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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات
لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يفشبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهرلكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
كثريا طيبًا مبارًكا ،ونسأله سبحانه أن جيعل جملسنا هذا جملس علم جنتمع فيه على كتاب هللا راجني أن نكون
حنمد هللا ً
محدا ً
تقرب إليه ابالجتهاد يف فهم كتابه وأن يكون هذا سببًا ألن يكون هذا الكتاب ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا
ممن ّ
ومهومنا اللهم آمني.
نتدارس يف جلستنا هذه سورة اإلسراء هذه السورة العظيمة اليت ذُكر عن ابن مسعود أنه قال يف بين إسرائيل والكهف ومرمي:
"إهنن من العتاق
وهن من تالدي" وبين إسرائيل املقصود هبا سورة اإلسراء ،وقول عبد هللا بن مسعود ّ
"إهنن من العتاق األول ّ
ّ
"وهن من تالدي" املقصود من أوائل ما حفظ هو.
األول" يعين من أوائل ما نزلّ ،

وبذلك ترجم هلا البخاري يف كتاب التفسري ابسم "سورة بين إسرائيل" ،ووجه تسمية سورة اإلسراء بسورة بين إسرائيل :أنه ذُكر
فيها من أحوال بين إسرائيل ما مل يُذكر يف غريها ،من جهة اخلرب عن استيالء قوم أويل أبس والظاهر أهنم اآلشوريني استولوا
عليهم مث استيالء قوم آخرين وهم الروم ،وهذه أخبار مل تُذكر يف غري هذه السورة عن بين إسرائيل.
تسمى هذه السورة بـ (سبحان)؛ ألهنا افتتحت هبذه الكلمة العظيمة.
و ً
أيضا ّ
والناظر هلذه السورة يرى تكرار الكالم عن القرآن بلفظه ،فتأيت مثالً اآلية التاسعة ونسمع {إِن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْه ِدي لِل ِت ِه َي
ِ
أَقْوم وي ب ِشر الْم ْؤِمنِ ِ
ات أَن ََلُم أَجرا َكبِريا} ،مث نسمع يف آية { 41ولََق ْد صرفْ نَا ِف َه َذا الْ ُقر ِ
اِل ِ
آن
َ ُ َ َُ ُ ُ َ
َ
ين يَ ْع َملُو َن الص َ
ْ
َ
ي الذ َ
ْ ًْ ً
ِ
ك وب ْ ِ
ين َّل يُ ْؤِمنُو َن ِِب ْْل ِخ َرةِ ِح َج ًاِب
{وإِذَا قَ َرأْ َ
ت الْ ُق ْرآ َن َج َعلْنَا بَ ْي نَ َ َ َ َ
ورا} ،ويف آية َ 45
ليَذك ُروا َوَما يَ ِزي ُد ُه ْم إِّل نُ ُف ً
ي الذ َ
اك إِّل ِف ْت نَةً لِلن ِ
ط ِِبلن ِ
الرْؤَي ال ِت أ ََريْنَ َ
َحا َ
اس َوالش َج َرَة ال َْمل ُْعونَةَ
اس َوَما َج َعلْنَا ُّ
ك إِن َرب َ
{وإِ ْذ قُلْنَا لَ َ
كأَ
ورا} ،ويف آية َ 60
َم ْستُ ً
آن} ،ويف آية { 78الص ََل َة لِ ُدلُ ِ
ِف الْ ُقر ِ
وك الش ْم ِ ِ
ودا} ،ويف آية
س ِق الل ْي ِل َوقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً
ْ
س إ َل غَ َ
آن ما هو ِش َفاء ور ْمحة لِل ِ
ِ
ِ
ِ
ي إِّل َخ َس ًارا} ،ونسمع بعدها يف  { 88قُ ْل
ي َوَّل يَ ِزي ُد الظال ِم َ
ْم ْؤمنِ َ
ََ َ ُ
 82نسمع َ
{ونُنَ ِز ُل م َن الْ ُق ْر َ ُ َ
آن َّل َيْتُو َن ِِبِثِْل ِه ولَو َكا َن ب ع ُ ِ
اْلنْس وا ْْلِ ُّن َعلَى أَ ْن َيْتُوا ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
لَئِ ِن ْ ِ
صرفْ نَا
َْ
ريا (َ )88ولََق ْد َ
َْ
َ
ْ
َ
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ
ض ُه ْم لبَ ْعض ظَ ِه ً
اس ِف َه َذا الْ ُقر ِ
آن ِم ْن ُك ِل َمثَل فَأ ََب أَ ْكثَ ُر الن ِ
لِلن ِ
ورا}.
ْ
اس إِّل ُك ُف ً
ِ
أمرا
هذا وغريه من ذكر القرآن صراحةً ومن ذكر القرآن تضمينًا ،وملا نسمع هذا كله ويف خامتة السورة كما سنسمع اآلن سنرى ً
عجيبًا!
تيسر لنا مناقشة هذه املسألة نشري مبا يتيسر يف استفتاح السورة بـ (سبحان) ،لكن سيكون تركيزان اآلن على مناقشة هذه
إذا ّ
{وِِب ِْلَ ِق أَنْ َزلْنَاهُ َوِِب ِْلَ ِق نَ َز َل} خامتة للسورة ،بعدما مسعنا هذا الكالم كله عن القرآن وهي معجزة النيب صلى هللا عليه
اآلايت َ
ِ ِ
آن
{وِِب ِْلَ ِق أَنْ َزلْنَاهُ َوِِب ِْلَ ِق نَ َز َل َوَما أ َْر َسلْنَ َ
{وقُ ْر ً
اك إِّل ُمبَش ًرا َونَذ ًيرا} ،ومرة أخرى نسمع عن القرآن ووصفه َ
وسلم يقال لناَ :
فَ َرقْنَاهُ} وأن هذا القرآن فرقناه ألسباب ،لتقرأ على الناس {لِتَ ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
اس َعلَى ُم ْكث َونَزلْنَاهُ تَ ْن ِز ًيَل}.
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وأييت هذا اخلطاب الشديد ملن ُو ّجه هلم القرآن وكان النيب صلى هللا عليه وسلم بشريا ونذيراً هلم املقصود أمة الرسالة يقال هلم:
{قُل ِ
آمنُوا بِ ِه أَو َّل تُ ْؤِمنُوا إِن ال ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم ِمن قَ ْبلِ ِه إِذَا ي ْت لَى َعلَْي ِهم ََِي ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
ان ُسج ًدا (َ )107ويَ ُقولُو َن ُس ْب َحا َن
ْ
ُ
َ ْ
ْ
َ
ْ
وّل ( )108وََِي ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
وعا} ،فهذه التصرفات اليت فيها ذل وانكسار
َربِنَا إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربِنَا لَ َم ْفعُ ً
ان يَ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
ش ً
َ
هلل عز وجل إمنا تكون من الذين أوتوا العلم ،أما السفهاء فقد مسعنا عن أحواهلم ،يتح ّدون القرآن وهللا عز وجل يقول يف
ورا} ماذا يريدون بعدما تبيّنت هلم اآلية العظيمة اليت {لَئِ ِن ْ ِ ِ
حقهم { :فَأ ََب أَ ْكثَ ُر الن ِ
س َوا ْْلِ ُّن َعلَى
اس إِّل ُك ُف ً
اجتَ َم َعت ْاْلنْ ُ
آن َّل َيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه ولَو َكا َن ب ع ُ ِ
أَ ْن َيْتُوا ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ريا} ماذا يقولون؟
َْ
َْ
َ
ْ
َ
ض ُه ْم لبَ ْعض ظَ ِه ً
ك َحّت تَ ْف ُج َر لَنَا ِم َن ْاْل َْر ِ
وعا} هذه األشياء اليت هي اتمة الوضوح امللموسة وهذا نتيجة جهلهم،
{ َوقَالُوا لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
ض يَ ْن بُ ً
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ت َعلَْي نَا كِ َس ًفا}
ريا ( )91أ َْو تُ ْس ِق َ
{أ َْو تَ ُكو َن لَ َ
اء َك َما َز َع ْم َ
ط الس َم َ
ك َجنة م ْن ََنيل َوعنَب فَ تُ َفج َر ْاْلَنْ َه َار خ ََل ََلَا تَ ْفج ً
يريدون العذاب{ ،أَو ََتِْت ِِب ِ
ّلل َوال َْم ََلئِ َك ِة قَبِ ًيَل} حيولوا الغيب إىل شهادة واإلميان اختباره يف الغيب!
ْ َ
ِ
ِ
ك َحّت تُنَ ِز َل َعلَْي نَا
{ولَ ْن نُ ْؤِم َن لِ ُرقِيِ َ
{أ َْو يَ ُكو َن لَ َ
ك بَ ْيت م ْن ُز ْخ ُرف أ َْو تَ ْرقَى ِف الس َماء} وقالوا له لو رقيت يف السماءَ :
وّل}.
ش ًرا َر ُس ً
ت إِّل بَ َ
كِتَ ًاِب نَ ْق َرُؤهُ قُ ْل ُس ْب َحا َن َرِب َه ْل ُك ْن ُ
ِ ِ
اء ُه ُم ا َْلَُدى إِّل أَ ْن قَالُوا أَبَ َع َ
ث اّللُ
ويناقشهم يف القرآن بتكرار هذه املسألة ،يناقش عقوهلمَ :
اس أَ ْن يُ ْؤمنُوا إ ْذ َج َ
{وَما َمنَ َع الن َ
وّل} هذه نفس احلجة اليت مسعناها يف سورة يونس{ :أكان للناس عجبا أن أوحينا إل رجل منهم} ،هذا إشكاهلم
ش ًرا َر ُس ً
بَ َ
أ ّن هللا بعث بشر رسول ،فريد هللا عز وجل عليهم فيقول{ :قُ ْل لَ ْو َكا َن ِف ْاْل َْر ِ
ي لَنَ زلْنَا َعلَْي ِه ْم ِم َن
ض َم ََلئِ َكة َيَْ ُ
شو َن ُمط َْمئِنِ َ
وّل} إذن ال يريدون أن يقتنعوا! هم حياجوا وحياجوا ولذلك بعدها أتت اآلايت :قُل َك َفى ِِب ِ
ّلل َش ِهي ًدا بَ ْي ِن
الس َم ِاء َملَ ًكا َر ُس ً
ْ
ِ
صريا ( )96ومن ي ْه ِد اّلل فَ هو الْم ْهت ِد ومن ي ْ ِ
وب ي نَ ُكم إِنهُ َكا َن بِ ِعب ِ
ادهِ َخبِ ِ
ِ
ش ُرُه ْم
اء ِم ْن ُدونِِه َوََْن ُ
َ
ُ َُ ُ َ ََ ْ ُ
ََ ْ َ
َ َْ ْ
ضل ْل فَ لَ ْن ََت َد ََلُ ْم أَ ْوليَ َ
ريا بَ ً
ً
ِ
ِ ِ
ِ
ريا}.
اه ْم َج َهن ُم ُكل َما َخبَ ْ
ص ًّما } ما استفادوا من األدواتَ { ،مأ َْو ُ
يَ ْو َم الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم عُ ْميًا َوبُ ْك ًما َو ُ
ت ِز ْد َن ُه ْم َسع ً
السورة اتمة الرتابط حول هذا املعىن العظيم ،يف اآلايت السابقة اليت انقشناها قال هللا عز وجل{ :ونُنَ ِز ُل ِمن الْ ُقر ِ
آن َما ُه َو
َ ْ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ي َوَّل يَ ِزي ُد الظالِ ِم َ ِ
س ًارا} ،فهي نفس اآلايت تزيد الظاملني خسارا ،وهذا من أعجب األحوال!
ْم ْؤمنِ َ
ش َفاء َوَر ْمحَة لل ُ
ي إّل َخ َ
أن نفس الكالم يسمعه من كان يف قلبه إميان وكان بصريا وليس أبعمى يسمع هذا الكالم فيكون شفاء ورمحة
ويسمعه الظامل الذي ما أراد جناة نفسه وإمنا أراد إتباع اهلوى فتزيده هذه اآلايت خسارا !
والسبب االستقبال ،كيف يستقبل أين بصره ومسعه الذي ُم ّن عليه به لينتفع به.

ش ُرُه ْم يَ ْو َم
{وََْن ُ
متكرر ،وهنا َ
ولذلك ملا تتأملون يف السور السابقة النحل واحلجر وما مضى ترون الكالم عن األعمى والبصري ّ
ِ
ِ ِ
ص ًّما } ،فقدوا االنتفاع ابألدوات ،ويف السورة نفسها الكالم عن األعمى والبصري أيضا،
الْقيَ َامة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم ُع ْميًا َوبُ ْك ًما َو ُ
تبصر يف كتابه وعلم احلق ودفع الباطل.
نسأل هللا أن جيعلنا ممن ّ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ْم ِم ْن قَ ْب ِل ِه }..هذه حالتهم.
بعد هذا النقاش كله يقال هلؤالء{ :قُ ْل آمنُوا به أ َْو َّل تُ ْؤمنُوا إن الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
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نبدأ ابملقصود يف وصف هذا القرآن أنه { َوِِب ِْلَ ِق أَنْ َزلْنَاهُ َوِِب ِْلَ ِق نَ َز َل} :وهذه خامتة عظيمة لكل هذه النقاشات اليت حصلت
ِِ
ورا} وأهنم قالوا
{ولََق ْد َ
صرفْ نَا ِف َه َذا الْ ُق ْرآن ليَذك ُروا َوَما يَ ِزي ُد ُه ْم إِّل نُ ُف ً
حول القرآن ،كأننا نعود مرة أخرى يف قوله تعاىلَ :

لن نؤمن لك حىت تفعل وتفعل ،قيل هلم ال تؤمنوا! ليس من الضروري أن تؤمنوا ،قد صرف هللا يف هذا القرآن للناس من كل
مثل.
ك َحّت تَ ْف ُج َر لَنَا ِم َن ْاْل َْر ِ
وعا} إىل آخر ما قالوا ،فكان اجلواب ليس ابلشرط أن تؤمنواَ { ،وِِب ِْلَ ِق
{ َوقَالُوا لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
ض يَ ْن بُ ً
أَنْ َزلْنَاهُ َوِِب ِْلَ ِق نَ َز َل}.

وهنا ُوصف القرآن هنا بوصفني عظيمني كل واحد منهما حيتوي على ثناء عظيم ،وتنبّه للتدبّر فيهما ،ملا يكون القرآن ابحلق
أنزل وابحلق نزل معه احلق هذا يدعوان للتدبر والتأمل فيه ،فنرى ما معىن قوله تعاىلَ { :وِِب ِْلَ ِق أَنْ َزلْنَاهُ َوِِب ِْلَ ِق نَ َز َل} ..نقرأ كالم
الشيخ السعدي مث نتناقش فيه.

نزل} أي :ابلصدق
قالَ {" :وِِب ِْلَ ِق أَنْ َزلْنَاهُ} أي :وابحلق أنزلنا هذا القرآن الكرمي ،ألمر العباد وهنيهم ،وثواهبم وعقاهبمَ { ،وِِب ِْلَ ِق َ

والعدل واحلفظ من كل شيطان رجيم".
متضمن علم هللا الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأوامره ونواهيه ،فمعه
مبعىن ابحلق أنزلناه فهو حمتوي على احلق ،يعين ّ
احلق.
حمروسا ال زايدة فيه وال نقصان ،بل وصل إليك ابحلق
وابحلق نزل يعين املقصود وصل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم حمفوظًا ً

فإنه نزل به شديد القوى ،حمفوظًا من كل شيطان رجيم.
إذن هذا القرآن ال ريب فيه ،وجاء ابحلق الذي هو ضد الباطل ،إذن اجلملة األوىل:
(وابحلق أنزلناه) سيكون أمامها أنه ال ابطل فيه ،إمنا كله حق وعدل.

(وابحلق نزل) سيكون أمامها أنه ال ريب فيه.
هذا على اختيار الشيخ السعدي ومثله ابن كثري ،وهناك من ابدل املعىن فجعل األوىل معىن الثانية والثانية معىن األوىل ،فال أبس
نكتفي هبذا الفهم.
وعلى كل حال الفهمني يدفعاان ألمر واحد وهو التدبّر يف القرآن حبيث يظهر آاثر هذا األمر علينا ،فلما نقرؤه ونتأمله نقول

ال ميكن أن يكون إال أن هذا كالم هللا ،ال ميكن ،ال ريب فيه.
ِ
ِِ ِ
ِ
مثالً يف موقفنا هذا أتيت آخر آية يف سورة اإلسراءَ { :وقُ ِل ا ِْلَ ْم ُد ّلل الذي َلْ يَتخ ْذ َولَ ًدا َوَلْ يَ ُك ْن لَهُ َش ِريك ِف ال ُْملْك َوَلْ
ِِ ِ
ِِ ِ
يَ ُك ْن لَهُ وِلي ِمن ُّ ِ ِ ِ
اب}!
ريا} ،مث تبتدئ سورة الكهف{ :ا ِْلَ ْم ُد ّلل الذي أَنْ َز َل َعلَى َع ْبده الْكتَ َ
َ َ
الذل َوَك ّْبهُ تَ ْكب ً
فال ميكن أن يكون إال كالم رب العاملني ،هذا الكالم ال ريب فيه ،مث نتأمل ونتدبّر األحكام مثال اليت يف سورة اإلسراء ونرى
رغدا من العيش.
كيف أهنا جتمع كل اخلري ،وكل االستقامة اليت ميكن جملتمع لو أقامها كما ينبغي عاش ً
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ِ
ض ََلُما جنَاح ال ُّذ ِل} ،ويقال لنا {و ِ
ِ ِ ِ
آت ذَا
س ًان} ،ويقال لنا { َوا ْخف ْ َ َ َ
َ
كيف يقال لنا بعدما أُمران ابلتوحيد { َوِبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ِ
ي َوابْ َن السبِ ِ
سط َْها ُكل
يل َوَّل تُبَ ِذ ْر تَ ْب ِذ ًيرا} ،وكيف يقال لناَ { :وَّل ََتْ َع ْل يَ َد َك َمغْلُولَةً إِ َل عُنُ ِق َ
الْ ُق ْرَب َحقهُ َوال ِْم ْسك َ
ك َوَّل تَ ْب ُ
الْبَ ْس ِط}( ،وّل تقتلوا أوّلدكم خشية إمَلق ،وّل تقربوا الزن ،وّل تقتلوا النفس الت حرم هللا إّل ِبِلق ،وّل تقربوا مال
اليتيم ،وأوفوا الكيل إذا كلتم) كل هذا يقال لنا لنعلم حقاً أنه { َوِِب ِْلَ ِق أَنْ َزلْنَاهُ} نزل معه احلقَ { ،وِِب ِْلَ ِق نَ َز َل} ال ريب فيه
أبدا.
اك إِّل ُمبَ ِش ًرا} من أطاع هللا ابلثواب العاجل واآلجل { َونَ ِذ ًيرا} ملن
مث خياطب النيب صلى هللا عليه وسلم فيقالَ {" :وَما أ َْر َسلْنَ َ
عصى هللا ابلعقاب العاجل واآلجل ،ويلزم من ذلك بيان ما بشر به وأنذر".
ونذيرا البد أن يب ّني هلم أبي شيء
هنا قصر لوظيفة النيب صلى هللا عليه وسلم ،هللا ما أرسله إال ِّ
مبشرا ً
مبشر ونذير ،وملا كان ً
يبشرهم وعن أي شيء ينذرهم.

آن فَ َرقْنَاهُ لِتَ ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
اس َعلَى ُم ْكث َونَزلْنَاهُ تَ ْن ِز ًيَل} هذه صفات للقرآن "أي:
مث أتى أوصاف أنه ابحلق وللحقَ { ،وقُ ْر ً
وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا ،فارقًا بني اهلدى والضالل ،واحلق والباطل".

هذه صفتني :
وفرق األشياء يعين ابعد بينها ،ومن أجل ذلك يقال عن البيان فرق ،ألن البيان يشبه
فرقناه جعله ّ
مفرقًا غري جمتمعّ ،
منج ًما ّ
تفريق األشياء املختلطة ،إذن القرآن فرقناه مبعىن جعلنا فرقاً بني اهلدى والضالل واحلق والباطل .
ونزل مفرقاً يعين منجماً ،يفرق بني احلق والباطل.

يفرق بني اهلدى والضالل وبني
وهذان املعنيان حيملهم كلمة فرقناه ،حتمل معىن أنه ّ
منجم وحتمل معىن أنه فيه من البيان ما ّ
احلق والباطل.
ألجل أي شيء؟ {لِتَ ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
اس َعلَى ُم ْكث} ،علتان :أن يقرأ على الناس ،وهذا علة جعله قرآان ،وأن يقرأ على مكث
يعين على مهل وبطء وهي علة لتفريقه ،يعين وقرآان لتقرأه ،فرقناه للقراءة على مكث ،إذن قرآان لتقرأه ،وفرقاانه لتكون القراءة
على مكث ،فهذه علتني.
ما املصلحة يف أن يكون على مهل؟ "ليتدبروه ويتفكروا يف معانيه ،ويستخرجوا علومه".

كان ممكن أن ينزل مجلة واحدة كألواح موسى عليه السالم ،لكنه متيّز عن كل ما أنزل هللا هبذه امليزة أنه مفّرق ،والسبب اتم
الوضوح يف اآلية ،من أجل أن تقرأه على الناس على مكث على مهل ببطء ،وهذا علة التفريق ،ما الفائدة اليت سيستفيدها
الناس؟ ليتدبروا ويتفكروا يف معانيه ،وهبذا نفهم أنه من الالزم أن نقرأ القرآن على مهل لنصل إىل الغاية.
وهذا الكالم يصلح جدا أن نتكلم عنه اليوم والنفوس مشتاقة ألجور قراءة القرآن يف هذا الشهر العظيم متحمسة ملا ينفعها،
هذا فضل هللا علينا أن جند الناس ميسكون مصاحفهم ويقرأون وجيتهدون ،فضل هللا علينا ،وليتم هذا الفضل علينا البد أن
حنقق هذا األمر.
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مبعىن أطل يف النظر إىل القرآن ،أشغل أوقاتك به ،اجعل املسألة يف الوقت حبيث أنك تطيل عالقتك ابلقرآن قراء ًة وتدبـًّرا
وأتم ًال ،لكن ال تستعجل وأنت تقرؤه ،مبعىن كل واحد يعمل هذا األمر على حسب أوضاعه لكن املطلوب من اجلميع لو كان
ّ

عندهم ساعة أو ساعتني أو ثالثة اأاي كان الوقت ،يشغلوا هذا الوقت ابلقرآن قراءة وفهماً وتدبراً ،يصبح التفكري ليس يف اإلهناء
إمنا يصبح التفكري يف شغل الزمن ابلقرآن ،فإذا فكران هبذه الطريقة أصبح شغلنا الشاغل هو أن نزداد يف كل تالوة من املعاين
واملفاهيم.
سواي بدراسة سورة إبراهيم وتدارسنا موقف الشيطان وكيف كان سلطانه وأنه قال انفياً أن يكون له سلطانَ { :وَما
فمثال ابتدأان ا
ً
ِ
استَ َج ْب تُ ْم ِل} ،والحظنا أن الشيخ السعدي أشار أن هنا السلطان املنفي وهناك
ل َعلَْي ُك ْم م ْن ُس ْلطَان إِّل أَ ْن َد َع ْوتُ ُك ْم فَ ْ
َكا َن ِ َ
السلطان املثبت ،مث ننتقل ملا نقرأ احلجر يف وردان جند كالم عن الشيطان والسلطان ،ونذهب للنحل جند كالم عن الشيطان
والسلطان ،أنيت عند اإلسراء جند كالم عن الشيطان والسلطان! فيلفت نظران هذا ونتف ّكر فيه ونعيد ونقلّب الصفحات ونعود

من هذا املوطن هلذا املوطن ،نتف ّكر كيف أتت هذه األخبار متتابعة عن الشيطان والسلطان ،وماأنكره يف سورة إبراهيم ،كيف
هنا األخبار ،فنفهم فنزداد يقينا.
نسمع مثال يف سورة يوسف أن يوسف عليه السالم يكلم أصحاب السجن فيقول هلم { :أَأَرِبب مت َف ِرقُو َن َخي ر أَِم اّلل الْو ِ
اح ُد
ْ َ َُ
ْ
ُ َ
ار} ،مث أتيت الرعد مباشرة فتخرب عن هللا الواحد القهار ،أتيت إبراهيم خترب عن الواحد القهار!
الْ َقه ُ
فنزداد يقينًا أبن هذا القرآن { َوِِب ِْلَ ِق أَنْ َزلْنَاهُ َوِِب ِْلَ ِق نَ َز َل} ،معناه نزل من أجل هذا احلق ونزل حمفوظاً ،فاملطلوب منا كما أُمر

النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقرأه على الناس على مكث ليتدبروا ويتفكروا ويستخرجوا علومه ،مفاهيم عظيمة يف القرآن،
املطلوب أن هذه املفاهيم نفهمها نعيشها ندركها ،نريب نفسنا عليها ،نريب أبناءان عليها وهكذا!
ال حتتاج شيء إال والقرآن فيه ما حتتاجه ،ولذلك اجلدل العظيم حول القرآن ،ولذلك أول ما حتصل يف األمة أحداث -أسأل
هللا عز وجل أن ينزل األمن علينا وعلى املسلمني يف كل دايران وحيفظنا وحيفظ املسلمني من التقتيل واإلرهاب وما يلحقه -أول
ما حيصل هذا جتد الناس يهامجون القرآن والدين ويهامجون مناهج العلم! والسبب يف اهلجوم أهنم ال يدركون وال من خياطبهم
يدرك كثري من املفاهيم العظيمة يف القرآن اليت تقول هذا ليس من ديننا ،هؤالء مفرتون على الدين ،مث ملا جتد هنا وهناك الشاب
الذي يف العشرين واخلمسة عشر والثالثني عقله امتأل ابلباطل تقول لو سبق احلق لقلبه من القرآن ومن مفاهيمه ،ما كان فعل
هذا الفعل! لكن املسؤول؟! املسؤول من يقرأ القرآن ويريب األجيال على القرآن مث جند أن تربيته ختلو من مفاهيم ومعاين القرآن
العظيمة!
املقصود أنه نزل على مكث لنقرؤه لتحقيق الغاية ،نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا من أهله.
ك ِع ْن َد ِ
ت تُ َرتِ ُل ِف ُّ
آخ ِر آيَة تَ ْق َرأُ ِِبَا)) 1هذا من نعيم
الدنْيَا ،فَِإن َم ْن ِزلَتَ َ
ولذلك ملا نقرأ يف معىن ((اق َْرأْ َو ْارتَ ِق َوَرتِ ْل َك َما ُك ْن َ
أهل اجلنة ،قد ذكر غري واحد من أهل العلم أن صاحب القرآن هو الذي يالزمه ،صاحبه يصحبه ،وال يشرتط أن حيفظه إمنا
يصحبه ،فأصبحت العلة يف الزمن ،كم تعطي للقرآن من زمن حياتك وتفكريك ومراجعتك ،وكلما أملّ بك شيء حبثت ونظرت
صحِ يح.
 1رواه الترمذي وقال َهذَا َحدِيث َح َ
سن َ

7

وأتملت ،وال تقرأ املرة الثانية على أنك قد فهمت فيما سبق ،فإن من عظمته أنه ال يبلى على كثرة ال ّرد ،ومن كان صادقاً يف
ّ
تتبني له ،أنه ال يبلى أبدا ،تقرأه كأنك ما قرأته ،تقلّبه مفاهيم مل ختطر على ابلك أبدا أنه هبذا
قراءة القرآن أول األمور هذه ّ

الوضوح كالشمس مفهوم.
ينور بصائران حنن وذرارينا وأن حيفظ شباب املسلمني من مفاهيم الباطل اليت يلقيها عليهم أهل الباطل،
نسأل هللا عز وجل أن ّ
فإن ما فيهم من محاس وما فيهم من إقبال على الدين يؤملنا أن يستغلّه ضلع ّي الفساد! فإن أهل النفاق من الداخل ،وأهل
العداوة والصد عن سبيل هللا من الكفار من اخلارج تعاونوا وأوقعوا هؤالء الذين مل جيدوا حماضن لتعليم التوحيد ومفاهيم الدين،
يل ِ
ِ
ص ُّدوا َع ْن َسبِ ِ
اّلل} مث تسمع
ين َك َف ُروا َو َ
أوقعوا هؤالء يف هذه املصيبة العظيمة ،وهذه تسمعها بوضوح يف سورة حممد{ :الذ َ
عن الذين جيلسون جملس النيب صلى هللا عليه وسلم حىت إذا خرجوا من عنده قالوا ماذا قال آنفا! هؤالء وهؤالء يتعاونون على
شباب اإلسالم ولو وجد شباب اإلسالم الذين أوتوا العلم كما ينبغي وعلّموهم ُحفظوا من ذلك ،نسأل هللا عز وجل أن يغفر

تقصريان يف هذا الشأن ،ندعو ربنا وهو مسيع الدعاء نسأل هللا عز وجل مبنّه وكرمه يف هذا الشهر املبارك أن يتقبّل منّا دعاءان
لذرارينا وحيفظهم من كل شر شبابنا وشباب املسلمني وجيعلهم أداة لنشر الدين ،وأن يسخر هلم من العلماء الراسخني والدعاة
ويبني هلم مفاهيم الدين اللهم آمني.
الصادقني ما يعلّمهم ّ
قالَ {" :ونزلْنَاهُ تَنزيَل} أي :شيئًا فشيئًا ،مفرقًا يف ثالث وعشرين سنة".

وهذا املعىن احلمد هلل واضح ،أن القرآن أُنزل مراعياً لألسباب واحلوادث.
ِ
ِ
فرد هللا عز وجل عليهم يف هذه
وفيه إبطال لشبهتهم ملا ترد علينا يف سورة الفرقان{ :لَ ْوَّل نُ ِز َل َعلَْيه الْ ُق ْرآ ُن ُُجْلَةً َواح َدةً}ّ ،
اآلية احلكمة يف ذلك.
ِ
ريا} فإذا تبني أنه احلق ،الذي ال شك فيه وال ريب ،بوجه من الوجوه
ك ِِبَثَل إِّل ِج ْئ نَ َ
قالَ { :وَّل ََيْتُونَ َ
اك ِِب ِْلَ ِق َوأ ْ
َح َس َن تَ ْفس ً
فـ{ :قُل} ملن كذب به وأعرض عنهِ { :
آمنُوا بِ ِه أ َْو ّل تُ ْؤِمنُوا} فليس هلل حاجة فيكم".
ْ
وهنا يكرر علينا نفس املعىن هللا غين محيد ،غين عن طاعاتكم ،غين عن عباداتكم ،غين عن قرابتكم ،آمنوا به أو ال تؤمنوا
فليس هلل حاجة فيكم.
ولستم بضاريه شيئًا ،وإمنا ضرر ذلك عليكم" .وهذا اخلطاب أاتهم بعد مزيد بيان أوضح هلم الدالئل على أن القرآن ال يكون
اْلنْس وا ْْلِ ُّن َعلَى أَ ْن َيْتُوا ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
إال منزالً من عند هللا كما تبني لنا{ ،قُل لَئِ ِن ْ ِ
آن َّل ََيْتُو َن ِِبِثِْل ِه} ،عجزوا
ّ
ْ
َ
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ
ْ
اس ِف ه َذا الْ ُقر ِ ِ
ِ
رد على
آن م ْن ُك ِل َمثَل} مث ملا ّ
صرفْ نَا للن ِ َ
عن اإلتيان مبثله ،مث ّبني هللا فضائل القرآن وما اشتمل عليهَ { ،ولََق ْد َ
ْ
اقرتاحاهتم وكشف شبهاهتم ،وكوهنم بشر قال هلم {قُ ْل لَ ْو َكا َن ِف ْاْل َْر ِ
ي لَنَ زلْنَا َعلَْي ِه ْم ِم َن الس َم ِاء
ض َم ََلئِ َكة َيَْ ُ
شو َن ُمط َْمئِنِ َ
وّل} ف ّبني مغالطاهتم ،وأقام هللا نفسه شهيدا بينه وبينهم ،مث هددهم بعذاب اآلخرة ،مث مثّل هلم حاهلم مع رسوهلم حبال
َملَ ًكا َر ُس ً
ِ
اسأ َْل بَِن إِ ْسرائِ ِ
وسى
اء ُه ْم فَ َق َ
ال لَهُ فِ ْر َع ْو ُن إِِن َْلَظُن َ
آيت بَيِنَات فَ ْ
ُّك َي ُم َ
فرعونَ { :ولََق ْد آتَ ْي نَا ُم َ
وسى ت ْس َع َ
يل إ ْذ َج َ
َ َ
ورا}.
َم ْس ُح ً
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ت َما أَنْ َز َل َه ُؤَّل ِء
بعد كل هذه اآلايت قال هذا ،فمعناها أنكم لستم بعيدين عنهم ،فموسى عليه السالم قال هلم { :لََق ْد َع ِل ْم َ
ض بصائِر وإِِن َْلَظُن َ ِ
ِ
ورا} ،املقصود أنتم تشبهون فرعون يف كونه أاته ابآلايت ومع
إِّل َر ُّ
ُّك َي ف ْر َع ْو ُن َمثْ بُ ً
ب الس َم َاوات َو ْاْل َْر ِ َ َ َ َ
ورا} ،وأنتم أاتكم ابآلية اليت تناسبكم ،فقد كان العرب من براعتهم يف اللغة جيعلون
ذلك قال له { :إِِن َْلَظُن َ
ُّك َي ُم َ
وسى َم ْس ُح ً
هلا أسواقاً أييت ُك اال ببيانه ،فقوم وصل حاهلم أن جيعلوا أسواقا للشعر واللغة والبالغة والفصاحة والنثر ملا أيتيهم هذا الكالم
ورا}!
املعجز ال يؤمنوا به! هذا مثل حال فرعون يعرف احلق ويعرف السحر وملا أييت احلق يقول له {إِِن َْلَظُن َ
ُّك َي ُم َ
وسى َم ْس ُح ً

فكأنه فيه هتديد ،ال تص ّدقوا سيكون حالكم كحال فرعون ،يستأصلكم هللا! فيقال لنا هنا أن القرآن نزل من عند احلق ونزل
ابحلق وسواء آمنتم به أو مل تؤمنوا هذا عند هللا سواء.
ِ ِ
ِ
ْم} وهذا بيان لفضل هلؤالء ،هللا مستغين عن إميانكم وقد جعل خلق يف
يف مقابل هذا أييت اخلرب عن {إن الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
مقاما وهؤالء الذين أوتوا العلم وليس الذين أوتوا الكتاب ،هم من
األرض معهم العلم آمنوا ،فهم أرجح منكم ً
عقوال وأفضل ً
الذين أوتوا الكتاب نعم لكن ميزهتم أهنم أوتوا العلم ليُعلم أن اإلنسان ممكن أن حيمل الكتاب لكن ال حيمل العلم الذي فيه!
علما!
وكثري من هؤالء يقرؤون وحيفظون لكنهم ال حيملون ً

املعىن أن هؤالء الذين أوتوا به إذا مسعوه يؤمنون به ويزيدهم إميان مبا كتبهم من الوعد للرسول الذي أُنزل هذا عليه ،فلما قيل
ِ ِ
ِ
ْم} كأنه إشارة أن أنتم جاهلون وال حاجة هلل فيكم وال يف غريكم لكن هذا من جهلكم
يف حق هؤالء {إن الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
أيضا من آمن من أهل الكتاب
وسفهكم ،واملراد مثل ورقة ابن نوفل فقد تسامع أهل مكة بشهادته للنيب صلى هللا عليه وسلم ،و ً
كعبد هللا بن سالم وسلمان الفارسي رضي هللا عنهم مجيعا ،هؤالء ملا يسمعونه {إِ َذا ي ْت لَى َعلَْي ِهم ََِي ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
ان ُسج ًدا}.
ُ
ْ
ً
واخلرور مبعىن سقوط اجلسم ،فيخرون لألذقان مبعىن على األذقان ،وهذا للداللة على متكينهم الوجوه كلها يف األرض ،وقوة
الرغبة يف السجود ،وهذا دليل طبعاً اخلضوع هللََِ { ،ي ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
ان ُسج ًدا (َ )107ويَ ُقولُو َن ُس ْب َحا َن َربِنَا إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربِنَا
وّل}.
لَ َم ْفعُ ً
يقول الشيخ السعدي" :فإن هلل عبادا غريكم ،وهم الذين آاتهم هللا العلم النافع{ :إِذَا ي ْت لَى َعلَْي ِهم ََِي ُّرو َن لِْل ْذقَ ِ
ان ُسج ًدا}
ً
ُ
ْ

أي :يتأثرون به غاية التأثر ،وخيضعون له.
{ َويَ ُقولُو َن ُس ْب َحا َن َربِنَا} عما ال يليق جبالله ،مما نسبه إليه املشركون{ .إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربِنَا} ابلبعث واجلزاء ابألعمال {لَ َم ْفعُوّل}
ال خلف فيه وال شك".
وهذا يردان على أول السورة يف تنزيه هللا عز وجل عن أن يكون له مثيل ،ويف اإلخبار عن متام قدرته ،فإهنم وجدوا ابلضبط ما
يدل على كمال قدرة هللا.
ذُكر يف كتبهم قد حتقق يف الواقع وهذا ّ
فكما كان يف حادثة اإلسراء ما يدل على كمال قدرة هللا ففي إنزال الكتاب وجعل األخبار اليت وردت يف الكتب السابقة
صورة واضحة للواقع الذي يعيشونه كل هذا دليل على قدرة هللا فينزه هللا عز وجل عما ال يليق جبالله.
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أي صفة نقص .ولذا قالوا "{إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربِنَا} ابلبعث واجلزاء
وينزه عن ما نسبه إليه املشركون ،فمعناه التسبيح تنزيه هللا عن ّ

ابألعمال {لَ َم ْفعُوّل} ال خلف فيه وال شك" ألن خلف الوعد من صفات النقص ،فكيف يظنون أن رهبم يقول هلم سيبعثهم

سيجمعهم سيفعل هلم سيحاسبهم ..مث يظنون أن هذا كله ال حيصل! تعاىل هللا أن خيلف وعده.
"{وََِي ُّرو َن لِْل ْذقَ ِ
وعا}".
ان} أي :على وجوههم {يَ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم} القرآن { ُخ ُ
ش ً
َ
{ويَ ُقولُو َن ُس ْب َحا َن َربِنَا} معطوفة على {َيرون}،
وهذا دليل على أ ّن العلم إذا زاد يزيد العمل القليب والعمل اجلارحي ،فهم َ
إذن هم جيمعون على الفعل الدال على اخلضوع يف كوهنم سجدوا والقول الدال على التنزيه والتعظيم ،فتجد العبودية موجودة
يف القلب وعلى اللسان وعلى اجلوارح ،وهم يتعجبون يبتهجون من حتقق وعد هللا يف التوراة واإلجنيل مبجيء النيب صلى هللا
عليه وسلم ،فهذا اعتقاد يف القلب وانطلق على اللسان وحصل السجود الذي هو فعل البدن.
اعتقاد القلب تعظيم هللا وتنزيهه والتعجب والبهجة من حتقق وعد هللا ،كانوا متيقنني أنه سيحصل ،فلما حصل وقع يف قلوهبم
البهجة واالستبشار ،خروا ذالً ،ونطقوا تعظيماً له سبحانه وتعاىل وقالوا{ :إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربِنَا لَ َم ْفعُوّل}.
{ وََِي ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
أوال ،ساجدين ابكني،
ان يَ ْب ُكو َن} وهنا زايدة بيان ألحواهلم ،اخلرور الذي حصل هو اخلرور الذي حصل ً
َ
وهذا فيه اهتمام وبيان بعالمات اخلشوع ،وهنا أتى{ :يَ ْب ُكو َن} والبكاء بكاء فرح وهبجة وبكاء من اليقني ،وكلما مسعوا القرآن
يزيدهم القرآن خشوعا على خشوعهم الذي كان من مساعهم كتبهم ،فيأيت القرآن يزيدهم خشوعا.
قال" :وهؤالء كالذين من هللا عليهم من مؤمين أهل الكتاب كعبد هللا ابن سالم وغريه ،ممن أمن يف وقت النيب صلى هللا عليه
وسلم وبعد ذلك".
يبقى علينا هذه االنتقالة اللطيفة يف قوله تعاىل:
ك َسبِيَل
{قُ ِل ا ْدعُوا اّللَ أَ ِو ا ْدعُوا الر ْمحَ َن أ ًَّي َما تَ ْدعُوا فَ لَهُ ْ
ك َوّل ُُتَافِ ْ
ي َذلِ َ
صَلتِ َ
ت ِِبَا َوابْتَ ِغ بَ ْ َ
اْلْسَاءُ ا ِْلُ ْس َن َوّل ََتْ َه ْر بِ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ْك وَلْ يَ ُك ْن لَهُ وِلي ِمن ُّ ِ ِ ِ
ريا} .
* َوقُ ِل ا ِْلَ ْم ُد ّلل الذي َلْ يَتخ ْذ َولَ ًدا َوَلْ يَ ُك ْن لَهُ َش ِريك ِف ال ُْمل َ
َ َ
الذل َوَك ّْبهُ تَ ْكب ً
هذه اآلية هلا سبب نزول قد رواه الطربي والواحدي عن ابن عباس وهو أن قريش مسعت النيب عند الكعبة يقول اي هللا اي رمحن
فرد هللا عليهم{ :قُ ِل ا ْدعُوا اّللَ أَ ِو ا ْدعُوا الر ْمحَ َن} يعين أيهما شئتم ،هم فهموا
فقالوا يدعو إهلني وأيمران أن ندعو إهلا واحدا! ّ
أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال اي هللا اي رمحن كأنه يدعو إهلني ،فقيل هلم سواء دعومت فقلتم اي هللا أو دعومت فقلتم اي رمحن
أيهما تدعو فله األمساء احلسىن ،يعين هذه كلها أمساؤه.
وهذا يدل على أن تعدد األمساء ال يدل على تعدد املسمى به إمنا كلها أمساء تدل على ذات واحدة وإن اختلفت فيما تتضمنه
من صفات لكن يف النهاية هي أمساء تدل على هللا.
كثريا أن تب ّدل بني أمساء هللا دون أن تنبههم ،فإهنم يعتقدون هذا االعتقاد،
تنبيه مهم يف حال الرتبية :الصغار رمبا يشكل عليهم ً
وهذا طفل يف رايض أطفال كلمته معلمة عن اسم هللا وكلمته عن اسم الرمحن ،فأتى بعدها وقال هلا هل هللا هو الرمحن؟!
فقالت نعم ،فأبدى تعجب شديد أنه كيف هللا هو الرمحن!
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فاملقصود ملا ننتقل مع الصغار يف أمساء هللا البد أن نتحاشى هذه املشكلة أن يظنوا أن تعدد األمساء يعين تعدد املسمى ،نقول
هلم هللا هو الرمحن ،امسه الرمحن وصفته كذا وكذا ،وهذا يشرح بسهولة لو شرحنا هلم فقط (بسم هللا الرمحن الرحيم) نقول حنن
نسمي ابسم هللا الذي هو الرمحن الذي هو الرحيم ،فربنا هذا امسه وهذا امسه ،وكلها تدل على صفاته.
هذا أمر مهم وحنتاجه حىت ملا ندعو غري املسلمني ،البد أن نقول هلم وهكذا يسمى ربنا ،وهكذا يسمى ربنا..
اْلْسَاءُ ا ِْلُ ْس َن} أي :ليس له اسم
"يقول تعاىل لعباده{ :ا ْدعُوا اّللَ أَ ِو ا ْدعُوا الر ْمحَ َن} أي :أيهما شئتم{ .أ ًَّي َما تَ ْدعُوا فَ لَهُ ْ

غري حسن ،أي :حىت ينهى عن دعائه به ،أي :اسم دعومتوه به ،حصل به املقصود ،والذي ينبغي أن يدعى يف كل مطلوب،
مما يناسب ذلك االسم".
وهذه القاعدة معروفة وقاعدة متصلة ابلفطرة ،أكيد ملا نستغفر نقول اي غفور اغفر يل ،وملا نطلب الرمحة نقول اي رمحن ارمحين،
وال ميكن لعقل يدرك معاين الكلمات يقول اي قهار اي جبار اغفر يل! إمنا من الطبيعي أن ندعو ابألمساء املوافقة للمقام.
مث أُمر النيب مبجموعة من األوامر خاصة أن هذه السورة أغلبها مكية وفيها آايت مدنية.
ك} أي :قراءتك"
صَلتِ َ
"{ َوّل ََتْ َه ْر بِ َ
وهم قد مسعوه يف مكة يقرأ عند الكعبة وحوله السفهاء.
"{وّل ُُتَافِ ْ ِ
حمذورا .أما اجلهر ،فإن املشركني املكذبني به إذا مسعوه سبوه ،وسبوا من جاء به".
َ
ت ِبَا} فإن يف كل من األمرين ً
وهذا حال السفهاء.
"وأما املخافتة ،فإنه ال حيصل املقصود ملن أراد استماعه مع اإلخفاء"
ك} أي :بني اجلهر واالخفات { َسبِيَل} أي :تتوسط فيما بينهما".
ي ذَلِ َ
ماهو املطلوب؟ "{ َوابْتَ ِغ بَ ْ َ
مث أتت بعد ذلك األوامر العجيبة اليت تناسب ختم اآلية بعد بيان عظمة هللا ،بعد تنزيهه سبحانه وتعاىل ،بعد التنزيه يظهر هذا
املعىن العظيم:
{وقُ ِل ا ِْلم ُد ِ ِ
ّلل} وهذا إشارة إىل ختصيصه سبحانه وتعاىل ابحلمد ،كأننا نقول ألف الم يف احلمد كأننا نقول احلمد كله هلل،
َْ
َ
ولذلك تسمى ألف الم االستغراق ،كل محد هلل تستغرق مجيع أنواع احملامد ،الالم لالستحقاق ،كل محد يستحقه هللا ،وكأننا
نقول يف مضمونه :وال يستحقه غريه.
إذن {وقُ ِل ا ِْلم ُد ِ ِ
ّلل} أتيت بعد النهي عن اجلهر (ال جتهر ،وال ختافت) قيل له وعظّم هللا ابحلمد ،فهذا احلمد هو الثناء على
َْ
َ

هللا عز وجل بكمال صفاته ،فإن احلامد يعتقد أن هللا كامل الصفات وأنه سبحانه وتعاىل له الثناء وله اجملد ،فلما ينضم التنزيه
مع احلمد ،يعين كوننا من بداية السورة نسبحه ومسعنا عن هؤالء الذين أوتوا العلم ويقولون سبحان ربنا ،هذا التسبيح مع احلمد
أتيت هذه الداللة العظيمة :كل صفة نقص منفية ننفيها عن هللا ،كل وهم يلقيها علينا الشيطان مدفوع ،وكل صفة كمال يثىن
عليها إمنا هي حق هلل وحده ،فليس هناك صفة كمال إال له وحده سبحانه وتعاىل.
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وحيمد على كمال صفاته اليت من أبرزها وأمهها وأبينها {الذي َلْ يَت ِخ ْذ َولَ ًدا} وهذا األمر حيتاج كثري من التفكري ،فإن الرب
ُ
العظيم على عظمته وجالله وكماله وعظمة ملكوته وتدبري شؤون هذا امللكوت العظيم الذي حنن لسنا بشيء فيه ،السماوات

واألرض والفلك وهذه النجوم ..كل هذه األمور الدقيقة والعظيمة مع كثرهتا وعظمتها لكنه سبحانه وتعاىل غين عن أن يكون
له ولد يعينه ويساعده يف أي شأن! تعاىل هللا عن ذلك ،ليس حباجة للولد أبدا ،فهو سبحانه وتعاىل كامل الصفات.
مث حنمده على هذه الصفة محداً كثريا ،فإنه سبحانه وتعاىل مل جيعلنا عند ابب غريه ،ومل يوكل شأننا لغريه ،مع عظمته وجالله
ومجاله وسعة سلطانه فهو القريب الذي يسمعنا ،ويستجيب لنا ،وهو الرقيب علينا وهو العامل مبا يف قلوبنا ،ليس له يف ذلك
معني وال شريك ،ولذلك حيمد أنه مل يتخذ ولدا ،حنمده ونثين عليه اخلري كله ونعتقد كماله ونعتقد أن هذا بنفسه نعمة علينا
يف كونه واحد سبحانه وتعاىل مل يوكلنا إىل غريه ومل يكن له شريك يف امللك ينازعه يف ملكه فيكون اخللق يف حال من الشتات
ويف حال من الضياع ،والكون يكون يف حال من االضطراب ،يضيعوا إىل أن يتجهوا يتشتتوا يطلبوا من من؟! الكون يكون
مضطراب لو كان فيه شريك .وحيمد سبحانه وتعاىل على أنه مل يكن له ويل من الذل.
إذن حيمد سبحانه وتعاىل على أنه:
"{ال ِذي َل ي ت ِخ ْذ ولَ ًدا وَل ي ُكن لَهُ َش ِريك ِف الْمل ِ
ْك} بل امللك كله هلل الواحد القهار ،فالعامل العلوي والسفلي ،كلهم مملوكون
َْ َ ََْ ْ
ُ
هلل ،ليس ألحد من امللك شيء".
وهذا ما مسعناه يف السور السابقة ،ملا مسعنا يف يوسف وإبراهيم أن هللا واحد قهار مث تبني لنا تفاصيل هذا كله يف النحل وهنا
أتى اخلرب يف خامتة سورة اإلسراء أنه ُحيمد سبحانه وتعاىل على أنه مل يتخذ ولد ومل يكن له شريك يف امللك.
{ َوَلْ يَ ُك ْن لَهُ َوِلي ِم َن ُّ
الذ ِل}

ويل وال وزير بل هو تعاىل شأنه خالق األشياء وحده ال شريك له ومق ّدرها ومدبّرها مبشيئته وحده ال شريك
فهو ال حيتاج إىل ّ
له ،مبعىن أنه ليس له ويل حيالفه من أجل أن ينصره ،والناس يف الدنيا يكون هلم أولياء يتحالفون معاً من أجل أن ينتصروا ،فهذا
حيالف القبيلة الفالنية وهذا حيالف الدولة الفالنية وهللا ليس له ويل من الذل.
العز
هل معىن ذلك ليس له أولياء؟! ال ،إثبات الوالية أمر غري والية الذل ،والية الذل يعين والية احلاجة ،لكن هناك والية ّ
مبعىن أنه ليس حباجة ملن يواليهم وينصرهم بل هم حمتاجون إليه وهو يواليهم وينصرهم حمبة.
أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه ،فإنه الغين احلميد ،الذي ال حيتاج إىل أحد من املخلوقات ،يف األرض
قال" :أي :ال يتوىل ً
ل ال ِذين آمنُوا َُيْ ِرجهم ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ َل النُّوِر}".
وال يف السماوات ،ولكنه يتخذ أولياء
ً
إحساان منه إليهم ورمحة هبم {اّللُ َوِ ُّ َ َ
ُُ ْ َ َ
إذن هذا من إحسان هللا ،من حمبة هللا ،من رمحة هللا ،لكن هو سبحانه وتعاىل غين محيد ليس مثل املخلوقني حيتاجون من
يتحالفون معه.
إذن حنمد هللا ألنه مل يتخذ ولدا وهذا أثره واضح علينا ،وألنه مل يكن له شريك يف امللك ،وهذا أثره واضح علينا ،وألنه أيضا مل
يكن له ويل من الذل ،فلو كان له أولياء من الذل كانوا حكموا مع حكمه لكنه واحد سبحانه وتعاىل إليه امللجأ وإليه املعاذ
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وإليه املالذ وبه تطمئن قلوب الذين آمنوا ،ما يتشتتوا ،فما أطيب التوحيد ألهل التوحيد الذين يعرفون التوحيد ويعرفون املصاحل
من وراء هذا التوحيد.
ِ ِ
ريا}
مث ُختمت اآلية بقوله تعاىلَ { :وَك ّْبهُ تَ ْكب ً
فإذا عرفت جالله ومجاله وعرفت أنه مستحق للحمد ملا له من صفات كمال ،عليك أن تعظّمه وجتلّه أبن تكربه تكبريا ،أبن
خترب أبوصافه العظيمة ،أبن جنلس يف اجملالس فنتكلم عن ربنا ونثين عليه ،فإن اخللق قد صرفوا أوقاهتم يف الثناء على الدنيا وعلى
ملهيات وعلى شبكات النت وعلى األمور
املطاعم واملشارب واملالبس واألاثث وعلى املقاطع واألجهزة ..وكل ما تسمع من
ّ
اليت ُرزقوا هبا ليشكروا هللا ويثنوا على هللا ،فأصبحوا يذكروها أكثر من ذكرهم هلل!
فعظمه وأجله ابإلخبار أبوصافه العظيمة ،كن مباركاً فاجلس تكلم عن هللا واثين عليه أبمسائه احلسىن وبتمجيده أبفعاله املقدسة،

وكلما ج ّد على اخللق شأن وجتددت عليهم نعمة فانسبها إىل هللا وذكرهم بصفات هللا وعلمهم عن هللا ،فهذا من تكبريه
وبتمجيده أبفعاله املقدسة ،ويكون تكبري هللا أيضا بتعظيمه وإجالله بعبادته وحده ال شريك له وإخالص الدين كله هلل.
كرب عليه!
هذا مما حيمد عليه سبحانه وتعاىل ويُ ّ
وأتيت بعد ذلك سورة الكهف تزيد شأن احلمد والتكبري ومن قرأها بقلب سيجد آاثر هذا كله يف السورة فإن يف سورة الكهف
سيجد كيف حيمد سبحانه وتعاىل أنه مل يتخذ ولد ومل يكن له شريك يف امللك مل يكن له ويل من الذل وكيف أن الواجب أن
خنرب عنه ونكربه تكبريا.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

انتهى اللقاء بفضل هللا..

