب ّر؛ وهه  :الإيمان وامت ّباع وتعديق الرّؼهل

 واميقين بأ ّن امقرآن وي ػند الله .

ووي هنا فأ ّن امهاجب وي امتّد ُّب ّر  :وا يحعل به الإيمان بالله

 ،وامتعديق بكتابه ،واتّباع رؼهله  ،وإذا لم

يتحقق ذلك إلا بأنهاع أخرى وي امنّلر كىمتّف ُّكّر في الآيات الأفقيّة

وامنّفؾيّة وغيرها ،تؽيّن ونها وا يحعل به اميقين.

فإذا تحقق ذلك الهدف بامنّلر في تد ُّب ّر امقرآن تؽيّن ذلك ،مفهه

وؽاني آيات امكتاب امؽزيز ،وعاب على امىنافقين وامىشركين إػراصهه

ػي تد ُّب ّر امقرآن وامتّف ُّكّر فيه وفي وؽانيه.

ولذا ح َّ ّذر امؽلماء وي ترك امتّد ُّب ّر ،وأنّه يهقع فيىا نهى الله ػنه،

ّ
وحؿ الله 
فامقرآن ػربي يُفهه ػي كر يق اللؾان وأنزل للتد ُّب ّر
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على تدبره ،بل وأمر بذلك ،وهذا واجب أن يتدبر امقرآن لأجل أن

يأخذ الهدى ونه لأن امقرآن جؽله الله  هاديا للتي هي أقهم ،وهذا

عام يشىل امؽقيدة ،يؽني يشىل الأخبار والأحكىم ،ففي الأخبار :

امقرآن يهدي للتي هي أقهم ،وفي الأحكىم  :امقرآن يهدي للتي هي أقهم،
فمي أراد الهدى فهه في امقرآن في كتاب الله  وي أراد إطىًح
امنفغ فهه في امقرآن ،وي أراد بيان الإيمان فهه في امقرآن ،وي أراد

الأحكىم فهي في امقرآن ،وام ُّ ّؾنّة وبيّنة للقرآن وؽارحة له ودالة عنيه
ووفسرة له.

 -1تد ُّب ّر امؽلماء:
وامىقعهد به نلرهه في امقرآن بحؾب وا أوتها وي علوم شرػية

ومؼه يَّّة ،تؽميهه قدرة أكبر على امفهه والاؼتنباط وامنَّّلر؛ ميؾتخرجها

كنهزه ،و يؽىلوا بها ويبنؼهها؛ وهذا واجب على أهل امؽلم ،فهه فرض

كفاية.
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 -3تد ُّب ّر أهل امت ّ ُّ ّ
َّخعص:
ّ
ّ
وتخعص في في أو علم ،كىل ُّل ّؼة ،وام ّمب،
كه
وذلك أ َّ ّن

وام ّؾياؼة ،وغيرها يستنبف وي امقرآن وقفات تد ُّب ّر يَّّة لا يجدها غيره؛ لأ ّن

ت ُّ ّ
خععه يفيده في إبراز بؽض امىؽاني.
 -1تد ُّب ّر أهل الإيمان:

وهه امتَّّد ُّب ّر الّذي يحعل لأهل الإيمان ،وأصحاب امتَّّقهى وال ُّز ّهد

وامهرع ،وهه وا يحعل م كثير وي امىؾلمين في أوقات ّ
امعفا ،وارتفاع

ّ
رب امؾىاوات ،وػندوا تتأ ّول بؽض
الإيمان ،والخلوات وع

اؼتنباكات امؽلماء في امتفؾير تجد أ ّنها فتح وي ال َّل ّه تؽالى وتهفيق ،يقهل

ؽيخ الإؼىًم  ":قد فتح ال َّل ّه عل َّ ّي في هذا الحعي في هذه امىرّة وي
وؽاني امقرآن ،ووي أطهل امؽلم بأؽياء كىن كثير وي امؽلماء يتمنهنها،

وندوؾ على تظييع أكثر أوقاتي في غير وؽاني امقرآن "(.)438

جماع الأمر في ذلك  :أ َّ ّن امكتاب وام ُّ ّؾنَّّة يحعل ونهىا كمال الهدى

وام ُّن ّهر  -بشرط  -مىي تدبّر كتاب الله وؼنّة نبيّه ،فامهاجب امتَّّد ُّب ّر ،وهه
( )138ذيل ام ّمبقات ،ابن رجب الحنبلي.)311/2( ،
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وي أفظل وا يؽين الإنسان على وؽرفة وفهه وقاطد امشَّّر يؽة ،والأطهل

امكليَّّة في هذا الديّن امؽليم ،فإ َّ ّن امنّيّة ومية كما قيل ،وإنما الأعمال
بامنّيات ،فإذا طدق امؽبد في نيته وفي كنبه للحق؛ فتح اللّه له الحق

ويسّره له ،م كي إذا كىنت نيّته وؿهبة ،أو غير خامعة ٍ؛ فإنّه لا يُهفّق

ّ
لإطابة ّ
وامعهاب أن يحؾي امنّيّة وامقعد.
امعهاب.
تنبيه :خمهرة امقهل في امقرآن بىً علم:

كىن ام َّ ّؾنف  يأخذون هذا امقرآن بقهّة ،و يؽرفهن وؽناه،

و يمنبهن امىؽنى الّذي أراده اللّه  ،وكىنها كذلك في غاية الدّقة
والحرص ،وفي غاية امتَّّح ُّر ّج وهه يفسّرون الآيات ،و يحذَر امؽلماء أنّه مه
قال برأيه في امقرآن فأطاب فقد أخمأ ،فكىن أحدهه ػندوا يفسّر

امقرآن يتّقي أن يخهض في آية ٍ ميغ ػنده علم بها ،و يخشى أن يأثم حتّى
وإن كىن قال برأيه المورد طهاباً.
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امىبدأ امؾابع :وؾائل علم امتَّّد ُّب ّر:
إ َّ ّن اممرائق والأؼاميب امتي ذصطها امؽلماء في تدبر الآيات؛ ترجع

إلى أربؽة أطهل:

الأول  :دلالات الأمفاظ.
امثاني  :امهحدة امىهضهػية للؾهرة.
امثامؿ  :علم امىناؼبات.
الرابع  :دلالة اللؼة بجميع علومها.
فهذه أطهل تدبر امقرآن ،ونكهن بذلك قد حظرنا جميع وؾائل

امتَّّد ُّب ّر إن ؽاء ال َّل ّه تؽالى.

ومؽل ِّي أفرد مكه نهع وي هذه الأطهل بحثا ً وؾتقىًَّّ ً إن يسر ال َّل ّه

تؽالى وأعان.
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امىبدأ امثاوي :استمداد علم امتَّّد ُّب ّر:
وأ َّ ّوا استمداد علم امتَّّد ُّب ّر فمي عدة علوم؛ ونها:
 -علم امتَّّفؾير.

 أطهل امتَّّفؾير. -علوم امقرآن.

 علوم ال ُّل ّؼة امؽرب َّي ّة. -أطهل امفقه.
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امىبدأ امتاؼع :فظله:
للتدبر وي امنتائج والثمرات وا هه في غاية امنفع ،فهه ؽأن امؽام ِىين

الذين يؽقلون آيات الله ويتفهىهنها ،ووؽلوم أن شرف امشيء بشرف
وتَؽنَّّقه ،ومىاكىن امتدبر يتؽلق بكتاب الله تؽالى ،طار وي أشرف الأوهر

وأَ جن ّ ِها وأفظنها.

قال الآجري  «:وامقنيل وي الدرس للقرآن وع امفكر فيه

وتد ُّب ّره ،أحب إل َّ ّي وي قراءة ام كثير وي امقرآن بؼير تدبر ولا تفكر فيه،
وقاهر امقرآن يدل على ذلك ،وامؾنة ،وأقهال أئمة امىؾلمين» (.)139

إن وي يتدبر امقرآن ام كريم حق تدبره ،لا تكىد آية ونه تسلمه إلى

أخرى ،وي ػليم وا يستؿؽر فيها وي ػلىة الله ،وػليم وا يبظر في

نفؾه وي امتقعير في حق الله.

( )139أخىًق حملة امقرآن ص.269 :
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امىبدأ امؽاشر :ثمرات امتَّّد ُّب ّر:
ّ
وأجل ثمرة؛ فالإنسان يسعى حثيثا ً تجاه
ثمرة علم امتَّّد ُّب ّر هي أنفغ

ام َّ ّؾؽادة في جميع ؽنونه ال ُّر ّوحيَّّة والإجتىاػيَّّة ،والاقتعاديَّّة،
وام ّؾياؼيَّّة ،وغيرها وي جهانب الحياة ،ولا يهجد كتاب يفي بجميع هذه

امىتمنّبات ،ويهدي لأحؾنها إ ّلا امقرآن ام كريم؛ ومقد طنَّّف امؽلماء في

الإعجاز امتَّّشر يعي في امقرآن وا يجلّي هذا و يقرره ،والإنسان إنَّّما خلق في
هذه الحياة ميحقق امؽبادة ،وبيان امؽبادة على أكمل وجه إنَّّما هه في

امقرآن.

تكمي أهميَّّة امتَّّد ُّب ّر في امفهائد والث ِّمار امتي يقمفها امؽبد نتيجة تأ ُّ ّوله

وتد ُّب ّره لآيات ال َّل ّه ،وتتن َّهّع تمك الثَّّمرات  :وي ػقديَّّة ،وعمنيَّّة ،وػقنيَّّة
مهار يَّّة ،وؼلوكيَّّة تربه يَّّة ،ونشير مبؽطها:

 -2هه أقهى الأؼباب مترقيق امقنب وتنيينه.
 -1الاؼتجابة لأمر اللّه تؽالى بذلك.
 -3امهقهف على وؽرفة اللّه ووؽرفة الحىًل والحرام.
 -1عمل امىرء بكتاب اللّه ،ونتمبيقه في واقع الحياة.
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 -1يحقق إنابة امنَّّفغ لر ّبها وتهبتها وي وؽاطيها.
 -6تحعيل الهداية وتهابؽها.
ؿفاء مىا في ُّ ّ
 -7ام ّ
امعدور.
َّؽل ّق بالآخرة وام َّ ّ
 -8امقناعة في ال ُّدّنيا وامت ّ ُّ
ؿهق إميها.
 -9امتدبر يهرث اميقين ،ويزيد الإيمان و يجدده ،و يهرث امثَّّبات

على ال ّ
حق.

امشَّّر.

 -23امتَّّد ُّب ّر يشحذ الهىه ويشحي ام ُّن ّفهس نحه الخير ،ويبؽدها ػي

 -22امؽلم وامىؽرفة.
 -21هه كر يق إلى امؽىل بما في امقرآن وي امىأوهرات،

وام كف ػي امىنهيات.

 -23هه ؼبيل إلى الاػتبار والاتؽاظ بأوثاله وقععه.
 -21وأنه يحمل على صحاؼبة امنفغ ومراجؽتها.
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 -21وهه اممر يق إلى وؽرفة صح َاب الله ووؾاخمه ،وأوطاف

أوميائه وطفات أعدائه.

 -26وبه تكهن وؽرفة اممر يق إلى الله تؽالى.
إلى غير ذلك وي الثَّّمرات امّتي لا يمكي إحعاؤها ،ومكه قهم وي

هذا امكتاب نعيب.

ولا َّ ّ
ؽك أ َّ ّن امقرآن تكمي بركته في أوهر كثيرة ونها  :كثرة

أوامره ونهاهيه ،وتنهّع وهاػله وزواجره ،والاػتبار بما فيه وي امقعص
والأخبار ،وتؽ ُّ ّقل أوثاله امىطروبة ووا اشتمل عنيه وي امهعد وامهػيد،
وام َّت ّرغيب وام َّت ّرهيب ،وي أجل أن يرػهي امؽبد فيؾتدرك وا وقع له وي

تقعير ،ويزداد وي الإقبال وامتَّّؿىير في كاعة ال َّل ّه تؽالى متحعل له

ام َّ ّؾؽادة في ال َّدّارين ،فامقرآن بحر زاخر وي الخيرات ،وهبة وي الرحمي
للؽامىين ،فهه يؽميك وؽان غير صحدودة في كلمات صحدودة ،وهذا امبحر

الزَّّاخر امىىلوء بامىؽاني غير المهدودة لا ومي نستميع أن نخرج دره إ ّلا

بامتَّّد ُّب ّر.
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فإ َّ ّن تدبر كنًم الله وامؽيػ وؽه وامنَّّلر في امىؽاني امىتجددة امّتي

تجهد بها الآيات امقرآنية فيىا يعنح حياة امنّاس صظي امقهاعد وامظهابف

ام َّش ّرػيَّّة امَّّتي يفهه بها كنًم ال َّل ّه ،يقمع اممر يق أوام ّ
كه وي يريد أن

يحمّل ام ُّن ّعهص وا لا تحتىل بحجة امتجديد ،وهه بذلك يستخدوهن

وعمنحا ً شرػيَّّا ً مترويج ونهج فاؼد ،ولذلك قهرت باسص " تجديد

الخماب الدّين ّي " وناهج صحدثة وأفكىر حداثيّة تدػه إلى إعادة فهه

امنَّّص ،أو امقراءة امىؽاضرة للنعهص دون مرجؽيّة علميّة ،بل ولا نزعة

إيمانيّة دينيّة.

فإحياء امتّد ُّب ّر بين امنَّّاس بنقائه وطفائه ،على ونهج أطيل يقف

بإذن ال َّل ّه أوام وي يريد تمييع ثهابت الدّين تحؾ هذا امىؾىو.

تدبر امقرآن وي أه ّه وؼائل ز يادة الإيمان ،وذلك وي خىًل

وهاػله امبنيؼة امّتي تستثير وؿاػره وتنججها ،فيحدث بذلك امتَّّجاوب بين
امفكر وامؽاكفة ،فامقرآن ونبع ػليم وي ونابع الإيمان يفيض على ّ
كه

وي يرده ،ووي ام ّؾىات امّتي سجّنها امقرآن ام كريم لممنونين عمهوا ً

ّ
وامعحابة خعهطا ً أ َّ ّن إيمانهه يزيد ولا ينقص ،ووجه ز يادة إيمانهه

ػند سظاع امقرآن أنهه أمقها امؾىع للقرآن ،وأحطروا قلوبهه متدبّره؛
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فؽند ذلك ازداد إيمانهه و يقينهه ،فامتَّّد ُّب ّر ُيحدث في قلوبهه رغبة في

الخير ،واؽتياقا ً إلى صطاوة ال َّل ّه لهه ،ووجىً ً وي امؽقهبات ،وازدجارا ً ػي

ّ
وكه هذا طظا يزداد به الإيمان ،وبهذا ندرك أ َّ ّن ؼبب وطهل
امىؽاضي
الجيل الأ ّول لهذا امىؾتهى الإيمان ّي هه تد ُّب ّر امقرآن وتنفيذ أحكىوه ،هذا

الإيمان كىن في قلوبهه أوثال الجبال.

تجد الإؽارة إلى َّ ّ
أن امقرآن ام كريم بنى وضبف امىقهّم ام ُّ ّؾلوعي

لدى ام َّ ّؿخعيَّّة امىؾلمة؛ بمجىهعة الأحكىم ام َّش ّرػيَّّة امنَّّاقىة مؽىًقات

الإنسان الرعيؾية امثَّّىًث  :وع ربّه ،ووع نفؾه ،ووع غيره ،حيؿ

جاءت تمك الأحكىم إ َّ ّوا على ؽكه قهاعد وضهابف كليَّّة ،تندرج تحتها

أحكىم لجزئيّات ؼلوكيّة كثيرة ،نحه قاعدة :لا صرر ولا صرار ،وقاعدة:
درء امىفاؼد وق ّدم على جنب امىعالح ،وإ ّوا على ؽكه أحكىم جزئيّة

تفعينية ،وامتي قنن امفقهاء بمهجبها مجمهعة ام ُّن ّله الإؼىًويَّّة ،امتي تؽالج
كىفة ؽنون الإنسان وتن ّله عىًقاته ،وهي نلام امؽبادات ،ونلام الحكم،

وامنلام الاجتىاعي ،ونلام الإعىًم وامتَّّؽنيم ،ونلام امؽقهبات ،وامىتدبّر

للٍيات امقرآنية امىتؽنّقة بامتّأطيل وامتّقؽيد لهذه امقهاعد والأحكىم

امنَّّاقىة للؾلوك؛ ؼيرى ودى أحقيّتها ونجاػتها وكمالها في تنليم عىًقات
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الإنسان وتدبير ؽنونه ،وتفهقها على الأنلىة امهضؽيّة في هذا الجانب ،طظّا
يدفؽه وػي رغبة ورضا متمبيق تمك الأحكىم ،وضبف ؼلوكه بمهجبها.

إ َّ ّن الجانب امؾلوعي يؽ ُّ ّد ركنا ً مه َّ ّىا ً في تكهين امنَّّفؾيَّّة امىؾلمة؛ لذا

فإ َّ ّن امقرآن ام كريم جؽل امنَّّفؾيَّّة وؽيارا ً مقياس درجة انظباط ام َّ ّؿخعيَّّة

ووقدرتها على امتؼيير ،ولهذه الأهميّة امؽليىة للؾلوك في حياة الإنسان؛
فإ َّ ّن امقرآن ام كريم وضع مجمهعة وي امظهابف والمهددات امّتي تجؽل

ؼلوك امىؾلم في حال مراعاتها وامتقيد بأحكىمها ؼلوكى ً راقيا ً ون ّلىاً،
بؽيدا ً ػي الانحراف وامتَّّم ُّر ّف ،مرضيا ً لله.

حهى امقرآن ام كريم إكارا ً عا ّوا ً لممؽرفة وامقيم وتعهرات أؼاؼية

ػي الموتىع وغير ذلك ،وكىن للقرآن ام كريم الأثر ام كبير في إعىًء قيم

امىؾلمين ،وترقية فكرهه وأخىًقهه ،وضبف ؼلوكهه ،وتهجيههه نحه

امتَّّأول وامتَّّد ُّب ّر ؼؽيا ً إلى امىزيد وي امؽلم وامىؽرفة؛ طظا أثرى الحياة

امفكر يّة ،فإ َّ ّن تدبر امقرآن يحهل الموتىع إلى صجتىع قرآني؛ ػندوا يتربى

الموتىع على نعهص امقرآن ويهتدي بأنهاره ،فيكهن صجتىؽا ً حيَّّا ً حياة
ػزيزة صطيمة ،وقد فهه ؼنفنا َّ ّ
امعالح نعهص امقرآن ال َّدّاػية إلى

الاػتعام وعدم امتفرق ،فحرطها على تنفيذ هذه امنعهص في واقؽهه،
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فتكهّن ونهه الموتىع امقرآني الّذي تربّى على ونهج امقرآن وأؼؾه ووبادئه
وتهجيهاته ،فأرسى فيهه امقرآن روح امتراحه وامتهاد ،ونشر امؽدل

والإنعاف وامىؾاواة ،فكىن صجتىع امؾنف بحق خير صجتىع وأسظاه

وأرفؽه ،فؾنفنا امعالح كىنها أؼؽد امنّاس وي امنّاحية الأسر ية ،وكثر

الخير في بيهتهه ،وقنّؾ امىؿاكه الأسر يّة بينهه بسبب اوتثالهه لأوامر
امقرآن في عىًقة الزّوج بزوجته وأبنائه ،وعىًقة الزوجة بزوجها وأبنائها..

وبسبب تحقيق هذا الموتىع امقرآني الإيمان ،وتحاكمهه إلى شر يؽة

الرحمي ،وجدوا ثمرة ذلك كله ألا وهه  :الاؼتقرار والأوي امتَّّام في

أوهالهه وأػراصهه ودوائهه ،وامنّظر وامفتح ،والاؼتخىًف والتمكين،

وامؽز ّ وامشّرف ،حتّى بنغ ون كهه  -في فترة وجيزة في أعمار امبشر  -وي

المهيف الهندي شرقا ً إلى المهيف الأكنسي غرباً ،وأطبحها خير أ َّ ّوة

أخرجؾ للناس.

إ َّ ّن وي يمتّع نلره في ر ياض امقرآن وآياته متزداد دهؿته حين

يرى كيف آخى امقرآن بين الدّين وامؽقل وأمّف بينهىا ،وكيف جؽل
وي ػقيدة الإؼىًم مزيجا ً وي امتّدين ال ّ
حي والارتقاء في ُؼلّم الحظارة

وامتّق ُّ ّدم ،وامؽجب وي ذلك في وحي امقرآن ،والأغرب بامنّؾبة مبقية
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الأديان وا يراه امىتدبر لآياته ،كيف أ ّن امقرآن قد جؽل وي امتفكير في

ام كهن وامتّت ُّب ّع مىؽرفة قهانين الحياة اممبيؽيّة وتسخير قهاها للينسان،
ّ
أجل امؽبادات الإؼىًويّة ،وهذه ويزة
كيف جؽل وي ذلك ػبادة وي
لليؼىًم ،لم يسبقه إميها دين وي الأديان.

وكىن ؼنفنا امعالح أكثر الأجيال فهىا ً ووػيا ً مقظية

الاؼتخىًف في الأرض وعمارتها ،وي خىًل تدبُرهه لآيات امقرآن

ّ
امؽلمي كمنهّل أؼاس لحىل أوانة
ال َّدّالة على ذلك ،وأهميّة امتّق ُّ ّدم
الخىًفة في الأرض ،فلم يجدوا حرجا ً وي اقتباس امؽلوم ام كهنيّة وي

اممب ،وام كيىياء ،وامفمك ،وامبظر َّيّات ،والر ياضيّات وغيرها ،وي أوه

الحظارات امقديمة وثل :اميهنان ،وامفرس والروم ،وتمهير هذه امؽلوم

بإسهاوات بارزة ،وكىنت تمك الإسهاوات على نحه غير وؾبهق شظهلا ً
وتم ُّي ّزا ً وتعحيحا ً لممؾار ،حتّى ميخيّل لمممنع على هذه الإسهاوات الخالدة
كين لم يكي علوم حياتيّة أو وؽارف حظار يّة ،ويشهد لذلك أ ّن كتب

امؽلوم وامىؽارف وي كب وكيىياء ،وزراعة ،وفمك ،وغيرها ،كىنت
وكتهبة بنؼة امقرآن وبفكر أهل امقرآن ،وكيف كىنت تُد ّرس في
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جاوؽات أوروبا قرابة ؼتة قرون  -ولا زامؾ لها قيىتها امىؽرفيّة

وامتّجريبيّة.

إ َّ ّن ام َّش ّرط الأؼاسي في أن ينتي هذا امتَّّد ُّب ّر ثمرته في وؾتقبل

الأ َّ ّوة تق ُّ ّدوا ً وحظارة ً وازدهارا ً هه التَّّم ُّث ّل امنَّّاضج امىؾتنير للتَّّجارب
امفكر يَّّة الرَّّائؽة وكفاح امؽقهل امف َّ ّذة في تاريخ الأ َّ ّوة ،واؼتنهام نفحات

الإبداع في تراث امقىه ،ث َّم ّ يمطي الأفذاذ امىهههبهن وي أبناء الأجيال
ام َّ ّؾابقة ،يستلون وي تحؾ امؼيم خيهكا ً كؾَنَا امفجر يظيئهن بها دروب

الموههل امّتي تتؽؿق ػقهلهه امقداح على أبهابه.

فانتبه رعاك ال َّل ّه فهذا وؽلم مهه ،بل هي قاعدة ػليىة يجب

اؼتعحابها دائما ً في امتَّّد ُّب ّر في وؽاني امقرآن حتَّّى تفطي بنا إلى أفكىر
جديدة نبؾف بها ويادين امىؽرفة بسما ً في فهه كنًم الله تؽالى.
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الحىد لله الذي بنؽىته تتم امعالحات وامعىًة وامؾىًم على نبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمؽين أوا بؽد :ففي نهاية هذه الدراؼة امتي يسر
الله تؽالى إعدادها حهل وفههم امتدبر في ضهء امقرآن وامؾنة وأقهال

امؾنف وأحهالهه ،يمكي أن نخنص إلى أوهر وتهطيات مهىة:
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مؽله اتظح طظا ؼبق وا يأتي:
تآزر دلالة امىادة (دبر) وع دلالة امعيؼة في إقهار سظات صحددة

يمكي جمؽها فيىا يأتي:

أ -امنلر في امىقاطد وامؼايات.
ب -امتد ُّ ّرج ،والحدوث ،وامتجدد.
ج -بذل الجهد.
د -امعبر ،وامتحىل.
أ َّ ّن أقرب امىرادفات للتدبر هه امتأو يل لاجتىاع امكلمتين في دلالة

امىآل وامؽاقبة ،وع فروق في امهضهح والخفاء.

اختعاص (امتدبر) بامقرآن؛ فلم يرد إ ّلا وؽه ،وهذا يهجب  -في

نلري  -ػناية خاطة بالآيات امتي ورد فيها امتدبر ،واقترح أن يكهن

هناك بحثا ً آخر خاطا ً بها (تحنيىً ً ،وتفؾيراً ،ووهازنةً)  ،ويمكي أن

تدرس فيه امفروق بين (امنلر ،وامتفكر ،وامتأو يل ،وامتدبر) وي خىًل

امقرآن ،وهذا وا يمكي أن يهجد ونهجا ً وؽينا ً في صحاولة تح ّدِد وفههم هذه

امىعمنحات.
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تن ُّهّع وا يدل على امقرآن وع امتدبر ،فمرة يذصط امقرآن ،وهه الأكثر،

ومرة يرد امقهل ،ومرة ترد الآيات ،ومؽل هذا يشير إلى صجالات امتدبر،

وأ َّ ّن أدناها الآية،وأوؼؽها امقرآن كله ،وقد يكهن فيه إؽارة امىقروء

وامىؾىهع ونه.

يمكي تحديد أؼباب أهمية امبحؿ في الأوهر امتامية:
 -2إن امتدبر وهضهع أؼاسي له عىًقة وثيقة بامقرآن ام كريم.
 -1إن امتدبر هه امىقعهد الأػله وي تنزل امقرآن امؽليم.
 -3إن امتدبر نهع مهه وي تؽلم امقرآن ،والذي به تنال الخير ية

والأفظنية امتي بينها رؼهل الله ﷺ.

 -1الاقتداء بالرؼهل ﷺ في تدبر كتاب الله.
 -1إن هذا امبحؿ وبني على مراحل ونهجية يستفيد ونها امىتؽلمهن

وامىؽلمهن ،وامىهتىهن بامؽىنية امتربه ية عمهوا.

559

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

560

وطظا نخنص إميه أيظا:
 -2أن وفههم تدبر امقرآن لا يحد بمؽناه اللؼهي وهه امنلر فيىا

وراء الأمفاظ وي امىؽاني والدلالات ،وإنما يمتد إلى وقدوات امتدبر

وهه حظهر امقنب واؼتؿؽاره ،ونهاياته وهه قعد الانتفاع إيمانا وعلما ً

وعمىًً.

 -1أن امتدبر وبني على ركنين أؼاؼيين لابد لممتدبر ونها:
الأول :الركي امنلري بامهقهف وع الآيات وامتأول فيها.
امثاني :الركي امؽىلي بامتفاعل وع الآيات وقعد الانتفاع

والاوتثال.

 -3أن امفرق بين امتدبر وبين امتفؾير والاؼتنباط يتحدد بحؾب

غرض امقارئ مكتاب الله تؽالى؛ فامىفسر وامىؾتنبف يكهن غرضه
امهطهل إلى امىؽاني والدلالات ،وامىتدبر لابد أن يكهن وع ذلك

وؾتعحبا ً قعد الانتفاع والاوتثال وامؽىل.
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فهذا الذي يميز امتدبر ػي امتفؾير ،وهه امفرق الجههري بينهىا،

ولذا فيىكي أن يسىو امىفسر وتدبرا ً إذا قعد الانتفاع والاوتثال

وامؽىل.

 -1أن امتدبر واجب الأوة كلها لأنه امىقعهد وي إنزال امقرآن كما

ضرحؾ الآيات بذلك أمرا ً به وحثا ً عنيه ،وأن امتفؾير هه واجب
بحؾب الحاجة إميه مفهه امقرآن وامؽىل به ،وامناس فيهىا مراتب

بحؾب رؼهخ إيمانهه وعلمهه.

 -1أن ونهج امؾنف امعالح في امتدبر وإن كىن وبنيا ً على الركنين

جميؽاً ،م كنه يبرز في الجانب امؽىلي ،لأنهه كما قال ابن عمر( :ورزقها

امؽىل بامقرآن) ،وهذا الذي تفقده الأوة اميهم كما قال في تمام كنًوه:

(وإن آخر هذه الأوة يرزقهن امقرآن ونهه امعبي والأعمو ،ولا يرزقهن

امؽىل به).

وأرى أن امتدبر كىمعهرة امهاحدة امىكهنة وي عدة أجزاء لا

تكتىل إلا بسانر أجزائها ،وهه وكهن وي ثىًثة أجزاء:

561

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

562

 -2امتدبر قبل امتىًوة.
 -1امتدبر أثناء امتىًوة.
 -3امتدبر بؽد امتىًوة.
ووي لم يحقق هذه الأوهر فنيغ بمتدبر.
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التوصيات:
مقد كتب ام كثيرون وي امىهتىين بمهضهع تدبر امقرآن ام كريم،

وبين امىعنفهن وي امؽلماء وفههم امتدبر ،وآثاره ،ووؼائله ،واممرق

امىؽينة على تحقيقه ،وغير ذلك وي امىباحؿ امطرور ية امىتؽنقة بامتدبر.

وؼيكهن ختامي كرحا ً ناحيا ً نحه اتجاه آخر في وفههم امتدبر ،ألا

وهه كيف نجؽل امتدبر علما ً يُؽَلم ،وثل غيره وي علوم امقرآن ،كما نؽلم

امتجهيد ،أو امتفؾير ،أو كما نؽلم امقهاعد ،أو الر ياضيات ،ونستفيد في

ذلك وي أبجديات علم امىناهج وكرق امتدريس وعلم امنفغ.

فمي امىىًحـ في ونؼؾات وحلق تؽنيم امقرآن أنه قنيىً ً وا يؽتنى

بذا الجانب ،فقد تجد اممامب يحفـ كتاب الله كىوىً ،ولا يؽرف وؽاني

آيات وي امقرآن ام كريم ،ولا يحؾي تدبرها ،وربما يمكؿ امىتؽلم ؼنهات
في حنقة امتحفيـ ،مرصضا على حفـ حروف امكتاب ولا يقيم آدابه ،ولا

يتمثله في واقؽه ؼلوكى ،ووا ذلك إلا لأنه لم يؽر هذا الجانب اهتىاوا ،أو

لأنه لم يجد وؽلما يبظره بمرق امتدبر وأؼاميبه امؽىنية ،أو لم يتيسر له

امتتلمذ على يد مرب يحؾي امتؽاول وع قدراته امىؽرفية ،واؼتؽداداته
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الذهنية ،و يؽينه على الرقي امفكري وامؾلوعي وي خىًل امهؼائل

امتحفيز ية ،امىادية ونها وامىؽنه ية.

وإني أؤكد لك هذه امىؿكلة امتربه ية باػتباري أحد امىؾئهمين

بإحدى جمؽيات تحفيـ امقرآن قائىً ً لك بأنه:

«مه نلرنا في واقع الحنقات مهجدنا تقعير ًا واضحا في هذا الموال،

وأن أكثر الدارؼين اقتظروا على امتحفيـ دون امتدبر وامتفهه بسبب وا

يأتي:

 -2ضيق وقؾ الحنقة.
 -1كثرة عدد اممىًب.
 -3طؼر ؼي اممىًب.
وقهر لي أن عدم تدبر أكثر اممىًب مقراءة امقرآن ام كريم وي

خىًل عدم مراعاتهه ملوقف والابتداء أثناء تسىيعي لهه في الحنقات ،أو

في الاختبارات وامىؾابقات ،فيقف اممامب وقفًا عجيبا ً  ،ويبتدئ

ابتداء ً غريبا ً  ،يدل على عدم امتدبر وامتأول»
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وقد يكهن وي امىؽلمين وي يحؿ كىًبه على امتدبر نلر يا ،ويردد

عنيهه هذا امتهجيه مرار ًا وتكرارا ،و يجتهد في ذلك ،وم كنه لا يؽرفهه

بكيفية امتدبر وأطهله وخمهاته ،ولا يراعي امتدرج امتربهي ،ولا النمه

امىرحلي لهه ،وبامتالي تكهن تهجيهاته قنيلة امفائدة ،أو بىً أثر يذصط ولا

نتيجة تلهر.

يؽتبر امىؽلم امىربي ركنا ً أؼاؼيا ً في عمنيّة امتد ُّب ّر ،وم كي تنتي هذه

امؽىنيّة امتَّّؽنيىيّة آثارها ،وتبرز نتائجها في ؼلوك امىتؽلمين ،ينبغي أن
يكهن امىؽلم وتدبّرا ً قبل أن يُؽلّم امتَّّد ُّب ّر ،إذ إن فاقد امشَّّيء لا يؽميه ،ولا

يؽتدل امفرع إذا كىن الأطل وؽه ّ
جاً ،إ ّلا أن يشاء اللّه.

ومتجاوز هذا امقعهر امتربهي لابد وي بناء خمهات ومراحل

ونهجية في تؽلم وتؽنيم امتدبر ،وؽتىدة على وا يفيد وي نلر يات تربه ية

وؽاضرة ،حيؿ تنكد الاتجاهات امتربه ية الحديثة على أهمية اؼتخدام

أؼاميب امتؽنيم وامتؽلم امتي تنكد على إ يجابية امىتؽلم ونشاكه في أثناء

امؽىنية امتؽنيىية ،وعلى صرورة تهيئة املروف امىىًئمة لجؽل امىتؽلم
يكتؿف امىؽلووات بنفؾه بدلا وي الحعهل عنيها جاهزة ،وعلى أن

يتحهل دور امىؽلم وي تنقين امىؽلووات إلى تهجيه امىتؽلم وإرؽاده.
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ووي تمك امنلر يات امتي ينبغي أن يستفيد ونها امىهتىهن :امنلر ية

امؾلوكية في علم امنفغ ،وامتي تفسر امتؽلم على أنه اؼتقبال وثير وإطدار

اؼتجابة ،وتستفيد وي نلر ية الاقتران امشركي ،ووا يتؽلق بها وي
وفاهيم وتمبيقات امتؽزيز ،وكذلك نلر ية اكتؾاب امؽادات وتدػيم

امؾلوك.

ولابد وي إدراك أن امتؽلم وكرقه لا تقتظر على مرحلة ام ّمفهلة،

بل إن هذه اممرق تقهم بدورها في امىراحل الأخرى لنمه امكىضن

الإنساني .وػند إضفاء هذه امىفاهيم امىؽاضرة على امتَّّد ُّب ّر ،يتبين منا أ َّ ّن
وؽله هذه اممرق يتيسر الاؼتفادة ونها متحعيل امتدبر ،وتؽين كثيرا ً في

اكتؾاب أحد الأؽكىل امثّىًثة هي

أ -اكتؾاب ؼلوك جديد :حيؿ يكتؾب امىتؽلم نتيجة للخبرة

ؼلوكى ً لم يكي صظي حعينته امؾلوكية.

ب -امتّخلّي ػي ؼلوك :قد يتخلّى امفرد ػي ؼلوك ،ػندوا يتم إتباع

هذا امؾلوك بؽقاب أو نتيجة غير مرغهبة.
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ج -تؽديل ؼلوك :بز يادة تكرار ام ّؾلوكيّات امىرغهب بها ،وتقنيل

وي تكرار امؾلوكيّات غير امىرغهب بها.

وبناء على هذه الأؽكىل امتّؽنيىيّة ،فإ ّن امتّد ُّب ّر قد يكهن وؽدووا ً

لدى امىتربّي أو ضؽيفاً ،فيتؽ ّدل بامتؽلّم أو بامتؽنيم ،ميعبح وتهافرا ً أو

قه يّاً.

وفيىا يتؽلّق بامتّؽلّم حاول علماء امّنفغ تفؾير اممرق امّتي يتبؽها

الإنسان في تؽلمه عمىً ً جديداً ،وهناك بؽض اممرق امتجريبيّة ونها:
أ -المهاولة والخمأ.
ب -امتؽلم بامبعيرة.
ج -امتّؽلّم بمر يقة امتّرابف.

وتح ّقق وثل هذه اممرق نتائج إ يجابيّة في تقه ية الارتباط امهجداني

نحه امىفاهيم وامىؽلووات ،وهه وا يمكي أن نس ّىيه بتكهين الاتجاه

الذّاتي نحه تدبر امقرآن ،وهذا امىهضهع يتؽلّق بؽىنيّة امتّنؿئة الاجتىاػيّة
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امّتي يسعى امىربهن مؼرسها في نفهس امىتؽلمين ،ويسهه الاتجاه

()113

في

تحديد امهؼائل وام ُّ ّمرق امىؽينة في تنبية حاجته ،فمؽرفة الاتجاه وتقهيته

صرور يان منجاح امؽىنيّة امتّربه يّة.

امتَّّد ُّب ّر:

وإميك بؽض امهؼائل والأهداف امّتي تؽين على تنمية الاتجاه نحه
 تنمية صحبة امقرآن ام كريم لدى امىتؽلم.
 إبراز يسر فهه امقرآن.

 غرس اميقين بامنّص امقرآني لدى امىتؽلم.
 إؽؽار امىتؽلّم بأ َّ ّن الآية وهجهة ً إميه.
 ربف امقرآن بهاقع امىتؽلّمين.

 تأكيد امؼاية وي إنزال امقرآن.
وإذا أردنا أن نتؽاول وع عمنيّة امتَّّد ُّب ّر كؼيرها وي الجهانب امىؽرفيّة

ام ّؾلوكيّة ،وي حيؿ تهضيح كرق امتّدريس والإجراءات امىناؼبة
متحقيقها ،فىًبد وي امؽناية بالتَّّمهيد ام َّت ّربهي ،ومراعاة امتَّّد ُّ ّرج في تؽنيم

( )113امتجاه هه :الاؼتؽداد امهجداني نحه امتّد ُّب ّر ثابتا ً يتمنّب امقيام بهؼائل وتنهّعة
تدفع امىتؽلّمين لذلك.
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امتَّّد ُّب ّر ،وامتَّّحظير الجيّد لندرس امقرآني ،واؼتخدام أؼلوب امتَّّؽ ُّل ّم
امتَّّؽاوني ،والاهتىام بالاؼتؽاذة ،وشرح امكلمات والجىل والآيات،
وربف أحكىم امتَّّجهيد بامىؽاني ،وامىهػلة وامتَّّحذير وي ال ُّذّنهب َّ ّ
امعارفة
ػي امتَّّد ُّب ّر ،وإدراج َّ ّ
حعة امتَّّد ُّب ّر في ال َّدّرس امقرآني ،وام َّت ّربية على ؽكر

نؽىة امتَّّد ُّب ّر.

ّ
ؽك أ َّ ّن الخمهات امتي يقهم بها امىؽلم ؼهف يلهر أثرها على
ولا

كىًّبه ،بل و ينحـ بجىًء تؼ ُّي ّر نبرات َّ ّ
امعهت وع تىًوة الآيات،

وامهقهف ػند بؽض امىقاكع وامكلمات ،طظا يبين امىؽنى و يحرّك قلوب

امىتؽلّمين ،ويزيدهه خؿهعاً ،وؼيىًحـ امىؽلّم قبل امىشرف أ َّ ّن أداءه
يتح ّ
ؾي كلّما صطّر ػرض الآيات واؼتحطر وؽانيها ،وأداؤه في امىرّة

امثّانية أفظل وي امىرة الأولى ،وامثَّّامثة أفظل وي امثَّّانية ،وهكذا ،فإ َّ ّن
طظارؼة امىتربي لأنهاع امقرب وام ّماعات ،ومرافقته لأهل امباقيات

َّ ّ
امعالحات ،وغؿيان صجامغ الذّصط والحؾنات ،يقمل وي أوقات
الانشؽال بامىنهيات ،ويبؽد ػي أواكي امىؽاضي وامىهبقات ،وإ َّ ّن لزوم

ام ّماعات ينير امقلوب ،و يظفي عنيها الأوي والأوان ،و يُؽمو طاحبها
الاكىئنان ،و يفهه وي وؽاني امقرآن وإرؽاداته وايزيده قربا ً وإقبالا ً على
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خامقه ووهلاه ؼبحانه وتؽالى ،فحين يتربّى اممىًّب على امتَّّد ُّب ّر ،تعبح
جنؾات تدارس امقرآن ثقافة ؽائؽة في الموتىع.

وينبغي أن يكهن وي أولى مهىات وؽلمي امقرآن ،وامىؾئهمين ػي

تؽنيم ام ُّ ّمىًب في امىدارس وحنقات امقرآن ،أن يبينها لهه آداب
امقرآن ،وآداب حمنته وامقارئين له ،ووي امىؾتحؾي أن يقرر كتاب في

ّ
وخاطة في امىؾته يات امؽنيا وي
هذا امىهضهع متدارؼه وع ام ُّ ّمىًَّّب،

هذه امىرحلة ،ووي ام كتب امىناؼبة كتاب ( امتّبيان في آداب حملة

امقرآن) لليوام امنَّّهوي ،وكتاب (أخىًق حملة امقرآن) لأبي بكر

الآجري.

كما ينبغي أن ينبه امىؽلم ونذ ام َّ ّؾنهات الأولى متدريس امقرآن على

وفههم امتَّّد ُّب ّر بمؽناه امؽام ،وأن يقف امىؽلم وقفات وتؽ ّددة وع تمك

الآيات امّتي ت ُّ ّ
حؿ على امتَّّد ُّب ّر وتنهى ػي ضده ،ففي دروس امتّىًوة
وامتَّّجهيد والحفـ وغيرها ،يذصّط امىؽلم بين امفينة والأخرى أ َّ ّن امؼرض
وي هذا كلّه هه فهه وؽاني امقرآن ،وتد ُّب ّر آياته م كي يؽىل بها ،و يكهن

لها أثر إ يجابي في الحياة وام ُّ ّ
ؾلوك.
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ولابد وأن يبذل امىربي جهده لحىل امىتربين على امتَّّد ُّب ّر ،وهه في

حاجة إلى أن تُزاد دافؽيتهه للتَّّد ُّب ّر ،وأن تتهفر لديهه الرّغبة امقه يّة وال ّ
حب

امؿديد له ،فذلك أدعى مىىًزوته ،والاؼتفادة وي قراءتهه ،ووي

أؼاميب ز يادة ال َّدّافؽيّة أؼلوب ام َّت ّرغيب ،وذلك ببيان امفظائل

والحؾنات امّتي يجنيها امىتؽلّمىي امتَّّد ُّب ّر ،وكذلك بيان الجهانب امىَاديّة

وامىؽنه يّة ،وإ َّ ّن وي أولى وؼائل ترغيب امىتربين في امتَّّد ُّب ّر أن يح ُّ ّثهه
امىربي على الإكثار وي تىًوة امقرآن كلما ؼنحؾ لهه امفرطة ،وأن

ي ّ
خععها أوقاتا ً صحددة وي أيّامهه مقراءة امقرآن ،وأن يحرطها على ذلك

أؽد وي حرص قراء امعحف على قراءتها ،كما أن يؼرس حب امقرآن
في قلوب كىًبه ،ويبين لهه فظائله ،وأثره في ؼؽادة امؽامىين ،ووي

امىؽلوم أن امقنب إذا أحب ؽيئا ً تؽلق به ،واؽتاق إميه ،وؽؼف به،
وانقمع عما ؼهاه ،وامقنب إذا أحب امقرآن تلذذ بقراءته ،واجتىع على

فهىه ووػيه ،فيحعل بذلك امتدبر امىملوب ،وعنيه فتحعيل حب

امقرآن وي أنفع الأؼباب لحعهل أقهى وأعلى وؾته يات امتَّّد ُّب ّر ،م كي
حب امقرآن ميغ كلمة نقهلها باللؾان ،وإنّما هه شيء في امقنب له
عىًوات قاهرة ونها امتّؿهق له ،وكثرة قراءته وتد ُّب ّره ،وامؽىل بما فيه،
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والرجهع إميه في كه طؼيرة وكبيرة وي ؽئهن حياتنا ،فؽلى امىؽلم في

امىدارس أو في حنقات امقرآن أن يبيّن لممتؽلّمين أن الله ودح وي تدبر
امقرآن ،وأثنى على وي يتأثّر به ،كما أثنى عنيه رؼهل اللّه

 ،وكذا يندي أؼلوب امتؿجيع إلى إثارة امنّهازع

وامقدرات امكىونة في امنّفغ امبشر يّة ،وتحر يك امقهى الخفيّة امّتي
يمتن كها امفرد ولا يستثىرها امبتّة ،أو يكهن اؼتثىاره لها هز يىًً ،ولذلك

فإ َّ ّن امتَّّؿجيع على امتَّّد ُّب ّر يحفز امقهى الذّهنيّة ،ويز يل امىهانع امفكر يّة ،وبه

يستميع امقارىء امؽادي ،أي غير امىتخعص في علوم اللؼة أو امقرآن

أو امشّر يؽة ،أن يحعل على قدر وناؼب وي امتَّّد ُّب ّر ،فينبغي تؽر يفه
بخعائص امقرآن ،وتهضيح سههلة الأمفاظ وامؽبارات للقارىء امؽادي،

وام َّت ّربية على دراؼة اللؼة امؽربية ونذ امىراحل امىبكّرة ،وامتؽهيد على

ام َّت ّرتيل وامتَّّؼنّي بامقرآن وتحؾين امعهت به ،وامتدبر بؽرض امقعص
امقرآني بأؼلوب ويسّر ،وإلزام ام َّ ّمىًب بمعحف امىتدبرين ،وإقاوة
الرحىًت وامبرامج امّترو يجيّة الهادفة امىؽينة على امتَّّد ُّب ّر؛ فإ َّ ّن امؾير في
الأرض يفتح امؽين وامقنب على امىؿاهد الجديدة امّتي لم تأمفها امؽين،
ولم يمنيها امقنب ،وإ َّ ّن الإنسان ميؽيػ في امىكىن الّذي أمفه فىً يكىد
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ينتبه إلى شيء وي وؿاهده أو عجائبه ،حتّى إذا ؼافر وتن ّقل وؼاح،

ّ
كه وشهد ،وإلى كه ولهر في الأرض
اؼتيقـ حؾه وقنبه إلى

الجديدة طظا كىن يمر على وثله أو أروع ونه في وهكنه دون امتفات ولا

انتباه ،ور بّما عاد إلى وهكنه بحغ جديد ،وروح جديدة ميبحؿ ويتأ ّول
و يؽجب بما لم يكي يهتم به قبل ؼفره وغيبته ،وعادت وؿاهد وهكنه

وعجائبها تنمق له بؽد وا كىن غافىً ً ػي حديثها ،أو كىنت لا تفعح له

ػي شيء ولا تناجيه.

وميؽلم أ َّ ّن امنظج لدى امىتؽلم عمنيّة ارتقائية تهيئه مىزيد وي امتَّّؽ ُّل ّم،

وتبظّره بامهاقع وتؽرّفه بمرق الاؼتفادة وي إوكىنيّاته ووهارده ،ومؽاول

ام ُّن ّظج أهمّية كبيرة في تحديد أنماط ؼلوك امفرد ،فكلّما كىن الإنسان
أكثر نظجاً ،أحرز وقدارا ً أكبر وي امتَّّؽ ُّل ّم ،وذلك حين تتكىفأ امؽهاول

الأخرى امىنثّرة في امتّؽ ُّل ّم ،فتىًويذ امىرحلة الإعداديّة يستهػبهن وفاهيم

أكثر وأعمق تجريداً ،كما أ ّنهه قادرون على اكتؾاب امىهارات الحركيّة،
ّ
وخاطة امىؽ ّقدة ونها بدرجة أكبر وي تىًويذ امىرحلة الابتدائيّة.

إن امتدبر يستحق أن يكهن علما ً ونفعىً ً وي علوم امقرآن ،بل وي

امؽلوم امىؽاضرة امتي تُفرد لها امىنمفات وامكتابات الخاطة ،ويستحق أن
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تنؿأ له امىنؼؾات امتربه ية ،وتكهن وؾتقلة ػي غيرها وي الجهات

امتؽنيىية ،ؽأنه في ذلك ؽأن حنقات امتحفيـ امقرآنية ،وهه علم يستحق

أن يُمبق عنيه ونهج امىهاد الدراؼية امىنفعلة ،والذي «يؽني بهضع كه
صجال دراسي خاص في وقرر ونفعل ػي بقية امىقررات الدراؼية

الأخرى ،أي أنه يرتب امىهاد الدراؼية على أؼاس امفعل فيىا بينها،
بحيؿ تمثل كه وادة قؾىا ً خاطا وي امتراث امىؽرفي الإنساني ،ثم

تهزع هذه الأقؾام  -بترتيب ونمقي -على ؼنهات الدراؼة امتي يقظيها
اممىًب في امؾلم امتؽنيىي» فإذا وا أردنا تمبيق هذا امىنهج ،فإن الأمر
يستنزم فعل علم امتدبر ػي غيره وي علوم امقرآن.

وخىًطة امقهل :إ َّ ّن امقرآن ام كريم يمتاز بمبادىء ؼاوية وقيم رفيؽة

تجؽله ركيزة قه يّة متربية الأفراد وتنليم الموتىؽات ،وامتّربية هي وؼيلة
الإنسان متحقيق أهداف الخامق ،ويتظح أن ذلك الأؼلوب امقرآني

امىؽجز يهدي قارىء امقرآن إلى تدبر امىؽاني ،و يجؽل الإنسان يهتدي

بفكره ويتنقل بؽقله في صخلوقات الله وكهنه؛ ميعل بنفؾه إلى وا يهديه

إلى الحق وإلى امظراط امقهيم.
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ّ
امعحابة وتابؽيهه
مقد ج ّرب امىؾلمهن ام ّؾابقهن  -وي جيل

بإحؾان  -التمؾك بالإؼىًم ،فهجدوه كفيىً ً بسؽادة الروح وامبدن،
وضابما ً مىعالح الدين وال ُّدّنيا.

والإنسان صخلوق لله  ،وقد ويزه ػي غيره وي المنلوقات

الأخرى في تكهينه وفب ونزمته الرفيؽة ،وفي امىؾنمية امتي يتحىنها أوام

الخامق ،الّذي خنقه على هيئة تجمع بين امىادة والروح ،والحياة في هذه

الدنيا وقدوة للحياة الأخرى ،والحياة فيها تهازن بين الدنيا والآخرة،

وامىؾلم الحق حر يص على إقاوة امتّهازن بين زينة الدنيا ونؽيم الآخرة.

وفي ختام هذه الآثار نستميع امقهل :إ َّ ّن امقرآن ام كريم تظ ّىي

ّ
وامؽقدي في ام ّؿخعيّة
ونهجيّة فريدة فيىا يتؽلّق ببناء الجانب امفكري

الإؼىًويّة :بدءا ً بجؽل امتّفكير امىؾتنير كر يقا ً وهطىً ً للقناعة امؽقنيَّّة

بحقائق الإيمان ،مرورا ً بالارتقاء بمرق امتَّّفكير وأنماكه ،وانتهاء ً بظبف

صجالاته وحدوده.

وفي هذه الأ َّيّام امّتي يهاجه فيها امىؾلمهن أؽ ّد الهجىات امفكر يّة

ّ
بأوغ الحاجة إلى امنَّّلر في آيات امقرآن ام كريم
الخارجيّة امىنحرفة ،هُه
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امىتؽنّقة بشتّى صجالات امنَّّلر وامتَّّفكير :وتد ُّب ّرها وامتَّّفكر في ودمهلاتها

ووقاطدها؛ متحعين ونلهوتهه امفكر يّة وي الجىهد والانؼىًق وامتّقنيد،
والارتقاء بمرق تفكيرهه إلى امىؾتهى الّذي ينهنهه معناعة ام ّؿ ّ
خعية

امىؾلمة امفاعلة في جميع ويادين الحظارة والتّم ُّ ّدن؛ ميؾتح ّقها نبهء امىكىنة
امّتي أرادها اللّه لهه في قيادة امبشر يّة ودلامتها على الخير ،ؼهاء ً على

امىؾتهى امفردي أو الجىاعي ،وذلك ميتحقق بهه ولهه امشههد

الحظاري الذي أراد الله لهه أن يبنؼهه.

وأخيراً ،أود أن أؽير في هذا اممرح إلى أنني بحثؾ في هذا

امىهضهع امىهه ،وم كي هذا امبحؿ لم يستهػب كه وا يتعل بهذا
امتنلير الجديد مىهضهع امتدبر ،ووا ذصط فيه وي تفعيىًت تحتاج إلى

مزيد وي الدراؼة وامبحؿ ،كما أنها قد لا تكهن أهمها وأحقها

بالدراؼة ،وم كي الله يسر لي إبرازها مفتح باب امىناقؿة والدراؼة

امؽلمية ،وهي قابلة للتؽديل وامتقهيم.

وأحؾب أني قد كرقؾ بابا ً جديدًا مىهضهع قديم ،عنينا جميؽا أن

نجتهد فيه ،ونحاول ونخموء وطهلا ً إلى امعهاب ،فنكه صجتهد نعيب،

ومكه صخمئ تهبة ،ولا يظيع الله أجر وي أحؾي عمىًً.
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وللخروج بمنهج عملي لهذا امىهضهع امىهه يمكي أن نخنص إلى

تهطيات مهىة:

 -2أن أػله وا يجب على أهل امؽلم بامقرآن وامىهتىين به

وامىنؼؾات امقرآنية في هذا امهقؾ هه امؽهدة بالأوة إلى ونهج امتدبر

الأوثل الذي تمثله الجيل الأول وي امعحابة وامتابؽين ،وذلك بتهجيههه
لأبناء الأوة وأجيالها متنقي امقرآن بقعد الانتفاع والاوتثال وامؽىل وع

قعد امتىًوة والحفـ.

 -1إقاوة مقاءات دور ية تجمع امنخبة وي أهل امؽلم وامتخعص

والاهتىام بؼرض دراؼة الخمف وامىناهج امؽىنية للتدبر وؼبل تفؽينها،
ووي ثم نشرها بين امىنؼؾات وامىدارس امقرآنية وامتؽنيىية.

 -3أن يترصض عمل كه ونا على تفؽيل ونهج امتدبر امؽىلي الذي تمثل

في ونهج امؾنف امعالح ،وأن يسعى كه ونا ممرح امبرامج وامىناهج

امؽىنية امتي تدػه وناهج امىنؼؾات وامىدارس امقرآنية امقائمة على

تحفيـ امقرآن ام كريم ،ميكتىل امبناء و يلهر الأثر امؽليم للقرآن في الجيل

امىؽاضر.
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 -1أن يكهن وي عمل المنتعين بامتدبر نشر امهعي بهذا امىنهج

بامتركيز على نشر الآثار امهاردة ػي امؾنف في ذلك وع امتهجيهات

امىناؼبة لذلك ،وأن يتبنى ونهجا ً يجمع بين الجانب امنلري بامتفؾير
والاؼتنباط والجانب امؽىلي بامتهجيه للًنتفاع وامؽىل .بحيؿ تظىي

الرؼالة الاؼتنباكية وا يمكي الاؼتفادة ونه عمىً ً وؼلوكىً.

ففي امقرآن امؽليم وؾاحات للتأول وامؽلة ،تتنهع فيه الدلالات،

م كي تبقى اللؼة هي الجسر امىهطل إلى أسرار امنله امقرآني ،وهذا

ترف مُؼ َ ّ
هي؛ دون ػناية
ٍ
امتأول وتمك الأسرار يجب أ َّ ّلا تتحهل إلى

بالهداية ،ووطل امناس بكتاب ربهه؛ الذي هه ػزهه
وذصطهه ،وفتح امباب أوام امناس ،وإيقاقهه على بؽض عجائب هذا

أمر يجب أ َّ ّلا يهىل؛ لأ َّ ّن وؽرفتهه بذلك ،وػرضه لهه بأؼلوب
امكتاب ٌ

علمي وقبهل؛ ؼيؽله قدر هذا امقرآن في نفهسهه ،طظا يدفؽهه للقيام

بحقهقه؛ امتي ونها :تىًوته ،وتؽليىه ،وامؽىل به ،وتدبره.
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هذا وا يسر الله  كتابته في هذا امىبحؿ ،ولا يزال

امتدبر بحاجة إلى تدبر ،نسأل الله تؽالى أن يؽقب هذه الخمهة خمهات
فاعلة وآثار نافؽة لليؼىًم وامىؾلمين كما نسأل الله تؽالى أن يجؽننا وي

أهل امقرآن امىتدبرين له وامؽاونين به ،وأن يرزق الأوة ػهدة طادقة إلى

كتاب ربها ،وتقهيم ؼبينها به على وفق ونهج ؼنفها امعالح.

وطلى الله وؼلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمؽين.
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ُتحْفَة ِ امىُتَدَبِّر ِ

الشَّيْخ نَايف اجلَندَبِي
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ُ
تحْفَة ُ امىُتَدَبِّر ِ
ام َّ ّؿي ْخ نَايف الجنَدَبِي
َ .2
ن
ل امقُرآ ِ
حمْدَا ً ل ِر َب ِ ّي وُنْز ِ ِ

ن
لينْسَا ِ
ف ِيه ِ الهُدَى وام ُّن ّهر ُ ل ِ ِ

ُ .1
ؼبْحَانَه ُ ِبجَىًَلِه ِ وَا أَ ْػلَىَه

و َ بِهَدْيِه ِ و َ بَيَاـنِه ِ وَا أَ حْكَمَه

 .3ي َ ْدػُه بِرَحْمَتِه ِ امؽ ِبَاد َ ِإلَى ام َّ ّلفَر ْ

ه ام ُّ ّؾه َ ْر
بتَِدَبُر ِ الآي َ ِ
ات فِي ك ُ ّ ِ

ق ِإلَى ام َّن ّجَاة ِ و ِ َ
 .1فَهُه َ ام َّ ّمرِ ي ُ
ي ال َّز ّلَلْ

ي امى َ َ
ؿفَاء ُ و ِ َ
ل
ع ِاج ِ
وَهُه َ ام ّ ِ
ب وَام ْؽِم َ ِ

583

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

584

 .1ث ُ َّم ّ َّ ّ
امعىًة ٌ و َ َع ام َّ ّؾىً ِم عَلَى ال َّر ّ ُ
ل
ؼه ِ

ل
ات امؽُقُه ِ
اب أَ نَار َ ُقل ْم َ ِ
وَيْ ب ِامكِت َ ِ
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تَؽْرِ ُ
خرَى
ات ال ُّأ ْ
يف امتَّّد ُّب ّر ِ وَعَىًَقَتَه ُ ب ِامىُعْ مَنَح َ ِ
ن
ات فِي امقُرآ ِ
 .6يَا تَالِي َ الآي َ ِ

بتَِدَ ُّب ّر ٍ مِؿَهَاهِدٍ وَوَؽَانِي

ِ .7إ َّ ّن ام َّت ّدَ ُّب ّر َ وَا يَد ُ ُّ ّل امىُبْظِرَا

خر ِ الأَ ؽْ يَاء ِ فِيْىَا ف َ َّكّرَا
ػَيْ آ ِ

 .8أَ َّ ّوا اطْ م ِىًَحَا ً ف َ ْهه َ ِإ ْوؽَا ُ
ن ام َّن ّلَر ْ

ه امؽ ِبَرْ
فِيْىَا وَرَاء َ اللفْـِ و ِيْ ك ُ ّ ِ

 .9و َ بِمَا َيج ِيء ُ و َ َع امؽُلُو ِم امنَّّافِؽَه

جؽَه
وب امنَّّا ِ
ه أَ ْدوَاء ِ امقُل ُ ِ
و َ بِكٌ ّ ِ

ي أَ ؼْ ىًَفِي اوْت ِثَا ٌ
ل فَامؽَىَلْ
 .23فِي ر َ ْأ ِ

ه وَا َيهْدِيْه ِ أَ ْو ف ِيْه ِ ابْتَهَلْ
فِي ك ُ ّ ِ
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 .22يتناومهن و ُ َّ ّ
فعىً ً بل صحكما ً

وي آخر امقرآن فيىا أحكما

 .21يتؽاهدون امؽَشْر َ وي آياتِه ِ

س وتد ُّب ّر ٍ م ِعِ فَاتِه ِ
بتَِدَار ُ ٍ

 .23وكذا عىًقَتُه ُ وع امتَّّفؾير ِ

ب ِام َ
ؿف ػَي وَؽنَى ً بِىً تَزْوِير ِ
ك ِ

 .21أ َّ ّوا عىًقتُه ُ و َع الأمفَاظِ

كؿ ُ
فام َ
والإلحَاظِ
ْف بامتفكير ِ ِ

 .21وفِي الاطم ِىًَح امبَحْ ُ
ؿ ػَيْ أَ حْ هَالِه ِ

فَؽَلَى م ُ َرادِ ال َّل ّه و ِي ِإنْزَالِه ِ

 .26و َِإذا امتَّّد ُّب ّر ُ ص َ َّ ّ
ر ب ِام َّت ّ ْفؾِير ِ

ه جَديْر ِ
فنر ُّ ّده ُ و ِي بَؽدِ ك ُ ّ ِ
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ن
 .27ب َل ق ُ َّهّة ُ امتَّّفؾير فِي إوؽا ِ

ن
والإ يمَا ِ
الإ يقا ِ
ن ِ
و ِي ق ُ َّهّة ِ

ل
 .28وكذا عىًقتُه ُ و َ َع امتَّّأوِ ي ِ

اف َ
فَه ِي اكتِؿَ ُ
ل
حقَائ ِ
ق امتَّّنز ِي ِ

 .29أ َّ ّوا ػي اؼتنباكِه ِ فِي فَهىِه ِ

كؿ ُ
فَام َ
ْف ػي وَؽنَى امكنً ِم وَحُكمِه ِ

 .13تأتي عَىًقَتُه ُ عَلَى فه ِه ام ك ِرَا ِم

ع ُّهّرِ امىؽنَى الخف ِّي و ِ َ
بتِ َ َ
ي امكَنًَ ِم

 .12تَمط ِي عَىًَقَتُه ُ و َ َع ام َّت ّ ْفكِير ِ

ارب َيجْرِي عَلَى ام َّت ّيْؾِير ِ
بتَِق َ ٍ

ل َؼانر ٌ
 .11فهُنا ام َّت ّفَ ُّكّر ُ فِي ال َّ ّدلائ ِ

ِب نَاقِر ٌ
وهُنَا امتَّّد ُّب ّر ُ فِي امؽَهَاق ِ

587

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

588

ي امتَّّد ُّب ّر ِ وَي يُسَائ ُ
ف
ل فِي الخن َ َ ْ
 .13وَػ َ ِ

ػَيْ قِلَّ ّه ٍ فِي م َ ْفلِه ِ ػِنْدَ ام َّ ّؾن َ ْف

 .11فَهُه ام َّ ّمرِ ي ُ
ق
ق لَه ُ ْه ِإلَى امتَّّحْ ق ِي ِ

ق
ه َكرِ ي ْ ِ
ل بِك ُ ّ ِ
و ِيْ غَيْر ِ تَفْعِ ي ٍ
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فَظْ ُ
ل امتَّّد ُّب ّر ِ

خ ْي وُتَؽَل ّ ِ ُ
 .11فَظْ ُ
ق
ل امتَّّد ُّب ّر ِ يَا أَ ِ

اب الأَ طْ دَ ُ
فِي فَظْ لِه ِ فَهُه امكِت َ ُ
ق

ن ف ِيه ِ فَهَائد ُ
 .16فَتَدَ ُّب ّر ُ امقُرآ ِ

وَوَنَاف ِ ٌع يَرقَى بِه َّ ِّي امؽَابِد ُ

ن بِ ُ
ق امؽَامِىِي َ
 .17هَذَا َكرِ ي ُ
كنْهِه ِ

امؽَاقِنِي َ
ن ب ِأَ ْمرِه ِ و َ بِنَه ْيِه ِ

 .18وَكَذَا امقَنِي ْ ُ
ل تِىًَوَة ً وَتَد َ ُّب ّرَا

ح ُّ ّ
فَأَ َ
ي طظَّّي أكْ ثَرَا
ب لِل َّر ّحْم َ ِ
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أَ هَم ِّيَّّة ُ امتَّّد ُّب ّر ِ

ن فِي أق ْهَالِه ِ
 .19وتَد ُّب ّر ُ امقُرآ ِ

أم ٌْر هُه امىَق ُ
ْعهد ُ و ِي ِإنْزَالِه ِ

 .33فَال َّل ّه ُ أَ ن ْكَر َ وَي يَقُهم ُ بِهجْ رِه ِ

أَ ْو لا يُفَكّ ِر ُ فِي وَؽَانِي ذِصْطِه ِ

وب َ
 .32فَيُؽ َ ُّ ّد ذَل َ
ضىًَلَها
ِك فِي امقُل ُ ِ

أَ و تَارِكَى ً فِي قَن ْبِه ِ أقْفَالَهَا

ِ .31إ ْذ لا َؼب ِي َ
ل ِإلَى وَمَام ِِب ع ِل ْمِه ِ

اب وَف َ ْهىِه ِ
إ َّ ّلا امتَّّد ُّب ّر ُ فِي امكِت َ ِ

 .33فَهُه ام َّ ّؾب ِي ُ
ل ِإلَى امظِّرَاطِ امىُؾْتَق ِيم ْ

وام ُّن ّعْ ِ
ل امؽَل ِيم ْ
ح لِلقُرآنِ ،وامؽَى َ ِ
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ليلَه ِ تَقَ ُّر ّبَا
 .31خَيْر ُ امؽ ِبَادَة ِ ل ِ ِ

بِكَنًَوِه ِ ،وأج َ ُّن ّهَا وَا أَ و َ
جبَا

ثَمَرَاتُه ُ وَنَتَائجُه ُ

حبِي ونَتَائجُه ْ
 .31ثمراتُه ُ يا طا ِ

تُقطَى بِه ِ لِذَوِي اميَق ِينِ حهائجُه ْ

ن يَز ِيد ُ والإيمَا ُ
 .36فَبِه ِ اميَق ِي ُ
ن

ل م ِىا أَ تَى امقُرآ ُ
وَهُه ام َّ ّؾب ِي ُ
ن

 .37وَهُه ام َّ ّؾب ِي ُ
ل ِإلى امىَهاػَـِ وامؽ ِبَرْ

وَهُه المُهَاؼ ُ
س و ِي الخَمَر ْ
ِب لِل ُّن ّفُه ِ

 .38و َ بِه ِ نُمَيِّز ُ وَا ُيح ُّ ِّب ال َّل ّه

سخمُه ُ ووا يرضاه ُ
طظَّّا ي ُ ّ ِ
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الإله ِ امىتَق ِين
ات أحب َ ِ
طف َ ِ
 .39و َ ِ
اب ِ

وَ
طفات أعداء ِ الإله ِ الموروين
ِ

 .13وهُه امىُرق ِّ ُ
للقلوب بِشَحْ نِها
ِ
ق

نُهر ٌ ُيجِنّيهَا إلى تَنيِينِها

وَلَاه ِرُه ُ وَعَىًَوَاتُه ُ

ن
 .12أ َّ ّوا ولَاه ِرُه ُ عَلى الأَ بْدَا ِ

َ
ن
ق لِلقُرآ ِ
فحَق ِيقَة ُ امتَّّمبِي ِ

ن تَفْت َ ُ
 .11فَال ُّأ ْذ ُ
ح لِلت ّ ِىًَوَة ِ سظؽَهَا

خؿُ ٍ
ِف وي ُ
ن ت َ ْذر ُ
وامؽَي ْ ُ
هع د َ ْوؽَهَا

ْب وُنؿَؼ ِ ٌ
 .13وامقَن ُ
ل بِه ِ ػَيْ غَيرِه ِ

والجِسْصُ وُتَّّب ٌع م ِىا فِي أمرِه ِ
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ضهعُه ُ وَوَمَام ِ ُ
وَه ُ
ن
ب امىُتَدَب ّ ِري ِ

ن يَا وُتَدَبِّر ُ
 .11وهضهعُه ُ امقٌرآ ُ

ض ن َ ْذصُط ُ
ف ِيه ِ وَمَامِبُه ُ مِبَؽ ٍ

اب تَد َ ُّب ّرا
ُّ .11أولَى امىَمَام ِِب فِي امكِت َ ِ

ط ُ
ِيب مُح ََّم ّدٍ خَيْر ِ امهَرَى
ِدق الحَب ِ

 .16وَكَذَا اعتِر َ ُ
اض الحَاقِدِي َن معِ دقِه ِ

كفْر ٌ فِي َ
كِبْر ٌ و َ ُ
فخاَوَة ِ ق َ ْدرِه ِ

كيف يُؽر َ ُ
َ
 .17دُو َ
ف مُهتَدِي
ن امتَّّد ُّب ّر ِ

ْي َّ ّ
وَا كَى َ
حي ِْح بِمُقْتَدي
امع ِ
ن ب ِالهَد ِ

 .18بَل لِلتَّّد ُّب ّر ِ أوجه ٌ وُتَؽ َ ّدِدهْ

يَن ْ َقى بِهَا امىُتَدَبِّرُو َ
ن امفَائدَه
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 .19وِنْهَا ات ِ ّسَ ٌ
اق ل ِممَؽَانِي فِي ام ُّ ّؾهَر

ف ِيهَا ائتِى َ ُ
ه امؽ ِبَر
ًف الح ُ ْكم ِ وَعْ ك ُ ّ ِ

 .13وَكَذَل َ
ِك امتَّّأبيِدُ و ِن ْه ُ مِبَؽْظِ ه ِ

ق ف ِيه ِ م ِه ْػلِه ِ
ق وامتَّّحق ِي ِ
ِامعد ِ
ب ِّ

 .12مه كَى َ
ن و ِيْ غَير ِ الإله ِ تَن َُّ ّزلَا

مَتَنَاق َ َ
ؾ أحْكَىوُه ُ ف ِيىا تَىًَ
ظ ْ

ن ذَ َ
 .11وأبا َ
لك ػَي فَؾَادٍ فِي الخَبَر

ات وَوَا َ
حطَر
امؼيهب امىاضِي َ ِ
ِ
ك ُ َّ ّه

 .13وَمَقَ ْد تح َ َّ ّدى الج َّ ِّي والإنسَانَا

أ ْن يأتِيا وَعْ آيَة ٍ قُرآنَا

 .11فِي نَهعِه ِ امثَّّانِي امهق ُ ُ
هف عَلَى امقَعص

ص
ه نَ ّ ٍ
وػِلَاتِهَا ،فَننَؽْتَبِرْ فِي ك ُ ّ ِ
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 .11وَتَؽ َ ُّ ّق ُ
ن
ل فِي امقُرآ ِ
ل الأوثَا ِ

ن
وَو َػِيدِه ِ وَامهَعدِ ب ِامؼُفْرَا ِ

 .16والح َ ُّ ّ
ِيب
ِيب وام َّت ّره ِ
ؿ ب ِام َّت ّرغ ِ

لِلؽَبْدِ قَب ْ َ
ْذيب
هت وام َّت ّؽ ِ
ل امى َ ِ

 .17وامثَّّام ُِؿ امىُتَدبِّر ُ امىُؾْتَخْ رِ ُ
ج

أَ حْكَىوَه ُ فب ِنُهرِه ِ تتههَّج ّ

ِ
طاح في أ ْن تؽتَق ِ ْد
 .18أحكىوُه ُ يا

بِجَم ِيؽِهَا وكَذَا ُ
ؼلُوك ُ الموُْتَه ِ ْد

 .19والرَّّاب ِ ُع امىُتَدَبِّر ُ الأَ خْ بَارِ

فِي ج َّن ّة ٍ فِي وَطْ فِهَا فامنّارِ

 .63ف ِيىَا ُيح ُّ ِّب ال َّل ّه ُ و ِي أَ و َ
اف
ط ِ

اف
الإن َْع ِ
و َ بِمَا قَلَى وِنْهَا و َ َع ِ
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 .62وَالخاَو ُ
ن
ِغ امىُتَدَبِّر ُ امقُرآ ِ

بِفَ َ
ن
عاحَة ٍ و َ بَىًَغَة ٍ و َ بَيَا ِ

جهه ٌ فِي الخَمَابَة ِ تُبْه ِر ُ
 .61فَلَه ُ و ُ ُ

ب يأسِر ُ
ِإعْجَازُها لجَهى المُنا َك ِ

ائف مُؼَه يّة
 .63وَهّاجَة ٌ بِنَمَ ٍ

فِي أَ ؼْ مُرٍ ونؾُهقَة ٍ و َ َبهِيّة

ْنب امىُتَدَبِّر ِ
س وي وم ِ
 .61فِي َؼادِ ٍ

مِمَرِ يْقَة ِ الإق ْن َ ِ
اع لا ب ِ َتج ُّب ّر ِ
ِ

ي
الإنسا ِ
ن لِل َّر ّحْم َ ِ
 .61فِي دَػْهة ِ ِ

باللَّّينِ والإقن َ ِ
ن
اع وامبُرهَا ِ

ي بِه ِ
 .66فِي َؼاب ٍِع أَ نَّّي مَىُؾْتَؼْ ٍ

ػَي غَيْرِه ِ إ َّ ّلا حَد َ
ِيث نَبِيِّه ِ
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ل تنيِينِ امقُلُوب
ي و ِي أج ِ
 .67فِي ثَاو ِ ٍ

وُتَدَبِّر ٌ يَمحُه و ِ َ
نب ال ُّ ّذنُهب
ي امقَ ِ

 .68فِي ت َ ٍ
اؼع وُتَدبِّر ٌ فَلَه ُ اوتَثَلْ

فِي أ ْمرِه ِ أو َنه ْيه ِ فَم َ َع امؽَىَلْ

أَ ركَى ُ
ن امتَّّد ُّب ّر ِ

 .69فثىًثة ٌ أَ ركَىنُه ُ وُتَدَبِّر ُ

وتَد َ ُّب ّر ٌ وكنًوُه ُ امىُتَدَ َّب ّر ُ
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شُ ُ
روط امتَّّد ُّب ّر

 .73وهُنَا ش ُ ٌ
ناصحَة ْ
روط للتَّّد ُّب ّر ِ

اتحَة ْ
ل امقُرآن بَؽْدَ امفَ ِ
و ِي أ َّ ّو ِ

 .72و ِي شَركِهَا امقَن ُ
ؽ ُع
ْب ام َّ ّؾن ِيم ُ الخاَ ِ

ض ام َّ ّؾنِيىة ِ زَارعُ
ُ
للٌر ِ
فامؼيؿ َ

 .71و َع الاستِم َ ِ
اع أو امقراءة ِ ب ِالحِجَا

نب طظَّّا يرتَظِ يه ِ امىُر َتجَو
وامق َ ِ

 .73فبِالاستماع إميه ِ وي آدابِه ِ

حظْر ُ الج َ ِ
َ
هارح كل ّ ِها في بابِه ِ

 .71أ ّوا امق ِرَاءة ُ بالخؿهع تد ُّب ّرا

فَه ِي اممر ي ُ
ق إلى تدبُر ِ وا يُرى
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ٌ
أوقات لَها
ن
 .71و َم ِقَارِئ امقُرآ ِ

ل يُشهّ ُ
جهّ ٌّ بىً ُ
ش حالَها
ؽؼ ٍ

ٍ
 .76و ُ
خاؽع وُتأثر ِ
مب
حظهر ُ ٍ

يَرعى وَقام َ تف ُّكّر ٍ وتد ُّب ّر ِ

 .77وو َ َع ام َّت ّ ُّ ّ
ل
رؼل فيه وامتّرتي ِ
 .78فَق ِراءة ٌ بت ُّ ّفه ٍه وتف ُّكّر ِ

وكذلك امتَّّكرار ُ للتَّّنز ِيل

خير ٌ وي الإكثارِ دُون تد ُّب ّر ِ

 .79ووَي امىُؽينِ على امكتاب تد ُّب ّرا

ِ
وامؾىاع تأ ُّث ّرا
بين امقراءة ِ

َ .83
جنْي ُ امفهائدِ وي ثمار كتابِه ِ

ُ
حبّا ً وتؽليىا ً مىي أوحى بِه ِ
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 .82يا وَي تُرتِّلُه ُ متحعيل الأ ُ
جه ر ِ

ك والدواء ِ بىً ؽؽهرِ
أو للتَب َُّ ّر ِ

ل ال ُّأ ُ
جه ر ِ
 .81يا وي تُرتِّلُه ُ متحعي ِ

ك وال َّ ّدوَاء ِ بِىً ُ
ؽؽُهر
أو للتَّّب َُّ ّر ِ

اب ال َّل ّه ِ َ
 .83هذا ك ِت َ ُ
ميغ تَمَائمَا

ض كىًسظا
وا كىن يهوا ً لممر ي ِ

ُ
امكتاب وُق َّ ّد ٌس بتد ُّب ّر ِ
 .81هذا
ق
 .81تقديسُه ُ كهعا ً و َع امتَّّمبي ِ

ل وتأ ُّث ّر ِ
وتف ُّكّر ٍ وتأ ُّ ّو ٍ

شرعا ً يقهد ُ امن ّ َ
ق
َّاس للتَّّحق ِي ِ

كتاب ال َّل ّه ِ
 .86أنت المُنا َك ُ
ِ
ب في

لا تَم ْرُر َ َّ ّن بِه ِ م ُ ُرور َ ام َّ ّؾاهِي
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صخ ْن ِعا ً مِكِتَابِه ِ ُ
ُ .87
كيْ ُ
كيْ وُقْب ِىً

وُتَقَرِّبَا ً بِكَنًَوِه ِ وُتبَت ّ ِىً

 .88أ َّ ّوا تىًوتُه ُ فَكَىنت وعْ دُعَا

يَتلُونه ُ ّ
حق امت ّ ِىًوة ِ ُ
خ َّ ّؿؽا

ل
ل والأفْؽَا ِ
 .89واجْ ؽَل ْه ُ في الأق ْها ِ

ل
وُتَن َ ّز ِلا فِي َؼانر ِ الأَ عْمَا ِ

 .93وَو ِ َ
ي ام ُّش ّرُوطِ َكمَا أَ تَى امىُتَدب ّ ِرا

أ َّ ّلا يكه َ
ن امفَههُ غَهْىا ً وُؽس ِرا

 .92بَل ِإنَّّمَا ف َ ْه ٌ
ه عَلَى و ِ ْقدَارِه ِ

ل امف َ ْه ِه فِي أَ فْكَىرِه ِ
وَو َ َع اػْتِدَا ِ

 .91لَا تَنؽَتَن ِّي ب ِام َ
كث ِير ِ امفَ ْه ِه

كه َ
فَأَ ُ
يم
ن فِي ام َّت ّ ْفؾِير ِ كَىب ْ ِن امقَ ِ
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ِ .93إ َّ ّن امتَد ُّب ّر َ لا َيخ ُ ُّ ّ
ص امؽَامِىَا

بل لِلجَىِي ِع تَد ُّب ّرا ً وَتَفَ ُّ ّهىا

قَهَاعِدُ امتَّّد ُّب ّر ِ

ْت امؼ َ َ
 .91يا وَيْ أَ رد َ
هص فِي امىُتَد َّب ّر ِ

فَن ْت َ ْفه َ ِه امفُعْ َ
ه تَب َ ُّظ ّر ِ
حو بِك ُ ّ ِ

 .91وَم ْتَجْ ى َ ِع الأَ ق ْهَا َ
ل فِي ام َّت ّ ْفؾِير ِ

ه ف َ ّ ٍذ عَال ِ ٍم نِ حْرِير ِ
و ِيْ ك ُ ّ ِ

 .96وَاحْ ُ
علْ عَلَى دَرَجَاتِه ِ امقُعْ هَى بِه ِ

بِدَلَالَة ِ الأَ مفَاظِ وَعْ تِب ْيَانِه ِ

خ ُ
 .97فَؽُىُهمُهَا و َ ُ
عهضُها وَالمُوْىَلَه ْ

ِك امى َ ْفهُهم ُ أَ ْو وَا ف َ َّ ّ
وَكَذَل َ
علَه
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ائص ام َّت ّ
ع ُ
خ َ
 .98و َ َ
آي ام ُّ ّؾهَر
ِ
ركيب فِي ِ

فَم َ َع امق ِيا ِ عَلَى امىَؽَانِي وَالخَبَر

ك قَن ْبِه ِ فِي َ
ط ْدرِه ِ
ه وَال ِ ِ
 .99وَمِك ُ ّ ِ

.233

ج َ
وَ َ
اب ب ِأمر ِ
ب امتَّّد ُّب ّر ُ فِي امكِت َ ِ

ومِىَي له ُ سَظ ْ ٌع ِإلَى وُتَكل ِّم ِ

ظا ً و َِإ َّ ّلا كَىن وِث ْ َ
أَ ي ْ َ
ل الأَ عْجَى ِّي
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604

وَا يُظْ ؽ ُِف امتَّّد ُّب ّر

.232

وهُنَا ُّأوُهر ٌ تُظْ ؽ ُِف امىُتَدبِّرَا

.231

ونها امىؽاضي وال ُّ ّذن ُ ُ
هب الرَّّانيَِه

.233

ػ فِي ام َّن ّلَر
و َ َتخَا ُ ٌط وَو َ َع ام َّت ّفَ ُّ ّح ِ

.231

أَ و ب ِان ْؽِدَا ِم و ُ ُ
نب حَاصِر ِ
جه د ِ ق َ ٍ

.231

كه َ
فَكَي ْن ي َ ُ
ن ُ
صحَاؼِبَا ً فِي ك َ ْم وَك َ ْم

كه ُ
فَي َ ُ
ن لَا سَظْؽَا ً وَلَا وُتَبَظِّرَا
فتُؽ ِي ُ
ق ف َ ْههَ الآيَة ِ امقُرآنيَِه

ِب َّ ّ
للظ َ
ه امىُؾَب ّ ُ
ك ُ
جر
وام َّن ّهم ُ والأ ْ
أَ و حَاصِر ٌ م َكِيْ ب ِهَادٍ آخَر ِ

يَت ْلُو بِهُهد َ وػَقْلُه ُ فِي جُزْء ِ ػ َ ْه
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.236

وف َ
صخَارِجَا
ل ب ِالحُر ُ ِ
أَ و ب ِان ْ ِشؼَا ٍ

.237

أَ و رَاغِبَا ً فِي قِلَّ ّة ٍ ػَي ف َ ْهىِه ِ

.238

أَ و فِي امت ّ ُّ ّ
َّهج ِع وَالهُىُه ِم امىُظْ ن ِيَه

.239

أَ ي ْ َ
ظا ً وَوِنْهَا وَا تع َّهّره ُ امؼَب ِ ّي

.223

ْغ حَىًَّّ ً لِلقَ َ
أَ و مَي َ
ظايَا الحاَصِرَهْ

.222

بَلْ وَيْ يَرَى فِي تَركِه ِ امىُتَدَ َّب ّرَا

أَ ْو ب ِامىُدُودِ ت َ ُّ
كل ّفَا ً وَتَؽ َ ُّر ّجَا
يَنْهُه ب ِؽِلْم ٍ آخَر ٍ ػَيْ ع ِلْمِه ِ

أَ و غَيرِهَا تَأتِي ال ُّأوُهر ُ امىُنْه ِيَه ْ

ِبخ ُ ُ
طه ِ أَ ْدوَاء َ فِي ػَظْر ِ ام َّن ّب ِ ّي
عه ِ
ل امقَاض ِرهْ
فَهَذَاك َ غَبَاء ٌ لِلؽُقُه ِ
وُتَه َ ّرِعَا ً ػَيْ زل َّ ّة ٍ أَ و وُفْتَرَى

605

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

606

.221

606

ل بِه ِ
فَهذَاك َ ع ُ ْذر ٌ غَير ُ وَقْبُه ٍ

وَأَ َؽ ُّ ّد قٌبْحَا ً يَا أَ خِي و ِيْ ذَن ْبِه ِ

س
جيَّّة ُ ام َّت ّدَار ُ ِ
وَنْه َ ِ

.223

ؼها امقُرآ َ
فَتَدَار َ ُ
ن يَا ِإخْ هَانِي

.221

والخىؾة ُ امت ّ ُ
س
َّاءات لممُتَدَارِ ِ

.221

ق
ؿه ِ ي ِ
يف وَام َّت ّ ْ
فَال ُّأوْلَى لِل َّت ّؽْرِ ِ

.226

ل و َ َع امؽ ِبَر
اب ام ُّن ّزُو ِ
أَ و ذِصْط ِ أَ ؼْ ب َ ِ

مِي َ ُ
ي
ح َّ ّفكُم بِمَىًئكِ ال َّر ّحْم َ ِ

ِؾ امقرآ َ
فتُثَب ّ ُ
س
ن ػِنْدَ ال َّ ّدارِ ِ
أَ ي ْ َ
ق
ظا ً وَع َ ّدِ الآي وَامتَّّهثي ِ

ض ِ
امىك وَامىَدَنِي وَوَه ُ
هع ام ُّ ّؾهَر
وَ ّ ِ
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.227

أَ و تَاء ُ َتجْهِيدٍ وَضْ بفٍ َ
طادِحَه ْ

.228

أَ و تَاء ُ ت َ ْفؾِيرٍ وَتَا وُتَدَبِّر ِ

.229

أَ و تَاء ُ تَزكِيَة ٍ لَهَا الأَ بْدَا ُ
ن

اضحَه ْ
ل ف ِيهَا امت ّ ِىًَوَة ُ و َ ِ
بِتَر َ ُّ ّؼ ٍ

فَيَنَا ُ
جر َ ك ُ ُّ ّه و ُ ْؿ ّىِرِ
ل وِنْهَا الأ ْ
ع بِهَا أَ خْىًَقُهَا امقُرآ ُ
َكه ٌ
ن
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608

الخَاتِمَة

.213

ن هِي ال َّ ّدمِي ُ
هَذِي امىُتُه ُ
ل تَب َ ُّظ ّرَا

.212

فَنَقَ ْد تَقَ َّ ّ
ؾ ُتحْفَة ُ امى ُتَدبِّر ِ
ظ ْ

.211

ث ُ َّم ّ َّ ّ
امعىًَة ُ عَلَى ام َّن ّب ِ ّي امىُعْ مَ َفى

.213

صح ْبِه ِ وَامتَّّاب ِؽ ِي َ
وَع َ
ن امىُقْت َ َفى

.211

ِيم أَ م ْتَجِيْ
ث ُ َّم ّ الخ ِتَام ُ ِإلَى رَح ٍ

وَمِىَيْ تَىًَ وُتَر َ ّؼِىًَ ً وُتَدبِّرَا

فانْلُر ْ ِإمَيْهَا نَلْرَة َ امىُؾتَؽبِر ِ
ل امتَّّد ُّب ّر ِ وَامهَفَا
وَعْ آلِه ِ أَ ه ْ ِ

وَامىُهتَدِي ْ َن بِهَديِه ِ طِظَّّيْ َ
طفَا

َّلات هَذَا وَنْهَجِي
أ ْن يَؼف ِر َ الز ّ ِ
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.211

أَ ن يَقْب َ َ
ل امىَن ْلُهم َ فِي امىُتَد َّب ّر ِ

ؼيّة ٍ بِت َ ُّ ّ
ؾحرِ
وَعْ ن َ ْفحَة ٍ قُد ِ
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آفات هردية
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آف َ ٌ
ات مُردِيَة
مقد أنؽه الله ُ  عنينا في هذا الزوان بهذه امعحهة

امىباركة في تد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،وهذه امنهظة في ويادينه على وؾتهى
امتأميف وامتدريس وامتمبيق ،بل قد نشأت بؽض امىنؼؾات امؽلمية

وامتربه ية أطالة ً للؽناية بهذا امؼرض امشر يف ،وطار وهضهع تد ُّب ّر امقرآن

حاصرًا في الحنقات امقرآنية بؽد أن غاب ػنها كه يىًً.
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616

تد ُّب ّر امقرآن ..تمك امنممة الجىيلة امتي حجبتها ُسحُب امؼفلة ،وانظرف

امناس ػنها حتى كادت آثارُها تنمحي في نفهسهه ،بينىا كانت عىًقة ُ
ُ

بؽطهه بامقرآن وقتظرة ً على حفـ أمفاقه ،وإتقان أحنام تجهيده،

وعىًقة آخرين وقتظرة ً على قراءة حروفه ه ًّ ّذا كه ّذِ امؿؽر ،لا يَتجاوز ُ

ال َ
حروف إلى وا وراءها وي الهُدى وامنهر الذي وطف الله ُ  به
كتابَه ام كريم.

َ
َ
ل ػنه،
امتراب ػي هذا ام كنز امىَؼْفُه ِ
متنفض
ثم كانت هذه امؽهدة

روؾ و ِي
ومتنقؿ َع تمك امؾحب ،ومتَرف َع امؼؿاوة َ ػي أعينٍ كامىا حُ ْ

الاهتداء بآيات امقرآن والانفؽال وامتأثّر بها ،وكثُرت المهاصرات
والدورات وامىنمفات في صجال تد ُّب ّر امقرآن ،ث َّم ّ خرجؾ و ِي ضيق

طالات الدرس وودرجات الجاوؽات إلى رحابة الأوة امهاؼؽة؛

وتخععيها ،كبيرها وطؼيرها ،عامىها وجاهنها.
ِّ
وتخععيها وغير
ِّ

وإ َّ ّن ػهدة الأوة وانبؽاثها إلى صجدها وي جديد مي يكهن إلا وي

خىًل ذلك الحَب ْل الذي جؽل الله ُ  كرفَه بيده وكرفَه بأيدينا،

وهه هذا امقرآن امؽليم؛ لذا فما زمنا في حاجة إلى مزيدِ تهػية ٍ ونشرٍ مثقافة

تد ُّب ّر امقرآن؛ فإن امعحهة وإن كانت ونحهقة ً لممتابع بعهرة واضحة ،إلا
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أنها وا زامؾ في أولى خمهاتها ،وإنما أينؽؾ ثمار ُ خمهاتِها الأولى ببركة
َّ ّ
ومؽل في هذه الثمار امؽاجلة
هذا امكتاب المويد الذي جؽله الله ُوباركًا،
مزيد َ
بث امهعي بشأن تدبر امقرآن
وحؿ للًنمىًق إلى مزيدٍ و ِي ّ ِ
ٍّ
ترغيب
ٍ

ام كريم.

بؽض الزلل ،و يؽتَهِرُه ُ
ُ
ُ
بؽض
والانبؽاث و ِي تحؾ الركام قد يؽتر يه

ٍ
ٌ
وتعحيح،
أػراض تحتاج إلى تقهي ٍم وتهجيه ٍ
امنقص ،وقد تَؽرِض له
فينبغي إعادة ُ امنلر وامتقهيم مىا يُمرَح في هذا امباب دور ًّيّا متعحيح

وؾارِه ،وتهجيهه امتهجيه الأوثل ،فإ َّ ّن كل علم وؽت ّد به كثير امىنافع

وامفهائد ،لا يخلو وي صحاذير تحيف به ،تنتج غامبا ً وي تؽاكي هذا امؽلم

وطفة أخذه وتن ّق ِه.

وامنّاقر في دنيا امنَّّاس يجد أ ّن بؽظا ً وي الأوهر ام ّؿخعيّة ،نفؾية

أو خنقيّة أو ػقديّة وذهبيّة أو بيئية اجتىاػيّة  -تش ّنل حجابا ً حاجزا ً بين

أصحابها وبين تؽاونهه وع كتاب ربهه تدبرا ً وفهىا؛ لذا وي الأهمية بمنان

أن نقف وع هذه امؽهارض وامىهانع للتّؽ ُّر ّف عنيها وتفاديها أو امت ّ ُّ
خن ّص
ونها ،وتقديمنا إياها على ونهجيّة امتّد ُّب ّر وي باب امتَّّخنية قبل امتّحنية ،وهذا

وا ؼنبؾمه فيىا يلي:
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618

أولا ً :امىهانع ام َّ ّ
ؿخعيَّّة:
يقعد بامىهانع ام َّ ّؿخعيَّّة :الأوهر امنّفؾيّة أو ّ
امعفات الخُنقيّة

امّتي يتّسص بها ام ّؿخص ،أو الآراء وامىذاهب امّتي يؽتقدها وتنثر ؼنبا ً
في تؽاوله وع كتاب الله تؽالى ،وهي عديدة وتنهعة ،وأبرزها وا يلي
 -1أمراض امقنب.
 -2انشؼال امقنب والجهارح بؼير امىتلو وشرود الذهي.
 -3قظ ْر امقنب على أوقات أو آيات وؽيّنة.
 -4ته ُّه ّه عدم تنز يل امهاقع على امقرآن ،وقظ ْره على أحهال انتهؾ.
الل ّه بؼير علم.
 -5ترك امتّد ُّب ّر ته ُّ ّرعا ً ػي امقهل في كلًم َّ
 -6امهقهف ػند جمال ّ
امعهت ،وانظراف اله ّىة إلى تكثير عدد

الختىات.

 -7قظ ْر اله ّىة على تحقيق الحروف والمنارج.
 -8تقديم وا دون امتّد ُّب ّر وي امؽلوم وامىؽارف.
 -9ال ُّذّنهب وامىؽاضي.
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 -11امؼفلة ػي سظاع امقرآن.
 -11ضؽف تؽليم امقرآن ،والز يغ والانحراف امؽقدي.
 -12امقعهر في امفهه.
 -13امفهه الخاكوء مكتاب الله.
ّ
امىتخععهن.
 -14زػه أن امقرآن لا يفهىه إلا
 -15امهرع امبارد.
 -16ام كبر.
 -17ضؽف الإيمان باميهم الآخر.
 -18ضؽف اللؼة امؽربية.
َّ ّ
امىهجهة ونهاية الأرباع والأجزاء.
 -19امعفحات
 -21صجامغ اللؼه.
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620

ثانيا ً :امىهانع الأسر يّة والاجتىاػيّة :
وي امىؽلوم أ َّ ّن الأسرة وامبيئة امّتي ينؿأ فيها امفرد لها أثر فاعل في

تكهين ثقافته وامتأثير عنيه ؼنبا ً وإيجاباً ،فإن كانت امبيئة المهيمة وؾتقيىة

دينيّا ً وػقديّاً ،ناضجة عمنيّا ً وثقافيّاً ،ووتزنة فكر يّا ً وخُنقيّاً؛ أنتجؾ أفرادا ً

أؼه ياء ناضجين ،وامؽكغ بامؽكغ.

ولا يخفى أ َّ ّن كر يقة حفـ امقرآن وتؽلّمه وتؽاول الموتىع وؽه -

تكهن ذات أثر فؽّال في اؼتجىًء وكنهنات امنَّّص وامهقهف على وؽانيه

وأسراره ،وقد تكهن وانؽة وي امهطهل إلى ذلك ،طابؼة امؽقل بعبؼة

تحجبه ػي روح امنّص ،إ ّوا بل ّي ػنقه ،أو بإخراجه ػي ؼياقه ،أو بحؿه

تفؾيره بالأباكيل والإسرائينيات  ...وغير ذلك طظا يجؽل تفؾير امقرآن

ّ
خاطة بمائفة وؽيّنة وي امؽلماء.
وتد ُّب ّره أمرا ً ؽاقّا ً على امؽا ّوة،

ووي هنا تبرز أهميّة امبيئة ،وبيان دورها في كهنها طارفة وي

ّ
ويتنخص هذا ال َّدّور فيىا يلي:
طهارف امتَّّد ُّب ّر،
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 -1تقعير الأسرة في جانب امتّد ُّب ّر ،وعدم إذكائه وضبمه بين

أفرادها.

 -2قَظ ْر اهتىام الموتىع بحفـ امقرآن دون فهه وؽانيه وتدبّره.
 -3ضؽف اللؼة امؽربية وؽيهع امؽاويّة بين أفراد الموتىع.
 -4تقنيص الموتىع لدور امقرآن ام كريم.
 -5الأويّة امؽقنيّة ،وؽيهع روح امتّقنيد وامتّبؽيّة.
 -6امتّن ّهي بهؼائل امتقنية والإعىًم ػي امقرآن وتد ُّب ّره.
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622

ثامثا ً :وهانع ونهجيّة:
 -1عدم امتّع ُّه ّر امعحيح للقرآن ام كريم.
 -2امتّؽبير ػي امقرآن ام كريم بؼير أسظائه وطفاته.
 -3قلة امؽلم بؽلوم امقرآن واللؼة وؼانر امؽلوم الخادوة للتّفؾير.
ُّ -4
الز ّهد وامتزهيد في كتب امتّفاؼير.
 -5امفهه الخاكوء مىؽاني كلًم اللّه تؽالى امىهقع في حبائل

الههى ،وام ُّ ّ
ؿؽهر بتناقض امقرآن ،والاػتقاد بمخامفة امقرآن ملوقائع

والحهادث امتَّّار يخيّة ،والافتراء على الأنبياء وا ّتهامهه بما لا يتعهره وؾلم.
 -6اتّباع امىتؿابهات وترك المهكم وي كتاب الله.

ّ
وامظؽيفة ػند امتّد ُّب ّر ،ورد
 -7الاػتىاد على الأحاديث امهاهية

الأحاديث امثَّّابتة َّ ّ
وامعحيحة.

 -8الجهل بامنَّّاسخ وامىنؾهخ امىفطي إلى امفهه الخاكوء.
 -9الجهل بأؼباب ام ُّن ّزول.
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 -11عدم وؽرفة ودمهلات أمفاظ اللؼة امؽربية ،وصخامفة الرَّّاسخين

في امؽلم.

 -11تكهين تعهّرات خاكئة ػي أقهام وي امبشر.
 -12إخظاع الأيات امقرآنيّة لمنترعات ونلر يّات غير وناؼبة.
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ضهابف في تدبر امقرآن ام كريم
حؿ الله ػباده على تدبر امهحي وامنلر فيه وي جميع جهانبه؛ في

قععه وأخباره وأحناوه ،وأمر نبيه  أن يبين هذا
امهحي للناس ميسهل عنيهه تدبره وفهه وؽانيه على وفق مراد الله ،

ب
َ َّ ُ َ َ َ ب َ ٓ َ ب َ ّ ب
ّ
ٍّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ج ِ ِوٱلزب ِرِ ِوأٍزۡلا ِإَِلك ِٱلِل ِر ِِلِ ب ِّي ِل ِوَ ِ
اس ِياِ
فقال ِ{ :ة ِٱۡلَ ّي ِ َج َٰ ِِ

ُ ّ َ َ ب ب َ َ ٍّ
َ ٍّ َ
ِوه َعو ُّ بى َِحخَؿم ُرونِ[ }٤٤امنحل.]44 :
ٍزِلِإَِلِّى

وقد ذصط اممبري  في وقدوة تفؾيره الأوجه امتي يؽرف بها

تفؾير امقرآن ،فقال" :إنها أنهاع ،ونها :وا لا يؽلم إلا بتفؾير وي امنبي

 ،وذلك تأو يل جميع وا فيه وي وجهه أمره -واجبه

وطنهف َنهيه ،ووقائف حقهقه وحدوده ،ووبامغ
ِ
ونَدْب ِه وإرْؽاده،-
فرائظه ،ووقادير اللًزم َ
بؽض خَن ْقه مبؽض ،ووا أؽبه ذلك وي أحنام

آيه ِ امتي لم يُدرَك علمُها إلا ببيان رؼهل الله  لأ َّ ّوته.

وهذا وجه ٌ لا يجهز لأحد امقهل فيه إلا ببيان رؼهل الله

بنص ونه عنيه ،أو بدلالة قد َ
نعبها دال َّّة
 له تأو يلَه ّ ٍ
أ َّ ّوتَه على تأو يلهِ .

624

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

وونها :وا لا يؽلمه إلا الله؛ كقيام امؾاعة ،وحقيقة الروح ،وامنفخ

في امعهر ،ونزول عيسى والدجال ،وغير ذلك.

وونها :وا يؽلم تأو يلَه ُّ ّ
كل ذي علم باللؾان الذي نزل به امقرآن،

وذلك إقاوة ُ إػرابه ،ووؽرفة ُ امىؾ َّ ّىيات بأسظائها اللًزوة غير ِ امىؿترَك
فيها ،وامىهطهفات بعفاتها الخاطة دون وا ؼهاها ،فإ ّن ذلك لا َ يجهله

َ َ َ َ
ٍ
كؾاوع ونهه مه سظع تاميًا يتلوِ{ :إَوذا ِرِين ِل ُّ بى َِلِ
أح ٌد ونهه ،وذلك
بَ
َ ُ ٓ ْ ٍّ َ َ
ُب ُ ْ
ُ ب ب
َ َ ٓ ٍّ
َ
َ
َِنب ٌُ ُ
ونِ
ِم بػو ُِطْن ِ ِ ٫أَل ِإِج ُّ بى ِِ ُى ِٱل ًُؿص ُِد ِ
ۡرض ِفالْا ِإِجًا
ِِف ِٱۡل ِ ِ
تؿصِدوا ِ
َ
ٍّ ب
َ
سٌَِلِيَظ ُع ُرونِ[ }٬امبقرة ،]12 ،11 :لم يجهلْ أ ّن وؽنى الإفؾاد
َول َٰ ِ

هه وا ينبغي تركه ُ طظا هه وط َّ ّ
ح هه وا ينبغي ف ِؽله طظا فؽله ُ
رة ،وأن الإطىً َ

جه ِل امىؽاني َ امتي جؽنها الله إفؾادًا ،وامىؽاني َ امتي َ
ونفؽةٌ ،وإ ْن َ
جؽنها

الله إطْ ىًحًا.

فالذي يؽلمه ذو اللؾان  -الذي بنؾانه نزل امقرآ ُ
ن -وي تأو يل

ُ
وطفؾ و ِيْ وؽرفة أػيان امىؾ َّ ّىيات بأسظائها اللًزوة غير ِ
امقرآن هه وا

امىؿترَك فيها ،وامىهطهفات بعفاتها الخاطة ،دون امهاجب وي أحنامها
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وطفاتها وهيآتها امتي خص الله بؽلمها نبيَّّه  ،فىً
يُدرَك علمُه ُ إلا ببيان ِه ،دون وا اؼتأثر الله بؽلمه دون خنقه"(ِ .)1

ّ
وامتهطل إلى وا يمكنه علمه
وهذه الأقؾام امىؾلم ومامب بمؽرفتها

ونها وفهىه؛ وذلك لا يكهن إلا بامتدبر ،فيؾأل ػي امىؿنل فيجاب

عنيه ،و ينوي بامىتؿابه ،ويزداد إيمانه بالمهكم ،وامتدبر لا يكهن تدبرًا إلا

بؽد فهه امىؽنى ،وكنب امىؽنى يحتاج تأ ّوىًً وفكرًا ،وعدم امفهه يرجع

إلى عدة أوهر :الجهل بسبب امنزول ،والجهل باللؼة ،والجهل بامتركيب
اممارئ على امنممة بسبب امؾياق(.)2

وهنا يحؾي بامقارئ وامىؾتىع أن يتبع امقهاعد امىؽتبرة ػند أهل

امؽلم في فهه امهحي ،وذلك بالرجهع إلى أؼباب امنزول ،ووفردات

امقرآن ،كما يراعي أن امقرآن يهتم بامتركيب أكثر وي امىفردة ،فإعجازه

هه وي جهة امتركيب لا وي جهة امىفردات" ،فامقرآن نزل بنؾان

امؽرب ،وعلى صجاري خمابهه ،ووي وذاهبهه امتكرار إرادة امتهكيد

()1تفؾير اممبري (.)75 /1

( )2ينلر :وفههم امتفؾير وامتأو يل والاؼتنباط وامتدبر (ص.)179 :
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والإفهام ،كما أن وي وذاهبهه الاختعار إرادة امتخفيف والإ يجاز"

(.)3

وقد يتنمّمهن بامؽام يريدون قاهره ،وبامؽام يراد به امؽام في وجه

والخاص في وجه ،إلى غير ذلك ،فىً بد وي فهه امنلًم على أؼاميبهه،

وإلا كانت عمنية امتدبّر تؽىية على الإنسان ،هذا فيىا يتؽلق بامىؽاني

والأمفاظ(.)4

أوا الأوثلة فإن تدبرها يكهن بامنلر فيها وفيىا تدل عنيه كما أرؽد

إميه امقرآن ،وهذا كثير في أوثلة امقرآن ،ؼهاء على امبؽؿ أو على

امتهحيد وإفراد الله بامؽبادة؛ وم كي يستفيد الإنسان وي امتدبر لا بد أن

َ
ٍّ
ِذَٰل َِك َِل بِك َر َٰ
ىِ
ِِف
يتّعف بهذه امعفات امتي ذصط الله في كتابه فقال{ :إِن ِ

َ َ َ
ُ َ ٞ
بِأ َ بو َِأهب ََقِ ٍّ
ِلۥِفَوب ٌ
ٱلص بً َِعِ َوِ َِْط ِّيدِٻ[ }١قِ .]37:
ل ًٌََِِكن ُِ

قال ابن امقيم ونكدا على هذا امىؽنى امىذكهر في الآية" :وذلك أن

تمام امتأثير مىا كان وهقهفًا على ونثّر وقتض وصحل قابل وشرط لحعهل

( )3تفؾير امبؼهي (.)318 /5

()4ينلر :امىهافقات للؿاكبي (.)63 /2
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628

الأثر وانتفاء امىانع الذي يمنع ونه تظ ّىنؾ الآية بيان ذلك كهه بأوجز
َ
ٍّ
ِذَٰل َِك َِل بِك َر َٰ
ى ِ} أؽار إلى
ِِف
مفـ وأبينه وأدله على امىراد؛ فقهلهِ { :إِن ِ

َ َ
وا تقدم وي أول امؾهرة إلى هاهنا وهذا هه امىنثر ،وقهلهِ { :ل ًٌََِِكنِ

َُ َ ب
ب} فهذا هه المهل امقابل ،وامىراد به امقنب الحي الذي يؽقل
لۥ ِفو ٌ ِ
ِ

ْ ُ َ ٍّ ْ ٌ َ ُ ْ ٌ ُ ٌ ُ ْ َ َ ْ َ
َِك َن َ
ِض ًّيا}
َِلَذِرِيٌ
ػي الله كما قال تؽالى{ :إِنِِِْإَِلِذِلرِوفرآنِيتِّي ِ

أَ ي :ح ّي ام ْقنب ،وَقَهله{ :أ َ بو َِأهب ََق ِ ٍّ
ٱلص بً َِع} أي :و ّ
جه سظؽه وأطغى

ُ
ّ
حاؼة سظؽه إلى وا يقال له ،وهذا شرط امتأثر بامنلًم ،وقهلهَ { :وِ َِْ

َ ٞ
يد ِٻ }١أَ يَ :ؽاهد امقنب حَاصر غير غَائب ،قَا َ
ل ابن قُتَيبَة :استمع
ط ِّ

كتاب الله وَهُه َ َؽاهد امقنب وامفهه ،م َ َ
يغ بؼافل وَلَا ؼاه ،وَهُه َ إ َؽارَة

ح ُ
إلَى امىَانع وي ُ
عهل امتأثير وَهُه َ سَهه امقنب وغيبته ػَي تؽقل وَا يُقَال

لَه ُ وَامنلَر فيه وتأوله ،فَإذا حعل امىُنثر وَهُه َ امقُرآن ،وَالمهل امقَابل وَهُه َ

امقنب الحَي ،وَوجد امشرط وَهُه َ الإطؼاء ،وانتفى امىَانع وَهُه َ اؽتؼَال

امقنب وذههله ػَي وؽنى الخماب وانظرافه ػَنه ُ إلَى شَيء آخر؛ حعل

الأَ ثر وَهُه َ الانتفَاع وامتذصط "(.)5

()5امفهائد (ص.)4 :
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تحؾين امعهت بامقرآن:
" امىملوب شرعًا إنما هه امتحؾين بامعهت امباػؿ على تدبر

امقرآن وتفهىه والخؿهع والخظهع والانقياد للماعة ،فأوا الأطهات
بامنؼىات المهدثة امىركبة على الأوزان والأوضاع امىنهية وامقانهن

امىهؼيقاغي فامقرآن ينزه ػي هذا ،و يجل و يؽله أن يسمك في أدائه هذا

امىذهب ،وقد جاءت امؾنة بالزجر ػي ذلك ،كما قال الإوام امؽلم أبه
ػبيد امقاسص بن ؼىًم رحمه الله :حدثنا نؽيم بن حماد ،ػي بقية بن

امهميد ،ػي حعين بن والك امفزاري :سظؽؾ ؽيخا يكنى أبا محمد يحدث
ػي حذيفة بن اليمان قال :قال رؼهل الله ( :اقرؤوا
امقرآن بنحهن امؽرب وأطهاتها ،وإياكم ولحهن أهل امفؾق وأهل
امكتابيين ،و يجيء قهم وي بؽدي يرجؽهن بامقرآن ترجيع امؼناء والرهبانية

وامنهح ،لا يجاوز حناجرهه ،وفتهنة قلوبهه وقلوب الذين يؽجبهه

ؽأنهه) (.)6

()6تف ؾير ا بن كث ير ( .)64 /1وال حديث ضؽّفه ا بن ال جهزي في امؽ مل امىتناه ية
( ،)118 /1وقال الذهبي في امىيزان “ :553 /1ونكر”.
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630

فإذا فهه امىؾلم امقرآن على نحه وا أنزل به وي عادة امؽرب في

أمفاقهه وكلًمهه ،وؼمك به ؼبيل ذلك؛ أطاب امىؽاني امعحيحة له،

وإذا ح َّ ّؾي به طهته على كر يق امؽرب اكتىل تأثير امقرآن في قنبه،

ٍّ ُ َ ٍّ َ َ ب َ َ ب
َ
ِيدِ
ٱّلل ٍِزل ِأضصٌ ِٱۡلد ِِ
وعلى جؾده ،فتح ّقق فيه وؽنى قهله تؽالىِ { :
َ َٰ ٗ َّ َ َ َٰ ٗ ٍّ َ َ َ ب َ َّ ب ُ ُ ُ ُ ٍّ َ َ ب َ ب َ َ ٍّ ُ ب ُ ٍّ َ ُ ُ ُ ُ ُ
ْدِ بىِ
ِيٌَِيظْنِربّىِثىِحو ِّيِسو ِ
اِنِتقظعِرِيَُِِسوْدِٱل ِ
لِتتاِيتشتِّاِير ِ
ب
ٍّ
ٍّ
َ ُ ُ ُ ُ ب َ َٰ ب ٍّ َ َ ُ
ٱّلل ِ ِ َح بّدِيِة ُِِۦ ِ َيٌِي َ َظا ٓ ُء َ
ٱّللِ
ِو َيٌِيُؾو ِِن ِ ُِ
ٱّللهِ ِذَٰل ِك ِِ َدىِ ِ
وفوْبّى ِإَِل ِذِلرِ ِ ِ
ه
ِ
َ

َ
اِلۥِي بٌِ َِِا ٍدِ٭[ }١الزمرِ .]23 :
ذ ًَ ُِ

ن امقؿؽريرة َ
وقد يقع للناس تداخل بين وؽنى امتدبّر وامتأثّر ،فيجؽلو َ

ُ
تعيب الإنسان والخؿهعَ الذي ينحقُه بسبب تأثير امقرآن عنيه هه
امتي

الأمر كذلك؛ فامتدبر ُ عمنية ٌ ػقنية ٌ علميّة ت ُ
َ
حدث في الذهي،
وميغ
امتدبرُ،
ُ
ن بسبب امتدبر ،وقد يكه ُ
ل في الجهارح وامقنب ،وقد يكه ُ
وامتأثر ُ انفؽا ٌ
ن
َ
بسب روعة امقرآن ونلىه ،وقد يكه ُ
تمك
ن بسبب حال امؿخص في

اللحلة (.)7

فامقؿؽريرة الحاطلة للينسان هي أثر وي آثار تأثير امقرآن ،بينىا

امتدبر وؽنى آخر لا يتأتى للينسان إلا بؽد فهه امىؽاني في تراكيبها
()7ينلر :وفههم امتفؾير وامتأو يل والاؼتنباط وامتدبر (ص.)214 :
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الخاطة ،وامتي تختنف وي ؼياق إلى ؼياق ،وكل كممة في ؼياق تفيد

وؽنى ودلالة غير الذي تفيده في وهضع آخر.
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تهطيف اللمائف امقرآنية امؿائؽة في طظارؼات امتدبر:
وإن طظا ػ َ َرض مىؾيرة امتد ُّب ّر:
الانحعار في اللمائف امقرآنية كثىرة وي ثمرات امتدبر ،ولا ينزم

أن يكهن ذلك تظر يحًا؛ بل إ ّن امىىارؼات امتنفيذية والأوثلة امىطروبة
وامتمبيقات امؽلمية تكؿف وجه َ هذا الانحعار ،والذي تتجلَّّى ولاهرُه

في عدة أوهر ،ونها:

 -أن إكىًق كممة امتد ُّب ّر طارت تنظرف ػند كثيرٍ وي امناس إلى

ذصط هذه اللمائف امقرآنية دون غيرها.

 -وكذلك فإ َّ ّن كثيرًا وي ام كتب امىنمفة في تد ُّب ّر امقرآن ر َّصّضت على

اؼتنباط امىؽاني الخفية ،واؼتخرا َ
َ
ج
أن يكهن ناتجها لدى امقارئ

اللمائف الدقيقة.

 -ثم إ ّن كثيرًا و ِي الدورات امتدريبية امتي تُؽقد في امىنؼؾات

امؽلمية وامتربه ية في امؽالم الإؼىًمي تناد تنحظر صجالات تمبيقها في

امهرش امؽىنية على هذا الأمر.
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 -وطار امىريد ُ متد ُّب ّر امقرآن لا يَؽ ُ ُّ ّد نفؾَه وتدبرًا إلا إذا أخرج وثل

ؾ ُ
ي هذا
هذه اللمائف وامفهائد ،فإذا عجز ػي ذلك ولم ُيحؾِنه  -ولا ُيح ْ ِ

ُّ ّ
آفات في
ٍ
بنل وا يُذصط وي
كل أحد -ع َّ ّد نفؾه غير َ وتدبِّر ٍ ،وا َّ ّتهه نفؾه
ِّ

ػهائق امتد ُّب ّر.

 ولا َّ ّؽك أ ّن اؼتنباط اللمائف وامفهائد داخ ٌ
ل إجمالًا في امتد ُّب ّر،

وإنما الإؽنال في حظر امتع ُّهّر ػي امتد ُّب ّر في هذا الأمر؛ لذلك نريد أن

نقف وقفة ً وع هذه امقظية منُجيب ػي هذه الأؼئلة :هل هذا هه تد ُّب ّر
منل أحد؟ وهل لا يُؽ َ ُّ ّد
امقرآن ام كريم؟ وهل هذا هه امىأوهر ُ به ،اللًزم ُ ّ ِ

امىرء وتدبرًا إلا إذا َّ ّ
تمكي وي امهقهف على هذه امىؽاني الدقيقة؟ وم كي
قبل أن نُدْمف إلى الإجابة ػي هذه الأؼئلة ،فإننا في حاجة إلى وقفة

امؽلمي وي علوم
ل لها في ونزلِها
تهطيف لهذه اللمائف امقرآنية ،وإنزا ٍ
ٍ
وع
ِّ

امقرآن ام كريم.

امناقر ُ في نماذج اللمائف امقرآنية امتي تُنشر في ام كتب تحؾ هذا

امؽنهان ،وفي تمبيقات دورات تد ُّب ّر امقرآن ،وكذلك على وهاقع امتهاطل

َ
امؼامب عنيها ذصط ُ امىؽاني الخفية في الآيات ،وت تن َّهّع
الاجتىاعي يجد أن
هذه امىؽاني في عىًقاتها بمؽنى الآية ،إلا أ ّن الجاو َع لها هه الخفاء ،لا
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َ َ
امىؽنى املاهر للٍية ،ومنطرب وثالًا لذلك :في قهله َ {:وفالِ
َ َ ٍّ َ ٍّ َ ُ َ َ ٍّ َ ب
ٓ َ ب َ ب ب ُ َب
بَ ُ بُ
َِل بحََ َ
اِيمِّيٌِ
ِٱَلَ بِْ َم َ َ
ِْن ِةُِِۦ ِأشخخو ِػُ ِۡلِ ؿ ِِسِۖؾوًاَِكًُۥِفال ِإ ٍِِك
ٱلًو ِك ِٱئخ ِ
أَي ٞ
ِّيِ[ }٥٤يهؼفِ .]54 :
 -إن قال قائل( :يقهل  إخبارًا ػي امىمك حين تح َّ ّقق

بُ
ِْن ِةُِِۦِٓ
براءة َ يهؼف  ونزاهة َ ػِرضه طظا نُسب إميه ،قال{:ٱئخ ِ

ََ
ب
َ ب
َّ ّ
أخعاغي وأهل وؿهرتي{ ،ؾو ًٍّاِ
ِسۖ} أي :أجؽله وي
أ بشخَخو بِػ ُُ ِۡلِ َؿ ِ ِ

َ ٍّ
ُ
امىمك وػرفه ،ورأى فظله وبراػته ،وعلم وا هه
َك ًَ ُُِۥ} أي :خاكبه

ٍّ َ ب
َِل بحََا َ
ِيم ٌ
ِٱَلَ بْ َم َ َ
ِّيِ
عنيه وي خُلُق وخَل ْق وكمال ،قال له امىمكِ { :إٍِك

َ
ِّي} ،أي :إنك ػندنا قد بَق َ
ِيؾ ذا ونانة وأوانة) .فهذا لا يُؽ ُّ ّد تد ُّب ّرًا
أي ِٞ
على امىؽنى امؿائع للتدبر؛ بل هه بيا ٌ
ن لممؽنى املاهر للٍيات ،فهه خارج

ػي امىراد وي طظارؼات تد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،وإن كان هه الأؼاس

الذي يُبنى عنيه.

 أوا إن قال قائل( :مىا أراد الله ُ  إقهار َ فظل يهؼف

ل وظر و ِي
وشرفه على أهل زوانه كل ّ ِهه؛ أقهر لممَمِك وأه ِ

علم ِه بتأو يل رؤ ياه وا عجز ػنه علماء ُ امتؽبير ،فحينئذٍ ق َّ ّدوه وو َّ ّكنه وَؼلَّّم

إميه خزاض َن الأرض ،وكان قبل ذلك قد حبؾه على وا رآه وي ُ
حؾي
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ي طهرة علمه وجما ُ
حؾ ُ
وجهه وجمال طهرته ،وم َّ ّىا قهر لَه ُ ُ
ل وؽرفته

أكنقه وي الحبغ وو َّ ّكنه فِي الأرض؛ ف َ َّ ّ
دل على أن طهرة َ امؽلم ِ ػند بني

آدم أبهى وأحؾي و ِي امعهرة الحؾيّة ،ومه كانت أجم َ
ل طهرة).

فمؽنى تفظيل طهرة امؽلم ػند بني آدم على امعهرة الحؾيَّّة داخ ٌ
ل

في امتد ُّب ّر على امىؽنى امؿائع ،حيؿ أ ّن فيه تجاوزًا لممؽنى املاهر للٍية إلى

ّ
خفي و ِي ورائه.
وؽنى
ٍ

ث َّم ّ إ َّ ّن كثيرًا طظَّّي كتب في تدبر امقرآن يجؽله قؾيىًا للتفؾير ،وربما

َ
طنَّّف في ضهء ذلك وا يُذصط وي امفهائد امقرآنية إلى تفؾير وتد ُّب ّر ،وهذا
أبين في امتهضيح ػي امىراد ،وإن اختنفؾ بؽض امتمبيقات امؽىنية ػي
ذلك ،وأدرجؾ وا هه بيان مىؽنى الآية تحؾ ػنهان امتدبر.

وهذا امىؽنى ال ُّ ّ
خفي ينزل عنيه اطمىً ُ
ح (الاؼتنباط) ػند جملة ٍ وي

أهل امؽلم ،كما نسبه امنهوي ( ت 676ه ) إلى امؽلماء في قهله:

«قال امؽلماء :الاؼتنباط اؼتخراج وا َ
خفِي امىراد به وي اللفـ»،

ػرفه الجرجاني ( ت 816ه ) في امتؽر يفات
وبقريب و ِي هذا َّ ّ

بقهله« :اؼتخراج امىؽاني وي امنعهص ،بفَر ْطِ الذّ ِهي وق ُ َّهّة امقر يحة».
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636

ن في كثيرٍ وي تؽر يفات
وكان وؽنَيَا الخفاء وإعمال الذهي حاصر َي ِ

أهل امؽلم طظَّّي قعد إلى تؽر يف الاؼتنباط و ِي امىفسرين وغيرهه،
ويُمكي مراجؽة وبحؿ :تؽر يف الاؼتنباط وي امقرآن وعىًقته

بامتفؾير ،وي كتاب( :ونهج الاؼتنباط وي امقرآن ام كريم)؛ فقد

اؼتؽرض عددًا وي امتؽر يفات للًؼتنباط ،وقام بتحنينها وذِصط

امىىًحلات عنيها.

إذن؛ فامتهطيف الأقرب لأكثر هذه اللمائف امقرآنية امتي تته َّ ّ
جه

إميها أنلار امىؽتنين بامتدبر هه الاؼتنباط ،ويُمكي امقهل وي خىًل ذلك
أن كر يق امهطهل إلى امىؽنى امىؾتنبف هه امتد ُّب ّر ،أي أن امىؽاني
امىؾتنبمة هي ثمرة وي ثمراته.

ؽك ّ
ولا َّ ّ
وأجل امقربات ،وقد
أن هذا امؽىل وي أشرف الأعمال
ِّ

قال ابن امقيم ( ت 751ه )« :قد ودح الله ُ تؽالى أه َ
ل
ً
َ
وشروكا
ضهابف
الاؼتنباط في كتابه ،وأخبر أنهه أهل امؽلم» ،إلا أ َّ ّن له

ينبغي امتن ُّب ّه لها ،وإلا فقد كان الاؼتنباط الخاكئ بذرة َ ضىًل كثير وي

أهل امبدع والأههاء؛ إوا جهىًً بتفؾير الآية ابتداءً ،أو قلّة امؽلم بنؼة

امؽرب وأؼاميبها في الخماب ،أو غفلة ػي كرق الاؼتنباط امعحيح،
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أو غير ذلك وي الأؼباب ،فىً ب َّ ّد وي امتن ُّب ّه للظهابف امؽاضظة وي الزلل
في الاؼتنباط ،وامتأكيد عنيها ػند تناول هذا امباب.
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638

:
ونؽهد على بدءٍ ،فنؾأل :هل تقتظر ثمرات امتدبر على اؼتنباط

امىؽاني الخفية واللمائف امقرآنية؟! ؼنحتا ُ
ج هنا إلى أن نرجع إلى

امتهجيه الإلهي إلى امتد ُّب ّر ،وامنلر في ؼياقاته امتي ورد فيها في امقرآن
ق الأو َ
ام كريم ،وامتي ينبغي أن تُمث ّ ِل امىنمل َ
ل في فهه مراد الله

 وي ذلك ،ووي خىًلها تُدرَك الثمرات امىرج َّهّة و ِي امىتدب ّ ِر
امىىتث ِل لهذا امتهجيه الإلهي.

 -ورد امتد ُّب ّر في امقرآن ام كريم بعيؼتي( :يتدبرون) و(ي َ َّ ّدبَرُوا)،

وكلًهما ورد في وهضؽين ،وقُرئت امثانية في أحد وهضؽيها( :تَد َ َّب ّروا)،

فننقف وع ؼياق امىهاضع الأربؽة ،وع تسنيف امظهء على بؽض امىراد

ونها طظا له ُّ
تؽل ّق بمهضهػنا:

َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ
ِولَِْب
انه َ
 .1امىهضع الأول :قهله{ : أؾَل ِحخدةرون ِٱهقرء
َ ب ٍّ َ َ َ ُ ْ
ب َ َٰ ٗ َ
َ َ
اِلر ِ ٗ
ۡياِ[ }٨٢امنؾاءِ .]82 :
واِذِيُِِٱخخِؾؿ
َكنِي بٌِِعَِدِِدۡيِِٱّلل ِِلْسد ِ
امناقر ُ في ؼياق الآيات قبنها يجد أنه في امىنافقين ،والآية قبنها:
َ َ ٍّ َ َ ٓ َ  ّ ٞب ُ ب َ ب َ ٍّ
ْ
َُ ُ
ََُ ُ َ َ َ َ َ ٞ
ۡي ِٱلِيِتقْلُِۖ
ِـاعث ِؾإِذاِةَ َر ُزوا ِي بٌِ ِعَِدِك ِبيج ِـانِؿث ِيَِّى ِد
{ويقْلْن
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ٍّ َ ً
َ ٍّ ُ َ ب ُ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ب ب َ ب ُ ب َ َ َ ٍّ ب َ َ ٍّ َ َ َ
َٰ
ِٱّللهِ ِوكَف ِةِٱّلل ِ ِوك ِيَلِ
َِع ِ
وٱّلل ِيسخب ِيا ِيبيِخْنُِۖؾأعرِض ِخَّى ِوحَّْك ِ

[ }٨١امنؾاء ،] 81:وهي في امىنافقين باتفاق امىفسرين ،كما ذصط ذلك
ابن ػمية ( ت 542ه )ِ .
ٌ
ٌ
وتهبيخ لممنافقين على عدم تدبر
تهقيف
وفي هذه الآية ام كريمة

ػز وجل.-
امقرآن ،وأنهه مه تدبروه متبيَّّن لهه أنه وي ػند الله ّ َّ -

َب َ َُ ٓ
َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ َ ب َ َ َٰ ُ ُ
ْب ِأرؿالِّاِٮ}١
.2امىهضع امثاني{:أؾَل ِحخدةرون ِٱهقرءان ِأم َِع ِفو ٍ

[محمدِ ]24:

ً
أيظا؛ قهله
وامناقر في ؼياق الآيات قبنها يجد أنها في امىنافقين
َ َ ُ ُ ٍّ َ َ َ ُ ْ َ ب َ ُ ّ َ ب ُ َ  َ ُ ٓ َ َ ٞب ُ َ ٞ
ْرةِ
ِ { :ويقْل ِٱلِيٌ ِءايَْا ِلَْل ٍِزِهج ِشْرة ُِۖؾإِذا ِأٍزِهج ِش
َّ ب َ َ  َ َ ُ َ ٞب َ ُ َ َ ب َ ٍّ
ُُ
ُ َ َ َ ََ
ٍّ ٞ
ِٱل َ
ىِي َرض ِيََر ُرون ِإَِلبك ِجر َرِ
ِِف ِفوْب ِ ِّ
ِيٌ
ّممًث ِوذلِر ِذِيّاِٱهقِخال ِرأيج
ِ
ِ
َ َ  َ َ ٞب  ٍّ ٞب  َ َ َ َ ٞب بَ
َ
بَ ب ّ َ َب َ بَ ب َ َ َ
تۖ ِؾأ بو ََٰل ِل ُّ بى ِِ ١٪ـاعث ِوفْل ِيع ُروف هِؾإِذاِع َزم ِٱۡلم ُرِ
ش ِعويُِِيٌِ ِٱلًْ ِ
ٱلًؼ ِ ِ
َ
ُب ُ ْ
َ َ ب َ َ ُ ْ ٍّ َ َ َ َ َ
َ َ ٍّ ُ ب
ََب َ َ بُب
ِخ ب ِٗ ٍّ ُ ب
ِِفِ
ؾوْ ِغدفْا ِٱّلل ِهَكن
ۡيا ِلّى ِِ ١٫ذّن ِعصيخى ِإِن ِحَْلبخى ِأن ِتؿصِدوا ِ
ٍّ ُ َ َ َ ٍّ ُ ب َ بَ
ُ
ٍّ
َ
َ
ْ َٰٓ َ
بٱۡلَ ِ َ ُ َ ّ ُ ٓ ْ َ ب َ َ ُ ب
ك ِٱل َ
ِيٌ ِه َعََ ُّ ُى ِٱّلل ِؾأغً ِّى ِوأخ َ َٰٓ
َمِ
ۡرض ِوتق ِفعْا ِأرضايسى ِِ ١٬أوله ِ
َ َ ُ
أةبص َٰ َرِ بىِ٭[ }١محمدِ .]23-21 :
قال ابن ػمية ( ت 542ه ) في أول تفؾير هذه الآيات:

ج ّدهه في دين الله وحرضهه على
ل امىنونين في ِ
وطف حا ِ
ِ
«هذا ابتداء ُ
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640

ل امىنافقين وي ام كؾل وامفؿل والحرص على فؾاد دين
قههره ،وحا ِ

الله وأهله».

ٌ
ٌ
وتهبيخ لممنافقين على عدم تدبرهه
تهقيف
وفي هذه الآية ام كريمة

ل امىقابلة لحال وَي تد َّب ّر امقرآن حا ُ
ن أ َّ ّن الحا َ
امقرآن كؾابقتها ،وبيا ُ
ل وَي

ُّأوطد قنبُه بالأقفال.

َ َ َ َ ٍّ ٍّ ْ ب َ َ َ ب َ ٓ ُ ٍّ َ َ ب
تِ
 .3امىهضع امثامؿ{ :أؾو بى ِيدة ُروا ِٱهق بْل ِأم ِسا َءِى ِيا ِل بى ِيأ ِ

َٓ ُ ب َ
َ
ٍّ
َءاةا َءِ ُىِٱۡل ِوه ِّيِ[ }٦٨امىنونهنِ .]68 :

َب َ
َِكٍَ ب
جِ
وؼياق الآيات قبنها وبؽدها في ذصط ام كفار ،فقبنها{ :فد
ُ ب َ ب
َ َ َٰ ُ ب َ َٰ َ َ ب ُ ب َ ُ ُ ب َ َ َٰٓ َ ب َ ُ ب َ ُ َ
مِب َ
يٌ ِةُِِۦِ
ت ِتخَ ِعويسى ِؾمَخى
ءاي ِ ِ
َِع ِأعؼَٰتِسى ِحَمِػْن ِِ ٦٦مصخ ِِ
ب
َ
َ
َ
ب
ب
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َٰ ٗ َ ب ُ َ
ب َ ٓ ُ ٍّ
ِءاةَا ٓ َء ُِ ُى ِٱۡل ٍّوه َ
ٍّ ٍّ
ت َ
ِّيِ
س ًِراِتّ
ش ُرون ِِ ٦٧أؾو بىِيَدة ُروا ِٱهق بْل ِأم ِسا َءِىِياِل بىِيَأ ِ
َ
َ
ب َُ ُ َ
َب َب َ ب ُ ْ َ ُ َُ ب َ ُ ب ُ ُ ُ َ
ٍّ َ ب َ ٓ ُ
ِسا َءِىِ
ۚهِةن
سَُۢة
ِۦِ
ُ
ة
ِ
ْن
ْل
ق
ِح
م
أ
ِ
٦٩
ِ
ون
ِ٦٨أمِلىِحعرِؾْاِرشْلّىِذّىِلۥِيَمِر
ِ ِ
بَ ّ َ َ ب َ
َ ُ َ
ث ُِ بى ِل ِوب َ
ط ّ ِـ ِكَٰرِِْن ِ[ }٦٪امىنونهن .]71-66 :ففي هذه
ِوأز ُِ
ةِٱۡل ِـ
الآية تهقيف وتهبيخ لل كفار على عدم تدبرهه امقهل الذي هه امقرآن

ام كريم الذي يتلوه عنيهه رؼهل الله  -ﷺ ِ .-
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َ َٰ ٌ َ َ ب َ َٰ ُ َ ب َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ ٍّ ٍّ َ ّ ٞ
ِءايَٰخُِِۦِ
َِلدةروا
 .4امىهضع الرابع{ :لِتب ِأٍزهجُ ِإَِلك ِيبرك ِ

َ َ َ َ ٍّ َ ُ ْ ُ ْ ب َ ب َ
ب ِٳ[}١ص،]29 :هكذا قرأ الجىههر ،وقرأ أبه
و َِلخ ِذلر ِأولْا ِٱۡلهب َٰ ِ
جؽفر(ت 131ه )( :مِتَدَ َّب ّرُوا) بالخماب وع تخفيف الدال.

َ ب َ ب َ ُ ٍّ َ َ َ ْ
ايَُْاِ
وهذه الآية عاوة لجىيع الخلق ،والآية قبنهاِ{ :أمَِنعنِٱلِيٌِء
بَ
َ ب َ ب َ ُ ب ُ ٍّ َ َ
َ َ ُ ْ ٍّ َٰ َ َٰ َ
ِلٱهب ُؿ ٍّ
ِلٱل ب ًُ بؿ ِ َ
ِِف ِٱۡل ِ
شارِ ِٲ}١
ۡرض ِأم َِنعن ِٱلًخقِّي
ج
وع ًِوْا ِٱهصو ِد ِ
صدِيٌ ِ

[ص.]28 :

قال ابن ػمية ( ت 542ه )« :وقاهر ُ هذه الآية يُؽمي

أ ّن امتدبّر وي أؼباب إنزال امقرآن ،فامترتيل إذن أفظل وي اله ّذِ؛ إذ

أيظا بيا ُ
امتدبّر لا يكهن إلا وع امترتيل» ،وفي الآية ً
ن وَي ينتفع ويتذ َّصّط
بامقرآن ،وهه أومه الأمباب.

وا هه امتد ُّب ّر الذي أمر الله ُ  به ػبادَه؟
 -ونحتاج هنا أن نقف وقفة وع وادة امتدبر في ؼياقها امقرآني،

ون تؾاءل :وا هه امتدبر الذي أمر الله  امناس به؟ ووا هه امتدبر

َ
والإػراض ػنه؟ لا يُؽقَل
الذي عاب على ام كفار وامىنافقين عدم َ فؽلِه
أن يكهن الجهاب هه وا يتبادر إلى الذهي إذا وا أكلق امتد ُّب ّر وي
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اؼتنباط امفهائد ،وامهقهف على اللمائف امقرآنية ،فمثل هذا لا ُيخا َكب
به ام كفار وامىنافقهن! ووثل هذا لا يُذ َ ُّ ّم فاعلُه هذا ال َّذّم ،ولا يُتهعَّّد
عنيه هذا امهػيد!

 مقد جؽل الله ُ  امتد ُّب ّر َ داػيًا لهه إلى وؽرفة أ َّ ّن امقرآن ويَ
َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ َ َ ب َ َ
ب
ب
ان ِولْ َِكن ِيٌِ ِعَِ ِد ِدۡيِِ
ػند الله واميقين بذلك { :أؾَل ِحخدةرون ِٱهقرء ه

ٍّ َ َ َ ُ ْ
ب َ َٰ ٗ َ
اِلر ِ ٗ
ۡياِ[ }٨٢امنؾاءِ .]82 :
واِذِيُِِٱخخِؾؿ
ٱّلل ِِلْسد ِ
مقد جؽل الله ُ  امتد ُّب ّر َ ؼببًا وي أؼباب
َ َ ٍّ
َ َ ب َ َٰ ُ َ ب َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ ٍّ ٍّ َ ّ ٞ
ِو َِلَخَ ِذل َر
ِءايَٰخُِِۦ
َِلدةروا
أٍزهجُ ِإَِلك ِيبرك ِ

إنزال امقرآن{ :ل َِت َٰ ٌ
بِ
ُُْ ْ ب
ِٱۡلَهب َ
َٰ
ب ِٳ}١
ب
ِأولْا
ِ

[ص ،]29:مقد جؽل الله ُ  قؾيم َ امىتدبرين وَي أغنقؾ قلوبهه
َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ َ ب َ َ َٰ ُ ُ َ ب َ ُ ٓ
ْبِأرؿال َِّاِٮ[}١محمد.]24:
بالأقفالِ{ :أؾَلِحخدةرونِٱهقرءانِأمَِعِفو ٍ

إ َّ ّن الأمر بامتدبر أوؼع وي فكرة اؼتنباط امفهائد واللمائف ،وإن

كانت وي ثمراته ،إلا أنها ميؾؾ ثمرته امهحيدة ،بل ميؾؾ الأطل في

امىراد وي الخلق بتدبر امقرآن ،كما هه قاهر هذه الآيات ام كريمة.

وربما أخذَنا هذا إلى امنلًم في تحرير وؽنى امتدبر وودمهلاته،

وهذه امىؾألة وإن كانت ذات أهمية في بحؿ امىؾائل امىتؽنقة بامتدبر،
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والاجتهاد في وضع ونهجيات عمنية له؛ إلا أنها يجب أن يكهن لها أثر ٌ

قاهر ٌ في امىظاوين المنتارة تحؾ ػنهان امتدبر ،وأثر ٌ قاهر ٌ في امىنهجيات
ُ
وقفؾ عنيه
امىقترحة والجهانب امتمبيقية ،وهذا وا غاب ػي امؽديد طظا
في كتب امتدبر.

كثير ٌ وي كتب امتدبر تبدأ أولًا ببيان أهمية تدبر امقرآن بذصط

الآيات امتي تؽرضنا لها قب ُ
ل ،وذِصط الأحاديث امنبه ية الدالة على فظل

امتدبر وونانته ،وأقهال امؾنف في ذلك ،ثم إذا انتقنؾ إلى الجهاب ػي

ؼنال( :كيف؟) ،وطاغؾ الخمهات امؽىنية للتدبر فإ َّ ّن امىنتج امنهاغي
لهذه الخمهات غامبًا وا يقتظر على كيفية اؼتنباط امفهائد بأدوات

الاؼتنباط وػي كر يق وؽرفة الدلالات المنتنفة ،وهذا امىنتَج غير

امىقعهد ابتداء ً وي امنعهص امتي ذصطها امىنمفهن في بادئ الأمر.

وكثير ٌ وي كتب امتدبر تستؽرض امتؽر يفات للتد ُّب ّر مؼة ً بامنلر إلى

أطل وادته ودلالة تظر يفه ،وشرعًا بحؾب وروده في امقرآن ام كريم
وذِصط أقهال امىفسرين في وؽنى امتدبر في الآيات الأربؽة امىذكهرة ،ثم

لا يكهن هذا امتؽر ُ
يف ونمَنَقًا بؽد ذلك في الإجراءات امؽىنية

وامىقترحات امتنفيذية متحقيق امتد ُّب ّر؛ طظا ُّ ّ
يدل على أن الإؽنامية لا
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تقتظر فقف على تحرير امىراد بامتد ُّب ّر ،بل تنؾحب إلى تأثير هذا امىراد
فيىا يُؽرض بؽد ذلك وي ذصط أدواته وخمهاته امؽىنية في ام كتب
امىنمفة في هذا امباب ،وامتي تحتاج إلى دراؼة جاوؽة تستقظي وا ُّأمّف

في هذا امباب -خاطة في جانب امتنلير ،-وتقهم بتحنيل هذه ام كتب

وػقد امىهازنات بينها؛ تعحيحًا مىؾار امتنلير في هذا امباب ،وضب ً
ما

له.

والذي نخنُص إميه في هذا امىقام :أ َّ ّن امتدبر الذي تؽبَّّد الله 

به ػباده ،وأمر به جمي َع الخلق ونونهه وكافرهه ميغ هه اؼتنباط
امفهائد وامىؽاني الخفية وي الآيات! بل امؿأن أػله وي ذلك وأوؼع،

ٌ
تظييق لهذا الأفق امهاؼع وي
ووا قظر ُ دلالة ِ امتدبر على هذا امىؽنى إلا

ثمرات امتدبر امؼنَّّاء وػماءاته امتي لا تنقمع.
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ثمرات ُّأخرى للتد ُّب ّر ؼهى اللمائف امقرآنية:
 -خنعنا فيىا ؼبق إلى أ َّ ّن اؼتنباط امفهائد واللمائف امقرآنية هه

ثمرة وي ثمرات امتدبر ،وميغ هه امتدبر ،وميغ الثمرة امهحيدة له ،وأن

امىتدب ّ ِر قد يتدبر امقرآن ،ثم لا ُيخرج وثل هذه امفهائد ،بل ربما لا ُيحؾي

ل لا
إخراجها ،وم كنه قد أطاب غيرها وي ثمرات امتدبر ،وكم وي رج ٍ
ُيحؾي أن يقهل وثلما يقهل امناس وي اللمائف وامفهائد ،وم كنَّّه أكثر

تدبرًا وي غيره طظَّّي قد يتنلَّّف في ذصط امفهائد ،و يقع في أخماء علمية في

اؼتنباكه وي امقرآن ام كريم.

 -إن الإنسان قد يتد َّب ّر امقرآن فيثىر ػنده مزيد َ علم ومه بامىؽنى

ن خفية ،وهل كانت دػهة امىنافقين متدبر
املاهر دون اؼتنباط وؽا ٍ

َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ َ َ ب َ َ
َ ب ٍّ
ب
ان ِولْ َِكن ِيٌِ ِعَِ ِد ِدۡيِ ِٱّلل ِِ
امقرآن إلا لذلك؟! {أؾَل ِحخدةرون ِٱهقرء ه

ََ َ ُ ْ
ب َ َٰ ٗ َ
اِلر ِ ٗ
ۡياِ[ }٨٢امنؾاء ،]82 :فإذا تدبروه ولم يقفها ػند
واِذِيُِِٱخخِؾؿ
لْسد ِ
أمفاقه فقف علمها أنه لا اختىًف فيه ،وأنه وي ػند الله . 

ن بما علم قبل ذلك ،وترؼي َ
 وقد يتد َّب ّر امقرآن فيُثىر ػنده اميقي َخ وا

َّ ّ
ومؽل هذا وي أغراض تكرار الحديث ػي طفات الله
ؼبق له علمه،
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 وأفؽاله في امقرآن ،وػي اميهم الآخر والجنة وامنار ،فامقارئ وإن
علم ّ
كل ذلك؛ إلا أنه وتى تد َّب ّر ازداد يقينه ،واميقين وي الإيمان يزيد

وينقص.

 -وقد يتد َّب ّر امقرآن فيُثىر ػنده تأثرًا وانفؽالًا بآياته ،كما أخبر الله

ٍّ ُ َ ٍّ َ َ ب َ َ ب
َ َٰ ٗ َّ َ َ
ٗ
َ
َٰ
ِيد ِلِتتا ِيتشتِّاِ
 ػي حال امىنونين{ :ٱّلل ٍِزل ِأضصٌ ِٱۡلد ِ
َ
ٍّ َ َ َ ب َ َّ ب ُ ُ ُ ُ ٍّ َ َ ب َ ب َ َ ٍّ ُ ب ُ ٍّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ب َ ُ ُ
ِوفوْبُ ُّ بى ِإ ِ ََٰلِ
اِن ِتقظعِر ِيَُِ ِسوْد ِٱلِيٌ َِيظْن ِربّى ِث ِى ِحو ِّي ِسوْدِى
ير ِ
ٍّ ُ َ َ
ب
ٍّ
ب ٍّ َ َ ُ
ِِح بّدِيِةُ َ
ىِٱّلل َ
ِۦِيٌِي َ َظا ٓ ُء َ
اِلۥِي بٌِِ
ِٱّلل ِذ ًَ ُِ
ِو َيٌِيُؾو ِِن
ذِلرِ ِٱّللهِ ِذَٰل ِك ِِ َد
ه
ِ
َ
ِا ٍد ِ٭[ }١الزمر ،]23 :فهنلاء قرأوا امقرآن أو قُرئ عنيهه ،ففهىها
وؽانيه وتد َّب ّروها ،فأثمر ػندهه هذا امتأثر والانفؽال بالآيات ،فهنلاء
وتدبرون ومه لم يزيدوا على وؽنى الآيات املاهر بشيء ،ومه لم يستنبمها

وؽاني َ خفية ً وي الآياتِ .

 وقد يتدبر امقرآن فيثىر ػنده عمىًً ،فمي قرأ قهل ال َّل ّه :ب
َ بُ ِ َ َ ب
ّ َ ب َ ب َ َٰ َ ب َ ُ
َ
َ ب ُ ٍّ ُ
شء ّ
ِوٱۡلٍؿ ِسِ
ِوجق ٖع ِيٌِ ِٱۡلي ِـ ِل
ف ِوٱۡلْع
ِي ٌَِ ِٱۡلَ بْ ِ
{ َوۡلَتو ٍَْسى ِب ِ ب ٖ
ٍّ َ َ ٓ َ َ َٰ َ ب ُ َّ َ َ ٓ ٍّ ٍّ ٍّ ْ ٓ ُ َ ٞ
َ ٍّ َ َ َٰ َ َ ّ
ٍّ
ِٱهصَِٰب َ
اِّلل ِِِإَوجا ِإَِلبُِِ
ػيتث ِفالْا ِإٍِ ِ
ّش
وٱثلًر ِ
يٌ ِِ ١٥٥ٱلِيٌ ِإِذا ِأصتخّىِي ِ
ِِ
ت ِوب ِ ِ
ُ
ُ
ب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َٰٓ َ َ ب ب َ َ َٰ  ّ ٍّ ّ ٞب َ َ ب َ ُ َ َٰٓ ْ َ ُۖ ٞ
َ
ونِ
لهِك ِِ ُى ِٱل ًُ بّخَ ُد ِ
س ُعْن ِِ ١٥٦أولهِك ِعوي ِّى ِغوـت ِيٌِِرب ِ ِّى ِورۡحث ِوأو
ر َٰ ِ
[}١٥٧امبقرة ،]157-155:ففهه وؽناه وتد َّب ّره ،واتعف بنؽؾ امعابرين
في الآية ،وقال :إنا لله وإنا إميه راجؽهن إذا نزمؾ به وعيبة ،ودركًا
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ل بدمهه في ذصط اللمائف
مىؽناها ،ونونًا بها فقد تد َّب ّر امقرآن وإن لم يُد ِ

امقرآنية الخفية.

إ َّ ّن حظر وفههم امتدبر في اؼتخراج امفهائد امقرآنية واللمائف

ق واؼؽة وي ثمرات جنة ِ
الخفية هه في الحقيقة أسر ٌ يحرم امىتدب ّ ِر وي آفا ٍ
امتد ُّب ّر امؼنَّّاء ،فينبغي لممتدبر أن ُيحرِّر تع ُّهّره وي هذا الأسر ،وأن يحيا
تد ُّب ّر امقرآن في وؽناه امعافي امنقي الذي يراه في طفات وَي أثنى الله
عنيهه في كتابه ،و يقرؤه في أخبار امنبي  وصحابته ام كرام

وامعالحين وي هذه الأوة.

وميغ هذا تقنيىًً وي ؽأن الاؼتنباط وي امقرآن ام كريم ،أو

امؽناية باللمائف امقرآنية كما هه بيِّن في امنلًم وي أوله إلى آخره؛ إنما هه

تعحيح مىفههم َّ ّ
وؼؽه ال َّل ّه  على خنقه ،ثم ضيَّّقته بؽض

ؾ وحُرِوَؾ!
امىىارؼات الخاكئة ،فحَرَو َ ْ

امناس في فهه كلًم الله تؽالى أطناف صختنفة :فعِ ن ْف رزقه الله

امفهه في كلًوه ،و ُ
حؾي الإدراك مىؽاني آياته؛ فهذا على خير ػليم،
فإ ْن أضاف إلى ذلك أن يُؽل ِّمه وَي لا يَؽلَمه؛ فهذا بأؼنى امىنازل
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وأرفؽها؛ قال رؼهل الله « :إ ّن أفظن كم وَي تؽ َّل ّم امقرآن

وعلَّّمه» .وطِنف لا علم له بمؽاني كلًم الله؛ وهذا أحد ثىًثة رجال:
رجل يمنب امؽلم وي ولانّه ،و يجامغ أهله ،و يقتبغ وي نهرهه،

ٌ
لاحق  -إن ؽاء الله  -بأهل الخير وا
فذلك وتؽل ِّمٌ على ؼبيل امنجاة،

لزم كر يقهه ،واتّبع ؼبينهه.

ورجل لا ؽؼل له بمؽاني امقرآن ،ولا همّة له في كنبها ،قد رصي

وي امؼنيىة بأجر امتىًوة وتحعيل امثهاب؛ فذلك ح ُّ ّله وي كتاب الله.

وش ُّ ّ
ر امثىًثة رجل يخبف في وؽاني امقرآن على غير هدى ،ويتنلم

في كتاب الله بؼير بي ّ ِنة؛ فذلك ام كذب على الله ،وميغ مىقترفه وي

َب َ
عاقبة إ ّلا امظىًل في نفؾه ،والإضىًل مؽباد اللهَ { :و َي بٌ ِأظو ُى ِم ًٍِّ ٌِِ
ب َ َ َٰ َ َ ٍّ َ ً ُ ْ َ َ ُ ب َ ُ َ َ َ َٰ َ ّ ب َ َ ُ ُ ب َ ب َ ُ َ َٰٓ ُ َ ٓ
ٱذَتى َِع ِٱّلل ِ ِلذِةا هِأو َٰٓ
لهِك ِحعرؽْن َِع ِربِِّى ِويقْل ِٱۡلطفَٰد ِهؤَلءِِ
ٍّ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ّ ب َ َ َ ب َ ُ ٍّ َ َ ٍّ
ِٱهظَٰوًِ َ
ّيِ[}١٨ههدِ .]18 :
ٱلِيٌِلذةْاَِعِرب ِ ِّ هىِأَلِهعَ ِثِٱّلل َِِع
ِ
وميغ ي َسلَم وي هذه الأطناف كل ّ ِها إ ّلا رج ٌ
ل تنلم بؽلم ٍ أو ؼكؾ

ٍ
بهرع وحلم ،وهذا واضح لا إؽنال فيه.
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وم كي وؽاني كلًم الله تؽالى ميؾؾ على درجة واحدة وي

امهضهح والخفاء؛ بل الأمر كما قال ابن ػباس  على أربؽة

أوجه« :وجه تؽرفه امؽرب وي كلًمها ،وتفؾير لا يُؽذر أحد بجهامته،
وتفؾير يؽلمه امؽلماء ،وتفؾير لا يؽلمه إ ّلا الله تؽالى».

والإؽنال هنا في أن الحدود بين هذه الأنهاع ميؾؾ واضحة جنيّة

منل أحد ،وأكثر امناس إنما يمنب امؽلم فيىا خفي عنيه وأؽنل ،دون

وا قهر له واتظح ،وههنا يكمي الخمر ،خاطة بامنؾبة مؽاوة امناس في

ؼؽيهه إلى تدبر امقرآن ام كريم؛ فإن كثيرًا طظَّّا تراه امؽا َّ ّوة قاهر َ امىراد
واضح َ امىؽنى ميغ كذلك؛ بل قد يكهن امىراد ونه غير وا يبدو لأول

امنلر ،وغير وا يلهر مبادئ الرأي؛ وبهذا تكهن امىؽاني امىتعهرة في

الأذهان صجرد أوهام لا حقيقة لها.

وامههه دائمًا ش ّ
ر ٌّ وي الجهل ،فإن الجاهل قد يمنب امؽلم ميُز ي َ
ل

ػي نفؾه وؽرَّّة الجهل ،وامهاهه لا يرى بنفؾه حاجة إلى امتؽ ُّل ّم؛ فهه
ض بما ػنده وي امؽلم ،لا يبغي ػنه حِهَلًا ،ولا يمنب به بَدَلًا.
را ٍ
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وونؿأ هذا امههه إجمالًا :اػتقاد ُ امناقر في امقرآن وضه َ
ح امىؽنى

وعدم َ حاجته إلى امتفؾير وامبيان ،ولذلك أؼباب تفعينية كثيرة تفهت

امؽ ّد والحظر ،ذلك أنها أوهر راجؽة إلى امناقر في وؽاني امقرآن،

وأخماء امناقرين غير صحعهرة ،وقد ترى في كل غنف ؼببًا أو أؼبابًا،
ومه ذهبنا نستقظي َّ ّ
كل ؼبب يندي إلى امؼنف ممال الأمر وػله

الخمب ،ومكنَّّا نُشير إلى أهم ِّها وأشهرها؛ تذص ِطة ً للؾاوع وامىتنلم ،وتحذيرًا
للخائض وامىتنل ّ ِف ،وع التمثيل على كل ونها بما يبينه ويزيده جىًءً.
وي أؼباب امؼنف في فهه وؽاني امقرآن:
 .1امؼفلة ػي أطهل الدين والاػتقاد:
و ِي أؼباب امؼنف في فهه كلًم الله  غفلة ُ امىرء ػي

أطهل الإؼىًم امثابتة ،وهه وا قد يهقؽه في تفؾير يخامف تمك الأطهل

امىؾتقرة وي حيؿ لا يشؽر.

َ َ َ َ َ ُ ٍّ ُ
ووي ذلك وثىًً :قهله تؽالى صخاكبًا امىىًئكةِ { :فال ِأل بى ِأفنِهس بىِ
َ بَ
ََ ب َ ُ َ ُب ُ َ َ ُ
ّٓ َ ب َ ُ َ
َ
َ ب
ب ٍّ
ِد بي َ
ِٱلص َؿ َٰ َـ َِٰ
ِوٱۡل ِ
ِو َيا ِلَخُ بى ِحسخُ ًُْنِ
ۡرض ِوأعوى ِيا ِتتدون
ت
إ ِ ِِن ِأعوى

ٷ[ }١امبقرة ،]33 :فقد يلي قا ّن ٌّ أن امىىًئكة قد تكتم ػي الله 
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غنف ؽديدٌ ص ٌ
ؽيئًا أمَرهه ببيانه أو ؼألهه ػنه ،وهه ٌ
خامف لأطل واضح

وي أطهل الاػتقاد ،وهه
ٍّ
ٍّ َ َ ٓ
َ
{َل َِح بع ُػْن ِٱّلل ِيا

ػعىة امىىًئكة امثابتة بنحه قهله :
َ
َََ ُ ب ََب َُ َ
ب
ْن َ
ِيا ِيُؤ َم ُرون ِ}٦
ِأمرِى ِويؿعو

َ َب ُ َُ بَب َُ َ
َ ُ َ
ِۦِح بع ًَوْنِ
ِوِىِةِأ بمرِه
[امتحريم،]6:وقهلهَ{ :ل ِيصتِقٍُْۥِةِٱهقْ ِل
َ ب َ ُ َ َبَ َب ب ََ َ بَ ُ ب ََ َب َ ُ َ
ِو ُِى ّ
ْن ِإ ٍَّل ِل ًٌَِ ب
َض َ
ِٱرحَ َ َٰ
ِي بٌِِ
ٱِ ١حعوى ِيا ِبّي ِأيدِي ِّى ِويا ِخوؿّى ِوَل ِيظؿع
ِ
ِ
َ ب
ُ ب ُ َ
ْنٲ[}١الأنبياء ،]28 ،27 :وغير ذلك وي الأدلة؛
ِمظؿِق ِ
خظيَخُِِۦ

ولأن امىىًئكة  -وهه بمنزلة امقرب وي الله وامىؽرفة به  -ميغ يخ َفى
عنيهه أن الله  و ّمنع على خفايا امعدور وخنجات امنفهس،
بحيؿ لا تخفى عنيه خافية في الأرض ولا في امؾىاء؛ فكيف يحاومهن

ام كتىان وهه يؽلمهن ذلك َّ ّ
حق امؽلم؟! ِ

قال أبه حيان  في تفؾير الآية« :ميغ امىؽنى أنهه كتىها

ػي الله؛ لأن امىىًئكة أػرف بالله وأعلم؛ فىً يكتىهن الله ؽيئًا ،وإنما
امىؽنى أنه هجغ في أنفسهه شيء ٌ لم يُلهره بؽطهه مبؽض ،ولا أكنؽه
عنيه.
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وقيل :امناتم إبنيغ ،كتَم عداوته لآدم ونذ رآه صخلوقًا ،فيكهن وي

َ ٓ
ٍّ ٍّ َ ُ َ ُ َ َ
ِو َراءِِ
ادوٍك ِيٌِ
خماب الجىع ،ويراد به امهاحد نحه{ :إِن ِٱلِيٌ ِحَ ِ

بُ ُ َ َ ب َ ُ ُ َ
ُ َ
ثِ بىَِل َِح بعقِوْنِ[}٤الحجراتِ »]4 :
تِأز
ٱۡلشر َٰ ِِ

ّٓ ُ ُ َ َ َ ب
يدِأنِتتُ ْٓأِبِإِذ َِمِ
ووي ذلك :قهله تؽالى في قعة ولَد َ ْ
ي آدم{ :إ ِ ِِنِأرِ
َ َ ُْ
َ َ
ٍّ
ب َ ََ ُ َ
ْن ِي بٌِ ِأ َ بغ َ
دَٰب ِٱۡلٍّ
ِوذَٰل َِك ِس َٰٓ
ّيٳ}١
زؤا ِٱهظَٰو ِ ًِ َِ
ار
ِإَوذ ًِك ِذخم
ِ ِۚ
ِ

[امىائدة ،]29:فقد يُفهه ونه خمأ ً أن امقاتل يحمل إثم قاتله وع إثم

نفؾه ،وهه وؽنى فاؼد صخامف مىا هه ثابت في الدين وي أ ّن أحدًا لا

ُ ب َ َ ب َ ٍّ
يحمل وِزر أحد ،كما ّ
ۡي ِٱّلل ِِ
دل عنيه ضريح قهله { :فن ِأد
َ ب َ ّٗ َ ُ َ َ َّ ُ ّ َ ب َ َ َ ب ُ ُ َّ َ ب
ٍّ َ َ ب َ َ َ َ ُ َ ٞ
ِوازِ َرةِ
ِب ِك ِجؿ ٍس ِإَِل ِعويّا هِوَل ِحزِر
ِك َِشءٖ ِِۚوَل ِحسص
أة ِِغ ِرباِوِْ ِرب ِ
َ
ُ
ُ َ َ
ب ُ َ
ُ
ب َ ُ ب َ َٰ ُ ٍّ َ َٰ َ ّ ُ
سى ٍّ
ِي ب
س ُعس بى ِذيُن ّتِئُسى ِة ِ ًَا ِلَخُ بى ِذِيُِ َِتخَو ِؿْنِ
ر
ِ
وِزر ِأخرىه ِثى ِإَِل ِرب ِ

[ }١٦٤الأنؽام]164 :؛ ولذا قال أبه جؽفر اممبري « :غير جانز

أن يكهن آثام ُ امىقتهل وأخهذًا بها امقاتل ،وإنما ينخذ امقاتل بإثمه بامقتل

المهرَّّم وؼانر آثا ِم وؽاطِيه امتي ارتكبها بنفؾه ،دون وا ركبَه قتيلُه»ِ .

وقال الزجاج« :وؽنى( :ب ِِإثْمِي) بإثم قتلي( ،و َِإثْم ِ َ
ك) الذي

وي أجله لم يُتقبَّّل قربانُك».
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 .2ضؽف امىؽرفة بنُؼة امؽرب وأؼاميبها في امتؽبير:
و ِي أهه أؼباب امؼنف في فهه كتاب الله تؽالى الجهل بنُؼة امقرآن

ام كريم أو امقعهر في وؽرفتها؛ فإن امقرآن كتاب امؽربية الأكبر ،وميغ

يفهىه َّ ّ
حق امفهه إ ّلا رج ٌ
ل تمرّس بأؼاميب امؽرب وكرائقهه في امتؽبير،
وأتقي مؼتهه في وفرداتها وتراكيبها إتقانًا.

فأ ّوا رجل قنيل امبظاعة وي علوم اللؼة وآدابها فىً يمكي أن

يفهىه َّ ّ
حق امفهه ،أو يدرك وقاطده حق الإدراك؛ بل ؼيخرج غامبًا
ودلالات فاؼدة ،بؽيدة كل امبُؽد ػي مراد الله
ٍ
ن وؼلوكة،
بمؽا ٍ

وي كلًوه وآياته.

وونذ قديم الزوي تف ّمي امؾنف  إلى خمر امؽُجىة

والجهل بنؾان امؽرب على امىؾلمين ،وتأثير ذلك في فهه امقرآن وام ُّ ّؾنة.

فؽي الحؾي  قال« :أهن َ
كتْهه امؽُجىة؛ يتأ َّ ّومهن امقرآن على

غير تأو يله» ،ويُروَى« :أهن كتهه امؽجىة؛ يقرأ أحدهه الآية فيَؽْيَى

بهجههها حتى يفتري على الله فيها».
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َ
امؽرب
وقال الإوام امؿافعي « :فإنما خاكب الله ُ بكتابه

بنؾانها ،على وا تَؽرِف وي وؽانيها ...فمَي َ
جه ِل هذا وي مؾانها  -وبنؾانها
نزل امكتاب وجاءت ام ُّ ّ
تنل ّ َ
ف امقه َ
ؾنة -فتنل ّ َ
ل في علمهىا ُّ
ف وا َيجْهَل

بؽ َ
ظه ،فنانت وهافقته امعهاب  -إن وافقه  -غير محمهدة ،وكان بخمئه
غير وؽذور».

ُّ
وامتظن ّع فيها،
وتهاترت ػبارات امؽلماء داػية إلى تؽ ُّل ّم امؽربية

وعدم الاكتفاء بامقنيل ونها؛ قال أبه إسحاق امؿاكبي في (الاػتعام):

«فؽَلى امناقر في امشر يؽة وامىتنل ِّم فيها أطهلًا وفروعًا أ ّلا يتنلم في شيء
وي ذلك حتى يكهن ػرب ًّي ّا أو كامؽربي في كهنه عارفًا بنؾان امؽرب،

بامؼًا فيه وبامغ امؽرب أو وبامغ الأئمة امىتقدوين كالخنيل وؼيبه يه

وام كؾاغي وامفراء ووَي أؽبههه وداناهه ،فإن لم يبنغ ذلك فبحؾبه في
فهه وؽاني امقرآن امتقنيد ،ولا يحؾي قنه بفهىه دون أن يسأل أهل

امؽلم».

ومنطرب لذلك وثالًا؛ هذا دعاء وي أدػية امقرآن ،اػتاد كثير

وي امناس أن ينهجها به في طلواتهه وفي غيرها ،قانِّين أنه وي دعاء

الخير وامب ِر ،وهه خىًف ذلك تماوًا ،أػني قهله تؽالى على مؾان ؽؽيب
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َ ٍّ َ ب َ ب َ ب َ َ َ َ ب َ َ
بَ ّ َ َ َ َ
ۡي ِٱهب َػَٰخط َ
ِخ ب ُ
ّي ِ}٨٩
ّي ِف بْيََِا ِةِٱۡل ِـ ِوأٍج
{:ربَا ِٱذخص ِةيََا ِوب
ِ ِ
ل ك ّذبه قهوه وسخروا ونه ،وتهعدوه
[الأػراف ،]89 :فهذا دعاء رج ٍ

باممرد والإخراج فاؼتؼاث َّ
رب ّه عنيهه ،وؼأله أن ينتقه له ونهه،

َ َ َ َ ب ُ ُ ٍّ ب َ ُ َ َ ب َ ُ ْ
َ
ِدارِ بِى َ
ِجَٰرً َ
ّيِ
ِِف
فاؼتجاب الله دعاءه{ :ؾأخذتّى ِٱلرسؿث ِؾأغت ِ
ِِ
طْا ِ
ِ

[ }٨٫الأػراف ،]91 :فكيف يكهن وثل هذا دعاء خير وب ِر؟! أم
كيف يدػه وؾلم بمثل هذا على قهوه وهه وؾلمهن؟! ِ
قال ابن ػباس « :كان ؽؽيب كثير امعىًة ،فلما تمادَى

قهوه في كفرهه وغ ّيهه ،ويئغ وي طىًحهه ،دعا عنيهه فقالَ { :ر ٍّبََاِ

بَ ب َبََ ََبَ َ
بَ ّ َ َ َ َ
ۡيِٱهب َػَٰخط َ
ِخ ب ُ
ّيِ[ }٨٩الأػراف،]89 :
ّيِف بْي ََِاِةِٱۡل ِـِوأٍج
ٱذخصِةيََاِوب
ِ ِ
فاؼتجاب الله دعاءه فأهن كهه بالرجفة».

قال أبه جؽفر اممبري « : وأطل (امفتح) في كلًم

امؽرب :امنظر ،وامقظاء ،والحكم .يقال ونه( :اللهه افتح بيني وبين
فىًن) ،أي :احكُم بيني وبينه».

قال يحيى بن ؼىًم « : وكان امنبي إذا ؼأل الله َ أن يحكم

بينه وبين قهوه بالحق؛ هن كها».
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ً
وأيظا قد يترتب على هذا امظؽف بمؽرفة اللؼة وأؼاميبها تفؾير

امقرآن على امىؽاني الدارجة بين امناس ،ووي ذلك :غنف كثير وي

َ َ َ ّ ب َ ّ ٓ َ َ ٗ َ َ َ َ َ ٍّ
ِء َاحخُك ِأَلِ
َِل ِءايث ُِۖفال
ب ِٱسعن ِ
امناس في فهه قهل الله تؽالى{ :فال ِر ِ
ُ َ ّ َ ٍّ َ َ َ َٰ َ َ َ ٍّ ٍّ َ ب ٗ َ ب ُ ٍّ ٍّ َ َ ٗ َ َ ّ ب ب َ ّ َ ب ب َ
َٰ
ٱۡلةؽرِِ
حسو ِى ِٱۡلاس ِذؾرث ِأيا ٍم ِإَِل ِرمزاِۗوٱذلرِربك ِلرِۡياِوشت ِ ِ
ش ِو ِ
ص ِةِٱهع ِ ِ

ٿ[ }١آل عمران ،]41:حين يلنهن أن امىراد بامؽشي وقؾ الليل،
وميغ هه بمؽناه ،جاء في تهذيب اللؼة« :امؽش ّ
ي :آخر امنهارِ .

وقيل :إذا زامؾ امؿىغ إلى أن تؼيب .فإذا غابت امؿىغ فهه

امؽ ِؿاء .وطىًتا امؽش ِ ّ
ي هما املهر وامؽظر ،ػي أبي هريرة قال :طلَّّى بنا
رؼهل الله  إحدَى طىًتي امؽش ّ
ي ،وأكبر قني أنها

املهر ...ثم ذصط الحديث».

وقال ابن جرير  : امؽش ّ
ي :وي حين تزول امؿىغ إلى أن

تؼيب ،كما قال امؿاػر:

فىً املل و ِي برد امظحو تستميؽه ولا امفيء و ِي برد امؽش ّ
ي تذوق
ُ
أدركؾ
قال ابن ػمية « : وونه قهل امقاسص بن محمد :وا

يعل ّون املهر بِؽَش ِ ّ
امناس إ ّلا وهه ُّ
ي».
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ب َ
َ
َ َ َ ب َ َ َ ُ ُ ٍّ ُ َ ب
ِوع َدهُ ٓۥ ِإِذ َِتُ َّصْج ُّىِ
ووي ذلك :قهله تؽالى{ :وهقد ِغدفسى ِٱّلل
َ
ب َ ب َ َ َ ب ُ ّ ِ ۢ َ ب َ ٓ َ َٰ ُ
ٍّ
بإ بذٍُِِۦ َ
ِض ٍّ َٰٓ َ َ ب ُ ب َ َ َ َ ب ُ ب
ِِف ِٱۡلمرِ ِوعػيخىِيٌ ِبع ِد ِيا ِأرىسىِياِ
ت ِإِذاِؾظِوخى ِوحجَٰزخخى ِ
ِ ِ ُۖ
ُ َّ َ
َ َ ُ ٍّ َ َ َ ُ َ ب
ُ
ُ
َِس ٍّ
َِس ٍّ
ىِيٌِيُر ُ
ىِيٌِيُر ُ
يد َّ
ِٱَل بجيَ َ
َِصؾس بى ِخَ ُّ بىِ
يد ِٱٓأۡلخِرة هِثى
ي
اِو
ِ
ي
ِ
ْن
َتِت
ه
ِ
ِ
ََ
َ ب َ َ ُ ب َ َ َ ب َ َ َ ُ ب َ ٍّ ُ ُ َ ب
َِع ِٱل ب ًُ بؤيَِ َ
ِّي ِ}١٥٢
ٱّلل ِذو ِؾؾ ٍن
َِلبخو ِيسىُۖ ِوهقد ِخؿا ِعَسىۗ ِو

[آل عمران ،]152:قد يته َّهّه امقارئ ُ لأول وهلة أن قهله( :تحؾهنهه)
غ بؼير أمف ،وهه
بمؽنى الإحؾاس ،وميغ كذلك؛ بل هه وي الح َ ّ ِ
بمؽنى الإفناء وامقتل ،كما قال امىفسرونِ .

 .3حمل كلًم الله تؽالى على اطمىًحات امؽلماء الحادثة:
وي أؼباب امؼنف كذلك حمل كلًم الله تؽالى على اطمىًحات

امؽلماء الحادثة بؽد نزول امقرآن بقرون وتماولة ،وقد صرب ابن امقيم

 لذلك وثل بنفلتي( :وكروه) و(لا ينبغي) ،وكيف أنهىا قد
َّ ّ
اختعا في الاطمىًح الحادث بما ميغ بمحرَّّم وتركُه أرجح وي فؽله ،وع

أنه «قد َّ ّ
اكرد في كلًم الله ورؼهله اؼتؽىا ُ
ل (لا ينبغي) في المهلهر

شرعًا وقدَرًا ،وفي امىؾتحيل امىىتنع؛ كقهله تؽالىَ { :و َياِيَۢنتَ ِِغِل ِو ٍّرِنَٰمۡحِ

َ َ ٍّ َ َ َ
َ َ َ ٍّ ب َ َٰ ُ ّ
ب
َ
َ
َ
ً
َ
َ
خذ ِوَلاِ[}٨٬مريم ،]92 :وقهله{ :وياِعوًجُ ِٱلظِعر ِوياِيۢنت ِِغِ
أنِحخ ِ

ََ َ
َُ ٓ ب ُ
ِيت ٞ
ِِ َِْإ ٍَّلِذ بِلر ُ َِ ٞب َ َّ ٞ
َنهَ ب
اِت َ ٍّ
جِةُِِِ
ّيِ[}٦٩يس ،]69 :وقهله{ :وي
ل هۥِإِن
ِ
ِوفرءان ِ
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ٍّ
َ َ َ َ َُ ب َ َ َ ب َ ُ َ
ٱلظ َحَٰف ُ
يعْنِ[}٢١١امؿؽراء،]211 ،211:
ّيِِِ٢١٠وياِيۢنت ِِغِلّىِوياِيصخ ِف ِ
ِ

وقهله على مؾان نبيّه « : كذبني ابن آدم ووا ينبغي له،
وشتمني ابن آدم ووا ينبغي له» ،وقهله « : إن الله لا

ينام ،ولا ينبغي له أن ينام» ،وأوثال ذلك ،وقال تؽالى ػقيب ذِصط وا

ْ ٍّ ٓ
َ َ َ َٰ َ َّ َ َ ٍّ َ
َل ِت بعتُ ُد ٓوا ِإَِل ِإِيٍّاهُِ
ح َّ ّروه وي المهروات وي ػند قهله۞{ :وفَض ِربك ِأ ِ
َ َ ب َ َ َ َ ُ ُ َ ٓ َ ب َ ُ َ َ َ ُ ٍّ ٓ
َ ب َ َٰ َ ب ب َ َٰ ً ٍّ َ ُ َ
ِلِكِ ًَاِؾَل ِتقنِل ُّ ًَاِ
وبِٱهـ َِلي ٌِ ِإِضسَا هِإِي
اِح بتوؼ ٌٍّ ِعَِدك ِٱهمِِب ِأضدًِا ِأو ِ
َ ب ب َ ُ َ َ َ َ َّ ّ
ُ ّ َ َ َ ب َ ب ُ َ َ ُ ٍّ ُ َ َ ب ٗ َ
ِلر ٗ
اح ِٱل ِل ِي ٌَِِ
يًا ِ٭ِ ١وٱخؿِؼ ِلًّا ِسَ
أ ٖ
ف ِوَل ِتَّرًِا ِوفن ِلًّا ِفَْل ِ
َ
ُُ
ُ
َ ٗ
ِِوفُ ٍّ
ٍّ َّ ُ ب ب َ ُ َ
نِر ّ ب َ ب ُ َ َ َ َ ٍّ َ
ٱلر بۡحَث َ
اِِفِجؿْشِس بىهِ
ٍِّ
اِنِغؼِۡياِٮِ١ربسىِأعوىِةًِ ِ
بِٱرۡحًّاِلًاِربي ِ
ِ
َ َ ٍّ ُ َ َ ب َ ٍّ َ َ
َ ب ُ ب َ َٰ َ ٍّ
َ ُ ُ ْ َ
ِد ُؿ ٗ
ِضق ُُۥِ
ات ِذا ِٱهقرَب
طّي ِؾإٍُِۥ َِكن ِل ِۡلنَٰبِّي
ْرا ِٯَ ِ ١و َء ِ
إِن ِحسٍْْا ِصَٰو ِ ِ
ٍّ ب ُ َ ّ َ َ ُ ْ ب َ
ََ َُ ّ ب َ
َوٱلبً بصم َ
ِو بٱب ٌَ ٍّ
ِّي َ
ِت بتذ ً
يٌ َِكٍ ْٓا ِإِخ َـَٰنِ
ِيرا ِِٰ ١إِن ِٱلًتذ ِِر
ين ِوَل ِتت ِِذر
ب
ِٱلص
ِ
ِ
ِ
َ
ٍّ ُ ب َ َ ب ُ ب َ ٓ
ٍّ
ِر بۡحَث ّ
ّ
ُ ٗ
ٱلظ َح َٰ ِفّي َ َ َ ٍّ ب َ
ِيٌِِ
ِوَكنِٱلظيطَٰ ٌُِل َِربُِِۦِلؿْراِٱِِ١إَوياِتعرِؽ ٌٍِّخَّ ُىِٱةخِؼا َء َ ٖ
ِۖ
َ َ َ ب َ ب َ َ َ َ ب ُ َ ً َ َٰ ُ ُ َ َ َ
ٍّ ّ َ َ ب ُ َ َ
اِذ ُقنِل ٍّ ُّ بىِفَ بْ َٗل ٍّ
ِييب ُص ٗ
ِوَلِ
ِيؼوْهثِإَِلِخَقِك
ْراِٲِ١وَلَِتعنِيدك ِ
ربِكِحرسِْ
َ ٓ
ٍّ َ ٍّ َ َ ب ُ ُ ّ َ
َ ب ُ ب َ ُ ٍّ ب َ ب َ َ ب ُ َ َ ُ ٗ ٍّ ب ُ ً
ِٱلر بزقِل ًٌَِِيَظاءُِ
حبصفّاِكِٱهبص ِؿِذخقعدِموْياِّمصْراِٳِ١إِنِربكِيبصؿ ِ
َ َب ُ ْ َ َ ُ َ ب َ َ
ب
ٍّ َ َ
َ
ِۦِخت َ َ
ػ ٗ
ـِۖ
ۡياِٴَ ِ ١وَل ِتقخُو ْٓا ِأ بول َٰ َدز بى ِخظيَث ِإ ِ بيؾ َٰ ِٖ
َويَقد ُِر هِإٍِ ُُۥَِكن ِةِعِ َتادِه
ۡيۢاِة ِ
ِ
ٍّ ب ُ َ ب ُ ُ ُ ب ٍّ ُ ب ٍّ َ ب َ ُ ب َ َ ب ٗ َ
َ َ َ ب َ ُ ْ ّ َ ٍّ
ِلت ٗ
ِٱلزِِنَٰٓ ُِۖإٍِ ُُۥِ
ۡيا ِٵِ ١وَل ِتقربْا
َنٌ ٍِرزرّى ِِإَويازىه ِإِن ِرخوّى َِكن ِخِطِٔا ِ
َ َ َ َ ٗ ََ َٓ َ ٗ
ََ َ
ِت بقخُوُْاِْٱۡلٍّ بؿ َسِٱهٍّت َ
ِض ٍّر َم ٍّ ُ
ٱۡل ّـ َ
ِٱّللِإ ِ ٍَّل ِة ب َ
ِو َيٌِ
َل
و
ِ
ٶ١
ِ
يَل
َكنِف َٰ ِ
طظثِوشاءِشب ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ب َ ب ٍّ ُ َ
ُ َ َب ُ ٗ َ
ۥَِك َن َ
ِۦِشوب َطَٰ َٗاِؾَ ََلِي ُ ب
اِذ َِق بد َ
ِي ُ
َػ ٗ
ِس َعوبََاِل َِْ َِلُّ ُ
ْراِ
فِِفِٱهقخ ِنِۖإٍُِ
فخِنِيروْي
ۡس ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٍّ
ب
َ ب َ ُ َ ٍّ َ ب ُ َ ُ ٍّ ُ َ ُ ْ ب
ََ َب َُ ْ َ َ
ٍّ
ِِهِأضصٌِض َٰ
ِوأ بوؾْاِةِٱه َع بّ ِدِۖ
تِحتوغِأطده هۥ
ٷِ١وَلِتقربْا
ِيالِٱَلَتِي ِىِإَِلِةِٱه ِت ِ
َ
ٍّ ب َ ب َ َ َ َ ب ُ ٗ
ب
َ ب ُ ْ ب َ بَ َ بُ ب َ ُ ْ ب
ِوزٍِْاِةِٱهقِ بص َف ِ
اسِٱل ًُ بصخَقِي ِىِِۚ
سَِْٔلِٸِ١وِأوؾْاِٱهمينِإِذاَِكِ خى
إِنِٱهعّدَِكنِي
ب
َ َ َ ب  ََ ٞب َ ُ َ ٗ
ََ َب ُ َ َب َ َ َ
ك ِةُِۦ ِعِوب ٌى ِإ ٍّن ٍّ
ِٱلص بً َعِ
ِل
س
ي
ِه
ا
ِي
ؽ
ق
ِت
َل
و
ِ
ٹ١
ِ
يَل
ه ِ
ِ
ذَٰل ِك ِخۡي ِوأضصٌ ِحأوِ
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بَ
َ ب َ َ َ َ ب ُ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ب ُ َ ب ُ ٗ
ََ َ
ً
َ
ب
َ
وٱۡلَص ِوٱهؿؤاد ِك ِأو َٰٓ
ِِف ِٱۡل ِ
ۡرض ِمرضاُِۖ
لهِك َِكن ِخَُ ِيسَِْٔل ِٺِ ١وَل ِت ًِ ِض ِ
ٍّ َ َ َ ب َ ب َ َ َ َ َ ب ُ َ ب َ َ ُ ٗ
ِشيّئُ ُُۥِع َ
ُ َّ َ َ َ َ َ
َِدِ
إٍِك ِهٌَِترِق ِٱۡلۡرض ِوهٌِتتوغ ِ
ِٱۡلتال ِـَْل ِٻِِ ١ك ِذَٰل ِك َِكن ِ
َّ َ َ ب ٗ
ِيم ُروِاِټ[}ِ ١الإسراء  ، ]38- 23:إلى آخر الآيات ؛ ثم قال:
ربِك

ُ َّ َ َٰ َ َ
َ َّ َ َ ب ٗ
َِك َن َ
ِيم ُروِا} [الإسراء ،]38 :وفي
ِش ِيّ ِئُ ُُۥ ِعَِد ِربِك
{ك ِذل ِك
امعحيح« :إ ّن الله  صطه م كم قيل وقال ،وكثرة امؾنال ،وإضاعة

امىال»ِ .

ُ َ ٍّ
ِٱل ٓ
ووي ذلك ً
ِيِ
أيظا :مفـ ام تأو يل امهارد في قهله تؽالىِْ{ :
َ َ َ َ َ ب َ ب َ َٰ َ ب ُ َ َ َٰ  َّ ٞب َ َ َٰ ٌ ُ ٍّ ُ َّ ب َ َٰ َ ُ َ
خ ُر ُ
ِيتَ َ َٰ
جُِۖ
شت ِ َف َٰ ِٞ
ب ِوأ
أٍزل ِعويك ِٱهمِتب ِيَُِ ِءايج ِّممؿج ٌِِ ِأم ِٱهمِت ِ
َ َ ٍّ ٍّ
ُ ُ ب َ ب  َ َ َٰ َ َ َ َ ُ ٍّ َ َ ٞب ُ ب َ ٓ َ ب ب َ َ َ ٓ
ِٱل َ
ِوٱةبخِؼا َءِ
ِِف ِفوْب ِ ِّى ِزيغ ِذيتتِعْن ِيا ِتشتُ ِيَُِ ِٱةخِؼاء ِٱهؿِخَ ِث
ِيٌ
ؾأيا
ِ
ب
َب
ُ ّٞ
ب ب َُ ُ َ
َ َ َ ب َ ُ َ َ ُ ٓ ٍّ ٍّ ُ َ ٍّ َٰ ُ َ
ٍّ
َ
َ
ِِف ِٱهعِو ِى ِحقْلْن ِءايَاِةُِِۦِكِ
حأوِيوُُِِۖۦ ِوياِحعوى ِحأوِيوُۥ ِإَِل ِٱّلل ِۗوٱهرشِخْن ِ
َ ّ َ َ َ َ ٍّ ٍّ ُ ٍّ ٓ ُ ْ ُ ْ ب
ِٱۡلَهب َ
َٰ
بِ[}٧آل عمران ]7 :ونحهه ،فقد
ب
ّي بٌِِعَِدِِر ِب َِاِۗوياِيذلرِإَِلِأولْا
ِ
يلي قا ّن ٌّ أن امىراد به هذا الاطمىًح امىتأخر للؽلماء الذي يؽنهن به:
(ضَرْف امنلًم ػي قاهره إلى وؽنى يحتىله) ،وميغ كذلك ،قال أبه

جؽفر اممبري « : وأوا وؽنى (امتأو يل) في كلًم امؽرب ،فإنه

امتفؾير وامىرجع وامىعير»ِ .

َٓ َب
وقال امهاحدي « : قهله تؽالىَ {:وٱةبخِؼا َءِحأوِيوُُِۖ ِِۦ} .امتأو يل:

امتفؾير .وأطله في اللؼة :امىرجع وامىعير ،ثم تسىو (امؽاقبة):
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(تأو يىًً)؛ لأن الأمر يعير إميها .و(امتفؾير) يسىو( :تأو يىًً) ،وهه

َ َُّ ُ َ َب
َ َ َ
ٍّ
عِعوَ بيُ َ
ِِغ ب ً
ِباِ[}٧٨ام كهف]78 :؛
ِياِل بِى ِت بصخَ ِف
ين
و
قهلهِ { :شأٍبِئك ِة ِِخأ ِ ِ

أي :بؽلمه وتفؾيره؛ لأن امتأو يل :إخبار عما يرجع إميه اللفـ وي
امىؽنىِ .

 .4ترك امنلر في أؼباب امنزول:
وي أؼباب امؼنف في فهه مراد الله تؽالى ترك امنلر في أؼباب

امنزول ،فإن لها دورًا مه ًّ ّىا في بيان وؽنى الآية وامىراد بها ،وإهمالها وُهق ِ ٌع
ن فاؼدة ،يقهل امؿاكبي
ض في أحهال كثيرة إلى وؽا ٍ
في امؼنف ،ووُف ٍ

« : إن وؽرفة وقاطد امؽرب إنما ودارها على وؽرفة وقتظيات
الأحهال حال الخماب ،وي جهة نفغ الخماب ،أو المناكِ ب أو

المنا َك ب أو الجىيع؛ إذ امنلًم امهاحد يختنف فهىه بحؾب حامَين،
و بحؾب صخاكبَين ،و بحؾب غير ذلك.

وإذا فات ن َ ْق ُ
ل بؽض امقراضن الدالة؛ فات فهه امنلًم جملة ،أو

فهه شيء ونه.
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ووؽرفة الأؼباب رافؽة منل وُؿنِل في هذا النمف؛ فهي وي

امىه َّ ّىات في فهه امكتاب بىً بد ،والجهل بأؼباب امتنز يل وُهقع في

ام ُّ ّؿبَه والإؽنالات ،ووُهرِد للنعهص املاهرة وَهرِد الإجمال حتى يقع

الاختىًف».

وؽاهد ذلك وا رُوي «أن عمر  اؼتؽىل قداوة بن ولؽهن

على امبحرين ،فقدم الجارود على عمر فقال  : إن قداوة شرب

فؾَك ِر؛ فقال عمر :وَي يشهد على وا تقهل؟ فقال الجارود :أبه هريرة

 يشهد على وا أقهل ،وذصط الحديث.

ُ
شربت كما
فقال عمر  : يا قداوة إني جالدُك ،قال :والله مه

يقهمهن وا كان لك أن تجلدني ،قال عمر :ولِمَ؟ قال :لأن الله يقهل:
َ ب َ َ َ ٍّ
ُ َ ْ َ ٍّ َ َ ْ ٓ ُ َ َ ٞ
ايَُْا ْ َ َ ُ ْ ٍّ َ
ِء َ
ِٱل َ
ِيٌ َ
اِياِٱتقْاِ
ج ِسَاح ِذِيًاِـعًِْا ِإِذ
{هيس َِع
ِوع ًِوْا ِٱهصَٰو ِدَٰ ِ
َ
ٍّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ٍّ َٰ َ َٰ ُ ٍّ ٍّ َ ْ ٍّ َ َ ُ ْ ُ ٍّ ٍّ َ ْ ٍّ ب َ ُ ْ َ ٍّ ُ ُ
ِ ُّ َّ
ِبِ
ج ِثى ِٱتقْا ِوءايَْا ِثى ِٱتقْا ِوأضصَ هْا ِو ِ
ٱّلل
وءايَْا ِوع ًِوْا ِٱهصو ِد ِ
ب ب
صن َ
َ
أخمأت امتأو يل يا
ّي ِ٭[ }٨امىائدة .]93 :فقال عمر :إنك
ٱل ًُط ِ ِ
َ
َ
اجتنبؾ وا ح َّ ّرم اللهُِ .
قداوة؛ إذا
اتقيؾ الله َ

وفي رواية :فقال عمر :ألَا تر ُّ ّدون عنيه قهله؟ فقال ابن ػباس

ي عذرًا لمماضين ُ
 : إن هنلاء الآيات ُّأنز ِم ْ َ
وحجة ً على امباقين،
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فؽذر امىاضين بأنهه مقها الله قبل أن تحرَّّم عنيهه الخىر ،وحجة على

ب
َ َٰٓ َ َّ َ ٍّ َ َ َ ْ ٍّ
ِٱۡلَ بً ُر َ
ِوٱل ب ًَيب ِ ُ
ۡسِ
ايَُ ْٓا ِإِج ًَا
امباقين؛ لأن الله يقهل{ :يأحّا ِٱلِيٌ ِء
َ ٍّ ُ ُ ب
ٍّ
َ
َ ب َ َ ُ َ ب َ ب َ َٰ ُ ب  ّ ٞب َ
ِٱلظ بي َطٌَٰ ِؾَ ب
ِخ َ
ٱسخَن ِِتُْهُ ِه َعوس بى ِتؿو ُِطْنِ
ن
ً
ٍػاب ِوٱۡلزلى ِرِسس ِيٌِ
وٱۡل ِ
ِ
ِ

[ }٨٪امىائدة ،]91 :ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى ،فإ ْن كان وي الذين
آونها وعملوا امعالحات ثم اتقها وآونها ثم اتقها وأحؾنها ،فإن الله قد

نهى أن يشرب الخىر .قال عمر :طدَق َ
َ
ْؾ»ِ .

 .5امؼفلة ػي أحهال امؽرب وعاداتها وقؾ نزول امقرآن:
وي أؼباب امؼنف في فهه كلًم الله تؽالى امؼفلة ػي أحهال

امؽرب وعاداتها وقؾ نزول امقرآن ،فإ ّن لها حُكم َ أؼباب امنزول ،وم كنها

أؼباب عاوة غير صختعة بشخص وؽيَّّن أو واقؽة بؽينها ،ومىؽرفتها أهمية

كبرى في فهه امنص امقرآني ،وعدم إدراكها وُهق ِع في إؽنالات

َ
امتفؾ إلى هذا الأمر امؿاكبي في(امىهافقات)؛
كثيرة .وطظي
وذلك إذ يتحدث عما ينبغي ممامب علم امقرآن أن يحيف به فيقهل

« : ووي ذلك وؽرفة عادات امؽرب في أقهالها وأفؽالها وصجاري
أحهالها حالة امتنز يل ،وإن لم يكي ث َ َّم ّ ؼبب خاص لابد مىي أراد
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الخهض في علم امقرآن ونه ،وإ ّلا وقع في ام ُّ ّؿبَه والإؽنالات امتي يتؽذر

الخروج ونها».

ذلك أن تمك امؽادات دائمة امتؼير عبر الأزوان ،وامنص إنما يُفهه

َّ ّ
حق امفهه في ؼياقها ،وبامؼفلة ػنها يَنْبَهِهُ وؽنى امنص ،و ينتبغ امىراد

ونه؛ ولذا كانت وؽرفة أحهال امؽرب وعاداتها زوي نزول امقرآن وُؽ ِينة
على امفهه امعائب وامتفؾير امعحيح دون إؽنال.

َ
ٍّ َ َ ُ َّ َ َ ٍّ ُ َّ َ َٰ ُ ْ َ ّ ب َ َ ٍّ
ِوأج ُّ بى ِإَِلبُِِ
ووي ذلك :قهله تؽالى {:ٱلِيٌ ِحرَْن ِأجّىِيؾقْا ِرب ِ ِّى

َ
َ
س ُعْنِ[ }٤٦امبقرةِ .]46 :
ر َٰ ِ

قال الإوام اممبري « : إن قال منا قائل :وكيف أخبر الله -

جل ثناؤه -عمي قد وطفه بالخؿهع له بامماعة أنه (يلي) أنه وىًقيه،

واملي :ؽك ،وامؿا ُّ ّ
ك في مقاء الله ػندك بالله كافر؟ قيل له :إن امؽرب

قد تس ّىِي اميقين (قنًّّا) ،وامؿك (قنًّّا)؛ نلير تسىيتهه امللمة (ؼدفة)،

وامظياء (ؼدفة) ،وامىؼيؿ (طارخ ًا) ،وامىؾتؼيؿ (طارخًا) ،ووا
أؽبه ذلك وي الأسظاء امتي تسىي بها امشيء وضده.

وطظا يدل على أنه يس َّ ّىو به اميقين ،قه ُ
ل دريد بن امعىة:
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فقنؾ لهه قنها بأمفي ودجج

سراتهه في امفارسي امىسرد

يؽني بذلك :تيقنها أمفي ودجج تأتيكم.
وقهل عميرة بن كارق:
بأن تؼتزوا قهمي وأقؽد فيكم

وأجؽل وني املي غيبًا م ُ َر َّ ّجما

يؽني :وأجؽل وني اميقين غيبًا مرجمًا.

وامؿهاهد وي أؽؽار امؽرب وكلًمها على أن (املي) في وؽنى

اميقين أكثر وي أن تحظى ،وفيىا ذصطنا مىي وفق مفهىه كفاية».

فانلر إلى أهمية وؽرفة أحهال امؽرب وعاداتها زوي نزول امقرآن،

وكيف أنها وُؽ ِينة على امفهه امعائب وامتفؾير امعحيح دون إؽنال.
 .6قظر امنلر على بؽض امقرآن دون بؽض:

وي امقهاعد امثابتة ػند امىفسرين قاعدة أن امقرآن يُفَس ِّر بؽ ُ
ظه

ً
بؽظا ،وأن أَ ولى وا فُس ِّر به امقرآن هه امقرآن ،فما ُّأجم ِل في وهضع بُيِّن في
وهضع آخر.
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وهي قاعدة لا غنى ػنها منل دارس وناقر في امقرآن ام كريم؛ فإن

امنلرة الجزئية للقرآن تؽمي امقارئ وؽاني َ ناقعة حينًا ،ووؿ َّهّهة حينًا،
وباكلة تماوًا أحيانًا أخرى!

وقد نبّه امؽلماء كثيرًا إلى خمهرة انتزاع الآيات وي ؼياقها،

والاؼتشهاد بها ونفردة عما يفسرها ويبي ّ ِنها وي آيات ُّأخَر في ؼهرتها ،أو
في ؼهر غيرها وي امقرآن ام كريم.

يقهل ابن حزم « : ووا ضنَّّؾ الخهارج إ ّلا ُّ
بآيات
ٍ
بتؽن ّقهه

وا ،وتركها غيرها ،وتركها بيان الذي أمَره الله  أن يبين للناس وا

نُزّ ِل إميهه وهه رؼهل الله  ،ومه أنهه جمؽها آي امقرآن

كلَّّها وكلًم َ امنبي  وجؽلوه كُلًًّّ لازوًا ،وحكمًا واحدًا،
ووتبؽًا كهه؛ لاهتدوا»

ً
أيظا امؿاكبي ػي ونؿأ امبدع
ويتحدث

والخرافات فير ُّ ّده إلى و ِثل ذلك ،يقهل « : وودار امؼنف في هذا
امفعل إنما هه على حرف واحد ،وهه الجهل بمقاطد امشرع ،وعدم صص

أكرافه بؽطها إلى بؽض ،فإ ّن وأخذ الأدلة ػند الأئمة الراسخين إنما هه

على أن تأخذ امشر يؽة كامعهرة امهاحدة ،تحتؾب وا ثبؾ وي كلياتها

وجزئياتها امىرتبة عنيها ،وعا ّمها امىرتب على خاضّها ،ووُمْنَقها المهىهل على
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وقيّدها ،ومُجمنها امىف َّس ّر بمبيَّّنِها ،إلى وا ؼهى ذلك وي وناحيها ،لا يمنب

ونها الحكم على حقيقة الاؼتنباط إ ّلا بجمنتها؛ لا وي دميل ونها ّ
أي دميل
كان ،وإن قهر مبادي الرأي نمق ذلك الدميل فإنما هه ته ُّهّ ّ
مي لا

حقيقي!».

ومنطرب لذلك وثالًا يبين ػليم خمر هذا الأمر وؽدة أهميته.
امؿفاعة في امقرآن ام كريم:
َ
كثُر امنلًم قديمًا وحديثًا حهل قظية امؿفاعة ،وأنكر بؽطُهه

وقهػها يهم امقياوة ،واؼتشهد لإنناره بآيات وي امقرآن ام كريم ذاته،

َ
يقهل ابن حزم « : احتج امىانؽهن بقهل الله  { : ذ ًَاِ
َ
َ َ ُ ُ ب َ َ َٰ َ ُ ٍّ
ِٱهشؿع َ
ّي ِ[}ِ ٤٨امىدثر ،]48 :وبقهله ِ { : يَ بْ َم َِلِ
حَؿعّى ِطػعث
َٰ ِ ِ

َب ُ َب  ّ ٞب
َ ب ٗ َ ب َ ب ُ َ ب َ ّ ٍّ
ِّلل ِِ[}ِ ١٩الانفمار ،]19 :وبقهله
ِۡلَؿ ٖس ِطئِاُِۖوٱۡل ِمر ِيْيه ِ ٖذ ِ
تًو ِك ِجؿس ِ
ْ
َ
ْ َ
َ َ ُ ٍّ ٌ َ َ َ َ َ ٌ
ِت ِيَ ْْ ٌم ََِل َ
ِرتْن ِأ ْن ِيَأ ِ َ
ِوَل ِطؿاع ِث}
ِبيْ ٌع ِذِيُِ ِوَل ِخوث
{ : يٌِ
ِ

[امبقرة ،]254 :قال أبه محمد :قهل وي ينوي بامؿفاعة أنه لا يجهز
الاقتعار على بؽض امقرآن دون بؽض ،ولا على بؽض امؾنن دون

بؽض ،ولا على امقرآن دون بيان رؼهل الله  الذي
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َ ُ َ َ
قال له ربه ِ{ :لِ ُبَ ّ َ
ّي ِل ٍِّوَ ِ
ِيا ٍِ ّزِل ِإَِلِّْ ِْى}[امنحل ،]44 :وقد
اس
ِ

ٍّ
ُ َ
نص الله تؽالى على صحة امؿفاعة في امقرآن فقال تؽالىَِ { :ل َِح بًو ِمْنِ

ٍّ
ٍّ
َ ٗ
ِٱَتَ َذ ِع َ
ٱلظ َػَٰ َع َث ِإ ٍَّل َ
َِد ٍّ
ِٱلرِنَٰمۡح ِخ بّدا ِ[}ِ ٨٧مريم ،]87 :فأوجب
ِي ٌِ
ِ

ٍّ
 امؿفاعة مىي اتخذ ػنده ػهدًا بامؿفاعة ،وقال تؽالى { :يَ بْ َيه ِ ٖذَِلِ
َ َ ُ ٍّ َ َ ُ ٍّ َ ب َ َ َ ُ ٍّ ب َ ُ َ َ َ َ ُ َ ب ٗ
حَؿع ِٱلظػَٰعث ِإَِل ِيٌ ِأذِن ِل ِٱلرضؿٌَٰ ِور ِِض ِلۥِفَْل ِ[}ِ ١٠٩كه،]119 :

َ َ َ َ ُ ٍّ َ َٰ َ ُ َ ُ ٓ ٍّ َ ب َ َ َ ُ َ ٍّ َٰٓ َ ُ ّ َ َ
وقال تؽالىِ { :وَل ِحَؿع ِٱلظػعث ِعَِدهۥ ِإَِل ِل ًٌِ ِِأذِن ِل هۥ ِضت ِإِذاِؾزِع ِعٌِ
ُ ُ ب َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ب َ ُ ْ ب َ ٍّ َ ُ َ ب َ ب َ
فوْب ِ ِّىِفالْاِياذاِفالِربسىُِۖفالْاِٱۡلـُِۖوِِْٱهع ِ َّ
ۡيِ٭[}١ؼبأ]23 :؛
َِٱهمت ِ ُِ
فن َ َّ ّ
ص تؽالى على أن امؿفاعة يهم امقياوة تنفع ػنده  طظي أذن له
فيها ورصي قهله ،ولا أحد و ِي امناس أولى بذلك وي محمد

 ؛ لأنه أفظل ولد آدم ِ . 

فقد صحَّّؾ امؿفاعة بنص امقرآن الذي لا يأتيه امباكل وي بين يديه

ّ
كهاف
ولا وي خنفه ،وصحَّّؾ بذلك الأخبار امىتهاترة امىتناضرة بنقل ام

َّ ّ
فعح يقينًا أن امؿفاعة امتي أبمنها الله  هي غير امؿفاعة امتي
لها؛

أثبتها  ، وإذ لا ؽك في ذلك فامؿفاعة امتي أبمل  هي

َ ُ َ ٍّ ُ
امؿفاعة لل كفار الذين هه صخلَّّدون في امنار ،قال تؽالىَ { :وَل َِيؿؽِ
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َ ُ ب َ َٰ َ َ
َبُ ّ َ َ
ُ ٍّ َ ُ
َ َ َ َب
َض ِعو بيِّ بىِ
ِحق
ِي بٌِ ِعذاة ِ َّا ه ِل ِذ َٰل ِك َِنزِي ِك ِلؿْرٖ ِٺ }١و {َل ِ
خَّى

ََُ ُ ْ
ْا} [فاكر ،]36 :نؽهذ بالله ونها» .
ذيًْح ِ

فمي هذا امىثال نرى امىنكر ين للؿفاعة قد أتها إلى الآيات امتي تنفي

امؿفاعة فطربها بها تمك امتي تُثبتها ،وقظها بنفي امؿفاعة ومنقًا ،ومه
أنعفها لجىؽها الآيات بؽطها إلى بؽض ،وتد َّب ّروا في ؼياق هذه وؼياق
تمك ،وعلمها أ ّن امنفي إنما ورد في ؽأن امنافرين ،وأ ّن إثباتها إنما هه
لممنونين .م كي امنلرة الجزئية غامبًا وا تخدع طاحبها ،فإذا به يرى وي

الحقيقة جانبًا وتخفى عنيه جهانب ،و يلهر له شيء وتؼيب ػنه أؽياء.

ض
فامؼنف إنما يأتي وي تظييق صجال امنلر ،وقظر الاكىًع على بؽ ٍ

دون بؽض ،فأ ّوا إذا ُ
كنل
صظَّّؾ أكرافه وجُمِؽَؾ وتفرقاته ،ونُل ِر فيه
ٍّ

بؽظا ولا ينقض بؽ ُ
ً
واحد وتناول ،فحينها يَرى امىرء أنه يُتمِّه بؽ ُ
ظه
ظه

ً
بؽظا.

يقهل د .محمد ػبد الله دراز« :فؽندوا نريد أن نق ّدِر جما َ
ل مهحة ٍ

مرؼهوة ٍ ،لا ينبغي أن نحظر نلرتنا في جزء ضيق ونها ،حيؿ لا نجد

إ ّلا أمهانًا وتنهعة تتجاور أو تتنافر أحيانًا؛ بل يجب أن نرجع قنيى ًً إلى
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امهراء؛ ميتؾع صجال الرؤ ية ونحيف بامنل في نلرة ؽاولة تستميع وحدها
أن تىًحـ امتناؼق بين الأجزاء وامتهافق في امتراكيب».
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670

ؼبل امهقاية وامؽىًج وي امفهه الخاكوء في امتَّّد ُّب ّر:
هناك ضهابف يجب أن يراػيها كل وي أراد تدبر وفهه امقرآن

ام كريم عي تكهن تىًوته وتدبره على بعيرة؛ تأتي ثمارها كل حين بإذن
ربها ،ووي هذه امظهابف وا يلي:

أولا ً :جمع الآيات امقرآنية أو بؽطها ذات امؽىًقة بالآية امىراد

فهىها وتدبرها.

ثانيا ً :جمع الأحاديث امنبه ية امثابتة أو بؽطها ذات امؽىًقة بالآية

امىراد فهىها وتدبرها.

ثامثا ً :الرجهع إلى أقهال امؽلماء ػند تدبر الآيات.
رابؽا ً :وؽرفة ودمهلات أمفاظ امنممة امقرآنية.
خاوؾا ً :مراعاة امؾياق الذي وردت به اللفلة والجىلة امقرآنية.
ؼادؼا ً :وؽرفة أؼباب امنزول تؽين على فهه امنص امقرآني.
ؼابؽا ً :وؽرفة امنَّّاسخ وامىنؾهخ يؽين على فهه امقرآن فهىا ً دقيقاً.
ثاونا ً :امتجرد وي الأههاء وامتعهرات وامنلر يات امؾابقة.
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وختاوًا :فىً يخ َفى صرورة امؾعي إلى تعحيح امفهه مىراد الله

 وي كلًوه ،وتج ُّن ّب أؼباب الخمأ في فهىه ،وقد تبيَّّن طظا ؼبق

بؽض هذه الأؼباب امتي يقع بها امؼنف في فهه وؽاني امقرآن ام كريم،

منل ونها؛ نعيحة ً
وامتي جاءت على ؼبيل التمثيل لا الحظر ،وع التمثيل
ٍّ

مكتاب الله ومؽا ّوة امىؾلمين ،ونسأل الله أن يرزقنا ُ
حؾي امفهه مكتابه،

و ُ
حؾي امؽىل به.
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كيف السثيل إىل التفاعل هع
كالم رب ا لعاملني والتأثر ته؟
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كَيْفَ السَّثِيلُ إِلَى التَّفَاعُلِ هَعَ كَلَامِ رَبِّ الْعَاَملِنيَ وَالتَّأَثُرِ تِهِ ؟
في خِط َ ِّ
ص امهاقع الذي نؽيػ فيه ،كثيرًا وا يحتاج امىؾلم إلى

امؿؽهر باممىأنينة وامؾكهن ،وذلك لا يتجلَّّى إلا وع الخلوة بكتاب الله

 ، هذه امهاحة امؼَنَّّاء؛ ميرتشف وي وَؽ ِينها امعافي ،ويتنفغ وي

أر يجها الزّاعي؛ مينؽه بمىأنينة امنفغ وراحة امقنب وؼىًوة امعدر ،ولِم َ

لا؟! وقد خَىً بكتاب ربه  الذي فيه ؽفاء ورحمة ووهػلة
لممتقين.
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678

وم كي لا يشؽر بأثر امقرآن وهَدْيه إلا وَي تفاعل وع ّ
كل آية يقرؤُها

أو يسىؽها ،وأدرك أن ّ
كل آية تحمل رؼالة وي الله  ينبغي عنيه أن
يرعي لها قنبه وػقله قبل سظؽه وبظره.

بقنب بح ٍر
ِ
تخيّل أننا الآن نسير ؼه يّ ًا وع بني إسرائيل في طظشى

ّ
ق كاممهد
كل فِر ْ ٍ
ػليم صربه وهسى  بؽعاه فانفلق ،فنان

امؽليم!

أو أننا نقف في ؼاحة ؽاؼؽة ٍ منرى رجىًً يُقذف في نارٍ ػليىة،

ثم لا ينبؿ أن يخرج ونها بسكينة ٍ بامؼة ،ميُقب ِل على قهوه تارة أخرى

يدػههه و يأمرهه وينهاهه!

أو أننا نرى أوطال كير طظزقة وُفرّقة تهفه بؽطها إلى بؽض؛ متنتئم

وترفرف وقبلة ً على إبراهيم  م َّ ّىا ناداها!

تخيّل أننا نمهف بين جبال ثمهد فنرى ناقة ً تخرج وي صخر أحدها،

أو نتجهل في ضهاحي بيؾ لحه فنرى عيسى  يُبرئ الأكمه

والأبرص ،ويَستحيل اممينُ في يده كيرًا يسبح بحمد الله في جهِّ امؾىاء!
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تأ ّول قدر امؽلىة امتي يستؿؽرها وَي عاين هذه امىؽجزات! قدر

الدهؿة امتي تسكي طدره ،والإػلام الذي يمىٌ فناده ،وامؽ َ َ
جب الذي

يُذهب ػقله! أتدري ؽيئًا؟!

 امقرآن أػله وي ّكل هذا ،وأعجب ،وأكثر إدها ًؽا!
 -امقرآن أػله امىؽجزات امتي ُّأرؼل بها خاتم الأنبياء وأفظنهه

.

وهذا يدركه وي صحّ ػقله ،و َكهُر َ قنبُه؛ لذلك مىا أػرض

امىشركهن ػي امقرآن ُقلمًا وعُل ًُّوّا ،وؼأمها امنبي  أن
يأتيهه بآية ٍ وادية كبؽض آيات الأنبياء امؾابقين امتي ذصطناها ،قال لهه

َ َ َ ب َ ب ب َ ٍّ ٓ َ َ ب َ َ َ ب َ ب َ َ ُ ب َ َ َ
ٍّ
ربهه  { : أو ِلى ِيسؿِ ِّى ِأجا ِأٍزۡلاِعويك ِٱهمِتَٰب ِحخ َٰ
َ ِعو بي ِّ ب هى ِإِنِ

َ َٰ َ َ َ ب َ ٗ َ ب َ َٰ َ
َ
ب
ىِه ِق بْ ٖمِيُؤيَُِْنِ[ }٥١امؽنكبهتِ .]51 :
ِِفِذل ِكِلرۡحثِو ِذِلر

ّ
أجل أو أحكم أو أرحه أو أب ْيَن وي
هل هناك وا هه أػله أو

امقرآن ميكهن وؽجزة وآية؟!
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680

تخيّل أن في غرفتك ػعا وهسى ،أو في ؼاحة ونزلك ناقة طالح

 ؛ وعحفك الذي أوام ناقر يك هذا ،والذي قد يكهن عىًه
امتراب ،أػله وأج َ ّ
ل وأؽ ّد إعجازًا.

َ
ومه قن ّ َ
مهجدت أن امؽلىة تكتنفه وي
بؾ اممرف في أمر امقرآن

ّ
كل جانب.

ِر ّب ِٱهب َعَٰوًَ َ
ٍّ ُ َ َ ُ َ
ّيِ
ِ
فانلر إلى ػلىة وعدره ونقلهِ{ :إَوٍُۥ ِِلَنِين ِ
َّ ُ ب
َ َ
َ َ َٰ َ ب َ َ ُ َ
ِٱۡلَي ُ
يٌ ِِ ِ ١٩٤ةو َ
ْن ِي ٌَِ ِٱل ب ًَُذِر َ
انِ
ِص
م
ك
ت
و
ِف
َع
ِ
ِ
١٩٣
ِ
ِّي
َ ٍ ِ ١٩٢زل ِةُِِِٱلروح
ِِلِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َع َر ّ َّ
ّي ِ[ }١٩٥امؿؽراء ،]195 -192 :تأول هذه امؾنؾلة امنهرانية
َب ِيت ِ ٖ
ِٖ

امتي جاء ونها امقرآن إميك ،ثم قل منفؾكٍ َ :بخ َ ٍبخ ،أن ش ّ
رفها الله

ن بهِ .
بسىاع ِكتاب هذه حاله ،والإيما ِ

تأول في جىًلة مؼته وجمال بيانه؛ نَلْىه أحؾي وي الد ُ ّرِ في امن ّ ِلام،

ّ
أرق ،يسبي امؾىع ويممك امقنب ،تح ّدى بفعاحته
أمفاقه ال ُّز ّلال أو
ولوك امبيان وأمراء امبىًغة أن يأتها بمثله ُ
حؾنًا وبهاء ً ،أو بؽَش ْر ؼهر

ونه ،بل ؼهرة واحدة ،بل أن يجتىؽها كلّهه على ذلك وأن ي َ ْدػُها إنسهه
ب َ َ َ ب ُ َ ب َّ َ َ َٰٓ َ َ ب ُ ْ ب َ َ ب ُ ب َ َ
ُ ٍّ
انَِلِ
و ِ
ج ّنهه{ :فنِهه ِ ٌِِٱسخًع ِ
ٱۡلٌَِعِأنِيأحْاِة ِ ًِر ِنِهَٰذاِٱهقرء ِ
ِٱۡلنسِو ِ
ج ِ
َبُ َ ب
َ َب َ َ
َ
ُ
ب
ب
ٗ
َ
ب
ُ
َ
يأحْن ِة ِ ًِروُِِۦِولْ َِكن ِبعؾّى ِۡلِ ع ٖؼ ِظِّۡيا[ }٨٨الإسراء ،]88 :م كي
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م َّ ّىا أدركها حقيقة إعجازه عجزت أمْؾُنُهه ػي المواراة ،فهل تحغ ونهه

وي أحدٍ أو تسىع لهه رصضًا؟! ِ

ٌ
قريش وي ؽيخها وفعيحها امهميد بن امىؼيرة أن يذ ُ ّم
أرادت

امقرآن وينكره ،فقال« :وواذا أقهل؟! فهالله وا فيكم رج ٌ
ل أعلم بامؿؽر
وني ،ولا برجزه ولا بقعيده وني ،ولا بأؽؽار ال ّ
جي ،والله وا يشبه الذي

يقهل ؽيئًا ،والله إن مقهله لحىًوة ،وإن عنيه ممىًوة ،وإنه مىثىر ٌ أعىًه،
وؼدق أؼفله ،وإنه ميؽلو ووا يُؽلَى عنيه ،وإنه ميَحْ م ِه وا تحته».

وتأول ػِلَه تأثيره في امنفهس ،وممف نفهذه إلى امقلوب؛ جاء

ػتبة بن ربيؽة إلى امنبي  ميجادله في دينه ،وي َ ْدػُهه

إلى ترك وا هه عنيه ،فلما أنهى ػ َ ْرض طفقته ،قال له امنبي

( : أَ ف َ َ
رغؾ يا أبا امهميد؟ اسظَعْ ون ِ ّي ،)... :فلم يزد
امنبي  على أن تىً عنيه طدر ؼهرة فعنؾ؛ وإني
لأرجه أن تقرأ طدر امؾهرة وتتؾاءل وا الذي وقع في قنب الرجل؟!
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682

أَ ن َْع َ
ؾ الرجل إلى تىًوة امنبي  ، ثم لم يزد على

أن قام وي صجنؾه وتؼيّر امهجه ،وتب ّدل الحال ،فلمّا كلّم قهوه فيىا وقع
في قنبه ،قامها له« :سحرك والله ِ يا أبا امهميد بنؾانه».

فامقهم قد رأوا تأثيرًا لا يؽرفهن له مرادفًا في وؽجه امىؽرفة امبشر ية

ؼهى امؾحر أو نحه ذلك ،تأثيرًا يب ّدل الحال ،و يؼيّر اممبع ،و يم ّهر

امقنب ،وقد كانها يخافهن وي تمهير امقرآن على ؼهاد قلوبهه ،وعمو

ّ
كل
أههائهه ،يسيرون على كر يق إخهانهه الأقدوين ووَي ؽابههه في
َ
َ ب ُ ُ ّ َبَ ُ
س بى ِإ ٍّج ُّ بى ُِأٍَ ٞ
اس َِحخَ َف ٍّّ ُرون ِ}٨٢
ػظرٍ وحين{ :أخ ِرسِْى ِيٌِ ِفريخ ِ ُۖ ِ

َ َ
[الأػراف ،]82 :فنان رؤوس ام كفر يتها َ
طهن فيىا بينههَ { :وفالِ
ٍّ َ َ َ ُ ْ َ َ ب َ ُ ْ َ َ ب ُ ب َ َ ب َ ْ
َ ٍّ ُ َ ب َ
ِوٱهؼ بْا ِذِيُِ ِه َعوس بى ِتؼو ِتُْن ِٰ}١
ان
ٱلِيٌ ِزؿروا َِل ِتصًعْا ِه ِفَٰذا ِٱهقرء ِ
[فعنؾ ،]26 :فإنكم مه سظؽتىهه حق امؾىع وفتحتم له أبهاب أفئدتكم،
غزاها وأنار قلماتها وأَ لان قؾهتهاِ .

م َ ّر ُ
جبَير بن ومؽه  بامنبي  وهه يعلي،
َّ

وكان ُ
جبَير يهوئذ على ام كفر ،فؾىع امنب َّ ّي  يقرأ

َب ُ ُ ْ ب َ ب َ ب َب
َِش ٍء ِأمِ
ؼهرة اممهر ،يقهل« :فلما بنغ هذه الآيةِ { :أم ِخو ِقْا ِيٌِ ِدۡيِ
ٍّ
َ
َ ب َ َ ُ ْ ٍّ َ َٰ َ َٰ َ ب َ َ
ُ ب َ ُ َ
َ ُ
َب
َِدِ بىِ
ۡرض ِةَنَِل ِِيُْف َُِْن ِٺ ِ ١أم ِع
ِ ُى ِٱهذَٰو ِقْن ِٹ ِ ١أم ِخوقْا ِٱلصؿـ ِ
ت ِوٱۡل ه

682

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

َ َٓ ُ َّ َ َب ُ ب
َ
ك ِأم ِِ ُى ِٱل ًُػ َۜ بي ِف ُرون ِٻ[ }١اممهر ،]37 -35 :قال :كاد
خزانٌِ ِرب ِ ِ
قنبي أن يمير»ِ .

دعك وي تأثيره على قلوب امبشر ،حتى الجي ،حارت ػقهلهه

ُ ب ُ َ َ ٍّ َ ٍّ ُ ب َ َ َ َ َ  َ ّ ٞب ّ َ
ِذ َق ِال ُ ْٓا ِْإٍٍّ َ
وخُنبؾ أسظاػهه{:فن ِأ ِ
اِش ًِ بعََاِ
ِٱۡل ٌِ
ِ
وِح ِإَِل ِأٍُ ِٱشخًع ِجؿر ِيٌِ ِ

ُبَ ً َ
اِع َ
ش ٗتاِِ .}١
فرءاٍ

وكذلك امىىًئكة ،وا تميق انقماعًا ػي امقرآن أو نأيًا ػنه؛ قرأ

ّ
ّ
امؿجي ،فنان
امندي
ُّأؼيد بن الحُظير  امقرآن ذات ميلة بعهته
كمما قرأ رأى في امؾىاء وثل ام ّلُلة فيها أوثال امس ّ ُرُج ،فلما ّ
قص على

امنبي  قال له( :تمك امىىًئكة كانت تستىع لك ،ومه
ت لأطب َ
قرأْ َ
ؾ يراها امناس وا تستتر ونهه).
ح ْ

َ ب َ َ ب َ َ َٰ َ ب ُ ب َ َ
َِع َ
ان َ َ َٰ
ِستَ ٖنِ
حتى الجىادات :امعخر ،الجبال { :لِْأٍزۡلاِهذاِٱهقرء
َ ٍّ
ٍّ َ َ ب َ ُ َ َٰ ٗ َّ َ َ ّ ٗ ّ ب َ ب َ ٍّ َ ب َ ب َ ب َ َٰ ُ َ ب
اسِه َعو ُّ بىِ
ِوَ ِ ِ
ۡضبُ َّاِل ٍِّ
هرأحخُۥِخظِعاِيخػدِٗعِيٌِِخظيثِِٱّللهِِوح ِوكِٱۡليثنٍِ ِ
َ ٍّ َ
َ
َ
أيقنؾ أن هناك أقهاوًا
علمؾ ذلك
َحخَؿم ُرون ِ[ }١٫الحشر ،]21 :فإذا
ُ ٍّ َ َ ب ُ ُ ُ ُ ّ ۢ َ ب َ
ِذَٰل َِك ِؾَ ِ َ
ِهِ
يعدق فيهه -ح ًّ ّقا -قهل ربنا{ :ثى ِفصج ِفوْبسى ِيٌِ ِبع ِد
ٍّ ب َ
َ ب َ َ َ ب َ َ َّ َ ب َ ٗ ٍّ َ ب َ َ َ َ َ َ َ ٍّ ب ب َ ب
ش ُرِيَِ ُُِِٱۡلٍ َف َٰ ُرهِِإَونِيَِ َّاِل ًَاِ
لٱۡل ِشارة ِِأوِأطدِفصْةهِِإَونِيٌِِٱۡل ِشارة ِِلًاِحخؿ
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َ ٍّ ٍّ ُ َ َ ب ُ ُ ب ُ ب َ ٓ ُ ٍّ ب َ َ َ َ ب ُ ب َ ب َ ٍّ َ َ ٍّ ُ َ
اِٱّلل ِةِغَٰؿِ ٍنِ
يظقـ ِذيخرج ِيَُِ ِٱلًاء هِِإَون ِيَِّاِلًاِحّتِؿ ِيٌِ ِخظيثِِٱّلل ِِۗوي

َ َ ُ َ
خ ًٍّاِت بع ًَوْنِ[ }٧٤امبقرةِ .]74 :

َ
ؽئؾ تأ ّول في ػِلَه أثره في حياة امناس ،في دنياهه
وإن

ََ َ َ َ
ِيٌَِكنِ
وآخرتهه ،وهه سراج ام كهن الذي أضاء به وي بؽد قلمة{ :أو
َّ ُ َ
ِو َ
اِح بً ِش ِةُِۦِِف ِٱۡلٍّ ِ َ َ ٍّ َ ُ ُ
ْر َ
اِلۥٍُِ ٗ
َي بي ٗخاِؾَأ َ بضيَ بي َج َٰ ُُ َ
س َع بوََ َ ُ
جِ
ۥِِف ِٱهروؿ َٰ ِ
اس ِلًٌِيروُ ِ
ِ ِ
ّ ب َ َ َ َ ُ ّ َ ب َ َٰ َ َ َ ُ ْ
َ
ُ َ
َب
ِيا َِكٍْا َِح بع ًَوْن ِ}١٢٢
ِِبارِ ٖج ِيَِّا ه ِلذَٰل ِك ِزيٌِ ِل ِوؽؿِرِيٌ
هي َس ِ

[الأنؽام ،]122:قال ابن ػباس  وغيره« :يؽني بامنهر :امقرآ َ
ن»ِ .
انلر كيف ب ّدل وجه الأرض ،وغزا ربهع الدنيا ،كيف عمد إلى

ّ
أذل قهم ،يسجدون للحجارة وي َ ْدػُهنها ويسأمهنها ،يسفكهن
ق كانها
خَل ْ ٍ

الدواء ،فع َّي ّرهه خير امناس هديًا ،وأحؾنهه سظتًا ،وأػقنهه قهلًا،

وأػزهه ذِصطًا ،وَن ّ كهه رقاب امىلوك ،وو َ ّكنهه وي
وأعدلهه حكمًا،
ّ
قلوب امؽباد.

ِإي واللهِ ،طدق رؼهل الله ( : إ ّن الله يرفع

بهذا امكتاب أقهاوًا ،و يظع به آخرين).

انلر كيف يشفي امعدور ويداوي اله َ َّ ّه ويبدد وحؿة الحزن؛

ولأجْل ذلك قال امنبي ( : وا أطاب ػبدًا ه َ ّه ٌّ ولا
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حز ٌ
ن ،فقال اللهه إني ػبدك ،ابن ػبدك ،ابن أَ وَتك ،ناطيتي بيدك،
ّ
بنل اسص هه لك سظ ّ َ
ض في حكمك ،عد ٌ
يؾ به
ل في قظاؤك ،أؼألك
وا ٍ

نفؾك ،أو أنزمتَه في كتابك ،أو علّمتَه أحدًا وي خنقك ،أو اؼتأثَر َ
ْت به

في علم امؼيب ػندك ،أن تجؽل امقرآن ربيع قنبي ،ونهر طدري ،وجىًء

َ
أذهب الله ُ همّه وغمّه ،وأبدله ونانه
حزني ،وذهاب همّي وغمّي .إلا
فرحًا).

َ
ؽئؾ أَ دِ ْر بظرك في إحنام تشر يؽه ،وجىًل أحناوه ،امتي وا
وإ ْن

ن على أن يأتها بمثل
زامؾ الأوه يجتىع فىًؼفتها وػقىًؤها قرنًا بؽد قر ٍ

ذلك ،ووا بنؼها وؽؿاره ،وانلر إلى شظهل قهانينه واتساػها ،تارة في

أحنام الجهاد والدواء ،وأخرى في امعىًة والزكاة وامعدقة ،ثم تجده
يتنلم ػي امىهاريث والحقهق امىامية ،ثم تسىؽه يتنلم ػي حقهق

ّ
وكل
الزوجين ،وأخىًقيات امتؽاول بينهىا في الاجتىاع والافتراق،
ذلك بنفـ به ّي ،ووهػلة بامؼة.

وإن ؽئؾ تأول ػلىة حفـ الله وتدبيره له ،وقد قال

ٍّ َ ب ُ َ ٍّ ب َ ّ ب َ ٍّ َ ُ َ َ ُ َ
دَٰؿِرْن ِ[ }٩الحجر،]9 :
 { :إٍِاَِنٌ ٍِزۡلاِٱلِل ِر ِِإَوٍاِلۥِه
قاوؾ أوه وؼقمؾ أوه ،مرت امقرون تلو امقرون ،وامقرآن باقٍ
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صحفهظ ،وتلوّ ٌّ وؾىهع ،وؽىهرة به امىؾاجد ،وظيئة به قلمات الليالي،
جار ية ٌ به دوهع امىآقي ،قد جمع الله على خدوته أشرف خنقه في ّ
كل
زوان ،وتأول وئات الأسظاء امىرقهوة على كتب امتفؾير وعلوم امقرآن

امىمبهعة فقف ،تجدهه أح َّ ّد امناس وي ّ
ي ذهنًا ،وأرفؽهه قدرًا،
كل زو ٍ

وأعلمهه بامىؽقهل وامىنقهلِ .

وبؽد ّ
كل ذلك ،تأول يُس ْره على الأمؾنة والأسظاع وامقلوب ،كما

َ َ َ ب َ ٍّ ب َ ب ُ ب َ َ ّ ب َ
ِذ َّ بنِي َّ
ٌِِي ٍّدلِرِٖ[ }١٧امقىر،]17:
قال ربنا{ :وهق ِدِيۡسٍاِٱهقرءانِل ِِ
ِللرِ
هذا امقرآن الذي أعجز امفعحاء وأدهػ الأدباء ،واجتىع على بيانه

كل ّ
وتفؾيره واؼتخراج كنهزه امؽلماء وي ّ
في ،هه هه الذي تراه في يد

بائؽة امفجل امبؾيمة امتي تمر عنيها طباحًا في كر يقك إلى امؽىل،
وتجدها تستىتع بتىًوته وتنتذ بحىًوته ،يته ّدج طهتها حينًا ،وتنهىل ػينها

كهرت
ْ
أخرى ،ووا تشبع أبدًا! كيف تشبع وػثىان  يقهل« :مه
ؾ وي كلًم ربكم»؟! ِ
قلوبُكم وا ؽبؽ َ ْ

يا خالة ،أتؽرفين وا (غ ّ
ؾاق)؟ أم تدركين وا (صجذوذ)؟ هل

انتبهؾ أن ههنا كناية؟ وأن (إ ّن) ههنا مىا اجتىؽؾ وع اللًم أفادت
ِ

تهكيدًا ؽديدًا؟ الخالة قد لا تؽرف ؽيئًا وي ذلك ،لا تفقه كثيرًا وي
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مؾان امؽرب ،م كنها تحؾي مؼة امقلوب امعافية وامفِمَر امماهرة ،فهقع

بها في فنادها وا قد لا يفهىه كثير ٌ وي امؽامىين بفنهن اللؾان.

بل قد تجد و ِ َ
ي الأعاجه وَي لا يفهه أكثر مفـ امقرآن ،ثم إذا

َ
وجدت هيبة الخؿهع
قرأه قراءة امىنوي بؽلىته وجىًل امىتنلم به

َ
َ
ورأيت ؼكينة
ومىؾؾ فيه تأثرًا بامؼًا يعل إلى ؽؼاف قنبك،
تؽلوه،

نهرانية لا تخمئها امبعيرة.

وهذا كهّه غيض وي فيض ،ويسير وي كثير ،هذا شيء طظا في

َ
أعلمؾ الآن ؽيئًا وي أؼباب
امقرآن امىؾمهر بين دفتي وعحفك،

َّ ّ
أجل وي كير إبراهيم ،وأػلهَ وي ػعا وهسى ،وأع َ
جب وي ناقة
كهنه
طالح ،على نبينا وعنيهه أفظل امعىًة وأتم امتؾنيم؟!
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أطناف امناس في امتؽاول وع امقرآن:
وامناس في تؽاونهه وع امقرآن أطناف وأنهاع :فمنهه وَي يهتم بكثرة

امتىًوة ،وونهه و َي يهتم بإقاوة الحروف وضبف المنارج ،وونهه وَي ُّ ّ
كل
هم ِّه تجميل طهته وامتؼني بامقرآن ،وم كي ربما نسي أكثر هنلاء أه ّه شيء

وأػله شيء ،ألا وهه امتفاعل وع آيات امقرآن ام كريم ،فربما يمر ّ امهاحد

ل ؼاه ٍ ،ثم يشتكي بؽد ذلك :مىاذا لم أؽؽر
ٍ
على الآية تِلو الآية
بقنب غاف ٍ

بحىًوة امقرآن برغه أني أداوم على امقراءة ،ولم أمبؿ أن أنتهي وي

ختىة حتى أبدأ في أخرى؟!

لم يفمي هنلاء إلى حقيقة مه ّىة ،ألا وهي :أن أكثر امناس استمتاعًا

بامقرآن وَيْ علم أن هذا امقرآن يتكهن وي (وبانٍ) و(وؽانٍ) ،فهه ميغ

ن تتحرك بها الأمؾنة ،بل إن روح امقرآن هي امىؽاني،
حروف ووبا ٍ
ٍ
صجرد
وأنه لا ينبغي أن ينؿؼل امىؾلم بظبف امىباني وينسى امتفاعل وامتفكّر

في امىؽاني.

فامقرآن ميغ صجرد ّ
نص جاود أنزله الله  لمورد امقراءة

والحفـ ،بل امقرآن روح للٌرواح ،ونهر للقلوب ،وحياة للٌبدان؛ فقد
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َ َ َ َٰ َ َ ب َ ب َ ٓ َ ب َ ُ ٗ ّ ب َ ب َ َ ُ
َجِح َ بدر َ
اِل َ
يِياِ
قال { :وكذل ِكِأوضيَِاِإَِلكِروضاِيٌِِأمرٍِا هِي
ِ
َ ٍّ َ ٓ
ب َ ُ َ َ ب َ َٰ ُ َ َ
َ َ ب َ َٰ ُ ُ ٗ ٍّ
َ
ِيٌ ِنظا ُء ِي بٌِ ِعِتَادٍِا هِ
ْرا ِج بّدِي ِةُِِۦ
سٌ ِسعوجُ ٍِ
ِٱۡليؿٌ
ِول َٰ ِ
ٱهمِتَٰب ِوَل ِ

ِيِإ َ ََٰل َ َّ ب َ
ٍّ َ َ ب
يمِ[}٥٢امؿهرىِ .]52:
ِإَوٍكِِلَّد ٓ ِ ِ
ِغر َٰ ٖطِيصخقِ ٖ

وهذا امقرآن مه ُّأنْز ِل على الجبال لخؿؽؾ وتح ّمىؾ وي خؿية الله

َ ب َ َ ب َ َ َٰ َ ب ُ ب َ َ
َِع َ
ان َ َ َٰ
ّ
ِستَ ٖنِ
وجل ،-فقد قال { : لْ ِأٍزۡلاِهذا ِٱهقرء
ػز
 َّ
ٍّ َ َ ب َ ُ َ َٰ ٗ َّ َ َ ّ ٗ ّ ب َ ب َ ٍّ َ ب َ ب ب َ َٰ ُ َ ب
ٍّ
ُ
َ
اسِهَ َعوٍّ ُّىِب
هرأحخُۥِخظِعاِيخػدِٗعِيٌِِخظيثِِٱّللهِِوح ِوكِٱۡليثنٍِۡضِبّاِل ِوَ ِ

َ ٍّ َ
َحخَؿم ُرونِ[ }١٫الحشرِ .]21 :

ومي يتجلّى أثر امقرآن على امنفغ إ َّ ّلا بتدبر آياته ووؽرفة امىقاطد

وامىؽاني ،وهذا أػله وا ينبغي أن يراػيه امىؾلم ػند امتؽاول وع

امقرآن ،فمع ػليم أجر قراءة امقرآن ،كما أخبر امنبي : 

(وي قرأ حرفًا وي كتاب الله فله حؾنة ،والحؾنة بؽشر أوثالها ،لا أقهل:

(الم) حرف ،وم كي :أمف حرف ،ولام حرف ،وويم حرف)  ،إ َّ ّلا أن

تدبّر امقرآن وامتفاعل وع وؽانيه أػله أجرًا وفظىًً؛ لأنه امىقعد

وامىمنب الأول الذي وي أجله ُّأنز ِل امقرآن ،فقد قال :
َ َ َ َ ٍّ َ ُ ْ ُ ْ ب
َ َٰ ٌ َ َ ب َ َٰ ُ َ ب َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ ٍّ ٍّ َ ّ ٞ
ِٱۡلَهب َ
َٰ
َٰ
ب ِٳ}١
ب
ْا
ِ
ل
و
ِأ
ر
ل
ذ
خ
َل
ِۦِو
ُ
خ
اي
َِلدةروا ِء
ِ
{لِتب ِأٍزهجُ ِإَِلك ِيبرك ِ
ِ
ِ
[صِ ،]29:
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َ
َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ َ َ َ َ
ِول بْ َِكن ِي بٌِ ِعَِ ِد ِد بۡيِِ
ان
وقال { : أؾَل ِحخدةرون ِٱهقرء ه

ٍّ َ َ َ ُ ْ
ب َ َٰ ٗ َ
اِلر ِ ٗ
ۡياِ[}٨٢امنؾاءِ ،]82:
واِذِيُِِٱخخِؾؿ
ٱّلل ِِلْسد ِ

َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ َ ب َ َ َٰ ُ ُ َ ب َ ُ ٓ
َِع ِفوْبٍِأرؿال َِّاٮ}١
وقال {:أؾَل ِحخدةرون ِٱهقرءان ِأم
[محمدِ .]24:
وقد ذ َّ ّم امنبي  وي يقرؤون امقرآن لمورد امقراءة

ن بَؽْدِي و ِيْ ُّأ َّ ّوتِي قَهْم ٌ
كه ُ
ولا يتفاعلون وؽه ،فقال ػي هنلاءَ ( :ؼي َ ُ

ن َكمَا َيخ ْر ُ ُ
ن وِ َ
جه َ
ن ،لَا ُيجَاوِز ُ حَىًَق ِيىَهُهَْ ،يخ ْر ُ ُ
ن امْقُر ْآ َ
يَقْرَؤُو َ
ج
ي الدّ ِي ِ

ام َّس ّ ْههُ و ِ َ
ي ال َّر ّو ِ َّي ّة ِ).
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تفاعل امنبي وع امقرآن:
مقد علَّّمَنا امنب ُّ ّي  كيف يكهن امتفاعل وع امقرآن؛

مر بآية رحمة
مر بآية وي آيات امؽذاب تؽ َّهّذ بالله ،وإذا َّ ّ
فقد كان إذا َّ ّ

مر بآية
مر بذصط الجنة ؼأل الله الجنة ،وإذا َّ ّ
ؼأل الله وي رحمته ،وإذا َّ ّ
مر بآية سجدة سجد.
ثناء على الله أثنى عنيه ،وإذا َّ ّ

فؽي حذيفة  قال« :طنَّّيؾ وع امنبِي 

مر بسنال
ذات ميلة فافتتح ام ْبَقَرَةَِ ...إذَا م َ َّ ّر ب ِآية فيها تسبيح َؼبَّّحِ ،وإذا َّ ّ

مر بآية عذاب
مر بتؽ ُّهّذ تؽ َّهّذ» ،وزاد امنؾاغي بنفـ« :إذا ّ
ؼألِ ،وإذا َّ ّ
وقف وتؽ َّه ّذ».

وػي ػهف بن والك الأشجعي  قال« :قم ُ
ؾ وع رؼهل ال َّل ّه

 ميلة فقام فقرأ ؼهرة امبقرة ،لا يم ُّر ّ بآية رحمة إلا
وقف فؾأل ،ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتؽ َّهّذ. »...

وكثيرًا وا كانت تذرف ػيناه  و يخؿع قنبه ػند

سظاع امقرآن ،فؽي ابن وؾؽهدٍ 

قال :قال لي امنبي

ن)ُ ،
( :اق ْرأْ َ عل َ َّ ّي امقُرآ َ
قنؾ :يا رؼهل الله ،أقر ُّأ عنيك،
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(إني ُّأح ُّ ّ
ُ
فقرأت عنيه
ِب أَ ْن أَ سْظَؽَه ُ و ِيْ غَيْر ِي)،
وعنيك ُّأنز ِل؟! قالِ :

ُّ ُ
َ َ
م بي َؽ ِإذَاِ ب َ
ُ
ٌِِك ِأ ٍّيثِِۢ
جئؾ إلى هذه الآية{ :ؾ
ؼهرة امن ّ ِؾاء ،حتى
ِ ِ
سئَاِي ِ
َ َ َ َٰ َ َٰٓ ُ َ ٓ
َ
َ ٗ
َ
ِهؤَلءِ ِط ِّيدا ِٿ[}١امنؾاء ،]41:قال
س بئ ََا ِةِك َِع
بِظ ِّي ٖد ِو ِ

ُّ ّ
حؾْب ُ َ
َ ( :
فامتفؾ إميه ،فإذا ػيناه تذرفان.
ك الآن)،
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تفاعل امعحابة  وع امقرآن:
ومقد كان أصحاب رؼهل الله  يؽرفهن أن هذا

امقرآن رؼالة وي الله  إميهه ،فنانها كثيرًا وا يتفاعلون وؽه ،ولا

تمر ّ عنيهه الآية إلا بؽد تد ُّب ّرها ،وامهقهف على وقعهدها ،وكيفية

تمبيقها؛ فقد روى امبخاري ووؾلم وغيرهما ػي أبي هريرة  أنه

مىا نزل على رؼهل الله  قهله ٍّّ ِ ّ { :لل َ
ِِياِ
بَ
ُ َ ُبُ ُ
َ ُ
ُ
ُبُ ْ َ
ِٱلص َؿ َٰ َـ َٰ َ َ
ِف ٍّ
اِِفِٱۡل ِ
اِِفِٓأٍؿصِس بىِأ بوَِتؿْهُِ َُّاش بِتسىِةُِِِ
ِ
ۡرضِِإَونِتتدواِي ِ
تِوي ِ
ِ
ٍّ ُ َ َ ب ُ َ َ َ ٓ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ٓ ُ َ ٍّ ُ َ َ َٰ ُ ّ
َِشءٖ ِفَد ٌ
ِك َ ب
ِير ِ}٢٨٤
ٱّللُۖ ِذيؼؿِر ِل ًٌِ ِيظاء ِويع ِِذب ِيٌ ِيظاء ۗ ِوٱّلل ِ
َع ِ

[امبقرة ،]284:اؽتد ذلك على أصحابه رضهان الله عنيهه ،فأتها رؼهل

الله 

كها على ال ُّر ّ َ
ثم بَر َ ُ
كب ،يسأمهن امنب َّ ّي

 امتخفيف في امىناخذة بما تتحدث به نفهسهه ،فنؾخ

َ
َ
َ ُّ
ٍّ ُ َ
ِج بؿ ًصاِإ ٍَّل ُ
ِو بش َع َّا هِل َّاِ
الله هذه الآية وأنزل َ{ : ل ِيُس ِو ِؽ ِٱّلل
ِ
ب
ب َ َ َ ب َ ٍّ َ َ
َ َ
ِو َعوَ بي َّ َ
اِل َصتَ ب
اَِل ِحُ َؤاخ بِذٍَا ِٓإنِنٍّصِيََا ِٓأ َ بو ِأ َ بخ َفأٍَا َ
ج َ
هِر ٍّبََاِ
اِياِٱزتصتجِۗربَ
ي
ِ
َ َ َ ب ب َ َ ب َ ٓ ب ٗ َ َ َ َ ب َ ُ َ َ ٍّ
َ ب َ َ ٍّ َ َ َ ُ َ ّ ب َ َ َ
ِٱل َ
اِياَِلِ
َِت ًِوَ
ِيٌ ِيٌِِرتو َِا هِربَاِوَل ِ
وَل َِت ًِن ِعويَا ِإَِصاِلًاِۡحوخُۥَِع
َ
ََ َ
َ ب ُ َ ٍّ َ ب ب َ َ َ ب َ ب َ ٓ َ َ ب َ َٰ َ َ ُ ب َ َ َ ب َ
َِع ِٱهق بْ ِمِ
َـافث ِۡلَا ِةُُِِۖۦ ِوٱخؽ ِخَا ِوٱػؿِر ِۡلا ِوٱرۡحَا هِأٍج ِمْهىَاِؾٱٍَصٍا ِ
ب َ
ؽَٰؿِر َ
يٌِ[ }٢٨٦امبقرةِ .]286 :
ٱه
ِ

693

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

694

و يقهل ابن وؾؽهد « :كان الرجل ونّا إذا تؽلّم ػشر آيات

لم يتجاوزهي حتى يؽرف وؽانيهي وامؽىل بهي».
تربية امقرآن لأمهات امىنونين :

وا أحهجنا في هذه الأيام إلى امتربية امقرآنية ،وا أحهجنا أن نرجع

إلى امقرآن في وقؾ أطبحؾ تتقاذفنا كثير وي الدػهات امىظملة لا

سيما فيىا يتؽلق بامىرأة امىؾلمة ،فإ َّ ّن الحرب على امفظيلة وامؽفاف
واممهر في هذا امؽظر قد َّ ّ
ؽب أوارها ،وارتفؽؾ أمؾنة نارها ،حتى

اكتهى بها امىؾلم وامنافر ،وامتّقي وامفاجر ،وػله دُخانها حتى غمو

الأفق ،وأعمو امىُقل في المهاجر ،وإنّي على يقين وي ربي  أنه مي

يُمفىء لهبها ،و يبرد ح َّ ّرها ،إ َّ ّلا واء امهحي ،ومي يبدد سحائب قلماتها إلا
نهر امؾىاء يتنزل وي امنهر ؼبحانه إلى قلمات الأرض ،وقد أنزل ال َّل ّه

آيات امؽفة وام ُّن ّهر في كتابه امنهر ،على نبيّه امنهر ، 

فنل ّها (نُهرٌ على نُهرٍ) ،وم كي امؿأن ّ
ُّ
كل امؿأن فيىي يهتدي إلى فهه

َ َ َ ٓ ُ َ َ ب ُ ٍّ ُ ب َ َ َ
وتدبر هذا امنهر امؽليم{ ِ َح بّدِيِ ٍّ ُِ ُ
نِ
ٱّلل ِٱۡل بِيث َٰ ِ
ۡضب ِ ِ
ٱّلل ِۡلِ ْرِِه ِۦ ِيٌِيظاء هِوي ِ

ٍّ ِ َ ٍّ ُ ُ ّ َ ب َ
ِعو ٞ
ِيىِٹ }١مىا فيها وي الأحنام ام كثيرة امىتؽنقة
ٱّللِةِس ِنَِش ٍء
ِو ِ
ل ِوَاس ِ

ّ
حفلهي ػي كل فتنة وريبة كما
بامنؾاء ،امىندي حفلها وعلمها إلى غاية

694

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

هه قاهر مىي تدبرها؛ وهي بينة واضحة  ،وامقرآن كهه بيّن ،م كي هنا فيها
بيان فهق امبيان؛ فأحنامها واضحة وؽمّلة؛ ميغ فيها أدنى امتباس ،فنيغ
فيىا تنزمؾ وي أجله وي وتؿابه امقرآن شيء ،لأن قظايا الأػراض،

وحمايتها وي الدنس؛ ميؾؾ وي امىؾائل امتي يقال فيها (اختنف امؽلماء)

 ،نؽه يختنفهن في تقدير امهؼيلة امىهطلة إلى امؼاية ،وتبؽا ً لذلك يختنفهن

في حكم امهؼيلة ،فيختنفهن وثىً ً  :هل تؼمية امهجه لممرأة أوام أجنبي

ػنها واجبة أم وؾتحبة ؟ م كي مه تبيّن أن (كؿفه) وهط ٌ
ل يقينا ً أو

بؼنبة ّ
قي قاهرة إلى امفاحؿة؛ فىً خىًف بينهه في تحريمه ،بل مه قُدر

أ ّن تؼميته وآلها كذلك فامتحريم قه ٌ
ل واحد ػند كل فقيه ٍ ،ولأجل أ ّلا

تقع الأػراض ضحيّة الخمأ وامعهاب ،وتظمرب كرائق امىربّين بحثا ً
ػي امؽىًج؛ تكرر امتأكيد وامتبيين أؽد امبيان ،فهيح ُ وي تركها
واؼتؽاض ػنها بؼيرها وي تجارب امبشر ،كنبا ً للمُرق (الإ يجابيّة)فيىا

يزػه ،فلو أفاد ونهىا وجؽل ذِه تبؽا ً متمك لأحؾي وأجمل.

إ َّ ّن بيظة امؽفة مي يحميها وي مُؽاب امهامؼين فيها إ ّلا حزم خازم،

وتنكي ٌ
ل بام ٌغ في الدنيا قبل الأخرى ،وإن حفـ امفروج لا يكهن إ ّلا
بحفـ الجهارح وتحعينها ،فامؽفة في حقيقتها قظيّة قنبية وجدانية،
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ووؼينته تقه ية امؽلم اميقيني بمراقبة ال َّل ّه ،وغرس صحبة امؽفة ،والإقناع

بشرف امفظيلة باؼتؽىال أؼلوب الإقناع وي خىًل تؽنيل الأحنام.

ِ

ذلك أننا في زوان أطبحؾ امىرأة فيه ؼنؽة ً رخيعة تهضع على

أغنفة الموىًت بأوضاع فاتنة ،وأمبؾة غير صحتؿىة.

مقد طارت امىرأة يروج بها امؾنع المنتنفة ،وطارت تهضع كؽىًا

لربما في وهاضع الاؼتقبال هنا وهناك؛ وي أجل أن تنجذب امنفهس

امظؽيفة ،فيحعل الاتجار بامفظيلة وامشرف وامؽفاف.

إننا في زوان تؽامؾ فيه الأطهات امتي تنادي وتمامب بخروج

امىرأة امتي هي نعف الموتىع كما يزعمهن ،وأن الموتىع كاممير لا يحلق

إلا بجناحين ،وأننا لا يمكي أن ن تقدم أو ن تمهر أو نزاحه الأوه

امىتحطرة بحال وي الأحهال ،إلا إذا أخرجنا امىرأة وي قرارها وبيتها،
َُ ُ َ
ب ب ََ َٓ ب َ َُ ب َ َٗ َب ُ ب َبَ ب
ٍّ َ ُ
نِحقْلْنِ
{ياِلّىِةُِِۦِيٌِِعِو ٖمِوَلِٓأِلةان ِ ِّ هىِلِبتَِك ًِثَِت ُرجِيٌِِأؾـَِِٰ ِّ هىِإ ِ
ٍّ َ
إَِلِلذ ِٗةاِ[ }٥ام كهف وي الآيةِ .]5:

مقد وُجد وي يقهل بأن وا يقرره علماؤنا في دروسهه وصحاصراتهه

وفي فتاواهه لا يبنى إلا على أوهام لا على أدلة واضحة صحيحة ضر يحة
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يهقَف ػندها ،بل إن بؽض امىنتؾبين لندين أو امؽلم أو الدػهة طار
يردد كلًوًا وا كنا نسىؽه قبل ذلك؛ ذلك أنه طار يمرح كرحًا نشازًا،

كرحًا غير وأمهف في وقؾ الهزيمة.

يقهمهن :إن قاعدة ؼد الذرائع وإن طهرة الحجاب امتي عنيها كثير

وي امىؾلمات في بىًدنا كل ذلك ميغ ثمة دميل ضريح عنيه ،وأن عمل

امىرأة وع الرجل جنبًا إلى جنب ميغ ثمة وا يمنع ونه شرعًا ،وأن عنينا

أن نمرح وا دمؾ عنيه الأدلة امظر يحة امهاضحة وي امكتاب وامؾنة

فحؾب! وهنلاء لا ؽك أنهه وؼاممهن؛ ذلك أنهه يتنممهن بؼير علم ،أو
أنهه يؽلمهن و يظنلون امناس.

إننا في زوي أطيبؾ فيه كثير وي امنفهس بما أطيبؾ وي امظؽف

وامتراجع ،وضرنا نرى وي يمامب بمراجؽة امىهاقف ،فماذا نراجع؟

نراجع ديننا؟ نراجع كتاب الله  وؼنة نبيه  أم

نراجع واذا؟ فإنا لله وإنا إميه راجؽهن.
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وا أحهجنا في وثل هذه الأيام إلى أن نرفع رؤوؼنا ،ونقهل بملء

أفهاهنا :إن امىنهج الذي رسظه امقرآن هه امىنهج ،وإن امفهه الذي ينبغي
أن يفهه به هذا امقرآن إنما هه فهه امؾنف امعالح .

وا أحهجنا إلى تكثيف الخمب وامىقالات وامكتابات والمهاصرات

وأمهان امىدارؼات في وثل هذه الأيام؛ فنحي -والحىد ل َّل ّه -كثير ،وقد

خ َّ ّرجؾ الجاوؽات امشرػية امتي تحمل امىنهج الأطيل ونذ ػشرات

امؾنين أجيالًا وتتابؽة طظي يحملون امؽلوم امشرػية ،فهذا أوانهه ،فينبغي

أن يلهر طهتهه دون تمك الأطهات امنؿاز امتي ميؾؾ وي امؽلم في

قنيل ولا كثير غامبًا ،حتى طار يتنلم أهل امعحافة وغيرهه ،يتنممهن
و يفتهن بامىؾائل امكبار وي غير تهرع ،ووي غير ً
تقى لله  لأن
امفاحؿة إذا فارت في امقنب كؼؾ على نهر امؽقل؛ فقلما يردػها تذصط

الآخرة إلا ػند ػبادٍ لله صخنعين ،بينىا بأس الدنيا وي الجلد وامفظيحة

وخهف نبذ الموتىع ينزع ال َّل ّه به وا لا ينزع بامقرآن ،وقد تؽاول امقرآن
وع امهامؼين في الأػراض بأمؾنتهه بحجج ػقنيَّّة ،ونداء ٍ إيمان ّي ،وضراوة

ؽديدة ،في امهطف والجزاء وامشرط ،حتّى إنه يتخايل لك حينا ً أ ّن
تهديدها للٌمؾنة امهامؼة أؽ ُّ ّد طظا هددت به امفروج الزانية ،ف (امفرج)
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جريمته وع بشاػتها هي واحدة ،فإذا تناقنتها (الأمؾنة) طارت ثقافة

ؽائؽة فانتهكؾ الآف امفروج المهرّوة.

ووي امبدهي أن ميغ لليؽاعات نمف واحد لا تتجاوزه ،بل يدخل

فيها ؽائؽات امبريد الإم كتروني ،وونتديات الإنترنت ،ووهاقع اميهتيهب،

وامفيؾبهك ،وته يتر ،وامتؿات ،والدردؽة ،ورؼائل الجهال ،وامىاؼنجر،

وننحـ أ ّن بؽطهه إذا اختنف وع رجل أو امرأة في ػقيدة أو فكر ٍ أو

َّ ّ
وقي أ َّ ّن هذه المنامفة تسهغ
ونهج ونحهها اؼتباح وي صخامفه كل ػرض،
ٍ

له بهتانه ،بل حينا ً يحتؾب الأجر ػند ال َّل ّه  -بزعمه  -لأن صخامفه عدو ل َّل ّه،

وله نعيب وافر ٌ ونها أيظا ً ذاك ام ك َّ ّذاب الذي رأى قِ َّن ّة ً فعيرها و َ ِجنَّّة،
فأخذ يثير املنهن امفاؼدة بين امناس ،ووي امىؽلوم أن امقهل مىا لم

تقبله امقلوب ،وتمح ِّعه امؽقهل أطبح صجرد حركة للٌفهاه لم تتأول ػُقابها.

مقد أنزل الله  هذه الآيات امتي يربى بها بيهت الأشراف،

ّ ٓ
ٍّ
ِٱت َق بي ُ ٍّ
ضد ّ
ِٱۡلٍّ ّ َ ب ُ ٍّ َ َ َ
حيؿ قال الله َ { : يَٰن ِ َصا ٓ َ
ُتهِ
ِي ٌَِ ِٱهن ِ َصاءِِإ ِ ِن
ِ
ء
ب ِلصُت ِلأ ٖ
ِِ
ٗ
َ َ َ ب َ ب َ ب َ ب َ َ ب َ َ ٍّ
َب
َ َ  ُ َ ٞب َ َ ب ٍّ ٗ
ِي بع ُروؾا ِٶ}١
ِِف ِفوتُِِۦ ِمرض ِوفوٌ ِفَْل
ؾَل َِتؾعٌ ِةِٱهقْ ِل ِذيفًع ِٱلِي ِ

[الأحزاب وي الآيةِ .]32:
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ّ ٓ
ٍّ َ ُ
ضد ّ
َ ب ُ ٍّ َ َ َ
ُت ه} :إن نفي امىىاثلة هنا يدل
ِي ٌَِ ِٱهن ِ َصاءِِإ ِ ِن ِٱتق بي ٍِّ
{ ِلصُت ِلأ ٖ
على رفيع امىنزلة وعلو امشرف.
ّ ٓ
ٍّ َ ُ
ضد ّ
َ ب ُ ٍّ َ َ َ
ُت ه} :أي أنكي أشرف وي
ِي ٌَِ ِٱهن ِ َصاءِ ِإ ِ ِن ِٱتق بي ٍِّ
{ ِلصُت ِلأ ٖ

غيركي وي امنؾاء ،وأعلى وقاوًا ،وأرفع درجة ،فهذا الذي دل عنيه

نفي امىىاثلة.

َ ب ُ ٍّ َ
ّ ٓ
ٍّ َ ُ
ضد ّ
ِلأ َ َ
ُت ه} :دل ذلك على أن بيهت
ِي ٌَِ ِٱهن ِ َصاءِِإ ِ ِن ِٱتق بي ٍِّ
{ ِلصُت
ٖ
الأشراف ،وامبيهت الرفيؽة ،وامبيهت ام كريمة يعنح لها وي امتربية وا لا
يعنح مؼيرها ،وأنهه ينبغي أن يكهنها في وقاوات وأفؽال وأقهال

وأحهال تنيق بمنازلهه امشر يفة.

َ ب ُ ٍّ َ
ضد ّ
ِلأ َ َ
ِيٌَِِ
ثم انلر هذا امتؽنيق ،حيؿ قال الله { : لصُت
ٖ
ّ ٓ
ٍّ َ ُ
ُت ه} :وهذا هه الأرجح وي أقهال امىفسرين -وال َّل ّه تؽالى
ٱهن ِ َصِاءِِإ ِ ِن ِٱتق بي ٍِّ

أعلم -في وهضع امهقف في هذه الآية؛ لأن امهقف فيها يحتىل
ّ ٓ
ٍّ َ ُ
ضد ّ
َ ب ُ ٍّ َ َ َ
ُت ه} :أي :أنتن أشرف وي
ِي ٌَِ ِٱهن ِ َصاءِ ِإ ِ ِن ِٱتق بي ٍِّ
وهضؽين{لصُت ِلأ ٖ

بَ
ٍّ َ ب ُ ٍّ َ َ َ ب َ
ُت ه ِؾَل َِتؾ بع ٌَ ِةِٱهق بْ ِلِ
غيركي وي امنؾاء ،ثم يكهن امنلًم{ :إ ِ ِن ِٱت ِقي

َ َ ب َ َ ٍّ
َب
َ ٞ
ض} [الأحزاب وي الآية ،]32:والأحؾي أن
ِۦِم َر ِ
ِيِِفِفوتُِ
ذيف ًِعِٱل ِ
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ّ ٓ
ٍّ َ ُ
ضد ّ
َ ب ُ ٍّ َ َ َ
ُت ه}:
ِي ٌَِ ِٱهن ِ َصاءِِإ ِ ِن ِٱتق بي ٍِّ
يكهن هكذا  -وال َّل ّه تؽالى أعلم{ -لصُت ِلأ ٖ

لأن نفي امىىاثلة لأحد وي امنؾاء إذا كان ذلك وع تقهى الله . 

َ َ َ ب َ ب َ ب َ ب َ َ ب َ َ ٍّ
َب
َ ٞ
ض}:
ِم َر ِ
ِِف ِفوتُِِۦ
ثم قال بؽده{:ؾَل َِتؾعٌ ِةِٱهقْ ِل ِذيف ًِع ِٱلِي ِ

إن كنتن أشرف وي غيركي وع تحعيل امتقهى ،أو في حال تحعيل
امتقهى ،فينبغي ألا تخظؽي بامقهل فيندي ذلك إلى أوهر لا تنيق.

ٍّ
َب
بَ َ
َ ٞ
ََ َب َ
ض} :مؾتن كؼيركي
ِۦِم َر ِ
يِِفِفوتُِ
{ؾَلَِتؾ بع ٌَِةِٱهق بْ ِلِذيَ بف ًَ َع ِِ
ِٱل ِ

إن كنتن وتقيات ،وهذه امتقهى تتمنب أخىًقًا وي الأفؽال والأقهال
والأحهال ،ينبغي أن تكهن امهاحدة ونكي وتحنية بها.

ب
ََ َب َ
ظؽ ْ َ
ؾ بع ٌَ ِةِٱه َق بْ ِِل} ،ولاحـ هذا امتؽبير {فَىًَ َتخ ْ َ
ي
{ؾَل َِت

ل} :امىتبادر أن يقال( :فىً ُتخ ْظِ ؽْ َ
ي امقهل) لأن الإخظاع إنما
ب ِامْقَه ْ ِ

يكهن للقهل  -للنلًم -يكهن امنلًم خاضؽًاَ ،تخ َ
ظع في قهلهاُ ،تخظِ ع
قهلها ،هذا هه امىراد ،والله تؽالى أعلم.

م كي مىاذا نسب الله  الخظهع إميهي ،وأضافه إلى ذواتهي

ظؽ ْ َ
فقال{ :فَىًَ َتخ ْ َ
ل} [الأحزاب وي الآية ]32:مىاذا لم يقل:
ي ب ِامْقَه ْ ِ
(فىً تخظؽي امقهل) كما هه امىتبادر؟ يقال :مىا لللاهر وي امىىًزوة
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وع امباكي ،فاملاهر وىًزم للباكي؛ وذلك أن امىرأة إذا تؼنجؾ

وتكسرت في كلًمها ورققته ،وأقهرت امتأنث للرجال في قهلها

وونمقها ،فإن ذلك يهرثها خنهعًا في ذاتها وتكسرًا ،وانكؾارًا أوام

الرجال ،وخظهعًا ببدنها؛ وذلك لممىًزوة بين الأمرين.

ظؽ ْ َ
{فَىًَ َتخ ْ َ
ل}؛ لأن إخظاع امقهل يهرث خظهع
ي ب ِامْقَه ْ ِ
امبدن ،يهرث امتكسر في امبدن ،يهرث إخظاعه للرجال ،فىً تخظؽي

بامقهل.

وخظهع امىرأة بقهلها يكهن بعهر ؽتى :يكهن حينىا تختار امىرأة

الأمفاظ وامؽبارات امتي لا تعنح إلا لزوجها ،فتتنلم بها ،ؼهاء في

الهاتف ،أو عبر الإنترنت ،أو تتنلم بها وباشرة وع امبائؽين وع اممبيب،
ووع غيرهه ،فتتنلم وتتخير وي الأمفاظ وا لا يعنح إلا وع الزوج ،فهذا

وي الخظهع بامقهل.

و يكهن الخظهع بامقهل ً
أيظا حينىا تتنلم بأمفاظ لا ػيب فيها،

وم كنها تنمق وتندي هذه الأمفاظ وتؽبر بها بشيء وي امؼنج ،وبشيء
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وي الرخاوة ،وبشيء وي تمييع امقهل وتنيينه للرجال الأجانب ،ثم

تحعل بؽد ذلك امنتيجة امىتهقؽة امتي ذصطها الله  في هذه الآية.

َ َ َ ب َ ب َ ب َ ب َ َ ب َ َ ٍّ
َب
َ ٞ
ض} :امفاء
ِم َر ِ
ِِف ِفوتُِِۦ
قال{ :ؾَل َِتؾعٌ ِةِٱهقْ ِل ِذيفًع ِٱلِي ِ

هنا تدل على امتؽنيل ،وهي وؿؽرة به ،وهي تدل ً
أيظا على امتؽقيب.

َ َ َ ب َ ب َ ب َ ب َ َ ب َ َ ٍّ
َب
َ ٞ
ض} :اممىع هه
ِم َر ِ
ِِف ِفوتُِِۦ
{ ؾَل َِتؾعٌ ِةِٱهقْ ِل ِذيفًع ِٱلِي ِ

انجذاب امنفغ ،ووينها إلى امشيء الذي تشؽر أنه قريب امىأخذ

وامىنال؛ فامىرأة إذا تؼنجؾ وزينؾ امنلًم وع الرجال ومينته ورققته
اوتدت إميها امنفهس امظؽيفة ،وكىع بها الذئاب ،وطاروا يرون أنها

قريبة امىأخذ ،وأنها في وتناولهه ،وأنها طظكنة مىي كنبها.

َ َ ب َ َ ٍّ
َب
َ ٞ
ض}وي هه الذي في قنبه مرض؟ غامبًا
ِۦِم َر ِ
ِيِِفِفوتُِ
{ ذيفًعِٱل ِ

يؽبر في كتاب الله  بهذا امتؽبير ،ويراد به امنفاق ،وقد يراد به

ضؽف الإيمان ،إلا في هذا امىهضع ،فامىراد بهذا امهطف هنا هه وي

كان فيه ويل صحرم إلى امنؾاء ،قنبه ينجذب انجذابًا صحروًا إلى امنؾاء،
ينتفؾ قنبه إلى امنؾاء؛ ميقارف وؽهي وا لا ينيق طظا حروه الله 

كالزنا ونحهه ،هذا الذي في قنبه مرض.
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وبهذا نؽلم أن أومئك الرجال الذين يظؽهن امؿباك ميعمادوا امنؾاء

تارة ػند امىدارس  -ودارس امبنات -وتارة في أؼهاق امنؾاء ،وتارة
عبر ؽبكة الإنترنت ،أو غير ذلك ،هنلاء بنص كتاب الله  وي

َ َ ب َ َ ٍّ
َب
َ ٞ
ض}.
ِۦِم َر ِ
ِيِِفِفوتُِ
الذين في قلوبهه مرض{،ذيفًعِٱل ِ

وإذا كان ذلك وقهلًا لأمهات امىنونين  فؼيرهي وي

باب أولى؛ وم كي قد يفهه وي هذا امنهي ػي الخظهع بامقهل أنها ترد
على الرجال ،وتنلم الرجال برد غنيـ ،وبنلًم جاف وع غنلة وؽدة،

َ ُ ب َ َ ب ٗ ٍّ ٗ
ِي بع ُروؾاِٶ}١
فبين الله  أن ذلك غير مراد ،فقال{ :وفوٌ ِفَْل
[الأحزاب وي الآية ،]32:فامقهل امىؽروف لا يكهن فيه فظاضة
وغنلة ترد على الرجل كأنها وؼظبة ،وامقهل امىؽروف لا تخظع فيه

امىرأة وت تؼنج وتنؽه كلًمها وترققه وع الرجال الأجانب ،وامقهل
امىؽروف لا تتخير فيه امىرأة الأمفاظ امتي لا تعنح إلا وع زوجها ،أو

لربما صحارمها ،هذا هه امقهل امىؽروف ،يشىل هذه الأوطاف امثىًثة.

ثم مىا أدبهي الله  بامقهل وامنلًم كيف تتنلم امهاحدة ونهي

ُ ُ ُ ٍّ َ َ
ََب َ
ِوَلِ
ِِف ِبيْح ِسٌ
وع الرجال الأجانب ،علمهي أدبًا آخر فقال{ :وفرن ِ
ٍّ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ
َ َ ٍّ ب َ َ َّ َ ب َ ٍّ ب ُ َ َ َ
ٍّ
تِبس ٌَ ِتِبج ِٱهخَٰ ِّو ِيثِ ِٱۡل َٰ
ِٱّللِ
ِوأـ بِع ٌَ َِ
ِوأف بًِ ٌَ ِٱلػو َْٰة ِو َءات ِّي ِٱلزل َْٰة
وَلۖ
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َ َ ُ َ ُ ٓ ٍّ َ ُ ُ ٍّ ُ ُ ب َ َ ُ ُ ّ ب َ َ ب َ ب َ ب َ ُ َ ّ َ ُ ب َ
ب
ٗ
جِويف ِّركىِتفِّۡياِ
ورشْل هۥِإِجًاِيرِيدِٱّلل ِ
ِٱلرسسِأِنِٱۡلي ِ
َِلذِِبِعَسى ِ

ٷ[ }١الأحزابِ .]33:

ََب َ
ُ
{ َوفَ بر َن ِِف ُ
ِِفِ
ِبيُْح ِس ٍِّ
ٌ} :فيه قراءتان وتهاترتان ،الأولى{ :وفرن ِ
ِ
َ ب َ
ُ
ِِفِ
ُبيُْح ِس ٍِّ
ٌ}وهي قراءة عاضص ونافع ،وامقراءة امثانية{ :وف ِرن ِ
ُ
ٌ}بكسر امقاف ،وبؽض أهل امؽلم يقهمهن :إن وؽنى امقراءتين
ُبيُْح ِس ٍِّ
واحد ،فهه وي امقرار ،وبؽض أهل امؽلم يفرق بينهىا وهذا امتفر يق

ُ
ميغ بين امقهمين فيه ونافاة؛ { َوفَ بر َن ِِف ُ
ٌ}وي امقرار ،وي ق َّر ّ
ِبيُْح ِس ٍِّ
ِ
امىاء في الحهض ،أي اؼتقر ،فتكهن وؾتقرة ،باقية غير خراجة ولا
ولاجة ،لأن امىرأة امتي تكثر الخروج في أول نهارها وفي آخره ،لا يقال

إنها قارة في امبيؾ.

ُ
وامقراءة الأخرىَ { ،وف بِر َن ِِف ُ
ٌ}فسرها جمع وي الأئمة -
ِبيُْح ِس ٍِّ
ِ
أئمة امتفؾير -بمؽنى امهقار ،وقرن وي امهقار ،وامىؽنيان وتىًزوان؛ إذ أن

وقار امىرأة امىؾلمة يكمي في قرارها في بيتها ،وذلك أن امىرأة إذا كانت
خراجة ولاَّّجة فإن ذلك يكهن على حؾاب وقارها ولا بد ،وهذا أمر

وؿاهد ،فإن امىرأة الخراجة امهلاَّّجة يكهن فيها وي الجرأة وا لا يكهن

في غيرها ػند امنؾاء امقا َّ ّرات في امبيهت.
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وامىرأة إنما تمدح  -حتى في كلًم امؽرب وأؽؽارهه ،ولربما

وطفؾ بامقاضرة :أي امتي تؽكف في بيتها فىً تخرج ونه ولا تراها

امؿىغ -يمدحهنها في أؽؽارهه ،ووي أراد أن يقف على شيء جيد وي
ذلك فنيراجع كتاب (الرحلة إلى حج بيؾ الله الحرام) للؿيخ محمد

الأوين امؿنقيمي  فله كلًم جيد وأؽؽار جميلة في وثل هذا

امىؽنى.

فامىقعهد أن امهقار وقترن بامقرار ،امىرأة يكهن وقارها على قدر

قرارها ،أوا إذا كان خروجها مؽىل تختنف فيه بالرجال الأجانب ،فإن
ذلك يمؾح واء وجهها ،ؼهاء كانت تؽىل بائؽة ،أو كانت تؽىل

وؾهِّقة ،أو كانت تؽىل في ونان تمبب فيه الرجال ،أو تخامف الرجال

بأي طهرة وي امعهر ،فإنها مهىا كانت صحافلة ،أو تحاول أن تحافـ
على حؿىتها فإن وقارها يتناقص ولا بد.

َ َ َ َ ٍّ ب َ َ
ِب َجِٱهب َ
ِت َ َّ
خَِّٰو ٍِّيثِِ
وقَر ْن ،وقِر ْن في بيهتكي ،ثم قال بؽده {وَلِتِبسٌ

بُ َ
َٰ
وَلۖ} [الأحزاب وي الآية ،]33:فامىرأة امىتبرجة كيف تكهن
ٱۡل ِ
كذلك؟ يقال :بكثرة الخروج أن تكهن خراجة ولاجة ،و يكهن ذلك
ً
أيظا بامتكؿف وامتهتك باللباس وامتؽري أوام الرجال ،و يكهن ذلك
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بمزاحمة الرجال بالأؼهاق وصخاممتهه في أواكي امؽىل ،يكهن إذا كانت

بائؽة في الأؼهاق ،إذا كانت هذه امىرأة تؽىل في كل صجال يتاح لها
وي غير حياء ولا حؿىة ولا مراعاة للٍداب الإؼىًوية؛ كل ذلك

يكهن وي تبرجها.

ووي تبرج امىرأة أن تسير في وؼف اممر يق ،وقد نهى امنبي


امنؾاء

ػي امؾير في

وؼف اممر يق،فقال

ميغ للن ّ ِؾاء ِ
ُ
َ « :
ق» ،ومقد أدركنا امنؾاء
وؼف ام َّ ّمر ي ِ
في بؽض امنهاحي يتؿقق جانب ػباءتها؛ لأنها إذا رأت رجىًً في
اممرق امتعقؾ بالحائف ،وكانت الحهائف يهوئذ وبنية وي اممين و يخاممه

 أػزكم ال َّل ّه  -امتبن وي أجل أن يتماؼك اممين ،فن كثرة وا تنتعق امىرأةبالجدار يتمزق جهانب ػباءتها ،وقد رأيت ذلك بؽيني.

بُ َ
َ َ َ َ ٍّ ب َ َ
ِب َجِٱهب َ
ِت َ َّ
وَلۖ} [الأحزاب
خَٰ ِّو ٍِّيثِِٱۡل َِٰ
يقهل الله { : وَلِتِبسٌ

وي الآية :]33:الجاهنية هي حالة نفؾية وواقؽية وؽؽهر ية بؽيدة ػي

الله  لا تهتدي بامهحي ،هي حياة ونؾهبة إلى الجهل ،هي فكر
ونحرف ؽاذ بؽيد ػي هدى الله ػز وجل الذي بؽؿ به أنبياءه ورؼله
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 هذه هي الجاهنية ،وانلر وتأول كيف أضاف الله 
امتبرج إلى الجاهنية.

حدثني عدد وي امقريبات بقهلهي :امىرأة امتي تظع ػباءتها فهق

رأسها ،وتنبغ امقفاز ،وتظع الخىار امناول على وجهها وي غير تىًػب
بنقاب ونحهه يعفهنها بأنها قديمة ،وأنها وتخنفة ،وأنها رجؽية ،وأنها

وقبهرة ،وأنها لا تؽيػ ػظرها وزوانها ،وأنها قد دفنؾ ؽبابها وجمالها،

وأنها طارت في عالم غير امؽظر الذي تؽيػ فيه!

أقهل :الله  أضاف امتبرج إلى الجاهنية ،فهه وي أعمال

الجاهنية ،فمي هي امىرأة الجاهنية ،أو امتي فيها خعلة وي خعال
الجاهنية؟ وي هي امىرأة امىتخنفة؟ وي هي امىرأة الرجؽية؟ هي امىرأة

امتي تكهن وتبذلة ،وتبرجة وتهتكة أوام الرجال الأجانب ،وأوا اللباس
والحؿىة وامنقاء واممهر وامؽفاف فنيغ ذلك وي أمر الجاهنية في

شيء ،فامتهتك وامؽري ميغ ؽيئًا إلا وي عمل امؿيمان؛ هه الذي يدػه

إميه ،و يحض عنيه ،و يأمر به ،فنل امرأة وتهتكة -في ػظرنا هذا وفي

غيره وي الأػعار -هي وؾتجيبة لأمر امؿيمان؛ قد جؽنؾ أمر الله

 وراءها قهر يًا.
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بُ َ
َ َ َ َ ٍّ ب َ َ
ِب َجِٱهب َ
ِت َ َّ
وَلۖ} :وكفى بذلك قبحًا أن ينؾب
خَِّٰو ٍِّيثِِٱۡل َِٰ
{وَلِتِبسٌ

إلى الجهل وإلى الجاهنية.

بُ َ
َ َ َ َ ٍّ ب َ َ
ِب َج ِٱهب َ
ِت َ َّ
وَلۖ} :كيف كانت امىرأة تتبرج
خَٰ ِّو ٍِّيثِ ِٱۡل َِٰ
{وَل ِتِبسٌ

في ذلك الزوان؟ غاية وا ذصطه امىفسرون أنها لربما وضؽؾ خمارها على
رأسها ،ثم جؽنته وي خنفها فيبدو وهضع امقىًدة ،ولربما بدا وهضع

امىقدم وي ؽؽرها ،هذا هه تبرج الجاهنية الأولى ،فأين امتبرج الذي

يفؽله اميهم عارضات الأز ياء؟! أين امتبرج الذي يفؽل في وؿارق
الأرض ووؼاربها على ؽهاكئ امبحار ،وفي امبرك وفي غيرها وي أواكي
امقذر وامتبذل والاؼتخفاف بنل أمهان امشرف وامؽفة واممهارة؟! أين

هذا طظا يفؽله كثير وي بنات امىؾلمين  -هدى الله الجىيع وردهي إلى

دينه ردًا جميىًً  -في طالات الأفراح ،وفي امىناؼبات وي إبداء

الأجؾاد وامتؽري بعهر وؼر ية تؼري امنؾاء الحاصرات؟! هذا كهه وي

عمل امؿيمان.
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بُ َ
َ َ َ َ ٍّ ب َ َ
ِب َج ِٱهب َ
ِت َ َّ
وَلۖ} :وكؽادة امقرآن إذا نهى ػي
خَِّٰو ٍِّيثِِٱۡل َِٰ
{وَل ِتِبسٌ

َ
شيء أمر بما يؽىر امقلوب ،وبما تشؼل به الأوقات بما ينفعَ { ،وَلِ

بُ َ
َ َ ٍّ ب َ َ
ِب َجِٱهب َ
ِت َ َّ
وَلۖ} [الأحزاب وي الآية.]33:
خَِّٰو ٍِّيثِِٱۡل َِٰ
تِبسٌ

ميؾؾ امقظية أن ننهى امناس ،لا تفؽلوا كذا ،هذا لا يجهز ،هذا

يحرم ،هذا بدعة ،هذا ونكر ..الخ ،هذا أمر وقعهد مؼيره كما قال امؿيخ

تقي الدين ابن تيمية  ميغ وقعهدًا لذاته ،وإنما امىقعهد لذاته هه
أن تؽىر امقلوب بماعة امىمك امىؽبهد جل جىًله أن نؽىر قلوب امناس

بالإ يمان ،وبمحبة الله  وامقرب ونه ،ونؽىر امقلوب بأمهان الأعمال
امقنبية امتي يكهن امىنوي بها على الحال اللًئقة امتي تعنح للؽبهدية ،أو

متحقيق امؽبهدية وع الله .

ََ
ٍّ َ َٰ َ
ب
َ
قال الله { :وأف ًٌِ ِٱلػوْة

َ َ َ ٍّ َ َٰ َ َ َ ب َ ٍّ
ِٱّللَِ
ِوأـِعٌ
ِوءات ِّي ِٱلزلْة ِ

َو َر ُش َ ُ
ْل ه ِٓۥ} [الأحزاب وي الآية :]33:نحي نقهل للنؾاء :وقرن في
بيهتكي؛ م كي امىؿنهة في ػظرنا هذا إذا بقيؾ امىرأة في بيتها واذا

تعنع؟ تبقى أوام ؽاؽة ،أو أوام كاويرا تتؽرى فيها تؽر يًا كاوىًً أوام
ذئاب قد اطمفها واجتىؽها ينلرون إميها بخبؿ وغدر ،وهي تتبذل
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أوامهه بنل مهانة عبر الإنترنت؟! تبقى في بيتها تقنب كرفها بين تمك

امقنهات امتي تسنبها دينها وػقيدتها وإيمانها وػفافها! تبقى في بيتها تقنب

الموىًت الهابمة! تبقى في بيتها تؽبؿ بسىاعة الهاتف فيعمادها ذئاب

امبشر!

ولهذا يقال في هذا الزوان :ينبغي على امىرأة امتي لا يهجد في بيتها

وا يشؼنها ،وميغ لها رطيد وي تقهى الله  يردػها ويمنؽها ،ينبغي
لها أن تذهب فتخرج متنتقي بأخهات عبر امىراصض امعيفية امنؾائية ،وعبر

حلق امتحفيـ ،وجمؽيات تحفيـ امقرآن ،والأنشمة امميبة امىهثهقة امتي

يقهم عنيها الخيرات وي الداػيات إلى الله . 

تخرج امىرأة امتي لا تجد ام كفاية في هذا الجانب في بيتها ،وتخرج

امىرأة امتي لا يهجد لدى الداػيات وي يؽهض ونانها إذا غابت،

وتتق الله في خروجها وتقمل ونه وا اؼتماػؾ ،فتخرج متنفع
ِّ
فتجتهد
الأخهات ،وتؽلم وا تحتاج إميه امىؾلمات ،أوا وي وجدت كفايتها ووا

احتاج أخهاتها إميها فإنها تبقى في بيتها.
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هذا هه أمر الله  فأين أومئك الذين يدػهن إلى فتح الموال

أوام امىرأة متؽىل في امىعنع وامىتجر وأواكي امتجىيل امنؾائية

وامعيدميات وغيرها وي أمهان الأعمال امتي تكهن فيها أجيرة ػند

ََب َ
ِِفِ
الآخرين؟ يقهمهن :إن نعف الموتىع وؽمل! الله يقهل{ :وفرن ِ
ُ
ٌ} ،وأنتم تقهمهن :نعف الموتىع وؽمل؟! وا هي حقيقة امؽىل
ُبيُِْح ِس ٍِّ
في نلر هنلاء المنادعين الذين يكذبهن على امناس؟ حقيقة امؽىل ػندهه

أن تكهن أجيرة ػند غيرها ،وأوا امتي تؽىل في عمنها الأطيل فترضع

امعؼير وتمرض امىر يض وتقهم على ؽنون الدار ،وتقهم على ؽنون

الزوج ،وتقرأ كتاب الله  وتشتؼل بماػته ،فهذه عاكلة ػندهه،
وػندئذ يخدػهنها ويستؼفلونها ويستجرون قدمها حتى تخرج ،فإذا
خرجؾ حعلوا بؼيتهه ووقعهدهه بإفؾادها ،وإذا فؾدت امىرأة فؾد

الموتىع ،نؽه ،ثقها أنه إذا فؾد امنؾاء فؾد الرجال ،إلا وي رحه الله

وػظص ،وهذا أمر وؿاهد في امؽالم.

وأمر آخر وؿاهد يرد به على هنلاء الأفاكين ام كذابين ،وهه أن

بىًد امىؾلمين قد مرت بمثل وا تمر به بىًدنا هذه قبل أكثر وي وائة

ؼنة ،مروا بنفغ الخمهات ،وقام دعاة إلى أبهاب جهنم ،يرددون
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نفغ امنلًم ،الذي يردده بؽض امكُتَّّاب في أياونا هذه ،فخرجؾ امىرأة
وي قرارها وػفتها وحؿىتها ،وطارت تؽىل في كل ونان طارت
تؽىل في كل ونان بىً اؼتثناء ،فهل تحطرت تمك امؿؽهب

الإؼىًوية؟ هل طارت تمك الدول امؽربية في وعاف الدول امىتقدوة؟
مقد أقهرت الإحعائيات وا يندى له الجبين حيؿ إن وؾتهى

الاقتعاد لهذه الدول صجتىؽة لا يؽادل دولة أوربية واحدة ميؾؾ وي

الدول ام كبرى وهي إؼبانيا ،الإنتاج المهلي لا يؽادل دولة واحدة وي

دول أوربا ،دول صجتىؽة ،يجمؽها مؼة واحدة ودين واحد ،وػقيدة
واحدة ،لا تؽادل دولة وي دول أوربا ،وميؾؾ الدول ام كبرى.

امنؾاء خرجي في الدول امؽربية ونذ أكثر وي وائة ؼنة ،وأطبحي

جدات  -أػني أومئك امىتبرجات -وطارت امهاحدة تؽىل في كل عمل

مهين وؿين ،فهل طاروا في وعاف الدول امىتقدوة؟ أبدًا ،هل انتهؾ
وؿنهة امبمالة ػندهه؟ أبدًا ،إنما يجمؽهه وطف واحد في نلر عدوهه،

بل هه يرددون هذه امؽبارة :امؽالم امثامؿ ،امؽالم امىتخنف.
َ
ٍّ َ َٰ َ
الله  يقهلَ { :وأ ِف ِ بً ٌَ ِٱلػوْة

َ َ َ ٍّ َ َ
ِوأَـ بِع ٌَ ٍّ َ
ِٱّللِ
ِٱلزل َْٰة َِ
ِوءات ِّي

َو َر ُش َ ُ
ْل ه ِٓۥ} [الأحزاب وي الآية :]33:أمرهي بإقاوة امعىًة وإيتاء
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الزكاة ،مىاذا خص امعىًة والزكاة؟ يمكي أن يقال والله تؽالى أعلم :إن

امعىًة هي رأس امؽبادات امبدنية ،والزكاة هي رأس امؽبادات امىامية،

ويمكي أن يقال :إن ؼؽادة امؽبد دانرة بين أمرين :الأول :حؾي امعلة

بالله  وامثاني :الإحؾان إلى الخلق ،ورأس امعلة بالله ،وحؾي
امعلة بالله هه امعىًة ،ورأس امعلة بالخلق والإحؾان إلى الخلق هه

الزكاة ،أن يحؾي الإنسان إميهه بماله.

َ َ ب َ ٍّ َ َٰ َ َ َ َ ٍّ َ َ
ِٱلزل َْٰة ِ} :انلر كيف عبر الله - كما
{وأف ًٌِ ِٱلػوْة ِوءا ِت ِّي

َ َ ب َ ٍّ َ َ
ِٱلػو َْٰة ِ} ،وا قال( :وأدين امعىًة)،
هي امؽادة في امقرآنِ { :-وأف ًٌِ
وهذا فيه جهاب كبير مؾنال يمرح دائمًا ،ولربما نسىع إجابات بؽيدة،

لربما نسىع وي يقهل :بأن امعلوات كالدواء إذا أخذت في أوقاتها

أدت الثمرة ومه بؽد حين.

نقهل :لا حاجة لهذا امنلًم؛ الله قال{ :وَأَ قمِ ْ َ
ي} ،والحكم امىؽلق
على وطف يزيد بز يادته وينقص بنقعانه ،الحكم في قهل لله : 
ََ
ٍّ َ َٰ َ ٍّ ٍّ َ َٰ َ َ ب َ َٰ َ ب َ ب َ ٓ
بُ َ ٓ ُ ِ َ َب َ َ ب َ
طظاءِِ
ِوأف ِ ِىِٱلػوْةُِۖإِنِٱلػوْةِتَِهِع ٌِِٱهؿ
ب
{ٱحنِياِأ
وِحِإَِلكِيٌِِٱهمِت َٰ ِ
َ
َ ب ُ َ َ َ ب ُ ٍّ َ ب َ ُ َ ٍّ ُ َ ب َ ُ َ َ
ِياِح بػََ ُعْن ِ[ }٤٥امؽنكبهت،]45:
ٱّلل ِحعوى
وٱلًَمرِ ِولِكر ِٱّلل ِِأزِب ِۗو ِ

أي :لأن امعىًة تنهى؛ لأن (إ َّ ّن) تدل على امتؽنيل ،أقه امعىًة؛ لأن
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امعىًة تنهى ػي امفحؿاء وامىنكر ،الحكم أنها تنهى ػي امفحؿاء

وامىنكر ،وامهطف إقام امعىًة ،والحكم امىؽلق على وطف يزيد بز يادته
وينقص بنقعانه ،وؽنى هذا امنلًم أنه على قدر أداء امعىًة  -على قدر

إقاوة امعىًة  -يكهن تأثيرها في نفغ امىعلي ،هذا هه الجهاب ،والله

تؽالى أعلمِ .

َ َ ب َ ٍّ َ َ
ِٱلػو َِْٰة} [الأحزاب وي الآية:]33:
هنا الله  قال{ :وأف ًٌِ
فإذا أقاوؾ امىرأة امعىًة وا الذي يحعل؟ طار بقاؤها في بيتها خيرًا

لها؛ لأن إقاوة امعىًة تنهاها ػي امفحؿاء وامىنكر ،فىً تدخل في حال

أمرا لا ينيق ،لا تمتد يدها إلى الهاتف فتحادث صحادثة صحروة،
أو تىًبس ً
لا تخظع بامقهل في الرد على الهاتف ،لا تستخدم هذه امؿبكة اؼتخداوًا
غير لائق ،لا تؼتاب أحدًا في بيتها ،لا تكذب ،لا تخهن زوجها ،لا

تفؽل ؽيئًا يشينها طظا حروه الله  عنيها ،كل ذلك يحعل إن تحقق

إقاوة امعىًة.

ََ
ٍّ َ َٰ َ
ب
َ
ِٱلػوْة
ِ
{وأف ًٌِ

َ َ َ ٍّ َ َ
ِٱلزل َِْٰة} [الأحزاب وي الآية:]33:
ِوءات ِّي

َ َ َ ٍّ َ َ
ِٱلزل َِْٰة} :هذا فيه وعد ،وفيه بشرى لهي في ذلك امهقؾ؛
{وءات ِّي
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لأنهي فقيرات آنذاك يمامبن بز يادة امنفقة ،فأي زكاة تندى؟! فهذا يدل
على أن الله ؼيهؼع عنيهي حتى يخرجي الزكاة.

ثم بؽدوا خص إقاوة امعىًة وإيتاء الزكاة وهي وي كاعة الله

ورؼهله ،عمه بالأمر بماعة الله ورؼهله فقالَِ { :وأَـ بِع ٌَ ٍّ َ
ِٱّلل َ
ِو َر ُش َ ُ
ْل ه ِٓۥ}
[الأحزاب وي الآية :]33:بامقرار في امبيؾ ،بالحؿىة ،بحفـ حدود

الله  بإقام امعىًة وإيتاء الزكاة ،وحفـ شرائع الإؼىًم ،كل
هذا داخل في كاعة الله وكاعة رؼهله .

ٍّ َ ُ ُ ٍّ ُ ُ ب َ َ ُ
ِب ِعَس ُىِ
َِلذِ
ثم عمل تمك امتهجيهات فقال{ :إِجًا ِيرِيد ِٱّلل ِ

ّ ب َ َ ب َ بَب ََُ ّ َُ ب َ
ِت بفّ ٗ
ۡيا ِٷ[ }١الأحزاب وي الآية:]33:
ج ِويف ِّ ِركى
ٱلرسس ِأِن ِٱۡلي ِ
ِ
ِ

كل ذلك ،كل هذه امتهجيهات ،حظرها بهذه امؽلة ،والحظر ب (إنما)

ٍّ َ ُ ُ ٍّ ُ ُ ب َ َ ُ ُ ّ ب َ َ ب َ
َِلذِِبِعَسىِٱلرِسسِأِنِ
يؽد وي أقهى طيغ الحظر{ ،إِجًاِيرِيدِٱّلل ِ

بَب ََُ ّ َُ ب َ
ِت بفّ ٗ
ۡياِٷ :}١والرجغ :هه كل قذر ودنس وأذى وي
ٱۡلي ِ
ج ِويف ِّركى ِ

امقذر امىؽنهي وامقذر الحسي ،كل دنس أراد الله  أن ينزه بيؾ

نبيه  ػنه ،كل وا يدنس امفظيلة ،كل وا يدنس
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امشرف ،كل وا يدنس الدين ،كل وا يدنس الأخىًق أراد الله أن

يذهبه ػي أهل بيؾ رؼهل الله  وهه أرفع امبيهت.

فمي أراد أن يؽرف الحعانة امتي يمكي أن تحعي بها الموتىؽات

الإؼىًوية ،وي أراد أن يؽرف امؾياج الحقيقي امىتين الذي يمكي أن
تحفـ به امىرأة امىؾلمة والأسرة امىؾلمة ،فهه فيىا ذصط الله  وهه

اللميف الخبير يكهن بذلك ،بقرار امنؾاء في امبيهت ،واؽتؼالهي بماعة

الله وكاعة رؼهله  ، وإذا احتاجؾ إلى خروج أو إلى

صحادثة للرجال ،فإن ذلك يكهن على قدر الحاجة ،بأقظر ػبارة،
وبأحؾي أداء طظا لا يؽيبها ولا يقدح في حيائها وحؿىتها وػرصها

وشرفها.

هذه زوج إبراهيم  واذا قامؾ حينىا بشرها

َ ُ ٌ َ
يى}
ْز ِعقِ ٌِ
امىىًئكة بامهلد؟ عبرت بنفلتين اثنتين قامؾ{ :عش

[الذار يات وي الآية :]29:ذصطت عنتين امهاحدة ونهي تكفي مىنع
الإنجاب ،الأولى ام كبر حيؿ ينقمع رجاء امىرأة وي الإنجاب ،وامثانية

َ َ ْ َ ُ ٌ َ
يى} ،فما تنممؾ بنلًم كه يل كثير ،وهكذا
ْز ِعقِ ٌِ
امؽقه{ ،فاهج ِعش
أدب امىرأة امىؾلمة ،تختظر في امنلًم ،لا تميل إذا اؼتفتؾ في
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الهاتف ،لا تميل إذا تنممؾ وع امبائع ،لا تميل إذا احتاجؾ إلى أن
ترد على الهاتف ،وإنما تتنلم بامنلًم امهجيز المنتظر الذي تختار فيه

امؽبارة اللًئقة وي غير خظهع بامقهل.

ُ ب َ َ ُ ُ ّ ب َ َ ب َ بَب ََُ ّ َُ ب َ
ِت بفّ ٗ
ۡياِٷ :}١فإذا
{ َِلذِِب ِعَسى ِٱلرِسس ِأِن ِٱۡلي ِ
ج ِويف ِّركى ِ

حققؾ امىرأة امىؾلمة هذا امىؽنى ذهب ػنها الرجغ والدنس طظا يقذر
امفظيلة ووا يقذر امشرف واممهر ،كل ذلك يذهب ػنها إذا تخنقؾ

بأخىًق امقرآن ،وتحنؾ بهذه الآداب امتي أدبها الله  بها.

هذا أمر وقرر في كتاب الله  لا مرية فيه ،فنيغ وي بنات

أفنار امبشر ،وميغ وي اجتهاداتهه ،ولا قهل لأحد وع الله 
َ ب ُ َ َبَُ ب َ َُ ُ ْ
ٍّ َ َ َ َ ب َ ب ُ ب َ َ ُ ْ َ ٍّ
اِد ُع ْٓاِإَِلِٱّلل َِِو َر ُش ِ
نِحقْلْاِ
ِۦَِلطسىِةيَّىِأ
{إِجًاَِكنِفْلِٱلًؤ ِيَ ِّيِإِذ
ْل ِ
َ ب َ َ َ َ ب َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ب ب
َ
َ َ ب
لهِكِِ ُىِٱل ًُؿو ُِطْنِ[ }٥١امنهرَ { ،]51:و َياَِكنِل ًُِؤي ٌِِٖ
ش ًِعَاِوأـعَا هِوأ ِو
َ
َ
َ
َ ُ َ َُ ُ ب
َو ََل ُ
ِٱۡل َ َ
ِم بؤيََِث ِإذَاِفَ ََض ٍّ ُ
ِۡيةُ ِي بٌِ ِأ بمرِ بِىۗ َ
ِٱّلل َ
ِو َر ُش ُ ُ
ِو َيٌِ
ْل ٓۥ ِأ بم ًراِأنِيسْن ِلّى
ٍ ِ
ِ
ِيت ٗ
َب
ٍّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ب َ ٍّ َ َ ٗ َّ
يَاِٺ[ }١الأحزابِ .]36:
حع ِعِٱّللِورشْلۥِذقدِؽنِؽؾََٰل ِ

فىً تثبؾ قدم الإؼىًم إلا على قاعدة امتؾنيم لأحنام الله . 
وهنا وؾألة أطهميّة ػليىة ،وجب أن ننبه عنيها ونشير إميها ،وهي

أن :حِياكة ام ُّ ّمهر لابد فيها وي إعمال قاعدتين اثنتين  " :ؼ ّد الذر يؽة "
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و " مراعاة الحاجة " فالأولى تَقي وامثانية تُبْقِي ،الأولى َتحُهط وامثانية

تُن ّف ِغ.

وإهمال إحدى امقاعدتين وآله إلى ؽيهع امفاحؿة في الذين آونها.
فإهمال الأولى؛ تركٌ لذئاب امشههة وي داخل امنفغ وخارجها

تمزِّق امؽ َّ ّفة تمز يقاً.

وإغفال امثانية – بزػه امؼيرة – ؼيحبغ امنفهس هُنيهة ثم ترقب

وتى يتفجر امبركان؟

ولذا اتفق امفقهاء على أ َّ ّن امىرأة إذا تميزت بحؾنها أو كثر امفؾاق

في صجتىؽها وي دون رادع ػي اممىع فيها؛ فإنه يجب على امىرأة أن

تستر زينتها ،ؼهاء كانت في وجهها أو في غيره ػند خهف امفتنة

املاهرة عنيها كما هه واقع كثير وي أحهامنا.

كما جاز وا قهر صرورة ً كامقهام وي وراء الجنباب ،ووا أقهرته

الحاجة؛ كامنقاب للؽينين ،وهه جانز بامنص والاتفاق ،وجاز لها قههر

يديها ػند الحاجة لذلك؛ كتناول شيء أو فتح باب أو أداء مهنة

ونحهها ،ولم يهجب أحد وي امفقهاء امقفازين عنيها ،وجاز قههر وجهها

719

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

720

ػند امشهادة والخمبة وامبيع وامشراء؛ إذا احتاجؾ لذلك ػند كافة

امفقهاء.

 -ووي آيات مراعاة الحاجة ػند ضؽف امفتنة قهل ال َّل ّه ؼبحانه

َ ٗ ََ
َ ب َ َ َٰ ُ َ ّ َ ٓ ٍّ َٰ َ َ ب ُ َ
اضا ِؾويب َسِ
سْن ٍِ ِس
َل ِير
تِ ِ
وتؽالى {وٱهقـع ِِد ِيٌِ ِٱهنِصا ِءِ ِٱل ِ ِ
َ ََ
َ َ ب ٍّ ُ َ ٌ َ َ َ ب َ َ َ ُ ٍّ َ
ِب َ
ۡي ُ
ِيخَ َ ّ
ِد ب َ
َٰ
ِوأنِ
ج
عوي ٌِّ ِسَاح ِأن ِيؾعٌ ِث ِيابٌّ
ج ِةِزِيَثٖۖ
ِ ِۢ
َ ب َ ب ب َ َ ب َ ٌ َ ُ ٍّ َ ٍّ ُ ٍّ ٞ
ِعو ٞ
ِيىِ ( }٥٪امنهر .)61 :
ٱّللِش ًِيع
ِو ِ
يصخعؿِؿٌِخۡيِلٌّ ۗ ِ

 -فامىؾألة هنا رباػية

 -1إذا قهيت الذر يؽة وضؽفؾ الحاجة :
كفتاة جميلة لا تحتاج إقهار يديها أو وجهها ،أو طهتها رخيم

رقيق بمبؽه ،ولم تحتج للنلًم وع أجنبي ػنها .فهنا يؼنب جانب

ؼ ّد الذر يؽة.

 -2إذا قهيت الحاجة وضؽفؾ الذر يؽة :
كامرأة كبيرة ،لا يُشتهى وثنها في امؽادة ،وتحتاج امؽىل متؼني

نفسها ووي تؽهل ،وكبيؽة عمنها الذي تيسر لها يحتاج م كؿف

يديها ووجهها ،وقد يظاف لهذا أن تكهن في بلد لا يُنلر مىثنها
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عادةً ،ونحه ذلك طظا تظؽف وؽه الذر يؽة ،فهاهنا يؼنب جانب

مراعاة الحاجة.

 -3إذا تقاربتا في امظؽف:
وأوثلة هذه تلهر طظا ؼبق ،والأطل هنا امؾتر كما ؼبق في آية

ََ َب َب ب َ َ
ِخ بۡيِٞ
الزينة و ينيده قهله تؽالى في امقهاعد وي امنؾاءِ{وأنِيصخعؿِؿٌ
ٍّ
ٌ ۗ} ،فكيف بؼيرهي؟!
ل ُّ ٍِّ
 -4إذا تقاربتا في امقهة :
وهذا امىهكي وُؿنل ،فمثىً ً إذا كانت حؾنة امهجه واحتاجؾ

حاجة قه ية م كؿفه ،كأن تكهن ػند الجهازات؛ متؾافر وع زوجها ،أو

ممبيؽة عمنها الذي تؽهل نفسها وأهنها ونه ،وكانت حعانا ً تحفـ نفسها.

فتقهل هنا  :بأن الأطل وجهب ؼتر الزينة فىٌجل هذا شُرع

ََ َ َ
اِس َعنِ
الحجاب ،م كي إن وقع الحرج عنيها بسبب ذلك فقد قال ال َّل ّه {وي

َ َب ُ
ِيٌ ِي بٌِ َ
س بى ِِف ِ ّ
ج}(الحج  ،)78 :ويشهد لذلك حديث
ِض َر ِِٖۚ
ٱَل ِِ
عوي
ِ

الخثؽىية امىشههرة في امبخاري وغيره فإنها وع فتنة امفظل بنقابها فلم

يأمرها بتؼمية ػينيها؛ مؿدة حاجتها إلى امنلر وع وا
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يحتاج إميه الحج وامؾفر وي امقيام بالخدوة ،وامؽىل الذي يعؽب وؽه

تؼمية امؽينين حتى وع وجهد امفتنة ،وإنما ضرف 
وجه امفظل ػنها ،فتهجه الأمر بامظرف له لا لها ،وهذا هه أرجح

امهجهه في تأو يل الحديث ،وال َّل ّه أعلم.

ووي أؼاميب الإقناع؛ أن وي جادل في جهاز إقهار امىرأة

لزينة وجهها أو وىًبسها أو غيرها ،فنيأت وميفسر منا آية امقهاعد ،وهي

بَ
امىرأة بنغ بها امؽىر ألا تَرغَب ،ولاتُرغب في امنناح { َوٱهق َـَٰع ُِِد ِي ٌَِِ

ََ
ََ
ّ َ ٓ ٍّ َٰ َ َ ب ُ َ
َ
سْن ٍِ ِسا ٗضا} فحكمها وي جهة امؾتر{:ؾويب َس ِعو بيِّ ٌٍِّ
ت َِل ِير
ٱهنِصا ِءِ ِٱل ِ ِ
ُ َ ٌ َ َ َ ب َ َ َ ُ ٍّ َ
َ
ب
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َٰ
ج ِةِزِيَ ِثٖۖ}وامثياب هنا هي الجنباب
سَاح ِأنِيؾعٌ ِث ِيابٌّ ِ
ِدۡي ِيخِبِج ِۢ

الذي يؼمي امبدن كاوىً ً عدا امهجه ،فتظع الجنباب ويبقى
الدرع(امقىيص) والخىار(غماء الرأس) بشرط ألا تكهن هذه امؽجهز

الآيسة وي امنناح ولهرة لزينة لم تؽهد في جؾدها أو ثيابها أو حُن ّيها،
ووع كل هذا – وي كِبَر امؾي وعدم امتبرج بزينة

– يقهل الله تؽالى

َ
ب َ ٍّ
ٍّ
ٱّللِ
ٌ ۗ} ،ثم جاء ختام الآية وؿهبا ً بامتهديد ِ{ َِو ُِ
{ َوأنِي َ بصخَ بعؿِؿ ٌَ ِخ بۡيِ ٞل ُّ ٍِّ
َ ٌ َ
ِعو ٞ
ِيىِ.}٥٪
ش ًِيع
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فما الذي بقي وي امؽذر لامرأة فتيّة ؽابة تلهر زينتها أوام الرجال

الأجانب ػنها ؟؟

وهكذا تأتي آيات امؽفة في كتاب ال َّل ّه متؼلق كل ونفذ لأي

احتىال ػقلي ،يمكي أن يكهن ؼببا ً في تهاون الرجل أو امىرأة في طيانة
امشرف وامؽرض ،بل وتحرك امؽقهل متزداد قناعة و يقينا ً بطرورة
حياكة امؽفة وي كل دنس.

بل وي دقة وؽالجة امقرآن مقظايا امؽفة ونهاقطها وتشديده في هذا

الأمر أن جؽل امىتبع لخمهات امؿيمان ،وامىنؾاق وراء دػهاته؛ آمرا ً
بامفحؿاء وامىنكر ،مىا يتبع ذلك وي تأثيره في صحيمه وصجتىؽه ،فيكهن

حال هذا امىتبع في امىآل كحال الآمر بامىنكر ،فجاءت الآية تنبه الموتىع

امىؾلم إلى أمر غاية ٍ في الخمهرة ،وهه أثر ؼلوك الأفراد في نشر وا
يناقض امؽفة ،وينشر امفاحؿة ودواػيها بين عمهم امناس ،ووي آكد

امىؽالجات تأكيد امقرآن في تربية اممفل وأهل امبيؾ على آداب

الاؼتئذان ،وحفـ حروة امبيهت ،فينؿأ وقد تؽهد على امؾتر وعدم

رؤ ية وا يستحيى ونه ،ووا يحرك غرانزه ،فيعبح هذا امؾلوك امقهيم

ديدنه في ؽبابه وعمره كهه ،فامؽين إذا تؽهدت على امؾتر وامفظيلة
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والابتؽاد ػي رؤ ية وا يخدش الحياء وامؽفة؛ مي ترصى أن ترى خبيثا ً
بؽد ذلك؛ وتنفر ونه حيثىا رأته فمي أؼغ تربية امقرآن لممجتىع  ،تربية

الأجيال على صحبة اممهر ،وبؼض امفاحؿة ،ووي ك ّهر نفؾه فهه
امميب ،وامناس في هذا يتفاوتهن:

 -1فمنهه المهعي :وهه وي ّ
حعي نفؾه ونها ،وإن نازػته شههته.
 -2وفهقه امؼافل  :وهه وي لم تدُر بخاكره أطىًً.
فؼرس صحبة امؽفاف ؼهرٌ ػليم وي أػله أؼهار امفظيلة ،فىً إله

إلا ال َّل ّه وا أػله بركة امؽفة في الدنيا والآخرة!.

ووا أجمل مه حف ّلنا بناتنا أوثال هذه الأبيات الرائقة ،للؿاػر

امىبدع خالد طابر

أختاه لا تهتكي ؼتر الحيــــاــــء ولا

تظيّعي الدين بالدنيا كمي جهلوا

تم ّ
الل ّه واػتعىي
ؾكي بكتــــاــــب َّ

ولا تكهني كمي أغراهه الأجل

كهني كفــــــــاــــكىة الزهراء ونونة

وم ْتؽلمي أنها الدنيــــاــــ لها بدل
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كهني صضوجات خير الخلق كلهه

وي علم امناــــس أن الآفة الزلل

وي طانت امؽرض تحيا وهي ؽاــــصخة

ووي أضاػته واتت وهي تنتؽل

كل الجراحات تشفى وهي نــــاــــفذة

ونافذ امؽرض لا تجدي له الح ِي ُ
ل

أختاه إنّا إلى الرحمــــــــاــــن مرجؽنا

وؼهف نُسأل عما خانت امىُقل

أختاه ػهدي إلى الرحمي واحتؿىي

ولا يؼرّنّك الإكــــراء والدجل

تهبي إلى اللّه وي ذنب وقؽــــؾ به

وراجعي امنفغ إن الجرح يندول

وي الأوهر امىنثرة في حفـ الأػراض ،وتثبؾ غرس امفظيلة في

نفهس امفتيان وامفتيات ،قناػتهه امؽقنية الراسخة بفظل امؽفة وشرفها،
ودناءة امفاحؿة وخؾاؼتها ،فحين امنقاش بينهه وبين ونتكسي امفمرة،

يؽلو ونمقهه وتؼنب حجتهه ،وتكهن وهاقفهه قه ية ً ودػهوة ً بدميل امؽقل

الذي يُذػي له كل عاقل ،فإذا أردنا أن نبني أؼهار امؽفة حهل أبنائنا
وبناتنا ونأمرهه باممهر وننهاهه ػي ضده؛ لابد أن نتؽلم كيف نؽمل؟
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 -فحين نهجههه مبؽض امعداقات امىفيدة ،أو الاؽتراك بحنقات

تحفيـ امقرآن ،أو حظهر بؽض الأنشمة امىفيدة لهه ،ووا ؽابهها طظا

فيه حفـ لهه ػي أطدقاء امؾهء الذين تكثر بينهه امفهاحػ؛ فيجب

أن نؽمل ذلك تؽنيىً ً وقنؽا ً قريبا ً وي أذهانهه وكر يقة تفكيرهه.

 -وحين نمنؽهه وي بؽض الزوىًء ،أو الز يارات ،أو الأواكي ،أو

ٍ
أنهاع وي الجهالات ،أو بؽض وهاقع الإنترنت ،أو نحهها؛
امقنهات ،أو
يجب أن نؽمل ذلك تؽنيىً ً وقنؽا ً قريبا ً وي أذهانهه وكر يقة تفكيرهه.

 -وإذا حذرناهه وي رؤ ية أو سظاع أو قراءة وا يخدش حياءهه؛

لابد أيظا ً أن نؽمل ذلك بمر يقة وقنؽة لهه.

أو أثنينا على شخص ،أو وهقف حدث ،أو ذطظناهما؛ فهضح لممتنقي

امؽلة في الحامين ،فمثىً ً هناك أشخاص وؿاهير وي الرجال أو امنؾاء لهه

ؽؽبية جارفة وي امىؼنين ،أو اللًػبين ،أو الأثر ياء ،وأخىًقهه ؼيئة،

وثهب كهارتهه وُدنّس بقعص وشههرة ،أو وقاكع فيديه ،أو طهر

هابمة ،وفي وثل هذا امىهقف يجب أن نكهن ونهنين بدرجة عامية وي

726

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

وؼائل امتأثير والإقناع ،لأن طهرة واحدة أو وشهدا ً فاتنا ً وي هنلاء قد

يهدم تربية ؼنهات.

أيظا ً ػند امثهاب أو امؽقاب أذصط امؽلة واضحة بدون مبغ،

والأوثلة في هذا كثيرة جدا ً وإنما قعدت الإؽارة لا الحظر.

والأطل في امتؽنيل؛ أن يكهن بامهعد وامهػيد والجنة وامنار،

وكىؽا ً في رصى امىهلى وخؿية وي غظبه.

و يقع الخمأ ام كبير ونا في تربيتنا مىي تحؾ أيدينا حين نفر وي

ونهج امقرآن إلى وناهج حادثة ،نكثر فيها وي اؼتخدام وعمنحات
(وؾتهردة) ،زاعمين أن رحى (امتربية امىنثرة تدور عنيها) ،فتارة ينادى

بما يسىو ب (الإ يجابية) ،وأخرى (امتحفيز) ،وثامثة(الإقناع) ،وهذه

كلها كرائق(حق) مه اكتفؾ بحيزها اللًئق بها ،أوا أن تزاحه أو تُق َّ ّدم
على ونهج امتربية بالمهبة والرجاء والخؿية ،وبامهعد وامهػيد والجنة وامنار
وامقياوة وامؾاعة وامماوة وامقارعة والحاقة والزلزلة  ...امتي اوتىٌت بها

امؾهر امىكية؛ فخمأ جارف وضىًل يلوح ،وويح ُ وي ترك ونهج تربية
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امقرآن ،واؼتؽاض بؼيرها وي تجارب امبشر كنبا ً للمرق(الإ يجابية) فيىا
يزػه ،ومه أفاد ونهىا وجؽل هذه تابؽة متمك لجىع الحؾنيين.

وهذه امىؾألة جنيلة كبيرة امقدر جداً ،قد خفي على كثير وي أهل

امقرآن وجه امعهاب فيها ،فهقؽها في خىًف ونهج امنبي 

وونهج أصحابه رضهان ال َّل ّه عنيهه.

وونهج امنبي  في تؽنيم أصحابه امقرآن هه تؽنيم

الإيمان أولا ً قبل تؽنيم الأحنام ،وهي داخلة صظي امقاعدة امىشههرة

ػند امؾنف في امتؽنيم( :امؽالم الرباني  :هه الذي يربي امناس بعؼار امؽلم

قبل كباره).

وي تأول امنعهص في كتاب الله 

وفي ؼنة رؼهله

 فإنه يخرج بنتيجة لا ؽك فيها أن وي وقاطد امؿارع
في تربية امىرأة امىؾلمة أن تبتؽد ػي وهاكي الرجال أػله ابتؽاد؛ لأنه

كمما كانت امىرأة أبؽد ػي وهاكي الرجال فهه خير لها .طىًة امىرأة

في بيتها خير لها وي امىؾجد :وا هي أشرف امبقاع ووا هي أحب امبقاع

إلى الله  ووا هي أبؼض امبقاع إلى الله امتي يؼرز امؿيمان فيها
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رايته؟ أحب امبقاع إلى الله امىؾاجد ،وأبؼض امبقاع إلى الله الأؼهاق،
وهي امتي يؼرز امؿيمان فيها رايته ،كما أخبر بذلك رؼهل الله

 ، ولذلك فإن امؿارع قعد إبؽاد امىرأة امىؾلمة ػي

وهاكي الرجال حتى ومه كانت تمك الأواكي وؾاجد الله ،فظىًً ػي

أن تكهن أؼهاقًا يجتىع فيها امناس لأوهرهه الدنيه ية ،ووي امنعهص
الدالة على ذلك وا أخرج الإوام أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإؼناد

حؾي وي حديث أم حميد امرأة أبي حميد امؾاعدي  أنها

جاءت إلى امنبي  فقامؾ" :يا رؼهل الله ،إني أحب

امعىًة وؽك" ،امرأة أبي حميد في زوي امعحابة كيف تتخيل -يا ػبد

الله -أن تخرج هذه امىرأة وغيرها وي نساء امعحابة للعىًة وع امنبي

 في امىؾجد امنبهي؟ وا ذلك اللباس الذي تنبؾه؟ وا
وقدار الحؿىة امتي تتحلى بها وثل تمك امعحابية  ؟ قامؾ" :إني

أحب امعىًة وؽك" ،تريد أن تخرج لأحب امبقاع إلى الله  فماذا
ْؾ أنَّّكِ ُتحِبِّي َ
كان الجهاب؟ قال« :ق َ ْد علِم ُ
ن امعىًة َ وعي» ،إنها وا

خرجؾ متتلذذ بعهت الإوام الجىيل ،ووا خرجؾ متتؽرض للرجال،
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ووا خرجؾ للفرجة مترى الزحام ،ووا خرجؾ متخرج طظا تسىيه كثير

وي امنؾاء اميهم كبتًا في امبيؾ.

ْؾ أنَّّكِ ُتحِبِّي َ
قال« :ق َ ْد علِم ُ
ن امعىًة َ وعي» ،م كي قال لها

« :وطىًتُك في دارِك خير ٌ و ِي طىًت ِك في وؾجدِ
قهو ِك وطىًتُك في وؾجدِ قهو ِك خير ٌ و ِي طىًت ِك في وؾجدي».

طىًتها في امبيؾ أفظل وي امعىًة في وؾجد الحي ،وطىًتها في

وؾجد الحي أفظل وي طىًتها في وؾجد رؼهل الله 

أو في امىؾجد الحرام خنف امنبي  في ذلك الزوان،

فأم َ َرت فبُني لها وؾج ٌد في أقظى شيء ٍ و ِي بيتِها وأقلَم ِه وكانت تُعل ِّي فيه

ؾ الله . 
حتى مقي َ ِ

وأخرج أحمد واممبراني في ام كبير وابن خزيمة في صحيحه والحاكم

وي حديث أم ؼلمة  أن امنبي  قال« :خير ُ

وؾاجدِ امن ّ ِؾاء ِ قَؽر ُ بيهتِه َّ ِّي».

وأخرج ػنها اممبراني في الأوؼف بإؼناد حؾي أنها قامؾ :قال

رؼهل الله َ « :
طىًة ُ امىرأة ِ في بيتِها خير ٌ و ِي طىًتِها
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في ُحجرتِها ،وطىً ُتها في ُحجرتِها خير ٌ وي طىًتِها في دارِها ،وطىً ُتها في

ٌ
خارج».
دارِها خير ٌ وي طىًتِها

وػند أبي داود بإؼناد صحيح وي حديث ابن عمر  مرفهعًا

جدَ وبيه ُت َّ ّ
هي خير ٌ
إلى امنبي « :لا تَمنَؽها نساءَكُم ُ امىؾا ِ

لَه ُ َّ ّي».

وػند

اممبراني

في

الأوؼف

بإؼناد

صحيح

أن

امنبي

 قال« :امىرأة ُ ػَهرة ٌ» :امىرأة ػهرة ومه خرجؾ
وتحجبة ،فأين الذين يقهمهن :وا امىانع أن تخرج الداػيات عبر امقنهات

امفظائية متقدم بؽض امبرامج الدػه ية؟ أين الذين يقهمهن :وا امىانع أن
نهجد قناة لممرأة تخرج فيها امىرأة الداػية وتهطل طهتها ميؾىؽها امؽالم،

بدلًا وي أن يتنلم أومئك امىظىًت امفاتنات امىفتهنات؟! نقهل :امىرأة
ػهرة ،وينبغي أن نفقه هنا وؽنى كممة ػهرة ،امؽهرة كل شيء يحتاط

له ،و يحترز له ،ويتخهف وي ناحيته.

فامؽهرة تملق بإكىًقات وتؽددة يجمؽها هذا امىؽنى ،فامىرأة

يتخهف عنيها و يحتاط لها ،وامؿارع قعد الاحتراز لممرأة وحفلها
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وطيانتها ،فكيف يقال :تخرج في امقنهات امفظائية بحجة أن طهت

امىرأة ميغ بؽهرة؟ نقهل :واذا تقعد بقهلك أن طهت امىرأة ميغ
بؽهرة؟ هل تقعد أنه يحرم أن يسىؽها الرجل ،لا يحرم أن يسىؽها

َ ُ ب َ َ ب ٗ ٍّ ٗ
ِي بع ُروؾا} [الأحزاب وي
الرجل بدميل هذه الآيات{ :وفوٌ ِفَْل ِ
الآية ،]32:م كي إذا قيل :طهت امىرأة ػهرة بمؽنى أنه يحتاط له،

فهذا صحيح ،فكيف يمامب أن تنقي صحاصرات يسىؽها الرجال؟ والرجل
إذا سظع طهت امىرأة تحركؾ نفؾه؛ لأنها  -ولا بد -صح ٌ
ل ركبها الله

 تركيبًا يميل الرجل إميه ويىًً كبيؽيًا ،وامؽكغ صحيح.

فأقهل :امنبي  يقهل« :امىرأة ُ ػهرةٌ ،فإذا خر َ َ
ؾ
ج ْ

اؼْ تَشْرَفَها امؿيما ُ
ن» :وا وؽنى اؼتشرفها امؿيمان؟ :هل امىؽنى أنه هه
بها ،وأغرى بها؟ أم أنه حرك امنفهس امىر يظة لأومئك الذين تمتد

أنلارهه إلى امنؾاء الذين إذا رأوا امرأة أو ؼهادًا وي بؽيد امتفتها
يؼريهه امؿيمان ،فينلرون إميها ومه كانت صحجبة ،لذلك ميغ لممرأة
أفظل وي دارها حيؿ لا ينلر إميها الرجال ولا تمتد إميها نفهسهه.

جؾ اؼتشرَفها ام َّ ّ
ؿيما ُ
ن
يقهل عنيه امعىًة وامؾىًم« :وإ َّ ّنها إذا خر َ ْ

ُ
وإنها لا تكه ُ
أقرب إلى الله ِ ونها في قؽرِ بيتِها».
ن
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وفي حديث ابن وؾؽهد  ػي امنبي 

َّ ّ
َّؾ امرأَ ة ٌ طىًة ً
ن في بَيتِها
أحب إلى الله ِ و ِي أؽ ّدِ ونا ٍ
أنه قال« :وا طن ّ ِ

ُقلمة ً» ،فكيف بخروجها تبيع في الأؼهاق؟ امعىًة في أكثر ونان في
بيتها قلمة ،كيف تكهن بائؽة؟ كيف تشتؼل في امشركة؟ كيف تشتؼل

في امىؾتؿفى؟ كيف تكهن وقدوة برامج؟ وقال ابن وؾؽهد 

ً
أيظا" :امنؾاء ػهرة ،وإن امىرأة متخرج وي بيتها ووا بها بأس

فيؾتشرفها امؿيمان ،فيقهل :إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته ،وإن امىرأة

ً
مريظا ،أو أشهد جنازة،
متنبغ ثيابها ،فيقال :أين تريدين؟ فتقهل :أػهد

أو أطلي في وؾجد ،ووا ػبدت امرأة ربها وثل أن تؽبده في بيتها"

وإؼناده حؾي ػند اممبراني.

وثبؾ ػنه مرفهعًا كما ػند أبي داود وابن خزيمة« :طىًة ُ امىرأة ِ

صخدَػِها أفظ ُ
في بيتِها أفظ ُ
ل و ِي طىًتِها في ُحجرتِها ،وطىً ُتها في َ
ل و ِي

طىًتِها في بيتِها».

صخدػها و يقالُ :
طىًتها في َ
صخدَػها ،وا امىراد به؟ امبيهت قديمًا

كانت غرفة امىرأة فيها غرفة طؼيرة يهضع فيها نفيغ امىتاع ،فهذا هه

صخدػها ،بمؽنى أنها تعلي في غرفة بداخل غرفتها ،فهذا أفظل وي
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طىًتها في بيتها ،وامىراد ب (بيتها) في هذا الحديث -والله أعلم -أي في

غرفتها  -وا نسىيه اميهم غرفة امىرأة -فعىًتها في ذلك امىنان في
داخل امؼرفة أفظل وي طىًتها في امؼرفة امتي في بيتها.

«طىًة ُ امىرأة ِ في بيتِها أفظ ُ
ل و ِي طىًتِها في ُحجرتِها» :وامىراد

بالحجرة في الحديث -والله تؽالى أعلم -وا نسىيه اميهم بامعالة ،وهه امىنان

الذي تمل عنيه الأبهاب أي أبهاب امؼرف.

فامىقعهد أن امىراتب بهذا امؿنل ،طىًتها في تمك امؼرفة امتي

داخل غرفتها ،أفظل وي طىًتها في غرفتها -امتي هي بيتها هنا -وطىًتها

في غرفتها -أي في بيتها -أفظل وي طىًتها في حجرتها –أي في امعالة-

«وطىً ُتها في ُحجرتِها خير ٌ وي طىًتِها في دارِها» :وامىقعهد بدارها يؽني
في امبيؾ والذي نسىيه الآن امىنزل فنائه وبنائه ،كل ذلك يقال له:

دار ،فانلر هذا امتقؾيم داخل امىنزل ،كم هي مراتبه؟ صخدػها وبيتها

وحجرتها ودراها ،أربع مراتب في امىنزل ،ثم يلي ذلك وؾجد الحي ،ثم

يلي ذلك جاوع الحي ،ثم يلي ذلك امعىًة في امىؾجد الحرام أو وع

امنبي  هذا في ػبادة ،فكيف إذا كان الخروج

للٌؼهاق أو لممنتزهات امتي فيها الاختىًط وامؾفهر وأمهان الردى تتبؽها
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أنلار وي لا يخافهن الله  ولا يتقهنه يتمتؽهن بامنلر إميها ،وهذا
الذي قعده امؿارع في تربية امىرأة امىؾلمة.

وقد رأى ابن وؾؽهد  امنؾاء في امىؾجد الجاوع ،فنان

يخرجهي وي امىؾجد يهم الجىؽة ،و يقهل" :اخرجي إلى بيهتكي خير

م كي" وعلى كل حال فإن امنبي  نهى ػي ونع امنؾاء
وي شههد امعىًة في امىؾاجد.

وفي زواننا قد تحتاج امىرأة امىؾلمة فيه إلى حظهر صجامغ الخير

والذصط وامؽلم ،وأمهان وي الأنشمة امىهثهقة امميبة ،ولا بأس إذا كانت

امىرأة فقيرة أو صحتاجة أن تؽىل ،وإلا فالأطل أن تؽمو وي بيؾ وال

امىؾلمين وا يكفيها ،وخاطة إذا كانت أرولة فقيرة فينبغي أن تكفى فىً
تحتاج إلى الخروج؛ م كي وا هي نسبة هنلاء بامنؾبة إلى عمهم امنؾاء؟ لا

ؽك أنهي قلة ،لذلك لا داعي لأن تخرج امؼنية وامفقيرة وي امنؾاء

للبحؿ ػي الأعمال بمر يقة وؾؽهرة ،حتى طارت امنلرة إلى امىرأة

امتي لا تؽىل نلرة انتقاص؛ وهذا انتناس في امىفاهيم وامؽياذ بالله.
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إن امىرأة امتي تحتاج إلى امؽىل لا وانع أن تؽىل بحؿىة فيىا

يىًئمها ،فتكتؾب إن لم يهجد وي يؽهلها؛ م كي للٌؼف امؿديد وي

الذي أطبح يتنافغ على امهقائف وي امنؾاء؟ الأغنياء ونهي ذلك أنك
تجد امىرأة غنية ،وأهنها أغنياء ،وتجد أنها تذهب إلى عمنها ربما وئات

الأويال أحيانًا ػي بيتها وع ؼائق ،ولربما في أواكي داخل امعحراء
تتؽرض للٌخمار والحهادث وهي غنية ،بل لربما كان أهنها وي
الأثر ياء ،ووع ذلك فهي تحتج أنها درؼؾ ؼبع ػشرة ؼنة ،ثم تبقى في

بيتها ،وهذا لا ينيق ولا يعح وي وجهة نلرها!

لا بأس إن كان لديها فظل وقؾ فتذهب وع الأخهات

امعالحات في أنشمة تبني ولا تهدم ،فهكذا علمنا امقرآن ،وهكذا أدبنا

امقرآن ،ونحي يجب عنينا أن نستجيب لأمر الله ػز وجل؛ لأن هذا هه
وقتطى الإيمان.

وامنبي  واذا قال لأزواجه في حجته  -حجة

امهداع -قال« :هذِه ث َّم ّ ُقههر َ الحُظر ِ» :وا وؽنى هذه ثم قههر الحظر؟
امىؽنى أي والزوي الحعير وىًزوة ،بمؽنى أنها لا تخرج لا لحج ولا

مؽىرة ،ولا مؼيره.
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وقد قيل مؾهدة  لم لا تحجين ولا تؽتىرين كما يفؽل

أخهاتك؟ فقامؾ" :قد حججؾ واػتىرت ،وأمرني الله أن أقر في بيتي،
فهالله لا أخرج وي بيتي حتى أوهت" ،يقهل الراوي" :فهالله وا خرجؾ
وي باب حجرتها حتى أخرجؾ جنازتها" :هنلاء أمهات امىنونين

امىؾتجيبات لأمر الله ورؼهله .

ميغ على امنؾاء غظاضة في أن تكهن وكفية ،بل هذا هه ونتهى

الإصطام لممرأة ،وامؽرب في أؽؽارهه يمدحهن امىرأة امتي يسىهنها ننوم
امظحو؛ لأنها امرأة وترفة في نلرهه ،و يهطفهن امىرأة بأنها لم ترها

امؿىغ ،و يطربهن امىثل للحياء امؿديد بامؽذراء في خدرها ،وا رآها

رجل ،ووا رأت رجىًً ،ووا كممؾ رجىًً أجنبيًا ،تكهن درة وعهنة

صحفهقة لا يتمتع بامنلر إميها كل آسر وكاسر.

إن امؽاقل وي وػـ بؼيره ،انلروا إلى امؽالم وي حهم كم ،الذين

يكتبهن في امعحف و يمامبهن و يقهمهن :إن قيادة امىرأة للؾيارة يؼنيها

س كثيرة ،فىً تحتاج إلى امؾائق ،وهذا له تناميف باهلة ..الخ،
ػي وآ ٍ
وهذا كذب؛ ففي امبىًد امتي وي حهمنا طار امنؾاء يقدن امؾيارات

أميغ كذلك؟ هل اؼتؼنها ػي امؾائقين؟ أبدًا ،وإنما كانت امنتائج
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عكؾية ،حينىا يقهمهن :إن خروج امىرأة ينؽػ الاقتعاد ،إذا خرجؾ

للؽىل ،والحقيقة أن الإحعاءات امؽامىية امتي أخرجتها الأوه امىتحدة
أثبتها أن الموتىؽات امتي تؽىل فيها امنؾاء أجيرات ينلف اقتعاد تمك

امبىًد وا يقارب ثىًثين بامىائة يكهن ػبئًا على الاقتعاد.

الذين يقهمهن :إن امتقدم لا يمكي إلا بخروج امىرأة تؽىل جنبًا

إلى جنب وع الرجل ،وخرجؾ تمك امنؾاء ،هل طاروا في وعاف

الدول امىتقدوة؟ هل طاروا وي الأوه امىتحطرة؟ أبدًا.

امنؾاء امتي خرجي وزاحمي الرجال في كل ونان ،هل حعني

الرفؽة وامشرف وامىنانة ،أم أن امهاحدة ونهي تقهل :ارجؽهني إلى
أنهثتي ،ارجؽهني إلى بيتي ،أريد أن أكهن ون كة كملنات امشرق -تؽني

امىرأة امىؾلمة -أميغ كذلك؟ ألم تعبح امىرأة في صجتىؽاتهه ؼنؽة

يؽبؿ بها الرجال ،وتشؽر أنها مهددة في كل لحلة ولا تشؽر بالأوان،
وتبحؿ ػي رجل يأخذ ػفتها وشرفها ويستىتع بها ،ثم ينفلها ثم يكهن

ونجنها إذا ذهب جمالها وؽبابها إلى دور امؽجزة ،أميغ هذا هه واقع

امنؾاء هناك؟ امىرأة ػندنا يقهم على ؽنونها أبهها وأخهها ووميها وصحرمها،

وينفق عنيها وجه بًا و يحفلها ،و يهفر لها وا تحتاج إميه بنل احترام
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وتقدير؛ فهي أونا أو أختنا أو زوجتنا أو قريبتنا ،هكذا تمثل امىرأة،

فنحي نحترمها غاية الاحترام؛ لأنها تمثل منا هذه امهؽيجة ،وهذا أمر

ينبغي أن نفهىه جيدًا؛ مئىً نخدع ،مئىً

تستزل قدم بؽد ثبهتها ،ثم نندم ،ولا ينفع امندم ػندئذ.
َ ب
ٍّ
ُ ُ ُ ٍّ ب َ َ
ٱذ ُل بر َن َ
ِي ُ
اِح بخ َ َٰ
ج ِٱّلل ِِ
ِِف ِبيْح ِسٌ ِيٌِ
ثم يقهل الله { و
ِءاي َٰ ِ
َ ِ

َ ب ب َ ٍّ ٍّ َ َ َ َ ً َ
اِخت ً
ۡياِٸ[ }١الأحزاب :]34:هذا وا تشتؼل
وٱۡل ِمًثِِِۚإِن ِ
ِٱّلل َِكن ِه ِفيؿ ِ

به امىرأة امىؾلمة في بيتها ،إقام امعىًة إيتاء الزكاة ،كاعة الله ورؼهله

ِ .

َ ب ُب َ َ ُبَ
َ} :اذصطن بقلوبكي ،واذصطن بأمؾنتكي بامتىًوة،
اِحخ َِٰ
{وٱذلرن ِي
واذصطن ً -
أيظا -بالحال وامفؽل وامؽىل بامقيام بهقائف امؽبهدية ،فنل
هذا وي الذصط.

َ ب ُب َ َ ُبَ
ُ
َ ِِف ُ
ٌ} :ولم يقل :وا يتلوه جبر يل
ِبيُْح ِس ٍِّ
{وٱذلرن ِيا ِحخ َٰ ِ
 أو وا تتلوه امهاحدة ونكي ،أو وا يتلوه امنبي



ميؽه ذلك جميؽًا.
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بَ
َ} :ووا قال :وا ينزل؛ لأن بؽض امقرآن نزل في غير
{ َيا ُِحخ َِٰ
بيهت أزواج امنبي .
ٍّ َ ب ب
َ ب ُب َ َ ُبَ
َ
ُ
َ ِِف ُ
ِوٱۡل ِم ًَ ِثِِۚ} :وي
ج ِٱّلل ِ
ِبيُْح ِس ٌٍّ ِي بٌِ ِ َءاي َٰ ِ
{وٱذلرن ِيا ِحخ َٰ ِ

امقرآن وامؾنة فتؿتؼل بذلك تؽلمًا وتفهىًا وتدبرًا وتىًوة وحف ً
لا وعمىًً.

ٍّ ٍّ َ َ َ َ ً َ
ِخت ً
ۡيا} :اللميف :هه الذي يؽلم دقائق
{إِن ِٱّلل َِكن ِه ِفيؿا ِ

الأؽياء ،فيؽلم خنجات امنفهس ،ووا تنمهي عنيه امقلوب ،و يؽلم امىرأة

امتي تخظع لأمر الله  وتستجيب ،وامىرأة امتي تتمرد وتقهل :مىاذا

تكهن امىرأة صحكهوة بهذه الأحنام؟ و يؽلم وا تفؽله امىرأة وهي داخل
دارها -في بيتها -وي حىًل وحرام.

َ ب
ٍّ َ ب ب َ ٍّ ٍّ َ َ َ
ُ ُ ُ ٍّ ب َ َ
ٱذ ُل بر َن َ
ِي ُ
اِح بخ َ َٰ
ِٱّلل َِكنِ
ج ِٱّلل ِِوٱۡل ِمًثِِِۚإِن ِ
ِِف ِبيْح ِسٌ ِيٌِ
{و
ِءاي َٰ ِ
َ ِ

َ ً َ
ِخت ً
ۡيا ِٸ :}١وامىؽنى الآخر للميف وي اللمف ،أي أن هذه
ه ِفيؿا ِ

الأحنام وي ممف الله  ورأفته ورحمته بامىرأة امىؾلمة؛ مئىً
ينحقها امؽنؾ ،مئىً تشقى.

والخبير :هه الذي يؽلم بهاكي الأؽياء ،فالله  يؽلم دقائق

الأؽياء ،و يؽلم بهاكنها ولا يخفى عنيه شيء ،فىً يجهز لأحد أن يستدرك
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على الله  و يقهل :إن هذه الأحنام لا تعنح لهذا امقرن في هذا

الزوان ،أو الزوان قد تؼير ،أو امىرأة ينبغي أن تقتحه جميع الموالات،

وتثبؾ جدارتها ووجهدها ،والحقيقة وامعهاب أن تثبؾ امىرأة جدارتها

ووجهدها بتربية الأجيال.

ِّي َ ب ب َ
ّي َ ب ب َ
ِوٱل ب ًُ بؤيَِ َ
ثم قال { :إ ٍّن ِٱل ب ًُ بصوًِ َ
ج َ
جِ
ِوٱل ًُؤيِج َٰ ِ
ِوٱل ًُصو ِؿ َٰ ِ
ِ
ِ
َ ٍّ َٰ َ َ ٍّ َ
َ ٍّ َٰ َ َ ٍّ
َ ب َ َٰ َ َ ب َ َ
تِ
ج ِوٱهص ِِبِيٌ
ج ِوٱهص ِدرِّي
وٱهؼ َِ ِتِّي
ِوٱهصَٰت ِ َر َٰ ِ
ِوٱهصَٰدِق َٰ ِ
ِوٱهؼََٰ ِت َٰ ِ
َ َ ب َ َٰ َ َٰ َ ب ُ َ َ ّ َ َ ب ُ َ َ ّ َ َٰ َ ٍّ
ب َ
ِو ٍّ َٰٓ َ
ٱهصهً َ
ّي َ
جِ
ج
ٱهصهِؿ َٰ ِ
ج ِوٱلًخػ ِدرِّي ِوٱلًخػدِق ِ
َوٱهذَٰظِ عِّي ِوٱهذظِ ع ِ
ِو َٰٓ ِ ِ
َ ب َ َٰ َ ُ ُ َ ُ ب َ ب َ َٰ َ َٰ َ ٍّ
َ ٍّ َ َ ٗ َ ٍّ َٰ َ َٰ َ َ ٍّ ٍّ
ِٱّللُِ
ت ِأعد
ِوٱهذَٰلِرِيٌ ِ
ج
ِٱّلل ِلرِۡيا ِوٱهذلِر ِ
وٱهدؿِ ِرّي ِؾروسّى ِوٱهدؿِظ ِ

َ ُ ٍّ ب َ ٗ َ َ ب ً َ
اِع ِر ٗ
يًاِٹ[ }١الأحزاب :]35:بدأ بامتدرج وي الأدنى
لّىِيؼؿِرة ِوأسر

إلى الأعلى ،الإؼىًم هه إؼىًم املاهر ،تنتزم امىرأة بالحجاب ،تنتزم

بالحؿىة ،تنتزم بشرائع الدين املاهرةِ .

َ بُ ب َ َ ب ب
ج} :فيكهن ذلك وع خظهع امباكي،
ِج َٰ ِِ
ِوٱل ًُؤي َِ
{ ِوٱلًؤيَِ ِّي
وانقياد امقنب وتسنيىه وإقراره واػتقاده ،تكهن وقتنؽة ونقادة بقنبها،
لا لأن أباها أو أن زوجها يفرض عنيها هذه الأوهر ،فىً تستميع أن

تتهتك وتنبغ ػباءة صخظرة ،أو تتؽرى بعهرة وي امعهر ،بل ػي قناعة
وإيمان تؽتز بهذه الأوهر.
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َ ب َ َٰ َ َ ب َ َ
ج} :امقنهت بجميع اؼتؽىالاته ووؽانيه -كما قرر
ِوٱهؼََٰ ِت َٰ ِِ
{و ِٱهؼَِتِّي
امؿيخ تقي الدين ابن تيمية  في رؼالة وؾتقلة في وؽنى امقنهت-
أن امقنهت هه دوام امماعة ،فىً تنتزم بامقفازات والحجاب وأحنام

الإؼىًم أؼابيع ثم ترجع ػي ذلك ،يكهن ذلك كفرة ،ثم بؽد ذلك

يحعل لها امظؽف وامتراجع والانتناس ،بل امقنهت هه دوام امماعة
حتى تنقى الله  ، أن تبقى بالحؿىة والحجاب وامؽىل امعالح

والإيمان وام كف عما لا ينيق طظا حروه الله  وتدوم على ذلك حتى

تنقى ربها.

َ ٍّ َٰ َ َ ٍّ َ
ج} :امعدق في الاػتقاد ،امعدق طدق
ِوٱهصَٰدِق َٰ ِِ
{وٱهص ِدرِّي
امباكي بأن يكهن الإنسان على حال مرضية في باكنه ،يؽتقد الحق

و ينوي به وينقاد له ،و يكهن امعدق ً
أيظا بامقهل فيتنلم بالحق وينمق
به ولا يتنلم بامباكل و ينبغ على امناس ،أو يؽترض على أحنام الله

 بل تنتزم امعدق.
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َ ٍّ َٰ َ َ ٍّ َ
ج} :و يكهن امعدق ً
أيظا بامؽىل واملاهر،
ِوٱهصَٰدِق َٰ ِِ
{وٱهص ِدرِّي
فىً تلهر عمىًً باكنها يخامفه ،و يكهن امعدق بالحال فىً تكهن في حال

غير وتهافقة وع وكنهنات نفسها.

َ ٍّ َٰ َ َ ٍّ َ
ج} :طدق الحال ،وطدق امىقال،
ِوٱهصَٰدِق َٰ ِِ
{وٱهص ِدرِّي
وطدق امؽىل ،وطدق املاهر ،وطدق امباكي ،كل هذا وي امعدق.
َ ٍّ َٰ َ َ ٍّ
ت} :هذه الأوهر تحتاج إلى طبر ،تحتاج إلى
ِوٱهصَٰت ِ َر َٰ ِِ
{وٱهص ِِبِيٌ

طبر في سظاػها؛ لأن امنفهس قد مزجؾ فيها الأههاء وركبؾ وؽها

تركيبًا يمازجها.

وامشر يؽة كما قال امؿاكبي " : قد وضؽؾ على خىًف

وزان داػية الههى" ،فالههى يجنبك وي جهة ،وامشر يؽة تريد أن ترفؽك
وي الههى ،فؾىاع الحق أحيانًا يتأذى ونه الإنسان ،امىرأة امتي ػندها
ههى حينىا تسىع هذه امقظايا والأحنام تتأذى وتتألم كأنها سهام

تهجه إميها.

إن الإنسان يحتاج إلى طبر متفهه هذه الأوهر ،و يحتاج إلى طبر

في امؽىل وامتمبيق؛ لأنه يؽاب وينتقد وينتقص ويذم و يجد وي
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يحرضه إلى امباكل وامىنكر ،وامنفغ تدػهه إلى الإخىًد إلى امشههات

والراحة والدعة ،فيحتاج إلى طبر على كاعة الله  و يحتاج إلى طبر

ػي وؽعيته.

َ ٍّ َٰ َ َ ٍّ
ب َ
َ َ ب َ َ
ج} :والخؿهع يكهن
ِوٱهذَٰظِ ع َٰ ِِ
ت ِ َوٱهذَٰظِ عِّي
{وٱهص ِِبِيٌ
ِوٱهصَٰت ِ َر َٰ ِ

بامتذلل والخظهع والاؼتنانة لله رب امؽامىين ،كل هذا بامتدرج،

والإنسان لا يعل إلى مرتبة الخؿهع إلا إذا ارتاض باكنه بالإيمان،

وأطبح ومهعًا منفؾه بأمهان المواهدات ،كما قال بؽض امؾنف:

"كابدت امعىًة ػشرين ؼنة ،وتلذذت بها ػشرين ؼنة" ،وآخر يقهل:
"كابدت نفسي أربؽين ؼنة حتى اؼتقاوؾ لي" ،فامقظية تحتاج إلى
مزيد وي بذل الجهد ،فنمما تزداد صجاهدة كمما تتمكي وي امنفغ ،فإذا
اؼتقاوؾ امنفغ وخظؽؾ حعل الخؿهع ،فإذا رأيته ذصطت الله

 وإذا وقؽؾ ػينك عنيه أحببته ،وهذه مراتب عامية في الإيمان.

َ بَُ َ ّ َ َ ب
َ
ج}:
ِوٱل ًُخَ َػ ّدِق َٰ ِِ
ثم بؽد ذلك يبرهي على إيمانه{ ،وٱلً ِخػ ِدرِّي
كممة طدق تدل على قهة وثبهت في امشيء ،امعداق -طداق امىرأة-
مىاذا قيل له طداق؟ لأنه حق ثابت لها ،امعدقة مىاذا قيل لها :طدقة؟

امنبي  يقهلّ َّ « :
وامعدَقة ُ برْها ٌ
ن» :أي تبرهي على طدق
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دػهى الإيمان ،كما أن بذل امنفغ في ؼبيل الله  يقال له:

شهادة ،امىال حبيب إلى امنفهس ،وإخراجه يحتاج إلى صجاهدة:
اس كُل ّ ُهُهُ
ؼاد َ امن ّ ُ
مَه ْلا امىَؿَ ّقة ُ َ

ألجُهد ُ يُفْق ِر ُ وَالإقدام ُ قَتّا ُ
ل

ٍّ
ٱهصهً َ
ّي َ
ِو ٍّ َٰٓ
ج} :وامعهم وامعبر وتىًزوان ،وهه ػبادة
ٱهصه ِ َؿ َٰ ِِ
{ َِو َٰٓ ِ ِ

أمرا قاهرًا صحبه،
لا يمنع عنيها أحد ،فىً يدخنها الر ياء ،إلا إذا تعنع ً

ولذلك كان وي شرف امعهم أنه لا يدخله الر يا ،وهكذا الأعمال امقنبية

ً
أيظا ،لا يدخنها

الر يا؛ لأن الر يا وتؽلق بامنلر والرؤ ية ،م كي يدخله امؾىؽة،

يتحدث أنه طام.

ُ ب َ َ ٍّ َ َ َ ُ ْ ٍّ ُ ْ َ ٍّ ُ ب ٍّ َ َ ب َ ُ ْ
ِِفِ
والله يقهل{ :فن ِيَٰعِتادِِٱلِيٌ ِءايَْا ِٱتقْا ِربس هى ِل ِلِيٌ ِأضصَْا ِ
َّ ب َ َ َ َ َ ُ َٰ ٍّ ٍّ َ ُ َ ٍّ ٌ َ َٰ َ ٍّ ُ َ َ ٞ
َ
ونِأ َ بس َر ُِىِة َؼ بۡيِض َ
ابِ
ِص
ِ
ِٱّلل ِِنشِعثِۗإِجًاِيَّْفِٱهص ِِب
ه َٰ ِذه ِِٱَلجياِضصَثِۗوأۡرض ِ
ِ ِ
ٖ

[ }٪الزمر :]11:والله يؽمي امعامم أجره غير ونقهص كما في الحديث

امقدسي« :إ َّ ّلا َّ ّ
امعهمَ ،فإنَّّه ُ لي وأَ نا أجزي ب ِه»ِ .
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َ ب َ َٰ َ ُ ُ َ ُ ب َ ب َ َ
ج} :انلر إلى هذا امترتيب كيف
دَٰؿِظَٰ ِِ
رّي ِؾروسّى ِوٱه
{وٱهدؿِ ِِ
ذصط امعهم وامعبر والخؿهع ،ثم ذصط حفـ امفرج ،وي كان بهذه امىثابة

فهل يقارف وا لا ينيق؟ أبدًا.

وامنبي  يقهل« :يا وؽشر َ
امؿباب ،وَي اؼتماع
ِ

ونكم امباءة َ فن ْيَتَز َ َّ ّوجْ  ،ووَي لم يَسْتَم ِعْ فؽنيه بامعه ِم فإنه له وجاء ٌ» :فامعهم

وامىقعهد إكثاره وإدوانه -كما قال الحافـ ابن حجر  يهرث كسر

امشههة ،وهه كسر ونقؾ ،يهرث كسر امشههة إذا داوم الإنسان عنيه

وأكثر ونه ،وأدوي على امعيام ،لا وي يعهم يهم و يفمر أؼبهع ،هذا

قد لا ينثر فيه كسر هذه امشههة.

َ ب َ َٰ َ ُ ُ َ ُ ب َ ب َ َ
ج} :يحفـ فرجه ػي وقارفة وا لا
دَٰؿِظَٰ ِِ
رّيِؾروسّىِوٱه
{وٱهدؿِ ِِ

ب َ َٰ ُ َ
َ ٍّ َ ُ ب ُ ُ
ْن ِِ ٥إ ِ ٍَّل َ َ َٰٓ
َِعِ
س ِّى ِحؿِر
ينيق ،كما قال الله { :وٱلِيٌ ِِى ِه ِؿرو ِ
َ ب َ ب َ ب َ َ َ َ ب َ ب َ َٰ ُ ُ ب َ ٍّ ُ ب َ
َ َ ب َ َ َٰ َ ٓ َ َ
ِموُْي َ
ۡي َ
ِد ب ُ
ِو َرا َء ِذَٰل ِكِ
ِّي ِِ ٦ذً ٌِ ِٱبخِغ
س ِّى ِأو ِياِمومج ِأيؿَّى ِؾإِجّى
أزن َٰ ِ
َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ب ُ َ
لهِك ِِ ُى ِٱه َعادون ِ[ }٧امىنونهن :]7-5:كل وقارفة ببذل امشههة
ؾأو
في غير الزوجة وومك اليمين فهي صحروة ،ؼهاء كانت بالزنا أو وا دونه

بنص كتاب الله ِ .
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وحفـ امفرج يشىل حفـ امؽهرات ،فىً تبدى أوام امناقرين،

ُ ّ ب ُ ب َ ُ َّ ْ
َ َ
ِّي َِحؼؾْا ِي بٌِ ِأةبصَٰرِِ بِىِ
كما قال الله  في ؼهرة امنهر{ :فنِه ِوًؤيَِ
َ
َ َ ب َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ب َ َٰ َ َ ب َ َٰ َ ُ ب ٍّ ٍّ َ َ
خت ُ
ۡي ۢ ِة ِ ًَا ِي َ بػََ ُعْن ِٴ}١
ويطؿرْا ِؾروسّ هِى ِذل ِك ِأزَك ِلّ هى ِإِن ِ
ِٱّلل ِ ِ

[امنهر :]31:والذي عنيه عاوة امىفسرين ،وهه قهل كبير امىفسرين -
ابن جرير اممبري  والآية تشىل امىؽنيين والله أعلم -أن قهله في

ؼهرة امنهرَ { :ويَ ب
ط َؿ ُرْا ِْؾُ ُر َ
وس ُّ بهِى} :أي ػي إبدائها للٌنلار ،يؼظها وي
أبعارهه فىً ينلرون إلى ػهرات الآخرين ،و يحفلها فروجهه فىً

يبدونها للناقرين ،ويشىل حفلها ً
أيظا عما لا ينيق وي وقارفة وا لا

يحل ،فحفـ امفروج لا يكهن إلا بحفـ الجهارح ،ف (امبظر)،
و(امؾىع)،و(اللؾان)،و(امقنب)،و(الأيدي)،و(امؽهرة)،و(الرجل)،

و(الرأس) وي قهله " خُ ّ
مرهي " و(امنحر) و(امعدر) وي قهله

جيهبهي" هذه تسع جهارح ّ
ّ
نعؾ عنيها امنهر.
"

ل امرأة ٍ يتنلم ال َّل ّه ! نؽه إ ّنها امؽ ّفة.
عجبا ً وي أجل خنخال وي رج ِ
امؽرض في ؼهرة امقرآن كقنب امىدينة الحعان ،مي تتؾمل إميها

الأيدي الخائنة إلا بؼدرة خهّان وي داخنها ،فإذا غَدرت ثُلم َ في جدار

امؽ َّ ّفاف ثُلمة.
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وأثر هذه الجهارح على امؽفة أو ضدها واضح ،لا يحتاج إلى برهان،

ولذا اتفق الأئمة الأربؽة على :

وغ يد امىرأة الأجنبيَّّة ام َّ ّ
ؿابة امىؿتهاة في امؽادة ،بل ذهب
تحريم ّ ِ

امىام كيّة وام ّؿافؽية إلى تحريم وعافحة امؽجهز ،وقد جربنا الاػتذار

بأدب ػي وعافحة امنؾاء ،وكنَّّا نقهل مؼير امىؾلمات  :زوجي لا تحب
ونّي ذلك ،ووقعهد امىنوي هه ال َّل ّه أولاً ،ثم وا للحنية وي الحق في طهن

امؽهد وامىؽاولة بامىثل ،فنان ذلك ينقى إكبارا ً واضحا ً ّ
ونهي ،فأين هذه

امنلرة الإنسانيّة المورَّّدة وي خىًل امؽقل وامؽاكفة امؾامىين وي كُدرة

وفؾ يتتبع امىزامق أو
ٍ
هذا الزوان؛ وي نلرة ونهزمي امىنهج وا بين

ميبرالي يرى دينه عارا ً عنيه.

واتفقها أيظا ً على حروة الخلوة بها؛ م كهن ذلك ؼببا ً قاهرا ً للفؾاد.
وعلى حروة كؿف امىرأة وجهها إذا خيف عنيها خهغا ً قاهراً.
وعلى حروة تؽمرها بما يجد الرجال الأجانب رائحته ونها ،أو تؼنجها

بامنلًم أو بالرؼائل أو تك ُّس ّرها بامىشي أو غمزها بامؽين ونحه ذلك.
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والذي نحتاجه وي(امنهر) هه امنهر امقنبي ،لاذي يطيء لهذه الجهارح

كر يقها  ..أين تمطي ؟ وأين تقف ؟ فإ ّن امىطي دائما ً هىًك ،وامهقهف
دووا ً فناءِ .

َ ب َ َٰ َ ُ ُ َ ُ ب َ ب َ َ
ج} :حفلها بسترها وحفلها ػي
دَٰؿِظَٰ ِِ
{وٱهد ِؿِ ِرّي ِؾروسّى ِوٱه
امىقارفة المهروة.

ٍّ
َ ٍّ َ َ ٗ َ ٍّ َٰ َ َٰ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ ُ ٍّ ب َ ٗ َ َ ب ً َ
ٗ
ت ِأعد ِٱّلل ِلّىِيؼؿِرة ِوأسراِع ِريًاِ
{ َوٱهذَٰلِرِيٌ ِٱّلل ِلرِۡياِوٱهذلِر ِ

ٹ :}١لا تهجد ػبادة في كتاب الله  قرنت بام كثرة كالذصط،
َ َ ّ ُ ُ ُ ب َٗ ََ ً
َ َ َّ َ ٍّ َ َ َ ُ ْ ب ُ ُ ْ ٍّ َ ب ٗ َ
اِلر ِ ٗ
{ َٰٓ
غيَلِ
ِٱليٌ ِءايَْا ِٱذلروا ِٱّلل ِذِلر
يأحّا ِِ
ۡيا ِٿِ ١وشتِطْه ِةسرة ِوأ ِ
َ ْ ُ
ٍّ َ َ ً َ ُ ُ ً
ُ
َع ُ
ْد َ
اِو َ َ َٰ
ِسَُْبِس ِْى}
ڀ[ }١الأحزاب{]42-41:ؾاذل ُرواِالوـُ ِرِياياِورع

[امنؾاء وي الآية ،]113:مىاذا؟ لأن الذصط خفيف على اللؾان ،لا
يحتاج إلى هيئة وؽينة أن تذصط وأنت قامم أو وؾتقبل امقبلة أو قاعد،
وأنت قامم وأنت على جنب بل في كل الأحهال ،ومقد كان امنبي

 يذصط الله على كل أحهاله ِ .

فذصط الله لا يتمنب وؿقة ،وله أجر ػليم ػند الله  ولهذا

َ ٍّ َ َ
ٍّ
ِلر ِ ٗ
ۡيا}ِ:
ِٱّلل ِ
إذا أمر الله به غامبًا يقرنه بام كثرة ،فهنا قالَ { :وٱهذَٰلِرِيٌ
ووطف امىنافقين بأنهه لا يذصطون الله إلا قنيىًً ،وذصط الله ام كثير
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يشىل ذصطه باللؾان ،وذصطه بامقنب بمرح امؼفلة ،فىً يكهن غافىًً وظيؽًا
وفركا ،ويشىل ذصطه ً
ً
أجل الذصط بامقيام وامقؽهد
أيظا بامؽىل ،وهه وي
ِّ

في كاعة الله  وامىشي إلى امىؾاجد ووا إلى ذلك ،ويشىل ذصطه

بالحال ،كل هذا وي ذصطه .

َ ٍّ َ َ ٗ َ ٍّ َٰ َ َ َ ٍّ ٍّ ُ َ
ٍّ
ِٱّلل ِل ُّى} :هذه اللفلة أَ ع َ َّدّ
ت ِأعد
{ َوٱهذَٰلِرِيٌ ِٱّلل ِلرِۡياِوٱهذلِر َٰ ِ

تدل على ػناية بامىؽ َ ّد ،أعد الله لهه واذا؟ { َّ ّوؼْف ِرَة ً} :ون َّكّرها هنا،
تؽليىًا لها ،فإن امتنكير يأتي في كثير وي الأحيان للتؽليم ،وؼفرة :أي

ػليىة ،وإذا قنؾ :رب اغفر لي فامىراد؟ هذا يشىل ؽيئين اثنين

الأول :امؾتر ،وامثاني :امهقاية ،وونه امىؼفر الذي يظؽه امىقاتل وي

الحديد فهق رأؼه كامقبؽة؛ لأنه يقيه صرب الحديد ويستر رأؼه ،أي

يؼميه ،فأنت إذا قنؾ :يا رب اغفر لي ،اللهه اغفر لي ،فأنت تسأل

ؽيئين اثنين :الأول :أن تستر فىً تفتظح ،أي يسترك الله في الدنيا

والآخرة ،والأمر امثاني :وهه أن يقيك الله  امتبؽة -تبؽة الذنب

وامىؽعية -فىً تناخذ بها ،فامؾتر وامهقاية ،أن تهقى ؽنم الذنهب
وتبؽات امىؽاضي والمنامفات.
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والأجر امؽليم كما أخبر الله  أنه يظاػف الحؾنة بؽشر أوثالها

إلى ؼبؽىائة ضؽف إلى أضؽاف كثيرة ،وقد دل على ذلك نعهص

كثيرة وي كتاب الله .

هذه امنممات قب ْؾة وي وؿناة نهر امقرآن ورؽفة وي شهده،

فتمك الآيات لم يبتدىء امؽليم في امقرآن امؽليم ؼهاها بتؽليم .هي

آيات اممهر وامؽفة وامفظيلة ،تؼؾل قهب امىنونين وامىنونات غؾىًً؛

فما تُبقي فيها دنساً ،وهي حين أنزمؾ؛ أنزمؾ متبني أؼهارا ً خمؾة ً ؽاهقة ً
وتينةً ،تحهط امؽ ّفة وتحمي اممهر .امؽ ِرض فيها كقنب امىدينة الحَعان،

لا يؽلى على أؼهارها ،ولا يُستماع لها نقْباً ،فني تتؾمل إميها الأيدي

الخائنة إلا بؼدرة خ َّهّان وي داخنها ،فإذا غدرت جارحة فقد ثلم في
جدار امؽفة ثُلمة .فمي أجل امؽفاف تنزمؾ آيات امؽفاف  ..ولأجل

امؽفاف طارت أؼهارا ً للؽفاف ،فيا أ ّيها الداػية امىهفق ..

إن رفؽؾ ؽؽلة امنهر وي آيات امؽفاف للناس ،وكؿفؾ لهه ػي

وؽانيها ،وهديتهه إلى ؼبينها ،وربيتهه على آدابها ،وأدخنتهه في حعهنها،

فأبها بؽد ذلك إلا الانؼىاس في ُّأتهن امفهاحػ ،وامؽيػ في قلمات

الرذائل؛ فىً عنيك ولا تبخع نفؾك أؼفا ً عنيهه ،فللّه الحكمة امبامؼة،
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وامنلًم في هذه الآيات كلًم يمهل به المونغ ،و يكفي وي امقىًدة وا

أحاط بامؽنق ،وكان امىقعهد هه امىذاصطة وامؽيػ وع كتاب الله

 في خف امقلم متمك الأحرف وبث هذا امبهح الذي نحتاج فيه
إلى وثل هذه الذصطى ،فهذه وؿاػري أهديها م كم ،لا حروني ال َّل ّه دعائكم
ودِف ْق وؿاػركم ،وأؼأل الله  أن يؼفر لي وم كم أجمؽين...
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امتأثّر بامقرآن ام كريم؛ وؼائله وثمراته:
إ ّن إعجاز امقرآن ام كريم لم يتهقف ػند روعة الأمفاظ وجمال

امىؽاني ،بل هناك وجه آخر وي أوجه الإعجاز ربما يؼفل ػنه كثير ٌ وي

امناس ،ألَا وهه الإعجاز امتأثيري للقرآن ،وامىقعهد به ذلك الأثر املاهر
أو امباكي الذي يتركه امقرآن على قارئه أو ؼاوؽه؛ فتارة تذرف امؽيهن،

وتارة تهجل امقلوب ،وتارة تقؿؽر الأبدان ،وغير ذلك وي الآثار امؽىنية

ٍّ ُ َ َ
ٱّلل ٍِ ٍّزلِ
امتي لا ُيحدثها في امنفغ إ ّلا امقرآن ،فقد قال الله { :
َ ب َ َ ب
َ َٰ ٗ َّ َ َ َٰ ٗ ٍّ َ َ َ ب َ َّ ب ُ ُ ُ ُ ٍّ َ َ
َِيب َظ بْ َن َ
َ
ِر ٍّب ُّ بىِ
اِن ِتقظعِر ِيَُِ ِسوْد ِٱلِيٌ
ر
اِي
ّ
ت
ش
ت
اِي
ت
ِت
ل
ِ
ِيد
د
ِٱۡل
أ ض صٌ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٓ
ُ ٍّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ب َ ُ ُ
ٍّ
َ ب ٍّ َ َ ُ
ِۦِيٌِيَظاءُهِ
ِوفوْبُ ُّ بى ِإ ِ ََٰل ِذِلرِِٱّللهِِذَٰل ِك ِِ َدىِٱّلل َِِح بّدِيِةُِ
ثى ِحو ِّي ِسوْدِى ِ
ٍّ ُ َ
ب
َ
ِذ ًَ َ ُ
اِلۥِي بٌِِِا ٍدِ٭[ }١الزمرِ .]23 :
َو َيٌِيُؾو ِِن ِ
ِٱّلل
يقهل الإوام الخمابي  وهه و ِي أبرز وَي كتَب في إعجاز

امقرآن« :في إعجاز امقرآن وجه آخر ذهب ػنه امناس فىً يناد يؽرفه إ ّلا
امؿا ّذ وي آحادهه ،وذلك طنيؽه بامقلوب وتأثيره في امنفهس ،فإنك لا

تسىع كلًوًا غير امقرآن  -ونلهوًا ولا ونثهرًا  -إذا قرع امؾىع خنص له

إلى امقنب وي النذّة والحىًوة في حال ،ووي الروعة وامىهابة في أخرى
وا يخنص ونه إميه ،تستبشر به امنفهس وتنشرح له امعدور ،حتى إذا
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أخذَت ح ّلها ونه عادت مرتاعة قد ػراها امهجيب وامقلَق ،وتؼ ّؿاها

الخهف وامفرَق ،تقؿؽر ونه الجلود وتنزعج له امقلوب ،يحهل بين امنفغ

وبين وظىراتها وػقائدها الراسخة فيها» ومقد مفَؾ الله ُ 
َ
الأنلار َ إلى هذه امقهة امتأثير ية للقرآن ،فقال { : ل َ بْ ِأ َِ
ٍز بۡلاَِ
َ ب
ٍّ َ ب َ
َ َٰ َ ب ُ ب َ َ َ َ َٰ َ َ ٍّ َ َ ب َ ُ َ
ِخ َٰ ٗ
ِيخَ َػ ّد ِٗٗع ّ
ظِعا َّ
ِوح ِوكِ
هذا ِٱهقرءان َِع ِست ٖن ِهرأحخُۥ
ِي بٌِ ِخظيَثِ ِٱّللهِ
َ َ ٍّ ُ ب َ َ َ ٍّ ُ َ
ب َ ب َ َٰ ُ َ ب
ٍّ
ُ
َ
اسِهعوّىِحخؿمرونِ[}١٫الحشرِ .]21 :
ۡضبّاِل ِوَ ِ ِ
ٱۡليثنٍِ ِ
يقهل ابن كثير « : يقهل تؽالى وؽلىًا لأمر امقرآن ،ووبيّنًا

علوّ قدره ،وأنه ينبغي أن تخؿع له امقلوب ،وتتعدع ػند سظاعه مىا فيه

ٍّ َ
َ ب َ َ ب َ َ َٰ َ ب ُ ب َ َ
َِع َ
ان َ َ َٰ
ِستَ ٖن ِه َرأ بحخَ ُُۥِ
وي امهعد وامهػيد الأكيد{ :لْ ِأٍزۡلا ِهذا ِٱهقرء

َ ب
ٍّ
َ
خ َٰ ٗ
ػ ّد ِٗٗع ّ
ظِعا َّ
ِٱّللهِ} أي :فإ ْن كان الجبل في غنلته
ِي بٌِ ِخظيَثِ ِ
ِيخَ َِ

وقؾاوته ،مه فهه هذا امقرآن فتدبر وا فيه ،لخؿع وتع ّدع وي خهف الله

 ، فكيف ينيق بكم أيها امبشر أ ّلا تنين قلوبكم وتخؿع وتتعدع وي
خؿية الله ،وقد فهىتم ػي الله أمره وتدبرتم كتابه؟!».

ومقد عاب الله على وَي لا يتأثر بالذِّصط وأػله ال ّذِصط امقرآن ،فقال

َ َ ب  ّ ٞب َ َٰ َ ُ ُ
َ
ب ٍّ ُ ْ َ َٰٓ َ
ِؽ َؾَٰن َّ
ْبُ ُّ ّ
ّي ِ}١٬
ت
ِي
ِِف
ك
ه
ِ
ل
و
ِأ
ِٱّلل
ر
ِل
ذ
ٌِِ
ىِي
ِ
تؽالى{ :ؾْين ِه ِوؼصِيثِِفو
ِ
ه
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٖ

[الزمر ،]22:وذصط  أن ذلك وي أوطاف امىشركين
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َ َ ٓ ُ َ ب ُ َ  َ ٞب ُ ٍّ َ ُ ُ
ٌِحقْلِ
وامىنافقين ،فقال ِ{ : إَوذاِيا ِأٍزِهج ِشْرة ِؾ ًَِّىِي
َ َّ ُ ب َ َ ب ُ َ َٰ ٓ َ َٰ ٗ َ َ ٍّ ٍّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ب ُ ب َ َٰ ٗ َ ُ ب َ ب َ ب ُ َ
يؿَا ِوِى ِيصخب ِّشونِ
ِؾزادتّى ِإ ِ ِ
أيسى ِزادحُ ِه ِذه ِۦ ِإِيؿَا هِؾأيا ِٱلِيٌ ِءايَْا ِ

َ ب ُ ٍّ َ ب َ ُ َ ب َ
ك َ
ِض ٍّ َٰٓ
تِ
[ }١٢٤امتهبة ،]124 :وقال {: ويَِّىِيٌِيصخ ًِعِإَِل
َ َ ُ ْ ٍّ َ ُ ُ ْ ب ب َ َ َ َ َ َ ً ُ ْ َ َ ٍّ
َ َ َ ُ ْ
ِٱلِيٌَِ
سْا ِي بٌِ ِعَِدِك ِفالْا ِل ِلِيٌ ِأوحْا ِٱهعِوى ِياذا ِفال ِءاٍ ِؿا هِأو َٰٓ
لهِك
إِذا ِخر
َ َ َ ٍّ ُ َ َ َٰ ُ ُ ب َ ٍّ ْ َ ب ٓ ُ
ِوٱتتَ ُع ْٓاِأِ َْا َءِ بىِ[ }١٦محمدِ .]16 :
ِفوْب ِ ِّى
ـتعِٱّللَِع ِ
طهر وي امتأثّر بامقرآن:
ومقد صرب منا امنبي  امىثل الأعلى في امتأثّر

بامقرآن ،فنان إذا سظؽه ر َ ّق قنبه وذرفؾ ػينه؛ مؽلم ِه بؽلىة امقرآن،
فؽي ابن وؾؽهدٍ  قال( :قال لي امنبي « : اق ْرأْ َ

ن »ُ ،
عل َ َّ ّي امقُرآ َ
قنؾ :يا رؼهل الله ،أقر ُّأ عنيك ،وعنيك ُّأنز ِل؟! قالِ « :إني

ُّأح ُّ ّ
ُ
ُ
جئؾ إلى
فقرأت عنيه ؼهرة امنؾاء ،حتى
ِب أَ ْن أَ سْظَؽَه ُ و ِيْ غَيْر ِي»،

بَ َ َ
ٍّ ٍّ َ َ ب
َ ُ َ َ َ ٗ ُ َ َٰ ب َ َ ب
تِ
ِٱّلل َِل َِحرو ُِى ِيِرقال ِذ ٍّرةِِٖۖإَونِحك ِضصَث ِيضعِؿّ
هذه الآية{ :إِن
اِويُؤ ِ

ٍّ ُ ب ُ َ ب ً َ
اِع ِر ٗ
ُّ ّ
حؾْب ُ َ
يًاِپ[}١امنؾاء ،]41:قالَ « :
فامتفؾ
ك الآن»،
سر
يٌَِِلٍ ُِ ِأ ِ
إميه ،فإذا ػيناه تذرفان)ِ .

ومقد كان امعحابة ً 
أيظا يتأثرون ػند سظاع امقرآن تأثرًا

ػليىًا ،حتى وطل الأمر ببؽطهه إلى امىرض ووىًزوة امفراش ػندوا
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استمع إلى بؽض الآيات امتي تتح ّدث ػي يهم امقياوة ،فؽي جؽفر بن
زيد  أ ّن عمر بن الخماب  خرج ّ
يؽغ بامىدينة ميلة ً ووؽه
غىًم له وػبد الرحمي بن ػهف  ، فمر ّ بدار رجل وي امىؾلمين

َ َ
َ َّ
بِ
فهافقه وهه قامم يعلي ،فهقف يسىع مقراءته ،فقرأ{:وٱهفْرِِِ ِ١وك ِت َٰ ٖ
ب
ب ُ
َ ّ ٍّ ُ
ج ِٱل ب ًَ بع ًُْر َِ ِ ِ ٤و ٍّ
ٱلص بق ِؽ ِٱل ًَ برؾ ِ
ْعِ
ٍّي بص ُفْرٖ ِِِ ِ ِ ٢ف
ِر ٖق ِينظْرٖ َِ ِ ِ ٣وٱۡلَ بي ِ
ِ
َ
ٍّ َ َ َ َ ّ َ
َ ِ ِ ٥و بٱۡلَ ب
طر ِٱل ب ًَ بص ُ
ك ِهَ َـَٰف ِٞع ٍِّ ِ ِ ٧ي َ ُ
اِلۥِيٌِِداؾ ِٖع ِ}٨
شْرِِ ِ ٦إِن ِعذاب ِر ِب
ِ
َ
ٍّ َ َ َ َ ّ َ
كِهَ َـَٰف ِٞعٍِّ ِ ِ٧ي َ ُ
اِلۥِيٌِِداؾ ِٖعِ[}٨اممهر]8-1:
حتى بنغِ{ :إِنِعذابِرب ِ

ّ
حق ،فاؼتؾند إلى حائف
 ،فقال عمر  :قسَص ورب ام كؽبة
ض لحاجتك ،فقال :وا أنا
فمكؿ وني ّ ًا ،فقال له ػبد الرحمي  :او ِ

ُ
ُ
سظؽؾ ،قال :فرجع إلى ونزله فمرض شهرًا
سظؽؾ وا
بفاعل الليلة إذ

يؽهده امناس لا يدرون وا مرضهِ .
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مىاذا لا نتأثّر بامقرآن؟
بؽد هذا امؽرض امؾابق ،يدور هذا امؾنال في خلد كثيرٍ ونّا،

مىاذا لا نتأثر بامقرآن؟ ووا امؽهائق امتي تحجبنا ػي امتأثر بامقرآن كما تأثّر

امنبي  وأصحابه  ؟ ويمكي أن نُجم ِل بؽض
الأؼباب امتي تحُهل بيننا وبين امتأثر بامقرآن ،فيىا يأتي:

أولًا :كهل الهجر للقرآن :فإن كهل الهجر للقرآن يهلّد فجهة كبيرة

تحُهل بين امقنب وامتأثر به ،و يؽ ُّ ّد وي أػله الذنهب امتي يرتكبها امىؾلم؛

لذلك يأتي امنبي  يهم امقياوة ويشتكي لربه هذا

ٍّ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ ٍّ ُ ُ َ َٰ َ ّ ٍّ َ
ِه َٰذاِ
بِإِنِف بْ ِِمِٱَتذوا ِ
الهجران ،فقد قال { :وفالِٱلرشْلِير ِ

بُبَ َ
ان َ
ِم بّ ُ
ش ٗ
ْراِٴ[ }١امفرقانِ .]31 :
ٱهقرء

ثانيًا :مرض امقنب وقؾهته :فامقنب هه المنا َكب الأول بامقرآن،

ومي ينتفع بآيات امقرآن ووهاػله وع ِبَر ِه إ ّلا امقنب امؾنيم ،أ ّوا امقلوب

امتي أمرضتها الذنهب واؼتهمؾ عنيها امشههات المهرّوة فني تتأثر بامقرآن،

َ َٰ َ َ ب َ َٰ َ َ َ َ ُ َ ب ٌ َ َ ب َ
ٍّ
ٍّ ب َ َ ُ
ِوِ َِْ
بِأ بو ِأهَق ِٱلصًع
ِِف ِذل ِكِلِكرى ِل ًٌَِِكن ِلۥِفو
فقد قال تؽالى{ :إِن ِ

َ ٞ
ط ِِّيدِٻ[ }١قِ .]37 :
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ثامثًا :امؼفلة والانشؼال بامىُنهيات :فالإنسان الذي اؼتهمؾ عنيه

الدنيا وزخارفها لم ومي يشؽر بأثر امقرآن ،ومي يتذوق حىًوته ،بل

ِيٌِ ِذ بِلر ّ
ؼيتقنّب حاله بين امؼفلة والإػراضَ { :يا ِيَأبت ِيّى ّ
ِيٌِ ٍّ
ِر ّب ِ ِّىِ
ِ
ٖ
َ
ٍّ
ْ
ٍّ ب َ َ ُ ُ َ ُ ب َ ب َ ُ َ
َسوا ِٱۡلٍّ ب
َّ ب َ
ْن ََِ ِ ٢لِِيَ ٗث ِفُوُْبُ ُّ بىۗ َ
ش َْى ِٱل َ
ِوأ َ َّ
ِيٌِ
ث ِإَِل ِٱشخًعْه ِوِى ِيوعت
ّمد ٍ
َ َ ُ ْ َ ب َ َٰ َ ٓ ٍّ َ َ  ّ ٞب ُ ُ ب َ َ َ ب ُ َ ّ ب َ َ َ ُ ب ُ ب ُ َ
َصون ِ}٣
ظوًْا ِِن ِهذا ِإَِل ِبّش ِيِروسىُۖ ِأذخأحْن ِٱلصِطر ِوأٍخى ِتت ِ
[الأنبياءِ .]3،2:
رابؽًا :عدم الاهتىام بمؽرفة امتفؾير :فؽدم الاهتىام بمؽرفة وؽاني

امقرآن وتفؾيره يحجب امقنب ػي ام تأثّر به ،فكيف يتأثّر امقنب بما لا

يفهىه؛ لذلك فقد قال الإوام اممبري  طاحب امتفؾير« :إني

لأعجب طظي قرأ امقرآن ولم يؽلم تأو يله كيف ينت ُّ ّذ بقراءته؟!».
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كيف نتأثر بامقرآن؟
وبؽدُ أيها امقارئ ام كريم ،بؽدوا تؽرَّّفنا على بؽض الأؼباب امتي

تحُهل بيننا وبين امتأثر بامقرآن ،أؼهق بين يديك بؽض امهؼائل امتي تُؽ ِين

على امتأثر بامقرآن:

أولًا :تجديد امؽهد بامقرآن :إ ّن تجديد امؽهد بامقرآن وامؽهدة إميه

وامىداووة على قراءته هي أولى امهؼائل وأػلىها أثرًا؛ لذلك على امؽبد
أن يجاهد نفؾه على ذلك وأن يعبر على وؿقة ذلك؛ لأن هذه امىؿقة

-إ ْن وُجدت -هي نتيجة بُؽد امؽهد بكتاب الله ،لذلك عنيه أن يستىر ولا

ييأس ،وميكي على يقين أ ّن وَي داوَم على قرع امباب يهؽك أن يُفتَح

له ،وأ َّ ّن دوام َ نزول قمر امىاء على الحجر ُيحدِث فيه أثرًا لا صحالة ،فما بالك

بأثر كلًم الله على امقلوب إذا داوم امؽبد عنيه؟

ثانيًا :حظهر امقنب ػند امتؽاول وع امقرآن :ينبغي لممؾلم أن يجتهد

في اؼتحظار قنبه ػند امتؽاول وع امقرآن وإفراغه وي امعهارف امتي

َ
ٍّ
ِذَٰل َِك َِل بِك َر َٰ
ىِ
ِِف
تحجبه ػي امتأثر بامقرآن ،فقد قال { :إِن ِ

َ َ َ َُ َ ب ٌ َ َب َ
ٍّ ب َ َ ُ َ ٞ
ِوِ َْ ِطِّيد ِٻ[}١ق ،]37 :وطظا يساعد
ب ِأ بو ِأ ِهَق ِٱلصًع
ل ًٌَِِكن ِلۥِفو
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على ذلك اؼتؿؽار أن الله  هه امىتح ّدِث بهذا امقرآن ،يقهل

َ
أردت الانتفاع بامقرآن ،فاجمع قنبك ػند
ابن امقيم « : إذا
ق سظؽ َ َ
ك ،واحطر حظهر وَي يخاكبه به وَي تنلَّّم به
تىًوته وسظاعه ،وأم ِ

 ونه إميه؛ فإنه خماب ونه لك على مؾان رؼهله»ِ .

ثامثًا :الجهر بتىًوة امقرآن :فالجهر بتىًوة امقرآن يساعد على يقلة

امقنب وو ِي ث َّم ّ امتأثر بامقرآن ،بخىًف وا مه قرأ امىؾلم س ًّ ّ
را ،فإنه يكهن
أقرب

مشرود

الذهي

وانظراف

امقنب؛

ومقد

كان

امنبي

 يحب أن يجهر بامقرآن ،فؽندوا ُؼئل ابن ػباس
 ػي قراءة امنبي  بالليل قال« :كان يقرأ في
حجرته ،فيَؾىع قراءتَه وَي كان خارجًا» .

ّ
بنل آية :فم ِي أػله أؼباب
رابؽًا :اؼتؿؽار امىؾلم بأنه صخا َكب

امتأثر بامقرآن أن يستؿؽر امىؾلم بأنه هه امىقعهد بهذا الخماب ،وأن

ّ
كل أمر ٍ أو نهي هه وأوهر به ،فنقد فمي أصحاب رؼهل الله

 لهذا الأمر جيدًا ،ووي ذلك وا ورَد َ ػي أنس بن

َ َ َّ َ ٍّ َ َ َ ْ َ
والك  ،أنه قال« :م َّ ّىا نزمؾ هذه الآيةَٰٓ {:
ايَُْا َِلِ
يأحّاِٱلِيٌ ِء
ٍّ ّ َ َ َ ب َ ُ ْ َ ُ ب َ ب َ
َ ب َ ُ ٓ ْ َ ب َ َٰ َ ُ ب َ ب َ
ُ
ب
ب
َ
َ
َ
سىِب
ب
ؾ
حرذعْا ِأغـحسى ِؾْق ِغْ ِ
ب ِوَل َِتّروا ِلۥِةِٱهقْ ِل ِلشّرِ ِبع ِ
ت ِٱۡل ِ ِ
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َ َ ب َ َ َ ب َ َٰ ُ ُ ب َ َ َ َ ب
َ
ِوأٍخُ بى َِل ِتظ ُع ُرون ِ[ }٢الحجرات ،]2 :جنغ
سى
نَِتتؿ ِأعؿو ِ
ۡلِ َ بع ٍؼ ِأ ِ
ثابت بن قيغ  في بيته ،وقال :أنا وي أهل امنار ،واحتبغ ػي

امنبي  ، فؾأل امنب ُّ ّي  ؼؽدَ بن وؽاذ

 ،فقال« :يا أبا عمرو ،وا ؽأن ثابت؟ أؽتكَى؟» ،قال ؼؽد :إنه
ُ
علمؾ له بشكهى ،قال :فأتاه ؼؽد ،فذصط له قهل رؼهل الله
لَجاري ،ووا

 ، فقال ثابتُّ :أنزمؾ هذه الآية ،ومقد علمتم أني و ِي
أرفؽكم طهتًا على رؼهل الله  ، فأنا وي أهل امنار،
فذصط ذلك ؼؽ ٌد للنبي  ، فقال رؼهل الله

« : بل هه وي أهل الجنة»ِ .

خاوؾًا :الحرص على تدبر آياته ووؽرفة وؽانيه :فتد ُّب ّر آيات امقرآن

ووؽرفة وا غمض وي وؽانيه بالرجهع إلى كتب امتفؾير؛ وي أػله

أؼباب امتأثر به وامؿؽهر بحىًوته في امقلوب؛ لأن ذلك هه الأطل

َ ٌ َ
ٍزهب َجَُُِٰ
ب ِأ َ
الذي أنزل الله امقرآن لأجله ،فقد قال { :لِت َٰ

َ َ َ َ ٍّ َ ُ ْ ُ ْ ب
َ ب َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ ٍّ ٍّ َ ّ ٞ
ِٱۡلَهب َ
َٰ
بِٳ[}١صِ .]29 :
ب
ِءايَٰخُِِۦِو َِلخ ِذلرِأ ِولْا
َِلدةروا
إَِلكِيبرك ِ
ِ
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ومقد كانت هذه كر يقة امنبي  وأصحابه 

 ،يقهل ابن وؾؽهد « :كان الرجل ونّا إذا تؽلم ػشر آيات لم
يتجاوزهي حتى يؽرف وؽانيهي وامؽىل بهي».

ؼاد ًؼا :اؼتخراج امىهاػـ وامؽ ِبر وي قعص امقرآن وأوثاله:

فامقرآن يحهي ام كثير وي امقعص والأوثال ،وامؽاقل وَي تد َّب ّرها وتأ َّ ّونها

واؼتخرج وا فيها وي امؽبر وتأ َّث ّر بما فيها وي امىهاػـ؛ لأن هذا هه

الهدف الذي وي أجله ذَصَط الله ُ هذه امقعص والأوثال ،فقد قال
ب ب َ  ْ ُ ّ ٞب َ ب َ َٰ َ َ َ َ ٗ
ََ ب َ َ
َ َ
ِضدِيراِ
ب ِيا َِكن
ػِّى ِعِِبة ِ
ِِف ِفػ ِ
{ :هقد َِكن ِ
ِۡلو َِل ِٱۡلهب ِ
َ ب َ ٍّ
ُ ب َ َ َٰ َ
َ َب ٗ
َب َ َ َ ب َ َب َ ُّ َ ب َ ُ ٗ
ۡحَثِ
ِوِدى ِور ِ
حؿَت ِ
ى ِ َول َٰ ِ
ِك َِشءٖ
سٌ ِحػدِيـ ِٱلِي ِبّي ِيديُِ ِوتؿ ِ
ػين ِ
َّب ُب ُ َ
ب ٍّ ُ
ْن ِ[}١١١يهؼف ،]111:كما قال َ { :ويَ بۡض ُ
ِٱّللِ
ه ِقْمِٖيؤيَِ
ِ

َ ٍّ
َ ٍّ َ
بٱۡلَ بيرَ َال ِل ٍّ
اس ِه َعو ُّ بى َِحخَذل ُرون ِٯ[}١إبراهيم ،]25:وقال 
ِوَ ِ ِ

َ ب َ َ ب َ َ َٰ َ ب ُ ب َ َ َ َ َٰ َ َ ٍّ َ َ ب َ ُ َ َٰ ٗ َّ َ َ ّ ٗ ّ َ ب
ً
ِي بٌِِخظيَثِِ
اِهذاِٱهقرءانَِعِست ٖنِهرأحخُۥِخظِعاِيخػدِٗع
أيظا{ :لِْأٍزۡل ِ
َ َ ٍّ ُ ب َ َ َ ٍّ ُ َ
ٍّ َ ب َ ب َ ب َ َٰ ُ َ ب
ٍّ
ُ
َ
اسِهعوّىِحخؿمرونِ[}١٫الحشرِ .]21:
ۡضبّاِل ِوَ ِ ِ
ٱّللهِِوح ِوكِٱۡليثنٍِ ِ

يقهل ابن قداوة « :ينبغي متالي امقرآن أن يؽلم أنه وقعهد

بخماب امقرآن ووػيده ،وأ ّن امقعص لم يُرَد بها ام َّ ّؾىَر ،بل امؽ ِبَر،

فنيُتنبه لذلك».
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ؼابؽًا :عدم امىبامؼة في الانشؼال بالإقاوة للحروف :فبؽض

امىؾلمين يُسر ِف في الاهتىام بإقاوة حروف امقرآن ووع ذلك لا يترك
وؾاحة ومه طؼيرة للتدبّر وامفهه؛ وذلك لأنه غفل ػي كهن امقرآن

ن ووَؽانٍ ،وامىباني وؼيلة للهدف الأػله وهه فهه
يتكهّن و ِي و َبا ٍ
امىؽاني؛ لذلك لا ينبغي أن يكهن ؽؼننا امؿاغل إقاوة امىباني على

حؾاب تدبّر امىؽاني ،فنقد ع َّ ّد ابن قداوة  ذلك أحد وداخل

امؿيمان امتي تحجب ػي فهه امقرآن ،فقال « : وم َّ ّ
ْيتخل امتالي

وي وهانع امفهه ،وثل أن يخيّل امؿيمان إميه أنه وا ح ّقق تىًوة الحرف
ولا أخرجه وي صخرجه ،فيكرره امتالي ،فيظرف همته ػي فهه امىؽنى».

ثاونًا :الحرص على قيام الليل بامقرآن :فإ ّن قيام الليل وي أػله

امؽبادات وأحبها إلى الله ،وأكثرها حظهرًا للقنب؛ لذلك إن أراد

امىؾلم امتأثر بامقرآن فؽنيه أن يقهم الليل به ،وهذه وطية الله

َ َ
 منبيه  ، حيؿ قال َٰٓ { :
يأ َّح َّاِ
ُ ٍّ َ ٍّ َ ٗ
ب َ ً
ب ُ
ّ َ َ ُ
َ ب
ٱل ًُ ٍّز ّيِن ِِ ِ ١ف ِى ِٱَلبن ِإَِل ِفو ِيَل ِ ٍِ ِ ٢بِػؿ ُُ ٓۥ ِأوِ ِٱٍق بع ِيَِ ُُ ِفو ِيَل ِِ ِ ٣أ بو ِزِدِ
ٍّ َ ب
ََ َ َ ٗ َ ً
َ َب َ ّ بُ َ َ ً
ٍّ َ َ
يَل ِِِ ٥إِن ٍِاطِئَثِ
اِشَُو َِق ِعو بيك ِف بَْل ِذقِ ِ
ِِو َرح ِِن ِٱهق بر َءان ِح برت ِيَل ِِ ٤إٍِ
عويُ
ً
ٍّ ب َ َ َ َّ َ ب ٗ َ َ ب
اِوأف َْ ُمِرِيَلِ[}٦امىزولِ .]6-1 :
ِِهِأط ِدِوطِٔ
ٱَل ِن ِ
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يقهل الإوام ابن كثير « : وامىقعهد أ ّن قيام الليل هه أؽد

وهاكأة ً بين امقنب واللؾان وأجمع على امتىًوة ،ولهذا قال تؽالىَ ِ { :
ِهِ

ً
َ َ َّ َ ب ٗ َ َ ب
ِيَل} ،أي :أجم ُع للخاكر في أداء امقراءة وتف ّهىها و ِي
اِوأف َْ ُم ِر ِ
طد ِوطِٔ
أِ
قيام امنهار».
ثمرات امتأثّر بامقرآن:
وبؽد أن وقفنا على أهه امهؼائل امتي يتحقق بها امتأثّر بامقرآن

ام كريم ،فننؽلم أن امقارئ للقرآن يجني ام كثير وي الثمرات بتد ُّب ّره وتأثره
بامقرآن ،ووي ذلك:

الثمرة الأولى :ز يادة الإيمان :فامؽبد امىنوي الذي يحؾي امتؽاول

وع امقرآن ،يزداد إيمانًا وإقبالًا على الله ويمتلئ قنبه ته ُّ ّ
كلًً وب ِشرًا وسرورًا،

ِوسوَ ب
ٍّ َ ب ُ ب ُ َ ٍّ َ َ ُ َ ٍّ ُ َ
جِ
فقد قال الله { :إِجًا ِٱلًؤيَِْن ِٱلِيٌ ِإِذا ِذلِر ِٱّلل ِ
ُُ ُُ ب َ ُ َ ب َ َب ب َ َ ُُ َ َبُ ب َ ٗ َ ََ
ٍّ ُ َ
َع َ
ِربّ ِ ِّ بى َِحخَ َُْْن ِ}٢
ِو َِٰ
فوْبّى ِِإَوذا ِحو ِيج ِعوي ِّى ِءايَٰخُۥ ِزادت ِّى ِإِيؿََٰا

َ َ ٓ ُ َ ب ُ َ  َ ٞب ُ ٍّ َ ُ ُ
ٌِحقْلِ
[الأنفال ،]2 :وقال ِ{ :إَوذاِياِأٍزِهجِشْرةِؾ ًَِّىِي
َ َّ ُ ب َ َ ب ُ َ َٰ ٓ َ َٰ ٗ َ َ ٍّ ٍّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ب ُ ب َ َٰ ٗ َ ُ ب َ ب َ ب ُ َ
ّشونِ
أيسى ِزادحُ ِه ِذه ِۦ ِإِيؿَا هِؾأيا ِٱلِيٌ ِءايَْا ِؾزادتّى ِإ ِ ِ
يؿَا ِوِى ِيصخب ِ
[ }١٢٤امتهبةِ .]124 :
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الثمرة امثانية :طىًح امقلوب :فامقرآن ام كريم أػله أدو ية امقلوب

أثرًا في إزالة أمراض امشههات وامؿبهات ،ولِم َ لا وقد قال : 
َ َٰٓ َ َّ َ ٍّ ُ َ ب َ ٓ َ ب ُ ٍّ ب َ ُ ّ ٍّ ّ ٞ
ِوط َِؿآء ِ ٞل ّ ًَِا ِِف َّ
س بى َ
ِٱلػ ُدورِِ
ِ
{ ِيأحّا ِٱۡلاس ِفد ِساءحسى ِيْعِرث ِيٌِ ِرب ِ
َو ُِ ٗدىِ َو َر بۡحَثِٞهّ ِِوب ًُ بؤ ِيَ َ
ِّيِ[ }٥٧يهنسِ .]57:

يقهل امؿيخ امؾؽدي « : هذا امقرآن ؽفاء مىا في امعدور

وي أمراض امشهَهات امعا ّدة ػي الانقياد للشرع ،وأمراض امؿبُهات

امقادحة في امؽلم اميقيني ،فإ ّن وا فيه وي امىهاػـ وامترغيب وامترهيب،
وامهعد وامهػيد ،طظا يهجب للؽبد الرغبة والرهبة».

الثمرة امثامثة :الإقبال على كاعة الله :فالإقبال على امماعات وشحي

الهىه للقيام بها وي أػله الآثار امؽىنية امتي يحدِثها امقرآن ،فقد قال

َ
َ َٰ ٗ َّ َ َ َٰ ٗ ٍّ َ َ َ ب َ
الله ُ ٍّ { : 
ٱّلل ٍَِ ٍّز َل ِأ بض َص ٌَ ب َ
اِن ِتقظعِ َّرِ
ِٱۡلد ِ
ِيد ِلِتتاِيتشتِّاِير ِ
ب ُ ُ ُ ُ ٍّ َ َ ب َ ب َ َ ٍّ ُ ب ُ ٍّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ب َ ُ ُ
َ ب ٍّ َ َ
ِوفوْبُ ُّ بى ِإ ِ ََٰل ِذِلرِ ِٱّللهِِذَٰل ِكِ
َِيظْن ِربّى ِثى ِحو ِّي ِسوْدِى
يَُِ ِسوْد ِٱلِيٌ ِ
ٍّ ُ َ
ب
َ
ٍّ
ُ
ِٱّلل ِ َِح بّدِي ِةُِۦ َ
ِيٌ ِي َ َظا ٓ ُء َ
ِذ ًَا َ ُ
ِلۥ ِي بٌِ ِِا ٍد ِ٭}١
ِو َيٌ ِيُؾو ِِن ِ
ِٱّلل
ِ َدى
ه
ِ
[الزمرِ .]23 :

ُ ٍّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ب َ ُ ُ
َ ب ٍّ
ِٱّللهِ}
ِوف ِوْبُ ُّ بى ِِإ ِ ََٰل ِذِلرِ ِ
يقهل امقركبي { : ثى ِحو ِّيِسوْدِى

 ،قيل« :أي :تنين إلى امؽىل بكتاب الله وامتعديق به».

765

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

766

الثمرة الرابؽة :ز يادة خؿية الله  : فإ ّن امتأثّر بامقرآن

وتدبّر وا فيه وي الحديث ػي ػلىة الله  وقدرته وي أػله

َب َ َ ب َ َ
ٍزۡلَاِهَٰذاِ
أؼباب ز يادة خؿيته  ،قال { : لْ ِأ
َ
ب ُ ب َ َ َ َ َٰ َ َ ٍّ َ َ ب َ ُ َ َٰ ٗ َّ َ َ ّ ٗ ّ ب َ ب َ ٍّ َ ب َ ب ب َ َٰ ُ
َِع ِست ٖن ِهرأحخُۥ ِخظِعا ِيخػدِٗع ِيٌِ ِخظيثِ ِٱّللهِ ِوح ِوك ِٱۡليثنِ
ٱهقرءان ِ
َ ٍّ
َ ٍّ َ
ٍَ بۡضبُ َّا ِل ٍّ
اس ِه َعو ُّ بى َِحخَؿم ُرون ِ[}١٫الحشر ،]21 :يقهل الإوام ابن
ِوَ ِ ِ
ِ
عاؽهر في تفؾير هذه الآية« :مه كان المنا َكب بامقرآن جبىًً،

وكان الجبل يفهه الخماب متأ َّث ّر بخماب امقرآن تأ ُّث ّرًا ناؽِئًا وي خؿية ٍ

لله ،خؿية ٍ تُنَث ّ ِرها فيه وؽاني امقرآن»ِ .

الثمرة الخاوؾة :تهذيب امؾلوك والأخىًق :إ ّن انؽناس امقرآن على

ؼلوك امىؾلم وي أػله الثمرات امىرجهّة ،فبؽد فهه امقرآن وتدبره يأتي

ُّ
امتخل ّق بأخىًقه والاهتداء بهديه كما كان حال امنبي ، 
فامؾيدة عائشة  : ػندوا ُؼئنؾ ػي خُنقه ، 

َ
أمؾؾ تقرأ امقرآن؟ قال :بلى ،قامؾ« :خُلق نب ّي الله
قامؾ للؾائل:

 كان امقرآن» .و يقهل الحؾي امبظري : 
«والله وا تد ُّب ّره بحفـ حروفه وإضاعة حدوده ،حتى إ ّن أحدهه ميقهل
قرأت امقرآن كهَّّه ،وا يُرى له امقرآ ُ
ُ
ن في خُلق ولا عمل».
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أثر امقرآن في تؼيير الإنسان:
ونذ أكثر وي أربؽة ػشر قرنًا؛ وقبل أن ينؽه الله  على

امبشر ية بأػله نؽىة ،وهي :إنزال امقرآن ام كريم على خاتم الأنبياء
وامىرؼنين  ،وا كان امؽرب إ ّلا شَراذِم َ وتفرقة وقبائ َ
ل
وتناحرة ،ثم بين ػؿية وضحاها طاروا إخهة وتحابّين ،ورفاقًا وتآمفين،

يفدي بؽطهه ً
بؽظا بامؼالي والثمين!

وقد ّ
نص الله  في امقرآن على هذه امنؽىة ،فقال:
ْ
ٍّ َ ٗ َ َ َ َ ٍّ ُ ْ َ ب ُ ُ ْ ب َ َ ٍّ َ َ ُ ب
بَ
ج ِٱّلل ِِعو بيس بى ِإِذِ
ِِبَ بت ِن ِٱّلل َِِجِيعا ِوَل ِتؿرف هْا ِوٱذلروا ٍِ ِعً
{ َوٱخخ ِ
ػ ًُْا ِ
ب َ ٓ ب َ َٰ ٗ َ ُ ُ ب َ َ َٰ َ َ
ُ ُ ب َ ب َ ٓ ٗ َ َ ٍّ َ َ ب َ ُ ُ ُ
س بى ِؾَأ َ بغتَ ب
َِع ِطؿاِ
طخُىِةَِ ِعًخُِِۦ ِإِخـٍاِوكَخى
لَخى ِأعداء ِؾأه ِ
ؽ ِبّي ِفوْب ِ
َ
ُ ب َ ّ َ ٍّ َ َ َ ُ ّ ب َ َ َ َٰ َ ُ َ ّ ُ ٍّ ُ َ ُ ب َ َ
َ ٍّ ُ
ِءايَٰخُِِۦ ِه َعوس بىِ
ضؿرة ٖ ِيٌِ ِٱۡلارِ ِؾأٍقذزى ِيَِّاِۗلذل ِك ِيب ِّي ِٱّلل ِهسى
َ
َ
ت بّخَ ُدونِ[ }١٠٣آل عمرانِ .]113 :

كانها يتقاتلون على امناقة وامؿاة ،ثم وا مبثها أن آثر بؽطهه ً
بؽظا على

ِو بٱۡل َ
َ ٍّ َ َ َ ٍّ ُ ٍّ َ َ
يؿ َٰ ٌَِ
نفؾه؛ ونزل فيهه قهل الله { : وٱلِيٌ ِتتْءو ِٱَلار ِ
ب َ َٗ ّ ٓ ُ ُ ْ
َ ب ب ُ َّ َ َ ب َ َ َ َ ب ب َ َ َ ُ َ
ون ِِف ُ
ِم ًٍِّا ِأوحْاِ
ِغ ُدورِِِى ِضاسث
َِيد
ِ
يٌِِرتو ِ ِّى ِ ُِّتْن ِيٌ ِِاسر ِإَِل ِّى ِوَل ِ
ُ
َ ُ ب ُ َ َ َ َٰٓ َ ُ ب َ َ ب َ َ ب َ َ َ ٞ
َ ُ َب
َ ْ َ َٰٓ َ
لهِكِ
صُِۦِؾأ ِو
ِولْ َِكن ِة ِ ِّى ِخػ
ص ِّى ِ
اغث َهِو َيٌِيُْق ِط ٍّص ِجؿ ِ
ويؤذ ِرون َِع ِأٍؿ ِ
ُ ب ب
َ
ِ ُىِٱل ًُؿو ُِطْنِ[ }٩الحشرِ .]9 :
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لم يكي لأحدهه ولاء ٌ إلا مقبينته امتي ينظرها في امباكل قبل

ال ّ
حق ،ولم يكي في وؼع أحدهه إلا الاؼتجابة مظراخ أخيه في امقبيلة،
ُ
امهاطف لهه ":لا يسأمهن أخاهه
بىً برهان ولا بينة على قهله؛ كما قال

حين يندبهه في امنائبات على وا قال برهانًا " ثم وا كان ونهه بؽد

الإؼىًم إلا أن طار أحدهه ينظر ال ّ
حق ومه كان وع غير قبينته ،اوتثالًا

َ َ َّ َ ٍّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ٍّ َ ب
ب
لأمر الله َٰٓ { : 
۞يأحّا ِٱلِيٌ ِءايَْا ِلٍْْا ِفـَٰيِّي ِةِٱهقِص ِؿِ
َ ُ ب َ
ُ َ َ ٓ َ ٍّ َ َ ب َ َ َٰٓ َ ُ
ُ
ِو بٱۡلَفب َرب َ
ِػَ ًِّياِأ َ بو ِؾَقِ ٗ
ِس بى ِأَو ِٱهب َـ َٰ ِ َ
َليبٌ َ
ۡياِ
ّي هِإِنِيسٌ
ص
ٍؿ
ِّلل ِِولْ َِع ِأ
طّداء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ ْ
َ ب ُ ٓ ْ ب ُ ب ُ ْ َ ٍّ ٍّ َ َ َ
ؾَ ٍّ ُ
ٱّللِأ بو َ ََٰلِةِِّ ًَاُِۖؾَ ََلِحَتٍّت ِ ُعْاِْٱل ب َّ َْ َٰٓ
نِ
ِٱّللَِك ِ
ىِأنِت بعدِل هْاِِإَونِحوْۥاِأوِتعرِؽْاِؾإِن

َ َب َُ َ َ
ِخت ٗ
ۡياِ[ }١٣٥امنؾاءِ .]135 :
ةًِ ِ
اِتعًوْن ِ

وكانت امؽعبية امقبنية دينهه ،فإذا بهه ُيجاه ِد أحدُهه وع إخهانه

في الإؼىًم ومه كانها وي غير قبينته؛ بل ومه لم يكهنها وي امؽرب

بالأؼاس!

فنان امىؾلم الأوسي يقاتل بجهار امىؾلم الخزرجي ،بجهار امىؾلم

امقرشي ،بجهار امىؾلم الحبشي ،بجهار امىؾلم الرومي ،بجهار امىؾلم

امفارسي ،كلهه ذابها في بهتقة واحدة ،يقاتلون يدًا واحدة حتى مه كان
عدوهه هه قبيلة أحدهه.

768

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

كانها يتفاضلون فيىا بينهه بامىال والجاه وكثرة امؽدد وامهلد

وجمال الْخِنْقَة وقهة امبدن ،ثم أطبحؾ امتقهى هي وؽيار امتفظيل،

َ َٰٓ َ َّ َ ٍّ ُ ٍّ
اس ِإٍِاِ
والذي لا يؽلمه إلا الله ،بؽد أن سظؽها كلًم ربهه{ :يأحّاِٱۡل
َ َ ب َ َٰ ُ ّ َ َ َ ُ َ َٰ َ َ َ ب َ َٰ ُ ب ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ه ٓ ْ ٍّ َ ب َ َ ُ
سىِب
خوقجسىِيٌِِذلرِٖوأٍَثِوسعوجسىِطعْباِورتانِنِِلِ عارؾْاِإِنِأزري
َ ٍّ َ ب َ َٰ ُ ب ٍّ ٍّ َ َ ٌ َ
ِيىِختِۡيِٞ٭} [الحجرات.]13 :
عَِدِٱّلل ِِأتقىس هىِِإ ِنِٱّللِعو
كانها ينتقعهن و يكرههن امنؾاء وامبنات ،حالهه في ذلك كما أخبر

َ ُ ّ َ َ َ ُ ُ ب ُ َ َ ٍّ َ ب ُ ُ ُ ب َ ّٗ َ ُ َ َ
ِل ِر ٞ
الله ِ{ : إَوذاِب ِّشِأضدِىِةِٱۡل َٰ
يىِ
ٍَثِظنِوسُّۥِمصْداِوِْ
بَ
ُ ٓ َ ُ ّ َ ٓ َ ُ ب ُ ُ َ َ َٰ ُ
ِِْن ِأ َ بم ِيَ ُد َِّ ُ
َ ِ ٥٨حخَ َـ َٰ َر َٰ
ۥِِفِ
ى ِي ٌَِ ِٱهق بْ ِم ِيٌِِشْءِِياِب ِّش ِةُِهِۦ ِأحًصِمُ
شُ ِ
ۥَِع ٍ
َّ َ َ َ َ ٓ َ َ َ ب ُ َ
ِياِ ُّم ًُْنِ[ }٥٩امنحلِ .]59 -58 :
ابِأَلِشاء
ٱهَت ِ
َّ ّ
وورثههي ،وأعلوا
و يحتقرونهي ولا يؽتبرونهي ؽيئًا؛ ثم أصطوههي

قدرهي؛ كيف لا وقد فرض الله  لهي نعيبًا في آيات امىهاريث،
 َ َ َ ٍّ ّ ٞب َ َٰ َ َ ب َ ب َ ُ َ َ ّ ٓ َ
ّ ّ َ َ
َ ّ ٞ
ِم ًٍِّا ِح َر َكِ
ػيب
ان ِوٱۡلفر ِبْن
ِول ِون ِ َصاءِ ٍِ ِ
ِورسا ِل ٍِ ِ
ػيب ِمًِا ِحرك ِٱهـ َِل ِ
{ه ِ
ب َ َٰ َ َ ب َ ب َ ُ َ ٍّ َ ٍّ ب ُ َ ب َ ُ َ َ ٗ ٍّ ب ٗ
اِيؿ ُروؽاِ[ }٧امنؾاءِ .]7 :
ػيت
انِوٱۡلفربْنِمًِاِفنِيَُِِأ ِوِلثهٍِ ِ
ٱهـ َِل ِ
كان ؼعي أحدهه وك َ ُّ ّده ُ كهل عمره في تحعيل أكبر قدر وي

امىال والإبل وامؼنم وامؽلو ّ في الأرض ،ثم أطبح ونتهى أول أحدهه

أن ي ُ ْمؽَي في ؼبيل الله  كؽنة تنقله إلى ونازل امشهداء؛
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ّ َ ب ُ ب َ َ  َ َ َ ٍّ ْ ُ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞب َ ب ُ ٍّ َ َ َٰ َ ب
َض َِنتَ ُُۥِ
{يٌِ ِٱلًؤ ِيَ ِّي ِرِسال ِغدفْا ِيا ِعّدوا ِٱّلل ِعويُِِۖؾ ًَِّى ِيٌ ِف
ُ ْ َ ٗ
َوي بَِ ُّ ٍّ
ىِيٌِيَنخَ ِر ُر ُۖ َ
ِو َِياِةَ ٍّدلْاِت بتدِيَلِ٭[ }١الأحزابِ .]23 :

كان مينهه وع شرب الخىهر وتمايل امؼانيات وفؽل امىنكرات،

فعاروا لا يبيتهن إلا وقد ط ّفها أقدامهه بين يدي الله  ، يناجهنه

في جهف الليل ،وقد تركها امؼانيات والخىهر ،وقد كانها يفركهن في

حياتهه امتي بين جنهبهه ولا يفركهن فيها!

كانها لا يؽتبرون امؽبيد ؽيئًا ،وكان امؽبد أههن على ؼيده وي

شراك نؽله؛ ثم أطبح بؽد الإؼىًم أخًا وؾاو يًا له في الحروة ،بل قد

َ َٰٓ َ َّ َ ٍّ ُ ٍّ
يفهقه و يؽلوه إن كان أكثر ونه في امتقهى والإيمان؛ {يأحّاِٱۡلاس ِإٍِاِ
َ َ ب َ َٰ ُ ّ َ َ َ ُ َ َٰ َ َ َ ب َ َٰ ُ ب ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ْ ٍّ َ ب
ُ
ارؾ ه ْٓاِإِنِأز َر َيس بِىِ
خوقجسىِيٌِِذلرِٖوأٍَثِوسعوجسىِطعْباِورتانِنِِلِ ع
َ ٍّ َ ب َ َٰ ُ ب ٍّ ٍّ َ َ ٌ َ
ٞ
عَِدِٱّلل ِِأتقىس هىِِإ ِنِٱّللِعو ِيىِختِۡيِ٭} [الحجراتِ .]13 :
وامؾنال الآن :وا ؼبب ّ
كل هذه امتؼيرات وامتحهلات وغيرها طظا

يحيّر الأمباب؟ والإجابة على ذلك بشيء واحد :إنه أثر امقرآن في تؼيير

الإنسان.
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هذا امقرآن الذي أعاد بناء شخعياتهه وفقًا لممنهج الرباني ،ولا يراد

بذلك صجرد الحفـ وامترديد لآيات امقرآن؛ وإنما امقعد أن يكهن امقرآن
ونهج حياة ،وخف ؼير لا يحيد ػنه الإنسان.

تأولوا هذا امىنهج الرباني امتربهي ،الذي جاء تفعيله في حديث

ُ
ب بن ػبد الله بن ؼفيان امبَجَل ِ ِ ّي امؽَنَق ّ ِِي  ؛ قال« :ك ُنَّّا ف ِت ْيَانًا
جنْدُ ِ
حَزَاوِرَة ً (جمع حَز َ َّ ّور ،وهه امؼىًم لم يبنغ وقد قارب) و َ َع نَبِيِّنَا

ل أَ ْن نَتَؽ َ َّل ّم َ امْقُر ْآ َ
ن قَب ْ َ
 ، فَتَؽ َ َّل ّم ْنَا ال ِْإ يمَا َ
ن ،ث ُ َّم ّ تَؽ َ َّل ّم ْنَا

ن قَب ْ َ
ن امْقُر ْآ َ
ن فَا ْزدَدْنَا بِه ِ ِإ يمَانًا؛ و َِإ َّن ّكُمُ ام ْيَهْم َ تَؽَلَّّمُه َ
امْقُر ْآ َ
ن».
ل ال ِْإ يمَا ِ

ل أَ ْن نَتَؽ َ َّل ّم َ
ن قَب ْ َ
فتأول قهل امعحابي الجنيل « : فَتَؽ َ َّل ّم ْنَا ال ِْإ يمَا َ

امْقُر ْآ َ
ن» ،وتدبر كيف أن امنبي  علّمهه الإيمان قبل
امقرآن ،فلما تؽلمها امقرآن ازدادوا به إيمانًا .ثم هه  يهضح امىنهج

ن»؛ ف ّ ٌّ
ن قَب ْ َ
ن امْقُر ْآ َ
امىقابل ،فيقهل« :و َِإ َّن ّكُمُ ام ْيَهْم َ تَؽَلَّّمُه َ
حري بنا أن
ل ال ِْإ يمَا ِ

نجؽل هذا الحديث مرصضًا لممنهج امتربهي الذي نأخذ به أنفؾنا وأبناءنا

وبناتنا وأهنينا .ولم لا؟!

أميغ هه امىنهج الرباني والأؼلوب امنبهي في امتربية ،الذي تنلم

به وي لا ينمق ػي الههى  ؟! ووا فائدة أن يكهن
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الإنسان قادرًا على ترديد امقرآن كهّه وي امفاتحة إلى ؼهرة امناس،
وم كنه في امهاقع يسير عكغ امىنهج امتربهي للقرآن تماوًا؟! وحال امنبي

 خير وثال ُيحتذى به؛ إذ كان 
يهت ُّم ّ بالجانب امؽىلي ،و يق ّدم امناحية امتمبيقية؛ فأم امىنونين عائشة

ق امنبي
- رصي الله ػنها -حينىا ؼئنؾ ػي خُل ُ ِ

ق نَبِ ِ ّي الله ِ
،لم تجد ؼهى أن تقهل« :ف َِإ َّ ّن خُل ُ َ
 كَا َ
ن امْقُر ْآن».

فامقرآن في حياة امنبي  كان واقؽًا عمنيًّّا؛ فمثىًً

َ َ ّب َب َّ َ َ ب ب
ٍّ َ َ
ٱش َخؼؿِ بِرهُ ه ِإٍِ ُُۥ َِكنِ
ِِبً ِد ِربِك ِو
م َّ ّىا نزل قهل الله { : ؾصتِص ِ

َ
ح ٍّْاةَۢا ِ[ }٣امنظر ،]3:كان امنبي  يمتثل ذلك ،كما

كهعِه ِ وَ ُسجُهدِه ُِ ( :ؼبْحَان َ َ
ل فِي ر ُ ُ
أخبرت عائشة « : يُكْثِر ُ أَ ْن يَقُه َ
ك
ل امقُر ْآ َ
الل ّه ُ َّ ّه اغْفِر ْ ل ِي)؛ يَتَأَ َّ ّو ُ
ال َّل ّه ُ َّ ّه ر َ َّب ّنَا و َ بِحَمْدِكَ؛ َّ
ن»ِ .

وهكذا كان جيل امعحابة  ؛ كما جاء وطفه في الأثر

الرائع ػي أبي ػبد الرحمي  ، قال« :ح َ َّ ّدثَنَا وَيْ كَا َ
ن ي ُ ْقرِئُنَا و ِيْ

ل ال َّل ّه ِ  : أَ َّ ّنه ُ ْه كَانُها يَقْتَرِئُه َ
ل
ن و ِيْ ر َ ُؼه ِ
اب ر َ ُؼه ِ
صح َ ِ
أَ ْ
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ات ،وَلَا يَأْ خُذُو َ
خرَى
ن فِي امْؽَشْر ِ ا ْل ُّأ ْ
ال َّل ّه ِ  ػَشْر َ آي َ ٍ
ل وَام ْؽِلْم ِ؛ ف َِإ َّنّا عُلِّم ْنَا امْؽَى َ َ
حتَّّى يَؽْلَمُها وَا فِي هَذِه ِ و ِ َ
َ
ل وَام ْؽِلْم َ».
ي امْؽَى َ ِ

فتأولوا هذا امفرق بين هذا امىنهج وبين وا وضحه امعحاب ّي ُ
ب
جنْدُ ِ

بن ػبد الله بن ؼفيان  و ِي حال وَيْ كان بؽدهه ،قال:

ن قَب ْ َ
ن امْقُر ْآ َ
«و َِإ َّن ّكُمُ ام ْيَهْم َ تَؽَلَّّمُه َ
ن».
ل ال ِْإ يمَا ِ
فهناك فارق بين امىنهجين:

امىنهج الأول :وهه امقامم على الاهتىام بامفهه وامؽىل.
امىنهج امثاني :وهه امقامم على الاهتىام بالحفـ وامترديد ،حتى إن

كان بؼير امؽىل ،أو حتى بؼير فهه!

ولا ريب أ َّ ّن امىنونين امىتقين يتبؽهن امىنهج الأول؛ ولا عىًقة

لهه بمي يرددون امقرآن ولا يفهىهنه ،ووي ث َّم ّ لا يتأثرون به ،هنلاء

الذين ذ ّمهه الله 

بجميع أطنافهه؛ فقال : 

َ
َ َٰٓ ُ َ ٓ ب َ ب ِ َ َ َ ُ َ َ ب َ ُ َ َ ٗ
ِضدِيرا ِ[}٧٨امنؾاء،]78 :
{ذ ًَا ِل ِهؤَلءِ ِٱهقْم َِل ِيسادون ِحؿقّْن
َب َ ُ ٓ
َ َ َ َ َ َ ٍّ ُ َ ب ُ ب َ َ َ ب َ َ َٰ ُ ُ
ْب ِأرؿال َّا ِٮ}١
وقال { :أؾَل ِحخدةرون ِٱهقرءان ِأم َِع ِفو ٍ

َ َ ٓ ُ َ ب ُ َ  َ ٞب ُ ٍّ َ ُ ُ
ٌِحقْلِ
[محمد ،]24 :وقال ِ{ : إَوذاِيا ِأٍزِهج ِشْرة ِؾ ًَِّىِي
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َ َّ ُ ب َ َ ب ُ َ َٰ ٓ َ َٰ ٗ َ َ ٍّ ٍّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ب ُ ب َ َٰ ٗ َ ُ ب َ ب َ ب ُ َ
يؿَا ِوِى ِيصخب ِّشونِ
أيسى ِزادحُ ِه ِذه ِۦ ِإِيؿَا هِؾأيا ِٱلِيٌ ِءايَْا ِؾزادتّى ِإ ِ ِ

[ }١٢٤امتهبةِ .]124 :

امؽاول الأول وي ػهاول تأثير امقرآن :امتدرج :وذلك كما جاء

الخبر في الحديث ػي يهؼف بن واهك؛ قال :إن ِ ّي ػند عائشة أم

امىنونين  ، إذ جاءها ػراق ّيٌّ ،فقال :أَ ُّ ّ
ي ام َ
ي خير؟ قامؾ:
كفَ ِ
ك ،ووا يط ُّ ّ
«و َ يْ ح َ َ
رك؟!» ،قال :يا أم امىنونين ،أرِينِي وعحفك؟ قامؾ:
«لِم َ»؟ قال :مَؽَل ِّي ُّأوَم ّ ُِف امقرآ َ
َّف .قامؾ« :وَوَا
ن عنيه ،فإنه يُقرأ غير َ و ُنَم ّ ٍ

ي امىُفَ َّ ّ
يَط ُ ُّ ّ
ل وِن ْه ُ ُؼهرَة ٌ و ِ َ
ل وَا نَز َ َ
ل أَ َّ ّو َ
ل؟! ِإنَّّمَا نَز َ َ
ت قَب ْ ُ
رك َ أَ يَّّه ُ قَرأْ َ َ
ل،
ع ِ

ل الحَىً َ ُ
الإؼْ ىً َ ِم نَز َ َ
اب امن ّ ُ
حتَّّى ِإذَا ث َ َ
ف ِيهَا ذِص ْط ُ الج َّنَ ّة ِ وَامنَّّارَِ ،
ل
َّاس ِإلَى ِ

ل أَ َّ ّو َ
وَالحَرَامُ ،وَمَه ْ نَز َ َ
ل شَيْءٍ :لَا تَشْر َبُها الخَىْرَ؛ مَقَامُها :لَا نَدَعُ الخَىْر َ أَ بَدًا،

ل :لا َ تَزْنُها؛ مَقَامُها :لَا نَدَعُ الز ِّنَا أَ بَدًا ،مَقَ ْد نَز َ َ
وَمَه ْ نَز َ َ
ل بِم َ َّكّة َ عَلَى مُح ََّم ّدٍ

ٍّ َ ُ َ ب ُ ُ ب َ ٍّ َ ُ
 ، و َِإن ِ ّي لَجاَرِ يَة ٌ أَ مْؽ َ ُ
لصاعثِ
ب{ :ةَ ِن ِٱلصاعث ِمْعِدِى ِوٱ ِ
َب َ ََ
أد َٰ
ؾ ُؼهرَة ُ امبَقَرَة ِ وَامنِّؾَاء ِ ِإ َّ ّلا وَأَ ناَ
ِوأ َم َّر ِ[}٤٦امقىر ،]46 :وَوَا نَزَم َْ
ِه
ؾ عنيه َ
خر َ َ
آي ام ُّ ّؾهَرِ.
ؾ له امىعحف ،فَأَ وْن َ ْ
ج ْ
ػِنْدَه ُ» ،قال :فأَ ْ

فننتأول هذا الأثر امؽليم ػي أ ّو ِنا عائشة  ؛ إذ فيه بيان

امىنهج الرباني امقامم على امتد ّرج في امتأثّر بامقرآن؛ فهذا الرجل امؽراقي
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ل هَمّه ِ في ترتيب امىعحف؛ فقامؾ عائشة « : وَوَا يَط ُ ُّ ّ
ج ُ ُّ ّ
رك َ أَ يَّّه ُ

ت قَب ْ ُ
قَرأْ َ َ
ل؟!»؛ لأن امىهه هه وا نستفيده وي الآية وي أحنام؛ منؽبد

الله  على بعيرة ،ومنؽىل بها في حياتنا ،كما أمر الله خامقناِ .
فنان بناء ُ شخعية الإنسان امىؾلم في امىرحلة الأولى وي الإؼىًم

وتؽنِّقًا بجانب امؽقيدة ،والرقائق ،والحديث ػي الجنة وامنار ،وامؾاعة،

وامظراط ،ووؿاهد يهم امقياوة ،وثهاب امىتقين ،وػقهبة الموروين؛ حتى

إذا ترسخؾ امؽقيدة في امقلوب ،وطارت الجنة وامنار كأنهىا رأي امؽين،

أنزل الله  آيات الأحنام ،وبيَّّن فيها الحىًل والحرام.

وفي ػظرنا الحديث يهجد وَي يسن كهن ؼبيل الدػهة إلى الله

 ، وم كي على غير هذا امىنهج ،فيبدؤون امناس بالأمر
وامنهي ،والحىًل والحرام ،قبل أن تترسخ خؿية الله  في امقلوب،

وقبل أن تنؼرس في طدورهه الرهبة وي امنار ،والرغبة في الجنة،

فتكهن امنتيجة كما أخبرت أونا عائشة « : لَا نَدَعُ الخَىْر َ أَ بَدًا...،

لَا نَدَعُ الز ِّنَا أَ بَدًا».
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ووي هنا ننتقل إلى صجال آخر وي صجالات امتدرج؛ فامتدرج في

امقرآن لم يكي قاضرًا على الأحنام امشرػية؛ بل كان امقرآن ً
أيظا ونهجًا
ر َّبّان ًّي ّا وتدرجًا لإعداد امنبي محمد  للرؼالة.

قال امفيروز ابادي« : اتَّّفقها على أَ َّ ّن أَ ّول ام ُّ ّؾهر امى ّكِية

ب َ ب ب َ ّ َ ٍّ
ٓ َ بَ َ
َ َ
َ
َ
َ
ّ
ن ِوٱهق ِو ِى ِوياِ
{ٱفرأ ِِة ِٱش ِى ِربِك ِٱلِي ِخوـ ِ[ }١امؽلق ،]1 :ث َّم { ه
َ
ي َ بص ُف ُرون ِ[ }١امقلم ،]1:ث َّم ّ ؼهرة امىز ّو ِل ،ث َّم ّ ؼهرة امى َّ ّدث ّ ِر. »...،

فقبل أن يُنَزّ ِ َ
ل الله ُ  على امنب ِ ّي  قهله:
ُ ََ
َ َٰٓ َ َّ َ ب ّ
اِٱل ًُ ٍّدذ ُِرِِِ١ر بىِؾأٍذ بِرِ[ }٢امىدثر،]2-1:كانت امتهيئة والإعداد
{يأحّ ِ

َ َ
ب ُ
متحىل هذه امىؾنومية ام كبيرة ،فقال َٰٓ {: 
يأ َّح َّاِٱل ًُ ٍّز ّيِن ِِِ١
ُ ٍّ َ ٍّ َ ٗ
ب َ ً
ّ َ َ ُ
َب ب َ َب َ ّ
ِِو َرح ِِنِ
ف ِى ِٱَلبن ِإَِل ِفو ِيَل ِ ٍِ ِ ٢بِػؿ ُُ ٓۥ ِأوِ ِٱٍق بع ِيَِ ُُ ِفو ِيَل ِِ ِ ٣أو ِزِد ِعويُ
ٍّ َ ب َ َ َ َ ٗ َ ً
بُ َ َ ً
اِشَُ ِو َِقِعو بيكِف بَْلِذقِيَلِ[ }٥امىزولِ .]5 -1 :
ٱهق بر َءانِح برت ِيَلِِ٤إٍِ
وهذه مفتة رائقة تنكد أ ّن الهدف الأسظو وي قيام الليل هه ترتيل

امقرآن وتدبّر وؽانيه ،ووي ثم تتم تربية قامم الليل ،وتأهيله لحىل أػباء

الدػهة ،وميؽينه امقرآن على تحمل ّ
كل أذى في ؼبيل الدػهة؛ كما قال
َ ٗ
َ ب ب َ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َ ب ُ ب ُ ب َ
ِِ ب
ش ٗرا َِجِيَل ِ}٪
ِوٱِشرِى
{ : وٱغ ِِب َِع ِيا ِحقْلْن ِ

776

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

[امىزول ،]11 :فأكد  في الآية ام كريمة أن امقرآن وُؽي ٌ
ن
مىي يقهم به الليل على تحمّل الأذى في ؼبيل الدػهةِ .

امؽاول امثاني وي ػهاول امتأثير :امترتيل :إذ ميغ امقعد تحقيق

أكبر عدد وي الختىات ،وذلك أن الأمر وي الله  جاء

َب ب َ َب َ َّ بُ ب َ َ َب ً
بترتيل امقرآن ،فقال { : أو ِزِد ِعويُِِورح ِِن ِٱه ِقرءان ِحرت ِيَلِ

[ }٤امىزول]4 :؛ وهكذا كانت قراءة امنبي ِ . 

واتبؽه امعحابة  ؛فقد كان ترتيل امقرآن ؼببًا لحروان أبي

وهسى  والأؽؽر يين وي امنهم؛ وذلك أن امقرآن وتى دخنؾ

ّ
صحبته امقنب خرجؾ ونه ّ
رب امؽامىين،
كل صحبة تظرفه ػي كلًم
وأول أثر للقرآن على طاحبه أنه يحروه امنهم اممه يل.

جاء ػي أبي وهسى ؛ قال :قال رؼهل الله :

ن حِينَ ي َ ْدخُلُو َ
ات رُفْقَة ِ الْأَ ؽْ ؽَرِ يِّي َ
ِف أَ طْ ه َ َ
(إن ِ ّي لَأَ ْػر ُ
ل،
ن ب ِامْقُر ْآ ِ
ن ب ِال َّل ّي ْ ِ
ِ

كن ُ
ل ،و َِإ ْن ُ
وَأَ ْػر ُ
ْؾ ل َ ْم أَ ر َ وَنَازِلَه ُ ْه
ِف وَنَازِلَه ُ ْه و ِيْ أَ طْ هَاتِه ِ ْه ب ِامْقُر ْآ ِ
ن ب ِال َّل ّي ْ ِ

حِي َ
ن نَزَمُها ب ِام َّ ّنهَارِ.)...
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ُّ ّ
شرف لهذه امؿخعيات الإيمانية ،هنلاء الذين تُؽْر َ ُ
ف
ٍ
فأي

بيهتهه ،وتُميّز ُ وي بين امبيهت ،كما يميّز امبشر امنجهم امىظيئة في امؾىاء

امىللمة ،ووا ذلك إلا بامقرآن؛ ميغ كما في ػظرنا الآن الذي فيه بيهت

تُ ُ
ؽرف بسىاع امىنكرات.

وقد عاب امعحابة وَيْ اهتم َ بكثرة امقراءة وعدد الختىات

على حؾاب ترتيل امقرآن؛ حيؿ جاء رجل إلى ػبد الله بن وؾؽهد

قرأت امىُفَ َّ ّ
ع َ
ُ
ل الليلة َ في ركؽة ٍ .فقال ػبد الله :
 ،فقال:
ن امْقُر ْآ َ
ؿؽْرِ! ِإ َّ ّن أَ ق ْهَاوًا يَقْرَءُو َ
«ه َ ًّ ّذا َ
ن لَا ُيجَاوِز ُ تَرَاقِيَهُهْ ،وَم َكِيْ ِإذَا
كه َ ّذِ ام ّ ِ

ل َّ ّ
كهعُ وَام ُّ ّؾ ُ
امعىًَة ِ ال ُّر ّ ُ
ظ َ
سخ َ ف ِيه ِ نَفَ َعِ ،إ َّ ّن أَ ف ْ َ
ْب فَر َ َ
جهدُِ ،إن ِ ّي
وَق َ َع فِي امْقَن ِ

ل الله ِ  يَقْر ُ ُ
ن ر َ ُؼه ُ
لَأَ ع ْلَم ُ ام َّن ّلَ ِاجر َ َّام ّتِي كَا َ
ن بَيْنَه ُ َّ ّي ُؼهرَتَيْنِ
ل رَكْ ؽَة ٍ».
فِي ك ُ ّ ِ

مقد ّ
قي الرجل أن ابن وؾؽهد  ؼيفرح ويُثني عنيه ػندوا

يؽلم بأنه يقرأ امىفعل كه ّه في ركؽة واحدة! وم كي امىفاجأة كانت في
ؽدة إننار ابن وؾؽهد  عنيه؛ إذ أعلمه أن امؽبرة ميؾؾ بكثرة

الآيات؛ بل بترتينها ،وتدبر وؽانيها ،وفهه مراويها.
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وهذا ينقننا إلى امؽاول امثامؿ :امتدبر :إ ّن تأثر الإنسان بامقرآن لا

يمكي أن يتم حقيقة إلا بتمبيق امقرآن ،وامتمبيق امعحيح للقرآن لا

َ ٌ َ َب
ٍزه َج َٰ ُُِ
يتحقق إلا بؽد فهه آيات امقرآن ،قال الله { :لِتَٰب ِأ

َ َ َ َ ٍّ َ ُ ْ ُ ْ ب
َ ب َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ ٍّ ٍّ َ ّ ٞ
ِٱۡلَهب َ
َٰ
َٰ
ب ِٳ[ }١ص]29:؛ فمي
ب
ِ
ْا
ل
و
ِأ
ر
ل
ذ
خ
َل
ِۦِو
ُ
خ
اي
َِلدةروا ِء
ِ
إَِلك ِيبرك ِ
ِ
ِ
أخذ امقرآن بهذا امىأخذ الرباني ،وتد َّب ّر آيات امقرآن ،فؽؾاه أن يحقق
ذلك الأثر الإلهي للقرآنِ .

تأولوا أثر امقرآن على امنبي :بناؤه 

ػند سظاع امقرآن ،وتأثره بمؽانيه؛ كما جاء في الحديث ػي ػبد الله بن

ل ل ِي ام َّن ّب ِ ُّ ّي ( :اق ْرأْ َ
وؾؽهد -رصي الله ػنه-؛قال« :قَا َ

ل( :ف َِإن ِ ّي ُّأح ُّ ّ
ل؟! قَا َ
ْك ُّأنْز ِ َ
ْك وَعَنَي َ
ْؾ :آق ْر َُّأ عَنَي َ
عَل َ َّ ّي) .قُن ُ
ِب أَ ْن أَ سْظَؽَه ُ و ِيْ

َ َبَ َ
حتَّّى بَنَؼ ُ
ت عَنَيْه ِ ُؼهرَة َ امنِّؾَاءَِ ،
غَيْر ِي) .فَقَرأْ َ ُ
س بئََاِيٌِِ
ْؾ{ :ؾميؽ ِإِذاِ ِ

ُ ّ ُ ٍّ َ
َ ب َ َ َ َ َٰ َ َٰٓ ُ َ ٓ َ ٗ
يدا ِٿ[ }١امنؾاء]41:؛ قَا َ
ل:
ك ِأيث ِۢ ِبِظِّي ٖد ِو ِ
سئَا ِةِك َِع ِهؤَلءِ ِطِّ
ِ
ن»ِ .
(أَ ْوؾِكْ ) .ف َِإذَا ػَي ْن َاه ُ ت َ ْذرِفَا ِ

ولم يكي أثر امقرآن على امنبي  وقتظرًا على

دوهع امؽين؛ بل كان ينثر في أعماله  ،فامقرآن كان
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يرفع وي درجة امؾخاء امنبهي؛ فؽي ابن ػباس  ؛ قال« :كَا َ
ن

كه ُ
ن أَ جْ هَد ُ وَا ي َ ُ
ل الله ِ  أَ جْ هَد َ امنَّّاسِ ،وَكَا َ
ر َ ُؼه ُ
ن فِي

ن فَيُدَارِ ُؼه ُ
ظا َ
ل مَيْلَة ٍ و ِيْ رَو َ َ
ل ،وَكَا َ
جبْر ِي ُ
ظا َ
رَو َ َ
ن حِينَ ي َنْقَاه ُ ِ
ن يَنْقَاه ُ فِي ك ُ ّ ِ

ل ال َّل ّه ِ  أَ جْ هَد ُ ب ِالخَيْر ِ و ِ َ
ن ،فَنَر َ ُؼه ُ
امقُر ْآ َ
ي الر ّ ِِيح امىُر ْ َؼلَة ِ».

فانلروا ذلك الأثر امؽىلي مىدارؼة امقرآن ،وكيف كان الأثر في

وظاػفة الاؼتؽداد الجبلّي للنبي  للنفقة؛ فهكذا تكهن
الثمرة الحقيقية متدبر امقرآن برفع وؾتهى إيمان امؽبد ،ووظاػفة أعماله

امعالحة.

وقد يقهل قائل :وم كي هذا الأثر للقرآن يحدث للمائؽين امىتقين،

وم كي أين امؽعاة وي ذلك؟!

تأول هذه امقعةُ :ؼ ِجل ابن امىبارك  : ػي ابتداء كنبه

ّ
وأحب امؼناء ،وأكرب بتمك
امؽلم؛ فقال« :كنؾ ؽا ًّبّا أشرب امنبيذ،
ُ
ن لي ،فأكلنا
فدػهت إخهانًا حين كاب امتفاح وغيره إلى بستا ٍ
الخبائث،

وشربنا حتى ذهب بنا ام ُّ ّؾك ْر ،فانتبهؾ آخر ام َّ ّؾحر فأخذت امؽهد أػبؿ

به وأنشد:
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ألم يأن لي ونك أن ترحما

ونؽظي امؽهاذل ُّ
وامل ّوَوَا

فإذا هه لا يجيبني إلى وا أريد؛ فلما تكررت عنيه بذلك ،وإذا هه

َ َ ب َ ب ٍّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ب َ َ ُ ُ ُ ُ ب ب
ِلِكرِِ
ينمق كما ينمق الإنسان۞{ :ألى ِيأ ِن ِل ِلِيٌ ِءايَْا ِأنَِتظع ِفوْبّى ِ
ٍّ َ َ َ َ َ َ ب َ ّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ٍّ
َ ُ َ َ
ِيٌ ِأُوحُْا ْ ِٱهبم َِت َٰ َ
ٱل َ
ب ِيٌِ ِر بتن ِذ َفالِ
ٱّلل ِِويا ٍِزل ِيٌِ ِٱۡل ِـ ِوَل ِيسٍْْا ِل

َ َ ب ُ ب َ َ ُ َ َ َ ب ُ ُ ُ ُ ب َ َ  ّ ٞب ُ ب َ َٰ ُ َ
ِوكرِۡي ِيَِّى ِفصِقْن ِ[ }١٦الحديد]16 :؛
عويِّى ِٱۡليد ِذقصج ِفوْبّىُۖ ِ
ِ

ُ
قنؾ :بلى ،يا رب! فكسرت امؽهد ،ومزقؾ قروف امنبيذ ،وجاءت

امتهبة بفظل الله  بحقائقها ،وأقبنؾ على امؽلم وامؽبادة»ِ .

وقد أثّر امقرآن في عاوة امىشركين؛ كما جاء ذلك في الحديث

ن خَر َ َ
ػي أم امىنونين عائشة  ؛ أنها قامؾ« :م َ َّ ّىا اب ْتُلِي َ امىُؾْل ِمُه َ
ج

جرًا ق ِب َ َ
ل الحَبَؿَة ِ ،فر ّده اب ُن ال َّدّغِنَة ِ وأجاره وي امىشركين؛
أَ بُه بَكْر ٍ مُهَا ِ
ن ال َّدّغِنَة ِ :مُر أَ بَا بَكْر ٍ ،فَن ْيَؽْب ُ ْد ر َ بَّّه ُ فِي دَارِه ِ ،فَن ْي ُ َ
ل ،وَم ْيَقْرأْ َ وَا
فقَامُها ل ِاب ْ ِ
ع ِّ
ْ

خؿِينَا أَ ْن يَفْت ِ َ
ِك ،وَلا َ يَسْتَؽْن ِيْ بِه ِ ،ف َِإ َّنّا ق َ ْد َ
َؽاءَ ،وَلا َ يُنْذِينَا بِذَل َ
ن أَ ب ْنَاءَنَا
ِك ل ِأَ بِي بَكْر ٍ ،فَمَف ِ َ
ل اب ْ ُن ال َّدّغِنَة ِ ذَل َ
وَنِسَاءَنَا .فقَا َ
ق أَ بُه بَكْر ٍ يَؽْبُدُ ر َ بَّّه ُ فِي

ي ب َّ ّ
دَارِه ِ ،وَلا َ ي َسْتَؽْن ِ ُ
ِامعىًَة ِ ،وَلا َ امق ِرَاءَة ِ فِي غَيْر ِ دَارِه ِ ،ث ُ َّم ّ بَدَا ل ِأَ بِي بَكْر ٍ،
عل ِّي ف ِيه ِ ،و َ يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
ن يُ َ
جدًا ب ِف ِنَاء ِ دَارِه ِ و َ بَرَزَ ،فَنَا َ
ن،
ؾ ِ
فَاب ْتَنَى و َ ْ

فَيَتَقَ َّ ّ
ف عَنَيْه ِ نِسَاء ُ امىُشْرِكِي َ
ع ُ
ن وَأَ ب ْنَاؤُه ُ ْه (أي :يزدحمهن عنيه ميؾىؽهه)،
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ك د َ ْوؽَه ُ حِينَ
ن أَ بُه بَكْر ٍ رَجُىًً ب َ َّ ّناءً ،لا َ يَمْم ِ ُ
ن ِإمَيْه ِ ،وَكَا َ
ن و َ يَنْلُرُو َ
جبُه َ
يَؽْ َ
ن ،فَأَ ْر َ
ي امىُشْرِكِي َ
ْش و ِ َ
ِك أَ شْر َ َ
ن ،فَأَ ف ْزَعَ ذَل َ
يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
ؼلُوا ِإلَى
اف قُر َي ٍ

ن ال َّدّغِنَة ِ ،فَقَدِم َ عَنَيْه ِ ْه.
اب ْ ِ

فَقَامُها لَه ُِ :إ َّنّا كُنَّّا أَ جَرْنَا أَ بَا بَكْر ٍ عَلَى أَ ْن يَؽْبُدَ ر َ بَّّه ُ فِي دَارِه ِ ،و َِإنَّّه ُ

ي َّ ّ
جدًا ب ِف ِنَاء ِ دَارِه ِ ،وَأَ ع ْن َ َ
جَاوَز َ ذَل َ
امعىًَة َ وَامق ِرَاءَةَ ،وَق َ ْد
ؾ ِ
ِك ،فَاب ْتَنَى و َ ْ

ح َّ ّ
ب أَ ْن يَقْتَظِر َ عَلَى أَ ْن يَؽْبُدَ
ن أَ ب ْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ،فَأْ تِه ِ ،ف َِإ ْن أَ َ
خؿِينَا أَ ْن يَفْت ِ َ
َ
ِك ،فَؾَل ْه ُ أَ ْن يَر ُ َّ ّد ِإمَي َ
ي ذَل َ
ل ،و َِإ ْن أَ بَى ِإ َّ ّلا أَ ْن يُؽْن ِ َ
ر َ بَّّه ُ فِي دَارِه ِ فَؽ َ َ
ْك

ك ،ف َِإ َّنّا صَطِه ْنَا أَ ْن ُنخ ْف ِرَكَ ،وَمَؾْنَا وُقِرِّي َن ل ِأَ بِي بَكْر ٍ ال ِاؼْ تِؽْىً َ َ
ذِ َّ ّوت َ َ
ن.»...،

فانلر كيف كان امقرآن ينثر في عاوة امىشركين حتى امنؾاء

والأكفال!

وأخيرًا ...أفىً ننتبه إلى امىؽاتبة الربانية الحانية امتي كانت ؼببًا في

تهبة ام كثيرين وي امؼافنين الذين لم تقض امؼفلة على بقية وي خير في

قلوبهه؟! ألم يأن منا أن نستحيي وي امىؽاتبة الربانية في قهله 
َ َ ب َ ب ٍّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ب َ َ ُ ُ ُ ُ ب ب ٍّ َ َ َ َ َ َ ب َ ّ َ َ
ِوَلِ
ِلِكرِِٱّلل ِِوياٍِزلِيٌِِٱۡل ِـ
۞{ :ألىِيأ ِنِل ِلِيٌِءايَْاِأنَِتظعِفوْبّى ِ
َ ُ ُ ْ َ ٍّ
َبُ َ َ َ َ َب ُ ب ََ ُ َ َ َ ب ُُ
ِيٌ ِأُوحُْا ِْٱهبم َِت َٰ َ
ٱل َ
ج ِفوْبُ ُّ بىُِۖ
ب ِيٌِِرتن ِذفال ِعوي ِّى ِٱۡليد ِذقص
يسٍْْا ِل

َ ُ َ
ََ ّ ٞب
ِي َِِ ُّ بى ِفَٰصِقْن ِ[ }١٦الحديد]16 :؛ أوا آن لممنونين أن تخؿع
وكرِۡي
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قلوبهه لذصط اللّه ،فتنين ػند سظاع امقرآن ،فتفهىه وتنقاد له وتميؽه! فؽي

ابن ػباس  ، قال« :إ ّن الله اؼتبمأ قلوب امىهاجرين ،فؽاتبهه

على رأس ثىًث ػشرة ؼنة وي نزول امقرآن ،فقال : 
َ َ ب َ ب ٍّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ب َ َ ُ ُ ُ ُ ب ب ٍّ َ َ َ َ َ َ ب َ ّ َ َ
ِوَلِ
ِلِكرِ ِٱّلل ِِوياٍِزل ِيٌِ ِٱۡل ِـ
{۞ألى ِيأ ِن ِل ِِ
ِليٌ ِءايَْا ِأنَِتظع ِفوْبّى ِ
َ
َ ُ ُ ْ َ ٍّ
َبُ َ َ َ َ َب ُ ب َ ُ ََ َ ب ُُ
ِيٌ ِأُوحُْا ِْٱهبم َِت َٰ َ
ٱل َ
ج ِفوْبُ ُّ بىُِۖ
ب ِيٌِِرتن ِذفال ِعويِّى ِٱۡليد ِذقص
يسٍْْا ِل
ََ ّ ٞب َ ُ َ
ِيَِ ُّ بىِفَٰصِقْنِ.»}١٦
ِوكرِۡي

 -وإميك بؽض امهؼائل امىُؽ ِينة على تحقيق امتفاعل وامتؽايش وع

امقرآن:

* انتزاع بؽض الأوقات للخلوة بامقرآن :ينبغي على امىؾلم أن يتخير

الأوقات امىناؼبة متدبر كتاب الله  ، حيؿ يفرغ ذهنه وقنبه وي

امعهارف امتي ربما َتحُهل بينه وبين الخؿهع وامتفاعل وع كلًم الله

ّ
يلي بؽض امناس،
 ، وينبغي أن يَؽْلَم بأن الأمر ميغ طؽبًا كما

َ َ َ ب َ ٍّ ب َ ب ُ ب َ َ ّ ب َ
ِذ َّ بنِي َّ
ٌِِي ٍّدلِرِٖ}١٬
فقد قال { : وهقدِيۡسٍاِٱهقرءانِل ِِ
ِللرِ

[امقىر ،]22:يقهل امؿيخ امؾؽدي  في تفؾير هذه الآية« :أي:
ومقد يسّرْنا وس ّهن ْنا هذا امقرآن ام كريم وأمفاقه للحفـ والأداء ،ووؽانيه

للفهه وامؽلم»ِ .
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* امتؽ ُّه ّذ بالله وي امؿيمان الرجيم :لأن هذا امتؽهذ يُؽين امؽبد لا

َ َ
صحالة على حظهر قنبه وخؿهع جهارحه ،فقد قال { : ؾإِذاِ
َ َ ب َ ب ُ ب َ َ َ ب َ ب ٍّ َ ٍّ
ِٱلظ بي َطٌَٰ ٍّ
سي ِىِ[ }٩٨امنحلِ .]98:
ِٱلر
فرأتِٱهقرءانِؾٱشخعِذِةِٱّلل ِِيٌِ
ِ
ِ

 -و يقهل ابن امقيم « : امؿيمان يجنب على امقارئ بخَيْلِه ِ

ورَجِلِه ِ ،حتى يشؼله ػي امىقعهد بامقرآن ،وهه تدبره وتفهىه ووؽرفة وا

أراد به امىتنلم به  ،فيحرص بجهده على أن يحهل بين قنبه
وبين وقعهد امقرآن ،فىً يكمل انتفاع امقارئ به ،فأمر ػند امشروع أن

يستؽيذ بالله  ونه».

* الحرص على وؽرفة وا غمض وي امنممات وامىؽاني :وذلك

بالرجهع إلى كتب امتفؾير امىشههرة ػند أهل امؽلم ،وامىؽروفة بسىًوتها

وي الاػتقادات المنامفة ،وثل :تفؾير اممبري ،وتفؾير ابن كثير،
وتفؾير امبؼهي ،ووي ام كتب امىؽاضرة :تفؾير امؾؽدي ،وتفؾير ابن

عاؽهر وغيرها وي امتفاؼير ،وذلك ميتؾنى له وؽرفة الرؼالة امتي تتظىنها

ّ
كل آية.
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ومقد كان ذلك دأب امؾنف امعالح ،حيؿ كان امهاحد ونهه

مر على الآية لا يتركها حتى يتدبرها و يفهه وؽانيها ،وإ َّ ّلا لا يؽ ّد لها
إذا َّ ّ

أجرًا ػند الله  ؛ فقد نقل امؼزالي  ػي بؽض امؾنف
قهله« :آية لا أتف ّهىها ،ولا يكهن قنبي فيها لا أع ّد لها ثهابًا».

ّ
بنل آية وي امقرآن :ينبغي لممؾلم
* اؼتؿؽار امىؾلم بأنه صخا َكب

ػند قراءة امقرآن أو الاستماع له أن يستؿؽر أنه هه امىقعهد بهذا

جه له ،وأن ّ
الخماب وأنه وه ّ
كل أمر أو نهي هه وأوهر به ،فنقد فمي

أصحاب رؼهل الله  لهذا الأمر جيدًا ،ووي ذلك وا

روي ػي أنس بن والك  ، أنه قال« :م َّ ّىا نزمؾ هذه الآية:
ٍّ ّ َ َ َ
َ َٰٓ َ َّ َ ٍّ َ َ َ ُ ْ َ َ ب َ ُ ٓ ْ َ ب َ َٰ َ ُ
س بى ِؾَ بْ َق َ
ِغ ب
َِتب َّ ُروا ْ َ ُ
ِلۥِ
ب ِوَل
ِٱۡل
ت
ْ
{يأحّاِٱلِيٌ ِءايَْا َِل ِحرذعْا ِأغـح
ِ
ِِ
َ َ ب َ َ َ ب َ َٰ ُ ُ ب َ َ َ َ ب
َ
ُ
ش بّر َ ب
بَب َ َ
ِوأٍخُ بى َِل ِتظ ُِع ُرون ِ}٢
ؾس بى ِۡلِ َ بع ٍؼ ِأنَِتتؿ ِأعؿوسى
ِبع ِ
ةِٱهقْ ِل ِل ِ
[الحجرات ،]2:جنغ ثابت بن قيغ  في بيته ،وقال :أنا وي
أهل امنار ،واحتبغ ػي امنبي  ،فؾأل امنب ُّ ّي

 ؼؽدَ بن وؽاذ  ،فقال( :يا أبا عمرو ،وا ؽأن

ُ
علمؾ له
ثابت؟ أؽتكَى؟) ،قال ؼؽد  :إنه لجاري ،ووا
بشكهى ،قال :فأتاه ؼؽد ،فذصط له قهل رؼهل الله ،
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فقال ثابتُّ :أنزمؾ هذه الآية ،ومقد علمتم أني وي أرفؽكم طهتًا على

رؼهل الله  ،فأنا وي أهل امنار ،فذصط ذلك ؼؽدٌ للنبي

 ، فقال رؼهل الله ( : بل هه وي
أهل الجنة)ِ .

* الحرص على امتمبيق وامؽىل بؽد امقراءة وامفهه :فإن امتمبيق

ُ
وامؽىل بؽد امقراءة وامفهه لَهُه َ امىقعدُ
الأؼاس منزول امقرآن ام كريم،

وهه وي أؼباب امؾؽادة في الدنيا والآخرة ،فقد قال : 
ُٗ
َ ُ ّ  َ ٍّ َ ٞب َ ٍّ ُ
َ َ ب َ ب َ َ َۢ َ ُ ُ
سى ّ
ِي ِِّّن ِِدىِ
ِب بعؾس بى ِۡلِ َ بع ٍؼ ِعدو ُِۖؾإِيا ِيأح ِيَ
{فال ِٱِتِفا ِيَِّا َِجِيعا ُۖ
َ
َ َ ٍّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ب َ
ض ِ َعٌِذ بِلريِؾَإ ٍّن َ ُ
ِوَل ِي َ بظ َ َٰ
ِلۥِ
َق َِ ِ ١٢٣و َي بٌ ِأع َر ِ
ؾن
ذً ٌِ ِٱتتع ِِداي ِؾَل ِي ِ
ِ
ِ
َ
ب
َ َ ٗ َ ٗ
ََك َ
ِو ََنب ُ ُ
ۥِيَ بْ َمِٱهقِ َح َٰ ًَثِِأ بخ َ َٰ
َمِ[}١٢٤كهِ .]124 -123:
ّشهُ ِ
يعِيظثِؽ

فامؽىل بؽد امقراءة له أهمية كبيرة وهه أمر ممامىا نعى امؾنف على

إهماله وعدم رعايته والانشؼال فقف بامقراءة دون امؽىل ،يقهل ابن

وؾؽهد ُّ « :أنْز ِل عنيهه امقرآن ميؽىلوا به فاتخذوا درؼه عمىًً،

وإ ّن أحدهه ميتلو امقرآن وي فاتحته إلى خاتمته ،وا يُسْق ِف ونه حرفًا ،وقد

أؼقف امؽىل به» ،و يقهل الحؾي امبظري  ػي امتدبر« :والله وا
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ُ
قرأت
تَد َ ُّب ّره بحفـ حروفه وإضاعة حدوده ،حتى إن أحدهه ميقهل:

امقرآن كهه ،وا يُرَى له امقرآ ُ
ل».
ن في خُل ٍ
ق ولا عم ٍ
َ
علمؾ ،فماذا أنت بفاعل؟
ها قد

فؽنؾ في هذه امىؽجزة امتي بين يديك ّ
َ
كل يهم؟
فؾَلْ نفؾك ،وا

هظىؾ حقها وه َ
َ
جرت حروفها؟
هل ػ َّ ّلىتها بما تستحق أم

َ
أعمنؾ وؽاول الجد في تهيئة وادي امعدر ميجري امقرآن ربيؽًا
هل

َ
ؼأمؾ الله ذلك ثم بنيؾ ؼدودًا وي امعدود ،وحهاجز وي
مقنبك؟ أم

ؾ ػنها الحياة،
الهجران ،حتى تهؽك زهرة قنبك أن تذبل ِإ ْذ وُنؽ َ ْ
ُ
ؾ ػي امنهر؟
وحج ِب َ ْ

مه تأول امؽاقل وا ذصطناه وأكثر مىَا فرّط في امقرآن أبدًا ،مىَا انقمع

ػي رؼالة ربه إميه ،مىَا ؽبع وي قراءته اميهم بؽد اميهم ،يم ّهر بذلك

قنبه ،وينفي ػنه به أدران الدنيا ،و يُطيء به قلمات الحياة.

مه اؼتؿؽر امىنوي هذه امؽلىة وذلك الجىًل ،لانشؼل بامقرآن

ٌ
تىًوة ،وحف ً
أبهاب وي
لا ،وتدبرًا ،وتخنّقًا ،وعمىًً؛ وكمما فؽل فُتحؾ له

الأنهار والأسرار وامفتهحات والهدايات لم يكي ميتعهرها أبدًا ،وقد
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788

ؼمر منا امتاريخ أخبار أقها ٍم وي أهل امؽلم ،اؽتؼلوا بامقرآن زونًا حتى قد
ّ
يلي املا ُّ ّن أنهه قد بنؼها ونتهى درره ،وغاية كنهزه ،ولُجَّّة بحره ،ثم م َّ ّىا

كامؾ خلوتهه بامقرآن في نهاية أعمارهه قال قائنهه وهه ؽيخ الإؼىًم

ُ
ندوؾ على تظييع أكثر أوقاتي في غير وؽاني
ابن تيمية « : 

امقرآن»!

وختاوًا أيها امقارئ ام كريم ،هذه صجرد نبظات حهل امتفاعل وع

ّ
ُ
أدق ناقهس الإنذار؛ مينتبه امىؾلمهن
أردت وي خىًلها أن
امقرآن

مبؽض أخمائهه في امتؽاول وع أػله رؼالة وطنؾ إميهه ،هذه الرؼالة

وػز الآخرة ،ولِم َ لا؟!
امتي إن أحؾنها امتؽاول وؽها نامها شرف الدنيا َّ ّ
وقد قال امنبي  في خمبته يهم حجة امهداع( :وقد

ُ
تركؾ فيكم وا مي تظلوا بؽده إن اػتعىتم به ،كتاب الله)

فنؾأل الله أن ير ّدنا إلى امقرآن م َ َر ًّ ّدا جميىًً ،وأن يجؽننا وي
امؽام ِىين امؽاو ِنين ،والحىد َّلل ّه ّ
رب امؽامىين.
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احلفظ احلفظ يا طالة العلن
تم ُّر ّ على كامب امؽلم أزونة ٌ ذهب َّي ّة ٌ متحعيله امىؽرفي ،يتهيَّّأ له فيها وي

ؼؽة امهقؾ وانظراف امؿهاغل وا يكهن ػهنًا له على الخ َ ْمهِ واؼؽًا في

كر يق تحعيله  ..هذه الأزونة هي وا يبرهي على طدق كنب ِه إ ْن هه
اؼتؼنَّّها ،ووتى وا فر ّ َ
َّط في هذه الأزونة امىهداة كان ذلك كؽنًا في عدالة

ج ّدِيته.
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806

تكثيف تحعيله ،وؼدادِ ديهنه
ِ
عنيه في هذه الأزونة :أن يسعى في

امؽلمية ،أن يقن ّ ِب دفتر امىهام ،و يقيِّدُ وا ػسى أن ينجزه وي وؿار ٍ
يع
َ
يبؾف سجادة قراءته ،ويبدأ في تسجيل أرباحه امؽلمية دون
وأعمال ،ثم

فتهر.

وأحق شيء يخشى فهاته كامب امؽلم في تمك الأزونة الذهبية

متحعيله امؽلمي الحفـ؛ فالحفـ نؽىة وي الله ،يُنؽ ِه بها على وَيْ ؽاء

وي ػباده ،فيُهفِّقْه لحفـ امنعهص واؼتحظارها وتى ؽاء.

رأيت ل ِممُتف ّق ِهين و ِ َ
ُ
ي امؽَظر ِيِّين جَدلًا واؼؽًا في قظية حِفـ
ومقد

امىُتهنِ ،وأهم ِّيَّّتها مِمامب امؽُلوم وامفُنهن ،فمنهه وَيْ فرَّّط فيه ،وأبؽَدَ

وأغر َ
كبير الذي قال :إنَّّه ُ
ام ُّن ّجؽةَ ،فجَحدَه ،كامؼىاري ام َ
ب
جنهن!
َ
بَؽطُهه فزَعَمه مَهزَلة امقُرون!

ح َّ ّـ له و ِ َ
ط فيه حتى ا َّ ّدعى أ َّ ّن وَيْ لم يَؽتَنِ به فىً َ
وونهه وَيْ أفر َ َ
ي

امفَهْه ،وحتى قال قائنُهُه :إ َّ ّن وَي لم َيحفَ ْـ وَت ْنًا فهه وُث َّ ّق ٌ
ف وميغ و ِي

ل امؽِل ْم!
أه ِ
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ل و َ َؼ ٌف ،مؽَلَّّه َيحسصُ امن ّ ِزاعَ بَي ْ َ
وقد قهر لي قَه ْ ٌ
ن الخَعىَيْنِ ،ويَرف ُع

ن امفَر يقَيْنِ ،وهه أ َّ ّن الذي َي ُّ ّ
ِىًف َّ ّ
ارب أكناب ِه بَي ْ َ
امظ َ
الخ َ
ي
ختص في ف َ ّ ٍ
فنؾؾ ُّأ ُّ ّ
حب له الاؽتؼا َ
ُ
ل بح ِفـ وَتْنٍ فيه ،بل هذا لا غِنى له
واحد،

َّ ّ
لات ُ
اختص به ،وتجريدِ
امفي الذي
كتب
ن امنلر في وُم َّهّ ِ
ػي إوؽا ِ
ِّ
ص زوائدِها.
فهائدِها ،وتخني ِ

ي به ح ُ
ل على امفُنهن فهذا الذي َيحؾُ ُ
وأ َّ ّوا وَيْ أقب َ َ
ل
ِفـ وَتْنٍ في ك ُ ّ ِ

ن  -كما قال أه ُ
في ونها؛ فإ َّ ّن امىُته َ
ل امؽِل ْم -تَظب ِف له َؽهارد َ امقهاعدِ،
ٍّ

ل امؽِلْم ِ الذي ي َجتىع فيه ُّأطه ُ
حق زِن ْبي ُ
ل
وتَجمَع عنيه زوائد َ امفهائدِ ،وهي ب ّ ٍ

ل أجهَد ُ التَّّمر وأكيبُه ،ولله ِ در وَيْ قال:
امؽِل ْم وأحؾَنُه ،كما َيجتىع في الز ِّنبي ِ
ن وإ َّ ّنها
وامؽِلْم ُ في حِفـِ امىُته ِ

اف خَير ُ ف َ ِ
امب ام َّ ّ
ىًح
ؿ َّه ّ ِ
لِل َّ ّم ِ

َيحْنـــه بها م ُ ُّ ّ
ب ال َّذّع ِ ّي و َيهتَدي

ِ
مِى َ
بالإفعاح
ؽارف امهَحْ يَيْن ِ
ِ

وامهاقع أنك لا تجدُ عامِىًا يُزَهِّدُك في حِفـِ امىُتهنِ ،ويَرغ َ ُ
ب بك

ومؾؾ ترى وَي ي َ ُ
َ
ع ُّ ّدك ػنها إ َّ ّلا وهه عاجزٌ ػي حِفل ِها ،وإن
ػنها،
كانت ػُقهل امهَرى وُتفاوتة ً في فَهْه امؽُلوم وحِفل ِها واؼت ِيؽابِها ،فم ِ َ
ي
ْ

امناس وَيْ لا ي َّ ّتجه له الح ِفـ ،حتى إذا حاوَلَه فنأنَّّه يُؽالج ُ َ
جبىًً ،م كنَّّه
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808

وفك
ِّ
ل وُؿنِلًتِها،
حاذ ُِق امفَهْه ،آية ٌ في قَن ْ ِ
ص امى َؽاني واؼت ِنباكِها ،وح َ ّ ِ
ل المهلي  ، فإنَّّه رام َ ح َ
ِفـ طفحة ٍ و ِي وَتْنٍ،
وُقْفىًتِها ،كالجىً ِ
امىاس؛ م ِ َ
َ
ِض ُّأؼبهعًا ،وقد كان ذِهنُه يَثقُ ُ
فمَر َ
جه ْدة ف َ ْهىِه!
ب

َّات ،وأبي امفيز ياء ِ الحديثة ،فإنَّّه كان تقَ َّ ّدم َ
بقري الر ِّياضي ّ ِ
وكإينؿتاين ،ػ َ ّ ِ
ل وُد ّرِ ًؼا ،فؽَقَدوا له اخت ِبارًاَ ،ؼ َ
قف فيه ،ولم ي جْتَزْ ونه إ َّ ّلا
لِلؽى َ ِ

َّات! ونلانر ُ هذا كثيرةٌ.
الر ِّياضي ّ ِ

ي الح ِفـِ إذا فَهِهَ وا يَرووُه
ل فىً غَناء َ م ِ ِ
وبنل حا ٍ
ِّ
مامب امؽُلوم ػ ِ

ن الح ِفـ  -كما قال امؽىًَّّوة ُ ام َّت ّ َّهّ ُّ ّ
ي امفُنهن ،فؿأ ُ
وِ َ
زي : 
كيْ حاف ً
إذا لم ت َ ُ
لا واػيًا

ك في امب َ
فؽ ِلم ُ َ
يــــؾ لا يَنف َ ُع
ِ

ل في َ
غ
و َتحطُر ُ بالج َ ْه ِ
صجْن ِ ٍ

ْب وُؾْتَهدَعُ
ك في ام ُ
وع ِلْم ُ َ
كت ِ

ووَيْ ي َ ُ
ك في دَهْرِه ِ هكذا

يَ ُ
ج ُع
كيْ دَه ْرَه ُ امق َ ْهقَــرى يَرْ ِ

وقد قامها :إ َّ ّن لِلح ِفـ أسرارًا لا يَؽرفها إلا الح َّ ُ ّف ُ
اظ ،وو ِي هنا كان

ل الحَديثِ و ِ َ
ل ُ
قَه ُ
ل
ي الأئ َّم ّة ِ امكِبارِ في ع ِمَل ِه ،وُقَ َّ ّدوا ً على قَه ِ
ح َّ ّفاظ أه ِ

الاك ِ
ّ
ُؽيهخ امؽَظر فيه إذا اختَنَفها ،مهىا كان ام ُّ ّ
ؿيه ُ
ِىًع
خ قد ته َ َّ ّؼؽها في
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ق الأخبارِ وأؼانيدِها ،وامس ِّ ُّ ّ
ر فيه أ َّ ّنهه باحثهن ،والأ َّ ّومهن
على ُكر ُ ِ

ُ
ح َّ ّفاظ.

ولا ر َ َ
ي
يب أ َّ ّن امىُتف ّق ِه  -ؼهاء ٌ كان عامىًا أو وُتؽل ِّمًا -لا غِنى له ػ ِ

ي امؽُلو ِم وامفهائدِ حا َ
اؼت ِحظارِ وا َيحتاجُه و ِ َ
س أوِ امىُناقرة ِ ،أو
ل ال َّدّر ِ

ُ
ي ،وبهذا يت َ
فاوت امؽُلماءُ،
امىُذاصطة ِ ،وهذا لا يتهَي ّ َُّّأ له إ َّ ّلا بالح ِفـِ امىُتقَ ِ
ب
ِء َاي َٰ ُ ۢ َ ّ َ ٞ
ج ِِف ُ
ن ِ ُِ َْ َ
ويتم َّي ّز ُ امفُ َ
ِغ ُدورِِ
ظىًءُ ،وقد قال الله تؽالىِ { :ةَ ِ
ج ِبيِج َٰ ِ
ٍّ َ ُ ُ ْ ب ب َ َ َ َ
َ ٓ ٍّ ٍّ
َ
اَِيب َ
ْنِ[ }ِ٤٩امؽنكبهت،]49 :
ط ُدِأَِبيَٰخ ِ ََاِإَِلِٱهظَٰو ًُِ ِ
ِيٌِأوحْاِٱهعِو هِىِوي
ٱل ِ
ض أهلِه في الخَبر ِ
ض امؽِل ْم ِ بقَب ِ
وأخبَر َ امنب ُّ ّي  ػي قَب ِ
ق عنيه ،وهذا لا يتأتَّّى إ َّ ّلا لِلح َُّ ّفاظِ الذين بمَهتِهه ي َ ُ
مهت
امىَشههرِ امىُتَّّف ِ

ظه انت ِزاعًا ،يَنتَز ِعُه و ِي ُ
امؽِلْمُ ،ألَا تراه ذَصَط أ َّ ّن الله َ تؽالى لا يَقب ِ ُ
طدورِهه،

فنَبَّّه على حِفـِ َّ ّ
طفِدَ  هذا الخبَر َ
امعدرِ بذلك ،وقد نَلَهَ قاصي َ

وي )له ،فقال:
في أوائ ِ
ْهاج امنَّّه َ ّ ِ
ل (ن َ ْل ِه وِن ِ
ِ

أ ِ ْن يُقب َ َ
ض امؽُلَماــــ ِ
ض امؽِلْم ُ بقَب ْ ِ

وق ْد قَطى الله ُ امقَظاــــء َ وأبرَوا

امناس ر ُ َ
ُ
ل
ويَت ْب َ َع
ؤوس الجَهْــــ ِ

ِ

ل
أف ْتَه ْا ِبــــــــ ىً عِلْم ٍ وغَير ِ ن َ ْق ِ

ق فقد أ َ
َ
ض ُّن ّــــــــها
ض ُّل ّوا ولِلخَل ْ ِ

ِ

أنهاعُ امبَــــــــ ىً َتح ُّ ِّل
هُناك َ ِ
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وإ َّ ّن ذا فيىا أ ُق ُّ ّي قد دنــــاــــ

ِ

وات َ
ل ِآفة ٍ ِ َ
كثير ٌ في امفَنــــاــــ

كانها إذا َ
ج َّ ّي ام َّ ّلىًم ُ قــــاــــوها

ِ

وإ ْنِ رَأوْا وا يَكرَههن نــــاــــوها

كانها ُنجهوًــــاــــ يُقتَدى بنهرِه ْه

ِ

فأفَلوا ِػنَّّــــــــاــــ إلى قُبهر ِه ْه

وو َ َ
طلوا إلى نَؽيمِ الجنََّّـــــــــــة ِ

ِ

وا أ َؼ ِفـــــــي عنيههُ ووَحؿَتي

ولم نَر َ و ِي بَؽدِه ْه وَي يَلهَــــر ُ
إ ْن عَلِمها لم يَؽىَنــــــــها بؽ ِل ْم ِه ْه

ِ
إ َّ ّلا ِ ُّأنا ًؼــــاــــ َ
ؽأ ُنه ْه لا يُذصط ُ ِ
ِ
ه َُّم ّهِهُ ال ُّدّنيــــاــــ فىً تَؽْبأَْ به ْه ِ

ُ
طاحب (الرَّّحبية):
وقال
ن وهما التَّّمــــــــــــاــــم ُ
وامثُنُثا ِ

فاحْ ف َ ْـ فن ُ ُّ ّل حافـٍ إوــــاــــم ُ

ولهذا قال الأؼتاذ ُ أبه سهل ُّ ّ
امعؽلوع ُّ ّي (كان يُقال :امؽِل ْم وا دخ َ َ
ل

وؽك الح ََّ ّىامَ) يُريد ُ :الح َ
َ
ق ( :ك ُ ُّ ّل عِلْم ٍ
ِفـ ،وهكذا قال ػبدُ الر َّ ّزا ِ

َ
لا يَدخ ُ ُ
وؽك الح ََّ ّىام َ فىً تَؽ ُ َّ ّده).
ل

ؾ ؼفينتُك يَسْب َ ُ
وقال ب َ ُ
ح
ؽض امفىًؼفة( :امؽ ِلم ُ وا إذا غَر ِق َ ْ

وؽك).

810

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

ُّ ّ
ل امؽ َ
يقهل :امؽِل ْم هه الم َ ُ
ؾكري  واب ُن
هفهظ ،ذصط ذلك أبه ه ِىً ٍ

هزي  وغَيرُهما ،وأؽار إلى هذا امىؽنى امؿافع ُّ ّي  بقهلِه:
الج َ ّ ِ
ع ِلْمي وعي حيثُىا ي ََّم ّى ُ
ْؾ يَتبَؽُــــني
ُ
كنؾ في امبيؾ كان امؽلم ُ فيه وعي
إ ْن

قَنبي وِػــــاــــء ٌ له لا بم ُ
ق
ي طنـــدو ِ

ق كان امؽِلْم ُ في ام ُّ ّ
نؾ في ام ُّ ّ
ك ُ
أو ُ
ق
ؾه ِ
ؾه ِ

وقال غَيرُه:
ميغ بؽِلْم ٍ وا وَعى امقِىَمْـــــــر ُ

وا امؽِلْم ُ إلا وا وَعاه َّ ّ
امعــــ ْدر ُ

فأ َّ ّوا وَيْ يَجمع امؽِلْم َ و يكتُبُه في ُكروؼِه وصَطاريسِه ،دون أ ْن يتَؽانى

كتُبُه وصَطاريسُه ،ذه َ َ
ؾ ُ
ب ع ِل ْمُه ،فبَق َي لا يَدري
حِفلَه ،حتى إذا ذهَب َ ْ

ظىًء ُ والح َّ ُ ّف ُ
غ فتنلَّّم فيه امفُ َ
ؽيئًا ،وإذا حطَر َ في َ
اظ ،لم يَز ِ ْد على أ ْن
صج ْن ٍ

ُ
يقه َ
امبيؾ في
ِتاب كذا ،وهذا
ل كُمَّّما سظ ِ َع فائدة ً :هذه امفائدة ُ في ك ِ
ك ُّ ّ
ظ ُ
ب زَغلُه ،و يُفت َ َ
ِف َبهرَجُه ،ويَن َ
كؿ ُ
بحؿ كذا ،فيَن َ
ح حالُه ،فيُظْ حي
وَ ِ

كمَي قيل فيه:

اؼتَهدَعَ امؽِلْم َ ق ِركا ًؼاــــ فظيَّّؽه ُ

ُ
فبِئ َْغ وُؾتَهدَعُ امؽِلْم ِ امق َ
راكيغ
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وأنشد ابن الجهزي :
ر ُ َّ ّ
ن وَىً أَؼْ فــــــــاــــ َكه
ب ِإنسا ٍ

ب امؽِلْم ِ يَؽ ُ ُّ ّد و َ َيح ُ
كت ُ َ
ُ
ــــــــــف
ْ

و َِإذَا ف ََّت ّؿْتَه ُ ػَي ع ِلمِه ِ قَــــاــــ َ
ل

ع ِلْم ِي يا خنِيل ِي في ام َّ ّ
ؾف َ
ـــــــف
ْ

في صَطَار َ
ت
ِيس جِيــــاــــدٍ ُّأحرِز َ ْ

خـــــــف
ْ
أَي
ي ٍّ
و َ بِ خ َ ّ ٍ
خف ّ ِ
ف أَ ّ ِ

نؾ له ُ
ِفإذَا ق ُ َ
هــــــــاــــت ِإذ َ ْن
ِ

َّ ّ
حك لَحْيَيْه ِ جَم ِيؽًا وَاوْت َ َ
خــــ ْف

حناية ٌ مَميفة ٌ في هذا امىؽنى ،نقَنَها
ولأبي حاوِدٍ امؼزال ِ ّي ِ - 

ػنه أؼؽد امىيهني َ ،يحؾُ ُ
ي بنا إيرادُها وؼياقُها في هذا امىَقا ِم ،وذلك أنَّّه

ل إلى جُرجا َ
رح َ َ
ن ،وعلَّّق ػي أبي نَظرٍ الإسظاػيل ِ ّي ( تؽنيقةً) فلمَّّا

ِؽؾ عنيههُ ام َّ ّمر ي ُ
عاد إلى ُك َ
ق ،قال :وأخَذَ امؽيَّّارون جميع وا
هس ،قُم ْ
فؾ إل َّ ّي وُق ّدِمهه ،وقال :ارجِعْ  ،و َ يْ ح َ َ
ظه ْا ،فتَب ِؽتُهه ،فَام ْت َ َ
وعي وو َ َ
ك ،و َِإ َّ ّلا

هن َ َ
كؾ.

فقُ ُ
نؾ له :أَ ؼأَ لُك بالذي ترجه ام َّ ّؾىًوة َ ونهُ ،أَ ْن تر ُ َّ ّد عل َ َّ ّي تَؽنيقَتي

فَقَف ،فما هي بشيء ٍ تَنتَف ِؽهن به.

ب في تمك المِنىًة ِ ،هاجَ ُ
كت ُ ٌ
نؾُ :
ل لي :ووا هي تَؽنيقَتُك؟ فقُ ُ
فقا َ
رت

مِؾَىاػِها وك ِتابَتِها ووَؽرفة ِ ع ِل ْمِهَا.
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كيف ت َّ ّدعي أَ نَّّك ػ َ َر َ
َ
ظح َ
فَ َ
فؾ ع ِل ْمَها ،وَقد أخَذْناها
ِك وقال:

َ
َّدت و ِي وَؽرِفَتِها ،وب َ َ
جر ّ َ
ونك ،فت َ
بؽض أَ صحاب ِه،
قيؾ بىً عِل ْم؟! ث َّم ّ أَ م َ َر

فؾَ َّل ّم َ إل َ َّ ّي المِنىًةَ.

قال امؼزال ُّ ّي :فقُ ُ
ؽدَني به ِ في
نؾ :هذا وُؾْتَنْمَ ٌق ،أنمَقَه الله ُ مِيُر ِ

ثىًث ؼِني َ
َ
ُ
يؾ ُك َ
أَ مري ،فلمَّّا واف َ ُ
ن ،حتَّّى
ل
قبنؾ على الاؽت ِؼا ِ
هس ،أَ
حيؿ مه قُم ِ َع عل َ َّ ّي ام َّ ّمرِ ي ُ
ِرت ب ُ
ِلؾ جميع وا عنَّّقتُه ،وض ُ
حف ُ
ق لم أتج َ َّر ّ ْد و ِي

ع ِل ْمي.

ذصَطَها اب ُن امؾبك ِ ّي في (اممبقات).

وعَدم ُ الاػتناء ِ بح ِفـ ال ُّدّروس و ِي أػلَ ِه وا ي َ ُ
ي
ع ُّ ّد اممنبة َ ػ ِ

جرُه؛ ل ِأنَّّه يَستَؿؽ ِر ُ
ويجفه امؽِلْم َ و َيه ُ
بَ ،
امؽِل ْم؛ ولهذا يترك ُ أكثرُهه ام َّ ّمن َ َ
حع ُ
ل ونه ؽيئًا ،ووا ذاك إ َّ ّلا مِتنا ُؼن ِهه ػي تح ُّ ّفل ِه ووُذاصَطت ِه،
أنَّّه لا ُي ّ ِ

وات ّ ِنام ِهه على ام َّ ّؾ ِ
ي ام ُّ ّؿيهخ حا َ
ىاع و ِ َ
حدَ ونهه  -كما
ل ال َّدّرسِ؛ ل ِأ َّ ّن امها ِ
ُّ ّ
قال امؿَي ُ
امبؼدادي امىُفتي  ،وكان
خ الحاف ُِـ ػَبدُ المَويدِ اميهؼفي

ِب ن َ ْفؾَه في الح ِفـِ  ،وكان يقه ُ
صريرًا -لا يُريد ُ أن يُتؽ َ
ل :اممنبة ُ نهعان:
حع ُ
ُ
ي) يقه ُ
ل
يتؽب ويتَؽانى ام َّ ّمنَب ،م كنَّّه لا ُي ّ ِ
ل :بَؽطُهه
ي ووُتَؽ َ ّ ٍ
(وُتَى َ ّ ٍ
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ؽيئًا ،والآخر ُ يتمَنَّّى امؽِل ْم ويُريد ُ َتحعيلَه دون أ ْن يُتؽ َ
ِب ن َ ْفؾَه ،وكِلًهما لا
حعلُه؛ لأنَّّه لا َيحفَ ُ
ـ وا يُنقى عنيه ونه.
ي ُ ِّ

وتَراهه يجنؾهن ػِنْدَ ام ُّ ّؿ ِ
يهخ ،ويبد ُّأ أحَدُهه بدرس امف ِقه وثىًً،

ِ
امؿيخ ،فإذا فت ّ َ
ص َ
حتى إذا بن َ َغ أوائ َ
ل ام َّ ّمهارة ِ ،هجَر َ َ
َّؿؾ ػي حالِه
جنغ

ل ونه ،ولا فائدة َ في د َ ْرؼِه ،ويتح َّه ّ ُ
وؼأمتَه ،قال لك :لا كائ َ
س
ل إلى در ِ

ِ
ٍ
ل ُ
ؽيخ آخَرَ ،وتراه قَب ْ َ
حظهرِ َ
امؿيخ َؽديد َ امثَّّناء ِ عنيه ،وبامِؼًا في
غ
صجن ِ
تؽليىه ،فإذا وطى ُّأؼبهعان على ُ
حظهرِه د َ ْر َؼه ،هجَرَه بدَػْهى أنَّّه لا
حعل ؽيئًا ،وقد ؽاهَدْنا و ِي هنلاء كثيرين ؛ ووا ذاك إ َّ ّلا ل ِأ َّ ّنهه لا
ُي ّ ِ

ن وا يُنقى عنيهه و ِ َ
َيحفَله َ
ي ال ُّدّروسِ.

وو ِي هنا قال ُؽؽبة ُ  - كما في (ام ُّن ّبىًءِ) وقد رأى َ
صجنِؾَه

صح ّدِثين؟ ثم قال :لا يخر ُ ُ
اوتَىٌَ بام َّ ّمنبة ِ( :تُرى هنلاء ك ُ ُّل ّهه يخرجهن ُ
ج
طؼَرِه ،ثم إذا َ
ونهه خَمؾة ٌ! يَكت ُ ُ
كبِر َ تَرَكَه)!
ب أحَدُهه في ِ

ي ام ُّ ّؿ ِ
ي امؽِل ْم في َ ُ
يهخ و ِ َ
جمَؽه و ِ َ
ِفـ وا َ
يُريد ُ :أنَّّه يترك ُ ح َ
ذهب عنيه،

كثرة ِ َّ ّ
ل ػنه ب َ
أو يَذه َ ُ
ل ،أو يَؽجِز ُ ػي حِفل ِه ،ولا
امعهار ِ
ِف وام َّ ّؿهاغ ِ ِ
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يُريد ُ أ ْن يُتؽ َ
نب
ِب ن َ ْفؾَه به ،وبامتالي يَستَؿؽ ِر ُ أ َّ ّن زَوانَه الذي قَظاه في ام َّ ّم ِ
ب و َيه ُ
ل ،فيَترُك ُ ام َّ ّمن َ َ
قد ذه َ َ
جرُه.
ب هَدَرًا دون كائ ٍ

وقد ُؼ ِج َ
ل ؽيخي المُه ّدِث كارق ػهض ال َّل ّه امىِظري ػي َؼبب

صجام ِغ ام ُّ ّؿ ِ
قلَّ ّة ِ امنابؼين في امؽِل ْم ،وع كثرة ِ ام َّ ّمنبة ِ وازدِحامِهه في َ
يهخ،

َ
فأجاب بامؽا ّو ِ َّي ّة ِ( :ل ِأ َّ ّنهه سَظ ّ ِيؽَة) يُريد ُ :أ َّ ّنهه لا يَؽتَنهن بح ِفـِ وا يُنقى
ي ال ُّدّروسِ ،و يكتفهن بام َّ ّؾ ِ
عنيهه و ِ َ
ىاع.

ن أبي َ
وأخر َ َ
كثيرٍ 
ج وُؾل ِم  في (امعحيح) ػي َيحيى ب ِ

ص) ،ووق َ ُ
ض المواويع
فؾ في بؽ ِ
أنَّّه قال( :لا يُستَماعُ امؽِلْم ُ براحة ِ الجِس ْ ِ
امىهاقيؾ و ِي (كتاب ِه)
ِ
باب
إخراج وُؾل ِ ٍم هذا الأثَر َ في ِ
على ام ُّن ّكتة ِ في
ِ

صحلَّّه ،قامها :ل ِأ َّ ّن وُؾل ِمًا كان قد رح َ َ
ووَؽلومٌ أ َّ ّن هذا ميغ وهضهعَه ولا َ
ل
ل الحَديثِ الذي قَبلَه ،فلمَّّا كتَبه في وهضِؽه و ِ َ
وتؽ َ
ي
ِب في َتحعي ِ

ن أبي َ
(امعحيح) تذ َ َّصّط َ رحنَته وتَؽَبه في سَظاع ِه ،فكت َ َ
كثيرٍ
ب أثَر َ َيحيى ب ِ

 هذا بؽَق ِب ِه ،تَذص ِطة ً وتَسنية ً مِن َ ْفؾِه ،وع ِبرة ً مِىَي يأْ تَسي به و ِي بَؽْدِه،
فهذا س ِ ُّ ّ
ر ذلك.
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ن ه ِؿا ٍم 
وقد ذصَط َ امبدي ُع  في (وَقاوات ِه) ػي عيسى ب ِ

ض وَمار ِ
ل يقه ُ
ك ُ
قالُ ( :
ِح امؼ ُر ْبة ِ ُ
ل ل ِآخَر َ:
نؾ في بؽ ِ
صجتازًا ،فإذا أنا برَج ُ ٍ

بِم َ أدر َ َ
كؾ امؽِلْمَ؟ وهه ُيجيبُه فقالَ :كنَبتُه ،فهجَدتُه بَؽيدَ امىَرا ِم ،لا

يُعاد ُ بامس ِّها ِم ،ولا يُقسَصُ بالأزلا ِم ،ولا يُرى في امىَنا ِم ،ولا يُظْ ُ
بف

ي ام ك ِرا ِم ،فته َ َّ ّؼ ُ
ي الأعما ِم ،ولا يُستَؽار ُ و ِ َ
بال ّلِجا ِم ،ولا يُهر َ ُ
نؾ إميه
ث ػ ِ
ش امىَدَرِ ،واؼت ِنادِ الحَجَرِ ،ور َ ّدِ َّ ّ
امظ َ
ن
كهب الخَمَرِ ،وإدوا ِ
جرِ ،ور ُ ِ
بافت ِرا ِ

ِحاب ام َّ ّؾفَرِ ،و َ
ل امف ِكَر ِ ،فهجَدتُه ؽيئًا لا
كثرة ِ امنَّّلرِ ،وإعما ِ
ام َّس ّهَرِ ،واطم ِ
غ ،و َ
ح إلا لِلؼَرْسِ ،ولا يُؼر َ ُ
يَعن ُ ُ
طيدًا لا يقع إ َّ ّلا في
س إ َّ ّلا في ام َّن ّ ْف ِ

ب إ َّ ّلا في َّ ّ
امع ْدرِ ،وكانرًا لا َيخدَعُه إلا ق َ ُ
ام َّن ّ ْدرِ ،ولا يَنْؿَ ُ
نص اللَّّفـِ  ،ولا
يؽْنَقُه إ َّ ّلا شَرَك ُ الح ِفـِ  ،فحىَنتُه على ال ُّر ّ ِ
ُ
وأنفقؾ
وح ،وحبَؾْتُه على امؽَينِ،

حؾ و ِ َ
رت بال َّدّرسِ ،واؼتَر َ ُ
نب ،وح َّ ّر ُ
ػ ،وخَز َ ُ
وِ َ
ي امنَّّلرِ
نت في امقَ ِ
ي امؽَي ِ

ق إلى امتؽنيقِ ،واؼت َ ُ
إلى امتحقيقِ ،وو ِ َ
ؽنؾ في ذلك بامتهفيقِ،
ي امتحقي ِ
ْب ،وتؼَنؼ َ َ
ط َ
ق ام َّ ّؾى َع ،وو َ
ي امنَلً ِم وا فَت َ َ
ِؽؾ و ِ َ
فؾى ُ
ل في
ل إلى امقَن ِ

َّ ّ
امع ْدرِ).

ل يقه ُ
غ؟ فجؽ َ َ
فقُ ُ
ل:
نؾ :يا فَتى ،وو ِي أين وَمن َ ُع هذه ام َّ ّؿى ِ
إؼكندر يَّّة ُ داري مه ق َّر ّ فيها قَراري
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ُّ ّ
عدَ
امؿاػر ق َ َ
ل امؽ َ
ؾكري  أ َّ ّن أبا ت َ َّ ّىا ٍم
وقد ذصَط َ أبه ه ِىً ٍ
َ

بؽض رُؤؼاء ِ امؿا ِم ،فأنشَدَه قعائدَ ،ثم أعادَها عنيه وَقلوبةً ،فؽَج َ
َ
ِب

الرعيغ و ِي حِفل ِه وقال :كيف تم َ َّ ّك َ
ُ
نؾ و ِي حِفـِ وا أرى؟ فقال أبه
ب ،و َ
ت َ َّ ّىا ٍم( :أفادَنيه ام َّ ّمن َ ُ
ح َّ ّفلنيه ام َّس ّهَرُ).

رس! ونِؽْهَ امىُؽي ُ
ل ( :نِؽْهَ امىُؽل ِّم ُ ال َّدّ ُ
ن ام َّس ّهَر ُ!
قال أبه ه ِىً ٍ

ل! ونِؽْهَ ام ى ُ ذَصّ ِط ُ امك ِ ُ
ج! ونِؽْهَ امقائد ُ اللَّّي ُ
ل امس ِّرا ُ
ونِؽْهَ ال َّدّمي ُ
تاب).

والإؽنا ُ
ن إنَّّما هه عَدَم ُ فَهْه وا
ل الذي يَؽتَري و ُؽاناة َ حِفـِ امىُته ِ

ؾ ُ
ُ
ُيحفَ ُ
ي
ِب) ولا ُيح ِ
ن الحاج ِ
رأيت أعجَىيًّّا يَستَله ِر ُ (كافيَّّة َ اب ِ
ـ ،وقد

امنَّّحْ ه َ!

كثيرٍ في (تار يخ ِه) أ َّ ّن امؽ َىًَّّوة َ َ
وذصَط َ الحاف ُِـ اب ُن َ
ن ب َن
ط ْدر َ الدّ ِي ِ

حفـ (و ُ َّ ّ
امىُر َ َّ ّ
فع َ
ي ،وع أنَّّه كان َي ُ
ح ُ
ل ال َّز ّ َ
ري)!
ل كان يُن ِ
ح ِ
صخش َ ّ ِ

كت ُ َ
حفـ ُ
ل َي ُ
صجنِؾِه رَج ُ ٌ
وكان ل ِإوا ِم الحَروَيْنِ في َ
ب امؿافع ِ ّي

ونُعه َ
طه ،م كنَّّه لا يَدري امف ِقه َ ووَؽانيه ،فنان الإوام ُ ر ُ بَّّما اؼتَحطَر َ ونه
ص امؿافع ِ ّي ،فنانها يُس ُّ ّىهنه (حمار امؿافؽية)!
وا اؼتَؽْظى عنيه و ِي نُعه ِ
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وقد كان ام َّ ّؾ ُ
نف يستؽينهن بامؽَىَل على الح ِفـِ  ،كما قالَه وَكي ٌع

صج َّر ّد َ امؽَىَل بما عُل ِمَ؛ فإ َّ ّن و ِ َ
 وغَيرُه ،ومُرادُهه بذلك ميغ ُ
ي امؽِل ْم

امب ،كامفَقير ِ كيف يَؽى َ ُ
ل بأحنا ِم الزكاة ِ
وا لا يتهَي ّ َُّّأ امؽَىَل به لِل َّ ّم ِ

ِ
ج! وإنَّّما مُرادُهه أي ً
ظا الاؼتؽانة ُ على حِفـِ امؽ ِلم ِ بامؽ ِبادة ِ،
وامبُيهع والح َ ّ ِ

و َ
ِناب امىَؽاضي ،ونحهِ
ل ،وذِصط ِ ال َّل ّهِ ،واجت ِ
ل ،و ِي قيا ِم اللَّّي ِ
كثرة ِ امنهاف ِ

ذلك.

وأيظا عَدَم ُ إحنا ِم الح ِفـ واؼتداوُته وي جهة ُّأخرى ،وقد ذصَط َ
ً

ؿ على حِفـِ امؽِلْم ِ) أنَّّه تأ َّ ّو َ
ل على ام ىُتف ّق ِهة ِ
هزي  في (الح َ ّ ِ
اب ُن الج َ ّ ِ
مر على أحَدِهه يهوان نَسيَ
أ َّ ّنهه يُؽيدون ال َّدّ َ
مرتَيْن ِ أو ثىًثًا ،فإذا َّ ّ
رس َّ ّ
ذلك ،فإذا افتَقَر َ إلى شيء ٍ و ِي تمك امىؾألة ِ في ام ىُناقرة ،لم يَقدِ ْر عنيه،
ّ
ِفـ ،وام َّ ّؾ ُ
ج أ ْن يَبتَدئ َ الح َ
ويحتا ُ
ضاجؽًاَ ،
فذه َ َ
بب أنَّّه لم
ب زوانُه الأ َّول ِ

ُيح ِكم ْ حِفلَه.

َّ ّ
أيظا َّ ّ
امؿيرازي  كان يُؽيدُ ال َّدّ َ
أن أبا إس َ
ل هه ً
ونقَ َ
رس
حاق

الهراس َ ؼبؽي َ
ُ
مرةً.
ي إمكيا
مرة ٍ ،و يُؽيدُه أبه الحَؾ ِ
ن َّ ّ
و ِئة َ َّ ّ
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ُّ ّ
حع ُ
امنيؾابهري  :لا َي ُ
وقال امفقيه ُ الحَؾَ ُ
ل إل َّ ّي الح ِفـ
ي

مرةً ،وحكى أ َّ ّن فقيهًا أعاد ال َّدّ َ
حتى يُؽاد َ خمؾي َ
رس في بَيت ِه م ِرارًا،
ن َّ ّ

فقامؾ له عَجهزٌ :قد والله ِ َ
حف ِلتُه أنا!
فقال لها :أػيديه! فأعادَت ْه.

َ
الدرس؟ فقامؾ :وا
فلمَّّا كان بَؽْدَ أيا ٍم قال لها :أػيدي ذلك

أحفَلُه.

فقال :إن ِ ّي ُّأصط ِ ّر ُ ع َّ ّد الح ِفـِ مِئىًَّّ يُعيبَني وا أطابَكِ .
ي المَهفهظِ  ،بحيؿ يَعؽ ُ ُ
والذي يَنبغي :عَدَم ُ الإكثارِ و ِ َ
ب عنيه تَثبيتُه

جؽتُه ،وقد كان أبه حنيفة َ وهه فقيه ُ ال ُّدّنيا ،لا يزيد على أ ْن َي َ
ومُرا َ
حفـ

في اميَه ِم ثىًثة َ وَؾائ َ
ل.

ُّ ّ
الأزهري  في (وُقدوة ِ َتهذيبِ ال ُّل ّؼة ِ):
وقال أبه ونعهرٍ

ظحُه)؛ وذلك ل ِأ َّ ّن الإكثار َ
كثيرٍ يَف َ
ل لا ُيخزي طاحِبَه ،خَير ٌ و ِي َ
(قني ٌ

وَلِنَّّة ُ امؽ ِثارِ.

وقد ذصَط َ الأضظع ُّ ّي  أنَّّه حطَر َ هه وأبه ػُبَيدة َ  ػِنْدَ

ن ال َّر ّ ِ
ل؟ فقُ ُ
بيع  ، قال :فقال لي :كم كِتاب ُ َ
نؾ:
لب ِ
ك في الخَي ِ
امفَظ ِ
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ل فقال :خمؾه َ
ن ُ
ُ
صجلَّ ّدًا!
صجلَّ ّد ٌ وا ِ
ح ٌد ،ثم ؼأل أبا ػُبَيدة َ ػي كِتاب ِه في الخيَ ِ
س وأوِؾْك ػُظهًا ػُظهًا ونه وسَظ ّ ِه .فقال:
فقال له :ق ُ ْه إلى هذا امفَر َ ِ
ب.
ي امؽَر َ ِ
مؾؾ بَي ْمارًا ،وإنَّّما هذا شيء ٌ أخَذتُه ػ ِ
فقال لي :ق ُ ْه يا أضظع ُّ ّي وافؽَلْ ذلك.

كؾ ناطية َ امفَرَسِ ،وشَر َ ُ
ىؾ وأوؾَ ُ
قال :فقُ ُ
ػؾ أذصُط ُ ونه ػُظهًا

ب ،إلى أن فر َ ُ
ػُظهًا ،وي َدي على ذلك امؽُظهِ ،و ُّأن ِشدُ وا قامَته امؽَر َ ُ
غؾ
ونه.

َ
نؾ إذا أر َ ُ
ك ُ
فقال :خُذْه .ف ُ
أغيـ أبا ػُبَيدة َ رَكِبتُه إميه.
دت أ ْن
س :
وقد قال اب ُن امنحا ِ
اميهم َ شيء ٌ وغدًا وثنُـــــــــــه

كمــــــــــة ً
حع ُ
ح ْ
ل امىَرء ُ بها ِ
ُي ّ ِ

ب امؽِلْم ِ امتي تُنتَقَـــــــ ْف
و ِي ُنخ َ ِ
ل اجت ِىاعُ ام ُّن ّق َ
وإنَّّما امؾي ُ
ــــــف
ْ

وؼأل فقير ٌ رَجُىًً بخيىًً ،فأػماه فِن ْ ً
ؾا ،فاؼتَقَلَّّه امفَقيرُ ،وقال:

نغ! فقال امبَخي ُ
فِ ٌ
ل:

غ قــــــــ ْف
لا َتهزَأ ْن بامفِن ْ ِ
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ثم ّ اجتَه ِ ْد في جَمؽ ِــــــــــــ ه ِ

إ َّ ّن ام ُّ ّ
ي ام ُّن ّق َ
ل وِ َ
ؾيه َ
ــــــــــف
ْ

ن امؽ ِلم ِ وَفَظلِه ِ)
وقد ذصَط َ أبه عُمَر َ ب ُن ػَبدِ امبَرّ ِ  في (جَاو ِِع بَيَا ِ

هري  قال( :لا تُنابِر ِ امؽِلْمَ؛ فإ َّ ّن امؽِلْم َ أوديةٌ ،فأ ُّ ّيها
ػ ِ
ي ال ُّز ّ ّ ِ
بك قَب ْ َ
ذت فيه قمَ َع َ
أخ َ َ
ل أ ْن تَبنُؼَه ،وم كي خُذْه وع الأيا ِم واللَّّيالي ،ولا
تأخُذِ امؽِلْم َ جملةً؛ فإ َّ ّن وَي رام َ أخْذَه جُملة ً ذه َ َ
ي
ب ػنه جُملَةً ،وم ك ِ

امشيء َ بَؽْدَ امشيء ِ وع الأيا ِم واللَّّيالي).

ّ
ف فيه َ
وطظَّّا يَؼن َ ُ
الاكِىًع على
كثير ٌ و ِي كنبة ِ امؽُلوم ،فَر ُْط ام َّ ّنه ْىة ِ في

وامتفتيػ ػي حديثِ امؽِل ْم الذي لم يَق ِْف عنيه ،قَب ْ َ
ُ
ل أن
ل جديدٍ،
كُ ّ ِ

ِفـ وا كتبه َّ ّ
ُيحكِم َ ح َ
جهزي ( : و ِي
واكنع عنيه ،وقد قال اب ُن ال ّ ِ

إبنيغ على ام َّ ّمنبة ِ أ َّ ّنهه يَنهَىهن على شِراء ِ ام ُ
َ
ب ثم لا
كت ُ ِ
غ
تَنبي ِ

يُمام ِؽه َنها).

ِفاظ بما في َ
ل ( : الاحت ُ
وقال الخَني ُ
س
ط ْدرِك أوْلى و ِي د َ ْر ِ

وا في كِتاب ِك).

ل( :لَأ ْن أػر َ
هدي  يقه ُ
حديث ػِندي
ٍ
ِف ع ِلَّّة
وكان اب ُن م َ ّ ٍ

ح ُّ ّ
أ َ
ميؾؾ ػِندي).
ْ
ب إل َّ ّي و ِي أ ْن أؼتَفيدَ ػِشري َن حَديثًا
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َ
وقد ذصَط َ ال ُّأطهم ُّي ّهن و ِي شُروط المُوتَهدِ أ ْن يتع َّهّر َ
ل
أغنب وؾائ ِ

أدوات الاجتهادِ ،ويستَحطِرُها في ذِهن ِه ،وهذا إنَّّما يَت ُّم ّ
ُ
ن امتي هي
امفُنه ِ
ل عنيه ػَر ُ
ي ،بحيؿ يَسه ُ ُ
ظ ُ
ويَن َ
ض
ِ
بف في
الأغنب بح ِفـِ وَتْنٍ في ك ُ ّ ِ
ل ف َ ٍّ
ْ

َ
وقؾ الحاجة ِ ،وو ِي
ل على ذِهن ِه ،وبامتَّّالي تَع ُّهّرُها واؼت ِحظارُها
امىؾائ ِ

كثير ٌ و ِ َ
هنا ق َّظ ّر َ َ
ك الاجتهادِ ،حتى
ي امؽُلماء ِ في هذه الأػعارِ ػي د َ ْر ِ

ض شُروطِ المُوتَهدِ ،فاؼتَبدَمها
اضمرَّّههُ امهاق ُع إلى أ ْن يتؾاصحها في بؽ ِ
َ
آلات المُوتهدِ،
ِ
شرط حِفـِ وتعهر الأحنام وامؽلوم امتي هي وي

ُّ ّ
حؿ في ام ُ
ي ونه ،فقال بؽطُهه -
ب
كت ُ ِ
باؽتراطِ امقُدرة ِ على امب َ ِ
والتمك ِ

ن حاف ً
رط في المُوتهدِ أ ْن يَكه َ
كالدكتهر الأؽقرِ وغَير ِه :-لا يُشت َ ُ
لا لجُىلة ِ

آلات الاجتِهادِ ،بحيؿ يَستَحطِرُها
ِ
ل امؽُلو ِم امتي هي و ِي
الأحنا ِم ووؾائ ِ
ل ُ
ن لديه وَكتبة ٌ َتحهي ُّأطه َ
ويتع َّهّرُها في ذِهن ِه ،بل يَكفي أ ْن تَكه َ
َ
ب
كت ُ ِ

َّ ّ
ي وِ َ
ويتمك َ
ِخراج الأحنا ِم ونها.
حؿ فيها واؼت
ي امب َ ِ
هذه امؽ ُلو ِم،
ِ

وهذا صخامف مىا قرره جمههر أهل امؽلم؛ فإ َّ ّن الأوائ َ
ل كان ػِندَهه

امهطف ،وع عُلُوِّ وَن َ َ
َ
ُ
امبحؿ،
ِ
كتِهه في
يفهق
تعانيف امؽُلو ِم وا
ِ
و ِي

ورُتبَتِهه فيه ،وتم َ ُّ ّكنِههُ امتَّّا ِّم ونه ،وا لا يتهي ّ َُّّأ ل ِممُؽاضرين بؽ ُ
ظه ،ووع هذا
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ِفـ؛ ولذا تم َ َّ ّكنها و ِ َ
اؽتَركها الح َ
ل في ػَظر ِهه،
ي اؼت ِنباطِ الأحنا ِم للنَّّهازِ ِ
َ
ِث على امقَهاعِدِ.
خريج أحنا ِم الحهاد ِ
وت ِ

ِقات هذه اممر يقة ومَزام ِق ِها ،الاقتعار ُ على حِفـِ امىَتْن ِ
وو ِي وُؽهّ ِ

ِ
ن إميه ،دو َ
وال ُّر ّكه ُ
ِخراج فهائدِه ،فيَلُ ُّ ّي أنَّّه
ِشراح أمفاقِه واؼت
ن اؼت
ِ

ح َّ ّ
ل امىَتْنُ أ َّ ّو ُ
ع َ
بح ِفـِ امىَتْنِ قد َ
ل
ي ،وميغ كذلك ،ب ِ
ل نهاية َ امفَ ّ ِ

ي ،بحيؿ لا تَذه َ ُ
ق وبدايَتُه ،وهه إنَّّما يَظب ُِف لك ُّأطه َ
ب
اممر ي ِ
ل امفَ ّ ِ
حه وف َ ْه ِه
ػنك ،فىً ب َّ ّد بَؽْدَ إحنا ِم حِفل ِه و ِي الإقدا ِم بؽَز ٍم على اؼتِش ْرا ِ
جملة ٍ و ِ َ
جدُ أ َّ ّن ك ُ َّ ّل ُ
فهائدَ ج َّم ّةً ،وك ُ َّ ّل ػبارة ٍ أو
وؾائلِه ،وؼت َ ِ
ي امىَتنِ َتحهي ِ

ي امكبارِ امتي ت ُجْ رى و ُ جْ رى
مَفلة ٍ ونه إنَّّما هي وؾألة ٌ و ِي وؾائ ِ
ل امفَ ّ ِ

عنيك اؼت ِحظار َ
َ
ي أ َّ ّن ح َ
هات وال ُّأطهلِ ،وؼتُهق ِ ُ
ِفـ امىَتْنِ قد س َّ ّهل
ال ُّأ َّ ّم ِ
ن أمفاقِه،
حه ِ الحاو ية ِ مِفهائدِه ام ىُنتَشرة ِ ام ىَمه َّي ّة ِ في غُظه ِ
وُم َّهّلات ِه وشُرو ِ
ّ
ػر َ
ُ
ضؾ على
بحيؿ
يرتبف ػِندَك ك ُ ُّل مفلة ٍ ونه أو ػبارة ٍ بشرحِها ،فإذا َ
أمفاظ امىَتْنِ وػبارات ِه ،سه ُ َ
َ
ل عنيك اؼت ِذكار ُ شَرحِه واؼت ِحظارُه؛
ذِهن ِك

ك بَي ْ َ
ن امىَتْنِ وشرحِه ،وهذا أحد أسرارِ
ل الارتباطِ وعَد ِم الانف ِنا ِ
لأجْ ِ
ن امتي لا يَلمَسُها إ َّ ّلا الح َّ ُ ّف ُ
اظ ام ىُجرِّبهن.
حِفـ ام ىُته ِ
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بكتاب الله ِ امؽزيز ِ ،الذي لا و ِث َ
ل له ،فإنَّّه
ِ
ْنطرب وثىًً لذلك
ْ
وم

ل امؽُلوم ،وو ِي هنا شَر َ َ
حهى ُّأطه َ
دون ر َي ٍْب قد َ
ط امؿافع ُّ ّي  -وتَبِؽَه أبه

س ب ُن تَيمية َ  على ام ىُجتهدِ حِفلَه كُهَّّه ،دون الاقتعارِ على
امؽبَّّا ِ
ي الأحنا ِم ،م َّ ّ
كي ال َ
حِفـِ الخىؾىِئة ِ آية ٍ و ِ َ
حافـ له لا ُيحكَمُ له بامؽِل ْم،

ل أغرا َ
ولا يُقطى له به ،حتى يَفهَهَ وؽانيَه ،ويتؽ َ َّ ّق َ
ضه ويُدرك َ مَراويَه،

وهذا إنَّّما يت ُّم ّ له بتفؾير أمفاقِه وفَهْه وؽانيها ،وؼيجدُ أ َّ ّن ك ُ َّ ّل مفلة ٍ إذا

ق بها و ِ َ
يتؽل ّ ُ
اؼتَحطَرها ،فإنَّّه يَرِد ُ على ذِهن ِه وا َّ
ي امتَّّفؾير ِ ،ويَستَذص ِطُه،
وهكذا امقَه ُ
س
ن الحديثِ وام ُّ ّؾ َّن ّة ِ؛ فأمفاظ امىَتْنِ بمنز ِلة ِ امف ِهر ِ
ل في وُته ِ

ي امتي يَستَذص ِط ُ بها فهائدَه وعُلووَه.
م ِىؾائ ِ
ل امفَ ّ ِ

ُ
وقد ذصَط َ ال ُ
خميب  في (تار يخه) ػي الحافـِ
حافـ أبه بكر ٍ ال

ي ال َّدّارقمن ِ ّي  الذي قيل إنَّّه أحفَ ُ
ل
ـ أه ِ
ام كبير ِ أبي الحَؾَ ِ
ُ
أكراف الأحاديثِ
الإؼىً ِم ،أنَّّه حين أوْلى (ع ِمَل الحديثِ ) كانت

ل أؼئلة ٍ قد أع َ َّ ّدها أبه وَنعهرٍ ام كرخ ُّ ّي ، 
وكتهبة ً ػِنْدَه على َؽن ِ

ُ
فيَكت ُ ُ
ن
ي اب ِ
ب وثىًً:
ػ  ػي أبي وائ ٍ
لػ ِ
حديث الأعم ِ

وحديث ه ِؿا ٍم ػي ػُروة َ  ػي عائشة َ
ُ
وَؾؽهدٍ  في كذا،

 في كذا ..وهكذا ،فيَكؿ ُ
ي الحديثِ
ِف ال َّدّارقمن ُّ ّي  ػ ِ
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ق ويتأ َّ ّولُه ،ثم يندَف ِ ُع في إيرادِ ُكرُق ِه وامنلً ِم على ع ِمَل ِه و ِي
في الأورا ِ

حِفل ِه.

ل يستَذص ِط ُ امنلًم َ على الحديثِ و ُكرُق ِه ،ويجم ُع
فنأنَّّه بهذا امتأ ُّ ّو ِ

ل وباحِثه ،تماوًا كأمفاظِ امىَتْنِ امتي تُقيِّدُ لك وؾائلَه وتَؽق ِ ُ
أكرافَه وذُيه َ
ل
لك وباحِثَه.

حف َِـ وَت ْنًا و ِ َ
ولا ب َّ ّد مِىَي َ
ي اؼت ِشراحِه ،واؼت ِذكارِ فهائدِه،

واؼت ِحظارِها ،وإ َّ ّلا فإ َّ ّن ُ
صج َّر ّد َ الاقتعارِ على حِفـِ امىَتْنِ لا يَعير ُ به

ل فقه ٍ وعِلْم ٍ ،كما قاله أبه ػبدِ الله ِ
الحاف ُِـ فقيهًا عامىًا ،وإنَّّما هه ناق ِ ُ

ُّ ّ
الأمر ػِنْدَك نَلير َ
ي
امؽبدري  وامؽ ِ ُّز ّ ب ُن ػبدِ ام َّ ّؾىً ِم وم ْيك ِ
ُ
الدراؼة ِ في مرحلة ِ امىتهؼمة ِ أو امثانه ية ِ ،امتي كنا نتن َّ ّقاها في ودارؼِنا في
وها ّدِ الهندؼة ِ وال َّر ّ
ـ امقانه َ
ياضيات وامفيز ياء ِ وام كيىياء ،فكنا نحفَ ُ
ن امؽا َّ ّم
ِ

ق به و ِ َ
يتؽل ّ ُ
َّ
ي
وحل وا
لِلقاعدة ِ أو امنلر َّي ّة ِ ،ثم نقهم ُ بدراؼة ِ شَرحِه
ِّ

ل.
امىؾائ ِ

ضعْ في خاكِرِك أنَّّك لا ب ُ َّ ّد أ ْن تَكه َ
ن ،و َ
فكذلك ام ىُته ُ
ن قادرًا على

وفك وُقفَىًت ِه ،فبه تَمم ِ ُ
حل و ُ
ك زِوام َ امؽ ِلم ِ ووقاميدَه.
ِّ
ؿنلًت ام ىَتْنِ
ِ
ِّ

825

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

826

فإ ْن قَظَر َ بك َ
جهاد ُ الح ِفـِ ل ِأمفاظِ ام ىُتهنِ؛ ل ِأنَّّه دون ر َ ي ٍْب

يستؼرق زوانًا أكثر َ وجهدًا أكبرَ ،فىً أق َ َّ ّ
ُ
ق امتي
ك هذه اممر ي ِ
ل و ِي ُؼلو ِ

ذصَطَها اب ُن بدرا َ
ن  في (امىدخل) قال( :واعل َ ْم أَ َّ ّن ل ِممُمامَؽة ِ

ِؾ هنا وَا أخَذْناه بامتجربة ِ ،ث َّم ّ نَذصط ُ
ولِلتَّّؽنيمِ ُكرُقًا ذَصَطها امؽُلماءُ ،وإ َّن ّنا نُثب ُ

ً
بؽظا و ِي ُكرُق ِهه؛ مِئىًَّّ َيخلو َ ك ِتابُنا هذا و ِي هذه امفهائدِِ ،إذا تم َ َّ ّهدَ هذا،
نب ِإلى قاعدة ٍ ،وَهِي أ َّن ّنا كُنَّّا نأتي
فاعل َ ْم أ َّن ّنا اهتَدَي ْنا بفظلِه تَؽالى أثناء َ ام َّ ّم ِ

إلى ام ىَتْن ِ أَ َّ ّولًا ،فنأخُذُ ونه جُملة ً كافية ً لِن َّدّرسِ ،ث َّم ّ نشتَؼ ِ ُ
ل تمك
ل بح َ ّ ِ

الجُىلة ِ و ِي غَير ِ نَلَرٍ ِإلى شَرْحِها ،ونُزاوِلُها حتى نَلُ َّ ّي أ َّن ّنا فهِىْنا ،ث َّم ّ نُقب ِ ُ
ل
ِ
امشرح ،فنُمامِؽُه ام ىُمامَؽة َ ال ُّأولى؛ اوت ِحانًا مِفَ ْهىِنا ،فإ ْن وجَدْنا فيىا
على
ِ
فَهِىْناه غَن َ ً
ِامشرح على نمَفِ وا فؽَن ْناه فِي
ما صحَّّحناه ،ث َّم ّ أَ قبَن ْنا على تفَ ُّ ّهه

ام ىَتْنِ ،ث َّم ّ ِإذا قنَنَّّا أ َّن ّنا فَهِىْناه ،را َ
جؽْنا حاؽِيَته ِ -إ ْن كان له حاؽية ٌ -
الدرس ترَكنا امك ِ َ
َ
تاب
ن م ِف ِكر ِناِ ،فإذا عَل ِمنا أ َّن ّنا فَه ِىنا
مُراجؽة َ اوتحا ٍ

ِفـ ف َ ْه ِه وتع ُّهّرٍ ،لا ح َ
واؽتَؼَننا بتعهير ِ وَؾائلِه فِي ذِهنِنا ،فحَف ِلناه ح َ
ِفـ

بؽبارات و ِي ػِنْدِنا غَير َ
َ
ٍ
تراكيب وأمفاظٍ  ،ث َّم ّ نجتهدُ على أَ داء ِ وؽناه

ِف ،ث َّم ّ
ُ
َ
نذهب إلى الأؼتاذ؛ لِلقراءة ِ ،وهنالك
تراكيب ام ىُنم ّ ِ
وُنتزوين

ن به و ِ َ
ل الدرسِ ،ونُقهِّم ُ وا ػؾاه أَ ْن يكه َ
نَمتَح ُ
ِجاج،
ي ف ِكرَنا في ح َ ّ ِ
ي اػه ٍ
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ِ
وامشرح ،وَكُنَّّا
ونهَف ِّر ُ اله ِ َّ ّىة على وا يهرِدُه الأؼتاذ ُ طظا هه زائدٌ على ام ىَتْنِ

في على هذه اممر يقة ِ ،سَه ُ َ
ل عنيه جمي ُع
نرى أَ َّ ّن وَي قرأَ َ كِتابًا وا ِ
حدًا و ِي ّ ٍ
ُ
يو ُ
ؾ قهاعِدُه في ذِهن ِه).
صختظرا ُتها ووُم َّهّلا ُتها ،وثبَت َ ْ
كت ُ ِ
ب هذا امفَ ّ ِ

َ
ِفـ و ِي جِهة ِ المهفهظِ ن َ ْفؾِه نهعان :ح ُ
والح ُ
وتراكيب،
ِفـ أمفاظٍ

ل الحديثِ  ،وح ُ
ُ
ِفـ وؽانٍ ،وهه ام ىَؽرفةُ،
وهه
الأغنب على ام ىؼاربة ِ وأه ِ

ُ
الأغنب على ام ىَؿارقة ِ
كما قاله الحاف ُِـ اب ُن َحجَرٍ  وغَيرُه ،وهه

وامفُقهاءِ.

وو ِي هنا قال امؿافع ُّ ّي  لإس َ
ن راهه َيْه ِ  - وقد
حاق ب ِ

بؾ أه َ
حفـ ،مؼَن َ ُ
ـ كما َت ُ
نؾ أحفَ ُ
ك ُ
ِب و ِي حِفل ِه ( :-مه ُ
عَج َ
ل ال ُّدّنيا)،

ِفـ الحديثِ على رَس ْ ِص أهلِه ،وهه ام َّس ّردُ ،كما قاله امبَيه َ ُّ ّ
يُريد ُ :ح َ
قي

 ؛ ولهذا كان إس ُ
حاق  لا يهتدي مِىَا يهتدي إميه امؿافع ُّ ّي

 وِ َ
ي امفقه ِ وامىؽاني والاؼت ِنباطِ .

ولذا قال امفَخر ُ الر ّ ُّ ّ
َّازي  على كممة ِ امؿافع ِ ّي ( :امفَ ْههُ

غَير ُ الح ِفـِ  ،والح ُ َكماء ُ يَقهمه َ
ل ام َكمالِ؛ ل ِأ َّ ّن
ن :إ َّ ّنهىا لا َيجتَىِؽان ،على َؼبي ِ
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امفَ ْههَ يَستَدعي مَزيد َ رُكهبة ٍ في الدّ ِ
ِواغ ،والح َ
ِفـ يَستَدعي مَزيد َ يُبهؼة ٍ،
والجَى ُع بَينَهىا و ُ حا ٌ
ل).

حاب امقاصي أبي بكر ٍ امباقىًن ِ ّي  ،امقاصي
وقد كان في أص ِ

ُّ ّ
امبؼدادي  ،و ِي وَؿارقة ِ امىام ك َّي ّة ِ ،وهه ناضِر ُ
اب
ػبدُ امه َّهّ ِ
وَ
ل واؼت ِنباطِ
ذهب وال ِكٍ ؛ مِبراػَت ِه في امنَّّلرِ والاؼت ِدلا ِ
ِ

ي امقابس ُّ ّ
ب و ِي
ي  ،حاف ُِـ ام ىَذه َ ِ
ام ىَؽاني ،وكان فيهه أبه الحَؾَ ِ

ل( :أحَدُهما يَنظُرُه ،والآخَر ُ
وَؼارِبَتِهه ،فنان امقاصي  يقه ُ

َيحفَلُه).

وتحقيق ِه قَه َ
ذهب َ
ولهذا ق َّ ّدم َ امىام كيَّّة ُ في تَشهير ِ ام ى َ
ل ام ىَؼاربة ِ؛
ِ

أضبف في حِفل ِه َ
ُ
ِىًف ام ىَؿارقة ِ
ل وال ِكٍ  ،بخ ِ
ق قَه ِ
وتحقي ِ
ل ِأ َّ ّنهه
ل له ،وهذا في الأغنب؛ ولذا قال ناقه
الذين هه أقؽَدُ في الاؼت ِدلا ِ
(اممنح َّي ّة ِ):

ور َ َّ ّجحها وا شَهَر َ ام ىَؼــــــــاــــرِبه ْ

وام َّ ّ
ؿ ُ
ميؾؾ غاربه ْ
ْ
ق
ىغ بامؽرا ِ

وقد قال امؿافع ُّ ّي ( ميغ امؽِلْم ُ وا ُ
حف َِـ ،إنَّّما امؽِلْم ُ وا نَفَ َع)

صج َّر ّد َ الح ِفـِ دون ف َ ْه ٍه لا ينف ُع ،حتى يَفهَهَ و يَعي َ وا َي ُ
يُريد ُ :أ َّ ّن ُ
حفـ،
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ُ
وميغ مُرادُه َ
بؽض امؽاجِزي َن
ي الح ِفـِ  ،كما ته َ َّهّمه
ط َّ ّد ام َّ ّمنبة ِ ػ ِ

ؼنين ػنه.
ام ىُتنا ِ

ي وِ َ
ل وا يُمك ُ
وإنَّّما ي ُ
ي امنهعَيْنِ ،والاقتعار ُ على
حعل الانتِفاع بتحعي ِ

ً
واحدٍ ونهىا يُهر ُ
ونقعا في
ِث امؽام ِهَ قُعهرًا في فن ّ ِه ،وخَمنًً في ع ِل ْم ِه،
ِ
ي الح َّ ُ ّفاظِ حطر ػ ِندَ
حنبنيًّّا و ِ َ
وَقاو ِه ،وقد ذصَطوا أ َّ ّن َ
ن
امؿيخ نلا ِم الدّ ِي ِ

امقاهري  ، وكان يستروِ ُ
ق امؽُلو ِم وف َ ْهىِها دون
ح إلى تحقي ِ
ِّ
َ
ل وِ َ
امبحؿ في وؾائ َ
ُ
فؾكؾ
ي امؽِلْم ِ طظَّّا يحتاج إلى نَقْل،
حِفل ِها ،فجَرى

ُّ ّ
امقاهري ،وقال الحنبل ُّ ّي :كاح وَقام ُ امنَّّلرِ ،وجاء وَقام ُ الح ِفـِ  ،حتى

ُّ ّ
َ
امقاهري:
ؼكؾ الحنبل ُّ ّي ،فقال
حؿ ونَلرٍ،
جاءت وؾألة ٌ تحتاج إلى ب ٍ

كاح وَقام ُ الح ِفـِ  ،وجاء وَقام ُ امنَّّلرِ.

ولذا ق َ َّ ّ
صح ّقِقًا لا يحفـ ،د َ ْع ػنك أه َ
ل أ ْن تجدَ عام ِىًا ُ
ل الحَديثِ

ل ام ُّن ّلارِ و ِ َ
طنؽتُهه ،وتأ َّ ّولْ حا َ
ِفـ َ
 الذين الح ُ
ي ام ىُتنمّ ِمين،
كامفَخرِ  ، وامؼزال ِ ّي  ، وإوا ِم الحروَيْنِ ، 

طدورِهه ،كما أولى إوام ُ
اقا ي ُىْلُون ع ِل ْمَهه و ِي ُ
ح َّ ّف ً
لراجههَ ،تجِدْهه ُ
ون ُ ِ

الحروَيْنِ ( امتنخيص في الأطهل) و ِي (تقريب امقاصي) بمكةَ،

َّ ّ
ش َّ ّ
رفها اللهُ ،وكان امفَخر ُ  يستلهر ُ
(امىنخص في الأطهل)

829

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

830

اب  ، وكان يكه ُ
ن دائمًا في كُم ِّه ،وكان هه
للقاصي ػبدِ امه َّهّ ِ

ُّ ّ
الآودي  يحفلان (امىؾتعفى) وكان امقاصي
ي
وأبه الحَؾَ ِ

امباقىًن ُّ ّي  يُملي ُ
كتُبَه امتي فيها ع ِل ْمُه وعِلْم ُ ام ىُخامِفين ،وال َّر ّ ُّ ّد عنيهه،

كت ُ ُ
قؾ ُ
و ِي َ
ب امؿافع ِ ّي
ط ْدرِه  ،وقال الرو يان ُّ ّي ( :مهِ احتَر َ ْ

 ، لَأونَيْتُها و ِي حِفلي).

وم َّ ّىا أعدَم َ ام ىُه ّ
خ (ام ىُد َّ ّونة) وهي ال ُّأ ُّ ّم في و َ
حِدون نُس َ َ
ذهب
ِ

ل وُن كِهه إعاد َ َتها ،لم َيجدوا
وال ِكٍ  ، وأراد َ وَيْ بَؽدَهه بَؽدَ زوا ِ

ي ب ُن أبي امؽشرين  و ِي
لها نُسخةً ،فأوْىًها عنيهه امفقيه ُ أبه الحَؾَ ِ
صج َّهّدة ٍ ،فقابلوها بإوىًء ِ أبي الح َ َ
حِفل ِه ،ثم عثروا لها على نُسخة ٍ وُتقَنة ٍ ُ
ي
ؾ ِ

 ، فلم َيجدوا فَر ْقًا بَي ْ َ
ن ام ُّن ّؾختَيْنِ إ َّ ّلا في امهاوِ وامياءِ ،ونلانر ُ هذا
ج ِه كثيرٍ و ِي امفُقهاء ِ أنَّّه كان يُطر َ ُ
ب
كثيرة ٌ ج ًّ ّدا؛ ولذا َيجدُ امناقر ُ في ترا ِ

به ام ىَث َ ُ
ل في حِفـِ وَذهب ِه.

وقد كان امفُقهاء ُ يأخذون على اممنبة الح َ
ِفـ ،ويتؿ َّ ّددون فيه،

ولا يتؾا َ
صحهن ،وذصط اب ُن امنَّّجارِ  في (تار يخه) أ َّ ّن أبا الخَير ِ

ي في الح ِفـِ  ،وكان في ودرؼة ِ الإوا ِم
امقزوين َّ ّي  كان بَنيدَ الذّ ِه ِ

ِب امؼزال ِ ّي  ،وكان و ِي عادت ِه أنَّّه
ن َيحيى  طاح ِ
محمدِ ب ِ
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يستؽرض امفُقهاء َ ك ُ َّ ّل جُمُؽة ٍ و يأخذ عنيهه وا َ
ُ
حف ِلهه ،فمَي وجَدَه وُقظِّرًا

ي امىدرؼة ،فهجد امقزوين َّ ّي كذلك ،فأخرَجَه ،فخر َ َ
أخرَجَه و ِ َ
ج
ُ
ن حَمَّّا ٍم ،فرأى امنَّّب َّ ّي
يذهب ،فنام َ في أته ِ
مَيىًً وهه لا يدري أين

مرتَيْنِ ،وأم َ َره بامؽَهْدِ ل ِممدرؼة ِ ،فؽاد َ
 ، فتفَ َ
ل في فمَ ِه َّ ّ

ص ً
ووجَدَ امىاصي َ
حفهقا ،واحت َ َّ ّد ذِهنُه ،وقد وقع نلير ُ هذه الحناية ِ
َّهوي  ل ِ ُّأؼتاذِنا
لِلتفتازان ِ ّي  ،ووقع َنحهُها م كيْ وع امن ّ ّ ِ

الدكتهرِ ام ىُتنل ِّم ِ محمد روظان ػبدالله  ،فنان عجبًا في اؼت ِحظارِ
وَ
ذاهب ام ىُتنم ّ ِمين وال ُّأطهمِيِّين وأدمَّّتِهه ووباحِثِهه.
ِ

قاس عنيه ،وإنَّّما غر ُ
وهذا شيء ٌ لا ي ُ ُ
ضنا و ِي ذِصط ِه امتنبيه ُ على حِفـِ

امفُقهاءِ ،وهه إنَّّما َي ُ
حعل و يقع بتَكرارِ ام ىَحفهظِ تَكرار َ وَي يفهه،
تاب الذي يريد حِفلَه ،ألَا ترى أ َّ ّن ُّأ َّ ّم هِؿَام بِن َ
ْؾ
ووُداووة ِ امنلرِ في امك ِ ِ

صح ِ
ؾل ِم َ 
حَارِثَة َ كمَا ِفي َ
ِلؾ (ؼهرة ق) و ِي
حف ْ
ِيح و ُ ْ
ف َ ِه امنَّّب ِ ّي  و ِي كثرة ِ وا كان يُكر ِّرُها في ُ
خمبة ِ الجُىُؽة ِ.

وقد ذصطوا أ َّ ّن أبا ػُثىا َ
ن الحيري  كان يُديم ُ امنلر َ في

ن حِمدا َ
ن  ، فنان إذا
(ام ىُؾتخرَج على وُؾل ِم) ل ِأبي جؽفرِ ب ِ

ض الحديثِ  :ر ُ َ
جنغ مِلوػـِ يقه ُ
وي.
ل في بؽ ِ
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تاب حتى و َ َّي ّز بَيْنَ
حف َِـ امك ِ َ
وفي بؽظِ ه :قال :فنلروا فإذا به قد َ

َ
صحيحِه و َؼقيىِه.

امفزاري  أنَّّه كان يُديم ُ امنلر َ
وح َ َ
ن
تاج ال ّد ِي ِ
ِّ
كه ْا ػي امؽىًَّّوة ِ ِ

لا وُتقنًا ،فنان ر ُبَّّما أحا َ
حف ِله حِف ً
في (شرح امتنبيه) حتى َ
ل عنيه و ِي

حِفل ِه بالجُزء وامهرقة ِ.

ن ؼينا أنَّّه نلر َ في ك ِ ِ
وذصطوا ػي الرعيغ أبي عل ِ ِ ّي ب ِ
تاب (وا وراء َ

مرةً ،حتى َ
حف ِله ولم يَفهَىْه؛
اممبيؽة) لأبي نَظرٍ امفاراب ِ ّي أربؽين َّ ّ
مِهُػهرت ِه.

ِ
ن تيمية َ
س تستَؿنِ ُ
وكانت فاكىة ُ ُ
ؽيخ الإؼىً ِم اب ِ
ل على
بنؾ امؽبَّّا ِ

ن قُداوة َ
 في درؼِه؛ ل ِأ َّ ّنها كانت تُديم ُ امنلر َ في (ام ىُؼني) ل ِاب ِ
 حتى اؼتَلهرَت ْه ،فنان يَستؽ ِ ُّ ّد لها.

ن حَز ٍم
وكان اب ُن تَيمية َ  يُديم ُ امنلر َ في (ام ىحلى) لاب ِ

ُّ ّ
امعفدي  في (تار يخه)( :كان يحفلُه ػي
 ، حتى قال
ْب).
نب ،فلو ؽاء لَأوىًه و ِي حِفل ِه بما فيه و ِي ام َّ ّؿناعة ِ وام َّث ّن ِ
َقهرِ ق َ ٍ
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ن رؼىً َ
وح َ
ن الخهارزم ِ ّي  أنَّّه قرأ (شرح
كه ْا ػي اب ِ

امىهذب) ل ِأبي بكر ٍ امعيدلان ِ ّي  و(تفؾير امثؽنبي) ،حتى حف َِـ

ل ي ُ
جُملة َ وا فيهىا ،فنان إذا ُؼئ َ
جيب على امبديهة ِ ونهىا ،ويَذصُط و ِي
ل والأدل َّّة َ و ِي غَير ِ َ
ذاهب والأقها َ
َ
ِىًف وام ى َ
حِفل ِه الخ َ
خمأ ٍ.

ُّ ّ
امنهوي على أصحاب ِه وؾألة ً و ِ َ
ي (امهؼيف) لِلؼزال ِ ّي ، 
وأولى

فرا َ
مرة ٍ).
جؽهه ُ فيها ،فقال( :تراجؽهنني في امهَؼيفِ  ،وقد قرأتُه أربَع و ِئة ِ َّ ّ

ُ
وم َّ ّىا تنازعَ
اممبري
ل امؽىًَّّوة ِ ػبدِ امقادرِ امىك ِ ّي
امناس في فظ ِ
ِّ

 ، فحن َ َ
ق إنَّّه ميغ بمكة َ أح ٌد أعلم ُ ونه،
ف بؽطُهه بام َّ ّمىً ِ
ُّ ّ
ف امؽُلماء ُ في حِنث ِه ،فأجاب ال ُ
واختن َ َ
وامؾنباكي
حافـ اب ُن َحجَرٍ 

ِنؿ ،وعنَّّلوه بسَؽة ِ ع ِل ْمه وكثرة ِ صحفهقِه ،حتى إنَّّه إذا
 بؽَدَ ِم الح ِ
َ
ُؼئ َ
ل و ِي (شرح الرافع ِ ّي )
أجاب في الحا ِ
ل في امفقه ِ

َ
أو(الروضة) وإ ْن ُؼئ َ
أجاب و ِي ( ُ
حاجب
ِ
ن ال
صختظر اب ِ
ل
ل في ال ُّأطه ِ

امبيظاوي  ..)وهكذا امتَّّفؾير ُ وال ُ
 )أو ( ُ
حديث
صختظر
ِّ
ن حتى
وغَيرُها و ِي امفنهنِ ،وهذا ل ِأنَّّه كان يُديم ُ وُمامؽة هذه الدواوي ِ

خؾ في ذِهن ِه.
ر َ َس ْ
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وح َّ ّدث امؽىًَّّوة ُ ام ىُختار ُ ب ُن بهنا ػي ن َ ْفؾِه ،أنَّّه في

ق عنيه ف َ ْههُ امنحه وحفلُه ،فخرج و ِ َ
حداثَتِه اؼت ُؼل ِ َ
س باكيًا؛
ي الدر ِ
تؽنيف ام ىُؽلم إياه على تقعير ِه ،فاؼتند إلى شجرة ٍ يفكر ُ في ؽأن ِه ،فرأى
ِ
مِ

ل رزقَها وتحاو ُ
نملة ً تحم ِ ُ
ات
مر ٍ
ل أ ْن ترقى به جِذعَ امؿجرة ِ ،فؽ َّ ّد لها ؼب َع َّ ّ

وهي تَرقى ثم تقع ،ثم تؽهد ُ فتحىِلُه وترقى ،وهكذا حتى حعل لها وا

ق وِ َ
ل وام ىُؼل َ
ح ام ىُقف َ
أرادت ،ففَه ِه أ َّ ّن تَكرار َ ام ىُحاولة يفت ُ
ي امفَهْه

والح ِفـِ  ،وو ِي هنا قال أديسهن -وهه الذي ابتكر ام ىِعبا َ
ْف
ح بؽدَ أم ِ

تجربة ٍ( :-امؽبقر ية ُ تَكرار ُ ام ىُحاولة ِ).

ِفـ ً
و يحعل الح ُ
أيظا بامتؽ ُّه ّدِ عنيه بكثرة ِ طظارؼته وعدم قمؽ ِه حتى

ِ
ُّ ّ
ل امؽ َ
يسه ُ َ
امؾىح
ؾكري  ػي أبي
ل عنيه ،وقد حكى أبه ه ِىً ٍ

ُ
امماغ ِ ّي  أنَّّه قال :كان الح ُ
ابتدأت أرُووُه،
ِفـ يتؽ َّ ّذر ُ عل َ َّ ّي حين

ثم ػ َّهّدتُه نَفْسي ،إلى أن حف ُ
ق خاوي
ِلؾ قعيدة َ رُؤبة َ (وقا ِت ِم الأعما ِ

ٌ
يؾ.
قريب و ِي و ِئت َ ْي ب َ ٍ
المُنتَرَق ْيْ ) في ميلة ٍ ،وهي

يتفاوت في سرعة الح ِفـ وإحناو ِه ،فح ُ
ُ
وأيظا فالم ُ
ً
ِفـ
نمهط ن َ ْفؾُه

ُ
ل
ام ّؿِؽرِ ام ىَنله ِم ميغ كح ِفـِ امنَّّثر ِ،
وامهاجب على ام ىُؽتَنين بامتحعي ِ
واممنب مُراعاة ُ ذلك و ِي جهة ِ امهقؾ والجهد.
ِ
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وقد ذَصَط الذهب ُّ ّي  واب ُن امؾبك ِ ّي  وغَيرُهما أ َّ ّن أبا

الأديب  م َّ ّىا وَرَد ن َي ْؾابهرَ ،وتؽ َ َّ ّ
َ
عبها له ،وم َّ ّقبهه
ل الهىذان َّ ّي
امفَظ ِ

ِدت بَينَ
ِب بن َ ْفؾِه؛ ِإذ كان ي ُ
بَدي َع الزَّّوانُِّ ،أعج َ
بيؾ ِإذا ُّأنش ْ
حفـ امىئة َ ٍ

س قَهلَهه:
خر ِها ِإلى أ َّ ّولِها وقلوبة ،فأنكر على امنا ِ
ؿدُها و ِي آ ِ
مرةً ،ويُن ِ
يَدَي ْه َّ ّ

ن الحاف ُِـ في الحديثِ ) ،ثم قال :وح ُ
(فُىً ٌ
ِفـ الحديثِ طظَّّا يُذصَط؟! فؾىع

جه ِإميه بجزءٍ ،وأ َّ ّ
به الحاكم ُ بن امبي ّ ِع  ، فه َّ ّ
جلَه جُمُؽة ً في حِفل ِه،
فر َّ ّد ِإميه الجُزء َ بؽدَ الجُىُؽة ِ ،وقال :وَيْ ي ُ
حفـ هذا؟ محمدَ ب َن فُىًنٍ،

ن! أؼامي صختنفة وأمفاظ وتباينة! فقال له
ن ػي فُىً ٍ
وجؽفر َ ب َن فُىً ٍ

ِفـ هذا أضي ُ
ف ن َ ْفؾَك ،واعل َ ْم أ َّ ّن ح َ
ق طظَّّا أنت فيه.
فاػر ْ
الحاكم:
َ

أيظا بح َ
حفهظ ً
ُ
ويتفاوت ام ى َ
ُ
ل اممامب إلى امؽِلْم ِ
ؾ ِ
ب رغبة ِ ووَي ْ ِ

الأخفػ  أ َّ ّن ام َّن ّ َّ ّلام َ
ُ
ي
و َؽؼف ِه به و َنهْىَت ِه فيه ،وقد ذصط َ أبه الحَؾَ ِ
قال :مه تفر ّ ُ
ض لَحف ِلتُه في يهوَيْنِ .قال :فلمَّّا تف َّر ّغَ له لم يحفَلْه
َّغؾ لِلؽَرو ِ

ن!
في شهر َي ْ ِ

في حين أ َّ ّن أبا جؽفرِ ب َن جَرير ٍ  أحكَمَ امؽ َ َ
روض في ميلة ٍ،

ب وِ َ
بيؾ ،فلم يَؽرِف ْه ،وكن َ َ
وذلك أنَّّه ؼألَه ؼائ ٌ
ل أ ْن
ن ٍ
ل ػي و ْز ِ
ي امؾائ ِ

ِ
امعباح ،ثم اؼتؽار َ ػ َ َ
طاحب له،
ٍ
ل  و ِي
يُمه ِلَه حتى
روض الخني ِ
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روض ،وأطب َ ُ
يؾ لا أدري امؽ َ َ
وبات ينلُر ُ فيه حتى قال :أوؾَ ُ
حؾ

ػَروضيًّّا.

الأنباري ُ ؼئ َ
ل رُؤ يا ،ولم
ونليرُه أ َّ ّن أبا بكر ِ ب َن
ل ػي تأو ي ِ
ِّ

ِ
وذهب فاؼتؽار َ
َ
ي دِرايةٌ ،فاستَمهَل امؾائ َ
امعباح،
ل حتى
يكيْ له بهذا امفَ ّ ِ

ك ِتا َ
ب ام كروان ِ ّي في امتؽبير ِ ،وأحكَمَه في ميلة ٍ واحدة ٍ ،حتى طار َ وُؽبِّرًا.

م َّ ّ
ي ام ُ
لات و ِ َ
ِفـ  -أػني ح َ
كي هذا الح َ
كتُب -الذي
ِفـ ام ىُم َّهّ ِ

الأغنب الح ُ
ِفـ الذي هه
ِ
ل امؽِلْم ِ ،ام ىُراد ُ ونه في
يُذصَط ُ ػي بؽ ِ
ض أه ِ

ام ىَؽرفة ُ بفهائدِ امكِتاب ،والذي يتهل َّ ّد ُ و ِي كثرة ِ تَكرارِ امنَّّلرِ فيه ،وإداوة ِ
ض وَي قيل :إنَّّه
قراءت ِه ،وقد قال اب ُن امؾبك ِ ّي  في ترجمة بؽ ِ

تاب ؼيبَه َيْه ِ :)إ َّ ّن هذا لا يناد يُتَع َّهّر أنَّّه الح ُ
يستَله ِر ُ (ك ِ َ
ِفـ ػي

نب باللَّّفـِ  ،وإنَّّما ام ىُراد ُ ح ُ
تاب وفهائدِه بدوا ِم امنلرِ
ِفـ وؽاني امك ِ ِ
َقهرِ ق َ ٍ
فيه.

وهذا كما قال امىزن ُّ ّي  إنَّّه قرأ (رؼالة امؿافع ِ ّي )

مرة ٍ ،وونه قَه ُ
امبخاري  حين ُؼ ِجل ػي دواء ٍ لِلح ِفـِ :
ل
ِّ
خمؾَىِئة ِ َّ ّ
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ل ،ووُداووة ِ امنلرِ ،وكثرة ِ
(لا أعلَم ُ دواء ً لِلح ِفـِ أنفَ َع و ِي ن َ ْهىَة الرج ُ ِ

ام ىُراجؽة ِ).

ولذا تجِدُ َّ ّ
أن كثيرًا و ِ َ
ِتاب وُؽيَّ ّنٍ
ي امؽُلماء ِ قد غنب عنيه امنلر ُ في ك ٍ

حتى ػُر َ
ِف به ،ل ِأنَّّه ُؽؼ َِف به ،ووال إميه ،فداوم عنيه ،حتى حفِلَه،

سريج  في
س ب ُن
أو كاد ،كما تق َّ ّدم َ ذِص ْطه؛ ولذا يقهل أبه امؽبَّّا ِ
ٍ
(صختظر امىزن ِ ّي):

حج ّــــــة ً
سظير ُ فنادي و ُ ْذ ثىًثين َ َّ

ل ذِه ْني وام ىُفَرِ ّ ُ
طيْق َ ُ
و َ
ج ػي هَم ِّي

ن دريدٍ
ي امفالي  في (الجىهرة) ل ِأبي بكر ِ ب ِ
وقال أبه الحَؾَ ِ

 ، وقد كان َيحفَلُها ويمتَم ِ ُ
ك نُسخة ْ ُ
صج َّهّدة ً ونها ،فلمَّّا افتَقَر باػها،
وأنشَدَ:

ْؾ بها ػشرين َ
أنِس ُ
حهْلًا وبِؽْتُهاــــ

ل َؽه ْقي بَؽْدَهاــــ و َ
فقد كا َ
حنيني

ووا كان َقن ِ ّي أنَّّني ؼأبيؽُهــــاــــ

ومه خلَّ ّدَت ْني في ام ُّ ّ
ن دُيــــهني
ؾجه ِ

وم كِيْ م ِ َ
طب ْيَة ٍ
ْف وافت ِقاــــرٍ و ِ
ظؽ ٍ

طِؼــــاــــرٍ عنيهه تَستَه ُّ ِّل ُ
ؽنوني

ؼـــــــهاب ِ َ
نؾ ولم أومِكْ َ
فق ُ ُ
ق عَبرَة ٍ

ن
ْهي امفــنادِ حَزي ِ
وَقــــاــــلَة َ وَؿ ّ ِ

ُ
وقد ُتخْرِ ُ
ك
ج ال
حاجات يا ُّأ َّ ّم وال ِ ٍ

صطامم َ و ِي ر َ ٍّ
ب بِه َّ ِّي َ
ي
ضنيــــــــ ِ
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والخبر ُ بتماو ِه ػِندَ
وامؾيهكي في (ام ىزهر)
ياقهت في (ال ُّأدباء)
ٍ
ِّ

ط ُ
ل ونه أنَّّه داوم َ على وُمامَؽَتِها ػشرين ؼنة ً! فكيف لا
وغَير ِهما ،والحا ِ
تَ َ
رسخ ُ وؽانيها ،فظىًً ػي أمفاقِها في ذِهن ِه؟!

فهائدِها وحِفل ِها ،وذلك أ َّ ّنهه يَؽىَدون
وكان لهه كر يقة ٌ في َتجريدِ ِ

ِ
خف أو عىًوة ٍ على امفهائدِ امتي لا غِنى لِلؽالِم ػي
وضع ّ ٍ
ػِندَ وُمامؽتِها إلى

س َ ..
ص وو َ
ونحهِ ذلك،
ذاهب امنا ِ
ِ
حِفل ِها بأمفاقِها ،كام ّؿِؽرِ وام ُّن ّعه ِ

ويخن ّ ِعه َنها ،بحيؿ ينقَس ِص امك ِ ُ
لات ونهاُ ،
تاب ػِندَهه إلى
فيُجرِّدون ام ى ُم َّهّ ِ
خ ّ ٌّ
ف ،أو عىًوةٌ ،وهه لِلح ِفـِ بنفل ِه ،ووا هه مُهى ٌ
قؾىَيْن ِ :وا تحتَه َ
ل ،وهه

ٌ
شرح ل ِممؽنى ،بحيؿ يُكتَفى بفَ ْهىِه وتأديَتِه ػِندَ الحاجة ِ
امنلًم ُ الذي هه

مرة ً
ِف ،فإذا ص َّط ّر َ على امك ِ ِ
بنَفل ِه هه ،دون الحاجة ِ إلى مفـِ ام ى ُ عن ّ ِ
تاب َّ ّ
خ ّ ٌّ
ُّأخرى ،فإنَّّه يُمامــِ ُع وا تحتَه َ
ف أو عىًوةٌ ،ويُداوِم ُ على امنلرِ فيه،
رسخ َ في ذِهن ِه ُ
ومُراجؽت ِه ،حتى ي َ َ
ويحكِم َ حِفلَه.

ن :ح ُ
والح ُ
ِفـ امتَّّكرارِ ،الذي هه
ِفـ و ِي جِهة ِ كرائق ِه ووؼائلِه نهعا ِ

الأغنب على امناسِ ،حتى و ِ َ
ُ
ي
هذا ،وهه
مر ػ ِ
ي الح َّ ُ ّفاظِ امكبارِ ،كما َّ ّ

خاري وغَير ِه ،وح ُ
امب ُ
تاب حتى
ل في وؽاني امك ِ ِ
ِفـ الأذكياءِ ،وهه بامتأ ُّ ّو ِ
ِّ
خ الإؼىً ِم اب ُن تَيمية َ (ك َ
حف َِـ ؽي ُ
يفهَىَه ،كما َ
ِتاب ؼيبَه َيْه ِ) وفهِىَه بتأ ُّ ّولِه
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ُّ ّ
م ِرارًا ،وذصَط َ
ن َحجَرٍ  أنَّّه كان
ي الحاف ِـِ اب ِ
امؾخاوي وغَيرُه ػ ِ

حفـ ح َ
ي ُ
ِفـ الأذكياءِ ،وأنَّّه تأ َّ ّول ( ُ
امبيظاوي  )فحَف ِله.
صختظر
ِّ

ل اممر يقتَيْنِ ،وذلك بح َ
ن امنهعَيْنِ ،ويَستَؽىِ َ
ويمكي أن يَجم َع بَي َ
ب
ؾ ِ

ِ
ن الآخَر ِ ،و بح َ
امنهع دو َ
ي الحافـِ ؛ فإنَّّه قد يَستَروِ ُ
ب
ؾ ِ
ح لهذا
ذِه ِ

ي ام ُ
ؾه؛ فإ َّ ّن و ِ َ
ل،
كت ُ ِ
ام ىَحفهظِ ن َ ْف ِ
ب وامؽُلو ِم وا يكفي حِفلُه بامتأ ُّ ّو ِ
وونه وا لا يتأتَّّى إ َّ ّلا بتَكرارِه؛ ولهذا ذَصَطوا في كر يقة ِ الح ِفـِ أنَّّه تارة ً يرف ُع

رسخَ ،وهه ح ُ
طهتَه بام ىَحفهظِ ؛ حتى ي َ َ
َ
ل
ِفـ امتَّّكرارِ ،كما قال أبه ه ِىً ٍ

ُّ ّ
ؾكري  إنَّّه (يرف ُع َ
امؽ َ
طهتَه بالدرسِ؛ حتى يُسىِ َع ن َ ْفؾَه؛ فإ َّ ّن وا

نب؛ ولهذا كان الإنسا ُ
ن َ
سظِؽَت ْه ال ُّأذ ُ ُ
ن أوعى مِىَا يسىَؽُه ونه
رسخ َ في امقَ ِ

مِىَا يقرَؤُه) ،وحكى ػي أبي حاوِدٍ  أنَّّه كان يقه ُ
ل ل ِأصحاب ِه( :إذا

ؾ لِلح ِفـِ  ،وأذه َ ُ
دَرَؼتُم ،فارفَؽها أطهاتَكم؛ فإنَّّه أثب َ ُ
ب لِلنَّّه ِم).

وتارة ً يقرأ و يُمامــِ ُع َ
ىؾ ،وبامنلرِ في ام ىَحفهظِ  ،دون أ ْن
بع ٍ

ي ُحرِّك ؽفتَي ْه به ،في َ َ
رسخ ُ وا تأ َّ ّولَه ،ولا َّ
س ّيما إذا كان ام ىَقروء ُ طظَّّا يَؼن ُِب

عنيه امفَهْه دو َ
جهزي  ، وتفؾير ُ ذلك
ن الح ِفـِ  ،كما حناه اب ُن ال ّ ِ

حقُه و ِ َ
ػِندَ الأكبَّّاء ِ أ َّ ّن الدّ ِواغَ يَن َ
ل جارِحتَيْن ِ
ي الإػياء ِ والجَهدِ باؽت ِؼا ِ

ِ
جهارح امتابؽة ِ له ،أكثَر ُ طظَّّا ين َ
وِ َ
ل جارحة ٍ
حقُه و ِي ذلك باؽت ِؼا ِ
ي ال
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ل أ َّ ّنهه كانها يقهمهن( :امق ِراءة ُ الخفيَّّة ُ لِلفَهْه،
واحدة ٍ؛ ولذا حكى أبه ه ِىً ٍ

والرَّّفيؽة ُ لِلح ِفـِ وامفَهْه).

أنت أ ُّيّا الراغب في ال َّ ّلحاق بتمك امنَّّجائب عنيك أن تُراعي جملة وي

الأوهر متأوي امؽثار بإذن ال َّل ّه وتعل إلى وملوبك بأقرب كر يق وأؼلمه،
فمي هذه الأوهر

جهدا ً في تثبيته ،كما يتمنب ُ
هذا امؽىل – الحفـ – يتمنب ُ
جهدا ً

آخر في مراجؽته ووذاصطته ،وذلك كهه يستدعي أوقاتا ً كه يلة؛ فنتكي

لك فيه نية طالحة متنجر وي جهة ،ووي جهة أخرى تسلم وي امهزر

الذي يرجع به أهل امىقاطد امؾيئة وي الر ياء وام ُّ ّؾىؽة ،والأعمال

بامنيات ،وإنما منل امرىء وا نهى ،فىً تجمع بين ػناءين :ػناء في

الدنيا ،وػناء في الآخرة.

هناك أوهر تؽين على الحفـ ،وهي وتنهعة ،إميك ونها ػشرة أوهر

تؽينك على الحفـ:

الأول :أن تراعى أحهال الذهي ،فالذهي ،وامنفغ له حالات

وي الإقبال ،والإدبار ،وهذا أمر ودرك ،حتى في امقظايا امنفؾية ،وي
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الحزن ،وامنآبة ،والارتقاء ،وإشراق امنفغ ،حينىا يحلق الإنسان عاميا ً
في بؽض الأوقات ،هي وثل وا يظؽهن في الرسص امبياني ،هكذا ،امنفغ

أحيانا تهبف ،وأحيانا ً ترتفع ،أحيانا ً لا يستميع أن يقرأ ومه ية ،وأحيانا ً
يريد أن ينتهه المولدات ،فهذه الأحهال تمر على امنفغ ،والأوقات

تتفاوت ،فحينىا يكهن الذهي وكدوداً ،وصجهدا ً فإنه لا يعنح للحفـ،
ولذلك في الأيام امىاضية  -أيام الاختبارات  -تأتي رؼائل وي بؽض

ّ
الإخهان ،بؽطهه يقهل :أنا وتفهق في دراؼتي ،بحيؿ دائما ً
أحعل
امىؽدل امناول ،يؽني :بؽطهه أربؽة وي أربؽة ،فيرؼل أحيانا ً رؼالة في
أيام الاختبارات ،و يقهل :أنا الآن لا أؼتميع أن أقرأ ؽيئاً ،فيمنب
الدعاء وي هذا ،وهذا ،وتهقف ،مىاذا ؟ بؽطهه لربما يبكي ،يلي أنه

أطابه شيء ،وامهاقع أنه وا أطابه شيء ،م كي هذا أمر يحعل للنفغ،
حتى إن وي ممف الله بالإنسان أنه إذا غنبه الإجهاد ،وامتؽب ،أو

الألم ،وامىرض انفعل ػنه امؽقل ،فأغمي عنيه ،وغُيب ،فىً يشؽر
بالآلام ،هذا وي ممف الله .

هكذا الذهي إذا أجهد ،فإنه لا يحتىل ،إذا كان الإنسان وؿؼهلا ً

وؿهؽا ً مؽارض ،وي حزن ،وفرح ،أو نحه ذلك ،فإنه لا يكهن مهيأ ً
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للحفـ ،حينىا يؽهد الإنسان وي عمله ،ويريد أن يحفـ ،فإنه قد لا

يتمكي ،و يمهل عنيه الزوان ،ولم ينجز ؽيئا ً يذصط ،ولذلك يحتاج الإنسان

أن يتحرى الأوقات امتي يكهن ذهنه فيها وتهيئا ً للحفـ ،هذا لابد ونه،
وأن يتحرى الأوقات ،والأوكنة امتي تقل فيها امعهارف ،وامؿهاغل،

وامىؿهؽات ،وا يحفـ في دكان في امؾهق ،أو يحفـ  -كما يقال  -في

أواكي الأنهار ،ووا إلى ذلك وي الأطهات امىزعجة ،أطهات

امؾيارات ،أو نحه ذلك.

وهذا أمر بين ،وقد ذصطه أهل امؽلم في كتبهه ،وشروحهه ،ونبهها

عنيه ،وذصطوا الأوقات امتي يحؾي فيها الحفـ ،والأوقات امتي يحؾي فيها

امىراجؽة ،والأوقات امتي يحؾي فيها امفهه.

كما يقهل الخميب امبؼدادي  -رحمه الله  : -أجهد الأوقات

الأسحار ،يؽني :للحفـ ،ثم بؽدها وقؾ انتعاف امنهار ،وبؽد ذلك ذَصط

أول امنهار ،وقال :إن حفـ الليل أطنح وي حفـ امنهار ،وذصط أواكي

الحفـ :امؼرف امؽلو ية أفظل وي امؾفنية.
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وهكذا في كل ونان بؽيد عما ينهي ،ويشهش الأذهان ،ونهها

امىتحفـ أن يحفـ بحطرة امنبات ،والخطرة ،وهذا يقال أيظا ً مىي

يريد أن يحفـ امقرآن ،أو يقال مىي يريد أن يفهه في دراؼة ،أو نحه

ذلك.

أنت بحاجة أن تجمع الذهي ،ولهذا فإن الموربين يقهمهن :كمما كان

امىنان ميغ فيه وا يشهش فهذا أفظل ،وكمما كان أضيق فهه أدعى

إلى الحفـ ،ولهذا بالإونان أن يقترب الإنسان ج ًّ ّدا وي الجدار متكهن

امىؾاحة امتي تراها امؽين ضئيلة؛ لأن امؽين تعب في امقنب امىؿاهد

امتي تراها ،وامقنب هه صحل الحفـ ،فيحعل له تشهيش ،وانشؼال.

فهذه الأؽياء امتي تر ِد عنيه ،أو يظع الجهال بجانبه ،ويتنلم ،و يقرأ

كل رؼالة تعل ،فإن ذلك يأخذ ُؽؽبا ً وي قنبه ،فىً يجتىع عنيه،

فيمهل عنيه وقؾ الحفـ ،ولذلك تجد الإنسان أحيانا ً يريد أن يحفـ

ؽيئا ً يسيراً ،فيجنغ ودة كه يلة ،بينىا يمكي أن ُيحفـ هذا بؽشر دقائق.
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بل لربما يقرأ الإنسان طفحة واحدة ،و يجنغ ودة كه يلة وي

الزوي ،وإذا نلر يجد أنه كأن لم يقرأ الأؼمر الأولى ،فيرجع ،وثانية،

وثامثة ،مىاذا؟

ن
لأنه في ونان غير مهيَّّأ ،يجنغ في امعالة وع أهله ،ويسىع ُّبأذ ٍ

الحديث ،وينلر بؽينٍ إلى امكتاب ،ولا يحعل له كبير وملوب ،وهكذا
قامها :إن أوقات الجهع أفظل وي أوقات امؿبع.

كما ذصط ابن جماعة أن أفظل وقؾ للحفـ الأسحار ،وللبحؿ

الإبنار ،وللكتابة وؼف امنهار ،ولمممامؽة ،وامىذاصطة الليل.

م كي هذه تختنف وي زوان لآخر ،ووي شخص لآخر في حياتنا

امىؽاضرة.

نحي حينىا نسهر عاوة الليل ،ثم بؽد ذلك نقرأ في كلًم الخميب،

أو ابن جماعة أن أفظل وقؾ للحفـ الأسحار ،فنحي نخمئ حينىا ننزل
ذلك امنلًم على حامنا ،وواقؽنا ،وي ينام بؽد طىًة امؽؿاء فإنه يكهن

في وقؾ امؾحر في غاية اميقلة ،وامنؿاط ،أوا الذي ينام في امهاحدة،
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أو وا قارب ذلك فإنه لا يناد يستيقـ معىًة امفجر ،فكيف تريد ونه

أن يحفـ؟.

وهكذا فيىا يقال بؽد طىًة امفجر ،إذا كان الإنسان يتأخر ،ويسهر

فإنه يكهن في ذلك امهقؾ في حال وي وؼامبة امنهم ،وامتؽب ،والإرهاق

لا يخفى ،م كي ذلك يقال مىي يبكر في نهوه.

وأقي أن وقؾ الأسحار في زوانهه يشبه وقؾ املهر في زواننا في

الإجازات؛ لأن كثيرًا وي اممىًب إنما يعحه وقؾ املهر ،فيكهن

ذهنه في هذا امهقؾ في غاية امعفاء ،وهكذا تتقنب الأوهر ،وتتؼير

الأحهال ،بحؾب وا نزاوله وي أعمال ،وحؾب وا يمرأ عنينا وي

أحهال ،وأوهر.
امثاني:

طظا يؽين على الحفـ ،وأختظره لك اختعارا ً :امتحق

بامبرامج امىهجهدة امناجحة الموربة ،فقد ؼمك هذا اممر يق ؼام كهن قبمك،
وتخرجها فيه ،فؽنيك بهذا امىَهْيع ،ولا تتمبب على نفؾك؛ لأن ام كثير

لربما يتحىغ ،و يظع له برناصجاً ،ولربما بالأمهان ،ويتحىغ في أول

الإجازة ،أو أول ارتفاع الهىة ،وفي كل وقؾ ،وفي كل حين يريد أن
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يحفـ كذا ،وفي امؾاعة امفىًنية ،ثم هذه امؿحنة وي امنؿاط ،والهىة

تستىر وؽه لربما أؼبهعًا ،أو ػشرة أيام ،أو أكثر ،ثم بؽد ذلك يبدأ
بالهبهط ،وامنزول ،و يؽرض له وي امؽهارض ،وامؿهاغل ،وهه أوير

نفؾه ،هه الذي يقرر :الآن تستريح ،الآن أنت مرهق تنام ،الآن تزور
فىًنًا ،الآن تذهب إلى امىنان امفىًني ،وهذا ير ِد عنيه في وقؾ حفله،
وهذا يزوره ،وهذا يتعل عنيه ،ونحه ذلك ،و يظىحل امهقؾ ،ولم يخرج
بكبير كائل ،وتمطي امؾنهن ،ثم يلوح امؿيب في وفارقه ،وفىًن هه

فىًن الذي ػرفناه قبل ػشر ؼنهات ،وقبل ػشرين ؼنة.

فأقهل :اختظر على نفؾك اممر يق ،تريد حفـ امقرآن ،ادخل في

برنامج جيد وي هذه الحنقات صجرب وؽروف جاد ،ؼهاء في الإجازة،

أو غير الإجازة ،في امبرامج امىكثفة ،أو في غير امبرامج امىكثفة ،ضع لك
خمة في هذه الإجازة خمؾة أجزاء ،وهكذا ،تريد أن تحفـ امىتهن،

قل :في هذه الإجازة ؼأحفـ امىتن امفىًني ،وامفىًني ،وامفىًني ،وفي

الإجازة امقادوة كذا ،وكذا ،وكذا.

هناك برامج وهجهدة ،وا عنيك إلا أن تسجل فيها ،ؼتجد نفؾك

بؽد خمغ ؼنهات قد حفلؾ كثيرا ً وي كتب امؽلم في امؾنة ،وغيرها
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وي المنتظرات في امؽلوم امىتنهعة ،هذا هه اممر يق باختعار ،أ ّوا

امتمبب ،والحىاس ،والجدول الذي بالأمهان فنل هذا عما قريب

يتىًشى.

كم رأينا وي امناس ،وكم رأينا وي امىتحىؾين عبر امؾنين ،وفي كل

مرة ننقاه :أريدك في وهضهع خاص ،ثم يسأل امؾنال نفؾه الذي يسأل
ػنه دائما ً قبل ؼنين ،وتخرج وي كلية امشر يؽة قبل ػشر ؼنهات ،ولا
زال يسأل أريد برناصجًا أبدأ وي امعفر ،أنا الآن وعىه ،وهكذا.

ثم بؽد ذلك يعل إلى مرحلة إحباط ،و يأس ،ويشؽر أن هذا

الأمر بؽيد امىنال ،لا يمكي أن ُي َّ ّ
حعل ،وقد سظؽؾ بؽطهه خرج ػي

كهره في بؽض امىرات ،وقال :هذه أؽياء وثامية ،هي وثامية بامنؾبة

ّ
حعلوا ،نحي نرى وي
إميه ،م كي هنلاء الذين دخلوا في هذه امبرامج

حفلها ام كتب امؾتة ،ووي حفلها وي وتهن امؽلم ،وقد رأيت أكفالا ً
في بؽض امبىًد المواورة ،رأيتهه يحفلهن أؽياء يمهل امهقؾ بتؽدادها،

وهه يسردون حتى إنك تتؽجب ،كيف يتمكي الإنسان في هذا امؾي

امعؼير أن يجمع ذلك في قنبه؟!.
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أقهل :هذا وي أنفع الأؽياء ،والحىد لله ،امبرامج وهجهدة ،وهي

تتمهر ،وتنتقل وي حال إلى حال أحؾي ونها.

أ ّوا حفـ امىتهن فتهجد برامج كثيرة هنا ،وهناك ،وحديثنا هذا في

هذا اممرح الذي أكرحه أقنه جديداً ،ولم أسظؽه قبل ذلك ،وم كي
أقي أنه نافع ،ووفيد ،وهي فكرة مؽنها تنفع ،قابلة لممناقؿة ،والحهار،

وامتفكير ،وامتأول.

م كي يمكي منل واحد ونا إذا رجع أن يقنب امنلر ،يفكر بؽيدا ً

ػي الحىاس ،وامؽاكفة ،ثم بؽد ذلك يقرر منفؾه.

امثامؿ :طظا يتؽلق بالأوهر امىؽينة على الحفـ هه أن يكهن منا فقه

في نلرنا ،ومراعاتنا ،ووؽالجاتنا لأحهال الأذهان.

أي ػظه وي أػظاء الإنسان إذا تُرك ،مه وُضع إنسان على سرير

ودة كه يلة لا يتحرك ،وا الذي يحعل لأػظائه؟ تظؽف ،ولربما تتنلّغ

ػلاوه ،ولا يستميع أن يثني رجله ،ولا يده ،ولربما أيظا ً يحعل وهي
بأجهزته الداخنية الرئة ،امقنب ،ووا إلى ذلك ،وهذا وؽروف إذا كان

الإنسان لا يتحرك ،يجنغ شههرا ً في ونان لا يتحرك ،فإن ذلك يههنه،

848

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

و يقطي على عافيته ،وتتهلد له وي امؽمل ،والأوطاب أضؽاف وا أقؽده

بأول أمره.

فالذهي إذا تُرك وي غير وؽالجة فإنه يحعل له شيء وي ذلك،

حتى يعير إلى حال وي امبىًدة ،هذا في الحفـ ،وفي امفهه.

م كي مىا كان الحديث ػي الحفـ ،نقهل :نحتاج إلى شيء وي

امفقه ،الذهي إذا كان لم يؽتد على الحفـ فإنه يتؽب في أول أمره كثيراً.

ولذلك أقهل لليخهان عادة في بداية امبرامج امتي ينتحقهن فيها -

برامج حفـ امقرآن  : -كثير وي الذين ينتحقهن في هذه امبرامج
يتؾاقمهن في الأؼبهع الأول ،ويشؽرون أنهه دخلوا في أمر لا كاقة

لهه به ،ولا قدرة لهه عنيه ،مه طبروا ل ّ
حعلوا ،وقفروا بإذن الله ففي
امبداية الذهي بميء الحركة لم يؽتد ،واؼأمها الموربين ،ثم وا ينبؿ حتى
يشتد ،و يقهى ،فإذا طبر الإنسان ،وواطل فإن الذهي يتهقد حتى إنه

يستميع أن يحفـ الأؽياء في ربع امىدة امتي كان يقظيها.

لربما يُمنب ونك حينىا تنتحق ببرنامج في حفـ امعحيحين وثىً ً أن

تحفـ ثماني ػشرة طفحة ،تجد ام كثير طظي امتحقها بهذا امبرنامج في
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الأؼبهع الأول لربما يجنغ وي بؽد امفجر إلى امؽاشرة ،والحادية ػشرة

ميىًً ،وهه لا يناد ينجز وا كنب ونه ،هذا في الأؼبهع الأول ،وم كي

بؽد وطي أؼبهع ،أو ػشرة أيام ؼتجد أن بؽطهه يحفـ ،وينهي ذلك

جميؽا ً املهر ،أو قبله ،أو بؽده بقنيل ،هذا شيء وؿاهد.

ولربما حطر بؽظكم في هذه امبرامج ،وحعل له وا أذصطه الآن ،في

الأؼبهع الأول ،لربما يكهن وتهتراً ،بل وُجد وي لم يتمكي وي الإنجاز

في الأؼبهع الأولُّ ،فأخرج وي امبرنامج ،فلم يرض منفؾه أن يرجع وي
غير الأمر الذي نهظؾ همته له ،فبقي م كي وع نفؾه ،اؼتأجر في ونان

صجاور ،واتفق وع أحد المهفلين بعفة شخعية أن يراجع له ،وأن يسىع
ونه ،فجاء ،وقد حفـ امبرنامج في امنهاية وؽهه ،الإضرار ،وامعبر.

امتن كن يكهن في امبداية ،وبؽد ذلك ينملق الإنسان ،ولهذا فإن

الاؼتبيانات امتي تهزع على الإخهان متقيغ امىقدار الذي يؽمو لهه في
كل يهم للحفـ هي لا تؽكغ امعهرة الحقيقية امتي يمكي أن تمبق في

كل ونان ،بل ولا على هنلاء؛ لأنك حينىا تهزع هذه على برنامج

الأؼبهع الأول فإنهه قد يرون ذلك كثيراً ،م كي حينىا تقهى الأذهان

850

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

نفغ امىقدار بؽد ودة يرون أنه قنيل ،و يمامبهن بالز يادة ،وهذا شيء

نشاهده في الدورات امىنهجية في حفـ امىتهن.

واممر يق ،والحل في وثل هذا وي أجل ألا يؽهد الذهي إلى حال

وي امظؽف ثانية أن يستىر الإنسان دائما ً على الحفـ ،وامىراجؽة ،ؼانر
امؽام ،فىً يترك حتى يبرد ،ثم يرجع الإنسان في الإجازة امقادوة ،وهه
يريد أن يحفـ ثانية ،فيحتاج إلى دورة جديدة فيها نفغ امىؽاناة

امؾابقة.

وطظا يحتاج إلى تنمف ،وفقه في امنلر إلى حال الأذهان  -وهي

قظية ذصطها أهل امؽلم  : -أنك إن تننأت في كممة ،وأنت تراجع في

كتاب الله أو في شيء وي كتب امؽلم امتي تحفلها فىً تبادر ،أو لا

يبادر وي يسىع ونك الرد ،وامتنبيه ،انتلر ،وحاول مرة ،وثانية ،وثامثة،

فإنك إن بادرت ،أو بهدرت بها فإن الذهي يعدأ ،لا يتمكي وي

الاؼتحظار ،والاؼتخراج ،فيكهن كليىً ً فدواؤه هه أن يؽظر مرة بؽد
مرة حتى يستخرجها ،و يلفر بها.
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الرابع :طظا يؽين على الحفـ :حاول أن تربف بين الأؽياء وي جهة

امىؽنى ،فالأبهاب امفقهية وثىً ً امىياه ،اممهارة ،ثم بؽد ذلك تأتي
امعىًة ،امىهاقيؾ ،الأذان ،إقاوة كذا ،كيف رتبؾ بهذه اممر يقة،

اربف وي أجل أن تتقي.

وكذلك في حفـ امقرآن ،وفي حفـ امىتهن ،الله  -تبارك وتؽالى -

 ،ذصط في خاتمة هذه الآية ؽيئا ً يتؽلق بامتؽقل ،ثم بؽد ذلك امتفكر ،ثم
بؽد ذلك امتذصط ،فتربف بين هذه الأؽياء ،يؽني :الإنسان يؽقل الأوهر،

ثم يتفكر ،ثم يحعل له الذصطى {قُلْ يَا أَ ُّ ّيهَا امْنَاف ِرُونَ  لَا أَ ػْبُدُ وَا

ن  وَلَا أَ ن ْتُم ْ عَابِدُو َ
ت َؽْبُدُو َ
ن وَا أَ ػْبُدُ  وَلَا أَنَا عَابِدٌ وَا ػَب َ ْدتُم ْ 
وَلَا أَ ن ْتُم ْ عَابِدُو َ
ن} [امنافرون.]6-1 :
ن وَا أَ ػْبُدُ  م َك ُ ْم دِينُك ُ ْم وَلِي َ دِي ِ

لربما بؽض امناس يعؽب عنيه حفلها ،م كي هي وثال مؼيرها

ن  لَا أَ ػْبُدُ وَا تَؽْبُدُو َ
{قُلْ يَا أَ ُّ ّيهَا امْنَاف ِرُو َ
ن } الآن أنا على دين غير
الدين الذي أنتم عنيه {وَلَا أَ ن ْتُم ْ عَابِدُو َ
ن وَا أَ ػْبُدُ} الآن أنتم تقيىهن على
امشرك {وَلَا أَ نَا عَابِدٌ وَا ػَب َ ْدتُم ْ } في امىؾتقبل مي أتحهل إلى دينكم
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{وَلَا أَ ن ْت ُم ْ عَابِدُو َ
ن وَا أَ ػْبُدُ} مي تتحهمها إلى ديني في امىؾتقبل {م َك ُ ْم
ن} مه نلر إنسان إميها بهذه اممر يقة وا يخنف ،ووا ينسى.
دِينُك ُ ْم وَلِي َ دِي ِ

وهكذا أيظا ً أحيانا ً تكهن امنممة غريبة على الإنسان ،فيىكي أن

يربمها بنممة وأمهفة ،أتذصّط أننا ؼافرنا إلى بلد ،ولا نؽرف اممرق ،ولا

نؽرف الأواكي ،واسص امفندق فيه طؽهبة ،أتذصط أن اسظه أكننمي،

فقال لي طاحبي :إذا ذهبؾ تذصّط المهيف تذصُط اسص امفندق ،ربف جيد.

وأهل امؽلم ػندهه شيء وي هذا ،ونبهها عنيه ،يروى ػي علي

 أنه أتى أبا وهسى الأؽؽري  فأمره بشيء وي أمره ،ثم
قال :إن رؼهل الله ﷺ أمرني أن أؼأل الله الهدى ،وامؾداد ،أذصط

الهدى بهداية اممر يق ،وأذصط امؾداد بتؾديدات امسهه .كانها يزاومهن

امسهام ،وهه أمر وأمهف ػندهه.

وجاء ػي ابن ػباس  :امبيؾ امىؽىهر في امؾىاء بحذاء

ام كؽبة ،وحرمٌ بحذاء الحرم ،ووا بين الحروين حرم ،يعلي فيه كل يهم
ؼبؽهن أمف ومك ،لا يؽهدون فيه إلى يهم امقياوة ،اسظه ام ُّط ّراح ،يقهل
مؾؽيد بن جبير :وإن نسيؾ فاذصط الخيل تَط ْرح.
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الخيل وأمهفة لهه ،وهذه اللفلة بامنؾبة للخيل وأمهفة ،إن نسيؾ

اسص ذلك امبيؾ ام ُّط ّراح ،وهكذا ينبغي أن نتذصط بؽض الأوهر.

الخاوغ :طظا يؽين على الحفـ ،وهه امتفمي لمممؽهوات،

وامىشروبات ،هناك أؽياء لها أثر إ يجابي ،وثل الزبيب على الر يق ،يقهي

الحفـ ،اللبان امىر ،وهناك أؽياء لها أثر ؼنبي ،وثل الحهاوض،

الحهاوض أثرها ؼنبي على الإنسان تظؽف حافلته ،امتفاح الحاوض،

اللبن الحاوض ،ووا أؽبه ذلك كما أن بؽض الأؽياء تنثر أيظا ً وثل

امؿبع ،فالحفـ أوقات الجهع أفظل ،وأنجع وي الحفـ أوقات امؿبع.

امؾادس :مهىا اؼتمؽؾ أن يجتىع في الحفـ اللؾان ،وامقنب،

وامؽين ،والأذن ،فتتهاكأ هذه جميؽا ً على امتحعيل ،فتحفـ بهذه
اممر يقة في أقظر ودة ،وهذا الذي نمبقه الآن في دورات حفـ

امىتهن.

يؽرضهن ؽاؽة فيها امىقمع أربؽة أبيات ،أو أربؽة أؼمر ،ثم بؽد

ذلك تردد هذه بعهت جيد ،بمر يقة ترتاح إميها امنفهس ،يردد ،وهه

يرددون وؽه ،مرات وؽدودة صحؾهبة ،ثم بؽد ذلك ينقمع الذي أوامهه
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وي امكتابة فيبقى امعهت فيرددون وؽه ،ثم ينقمع امعهت ،فيبقهن

يرددون هه ،ثم بؽد ذلك يتفرقهن كل خمؾة ػندهه مجمهعة وثىً ً

يرددون وؽاً ،فأول مجمهعة تنتهي أولا ً ُتحؾب لها نقاط ،فتحعل ونافؾة
فيبدؤون يسىؽهن ،هذه مجمهعة انتهؾ اميهم هي الأولى ،وهذه امثانية،

وهذه امثامثة ،وهذه الرابؽة ،فيؽزوهن في اميهم امثاني كل مجمهعة تؽزم

على أن تنجز أولاً.

امؾابع :طظا يؽين على الحفـ هه تقهى الله ،وهذا أمر لا يخفى.
ٍ
ُ
وكيع ؼهء حفلي
ؽكهت إلى

فأرؽدني إلى ترك امىؽــــاــــضي

وأخبرني بأن امؽلم نــــــــهر ٌ

ونهر الله لا ُيهدى مؽــــاــــضي

امقنب يحتاج إلى أن يفرغ ،و يكهن صحىً طالحا ً للؽلم ،وإذا كان

امقنب ونيئًا بالأدناس ،وامىدنسات ،والأرجاس فإن ذلك يحهل بينه،
وبين امؽلم .

امثاوي :امؽىل بهذا امؽلم ،وكلًم أهل امؽلم بذلك كثير ،وقد جاء

ػي إبراهيم بن إسظاػيل بن مجمع قال :كنا نستؽين على حفـ الحديث

بامؽىل به.
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امتاؼع :اػتىاد نسخة واحدة يحفـ ونها ،ويراجع ،ميرتسص ذلك في

ذهنه ،ؼهاء كان وي حفـ امقرآن ،أو كان وي حفـ امىتهن ،نسخة
واحدة وي أجل أن يكهن ذلك كامىمبهع في امقنب ،كأنك تتعهر

الأؼمر ،أين بداية امعفحة؟ هي امنممة امفىًنية ،و يأتي بؽدها كذا،

فهذا أدعى إلى امظبف بإذن الله.

امؽاشر :فهه امىؽنى ،إذا اؼتمؽؾ أن تفهه امىؽاني فهذا أػهن

لك على الحفـ.

وهذه الخمة ينبغي أن يُنحـ فيها جملة وي الأوهر أذصط ونها ؼبؽة،

والأفظل في هذه الخمة ،أو الخمف في امؽلم أن لا يظؽها الإنسان

منفؾه ،وإنما تهجد برامج يشرف عنيها وي له شيء وي امتجربة ،ثم بؽد

ذلك ينتحق بها امناس.
أولا ً:

أن نتذصط أن امؽلوم ،أو امفنهن ،ووا وضع فيها وي

امىعنفات ،وام كتب ،والمنتظرات وي ونلهم ،وونثهر على ثىًثة

وؾته يات :الأول :لممبتدئين ،وامثاني :لممتهؼمين ،وامثامؿ :لممتقدوين،
وهذا أمر وؽروف ،إذا كان الأمر كذلك فما هه امىملوب؟
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عاوة امبرامج امتي تمرح للناس عادة ،الذي يحعل فيها أنه يحعل

ػعف ذهني كما يقهل الإدار يهن ،واذا نمرح في هذه الدورة؟ ثم

يكتبهن مجمهعة وي امىتهن يتفقهن عنيها ،و ينزل إعىًن لها ،ثم بؽد ذلك

ينتحق بها اممىًب ،ويبدؤون يحفلهن.

الخمهة امتامية مبرناصجكم وا هي؟ قامها  :هذه بؽد ذلك ،قبل الإجازة

امقادوة  -إن ؽاء الله  -نفكر فيها ،واممىًب هنلاء الذين امتحقها

بامبرنامج مه ؼأمتهه :وا هي الخمة امؽلمية لك؟ امتحقؾ في هذه الدورة،
م كي واذا بؽد؟

قال :والله إلى الآن أنا امتحقؾ بهذه الدورة ،ولا أدري واذا

يكهن بؽد ذلك.

هذا خمأ ،و يمهِّل اممر يق ،هذا اممر يق الذي يمكي أن يتخبف فيه

الإنسان يمكي أن يختظر له اختعاراً.

فأقهل :يفترض أن تكهن هذه الخمة كاولة :امىؾتهى الأول،

وامثاني ،وامثامؿ ،فيؽرف اممامب امىتهن امتي ؼتمرح في هذه الخمة.
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وثل الدراؼة في الجاوؽة وقررات تنزل في كل مرة ،ويسجل ونها

وا يريد ،فهذا امبرنامج هل امىراد ونه أن اممىًب يحفلهن امىؾتهى

الأول كاوىًً ،ثم امىؾتهى امثاني كاوىًً ،ثم امىؾتهى امثامؿ كاوىًً ،ثم
واذا تكهن امنتيجة بؽد ذلك؟

امنتيجة بؽد ذلك أننا جؽننا هنلاء يحفلهن في كل في ثىًثة وتهن،

وهذا لم يقل به أحد  -فيىا أعلم  -وي أهل امؽلم.

أهل امؽلم عادة يقهمهن :على كامب امؽلم أن يحفـ في كل في وتناً،

وم كي مىا كنا نسير وي غير خمة علمية فإننا نسير هكذا في شيء وي

امبرنامج امظبابي ،ولا يدري امهاحد ونا إلى أي شيء يفطي به ذلك ،إلى
أين ؼينتهي ،وا هه امىنتهى في هذا امبرنامج؟ ميغ هناك شيء في

الأذهان.

ولذلك فإن اممر يقة امعحيحة فيىا أقي هي أن نقهل :هذا هه

امبرنامج في مراحله امثىًث ،وكل إنسان له حاله ،وقروفه ،وتخععه،
واؽتؼاله ،وقدراته امؽقنية ،والحافلة امقه ية ،أو امظؽيفة ،فماذا تريد؟
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هذا إنسان يقهل :أنا غير وتخعص في امؽلوم امشرػية ،م كي أريد

أن أحفـ بؽض امىتهن لممبتدئين ،أريد أن أحفـ الأربؽين امنهو ية،

أريد أن أحفـ كتاب الأطهل امثىًثة ،لا بأس.

وذاك إنسان يقهل :ػندي حافلة قه ية ،وتهقدة ،وأنا كامب علم،

ووتفرغ ،ووتخعص في امؽلوم امشرػية ،وأريد أن أتقي في جميؽها.

فهذا هل وي امعحيح أن نقهل له :احفـ عمدة الأحنام في

الحديث ،ثم بلوغ امىرام ،ثم ونتقى الأخبار ،وفي أطهل امفقه احفـ

امهرقات ،واحفـ مراقي امؾؽهد ،وفي وعمنح الحديث احفـ
امبيقهنية ،واحفـ امنخبة ،واحفـ الأمفية للؾيهكي ،أو للؽراقي ،ونقهل

له :في امنحه احفـ الأجرووية ،واحفـ وُنحة الإػراب ،واحفـ أمفية

ابن والك ،كل هذا؟!.

إذا حفـ أمفية ابن والك ،فما حاجته في الأجرووية ،أو في ونحة

الإػراب؟ وإذا حفـ مراقي امؾؽهد في أطهل امفقه فما حاجته

ملورقات؟.
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لذلك أقهل :يمكي أن يختار كامب امؽلم ،قد يقهل بؽطهه :أنا أريد

أن أطل إلى امىؾتهى الأخير في في واحد ،وامباقي أحفـ في امىؾتهى

الأول فقف ،م كي يكهن ػنده تعهر واذا يريد في امنهاية؟

فيقهل :أنا في الحديث أريد أن أحفـ الأمفية للؽراقي ،أو

للؾيهكي ،ولا أريد أن أحفـ وا قبنها ،م كي في امؽلوم الأخرى أريد

أن أحفـ وتنا ً صختظرا ً في امىؾتهى الأول فقف.

م كي اممر يق امىمروحة عادة امتي ينتحق بها اممىًب هه إعىًن

ػي امىؾتهى الأول وثىًً ،ثم ينتحقهن ،ثم بؽد ذلك يحعل ػعف
ذهني امؾنة امقادوة امقائمهن على امبرنامج يمرحهن وؾتهى آخر ،ثم

ينتحق به اممىًب ،ثم ػعف ذهني بؽده ،وتُمرح أؽياء ،ثم ينتحقهن

بهذا امبرنامج.

ولا أػني بهذا أن الإنسان يبدأ بام كتب امىتقدوة ،يؽني :مه أنه

قال :أنا أريد أن أحفـ ام كتب امتي تكهن في امىؾتهى امثامؿ ،وا
أريد أن أصطر في الحفـ ،ميغ وؽنى ذلك أنه يبتدئ بها في كنب امؽلم،
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لا ،يستشرح وا قبنها ،وم كنه يدخر الحفـ متمك؛ لأنه يقفز ،و يختظر

امىراحل ،هذا وا يقهل به أحد ،أنا أتحدث ػي الحفـ فقف.

فامقظية ميؾؾ قظية حفـ فقف ،وإنما لها وتمنبات أخرى  -كما

ؼيأتي  -فيىا يتعل بامىراجؽة ،ولهذا فإن بؽض هنلاء الذين حفلها
وي غير خمة صحيحة يظمرون في امنهاية إلى امنؾيان ،يقهل :أنا أريد أن

أنسى نله امهرقات وثىًً ،أو نله امنخبة ،أو أريد أن أنسى امىنحة؛
لأني قد حفلؾ الأمفية.

م كي نحي لا ،احفـ تحفة الأكفال في امتجهيد ،فيحفلها ،ثم

نفكر واذا نمرح له في امىرة امقادوة ،هل امقظية هي إؽؼال؟ ثم نقهل:

احفـ الجزر ية ،فيحفلها وع تحفة الأكفال! وكان بالإونان أن يحفـ

الجزر ية ،و يكتفي بها.

ثانيا ً :قد يسهل الحفـ ،م كي امؽبء الأكبر هه امىراجؽة امتي

ينبغي أن تىًزوك ؼانر امؽىر ،وتى ؼتراجع؟ إذا كنؾ حفلؾ امقرآن،
وحفلؾ مجمهعة وي امىتهن ،فقد تستؼرق ونك امىراجؽة اميهوية إذا

كنؾ تراجع وي امقرآن ثىًثة أجزاء ،أو أربؽة ،أو خمؾة في اميهم ،وع

861

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

862

وتهن حفلتها في الحديث ،وفي غيره ،قد تحتاج ونك إلى أربع ؼاعات،

وأػرف وي يراجع في اميهم أربع ؼاعات.

فىًبد أن نحؾب حؾابًا مقظية امىراجؽة ،ووقؾ امىراجؽة وؽه،

امىراجؽة طظلة ،الإنسان عادة يتهيأ للٌوهر امتي تكهن جديدة كارقة ،أوا

الأوهر امتي يؽيدها فإنه يستثقنها عادة ،ولابد أن نحؾب حؾابا ً لذلك.
ميؾؾ امىؿنهة في الحفـ ،وإنما امىؿنهة في امىراجؽة .

ثامثا ً :امؽادة أن حفـ امنله أسهل وي حفـ امنثر ،فينبغي على

كامب امؽلم أن ينلر في الأسهل بامنؾبة إميه؛ لأن امناس يتفاوتهن إن

كان ذلك الأسهل إميه فإنه يمكي أن يقدوه ،وامنبي ﷺ وا خُير بين

أمرين إلا اختار أيسرهما وا لم يكي إثما ً وم كي يؽتهر حفـ امىنلهوات

آفتان  -ولهذا يحتاج الإنسان أن يرجح : -

الآفة الأولى :وهي أنك حينىا تنسى في امنله يعؽب أن تستحطر

امىؽنى ،يفهت غامباً ،وأوا بامنؾبة للنثر فإنك إن نسيؾ امؽبارة ،أو الجىلة
أتيؾ بها بمؽناها ،يؽني :في أقل أحهالك تكهن وؾتلهراً ،ولهذا نقهل
لنذين يثبمهن كىًب امؽلم أحيانا ً ػي حفـ امعحيحين ،والامتحاق
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بامبرامج ،أو حفـ كتب امؾنة ،و يقهمهن :هذه ودة قعيرة ،وتُنسى،

نقهل لهه :مه لم يكي لهنلاء إلا قظاء الأوقات امتي لربما تُقطى في امنهم
وع ؼنة رؼهل الله ﷺ امتي لربما يمهت كثير وي كىًب امؽلم ،ولم يقرأ

هذه ام كتب صجرد قراءة ،فهذا يرددها حتى يستلهر ،افترض أنه لم

يحفـ ،يستلهر ،فهذا خير كثير ،فامنثر يمكي أن يستلهره بامترداد،

يؽني :إن نسي امنص جاء بامىؽنى ،وم كي امنله قد لا يستميع أن يهرد
وا يريد إذا نسي امبيؾ ،هذه آفة ،وهي وؽروفة.

وقهاف ،ووثل هذا قد
ٍ
الآفة امثانية :امنله يحتاج إلى أوزان،

يظمر وؽه إلى شيء وي حؿه امنلًم؛ ميؾتقيم له امنله ،وقد يظمر
وؽه إلى مهن وي امتؽؾف ،والاختعار وي أجل أن يستقيم له امنله،

فيعؽب على وي نلر فيه فيحتاج إلى فك ،وشرح ،فهه ،وإن كان

أسهل في الحفـ إلا أن فيه وا فيه وي هذه الأوهر.
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هل الأفظل حفـ امىتهن ؽديدة الاختعار؟
رابؽا ً :بؽض امىتهن ؽديدة الاختعار ج ًّ ّدا ،تكثر فيها امظىانر،

ولربما كانت طؽبة امؽبارة ،فهل ذلك يكهن الأولى ،والأفظل في

الحفـ؟

وع أن هناك وي امىتهن وا هه أسهل ،ولا يحتاج إلى جهد يسير

وي أجل حفله ،وفهىه ،امىتهن امعؽبة كثيرة امظىانر طؽبة في

حفلها ،طؽبة في فهىها ،طؽبة في مراجؽتها ،بل هي أثقل وا تكهن

على كامب امؽلم.

وأػرف وي تحهمؾ ػنده أوقات امىراجؽة متمك امىتهن إلى حال

وي الاكتئاب ،فإذا كان الإنسان في الأعمال امعالحة كما قال امؿاكبي

 بأن امؿارع وي وقاطده الاستمرار ،والدوام على امؽبادة ،فإن
أثقل امؽبد على نفؾه بأمهان وي امنهافل ،ربما يستثقل هذه امؽبادة،

و يكرهها ،فكيف بحفـ امىتهن؟ فيختار الإنسان امىتن الأسهل في
حفله ،ومراجؽته ،وفهىه .
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بؽض امؽلوم قد يكفي فيها امفهه ،وا تحتاج إلى حفـ مسههمتها،

ووضهحها.

امؽلوم امشرػية وترابمة ،فنحي نجد في هذه امىتهن امؽلمية أبهابا ً

وتؿابهة ،تجد امناسخ ،وامىنؾهخ في علوم الحديث ،وفي علوم امقرآن،

وفي أطهل امفقه ،تجد في ونلهوة الزمزمي في علوم امقرآن أؽياء كثيرة

وي امتجهيد ،وتجدها أيظا ً في الجزر ية ،وفي تحفة الأكفال ،وقل وثل

ذلك في أبهاب وي اللؼة :الحقيقة ،المواز ،امىترادف ،إلى غير ذلك،

تجدها في أطهل امفقه ،وتجدها في علوم امقرآن ،وتجدها أيظا ً مه

حفلؾ أؽياء في اللؼة ،فهل يحؾي بمامب امؽلم أن يحفـ هذه جميؽا ً

حينىا يمر بها في كل في في كل وتن؟ أو أنه يهفر على نفؾه جهدا ً في

الحفـ ،وجهدا ً في امىراجؽة ،فيحفـ في كل في وا هه أطلي فيه ،ووا
كان وؾتؽارا ً وي في آخر فإنه ُيحفـ في ذلك امفي ،يؽني :أحفـ
ونلهوة الزمزمي وثىً ً في علوم امقرآن جاءتني أبهاب في امتجهيد مىاذا
أحفلها هنا؟ أحفلها في الجزر ية ،أبهاب في علوم امقرآن :امؽام،

والخاص ،امىملق ،وامىقيد ،امىنمهق ،وامىفههم إلى آخره ،مىاذا
أحفلها في علوم امقرآن؟ أنا ؼأحفلها في أطهل امفقه ،مىاذا امتكرار؟
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866

وإذا كبقؾ هذا فإنك ؼتختظر على نفؾك كثيرا ً في كر يقك في

اممنب ،وامتحعيل ،والحفـ ،وامىراجؽة ،ويسهل عنيك ام كثير وي

الأمر الذي ؽق على غيرك ،م كي الذي يمنع وي هذا أحيانا ً الجهل ،أو

عدم امتبظر في الأوهر ،وعدم امتخميف لها ،الإنسان لم يتفمي ،يقهل:

وا تفمنؾ بهذا ،وأحيانا ً يمنع ونه الحىاس ،والاندفاع في أول الأمر،

وهذا يكهن عادة ػند امؿباب في أول أمرهه ،يريد أن يحفـ امىنلهوة

وي أول بيؾ إلى آخر بيؾ ،مه كانت أمف بيؾ ،أو أكثر ،ػنده ػزيمة

قه ية ،م كي مه حؾب الحؾابات فيىا بؽد ،وتى ؼيراجع؟ فإنه قد يؼير

رأيه ،وم كنه قد لا يتؼير الآن قد تؼيره الأيام ،والليالي ،وقد تذصطون
هذا امنلًم في يهم وي دهركم ،تؼيره الأيام ،والليالي ،فلذلك يحؾي

بالإنسان أن ينلر في هذه الأؽياء.

والذي تتميز به هذه امبرامج امتي نمرحها الآن ،ولا أعلمها وهجهدة

في ونان آخر بهذه اممر يقة هه :أننا نميز وا ُيحفـ ،ووا الذي يحؾي بك
أن تحفله؟ ووا الذي لا يحفـ؟ ووا الذي يكهن قنيل الأهمية؟ ووا

الذي يحفـ في في آخر؟ كل هذا بؽىًوات وؽينة.
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وي امىنحهقات أنه لا ينزم أن نحفـ امىتن وي أوله إلى آخره،

ونراعي في الحفـ الأوهر الأربؽة امتي ذصطتها مجملة ،أؽياء أحيانا تكهن

غن ً
ما في الاػتقاد ،أو في امؽلم ،وصظي امنله ،مىاذا أحفلها؟ الخمل في

امؽقيدة في هذا امنله ،امناقه أؽؽري ،وجاءت أبيات تتؽلق بقظية

وي امقظايا غير صحيحة ،فلماذا نحفـ؟ وهناك أؽياء لا فائدة وي

حفلها ،وثل الحؿه في ثنايا امىنلهوة أحياناً ،أو امىقدوة ،أو الخاتمة،

فلماذا أحفـ ػشرة أبيات في امىقدوة في كل في ،والخاتمة؟.

وهناك نهع ثامؿ ،وهه وا يكهن بامنؾبة إميك تحعيل حاطل،

يؽني :هذه امقظية وفههوة ،وا تحتاج إلى حفـ أربؽة أبيات في هذه
الجزئية ،ميغ هناك تقاؼيم ،ولا أنهاع ،ولا ضهابف يمكي أن تُنسى،
قظية بدهية وؽروفة ،فلماذا ُتحفـ؟ اترك هذه الأبيات ،وأحيانا ً هذه

امقظية تكهن في في آخر  -كما قنؾ  -فدػها للفي الآخر ،فما يبقى فيىا
ػندك أحيانا ً في بؽض امىنلهوات إلا امقنيل طظا يمكي أن يحفـ.
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رابؽا ً :وي هذه امىؽالم :ينبغي أن نبدأ بحفـ امقرآن أولاً.
وهذه امقظية لا أحتاج أن أكيل فيها ،نقهل هذا مىي يريدون أن

يحفلها امىتهن ،نهطيهه أن يحفلها امقرآن أولاً ،م كي بامنؾبة مىي
يريدون أن ي ّ
حعلوا امؽلوم امشرػية ،وأن يتفقهها ،وأن يدرؼها كذا،

هنلاء يسىؽهن أحيانا ً هذه امؽبارة امقرآن أولاً ،وم كي هذه امؽبارة بهذا

الإكىًق تحتاج إلى شيء وي امىناقؿة ،وامتفعيل.

فحفـ امقرآن يستؼرق عنيه ؼاػتين ،أو ثىًث ؼاعات ،أو نحه

ذلك ،وواذا يفؽل بؽشرين ؼاعة؟ نقهل له :تفقه ،واحطر في دروس

امؽلم ،وصجامغ امؽلم ،وتؽلم ،و يُفرَّّق بين امعؼير امناشئ امعبي ،وبين

غيره ،طظا يحتاج إلى أن يتفقه ،وأن يؽرف الأحنام امتي تتؽلق به ،م كي

بامنؾبة إلى حفـ امىتهن نقهل بنل اكىئنان :إن الأَ ولى ،والأجدر
بالإنسان أن يتم حفـ امقرآن أولاً ،ثم بؽد ذلك يشتؼل بامىتهن ،ولهذا

أخرنا هذه امبرامج في حفـ امىتهن قعدا ً وي أجل أن ُتخرِّج الحنقات
الجادة امتي بدأت  -ولله الحىد  -تنتي ثمارها بشنل واضح ،أن تخرِّج
دفؽات وي كىًب امؽلم ،بؽد ذلك يمكي أن يُبؾف لهه برنامج علمي في
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الحفـ ،م كي ونذ امبداية أكثر كىًب امؽلم لا يحفـ امقرآن ،ثم نأتي

ببرنامج لحفـ امىتهن؟ هذا في نلري غير جيد.

خاوؾا ً :يحؾي ممامب امؽلم أن يحفـ في كل في وتنا ً إن تيسر.
م كي يحذر أن يكهن هذا الحفـ ،والاؽتؼال طارفا ً ػي مراجؽته

للقرآن ،لابد وي برنامج وي شر يف أوقاتك للقرآن ،تردد كلًوًا للبشر في

وتهن في أطهل امفقه ،أو امنحه ،أو نحه ذلك ،وتنسى امقرآن ،فهذا

امنلًم غير صحيح.

ؼادؼا ً :بؽد حفلك للقرآن تبدأ بالأهه.
وامؽلماء  لم يتفقها على شيء في ذلك ،امنهوي  يرى

أن أهه امؽلوم امفقه ،وامنحه ،ثم الحديث ،والأطهل ،ثم امباقي على وا
تيسر.

ويرى ابن جماعة أن الأولى الاؽتؼال في امؽلوم امىتؽنقة بامقرآن

وي امتفؾير ،وؼانر علووه ،كذلك في الحديث ،وعلووه.

ويرى امؿيخ أحمد امؿاصط  أن امترتيب بامنؾبة للؽلوم،

وحديثه :أن يبدأ أولا ً بامعحيحين ،ثم امؾنن ،كامؾنن الأربع ،وصحيح
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870

ابن خزيمة ،وابن حبان ،وامؾنن ام كبرى للبيهقي ،ثم ام كتب الجاوؽة

امىنمفة في الأحنام كمهكأ والك ،وكتب ابن جُريج ،وابن أبي ػَروبة،

وؼؽيد بن ونعهر ،وػبد الرزاق ،وابن أبي ؽيبة ،ثم كتب امؽمل ،ثم
يشتؼل بكتب رجال الحديث ،وتراجمهه ،وأحهالهه ،ثم يقرأ في كتب

امتاريخ ،وغيرها.

وامؽلماء تتفاوت أنلارهه ،وهذا أمر لا غرابة فيه ،والإنسان عادة

إذا تخعص في في فإن ذلك امفي يستحهذ على جهده ،وتفكيره ،ولربما

يرى أنه أولى وي غيره ،وأجدى ،وأنفع.

ؼابؽا ً :لا ينبغي أن نكتفي بالحفـ ،بل نستشرح وا حفلناه.
ولذلك يحؾي أن يؽقبه وباشرة شرح لهذه امىتهن ،ونحي في هذه

امبرامج ػندنا وا يهازيها ،وهي الدورات امؽلمية امىنهجية امتي تُشرح فيها
ام كتب ،وامؽلوم ،و يُؽمَو لليخهان الذين يحفلهن يختار لهه ،و يُؽمَو
لهه وي أسهل امشروح امىؾىهعة ،بىً تمه يل ،ولا اؼتمراد ،ولا

إغراق في الخىًف ،يُؽمَو لهه وي أسهل امشروح امىقروءة ،نقهل لهه:
اقرءوا ،وؼتختبرون فيها ،لا يكهن الحفـ وي غير فهه .
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لابد وي دوام امىذاصطة ،وامىراجؽة ميثبؾ حفله ،وإلا نسيه.
هذا امنأس إذا وىٌته بامىاء ،ووضؽته في امؿىغ ،ؼتأتي وقد

نظب وا فيه وي امىاء ،فالأذهان هكذا ،يذهب ،ويزول ،ويتىًشى وا

حفله الإنسان ،فيحتاج إلى مراجؽة.

قال الزهري" :آفة امؽلم امنؾيان ،وقلة امىذاصط.
وقيل للٌضظعي :كيف حفلؾ ،ونسها؟ قال :درؼؾ ،وتركها.
ولذلك كان امؽلماء يهطهن بامىذاصطة ،وامىراجؽة ،وامىرافقة في

الدرس.

وقد جاء ػي الخنيل بن أحمد " : كي على ودارؼة وا في

طدرك ،أحرص ونك على ودارؼة وا في كتبك".

وكان الزهري يرجع إلى ونزله ،وقد سظع حديثا ً كثيراً ،فيؽيده على

جار ية له وي أوله إلى آخره كما سظؽه ،و يقهل :لا ،إنما أردت أن

أحفله.
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وقال ػبد الله بن أحمد  : مىا قدم أبه زرعة نزل ػند أبي،

فنان كثير امىذاصطة له ،فؾىؽؾ أبي يهوا ً يقهل :وا طنيؾ غير

امفرائض ،اؼتأثرت بمذاصطة أبي زرعة على نهافلي.

وكان إسظاػيل بن رجاء يجمع طبيان امكُتّاب فيحدثهه مئىً ينسى

حديثه.

َ
سظؽؾ حديثا ً فحدث به حين تسىؽه،
وجاء ػي إبراهيم امنخعي :إذا

ومه أن تحدث به وي لا يشتهيه ،فإنه يكهن كامكتاب في طدرك.

م كي نحي نحطّر الدرس ،أو نقرأ ،أو نحفـ ،ثم يكهن آخر امؽهد،

ولذلك تجد اممىًب يدرؼهن في امنليات امشرػية ،وكثير ونهه يتخرجهن
وهقفين ،ميؾها بؽلماء ،وامؾبب أنه يحطر الدرس وي غير أي تحظير،

ولا يؽرف واذا ؼيقال ،ثم لا يراجع ،وإذا جاء وقؾ الاختبار قرأ في

امىذصطات ،ثم كان آخر امؽهد ،كيف يتخرج عامىاً؟.

وكان ػماء الخرؼاني إذا لم يجد أحدا ً أتى امىؾاكين ،فحدثهه يريد

بذلك الحفـ.
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الحفـ الحقيقي هه الإتقان كما جاء ػي الإوام أحمد ،وػبد الرحمي

بن مهدي.

وقد جؽل ابن امىنادي في كتابه وتؿابه امقرآن الحفاظ على

مرتبتين:

الأولى :امىاهر ،وجؽل عىًوته الإتقان ،وسرعة الرجهع ػي

الخمأ ،أو أنه يتفمي لخمئه وباشرة ،فيرجع ،إذا تجاوز رجع.

امثانية :امىتىاهر ،وهه وي يقع في الخمأ ،ولا يشؽر به ،أو يتؿنك

به ،فيقرؤه ثانية بؼير طهاب ،يقهل :ووا عدا هنلاء فمتحفلهن ،وميؾها

بحفاظ.

حذاري أن يكهن وا حفلته ؼببا ً مشيء وي الأدواء امىردية.
كامؽجب ،وامؼرور ،وامتؽاقه في امنفغ ،فيرى أنه قد حفـ

أؽياء ،ولربما بؽطهه يتنلم ػي بؽض أهل امؽلم.

وكم وي إنسان حفـ كثيراً ،وم كنه لم يكي بؽد ذلك ؽيئا ً يذصط،

فنيؾؾ امؽبرة بأن يحفـ الإنسان ،وإنما امؽبرة بتهفيق الله  -تبارك وتؽالى

 ، -الذي فهق كل شيء ،فامؽبد يسأل ربه أن يسدده ،وأن يهديه،
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وأن يعنح قنبه ،وعمله ،ونيته ،ولا ينتفؾ إلى نفؾه ،ولا يتؽاقه ،ووي

حعل له ذلك فنينلر في تراجه الأئمة الحفاظ ،كيف كانها يحفلهن،

امهاحد ونهه آية في الحفـ؛ مئىً يؼتر.

قع ُ
خر ُ وا َ
دت جَمْؽَه وبيانَه في امتنبيه ِ على وَقا ِم الح ِفـِ لِلؽِلْم ِ
وهذا آ ِ

ؿ على الاػتناء ِ بذلك ،نعيحة ً مِنَفْسي ،وم ِمنبة ِ امؽِلْم ِ و ِي
ووُتهن ِه ،والح َ ّ ِ

ؾ َ
ق والإعانة َ و ُ
ل الله َ امتهفي َ
جن ْسي ،وتَذص ِطة ً ل ِممُنتَسي ،ونَسأ ُ
ي
ح ْ
أبناء ِ ِ

امؽاقبة ِ.
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تهكئة:
بيّن ال َّل ّه ؼبحانه وتؽالى أ َّ ّن أهل الحفـ هه أهل امؽلم ،وفي هذا

ّ ٌّ
حؿ على الحفـ ،وفي الحديث  " :إن الذي ميغ في جهفه شيء وي

امقرآن كامبيؾ الخَرِب " ( ،)8واتفق امؽلماء على وجهب حفـ وا تقهم

به َّ ّ
امعىًة ،واتفقها على أنَّّه يجب أن يكهن في الأوة وي يحفـ امقرآن،
يقهل ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية " :وأ َّ ّوا كنب حفـ امقرآن فهه وقدم على

ل امنَّّفع ،وهه أيظا ً
ل أو قني ُ
كثير طظَّّا تسىيه امناس علماً ،وهه إ َّ ّوا باك ٌ
حق وي يريد أن يتؽلم ع ِلم َ الدّ ِين وي الأطهل وامفروع ،فإ َّ ّن
وق َّ ّدمٌ في ّ ِ

حق وثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفـ امقرآن فإنّه
امىشروع في ّ ِ

أطل علوم الدّ ِين" (.)9

( )8أخرجه الإوام أحمد في امىؾند ( ،)1947وامتروذي في امؾنن (،)2913
والدارمي في امؾنن ،)521/2( ،والحاكم في امىؾتدرك على امعحيحين

( ،)2137واممبراني في امىؽجه ( ،)12619وصحّحه امتروذي والحاكم،
وح َّ ّؾنه حؾين أؼد في تحقيق الدارمي ،وضؽفه الأمباني في تحقيق امتروذي،

والأرناؤوط في تحقيق امىؾند.

()9مجمهع امفتاوى ،ابن تيمية (.)54/23
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وكرق بيان امؽلم وإيظاحه للنَّّاس وتنهعة ،لا تنحظر في كر يق

واحد ،ووي جملة ذلك  :امؾنالات؛ امَّّتي يُراد ونها الاؼتفهام ػي شيء
ل واردٌ في امقرآن وام ُّ ّؾنَّّة؛ فكم وي آية تُستَفْت َ ُ
وا ،وهه أط ٌ
ح بِ

ب َ ٍّ ُ ب
َب َُ َ َ
َب َُ َ َ َ
ِِهَِ
الل ّه تؽالى ۞{:ي
سِٔوٍْ ِ
{ي
سِٔوٍْك ِع ٌِ ِٱۡلِِو ِثِۖ ِفن ِ
ك}؛ كقهل َّ
ب
َ
ب
ب
ب
َ َ ّ َ
ُ ُ َ ََ
َ ُ ْ ب َ
ِيجِل ٍّ
َي َـَٰر ُ
ِوَ ِ
ِبِ
س ٌٍِّٱه ِ ٍِّ
ْتِيٌِِظّْرِِ
ِبِةِأنِحأحْا ِٱۡلُيُ ِ
زِۗ َوهيب َسِٱه ِ َِّ
ِوٱۡل ِِ
اس ِ
اِول َٰ ِ
ب َ ب َ َٰ َ َ ٍّ ُ ْ ٍّ َ َ ٍّ ُ ُ ب
َ
ٍّ َ َٰ ب ُ ْ ب َ
ْن ِ}١٨٩
ٱّلل ِه َع ِوس بى ِتؿو ُِط ِ
ْا ِ ِ
ِوٱتق ِ
ْت ِيٌِ ِأةـةِّا ه ِ
َق ِ َوأحْا ِٱۡلُيُ ِ
َي ٌِ ِٱت ِ
(امبقرة ،)189:وكذلك كان وي هديه  في امتؽنيم

ّ
امبخاري ()11وغيره ،ورويت فيها
إمقاء ام ُّ ّؾنال ،وب ََّهّب على ذلك
أحاديث صحاح ػي امنبي.

والأؼئلة  -كيفىا دارت  -ترجع إلى نهعين:

 -أحدهما  :ؼنالات امىؽل ِّم امتي يُنقيها على امىتؽلمين.

 والآخر  :ؼنالات امىتؽلمين امتي يرفؽهنها إلى وؽل ِّميهه.

ب امبُخ َ ّ
( )11ب َ َّهّ َ
اري ( :باب كرح الإوام امىؾألة على أصحابه ميختبر وا ػندهه وي
امؽلم).
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وجماع وقعهد امؾنالات يرجع إلى أطنين جاوؽين:

 أحدهما  :إيعال امؽلوم.

 والآخر  :تنؿيف امفههم.
فتارة يكهن امؾنال والجهاب أوفق في إيعال امؽلم لأحد.
وتارة تحرك امنفهس والأفهام إلى إدراك شيء وي امؽلم بإمقاء امؾنال

والجهاب فيه.

وهذا امىبحؿ وتخعص ،وؾلوك في ؼنالات صخععة ،يجيب

على كثير وي الأؼئلة امتي ته َّ ّ
جه لي حهل الأؼلوب الأوثل لحفـ
امقرآن ،وإتقانه ،وامىهانع امتي تحهل دون تحقيق هذه امؼاية امؽليىة،

بؽد أن بسمنا امقهل حهل تدبر امقرآن وثماره ،كما أن فيه بيان للمر يقة

امتي تيس ِّر حفـ امقرآن وإتقانه؛ نلرا ً مقهة امؽىًقة بين امتدبر والحفـ،

وأثر كل ونهىا على الآخر ،فأرجه أن يكهن هذا الجهاب وهقدا ً
للٌذهان ،ووهقلا ً ملوؼنان ،وونبها ً مىا ينبغي أن يشتؼل به كل حر يص

ونا.
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نسأل ال َّل ّه تؽالى أن يرزقنا امعدق والإخىًص ،وحؾي

امقهل وامؽىل ،وأن يبارك في هذا امىشروع امىبارك الذي هه وشروع
الأوة جمؽاء ،وأن يجزي خير الجزاء كل وي ؼاهه في هذا امىشروع

بأي جهد حسي أو وؽنهي؛ فني يعنح آخر هذه الأوة إلا بما طنح به
ِّ

أولها ،وهل طنح أولها إلا بامكتاب وامؾنة تدبرا ً وعمىًً ،وأؼأل ال َّل ّه تؽالى

أن يجؽننا وي أهل امقرآن الذين هه أهله وخاطته.
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ن ،وَوَنَحَه ُ جَز ِي َ
ق ال ِْإنْسَا َ
الح َ ْىدُ ل َِّل ّه ِ ال َّ ّذ ِي خَل َ َ
ل ال ِْإحْ ؾَانِ،

وَش َ َّ ّ
ْـ امْقُرآنِ ،نَحْمَدُه ُ
حف َ
ن ،وَس َ َّ ّه َ
ق اللِّؾَانِ ،وَعَلَّّمَه ُ ام ْبَيَا َ
ل عَنِيه ِ ِ
رفَه ُ بنِ ُ ْم ِ

اب ،وَو َ َّ ّي عَنَي ْنَا بِجَم ِْع و ُ ُ
ُؼبْحَانَه ُ ال َّ ّذ ِي َ
جهه ِ ق ِرَاءَاتِه ِ
جؽَنَنَا و ِيْ وَرَثَة ِ هَذَا امْكِت َ ِ
ح ُ
و َ َتحْرِير ِ ُكرُقِه ِ وَرِوَايَاتِه ِ ،وَشَر َ َ
ْؾ وَآنٍ.
ل وَق ٍ
طدُورَنَا بتِِىًَوَتِه ِ فِي ك ُ ّ ِ
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وَأَ شْهَدُ أَ ْن لَا ِإلَه َ ِإ َّ ّلا َّال ّله ُ وَحْدَه ُ لَا شَر ِي ْ َ
ك لَهُ ،وَأَ شْهَدُ أَ َّ ّن َؼيِّدَنَا

حفَلُها امْقُرآنِ ،وَنَقَلُوه ُ
صحَابِه ِ ال َّ ّذ ِي َن َ
مُح ََّم ّدَا ً ػَبْدَه ُ وَر َ ُؼهلَه ُ ﷺ وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

ْعانِ ،وَأَ قَاوُها ِإػ َْرابَه ُ
يف و َالز ِّيَادَة ِ وَام ُّن ّق َ
ِإمَي ْنَا وُتَهَاتِرَا ً ف َ َ
عانُهه ُ ػَي امتَّّحْ رِ ِ
كُهَّّه ُ و ِيْ رَف ْؽِه ِ وَنَعْ بِه ِ وَجَ ّرِه ِ وَجَ ْزوِه ِ ،وَاجْ تَهَدُوا فِي َتح ْق ِيقِه ِ وَتَرْتِيلِه ِ
وَح َ ْدرِه ِ ،و َ بَيَّّنُها امْفَر َْق بَي ْ َ
ن
حه ِ و َِإوَامَتِه ِ ،وَو َ ّدِه ِ وَقَظْرِه ِ وَأَ جَادُوا فِي بَيَا ِ
ن فَت ْ ِ

ِإقْ هَارِه ِ و َِإدْغَاوِه ِ و َ َتح ْق ِيقِه ِ وَتَسْه ِيلِه ِ ،وَنَقَلُوا وَا ُيح ْتَا ُ
ج ِإمَيْه ِ و ِيْ قَمْؽِه ِ
وَوَطْ لِه ِ ،وَنَقَلُوه ُ ِإمَي ْنَا رَكْ بَا ً غ َ َّ ّ
صح ْ َ
ظا ً وَأَ َّ ّد ْوه ُ مَنَا ضَر ِيْ حَا ً َ
ظاً ،و َ بَيّنُهه ُ فِي

حر ِ ْز بِهِهُ و َ ب ِفِؽْنِهِهُ الْجَىِي َ
ق ُكهلَا ً وَػَر َ
ح ْرز َ الأوَانِي،
ل ِ
ضاً ،فَأَ ْ
الآفَا ِ
ْ

وَقَابِنْه ُهُ ب ِهَجْه ِ امْفَر َ ِ
امعىًَة ُ وَام َّ ّ
ح وَام َّ ّتهَانِي ،و َ َّ ّ
ؾىًَم ُ عَلَى ػَبِدِه ِ وَر َ ُؼهلِه ِ
ا ْلأَ و ِينِ ،وَعَلَى آلِه ِ و َ َ
ن ِإلَى ي َه ِم
صح ْبِه ِ امْؼُرِ ّ امْىَيَاو ِينِ ،وَوَيْ تَبِؽَه ُ ْه ب ِِإحْ ؾَا ٍ

ن.
الدّ ِي ِ ِ

وبؽد:
فإ َّ ّن كنب تؽ ُّل ّم تىًوة امقرآن ام كريم ،وكيف َّي ّة حفله ،ومراجؽته،

ووىًزوته وامىداووة عنيه؛ وي الأعمال الجنيلة ،وامؽبادات امؽليىة،

والأواني امؼامية ػند امىؾلمين.
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وإ َّ ّن أكثر امىؾلمين يتمنى حفـ امقرآن ام كريم ،م كي بؽطهه صجرد

أواني؛ فىً يسعى لذلك جا َّ ّداً ،و يأخذ بالأؼباب امىندية إميه ،والأواني

رؤوس أوهال امىفاميغ ،وآخرون جا ُّ ّدون في رغبتهه بحفـ امقرآن

ام كريم ،ؼاػهن لذلك ،وهه على قؾىين:

 -1قسص ؼمك اممرق امعحيحة للحفـ فهٌف ِّق له ،وأطبح وي

حفاظ كتاب ال َّل ّه . 

 -2قسص آخر يسعى لذلك ،وم كي سرعان وا يتهقف ػي تحقيق

غايته ،ووي أؼباب ذلك أنه لم يسمك اممرق َّ ّ
امعحيحة للحفـ ،فيعبح
كامىنبؾ لا أرضا ً قمع ،ولا قهرا ً أبقى؛ ولذا ؼأذصط أهه امهؼائل
امؽىنية امتي تيسر الحفـ مىبتؼيه ،وهي وؼائل أفدتها وي تجارب وتنهعة

م كثير وي الحفاظ ،ثم ػرضتها على بؽض امىتخععين فأفادوني بما

يرونه ،ولا َّ ّ
ؽك أ َّ ّن امفروق امفرديَّّة لها أثرها في سرعة الحفـ وإتقانه.
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ووي أهه تمك امهؼائل :
أولا ً :تؽاهد امنّيّة وصجاهدة امنّفغ في تعحيحها.
ثانيا ً :الاجتهاد في ؼلوك ؼبيل ام َّ ّماعة ،وتج ُّن ّب كل كر يق يندي

إلى امىؽعية.

ثامثا ً :ال َّدّافع ال َّذّاتي وامؽزيمة َّ ّ
امعادقة.
ؿباب وؼنهات ّ
رابؽا ً :اغتنام ام َّ ّ
امعؼر.
خاوؾا ً :اغتنام أوقات امنَّّؿاط وامفراغ.
ؼادؼا ً :اختيار امىنان امىناؼب ػند الحفـ.
ؼابؽا ً :امهاقؽيّة في وقدار الحفـ اميهمي.
ثاونا ً :وؿاركة ال ّ
حهاس ػند الحفـ.
تاؼؽا ً :تحديد كبؽة واحدة لممعحف.
عاشرا ً :ضبف امنّمق.
حادي ػشر :الحفـ امىترابف.
ثاني ػشر :فهه امىؽاني.
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ثامؿ ػشر :الحفـ امىتقي.
رابع ػشر :امتَّّدقيق في الآيات امىتؿابهة.
خاوغ ػشر :الحفـ الجىاعي أداة لممداووة.
ؼادس ػشر :تؽاهد امقرآن.
ؼابع ػشر :الحفاظ على هذه الرتبة امؽامية امشر يفة واؼتحظار

عاقبة امتفر يف.
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وبؽد هذ امتمهاف الذي رونا وي خىًله تجنية أهمية الحفـ لدى

كامب امؽلم ،وجب امؾنال:

 وي ونكم حلم حياته حفـ امقرآن كاوىًً؟ وي ونكم حقا ً حفـ امقرآن كاوىً ً في حياته؟ مىاذا لا نحفـ كتاب الله؟وإميك إجابات امؼامبية :
حفـ امقرآن ام كريم  ..حلم حياتي  ..أونية ػليىة  ..هدف أسظو

 ..و ي بررون ذلك بقهلهه  ..إن في حفـ امقرآن ام كريم  ..امثهاب
والأجر امؽليم  ..الرفؽة في الدنيا والآخرة  ..امؿفاعة يهم امقياوة ..

الأنس في امقبر ..حلة ام كراوة وتاج ام كراوة  ..الارتقاء في درجات

الجنان  ..ؽفاء مىا في امعدور..

ثم إذا ؼئلوا وي ونكم يحفـ كتاب الله كاوىً ً ؟ فىً يجيب أحد !!
ثم إذا ؼئلوا ..مىاذا لا نحفـ كتاب الله ؟ فيتؽذرون بام كثير وي

الأعذار! فامبؽض يتؽذر بكثرة امىؿاغل وانؽدام امهقؾ  ..امؽىل ..
الدراؼة ..الأولاد  ..وامبؽض الآخر يلوم والديه لأنهه لم ينحقهه
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بدروس حفـ امقرآن  ..وامبؽض الآخر يلوم امؾي  ..وآخرين يلووهن

امنلام امىدرسي ..وامبؽض الآخر يلوم الذاصطة وضؽف امتركيز ..
وتمهل قائمة الأعذار  ..وجميع تمك الأعذار  ..واهية  ..لأنها لا تمثل

امؾبب الحقيقي مؽدم الحفـ ..

امؾبب الحقيقي مؽدم حفـ كتاب رب الأرباب  ..كممة واحدة

 ..إبنيغ

إبنيغ تشنل منا وتمثل منا في هيئة الأعذار امتي ذصطناها ؼابقا"
 -مىاذا لا نحفـ كتاب الله ؟ إن امنجاح في حفـ كتاب رب

امؽامىين  %91 ..ونه أؼباب نفؾية  %11 ..فقف مهارات وتقنيات.
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امسر الاول  :ؽؼف ورغبة وؿتؽلة لحفـ كتاب الله-:
امقرآن ام كريم حياتي ،حفـ امقرآن أومه ية في حياتنا ،حفـ امقرآن

حلم حياتنا ،حفـ امقران وشروع تخرج  ..وشروع تخرج وي الدنيا
باوتياز  ،لا يهدأ لي بال إن لم أنجز حفلي اميهمي وامىهعد الجنة إن ؽاء

الله.

وإميك أربع ونازل تذصّطها ػند حفـ امقرآن  ،وكل وا ؽؽرت

بامتقاػغ ذصط نفؾك بها:

الل ّه  -:فمي تأول هذا علم أن خير امناس وي
 -1خير ية تؽلم كتاب َّ

عاش وع امقرآن وتؽلما ووؽلما كما روى ػثىان  ػي امنبي

 قال ( :خَيْرُك ُ ْم وَي تَؽ َ َّل ّم َ امقُر ْآ َ
ن وعَلَّّمَهُ) رواه
امبخاري في صحيحه .قال أبه ػبد الرحمي امؾلمي  راوي الحديث

ػي ػثىان  :وذاك الذي أقؽدني وقؽدي هذا ،فنان يؽلم

امقرآن وي زوي ػثىان  إلى زوي الحجاج.

 -2أهل امقرآن هه أهل الله وخاطته :ففي الحديث الذي رواه

أنس بن والك  (: قال رؼهل الله  إن لله
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أهنين وي امناس  ،قامها :يا رؼهل الله وي هه؟ قال :

هه أهل امقران  ،أهل الله وخاطته)  ..رواه أحمد وابن واجه بسند

صحيح.

الله اكبر  ..يا لهذا اللقب  ..أهه أهل الله وخاطته  ..يا لها وي

ونزلة وأي ونزلة  ..هه خاطة الخاطة  ..هه أهل الله  ..وهل يؽذب

الله أهله  ..لا والله..

ُ
وفي هذا الحديثِ ُيخ ْبِر ُ
أنس ب ُن والكٍ  ،أ َّ ّن امنَّّب َّ ّي

س" ،أي :أهىًً و ِي
 قال" :إ َّ ّن لله ِ أَ ه ْنِينِ و ِي امنَّّا ِ
س هه أومياؤُه وأحبابُه؛ ف "أهنين" هه الأه ُ
ل ،جُم ِ َع بامهاو وامنهن على
امنَّّا ِ

غَير ِ قياسٍ ،وجمؽَه هنا إؽارة ً إلى كثرتِهه ،فقال َّ ّ
امعحابة ُ رصِيَ الله ُ

ػنهه" :يا رؼه َ
ل اللهِ ،وَي هه؟" فقال امنَّّب ُّ ّي " :هه

ن امؽاو ِلو َ
ن" ،أيَ :
أه ْ ُ
ل
حفَلَة ُ امقُرآ ِ
ل امقُرآ ِ
ن به ،الذين يت ْلونَه آناء َ اللَّّي ِ

جهر ُ
ن ال َّّذي انت َفى ػنه َ
وأكراف ام َّ ّنهارِ ،وإنَّّما يكه ُ
َ
قارى امقُرآ ِ
ن هذا في
ِ
نهب قاهرًا وباكنًا،
ؾ ػنه جِناية ُ ن ْفؾِه ،وتم َّ ّهر َ و ِي ال ُّ ّذ ِ
ْب ،وذهَب َ ْ
امقن ِ
صج َّر ّد ُ امت ّ ِىًوة ِ؛ ميكه َ
وتزيَّ ّ َن بام َّ ّماعة ِ؛ فىً يكفي ُ
ل امقُرآنِ ،حتَّّى
ن و ِي أه ْ ِ

ل بأحناو ِه ،و يق َِف ػندَ ح ُدودِه ،ويت َّخل ّ َ
يؽى َ َ
ق بأخىًق ِه ،كما قال
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ٍّ َ َ َ ب َ َٰ ُ ُ ب َ َٰ َ َ ب ُ َ ُ َ ٍّ َ َ ٓ ُ ْ َ َٰٓ َ
لهِكِ
{ :ٱلِيٌ ِءاتيجّى ِٱهمِتب ِحخوٍُْۥ ِضـ ِح َِلوحُِِۦ ِأو
ب ُ
َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ب َ َٰ ُ َ
ُب ُ َ
ْنِةُِۦ َ َ
ۡسونِ[ }١٢١امبقرة،]121:
ِويٌِيَسؿ برِةُِِۦِؾأ ِولهِكِِىِٱهذ ِ
يؤيَِ ِ ۗ

ل الله ِ
َّ ّ
"أه ْ ُ
وخاطتُه" ،أي :وهه أومياء ُ الله ِ ال َّّذين اخت َ َّظ ّهه بمحبَّّت ِه ،وامؽناية ِ

ُ
بهه؛ سُ ُّظ ّها بذلك تؽليىًا لهه ،كما يُقال:
بيؾ اللهِ ،وذلك أ َّ ّن الله َ

 يخ ُ ُّ ّ
بؽض ػ ِبادِه ،فيُنْهِىُهه امؽى َ َ
ص َ
ل الأعمالِ ،حتَّّى
ل بأفظْ ِ

َ ٓ
َ ٍّ ُ َ ب
َِيخَ َّع ِة َر بۡحَخ ُِِ َ
َ
ۦِيٌِيَظا ُءهِ
فهق كثيرٍ و ِي امنَّّاسِ؛ { ِوٱّلل
يرف َ َع درجاتِهه
ِ ِ
َ ٍّ ُ ُ ب َ ب ب
ٱّللِذوِٱهؿؾ ِنِٱه َع ِري ِىِ[ }١٠٥امبقرةِ .]115 :
و ِ

وفي الحديثِ  :بيا ُ
حفْـِ امقُرآنِ ،وامقيا ِم بما فيه و ِي أحنا ٍم
ن فَظيلة ِ ِ

ن الإنسا ُ
ترغيب كبير ٌ في أ ْن يكه َ
ٌ
ل امقرآنِ،
وأوام َِر ونَهاه ٍ .وفيه:
ن و ِي أه ِ
وفي هذا إؽارة ٌ إلى ذ َ ِّم وَي هجَر َ امقُرآ َ
ن عاقبتُه
ن ونَسِيَه؛ فهجر ُ امقُرآ ِ

وخيىة ٌ في الدنيا والآخِرة ِ ،وهج ْرُه يَشى ُ
ل هج ْر َ امتىًوة والحفـِ  ،وهج ْر َ امتد ُّب ّر ِ
ل ،وامتَّّحكيمِ إميه ،والاؼت ِؿفاء ِ به ،فامقرآن هه الروح ،وامبدن بىً
وامؽَى ِ

روح فهه جثَّّة يجب أن يبادر إلى وهاراتها في امتراب.

 -3يشفع امقرآن لأهله وحمنته يهم امقياوة :ففي الحديث  -ػي

ُ
سظؽؾ أبا هريرة َ  يقهل  :اقرءوا
ذكهان امؾىان أبه طالح قال :

امقرآ َ
رب حَلِّه ِ
ن ،فإنَّّه ُ نِؽْهَ امؿفي ُع يهم َ امقياوة ِ ،إنَّّه ُ يقهل يهم َ امقياوة ِ  :يا ِّ
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رب اكْ ؾُه كؾهة َ ام كراوة ِ .
حِن ْيَة َ ام كراوة ِ  .فيُحلَّّى حِنية َ ام كراوة ِ ،يا ِّ
رب ار َ
رب أمبِؾْه تا َ
ْض ػنه
ج ام كراوة ِ يا ِّ
فيُكسى كؾهة َ ام كراوة ِ ،يا ِّ

فنيغ بؽد رضاك َ شيءٌ .رواه الحاكم والدارمي بسند صحيح.

ل ال َّل ّه ِ
ْؾ ر َ ُؼه َ
ل  :سَظِؽ ُ
ػي أبي ُّأوَاوَة َ ام ْبَاه ِل ِي  قَا َ

ل  :اق ْرَءُوا امْقُر ْآ َ
 يَقُه ُ
ن ف َِإنَّّه ُ يَأْ تِي يَهْم َ ام ْق ِيَاوَة ِ َؽف ِيؽًا
صحَابِه ِ ...رواه وؾلم .
لأَ ْ

هذا الحديث دميل على فظل تىًوة امقرآن  ،وػليم ثهابه وأنه

ؽفيع لأصحابه يهم امقياوة في دخهل الجنة  ..وػي امنهاس بن سظؽان

ْؾ ام َّن ّب ِ َّ ّي  يَقُه ُ
 قال  :سَظِؽ ُ
ل :

ن
يُن ْتَى ب ِامْقُر ْآ ِ

ل ِعم ْرَا َ
ن بِه ِ ت َ ْقدُوُه ُ ُؼهرَة ُ ام ْبَقَرَة ِ وَآ ُ
يَهْم َ ام ْق ِيَاوَة ِ وَأَ ه ْلِه ِ ال َّ ّذ ِي َن كَانُها يَؽْىَلُو َ
ن

ل وَا نَسِيتُه ُ َّ ّي بَؽْدُ
ل ال َّل ّه ِ َ
ب لَهُىَا ر َ ُؼه ُ
وَصَر َ َ
طلَّّى ال َّل ّه ُ عَنَيْه ِ و َ َؼ َّل ّم َ ثَىًَثَة َ أَ وْثَا ٍ
قَا َ
ن
حزْقَا ِ
ن بَيْنَهُىَا شَر ٌْق أَ ْو كَأَ َّ ّنهُىَا ِ
ن َؼهْدَاوَا ِ
ن أَ ْو ُقنَّّتَا ِ
ل كَأَ َّ ّنهُىَا غَمَاوَتَا ِ
اف ُتحَا َّ ّ
طه َ َّ ّ
ن ػَيْ َ
و ِيْ َكيْرٍ َ
طاحِبِهِىَا رواه وؾلم.
جا ِ

َُّ ََ
َ
ب
ِۦِوأبِيُِِٹِِ١
هذا اميهم امؽعيب {يَ بْ َم ِيَؿِ َّر ِٱل ًَ بر ُء ِي بٌِ ِأخِيُِِٸِِ ١وأ ِيُ

ُّ
َ ب ُ ٞب
ّب
ََ
َو َص َٰ ِ َ
ِيَِ ُّ بِى ِيَ بْ َيه ِ ٖذ ِطأن ِحؼَ ِيُِِٻ }١امنل يقهل
ِٱمرِ ٖٕي
ِك بِ
طتخُِِۦِوبنِيُِِٺِ ١ه ِ
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نفسي نفسي ،أوا طاحب امقران فؽنده خير ؽفيع  ..وخير طاحب ..

امقران ام كريم ِ ..

 مىاذا أحفـ امقرآن ام كريم؟أحفـ امقرآن لأنه
● أػله امقربات الى الله:
ففي الحديث الذي رواه أنس بن والك  ": قال رؼهل الله

 إن لله أهنين وي امناس  ،قامها :يا رؼهل الله وي
هه؟ قال  :هه أهل امقران  ،أهل الله وخاطته "
●رفؽة في درجات الجنة:
كنؾ ترت ُ
َ
َ
حيؿ يقا ُ
ل في
وارق ورت ّ ِلْ كما
معاحب امقرآ ِ
ِ
ل
ن  :اقرأْ

الدنيا ،فإ َّ ّن ونزمتَك ػندَ آخر ِ آية ٍ تقرؤها .رواه أحمد وأبه داوود وامنؾاغي
بسند صحيح.
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●يهم امقياوة يشفع امقرآن لأهله وحمنته:
سظؽؾ أبا هريرة َ
ُ
ففي الحديث ػي ذكهان امؾىان أبه طالح قال :

 يقهل  :اقرءوا امقرآ َ
ن  ،فإنَّّه ُ نِؽْهَ امؿفي ُع يهم َ امقياوة ِ  ،إنَّّه ُ يقهل
رب
حنية َ ام كراوة ِ  ،يا ِّ
رب حَلِّه ِ حِن ْيَة َ ام كراوة ِ  .فيُحلَّّى ِ
يهم َ امقياوة ِ  :يا ِّ
رب أمبِؾْه تا َ
ج
ِّ
اكْ ؾُه كؾهة َ ام كراوة ِ  .فيُكسى كؾهة َ ام كراوة ِ ،يا

رب ار َ
ْض ػنه فنيغ بؽد رضاك َ شيء ٌ ..
ام كراوة ِ يا ِّ
●حافـ امقرآن وع امؾفرة ام كرام امبررة:

فؽي أم امىنونين عائشة  أن رؼهل الله 

ل الذي يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
قال  :وَث َ ُ
ن ،وهه حاف ٌِـ له وع ام َّ ّؾفَرَة ِ ام ك ِرا ِم امبَرَرَة ِ،

ووَث َ ُ
ل الذي يَقْر َُّأ ،وهه يَتَؽاهَدُهُ ،وهه عنيه َؽدِيدٌ فَلَه ُ أجْرانِ .رواه

امبخاري

ن وحفل ِه
ل تىًوة ِ امقرآ ِ
فَن َ ِ
جدُ أ َّ ّن امنَّّب ُّ ّي  أخْبر َ بفظْ ِ

َ
أحاديث كثيرة ٍ.
ل به في
والاؽتؼا ِ

ي امنَّّب ِ ّي 
وفي هذا الحديثِ تَروي عائشة ُ  ػ َ ِ

حافـ له وع ام َّ ّ
ٌ
ل ال َّّذي يقر ُّأ امقرآ َ
أنَّّه قال :وَث ُ
ؾفرَة ِ ام كرا ِم امبَررة ِ،
ن ،وهه
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ن ونزمَتُه وع ام َّ ّؾفَرة ِ ام كرا ِم امبررة ِ ،وههُ ال ُّر ّؼ ُ
فال ُ
ل ،وقيل:
حافـ لِلقرآ ِ

ْف ح ْفل ِه،
امىىًئكةُ ،أ َّ ّوا وَي كان يقرؤُه فيتؽاهدُه وهه عنيه ؽديدٌ؛ مظؽ ِ

ؽ َّ ّدة ٍ في ح ْفل ِه،
ن أجرًا م ِقراءت ِه وأجرًا م ِؽنائه ووا يُىًقيه و ِي ِ
فإ َّ ّن له أجري ِ

ل الأ َّ ّو ُ
َ
ل أكثرُ؛ ولذا كان
جرَه أكثر ُ و ِي أ ْ
وميغ امىراد ُ أ َّ ّن أ ْ
جر ِ امىاهر ،ب ِ

وع ام َّ ّؾفَرة ِ فال ُ
حافـ لا يعير ُ كذلك إ َّ ّلا بؽد ػناء ٍ كثيرٍ ووؿ َّ ّقة ٍ ؽديدة ٍ

غامبًا.

●حفـ امقرآن ام كريم رفؽة في الدنيا والآخرة:
ِث ،مَقِ َي عُم َر َ 
ففي الحديث" أ َّ ّن نَاف ِ َع ب َن ػبدِ الحاَر ِ

ي اؼْ تَؽْىَن َ
ن عُمَر ُ  يَسْتَؽْىِلُه ُ علَى و َ َّكّةَ ،فَقا َ
ن ،وَكا َ
ؾفَا َ
ْؾ علَى
بؽ ُ ْ
ل :و َ ِ

ي اب ُن أَ بْزَى؟ قا َ
ل اب ْ َن أَ بْزَى ،قا َ
ل امهَادِي ،فَقا َ
ل :وَه ْلًى و ِي
أَ ه ْ ِ
ل :وَو َ ِ
ْؾ عنيهه وَه ْلًى؟ قا َ
ل :فَاؼْ تَخْنَف َ
وَهَامِينَا ،قا َ
اب الله ِ ،
ل :إنَّّه قَارِئ ٌ مِكِت َ ِ

وإنَّّه عَالِم ٌ بامفَرَائضِ ،قا َ
ل عُمَر ُ  :أَ وا إ َّ ّن نَب ِ َّي ّك ُ ْم 
اب أَ ق ْهَاوًا ،و َ ي َ َ
ق ْد قا َ
ظ ُع به آخَر ِي َن "صحيح وؾلم.
ل :إ َّ ّن ال َّل ّه َ يَرْف َ ُع بهذا امكِت َ ِ

896

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

●حافـ امقرآن يقدم في قبره :
 -فإنه بؽد وؽركة أحد وػند دفي امشهداء كان امنبي

 يجمع الرجنين في قبر واحد و يقدم أكثرهه حفلاً ،كما
في صحيح امبخاري .

●حافـ امقرآن أولى أن يؼبف:
فؽي أبي هريرة  أن رؼهل الله  قال :

ل عَلَّّمَه ُ ال َّل ّه ُ امقُر ْآ َ
حؾَدَ إ َّ ّلا في اث ْنَتَيْنِ :ر َج ُ ٌ
لا َ
ن ،فَهه يَت ْلُوه ُ آناء َ ال َّل ّي ْ ِ
ل ،وآناء َ
ن ،فَؽَىِن ُ
ل وا ُّأوتِي َ فُىً ٌ
يؾ وِث ْ َ
ل :مَي ْتَنِي ُّأوت ِ ُ
ام َّ ّنهارِ ،فَؾَىِؽَه ُ جار ٌ له ،فقا َ
ْؾ

ل رَج ُ ٌ
ل آتاه ُ ال َّل ّه ُ والًا فَهه ُيه ْن ِكُه ُ في الح َ ّقِ ،فقا َ
ل ،ورَج ُ ٌ
ل وا يَؽْى َ ُ
وِث ْ َ
ل:

ل وا يَؽْى َ ُ
ْؾ وِث ْ َ
ن ،فَؽَىِن ُ
ل وا ُّأوتِي َ فُىً ٌ
يؾ وِث ْ َ
مَي ْتَنِي ُّأوت ِ ُ
ل.
●حفـ امقران تأس بامؾنف امعالح.
●حفـ امقران ويسر للناس كلهه.
●حافـ امقرآن هه أولى امناس بالإواوة والإوارة.
●حافـ امقرآن أكثر امناس تىًوة له.
●حاول امقرآن يستحق امتكريم.

897

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

898

●حفـ امقران ؽفاء للعدور.
امسر امثاني  :الإخىًص  -امتهكل  -الدعاء
قبل امشروع في الحفـ  ..يجب أن ن تهقف مىراجؽة نياتنا  ..مىاذا

أحفـ امقرآن ام كريم ؟

هل أحفـ ابتؼاء وجه الله  ..ابتؼاء الأجر وامثهاب  ..رغبة في

الدرجات امؽلى  ..كىؽا ً في أن أكهن وي ؼنان امفردوس الأعلى

....

أم لأراغي به امناس  .....ميقال ػني حافـ  ....أبتغي به امشهرة

يقهل رب امؽامىين في الحديث امقدسي  :قا َ
ل ال َّل ّه ُ  " :أنا

ل عَمَىًً أشْرَك َ فيه وَع ِي غير ِي ،تَرَكْ تُه ُ
ي امشِّرْكِ ،وَي عَم ِ َ
أغْنَى ام ُّش ّرَكاء ِ ػ َ ِ

وشِرْكَه ُ".

يا الله  ..ضاع الأجر  ..ضاػؾ الدرجات  ..ضاػؾ امؿفاعة ..

ولم يبق للينسان إلا امتؽب
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امسر امثامؿ :لا للٌعذار  ..الحفـ وؾئهميتك أنت وحدك
تهقف ػي سرد الأعذار  ،واشرع بالحفـ ،في اللحلة امتي تأتي بها

بؽذر مؽدم الحفـ ..مؽدم حفـ امعحفة في اميهم  ..للتهقف ػي

امىراجؽة باستمرار ..في تمك اللحلة  ..ابنيغ قد فاز في وؽركته وؽنا ..

ومي ينفؽنا ابنيغ يهم امقياوة  ..قال الله تؽالى :

َ َ
ٍّ ب َ َٰ ُ َ ٍّ ُ َ ب َ ب ُ ٍّ ٍّ َ َ َ َ ُ
ز بى َ
ِو بع َد ب َ
ِٱۡل ّ ِـِ
{ َوفال ِٱلظيطٌ ِلًا ِف َِض ِٱۡلمر ِإِن ِٱّلل ِوعد
َ َ َ َّ ُ ب َ َ ب َ ب ُ ُ ب َ َ َ َ َ َ َ ب ُ ّ ُ ب َ َٰ ٍّ ٓ َ َ َ ُ ُ
ع بْحس بىِ
َِل ِعويسىِيٌِِشوط ٌٍ ِإَِل ِأنِد ِ
ووعدحسى ِؾأخوؿخسىُِۖوياَِكن ِ
ُ ب َ َ ٓ َُ
َ
َ
َ ُ ُ ْٓ ُ َ ُ
ِيا ٓ ِأٍَا ۠ ِة ًُ ب
سى ٍّ
ٱشخَ َ
ؾَ ب
ش بتخُ بى َِل ِؾَ ََل ِحَوُ ُ
َصخِسى ِويا ِأٍخىِ
ص
ٍؿ
ِأ
ا
ْ
ْم
ل
ِو
ِْن
ْم
ِۖ
ۖ
ِ ِ
ِ
َ َُ ب َ َ ٌ َ
َ
َ ُ ٍّ ٍّ
ة ًُ ب ٍّ ّ َ َ ب ُ
ۡش بكخُ ُ
ت ِة ًَا ِٓأ ب َ
اب ِأ َِل ٞىِ
ْن ِيٌِِر بتن ِۗإِن ِٱهظَٰو ِ ًِّي ِلّى ِعذ
ً
ِ
َص ِِخ ِإ ِ ِِن ِزؿر ِ
ِ ِ
ِ }ِ١٬

ووي الأعذار الاػتقاد الذاتي لدى أحدهه بظؽف الذاصطة ،

وتقدم امؽىر ...الخ  -لا نتؽمل بالذاصطة امظؽيفة  ..امؽىر  ..امهقؾ..

إبنيغ يتؿنل بهيئة أعذار ،نشتكي ونشتكي  ..ون تؾاءل ػي الحلول
مىؿاكلنا  ..وؿاكلنا امىامية  ..وؿاكلنا الاقتعادية  ..وؿاكلنا امؾياؼية

 ..وؿاكلنا الاجتىاػية  ..ونستؿير ام كثير ام كثير كنبا ً للحلول  ..نستؿير
الأهل والأطدقاء ..الأصحاب والأكباء  ..مىاذا لا نستؿير امقران ؟

مىاذا نؼفل ػي امقران ؟
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ووجب هنا امتنبيه إلى فائدة هاوة ألا وهي  :أن امىخ يفهه

امتحديد.

امىخ ػنده ترميهن خنية ،كل خنية أقهى وي جهاز كمبيهتر،

فالإنسان يمهت وهه لم يستخدم حتى أحؾي قدراته امؽقنية  ،والله

ؼبحانه ؼيؾأمنا يهم امقياوة.

ففي الحديث ػي أبي هريرة 


قال :قال رؼهل الله

س يُقْطَى يَهم َ امق ِياوَة ِ عنيه رَج ُ ٌ
إ َّ ّن أ َّ ّو َ
ل
ل امنَّّا ِ

ل :قاتَن ُ
ْؾ فيها؟ قا َ
ل :فَما عَم ِن َ
اؼْ تُشْهِدَ ،ف َ ُّأتِي َ به فَؽَرَّّفَه ُ نِؽَىَه ُ فَؽَرَفَها ،قا َ
ْؾ
ْؾ ل َأ ْن يُقا َ
َّك قاتَن َ
كن ّ َ
ل :كَذَب َ
ْت ،قا َ
ِيك حتَّّى اؼْ تُشْهِد ُ
ف َ
ل :جَر ِيءٌ،
ْت ،وم َ ِ

ل تَؽ َ َّل ّم َ
ِب علَى وجْ هِه ِ حتَّّى ُّأمْقِ َي في امنَّّارِ ،ورَج ُ ٌ
ل ،ث ُ َّم ّ ُّأم َِر به فَؾُح َ
فقَ ْد قي َ

ل :فَما عَم ِن َ
ن ،ف َ ُّأتِي َ به فَؽَرَّّفَه ُ نِؽَىَه ُ فَؽَرَفَها ،قا َ
امؽِلْمَ ،وعَلَّّمَه ُ وقَرأَ َ امقُر ْآ َ
ْؾ

ل :كَذَب َ
ن ،قا َ
ِيك امقُر ْآ َ
ت ف َ
ْؾ امؽِلْمَ ،وع َ َّل ّم ْتُه ُ وقَرأْ َ ُ
ل :تَؽ َ َّل ّم ُ
فيها؟ قا َ
ْت،

ن مِيُقا َ
ت امقُر ْآ َ
ل :عالِمٌ ،وقَرأْ َ َ
ْؾ امؽِلْم َ مِيُقا َ
َّك تَؽ َ َّل ّم َ
كن ّ َ
ل :هه قارِئٌ ،فقَ ْد
وم َ ِ

ل َّ ّ
ِب علَى وجْ هِه ِ حتَّّى ُّأمْقِ َي في امنَّّارِ ،ورَج ُ ٌ
ل ،ث ُ َّم ّ ُّأم َِر به فَؾُح َ
قي َ
وؼ َع ال َّل ّه ُ
ل كُهِّه ِ ،ف َ ُّأتِي َ به فَؽَرَّّفَه ُ نِؽَىَه ُ فَؽَرَفَها ،قا َ
ل:
ناف امىا ِ
عنيه ،وأَ ػْماه ُ و ِي أطْ ِ

ق فيها إ َّ ّلا أنْفَق ُ
ل ُتح ُّ ِّب أ ْن يُنْفَ َ
ل :وا تَرَكْ ُ
ْؾ فيها؟ قا َ
فَما عَم ِن َ
ْؾ
ؾ و ِي َؼب ِي ٍ
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ل ،ث ُ َّم ّ
جهادٌ ،فقَ ْد قي َ
ل :هه َ
ْؾ مِيُقا َ
َّك فَؽَن َ
كن ّ َ
ل :كَذَب َ
ك ،قا َ
فيها ل َ َ
ْت ،وم َ ِ

ُّأم َِر به فَؾُح َ
ِب علَى وجْ هِه ِ ،ث ُ َّم ّ ُّأمْقِ َي في امنَّّارِ .رواه وؾلم
م كي أين ذهبؾ هذه امقدرات؟

في غيبة ونميىة وكلًم لا ناقة له ولا زوام ولا كائل وي ورائه

وامؽىل و...الخ

 -الإنسان امؽادي يقدر أن يحفـ امعفحة في أقل جزء وي امثانية،

م كنه يقهل لا أؼتميع فىً يحفـ.

امسر الرابع :دمج الحهاس الخىغ
فنمما كثرت الحهاس في عمنية امتؽلم  ..كمما تذصطنا بمر يقة أفظل،

كل ونا يممك خمغ  5حهاس إلا أن كلً ً ونا يفظل حاؼة على

الأخرى في عمنية امتؽلم وامىذاصطة

 -1فمثىً ً امؿخص الذي يفظل امتؽلم بامعهر والأؽنال والأمهان

 ..يؽتىد على حاؼة امبظر بشنل رعيسي في امتؽلم ..
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-2

وامؿخص الذي يحب سظاع الأطهات المنتنفة بمبقات

صختنفة ونؼىات صختنفة  ..يؽتىد اػتىادا ً رعيؾيا ً على حاؼة امؾىع في

عمنية امتؽلم.

فهه

 -3وهناك وي يؽتىد على الأحاؼيغ وامىؿاػر وتجربة الأوهر ..
يؽتىد اػتىادا ً كبيرا ً على حاؼة الممغ وامتذوق وامشص ...

وجمؽناها في وا يؽرف بحاؼة الإحؾاس .

فننل ونا حاؼة وؽينة رعيؾية إلا أن قهة امتؽلم والحفـ امىذاصطة

تتظاػف ػند دصجنا متمك الحهاس وؽا ً في عمنية امتؽلم ،وم كي كيف ؟
أولا :اختيار امىعحف :
كيف أختار امىعحف؟!!

 -ػند اختيارك لممعحف تأكد وي أن خنفية امىعحف طفراء

املون أو خطراء ،مىاذا؟ لأن هذه الخنفية تجؽل الحفـ أسرع  ،فأؼهأ
شيء لممخ امكتابة امؾهداء على امعفحة امبيظاء ؛ لأن امىخ يحب

الأمهان.
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هناك خمغ وعاحف أوضي بها:
 -1مفـ الجىًلة يكهن فيه باملون الأحمر (الله-هه -ربكم)..
 -2امىعحف الموهد الذي به  6أمهان  ،غنة قنقلة ادغام..
 -3امىهضهعي امىفسر ..يكهن مهن خنفية الآيات على حؾب

امىؽنى.

 -4امىعحف الذي تكهن أول كممة في الآية باملون الأحمر ،لأننا

ػندوا نحفـ ننسى الآية امتي تنيها ..فاملون الأحمر ينتقمه امىخ.
 -5امىعحف امىؽمر ..كمما تفتحه تشص رائحة ػمر

اؽتر خمغ وعاحف وي نفغ امؿنل؛ لأنه وع امهقؾ ؼتتؼير

كر يقة خف امىعحف و يعؽب عنيك امىراجؽة ،كذلك حتى يكهن

امىعحف وؽك دائما  ..واحد في الجيب ..واحد في امؽىل ..في
امبيؾ ..امؾيارة ..بيؾ الأهل ،اجؽل امىعحف في وتناول يدك دائما.
بؽد اختيار نعف طفحة  :يرجى وىًحلة وا يلي:
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امنفغ امؽىيق بين كل قراءة للٍية وامقراءة الأخرى :
وي أهه الأوهر امتي تؽين على الحفـ بزوي قياسي ،إن ذلك

امنفغ كما أوضحنا ؼابقا يقمع حبل الأفنار امؾنبية  ..يخنص امنفغ
امبشر ية وي امتهتر وامقلق في ذلك الحين  ،يساعد على الدخهل في مرحلة

الأمفا  ..مرحلة امتؽلم امىثامية  ..يهيئ امؽقل لاؼتقبال آيات الذصط

الحكيم ..يعفي الذهي وي امتؿتؾ ..يزيد نسبة تركيز الاوي يقهي

الذاصطة ...

كل تمك الأوهر مهىة جدا إذا أردنا أن نحفـ بزوي قياسي

ونسترجع الآيات بمر يقة أفظل وي اممرق امتقنيدية

يمؾك امىعحف  45درجة أعلى يسار امؽين اميسرى بحيؿ يكهن

امهجه وؾتقيم وم كي امؽين تكهن ناقرة أعلى اميؾار (وهقع امتذصط
امبظري) بامنؾبة مىي يكتب بيده اميؾار

فيىؾك امىعحف 45

درجة يسار امؽين اليمنى  ،هذه امهضؽية تتيح للؽين تذصط واؼترجاع
امعفحات بمر يقة بظر ية أفظل ،وثىً تذصط مهن حائف امىدرؼة امتي

كنؾ تدرس فيها ..ؼترى ػينك تتهجه لليؾار حتى تتذصط.
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لا تنسى أن تتنؼه بعهتك ػند امقراءة الأولى للؾمر  ,إن تنؼه

امعهت له أثر كبير في الحفـ .

اؼتخداوك يدك اميسرى في رفع امىعحف ولا تتجه بهجهك نحه

اميؾار ،امهجه يبقى في وضؽيه الاؼتقاوة وم كنها امؽين هي امتي تتجه أعلى

اميؾار.

لا أحبذ وؾك امىعحف باممر يقة امتقنيدية  ..وامتي غامبا وا يكهن

امىعحف أؼفل امهجه  ..ػندها يكهن الإنسان وؽرضا للحديث وع
نفؾه (نحي نتنلم وع أنفؾنا  5111كممة في اميهم) وامنلًم وع امنفغ
يندي إلى امسرحان وإلى امتؿتؾ وانشؼال امؽقل بؼير الحفـ طظا يبمئ
عمنية الحفـ بعهرة كبيرة ...نأخذ امؾمر الأول إذا امىؽنى اكتىل .إذا

لم يكتىل أزيد كممة أو أنقظها حتى يكتىل امىؽنى .أقرأ بعهت شجي

أسظؽه ،وخذ راحتك ،كل وا كان امعهت أعلى كان أفظل ،و يكهن
امعهت مرة كامع ومرة نازل ،الآن خذ نفغ عميق  ،ثم أغلق

امىعحف ،وانلر جهة الأحاؼيغ عكغ الاتجاه تماوا أؼفل ولهذا
هه وهضع امنلر في امعىًة ونان امؾجهد  ،هذا امىهضع يستجنب

وؿاػر الخؿهع واممىأنينة.
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خىًص الآن ُ
حفـ امؾمر ..مرة واحدة تقرأها ومرة تسىؽها..

وػندك يقين بأنها حفرت في الذاصطة.

بؽد حفـ امؾمر الأول نشرع بحفـ امؾمر امثاني كما فؽننا بامؾمر

الأول.

بؽد الانتهاء وي حفـ امؾمر امثاني ،يتم تسىيع امؾمر الأول

وامثاني وؽا قبل الانتقال إلى امؾمر امثامؿ وذلك لربمهىا وؽا ...

فامقاعدة في هذا امباب تقهل :ربف الآيات بؽطها امبؽض وقدم على
حفـ آيات جديدة  ،الربف أهه وي الحفـ الجديد ،وتكهن وضؽية

الرأس إلى أؼفل وؼىض امؽينين حاصر امقنب .

يشرع بحفـ امؾمر امثامؿ على حده ،ثم يتم تسىيع امؾمر الأول

وامثاني وامثامؿ وؽا ،وهكذا وع جميع الأؼمر.

تنبيه هام -:ػند تهقفك ػي آية بسبب نسيانها فىً تفتح امىعحف

إلا بؽد إحدى الخمهتين :

 -1حاول تذصط طهرة امىعحف وذلك بأن تهجه ػينيك نحه أعلى

اميؾار( ،تذصط بظري).
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 -2حاول تذصط امعهت وذلك بأن تهجه ػينيك نحه ونتعف

اميؾار (تذصط سظعي).

إذا لم تجد تمك الخمهات نفؽا ،يمكنك بؽدها أن تفتح امىعحف

متذصط الآية  ..مهه جدا أن لا تؽهّد ػقمك على فتح امىعحف  ...إن

كل كممة في امىعحف صحفهرة في امؽقل اللًواعي وآمية اؼترجاػها
ميؾؾ بامعؽبة إذا تؽلمنا كيف نخاكب ػقهمنا بمر يقة أفظل ..

كمما تقاػؾؾ ػي حفـ كتاب رب امؽامىين ،عنيك بتخيل مراتب

ودرجات حفلة امقرآن ام كريم  ..قل منفؾك مىاذا زهدت فيىا ػند
الله؟ هل فؽىً أؼتحق مقب أهل الله وخاطته؟ ألا أريد امؿفاعة يهم

امقياوة؟

 -قه وانتفض ،واؼتؽذ بالله وي امؿيمان الرجيم فإنه يسير على وي

َ َ َ ْ َ ٍّ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ ْ َ
ِذ َّ ْن ِي ٌِْ ُ
ِي ٍّدل ِِر }ُ ٍّ {..
ٱّللِ
ِ
يسره الله عنيه { ،وهقد ِيۡسٍاِاهقرآ َن ِل ِلِلرِ
ٍ
َ ٍّ َ َ ب َ َ ب
َ َٰ ٗ َّ َ َ َٰ ٗ ٍّ َ َ َ ب َ َّ ب ُ ُ ُ ُ ٍّ َ َ ب َ َ
َ
ِيٌ َِيظ بْنِ
اِن ِتقظعِر ِيَُِ ِسوْد ِٱل
ر
ِي
ا
ّ
ت
ش
ت
ِي
ا
ت
ِت
ل
ِ
ِيد
د
ِٱۡل
ٍزل ِأضصٌ
ِ
ِ
ِ
َ ٍّ ُ ب ُ ٍّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ب َ ُ ُ
ٍّ
َ ب ٍّ َ َ ُ
ىِٱّلل َِِح بّدِيِةُ َ
ِۦِيٌِ
ِوفوْبُ ُّ بى ِإ ِ ََٰل ِذِلرِِٱّللهِِذَٰل ِك ِِ َد
ربّى ِثىِحو ِّيِسوْدِى
ِ

َ ٓ
ٍّ ُ َ
ب
َ
ِذ ًَا َ ُ
ِلۥ ِي بٌِ ِِا ٍد ِ٭ ..}١تقرأ كتاب أو أخبار ..
ِو َيٌ ِيُؾو ِِن ِٱّلل
يَظا ُء ه َِ

اؼتؿؽر أحؾي الحديثِ .
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َ َ َّ َ ٍّ ُ َ ْ َ ْ ُ ٍّ ْ َ ٌ ّ ٍّ ّ ُ
ِوط َِؿاء ِل ّ َ
س ْى َ
ِِفِ
ا
ًِ
ِ
{ ِيا ِأحّا ِاۡلاس ِفد ِساءحسى ِيْعِرث ِيٌِ ِرب ِ

َ ْ ٌ ّْ ْ
َُ
َّ ُ
ِّي} (اؼتؿؽر امؿفاء) عىًج للتهتر
ِو َرۡحَث ِه ِو ًُؤ ِيَ َِ
ِو ِِ ًدى
الػدورِ

ولأمراض امؽظر.

أيظا" وي أسرار الحفـ :الاؼترخاء(امتهيئة امنفؾية)فهه :
☑ سر وي أسرار امتؽلم الحديث .
☑ سر وي أسرار الحفـ امسر يع .
☑ سر وي أسرار امتفكير الإبداعي.
☑ سر وي أسرار اتخاذ امقرار امفؽال .
لا تحفـ إلا وأنت في حالة وي الاؼترخاء والهدوء امنفسي  ...إننا

للٌؼف نقطي وؽله أيام تؽلمنا ووذاصطتنا ونحي وتهترين ،ونحي في
أقظى حالات امقلق في أعلى درجات امظؼف امنفسي ولهذا امؾبب
فنحي لا نستخدم قدراتنا امؽقنية حيؿ تمغى حالة امتهتر وامىؿاػر

امؾنبية على قدرتنا للحفـ وامتؽلم وامىذاصطة امفؽالة .

ننتقل الآن إلى وهجات امىخ :فإن لممخ أربع وهجات  ،أو إن

ؽئؾ أن تسىيها ذبذبات ،وتمثل امسرعة واميقلة امتي يكهن عنيها امىخ .
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حيؿ يمر امىخ بأربؽة مراحل وي امتركيز:
امىرحلة الاولى  :مرحلة امبيتا:
مرحلة تمتاز بالإدراك امهاعي فامؽقل في أهبة الاؼتؽداد ،وتحفز

تماوا لندفاع ػي امنفغ  ..لأي خمر.

وبامتالي فان امؽقل في قمة امتهتر وامتؿتؾ وكثرة الأفنار حيؿ تبنغ

سرعة ذبذبات امىخ وي  18إلى  41ؽهكا في امثانية .

ونخنص بأنه لا تعنح هذه امىرحلة إكىًقا للحفـ أو امىذاصطة أو

حتى اتخاذ امقرارات ،هذه امىرحلة تتأثر كثيرا بالأفنار امؾنبية

وامتحدث وع الذات امؾنبي ،لذلك فإن وؽله قراراتنا خاكئة لأننا

نتخذها في هذه امىرحلة.

وكذلك فإن حفلنا يتسص بامبفء؛ لأننا للٌؼف نحفـ ونتؽلم في

هذه امىرحلة عامية امتهتر وامقلق.

امىرحلة امثانية :مرحلة الأمفا:
مرحلة تتعف بالاؼترخاء والهدوء امنفسي ..تتعف بامؾكهن ..

بالخؿهع..
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بالاكىئنان  ..وامتأول الجىيل  ..إننا نعل إلى هذه امىرحلة

بمر يقة كبيؽية عدة مرات في اميهم فمثىً :

ػندوا تخؿع في امعىًة وتستحطر وا تقرأ فامقنب حاصر وامنفغ

ومىئنة.

ػندوا تشرع في امنهم فالإنسان يرخي جميع ػظىًت جؾده

وأفناره .

ػندوا تستىع إلى وهػلة أو خمبة ونثرة تدوع لها امؽين .
ػند قراءتنا للقرآن بتدبر وتمؽي.

...

إن مرحلة الأمفا هي امىرحلة امتي تمكننا وي الحفـ وامتذصط امسر يع

إن وبادئ امتؽلم الحديث نقهم على اؼتخدام قدرات الإنسان في

مرحلة الأمفا ،فامؽقل في تمك امىرحلة يتعف بعفاء الذهي وحظهر

امقنب واكىئنان امنفغ .
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امىرحلة امثامثة  :مرحلة امثيتا:
مرحلة رائؽة أيظا تتعف بالاؼترخاء امؽىيق ،يدخنها الإنسان

بعهة كبيؽية ػند نهوه وقد تستىر إلى بؽض امهقؾ (بؽض الدراؼات

تقهل أول  45دقيقة) بحيؿ لا يعي ولا يسىع وا يحدث في امؽالم.
امىرحلة الرابؽة :مرحلة الدمتا :

نسىيها امىهتة امعؼرى ،فهي مرحلة عميقة وي امنهم لازمنا نجهل

ام كثير وي أسرارها.

 -الآن قبل أن نبدأ الحفـ يجب أن نؽهد أنفؾنا على الاؼترخاء

الجىيل وندخل في مرحلة الامفا ،وم كي كيف ؟

 امسر في امتنفغ امؽىيق  ،ووا هه امتنفغ امؽىيق ؟امتنفغ امؽىيق:
إننا للٌؼف لا نحؾي امتنفغ بمر يقة صحيحة ،ووؽلىنا يتنفغ

بسرعة ووي أعلى امعدر وا يسىو بامتنفغ امؾمحي ..تنفغ امتهتر ،
أتريدون أن تؽرفها امسر الحقيقي وراء تأثير امتنفغ امؽىيق على امتركيز

والذاصطة ؟  -إميكم الآتي :
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 -في امىؽدل اممبيعي يفكر الإنسان في اميهم  61امف فكرة،

امىؿنهة ميؾؾ في كثرة الأفنار ،وم كي في نهػيه تمك الأفنار،
للٌؼف فإن أكثر وي  %81وي تمك الأفنار ؼنبية ،أفنارنا للٌؼف
تقهدنا للتهتر وامقلق والخهف والحزن ندم على امىاصي ،أو قلق على
امىؾتقبل ،في تمك الأثناء نخسر وقتنا الحالي تمك الأفنار هي امؾبب

الرعيسي للٌمراض امنفؾية ،وكثير وي الأمراض امؽظه ية؛ لأن امتفكير

امؾنبي ووا يتبؽه وي تهتر وقلق يمنؽنا وي امتؽلم .

في لحلة امتنفغ امؽىيق يتهقف فيها امتفكير امؾنبي ،و يتم تفر يغ

امؽقل وي تمك الأفنار ووي ثم يهيئ امؽقل لاؼتقبال وا هه آت وي غير
تشهيش أو قلق أو تهتر ،فامؽقل في أتم الاؼتؽداد لاؼتقبال امىؽلووات

فتىكي وي حفـ امعفحة وي امقرآن في ؼبع دقائق أو أقل ،وإنه

متتىيز تمارين الاؼترخاء بخاطية مهىة جدا فدائما الزفير أكهل وي

امشهيق ،فالزفير يكهن ببفء ؽديد  ،ويستحب أن يخرج الههاء وي

امفه...

وقد تؽلمؾ التمرين الآتي وي الدكتهر إبراهيم امفقي:
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وهه وي أسرع التمارين للتحظير لندخهل في مرحلة الأمفا  ،حيؿ

يأخذ الإنسان امشهيق مىدة ثانيتين  ،ثم يحبغ الههاء مىدة ثانية  ،ثم

يخرجه بالزفير وي امفه مىدة  4ثهان .

إن هذا امتنفغ يشؽرك بالاؼترخاء ،وسر يؽا يمكنك أن تستخدم

وظاػفاته وثىً ،4216 :فتأخذ امشهيق مىدة  4ثهان تحبغ الههاء
مىدة ثانيتين ،وتقهم بالزفير مىدة  16ثانية  ..امسر في أن يكهن الزفير

ببفء ؽديد ،وأكهل وي امىدة امتي تم أخذ امنفغ بها ػي كر يق

امشهيق .

إن تكرار هذا امتنفغ  7إلى 11مرات يهيئك لندخهل في مرحلة

الأمفا  ...فالتمرين يأخذ دقيقة إلى دقيقتين ،وطفته على هذا امهجه :
 نفغ عميق ،زفير بميء وي امفه.. نفغ عميق ،زفير بميء وي امفه.. -نفغ عميق ،زفير بميء وي امفه..

حتى امعىًة افؽل فيها هذا التمرين وفي أثناءه تذصط نؽه الله عنيك

وتذصط وي ؼتقابل.
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وإميكم تن كم امىؽلووة امنفيؾة فدراؼات الذاصطة تقهل" كل حدث

في حياتنا

يحفـ في امؽقل اللًواعي في امىخ "
تخزن بامعهت وامعهرة والحهاس الخىغ ،امتذوق وامشص

والأحاؼيغ كل حدث في حياتنا حفـ.
فإننا إن تساءمنا :

كم واحد قرأ امقرآن ومه مىرة واحدة في حياته؟امنل قرأه ..كل قراءة قرأتها تم تخزينها ..كل حرف كل كممة كل

ؼمر..

فنل واحد ونا حافـ مكتاب الله م كي عنيه أن يسترجع هذا

الحفـ ،ألا تىًحلهن إذا أخمأ الإوام في طىًة امتراويح ننتبه للخمأ وع

أننا نكهن غير حافلين للؾهرة امتي يقرأها.

إذن وؽناه أنا حافـ؛ إذن امبشرى امؾارة هي أننا كلنا حفلة

ٍّ َ ب
ُب َ ب
َ َ َ
ِِوب ِ َرۡحَخُِِۦِؾتِذَٰل ِكِ
مكتاب الله  ...الله أكبر نحي حفاظ{ ..فنِِة ِؿؾ ِنِٱّلل

َ
َبَب َ ُ ْ ُ َ َ بَ ّ ٞب
ِم ًٍِّاَِي ًَ ُعْنِ}٥٨هذا هه امفرح الحقيقي.
ؾويؿرضْاِِ ِِْخۡي
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وتن كم وؽلووة أخرى نفيؾة :
فإنه يحدث امتذصط في أقل وي جزء وي أمف وي امثانية ،الجزء وي

الأمف وي امثانية هه كل امهقؾ الذي تستؼرقه امؽناضر امتي تشنل
الذاصطة وهي الرؤ ية وامعهت وامشص والانفؽال ،هذا امتذصط يستىر إلى

الأبدِ .

إن امتنفاز ووؼائل الاعىًم والاجهزة الحديثة أثرت ؼنبا" على

امتركيز وذهبؾ امفمرة امؾنيىة امتي وي خىًلها يتم الحفـ وي أول مرة،
ومقد كان امؾنف وامتابؽهن يحفلهن امقرآن واﻷحاديث وي أول مرة

ﻷن فمرتهه ؼنيىة ،كتب صحفهقة في امعدور وميغ في امؾمهر  ،فهذ

الإوام امنهوي يقهل :

" أول امؽلم حفـ كتاب الله "
سر وقاعدة هاوة :امىراجؽة :
امىراجؽة الدائمة ت ثبؾ الحفـ بل هي أهه وي الحفـ ،بل إني

لأقهل امىراجؽة هي الحفـ ،ففي الحديث ػند وؾلم ػي أبي وهسى

الأؽؽري  قال :قال رؼهل الله ( تَؽاهَدُوا
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ْغ مُح ََّم ّدٍ بيَدِه ِ لَهه أ َؽ ُّ ّد تَفَ ُّن ّتًا و ِ َ
ن ،فَهالذي نَف ُ
هذا امقُر ْآ َ
ل في ػُقُن ِها).
ي الإب ِ ِ

وَمَف ُ
ن ب ََّرّادٍ.
ْـ الحَديثِ لاِب ْ ِ

إننا حال كهننا وع امقرآن ام كريم مفي رحلة تستىر وي امىهد إلى

اللحد ،رحلة تستىر إلى آخر لحلات حياتنا ،ورفيق الدرب في هذه

الرحلة "امقرآن ام كريم" ،ومراجؽته هي ضظام الأوان متمك الرحلة.

إننا بؽد سظاػنا مىؽلووة وا ،أو وؿاهدتنا مؽرض وا ،أو حفلنا

لدرؼنا ننسى  %81وي ذلك امىهضهع أو ذلك الدرس خىًل ؼاعة

إلى  24ؼاعة  ...اقرأ امؽبارة مرة ثانية ،فمثىً ً :بؽد حفلنا للعفحة وي
امقرآن خىًل جنؾة وا في أقل وي يهم ؼهف يعؽب عنينا اؼترجاع

 %81وي ذلك الحفـ .وامؾبب في ذلك بسيف جدا ،وهه أن ػقل

الإنسان يؽىل بمبدأ الأومه يات ،فمثىً ًػند الحفـ يكهن امؽقل وهجها ً
"تهجيها كليا" للحفـ ،وػند تركه والانشؼال بؼيره ،فامؽقل امبشري يرى
أن الأومه يات الآن ميؾؾ للحفـ وإنما مىؿاغل أخرى فيقهم بتجهيز

ونفات أخرى م كي تتؽاول وع املروف الجديدة ،وونف الحفـ يتأخر

قنيىً.
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هذه امقاعدة يجب الانتباه لها وتأونها كه يىً ،إنك إذا قظيؾ وا

يربه ػي  45دقيقة في حفـ امعفحة أو قظيؾ 5دقائق فبؽد ؼاعة إلى

يهم ؼهف تنسي  %81وي وا حفلته .ولذلك كنؾ أقهل مرارا ً

وتكرارا ً :

لا تستؼرقها وقتا ً كه يىً ً في بادئ الأمر في حفـ امهجه وي

امىعحف ،الحفـ يثبؾ بمراجؽة وا تم حفله مرارا ً وتكرارًا"
 -1امىراجؽة الخىاؼية:

ػند حفلنا مهجه وي امىعحف وثىً ً  -أو حفـ أي وؽلووة أو

اؼتذكار درس لممرة الأولى -فهناك خمغ مراجؽات يجب أن تتم حتى

يثبؾ الحفـ وينتقل إلى الذاصطة كه يلة امىدى ،و يعبح الحفـ على

اللؾان :

 امىراجؽة الأولى بؽد ؼاعة وي الحفـ . امىراجؽة امثانية بؽد يهم وي الحفـ. امىراجؽة امثامثة بؽد اؼبهع وي الحفـ. -امىراجؽة الرابؽة بؽد شهر وي الحفـ.
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 امىراجؽة الخاوؾة بؽد  3أشهر وي الحفـ.بؽد خمغ مراجؽات امىؽلووة تنتقل إلى الذاصطة كه يلة امىدى

وتعير امىؽلووة تنقائية وتكهن حاصرة للًؼترجاع في أي وقؾ ،وهذه

اممر يقة عاوة و يعنح تمبيقها على كل وا يراد حفله ،وإني لأنعح
اممنبة واممامبات على أن يتبؽها هذه امقاعدة في دراؼة امىهاد

امىدرؼية ،بحيؿ يقظها أوقات وتباعدة بين امىراجؽات متثبيؾ

امىؽلووات.

 -2امىراجؽة امؾباػية:
ومقد قمؾ بتؽديل امقاعدة امؾابقة م كي تتناؼب أكثر وع ؽدة

تفنؾ امقرآن على امنحه الآتي :

ووسظتها " امىراجؽة امؾباػية كأئمة الحرم":
 -احرص على مراجؽة امعفحة على الأقل ؼبع مرات ،فؽند

حفلك مهردك اميهمي (وثىً ً صحفة في اميهم).
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 -وإني دووا أقترح أن يتم الحفـ أول امعباح ،ففي الحديث في

مجمع الزوائد  ،ػي ػبد الله بن وؾؽهد 

أن رؼهل الله

ك ل ِ ُّأ َّ ّوتِي في بُكهرِها ".
 قال  " :الله َّ ّه بارِ ْ
وفي رواية ٍ "بهرِك َ لأ َّ ّوتِي في بكهرِها"

()11

وإميكم هذه امقاعدة امىهىة:
"حدد وقتا ً وؽينا ً دائما ً للحفـ وقتا ً وقدؼا ً لا يمؾه أي قرف"،

فإنك إذا وا حددت وقتا ً للحفـ فني تحفـ ،ثم بؽد الانتهاء وي الحفـ

راجع" ،خذ وقتا" وراجع حفلك قبل مرور ؼاعة على حفلك.

اقرأ بحفلك الجديد في امعلوات وفي كل حين ،وثىً ً ػند

انتلارك إؽارات امىرور  ..ػند انتلار كبيب الاؼنان  ..ػند انتلارك

للعىًة ..وهكذا ،م كي أهه تمك امىراجؽات امثىًثة امتامية:

()11و فيه علي بن عابس وهه ضؽيف .أخرجه أبه يؽلى ( ،)5416وامؽقيلي في
((امظؽفاء ام كبير)) ( ،)244/3واممبراني ()11491()257/11

والرواية :أخرجها أبه يؽلى (.)5419
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 -1أول مراجؽة وتكهن قبل مرور ؼاعة على الحفـ  :لا تترك

حفلك الجديد لأكثر وي ؼاعة بدون مراجؽة ،فإن هذه امىراجؽة لها

كبير الأثر في تثبيؾ الحفـ.

 -2قبل امنهم :إن وي أهه امىراجؽات للحفـ مراجؽة قبل امنهم،

فقبل نهوك احرص كل الحرص على أن تكهن مراجؽة حفلك همك

الأول ،ولا تنم إلا وأنت قد راجؽؾ الحفـ ،حتى يتؾنى للؽقل
اللًواعي تكراره وتخزينه كهال ودة امنهم وػند اؼتيقاقك ؼتجدها

حاصرة لك إن ؽاء الله.

فإن الدراؼات أثبتؾ أن للنهم خاطية عجيبة في تثبيؾ الحفـ ،ففي

إحدى الدراؼات تم تقؾيم مجمهعة وي الأكفال إلى مجمهػتين ،وتم

إػماء كل مجمهعة 111وؽلووة للحفـ ووي ثم ذهبؾ الموىهعة الأولى
للؽب ،وذهبؾ الموىهعة امثانية للنهم ،وػند انتعاف اميهم أقيم اختبار

وكانت امنتيجة أن وجدوا أن الموىهعة امتي ذهبؾ للؽب اؼترجؽؾ وا

يقارب ام  15وؽلووة فقف ،وأوا الموىهعة امتي ذهبؾ للنهم فقد تمكنؾ
وي اؼترجاع  56وؽلووة فاؼتنتجؾ الدراؼة بأن امنهم بؽد امىذاصطة
وي أهه ػهاول تثبيؾ الحفـ .
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 -3ػند الاؼتيقاظ وي امنهم :
أيظا ً تمك وي أهه امىراجؽات ،فىً تبدأ بحفلك الجديد دون

مراجؽة حفـ اميهم امؾابق ،إن امىراجؽة بؽد يهم وي حفـ امىؽلووة

وي أهه الأوهر امتي تؽين على امتذصط اممه يل امىدى .

يجب أن لا تقل عدد امىراجؽات لذلك الحفـ ػي  3على أقل

تقدير ،وع الانتباه إلى صرورة سظاع الآيات كهال اميهم ػي كر يق

الأشركة أو ام  ،CDفالأفظل سظاع حفـ الاؼبهع

كهال ذلك

الأؼبهع ،فإذا افترضنا أننا ؼهف نحفـ خمغ طفحات في ذلك

الأؼبهع فإننا ؼهف نسىع تمك امعفحات كهال امهقؾ ،حيؿ إنه وي

صظي الأوهر الموربة أن سظاع الآيات يقهي ويثبؾ الحفـ أيظا.

 -4امىراجؽة الأؼبهػية :و يفظل أن تكهن يهم إجازة  -يهم

صخعص مىراجؽة الاؼبهع  ،-والأفظل أن يتم تسىيع حفـ الأؼبهع
في حنقة للحفـ ،فالحفـ وع الجىاعة وامتهاضي بالحفـ الأؼبهعي له

أكبر الاثر في امعبر على الحفـ واستمراره (فإنما يأكل الذئب وي امؼنم

امقاطية) وفي الأحنام امعؼرى مؽبد الحق الإؽبيلي أن ػرفجة بن شريح
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ُ
(رأيت امنَّّب َّ ّي  وهه على
أو صريح أو شر يك قال :

َّات وهن ّ ٌ
ن بؽدي هن ّ ٌ
َّاس فقال  :إ َّ ّنها ؼتكه ُ
خمب امن ّ َ
امىنبر ِ ي ُ
َّات ،فمي
رأيتمهه فارق الجىاعة َ أو يريد ُ تفر ي َ
ق أمر ِ أ َّ ّوة ِ مح َّم ّ ٍد كائنًا وي كان ،فاقتُلوه

ك ُ
ن وع وي فارق الجىاعة َ ير ُ
فإ َّ ّن يد َ الله ِ على الجىاعة ِ ،وإ َّ ّن ام َّ ّؿيما َ
ض)

أؽار ػبد الحق الإؽبيلي في امىقدوة أنه صحيح الإؼناد.

 -ثم إن الدراؼات تقهل  :إذا ؽؽر الانسان أنه يهجد وي يراجع

جهدة عمله يتحؾي أدائه وي  %21إلى .%81
 -5امىراجؽة امشهر ية :

لا ينبغي لذي مب حاذق يدرك قيىة هذه امنؽىة ام كبيرة نؽىة

حفـ امقرآن م كريم أن يترك الحفـ امقديم لأكثر وي شهر وي غير

مراجؽة ،لذلك أقترح أن يخعص يهم الجىؽة مىراجؽة الحفـ امقديم،

وإذا زاد وقدار الحفـ ػي عدة اجزاء فقؾىه على أكثر وي جمؽة.
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 -6امىراجؽة امؾنه ية:
روظان شهر امىراجؽة امؾنه ية فروظان شهر امقرآن قال الله تؽالى :

َ ْ ُ َ َ َ َ ٍّ
ُْ َ
ُْ ْ ُ ُ
ِِ ًدى ِل ٍّ
ِوبَيََّ
اس َ
ِ
ات ِي ٌَِِ
ِوَ
آن
ر
ق
ِاه
ُ
ِي
ذ
ِ
ل
ِ
ِ ٍ
{ ِطّر ِرمؾان ِالِي ِأٍزِ

ْ
َ ُْ َ
ان}فامىراجؽة الدائمة هي امىفتاح متثبيؾ الحفـ ...
ِواهؿ ْرف ِِ
ال ُّ َدى
امىراجؽة الدائمة  ..وا حيينا ..
سر آخر :

" حدد هدفا وضع خمة" إذا فؿنؾ في امتخميف فقد خممؾ

للفؿل"

إن أهه الأوهر امتي تؽينك على تحقيق حلم حياتك بحفـ كتاب الله

هه أن تظع خمة واضحة للحفـ .فمؽلىنا للٌؼف لا يحؾي امتخميف ،

بل إن أكثر وي  %97وي امبشر ميغ لديهه خمة وكتهبة لأهدافهه
في الحياة ..فإنه ػند كتابة الهدف  %91ؼيتحقق بإذن الله ،وبامنؾبة

لحفـ امقرآن ام كريم فإن وضع هدف واضح وخمة واضحة تتمنب

الأوهر الآتية :
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" يجب أن يكهن الهدف إ يجابا " أي لا يعاغ بعيؼة امنفي فمثىًً،

يمكي أن يكهن الهدف "أريد أن أحفـ امقرآن ام كريم" وميغ وثىً ً "
أريد أن لا أنسي امقرآن ام كريم " .

يجب أن يكهن في امهقؾ الحاصر ،بمؽنى آخر ػند طياغة هدف وا

يجب عدم اؼتخدام كممة ؼهف أو حرف امؾين قبل امفؽل فمثىً "لا

تقل ؼهف أحفـ امقرآن ام كريم وم كي قل "أنا أحفـ امقرآن ام كريم"

أو"أنا أحفـ امقرآن يهويا" أو "أنا بعدد حفـ امقران ام كريم" فنممة
ؼهف تسهف تحقيق الهدف ،وتعبح كل يهم تقهل ؼهف أحفـ،
وبؽد شهر تقهل ؼهف أحفـ وهكذا ...فامؽقل اللًواعي لا يدرك

أهمية الهدف وا دام بعيؼة امىؾتقبل .
مىاذا تريده ؟

بدأنا هذا امفعل بسنال وهه  :مىاذا تريد حفـ كتاب الله ؟
إذا لم تكي الأؼباب قه ية وػليىة فني يتم تحقيق الهدف،

وأوردت ام كثير ؼابقا ػي درجات وونازل الحفاظ وذلك ميزداد

اؼتؿؽارنا بأهمية امىهضهع.
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حدد امنتيجة بامتحديد:
 واذا ؼهف ترى وتسىع وتشؽر ػندوا تحقق الهدف ؟ارسص طهرة في ونتهى الجىال مؿخعك وأنت في أبهى وفي أجمل

طهرة ػندوا تحقق الهدف وطفته أنه يمكي قياؼه وبامنؾبة لحفـ

امقرآن ام كريم وي امسهل قياؼه بحيؿ أننا لاحقا" ؼنحدد وردا يهويا

للحفـ يمكي وي خىًله قياس تحقيق ذلك الهدف ..
حدد امهقؾ :

فالهدف وي غير تحديد وقؾ الانتهاء ونه هه صجرد وهه ،كل

هدف يجب أن يربف بفترة انجازه والانتهاء ونه  ،يجب عنيك وي الآن

أن تحدد امىدة امتي ؼهف يستؼرقها حفـ كتاب الله.
يجب أن يكهن الهدف ذاتيا :

يجب أن يكهن نابع وي ذات امؿخص ،ميغ هدفا لإرضاء

والديك أو الموتىع أو الأسرة .
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حدد امىهارد امتي تريدها وامؽهائق امتي ؼهف تقابمك:
فالهدف وي غير عائق متحقيقه ميغ هدفا حقيقيا  ،وإنما سظيؾ

أهدافا واحىًوا لأنها طؽبة امىنال  ،وحتى نكهن واقؽيين أكثر يجب

أن نتهقف قنيىً قبل امبدء في الحفـ وذلك م كي نحدد امؽهائق
وامعؽاب امتي طظكي وهاجهتها  ،ووي تمك امىهارد  ..امعحبة امعالحة

وامتؾىيع لدى حنقة أو ؽيخ كما ؼهف نذصط قريبا.
حدد تأثير تحقيق الهدف على امبيئة المهيمة :

وبمؽنى آخر انتبه أن تفرط في حقهق وي حهلك وأنت ونهىك

وأنتِ ونهىكة في حفـ كتاب الله ،حفلك مكتاب الله لا يقتطي هجرك

لندنيا واعتزالك ػي امؽىل ،يجب أن لا تتأثر امبيئة المهيمة بك ،فحقهق

الأشخاص امقريبين ونك ،وأعمالك اميهوية ،وصحتك ،وتمارينك
الر ياضية ،يجب أن لا تتأثر بتحقيقك لهذا الهدف .
كتابة الهدف في كل ونان :
سر آخر وي أسرار تحقيق الهداف واؼتنهاض قدرات امؽقل

اللًواعي ،أكتب هذا الهدف في كل ونان ،أكتب أنا أحفـ امقرآن
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ام كريم بأذنه تؽالى في كل ونان يعل إميه ناقر يك ،الآن أكتب في
ورقة جميع الأؼباب امتي دفؽتك لحفـ كتاب الله ،هذه امهرقة ؼتكهن
وؽك  ..لا تفارقك ميل نهار  ..قه بقراءتها على الأقل 11مرات

يهويا ،اقرأها طباحا ووؾاء حتى تتؿبع نفؾك وجهارحك بهذا الهدف.

أيظا قه بؽىل مهحة أكبر وي تمك امقعاطة وامعقها على باب

غرفتك ،وأخرى على وكتبك ،وثامثة على وقهد ؼيارتك ،وأخرى على
جهاز امكمبيهتر حتى يختنف هدفك بنحىك وػلىك ،أكتبها وأمعقها في

كل ونان حتى لا ينفك هذا الهدف ػي صخينتك ،ضؽها خنفية في
جهالك ،على ؼمح وكتب حاؼهبك ،إن لهذه امؽىنية أػله الأثر في

ترؼيخ الهدف في أعماق امؽقل اللًواعي حتى يعبح تحقيق هذا الحلم

سظة رعيؾية وي سظات شخعيتك.

وي امؽهاول امىؾاعدة على الحفـ:
 امفهه كر يق الحفـ.




اختيار وقؾ الحفـ.

امقراءة في امنهافل.

امقراءة في كل آن.
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تحديد نسبة الحفـ كل يهم.



لا تجاوز ؼهرة حتى تربف أولها بآخرها لابد وأن تراجع



كافئ نفؾك بؽد حفـ كل جزء  ...اودح نفؾك ..

امؾهرة كاولة بؽد ختىها.

اهدي نفؾك شيء تحبه  ..وكل وا كان انجازك أكبر
اجؽل امىنافأة أكبر..

 امتزم بحنقة للحفـ
مجمهعات حفـ.






أو امتؾىيع لدى ؽيخ حافـ او

اغتنم امىهاسص :امؽمل والإجازات  ...روظان ..الخ.

لا تجاوز وقررك اميهمي حتى تجيد حفله تماوا ً
الدعاء وخاطة في أوقات الإجابة.

امؽناية بامىتؿابهات ..ووي وازع تجربتي فإني أنعح بؽدة

كتب أفادتني كثيرا ً جدا ً وؼأقهم بتجنيتها م كم وهي على

امنحه امتالي :

 -الآيات امىتؿابهات :امتؿابه اللفلي للٍيات"حكم وأسرار -فهائد

وأحنام".
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 الإيقاظ متذكير الحفاظ بالآيات امىتؿابهة الامفاظ . امىتؿابهات وي كممات امقرآن . دميل الحفاظ في وتؿابه الأمفاظ . دميل اممىًب إلى وتؿابه امكتاب . دميل امىتؿابهات اللفلية في امقرآن ام كريم . كؿف امىؽاني في امىتؿابه وي امىثاني . وتؿابه امقرآن امؽليم . إغاثة اللهفان في ضبف وتؿابهات امقرآن. وؽجه امىتؿابهات لأمفاظ امقرآن ام كريم للزواوي. -وتن "هداية امىرتاب وغاية الحفاظ واممىًب في تبيين وتؿابه

امكتاب "امىهؼهوة بامؾخاو يّة".

 احرص على امؼذاء امعحي


وارس الر ياضة :فإن امؽقل امؾنيم في الجسص امؾنيم ،

واللياقة امبدنية تزيد اللياقة الذهنية  ،والر ياضة تقمل وي
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فرص الإطابة بامسركان وتقمل الإطابة بامؾكري  ،وأيظا
الر ياضة للٌكفال تندي إلى تهؼيع اﻵفاق في امقراءة
وامكتابة والحؾاب ،الر ياضة مهىة ؛ ﻷنها تزيد امقدرة

الذهنية وتحفز الذاصطة وتقاوم ولاهر تقدم امؽىر.
قاعدة مهىة:

تحتاج في اميهم لممشي 11آلاف خمهة أو  31دقيقة جري ،ف 11

آلاف خمهة تساوي وشي  4كيلووتر وتحتاج تقريبا" ؼاعة و 45
دقيقة" في امىؽدل اممبيعي الإنسان يمشي بدون وا يرصض  3آلاف الى 5

آلاف خمهة (دون أن يشؽر) يبقى الخىؾة آلاف اﻷخرى اجتهد

عنيها..

كر يقة الحفـ بالاستماع:

 اقسص امىعحف أجزاء وؼهر.



اختر أكثر وي قارئ بأطهات جميلة.

إذا كانت نهايات آيات امؾهر صختنفة يجهز اسظؽهه

منفغ امقارئ.
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إذا سظؽؾ امهجه وي امىعحف  21الى 31مرة



امشريم،

ؼتحفـ بامؾىاع دون الرجهع إلى امىعحف.
اختيار قراء سر يؽين وطهتهه طظيز وثل:

وامؾديس ،وؼؽد امؼاودي ،وػبدالله الخياط ،ومحمد

أيهب،

و

ياسر

ؼىًوة،

والجهني،

وامىؽيقلي،

وامقحماني ،وامثبيتي ،وعلي بن وهسى امؽؾيري ،وأؼاوة

امؼانم..


اسظع كل ؼهرة بقارئ صختنف م كي إذا كانت نهايات

امؾهر صختنفة وثل ؼهرة مريم وكه واﻷنبياء اسظؽهه
بنفغ امعهت وثل امؾديس حتى إذا سظؽنا اﻵية نؽرف

في أي ؼهرة وي امعهت نفؾه

وبذلك تجتاز تحدي امىتؿابهات ،وتحدي ربف اﻵية بامؾهرة.

 ػند تحديد  5أوجه لحفلهه خىًل اﻷؼبهع اختر قارئ

وؽين واسظع هذه اﻷوجه خىًل اﻷؼبهع وي  21إلى 31
مرة ؼتجدون أنفؾكم حافلين وبدون الرجهع لممعحف
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وامىراجؽة تكهن أسهل بكثير والحفـ أقهى بكثير،

وامتجارب خير دميل.

 إذا لم تجد وقؾ للحفـ خعص وقؾ للًستماع وؼتحفـ

بإذن الله تؽالى  ،بإذن الله نختم امقرآن ونفهز بمؽركتنا وع

امؿيمان  "،لا تيأس  ...لا تتهقف أبدا  ...لا تتقاػغ".

وإذا تقاػؾؾ في يهم ػهض في اميهم الذي ينيه حافـ على صحبة

امعالحين الحفاظ امقراء ،حافـ على حنقات الحفـ ،وإنه ميؾير على وي

يسره الله عنيه.

بين الجهانح في الأعمــــاــــق ؼكناه ُ

فكيف أنسى ووي في امناس ينؾاه ُ

ُ
وكيف أنس حبيبا ً
كنؾ وي طؼرى

حؾي له ج نؾ مزاياــــه ُ
ٌ
أؼي ر

ُ
حبيب هه امقــرآ ُ
هذا ال ُ
ػؿؾ م ه
ن

ون ذ ُ امعبا وأنا وم هان أهـــهاه

ولم أزل أرتجي حؾي الختاــــم ب ه

ػــؾاه يشفــع لي في يهم أم قاه ُ

امتزم امسر ية أثناء الحفـ م كي لا يدخمك امؼرور بنفؾك .اؽكر الله

على نؽىة الحفـ ،وكمما حفلؾ احمد الله وأكنب امىزيد ونه.
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عنيك باستمرار ية دون انقماع ودون تسه يف ودون ترحيل

لممحفهظ ودون ومل وي امؾقمات وامعهارف ،فامؾقمات وامؿؽهر

بالإحباط كبيعي م كي امىؿنهة حين يعاحب ؼقهكك ؽؽهر بامفؿل،

شجع نفؾك على امىثابرة وحب امتحدي ووهاجهة الأوهر واعلم أنك قادر
على وهاجهة امىعاػب وامؾيمرة عنيها ،فهذا أمر سيمر بنل مريد للحفـ
وهه أمر وارد وميغ هناك نجاح بدون هذه امؾقمات فىً جزع وي

امؾقهط ولا تن كن ولا وانع وي كنب امىؾاعدة وي امؼير ,امىهه بقاء
امؽزيمة وامعدق وع الله وامثقة بامنفغ بؽد تهفيق الله تؽالى وامؿؽهر

بالحاجة له تؽالى ،وبؽهنه وع الاستمرار ،وأخص الاستمرار بالذصط لأنه

ومنب أؼاسي في إنجاز هذا امىشروع امظخه -أػله وشروع في الحياة-
ؼتعل إلى مراوك ويتبنغ بؼيتك بإذن الله ،والزم الحفـ على امتدريج،

فالحفـ اميهمي امىنتله خير وي الحفـ امىتقمع ،والحفـ امبميء

الهادي أفظل وي امسر يع امىندفع ،وطظا يُروى ػي الزهري أنه قال":
وي كنب امؽلم جملة فاته جملة  ،وإنما يدرك امؽلم حديث وحديثان".

مهىا أػميؾ وي وقتك للقرآن فني ينقص هذا امهقؾ! بل على

امؽكغ ؼتكتؿف دائما ً أن لديك ز يادة في امهقؾ.
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أي أننا مه أنفقنا كل وقتنا على سظاع امقرآن فؾهف نجد أن الله

ؼيبارك منا في هذا امهقؾ وؼيهيئ منا أعمال الخير وؼيهفر عنينا ام كثير
وي ضياع امهقؾ وامىؿاكل ،بل ؼهف تجد أن امؽىل الذي كان

يستؼرق وؽك عدة أيام متحقيقه ،ؼهف تجد بؽد وداووة سظاع امقرآن

أن نفغ امؽىل ؼيتحقق في دقائق وؽدودة!!

فإن أفظل دواء مقلوب أطابها امقؾهة فىً تنين ولا تخؿع ،وأعين

أجدبت فىً تذرف ولا تدوع ،ونفهس وطدور ضاقؾ وحظرت

وتكدرت فىً تماوع داعي امؽىل ولا تتبع؛ أن يقبل امؽبدُ على كتاب

ربه ،ففيه امنهر والهدى والرحمة وامؿفاء ،وعجبا مىي تظروؾ عنيه

امؾنهن ،وتقمؽؾ به الحيل و بجهاره الدواء والخىًص وهه غافل ػنه.
كامؽيغ في امبيداء يقتنها املىاــــ

وامىاء فهق قههرهاــــ محمهل

وإن أولى الخمهات أن تمهر امؽىًقة بهذا امكتاب ،وأن تهثق امعلة

به ،وأن ينلر إميه على أنه كتاب هداية ورؽاد وفىًح في الأوهر كلها.

ويتبع ذلك عمنيا أن يتلى امكتاب ويرتل ترتيىً ،يجتىع فيه حؾي

الأداء وحظهر امقنب ،وفهه امىتلو وتدبر وؽناه.
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وطظا يؽين على امفهه و يحققه ويرسخه أمران:
الأول :فهه وؽاني امىفردات امتي يتركب ونها امنلًم.
فىً يمكي أن تفهه قهله تؽالى (ووي شر غاؼق إذا وقب) دون

إدراك وؽنى امنممتين (غاؼق) و(وقب).

قال الراغب في (امىفردات) ص" :54أول وا يحتاج أن يشتؼل

به وي علوم امقرآن امؽلوم اللفلية ،ووي امؽلوم اللفلية :تحقيق الأمفاظ

امىفردة ،فتحعيل وؽاني وفردات أمفاظ امقرآن في كهنه وي أوائل

امىؽاون مىي يريد أن يدرك وؽانيه كتحعيل اللبِنِ في كهنه وي أول

امىؽاون في بناء وا يريد أن يبنيه ،وميغ ذلك نافؽا ً في علم امقرآن فقف،

بل هه نافع في كل علم وي علوم امشرع ،فأمفاظ امقرآن هي مب كلًم
امؽرب وزبدته ،وواؼمته وصطائمه ،وعنيها اػتىاد امفقهاء والحكماء في
أحنامهه وحكمهه ،وإميها وفزع حذاق امؿؽراء وامبنؼاء في نلىهه

ونثرهه".
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وهذه امىفردات يرجع فيها إلى مؼة امؽرب امتي نزل بها امقرآن،

ؼهى بؽض امىفردات امتي طار لها اطمىًح شرعي خاص بها
كامعىًة والإيمان وامنفاق وغيرها.

وأولى وي يرجع إلى كلًوه في بيان هذه امىفردات :امعحابة ُ

الأكهار ،لأنهه جمؽها بين مزيتين ،وحازوا فظينتين؛ إحداهما :وؽاضرة

امتنز يل ووؿاهدة امهقائع ،والأخرى :كهنهه ػربا أقحاحا لم تشبهه م كنة

أو لحي.

الأمر امثاني :امنلر في امىأثهر ػي امنبي  -طلى الله عنيه وؼلم -

وأصحابه وامتابؽين في تفؾير الآيات.

وهذا امنلر نافع جدا وي جهتين:
إحداهما :إدراك وؽنى امىفردة ؼهاء وي جهة اللؼة ،أو وي جهة

الاؼتؽىال امشرعي.

والأخرى :الاكىًع على ؼبب امنزول.
وهذا في غاية الأهمية مفهه الآية على وجهها ،واممر يق إميه وهقهف

على امنقل.
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ومقد كانت تشنل علي بؽض امىفردات في امقرآن ام كريم ،فأرجع

إلى بؽض امىراجع مبيان وبهىها ،وكؿف غاوطها ،فىً أجد أحيانا وا

يشفي امؽنيل ،ويروي امؼنيل ،فرأيت أن أضع صختظرا منفسي ،أجمع فيه
وا تفرق ،وأحرص أن يكهن صحررا يطص خىًطة وا كتبه امؾابقهن،
وحبره المهققهن ،طظا يحتاج إميه مفهه امىفردة ،دون امنلًم امىبهه ،أو

الاؼتمراد بتفاطيل الاؽتقاق والأوزان م كي بالجىلة هناك كتاب نافع
وجمع بديع لأخينا امؿيخ فايز بن ؼيَّّاف امسّريح أهيب بمامب امؽلم أ َّ ّلا

يفهّت حفله وإداوة امنَّّلر فيه فهه ج ُّ ّد نافع.

يؽد الاؼتحظار والانتزاع وي امقرآن في وهضهع وا؛ ون كة ّ
قل وي

يتقنها حتى وي حفاظ امقرآن ،وقد رأينا بؽض امىؿايخ تميز بهذه

امعفة ،وهه قنيل ،ومه أردت أن أصرب وثالا يكهن كالاختبار

لأحدنا ،وقنؾ:

– اذصط الآيات امهاردة في الأمر بتهحيد امؽبادة .
– اذصط الآيات امهاردة في الجبال  -وثىً .-
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فنينلر كل واحد ونا قدر الآيات امتي اؼتحطرها دون مراجؽة أو

بحؿ أو كهل وقؾ  ،بل تأتيه بديهة قريبة امىأخذ  ،بحيؿ يستميع

إيرادها مه كان يرتجل خمبة أو كممة في ذلك امىهضهع  ،ثم يقهّم نفؾه
في هذا الأمر.

ووي الأوهر امتي تفيد في تحعيل هذه امىن كة :
 .1إتقان حفـ امقرآن-:
فالحفاظ اميهم كثير ،وم كي أين ونهه امىتقنهن ؟
و يؽجبني في هذا وا أخرجه الخميب في (الجاوع) ػي ػبد الرحمي

بن مهدي أنه قال ":الحفـ الإتقان".
 .2امتدريب امؽلمي -:

وذلك بمراجؽة الآيات في كل وهضهع يمرقه أحدنا في درس أو

كممة أو خمبة  ،ويستهدع ذلك صخزن طدره وؼهيداء قنبه .

وأنعح في هذا امباب ابتداء بكتاب (ر ياض امعالحين) فإنه جمع

أطهل أبهاب امؽلم والدين ومهىها ،وكر يقته أنه يعدر كل باب ببؽض
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الآيات فيه ،فنيؽتن بذلك كامب امؽلم ويمرن نفؾه بمراجؽته كثيرا ،ثم

ينتقل إلى وؽاجه امىهضهعات امقرآنية .
 .3امتدريب امؽىلي-:

وذلك بامىىارؼة وامتمبيق فيىا ينقيه وي درس أو كممة أو خمبة

أو غيرها  ،و يحرص على حؿد الآيات وإيرادها أثناء تناوله لممهضهع

الذي يتحدث ػنه ،ومراجؽة ذلك وتسديده مرة بؽد أخرى .

ووي عجيب وا وقفؾ عنيه في هذا امباب واحناه امىاوردي قال:

سظؽؾ أبا إسحاق إبراهيم بن وظارب بن إبراهيم يقهل :سظؽؾ أبي يقهل

ؼأمؾ الحؾين بن امفظل فقنؾ :إنك تخرج أوثال امؽرب وامؽجه وي
امقرآن فهل تجد في كتاب الله(:خير الأوهر أوؼاكها)؟ ،قال :نؽه ،في

ٍّ َ َ َ ٞ
ب ٌ َ َ ُ ۢ َ ب َ َ َٰ َ َ ب َ ُ ْ
ْاِ َياِ
ِؾٱذعو ِ
ِعْانِبّيِذل ِك ُۖ ِ
ِوَلِةِسر ِ
أربؽة وهاضع قهله تؽالىَ{ :لِؾارِض

َ ٍّ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ ب ُ ب ُ ْ َ َ ب َ ب ُ ُ ْ َ َ َ
َ
ُب
ِوَكنِ
ۡسؾْا ِولى ِحقَتوا
حؤ َم ُرون ِ }٦٨وقهله تؽالى {:وٱل ِ
ِيٌ ِإِذا ِأٍؿقْا ِلى ِي ِ

َ َ َ ب َ ب َ َ َ َ ب ُ َ ً َ َٰ ُ ُ َ َ َ
َبَ َ َ َ
ِوَلِ
َلَِتعنِيدكِيؼوْهثِإَِلِخَقِك
ّيِذَٰل ِكِف َْ ٗاياِِ } ٦٧وقهله تؽالى {:و ِ
ب
َ ب ُ ب َ ُ ٍّ ب
َ َ ب ُ َ َ ُ ٗ ٍّ ب
َ َب
ِّم ُص ً
ْرا ِٳ }١وقهله تؽالىَ { :وَل َِت َّ برِ
ؿ ِذخقعد ِموْيا
ِك ِٱهبَ بص ِِ
حبصفّا ِ

َ َ َ ََ َُ ب َ َ بَ َب َ َ َ َ ٗ
ِشبِيَلِِ .}١١٠
ّيِذَٰل ِك
اِوٱبخغِِِب ِ
ةِػَلح ِكِوَلَِتاؾ ِجِةِّ ِ
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قنؾ :فهل تجد في كتاب الله( :وي جهل ؽيئا عاداه) ؟ قال :

َ ب
َ ب َ ٍّ ُ ْ َ َ ب ُ ُ ْ ب
َب ُ
يفْا ِةِعِو ًِ ُِِۦ ِ َول ًٍّا ِيَأح ِ ِّ بى ِحأوِيو ُُِ هِۥِ
نؽه في وهضؽين{ ،ةن ِلذةْا ِةًِا ِلى ِ
ِ ُِّ
َ َ َ َ ٍّ َ ٍّ
َ ب ب َ ُ َ َ َ َ َ ُ ٍّ
ّي ِٽ}١
ِؾٱٍر بِر ِل بيؽ َِكن ِعَٰقِتَث ِٱهظَٰو ِ ًِ َِ
ِيٌ ِيٌِ ِرتوِِّىُۖ ِ
ب ِٱل َِ
لذَٰل ِك ِلذ
َ َ َ ٍّ َ َ َ ُ ْ ٍّ َ َ َ ُ ْ َ ب َ َ َ ب ٗ ٍّ َ ُ َ ٓ َ
ب َ
ِشتَقٍْا ِإَِلب ُِِۚ ِِإَوذ ِل بِىِ
ِيٌ ِزؿروا ِل ِلِيٌ ِءايَْا ِلْ َِكن ِخۡيا ِيا
{ وفال ِٱل ِ
ْ
َ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ٓ ب ٞ
كِفَد ٞ
ِيىِِ .}٫
َح بّخَ ُدواِة ِ ُِِۦِؾصيقْلْنِهذاِإِؾ

قنؾ :فهل تجد في كتاب الله( :احذر شر وي أحؾنؾ إميه)؟،

ُ
َ َ ْ ٍّ ٓ َ ب َ ب
َ ب
ٍّ
ْلۥِيٌِِؾؾو ِ ُِِه ِۦِ.}٧٤
ٱّللِ َو َر ُش ُِ
قال :نؽهَ { ،و َياِجق ًُ ْٓاِإَِلِأنِأدََى َٰ ُّ ُىِ ُِ

قنؾ :فهل تجد في كتاب الله( :ميغ الخبر كامؽيان)؟ ،قال :في

َ ّ َ
َ َ
َ ب َ ُ ب ب َ ب َ َٰ َ َ َ َ ُ ب
ب َ َ بَ ُ
تِۖفالِأ َوِل بىِحؤيٌِِۖفالِ
ِۡٱلًْ ِ
ِح
ؽ
ي
ِل
ِن
ر
قهله تؽالى{ِإَوذِفالِإِةرَٰهِِِۧىِر ِ
ِ
بِأ ِ ِ
ََ ََ
ّ َ ب َ ٍّ َ ب َ َ َ ُ ب َ ب َ َ ٗ ّ َ ٍّ ب َ ُ ب ُ ٍّ َ ب َ ُ ٍّ ب ب
ة َٰ
نِ
ٱس َع ِ
ۡيِِؾَصٌِ ِإَِلك ِثى ِ
ٌَِلفًهٌِ ِفو ِبِۖفال ِؾخذ ِأربعث ِيٌِ ِٱهف ِ
َ
س ِ
ِول َٰ ِ
َ َ َٰ ُ ّ َ َ ّ ب ُ ٍّ ُ ب ٗ ُ ٍّ ب ُ ُ ٍّ َ ب َ َ َ ب ٗ َ ب
يز َ
ٱعوَ بِىِأ َ ٍّنِ ٍّ َ
ِضم ٞ
ٱّللِ َعز ٌ
ِيىِ
ِ
ٌِيأح ِيَكِشعيا ِ
هِو
اِث ِىِٱدخّ ِ
ِكِست ٖنِيٌَِِّسزء ِ
َع ِ
ِ
ِ .}٢٦٠

قنؾ :فهل تجد في كتاب الله( :في الحركات امبركات)؟ قال :في

بَ
َُ َٗ َ ٗ َ ٗ
ِشبينِ ٍّ ِ َ ب
ٌِح َّاس بر َ
۞و َي ُ
قهله تؽالى َ {:
اِو َش َِعثهِ
ۡرضِيرَٰػًاِلرِۡي
ِِفِٱۡل ِ ِ
ٱّلل َِِيِد ِ
ِ ِ
ِِف ِ ِ
ُ ٍّ ُ ب ب ُ ب َ ب ُ َ َ ب َ َ
َ ٍّ
َ َ َبُ ب
َب
َُ
ِور َعِ
ت ِذقد
ْلِۦ ِثى ِيدرِكُ ِٱلًْ ِ
ٱّلل ِ ِ َو َر ُش ِِ
س ًرا ِإَِل ِ ِ
ويٌ َِيرج ِيِ ٌۢ ِةيخ ِ ُِِۦ ِمّا ِ
َ ب ُ ُ َ َ ٍّ َ َ ٍّ
ٱّللِ َد ُؿ ٗ
ْر ٍّ
ِيًاِِ .}١٠٠
اِرض ِٗ
ٱّلل ِِۗ َوَكنِ ُِ
أسرِهۥَِعِ ِ
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قنؾ :فهل تجد في كتاب الله( :كما تدين تدان)؟ ،قال  :في قهله

ُب
ٍّ ب َ َ َ ّ ُ ب َ َ ٓ َ َ ّ َ ب ب َ
ب ِ َي َ
ٌِح بع ًَ بن ُ
ِش ْٓ ٗءاَِي َز ِة ِ ُِِۦِ
اِن ِأِ ِن ِٱهمِت َٰ ِِ
تؽالى{ :هيس ِِة ِأياج ِيِسى ِوَل ِأي ِ ِ

ََ َ َ
ٍّ َ ّٗ َ َ َ
ُ
ػ ٗ
ۡياِِ .}١٢٣
ٱّلل ِِو َِل
ونِ ِ
َِي بد ُِ
اِوَلٍِ ِ
ِلۥِيٌِِد ِ
وَل ِ

َ َ
قنؾ :فهل تجد فيه قهلهه( :حين تقلي تدري)؟ قال {:إِن َِكدِ
َ ب َ
َ ُ َّ َ َ ب َ َ َ َ ب َ ٓ َ َ َ ب َ َ َ ب َ َ َ ب َ َ ب َ ُ َ
ْنِض َ
ابِ
ِّيِيَ َر بونِٱه َعذ َِ
نِغِبٍاِعويّا هِوشْفِحعوً
ؾوَاِخٌِءال ِّخَِاِلَْلِأ ِ
َل ِ

َ ب َ َ َّ َ ً
ِشبِيَلِڀِ .}١
يٌِأؽن

قنؾ :فهل تجد فيه( :لا يلدغ امىنوي وي جحر مرتين)؟ ،قال:
َ َ ٍّ َ َ ُ ْ ب َ ب ُ َ َ َ ُ ب َ ُ ُ ٍّ َ َ ب
َ
ٍّ
ِخ بَ ُّ ّ
ٱّلل ِِي َ ب
ٌَِِش ٍءِ
ىِي ٌَِ ِ ِ
ىِياَِكن ُِحؼ ِّن
{ولًاِدخوْا ِيٌِ ِضيد ِأمرِى ِأةِْ
ٍّ َ ُ
ٍّ َ َ ٗ َ ب
ب ّ َ َ ٍّ ب َ َٰ ُ َ َ َٰ ٍّ َ ب
َبُ َ َ َ
زََ
ثِ
سٌِأ
ِِفِجؿ ِسِحعق
إِ ِ
ْبِفؾى َٰ َّا هِِإَوٍ ُُِۥِلوِعِو ٖمِل ًِاِعوًجُِول ِ
َلِضاسث ِ
َ
َ َ
اسَِل َِح بعو ًُْنِِ .}٦٨
ٱۡلٍّ ِ ِ

قنؾ :فهل تجد فيه( :وي أعان قامىا ؼنف عنيه)؟ ،قالُ { :لخ ِ َ
بِ

َ َ ب َ ٍّ ُ َ َ َ ٍّ ُ َ َ ٍّ ُ ُ َّ
َ َٰ َ
ِع َذابِ ٍّ
ۡيِِِ .}٤
ٱلصعِ ِ
ؾو ُُِۥِ َويَ بِّدِيُِِإَِل
عويُِِأٍ ُِۥِيٌِحَْلهِؾأٍ ُِۥِي ِ
ِ

قنؾ :فهل تجد فيه قهلهه( :لا تلد الحية إلا حية)؟ ،قال  :قهله

َ َ ب ُ ب ُ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ٓ ْ ٍّ َ ٗ َ
ٍّ َ
اِل ٍّؿ ٗ
اراِٱِ .}١
سر
تؽالى{ :إٍِكِإِنِحذرِىِي ِ
ؾوْاِعِتادكِوَلِي ِِل ِواِإَِلِؾا ِ
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ُ ب َ ٍّ َ
ِشؿ َٰ ُِعْنِ
قنؾ :فهل تجد فيه( :للحيمان آذان)؟ ،قالَ { :وذِيسى
َ ُ ب َ ٍّ ُ َ ُ ٍّ
ّيِِ .}٤٧
ِيىِِۢة ِٱهظَٰو ِ ًِ َِ
ٱّللِعو
ِو ِ
لّىۗ ِ
ُب
قنؾ :فهل تجد فيه( :الجاهل مرزوق وامؽالم صحروم)؟ ،قال{ :فنِ
َ َ
َ َ َ
ٍّ
ِرأ َ بوا ْ َ
ٱلر بض َؿ َٰ ُِ َ ًّ َ ٍّ
ت ِإذَا َ
ٱلؾ َؾَٰوَ ِثِ ِؾَوبيَ بً ُد بد َ ُ
ِل ِ ٍّ
ِيا ِيُْع ُدون ِإ ِ ٍّياِ
ِِف ِ
ٌ ِيداه ِض َٰٓ ِ
يٌ َِكن ِ
ب َ َ َ ٍّ ٍّ َ َ َ َ َ ب َ ُ َ َ ب ُ َ َ ّ  َ َ ٗ َ ٍّ ٞب َ ُ ُ ٗ
ِسَداِِ .}٧٥
ِۡشِيَكجاِوأؽعؽ
ابِِإَوياِٱلصاع ِثِ ِؾصيعوًْنِيٌِِْ ِ
ٱهعذ ِ
قنؾ :فهل تجد فيه( :الحىًل لا يأتيك إلا قهتا والحرام لا يأتيك

َ بَب
ٍّ
َ َ ب َ ََ بَ ب ب
َ بَ
ط ِرِ ِإِذِ
اِضة ِٱۡل
سِٔو ُّ بى ِع ٌِ ِٱهق بريَ ِثِ ِٱه ِ ِ
إلا جزافا)؟ ،قال {:و
ت َِكٍج ِض ِ
ب
َ َ
َ
َب ُ َ
َ ُ
ٍّ ب
اج ُّ بى ِيَ بْ َم َ
ج ِإذب ِحَأت ِيّ ب
ِۡش ٗٗع َ
ِشببخِّ بى ُ ٍّ
ِويَ بْ َم َِل ِي َ بصبِخُْن َِلِ
ِيخ
ض
ِ
ِ
ى
ِِف ِٱلصت ِِ ِ
حعدون ِ
ِ
ِ
َب
َ ُ ْ ب ُ َ
َ َ َ َ ُ ُ
حأت ِي ِّ ب هىِلذَٰل ِكِج بتوِْىِة ِ ًَاَِكٍْا َِحؿ ُصقْنِِ .}١٦٣
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أولا :أؼلوب امتنقي وامىؿافهة بامقرآن تؽلما وتؽنيىا:
ويتظىي هذا امؽنظر كيف كان امنبي  يتنقى
امقرآن ويشافهه ومك امهحي به ،كما يتظىي كيف كان يتنقاه ػنه
امعحابة  وؿافهة وسظاعا ونه؛ وذلك بؽض وا تظىنه أول باب
ػقده أوير المهدثين أبه ػبد الله امبخاري في جاوؽه امعحيح تحؾ
ػنهان" :باب كيف كان بدء امهحي إلى رؼهل الله 

َ ّ
ٍّ ٓ َ ب َ ب َ ٓ َ ب َ َ َ ٓ َ ب َ ٓ َ ُ
ٌِيِ ٌِۢ
ِوٱۡلٍّت ِ ِيِۧ َِ
ض بيََاِإ ِ ََٰلٍِْحٖ ِ
وقهل الله جل ذصطه۞{ :إِجاِأوضيَاِإَِلكِلًِاِأو
َ َ ب َ ب َ ٓ َ َٰٓ ب َ َٰ َ ب َ َٰ َ
ِِإَوش َ
ب
ِو بٱۡلَ بشتَاطِِ ِ َوع َ
ين ب
ِويَ بع ُق َ
ْب َِ
دَٰ َـ َ
ِيِسَِٰ
َبع ِد ِهه ِ ِۦ ِوأوضيَا ِإَِل ِإِةرِِيى ِِإَوشؿعِ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َٰ ُ َ َ ُ َ ب َ َٰ َ َ َ َ ب َ َ ُ َ
ۥد ِ َزبُ ٗ
ْراِ }١٦٣ثم ؼاق حديث
او ِ
وأيْب ِويْنس ِوهرون ِوشويؿٌهِوءاحي َِا ِد ِ

"إنما الأعمال بامنيات" ،وأردفه بحديث أول وا نزل عنيه وي ؼهرة
امؽلق وهه بؼار حراء ،ودخهله على خديجة  وػرضه الأمر عنيها
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944

ووهاؼاتها له ،ودخهلها على ورقة بن نهفل وقهل ورقة له" :هذا امناوهس
الذي ن َّزّل الله على وهسى"(.)12
َ ُ ب
ثم ذصط حديث ابن ػباس في قهله َ{ :ل َِتَ ِِّرك ِة ِ ُِِۦِ
َ َ َ َب َ َ
شن ِة ِ ُِِ ِۦٓ ِ }١٦وقهله" :كان ِرؼهل الله 
ل ِصاٍك ِِلِ ع
َ ُ ب
يؽالج وي امتنز يل ؽدة " ثم فسر قهلهَ{ :ل َِتَ ّرِك ِة ِ ُِِۦ} وقال" :فنان
رؼهل الله  بؽد ذلك إذا أتاه جبر يل استمع ،فإذا
انملق جبر يل قرأه امنبي  كما قرأه"

()13

ثم ذصط

امبخاري حديث ابن ػباس قال" :كان رؼهل الله 
أجهد امناس ،وكان أجهد وا يكهن في روظان حين ينقاه جبر يل ،وكان
ينقاه بامقرآن في كل ميلة وي روظان فيدارؼه امقرآن ،فنرؼهل الله
 أجهد بالخير وي الريح امىرؼلة"(.)14

( )12صحيح امبخاري :باب كيف كان بدء امهحي.7 - 5/1 :
( )13صحيح امبخاري.7/1 :

()14صحيح امبخاري.8 - 7/1 :
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ويهىنا وي هذه امىقدوة ػند امبخاري وا جاء في هذا الحديث وي
قهله" :ينقاه بامقرآن" وقهله" :فيدارؼه امقرآن" ففي "ينقاه" و"يدارؼه"
بيان مىؽنى امتنقي وامىؿافهة بامقرآن وتكرار امقراءة وي أجل تثبيؾ
الحفـ ،قال امؽىًوة الراغب الأطفهاني في وفردات امقرآن :امتنقي هه
الاؼتقبال والأخذ ،ومقيته بكذا :إذا اؼتقبنته به .قال :

ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ب َ ب َ ب ُ ب َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ٍّ ب َ َ َ ٍّ ٗ َ َ
ِو َشؾ َٰ ًًاِ }٧٥وقال:
ن ِذِيّاَِتِيث
ك َِيزون ِٱهؼرؾ ِث ِةًِاِغِبوا ِويوقْ ِ
{أوله ِ ِ
ٍّ َ َ َ ٍّ ب ُ َ
َ
ٍّ ُ ب َ
ِيمِ.}٦
كِِلُوَقِٱهق بر َء ِ
{ِإَوٍ ِ
ِيمِعو ٍ
انِيٌَِِلنِضم ٍ
وقال الإوام امهاحدي في "امتفؾير امبؾيف" في قهله :
ٍّ ّ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ٍّ ُ
{ َذخَوَ ٍّ َِٰٓ َ َ ُ
ابِ ٍّ
ِيىِٻ }١أي:
ٱلرض ُِ
ابِعو بِي ُِِِۚإٍِ ُُِۥِِ َِْٱِلٍّ ٍّْ ُِ
جِذخ
َقِءادمِيٌِِرب ِ ُِِۦَِك ِؿ ٖ

أخذها ػنه وتنقنها ،والرجل ينقى امنلًم فيتنقاه ،أي :ينقنُه فيتنقنُهِ .
ػرضت ُه لأن يراه فتؽرض له،
قال :و يقال :م َّ ّقيت ُه امشيء فتن َّ ّقى ،أيّ َّ :

ثم طار امتنقي بمؽنى :الأخذ ،لأن الإنسان إنما يستقبل وا يحرص عنيه.
قال :وجميع أهل اللؼة وامىؽاني فسروا امتنقي ههنا بالأخذ وامقبهل،
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وونه الحديث أن رؼهل الله  كان يتنقى امهحي وي
جبر يل ،أي :يتقبله و يأخذه"

()15

وهذه امىؽاني وي امتنقي والأخذ والاؼتقبال وامقبهل وامتل ُّ ّقي
كلها تؽرب ػي وؽنى واحد ،وهه امهؼيلة امؿفه ية امتي كان يتم بها
الاتعال بمعدر امهحي ،وامىؿافهة تتظىي وؽنى امتنقي ،إلا أنها أخص
ونه وي جهة الدلالة على كيفية امتنقي والأخذ ،وفي مؾان امؽرب لابن
ونلهر" :ؽافهه :أدنى ؽفته وي ؽفته فنممه ،وقال الجههري :امىؿافهة:

المناكبة وي فيك إلى فيه" (.)16
وجاء ذصط امقراءة وامتنقي بهذا امهطف في عدد وي روايات
امعحابة الذين سظؽها وي امنبي  بؼير وؼاكة أحد،
فنعها على ذلك تنبيها ونهه على أنه أعلى مراتب الرواية للقرآن ،فروى

( )15انلر امتفؾير امبؾيف مؽلي بن أحمد امهاحدي.4.4 –411 /2:
( )16انلر وؽجه وعمنحات علم امقراءات امقرآنية للٌؼتاذ ػبد امؽلي امىؾنول:
.151 - 149
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امبخاري في صحيحه ػي ؽقيق بن ؼلمة ػي ابن وؾؽهد قال :قرأت وي
في رؼهل الله  بظؽا وؼبؽين ؼهرة"

()17

وفي الجاوع لأحنام امقرآن للقركبي نقىً ػي كتاب الرد على وي
خامف وعحف ػثىان لأبي بكر بن الأنباري بسنده ػي ابن وؾؽهد
قال" :قرأت وي في رؼهل الله  –اثنتين وؼبؽين
ؼهرة أو ثىًثا وؼبؽين ؼهرة ،وقرأت عنيه وي امبقرة إلى قهله
ََب َُ َ َ َ ب
ُب ُ َ َٗ َ ب َ ُ ْ ّ ٓ
ْا ِٱهن ِ َصا َِء ِ ِِفِ
ِؾٱخَتِل ِ
يؼۖ ِفن ِِْ ِأذى ِ
ط ِِ
{ :ويسِٔوٍْ ِ
ك ِع ٌِ ِٱل ًَ ِ
ب
َ َ َ ب َ ُ ُ ٍّ َ ٍّ َ ب ُ ب َ َ َ َ َ ٍّ ب َ َ ب ُ ُ ٍّ ب َ ُ َ ُ
يؼ ِوَل ِتقربٌِْ ِض َٰ
ِض بيد ِأ َم َرك ُىِ
ت ِحفّرنُِۖؾإِذا ِتفّرن ِؾأحٌِْ ِيٌِ
ط ِِ
ٱل ًَ ِ
ٍّ ُ ٍّ ٍّ
ط َّ
ٱّللِ ُ ُّ َّ
بِٱل ب ًُخَ َف ِّّر َ
يٌِ" }٢٢٢وقال أبه إسحاق – يؽني
ِبِٱِلٍّ ٍّـَٰب ِ َِ
ٱّللهِإِنِ َِ
ِ
ّيِ َويُ ِ
ِ ِ

امؾبيعي– وتؽلم ػبد الله بقية امقرآن وي مجمع بن جار ية"(ِ )18

( )17امبخاري فظائل امقرآن.228/3 :

( )18الجاوع لأحنام امقرآن .51-51/15
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948

وأخرج أحمد في وؾنده ػي ابن ػباس أن أبي بن كؽب قال مؽىر:
"إني تنقيؾ امقرآن طظي تنقاه – وقال ػفان :طظي تنقاه وي جبر يل
 وهه ركب"(.)19
ووثله في امىؾتدرك أنه قال مؽىر" :إني تنقيؾ امقرآن طظي تنقاه وي
جبر يل وهه ركب"(.)21
وفيه أيظا وي حديث ابن وؾؽهد قال" :كنا وع امنبي
ب َ
ٗ
ج ِ ُع برؾاِ }١فأخذتها
 في غار فنزمؾ عنيه { َوٱل ًُ بر َشؾ َٰ ِِ

وي فيه ،وإن فاه ركب بها"(ِ .)21
ووي قراءة امنبي  وامىؿافهة بها في وثل هذه
امهقائع وكذلك فيىا كان عنيه هديه في امقراءة في امعىًة تسنَّّى مقراء
امعحابة أن يأخذوا ػنه امقراءة وطفا وكيفيات أدائها .وقد وطل إمينا

( )19امىؾند .117/5

( )21امىؾتدرك على ّ
امعحيحين لأبي ػبد اللّه الحاكم امنّيؾابهري.225/2 :
( )21امىؾتدرك :كتاب امتفؾير .251/2
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ام كثير وي الأحاديث والآثار امتي تعف قراءته  وونها
في كتاب فظائل امقرآن وي صحيح امبخاري في "باب ود امقراءة" وفيه
ػي قتادة قال" :ؼأمؾ أنس بن والك ػي قراءة امنبي 

فقال :كان يمد ودا" .وفي رواية أخرى ػي قتادة أيظا قال" :ؼئل
أنس :كيف كانت قراءة امنبي  فقال :كانت ودا،
ٍّ
ٱلرِنَٰمۡح ِ ٍّ
ٱّلل ِ ِ ٍّ
ٱلرضِي ِِى ِ }١يمد بسص الله ،ويمد الرحمي ،ويمدِ
ثم قرأ {ِمۡسِب ِ ِ

الرحيم"(ِ .)22
ووي حديث أم ؼلمة أم امىنونين  في امىؾتدرك وفظائل
امقرآن لأبي ػبيد امقاسص بن ؼىًم أنها نؽتؾ قراءة رؼهل الله
 فإذا هي تنؽؾ قراءة وفسرة حرفا حرفا"(.)23

( )22امبخاري :باب و ّد امقراءة .235 -234/3

( )23امىؾتدرك  232/2311/1فظائل امقرآن لأبي ػبيد .325/1
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950

وفيهىا ػنها قامؾ" :كان رؼهل الله  يقمع
ب َ ب ُ ٍّ َ ّ ب َ َ
ّي ٍِّ ِ ٢
ٍّ
قراءته {ِمۡسِب ِ ٍّ ِ ٍّ
ٱلرِنَٰمۡحِ
ب ِٱهعَٰو ًِ َِ
ٱّلل ِ ِٱلرِنَٰمۡح ِٱلرضِي ِِى ِِ ١ٱۡلً ِد ِ ِّلل ِ ِر ِ
َ

َ
اكِ َج بعتُ ُدِِإَويٍّ َ
ِكِيَ بْ ِمِ ّ
ٍّ
اكِن بصخَعِ ُّيِِ .)24(}٥
ِيٌِِ٤إِيٍّ َِ
ٱَل ِِ
ٱلرضِي ِِىِِِ٣مَٰو ِ
وفي كتاب "زاد امىؽاد في هدي خير امؽباد" لابن امقيم 
فعل كه يل في هديه  في قراءة امقرآن واستماعه
وخؿهعه ،وبنائه ػند قراءته واستماعه ،وتحؾين طهته به .قال فيه :كان
له  حزب يقرؤه ،ولا يخ ِل به ،وكانت قراءته ترتيىً،
لا هذا ولا عجلة ،بل قراءة وفسرة حرفا حرفا ،وكان يقمع قراءته آية
ي} ويمد { َّ
آية ،وكان يمد ػند حروف امىد ،فيىد { َّ
ٱلر ّحِيمِ}،
ٱلر ّ ۡحمََٰ ِ
وكان يستؽيذ بالله وي امؿيمان الرجيم في أول قراءته ،وكان يتؽهذ قبل
امقراءة ،وكان يحب أن يسىع امقرآن وي غيره ،وأمر ػبد الله بن
وؾؽهد فقرأ عنيه وهه يسىع ،وخؿع  مؾىاع امقرآن
ونه حتى ذرفؾ ػيناه.

( )24امىؾتدرك  311/1فظائل امقرآن .325/1
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وكان يقرأ امقرآن قائما ،وقاعدا ،ووظمجؽا ،ووتهضئا ،وصح ْدثا ،ولم
يكي يمنؽه وي قراءته إلا الجنابة"(.)25
ووي هذا الهدي امنبهي ػرف علماؤنا وؽله امظهابف امتي نعها
على وجهب الامتزام بها في امقراءة وامتجهيد أو اؼتحؾان ذلك لأنه
امؾنة فيها كما دمؾ عنيه نعهص امشر يؽة.
كما أن علماء امقراءة وي أئمة امىتقدوين أطلوا له وي الآثار امهاردة
في جزئياته وكلياته .ووي أهه وؾتنداتهه في ذلك حديث ػرض امنبي
 على أبي بن كؽب الأنعاري  فقد أخرج
امبخاري في كتاب امتفؾير وي صحيحه ووؾلم في كتاب فظائل امعحابة
وي حديث أنس بن والك أن رؼهل الله  قال لأبي
بن كؽب :إني أمرت أن أقرأ عنيك ،أو قال :إن الله أمرني أن أقرأ

َ ُ َ ّ
َ ب َ ُ ٍّ َ َ َ ُ ْ ب َ ب ب َ َٰ َ ب ُ ب
ِّي َ
م َ
ِض ٍّتَِٰ
ِّيِيَؿ
ّشك ِ
ِيٌِزؿرواِيٌِِأِ ِنِٱهمِت ِِ
عنيك {ل ِىِيس ٌِِٱل ِ
بِ ِوٱلً ِ

( )25زاد امىؽاد 483 -482/1
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952

َب
ب ُ
حأت ِيَ ُّ ُى ِٱۡلَيََِّ ِث ِ }١فقال :أو سظاني؟ قال :نؽه ،فبكى" .وفي رواية :إن

الله أمرني أنِأقرأ عنيك امقرآن ،فقرأ عنيهِ .
وفي كتاب امؾبؽة في امقراءات لأبي بكر بن صجاهد امبؼدادي في
إؼناده مقراءة نافع بن أبي نؽيم قال" :وقال أبه هريرة :قرأت على أبي بن
كؽب ،وقال أبي ،ػرض علي رؼهل الله  امقرآن
وقال :أمرني جبر يل أن أػرض عنيك امقرآن".
ثم ؼاق ابن صجاهد بسنده ػي عاضص بن أبي امنجهد امقارئ قال:
قنؾ للمفيل بن أبي بن كؽب :إلى أي وؽنى ذهب أبهك في قهل رؼهل
الله  له :أمرت أن أقرأ امقرآن عنيك؟ فقال :ميقرأ علي
فأحذو حذو أمفاقه .قال ابن صجاهد :وقال أيظا محمد بن إسحاق امعنؽاني
ػي أبي ػبيد امقاسص بن ؼىًم قال" :وؽنى الحديث :أن يتؽلم أبي قراءة
رؼهل الله  لا أن رؼهل الله  يتؽلم
قراءة أبي " 

()26

( )26امؾبؽة في امقراءات.55 :
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ومفـ أبي ػبيد في كتاب فظائل امقرآن" :وؽنى هذا الحديث ػندنا:
أن رؼهل الله  إنما أراد بذلك امؽرض على أبي :أن
يتؽلم أبي ونه امقراءة ويستثبؾ فيها ،وميكهن ػرض امقرآن ؼنة ،وميغ
هذا على أن يستذصط امنبي  ونه ؽيئا بذلك
امؽرض"

()27

وينبغي أن ننتبه هنا إلى أن قراءته  مىا قرأه على
أبي بن كؽب وي امقرآن ميغ فيه وي الجديد الذي ينفؾ امنلر إلا
نزول الأمر به وي ػند الله بخعهص أبي بن كؽب دون غيره ،ووي
تأوله وجد فيه ذلك امىؽنى الخاص الذي نبه عنيه أبه ػبيد ،وهه "أن
يكهن ػرض امقرآن ؼنة" بمؽنى أن يحذو كل قارئ حذو رؼهل الله
 في امؽرض على وقرئ أو أكثر حتى تستكمل الرواية
جانبي ام كمال وامهفاء وذلك بقراءة امىقرئ على امقارئ تنقينا له وتؽنيىا،
وقراءة امقارئ على امىقرئ ػرضا وتثبتا وتحقيقا وتهثيقا ،وإلا فىً

( )27فظائل امقرآن .191 - 189/2
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954

خعهطية لأبي في قراءة امنبي  عنيه امقرآن أو وا أمر
أن يقرأه عنيه ،فقد قرأ امنبي امقرآن على عدد لا يحظى وي امعحابة،
أي :أنه أسظؽهه إياه ،وأوىًه على كتاب امهحي ،وفيهه ػثىان وعلي
وزيد بن ثابت وغيرهه .على أنه قد جاءت روايات أخرى لا ترقى إلى
درجة امعحيح بهب لها الحافـ أبه امفظل ػبد الرحمي بن أحمد الرازي
في كتابه "فظائل امقرآن" تحؾ ػنهان" :باب في قراءته عنيه امعىًة
وامؾىًم على عمر بن الخماب ،وأؼند الحديث ػي سظرة بن جندب
قال" :إن رؼهل الله  قال منا يهوا :إني قد قيل لي أن
أقرأ على ابن الخماب ،فدعاه وأمره أن يحطر امقرآن إذا أنزل ميقرأه
عنيه"(.)28
وقال أيظا" :باب في قراءته  على ابن وؾؽهد
 وأؼند الحديث ػي عنقىة قال :قال ػبد الله بن وؾؽهد:
ؼأمؾ امنبي  أن يقرأ علي ؼهرة وي امقرآن ،فقال :لا

( )28فظائل امقرآن .57
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أدخل امىؾجد حتى أقرأ عنيك إن ؽاء الله ،قال :فجاء حتى أدخل
قدوه اليمنى في امىؾجد وبقيؾ اميسرى ،ثم قام فقرأ علي"(.)29
وهذا الأؼلوب هه الجاري اميهم في وؽله ونؼؾات تؽنيم امقرآن،
ولا سيما في حنقات تؽنيم قهاعد امتجهيد ،و يقهم عادة على قراءة امىؽلم
للٍية أو الجزء ونها إلى وهضع امهقف امعالح فيقف عنيه ،ويردد امىتؽلم
فردا أو أكثر وا سظؽه على هذه الهيئة ،وؾتهفيا لمنارج الحروف
وطفاتها ،ووتبؽا مىا مقنه امىؽلم ،فإذا ؽؽر امىؽلم أنه لم يحرر ذلك في
أدائه عاد إميه فكرره أكثر وي مرة حتى يتيقي أداءه.
وأطل ذلك وا أخرجه امبخاري في صحيحه ػي ابن ػباس

 قال " :كان رؼهل الله  يؽالج وي امتنز يل

َ َ
َ ُ ب
ؽدة ،وكان طظا يحرك ؽفتيه ،فأنزل الله تؽالىَ{ :ل َِتَ ّرِك ِة ِ ُِِۦ ِل َِصاٍكِ
ٍّ َ َ
َب َ َ
ُ َ
َب
ن ِعو بي ََاَِج َع ُُِۥ ِ َوف بر َءاٍ ُُِۥ ِ }١٧قال جمؽه لك في ِطدرك
شن ِة ِ ُِِ ِۦٓ ِِ ١٦إ ِ ِ
ِلِ ع

ُ ٍّ
َ َ َ َ ب َ َٰ ُ َ ٍّ ُ َ
ِؾٱحت ِ بِع ِف بر َءاٍ ُُِۥ ِ }١٨قال :فاستمع له وأنعؾ {ث ٍِّى ِإِنِ
وتقرأه {ؾإِذاِفرأنُ ِ

( )29فظائل امقرآن .58 -57
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َ َبَ َ َ
ِب َياٍ ُُِۥ ِ }١٩ثم إن ِعنينا أن تقرأه ،فنان رؼهل الله
عويَا

 بؽد ذلك إذا أتاه جبر يل استمع ،فإذا انملق ِجبر يل
قرأه امنبي  كما قرأه"

()31

فبيّن الله في هذه الآيات

منبيه  كر يقة ِتنقي امقرآن وآداب تؽلمه ،عنيه أن يعبر
وينعؾ مقراءة جبر يل  حتى ينتهي ،وامىقعهد هنا ميغ

حفـ امنص فقف ،بل تن ّقى امقراءة أيظا وتؽلمِطفتها وهيئة أدائها(.)31

ووي هذه الأحاديث والآثار اؼتفاد امؽلماء اؽتراط امتنقي

وامىؿافهة في امقراءة ،وربمها صحة امتحىل فيها بامؾىاع وامؽرض على

امؿيهخ امىتقنين ،وهكذا جاء اؽتراط امؽزو في تؽر يف امقراءة ػند
الحافـ ابن الجزري في قهله في تؽر يف امقراءة في كتاب "ونجد امىقرئين
ومرؽد اممامبين" " :امقراءة هي ع ِلم بكيفية أداء كممات امقرآن وؽز ّوا

مناقله" فقهله" :وؽزوا مناقله" قي ٌد وؽتبر ٌ في صحة امتؽر يف لها.

( )31امبخاري بشرح فتح امباري لابن حجر .29/1

( )31انلر كتاب ؼنن امقراء ووناهج الم وهدين لندكتهر أبي صجاهد ػبد امؽز يز امفتاح:
.24 - 23
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وقال في تؽر يف امىقرئ" :وامىقرئ :امؽالم بها رواها وؿافهة"

وهذا تشترك فيه الرواية وع الدراية.

وامقارئ امىبتدئ – يؽني في الرواية لها – وي شرع في الإفراد إلى

أن يفرد ثىًثا وي امقراءات.

وامقارئ امىنتهي :وي نقل وي امقراءات أكثرها وأشهرها"

()32

يؽني على هذه امعفات.

وونها اؼتفيد وؽنى امؽرض وي امقارئ على امىقرئ ،وقراءة

امىقرئ على امقارئ تنقينا للرواية ،وقال الإوام امبخاري في كتاب امؽلم

وي الجاوع امعحيح صحتجا مقراءة اممامب على امؿيخ" :باب وا جاء في

ب
َ ُ ٍّ ّ ب
ب ِزِد ِِن ِعِو ًٗا ِِ }١١٤وامقراءة وامؽرض على
امؽلم وقهله تؽالى{ :وفن ِر ِ
المهدث ،ورأى الحؾي وامثهري ووالك امقراءة جانزةِ ،واحتج بؽطهه
في امقراءة على امؽالم بحديث صظام بن ثؽنبة قال للنبي 

آلله ِأمرك أن نعلي امعلوات؟ قال :نؽه ،قال :فهذه قراءة على امنبي

 أخبر صظام قهوه بذلك فأجازوه .واحتج والك

( )32ونجد امىقرئين.33 - 32 :

957

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

958

َّ ّ
بامعك يقرأ على امقهم فيقهمهن :أشهدنا فىًن ،و يقرأ ذلك قراءة عنيهه،
و يقرأ على امىقرئ فيقهل امقارئ" :أقرأني فىًن"(.)33

وقال المهقق ابن الجزري في ترجمة أبي بن كؽب في غاية امنهاية في

كبقات امقراء" :هه ؼيد امقراء بالاؼتحقاق ،وأقرأ هذه الأوة على
الإكىًق ،قرأ على امنبي  امقرآن امؽليم ،وقرأ عنيه

امنبي  بؽض امقرآن لليرؽاد وامتؽنيم .ثم ذصط حديث
أبي وقهل امنبي  له :أمرني جبر يل أن أقرأ عنيك

امقرآن"(.)34

وتأؼيؾا على هذا امىؽنى وي أخذ أبي لدقائق الأداء وومابقته

مقراءة امنبي  كما تقتظيه امشهادة امنبه ية له بأنه أقرأ
امعحابة ،يتأكد وهجب هذا الحرص الذي نقرأ ػنه ػند أئمة الأداء

وي امىتقدوين في عدم امتؾاهل وع الآخذين ػنهه في شيء وي

الإخىًل بما هه وملوب في تجهيد الأداء وي الدقة في إخراج كل

( )33صحيح امبخاري :كتاب امؽلم.22/1 :
( )34غاية امنهاية 31/1 :رقه .131
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حرف وي حروف الهجاء وي صخرجه ،وؾتهفيا معفاته ،آخذا حقه

ووؾتحقه.

وقد أؼند ابن صجاهد في كتاب امؾبؽة ػي حمزة بن حبيب الز يات

أحد أئمة امقراء امؾبؽة وإوام قراء ام كهفة قهله" :إن لهذا امتحقيق –
يؽني في امقراءة – ونتهى ينتهي إميه ،ثم يكهن قبيحا ،وثل امبياض له
ونتهى ينتهي إميه ،وإذا زاد يعير برطا ،ووثل الجؽهدة – يؽني في امؿؽر

– لها ونتهى تنتهي إميه ،فإذا زادت طارت قمما"(.)35

ووي هنا أنكر ابن وؾؽهد على وي أؼقف امىد في قراءته ،وعلى آخر

خامف الرواية في الإوالة ،صحتجا عنيه بقراءة امنبي 
بخىًف وا قرأ به .حكى الحافـ ابن الجزري في باب امىد وامقظر وي

كتاب "امنشر في امقراءات امؽشر" قال" :كان ابن وؾؽهد يقرئ رجىً،

ٍّ َ َ ُ ب ُ َ َ ٓ َ ب
َ ب َ َٰ َ َ َ
ٍّ
ِوٱل ًَ َ َٰ
ِّي ِعو بي َِّاِ
ِّي ِ ِوٱهع ًِو ِ
سم ِِ
ج ِل ِوؿقراءِ ِ
فقرأ الرجل۞{ :إِج ًَا ِٱلػدق َٰ ِ
َ َ ٗ
َّ
ٍّ
اب ِ َِوٱهب َغَٰري َ
ٌ ِ ٍّ
ِّي ِ َوَّف َ
َِوٱل ب ًُ َؤهٍّ َؿ ِثِ ِفُوُْبُ ُّ بى َ
ينِۖؾرِيؾثِ
ٱلصب ِ ِِ
ٱّلل ِ ِ َِوٱةب ِِ
ين ِ ِ
ب
ِش
ِ
ِ
ف
ٱلر
ِ
َّف
ِو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ٍّ
ٍّ
ِيى َ
ِضم ٞ
ٱّلل ِ َعو ٌ
ِيى ِ }٥٪مر َؼلة ،فقال ابن ِوؾؽهد :وا هكذا
ٱّلل ِۗ ِ َِو ُِ
ّي ٌَِ ِ ِ
أقرأنيها رؼهل الله  فقال :كيف أقرأكها يا أبا ػبد

( )35امؾبؽة.16 :
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ٍّ َ َ ُ ب ُ َ َ ٓ َ ب
َ ب َ َٰ َ َ َ
ٍّ
ِوٱل ًَ َ َٰ
ِّي ِعو بي َّاِ
ِّي ِ ِوٱهع ًِو ِ
سم ِِ
ج ِل ِوؿقراءِ ِ
الرحمي؟ ِفقال۞{ :إِج ًَا ِٱلػدق َٰ ِ
َ َ ٗ
َّ
ٍّ
ٌ ِ ٍّ
اب ِ َِوٱهب َغَٰري َِ َ َ
َِوٱل ب ًُ َؤهٍّ َؿ ِثِ ِفُوُْبُ ُّ بى َ
ينِۖؾرِيؾثِ
ٱلصب ِ ِِ
ٱّلل ِ ِ َِوٱةب ِِ
ين ِ ِ
ٱلرِف ِِ
ِو َِّف ِ
ِ
ِّي ِو َِّف ِشب ِ ِ
ٍّ
ٍّ
ِيى َ
ِضم ٞ
ٱّلل ِ َعو ٌ
ِيى ِ }٥٪فمدها .رواه اممبراني في ام كبير،
ٱّلل ِۗ ِ َِو ُِ
ّي ٌَِ ِ ِ

وههِ

حديث جنيل حجة ونص في هذا امباب ،ورجال إؼناده ثقات"(ِ .)36

وروى الحافـ أبه عمرو الداني في كبقات امقراء وامىقرئين وأؼنده

ػنه المهقق ابن الجزري في "امنشر" في باب الإوالة بامؾند إلى زر بن

حبيػ قال" :قرأ رجل على ػبد الله بن وؾؽهد (كه) ولم يكسر ،فقال
ػبد الله (كه) وكسر امماء والهاء ،فقال الرجل(كه) ولم يكسر ،فقال
ػبد الله (كه) وكسر امماء والهاء ،فقال الرجل(كه) ولم يكسر ،فقال

ػبد الله (كه) وكسر ،ثم قال :والله لهكذا علمني رؼهل الله

 فقال ابن الجزري وؽقبا عنيه :هذا حديث غريب لا
نؽرفه إلا وي هذا امهجه ،وهه وؾنؾل بامقراء"(.)37

( )36امنشر.316 - 315/1 :
( )37امنشر .31/2
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ووي هذه الآثار وأوثالها اؼتنبف امىنمفهن في تجهيد امقرآن وا

دونهه وي قهاعد وأحنام أدائية ألزوها بها امقارئ وامىقرئ ،وفي ذلك

يقهل الإوام أبه مزاحه الخاقاني (ت325 :ه ) في امتجهيد:
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ووثله مؽلم الدين امؾخاوي في أول قعيدته "عمدة امىفيد" في قهله:
يا وي يروم تىًوة امقـــــــرآن

ويرود ؽــــأو أئمة الإتقاــــن

لا تحؾب امتجهيد ودا وفركا

أو ود وا لا ود فيــه مــــهان

أو أن تشدد بؽد و د همــــ زة

أو أن تلوك الحرف كامؾكران

أو أن تفــــهه بهىزة وتههّػاــــ

فيفر ؼاــــوؽهاــــ وي امؼثياــــن

للحرف ويزان فىًتك كاغيا فيه

ولا تك صخسر امىـــيزان

()38

ووي امىأثهر في هذا ػي الإوام نافع بن أبي نؽيم إوام امقراء

بامىدينة  فيىا ذصطه الحافـ أبه عمرو الداني في كتاب امتحديد
لحقيقة الإتقان وامتجهيد قال" :جاء رجل إلى نافع فقال :خذ علي

الحدر – يؽني سرعة امقراءة – قال نافع :وا الحدر؟ وا أػرفه ،أ سظ ِؽنا،

فقرأ الرجل ،فقال نافع" :حدرنا أن لا نسقف الإػراب ،ولا نشدد

صخففا ،ولا نخفف وؿددا ،ولا نقظر طظدودا ،ولا نمد وقعهرا ،قراءتنا
قراءة أكابر أصحاب رؼهل الله  سهل جزل ،لا نمظغ

( )38انلر كتاب قعيدتان في تجهيد امقرآن لأبي مزاحه الخاقاني ومؽلم
الدين امؾخاوي ص .23 - 18
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ولا نلوك ،نسهل ولا نشدد ،نقرأ على أفعح اللؼات وأوظاها ،ولا

ننتفؾ إلى أقاو يل امؿؽراء وأصحاب اللؼات ،أطاغر ػي أكابر ،و َل ِ ّي ػي

و َف ِ ّي ،ديننا دين امؽجانز ،وقراءتنا قراءة امىؿايخ ،نسىع في امقرآن ولا

ب ُ َ ب
نستؽىل فيه الرأي ،ثم قرأ نافع { فُن ِهٍّهٌ ِ ب
ٌِ
ٱۡل َِّ
ٱۡل ِ
ٱسخَ ًَ َع ِِ
نس ِ ِو ِ
جِ ِ
ِِ
َ َ َٰٓ َ َ ب ُ ْ ب َ َٰ َ ب ُ ب َ َ ب ُ َ ب
َ َب َ َ َ ُ
ِب بعؾ ُّ بى ِۡلِ َ بع ٖؼِ
ان َِل ِيَأحْن ِة ِ ًِرو ِ ُِِۦ ِولْ َِكن
َع ِأن ِيأحْا ِة ِ ًِر ِن ِهذا ِٱهقرء ِِ
ِ
َظّ ٗ
ۡياِ.)39(}٨٨
ِ

( )39امتحديد.93 :
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ثانيا ً :الحفـ في امؾمهر بؽد الحفـ في امعدور
وكما تم حفـ امقرآن بامتنقين في امعدور ،فقد تم ػي كر يق

امكتابة حفله في امؾمهر .وقد تكفل امىهلى  لهذه الأوة بحفـ

ٍّ َ ب َ ب ّ ب
ٍّ
كتابها عنيها بىً نقعان ولا تحر يف فقال تؽالى {ِإٍِاَِن ٌٍُِ ٍّزۡلَاِٱلِل َِرِِإَوٍاِ

َُ َ َ ُ َ
دَٰؿِرْن ِ}٩كما تكفل منبيه  بجمؽه له وقراءته
لۥ ِه
ِ

َ َ َ َب َ َ
ٍّ َ َ َ ب
َ ُ ب
نِعو بيََاَِج َع ُُِۥِ
شنِة ِ ُِِ ِۦِِٓ١٦إ ِ ِ
وبيانه فقال ؼبحانهَ{ :لَِتَ ّ ِركِة ِ ُِِۦِل ِصاٍكِِلِ ع
ب

َوفُ بر َءاٍَ ُُِۥِِ١٧ؾَإِذَاِفَ َرأ َنَٰ ُُ ِِؾَٱحٍّت ِ بِعِفُ بر َءاٍَ ُُِۥِِ . }١٨

ٍّ
َ ٍّ ب ُ
َ ب ُ َ ُ ب َ ٞ ٍّ ٞ
ْظِ}١٬كما قال{ :إٍِ ُُۥِ
َِّميدِِِ ِِ١٫فِل بْحٖ ِّمؿ ِۢ
وقال{ِ :ةنِِِْفرءان ِ

ٍّ
ٍّ ب
َُ بَ َ ٞ
َ
يى ِِِِ ٧٧ف ِل َِت َٰ ٍّ ب ُ
ِلر ٞ
ون ِ }٧٩فهه
َل ِ َح ًَ َّص ُُِ ِٓۥ ِإَِل ِٱل ًُ َف ٍّّ ُر ِ
ْن ِِ ِ ٧٨
ِ
ب ِيمَ ٖ
ٖ
هقرءان ِ

صحفهظ في امؾىاء ،وصحفهظ في الأرض على امؾهاء .صحفهظ

فيِ

امعدور ،وصحفهظ في امؾمهر ،ولهذا يسىو قرءانا لجىؽه في كليهىا،

ويسىو كتاباِلجىؽه بخف امقلم ،تنبيها على امعفتين ،وإقهارا لممزيتين ،مىا
هه وؽلوم طظا قيل ػي ِامقلم وي أنه أحد اللؾانين .وقال ؼبحانه في

ََ ُ َ َبُ ْ
َ
َج ِتخوْا ِيٌِ ِر بتو ِ ُِِۦِ
وؽرض امىنة على رؼهله{:ويا ِل

َ َٰ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ٗ ٍّ ب َ َ ب ُ َ
ْنِ }٤٨فذصط امتىًوة امتي
اب ِٱل ًُ بت ِفو ِ
اِّلرح ِ
ب ِوَل َِتف ُِۥ ِبِي ًِيَ ِك ُِۖإِذ ِ
يٌِِلِت ٖ
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هي امهؼيلة الأولى ِللجىع والحفـ ،وذصط الخف باليمين الذي هه امهؼيلة
الأخرى وجمع بينهىا في أول وا ِنزل وي امقرآن في أوائل ؼهرة امؽلق،

َ ََ ب
ب َ ب ب َ ّ َ ٍّ
ََ
َ
خوَ َ
ٱۡل َ َٰ
ٌ ِي بٌِ ِعو ٍـِ
نس َِ
ِ
ـ
و
خ
ِِ
١
ِ
ـ
ِ
ِي
ٱل
في قهله ؼبحانه{ :ٱفرِأ ِِة ِٱش ِِى ِربِك ِ
ِ
َ ٍّ َ ب
ٍّ
َ ٍّ َ ب َ َ
ب َ ب َ َ َّ َ ب َ ب
ُ
ٌ ِ َياِل َ بى َِح بعوَىِب
نس َِ
َ
ٱۡل َ َٰ
ِِ ٢ٱفرِأ ِوربك ِٱۡلزر ِم ِِِ ٣ٱلِي ِعوى ِِة ِٱهقو ِِى ِِ ٤عو ِى ِ ِ
. }٥

وكذلك ثم اؼتقبال امهحي طظا كان ينزل بنلتا هاتين امهؼينتين

ميتحقق ونهىا وؽا صظان الله الذي لا يخيغ ،بأن يحفـ امقرآن غظا

ٍّ
نِ
كر يا كما نزل لا يمهله نسيان ،ولا يتمرق إميه ز يادة أو نقعان{ :إ ِ ِ
ٍّ ب
ب ُ
ٍّ َ َ َ ُ ْ ّ ب َ ٍّ َ ٓ َ ُ ب ٍّ ُ َ َ َٰ ٌ َ
نِيِ ٌِۢ
َلِيَأت ِي ُِِِٱه َب َٰ ِف ِ
بِعزِيزِٞٿِ ِ١
ِيٌِزؿرواِِة ِٱلِل ِرِِلًاِساءِىُِِۖإَوٍ ُِۥِهمِت
ٱل ِ
َب ََب ََ ب َ ب
َ
َ  ّ ٞب َ
ِيم ِۡحِي ٖد ِڀ .}١وكتب لرؼهل الله
ّيِيديُِِوَل ِيٌِِخوؿِ ُُِِۖ ِۦِحَنِين ِيٌِِضم ٍ
ب ِ

 بؽض وي كان يحطره وي امؾابقين الأومين ،وكان
ػثىان بن ػفان وعلي بن أبي كامب أول الدػهة وغيرهما طظي كان

يكتب له ،إذ لم تكي الحاجة أول الأمر إلى امكتابة بقدر وا كانت إلى

امتنقي وامىؿافهة ،ثم قهرت الحاجة إلى تأميف وا كان ينزل ونجىا،
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حيؿ كان امنبي  يقهل "ضؽها هذه الآية في ؼهرة

كذا في امىهضع الذي يذصط فيه كذا"(.)41

وفي حديث زيد بن ثابت ػي امىرحلة امىدنية قال" :كنا ػند

رؼهل الله  ننمف امقرآن وي الرقاع"(.)41

وقد اتخذ امنبيكتابا ملوحي وغيره أحظى امؽلماء

ونهه وا يربه على الأربؽين ،ودمؾ الآثار امؽديدة على أنهه كانها ينمرون
بكتابة وا كان ينزل ػند نزوله ،وكانها أيظا يكتبهن لأنفسهه ونه صحفا

للقراءة فيها ولإقراء غيرهه.

وفي كتب امؾيرة ػند ابن إسحاق وغيره ذصط معحيفة خباب بن

الأرت ،وهه وي أوائل وؽلمي امقرآن بمكة ،وتذصط قعة إؼىًم عمر بن

الخماب  أن ؼبب إؼىًوه أنه بنؼه إؼىًم أخته فاكىة بنؾ
الخماب وزوجها ؼؽيد بن زيد ،فذهب فاقتحه عنيهىا امىنزل ،فإذا
ػندهما قارئ يقرأ عنيهىا ؼهرة كه وقد كتبها في صحيفة ،وكان امقارئ

( )41انلر امبرهان للزركشي.294/1 :

( )41أخرجه الحاكم في امىؾتدرك.611/2 :
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ّ
وتكف وي َؼهر َة ِ
خباب بن الأرت ،فما زامؾ أخته به تهدئ وي روعه
غظبه حتى سظع وي امقارئ وا قرأه عنيه وي طدر هذه امؾهرة ،فلم

ينبؿ أن خرج وسرعا يسأل ػي وهضع رؼهل الله 
فدُ َّ ّل عنيه فأعني إؼىًوه(.)42

وهكذا كان لهذه امىدونات الجزئية وي صحف امقرآن أثر في تبنيغ

امقرآن وإسظاعه مىي لم يحطر نزول امهحي ،أو لم يتأت له الاجتىاع
برؼهل الله  في بيته وغيره ،إذ كانت قريش قد بامؼؾ

ّ
في بث ال َّر ّ َ
تكف ػي حعاره
طد على وي يأتيه أو يسأل ػنه ،وكانت لا
وأذاه إيذاء أصحابه وأتباعه بمختنف امهؼائل كهال امىرحلة امىكية.

و يلهر أنه عنيه امؾىًم قد أذن في وقؾ وبكر وي زوي الدػهة

بكتابة امعحابة مىا كان ينزل وي امقرآن حتى حمله وؽهه امىهاجرون إلى

الحبؿة ،فقرأوا ونه على امنجاشي فأؼلم .كما كانت هذه امقمع امىكتهبة
امىتفرقة في بيهت امعحابة وؼيلة وي وؼائل تؽنيم امقرآن ام كريم،

ووؼيلة متؽاهده وحفـ الجديد ونه ،كما ؼهف تؽتىد في الجىع امثاني

( )42انلر ؼيرة ابن هؿام.283 - 282/1 :
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970

للقرآن في طدر خىًفة أبي بكر ػند كتابة امىعحف بؽد وهقؽة اليماوة

امتي اؼتشهد فيها ؼبؽهن أو أكثر وي امقراء في وقائع حرب وؾيلمة
ام كذاب وتنبئ بني حنيفة.

وز يادة في تهجيه الهىه إلى امقرآن وحده في هذه امىدونات

الجزئية ،نهى رؼهل الله  ػي كتابة وا ؼهى امقرآن
وي حديثه أو غيره.

قال الحافـ أبه بكر الخميب امبؼدادي في كتاب "تقييد امؽلم" وهه

يتحدث ػي مزايا امتقييد للؽلم بامكتابة" :ووي عجز ػي الحفـ قنُبه ف َّ ّ
خف

علمه وكتبه ،كان ذلك تقييدا ونه له ،إذ كتابه ػنده آوي وي قنبه ،مىا
يؽرض للقلوب وي امنؾيان ،و يتقسص الأفنار وي كهارق الحدثان ،وقد

جاء ػي رؼهل الله  أنه قال" :لا تكتبها ػني ؽيئا
ؼهى امقرآن ،ووي كتب ػني غير امقرآن فني ْىح ُه "فحىل جماعة وي

امؾنف كتابة امؽلم على قاهر هذا الخبر ،وصطهها أن ي ُكتب شيء وي
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الحديث وغيره في امعحف ،وؽددوا في ذلك ،وأجاز آخرون ونهه
كتابة امؽلم وتدوينه"(.)43

ثم أؼند الحديث بأؼانيد ػي أبي ؼؽيد الخدري وي كرق ،وفي

بؽطها قهله" :اؼتأذنت وفي بؽطها قهله":اؼتأذنا امنبي 

في امكتاب ،فأبى أن يأذن منا".

ثم روى الخم يب ػي أ بي ن طرة قال :قنؾ لأبي ؼؽيد ال خدري:

أكت ِبنا ،قال :أتجؽلونه وعاحف تقرأونها؟ كان نبيكم 
يحدثنا فنحفـ ػنه ،فاحفلها ػنا كما حفلنا ػي نبيكم "

(.)44

قال الخميب" :فقد ثبؾ أن صطاهة وي صطه امكتاب وي امعدر

الأول إنما هي مئىً يظاهى بكتاب الله غيره أو ي ُشتؼل ػي امقرآن بسهاه
ج َّ ّدت ِه مقلة امفقهاء في
 ...كما نهي ػي كتابة امؽلم في طدر الإؼىًم و ِ

( )43تقييد امؽلم.21 :

( )44تقييد امؽلم .38 - 36
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ذلك امهقؾ وامىىيزين بين امهحي وغيره ،فلم ينوي أن ينحقها وا يجدون

وي امعحف بامقرآن"(.)45

وتؽتبر بداية كتابة امقرآن في قمع الأديم والأمهاح وامؽلام واللخاف

في طدر الدػهة هي الانمىًقة الأولى مبداية تؽنيم امقرآن ام كريم تنقينا

وتدوينا وحفلا ،وكان امنبي  هه امىؽلم الأول ،إذ

كان أويا لا يقرأ ولا يكتب ،وهه أفعح وي نمق بامظاد ،فنان يملي

على َّ
كت ّابه ،وهه يكتبهن على وفاق وا يفهىهنه وي أمفاقه به ،ويستفاد

َ َ ب َ ٍّ ٍّ ُ َ َ
ٱّلل َِعِ
ذلك وي وثل قهله تؽالى في ؼهرة آل عمران{ :هق ِد ِيٌ ِ ِ
ّ
بُ ب َ ب َ َ
ب َ ُ ٗ ّ ب َ ُ ب َبُ ْ َ َب ب َ َ
ِءايَٰخ ِ ُِِۦ ِ َويُ َزك ِي ِّ بىِ
ص ِّى ِحخوْا ِعوي ِّى
ِب َعد ِذِي ِّى ِرشَْل ِِ
ِّي ِإِذ
ٱلًؤيَِ ِ
ِيٌ ِأٍؿ ِ
َ ُ ْ
َبُ َ
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ب َ َٰ َ َ ب ب َ َ
َ َ َّ
ّي ِ ،}١٦٤وقهله
ويعو ًِّى ِٱهمِت ِ
ب ِ ِوٱۡل ِمً ِثِِإَونَِكٍْا ِيٌِِرتن ِه َِف ِؽؾ َٰ ٖنِيت ِ ٍ
َ ٓ َ ب
ُ ب َ ُ ٗ ّ ُ ب َبُ ْ َ َب ُ ب َ َ
ِءاي َِٰخ ََِاِ
في ؼهرة امبقرة{ :ل ًَِا ِأ بر َشوََاِذِيسى ِرشَْل ِيَِسىِحخوْا ِعويسى
َ ُ َ ّ ُ ب َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ب َ َٰ َ َ ب ب َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ٍّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
ىِياِل بى ِحسٍْْا ِت بعو ًُْنِ
ب ِ ِوٱۡل ِمً ِث ِويعو ًِس
ويزك ِيسى ِويعو ًِسى ِٱهمِت ِ
َبُ ْ
ّ
ب ب َ
ب َ
ب ِ َِوٱۡل ِم ًَ ِث} ِوتظىي
ْا} وقهلهَ { :ويُ َعو ًُِ ُّ ُى ِٱهمِت َٰ َ ِ
 }١٥١فقهله{ :حخو ِ

متؽنيم امقراءة وامكتابة إذ كانها يستفيدون كيفياتها وي بيانه وحؾي أدائه

ِ .
( )45تقييد امؽلم .57
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وقد قدونا قهل ابن وؾؽهد مىي أؼقف امىد في قهله تؽالى:
ٍّ َ َ ُ ب ُ َ َ ٓ َ ب
َ ب َ َٰ َ َ َ ب َ َ ب َ ٍّ َ ُ ُ
ٍّ
ِوٱل ًَ َ َٰ
ِوٱل ًُؤهؿ ِثِ ِفوْبُ ُّ بىِ
ِّي ِعويّا ِ
ِّي ِ ِوٱهع ًِو ِ
سم ِِ
ج ِل ِوؿقراءِ ِ
{۞إِج ًَا ِٱلػدق َٰ ِ
َ َ ٗ
َّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٌ ِ ٍّ
اب ِ َِوٱهب َغَٰري َِ َ َ
ٱّللِ
ٱّلل ِۗ ِ َِو ُِ
ِيِ ٌَ ِ ِ
ينۖ ِؾرِيؾث ِّ
ٱلصب ِ ِِ
ٱّلل ِ ِ َِوٱةب ِِ
ين ِ ِ
ٱلرِف ِِ
َو َِّف ِ
ِ
ِّي ِو َِّف ِشب ِ ِ
ِيى َ
ِضم ٞ
َعو ٌ
ِيىِ }٥٪إن امنبي  أقرأه إياها بامىد ،فاؼتفاد
ذلك ابن وؾؽهد وي قراءته  حيؿ زاد في إؽباع

الحركات وود بها طهته ،وهذا أمر يستفاد ونه أيظا كيفية كتابتها ،ولا
ؽك أن الذين كانها يكتبهن له امهحي كانها يتحرون أمفاقه في وثل هذا

مفلا وخما ،وكذلك فؽل زيد بن ثابت في كتابة امىعحف الأطلي

بتنليف وي ػثىان حين قال ػثىان للكتاب الأربؽة لي ُمل ؼؽيد – يؽني

ابن امؽاص – وميكتب زيد"(،)46وذلك بؽض وا دل عنيه قهل ػثىان

للثىًثة امقرؽيين وهه :ػبد الله بن الزبير ،وؼؽيد بن امؽاص ،وػبد

الرحمي بن الحارث بن هؿام :إذا اختنفتم أنتم وزيد في شيء وي امقرآن
فاكتبهه بنؾان قريش ،فإن امقرآن نزل بنؾان قريش" قال" :واختنفها

في امتابهت ،فقال زيد( :امتابهه) وقال امثىًثة امقرؽيهن( :امتابهت)

( )46انلر كتاب امىعاحف لابن أبي داود .24 - 23
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974

فأمر ػثىان أن يكتب بنؾان قريش"( .)47وعلى هذا كان كتاب امهحي

وي الخنفاء الأربؽة فمي بؽدهه وي امؾابقين الأومين وي امىهاجرين
والأنعار اممنيؽة الأولى للقراء كما كانها هه اممنيؽة لممقرئين وامىؽلمين

وامكتاب.

وكان  ،ينبه عنيهه وينهّه بهه بامقهل وامفؽل،

فيؾتكتبهه و يؽهد إميهه بامتؽنيم ،ويثني على قراءاتهه ،و يأمر بأخذ امقرآن

ػنهه ،ويرغبهه في امقيام بهذه امهقيفة مىا فيها وي امثهاب ،و يفظل
طاحب امقرآن ووؽلمه على جميع امعحابة فيقهل" :ينم امقهم أقرؤهه

مكتاب الله"(.)48

وكان يسأل امهفد وي أصحابه :أيهه أكثر قرآنا؟ في ُن َ َّ ّم ُره عنيهه"(.)49
وحتى ػند وهاراة شهداء امىؽركة ،كان يقدم في الدفي إلى جهة

امقبلة أكثرهه قرآنا(.)51

( )47انلر صحيح امبخاري بشرح فتح امباري :382/1 :باب نزول امقرآن بنؾان
قريش.
( )48فظائل امقرآن لأبي ػبيد.272/1 :
( )49فظائل امقرآن لأبي ػبيد .271/1
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و يقهل فيىا رواه ػنه ػثىان " خيركم وي تؽلم امقرآن

وعلمه"(.)51

ويثني على أناس بأػيانهه وعلى قراءتهه كما أثنى على الأؽؽر يين

بأنه يؽرف ونازلهه بالليل بكثرة قراءتهه وتهجدهه بامقرآن(.)52

ويثنى على كبيرهه أبي وهسى الأؽؽري بقهله" :مقد أوتيؾ مزوارا

وي مزاوير آل داود" و يأمر ابن وؾؽهد بامقراءة عنيه فقرأ ؼهرة امنؾاء

ُّ
َ َبَ َ
َ
ٌِِك ِأ ُ ٍّيث ِِۢب َظّيد َ
س بئََاِةِكِ
ِو
س بئََاِي
حتى بنغ ونها الآية{ :41ؾمي ِ
ِ ِ ٖ ِ
ؽ ِإِذاِ ِ
ِ
َ

َٓ

َ َٰ
َع َ َٰٓ
ِه ُؤَلء َِِط ِّ ٗيداِٿِ .}١

وقال في ابن وؾؽهد" :وي سره أن يقرأ امقرآن كما أنزل ،فنيقرأه

بقراءة ابن أم ػبد"(.)53

( )51ينلر كتاب فظائل امقرآن لأبي ػبيد :باب إػلام أهل امقرآن وتقديمهه
وإصطامهه .275 - 271/1
( )51صحيح امبخاري :كتاب فظائل امقرآن.74/9 :
( )52صحيح امبخاري :كتاب امىؼازي.81/5 :

( )53وؾند أحمد بتحقيق أحمد ؽاصط رقه الحديث .4341 - 4255
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وكان امنبي  بهذا امتنه يه بأػيانهه ،وامتنبيه عنيهه

بأسظائهه يرؽد إلى الأخذ ػنهه وامتؽلم ونهه ،وكان في امهقؾ ذاته يؽىل
على تأهينهه وإعدادهه متهلي ونعب امقيادة في وؿيخة الإقراء ،ؼهاء

في ػهده ،أم في ػهد خنفائه وي بؽده ،كما أنه كان يهيئ نفهس أصحابه

متقديمهه ،والاقتداء بهه ،وامقبهل ونهه ،والاعتراف لهه بامؾبق وز يادة

امفظيلة على وا صح ػي عمر  أنه كان يقهل ػي أبي بن كؽب

"ؼيد امىؾلمين"(.)54

وقد أؽار إلى كثير طظا ذصطناه هنا الحافـ أبه امفظل ػبد الرحمي بن

أحمد الرازي في تنبيهه على فظل حفلة امقرآن وي امعحابة فمي بؽدَهه
وتأطيله مىملوبية حفـ امقرآن ام كريم في امشر يؽة ،وفرضيته على الأوة

على وجه ام كفاية ،فقال في طدر كتابه "فظائل امقرآن وخعائص ت ُىًته

وحمنته" في فعل كه يل:

"وبؽد فإن هذا امكتاب أمفته في فظائل امقرآن وتىًوته وفظل

ت ُىًته وحمنته" ،وقد سظاه الله بامقرآن وامفرقان  ...ونهه بذصط حمنته وي

( )54انلر الإطابة لابن حجر.32/1 :
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َ َ َ َ َ َ
ّش ِأنِ
حفلته ،ورفع وي ؽأنهه ،فقال – ػز وي قائل – {يا َِكن ِه ِب ٍ
ُ ُ ْ َ ٗ ّ
ُ ُ َ
ُ ب َ ُ ٍّ ُ ب َ َٰ َ َ ب ُ ب
ُ
ٱۡلس َِىِ َِوٱۡلَّتُ ٍِّْةَِث ٍّى َِحقْلِل ٍِّوَ ِ
اَِلِيٌِِدو ِنِ
بِ ِو
ٱّللِٱهمِت ِ
يؤت ِيُِ ِ
اسِلٍْْاِعِتاد ِ
ب
ْ
ُ
ّ
ُ
ُ
ٍّ َ
َ
َ
ُ
ُ َ ٍّ ّ
َ
َ
ب ِ َوب ِ ًَاِلَخُ بى ِح بد ُر ُشْنِ
ِربََٰ ِِيِۧ ٌَ ِِة ِ ًَاِلَخُ بى ِت َعو ًُِْن ِٱهمِت َٰ َ ِ
سٌِلٍْْا
ِ
ٱّلل ِ ِ َول َٰ ِ

}٧٩ووؽنى كهنها ربانيين :كهنها علماء حكماء بتؽنيم امكتاب ودرؼكم

إياه ،وجؽنهه ِوؼبهكين في الأنبياء ،وامؾامفة وي الأوه قبل أن أقهروا
 ...وفهض إميهه الإواوةِوالإوارة ،وقمع لهه بحق وؽلوم في بيؾ امىال

لم يقمؽه كذلك مؼيرهه ،وجؽنهه خير ِالأوة وأفظنهه ،وخيارهه
وأشرافهه ،واتخذهه أهنين وي بين خنقه ،وخهاص وي ِبين ػباده،
واؼتدرج امنبهة وي بين جنهبهه وي غير وحي إميهه ،وجؽل حروتهه

على ِامىنونين كحروة أمهاتهه عنيهه احتراوا ووب َّرّة  ...ووي وراء جميع وا

ذصطته خص ِعلماءهه بخلَّ ّة وؾتخنعة لهه دون غيرهه وي علماء
امشر يؽة ،وهي ائتمام الأوة بهه في ِكتابه ػي آخرها على اختىًف نِ حنها

ووذاهبها وي غير نزاع ولا صخامفة ،فأػله بهي ِوي فظائل وخعائص
وأصطم ،وقال أبه أواوة امباهلي  اقرأوا ِامقرآن ،ولا تؼرنكم هذه

امىعاحف فإن الله لا يؽذب بامنار قنبا وعى امقرآن"(ِ .)55
( )55انلر فظائل امقرآن لأبي امفظل الرازي :ص 27ووا بؽدها.
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وقد نبه بؽض فظىًء امىهتىين بدراؼة امىنهج امنبهي في تؽنيم

امقرآن امؽليم – وهه امؿيخ الدكتهر أنس أحمد صطزون – في كتابه

"صحابة رؼهل الله وجههدهه في تؽنيم امقرآن ام كريم وامؽناية به" على أن

تؽنيم امقرآن تنليف وتشر يف ،وأن امعحابة – رضهان الله عنيهه –

أدركها أنهه يحملون رؼالة ػليىة ،واؼتؿؽروا امىؾنومية ام كبيرة بقهل

الرؼهل  لهه :بنؼها ػني ومه آية( ،)56فبذمها كل

كاقتهه متؽلم امقرآن وتؽنيىه ،وؼارع كل ونهه إلى تبنيغ وتؽنيم وا سظؽه
وي آيات امقرآن ،وهه يدركهن أن تؽنيم امقرآن تنليف وتشر يف،

فامقرآن امؽليم أنزله الله ؼبحانه على خاتم رؼله محمد 

فحىل هذا امتنليف أوين امهحي جبر يل  إلى امنبي
ُ بَ
ُ َ
َ َ َٰ َ ب َ
َ ٍَ{ : ز َِل ِةُِ ِ َّ
َع ِفوتِك ِِلِ َمْن ِي ٌَِِ
ِّي ِِ ِ ١٩٣
وح ِٱۡلي ُِ
ٱلر ِ
ِ
َب َّ
يٌِِ١٩٤ةو َ
ٱل ب ًَُذِر َ
انِ َع َر ّ
ّيِ }١٩٥ومبى الرؼهل الأصطم أمر ربه 
ت
ِي
ِ
ِص
ِ
ِ
ِ ٍ
ٖ
ِ
ِٖ

ٍّ َ ٓ ُ ب ُ َ ب
ت ِأنِ
بتبنيغ امقرآن وتؽنيىه للناس وتىًوته ِعنيهه ،قال تؽالى{ :إِجًِا ِأمِر
ب َ ب َ ٍّ
َ ٍّ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ ب َ ُ ب ُ َ ب َ ُ َ
َ ب ُ َ َ ٍّ َ
ْن ِيٌَِِ
َٰ
ِ
لۥ ِك َِشءِٖۖوأمِرت ِأن ِأز
أختد ِرب ِه ِذه ِِٱۡلِل ِة ِٱلِي ِضرمّا ِو ِ
ب
َ ٍّ
ب
َ َ ب َ ب ُ َ ْ ب ُ ب َ َ َ َ ب َ َ َٰ َ ٍّ
َ
ص ُُِِۖ ِۦِ َو َيٌِؽنِ
انُِۖذً ٌِِٱِخد ِ
نِأحوْاِٱهقرء ِ
ّيِِ٨٫وأ ِ
ٱل ًُ بصو ِ ًِ َِ
ىِؾإِج ًَاِ َح بّخدِيِۡلِ َؿ ِ

( )56جزء وي حديث في صحيح امبخاري برقه .3274
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ب
َ ُ ب ٍّ ٓ َ َ ۠
يٌِ .}٨٬قال :بيد أن هذاِامتنليف الإلهي لرؼهله
ذقنِإِج ًَاِأٍاِي ٌَِِٱل ًَُذِرِ َِ
لا يقتظر على امتبنيغ وامبيان ،وإنما يشىل امتؽنيم وامتربية ِوتزكية نفهس

امعحابة ام كرام بهدي امقرآن امؽليمِ .

ُ َ ٍّ
بُ ّ
ََ َ
ٌِ
ِِف ِٱۡل ّي ِِيِۧ َِ
وهذا وا نبه امىهلى ؼبحانه عنيه بقهلهِ ِْ ِ{:ٱلِي ِبعد ِ
ََُّ ب َ ّ
ب ب َ
ب َ
َ ُ ٗ ّبُ ب َبُ ْ َ َب ب َ َ
ب ِ َِوٱۡل ِم ًَ ِث ِِإَونِ
ِويُ َعو ًُِ ُّ ُى ِٱهمِت َٰ َ ِ
ِءايَٰخ ِ ُِِۦ ِويزك ِي ِّى
رشَْل ِيَِّى ِحخوْا ِعوي ِّى
َ ُ ْ
َ ب ُ َ َ َ َّ
ّيِِ .}٢
َكٍْاِيٌِِرتنِه َِفِؽؾ َٰ ٖنِيت ِ ٖ
ّ
قال الإوام ابن رجب  في ممائف امىؽارف – { َويُ َِعو ًُِ ُّ ُىِ

ب ب َ
ب َ
ب ِ َِوٱۡل ِم ًَ ِث} يؽني بامكتاب :امقرآن ،وامىراد :و يؽلمهه تىًوة
ٱهمِت َٰ َ ِ

أمفاقه ،و يؽني بالحكمة :فهه وؽاني امقرآن وامؽىل بما فيه ،فىً يكتفي
بتىًوة أمفاظ امكتاب حتى يؽلم وؽناه ،و يؽىل بمقتظاه ،فمي جمع له

ب
ب َ ب ب َ
ب
ٱۡل بِم ًَ َِث ِ َيٌِي َ َظا ٓ ُء َ
ِو َيٌِيُؤت ِٱۡل ِم ًَ ِثِ
تِ
ذلك كهه فقد أوتي الحكمة{ :يُؤ ِ ِ
ه
ُ

َ

ٍّ

ٍّ ٓ ُ ُ ْ ب َ ب

ٍّ
َ َ
ََ ب
ۡياِلر ِ ٗ
ِخ ب ٗ
ۡياۗ َ
بِِ .}٢٦٩
ِو َياِيَذل ُرِإَِلِأ ْولْاِٱۡله َب َٰ ِِ
وت
ذقدِأ ِ

فالحكمة هي امؽلم امنافع الذي يتبؽه امؽىل امعالح ،وهه نهر يقذف

في امقنب يفهه به امؽلم امىنزل وي امؾىاء ،و يحض على اتباعه وامؽىل
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980

به ،ثم قال ابن رجب :ووي قال :الحكمة :امؾنة فقهله حق ،لأن امؾنة
تفسر امقرآن وتبين وؽانيه ،وتحض على اتباعه وامؽىل به"(.)57

ثم قال امؿيخ أنس أحمد صطزون" :وقد ربى الرؼهل

 أصحابه ام كرام على هذا امىنهج امقهيم ،وحمنهه تمك
الرؼالة ميندوها مىي بؽدهه ،ويبنؼهها للقاضي والداني ،وؼارع امعحابة

ام كرام للقيام بهذه امىهىة ،فتؽلمها امقرآن وعلمهه ،فنانها كالأرض
امميبة شربت امىاء فانتفؽؾ وأنبتؾ امؽؿب والزرع ام كثير فنفؽؾ

امناس .أجل مقد قام أصحاب امنبي  بتؽنيم امقرآن
ام كريم بأوفى وا بنؼؾ إميه امماقة امبشر ية في حياتهه وصجتىؽهه على
بعيرة وي أمرهه ،وهدى وي ربهه ،فهداهه الله وهدى بهه ،وكانها

هه الأطل الذي يرجع إميه في صختنف امبلدان بؽد وفاة الرؼهل

 ،وامنبع الذي تتفجر ونه ػيهن الإيمان واميقين،
أومئك الذين هداهه الله ،وأومئك الذين أخرج الله بهه امناس وي

( )57ينلر ممائف امىؽارف وي امهقائف لابن رجب الحنبلي.93 :
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امللمات إلى امنهر ،فنهه في ػ ُنُق كل ونوي وونونة و َّن ّة وفظل

يستهجب امؿكر(.)58

( )58صحابة ر ؼهل ال له  وج ههدهه في تؽ نيم ام قرآن ام كريم
لندكتهر أنس أحمد صطزون .82 - 79
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982

ثامثا :حلق تؽنيم امقرآن ام كريم في امؽهد امنبهي وأؼلوب
امتنقين وامؽرض:
كان الهدف الذي يسعى إميه تؽنيم امقرآن ام كريم في امىنهج امنبهي

امشر يف هدفا واضحا ،وهه بناء شخعية امىؾلم امىنوي امىنتزم بدينه،

وكان امقرآن ام كر يم هه صحهر امؽىل اميهمي ،ووا يتجدد ونه وي الآي
وامؾهر هه الذي يرسص ونهج الحياة ،و يحرس امقيم الجديدة لدى الأوة
وي الز يغ ،ويهدي إلى امتي هي أقهم ،ووي ثم فقد كان امؽلم والإيمان
فيه قرينين لا يفترقان ،فنمما تجدد امؽلم بنزول الجديد وي امقرآن ،تجدد

وؽه الإيمان فازداد قهة ،وإشراقا وعمىً.

ولهذا كان ترؼيخ الإيمان وقدوا على تؽنيم امقرآن ميتذوق امقنب

حىًوة كتاب الله  ،ويبادر برغبة وطدق إلى تؽلمه وحفـ آياته

وامؽىل به.
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ودميل ذلك وا رواه ابن واجة ػي جندب بن ػبد الله 

قال" :كنا وع امنبي  ونحي فتية حزاورة( ،)59فتؽلمنا

الإيمان قبل أن نتؽلم امقرآن ،ثم تؽلمنا امقرآن فازددنا به إيمانا"(.)61
وػي ابن عمر  قال :كنا أصحاب رؼهل الله



أوتينا الإيمان قبل امقرآن ،وؼيأتي بؽدكم قهم ينتهن امقرآن قبل الإيمان،
يقيىهن حروفه و يظيؽهن حدوده وحقهقه ،يقهمهن :قرأنا فمي أقرأ ونا؟

وعلمنا فمي أعلم ونا؟ فذلك حلهه ،وفي رواية أومئك هه شرار

الأوة"(.)61

وأخرج الإوام أبه بكر امبيهقي في ؼننه وي كر يق امقاسص بن ػهف

امبكري قال" :سظؽؾ ػبد الله بن عمر يقهل :مقد ػؿنا ب ُرهة وي دهرنا،

وإن أحدنا مينتى الإيمان قبل امقرآن ،وتنزل امؾهرة على محمد

 فنتؽلم حىًلها وحرامها ،ووا ينبغي أن يهقف ػنده ونها
كما تتؽلمهن أنتم اميهم امقرآن ،ومقد رأينا اميهم رجالا ينتى أحدهه امقرآن

( )59جمع حزور ،وهه امؼىًم إذا قهي واؽتد.
( )61ؼنن ابن واجه رقه .61

( )61فتح امباري لابن حجر.251/1 :
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984

قبل الإيمان ،فيقرأ وا بين فاتحته إلى خاتمته وا يدري وا آمره ولا

زاجره ،ولا ينبغي أن يهقف ػنده ونه ينثره نثر الدقل"(.)62

إنها امعهرة امتي تؽكغ منا امىنهج امنبهي في جههره وطفائه،

وتظع أيدينا على امىؿنل الذي بدأت ن ُذ ُره تلهر في أواخر ػهد

امعحابة بسبب اختىًل هذه امىؽادلة ،وبداية انقىًب امىهازين بافتراق

الإيمان ػي امقرآن ،وقههر نسق جديد في تؽنيم امقرآن لم يؽد ينتقي فيه

دفء الإيمان وبشاؽته امتي اؼتقرت في نفهس امعفهة الأولى وي
امعدر الأول وي امؾابقين الأومين إلى الإؼىًم والذين آووا ونظروا

وؼاروا على ذات امىنهاج ،وع روح امقرآن ام كريم امؾار ية الحية ،ونهره

امىشرق امههاج الذي يزود حياة الإيمان بامىدد الإلهي الذي يفجر

كاقتها و يحفلها وي امظىًل والحيرة ،ويهديها ؼبل امؾىًم .قال تؽالى:
َ ب َ َٓ ُ ب َ ُ َُ َُّ ُ َ ُ ب َ ٗ ّ ُ
ُبُ َ
َ َٰٓ َ ب َ ب َ
اِم ًٍِّاِلَخُ بى َِتؿْنِ
ب ِفد ِساءزى ِرشْۡلاِيب ِّي ِهسى ِلرِۡي
ن ِٱهمِت َٰ ِِ
{يأِ ِ
ُ ْ َ َ
ب َ
َب ََٓ ُ
ِيت ٞ
ِي ٌَِ ِ ٍّ ِ ُ َّ ٞ َ َ ٞ
زى ّ
ّي ِِ١٥
ب ِ َويَ بعؿْا ِعٌ ِلرِۡيٖ ِۚ ِفد ِساء
ي ٌَِ ِٱهمِت َٰ ِِ
ٱّلل ِ ٍِْر ِوك ِتَٰب ِ

( )62ؼنن امبيه قي :باب امب يان أ نه إن ما ق يل ينمهه أ قرؤهه  - 121/3امى ؾتدرك
للحاكم.35/1 :
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َ
َّ ُ
ٍّ ُ َ ٍّ َ َ ب َ َٰ َ ُ ُ ُ َ ٍّ َ َٰ َ ُ ب
س ُّى ّ
خر ُ
ج ِإَِلِ
ِي ٌَِ ِٱهرو َؿ َٰ ِِ
َح بّدِي ِةُِِ ِ ِ
ٱّلل ِي ٌِ ِٱتت ِع ِرِؽـٍِ ُِۥ ِشتن ِٱلصؾ ِِى ِوي ِ
ب

َ

ْرِبإذٍ ِ ُِِۦِ َويَ بّدِيّ بىِإ ََٰل َ َّ ب َ
َّ
يمِِ .}١٦
ِ ِ ِ
ِغر َٰ ٖطِيصخقِ ٖ
ٱۡل ِِ ِ ِ

وتمك هي امىنلهوة امتربه ية الهادية الأولى امتي أينؽؾ وآتت أكلها

في جيل امعحابة ام كرام ،فمثلوا وي خىًلها كىًئع الخير ية لخير أوة

أخرجؾ للناس ،وإنما جاء ذلك في نلرنا ثمرة لممنهج امنبهي الذي ؼن كه

الرؼهل  في امبىًغ وامبيان ،حيؿ رباهه بامقرآن على
الإيمان ،وزاوج بينهىا ػي كر يق الأؼلوب الذي اتبؽه وؽهه ،والهدي

الذي ؼار عنيه في تؽنيم آي امقرآن وترؼيخ قيم الإيمان ،فنان ينقنهه

امقدر اميؾير وي امقرآن ثم لا يجاوزونه حتى يتفقهها فيه علما ،وحتى
يباشروه عمىً ،وذلك وا يستفاد وي الأثر الذي أخرجه ابن ؼؽد وابن
جرير اممبري وغيرهما وي حديث أبي ػبد الرحمي امؾلمي قال" :حدثنا

الذين كانها يقرئهننا امقرآن ،كؽثىان بن ػفان ،وػبد الله بن وؾؽهد،

وغيرهما أنهه كانها إذا تؽلمها وي امنبي  ػشر آيات لم
يجاوزوها حتى يتؽلمها وا فيها وي امؽلم وامؽىل ،قامها :فتؽلمنا امؽلم

وامؽىل جميؽا"(.)63

( )63كبقات ابن ؼؽد  ،172/6جاوع امبيان للمبري .35/1
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986

وفي غاية امنهاية ػي ابن وؾؽهد  قال :كنا نتؽلم وي امنبي

 ػشر آيات ،فما نتؽلم امؽشر امتي بؽدهي حتى نتؽلم وا
أنزل الله في هذه امؽشر وي امؽىل"(.)64

وروى الإوام ابن جبارة الهذلي في كتاب امناول في امقراءات ػي

ػثىان بن ؼؽيد ورش ػي نافع :أنه "كان وي هيبة نافع كان امقارئ

إذا قرأ عنيه لم يممك نفؾه ،ولهذا وا كان يزيد أحدا على ػشر"(.)65

وروى أبه يؽقهب يهؼف الأزرق ػي ورش قال" :مىا دخل

ورش امىدينة للقراءة على نافع ،كان نافع ينخذ عنيه ام َّ ّؾب َق بالليل ،فنام
ورش في وؾجد رؼهل الله  فلما أتى نافع ػند الأذان

وطلى ركؽتين ،أخذ ورش ام َّ ّ
ؾب َق فقرأ ػشرا ،فؾىع امىهاجرون
والأنعار قراءته ،فما زال كل واحد يهبه َؼب َقه حتى قرأ وائة آية" نقله

الهذلي في كاوله(.)66

( )64غاية ام ّنهاية  459/1رقه .1914
( )65امناول في امقراءات امؽشر والأربؽين الزائدة عنيها .43 - 42
( )66امناول.49 :
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ووي هذا الهدي وامىنهج امن بهي أخذ الإوام أبه مزاحه الخا قاني

قهله ػي امقدر ا لذي ي ّ
سي الامتزام به في ػرض امىتؽل مين ع لى ؽيهخ

الإقراء أثناء امؽرض الجزغي في وقؾ امتؽنيم:

وحكمك بامتحقيق إن كنؾ آخذا على أحد أن لا تزيد على ػشر

()67

إنه أؼلوب وي امتدرج وامتيؾير تأتى وؽه في خىًل ػهد امتنز يل

الذي لا يتجاوز في فترتيه امىكية وامىدنية ثىًثة وػشرين عاوا ،تربية
الأوة وبناء الموتىع امىنوي ،على ػقائد الإيمان ،وحقائق امقرآن ،وتخريج

جيل وي امناس "أناجينهه في طدورهه" كما جاء في حنيتهه ،ينتقي

فيهه امؽلم بامقرآن ،وتشرق في قلوبهه أنهار الإيمان ،فىً يمطي إلا امقنيل

بؽد هجرته  إلى امىدينة حتى يتحهل امىؾجد امنبهي ورحابه إلى

ودرؼة للقرآن ،وصحظي لأهل امعفة ،وونتقى يهم ّي مؽلماء وقراء

امىهاجرين والأنعار يتفقههن في حنقاته ،ويتنقنهن امقرآن آناء الليل

وأكراف امنهار ،في حركة دائبة تؼذيها بشاؽة الإيمان ،وكراوة وا كان
يج ِ ّد ويتنزل وي آي امقرآن ،فما امتحق  بالرفيق الأعلى

( )67الخاقانية امبيؾ رقه .28
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988

حتى بنغ رؼالة ربه ،وأدى هذه الأوانة إلى حمنتها وي أوته ،وهه

خنفاؤه وي بؽده الذين فتحها بهذا امقرآن أقمار الأرض ،وبنؼها بدػهته

في ػقهد يسيرة أكراف امىشرق وامىؼرب ،فنانها أرحه امفاتحين،
وحاولي راية هداية أنهار امقرآن إلى امؽامىين.

كما أقاوها امىؾاجد والجهاوع وامىناتب ودور امقرآن في كل وظر،

ّ
دوي بامقرآن كدوي
وأطبحؾ بيهت امىؾلمين في امبىًد امىفتهحة ولها
امنحل قراءة وتىًوة وتؽلما وتؽنيىا ونشرا وكتابة وتدوينا .و يهاكب كل
ذلك على وؾتهى امعؼار إنشاء وناتب وونحقات بامىؾاجد متأديب
امعؼار في ؼانر الجهات والأوعار ،وقد كان الخنفاء الأومهن أكثر

ػناية بامناؽئة وي الأجيال امعاعدة في امىدينة ووكة وامبظرة وام كهفة

ودوؿق وحمص وفنؾمين ووظر واليمي وغيرها وي امبىًد امىفتهحة،
فنانت امب ِؽثات وي امقراء والدعاة تنتدب إميها للقيام بهقيفتي امتؽنيم
والدػهة ،طظا كان له أثره في تهكيد الإؼىًم في تمك الأقمار ،وترؼيخ
ػقائد الإيمان ،ودخهل امقرآن إلى كل بيؾ ،وإؽاعة امتؽنيم امقرآني في
كل الأحياء تحؾ رعاية الدولة ،وبدػه وي بيؾ وال امىؾلمين ،طظا

كان له بامغ الأثر في سرعة اندواج هذه الأقمار ،وتهحيدها تحؾ راية
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امقرآن ،والإسراع بحركة تؽريبها ،وزوال الأوية ػي رجالها ونسائها،

وؽيهع امثقافة الإؼىًوية في أرجائها.

وقد وطف امؿيخ الإوام محمد امماهر بن عاؽهر هذه الحقبة وي

عمر الدػهة الإؼىًوية في كتابه ػي امتؽنيم امؽربي الإؼىًمي الذي سظاه

ََ
َّ ب ُ َ
ب
َ
ب ِ }٨١فقالِ:
ص ِةِقرِي ِٖ
بمقمع وي امقرآن ،وهه قهله تؽالى{:أهيس ِٱلػت ِ
"كان امؽرب أوة أوية ،وخاطة أهل تهاوة والحجاز ونجد :وهاكي امنلًم

امفعيحِ ،وونابع امؿؽر امبنيغ ،فما كان فيهه وي يؽرف امكتابة إلا أفذاذ

وتفرقهن ،ونهه نفر ِبمكة ،كان ونهه ػبد الله بن عمرو بن امؽاص ،وعلي
بن أبي كامب .ووقع في كتب ِامؾيرة أن فداء بؽض الأسرى الذين

أسروا ببدر كان بأن ُيؽل ّم كل أؼير ػشرة وي ِغلمان الأنعار امكتابة،

فإن تؽلمها كان ذلك فداء الأؼيرِ ."...

"فلما جاء الإؼىًم ػ ُنِي امؽرب بتنقي الدين ،واحتفلوا به احتفالا

ػليىا ،فؿُؼ ِلوا بتن ّقيه ،وكان ر ياضة أنفسهه ،وقانهن وؽاونتهه ،فذلك
أول تؽنيم نافع تنقهه ،وكتب عنيهه يهوئذ حفـ وا تيسر لهه (أي :وا
يقدرون عنيه) وي امقرآن ،وكان الاهتىام بجمع امقرآن كهه حفلا ػي
قهر قنب غاية وا تسىه إميه الهىه ،فنان كل وا ينزل وي امقرآن في
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وكة يؽيه رجال وي كتاب امهحي وغيرهه وثل وعؽب بن عمير الذي

بؽثه رؼهل الله  إلى امىدينة قبل الهجرة ميؽلم امقرآن
و يعلي بامناس.

وكان ػبد الله بن وؾؽهد طظي ضرف ػنايته إلى تحعيل وا يستميع

وي امقرآن ،وقد جمع على ػهد رؼهل الله  أبي بن

كؽب ووؽاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبه زيد الأوسي وأبه الدرداء وي

الأنعار" ثم قال :وإلى ذلك أيظا ضرفؾ ػناية الخنيفتين أبي بكر وعمر
حتى جمع امقرآن بامؽراق على ػهد عمر ؼبؽىائة رجل ،فما قنك بؼيره كما

حكى اممركهشي في كتاب "بدع الأوهر" وأػمو عمر للناس غير
امىهاجرين والأنعار وأبنائهه وي بيؾ امىال بمقدار ػندهه وي

امقرآن"(.)68

( )68كتاب أميغ امعبح بقريب .29 - 28
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رابؽا ً :امىؽلمهن وي امعحابة ونلام الحلق امقرآنية:
ومقد كان  يحؿ على امتؽلم وامتؽنيم بإبراز
فظائل امقرآن ووا أعد الله تؽالى وي امثهاب الجز يل ممامبه وقارئه
ووؽلمه ووتؽلمه .وكتب الحديث وفظائل امقرآن حافلة بأحاديثه
 في ذلك وهي بامؽشرات.
فمي ذلك وا أخرجه وؾلم ػي ػقبة بن عامر  قال :خرج
عنينا رؼهل الله  ونحي في امعفة "فقال :أيكم يحب
أن يؼدو كل يهم إلى بُمحان أو إلى امؽقيق
كهواوين

()71

()69

فيأتي ونه بناقتين

في غير إثم ولا قميؽة رحه؟ فقننا يا رؼهل الله نحب

ذلك .قال :أفىً يؼدو أحدكم إلى امىؾجد فيؽل ّم أو يقرأ آيتين وي كتاب

( )69هما وهضؽان بامىدينة امىنهّرة.
( )71يؽني طظتنئتين سظنا.
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الله  خير له وي ناقتين وثىًث خير وي ثىًث ،وأربع خير له وي
أربع ووي أعدادهي وي الإبل"

()71

.

وفي الاؼتيؽاب لابن ػبد امبر وي حديث أبي امقىراء 
قال" :كنا في وؾجد رؼهل الله  حِنَقَا ً نتحدث ،إذ
خرج عنينا رؼهل الله  وي بؽض حجره ،فنلر إلى
الحلق ،ثم جنغ إلى أصحاب امقرآن ،فقال :بهذا المونغ ُّأمرت"(.)72
وفي اممبقات ام كبرى لابن ؼؽد وي حديث ومر ّف أنه دخل على
عمار بن ياسر  فقال له" :إنا كنا ضىًلا فهدانا الله ،وكنا أػرابا
فهاجرنا ،يقيم وقيىنا بتؽنيم امقرآن و يؼزو امؼازي ،فإذا تقدم امؼازي أقام
بتؽنيم امقرآن وغزا امىقيم".

( )71صحيح وؾلم رقه الحديث .813
( )72الاؼتيؽاب .164/4
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وػي أنس  قال :وهه يحدث ػي أصحاب رؼهل الله
 وػي ؽأنهه" :كانها إذا طلوا امؼداة قؽدوا حنقا
حنقا يقرؤون امقرآن ،ويتؽلمهن امفرائض وامؾنن"(.)73
وكان امنبي  يأمر امقراء ونهه بتهلي تؽنيم الحديثي
ػهد بالهجرة إلى امىدينة جماعات وأفرادا .وقد ػقد امؽىًوة امىؼربي
امؿيخ ػبد الحي امكتاني في كتابه "امتراتيب الإدار ية" بابا ً في ونتهى
الأهمية تتبع فيه أسظاء امىؽلمين وي امعحابة للقرآن ام كريم فذصط ونهه:
 –1ػبادة بن امعاوؾ "وكان يؽلم أهل امعفة امقرآن"(.)74
 –2وأبان بن ؼؽيد بن امؽاص "دفع إميه امنبي 
وردان جد امفرات بن يزيد
مىا أؼلم ليم َ ُهن َه ُ و يؽلمه امقرآن"(.)75

( )73حياة امعحابة للناندهلوي .214/3
( )74امتراتيب .41/1
( )75امتراتيب .41/1
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 –3أبه ػبيدة بن الجراح :دفع إميه  أبا ثؽنبة
الخُؿني قال أبه ثؽنبة :مقيؾ رؼهل الله  فقنؾ يا
رؼهل الله ادفؽني إلى رجل حؾي امتؽنيم ،فدفؽني إلى أبي ػبيدة بن
الجراح ،ثم قال :دفؽتك إلى رجل يحؾي تؽنيىك وأدبك".
 –4وعؽب بن عمير وي بني ػبد الدار ،هاجر إلى امىدينة بؽد
امؽقبة الأولى ميؽلم امناس امقرآن و يعلي بهه ،بؽثه رؼهل الله
 وع الاثني ػشر أهل امؽقبة امثانية ميفقه أهل امىدينة
و يقرئهه امقرآن ،فنزل على أؼؽد بن زرارة" "وهه أول وي سظي
امىقرئ"(.)76
 –5وؽاذ بن جبل :خنفه رؼهل الله  بؽد فتح
وكة بها وع ػتاب بن أؼيد يفقه امناس في الدين ،و يؽلمهه امقرآن(.)77

( )76امتراتيب  41/1امؾيرة امنبه ية للحافـ وؼنماي .31
( )77امتراتيب .41/1
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وقال ابن ػبد امبر في كتاب الاؼتيؽاب ػي وؽاذ" :بؽثه امنبي
 قاضيا على الجنََد وي اليمي "يؽلم امناس امقرآن وشرائع
الإؼىًم ،و يقطي بينهه"(.)78
 –6عمرو بن حزم الخزرجي ام َّن ّجاري" :اؼتؽىله امنبي
 على نجران ميفقههه في الدين و يؽلمهه امقرآن"(.)79
 –7رافع بن والك الأنعاري ،روى الزبير بن بنار في أخبار
امىدينة أن رافع بن بنار مىا مقي امنبي  بامؽقبة أػماه
وا نزل عنيه وي امقرآن في امؽشر ؼنين امتي خنؾ ،فقدم به رافع
امىدينة ،ثم جمع قهوه فقرأ عنيهه في وهضع قال :وعجب امنبي
 وي اػتدال قنبه"(.)81

( )78امتراتيب .43/1
()79امتراتيب .43/1

( )81امتراتيب .43/1
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 –8زيد بن ثابت الأنعاري كاتب امهحي لرؼهل الله
قال زيد" :حفلؾ ؼبع ػشرة ؼهرة وي امقرآن قبل
هجرة امنبي  فلما هاجر قرأت عنيه ،فأعجبه ذلك"()81ثم
طار كاتبا ملوحي ،فإذا غاب أبي بن كؽب كتب زيد ،وقد لزوه ابن
ػباس وحفـ عنيه امقرآن ،ووات امنبي  وهه لم
يتقدم في حفله معؼر ؼنه .وفي امبخاري قال ابن ػباس :تهفي رؼهل
الله  وأنا ابن ػشر ؼنين وقد قرأت المهكم يؽني
امىفعل"(.)82
 –9وقال زيد بن ثابت قال لي رؼهل الله "تؽلم
لي كتابة اميههد ،فإني مؾؾ آونهه على كتابي ،قال :فتؽلمتها في ؼبؽة ػشر
يهوا"(.)83

( )81امىؾتدرك للحاكم .431/1
( )82صحيح امبخاري :كتاب فظائل امقرآن.233/3 :
( )83امتراتيب .213 - 212/1
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 –11وفي الحنية لأبي نؽيم ػي أنس بن والك  أنه "ذصط
ؼبؽين رجىً كانها إذا جنهه الليل أووا إلى وؽلم لهه بامىدينة يدرؼهن
امقرآن"(.)84
 –11وفي الاكتفا في ؼيرة امىعمفى للنلًعي قال" :أمر رؼهل
الله  أسرى غزوة بدر وي كان ونهه يؽرف امكتابة أن
يؽلم ػشرة وي امؼلمان و يخلي ؼبيله قال :فيهوئذ تؽلم امكتابة زيد بن ثابت
في جماعة وي ِغلمة الأنعار"(.)85
 –12وفي الاؼتيؽاب لابن ػبد امبر ػي ػبد الله بن ؼؽيد بن
امؽاص الأوهي أن رؼهل الله  أمره أن يؽلم امناس
امكتابة بامىدينة ،وكان كاتبا صحؾنا"(.)86

( )84حنية الأومياء .123/1
( )85كتاب الاكتفا  84/3ووثله في امناول لممبرد .154/1
( )86الاؼتيؽاب  366/2بجانب الإطابة لابن حجر.
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 –13وفي ؼنن أبي داود ػي ػبادة بن امعاوؾ قال" :علمؾ ناؼا
وي أهل امعفة امكتابة وامقرآن"(.)87
 –14امؿفاء أم ؼنيىان بن أبي حتىة كانت قارئة ،قال أبه داود
في ؼننه يروي بسنده ػنها قامؾ" :دخل علي امنبي 
وأنا ػند حفعة فقال :ألا تؽلمين هذه رقية النملة كما علمتها امكتابة"(.)88
 –15وولدها ؼنيىان بن أبي حتىة كان قارئا ،وفي اممبقات
ام كبرى لابن ؼؽد "أنه ولاه عمر بن الخماب امعىًة بامنؾاء في تراويح
روظان بامىؾجد امنبهي"(.)89
 –16وفي الاؼتيؽاب ػي امهاقدي في ذصط ػبد الله بن أم وكتهم
امىنذن قال" :قدم امىدينة وع وعؽب بن عمير بؽد بدر بيؾير فنزل

( )87امتراتيب الإدار ية .48/1
( )88ؼنن أبي داوود والنملة :قروح في امبدن تخرج في الجنب كما اللؾان :نمل.
( )89اممبقات .151/4
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"دار امقراء" .وفي تاريخ امىدينة مؽىر بن ؽبة وثله ،وأنه نزل دار امقراء،
وهي دار صخروة بن نهفل(.)91
 –19وروى ابن واجة والدارمي وي حديث ؼؽد بن أبي وقاص
قال :قال رؼهل الله " :خياركم وي تؽلم امقرآن وعلمه،
وأخذ بيدي فأقؽدني وقؽدي هذا أقرئ"(.)91
وقد نشأ في الأوعار امىفتهحة زوي الراؽدين نلام الحلق امقرآنية
في امىؾاجد ،و يقال إن أول وي أحدثه أبه وهسى الأؽؽري 
مىا ولي الإوارة بامؽراق في خىًفة أوير امىنونين عمر بن الخماب.
حنقة أبي وهسى الأؽؽري بمؾجد امبظرة بامؽراق:
وهه امعحابي الجنيل ػبد الله بن قيغ بن ؼنيم الأؽؽري اليماني،
هاجر إلى امنبي  ػند فتح خيبر ،وحفـ امقرآن
وػرضه على امنبي  وكان وي نجباء امعحابة .وكان وي
( )91تاريخ امىدينة .116/2

( )91ؼنن ابن واجه رقه الحديث  213ؼنن الدارمي رقه الحديث .3339
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أكيب امناس طهتا بامقرآن ،سظع امنبي  قراءته بالليل
فقال :مقد أوتي هذا مزوارا وي مزاوير آل داود ،وقال للنبي
 :مه علمؾ أنك تستىع إلي لحبرته لك تحبيرا ،وكان
عمر بن الخماب  إذا رآه قال ذصطنا ربنا يا أبا وهسى ،فيقرأ
ػنده(.)92
وقد ولاه عمر أويرا على امبظرة ،ووات عمر وهه وال عنيها،
وأوضى وي يلي بؽده أن يقره على ولايته ؼبع ؼنين فأقره ػثىان
.
وكان امقراء وي أهل امبظرة يسىهن وعحفه "م ُباب امقلوب".
وقد كثر الآخذون للقرآن ػنه في امىؾجد الجاوع بامبظرة كثرة
بامؼة ،فنان يجنسهه حنقا حنقا ،ولذلك قيل ػنه :إنه أول وي أحدث
الح ِلق للقراءة في امىؾاجد.

( )92غاية امنهاية  433/1ترجمة .1851
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أخرج اممبراني في ام كبير بسند على شرط امعحيح ػي أبي رجاء
امؽماردي قال" :كان أبه وهسى يقرئنا فيجنؾنا حنقا ،عنيه ثهبان

َ ٍّ
َ َ
أبيظان ،فإذا تىً هذه امؾهرة{ :ٱفب َرِأب ِِة ب
ٱش ِِى ِ َربِّك ِٱلِي ِخو َـ ِ }١قال:
ِ

هذه أول ؼهرة أنزمؾ على محمد ِ .)93(
وروى ػبد الرحمي بن مهدي بسنده ػي أبي رجاء قال" :كان أبه
وهسى – يؽني الأؽؽري يؽلمنا امقرآن خمؾا خمؾا"(.)94
تهفي أبه وهسى ؼنة  44وقيل بؽدها (.)95
وكانت مؽدد آخر وي كبار امعحابة وامتابؽين حلق طظاثلة في وؾاجد
الأوعار ام كبرى في امىدينة ووكة وامؿام وامؽراق ،وونها :حنقة
امعحابي الجنيل أبي الدرداء :ػهيمر بن زيد  بدوؿق.

( )93انلر الإتقان في علوم امقرآن للؾيهكي .23/1
( )94رؼالة امتنبيه على الخمأ والجهل والتمه يه لأبي عمرو الداني (صخمهكة).
( )95غاية امنهاية .443/1
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أقدم أضخه صحطرة في زوي امعحابة لأبي الدرداء في وؾجد
دوؿق.
قال الحافـ الذهبي في ترجمة أبي الدرداء ( ت 32ه ).
"قال ؼهيد بن ػبد امؽزيز :كان أبه الدرداء إذا طلى امؼداة في
(جاوع دوؿق) اجتىع امناس للقراءة عنيه ،فنان يجؽنهه ػشرة ػشرة،
وعلى كل ػشرة ػريفا ،و يقف هه في المهراب يروقهه ببظره ،فإذا
غنف أحدهه رجع إلى ػريفه ،فإذا غنف ػريفهه رجع إلى أبي الدرداء
يسأله ػي ذلك.
وكان ابن عامر()96ػريفا على ػشرة – كذا قال ؼهيد – فلما وات
أبه الدرداء خنَفه ابن عامر.

( )96هه ػ بد ال له بن عامر اميح عبي إ وام أ هل ام ؿام في ام قراءة وأ حد ام قراء
امؾبؽة وأقدمهه وفاة تهفي ؼنة  118ه  ،ترجمته في وؽرفة امقراء امكبار لنذهبي:

 67/1وغاية امنهاية لابن الجزري  426 - 425/1ترجمة .1791
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ؿك َم قال :قال لي أبه الدرداء :اعدد وي يقرأ ػندي
وػي وؾلم بن و ِ ْ
امقرآن .فؽددتهه أمفا وستمائة وني ّفا ،وكان منل ػشرة ونهه وقرئ،
وكان أبه الدرداء يكهن عنيهه قائما ،وإذا أحكم الرجل ونهه تحهل إلى
أبي الدرداء .)97("
وقال الحافـ الذهبي في ؼير أعىًم امنبىًء" :إن أبا الدرداء هه
الذي ؼي الحلق للقراءة"(.)98
حنقة أبي ػبد الرحمي امؾلمي ؽيخ الإوام عاضص بن أبي امنجهد
ام كهفي بمؾجد ام كهفة بامؽراق.
وكانت بام كهفة حنقة أبي ػبد الرحمي امىقرئ .وهه ػبد الله بن
حبيب امؾلمي ،قرأ على أب ّي بن كؽب وػثىان بن ػفان وعلي بن أبي

( )97وؽرفة امقراء امكبار .39 - 38/1
( )98ؼير أعىًم امنبىًء .249/2
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كامب وزيد بن ثابت  . وقال أبه إسحاق امؾبيعي" :كان يقرئ
امناس في امىؾجد الأػله بام كهفة أربؽين ؼنة"(.)99
وػي أبي ػبد الرحمي أنه جاء وفي الدار جىًل وجزر قامها :بؽؿ
بها عمرو بن حريث ،لأنك علمؾ ابنه امقرآن ،قال :ردوها ،إنا لا نأخذ
على كتاب الله أجرا".
وقال عاضص بن أبي امنجهد" :كنا نأتي أبا ػبد الرحمي ونحي ُّأغيل ِمة
أيفاع ،فيقهل :لا تجامؾها امقُعاص غير أبي الأحهص"( .)111وكان
الحؾي بن علي  يقرأ عنيه(.)111
وكان أبه ػبد الرحمي امؾلمي يروي قهل رؼهل الله
" :خيركم وي تؽلم امقرآن وعلمه" و يقهل" :ذاك الذي

( )99ؼير أعىًم امنبىًء .46/1
( )111ؼير أعىًم امنبىًء .47/1
( )111ؼير أعىًم امنبىًء .48/1
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أقؽدني هذا امىقؽد"( .)112وتهفي رحمه الله ؼنة 74ه وقيل ؼنة
73ه .
وػي إسظاػيل بن أبي خالد قال :كان أبه ػبد الرحمي – يؽني
امؾلمي – يؽلمنا امقرآن خمغ آيات قال :وكان يقرئنا ػشرين بامؽشي،
و يؽلمنا أين الخىغ؟ وأين امؽشر؟"(.)113

( )112غاية امنهاية  414 - 413/1ترجمة .1755
( )113رؼالة امتنبيه لنداني (صخمهكة) .47/1
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1006

خاوؾا :إنشاء امكتاتيب في امعدر الأول متؽنيم امقرآن
للعؼار وامىؿاركة عنيه:
ويبدأ هذا اممهر وي تاريخ تؽنيم امقرآن للناؽئة امعؼار طظا بؽد
الهجرة امنبه ية ،إلا أنه لم تكي ونؼؾات خاطة فيىا يبدو إلا في وقؾ
وتأخر ،وربما قهرت أوائله في امؽهد امنبهي .وفي كتاب زاد امىؽاد
لابن امقيم قال في حديثه ػي بيؽة امؽقبة الأولى" :فأول وؾجد قرئ فيه
امقرآن بامىدينة وؾجد بني زر يق"(.)114
وقد أرخ له امؽىًوة محمد امماهر بن عاؽهر في كتابه في امتؽنيم
الإؼىًمي بامؾنة امثاونة وي الهجرة أو بؽدها حيؿ يقهل" :ومىا حدث
في امىدينة بؽد فتح وكة طبيان وي أولاد امىؾلمين وثل ػبد الله بن
ػباس وأؼاوة بن زيد()115وػبد الله بن الزبير أمر امنبي



( )114زاد امىؽاد .111/1
( )115وا ذصطه ػي أؼاوة بن ز يد وي كهنه بؽد فتح وكة وي امعبيان لا يعح،

لأن فتح وكة كان في امؾنة امثاونة بؽد الهجرة ،وقد ػقد امنبي 
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أن يتؽلمها" وقد روي ػنه أن تؽنيم امعبيان كتاب الله يمفئ غظب
الله ،وػي ابن ػباس أنه قال :ختىؾ المهكم على ػهد رؼهل الله" يؽني
امىفعل وي امقرآن ،وهه وي ؼهرة الحجرات إلى آخر ؼهرة
امناس"(.)116
وقال ابن عاؽهر بؽد هذا في كتابه" :وفي امؽتبية وي سظاع عيسى
ػي سحنهن ػي ابن امقاسص ػي والك مرفهعا أن امنبي 
ق َّ ّدر مىي يؽلم الهجاء ثمانية دراهه ،وذصط وا زاد على ذلك وي ؼهر
امقرآن ،قال :وقال غيره ػي والك :إذا انتهى امعؼير إلى حد ام كتب في
املوح بامقلم وأحؾي ام كتب فملمؽلم ثمانية دراهه ،وكذلك في امتنقين بىً
مهح"(.)117

لأ ؼاوة الرا ية وجؽ له أو يرا ع لى ال جيػ ب ؽد غزوة ون تة ق بل وفا ته

في أول

امؾنة الحادية ػشرة وؼنه يهوئذ تفهق امؾابؽة ػشرة.
( )116كتاب أميغ امعبح بقريب .29
( )117أميغ امعبح بقريب .46
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1008

قنؾ :قهله في امؽتبية ػي والك مرفهعا إن امنبي 
ق ّدر مىي يؽلم الهجاء ثمانية دراهه" يدل على أن امكتاتيب كانت وؽروفة
في امىدينة في امؽهد امنبهي ،وكانت تتهلى تؽنيم امعؼار.
ووي تتبع أخبار هذا اممهر في كتب امتاريخ وامؾير يقف على
ؽهاهد كثيرة على ذلك ،وأن وا قهر في ػهد الراؽدين إنما كان
اوتدادا مىا بدأ في ػهد امنبهة.
وقد نهه امؽىًوة ابن خلدون في وقدوته للقرآن ام كريم ػند الأوة
الإؼىًوية عمهوا وي إػمائه وهضع امعدارة والأومه ية في امتؽنيم،
وخاطة فيىا كان عنيه الحال في امعدر الأول فقال" :اعلم أن تؽنيم
امهلدان امقرآن ؽؽار الدين ،أخذ به أهل امىلة ودرجها عنيه في جميع
أوعارهه ،مىا يسبق إلى امقلوب وي رؼهخ الإيمان وػقائده وي آيات
امقرآن وبؽض فنهن الأحاديث ،وطار امقرآن أطل امتؽنيم الذي ينبني
عنيه وا يحعل بؽد وي امىننات"(.)118

()118وقدوة ابن خلدون .538
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قنؾ :هكذا فمي امؽىًوة ابن خلدون إلى أهمية تؽنيم امقرآن ملولدان
مىا يسبق ونه إلى امقلوب وي رؼهخ الإيمان وػقائده وي آيات امقرآن"
وتمك امتفاتة ونه إلى عمق امىؿنهة امتي ؼبق امتنبيه عنيها ،وهي وقهع
الانفعام بين الإيمان وامقرآن ،طظا جر بالأوة إلى امهاقع امىتردي الذي
تؽيػ فيه ،طظا يقتطي وجهب امؽهدة إلى امىنهج امنبهي وأؼاميبه في
امتؽنيم وامتزكية بامقرآن والإيمان وامؽلم وامؽىل؛ وذلك أمر يجب أن
نبادر إميه في ونؼؾاتنا ووؽاهدنا حتى نؽيد الأمر إلى نعابه ،ونردم الههة
امتي وا تزال تزداد اتساعا يهوا بؽد يهم بفؽل امىنثرات وامفنؾفات
المنتنفة في ػظرنا.
ولذلك يحتاج تؽنيم امقرآن ام كريم وامىنؼؾات امشرػية إلى الدػه
الدامم ميهاطل أداء رؼامته وامقيام بهقيفته في الأوة وفق امىنهج امنبهي
في امتؽنيم وامتزكية.
وإنما امقعد بالدػه الإعانة على امماعة ،وتفر يغ أومئك امىؽلمين
وامىشرفين على امىنؼؾات للقيام بهذا امهاجب ام كفاغي ػي امىؾلمين،
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1010

"ولأن هذا وي وؾنومية الدولة امىؾلمة في الدػهة إلى الله وحماية حهزة
الدين ،ومه لم تقه الدولة امىؾلمة بهاجبها في ذلك بسد هذه امثؼرة ،كان
ذلك تقعيرا ونها وإخىًلا لا وفر وي قههر آثاره في كيانها وونلهوة
قيىها امتي تنوي بها ،كما أنه ينتج خمنً قاهرا لا ؽك فيه في امنههض
بامهاجب امشرعي في تبنيغ رؼالة الإؼىًم وحفـ الدين الحق الذي هه
أحد امنليات الخىغ امتي جاءت امشر يؽة بحفلها ورعايتها.
وكذلك يجب أن يخعص وي وفر الدولة وويزانيتها قؾف وافر لرعاية
هذه امىنؼؾات ودعمها وتجهيزها وإودادها بام كفاءات امؽلمية
وامتؽنيىية ،وامطرورة امشرػية تحتم أن يبذل مىؽلمي امقرآن وامؽلوم
امشرػية وي حديث وفقه وتفؾير وتجهيد وػربية وا يقهم بهه ػمية وي
بيؾ وال امىؾلمين أو وي وال الدولة امىؽنية حتى يتفرغها للتؽنيم ،فهذا
جانز ػند جماهير امفقهاء قديما وحديثا ،لأنه ميغ بؽهض ،وإنما امقعد
ونه الإعانة على وا هه بعدده.
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و هه في ح كم وا يؽ مو لأئ مة امى ؾاجد وام ىنذنين وي ب يؾ وال
امىؾلمين ،في وقابل تفرغهه ػي ؽؼنهه الخاص بأداء واجب كفاغي
نيابة ػي باقي امىؾلمين.
ونليره أخذ خنيفة امىؾلمين ونهابه وأػهانه وقظاة امىؾلمين
وعمالهه وي بيؾ امىال وا يفي بحاجتهه ،لاؽتؼالهه بهاجبات أعمال
الخىًفة وتدبير ؽنون الدولة ػي أعمالهه الخاطة وأؼباب وؽاشهه،
وكان عمر  يؽمي المواهدين ووي لهه قدم طدق في الإؼىًم وي
بيؾ امىال ،كل على قدر ؼابقته ووا قدوه لجىاعة امىؾلمين وي
امىنفؽة(.)119
وعلى وثل هذا نبه الإوام امقركبي في تفؾيره الجاوع لأحنام امقرآن
فقال " :و يجب على الإوام أن يؽين لإقاوة الدين وعنيه إعانته وإلا فؽلى
امىؾلمين ،لأن امع ّديق  مىا ولي الخىًفة وعي ّن لها لم يكي ػنده

( )119ينلر كتاب امتّك ُّ ّؾب بامقرآن وأخذ الأجرة عنيه :دراؼة وقارنة لمهىد
وعمفى ؽؽيب.31 - 31 :
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1012

وا يقيم به أهله ،فأخذ ثيابا وخرج إلى امؾهق ،فقيل له في ذلك ،فقال:
ووي أين أنفق على ػيالي؟ فردوه وفرضها له كفايته"(.)111
وبذلك يمكي أن نظع الأؼغ متؽنيم قرآني ناجح يؽيد جمع كممة
الأوة ووحدة طفها حتى تستؽيد ونانتها ووتانتها وقهتها واؼتحقاقها
َ َ َ َٰ َ َ ب ُ
س َعو َجَٰس بىِ
ِكِ
مىقام امشهادة الذي انتدبها ربنا  له في قهله{ :وكذل ِ
ُ ٍّ ٗ َ َ ٗ ّ ُ ُ ْ ُ ٓ َ َ
َ َ ُ َ ٍّ ُ ُ َ َ ب ُ ب َ ٗ
يدا َ
ِۗو َياِ
ْل ِعويسى ِط ِّ
اس ِويسْن ِٱلرش ِ
اِِلَمٍْْا ِط َّ َدا َء َِع ِٱۡلٍّ ِ ِ
أيث ِوشف ِ
َ َ ب َ ب ب َ َ ٍّ ُ َ َ َ ب َ ٓ ٍّ َ ب َ َ َ َ ٍّ ُ ٍّ ُ َ ٍّ َ َ
َقو ُِب َ َ َٰ
َِعِ
ْل ِمًٌِِي
ت ِلَج ِعويّا ِإَِل ِۡلِ عوى ِيٌِيتتِع ِٱلرش ِ
سعوَاِٱهقِتو ِث ِٱه ِ ِ
َ َ ٍّ
ٍّ
َ َ ب َ َ َ ً ٍّ َ َ ٍّ َ َ
َ
ؾ َ
يعِ
ٱّلل ۗ ِ َو َيا َِكن ِ ُِ
ِيٌ ِِ َدى ِ ُِ
عقِتَ بي ُِِۚ ِِإَون َِكٍج ِهمتِۡية ِإَِل َِع ِٱل ِ
ِ
ٱّلل ِ َِلُ ِ

ََ ُ ٞ
َ ُ ٍّ ٍّ
وف ٍّ
ِرض ٞ
ِيىِ.}١٤٣
اسِلرء
ٱّللِِة ِٱۡلٍّ ِ ِ
يؿَََٰس ب هىِإِنِ َِ
إِ

( )111الجاوع لأحنام امقرآن .336/1
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امتجهيد يُجم ِّل قراءة امقرآن ،ويز ي ّ ِنها ،و يُله ِر وؽانيها ،قال ابن

الجزري رحمه ال َّل ّه (ت

امقراءة»(.)111

833ه )« :امتجهيد حنية امتىًوة ،وزينة

وتؽر يف امتجهيد :إػماء الحروف حقها ،وي غير إسراف ولا

تؽؾف ،ولا إفراط ولا تنلف.

قال أبه عمرو الداني رحمه ال َّل ّه (ت 444ه ) « :فتجهيد امقرآن:

هه إػماء الحروف حقهقها ،وترتيبها مراتبها ،ورد الحرف وي حروف

امىؽجه إلى صخرجه وأطله ،وإلحاقه بنليره وؽنه ِه ،وإؽباع مفله،
وتمكين امنمق به على حال طيؼته وهيئته؛ وي غير إسراف ولا تؽ ّ
ف،
ؾ ٍ

ولا إفراط ولا تنلف»(.)112

( )111امنّشر في امقراءات امؽشر (.)212/1

( )112امتّحديد في الإتقان وامتّجهيد (ص.)71 :
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وكذا قال محمد ابن الجزري رحمه ال َّل ّه (ت833 :ه )(.)113

ْص امؽُلَمَاء ِ عَلَى ِإطْ ى َ ِ
حر ُ
ن
ي فِي ق ِرَاء َة ِ امقُر ْآ ِ
ِ
ًح الأَ مْؾُ ِ

إطىًح الأمؾي ،وونؽها وي ال ّلحي ،يتحقق بأمرين

ل أمفاظ ال ُّل ّؼة أو أوزانِها ،بما يخامف نله امنلًم
 -1عدم تؼيير أط ِ

امؽرب ّي وتراكيب ِه.

ُّ
بتنل ّف وز يادة ،أو تقعيرٍ
 -2عدم تؼيير كر يقة امنمق بحروفه

ونقص ،ووي ذلك :الز يادة ُ في امىدود وامؼ ُنَّّات ،أو تفخيم امىرقق،
َّ ّ
امىفخه ،أو اختىًس الحروف ،ونحه ذلك.
وترقيق

وقد حرص امؽلماء على إطىًح الأمؾي امىائلة ،وحذروا وي بقاء

بؽض امناس على اللحي؛ لأنه نقص وػيب.

قال ؽيخ الإؼىًم رحمه ال َّل ّه (ت 728ه )« :فنحي وأوهرون أمر

إ يجاب أو أمر اؼتحباب أن نحفـ امقانهن امؽرب ّي؛ ونعنح الأمؾي
امىائلة ػنه؛ فيحفـ منا كر يقة فهه امكتاب وامؾنَّّة؛ والاقتداء بامؽرب
في خمابها.

( )113امنّشر في امقراءات امؽشر (.)212/1
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فلو ترك امنَّّاس على لحنهه كان نقعا ً وػيب ًا؛ فكيف إذا جاء قهمٌ

إلى الأمؾنة امؽرب َّي ّة امىؾتقيىة والأوزان امقهيمة ،فأفؾدوها بمثل هذه
امىفردات والأوزان امىفؾدة لل ّ ِؾان امنَّّاقلة ػي امؽرب َّي ّة امؽرباء؟!».

ن
اخْ ت ِي َار ُ و ُؽ َل ِّم ِ امق ُر ْآ ِ
اختيار وؽلم امقرآن أؼاس في صحة تؽلم امقرآن ،فيؿترط أن يكهن

امىؽل ِّم وي أهل امؽلم بامقراءة.

 -1قال وكي بن أبي كامب رحمه ال َّل ّه (ت 437ه )« :يجب على

كامب امقرآن أن يتخير مقراءته ونقله وضبمه أهل الديانة وامعيانة وامفهه
في علوم امقرآن ،وامنفاذ في علم امؽربية وامتجهيد بحناية أمفاظ امقرآن،

وصحة امنقل ػي الأئمة امىشههرين بامؽلم.

فإذا اجتىع لممقرئ صحة الدين ،وامؾىًوة في امنقل ،وامفهه في

علوم امقرآن ،وامنفاذ في علم امؽربية وامتجهيد بحناية أمفاظ امقرآن كملؾ

حاله ،ووجبؾ إواوته»(.)114

( )114الرعاية (ص )89
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1016

أفظل كر يقة متؽنيم امقرآن ام كريم:
 -1أن يؽل ّمه امىؽل ّم صخرج الحرف امعحيح ،وي غير تنلف في نمق

الحرف.

أ -قال أبه محمد ػبد ال َّل ّه ابن قتيبة رحمه ال َّل ّه (ت 276ه ):

«امؼىًم ال َّر ّ ي ّ ِض ()115وامىؾتأن ِف

()116

للتؽلم ،نختار له :أن ينخذ

بامتحقيق عنيه وي غير إفحاش  -في ود ،أو همز ،أو إدغام -؛ لأن في
ذلك

()117

تذميىً ً للؾان ،وإكىًق ًا وي الحبؾة ،وحىً ً للؽقدة ،ووا ّ
أقل

وي ؼلم وي هذه اممبقة في حرفه وي امؼنف وامههه»(.)118

ب -قال وكي بن أبي كامب« :امقراء يتفاضلون في امؽلم بامتجهيد،

فمنهه وي يؽلمه رواية وقياؼا وتمييز ًا ،فلذلك للحاذق امفمي.

( )115أي :امىذلَّّل ،وامىرادّ َّ :
امعب ّي امىهيَّّأ للتّؽ ُّل ّم .تاج امؽروس (.)371/18
( )116أي :امىبتدئ.
( )117أي :بامتحقيق عنيه وي غير إفحاش.
( )118تأو يل وؿنل امقرآن (ص.)43
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وونهه وي يؽلمه سظاع ًا وتقنيدًا ،فذلك امههي امظؽيف ،لا ينبؿ أن

يشك ،ويدخله امتحر يف وامتعحيف؛ إذ لم يبن على الأطل ،ولا نقل

ػي فهه.

قال :ونقل امقرآن فمنة ودراية أحؾي ونه سظاع ًا ورواية.
قال :فالرواية لها نقنها ،والدراية لها ضبمها وعلمها.
قال :فإذا اجتىع لممقرئ امنقل وامفمنة والدراية ،وجبؾ له

الإواوة ،وصحؾ عنيه امقراءة ،إذا كان له وع ذلك ديانة»(.)119
ج -قال ابن الجزري رحمه ال َّل ّه (ت

833ه ) في بيان نهع

امتحقيق امعحيح في امقراءة« :امتحقيق يكهن لر ياضة الأمؾي ،وتقهيم

الأمفاظ ،وإقاوة امقراءة بؼاية امترتيل ،وهه الذي يستحؾي ويستحب

الأخذ به على امىتؽلمين.

وي غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط  -وي تحر يك امؾهاكي،

وتهميد الحروف وي الحركات ،وتكرير الراءات ،وتمنين امنهنات بامىبامؼة

في امؼنات .)121(»-

( )119الرعاية (ص .)91 - 89
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1018

د -قال ابن الجزري رحمه الله (ت 833ه )« :ولا أعلم ؼبب ًا

مبلوغ نهاية الإتقان وامتجهيد ،ووطهل غاية ام َّت ّعحيح وام َّت ّؿديد :وثل

ر ياضة الأمؾي ،وام َّت ّكرار على اللفـ امىتن َّ ّقى وي فه المهؾي

(.)122(»)121

 -2أن يكرر امىتؽل ّم الحرف الذي يعححه امىؽلم.
قال امؽىًوة أبه الحؾي امعفاقسي رحمه ال َّل ّه (ت 1118ه ) في

بيان كر يقة امؽلماء المهققين في امنمق بالهىزة« :وقد كان امؽامىهن

بعناعة امتجهيد ينمقهن بها ؼنؾة ،سهلة برفق ،بىً تؽؾف ،ولا تنلف،

ولا نبرة ٍ ؽديدة ٍ ،ولا يتمكي أح ٌد وي ذلك إ ّلا بالر ياضة ،وتن ّقي ذلك وي
أفهاه أهل امؽلم بامقراءة»(.)123

( )121امنّشر في امقراءات امؽشر (.)216/1
( )121أي :امىؽلم.

( )122امنّشر في امقراءات امؽشر (.)213/1

( )123تنبيه امؼافنين وإرؽاد الجاهنين (ص.)47
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ام َّت ّن َ ُّل ّ ُ
ن
ف ف ِي ق ِر َاء َة ِ امق ُرآ ِ

امتنلف في قراءة امقرآن :إقهار امنلفة في قراءته ،وع وؿقة تناله

في ذلك(.)124

وهناك أمفاظ يرجع وؽناها إلى امتنلف وهي :امتؽؾف ،وامتنمع،

وامتؿدق ،وامتفيهق ،وامؼلو؛ وبيان وؽانيها وا يلي:

 -1ام َّت ّؽ َ ُّ ّؾف :بمؽنى امتنلف ،وبينهىا فرق بحؾب أطل اللؼة؛

فامتنلف :ارتناب الأمر امؿاق ،وامتؽؾف :الأخذ على غير اممر يق،

وم َّ ّىا كان امتؽؾف غير خال ػي امتنلف اؼتؽىلوه في وؽناه(.)125
 -2ام َّت ّن ُّ ّمع :يملق على ُّ ّ
كل قهل أو فؽل فيه ُّ
تنل ّف.

وأطله :امتعنع وي ن ِمع امفه؛ أي :أقعاه ،و يكهن غامب ًا على وجه

امتكبر(.)126

( )124امى فردات في غر يب ام قرآن (ص  ،)721م ؾان ام ؽرب (،)317/9
عمدة الحفاظ في تفؾير أشرف الأمفاظ (.)418/3
( )125شرح امىقد وة الجزر ية م ماش ك بري زاده (ص ،)115ام ؽين
(.)339/1
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1020

 -3امتَّّؿ ُّ ّدق :امتنلف في امنلًم بملء ؽدقه ،تؽاقى ًا واؼتؽىًء ً على

غيره.

ؿدق وهه :جانب امفه.
وأخهذ وي ام ّ ِ
فامىتؿ ّدِق وتنل ّ ِف في امنلًم؛ لأنه يلوي به ؽدقه للتفعح(.)127
 -4امتفيهق :امتهؼع في امنلًم بفتح امفه؛ ليميل به قلوب امناس

وأسظاػهه.

وأخهذٌ وي امفَه َق وهه :الاوتىًء والاتساع(.)128
 -5امؼلو :ام َّت ّؿدد ،وصجاوزة الح ّد(.)129وهه امىؽنى الجاوع مىا

تقدم.

( )126تهذيب اللّؼة ( ،)115/2مؾان امؽرب (.)13/1

( )127شرح ؼنن أ بي داوود لابن ر ؼىًن ( ،)167/19ام ّنها ية في غر يب
الحديث ( ،)453/2تحفة الأبرار شرح وعابيح ام ُّ ّؾنَّّة (.)234/3

( )128شرح امى ؿناة للمي بي ( ،)3116/11امىي سر في شرح و عابيح ام ّ ُّ
ؾ نَّّة
للتهربشتي (.)1151/3

( )129ام ّنها ية في غر يب ال حديث ( ،)382/3ام عحاح ( ،)2448/6امى عباح
امىنير (.)452/2
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ن
ف فِي ق ِرَاءَة ِ امقُرآ ِ
أن ْهَاعُ ام َّت ّن َ ُّل ّ ِ

ذصط امؽلماء رحمهه ال َّل ّه أوثلة ً للتنلف في قراءة امقرآن ام كريم،

ويشترك وؽها في الحكم كل وا كان وي جنسها أو فهقها في وجهد وؽنى

امتنلف ،وطظا ذصطه امؽلماء وي الأوثلة:

 -1تقؽير امفه :امىبامؼة في إخراج الحروف وي أقظى امفه(.)131
ّ
امفك :ويل امفك ػي هيئته امىؽتادة ،فتىيل به الحروف
 -2تؽهيج

امتي لا إوالة فيها (.)131

 -3تمظيغ اللؾان  -مهك الحروف  : -أن يبامغ في إخراج الحروف،

فيىظغ الحروف وظؼ ًا ،كمي يمظغ اممؽام وامؽن كة(.)132
ؽ َّ ّدة إخراج الحروف.
 -4امتؽؾف في ِ

( )131دراؼات في علم ال ُّل ّؼة (صّ .)217
امع حاح تاج ال ُّل ّؼة ( )797/2امفائق
في غريب الحديث (.)444/3

( )131وقاييغ ال ُّل ّؼة (.)79/4

( )132بيان امؽيهب لابن امبناء (ص .)38
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1022

 -5تمميف ام َّ ّؿ ّدِ :تمه يل زوي الحرف امىؿدد ػي وقداره

المهدد(.)133

 -6امتههع بنمق الهىزة :أن يتنلف في إخراجها وي أقظى الحلق

فيعير كامىتههع  -وهه امىتقيِ ّئ .)134(-

فيجب أن يخرجها سهلة وي غير م كز ()135ولا ؽ ّ ٍد(.)136
 -7تشديد الهىزة امىتمرفة بؽد امى ّدِ في حال امهقف عنيها؛ نحه:

«امؾىاء» ،وامهاجب امنمق بالهىزة ؼاكنة وي غير تشديد.
 -8امىبامؼة في تكرار الراء.

 -9حظروة الراءات :إخفاء تكريرها إذا كانت وؿ َّ ّددة ً ،فتكهن

ؽبيهة ً بام َّ ّماء(.)137

(ّ )133
امعحاح (.)537/2

( )134امؽين (ّ ،)171/2
امعحاح (.)1319/3

(َّ )135
الل ّ كز :الدفع ،أي :وي غير تنلف في إ خراج الهىزة بدفؽها .تاج امؽروس
(.)319/15

( )136التمهيد في علم امتّجهيد (ص  ،)118الإيظاح في امقراءات (ص
 ،)345امتحديد في الإتقان وامتّجهيد (ص.)73
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 -11تعفير َّ ّ
امعادات :إكالة امعفير ػند امعاد امؾاكنة ،أو

امىبامؼة في بيانه وبامؼة بي ّنة حتى وع الحركة.

 -11الإفراط في الإؽباع  -امىد : -الز يادة في امىد على امىقدار

المه َّ ّدد.

 -12ود وا لا و َّ ّد فيه :الز يادة في الحركات بحيؿ يتهلد ونها حرف

ود لا وجهد له.

 -13تمنين امنهنات أو امؼنات :امىبامؼة في زوي امؼنة(.)138
 -14اممؼيان في ويزان الحرف :ز يادة الزوي امىؽتاد في امنمق

بالحرف ،في َّت ّكئ على ام َّ ّؾاكي أو امىؿ َّ ّدد ،أو يزيد في وقدار الحركة،
ونحه ذلك.

 -15الإفحاش في الإدغام :امتنلف في بيانه ،أو الز يادة في غنة

امنهن وامىيم ػند إدغامهىا ،فيختل ويزان الحروف أو امعهت.
( )137امنّشر في امقراءات امؽشر (.)219/1

( )138امن ّ شر في ام قراءات امؽ شر ( ،)216/1امتّنب يه ع لى ال ّل حي لل ؾؽيدي
(ص.)277
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1024

 -16الإفحاش في الإضجاع :الز يادة في إوالة الحرف امىىال

فيعبح كسرة خامعة أو قريب ًا ونها ،أو إوالة وا لا إوالة فيه بسبب

امىبامؼة في امترقيق.

 -17تسىين الحروف :تفخيم الحروف امىرققة ،أو امىبامؼة في

تفخيم الحروف امىفخىة(.)139

 -18امهؼهؼة في إخراج الحروف ،وترقيقها وتفخيىها ،وإوامتها.
 -19إعادة امنممة :تكرارها وي غير وهجب كبيعي ،أو مراعاة

مىهاضع امهقف والابتداء.

 -21ترػيد امعهت :اهتزاز امعهت بامقراءة كأنه يرتؽد وي

برد(.)141

 -21تقميع امىد :أن يرفع طهته بامىد ثم يخفظه أو امؽكغ.
و ي َكثر ذلك فيىي يتنلف امقراءة بامتمريب والألحان(.)141
( )139هداية امقاري إلى تجهيد كلًم امباري (.)113/1
( )141امىهضح في امتّجهيد (ص .)151

( )141بيان امؽيهب لابن امبنّاء (ص  ،)39 - 38امىهضح (ص.)152
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َّ
والت ّمميف :امقراءة بامىقاوات امىعمنؽة،
 -22قراءة امنؼه

والألحان امىهضهعة ،فيقع وي أصحابها :قظر امىىدود ،وود امىقعهر،
وتحر يك امؾاكي ،وتسكين امىتحرك ،وهمز المنفف ،وتخفيف
امىهىهز ،ونحه ذلك(.)142
ؼبب امتنلف في قراءة امقرآن:

ذلك:

 -1تؽلم تىًوته على وي لم يؽرف كبع اللؼة ،ووي أقهال امؽلماء في

أ -قال أبه محمد ػبد ال َّل ّه ابن قتيبة رحمه ال َّل ّه (ت 276ه )« :وقد

كان امناس يقرؤون امقرآن بنؼاتهه ،ثم خنف وي بؽدهه قهم وي أهل
الأوعار ،وأبناء امؽجه ميغ لهه كبع اللؼة ،ولا علم امتنلف(،)143

فهفها في كثير وي الحروف ،وزمها فأخلوا»(.)144

( )142بيان امؽيهب لابن امبناء (ص .)44

( )143أي :ميغ ػندهه مؼة وتقنة لا بام ّمبع ولا بتنلّف تؽلم ُّ
الل ّؼة.
( )144تأو يل وؿنل امقرآن (ص.)42
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1026

ب -قال أبه امقاسص الأنعاري امقركبي رحمه الله (ت:)461

«وامقراءة هي على كباع امؽرب تحؾُي وتزين بأمؾنتهه»(.)145

ج -قال أبه ؽاوة امىقدسي رحمه ال َّل ّه (ت 665ه )« :وامنلًم في

المنارج إنما هه على حؾب اؽتقاق اممبع ،لا على امتنلف»(.)146

 -2عدم الأخذ ػي المه ّققين في نمق الحروف؛ فىً يكفي وجهد

الإؼناد ػند امىقرئ ،بل لابد وي إحناوه امؽلم بأقهال امؽلماء في
كر يقة امنمق بالحروف على قانهن امؽرب وؼنيقتهه ،ووي أقهال امؽلماء
في ذلك:

أ -قال أبه عمرو الداني رحمه الله (ت 444ه )« :وقراء امقرآن

وتفاضلون في امؽلم بامتجهيد وامىؽرفة بامتحقيق ،فمنهه وي يؽلم ذلك

قيا ًؼا وتمييزا ،وهه الحاذق امنبيه ،وونهه وي يؽلمه سظاعا وتقنيدًا ،وهه

( )145امىهضح في امتّجهيد (ص .)153

( )146إبراز امىؽاني وي حرز الأواني (ص .)746
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امؼبي امفهيه( ،)147وامؽلم فمنة ودراية آكد ونه سظاعا ورواية .ولندراية
ضبمها ونلىها ،وللرواية نقنها وتؽلمها»(.)148

ب -قال ابن الجزري (ت 833ه )« :أطل الخمل امهارد على

أمؾنة امقراء في هذه امبىًد ووا امتحق بها :هه إكىًق امتفخيىات

وامتؼنيلات على كر يق أمفتها اممباعات ،ت ُن ُ ّق ِي َؾ وي امؽجه ،واػتادتها

امنبف(،)149واكتؾبها بؽض امؽرب ،حيؿ لم يقفها على امعهاب طظي
يرجع إلى علمه ،و يهثق بفظله وفهىه»(.)151

 -3عدم امؽلم بمقاطد امشر يؽة في امنهي ػي امتنلف ،بتؽؾير وا

يس ّره ال َّل ّه ،وض َّي ّق وا َّ ّ
َّ
وؼؽه ال َّل ّه.

( )147امفَه ِيه ُ :الرّجُل الّذي ينسى .مؾان امؽرب (.)525/13
( )148امتّحديد في الإتقان وامتجهيد (ص.)69

ؼ هَاد َ ام ْؽ ِرَاقِ ،ث ُ َّم ّ اؼْ تُؽىِ َ
ن َ
س كانها يَنز ِم ُه َ
َّبف :جِي ٌ
( )149امن ّ ُ
ل في أَ خْى ًَطِ
ل وي امن ّا ِ
س وَػَهَا ّمِه ِه .امىعباح امىنير (.)591/2
امنَّّا ِ

( )151امنّشر في امقراءات امؽشر (.)215/1
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1028

قال أبه محمد ػبد ال َّل ّه ابن قتيبة رحمه ال َّل ّه (ت 276ه ) في ؼبب

امتنلف في تؽنيم امقرآن« :حَم ْل ُه

()151

امىتؽلمين على امىركب امعؽب،

وتؽؾيره على الأوة وا يسره ال َّل ّه ،وتظييقه وا ف َّ ّ
ؾحه»(.)152

ي بَؽ ُ
ؾ ُ
ن ب ِامت ّ ُّ
َّنل ّف؟
س ق ِرَاءَة َ امقُر ْآ ِ
ْض امنَّّا ِ
مِىَاذَا يَسْتَح ِ
اؼتحؾي بؽض امناس قراءة امقرآن بامتنلف لأمرين:

 -1قنها أن قراءة امقرآن بامتجهيد لا تتحقق إ ّلا بمؿقة وطؽهبة.
 -2قنها أن امتنلف في امقراءة ،وامتمه يل في تؽلمها دمي ٌ
ل على

الإتقان والحذق في امقراءة.

قال أبه محمد ػبد ال َّل ّه ابن قتيبة رحمه ال َّل ّه (ت 276ه ) في ؼبب

اؼتحؾان بؽض امناس قراءة امقرآن بامتنلف« :وميغ ذلك إ ّلا مىا

يرونه وي وؿقتها وطؽهبتها ،وكهل اختىًف()153امىتؽلم إلى امىقرئ
فيها.

( )151أي :امىؽل ِّم.
( )152تأو يل وؿنل امقرآن (ص.)42

( )153أي :تردد .تاج امؽروس.)251/23( .
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فإذا رأوه قد اختنف في أ ّم امكتاب ػشر ًا(،)154وفي وئة آية شهرًا،

وفي امؾبع ام ّمهال حهلا ً.

ورأوه ػند قراءته وائل ام ّؿدقين(،)155دا َّ ّر امهريدين(،)156راشح َ

الجبينين(،)157ته َّهّمها أن ذلك مفظيلة في امقراءة وحذق بها»(.)158

هي ػي امت ّ ُّ
َّنل ّف
أَ دل َّّة ُ ام َّ ّن ِ
جاء الإؼىًم بامنهي ػي امتنلف في جميع الأوهر ،ووي الأدلة على

ذلك:

ل يؽل ّم امىتؽلّم فاتحة
( )154أي :ػشر ميالٍ .وامىراد :أن امىؽل ّم إذا وكؿ ػشر ميا ٍ
امكتاب.

( )155ام ّؿدق :جانب امفهّ .
امعحاح (.)1511/4

اوتىٌت دَوَاً .تهذيب ُّ
الل ّؼة (.)43/14
ْ
( )156د َّ ّرت امؽُرُوق :إذا

امعدغ ّ ُّ -
فهق ُّ ّ
ن َ
( )157أي :وتؽرّق الجبينين ،والجَبي ُ
وامعدغ وا بين امؽين والأذن
ن ػي يمين الجبهة وشظالهاّ .
 ،وهما َامعحاح (.)1323/4 ،365/1
جبينَا ِ

( )158تأو يل وؿنل امقرآن (ص.)42
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1030

 -1أمر ال َّل ّه نبيه محمدا ً طلى ال َّل ّه عنيه وؼلم أن يخبر امناس أنه ميغ
ُب َ ٓ َب َ ُ ُ ب َ َب ب َ ب َ ٓ ََ۠
ِو َيا ِأٍا ِي ٌَِِ
وي امىتنلفين؛ فقال تؽالى{ :ف ِ
ن ِيا ِأسِٔوسى ِعويُِِيٌِ ِأسرٖ
ب َّ
ّيِِ .}٨٦
ٱل ًُ َخكِؿِ َِ
 -2قال امنبي طلى ال َّل ّه عنيه وؼلم لأبي وهسى ووؽاذ رصي ال َّل ّه

ػنهىا:

«يس ِ ّرا ولا تؽس ِّرا ،وبش ِ ّرا ولا تن ّف ِرا» وتفق عنيه(.)159
قال امؽيني رحمه ال َّل ّه (ت 855ه )« :قهله« :يس ِ ّرا ولا تؽس ِّرا» أي:

خذا بما فيه اميسر ،وأخذهما ذلك هه عين تركهىا للؽسر.
قهله« :وبش ِ ّرا» :أي بما فيه تمييب للنفهس.

«ولا تن ّف ِرا» :وي امتنفير ،يؽني :لا تذصطا ؽيئ ًا يهربهن ونه ،ولا

تقعدا إلى وا فيه امؿدة»(.)161

()159امبخاري ،كتاب الجهاد وامؾير ،باب وا ي كره وي امتنازع والاخت ىًف في
ال حرب ،وػقه بة وي ػ ظى إوا وه ،ر قه (،)3138وو ؾلم ،ك تاب الج هاد
وامؾير ،باب في الأمر بامتيؾير و ترك امتنفير ،ر قه (،)1733وي حديث أ بي

وهسى الأؽؽري رصي ال َّل ّه ػنه.
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 -3قال امنبي طلى ال َّل ّه عنيه وؼلم« :ومي ي ُشا َّ ّد الدّين أحد إ َّ ّلا غنبه»

رواه امبخاري(.)161

قال ابن حجر رحمه ال َّل ّه (ت 852ه )« :وامىؽنى :لا يتؽ َّ ّىق أحد

في الأعمال الدّيني ّة و يترك الر ّفق إ َّ ّلا عجز وانقمع فيؼنب.

قال ابن امى ُني ّ ِر :في هذا الحديث علم وي أعىًم امنب َّهّة ،فقد رأينا

ورأى امنَّّاس قبننا أن كل وتن ّمع في الدّين ينقمع»(.)162

 -4قال ابن وؾؽهد رصي ال َّل ّه ػنه :قال رؼهل ال َّل ّه طلى ال َّل ّه عنيه

وؼلم «همك امىتن ّمؽهن  -قالها ثىًثًا  » -رواه وؾلم(.)163

قال امنهوي رحمه ال َّل ّه (ت 676ه )« :أي :امىتؽىقهن امؼامهن

المواوزون الحدود في أقهالهه وأفؽالهه»(.)164

( )161عمدة امقاري شرح صحيح امبخاري (.)281/14( ،)251/24

( )161كتاب الإيمانٌ ،
باب الدين يسر ،رقه ( )39وي حديث أبي هر يرة رصي
اللّه ػنه.

( )162فتح امباري لابن حجر (.)94/1

( )163كتاب امؽلم ،باب همك امىتن ّمؽهن ،رقه (.)2671
( )164شرح امنّهوي على وؾلم (.)221/16

1031

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1032

 -5قال امنهوي رحمه الل ّه« :باب امنهي ػي امتنلف ،وهه فؽل

ُب َٓ َبَُ ُ َ َ
سِٔوس بى ِعو بيُِِ
ن ِيا ِأ
وقهل وا لا وعنحة فيه بمؿقة ،قال الله تؽالى{ :ف ِ

ب َّ
ب َ ب َ ٓ ََ۠
ّي ِ ،}٨٦وػي عمر رصي الله ػنه قال :نهينا
ِو َيا ِأٍا ِي ٌَِ ِٱل ًُِخَكِؿِ َِ
يٌِ ِأسرٖ

ػي ام َّت ّنلف .رواه امبخاري»(.)165

6-ؼبب هىًك الأوه امؾامفة امؼلو في الدين ،قال امنبي طلى الل ّه

ن»
عنيه وؼلم « :إياكم وامؼلو؛ فإنما همك ويْ كان قبن كم بامؼلو في الدّي ِ

رواه أحمد(.)166

قال ؽيخ الإؼىًم رحمه ال َّل ّه (ت 728ه )« :وامؼلو في الدين،

عام في جميع أنهاع امؼلو ،في الاػتقاد والأعمال؛ وامؼلو :صجاوزة

الحد»(.)167

( )165ر ياض ّ
امعالحين (ص.)464
()166في امىؾند ،برقه (.)3248

( )167اقتظاء امظراط امىؾتقيم (.)328/1
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هي ػي امت ّ ُّ
َّنل ّف فِي ق ِراءة ِ امقُرآن:
أَ قهال امؽُلَماء فِي ام َّ ّن ِ
حذر امؽلماء وي امتنلف في قراءة امقرآن ،ووي أقهالهه في ذلك وا

يلي(:)168

 -1قال ػبد ال َّل ّه امؽكبري رحمه ال َّل ّه« :سظؽؾ رجىً ً يسأل أحمد

(()169ت 241ه ) وا تقهل في امقراءة بالألحان؟
فقال وا اسظك؟ قال :محمد.

قال :أيس ُّ ّ
رك أن يقال لك :يا وهح َّم ّد  -طظدود ًا .-
قال امقاصي أبه يؽلى :هذه وبامؼة في ام كراهة» (.)171
 -2قال أبه محمد ػبد ال َّل ّه ابن قتيبة رحمه ال َّل ّه (ت 276ه )  -في

بيان بؽض تنلفات امقراء « :-إفراكه في امىد والهىزة والإؽباع.
وإفحاؽه في الإضجاع والإدغام»(.)171

( )168وهي مرتّبة على تاريخ وفياتهه.
( )169ابن حنبل رحمه اللّه.

( )171زاد امىؽاد في هدي خير امؽباد ( ،)467/1الأمر بامىؽروف وام ّن هي ػي
امىنكر للخىًّل (ص.)79
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1034

 -3قال أحمد بن نظر امىقرئ رحمه الل ّه (ت 373ه ):

«الإسراف في امتحقيق الخارج ػي امتجهيد وؽيب وذوهم»(.)172

 -4قال أبه الحؾي امؾؽيدي (ت 411ه )« :واللحي الخفي لا

يؽرفه إ ّلا امىقرئ امىتقي امظابف ،الذي تنقي أمفاظ الأؼتاذين امىن ّدِي
ػنهه ،امىؽمي ّ
كل حرف حقه ،غير زائد فيه ولا ناقص ونه.

امىتجن ّ ِب ػي الإفراط في امفتحات ،وامظىات ،وام كسرات،

والهىزات ،وتشديد امىؿ ّدِدات ،وتخفيف المن َّ ّففات ،وتسكين

امىؾ َّ ّكنات ،وتمنين امنهنات.

وتفر يف امىدات وترػيدها.
وتؼنيـ الراءات وتكريرها.
وتسىين اللًوات وتشريبها امؼنة.
وتشديد الهىزات وتن كيزها»(.)173
( )171تأو يل وؿنل امقرآن (ص.)42

( )172امتّحديد في الإتقان وامتجهيد (ص.)92

( )173امتّنبيه على ال ّلحي الجل ّي وال ّلحي ال ّ
خفي(ص.)28
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 -5قال الإوام وكي بن أبي كامب رحمه ال َّل ّه (ت 437ه )  -في

طفة أداء الهىزة« :-ولا يتؽ َّ ّؾف في ؽ َّ ّدة إخراجها إذا نمق بها»(.)174
 -6قال أبه عمرو الداني رحمه ال َّل ّه (ت

444ه )« :فتجهيد

امقرآن :هه إػماء الحروف حقهقها وترتيبها مراتبها ،ورد الحرف وي
حروف امىؽجه إلى صخرجه وأطله ،وإلحاقه بنليره وؽنهه ،وإؽباع
مفله ،وتمكين امنمق به على حال طيؼته وهيئته.

وي غير إسراف ولا تؽ ُّ ّؾف ،ولا إفراط ولا تنلف»(.)175
ً
أيظا رحمه ال َّل ّه« :اعلمها أن امتحقيق امهارد ػي أئمة
 -7وقال

امقراءة حده :أن تهف ّى الحروف حقهقها؛ وي امىد إن كانت طظدودة،
ووي التمكين إن كانت طظكنة ،ووي الهىز إن كانت مهىهزة ،ووي
امتؿديد إن كانت وؿددة ،ووي الإدغام إن كانت ودغمة ،ووي امفتح

إن كانت وفتهحة ،ووي الإوالة إن كانت طظالة ،ووي الحركة إن كانت
وتحركة ووي امؾكهن إن كانت وؾكنة.

( )174الرعاية (ص.)145

( )175امتّحديد في الإتقان وامتّجهيد (ص.)71
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1036

وي غير تجاوز ولا تؽؾف ولا إفراط ولا تنلف.
فأوا وا يذهب إميه بؽض أهل امؼباوة وي أهل الأداء :وي

الإفراط في التمميف وامتؽؾف في امتفكيك والإسراف في إؽباع

الحركات وتنخيص امؾهاكي ،إلى غير ذلك وي الأمفاظ امىؾتبؿؽة

وامىذاهب امىكروهة فخارج ػي وذاهب الأئمة وجمههر ؼنف الأوة،

وقد وردت الآثار ػنهه بكراهة ذلك»(.)176

 -8قال أبه امقاسص الأنعاري امقركبي رحمه ال َّل ّه (ت 461ه ):

«الحدر :وهه امقراءة امسهلة امؾىحة امىرتلة ،امؽذبة الأمفاظ ،اللميفة

امىأخذ ،امتي لا يخرج بها ػي كباع امؽرب وعما تنممؾ به امفعحاء.

وأوا امتجهيد :فهه أن يظيف إلى وا ذصطته في الحدر :مراعاة تجهيد

الإػراب ،وإؽباع الحركات ،وتبيين امؾهاكي ،وإقهار حركة

امىتحرك؛ بؼير تنلف ولا وبامؼة»(.)177

( )176امتّحديد في الإتقان وامتّجهيد لأبي عمرو الدّاني (ص.)89
( )177امىهضح في امتّجهيد (.)153 -152
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 -9قال أبه علي ابن امبناء الحنبلي رحمه ال َّل ّه (ت 471ه ) في بيان

أن امقراءة المهىهدة لا تنلف فيها« :امىطي على ؼنن واحد ،يقبله
امؼائب وامؿاهد ،لا تمظيغ ولا تظجيع ،ولا تمميف ولا تقميع ،ولا
عل َّوّ طهت ولا خفهت ،ولا خروج وي نمق إلى ؼكهت»(.)178

ً
أيظا رحمه ال َّل ّه« :يجب على قارئ امقرآن أن يأتي
 -11وقال

بحروف امقرآن في وزن عادل ،وترتيب وتىاثل.

يجؽل وفته َ
ح الحروف وونعهبها م َب ِقَة َ ام َّت ّؽامغ(،)179خفيفة

امتهالي.

ووظىهم َها ومرفهػ َها إؽارة ً مميفة.
وكذلك وكؾهره َا وصخفهصها حركة ً خفيفة(.)181

( )178بيان امؽيهب امّتي يجب أن يجتنبها امقرّاء (ص.)39

( )179اللباقة :الحذق .وامؽَن ْغ :ال َّذّوق .أي عامية في ال َّذّوق جميلة لا ُّ
تنل ّف فيها.
ّ
امعحاح تاج ال ُّل ّؼة ( )1549/4تاج امؽروس (.)277/16

( )181في امىم بهع :خف ية ،وي بدو أن ها ت عحيف ،فامى عنّف يرا عي امؾ ّ جع في
وقاكع كلًوه.

1037

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1038

ولا يجاوز امىىدود ونزمته ،ولا يقظر بامىقعهر ػي درجته»

(.)181

 -11قال ابن الجهزي رحمه ال َّل ّه (ت 597ه )« :وقد م ََّب ّغ

إبنيغ على بؽض امىعنين في صخارج الحروف ،فتراه يقهل (الحىد

الحىد) ،فيخرج بإعادة امنممة ػي قانهن أدب امعىًة.
وتارة ينب ّ ِغ عنيه في تحقيق امتؿديد.

وتارة في إخراج ضاد امىؼظهب ،ومقد رأيت وي يقهل :امىؼظهب

فيخرج بعاقه وع إخراج امظاد مقهة تشديده ،وإنما امىراد – أي :في

حد امقراءة  :-تحقيق الحرف فحؾب ،وإبنيغ يخرج هنلاء بالز يادة ػي
حد امتحقيق ،ويشؼنهه بامىبامؼة في الحروف ػي فهه امتىًوة ،وكل

هذه امهؼاوس وي إبنيغ»(.)182

 -12قال علم الدين امؾخاوي رحمه ال َّل ّه (ت 643ه ):
لا تحؾب امتجهيد ودا ً وفركا ً

ن
أو و ّدَ وا لا و ّدَ فيه م ِـــــــهَا ِ

( )181بيان امؽيهب امّتي يجب أن يجتنبها امقرّاء (ص.)41
( )182تنبيغ إبنيغ (ص.)126
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أو أن تش ّدد بؽد و ّدِ همــــ زة َ

أو أن تنــهك ال َ
ن
حرف كامؾكرا ِ

أو أن تفــــهه بهىزة وتههِّػاــــً

ن
فيف ِر ّ َ ؼاوؽُها وي امؼَثَيــــاــــ ِ

للحرف ويزا ٌ
ن فىً تَك كاغياــــ

ُ
ولاتك ُ
ن
صخْسِر َ امىيــــزا ِ
فيه

 -13قال أبه ؽاوة امىقدسي رحمه ال َّل ّه (ت 665ه )« :امباب

امؾادس :في الإقبال على وا ينفع وي علوم امقرآن ،وامؽىل بها ،وترك
امتؽىق في تىًوة أمفاقه ،وامؼلو بسببها»(.)183

 -14وقال ً
أيظا رحمه ال َّل ّه« :فقد تجاوز بؽض وي يدعي تجهيد

اللفـ إلى تنلف وا لا حاجة إميه ،وربما أفؾد وا زػه أنه وعنح
له»(.)184

 -15قال ؽيخ الإؼىًم رحمه ال َّل ّه (ت 728ه )« :ولا يجؽل

همته فيىا حجب به أكثر امناس وي امؽلوم ػي حقائق امقرآن :إوا
بامهؼهؼة في خروج حروفه ،وترقيقها وتفخيىها ،وإوامتها.

وامنمق بامىد اممه يل وامقعير وامىتهؼف ،وغير ذلك.
( )183امىرؽد امهجيز إلى علوم تتؽلّق بامكتاب امؽزيز (.)193/1
( )184امىرؽد امهجيز إلى علوم تتؽلق بامكتاب امؽزيز (.)211/1
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1040

فإن هذا حائل للقلوب قاكع لها ػي فهه مراد الرب وي

كلًوه»(.)185

 -16قال برهان الدين الجؽبري رحمه ال َّل ّه (ت 732ه ):
َ
سظؾ صج ه ّدٍ
كم قارئ ي ُرين ْك
قد ق َّ ّي تجهيد َ امقران تش ُّ ّدقا

وا يؽرف امتحر يك وي إؼنان
وتمَايىً ً وتَن َ ُّ ّفخ امه َد َ
جــــاــــن

ؾــه
فؼدا يش َ ُّ ّد الحرف جاه ِدَ نف ِ

ن
ويَم َ ُّ ّد مَرتَؽدا ً أخَا إ ثخَا ِ

فَام َُّن ّكر في تَرتين ه وإذا أتَى بالحدر

لم ي ُسىع َ
ؼهى أ ْرنان

()186

 -17قال الذهبي رحمه ال َّل ّه (ت 748ه )«:فامقراء الموهِّدة :فيهه

تنمع وتحرير زائد ين ّدي إلى أن الموهد امقارئ يبقى وظروف الهىة إلى
مراعاة الحروف ،وامتنمع في تجهيدها ،بحيؿ يشؼله ذلك ػي تدبر وؽاني

كتاب ال َّل ّه تؽالى ،و يظرفه ػي الخؿهع في امتىًوة.

( )185مجمهع امفتاوى (.)51/16

( )186ػقهد الجىان في تجهيد امقرآن (ص.)26
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و يخن ّيه قهي امنفغ م ُزدر ي ًا بحفاظ كتاب ال َّل ّه تؽالى ،فينلر إميهه

بؽين امىقؾ ،وبأن امىؾلمين ينحنهن ،وبأن امقراء لا يحفلهن إ ّلا ؽهاذ

امقراءة.

فنيؾ ؽؽري أنت واذا ػرفؾ؟! وواذا عمنؾ؟!
فأوا عممك فؼير طالح.
وأوا تىًوتك فثقيلة ػري ّة وي الخؿؽة والحزن والخهف ،فال َّل ّه تؽالى

يهفقك ،ويبظرك رؽدك ،و يهقلك وي مرقدة الجهل والر ياء.

وضدهه قراء امنؼه والتمميف :وهنلاء وي قرأ ونهه بقنب وخهف

قد ينتفع به في الجىلة.

فقد رأيت ونهه :وي يقرأ صحيحًا ،و يمرب ،ويبكي.
ورأيت ونهه :وي إذا قرأ ق َّس ّى امقلوب وأبرم امنفهس وب َّ ّدل

امنلًم.

وأؼهؤهه حالا ً :الجنانز ية(.)188(»)187
( )187أي :الذين يقرؤون في امؽزاء.
( )188زُغل امؽلم (ص.)27
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 -18قال ابن امقيم رحمه ال َّل ّه (ت

751ه )« :الأئمة صطهها

امتنمع ،وامؼلوّ في امنمق بالحرف ،ووي تأ َّ ّول هدي رؼهل ال َّل ّه طلى ال َّل ّه

ّ
كل مؾان على قراءتهه ،تبيَّ ّن له أن امتنمع
عنيه وؼلم ،وإقراره أهل
وامتؿدق وامهؼهؼة في إخراج الحرف ميغ وي ؼنَّّته»(.)189

 -19قال محمد ابن الجزري رحمه ال َّل ّه (ت 833ه )« :ميغ

ام َّت ّجهيد بتمظيغ َّ
الل ّؾان ،ولا بتقؽير امفه.

امفك ،ولا بترػيد َّ ّ
ّ
امعهت.
ولا بتؽهيج
ولا بتمميف ام َّ ّؿد ،ولا بتقميع امىد.
ولا بتمنين امؼنَّّات ،ولا بحظروة ال َّر ّاءات.
قراءة تنفر ػنها ام ّمباع ،وتمجها( )191امقلوب والأسظاع»(.)191

( )189إغاثة اللّهفان (.)299/1

( )191أي :تتركها بسرعة .وقاييغ اللّؼة ( ،)268/5تاج امؽروس (.)199/6
( )191امنّشر في امقراءات امؽشر (.)213/1
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ً
أيظا رحمه ال َّل ّه« :روينا ػي حمزة الذي هه إوام
 -21وقال

المهققين أنه قال مبؽض وي سظؽه يبامغ في ذلك :أوا علمؾ أن وا كان
فهق الجؽهدة فهه قمف()192؟

ووا كان فهق امبياض فهه برص؟
ووا كان فهق امقراءة فنيغ بقراءة؟»(.)193
 -21وقال ً
أيظا:
وكمىً وي غير وا ُّ
تنل ّف

بالل ّمف في امنمق بىً تؽ ُّ ّ
ُّ
ؾف

()194

 -22قال أحمد ابن الجزري رحمه ال َّل ّه (ت 835ه )« :وقهله

«بامؽربي»( :)195أي بنفـ امؽرب وي اللؼة امؽربية ل باللفـ امؽجىي.

( )192الجَؽ ْد :ضد ام َّّؾ ب ْف ،وام َّّؾ بف وي ام َّّؿ ؽر :امىنب ؾف امىؾتر ؼل .وامقَم َف:
ؽديد الج ؽهدة .وام ىراد :أن امىبام ؼة في ام قراءة تف ؾدها .ام ّنها ية (،)334/2

(ا.)275/

( )193امنّشر في امقراءات امؽشر (.)216/1
( )194امىقدوة الجزر يّة ،امبيؾ رقه (.)32

( )195يشير إلى قهل محمد ابن الجزري في "كيّبة امنّشر":
و يقرأ امقران بامتحقيــــــق وع

حدر وتدوير وكل وتبع
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1044

وي تفخيم الأمفات ،وتعفير امعادات.
وتمنين امنهنات ،وتسىين الحروف.
وترػيد امىدات»(.)196

امىبَامَؼَة ُ فِي تَكرير ال َّر ّاء امىؿ َّ ّددة ِ
امقارئ امىتىكي ينفـ الراء وؿددة تشديدا يرتفع بها اللؾان ارتفاعا

واحدا ،وي غير وبامؼة في امتكرار أو الحظر.
وقد نبه امؽلماء على أمرين في الراء:

الأمر الأول :امىبامؼة في تكرار الراء امىؿددة:
 -1قال ابن الجزري رحمه الله (ت 833ه ) في تكرار الراء:

«وقد ته َّهّه بؽض امنَّّاس :أ َّ ّن حقيقة ام َّت ّكرير ترػيد الل ّؾان بها امىرة بؽد

امىرة ،فأقهر ذلك حال تشديدها كما ذهب إميه بؽض الأندمؾِيين.

وع حؾي طهت بنحهن امؽرب

( )196شرح كيبة امنّشر (ص.)34
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وامعهاب :امتحفـ وي ذلك بإخفاء تكريرها ،كما هه وذهب

المهققين»(.)197

 -2وقال ً
أيظا رحمه الله:
 ................وأخف تكريرًا إذا تش َّ ّدد ُ

( )198

 -3وقال ً
أيظا رحمه الله« :يجب أن يتحفـ وي إقهار تكريرها لا

سيما إذا ؽددت»(.)199

 -4قال الإوام علم الدين امؾخاوي رحمه الله (ت 643ه ):
والراء طي تشديده ػي أن يرى

وتكررًا كالراء في الرحمان

()211

 -5قال محمد ابن بنبان الحنبلي (ت 1183ه )« :طظا يجب على

امقارئ :إخفاء تكرير الراء؛ لأنه حرف قابل له ،ويتأكد ذلك إذا كانت

( )197امنّشر في امقراءات امؽشر (.)219/1
( )198شرح كيّبة امنّشر (ص.)33
( )199شرح كيبة امنّشر (ص.)33

( )211جمال امقرّاء وكمال الإقراء (ص.)664
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وؿددة؛ لأ َّ ّن امقارئ إذا لم يتح َّر ّز وي ذلك جؽل وي الحرف امىؿدد
حروفا ،ووي المنفف حرفين ،وكل ذلك غير جانز.

وكر يق امؾىًوة وي هذا المهذور :أن ينعق َّ
الل ًّفـ قهر مؾانه على

حنكه معهقا صحكم ًا مرة واحدة بحيؿ لا يرتؽد؛ لأنه وتى ارتؽد حدث
وي كل رعدة حرف»(.)211

قال ػبد امفتاح امىرطفي رحمه الله (ت 1419ه  ):امتكرير:

«ارتؽاد كرف اللؾان ػند امنمق بالحرف.

ووؽنى وطف الراء بامتكرير :أنها قابلة له ،وميغ امىراد ونه الإتيان

به كما هه قاهر ،وإنما امىراد به :امتحرز ونه واجتنابه ،وخاطة إذا كانت

الراء وؿددة.

فامهاجب على امقارئ حينئذ :إخفاء هذا امتكرير؛ لأنه وتى أقهره

فقد جؽل وي الراء امىؿددة راءات ،ووي المنففة راءين.

وامتكرير في امىؿددة أحهج إلى الإخفاء وي امتكرير في

المنففة»(.)212

( )211بؼية امىؾتفيد في علم امتّجهيد (ص.)46
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الأمر امثاني :إخفاء تكريرها إذا كانت وؿددة.
 -1قال ابن الجزري رحمه الله« :وقد يبامغ قهم في إخفاء تكريرها

وؿددة ،فيأتي بها صحظروة ؽبيهة بام َّ ّماء ،وذلك خمأ لا يجهز.

فيجب أن ينفـ بها وؿددة تشديدا ينبه بها اللؾان نبهة واحدة -

وارتفاعا واحدا  ،-وي غير وبامؼة في الحظر وامؽسر نحه :الرحمي الرحيم،

وخر وهسى»(.)213

 -2وقال ً
أيظا رحمه الله« :ميغ امتجهيد بتمظيغ اللؾان  ، ...ولا

بحظروة ال َّر ّاءات»(.)214

رفع امعهت و َ
خفظه ُ فِي ق ِراءة ِ امقُرآن
قراءة امقرآن ػبادة ػليىة تندى بخؿهع وتدبر ،قال ؼبحانه:

َ ٍّ ُ ُ ْ ب َ ب
َ َٰ ٌ َ َ ب َ َٰ ُ َ ب َ ُ َ َٰ َ َ َ ْ ٓ ُ ٍّ ٍّ َ ّ ٞ
ب ِٳ،}١
ِءايَٰخ ِ ُِِۦ ِ َو َِلَخَذل َر ِأ ْولْا ِٱۡله َب َٰ ِِ
َِلدةروا
{لِت ِ
ب ِأٍزهجُ ِإَِلك ِيبرك ِ

ورفع امعهت في قراءة امقرآن وخفظه ينافي الأدب وع هذه امؽبادةِ .

( )212هداية امقاري إلى تجهيد كلًم امباري (.)88/1
( )213امنّشر في امقراءات امؽشر (.)219/1
( )214امنّشر في امقراءات امؽشر (.)213/1
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1048

ولم يثبؾ أن امنبي طلى ال َّل ّه عنيه وؼلم كان يرفع طهته و يخفظه في

قراءة امقرآن في امعىًة أو خارجها ،بل كانت قراءته خاؽؽة ،وؼار

على هذا امىنهج امنبهي امعحابة رصي ال َّل ّه ػنهه ،وقد دل على هذا

الآتي:

ب ُ ْ َ ٍّ ُ ب َ َ َّ ٗ َ ُ ب َ ً ٍّ ُ َ ُ َّ ب
ِيٌِ
ِب ِٱل ًُ بعخَد َِ
ْا ِربسى ِحۡضٗع ِوخؿي ِث هِإٍِ ُِۥ َِل ِ ُّ
 -1قال تؽالى{ :ٱدع ِ

ٍّ ُ َ ُ َّ ب
ِيٌ} في الدعاء ولا
ِب ِٱل ًُ بعخَد َِ
 ،}٥٥قال ِابن ػ َّب ّاس في قهله{:إٍِ ُِۥ َِل ِ ُّ

في غيره»(ِ .)215

 -2ػي ومرف ػي أبيه رصي ال َّل ّه ػنه قال « :أتيؾ امنَّّبي طلى

ال َّل ّه عنيه وؼلم وهه يعلي ،ولجهفه أزيز()216كأزيز امىرجل ،يؽني :يبكي»
رواه امنؾاغي(.)217

 -3ػي عائشة رصي ال َّل ّه ػنها قامؾ« :م َّ ّىا ثقل رؼهل ال َّل ّه طلى ال َّل ّه

عنيه وؼلم جاء بىًل يهذنه بامعىًة ،فقال :مروا أبا بكر أن يعلي
( )215تفؾير ابن كثير (.)428/3

ٌ
طهت ك عهت امق ِ ْدرِ إذا غَل َى .مر قاة امى فاتيح شرح و ؿناة
( )216أي:
امىعابيح (.)791/2

( )217كتاب امسهه ،باب امبناء في ّ
امعىًة ،رقه (.)1227
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الل ّه! إن أبا بكر رجل أؼيف ،وإنه وتى وا يقه
بامناس ،فقنؾ :يا رؼهل َّ

وقاوك لا يسىع امنَّّاس» وتفق عنيه(.)218

 -4قال ػبد ال َّل ّه بن ؽداد رحمه ال َّل ّه (ت

82ه )« :سظؽؾ

نشيج

ّ
امعف خنفه في طىًة ،وهه يقرأ ؼهرة
عمر ،وإني مفي

()219

َ َ ٍّ َ ٓ َ ب ُ ْ َ ّ َ ُ ب َ ٍّ َ
ٱّلل ِِ َوأ بعوَ ُى ِيٌَِِ
ال ِإِجًا ِأطمْا ِبَث ِوضز ٓ
ِن ِإَِل ِ ِ
يهؼف ،حتى انتهى إلى{ :ف ِ
ِ
ِ
َ

َ

َب ُ َ
ٍّ
ْنِِ .)211(»}٨٦
ٱّلل ِِ َياَِلِتعوً
ِ

ترديد الآية امهاحدة
قراءة امقرآن ػبادة صحظة ،والخير في اتباع هدي امنبي طلى ال َّل ّه

عنيه وؼلم ،قال تؽالى﴿ :وإن تميؽهه تهتدوا﴾ ،وترديد الآية لها أحهال:

( )218امبخاري ،كتاب الأذان ،باب الرجل يأت ُّم ّ بالإوام و يأتم ّ امن ّاس بامىأوهم،
ر قه ( ،)713وو ؾلم ،ك تاب َّ ّ
امع ىًة ،باب ا ؼتخىًف الإ وام إذا ػرض له
عذر وي مرض وؼفر وغيرهما وي يعلي بامنّاس ،رقه (.)418

( )219أي :طهت وؽه ترجيع كما يردد ّ
امعب ّي بناءه في طدره وهه بناء فيه تحزن
مىي سظؽه .وؿارق الأنهار (.)28/2

( )211رواه ػبد الرّزاق في امىعنف ،رقه (.)2741
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 -1لم يرد ػي امنبي طلى الله عنيه وؼلم أنه ر َّ ّدد آية وهه إوام -

ؼهاء كان إواوًا في امفر يظة ،أم في امنافلة – ومه كان امنبي طلى الله

عنيه وؼلم يردد الآية في امفر يظة؛ لاؼتفاض امنقل بذلك ،كما أن فيه

إكالة ووؿقة على امىأوهوين ،وأنه ولنة للر ياء.

 -2ورد أن امنبي طلى الله عنيه وؼلم قام يردد الآية امهاحدة في

قيام امنافلة في الليل وهه ونفرد ،وميغ خنفه وأوهوهن.
 -3للقارئ خارج امعىًة أن يكرر الآية امهاحدة.
وقد دل على وا تقدم وا يلي:

 -1قال أبه ذر رصي الله ػنه« :قام امنَّّبي طلى الله عنيه وؼلم بآية

ُ ّ
َ ٍّ
َ ب َ َ ٍّ َ
ُ
حت ّى أطبح ير ّددها والآية{ :إِنِت َعذ بِب ُّ بىِؾإِج ُّ بىِعِتَاد َكُِِۖإَونِتؼؿِ برِل ُّ بىِؾإٍِكِ
َ

ب

ب

أ َ
يزِ َ
ِيىِِ .)211(»}١١٨
ٱۡلم ُِ
ٍجِٱه َعزِ ُِ

 -2قال ابن جريج رحمه الله (ت 151ه ) قال :قنؾ مؽماء رحمه

الله« :أرأيت إن رددت ؽيئا ونه؟ قال :أصطه ذلك في امعىًة ،فىً

( )211رواه ابن واجه رقه .1351
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تردد ونه ؽيئا في امتمهع وامىكتهبة قال :قنؾ :أرأيت إن ػرضؾ على

إنسان فرددت؟ قال :إنما يكره ذلك في امعىًة»(.)212

 -3قال أبه امؽَباس جؽفر امىؾتؼفري رحمه الله (ت 432ه ):

«باب وي صطه ترديد الآية في امعىًة»(.)213

 -4قال امؿيخ ابن ػثيىين رحمه الله" :ثبؾ ػي امنبي طلى الله

عنيه وعلى آله وؼلم في طىًة الليل وا لم يثبؾ في طىًة امفجر ،فمي

َب َ
ُ ّ
َ ٍّ
ُ
ذلك أنه صطر قهل الله تؽالى{ :إِن ِت َعذ بِب ُّ بى ِؾإِج ُّ بى ِعِتَاد َك ُِِۖإَونِتؼؿِ بر ِل ُّ بىِ

َ ٍّ َ َ َ ب
يز ِ ب َ
ِيى ِ}١١٨صطرها إلى امعباح ،وهه يعلي ،وكذلك
ٱۡلم ُِ
ٍج ِٱه َعزِ ُِ
ؾإٍِك ِأ
كان لا يمر بآية رحمة إ ّلا ؼأل ،ولا آية تسبيح إلا ؼبح ،ولا آية وػيد

إ ّلا تؽهذ ،ففي طىًة الليل أؽياء وشروعة لا تشرع في امفر يظة ،وثل
هذه»(.)214

( )212فظائل امقرآن لممؾتؼفري ،رقه (.)164/1( )62
( )213فظائل امقرآن لممؾتؼفري (.)164/1
( )214جنؾات روظانية للؽثيىين (.)11/21
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إن علم امقرآن امؽليم :هه أرفع امؽلوم قدرا ،وأجنها خمرا،

وأػلىها أجرا ،وأشرفها ذصطا ،وإن أحق وا ضرفؾ إلى علمه امؽناية،
وبنؼؾ في وؽرفته امؼاية ،وا كان لله في امؽلم به رضا ،وللؽالم به إلى

ؼبيل الرؽاد هدى ،وإن أجمع ذلك مباغيه ،كتاب الله الذي لا ريب
فيه ،وتنز يله الذي لا مرية فيه ،امفانز بجز يل الذخر وؼنى الأجر تاميه،

الذي لا يأتيه امباكل وي بين يديه ولا وي خنفه ،تنز يل وي حكيم

حميد.

فهذا امقرآن ام كريم كلًم ر بِّنا امؽليم ،وا تبنغ امقلوب أن تنقاد

لهديه؟ ،ووا يسع الأمباب أن تحيف بؽلمه؟ ووا ػؾاها الأقىًم أن تكتب
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في فظله؟ ،فهه امكتاب الذي قال فيه أعداؤه م َّ ّىا سظؽهه وي امنبي " :إ َّ ّن
مقهله الذي يقهل حىًوة ،وإن عنيه ممىًوة ،وإنه مىثىر أعىًه ،وؼدق

أؼفله ،وإنه ميؽلو ووا يؽلى ،وإنه ميحمه وا تحته"

()215

 ،ووا أبنغ وا

ورد في وطفه في بؽض الأحاديث " :كتاب الله ،فيه نبأ وا قبن كم وخبر

وا بؽدكم ،وحكم وا بينكم ،وهه امفعل ميغ بالهزل ،وي تركه وي جبار

قعىه الله ،ووي ابتغى الهدى في غيره أضلَّ ّه الله ،وهه حبل الله امىتين،

وهه ال ّذ ِصط الحكيم ،وهه امظراط امىؾتقيم ،هه الذي لا تز يغ به الأههاء،

ولا تنتبغ به الأمؾنة ،ولا يشبع ونه امؽلماء ،ولا يخلق على كثرة الرد

ولا تنقطي عجائبه ،هه الذي لم تنته الجي إذ سظؽته حتى قامهاَ { :ح بّد ٓ
ِيِ

َ َ َّ ب َ َ ّ َ ٓ َ َ ٗ
َ َّ ب َ َ َ ٍّ
ضداِ[ }ِ ٢الجي ]2 :وي قال به
ّشك ِةِربَِا ِأ
إَِل ِٱلرط ِِد ِفِٔايَاِة ِ ُُِِۖ ِۦ ِوهٌِن ِ
طدق ،ووي عمل به أجر ،ووي حكم به عدل ،ووي دعا إميه هدي إلى

ضراط وؾتقيم " (. )216

( )215امىؾتدرك للحاكم ،)3872( ،وقال :على شرط امبخاري .ورواه ابن جرير
في امتفؾير،)29/156( ،مرؼىً ً.

( )215ؼنن امتروذي ،)2916( ،ت  :ؽاصط ،وقال الأمباني  :ضؽيف.
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وإن أول وي أدرك أهمية امقرآن في حياة امىنوي آل رؼهل الله

 وأصحابه  ،وهه أهل امكتاب حقا ،كانت

به كفايتهه ،إن الله  اختار مكتابه أوة وػته ،وأحبته وطدقته ،فنزل
امقرآن إلى جذور قلوبها ،ففتحؾ قلوبها للقرآن واكىأنت مىهػلة

الرحمي ،حتى إذا تؼنؼنؾ تمك الآيات في الجنان ،قادت أهنها إلى المهبة

والرضهان؛ فهه الذين شهدوا امتنز يل ،وعاينها وقائع امهحي ،نزل عنيهه

يؽلمهه و يجيبهه وير بيهه ،ففقههه ووػهه ،وػلىهه وقدوهه ،فنان نبراس
حياتهه ،وأؼهة وؽاشهه .آل امنبي  وأصحابه

 ،الذين اطمفاهه الله واجتباهه لرؤ ية ونازل امقرآن

وحهادثه ووؽاركه ،فنان امقرآن ينزل على امنبي وامنل يراه ،وامنل يؽلمه
ويشاهده ،فحققها امقرآن بامؽىل ،ووا تهفي رؼهل الله 

إلا وكل واحد ونهه قرآن يمشي على وجه الأرض ،فنانت هذه الأوة
وع كتاب الله ،امتي سهرت مينها وأقىأت نهارها ،رهبان الليل وفرؼان

امنهار ،ب قال الله وقال رؼهل الله.

وإذا أحب الله امؽبد رزقه أن يسير على نهجهه ،فما وات أصحاب

رؼهل الله  إلا وخنفها أؽباههه وي امتابؽين ،ووي
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الأئمة امىهديين المهبين منلًم رب امؽامىين ،تهفي أصحاب امنبي

 وآله  بؽد أن تحكم امقرآن في قلوبهه ،وترجه
في قهامبهه ،فؼرؼها هذا امقرآن في أتباػهه ،وامؾانرين على نهجهه

بإحؾان.

غرس امعحابة والآل رضهان الله عنيهه كلًم الله في قلوب

امتابؽين ،رجا ًلا ونساء ،طؼارا وكبارا ،حتى أحبؾ امقلوب امقرآن وي

أصحاب رؼهل الله  ، لأن الله  جمع للعحابة في
امقرآن خعنتين ،قل أن تجتىع لإنسان في الدنيا :خعلة امؽلم بامقرآن،

وامؽىل به وتمبيقه أوام امؽيان.

قال ابن وؾؽهد  " :أومئك أصحاب محمد ،كانها أفظل هذه

الأوة :أبرها قلوبا ،وأعمقها علما ،وأقنها ُّ
تنل ّفا ،اختارهه الله معحبة
نبي ّ ِه ،ولإقاوة دينه ،فاػرفها لهه فظنهه ،واتبؽههه على أثرهه ،وتمؾكها

بما اؼتمؽتم وي أخىًقهه وؼيرهه ،فإنهه كانها على الهدى امىؾتقيم "

( ،)217وهنلاء أهل بيته امميبهن امماهرون ،وؽدن الرؼالة وبيؾ

( )217جاوع بيان امؽلم وفظله لابن ػبد امبر.)97/2( ،
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امنبهة ،فيهه امؽلماء وامؽباد والمواهدون ،وكبقتهه الأولى وي امعحابة،
ففيهه علي بن أبي كامب  ابن ػه امنبي 
وضهره وخنيفته الراؽد ،وفيهه فاكىة  امبظؽة امنبه ية والجهة
امىعمفه ية،

وفيهه

الحؾي

والحؾين



ر يحانتا

امنبي

 وؼيدا ؽباب أهل الجنة ،وفيهه امؽباس  ػه
امنبي  طنه أبيه ،وابن ػباس  ترجمان امقرآن

وحبر الأوة ،وأزواج امنبي أمهات امىنونين  ،أجمؽين ،ثم وي

تىًهه وي أئمة امؽلم والهدى وامهرع في اممبقات اللًحقة وي امتابؽين

وتابؽيهه

ووي

بؽدهه،

أجمؽين.

قد

أوضى

امنبي

 بهه خيرا ،فنان تهقير أهل امؽلم لهه ،والاػتناء
بؽلمهه وهديهه؛ طظا تهافرت ؽهاهده.

كان أصحاب امنبي  وآله وع امقرآن بقلوبهه،

سهروا وؽه ،فنان امهاحد ونهه تبكيه الآية ،وتفرحه الآية ،يؽيػ امهعد

وامهػيد وامؿهق وامتهديد ،فنانها وع امقرآن على الحقيقة ،عاؽها وع هذا

امقرآن ،إذا تنيؾ عنيهه آيات الجنان كارت قلوبهه ؽهقا إلى الروح
والر يحان ،إذا تىً امهاحد ونهه آيات الجنان كأنه يقمف وي ثمارها،
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ويتكئ على أرائكها ،وينلر إلى أشجارها وثمارها وأنهارها ،فما أػلىها وي

أوة ،وإذا تىً امهاحد ونهه الآية امتي فيها ذصط امنيران ،وغظب امهاحد
الديان ،طؽق كأن زفير امنيران بين أذنيه.

أوة أحبؾ كتاب الله طدق المهبة ،فلما رأت رؼهل الله يذصطهه

به ،و يؽلهه به ،علمها أنه امقهل امفعل ،وأنه الجد لا الهزل الذي يحتاج

مىي يحمل همهوه وغمهوه ،ويبادله وؿاػره وأشجانه وأحزانه ،فإذا أردت

أن تنلر إلى جيل امقرآن في أبهى طهره ،وأجمل حمله ،فانلر إلى تمك

الأوة امىعمفاة ،واقرأ ػي ؼيرة أصحاب امىعمفى وآله.

إذا قرأت في ؼيرتهه لا تدري أتؽجب وي علمهه بامقرآن!

ووؽرفتهه منلًم الرحمي!

إذا قرأت ؼيرتهه لا تدري أتؽجب وي عمنهه بنلًم الله ،أم

بمؽرفتهه بأحنام الله وشرائع الله ،أم بهقهفهه ػند حدود الله وزواجر

الله ،تؽمرك امؾيرة ،وتنفحك امسريرة ،فتجد امعدق الذي لا كذب

فيه ،والحب الذي لا ؽائبة فيه.
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وهذا امىبحؿ الذي بين أيدينا وا وضع إلا لأجمع فيه هذه امباقة

امؽمرة وي امعحابة وأهل امبيؾ ،وأرطد بؽض جهانب
عىًقتهه بامقرآن ،وكيف تؽاولوا وع امقرآن ،وكيف أثر امقرآن في
حياتهه؛ فأنتج هذه امقدوات امعالحة امتي تؽتبر النمهذج امىثالي متمبيق

وبادىء الإؼىًم وتفؽينها في الحياة.

ورغه أن صحهر ية امقرآن في حياة الآل والأصحاب تبدو وؾلمة

بدهية؛ إلا أننا في أوغ الحاجة متل ُّم ّغ بؽض جهانب ذلك امتأثير ،بما
يؽهد عنينا بفائدة امتأسي والاػتبار فَرصي الله ُ ػي امؾابقين ونهه
واللًحقين ،وامىتبهعين ونهه وامتابؽين ،وي أهل الحروين ،والهجرتين،

وامىؾجدين ،وامقبنتين ،وامكتابين ،وامبيؽتين ،والأربؽة وامؽشرة ،وأهل

بدر امبررة ،والذين تبهأوا الدار والإيمان ،وأهل امؽشرين امؼزوة والثمان

وػي امبؽهث والجنهد ،وأهل حجة امهداع وامهفهد وػي الذين جاؤوا وي

بؽدهه يقهمهن :ربنا اغفر منا ولإخهاننا الذين ؼبقهنا بالإيمان ولا تجؽل

في قلوبنا غىً لنذين آونها ر بنا إنك رؤوف رحيم .واعلم ،أنَّّه لا يجتىع

حب الأصحاب والآل ،إلا في قلوب ػقىًء الرجال.
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لم يكي اهتىام امعحابة  ونعبا على حفـ امقرآن دون فهىه،

فمع اهتىام امعحابة امؿديد بامقرآن ،والحرص على تىًوته كل يهم،

والإكثار وي ودة امىكؿ وؽه ،إلا أن هذا لم يدفؽهه لليسراع في حفـ

الآيات ،باػتبار أن وي أهه أهداف امتىًوة هه الز يادة امىؾتىرة

للييمان ،وتهميد امماقة الدافؽة للؽىل ،وفي نفغ امهقؾ فإن هدف

الحفـ يختنف ،فالذي يحفـ أمفاقه لابد وأن يدرك وؽانيه ،و يؽىل بما

تدل عنيه حتى يُعبح حاوىً ً حمىً ً صحيحًا لهذه الأمفاظ ولا يكهن طظي

َ َ ُ ٍّ َ ُ ّ ُ ْ
َ ُ َ َب ُ َ
ِۡحِوْا ِٱِلٍّ بْ َرىَٰث ِث ٍّى ِل بى ِ ُّ ًِوِْاِ
ػناهه الله ػز وجل بقهلهِ { :يرن ِٱلِيٌ
ٍّ َ ٍّ ُ َ
َ َ
ب َ َ ب ُ َ ب َ َ ۢ ب َ َ َ ُ ب َ ب ِ ٍّ َ َ ٍّ ُ ْ َ
َٰ
جِٱّللهِِوٱّللَِلِ
ل ًَر ِنِٱۡل ًِارِِ ُّ ًِنِأشؿار هاِةِئسِيرنِٱهقْمِٱلِيٌِلذةْاِأَِبي ِ
ب َ ب َ ٍّ
ِٱهظَٰوًِ َ
ّي ِ[ }٥الجىؽة ]5 :وكان للعحابة اهتىام بؽلم
َِح بّدِي ِٱهقْم
ِ
امتفؾير ،وكانها يؽقدون الموامغ الخاطة متدارس امقرآن ،وكان امعحابة
يحثهن على تؽلم امتفؾير ،وكان لهه اهتىام بمي ينبغ في علم امتفؾير ونهه،

وثناء عنيه.

لذلك نجد التمهل وعدم الإسراع هه سظة امعحابة في حفـ امقرآن،

وميغ أدل على ذلك وي قهل أبي ػبد الرحمي ام ُّ ّ
ؾلمو :حدثنا الذين

كانها يقرئهننا امقرآن كؽثىان بن ػفان ،وػبد الله بن وؾؽهد، 
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وغيرهما أنهه كانها إذا تؽلمها وي امنبي  ػشر آيات لم
يجاوزوها حتى يتؽلمها وا فيها وي امؽلم وامؽىل ،قامها :فتؽلمنا امؽلم

وامؽىل جميؽًا  ،وزاد في رواية امفر يابي :وأنه ؼيرث امقرآن وي بؽدنا
قهم يشربهنه شرب امىاء لا يجاوز هذا ،وأؽار بيده إلى حنكه.

ٍّ َ ب
ِشَُو َِقِ
مقد كان امعحابة  يدركهن قيىة امقرآن وأنه { ِإٍِا

ََ َ َ ٗ َ ً
عو بيك ِف بَْل ِذقِيَل ِ[ }٥امىزول ،]5 :فتؽليم امعحابة  للقرآن وي
امهضهح بمنان كبير ،وآثارهه خير ؽاهد على ذلك ،فامكتاب هه " كلية
امشر يؽة ،وعمدة امىلة ،وينبهع الحكمة ،وآية الرؼالة ،ونهر الأبعار

وامبعانر ،وأنه لا كر يق إلى الله ؼهاه ،ولا نجاة بؼيره ،ولا تمؾك بشيء

يخامفه ،وهذا كهه لا يحتاج إلى تقرير واؼتدلال عنيه؛ لأنه وؽلوم وي
دين الأوة ،وإذا كان كذلك؛ لزم صرورة مىي رام الاكىًع على

كليات امشر يؽة وكىع في إدراك وقاطدها ،واللحاق بأهنها ،أن يتخذه

سظيره وأنيؾه ،وأن يجؽله جنيؾه على مر الأيام والليالي؛ نلرا وعمىً ،لا

اقتعارا على أحدهما؛ فيهؽك أن يفهز بامبؼية ،وأن يلفر باممنبة ،و يجد
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نفؾه وي امؾابقين في الرػيل الأول "( )218إن امقرآن كان بمثابة امقبغ
الذي نزل على قلوب تمك امثلة فأؽؽل نهر الإيمان فيها ،حتى إنهه بكها

حين انقمع امهحي ،وكانها يحذرون أهل امقرآن وي الانشؼال ػنه ،مقد

كان امقرآن المويد حادي امعحابة والآل في امؽىل ،ولم يكي أحدهه

يقرأ امقرآن لا يجاوز ترقهته ،بل كان ينفذ إلى قلوبهه ،فتنفؽل

جهارحهه للؽىل.

لم يكي حلهه وي امقرآن صجرد امقراءة فحؾب ،بل كانها يحذرون

وي تمك الحال ،وقد نهج امعحابة  نهج رؼهل الله 

في وؽاهدة امقرآن ام كريم بتىًوة المهفهظ في طىًة الليل.
تحمل صحابة امنبي



أوانة حفـ امقرآن ،فنان ونهه فر يق

ػليم جدا وي حملة امقرآن وحفاقه ،وقد تؽدى الاؽتؼال بحفـ امقرآن

حتى بنغ كبقات امنؾاء ،يقهل ػبد الله بن عمر  :كنا طدر
هذه الأوة وكان الرجل وي خيار أصحاب رؼهل الله 

وا وؽه إلا امؾهرة وي امقرآن أو ؽبه ذلك ،وكان امقرآن ثقيىً ً عنيهه،

( )218امىهافقات ،امؿاكبي(.)144/4
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ورزقها امؽىل به ،وإن آخر هذه الأوة يخفف عنيهه امقرآن ،حتى يقرأه

امعبي والأعجىي فىً يؽىلون به.

ومقد أخبرهه الرؼهل  بذلك حين قال« :يخرج

أقهام وي أوتي يشربهن امقرآن كشربهه اللبن» .

لذلك مىا بدأ امىؾلمهن في ػظر امتابؽين يقبلون على حفـ امقرآن

بشنل صختنف عما كان يفؽله امعحابة ،ازداد تحذير امعحابة لهه

وتخه يفهه وي خمهرة حمل أمفاظ امقرآن دون إدراك وؽانيه ووؽرفة

أحناوه ،وامؽىل بما تدل عنيه آياته.

فقد جمع أبه وهسى الأؽؽري  الذين حفلها امقرآن في

ام كهفة ،وكان عددهه يبنغ قرابة امثىًثمائة ،فؽ َّ ّله امقرآن ،وقال« :إن

هذا امقرآن كاضن م كم ذخرًا ،وكاضن عنيكم وزرًا ،فاتبؽها امقرآن ولا
يتبؽكم ،فإنه وي اتبع امقرآن هبف به على ر ياض الجنة ،ووي اتبؽه

امقرآن َّ ّ
زج به في قفاه فقذفه في امنار».
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وػندوا جاء رجل إلى أبي الدرداء  وقال له :إن ابني قد

جمع امقرآن ،فانزعج أبه الدرداء وقال له :اللهه اغفر .إنما جمع امقرآن وي

سظع له وأكاع .

وكيف لا يقهل هذا ،وهه امقائل :أخاف أن يقال لي يهم امقياوة

علمؾ أم جهنؾ؟ فأقهل :علمؾ .فىً تبقى آية في كتاب الله آمرة أو
زاجرة إلا و تسأمني فر يظتها .تسأمني الآمرة :هل ائتمرت؟ وتسأمني

الزاجرة :هل ازدجرت؟!

وكان يقهل ":مه أػيتني آية وي كتاب الله  فلم أجد أحدًا

يفتحها عل َّ ّي إلا رجىً ً بِبَرْك امؼىاد لرحنؾ إميه " .فأػهذ بالله وي علم لا
ينفع ،ووي دعاء لا يسىع .

إن الأؼاس لإقراء امقرآن ،هه قراءته على أهله أولا ،وقد أخذ

امعحابة ػي وبنغ امقرآن وباشرة ،فهه أقرب كبقات امؾند امقرآني،

فقد قرؤوه على الرؼهل  ،وقرأه الرؼهل



على جبر يل ،وقرأه جبر يل على رب امؽامىين  ، وكان امعحابة

يقرؤون على رؼهل الله  ، فؽي ؽقيق بن ؼلمة
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 ، قال :خمبنا ػبد الله بن وؾؽهد  فقال " :والله مقد
أخذت وي في رؼهل الله  بظؽا وؼبؽين ؼهرة ،والله

مقد علم أصحاب امنبي  أني وي أعلمهه بكتاب الله ،ووا

أنا بخيرهه" ،قال ؽقيق :فجنؾؾ في الحلق أسظع وا يقهمهن ،فما سظؽؾ
رادا يقهل غير ذلك(.)219

وكانت تىًوة امقرآن ،وصجامغ امؾىاع امقرآني وي هدي أصحاب

امنبي  ، فقد كان عمر  إذا رأى أبا وهسى قال" :
ذصطنا ربنا يا أبا وهسى" فيقرأ ػنده ،وهذا كان سظاع ؼنف الأوة،

وأكابر وؿايخها وأئمتها ،كامعحابة وامتابؽين ووي بؽدهه وي امىؿايخ:

كإبراهيم بن أدهه وامفظيل بن ػياض وأبي ؼنيىان الداراني ووؽروف

ام كرخي و يهؼف بن أؼباط وحذيفة امىرػشي وأوثال هنلاء.

وكان أصحاب محمد  إذا اجتىؽها ،أمروا واحدا

ونهه أن يقرأ امقرآن ،وامباقي يستىؽهن ،ولهذا امؾىاع وي امىهاجيد

امؽليىة  ،والأذواق ام كريمة ،ومزيد امىؽارف والأحهال الجؾيىة والا

( )219رواه امبخاري ( ،)5111ووؾلم(.)2462
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يسؽه خماب ،ولا يحه يه كتاب ،كما أن في تدبر امقرآن وتفهىه وي مزيد

امؽلم والإيمان والا يحيف به بيان" ولم تكي قراءة أبي وهسى إلا قراءة
عالم مؽلماء يتفهىهن ػي كر يق هذا امؾىاع كلًم ربهه ،

و ينزمهنه على أدوائهه فتحدث الأثر امىملوب.

وقد كان امعحابة يحرطهن على تؽنيم امقرآن للناس ،ػي أنس

 قال " :بؽثني الأؽؽري إلى عمر ،فقال لي :كيف
تركؾ الأؽؽري؟ قنؾ :تركته يؽلم امناس امقرآن ،فقال :أوا إنه كيغ!

ولا تسىؽها إياه "(.)221

وػي الأعمػ ،قال:مر أػرابي بؽبد الله بن وؾؽهد ،وهه

يقرئ قهوا امقرآن ،أو قال :وػنده قهم يتؽلمهن امقرآن ،فقال :وا يعنع
هنلاء؟ فقال ابن وؾؽهد  " :يقتؾىهن ويراث محمد

.)221(" 

( )221كبقات ابن ؼؽد ( ،)345/2وؼير أعىًم امنبىًء(.)391/2

( )221فظائل امقرآن ،لأبي ػبيد ( ،)51وجاوع بيان امؽلم(.)972/2
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وكانها يهطهن بتؽنيم الأبناء امقرآن ،فؽي ػبد الله بن عمرو بن

امؽاص  ، قال " :عنيكم بامقرآن فتؽلمهه ،وعلمهه أبناءكم ،فإنكم
ػنه تسأمهن ،وبه تجزون ،وكفى به واػلا مىي ػقل"(.)222

وكان تؽنيم امقرآن وقدوا على غيره لممهاجر ،ػي ػبادة بن امعاوؾ

 قال" :كان رؼهل الله  يشؼل ،فإذا قدم
رجل مهاجر على رؼهل الله  دفؽه إلى رجل ونا يؽلمه

امقرآن ،فدفع إلي رؼهل الله  رجىً ،فنان وعي في

امبيؾ أػؿيه ػؿاء أهل امبيؾ ،فكنؾ أقرئه امقرآن"( ،)223وفي رواية

ػنه" :ػي ػبادة بن امعاوؾ  ، قال :علمؾ ناؼا وي أهل

امعفة امكتابة وامقرآن"(.)224

وكان امعحابة  ، يستخدوهن عدة أؼاميب في رفع همه

كىًبهه ،فقد كان ابن وؾؽهد  إذا أطبح خرج أتاه امناس إلى

داره فيقهل :على ونانكم" ،ثم يمر بالذين يقرئهه امقرآن ،فيقهل " :يا
( )222فظائل امقرآن ( ،)52والمهرر امهجيز(.)38/1
( )223رواه أحمد في امىؾند( ،)22766وأبي نؽيم في وؽرفة امعحابة(.)4833
( )224رواه ابن أبي ؽيبة في امىعنف (.)21843(،)341/4
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فىًن بأي ؼهرة أنت؟" فيخبرونه ،فيقهل " :بأي آية فيفتح عنيه الآية
امتي تنيها ،ثم يقهل تؽلمها فإنها خير لك طظا بين امؾىاء والأرض" ،قال:

فيلي الرجل أنها ميؾؾ في امقرآن آية خير ونها ،ثم يمر بالآخرفيقهل له

وثل ذلك حتى يقهل لذلك كلهه.

ووي ؽهاهد الإقراء أي ًضا ،وا ذصطه محمد بن كؽب امقرقي ،قال:

" جمع امقرآن في زوان امنبي  خمؾة وي الأنعار :وؽاذ
بن جبل ،وػبادة بن امعاوؾ  ، وأبي بن كؽب

 ، وأبه أيهب  ، وأبه الدرداء  ، فلماكان زوي
عمر بن الخماب  كتب إميه يزيد بن أبي ؼفيان  :إن

أهل امؿام قد كثروا وربلوا وولؤوا امىداضن ،واحتاجها إلى وي يؽلمهه

امقرآن و يفقههه ،فأػني يا أوير امىنونين برجال يؽلمهنهه ،فدعا عمر

 أومئك الخىؾة فقال لهه :إن إخهانكم وي أهل امؿام قد
اؼتؽانهني بمي يؽلمهه امقرآن و يفقههه في الدين ،فأػينهني رحمكم الله
بثىًثة ونكم ،إن أجبتم فاؼتهىها ،وإن انتدب ثىًثة ونكم فنيخرجها،

فقامها :وا كنا منتؾاهه ،هذا ؽيخ كبير لأبي أيهب  ، وأوا هذا
فؾقيم لأبي بن كؽب  ، فخرج وؽاذ  وػبادة 
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وأبه الدرداء  ، فقال عمر  :ابدؤوا بحمص فإنكم

ؼتجدون امناس على وجهه صختنفة ،ونهه وي ينقي فإذا رأيتم ذلك
فهجهها إميه كائفة وي امناس ،فإذا رضيتم ونهه فنيقه بها واحد،

وميخرج واحد إلى دوؿق ،والآخر إلى فنؾمين .فقدوها حمص فنانها

بها حتى إذا رضها وي امناس أقام بها ػبادة  ، وخرج أبه

الدرداء  إلى دوؿق ،ووؽاذ  إلى فنؾمين ،وأوا وؽاذ

 فمات عام كاػهن عمهاس ،وأوا ػبادة  فعار بؽد إلى

فنؾمين فمات بها ،وأوا أبه الدرداء  فلم يزل بدوؿق حتى

وات"(.)225
وكانها

 يرؽدون كىًبهه إلى اممر يقة امىثلى لحفـ امقرآن

ام كريم ومراجؽته ووؽاهدته ،وهذا وي نتائج تجاربهه وثمار تحعينهه

واجتهادهه :ووي ذلك قهل أبي امؽامية رفيع بن مهران الر ياحي " :تؽلمها
امقرآن خمغ آيات خمغ آيات؛ فإنه أحفـ م كم"(.)226

( )225ابن ؼؽد ،اممبقات ام كبرى(.)356/2
( )226حنية الأومياء(.)219/2
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وقد قال أبه ػبد الرحمي امؾلمي " :حدثنا الذين كانها

يقرئهننا امقرآن:كؽثىان بن ػفان  وػبد الله بن وؾؽهد 
وغيرهما أنهه كانها إذا تؽلمها وي امنبي  ػشر آيات لم

يجاوزوها حتى يتؽلمها وا فيها وي امؽلم وامؽىل قامها :فتؽلمنا امقرآن وامؽلم

وامؽىل جميؽا"(.)227

وػي ابن وؾؽهد  ، قال " :كان الرجل ونا إذا تؽلم ػشر

آيات ،لم يجاوزهي حتى يؽرف وؽانيهي وامؽىل بهي"(.)228

فهذا هديهه رضهان الله عنيهه في إقراء امقرآن ،وإرؽادهه
ممىًبهه ،وعمنهه بهديه في ذلك ،ولذلك حازوا الخير ية امتي وعدوا بها.

( )227ابن تيمية ،مجمهع امفتاوى(.)331/13

( )228تفؾير اممبري( ،)72/1تفؾير ابن كثير(.)8/1
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تربية امنػء على كلًم الله كأنه عنيهه أنزل:
كثير وي الآباء يرفؽهن هذا امؿؽار ػند صحاولة تنؿئة أبنائهه على
كلًم الله  ،وهه ؽؽار رائع -لاريب -وهه امىقعد الأسظو وي
الإقبال على كلًم ربنا  ،م كنه يتظىي في كيّاته الخىًف
الذائع بين ثناعيتي :حفـ امقرآن وتدبره ،كأن بين الحرص على إحنام
امعياغة بحفـ الأمفاظ وع تحعيل روح امىؽنى بتدبره تؽارض أو
تظارب!
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وينقسص أصحاب هذا الهدف في رحلة تمبيقهه مقؾىين:
 .1امقسص "امتقنيدي" :الذي يؽتقد أن الاهتىام بنفـ امقرآن
فقف! امىهه أن تتلى حروفه وتحفـ أمفاقه وحؾب ،وحتى كرق
الحفـ وامتىًوة امىؽىهل بها تكهن وي الرداءة والرتابة ،بحيؿ يلل
الحافـ كمما راجع كأنه يحفـ وي جديد ،فىً فقه روح امنلًم ،ولا
حتى احتفـ بنعه في قنبه!
كثير وي كرق الحفـ وامتىًوة امىؽىهل بها تكهن وي الرداءة
والرتابة ،بحيؿ يلل الحافـ كمما راجع كأنه يحفـ وي جديد.
 .2وامقسص "امثهري" :الذي ينمبق عنيه وثل وي يريد اختراع
امؽجلة وي بدايتها ،بدل امبناء عنيها وتمهيرها ،وهه امعنف الذي ينتشر
ذات اليمين وامؿىال في تهميف ونهجيات وتجربة كرق "إبداػية"،
واممر يف أن كثيرا ً ونها قد يكهن وؾتهردا ً وي الخارج ،وحجتهه في
ذلك أن اممفل ينبغي ألا يحفـ بدون فهه كامببؼاء! وينتهي بهه
امىماف وقد َّ ّ
ؽب اممفل ػي اممهق ،وفات وي جههر عمره امتكهيني
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ام كثير ،فإذا به لا فهه ،ولا حتى حفـ ،بل مؽلّه أكثر حيرة وذبذبة في
امتؽاول وع امقرآن وي امعنف الأول!
وبيؾ امقعيد يكهن في كنب الأؼباب امىتؽنقة بامىقعد ،أي
امبدء بفهه ذلك امؿؽار ووقتظياته وونهجيته هه ،لا ونهجيتنا امىتخيلة
وي جهتنا نحي.
بداية ،نجد أن النمهذج الذي وطل لدرجة أن يقرأ امقرآن كأنه
عنيه أنزل ميغ طظتنؽاً ،بل ػندنا فيه ؼابقة بامفؽل ،يمكي امقياس عنيهه
واتباع نهجهه اتباعا ً حقيقيا ً طادقاً ،لا هه وتحجر كامعنف الأول،
ولا تائه كامعنف امثاني.
وذلك النمهذج لا يقتظر فقف على جيل امعحابة الذي بامفؽل كان
امقرآن ينزل عنيهه ميتحركها به ،بل على أجيال تامية وي امتابؽين ،وتابعي
امتابؽين الذين -وي حيؿ امىبدأ -كان نزول امقرآن بامنؾبة لهه ؼابقا ً
للحركة به كما الحال وؽنا ،وإن اختنفؾ كثير وي قروفهه ػي قروفنا؛
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مؼنبة امىادية وعىًئق الدنيا على قلوبنا في امىقام الأول ،ثم ضؽف كنبنا
للؽلم الراسخ بالدين ،والاكتفاء بتهارث امفهه امؾمحي وطهر امتدين.
م كي كل ذلك لا ينفي امىنهجية الأطيلة للؼرس امتربهي لأي
ػقيدة في امنفغ؛ لأن امنفغ الإنسانية ومراحل ترقيها في امىدارك هي
واحدة ونذ بدء الخنيقة ،فاممفل في ؼنهات عمره الأولى حتى الخاوؾة
تقريبا ً -تكهينه الإدراعي يؽتىد في امىقام الأول على امتش ّرب وامتن ّقي
والمهاكاة.
فبدلا ً وي صحاولة ػناد هذه اممبيؽة ،والإضرار على إفهاوه وا مي
يؽقل حقيقةً ،يتم امتركيز في هذه امىرحلة على تنقيه للفـ امقرآن ونعه،
بالحفـ امىنظبف تجهيدا ً وترتيىًً ،ووا يحفله في هذه امؾي يرسخ رؼهخ
الجبال بامطرورة ،ويمكي امبناء امؾهي عنيه وي بؽد ،فإذا اتسؽؾ
وداركه بما يكفي ،طارت امتربة طظهدة امبذور ،وهنا يبدأ امتفهيم الأولي
مؼريب الأمفاظ ووؽاني امىفردات ،وع الربف امىب ّؾف بشنون الحياة
المنتنفة.
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ثم حين يشتد ػهد امنبتة تكهن فترة الإيراق بتؽىيق فهىه للنلًم،
وومامؽة تفؾير أولي ،والإكثار وي الربف بالحياة وامتحاكم إميه في صختنف
امؿنون ،وهكذا كمما نظج في امىدارك تؽىق في امفهه ،بنل ؼىًؼة
وونهجية.
وامىيزة امؽلىو لهذا امتحفيـ امتربهي أنه ينمي لدى اممفل ودارك
تنقائية ووننات فمر ية ،يستؽظي على امهالدين إكؾابها له حين ينظج
بامفؽل ،ويتؿنل كبؽه لاحقاً.
مؽل أهمّها أن تكهن اللؼة ػنده مؾاناً ،وتعير أذنه قياؼية ،وهذه
اممر يقة الأؼاس في امتنؿئة على امفعحو ،ثم امقهاعد هي طياغة لاحقة
مىىارؼات فؽنية ،لذلك حين يدرس امنحه لا يجده إلا تمبيقا ً ؼنؾا ً مىا
يمارؼه هه تنقائياً ،بؽكغ ونهجية قظر امقهاعد على أمؾنة وؽهجة ،فىً
ينظبف اللؾان وتلل امقهاعد ونفعىة ػي امتمبيق ،وباللؼة تنؿأ لدى
اممفل كىًقة الأؼلوب ،وقدرة امتؽبير ،وكمما ترقى في تؽلم بىًغات
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امقرآن والحديث ،وكذلك يرسخ تكهينه امفكري ،وتنملق كاقات الخيال
والإبداع بما يتربى على امتدبر وامتفكر والربف بين الأوهر.
هذه كلها وننات لا تكتؾب بامتنقين ،وإنما بامتربي عنيها وامنؿأة في
أحظانها ،وتفين قىًلها اممبيؽية على اممبيؽة.
فإذا لم يحفـ اممفل امىتن في ؼنهات الحفـ ،جاءت ؼنهات
امتربية وامفهه على جهف خاوٍ ،وكيف تنبؾ نبتة في أرض ميغ فيها
بذورها؟! وتههه إونانية فهه امقرآن على وجهه بؼير حفـ مفله ينتج
ػنه وا يقع فيه كثير وي امهعّاظ والخمباء وي نقل كلًم الله ورؼهله
- بامىؽنى -ومهىا نقل امىؽنى صحيحا ً فهه لا يظاهي ذصط
امعياغة اللفلية ،خاطة ونحي نتنلم ػي طياغة "ربانية" ،فتأول!
وطظا ينؼف له أن ؼاداتنا وي امؽلماء وامؾنف امعالح قد أفنها
أعمارهه في حفـ كلًم الله ،وامؽناية به شرحا ً وبيانا ً وتفؾيراً ،وتتبع
ؼند كلًم رؼهله  وتحقيقه وتهثيقه ،ثم نتهاون بهذا
الإرث امؽليم ،و يكهن حلنا ونه أن ننقله بامىؽنى دون امىتن ،وحتى
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امىؽنى يكهن في امؼامب وؾتقى بامتهارث أو باملي امؽام .فىً تؽبّدنا لله
بنص امنلًم ولا حتى بمؽناه!
لم تنؿأ إؽنامية الحفـ وامتدبر إلا بسبب امتذبذب في امؼرس
امتربهي للقرآن بما يتهافق وع امىرحلة امؽىر ية ،فهه ميغ فقف حفلا ً
ن هائمة لا
أعمو يتحجر ػند ذلك ،ولا يبنى عنيه بؽد ذلك ،ولا هه وؽا ٍ
قرار لها ،بل هه غرس تربهي ،لذلك وي ّ
وي الله عنيه بهذه امىنهجية
ينتفي لديه هذا الإؽنال ،و يكهن أؼؽد الخلق حلا ً بما يحمل وي كلًم
الله في طدره و يفهىه في قنبه ،فيعدر ػنه تنقائيا ً في أفؽاله ،ويستحطره
ميتحاكم إميه في كل ؽنونه.
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كيف تكهن امتنؿئة على الهه ية امؽربية واللؾان امؽربي؟
امنؿأة على امؽربية هه يّة ومؾانًا تتمنب أ ّولًا تشرّب امناشئ لها
وَن َكةً ،أي كجزء وي كيان ِه وتكهينه اممبيعي ،يج ده في نفؾه تنقائيًا دون
تنلّف اؼتدعائه بين الحين والحين.
هذه امىن كة تتأتى وي صجاراة اللؾان الحاصر في بيئة حاضنة ،لا

امتنلّف امتدريبي لها مبظع ؼاعات! لذلك تسيء غامب أؼاميب امتربية
الحديثة حين تختزل ؽأن امؽربيّة وؽأن امتربية وؽًا في صجرّد "امتدريب

على امتح ّدث بامفعحو " ،فتُش ّ
ر ِح امؽربيّة علمي ّ ًا لموىهعة أطهات
وحروف ،كل غايتها أن تتقي نمقها وتحؾي امتن ّفـ بمخارجها ؛ أو تحهّلها
م "حزوة" أدوات مهار ية وي "قهاعد" امنحه وامبىًغة وأؼاميب الإنشاء

تحفلها وتمبقها ،وتمك غاية ػربيّتك!
وأوا امنؿأة امؽربية امىؽنيّة في هذا امىقام ،فق ِهامها ذائقة امؽرب
والحغ امؽربي ،الذي ينؿأ تبؽًا لمناممة كلًم امؽرب نفؾه قبل قهاعد
ذلك امنلًم.
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وقهاعد امؽربية أطىًً وُضِؽؾ تامية منلًم امؽرب ووبنيّة عنيه.
وتكهن هذه المناممة بمؽايشة امؽرب في كلًمهه أدبًا وفكرًا :في ؽؽرهه
ونثرهه ،وفي قعظهه ونهادرهه ومروءاتهه ،وفي تؽابيرهه واطمىًحهه
ػند امؼظب والرضا والج ِ ّد والهَز ْل ،وفي ؼِيَرهه وتراجمهه وتاريخ أيامهه
قبل وبؽد الإؼىًم ،وفي وتهنهه امتي ّ
أطلوا فيها فكر امؽربية ػربيًا،
كامىؽاجه ووُنَح امبىًغة وؽهارد الحكم.
الحغ امؽربي ينؿأ تبؽًا لمناممة كلًم امؽرب نفؾه قبل قهاعد ذلك
امنلًم .وقهاعد امؽربية أطىًً وُضِؽؾ تامية منلًم امؽرب ووبنيّة عنيه.
بمثل هذه المناممة ينؿأ امناشئ وتش ّ
ر بًا مىا يُس ّىو روح امؽربية
وس ِ ّ
رها ،و يؽتاد امؽربية اػتيادًا يُنب ِؾ ػقلَه و يُهق ِد ذهنه ُ
ويجَهِّد قر يحة
امفهه وامتعهر ػنده ،و ينثر كذلك بامطرورة في بنيته امنلية تأثيرًا بيّنًا:
خُنقًا وسَظتًا وديانة.
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فإذا اؼتقاوؾ جذور الهه ية امؽربية في نفغ امؽربي ،تفاوت بؽدها
الأفراد في درجات امبيان وامبىًغة ،وإن ّ
تمكنها جميؽًا وي امفعاحة
والإبانة بنؾان ؼنيقي كبيعي.
ُ
امىتشرب للؾان امؽربية وروحِها قهاعدَها لاحقًا،
ثم إذا تؽلّم ذلك
طاغؾ له وا كان قام في نفؾه بامفؽل وي وؽاني امبيان ،وثبَّّتؾ ػنده
وا انظبمؾ عنيه أذنه بامؾنيقة وي نشاز اللحي وانسجام الإػراب.
وتحطرني قعة أوير امؿؽراء أحمد ؽهقي  حين كان ينؿؼل
في أثناء ػروض امىسرحيات امتي يحطرها بتأميف قعيدة أو نله
أبيات ػفه ية ،فإذا لَحَي امىُىثّل في أداء بيؾ أو نمق ػبارة ،رفع ؽهقي
رأؼه وُؾتنكرًا في الحال ،وع أن امناقر إميه َيحؾَب أنه كان وُؾتؼرقًا فيىا
ينمّف اؼتؼراقًا يمنؽه وي امتدقيق! فنان يقهل في ذلك" :اللحي في اللؼة
كامىِؾىار في الأذن"  ،أي لا بد أن ينفتك تنقائيًا دون تنلف تدقيق،
حتى مه لم تكي عامىًا بامىهضع الإػرابي للنممة فإنك تقف بامؾنيقة
والذائقة على حقها وي الرفع أو امنعب أو الجر في امنلًم.
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فذلك وثال على وي وَمَك امؽربية وَن َكة .وخىًفه وي فهه قهاعدها
كفهىه للر ياضيات ،واؼتهػب طهرتها كاؼتيؽابه لممُج ّؾىات ،وخىً
وي جههر الاتعال بها في روحها امفمر يّة وس ّ
رها امبياني.
إن ػقيدة امؽربية ػندنا وصطاوتها يجب أن تنزّهها ػي أن تكهن
قظية ر َ َكانة ببؽض امفعحو امىُتنلَّّفة لمورد امتباهي بالركانة لا بامؽربية .
كأنما امؿأن امتَّّلمّـ بمجىهعة أمفاظ وؿكهلة لا بُنيان هُهِ ية وؽىهرة.
وكل ركانة وُتنل ّ ِفة وُتَقؽّ ِرة للفعحو دون تعهر وتناول وهه ية كاونة
وراءها وقؽها كامىؾىار في الأذن ،و يعدُق عنيها قهل نبينا امىعمفى
" :إن الله َ  يُبؼ ُِض امبَنِي َغ وي الرجالِ ،الذي
ل بنؾانِه َِ ،تخ َُّم ّ َ
ي َ َتخ ََّم ّ ُ
ل امبقرة ِ بن ِؾانِها" [رواه امتروذي].

َّف و يُكْثِر ُ امنلًم َ وي َ َ
وامىقعهد ُ وَيْ يَتنل ّ ُ
تفاصح ُ ب ِه ويَتؿ َّ ّد ُق على
ن أؼنان ِه تلَ ُّذّذًا بامنلً ِم ،كما ت َ ْفؽ َ ُ
امنَّّاسِ ،فيُقن ّ ُِب مؾانَه في فمَ ِه وبي َ
ل ذلك

امبقَرة ُ تَل ُّذّذًا بام َّ ّمؽا ِم!

1089

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1090

و يلل للؽربية مؾانًا وك ِيانًا صطاوة لا تُدانَى وأطالة لا م ِراء فيها،
يعيب ونها اميهم ّ
كلٌّ بحؾب همته وػنايته ،وودى امتفاته للجذور قبل
املههر.
ووي أحب الله َ  أحب رؼهلَه  ،ووي

ّ
ّ
ّ
ّ
َ
أحب امؽربيّة،
امؽرب
أحب
أحب امؽرب ،ووي
أحب رؼهلَه امؽرب ّي
ّ
أحب امؽربيّة ػُني بها ،وثابر عنيها ،وضرف هِمَّّته إميها.
ووي
 وإذا جئنا للتمبيق امؽىل ّي ،فأولى أركان امتنؿئة امؽربية ربفاممفل بكتاب ربه ،وأولى حبائله حفـ كلًم الله  ، دون
الدخهل في جدل ػقيم وع قظية فهه امنلًم قبل حفله أم حفله قبل
فهىه .فالحفـ لا ينفي امفهه ،م كي امفهه له درجات ومراحل ،كما
ؼيلي بيانه في امبند امتالي.
 و يلي ذلك إشراب امناؽئة روح امؽربية وذوقها وسَظ ْتها ،بما ههوبثهث في ونارم امؽرب ومروءاتهه قبل صجيء الإؼىًم ،الذي تمّه
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فيهه ونارم الأخىًق حين هداهه الله  به ،ونفى ػنهه خبائثها
طظا لا يرتظيه رب امؽباد.
و يراعى َتجنّب مرو يات امتاريخ وي ونلهر وتأميف امنعارى
وامىؾتشرقين و ُ
صحدَثِي امىنرخين.
وبما هه وبثهث في هدي امىعمفى عنيه امعىًة وامؾىًم في ؼيرته
وأحاديثه.
وبما في ؼير وتراجه أعىًم الأوة خاطة عبر أزوان انبؾاط حُكم
الخىًفات الإؼىًوية.
 ثم اللؾان امؽربي ؽِؽر ًا ونثرًا.وفي ؽؽر امؽرب وونثهره وا هه ويؾهر للناؽئة ،كأؽؽار ؽهقي
للٌكفال وأؽؽار امىروءات ،وقعص كليلة ودونة (الأطنيّة لا
المنتظرة امىبؾمة بنؼة ونزوعة ال َّدّسَص!) ،وقعص امتراث.
ووي ونمّفات الأكفال الحديثة ؼنؾلة امينابيع وؼنؾلة امؾنابل وي
نشر دار (أبه الههل) ،وؼىًؼل امىكتبة الذهبية والزرقاء وسظير اممفل
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وي نشر (وكتبة وظر) ،وؼنؾلة امىكتبة الخطراء امتي لا تخلو وي تأثر
في قعظها بامىقتبؾات والأفنار الأجنبية.
 ثم امفقه بامعهرة بمؾتهى يناؼب امنػء حتى يتؿ ّنل في ذهنهوفههم امتعهر امشرعي لهذا امهجهد ،ويتد ّرج فيه لحين اكتىاله.
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أثر حنقات تحفيـ امقرآن ام كريم في تربية امنَّّشىء:
ٍّ َ َ ب ُ َ
ِِهِأَفب َْ ُم َ
ِويُبَ ّ ِ ُ
انِ َح بّدِيِل ِوٍّت ِ َ
ّشِ
نِهَٰذاِٱهق بر َء ِ
يقهل الله { :إ ِ ِ
ِ
َ ٍّ َ ُ ب َ ب ٗ َ
ب ُ ب َ ٍّ َ َ ب َ ُ َ
ٍّ
ٱهصَٰو َ
ِلت ٗ
َٰ
ۡيا ِ}ِ ٩
ا
ر
س
ِأ
ى
ّ
ِل
ن
أ
ِ
ِ
ج
ِد
ِ
ْن
ِيٌ ِحعًو
ِّي ِٱل ِ
ٱلًؤيَِ ِ
ِ
ِ
(الإسراءِ .)9:
أخي امهَالِد ! أختي امهالدة ! إ ّن جزءا ً أؼاؼيّا ً وي وؾئهميّة امهالدين
ػي أولادهه أن ُيهيّئها لهه امنؿْأة امميّبة ،والأجهاء الإيمانيّة امنقيّة ،امتي
يجدون فيها امقدوة الحؾنة ،وينؽىهن بامعحبة امنافؽة امعالحة،
ويتن ّؾىهن الروح الخامية وي ّ
أي عكر ٍ أ ْو كدَر.
ّ
ؽك أ ّن حنقات تحفيـ امقرآن ام كريم امىنتشرة في جميع
ولا
الأحياء هي خير ُ وا يتح ّقق فيه ذلك على أكمل وجه ٍ وأتمّه ،فهي صح ْظي
ّ
تربهي  ،يح ّقق للفتى وامفتاة امناؽئين مزايا كث ِيرة ،وينمّي شخعيّتهه
إيمان ّي
نمهّا ً ؼه يّا ً وتهازناً ،ونحي نؽ ّدد هنا أه ّه هذه امىزايا ،ولا نسْتميع
إحعاءها:
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 .1فهي تهيّئ لهه امقدوة الحؾنة ،وامتهجيه امؾنيم ،وامتربية الإيمانيّة

على يد أؼاتذة ومربّين وي أهل امقرآن الذي َن هه أهل الله ِ

ّ
وخاطته ُ  .ووا أحهج امناشئ وامناؽئة إلى أن يروا

أخىًق امقرآن وآدابه ،تتج ّؾد فيىي يتن ّقهن ػنهه امقرآن،
ميأخذوا ػنهه امؽلم وامؽىل وؽا ً ..

 .2وحنقات امقرآن تهيّئ للفتى وامفتاة امعحبة امعالحة ،لأتراب
لهه ينؿئهن امنؿأة امعالحة امتي يبْحؿ ػنها الآباء والأ ّمهات،

وقد لا يجدونها في كثير وي الأوؼاط الاجتىَاػيّة ،وإ ّن كثيرا ً
وي الآباء والأ ّمهات يحارون كيف يهيّئهن لأبنائهه وبناتهه تمك

امعحْ بة ،وم ك ّنها بحمد الله تؽالى وتهفّرة في أجهاء حنقات امقرآن
ام كريم على أحؾي طهرة بإذن الله تؽالى.

 .3وحنقات امقرآن تهيّئ للناؽئين امؽلم امشرع ّي بأحنَام دين الله
 ،فىً تتس ّ
رب إميهه امىفاهيم والأفنار امىنحرفة ػي
دين الله  ،امتي تؼزو بىًد امىؾلمين بىً ههادة  ..وقلما ينجه
ونها امناس  ،فكيف بامبؽيدين ػي امؽلم وامؽلماء .؟
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ّ
امتربهي مؼرس قيم
 .4وحنقات تحفيـ امقرآن ام كريم هي المهظي
الإؼىًم ووبادئه وآدابه ،فحفـ امقرآن ام كريم وامتربية على

ّ
ينفك أحدهما ػي طاحبه،
أخىًق امقرآن وآدابه طنهان ،لا

ّ
فأي والد أو والدة لا يريد أن يرى في ؼلوك أولاده امبرّ به

وحؾي امىؽاولة ،وامبؽد ػي امؽقهق ،وولاهره ام كثيرة

امىتف ّؿية.؟! ووا أكثر وا نسىع امؿناوى امىريرة وي الآباء

والأ ّمهات ػي ػقهق أولادهه ،وإؼاءاتهه امتي قد تبنغ ح ّد

امطرب والإهانة ،وع أ ّنهه يحؾنهن إميهه ّ
كل الإحؾان ،ثم ّ لم

يرَوا ونهه إلا ّ الإؼاءة وامؽُقُهق  ..وػندوا ينتفتهن بدقّة إلى

أؼباب ذلك يرون  :إهمال امتربية امقهيمة ونذ امعؼر وي جهة،

وترك الأولاد إلى رفاق امؾهء يؽيثهن بهه فؾادا ً وإفؾادا ً وي

جهة أخرى ..

ٌ
ؼبب
 .5وانتؾاب امناشئ إلى حنقات امقرآن ام كريم وانتلاوه فيها
وي أه ّه أؼباب تفتّح وداركه امؽقنيّة ِ ،ونمهّه امىؽرف ّي امىبكّر،

وقههر كاقاته الإبداػيّة ،وتفهّقه الدراس ّ
ي على أقرانه ،وهذا أمر
وىًحـ وشههد ،بخىًف وا يلنّه خمأ بؽض الآباء والأ ّمهات
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وي خىًف ذلك ،فيىنؽهن أبناءهه وبناتِهه ػي الامتزام

بحنقات امقرآن ،وهي س ّ
ر نجاحهه وتفهّقهه ،فيخسرون بذلك

دينهه ودنياهه ّ ..
إن امقرآن ام كريم كتاب هداية وؽجز ،وهه
ونزّل بنؾان ػرب ّي وبين ،وفيه وي امؽلوم وامىؽارف الدينيّة،

والأخىًقيّة ،والاجتىاػيّة ،والحظار يّة وا لا يؽرف مكتاب
ّ
ّ
غيره ،فمي أراد النمهّ
اللؼهي امؾنيم فدونه
اللؼهي امىبكّر ،والذوق

كتاب الله تؽالى ،ووي أراد امؽلوم وامىؽارف ،وامثقافات

والآداب على اختىًف أنهاػها ،وتؽ ّدد وناحيها ّ
واتجاهاتها فدونه
كتاب الله ،ووي أراد أن يتّعل أ ّولا ً وآخرا ً بسبب وي ػناية الله

تؽالى وثيق ،وباب لا يؼلق وي أبهاب امؽماء وامتهفيق ،فنيعل

ؼببه وؼبب وي يلوذ به ،ويريد له الخير وي أبنائه وبناته بكتاب

الله تؽالى .ألم يقل امنب ّي  " :خيرُكُم وَي تَؽلّم َ
امقُرآ َ
ن وعلّمَه "( .)229ولا ينبغي أن تفهه هذه الخير يّة على

()229رواه امبخاري وامتروذي ػي علي رصي الله ػنه  ،وأحمد وأبه داود
وامتروذي وابن واجة ػي ػثىان رصي الله ػنه  ،ورواه ابن واجة ػي ؼؽد ،

بنفـ خياركم  ..انلر كؿف الخفاء ومزيل الإمباس . /472/1
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نحه واحد وي أنحائها ،فتكهن قاضرة على جانب الأجر

وامىثهبة ،وؽزولة ػي الخير يّة في الجهانب الأخرى امتي ونها

وعالح الدنيا وومامبها .ووثل ذلك أيظا ً قهله :

اطتُه ُ "( .)231وم ّ
ل الله ِ وَخ َ ّ
ن هُه أه ُ
" أه ُ
كي ذلك
ل امقُرآ ِ
رهي بتن ّقي امقرآن ام كريم للفهه وامؽىل ،والحرص على امتأ ّدب

بآدابه والامتزام بهديه في ّ
كل ؽأن ..

 .6وحنقات امقرآن تربّي امناشئ على الج ّد وعلوّ اله ّىة ،وتؽهّده على
تنليم حياته وحفـ أوقاته ،وتربّي فيه امؿؽهر بامىؾئهميّة،

وامقدرة امىبكّرة على تحمّنها ،فىً عجب أن كان ؽباب امقرآن
رجالا ً وكتىنين ،وهه في أعمار الزههر ،وفتيانا ً ناضجين وهه أبناء

بظع ؼنين  ..ووي ثم ّ فإ ّن جماعات تحفيـ امقرآن ام كريم في
ّ
كل بلد وي بىًد امىؾلمين هه حماة حعهن الأ ّوة وي داخنها،
وإ ّن امؽىل الذي تظمنع به لهه امؽىل الرائد امىبرور ،الذي

()231رواه امنؾاغ ّي وابن واجة وأحمد والدارم ّي ػي أنس  tمرفهعا ً  ،وصحّحه
الحاكم  ،وقال  :إنّه روي وي ثىًثة أوجه ػي أنس وهذا أوثنها  .انلر كؿف

الخفاء ومزيل الإمباس . /293/1
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تستحق عنيه ّ
ّ
كل ؽكر وتقدير ،وإ ّن للقائمين عنيها وي الله

 وي امىثهبة والأجر وا لا يدخل تحؾ تعهّر أو
حظر ..

ّ
كل ونوي
ن ل َِّل ّتِي هِي َ أَ ق ْهَم ُ تفرض على
وبؽد؛ ِفإ َّ ّن هداية َ امْقُر ْآ ِ

وونونة أن يجؽ َ
ل أولاده قريبين وي هَذه الهدَاية الإلهيّة يحلهن ببركاتها
وخيراتها  ،وتفيض عنيهه أنهارها وأسرارها ..

نسأل الله تؽالى أن يهف ِّق الآباء والأ ّمهات وامىربّين إلى أن يهمها

كتاب الله تؽالى وا ينيق به وي امؽناية والاهتىام  ،ميتح ّقق انبؽاث هذه

الأ ّوة وي جديد ،وأن يجؽل أبناءنا وبناتنا ببركة امقرآن امؽليم قرّة عين
منا في الدارين ،إنّه ول ّي ذلك وامقادر عنيه .
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ل:
ن لِل ٌَكْ فَا ِ
أَ فْنَار ٌ مِتَحْ ف ِيـِ امْقُر ْآ ِ
امفكرة الأولى :اقرأ امقرآن أواوه (غريزة امتقنيد) هذه امفكرة تنمي

ػند اممفل حب امتقنيد امتي هي وي فمر الله امتي فمر الإنسان عنيها ،

بخىًف مه أمرته وهه يراك تفؽل ذلك .

امفكرة امثانية  :قه بإهدائه وعحفا خاطا به (غريزة التممك) إن

إهدائك وعحفا خاطا ممفمك يىًقي تجاوبا وع حب التممك لديه وإن

كانت هذه امؼريزة تلهر جنيا وع عىًقة اممفل بأمؽابه فهي أيظا

وهجهدة وع وا تهديه إياه.

امفكرة امثامثة  :اجؽل يهم ختىه لجزء وي امقرآن يهوا طظيزا وي

إقاوة حفلة واؼتدعاء لأطدقائه متهنئته ..وتقديم هدية له  ..هذه امفكرة

تربف اممفل بامقرآن وي خىًل ربمه بشيء صحبب لديه لا يتكرر إلا

بختىه جزءا ً وؽينا ً وي امقرآن.

امفكرة الرابؽة  :قص له قعص امقرآن ام كريم فاممفل

امقعص بشنل كبير ،فنيكي قعك

يحب

عنيه قعص امقرآن وؿبؽا ً

وأؼلوب تناؼب وتىًمم فهه وودركات اممفل.
ٍ
بمفردات
ٍ
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1100

امفكرة الخاوؾة  :أَ ع ِ َّ ّد له وؾابقات وؾنية وي قعار امؾهر(مىي هه

في ؼي الخاوؾة أو أكثر) تمك امىؾابقات تكهن بينه وبين إخهته أو

بينه و بين نفؾه ..كأؼئلة وأجهبة وتناؼبة وع وؾتهاه ..فمثىً يمكي للٌم
أن تسأل ابنها ػي  :كممة تدل على امؾفر وي ؼهرة قريش؟ أ -،رحلة
فعنين وي فعهل امؾنة ذصطا في ؼهرة قريش؟ ج  :امؿتاء و امعيف ..

 -اذصط كممة تدل على الرغبة في الأكل؟ ج :الجهع ،أو اذصط

الحيهانات امىذكهرة في جزء ػه أو في ؼهر وؽينة ؟ وهكذا بما يتناؼب

وع ؼي و فهه اممفل ..ووي ثم تتمهر في الأؼئلة بما يناؼب عمر وفهه

كفمك .

امفكرة امؾادؼة  :اربف له ػناضر امبيئة بآيات امقرآن وي هذه

امىفردات :امىاء  /امؾىاء  /الأرض  /امؿىغ  /امقىر  /الليل  /امنهار
 /امنخل  /امؽنب  /امؽنكبهت /وغيرها .يمكنك اؼتخدام امفهرس أو

أن تمنب ونه امبحؿ ػي آية تتحدث ػي امؾىاء وثىً وهكذا.

امفكرة امؾابؽة  :وؾابقة أين تهجد هذه امنممة فاممفل يكهن وهمؽا

بز يادة قاوهؼه اللفلي .فهه يبدأ بنمق كممة واحدة ثم يحاول في تركيب
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الجىل وي كممتين أو ثىًث متكي وؽينة له في ز يادة قاوهؼه اللفلي و
تنؿيف ذاصطة اممفل بحفـ قعار امؾهر وامبحؿ ػي وفردة وؽينة وي

خىًل ذاصطته.

امفكرة امثاونة :اربمه بامهؼائل امىتخععة بامقرآن وعلووه

(امقنهات امىتخععة بامقرآن ،الأشركة ،الأقراص ،امىذياع ،

وغيرها)...

امفكرة امتاؼؽة  :قه بشراء أقراص تؽنيىية وامتي بدورها تساعد على

امقراءة امعحيحة  ،والحفـ وي خىًل امتحكم بتكرار الآية وغيره...

امفكرة امؽاشرة :شجؽه على امىؿاركة في امىؾابقات (في امبيؾ /

امىؾجد  /امىكتبة /امىدرؼة /امبلدة )....إن امتنافغ أمر كبيعي
فمري ػند الأكفال ويمكي اؼتؼىًل هذه امفمرة في تحفيـ امقرآن

ام كريم.

امفكرة الحادية ػشر :سجل طهته وهه يقرأ امقرآن فهذا امتؾجيل

يحثه ويشجؽه على وتابؽة كر يقه في الحفـ بل حتى إذا وا نسي شيء وي
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1102

الآيات أو امؾهر فإن سظاعه معهته يشؽره بأنه قادر على حفلها مرة

أخرى.

امفكرة امثانية ػشر :شجؽه على امىؿاركة في الإذاعة امىدرؼية

والاحتفالات الأخرى،

وؿاركة كفمك في الإذاعة امىدرؼية -

خعهطا في تىًوة امقرآن -تشجع اممفل ميؾعى ؼؽيا حثيثا في أن يكهن
طظيزا ووبدعا في هذه امتىًوة  ..خعهطا إذا وا سظع كممات امثناء وي

امىؽلم ووي زوىًئه..

امفكرة امثامثة ػشر :استمع له وهه يقص قعص امقرآن ام كريم ينبغي

حين يقص اممفل ؽيئا وي قعص امقرآن وثىً أن ننعؾ إميه ونتفاعل

وؽه ونعحح وا قد يقع ونه في سرد امقعة بسبب ؼهء فهىه لممفردات

أو امىؽاني امؽاوة.
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الحىد لله امؽزيز امههاب ،والك امىلوك ورب الأرباب ،هه ال َّ ّذ ِي

تاب ،ه ُ ً
ل عَلى ػَبْدِه ِ امْك ِ َ
أَ نْز َ َ
ْباب ،وأودعه وي
دى وَذِص ْطى ل ِ ُّأول ِي الْأَم ِ
امؽلوم امنافؽة ،وامبراهين امقاكؽة :غاية الحكمة وفعل الخماب وخععه
وي الخعائص امؽنية ،واللمائف الخفية ،والدلائل الجنية ،والأسرار

الربانية ،امؽجب بنل عجب عجاب وجؽله في اممبقة امؽنيا وي امبيان،
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حتى أعجز الإنسان والجان ،واعترف علماء أرباب اللؾان بما تظىنه وي

امفعاحة وامبراعة وامبىًغة والإػراب والإغراب ويسر حفله في
امعدور ،وصظي حفله وي امتبديل وامتؼيير ،فلم يتؼير ولا يتؼير على

كهل الدههر وتهالي الأحقاب وجؽله قهلا فعىً ،وحكما عدلا ،وآية

بادية ،ووؽجزة باقية :يشاهدها وي شهد امهحي ووي غاب وتقهم بها الحجة
لممنوي الأ ّواب ،والحجة على امنافر امىرتاب وهدى الخلق بما شرع فيه
وي الأحنام ،وبيّن الحىًل والحرام ،وعلّم وي ؽؽانر الإؼىًم ،وض ّ
رف
وي امنهاهي والأوامر وامىهاػـ والزواجر ،وامبؿارة بامثهاب ،وامنذارة

بامؽقاب ،وجؽل أهل امقرآن أهل الله وخاطته ،واطمفاهه وي

ػباده ،وأورثهه الجنة وحؾي امىآب.

إنّه كتاب اللّه  ميغ له بديل في بديع نلىه ،وجزالة مفله،

ولا في فعاحته وبىًغته ،ولا في حكمه وأحناوه ،ولا في جمال تركيبه

وحؾي أؼلوبه.

فقد أنزله اللّه  وؽجزة منبينا محمد 

تح ّدى به أرباب امفعاحة وامبىًغة وي ك ّفار قريش فؽجزوا أن يأتها

بمثله أو بسهرة ونه ،أنزله اللّه  ميحكم بين امنّاس فيىا اختنفها
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فيه وي ال ّ
حق بإذنه ،وم ّىا قرئ على أرباب امفعاحة وامبىًغة وي ك ّفار

قريش أؼلم بؽطهه على امفهر مىؽرفتهه أنّه ميغ وي كلًم امبشر ،إنّما هه

وي كلًم رب امؽامىين ،أنزله قرآنا ػليىاً ،وذصطا ً حكيىاً ،وحبىً ً

طظدوداً ،وػهدا ً وؽههداً ،وقىًّ ً وارفاً ،وضراكا ً وُؾتقيىا ،فيه وؽجزات

باهرة ،وآيات قاهرة ،وحجج طادقة ،ودلالات ناكقة ،أدحض به

حجج امىبمنين ،ورد به كيد امنائدين ،وقهى به الإؼىًم والدين.

أنزله على خاتم الرؼل  ، امىبؽهث بالرّحمة ،وي

رفع الله به أعىًم الحق ،وأحيا به وؽالم امعدق ،ودوغ به ام كذب وصحا

آثاره ،وقمع به امشّرك وهدم وناره ،ولم يزل يؽارض ببيناته أباكيل

امىشركين حتّى مهد به الدين ،وأبمل به ؽبه امىنحدين.

إنّه امكتاب امؽليم الّذي لا كان ولا يكهن وثله ،هه ؼفينة امنّجاة،

ووؿؽل الهداية ،وحعي الأوي وام ّؾىًوة ،و بحر الحكم ووؽدن كل
فظيلة ،إنّه امىهكب امؽليم الّذي يحمل امبشر يّة و يقهدها إلى وا فيه

خيرها وفخرها وؼؽادتها في الدارين.
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فؾبحان وهلانا ام كريم الذي خعنا بكتابه ،وشرفنا بخمابه ،فيا له

وي نؽىة ؼابؼة ،وحجة بامؼة ،أوزػنا الله ام كريم امقيام بهاجب ؽكرها،

وتهفية حقها ،ووؽرفة قدرها ،وَوا تَه ْف ِيقِي ِإ َّ ّلا ب ِال َّل ّهِ ،هُه َ ر َ ب ِ ّي لا ِإله َ ِإ َّ ّلا

هُهَ ،عَنَيْه ِ تَه َ َّ ّ
كل ُ
تاب.
ْؾ و َِإمَيْه ِ و َ ِ

وطىًة الله وؼىًوه ،وتحياته وبركاته وإصطاوه ،على وي دمنا على

الله ،وبنؼنا رؼالة الله ،وجاءنا بامقرآن امؽليم ،وبالآيات والذصط الحكيم،

وجاهد في الله حق الجهاد ،وبذل جهده في الحرص على نجاة امؽباد،

وعلم ونعح وبيّن وأوضح حتى قاوؾ الحجة ،ولاحؾ المهجة ،وتبين الرؽد
وي امغ ّي ،وقهر كر يق الحق وامعهاب ،وانقؿؽؾ قلمات امؿك

والارتياب .ذلك :ؼيدنا ووهلانا محمد امنبي الأمي ،امقرشي الهاشظي،

المنتار وي مباب اللباب ،وامىعمفى وي أكهر الأنساب ،وأشرف

الأحؾاب ،الذي أيده الله بامىؽجزات املاهرة والجنهد امقاهرة،
وامؾيهف امباترة امؼظاب ،وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة ،وجؽله

قائدا للؼر ّ المهجنين وامهجهه امناصرة ،فهه أ ّول وي يشفع يهم الحؾاب،

وأ ّول وي يدخل الجنة و يقرع امباب ،فعلى الله عنيه وعلى آله امميبين،

وأصحابه الأصطوين ،خير أهل وأصحاب ،طىًة زاكية ناوية ،لا يحظر
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وقدارها امؽ ّد والحؾاب ،ولا يبنغ إلى أدنى وطفها أمؾنة امبنؼاء ولا

أقىًم امكتاب.

فننكثر ام ّؿكر لله الّذي أثابنا بهذه امىكروة ،وش ّ
رفنا بهذه امفظيلة على

ؼانر الأوه ،ومنرغب في جميل امثّناء عنيه ،إذ جؽل كتابه في ال ُّدّنيا
يشرف خافض الأحؾاب ،و يؽلي ونا قدر أولي الاقتار ،ويرفع ونا ونزلة

أحداث الاؼنان ،ثم أدخر لهه في الآخرة ػنده ال ّ
حـ الجز يل ،وامنائل

امفظيل ،وي امقرب والزمفى ،والارضاء والرحبى ،وبيد اللّه امفظل
ينتيه وي يشاء وي ػباده واللّه ذو امفظل امؽليم.
أوا بؽد؛
فإ ّن علم امقرآن امؽليم :هه أرفع امؽلوم قدرا ،وأجنها خمرا،

وأػلىها أجرا ،وأشرفها ذصطا ،وإ ّن للحفـ أؼبابا ً وي تأتّى لركهب

وؾام كها ،بما نعف له وي تسهيل اؼتؽىًئها فمنهه وي ينتهي بإذن اللّه

إلى حيؿ مراده ،في أقرب زوان ،بأسهل ؼير ومرام .وإن الله أنؽه

عل ّي بأن ؽؼنني بامقرآن ام كريم وتؽلّمه  ،وؽؼفني بتفهه وؽانيه وتحعيل
علووه ،فاكنؽؾ على وؾالك امناس  -إذ إن كل أحد ؼمك كر يقا نحاه،
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وذهب وذهبا ارتظاه - ،فرأيت أهل امقرآن أوفر امناس حلا وأرفؽهه
قدرا وأػلىهه أجرا وأشرفهه ذصطا ،فرغبؾ في ؼلوك كر يقهه،

والانخراط في وؾاق فر يقهه ،وقد اوتن الله علي أن أردفؾ تمك

امنفائس امّتي تشد إميها الرحال ،وتطرب بها الأوثال ،وترخص في

تحعينها صطامم الأوهال؛ فإنها وؽقد الآوال ،ووتنافغ صطام الرجال،
وإنها لحنية في جيد امترتيل تستهجب امثناء الجز يل والذصط الجىيل،

وهكذا ػهدي بك يا كامب امؽلم أن تكهن باذلا ً للخير وبادرا ً ن َّ ّفاعا.
وكل امرىء يهلي الجىيل صحبب

وكل ونان ينبؾ امؽز كيب

بؽض فهائد امىتؿابه:
ال ّ
حؿ للؽلماء على امنَّّلر فيه :امىهجب للؽلم بؼهاوظه ،وامبحؿ ػي

دقائقه ،فإ ّن اؼتدعاء الهىه مىؽرفة ذلك وي أػله امقرب إن كان طظا

يمكي علمه.

إقهار امتَّّفاضل وتفاوت الدّرجات :إذ مه كان امقرآن كهه صحكما ً لا

يحتاج إلى تأو يل ونلر لاؼتهت ونازل الخلق ولم يلهر فظل امؽالم على

غيره.
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ابتىًء امؽباد :بامهقهف ػنده وامتّهقف فيه ،وامتّفه يض وامتّؾنيم،

وامتّؽ ُّب ّد بالاؽتؼال به وي جهة امتّىًوة كامىنؾهخ ،وإن لم يجز امؽىل بما
فيه ،وإقاوة الحجة عنيهه ،لأنّه نزل بنؾانهه ومؼتهه وعجزوا ػي امهقهف على
وؽناه وع بىًغتهه وأفهامهه وهذا ّ
يدل على أنّه نزل وي ػند

وأنّه الّذي أعجزهه ػي امهقهف على وؽناه.

اللّه

أنّه يهجب مزيد امىؿ ّقة :في امهطهل إلى امىراد ونه ،وز يادة

امىؿ ّقة تهجب ز يادة امثَّّهاب.

أ َّ ّن امقرآن إذا كان وؿتىىً ً على امىتؿابه :افتقر إلى امؽلم بمر يق

امتأو يىًت ،وترجيح بؽطها على بؽض ،وافتقر في تؽلم ذلك إلى تحعيل

علوم كثيرة وي علوم اللّؼة ،وامنّحه ،وامىؽاني ،وامبيان ،وأطهل امفقه،

ومه لم يكي الأمر كذلك لم يحتج إلى تحعيل هذه امؽلوم ام كثيرة ،فنان

في إيراد امىتؿابه هذه امفهائد ام كثيرة.
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علم تهجيه امىتؿابه اللفلي في امقرآن:
علم [تهجيه امىتؿابه اللفلي في امقرآن] ،لم أقف على أحد وضع

حدودا وقهاعد مظبمه غير الدكتهر فاضل امؾامراغي ،حيؿ نجد بؽض

امقهاعد وتناثرة على اؼتحياء في بؽض كتبه ،وإميكم وا وقفؾ عنيه وي

صحاولة أحد امىؽاضرين للتقؽيد لممتؿابه اللفلي في امقرآن ام كريم:
امظبف بامتقؽيد لممتؿابه اللفلي في امقرآن المويد:

هذا ػنهان كتاب مميف وضؽه ونمفه [فهاز بن ؼؽد] للحَفَلَة

وامْقُرَّّاء ،واجتهد فيه أن يظبف قهاعد تساعد امْقُرَّّاء والحفلة على عدم

امهقهع في الخمأ وامنؾيان ،وقسص هذه امقهاعد إلى قؾىين :قهاعد عاوة،

وقهاعد خاطة.

وامقهاعد الخاطة هي وهضع بحثنا ،إذ وضع فهاز ؼؽد ثماني ػشرة

قاعدة ،ضبف بها الآيات امىتؿابهات ،متجنب الخمأ وامؼفلة وامنؾيان،

ومؽل بؽض هذه امقهاعد امتي ضبمها امىنمف للحفلة وامْقُرَّّاء يساعد في

تهجيه بؽض وؾائل امىتؿابه اللفلي في امقرآن ،و يبرز ذلك في كثير

وي هذه امقهاعد ،وإميكم نبذة حهل بؽض هذه امقهاعد:

1114

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

امقاعدة الأولى[ :امترتيب الهجاغي]
قال فهاز ؼؽد يهضح هذه امقاعدة" :يسىيها امبؽض [امترتيب

الأمفباغي] ،وامىقعهد أنك إذا وجدت آيتين وتؿابهتين فإنه في امؼامب

تكهن بداية امىهضع امىتؿابه في الآية الأولى وبدوءا بحرف هجاغي يسبق

الحرف امىبدوء به في امىهضع امثاني وي الآية امثانية وبامىثال يتظح

امىقال"ثم وطى يؽرض نماذج وأوثلة تثبؾ ذلك ،وقد أكثر وي التمثيل
لهذه امقاعدة ،ووي الأوثلة امتي ؼاقها:

َ
ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ
ِخ ْ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ
ْن}
س ُع ِ
 قهل الله تؽالى{ :غى ِةسىَم ِذّى َِل ِير ِ

[امبقرة،]18:

ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ ْ َ َ
ُ َ
 وقهله تؽالى{ :غىِةسىِخ ٌْن} [امبقرة،]171 :
َمِذ ُّ ْىَِل َِح ْعقِو ِ
ن و يَؽْق ِلُو َ
جؽُه َ
ن ومه تأوننا ؼنجد
فقد اختنفؾ الآيتان في مفلي :يَرْ ِ

اختىًف الحروف بدأ وي الحرف امثاني في كلتيهىا ،ففي الأولى حرف
[الراء] وفي امثانية حرف [امؽين] والراء تسبق امؽين في امترتيب الهجاغي،

وعلى هذا النمف ؼاق فهاز ؼؽد باقي الأوثلة.
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امقاعدة امثانية[ :امؽناية بالآية امهحيدة]
"وتتؽلق هذه امقاعدة بامىهاضع امتي تشابه فيها كثير وي الآيات

حيؿ يكهن بينها تماثل تام عدا آية واحدة تنفرد ػنها في جزء وي

الآية ...وع امتنبيه على أنه في امؼامب تكهن الآية امهحيدة هي الآية

الأولى بين امىهاضع امىتؿابه".

وقد وثل لهذه امقاعدة بؽشرين وثالا ،ونها:
ٍّ َ ٍّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ
َُ
ِخ ٌْ َ
ِوِ َِْ
ؾن
ِشبِيوُِِ
" -قهل الله تؽالى{ :إِن ِربك ِِْ ِأعوى ِيٌ ِي ِ

ْ
َ َْ
ِيٌ} ِ[الأنؽام ،]117 :بدون امباء في [وَيْ ] وع امفؽل
أعو ُى ِةِال ًُ ّْخَد َِ
امىظارع [يظل] هي امهحيدة في امقرآن ،ووا عداها بامباء وع امفؽل

امىاصي [ضل] كما في امنحل وامنجه وامقلم".
امقاعدة امثامثة :قاعدة [امهاو قبل امفاء]

وهذه امقاعدة تتؽلق بالآيات امىتؿابهات وتبدأ بامؽمف إوا ب

[واو] أو [فاء] ،فامقاعدة أن الأغنبية في امقرآن ام كريم أن الأؼبقية

تكهن للٍيات امتي تبدأ بامهاو قبل امفاء ،وهذه امقاعدة – كما أؽار

امىنمف – لها وؾتثنيات قنيلة .وقد وثل لها بؽشرين وثالا ،ونها:
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َ َْ َ ْ ْ
ِّي} [آل عمران،]136 :
س ُرِاه َعا ِمو َِ
 "قهل الله تؽالى{ :وٍ ِعىِأَ َْ َ ْ ْ
ِّي}[الزمر"]74 :
س ُرِاه َعا ِمو َِ
 وقهله تؽالى{ :ؾَ ِعىِأامقاعدة الخاوؾة[ :امظبف بالز يادة لممهضع امىتأخر]
كثير وي الآيات امىتؿابهة يكهن بامىهضع امىتأخر ونها فيه ز يادة

على امىتقدم وقد يأتي خىًف ذلك ،وم كننا كما أشرنا نظبف الأكثر

ونترك امىؾتثنى الأقل.

وقد وثل لهذه امقاعدة بتؾؽة ػشر وثالا وي امقرآن ،أولها :قهل

َ َ ْ َ ٍّ َ َ ٌ ْ ُ
َ
ج ِإَِل ِبّش ِيِروَا}
الله تؽالى في قعة طالح في ؼهرة امؿؽراء{ :ياِأٍ ِ

[امؿؽراء ،]154 :وجاء بؽدها في قعة ؽؽيب { َو َيا َِأٍ ْ َ
ج ِإ ِ ٍَّل ِب َ َّشٌِ
ُْ
يِروََا} ".

امقاعدة امؾادؼة[ :امؽناية بما تمتاز به امؾهرة]
ككثرة دوران امنممة أو الجىلة في امؾهرة ،وقد وثل لذلك ببؽض

امؾهر امتي تميزت بخعيعة ػي غيرها وثل:

 -دوران كممة [أرؼل] ووا اؽتق ونها في ؼهرة الأػراف ،وثل:

[ وي امىرؼنين ،فأرؼننا ،أن أرؼل ،يرؼل ]... ،وهكذا.
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 -كثرة دوران كممة [امللم] ووا اؽتق ونها في ؼهرة الأنؽام وثل:

[يللمهن ،أقلم ،بللم ،املامىهن ،قلمها.]... ،

 -كثرة دوران [أهل امكتاب] في امىائدة ،و[أهل امقرى] في

الأػراف.

وؼاق امىنمف متمك امقاعدة أوثلة عديدة وأنماط وتنهعة وي امؾهر

امتي اختعؾ بدوران مفـ وا أو تركيب وا.

وامىتأول في امقهاعد امتي بناها فهاز ؼؽد ؼيجد أنه اػتىد اػتىادا

كبيرا على كتب امىتؿابه اللفلي للقدامى في ضبف هذه امقهاعد ،فمي

ذلك

قاعدة [امؽناية بما تمتاز به امؾهرة]
فيىا يؽنى باختعاص ؼهرة بدوران كممة وا ووؿتقاتها قال فهاز

ؼؽد في :كثرة دوران كممة [امؽىل] ووا اؽتق ونها في ؼهرة الجاثية،
ودوران كممة [ام كؾب] ووا اؽتق ونها في ؼهرة الزمر :قال:

ِش ِيّئَ ُ
ات َ
َ َ َ َُ ْ َ
ِياِ
"ووي ث َ َّم ّ لا تخنف بين قهل الله تؽالى{ :وبدا ِلّى ِ

َ ُ
ِشيّئَ ُ
ات َ
َ َ َ َُ ْ َ
ِياِ
ع ًِوْا} ِ[الجاثية ،]33 :وع قهله تؽالى في الزمر{ :وبداِلّى ِ
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َ َ َ َُ ْ َ ّ َ ُ َ َ
َ
ِياِل َصتُْا}
ل َصتُْا} [الزمر ،]48 :قال ام كرواني{ :وبداِلّى ِشيِئات

َ
ُ ُ َ ُْ َ ْ
ْن} [الزمر ،]24:وقهله
ِيا ِلَخُ ْى ِحسصِتُ ِ
وقع بين قهله تؽالى{ :ذوفْا

َ
ْ
َ َ َ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ُ
ْن} [الزمر ]51:الزمر.
ِيا َِكٍْا ِيَسصِتُ ِ
تؽالى{ِ :ذًا ِأدّن ِخَّى
فناؼب،

َ َ ٍّ ٍّ َ َ ُ َ َ ُ
ِوع ًِوْاِ
أوا الجاثية فقد وقع قهله تؽالى{ :ؾأيا ِالِيٌ ِآيَْا
ُْ َ ُ َ
ٍّ
الػ ِ َ
ْن}
ات} [الجاثية ،]31 :بين قهله تؽالىَ { :يا ِلَخُ ْى ِت ْع ًَو ِ
اۡل ِِ
َ ُ
ِش ِيّئَ ُ
ات َ
[الجاثية ،]29:وقهله تؽالىَ { :وبَ َدا ِل َ ُّ ْى َ
ِيا ِع ًِوْا}ِ
ِ
[الجاثية ،]33:فخعؾ كل ؼهرة بما اقتظاه".

وفي نفغ امقاعدة وفيىا يخص كثرة دوران كممة [جؽل] في

ٍّ
َ َ
ؼهرة الزخرف و َّ ّ
ِيِس َعنِ
جه فهاز ؼؽد وؾألة اختعاص آية كه{ :ال
َ ُ ُ َْْ َ َ ًْ ََ َ َ َ ُ ْ َ ُ ً
َل} [كه ،]53 :ب
ِشتُ ِ
هسى ِاۡلرض ِمّدا ِوشوك ِهسى ِذِيّا

و َ َؼم َ َ
ك

ٍّ
َ ََ َ ُ ُ َْْ َ َ ًْ َ َ َ َ ُ
س َعن ِهس ْىِ
واختعاص آية الزخرف{ :الِيِسعن ِهسى ِاۡلرض ِمّداِو
َ ُ ً
جؽ َ َ
َل} [الزخرف ]11 :ب َ
ل
اِشتُ ِ
ذِيّ
قال" :وامظابف أن الآية امثانية في ؼهرة الزخرف م كثرة دوران

[جؽل] في امؾهرة ووا اؽتق ونها" ،ومه رجؽنا إلى [وىًك امتأو يل]
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للؼرناكي ،و[امبرهان] لل كرواني ،و[فتح الرحمي] للٌنعاري ،ؼنجد أنهه
قد نههها إلى وثل ذلك في تهجيههه لهذه امىؾألة.

و يبرز بهضهح تأثر فهاز ؼؽد بامقدامى في اؼتنتاجه لهذه امقهاعد

باػتىاده على تهجيهات علماء امىتؿابه اللفلي امؾابقين في وهاكي عديدة

وي كتابه ،وإن ؽئؾ فراجع اختعاص ؼهرة امنحل بحذف امنهن في

[لم يك ،لا تك]،

وراجع وؾألة اختعاص ؼهرة ههد بامؽمف بامفاء في قهله تؽالى:

َ َ ٍّ َ َ َ َ
اءِأ ْم ُرٍا} [ههد ]82،66 :وفي غيرها امؽمف بامهاو.
{ؾوًاِس

ونكتفي بما تقدم وي امتفعيل امىهجز في امقهاعد امتي ضبمها

امىنمف ،وإميكم رءوس هذه امقهاعد:

امقاعدة الرابؽة :امظبف بالربف بين امىهضع امىتؿابه واسص امؾهرة
امقاعدة امؾابؽة  :امظبف بالحظر
امقاعدة امثاونة :امظبف بالجىلة الإنشائية.
امقاعدة امتاؼؽة :امظبف بجمع الحرف الأول وي أوائل امنممات

امىتؿابهة.
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امقاعدة امؽاشرة :امظبف بامؿؽر.
امقاعدة الحادية ػشرة :امظبف بربف امنممة امىتؿابهة وع اسص

امؾهرة بالحركات.

امقاعدة امثانية ػشرة :امظبف بامتنكير وامتؽر يف
امقاعدة امثامثة ػشرة :الربف بين امؾهرتين فأكثر
امقاعدة الرابؽة ػشرة :امظبف بربف الز يادة بالآية أو امؾهرة

اممه يلة

امقاعدة الخاوؾة ػشرة :امظبف بامتأول لممؽنى في امىهضع

امىتؿابه

امقاعدة امؾادؼة ػشرة :امظبف بمؽرفة وهضع الآية في امىعحف

امقاعدة

امؾابؽة ػشرة :امظبف بامعهرة الذهنية امقاعدة
امثاونة ػشرة :امظبف بالمواورة وامىهافقة.
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ولا يحتاج امناقر في تفعيىًت هذه امقهاعد ممهل نلر حتى يرى

أن امىنمف لم يؽىه هذه امقهاعد ،وإنما كان في أكثر امقهاعد امتي

ضبمها يشير ضراحة إلى أن ذلك هه امؼامب ،وأن للقاعدة اؼتثناءات

م كي امبناء على الأكثر وميغ على امىؾتثنى ،وقد مر بنا بؽض هذه

الإؽارات في ام ُّن ّقُهل امتي نقنناها ػي كتاب فهاز ؼؽد ،فلم يزػه أنها
قهاعد ثابتة ،تجري على كل النماذج والأوثلة امىؿابهة ،بل هه ام كثير

امؼامب.
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وامؾنال الآن
هل يمكي ضبف قهاعد صحددة يقاس عنيها تهجيه امىتؿابه اللفلي؟
إن الاجتهاد في ضبف امىتؿابه بقهاعد أمر محمهد ،لا بأس به،

م كي بامبحؿ في امقهاعد وجدنا أن هذه امقهاعد غير ومردة ،ولا تظبف

كل الأوثلة امتي تدخل تحتها ،إنما امىنثر وامىهجه الأول للٍية هه امىنزل
الذي نزمؾ فيه ،وامؾياق الذي درجؾ فيه ،هذا امؾياق يختنف وي

ونزل لآخر ،فأَ نَّّى منا أن نظع قاعدة لآيات وا ،نزمؾ في ونازل ؽتى،

تظبف تهجيهها في ونازلها جميؽا ،إن ذلك أمر غير وارد.

ولا َيحْؾُ ُ
ي بامباحثين في تهجيه امىتؿابه اللفلي أن يبامؼها في

امتقؽيد متهجيه امىتؿابه اللفلي ،إذ لا يمكي ذلك على إكىًقه ،إننا قد

نحدد للتفؾير أنهاعا ،وي تفؾير بالرواية والأثر ،وبالدراية والرأي،
وإؽاري ،وعلمي ،ويمكننا أن نظع ضهابف عاوة للتفؾير ،وضهابف عاوة

يجب تهافرها في امىفسر ذاته قبل أن يهه بامتفؾير ،م كننا لا يمكننا أن

نظع للقرآن ام كريم ؼهره وآياته قهاعد كقهاعد اللؼة تظبف تفؾيره
ضبما ،كذلك تهجيه امىتؿابه اللفلي ،لا يمكننا أن نظبمه بقهاعد ،إذ
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أن الآيات امىتؿابهات جزء وي كتاب الله امؽزيز ،الذي يمنع عنينا وا

بين امفينة والأخرى بالجديد اللميف ،فامقرآن ام كريم قديم في ذاته،
جديد وتجدد في روحه ووؽانيه ،فإن وي أػله إعجاز هذا امكتاب

تجدده بتجدد الأزوان ،وكأن وا بقي وي أسرار امقرآن ووكنهناته أكثر

كؿ َ
طظا ُ
ِف منا ،وكأن وا خفي ونه أكثر طظا وقفنا عنيه وي أسرار

ووؽارف وعلوم ،فبين حين وآخر يجهد هذا امكتاب -بِقَدَر -بما يشاء على

وَيْ أراد الله به خيرا وفظىً ،فَيَى ُ ُّ ّي الله عنيه ببؽض فُيُهض كتابه امؽزيز.

ويمكننا أن نحدد الأؼباب امتي تحهل دون وضع قهاعد صحددة

ومنقة تظبف تهجيه امىتؿابه اللفلي في امقرآن ام كريم وهي وا يلي:

 -1الآيات امىتؿابهات مفلا جزء وي امقرآن ام كريم الذي لم يقؽد

في تفؾير آياته أحد إلى اميهم ،إذ لا يمكي ذلك ،فيىكي وضع ضهابف

عاوة متفؾير امقرآن ،وشروط يجب تحققها في امىفسر ،أم أن نظع

قهاعد تظبف تفؾير عدد وا وي الآيات ،بينها رابف وا ،فىً يمكي ذلك.

 -2الآيات امىتؿابهات وإن تشابه مفلها ،فإن الآية تحمل وؽنى

جديدا آخر في كل ونزل تنزله.

1125

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1126

 -3امؾياق الذي تنزل فيه الآيات امىتؿابهات هه طاحب الدور

الأول في تحديد امىؽنى الذي تحمله الآية.

 -4قد تتفق بؽض وهاكي امىتؿابه اللفلي في بؽض الجهانب

اللؼه ية امظرفية الدلامية بما يهحي أن هناك ضابما وا يجمؽها ،م كي

حقيقة ً لا يمكي إكىًق هذا امظابف ،فيكهن عاوا منل امىهاكي ،ووا
ذلك إلا لاختىًف امؾياقات امتي ؼيقؾ فيها الآيات امىتؿابهات.

 -5اختىًف الرؤى وامنهاقر ،فما يراه أحد امؽلماء ،قد لا يهافقه

فيه غيره ،فيرى رأيا آخر ،وهذا قامم؛ إذ تتؾع دانرة تفؾير كتاب الله

امؽزيز يهوا بؽد يهم ،فيكؿف ػي بؽض وكنهنه وأسراره وي لآيات

امىتؿابهات.

حين لآخر ،لذا لا يمكي ضبف قاعدة متهجيه الآيات امىتؿابهات،

وهي بؽض أسرار هذا امكتاب.

 -6ام كثير وي آيات امىتؿابه اللفلي تدخل تحؾ امىتؿابه الذي

هه ضد المهكم ،إذ لم يستمع أحد أن يكؿف ػي أسرارها ووكنهنها.
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امْقَهَاعِدُ ام ْؽَاوَة ُ م ِ َ
ات
ظب ْفِ امىُتَؿَا ِبه َ ِ
إ َّ ّن وي أػله امىنن وأصطمها  ،انشؼال امؽبد بكتاب ربه ،وتلذذه

بتىًوته  ،وصحبته لأهل الله وخاطته ؛ أهل امقرآن والإيمان.

والانشؼال بحفـ كتاب الله وودارؼته له أجر ػليم  ..ووي حفـ

كتاب الله ؼتثقل الأوانة في ػنقه فبؽد أن كان الحفـ وندوب إميه،

أطبحؾ امىراجؽة واجبة عنيك أخي الحافـ  ..حتى لا يتفنؾ امقرآن

ونك  ..فهه أؽد تفنتا وي الأبل في ػقنها  ..كما ذصط ذلك رؼهمنا ﷺ..

وم كي قد تهاجهك أخي وأختي وا يشنل عنيك في الحفـ وتنتبغ

عنيك الآيات متؿابهها ..

فأحببؾ إخهاني أن أفيد نفسي أولا ً وأفيدكم وعي بهذه امقهاعد امتي

ؼتؽينكم بإذن الله على إتقان حفلك ..

فهيا بنا يا إخهاني نرتشف رؽفة يسيرة وي بحر هذا امؽلم ونشد

وي أزرنا ونتؽاون وؽا منعل بإذن الله لحفـ وتقي مكتاب الله ..

وؼأؼتؽين الله بأن أردف بؽض الأوثلة منتدرب عنيها وؽا راجيا

تؽاونكم وعي ولا تيأؼها وي أول عثرة ..وتذصطوا أن امؽثرة ربما تقفز بك
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وؾافة أكهل وي خمهاتك امىترددة ..فىً تنتفؾ ورائك واوض قدوا

للٌوام ..

 -نشرع الآن بامقهاعد امؽاوة وامظهابف امتاوة امتي تؽين بإذن الله

ػز وجل على ضبف امىتؿابهات .

أولا ً  :الإخىًص لله تؽالى :

نيته)

 -قال ابن ػباس رصي الله ػنهىا( :إنما يحفـ الرجل على قدر

 وقال ابن امىبارك ( :أول امؽلم امنية) وهذا في جميع الأعمال ..ثانيًا :كثرة امقراءة وامىراجؽة الدائمة للقرآن ام كريم:
ففي الحديث ػند وؾلم ػي أبي وهسى الأؽؽري قال :قال رؼهل

ن ،فَهال َّّذي نَف ُ
الله  -ﷺ (-تَؽاهَدُوا هذا امقُر ْآ َ
ْغ مُح ََّم ّ ٍد بيَدِه ِ لَهه أ َؽ ُّ ّد تَفَ ُّن ّتًا
ل في ػُقُن ِها) .وَمَف ُ
وِ َ
ن ب ََّرّادٍ.
ْـ الحَديثِ لاِب ْ ِ
ي الإب ِ ِ
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ثامثا ً :الامتزام بامقراءة في وعحف واحد:
أي كبؽة صحددة  ..وذلك ميتؾنى لممراجع حين امنؾيان أن يتذصط

وهضع الآية  .والإنسان يحفـ بامنلر كما يحفـ بامؾىع ..
رابؽا :حظهر امقنب والذهي حال امقراءة :

فامشرود الحاطل ػند امبؽض ؼبب للتؿتؾ وعدم الإتقان ..

ويستحؾي طظي نسي آية أن يؽهد فيقرأ وا قبنها بتدبر ..فإن ذلك ربما

أذصطه الآية امتي نسيها ..
يقهل ابن الرومي :

ل تَىً يهواــــً ُّفأنسِيَ آيــــــــــة
وتا ٍ

فأػيؾ عنيه حين رام انتهازَهاــــ

فك َّر ّ على وا قبنهــــاــــ وتدبـــــــرا

فثاب له فكر ٌ فأفطى حجازَهاــــ

فؿبهتُه بابن امؾبيــــ ل تؽرَّّضؾ له

وه ْدة فاؼتعؽبؾ حين رازهاــــ

فتقهقر ػنها ق ِيغ ػشرين ُ
خمـــهة

فجاش إميهاــــ جيؿة فأجاــــزهاــــ
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خاوؾا ً :قراءة كتب امىتؿابهات وتدوين امفرائد وامفهائد وامنلر

الدامم فيها:

فقد يسر الله لك وي امؾابقين واللًحقين وي كفاك امىنونة

واختظر عنيك الزوي والجهد فما عنيك إلا حؾي الاختيار والانتقاء

الجيد لل كتب ،ثم جمع هذه امفهائد وامفرائد وخعهطا وا تحتاجه ونها
..وأسرد إميك وي وازع تجربتي عدة كتب أفادتني كثيرا ً جدا ً وؼأقهم
بتجنيتها لك وهي على امنحه امتالي :

 الآيات امىتؿابهات "امتؿابه اللفلي للٍيات حكم وأسرار
 -فهائد وأحنام "

 الإيقاظ متذكير الحفاظ بالآيات امىتؿابهة الامفاظ .
 امىتؿابهات وي كممات امقرآن .

 دميل الحفاظ في وتؿابه الأمفاظ .

 دميل اممىًب إلى وتؿابه امكتاب .

 دميل امىتؿابهات اللفلية في امقرآن ام كريم .
 كؿف امىؽاني في امىتؿابه وي امىثاني .
 وتؿابه امقرآن امؽليم .
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 إغاثة اللهفان في ضبف وتؿابهات امقرآن.


وؽجه امىتؿابهات لأمفاظ امقرآن ام كريم للزواوي.

 وتن " هداية امىرتاب وغاية الحفاظ واممىًب في تبيين
وتؿابه امكتاب "امىهؼهوة بام َّ ّ
ؾخَاوِ يّة ".

ؼادؼا ً  :الدراؼة على امىتقنين والإفادة وي علمهه وتجربتهه:
فمي أػله امفهائد امتي ؼتجنيها وي ذلك  ..إزالة امىؽلم للبغ

الحاطل ػند اممامب ..

ؼابؽا ً :الدعاء والامتجاء إلى الله بامؽهن والإتقان فإنه خير وؽين

ووؾنول

فقبل أن تمنب امؾبب امىادي حري بك أخي أن تنجأ إلى ربك

أن ييسر لك الأمر و يحببه لك ويسهله .

َ َ َ ٍّ َ ب َ َٰ َ ٓ َ ٗ َ ب
ِءايَث ِذ َّن ِيٌِِ
قال ومر امهراق  ( :في قهله تؽالى {:وهقدِحركجّا
َِّي ٍّدلِرِٖ }١٥أي  :فهل وي كامب علم فيؽان عنيه )
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ثاونا ً :ترك امىؽاــــضي والذنهب :
فقد ؼئل والك ابن أنس  -رحمه الله  -هل يعنح لهذا الحفـ وي

شيء ؟؟ قال ( :إن كان يعنح له شيء فترك امىؽاضي !!).

 -وكتب رجل إلى أخ له ( :قد أوتيؾ علما فىً تمفئن نهر علمك

بللمة الذنهب فتبقى في امللمة يهم يسعى أهل امؽلم في نهر علمهه).

وقد روى ابن امىبارك ػي امظحاك بن مزاحه أنه قال ( :وا وي

أحد تؽلم امقرآن فنؾيه إلا بذنب يحدثه .لأن الله تؽالى يقهل في ذلك
َ َ ٓ َ َ َ ُ ّ َّ َ َ َ َ َ َ ب َ
ُ ب َ ُ ْ َ َ
ِويَ بعؿْاِعٌِلرِۡيِٖٴ}ِ١
جِأيبدِيسى
ػيتثِٖؾتًِاِلصت
ِ{:وياِأصَٰتسىِيٌِِي ِ
وإن نسيان امقرآن وي أػله امىعائب).

وإميكم الآن " جدول تفعيلي مىدرسي الحنقات وكامبي حفـ

وإتقان امقرآن ام كريم " وهه ونهجية وقترحة روؾ به صحاولة مراعاة

أحهال الراغبين لحفـ كتاب رب امؽامىين  ،أؼأل الله امؽليم أن يجؽل

هذا امؽىل خامعا ً مهجهه وقبهلا ً ػنده بمنه وصطوه إنه جهاد صطيم.
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جَدْوَلٌ جَفْصِيلِيٌ
ملُدَرِسِي اْحلَلَقَبتِ وَطَبلِبِي حِفْظِ وَإِجْقَبنِ الْقُرْآنِ الْكَرِينِ
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جَدْوَلٌ جَفْصِيلِيٌ
ملُدَرِسِي اْحلَلَقَبتِ وَطَبلِبِي حِفْظِ وَإِجْقَبنِ الْقُرْآنِ الْكَرِينِ
الحىد لله الذي وي عنينا بنؽىة امؽقل وامتدبر ،ووهبنا ونة امنلر وامتفكر،
وتفظل عنينا بامفهه وامتذصط ،وأمرنا بامؽلة والاػتبار ،وأصطونا
بالاؼتنباط والاختيار ،وامعىًة وامؾىًم على خير خلق الله محمد بن ػبد
الله ،وعلى آله وصحبه ووي والاه .وبؽد..

1139

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1140

لمهة ػي كر يقة امتَّّحفيـ بامتكرار:
امتَّّكرار هه :الإعادة امىؾتىرَّّة مىا يُن َ ّق ِنه امىؽلّم للتَّّىًويذ.
ويمكي امقهل بأ َّ ّن كر يقة امتَّّكرار جاءت في ودارؼة جبر يل

 له  ، وػرضه اميهمي للتّىًوة ػند نزول
امقرآن ام كريمّ َّ ،
وامعلوات وامنهافل ،حفلا ً مكتاب ال َّل ّه.

وبامنّؾبة متحفيـ الحديث فقد كٌن يكر ّر امنممة ثىًثا ً حتَّّى يُفهَه

ػنه ،ففي حديث أنس بن والك (:أ َّ ّن امنَّّب ّي  ، كٌن

إذا تنلَّّم بنممة أعادها ثىًثا ً حتَّّى تُفههَ ػنه ،وإذا أتى على قه ٍم فؾ َّل ّم
ّ
امبخاري ،وػند امت ّ
ُّ ّ
روذي وي حديث
عنيهه ،ؼ َّل ّم عنيهه ثىًثاً) ،رواه

أنس (:كٌن امنَّّب ُّ ّي  ، يؽيد امنممة ثىًثا ً متُؽقل ػنه).

وكٌنت في ػظض ّ َّ -
امعحابة  - حيؿ استمر ّ امتَّّنافغ في

اؼتلهار كتاب ال َّل ّه وحفله ،وامتَّّؾابق إلى ودارؼته ،وتفهىه ،وامتّفاضل
فيىا بينهه ّ
كي بمقدار وا يحفله ونه.

1140

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

وؼار ام َّ ّؾنف  -  -على ذلك إذ لم يكي وي وؼيلة ٍ للحفـ،

والإتقان ؼهى الحفـ بمر يق امتَّّكرار ،وكٌن امىهفّق ػندهه وي جؽل

الزّوان وظضوفا ً إلى الإعادة ،والحفـ ،وامتّثبيؾ ،وترؼيخه في الذّهي،
وامىراجؽة ،وامتّىًوة ،وامىراقبة ،والاؼتدعاء ،وبيان امىؽنى ،وامؽىل

به ،وفهىه ،وتد ُّب ّره ،فآفة امؽلم ترك الج ّد ،وامتَّّكرار ،والإعادة فيها وا
يبؽؿ على كىأنة امنَّّفغ ،ووقاووة كثرة امنّؾيان ،وعدم هروب امنَّّفغ
وي امىداووة ،ووقاووة ام ّ
ؾأم وامىمى ،وكذلك وا يبؽؿ على امؽبادات،

وامىداووة عنيها ،وطظّا نقل ػنهه في ذلك قهل بؽطهه :
وإذا وا حفلؾ ؽيئاــــً أعده

وإلى درؼه على امتَّّأبيــــ د

ثم ّ أكّده غاــــية امتأكيــــــد

ثم ّ عنقه عي تــــــــ هد إميه

وإذا أونؾ ونـــه فهاتــــاــــ

فانتدب بؽده مشيء جديــد

و َع تكرار واــــ تق َّ ّدم ونــــــه

اػتناء بشأن هذا امىز يـــد
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مرة أو الإعادة
ووي أؽنٌله امىؽههدة  :إعادة الدّرس ّ 011

ّ
كي يهم كممة ،وغيرها ،ولا يخفى طؽهبة تحديد ؽني
وئتين ،ويزيد

ّ
مني واحد ،إذ يرجع امتَّّكرار بمبيؽة الحال إلى
وؽيّن لهذا امىكرّر

ام َّ ّؿخص نفؾه ،وقدرته ،وحاجته.

وقد ػُرف ػند امىؽاضضين بهطفه كر يق تدريس يتربّى الأبناء وي

خىًلها على َّ ّ
امعىًح ،والخ ِعال ام كريمة دون إصطاه ،وكٍؼلوب وي

أؼاميب الحفـ الأؼاؼيّة امَّّتي بدونها مي يحعل الحفـ امىتقي ،وله دور

في عمنيَّّة امتَّّذصط ،والاؼتيؽاب ام َّ ّؿاول وامىتؽ ّدد امىؾته يات ،وامتّأثير

ّ
خاطة ػندوا يكهن بؽقىًن َّي ّة ،وفاعنيَّّة.
الإ يجابي

ل ،وػزيمة قه يّة ،ووثابرة
وقد ؼار عنيه امىؽاضضون بجهدٍ وتهاط ٍ

دائمة ٍ ،وكثرة دعاء ال َّل ّه  ،وعمل به ،حتّى حفلها به امقرآن

ام كريم ،وبقيّة امؽلوم ا َّل ّلًزوة ،وبقي إلى اميهم على أنَّّه كر يقة تقنيديّة،
لا زامؾ وتّبؽة في بؽض امىدارس في جميع أنحاء امؽالم ،تؽ ّد وي أقدم

ام ُّ ّمرقَّ ،ام ّتي لا يمكي الاؼتؼناء ػنها ،وامَّّتي لا زال يهميها أصحاب ام ّمرق
امتَّّدريسيَّّة اهتىاوا ً خاطاً ،بهطفها أؼاؼا ً منجاح عمنيَّّة امتَّّؽ ُّل ّم.
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قد يتمنَّّب امتَّّحفيـ أؽنٌلا ً أخرى  :ووثله في ذلك وثل كر يقة

امفهه ،وامتَّّأ ُّ ّول ،والحفـ ،وامىذاصطة ،وامىمارحة ،وامىناقرة،

وام ُّ ّؾنال ،فمي خىًل دراؼة بؽض ام َّ ّؿخعيَّّات لا يؽتىدون على امتّكرار
وحده ،وإنَّّما ينؽؿهن أؽنٌلا ً صختنفة وي ام َّت ّرابف أثناء امتَّّكرار بهدف

ّ
يسهل الاؼترجاع.
تؽىيق الحفـ طظَّّا

ووي أؽنٌله امىؽههدة ػندهه  :ام َّ ّمر يقة امنليَّّة امَّّتي تكهن بتكرار

َّ ّ
امعفحة وي أ ّولها إلى آخرها ،وام َّ ّمر يقة الجزئيّة ،وتكهن بتقؾيم امىراد
إلى خمؾة أؼمر ،ث َّم ّ تكرارها حتَّّى الحفـ ،وام َّ ّمر يقة امىؿتركة وتكهن

بالجىع بين امنليَّّة والجزئ َّي ّة ،فيقرأ المهدد دفؽة واحدة ،و يكره حتَّّى يربف

بين أجزائه وغير ذلك وي اممرق ام كثيرة امىؽروفة في كتب امتَّّحفيـ،

وام َّت ّربية الإؼىًويَّّة.

إ َّ ّن امتَّّحفيـ بمر يقة امتَّّكرار وي تراث الأ َّ ّوة امؽىلي امبنَّّاء ،ولذا

يجب اػتىده أؼاؼيّة في امؽىنية امتّؽنيىية ،وامت ّ ُّ ّ
هؼع في إعداد براصجه،

وتبنّيها ،وتمهيرها.
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وإميكم هذه الخمة امىقترحة  ،فهذا جدول تفعيلي لحفـ كتاب الله

ام كريم ومراجؽته  ،أعددته ميكهن وؾاعدا ً مىدرسي حنقات تحفيـ

امقرآن ام كريم على امقيام بمهىتهه في تحفيـ كىًبهه ومراقبة ؼير الحفـ

وامىراجؽة على أتم وجه .

* تنبيهات مهىة حهل الجدول :
 )0هذا الجدول وؽد في الأطل ليمدرؼين  ،م كي يستحؾي إػماء

كامب جدو َ
ل الأجزاء الخىؾة امقادوة وي ونٌن حفله الحالي
ٍ
كي
ميكهن على علم بما هه وملوب ونه .

 )2تمؾ مراعاة امتدرج في الحفـ  ،حيؿ يقهم اممامب في امبداية

بحفـ وا يؽادل نعف طفحة يهويا ً ثم يتدرج حتى يعل إلى طفحة

وربع تقريبا ً كي يهم  ،حؾب مرحلة اممامب وحؾب طؽهبة الآيات.

 )3حاومؾ  -بقدر الإونٌن  -أن يتناؼب امتقؾيم وع امىؽاني

وارتباط الآيات ببؽطها .
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 )4متىًفي وؿنهة انتقال اممامب وي طفحة إلى أخرى غير امتي

تنيها فقد تم ربف كي طفحة(في الحفـ) بأية أو أكثر وي امعفحة امتي
قبنها وامعفحة امتي بؽدها .

 )5بؽد كي خمؾة أيام وي الحفـ هناك يهم متؾىيع كي المهفهظ

في هذه الأيام الخىؾة وفي هذا اميهم يؽفى اممامب وي الحفـ الجديد و

وي امىراجؽة كذلك .

 )6هناك اختبارات وتؽددة على امنحه امتالي :
أ /اختبار بؽد كي نعف جزء يحفله اممامب (أو وا يؽادله في

امؾهر اممه يلة).

ب /اختبار بؽد كي جزء يحفله اممامب (أو وا يؽادله).
ج /اختبار بؽد كي خمؾة أجزاء يحفلها اممامب  ،وبؽد إكمال

اممامب لحفـ امقرآن ام كريم يتم اختباره في الأجزاء امؽشضة الأولى ثم

امثانية ثم امثامثة ثم في امقرآن ام كريم كٌوىً ً .

 )7بامنؾبة ليمراجؽة فقد تم فيها امتدرج أيظا ً وي طفحة يهويا ً إلى

ثىًث طفحات يهويا ً  ،وقد تكررت مراجؽة الأجزاء الخىؾة الأولى
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(وي امناس إلى الأحقاف) أربع مرات  ،وتكررت مراجؽة الجزئين
امؾادس وامؾابع ثىًث مرات  ،بينىا اقتظض تكرار بقية الأجزاء في

امىراجؽة على مرتين فقف .

 )8للحعهل على أفظل امنتائج يفظل إلزام اممامب بتكرار امىقرر

عنيه في اميهم ( )011مرة على الأقل حتى ومه كٌن ذلك في غير وقؾ

الحنقة  ،و يكهن امتكرار بؽد الحفـ .

 -كما يستحؾي إػماء اممامب جانزة ػند انتهائه وي اختبار جزء

ونجاحه في ذلك .

أؼأل الله امؽليم أن يجؽل هذا امؽىل خامعا ً مهجهه وقبهلا ً ػنده

بمنه وصطوه إنه جهاد صطيم ،وطلى الله وؼلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمؽين  ،ولا تنؾهنا وي طالح دعائكم.
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اليىم

املراجعة

احلفظ
إىل

من

0

ؼهرتا امفاتحة وامناس

2

ؼهر امفلق والإخىًص وامىؾد

من

وتىجيهات

إىل

-

ؼهرة امناس

3

امنظض

امنٌفرون

امفلق

4

ام كهثر

امىاػهن

الإخىًص

5

قريش

امفيل

امىؾد

6

ملحىظات

تسىيع وي ؼهرة امناس إلى ؼهرة امىاػهن

7

الهىزة

امؽظض

امنظض

8

امتنٌثر

امقارعة

امنٌفرون

9

امؽاديات

الزلزلة

ام كهثر

01

امبينة

امىاػهن

00

ؼهرتا امقدر وامتين

قريش
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تسىيع وي ؼهرة قريش إلى ؼهرة امبينة

02
03
04

امؽلق
امشضح

امفيل
امظحو

الهىزة

05

الليل

امؽظض

06

امؿىغ

امتنٌثر

07

امبلد

امقارعة

تسىيع وي ؼهرة امقدر إلى ؼهرة امؿىغ

08
09

امفجر 0

امفجر 06

امؽاديات

21

امفجر 07

امفجر 31

الزلزلة

اختبار في نعف جزء ػه ( وي امناس إلى امفجر )

20
22

امؼاؽية

امبينة

23

الأعلى

امقدر

24

تسىيع وي ؼهرة امبلد إلى ؼهرة امؼاؽية

25
26

اممارق
امبروج 0
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27

امبروج 00

امبروج 22

امشضح

28

الانشقاق 0

الانشقاق 05

امظحو

29

الانشقاق 06

الانشقاق 25

الليل

31

تسىيع وي ؼهرة الأعلى إلى آية  05وي ؼهرة الانشقاق

30

امىمففين 0

امىمففين 20

امؿىغ

32

امىمففين 22

امىمففين 36

امبلد

33

امفجر

الانفمار

34

امتكهير 0

امتكهير 04

امؼاؽية

35

امتكهير 06

امتكهير29

الأعلى

36

تسىيع وي آية 06وي ؼهرة الانشقاق إلى آية 04وي ؼهرة امتكهير

37

عبغ 0

عبغ 23

اممارق

38

عبغ 24

عبغ 42

امبروج

39

امنازعات 0

امنازعات 26

الانشقاق

41

امنازعات 27

امنازعات46

امىمففين

40

امنبأ 0

امنبأ 21

الانفمار
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1150

42
43

تسىيع وي آية  05وي ؼهرة امتكهير إلى آية  46وي ؼهرة امنازعات
امنبأ 20

امتكهير

امنبأ 41

44

اختبار في نعف جزء ػه ( وي امؼاؽية إلى امنبأ )

45

اختبار في جزء ػه كٌوىً ً ( وي امناس إلى امنبأ )

46

امىرؼىًت 0

امىرؼىًت28

عبغ

47

امىرؼىًت29

امىرؼىًت51

امنازعات

48

الإنسان 0

الإنسان 08

امنبأ

49

الإنسان 09

الإنسان30

امناس

امنٌفرون

51

امقياوة 0

امقياوة 20

ام كهثر

امؽظض

تسىيع وي امنبأ إلى الإنسان

50
52

امقياوة 22

امقياوة 41

امتنٌثر

الزلزلة

53

امىدثر 0

امىدثر 30

امبينة

امتين

54

امىدثر 32

امىدثر 56

امشضح

امؿىغ

55

امىزول 0

امىزول 06

امبلد

امفجر

56

امىزول 07

امىزول 21

امؼاؽية

اممارق
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تسىيع وي امقياوة إلى آية  06وي ؼهرة امىزول

57
58
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تهكئة:
ّ
أجل امقربات ،وتؽبَّّدنا به
الحىد لله الّذي جؽل كنب امؽلم وي
كهل الحياة إلى امىىات ،الحىد لله الّذي أنار قلوب أوميائه ،وفاضل
وامعىًة وام ّ
ّ
ؾىًم الأتمّان الأكمىًن على نهر
بامؽلم والإيمان بين خنقه،
الهدى ،وؼيد امىرؼنين ،وإوام امؽلماء الر ّبانيين ،محمد بن ػبد الله ،وعلى
آله وأصحابه ،وبؽد؛
فإن وي أهه وا يبادر به اللبيب شضخ ؽبابه ،ويدئب نفؾه في
تحعيله واكتؾابه ،حؾي الأدب الذي شهد امشضع وامؽقل بفظله،
واتفقؾ الآراء والأمؾنة على ؽكر أهله ،وإن أحق امناس بهذه الخعلة
الجىيلة ،وأولاهه بحيازة هذه امىرتبة الجنيلة ،أهل امؽلم الذين حلوا به
ذروة المود وامؾناء ،وأحرزوا به قعبات امؾبق إلى وراثة الأنبياء؛
مؽلمهه بمنٌرم أخىًق امنبي  وآدابه ،وحؾي ؼيرة
الأئمة الأكهار وي أهل بيته وأصحاب ِه ،وبما كٌن عنيه أئمة علماء امؾنف،
واقتدى بهديهه فيه وؿايخ الخنف.
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وإن و ي خير وا يؽين على امىؽرف ة وامتحلي بآداب امؽالِم وامىتؽلم،
وا طنَّّف ه الإواــــم الرباني؛ أب ه زصط يا يحيى بن ؽ رف امنَّّهوي 
ف ي ومن ع كتاب ه امف ذ « الموىهع ؽ رح امىه ذب» ف دون فيه تقدو ة

وبارك ة في وا ين ْبؼ ي ممامب امؽن ه وامؽالِم وامىفتي وامىؾ تفتي أن
يس ن كهه في حياته ه امؽلمية ،ووؽاؽاــــتهه امؽىنية؛ حت و يرتقها في
طفهف امؽلماــــء امؽاونين الربانيين امؾاــــب ِقين؛ فيكهن ها والحاــــل ه ذه،
وناــــرة وأؼ هة ووؿاــــعل علم وعمل ،و ي الح رص عن و امؽلم وامتأدب

بآداب ِه وأخىًقه ،وامتفاني امؽجي ب في الحرص عني ه ،وبذل امؼالي
وامنَّّفيغ ف ي تحعيله.
كٌن ها ون ِؽه وا كٌنها ،ق دوة طالحة للؽلماــــء وامىتؽلمين؛ فماب ؾ
الدنيا بؽبير ؼ يرهه ،وؽ نّفؾ الأؼ ىاع بجمي ل حنٌياتهه.
فأين نحي وي وهاقف ؼنفنا في امعبر وامتحىل في أحهال كنبة
امؽلم اميهم ،إلا وي رحه الله.
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فإنا قد بِتنا في ػظض وإلى الله امىؿتكى نشكه فيه امظؽف
امىزري في طفهف كنبة امؽلم وبؽدهه ػي حؾي سظته وهديه وامتخلق
بأخىًقه وآدابه؛ الذي يسبؼه على أهله ،كما كٌن في أزوان ؼابقة و "مقد
تهاردت وهجبات امشضع على أن امتحلي بمحاؼي الأدب ،وونٌرم
الأخىًق ،والهدى الحؾي ،وامؾىؾ امعالح؛ سظة أهل الإؼىًم ،وأن
امؽلم وهه أثمي درة في تاج امشضع امىمهر لا يعل إميه إلا امىتحلي
بآدابه ،امىتخلي ػي آفاته ،ولهذا ػناها امؽلماء بامبحؿ وامتنبيه ،وأفردوها
بامتأميف ،إوا على وجه امؽىهم منٌفة امؽلوم ،أو على وجه الخعهص؛
كَداب حملة امقرآن ام كريم ،وآداب المهدث ،وآداب امىفتي ،وآداب
امقاصي ،وآداب المهتؾب ،وهكذا ،وامؿأن هنا في الآداب امؽاوة مىي
يسمو كر يق امتؽلم امشضعي(.)0
فجاءت هذه امىنتقيات امنَّّافؽة امىات ِؽة ،متخبر كنبة امؽلم الحر يعين
عنيه« :أن كامب امؽلم إذا بذل جهده في اممنب وامتحعيل وتحمل

( )0حنية كامب امؽلم للؿيخ بكر أبه زيد  ص .038
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امىؿاق وامىتاػب  ،وغامب امعؽاب وامؽقبات ،لا يخيب الله وؾؽاه،
ولا يهطص امنَّّاس حقه ،ولا يتخنف ػنه امتفهق وام ُّن ّبهغ ،فام ُّن ّبهغ َطبر
كه يل.
وأوا وي ترجى الأواني ،وطاحب امتهاني ،واؼتروح الراحة،
واؼتحلى الرفاهية ،واؼتلذ امىماػه ،واؼت َ
جىل امىىًبس ،واؼتحب
امنهم اممه يل ،وؽؼنته تقنبات امفعهل ػي الأخذ وامتحعيل ،فما أبؽد
امؽلم ونه ،ووا أنفره ػنه.
فأبظض بظضن ي الله وإياــــك اله دى« :أن كثي را و ي امؽلماــــء
الذي ي و ىٌ كيب ذصطه ه امىؿاــــرق وامىؼاــــرب ،وأوتها وهاهب ذاتية
فذة ،وكاقاــــت علمية نادرة ،وػبقر ي ة عجيب ة ودهؿ ة ،ق د نمؾ فيهه
ه ذه امفظائ ل ،وتزاي دت ه ذه امىزايا ،حينىاــــ ؽ ؽروا أنهه يبذمهنها
في خدوة امؿ ر يؽة وأتباػها ،ونظضة الإؼ ىًم ونش ره؛ فؼىرهه ؽؽهر
الرضا ،وؽ رف امىقع د وامؼاي ة ،ورأوا أن وا هه عني ه وي امفقر
والج هع وام َّن ّعب ،وامتقؿف ف ي امىنبغ وامىؾ كي :جزء وي امنَّّؽيم
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امؽاجل ،ام ذي م ه علم ب ه امىلوك؛ مقاتلوهه عنيه بامؾ يهف ،فمابت
نفهسهه ،وجادت وهاهبهه ،ورأوا أن امفناــــء ف ي هذه امؾ بيل ه ه
اممر يق الأوث ل لرض هان الله ،فلله درهه ،ولله ِ وا نامها عاجىً وآجىً
(.)2
ومتؽلم يا رعاك اللّه أنّي ؽؼفؾ بامقراءة في كتب أدب اممنب
وكٌن لي بها اػتناء بامؼا ً ونذ زوي بؽيد ،فقىؾ بجردها جرد امباحؿ
ام ّنهه امىتؿهّق للنهل وي وؽينها ّ
امعافي وعذبها النّمير ،ومنفاؼة وا عاينؾ
طظا ؼ ّمرته أناول امؽلماء وجادت به قرائحهه كنؾ أدون فرائد فهائدهه
ّ
لدي ونها ؼفر كبير في كنّاؽتي،
صجرّدا ً لها ونتخبا ً صختظضا ،حتى اجتىع
فؽىدت للجىع بينها مرتبا جيد ػقدها مه ّذبا لها رجاء ب ّثها ميؽه نفؽها،

وإنه ّ
ؽق علي ػزوها مقائنيها كهنها كتبؾ في أزوان وتباعدة بؼرض
انتقاء أكايب امنىًم كما ينتقى أكايب الثمر ،وإني أحاول جاهدا ً تنقيحها
بسبر تمو الدرر املّواوع وامهقهف على قائنيها رجاء ػزوها وأرجها أن

( )2طفحات وي طبر امؽلماء ص .357
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ّ
املي بي فهه
يكهن قريبا ،فنيجُد أصحابها عل ّي بجهد طفحهه وميحؾنها
وي شيمهه ،فها هي بين يديك أؼمر وي امنقل وامؽقل امفكر اجتهدت
في نلىها متعبح ػقهدا ً وتفرّقة ود ّرة مزهرة وتىٌلأة ،تتحلّى بها امؽقهل
والأفنٌر ،وتكهن ؼلوة للمىًب تستىتع بها الأسظاع والأفهاه والأبعار،
ميؾؾ فعهلا ً ولا أبهابا وترابمة ،بل هي أؼمر وننٌت كي ونها يأبى إ ّلا
أن يكهن ػقدا ً بنفؾه  ...أق ّدمها أول مرة ومبهعة لإخهاني امقرّاء
امفظىًء ،بؽد أن ػؿؾ وؽها في ال ّ
حل وامترحال ،فرأيتني وأنا أػيد
مرة ،أؼؽد بقراءتها؛ فأتف ّهه وؽانيها ،وأػتبر بمظاوينها؛
مرة تلو ّ
قراءتها ّ

ت لي درؼا ،وكابت سظؽا ،وػلُىؾ وقؽاّ ُّ ،
فبؾ أثبؾ فائدة هناك
فل َّذّ ْ
تناؼب امىقام ،أو تؽنيقا ً ّ
يهضح امىرام ،أو تعهيبا ً يرفع امىىًم؛ فجاءت
ّ
ّ
وأي
كٌمعبابات على وثيق بؽض امؽبارات ،تؽلوها إشضاقات
بحمد الله
إشضاقات؛ لحىًوة امنّقل ،على نفيغ الأطل ،فالحىد لله أولا ً وآخرا،
وقاهرا ً وباكناً.
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فنيُهن ِك امؽلم يا ُّأخ َّ ّي بما فيها ،فمو غنىها ،وعلى أخيك ّ
امظؽيف
غرمها وضؽفها ،ولا تبخل عل ّي بنعيحة طادقة ،ووؿهرة فائقة ،ودػهة
في قهر امؼيب رائقة.
فرضهان الله على تمو الأجؾاد امّتي بنؾ منا هذه الأصجاد،
وأؽادت بدمها ونهر ػيهنها وؽؽلة ػقهلها :وا خظع مفظله وتفهقه كي
عدو وطديق.
وبارك الله في ؽبابنا امىتؽلّم ،وجؽل فيه وي يخنف أومئك امؽلماء:
علما وعمىً وؼيرة ،ونشضا للؽلم ،وتأميفا فيه ،وذوبانا في تحعيله ،وو َّ ّكي
لهه نظض كمم ة الح ق في الأرض؛ متقربهه امؽيهن ،وتستني ر بهه امؽقهل،
وتستروح بهه امقلوب والأرواح ،وبذلك فنيفرح امىنونهن.
وهذا أوان امشضوع في امىقعهد ،وبيان وا يتبع ذلك وي
وكمىًت امتدرج في ودارج امتؽلم ،طظا لا غنية ػنه مىي يروم امنهل وي
كتب امتراث.

1227

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1228

فنؽل ه ذا الجىع ام َّن ّافع يأخذ بأيدي امؽام ِىين وامىتؽلمين،
وامىفتين وامىؾتفتِين نحه الرؽاــــد وامؾداد.
فالله َ أرجه أن أكهن قد وفقؾ في تجنية ذلك ،وع حؾي امؽىل

فيه ،إنه ؼبحانه خير وؾنول ،وهه بني جميل كفيل ،والله ُ يقهل الحق

وهه يهدي إلى ؼهاء امؾبيل .والحىد لله ِ الذي بنِؽىته تتم امعالحات.
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غير خاف عنيك يا كامب امؽلم وهضهع هذا امفعل؛ فؽن ْهانه يخرج

لك خبء وكنُهن ِه ،فإن الله َ تبارك وتؽالى جؽل مني وقعد شض يف

أطهلا ً ووفاتيح ،ورتب على الأخذ بها امهطهل لأعلى امىرات ِب وبلوغ
غاية امىناطب ،ونيل أحؾي وا فيه ،وحهز أسظو وؽانِيه.
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وإن وي أؼ ىو امىقاطد امؿ ر يفة ،وأعلى الرت ب امىنيفة :امؽلم

امنَّّافع ،ولا ؼ بيل إمي ه إلا بامؾير في ودارج تحعيله ،والرق ي في
وؽاــــرج تكميله.

فإ َّ ّن أولى وا يتنافغ فيه امىتنافؾهن ،وأحرى وا يتؾابق في حنبته

امىتؾابقهن  :امؽلم امشَّّضع ّي فهه ام كفيل َّ ّ
امظاو ُ
ي بام َّ ّؾؽادة امبَاكِنَة
ل الآو ُ
وام َّ ّلاهرة ،وال َّدّمي ُ
ي إلى خيري ال ُّدّنيا والآخرة.

لله ِ كم رفع امؽلم أناؼا وا حازوا وي الدنيا إلا فتاتا وي فتات ،وكم

خفض الجهل أناؼا نامها وي الدنيا الحـ ام كبير ،والرزق ام كثير ،بيد
أنهه حروها امؽلم امىنير.

َّ ّ
و ُّ ّ
اختص وي خنقه وي
أدل شيء على ذلك؛ أ َّ ّن ال َّل ّه  قد

َّ ّ
َّ ّ
أحب ،فهداهه للييمان ،ث َّم ّ
َّ ّ
أحب؛
اختص وي ؼانر امىنونين وي

َّ ّ
فتفظل عنيهه فؽلَّّمهه امكتاب والحكمة ،وف َّ ّقههه في الدّين ،وعلَّّمهه

َّ ّ
كي زوان وأوان؛
وفظنهه على ؼانر امىنونين ،وذلك في
امتأو يل،
ِّ
رفؽهه بامؽلم ،وز يَّّنهه بالحلم ،بهه يُؽرف الحىًل وي الحرام ،وال ُّ ّ
حق وي

امباكلّ َّ ،
وامظا ُّ ّر وي امنَّّافع ،والحَؾَ ُ
ي وي امقبيح.
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إنَّّه امؽلم امنَّّافع وامؽىل َّ ّ
امعالح الًَّّذان لا ؼؽادة للؽبد إ َّ ّلا بهىا ،ولا

نجاة َ له ُ إ َّ ّلا بسببهىا ،فمي رُزقهُىا فقد فاز وغَن ِم ،ووي حُرمهىا فقد خسض

وغَر ِم ،وهُما وهرد انقؾام امؽباد إلى مرحه ٍم وصحرو ٍم ،وبهىا يتم َّي ّز امب ُّرّ وي

َّقي وي امؼَه ّ
امفاجر ،وامت ّ ُّ ّ
ِي ،وامىنوي وي امىنافق ،واملالم وي امىللوم،

ظؾ ،ولا فقه ٌ
حؾ ُ
وهاك حقا ً  " :خعنتان لا تجتىؽان في ونافق ُ :
ي سَ ٍ
في الدّ ِين " ! (.)3

رض وا قاوتا إ َّ ّلا بامؽلم ،بل وا ب ُ َ
اوات والأَ َ
ؽؿ
ناهيك؛ أ َّ ّن ام َّ ّؾى َ ِ

ظل الإؼىًم على غيره إ َّ ّلا به ،وفهق
ال ُّر ّ ُؼل ،ووا أنزمؾ ام كتب ،ووا ف ُ ّ ِ
ذلك؛ وا ػبد ال َّل ّهُ ،ولا ػرف الإيمان وي ام كفر إ َّ ّلا به!

فؿ ّىِر يا كامب امؽلم ،ؼائىً ً ال َّل ّه تؽالى :الإرادة َّ ّ
امعادقة ،وامؽلم

امنَّّافع ،واطبر نفؾك وع الذين يدػهن ربهه بامؽلم والإيمان ،فإنَّّه لا

يستماع امؽلم براحة الجؾد ،ولا ي ُ ُ
منب بالتَّّمن ِ ّي وامتَّّحل ِّي ،وقد قيل :وي

كنب الراحة ترك الرَّّاحة؛ إ َّ ّنها امؽزيمة َّ ّ
امعادقة ،والهىة امؽامية ،ولا
يحزنك فاتر امؽزيمة ،ودع ُّ ّي امؽ ِلم ِ ،فنؽمَّّو باخ ٌع نفؾك عنيهه أَ َؼفا؟!

( )3أخرجه امت ّ ِروذي ( ،)2684وهه صحيح.
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فقد رأينا كثيرا ً وي كىًب زواننا قد اؼتمابها ال َّدّعة ،واؼتهكنوا

مَركب امؽجز ،وأػفها أنفسهه وي ك ّدِ امنَّّلر ،وقلوبهه وي تؽب امفكر

 ...فنؽىري أين ونال ال َّدّرَك بؼير ؼبب ،وأين نهال امب ِؼيَة ِ بؼير آلة؟ فإ َّ ّن

دون وا يشتههن خر ُ
ْط امقتاد ،وبين وا يتمنَّّهن بَرْك ُ امؼِىَاد!

فمامب امؽلم ال ّ
حق هه وي يأنس بامبحؿ في امؽلم أؽ َّ ّد وي أنسه

بالحديث ػي امؽلم ،وكثير وي امىنتؾبين للمنب إنَّّما هه كى ّ ُ
ًَّب حديث
ػي امؽلم لا كىًَّّب بحؿ فيه ،ث َّم ّ إ َّ ّن كىًب امؽلم ميؾها على ؽاكهة

واحدة وي حيؿ ام َّ ّته ُّي ّن امنفس ّ
ي والاؼتؽداد الذّهن ّي ،وامنَّّلر في امىؾائل

لاب َّ ّد أن يكهن مراػيا ً لذلك ،وهذا يجؽل مني كامب ؽيئا ً وي الاجتهاد

في تحديد وؼائل تحعيله ،و يعي ّ ِر وي النماذج امهؼينيَّّة امؾابحة في امفظاء

ّ
ّ
امؽلمي الراؽد
امؽلمي صجرَّّد وقترحات ونماذج للتحعيل ،لأ َّ ّن امتَّّكهين
َّ ّ
وفعلة جاهزة ػي ؼنال امهؼائل ،والحهائج
ميغ صحتاجا ً لإجابات

امؽلميَّّة ممامب امؽلم تتجدد كمَّّما ترقَّّى في ُؼ َّل ّم امتَّّحعيل ،فنيؾؾ الخ َّ ّمة

امؽلمية طظا يكتب بمداد الحبر بل إنَّّما تتخلَّّق بؽرق الإنجاز ،وعنيه فمي
امؼنف على امؽلم وعدم ام ُّن ّعح ممىًَّّبه كثرة الإتيان ب (أفؽل) امتَّّفظيل
دون ؼبقها ب (وي) امتبؽيظيَّّة حين الحديث ػي وقترحات امتَّّحعيل
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ونماذجه ،فحفـ امؽلم وضبمه ،وام َّت ّرقّي في تحعيله ،وامتَّّن ّقي ػي أؽياخه

امؽارفين به ،ووذاصطة الأقران امنَّّابهين ،واؼتشضا ُ
ح وودارؼة ُ امىتهن

كي في  ..هذه ونحهها هي صحكمات
وام كتب امىؽتىدة ػند أهل
ِّ

امهؼائل ،فإ َّ ّن أؽ َّ ّد وا يقمع على كامب امؽلم كر يق تحعيله هه الإيؼال
ُ
وغامب وي رأيتهه
في امبحؿ ػي إجابة مؾنال امهؼائل ،فإ َّيّاك وإ َّيّاه،
وي أؽ َّ ّداء كىًب امؽلم ؼاروا في كنبهه بىً ونهج في ام َّت ّرق ِّي على نحه وا

تحه يه الخمف امىنهجيَّّة امتي ازدحمؾ بها كتب امىؽاضضين وامىهاقع

ام َّ ّؿبكيَّّة ،وإنَّّما لم أقل َّ ّ
كي وي رأيت تخفيفا ً لً َّدّهؿة! وميغ وؽنى ذلك
أ َّ ّنهه ؼاروا وتخب ّ ِمين ،م ك َّ ّنهه لم يسيروا وف َ
برنامج وُؽنَّّب وق َّ ّدم وي
ق
ٍ
غيرهه ،بل نلروا في حقيقة امؽلم ،وػُنُها بمحكم امهؼائل ،وػبَّّدوا كر يق

تحعينهه بما لا يتمانع وع قروفهه وكباػهه وقدراتهه ،دون إغراقٍ في

ؼنال امهؼائل وهدرٍ للزَّّوان بامبحؿ في ذيهله ووتؽنَّّقاته ،أ َّ ّوا وي ضضف

سضاب
ٍ
زهرة كنبه في وىًحقة ؼنال امهؼائل ،فهه بذلك إنَّّما يسير نحه
وي امؽلم ُّ ّ
يلي فيه حياة ً ممنبه ،حتَّّى إذا جاءه لم يجده ؽيئا.

ولا شيء َيحف ِز ُ على كنب امؽلم بؽد ابتؼاء مرضاة ال َّل ّه تؽالى ،وتل ُّم ّح

وا أع َّ ّده ال َّل ّه لأهل امؽلم وكنبته في الآخرة وث ُ
ل ترو يض امنَّّفغ على
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حب امؽلم والرَّّغبة فيه ،ولا أػهن على الإقبال عنيه وي اوتىًء امقنب
ِّ

ك الحهاس واضمرابها وي فرط امشههة في كنبه،
وامتياعه ؽهقا ً له ،وتح ُّر ّ ِ

وكي حركة في امؽالم فإنَّّما يبؽثها ال ُّ ّ
ُّ ّ
كي حركة في امؽالم،
حب ،فهه أطل ّ ِ

ووع أ َّ ّن هذا ؽأن امىهجهدات كلّها ،إ َّ ّلا أنَّّه في امؽلم أوكي وأعمق أثراً،
وذلك أ َّ ّن َّ ّ
حب امشيء ُيحرّك امنَّّفغ صضورة إلى امؽلم به ،وكمَّّما ازداد

ُّ ّ
حب امىرء للشَّّيء نزػؾ نفؾه إلى مزيد وي امؽلم به ،لأ َّ ّن امؽلم هه

الذي يسهق إلى المهبهب ،وهه الذي يُؽب ّ ِد اممر يق ملوطهل إميه ،أ َّ ّوا مه
ّ
حب امشيء فني تقهم بعاحبه الحاجة إلى أن يؽلم
خىً امقنب ػي
أوطافه وعىًئقه ولا وا يدنيه ونه ،ومي يشتؽل في وجدانه وي امؿهق وا

يحرّكه تجاهه ،وإذا كٌنت امنَّّفغ تقبل على امؽلم بما تكرهه متكهن على

بظضٍ بمفؾدته فتؾعى بؽد ذلك في إتقانه ،فإ َّ ّنها تكهن أػله إقبالا ً على وا
تحب ّ ِه ابتؼاء وعنحته ول َّذّته ،لأ َّ ّن انسياق امنَّّفغ إلى وعالحها ول َّذّاتها

أكهع ممبؽها وأسظح ممنبها ،ثم إ َّ ّن الرَّّغبة في امؽلم وصحبته فهق كهنها
حافزة على كنبه ،فإنها تنٌد تكهن شضكا ً في تحعيله وامتَّّح ُّ ّقق به ،ومي
يبنغ ام َّ ّمامب وي امؽلم حقائقه وأسضاره حتَّّى تكهن امنممة الحؾناء أشضف

َّ ّ
أحب إميه وي امىال
ػنده وي الجار ية امؽذراء ،وامىؽنى امىق َّهّم
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امىك َّهّم ،وأنت حين تقن ّ ِب كرفك في كتب امؾير وامتَّّراجه فإنَّّك خارج

بهاتف ينادي  :إنَّّك مي تكهن عامىا ً
ٍ
لا صحالة بشيء يقرع سظؽك أؽبه
حتَّّى يعير امؽلم ُ شههة ً وي شههاتك؛ لأن امىرء ر بَّّما كٌن عامىا ً وهه لا

يجد وي لذة امؽلم وشههته إلا ام َّن ّزر اميؾير ،وإنَّّما حؾبه ونه المواهدة

وامىعابرة على لأوائه في ؼبيل تحعيل ونافؽه دون أن يذوق وا يؼني

وي ػُؾيْنَته ،فني يكهن امىرء عامىا ً حتَّّى تقهم فيه شههة امؽلم ،وتكهن -

ز يادة على ذلك  -غامبة على شههاته الأخرى ،ولذلك؛ فإن ج َّ ّد بك ام َّ ّؾير

في كنب امؽلم ولم تجد للؽلم ل َّذّة تىًوغ ؽؼاف قنبك وغ ِىًفه فخُذ بهطيَّّة

الحكيىة أ ِّم ؼفيان ،فإ َّ ّنها م َّ ّىا بؽثؾ ابنها ؼفيان ميمنب امؽلم قامؾ له:

(اذهب ،فاكنب امؽلم حتى أػُهلَك بمؼزلي هذا ،فإذا كتبؾ ع َّ ّدة ِ ػشضة ِ

َّ ّ
تتؽي)،
أحاديث فانلر :هل تجد في نفؾك ز يادة فاتبؽه ،وإلا فىً

فأخذ ؼفيان بهطيَّّة والدته ،ووجد في نفؾه ز يادة فا َّت ّبع ،فنٌن بؽد

حب امؽلم شضط تحعيله ،فكذلك ُّ ّ
َّهري( )4وكما أ َّ ّن َّ ّ
ذلك امث ّ ّ
حب وتؽنقاته
حب كتبه ،وام َّ ّتهالك على اقتنائها ،ف ُّ ّ
ُّ ّ
حب امؽلم وتى وا
ووؼائله ،وونها
ّ
ّ
وكي وا
حب وتؽنَّّقاته ووؼائله
كٌن طادقا ً فإنَّّه يسهق صضورة إلى

( )4انلر  :ؼير أعىًم امنبىًء (.)269 : 7
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حب امشيء ّ
يتعل به بسبب وي الأؼباب ،ف ُّ ّ
يهؼع وي دانرة ام َّ ّؾعي

متؿىل امشيء ووقدواته ،فكم في كنب امؽلم وي أ َّنّات وأوجاع ،وم ك َّ ّنها

ػند المهبين أ َّنّات وؽؾهلة وأوجاع وؽؿهقة ،يجدون لحرارة كنبه حىًوة،

ومىؿقة نهاله برداً ،فؽ َّ ّ
ؿاق امؽلم وع وا يؽالجهنه وي وؿ َّ ّقة امتحعيل إلا

أنهه أػله ؽؼفا ً وػؿقا ً له وي ّ
كي عاؽق بمؽؿهقه ،فإذا وا ج َّ ّد امىرء
في تحعيل امىمامب امؽامية وترقَّّى في كنب كمالاتها فىًب َّ ّد وأن يسهقه
ذلك إلى امؽلم ،فهه جههر امىمامب وغايتها .فإنه تبنغ الحال بمىًب امؽلم

أن يستحيل امؽلم جزءا ً لا يتجزَّّأ وي حهاسِّهه بؽد أن كٌنها يمنبهنه بها ،ث َّم ّ

إذا كٌن اممامب الم ُّ ّ
هب ونتجا ً للؽلم با َّث ّا له طار وا كٌن ونه وي قهل أو

َّ ّ
َّ ّ
وحعله وي نِؽَه ال ُّدّنيا وول َّذّاتها ،فحبّب
أحب إميه وي جميع وا ون كه
فكر

إلى نفؾك امؽلم حتى تنزوه وتأمفه ،و يكهن هه لههك ول َّذّتك وؼلوتك
وبُنؼتك ،واجؽل كنبك للؽلم تفاعىً ً بينك وبينه ،بينك وبين أهله ،بينك

وبين كىًَّّبه  ..لا تقتظض في تحعيله على وؼيلة واحدة ،بل ازدد وي

وؼائله وذرائؽه دون ومى ولا كلل ،اقرأ ،وتأ َّ ّول ،واحفـ ،واكتب،

ولخّص ،واشضح ،وحاور ،وناقر ،وابحؿ ،واؼتؿني ،وانتقد ،ووا

ؽئؾ وراء ذلك ،فإ َّ ّن ذلك كهَّّه طظا يُذعي نار حب ّ ِك للؽلم ،و يجؽل بينكما
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عىًقة حميىة لا تممو وؽها أن تفارقه ،فىً تؼادر وؼيلة إلا امتقيؾ

بأخرى ،ووا تخرج ػي ؼبيل إلا دخنؾ في آخر ،ومتكي حياتك امؽلميَّّة
حافلة بامىنجزات امهاطلة بينك وبين وؾائل امؽلم ،بذلك يدوم ال ُّ ّ
حب،

وتؽله امىه َّ ّدة ،وتنال الًَّّذة ،ومتجؽل كنبك للؽلم روحا ً ؼار ية في

صحيمك ،صجامؾِك ،أقرانك  ..كي بامؽلم ،ونه وإميه  ..إذا وردت صجنؾا ً
فنيكي مؾانك بامؽلم ناكقاً ،ب ُ َّ ّ
ث في وي حهلك بهجة امؽلم وأذقهه ل َّذّته،

واؼع قدر كاقتك للتَّّخفف وي امؽىًقات امماردة لحديث امؽلم الموافية

مىؾائله ،فإنَّّه إذا اؼتحطض اممامب وػهرة امؽلم ووؿقة كنبه لم يجد مركبا ً

مركب المهبَّّة ،فامؽلم بؽيد امىؾمو غانر ُ
َ
يبنغ به نهايات غايته إ َّ ّلا

ػري كامبه ػي صحبَّّته انظضف ػنه ،ووتى وا َّ ّ
َ
تمكنؾ
امىمنب ،ووتى وا
وي قنبه صحبَّّته أقبل عنيه أبدا ً وزاد إميه اؽتياقه ،ووي قفر وي ام ُّ ّمىًَّّب

بهذا الاؽتياق كٌن أحرى بمىًزوة امؽلم وامىعابرة على تحعيله مهىا

ته َّ ّػرت ؼبله ،فإ َّ ّن امؽلم باتّساع فنهنه وانتؿار وهضهعاته يفرض على

كامبه أن يكهن واعي امتحعيل بعير َ امتَّّن ّقي ،وكثير وي كىًب امؽلم
يمن كهن ام كثير وي امقدرات والأدوات والأوقات ،م َّ ّ
كي هذا ام كثير
يتيه حينىا يفقد اممامب ذلك امهعي وتمو امبعيرة ،فإ َّ ّن فقدانهىا طظا
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يؽثّر امتحعيل و يؽسّضه ،ووي ذلك امهعي أن يؽرض اممامب نفؾه على

وؾالك ام َّ ّمنب ووننٌته مينلر في ح ّله ونها ،وامؼفلة ػي ذلك تفقده

كثيرا ً طظا كٌن خنيقا ً به أن يتمثَّّله ،وقد لا يشؽر بذلك ،ولا يشؽر بفقده

ذاك امؿؽهر.

واعلم رعاك ال َّل ّه؛ أن جمهرة وي أهل امؽلم قد حازوا قعب ام َّ ّؾبق

في خدوة هذه الجا َّ ّدة امؽنيَّّة ،ورسص بعانرها مؿادي امؽلم وي خىًل

تهاميف علميَّّة ،ووعنفات وؾتقلَّّة  ...غير أنني مىا رأيت ؽأنها بين أهل
زواننا في نقعان ،وودارؼتها في نسيان ،وكٌد يذهب رسظها ،و يؽفه

أثرها؛ ػندها أحببؾ أن أرمي بسهه في ر ياض امؽلم ،وؾاهمة ونّي في
رسص وؽالم الرحلة امؾنية ممىًب امىدارج امؽنيَّّة؛ يهم نادى كثير طظي

تجب عنينا إجابتهه في إحياء هذه الجادة وتبعير وناراتها  ...فؽؾاني

آخ ٌذ بيد وي رام إرث الأنبياء إلى باب امؽلم وامش َّ ّ
ضف وامؾندد ،بسبيل
قريب ،ونلر أريب ،طظا ؼيقرب اممر يق ليمبتدي ،ويبظ ّ ِض امؾبيل

ليمنتهي ،ووا كنؾ وؾتنكفا ً إيراد تمو امىؽالم وامىدارج امؽلمية

وامتهجيهات وامتقهيمات الدر ية امتي تقتظيها طظحهض امنَّّعيحة،
وطظحهض الأوانة ،فإ َّ ّن امنَّّاس أحهج إلى امؽلم ونهه إلى ام َّ ّمؽام
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وامشضابَّ ،
لاس ّيما هذه الأيام امتي نمق فيها ال ُّر ّويبظة ،ونؽق بينها غراب

ام َّ ّ
عحافة ،وع نفثات امىُرجفين ،وتخذيل امىتؽامىين! فؽنيك يا هذا:
بمرافقة الأوهات الذين هه في امؽالم أحياء؛ فإ َّ ّنهه ُّ
يدم ّهك امؾبيل ،واحذر
وي مرافقة الأحياء الذين هه في امناس أوهات؛ فإنهه يظلوك اممر يق!

ولا تنغ قهل ابن وؾؽهد  " وي كٌن وؾتنَّّاً؛ فنيؾتن بمي قد

وات فإ َّ ّن الحي لا تنوي عنيه امفتنة "!

ومهىا يكي؛ فىً تحزن يا كامب امؽلم ،على قههر الجهل ،وقلَّّة امؽلم،

وقبض امؽلماء ،واتخاذ امناس رؤوؼا ً ُ
ج َّ ّهالا ً فظلوا وأضلوا  ...فيا هذا
عنيك بزاد الأنبياء ،وغذاء امؽقىًء  :علم ينفع  ،وعمل يُرفع.

وقد جؽل ال َّل ّه لك يا كامب امؽلم صخرجاً؛ فكي رابع أربؽة  :عامىاً،

أو وتؽلماً ،أو وؾتىؽاً ،أو صحبَّّاً .وأػيذك بال َّل ّه أن تكي الخاوغ فتهمو:
وهه وؽاداة أهل امؽلم ،أو بُؼطهه!

وهاك وي ؽذات امؽلم وفظائله ،وا قاله وؽاذ بن جبل : 

" تؽلّمها امؽلم فإ َّ ّن تؽلمه َّلل ّه خؿية ،وكنبه ػبادة ،وودارؼته تسبيح،
وامبحؿ ػنه جهاد ،وتؽنيىه مىي لا يؽلم طدقة ،وبذله لأهله قربة! لأنَّّه
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وؽالم الحىًل والحرام ،والأنيغ في امهحؿة ،وامعاحب في الخلوة،

وال َّدّميل على ام َّس ّضاء وام َّط ّضاء ،والزين ػند الأخىًء ،وامقرب ػند

امؼرباء.

يرفع ال َّل ّه به أقهاوا ً فيجؽنهه في الخلق قداة ً يقتدى بهه ،وأئمة في

ُّ ّ
تقتص آثارهه ،ويُنتهى إلى رأيهه ،وترغب امىىًئكة في حبهه؛
الخلق

يابس لهه وؾتؼفر ،حتى حيتان
بأجنحتهه تمؾحهه ،حتَّّى كي رَكب و ٍ

امبحر وههاوه ،وؼباع امبر وأنؽاوه ،وامؾىاء ونجهمها؛ لأن امؽلم حياة

امقلوب وي امؽىو ،ونهر الأبعار وي امللم ،وقهة الأبدان وي َّ ّ
امظؽف.

يبنغ به امؽبد ونازل الأحرار وصجامؾة امىلوك ،وال َّدّرجات امؽلى في

الدنيا والآخرة ،وامفكر به يُؽدل بامعيام ،وودارؼته بامقيام ،به يماع ال َّل ّه

 ،وبه يؽبد ال َّل ّه  !وبه تهطل الأرحام ،وبه يؽرف الحىًل
وي الحرام ،إوام امؽىل ،وامؽىل تابؽه ،ينهىه امؾؽداء ،و يحروه

الأؽقياء ".اه .

ووي وؾتجاد وا قيل في فظل أهل امؽلم ،وا خ َّ ّمته يد الآجري

؛ في كتابه "أخىًق امؽلماء" ،إذ يقهل ػنهه  " :فظنهه ػليم،
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وخمرهه جز يل ،ورثة الأنبياء ،وقرة عين الأومياء ،الحيتان في امبحار

لهه تستؼفر ،وامىىًئكة بأجنحتها لهه تخظع ،وامؽلماء في امقياوة بؽد

الأنبياء تشفع ،صجامسهه تفيد الحكمة ،وبأعمالهه ينزجر أهل امؼفلة .هه

أفظل وي امؽبَّّاد ،وأعلى درجة وي ال ُّز ّهاد ،حياتهه غنيىة ،ووهتهه

وعيبة ،يذصطون امؼافل ،و يؽلمهن الجاهل ،لا يتهقع لهه بائقة ،ولا

يخاف ونهه غائلة ،بحؾي تأديبهه يتنازع امىميؽهن ،وبجميل وهػلتهه

يرجع امىقظضون  !...فهه سضاج امؽباد ،وونار امبىًد ،وقهام الأوة،
وينابيع الحكمة ،هه غيـ امؿيمان ،بهه تحيا قلوب أهل الحق ،وتمهت
قلوب أهل الز يغ ،وثنهه في الأرض كمثل امنجهم في امؾىاء ،يهتدى

بها في قلمات امبر وامبحر ،إذا انمىؾؾ امنجهم تح َّي ّروا ،وإذا أؼفر ػنها

ام َّ ّلىًم أبظضوا " اه  .فإلى امىهػهد ،وإلى ل َّل ّه ترجع الأوهر ،وامؽاقبة
للتَّّقهى.

فىٌجل هذا؛ أحببؾ أن أكرق هذه الجادة امؽلميَة؛ ػؾاني ُّ ّ
أدل

ُّ ّ
وأحؿ الهىه إلى كرق باب امؽلم ،دونما إػياء وكىًلٍ ،وكهل
ام َّ ّؾالك،
حع ُ
ل ؽادي امؽلم فيه كبير فائدة ،أو ػليم عائدة ،أو
ووىًل ،قد لا ُي ّ ِ

غيره وي وباغي امؽلم ووناراته؛ طظا ن َّ ّدت ػنه أكثر أكاريح أهل زواننا؛
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لجهنهه بمرائق اممنب وودارجه الآخذة برقاب امؽلم؛ فنَّّا بؽد في ،وبابا ً
قبل باب ،وهكذا دواميك طظَّّا هه كهع يديك؛ فإننا لم نزل (للٌؼف!)،

نرى كثيرا ً وي أهل زواننا طظي تع َّ ّدر للؽلم وامتؽنيم؛ لا يستأخرون ؼاعة

في تؽؾير امؽلم على امىبتدئين ،وتنفير امىقبنين عنيه ،وذلك بتفر يع أطهله،
وتشقيق فروعه ،وا يقطي بقمع اممر يق على كامب امؽلم ،وحروان

َّ ّ
يتهؼؽهن لهه في المنتظضات،
ام كثير وي دروس امؽلم .فتارة نجدهه

وتارة يتنلفهن لهه في امنممات ،فن كم ال َّل ّه يا كىًب امؽلم وي ز َبَد
امىدرؼين ،وؼهامب امىتفيقهين!

فىً يظيق طدرك يا كامب امؽلم بما هنا؛ فني وا رسظته لك في تمو

امىؽالم ،لم يكي زبدا ً يقذفه كيػ امفكر ،أو رذاذات ينفلها رأس امقلم
 ...بل إنها وؽالم َؼنَفيَّّة ،وتجارب علميَّّة ،قد فرضتها الأوانة امؽلميَّّة
وامنَّّعيحة الأخه يَّّة! فإنَّّه لا يهتز للؽلم إلا نفهس أبية ،قد ارتاضؾ على
الأنفة وامؽزة ،وعلو الهىة وامقدر ،وأنفؾ وي وؽرة الجهل ،ومراتع

ّ
الذل والههان ،وسئمؾ تيه الحيرة وامتَّّبؽيَّّة امىقيتة!

هناك بؽض اممىًئع امؽلميَّّة ،نسهقها بين يدي كي وي رام امؾعي

حثيثا ً وراء ودارج تنقي امؽلم ،وحؾبك أنها وقدوات وتنابيه ؼابقة،
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وبعانر ؼائقة للمامب قبل امشضوع بجادته امؾه ية للٌخذ بتمو امىؾالك

امتهضيحية.

لذا؛ يستحؾي بمامب امؽلم أن يؽيرها اهتىاواً ،وأن يجؽنها لرحنته

وجادته إواواً ،كي ذلك عي يسهل عنيه امؾير ،و يقرب ونه الخير ،وال َّل ّه
وي وراء امقعد!.

وهذه تسنية ممامب امؽلم طظي َّ ّ
قل في أرضه أو بلدته :أهل امؽلم

امكبار ،أو تؼيبؾ صجامغ امؽلم بينهه ،أن يتذصط والحالة هذه أن علم

امؾنف كٌن :بقنب ػقهل ،ومؾان ؼنول!.

أوطيك يا وريث الأنبياء أن تنزم الجادة في الاؼتقاوة على ونهج

امؾنف ػقيدة وونهجاً ،وأن تأخذ بآداب اممنب ،وؼنن امؽلم والحلم،
وخفض الجناح ،ودواثة الأخىًق ،وأن تتدثر بثياب امتهاضع ،وسظة

أهل امؽلم ،فذلك امىتناهي في امفظل ،امؽالي في ذرى المود ،الحاوي في

قعب امؾبق ،امفانز بخير الدارين ،إن ؽاء ال َّل ّه.

كما أوطيك أن ترفع يا كامب امؽلم رأؼا ً بؽىل وا علمؾ ،وأن تعبر

على الدػهة إلى ال َّل ّه تؽالى ،إذ امعبر شضط في نيل كي ػزيز وغال ،فىً
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يراك ال َّل ّه يا كامب امؽلم إ َّ ّلا :وتؽلما ً أو عاوىًً ،صجاهدا ً أو صجتهداً ،فإ َّ ّن

امؾنف مجمؽهن على أ َّ ّن امؽالم لا يستحق أن يسىو ربان َّي ّا؛ حتَّّى يؽرف

ال َّ ّ
حق ،و يؽىل به ،و يؽلّمه ،فمي علم وعمل وع َّل ّم؛ فذاك يدعى ػليىا ً في

ون كهت ام َّ ّؾىاوات ،وأػيذك بالله يا كامب امؽلم وي علم امىنافق! ،وقد

قيل  " :علم امىنافق في قهله ،وعلم امىنوي في عمله".
واعلم أ َّ ّن امؽلم نعفان :

نعف :وا حهته قماكر امؽلم؛ ابتداء بامهحيين (امكتاب وامؾنَّّة) ووا

تخرَّّج ونهىا ،أو حام حهلهىا ،وانتهاء بما تظ َّ ّىنته تمو امؿذرات وي

تنابيه وػزامم  ...إلخ.

ونعف :هه قهلك مىا لا تدري  :لا أعلم ،ولا أدري! ،فقد

اتفقؾ كممة أهل امؽلم أ َّ ّن امؽالم إذا أخمأ( :لا أدري) فقد أطيبؾ
وقاتله! فحذار َ حذار َ يا كامب امؽلم وي تنكب ؼنن أهل امؽلم ام َّ ّؾامفين

فيىا لا علم لك فيه ،بأن تقهل :لا أدري ،فما أبردها اميهم على ام كبد،

ووا أح َّ ّرها يهم امىر ّد! فإن كٌن امؽلم ب (لا أدري) نعف امؽلم ،فهي
وال َّل ّه الجهل ك ُُّه ّه إذا ُ
جهنؾ! .
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ّ
امؽلمي،
كما أوضي نفسي وإ َّيّاك يا كامب امؽلم؛ بألا تنغ نعيبك

وزادك الإيمان ّي وي قراءة وجرد كتب أئمة ام َّ ّؾنف؛ فهي وال َّل ّه ام َّ ّؾى ُع
وامبظض ،فهي قبلة امؽلم امنَّّافع ،وامؽىل امعالح  ...فحرام على ؽادي

امؽلم أن يتبظض علما ً دونها ،وأن يتؾنَّّن عمىً ً غيرها! ووي قبل ووي بؽد؛
فؽنيك يا كامب امؽلم باقتناء وقراءة جميع كتب الر َّبّانيين أهل امؾنة

والجىاعة ،اطبر نفؾك عنيها ،ولا تؽد ػيناك ػنها ،فمنها امىبتدى وإميها

امىنتهى بؽد امكتاب وامؾنة ،وكتب ؼنف الأوة المهققين ،كما أوضي
كامب امؽلم امىبتدي وامىنتهي على حد ؼهاء؛ بأن يكهن لك (ورد

علمي) في كي ؼنة أو ؼنتين على أقل تقدير وأضؽف حال ،وذلك

بدوام امنَّّلر وامقراءة مبؽض ام كتب امؽلميَّّة امتي لا يسع كامب امؽلم أن

يجهنها أو يتجاهنها ،لا سيما طظي تعدر للفتهى وامتؽنيم ،ورام امتأميف

وامتحقيق .!...

كما أوضي عاوة امىؾلمين وي غير كىًب امؽلم امشضعي طظي لا

يؽلمهن كثيرا ً وي وؽالم وحقائق الدين بأن يأخذوا امكتاب بقهة وينهلوا
وي وؽين دينهه امعافي ،ووا ذاك إلا أن أعداء الدين لم يزامها ينفثهن

سظهم أفنٌرهه ،ويبؾمهن أمؾنتهه في ػقيدة وأخىًق امىؾلمين وي قبل
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ووي بؽد ،لا سيما أننا نؽيػ أ َّيّاوا ً حام كة مهن كة؛ حيؿ قهر فيها

الجهل ،وقل امؽلم ،ون َّ ّد الحق ،وعىً امباكل ،وكثر الخبؿ !...لأجل

هذا وغيره؛ فقد ح َّ ّقؾ امنعيحة الإيمانية بأن تشىل امؽا َّ ّوة وي امىؾلمين
يستؽينها بها على فهه الدين ،وتكهن لهه حعنا ً ونيؽا ً وي عادية الأفنٌر
امىؿبههة ،وامثقافات الدخيلة امؾائمة في قنهات الإعىًم هنا وهناك.

ومهىا يكي؛ فهذه ؽذرات ؼنفية تنبنك بما وراءها ،فخذها بقهة،

واؽدد عنيها امىصزر؛ فإ َّ ّن وثنها تؽقد عنيها الأناول ،والله حؾبي وهه نؽه

امهكيل!

إن إدراك امؽلوم والإحاكة بمقاطدها قامم على حؾي ترتيبها ،وبديع

نلامها ،وإن وؽرفة امترتيب وي أقهر الأػهان على درك وظىهن امؽلوم

امقمؽية ،فإ َّ ّن كامب امؽلم في قراءته وحفله وغؿيانه صجامغ امؽلم أ َّ ّول

كنبه يمنب تحعيل وا َّ ّدة امؽلم ،تعهّرا وتعديقاً ،فهه في ّ
كي علم يسعى

ابتداء ً في تن ُّ ّقف وها ّدِه وتحعيل وؾائله ودلائله  ..هذه مرحلة أولى في
كنب امؽلم ،ولهذه امىرحلة وننٌت إذا َّ ّ
حعنها وراض نفؾه بها كٌنت
أرض بنائه امؽلمي طنبة لا تز ينها ػي طىًبتها ػهادي الأ َّيّام ،ووي

أخظّها :ق َّهّة الحفـ ،وحؾي امفهه ،وسضعة امتَّّعهر وؼىًوته ،تؽقبها
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مرحلة يُؽنى فيها بدرس وا جمؽه ،ثم ينملق إلى وا وراء ذاك الموىهع
وىًحقا ً بقيَّّة امىؾائل وال َّدّلائل ب َّ ّ
حاؼة وتجددة تجمع وتُقهّم وتستثىر ،

َ
امتفؾ إميها اممامب وج َّ ّد في تحعينها
وها هنا وننٌت تتخلَّّق وتنمه وتى وا

ورعايتها  ..وي أخظّها :امتَّّحنيل ،وام َّت ّركيب ،وامىقارنة ،وامتَّّقهيم ،ثم
تأتي وي بؽد ذلك مرحلة الإنتاج بمننٌتها وي حؾي الإبانة ػي امؽلم،

و َ
جهدة تعهيره ،وفقه تؽنيىه ،وإتقان كتابته وتدوينه ،وميغ وي لازم
تستقل ُّ ّ
ّ
كي مرحلة بمننٌتها ،فىً يخلو
هذا امتهز يع لهذه امىننٌت أن

ام َّ ّمامب في وبتدأ كنبه وي تحنيل ووقارنة وتقهيم ،كما لا يخلو في

امىراحل اللًَّّحقة وي حفـ وفهه وتع ُّهّر ،م َّ ّ
كي امقعدَ وي هذا التَّّمييز
الإؽارة إلى أ َّ ّن ك َّم ّ ذلك وكيفه يختنف باختىًف قروف اممامب

امؽلميَّّة ،فمي جهة ام كم ِّ يكهن في أ َّ ّول أمره أكثر ػناية بالجىع ونه على
أن يكهن دارؼا ً وؾتؿنىًً ،ووي جهة ام كيف فنيغ الجىع في أ َّ ّول

َّ ّ
وهجها ،لا َّ
س ّيما إن
امتحعيل كٌلجىع في آخره ،حيؿ يكهن الجىع
كٌن اممامب قد تهفَّّر على علم وي امؽلوم وأراد امتَّّخعص فيه ،فىً ينٌد

يحفل وي امىؾائل إلا بما تؽلَّّق بتخععه ،وإذاً ،فهذا امفعل بين

جريدي يراد به تع ُّهّر وقيفة كي ونها ،لا أن تكهن ُّ ّ
ّ
كي
امىراحل ت
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مرحلة ناسخة مىننٌت وا قبنها ،ولا أن تكهن امؾابقة ػريّة ػي وا

بؽدها ،فإ َّ ّن هذا وي ؽأن الأجؾام لا امؽقهل ،فإ َّ ّن واردات امؽقهل

تتنٌول ،وكهارىء الأجؾام تتزاحه ،فإذا قبل الجسص طهرة وؽنىً ً
كٌمتربيع وثىً ً فنيغ بإونٌنه قبه ُ
ل ؽني آخر وي تدوير وتثنيؿ حتَّّى

يفارق ؽنهه الأ َّ ّول ،وميغ كذلك امؽقل ،ففي ّ
َ
كي مرحلة تحعينيَّّة
تزداد طهرة امؽلم في ػقل ام َّ ّمامب ،ق َّهّة وتم ُّ ّكناً ،وتتنامى وننٌته ولا

تتب َّ ّدل ،ولذلك كٌنت كي مرحلة علميَّّة تُم ُّ ّد وا بؽدها وي مراحل،
وميؾؾ كذلك الأجؾام فإ َّ ّنها تمرد غيرها وتنؾخ وا قبنها ،وامقعد طظا

تق َّ ّدم أن يمتحي اممامب وؾيرته بما َّ ّ
حعله وي وننٌت امؽلم وطناعاته،

لا أن يسير في كنبه على غير هدى ،فنيؾؾ امؼاية أن يكهن ؼامنٌ ً
فحؾب ،م كي في أن يبنغ بقدمَي تحعيله ذُرى امتحقيق امؽلمي وامنبهغ

امىؽرف ّي ،فإنَّّه إذا فَق ِه َ ام َّ ّمامب تمو امىدارات امؽا َّ ّوة مىراحل امتَّّحعيل،

وأدرك تش ُّؽّب امؽلم واتساع آواده ،فإ َّ ّن عنيه أن ّ
يهكوء أكناف ػزوه

ُّ ّ
متقحه ػقباته ،و يأخذ وي المواهدة وامىعابرة ب ّحـ وافرٍ ،فإن
وهمّه

امىؾيرة امؽلميَّّة حافلة بامىؿاق ،وُترَعَة ٌ بالهىهم ،ولا تأتي على كامب امؽلم
ّ
ّ
وقل وا تراه يخن ّ ِف ػقبة ً وي امبىًء
أؽق ونها،
مرحلة إلا وامتي بؽدها
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إلا طار في أخرى ،فحتَّّى ومه كٌن وؽتدل امىؾير في ابتداء كنبه إلا َّ ّ
أن
ُّ ّ
تنؾل ػي امظبف،
أواخر الأوهر لا تبقى على وفق كنب أوائنها ،بل
وهذا وع وا ينحقه وي ه ّه يمىٌ قنبه و يؽنَّّي ػقله إلا أنَّّه أوارة تق ُّ ّدم
ّ
علمي ،فنمَّّما اؽت َّ ّد ػهد الهىهم امؽلميَّّة بمامب امؽلم كٌن ذلك دا ّلا ً على
طدق كنبه ،وػهنا ً له على الإيؼال في تحعيله ،ومه يؽلم كىًب امؽلم وا

ّ
وامىؿاق امىؽرفيَّّة ثم لم يجدوا إلا أن يستهىها عنيها
في الهىهم امؽلميَّّة

َّ ّ
ومظجؾ قلوبهه إلى ال َّل ّه تؽالى أن يكرمهه
لاؼتهىها ،ولأتهها ومه حبهاً،

ٌ
وقدوات  -في أحيان كثيرة  -منؽه صخبهءة ،وكمَّّما
بامىزيد ونها ،فالهىهم

َّ ّ
واصظحل فترت ػزامم اممنبة ،وكلَّّؾ ؼهاعد ػقهلهه،
تظاءل اله ُّ ّه
ونظبؾ وياه أوانيهه ،وإذا انمهى فناد ام َّ ّمامب على ذلك واوتىٌ به

يقينه فنيؽلم أ َّ ّن جمع اله ّه على امؽلم وتجريده له وقدوة امتحعيل وخاتمته،

ولا شيء يُنا ُ
ل – كال امفكر فيه أو قظض – إلا بتجريد امفكر في جهة

اممنب.

وامؽلم ػزيز ،ووي ػزته نفرته وي الهىهم امىؿاركة ،ولا سيما همهم

الدنيا وؼمهة الأحداث المهيمة ،وكمَّّما كٌن اممامب أومو له ّىِه كٌن
أحلو بام ُّن ّبهغ في علمه ،فىًب ّد له وي حيازة همه وجمع خاكره ،فإ َّ ّن
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رأس واله جمع الخاكر ،وإجمام امقنب ،واؼتؽىال امفكر ،ووي هنا

ففىًح كامب امؽلم مرههن بمدى اؼتماػته على تقنيص همهم دنياه

وامتقنيل وي نفهذ صحيمه عنيه ،وحين يمامع امؾير وامتراجه بحثا ً ػي

أحهال امؽلماء للًقتداء بنهجهه فىً يقف بظضُه ػند حدود الأوطاف
امىثبتة بالحروف ،بل ميتؽد إلى وا وراء ذلك ،إلى انظضافهه ػي الهىهم

امىتؿاكؾة ،وامنَّّأي بأنفسهه ػي الاؼتؼراق في الأحداث المهيمة ،فقد

كٌنت بين أئمة امؽلم والهىهم الدنيه ية والأحداث المهيمة بهه وؾافة

فاطلة ،تُمهى حينا ً وتُم ُّ ّد أحيانا ،ووا َّ ّ
حعلوا تمو امىؾافة إلا لأنهه

يمن كهن ذواتهه ،وبذلك نامها وي امؽلم وا نامها.

لا يتح ّدث اممامب ػي رَهَق هذا الزوان ،وتزاحه همهوه ،وتهاتر

وؿؼىًته ،واضمراب أحهاله ،م كي مِينلر في وؾافاته ،فالأحداث الآن

كهي في الزّوان امؼابر ،م َّ ّ
كي امىؾافات ميؾؾ كٌمىؾافات! فجىع اله ّه

إذا هه الخىًص ممامب امؽلم وي ومرقة تشؽّب امؽلم وؼندان الأحداث

ّ
المهيمة ،وهه امشّضط الّذي بتخنّفه تن ُّ ّ
امؽلمي.
حل ػُرى امتّحيل

ووي أؽ ّد وهانع اله ّه وي الانجماع وامؽلم وي الاجتىاع :تقميع

امتّحعيل وتؽثّره ،فامؽلم يحتاج وي كامبه وهاقبة ميرتاض به ،بذلك
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ينجىع همه ،ويثبؾ علمه ،وتُظبف وؽارفه  ..فمي ثبؾ نبؾ ،وإلا فما

أسضع علمه إلى الأفهل ونبته إلى الحمام! ولاتقاء ذلك فؽلى كامب امؽلم

أن يؽتاد امؽلم ويديم امنَّّلر فيه و يأمف وىًبسته ،أيّا ً كٌن نهع امىىًبسة،
تؽلّما ً وتؽنيىاً ،قراءة وحفلاً ،سظاعا ً وحظهراً ،وبقدر اتعال اممامب
بامؽلم وارتباكه بمعادره تدنه ونه وؾائله ،وتتهادى إميه حقائقه ،و يكهن

حظهرها في ذهنه أبقى ،مىهاقبته عنيها وارتياضه بها ،فنمّما كٌن

اممامب أكثر مراؼا ً للؽلم وأؽ ّد وؽالجة له كٌن أوكي فيه وأحذق له طظي
ّ
ليمختص بها
لم يبنغ رتبته وي امىؽالجة ،وهذا ؽأن امىؽارف كلّها ،فإن

امىؽالج لها وي الإحاكة بن ّبها وأكرافها وا ميغ مؼيره ،ومه كٌن هذا امؼير

أػله اؼتؽدادا ً وأرجح أهنيّة ،ثم إن اتعال اممامب بامؽلم هه امقيد الذي

يحفـ به علووه وتى وا ؽ ّد قيده برباط الاػتياد ،فامىىًزوة ؼبيل

الاػتياد ،والاػتياد قيد المهفهقات امنَّّا ّدة وامىؽلووات الهاربة ،ووي

فقه ونزلة الاػتياد وارتاض بها لا ينبؿ حتّى يعير يمنب الاػتياد
ذاته ،ومه لم ينل ونه تحعيىً.

وكما أ ّن تق ُّ ّمع امتحعيل يمنع اله ّه وي الانجماع فكذا تن ُّ ّقلُه ،فإ َّ ّن

تن ُّ ّقل امتحعيل وي كتاب لآخر قبل اؼتتىام الأول  -إن لم يكي باػثه
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إ ّلا امىمى وإخهانَه  -يشتؾ اله ّه ويش ّ
ضد امؽلم ،وكذا امقهل في امتن ُّ ّقل بين
امىؽلّمين وامفنهن والرؼائل.

ها هنا تقنيات يستؽين بها اممامب على جمع الهه ،وهي وُطلة ٌ له إلى

أن يكهن ُّ ّ
كي همّه وهقهفا ً على امؽلم ،ونجىِؽا ً عنيه ،فإ ّن وي كبائع

الأؽياء  -ولا س ّيما وا تؽلّق ونها بامؽلم وتحعيله  -أن لا تأتي دفؽة

واحدة ،بل حتّى تساػف بها الأيام ،وتتآزر على تكهينها امتّجارب

امىتؽاقبة ،ونها

ام َّت ّركيز على الإنجاز اميهمي بقمع امنَّّلر ػي نهايات امىؿار يع،

حعله في يهوهّ ُّ ،
جز ُ كامب امؽلم حينئذ يكهن بما َّ ّ
ووُن َ
وأي تفر يف واقع
أي يهم فهه وؽدود وي امؽثرات امّتي لا تجبر ،وهذا امتركيز يُط ُّ ّ
في ّ
ض به

ويشهش عنيه كثرة ُ انتقال بَظَض اممامب إلى وؾتقبل أياوه ،لا َّ
س ّيما

ّ
امؽلمي
امىؿار يع امّتي تمتد شههرا ً أو أػهاواً ،فإذا وا جؽل وقياس وُنجزه
ن له على حفز ػزيمته وجمع همّه ّ
راتبا ً يهويّاً ،كٌن في ذلك ػه ٌ
كي يهم،

وهكذا حتّى يرتاض بذلك ،و يكهن ونهىً ً وي بؽد لإدارة وؿار يؽه

امؽلميّة ام كبرى ،فإ ّن رأس وال الإنجاز هه الجد وامىعابرة والإنجاز

امىنتله.
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ّ
علمي وتنٌول
ووي تمو امتقنيات :الانقماع امىرحل ّي إلى وشضوع

يح ّقق به كامب امؽلم قفزة ً وؽرف َّي ّة ً في أحد صجالات امؽلم وامىؽرفة ،وإ ّن
وي امفاضل ممامب امؽلم أن ّ
يدس في أػماف وؿار يؽه امؽلميّة بين زوي

وآخر قفزة وؽرفيّة ذات وبدأ وونتهى ً يح ّق ُ
ق بها وُنجزا ً وؽرفي ّا ً وكتىل

الأركٌن ،أيّا وا كٌنت واهيَّّة تمو امقفزات ،قراءة ً أو حفلا ً أو تأميفا ً أو

َّ ّ
وخاطة ُ هذه امقفزات أنها تجؽل وهق َع امىشضوع وي ذهنيّة
تؽنيىاً،

كامب امؽلم ذا حلهة ،لتماؼكه بسبب قرب إنجازه واتّظاح حدوده،
وهي كذلك تر ّوضه تدر يجيّا ً على الانقماع للؽلم وجمع اله ّه عنيه ،وقد
درج كثير وي أعىًم امىؽرفة على ذلك ،وجؽلوا للقفزات امىؽرفيّة
وهقؽا ً في خاركة تحعينهه ،فنامها بانقماػهه لها وكتؾبات جنيلة.

قال أبه هىًل امؽؾكري" :اجتهد في تحعيل امؽلم ميالي قىًئل ،ث َّم ّ

تذ َّ ّوق حىًوة ام كراوة و ُ َّ ّدة عمرك ،وتمتَّّع بل َّذّة ام َّش ّضف فيه بقيَّّة أ َّيّاوك،

واؼتب ْق منفؾك الذّصط به بؽد وفاتك".

ل هذه نعب ػين ْي مُريد امقفزات ،ث َّم ّ ميؽلم أ َّ ّن
متكي وطيَّّة أبي هىً ٍ

للقفزات فقها ً ينبغي عنيه مراعاته متنتي قفزته ثمرتها  ..وفقهها صج َّ ّؾ ٌد في

ثىًثة أوهر:
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الأ ّول :متكي في قفزة صحدود َ امىعادر ،ولا تشتّؾ قفزتك بكثرة

وتكثيف
ٍ
ونافذ امىمامؽة ،فالانقماع امىرحلي بحاجة إلى مزيد تركيزٍ

للنّلر في وؾاحات صحدودة.

امثَّّاني :أع َّ ّد وُتَّّنٍَ امقفزة بؽناية ،أبنــِ غ في ترتيبه وتمييبه ،خنّعه وي

وك ّدرات امؽظض ،وؼائل امتّهاطل الاجتىاعي ،افؽل َّ ّ
كي وا يؽينك على

إنجاز وشضوعك ،ومه كلّفك ام كثير ،ولا تكي شحيحا ،فالاقتعاد

امعحيح أن تنفق في وا تحتاج إميه ّ
كي وبنغ مهىا يكي كبيرا ،وإيّاك أن
تشتري ؽيئا ً لا تحتاج إميه مهىا يكي وتدنّيا.

امثَّّامؿ :متكي أ َّيّام قفزتك كٌمشضكٌء امىتؿاكؾين ،يقايض بؽطُها

بؽظا ً  ..لا ُتجر بينها ػقهد تب ُّرّع ،ولك في أجزاء يهوك وندوحة ػي
بسف اميد امؾفلى مبقيّة الأيام  ..إذا فاتك نعيب امفجر فأ ّده املهر ،أو

نعيب امؽظض فأ ّده امىؼرب ،ولا تن ّ
جل ،فإنّما ؼي ُ
ل امؽثرات اجتىاع

نقف امتَّّأجيل.

إ َّ ّن وي ؽؼل أوائل عمره وػنفهان ؽبابه بمنب امفظائل لاب ُ َّ ّد أن

يفمه نفؾَه ػي بؽض شههاتها ،و يحبسها ػي الأوهر امّتي يشتؼل بها أترابه
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ووؽارفه وي امىىًهي وصجامغ الرَّّاحة وشههات ام َّ ّؿباب ،فإذا انتهى إميه

وا هه فيه وي تمو ال ًَّ ّ َّذّات والخىًعات وجد في نفؾه بحكم ام َّ ّ
ؿباب

وحداثة ام ّؾ ّي وويل ام َّ ّمبع إلى وا هناك مرارة ،واحتاج إلى صجاهدة ير ُّ ّد

بها جامح كبؽه ووتفنّؾ ههاه ووتهثّب نشاكه ،ولا يت ُّم ّ له ذلك إلا بإلجام

شههته بنجام ّ
امعبر ورباكها بمربف امؽ ّفة.

وكيف لا يجد مرارة الحبغ للنفغ وي كٌن في زاو ية وي زوايا

امىؾاجد ووقعهرة وي وقاضض امىدارس ،لا ينلر إلا في دفتر ،ولا

يتنلم إلا في في وي امفنهن ،ولا يتح ّدث إ ّلا إلى عالم أو وتؽلّم ،وأترابه

ووؽارفه وي قرابته وجيرانه وذوي ؼنه وأهل نشأته وبلده يتقنّبهن في

رافه امؽيػ ورائق امقعف ،وإذا انطص لذلك اممامب إلى هذه امىرارة

الحاطلة له بؽزف امنّفغ ػي شههاتها مرارة أخرى هي إػهاز الحال
وضيق امىكؾب وحقارة الدخل فإنّه لاب ّد أن يجد وي امىرارة

امىتظاػفة وا يؽله ػنده وهقؽه ،م كنّه يذهب ػنه قنيىً قنيىً ،فأول
ػقدة تن ّ
حل ػنه وي ػُقد هذه امىرارة ػندوا يتعهر وا ينول به الأمر
وينتهي إميه حالُه وي امهطهل إلى وا قد وطل إميه وي يجده في ػظضه
وي امؽلماء ،ثم ّ تن ّ
حل ػنه امؽقدة امثّانية بفهه امىباحؿ وحفـ امىؾائل
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وإدراك الدّقائق ،فإنّه ػند ذلك يجد وي ال ًَّ ّ َّذّة والحىًوة وا يذهب بني
مرارة ،ثم ّ إذا نال وي امىؽارف ح ّلا وأحرز ونها نعيبا ً ودخل في عداد

أهل امؽلم كٌن وتقنّبا في ال ًَّ ّ َّذّات امنَّّفؾانيّة امّتي هي ال ًَّ ّ َّذّات بالحقيقة ،ولا

يؽدم ػند ذلك وي الً ّ َّذّات الجؾىانيّة وا هه أفظل وأحلى وي الًّذّات
ّ
كي وي كٌن وي أترابه ،وهه إذا وازن بين نفؾه
امّتي يتقنّب فيها
امشَّّض يفة وبين فرد وي وؽارفه الّذين لم يشتؼلوا بما اؽتؼل به اغتبف بنفؾه
غاية الاغتباط ،ووجد وي امسضور والحبهر وا لا يقادَر ُ قدره.

يفتقد كامب امؽلم في هذا الزَّّوان ذلك المهيف ام ّماهر ،يهم أن كٌن

يدر ُ ُ
ج إلى وكتبته ،يقرأ و يحفـ و يكتب دون أن يؽلم به أحد ،دون أن

يؼرّد بفائدة وي هذا امكتاب أو ذاك ،دون أن يعهّر طفحات طظا بين

يديه وي ام كتب ميزج بها في أحد مجمهعات المهادثة امهاتسابية أو امقنهات

امتنجراوية ،دون أن يشتؼل قنبه بامتفكير في كرق إعادة إنتاج وا ي ّ
حعله
عبر برامج امتّهاطل الحديثة  ..كٌنت تمو ال ّلحلات وي أؽ ّد لحلات

تحعيله كهرا ً وطفاءً ،كٌنت امنّيّة أحؾي تجرداً ،واله ّىة أكثر طدقاً،

ُ
امهقؾ خامعا ً للمنب
واله ُّ ّه أوكي انجماعاً ،وامؽزيمة أكثر نفهذاً ،كٌن

وامتّحعيل ،خامعا ً مىتين امؽلم ،قبل أن تك ّدر طفاءه برامج امتّهاطل ..
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والآن ،فقد اضمرَّّه الأمر إلى أن يكهن ُّ ّ
كي شيء وك ّدرا لا طفاء فيه،

ّ
أحب له أن يكهن.
ؽائؽا لا خعهطية فيه ،أو هكذا

كٌن الخروج جاوع امىؽهقات ػي امتحعيل ،فإذا أغلق اممامب

ّ
كي امؽهائق  ..والآن ،فقد
دونه باب وكتبته تخنّص بذلك وي

أطبحؾ حياته ُّ
كل ّها خروجاً ،ومه كٌن في جهف كتابه ،ولا ينرقني شيء
حين ُّأجري خاكري وع هذا امىهضهع كما ينرقني امتّأ ُّ ّول في امىآلات،
ورمي امبظض إلى ػهاقب الأوهر ،وممامىا تذصطت قهل ػروة بن الزبير":

أطاغر قه ٍم،
إنّا كنا أطاغر قهم ،ثم ّ نحي اميهم أكٌبرُ ،وإنّكم اميهم
ُ

وؼتكهنهن كباراً ،فتؽلّمها امؽلم َ تسهدوا به قهوكم ،و يحتاجهن إميكم"،

أ ْدرَك َ ػروة ذلك ،فجىع همّه وتهفّر على امؽلم حتّى بنغ الإواوة فيه،
كي كامب امؽلم إن ّ
م ّ
قل على وا هه عنيه وي هذا الجَري وع وا يظضفه

ػي وشضوعه فني تفترق حاله في كبر ولا طؼر ،ومي يبنغ وي علم

امشّض يؽة وبنؼا ً يبنغ امتّحقيق فيه ،و يحتاجه امنّاس.

إ َّ ّن ضبف صختظض في ّ
ٌ
في وا فهىا ً وحفلا ً
أؼاس لا يستؼني ػنه وَي

ّ
امفي ،وكامب امؽلم الذي يَدخُل أو يُدخَل في
أراد إحنٌم وؾائل ذلك
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امىمهلات وامتَّّفار يع قبل ضبف صختظضٍ مي يتأتَّّى له امفهه على وجه ٍ
صحيح ،ووي أضاع أوائل الأوهر أضاع أواخرَها ،كما قال الأ َّ ّول:
كي أمر ٍ
إذا ضيَّّؽؾ أ َّ ّول ّ ِ

عجازُه إلا امتهاءا
أَ بَت أ ْ

فنيؾ ودارؼنا وجاوؽاتنا وؼانر َّ ّ
ونؼؾاتنا امتَّّؽنيىيَّّة تتنبَّّه إلى وا آل

إميه الأمر في امتَّّؽنيم وي امبؽثرة وام َّ ّ
ؿتات ج َّ ّراء هذه امىناهج امىتَّّبؽة في
ُ
كر يقة امتَّّؽنيم فيها ،فتؽيد امنَّّلر بدراؼات جا َّ ّدة وبنيَّّة على كر يق امؽلماء
في الاػتىاد على امىتهن الم ُ َّ ّ
هكمة قبل الدخهل في امىُم َّهّلات ،وعلى

كي ّ
ّ
في قبل امتَّّع ُّ ّدر للتدريس وامفتهى،
امفهه والحفـ وؽا ً لإحنٌم

فالاؼتخفاف والاؼتهانة وامتَّّؽالي والجراءة على امفتهى بىً علم ٍ أ َّ ّو ُ
ُ
ل
وإ َّ ّلا
َّ ّ
ُ
ؾات وي الدارؼين فيها.
امىنؼ
وا َتجنيه هذه

إ َّ ّن امؽلم امشَّّضعي ،لا يكهن شضػيَّّا وقبهلا ً إ َّ ّلا إذا خنُص وي

امؽهائق وامؽىًئق ،و َؼل ِم َ وي ال َّدّؼائس والحهائل ،فؽند ذلك؛ فنيؽلم

الجىيع  :بأ َّ ّن امؽلم امشضعي له ػهائق كثيرة تقمع ام َّ ّؾير على كامب امؽلم،
وتفؾد عنيه اممنب ،وامقعد ،كما أ َّ ّنها صحبمة معالح الأعمال ،وصجنبة

للحروان والخسضان؛ ووي أحاكؾ به فقد أوبقؾ دينه ودنياه؛ فنؽهذ
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بالله وي علم لا ينفع ،ووي عمل لا يرفع ،ومهىا قيل؛ فإ َّ ّن امؽهائق كثيرة

لا تنتهي إلى ح ّد ولا ع ّد ،فإن ؼأمؾ ػي جاوع امؼهائل وأطنها ،فهىا
أمران (م ُ ّران) ،وا ابتلي بهىا أحد إلا هُتك ؼتره ،وافتظح أمرهّ َّ ،
ورق
َّ
دينه ،وحرم خيرُه ،نؽهذ بال َّل ّه وي كي امؾهء!

ُّ ّ
حب ال ُّدّنيا؛ فهه بيؾ ال َّدّاء ،وناوهس ام ّؾِفلة والرعاع،
الأول:

ووبنغ رأس علم الخامفين ،وؼهق امىتؽامين ،فؽياذا ً بال َّل ّه ونها! فيا كامب

حب الدنيا ،فإنه إذا جر اممبيب ال َّدّاء إلى نفؾه
ِّ
امؽلم؛ الحذر الحذر وي
فكيف يداوي غيره؟!

فإنك إن كنبؾ امؽلم على وجهه فإ َّ ّن كنب امؽلم يدلك على الهرب

وي الدنيا ،لا على حبها ،أوا أهل زواننا فش ٌ
ي آخر ،فقد فتنتهه الدنيا

بقعهرها ومراكبها وهه حتَّّى ؼاػتي هذه وا بين غفلة أو تؼافل،

وجهل أو تجاهل بامفتن امؽاطفة بامؽباد وامبىًد فإلى ال َّل ّه امىؿتكى،

وعنيه امتنىًن!.

وامثَّّاني :الدخهل على ام َّ ّؾىًكين وأهل الدنيا ،وهما عائقان مهننٌن،

فهذا امثاني امىهت الأؼهد ،والحهر بؽد ام كهر ،إلا وي ؼلمه الله،
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بالل ّه ونه! فيا كامب امؽلم؛ الحذر الحذر وي
وقنيل وا هه ،فؽياذا ً َّ

الدخهل على امؾىًكين ،وأهل الدنيا! ومهىا يكي ،فىً تذهب نفؾك يا
كامب امؽلم عنيهه حسضات؛ فإنه مىا وات ؽيخ الإؼىًم وقدوة امؽلماء

ؼفيان امثهري  ، قال بؽض امؽلماء  " :وؽشض أهل الههى كلها
الدنيا بالدين ،فقد وات ؼفيان! " ( ، )5يؽني  :وا بقي بؽده أحد يستحيا

ونه ! ،قنؾ  :فإن لم يكي ؼفيان ،فال َّل ّه أحق أن يستحي ونه! ولا

يههمنَّّك يا كامب امؽلم وا هنالك وي نهابت نكدة لم تزل تسعى جاهدة في

إحياء صخامفة وؾالك علماء امؾنف امعالح في الدخهل على امؾىًكين
والأمراء ،وذلك بدفع كىًب امؽلم إلى مراتع ام َّش ّههات ،ومهالك

امؿبهات؛ ميهيىها في وادي ت ُ ُ
ظمِّى ،طظا قد تؽعف بما بقي وي ػزة أهل

امؽلم! وذلك وي خىًل دػهات ػريظة مريظة! ،وتعانيف بتراء داػية

وظاوينها وػناوينها إلى الدخهل على الأمراء وامؾىًكين ،ومه بشضط :

الأمر بامىؽروف وام َّ ّنهي ػي امىنكر! ،فاحذر يا كامب امؽلم ،وانج

بؽلمك ،وفر بدينك فإنه رأس والك ،واعلم إن هذا امشضط كٌن ػند

( )5انلر شضح حديث أبي الدرداء في كنب امؽلم لابن رجب.)55/0(،
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امؾنف ػزيزا ً ػؾيراً ،أ َّ ّوا اميهم فأدػياء امشضط كثير ،وامؽاولون به نزر
يسير ،لا يتجاوزون أطابع اميد امهاحدة!

ووا ذصطناه هنا؛ وي عدم الدخهل على امؾنمان فنيغ بدعا ً وي

امقهل ولا هجرا ،ووا كٌن حديثا يفترى؛ بل هه وي جادة كثير وي

امؾنف وأئمة الدين ،وإن كٌن لًدخهل عنيهه وي حتم أو وندوحة على

بؽض أهل امؽلم؛ فكما يلي :

أولا ً :أن يكهن الدخهل على امؾنمان وي باب أمره بامىؽروف،

ونهيه ػي امىنكر ،وإلا فىً.

ثانيا ً :أن يكهن الدخهل عنيه وي باب امتَّّذكير وامىهػلة ،وإلا.
ثامثا ً :أن يكهن الدخهل عنيه وي باب إجابة دػهة امؾنمان ،وذلك

فيىا مه أمره ولي الأمر بالدخهل والمويء ،وإلا فحؾبك! فإنا وإياك؛ مي

ننغ "ووي أتى أبهاب امؾنمان افتتن" ،و "إياكم وأبهاب امؾنمان؛ فإنه

قد أطبح طؽبا هَبهكا" ،وإياك أن تخدع فإن ذلك خديؽة إبنيغ،
وامؾنمان داء ،وامؽالم كبيب ،فإذا رأيت اممبيب يجر الداء إلى نفؾه
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فاحذره ،فاحذر أن يرحبها بك فتىيل إميهه ويىً ً ػليىا ،وامؾىًم عنيك

يا كامب امؽلم وامؽزَّّة!

كما أوطيك أن تحذر يا كامب امؽلم وي الاؽتؽال وامنَّّلر في

دركٌت الهُهن وال ُّدّون ،وي علوم أهل زواننا ،ووا هه فيه وي ؽارات

وضؽيَّّة ،وأمقاب جهفاء ،وا أنزل الله بها وي ؼنمان أو برهان ،اللهه
ً
ههى وقنهنا ً يتؼؿهن بها صجامغ امؽلم ،ميؾتبيحها بها زهرة الحياة الدنيا،

إلا وا رحه ربي!

واعلم يا رعاك الله :إ َّ ّن امؽلم وا جاء ػي امكتاب ،وام ُّ ّ
ؾنَّّة ،وأصحاب

امنبي  ،وهذا وا أجمع عنيه ؼنف الأوة ،ووي اؽتؼل

بؼيره فنيغ طظي أراد الله به خيرا ً أطالة لا حِهالة؛ لأن الخير يكهن في
امؽلوم امشضػية أطالة ،وفي غيره وي علوم الدنيا يكهن تباعا .وعنيه؛

فاعلم إ َّ ّن هذه امؽلوم اممبيؽية وغيرها طظا هي وي علوم الدنيا(اممبيؽة،

الهيئة ،الر ياضية ،الهندؼة ،اممب وغيرها) امتي لم تزل تزداد يهوا ً بؽد
يهم؛ بأنها ميؾؾ وي امؽلم امشضعي بشيء ،كما أنه لا يطض الجهل بها ،ولا

ينفع امؽلم بها ،بل هي علوم دنيه ية؛ امىقعهد ونها عمارة الدنيا!

1262

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

واعلم يا رعاك ال َّل ّه ،أ َّ ّن امؽلم إذا أكلق ،فإنه لا يعدق إلا على امؽلم

امشضعي فظىً ً وكمالاً ،أجرا ً ووآلاً ،ػزا ً وحالا ً  !...ووا ؼهاه وي علوم

ف ومِهي وف ِكر  ...كؽلوم
حر َ ٍ
الدنيا؛ فهي علوم وقيدة بما تظاف إميه وي ِ

اممبيؽة ،وامفمو ،والهيئة ،والحؾاب ،وامعناعات ،والر ياضيات،
والهندؼة ،والأحياء ،وام كيىياء  ،وامفيز ياء ،والجؼرافيا ،وعلم

الأرض(الجيهمهجيا) ،وعلم امتجارة ،وعلم امؾياؼة ،وكذا حِرف امنّجارة،
وامفىًحة ،وامعناعة ،والحياكة ..إلخ ،فؽند ذلك؛ كٌن وي الخمأ امبيّن
رطف تمو امؽناوين الرابظة فهق بؽض ام كتب امؽلميَّّة ،والأكاريح

الجاوؽيَّّة كقهلهه  :امؽلم والإيمان ،امؽلم والإؼىًم ،الإيمان صحراب
اممب ،الدين وامؽلم امتجريبي ،امقرآن والإعجاز امؽلمي  ...وغيرها طظا هه
وي زبد امؽلوم الدخيلة ،والانهزام الجامم على ػقهل وأقىًم كثير وي

كتَّّاب امىؾلمين هذه الأيام! ووا ذاك الخمأ ال َّدّارج هنا وهناك إلا
م كهن امقهم قد قنها بأ َّ ّن امؽلم شيء ،والدين شيء آخر! لذا نجدهه

يفرقهن بين الدين وامؽلم ،ووا علمها أن الدين الإؼىًمي هه امؽلم ،وامؽلم

دين؛ فانلروا عمي تأخذون دينكم! فإ َّ ّن حال هذه امؽلوم الدنيه ية؛ بل

أكثر امؽلوم امعحيحة امىمابقة للؽقل وامتجربة؛ فإنَّّه لا يطض الجهل بها
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ؽيئاً ،كما أنَّّه لا ينفع امؽلم بها! لذا؛ فىً يههمنَّّك يا كامب امؽلم وا يتجارى
به أهل زواننا في تسه يق هذه امؽلوم الدنيه ية ،وع زخرف وي امؿارات

والأمقاب في ضضوح الجاوؽات ،ووا يقذفه الإعىًم امؽامم فهق براكين

وي امثقافات امؼربية ،كي ذلك صحاكٌت ووؿابهة لمننَّّفات

الاؼتؽىار(ال َّدّوار) امؼربي! ومهىا قيل؛ فني يتؽ َّ ّد أصحاب هذه امؽلوم
اممبيؽية وغيرها(طظا هي وي علوم الدنيا) ونٌنتهه وي امؽلم؛ فهه لا

يؽلمهن إلا قاهرا ً وي الحياة الدنيا؛ بل هذا وبنؼهه وي امؽلم ،كما أنها

علوم يشترك فيها كي إنسان وجان(امىنوي ونهه وامنٌفر)! ووع هذا
فنيغ لهه فيها وي الأجر شيء ،اللهه إلا إذا جؽلوا وي هذه امؽلوم

وامعناعات قربات ،بؽد اؼتحظار قعد ونيات! كنيَّّة :امتؽاون بين
امىؾلمين ،كما ينه يه امنجار وامفىًح وغيرهما وي أهل الحرف وامىهي،

ومهىا يكي؛ فالأجر والخير :في امؽلم امشضعي أطل وغاية ،وفي غيره وي
علوم الدنيا كارىء ووؼيلة! وأخيراً؛ فإننا لا نقهل بمرح امؽلوم
الدنيه ية(اممبيؽية وامتجريبية) جملة وتفعيىً؛ كىً! بل للتفعيل اػتبار

ووأخذ ،فامناس كرفان ووؼف ،كما يلي:
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ام َّ ّمرف الأ َّ ّول :وي أفرط فيها إفراكا ً أخرجها وي ح ّدها وونزمتها

إلى امتقديس وامؼلو؛ فرفؽها فهق غيرها وي امؽلوم ،لا َّ
س ّيما امؽلوم
ام َّش ّضػيَّّة ،وأهل هذا ام َّ ّمرف فيهه ُّ
غل ّو وإسضاف وذوهوان!

ام َّ ّمرف امثَّّاني :وي ػنده تفر يف وتقعير فيها؛ حتَّّى قمع بؽطهه

بحروتها ،وونهه وي ض َّ ّ
ضح بخلوّها وي الخير وامفائدة رأؼا ،وأهل هذا

اممرف فيهه تفر يف وإجفاف وذوهوان!

امهؼف :وي قال بأنها علوم وباحة :فمنها وا هه حىًل وقبهل ،وونها

وا هه حرام مردود ،ففيها الخير وامشض كؼيرها وي امؽلوم الدنيه ية،

وامناس إلى الخير ونها في حاجة وكنب ،لا سيما في عمارة الأرض،

وطىًح الدين والدنيا ،فهي وي باب امهؼائل ،وملوؼائل أحنٌم

امىقاطد ،وهه وع هذا لا يخرجهنها ػي حدها وحجىها ،فىً يذهبهن بها

إلى امؼلو ولا إلى امتفر يف ،كما أنهه لا يساوهن بها امؽلوم امشضػية؛ فظىً ً
ػي أفظنيتها ،فنها قدرها وتقديرها ،وال َّل ّه أعلم .

ّ
بني في خير ٌ وي الجهل به بكثير ولا سيما وي رشح
وبالجىلة فامؽلم

نفؾه للمبقة امؽنية وامىنزلة الرفيؽة ،ودع ػنك وا تسىؽه وي
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امتؿنيؽات ،فإنها كما قدونا لك ؽؽبة وي امتَّّقنيد ،وأنت بؽد امؽلم بأي
علم وي امؽلوم :حاكم عنيه بما قد يكهن لديك وي امؽلم ،غير صحكهم
عنيك ،واختر منفؾك وا يحلو! وإني لمهذ ُّ ّرك كي الحذر وي امنَّّلر إلى

هذه امؽلوم الدنيه ية بؽين الإفراط والانبهار ،أو الانظضاف بها ػي تؽ ُّل ّم

واجبات الأحنٌم امشضػيَّّة طظا لا يُؽذر امىؾلم بجهنها ،ووي آخر نحؾات

أدػياء امؽلم امشضعي هذه الأيام ،أ َّ ّن نابتة ونهه لم تزل تنفخ في روع
ؽباب امىؾلمين بؽض امؽلوم امتجريبية ،امهافدة وي وؾتنقؽات امفكر

امؼربي(امنٌفر) ،ضاربين بؽلوم وكتب امؾنف امعالح ػُر َ
ض الحائف،
ْ

مزاحمين وا كٌن عنيه امىؾلمهن وي الأمر الأ َّ ّول :إنها امؽلوم الإدار يَّّة،

وامنَّّفؾيَّّة(امبرصجة امؽعبية اللؼه يَّّة) ،وغيرها! فنيؾ ؽؽري؛ هل نسي
هنلاء(امىنهزوهن) أ َّ ّن الأوة الإؼىًوية هذه الأيام في حال لا ينادى

وميدها؟ وي جهل بدينهه ،وتفرق بينهه ،وضؽف لديهه ...؟ فإن كٌنها

على علم بهذا؛ فلماذا هذه امؽلوم الدخيلة امتي تُر َّ ّو ُ
ج وتُس َّهّ ُق بين ؽباب

امىؾلمين؛ حتَّّى أخذت(للٌؼف!) أخاديد في قلوب بؽض كىًب

ػربت في ػهده
امؽلم؟! ولا تنغ يا رعاك ال َّل ّه! وا فؽله امىأوهن يهم ّ
علوم اميهنان ،وامفنؾفة وي اميههد وامنَّّعارى والهند :وثل اممب،
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والحؾاب ،واممبيؽة ،وامىنمق  ...فلمَّّا درسها امنَّّاس ،وتناقلوها فيىا

َّ ّ
وضل وابتؽد امناس ػي علم ام ُّن ّبهة
بينهه؛ قهرت بسببها امبدع والأههاء،

 ...فؽندها كٌن امظىًل والانحراف ،وامش ُّ ّ
ض ام كبير ،وامفؾاد امؽر يض!

لأجل هذا؛ كٌن عنيك أن تقف بخهفك ػند هذا امؽلم ،لا َّ
س ّيما إذا

علمؾ أ َّ ّن الذين ُّ
ضل ّوا وأضلوا بهذه امؽلوم امهافدة وقتئذ :هه وي

امؽلماء! ،فكيف والحالة هذه إذا علم الجىيع أن وؽله الذين يتجارون
وراء هذه امؽلوم امنَّّكدة ،ويتقاكرون على دوراتها :هه امؿباب وي أبناء
امىؾلمين؛ فالله الله فيهه! ولا يخفاك يا رعاك ال َّل ّه؛ أن الأوة بؽاوة

تؽيػ هذه الأيام جهىً ً بدينها ،لذا كٌن الأولى بنا أن نسعى حثيثا ً في
ػهدة الأوة إلى دينها أولاً ،ثم إذا كٌن في الأمر وتؾع فؽندئذ يكهن

للنىًم في وثل هذه امؽلوم امهافدة شيء وي امبؾف وامتحرير! فني يد

ودت إلى هذه امؽلوم امهافدة متنبشها بؽد أن ُّأقبرت ،وأطبحؾ ػلاوا ً

نخرة ،فنيغ لها أن تروجها بين أبناء امىؾلمين ،قنا ً ونها أن الأسظاع في

ضظه ،وأ َّ ّن امؽيهن في ؼبات ،وأ َّ ّن الأقىًم والأناول لا تجتىؽان؟! ألم
يأن منا أن تخؿع قلوبنا مىا يذصطه أهل هذه امؽلوم امتجريبية وي امؼرب

وامشضق على حد ؼهاء؟ فلم يزل ػقىًؤهه حتى ؼاػتي هذه وهه
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يعيحهن بخمهرة هذه امؽلوم في غير ندوة ،أو مقاء ،أو دورة تدريبية!

فىً ينبغي ممامب امؽلم أن يقتظض على علم دون علم قدر الإونٌن؛ كمي

يقتظض على علم فقه امفروع امفقهيَّّة ،ويهىل فقه الأطهل الإيمانية،

والأحهال امقنبية ،فاؼتكثر وي امؽلوم امشضػية وا أردت وتبحَّّر في

الدقائق وا اؼتمؽؾ ،وجاوب وي خامفك وعذلك وؽنَّّع عنيك ،بقهل

امقائل:

جهْىً ً
أَ تَانَا أَ َّ ّن سَهْىًَ ً ذ َ َّ ّم َ

ْغ يَؽْرِفُه ُ َّ ّي سَهْ ُ
عُلُووَاــــً مَي َ
ل

عُلُووَا ً مَه ْ د َرَاهَا وَا تَىًهَا

ل س َ ْه ُ
ل
وَم َك َّ ِّي الر ِّصَط ب ِالج َ ْه ِ

بما أ ّن علوم ام َّش ّض يؽة روابف وتّعلة ،يتؽلّق بؽطها ببؽض ،ولا

يستؼني ونها علم ٌ ػي غيره ،فىً يمكي تسجيل نتيجة فيها وامىرء وتؽلّق

برابمة دون أخرى ،وفي امهقؾ نفؾه فإ َّ ّن وي امؽؾير ج ّدا ً أن يشضف

امىرء ُ على كٌفّة الروابف ،بل ْه َ امتّح ُّ ّقق وي طدقها واختبار ؼىًوتها ..
َّهؼع ،وصضورة امت ّ ُّ ّ
نحي إذا ً أوام صضورتين :صضورة امت ّ ُّ ّ
خعص!

ّ
امؽلمي يُهقف امىمامع على تفؾير نشهء امىفاهيم ومراحل
امتَّّاريخ

تمهّرها ،ووي هنا كٌن أداة رعيؾة ً مفهىها وتحنينها وتقهيمها ،كما أ ّن امؽلم
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بإؽنٌل امىفاهيم يُؽ ُّ ّد أداة وُثلى متحر يض الذّهي على وؽالجتها وامبحؿ
في أغهارها ،لأ ّن امؽلم بإؽنٌلها يحرّك الذّهي إلى وملوب ،وبفراغ

أي اؼتؿنٌل تتهقف حركته ّ ..
الذّهي ػي ّ
لأي شيء يتحرّك؟!

ووفههم امت ّ ُّ ّ
خعص وي تمو امىفاهيم امّتي اتّسص امبحؿ فيها بظؽف

الإحاكة بتار يخها وإؽنٌلها ،ولأنّه وي امىفاهيم امفاعلة في صختنف

الحقهل امؽلميّة ،فقد تباينؾ الرؤى حهله وفي ودى الحاجة إميه ،بل

اوت ّد امبحؿ فيه ميبنغ صح َّز ّ امنَّّلر في وشضوػيّته امىنهجيّة ،ووا ذلك إ ّلا

م كهن وفههم امت ّ ُّ ّ
خعص لم ينظبف ػند المنتنفين فيه ،ؼهاء كٌن ذلك

لأؼباب خارجة ػي واهيّة امىفههم وتؽنّقة بتار يخه ،أو لأؼباب داخنيّة
تتؽلّق بإؽنٌل وفههم امت ّ ُّ ّ
خعص وتمثيله وؽادلة طؽبة ميغ وي الهيّن

ُّ
حن ّها.

وحتّى نقترب وي نلرة ؼهاء ػي امتّخعص فننى ّهد بأ ّن وي

امىؽلوم أ َّ ّن وعدر امؽلوم كلّها هه امهحي ،ولم يكي امىؾلمهن في امؽهد

الأ ّول يؽرفهن هذه امؽلوم بتعنيفها الحالي ،بل كٌنت امؽلوم ػندهه

لُحىة ً واحدة ،ووؽائج وترابمة ،وامؽلم كٌن هه امفقه َ في الدّين بشتّى
وهضهعاته ،وإن كٌنت بؽض امؽلوم تتمثّل على هيئة اهتىاوات ػند
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بؽض علماء ّ
امعحابة ،فلمؽاذ بن جبل  اختعاص
بالحىًل والحرام ،ولابن ػبّاس  اختعاص بامتّفؾير ،ولزيد بن
ثابت اختعاص بامفرائض ،وهلم ّ ج ّرا  ..م ّ
كي هذه الاختعاطات
كٌنت في ذهنيّة ذلك امؽهد تمثّل اهتىاوا ً بمهضهعات داخل علم ٍ ،ولم

تكي تلهر بعفتها اختعاطات تحيّز هذه امىهضهعات متكهن علووا ً
وفردة ً بمناهج وؾتقلّة.

خعص في هذه الحقبة لم يكي قؾيىا ً للت ّ ُّ ّ
يمكننا امقهل بأ ّن امت ّ ُّ ّ
َّهؼع،

لأ ّن امت ّ ُّ ّ
هؼع مرتبف بمفههم امىعادر وتؽ ُّ ّددها ،وامىعادر حينذاك
ونظبمة امىفههم ،ولم تكي إ ّلا امكتاب وام ُّ ّ
ؾنَّّة ،فلم تكي ثنائيّة

خعص /امت ّ ُّ ّ
امت ّ ُّ ّ
هؼع حاصضة على هيئة وتظا ّدة ،لأ ّن وحدة امىعدر
وانظباكه في ػهد امعحابة كٌن يقتطي وي عامىهه وكامبهه أن ي ّتجه إميه

بنلّيّته وإن أرخى فكره َّ ّ
ووؼع نلره في جهانب ونه.

أ َّ ّوا في الأزونة امّتي تنؾ زونهه فقد طار ليمعدر امىهّحد فيها فروع

ّ
يستقل بفرع اغترارا ً بتح ُّي ّزه ػي
وهلّدة ،وهذا وا حدا ببؽطهه إلى أن
وعدره الأطل ،وملنّه إونٌنيّة امتّحقيق فيه إذا وا اعتزل به ،وهنا

مربف امفرق.
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أ َّ ّوا مىاذا تهلّدت هذه امفروع امىعدر يَّّة واؼتقنّؾ ،فمهجهاب ػي

ذلك جملة وؽميات كٌن لموىهػها إسهام في نشهء هذه امفروع ،أو

بؽبارة ّ
أدق :إسهام في اؼتقىًلها ،وإ ّلا فنؿهءها مرتبف بنؿهء امىعدر

الأم ،ووا هي إ ّلا تم ُّث ّىًت لجهانب ونه.

وي تمو الأؼباب اؽتهار بؽض امؽلماء بؽلوم وؽيّنة وع درايتهه

بؼيرها إ ّلا أ ّن كىًّبهه ػُنُها في امىقام الأ ّول بام ّنهل طظا اؽتهر به

أؽياخهه ،ولذلك تجد وثىً ً جمههر الأحرف امىنقهلة ػي ابن ػبَّّاس

 وتؽنّقة بامتّفؾير ،وجمههر وا نقل ػي عل ّي  وتؽنّقا
بامفقه ،وع إواوة ابن ػبَّّاس في امفقه وإواوة عل ّي في امتّفؾير ،وهذا التمايز

ّ
امؽلمي ،وذلك ؼاعد في اتّساع رقؽة
امكمّي له أثر ولا ُّب ّ ّد في امتّعنيف

امت ّ ُّ ّ
خععات المنتنفة ،فنٌن لابن ػبّاس  ودرؼة تفؾير يّة
وكيّة ،وكٌن مؽل ّي ودرؼة فقهيّة كهفيّة.

ثم ّ إنّه وع مرور الأزونة وتؽاقب الأجيال قهرت على ام ّ
ؾمح

ثؼرات علميّة اؼتدػؾ ؼ ّدها بإحالة امؽلوم امّتي كٌنت في امؽهد الأ ّول
وننٌت متكهن طناعات ،ففؾاد اللّؾان أفطط إلى تعنيع علوم ال ُّل ّؼة،
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واختىًل نلام الاؼتدلال أفطط إلى تعنيع علم أطهل امفقه ،وبدء فؿه ّ
ُ

ام كذب كٌن تمهيدا ً متعنيع علوم الحديث.

وهذه امؽلوم في حقيقتها غايات وي امهحي أو وؼائل إميه ،فلم تكي

كي تأ ُّ ّ
يهوا ً أجنبيّة ػنه ،م َّ ّ
خر تدوينها وتعنيؽها أفرزه نظهب امىننٌت

ػند أهل الزّوان اللًّحق ،فلم يكي تدوينها في أ ّول الأمر فظهلا ً

واختيارا ً وس َّ ّ
ضحا ػي قبظة الحاجة ،بل كٌن ؼ ّدا مثؼرة واؼتجابة مىثير.

وام ّؾبيل إلى الخىًص وي إػظال هذه امىؽادلة هه :كمّما تؽ ّقد

ّ
كي مرتبة
امىفههم لديك فاصضب على وتر التّمييز بين مراتبه ،وأنزل
ونزمتها امّتي تستحقها ،فما انظبف لديك فاػتىده ،وإ ّلا فسضّحه إلى بقؽة

خعص /امت ّ ُّ ّ
الإونٌن ،وإذا نلرنا في ثنائيّة امت ّ ُّ ّ
هؼع ووا كٌن عنيه علماء
الإؼىًم فىً يمكننا أن نعادم امتّاريخ ونملق امقهل بأ ّن كر يقة ام ّؾنف
كٌنت هي امت ّ ُّ ّ
هؼع امؽلمي وعدم الاعتراف بهذه الحدود امؽلميّة

ّ
وامعناعات امىؽرفيّة ،كما لا يمكننا إكىًق امقهل بأ ّن كر يقتهه هي

خعص /امت ّ ُّ ّ
خعص امؽلمي المهض ،بل كٌنت ثنائيّة امت ّ ّ
امت ّ ُّ ّ
هؼع خاضؽة
لاػتبارات نسبيّة تمتزج فيها امقدرة الذّهنيّة بالحاجة امىؽرفيّة بالحقل

ّ
امؽلمي بيئة وكىًّبا وعلماءَ ،ويمكننا وي حيؿ الإجمال تقرير أوهر:
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الأمر الأ ّول :أ َّ ّن امؽلماء كلّهه وقرون باتساع امؽلم ،وتش ُّؽّب

أوديته ،وأ ّن أحدا ً ميغ بمقدوره امت ّ ُّ
ؾن ّف على ؽتّى وؾائله بامفقه

والدّراية ،ولذلك تنهّػؾ كمماتهه في ّ
حل هذا الإػظال بحؾب المهذور

الذي انقدح في أذهانهه ،فمنهه وي ق ّدر أن اتساع امؽلم ر بّما أ ّدى ببؽض

ّ
وامؽب ونه متمه يقه ،فتنلّم بما يرؽد هذا
اممنبة إلى امىؾارعة في تحعيله

امتّحعيل امىتؽجّل ،وأ ّن امؽلم لا يتماوي مىثل هذه امىؾارعة
وامىؽاجلة ،وونهه وي ق ّدر أن اتساع امؽلم ر بَّّما أغرق اممامب في لججه،

وقذف به في مهاوه أوديته ،فأوضط بأن يتجه اهتىاوه إلى أنفؽه ،وونهه

وي أوضط كامب امؽلم بأن يُؽنى بدقائق امؽلوم ر بّما جرف اممامب ػنها،

وأغراه بمجانبتها ،وونهه وي ق ّدر أ ّن اتساع امؽلم ر بّما أغرى ام ّمامب بأخذ
نُتف وي جهانبه دون تحقيق مىؾائله ،وأ ّن هذه امنّتف تكفي ملوقهف
على حقائق امؽلم ،وأن ينال امىرء ونزلة امؽامىيّة.

الأمر امثّاني :أ َّ ّن تمييز امؽلوم وتعنيفها لم يكي ص ّ
حل نقد ػند

امؽلماء ،فهه صضب وي امتراتيب امؽلميّة امّتي تقر ّبها الحاجة وتدنيها ولنّة

وامظبف ،وإنّما كٌن ص ّ
ّ
حل نقدهه هه امتّهجه إلى علم وي امؽلوم وع
امنّفع

الإػراض ػي ؼانرها ،لأ ّن الإػراض فرع ػي الجهل بحقيقة هذه
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امؽلوم امّتي تحيّزت ،وأ ّنها كٌنت كتلة واحدة ،آخذا ً بؽطها بحجز بؽض،

وإنّما فتّتها وا تق ّدم ذصطه.

الأمر امثّامؿ :أ َّ ّن امؽلوم وإن كٌنت بادئ الأمر وتّحدة فذلك لا

أن ّ
يؽني ّ
كي علم لا يتأتّى فههُ وؾائله إ ّلا بامنّلر في غيره ،فإ ّن التمييز

الحاطل بين امؽلوم كٌن تمييزا ً واػياً ،وىًحلا ً ليمعدر الأؼاسي وامفرع

ّ
ُّ ّ
مني علم اختعاص بحدود
امتخعظي ،ووي هنا أوكي أن يكهن
ونهجيّة لا اػتباكيّة ،وبامتّالي أوكي أن يكهن مني علم ص ُّ ّ
ختعهن قاضضون

ػي حذق باقي امؽلوم ،وإني إذ أقرر هذا فهذا لا يؽني ودحا ولا ذ ّوا،
وم كنّه تهطيف مىا لا يمكي أن يزن امنّلر في وفههم امتّخعص

وإؽنٌله.

فهناك وؾاحات في كي علم يمكي الإشضاف عنيها وامتحقيق فيها

وع قعهر امنّلر وامتحقيق في بؽض امؽلوم الأخرى ،كما أ ّن هناك

وؾاحات لا يمكي امتّح ُّ ّذق فيها إ ّلا بتجاوز حدود امتّخعص ،أ ّوا

امتحقيق في ّ
كي علم على وجه ام كمال فىً يكهن إلا باتّساع امنّلر ميؿىل

ؼانر امؽلوم.
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وإنّما قرّرت هذا الأمر لأنّك تجد في علماء الإؼىًم وي كٌن إواوا

في ّ
في وع قعهره في علوم أخرى ،وهذا وإن ج ّر امنّقص عنيه في
جهانب وي أبحاث تخععه إ ّلا أنه لم ينزع ػنه الإواوة فيه.

إذا تقرّر أ َّ ّن امؽلم أكبر وي أن يحاط بهّ ،
وأن امؽلماء لأجل ذلك

أوطها كامب امؽلم بؽدم ونٌبرته وعدم ُّ
تمن ّب الاؼتيىًء عنيه جملة
واحدة ،وأن يؽنى بأنفؽه وأحؾنه ،وأن ّلا يظيع في وفاوزه حتّى لا

يفهّت عنيه وقعهده ونه ،وأ ّن عنيه إذا كنب أن يدقق ،مئىً يظيع
دقيق امؽلم ،وأنه مي يبنغ أن يكهن عامىا إذا كٌن يتخيّر الأحؾي وي ّ
كي

شيء ،فهذا ؽأن الأدباء ،وإنّما امؽلم بتحقيق امنّلر في امىؾائل وتحريرها،
وإذا تقرر أ ّن وي امىؽيب وع ذلك أن يُقبل اممامب بنليّته على علم وع

الإػراض ػي ؼانر امؽلوم ،إذا تقرّر هذا وذاك ،فما امقدر الموزئ الّذي
يحعل به كامب امؽلم الأنفع والأحؾي ،ويبنغ به أن يكهن عامىاً،

و يخرج به وي وؽرَّّة الإػراض امىفطي إلى الجهل؟

الذي يتن ّقاه اممامب ميغ صجرّد امؽناوين ام كبرى ،ولا رؤوس

امىؾائل ،بل امنلّيات امّتي وي ؽأنها أن تكهن كٌؽفة للجزئيّات ،فيتؽلّم
امنليّات بامفؽل ،أ ّوا الجزئيّات امىنتشضة فبامقهة امقريبة ،ثم ّ إ ّن امتّه ُؼع
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ّ
امؽلمي ،وبذلك ميدرك
ومه بقدر وي صضورة اػتدال اممامب في نلره
حق اميقين أ ّن امؽلم أوؼع دانرة وي ضيق ت ُّ ّ
خععه ،فمي جناية

امتّخعص امىؽزول ػي اممامب ،ق ُّن ّه أ َّ ّن خبرته بت ُّ ّ
خععه تم ّكنه وي
صختنف صجالات امىؽرفة ،فيؾتميل بظيق ت ُّ ّ
خععه على اتّساع امؽلوم،

فيأتي بؽد ذلك بامؽجائب ،ووي جهة أخرى فإ ّن امت ّ ُّ ّ
َّخعص كثيرا ً وا

ّ
امىتخعص على الإزراء بسانر امؽلوم وأهنها.
يحرّض

وإياك وامتخعص (الجاوعي!) ووا أدراك وا هه؟ إنَّّه وي امتؿبه

امىقيؾ وامىهروث امؽلمي امهافد ،يهم قظؾ الأقظية في زواننا؛ بنُبهغ
نهابت في طفهف أهل امؽلم قد أمبؾههه ثياب امت ّ ُّ ّ
َّخعص ،وت َّهّ ُ
َ
جههه

وؽارات مهم ّل َِة؛ فانتفخها في امؽلم وهه َ
أمقابا ً
خهاء ،ونابذوا امتؽالم وهه
ٍ
ؼهاء ،يهم قظُضت همىُهُه وبنؼؾ علومهه وي امؽلم امشضع ّي جهانب

ونُتفا ً علميَّّة ،حاونين في شهاداتهه الجاوؽيَّّة َتجزئة ً وتقميؽا ً مؽُلُوم امشَّّض يؽة،

وتؼييبا ً ممائفة ونها ػي أحنٌم فقه امهاقع ،وقظايا الأوة امىظض ية؛ فىً
علم بنؼهه ،ولا عمل نامهه ،ولا واقع فهىهه! وإ َّ ّوا ينز ِغنَّّك يا كامب امؽلم

َّ ّ
تمرقي
شيء وي هذا امهافد امؼرب ّي ،فاؼتؽذ بال َّل ّه ام َّ ّؾىيع امؽنيم ونه ،ولا

ُّ ّ
بتدؼغ إلى أوتي
له بابا ً فإنَّّه وي أبهاب الجىهد امؽلمي! حيؿ جاء
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بثياب امتؿه يه امؽلمي مينتبف بخماه في وؾارح الجاوؽات الإؼىًوية؛

ميفؾد حرث وا بقي وي امؽلم ام َّ ّ
ؿاول ،ويهمو نسل وا بقي وي امؽىل

امنٌول.

ّ
امؽلمي(الجاوع ّي) قؾىان :محمهد،
واعلم يا رعاك ال َّل ّه أ َّ ّن امتخعص

ووذوهم.

فأ َّ ّوا امتخعص المهىهد :فهه وي جمع طاحبه بين امقدر امهاجب

وي امؽلوم امشضػية(امؼاغي ونها والآلي) ،وبين امت ّ ُّ ّ
َّهؼع وامتَّّفنن في علم وا.

وهذا؛ هه الذي أتي طاحبه وي امؽلوم امشضػية نعيب وافر تبرأ به

الذوة ويسقف به اممنب ،وع تخعص وتفنن في أحد امؽلوم امشضػية،

فتراه إذا كٌن فقيها ً (وثىًً) :قد أخذ علوم امؼاية والآلة :امقدر امهاجب

َّ ّ
خاطة ،إ َّ ّلا أنَّّه وع هذا قد
الذي يساعده على فهه دينه بؽاوة ،وبامفقه

اجتهد في في امفقه ،وب َّرّز فيه؛ حتَّّى ػُرف به وم ّق ِب باسظه ،فؽندها؛
ّ
امؽلمي ػند ام َّ ّؾنف يأخذ بؽلوم امشَّّض يؽة جملة وتفعيىً،
كٌن امتحعيل
ٍ
ونبهغ في في دون آخر ،فهه لا يقبلون في وؽالم وقهاعد
ل
وع تفاض ٍ

وأؼغ علوم امشض يؽة نعيبا ً دانيا ،ولا تفاضىً ً ؽائناً ،بل تراهه قد
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أخذوا وي امؽلوم ام َّش ّضػيَّّة امقدر امهاجب (امؼاغي ونها والآلي) ،وع

ُّ ّ
تهؼع في بؽطها ،أو كلّها لا سيما الموتهدون ونهه ،وونه تؽلَم قهل

امىتقدوين :فىًن أطهلي ،فقيه ،نحهي ،مؼهي ،وفسّض ،صح ّدث ،قارئ،

وؿارك؛ أي :أنَّّه قد أخذ وي امؽلوم امشضػية الحد الأدنى طظا يسقف به

واجب امؽلم؛ بحيؿ أطبح ػنده شظهميّة في امؽلوم امشضػية ،ووع هذا
تجده قد ب َّرّز وقهر واؽتهر في في أو أكثر ،فؽندئذ ينقب ػند أهل امؽلم

بأشهرها وي فنهن امؽلم امشضع ّي :كٌمفقيه ،أو الأطهلي ،أو امنحهي ،أو

امىفسض ،أو المهدث ،وهكذا  ...إلخ.

وأ َّ ّوا امتخعص امىذوهم :فهه وي لم يجمع طاحبه بين وا ذصطناه

آنفاً ،اللهه إنه تهؼع وتفنن في علم َّ ّوا (امؼاغي ونها أو الآلي) ،دون غيره
وي امؽلوم امشضػية ،فتراه إذا كٌن فقيها ً (وثىًً) :لم يأخذ وي علوم

الآلة ،وعلوم امؼاية :امقدر امهاجب الذي يساعده على فهه دينه بؽاوة،

وبامفقه بخاطة؛ بل غاية وا ػنده أنَّّه يحؾي وؾائل امفقه! وونه تؽلم قهل

امىتأخرين :فىًن أطهلي ،فقيه ،صحدث ،نحهي ،وفسض ،قارئ ،دػهي،
واػـ  ...إلخ ،فؽند ذلك كٌن كىًمي هنا ػي أصحاب هذا امتخعص،

فكي على ذُص ْط! فإ َّ ّن أصحاب امتخعص امؽلمي(امىذوهم) لم ينفكها ػي
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أخماء شضػية وآثار ؼيئة؛ قد دفؽؾ الأوة الإؼىًوية(لا سيما هذه

الأيام) إلى وفاوز مهن كة ،ومزامق علميَّّة ،يكفي بؽطها مىؾخ وا بقي وي
تراث أوتنا الإؼىًوية ،فمي ذلك :أ َّ ّن امتخعص امؽلمي الحادث
بقؾىيه(امؼاغي والآلي) ،كما هه جار في خمة تؽنيم بىًد امىؾلمين الآن؛

قد أخذ ونح ً
و خميرا ً في تقميع أواضض ام َّت ّرابف بين علوم امشَّّض يؽة،

وتقؾيىها إلى أجزاء علميَّّة ووتفرقات وتناثرة هنا وهناك؛ لا يجمؽها جاوع

امبتَّّة؛ فؽندها كٌن الأثر امؾيئ على الحياة امؽلمية والأحنٌم امشضػية لدى
كىًب امؽلم هذه الأيام ،يهضحه؛ أنَّّه م َّ ّىا أزفؾ الآزفة ،وأقبنؾ امفتن في
وؾارب مهن كة ،ونقادة متُؽيدَها حربا ً طنيبيَّّة يههديَّّة على الإؼىًم

وامىؾلمين في بىًد فنؾمين وأفؼانستان وامؽراق وغيرها ،وكذا وا هناك

وي هجهم ؼافر على أخىًق امىؾلمين ،ووناهجهه امشضػية ،إلى غير ذلك

وي قظايا الأوة امؽظض ية  ...ونحي وع هذا كهه لم نزل نرى كثيرا ً وي

أرباب امت ّ ُّ ّ
َّخعص يؽتذرون ػي تخاذلهه وتراجؽهه ػي عدم امىؿاركة
في ال َّذّب ػي قظايا أ َّ ّوتهه بح َّجّة ام َّن ّزعة امبائسة امتي راجؾ في ؼهق أهل

امؽلمي! ّ
ّ
امؽلم باسص  :امت ّ ُّ ّ
يهضحه :أ َّ ّن امفقيه ونهه (وثىًً) طظي له
َّخعص

مجمهعة وي امتآميف امفقهيَّّة ،وامتحقيقات الجاوؽيَّّة امتي نامؾ مرتبة
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ام َّش ّضف  ...وا زال يؽتذر ػي امىؿاركة في قظايا أ َّ ّوته الإؼىًويَّّة :بأن

وا يدور هنا وي ت ُّ ّ
خععه ،وهذا وا نجده في الأػ ّه الأغنب ونهه! هذا

إذا علمؾ للٌؼف َّ ّ
إن أوثال هذا امفقيه وي أهل زواننا قد تجاوزت
أعدادهه امىئات ،وقغ على هذا :طاحب امؽقيدة ،وامتَّّفؾير

والحديث ،وال ُّل ّؼة وغيرهه.

ومهىا يكي؛ فىً تؽجب يا كامب امؽلم إذا علمؾ أ َّ ّن امقهم كٌنها

ضضعى امتخععات امؽلميَّّة ،ونتاج امهافد امؼربي ،وال َّل ّه امىؾتؽان على وا

يعفهن! كما كٌن وي آخر ؼهامب امتخعص الجاوعي هذه امؿارات
والأمقاب الجاوؽية!؛ امتي دفؽؾ كائفة وي امىنتؾبين إلى قبيل امؽلم

امشضعي ،طظي تشاغلوا بهذه الأسظاء ،وانساقها جر يا ً وراءها امؾنين

الخهاميا ،إلى دخهلات امؽمالة امىؼنَّّفة باسص :الحعانة الجاوؽيَّّة ،فماذا

كٌن؟! و ينٍ َّ ّن امقهم؛ لم ينظضوا حقا ،ولم يكسضوا باكىً ً :فىً أمرا ً
بمؽروف ولا نهيا ً ػي ونكر ،ولا جهادا ً ولا اجتهاداً؛ بل رأينا وي

بؽطهه وي كٌن صجدا ً في اممنب وامماعة؛ حتى إذا أوحى إميه ؽياكين

الإنس وال ّ
جي بأهميَّّة هذه امؿارات والأمقاب  ...إذا به يعبح فاتر
امؽزيمة ،ذابل امماعة ،قنيل الاجتهاد والمواهدة؛ أ َّ ّوا إذا ؼأمؾ ػي
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الزهد وجلد ام َّ ّماعة ،وهيبة أهل امؽلم وورػهه :فىً تسأل؟ فتمو أ َّ ّوة قد
خنؾ ،إلا وا رحه ربي ،وقنيل وا هه! وهكذا حتَّّى أطبح أهل امؽلم

امشضعي في هاوػ ال َّذّاصطة الإعىًوية ،وفي زوايا الجاوؽات امؽلميَّّة،
وذلك للٌؼف باسص :امتَّّخعص الجاوعي!

فجىاعة ونهه قنّها أنهه قد بنؼها وي امؽلم وا لا يحتاج وؽه إلى مزيد

قراءة واكىًع ،فقنؽها بما أحرزوه وي أمقاب!! وشهادات!! ووناطب

ووجاهة!!

فما هه إ ّلا أن حاز اللّقب حتّى أػرض ػي ام ّمنب ،وقد كٌن

ي ّدعي امؽكغ ،يقهل :دػهني أضع ه ّه اللّقب ثم أوؽي في ام ّمنب! فما

باله انقنب!!

وػرض امهؼاد،
و يا ميته وقف هنا فحؾب؛ م كنّه اتّنٍ على أر يكته
ّ

وتنمّر على امؽباد ،وانسنخ وي كنب امؽلم إلى كنب ال ُّدّنيا ،فأطبح اللّقب
حينئذ خديؽة يخدع بها امىرء نفؾه وغيره.

ومه كٌنت الأمقاب تنخذ ػي أهنيّة واؼتحقاق ،لهان الخمب

وانقمع الخ ِماب ،م كي امؽكغ هه امهاقع ،فأطبحؾ أحيانا ً تُباع
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وتُشترى ،وأحيانا ً تُؽمو مبحهث هز يلة ،وأحيانا ً مبحهث ونقهلة ػي
ّ
امؽلمي ،فهل يهثق بؽد هذا
غيرها ،وهكذا في ؼنؾلة نك ِدة وي امتّخاذل

بشهادة أو مقب؟! م كي بؽض امعالحين لم يستمع امتّخنّص وي ضؼف

امهاقع في اػتبار هذه الأمقاب ام ّؾحر يّة؟! ك ّي شيء ،فمع يقينه أنها لا

شيء إ ّلا أنّه  -دائما ً  -لا يستميع أن يكتب اسظه دون أن يسبقه باللقب،
وتاللّه مه وضع قبل اسظه وا ؽاء وي أمقاب وؽارات مىا أغناه ذلك

ب وؽه ُّ ّ
ؽيئا! وم كنّه اللّقب ،فمتى ُؼن ِب ُؼن ِ َ
كي شيء.

وبؽض هنلاء يؽبر بمر يقة أخرى ،فحامىا يحعل على شهادة اللّقب

إ ّلا ويسارع بهضؽها في ونٌن بارز في وكتبته صحاكة بإكار جميل ،ومؾان

حاله يقهل :للّه د ّري! مقد بنؼؾ مرتبة الرّاسخين!!.
وكم وي شهادات يؼ ُّر ّ جمالها

وقيىتها امنَّّقػ الذي في إكارها

وجماعة ونهه قنؽها بمتابؽة وا تتؾارع شضكٌت الحاؼهب في إنتاجه،

وي أقراص تحهي امؽشضات بل امىئات وي ام كتب في جميع امفنهن!
وقنّها أ ّن هذه تُؼني ػي شضاء ام كتب واقتنائها وومامؽتها ودَرسها! ووا
علم هنلاء (أو علمها وم كي  )...أنهه قد اؼتؾىنها ذا ورم ونفخها في
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ّ
غير صَضَم ،فأنزمها هذه الآلة ّ
ووكنهها ونٌنا ً وا
امع ّىاء ونزلة ميؾؾ لها،

ينبغي لها ،أرادوا بها -وهيهات -أن يسبقها الرّكب ،و يح ّققها امىؾائل،

ويستدركها على امؽلماء ،أرادوا ّ
كي ذلك بلمؾة على زر! فياللّه امؽجب!

وأعجب ونه :أن ينؾبها ّ
كي ذلك امفظل إلى أنفسهه وتههّمين ووههمين؛
فجنها بذلك على أنفسهه؛ إذ حؾبها أ ّنهه على شيء ،وعلى امؽلم ،وعلى

امنّاس!!.

لا يفهه وي هذا ّ
أن الحاؼهب لا قيىة له ولا فائدة ونه ،بل له

فهائد كثيرة تُق ّدر بقدرها ولا تؽدوا َكهرها ،ومؾؾ هنا متؽديد صحاؼنه

ولا متبيين مزاياه!!.

واعلم أ َّ ّن فهه علوم الآلة على قؾىين:
امقسص الأول :فهه واجب ،وهه وا يسقف به اممنب وتبرأ به

الذوة ،وهه امقدر الذي يشترك فيه عاوة أهل امؽلم ،وهذا امقسص لا يجهز

ممامب امؽلم امقعهر فيه  ...كما أنَّّه ؼىًح كىًب امؽلم في امتَّّؽاول وع

كتب أهل امؽلم امفقهيَّّة ونها وامؽقيدة والحديث وامتفؾير وغيرها؛ فبهذا
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امقدر ونها يستميع وؽرفة مؼة واطمىًح امقهم في فنهنهه ،ووا زاد على

هذا الح ّد فهه فظلة لا يحتاجه إ َّ ّلا وي رام مراتب الاجتهاد!

امقسص امثاني :فهه وؾتحب ،وهه الإحاكة بؼامب علوم الآلة

المنتظضات ونها وامىمهلات؛ بحيؿ لا يترك ونها ؽاردة ولا واردة إلا
وقد أحاط بها في الجىلة ،وهذا امقسص في حقيقته هه وي وؾالك

كىًب ونازل الاجتهاد ،طظي عنؾ همتهه وتاقؾ نفهسهه ميقفها في

ّ
وعاف أئمة الاجتهاد ،كٌلأئمة الأربؽة وغيرهه ،ومتؽلم أ َّ ّن كثيرا ً وي
أهل امتخعص في أطهل امفقه قد غامها وكٌبروا هذا امؽلم ،وهه وع هذا

لا يتجاوزون في قراءاتهه كتب امفقه امىدونة ،هذا إذا علمنا أ َّ ّن الاجتهاد

امىملق في زواننا وندثر بين أهله ونذ زوي بؽيد؛ فىً حهل ولا قهة إ َّ ّلا

باللَه! فإ َّ ّن امتخعص وامتَّّفنن في علوم الآلة لا يكهن إلا مىي رام درجة
الاجتهاد ،وإلا وقؽنا في حيص بيص ،وهذا لا نجده ػند أهل

امتخعص وي أهل زواننا! فإذا علمنا أ َّ ّن علوم امؼاية وي وقاطد

امشض يؽة ،وأن علوم الآلة وي امهؼائل ،والحالة هذه كٌن وي الخمأ
امبين ،وامفؾاد امهاضح أن نُؼنّب جانب امهؼائل على امىقاطد ،وإلا كنا
وؼامين وتنلفين! وهذا كما فؽله امىتأخرون في طناعة امنَّّحه ،وطناعة
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امىنمق ،لا بل وأطهل امفقه؛ لأنهه أوؼؽها دانرة امنىًم فيها نقىً ً

واؼتدلالاً ،وأكثروا وي امتَّّفار يع وامىؾائل بما أخرجها ػي كهنها آلة،
وربما ذصطوا وؾائل لا حاجة بها في امؽلوم امىقعهدة بالذّات ،فإذا

قمؽها امؽىر في تحعيل امهؼائل فمتى يلفرون بامىقاطد؟ فنهذا يجب على
امىؽلمين لهذه امؽلوم الآمية أن لا يستبحروا في ؽأنها ،ولا يستكثروا وي

وؾائنها ،وينبه امىتؽلم على امؼرض ونها.

واعلم أ َّ ّن امؽىًقة بين علوم امؼاية والآلة عىًقة كرديَّّة ،لا سيما وي

جهة امهؼائل ،فؽندئذ كمما ازداد كامب امؽلم وي علوم الآلة ،كٌن عنيه

أن يزداد وي علوم امؼاية صضورة ،وإلا كٌن هذا تناقظا بينا ،وخمنً ً
واضحا في اممنب وامقعد ،وونه نؽرف حينئذ :الحنؿ امؽليم الذي لم
يزل يتناقله أهل امتخعص امؽلمي هذه الأيام ،يهم نراهه لا يتقيدون

بهذه امقاعدة اممرديَّّة بين علوم امؼاية والآلة ،فتجد أحدهه قد كال به

امؽىر في تحعيل :أطهل امفقه(وثىًً) وهه لا يحؾنه كىًب امؽلم

امىبتدئين ،أو وقلدو امىذهب ،وهذا امعنيع ونهه طظا يزيدنا يقينا ً بأن

امتخعص امؽلمي :زغل في امؽلم ،ودؼيؾة في اممنب ،وآخرون وي
ورائهه قد تخععها في امتخعيص؟! ،حيؿ تجد بؽطهه قد تخعص
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في علوم امقرآن وثىً ،إلا أنه لا يحؾي وي علوم امقرآن إلا :دراؼة

وناهج امىنمفين في امتفؾير ،وكرائق امتفؾير امعحيح ونها وامباكل ،وعلم

امقراءات ،وإعجاز امقرآن ،ولربما ميغ مبؽطهه وي امؽلم إلا تحقيق

صخمهكة مبؽض علوم امقرآن  ...كي ذلك للٌؼف كٌن ونهه على
حؾاب علوم امشض يؽة بؽا َّ ّوة!

أ َّ ّوا صحدثه زواننا فأمر لا ينادى وميده ،فأكثرهه للٌؼف إلا وا

رحه الله ،لا يحؾي وي علوم الحديث إلا :وعمنح الحديث ،ابتداء

بامبيقهن َّي ّة ،ومرورا ً بنخبة امفكر ،وانتهاء بمقدوة ابن امعىًح ،ونله ...

إلخ ،وقد زاد اممين بلة؛ أن أكثر صحدثي زواننا (زعمها) ميغ لهه وي
علوم الحديث :إلا تخريج الحديث ،ودراؼة وناهج المهدثين في كتبهه،
ولربما ميغ مبؽطهه وي امؽلم إلا تحقيق صخمهكة مبؽض علوم الحديث

ّ ُّ ...
كي ذلك للٌؼف كٌن ونهه على حؾاب فهىهه وعلمهه وحفلهه
للحديث امنبهي بخاطة ،ناهيك على حؾاب علوم امشض يؽة بؽا َّ ّوة! ونفر

آخر ونهه طظي وؾته وخزات امتخعص :قد أؽؼل نفؾه وكىًبه ببؽض

الدورات الإدار يَّّة ،وامبرامج امؽعبيَّّة ،وال َّل ّه امىؾتؽان على وا يعفهن!
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وإياك وفظهل امىباحات ،ووا أدراك وا فظهل امىباحات؟ إنها

امىهننٌت ،فإذا كٌن امىاء وامنار لا يجتىؽان ،فكذلك كنب امؽلم لا

يجتىع وع فظهل امىباحات ،ولا ينٌد! فإ َّ ّن امتهؼع في هذه امىباحات

بريدك يا كامب امؽلم إلى الانقماع أو امفتهر ،كما أنها صجنبة ليمؽاضي! فيا

للٌؼف! ،مقد تهؼع كثير وي كىًب امؽلم وي أهل زواننا في فظهل
امىباحات؛ طظا أبؽدهه ػي امتحعيل ،وربما انقمع بهه اممنب ،وهه

بؽد لم يتؼرغروا بامؽلم! فالحذر الحذر يا كامب امؽلم وي فظهل

امىباحات ،فنٌن وي خامعة الذصطى أن يحذر كامب امؽلم وي فظهل

امىباحات ،وأن يمهي بساكها كيَّّا ،لا سيما طظي رام مراتب امؽلماء،

وونازل الحكماء! فاحذر يا كامب امؽلم :أن يمؾك قرح امترف وامسضف؛

فإنهىا وذوهوان شضعا وػرفا ،وإياك وامتَّّنؽه؛ فإنَّّه يهرث امتَّّخ ُّن ّؿ(ػياذا ً

بال َّل ّه!) ،فإنّي رأيت ثىًثتها صجاوع امفظهل وام َّت ّب ُّ ّؾف ،وونابع ام َّت ّرهل

والرّقّة ،فاحذر ،وإلا فاممر يق وؾدودة وامبنؼة وفقهدة ،فدون وا تتمنى

خرط امقتاد!

كامب امؽلم امتَّّقي المننص امعادق لا يزال يقرأ ،و يمامع ،و يقنب

ام كتب امنافؽة؛ قاطدا ً بذلك امبحؿ عمَّّا يرصي ربه ،و يقربه إميه،
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وميغ قعده صجرد ز يادة امىؽلووات ،وإؽباع رغبته ونهىته في امقراءة
والحفـ والرؼهخ امؽلمي؛ فثىرة امؽلم امؽىل فعحح نيتك يا كامب امؽلم

واكنبه لحاجتك إميه كحاجتك إلى وا به قهام نفؾك وذاتك ،لا لمورد

حبك للؽلم وتلذذك به ،فؿتَّّان بين امنيَّّتين!!

بؽد أن صححؾ يا كامب امؽلم قعدك في كنب امؽلم ،ابذل قعارى

جهدك في كنب أه ّه امؽلوم وأوجبها ،ألا وهه امؽلم بال َّل ّه تؽالى ،وقد

غفل ػنه ام كثير وي كىًب امؽلم ،فحروها بسبب ذلك خيرا ً ػليىاً،

وكنزا ً ثميناً ،فنمَّّما ترقى كامب امؽلم في امؽلم ووؽرفة حق ال َّل ّه عنيه،

ووؽرفة ػيهبه ،وقارن حاله بحال امنبيوامؾنف

امعالح  :ازدرى نفؾه وأيقي أنه وقظض وفرط ،فتزكه نفؾه بامتهاضع
سجيَّّة لا ُّ
تنل ّفا ،وتؽلو همَّّته في كنب الرّقي في امؽبادة وامهرع وحؾي

الخلق وامتقهى ،وهذا وي أػله ثمار امؽلم بال َّل ّه تؽالى فإنه إذا ػله علمه
بالله ذاق حىًوة الإيمان ولذة امماعة ،وأهل امؽلم امعادقهن ينهون في

كنبهه للؽلم وؽرفة الله وامقرب ونه ورضاه ،فلذلك أفنحها ووفقها

ُّ ّ
وجل امؽلوم لا تراد لذاتها؛ بل هي وؼيلة إلى غيرها ،ؼهى
وؼؽدوا،

امؽلم بال َّل ّه تؽالى ،فامؽلم بهحدانيته تؽالى وأنّه لا إله إلا هه وملوب لذاته،
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وإن كٌن لا يكتفى به وحده؛ لا شض يك له ،فهىا أمران وملوبان

لأنفسهىا:

 -0أن يؽرف الرّب تؽالى بأسظائه وطفاته وأفؽاله وأحنٌوه.
 -2وأن يؽبد بمهجبها ووقتظاها.
فكما أ ّن ػبادته وملوبة مرادة لذاتها ،فكذلك امؽلم به ووؽرفته ،وإن

امبؽض طظي يدرس كتب امؽقيدة أو يدرسها :لا يتبادر إلى ذهنه إ ّلا

ؽك في أهميّتها وفظنها ،وم كي ّ
ّ
قل
امؽناية بامؽقيدة امنّلر ية امؽلميّة ،ولا
وي ص ّ
ص إلى ذلك امؽناية بامؽقيدة امؽىنيّة ،امّتي هي الأعمال والأحهال

امقنبيّة ،وي طدق امتّه ُّ ّ
كي على اللّه تؽالى ،وصحبته ،ورجائه والخهف ونه،
والإقبال عنيه ،وامتظحية لأجله.

حب علما ً نلر يّاً ،ولا يتقي وؽنى ال ّ
فنجد وي يتقي وؽنى ال ّ
حب عمىً ً

حب اللّه صحبة ً تمغى على ّ
وحالاً ،فترى قنبه لم يستنر ب ّ
كي صحبهباته ،ولم

يذق كؽه الأنس به ،والرضا به رباً ،وهذا خمى في امؽقيدة.

ومه جهل رجل امتفاطيل امىهجهدة في كتب امؽقيدة ،ولم يؽرف

ؼهى امفرض عنيه؛ كمؽنى امتهحيد ،وخمر امشضك ووؽناه ،وم كنه عالم
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بامؽقيدة امؽىنيّة؛ كًخىًطه للّه ،وطدقه وؽه ،وتهكهه عنيه ،وبؼظه
للشضك وأهله ،وحبه للتهحيد وأهله :مؾؽد ونجح وأفنح ونجو.

ومه كٌن عامىا ً بامتفاطيل امىهجهدة في كتب امؽقيدة ،وحفلها،

وم كي ّ
قنؾ ػنايته بامؽقيدة امؽىنيّة منٌن على خمر ،وقد يكهن علمُه حجة

عنيه في عدم عمله بما علم.

ّ
ومؽل امؾبب الأػله  -واللّه أعلم  -الّذي جؽل بؽض امىؾلمين لا

يهفّق في الاهتىام بامؽقيدة امؽىنيّة ،هه عدم إطىًحه مِىَا بينه وبين اللّه

تؽالى ،فتجده بارعا ً في امؽلم امنّلري ،م كنّه صخف ِق ووقظّض في امتّمبيق

وامؽىل ،واللّه امىؾتؽان.

ٌ
ثمرات
وػنايتك  -أخي كامب امؽلم  -بجانب امؽلم باللّه ؼبحانه ،له

وفهائد كثيرة جداً ،وي أهمّها:

 -0أنّه امؾبيل امهحيد مفىًحك ونجاتك في ال ُّدّنيا والآخرة ،فلو

جمؽؾ علوم ال ُّدّنيا كلّها وجهنؾ هذا امؽلم لم تنفؽك يهم امقياوة.

 -2أنّه اممر يق امعحيح معىًح قنبك ،وؼىًوته وي الأمراض

والآفات ،امّتي ابتُلي بها كثير وي امنّاس.
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فمنذ أن وقفؾ على كىًم ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية تؼيرت نلرتي

ّ
أقي امؽلم هه امؽلم امنّلري ،فلذا كنؾ أؼتكثر
تجاه امؽلم؛ حيؿ كنؾ

ونه ،وكنؾ في غفلة ػي طىًح قنبي ،وامؽناية به ،وامتؽلق باللّه،

وامبحؿ ػي امؽلم به ؼبحانه.

أ ّوا الآن :فقد اػتنيؾ بامؽلم باللّه تؽالى ،وأطبح أكثر همّي وؽؼلي

هه طىًح قنبي وسضيرتي ،تربية وصجاهدة وصحاؼبة؛ لأطل للؼاية

امؽلىو ،وهي وؽرفة ربي ،وتؽليىه وصحبته.

فإذا اؼتنار قنبك بامؽلم باللّه ووؽرفته ،خرج ونه ّ
كي تؽلّق بالدّنيا،

ّ
وحب امشّهرة ،وأطبح همّك رضا اللّه تؽالى
والامتفات إلى الخلق،

والإقبال إميه.

قال أحد كىًب امؽلم :قد كنؾ في بداية كنب امؽلم أفرح إذا

اؼتفتاني امنّاس ،وكٌن وي أػله أونياتي أن أجمع علما ً ينهنني للفتهى
والإجابة على أؼئلة امنّاس ،وإذا اتعل عل ّي ؼائل وأنا في صجنغ،

ؽؽرت بامفرح وهه يروني أفتي وأجيب على أؼئلة امنّاس ،حيؿ بنؼؾ
في امؽلم ونزلة شض يفة ،جؽنؾ امنّاس يستفتهني.
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وي ربي عل ّي بمؽرفته والأنس به :ذهب ػنّي ّ
قال :وبؽد أن ّ
كي

ُ
كنبؾ ونه أن يتعل عل ّي
هذا بحمد اللّه ،وإذا اتعل عل ّي أحد امىؾتفتين
بؽد الخروج وي المونغ ،وأخاكبه بؽبارة لا يفهه ونها وي حهلي أ ّن

امىتعل وي امىؾتفتين.

ّ
وكي نفؾك على أن تُؽلّم وتتؽلّم ،وتنعح وتُنعح ،وتنقد وتُنقد،

فمامب امؽلم لا يزال يتؽلّم حتّى يمهت ،ومه بنغ وي امؽلم وام ّ
ؾ ّي وا بنغ،

وبؽض كىًّب امؽلم طظي بنغ في امؽلم أو امىنعب وا بنغ ،تجده يهكي

نفؾه على أنّه ينعح و يؽـ و يؽلّم وينتقد ،وم كي مه نقده أح ٌد أو نعحه

أو وػله أو علّمه :اؼتنكف ولم يفرح ولم يتقبل ذلك بعدر رحب،
وهذا خمى يجب أن يُؽالج.

ّ
فهكي نفؾك يا كامب امىهفّق إلى أن تنقى ربّك على أن تحرص

أن تُؽلّم وتتؽلّم ،وتنعح وتُنعح ،وتنقد وتُنقد ،وبهذا تزكه نفؾك،
و يعنح قنبك ،و يكبر ػقمو ،ويبارك في علمك وعمرك وأثرك بؽد

وفاتك.
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واعلم أ ّن أػله أؼباب اؼتننٌف بؽض كىًب امؽلم ػي تقبل

امنّعح وامنّقد امبنّاء ،اقتعار امىرء على وا يؽلمه ،فلنه كٌفيا ً :اؼتبد برأيه،
وطار تؽليىه منفؾه وانؽا ً له وي الاؼتفادة ،وامىذاصطة تبيّن له خمأه،

وربما كٌن وؽلىا ً في امنفهس ،فلم يتجاسض على الرّد عنيه ،ومه أنّه أقهر

الاؼتفادة لأهديت إميه وؾاوئه فؽاد ػنها ،فقل مىي حهلك بعدق:

رحه اللّه وي أهدى إل ّي ػيهبي.

قد يهاجه كامب امؽلم ح ّدة وطىًبة في امتّؽاول وي بؽض امىؿايخ،

وهذا قد يكهن لأجل رغبتهه في تربية كامب امؽلم على الج ّد وتؽليم

امؽلم ،وقد يقهل في نفؾه حينها:

ميؾ وؿايخنا يستؽىلون وؽنا اللّين والرّفق ،ويبتؾىهن في وجههنا،

ويسأمهن ػنّا إذا افتقدونا.

فهذا شيء وي امىؿاػر امّتي ُتخالج قلوب وؽله كىًب امؽلم،

والأه ّه وي ذلك هه أ ّلا ينسط هذه امىمامب حينىا ّ
يمي اللّه تؽالى عنيه

بالرّؼهخ والجلوس للتؽنيم ،وإمقاء الدروس ،واؼتقبال امىؾتفتين.
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فنيُؽاول كىًبه وعمهم امنّاس بامبشض ،والحلم ،والرّحمة ،والأخىًق

الحؾنة.

وبذلك يكهن قد اؼتفاد وي علمه بتهذيب أخىًقه ،و يكهن أهىً ً

لأن يكهن قدوة ً يُقتدى به ،فيُنثّر على امنّاس بأخىًقه ،وسظته ،وهذا

أؽ ّد تأثيرا ً وي امنىًم امنّلري.

ّ
حب امنّاس له ،وؼؽيهه في
ووي أػله وا يجنيه وي ذلك:

خدوته ،ونشض علمه.

طظا يزيد كامب امؽلم همّة ونشاكا ً :تذصطه بين امفينة والأخرى لحامته

قبل اؽتؼاله بامؽلم ،فيتذصّط كيف كٌنت اهتىاواته وكىهحاته ،وبما كٌن

يقطي ّ
جل ؼاعات يهوه ومينته ،وكيف كٌنت عىًقته بربّه ،وعىًقته وع
والديه وإخهانه وقرابته وعمهم صجتىؽه ،وكيف كٌنت نلرته للحياة ال ُّدّنيا،

وغفنته ػي الآخرة ،فنمّما تذصّط وثل هذه الأوهر وقارنها بحاله بؽد
اؽتؼاله بمنب امؽلم ،رأى امفرق ام كبير ،وامبهن امؿاؼع بينهىا ،كما بين

اللّيل وام ّنهار ،وي ام ّللمة والإؼفار ،فيتبيّن له بجىًء صحض فظل اللّه
عنيه ،أن اطمفاه وشضح طدره لأنفغ وا تقطط به الأعمار ،وتث ّ ّ
قل به
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ل ولا بنهن ولا جاه ،فيزداد رغبة ً
وهازين الحؾنات يهم لا ينفع وا ٌ

وهمّة ً ونشاكا ً وفرحا ً وابتهاجا ً بمنب امؽلم ،وامعبر على وا ينقاه في ؼبيل

ذلك.

فما يسؽه إ ّلا أن يقهل :لك الحىد أن هديتني وعلّمتني وأنقذتني،

فامفظل لك وحدك ،والخير ونك وحدك ،فلولا تهفيقك مَىا ُّألهىؾ

ال ّ
حق وامؽلم ،ومهلا فظمو مَىا ُ
حبب إلى امؽلم.

امؽلماء هه ورثة الأنبياء ،وخير امؽلماء بؽد الأنبياء هه صحابة امنبي

ورصي ػنهه أجمؽين ،اتّعفها بعفتين كٌنتا ػندهه
على وجه التمام وام كمال ،وقد اختنفا بؽدهه ؽيئا فؿيئا ،فلم تهجدا

صجتىؽين في فئة ٍ بؽدهه.

أولاهما :امقدرة على تذوق أبنية امنىًم تذوقا ً نافذا ً إلى أعمق امبيان

الإنساني ،وقد أوتها وي ذلك قدرا ً يفهق َّ ّ
كي تع ُّهّر ،كٍنه سجية فمروا

عنيها ابتداء بىً تثقيف ونؼغ على الدراؼة وامتؽنيم.

وثانيتهىا  :أن فمرة الإؼىًم ػندهه نقية نقاء يدػه إلى امتؾنيم بىً

تر ُّ ّدد ولا نزاع ،فهه  في غنى ً ػي أي ويزان يحتكمهن إميه للنلر
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والاؼتنباط ،وإيمانهه وجىًل امنبهة في قلوبهه وقلة وا يهاجههه وي

امىؾائل – وهذا لا يخرج في غامب الأحيان ػي دانرة امنعهص
امظض يحة – كي ذلك يدػههه إلى الإوؾاك ػي كثير طظا خاض فيه وي

بؽدهه.

ثم اتسؽؾ فتهح الإؼىًم ودخل امناس في دين ال َّل ّه أفهاج ًا،

فج َّ ّدت أوهر تقتطط امنلر والاجتهاد ،وكٌنت امىؽرفة أؼاؼا منؿأة
حظارة كٌولة امىرافق والأركٌن ،وإن اجتهاد الأئمة الموتهدين في تتبع

وؽاني امكتاب وامؾنة مىِ َّ ّىا يحي ّر امؽقهل ،وقد دونها علما كبيرا وي أدق
امؽلوم وؾىو بؽلم أطهل امفقه وؾتقىً ػي علم امفقه يبحؿ في كرق

اؼتنباط الأحنٌم امشضػية وي أدمتها ،والآثار امىنمفة في ذينك امؽلمين
ج َّ ّد ُتها؛ فهي
جدَتها ولا تبلى ِ
وع علم الحديث كنهز الإؼىًم لا تفنى ِ

وؽجزة نبي الإؼــىًم اللًحقة بمؽجزاته في حياته ،بل إن
وؾاعي أئمة امنحه في ؼبيل خدوة مؼة امقرآن امتي لا يهجد لها وثيل في

خدوة أية مؼة  -للًحتفاظ بامفعحو وعهنة ػي امتؼيير  -وي وؽجزات
الإؼىًم أيظا ،وهذه امىؽجزات امؽلمية لا تقل ػي وؽجزة فتهح

الإؼىًم بل تفهقها ،وكثيرا وا يذصطها امكتاب امؽظض يهن حين لا يذصطون
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هذه امىؽجزات الدينية امىدنية .وقد تجمؽؾ وؾائل امفقه في شض يؽة

الإؼىًم طظا نزل وي امهحي في أمهات امقظايا على رؼهل الله

 ،وطظا فعله امنبي  وبينه في أحاديثه ،ووا تبع
هذا وذاك وي أقهال امعحابة وامتابؽين وآراء الأئمة الموتهدين الذين

شضحها وعنلوا وأبرزوا امنلانر وامىتؿابهات وضبمها امقهاعد وامفروق بما

لا يرقى إميه أي تشض يع أو قانهن ،فجاءت شض يؽة الإؼىًم آية وفردة في

امتدقيق امفقهي وتفر يع امىؾائل واؼتخىًص الجزئيات ببيان وونمق

أؼاؼه عمق امفهه وامتفقه في دين الله بامكتاب وامؾنة وجهدة
الاؼتنباط.

ووا امىذاهب امفقهية الأربؽة امتي كتب الله لها أن تبقى إلا

ودارس وثنؾ وناهج اؼتنباط الأحنٌم في شض يؽة الإؼىًم ،وكٌن
أؼاسها فتاوى امعحابة وامتابؽين ووا أثر ػنهه في فهه كتاب الله تؽالى

وؼنة رؼهله ،واؼتخىًص وناهجهه في امؽلم وامنلر.

وقد حكمؾ شض يؽة الإؼىًم وتىثلة في هذه امىدارس الأربؽة

امىؾلمين كهال ثىًثة ػشض قرنا ،وكٌنت امقانهن امهحيد بينهه يؽتىدونه
في كي وا يلم بهه وي امنزاعات ،أو يحدث لهه وي امقظايا في الأحهال
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امؿخعية وامىؽاوىًت وامىظاربات امىامية والجنايات وامؽقهبات

وأحهال امؾلم والحرب ووا يتبؽها وي وؽاهدات واتفاق وع ؼانر الدول

شضقا وغربا ،كي ذلك وع امتقديس لها وامتؾنيم بها تقديسا وتسنيىا

يهجبهىا الإيمان بالله وبكتابه ورؼهله.

ومقد كٌن امفقه الإؼىًمي وي أكبر امؽهاول في بناء هذه امهحدة

الإؼىًوية ،وكٌن وي أوتن الأؼغ فيها ،وهذا وا أدركه أعداء الإؼىًم
وي امىؾتشضقين وغيرهه فهجهها سهامهه للنيل ونه وتنفير امىؾلمين

بأؼاميب هي غاية في امىكر والدهاء ،كقهل كبيرهه جهلد تسيهر في
كىًوه ػي اجتهاد فقهاء الإؼىًم ووا بذمهه في التمحيص( :فإنه تبؽا

لهذه الجههد امىهطهفة امىبامغ فيها ؼادت في امؽراق روح امتدقيق

وامتفعيل ،وضاع في هذا امتدقيق امىىل وامشضوح امىقفرة وتخيل

إونٌنات لا تحعل وامؽناية بإ يجاد وؾائل وي الحيل وع الخيال الجريء

وامتدقيق امىبامغ فيه ضاع في ذلك شضح كىًم الله !)...

فإذا لم يبق لهذا امفقه حياة وإذا وا طار أمره إلى أن يعبح رؼهوا

وأحاديث فقد أوؽك امىؾلمهن يهوئذ أن يؽىهه الله بامفرقة ،وأن ي ُق ّمع

أمرهه بينهه ،وأن يتناصطوا فىً يؽرف بؽطهه بؽظا ً ولا يرجع آخرهه

1298

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

لأولهه ولا يهتدي لاحقهه بسابقهه ،و يهوئذ لا تؼني ػنهه تمو الدػهة

الجهفاء امتي يتعايح بها وي يزعمهن أنهه يدػهن إلى امهحدة الإؼىًوية

ُّ ّ
تنقض على أؼغ هذه امهحدة
وهه يسكتهن ػي امىؽاول الهداوة امتي
وتؽىل فيها هدوا وتخريبا.

هذا وإن أول طدع في هذا امبناء المهكم كٌن في بدء امقرن الرابع

ػشض الهجري ،إذ تناول ذم امؿيخ محمد ػبده بمظض كي ام كتب امتي

كٌنت تدرس في الأزهر على اختىًف أنهاػها ،وي بىًغة ،وفقه ،ونحه،

وبقية علوم امؽربية والدين كنبا لإطىًح امتؽنيم في الأزهر ،وذاع هذا
اممؽي ،وتناقنته أمؾنة المهيمين به وي طؼار كنبة الأزهر وكنبة

امىدارس وغيرهه وي اممهائف ،فنٌنت هذه أول دػهة لإؼقاط تاريخ

كه يل وي امتأميف ووا كتبه علماء الأوة امىتأخرون إؼقاكا كٌوىً،
يتداوله امؿباب بأمؾنتهه ،وؾتقرا في نفهسهه وهه في غ َظارة امؿباب،

لا يميقهن التمييز بين الخمأ وامعهاب ،وهي في حقيقتها طد ضضيح ػي
هذه ام كتب ،يهرث الازدراء ،و ي ُؼرى بالانظضاف عما فيها ،ويحمل على

تحقير أصحابها ،و يهرث الاؼتهانة بها ،والاؼتهانة داء وبيل يمىغ

اممرق امىندية إلى امؽلم وامفهه.
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وكٌن وا كٌن ..وقنؾ الاؼتهانة ؼار ية الأثر إلى هذا اميهم!

وؼقمؾ نلر يات كامبي الإطىًح ب َد َد َا ً؛ لأنها لم تقه على أؼاس صحيح
وي امؽلم وامنلر ،ولم يبق ونها إلا ؽيئان:

الأول :وا كفحؾ به كتب بؽض هنلاء ووي تأثر بمدرؼتهه وي

الاؼتهزاء وامؾخر ية والاؼتهانة بؽقهل امقدواء وي أؼىًفنا ،والحف وي

أقدارهه ،وامؼض وي حعيلة جههدهه وإخىًضهه في امتثبؾ

وامىؽرفة ،وهذا كهه وفض إلى كرح هذا الذي تركهه منا وراء قههرنا،

وإلى الإػراض ػنه بىً تبين ولا نلر ،وهذا هه الداء امهبيل.

امثاني :امتحر يض امؾافر مؿباب وفرغين وي أطهل ثقافتهه امىىت ّدِ

تار يخها على ودى ثىًثة ػشض قرنا على امؽبؿ بهذه الأطهل ،وام كذب

عنيها بحعائد الأمؾنة امتي لا تستىد بيانا وي ػقل وؾتنير يتهرع ػي

الخهض في أوهر لا يؽرفها حق امىؽرفة ،وهذا أيظا وبيل آخر يسضع

إسضاع امنار في هؿيم امنبؾ.

وإن كي وي دعا كىًب امؽلم إلى الإػراض ػي ام كتب امتي

قؽدت امقهاعد ،وصحعؾ ام كتب امتي تؽد أطىً في علم لم يسبقهه إلى
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وثله ؼابق ،وحثهه على الرجهع إلى الأطل وحده دون اؼتؽانة بمي

قؽدوا قهاعد امؽلم وقتلوه بحثا وتنقيبا ،فقد اؼتهان بؽقهل هنلاء الأئمة

امؽلام الذين خدوها امؽلم بإخىًص

وورع جيىً بؽد جيل ،وػ َّهّد كنبة امؽلم أن يستهينها ويستخفها بامؽلم
نفؾه ،وهذا هه امبىًء امىاحق مني فظيلة في كامب امؽلم ،و يخرجه وي

حيز امتهاضع في كنب امؽلم إلى حيز امؼرور وامتبجح والاؼتمالة بؽلم

ميؾها ونه في قبيل ولا دبير ،وحؾي امتظضف في امؽلم هه إكؾير

امتحقيق وجههر ّ
امعناعة امؽلميَّّة.

إ َّ ّن امىنهج امعحيح في الحكم على امقظايا أو الأشخاص يجب أن

يتهفَّّر له شضكان:

 -0امؽلم ،بمؽنى أن يكهن الحكم وبنيَّّا على إدراك حقيقة الأمر،

وذلك بسَعْي الإنسان الجا ّد ملوطهل إلى الحقيقة بامهؼائل امعحيحة،

وميغ ونها املي ،أو الخرص ،أو الإؽاعة ،أو ؽيهع امفكرة ػند امناس،
أو الانمباع امؿخظي ،أو امتؾنيم امىملق للؿؽارات ،أو امتأثر بها.
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 -2امىهضهػيَّّة وعدم امتحيز في الحكم ،و يؽبر ػنه امقرآن بامؽدل،

ً
ههى وبؽثه كبيؽة خيرة،
فىً يكهن وتأثرا ً بالههى أو امؽاكفة ،ومه كٌن
أو كٌنت امؽاكفة عاكفة نبيلة ،فىً فرق في وجهب الحكم بمقتطط امؽلم

بين امقريب وامبؽيد ،أو امعديق وامؽدو ،أو امىؾالم والمهارب ،ولا

يختنف باختىًف الزوان وامىنٌن أو املروف امىىًبسة.

وأرى أن هذا امىنهج وامؽناية به وإؽاػته بين امناس وتربية امنػء

عنيه كفيل بامهقاية وامؽىًج.

كي على يقين يا كامب امؽلم أ ّن امتهفيق لا يكهن حنيفك إ ّلا إذا

طدقؾ وع اللّه تؽالى ،وأخنعؾ امؽلم له ،واجتهدت في ػبادته ؼبحانه،

وطىًح قنبك ،ونعح امىؾلمين ،وبذمؾ الجهد في الدّػهة إلى اللّه تؽالى

بما تستميع.

واعلم بأ ّن ّ
جل امقلوب وؿحهنة بالخبائث والأمراض ،وكامب امؽلم

في بداية كنبه للؽلم لا ي ّ
حغ بها؛ لأنّه وؿؼهل باممنب وامؽلم وحظهر

الدّروس ،ولم يجرّب امنّاس و يخاممهه ويتع ّدر لهه ولأذاهه

ّ
وكي غظهب أو حقهد أو
وحاجاتهه ،ولم يتؽرّض ليمناطب وامشّهرة،
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حؾهد إذا خىً بنفؾه وانشؼل بها :لم يلهر ونه خبؿ وا انمهى عنيه

قنبه ونذ ػهد اممنب وزوي ّ
امعبا والجهل.

ووا أقبح أن تلهر هذه الأخىًق الرديئة على وي يُشار إميه بامؽلم

والجاه!

ولا ينيق بك أبدا ً أن تسبقك امؽا ّوة إلى امماعات وامفظائل ،وإذا

ؼبقتك فما قيىة امؽلم الّذي تحمله ،ووا فائدته ووا ثمرته؟

واعلم أ ّن امؽلم يُكؾب طاحبه امؽزّة ،وامقهة ،والرّفؽة ،والحجّة،

ولذلك سظّو اللّه تؽالى الحجّة امىبنيّة على امؽلم ؼنمانا.

فمي لم ينجه ؼنمان امؽلم بنجام الإيمان ،وامتّقهى ،وامهرع ،وامؽىل

بما علم :كغى أؽ ّد وي كؼيان ؼنمان اميد ،وتاه طاحبه ،وأكثر وي

امتّقنّب ،وامبمر ،وامؼرور ،وامبغي ،حتّى يكهن أؽ ّد تسنّما ً وي الحاكم
الجانر؛ لأ ّن ػنده ؼنمانين :ؼنمان امؽلم وؼنمان اميد ،بخىًف الحاكم

الجاهل.

ومه ّ
تمكي وي الحكم لربما ؼعى في الأرض فؾادا ً وقلماً.
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والجهل وع امتّقهى ،خير ٌ وأنفع وي امؽلم بىً تقهى ،ولذلك تجد

كثيرا ً وي امؽبّاد وامعالحين وتهاضؽين ،صحبين للخير وأهله ،ميغ فيهه
عجب ولا غرور ولا ازدراء ولا تسنّف ،ولا احتقار للٍخرين ،وهه وي

ػها ّم امنّاس.

ّ
امؽري وي امتّقهى ،فتراه إذا سظع وهػلة واػـ
بخىًف امؽالم

ازدراه بنؾان حاله أو وقاله ،ولم تسىح له نفؾه بالجلوس مؾىاع

وهػلته ،ومه جنغ مَىا تأثّر وانتفع ،ومه كٌن امهاػـ بنيؼا طادقا.
فاللّهه أعذنا وي علم بىً عمل وتقهى.

وامىهفّق ام ّؾؽيد في الدّنيا والآخرة ينؽه بأنسين ػليىين :أنس

امؽبادة ،وأنس امتّؽلّم وامتؽنيم ،ووي لم يأنس بهذين :لم يذق كؽه الأنس
في حياته ومه ذاق وا ذاق وي أطناف الأكي ،وامتّجهّل في أقمار

الأرض ،وامىتاجرة بالأوهال ،وتبهئ امىناطب امؽامية ،وغيرها وي
امىتع الزائلة.
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اعلم وفقك اللّه أ ّن ال ُّر ّؼهخ الدّين ّي ثىًثة أنهاع:
ل وكثير ٌ
امنّهع الأ ّول :الرّؼهخ امؽلمي امنّلري ،وهذا ال ُّر ّؼهخ سه ٌ

أهله ،وإنّك تجد ام كثير وي كىًّب امؽلم رسخها في ّ
في وي امفنهن؛
كٌمؽر بيّة وامفقه وامؽقيدة وامتّفؾير والحديث ،وكثير ونهه جمع بين هذه

امفنهن امؽلميّة امشّضػيّة.

ّ
امؽلمي امشّضع ّي في ام ك ّفار امىؾتشضقين،
حتّى إنه قد كثر الرّؼهخ

وأمّفها ام كتب امّتي قد يؽجز ػنها كثير وي علماء امىؾلمين.

امنّهع امثّاني :الرّؼهخ امؽىل ّي الخن ُُقي ،وهه أطؽب وي الأول ،ومه

قار َّنّا بين كثرة الراسخين علميّا والرّاسخين خنقيّاً ،مهجدنا امفرق واضحا ً

ج ّداً ،ونسبة الرؼهخ الأ ّول أكثر بكثير ،فهناك ام كثير وي امؽلماء
ّ
وكىًّب امؽلم؛ وم كي ّ
كٌمعبر
قل وي تجد ونهه طاحب أخىًق عامية:

والاحتىال وام كرم وام ّؿجاعة وامبؿاؽة والرفق؛ لأنّه ميغ هناك وا
يدػه إلى امؽناية بالأخىًق امباكنة وام ّلاهرة ،ولا وا يحفز عنيها ،فىً

وجهد مىدارس تؽلّم الأخىًق وتمنح امشّهادات والأوهال وامىناطب
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عنيها ،وميغ هناك كذلك وا يحفز الإنسان في نفؾه على ذلك؛ لأنّه
وؿؼهل بالأوهر املاهرة؛ كٌمؽلم ،أو ام كؾب ،أو امىنعب ،أو اللّهه.

وإنّما يؽتني بالأخىًق وي علمؾ همتّه ،وصطوؾ عنيه نفؾه ،وكنب

وا ػند اللّه بعدق و يقين ،وتمؽي في امكتاب وام ُّ ّ
ؾنّة كنبا ً للؽلم وامفهه

والاقتداء امتّام بمي زعى اللّه خنقه .

امنّهع امثّامؿ :الرّؼهخ عمل ّي الإيمان ّي ،وهه أطؽب ونهىا وقنيل

قل وي ذاق كؽه الإيمان واميقين ،وقهّة امتّه ُّ ّ
أهله ،و ّ
كي ،وحؾي
الرّجاء ،والحب امؽليم للّه تؽالى ،والأنس به ،وامفرح به ،والًّذة
بمناجاته.

واللّه تؽالى يمكي وي يشاء في الأول وامثّاني ،ولا يمكي في امثّامؿ

إ ّلا وي أحبّه وقر ّبه إميه ،واطمفاه وأخنعه منفؾه.

ّ
امؽلمي يمكي تحعيله في زوي يسير ،حتّى إ ّن بؽطهه رسخ
والرؼهخ

في علم وي امؽلوم في ثىًثة أػهام فقف ،وهكذا بقيّة امؽلوم ،وبؽطهه رسخ

في علوم كثيرة في ّ
أقل وي ػشضة أػهام؛ لأ ّن امؽلم له لذّة عجيبة ،فىً
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ينٌد وي ذاقه ينفك ػنه ،ور بّما انشؼل به ػي كثير وي نهافل

ام ّماعات ،والدّػهة إلى اللّه ونشض امؽلم.

بخىًف الرّؼهخ امؽىلي الإيماني ،فىً يرسخ فيه أحد إ ّلا بؽد كهل

زوي ،وكثرة ػبادة ،وعلم باللّه وبأسظائه وطفاته ،وتدبّر مكتابه ،وطدق

لجأ إلى اللّه ،وكهل طظارؼة وطبر وإلحاح وتؽب وصجاهدة؛ لأ ّن هذا

يخامف ههى امنّفغ امّتي تميل إلى الدّعة والر ّاحة ،فىً يمكي أن يذوق
امؽبد حىًوة امؽبادة وكؽه امىناجاة والاستمتاع بمهل امقيام وامهقهف

بين يدي اللّه إ ّلا بؽد طبر ووعابرة وتؼنّب على أههاء امنّفغ.

ولذلك تكثر الانتنٌؼة في امقسص الأول وامثّاني ،أو امتذبذب

وامتّقنّب وامفتهر.

ولا ينٌد يهجد ذلك في امقسص امثّامؿ ،فإن وجد فيىي قاهره

امؽبادة ،وحب الخلوة باللّه والزهد والخهف والرّجاء :فىً يؽني ذلك أنّه

قد رسخ في امؽىل والإيمان؛ فإ ّن الإنسان قد يذوق ؽيئا ً وي كؽه

امؽبادة ،و يحبّب إميه امؽىل ببؽض ام ّماعات ،وميغ كىًونا على هذا،
فإ ّن هذا وي قسص امؽباد الذين ّ
قل علمهه ،وكثرت صجاهداتهه على غير
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علم صحيح ،وربما كٌنت حلهظ امنّفغ حاصضة ػندهه ،فهه يتؽبدون

بما يجدون أنفسهه تميل إميه ،فقد يظل كثير ونهه أو ينتكغ أو يبتدع.

وإنّما كىًونا على طاحب الإيمان ّ
امعحيح ،امىبني على امؽلم باللّه

وبشضعه ،الّذي لا ّ
حـ له إ ّلا وهافقة رضا ربّه.

ّ
امقهي ،فإذا كٌن فيه ُّ
تنل ّف فنيغ
والرّؼهخ وؽناه :امشيء امثابت

رؼهخاً.

فالرؼهخ امؽلمي :ػبارة ػي قهة علميّة في في وؽيّن راسخة في

امنّفغ ،بحيؿ يستميع أن يفتي فيه بسههلة وبىً تنلّف.

والرؼهخ الخن ُُقي :ػبارة ػي هيئة راسخة في امنّفغ ،تعدر الأفؽال

ػنها بسههلة ويسض ،وي غير حاجة إلى فكر ورو يّة.

والرّؼهخ الإيمان ّي :ػبارة ػي ػقيدة ثابتة في امنّفغ ،تعدر

امؽبادات ػنها بسههلة ويسض ،وي غير تنلّف وصجاهدة.

وإنّما قننا :إ ّنها هيئة راسخة؛ لأ ّن وي يفتي في بؽض امىؾائل لا يقال

ػنه :عالم راسخ؛ بل باحؿ أو كامب علم ،وا لم يكي كذلك في جل

امىؾائل.
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ووي يعدر ونه بذل امىال في امنّادر لحاجة عارضة ،لا يقال:

خنقه ام ّؾخاء ،وا لم يثبؾ ذلك في نفؾه ثبهت رؼهخ.

ووي يقهم ببؽض امؽبادات في بؽض الأحهال لا يُقال ػنه عابدٌ.
وإنّما اؽتركنا أن تعدر ونه الأفؽال بسههلة؛ لأ ّن وي لا يفتي إ ّلا

بؽد امبحؿ والرجهع لل كتب لا يُقال ػنه :عالم راسخ؛ بل باحؿ أو

كامب علم.

ووي يتنلّف بذل امىال ،أو امؾكهت ػند امؼظب بجهد وتنلّف،

لا يقال :خنقه امؾخاء والحلم.

ووي يتنلّف امقيام بامؽبادات على جهة امىؿ ّقة وامتّؽب لا يُقال

ػنه عابدٌ ،لأ ّن الرجل لا يكهن عابدا ً ؼبَّّاقا ً للخيرات على الدّوام إ ّلا إذا
كٌن قنبه طظتلئ بالإيمان واميقين الرّاسخ ،فيؽبد اللّه تؽالى ب ّ
حب ورغبة

وإقبال ،فىً يشؽر بامتّؽب وامنّعب إ ّلا وا كٌن وي كبيؽة امبشض.

وتنلّف الأخىًق وامتّؽلم وامتّؽبد يقهد إلى الرؼهخ فيها؛ فالحلم

بامتّحلّم ،وامؽلم بامتّؽلّم ،فهي أتؽاب وصجاهدات في امبدايات ،م ك ّنها لذائذ
ورؼهخ في ام ّنهايات ،ووي لم يجاهد مي يرسخ و يقهى يرتفع.
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وإذا رسخ الإيمان في قنبك فأبشض بامفتهحات الر بّانيّة ،وام كراوات

الإلهيّة ،والدّخهل إلى الأنس باللّه تؽالى وي أوؼع أبهابه.

فاحرص يا كامب امؽلم على أن تكهن راسخا ً في هذه الأوهر امثّىًثة

كلّها؛ متكهن وي امىفنحين امفانزين في الدّنيا والآخرة.

كامب امؽلم ينبغي أن يسبق غيره إلى ّ
امعىًة وإلى طيام الاثنين

ّ
والخىيغ أو ثىًثة أيّام في ّ
الأقل ،وإلى قيام اللّيل قبل
كي امشهر على

ّ
الأقل ،وإلى ختم امقرآن في امشّهر مرة
امفجر بساعة أو نعف ؼاعة على

في أقل تقدير ،وإلى ؼىًوة امقنب وكهارته ،وامتّحلّي بمنٌرم الأخىًق

ّ
وامعفح والتماس الأعذار.
والرّحمة وامؽفه

فإن ؼبقك غيرك إلى هذه امفظائل فما قيىة امؽلم الّذي تحملُه؟ فيا

وي كٌن له قنب فانقنب ،يا وي كٌن له وقؾ وع اللّه فذهب ،قيام

الأسحار يستهحػ لك ،طيام ام ّنهار يسأل ػنك ،ميالي امهطال تؽاتبك
على انقماعك.
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فيا كامب امؽلم :كما ويّزك اللّه بامؽلم ،فنتتىيز بامؽىل به؛ متشضف

وترتفع به في ال ُّدّنيا والآخرة ،وإلا أطبح امؽلم وبالا ً وحجّة ً عنيك،

واتّظؽؾ وي حيؿ كنبؾ الرّفؽة به.

وكما تحرص على امتّؽلّم فاحرص على امتّؽبّد وا دوؾ لم تترأس

وتنؿؼل؛ فقنبك وذهنك في بداية ام ّمنب في طفاء.

والاطمباغ بعبؼة امؽبادة حتى تكهن وي امؽابدين ،الذين أثنى اللّه

تؽالى عنيهه في امقرآن وأكثر وي ودحهه ،وحتى تكهن امؽبادة روحك

وقرّة ػينك :تحتاج إلى صجاهدة وطبر ،وفراغ الخاكر وي همهم الرّئاؼة

وامىناطب ،فإذا لم تقه وأنت في ؼؽة وفراغ ،فىً تنٌد تقدر بؽد ذلك
ومه حرطؾ.

ولا ينٌد يؽرف إوام في امؽلم إ ّلا كٌن وي أػبد امنّاس ،وأحرضهه

على نهافل امؽبادات.

فينبغي ممامب امؽلم أن يجتهد في امقيام بامؽبادات ،وأن يسارع إلى

امماعات ،وأن يد ّرب نفؾه عنيها ،فإن لم يفتح له باب وي هذه
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الأبهاب فىً يندي به إلى ترك امؽلم؛ بسبب أنّه لم يفتح له هذا امباب وع
بذل جهده ووؼؽه.

يجب أن يكهن هدفك الأ ّول يا كامب امؽلم رضا اللّه تؽالى ،وذلك

بعىًح قنبك ،وكثرة ػبادة اللّه وؽكره وذصطه ؼبحانه.

و يكهن هدفك امثّاني :كثرة امقراءة وامبحؿ والحفـ ،ونفع

امنّاس ،بنشض امؽلم والخير وامبرّ.

إلى

وبؽض كىًّب امؽلم  -هداهه اللّه  -عكؾها ذلك؛ فأ ّدى بهه ذلك

أ -قؾهة امقنب.
ّ
وحب امتع ّدر.
ب-
ت -وكثرة امؽلم بىً بركة.
كامب امؽلم امىهفّق في بداية كنبه للؽلم يشؽر بأ ّن امؽلم هه ألذّ شيء

في حياته ،ولا يجد ؽيئا ً أوتع ولا ألذّ ونه ،وغاية مراده إتقان امؽلم
وفهىه والرّؼهخ فيه ،ثم ّ ؼيقهده امؽلم إلى امؽىل به ،وامقرب وي اللّه

تؽالى ووؽرفته ،والإقبال عنيه ،وذوق كؽه اميقين ،وأؼؽد أيّاوه يهم أن
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رب امؽامىين ،وامتّه ّ
يذوق حىًوة اميقين باللّه ّ
كي عنيه ،وحىًوة امؽبادة،

ّ
وخاطة طىًة امفر يظة ،حيؿ يبكّر للعلوات قبل امهقؾ ،فيؿؽر بؽد

ذلك بسؽادة لا تظاهيها ؼؽادة ،وؼيأتي عنيه حال يقهل فيها :إن كنؾ

في الجنة كما أنا عنيه الآن وي ام ّؾؽادة والرّاحة واممىأنينة فأنا في عيػ

ؼؽيد.

وكامب امؽلم الّذي أوطي عدة أػهام في كنبه ،وقد قرأ ،وحفـ،

وحطض صجامغ امؽلم ،ولا يحطض إلى امعىًة وع الأذان أو قنبه ،ولم تقر ّ
ػينه فيها ،ولم يزدد في ّ
كي طىًة إيماناً ،وأنساً ،و يقيناً ،وحبّا ،ورجاء،

وخهفاً ،وخؿهعاً ،وؽهقا ً إلى مقاء اللّه وجنته :فما قيىة امؽلم؟ وهل يراد
وي امؽلم إ ّلا امؽىل؟

فنيراجع كامب امؽلم حاله وع طىًته ،وميؽلم أنه مي يعنح ؽأنه

مكي وينفع اللّه به إ ّلا إذا ػله قدر ّ
وي ُ ّ
امعىًة في قنبه.

فاللّه ّه أذقنا كؽه الإيمان ،ولذّة الأنس بك ،وحىًوة وناجاتك.
إذا كنبؾ امؽلم بام ّمر يقة ّ
امعحيحة امّتي ؼن كها أهل امؽلم الرّاسخهن:

ؼيُهطمو امؽلم إلى اللّه تؽالى ،وحبّه والأنس به ،وحؾي ػبادته بمؿيئة
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اللّه تؽالى وتهفيقه ،فإ ّن امؽلم ُّ ّ
يدل على اللّه وي أقرب ام ّمر يق إميه ،فمي

ؼمو كر يقه ولم يؽرج ػنه وطل إلى اللّه.

وؼترى خهاكرك واهتىاواتك تختنف كثيرا ً عمّا كٌنت وي قبل،

حيؿ كٌنت خهاكرك في بداية ام ّمنب ػي امؽلم والأخىًق وامتّؽاول

وامتّربية ،وأ ّوا بؽد أن تسمو ام ّمر يق ّ
امعحيح في امؽلم ،فؾتظيف إلى

ذلك امؽناية بالإيمان وامقنب واميقين وامت ّ ُّ
ؽل ّق باللّه تؽالى؛ لأنّك كنؾ
ونكبّا ً على امؽلم ،وامؽلم ؼيقهدك إلى وؽرفة ربّك وػبادته وامقرب ونه،

والأنس به.

فامؽلم وؼيلة لأػله غاية ووقعهد ،وهه امؽبادة وام ّماعة ،فمي قطط

عمره في امؽلم ولم يذق كؽه الإيمان وحىًوته ولذة امؽبادة وام ّماعة فما
قيىة امؽلم؟

فاللّهه أذقنا حىًوة الإيمان ،ولذة امؽبادة.
كنب امؽلم وي أػله أؼباب نيل واكتؾاب حؾي الخلق ،ووي

كنب امؽلم ولم يكتؾب حؾي الخلق وامتّهاضع وهطص امنّفغ فذاك لخمى

في كنبه أو نيّته وطدقه؛ وذلك لأ ّن أػله امؽلوم :امؽلم باللّه ،ودينه،
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وؼنّة نبيّه  ،ووي ازداد علمه باللّه وػلىته وحقه

عنيه ،وعلم بما أع ّده وي امثّهاب ليمتى ّ
ؾكين بشضعه ،وبامؽذاب مىي

خامف أمره :فإنّه ؼيزداد خهفا ً ونه ،واحتىالا ً للٌذى لأجله ،وؼهف
يسعى جاهدا ً في امتّخنّص وي أمراض امقنب والر ّ ياء وامؽجب ورؤ ية

امنّفغ والانتقام لها ،وؼيكهن ه ُّم ّه نظضة دين اللّه امقهيم ،لا نظضة
حلهظ نفؾه.

ووي ػرف اللّه تؽالى :ػرف اؼتحقاقه للحىد وام ّؿكر وامؽبادة

ّ
والدحب وامتّؽليم ،وتقعيره في امقيام بذلك ،فىً يتؾمى إلى قنبه هذا

امؽجب ولا امؼرور ولا ام كبر.

مه اؼتحطض كامب امؽلم ،أو الدّاعي إلى اللّه ،أو امؽالم ،أو ّ
امعالح،

قبح ترفؽه ػي الخلق ،وتثاقله في وؿيته وحديثه ،وعدم بشاؽة وجهه:

لأقنع عما كٌن عنيه وصطه طنيؽه؛ فامنّاس لا يقتربهن ولا يحبّهن وي هذه

أخىًقه وكباعه ،وينلرون إميه نلرة ازدراء أو بؼض ،وأ ّوا طاحب

امبؿاؽة وامتّهاضع واللّين :فهه بذلك قد ومو قلوب امنّاس ،وإذا حطض
ّ
ورحبها به ،وخرجها وي ػنده ونشضحة طدورهه.
صجنؾا ً فرحها به،
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قيل لأحد حكماء امؽرب :وا لك تنقى امنّاس ببشض وترحيب؟
ّ
بأخف ونونة ،واكتؾاب وه ّدة بأههن وبذول.
فقال :دفع ضؼينة
وينبغي أن ترى يا كامب امؽلم امفظل مىي بادرك بام ّ
ؾىًم ،أو

ؼألك ػي وؾألة ،أو كنب ونك رأياً ،أو ؽنٌ إميك همّاً ،فافرح به،

وأقهر له امبشض ،فهه يستحق ذلك ،فقد اختارك وي بين كثير وي

امنّاس ،وهه يرى فيك امقدوة الحؾنة ،فكي كذلك ،وأبشض بامقبهل

وامتّهفيق.

حيؿ إ ّن بؽض كىًب امؽلم  -هداهه اللّه  -يرون أ ّن ؼىًم امنّاس

عنيهه وي حقهه عنيهه ،وأ ّنهه إنّما ؼلمها عنيهه يبتؼهن شضف ام ّؾىًم
عنيهه ،وهه يردون ام ّؾىًم ببرود ،ولا يلهرون امبشض بسىًم امنّاس
عنيهه ،وهه وي ام كبر وامتّرفّع وؼهء الخلق أعاذنا اللّه وي ذلك.

ُ
ويخشط على أوثال هنلاء أن يكهنها ػند أنفسهه ػلىاء ،وػند اللّه

تؽالى صحتقرين أذ ّلاء.

ووي راءى الخلق ػبدهه وهه لا يؽلم!
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وقد رأينا وي يراني ولا يدري ،فيىتنع وي امىشي في ام ّؾهق ،ووي

ز يارة الإخهان ،ووي أن يشتري ؽيئا بنفؾه!

وقد كٌن بشض الحافي يجنغ في صجنغ ػند امؽ ّمار.
وأبنغ ن هذا أ ّن نبيّنا  كٌن يشتري حاجته يحمنها.
وإيّاك يا كامب امؽلم أن تؼترّ وتتكبر لأجل ونعبك أو علمك أو

جاهك؛ فامنّاس إنما يمدحهن  -غامبا  -امؼن ّي لأجل واله ،والأوير أو
امهزير لأجل ونعبه ،وامهجيه لأجل وجاهته.

فىً تجؽل ودح امنّاس لك ؼببا ً في غرورك وتكبّرك ،ونفرتك وي

امنّاصحين.

وإيّاك أن يسبقك غيرك إلى امؾىًم؛ بل بادر بام ّؾىًم على وي

مررت عنيه ،ووي جنغ بجهارك في وؾجد أو في ّ
أي ونٌن.

ووي امقبيح أن يتؽزّز كامب امؽلم ،ويستؿؽر في نفؾه جمال امؽلم

وكماله ،ويستؽله نفؾه ويستحقر امنّاس ،وينلر إميهه نلره إلى امبهامم،
ويستجهنهه ،ويتهقع أن يبدؤوه بامؾىًم ،فإن بدأه واحد ونهه بامؾىًم

أو رد عنيه ببشض أو قام له أو أجاب له دػهة رأى ذلك طنيؽة ػنده
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ويدا ً عنيه ينزوه ؽكرها ،واػتقد أنّه أصطمهه وفؽل بهه وا لا يستحقهن
وي وثله ،وأنّه ينبغي أن يخدوهه ؽكرا ً له على طنيؽه؛ بل امؼامب أ ّنهه

ّ
فأقل
يبرّونه فىً يبرهه ،ويزورونه فىً يزورهه ،و يؽهدونه فىً يؽهدهه،

مراتب امؽُجب أن تراه يتهقر ػي امظحك في وهاضؽه ،وحعهل

أؼبابه ،وػي خ ّفة الحركٌت وػي امنىًم ،كٌتما ً بؽض وؿاػره خهفا ً
وي أن تكهن ؼببا ً في ذهاب هيبته.

كامب امؽلم ّ
امعادق أينما كٌن الخير وامنّفع وجدته ،فإن دُعي إلى

إمقاء وهػلة على مجمهعة قنيلة أجاب ،وإن دعي إلى تؽنيم فتية طؼار
بادر ،لا يبحؿ ػي ام كثرة ولا امشهرة ،ولا يبالي أكٌن الحظهر وجهاء

أم فقراء ،وائة أم خمؾة ،لا يشترط منفع امنّاس شضوكاً ،يحمل ه ّه تبنيغ

الرّؼالة لا امنّتيجة ،فما عنيه إ ّلا امبىًغ ،يرجه رضا الل ّه لا رضا نفؾه
وههاه ،وحاله كحال ذاك المواهد ّ
امعادق المننص الذي قال ػنه امنب ّي



" كهبى مؽبد آخذ بؽنان فرؼه في ؼبيل اللّه ،أؽؽؿ رأؼه ،وؼبرة

قدواه ،إن كٌن في الحراؼة كٌن في الحراؼة ،وإن كٌن في ام ّؾاقة كٌن
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في ام ّؾاقة ،إن اؼتأذن لم ينذن له ،وإن ؽفع لم يُش ّفع" .رواه امبخاري
وي حديث أبي هريرة.

فنتكي همّتك حينىا تنقي كممة أو درؼا ً أن ترصي ربك وتبرئ

ذوتك ،ومه لم يحطض ػندك إ ّلا امقنيل وي امنّاس.

ولا تهتم ّ بما يقال ػنك إذا نعحؾ واجتهدت في تحؾين أدائك

وأؼلوبك ،وبذمؾ وُؼؽك في امبحؿ وامتّحقق وي امنىًم الّذي ؼتقهله

وتكتبه ،ومه أخمأت بؽد ذلك فىً عنيك ،فاللّه تؽالى قد عذرك ومي
يناخذك؛ بل ؼيأجرك إن أخنعؾ وطدقؾ ،فل ِم َ يظيق طدرك
بمناخذة المنلوق ،والخامق مي يناخذك؟

ولِم َ تحزن مؽدم التماس امؽذر لك وي بؽض المنلوقين ،وامىؽبهد

ال ُّ ّ
حق قد عذرك؛ بل وآجرك؟

كي على حذر يا كامب امؽلم وي عدم تزكية علمك ،وام ّؾعي

الحثيؿ في نشضه ّ
بني وا تستميع وتقدر عنيه.

ّ
ويمي على وي يشاء ،ووي أػله
واللّه تؽالى يعمفي وي يشاء،

ّ
وامعبر عنيه.
نؽىه على ػبده أن يشضفه بحب امؽلم وفهىه
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وجميع وا يتقنب فيه وي خيري الدنيا والدين :هه نؽىة صحظة وي

اللّه تؽالى بىً ؼبب ؼابق يهجب له ح ّقا ،ولا حهل ولا قهة له وي
نفؾه إ ّلا به.

ّ
امعالحة ،وخامق
واللّه ؼبحانه هه خامق نفؾه ،وخامق أعماله

الجزاء ،وإلهاوه الإيمان ،وهدايته إميه ،وتخعيعه بمزيد نؽىة حعل له

بها :هه وي نؽىته ،وإذا كٌن كذلك :وجب عنيك أ ّلا تكتم وتبخل بهذه

امنّؽىة وتمنؽها غيرك ،فنؽىة امؽلم ميؾؾ وي صحض كؾبك ،وخامص

ذكٌئك ،فيجب عنيك أن تتظضف فيها بحؾب وا يراه وي أؼدى إميك

هذه امنّؽىة ،وهه اللّه تؽالى ،وذلك بامؽىل به ونشضه.

إذا أردت يا كامب امؽلم أن تقتدي بالأنبياء  :فىً تقتظض

على وا و ّرثها وي امؽلم فقف؛ ب عنيك أن تأخذ بما و ّرثها وي علم،

ّ
وامعبر
وعمل ،وتربية ،وأخىًق ،وتؽاول ،وحرص على نعح امنّاس،

عنيهه ،والحلم ػي امىسيء ونهه ،وصخاممتهه في الخير ،وام ّؾعي في جمؽهه

على امبرّ وامتّقهى.
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فلم يكي الأنبياء  لم يكهنها وؽلمين ووفتين فقف؛ بل

كٌنها وع ذلك مربين للناس بمخاممتهه ونعحهه وغؿيان صجامسهه لًدػهة

إلى اللّه ،وامتذكير ،وامنعح ،طابرين على تؽنيم جاهنهه ،وأذى أحمقهه.

فمي غفل وي كىًب امؽلم وامؽلماء والدعاة إلى اللّه والخمباء ػي

جانب امتربية وامنّعح وصخاممة امنّاس لأجل امنّفع وامعلة ونشض الخير

ٌ
جانب ػليم وي مهىات الأنبياء ،
وتقنيل امشّض :فقد فاته

وكٌن تفر يمه هذا داػيا ً إلى تمرّد بؽض امنّاس ،واندثار وؽالم امشّض يؽة،

وانتؿار امىؽاضي.

فكثير وي امنّاس إن لم يكي أكثرهه مي يستقيىها على الدّين

ويثبتها على ال ّ
حق و يتركها امىنكر بسبب وجهد امىؽلّمين وامؽلماء؛ بل
لأجل وجهد وي يربيهه ،و يخاممهه ،و يؽاونهه بالحؾنى ،وي امنّاصحين

وي امؽلماء وكىًب امؽلم وأهل الخير.

فمهسط  حينىا ترك قهوه أيّاوا ً قنيلة ػبدوا امؽجل وأشضكها

باللّه ،وع أ ّن هارون أخاه  كٌن وؽهه يؽلمهه وينكر عنيهه،

ونبينا  وكؿ في وكة ثىًث ػشضة ؼنة يُؽلم ،ويربي،
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وينعح ،ويذصط ،و يخامف امنّاس ،ويتأمف قلوبهه ،و يعبر على أذاهه،

و يحلُم ػي ؼفيهه.

فما أحهج الأوة إلى امىربين الآمرين بامىؽروف وامنّاهين ػي امىنكر

بامنممة امميبة ،وامقدوة الحؾنة ،والأؼلوب اللميف.

كامب امؽلم هه في الحقيقة خادم لدين الله تؽالى ،وخادم كىًب

امؽلم وغيرهه ،بتهطيل امؽلم لهه ،ورحمتهه ،وتحبيبهه للّه ،وتحبيب اللّه

لهه.

وإذا اؼتؿؽر كامب امؽلم أنّه خادم في ؼبيل اللّه :تهاضع وهطص

نفؾه ،ولم يجد في نفؾه ونّة ولا ُّ ّ
تفظىً على أحد.

فيا كامب امؽلم ابذل نفؾك لله وفي ؼبيل الله ،واجتهد في خدوة

امنّاس بقلمك ومؾانك وجاهك ،وتخنص وي امتّباهي بالأوطاف امّتي
ّ
وخاطة وي امىنتؾبين للؽلم ،حينها يرفؽك
يتباهى بها كثير وي امنّاس،

اللّه بعدقك وإخىًطك وتهاضؽك.

وامنّاس مي يحتاجها إلى شهاداتك؛ بل يحتاجهن إلى كيب تؽاومو،

ومي يحتاجها إلى كثرة كىًوك؛ بل يحتاجهن إلى حؾي فؽالك.
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اعلم أخي كامب امؽلم امىهفّق أ ّن إحؾانك للن ّاس بامتّؽاول

أمر وتحتّم
الحؾي ،وبذل امؽلم بعدر رحب ،وامبؿاؽة في وجهههه ٌ
عنيك ،فإحؾانك ببذل امؽلم ،وحؾي امتّؽاول ،واهتىاوك بمي يسألك

ٌ
واجب عنيك،
أمر
ويستفتيك و يمنب ونك وؾاعدته في إطىًح دينه ٌ

وهه دميل على وجهد الرّحمة في قنبك ،والرّاحمهن يرحمهه الرّحمي.

وقد ذصط لي رج ٌ
ل بأنّه ذهب لأحد كىًّب امؽلم فمنب ونه أن

يؽينه على فهه بؽض امىؾائل امّتي يحؾنها ،فرفض بحجّة أنّه وؿؼهل

بامبحهث وامتّأميف!

وذهب آخر إلى أحد كىًّب امؽلم طظي له ونٌنة وشهرة ،فبشّضه بأنه

بدأ يمنب امؽلم ،وأنّه أطبح يخمب خمبة الجىؽة ،و ينقي بؽض

الدّورات امّتي فيها ونفؽة ،فلم يكترث بذلك ،ولم يح ّفزه ،ولم ير ونه ّ
أي
تفاعل تجاهه!

وذهب أحد كىًب امؽلم إلى كامب علم قد ؼبقه في ام ّمنب،

فمنب ونه أن يؽميه رأيه في بحؿ أع ّده ،وأن يرؽده وينعح له،
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فرفض ذلك ،وجاءه بؽد ذلك وقد كبع بحثه فأهداه له فلم يكترث

بذلك ولم يح ّفزه!

ّ
مرة
قال :فظاق طدري،
وتؽجبؾ وي عدم اكتراثه لي وقد أتيته ّ

ومرة وبشّضا!
كامبا ً امىؾاعدةّ ،

فأين الإحؾان ،وأين الرّحمة ،وأين ُّ ّ
حب الخير للؼير؟

إ ّن هنلاء ونحههه إنّما جاؤوا راغبين في امؽلم وامتّؽلّم ،والدّػه

وامتّحفيز ،فح ّقهه أن يؽانها ،ويهتم ّ بهه ،لا أن ير ّدوا.

وواللّه إ ّن وؾاعدة هنلاء ،وامهقهف وؽهه ،وطناعة الإبداع واله ّىة

في نفهسهه :خير وي امؽكهف مؾاعات وع ام كتب بحثا ً أو تأميفاً،
وطناعة كامب علم حاذق قد يكهن خيرا ً وي تأميف ػشضات ام كتب،

وإمقاء امؽشضات وي المهاصضات والدّروس.

فارفق يا كامب امؽلم بامنّاس ،وتهاضع لهه ،وته ّدد لهه ،واطبر على

ّ
وخاطة كىًبك الّذين جاؤوا ميؾتفيدوا وي أخىًقك وأدبك
أذاهه،
قبل علمك.
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فكم وي ؽيخ طنع كامب علم حمل رايته ،ونشض علمه ،وبذل

واجتهد ونفع الأ ّوة أكثر وي نفع ؽيخه ،وانتفع امنّاس بكتبه أكثر وي

كتب ؽيخه!

فما أجمل أن تشكر امنّاس على صحاؼي أعمالهه ،ومه لم تجي ونها فائدة

منفؾك ،فهذا الخُل ُ ُ
ق لا يتخلّق به إ ّلا امنّفهس امشّض يفة ،كيف وقد سظّو

اللّه تؽالى نفؾه ؽاصطا ً!

فإذا أردت أن تعنع وي كىًّبك قادة أذكياء نجباء ،وأن ترفع همه

وػزامم وي حهلك وي الأطدقاء والأقارب والأهل حتّى تناكح

ام ّؾحاب :فتلمّغ ّ
امعفات الحؾنة فيهه ،وأبرزها واؽكرهه عنيها ،واجتهد
في تمهيرها وثباتها.

فر بّما كٌنت في أحدهه طفة ػليىة لم يلق لها بالاً ،وم كي حينىا

تبرزها وتذصطها له ،وتشكره عنيها :ينتفؾ إميها ،ويبدأ في تمهيرها وامؽناية

بها ،حتى ينتفع بها هه وغيره انتفاعا ً ػليىاً.
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فىً تحتقر كممة ً تبذلها لأخيك؛ تحمل في كياتها تحفيزا ً على خير،

وتنبيها ً على طفة وخلق ػليم؛ فربما أجرى اللّه تؽالى خيرا ً كثيرا ً وي

ج ّراء هذه امنممة.

فقد أمّف مبخاري صحيحه بسبب كممة ٍ سظؽها وي ؽيخه إسحاق بن

راهه يه حين قال " :مه أ ّن أحدكم يجمع كتابا ً فيىا صحّ وي ؼنّة الرّؼهل

 "قال امبخاري " :فهقع ذلك في نفسي" فأمّف كتابه
ّ
امعحيح الّذي هه أصحّ كتاب على وجه الأرض بؽد كتاب اللّه.

واؼأل نفؾك يا كامب امؽلم وتى رأيت طفة في أحد وي امنّاس

فمدحته عنيها؟

فهل يؽقل أ ّن وي حهلك ووي تخاممهه لا تهجد ػندهه طفات

وأخىًق بارزة؟ هذا لا يؽقل.

ّ
يدل على حؾد في
وإن كنؾ ترى وتكتم ،فهه ػيب فيك ،وقد

امقنب.
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فينبغي عنيك أن تتلمّغ فيىي حهلك وي أقارب ،وأولاد،

ّ
امعفات الحنة ،وامقيم امنّبيلة ،فتبرزها لهه،
وأطدقاء ،وكىًّب،

وتشكرهه عنيها.

فهاك هي امىؽارج ،ونجازها أن يؽلم كامب امؽلم أ ّن وبتدأ الأمر

ُّ ّ
فني وا وطط ذصطه وي آلات امؽلم وطناعاته
وونتهاه تهفيق اللّه تؽالى،

حض أؼباب ،إذا جمّهها تهفيق اللّه تؽالى َ
ور ياضاته إنّما هي ص ُ
ؾ ،وإذا
حي َ ْ

اممامب إلى نفؾه َ
ُ
وُك ِ َ
خهَت  ..فىً املروف المهيمة باممامب وي
ي فيها

اختىًئه بامؽلم وانظضاف ّ
امعهارف ػنه وته ُّي ّه الأؼباب امىؽينة له على

امتّحعيل ،ولا وقهّواته الذّاتيّة وي ذكٌء وحفـ وغيرها ميغ شيء وي
ذلك بنافؽه إذا تخنّفؾ ػنه الرّعاية الإلهيّة وامىؽهنة الر ّبّانيّة.

وكامب امؽلم إذا اؼتحطض ذلك كٌن كنبه للؽلم كنبا ً مبقاء هذا امؽلم

وديمهوته ،كنبا ً مبقاء أنهار الرّؼالة الإلهيّة في الأرض ،وفي ذلك اؼتبقاء
لًدنيا واؼتحياء لأهنها ،فإنّه لا بقاء لها إلا وا داوؾ شظغ الرّؼالة

تطيء أكرافها ،فاــــل ُّدّنيا ُّ
كل ّها ونؽهنة ونؽهن وا فيها إ ّلا وا أشضقؾ عنيه
شظغ الرّؼالة ّ
ُ
وأؼِغ بنيانه عنيها ،ولا بقاء لأهل الأرض إ ّلا وا داوؾ
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آثار ال ُّر ّؼل وهجهدة فيهه ،فإذا درؼؾ آثار ال ُّر ّؼل وي الأرض وانمحؾ
ّ
امؽلوي وام ّؾفل ّي وأقام امقياوة.
بامنليّة خ ّرب اللّه امؽالم

وقد أفرد امبخاري في صحيحه كتابا ً للؽلم ،وػقد فيه بابا ً ترجمه ب

(باب رفع امؽلم وقههر الجهل) ،ووؽلوم وا للبخاري وي ػليم امفقه في

طنع تراجمه وانتقاء وا يهرده تحؾ ّ
وضع كتابه و ُ
كي باب وي أبهابه،
ّ
أجل طنائؽه! -أن ط ّدر هذا امباب
وقد كٌن وي بديع طنؽه  -ووا

بقهل ربيؽة الرّأي :لا ينبغي لأحد ػنده شيء وي امؽلم أن يظيّع نفؾه.

قد كنؾ على علم بمقالة ربيؽة ،م ّ
كي جىًلة أخذت بتىًبيب قنبي

مىا رأيت وهقؽها وي صحيح امبخاري ،هي رؼالة ونه ّ
مني كامب علم ٍ أن

كي حافلا ً للؽلم بمنبك ،وضاونا ً مبقائه باجتهادك ،فىً تظيّع نفؾك،
فإ ّن في تظييؽها تظييؽا ً للنّاس ،بل تظييؽا ً لً ُّدّنيا بأسضها  ..فاللّه ّه لا

تؽُقنا ػي امؽلم بؽائق ،ولا تمنؽنا ػنه بمانع.

ّ
ُ
امؽلمي على اللّه
وارث الأنبياء ،وؽتىدا ً في تحعيله
وهكذا فنيكي

وحده ،وتخنّعا ً وي حهله وكهله وقهته ،إذ لا حهل له ولا كهل ولا

قهة إ ّلا باللّه.
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هذا وا تيسّض جمؽه وكرحه؛ رغبة ً في اؼتنهاض همه كىًّب امؽلم،

بذصط بؽض امتّجارب وامقهاعد وامنّعائح ،امّتي قد تكهن ؼببا ً بإذن اللّه

تؽالى في نفؽهه.
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جىطئة:
كٌنت م كتب امؽلم ونٌنة ػليىة في نفهس امؽلماء؛ فهي جنيسهه
الذي لا يمل ،ورفيقهه في امؾفر ،ووائدتهه في الجنؾات ،وأنيسهه في
الخلوات ،فإ َّ ّن امقراءة َ هي الحياة! ولا حياة َ بىً قراءة! فهي ام َّ ّمر ي ُ
ق
متثقيف الجَنَان ،وتَقه ية ِ امفَهْه ،وت َ ِ
الأوث ُ
هؼيع امىدارك ،وز يادة ِ
ِ
ل:
امؽقلَ ،
ح ُ
وشحْذِ الخاكِرِ ،وإثراء ِ امفِك ْر ،و ُ
وذهاب امقَلَق،
ِ
ل الرَّّاحة ِ،
عه ِ
وتهدئة ِ الأػعاب ،وتَمهير ِ ال َّذّات ،و َؼؽَة ِ ام َّن ّلَرَ ،
وتحفيز ِ الذِّه ْي ،وحِفـِ
ق امتَّّحنيل ،ودِ َّق ّة ِ الاؼتنباطِ  ،وق ُ َّهّة ِ امتَّّخ ُّي ّل،
امهقؾ ،وتَما ِم ال ُّأن ْس ،وعُم ْ ِ
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ل
ص ام َّ ّؿهاردِ ،وكما ِ
ْب ام ُّس ّضور والحُبُهر ،واحتيازِ امفهائد ،واقتنا ِ
وجَن ِ
ِ
ل امنَّّؽيم ،وتنمية ِ ال َّذّوق ،ودَوَا ِم امبَهجة ،وق ُ َّهّة ِ
امىُتؽة،
وترؼيخ امق ِيَم ،وتَؽ ُّجّ ِ
ام َّت ّركيز ،وتَنَامِي ال ًَّ ّ َّذّة ،وتَىًَشي َّ ّ
امظ َ
واكتؾاب الخ ِب ْرات ،وتمتين ِ
ِ
جر،
وذهاب
ِ
ِيب امؽَيػ ،وإجما ِم امفناد،
الأؼلوب ،وتأخير ِ الخَرَف ،وك ِ
ِ
ِ
وبلوغ التّم ُّي ّز،
وتفريح امنّفغ ،وتقه ية ِ امىنَنٌَت،
اله ّه ،وزوال امؼ ّه،
وام ُّ ّؿؽهرِ بام َّ ّ
ل إلى الإبداع ،وام َّت ّرقّي في ودارج ام كمال ..
ؾؽادة ،وامهطه ِ
وامقراءة وي قبل هذا ووي بؽد :أداة وي أدوات امىؽرفة ،وآلة
متحعيل امؽلوم وامفنهن.
لهذا كهّه؛ اجؽنها  -أ ُّ ّيها امىهفَّّق  -عادة ً وػبادةً..
ومتؽلم يا رعاك اللّه أ ّن رأس امثّقافة هه الدّين ،ولا تنٌد تهجد أ ّوة
وي خلق اللّه ميغ لها دين بمؽناه امؽام ،كتابيّا كٌن أو وثنيّا ً بِدْعَا ً لا
كتاب له ولا وثن ،ولا ؼبيل إلى أن يكهن شيء وي ذلك واضحا ً في
ػقل الإنسان إ ّلا ػي كر يق اللًّّؼة لا غير ،فالدّين وال ُّل ّؼة ونذ نشأة
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الإنسان الأولى وتداخىًن تداخىً ً غير قابل للفعل ،والدّين طاحب
ام ُّ ّؾنمان امىملق ال ّ
خفي على ال ُّل ّؼة وعلى امنَّّفغ وعلى امؽقل جميؽاً،
ؼنمان لا ينكره إ ّلا وي لا يبالي بامتّفكير في امىنابع ال ُّأول ،وأؼلوب
ّ
كي أ ّوة في امتّفكير وامنّلر ونتزع وي دينها الّذي تدين به ،وإ ّن امفؾاد لم
يدخل على ثقافتنا نحي امىؾلمين دخهلا ً يهؽك أن يمىغ وؽامىها
و يمفئ أنهارها إ ّلا بؽد امتّعادم ّ
امعاوؾ المنيف الّذي حدث بيننا وبين
امثّقافة الأوربيّة الحاصضة ،بؽد أن كٌن الأوربيّهن في قنب أور بّا في
جاهنيّة جهىًء ،همجا ً هاصجاً ،لا دين يجمؽهه ،حتّى جاء "ػظض ام ّنهظة".
إ ّن الجديد وامتّجديد لا يمكي أن يكهن وفههوا ً ذا وؽنى إ ّلا أن ينؿأ
نشأة كبيؽيّة وي داخل ثقافة وتنٌولة وتىاؼكة حيّة في لأنفغ أهنها،
ّ
وتىكي امنّؿأة في ثقافته ،وتىكي في مؾانه
ثم ّ لا يأتي امتّجديد إ ّلا وي
ومؼته ،وتذوق مىا هه ناشطء فيه وي آداب وفنهن وتاريخ ،وؼروس
تار يخه في تار يخها وفي ػقائدها في زوان قهّتها وضؽفها ووع امىتح ّدر إميه
وي خيرها وش ّ
ضها ،صح ّؾا ً بذلك كهّه إحؾاؼا ً خاميا ً وي ام ّؿهائب ،ثم ّ لا
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يكهن امتّجديد تجديدا ً إ ّلا وي حهار ذع ّي بين امتّفاطيل ام كثيرة
امىتؿابكة امىؽ ّقدة امّتي تنمهي عنيها هذه امثّقافة وبين رؤ ية جديدة
نافذة ،حين يلوح ليمجدد كر يق آخر يمكي ؼلوكه ،وي خىًله يستميع
أن يقمع تشابنٌ ً وي ناحية ميعله وي ناحية أخرى وطىً ً يجؽله أكثر
اؼتقاوة ووضهحاً ،وأن يحل ػقدة وي كرف ميربمها وي كرف آخر
ربما ً يزيدها قهة ووتانة وؼىًؼة .فامتّجديد إذن حركة دائبة في داخل
ثقافة وتنٌولة يته ّلاها الّذين يتحرّكهن في داخنها كٌولة حركة دائبة
عمادها الخبرة وامتّذوق والإحؾاس امىرهف.
فاقرأ الآن تار يخك بؽين ػربيّة بعيرة لا تؼفل؛ حتّى تلم بأكراف
امبىًء الّذي حاق بأ ّوتك امؽربيّة الإؼىًويّة ،وحتّى لا تدخل تحؾ
امىؽنى الّذي قاله أبه ػبادة امبحتري
ل َتجُه ُ
ن وَفْتُهحَة ٌ وَػُقُه ٌ
ي امْؽَجَائبِ أَ ع ْي ُ ٌ
وَو ِ َ
ل فِي ا ْل َأحْىًَ ِم
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أ حىًم ام ّنهظة ،وامتّجديد ،والأطالة وامىؽاضضة ،وامثّقافة امؽامىيّة،
وأحىًم أخرى كثيرة لا تنقطي ،أحىًم جؽنؾ طدوة امتّدههر وؾتىرّة
وتىادية وتفاقمة إلى هذه ام ّؾاعة امّتي تقرأ فيها ،وللّه الأمر وي قبل ووي
بؽد.
وويادين وؽركة امثّقافة وامؽقل ويادين لا تؽ ّد ،بل تشىل الموتىع كهه
في حياته ،وفي تر بيته ،وفي وؽايشه ،وفي تفكيره ،وفي ػقائده ،وفي
آدابه ،وفي فنهنه ،وفي ؼياؼته ،بل ّ
كي وا تعبح به الحياة حياة إنسانيّة
كم ػرفها الإنسان ونذ كٌن على الأرض.
ووا قع ّد ُ
ت وي ذلك كهه إ ّلا الإغراء بقراءة ام كتب ،ػسط أن
تكهن خمهة في وؾار امتّعهّر ّ
امعحيح لحقائق الأوهر ،ووبنغ نفغ
عذرها وثل ونجح.
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وي امؽجيب أ َّ ّن امقراءة في ام كتب وام َّن ّلر فيها يتقاسص كثيرا ً وي
امناس على اختىًف ت ّ
خععاتهه ورغباتهه وويهلهه صحبة ،ولذا وا زال
امؿؽراء يتؼنّهن بام كتب وحبها وصجامؾتها ،و يستؼنهن بها ػي صجامؾة
الآدويين ،ومؽلّي أمىح إمىاحات يسيرة بذصط بؽض وي الأوهر وامقهاعد
امّتي ذصطها أهل امؽلم مىي أراد أن يقرأ كتابا ً م كي يفهه امفهه ّ
امعحيح،
ولا يكهن فهىه خمأ ً ولا يكهن فهىه ؼببا ً لز يؼه وضىًله ،فإ ّن مني
شيء زغل ،ومني شيء يحبّه الآدم ُّ ّي ر بّما وا يقابله وي امطّضر الّذي يقع
على نفؾه ،وقارئ ام كتب ر ُ بَّّما يريد ّ
امعهاب فيقع في الخمأ ،ور بّما يُريد
الهداية فيقع في ض ّدها ،فنيغ ّ
كي راغب في الحق يعل إميه ،وميغ
ّ
كي وؾترؽد ُيهدى إميه ،وإنّما امتّهفيق بيده .
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إن امقراءة مهارة يجب أن يحرص عنيها كي وؾلم و يجيدها ،ومقد
حؿ الإؼىًم على امقراءة مىا لها وي فهائد جمة للفرد امىؾلم وصجتىؽه
على امؾهاء ،أوا سظؽؾ قهل اللّه تؽالى في أول آية أنزمؾ وي امقرآن:
ۡ

ذ

َ

ۡ
ٱك َرۡأۡۡة ۡ
ٱش ًِۡۡ َر ّب ِ َمۡٱَّلِيۡ َخي َقۡ}١؟ ۡ
{
ِ
ووهضهع امقراءة وامىمامؽة وي الأوهر امتي تستههي بؽض امبشض
وتجد ػندهه قبهلا وتشجيؽا ،بيد أنها تجد ػزوفا وي آخرين ،وامىتأول
في ذلك يجد ػهاول وتداخلة كثيرة تنثر على حب امقراءة والاكىًع
إ يجابا وؼنبا..
ورغبة في امىؾاهمة في هذا امىهضهع ووفاء مىا تؽلمته واؼتفدته
وي امقراءة والاكىًع ووي باب رد الجىيل ،كٌن لزاوا ً إرداف هذا
امىبحؿ ،والحقيقة أن في امقراءة علم يحتاج امىرء إلى امؼهص في
كنهزه وؼبر أغهاره وكؿف أسضاره ،م كي يساعد في تشجيع امناس على
امقراءة وإنزالها امىنزلة اللًئقة بها..
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يا لذّة ً بين كتب امؽلم أػؿقها

ل ولا سَظَـــر ُ
لا شيء يؽدلها وا ٌ

ؽفَا ؼقىي وَهِي الأنيغ إذا وا أقبل امقىر ُ
هي امؼ ِذاء ُ لروحي بل ِ
وأكؾبتني ػقهلا ً ملورى ذهبها

أجؾادهه فنيؾ وامؽلم وؾتمر ُ

تُؽمي الهناء بىً وينٍ ولا كدَرٍ

ل كما قد يفؽل امبؿَ ر ُ
ولا جدا ٍ

كؿ ُّ ّ
ضجَر ُ
ْب ولا َ
ل ولا ػَت ٌ
أذى ولا وىً ٌ
ً
أي
ل امى ُ ِ
ووا بها وع كه ي ِ
وامؽُىر ُ ميغ له و ِيْ فهته ػ ٌ
ِهض

وبئغ عُمر ٌ فَنَى ووا له أَ ثَـــر ُ

كه ّه ػ ِبَــــــر ُ
ػزٌّ وصجدٌ ُّ
أَ ق ْب ِل على امؽلم وابْ ح َ ْ
ؿ ػي صجامؾه فامؽ ِلم ُ ّ
كم عال ٍم كٌن قبل امؽلم طظتهنا ً

فإذا به عَلَم ٌ كٌمىزن ينتؿـــر ُ

واعلم رحمك الله أن امكتاب نؽه الأنيغ في امهحدة وامعديق في
امؼربة ،وميغ هناك شجرة أكهل عمرا ولا أكيب ثمرة وي كتاب وفيد..
وهه الرفيق الذي لا يممّو ولا يخدعك ،وهه جار مرافق ووؽلم نافع،
يقرب لك امبؽيد وير يك امقريب ،ومهلم يكي وي فظله عنينا إلا حفله
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لأوقاتنا فيىا ينفؽنا وطهنها عما يطضنا وي فظهل امنلر وامنىًم والمناممة
وصجامؾة وي لا خير فيه  -منٌن في ذلك على طاحبه أؼبغ نؽىة وأكبر
ونَّّة.
ركٌنز في امقراءة:
امقراءة :هي عمنية امتؽرف على الروهز امىكتهبة مفهه وا ترمي إميه
وي امىؽاني ،ؼهاء كٌنت امقراءة نلرا إلى الروهز امىكتهبة فقف ،أو وع
تحه ينها إلى أطهات مهىهؼة ،أو وؾىهعة ،وهذه الروهز هي امنممات
امتي تحمل دلالات وؽينة ،وكمما اؼتهػب امفرد حعيلة وؽينة وي هذه
امنممات ذات الدلالات ،كمما اتسع أفقه ،وفهه وا يدور حهله ،وهذه
امنافذة امىفتهحة على المهيف المهلى للفرد وامؽالم الخارجي ،وهى وؼيلة
اكتؾاب امىؽارف ،والخبرات امىتنهعة .فإذا كٌنت الحياة تساعد امفرد
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على النمه وامتؽاول وع امؼير ،فإن امقراءة تهؼع وداركه ،وذلك بنقله إلى
آفاق واؼؽة (.)6
وادة (قرأ) في اللؼة امؽربية مهىا تحهمؾ واؽتق ونها فإنها تفيد في
أطل امهضع( :جمع شيء بشيء) أو (صظه إلى بؽظه) ،ووي هذا سظو
امنىًم امىكتهب إذا تُلِي َ( :قراءة أو وقروء) لأن امقارئ يطص الحروف
بؽطها إلى بؽض ،وامكتاب ام كريم قرآن لأن ؼهره وآياته وظىهوة إلى
بؽطها امبؽض (.)7
ثم نقل امنممة إلى كي وا يتلى وإن لم يىًحـ تَامِيه ِ أطل وضؽه
الذي هه الجىع ،فقننا امقراءة وقعدنا وا يتنلم به امىتنلم طظا هه وكتهب
أو صحفهظ وي وكتهب ،وهكذا.

()6إ سظاػيل ،زصط ياء ( ،)0999كرق تدريس الل ؼة امؽرب ية ،الإ ؼكندر ية ،دار
امىؽرفة الجاوؽية ،ص .066
()7ا لرازي مح مد بن أ بى ب كر ( 661ه ) "صخ تار ام عحاح " ،دار امق لم ،ب يروت،
مبنان.
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ل مىريد امىؽرفة ،إلا أن جمهرة ً
كب ذمه ٌ
في ؼاوق ،ومر ٌ
امقراءة ٌ
َ
وثهابت تظبمه،
وي امىثقفين بله غيرهه افتَأتها ػي ركٌنز َ تحكُمُه ،
حتى أطبح وُن ْت َ َ
جؽا ً قنيل امنىٌ ،وَالِ جُه ُ معيق الهُزَال امؽلمي !
لذا  :فهذا رسصٌ مشيء وي تمو الركٌنز ،بُؼْيَة الإطىًح .
الركيزة الأولى :أن الإيؼال في بمهن ام كتب ،والإوؽان في فهه
وقاطد أصحابها ،وؽقهدة ُ زوائمه بامبِن ْية امؽلمية للناقر قهة ً وضؽفاً ،وهي
ُ
علة امتَّّنقي ػي الأؽياخ ،أو وا هه آيب إميه ،ووي ثم :نسميع
صح َ ّ ِ
(تفؾير) إفادة شخص وي كتاب أكثر وي آخر ،وفي هذا يقهل الإوام
امؿاكبي  في "وهافقاته" " :وإذا ثبؾ أنه لابد وي أخذ امؽلم ػي
أهله فلذلك كر يقان :
أحدهما :امىؿافهة ،وهي أنفع اممر يقين وأؼلمهىا…،
اممر يق امثاني :ومامؽة كتب امىعنفين ،وودوني الدواوين .وهه
أيظا ً نافع في بابه بشضكين:
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امشضط الأول :أن يحعل له وي فهه وقاطد ذلك امؽلم
امىملوب ووؽرفة اطمىًحات أهله :وا يتم له به امنلر في ام كتب،
وذلك يحعل باممر يق الأول وي وؿافهة امؽلماء ،أو طظا هه راجع إميه؛
وهه وؽنى قهل وي قال" :كٌن امؽلم في طدور الرجال ،ثم انتقل إلى
ام كتب ،ووفاتحه بأيدي الرجال" .وام كتب وحدها لا تفيد اممامب
ونها ؽيئاً ،دون فتح امؽلماء ،وهه وؿاهد وؽتاد.
امشضط امثاني :أن يتح َّر ّى كتب امىتقدوين وي أهل امؽلم امىراد؛
فإنهه أقؽد به وي غيرهه وي امىتأخرين" (. )8
لذا :نجد امؽلماء امؽارفين يحثهن امىتؽلم على تنقف امؽلوم وي أفهاه
ذوي الذِّصط ،حتى تتكهن ػنده امنهاة امؽلمية امىملوبة ،والحعانة امىانؽة

()8امىهافقات :ج ،0ص . 97 96
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وي ومهج ُ
حثالة الأفنٌر ،وز ُ بالة الأؼفار ،إلى وؾارب امنفغ ،بل "إذا
ُ
حرس امؽلم وجيؿه وؼلولة وؼلوبة"(.)9
وردت عنيه ر َّ ّدها
الركيزة امثانية :طظا لا ريب فيه أن الأؼىًف الأول أرسخ في امؽلم
قدواً ،وَأَ َؼ ُّ ّد فهىا ً طظي أتى بؽدهه ،هذا في امؽلوم امىؿتركة بين امؾابق
واللًحق ،وأطل ذلك :امتجربة والخبر .
أوا امتجربة ،فهه أمر وؿاهد في أي علم كٌن ،فامىتأخر لا يبنغ
وي الرؼهخ في علم ٍ وا وا بنؼه امىتقدم ،وحؾبك وي ذلك أهل كي
علم عملي أو نلري ،فأعمال امىتقدوين في إطىًح دنياهه ودينهه على
خىًف أعمال امىتأخرين ،وعلومهه في امتحقيق أقؽد ،فتحقق امعحابة
بؽلوم امشض يؽة ميغ كتحقق امتابؽين ،وامتابؽهن ميؾها كتابؽيهه ،وهكذا
إلى الآن  ،ووي كامع ؼيرهه وأقهالهه رأى امؽجب في هذا امىؽنى.

()9وفتاح دار امؾؽادة لابن امقيم :ج ،0ص . 041
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ن قرني ،ث َّم ّ الذين يلو َنهه،
وأوا الخبر  ،ففي الحديث" :خير ُ امقرو ِ
ثم الذين يلو َنهه" ،وفي هذا إؽارة إلى أن كي قرن وع وا بؽده كذلك
(.)01
ق الأومه ية م كتب الأوائل الأقدوين؛ قراءة ً وفهىا ً وحفلاً ،ولا
فاب ِ
يُؼْتَر بما يُرى ليمتأخرين وي كثرة كىًم في صطاريسهه ووكتهبهه؛ حيؿ
فتن كثير وي امىتأخرين بهذا ،فلنها أن وي كثر كىًوه وجداله
وخعاوه في وؾائل الدين  ،فهه أعلم طظي ميغ كذلك ،وهذا جهل
صحض.
وانلر إلى أكٌبر امعحابة وعلمائهه؛ كٍبي بكر وعمر وعلي ووؽاذ
وابن وؾؽهد وزيد بن ثابت ،كيف كٌنها؟ ،كىًمهه أقل وي كىًم ابن
ػباس ،وهه أعلم ونه ،وكذلك كىًم امتابؽين أكثر وي كىًم امعحابة،
وامعحابة أعلم ونهه ،وكذلك تابؽها امتابؽين :كىًمهه أكثر وي كىًم

( )01امىهافقات :ج ،0ص . 97
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امتابؽين ،وامتابؽهن أعلم ونهه ،فنيغ امؽلم بكثرة الرواية ،ولا بكثرة
امىقال ،وم كنه نهر يقذف في امقنب ،يفهه به امؽبد الحق ،ويميز به بينه
وبين امباكل ،و يؽبر ػي ذلك بؽبارات وجيزة صحعلة ليمقاطد(.)00
ووع هذا امتفظيل الإجمالي للٌومين فإن امثَّّق ِف وَي يُف ِيد وي رُقُه
الآخر ِين ،في تهضيح وؾألة ،وإلحاق فرع بأطل ،ونحههما.
الركيزة امثامثة :إن فَل ْي ام كتب ،وتأ ُّ ّرض ونٌنها؛ جادة ٌ ومروقةٌ،
م كي بقعد تحقيق امبعيرة ػند امؽىل ،ووؽرفة امؾبيل الأقهم ػند
امهاقؽة؛ لأن امؽاول "لا يكهن عمله طالحا ً إن لم يكي بؽلم وفقه" (.)02
فامنلر الجامب للؽىل امىفيد هه امؽلم امنافع؛ لأن امؽلم الحق "هه
امؽلم امباػؿ على امؽىل"(" ،)03وامىؾكين كي امىؾكين وي ضاع
()00فظل علم امؾنف على الخنف لابن رجب :ص  ،94-92تحقيق :مروان
امؽمية.
( )02رؼالة :الأمر بامىؽروف وامنهي ػي امىنكر لابن تيمية  :ص .49 48
()03امىهافقات :ج ،0ص .69
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عمره في علم لم يؽىل به ،ففاته لذات الدنيا ،وخيرات الآخرة ،فقَدِم َ
وفنؾا ً وع قهة الحجة عنيه!"(.)04
ومؽل وي امىناؼب أن نبدأ في وهضهػنا هذا بمؽرفة أؼباب
امؽداوة بين امقراءة وبؽض امناس.

()04طيد الخاكر لأبي امفرج ابن الجهزي :ص .044
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أؼباب امؽداوة بين امقراءة وبؽض امناس:
إن امىتأول في صجال امقراءة ميىًحـ وجهد نفهر وعداوة  -إذا
صح امتؽبير  -بين بؽض امناس وام كتب ،وأقهل :لا عجب ولا غرابة أن
يكهن وي أؼباب تأخر الأوة وعدم تقدمها هجرها للقراءة ،فامقراءة هي
وعدر امهعي في الموتىؽات.
ومقد اهتم علماء امؾنف اهتىاوا كبيرا في وهضهع امؽناية بامكتاب،
فجىؽها في كتبهه فعهلا وأبهابا في أدب كامب امؽلم وع كتابه ،وكيفية
امنؾخ ،والحؿ على الجيد وي امهرق ،وطفة امقلم الذي يكتب به والحبر
ومهنه ،إلى غير ذلك وي الآداب امىتؽنقة بامكتاب ،كما كٌن حرص
امؾنف على جمع ام كتب ػليىا ،فهي جنيسهه الذي لا يمل ،ورفيقهه
في امؾفر ،ووائدتهه في الجنؾات ،وأنيسهه في الخلوات .وكٌن ابن
الجهزي يقهل في كتابه طيد الخاكر( :وإني أخبر ػي حالي :وا أؽبع وي
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ومامؽة ام كتب ،وإذا رأيت كتابًا لم أره ،فنٍني وقؽؾ على كنز)...
وقامؾ زوجة الإوام الزهري ػي ام كتب أنها أؽد وي امطضة.
وفي ػظضنا هذا تجد أكثر امناس يقرءون الجرائد والموىًت وأخبار
الر ياضة امتي لا تسىي ولا تؼني وي جهع ،ويهىلون امكتاب امىفيد
وبالذات امكتاب الإؼىًمي.
وطظا يحزن امقنب قهل أحد اميههد الخبثاء حين لاوه بؽض أصحابه
وي امىؼظهب عنيهه على نشضه متظضيح يكؿف ػي صخمماتهه
وأكىاػهه ،فما كٌن ونه إلا أن قال  :اكىئنها فإن امؽرب لا يقرءون !!
امقنب إؼىًم ٌ وإيما ُ
ُ
ُ
ن
ِ
امقنب وي كمدٍ إن كٌن في
يذوب
ل هذا
مىث ِ
ومه تأوننا أؼباب امؽداوة بين امناس وامقراءة مهجدنا أنها ترجع إلى
أوهر عديدة ونها:
 0غىًء أؼؽار ام كتب.
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 2عدم وؽرفة قيىة امقراءة وفظنها ،وقديما ً قيل إن الإنسان عدو
وا يجهل.
 3عدم وجهد الأقران الذين يحثهن ويشجؽهن غيرهه على
امقراءة ،فامىرء بقرينه.
 4اؼتبدال امؼؿ بامؾىين والانشؼال ػي ام كتب امىفيدة بقراءة
الموىًت امتافهة وامعحف الر ياضية وغيرها.
 5علو أؼلوب امنٌتب في اللؼة وامىظىهن ،أو أن يكهن وكتهبا
بروح انهزاوية وتأثرة وي ضؼف الحظارة امؼربية.
 6عدم تشجيع امقراءة في امبيهت وانكباب اممىًب على
امىقررات الدراؼية فقف ،بل ووي امىنؼف أن بؽض الآباء إذا
لاحـ وجهد كتاب في يد ابنه نهره ػي قراءته وأمره بامتزام ام كتب
امىدرؼية !.
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 7بؽض امناس كبيؽتهه حركية ،يحبهن الأعمال امتي فيها حركة
ونشاط ،ولا يحبهن الجلوس في ونٌن واحد مىدة كه يلة ،و يحبهن
امىشي والذهاب وامتنقل ،وهنلاء يحتاجهن متدريب وطبر.
 8عدم وؽرفة وؽاني بؽض امىعمنحات امتي تتكرر أثناء امقراءة،
ووي امىهه أن تؽرف أخي امقارئ أن مني كتاب وعمنحات وروهز
عادة وا تكهن وهجهدة في وقدوة امكتاب حيؿ يبين امنٌتب أؼلوبه
فيها ،ووؽرفة تمو امىعمنحات وي الأوهر امتي تساعد على امقراءة
وامفهه.
 9الاطمدام بأوهر طؽبة ػند بدء امقراءة ،ووي ذلك :
أ) قراءة ام كتب اممه يلة.
ب) قراءة كتب طؽبة امفهه.
ج) كثرة ام كتب وع الافتقار إلى الخبرة في اختيار الأفظل
وامىفيد ونها.
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 01ضؽف اللؼة امؽربية لدى امقُرّاء وعدم فهىهه مىؽانيها،
ولذلك ينعح بقراءة ام كتب امىؿكهلة.
كما أن هناك قاعدة مهىة تقهل:
كمما كٌن امكتاب أمعق بامقرآن وامؾنة ،كٌن أيسض في امفهه
َََ ۡ َذ َۡ ُۡ ۡ َ َ ّ ۡ َ
ۡف َه ۡوٌۡ ُّ
ٌَِۡ ذدن ِٖرۡ.}١٧
ِلن ِر
انۡل ِۡ
وامقراءة .قال تؽالى{ :وىلدۡيَّسُاۡٱىلرء ۡ
ويستحؾي اختيار كتب أصحاب الأؼلوب الرؽيق وامؽبارة امسهلة
في بدء الأمر ،ثم الارتقاء بؽد ذلك إلى الأعلى فالأعلى كمما زاد التمكي
وي اللؼة.
ومؽله وي امىفيد أن أؽير إلى أنه قد يكهن مبؽض امنممات
وؽنيان :مؼهي وشضعي ،وقد يختنفان تماوا .ووثال ذلك قهله
" :لا يحل لامرئ ينوي بالله واميهم الآخر أن ي ُ ْسقِ َي
واءَه ز َ ْرعَ غيره" ،وميغ امىقعهد هنا امؾقيا امىؽروفة  -وهه امىؽنى

اللؼهي  -وم كي امىقعهد هه عدم الدخهل على امىمنقات حتى يمهرن
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 وهذا هه امىؽنى امشضعي  ! -وونه أن رجىً سظع الحديث الذي فيه:"نهى امنبي  ػي الح ِلَق قبل طىًة الجىؽة" ،فلم يحلق
رأؼه أربع ؼنهات حتى ػرف وؽنى الحديث امىقعهد وهه امنهي ػي
حِلَق امؽلم (جمع حَنَقَة) قبل طىًة الجىؽة ،وذلك م كي يتفرغ امىؾلم

متىًوة امقرآن وذصط اللهۡ .
 00امسضحان ،وهه عدم امتركيز ،وهذه امىؿنهة يشكه ونها كثير
وي امقراء ،فيقهمهن( :نختم امعفحة دون أن نفهه ؽيئا ،وننهي امكتاب
دون اؼتيؽاب ،وننلر في امكتاب وامؽقل ؽارد) .وامسضحان أؼبابه
كثيرة لا يتؾع الموال لذصطها.
 02دنه الهىة :نجد بؽض امناس وللٌؼف دني الهىة ،راضيا ً
بالدون وكٍنه خلق للٌكي وامشضب وامنهم ،فههلا يؽرف ام كتب إلا
ؽنىً ً ولا امقراءة إلا ذصطا ..ونقهل له ومؿاكلته:
قد هينوك لأمر ٍ مه فمنؾ له
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 03الانشؼال بامىنهيات كٌمتنفاز والجنؾات امفارغة ،فتجد أن
بؽض امناس يجنؾهن امؾاعات اممهال أوام امتنفاز ويبخلون على أنفسهه
بساعة للقراءة ،ثم يقهمهن :وا ػندنا وقؾ ،وقد قال الإوام يحي بن أبي
كثير :لا يستماع امؽلم براحة الجسص.
 04عدم فهه امقارئ مىؽله وا يقرؤه وإن كٌن امىقروء ميغ
طؽبا ،وؼبب ذلك امظؽف امؿديد في امثقافة امؽاوة وعدم اػتياد
امقراءة أطىً ،فقد يمر على هذا امؿخص ؼنهات كه يلة لا يقرأ فيها كتابا
واحدا.
 05الانشؼال بأنشمة أخرى.
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حلول وقترحة مؽىًج وؿنهة امنفهر وي امقراءة:
إن وؿنهة نفهر امناس وي امقراءة وؿنهة واقؽية تحتاج إلى تؽاون
وجهد دؤوب لحنها ،ومؽلي أؽير إلى بؽض الحلول ،وونها:
 0إقهار ونٌنة ام كتب وامقراءة وفظنها ،وتهضيح أهمية امقراءة
في حياة امىؾلمين ،وذلك ػي كر يق الإؽارة إميها في خمب الجىؽة
والدروس وامىهاػـ.
 2تشجيع امقراءة بين امناس وذلك ػي كر يق:
أ) تكهين وكتبة طؼيرة داخل امىنزل يراعى فيها أعمار
ووؾته يات الأسضة.
ب) تخعيص حعص للقراءة الحرة في امىدارس والاهتىام
بامىكتبات امىدرؼية ودعمها وتشجيع امقائمين عنيها.
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ج) إهداء ام كتيبات في امىناؼبات المنتنفة (زواج ،ػقيقة)...
ونحهها.
د) إقاوة أؼبهع للكتاب على وؾتهى امىدارس والجاوؽات
والأندية الأدبية والر ياضية وغيرها.
ه ) الاهتىام بمباعة ام كتب وتهفيرها بأؼؽار وناؼبة.
و) فتح وكتبات علمية في امىؾاجد وتشجيع رواد امىؾاجد على
امقراءة والاكىًع.
 3امتدرج في قراءة ام كتب فيبدأ بام كتيبات امعؼيرة ثم بامشضوح
والأمهات.
 4اؼتخدام قاوهس صختظض في اللؼة امؽربية أو الحديث امنبهي،
وثل كتاب صختار امعحاح وامقاوهس امهؼيف وامىعباح امىنير ،وكتب
غريب الحديث وثل كتاب امنهاية في غريب الحديث والأثر لليوام ابن
الأثير.
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 5تؽلم قهاعد اللؼة امؽربية الأؼاؼية ،ويمكي الاؼتؽانة بكتب
امقهاعد امىؾتخدوة في امىدارس.
 6قراءة ام كتب امتي لها عىًقة بامهاقع ووا يحتاج الإنسان إلى
وؽرفته وثل امؽبادات  -كعفة امهضهء وامعىًة  -أو امىؽاوىًت أو
الآداب ،فإن امىؾلم ػندوا يمبق وا يقرؤه في حياته و يجد فائدته
ويستؿؽر مردوده عنيه ،يدفؽه ذلك مىداووة امقراءة وامىمامؽة..
 7تقييد امفهائد والدروس إوا في جانب امكتاب (بامىرؼام حتى
يسهل إزامتها) أوفي ورقة أو تجميؽها وترتيبها في دفاتر ميسهل الرجهع إميها
ػند الحاجة.
وميؽلم أن هناك كتبا ونمفة لم تكي في الأطل إلا مجمهعة وي
امفهائد والخهاكر امتي سجنؾ ،وثل كتاب (بدائع امفهائد) لابن امقيم
وكتاب (طيد الخاكر) لابن الجهزي وغيرها ،فاحرص على تقييد امفهائد
فقد تعبح وثنهه.
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 8امتنه يع في امقراءة وامىمامؽة و يكهن ذلك بامتنقل بين كتب
امفنهن المنتنفة وي امؾيرة للحديث للفقه للٌدب ..وقد ذُص ِط َ أ َّ ّن ابن ػباس
 كٌن حين يحغ وي كىًبه فتهرا – أي تؽبًا وومنًً  -يقهل:
(هاتها ديهان امؿؽر)(.)05
()05أقهل :لا أطل له ،لم أجده ووؽناه صحيح كما هه قاهر ،وبؽطهه يذصطه بنفـ
(كٌن ابن ػباس إذا ول وي امنىًم يقهل :هاتها ديهان امؿؽر) .عنقه بهذا
اللفـ برهان الدين الزرنهجي – وههوي علماء امقرن امؾادس إذ قد تهفي بين
( 590و 597ه ) كما أفاد صحقق كتابه وانلر كؿف املنهن  43 /3وفيه أنه
كٌن حيا قبل  593ه ولم يُذصَط ب ٍ
جرح ولا تؽديل م كي املاهر أنه وي علماء

ػظضه مىا احتهاه كتابه وي فهائد في امتربية كما يفيد كىًم صحقق كتابه هذا الذي

لا يُؽر َ ُ
ف له غيره  -في كتابه (تؽنيم امىتؽلم كر يق امتؽلم) تحقيق مروان قباني
ص  007دون إؼناد ،وبين الزرنهجي وابن ػباس وفاوز! وهه ػنده بنفـ
(امؿؽراء) بدل (امؿؽر) ،وكذا فؽل طديق حؾي خان في كتابه أبجد امؽلوم
ص  79بنفـ (امؿؽر) ،وكذا فؽل محمد بن ونير بن مرسي في كتابه امتربية
الإؼىًوية أطهلها وتمهرها في امبىًد امؽربية (ص ، 202 :ص  )221نقىً
ػي الزرنهجي بنفـ الزرنهجي نفؾه ،وكٌن بؽض امؾنف يجؽل بجانبه ونديىً
وبلولا م كي يمؾح به وجهه ػند ؽؽهره بامنؽاس .لا أطل له ،عنقه الزرنهجي
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 9إعادة امقراءة أكثر وي مرة ،فإن في ذلك فهائد عديدة ،ونها
اؼتخراج امفهائد الخفية والاؼتدراكٌت وامىؽاني امىتؽددة .وانلر إلى
تفؾير امقرآن وعلووه ،فنمما نلر امؽلماء في امقرآن كتبها وؼمروا امىزيد
وي ام كتب والمولدات فيه ،فهه امبحر الذي لا ينظب ولا يشبع ونه
امؽلماء.
كما أن إعادة امقراءة تثبؾ وا وطط وتزيد في الحفـ وامفهه.
وينبغي للقارئ إذا قرأ ؽيئا ولم يفهىه أن يسأل امؽلماء وكنبة امؽلم ،كما
أن عنيه أن ينجأ إلى الله و يكثر وي الدعاء والاؼتؼفار وقراءة امقرآن،
فإنه وفتاح للفهه والاؼتيؽاب .وقد كٌن ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية يدػه:
في كتابه تؽنيم امىتؽلم كر يق امتؽلم تحقيق مروان قباني ص  008حيؿ قال:
( وكٌن محمد بن الحؾي لا ينام الليل وكٌن يظع ػنده الدفاتر .وكٌن إذا ول وي
ن هع ينلر في نهع آخر .وكٌن يظع ػنده امىاء ويز يل نهوه بامىاء .وكٌن يقهل:
إن امنهم وي الحرارة) .اه  ،وكذا فؽل محمد بن ونير بن مرسي في كتابه امتربية
الإؼىًوية أطهلها وتمهرها في امبىًد امؽربية (ص )202 :إلا أنه زاد في

آخره ( :فىً بد وي دفؽه بامىاء امبارد ) .اه .
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(اللهه يا وؽلم إبراهيم علمني) حيؿ قال ابن امقيم في كتابه (إعىًم
امىهقؽين ػي رب امؽامىين تحقيق وشههر بن حؾي آل ؼلمان
ِك ،وَكٌَ َ
كث ِير َ ال ُّدّعَاء ِ بِذَل َ
خنَا َ
ن َؽي ْ ُ
 ( :)097/6وَكٌَ َ
ؾ عَنَيْه ِ
ن إذَا أَ ؽْ نَل َ ْ
ل " يَا وُؽَل ِّم َ إ بْرَاه ِيم َ عَلِّمْنِي " و َ يُكْثِر ُ ال ِاؼْ تِؽَانَة َ بِذَل َ
ل يَقُه ُ
امْىَؾَاج ُ
ِك ) اه ...
 0.وؽرفة وعمنح امنٌتب :فمثىً واذا يؽني ؼكهت ابن حجر في
تنخيص الحبير ؟؟ واذا تؽني "نا" و"ثنا" ؟؟ وا مراد امتروذي حين يقهل
ػي الحديث "حؾي صحيح" ؟؟ واذا يؽني غريب ؟؟ وهناك كتب
وونمفات تقرأ مىؽرفة أؼاميب وؿاهير امك ُتَّّاب...
 00قراءة كتب ام ّ
ؾِيَر وامتراجه امتي تبين ونٌنة امؽلماء
وجههدهه.
 02حل وؿنهة امسضحان وعدم امتركيز ،وذلك يكهن بمرق عدة
ونها:
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أولا :المواهدة وامعبر وامىران على تجنب شضود الذهي ،و يكهن
ذلك بامتجاوب وع امقراءة والانفؽال سضورا أو حزنا ضحنٌ أو بنٌء..
انلر إلى قراءة الرؼهل  للقرآن ،كٌن يقرأ على مهل
ويتدبر الآيات قال امؿيخ المهدث ػبد الله بن يهؼف الجديع في كتابه
( امىقدوات الأؼاؼية في علوم امقرآن ص  ( :)446وأ ّم امىنونين أ ّم
ؼلمة رصي الله ػنها كٌنت تعف قراءة امنّب ّي  - أي
للقرآن  -بأ ّنها كٌنت قراءة وفسّضة حرفا حرفا (وذلك في حديث يؽلى بن
طظمو :أنّه ؼأل أ ّم ؼلمة زوج امنّب ّي ػي قراءة امنّب ّي
 وطىًته؟ فقامؾ :وا م كم وطىًته؟ كٌن يعلّي ،ثم ّ
ينام قدر وا طلّى ،ثم ّ يعلّي قدر وا نام ،ثم ّ ينام قدر وا طلّى ،حتّى
يعبح ،ثم ّ نؽتؾ قراءته فإذا هي تنؽؾ قراءة وفسّضة حرفا حرفا(.)06

ّ
وامبخاري في «خلق أفؽال امؽباد» (رقه:
()06أخرجه أحمد ()311 ،294 /6
ّ
 )070وأبه داود (رقه )0466 :وامت ّ
روذي (رقه )2923 :وامنّؾاغ ّي (رقه:
 )0629 ،0122وابن خزيمة (رقه )0058 :والحاكم (رقه)0065 :
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ّ
وامبيهقي ( )03 /3وي كر يق اللّيؿ بن ؼؽد ،ػي ػبد الله بن ػبيد الله بن
أبي ونيكة ،ػي يؽلى بن طظمو ،به.

ّ
قال امت ّ
روذي« :حديث حؾي صحيح» ،وقال الحاكم« :حديث صحيح على شضط
وؾلم» .قنؾ :هه صحيح ،وميغ على شضط وؾلم ،فإنّه لم يخرّج ميؽلى ،وإنّما

روذي ،فإنّه صحّحه وع حكمه بؼرابته طظّا ّ
ّ
صحّحته تبؽا للت ّ
دل على ثقة يؽلى ػنده،

و يؽلى لم يجرح وي أحد ،ولم يرو ونكرا) - .قنؾ الحديث إؼناده ضؽيف ولا
يعح ونه ؼهى وهضع امؿاهد بنفـ ( ثم ّ نؽتؾ قراءته فإذا هي تنؽؾ قراءة
وفسّضة حرفا حرفا) .مؿهاهده أوا وي حيؿ الإؼناد فإن امعهاب أن يؽلى بن

طظمو صجههل وتعحيح امتروذي تساهل ونه ،هذا مه ؼلمنا بتهثيق امتروذي له،
ولذلك ضؽف ؼنده ؽؽيب الأرننوط في تحقيقه وؾند أحمد ط الرؼالة (/44

 047ح  )26526وذصط ؽؽيب الأرننوط هناك مىهضع امؿاهد وي الحديث
ؽهاهدَ وصححه بها وأحال على تخر يجه في تؽنيقه على وؾند أحمد ح  26450و

 ،26583وهذا خىًطة وا ذصطه الأمباني في أطل طفة طىًة امنبي عنيه
امعىًة وامؾىًم ( )297 - 293 /0فإنه ضؽف ؼنده م كي مؿهاهده أورد
الأمباني وهضع امؿاهد ونه باللفـ الآنف الذصط الذي فيه ( أن قراءة امنبي عنيه

امعىًة وامؾىًم كٌنت قراءة وفسّضة حرفا حرفا) .وصححه الأمباني في أطل

طفة طىًة امنبي ( ،- .)562 /2وأنس بن والك يذصط ّ
أن امنّب ّي طلى الله عنيه

وؼلم كٌن يم ّد بها طهته و ّدا ( وؼياقه ػي قتادة ،قال :قنؾ لأنس :كيف
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كٌنت قراءة رؼهل الله طلى الله عنيه وؼلم؟ قال :كٌن يم ّد طهته و ّدا .أخرجه

ّ
وامبخاري  -أي في صحيحه (-رقه:
أحمد (رقه 02098 :ووهاضع أخرى)
 )4758وأبه داود (رقه )0465 :وامن ّؾاغ ّي (رقه )0104 :وابن واجة

(رقه )0353 :وي كر يق جرير بن حازم ،قال سظؽؾ قتادة ،به ،).و يفسّض
ي َّ
ِيم * يم ّد ب
الل ّه ِ ال َّر ّحْم ِ
أنس ذلك في رواية ،فيقهل :كٌنت و ّدا ،ثم ّ قرأ :ب ِس ْ ِص َّ
الر ّح ِ

ِيم* (هذا في رواية صحيحة ،أخرجها
ب ِس ْ ِص ال َّل ّه ِ* ،ويم ّد ب ال َّر ّحْم ِ
ي* ويم ّد ب ال َّر ّح ِ
ّ
امبخاري (رقه )4759 :وي كر يق همّام ػي قتادة.).

كذلك سظع ػبد الله بن وؼ ّفل امنّب ّي طلى الله عنيه وؼلم يقرأ قراءة ميّنة ّ
يرجع فيها،
ّ
امبخاري (رقه:
يقهل( :آآآ) ( هذا في حديث صحيح .وتّفق عنيه :أخرجه
 )4761 ،4747 ،4555 ،4130ووؾلم (رقه )794 :وي كر يق أبي
إياس وؽاو ية بن قرّة ،قال سظؽؾ ػبد الله بن وؼ ّفل قال :رأيت امنّب ّي طلى الله

عنيه وؼلم يقرأ وهه على ناقته أو جمله وهي تسير به ،وهه يقرأ ؼهرة امفتح،

أووي ؼهرة امفتح ،قراءة ميّنة ،يقرأ وهه ّ
يرجع.

ّ
وللبخاري في روا ية (ر قه :)7012 :قال :ثم ّ قرأ وؽاو ية يح كي قراءة ا بن وؼف ّ ل،
لرج ؽؾ كما ر ّ
وقال :مهلا أن يجتىع امنّاس عنيكم ّ
جع ابن وؼ ّفل يحكي امنّب ّي طلى
الله عنيه و ؼلم ( ،قال ؽؽبة بن الحج ّاج) :فق نؾ مىؽاو ية :كيف كٌن ترجي ؽه؟
مرات.).
قال( :آآآ) ثىًث ّ
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فهذه طفة امقراءة امنّبه يّة ترجع في جمنتها إلى امتّأنّي وامت ّ ّ
رؼل في
امتّىًوة بإػماء ّ
كي حرف ح ّقه ووؾتح ّقه على أكمل وجههه ،ولا يخفى
في امتّمبيق وا لذلك وي الأثر في تدبّر امقرآن وفهه وؽانيه ،وهه امىقعهد
وي تىًوته.
امعفة تفؾير للٌمر بامتّرتيل الّذي جاء به ّ
وهذه ّ
نص امكتاب ،)..
إذا مر بآية نؽيم ؼأل الله الجنة وإذا مر بآية عذاب اؼتؽاذ بالله وي
امنار وهذا جاء في حديث صحيح في قراءته  في طىًة
الليل ػي حذيفة بن اليمان  ، قال( :طنّيؾ وع امنّب ّي
 ذات ميلة ،قال :فافتتح امبقرة ،فقرأ حتّى بنغ رأس
امىائة ،فقنؾ :يركع ،ثم ّ وطط حتّى بنغ امىائتين ،فقنؾ :يركع ،ثم ّ وطط
حتّى ختىها ،قال :فقنؾ :يركع ،قال :ثم ّ افتتح ؼهرة آل عمران ،حتّى
ختىها ،قال :فقنؾ :يركع ،قال :ثم ّ افتتح ؼهرة امنّؾاء ،فقرأها ،قال:
ثم ّ ركع ،قال :فقال في ركهعه :ؼبحان ربّي امؽليم ،قال :وكٌن ركهعه
بمنزلة قياوه ،ثم ّ سجد ،فنٌن سجهده وثل ركهعه ،وقال في سجهده :ؼبحان
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مر بآية فيها
مر بآية رحمة ؼأل ،وإذا ّ
ربّي الأعلى ،قال :وكٌن إذا ّ

ّ
وجل
ػز
مر بآية فيها تنز يه لله ّ
عذاب تؽهّذ (وفي مفـ :اؼتجار) ،وإذا ّ

ؼبّح.)07().

( )07وهه حديث صحيح ذصطه امؿيخ ػبد الله بن يهؼف الجديع في
امىقدوات الأؼاؼية في علوم امقرآن (ص  )517ثم قال ( :حديث صحيح .أخرجه
أحمد ( )397 ،394 ،389 ،384 ،382 /5ووؾلم (رقه )772 :وأبه داود
ّ
(رقه )870 :وامت ّ
روذي (رقه )262 :وامنّؾاغ ّي (رقه،0119 ،0118 :

 )0664 ،0033وابن واجة (رقه )0350 :والدّارم ّي (رقه )0280 :وي كرق
ػي الأعمػ ،ػي ؼ ؽد بن ػبيدة ،ػي وؾتهرد بن أحنف ،ػي طلة بن زفر ،ػي

حذيفة.

ّ
ام ّؾياق لأحمد واللّفـ الآخر لابن واجة .قال امت ّ
روذي« :حديث حؾي

صحيح».
وله ؽاهد وي حديث ػهف بن والك ،وآخر وي حديث عائشة ،بنحهه ) .انتهى
قنؾ وصححه الأمباني في صحيح أبي داود  -الأم ( 24 /4ح  )805وصححه
على شضط وؾلم ؽؽيب الأرننوط في تحقيقه وؾند أحمد ط الرؼالة ( 275 /38ح
)23241
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وػي ػهف بن والك الأشجعي قال :قُم ُ
ْؾ وع رؼهل الله
 ميلةً ،فقام فقرأ ؼهرة (امبقرة) ،لا يمر بآية رحمة إلا
وقف فؾأل ،ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتؽهذ .قال :ثم ركع بقدر
قياوه ،يقهل في ركهعه " :ؼبحان ذي الجبروت وامىن كهت ،وام كبر ياء
وامؽلىة " ،ثم سجد بقدر قياوه ،ثم قال في سجهده وثل ذلك ،ثم قام
فقرأ ب ( :آل عمران) ،ثم قرأ ؼهرة ً ؼهرة ً(.)08

( )08وهذا صحيح أيظا صححه الأمباني في صحيح أبي داود  -الأم ( 27 /4ح
 )807وقال ؽؽيب الأرننوط ( إؼناده قهي ) أنلر تحقيقه وؾند أحمد ط الرؼالة
( 415 /39ح  )23981وهذا ؽاهد ممر يق حذيفة.
و جاء وي كر يق ضؽيف ف يه ز يادة ون كرة في آ خره بن فـ ( وو يل لأ هل
امنار ).وههػي أبي ميلى قال طنيؾ إلى جنب امنبي طلى الله عنيه وؼلم وهه يعلي
وي الليل تمهعا فمر بآية عذاب فقال أػهذ بالله وي امنار وو يل لأهل امنار.

ضؽفه الأمباني في تؽنيقه على ؼنن ابن واجة ح  0352وضؽيف أبي داود ()054
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وإذا مر بقهله{:أميغ الله بأحكم الحاكمين} قال :بلى(.)09

( )09قنؾ :هذا ضؽيف جدًا أورده الأمباني في امؾنؾلة امظؽيفة ح
 4245بنفـ (كٌن إذا قرأ (أميغ ذلك بقادر على أن يحيي امىهتى) قال :بلى،
وإذا قرأ (ميغ الله بأحكم الحاكمين) قال :بلى ) ،ثم قال الأمباني ( :ضؽيف جدا ً )
اه وخرجه هناك .وفي امباب كر يق ضؽيف آخر له بنفـ ( ويْ قرأ ونكم( :وامتين
والزيتهن) ،فانتهى إلى آخرها( :أميغ الله بأحكم الحاكمين) ؛ فنيقل :بىً ،وأنا على
ذلك وي امؿاهدين .ووي قرأ( :لا أقسص بيهم امقياوة) ،فانتهى إلى( :أميغ ذلك
بقاد ٍر على أن يحيي امىهتى) ؛ فنيقل :بلى ،ووي قرأ( :وامىرؼىًت) ،فبنغ( :فبأي
حديث بؽده ينونهن) ؛ فنيقل :آونا بالله " .وقال الأمباني ػنه ( :ضؽيف ) اه
أنلر ضؽيف أبي داود  -الأم ( 343 /0ح .)056
وصح ػي امنبي عنيه امعىًة وامؾىًم قهل بؽض الأؽياء امىناؼبة مبؽض
الآيات وي ذلك أن كٌن إذا قرأَ { :ؼب ّ ِِح اسْصَ ر َ ب ّ َ
ِك الأَ ع ْلَى}؛ قال " :ؼبحان ربي
الأعلى" أنلر أطل طفة طىًة امنبي للٌمباني ()401 - 417 / 0
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ثانيا :عدم الانشؼال بامىنثرات الخارجية وي الأمهان أو
الأطهات أو الروائح كٌلهاتف والجرس وامظجيج ،ورائحة اممؽام
وغيرها .ووي امىؽلوم أن علماء امؼرب يقهمهن إن امىهؼيقى تساعد على
امقراءة وامتركيز
ونقهل :إن امىهؼيقى تساعد امبقر الههمندي على إنتاج الحنيب! كما
أن امبؽض يستىع إلى امقرآن ام كريم خىًل امقراءة ،وامعحيح أن
امىنثرات الخارجية تقمى وي اؼتيؽاب امقارئ ليمادة امتي يقرؤها ،ووا
جؽل الله لامرئ وي قنبين في جهفه ...كما لا يجهز عدم امؾكهت
والإطؼاء مقراءة امقرآن وهذا قاهر ودميله قهله تؽالى{ :وَإذَا قُرِئ َ
ن فَاسْ تَمِؽُها لَه ُ وَأَ ن ْعِ تُها مَؽ َ َّن ّ ك ُ ْم تُرْحَمُه َ
امْقُر ْآ ُ
ن } [الأػراف.]214 :
ثامثا :اؼتخدام الأمهان والأقىًم وثل تلوين امعفحات
وامؽناوين ،كي ػنهان بلون  ..أو إػماء الأؽياء امىهىة مهنا خاطا
كٌلأطفر وثىً ثم الأؽياء الأقل أهمية تؽمو املون الأزرق وثىً ..
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وكذلك اؼتخدام امىرؼام في وضع خمهط أو كممة "مهه" أو كممة
"راجع للٌهمية" ،أو وضع تؽنيق أو ؼنال في الجانب أو في أعلى
امعفحة ،أو ترقيم الأفنٌر كٍن يظع رقه ( )0للٌفنٌر الهاوة جدا
و( )2للٌفنٌر الأقل أهمية و( )3مىا دون ذلك وهكذا دواميك ..
وونها الإؽارة إلى أرقام امعفحات امتي أؽارت منفغ امفكرة أو
امىهضهع ،فنقهل وثىً :تربية الأولاد أهمية الأم ص  ،9ص ،02
ص  ...55وونها وضع بماقة في امكتاب تحهي ونخعا لمهته ياته ،أو
تنخص امفكرة في ػبارة أو كممات وؽدودة ،أو تكتب وىًحلة ػي
امفقرات امىبهىة أو غير امىفههوة ،فلو نلرت وثىً ً إلى كتاب اقتظاء
امظضاط امىؾتقيم كبؽة محمد حاود فقي ،مهجدت امتؽنيقات الجانبية
وامؽناوين وامتؽر يفات اللؼه ية وامشضػية والأدلة.
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رابؽا :رفع امعهت في امقراءة كثيرا وا يساعد على تحؾين
الأؼلوب وتقه ية اللؼة امؽربية وخاطة ػند قراءة كتب امؿؽر وثل
امبيان وامتبيين للجاحـ.
وهنا نمرح ؼنالا :إذا ؽؼنؾ أكثر وي حاؼة ألا تجد فائدة
أكثر وي امقراءة؟
وإذا رصضت كي حهاؼك في امقراءة ،ألا تكهن امفائدة أكبر ؟
وجهابه أ ّن امناس في امقراءة على ثىًثة أقؾام:
 )0قارئ سظاعي لا يقرأ إلا برفع امعهت ولا يفهه إلا بهذه
اممر يقة.
 )2قارئ آلي يحرك ؽفتيه دون إقهار امعهت.
 )3قارئ بظضي لا تسىع له طهتا ولا ترى له حركة ،وإنما يتابع
ببظضه وقنبه.
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وقد ذصط امؿيخ امؽىًوة امفهاوة امفقيه المهدث وشههر بن حؾي آل
ؼلمان في بؽض دروؼه امىؾجلة أن امقراءة تحعل بؽظهين هما اللؾان
وامؽينان.
فامقراءة على ثىًثة درجات هي:
الدرجة الأولى :امقراءة بامؽينين واللؾان بعهت وؾىهع فهي
أفظل أنهاع امقراءة لاجتىاع ثىًثة حهاس فيها هي امؾىع وامبظض
وامنىًم.
الدرجة امثانية :امقراءة بامؽينين واللؾان بتحر يك امؿفتين بؼير
طهت – وههوا يسىو بامقراءة الآمية ػند بؽض امىؽاضضين فهي أدنى
وي امنهع امؾابق لاجتىاع حاؼتين فقف فيها وهي امبظض وامنىًم ولا
سظع هنا لأنه لا يسىع وا يقرأه.
الدرجة امثامثة :امقراءة بامبظض وحده وهذه أدنى أنهاع امقراءة لأن
فيها اؼتؽىال حاؼة واحدة هي امبظض فهذه أدنى أنهاع امقراءة.
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وهذه فائدة ػزيزة وي فهائد امؿيخ وشههر بن حؾي آل ؼلمان
حفله الله م كي ينبغي امتنبه أن هذا هه امؼامب وإلا فثىة أناس يكهن
أحد الدرجتين امثانية أو امثامثة أفظل له وأكبر تركيزا وبهذا يتظح خمأ
وي يقهل أن امقارئ الآلي – وهه الذي يقرأ بالدرجة امثانية وي امقراءة
وهي تسىو امقراءة الآمية ػند بؽض امىؽاضضين  -هي أفظل وي حيؿ
امتركيز وكٌن امهاجب أن يقيد ذلك ببؽض امناس لأن ذلك يخامف
امؼامب وي أحهال امناس فإنه كمما اجتىؽؾ في امقراءة حهاس أكثر
كمما زاد امتركيز وزادت امفائدة ونها والله أعلم.
خاوؾا :تعهيب الأخماء امىمبؽية في ام كتب وإكمال امنقص
وتخريج الأحاديث ،ويراعى امتأكد قبل امتعهيب وي امىكتهب.
وثال ذلك :شخص وا قرأ "قال امباوردي" فؽ َّ ّدلها وكتب
"امبارودي"...و يجب أن نظع عىًوة " "/على امنممة الخمأ ونكتب
امعهاب فهقها بخف خفيف ،كما يراجع الحديث ويبين درجته والأقهال

1373

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1374

حهله ...كما يجب امتحرز وي تعحيح شيء ذهب امنٌتب متخميئه وهه
ل ػَبْدٍ و ِيْ َ
ص وَا ُ
صحيح ..وثاله أن يقرأ امقارئ" :وا نَقَ َ
طدَقَة" ،ثم يقرأ
ؾ َ
حديث" :وا نَقَ َ
طدَقَة ٌ و ِيْ وَال" ،فيؽتقد بخمأ الحديث امثاني
ع ْ
و يعححه وهه في الأطل صحيح.
ؼادؼا :وطظا يساعد أيظا كتابة ونخص أو تقرير أو تقهيم عام
للكتاب في طفحة ومه على ؽني نقاط أو فهارس ونحهها ،ووضع هذا
امتقهيم في أول امكتاب أو آخره ،و يكهن في وثل حجه امكتاب أو أطؼر
قنيىً ،وكتابة وىًحلات على أؼلوبه ،أحاديثه ،فهارؼه ،وقدوته ،ترجمة
امىنمف ،كتب وكملة مىهضهعه ،ومىي يعنح إهداء أو إعارة هذا
امكتاب له...
وطظا يساهه في نجاح امتنخيص:
 )0امفهه.
 )2وؽرفة حجه امتنخيص.
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 )3الاقتباس وي ػبارات امنٌتب الأطنية.
 )4ػند امنقل حرفيا تهضع امؽبارات بين قهؼين.
وفيىا يلي أوهر أخرى تساهه في عمنية امتركيز:
أ) اتخاذ الجنؾة امعحيحة وامىر يحة ،وهي الجنؾة امىؾتقيىة وامتي
يكهن املهر فيها وؾتقيىا ً والرأس وائىً ً قنيىً ً للٌوام وامكتاب مرفهعا ً
 45درجة ،وامقيام بترو يض الرجل وامقدم وامؾير بظع خمهات بؽد
كي فترة زونية ربع أو نعف ؼاعة وثىً...
ب) تهفير امظهء امنٌفي ػند امقراءة  :وذلك لجؽل امؽين أكثر
ارتياحا
ج ) ينبغي أن يكهن امظهء امعناعي امؾاقف وهزعا ً بامتؾاوي على
امكتاب ،ولا يكهن امظهء في جانب أكثر ونه في الجانب الآخر.
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د) امقراءة بؽد امنهم وػند الاؼتيقاظ أفظل وي امقراءة ػند
امنهم.
ه ) إذا كٌن امقارئ يستؽىل نلارة كبية فؽنيه أن يقرأ بها و يترك
امقراءة بدونها.
أخماء يقع فيها بؽض امقراء:
يقع بؽض امقراء في أخماء عديدة ،مؽل وؽرفتنا لها يساهه في
تجنبها ،وونها:
 0امقراءة لتمظية امهقؾ دون أن يكهن هناك هدف أو غاية.
 -2امتقنيد الأعمو مني شيء وكتهب وقبهله دون تمحيص أو نقد.
 3امؿك في الحقائق وامىؽلووات امىنكدة بمجرد أن امشيء المنامف
ومبهع.
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 4امتظخيم والدعاية مبؽض ام كتب أكبر وي قيىتها ،وإػماؤها
ونزلة فهق حجىها.
 5بؽض امناس يؼير قناػته امفكر ية لأدنى شيء يقرؤه .لذلك
ينبغي التمهل والتمحيص قبل تبني الأفنٌر.
 6امقراءة بؼرض كؿف أخماء امىنمف وػيهبه

على حد

زعمه فهه يقرأ للنقد دون كنب امفائدة الأطنية للقراءة.
 7اؼتؽجال بؽض امقراء الثمرة وامنتائج وعدم امعبر على امقراءة
والاكىًع ،والرصط بما وطل إميه دون امتزود وي بقية امىراجع.
 8سضعة امقراءة وإنهاء امكتاب في فترة زونية صحددة ،وإن لم
يستفد ونه ،وامؽبرة بامفهه والاؼتيؽاب لا بكثرة امعفحات وإنهاء
المولدات.
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 -9الاوتناع ػي قراءة كتب بؽض امىنمفين ،إوا مهجهد خنفية
ؼابقة ػي امنٌتب أقنؽته بأن كتاباته ؼيئة ،وإوا مؽقيدته أو مبؽض
كتابات ؼابقة له.
 01عدم الانتباه للتناقظات امتي يقع فيها امنٌتب في كتابه ،وقد
يأتي بفكرة في أول امكتاب ثم يأتي بما يخامفها في نهاية امكتاب ،وهذا
يسبب امتباؼا لدى امقارئ.
 00امثقة بني شيء ومبهع وي غير تثبؾ ولا مراجؽة ،حتى
مهكٌن وعادوا للشض يؽة ،ووثاله أن يقهل لك شخص :انلر هذا وكتهب
في امكتاب امفىًني ،و يعدقه ومهكٌن خمأ.
 02اػتقاد بؽض امناس أن امقراءة ههاية يمكي أن ينديها في أي
وقؾ وتى كٌن ػنده فراغ وكيفىا ؽاء ،وامعحيح أن امقراءة غذاء
للروح ،وعلى امىؾلم أن يؽميها حقها وي امتقدير ،وأن لا يشؼله ػنها أي
ؽاغل ،بل يحترم وهاػيدها و يحرص عنيها.
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 03عدم الانتباه مبؽض امكتاب امىظنين الذين ينشضون امسص في
امؽؾل أو يأخذون وا يناؼبهه و يهافق ههاهه و يتركهن والا يهافق
أههاءهه ،ووثال ذلك وا قام به بؽض امكتاب في حذف جزء وي
حديث الرؼهل " :مؽي الله اميههد وامنعارى" ،فأثبؾ
هذه الجىلة وحذف بقيتها" :اتخذوا قبهر أنبيائهه وؾاجد" ( )21مىاذا
حذفها؟ لأن امنٌتب يؽتقد ببناء امقبهر على امىؾاجد..

()21قنؾ :صحيح وتفق عنيه أنلر صحيح امبخاري ( 88 /2ح  )0331وصحيح
وؾلم ( )529( - 09 ،376 /0وهه فيهىا في وهاضع أخرى وانلر كتاب
تحذير امؾاجد وي اتخاذ امقبهر وؾاجد للٌمباني..
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الأخمار امتي يتؽرض لها امكتاب:
يتؽرض امكتاب إلى أخمار عديدة قد يندي الجهل بها إلى إنقاص
عمره بين أيدينا ،وونها:
 -0إبقاء امكتاب وفتهحا أو وقلوبا مفترة كه يلة طظا قد يؽرضه
للتنف أو التمزق أو الاتساخ.
 2فتح امكتاب بقهة أو تقنيب امعفحات بسضعة أو بؽعبية أو
تركيب الأطابع باللؾان ػند تقنيب امعفحات.
 3وضع ام كتب بؽطها فهق بؽض ،والأطل أن تكهن جنبا إلى
جنب.
 4وضع ام كتب بشني وائل في امىكتبة ،وامعحيح أن تهضع
بشني قامم.
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 5وضع ام كتب كبيرة الحجه فهق ام كتب امعؼيرة ،طظا يجؽل
ام كتب امعؼيرة ػرضة للتىزق وامتنف.
 6احتنٌك ام كتب أثناء الأخذ والإرجاع ،والأفظل وضع شيء
بينها يمنع الاحتنٌك وثل امقىاش ونحهه.
 7تؽر يض ام كتب مىا قد يتؾاقف وي الأكؽىة والأشضبة
وخعهطا أثناء امؾفر والرحىًت وامقراءة على وائدة اممؽام.
 8امكتابة عنيه بأقىًم غنيلة أو امكتابة عنيه بشني قهي وحاد أثناء
امتعحيح أو امتأؽير والرسص على امكتاب أثناء امقراءة.
 9ػند اؼتخدام الأقىًم امؾائلة يجب تحاشي الأقىًم امتي تترك
أوؼاخا أو آثارا على اميد ،لأنها تنتقل ػند الارتنٌز وي يد امنٌتب إلى
امكتاب.
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 01وضع امكتاب على الأرض وباشضة ،وامعحيح وضؽه على
مهحة خؿبية حتى لا يتؽرض للركهبة وغيرها وي امؽهاول امتي تؽرضه
للتنف.
 00إهمال امعفحات امتي تؽرضؾ للؿق أو الخرق ،وعدم
الإسضاع في رتقها بامشض يف اللًطق .وإذا كٌنت ؼتتنف فإنه يمكي
تعهيرها ورمي امتامف وإمعاق امىعهرة.
 -02تحه يل امكتاب إلى بهق (أي مفه على ؽني امبهق ووضؽه
تحؾ الإبف) ،أو تحه يله إلى طندوق (يظع كي وا هب ودب فيه
كٌلأقىًم وامىؾاحات وغيرها).
 03رمي امكتاب أو إمقاؤه وي أعلى ،وامعحيح تسنيىه باميد حتى
لا يتؽرض للتىز يق .وهذا الخمأ يقع فيه اممىًب وامىؽلمهن وخعهطا
ػند تهز يع كتب امتىًويذ.
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 04وضع ام كتب في ام كراتين والاحتفاظ بها في امىؾتهدعات أو
امنهافذ امىفتهحة طظا يجؽنها ػرضة للحشضات .وامهاجب أن يكهن امكتاب
في وكتبة أو ونٌن نليف بؽيدا ػي الأوؼاخ والحشضات.
 05كي حاؽية امعفحة ػند امهقهف أو ػند اختيار طفحات
للتعهير أو امبحؿ ،وامعحيح وضع ورقة أو كتابة ػبارة وثل :بنؼنا هنا
أو وطننا هنا ونحهها على ورقة ووضؽها في أول امكتاب.
وقد جمع أحد امؿؽراء الأخمار امتي تحعل للكتاب في هذين
امبيتين:
ات تفرقها
عنيك بالحفـ دون الجىع في كتب فإ َّ ّن لل كتب آف ٍ
امىاء يؼرقها ،وامنار تحرقها

وامفأر تخرقها واللص يسضقها
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أهمية امقراءة:
امقراءة غذاء الروح وامؽقل ،و يكفيها شضفا أنها أول وا نزل به
جبر يل  على نبينا محمد  .وامقراءة لها أهمية
كبيرة فى اكتؾاب امىؽارف والخبرات ،وامؽلوم امتي تنفع الإنسان في
حياته ،وآخرته على امؾهاء .وتؽتبر امقراءة وقدوة على امكتابة ،إذ يقرأ
الإنسان أولا ً ثم يكتب ،فالإنسان ػندوا يتقي امقراءة أحرفا ،وكممات،
وطهرا ً ذهنية ،تقهم اميد برسص ذلك كهه على طفحات الدفتر.
إلى جانب ذلك ،فإن امقراءة تؽد وي أهه امىهارات امتي يمكي
أن يمتن كها امفرد فى الموتىع ،لأنها وؼيلة امتفاهه والاتعال ،وامؾبيل
إلى تهؼيع آفاق امفرد امؽقنية ،ووظاػفة فرص الخبرة الإنسانية ،ووؼيلة
وي وؼائل امتذوق والاستماع ،كما أن لها قيىتها الاجتىاػية ،فتراث
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الإنسان امثقافي والاجتىاعي ،ينقل وي جيل إلى جيل ،ووي فرد إلى
فرد ،ػي كر يق وا يدون ووا يكتب ،أو يمبع وي كتب بحيؿ تكهن
فى وتناول كي فرد ،وفى أي وقؾ يشاء ،كما أن امتهاطل ػي كر يق
امىادة امىكتهبة يمكي أن يساعد على رفع وؾتهى امىؽيؿة ،ويدػه
الروابف الاجتىاػية ،ويساعد أيظا على الذوق ،وتؽىيق امؽهاكف
الإنسانية.
وإني لأرى أن امقراءة تعنع الإنسان امنٌول ،وإذا بحؿ امفرد فى
حياة امىتفهقين فى حياة امبشض ية ،مهجد أنهه قرأوا فى كفهمتهه فأحؾنها
فهىا وتمثىً ،ووي ثم أضافها آمية وي بنات أفنٌرهه ،فحققها الأطالة
والإبداع.
وامقراءة واحدة وي أهه امىهارات اللؼه ية الأربع ،ولها جانبان:
الجانب الآلي ،وهه امتؽرف على أؽنٌل الحرف وأطهاتها ،وامقدرة على
تشكيل امنممات والجىل ونها ،وجانب حرعي ذهني يندى إلى فهه
امىادة امىقروءة ،ولا يكمي امفعل بحال وي الأحهال بين الجانبين
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الآلي والإدراعي ،إذ تفقد امقراءة دلامتها وأهميتها إذا اعترى أي جانب
ونها امههي ،وامظؽف ،فامقراءة تعبح ببؼاو ية إذا لم يكي امقارئ قادر
على امفهه ،واؼتيؽاب وا يقرأ ،ولا يمكي أن تكهن قراءة إذا لم يكي
قادرا على ترجمة وا تقع عنيه ػيناه إلى أطهات وؾىهعة للحروف،
وامنممات ،والجىل ،وهنا ينتقى الجانبان الآلي والإدراعي ،متكهن هناك
قراءة بامىؽنى الدقيق ينمبق ذلك على نهعى امقراءة الجهر ية وامعاوتة،
فإن كٌنت الجهر ية تحتاج إلى جانب امعهتي والإدراعي وؽا ،فإن
امقراءة امعاوتة تحتاج إلى امقدرة على ترجمة امىادة امىقروءة إلى
دلالات ووؽان.
وامقراءة أؼلوب وي أؼاميب امنؿاط امفكري ،وهى عمنية يراد بها
إ يجاد امعلة بين مؼة امنىًم والروهز امكتابية ،وتتأمف مؼة امنىًم وي
امىؽاني ،والأمفاظ الذى تندى هذه امىؽاني ،وعلى هذا الأؼاس فإن
ػناضض امقراءة تتكهن وي :امىؽنى الذهبي واللفـ الذى ينديه ،والرمز
امىكتهب .وقيل إن امقراءة هي عمنية تؽرف الروهز ،ونمقها نمقا
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صحيحا ،أي الاؼتجابة امبظض ية مىا هه وكتهب ،ثم امنمق ،أي تحه يل
الروهز امىمبهعة إلى أطهات ذات وؽنى ،ثم امفهه ،أي ترجمة الروهز
امىدركة ،وونحها امىؽاني امىناؼبة ،وهذه امىؽاني فى امهاقع تكهن فى
الذهي امقارئ وميغ فى الرمز ذاته ،وإن امقراءة فى امىرحلة الأؼاؼية
تختنف فى امهاقع باختىًف حنقات امتؽنيم فيها ،فهي فى امعف الأول
الأؼاسي تأخذ ونحو حاطا يسىيها امىربين الهجاء.
وعلى الرغه وي تنهع امهؼائل امثقافية امتي تمكي امىرء وي
الاكىًع وامىؽرفة وثل الإذاعة ،والمهاصضات ،والإنترنت ،إلا أنه يحتاج
دائما إلى امقراءة ،لأن امقراءة تفهق كي هذه امهؼائل ،مىا تمتاز وي
امسههلة وامسضعة والحر ية ،فىً هي تقيده بزوي وؽين وثل الإذاعة
والمهاصضات ،ولا بمنٌن صحدد كٌلدورات ،ولا بجهاز حاؼهب
كٌلإنترنت ،وػي كر يقها يتعل امفرد بؼيره طظي تفعله ػنهه وؾافات
الزوان وامىنٌن ،ومهلا امقراءة مؽاش امىرء فى ػزلة ػقنية ،وبيئة
قاضضة .ولا بد وي امقراءة ػند الرغبة فى امتؽلم .إذ امقراءة هي امىفتاح
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الذى يدخل بهاؼمته أي شخص إلى صجالات امؽلوم المنتنفة ،وربما أدى
جهل امىرء بامقراءة أو ضؽفه فيها إلى فؿله فى تنقي امؽلوم ،ووي ثم
فؿله فى الحياة .وامقراءة فهق ذلك أقل وؼائل الحعهل على امىؽارف
كهه ،وأبؽدها ػي امهقهع فى الخمأ.
وهى وؼيلة فذة للنههض فى الموتىع وربمه بؽظه ببؽض ػي
كر يق امعحافة ،وامهؼائل ،واملوائح ،والإرؽادات ،وامتؽنيىات وغيرها.
وهى وؼيلة مهىة كذلك مبؿ روح امتفاهه وامتقارب بين أفراد الموتىع،
ويمكي تلمغ أهمية امقراءة فى الموتىع إذا تعهرنا مه أن إحدى الدوانر
اوتنع وهقفهها ػي قراءة امىؽاوىًت ومه مفترة وجيزة ،فامقراءة فى
الموتىع أؽبه بامتيار ام كهرباغي ينله بناءة ويحمل امنهر إلى أنحائه.
وأرى أن للقراءة دورا مهىا فى حياة امفرد ،بحيؿ لا تقتظض
الأهمية على اممامب فقف ،بل تتؽدى ذلك ،فامفرد فى جميع مراحل
حياته لا يستميع امؽيػ بشني كبيعي بدون امقراءة ،لذا كٌنت امقراءة
فى وقتبل امؽىر وي امهؼائل امتي تساعد امفرد على امؽيػ حياة كبيؽية،
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ووي خىًلها يستميع اكتؾاب كٌفة أنهاع امؽلوم وامىؽارف امتي
يحتاجها فى حياته.
للقراءة فهائد عديدة لا تخفى على امناس ،نذصط ونها:
 اتساع امىدارك والأفهام .

 الدػهة إلى الله على بعيرة وامؽىل بامؽلم .

 وتؽة للنفغ وغذاء للقنب وامؽقل والروح .

 وؽرفة أحهال الأوه امىاضية والاؼتفادة ونها .

 وؽرفة الخير وي امشض وكر يق امؾؽادة وي كر يق امؿقاوة .
 كنب امؽلم امشضعي وامتفقه في الدين وإزالة الجهل ػي
امنفغ .

 ؼبب للٌنس وامترويح ػي امنفغ واؼتؼىًل وقؾ امفراغ
بما ينفع وامؾىًوة وي قرين امؾهء .

 إنها وي أقهى الأؼباب مؽىارة الأرض وامهطهل إلى
امؽلوم امىندية لذلك .
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 الدفاع ػي الإؼىًم وام كؿف ػي صخممات الأعداء
وأصحاب امىذاهب الهداوة والرد عنيها .

 امقدرة على امقراءة الاؼتيؽابية امهاػية بامسضعة امىناؼبة
واؼتنباط الأفنٌر امؽاوة ،وامىؽلووات الجزئية وإدراك وا

بين امؾمهر وي وؽان ووا وراء الأمفاظ وي وقاطد.

 إثراء ثروة امتىًويذ اللؼه ية باكتؾاب الأمفاظ وامتراكيب
والأنماط اللؼه ية امتي ترد فى امنعهص امقراءة.

 الاؼتفادة وي أؼاميب امكتاب وامؿؽراء وصحاكٌة الجيد
ونها.

 ارتقاء وؾتهى امتؽبير (امؿفهي وامكتابي) وتنميته بأؼلوب
مؼهى صحيح.

 تهؼيع خبرات اممامب امىؽرفية وامؽلمية وامثقافية بما
يكتؾبه وي بمهن ام كتب والموىًت وامعحف وغيرها
وي وؼائل امنشض والإعىًم.

 جؽل امقراءة نشاكا صحببا ػند اممامب للًستمتاع بهقؾ
فراغه بني وا هه نافع ووفيد وؾل.
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 تهقيف امقراءة فى اكتؾاب امىؽارف وامؽلوم وذلك فى
امؽهدة إلى امىراجع وامىعادر وامهثائق وامبحهث
والدراؼات المنتنفة.

 تمكي امقارئ وي تحقيق مردود أفظل نهعا وأكثر كما
بجهد أقل وزوي أقظض ػند أداءه لأعماله وذلك نتيجة مىا

تهفره مهارة امقراءة لديه وي اختزال فى الجهد وامهقؾ وع
جهدة فى الإنجاز.

 وؾاعدة اممامب على تؽلم امىهاد الدراؼية المنتنفة فى جميع
مراحل امتؽنيم ،فامقراءة هي أداة امتؽنيم الأؼاؼية وهي

الجسض الذى يعل بين الإنسان وامؽالم المهيف به ،وأن أي
إخفاق فى امؾيمرة على هذه امىهارة ؼيندي إلى

الإخفاق فى الحياة امىدرؼية أولا وقد يندي إلى
الإخفاق فى الحياة.

 تأكيد امعلة وتؽزيزها بكتاب الله وؼنة نبيه والاعتزاز بما
خنفه منا الآباء والأجداد والأؼىًف وي تراث فكرى
وعلمي وأدبي ومؼهي .
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 غرس امقيم وامىثل وامىبادئ امتي يريد الموتىع إكؾابها
لأفراده وامتأثر بها طظا يدفع امتىًويذ إلى اػتناقها والدفاع
ػنها.

 تنمية امقدرات امؽقنية ليمتؽلمين وي :تذصط ،تخيل،
واؼتدلال ،واؼتنباط ،ونقد ،وتحنيل .

 تنمية امىيل إلى امقراءة لدى امىتؽلمين وإكؾابهه امؽادات
امقرائية امبناء وع مراعاة أداب امقراءة فى امتؽاول وع
امكتاب وامىادة وامقدرة الذوقية على نقد امىقروء وع
أفنٌره وطهره وأؼاميبه.

 تكهين بؽض الاتجاهات الإ يجابية لدى الدارؼين:
امؿؼف بامقراءة والإحؾاس بامىتؽة والاحتفاظ بالجىيل
وي امعهر والأؼاميب فى ذاصطة امىتؽلمين.

 تمه يع امقراءة منهع امىادة امقرائية أدبية كٌنت أم علمية
ومؼرض امقارئ ونها.
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 إكؾاب اممامب امقدرة على امكتابة الإبداػية فى صجالات
الأدب المنتنفة وي خىًل قراءته امىتنهعة للنتاجات
الأدبية امىتنهعة.

 الارتقاء بفهه اممامب وتهؼيع وداركه طظا ينهله إلى عمق
امتفكير وامقدرة على الإبداع فى الموالات الحياة كٌفة.

 الارتقاء بسلوك اممامب وي خىًل قراءته مؾير امؽلماء وي
امقادة وامىفكرين فيتخذ وي ؼلوكهه الإ يجابي قدوة
يحتذى بها .

 تسهه فى بناء شخعية امفرد ػي كر يق تثقيف امؽقل
واكتؾاب امىؽرفة فؽي كر يقها يكتؾب امقارئ:

امىؽارف وامىفاهيم والحقائق والآراء والأفنٌر وامنلر يات

امتي تحتهيها ام كتب وامنشضات والدور يات.

 وطيلة الاتعال امفرد بؼيره طظي تفعله ػنهه امىؾافات
الزوانية أو امىنٌنية.

 تزويد امفرد بالأفنٌر وامىؽلووات واكىًعه على تراث
الجنغ امبشضى.
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 امقراءة وؼيلة امنههض بالموتىع وارتباط بؽظه ببؽض ػي
كر يق امعحافة والرؼائل وامىنمفات وامنقد وامتهجيه
ورسص امىثل امؽنيا .

 جؽل الأكفال وفكرين باحثين وبتكرين يبحثهن ػي
الحقائق وامىؽرفة بأنفسهه ووي أجل ونفؽتهه طظا يساعدهه
فى امىؾتقبل على الدخل فى امؽالم كمخترعين ووبدعين لا

كمحاكين أو وقلدين.

 حب الأدب واللؽب ودػه امقدرة الإبداػية والابتنٌر ية
باستمرار وحب اللؼة .

 امقراءة لها دور فؽال فى تكهين اهتىاوات وويهل جديدة
لدى الأكفال .

ٌ
ضؽيف
وإ ّن وي أه ّه الأوهر أن يؽرف امىرء أنّه قاضض بنفؾه،
بذكٌئهٌّ ّ ،
قهي باللّه  ،فيُكثر وي دعاء اللّه  ،ووي ؼناله وكنبه
إياه أن يعهِّب له فهىه وأن ينفؽه بما علمه ،فإ ّن امؽلم الذي ينفع هه
امىفطي بخؿهع قنبك ،وكذا ؼناله اللّه  أن يهبه وي لدنه الإعانة
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وامتّهفيق وامؾداد وامفىًح والرّؽاد ،فاللّه هه امىؽلّم وهه امىف ّهه يهدي
وي يشاء إلى ضضاط وؾتقيم ،ومتؽتبر فقد هُدي أقهام و ُّأ ّ
ضل آخرون وع
أ ّن امكتاب الّذي أرؽدهه واحد ،فنتنتجأ إلى اللّه بال ُّدّعاء ومتقمع
امؽىًئق إلا ّ ونه في الهداية  فاللّه هه امىهفّق.
وطظا ينبغي علمه أن قراءة ام كتب وحدها والاكتفاء بها لا تكؾب
امؽلم ،ويتأكد هذا في امؽلوم امشّضػيّة ولا غرو فهه وي خعائظها ،فإ ّن
امؽلوم امشّضػيّة لا تُأخذ وي ام ُ
كتُب وحدها بل لاب ّد أن يجتىع وع
امكتاب الأخذ ػي الأؽياخ ،فنحي أوة أناجينها في طدورها نأخذ امؽلم
بامنّقل لا بمجرّد ام كتب ،وام كتب وؽينة على امفهه ،وؽينة على
الاؼتيؽاب وعلى امتّكرار وغير ذلك وي الأوهر ،ووي اقتظض أخذه وي
ام كتب فقف فإنّه في كثير وي الأحيان لا يهفّق كمال امتّهفيق ،ولذا وي
الأوثال امؾانرة ػند كثير وي الأوائل أ ّن وي كٌن ؽيخه كتابه كٌن
خمئه أكثر وي طهابه؛ لأ ّن وي يقرأ بامكتاب ر بّما تُشني عنيه بؽض
ّ
يعححها له ،و يُؽجب بنفؾه في اكىًعه ووؽرفته،
امىؽاني فىً يجد وي
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فحينئذ يكهن هىًكه وي حيؿ لا يشؽر ،ولذا فإ ّن وي أه ّه الأوهر في
امؽلم امشّضع ّي أخذه ػي أهله ،وثق َّ ّ
أن امؽلم لا ومي ينقمع وي امىؿايخ
وامىنؾهبين للفظل إلى قيام ام ّؾاعة ،بل انقماعه يكهن على امنّقيض وي
ذلك وهه ّ
اتخاذ الرؤوس الجُهال مفقدهه الأخذ ػي امؽلماء وهه ام ّؾنؾلة
في الإؼناد امتّن ّقي رواية ً وفهىاً ،رواية ً ودِرايةً ،نقىً ً وفهىاً ،وجميع
امىؽاني يكهن فيها امنّقل والاتعال ،كما أ ّن امتّؽاول وع ام كتب وإن
كٌن يكؾبك علما ً في امىؾألة م كنّه لا يكؾبك ون كة امفتهى ،إذ هناك
ّ
ٌ
كي وؽلوم وصحفهظ يفتى به،
فرق بين امفتهى وبين امىؽلوم ،فنيغ
فإ ّن امفتهى لها وؾمو وكر يقة صختنفة تماوا ً ػي كر يقة المهفهظ وامؽلم،
كي وا سظؽؾ تكتبه ،وميغ ّ
فنيغ ّ
كي وا تكتبه تحدث به ،ووؽيارك
للتّفر يق بين وا تتنلم به ووا تُفتي به لا تؽرفه إ ّلا بالموامؾة وامىذاصطة
ّ
وامتّب ُّظ ّض بامقهاعد امّتي أوردها امؽلماء في امفتهى ،فكي ذا ّ
وػض
مب
بامنّهاجذ على تمو امنّعيحة ففيها فىًحك وبؼية كنبتك.
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كذا وي أه ّه الأوهر امىؽينة على حؾي امتّؽاول وع ام كتب
وؽرفة اللّؼة وأػني باللّؼة اللّؼة بمؽناها امؽام ،فإ ّن امؽلوم امشّضػيّة إنّما
كتبؾ بامؽربيّة ووي لم ُيحؾي امؽربية فإنّه لا يمكي أن ينتفع وي امؽلوم
امشّضػيّة ،ووي أخص وا ينبغي عنيك وؽرفته وي اللّؼة وؽرفة
ّ
بامفي الذي تقرأ فيه فهي
امىعمنحات عمهوا ً ؼهاء اللّؼه يّة أو امىتؽنّقة
ّ
امىؽهل امىفطي بك إلى امفهه ّ
امفي
امعحيح ،فإ ّن وؽرفة وعمنحات
ٌ
شضط للًنتفاع بامؽلوم امشّضػيّة وكتبها ،ولا
ومؼة امقهم واللّؼة امؽربيّة
يخفى عنيك أ ّن وي شضوط الاجتهاد أن يكهن امىرء عامىا ً باللّؼة ولا
أقعد بامىؽرفة باللّؼة أن يؽرف تفاطينها  -وإن كٌن هذا يحؾي به -
وإنّما يؽرف امىؽاني امنليّة فيها ،و يؽرف كثيرا ً وي الأؽياء امّتي تكهن
ؼببا ً في اختىًف امفُههم.
م كي يكهن فهىك صحيحا ً وعيبا ً فيه المهز ّ لاب ّد لك وي امتّد ُّ ّرج في
امؽلوم وامقراءة؛ فإ ّن بؽض امنّاس يُؽجب بنفؾه أو لا يهفّق مىي يدل ُّ ّه
ّ
امعحيحة للقراءة فيبدأ بكبرى ام كتب وومهّلاتها ومامؽة،
الدّلالة
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ّ
امىنبؾ لا قهرا ً أبقى ولا أرضا ً قمع ،لا
فيكهن على الحقيقة وثله كمثل
هه الّذي انتفع بامكتاب ولا هه اؼتفاد وي وقته باؼتثىاره فيىا يفيده
ويبنيه ويرقّيه ،فكي ر بّانيّا ً ُّ
بتؽل ّمك وتؽنيىك طؼار امؽلم قبل كباره؛ فإ ّن
وؽرفة طؼار امؽلم يُبنى عنيه وؽرفة امكبار ولاب ّد ،وإ ّن وؽرفة وا الّذي
ُّ
وتؽل ّما ً وتد ُّ ّرجا ً بين ام كتب وامفنهن بل في أجزاء امؽلم
يُبدئ به قراءة
امهاحد وئنّة وي فقه الرّجل وبها يُبنى امؽلم بؽ ُ
ظه على بؽض ،وأػيذك
بال َّل ّه أن تفهه وي هذا أن تميل في امىق ّدوات ،فهذا طظا مبّغ به على
كثير وي اممىًب وهه لا ؽك تعهّر فاؼد ،فإ ّن بؽض امنّاس يُنتَى
ذكٌء ً فيؾتميع أن يجنغ في امىق ّدوات فترة قنيلة ثم ّ ينتقل بؽدها،

وؼبي ُ
ل امؽبد إلى وَؽرِفَة ِ ودى اؼتماػَتِه ِ امتّرقّي أؽياخُهُ ،ولا يبارح
خاكرك تذصطك بأ ّن امؽلم أربؽة أرباع وي تؽلّم ال ُّر ّبع الأ ّول ّ
قي أنّه أعلم
امنّاس  -كما هه للٌؼف حال كثير وي امنّاس  ، -وامثّاني إذا تؽلّم ال ُّر ّبع
امثّاني علم أنّه قد فات وي امؽلم شيء ،والربع امثّامؿ إذا تؽلّمه علم أن وا
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وحعل ،وأ ّوا ال ُّر ّبع الرّابع فىً يت ّ
ّ
حعل عنيه
فاته أكثر بكثير طظّا أدرك
أحد م كثرته وكهله وهه أكهل الأرباع الأربع.
ّ
كي كتاب يُقرأ ،فإ ّن بؽض
فإذا ػرفؾ ذلك فاعلم أنّه ميغ
امنّاس يكهن ػنده ؼياؼة الحر يّة في امقراءة ،نقهل أ ّوا الدّين فإنّه لاب ّد
أن يُؽرف عمي يُأخذ فىً نأخذه إلا وي أهله الذين ػرفها به ،فنتحذر
امقراءة في كتب أهل امبدع والمواهيل وامّتي على غير هدى فإنها فتنة
وباب ش ّ
ض كبير يخشط عنيك إن فتحته أن تنجه ،فإ ّن المواهيل لا يتنقى
ػنهه علم امبتّة ،فنحي لا نأخذ امؽلم ػي صجاهيل ،أو كمّما جاءنا رجل
تركنا ديننا لأجله ،فإ ّن وؽرفة الرّجال وي الدّين أميغ الأؼانيد ننلر
للعحيح وي ّ
ّ
امظؽيف باػتبار رجالها؟ فكذلك ام كتب فإ ّن ام كتب هي
أؼانيد امهِجادات فىًب ّد وي وؽرفة ونمّفيها ،وامىنمّف إذا كٌن عامىا ً
فتّػ وح ّقق ودقّق فلم ينقل في كتبه ّ
كي شيء ،بخىًف الآخر الذي
يكهن حاكب ميل كمّما وجد ؽيئا ً أثبته وكمّما وجد نقىً ً كثّر به كتابه
ّ
ّ
وبامؼؿ وام ّؾىين وؽاً ،فإ ّن كثيرا ً وي الأههاء
بامعهاب والخمأ
فيأتي
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كتب صجههلة،
ٍ
امّتي ػرضؾ في زواننا وامؼلو الذي فؿا إنّما كٌن بسبب
فامقنب دائما ً أبيض إذا ػرضؾ له أول ؽبهة اؼتحكمؾ وبقيؾ فيه ولم
ينسها ،ولذا نهى الأئمة ػي امقراءة في الأحاديث امىهضهعة ،لذا فإنّنا
كما نختار ام ُّ ّ
ؿيهخ الذين نقرأ عنيهه فإننا نختار ام كتب امّتي نقرأ فيها فنيغ
ّ
كي كتاب يقرأ ،وهذا أطل مهه ج ّدا ً غفل ػنه كثيرين ،فبؽض امنّاس
كي كتاب يقع في يده يقرأ فيه وهنا تأتي الآفة ،فانتبه وكي حذرا ً ونتقيا ً
فانتقاء امىرء قمؽة وي ػقلة ،حتى لا تتخمفك اممير أو تههي بك الرّيح
أي ّ
كي كتاب ُّأمّف ومه في ّ
في ونٌن سحيق ،فنيغ ُّ ّ
في يُقبل لا في
ّ
ّ
ّ
اػتقادي.
خبري ،ولا في أمر ٍ
فقهي ،ولا في أمر ٍ
اجتهاد
فإذا ؼأل ؼائل كيف نؽرف امؽلماء الّذين يُتنقى ػنهه امؽلم وكذا
ام كتب وقد كثرت الاختىًفات والاتجاهات؟
فأقهل لك :إ ّن امؽالم يُؽرف بعفات ،هذه ّ
امعفات تنقسص إلى
قؾىين:
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ّ
ٌ
مرجحة .وهذه
وطفات
طفات لازوة لاب ّد وي وجهدها،
مرجحة ػند امتّؽارض بين وي تح ّققؾ فيه هذه ّ
ّ
ّ
امعفات
امعفات
اللًّزوة.
ّ
امعفات اللًّزوة طفتان:
ّ
امعفة الأولى :لاب ُ ّد أن يكهن امىرء ذا علم.
ّ
وامعفة امثّانية :أن يكهن ذا دين.
وهما أمران واضحان ُّ
كل ّنا يؽرف أنَّّه لا يقلّد في الدّين ولا يسأل
و يأخذ امؽلم إ ّلا وي وُجد فيه وطفان :امؽلم والدّين ،لأ ّن فاقد امؽلم لا
يُمكي أن يُؽلم وي هه فاق ٌد له ،فاقد امشّيء لا يمكي أن يُؽميَه وهذا وي
بدائه امؽقهل أنّه لاب ّد أن يكهن ػنده علم ،وأ ّوا الدّين فىٌ ّن امؽلم امشّضع ّي
فيه وؽنى امتّديُّ ّن ميغ كي وي تؽلم فهه عالم بل لاب ّد فيه وؽنى الدّين،
وأ ّول الدّين الدّخهل في الإؼىًم ،ثم ّ وملق امتّديُّ ّن بؽد ذلك .قنؾ هذا
مىا؟ لأن بؽظا ً وي ام ك ّفار أمفها كتبا ً في امفقه ،هناك كتاب اسظه
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"امتّت ّىة امفقهيّة" يقهل :قال أبه حنيفة وقال محمد ابن حؾي وقال أبه
يهؼف والرّاجح ػندي كذا ويُرجح ونمفه واروني ميغ وؾلما ً وامكتاب
ُكبع ؼنة أمف وثىًثمائة وثىًثة وخمؾة قبل امىئة ثىًثين ؼنة واروني
حتّى لا يذصط امنّب ّي  و يعلّي عنيه يذصط امىؾائل و يفعل فيها
في غير امؽبادات في امىؽاوىًت وفي الجنايات ،باػتبار أ ّن امقظاء عنيها.
إذن :ميغ امؽلم وأخهذ ،بل لاب ّد فيه وي الدّين.
كيف نؽرف أ ّن امىرء عالم ووتديّن؟
يؽرف بأوهر:
الأمر الأ ّول :بثناء امنّاس عا ّوة عنيه ،وقد جاء امنّب ّي 
مرت عنيهه بجنازتين فقال" :ال ُّأولى وجبؾ وقال:
في حديث أنس ّ

مرت فأثنيتم عنيها خيرا ً
امثّانية وجبؾ ،قامها :ووا وجبؾ؟ قال :ال ُّأولى َّ ّ
فهجبؾ لها الجنّة ،وامثّانية مرت فأثنيتم عنيها ش ّ
ضا ً فهجبؾ لها امنّار أنتم

شهداء اللّه في أرضه" ،الاؼتفاضة بأ ّن امىرء وؽروف بامؽلم هذا وؽتبر.
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إذن :أن ترى شخعا ً فتُبهر بنؾانه وببيانه وبمحفهقاته وهه غير
كي في ُّ ّ
وؽروف ػند امنّاس بامؽلم ُ
غ ونه أنا لا أنفي علمه وإنّما كي
تهج ٍ
في ُّ ّ
غ ونه لأ َّ ّن أ ّوة محمّد لا تجتىع على ضىًلة.
تهج ٍ
الأمر امثّاني :أن يكهن وؽروفا ً بامؽلم وي أهل امؽلم ،ألم أقل م كم إ ّن
وامنٌ ً قال" :لم ُّأفؾ حتّى شهد لي ؼبؽهن وؽ ّىىا ً أنّي أه ٌ
ل للفتهى" ،فإنّما
يؽرف امفظل أهله ويشهد به وي تحمَّّله ،فامؽلماء هه الًّذين يستميؽهن أن
يحكمها أ ّن فىًنا ً عالم أو ميغ بؽالم ،ولذا فيُؾأل الأؽياخ إن أثنها على
ص فما أثنها عنيه وهه وي أهل الدّين إ ّلا وهه وي أهل امؽلم أو ػنده
شخ ٍ
ّ
يستحق أن ينخذ ونه وهذا وؽيار ثاني مهه.
وي امؽلم وا
الأمر امثّامؿ :م كي نؽرف هل ػنده علم أو لا أن يكهن ام ّؿخص
وؽروفا ً بتحعيل امؽلم ،امؽلم لا يأتيك فجأة ميغ ػندنا كما ي ّدعي بؽض
وي لا خىًق له أ ّن امؽلم يأتي فجأة فيكهن علما ً لَدُنّيَا ،لا ،بل امؽلم يكهن
بامتّد ُّ ّرج بامتّؽ ُّل ّم الّذي ػُرف وي طؼره بالجلوس ػند امؽلماء وبالأخذ
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ػنهه وبامتّؽلّم بمر يقة أهل امؽلم امىؽروفة فهذا وؽروف ػنه أنَّّه قد تؽلّم،
نؽه بؽض امنّاس يستميع في أيام قنيلة أن ُي ّ
حعل ؽيئا ً كثيرا ً م كي م َّ ّىا لم
يُؽرف بامؽلم فنيغ وي أهل امؽلم لاب َّ ّد وي إكالة امىُكؿ فيُؽرف
بالجلوس ػند امؽلماء يُؽرف بالحفـ لاب ّد أن يكهن حافلا ً مكتاب اللّه
وهه أه ّه شيء ثم ّ ؼنّة امنّب ّي  ثم بؽد ذلك وتهن أهل امؽلم.
إذن :لاب ّد أن يكهن امىرء وؽروفا ً بالجلوس ػند امؽلماء وأخذ امؽلم
فترة ً كه يلةً ،وهذا وؽيار مهه ج ّداً.
وي امىؽايير كذلك :أن يكهن امىرء وع تحعيله للؽلم أن يكهن ذا
ػقل ،فمؽرفة امؽقل مهه وذلك أ ّن ام ّؿخص يستفيد وي ؽيخه في روايته
وإؼناده وفي فهىه ونقله ،وفي فهىه وتدقيقه ويستفيد ونه في خُنقه وفي
حكمته ،فإذا كٌن ام ّؿيخ ذا ػقل وحكمة انتفؽؾ وي ػقله ر بّما أكثر
وي علمه ،وهذا وشههر يذصطون ػي بؽض أهل امؽلم أنّه كٌن انتفع بؽقله
أكثر وي الانتفاع بؽلمه لأ ّن امؽالم ميغ صجرّد ناقل كٌم كتب فهه نسخة
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وي ام كتب وإنّما ػنده امتّنز يل فجزء وي امؽلم هه امتّنز يل على امهقائع،
وهذه تحتاج إلى امؽقل بأقؾاوه الأربع.
ّ
وفعلة،
إذن :هذه بؽض الأؽياء امّتي يُؽرف بها امؽالم ولها كتب
وغامبا ً وا يتنلّم ػنها امؽلماء في أطهل امفقه ػندوا يتنمّمهن ػي وباحؿ
الاجتهاد وامتّقنيد.
كيف تؽرف امكتاب؟
يؽرف بأوهر:
ّ
ٌ
كتب جرت عادة امؽلماء على امبداءة بها.
مني علم ٍ
الأمر الأ ّول:
مني ّ
إذنّ :
في كتبه.
ّ
ّ
فنني بلدة ػندهه كتب
مني بلدة ٍ وودرؼة ٍ كتبها،
الأمر امثّاني:
يقرؤونها ،ولذا إذا أردت أن تقرأ على وؿايخ بلد فىً تقرأ كتابا ً ميغ
وقروءا ً ػندهه ولا وشضوحا ً لأ َّ ّن ام كتب تتكرّر في امشّضح فالّذي يشضح
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كتابا ً ثىًثين مرة أو ػشضين مرة إذا شضحه بؽد ذلك يكهن ػنده كما
يحفـ امفاتحة وي سههمته وعدم الإغراب في فهىه.
إذن :اختيار امكتاب الّذي تقرأه على ام ّؿيخ ،لابّد أن يكهن وبنيّا ً
على أمرين - :وبنيّا ً على امفي.
 وعلى امكتاب الّذي جرت امؽادة بالإقراء له في امبلد.وهذا وؽروف ونذ امقدم كي بلد ػنده كتب يقرؤونها كي
امىذاهب الأربع كي ونمقة وي امىناكق امّتي ينتشض فيها امىذهب يهجد
ػندهه كتب يؽتىدونها بخىًف امبلدة الأخرى وهكذا ،ولذا فإ ّن وؽيار
امكتاب الّذي ُيختار صختنف م كي أهه وي امىؽيار الذي ذصطته لك قبل
قنيل أ ّلا يكهن فيه أؽياء رديّة ،وأن يكهن ونمفه وؽروفا ً بامؽلم وأن
يكهن امكتاب بامتّد ُّ ّرج يبدأ بعؼار امؽلم قبل كباره.
كذلك يجب أن تؽلم كيف تقرأ امكتاب فبؽض الإخهان يقرأ
ام كتب بفتح امكتاب فيقرأ وؾألة و يترك امباقي فىً يقرأ أول امكتاب ولا
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آخره ،ولا وق ّدواته ولا خهاتيمه ،فحينئذ يكهن تعهّره ليمؾألة ناقص،
ّ
وخاطة وع وجهد
وهذه ام ّمر يقة في امقراءة كثرت في هذا امهقؾ
امىهؼهعات ،فإ ّن هذه امىهؼهعات الإم كترونيّة يبحؿ فيها امىرء فتهجِد
له الجزء الّذي يريده فيأخذ هذا الجزء و يترك الّذي قبله والّذي بؽده،
وهذه ام ّمر يقة في الاجتزاء تأتي بؼرائب الأوهر فقد يكهن امىرء اجتزأ
كىًوا ً ناقعا ً فيُفهه امنىًم على غير وجهه ،كذلك فإ ّن بؽض امؽلماء
حال تأميفهه يبنهن وا كتبهه في وؼف كتبهه على امىق ّدوات امّتي
أوردوها في أولّها ،وبناء عنيه فإنك وا لم تفهه الأ ّول فني تفهه الأخير،
ور بّما هذا امنىًم الّذي وقفؾ عنيه أو اجتزأته ميغ وي كىًم امىنمّف
وإنّما أراد أن ينقله ػي غيره فلننؾ أنّه كىًوه ،وهذا كثير في امكتابات
امىؽاضضة ،ولذا فإ ّن امفهه ّ
امعحيح لا يتأتّى لك حتّى تقرأ امكتاب
كٌوىً ً فتؽرف غرض امىنمّف وتؽرف وَقعِ ده ،وتَؽرف كر يقته في
امتّؽبير فإ ّن بؽض امؽلماء كر يقته إيراده الاؼتمرادات فيأتي بشضط ثم ّ
يذصط اؼتمرادا ً في ؼمر ونعف ثم ّ يأتي بامىشضوط ،وإنّك مي تفمي
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مفهه هذا الأؼلوب إ ّلا إذا اػتدت امقراءة وي أ ّول امكتاب حتّى تؽرف
كر يقة امىنمّف وأؼلوبه ،فحينئذ تؽرف ودى كمال هذه ام ّمر يقة في
كر يقة هذا الرّجل ،ولذا وي الأوهر امىه ّىة أنّك إذا قرأت كتابا ً أن تبدأ
وي أ ّوله وآخره فتبدأ أ ّولا ً بقراءة وق ّدوته وتقرأ آخره وهي :امفهارس؛
لأ ّنها ؼتؽميك تعهّرا ً كٌوىً ً ػي امكتاب ،فإذا أردت أن تقرأ جزئيّة
فاقرأ امفعل الّذي هه فيه كٌوىً ً م كي تفهه هذه امىؾألة كلّها ،وهذا
وخاطة في كتب ام ّؿيخ ّ
ّ
تقي الدين؛ فإننا نجد كثيرا ً وي امنّاس
كثير
يخمأ فهه كىًم ام ّؿيخ ّ
تقي الدّين و يقهّله وا لم يقله ووا لم يقعده؛ لأنّه
اجتزأ كىًوه ػي أ ّوله وعلى ؼبيل امىثال كتاب "بيان تنبيغ الجهىيّة"
فإنّه لا يُفهه حقيقة إ ّلا بقراءته كٌوىًً ،وعلى هذا فقغ فبؽض ام كتب
أيظا ً لاب َّ ّد وي قراءتها لأ َّ ّنها بُنيؾ كتابتها على فترة زونيّة وؽيّنة بناء ً على

قروف صخعهطة ،فإذا قرأت امكتاب تبيّن لك ذلك ،ولذا فإ ّن ام ّؿيخ
ػبد اللّميف بن ػبد الرّحمي بن حؾي في كتابه "وعباح ام ّلىًم" قال:
"إنّما وجد وي كتابة مىؿايخ قبله وا كٌن وبنيّا ً على فترة زونيّة وقروف
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ّ
يعح تؽىيم كىًمهه" قال هذا قبل أكثر وي وئة ؼنة،
وؽيّنة فىً
وامؽجيب أ ّن بؽض امىؽاضضين ينقل امنىًم الذي بيّنه ام ّؿيخ ػبد
اللّميف ػنهه ثم يستدمّهن به على تكفير أفراد وعلى جهاز الخروج على
ؽق مؽعا ام ّماعة وعلى غيرها وي أوهر كثيرة واللّه
ٍّ
امهلاة وعلى
امىؾتؽان؛ ووا أوتي هنلاء إ ّلا وي ؼقيم فهىهه وفؾاد اؼتدلالهه
وبشاعة إؼقاكهه امنىًم في غير وا بني عنيه وي حالات ،ولذلك فإ ّن
بؽض ام كتب ُّأمّفؾ مهاقؽة وؽيّنة فىًب ّد وي وؽرفة هذه امهاقؽة ،وهناك
كتب ُّأمّفؾ على أؼاس أ َّ ّنها قهاعد كليّة فننزّل الأولى ونزمتها ،وننزّل
امثّانية ونزمتها ،وإياك أن تجؽل وا أمّف على هيئة فتهى أو على هيئة حكم
مهاقؽة ٍ بمثابة الحكم امنوّي ،ولذا فإ ّن وي امىتقرر في امقهاعد ػند امؽلماء أ ّن
"امفقه لا ينخذ وي امفتاوى وإنّما يُنخذ وي ام كتب امفقهيّة" ،امفتاوى
لا ينخذ ونها فقه وإنّما تنخذ ونها وؾائل ،ولا ينخذ ونها فتهى فقه كوّي؛
إذ امفتاوى تكهن مهقائع ونهازل وؽيّنة ،فافمي يا رعاك اللّه فإن الخمب
جمهل.
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مهارات امقراءة:
وي امىؽروف أن امقراءة ػبارة ػي مجمهعة وي امىهارات امتي
يجب على امقارئ الإمىام بها ،م كى تكهن امقراءة ؼنيىة صحيحة ،ويمكي
حظض تمو امىهارات في الآتي!
 .0قراءة امنممات قراءة صحيحة وي امناحية امىؽرفية (بنية
امنممة) ،ووي امناحية اللؼه ية (حركة الإػراب آخر
امنممة) وذلك حؾب وهقؽها فى الجىلة.

 .2تؼيير نبرة امعهت بحؾب امىؽنى :كٌلاؼتفهام والإخبار
واممنب.

 .3امسضعة امقرائية :هي وي أهه امىهارات امتي لا بد ليمؽلمين
وامىدرؼة وامىنهاج وي الحرص على تحقيقها.

 .4إكؾاب امتىًويذ عادات امقراءة امعحيحة ومهارتها
امىتىثلة فى ؼىًوة امنمق وإخراج الحروف وي صخارجها
وجهدة الإمقاء ،وفهه امىقروءة والاستماع له .

 .5إثراء وؽجىات الأكفال اللؼه ية بالأؼاميب والأمفاظ.
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 .6امنههض بامتذوق الجىالي وامفني وامهجداني ػي كر يق
إكؾابهه امتؽبيرات الراقية وامىؽاني امبارعة وامعهر
الخىًبة.

 .7امقدرة على اؼتيؽاب امنوي ليمقروء.

 .8قدرة امىتؽلم على امتركيز وجهدة امتنخيص ليمادة امىقروءة
إضافة إلى امقدرة على امتذصط وامتحعيل.

 .9امتفاعل وع امىقروء ونقده .
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أقؾام امقراءة:
 وي حيؿ امؼرض:أغراض امقراءة كثيرة جدة ،وطظا ذصطه امباحثهن:
 .0قراءة امتؽرف وتكهين فكرة عاوة ػي وهضهع واؼع.
 .2امقراءة امتحعينية.
 .3امقراءة امتجىيؽية.

 .4قراءة امىتؽة الأدبية والر ياضة امفكر ية.
 .5قراءة امتحنينية امنقدية.

 .6قراءة امتذوق وامتفاعل وع امىهضهع.
 .7قراءة امتعحيحية .

 -وي حيؿ الأداء:

 .0امقراءة امعاوتة.

 .2امقراءة الجهر ية .
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مهارة امفهه :وهي الربف امعحيح بين الرمز وامىؽنى ،وإيجاد امىؽنى
وي امؾياق ،واختيار امىؽنى امىناؼب ،وتنليم الأفنٌر امىقروءة ،وتذصط
هذه الأفنٌر ،واؼتخدامها فيىا بؽد في الأنشمة الحاصضة وامىؾتقبلة.
فالهدف وي كي قراءة هه فهه امىؽنى أؼاؼا ،والخمهة الأولى فى
هذه امؽىنية هه ربف خبرة امقارئ بالرمز امىكتهب ،وربف الخبرة بالرمز
امىكتهب أمر صضوري ،ويستميع امقارئ الجيد أن يفهه امنممات وي
امؾياق كما يستميع فهه امنممات كٍجزاء للجىل ،والجىل كٍجزاء
للفقرات ،وامفقرات كٍجزاء ليمهضهع كهه .
ويتظىي امفهه امىهارات الآتية:
 امقدرة على إػماء الرمز وؽناه. امقدرة على فهه امهحدات الأكبر كٌمؽبارة والجىلة وامفقرةوامقمؽة كلها.
 -امقدرة على امقراءة فى وحدات فكر ية
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 امقدرة على فهه امنممات وي امؾياق ،واختيار امىؽنى امىىًمم له امقدرة على تحنيل وؽاني امنممات. امقدرة على اختيار الأفنٌر الرعيؾية وفهىها. امقدرة على فهه امتنليم الذى اتبؽه امنٌتب. امقدرة على تقهيم امىقروء ،ووؽرفة الأؼاميب الأدبية وغرضامنٌتب.
 امقدرة على الاحتفاظ بالأفنٌر. -امقدرة على تمبيق الأفنٌر وتفؾيرها فى ضهء الخبرات امؾابقة.
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وؾته يات امفهه ومهاراته:
 -0وؾتهى امفهه امىباشض :
و يقعد به :فهه امنممات والجىل والأفنٌر وامىؽلووات،
والأحداث فهىا وباشضا كما ورد ذصطها ضضاحة فى امنص ،ويندرج تحته
مجمهعة وي امىهارات امفرػية ،هي:
 تحديد امىؽنى امىناؼب للنممة وي امؾياق. تحديد مرادف امنممة. تحديد وظاد امنممة. تحديد أكثر وي وؽنى للنممة (امىؿترك اللفلي). تحديد امفكرة امؽاوة (المههر ية) للنص. تحديد امفكرة الرعيؾية للفقرة. -تحديد الأفنٌر الجزئية ،وامتفاطيل الدائمة فى امنص.
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 إدراك امترتيب الزواني. إدراك امترتيب امىنٌني. إدراك امترتيب حؾب الأهمية. -2وؾتهى امفهه الاؼتنتاجي:
و يقعد به :قدرة امقارئ على امتقاط امىؽاني امظىنية امؽىيقة ،امتي
أرادها امنٌتب ،ولم يظضح بها فى امنص ،وقدرته كذلك على الربف بين
امىؽاني ،واؼتنتاج امؽىًقات بين الأفنٌر ،وامقيام بامتخىينات
والافتراضات مفهه وا بين امؾمهر ووا وراء امؾمهر ،ويندرج تحته
مجمهعة وي امىهارات امفرػية ،وهي:
 اؼتنتاج أوجه امؿبه وأوجه الاختىًف. اؼتنتاج عىًقات امؾبب وامنتيجة. -اؼتنتاج أغراض امنٌتب ودوافؽه.
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 اؼتنتاج خعائص وأؼلوب امنٌتب. اؼتنتاج الحقائق وامىؽلووات امتي حاول امنٌتب حذفها. -3وؾتهى امفهه امنقدي:
و يقعد به :إطدار حكم على امىادة امىقروءة مؼه يا ،ودلاميا،
ووقيفيا ،وتقهيمها وي حيؿ جهدتها ،ودقتها ،وقهة تأثيرها على امقارئ،
وفق وؽايير وناؼبة ووظبهكة ،ويندرج تحته مجمهعة وي امىهارات وهى:
 التمييز بين الأفنٌر الأؼاؼية والأفنٌر امثانه ية. التمييز بين وا يتعل بامىهضهع ووا لا يتعل به. التمييز بين الحقيقة والرأي. التمييز بين امىؾلمات وامفروض التمييز بين امىؽقهل وغير امىؽقهلوي الأفنٌر .
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 -4وؾتهى امفهه امتذوقي:
و يقعد به :امفهه امقامم على الخبرة تأونية جمامية تبدو فى إحؾاس
امقارئ بما أحؾه امؿاػر أو امنٌتب ،وهه أؼلوب مؼهي يؽبر به امتلميذ
ػي إحؾاؼه بامفكرة امتي يرمي إميها امنص الأدبي ،وللخمة امتي رسظها
للتؽبير ػي هذه امفكرة ،ويشىل مجمهعة وي امىهارات وهى:
 ترتيب الأبيات حؾب قهة امىؽنى. تحديد وهاكي الجىال فى امتؽبير. تذوق الأدب الخيالي وفهه وؼزاه. إدراك الحبكة الدراوية وتمهر الأحداث فى امقعة. -امىهازنة بين عمنين أدبيين أو نعين ؽؽر يين وي نهع واحد .
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 -5وؾتهى امفهه الإبداعي:
و يقعد به :وؾتهى وي امفهه ،يتمنب وي امتلميذ ابتنٌر أفنٌر
جديدة ،واقتراح وؾار فكرى جديد حيؿ يبدأ امتلميذ طظا هه وؽروف
وي حقائق ووؽلووات ،وم كنه يرى لها اؼتخداوات جديدة غير تقنيدية،
أو يرى بين تمو امىؽلووات والحقائق عىًقات طظيزة ،ويندرج تحته
مجمهعة وي امىهارات امفرػية ،وهى:
 تمهير أفنٌر جديدة وي خىًل أفنٌر ؼابقة. إعادة ترتيب أحداث قعة أو شخعياتها بعهرة وبتكرة. اقتراح حلول جديدة مىؿنىًت وردت فى امقعة. امتهطل إلى تهقؽات للٌحداث. -تهقع نهاية مقعة لم يحدد امنٌتب نهاية لها.
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وإنّي متنقسص امقراءة ػندي منهعين :امقراءة الاؼتكؿافية ،وامقراءة
لًدمج امنؾقي .وهذا امتقؾيم في مجمله م ُ ٌ
بتقؾيم آخر للنؿاكات
رتبف
ٍ

الإنسانية الجهّانية :امفكر وامؿؽهر .م كنه لا يؽني بامطضورة الارتباط
امنوي والحتىي والحظضي مني نهع وي أنهاع امقراءة بنؿاطٍ واحد؛ بل
يؽني غنبة نشاط على آخر في كي وي نهعي امقراءة ،وميغ تف ُّر ّد امفكر أو
امؿؽهر بنهع وي أنهاع امقراءة دون الآخر؛ فهىا أطىًً ،وفي امىىارؼة
امؽىنية؛ لا ينفعىًن.
وتعنح امنعهص امبشض يّة امىكتهبة في غامبيّتها امؽلىو
للًؼتكؿاف ،وم كي أقل امقنيل فقف هه وا قد يعنُح لًدمج .وهذا
ينمبق على كي امؽلوم وامىؽارف ،وعلى كي إنسان؛ ميغ فقف بسبب
اممبيؽة امؾمحية مؼامبيّة امنعهص ولا لحجه ام َّت ّناص الهائل فيىا بينها ،في
داخل كي حقل وؽرفي وبين الحقهل امىؽرفيّة المنتنفة؛ بل لأن حاجة
الإنسان الحقيقيّة وي امىؽرفة أقل كثيرًا طظا يقهم بتحعيله خىًل مراحل
امتؽنيم المنتنفة ،وأكثر انتقائية؛ فظىًً ػي امؿلايا امتي يقعفها الإعىًم

1420

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

ي حر .إن امىؽرفة الحقيقية
متكبيله بها ،أو وا يؽىد مقراءته وتحعيله بشن ٍ
امتي يحتاجها الإنسان هي امتي تدفع بحركته في امهجهد ،وتُسهه في
تشكينها ،وميؾؾ تمو امتي يزهه بها و يفاخر بمُراكمتها؛ فهذه الأخيرة وي
امؽلم غير امنافع“ .امؽلم” الذي يكب ِّل الحركة الإنسانية في امهجهد،
بأيديهمهجيا تتنبغ بنبهس امؽلم.
وامقراءة الاؼتكؿافيّة تشىل نهعي امقراءة امسض يؽة الًذين لا نُمي ّ ِز
بينهىا في امؽربيّة :امتع ُّ ّفح بؼرض اؼتخىًص الأفنٌر الرعيؾية،
وامتع ُّ ّفح بتم ُّؽّي بحثًا ػي فكرة أو إؽارة وُؽينة ُؽؼل امقارئ بها ابتداء.
وإذا كٌنت امقراءة في امنهعين امؾابقين لا تكهن للنص بنٌوله ،فإن
امقراءة الاؼتكؿافية ػندي تشىل كذلك قراءة امنص كٌوىًً ،لمورد
الإمىام بمراد امىنمف أو تكهين فكرة عاوة ػي وهضهع تقتحىه لأول
مرة.
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و يختنف دمج امنعهص نسقيًا ػي اؼتذكٌرها وحفلها ػي قهر
ي
قنب .ذلك أن الدمج يُش ّنِي الخر يمة الإدراكية والرؤ ية ام كهنية بشن ٍ
واع ،أوا الحفـ والاؼتلهار فؼامبًا وا يكهن ونئًا للعدر بما لا ينفع إلا
ّ
يمتعه امؽقل امباكي وي هذا
للتقين في الاختبارات الدور يّة ،فظىًً عما
امقذى ،بؼير وعي؛ ميعنع تح ُّي ّزات لا ػقىًنية وغير واػية ،بل وقد
تتنافى بعهرة فجّة وع وا يؽتقده امىرء واػيًا! إن اؼتذكٌر امنعهص
ػندي تظيي ٌع ملوقؾ وتبديدٌ ليمننٌت وإهدارٌ للؽىر ،بما أنها وتهف ِّرة أطىًً
في ود ّونات؛ لذا أرى الاكتفاء بالإمىام بملان امىؽرفة امىكتؿفة ،حتى
تتحرر امقدرات امؽقنية للينسان وي امقيهد امظا ّرة؛ فيؾتميع قراءة
ام كهن وي خىًل امنعهص امتي يُمامؽها ،لدصجها إراديًا في وػيه وفي
أنساقه امقيىية؛ امؽقنية وامؿؽهر ية .ووا اختياري لهذا النمف وي امقراءة
وتؼنيبي له إلا لحرضي على عدم تكبيل حركتي في امهجهد بفرط امنلر،
وػنايتي بسىًؼة امؽىًقة بين امنلر وامؽىل ،وبين امفكر وامؿؽهر.
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فأنا لا أؼتذصط امنعهص ،ولا أحفلها أو أؼتلهرها عاودًا عدا
ام ُّن ّعهص وامىتهن امؽلميَّّة ام َّش ّضػيَّّة .ذلك أني لا أػتبر امؽلم هه نقل
امىتهن وي الأوراق إلى طدري أو ػقلي ،بل هه بناء عىًقات جدميّة
خاطة وع امنعهص .عىًقات تُش ّنِي إجاباتي الخاطة ،وتتؿ َّ ّني بها هذه
الإجابات؛ لأرى ام كهن وأتفاعل وؽه وي خىًل كي نص ،أو وي
خىًل قراءتي له .إنه بحؿ ػي امىؽنى في كي شيء ،وإضفاء ٌ ليمؽنى على

كي شيء .ربما لهذا امؾبب أبؼض الدراؼة امنلاوية الروتينية وامتقاميد
الأكٌديمية امؾخيفة ،لأني أشظصز وي ربف عىًقة ؼمحية وع أي نص؛
عىًقة تحكمها اػتبارات ؼنمه ية ،واحتياجات نلر يّة أو وته َّهّمة تفرصها
ُؼنمة الدولة أو الجاوؽة أو امتنليم أو امؽابث بمناهج امتؽنيم امنلامي.
وأفظل على ذلك عىًقة حميىة ودائبة تحكمها احتياجات إنسانيّة
ِّ
واجتىاػيّة حقيقيّة.
ي واع ،أوا
الدمج يُش ّنِي الخر يمة الإدراكية والرؤ ية ام كهنية بشن ٍ
الحفـ والاؼتلهار فؼامبًا وا يكهن ونئًا للعدر بما لا ينفع إلا للتقين في

1423

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1424

الاختبارات الدور يّة ،وقد ابتكرت كر يقتي في قراءة امنعهص امتي
ؽنلؾ ػقلي ووجداني وونهجي في امنلر .وهي امقراءة امتي أسظيتها ،في
أولا ً؛ امقراءة لًدمج امنؾقي .فهي امقراءة امتي أدمج بها امنص امىقروء
إراديًا في وػيي ،وفي ونلهوتي امقيىية؛ صجته ًدا لتم ُّث ّله .فأنا أقرأ امنص
أولًا بترتيب قائمة صحته ياته وتسنؾُل وهضهعاتُه الذي ػيَّّنه امىنمف ،وهذا
ميغ للًؼتكؿاف امؾمحي فحؾب؛ بل لأتتبع كر يقة تفكير امىنمف
وأؼتهػب ونمقه .ثم أقرؤه بؽكغ ذلك امترتيب ،وي آخره إلى أوله؛
وذلك لأقيغ تما ُؼكه وانسجاوه امفكري ،واتساق امنتائج وودى تؽبيرها
ػي امىقدوات .ثم بترتيبي الخاص :حؾب أومه ية وهضهعاته وأقؾاوه
وفروعه في لائحة اهتىاواتي الخاطة ،وهه وا يفيدني في امهقهف على
ودى نظج امىنمف وقهة نماذجه ومرونتها ووقدرتها امتفؾير ية.
وبهذا ،فأنا لا أفنك امنص دلاميًا فحؾب؛ بل أفككه تراكيبيًا
ً
أيظا ،لأػيد ترتيبه وكتابته وإؼنٌنه في وػيي ،ووي خىًل
وونهجيًا

1424

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

تجاربي وخبراتي الحياتيّة ،وحؾب احتياجاتي وأومه ياتي ال ّ
خاطة ،ورؤيتي
لل كهن.
فإنّي أبحؿ ػي إجاباتي ال ّ
خاطة مهىا كبَّّدني ذلك وي ػناء،
وميغ ػي إجابات جاهزة تُر يحني وي ػناء امبحؿ والدراؼة والاختبار
والهطص وامتأ ُّ ّول والتم ُّث ّل وامتفكيك وإعادة امتركيب.
امقراءة لًدمج امنؾقي هي امقراءة امتي أدمج بها امنص امىقروء
إراديًا في وػيي ،وفي ونلهوتي امقيىية؛ صجته ًدا لتم ُّث ّله وأحيانًا مي يُمكنك
مر
امهقهف على وؽالم امىنث ّ ِر إلا إذا كنؾ تُنٌبد ونٌبدات وؿابهة مىا َّ ّ
به .ووا ذلك إلا لأني أنسنخ وي كي تقنيدٍ وكي إجابة؛ لأػيد بناء

المهتهى والدلالة وتركيبهىا داخل نسقه الخاص ،وانمىًقًا وي رؤيتي
الخاطة ،بهجهة ٍ صختنفة ٍ ،وفي غمار حرارة ونٌبدتي امؿخعيّة؛ تدؽينًا
متقنيدي الخاص .إني أبني سضديّتي الخاطة بؽد هطص امىدخىًت
والإفادة ونها ،وميغ ّ
برص امنقهل وامتؽنيق عنيها كما يفؽل امىدرؼيّهن!
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لهذا كهه؛ لم أبدد عمري في رص ومراكمة امىؽارف امىتاحة في
ام كتب .ووا ذصطت لك ذلك إلا متؽرف كيف تنتج امىؽرفة امنقدية،
وكيف تختبر قدرتها ،وكيف تستخدمها.
وكر يقتي في قراءة امنعهص مرتبمة بمر يقتي في تمهير أفنٌري،
ووي ثم بمر يقتي في امكتابة .
أوا الانتقال إلى الحهار وع امهحي ،فيؾتنزم قدرًا وي امىؽرفة
ام َّش ّضػيَّّة امتي راكمتها ؼؽة ّ
اكىًعك وتدرج بناءك امؽلمي وقهتك
امت ّأطينيّة ،مؾبر غهر ّ
امنص وتم ُّث ّله في حركتك؛ وؽرفة ح َّ ّدها الأدنى أمفة
مؼة امتنز يل .أوا الانتقال الأخير ،فهه دمج تركيبي للحهار وع امكتاب
امىنلهر في الحهار وع امكتاب امىؾمهر ،وهه وا يقتطي ديمهوة الحهار
وع امكتاب امىؾمهر جنبًا إلى جنب وع الحركة بين طفحات امكتاب
امىنلهر .وح ّده الأدنى حركة امهجدان في امؾعي اميهمي؛ حركة انفؽاميّة
تتمثَّّل امهحي وتؽايشه في كي خفقة.
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إن كر يقة قراءتي لل كتب مرتبمة ً
أيظا باختياراتي وي ام كتب.
ولم أكي لأؼتميع اختيار كتاب لأقرؤه بهذه اممر يقة ،وأدصجه في
وػيي؛ مه لم أختر نفسي أولا ،وأحؾي قراءتها .إن اختيار امنفغ
ووؽرفتها وفقه دروبها ينقمو وي امقراءة امؽؿهائية مني وا تقع عنيه
يدك إلى امقراءة امؼائيّة؛ امقراءة امتي تُثري وجهدك وتزيد إجاباتك عمقًا
وتركيبًا ،وهه هدف يختنف كليًا ػي امقراءة مؿحذ الأدوات الجدميّة
ودػه الحجج امؾفؾمائية وتحقيق امؽلو الأيديهمهجي في الأرض.
إن ػرصي لحجتي في هذا اممهر لم يكي يهدف مؿحذ أدوات
الجدل وامىناقرة ،بل اؼتهدف أطىًً تؽزيز امفهه وبلورة امتعهّرات.
اؼتهدف إجادة قراءة كتاب امنفغ ،أكثر وي مهك وا في كتب
امكتّاب.
إن جدْل حبل الأفنٌر حهل وهضهع وا ،جدلًا فذًا وتينًا؛ لا
يؽتىد فحؾب على وا تقرأ وي امنعهص ،كمًا أو كيفًا؛ بل يؽتىد في
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امىقام الأول على وهقع امىهضهع كهه على لائحة أومه يّاتك ،وودى
انفؽالك به وتؼنؼله في وؾارب نفؾك ،ووؾتهى تش ُّضّب وجهدك له،
ووي ثم أثره في حياتك اميهويّة .يؽتىد بالأطل على ونٌبداتك ،الحبل
وي الله؛ قبل أن يؽتىد على امىدخىًت ،أو حبل وي امناس .وبما أن
امفكر يرتد إلى المهؾهؼات ،ومهىا بنغ امتجريد فإنه يرتد إلى تجارب
الإنسان الحؾيّة ،إذ لا ُيحؾي الإنسان إدراك وا لم ُيجرِّب ناهيك ػي
امتؽبير ػنه؛ لذا كٌنت قلة الحركة/امىنٌبدة تسميح للفكر ،وإؼاءة قراءة
قعديّة للنفغ وام كهن وللنعهص امىكتهبة ،وباب امهمهغ في حمأة
ضحالة امتعهّرات وكهباويتها.
إنه أنت وي يُظفي امىؽنى على وا يقرأ؛ ميغ على دين امتفكيكيين
امؾائل امقائل بنفي كي مرصض ،بل بإضفاء املىًل وامؽىق الًذان يمنحان
امنص قدرًا وي الخعهطيّة في كي قراءة؛ خعهطيّة لا تنفي امؽام فيه،
ولا تقهّضه .لهذا كهه؛ فإن قراءة امقنيل وع هظىه واؼتيؽابه وتم ُّث ّله،
خير ٌ وي قراءة ام كثير واختزانه في واػهن ػقمو بؼير أثر واع.
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إن امقراءة لًدمج هي في أحد وجههها عمنيّة مراكمة للجزئيّات ،وفي
وجه آخر طيرورة جىًء للنليّات .وأنا أقل أراكم الجزئيّات حتى
يكتىل امنؾق وتبرز كلياته؛ فإذا بامتفاطيل والجزئيّات تسقُف ميبقى
الجؾد امنُوّي فحؾب ،أو النمهذج في طهرته امنهائيّة .حينها تخف الحاجة
مىراكمة الجزئيّات امنلر يّة ،وقد تنؽدم؛ ميعير للنؾق/النمهذج حياته
الخاطة ،فيتمهر وينمه وي خىًل اؼتخداوه عمنيًا في قراءة امهجهد
وتفؾيره ،وقد يُفيد أحيانًا وي قراءة وتفؾير نعهص أخرى ذات طلة.
إن هذه اممر يقة في امقراءة تربف امنلر رب ً
ما ؽبه حتىي بامؽىل،
وترسص وي اختىًط عمنيّة تحعيل امىؽرفة بأمهان امىنٌبدة وؾارًا وُؽبًدا
للحياة الإنسانيّة على مراد الله .إنها تجؽل وي امقراءة حياة حقيقية على
الأرض ،وميغ حياة خياميّة وتههّمة بين امعفحات.
إن هذه اممر يقة في امقراءة هي اممر يقة امىثلى متحقيق امنعيحة
امىؿتهرة ػي محمد إقبال رحمه الله“ :اقرأ امقرآن كٍنه أنزل عنيك”.
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إن كي ام كتب امتي أقرأها وكي امىؽارف امتي أقهم بتحعينها لا
هدف لها ؼهى تؽبئة أدواتي وز يادة مهاراتي وطقل قدراتي على قراءة
امقرآن؛ قراءة لا تدمج تؽاليمه في وػيي وتؽينني على تمثنها فحؾب ،بل
قراءة تدصجني أنا نفسي في امعيرورة امتار يخيّة متح ُّ ّقق مراد امنص
امىتجاوز للتاريخ ،في امهجهد امقرآني .وكي قراءة لا تُسهه في تحقق هذا
ٌ
ػبؿ صحض .وأنا أوارس هذه امقراءة ،ونذ ػقد أو يزيد؛ على
الهدف:
أول أن أعبر بها يهوًا لأكهن وي امؾانرين في قىًل امقرآن .
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تهجيهات عاوة في اقتناء ام كتب :
دوافع شضاء ام كتب:
 0وؽرفة قيىتها.
 2الحاجة إميها.
 3امبحؿ امؽلمي.
 4الإجابة ػي أؼئلة.
 5امىيل امنفسي.
 6شهرة امنٌتب.
 7لها طلة بهاقع امقاريء.
 8امؼرابة وامتؿه يق امىهجهدة في امكتاب
 -9إقاوة وؽارض امكتاب بأؼؽار وؼر ية .
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تهجيهات لاقتناء ام كتب وإعداد امىكتبات:
هناك تهجيهات مهىة ينبغي الحرص على وؽرفتها والاؼتفادة ونها،
وإميك ػزيزي امقارئ بؽظا ً ونها:
 0وؽرفة ام كتب امعالحة ،وذلك بالحعهل على قهامم بام كتب
الجيدة وي امىكتبات أو امىراجع امتي تشير لل كتب امنافؽة ،أو بسنال
أهل الخبرة وامبعيرة وامقدرة على التمييز واؼتؿارتهه وأخذ رأيهه قبل
امشضاء ،وامؾنال ػي امىكتبات امعالحة لذلك.
وفي هذا الموال يقهل امؿاػر:
ؽاور ؼهاك إذا نابتك نائبة يهوا ً وإن كنؾ وي أهل امىؿهرات
فامؽين تنقى كفاح وي نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بــــــىرآة
 2الاؼتؽداد الجيد وامىؾبق مشضاء ام كتب واقتنائها ،ووي ذلك:
أ) إعداد قائمة بام كتب امتي ترغب في شضائها.
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ب) تحديد امىكتبات امتي تريد الذهاب إميها.
ج) عمل قائمة بام كتب امتي تم شضاؤها وأؼؽارها وونٌن امشضاء
 ..الخ.
 3الاهتىام بكتب علوم امقرآن والحديث خعهطا ً كٌمتفؾير
وامشضوح  ،وعلوم امشض يؽة عمهوا ً.
وفي ذلك وا نسب إلى الإوام امؿافعي رحمه الله:
ؿؼَلَة ٌ
ن وَ ْ
ك ُ ُّ ّي امْؽُلُو ِم ؼِهَى امْقُر ْآ ِ
ن ف ِيه ِ قَا َ
ام ْؽِلْم ُ وَا كٌَ َ
ل ح َ َّ ّدثَنَا

إ َّ ّلا الْحَد َ
ن
ِيث وَإ َّ ّلا ام ْفِقْه َ فِي الدّ ِي ِ
اس ام َّ ّ
وَوَا ؼِهَى ذَاك َ وَؼْ ه َ ُ
ؿيَاكِين ِ

()20

()20قنؾ :ضؽيف جدا لا يعح وي قهل امؿافعي م كنه وشههر ػنه في
كتب امؽلماء والله أعلم وهه كىًم صحيح امىؽنى بىً ؽك وهذا تخر يجه :أخرجه

امؾبكي في كبقات امؿافؽية ام كبرى ( :)297 /0أَ خْبَرَنَا أَ بُهػَب ْد ال َّل ّه الْحَاف ِـ وَغَيره

ؾؽ ُهد ػَب ْد الْجن َِيل ب ْن أَ بِي غَامب ب ْن أَ بِي
ػَي عمر ب ْن ػَب ْد امْىُنؽه ب ْن امقهاس ػَي أَ بِي و َ ْ
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الل ّه بن أَ حْمد اب ْن مُحَمَّّد ب ْن امؾىاك امبروجردي بهىذان
امْىَؽَال ِي امسضنجاني أَ خْبَرَنَا هبة َّ

الل ّه
أَ خْبَرَنَا أَ بُه الْحَؾَي عَل ِ ّي ب ْن أَ حْمَد ب ْن يُه ُؼف ام ْقرشِي الهنٌري أَ ن ْشدني مُحَمَّّد ب ْن ػَب ْد َّ
ِي أَ ن ْشدني امقَاص ِي أَ بُه ام ّميب ام َّ ّمبَر ّ
امْفَق ِيه امْبَؼْدَاد ّ
ِي قَا َ
ل أَ ن ْشدني بَؽطهه لل َّ ّؿافِع ِ ّي

رَصِيَ ال َّل ّه ُ ػَن ْه ُ:

كي امْؽُلُوم ؼهى امْقُر ْآن وؿؼلة إ َّ ّلا الحَد ِيث وَإ َّ ّلا ام ْفِقْه فِي الدّين
ن ف ِيه ِ قَا َ
ام ْؽلم وَا كٌَ َ
ل حَدثنَا

وَوَا ؼهى ذ َاك وؼهاس ام َّ ّ
ؿيَاك ِين.

قنؾ :هذا الإؼناد ضؽيف جدا فيه انقماع وجهالة عين وضؽيف جدا.
امقاصي أ به امميب امم بري قال ا لذهبي ػ نه في ؼير أع ىًم امنب ىًء ط الر ؼالة

ث وائَة ٍ ،ب ِآو ُ َ
ن وَأَ ْر بَؽ ِي ْ َ
ل) .اه
ن وَثَىً َ ِ
( 668 /07ت  ( :)459وُلِد ََ :ؼنَة َ ثَمَا ٍ

والإوام ام ؿافعي تهفي ؼنة أر بع و وائتين (  ) 214وي الهجرة ف مي أنشده لا

ؽك لم يلق امؿافعي فهذا انقماع قاهر.
وذلك امبؽض الذي أنشده هل هه واحد أم أكثر لا دميل ضضيح عنيه في امؾند
لأنه لم يقل بؽض وي امىؿايخ واللؼة تجيز إكىًق امبؽض على امهاحد.
 فائدة :ولا يقال وؿائخ بالهىز بل وؿايخ بامياء فقد كنؾ وقؽؾ في هذا الخمأحيؿ كنؾ كتبتها (وؿائخ) في تؽنيقي على هذا امكتاب فنبهني امؿيخ أبه وؽاو ية
امبيروتي في ونتدى كي امؾنفيين حيؿ نقل ػي كناؽته امتي بؽنهان (كناؽة امبيروتي
ػند رقه  )534وا نعه( :لا تهىز ( وفاعل) إلا في  :وؽائش ووعائب ،قال

امؿيخ بكر أبه زيد (ت  0429ه ) رحمه الله في كتابه ((ابن قيم الجهز ية :حياته
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آثاره وهارده)) (ص  / 221ط – 2 .دار امؽاضظة)(( :فائدة :لا تهىز (وفاعل)

إلا في :وؽائش ووعائب ،ولهذا فيقال وعايد ،ولا يقال وعائد ،ووا تراه بالهىز
فؼنف)).اه .
 فهذه علة أخرى وهي جهالة عين ذلك الذي أنشده إذ يجهز أن يكهن واحداثم مه ؼلمنا أن ذلك امبؽض جمؽا فثىة بينهه وبين امؿافعي انقماع بىً ؽك مؽدم

إدراكهه زوان امؿافعي لأن وي حدث ػنهه وهه أبه امميب اممبري هذا وُلٍد َ ؼنة
 348وي الهجرة أي بينه وبين امؿافعي  044عام فمي وي وؿايخ أبي امميب

اممبري يبنغ هذا امؾي أو أكثر ونه! .وفي الإؼناد أَ بُه الْح َ َ
ؾي عَل ِ ّي ب ْن أَ حْمَد ب ْن

يُه ُؼف ام ْقرشِي الهنٌري وهه طهفي ضؽيف جدًا قال الذهبي في تاريخ الإؼىًم ت

بشار ( 566 /01ت  ( :)093وقال ابن ػؾاصط :لم يكي وهثقا في روايته .قال

ابن امنجار ...:وكٌن امؼامب على حديثه امؼرائب وامىنكرات ،وفي ذلك وُتُه ٌ
ن
وهضهعة َّ ّ
مركبة .رأيت ب ّخف بؽض المه ّدِثين أنّه كٌن يظع الحديث....وقيل :تنلَّّم فيه

ابن الخاضبة) .اه  .وانلر تاريخ بؼداد وذيهله ط امؽلمية ( 009 /08ت )650
ففيه أن المهدثين الذين نقل ػنهه ابن امنجار هه وي أهل أطبهان وأنه كٌن يظع
الحديث بأطبهان.
وػزاه امؿيخ ؼؽيد بن علي بن وهف امقحماني في كتابه الاػتعام ص 01
لديهان امؿافعي ،جمع محمد ػفيف ،ص ،88وانلر :امبداية وامنهاية لابن كثير/01 ،

.254
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قنؾ وهه وؽلق فيهىا وقد عنقه ابن كثير فقال في امبداية وامنهاية ط إحياء

ؽؽْرِه ِ فِي هَذَا امْىَؽْنَى قَه ْلُه ُ ) اه وذصطه دون إؼناد.
امتراث ( ( :(277 /01وَو ِيْ ِ

وهه بنحهه  -وع اختىًف في بؽض كمماته وز يادة بيؾ -ذصطه امفيروز آبادي

وي ؽؽر ؽاػر ٍ لم يس ّىِه حيؿ قال في بعانر ذوي التمييز في ممائف امكتاب امؽزيز
( ( :)439 /2قال امؿاػر:

ُّ ّ
ؿؼَلة
ن وَ ْ
كي امؽلو ِم ؼهى امقُر ْآ ِ

أَ و الأَ حاديث وي دون الدواوي ِن

امؽلم وا كٌن فيه قال حدثنا

ووا ؼهاه فهؼهاس امؿياكين) .اه

ن ُّأقيىؾ ُّ ّ
كي وائلة ٍ
فبامقرَا ِ

اؼتقاوؾ دولة ُ الدين
ْ
وبالحديث

وذصطه الإوام ابن امىنقي وهه وي امؿافؽية وي ؽؽر إوام وتأخر! حيؿ قال
ابن امىنقي امؽقد امىذهب في كبقات حملة امىذهب (ص 029 :ت :)331

(محمد بن ػبد امىمو بن محمد الإوام أبه الحؾي بن أبى كامب ام كَرجى ،تلميذا امؿيخ

أبى إسحاق ...ووي ؽؽره ) :اه

فذصطه دون إؼناد وجاء وؽنقا في صجلة امبحهث الإؼىًوية ( )243 /09ػي

أحد علماء ؽاش وبهىا هكذا!.

وقال ابن امقيم رحمه الله:

امؽلم قال الله قال رؼهله

وا امؽلم نعبك للخىًف ؼفاهة

قال امعحابة هه أومه امؽرفان
بين الرؼهل وبين رأي فىًن

انلر نهنية ابن امقيم امىؾىاة امنٌفية امؿافية ط وكتبة ابن تيمية (ص.)226 :
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 4الحرص على شضاء كتب الأطهل وكتب امؾنف امتي لا يؼني
كتاب ػنها ،ولا تحشض وكتبتك وتشهش فكرك بام كتب امتافهة ،ولا سيما
كتب امىبتدعة ،فإنها سص ناقع .وعنيك بام كتب امىنؾهجة على كر يقة
الاؼتدراك وامتفقه في عمى الأحنٌم وامؼهص في أسضار امىؾائل ،ووي
أهمها كتب امؿيخين :ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية وتلميذه ابن امقيم رحمهىا
الله تؽالى ،وعلى الجادة وي ذلك وي قبل ووي بؽد كتب ونها وا يلي:
كتب الحافـ ابن ػبد امبر ،وأجنها "التمهيد".
كتب ابن قداوة ،وأجنها "امىؼني".
كتب الذهبي وابن كثير وابن رجب وامنهوي وابن حجر
وامؿهكٌني ومحمد بن ػبد امههاب وامعنؽاني وطديق حؾي امقنهجي –
وهه طديق حؾي خان  -ومحمد الأوين امؿنقيمي .
 5الحرص على اقتناء ام كتب المهققة واممبؽات الحديثة
وخعهطا ام كتب امتي حققها امؽلماء.
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 6اقتناء ام كتب امفقهية وكتب امفتاوى امتي تؽلم امىؾلم أحنٌم
امؽبادات.
 7الحرص على اقتناء كتب الذين ػُر ِفُها بفظنهه وشهد امهاقع
بؽلمهه وحؾي بىًئهه في دين الله ،فهنلاء أبؽد الخلق ػي غػ امقراء
وتحعيل امؾىؽة والدراهه بتؾهيد أوراق لا تسىي ولا تؼني وي جهع.
 8انتقاء فقرات وؽينة مقراءتها قبل امشضاء للتأكد وي حؾي
امىؽالجة ،وأن امىؾألة ميؾؾ صجرد ػناوين جانبية وأمهان براقة.
 9اقتناء ام كتب ذات امتجنيد امقهي امىتين وامتأكد وي تماؼك
امؼىًف.
 01امتأكد وي خلو امكتاب وي الأوؼاخ أو أية ػيهب في
اممبع ،كٍن تكهن امعفحات ومه ية أو وقلوبة أو طظزقة ونحه ذلك.
 00امتأكد وي عدم وجهد نقص في امعفحات.
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 02عدم الانخداع بالأمهان امعارخة وامؽناوين امبراقة واممباعة
الجذابة وامؾؽر الرخيص أو امىرتفع امفاحػ ،بل ينبغي امنلر في
امىظىهن وامتأكد وي قيىة المهتهى.
 03وؽرفة اطمىًح امىنمف ،وكثيرا وا تكهن امىقدوة كٌؽفة
ػي ذلك ،فابدأ وي امكتاب بقراءة وقدوته.
 04قراءة فهرس ام كتب وامىراجع قبل شضائها مىؽرفة وا
تظىنته وي امىهضهعات وودى أهميتها.
 05عمل دفتر لليعارة في امىنزل حتى تسجل فيه ام كتب
امىؽارة.
 06لا يخلو كتاب وي فائدة ،ولا يؼني كتاب ػي كتاب.
 07الحرص على نقل امفهائد والدروس .قال يحي بن وؽين
 :حكم وي يمنب الحديث أن لا يفارق صحدثه وقلمه ،وأن لا
يحقر ؽيئا سظؽه فيكتبه ،فقيدوا امؽلم بامكتابة..
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وقال امؿاػر ناصحا ً امقراء على تقييد امفهائد:
امؽلم طيـــد وامكتابة قيده

قيد طيهدك بالحبال امىهثق ة

فمي الحىاقة أن تعيد غزالة

وتتركها بين الحدائق كامقة

وػي الإوام الزهري :حظهر المونغ بىً نسخة ذ ُ ّلٌّ..
فيجب على كامب امؽلم أن تكهن له نلرة بؽيدة ،فإن الحفـ
خهان ..قال أبه هريرة رصي الله ػنه( :وا وي أحد وي أصحاب امنبي
 أكثر حديثا ػنه وني ،إلا وا كٌن وي ػبدالله بن
عمرو بن امؽاص ،فانه كٌن يكتب ولا أكتب)(.)22

( )22صحيح آخرجه امبخاري في امعحيح ( 34 /0رقه  :)003ح َ َّ ّدثَنَا عَل ِ ُّ ّي

ل :أَ خْبَرَن ِي وَه ُ
ل :ح َ َّ ّدثَنَا عَم ْرٌو ،ق َا َ
ن ،ق َا َ
ل :ح َ َّ ّدثَنَا ؼُ فْيَا ُ
ب ْ ُن ػَب ْدِ اللَّ ّهِ ،ق َا َ
ْب ب ْ ُن وُنَب ِّه ٍ،

طلَّّى الله ُ عَنَيْه ِ وَ َؼ َّل ّم َ
اب ام َّن ّب ِ ِ ّي َ
ْؾ أَ بَا هُر َيْرَةَ ،يَقُه ُ
سظِؽ ُ
لَ :
ػَيْ أَ خِيه ِ ،قَا َ
صح َ ِ
ل ( :وَا و ِيْ أَ ْ

ب وَلا َ
ن يَكْت ُ ُ
ن و ِيْ ػَب ْدِ ال َّل ّه ِ ب ْ ِن عَم ْرٍو ،فَإنَّّه ُك ٌَ َ
أَ ح َ ٌد أَ كْ ث َر َ ح َدِيثًا ػَن ْه ُ وِن ِّي ،إ َّ ّل ا و َا ك ٌَ َ

أَ كْ ت ُ ُ
ب ) ثم قال امبخاري ػقبه ( :تَابَؽَه ُ وَؽْىَرٌ ،ػَيْ هَمَّّا ٍم ،ػَيْ أَ بِي هُر َي ْرَة َ ) اه .
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 08إذا حُز َ
ْت كتابا ً فىً تدخله في وكتبتك إلا بؽد أن تمر عنيه
جَ ْردًا ،أو تقرأ امىقدوة أو امفهرس ،أو تقرأ وهاضع ونه ،وتظؽه وع
نلانره في امؽلم.
مر زوان وفات امؽىر دون امنلر فيه.
وإذا لم تفؽل ذلك فربما ّ
و يقترح لذلك تخعيص قسص في امىكتبة مهضع ام كتب الجديدة امتي لم
تقرأ.
 09عمل ػناوين ليمكتبة في كي علم حتى يسهل وضع امكتاب في
امىنٌن امىناؼب.
 21مراجؽة ام كتب امىهجهدة في امىكتبة  -ومه بامنلر امسض يع -
وامتأكد وي صحة ترتيبها.
 20تنليم وكتبة امىنزل حتى يسهل الرجهع إميها وتزويدها
بام كتب اللًزوة وي كي طنف ،وترتيبها ؼهاء على:
 )0امىؽجه ،أو  )2امؽنهان ،أو  )3امىنمفين ..
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وػند ترتيب ام كتب يظع في الأعلى أكثرها قرآنا ،فإن اؼتهى
كتابان في في ،قدم أكثرهما قرآنا وحديثا ،فإن اؼته يا فبجىًلة
امىعنف ،فإن اؼته يا فأقدمهىا كتابة وأكثرهما وقهعا في أيدي امؽلماء
وامعالحين ،فإن اؼته يا فأصحهىا..
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الآداب امؽاوة لل كتب:
ام كتب هي آلة امؽلم ،وقد كٌن امؾنف رضهان الله عنيهه يراػهن
الأدب وع ام كتب مراعاة تاوة .ووي تمو الآداب:
 0تحعيل ام كتب المهتاج إميها وا أوكي ،شضاء أو أجرة أو
اؼتؽارة.
 2آداب الإعارة :ويستحب إعارة ام كتب مىي لا صضر عنيه فيها
طظي لا صضر ونه بها .قال وكيع :أول بركة الحديث إعارة ام كتب.
وآداب الإعارة عديدة نذصط ونها :
أ ؽكر امىؽير والدػهة له بالخير ،ولا يميل وقاوه ػنده وي غير
حاجة ولا يحبؾه إذا كنبه امىالك أو اؼتؼنى ػنه .و يىًحـ أن وي
أؼباب ضؽف الإعارة بين امناس عدم إرجاع ام كتب إلى أصحابها
وتأخيرها بدون عذر أو ؼبب.
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ب

لا يجهز أن يعنحه بؼير إذن طاحبه ولا يكتب ؽيئا في

بياض فهاتحه وخهاتمه إلا إذا علم رضا طاحبه أو اؼتأذن لذلك ،ولا
يؽيره غيره ،و يحفله وي امىاء والأوؼاخ وامؽبؿ.
وذصط امؿيخ محمد بن إسظاػيل امىقدم في وقمع وؾجل أن امؽلماء
ذصطوا أن وي ُيخاف ونه عدم إرجاع امكتاب فامهاجب على امىؽير أن
يرهي ونٌنه ؽيئا له قيىة امكتاب ككتاب ليمؾتؽير أو شيء آخر له قيىة
كتاب امىؽير وهذه فائدة ػزيزة.
وامتحقيق في ذلك هه أن ذلك مرتبف بامىعالح وامىفاؼد امىترتبة
على ذاك وذلك بحؾب حال طاحب امكتاب ونهع امكتاب والأشخاص
والأزوان والأواكي.
وهذا أعدل امىذاهب فمي خىًل اكىًعي اميؾير على امىؾائل
امؿائكة في حقهق امؽباد وحتى غيرها أن امتفعيل بربمها بامىعالح
وامىفاؼد هه الأؼلم والأدق والأميق بؽدل الله ػز وجل.
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وبامقهل بذلك راحة وانشضاح للقنب عجيبَي ْن.
وكٌن ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية  -وكذا تلميذه ابن امقيم  -كثيرا وا
يفؽل ذلك فيربف تمو امىؾائل بامىعالح وامىفاؼد امىترتبة عنيها ،نص
على ذلك امؿيخ المهدث امفقيه امؽىًوة امفهاوة ال ُّر ّحَلة وشههر بن حؾي
آل ؼلمان في صجامغ وتؽددة ونها شضحه ونلهوة امقهاعد امفقهية
للؾؽدي رحمه الله.
فامتحقيق أن الإعارة مرتبمة بامىعالح وامىفاؼد امىترتبة عنيها وي
جهة اميقين أو غنبة املي بحال امىؾتؽير.
فإن كٌن امىؾتؽير وي امىؽروفين بالأوانة لدى امىُؽير فيؽيره
امكتاب إن كٌن امىؽير غير صحتاج للكتاب حال إعارته.
وإن كٌن امىؾتؽير غير وؽروف بالأوانة لدى امىؽير فىً يؽره كتابا
وي كتبه فإن كٌن ولا بد فاعىً يؽيره بشضط رهي شيء بقيىة امكتاب
طظا يمن كه امىؾتؽير.
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قنؾ والأولى والأحهط والأقرب للحفاظ على ام كتب مىي يؽيرها
أن يشترط رهي شيء ٍ وي وال امىؾتؽير بقيىة كتابه ؼهاء كٌن امىؾتؽير
وؽروفا بالأوانة أو غير وؽروف.
ومه عمل بهذا امىؽيرون في زواننا مقل ضياع ام كتب واوتهانها.
وهذه الحيمة ذهب لها امؿيخ محمد بن إسظاػيل امىقدم ونقنها ػي
بؽض أهل امؽلم
ج يجب على امىؾتؽير امتؽجيل برد ام كتب امتي اؼتؽارها .ووي
الأقهال في ذلك:
ػي يهنس بن زيد قال :قال لي الزهري :يا يهنس إياك وغلول
ام كتب .قال :قنؾ :ووا غلول ام كتب؟ قال :حبسها ػي أصحابها.
امؼلول :امسضقة وهي تملق غامبا غلى امسضقة وي امؼنيىة
قال الخميب :ولأجل حبغ ام كتب اوتنع غير واحد وي
إعارتها.
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وػي ؼفيان رحمه الله قال :لا تؽر أحدا كتابا.
وػي الر بيع بن ؼنيىان قال :كتب إلي امبه يمي :احفـ كتبك
فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بركة.
وامقهل امهؼف في الإعارة هه أن تؽير وي يحفـ امكتاب ويرجؽه
في وقته  ..قال امؿاػر:
أيهاــــ امىؾتؽير ونـــي كتابا ً إن رددت امكتاب كٌن طهابا ً
أنت والله إن رددت كتابا ً

كنؾ ُّأ ْػميتَه ُ أخذت كتابــــاــــً

د على امىؾتؽير أن يتفقد امكتاب قبل أخذه وقبل رده حتى
يتأكد وي ؼىًوته.
ه

عمل دفتر إعارة في امىكتبة متؾجيل أسظاء ام كتب امىؾتؽارة

وامىؾتؽيرين.
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 -3وي ضهابف امتأميف وامكتابة:
أ -كتابة امبؾىلة في أول امكتاب(.)23

( )23فامؾنة امبداءة ب ( بسص الله الرحمي الرحيم ) في ام كتب أوا في الخمبة
فامؾنة فيها امبداءة بخمبة الحاجة – وهي تبدأ بقهله ( إن الحىد لله نحمده )...انلر
كتاب خمبة الحاجة للٌمباني  -ودميل ؼنية امبداءة بامبؾىلة في ام كتب أن امنبي عنيه
امعىًة وامؾىًم كٌن يكتب أي يأمر وي يكتب امبؾىلة في بداية كتبه امتي أرؼنها
إلى ولوك الأرض كملك الروم وومو فارس وغيرهه وكذا في كتاب امعنح بين امنبي
طلى الله عنيه وآله وؼلم وبين امىشضكين في طنح الحديبية وعلى هذا عمل أبهبكر

امعديق في خىًفته في كتاب فر يظة امعدقة الذي أرؼل أنسًا به إلى امبحرين وكي
هذا في امعحيحين إلا قعة أبي بكر امعديق ففي صحيح امبخاري وحده وهذا تخريج
ذلك:
أوا كتاب امنبي إلى هرقل كما في قعة ذهاب أبي ؼفيان قبل إؼىًوه وذصطه
كتاب امنبي عنيه امعىًة وامؾىًم في حديث ابن ػباس فأخرجه امبخاري في

الل ّه ِ َ
طلَّّى الله ُ عَنَيْه ِ وَ َؼ َّل ّمَ ال َّ ّذ ِي
ب ر َ ُؼه ِ
امعحيح ( 8 /0ح  )7وفيه ( :ثُ َّم ّ دَعَا بِك ِتَا ِ
ل َّ
ِيم بُظْضَى ،فَدَفَؽَه ُ إلَى ه ِرَق ْ َ
بَؽ َ َ
الل ّه ِ َّ
ي
الر ّحْم َ ِ
ل ،فَقَرأََ ه ُ فَإذَا ف ِيه ِ " ب ِس ْ ِص َّ
ؿ بِه ِ دِحْ يَة ُ إلَى ػَل ِ
ِيم ،و ِيْ مُح ََّم ّدٍ ػَبْدِ ال َّل ّه ِ وَر َ ُؼهلِه ِ إلَى ه ِرَق ْ َ
ي ا َّت ّب َ َع الهُدَى،
يم ال ُّر ّو ِمَ :ؼىًَمٌ عَلَى و َ ِ
ل ػَل ِ ِ
ال َّر ّح ِ

أَ َّ ّوا بَؽْدُ ،فَإن ِ ّي أَ ْدػُهك َ بِدِعَايَة ِ الإؼْ ىً َ ِم ،أَ ؼْ لِم ْ تَسْلَمْ ،يُنْت َ
جرَكَ م َ َّ ّرتَيْنِ ،فَإ ْن
ِك ال َّل ّه ُ أَ ْ

1448

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

ن " و{يَا أَ ه ْ َ
ْك إثْم َ الأَ رِي ِسيِّي َ
ْؾ فَإ َّ ّن عَنَي َ
تَهَمَّّي َ
اب تَؽ َامَه ْا إلَى كَم ِمَة ٍ َؼهَاءٍ بَي ْنَنَا
ل امك ِت َ ِ

ظنَا بَؽ ً
و َ بَي ْنَك ُ ْم أَ ْن لا َ نَؽْبُدَ إ َّ ّلا ال َّل ّه َ وَلا َ نُشْضِك َ بِه ِ َؽي ْئًا وَلا َ ي َ َّ ّتخِذَ بَؽْ ُ
ن
ْظا أَ ْر بَابًا و ِيْ د ُو ِ

ال َّل ّه ِ فَإ ْن تَه َ َّم ّه ْا فَقُهمُها اشْهَدُوا ب ِأَ َّن ّا وُؾْل ِمُه َ
ن}) .وعنقه امبخاري في امعحيح ()68 /0
ػي ابن ػباس أخبرني أبه ؼفيان به ،ووطله في امىهضع امؾابق وباقي امىهاضع

الآتية أنلر صحيح امبخاري ( 45 /4ح  )2940وصحيح امبخاري ()47 /4
وصحيح امبخاري ( 35 /6ح  )4553وصحيح امبخاري ( 58 /8ح )6261
وصحيح امبخاري ( )057 /9وأخرجه وؾلم في امعحيح (- 74 ،0393 /3
( )0773في جميؽها في امعحيحين وي كر يق ابن ػباس ػي أبي ؼفيان به.
أوا كتاب امنبي عنيه امعىًة وامؾىًم الذي عاهد فيه وع ام كفار في طنح

الل ّه ِ ب ْ ُن
الحديبية فأخرجه امبخاري في امعحيح ( 095 /3ح  :)2730ح َ َّ ّدثَنِي ػَبْدُ َّ

الز ّهْر ُّ ّ
ل :أَ خْبَرَنِي ػُروَة ُ ب ْ ُ
ِي ،قَا َ
مُح ََّم ّدٍ ،ح َ َّ ّدثَنَا ػَبْدُ ال َّر ّ َّ ّزاقِ ،أَ خْبَرَنَا وَؽْىَرٌ ،قَا َ
ل :أَ خْبَرَنِي ُّ
ن
ْ

ِيث َ
حدٍ وِنْهُىَا حَد َ
ن ،ي ُ َ
صخ ْرَوَةَ ،وَمَروَا َ
ؾهَرِ ب ْ ِن َ
ُّ
طاحِبِه ِ،
ع ّد ُِق ك ُ ُّ ّي وَا ِ
ي امىِ ْ
الز ّبَيْر ِ ،ػ َ ِ
ْ

الز ّهْر ُّ ّ
ي الحُدَي ْب ِيَة ِ ....قَا َ
طلَّّى الله ُ عَن َيْه ِ و َ َؼ َّل ّم َ زَو َ َ
الل ّه ِ َ
ج ر َ ُؼه ُ
قَالا َ :خَر َ َ
ل ُّ
ِي فِي حَدِيثِه ِ:
ل َّ

ب بَي ْنَنَا و َ بَي ْنَك ُ ْم ك ِتَابًا فَدَعَا ام َّن ّب ِ ُّ ّي َ
ل ب ْ ُن عَمْرٍو فَقَا َ
فجَاء َ سُهَي ْ ُ
َ
طلَّّى الله ُ عَنَيْه ِ
ات اكْ ت ُ ْ
ل :ه َ ِ
ل ام َّن ّب ِ ُّ ّي َ
و َ َؼ َّل ّم َ امنٌَت َِب ،فَقَا َ
ي َّ
الل ّه ِ َّ
ِيم»...
الر ّحْم َ ِ
طلَّّى الله ُ ع َنَيْه ِ وَ َؼ َّل ّم َ« :ب ِس ْ ِص َّ
الر ّح ِ
الحديث.

اق ب ْ ُ
وأخرجه وؾلم في امعحيح ( )0783( - 92 ،0401 /3ح َ َّ ّدثَنَا إ ْسح َ ُ
ن

ِعيظ ِ ُّ ّ
الل ّف ُ
جم ِيؽًا ػَيْ ع ِيسَط ب ْ ِن يُهن ُ َ
يَ ،
إ بْرَاه ِيم َ الْحَنْلَل ِ ُّ ّي ،وَأَ حْمَدُ ب ْ ُن َ
س ،وَ َّ
ْـ
اب امْى ّ ِ
جن َ ٍ
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ب كمما كتب اسص الله تؽالى أتبؽه بامتؽليم ( تؽالى ،ؼبحانه،
ػز وجل.)..
ج

ػند كتابة اسص امنبي  يكتب بؽده امعىًة

وامؾىًم عنيه و يعلي هه عنيه بنؾانه أيظا .ولا تختظض امعىًة في امكتابة
ي ام ْبَرَاءِ ،قَا َ
س ،أَ خْبَرَنَا زَصَط ِ َّيّا ،ػَيْ أَ بِي إ ْسح َ َ
اق ،أَ خْبَرَنَا ع ِيسَط ب ْ ُن يُهن ُ َ
ل ِإ ْسح َ َ
ل :م َ َّ ّىا
اق ،ػ َ ِ

ل و َ َّكّة َ عَلَى أَ نْ ي َ ْدخُنَهَا فَيُق ِيم َ
لحَه ُ أَ هْ ُ
طا َ
ْؾَ ،
ُّأحْ ظِض َ ام َّن ّب ِ ُّ ّي َ
طلَّّى الله ُ عَنَيْه ِ و َ َؼ َّل ّم َ ػِنْدَ امْبَي ِ

ن ام ّؾِى َ ِ
ْف وَق ِرَابِه ِ ،وَلَا َيخ ْر ُ َ
ج ب ِأَ حَدٍ وَؽَه ُ و ِيْ
ًح ،ام َّ ّؾي ِ
بِهَا ثَىًَثًا ،وَلَا ي َ ْدخُنَهَا إ َّ ّلا ِبجُنُبَّّا ِ

ن وَؽَهُ ،قَا َ
ؿ بِهَا طِظَّّيْ كٌَ َ
ك ُ
أَ ه ْنِهَا ،وَلَا يَم ْن َ َع أَ حَدًا يَم ْ ُ
ب ام َّش ّض َْط بَي ْنَنَا ،ب ِس ْ ِص
ل مِؽَل ِ ٍ ّي« :اكْ ت ُ ِ

ِيم ،هَذَا وَا قَاصَط عَنَيْه ِ مُح ََّم ّ ٌد ر َ ُؼه ُ
ي َّ
ل الله ِ» ...الحديث .وانلر صحيح
الله ِ ال َّر ّ ْحم َ ِ
الر ّح ِ
وؾلم ()0784( - 93 ،0400 /3

أوا عمل أبي بكر امعديق فنص على امبؾىلة في أول كتاب فر يظة امعدقة

الذي أرؼل به أنسًا إلى امبحرين فأخرجه امبخاري في امعحيح ( 008 /2ح

 :)0454ح َ َّ ّدثَنَا مُح ََّم ّدُ ب ْ ُن ػَبْدِ ال َّل ّه ِ ب ْ ِن امىُثَنَّّى الأَ ن َْعار ُّ ّ
ل :ح َ َّ ّدثَنِي أَ بِي ،قَا َ
ِي ،قَا َ
ل:
كت َ َ
ي ال َّل ّه ُ ػَن ْهَُ ،
س ،أَ َّ ّن أَ نَسًا ،ح َ َّ ّدثَه ُ :أَ َّ ّن أَ بَا بَكْر ٍ رَص ِ َ
ب
ح َ َّ ّدثَنِي ثُمَاوَة ُ ب ْ ُن ػَبْدِ ال َّل ّه ِ ب ْ ِن أَ ن َ ٍ

ظة ُ َّ ّ
اب م َ َّ ّىا و َ َّ ّ
ِيم هَذِه ِ فَرِ ي َ
لَه ُ هَذَا امك ِت َ َ
ي َّ
جهَه ُ إلَى امبَحْ ر َي ْ ِن :ب ِس ْ ِص ال َّل ّه ِ َّ
امعدَقَة ِ
الر ّحْم َ ِ
الر ّح ِ
ض ر َ ُؼه ُ
َّام ّتِي فَر َ َ
طلَّّى الله ُ عَنَيْه ِ و َ َؼ َّل ّم َ عَلَى امىُؾْل ِمِي َ
ل ال َّل ّه ِ َ
الل ّه ُ بِهَا ر َ ُؼهلَهُ...
ن ،و َ َّام ّتِي أَ م َ َر َّ

الأثر.
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ومه تكررت في نفغ امؾمر أو امعفحة كما يفؽل بؽض امكتاب فيكتبهن
"طنع" أو "طنؽه" أو "ص" ،وكي ذلك لا يهفي حق امعىًة
وامتؾنيم ،بل الأولى أن يكتبها كٌولة " ."وهذا
امهاجب احتراوا للنبي  فنيغ هذا الأفظل والأولى
بل امهاجب ذصط امعىًة على امنبي كٌولة لا صختظضة ب (ص) أو(طنع)
أو(طنؽه) ولم يؽىل بهذا الاختعار أحد وي امؾنف وي امعحابة
وامتابؽين وأتباػهه والأئمة امىتقدوين وي بؽدهه.
د إذا مر بذصط امعحابة كتب "رصي الله ػنه" ،وإذا مر بذصط
أحد وي امؾنف كتب "رحمه الله".
ه

ترك امكتابة بين الأؼمر إلا للطضورة ،وتكهن بخف خفيف

حتى لا تختنف وع غيرها وي امكتابة.
و إذا نقل ؽيئا وي كتاب فنيظؽه بين قهؼين ويشير الى امىعدر
في كتاباته ،وهذا وي الأوانة امؽلمية في امنقل.
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ز

الإنعاف وع امنٌتب ونقده على أؼاس علمي ونية طادقة

والتماس امؽذر له إذا قظض أو غفل ػي شيء.
نماذج وي امؾنف في امقراءة وامتأميف:
يردد كثير وي امناس اميهم أن امؼربيين يقرؤون كثيرا ،وفي كي
ونٌن ،في الحافىًت واممرق والأواكي امؽاوة والحدائق وغيرها ،وم كننا
ػندوا ننلر إلى امىؾلمين الأوائل ؼنفنا امعالح نجدهه قد فاقها في
هذا الموال كي الأوه وصضبها أروع الأوثلة ،ونذصط كرفا وي هذا
الأوثلة :
 0قال الحافـ الذهبي ػي الإوام ابن الجهزي  -رحمهه الله : -
(وا علمؾ أن أحدا ً وي امؽلماء طنف وا طنف هذا الرجل) .وقال فيه
ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية( :عددت له أكثر وي أمف وعنف ،ورأيت بؽد
ذلك وا لم أره).
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 2محمد بن امقاسص أبهبكر بن الأنباري ،وات ببؼداد ؼنة  328ه
ػي ؼبع وخمؾين ؼنة .دخل عنيه اممبيب فنلر إلى وائه وقال :هذا
يدل على تنلفك أمرا لا يميقه امناس ،فلما خرج تبؽه بؽض أصحابه،
فقال :هه تامف ،ووا فيه حيلة .فدخل ذلك الرجل فقال له :وا الذي
تفؽله حتى اؼتدل اممبيب على حالك؟ فقال :كنؾ أَ ْدر ُ ُ
س في كي
جمؽة خمغ ػشضة أمف ورقة !
 3الحافـ أبي امؽىًء الحؾي بن أحمد الهىداني امىؽروف بامؽمار،
ؽيخ همدان ،عمل بهىدان دارا لل كتب وخزانة أوقف جميع كتبه
فيهىا .ووي نهادره امتي حفلها منا امتاريخ أنه ؼافر إلى بؼداد وأطبهان
مرات واؽيا يحمل كتبه على قهره ،وأنه اؽترى كتب الجهاميقي وباع
داره بستين دينارا.
 4الإوام محمد بن إسحق الأطبهاني تؼرب  41عاوا وعاد ووؽه
أربؽهن حمىً وي ام كتب أخذها ػي  0711ؽيخ !
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 5وابن ػقدة ،أحد حفاظ الحديث ،تؽدل كتبه حمل 611
جمل !
 6أبهداود طاحب امؾنن امىشههرة ،كٌن له ُ َّ
كم ّان ،أحدهما واؼع
يحمل به ام كتب ،والآخر ضيق.
 7ابن امقيم في كتابه "اجتىاع الجيهش الإؼىًوية" رجع إلى وا
يزيد ػي امىائة وي ام كتب امتي أمفها هه بنفؾه! فالله أكبر على علو
الهىة وارتفاع الدرجات ..
 8الخميب امبؼدادي وضع فعىً ً في أحد كتبه بؽنهان "وي
اؼتهحػ الخنيف وامىؽاشض فجؽل أنسه امنلر في الدفاتر" .فإذا كٌن
ذلك في امقرن الخاوغ الهجري فهه في امقرن الخاوغ ػشض – وهه
امقرن الهجري الذي نحي نؽيػ فيه  -أولى وأكبر مىا متأثير امعحبة
والأقران على امفرد والموتىع..
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 9أحد امقراء لاوته زوجته على كثرة وا ينفق على ام كتب فقال
يحكي حاله وؽها:
وقائلة أنفقؾ في ام كتب وا حهت يمينك وي وال فقنؾ دػيني
مؽنــــي أرى فيها كتابــــاــــ يدمني لآخذ كتابـــــــي آونا بيميني
 01ذصط ابن كثير نقىً ً ػي ابن خننٌن في ؼبب وهت أبي
امؽباس امؿيباني أنه خرج وي الجاوع وبيده كتاب ينلر فيه ،وكٌن قد
أطابه ضظه ؽديد ،فعدوته فرس فأمقته في ههة ،فاضمرب دواغه
فمات في اميهم امثاني رحمه الله ..
 00ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح امبخاري في ػشضة صجامغ ،وي
بؽد طىًة املهر إلى امؽظض ،وصحيح وؾلم في خمؾة صجامغ في نحه يهوين
وؽمر يهم ،وامنؾاغي ام كبير في خمؾة صجامغ كي صجنغ ونها قريب وي
أربع ؼاعات .وأغرب وا وقع له في الإسضاع أنه قرأ في رحنته امؿاوية
امىؽجه امعؼير للمبراني في صجنغ واحد فيىا بين طىًة املهر وامؽظض.
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وفي ودة إقاوته بدوؿق ،وكٌنت شهرين وثنؿ ،قرأ فيها قريبا وي وائة
صجلد وع وا يؽنقه و يقظيه وي أؽؼاله.
 02قال امؿيخ امؿيباني ػي امؽىًوة الأمباني حفله الله :ومؽل
الاهتىام بالحديث أطبح ؽؼله امؿاغل حيؿ كٌن يؼلق صحله ويذهب
إلى امىكتبة املاهر ية ويبقى فيها اثنتي ػشضة ؼاعة لا يفتر ػي امىمامؽة
وامتحقيق إلا أثناء فترات امعىًة.
وطظا ؼبق ذصطه يتظح أن ؼنفنا  -رحمهه الله  -صضبها أجمل
الأوثلة في امتفهق في هذا امىظىار.
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أقهال وفهائد:
 وطظا نسب إلى امؿافعي:اطبر على مر الجفا وي وؽلم

فإن رؼهب امؽلم وي نفراته

ووي لم يذق مر امتؽلم ؼاعة

تجرع ذل الجهل كهل حيات ه

ووي فاته امتؽنيم وقؾ ؽبابه

فكبر عنيـــه أربؽا مهفات ه

()24

 ػي بؽض امؾنف :وي لم يعبر على ذل امتؽلم ،بقي عمره فيعماية الجهالة ،ووي طبر عنيه آل أمره إلى ػز الدنيا والآخرة.
 وقامها لابن امىبارك :إلى أين ذاهب؟ فقال لهه :ذاهب لأوشيوع امؾنف ،فقامها له :مقد واتها ،فقال :علومهه وهجهدة وؼيرهه
وكتهبة.

( )24ضؽيف لا ا طل له لم أجد له ؼندًا! عن قه محمد بن ػفيف ػي امؿافعي في
ديهان امؿافعي الذي جمؽه وي كتب امتراجه وغيرها ص .29
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 امؽلم ينخذ وي أفهاه الرجال لأنهه يحفلهن أحؾي وا يسىؽهنو يقهمهن أحؾي وا يحفلهن.
 قامها ػي امقراءة:أ يقهل عمرو بن امؽىًء :وا دخنؾ على رجل قف ولا مررت
ببابه فرأيته ينلر في دفتر وجنيؾه فارغ ،إلا حكمؾ عنيه واػتقدت أنه
أفظل ونه ػقىً.
ب

رؤي أبه أيهب ؼنيىان بن داؤد امؿاذكهني وي الحفاظ

امكبار بؽد وهته فقيل له :وا فؽل الله بك؟ قال :غفر لي .فقيل :بماذا؟
قال :كنؾ في كر يق أطبهان فأخذني امىمر وكٌن وعي كتب ولم أكي
تحؾ ؼقف أو شيء ،فانكببؾ على كتبي حتى أطبحؾ وهدأ امىمر،
فؼفر الله لي بذلك.
ج وقال أحد امؽلماء في امكتاب :إنه حاصض نفؽه ،وأوهن خيره،
ينؿف بنؿاكك فينبؾف إميك ،ويمل بممهك فينقبض ػنك ،إن أدنيته
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دنا ،وإن أنأيته نأى ،لا يبؼيك شضا ،ولا يفشي عنيك سضا ،ولا ينم
عنيك ولا يسعى بنميىة إميك..
د أجهد الأوقات للحفـ الأسحار ،وللبحؿ الإبنٌر ،وللكتابة وؼف
امنهار ،وليممامؽة وامىذاصطة الليل.
ِب قَر ّ .وا ُ
كت َ
حف َِـ فَرّ ،ووا ُ
ه وا ُ
حفـ فر أي هرب أي ذهب
فلم ينتفع به وي نسيه ووي يأتي بؽده! ،ووا ُ
كتب قر أي اؼتقر في
امؾمهر وانتفع به وي احتاج إميه كٌتبه ووي جاء بؽده.
و اػتياد المنافتة في امتكرار ،لأن رفع امعهت والجهر يجهد
امنفغ فينقمع ػي امتكرار ،وخير الأوهر امهؼف.
ز قال الخميب امبؼدادي :أجهد أواكي الحفـ امؼرف ووهضع
بؽيد ػي امىنهيات ،وميغ بمحىهد الحفـ بحطضة امنبات والخطضة
والأنهار وقهارع اممرق وضجيج الأطهات ،لأنها تمنع وي خلو امقنب..
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ح وي أؼباب امنؾيان:
 )0امىؽاضي
 )2الانشؼال أثناء امقراءة بالرسص وامؽبؿ
 )3الإهمال
 )4امتداخل.
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 -0جدول (أ) لحظض ام كتب امىراد شضاؤها
اسن الكحبة

م

اسن

الطبعة

جبرخيهب

النبشر

هكبن

املؤلف

هالحظبت

النشر

0
2
3
4
5
 -2جدول (ب) متؾجيل ام كتب امتي تم شضاؤها
م

اسن

اسن

الكحبة

املؤلف

الطبعة

جبرخيهب

النبشر

هكبن
النشر

السعر

هكبن

خصن

جبريخ

الشراء الشراء

0
2
3
4
5
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اختر كتابًا متقرأه .سج ّل امؽنهان ،واسص امىنمف ،وتاريخ بدء امقراءة .حين
تنتهي وي امكتاب ،سج ّل امتاريخ الذي انتهيؾ فيه ،وح ّدد للكتاب تقييىا
نجمي ّا ً ،وإذا هجرت امكتاب ،د ّون (ه ) في عمهد املون الأدبي.
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1482

تمثل وؽارض ام كتب أحد الأحداث امبارزة ،حيؿ ينؿف
امباحثهن وكىًب امىؽرفة لز يارتها وامتز ّود وي جديد صحعهلها باستمرار.
ّ
امتخعص أو في إحدى وؾائله
ولا ؽك أن ترؽيح امكتاب الأفظل في
ّ
ّ
امىرشحهن فيه بحؾب رؤيتهه ،إلا
أمرا قابىًً للًجتهاد ،ويتفاوت
يلل ً

ّ
أمرا مه ًّ ّىا ووملو بًا؛ مىا يفيده في تحديد بهطلة اختيار امىنمفات
أنه يلل ً
بعهرة عاوة ،وتسنيف امظهء على امكتابات امبارزة ،وامتي تمث ّ ِل إضافات

نهػية في وؾائل امتخععات وامىؽارف.
ومىا كٌن الدكتهر /ػبد الرحمي بن وؽاضة امشهري قد ػقد ع ّدة
صحاصضات أسظاها ب «امىنتقى وي كتب الدراؼات امقرآنية» ،كهّف فيها
ّ
امتخعص -على ذِصط أهه الدراؼات في
 -وي خىًل خبرته امىىتدة في

1482

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

صجال علوم امقرآن وامتؽر يف بها وامتي بنؼؾ ( )011ونمف ،وامتؽر يف
بهذه امىنمفات وكبيؽة الإضافات امتي حهتها ،ووجهه إفاداتها لًدارس
وػرف بها؛ رغبة
فقد قمؾ بذصط ػناوين هذه امىنمفات امتي أؽار إميها َّ ّ
في كرح ترؽيحات تفيد الدارؼين كثيرًا في اختياراتهه لل كتب

وامىنمفات ،لا سيما وأنها طادرة ػي أحد امىتخععين امبارزين طظي
ّ
امتخعص.
ػرفها بالاكىًع امهاؼع على الدراؼات في
وقد اػتنيؾ بذصط امىنمفات وُق َّ ّؾىة على صحاور تبؽًا لذات امتقؾيم
الذي درج عنيه الدكتهر امشهري في صحاصضاته ،ونععؾ على كبؽاتها
امتي ذصطها إ بّان تؽر يفاته بامىنمفات.
أولًا :آداب ووق ّدوات:
 .0امتبيان في آداب حملة امقرآن ،الإوام يحيى بن شضف امنهوي .له
كبؽات ع ّدة ،ونها :ط .دار امىنهاج.
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 .2جمال امقراء؛ فعهل في آداب أهل امقرآن ام كريم ،د .إبراهيم
الحىيطي .ط .دار ابن الجهزي.
 .3امىدخل إلى امتؽر يف بامىعحف امشض يف ،د .حازم حيدر.
ط .وؽهد الإوام امؿاكبي.
 .4أنهاع امتعنيف امىتؽنقة بتفؾير امقرآن ،د .وؾاعد امميار .ط.
دار ابن الجهزي.
 .5تحزيب امقرآن ،د .ػبد امؽزيز الحربي .ط .دار ابن حزم،
بيروت.
 .6فظائل امقرآن ام كريم ،د .ػبد امؾىًم الجار الله .ط .امىكتبة
امتدمرية.
 .7امعحيح وي فظائل امقرآن ،د .فاروق حمادة .ط .دار امقلم،
دوؿق.
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ثانيًا :تجهيد امقرآن:
 .8امتجهيد امىيسض ،مجمهعة وي امؽلماء .ط .مجمع امىمو فهد.
 .9امشضح امهجيز على امىقدوة الجزر ية ،د .غانم قدوري الحىد.
ط .وؽهد الإوام امؿاكبي.
 .01شضح امىقدوة الجزر ية ،د .غانم قدوري الحىد .ط .وؽهد
الإوام امؿاكبي.
 .00ؼنن امقرّاء ووناهج الموهدين ،د .ػبد امؽزيز بن ػبد امفتاح
امقارئ .ط .وكتبة الدار.
 .02أبحاث في علم امتجهيد ،د .غانم قدوري الحىد .ط .دار
عمار ،الأردن.

1485

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1486

 .03تجهيد اللفـ في قراءة امقرآن ام كريم في امقرون الخىؾة
الأولى ،د .حؾين بن ؼؽد امىميري .ط .صطسي تؽنيم امقرآن ام كريم،
جاوؽة امىمو ؼؽهد.
ثامثًا :امقراءات امقرآنية:
 .04وقدوات في علم امقراءات ،د .أحمد ؽكري ،وآخرون .ط.
دار عمار ،الأردن.
 .05امقراءات امقرآنية :تار يخها ،ثبهتها ،حجيتها ،وأحنٌمها ،د .ػبد
الحنيم محمد قابة .ط .دار امؼرب الإؼىًمي.
 .06تهجيه وؿني امقراءات امؽشض ية امفرؽية ،ػبد امؽزيز الحربي.
ط .دار ابن حزم.
 .07اختىًف امقراءات وأثره في الأحنٌم ،د .ػبد الهادي حميته.
ط .وزارة الأوقاف امبحرينية.
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رابؽًا :غريب امقرآن:
 .08امسضاج في بيان غريب امقرآن ،د .محمد الخظيري .ط .صطسي
امقرآن ام كريم.
 .09وجه امنهار امنٌؽف ػي وؽاني كىًم امهاحد امقهار ،د .ػبد
امؽزيز الحربي .ط .دار ابن حزم.
 .21امتبيان في تفؾير غريب امقرآن ،ابن الهامم .ت .د .ضاحي
ػبد امباقي .ط .دار امؼرب.

 .20وفردات أمفاظ امقرآن ،الراغب الأطفهاني ،ت .د .طفهان
عدنان داودي .ط .دار امقلم.
 .22امىؽجه الاؽتقاقي امىنطل لأمفاظ امقرآن ام كريم ،د .محمد
حؾي جبل .ط .وكتبة الآداب.
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خاوؾًا :امتفؾير:
 .23المنتظض في تفؾير امقرآن ام كريم ،جماعة وي علماء امتفؾير .ط.
مرصض تفؾير لًدراؼات امقرآنية.
 .24جاوع امبيان في تفؾير امقرآن ،وؽين الدين الإ يجي ،ت.
طىًح وقبهل أحمد .ط .دار غراس.
 .25تفؾير امقرآن امؽليم ،عماد الدين ابن كثير .ط .دار عالم
ام كتب.
 .26أنهار امتنز يل ،امبيظاوي ،ت .محمد حىًق .ط .دار الرؽيد.
 .27المهرر امهجيز ،ابن ػمية .ط .وزارة الأوقاف امقمر ية.
 .28زاد امىؾير في علم امتفؾير ،ابن الجهزي ،ت .زهير امؿاويش.
ط .امىكتب الإؼىًمي.
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 .29جاوع امبيان ػي تأو يل آي امقرآن ،ابن جرير اممبري ،ت.
امترعي ،ط .دار هجر.
 .31الجاوع لأحنٌم امقرآن ،امقركبي ،ت .امترعي .ط .الرؼالة.
ؼاد ًؼا :علوم امقرآن:
 .30امهجيز في علوم امقرآن ،د .وؿؽل الحداري .ط .دار غراس.
 .32امىقدوات الأؼاؼية في علوم امقرآن ،د .ػبد الله الجديع.
ط .دار الر يان ،بيروت.
 .33المهرر في علوم امقرآن ،د .وؾاعد امميار .ط .وؽهد الإوام
امؿاكبي.
 .34إتقان امبرهان في علوم امقرآن ،د .فظل حؾي ػباس .ط.
دار امنفائس.
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 .35الإتقان في علوم امقرآن ،امؾيهكي ،ت .مرصض الدراؼات
امقرآنية .ط .مجمع امىمو فهد.
 .36الجاوع في أؼباب امنزول ،حؾي ػبد امىنؽه ؽنبي .ط.
الرؼالة.
 .37المهرر في أؼباب امنزول ،د .خالد امىزيني .ط .دار ابن
الجهزي.
 .38علوم امقرآن بين امبرهان والإتقان ،د .حازم ؼؽيد حيدر .ط.
دار الزوان.
 .39علوم امقرآن ،وإعجازه ،وتاريخ تهثيقه ،د .عدنان زرزور .ط.
دار الأعىًم ،الأردن.
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ؼابؽًا :أطهل امتفؾير:
 .41امتحرير في أطهل امتفؾير ،د .وؾاعد امميار .ط .وؽهد
الإوام امؿاكبي.
 .40علم أطهل امتفؾير؛ صحاولة في امبناء ،د .وهلاي بن عمر حماد.
ط .دار امؾىًم ،امقاهرة.
 .42شضح وقدوة ابن تيمية في امتفؾير ،د .وؾاعد امميار .ط .دار
ابن الجهزي.
 .43صختظض قهاعد امترجيح ػند امىفسضين ،د .حؾين الحربي .ط.
دار ابن الجهزي.
 .44تفؾير امقرآن بامقرآن ،د .صحؾي امىميري .ط .دار امتدمرية.
 .45امتفؾير امنبهي ،د .خالد امباتلي .ط .دار كنهز إؽبينيا.

1491

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1492

 .46قهاعد امتفؾير ،د .خالد امؾبؾ .ط .دار ابن ػفان.
ثاونًا :وناهج امىفسضين وتراجمهه:
 .47صختظض وناهج امىفسضين ،د .محمد أبه زيد .ط .وكتبة الجيل
الجديد ،الجىههر ية اليمنية.
 .48امتفؾير وامىفسضون ،د .محمد حؾين الذهبي .ط .وزارة
الأوقاف امؾؽهدية.
 .49وؽجه تفاؼير امقرآن ام كريم ،امىنلىة الإؼىًوية للتربية
وامؽلوم وامثقافة (إي ؼيؾكه) ،بيروت.
 .51اتجاهات امتفؾير في امقرن الرابع ػشض الهجري ،د .فهد
الرومي .ط .ونؼؾة الرؼالة.
 .50وؽجه امىفسضين ،عادل نهيهض .ط .ونؼؾة نهيهض
امثقافية.
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تاؼؽًا :امتفؾير امىهضهعي:
 .52ونهج امتفؾير امىهضهعي للقرآن ام كريم؛ دراؼة نقدية ،د.
ؼامر رؽهاني .ط .دار امىنتقى ،دوؿق.
 .53وباحؿ في امتفؾير امىهضهعي ،د .وعمفى وؾلم .ط .دار
امقلم ،دوؿق.
 .54امتفؾير امىهضهعي؛ امتأطيل والتمثيل ،د .زيد عمر امؽيص.
ط .وكتبة الرؽد.
عاشضًا :قعص امقرآن:
 .55تيؾير امىنان في قعص امقرآن ،أحمد فريد .ط .دار ابن
الجهزي.
 .56قعص امقرآن ام كريم ،د .فظل حؾي ػباس .ط .دار
امنفائس.
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 .57وناهج امبحؿ وامتأميف في امقعص امقرآني ،د .أحمد نهفل.
ط .دار امفاروق.
حادي ػشض :أوثال امقرآن:
 .58الأوثال في امقرآن ام كريم ،د .محمد جابر فياض .ط .امىؽهد
امؽامىي للفكر الإؼىًمي.
ثاني ػشض :إعجاز امقرآن:
 .59إعجاز امقرآن ،أبه بكر امباقىًني ،ت .ؼيد أحمد طقر .ط .دار
امىؽارف.
 .61ثىًث رؼائل في إعجاز امقرآن ،للرواني والخمابي والجرجاني،
ت .محمد خنف الله أحمد ،د .محمد زغلول ؼىًم .ط .دار امىؽارف.
 .60امنبأ امؽليم ،د .محمد ػبد الله دراز .ط .دار كيبة.
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 .62إعجاز امقرآن وامبىًغة امنبه ية ،وعمفى طادق الرافعي .له
كبؽات عدة ونها :ط .امكتاب امؽربي.
 .63امىؽجزة؛ إعادة قراءة الإعجاز اللؼهي في امقرآن ،د .أحمد
بسام امؾاعي .ط .امىؽهد امؽالي للفكر الإؼىًمي.
 .64امتفؾير امؽلمي للقرآن ام كريم بين امنلر يات وامتمبيق ،د .هند
ؽنبي .ط .الدار امتهنسية.
 .65الإعجاز امؽلمي إلى أين؟ د .وؾاعد امميار .ط .دار ابن
الجهزي.
ثامؿ ػشض :امبىًغة امقرآنية:
 .66نلرات مؼه ية في امقرآن ام كريم ،د .طالح امؽايد .ط .دار
إؽبينيا.
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 .67ز يادة الحروف بين امتأييد وامىنع ،وأسضارها امبىًغية في
امقرآن ام كريم ،د .هيفاء ػثىان فدا .ط .وكتبة امقاهرة.
 .68امىتؿابه اللفلي في امقرآن ام كريم وأسضاره امبىًغية ،د .طالح
بن ػبد الله امؿثري .ط .مجمع امىمو فهد.
 .69امهحدة امؾياقية للؾهرة في الدراؼات امقرآنية ،د .ؼامي ػبد
امؽزيز امؽجىًن .ط .جاوؽة الإوام محمد بن ؼؽهد.
 .71امبىًغة امقرآنية في تفؾير الزصخشضي ،د .محمد محمد أبه وهسط.
ط .وكتبة وهبة.
 .70امتهجيه امبىًغي لآيات امؽقيدة في امىنمفات امبىًغية ،د.
يهؼف بن ػبد الله امؽنيهي .ط .جاوؽة الإوام محمد بن ؼؽهد.
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رابع ػشض :وتفرقات:
 .72رسص امىعحف ،د .غانم قدوري الحىد .ط .دار عمار،
الأردن.
 .73امىعاحف امىنؾهبة للعحابة والرد على امؿبهات امىثارة
حهلها ،د .محمد بن ػبد الرحمي امماؼان .ط .امىكتبة امتدوير ية.
 .74امتفؾير اللؼهي للقرآن ام كريم ،د .وؾاعد امميار .ط .دار ابن
الجهزي.
 .75وناهج تفاؼير آيات الأحنٌم ،د .علي امؽبيد .ط .امىكتبة
امتدمرية.
 .76ونهج الاؼتنباط وي امقرآن ،د .فهد امههبي .ط .وؽهد الإوام
امؿاكبي.
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 .77ونهج امىدرؼة امؽقنية في امتفؾير ،د .فهد الرومي .ط.
ونؼؾة الرؼالة.
 .78آيات امؽقيدة امىتههه إؽنٌلها ،د .ز ياد امؽامر .ط .دار
امىنهاج ،الر ياض.
ّ
امنص امقرآني ،د .محمد بن علي
 .79امتؼ ُّي ّر الدلالي وأثره في فهه
الجيىًني امؿتيهي .ط .وكتبة حؾي ،بيروت.
 .81امقَسَصُ في اللؼة وفي امقرآن ،د .محمد المنتار امؾىًمي .ط .دار
امؼرب الإؼىًمي ،بيروت.
ُ .80ؼب ُ ُ
ل اؼتنباط امىؽاني وي امقرآن وامؾنة ،د .محمهد تهفيق محمد
ؼؽد .ط .وكتبة وهبة ،امقاهرة.
 .82المهكم وامىتؿابه في امقرآن ام كريم ،د .إبراهيم ػبد الرحمي
خنيفة .ط .وكتبة الآداب ،امقاهرة.
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ي امىَدَد في وؽرفة ّ
ؾ ُ
ُ .83
في امؽَدَد ،الإوام الجؽبري ،ت .د.
ح ْ
بشير الحىيري .ط .مجمع امىمو فهد.
 .84دفاع واػتذار لمهىد وامقرآن ،جهن دافي ورت .ط .دار
ام كتب امؽلمية ،بيروت.
 .85قراءة الإوام نافع ػند امىؼاربة ،د .ػبد الهادي حميته .ط.
وزارة الأوقاف وامؿنون الإؼىًوية  -امىؼرب.
 .86امؽلمانيهن وامقرآن ام كريم ،د .أحمد بن إدريس اممؽان .ط.
دار ابن حزم.
 .87وىًك امتأو يل امقاكع لذوي الإلحاد وامتؽميل ،لأبي الزبير
امؼرناكي ،ت .ؼؽيد امفىًح .ط .دار امؼرب الإؼىًمي
 .88امتظىين امنحهي في امقرآن ام كريم ،د .محمد نديم فاضل .ط.
دار الزوان.
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 .89تاريخ امقرآن ،د .ػبد امعبهر ؽاهين .ط .دار امىؽارف.
 .91دعاوى امماػنين في امقرآن ام كريم ،د .ػبد المهؾي امىميري.
ط .دار امبؿانر الإؼىًوية ،بيروت.
 .90امتيار امؽلماني الحديث ووهقفه وي تفؾير امقرآن ،د .ونى محمد
امؿافعي .ط .دار اميسض ،امقاهرة.
 .92الاتجاه امؽلماني امىؽاضض في علوم امقرآن ام كريم؛ دراؼة ونقد،
د .أحمد محمد امفاضل .ط .دار امتدمرية.
 .93اختىًف امؾنف في امتفؾير بين امتنلير وامتمبيق ،د .محمد
طالح ؼنيىان .ط .مرصض تفؾير لًدراؼات امقرآنية.
 .94اؼتدراكٌت امؾنف في امتفؾير ،د .نايف بن ؼؽيد الزهراني.
ط .دار ابن الجهزي.
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 .95علوم امقرآن ػند امعحابة وامتابؽين ،د .بر يك امقرني .ط .دار
امتدمرية.
 .96أؼباب اختىًف امىفسضين ،د .محمد بن ػبد الرحمي امؿايع.
ط .وكتبة امؽبينٌن.
 .97الموتبى وي وؿني إػراب امقرآن ،د .أحمد بن محمد الخراط.
ط .مجمع امىمو فهد.
ؿنِي امقرآن ام كريم ،د .ػبد الله بن حمد امىنعهر .ط .دار
 .98و ُ ْ
ابن الجهزي.
 .99الآيات امىنؾهخة في امقرآن ام كريم ،د .ػبد الله بن محمد
الأوين امؿنقيمي .ط .وكتبة امؽلوم والحكم ،امىدينة.
 .011وي إعجاز امقرآن في أعجىي امقرآن ،محمد رؤوف أبه ؼؽدة.
ط .دار امىيىان.
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لا ريب أ َّ ّن الإدارة امف َّؽّالة على اختىًف تفرّػها قاهرة ٌ بارزة ٌ في

الموتىؽات الحديثة ،وبما أ َّ ّن امهقؾ يُؽ ُّ ّد أػله امىهارد امىتاحة للينسان،
ّ
إداري بدونها ،فإنّه وا وجد
فإ َّ ّن إدارته بمثابة امقاعدة امَّّتي لا يقهم بنيان

عم ٌ
ل إ ّلا وكٌنت الإدارة ؼببا ً أؼاؼا ً ووق ّدوة ً لاب ّد ونها منجاحه.

إ َّ ّن حاجة أ َّ ّوتنا الإؼىًويَّّة وامؽرب َّي ّة اميهم لهذا امىهضهع ػليىة ،ذلك

أ َّن ّنا نرى بهضهح وا آل إميه واقؽنا وي إهدار امؽىر والحياة .فحين نجد

امؽالم امؼرب ّي يشتد حرطه على امهقؾ اغتناوا ً وتنليىاً ،نجد أبناء أ َّ ّوتنا
يبدػهن في تظييؽه.

َّ ّ
ومؽل ذلك وي أه ّه أؼباب انحماط أ َّ ّوتنا اميهم ،فاضمرب

ّ
امؽلمي والإنتاج و َ
ضؽُف ػماء امفرد على اختىًف
امتّحعيل

امىؾته يات ،وتراجع الموتىع بأسضه في عالم امفؽّامية والإنتاج ،وأضحؾ

الأعمار ُتهدر في ػبؿ ،حتَّّى كٍ ّن وؾيرة الزَّّوي لدينا قد تهقَّّفؾ ،فنجد
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ػبارة " قتل امهقؾ " ؼائدة على مؾان امنَّّاس ،حتَّّى أطبح امهقؾ يمطي

فيىا لا فائدة ونه بل ر بَّّما يمىٌ بما يط ُّ ّ
ض في ال ُّدّنيا والآخرة أو بمجرد

امفراغ ،فانؽدم تقييىه وضبمه وتنليىه ،وعمَّّؾ امفهصط واضمربت

امىهاػيد ،وأضحؾ ام ّؾنين تم ُّر ّ غير تاركة أثرا ً إ يجاب َّي ّا ً لها.

ومقد كٌن امىؾلمهن في قرونهه الأولى ؽديدي الحرص على

أوقاتهه ،فخنَّّفها حظارة ؼادت امؽالم ،وكٌنت الحهاصض الإؼىًويَّّة قبلة

للؽلم وامىؽرفة ،وبنؼها بذلك زوام امقيادة وي الأوه الأخرى ،خىًف

حامنا اميهم في ذيل الأوه.

فامهقؾ إذا ً هه أه ّه ػناضض الإنتاج ،لذا نرى امشَّّضكٌت تتنافغ

على أؼاس الإنتاج وعدم تظييع وقؾ ال َّز ّباضن ،حتَّّى أطبح تهفير امهقؾ

صحهر نجاح الاؼتراتيجيات امتَّّؾه يقيَّّة.

َّ ّ
ومؽل تعحيح وفههم امىقعد وي خلق الإنسان ومرصضه في امهجهد

ووؾنوميَّّته في الحياة هه امبداية لاغتنام وقته ،وإ َّ ّن واقع الأ َّ ّوة امىؽاضض
يشير إلى أ َّ ّن هذه امىفاهيم لم تتبلور في أنفغ أبنائها بؽد ،لذا تخبَّّف

الرَّّكب وتخنَّّفؾ امقافلة ،وتراجع الإنسان امىؾلم ػي قيادة امبشض يّة .فإذا
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أراد امىؾلمهن أن يكؾبها في امىنافؾة الحظار يَّّة امىؾتقبنيَّّة ،فؽنيهه
ّ
ّ
حظاري الذي أطابهه خىًل
ممي ؼنهات امفؿل ال
تهقيف امهقؾ

ػعهر امؼفلة وام ُّ ّ
ؾبات امفائتة ،فإنَّّه وي ام ُّس ّههلة بمنٌن أن نر َّ ّد فؿننا أو
تقعيرنا إلى ػهاول خارجيَّّة قاهرة ،م كي هذه دػهة إلى امنَّّلر في

داخل أنفؾنا ،حيؿ إ َّ ّن ؼببا ً ضخىا ً مؽدم فاعنيتنا يرجع إلى عدم وؽرفتنا
واذا نريد فؽىً ً وكيف نح ّقق وا نريده ،ثم ّ عدم اؼتؽدادنا لدفع ثَمي ذلك
وي أوقاتنا وجههدنا ملوطهل إميه ،وهذا وا ؼأػرضة بتفعيل إن ؽاء

ال َّل ّه تؽالى.

واذا نؽني بامهقؾ ووفههم إدارته؟
وكيف نديره بعهرة ونهجيَّّة علميَّّة وعمنيَّّة؟
ومىاذا نفؽل وا نقهم به؟
ذلك أ َّ ّن بؽض امنَّّاس يدركهن واذا يؽني وقتهه لهه ،م كي إذا

ػرفها ذلك قد لا بؽلمهن كيفية إدارته ،وإذا علمها ذلك أيظاً ،قد لا

يدركهن بهعي واذا يهدون امقيام به وي أهداف ،ووا هه دورهه في

الحياة ومىاذا ؟
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لذلك ؼنحاول وؽالجة تمو الأوهر امثَّّىًثة:
واذا:
ّ
ٌ
أمر لازمٌ
وصضوري
إ َّن تعحيح نلرتنا نحه امهقؾ ووفههم إدارته ٌ

لحؾي اغتناوه ،فالجىيع يؽلم أ َّ ّن امىال يق َّ ّدم ثمنا ً مشضاء امؽديد وي ام ّؾنع
امىتاحة ،فيتخ َّي ّر طاحبه وا يريده ،و يظضف واله المهدود صحافلا ً عنيه

وجاهدا ً في عدم تظييؽه فيىا لا ينفؽه وي ام ّؾنع ،وكذلك امهقؾ فإنَّّه

أغلى وا أػميه الإنسان إذ هه الحياة نفسها ،وهه ثمي مني إنجاز ،فىً

يستميع فرد بلوغ شيء وي غير أن يظضف وقتا ً فيه.

م كي بينىا يش ّني امهقؾ أثمي وا يممو الإنسان لأنَّّه عمره وحياته،

ّ
نراه أكثر وا يساء فهىه واؼتؽىاله ،فامهقؾ ػنظض في ّ
بشضي
كي نشاط

ّ
مني نجاح ،وام كهن كهّه في خنقه وػرضه وتدبيره
واغتناوه شضط

ّ
وكي وا يقع فيه وي حهادث وقرو ٌ
ن بامهقؾ ،وإ َّ ّن وؾيرة الحياة
وتسييره

امبشض يَّّة تبدأ بامهقؾ وتنتهي بامهقؾ ،فؽىر الإنسان نفؾه وهقهت بزوي
لا يتؽ ّداه ،وأحداث حياته كلّها ونقّتة .وإ َّ ّن امشَّّيء الذي يشترك فيه ّ
كي

امبشض أ َّ ّن كىً ً ونّا لديه  24ؼاعة ً يهويّاً ،وؼبؽة أيّا ٍم في الأؼبهع ،و52
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ي كبيرٍ ػماء امنَّّاس وإنتاجهه،
أؼبهعا ً في امؽام ،ووع ذلك يتباين بشن ٍ
وامؽاول الأػله  -بؽد تهفيق ال َّل ّه  -في ذلك هه نسبة الانتفاع به

واؼتثىاره ،حيؿ باغتناوه تتح ّقق وعالح ال ُّدّنيا والآخرة ،فهه إكار نشاط

الإنسان ووعاء ّ
ل .وهنا يكمي امفرق بين وي عُمّر كه يىً ً ولا يرى
كي عم ٍ
منتاج حياته أثرا ً وي الأعمال والإنجازات ،ووي عَمَّّر قعيرا ً وخنَّّف

وراءه وي امؽماء وا بنَّّؼه ام َّ ّؾؽادة في ال َّدّارين.

وامهقؾ يم ُّر ّ على الجىيع بسُنَّّة كهن َّي ّة لا عىًقة للينسان بها ،م كي كيف

ندير وا لا تح ُّ ّكم منا به؟ والجهاب على ذلك :أ َّن ّنا لا نستميع أن نعنع أو

ندير امهقؾ ،بل منا الإرادة والحر يَّّة فيىا نقهم به خىًل وا وهب ال َّل ّه
َّ ّ
وخعص منا وي الأوقات .فإذا كٌنت الإدارة تُؽنى بتهقيف امىهارد

امىتاحة متحقيق الأهداف ،فإ َّ ّن إدارة امهقؾ هي عمنيَّّة تتؽلّق بتهقيف
وا ّدة حياة الإنسان مبلوغ مراده ،وهذه امىا ّدة هي فؾحة عمره وي

ولادته إلى وفاته .ووي ذا امىنملق فإ َّ ّن إدارة امهقؾ تتؽلّق بإدارة
وؾيرة الحياة ،ووا تشتىله وي أهداف نعبه لها وؼلوكيَّّات عمنيَّّة تهطننا

إميها.
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كيف؟
بؽد تبيان حقيقة امهقؾ ووفههم إدارته ،ننتقل إلى دراؼة امىنهجيَّّة

امؽلميَّّة في كيفيَّّة إدارته وؿنىً ً بذلك الإكار امؽىل ّي في تؽاوننا وع
ٌ
أهداف يحيهن وي أجنها،
امهقؾ .فبؽض امنَّّاس ميغ لديهه أحىًمٌ أو
ولدى آخرين أهداف م ك َّ ّنها لا تخرج مؽالم امهاقع لأ َّ ّنهه لا يؽلمهن كيف

يحققهنها ،هذه امنممات نروم آونين أن تساعد كىً امفر يقين ،الأ َّ ّول في

تحديد أحىًوه وامثَّّاني في إرؽاده إلى كيفية امهطهل لها .لذلك فإن وا

ؼنذصطه نأول أن يساعد امفرد أيّا ً كٌن على تحقيق امنَّّجاح الذي يراه هه

ّ
نجاحا ً وي امىنملق امن ّ ّ
امؽلمي.
َّلري ،ث َّم ّ وؾاعدته على بلوغه وي امىنملق
لذلك ؼأتنناول الآميَّّة امَّّتي بهاؼمتها يستميع امفرد إدارة وقته وتحكمه

بالحدث امىؾتقبل ّي في حياته ،وذلك وي خىًل امؽىنيّة الذهنيّة امّتي
تسبق ذلك ،وتدعى " امتَّّخميف" ،وحيؿ إ َّ ّن امتَّّخميف يُؽنى بكيفيّة
امهطهل مىبتغى وا ،فؾأتؽرض مىهضهع "الأهداف" ،فامتّخميف مبلوغ

الأهداف علم ٌ له ؼلوكياته الإدار يَّّة امىنهجيَّّة ،إضافة ً إلى ؼلوكيَّّاته

امتَّّنفيذيَّّة امف َّؽّالة ،وهذا وا ؼأتؽرّض له آنفاً.
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كما ؼأتناول أؼاميب ووبادىء إدار يَّّة عامىيَّّة في اؼتخدامها وصحتها،

بىً حدود جؼرافيَّّة أو مهنيّة لها ،طالحة للبيؾ وامىدرؼة والجاوؽة،

َّ ّ
وامعؼير،
وللشضكة وامىنؼؾة وال َّدّولة ،وللرجل وامىرأة ،ولل كبير

ّ
كيٌّ بإونٌنه اؼتخدامها
وللرعيغ وامىرؤوس ،وللتَّّاجر وممامب امؽلم.
ملوطهل مىا يريد تحقيقه في حياته .ذلك لأ َّ ّنها ميؾؾ صجرد نلر يات

حهل واهية إدارة امهقؾ ،بل إ َّ ّنها تهفّر الإجراءات امؽىنيّة امتمبيقيّة
متؽاوننا وع أوقاتنا.
مىاذا؟
خىًل بحثي في وهضهع إدارة امهقؾ ،ووناقؿة امىهضهع وع

امىهت ّىين وأهل الاختعاص ،وجدت أ َّ ّن عىًج إدارة أوقاتنا لا تتهقف
ػند بيان واذا نؽني بإدارة امهقؾ وكيف نديره ،بل مىاذا أريد تحقيق

هدف وا؟ لذلك عمدت متبيينه لاػتقادي أهميته ،ومقد ندر تناول هذا

امىهضهع في الدراؼات امؼربية وامؽربية.

هذا امبؽد يشير إلى أ َّ ّن ثمة أؼئلة ػقنيّة عميقة وونحّة تهفّر منا امىنملق

امهجداني في تؽاوننا وع أوقاتنا.
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فهل صجرد المهافلة على الدقائق وام َّ ّؾاعات ،وامتَّّح ُّ ّكم بالأحداث الحياتيّة

خىًلها ،وولء اميهم والذي ينيه بامنّؿاكات امىبرصجة صظي خمف دقيقة
ؼيهطننا للفؽامية وامنجاح في حياتنا؟! وهل تحديدي للٌهداف امّتي
أحلم بإنجازها ،ووي ثم امؽىل الدؤوب على تحقيقها في عالم امهاقع يؽد

ّ ّ
فؽىً ً نجاحاً؟ ميغ بامطضورة ذلك .فإ َّن امنَّجاح في تحديد وا تريده ابتداء ً
لا يقل أهمية ػي امنجاح في كيفية امهطهل إميه ،وذلك وي خىًل

تأكدك أنّك لا تدير وقتك فحؾب ،بل تقهد حياتك على بعيرة قبل
ذلك نحه الاتجاه ّ
امعحيح.

وإذا كٌن حديثنا ػي امهقؾ يستدعي حديثنا ػي الحياة ،فمبيع ّي ٌّ

أن أعالج ههنا وؽنى الحياة وامىقعد وي وجهدي .وبما أ َّ ّن إدارة امهقؾ
تؽنى بإدارة الذّات ،وامقيادة تسبق الإدارة ،لزم تبيان تهجهي في

الحياة ،وأين أريد أن أقهد وؾيرة حياتي ،ثم يتبع ذلك كيفية ذلك ػي
كر يق الإدارة .لذلك لاب ّد وي امنَّّلر في وي أنا وإلى أين أؼير؟ وهل لي
ّ
خاطة ودور أعيػ وي أجله؟ ووا هي رؼامتي في الحياة؟ لذلك
مهىة

ؼأتؽرض للٌطل الذي لا يقهم بنيان ؼلوع ّي بدونه ،وهه امىنلهوة

امؽقيديّة امتي تش ّني بحقيقتها مرآة الأفؽال.
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ؼأتناول أثرها في بناء رؼالة الإنسان في الحياة ،وتعهره نحه

امهجهد ،ذلك أنني على يقين أ َّ ّن صجرد ػرض ام كيفيّات امؽىنيّة لإدارة
امهقؾ مي تكهن ناجؽة دون وؽالجة وا بداخل امنّفغ وي اػتقادات

ووفاهيم وأفنٌر ،ون ّبها ً في دراؼتي إلى صضورة امت ّجديد في بناء رؼالة

امىؾلم وتهجهه امهاضح في الحياة.

لا يخفى على أحد امتهجيه الإؼىًمي لإدارة امهقؾ ،وإنّه مىي

الأهمية بمنٌن إبراز امتهجيه الإؼىًمي لإدارة امهقؾ ،ذلك أ َّ ّن الحاجة
ؽديدة للتجديد في هذا امباب وإحياء وفاهيم إؼىًويّة أطيلة أضحؾ
غريبة ػي ثقافتنا حهل امهقؾ وإدارته .إ َّن ّنا نرى الأ َّ ّوة الإؼىًويّة وقؽؾ

في امفعام بين امؽقيدة وام ّؾلوك الحياتي ،فأطبح طاحب امؽقيدة

الإؼىًويّة هه نفؾه طاحب ثقافة غريبة في جانب كبير وي جهانب

تفاعله وع وقته.

إ َّ ّن امتهجيه الإؼىًم ّي للثقافة يقهم على صضورة تأؼيسها على

أطهل الإؼىًم ،ػقيدة وشض يؽة وأخىًقا ً وونهج حياة ،وفي ضهء
وؽارف وإنجازات الموتىؽات الإؼىًويّة ام ّؾابقة ،وفي ضهء وؽرفة

خنفيات امثّقافة امؼربيّة وحقيقتها وقروف نشأتها وأهدافها بؽيدا ً ػي
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صجرّد الانبهار بها .ذلك أ َ
ن كنب امؽلم وكؾب امىؽارف أضحو اميهم
وؾاو يا ً لمورّد امنّقل والاقتباس للقناعات امؼربيّة بؽيدا ً ػي صحاولة امفهه

والاجتهادات ام َّ ّؿخعيَّّة ليمتؽلّم ،وأطبح انتماؤنا إلى امىؽاضضة امؽلمية

وامثّقافيّة إنّما هه بامهلاء الأعمو للثّقافة امؼربيّة وتقنيدها ،ووا هه ؼهى

ترجمات أو في أحؾي حالاته إعادة طياغة بامىظاوين نفسها ،وأخص

بالذصط امؽلوم الإنسانيّة والاجتىاػيّة.

وإنّنا حينىا نتنلم ػي إدارة امهقؾ ،فإ ّن ذلك وتعل بالإنسان:

ػقيدته وؼلوكه وتفاعله في الحياة ،ذلك الإنسان الذي يشني امؽنظض

الأؼاس في بناء أي حظارة.فإذا كٌنت الرؤ ية الإؼىًويّة لحياة الإنسان
على أ ّنها طظرّ ،وأ َّ ّن انقظاء وجهده على الأرض ميغ انتهاء ً لحياته ،وأ َّ ّن

ثمّة حياة بؽدها تتؽلّق بها.

هذه الرؤ ية تؼيّر وي وجهة امفرد في حياته ،أهدافه وؼلوكياته

اميهويّة ،بخىًف الرؤ ية امؽلمانيّة إلى هذه الحياة على أ ّنها بداية ونهاية
ّ
امطضوري إعادة طياغة امؽقهل في هذا
وجهد الإنسان.لذلك كٌن وي

الموال ،وذلك وي خىًل تعحيح نلرة الإنسان امىؾلم امىؽاضض نحه
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ام كهن والحياة ،ووي ثم ّ تعحيح تفاعله وع وقته ،بما يتىًءم وثقافته

الإؼىًويّة وامؽربيّة.

بذلك تنؾجه امىفاهيم الإيمانيّة وع ام ّؾلوك امؽىل ّي وؿنهة

ام ّؿخعيّة امىؾلمة امىتنٌولة وامىتجانسة.

وحيؿ إ ّن " الحكمة ضالّة امىنوي ،فحيؿ وجحدها فهه أحق بها"

( ،)25فإنني ؼأؼتؽرض امفهارق الأؼاؼيّة بين امىنهج الإؼىًمي وامىنهج

امؼربي لإدارة امهقؾ ،وبيان امتباين في تفاعل امنّاس وع وقتهه تبؽا ً
ّ
ؼأوضح كيف نله الإؼىًم الأعمال على ودار ام ّؾاعة،
لذلك .كما

وكيف تفاعل امىؾلمهن وع امهقؾ خىًل ػعهر نهظتهه ،وبرزا ً وفههوا ً
قرآنيّا ً في إدارة امهقؾ هه وبدأ امؾباق وامىؾارعة ،وؾتؽرضا ً وفههوه

ووادته وامؼاية ونه.

وإنّي لأهدف وي خىًل تمو امنممات تؼيير ؼلوك امفرد في

تؽاوله وع وقته ،فهي تبدأ بامقارىء وتنتهي به ،وؿتىلة على وفاهيم إن

( )25أخرجه امتّروذي في ؼننه ،كتاب امؽلم ،باب :وا جاء في فظل امفقه على
ّ
امؽبادة ،حديث رقه  ،2687وأؽار امت ّ
روذي إلى تظؽيفه.
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ُّأخذت بجديّة فإ ّنها تؼيّر حياة امفرد وي ام ّؾنبيّة وعدم امفاعنيّة إلى
الإ يجابيّة وامفاعنيّة في الحياة ،فهه يرصّض على صجال امتنىية الذّاتيّة ،بحيؿ
تساعد امفرد على أن يقهد نفؾه نحه امتؼيير.

ومقد ػرضؾ تمو امىفاهيم وامنّلر يّات في أؼلوب يشاركه

الخماب ،فيقرّب امنّلر يّات إلى وفههوه ،فقىؾ أحيانا ً بمحاورته صخاكبا ً
امظىير وامؽهاكف امهجدانيّة امىتىثّلة في أؼلوب امؽقل الأيمي الذي
ينلر فيىا يريده امفرد وفنؾفته الحياتيّة ،وأحيانا ً أخرى صخاكبا ً امقارىء

بأؼلوب امتؽنيل وامتحنيل امىتىثّل بأؼلوب امؽقل الأيسض في امىنهجيّة

امؽلميّة في إدارة امهقؾ.

إ ّن بحثنا في إدارة امهقؾ يتمنب فهىنا لحقيقة امهقؾ ابتداء ً  ،وا

هه امهقؾ؟ ؼنال قد يجيب عنيه كي فرد بجهاب يختنف ػي الآخر!

امهقؾ ميغ وي الزوي ،فالزوي أػ ّه وي امهقؾ ،وامهقؾ هه

ّ
وكي شيء قدرت له حينا ً فهه ونقؾ ،وإذا
جزء ٌ وؽرّف وي الزوي،

كٌن امهقؾ ميغ الز ّوي كهه ،الذي هه اوتداد امؽعهر والآجال في هذه

ال ُّدّنيا ونذ بدء خلق ال َّل ّه لهذا امؽالم وحتّى يشاء اللّه ،فإنّني أػني بامهقؾ
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ذلك الجزء الذي تؽيػ خىًله في هذه ال ُّدّنيه يّة ؼهى امهقؾ الذي

يقظيه وي ؼاعة امىيىًد إلى ؼاعة امهفاة ،إنها تمو ام ّ
ؾنهات والأشهر

والأيام امّتي تؽيػ في الدار ال ُّدّنيا على كهكب يس ّىو الأرض مقدرٍ
وؽيّن وي الزوي.

ووا امؽىر إ ّلا كتاب دفّتاه :امهلادة وامىهت ،وطفحاته الأيام،

وبانقظاء ّ
كي يهم تُمهى طفحة وي طفحاته يُد ّون فيها أحد أمرين لا

ٌ
وطىًح تثاب عنيه ،أو فؾهق وػعيان تجازى عنيه،
ثامؿ لهىا :خير

كي طفحة تُمهى تدنيك وي الخاتمة ،حتّى إذا وطنتها كٌن الرزق قد

اكتىل ،وامؽىر قد نفد ،وأزف الرّحيل.
وقال ام ّؿاػر:
ٌ
راكب قهر عُمره
ووا امىرء إ ّلا

على ؼفرٍ يفنيه باميهم وامشّهر

يبيؾ و يظحو َّ ّ
ُ
كي يهم وميـــلة ٍ بؽيدا ً ػي ال ُّدّنيا قريبا ً إلى امقبر
لذلك حينىا أكلق كممة امهقؾ إنّما أػني وقؾ الإنسان ،أي:

عمره الذي يؽيؿه ،وبما أ َّ ّن امهقؾ هنا هه امؽىر ،فحديثنا ػي الحياة،
وميؾؾ أي حياة ،إنّما هي حياتك ،فالزوي هه عمر الحياة ،وويدان
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وجهد الإنسان ،وؼاحة قله وبقائه ونفؽه وانتفاعه ،فامهقؾ هه عمرنا

وي حيؿ امىادة ووي حيؿ امؽنظض امنَّّفسي ،فإ َّ ّن حركة امنٌضن ال ّ
حي

تنتهي بانتهاء أجله الّذي يؽيػ ،فانقظاء حياته نتيجة وباشضة لانتهاء

امى ّدة الزّونيّة امىتاحة له في هذه ال ُّدّنيا.

ومؽل إكىًق طفة الحياة على قتلة أوقاتهه إكىًق خاكوء ،بل

مر امقرون مىا خنَّّفها وي
إ ّن وي الأوهات وي تبقى ذصطاهه صخلّدة على ّ

بؽدهه وي إنتاج ،ألم ُيخلّد ذصط الإوام ام ّؿافع ّي وأحمد وأبه حنيفة ووالك
وابن تيمية وام ّؿهكٌني والأوزاع ّي وابن امىبارك وابن حزم وابن كثير طظّي
قد لا يمر بؽد وهت أحدهه يهم إ ّلا وهنالك وي يذصط اسظهه ويتّؽـ

بنهجهه وينهل وي إنتاجهه؟ بينىا هنالك أحياء بمؽنى أ ّنهه فهق امتّراب،

م ك ّنهه في الحقيقة كٌلأوهات امّتي تستميع أن تأكي وتشضب وتنام ،تجد
طفحات أيامهه بيظاء لا في عمل دنيا ولا في عمل دين ،ومؾان حالهه

يقهل :إنّنا نقتل وقتنا ،وهذا امقهل صحيح ،فإذا كٌن امقنب ضظام الحياة
 -كما يقال – فإ ّن امهقؾ وادة الحياة ،وقتله إهداره متمو الحياة ،حيؿ

يؽيػ امىرء انتحارا ً بميئاً.
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فالاػتبار بمطي الأيام وامؽىل الدؤوب خىًلها هه ؽأن

الحر يص على وقته حرطه على عمره وحياته الدنيا وكذا حرطه على حياته

الأخرى ،ذلك لأ ّن رطيده في وظضف أعماله الذي نماه في أيّاوه
تتهقف عنيه حياته بؽد نفاد وظضف أيّاوه.

لذا فإ ّن أهميّة امهقؾ تنبع وي أهميّة حياتك امّتي تؽيشها ،فإن

كٌنت تمو الحياة أثمي وا تقيّم ،فحفـ امهقؾ حفـ لها ،وقتله إهدار

مىؽيؿتك امّتي أتاحها اللّه لك ،وإ ّن إضاعة هذه الأجزاء وي امهقؾ مهىا

قنّؾ إضاعة مؽىر الإنسان كهّه أو بؽظه بحؾب وا يظيع وي ذلك،

ومؽل امفرد يستعؼر تظييع ؼاعات قنيلة ،م ّ
ّ
كي امؾاعات تتبؽها

امؾاعات ،فتؿ ّني أيّاوا ً تظيع ؼدى جارفة أوامها امؽىر بأكمله.

إ َّ ّن ؼاعة وي حياتك تؽني حعهل أربؽة آلاف انقباض

ُّ ّ
يظخ خىًلها وا يقرب وي ثىًثمائة متر وي الدّم إلى جميع
مؽظىًت قنبك

أنحاء جؾدك ،وهي تؽني أ ّن ػظىًت امتّنفغ لديك قد انقبظؾ

مرة متؾتنؿق وي الههاء قرابة  511متر وي أجل
وانبؾمؾ حهالي أمف ّ

تهفير الأكؾجين لجؾدك ،كما تؽني تمو ام ّؾاعة انمىًق امبىًيين وي

الإؽارات امؽعبيّة وي الجهاز امؽعبي امىرصضي إلى جميع أجزاء الجسص،
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وتؽني أيظا ً وهت امبىًيين وي خىًيا الجؾد وولادة وا ي ّ
حل صحنها ،هذا
بالإضافة إلى تفاعىًت كيىيائيّة لا تحظط داخل خىًيا الجؾد وأجهزته

وأػظائه المنتنفة  ...إلخ.

خىًل ام ّ
ؾاعة نفسها أنت في حركة دائمة ،فتدور وع الأرض

حهل صحهرها وؾافة حهالي أمف كيلووتر( 682ويىًً) خىًلها ،وتدور
وع الأرض حهل ام ّؿىغ بسضعة هائلة تعل إلى ونيهن وستمائة أمف

كيلووتر( 919أمف ويل) في ام ّؾاعة ،وأنت أيظا ً تسير في حركة وؾتىرّة

صظي صجرة درب امتّبانة في فمو اللّه امهاؼع بسضعة خيامية لا تُتعهّر،
فام ّؾاعة وي الزّوي تؽني حركة لك على الأرض ووع الأرض ووع

الموىهعة ام ّؿىؾيّة ثم ّ المورّة داخل هذا ام كهن الّذي لا يؽرف ونتهاه،
غير خامقه . 

يحعل هذا كهه وي دون ؽؽهر ونك ولا حتّى خيار لك في

حدوثه ،م كي هذه ام ّؾاعة وي الزوي قد تؽني أيظا ً مبؽض امنّاس عمىً ً
طظيّزا ً وإنجازات ها ّوة ،وم ك ّنها قد لا تؽني ؽيئا ً للٍخرين ،فتظيع في

جنؾات لهه أو نهم أو وا ؽابه ذلك ،واغتنام هذه ام ّ
ؾاعة أو إضاػتها هه
خيارك الأوحد .وهذا هه امفرق بين امفؽّاميّة واللًفؽّامية ،وبين الإ يجابية
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وام ّؾنبيّة في ضضف تمو ام ّؾاعة وي امهقؾ ،فام ّؾاعة بامنّؾبة للينسان

امفؽّال لها قيىتها امىتىيّزة ،لا يدػها تمطي وي دون أن ينتفع ونها.

ّ
مني امبشض ،م ك ّنها بامنّؾبة للينسان امفؽّال
وامؾاعة وي الزوي هي نفسها
لحلات تنبض بالحيه يّة وامنّؿاط والإنجازات ،وميؾؾ لحلات خاودة
ويّتة لا أثر لها بؽد وُظ ّيها ،وهذا يؽتىد على اختىًف تثمين امهقؾ لدى

امبشض.

إ َّ ّن جميع امىعالح تتأتّى وي خىًل حؾي الإفادة وي امهقؾ،

فمنب امؽلم يحتاج ملوقؾ ام ّمه يل ،أميغ نيل امشهادة الجاوؽيّة الأولى

يحتاج إلى اؼتثىار ؼتة ػشض عاوا ً وي عمرك تقظيها في الدراؼة؟ وكنب

ّ
يلي بأنّه قد يبيع ويربح
الرّزق يحتاج إلى امهقؾ ،أميغ امتّاجر في صحلّه
ّ
يستؼل
أكثر إن كٌن يهوه  61ؼاعة بدل  24ؼاعة؟ بامىقابل إن لم

الإنسان وقته لم يحعل على علم نافع ولا تجارة رابحة ولا ػبادة وأجهر

ّ
ؽك أنّك إن لم تداوم على امؽىل في وقيفتك في الأوقات
عنيها .لا

ّ
تعل امفجر في وقته بىً عذر ؼيظيع
المهددة ؼتظيع وقيفتك ،وإن لم

أجره ،وإن لم تسجل في الجاوؽة وتدرس وتداوم على الحظهر مىا

حعنؾ على شهادة جاوؽية ،وإ ّن إحعاء كي لحلة والاؼتفادة ونها في
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عمل نافع دميل رجاحة امؽقل وحؾي فهه الحياة امّتي إن ج ّزأتها وجدتها

لحلات تبع بؽطها بؽظا ،وإنّني أػتقد أ ّن وي أهه أؼباب تراجع أ ّوتنا
الإؼىًويّة عدم اغتنام فؾحة امهقؾ ،حيؿ لا يستؼل في عمل دنيا ولا
في عمل آخرة ،فأطبحنا في ذيل الأوه بؽد أن كنّا في مرصض الر ّ يادة ونها

على صختنف الأطؽدة ،فأطبحؾ أعمار امىنتؾبين لهذه الأ ّوة تظيع هباء
ونثهرا ،وكٍن عجلة الزّوان تهقّفؾ عنينا في بىًدنا الإؼىًويّة ،الجىيع

يتق ّدم نحه هدف وا ،ونحي في وهكب لا يسير ولا ينهض وي ونٌنه،
فتقييم امهقؾ سظة أؼاؼية للنّلر في تق ّدم الأفراد ولًدلالة على تمهّر

الموتىع.

إ َّ ّن ثمّة حاجة نفؾيّة وومنبا َ بشض يّا ً ونحّا ً تناومته امبشض يّة في تار يخها،

وهه إ يجاد الإنسان وؽنى ً لحياته ،ولأي غرض يؽيػ له ،ومىاذا وُجد

وإلى أين وجهته؟!

برغه تق ُّ ّدم امبشض يّة في صجالات امؽلوم وأبهاب امىؽرفة ،إ ّلا أ ّن

جهل الإنسان بنفؾه لا يزال ومبقاً ،ومقد تخبّمؾ امىذاهب

وامفنؾفات في ُ
كنه الإنسان في هذا امهجهد ػندوا بنؾ تعهرها على
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أؼاس وؼاير لحقيقته ،وإ ّن إدراك حقيقة الإنسان وعدره خامق

الإنسان وخامق امهجهد ،بؼير ذلك ؼيبقى ضائؽا ً في غفنته.

إ َّ ّن الإنسان اميهم يؽيػ حياة امؼفلة ،ولاب ّد وي إعادة بناء كيانه

ابتداء وي امؼاية وي وجهده ومرصضه وي ام كهن ودوره في الحياة .وإ َّ ّن

أكبر امتّح ّديات الحاصضة إعادة تشكيل ػقيدة امىؾلم م كي يدرك وي
جديد رؼامته في الحياة.

مقد خلق الله الإنسان وجؽل له تعهّرا ً واضحا ً نحه ام كهن والحياة،

وجؽل له ونهجا ً ودورا ً ػليىا ً في هذا امهجهد ،م ّ
كي امىدنيّة امؼربيّة قد

هبمؾ بقدره فظضفته إلى صجرد الانؼىاس في إؽباع شههاته امىا ّديّة إلى

درجة امبهيىية.

الإنسان في امتّعهّر الإؼىًمي له حياة أكبر وي صجرد ام ّؾنين امّتي

يقظيها قبل امىهت ،والحياة ال ُّدّنيا ميؾؾ ؼهى مرحلة وي رحىًته

ّ
خص بها
الحياتيّة ،وإ ّن اوتداد حياته إلى وا بؽد امىهت شضف وونه
الإنسان دون ؼهاه ،وفي ذلك إعىًء مهجهده ،حيؿ إ ّن انتفاء امؽدم
في حقه تكريم له ،فلم يقظضه على امهجهد امفاني فبشّضه بالخلود.
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مقد صطّم اللّه الإنسان لجنؾه ،فتهلّى بنفؾه خلق آدم تؽليىا ً له،

وجؽله على أحؾي تقهيم ،ونفخ فيه وي روحه تشض يفا ً له ،وأودعه قهة
عاقلة ودركة ،ووهبه إرادة ح ّرة ووق ّدرة على اؼتيؽاب أبهاب امىؽرفة

والانتفاع بامؾنن ام كهنية ،لذلك جؽل الله خلق الإنسان الحدث امؽليم

في تاريخ الخلق ،فأمر امىىًئكة بامؾجهد له تؽليىا ً مقدره ،فشضف وي

دان له بامؾجهد ،ومؽي وي أبى واؼتكبر.

قعة خلق الإنسان تشير إلى أ َّ ّن الله خنقه ميكروه لا ميهينه ،وميرفع

قدره وميؽلي ونزمته في امؽامىين ،وأهّله لخىًفته وأػماه فمرة وػقىً ً

يهتدي بهىا .م كي فر يقا ً وي هذا المنلوق أبى إ ّلا أن يهبف وي تمو

امىنزلة امّتي اختارها اللّه له إلى ونزلة وي دونه ،فمىغ وؽالم امفمرة وي
نفؾه ،وكرح رؼامته امّتي خلق وي أجنها ،فانسنخ ػي إنسانيّته،
ّ
أػزه ،فجؽل وعيره إلى جهنّم.
واؼتحق بذلك مؽنة اللّه بؽد أن ّ

لم يهجد الإنسان دونما وقعد ،ولم يكي خنقه صضبا ً وي امؽبؿ،

بل جاء خنقه بني تمو الحفاوة وامتّكريم ميكهن خنيفة اللّه في أرضه،
وميحىل رؼالة ر بّانيّة عجزت ام ّؾىاوات والأرض ػي حمنها.
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مقد خُلق الإنسان ؼيدا ً في الأرض ،بؽد أن تهلّى اللّه بيديه خنقه

ّ
فؾخر له ام كهن ووا فيه وي وهارد
ونفخ فيه وي روحه تشض يفا ً له،

ام ّمبيؽة وؼانر المنلوقات ،فجؽل امنّبات والحيهان والجىاد خدوة
مهجهده ،كما أودع فيه قدرات جؾدية وروحية وػقنيّة ،وجؽل له

إرادة حرة ،فنٌنت وؿيئة الله أن تسلم لهذا امنٌضن زوام الأرض وته ّ
كي
إميه عمارتها ،ذلك ميقهم بمؾنومية الخىًفة ،وهي الانقياد امتّام إلى ونهج

اللّه في الحياة ،وتنفيذ أمره بين امنّاس على وجه يكمّل إنسانيّة هذا
الإنسان.

ّ
وؾخرا
مقد ذلّل اللّه ام كهن لخدوة امهجهد الإنساني ،فجؽل وا فيه

له ،وأوجد وا عداه مىنفؽته ،فجىيع امىهجهدات وهافقة مهجهده،

كمهافقة اللّيل وام ّنهار ،وام ّ
ؿىغ وامقىر ،والزّوان وامىنٌن ،وامىاء وامن ّار
ّ
ووكي الإنسان وي اؼتيؽابها
والههاء .ومقد خلق الله ؼننا ً كهنيّة،

والانتفاع ونها في وؾيرة حياته.

إ ّن أؼاس اؼتخىًف اللّه للينسان امؽبهديّة له ،وهي الإذعان لله

والانقياد إميه والخظهع له وحبه ،وهي تشىل كي وا يحبه الله ويرضاه،

وي ػقيدة صحيحة وؽؽانر تؽبديّة وقيم أخىًقيّة ووؽاوىًت ؼلوكيّة،
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حتّى تشىل الحياة كلها ،وامؽبادة بمؽناها الخاص هي امىنبّه للينسان

بخامقه حتّى لا يقبل على امؽاجل و يؼفل ػي الآجل ،فهي تربمه بربّه

وتذصّطه بافتقاره إميه ،وتهلّد لديه ؽؽهرا ً يتجاوز ونافؽه ولذّاته ام ّؿخعيّة،

م كي يتخ ّمو ّ
كي الروابف ال ّدنيا وتّعىً ً برابمته امؽنيا وع اللّه.،

وامؽبادة تسع الحياة كلّها ،ونهجا ً ين ّله حياة الإنسان ،ويرؽد كر يقه

إلى الخير ،وبها يُقعد طىًح حاله وفىًح وآله ،وبها يحعل له ؼؽادة

الدنيا والآخرة ،فتعبح الحياة وام كهن وسضحا ً مؽبادة اللّه.

والإنسان يستكمل إنسانيّته بامؽبادة ،ويسىه في إنسانيّته بقدر ػبادته

ػزة
امّتي خُلق لأجنها ،كما أنّه ينؾنخ وي إنسانيّته إذا وا رفطها .وإ ّن ّ

الإنسان تكمي في سظه وقعده ،فإذا كٌن وقعده الله اؼتؽلى على وا

ؼهاه وي امىهجهدات ،وكٌن ح ّقا ً ؼيد الخلق وؼيّد ام كهن ،وهه يزداد

قدرا ً في سظهه على غيره كمّما كٌن همه الله ،وكمّما كٌن حق اللّه وق ّدوا ً
على وا ؼهاه ،وأ ّوا وي حظض همّه في إؽباع شههة واتّباع ههى ،فقد

هبف بذات الإنسان وي إنسانيّة ارتظاها اللّه له إلى بهيىية كؾانر

الحيهانات.
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إ ّن امىنلهوة امؽقديّة ترؽد الإنسان لرؼامته الحياتيّة ،وتجؽل له

تعهّرا ً واضحا ً نحه وهقؽه في امهجهد ودوره في الحياة ،وإ ّن قهة امؽقيدة

ووا تحمله وي وفاهيم وق ِيَم هي امقهّة الدّافؽة امّتي تهقـ امنّفهس الهاودة،
وتحيي امقلوب الجاودة ،وتنهب امؽزامم امىتنبّدة ،فيؽيػ الإنسان بها

وفي ؼبينها ،فمهؽقيدة أػله الأثر في طياغة الإنسان ،فهي تظهر

شخعيّته ،وتؼيّر تفكيره وؽؽهره ووي ثم ّ ؼلوكه ،ومقد أحدثت امؽقيدة

الإؼىًويّة انقىًبا ً لا وثيل له في جيل ّ
امعحابة ،وباؼتماػتها إحداث

ّ
ومؽل بؽثة امىؾلمين اميهم وي رقادهه مي
امتّؼيير في عامىنا امىؽاضض،
يكهن إ ّلا بإعادة إحياء امؽقيدة في نفهسهه امّتي وي ؽأنها أن ّ
تفجر

كاقاتهه وتؽيد إميهه ونٌنتهه.

إ ّن وا نقهم به هه انؽنٌس مىا ننوي بهّ ،
وإن رؤيتنا للؽالم وي حهمنا

ّ
امبشضي
تؽتىد على امىنلهوة امؽقيديّة امّتي نحمنها في أنفؾنا ،وإ ّن المنلوق

لا يتظضف عادة بمر يقة تتناقض وع وؽتقداته إلا وكرهاً ،لذلك م كي

نؼيّر واقؽنا امؽىل ّي يجب أن نؼيّر وا بأنفؾنا ،وذلك بتؼيير عالم امؼيب وي
ػقائد وأفنٌر ووفاهيم.
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النّمه الذّاتي يتؽلّق بؽىنيّة تبني أو تعحيح امىؽتقدات وامقيم

وامىفاهيم امّتي يحمنها الإنسان في نفؾه.

يمكنك تؼيير واقع وا تؽيؿه إلى واقع أفظل إذا اكتؿفؾ امىؽتقد

الخاكوء الّذي يسبب امؾلوك امىندي له ،ووي ثم ّ تؽىل على اؼتبداله
ّ
امبشضي.
بمؽتقد صحيح ،ذلك أ ّن امؽقيدة هي امىهلّد للؾلوك

إ ّن عمنيّة كؾب وتبنّي امىؽتقدات تأتي وي خىًل تجارب شخعيّة

عاشها امفرد ووؽارف اكتؾبها ،وقد تُبنى امىنلهوة امؽقيدية بمر يقة لا

ؽؽهر يّة لدى امنّاس فيؽيؿهن واقؽا ً وؼايرا ً مىا يريدون.

إن كٌن واقع الأ ّوة الإؼىًويّة خىًف الحال الّذي يجب أن

تهجده ػقيدتهه ،فإ ّن ثمّة انفعام حاطل في شخعيّة أتباػها بين عالم

امؽقيدة وعالم امفؽل ،وإ ّن ذلك دميل على أ ّن وي ينتؾب لهذه امؽقيدة
يدينهن لاؽؽهر يا ً بؽقيدة ووفاهيم تخامفها ،أو أن هذه امؽقيدة لم ترسخ في

أعماقهه وهلّدة عمىً ً يؼيّر واقؽهه ،وكلتا الحامتين تحعىًن نتيجة متأثيرات

امبيئة وامثّقافات الاؼتؽىار يّة امفكر يّة وامىناهج امتّربه ية والإعىًويّة.
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إ ّن امتّجديد في امؾلوك امفردي حتىي لإعادة ام ّنههض بأ ّوتنا

الإؼىًويّة ،ولا يحعل ذلك بسهى امت ّجديد في أطل ام ّؾلوك  -امىنلهوة
امؽقيدية  ،-وإ ّن الأوة اميهم بحاجة متؽلم ػقيدتها وي جديد لاؼتؽادة

فؽاميتها ،ولاب ّد وي إعادة امنّلر في أفنٌرها ووفاهيىها وقيىها متدرك

ؼبب ضؽفها.

إ ّن دراؼة امتّؼيير اؼتشضاف ليمؾتقبل ،وامهطهل إميه بناء

ليمؾتقبل ،وامؼاية ونه إعادة بناء امكيان الإنساني وؿتىىً ً ػقله وروحه

وخنقه ،وفي ذلك تعحيح تعهّره امنوّي نحه امهجهد وفنؾفته نحه الحياة،

بؼية تشكيل رؼامته وبناء حظارته الإنسانيّة كما أرادها الله له.

إ ّن وؾلم اميهم يؽيػ نفؾه امىؼلوب ،فهه ونهزم في نفؾه ،يسير

تبؽا ً لخمو غيره ،لا مقناػته بمي يتبع وي ام ّؿؽهب بل لانبهاره بهه ،طظا
يهلّد واقؽا ً وي الاؼتظؽاف وامتّبؽيّة ،فنحهّل وي قائد مىؾيرة ر بّانيّة إلى

تابع وؾلوب الإرادة ،فتخبف امؾلوك ووات الإبداع ،ولا خىًص وي

واقع كهذا إ ّلا بإعادة بناء رؼامته الحياتيّة وي جديد.
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حيؿ إ ّن إدارة امهقؾ تُؽنى بكيفيّة امهطهل مىا يريده امفرد ،لاب ّد

أن يسبق ذلك تحديد واذا يريد ابتداء .لذا لزم قيادة الذّات أن تسبق

إدارة امهقؾ ،فالأول تكهين نلري للرؼالة امّتي يراد تحققها في الحياة،
بينىا امثّاني هه ترجمة متمو الرّؼالة ملواقع امؽىل ّي.

إ ّن امفؽاميّة في الحياة لا تتهقّف على صجرّد كم وكيف يظضف امفرد

وقته وجهده متحقيق هدف وا ،بل هل وا يبذله يكمي في الهدف

امىناؼب.

ّ
مقد ّ
خعه بهىا ،وهما المنيلة وامؽقل،
وي الله على افنؾان بمنحتين

حيؿ يم ّكنه امتخيّل وي تعهّر واقع وؽيّن يريده ورؤ ية نلر يّة مىؾتقبله،

ويمكنه امتّف ُّكّر وي تهجيه حياته وتخميف أعماله ملوطهل لذلك امىؾتقبل.

إ ّن امتّعهر الذّهني تحديد امفرد مىا يمكنه أن يكهن ،والرّؼالة تحديد

مىا يريد أن يكهن ،والخ ّمة تحديد لاؼتراتيجية امهطهل لذلك.

وي أجل وؾيرة حياتيّة ناجحة لاب ّد وي اؼتخدام امؽقل بنٌوله،

مرتكز امقيادة  -امؽقل الأيمي ،ومرتكز الإدارة  -امؽقل الأيسض ،ذلك أ ّن

الإنسان امنّاجح بحاجة لنممين صختنفين وي امتّفكير ،الأ ّول وضع ذهن ّي
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بنلر في فنؾفته ورؼامته وواذا يريد ،و يكهن ذلك وي مرصض الإبداع

والاػتقاد وامىؿاػر  -مرصض امقيادة ،وآخر ينلر في كيفيّة امهطهل مىا
يريد ،و يحعل ذلك وي مرصض امتفكير امتّحنيلي وامتّخميف  -مرصض الإدارة.

وإ ّن فقدان امهضؽيّة الذّهنيّة الأولى ينتج ػنه كاقة ؼنبيّة غير صجدية،
وفقدان امثانية ينتج ػنه أهداف لا تترجه ملواقع ،وكثير وي امنّاس

يؽيؿهن في أحد كرفي امؽقل ،غافنين لاؽؽهر يّا ػي أهميّة ام ّمرف

امثّاني.

الرؼالة تؽنى بفنؾفة امفرد في حياته ،وهي بلورة للؼاية امّتي يؽيػ

وي أجنها والأومه يّات امؽنيا امّتي يريد تحقيقها ،لذلك وثل الرّؼالة كمثل

امبهطلة امّتي تهجه وؾيرة امفرد بالاتجاه امعحيح .ولا عبرة لليهتىام
بامهقؾ وحؾي إدارته والمهافلة عنيه وا لم يكي هنالك غاية يُؼتنم امهقؾ
متحقيقها ،لذلك نرى أ ّن الّذين يحيهن مؼير رؼالة هه أضيع امنّاس

مؽىرهه.

تختنف الرؼالة الحياتية بين فرد وآخر متؽدد تهجهات امنّاس ،وإ ّن

ثمة صحهر وؽيّن يكهن عادة كاغيا على ته ّ
جه امفرد ،فيرتكز امفرد في
حياته على ومنب امىال أو امىتؽة أو الجاه ،طظا يهلّد حياة غير وتّزنة،
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لذلك وي أجل انمىًقة شظهميّة ووتّزنة مقيادة الحياة بالاتجاه امعحيح،

لاب ّد وي رؼالة تجمع ّ
امعهاب في امتّهجه في باقة وي امقيم والأومه يّات

الحياتيّة ،فتهجِد قاعدة طنبة للًنمىًق ونها في وؾيرة الحياة امىتؿؽّبة.

حيؿ أ ّن امبشض أدنى إلى الهبهط وامتّفنؾ ونهه إلى امعؽهد

ّ
امبشضي المورّد قاضض ػي الإحاطة بحؾي
والتّماؼك ،وحيؿ أ ّن امؽقل

امتّقدير ،وحيؿ أ ّن الإنسان ضؽيف أوام شههاته وههاه ،كما أنّه جاهل

بحال ذاته ،كٌن لاب ّد وي وازع يحكم حياته و يقهدها إلى الخير

ّ
وامعىًح ،لذلك كٌنت وطاية ام ّؿارع لازوة عنيه.

على ّ
كي وا أودع الله الإنسان وي أوانة الخىًفة ،وسخّر له ام كهن

وي حهله ،ووهبه كاقات امىؽرفة ،لم يتركه ميش ّ
ضع منفؾه ونهجا ً للحياة،

لهذا م كي يكهن الإنسان منفؾه رؼالة حاتية لابد أن يكهن ذلك على
ضهء تهجيه الله لحياته ،حيؿ جاء هديه متحقيق وعالحه في امىؽاش

وامىؽاد ،وذلك إ ّوا بجنب امنّفع له وإ ّوا بدفع امطضر ػنه ،حيؿ إ ّن الله
تؽالى قد وهب الإنسان إرادة حرة ،يجب أن تكهن كي حركة يقهم بها

بقعد وبته ّ
جه واضح ،ولا يحعل ذلك وي غير رؼالة وغاية يؽيػ وي
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أجنها ،وإ ّلا أطبحؾ حركته ػؿهائيّة بىً غاية ،أو حركة غير إراديّة
كحركة الجىادات وثل امقىر والر ّ ياح.

أحد الأؼاميب امّتي تستميع وي خىًلها بلورة رؼامتك الحياتيّة هي

امبداءة بام ّنهاية في ذهنك ،أي اؼتؽرض في نفؾك نهاية حياتك الدنيا،
ووي ثم ّ ح ّدد وا ته ّد أن تكهن قد ح ّققته قبل حعهل ذلك ،لذلك لابد

وي اؼتحظار وؾيرة الحياة بنٌونها ،وؿتىلة الدنيا والآخرة متحديد

رؼامتك بشني وتنٌول وؼنيم.

يجب أن لا يكتفى بامتّفكّر بالرؼالة الحياتية ،بل يجب أن تكتب،

ّ
وقد تكهن ػبارة ؽاولة تح ّدد وقعدا ً
وتهجها ً عا ّوا مىؾيرة امفرد في
حياته ،والأفظل وي ذلك أن تحهي أيظا ً بظؽة ػبارات تمثّل امقيم

الأؼاؼيّة والأومه يّات امؽنيا امّتي يهد امفرد أن تهجه حياته.

إ ّن لليؼىًم ونهج أؼبق وأكمل وي امىنهج امؼربي في إدارة امهقؾ،

تميّز ػنه بتحقيق امتّهازن بين الحياة الدنيا والآخرة وبين حق الله وحق

امنّفغ وحقهق الآخرين.
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يمثل الهرم الإنتاجي أهه النّماذج امؼريبة لإدارة امهقؾ ،وهه يشير

إلى أن امؾلوكيّات اميهويّة تبنى على الأهداف ،وإ ّن الأهداف تهلدها

امقيم ،م ّ
كي امنّلرة ام ّؿىهميّة لإدارة امهقؾ تبقى بتراء إن لم تشتىل على

ّ
امىنلهوة امؽقديّة لأ ّنها أؼاس ّ
بشضي ،لذلك وضؽؾ أنمهذجا ً
كي ؼلوك
أشظل أكنقؾ عنيه شجرة الحياة ،طظثىً بجذور امؿجرة امؽقيدة وبثمارها

الأعمال ،وبساقها الرؼالة ،وبؼعهنها وفروػها الأهداف ،ولا ريب أ ّن
امؽقيدة ام ّؾنيىة إذا صضبت جذورها في أعماق امنّفغ لاب ّد أن تثمر
وتندي أكلها بإذن الله.

مقد تمهّر علم إدارة امهقؾ على أربؽة أجيال ،الجيل الأول اهتم

بحظض الأعمال في جداول ،وامثّاني اهتم ّ بتحديد وهاػيدها ،بينىا امثامؿ

اهتم ببرصجة ؼلم أومه يّاتها ،كما اهتم ّ بتحديد الأهداف وامتّخميف مبلوغها،
والرّابع جاء ميرصّض على رؼالة حياتيّة تكهن وهج ّهة للحياة على نماق يسبق

ذلك كهّه.

وي أجل نجاح امفرد في إدارة وقته ،ولذا إدارة حياته لاب ّد وي

امنّلر في صحة امىنلهوة امؽقديّة امّتي يحمنها ،ووي ثم ّ تحديد رؼامته
الحياتية على ضهئها ،ثم ّ تأتي الأهداف تبؽا ً مىا تحدده تمو الرّؼالة وي
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أومه يّات وقيم أؼاؼية يحيا امفرد لأجنها و يؽيػ بها ،ولا ترجمة

للٌهداف بىً تخميف يبلورها ملواقع ،ووي ثم ّ يأتي ام ُّ ّؾلوك امؽىلي تبؽا ً

للخمف ،وبذلك يؽيػ امفرد حياته على ته ّ
جه ؼنيم واضح بإذن الله.

إ ّن امتخميف هه الآمية امّتي تستميع وي خىًلها امتّح ُّ ّكم بالحدث،

وبهذا تتحكم بمؾيرة حياتك امىؾتقبنيّة.

إ ّن وقيفة امتّخميف هي الإجابة على امؾنال :واذا أريد وكيف

أحقق وا أريد؟

الخ ّمة هي امنّتاج امنّلري مؽىنيّة امتخميف ،وهي الخر يمة امّتي

تخبرك كيف تعل طظا أنت عنيه إلى وا تهد أن تعل إميه وواذا يتمنّب
ذلك وي وقؾ وجهد ووهارد صختنفة ،فامتّخميف يتؽلّق بامقرارات

الحاصضة امّتي ت ّ
خص امىؾتقبل.

إ ّن وي أهه أؼغ امنّجاح تحديد الأهداف وامتّخميف امىنهجي لها

وام ّؾعي الدؤوب وي أجل تحقيقها.
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إ َّ ّن وؽرفة امفرد واذا يريد وكيف يعل مىا يريد ،ثم امؾير في أياوه

تبؽا ً لذلك يمنحه راحة نفؾيّة ويشؽره بأ ّن لحياته وؽنى ولأياوه قيىة،
وهذا بدوره يقهّي إرادته على امؽماء والإبداع امىتىيّز.

إ َّ ّن حياة الإنسان بمثابة الرحلة امّتي قد تكهن مبظؽة أواكي ،كي

ونٌن له كرقه ال ّ
خاطة امىهطلة إميه ،وإ ّن وقيفة امتّخميف هي اختيار

امىنٌن امىقعهد وتحديد اممر يق امىهطل إميه.

ّ
مرتين :امهلادة الأولى عبر امتّخميف ،وهه
كي الأعمال تهلد ّ

امهجهد الذّهني للؽىل ،وامهلادة امثّانية عبر امتّنفيذ ،وهه امهجهد امىا ّدي

للؽىل ،وإذا أغفننا امهلادة امنّلر يّة الأولى  -مرحلة تكهين الخمة -

تؽثّرت امهلادة امؽىنية امثّانية  -مرحلة تنفيذ الخمة  -لأنها نتيجة كبيؽيّة

لها.

إ ّن تفاعل امنّاس نحه الحدث امهاحد يختنف تبؽا ً مىنثّرات شخعيّة

تتؽلّق بامؽنظض الإرثي وامؽنظض امبيئي.

ضفات امفرد إنتاج شخظي طادرة ػنه بحؾب إرادته ال ّ
تظ ّ
خاطة،

وهي إ ّوا أن تكهن انفؽاميّة أو بمبادرة شخعيّة.
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إ ّن أصحاب امتّظ ُّضّفات الانفؽاميّة ذوات ؼلوكيّات شخعيّة دفاػيّة،

يؽنلون فؿنهه دووا ً باملروف الخارجيّة ،ويتمحهرون حهل امتّفاعل وع
الأحداث بؽد حعهلها ،بينىا نجد أصحاب امىبادرة يتظضفهن بإرادة

قه ي ّة وي ونملق أهداف ونؿهدة وؼلوكيّات ودروؼة تبؽا ً متخميف
يسبق وقهع الأحداث.

وع اعتراف الجىيع بأهميّة وصضورة امتّخميف مبلوغ حياة ناجحة ،إ ّلا

أ ّن امؾهاد الأػله لا يقهم به وؽتذرا ً بأؼباب عدة ،م كي غياب

امتخميف لدى ام كثيرين ؼببه أ ّن امتّخميف يتمنب تفكيرا ً اؼتراتيجيّا
خارجا ػي نماق وا تتمنبه ؼلوكيّات اميهم الروتينيّة.

امتّخميف يتمنّب درجة عامية وي الحظهر الذّهني والأخذ بزوام

امىبادرة ووقدرة قه يّة على امتّخ ُّي ّل والخروج وي عالم امهاقع إلى عالم

امبعيرة م كي يقيّم امفرد حاصضه ويرسص وؾتقبله.

يتعف طاحب امتفكير الاؼتراتيجي بامتّفكير امتّحنيلي ،وبامنّلرة

امنلّيّة للحياة ،وع اهتىاوه الدّامم بامىؾتقبل وتحمله للؼىهض وؽؽهره

بامىؾنوميّة.
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أحد ؼبل قينغ درجة تمهّر الموتىع تكمي في دراؼة امىدى

الزّوني الّذي يؼ ّميه تخميف أفراده لحياتهه ،وكمّما اوت ّدت فترة امتّخميف
هذه كٌن ذلك دلالة على تمهر الموتىع ،حيؿ إنّه وي امؾنن ام كهنيّة أ ّن

امنتائج وترتّبة على امىق ّدوات وأ ّن الأؼباب قائمة على امىؾببات ،وبما

أنّه وا لايتم امهاجب إلا به فهه واجب ،لذا فامتّخميف واجب شضع ّي
وصضورة حياتيّة.

إ ّن مه ّىة الدّين ام كبرى هي إعداد الإنسان لحياة امىؾتقبل ،فنرى

امقرآن ام كريم بنليته يهجه أنلار امىؾلم نحه امىؾتقبل بعهرة وا ،فينفؾ

انتباهه نحه غده ونبها ً إلى اممرق امّتي تهطله إلى امنّؽيم ،وصحددا ً اممرق

امّتي تهطله إلى الجحيم.

إ ّن امتخميف هه امىهارة امّتي تستميع بمؿيئة الله امتحكم وي خىًلها

بالحدث امىؾتقبلي في حياتك ،وهذا يحعل حينىا يكهن لديك أهدافا ً

تسعى إميها ،لذلك قيل بأ ّن الهدف هه حدث صخمف له.

يرتكز الهدف ابتداء على امنتائج امىرجهّة ،فهه يحدد أين تريد أن

تكهن في وؾتقبل الأيام.
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الهدف يؽمي وؽنى لحياة الإنسان و يجؽله يؼتنم وقته بعهرة أفظل،

ذلك لأنّه يجؽل له غاية واضحة مىعارف جهده وكاقته ،فيهجه ؼلوكيّاته

خدوة لهذا امىبتغى.

أحد أهه أؼباب عدم الاهتىام بإدارة امهقؾ لدى ام كثيرين هه

عدم وجهد أهداف ذاتيّة لديهه ،ذلك أنّه لا غاية في اؼتثىار امهقؾ إن

لم يكي هنالك أهداف.

الحياة وي غير أهداف كً بحار ام ّؾفينة وي غير ويناء تقعده ،تاركة

امؽنان للٌوهاج والر ّ ياح تتقاذفها في مهب الريح ،فتعبح وؾيرة امؽىر في
تخبّف وتردد في اتجاهات عدة لا تبنغ طاحبها أي نتاج ولمهس.

ػقل الإنسان طظيّز ػي غيره وي المنلوقات بأنّه يؽمى ويبحؿ ػي

ّ
اتجاه مىظضف ام ّماقة وامنّؿاط ،فإػماء ػقهمنا هدفا ً واضحا ً يؽيننا على

امتّركيز وبذل ام َّ ّماقة امىهجهة ملوطهل مىا نريد.

حقهل تكهين الأهداف عديدة ،م كي وؽلىها يتمحهر حهل

امهاجبات الدينيّة ،وامهضع امىؽيشي ،وامىؽافاة الجؾديّة ،والحياة
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ّ
امهقيفي ،وكنب امؽلم ،وهي تختنف بحؾب صحاور
امؽائنيّة ،وامؽىل

اهتىام كي فرد.

لاب ّد وي صحاؼبة الذّات وتقييم وؾيرة الحياة بؼية تحديد أهدافك،

وذلك وي خىًل قياس نجاحك أو فؿمو في صجالات الحياة المنتنفة

بحؾب الأدوار امّتي تؽيػ كؽبد لله ،وأب أو أم ،ووالد أو ابن ،وأخ

أو أخؾ ،و ّ
كمهقف ،وكامب علم وهكذا.

امعفات الأربع للهدف امفؽّال هي أن ينؾجه الهدف وع

ّ
امىفعلة ،وأن يحدد له وهعد نهاغي
امىنلهوة امؽقديّة ،وأن يقيّد بامكتابة
لإنجازه ،وأن يكهن واقؽيّا بحؾب امقدرات ام ّؿخعيّة.

إ ّن صحاور الهدف ام ُّث ّىًثة هي امهقؾ وي حيؿ امىدة امىتاحة

مبلوغه ،والجهدة وي حيؿ حجىه ودرجة إتقانه ،وامتّنلفة وي حيؿ

ّ
امبشضي وامىهارد امىاميّة الذي يتمنّبه.
الجهد

إ ّن وي الأهداف وا هه كبير أو يتمنّب وقتا ً لإنجازه ،وونها وا هه

طؼير أو يتمنّب وقتا ً قعيرا ً لإنجازه ،أ ّوا الأ ّول فيدعى هدفا ً كه يل
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امىدى أو هدفا ً اؼتراتيجيَاً ،وأ ّوا امثّاني فيدعى هدفا ً مرحنيّا أو قعير

امىدى.

امتخميف يُؽنى بكيفية امهطهل للهدف ،وهه ػبارة ػي إ يجاد

الجسض الّذي يربف وا أنت عنيه الآن وامنتيجة امّتي تريد بلوغها.

أه ّه وا تقدوه عمنيّة امتّخميف هه تجزئة الهدف إلى مراحل

وخمهات تنفيذية ونقتة صظي برنامج زوني واضح امىؽالم.

إ ّن تقييم ؼير امؽىل خىًل مرحلة امتّنفيذ وبدأ إداري صضوري،

بحيؿ يعبح ؼير امؽىل ػبارة ػي إجراء وتكرر يبدأ بامتخميف ثم

امتنفيذ ،ثم امتقييم بين الحين والآخر ،ثم تؽديل الخمة تبؽا ً لذلك وهكذا.

ّ
علمي ثابت ،وهي عمنيّة تهاكب
امتخميف مهارة فنيّة ذات ونهج

وؾيرة امؽىل ،فتبدأ بتحديد الهدف ولا تنتهي إ ّلا ببلوغه.

أه ّه خمهات امتخميف هي تهطيف الهدف ،وتحديد امهقؾ

امىتاح مبلوغه ،وتجزئته إلى مراحل ،ووضع برنامج زون ّي لخمهاته
امتّنفيذيّة ،وػرض خ ّمته برسص بيان ّي أو جدول عمل وبهّب ،وع تقييم

ؼير امؽىل خىًل مرحلة امتّنفيذ.
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إدارة امهقؾ لدى وؽله امنّاس لا تتؽلّق بامتخميف مبلوغ هدف

واحد ،م ك ّنها إدارة أهداف وتزاونة ،طظّا ينكد صضورة اتباع ونهجيّة علميّة

ونلىة لإدارة الأحداث اميهويّة م كي لا تتداخل خمف الأهداف

المنتنفة فتتؽثّر الخمو مبلوغها.

أه ّه أؼاميب امتّخميف ال ّ
خاطة بالأهداف ام ّؿخعيّة ثىًثة :برنامج

امؽىل وجدول امتّهقيؾ الزّوني وبيان امؽىًقات امتؾنؾنيّة ،وهي فنهن
ّ
تن ّله خمة امؽىل بحيؿ يؽرف امفرد واذا يقهم به في ّ
ومني
كي وقؾ

هدف يسعى له ،حيؿ أ ّن بلوغ الأهداف ام كبرى يستهجب أن يكهن

امنّؿاط اميهم ّي وتعىً ً بما قبله ووا بؽده ،لاب ّد للفرد وي وقفات دور يّة

ميؽلم أين هه وي خممه ،وهه وا أكنقؾ عنيه امتخميف الدوري،

ويتهجب حعهله بشني يهمي وأؼبهعي وشهري وؼنهي.

امتّخميف الدّوري يؽني بتقييم امؽىل خىًل الدورة الزّونيّة امىاضية

كٌمشّهر امفائت وتؽديل خمة الدّورة الزّونيّة امقادوة كٌمشّهر امىقبل.

أهه أوقات اميهم بظع دقائق ػند بداية ّ
كي يهم تقطط في

امتخميف وبرصجة أحداث اميهم ،وهه وا يرصّض جههد الإنسان على
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أومه يّات يريد إنجازها ،وهذا وا يتهقف عنيه تحكم امفرد بحياته إن استمر ّ
عنيه يهوا ً بيهم ،وع كهنه أدنى وؾتهى في إدارة امهقؾ.

آميات إدارة امهقؾ صختنفة في أنهاػها وأؽنٌلها كٌمىفكرات

والمنممات اميهوية امهرقية والإم كترونية ،وإ ّن سض امن ّجاح في إدارة
امهقؾ يكمي في اؼتخدام آمية واحدة تمكي امفرد وي الاحتفاظ بني

صخمماته كه يلة امىدى واميهوية ،وتكهن في وتناول يده في كي ونٌن
وزوان.

إ ّن خير وا نستؽين به متحقيق أهدافنا هه الله ،وذلك وي خىًل

وىًزوة دعائه وتهكلنا عنيه والاػتىاد على قدرته وتدبيره في كي عمل

نسعى له.

إ ّن تحقيق وؽنى امتّه ُّ ّ
كي على اللّه لا ينافي ام ّؾعي في الأؼباب ،ووي

ػ ّمل الأؼباب لم يعنح تهكهه ،ذلك أ ّن الله تؽبدنا بامؾعي في الأؼباب

بجهارحنا وبامت ّ ّ
هكي عنيه بقلوبنا.
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إ ّن تحقيق أي هدف يستهجب تخ ّمي امعؽهبات وتحمّل الأػباء

ووهاجهة امؽقبات ،وإ ّن حعهل الخمأ وامفؿل امىرحلي كبيعي في
وؾيرة أي نجاح متحقيق الأهداف امؽلام.

إ ّن عادة امتؾه يف وي أخمر أمراض إدارة امهقؾ ،حيؿ أ ّنها آفة

ػليىة تمنع طاحبها وي تحقيق أي هدف ،حتى يعبح امتؾه يف

ؼنؾلة وتعلة وي اميهم للؼد والّذي ينيه وي غير امهطهل مؽىل جا ّد.

إ ّن ام ّنههض وي وهاكي الرّاحة يتمنب بذل وا في امهؼع وي الجهد

وامؽزم حتّى يُرتقى إلى وهاكي أصحاب الهىه امؽنيا ،حينها تسىه الأرواح
وتؽله امؼايات وتسهل امىعاػب وامىتاػب مبلوغ وؽالي الأوهر وتحقيق

ػلام الأهداف.

ّ
مني إنسان وهاكي راحة تعبه نفؾه إميها ،وهي أحهال ونشاكات

لا تتمنب الجهد الجؾدي ولا امؽقلي ،وإ ّنها وهاكي الدعة وامتّراخي

والإخىًد للراحة وامىتؽة ،ووعارف امهقؾ في تمو امىهاكي وظيؽة له

حيؿ أ ّن بلوغ أي هدف يحتاج بذل الجهد ومه صطهته امنّفغ.
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إ ّن ثمّة وقتا ً يزهد فيه ام كثير ،م كنه أثمي وقؾ للينتاج وامؽماء،

وهه ؼاعات امعباح الأولى ،إ ّنها ؼاعات وباركٌت ،تبنغ كاقة الإنسان

خىًلها وبنغ الذروة وي يهوه ،وفيها يعفه الذهي وتقل امىقاكؽات،

وتسهل الخلوة وع امنّفغ للتؾديد وامتّخميف.

إ ّن لاستمرار يّة صص امقنيل إلى امقنيل فؽامية كبرى ،حيؿ امىداووة

اميهوية على امقيام بالجهد امقنيل في حقل وا ػليم في تأثيره وفؽاميته

الإنتاجية على امىدى امبؽيد في صختنف امىمامب الحياتيّة.

إ ّن امتّهازن في ضضف امهقؾ ومنب حيهي مني إنسان م كي لا

يقظّض في واجب أو يؼفل ػي آخر ،و يكهن ذلك وي خىًل تقؾيم

الأوقات بحؾب امهاجبات امىتؽددة.

إ ّن امسضعة في إنجاز الأعمال تزيد في الإنتاج وتكؾب وقتا ً مؽماء

أكثر ،ولحعهل ذلك يجب تحديد وهعد نهاغي لإنجاز كي عمل ،ذلك

لأ ّن أي عمل تمتد فترة تنفيذه لتمىٌ امهقؾ امىتاح له ،وكمّما اتّسع امهقؾ

امىتاح لذلك امؽىل بمأ تنفيذه.
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إ َّ ّن أمر اللّه في امىؾارعة في الأعمال امعالحة يُراد ونه امشضوع

وامىبادرة إميها قبل أن تشؼننا ػنها امؽهائق وقبل فهات الأوان ،وهي غير
امسضعة امّتي تُؽنى بإنجاز الأعمال بأقل وقؾ طظكي ،وفي كليهىا اغتنام
مفؾحة امؽىر في الحياة الدنيا.

إ ّن امفرق ؽاؼع بين تهجهات امىؾلمين امنلر ية وأدائهه امؽىلي في

واقع الحياة ،لذلك على امىربين تدريب جيل امىؾلمين على امىقاربة بين

هذا وذاك متعبح أهدافهه وتهجهاتهه واقؽا ً لا صجرد أحىًم وأواني،
فإ ّن امنهايا وامؼايات مىؽله امىؾلمين ؼنيىة وإيجابية م ّ
كي ترجمتها ملواقع

امؽىلي فيه خمى.

إ ّن الهدف امىكتهب بتفعيل عاول أؼاسي م كي ينخذ بجديّة،

ذلك أن الأهداف امؽاوة امىتروكة لًذهي لا تخرج ملواقع امؽىلي ،حتى

ّ
ووطف بجديّة فإنّه يبقى حبرا ً على ورق وا لم ُيخمف
ومه كتب الهدف

لإنجازه و يؽىل بحؾب ذلك ،ومتؽلم أن امتخميف كه يل امىدى بدون

امتّهاطل وؽه على امىؾتهى اميهمي أو الأؼبهعي ميغ تخميما ً جاداً؛

لأنّه يفتقر إلى امىقدرة على ترجمة تمو الخمة إلى خمهات عمنيّة يقام بها
خىًل الأيام.
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لم أجد متقدم امتّحعيل امؽلمي في الجاوؽات فائدة تذصط في صجال

تنمية امىهارات الذاتية ،/وخاطة في حقل إدارة امهقؾ ،إذ لم أجد فرقا ً
يذصط بين حاولي امشهادات الجاوؽيّة وغيرهه في فؽاميتهه في مهارات

امتخميف ،لذلك لزم تن ّقي تمو امىهارات في امىؽاهد ودور امتدريب
الخارجة ػي نماق الجاوؽات حتّى الآن ،أو إدخال وهاد في امتنىية

الذاتية في امنليات والجاوؽات على صختنف الاختعاطات.

حتى وإن وُجد هدف وفعل وخمة لإنجازه ،فإ ّن ذلك لا يؽني

بامطّضورة امنجاح في امهطهل له حتى تنفذ الخمة و يقام بالخمهات

امؽىنية اللًزوة مبلوغ الهدف .فإني قد ؼبرت أحهال قهم لديهه هدف
أو أهداف وكتهبة و يخممهن ملوطهل إميها كما يقهوهن ببؽض الخمهات

امؽىنية لإنجازها .وتمو الخمهات امؽىنيّة لا تؽني وهاطلة امىؾيرة إلى

إنجاز الهدف ،فدون ذلك امىثابرة وتخ ّمي ػقبات كثيرة ،طظا يجؽل وي

يعلون لأهدافهه نسبة قنيلة جدا ً وا لم ينجح امفرد بجميع امىراحل

والخمهات امىندية لذلك.
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إ ّن اؼتخدام آمية مهىا كٌنت بسيمة لإدارة امهقؾ؛ كمفكرة وثىً،

دلالة على حرص امفرد على تنليم أعماله ،وهي أبسف أبجديات مهارات

إدارة امهقؾ وع بدائية فؽاميتها.

برصجة ؼلّم الأومه يات وي أهه مهارات إدارة امهقؾ ،إذ بدون

امتقيّد به يجرف واقع اميهم امفرد نحه امقيام بما هه أسهل وي غيره ولا
يتمنب تركيزا ً كه يىً ً أو جهدا ً كبيرا ،فيؼفل ػي الأهه وي الأوهر.

أػله ثىًثة أؼباب مظياع امهقؾ بؽد اؼتقراء هي امؿبكة

الإعىًوية وضؽف امتخميف وامفهصط ،طظا يشير إلى أن على امىدربين

وامىربين أن تكهن وؽالجتهه متفؽيل ػماء امفرد امىؾلم ،وي خىًل

تهجيهه نحه الاؼتخدام الأحكم ملوؼائل الإعىًويّة وخاطة امتنفاز
والإنترنت ،وتؽنيىه مهارات امتخميف وامتنليم وحؾي إدارة نشاكاته

وأعماله.

تشني كثرة امن ّؿاكات الاجتىاػية كٌلز يارات امىتبادلة وكثرة

اللقاءات ،وكذلك ضؽف امتكنهمهجيا وامفهصط وتؽقيد الإجراءات

الرسظية أؼبابا ً إضافية خاطة بامىؾلمين في امؽالم امثامؿ في وقابل تمو
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الأؼباب امؽامىية الأكثر انتؿاراً؛ كٌمؿبكة الإعىًوية وضؽف امتخميف

وامتؾه يف .وتختنف أؼباب ضياع امهقؾ بين بلد وآخر حؾب امبيئة
وامتقاميد الاجتىاػية ،طظا يستدعي أن يؽالج المنتعهن تمو الأؼباب

الخاطة وؽالجة اجتىاػيّة ؼلوكية تتناول جذورها ،طظا يتمنب تظافر
الجههد المنتنفة بؼية تؼيير بؽض امؾلوكيات وامؽادات الاجتىاػية امتي

تنهب أوقات امىؾلمين متعبح أيامهه فارغة وي أعمال هادفة إلا امقنيل

ونها.
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تهطياتي لأولي الأمر وامىربين:
كيف نحمل الجيل امعاعد على اغتنام وقته للنههض بالموتىع؟
إ ّن الإطىًح في إدارة امهقؾ يتمنّب تهجيه امقادة وامىربين

وأومياء الأوهر ،وإلى هنلاء أقدم امتهطيات الآتية:

 -0تربية أبنائنا وؽبابنا على اغتنام أوقات امفراغ وعلى امؿح في

وعارف وقتهه إلا فيىا يحقق للفرد رؼامته وينفؽه في الدنيا والآخرة،

فنقد تجاوز مجمهع ؼاعات اللًّجدية امّتي تظضف في صجرد الراحة واللهه

ووؿاهد امتّنفاز واللقاءات الاجتىاػيّة وؽدل  7ؼاعات يهوياً ،وهذه

ؼاعات كه يلة تؼيّر حال امفرد والموتىع إذا وا اغتنىؾ .لذلك يجب
تعحيح نلرة هنلاء نحه امهقؾ كٍثمي وا يمن كهن ،فهه امؽنظض الأؼاس

الذي يجب اغتناوه منجاحهه وتحقيق وعالحهه.

 -2إؽؽار امىؾلمين بمؾنوميتهه تجاه امؽجز الذي يشؽرون به إذ

يرى  %49ونهه أنهه ميؾها أحرارا ً في تؽاونهه وع وقتهه .فينبغي أن
نؽلمهه أن حياتهه مجمهعة خيارات يأخذها امفرد بهعي أو تتكهن له بؼير

وعي ،فهه وي يدير دفّة حياتهه وي خىًل وبادراتهه بت ُّ ّ
حكمهه
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بالأحداث وامنّؿاكات خىًل أيامهه .فنهه الخيار والحر ية في كيفية

ضضف أوقاتهه ،إ ّوا إعمارا ً للؽىر بامؽىل وامؽماء أو عجزا ً وفؿىً ً وهدرا ً
للحياة.

 -3تهجيه امنّاس نحه الاؼتخدام الأحكم للتنفاز والإنترنت

وتؽنيىهه مهارات امتّنليم وحؾي إدارة أنشمتهه وأوقاتهه ،ذلك أننا

وجدنا أن أػله الأؼباب لإضاعة امهقؾ تكمي في امؿبكة الإعىًوية

وضؽف امتخميف وامفهصط وامتّؾه يف .كما تشني امنؿاكات

الاجتىاػية؛ كٌلز يارات امىتبادلة واللقاءات لمورد الحديث اللًّهي ؼببا ً
كبيرا ً مظياع امهقؾ في عامىنا الإؼىًمي ،طظا يستدعي وؽالجة اجتىاػيّة

ؼلوكيّة تتناول جذور ذلك ،وطظىا يتمنب تلافر الجههد بؼية تؼيير تمو

هادف إلا وا ندر
ٍ
امؾلوكيات وامؽادات امّتي تجؽل أياونا فارغة وي عمل
ونها.

ّ
حؿ امفرد على اغتنام وقته بل ينبغي تهجيهه
 -4لا يكفي صجرد

نحه حمل رؼالة حياتية وأهداف واضحة يحيا وي اجنها تدفؽه نحه اغتنام

وقته مبلوغها ،فإ ّن  %27وي امىؾلمين لا يشؽرون بمجرد امندم مظياع
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امهقؾ ،ووجدنا أن أهه أؼباب ذلك عدم وجهد رؼالة ولا أهداف

في حياة هنلاء.

 -5للتأكد وي نجاح امفرد في حياته لزم تهجيهه نحه قيادة ذاته قبل

إدارة وقته ،لذلك يجب امتّأكد وي صحة وا يحمل في نفؾه وي وؽتقدات

ووفاهيم وأفنٌر .بل حامنا يستهجب إعادة بناء كيان الإنسان امىؾلم

ميخرج وي غفنته ابتداء وي تكريم الله له ،وجؽله ؼيد الخلق ،وبما سخّر

له وي امىهجهدات وامؾنن ام كهنية ،لحىل رؼالة ربانية ،وإلى اؼتؽادة

امىنلهوة امؽقيدية الأطيلة ،امتي تعحح تعهره لدوره في ام كهن

والحياة ،ومىاذا وُجد ،وإلى أين وجهته ،انمىًقا ً وي كتاب الله وؼنة
رؼهله .وػندوا تتظح في نفؾه رؼامته الحياتية تأتي تبؽا ً لذلك

الأهداف ،وعلى ضهئها تتكهن لديه قهة دافؽة وفجرة مماقاته ،فيعبح
ؼلوكه امؽىلي ترجمة مىا يحمله في نفؾه .وػندها تحيا الأوة مرة أخرى كما

حعل للجيل الأول وي امىؾلمين ذلك أ ّن امتجديد في عالم امؾلوك امفرد
يجب أن ينتج ػي امتجديد في عالم الاػتقاد ،فما نقهم به هه انؽنٌس مىا

ننوي به ،وتؼيير وا بالأنفغ وي أفنٌر ووفاهيم هه أؼاس كي تؼيير.
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 -6ػندوا ؼبرنا أهداف وؾلمي اميهم وجديتهه في بلوغها ،خنعنا

إلى الاػتقاد بأ ّن وا يرونه أهدافا ً هه في حقيقته أونيات وأحىًوا ً لا

يؽىلون وي أجنها متعبح واقؽاً .فنقد وجدنا أن  %83وي امىؾلمين

قامها بأن لديهه هدفا ً أو أهدافا ً يهدون إنجازها ،م كي  %34فقف

يكتبهنها ،وهذا وؽيار للجديّة في تحقيقها ،و %28فقف يخممهن مبلوغها،
وتتدنّى هذه امنّؾبة إلى  %24فقف طظا قام ببؽض الخمهات امؽىنية بؼية

امهطهل لها ،فتعبح نسبة وي يحقق أهدافه بنجاح ضئيلة جداً .كما

وجدنا أن أقل حقل وي حقهل الأهداف امتي يهتىهن به هه امىتؽة
واللهه ،م كي خامف ذلك بهضهح واقؽهه ،إذ وجدنا أن امؾاعات

اممهال تمطي يهويا ً في هذا الحقل .لذلك نرى أ ّن امفرق ؽاؼع بين
امتهجهات امنّلر ية وامهاقع امؽىلي ،وعلى امىربين امىقاربة بين هذا وذاك
متعبح الأهداف وامتهجهات واقؽا ً حياتيّاً ،وذلك وي خىًل امتدريب

على امىهارات والآميات امتي تجؽل بلوغ الأهداف طظكناً؛ كمهارات

تحديد الأهداف بجديّة وامتخميف امىنهجي لها وام ّؾعي نحه إنجازها يهوا ً

بيهم.
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 -7إ ّن إدارة امهقؾ ميؾؾ صجرد المهافلة على الدّقائق وامؾاعات،

بل مبها تحديد امفرد وا يريدون تحقيقه بفاعنيّة ودقّة؛ لأ ّن امنّجاح في

الحياة يتمنب أن يؽلم امفرد بهضهح أهدافه .كما ينبغي حمنهه على

امتخميف مبلوغ تمو الأهداف .ولا غرابة إذ وجدنا  %61وي

امىؾلمين غير راضين ػي تؽاونهه وع وقتهه ،و %40يشؽرون أ ّنهه

ػناضض غير فؽّالة في الموتىع ،وػندوا نلرنا في هنلاء وجدنا وؽلىهه لا
يقهوهن بأدنى درجات امتخميف ،وهه امتخميف مبرنامج يهمهه .،أوا على

امىؾتهى امؽام ،فإ ّن  %32فقف يخممهن يهويا ً أو اؼبهػيّاً ،ووي لديه
خمف كه يلة امىدى وي امباقي لا يتهاطل وؽها على امىؾتهى امقعير

فتبقى حبرا ً على ورق .لذلك يجب أن ندرب امفرد على اؼتخدام

أؼلوب علمي وآمية لإدارة وقته ،وعلى أن يكهن له وقفات دور ية ميقهّم

حاصضه ومينلر في وؾتقبله ،فيؽلم كي طباح أين هه طظا يريد تحقيقه

وكيف ؼيقربه يهوه وي بلوغ أهدافه.
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 -8تهجيه أولادنا وتربيتهه على تركيز جههدهه وي خىًل برصجة

ؼلّم أومه ياتهه بشني يهمي؛ لأ ّن اميهم يمثّل ويدان امؽىل امفؽلي .ذلك

أنّه بدون أومه يّات يتجه امفرد لاؽؽهر يّا نحه امقيام بما لا يحتاج جهدا ً
ولا تركيزا ً بل وا تههاه نفؾه ،وههطظا يظيّع امهقؾ والجهد في ؼفاؼف

الأوهر .ومقد وجدنا  %09فقف هه وي يبهبهن ؼلّم أومه ياتهه،

واعترف  %47أنهه يظضفهن أوقاتهه في غير الأهه وي الأوهر.

 -9تهجيه ام ّ
ؿباب إلى امؽىل بما يتماشط وع ونهىًتهه

واختعاطاتهه ورغبتهه ال ّ
خاطة؛ لأ ّن ذلك يرفع وي درجة الإنتاج
والإبداع والحىاس تجاه وا يقهوهن به ،فقد وجدنا أ ّن وؽدل الإنتاج

امفؽلي للؽاونين  4,7ؼاعة يهويا ،وينخفض ذلك إلى  2,8ؼاعة في

بؽض الدول امؽربية .أ ّوا مىي يؽىل صظي اختعاطه فهجدناها ترتفع

بنؾبة  .%36فالرغبة في صجال امؽىل وي أهه ػناضض ز يادة الإنتاج
والإبداع فيه.

 -01تنمية الخبرات وامىهارات امؿخعيّة م كهنها أهه ؼبل ز يادة

الإنتاج وامفاعنيّة في الحياة ،فقد اعترف  %32أنهه لا يقهوهن بأي
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جهد لهذا امؼرض ،أ ّوا وي يقهم بذلك فىً يتؽ ّدى وقداره  48دقيقة

يهويّا.
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تهطيات للٌفراد:
كيف تنجح في إدارة وقتك ،وبامتّالي حياتك؟
م كي تنجح في إدارة وقتك وإدارة حياتك ،اتبع الخمهات امىنهجيّة

الآتية (يُرجع للفعهل ام ّؾابقة مىزيد وي الإ يظاح):
 -0الرؼالة:

وا هي رؼامتك ال ّ
خاطة في الحياة؟ إنّه ذلك امتّهجه الذي يشني

أػله الأومه يات الأؼاؼيّة امّتي ترى أنّك تحيا وي أجنها .اكتب
رؼامتك هذه بحدود ػشضة أؼمر.
 -2الأهداف ام كبرى:
وا هي الأهداف ام كبرى امّتي تريد إنجازها خىًل خمؾة إلى ػشضة

ؼنهات تبؽا ً لرؼامتك؟ يفظل أن لا تتجاوز ثىًثة أهداف ،و يجب
تهطيف كي هدف بدقة بحيؿ تجؽله وقاؼاً ،وصظي جدول زوني،

ويتماشط وع قدراتك ورغبتك في هذه امىرحلة وي حياتك .قد يكهن

أحدها وبرصجا ً ميبدأ بؽد عام وينتهي بؽد ثىًثة أػهام ،والآخر وبرصجا ً ميبدأ
حاميا ً وينتهي بؽد ثمانية أػهام وهكذا.
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 -3الأهداف امىرحنيّة:
وا هي الأهداف امىرحنيّة امّتي تريد إنجازها خىًل علم؟ قد يكهن

بؽطها أجزاء ً مرحنيّة وي الأهداف ام كبرى ،و يجب أن تُكتب بدقّة
وتفعيل كٍعىًه.

 -4خمة امؽام:
ضع خمة م كيفية امهطهل مني هدف وي أهدافك امىرحنيّة

بتفعيل بحيؿ تجزىء الهدف إلى خمهات عمنيّة تقهم بها بشني ونهجي

وصظي برنامج زوني يهطمو للهدف ،ثم اختىها برسص بياني أو برنامج زوني

ّ
يهضح الأجزاء امتّنفيذيّة الأؼاؼية امّتي يجب أن تقهم بها في كي شهر (أو
في كي أؼبهع) وي امؽام ملوطهل متمو الأهداف.
 -5خمة الأؼبهع:
قه ػند بداية كي أؼبهع بتحديد امىهام امّتي يجب أن تقهم بها في

هذا الأؼبهع وي خىًل امنّلر في خمتك ،ثم و ّزع ذلك على أيّام

الأؼبهع في وفكّرتك أو صخممتك.
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 -6امبرنامج اميهمي:
اضضف ػشضين دقيقة طباح كي يهم مىراجؽة وتؽديل برنامج

يهوك ،وظيفا ً مها ّم لم تقه بها في اميهم امفائت ووؾنوميّات عائنيّة
ووؽيؿية لهذا اميهم .بؽد ذلك ؼلّم أومه يّاتك بحؾب درجة أهميّة كي

عمل.

 -7امتّركيز على الأومه يّات:
رصّض على أه ّه عمل في برناصجك ولا تنتقل مؼيره أو تؼفل ػنه حتّى

تنهيه ،ثم قه بالآخر بحؾب ؼلّم أومه يّاتك وهكذا .ومتحرص على وقتك

كهال ام ّنهار؛ لأن ّه ويدان امؽماء امفؽلي ،واضضف وقتك في كي آن

بأهه وا لديك ،فإ ّن نجاحك في اغتنام أياوك يتبؽه نجاحك كهال

الحياة ،طظا ينتج ػنه ػماء ً ػليىا ً وإنجازات طظيزة.
 -8امهقفات امتقهيميّة:

ميكي لك وقفات للتقهيم وامتّخميف الدوري بحيؿ تقهّم خىًلها

الدّورة الزونيّة امىاضية وتخمف لًدورة الزّونيّة امقادوة واؼتثىر بؽظا ً وي
امهقؾ لذلك ػند بداية ّ
كي عام ،وػند بداية كي أؼبهع ،وػند كي
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طباح .وثال ذلك :أن تقهم على رأس كي عام بمراجؽة رؼامتك

وأهدافك وتقهّم وا أنجزت وي خمتك خىًل امؽام امفائت ،ثم ّ تح ّدد

الأهداف امىرحنيّة للؽام الجديد وتظع خمتك مبلوغها وتتابع تنفيذ
الخمة كما ؼبق ذصطه.

 -9اؼتخدام آمية لإدارة امهقؾ:
اؼتخدم آمية لإدارة امهقؾ ،وأنعح بمخممة ورقية يهوية ،تسضد

فيها رؼامتك وأهدافك وخممتك ،إضافة إلى تخعيص طفحة مبرنامج

كي يهم وؼلّم أومه يّاته .ومتحىل صخممتك هذه أينما كنؾ ،ومتؾتخدمها

بمرونة وظيفا ً فيها مهام كارئة ووؽدلا ً برناصجك فيها ،وانلر فيها مرات
عديدة كي يهم ميتىحهر نشاكك حهل وا تحمله.
 -01الاؼتؽانة باللّه أولا ً وآخرا:
اؼتؽي باللّه على الدوام ،ولا تؽجز مهىا بنؼؾ امؽقبات امىتهقّؽة،

بل عنيك بامىثابرة وامثّبات والحرص على الدعاء.
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 -00الإخىًص وامعهاب:
احرص دائما ً على تحقيق شضكي قبهل الأعمال :الإخىًص

وامعهاب(امىتابؽة) ،متنال ام ّؾؽادة الح ّقة في الدارين.
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حف َ
طؽ ُ َ
" إنّا َ
ْـ أَ مْفَاظ امقرآن ،وَسَهُل عَنَينا امؽىل
ب عَنَي ْنَا ِ
به ،وإ ّن وي بؽدنَا يسهُل عنيهه حفـ امقرآن ،و يعؽب عنيهه
امؽىل به ".
ابن وؾؽهد 
تذاصطت وع طديق لي وا روي ػي أنس بن والك ؛ أنّه
قيل له :إ ّن إخهانك يح ُّب ّهن أن تدػه لهه؛ فقال :اللَّّه ّه آتنا في ال ُّدّنيا
حؾنة وفي الآخرة حؾنة وقنا عذاب امنّار .ث َّم ّ تح ّدثها ؼاعة ،حتّى إذا
أرادوا امقيام قامها :يا أبا حمزة ،إ ّن إخهانك يريدون امقيام فادع اللّه لهه؛
فقال :تريدون أن أؽ ّقق م كم الأوهر؛ إذا آتاكم اللّه في ال ُّدّنيا حؾنة وفي

الآخرة حؾنة ووقاكم عذاب امنّار ،فقد آتاكم الخير كهّه.
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ويبدو أ ّن الرّغبة في هذا امتّؿقيق ،الّذي يندي إلى امتّؽ ّدي في
ال ُّدّعاء؛ فمرة في بني آدم ،خعهطا ً حين يستَب ِ ُّ ّد الجهل بامقرآن ومؼته
وشظهل وؽانيه ،فيُؾتبد ُ
ل الهدي امقرآني وامنَّّبهي الجاوع في ال ُّدّعاء بما هه
دونه وي امتّفعيىًت.
وكما كنب أصحاب ؼيدنا أنس  تجاوز ال ُّدّعاء الّذي علّمنا إ يّاه
امقرآن إلى امتّؿقيق ،فإن ذراري امىؾلمين اميهم يمنبهنها و ي ُ ُّ ّ
نحهن في
ّ
كي حين حتّى ي ُش ّقق الإوام في ال ُّدّعاء ويبؾف فيه بنىًم وا أنزل اللّه به

وي ؼنمان .و ُؾتدرا ً دوهع جمهرة امىعنّين ،الّذين لا يفهىهن امقرآن

ولا يستميؽهن امتّفاعل وؽه؛ اللّهه إ ّلا بؽض آيات امؽذاب ،نؽهذ برحمة
اللّه وي عذابه.
وال ّ
حق أنّي أعذر ذراري امىؾلمين في وؽاناتهه ،فقد كنّا نرى فتيانا ً
يف ُّر ّون وي حنقات حفـ امقرآن امّتي أرؼلوهه إميها أهلوهه على ػهد
طباهه .إذ كٌن امكتّاب ام كريم بامنؾبة لهه كىًوا ً وُمنؾىا ً لا عىًقة له
بالحياة .فهه لا يتح ّدثهن مؼته ،ولا يفهىهنها ،ولا تم ُّس ّهه وقائؽه ،بل ولا
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يستؿؽرون له وجهدا ً حقيقيّا ً ولمهؼا ً في حياتهه اميهويّة ،رغه أن أهنيهه
عل ّون و يعهوهن ويتحر ّون الحىًل و يف ُّر ّون وي الحرام كما يف ُّر ّ
طظي ي ُ ُّ
امعحيح وي الموذوم ،فما بالك بحال وي حروها حتّى هذا الح ّد.
وقد أدركؾ ؼبب نفهرهه وي حفـ امقرآن ،رغه ح ّبهه الاستماع
إميه؛ حين فهىؾ وؽنى وا صحّ ػي ؼيدنا حذيفة بن اليمان إذ قال :إنّا
قهم أوتينا الإيمان قبل أن ننتى امقرآن ،وإنّكم قهم أوتيتم امقرآن قبل أن
تنتها الإيمان.
صحيح أ ّن أهنهه كٌنها يجتهدون قدر كاقتهه للحفاظ على فمرة اللّه

امّتي فمروا عنيها بؼير تشهّه ،وعلى أن يزرػها في قلو بهه مراقبته ؼبحانه؛

إ ّلا أ ّن هذا الجهد كٌن جد قاضضٍ وقارنة بالجهد امىبذول في تنقينهه
امقرآن ػنهة .فإنما يحتاج ّ
امعبي إلى امتّخنية بتزكية نفؾه ُ
حبَّّا ً واختياراً،
قبل تحنيتها بامؽلم بأمر اللّه ونهيه .يحتاج إلى دفقات هائلة وي ُ
حب اللّه

وامت ّ ُّ
ؽل ّق به ووؽرفة ربهبيّته لخنقه وشههد ػلىة أمههيّته ،و يحتاج وع
ذلك إلى الاكىئنان الخامِص معدق امنَّّب ّي  وأ ّن وا
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جاء به هه ال ّ
حق وي ربّه ،وهه الهدى وام ُّن ّهر وامفرقان؛ حتّى إذا سظع
آيات الل ّه وقؽؾ وي قنبه وهقؽها ،وتم ّكنؾ ونه ونفؽه اللّه بها.
ووي رحمة اللّه بخنقه أ ّن الإيمان لا يحتاج م كثير علم ،ولا متؿقيق

ّ
وامعفات؛ بل لإدراك الح ّد الأدنى وي
امنىًم واللّؼه في الذّات
المهكمات والاؼتقاوة عنيها قاهرا ً وباكناً.
إ ّنها تهيئة امقنب حتّى يتن ّقى امقرآن ويهتدي بأنهاره ،كتهيئة الأرض
للؼرس .وقد طار ؼيّدنا سهىً ً امتُؾتري وي ؼادة ام ّ
ل
ؾام كين بهردٍ سه ٍ

علَّّمه إ َّيّاه خاله .فشضع يُر ّدده ونذ كٌن في امثَّّامثة حتّى تنٌثفؾ امىؽيّة
في وػيهُّ ،
وتؽل ّق قنبه باللّه قبل أن يتن ّقى كتابه ام كريم في ام َّ ّؾابؽة.
كذلك حين أدركني قهل ؼيّدنا حذيفة :إنّا آونّا ولم نقرأ امقرآن،
وؼيجيئ قهم يقرؤون امقرآن ولا ينونهن؛ أدركؾ أن حفـ امقرآن
ميغ هه الإيمان ،وأنّه لا يثبُؾ لديك وجهد اللّه متنوي بقدرته ر بّا

وحاكميّته إلها ً بحفـ امقرآن ،وإن ّما بحظهر امقنب والذصط وامتّد ُّب ّر في
امقنيل ،ثم بإجالة امبظض في ؽهاهد امكتاب امىنلهر كما ينثر ػي بؽض
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الأػراب ؼناله :كيف ػرفؾ ربّك؟ فقال :إ ّن امبؽرة ُّ ّ
تدل على امبؽير،
والأثر ُّ ّ
يدل على امىؾير؛ فؾىاء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ،أفىً
ُّ ّ
تدل على امؽنيم الخبير؟! وهه ميغ قياؼا ً ونمقيّا ً نلر يّا ً بقدر وا هه إدراك
ّ
فمري ؼنيم مؾنن ام كهن وآميّات عمنها.
بل إ ّن الإيمان بدون قراءة امقرآن ينفع طاحبه ويدخل به الجنّة

برحمة وي اللّه وفظل ،م كي امقرآن بىً إيمان لا ينفع طاحبه ،وإنّما

يعىه بامنّفاق .وذلك كما وَرَد َ في ّ
امعحيحين ػي أبي وهسط الأؽؽري
ل الذي يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
ػي حطضة امنّبي  أنّه قال " :وَث َ ُ
ن

كٌل ُّأتْر ُ َّ ّ
جة َِ :كؽْىُها َكي ّ ٌِب ،ورِ يحُها َكي ّ ٌِب ،والذي لا يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
ن كٌلتَّّم ْرَة ِ:

جر ِ الذي يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
َكؽْىُها َكي ّ ٌِب ،ولا رِيح َ لَها ،ووَث َ ُ
ل
ل امفا ِ
ن كَمَث َ ِ

جر ِ الذي لا يَقْر َُّأ امقُر ْآ َ
ال َّر ّيْ حانَة ِ :رِ يحُها َكي ّ ٌِب ،و َكؽْىُها م ُ ّرٌّ ،ووَث َ ُ
ن
ل امفا ِ
ل الحَنْلَلَة َِ :كؽْىُها م ُ ّرٌّ ،ولا رِيح َ لَها " (.)26
كَمَث َ ِ

ور بّما أ ّدى تؽ ُّل ّم ّ
امعب ّي امقرآن قبل الاهتداء بالإيمان مع ّده ػي

ام ّؾبيل ،وامؽياذ باللّه .وهه وا قد يعدقه وا روي ػي جندب بن ػبد
()26صحيح امبخاري .5121
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اللّه أنّه قال :كنّا غلمانا ً حزاورة وع رؼهل اللّه ؛ فتؽلّمنا
الإيمان قبل امقرآن ،ثم ّ تؽلّمنا امقرآن فازددنا به إيماناً ،وإنّكم اميهم

تؽلّمهن امقرآن قبل الإيمان .ولهذا لا نزداد به إيماناً ،بل و يحتاج ذراري

امىؾلمين متؿقيق دعاء ٍ فيه وي امتّؽ ّدي وامؼثاثة وا فيه ،متتحرّك قلوبهه
حين تم ُّس ّها ومامبات ؽنون حيهاتهه اميهويّة في ّ
أدق تفاطينها .ذلك أ ّن
قلوبهه لا تتحرّك لذصط اللّه وحده ،بل يجب أن يكهن هذا الذّصط وهطهلا ً

بشنون وؽايشهه وأرزاقهه وأوهالهه وذر يّاتهه.

ولأنّنا كُنّا ننتى امقرآن قبل الإيمان ،فقد كٌنت كر يقة تنقينا إ يّاه
امعحابة؛ ووي ثم ّ
فاحؿة امؼنف .صخامفة لل ُّ ّؾنّة امنّبه يّة في ذلك ،ولهدي ّ
وا زال امقرآن وؽدوم الأثر في حيهات ذراري امىؾلمين ،رغه دوام
امتّؼنّي به آناء اللّيل وأكراف ام ّنهار .فإنّما ورثناه وراثة ً وشضبناه كٌمىاء لم
ُيجاوز تراقينا ،ولم نتؽلّم حقيقة امؽىل به .وقد روي ػي ػثىان 
وابن وؾؽهدٍ و ُّأب َ ّي  أ ّن حطضة الرّؼهل  كٌن
يقرئهه امؽشض آيات فىً يجاوزونها إلى ػشض أخرى حتّى يتؽلّمها وا فيها
وي امؽىل؛ فيؽلّمهه امقرآن وامؽىل جميؽاً.
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مقد جاء هذا امقرآن ميربّي أوة ،و يقيم لها نلاواً؛ فتحىله هذه الأ ّوة
إلى وؿارق الأرض ووؼاربها ،وتؽلم به امبشض يّة هذا امنلام وفق امىنهج
امنٌول امىتنٌول .ووي ثم ّ فقد جاء هذا امقرآن وفرقّا وفق الحاجات
امهاقؽيّة متمو الأ ّوة ،ووفق امىىًبسات امّتي طاحبؾ فترة امتّربية الأولى.
وامتّربية تتم في الزّوي ام ّمه يل ،وبامتّجربة امؽىنيّة في الزّوي ام ّمه يل .جاء
ميكهن ونهجا ً عمنيّا ً يتحقق جزءا ً فجزئا ً في مرحلة الإعداد ،لا فقها ً نلر يّا ً
ولا فكرة تجريديّة تؽرض للقراءة والاستمتاع الذّهن ّي  ...وتمو حكمة
نزوله وتفرّقاً ،لا كتابا ً كٌوىً ً ونذ ال ّلحلة الأولى.
زرافات ووحدانا ً فىً يُنقى
ٍ
وهكذا ينبغي أن تربّى الأ ّوة وي بؽد،

ل (ولا ٍ
بامغ!) لا يؽق ِ ُ
ل وي أمره ؽيئاً؛ فيظيّؽه
امقرآن جملة ً في ػقل كف ٍ
و يعير به كٌلحىار يحمل أؼفاراً .بل وُفرّقا ً وعلى وُكؿ .ي ُنقى لأرواح

أقبنؾ على اللّه ابتداءً ،وفرّقا ً ووُهافقا ً متؼ ُّي ّر أحهالها وونٌبداتها امّتي لا

تنتهي.
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وفي وثل هذا امىؽنى قال ال ُّز ّ ّ
هري  :وي كنب امؽلم جملة ً
فاته جملةً ،وإنّما يُدرك امؽلم حديثا ً وحديثين .وقد روي أ ّن الحؾي
ّ
امبظضي  قال :إ ّن هذا امقرآن قد قرأه ػبيد وطبيان لا علم لهه
بتأو يله ،ووا تد ُّب ّر آياته إ ّلا باتّباعه ،ووا هه بحفـ حروفه وإضاعة
حدوده ،حتّى إ ّن أحدهه ميقهل :مقد قرأت امقرآن فما أؼق ّمؾ ونه
ل ،بل
حرفاً ،وقد واللّه أؼقمه كهّه وا يُرى امقرآن له في خلق ولا عم ٍ

يقهل أحدهه :إنّي لأقرأ ام ُّ ّؾهرة في نَفَغ! واللّه وا هنلاء امقرَاء ولا

امؽلماء ولا الحكماء ولا امهَرَعة ،وتى كٌنت امقُرّاء وثل هذا؟ لا كثّر اللّه
في امنّاس أوثالهه.

والك  في ّ
ٌ
وهكأه أنّه بنؼه أ ّن ػبد اللّه بن عمر 
وذصط

وكؿ على ؼهرة امبقرة ثماني ؼنين يتؽلّمها .وتؽ ُّل ّم امؽىل بامكتاب ام كريم
هه حقيقة وؽنى امتَّّؽ ُّل ّم في رواية ابن عمر ،وهه كذلك فيىا رواه والك
أ ّن ؼيدنا عمر  نفؾه قد تؽلّم ؼهرة امبقرة في انتي ػشضة ؼنة.
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ووي ثمّ؛ فنيغ امىقعهد ها هنا امىؽنى الاطمىًح ّي المهدَث للتؽ ُّل ّم
بهطفه ِ تحعيىً ً نلر يّا ً ؼاكنا ً لا ينفع طاحبه في حياته ولا في آخرته ،بل
هه امتّمبيق امؽىل ّي امنّاف ِذ امىفؽهل وامىنٌبدة المننعة للًؼتقاوة على
الأمر الإلهي .وإ ّن " ُ
ح ّفاظ" امقرآن اميهم ميؽجبهن حين يسىؽهن أ ّن ابن
عمر  قال :كٌن امفاضل وي خيار أصحاب رؼهل اللّه

 في طدر هذه الأ ّوة لا يحفـ وي امقرآن إلا امؾهرة
أو نحهها ،وكٌن امقرآن ثقيىً ً عنيهه ورزقها علما ً به وعمىًً؛ وإ ّن آخر هذه
امعب ّي والأعمو والأع ّ
الأ ّوة يقرؤون امقرآن ونهه ّ
جىي لا يؽلمهن ونه
ؽيئاً .م كي امنٌرثة ّ
أن بؽض هنلاء الح ّفاظ والدعاة على أبهاب جهنّم
يحؾب أنّه بذلك خير وي ّ
امعحابة أو ند لهه ،لأنّه "جاوزهه" ووىٌ
ّ
حهاري
طدره علما ً لا يؽىل به ،م كنّه ؼيُحاؼب عنيه .وقد قال أحد
رؼهل اللّه ؛ وؽاذ بن جبل  :اعلمها وا ؽئتم

أن تؽلّمها؛ فني يأجركم اللّه بؽلمه حتّى تؽىلوا .وقد كٌن امىؽعهم الّذي
لا ينمق ػي الههى يتؽ َّهّذ وي علم لا ينفع.
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هذه المنامفة مؾنّة رؼهل اللّه  راكمؾ على أرواحنا
ش جؽنؾ امقرآن غريبا ً عنينا .ووا وا بدأت أقترب وي رحاب
غها ٍ
امهحي الإلهي إ ّلا بؽد أن أحببؾ ام ّ
ؿؽر امؽرب ّي في مرحلة اممفهلة،
وشضػؾ أحفـ امقعيدة تلو الأخرى ،وأمتهه ام ّؿاػر تلو الآخر؛
وُؾتىتؽا ً وُؾتجيدا ً  ...بل وصحاكيا ً في صحاولات وبتهرة لم تكتىل .إذ
أنظجؾ صحبتي مؽيهن ام ّ
ؿؽر امؽرب ّي إ يماني بؽزّة الإنسان وصطاوته على
ربّه .حينها فقف بدأ قنبي يتؿ ّقق ويُزهر ونه الإيمان ميجِد مُراده في
امقرآن امىُؽجز ،وراح حاجز امؼُربة بيني وبين امقرآن يذوب رُويدا ً
رويداً .ك ّي ذلك رغه أ ّن امقرآن لم يَؼ ِب ػي بيتنا أبداً .فقد أتم ّ اللّه عل ّي
حفله قبل أن أتم ّ امؽاشضة ،وأبهاي وتّؽهىا اللّه ّ
بامعحة وامؽافية وا زالا

يرتّىًنه آناء اللّيل وأكراف ام ّنهار ،وفي الأوقات امّتي يتهقّفهن فيها ػي

امتّرتيل كٌن امىذياع يتك ّفل بس ّد امثؼرة .ورغه ذلك كهّه ،كٌن امقرآن
غريبا ً على نفهؼنا كما هه غريب اميهم على ذراري امىؾلمين بؽي ٌد ػي
أفئدتهه نائية ػنه حيهاتهه ،رغه اػتياد آذانهه وػيهنهه له .وإنّما اغتربنا
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ػي امكتاب ام كريم بظحالة الإيمان امّتي تقؾه بها امقلوب ،وكٌن فؾاد
مؼتنا حاجزا ً إضافيّا ً .قلمات بؽطها فهق بؽض.
ّ
وفي مرحلة تامية ،مَؽ َ
الاكىًع على ام ّؾيرة امنّبه يّة  -على حطضة
ِب
طاحبها أفظل ّ
امعلوات وامتّؾنيىات  -دورا ً وكمّىً ً لل ّؿؽر؛ فبدأت
امىؽاني ال ُّل ّؼه يّة امّتي ؼبر امؿؽر غهرها تكتؾب ودمهلات تار يخيّة
وتكؿف ػي امتّعهرات والأفؽال امّتي ارتظاها اللّه مؽباده ،ناهيك ػي

تعهّرات الآبقين وي أهل امشّضك وأفؽالهه؛ والأنماط الإنسانيّة متح ُّ ّقق
تمو امتّعهرات جميؽا ً في عالم ام ُّش ّههد .ووع ام ّؾيرة امنّبه يّة لم يؽُد امقرآن
كتابا ً ؼاكنا ً خاودا ً في روعي كما كٌن ،ولا طار بيانا ً "نلر يّا ً" باردا ً مىا
تؽبّد اللّه به خنقه فحؾب ،بل طار حياة ً كٌولةً .طار حياة كٌولة أراها

ق أوامي تار يخيّا ً في ّ
تتح ّق ُ
كي آية .حياة و َّهّارة أبؽد وا تكهن ػي ام ُّ ّؾكهن.
حياة ونونة تعدر وي الأمر الإلهي ،وحياة وُشضكة تتفنّؾ وي ام ّنهي
ؿف ّ
الإلهي .وقد كٌن وؾتحيىً ً أن تتك ّ
ّ
كي هذه الأعماق الرحيبة في
حال امقميؽة امتار يخيّة امّتي كنا نؽيشها كهال مرحلة ّ
امعبا ،رغه امنّؿأة
في صحيف "وُتديّن".
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وكٌنت أنظج مراحل امعحبة امىتق ّمؽة للقرآن وع طاحب جاوع
امبيان الّذي أخذ بيدي إلى امقرآن .وقد كنؾ ُّ ّ
أقي أول ػهدي بالإوام
ّ
كي وؾلم
ام ّمبري  أنَه أنزل امقرآن على واقعي وحياتي(وواقع
وحياة ّ
كي وؾلم تؽرّض مىا كتب) حتّى طار امتّنز يل جزءا ً وي هذه
الحياة ،ثم اكتؿفؾ بؽدها أنّه كٌد يُؽيدني  -بإذن اللّه  -أنا امفقير الحقير
لأحيا في قىًل امقرآن كما تفيأ هه قىًله .وهي حياة جد ؽاقّة وا زمؾ

أتفنّؾ ونها ولا أقهى عنيها رغه أنّي وا زمؾ في كنيؽة امؽشضين وي
عمري .إذ أذوق في ال ّلحلات امقنيلة امّتي أؼتقيم فيها ّ
كي حينٍ وؽنى ثِقَل
تؽل ّمه ،وث ِقل امؽىل به .م كنّه ث ِق ٌ
امقرآن ،وث ِقل ُّ
ل له لذّة ،وبه تسضي
امؽافية في ال ُّر ّوح وامبدن؛ إن يسّض الله لك احتىال بؽض وؿ َّ ّقتها.
وقد تهازى وع هذه امىراحِل في تن ّقي امقرآن وز يادة تركيبيّة فهىه،
مراحل وهاز ية؛ أكثر عمقا ً وارتباكا ً بامىنٌبدات ام َّ ّؿخعيَّّة ُّ
والن ّمه ال ُّر ّوحي
وامؽقلي .ففي مرحلة امىراهقة تَفْت ِنُك أوطاف نؽيم الجنَّّة حين تتك َّ ّ
ؿف
لك وؽانيها .ثم ّ تنظج أكثر متعير أكثر إؽفاقا ً وي أوطاف امؽذاب
وأحهال أهل امنّار .وفي امىرحنتين أنت ضيّق الأفق تحؾَب أ ّن امقرآن
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صحض مجمهعة وي "الأحنٌم امفقهيّة"؛ افؽل ولا تفؽل .ثم ّ حين يأذن

اللّه بارتقاء ُؼلّم ام ُّن ّظج درجة أخرى؛ تكتؿف أ ّن نسبة آيات الأحنٌم

لا تبنغ أطىً ً ػُشض امكتاب ،وأ ّن هناك أبؽادا ً أخرى هي امّتي تعهغ

ال ُّر ّوح والجؾد و يعدُر ػنها عمل امىنوي ،وأ ّنها هي امتّي تُظفي امىؽنى
على آيات الأحنٌم وتمنحها ام ّؾياق .متؼهص درجة أخرى إلى آيات
الاػتقاد .فإذا تريَّّثؾ ػندها قنيىً ً للنّلر امؽقل ّي قد يتخ ّمفك وا يُس ّىو ب
"علم امنىًم" ،وهه مؼه لا كائل وي تحته إذ انفعل ػي أرواح
الذّاصطين .فهاطل كر يقك داخل امكتاب ولا تنتفؾ .ؼاػتها ؼتتك َّ ّ
ؿف
لك الأبؽاد الحقيقيّة للتّهحيد ،وهي أبؽادٌ تتجاوز اللّؼه امنىًم ّي امتّافؽه،
وامؾفؾمات امفنؾفيّة امىقيتة.
ؼتشهد امتّهحيد يبني الأكهان ويمىٌ وي هَدَى اللّه وي بني

الإنسان؛ فنٍ ّن امهجهد قد ق ُ ّد وي صحيح امؽبهديّة .ػند هذه امىرتبة يبدأ

الذّوق ،ػندوا تُدرك أن امتّهحيد ميغ صحض كممات باردة يقذف بها
اللّؾان ،وإنّما هه نفخة وي روح اللّه تسضي في خنقه ،وام ّؾؽيد وي هداه

اللّه لها .ؼتشهد ام كهن يتحرَّّك داخل امكتاب؛ يتحرَّّك كهه ػروجا ً إلى
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اللّه .يتؽ َّث ّر الإنسان امىنلَّّف م كي وا ؼهاه وي الخلق لا يتؽ َّث ّر .ي ّ
ظل
الإنسان ػي غايته و يختار ههاه فيؾقف ويتعاغر ،ميبدو امتّائب الآيب

ّ
كٍنّه بم ٌ
ونحىي تحتفي بؽهدته امىىًئكة .إذ قاتل نفؾه في ؼبيل اللّه.
ل

ها هُنا تستؿؽر حياة ّ
كي امىهجهدات ،إذ تستؿؽر ؼلوكها جميؽا ً إلى
اللّه؛ رغبا ً ورهباً .في هذه الحال مي تستؿؽر وحدة أبدا ً ،ومه كنؾ في
بمي حهت؛ فإنّما أنت ؼالك وي بين قهافل طُظت ّدة تعؽد ام ّمر يق ونذ

الأزل .وأؼؽد ام ّؾام كين وي رصي له ربه تجاوز ؽؽهره ؼلوك
امىهجهدات إلى اؼتحظار امىؽيّة الإلهيّة .متتهالى على وجهدك آيات
ََُ ّ ُ ذ ۡ
ّ
يتعاغر أوامها ّ
ٱلرع ُۡدۡ
حۡ
تأول وثىً ً{ :ويص ۡت ِ ۡ
كي شيء ،وتذوق بها امىؽيّة،
َ ُ ۡ ُ ذ َ َٰ َ َ
َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ
َ
ُ َ َ ََ ُٓ َُ
ۡوه ًۡۡ
ِق ۡف ُي ِصيب ۡةِهاٌَۡۡيشاء
لئِه ۡث ٌۡ َِۡ ۡخِيفخ ِ ۡهِۦ ۡويرشِو ۡٱلصوع ۡ
ِِبَ ٍۡ ِد ۡه ِۦ ۡ ۡوٱلٍ
َ
ٓ
ذ ََُ َ
ُ َ ُ َ
َ َ َ َٰٓ َ ُ
ِيد ۡٱلٍۡ َ
ۡشد ُ
ع ۡ ٌَا َءكِ ۡ
يأۡرض ۡٱةۡي ِ ۡ
ِيو ۡ
حا ِۡل ۡ{ ،}١٣وق ۡ
ٱّلل ِ ۡوهو
ِۡف ۡ ۡ
ِ
يجَٰدِلون ِ
َۡۡ ُ َ ۡ ََ ۡ ََ
َ ٓ َۡ
َ
ٗ
َ َ
لَع ۡ ۡ ُ
ِيض ۡٱل ۡ ٍَا ٓ ُۡء ۡ َوكُ ِ َ
ِي ۡ َوقِيو ُۡب ۡعداۡ
ٱۡلود ِّۡ
تۡ
ِض ۡٱۡلم ۡر ۡ ۡوٱشخو ۡ
َوي َٰ َص ٍَا ُء ۡأكي ِِع ۡوغ
ذ
َّۡ
ي ۡ ... }٤٤ؼتجد أ ّن هذه الآيات ام كريمات وأوثالها لا
ى ِيل ۡو ِم ۡٱىظَٰي ِ ٍِ َۡ
ته ُ ُّز ّ عامىك ّ
امعؼير المهدود فحؾب ،بل هي تُؽيد طياغة روحك على
مرة
الحقيقة؛ فنٍنّك تهلَد وي جديد .وقد تُعيبك آية وي هذه الآيات َّ ّ
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على غير اؼتؽداد؛ فتخ ُّر ّ ضض يؽا ً كمهسط امنليم ،متُدرك وؽنى ث ِقل امقرآن
ولذّة الحياة به في آن.
وقد طارت أكثر الآيات تأثيرا ً ف ّي بؽد أن قمؽؾ بؽض امىراحل
هي الآيات امّتي تكؿف حركة الإنسان امىنوي .فإذا كٌنت آيات حركة
ام كهن في تسنيىه وقههرا ً ؽديدة امهكأة ،كما في تسبيح الرّعد وثىًً؛ فإ ّن
الآيات امّتي ُّ ّ
تزف الإنسان الّذي أؼلم صختارا ً أػله أثرا ً وأؽ ّد وكأة .إ ّنها

الآيات امّتي يتج ّدد أثرها في روحك كمّما تنزّمؾ عنيك .فهذه امؽبهديّة
ّ
امعادقة امّتي رفؽؾ الإنسان فهق الرّعد والجبال ،وسخّرتهىا له؛ جؽنؾ
وي خظهعه الإرادي للّه بمهلة ونحىيّة ترفؽه فهق ؼانر امىهجهدات.

طار ػبدا ً ر بّاني ّا ً لا إرادة له إ ّلا وا أراد الل ّه ،وهذه هي ذروة امقهّة

ال ُّر ّوحيّة وامنّفؾيّة امّتي قد يحهزها بشض .أن ينؾنخ وي إرادته للّه ،ميعير
ػبدا ً ر بّانيّا ً كٌول امؽبهديّة للّه.

ثم ّ إ ّن ػبدا ً ّ
وي اللّه على قنبه بهذا امت ّ ُّ
ؽل ّق امشّض يف بحقيقة الأمههيّة،

ووهبه برحمته وحهله وقهتّه بؽض امقدرة على امىنٌبدة للًستمداد وي
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هذا امىؽين ام ُّن ّهرانّي؛ أتُراه ينحدر ُ إلى ؼنال الرّزق امىؽيَّّن في املّوح
ّ
مني ذي روح ،أم ينؿؼل بالذّصط وكنب الهدى ونُشدان
وامىكفهل
الرّضا؟
فما ؼأمؾ اللّه رزقا ً إ ّلا علمؾ أنّي أههي إلى ام ّمين ،وأ ّن شههات

ال ُّدّنيا وهمهمها قد أثقنتني حتّى نحيّؾ كنب الرّضا ،و ُؽؼنؾ بمنب
امىتاع .ووا أكثر وا أفؽل ذلك ،أؼأل اللّه امؽافية لي ولك.
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نعائح معحبة امقرآن
 -0قراءة فظائل امقرآن ،وفظائل أهله ،ووا أع ّده اللّه لهه في
الآخرة ،ويمكي أن تستؽين ببؽض ام كتب امتي ػنيؾ بهذه امفظائل :
 أخىًق حملة امقرآن لأبي بكر الآج ّري . فظائل امقرآن لأبي ػبيد الهروي . صختظض قيام اللّيل لمهىد بن نظض امىروزي .ّ
وجل:
ػز
 -2الإلحاح على اللّه ّ
لا تترك وقؾ إجابة ،إ ّلا رفؽؾ يديك إلى اللّه وتطضّعا ً داػياً ،أن

ّ
وخاطته ،فإنّه وي يُديم َكر َْق امباب
يجؽمو بفظله ورحمته وي أهله
هؽك أن يفت َ
يُ ُ
ح له.

وكٌن ؽيخ الإؼىًم ابن تيمية  ، إذا ُّأغلق عنيه فهه آية أو
مرة وقال :يا وؽلّم آدم علّمني ،و يا
وؾألة ،اؼتؼفر اللّه حهالي ّ 0111
وف ّهه ؼنيىان ف ّهىني.
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 -3الإكثار وي تىًوة امقرآن بعهت وؾىهع تىًوة هادئة وي
امىعحف:
وذلك لأ ّن ام ّؾىع وامبظض أه ّه ونافذ امقنب ،وأه ّه أدوات امؽ ِلم،
َ
قهي بظضك
فإن أكثرت وي امنّلر في امىعحف ،ووي امقراءة
وبعيرتك ،وصحّ سظؽك ،وكنؾ أقرب للًنتفاع ،وضضت أهىً ً
للًؼتفادة.
امعالح يختىهن امقرآن ّ
وكٌن أغنب ام ّؾنف ّ
كي أؼبهع ،وبؽطهه
ّ
كي ػشضة أيام.
 -4صطّر الآية أو الآيات امّتي وجدت لها تأثيرا ً في قنبك:
فهذا نبيّنا  قام ميلة كٌولة بآية واحدة

َ ۡ ۡ َُ ۡ َ ذ َ َ َ ۡ
ُ ّ
َ ذ
ُ
يزۡ
ُج ۡٱى َعزِ ُۡ
وير ّددها {إِن ۡت َعذ ِۡب ُه ًۡ ۡفإِج ُه ًۡ ۡعِتَاد َك ِۡإَون ۡتغفِر ۡلهً ۡفإُِم ۡأ

َۡ
ِيًۡ.}١١٨
ٱۡله ُۡ
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َ ذُ ْ
وا ۡيَ ۡو ٌٗاۡ
مر على هذه الآية {وٱتل ۡ
وهذا ؼؽيد بن جبير ّ 
َ ذ ُ ذ ُ َ ذ َٰ ُ ُّ َ ۡ
ذ َ َ َ ۡ َُ َ ۡ َ َ
َ
ُ
ۡوه ًۡ َۡل ُۡحظي ٍُون ۡ}٢٨١
ٌۡا ۡنصتج
َّف ُۡك ۡجف ٖس ۡ
ٱّلل ِ ۡثً ۡحو
ح ۡر َج ُعون ۡفِيهِ ۡإَِل ۡ ۡ
ّ
مرة.
فلل ير ّددها فهق امؽشضين ّ
وكٌن ابن وؾؽهد  يقهل :قفها ػند عجائبه وح ّركها به
امقلوب.
ومتؽلم يا رعاك اللّه أ ّن الإؼىًم يحتاج إلى جهّ خاص ،وكقغ
خاص ،ودرجة خاطة وي الحرارة وامبرودة ،وهه يجمع في وقؾ بين
امؽقيدة وامؽىل ،والأخىًق وامىؽاوىًت ،وامؽهاكف وامهعي وامؿؽهر،
والذوق الخاص الذي يحيف بالإنسان و يعهغه في قامب جديد ،ومي
ترفع امؼ ُث َائية ػي الأوة وتقهى امقلوب وتزرع فيها امؿجاعة و يؽالج امههي
ويزهد في الدنيا إلا بامؽلماء امكبار الذين ينهظهن بالأوة وي كبهتها،
و يهضحهن لها سض امنجاح وامنجاة ،و يؽيدون لها صجدها وػزها ،و يهجههن
كاقاتها ،ويستثىرون قدراتها فيىا يؽيد لها المود وامؾندد بإذن الله تؽالى،
فىً تال جهدا ً في بذر بذور الدين في تمو الأرض امميبة ،وأقه حجة الله
عنيهه ،وطِل الليل بامنهار ،وحرق امقنب ،وأذب الجسص ،وأَ هرق دوهع
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امؽين ودواء ام كبد ،أهرقها ؼيىً ودرارا ً حتى تبكي بىًد امؽرب وأبناء
الأوة على قظض باػهه وقلة بظاػتهه! ،أوؾك بتىًبيب كي شخص ،وقل
له :أيها امؼزال امظال في صحراء امؽرب ،و يا صطاوة امؽالم وشضف الأوه،
و يا أَ ول إ براهيم ومحمد  -عنيهىا امعلوات وامتؾنيىات  -أين أنت؟! أهذه
هي حعيلة دعاء ؼيدنا عمر بن الخماب وإنابته بالأسحار؟ ودواء ؼيدنا
وثنى بن حارثة امؼزار؟ ودوس أبي ػبيد امثقفي وتحمه ػلاوه؟ ورفع
ؼيدنا ؼؽد بن أبي وقاص راية امقتال والجهاد؟ وحرقة ؼيدنا علي بن أبي
كامب وبنٌئه وتململه وخمابته امىثيرة وتأثيره امبنيغ؟ وػمػ ؼيد
امشهداء فلذة كبد الرؼهل ؟ ورخص دواء أهل
امبيؾ؟ وتفكير أبي حنيفة وفقهه وتأوله؟ وتؽذيب أحمد بن حنبل
وتظييق الخناق عنيه؟ وحماية ابن الجهزي للؾنة والدفاع ػنها؟ وتألم
امؿيخ ػبد امقادر الجيلي ومهػته؟ أن تخظع لأئمة امظىًلة ودعاة
الانحراف؟! وتمشي في ركٌبهه؟! وتكهن ذرة تائهة وي غبار كر يقهه؟!
 ...انفخ امعهر في وقابر الأ ّوة وأحدث فيها جنبة امقياوة وزلزمتها!! فيا
مظياع (أهل الحرم) وغفنتهه ،و يقلة الأعداء وسهرهه».
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وَق َ ْد تَؽ َّل ّم َ َّ ّ
امعحابة ام كرام وي رؼهل اللّه  ث َّم ّ علَّّمها

ّ
كي خنف
امتَّّابؽين ،وع َّل ّم امتَّّابؽهن أتباع امتَّّابؽين ،وحمل هذا امؽلم وي
عدوله ،فَنَفَها ػنه تحر يف امؼامين ،وانتحال امىبمنين ،وتأو يل الجاهنين،
ووا بنؼها ذلك إ ّلا بامعبّر وامْىُثابرة ،واله ّىة امؽامية ،وام ّؾير في امبىًد،
ّ
ّ
امىؿاق
امىؿاق ،وهجر الرّاحة ،وكٌبدوا
وطبرٍ كعبر الجىاد ،وتح ُّم ّل
ام كبيرة ،وطارػها الأههال امؽليىة ،ومؾان حالهه:
ْؾ لِي ْمَجْدِ وَام َّ ّ
ن ق َ ْد بَنَؼُها َ
ؾاػُه َ
دَبَب َ
س وَأَ مْقَه ْا دُونَه ُ ال ُّأزُرَا
ج ْهدَ ام ُّن ّفُه ِ
حتَّّى َّ ّ
ق الْموَْدَ وَيْ أَ وْفَى وَوَيْ َ
ول أَ كْ ثَرُهُه وَعَان َ َ
فَنٌَبَدُوا الْموَْدَ َ
طبَرَا
ْت آكِهُه ُ
ب الْموَْدَ تَم ْرَا ً أَ ن َ
لَا َتحْؾَ ِ

ق َّ ّ
حتَّّى تنَْؽ َ َ
مَيْ تَب ْن ُ ِغ الْموَ َ ْد َ
امعبْرَا
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ميرين اللّه وا أطنع
رددها بنؾانك ،واشحي بها قنبك ،وارفع بها همّتك ،و ُؽ ّد بها

ػزوك ،واؼتؽي بربّك ولا تؽجز.

فإن علم اللّه تؽالى وي قنبك طدقا ً في الإقبال ،اؼتقبمو بامىؽهنة

وامتّهفيق ،وطىًح الحال ،وجؽل بينك وبين امقرآن وطال ،لا يُقمع

إلى يهم تنقاه ؼبحانه.

ميرين اللّه وا أطنع
لا تجؽل عىًقتك بامقرآن بالأوغ كؽىًقتك به اميهم ،ولا تجؽل

عىًقتك به اميهم كؽىًقتك به غداً.

ميريّن اللّه وا أطنع
اجؽنها نعب ػينيك لا تفارقك ( في بيتك  -في عممو  -في

جيبك )..ذصّط بها نفؾك دائما ً ...

فإن كٌن هذا حالك فاعلم أ ّن اللّه ؼيبنّؼك مرادك.
(جؽنني اللّه وإياك وي أهل امقرآن امؽامىين به).

1582

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1583

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1584

1584

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

الحىد لله الذي وي عنينا بنؽىة امؽقل وامتدبر ،ووهبنا و َّن ّة امنلر وامتفكر،
وتفظل عنينا بامفهه وامتذصط ،وأمرنا بامؽلة والاػتبار ،وأصطونا
بالاؼتنباط والاختيار.
ال َّل ّه نحمد على تهفيقه وتسديده ،ووَن ّ ِه بأن جؽننا أهل تهحيده،

ونسأله وي فظله الجز يل أبنغ مزيده ،ونعلّى على نبيّه محمد امعادق في
وػهده ،امنَّّاكق بجاوع امنلم وؼديده ،وعلى آله وصحبه الموتهدين في بناء
الدين وتشييده ،طىًة دائمة وا تنفع عارض ببروده ،واختال بين بروقه
ورػهده ،وؼبَّّح لله ومو في ركهعه وسجهده ،وبؽد؛
ّ
ب وام َّ ّماعات امَّّتي ينبغي ليمؾلم ام َّ ّؾعي ُ فيها،
أجل امقُر َ ِ
فإ َّ ّن وي

وامىُؾارعة ُ إميها ،والازدياد ُ ونها؛ الاؽتؼال بؽلوم امشَّّض يؽة ِ امؼرَّّاءِ ،و َع
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ُ
ي امنِّيَّّة ،ؼانرا ً في ذلك على ونهاج ام ُّن ّب َّهّة ِ المُه َّ ّى َّ
دي ّة ِ ،ووقتفيا ً آثار
ح ْ
ؾ ِ

ف امؽن َِّي ّة ِ.
ام َّ ّؾن َ ِ

فيا هناء َ ويْ رزقَه ال َّل ّه ُ تؽالى امؽلم َ امشَّّضع َّ ّي وحبَّّبه ُ إميه ،فيا لها وي

فظيلة ٍ َّ ّ
ُ
وأي فظيلة ٍ ،تال َّل ّه ِ " مه ْ لم ْ ي ُ
رب
ِّ
امقرب و ِيْ
كيْ في امؽلم ِ إ َّ ّلا

والامتحاق بؽال ِم امىىًئكة ِ ،وصحبة ُ امىىي الأَ على؛ م كفى به فظىً ً
ُ
امؽَامىي َ
ن،
ٌ
ٌ
َ
ووشضوط بحعهله.
ونهط به،
وػز ال ُّدّنيا والآخرة ِ
وشَضفاً؛
فكيف ُّ ّ

فهذا جهدي أضؽُه بين يدي كنبة امؽلم ،لم آ ُ
ل جهدا ً في تعحيحه
ِقؾ فالحىد ل َّل ّه الذي بنؽىته تت ُّم ّ
ق به ،فإ ْن وُف ّ ُ
وامؽناية ِ به وخدوته امَّّتي تني ُ

َّ ّ
ُ
أخمأت فمي نفسي وقلَّ ّة ِ بظاػتي ،ولا حهل ولا قهة
امعالحات ،وإن
إ َّ ّلا بال َّل ّه امؽليم.

فيا أ ُّ ّيها امنَّّاقر فيه ،هذه بظاعة طاحبه امىزجاة وؾهقة إميك ،وهذا
وض عنيكَ ،
فهىُه ُ وػقلُه ُ وؽر ُ ٌ
لك غُنىُه ُ وعلى ونمفه غُروُه ،ولك ثمرته،
ونك حمدا ً و ُؽكراً ،فىً يُؽدَم و َ
َ
وعنيه عائدته ،فإن عَدِم َ
ِنك وَؼف ِرة ً وعُذراً،
ٌ
أبيؾ إ َّ ّلا امىَىًم َ فبَابُه ُ
َ
وفتهح و َ َع الإصطا ِم.
وإن
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واعلم أ ُّ ّيها امقارىء ام كريم أ َّ ّن نتائج الأفنٌر على اختىًف امقرائح لا
ق ُّ ّ
تتناهى ،وإنَّّما يُنف ِ ُ
كي أحدٍ على قدر َؼؽَتِه ِ ،لا ينل ّ ُِف ال َّل ّه ُ نفؾا ً إ َّ ّلا وا

آتاها ،ورحه ال َّل ّه ُ وي وقف فيه على سههٍ أو خمأ ٍ؛ فأطنحه عاذرا ً لا

عاذلاً ،ووُنيىً ً لا نائىًً؛ فنيغ امىب َّرّ ُّأ وي الخَمَل إ َّ ّلا وي وقى ال َّل ّه ُ

ُ
امكتاب كٌمىنلَّّف؛ لا يسلَم ُ وي امىناخذة ِ ،ولا
وػظَص ،وقد قيل :

ِ
أوضح كر يقٍ،
يرتَف ِ ُع ػنه امقَلَمُ ،وال َّل ّه ُ تؽالى يقرنُه ُ بامتَّّهفيقِ ،ويرؽدُ فيه إلى
ووا تهفيقي إ َّ ّلا بال َّل ّه ،عنيه تهكلؾ وإميه أنيب ".

جؽَه ُ إ َّ ّلا َّ ّ
خف ك ُّ ّ
ووَا َّ ّ
وػي له تبدي ُ
ف امرئ ؽيئا ً ورَا َ
ل واــــ ف ِيه ِ
وقال  :ذاك َ كذا أولى وذا كذا وإن ي َ ُ
كيْ هكذَا تَسىُه وَؽَانيِه ِ
هنا انتهى امقهل بنا فيىا حررناه وانتجز امؼرض الذي انتحيناه،

واؼتهفي امشضط الذي شضكناه ،طظا أرجه أن في كي قسص ونه ليمريد
وقنؽا ،وفي كي باب ونهجا إلى بؼيته وون ْزعا.

وقد ؼفرت فيه ػي نكؾ تستؼرب وتستبدع ،وصطػؾ في وؿارب

وي امتحقيق لم يهرد لها قبل في أكثر امتعانيف وشضع ،وأودػته غير وا
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فعل وددت مه وجدت وي بسف قبلي امنىًم فيه أو وقتدى يفيدنيه

ػي كتابه أو فيه لأكتفي بما أرو يه عما أر ّوِ يه.

وإلى الله تؽالى جز يل امطضاعة وامىنة بقبهل وا ونه مهجهه ،وامؽفه

عما تخمله وي تزين وتعنع مؼيره ،وأن يهب منا ذلك بجميل صطوه وػفهه،
مىا أودػناه وي شضف وا أفدناه ونهنناه وي وؽين وحيه ،وأسهرنا به
جفهننا متتبع فظائله ،وأعمننا فيه خهاكرنا وي إبراز خعائعه ووؼائله،

ويحمي أػراضنا ػي ناره امىهقدة لحىايتنا صطيم ػرض دينه ،والذّ ّ
ب

ػي حياضه ،و يجؽننا طظي لا يذاد إذا ذيد امىبدل ػي حهض أوينه

 ،و يجؽله منا ومىي تهىه باكتتابه واكتؾابه ،ؼببا

يعننا بأؼبابه ،وذخيرة نجدها يهم تجد كي نفغ وا عمنؾ وي خير

صحطضا ،نحهز بها رضاه وجز يل ثهابه ،و يخعنا بخعيظط زمرة نبينا
وجماػته ،و يحشضنا في الرػيل الأول وأهل امباب الأيمي وي أهل

ؽفاػته.

ونحمده تؽالى على وا هدى إميه وي جمؽه وألهه ،وفتح امبعيرة

لدرك حقائق وا أودػناه وفهه ،ونستؽيذه جل اسظه وي دعاء لا يسىع،

وعلم لا ينفع ،وعمل لا يرفع ،فهه الجهاد الذي لا يخيب وي أوله ،ولا
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ينتظض وي خذله ،ولا يرد دػهة امقاطدين ،ولا يعنح عمل امىفؾدين،

وهه حؾبنا ونؽه امهكيل ،وطىًته على ؼيدنا ونبينا محمد خاتم امنبيين،

وعلى آله وصحبه أجمؽين ،وؼلم تسنيىا كثيرا ،والحىد لله رب امؽامىين.
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ثبث املصبدر واملراجع
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ثبث أهنّ املصبدر واملراجع
 .0امقرآن ام كريم.

 .2إتحاف الخيرة امىهرة بزوائد امىؾانيد امؽشضة ،لأحمد بن أبي بكر

بن إسظاػيل امبهطيري (ت 841 :ه ) ،تحقيق :دار امىؿنٌة

للبحؿ امؽلمي بإشضاف :أبه تميم ياسض بن إبراهيم ،دار امهكي -

الر ياض  ، -ط0421(0ه 0999 ،م).

 .3الإتقان في علوم امقرآن ،جىًل الدين امؾيهكي ،دار امتراث،
امقاهرة.

 .4الإتقان في علوم امقرآن ،جىًل الدين امؾيهكي ،تحقيق ؼؽيد
امىندوب( ،مبنان  :دار امفكر0406 ،ه 0996/م).

 .5آثار الإوام محمد امبؿير الإبراهيىي( ،امىتهفى0385 :ه ) ،جمع
وتقديم :نجله الدكتهر أحمد كامب الإبراهيىي( ،دار امؼرب

الإؼىًمي0997 ،م) ،ط.0
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 .6أثر امقرآن في ؼلوك الموتىع امىؾلم .د /ػبد امقدوس امؾامراغي،
ط /دانرة امؿنون الإؼىًوية وامؽىل الخيري بدبي  -الإوارات.

 .7أؼاس امبىًغة ،الزصخشضي ،تحقيق محمد باؼل ػيهن امؾهد ،دار
ام كتب امؽلمية ،ط0409 ،0ه .

 .8الإحؾان في تقريب صحيح ابن حبان ،لابن حبان ،ط /ونؼؾة
الرؼالة  -بيروت ،ط /الأولى 0418ه .

 .9إحياء علوم الدين ،لأبي حاود محمد بن محمد امؼزالي  -ط /دار
امىؽرفة  -بيروت.

.01

إعىًم امىهقؽين ػي رب امؽامىين ،لابن قيم الجهز ية

محمد بن أبي بكر (ت750ه ) ،تحقيق أ /كه ؼؽد ،ط دار

الجيل  -بيروت 0973م.

.00

الأعىًم ،خير الدين بن محمهد بن محمد بن علي بن

فارس ،الزركوي الدوؿقي (امىتهفى0396 :ه )( ،بيروت :دار

امؽلم ليمىًيين2112 ،م) ،ط.0
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.02

إغاثة اللهفان وي وعائد امؿيمان ،لابن قيم الجهز ية

محمد بن أبي بكر (ت750ه ) ،تحقيق أ /محمد حاود امفقي ،دار

امىؽرفة بيروت ،ط0395 ،2ه 0975م.

.03

الأغاني ،أبه امفرج الأطفهاني ،تحقيق :سظير جابر،

.04

اقتظاء امظضاط امىؾتقيم صخامفة أصحاب الجحيم ،أحمد بن

(بيروت :دار امفكر) ،ط.2

ػبد الحنيم ابن تيمية الحراني أبه امؽباس ،تحقيق :محمد حاود

امفقي( ،امقاهرة :ومبؽة امؾنة المهىدية0369 ،ه ) ،ط.2

.05

إكمال امى ُؽل ِم بفهائد وؾلم ،امقاصي ػياض بن وهسط بن

ػياض بن عمرون اميحعبي ،اػتنى به :د .يحيى إسظاػيل ،دار

امهفاء (وظض) ،ط0409( ،0ه ).

.06

الأخماء اللؼه ية امؿائؽة في الأوؼاط امثقافية أ /محمهد

ػبد الرازق جمؽة ،ص ،319ط /الهيئة امىظض ية امؽاوة

2119م.
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1598

.07

أخىًق حملة امقرآن  ،الآجري محمد بن الحؾين (ت

 361ه ) ،تحقيق غانم ق ُّ ّدوري الحَىَد ،دار عمار للنَّّشض

وامتّهز يع ،عمَّّان  -الأردن ،ط0429 ،0ه 2118 -م.

.08

أوالي ابن بشضان ،لأبي امقاسص ػبد امىمو بن بشضان،

تحقيق أبي ػبد الرحمي عادل بن يهؼف امؽزازي ،ط دار

امهكي ،الر ياض ،اممبؽة الأولى0408 ،ه 0997م.

.09

الأوثال في امقرآن  :محمد بن أبي بكر ،امنَّّاشض  :وكتبة

امعحابة ،تحقيق :أبي حذيفة إبراهيم بن محمد اممبؽة الأولى
0416ه 0986م.

.21

امبداية وام ّنهاية ،لأبي امفداء إسظاػيل بن عمر بن كثير،

ط .دار هجر بمظض ،تحقيق د /ػبد الله بن ػبد المهؾي امترعي،

اممبؽة الأولى 0408ه .

.20

امبرهان في علوم امقرآن ،محمد بن بهادر بن ػبد الله

الزركشي أبه ػبدالله ،تحقيق :محمد أبه امفظل إبراهيم( ،بيروت:

دار امىؽرفة0390 ،ه ).
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.22

أحنٌم امقرآن للجعاص ،تحقيق محمد امعادق قمحاوي،

0402ه

مبنان.

.23

0992م ،دار إحياء امتراث امؽربي ،بيروت،

أضهاء امبيان في إيظاح امقرآن بامقرآن للؿنقيمي (

0393ه ) ،إشضاف بكر بن ػبد الله به زيد ،وقف ونؼؾة

ؼنيىان الراجحي ،دار عالم امفهائد.

.24

الإكليل في امىتؿابه وامتأو يل لابن تيمية ،خرج

أحاديثه ،وعلق عنيه /محمد امؿيىي شحاتة ،دار الإيمان للمبع
وامنشض ،الإؼكندر ية.

.25

الإوام ابن تيمية وقظية امتأو يل د /محمد امؾيد الجنيند،

اممبؽة امثامثة0413 ،ه

للنشض وامتهز يع ،امؾؽهدية.

.26

0983م ،شضكة وكتبات عنٌظ

أيسض امتفاؼير لأبي بكر جابر الجزانري ،وكتبة امؽلوم

والحكم ،امىدينة امىنهرة0409 ،ه

امفكر ،بيروت،

0998م ،تهز يع دار
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1600

.27

امبرهان في علوم امقرآن لليوام بدر الدين محمد بن ػبد

الله الزركشي ،تؽنيق/وعمفى ػبد امقادر ػما ،اممبؽة الأولى،

0418ه 0988م ،دار امفكر للمباعة وامنشض ،بيروت.

.28

أوراق ونتمر فهه امقرآن وناهج وآفاق ال َّّذي ػُقد في

.29

الآداب امشضػية وامىنح امىرػية ،للحنبلي ،أبي ػبد ال َّل ّه

جمؽية المهافلة على امقرآن ام كريم بالأردن.

محمد بن وفنح( ،ت 763ه ) ،عالم ام كتب ،بيروت  -مبنان،

ط( ،0د.ت).

.31

إرؽاد امؽقل ام َّ ّؾنيم إلى مزايا امقرآن ام كريم امىؽروف

ب (تفؾير أبي ام ُّ ّؾؽهد) ،لأبي ام ُّ ّؾؽهد محمد بن محمد امؽىادي

الحنفي (ت 982ه ) ،دار إحياء امتراث امؽربي  -بيروت.

.30

إرؽاد امؽقل ام ّؾنيم إلى مزايا امكتاب ام كريم ،لأبي

ام ُّ ّؾؽهد محمد بن محمد امؽىادي الحنفي (ت 982ه ) ،تحقيق :
ػبد امقادر أحمد ػما ،وكتبة الر ياض الحديثة ،الر ياض،

ومبؽة امؾؽادة ،وظض.

1600

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.32

أبرز أؼغ امتَّّؽاول وع امقرآن ،أ.د .ػيادة ُّأي ّهب

ام كبيسي ،دار امبحهث لًدّ ِراؼات الإؼىًويَّّة وإحياء

ام ُّت ّراث(دبي).

.33

إتحاف امقاري بهؼائل امتدبر منىًم امباري،

مؽبدالرحمي بن ػبد امؽزيز الدهامي ،كبؽته ودار امهكي للنشض،

اممبؽة الأولى 0435ه  ،وهه كتاب رائع ،وفيه جهد كبير.

.34

الأسضار امبىًغية في امفرائد امقرآنية ،أ.د .ػبد ال َّل ّه بن

ػبد امؼني سضحان ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنشض وامتهز يع (الر ياض)

.35

أؼهار امؽفاف  :قبغ وي ؼهرة ام ُّن ّهر ،د .ػعام بن

طالح امؽهيد ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة

للنشض وامتهز يع (الر ِّياض)

.36

إضاءات حهل تدبر امقرآن ،د .ػبدالله بعفر ،دار نهر

.37

أفىً يتدبرون امقرآن :وؽالم ونهجيَّّة في امتَّّد ُّب ّر وامتدبير،

امىكتبات (ج َّ ّدة).

كه جابر فياض امؽلواني ،دار ام َّ ّؾىًم(امقاهرة).
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1602

.38

أفىً يتدبرون امقرآن ،أ.د .ناضض بن ؼنيىان امؽىر،

الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشض
وامتَّّهز يع(الر ِّياض).

.39

أفىً يتد َّب ّرون امقرآن ،حؾي ػز الدين الجىل ،دار امفكر

.41

أفىً يتدبرون امقرآن ،د .أسظاء بنؾ راؽد الرويشد،

.40

أفىً يتدبرون امقرآن ،هؿام ام َّ ّ
ؾي ّ ِد امىؼاوري وػبد

امؽربي (امقاهرة).

ودار امهكي (الر ِّياض).

الرَّّؤف حؾي خنيل ،ودينة امميبات امؽامىية للؽلوم
وامىؽارف(ج َّ ّدة).

.42

انشضاح امعدور في تدبر ؼهرة امنهر ،أ.د .ؼنيىان بن

.43

امتبيان في آداب حملة امقرآن  ،أبه زصط يا امنهوي ،

.44

الدر امىنثهر في امتفؾير بامىأثهر ،جىًل الدين امؾيهكي،

إبراهيم اللًحه ،دار امؽاضظة( ،الر ياض).

امهكٌلة امؽاوة للتهز يع ،دوؿق ،ط0413 0ه .
دار ام كتب امؽلمية ،ب يروت ،ط2111 ،0م.
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.45

أزوة امفهه في امعحهة الإؼىًويّة (امتؿخيص

وامؽىًج) ،يهؼف فرحات ،ونتمر الإؼىًم وامتحديات

غزة- 2 ،
النمؽاضضة ،كلية أطهل امتدبر ،الجاوؽة الإؼىًويةّ ،
2117/4/3م.

.46

الاؼتدلال الخاكوء بامقرآن وامؾنة على قظايا الحر يّة

دراؼة نقدية ،تأميف :د .إبراهيم ابن محمد الحقيل ،صجلة امبيان،

ط0434 ،0ه .

.47

الإطابة في تمييز ّ
امعحابة ،لأبي امفظل أحمد بن علي بن

حجر امؽؾقىًني(ت852:ه ) ،تحقيق :علي بن محمد امبجاوي،
دار الجيل بيروت ،ط0402 ،0ه ).

.48

أضهاء امبيان في إيظاح امقرآن بامقرآن ،لمهىد الأوين

بن محمد المنتار بن ػبد امقادر الجكني امؿنقيمي ،دار امفكر،

بيروت0405 ،ه 0995/م.

.49

الاػتعام ،امؿاكبي ،للؽىًوة المهقق أبي إسحاق إبراهيم

بن وهسط بن محمد اللخىي( ،ت 791ه ) ،ط ،2تحقيق  :أبي
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1604

ػبيدة وشههر بن حؾي آل ؼنيىان ،الدار الأثر ية ،عمان،

الأردن0428 ،ه 2117 /م.

.51

بحهث امىنتمر الأ َّ ّول متدبر امقرآن ام كريم  -ال َّدّوحة -

قمر  -ؽؽبان (0434ه ) ،وامىنتمر امثَّّاني متدبر امقرآن ام كريم -

الدار امبيظاء ،امىؼرب -صحرَّّم (0437ه ).

.50

بدائع امفهائد ،محمد بن أبي بكر أيهب الزرعي أبه ػبد الله

ابن قيم الجهز ية ،تحقيق :هؿام ػبد امؽزيز ػما ،وعادل ػبد
الحىيد امؽدوي ،وأشضف أحمد( ،وكة امىكروة :وكتبة نزار
وعمفى امباز0406 ،ه 0996 /م) ،ط.0

.52

بدائع امىؽاني(:آيات امعيام :تدبر وتحنيل) ،لًدكتهر

ػبد المهؾي بن ػبدامؽزيز امؽؾكر ،طادر ػي الهيئة امؽامىية

متدبر

امقرآن

ام كريم،

(الر ِّياض)0431ه .

.53

دار

الحظارة

للنَشض

وامتَّّهز يع

بدائع امتفؾير الجاوع مىا فسّضه الإوام ابن قيم الجهز يّة،

ابن امقيم ،تحقيق يسضي ام ّ
ؾيد ،طالح ام ّؿامي ،دار ابن الجهزي

الر ياض2118 ،م.
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.54

امبرهان في علوم امقرآن ،مبدر الدين محمد بن بهادر بن

ػبد الله الزركشي أبه ػبدالله ،تحقيق :محمد أبه امفظل إبراهيم،

(ط الحنبي بامقاهرة0957 ،و ).

.55

بعانر ذوي التمييز في ممائف امكتاب امؽزيز ،لمود الدين

محمد بن يؽقهب امفيروزابادي ،تحقيق أ /محمد امنّجّار ،ط المونغ

الأعلى للؿنون الإؼىًويّة بامقاهرة 0996م.

.56

تاج امؽروس وي جهاهر امقاوهس  ،محمد بن محمد بن

ػبد الر ّ ّزاق الحؾيني ،أبه امفيض ،امىن ّقب بمرتطط الزبيدي ،
تحقيق ػبد امؽنيم اممحاوي  ،دار الهداية 0411 ،ه .

.57

تاريخ بؼداد للخميب امبؼدادي ،دار ام كتب امؽلميّة،

.58

تاريخ دوؿق ،ابن ػؾاصط ،علي بن الحؾين(ت

بيروت مبنان.

570ه ) ،تحقيق صحب الدين امؽىروني وآخرون ،دار امفكر،

ط0997 ،0م.

.59

تار يخية امفكر امؽربي الإؼىًمي ،محمد أركهن؛ ترجمة

هاشص طالح؛ امىرصض امثّقافي امؽربي؛ اممبؽة امثّانية؛ 0996م.
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1606

.61

امتأثّر بامقرآن وامؽىل به ،أ.د .بدر بن ناضض امبدر ،ط:

.60

امتبيان في أقؾام امقرآن ،لابن قيم الجهز ية محمد بن أبي

.62

امتِّبيان في تد ُّب ّر امقرآن ،أ.د .أحمد عيسط امىؽظضاوي و

.63

امتجديد في امؽلوم الإؼىًويّة ودوره في حل وؿنىًت

.64

امتحرير وامتنهير للؿيخ محمد امماهر بن عاؽهر ،ط

.65

تحفة الأحهزي بشضح جاوع امتروذي ،لأبي امؽىًء محمد

ودار امهكي بالر ياض 0428ه .

بكر ،دار امىؽرفة ،بيروت مبنان.

أ.د .ػبد ام كريم إبراهيم طالح ،دار ام َّ ّؾىًم(امقاهرة).

امهاقع امىؽاضض ،لابن طؼير صحفهظ.

ونؼؾة امتّاريخ امؽربي ،بيروت 0421ه .

بن ػبد الرحمي بن ػبد الرحيم امىباركفهري ،دار ام كتب

امؽلميّة ،بيروت.

.66

تحر يك الجنان متدبر وتهقير أم امقرآن ،د .ػعام بن

طالح امؽهيد ،وي إطدارات الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم،

دار الحظارة للنشض وامتَّّهز يع (الر ياض).
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.67

تحقيق امهطال بين امقنب وامقرآن ،د .صجدي الهىًلي،

.68

تحنيل وناهج وؽاضضة للتدبر وتقهيمها ،د /نايف الزهراني،

ونؼؾة اقرأ للنَّّشض وامتَّّهز يع وام َّت ّرجمة (امقاهرة).

بحؿ ونؿهر صظي بحهث امىنتقى امثاني للتّد ُّب ّر بالر ياض

0430ه .

.69

تخريج الأحاديث والآثار امهاقؽة في تفؾير ام ك ّؿاف

للزصخشضي ،للز ينعي جمال الدين ػبد الله بن يهؼف بن محمد،

تحقيق :ػبد الله بن ػبد الرحمي امؾؽد ،دار ابن خزيمة الر ياض
0404ه  ،اممبؽة الأولى.

.71

امتّخه يف وي امنار وامتؽر يف بحال دار امبهار ،لابن

رجب الحنبلي ،ط/وكتبة امىنيد امؾؽهدية ،اممبؽة امثانية

0418ه .

.70

تدارك بقية امؽىر في تدبر ؼهرة امؽظض ،أ.د .ؼنيىان بن

.72

تدبر امقرآن ام كريم بين امنلر ية وامتمبيق ،د .رقية كه

إبراهيم اللًَّّحه ،دار امؽاضظة(الر ِّياض).
امؽلواني( ،رأس الخيىة).
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1608

.73

تدبر امقرآن ام كريم ودوره في امنههض الحظاري في

َّ ّ
ونؼؾة نفؾ
الموتىؽات الإؼىًويَّّة ،فناد ػبد الرحمي امبنَّّا،
(اليمي).

.74

تدبر امقرآن ام كريم وقفات ومفتات ،د.ػبد ال َّل ّه

الرحيلي.

.75

تدبر امقرآن وي عىًوات الإيمان ،وميد بن محمد ؼىًوة،

.76

تدبر امقرآن وأثره في تزكية ام ُّن ّفهس ،د .محمد بن عمر بن

.77

تدبر امقرآن ،امؿيخ د .طالح بن فهزان امفهزان ،دار

.78

تدبر امقرآن ،ؼؽيد ػبد امؽليم ،دار الخنفاء الراؽدين

.79

تدبر امقرآن ،مؾنيىان بن عمر امؾنيدي ،اممبؽة امثانية

دار ابن حزم (امقاهرة).

ؼالم بازوهل  ،دار الاؼتقاوة(امقاهرة).

امقاسص للنشض( ،الر ياض).

الإؼكندر ية.

صظي ؼنؾلة امىنتدى الإؼىًمي 2112م ،وله ونخص له في

كتيب طؼير ،وكىًهما طدرا ػي صجلة امبيان.

1608

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.81

تدبر امقرآن :تحرير وتأطيل ،بحهث امىنتقى الأول متدبر

.80

تدبر امقرآن ام كريم :وفههوه ،أؼاميبه ،أؼبابه ،آثاره ،د.

امقرآن ،كبؽته الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم.

فهد امههبي ،بحؿ ونؿهر في صجلة الدراؼات امقرآنية ،الجىؽية

امؽلمية امؾؽهدية للقرآن ام كريم وعلووه.

.82

تدبر امقرآن ام كريم  :دوافؽه ووهانؽه ،رؼالة واجؾتير

للؿيخ ػبداللميف امته يجري في جاوؽة الإوام محمد بن ؼؽهد

الإؼىًويَّّة ،وكتبة دار امىنهاج ،الر ياض ،ط0، 0436ه .

.83

تد ُّب ّر امقرآن ام كريم ػند الإوام ابن امقيِّم  ،رؼالة

واجؾتير في جاوؽة الإوام محمد بن ؼؽهد الإؼىًوية

(الر ِّياض).

.84

تد ُّب ّر اامقرآن ام كريم وأثره في تزكية امىؾلم ،إبتؾام

حؾين ػبد الحفيـ المهبشي ،رؼالة واجؾتير في جاوؽة

الإيمان(اليمي).

.85

تدبر قرآن ،أوين أحؾي إطىًحي ،وهه تفؾير بنؼة

الأوردو ،في ثىًثة صجلدات.

1609
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لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1610

.86

امتَّّد ُّب ّر امىهضهعي في امقرآن ام كريم  :قراءة في امىنهجين

.87

امتدبر حقيقته وعىًقته بمعمنحات امتأو يل والاؼتنباط

امتجىيعي وام كؿفي ،علي آل وهسط ،دار كميل (بيروت).

وامفهه وامتفؾير :دراؼة بىًغية تحنينية على آيات وي الذصط
الحكيم ،لًدكتهر ػبدالله ػبدامؼني سضحان ،الهيئة امؽامىية متدبر
امقرآن ام كريم مرصض تدبر ،دار الحظارة للنشض وامتهز يع

(الر ياض) 0430ه .

.88

تدبر ؼهرة امفرقان ،ػبد الرحمي حبنكة امىيداني ،دار

.89

تدبر ؼهرة ام كهف ،أ.د .ناضض امؽىرّ َّ ،
ونؼؾة ديهان

.91

تدبر ؼهرة ام كهف ،د .رقية كه امؽلواني.

امقلم ،دوؿق.

امىؾلم (الر ياض).

.90

تدبر ؼهرة ام ُّن ّهر ،أ.د .ناضض امؽىر ،الهيئة امؽامىية متدبر

امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشض وامتهز يع (الر ياض).

.92

تدبر ؼهرة يهؼف ،أ.د .ناضض امؽىر ،الهيئة امؽامىية

متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشض وامتهز يع (الر ياض).

1610
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لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.93

تدبر في أوثال امقرآن ،وعمفى ػبد ال َّل ّه حؾين أحمد،

.94

امتدبر في ؼهر امقرآن ام كريم  :ؼهرة امفاتحة وؼهرة

.95

امتَّّدبر  :وفههوه وأركٌنه وأنهاعه ،د .خالد بن ػثىان

(امقاهرة).

امبقرة ،ؼاوية كنماوي ،دار امكتاب الحديث (امقاهرة).

ام َّ ّؾبؾ ،صجلة امبحهث الإؼىًوية ،عدد ( 99ربيع أول –
جمادى الآخرة 0434ه ).

.96

امتدبر وامبيان في تفؾير امقرآن بعحيح امؾنن ،للؿيخ

.97

تدريب الراوي في شضح تقريب امنهاوي امؾيهكي (ت

.98

تؽديل امؾلوك ،لجىال الخميب ،جمؽية عمال امىمابع

.99

امتَّّؽبير امقرآني ،د .فاضل ام َّ ّؾامراغي ،دار عمَّّار (عمَّّان).

محمد امىؼراوي ،وقد طدر حديثًا في أربؽين صجلدًا.
900ه ) ،دار ام كتب الحديثة ،ط0966 ،2م.

امتؽاونية ،عمان ،ط0987 ،0م.

.011

امتؽبير امقرآني والدلالة امنفؾية ،د .ػبدالله الجيهسي،

دار امؼهثاني ،دوؿق  ،ط.2117، 2

1611
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لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1612

.010

امتؽر يفات ،مؽلي بن محمد بن علي الجرجاني ،تحقيق أ/

.012

تؽلم امقرآن ام كريم وتؽنيىه وتدبره ،تأميف :أحمد حؾين

إبراهيم الأبياري ،ط دار امكتاب امؽربي ،بيروت 0415ه .

ػبد ام كريم ،دار امؼهثاني لًدراؼات امقرآنية ،وهه وي ؼنؾلة

بؽنهان( :كيف يحُييى امقرآن ام كريم امىؾلمين).

.013

تؽنيم تدبر امقرآن ام كريم ،لًدكتهر هاشص الأهدل ،طدر

.014

تفؾير ابن باديس في صجامغ امتذكير لليوام ػبد الحىيد

ػي مرصض الدراؼات وامىؽلووات امقرآنية بمؽهد امؿاكبي بجدة.

بن محمد بن باديس امعنهاجي ،جمع وترتيب د /تهفيق محمد

ؽاهين ومحمد امعالح روظان ،ط0406 ،0ه 0995م ،دار

ام كتب امؽلمية ،بيروت.

.015

تفؾير أبي امؾؽهد امىؾىو «إرؽاد امؽقل امؾنيم إلى

مزايا امقرآن ام كريم ،اممبؽة الرابؽة 0404ه

إحياء امتراث امؽربي بيروت.

.016

0994م ،دار

تفؾير امبحر المهيف لأبي حيان الأندمسي اممبؽة امثانية

0403ه 0992م دار امكتاب الإؼىًمي ،امقاهرة.

1612
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لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.017

امتفؾير امبياني للقرآن د /عائشة ػبد الرحمي ،دار

.018

تفؾير امتحرير وامتنهير ،لليوام امؿيخ محمد امماهر ابن

.019

تفؾير الخازن امىؾىو مباب امتأو يل في وؽاني امتنز يل،

امىؽارف ،ط امؾابؽة.

عاؽهر دار سحنهن للنشض وامتهز يع تهنس.

وبهاوؿه تفؾير امبؼهي امىؽروف بمؽالم امتنز يل0399 ،ه

0979م ،دار امفكر.

.001

تفؾير روح امبيان للؿيخ إسظاػيل حقي امبروؼهي ،دار

إحياء امتراث امؽربي ،ط0415 ،7ه

امتراث امؽربي ،بيروت.

.000

تفؾير ؼهرة الإخىًص لابن تيمية ،تقديم زهير ؽفيق،

اممبؽة الأولى0403ه

بيروت.

.002

امقاهرة.

0985م ،دار إحياء

0993م ،دار امكتاب امؽربي،

تفؾير امؿيخ امؿؽراوي ،ومابع دار أخبار اميهم،

1613

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1614

.003

تفؾير اممبري امىؾىو «جاوع امبيان في تأو يل آي

امقرآن «لأبي جؽفر محمد بن جرير اممبري

امقاهرة.

.004

دار امؼد امؽربي،

تفؾير غرائب امقرآن ورغائب امفرقان للنيؾابهري

ضبمه وخرج أحاديثه امؿيخ زصط يا عميرات

اممبؽة الأولى

0406ه 0996-م ،دار ام كتب امؽلمية بيروت.

.005

تفؾير امقاسظي امىؾىو صحاؼي امتأو يل تأميف عىًوة

امؿام محمد جمال الدين امقاسظي ،تحقيق  /محمد فناد ػبد امباقي،

اممبؽة الأولى 0405ه

امؽربي ،بيروت.

0994م  ،دار إحياء امتراث

.006

تفؾير امقرآن امؽليم لليوام ابن كثير ،وكتبة الدػهة

.007

تفؾير امقرآن ام كريم امىؾىو بامسضاج امىنير للخميب

.008

امتفؾير امقيم لابن امقيم جمؽه  /محمد أويس امندوي،

الإؼىًوية0981 ،م.

امشضبيني ،اممبؽة امثانية ،دار امىؽرفة للمباعة وامنشض ،بيروت .

حققه  /محمد حاود امفقي ،دار ام كتب امؽلمية ،بيروت.

1614
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لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.009

تفؾير امىنار للؿيخ رؽيد رضا ،الهيئة امىظض ية امؽاوة

.021

امتفؾير امهؼيف للقرآن ام كريم ،الإوام الأكبر د /محمد

للكتاب0973 ،م.

ؼيد كنماوي ،ؽيخ الأزهر ،نهظة وظض للمباعة وامنشض،

اممبؽة الأولى ،يناير .0997

.020

تنخيص امبيان في صجازات امقرآن للشض يف الرصي،

.022

تهذيب اللؼة للٌزهري ،تحقيق نخبة وي امؽلماء ،دار

.023

تيؾير ام كريم الرحمي في تفؾير كىًم امىنان للؿيخ ػبد

اممبؽة الأولى 0416ه 0986م ،عالم ام كتب ،بيروت.
امنٌتب امؽربي 0967م.

الرحمي بن ناضض امؾؽدي ( ت0376ه )

تقديم  /امؿيخ

ػبد الله بن ػبد امؽزيز ،وامؿيخ محمد امعالح امؽثيىين ونؼؾة

الرؼالة ،ط 0421 ،0ه 0999م.

.024

تفؾير ؼهرة الحىد وع تمبيق عملي مقهاعد تدبر امقرآن

ام كريم ،ونى محمد امؿافعي ،دار اميسض (امقاهرة).
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لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1616

.025

تفؾير امبحر المهيف ،لأبي حيان الأندمسي امؼرناكي،

وبهاوؿه تفؾير امنهر امىاد وي امبحر المهيف لأبي حيان ،دار

امكتاب الإؼىًمي ،امقاهرة ،ط0403 ،2ه 0992 ،م.

.026

كىًم

تفؾير امسضاج امىنير في الإعانة على وؽرفة بؽض وؽاني
ربنا

الحكيم

الخبير،

تفؾير

الخميب

امشضبيني

امىظضي(ت977ه ) ،دار ام كتب امؽلمية ،بيروت ،مبنان،
ط0425 ،0ه 2114م).

.027

تفؾير امقرآن الحكيم(تفؾير امىنار) للؿيخ/محمد رؽيد

.028

تفؾير امقرآن امؽليم  ،الحافـ ابن كثير  ،دار كيبة ،

.029

تفؾير امقرآن امؽليم ،تحقيق أ /ؼامي ؼىًوة ،ط دار

.031

تفؾير امقرآن امؽليم ،لابن أبي حاتم ،تحقيق أؼؽد محمد

رضا ،ط الهيئة امىظض يّة امؽا ّوة للكتاب 0991م.

ط0421 ، 2ه .

كيبة 0421ه .

امميب ،وكتبة نزار وعمفى الر ياض ،ط0409(،3ه ).

1616
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.030

تفؾير امقرآن ام كريم ،لابن امقيم الجهز ية محمد بن أبي

.032

تفؾير امىاوردي(امنكؾ وامؽيهن) ،لأبي الحؾي علي

بكر ،ط دار الهىًل بيروت 0401ه .

بن محمد بن حبيب امىاوردي ،تحقيق :امؾيد بن ػبد امىقعهد

بن ػبد الرحيم ،دار ام كتب امؽلمية بيروت.

.033

امتفؾير امىنير في امؽقيدة وامشض يؽة وامىنهج ،د .وهبة

بن وعمفى الزحيلي ،دار امفكر امىؽاضض دوؿق ،ط،2

0408ه .

.034

امتفؾير وامىفسضون ،الدكتهر محمد امؾيد حؾين الذهبي،

.035

امتفكير فر يظة إؼىًويّة ،امؽ ّقاد ،ػباس محمهد ،نهظة

.036

تقريب امتهذيب ،لأبي امفظل أحمد بن علي بن حجر

وكتبة وهبة ،اممبؽة امؾابؽة2111 ،م.
وظض للمباعة ،امقاهرة.

امؽؾقىًني ،تحقيق بشار وؽروف ،دار الرؼالة .

1617
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1618

.037

تنبيغ إبنيغ ،لأبي امفرج ػبد الرحمي بن الجهزي،

تحقيق  :د .امؾيد جميلي ،اممبؽة الأولى 0404م ،الر ياض:
دار الهدى.

.038

تهذيب اللؼة ،لأبي ونعهر محمد بن أحمد الأزهري،

.039

تهذيب ودارج امؾام كين /ػبد امىنؽه طالح امؽلي

.041

امتهقيف على مهىات امتؽار يف ،للؿيخ محمد ػبد

تحقيق أ /محمد ػهض ،ط إحياء امتراث بيروت 2110م.

امؽربي ،دار امتهز يع وامنشض الإؼىًوية ،ط 0407ه 0997م.

الرؤوف امىناوي ،تحقيق د .محمد رضهان ،ط دار امفكر بيروت

0401ه .

.040

تيؾير ام كريم الرحمي في تفؾير كىًم امىنان ،مؽبد

الرحمي بن ناضض بن ػبد الله بن ناضض امؾؽدي ،تحقيق :فهاز بن

ؼؽد امعىيل ،دار ابن الجهزي ،ط0441 ،5ه .

.042

ثىًثهن صجنؾا في امتدبر ،صجامغ علمية وإيمانية ،الهيئة

امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،مؽدة وؿايخ ،ثىًثة أجزاء ،وي

1618
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لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

إطدارات الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة

للنشض وامتهز يع(الر ياض).

.043

جاوع امبيان في تأو يل امقرآن ،لمهىد بن جرير بن يزيد

بن كثير بن غامب الآولي ،أبي جؽفر اممبري ،تحقيق :أحمد محمد

ؽاصط ،ونؼؾة الرؼالة ،ط0421 ،0ه 2111م.

.044

جاوع امتروذي ،لمهىد بن عيسط بن ؼهرة امتروذي(ت

279ه ) تحقيق وتؽنيق  :أحمد محمد ؽاصط ،ومحمد فناد ػبد
امباقي ،وإبراهيم ػمهة ػهض ،وكتبة وومبؽة وعمفى امبابي

الحنبي وظض ،اممبؽة امثّانية0975 ،م.

.045

الجاوع امعحيح المنتظض ،لمهىد بن إسظاػيل أبي ػبد الله

امبخاري ،تحقيق  :وعمفى ديب امبؼا ،دار ابن كثير ،اليماوة
بيروت ،اممبؽة امثامثة0417 ،ه 0987م.

.046

جاوع امؽلوم والحكم في شضح خمؾين حديثا ً وي جهاوع

امنلم ،لأبي امفرج ػبد الرحمي امبؼدادي ،امىؽروف بابن رجب

الحنبلي ،تحقيق واهر ياؼين امفحل ،نشض وكباعة دار ابن

الجهزي ،ط0442 ،0ه .

1619
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1620

.047

جاوع بيان امؽلم وفظله  -أبه عمر يهؼف بن ػبد امبر

النمري(463ه ) ،تحقيق أبي الأؽبال الزهيري ،دار ابن
الجهزي ،امىىن كة امؽربية امؾؽهدية ،اممبؽة الأولى0404 ،ه

0994م.

.048

الجاوع لأحنٌم امقرآن ،لأبي ػبد الله محمد بن أحمد بن

أبي بكر بن فرح الأنعاري الخزرجي شظغ الدين امقركبي،

تحقيق  :هؿام سظير امبخاري ،دار عالم ام كتب ،الر ياض،
امىىن كة امؽربية امؾؽهدية0423 ،ه 2113م.

.049

الجاوع لأحنٌم امقرآن للقركبي ،ومبؽة دار ام كتب

.051

الجاوع لأخىًق الراوي وآداب امؾاوع ،لأحمد بن علي

امىظض ية0941 ،م.

بن ثابت الخميب امبؼدادي أبي بكر ،تحقيق د .محمهد اممحان،

وكتبة امىؽارف الر ياض0413 ،ه .

.050

الجهاهر الحؾان في تفؾير امقرآن للثؽامبي ،تحقيق  /محمد

امفاضلي ،اممبؽة الأولى0407 ،ه

امؽظض ية ،بيروت.221

1620

0997م ،امىكتبة

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.052

الجهاهر الحؾان في تفؾير امقرآن امىؽروف ب(تفؾير

امثؽامبي) ،مؽبد الرحمي بن محمد بن صخلوف امثؽامبي ،ونؼؾة

الأعلمي ليممبهعات بيروت.

.053

جماميات امنَّّله في قعة امىراودة في يهؼف ،د.

ػه يض بن حمهد امؽمهي ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم،

دار الحظارة للنشض وامتهز يع(الر ياض).

.054

حاؽية امشهاب على تفؾير امبيظاوي ،ضبمه امؿيخ

ػبد الرازق امىهدي ،اممبؽة الأولى0407 ،ه

دار ام كتب امؽلمية ،بيروت.

.055

حاؽية امعاوي على تفؾير الجىًمين ،ضبمه  /محمد ػبد

امؾىًم ؽاهين ،اممبؽة الأولى0405 ،ه

ام كتب امؽلمية ،بيروت.

.056

0997م،

0995م ،دار

حاؽية صحيي الدين ؽيخ زاده على تفؾير امبيظاوي

ضبمه محمد ػبد امقادر ؽاهين ،ط0409 ،0ه 0999م دار

ام كتب امؽلمية ،بيروت.

1621

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1622

.057

حتى نتدبر ونهاج الله ،د .عدنان علي رضا امنحهي ،دار

.058

الحرز الأوين في تدبر ؼهرة الإخىًص وامىؽهذتين،

امنحهي( ،الر ياض).

أ.د .ؼنيىان بن إبراهيم اللًحه ،كبؽته دار امؽاضظة(الر ياض)،

اممبؽة الأولى 0424ه .

.059

الحدائق الحؾان في تدبر آي امقرآن ،ػبد المهؾي بن

.061

حعاد ؼبع ؼنهات وي امتَّّد ُّب ّر  :صجلد يجمع امتَّّد ُّب ّرات في

إبراهيم امؽىران ،ومابع امفؾماط الحديثة (الر ياض).

الأجزاء ام َّ ّ
ؾبع مكتاب " ميد َّب ّروا آياته " مر َّت ّبة ووفهرؼة ،الهيئة

امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشض وامتَّّهز يع
(الر ياض).

.060

الحياة وي جديد (دػهة متدبر امقرآن) ،لًدكتهرة أسظاء

.062

الخاركة الذهنية للقرآن ام كريم ،ؼهرة امبقرة أنمهذجا،

الرويشد.

اممر يقة الأسهل للتدبر والحفـ وؽا ،د .إبراهيم بن ػبدالله

الدويش ،مرصض بناء للًؼتؿارات امتربه ية وامتؽنيىية.

1622

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.063

الحفـ امتربهي للقرآن وطناعة الإنسان ،خالد بن ػبد

ام كريم اللًحه ،وكتبة ؼفير ،الر ياض ،اممبؽة الأولى

0427ه .

.064

حنية الأومياء وكبقات الأطفياء ،لأبي نؽيم الأطبهاني،

.065

حياة امعحابة لًدهلوي ،شضكة الر ياض ،ط،0

.066

خعائص امقرآن ام كريم  ،فهد بن ػبد الرحمي الرومي ،

.067

الخعائص ،لأبي امفتح ػثىان بن جني تحقيق أ /محمد

.068

الخماب امقرآني امىؽاضض  :دػهة متدبر امقرآن امؽليم،

.069

دراؼات جديدة في إعجاز امقرآن د /ػبد امؽليم

دار امؾؽادة  -وظض0974 ،م.

0998م.

مرصض تفؾير لًدراؼات امقرآنية ،ط0421 ،01ه 2111 /م.
علي امنجار ،ط عالم ام كتب بيروت.

جمال َّ ّ
نعار حؾين ،دار الإسضاء (عمَّّان).
امىمؽني ،اممبؽة الأولى0407ه

امقاهرة.

0996م ،وكتبة وهبة،

1623

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1624

.071

الدر امىعهن في علوم امكتاب امىكنهن للؾىين الحنبي

تحقيق د /أحمد محمد الخراط

0404ه

.070

0993م.

دار امقلم

دوؿق ،ط الأولى

دلائل الإعجاز في علم امىؽاني لليوام ػبد امقاهر

الجرجاني ،قرأه وعلق عنيه  /امؿيخ محمهد محمد ؽاصط0984 ،م،
وكتبة الخانجي ،امقاهرة .

.072

الدر امىنثهر في امتفؾير بامىأثهر ،للؾيهكي ،تحقيق

.073

الدرر امؾنية في الأجهبة امنجدية الرقمية ،تأميف علماء

مرصض هجر للبحهث ،دار هجر ،وظض0424 ،ه .

نجد الأعىًم ،تحقيق  :ػبد الرحمي بن محمد بن قاسص ،وهقع
وكتبة امىدينة الرقمية ،ط0407 ،6ه 0996م.

.074

دػهة إلى تدبر امقرآن ام كريم :كيف؟ ومىاذا؟ لمنتار

.075

دػهة امقرآن إلى امتَّّد ُّب ّر وي خىًل امفاطلة امقرآن َّي ّة ،د.

ؽاصط كمال ،ونؼؾة الرؼالة ،امشضكة امىتحدة ،بيروت.

محمهد ؽؽبان إبراهيم وعمفى ،رؼالة دكتهراة في جاوؽة

الأزهر(وظض).

1624

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.076

دلالات امتراكيب ،د .محمد محمد أبه وهسط ،وكتبة

.077

دلائل امنّبهة ووؽرفة أحهال طاحب امشّض يؽة ،لأبي بكر

وهبة ،اممبؽجة امثانية0418 ،ه 0987م.

أحمد بن الحؾين امبيهقي(458ه ) ،وثّق أطهله وخ ّرج أحاديثه

وعلّق عنيه د /ػبد امىؽمي فنؽجي ،دار ام كتب امؽلميّة،

بيروت ،دار الر يّان لل ُّت ّراث ،امقاهرة ،ط0418 ،0ه .

.078

دميل فهه امقرآن المويد ،أحمد بن وؾفر امؽتيبي ،وكتبة

.079

دور امقرآن ام كريم في تنمية امتفكير امىنلهمي لدى

ال ُّر ّؽد (الر ِّياض).

الإنسان ،حهاودة ،وعمفى محمهد ،وي أوراق امىنتمر امؽربي
امثامؿ حهل الاتجاه امىنلهمي في امتدريس وامتؽنيم ،جاوؽة عين

شظغ2112 ،م.

.081

الدولة والموتىع ،الدكتهر محمد شحرور؛ دار الأهالي

للمباعة وامنشض في دوؿق؛ دون تحديد اممبؽة وامتاريخ.

1625

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1626

.080

ذيل كبقات الحنابلة لأبي امفرج ػبد الرحمي بن رجب

الحنبّلي ،تحقيق د /ػبد الرحمي امؽثيىين ،ط وكتبة امؽبينٌن،

الر ياض0425 ،ه .

.082

ربح أيام امؽىر في تدبر ؼهرة امؽظض ،أ.د .ؼنيىان بن

إبراهيم ا َّل ّلًحه ،وقالة في صجلة جاوؽة الإوام ،امؽدد:
،39رجب 0423ه  ،ص.098-069 :

.083

الرّؼالة ،لليوام امؿافع ّي ،تحقيق أحمد محمد ؽاصط ،دار

.084

رسص امىعحف دراؼة مؼه يّة تار يخيّة ،غانم قدوري

ام كتب امؽلميّة ،بيروت.

الحىد؛ الجىههر يّة امؽراقيّة اللجنة امهكنيّة للًحتفال بممنع امقرن
الخاوغ ػشض الهجري؛ اممبؽة الأولى؛ 0412ه .

.085

الرّقّة وامبنٌء ،لأبي بكر ػبد الله بن محمد بن ػبيد بن أبي

الدنيا(280ه ) ،تحقيق محمد خير روظان يهؼف ،دار ابن حزم

بيروت ،ؼنة 0406ه .

.086

رهبان الليل ،د /ؼيد حؾين امؽ ّفاني ،ط /وكتبة

امؽفاني ،امقاهرة.

1626

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.087

روح امىؽاني في تفؾير امقرآن امؽليم وامؾبع امىثاني

للٌمهسي تحقيق  /كه ػبد الرؤوف ؼؽد ،اممبؽة الأولى ،دار

امؼد امؽربي ،امقاهرة.

.088

روح امىؽاني في تفؾير امقرآن امؽليم وامؾبع امىثاني،

للٍمهسي ،ط /دار ام كتب امؽلميّة ،بيروت ،اممبؽة الأولى،

0405ه .

ر ياض ام ّ
ع الحين ،لأبي زصط يا يح يى بن شضف ام نهوي الدو ؿقي،

تحقيق د /ػبد الله بن ػبد المهؾي امتّرعي ،دون كباعة وتاريخ.

.089

زاد امىؾير في علم امتفؾير لابن الجهزي (ت597ه )،

خرج آياته أحمد شظغ الدين ،ط 0404 ،0ه 0994م ،دار

ام كتب امؽلمية ،بيروت.

.091

زاد امىؾير في علم امتّفؾير ،لأبي امفرج ػبد الرحمي بن

.090

زاد امىؽاد في هدي خير امؽباد ،لابن قيم الجهز ية،

الجهزي ،تحقيق محمد زهير امؿاويش.

ونؼؾة الرؼالة ،بيروت وكتبة مىنار الإؼىًويّة ،ام كهيت،

ط0405 ،27ه 0994/م.

1627

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1628

.092

زاد امىهاجر إلى ربه (الرؼالة امتبهكية) ،ابن امقيم

.093

الزهد ،لابن امىبارك ،تحقيق أحمد فريد ،دار امىؽارج،

.094

الزهد ،لأبي داوود ،تحقيق أبي تميم ياسض بن إبراهيم بن

الجهز ية ،وكتبة امىدني ،جدة.
0995م.

محمد ،وأبي بىًل غنيم بن ػباس بن غنيم ،وق ّدم له وراجؽه:

فظيلة امؿيخ محمد عمرو ػبد اللميف ،ط :دار امىؿنٌة للنشض

وامتهز يع ،حلوان ،اممبؽة الأولى0404 ،ه 0993/م.

.095

ؼبل ام ّؾىًم ،لمهىد بن إسظاػيل الأوير ام كحىًني

امعنؽاني ،وكتبة وعمفى امبابي الحنبي ،ط0379 ،4ه
0961م.

.096

ؼنؾلة الأحاديث امعحيحة وشيء وي فقهها وفهائدها،

لمهىد بن ناضض الدين الأمباني ،وكتبة امىؽارف للنشض ،الر ياض،

ط0406 ،0ه 0996 ،م.

.097

ؼنن ابن واجه ،لأبي ػبد الله محمد بن يزيد امقزويني،

تحقيق محمد فناد ػبد امباقي ،دار امفكر بيروت.

1628

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.098

ؼنن امبيهقي ام كبرى ،لأبي بكر أحمد بن الحؾين بن علي

امبيهقي (ت458ه ) ،تحقيق  :محمد ػبد امقادر ػما ،وكتبة
دار امباز ،وكة امىكرّوة0404 ،ه 0994م.

.099

ؼنن الدارمي ،لأبي محمد ػبد الله بن ػبد الرحمي بن

امفظل بن بهرام ابن ػبد ّ
امعىد(ت 255ه ) ،دار الحديث،
امقاهرة0421 ،ه .

.211

ؼنن اللّه في إحياء الأوه في ضهء امكتاب وام ُّ ّ
ؾنّة ،د/

حؾين شضفة ،كبؽة ونؼؾة الرؼالة ،بيروت ،اممبؽة الأولى

0429ه .

.210

ؼنن امنؾاغي ،لأبي ػبد الرحمي أحمد بن ؽؽيب بن علي

الخراؼاني ،امنّؾاغي(ت313ه ) ،تحقيق ػبد امفتاح أبه غ ّدة،
وكتبة امىمبهعات الإؼىًويّة ،حنب ،اممبؽة امثّانية0416 ،ه .

.212

ؼير أعىًم امنبىًء ،مؿىغ الدين محمد بن أحمد بن

ػثىان الذهبي ،تحقيق  :مجمهعة بإشضاف امؿيخ ؽؽيب

الأرننوط ،كبؽة ونؼؾة الرؼالة0415 ،ه .

1629

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1630

.213

امؾيرة امنبه ية ،ػبد امىمو بن هؿام بن أيهب الحىيري

امىؽافري ،شضكة وكتبة وومبؽة وعمفى امبابي الحنبي وأولاده

بمظض ،اممبؽة امثانية0375 ،ه 0955 ،م.

.214

طفهة امتفا ؼير/محمد ع لي ام عابهني ،ك بع ع لى نف قة/

.215

ام عهاػق امىر ؼلة ع لى الجهى ية وامىؽم لة لابن قيم

امؾيد حؾي ػباس امشضبتلي.

الجهز ية ،تحق يق د /ع لي بن مح مد ا لدخيل ال له ،اممب ؽة امثام ثة

0408ه 0998م ،دار امؽاضظة للنشض وامتهز يع ،الر ياض.

.216

ام ّؿخعيّة الإؼىًويّة ،متقي الدين امنبهاني ،ط،3

.217

ؽذرات الذّهب في أخبار وي ذهب ،ػبد ال ّ
حي بن

.218

شضح امؽقيدة امهاؼمية ،مؿيخ الإؼىًم أحمد بن ػبد

0990م.

أحمد بن محمد امؽكري الحنبلي ،دون كباعة وتاريخ.

الحنيم بن ػبد امؾىًم ابن تيمية و ينيه ونحق امهاؼمية ،لًدكتهر/

محمد خنيل هرّاس ،تؽنيق امؽىًّوة محمد بن طالح امؽثيىين ،تحقيق

1630

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

علوي بن ػبد امقادر ام ّؾ ّقاف ،كبؽة الدرر امؾنية ،املهران،

ط0438 ،9ه .

.219

شضح ر ياض ّ
امعالحين ،محمد بن طالح امؽثيىين ،دار

.201

شضح ؽافية ابن الحاجب ،للؿيخ محمد بن الحؾي

.200

شضح صحيح امبخاري ،لأبي الحؾي علي بن ػبد امىمو

امهكي ،الر ياض(0426ه ).

الاؼتراباذي ،كبؽة دار ام كتب امؽلمية ،بيروت.

بن بمال امبكري امقركبي ،تحقيق أبي تميم ياسض بن إبراهيم،

وكتبة الرؽد ،الر ياض ،ط0423 ،2ه 2113م.

.202

ؽؽب الإيمان ،لأبي بكر امبيهقي ،دار ام كتب امؽلميّة،

.203

ام ّؿفا بتؽر يق حقهق امىعمفى ،لأبي امفظل امقاصي

.204

ام ّؿىائل المه ّىديّة ،لأبي عيسط محمد بن عيسط بن ؼهرة

بيروت ،ط0401 ،04م.

ػياض اميحعبي(ت544ه ).

امتّروذي ،تحقيق ػعام وهسط هادي ،دار امعديق الجبيل

امؾؽهديّة ،ونؼؾة الرؼالة بيروت ،ط0430 ،0ه 2101م.

1631

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1632

.205

ؽيفرة امقرآن ام كريم  :ثهرة في عالم امتَّّد ُّب ّر وامتَّّفؾير

.206

ّ
امعحاح تاج اللؼة وصحاح امؽربية إسظاػيل بن حماد

امقرآني ،واجد حؾي الحنبلي ،عمَّّان.

الجههري ،تحقيق أحمد ػبد امؼفهر ،ط دار امؽلم ليمىًيين،

بيروت 0417ه .

.207

صحيح امبخاري  ،لأبي إسظاػيل محمد بن إسظاػيل بن

إبراهيم بن امىؼيرة بن بردزبة امبخاري الجؽفي ،وكتبة امؽبينٌن

 ،الر ياض ،ط 0407ه .

.208

صحيح وؾلم ،لأبي الحؾين وؾلم بن الحجاج بن وؾلم

امقؿيري امنيؾابهري تحقيق محمد فناد ػبدامباقي ،دار الحديث،

امقاهرة ،ط0402 ،0ه .

.209

طفة ّ
امعفهة ،لأبي امفرج ػبد الرحمي بن الجهزي ،دار

.221

طىًح الأ ّوة في علو اله ّىة ،د /ؼيد حؾين امؽ ّفاني،

ام كتب امؽلمية ،بيروت ،ط0989 ،0م.
ط /وكتبة امؽ ّفاني ،امقاهرة.

1632

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

.220

طيد الخاكر ،لجىال الدين أبي امفرج ابن الجهزي،

تحقيق هبد امقادر أحمد ػما ،امنّاشض ،دار ام كتب امؽلميّة

بيروت ،مبنان ،اممبؽة الأولى ،ؼنة امنشض 0402ه 0992م.

.222

امعهارف ػي فهه وتد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،د .محمد بن

.223

ضهابف أطهمية في تدبر امقرآن ،يهؼف أحمد امبدوي،

.224

امظهء امىنير على امتفؾير  ،لابن قيم الجهز ية ،تحقيق

يهؼف الجهراني أبه امؽامية.

صجلة الجىؽية امفقهية امؾؽهدية.

علي امعالحي ،نبذة ػي امكتاب ،جمؽه علي الحىد المهىد

امعالحي ،ونؼؾة امنهر ،ػنيزة.

.225

اممبقات ام كبرى ،لأبي ػبد اللّه محمد بن ؼؽد بن ونيع

امبظضي(231ه ) ،تحقيق إحؾان ػبّاس ،دار طادر ،بيروت،
ط0968 ،0م.

.226

كر يقك إلى الاستمتاع بامقرآن  :دراؼة وهضهػيَّّة

لأمفاظ امتِّىًوة وامتَّّد ُّب ّر وامتَّّرتيل في امكتاب امؽزيز ،ػبد الرَّّحمي
بن محمد امبردعي ،دار كيبة الخطضاء (وكة).
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1634

.227

اممر يق إلى امقرآن ،للؿيخ إبراهيم ام ّؾكران ،كبؽة مرصض

.228

عدم تدبّر امقرآن ،د .ناضض بن ؼنيىان امؽىر ،وهقع

امفكر امىؽاضض بالر ياض0433 ،ه .،

بعانر.

.229

ػلىة امقرآن ام كريم ،محمهد الدوسضي ،دار ابن

الجهزي ،ط0426 ،0ه .

.231

عمى امنّحه ،لأبي الحؾي محمد بن ػبد الله امشهير بابن

امه ّراق ،تحقيق أ /محمهد الدرويش ،كبؽة وكتبة الرؽد بالر ياض
0999م.

.230

علم تاريخ نزول آيات امقرآن ام كريم وؼهره  :ونهج في

تدبر امقرآن ،أحمد خالد يهؼف ؽكري وعمران سظيح نزال ،دار

امفرقان وجمؽيَّّة المهافلة على امقرآن ام كريم (عمَّّان).

.232

علم امتفكير وؽىار ،طىًح طالح ،دار ديبهنه لل ّمباعة

.233

علوم امقرآن في وقدوات امتفاؼير؛ محمد طفاء ؽيخ

وامنّشض ،عمان ،ط2116 ،0م.

إبراهيم حقي؛ ونؼؾة الرؼالة؛ اممبؽة الأولى؛ 0425ه .
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.234

ع مدة الح فاظ في تف ؾير أ شضف الأم فاظ ،لل ؾىين

الحنبي حققه د /محمد 220امتهنجي اممبؽة الأولى 0404ه
0993م عالم ام كتب بيروت.

.235

عمدة امقاري شضح صحيح امبخاري ،مبدر الدين محمد بن

أحمد امؽيني(ت855ه ) ،دار إحياء امتراث امؽربي ،بيروت،
(د.ط)( ،د.ت).

.236

امؽهدة إلى امقرآن  :مىاذا وكيف ،د .صجدي الهىًلي،

.237

ػهن امىؽبهد شضح ؼنن أبي داوود ،مؿىغ الحق

دار امتَّّهز يع وامنَّّشض الإؼىًويَّّة (امقاهرة).

امؽليم آبادي ،ط/دار ام كتب امؽلميّة ،بيروت ،اممبؽة امثانية،
0405ه 0995م.

.238

امؽين ،الخنيل بن أحمد امفراهيدي ،تحقيق د .مهدي

.239

امؽين ،الخنيل بن أحمد امفراهيدي ،تحقيق ػبد الحىيد

المنزومي وآخر ،كبؽة دار الهىًل بامقاهرة.

هنداوي  ،دار ام كتب امؽلمية  ،بيروت  ،مبنان  -.ؼير أعىًم

امنبىًء  ،الذهبي  ،ونؼؾة الرؼالة  ،ط0416 ، 4ه .

1635
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1636

.241

غرائب امقرآن ورغائب امفرقان ،الحؾي بن محمد

امنّيؾابهري(ت بؽد 851ه ) ،تحقيق زصط يا عميران ،دار
ام كتب امؽلميّة ،بيروت ،ط0406 ،0ه .

.240

غريب امقرآن ،لأبي محمد ػبد اللّه بن قتيبة ،تحقيق:

امؾيد أحمد طقر ،دار إحياء ام كتب امؽربيّة ،بيروت،
0958م.

.242

فتح امبيان في وقاطد امقرآن ،للؽىًوة المهقق طديق

.243

فتح امقدير الجاوع بين فني الرواية والدراية وي علم

حؾي خان دار امفك ر امؽربي ،امقاهرة.

امتفؾير للؿهكٌني

حققه وخرج أحاديثه ؼيد إبراهيم ،اممبؽة

الأولى 0403ه 0993م دار الحديث ،امقاهرة.

.244

فتح ام قدير ال جاوع بين ف ني الروا ية والدرا ية وي ع لم

.245

امفته حات الإله ية بته ضيح تف ؾير الج ىًمين ل ًدقائق

امتفؾير للؿهكٌني دار امفكر ،بيروت 0413 ،ه 0983م.
الخفية ،للؽىًوة الجى ل

وشضكٌه.

1636
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.246

امفروق في اللؼة للؽؾكري ،دار الآفاق الجديدة ،اممبؽة

.247

في ق ىًل ام قرآن لل ؿيخ ؼيد ق مب اممب ؽة امؾاد ؼة

.248

امشضوق ،امقاهرة.

الخاوؾة 0983م.

0398ه 0978م ،دار

.249

ّ
متقي الدّين أحمد بن ػبد الحنيم بن
امفتاوى ام كبرى،

تيمية ،تحقيق أ /محمد ػما وآخر ،كبؽة دار ام كتب امؽلمية،

بيروت0418 ،ه .

.251

فتاوى وؽاضضة (ج ،)0د .يهؼف امقرضاوي ،دار

.250

فتح امباري شضح صحيح امبخاري ،لزين الدين أبي

امقلم ام كهيت ،ط0418 ،3م 0987م.

امفرج ػبد الرحمي بن شهاب الدين امبؼدادي ثم الدوؿقي امشّهير
بابن رجب ،دار ابن الجهزي امؾؽهديّة ،الدّ ّوام 0422ه .

.252

فتح امقدير الجاوع بين فنّي الرواية والدراية وي علم

امتّفؾير ،لليوام محمد بن علي بن محمد ام ّؿهكٌني(ت0251ه )،
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1638

كبؽة دار امفكر ودار امميّب ،بيروت ،مبنان ،اممبؽة الأولى،
عام 0404ه 0994م.

.253

فتح وي الرحمي الرحيم في بيان كيفية تدبر كىًم امىنان

 ،د .أحمد ونعهر آل ؼبالك  ،امىكتب الإؼىًمي  ،ط، 0

امقاهرة.

.254

امفرق بين امتّأول وامتّدبر وامتّف ُّكّر ،أ /خالد الديهان

بتظضف ،بحؿ ونؿهر على ؽبكة امىؽلووات الدوميّة.

.255

امفرق وامىذاهب امىؾيحيّة ونذ امبدايات حتّى قههر

.256

فظائل امقرآن  ،لأبي بكر جؽفر امفر يابي  ،تحقيق د.

الإؼىًم ،تأميف د .نهاد خيّاط؛ دار الأوائل؛ بدون تاريخ.

يهؼف ػثىان  ،وكتبة الرؽد  ،الر ياض  ،ط0426 ، 3ه
2115م.

.257

فظائل امقرآن ،لأبي ػبد الله محمد بن امطضبس امبجلي،

.258

فظائل امقرآن  ،أبه ػبيد امقاسص الهروي  ،دار ابن

ت غزوة بدير ،دار امفكر ،ؼهر يا ،ط0418 ،0ه 0988م.
كثير  ،دوؿق  ،ط0401، 2ه .
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.259

فظائل امقرآن ،لأبي امؽباس امىؾتؼفري ،ط /دار ابن

.261

فظائل امقرآن ،لأبي ػبيد امقاسص بن ؼىًّم ،تحقيق

.260

امفروق اللؼه ية  ،أبه هىًل امؽؾكري.

حزم ،بيروت ،اممبؽة الأولى 2118م.

مروان امؽمية وآخرين ،ط دار ابن كثير ،بيروت0421 ،ه .

.262

فقه قراءة امقرآن ،ؼؽيد يهؼف ،وكتبة ام ُّ ّؾنَّّة

(امقاهرة).

.263

امفقيه وامىتفقه ،الخميب امبؼدادي ،دار ابن الجهزي

.264

في امتدبر  ،للؿيخ الدكتهر ػعام بن طالح امؽهيد ،وي

0420ه  ،امؾؽهديّة.

إطدارات مرصض تدبر الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنشض وامتَّّهز يع (الر ياض).

.265

فهه امقرآن بين امقهاعد امظابمة وامىزامق امىهن كة،

أ.د /.روظان خميغ زعي ،بحؿ ونؿهر على وهقع الإؼىًم

اميهم ،بشبكة امىؽلووات الدوميّة.
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1640

.266

فهه امقرآن ووؽانيه ،لأبي ػبد اللّه الحارث المهاؼبي،

.267

امفهائد ،لابن امقيم ،كبؽة دار ام كتب امؽلمية ،بيروت،

.268

في رحاب امقرآن ،محمد وعمفى أوين أبه هاشص ،دار

.269

في رحاب تدبر امقرآن ام كريم ،صختار ؽاصط كمال ،دار

.271

وفيّات الأػيان وأنباء أبناء الزّوان ،لأبي امؽباس أحمد

تحقيق حؾين امقهتلي ،ط دار ام كندي ،بيروت 0398ه .

0393ه .

ام ُّن ّهر امىبين (عمَّّان).

امفاروق ،الأردن(عمَّّان)2119 ،م.

بن محمد بن أبي بكر بن خننٌن ،تحقيق أ /إحؾان ػبّاس ،ط

دار طادر ،بيروت 0911م.

.270

فيض امقدير شضح الجاوع ّ
امعؼير ،لزين الدين محمد ػبد

الرؤوف امىناوي(ت 0130ه ) امىكتبة امتجار يّة ام كبرى،
وظض (ط 0456/0ه ).

.272

قامها ػي الإؼىًم ،د.عماد الدين خنيل ،وكتبة طيد

امفهائد ،قسص ردود وتؽقيبات.

1640
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.273

امقاوهس المهيف ،للفيروز آبادي ،تحقيق وكتب تحقيق

ام ُّت ّراث في ونؼؾة الرّؼالة محمد نؽيم امؽرقؾهسي ،ونؼؾة الرؼالة
للمباعة وامنّشض وامتّهز يع ،بيروت ،مبنان ،اممبؽة امثّاونة،

0426ه .

.274

قانهن امتأو يل ،امقاصي أبي بكر بن امؽربي ،ونؼؾة علوم

.275

قبؾات وي امكتاب وامؾنة :تدبر وقىًل ( 3أجزاء)،

.276

قبؾات وي تدبر امقرآن ام كريم ،صختار ؽاصط كمال ،دار

امقرآن ،بيروت.

د .عدنان علي رضا امنحهي ،دار امنحهي ،الر ياض.

امفاروق ،الأردن(عمَّّان).

.277

امقراءة

وامت ّ ِىًوة

وامتَّّد ُّب ّر

وام َّت ّرتيل

(وي ؼنؾلة

امىفههوات امقرآنية) ،د .ػبد الرَّّحمي حملي ،دار امىنتقى
(ؼهر يا).

.278

امقرآن صحاولة مفهه ػظضي ،د .وعمفى محمهد ،ط،8

دار امىؽارف امقاهرة.
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1642

.279

امقرآن وي امتّفؾير امىهروث إلى تحنيل الخماب ،محمد

أركهن ،ترجمة هاشص طالح؛ دار ام ّمنيؽة؛ اممبؽة امثّانية؛
2115م.

.281

امقرآن وامىرأة إعادة قراءة امنّص امقرآني وي ونلهر

نساغي ،آونة ودود؛ ترجمة ؼاوية عدنان؛ اممبؽة الأولى؛

2111م.

.280

امقرآن ام كريم والأطهل في تد ُّب ّره  :تمؽنات في تؽاليمه

وخعائعه ،د .محمد حؾين طفهري ،شضكة امىمبهعات للتهز يع

وامنَّّشض (بيروت).

.282

امقرآن :تدبر وعمل ،إعداد مرصض امىنهاج للًشضاف

.283

امقرآن :تفؾير وتدبر وعمل ،صختظض امىنهاج متفؾير ابن

وامتدريب ام َّت ّربهي ،اممبؽة الأولى0436 ،ه .
كثير،

إعداد

ام َّت ّربهي(الر ياض).

.284

مرصض

امىنهاج

للًشضاف

وامتدريب

قهاعد امتدبر الأوثل للقرآن ام كريم ،للؿيخ ػبدالرحمي

حبَنكة امىيداني ،صجلد وي ومبهعات دار امقلم في دوؿق،

1642
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0419ه  ،ذصط فيه ؼبؽا وػشضين قاعدة متدبر امقرآن ،مرؼلة
وي غير ترتيب ،وأغنبها قهاعد في امتفؾير ،وميغ في امتدبر.

.285

قهاعد قرآن َّي ّة  :خمؾهن قاعدة في امنَّّفغ والحياة ،د .عمر

بن ػبد ال َّل ّه امىقبل ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنَّّشض وامتَّّهز يع (الر ِّياض).

.286

امقهاعد والأطهل وتمبيقات امتَّّد ُّب ّر ،د .خالد بن ػثىان

ام َّ ّؾبؾ ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشض
وامتهز يع (الر ياض).

.287

ام كؿاف ػي حقائق غهاوض امتنز يل ،لأبي امقاسص

محمهد بن عمر الزصخشضي ،دار امكتاب امؽربي ،ب يروت ،ط،3
0417ه .

.288

ام كنز الثمين وي تدبر امؽىًَّّوة محمد بن طالح امؽثيىين،

.289

كيف ن تؽاول وع امقرآن ،محمد امؼزالي ،دار امهفاء،

ناضض امقمامي ،مجمهعة آيات لليعىًم امقرآني (الر ِّياض).
وظض ،ط0420 ،2ه .
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1644

.291

كيف ن تؽاول وع امقرآن  ،د .يهؼف امقرضاوي،

.290

كيف نتؽاول وع امقرآن ،للؿيخ محمد امؼزالي ،وي

.292

كيف ننتفع بامقرآن ام كريم( :خمهة نحه تدبر أوثل)،

.293

كيف ننتفع بامقرآن ،د/صجدي الهىًلي ،بحؿ ونؿهر

.294

كيف نتدبر امقرآن ،فهاز زمرلي ،دار امبؿانر

.295

مباب امتأو يل في وؽاني امتنز يل ،تفؾير الخازن ،علي بن

كبؽة دار امشضوق ،امقاهرة  -وظض2100 ،م.

وقدوة أ /عمر ػبيد حؾنة لهذا امكتاب ،ط دار نهظة وظض.
د .أحمد امبراء الأويري ،ونؼؾة الر يان ،بيروت
بمنتديات وكتهب بشبكة امىؽلووات الدومية.

الإؼىًوية ،بيروت.

محمد بن إبراهيم امؿيحي ،المهقق محمد علي ؽاهين ،دار ام كتب

امؽلمية /بيروت ،اممبؽة الأولى0405 ،ه .

.296

ب يروت.

1644

مؾان امؽرب ،لمهىد بن وكرم بن ونلهر ،دار طادر،
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.297

مؾان امؽرب ،لمهىد بن وكرم بن ونلهر ،تحقيق أ /ػبد

.298

ممائف امىؽارف فيىا مىهاسص امؽام وي امهقائف ،ػبد

اللّه ام كبير ،كبؽة دار امىؽارف بامقاهرة.

الرحمي بن أحمد بن رجب الحنبلي(795ه ) ،دار ابن حزم

للمباعة وامنّشض ،مبنان ،اممبؽة الأولى0424 ،ه 2114/م.

.299

مىؾات بيانية في نعهص وي امتنز يل ،د .فاضل

.311

ميدبروا آياته (حنقات برنامج ميدبروا آياته) ،أ.د .ناضض

امؾَامراغي ،دار عمَّّار (عمَّّان).

امؽىر،وي إطدارات الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنشض وامتهز يع (الر ياض).

.310

ميدبروا آياته (حعاد عام وي امتدبر) ،ؼنؾلة تعدر وي

الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،تسؽة مجمهعات هي حعاد

رؼائل ج َّهّال تدبر امتَّّابع ليمرصض ،دار الحظارة للنشض وامتَّّهز يع

(الر ِّياض).

.312

واذا خسض امؽالم بانحماط امىؾلمين ،للؿيخ أبي الحؾي

امنّدوي ،كبؽة وكتبة الإيمان بامقاهرة.
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.313

وباحؿ في علوم امقرآن ،مىنّاع امق ّمان ،ط .ونؼؾة

.314

وبادىء أؼاؼية مفهه امقرآن ،أبه الأعلى امىهدودي،

.315

وبادىء تد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،د .ػبد المهؾي بن زين

الرؼالة ،بيروت.

ال َّدّار امؾؽهديَّّة للنَّّشض وامتَّّهز يع (جدة).

امىميري ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنشض

وامتَّّهز يع (الر ياض).

.316

وبادىء تدبر امقرآن ،لأبي الحؾي امندوي ،كبؽة دار

.317

َََ
َ
ل ۡ َح َخ َدةذ ُرونۡ
وبحؿ جنيل على آية وي امتنز يلۡ { ،أف ۡ

ّ
امعحهة بامقاهرة 0416ه .

َۡ َ ُ ٓ
ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُ
وب ۡأقفال َها ۡ ،}٢٤للؿيخ محمد الأوين بن محمد
ٱىلرء ۡ
ان ۡأم ۡلَع ۡكي ٍ

المنتار الجكني امؿنقيمي ،ومبؽة امىدني  ،وتهجد ونه نسخة في
وكتبة الحرم امنبهي امشض يف وهه تفؾير لهذه الآية رد فيه على

امىنولة في امؽقيدة ،وامىتؽعبة في امفقه.

.318

وتؽة امتَّّد ُّب ّر ،د .إياد قنيبي وفر يق امؽىل ،دار بداية

للنَّّشض وامتَّّهز يع.
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.319

وتن الجزر ية في وؽرفة تجهيد الآيات امقرآنية ،للؽىًوة

امؿيخ محمد بن الجزري امؿافعي ،بشضح امؿيخ زصط يّا الأنعاري،

امنّاشض /امىكتبة امؾؽيدية ،وظض.

.301

صجاز امقرآن ،لأبي ػبيد(201ه ) ،تحقيق محمد فناد

.300

صجامغ امقرآن  :ودخل إلى ونهج تدارس امقرآن امؽليم

سصكين ،ط ،0نشض الخانجي بمظض 0962م.

وتدبره وي امتنقي إلى امتَّّزكية ،فريد الأنعاري ،أمهان وؼربيَّّة
للنَّّشض وامتَّّهز يع (وكناس) ،وومبؽة امنَّّجاح الجديدة (ال َّّدار

امبيظاء).

.302

صجامغ قرآن َّي ّة  :وقفات بيان َّي ّة ودلالات تربه يَّّة ،د.

ػه يض بن حمهد امؽمهي ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم،

دار الحظارة للنَّّشض وامتَّّهز يع (الر ِّياض).

.303

الموامؾة وجهاهر امؽلم ،لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد

الدينهري(333ه ) ،تحقيق أبي ػبيدة وشههر بن حؾي آل
ؼلمان ،جمؽيّة امتّربية الإؼىًويّة ( امبحرين  -أم الحظص) ،دار
ابن حزم ،بيروت ،مبنان ،اممبؽة الأولى 0409ه .
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.304

مجمهع امفتاوى ،مؿيخ الإؼىًم أحمد بن ػبد الحنيم بن

تيمية الحرّاني ،تحقيق أنهر امباز  -عامر الجزّار ،دار امهفاء ،ط،3
0426ه 2115م.

.305

مجمهع رؼائل الحافـ ابن رجب ،لزين الدين ػبد

الرحمي بن رجب الحنبلي ،أ /كنؽؾ الحلواني ،ط امفاروق

الحديثيّة 0424ه .

.306

الموىهع شضح امىه ّذب ،لمهيي الدين يحيى بن شضف

امنّهوي الدوؿقي 676ه  ،امنّاشض دار عالم امكتاب0423 ،ه
2113م.

.307

المهرر امهجيز في تفؾير امكتاب امؽزيز ،لابن ػميّة

الأندمسي ،تحقيق ػبد ام ّ
ؾىًم ػبد امؿافي محمد ،دار ام كتب

امؽلميّة ،بيروت ،اممبؽة الأولى 0403ه 0993م.

.308

المهكم والمهيف الأػله ،لأبي الحؾي علي بن إسظاػيل بن

ؼيده ،تحقيق د .ػبد الحىيد هنداوي ط .دار امؽلميّة
2111م.
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.309

صختار ّ
امعحاح ،لمهىد بن أبي بكر الرّازي ،تحقيق أ/

.321

صختظض قيام اللّيل وقيام روظان وكتاب امهتر ،لأبي ػبد

محمهد خاكر ،ط .وكتبة مبنان ،بيروت0405 ،ه .

اللّه محمد بن نظض امىَروزي ،اختعار امؽىًّوة أحمد بن عل ّي
امىقريزي ،ط .فيعل آباد ،باكؾتان 0418ه .

.320

صختظض

ونهاج

امقاطدين،

قداوة

امىقدسي(ت

689ه ) ،تحقيق ػبد الحىيد محمد الدرويش ،ط،0

(0409ه 0999م).

.322

المنتارات وي امىناؼبات بين امؾهر والآيات ،إبتؾام

بنؾ عمر امؽىهدي ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنَّّشض وامتَّّهز يع (الر ِّياض).

.323

المنعص ،لأبي الحؾي علي بن إسظاػيل امىؽروف بابن

.324

وداخل أؼاؼية متد ُّب ّر امقرآن ،محمد محمد خنيفة ،قهت

ؼيده ،دار ام كتب امؽلمية ،ب يروت ،مبنان.

الأبرار للنَّّشض وامتَّّهز يع (الاؼكندر ية).

1649

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1650

.325

ودارج الحفـ وامتَّّد ُّب ّر  :أيسض امهؼائل لحفـ امقرآن

ام كريم وتد ُّب ّره ،أ.د .ناضض امؽىر ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن

ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشض وامتَّّهز يع (الر ِّياض).

.326

ودارج ام ّؾام كين بين ونازل إ يّاك نؽبد وإيّاك نستؽين،

لليوام ابن امقيم بتظضف ،تحقيق امؿيخ محمد حاود امفقي ،ط.

دار امكتاب امؽربي ،بيروت 0393ه .

.327

امىدخل إلى الدراؼات امقرآنية :وبادئ تدبر امقرآن

.328

امىراحل الثمان ممامب فهه امقرآن ،د .ػعام امؽُه يِّد،

والانتفاع به ،لأبي الحؾي امندوي ،دار امعحهة ،امقاهرة.

الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشض
وامتَّّهز يع(الر ياض).

.329

امىؾتدرك على امعحيحين ،لأبي ػبد الله محمد بن ػبد

الله الحاكم امنيؾابهري ،تحقيق وعمفى ػبد امقادر ػما ،دار
ام كتب امؽلمية ،ب يروت ،ط0400 ،0ه .

.331

وؾند أحمد ،لأحمد بن حنبل ،تحقيق ؽؽيب الأرننوط

وآخرين ،كبؽة الرؼالة ،بيروت 0420ه .
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.330

وؿنٌة الأنهار ،لأبي حاود محمد بن محمد امؼزالي

اممهسي ،حققها وقدم لها الدكتهر أبه امؽىً ػفيفي ،امناشض الدار

امقهويّة للمباعة وامن ّشض ،امقاهرة.

.332

وؿنٌة امىعابيح ،محمد بن ػبد الله الخميب امؽىري،

امتبريزي(ت 740ه ) ،تحقيق محمد ناضض الدين الأمباني،
امىكتب الإؼىًمي ،بيروت ،اممبؽة امثامثة0985 ،م.

.333

وشضوع الحياة وي جديد (دػهة متدبر امقرآن) ،د.

.334

وعباح الزّجاجة في زوائد ابن واجة ،لأبي امؽباس

أسظاء الرويشد ،ودار امهكي (الر ياض).

شهاب الدين أحمد بن أبي بكر امبهطيري ام ّؿافعي(841ه )،
تحقيق محمد امىنتقى ام كنؿاوي ،دار امؽربية ،بيروت ،اممبؽة

امثّانية 0413ه .

.335

امىعنّف ،لأبي بكر ػبد الرّزاق بن همام امعنؽاني،

تحقيق حبيب الرحمي الأػلىي ،امىكتب الإؼىًمي ،بيروت،

اممبؽة امثّانية0413 ،ه .
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.336

وعنف ابن أبي ؽيبة ،لأبي بكر ػبد الله بن محمد بن أبي

.337

وؽارج امتفكر ودقائق امتدبر (تفؾير تد ُّب ّري للقرآن ام كريم

ؽيبة ،تحقيق محمد ػهاوة ،ط .الدار ام ّؾنفيّة.

بحؾب ترتيب ام ُّن ّزول وَفق ونهج كتاب " قهاعد امتَّّد ُّب ّر الأوثل
مكتاب ال َّل ّه ") ،مؽبد الرحمي الحبنكة امىيداني ،وي إطدارات

دار امقلم بدوؿق.

.338

وؽالم أطهل الدّين ،للرّازي ،محمد بن عمر(ت 616ه )،

.339

وؽالم امتّنز يل ،لأبي محمد الحؾين بن وؾؽهد امبؼهي،

دار امفكر اللبناني ،بيروت ،ط0992 ،0م.

حققه وخ ّرج أحاديثه محمد ػبد الله النمر ،ػثىني جمؽة صظير ية -

ؼنيىان وؾلم الحرش ،دار كيبة للنشض وامتهز يع ،ط،4
0407ه 0997م.

.341

وؽالم امؾنن ،لأبي ؼنيىان أحمد بن محمد الخ ّمابي ،ط.

.340

وؽالم في ام ّمر يق ،مؾيد قمب ،دار امشضوق 0983ه ،

امىمبؽة امؽلميّة ،حنب 0350ه .
بيروت.
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.342

وؽالم مفهه امقرآن ام كريم ،د .عمر يهؼف حمزة ،مرصض

.343

وع أشضاف الأوة حملة امقرآن ،محمد حؾين الرنتاوي،

.344

وع امقرآن وحمنته في حياة امؾنف ،ػبيد بن أبي نفيع

.345

وؽاني امقرآن ،لأبي زصط يّا امفرّاء(217ه ) ،تحقيق محمد

امكتاب(امقاهرة).
ط0427 ،2ه .

امؿؽبي ،دار امهكي ،الر ياض ط0407 ،2ه .

علي امنّجار ،الدار امىظض يّة للتأميف وامنّشض ،ومابع سجل امؽرب

(د.ت).

.346

امىؽجه الاؽتقاقي امىنطل لأمفاظ امقرآن ام كريم،

.347

امىؽجه ام كبير ،مؾنيىان بن أحمد بن أيهب أبي امقاسص

أزد .محمد حؾي جبل ،ط .وكتبة الآداب بامقاهرة 2101م.

ام ّمبراني ،وكتبة امؽلوم والحكم ،امىهطل ،اممبؽة امثانية،
0414ه 0983م.

.348

امىؽجه امىفهرس لأمفاظ امقرآن ام كريم ،للؿيخ محمد

فناد ػبد امباقي ،ط .دار ام كتب امىظض ية بامقاهرة 0945م.
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.349

امىؽجه امىفهرس امؿاول لأمفاظ امقرآن ام كريم بالرّسص

امؽثىاني ،ػبد الله إبراهيم جنؼهم ،مرصض تفؾير لًدراؼات

امقرآنية ،الر ياض ،امىىن كة امؽربية امؾؽهديّة ،ط0436 ،0ه
2105م.

.351

امىؽجه امهؼيف لموىع اللؼة امؽربية بامقاهرة ،تحقيق أ/

.350

وؽجه وقاييغ اللؼة ،لأبي الحؾين أحمد بن فارس،

إبراهيم وعمفى وآخرين ،ط .دار الدّػهة بامقاهرة.

تحقيق أ /ػبد امؾىًم هارون ،ط .دار امفكر ،بيروت،

0979م.

.352

وؽرفة امقرّاء امكبار ،مؿىغ الدين محمد بن أحمد بن

ػثىان الذّهبي(748ه ) ،دار ام كتب امؽلميّة ،اممبؽة الأولى،
0407ه 0997م.

.353

امىؽرفة وامتّاريخ ،لأبي يهؼف يؽقهب بن ؼفيان

امفؾهي(ت 277ه ) ،تحقيق د .أصطم امؽُىري ،ونؼؾة

الرّؼالة ،بيروت ،ط0980 ،0م.
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.354

امىؽين على تد ُّب ّر امكتاب امىبين ،ؼؽد أحمد حنتهش،

.355

امىؽين على تدبر امكتاب امىبين ،لمود وكي ،وهه تفؾير

.356

وفاتح تدبر امقرآن ،د /خالد بن ػبد ام كريم اللًحه،

.357

وفاتح تدبر امقرآن وامنجاح في الحياة  :ػشضة وفاتيح

مرصض امىؽين.

تدبري صختظض في صجلد ،دار نهر امىكتبات (جدة).

اممبؽة امثّانية ،ؼفير بالر ياض 0428ه .

متحقيق امتَّّد ُّب ّر الأوثل ،د .خالد بن ػبد ام كريم اللًحه ،دار

امىنهاج ،الر ياض.

.358

وفاتيح فهه وتد ُّب ّر امقرآن ام كريم وتحقيق امنَّّجاح في

.359

وفاتيح للتؽاول وع امقرآن ام كريم ،د .طىًح ػبد

.361

وفاتيح امؼيب ،مفخر الدين محمد بن عمر الرّازي ،ط.

الحياة ،ؼؽيد ػبد امؽليم ،دار الإيمان (الإؼكندر يَّّة).
امفتَّّاح الخالدي ،دار امقلم (دوؿق).

إحياء امتّراث امؽربي ،بيروت.
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1656

.360

وفتاح دار ام ّؾؽادة وونؿهر ولاية امؽلم والإرادة ،لابن

.362

امىفردات في غريب امقرآن ،للحؾين بن محمد بن

امقيم ،ط .دار ام كتب امؽلمية ،بيروت.

امىفظل امىؽروف بالرّاغب الأطفهاني ،تحقيق أ /طفهان
عدنان ،ط.دار امؽلم ،دوؿق 0402ه .

.363

امىفهه مىا أؽني وي تنخيص كتاب وؾلم ،لأبي

امؽباس أحمد بن عمر بن إبراهيم امقركبي (ت 656ه ) ،تحقيق

صحيي الدين ديب وؾته وغيره ،دار ابن كثير ،دوؿق.

.364

وفههم امتدبر :تحرير وتأطيل (أوراق عمل امىنتقى

امؽلمي الأول متدبر امقرآن ام كريم) ،الهيئة امؽامىية متدبر امقرآن

ام كريم الذي نلىه مرصض تدبر في الر ياض ،اممبؽة الأولى

0431ه .

.365

وفههم امتفؾير وامتأو يل والاؼتنباط وامتدبر وامىفسض،

لًدكتهر وؾاعد بن ؼنيىان امميار ،دار ابن الجهزي ،الر ياض،

0427ه .
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.366

وفههم امتدبر في ضهء الدراؼة امتحنينية لآياته في

امقرآن ،د .محمد بن ز ينعي هندي ،طدر ػي وؽهد امبحهث

امؽلمية وإحياء امتراث الإؼىًمي بجاوؽة أم امقرى ،بحؿ صحكم.

.367

وقاييغ اللؼة ،لأبي الحؾين أحمد بن فارس بن زصط ياء

امقزويني الرّازي (ت 395ه ) ،تحقيق ػبد امؾىًم هارون،
دار امفكر0399 ،ه 0979م.

.368

وقرّر تدبر امقرآن ام كريم لًدّراؼات امؽنيا ،إشضاف أ.د.

محمد بن ػبد امؽزيز امؽهجي رعيغ فر يق إعداد امىنهج امىقرَّّر،
دار كيبة الخطضاء للنَّّشض

ام َّ ّؾؽهدية(،وكة امىكرّوة).

.369
.371

وامتَّّهز يع ،امىىن كة امؽربية

وناهج وؽاضضة للتدبر ،نايف الزهراني.

وناهل امؽرفان في علوم امقرآن ،للؿيخ محمد ػبد امؽليم

الزرقاني ،ط .عيسط الحنبي بامقاهرة.

.370

ونهاج ام ُّ ّؾنّة امنّبه يّة ،مؿيخ الإؼىًم ابن تيمية ،تحقيق د/

محمد رؽاد ؼالم ،ط .ونؼؾة قركبة ،ط.0
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.372

امىنهاج شضح صحيح وؾلم بن الحجاج ،لأبي زصط يا يحيى

بن شضف امنّهوي ،ط .إحياء ام ُّت ّراث امؽربي ،بيروت،

0392ه .

.373

ونهج ام َّ ّؾنف في تن ّقي امقرآن وتد ُّب ّره ،د /محمد بن ػبد

الله الربيؽة ،وقال ونؿهر على ؽبكة الإنترنت ،وهقع ونتقى أهل

امتّفؾير.

.374

امىنهج امنّبهي في امتؽنيم امقرآني ،د /ػبد ام ّ
ؾىًم

المويدي ،ط /جمؽيّة المهافلة على امقرآن ،الأردن ،ط،0
2115م.

.375

امىهافقات ،إبراهيم بن وهسط بن محمد اللخىي امؼرناكي

امشهير بام ّؿاكبي(ت 791ه ) ،تحقيق أبي ػبيدة وشههر بن
حؾي آل ؼلمان ،ط 0دار ابن ػ ّفان 0407ه 0997م.

.376

امىهاقف ،للي يجي ،ػظد الدين ػبد الرحمي بن أحمد،

.377

وي أجل تدبر امقرآن ،ؼلمان امؾنيدي ،صجلة امبيان،

تحقيق ػبد الرحمي عميرة ،دار الجيل ،بيروت ،ط0997 ،0م.
وهه اختعار كتابه (تدبر امقرآن )،كتبه ممىًب تحفيـ امقرآن.
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.378
.379

ونزلة امتَّّد ُّب ّر ،جمال امقرش ،وكتبة كامب امؽلم.

ونهج الاؼتنباط وي امقرآن ،د .فهد بن وبارك امههبي،

مرصض الدراؼات وامىؽلووات امقرآنية بمؽهد امؿاكبي ،جدة،

ط0428 ،0ه .

.381

ونهج امؾنف في امؽناية بامقرآن ،د .بدر مي ناضض امبدر،

.380

ونهج تدبر امقرآن ام كريم ،أ.د .حكمؾ بن بشير ياؼين،

دار امظياء الخير ية ،ط0428 ،0ه .

دار الحظارة للنشض وامتهز يع ،الر ياض ،وهه كتاب ذصط فيه

وؼائل امتدبر فقف.

.382

ونهج الإوام محمد بن ػبدامههاب في تدبر امقرآن ،لمهىد

.383

ونهجيَّّة امتَّّد ُّب ّر في امقرآن ام كريم وتمبيقاتها في صجال

آل عابد ،دار اممرفين.

ام َّت ّربية امؽقنيَّّة ممامبات امىرحلة امثَّّانه يَّّة ،إيمان زعي أسضة ،رؼالة
واجؾتير في كلِّيَّّة ام َّت ّربية لجاوؽة أ ِّم امقُرى(و َّكّة).
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.384

وهاجهة َّ ّ
امعدوات امنَّّفؾيَّّة في ؼهرة مريم ،فهز ية

الخنيفي ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشض
وامتَّّهز يع(الر ياض).

.385

امىهاهب ال َّر ّ َّبّان َّي ّة وي الآيات امقرآن َّي ّة ،ام َّ ّؿيخ امؽىًَّّوة

ػبد الرحمي بن ناضض ام ّ
ؾِؽدي ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن

ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشض وامتَّّهز يع(الر ِّياض).

.386

وهؼهعة نطضة امنّؽيم في ونٌرم أخىًق الرّؼهل ام كريم،

ػبد الرّحمي بن محمد بن ػبد الرّحمي بن ولوّح ،دار امهؼيلة للنّشض

وامتّهز يع0998 ،م.

.387

وهكأ والك بن أنس ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه

وعلّق عنيه  :محمد فناد ػبد امباقي ،امىكتبة امثّقافيّة ،بيروت
0418ه .

.388

ويزان الاػتدال في نقد الرّجال ،شظغ الدّين محمد بن

أحمد الذّهبي(748ه ) ،تحقيق علي محمد امبجاوي ،دار امىؽرفة
للمباعة وامنّشض ،بيروت ،مبنان ،اممبؽة الأولى0382 ،ه

0963م.
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.389

نحي وامقرآن  :وقدوات في أطهل امتَّّد ُّب ّر  :دراؼة

ونهجيَّّة نقديَّّة في علم امتَّّفؾير ،وعمفى به هندي ،ومبؽة امنَّّجاح

الجديدة(ال َّدّار امبيظاء).

.391

نحه ػهدة طادقة ،د .ناضض بن ؼنيىان امؽىر ،ط .دار

.390

نزهة امفظىًء تهذيب ؼير أعىًم امنّبىًء ،مؿىغ الدين

الحظارة للنّشض وامتّهز يع بالر ّياض 0430ه .

الذّهبي ،تحقيق محمد بن حؾي بن ػقيل وهسط امشّض يف ،دار

الأندمغ الخطضاء2118 ،م.

.392

امنّشض في امقراءات امؽشض ،لأبي الخير محمد بن محمد بن

علي بن يهؼف الدوؿقي امشهير بابن الجزري ،تحقيق علي محمد

ّ
امظبّاع ؽيخ عمهم امىقارىء بالدّيار امىظض يّة ،وكتبة امباز،
وكة(0423ه ).

.393

امنَّّص امقرآني وي تهافؾ امقراءة إلى أفق امتَّّد ُّب ّر :

ودخل إلى نقد امقراءات وتأطيل علم امتَّّد ُّب ّر امقرآني ،د .قمب

الريسهني ،وزارة الأوقاف وام ُّ ّؿنون الإؼىًويَّّة (امىؼرب).
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.394

نلرات في امتّربية الإيمانيّة ،د .صجدي الهىًلي ،ط.

.395

نلرات في كتاب ال َّل ّه الحكيم ،ب َّ ّسام جرار ،مرصض نهن

.396

نله الدرر في تناؼب الآيات وام ّؾهر مبرهان الدين

ونؼؾة اقرأ ،امقاهرة ،اممبؽة الأولى 0430ه .

للٌبحاث والدّ ِراؼات امقرآن َّي ّة.

إبراهيم بن عمر امبقاعي ،تحقيق ػبد الرزاق امىهدي ،ط .دار

ام كتب امؽلمية ببيروت 0405ه .

.397

نفائس امتدبر ،جمال إبراهيم امقرش ،الدار امؽامىية للنشض

.398

ن ِم ّ تفكيرك في تد ُّب ّر امقرآن ام كريم  :إجابة أكثر وي

وامتهز يع (الإؼكندر يَّّة).

خمغ وئة ؼنال على مهارة امىقارنة والاؼتدلال والاؼتنباط،

جمال امقرش ،ال َّدّار امؽامىيَّّة للنَّّشض وامتَّّهز يع(الإؼكندر يَّّة).

.399

ام ّنهاية في غريب الحديث والأثر ،لأبي امؾؽادات

امىبارك بن محمد الجزري ،تحقيق كاهر أحمد الزاوي ،محمهد محمد

اممناحي ،امىكتبة امؽلمية ،بيروت0399 ،ه 0979م.
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.411

هداية امقاري إلى تجهيد كىًم امباري ،مؽبد امفتّاح

.410

هدايات امقرآن ام كريم  :طياغة وؽاضضة لأكثر وي

.412

هكذا عاؽها وع امقرآن  :قعص ووهاقف ،د .أسظاء

امىرطفي ،كبؽة وكتبة كيبة ،امىدينة امىنهرة ،ط.2

ػشضة الآف ه ِداية "بعانر للؾانرين وتذصطة ليمتدبرين".

بنؾ راؽد الرويشد ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار

الحظارة للنَّّشض وامتَّّهز يع(الحظارة).

.413

هل أنكر ابن جرير قراءة وتهاترة أوردها ،وقال لًدكتهر

.414

واقؽيّة امىنهج امقرآني ،تأميف تهفيق محمد ؼبع ،دار

.415

وؼائل عمنية متد ُّب ّر امقرآن ،ػبد اللَّّميف امته يجري ،صجلَّّة

.416

وقف امتَّّد ُّب ّر  :وؽناه وأنهاعه وأحنٌوه ،د .محمهد بن ػبد

وؾاعد ام ّميار ،وهقع ونتقى أهل امتّفؾير.

المنتار للنشض وامتّهز يع ،ط0983 ،2م.
امبيان(الر ِّياض).

الجنيل رزون ،وكتبة امؽلوم والحكم( ،وظض – صحافلة ام َّش ّضقيَّّة).

1663

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1664

.417

امهحي المه ّىدي ،تأميف محمد رؽيد رضا ،امىكتب

.418

امهحي وامقرآن وامنّبهّة ،هؿام جؽيف ،دار ام ّمنيؽة،

.419

امهؼميّة في امقرآن ام كريم ،تأميف د .علي بن محمد

.401

يا بن ّي  :وهػلة مقىان لابنه ،د .ػه يض بن حمهد

الإؼىًمي ،ط0398 ،8م.
بيروت؛ ط2111 ،2م.

امعىًبي ،دار ابن كثير ،ط0430 ،0ه .

امؽمهي ،الهيئة امؽامىية متد ُّب ّر امقرآن ام كريم ،دار الحظارة للنَّّشض

وامتَّّهز يع(الر ِّياض).

1664

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1665

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1666

 

1666

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1667

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1668

1668

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1669

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1670

1670

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1671

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1672

1672

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1673

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1674

1674

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1675

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1676

1676

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1677

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1678

1678

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

امىهضهع

امعفحة

ثمرة وي غرؼكم
تقديم
رؼالة
تعدير

8 -0

بين يدي امكتاب

01

وقدوة
امباب الأ ّول :فظل تدبر امقرآن ام كريم

77 -07
072 - 79
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1680

تهكئة

94 - 83

فظائل امقرآن ام كريم

015 - 95

تؽليم امقرآن ام كريم

006 - 016

وقاطد قراءة امقرآن

020 - 006

جههد امؽلماء في بيان فظائل امقرآن

030 - 022

وؽارج امتّفكّر في أهميّة امتّدبّر

070 - 032

امباب امثّاني :وفههم امتّدبّر في ضهء امقرآن وام ُّ ّ
ؾنّة

601 - 073

وأقهال ؼنف الأ ّوة تحرير وتأطيل
تهكئة

080 - 077

امقسص الأ ّول :الدّراؼة امنّلر يّة امتّأطيل وامتحرير

377 - 082

وبادئ تدبر امقرآن ام كريم

556 - 082

امىبدأ الأ ّول :الح ّد

501 - 084
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وفههم امتّد ُّب ّر ػند ُّ
الل ّؼه يين

306 - 084

امتّد ُّب ّر حقيقته وعىًقته بامىعمنحات امقرآنيّة الأخرى

296 - 215

وفههم امتّد ُّب ّر دراؼة وطفيّة تحنينيّة

501 - 307

أركٌن امتّد ُّب ّر

364 - 363

شضوط امتّد ُّب ّر

275 - 264

مراتب امتّد ُّب ّر

377 - 376

امقسص امثّاني :الدّراؼة امتّمبيقيّة امتحنيل والاؼتدلال

556 - 378

المههر الأ ّول :تحنيل لآيات امتّد ُّب ّر في امقرآن

471 - 378

المههر امثّاني :أدلّة امهقهف وع الآيات وامتّأ ُّ ّول فيها

477 - 470

المههر امثّامؿ :الأدلّة على أ ّن امهقهف ػند الآيات

489 - 477

يشىل الإقبال وامتّفاعل بامقنب واللّؾان والجهارح
المههر

الرّابع :الدّميل على أ ّن امتّد ُّب ّر ؽاول للتّأ ّول فيىا وراء امنّص

495 - 491
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1682

المههر الخاوغ أدلّة وؽهاهد امتّفاعل وع الآيات

501 - 496

بقعد الانتفاع والاوتثال بها إيمانا ً علما ً وعمىً ً
امىبدأ امثّاني :امىهضهع

505 - 500

امىبدأ امثّامؿ :نسبة علم امتّد ُّب ّر إلى امؽلوم الأخرى

506

امىبدأ الرّابع :اسظه

506

امىبدأ الخاوغ :واضع علم امتّد ُّب ّر

539 - 507

امىبدأ ام ّ
ؾادس حكم امشّضع في امتّد ُّب ّر

544 - 541

امىبدأ ام ّ
ؾابع وؾائل علم امتّد ُّب ّر

545

امىبدأ امثاوي :استمداد علم امتّد ُّب ّر

546

امىبدأ امتّاؼع :فظله

547

امىبدأ امؽاشض :ثمرات امتّد ُّب ّر

556 - 548

الخىًطة

562 - 557
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امتّهطيات

579 - 563

وتن تحفة امىتدبّر للؿيخ نايف الجندبي

619 - 580

امباب امثّامؿ :آفات مردية

672 - 600

تهكئة

623 - 605

ضهابف في تد ُّب ّر امقرآن ام كريم

630 - 624

تهطيف اللّمائف امقرآنية ام ّ
ؿائؽة في طظارؼات امتّد ُّب ّر

651 - 632

وي أؼباب امؼنف في فهه وؽاني امقرآن

669 - 651

ؼبل امهقاية وامؽىًج وي امفهه الخاكئ في امتّد ُّب ّر

670 - 671

ؾبيل للتفاعل وع كىًم ّ
امباب الرّابع :كيف ام ّ
رب

811 - 673

امؽامىين وامتّأ ُّث ّر به؟
تهكئة

687 - 677

أطناف امنّاس في امتّؽاول وع امقرآن

691 - 688
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تفاعل امنّبي  وع امقرآن

692 - 690

تفاعل ّ
امعحابة  وع امقرآن

693

تربية امقرآن لأمهات ونساء امىنونين

752 - 694

امتّأ ُّث ّر بامقرآن ام كريم؛ وؼائله وثمراته

755 - 753

طهر وي امتّأ ُّث ّر بامقرآن

756 - 755

مىاذا لا نتأثّر بامقرآن

758 - 757

كيف نتأثّر بامقرآن

764 - 759

ثمرات امتّأ ُّث ّر بامقرآن

766 - 764

أثر امقرآن في تؼيير الإنسان

783 - 767

بؽض امهؼائل امىؽينة على تحقيق امتّفاعل وامتّؽايش

788 - 783

وع امقرن ام كريم
ونلهوة فتق الأذهان بتد ُّب ّر امقرآن للؿيخ الإدريسي

1684
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امباب الخاوغ :كفاية امىتح ّفـ :الحفـ الحفـ يا

874 - 810

كامب امؽلم!
امباب ام ّ
ؾادس:

صختظض امنىًم:

أيسض امهؼائل 0102 - 877

لحفـ امقرآن ام كريم وتدبّره
تهكئة

882 - 879

أيسض امهؼائل لحفـ امقرآن ام كريم وتد ُّب ّره

942 - 883

امىنهج امن ّ ّ
بهي في تؽنيم امقرآن ام كريم

0102 - 943

امتّحذير وي امت ّ ُّ
نل ّف في قراءة امقرآن ام كريم
امباب ام ّ
ؾابع :الحفـ وامتّد ُّب ّر في حياة الآل والأصحاب

0150-0103

0173-0153

امباب امثّاوي :تنهير امؽقهل والأذهان في تؽنيم 0012-0175
الأكفال امقرآن
امباب امتّاؼع :امىدخل إلى وتؿابهات امقرآن

0033-0013

امباب امؽاشض :فتح الخبير بجدول الحفـ بامتّفعيل

0205-0035
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وؽارج :بؽض امفهائد وامنّنٌت امؽلميّة
َ
جهدُ امىُق ِّل :رؼالة ٌ فِي ام َّ ّمر يق إلى ثقافتنا
نزهة امىؿتؼنين:

كيف تنجح في إدارة وقتك وبامتّالي حياتك؟

0329-0207
0510-0330

0559-0513

بستان الأخبار :نعائح معحبة امقرآن

0582-0560

الخاتمة

0589-0583

ثبؾ أه ّه امىعادر وامىراجع

0664-0590

امفهرس

0686-0677

1686

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1687

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1688

1688

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1689

الكواكة الدرية

لطالة تدتر وإتقان كالم رب الربية

1690

ز

1690

