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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتنا الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض
األخوات لتفريغها ،ومسحت هلنّ األستاذة بنشرها ،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 موجودةيف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل ع ز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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من عناصر الدرس:
مراجعة ملا سبق ..
مثال املالحظات لسورة الربوج  ،وإشارة حلال إمياننا مع الفنت .
ينبغي حفظ القرآن كحقائق (مثال آية وآتيناه من كل شيء سببا).
اخلطوة الثالثة من مرحلة التهيئة :القراءة التفسريية (التطبيق على سورة املرسالت).
الدراسة فيها ثالثة مراحل:
 .1قراءة من تفسري جممل (السعدي)
 .2قراءة من تفاسري مفصلة (الطربي ،البغوي ،ابن كثري ،القنوجي)
 .3قراءة من كتب متخصصة مع احلذر (أبو السعود ،القرطيب).
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
هذا هو لقاؤنا األخري يف هذه الدورة أسأل اهلل عز وجل أن تكون هذه الدورة فاحتة لدورات مباركة تنفعنا يشرح اهلل عز وجل
هبا صدورنا وميتلئ قلوبنا حباً للقرآن ،اللهم اجعل القرآن الكرمي ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا ومهومنا ،اللهم آمني.
وقد اتفقنا أن لقاءنا اليوم يكون تطبيقاً على سورة املرسالت ،واملقصود من كلمة التطبيق مبعىن أن أالحظ ما اتفقنا أن نالحظه
ونكتب األسئلة اليت متر علينا كعالمات استفهام ،يعين منر خبطوات اإلحسان يف حفظ القرآن.
اتفقنا على أربع خطوات :املرحلة األوىل مسيناها مرحلة التهيئة وقد استفدنا هذا اللفظ من كالم الشيخ السعدي يف قوله تعاىل:
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،1واملرحلة الثانية الدراسة وهلا دليلها ،واملرحلة الثالثة احلفظ وهلا دليلها ،واملرحلة الرابعة
املراجعة.
التهيئة ماذا سأفعل هبا؟ أهيء نفسي للسورة اليت أريد حفظها ،أقرأها بتكرار هذه النقطة األوىل ،وأمسعها بتكرار هذه النقطة
الثانية ،وخالل القراءة والسماع حتصل عملية املالحظة ،املالحظة فيها عدة جهات :سأالحظ املوضوعات ،األلفاظ ،السورة.
أوالً املوضوعات هذا أهم أمر تالحظيه ،مث يأيت بعد ذلك مالحظة األلفاظ اليت وردت يف السورة بتكرارها واأللفاظ الغريبة ،مث
مالحظة السورة إمجاالً بدايتها ورابطها مع اخلامتة ،ارتباط اآليات ،االنتقاالت يف السورة ،هذه كلها حتتاج منا إىل مالحظات.
أكثر شيء نقضي فيه وقت وحيتاج منا إىل جهد يف املالحظة املوضوعات ،حبيث أين أصل من خالل مالحظيت للموضوعات
لزيادة اإلميان فأول شيء سأهتم به هو أركان اإلميان ،ملا هتتم بأركان اإلميان معناه تضع أمام عينيك األركان الستة مث تنظر يف
السورة اليت تدرسها وتبحث عن هذه األركان ،تتعرف على اهلل من السورة ،تتعرف على املالئكة ،على الكتب ،على الرسل
صفاهتم ،أحواهلم ،كيف عاملهم رهبم؟ اليوم اآلخر..
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السؤال ما معىن أن يزيد إميانك هبذه األركان؟ مثال يف أواخر سورة احلشر تبني لك كيف مسى اهلل عز وجل نفسه .يف أوائل
احلديد تبني لك كيف وصف اهلل عز وجل نفسه بصفات الكمال .يف أول غافر مسعت عن املالئكة العظام محلة العرش ومن
حوله وكيف يستغفرون للذين آمنوا .ما معىن أن تزيد إميانك؟
هل زيادة اإلميان معناها اخلشوع والبكاء؟ هل هذه عالمة زيادة اإلميان؟ اجلواب ال ،وقت ما تزيد إميانك معناه ملا تأتيك
عاصفة من الشبُهات ،ملا يأتيك موقف من املواقف اليت تضيق وقتها الدنيا بأهلها يكون إميانك راسخ.
فمثالً عرفت أن اهلل عزيز ذو انتقام ،وترى ما حيصل إلخوانك يف سوريا ،هذه جروح مؤملة ،وتقرأ سورة الربوج ،ترى الناس
احرتقوا ،وتسمع يف سورة الربوج -وهي من قصار السور -عن قوم أيضاً احرتقوا ،ومع ذلك تسمع فيها من أمساء اهلل عز وجل
وصفاته ما ال جتده يف غريها.
صفي اهلل من سورة الربوج؟ ابدئي بالشيء الذي يثلج صدرك على إخوانك ،صفة البطش ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ فلما تأيت عاصفة مثل هذه
بعيدا لكنه قريب من جهة األمل ،يكون يف قلبك ثقة باهلل ،هذه اآليات اليت تسمعها يف سورة الربوج،
العاصفة ،حدث أصبح ً
منذ أكثر من عشر سنوات حصل موقف يشبه قصة أصحاب الربوج يف أندونيسيا ،مجاعة من النصارى استولوا على قرى
مسلمني يف أندونيسيا وحرقوهم حرقاً ،أجساد الناس كانت رمادا! فالذي استقبل احلدث واحد من إثنني :
 .1شخص يعرف من هو ربه ويعرف أن هؤالء قوم دخلوا يف نار الدنيا إىل جنة اآلخرة ،كل الناس سيموتون واهلل عز
وجل ويل املتقني ،وقوم يكون هلم خواتيم ،هذه اخلواتيم حتملهم إىل ُحسن ما سيأتيهم عند رهبم ،مهما كانت مؤملة

عندك ،لكن يف النهاية هو موت.

 .2و قوم آخرين فُتنوا وشعروا أنه إذا كان ُمتبع هذا الدين هبذا الذل فأحسن يرتك الدين!.
فما هو اإلميان هنا؟ أن تأيت مثل هذه العواصف وتكون ثابتًا ،تعرف من هو اهلل ،تعرف كيف يعامل عباده ،وما هي أبواب

الوصول إليه ،أما من حيلم باملدينة الفاضلة وباحلياة اهلانئة على األرض ويظن أنه ليس هناك اعتصارات وال آالالم ،ليس هناك
أحد يضحي من أجل الدين ،ليس هناك اختبارات عظيمة من أجل الدين هذا ال يعرف القضية.
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ما هو اإلميان؟ اإلميان أن تعرف من هو اهلل ،كيف يعامل أولياؤه كيف يعامل أعداؤه مث تفتش من هم أولياؤه أصالً ،الذين
يتحزبون حول أشخاص أو الذين مههم رضا اهلل؟! مث تفتش يف نفسك أنت من والناس حولك من همِ ،من أجل أن ال تدخل
يف متاهات .هذه األمور هي معاين اإلميان فلما تزيد هذه املعاين تأيت حلظات اخللوات خاصة ويعصف بك خرب من األخبار
اليت كنت تدرسها من أسبوع ،مثالً عن اجلنة أو عن النار تأتيك حلظة خلوة مث وأنت تكرر املعاين أو مرت عليك املعاين
فجاءت هذه املعاين يف حلظة هدوء فتعصره شعوراً فتنزل الدمعة اليت هي عند اهلل سبب من أسباب لكي تكون من السبعة
الذين يظلهم اهلل حتت ظله.
فإذن ليس معىن اإلميان أن تكون باكياً ليال وهناراً ،إمنا اإلميان حتويل احلقائق اليت تسمعها كأخبار إىل مشاعر يقينيه ،يقينًا
سنلقى ربنا ،يقينًا سنكلمه ما بيننا وبينه ترمجان ،يقينًا أنه سبحانه وتعاىل على العرش استوى ،وأن محلة العرش يستغفرون
للذين آمنوا ،وأنك وقت ما تتوب وتكون صادقًا يف توبتك يعاملك اهلل بصفة عظيمة له وهي صفة الفرح ،يف كل هذا الزم
تتحول إىل جمموعة مشاعر يقينية ،ف من علم أن اهلل يفرح لتوبته كم يكون حريص على أن جيدد توبته ،هذا هو اإلميان! لكن
جتدي إنسان مصلي صائم مرتاد جمالس التحفيظ أو جمالس الذكر مث يأتيه حزن من األحزان أو طارئ من الطوارئ يُفنت
ويكلمك عن اهلل كالم ال يليق! ورمبا يكون أكثر فال يتكلم بلسانه لكن يف وجدانه سوء ظن باهلل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ،1ظنكم الذي يردي.
فالنفاق هو عبارة عن صورة مجيلة تنطبق مع صورة املؤمن وخيتلف املنافق عن املؤمن يف ظنونه يف ربه ،ماذا يظن؟ ملا تقرئني يف
األنفال ،يف النساء ،يف املنافقني ،يف احلديد ،ستجدين أن كل املشكلة ظنهم يف رهبم ،لو أخذنا آية احلديد اليت تتكرر دائماً
علينا ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ 2الريبة ،هناك ريبة يف النفس مضطرب،
هو ليس على يقني ،فتنتم أنفسكم ،تربصتم ،ارتبتم ،غرتكم األماين حىت جاء أمر اهلل ،غركم باهلل الغرور ،اخلمسة صفات كلها
صفات قلبية وليست سلوكية.
وهلذا أخرج اإلمام مالك يف موطئه عن احلسن البصري أنه قال" :لو ذهب املنافقني الستوحشتم!" ما بقي لكم أحد يف
الشوارع ،وال بقي لكم أحد يف الناس ،من كثرهتم! صورة مجيلة ويف الداخل خرب ،فهذا الذي ينقصنا ،البد أن يكون عيننا
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على قلوبنا ،وخصوصاً يف زمن الفتنة ،زمن الفتنة لست موكالً فيه أن تكون قاضي على شيء مل تشهده ،وال حاكماً على أمر
مل تعيشه ،وال شاهداً على مواقف وأحداث مل تكن فيها! يف زمن الفتنة ملا يضج الناس باألخبار أنت يا مؤمن تُصدق النيب
صلى اهلل عليه وسلم وتسمع قوله(( :الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ))  ،فهذا هو اإلميان ،اإلميان ليس يف وقت الرخاء!؛ كنا نسمع
هذا الكالم أنه يُقتل املقتُول فال يدري فيما قُتل ،ويقتِل القاتل وال يدري فيما ق تل ،كنا نسمعه يف التاريخ يف العشرة واخلمسة
عشرة سنة ،نراه مقتول وقاتل وال يفهموا ملاذا يقتلون وملاذا يُقتلون ،وأنت ترى مثل هذا املوقف أكثر من هذه األحداث أن
تسمى فتنة؟! ليس هناك أكثر من هذا تسمى فتنة ،الفتنة هذه يف احلديث هرج ،واهلرج يف تفسريه أمرين :كثرة القالة وكثرة

القتل ،وأكيد كثرة القالة دوشتنا ،والقتل مما يدمي القلب يف كل مكان يف هذا الوقت ،الذي ينفعك وينفع إخوانك أيضاً أن
تكون ممن عبد اهلل ،وسهم من سهام الليل ال خيطئ من ضعيف منكسر لو أقسم على اهلل ألبره ،يكشف به اهلل عز وجل
الغمة عن األمة.
أسأل اهلل عز وجل أن يكشف الغمة عن أهل اإلميان وأهل التقوى ويذهب عنا ما حنن فيه من ختبط .هذا أكثر مما يؤملنا
اآلن ،كثري ممن يعيش األحداث اليوم مسع من 1411و 1411والزال يسمع عن الفنت وخطورهتا وموقفنا من الفنت وكيف
جيب أن نكون ..وأول ما جاءت الفتنة وضع قدمه فيها وأطلق لسانه فيها! مع أنه هو ممن حيفظ كالم ابن العمر يف الفتنة،
وحيفظ كالم السلف يف الفتنة ،لكن املعصوم من عصمه اهلل.
على كل حال أكثر شيء يهمنا يف املالحظات هو الكالم عن اإلميان ،فأنت كلما قرأت يف آيات كتاب اهلل كلما عرفت عن
عقيدتك اليت ستحاسب عنها.
يأيت أحد يقول لك مثال (احكي يل ماذا سيكون من حلظة املوت إىل حلظة استقرار أهل اجلنة يف اجلنة واستقرار أهل النار يف
النار والعياذ باهلل؟) تبحث يف عقلك عن نصوص حتفظها ،ال جتد! ممكن تكون حافظ لكتاب اهلل لكن ليس عندك سلسلة
تقول لك الناس وقت القبض تستقبلهم املالئكة فإما من القوم الذين يقال هلم (سالم عليكم طبتم) إىل آخر ما يقولوا ألهل
اإلميان ،إما من القوم اآلخرين ،فالذي حيفظ سورة النحل مثال وال يتذكر اآليات اليت تدله على أن هذا استقبال املالئكة
للمؤمن وهذا استقبال املالئكة للكافر واملنافق ،ماذا استفاد من حفظه؟! ركن امسه ركن اإلميان باملالئكة ،أين هو؟! فتش عنه
ماذا تعرف فيه؟ (ركن) يعين إميانك يقوم عليه ،فإذا كانت األركان خاوية من املعلومات واألدلة ،إذن على أي شيء أنت تبين!
صالتك وصيامك وزكاتك وحجك وتوبتك واستغفارك كل هذا مبين على أركان اإلميان ،فأركان اإلميان هلا أساس ،رميت
" 1صحيح مسلم" ( كتاب الفنت وأشراط الساعة  /باب فض ِل العِبادةِ ِِف اهلرِج .) 7511 /
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األساس ،وسلمت أن اهلل كامل الصفات وأن له مالئكة وأن له رسالً وأنزل كتباً وأننا سنلقاه ،هذا يعترب كأنه األساس ،مث
ماذا؟ ألست حتتاج طوابق وجتتهد يف ليلك قياماً ويف هنارك صياماً ألست تفعل هذه األفعال؟ املفروض هذه األفعال مبثابة
الطوابق ،واملفروض معها يرتفع األركان واألساس ،أين هي األركان؟!
لو قيل لك :إبراهيم عليه السالم الذي تسلمني عليه يف كل صالة وأنت تقرئني التحيات ،من يف حياتك؟ وهذا اخلطاب ملن
حيفظون كتاب اهلل ،على األقل حيفظون البقرة ،من هو إبراهيم عندكم؟ أين هو من جهة معلوماتكم؟ أين هو من جهة
مشاعركم؟ وأي حب له يف القلب؟ وأي مشاعر حتصل يف قلوبنا عندما نقول الزم نصلي وراء املقام الركعتني؟ يضاربون على
مقام إبراهيم عليه السالم ليصلون وراءه ،وإبراهيم عليه السالم والتوحيد ليس موجودا يف القلوب! أليس هذا هو احلاصل؟!
كأننا ندور حول أنفسنا ،كثرة أعمال ،ويف رمضان أعمال ،وفجأة يف األرض! والسبب أن الطوابق اليت ارتفعت ليس هلا
أساس ،هذا هو اإلميان الذي نريد أن نبحث عنه ،وهو مبثابة ضخ العلم مع الشعور اليقيين به ،تضخ العلم تضخ املعلومات
تزيد وتزيد وتزيد ،حىت تشغلك املعلومات ،تشغل شعورك ،فأول ما نقول لك (احلرم ،الكعبة ،املطاف) يكون يف قلبك شعائر
التوحيد ،تعرف هذا احلرم ماذا يعين ،يصبح يف قلبك من الشوق له ألنه املكان الذي حيبه اهلل ،ليس املكان الذي يعترب ملتقى
وأصبح احلرم اسرتاحة! .
ال مشاعر التعظيم لبيت اهلل ،وال اإلحساس أننا خنطئ ،يعين ال نعمل الصح وال نشعر أننا على خطأ ،اختلط علينا األمر،
والسبب واضح :ضعف اإلميان مع القبول بأحوالنا ،والشعور أن كل شيء علينا فعلناه ،من سيكون السبب؟ تعاملنا مع
القرآن!
ملاذا نشعر أن كل شيء فعلناه؟ قالوا لنا احفظوا القرآن حفظناه ،قالوا لنا اقرؤوا القرآن قرأناه ،قالوا لنا صوموا يف النهار صمنا،
قالوا لنا قوموا يف الليل قمنا ،ماذا أكثر من ذلك أفعل؟ ويف وسط هذا تبحث ال جتد هناك شيء مفهوم يف الداخل ،وال هناك
شيء ثابت ،السبب واضح أن التعامل مع القرآن ليس بالطريقة الالئقة به!
ما السبيل؟!
أوالً :ال تتعجل ،هذه أهم نقطة ،ال تفتح أي مشروع للقرآن بعجلة.
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ثانيًا :السورة اليت تريد أن تدرسها اقضي فيها الزمن الذي يكون مناسبًا للسورة واجلهد الذي ستبذله ،اقرأ وكرر القراءة ..إىل أن
تسأل هذه السورة أخرج منها ماذا أقول عن ربنا؟ مباذا أصف ربنا من السورة اليت حفظتها؟ مباذا أصف املالئكة من السورة
اليت حفظتها؟ اليوم اآلخر ما صورته يف ذهين من السورة اليت حفظتها؟
اجين يف األسباب
أما أن أحفظ القرآن كألفاظ واحلقائق ال تظهر أمامي ،ال يصلح! أقرأ سورة الكهف كل أسبوع مث تأيت ُحت ِّ
وأنت تقرأ يف سورة الكهف ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ 1يعين من يعطيك األسباب؟ رهبا ،هو األول الذي ليس قبله
شيء ،هو األول الذي يعطي الناس األسباب ،ففي الوقت الذي حتتاج فيه إىل سبب ال يتوجه قلبك لألسباب ،بل لرب
األسباب ،ألست تقرأ سورة الكهف ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ هو ماذا فعل؟ ﭽ ﭜ ﭝ ﭼ إذن أنت ما دورك مع
األسباب؟ بعد أن تطلبها ،بعد أن تقول لرب األسباب أعطين األسباب ،تأيت تشتكي أنك مريض ،نقول ال تشتكي اهلل
للخلق ،إمنا اطلب من اهلل الذي أراد تطهريك األسباب اليت هبا تشفى ،ال تذهب وقلبك معلق بالطبيب ،اذهب وقلبك معلق
باهلل ،والطبيب هذا جمرد عبد يسخره اهلل لك ،حىت األطفال الصغار أصبحوا يردون على من ي ِ
رشدهم إىل التعلق باهلل أنا آخذ
ُ
بالسبب ،أقول السبب يأيت من رب األسباب! ،فأنت تطلب السبب من ربه.
ليس هذا موضوعنا ،هذه آية واحدة نقرأها ونكررها ﭽ ﭖ ﭼ الضمري عائد لربنا ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ هو ماذا فعل؟
ﭽ ﭜ ﭝ ﭼ  ،فقط هاتني اآليتني لو قرأهتا جيدا ستعرف موقفك من األسباب ،وال تسأل الناس وال تتشتت ..املسألة
ليست متناقضة ،وال التوكل واألخذ باألسباب! إمنا نفس التوكل هو أخذ باألسباب ،ألن املتوكل يطلب رب األسباب أن يرزقه
األسباب ،هذا عني التوكل ،تفهم أنه ليس يف يدك أنك تأخذ األسباب وال يف يدك حىت لو األسباب أمامك أنك تنتفع من
األسباب .كم حكوا عن طبيب ماهر لعالج نفس مرضك والناس ذهبوا وحصل وحصل ..وتذهب وأنت متأكد أنه سيحل
لك املشكلة ،مث يفشل معك ،والسبب أن اهلل يف السماء يربيك من أجل أن ال تتعلق بغريه.
يف النهاية نقرأ السورة وقلبنا ُمعلق أن نعرف ربنا ،نعرف أركان اإلميان على وجه العموم من السورة اليت نقرأها ،مث تأتيين األمثال
وهذا ال يكون يف كل السور ،مث تأتيين القصص وهذا ال يكون يف كل السور ،مث تأيت األوصاف وهذا ال يكون يف كل السور،

وتأيت األحكام ،لكن الذي يكون يف كل السور وصف اهلل ،البد أنك من السورة تعرف وصف اهلل.
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1

كيف تحفظين سورة المرسالت

اإلحسان في التعامل مع القرآن

نأيت بعد ذلك إىل األلفاظ :
ننظر لأللفاظ املكررة واملتشاهبة والغريبة ،وأيضاً ننظر إىل اسم السورة وظهورها يف السورة ،وننظر إىل عالقة مطلع السورة
خبامتتها ،وننظر إىل ترابط اآليات واالنتقاالت يف السورة.
هذه مرحلة املالحظة ،املفروض أين كلما قرأت الحظت شيء.
ذكرنا يف مرحلة التهيئة :اخلطوة األوىل قراءة السورة ،اخلطوة الثانية املالحظة.

اخلطوة الثالثة :القراءة التفسيرية.
اآلن سنطبق سوياً ..ما هي القراءة التفسريية؟
قرأت السورة ومسعتيها مرار وتكرار ،وكلما قرأت كلما انتبهت هذا اسم ،هذه صفة ،هذا فعل هلل عز وجل ،هنا ذكر املالئكة
أو هنا سؤال استفهام ،لست فامهة معىن هذه اآليات ،هنا قسم ،املقسم عليه ليس واضح يل ..إىل آخره ،مررت على السورة
وتبني لك بعض املفاهيم ،ماذا تفعلني؟ رتيب أفكارك ،هذه نسميها قراءة تفسريية،
مرار وتكرار وحصلت لك هذه األسئلة ّ
القراءة التفسريية هي هناية مرحلة التهيئة بداية مرحلة الدراسة ،فأنا لن أذهب إىل مرحلة الدراسة إال وأنا معي جمموعة أسئلة،
جمموعة األسئلة سأحبث عن إجابة هلا ،سنجرب اآلن القراءة التفسريية:
تبدئني من بداية السورة هذا بعد ما مسعتيها مرار وتكرار والحظت.
اآلن وصلت إىل القراءة التفسريية اليت أتتين بعد اخلطوة األوىل والثانية يف املالحظة ،اآلن سيحصل تفاوت بيننا ،السبب أن
هناك مجاعة قرؤوا تفسري هذه السورة سابقاً ،أو مجاعة ملا بدؤوا يستعدون للقاء جاءهم سؤال استفهام فمباشرة ذهبوا حبثوا
فعرفوا إجابة بعض األسئلة ،لكن سأعترب نفسي ال أعرف أبداً وال قرأت يف تفسري السورة أبداً ،سأتعامل مع السورة هبذه
الطريقة ،وكل واحد فينا وهو يطبق يطبق على حسب علمه هو ،مبعىن ِ
أنت أصالً حافظة سورة الشعراء ومرت ِ
عليك وهناك
تبني لك كثري من األمور ،واآلن تريدي أن تراجعي سورة الشعراء هبذه الطريقة،
من وقف معك وقفات يف سورة الشعراء منها ّ
فيه معلومات أن ِ
ت أصالً تعرفيها ومتأكدة وقرأتيها يف تفسري مع أحد ،هذه ال تضعي عليها عالمة استفهام ألنك تعرفيها .كل
واحد فينا على حسب خلفيته السابقة ،لكن هذه اخللفية السابقة جيب أن تكون مبنية على خلفية علمية ما كأين قرأت يف
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رسالة وال أحد أرسل يل على الواتس آب كالم عن السورة أو اآليات ،هذه ليست خلفية علمية هذه ثقافية خملطة ،كل الذي
جيري على هذه الرسائل إال فيما ندر يكون صحيح ،فهذه ليست وسائل علمية والتعترب ،لكن قرأت يف كالم أهل العلم
بسبب أو بآخر؛ أحياناً يكون طالب يف جامعة حفظ السورة عن طريق اجلامعة ،واجلامعة قررت عليه يفهم جزء معني ،باقي
آثار من هذا اجلزء قرأه يف تفسري انتهى ليس املطلوب منك أن تعترب نفسك ال تعرف شيئاً ،أنت اسأل على حسب علمك،
لكن أعترب السورة اآلن كأين ال أعرفها أبداً ،أول مرة أحبث يف تفسريها.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﭽ ﮑ ﮒ ﭼ ما معىن الْمُرْسَلَاتِ؟ ما معىن عُرْفًا ؟
بدأت السورة بالواو ،هذا عند كثري منا مفهوم أن هذا قسم ،مثل ما أقول (واهلل) وممكن يكون عند البعض ليس مفهوم ما
معىن هذه الواو ،لكن غالبًا كلنا متصورين أن هذه الواو اليت تأيت وتبتدئ الكالم واضح أهنا واو القسم.
يأيت بعدها ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ سيكون نفس السؤال ما معناه؟.
ﭽ ﮗ ﮘ ﭼ ما معناه؟ الواو يف (وَالنَّاشِرَاتِ) هل هي واو قسم أو واو عاطفة؟
ممنوع أنك جتاويب ،إذا كنت متأكدة وقرأتيه ،خالص جزاك اهلل خريا ،وإن مل تكوين قرأتيه ليس هو وقت التخمني أبداً ،فيه
واحد يقول أنا ال أعرف أن واو عاطفة أو واو قسم ،مث يقول لو واو عاطفة يكون معناه كذا ولو كانت واو القسم تكون
معناها كذا ،الواو سؤال استفهام.
مثلها ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ  ،مثلها ﭽ ﮝ ﮞ ﭼ ،إىل هنا كل هذه اخلمس آيات وأنت تضعي عالمة استفهام ما
معناها؟
يأيت قوله تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﭼ كلمة عذر كلمة نذر من جهة الفهم مفهومة ،لكن ما سؤالك؟ الربط ،ما عالقة هذه
اآلية مبا قبلها؟ لو فهمت كل الذي مضى مباشرة ستفهمي ما عالقتها ،لكين كأين سأضع قوس من آية واحد إىل آية مخسة
عندي أسئلة استفهام عليها كلها مل أفهمها ،وأيضاً الواو ما معناها؟ وممكن أيضاً أحد يقول والفاء ماذا تكون؟ إىل أن آيت إىل
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اآلية ستة ما عالقته مبا سبق؟ أنا متصورة أن املرسالت والعاصفات والناشرات والفارقات وامللقيات كلها جاءت يف سياق
القسم لكن ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ما عالقتها مبا سبق؟.
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﭼ واضح املعىن ما هو الذي يوعدونه الناس؟ يوم القيامة ،بدليل مباشرة ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ جاءت
وتبني لك يف هذا اليوم ماذا حيصل؟ النجوم طمست،
األهوال ،اآلن هذا ركن من أركان اإلميان (اإلميان باليوم اآلخر)ّ ،
طمست واضح املعىن؟ ال نريد املعاين البالغية نريد املعاين الظاهرة ،طمست تقريباً واضحة بالنسبة لنا ،ذهب نورها أو ما
يقارب هذا املعىن يف ذهنك ،أحياناً تكوين ال تعريف تعربي ال بأس حيل هذه املشكلة ملا ندرس الدراسة اإلمجالية ،لكن أهم
شيء تضع عينك على األسئلة اليت ليست واضحة متاماً ،والنجوم طمست تقريباً فامهة املعىن ،فليست سؤال استفهام.
يأيت بعدها قوله تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ هذا كله وصف ليوم القيامة ،جنوم طمست ومساء فُرجت ،فُرجت أيضا متصورة
معناها على وجه اإلمجال.
ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ أيضاً هذا واضح املعىن.
إىل أن أصل للرسل ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ما معناها؟ أقتت جاءت من الوقت ،هكذا متصورين لكن أيضاً ماذا سيكون
املعىن؟ فيصبح عالمة استفهام ،ليس هناك اقرتاحات ،وال فلسفة وال أظن وال أتصور ،الذي ال أعرفه أضع عليه عالمة
استفهام ،أطلب العلم به" .من تكلم برأيه يف القرآن أخطأ وإن أصاب" ،هذا أثر يقوي بعضه بعضا.
يأيت بعدها ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ما هو الذي أجلت؟ على من يعود هذا الكالم؟ على الرسل ،ممكن يكون واضح وممكن يكون
ليس واضح .على حسب.
ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ هذا سؤال ،جاء اجلواب مباشرة ﭽﯝ ﯞ ﭼ إذن يوم القيامة مسي بيوم
الفصل.
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ ملاذا يوم القيامة مسي يوم الفصل؟ يف عقلك كالم ،لكن ال نريد اقرتاحات ،كأنك تقول أريد
كالم من أهل العلم أمتلئ به ،حىت أثق أن فهمي صحيح ،لكن لن يكون سؤال استفهام ألنه واضح.
12

كيف تحفظين سورة المرسالت

اإلحسان في التعامل مع القرآن

ويل مىت؟ يومئذ ،ملن؟ للمكذبني.
مث يأيت قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ يؤمئذ هذا يوم الفصل الذي مسعنا عنهٌ ،
يأتيك بعد ذلك اخلرب :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ من األولني من اآلخرين؟ هذا أيضا سؤال استفهام.
لكن ت ّبني يل بعد ذلك ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ أكيد أن (األولني واآلخرين) صفتهم أهنم جمرمني لكن من هم كأمساء؟
أهلكهم اهلل .ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ .
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ وهناك ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ اتفقنا أن يف املالحظة مالحظة األلفاظ املكررة واألساليب
(أمل).
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ إشارة إىل أي شيء؟ مبدؤهم ،ملاذا ورد الكالم عنه؟ هذا سؤال ،إشارة إىل قدرة اهلل؟ إىل عظمة
سيتبني وحنن نقرأ .هنا واضح فعل اهلل ،اخللق.
اهلل؟ ّ
ﭽ ﭗ ﭼ الضمري عائد على من؟ أوالً جعلناه ،هذا فعل هلل مثل اخللق مثل اجلعل كالمها فعل هلل ،لكن بقي نتأكد أن
الضمري عائد على من؟ واضح على املاء املهني لكن نتأكد ،وممكن يكون بالنسبة لك ليس واضح فيكون سؤال استفهام.
ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ واضح القرار املكني ألن الكالم عن اخللق ،وحنن متصورين فيه ثقافة عن هذا اخللق وكيف يكون
يف رحم املرأة إىل آخره.
ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ يعين إىل قدر معلوم بقي يف القرار املكني هذا مقصود اآلية؟ املقصود لو كنت
تعرف ملا أسألك هذا السؤال تكون اإلجابة واضحة ،لكن لو ما كانت اإلجابة ثابتة أول ما أقول لك هكذا يصبح عندك
سؤال استفهام وتشك فيما تقوله ،وقت ما تشك احبث مرة أخرى ،تقويل لنفسك لو أحد قال يل أكيد أن القدر املعلوم
املقصود به بقاؤه يف بطن أمه؟ أو رمبا مقصود يكون بقاؤه يف الدنيا؟ فيكون عندك حرية أكيد هذا الذي تفهمه أو ليس أكيد،
أول ما تشعر أنك حمتار الزم تتأكد ،فكر بعقلك وعقل غريك كيف يكون مفهوم هذه اآلية.
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ﭽ ﭠ ﭼ إشارة إىل فعل اهلل ﭽ ﭡ ﭢ ﭼ القادرون ماذا يكون هنا؟ صفة هلل أو اسم؟ اسم من أمساء اهلل ،سنرى،
هذه املسألة بالذات ال يصلح فيها الكالم إال بعد ما يكون عندك علم يف باب األمساء والصفات ،ولذلك قدرتك على
التصنيف هذا اسم هذه صفة هذا فعل هلل ليس باألمر اليسري ،الزم يكون لك ُمرشد يف هذا الباب ،ما هو باألمر اليسري الذي

يبني معانيها فيتضح
يكون فيه اقرتاحات ،لكن لو اهتمينا بتفسري الشيخ السعدي غالباً ما يشري إىل كونه امساً ،إىل كونه صفةّ ،
لك املقصود.

مث ُختم هذا املقطع بقوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ يف املرتني اليت مضت كان واضح عالقتهم ،مرة بيوم الفصل ومرة
باجملرمني ،لكن هنا الكالم عن قدرة اهلل يف خلق اإلنسان ومع ذلك أتى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ما عالقتها؟
اآلن أصبح عندي سؤالني ،نرجع للوراء ،ملا وصلت عند ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ هذا كله مقطع واضح عالقته
ببعضه ،ذُكر يوم الفصل ،ذُكر املكذبني ،ذُكر أنه أهلك األولني واآلخرين وأهنم جمرمني ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ هذا املقطع
مع بعض واضح لكن ما عالقة ما بعده ،آية  21ما عالقتها مبا مضى ،تستطيعني أن تكوين عالقة بني  21إىل  23آيات
متصلة واضحة فيها آيات بيان قدرة اهلل على خلق اإلنسان.
يصبح فيه سؤالني عالقة هذا مبا قبله وعالقة هذا مبا بعده وهي قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ يعين أحبث وأنا أحبث
عن اآليات عن العالقات واالنتقاالت وملاذا ُختمت.
تصوري لو ُحت ِّفظني هذه السورة لطالب يف الصف األول اإلبتدائي ،السورة واضحة يف تقسيمها ،صدر السورة قسم مث خرب
عن يوم القيامة وأهواله ،مث عن فعل اهلل عز وجل بإهالك األولني ينتهي مقطع هنا.
لنقسم الذي مضى من النقاش :من  1إىل  7هذا القسم وجوابه.
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من  1إىل  15ألن النجوم طمست هذه من األهوال ،والسماء فرجت هذا من األهوال ،واجلبال نسفت هذا من األهوال،
الرسل أقتت صحيح لست أفهمها لكن واضح أهنا معطوفة على ما سبق ،مث أتى امسه ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ هذا كله متصل مع بعضه.
من  1١إىل  11خرب عن إهالك األولني واآلخرين وأهنم جمرمني.
من  21إىل  23الكالم عن قدرة اهلل  ،و 24عندي عليه سؤال استفهام ملاذا ختم هذا اجلزء ب ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ؟

هناك (أمل هنلك) مث (أمل خنلقكم) وهنا (أمل جنعل).
وحدتنا اآلية اآلن نفكر فيها ،ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ما معىن كفاتا؟ أكيد يتبعها ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ نفس الكلمتني
واضحة لكن يف السياق اآلن ليس واضح ما معناها ،سيتضح مباشرة لو حبثت عن كفاتا ،هذا أول خرب يف هذا اجلزء أن اهلل
جعل األرض كفاتا ،أحياءً وأمواتا وستبحثني ما معىن كفاتا.
اخلرب الثاين ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ ضمري فيها عائد إىل األرض.
ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ هذا اجلعل الثاين ،اجلعل األول أن اهلل جعل األرض كفاتا ،اجلعل الثاين ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭼ رواسي شاخمات تشري إىل اجلبال ،األمر واضح ،لو ليس واضح ضعيه عالمة استفهام.
وأيضاً الفضل الثالث من أفضاله علينا يف هذا السياق ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ أسقيناكم ماء واضح ،فراتاً إشارة إىل أي
شيء؟ أحد واضح له أن هذا عذب أو فهم من املعىن عذب ،وفيه أحد يقول ملاذا ُعرب عنه بفراتا؟ نقول هذا سؤال متقدم
ليس اآلن تبحث عنه ،أهم شيء تفهم معاين اآليات على وجه اإلمجال يف هذه املرحلة.

ُختمت ب ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ إذن بدأت السورة بالقسم على الوعد ،وذُكر أهوال يوم القيامة وذُكر مصري اجملرمني مث
ذُكر ماذا؟  ..ماذا نسمي هذه األشياء؟ نِعم اهلل ،أو أدلة عظمة اهلل ،أو أدلة استحقاق اهلل للعبادة أو أدلة البعث ،األدلة اليت
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تدل أن اهلل كما فعل لكم هذه األشياء كلها سيبعثكم من جديد ،كل هذا الكالم على وجه العموم صحيح ،سواء أتيت من
هنا أو من هنا.
افرتضي ستدرسني طالب يف أول ابتدائي كيف ستقسمني له السورة؟ اليوم األول ماذا تقولني له؟ تقولني له هذه السورة بدأت
بقسم عظيم ،اهلل العظيم أقسم ،وأقسم على أمر عظيم ،واهلل يقسم مبا شاء ،أقسم مباذا ؟ نعيد عليه ،إذن نأيت نقول له قل يل
يف سورة املرسالت اهلل أقسم بأي شيء وعلى أي شيء؟ فيقول يل على أي شيء أقسم ،فرق كبري بني أن أقول له مسع من
أول السورة إىل آية  ،7أو أقول له مسع موضوع كذا..
تأتني تقولني له يوم القيامة آيت وإذا استقمنا ننجو بأمر اهلل ونكون من أهل اجلنان ،لكن هذا اليوم العظيم سيحصل فيه أشياء
عظيمة ،قل يل ماذا سيحصل يف يوم القيامة من سورة املرسالت؟ فيحكي لك (فإذا طمست) وهكذا ،كذا بناء العقيدة أنك
تكوين فامهة هذه اآليات ماذا تقول مث ُحتفظيه كلفظ وكمعىن ،فلما يأيت يردها ِ
عليك ال تقولني له من أول السورة إىل أن أقول
لك قف! هذا الطفل الذي تبنني عقيدته تقولني له :هات اآليات اليت فيها اهلل أقسم على أمر عظيم ،أو اهلل عز وجل أقسم
أننا سنلقاه وسنجتمع عنده ،هات اآليات اليت حتفظها من املرسالت.
وهم يف حالة من التأهب يف الفهم تفوق ما يدركه كثري من اآلباء واألمهات ،هؤالء متيقظني ميلكون فطرة سوية مستعدين،
ربنا مل يكلفنا ما ال نستطيع ،أتى بأبنائنا كلهم وعندهم فطرة سوية ،بقي أن هذه الفطرة نغتنمها ،نغتنمها بأي شيء؟ نضع
العلم فيها بالطريقة الصحيحة.
تبني يل انتقال السياق من وصف أهوال يوم القيامة ،إىل أحوال املكذبني ،إىل قدرة اهلل على اخللق من عند خلقهم إىل
اآلن ّ
خلق األرض إىل جعل فيها رواسي إىل إسقائهم املاء مث ختمت ﭽﯦ ﯧ ﯨﭼ عندي سؤالني :ملاذا آية 24
ختمت مبا سبق وملاذا آية  21ختمت مبا سبق؟.
بعد ذلك ﭽ ﭼ ﭼ من هم؟ املكذبني ،أين مسعنا عنهم؟ ألنه ورد يف اآلية ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ وهناك
مسوا ماذا؟ يعين فيما سبق ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ابتدأت من عند ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ أكيد السياق
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يشري إىل هؤالء ،أتصور أين مل أعرف من هم ماذا أفعل؟ يكون سؤال ،الواو هذه إىل ماذا تشري؟ إىل ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ

ﮁﭼ  ،لكن األمر واضح.
ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ هذه ستكون عبارة عن أسئلة استفهام ،ما هي هذه
األشياء؟ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ انطلقوا إىل مكانُ ،وصف هذا املكان ،ما هو هذا املكان؟ إىل ظل ،سيكون

عذاب وهو ظل؟ ما معىن ثالثة شعب؟ ما املقصود هبا ،إىل ظل مث ال ظليل؟ كيف يثبت أنه ظل مث ينفى عنه أنه يظل! هذا

كله حيتاج إىل فهم.
ملاذا آيات العذاب ال تعمل حركة قلبية رغم أننا نقرأها ونقرأها يف الصالة؟ ليست مفهومة ،وال تعاد مبفاهيمها ليعيش القلب
معها ،ألنك أنت تعيش يف أحيان مواقف بسيطة جداً يف احلياة ،مع النار ،مع اقرتاهبا ،مواقف بسيطة ال تعين شيء لكن لو
حترك قلبك جتاه هذه املواقف أول ما تسمع هذه اآليات وتفهمها ماذا حيصل؟ من الصورة اليت تعيشها تستطيع أن تتصور
الصورة البعيدة هذه اليت ال ميكن إدراكها ،واهلل عز وجل من رمحته خبلقه يربيهم يف الدنيا.
الناس يهربون من الفقر هروباً عظيماً ،وكل يوم يكلموك عن سوق العمل واألسباب اليت تزيد معيشة الناس والطمع فقط
الطمع ،ولو قلت هلم ارضوا مبا قسم ،يقول ل ك أنتم خليكم قاعدين أنتم فقراء حتبوا الفقر وتدخلوا اجلنة! هذا الكالم فيه
ن فس الثورية ألن اآلن سياسة الثوريني يشعرك ملاذا راضي ملاذا قاعد ملاذا أنت راضية بزوجك هبذه الصورة؟! تعرف كيف الذي
يدفنك حتت األرض ليدفنك حتتها! هذه حالتهم.
هذه اآلن املشاعر اليت حيركوها يف نفسك فتشعر أنك أنت مسكني ،وأنت أصالً ال مسكني وال شيء ،لو ذهبت يف
احصائيات دولية ستعرف أنت من يف العامل تعترب ،لست مسكني ،لكن هو ماذا يفعل بك ؟ يلعب مبشاعرك ،خائف من
الفقر الذي ممكن متوت قبل أن تأكل اللقمة وال ختاف من النار؟!
لو هذه املشاعر اليت استغلوها فيك وأصبحوا حيركوها وحيزنوك على حالك ،حزنت على حالك وقت ما تقبضك املالئكة والبد
أن تقبضك ،وقت ما تلقى اهلل والبد أن تلقاه ،إال ترد وكلنا واردين ينجينا اهلل عز وجل ..أين هذه املشاعر بدل ما تنصرف يف
مثل هذه األمور كانت انصرفت يف هذا الذي البد أن يكون ،نعلم يقيناً أننا سنلقى اهلل ،نكلمه ما بيننا وبينه ترمجان ،ماذا
أعددنا هلذا اليوم؟!
17
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املسألة أن مشاعرنا ماذا حصل هلا؟ تشتت ،تاهت ،ملا جتمعيها على حقائق وأقول (النار وظل وفيه كذا وكذا) ليس هناك
مشاعر ،خلصت مشاعرك ،يف كل وادي مشاعري ،فلما تأيت احلقائق هذه ليس حمبوس وراءها مشاعر تتحرك؛ فالزم تتحرر
من هذا الشتات.
ولذلك اهلل عز وجل يف سورة املؤمنون يصف املؤمنون ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ يعين أنت لن ختشع يف الصالة إال إذا حتررت من اللغو ،إال إذا سددت آذانك عن اللغو،
واآلن سددت عينك عن أن ترى كالم أو ترى لغواً ،ومن مث ال تتكلم لغواً إن أردت أن ختشع يف الصالة ،وإذا خشعت يف
الصالة إشارة إىل أنك مؤمن وإذا آمنت احلمدهلل أبشر بكل خري؛ ألن اللقمة اليت تأكلها لن متوت حىت تستفرغ ما ُكتب لك
رزقا ،تستفرغه كله ،لو اجتمعوا على أن حيبسوا عنك شيء لن يستطيعوا حبسه.
ﭽ ﮑ ﮒ ﭼ بأي شيء؟ ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ ما وصفه؟ يصبح هذا الكالم عالمة استفهام .
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ كأنه عائد على الشرر  ،أيضاً حيتاج هذا إىل فهم.
وانتهت اآليات أيضا بقوله ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ واضح عالقته مبا مضى واضحة.
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ الحظي يف البداية ،يف آية  13و 14ذُكر يوم الفصل ،ويف آية  31مسعنا أيضاً يوم الفصل ،ﭽ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﭼ من املخاطبني هنا؟ يعين اخلطاب أكيد لآلخرين .ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ.

والقرآن مثاين كما ذُكر أهل النار يُذكر أهل اجلنة ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ أكيد ستالحظني هناك انطلقوا إىل ظل،
ال ظليل ،مث مباشرة ظالل.
على ذلك سيأيت وصف املتقني مناسب ألي شيء؟ ملا ذكر به وصف املكذبني ،ذُكر الظالل والعيون ﭽ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ -بأي شيء؟ -ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ الباء هنا سببية ،يعين هل اجلنة تُكافئ وتساوي عمل
العاملني أو جمرد سبب؟ سبب ،ما الفرق بني املعنيني؟ بني أن تكون بسبب وبني أن تكون تكافئ؟
 1املؤمنون3 - 1 :
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يف قوله تعاىل ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ الباء تدل على السببية ،ما الفرق أن نقول أن اجلنة بسبب األعمال وليست األعمال مثن
اجلنة ،ما الفرق؟ يعين أنت اآلن تفهم أن الفضل الذي سيكون ألهل اجلنة عظيم ال ميكن أن يوازيه عملك ،وأن يكون هذا
معناه أنك استحقيت اجلنة بعملك ،لكنك أخذت سبباً ضعيفاً فعاملك اهلل الذي وصفه الغفور الشكور بوصفني ومها :املغفرة
والشكر ،فغفر لك التقصري ،وشكر لك العمل ،فأنت أتيت بسبب ضعيف ،واهلل عز وجل قوى لك السبب ،ونفعك به.
مبعىن؛ ملا يأيت العبد يقوم بأعمال غري ملا يأيت العبد ال يقوم بأعمال ،الذي قام بالعمل -مهما كان العمل ضعيفا -أتى
بالسبب ،اثنني معهم لاير واحد قال لاير ماذا يفعل وتركه يف جيبه! والثاين قال لاير يربيه اهلل فأجده يوم القيامة عظيم؛ ألن اهلل
يرىب صدقة أحدكم كما يريب أحدكم فلوه ،يعين هذا النتاج الذي ينتجه اخليل مث يكرب ويكرب ويصبح خيل ،ما الفارق بني
اإلثنني؟ أن واحد تصور أن القضية يف الكم ،وواحد تصور أنه مهما فعل لن يبلغ ،لكنه يتقرب باألسباب اليت ميكنه القيام
هبا ،فلذلك أحب األعمال إىل اهلل أدومها ،واتركوا اآلن (إن قل) ألهنا تأيت بعد تقرير العمل األول( ،أحب األعمال إىل اهلل
أدومها) ملاذا الدوام حمبوب عند اهلل؟ ألهنا دليل على أنك كل ما وجدت سبباً ماذا فعلت به؟ مسكته ،متسك األسباب مهما
كان هذا السبب قليل.
ولذلك فتش عن سبب عظيم من األسباب توصلك إىل مرافقة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فتجد حبه صلى اهلل عليه وسلم،
حركة قلب يف حب النيب صلى اهلل عليه وسلم تسبب لك أن تكون ممن يرافقه ،املرء مع من حيب .هذا عمل حقيقي قليب ما
فيه نفاق وال تستطيع أن ختدع اهلل ،كم فتشنا عنه وجعلناه سبب نصل به إىل اهلل؟! يعين ال تأيت إىل األعمال اليت توصلك إىل
اهلل وجتعلها عبارة عن أمور عظيمة ،ما تفهم أنك أنت كل سبب يسهل عليك أن يناولك اهلل إياه ماذا تفعل به؟ تأخذه،
ولذلك قال اهلل عز وجل هنا (كلوا واشربوا هنيئا) بأي شيء؟ بسبب األعمال اليت كنتم تعملوها ،يعين األعمال اليت عملتوها
أسباباً جعلت اهلل يعاملكم بامسه الغفور الشكور ،فأنتم ال تستحقون اجلنة هبذا.
ولذلك يف سورة فاطر ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ أهم
شيء ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ
مث تتبع السياق فتصل أن أهل اجلنة أول ما يدخلون اجلنة ماذا يقولون؟ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
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ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ من فضله وليس بعملنا ،لكن عملك امسه سبب ،تستحق
عليه أن يعاملك اهلل مبغفرته وشكره ،فأنت هات من األسباب ولو كانت ضعيفة ،وهات من األسباب الشرعية اليت حيبها اهلل،
وفتش عن عمل القلب قبل أن تفتش عن عمل البدن ،وبث يف نفسك حمبة اهلل وحمبة رسوله وحمبة األماكن اليت حيبها اهلل
واألزمنة اليت حيبها اهلل قبل أن تكلمين عن الطاعات اليت تفعلها يف احلرم.
الناس يذهبون للحرم يضاربون الناس ويفقدون احلرم عظمته ورهبته اليت جيب أن تكون يف النفوس ،وبعد ما تضارب وختلص
تذهب تصلي على أن هذه الصالة تقرهبا إىل اهلل! والصحيح أن تعظيم املكان تعظيما هلل أوىل من صالهتا ،الزم تفهموا هذا.
يف هناية األمر جتد أن تعظيم اهلل القربة احلقيقة ما حصلت ،ال تذهب إىل بيت اهلل وليس قلبك مليء بتعظيم اهلل وتعظيم
املكان ،هذا سبب عظيم ،تعظيم األرض اليت تعيشها سبب عظيم ،تستحي من اهلل أن يقربك إىل هذه الدرجة ومايف يف قلبك
مشاعر احلب هلذا املكان ،مشاعر احلب احلقيقي وليس من أجل العادة ،أعمال القلب تسبق أعمال البدن.
على كل حال يف هناية ذكر أهل اإلميان قال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ إذن هؤالء الذين كوفئوا هذه
املكافأة ما وصفهم؟ حمسنني ،يأيت هنا السؤال حمسن ومتقي ،وحنن كنا نبحث عن أوصاف املؤمنني ،هنا أتاك (إن املتقني)
وختمت ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ هذه امسني  ،هذا جزاءهم ،لكن هل أتت هنا أوصافهم؟ اجلواب :ما أتت أوصافهم،
نكمل قليال حىت تتصورون ستأيت أوصاف من ،تأيت أوصاف العكس.
بدأ الكالم اجلديد ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ وصفهم يف الدنيا اآلن ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ يف أول السورة
مسعت ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ إذن هؤالء املكذبني أيضا هلم وصف آخر أهنم مكذبني ،ما حاهلم يف الدنيا؟ صفي
ِ
عينيك يأكلون ويتمتعون ،لكن اهلل عز وجل وصف أكلهم ومتتعهم أنه قليل ،إذا فهمت هذه اآلية بعد
حاهلم ،كما ترين أمام
ما مضى ﭽ ﯞ ﯟ -يف أي شيء؟ -ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﭼ يف الدنيا ،وهؤالء املكذبني؟ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ إذن وصف اجملرمني املكذبني أهنم يف الدنيا
يأكلون ويتمتعون قليالً ،قليالً ليس قليالً يف الدنيا ،عند أهل الدنيا يعترب كثري ،لكن يف حقيقته سينتهي األمر ويصبح قليل،
لكن عند اهلل ماذا سيكون؟ سينقلب األمر ،هؤالء الذين يأكلون ويتمتعون اآلن مسعت عنهم ماذا سيحصل هلم ،ومعناه أن
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الذين كانوا يعملون وقل متتعهم وقل أكلهم ،ماذا سيحصل هلم؟ سيقال هلم ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ إذن
صحيح ما أتى وصف املتقني احملسنني ،لكن أتى وصف ضدهم يف الدنيا ،وأتى جزاؤهم يف اآلخرة ،أنت بالتقابل فهمت أن
هؤالء وصف اجملرمني املكذبني يف الدنيا يأكلوا ويتمتعوا قليالً ،ولن يكون هذا حال املؤمنني ،ما يأكلوا ويتمتعوا إمنا يأكلون
ليقيموا صلبهم ،وكل شيء يشعرون جتاهه بالتمتع يقولون سيزول ،ومؤمنني أن املتعة احلقيقة ستكون يف اآلخرة ،لذلك يقال
هلم ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ يف مقابل أن هؤالء سيحصل هلم ما ذُكر لنا سابقاً ،بالطريق العكسي استخرجنا
الصفات.
من جهة أسئلة استفهام واضح ،من جهة الصفات على األقل فهمت اجملرمني ما صفتهم ،ملا يقال لك هذا الدين يشرح
الصدر وجيعل اإلنسان يعيش حياته بصورة مطمئنة ،مع أننا نرى الغرب والشرق مع كفرهم لكنهم يأكلون ويتمتعون وأنتم
انظروا حلالكم ،ماذا تقولني جبملة خمتصرة؟ ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ ما يأتيين واحد بعد
ما يشب ويكرب يف قلبه شك أن متتع الكفار إمنا هو عند اهلل عبارة عن قليل ،وأنه ستنقلب املسألة ويقال للذين حرموا نفسهم
من االسرتسال مع املتع يقال هلم ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ.

ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ هذه املسألة الثانية  :املكذبني يقال هلم اركعوا ال يركعون،
أين؟ يف الدنيا ،وأهل اإلميان؟ يركعون ،يركعون إشارة إىل أي شيء؟ إىل كثرة صالهتم ،إذن املتقني احملسنني صفيهم بوصفني،
قليلي التمتع قليلي التعلق بالدنيا ،ألن األكل واملتع وصف التعلق بالدنيا ،والشيء الثاين ال يأكلوا وال يتمتعوا كثريي الطاعة
رمزها الصالة والركوع بالذات ،الركوع تعبري عن الكل باجلزء.
مسعت عن املتقني احملسنني لكن ما مسعت عن صفاهتم لكنك مسعت عن صفات املكذبني الذين هم ضدهم ،هم ضدين
متقابلني مكذبني ومتقني إذن صفة هؤالء ليست صفة هؤالء.
مث يأيت قوله تعاىل ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ اخلامتة هذه يقصد هبا اإلشارة إىل
السورة كلها.
املفروض اخلطوة اليت بعدها ،سأشرح نظرياً ماذا سنفعل بعد ذلك:
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سجلت أسئلتك ،كتبت الروابط ،عرفت ما الروابط بني اآليات وما بقي عندك عالمات استفهام يف الروابط ،ماذا ستفعلني؟
تقرئني تفسري الشيخ السعدي للسورة كاملة ،وخالل قراءتك لتفسري السورة كاملة تقويل وجدت إجابة كذا هنا ،جتاويب
لنفسك ،بعد تسجيل األسئلة تسجلي اإلجابات ،بقي عندك سؤال سؤالني ثالثة ما وجدتيهم ماذا ستفعلني؟ ننتقل للمرحلة
الثانية للدراسة .
الدراسة فيها ثالثة مستويات:
املستوى األول :الدراسة اجململة؛ وأحسن تفسري جممل هو تفسري الشيخ السعدي واهلل أعلم.
املستوى الثاين :الدراسة املفصلة؛ بعد ما أقرأ كل السورة وأحبث عن أسئليت وأجد إجابات الذي أجده ويبقى عندي أسئلة ال
أعرف إجاباهتا أنتقل للذي أعلى منه ،بالرتتيب التايل:
سأبدأ بالطربي ،البغوي ،ابن كثري ،مث آخذ واحد من اثنني :فتح البيان للقنوجي أو تفسري القامسي ،أول كنا نستعمل القامسي
لكن الظاهر أن فتح البيان يشمل القامسي وفيه إضافات أيضاً فأحسن فتح البيان.
ماذا ستفعلني؟ هذا سؤال عندك ملاذا ورد {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِنيَ}؟ تفتحي الطربي أوالً وجدت إجابة ال بأس اقرئي أيضا يف
البغوي واقرئي أيضاً يف ابن كثري واقرئي أيضا يف فتح البيان ،يزيد األمر بياناً.
ما الفرق بني املستوى األول والثاين؟ األول يف الدراسة ستقرئني تفسري السورة كاملة من تفسري السعدي ،املستوي الثاين فقط
ستبحثني عن سؤالك ،مثال سؤالك يف آية  11اقرئي أيضا اآلية قبلها لو كان فيه اتصال.
املستوى الثالث :الدراسة من الكتب املتخصصة؛ تقدمت وفهمت املعاين وتبني لك ،عندك أسئلة بالغية ملاذا هذا قُدم؟ ملاذا
هذا أخر؟ هذه الكلمة ما معناها؟ ملاذا عُرب عن املاء العذب بفرات؟ ..إىل آخره تطلعني مستوى أعلى ،فتأخذين كتب لكن
هذه الكتب اليت سأذكرها تكوين على حذر وقت استعماهلا ألن غالباً يكون عند أصحاهبا شيء من اإلشكاالت العقدية،

فمن ذلك مثالً تفسري أبو السعود ،هذا من التفاسري اليت اهتمت بالبالغة والنحو ،من ذلك أيضاً القرطيب.

واحلمد هلل رب العاملني.
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