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ملخص
تلخصت مشكلة البحث يف السؤال :ما مفهوم اذلداايت القرآنية ،وما أعليتها ،وأثرىا ادلرجو يف
إسعاد اإلنسانية .ويتبع البحث إىل قسم علوم القرآن الذي يندرج ٙبت زلور الفلسفة والثقافة الدينية
(احملور السابع من زلاور ادلؤٛبر)
مكن إٝبال أعلية البحث يف أنو يدرس وسائل توظيف اذلداايت القرآنية يف إسعاد البشرية،
النص القرآين عند وضع احللول ادلناسبة
ومالمسة ىداايت القران الكرًن لقضااي الواقع ،واعتبار ىداايت ّ
دلشكالت الفرد واألسرة واجملتمع.تركزت أىداف البحث يف بيان مفهوم اذلداايت القرآنية ،وأعليتها،
وأثرىا ادلرجو يف إسعاد اإلنسانية ،وإبراز ظلاذج دلا يف بعض آايت القرآن الكرًن من ىداايت ، ،وطرق
تفعيلها يف الواقع إلسعاد البشرية.
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بت دراسة ىداايت اآلايت من خواتيم سورة آلٛ  مث،بدأ البحث ابلتعريف ابذلداايت القرآنية
برت الدراسة التطبيقية على اآلايت من خاللٜ أ.بقيقها يف واقع الفرد واألمةٙ  مثّ ٕبث سبل، عمران
 وتوصلت الباحثة إىل بعض، يف الوصول إىل ىداايت اآلايت،دالالت األلفاظ والَباكيب والنظم القرآين
. والرضا،بقيق السعادةٙما يتعلق بربط تلك اذلداايت ابلواقع ادلعاش للفرد واألمة ما يعْب على التطبيق و
.وغّب ذلك شلا ُوضح يف مًب البحث
Abstract
This study investigates happiness in the Holy Qur’an which includes among its
objectives the definition of the Qur'an's approach to personality building and how to
build the Qur'anic Muslim beneficial personality interacting positively with others, the
universe and for the reconstruction of the Earth.
This study is in line with these objectives and to examines the methodology of the Holy
Qur'an in building the positive Muslim personality through descriptive analytic
approach., until this becomes a living reality that achieves happiness in the lives of
individuals and communities in present situations where many people have recognized
theories derived from civilizations or it’s methods as the best solution in relation to the
building, upbringing, development and promotion of the Muslim personality and other
issues related to the building of the personality. The Holy Qur'an has addressed the issue
of building human personality with great rational guidance that does not amount to any
civilizations, methods or other theories. ALLAH the exalted said; ‘‘Indeed, this Qur'an
guides to that which is most suitable”.
The importance of this research is that it is a related study of building the human being the main component of society - and devising and highlighting Quranic verses, through
which the Qur'an's approach to building positive personality is revealed through the
guidance of Surah Al-Emran..
Finally, the research work will introduce the concept of Quranic guidance, devise
Qur'anic guidance for building happiness through Surah Al-Emran, and then describes
the Qur'anic approach to building a positive, beneficial and effective personality in the
society around it.
Keywords: Guidance, Quran, Happiness, Muslim, Methodology
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ادلبحث األول
مفهوم اذلداايت القرآنية وأثرىا يف إسعاد اإلنسانية

اذلداايت القرآنية ىي :
اذلداايت القرآنية ىي (الداللة ادلبينة إلرشادات القرآن الكرًن الٍب توصل لكل خّب
وٛبنع من كل شر) ،1فهي كل ما يستفاد من اآلية القرآنية الكرؽلة أبي نوع من أنواع الداللة ادلعتربة سواء
دلت إبتداء أؤبمعها مع غّبىا من النصوص ،مث توظيف كل ما يستفاد من اآلية القرآنية الكرؽلة يف
إرشادات ذات آاثر إؽلانية عملية.
تتمثل أعلية ىداايت القرآن الكرًن؛ يف رابنية مصدرىا ،ومواكبتها لكل حال وزمان
ومكان إىل قيام الساعة ،وأهنا ٙبقق للناس السعادة يف دينهم ودنياىم وأخراىم ،وىي ٙبمل كل ما ػلمد
من الصفات الٍب اتصف هبا القرآن؛ فهي نور ،وىدى ،وشفاء ،ورٞبة ،وبركة.
تفعيل اذلداايت القرآنية يف إسعاد اإلنسانية

الالم؛ الذي ي ُد ُّل معناه علَى إِح َد ِ
اث َش ْي ٍء ِم ْن َع َم ٍل َو َغ ِّْبهِ( ،فعل)
التفعيل من (فَ َع َل) ابب الْ َفاءُ الْ َع ْ ُ
َ ْ
ْب َو ا ُ
َ
الشايء فعال أي عملو ِ ِ
ِ
ال ،بَِفْت ِح
يحةٌَ .والْ َف َع ُ
وم ْن َذل َ
ك :فَ َع ْل ُ
ت َك َذا أَفْ َعلُوُ فَ ْع ًال أي أعملو .ومْنو :فَ ْعلَةٌ َح َسنَةٌ أ َْو قَبِ َ
ْ
2
ِ
ِ
ِ
الْ َف ِاء :الْ َكَرُم َوَما يُ ْف َع ُل م ْن َح َس ٍن ،و(الْ َفاعل) الْ َعامل والقادر .
وتفعيل اذلداايت القرآنية يف إسعاد اإلنسانية أي جعلها فاعلة يف ٙبقيق السعادة لإلنسانية ،وتوظيفها
وإعماذلا يف ذلك .فالقرآن العظيم من شأنو تغيّب احلياة اإلنسانية إىل كل خّب و صالح وسعادة.

 1اذلداايت القرآنية دراسة أتصيلية ،طو عابدين ،يسن قاري ،فخر الدين علي ،مكتبة ادلتنيبء1438،ه.)41/1( ،
 2ينظر رلمل اللغة البن فارس (ص )723 :ومقاييس اللغة ()511 /4
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ادلبحث الثاين
ما ورد يف فضائل اآلايت من خواتيم سورة آل عمران
-1

تالوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلذه اآلايت وما يليها عند اإلستيقاظ ليالً :

صح أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قام من الليل قرأ اآلايت العشر األواخر من سورة آل عمران والٍب مطلعها اآليتان موضوع
ِ اِ
ض واختِ َال ِ
ف اللاي ِل والناها ِر َآلَاي ٍ
ِ
ت ِأل ِ
ين
الدراسة من قولو تعاىل   :إِ ان ِيف َخ ْل ِق ال اس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
ْ َ َ َ
ُوِل ْاألَلْبَاب * الذ َ
اَّلل قِياما وقُعودا وعلَى جنُوهبِِم وي ت َف اكرو َن ِيف خ ْل ِق ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ك
ت َى َذا َاب ِط ًال ُسْب َحانَ َ
ض َربانَا َما َخلَ ْق َ
َ
ََ
يَ ْذ ُك ُرو َن اَ َ ً َ ُ ً َ َ ُ ْ َ ََ ُ
3
ِ
ت ِعْن َد خالٍَِب ميمونَةَ ،فَ ُق ْلتَ :ألَنْظُر ان إِ َىل صالَِة رس ِ
فع ِن ابْ ِن َعبا ٍ
ول
ال :بِ ُّ
اَّللُ َعْن ُه َما ،قَ َ
اس َر ِض َي ا
ُ
اب الناارَ ، 
فَقنَا َع َذ َ
َ َُ
َ َْ ُ
َ
ول اِ
ول اِ
اِ
ِ
ت لِرس ِ
صلاى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلا َم ِيف
صلاى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلا َم ِو َس َادةٌ ،فَنَ َام َر ُس ُ
اَّلل َ
اَّلل َ
اَّلل َ
صلاى هللاُ َعلَْيو َو َسلا َم ،فَطُِر َح ْ َ ُ
ِ
ِ
ت الع ْشر األَو ِ
ِ
اخَر ِم ْن ِآل ِع ْمَرا َنَ ،ح اٌب َختَ َم مثُا أَتَى َشنًّاُ 4م َعلا ًقا،
طُوذلَا ،فَ َج َع َل ؽلَْ َس ُح الن ْاوَم َع ْن َو ْج ِهو ،مثُا قَ َرأَ َ
اآلاي َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ضأَ مثُا قَام يصلِّي فَ ُقمت فَصنَ ع ِ
َخ َذ
َخ َذهُ فَتَ َو ا
ت إِ َىل َجْنبِو فَ َو َ
ت فَ ُق ْم ُ
صنَ َع ،مثُا جْئ ُ
ْ ُ َْ ُ
ض َع يَ َدهُ َعلَى َرأْسي ،مثُا أ َ
فَأ َ
ت مثْ َل َما َ
ََُ
ِ 5
صلاى رْك َعتَ ْ ِ
ِ
صلاى رْك َعتَ ْ ِ
ِ
صلاى رْك َعتَ ْ ِ
ِِ
ْب ،مثُا َ ا
ْب ،مثُا َ ا
صلاى
ْب ،مثُا َ
صلى َرْك َعتَ ْْب ،مثُا َ َ
صلى َرْك َعتَ ْْب ،مثُا َ َ
أبُذُين فَ َج َع َل يَ ْفتلُ َها  ،مثُا َ َ
رْك َعتَ ْ ِ
ْب مثُا أ َْوتَ َر).6
َ

-2

أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلتفكر فيها عند تالوهتا وما يليها من آايت :

ِ
(اي َعائِ َشةُ ذَ ِر ِيِب
ت( :لَ اما َكا َن لَْي لَةٌ ِم َن اللايَ ِاِل ،قَ َ
جاء يف فضلها أيضاً ما روتو َعائ َشة اهنع هللا يضر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قَالَ ْ
الَ :
ب ما سارَك ،قَالَت :فَ َقام فَتطَ اهر ،مثُا قَام ي ِ
ب قُرب َ ِ
أَتَعبا ُد اللاي لَةَ لِرِّب) قُ ْلت :و اِ ِ ِ
ت :فَلَ ْم يََزْل
صلّي ،قَالَ ْ
ْ
َ ْ َّ
ََُ
اَّلل إِّين َألُح ُّ ْ َ
كَ ،وأُح ُّ َ َ
ُ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض،
ت :مثُا بَ َكى فَلَ ْم يََزْل يَْبكي َح اٌب بَ ال حلْيَ تَوُ ،قَالَ ْ
يَْبكي َح اٌب بَ ال ح ْجَرهُ ،قَالَ ْ
ت :مثُا بَ َكى فَلَ ْم يََزْل يَْبكي َح اٌب بَ ال ْاأل َْر َ
ال:
ام َوَما َأتَ اخَر؟ ،قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
ص َالةِ ،فَلَ اما َرآهُ يَْب ِكي ،قَ َ
اَّللِِِ ،لَ تَْب ِكي َوقَ ْد َغ َفَر ا
ول ا
فَ َجاءَ بَِال ٌل يُ ْؤِذنُوُ ِابل ا
اَّللُ لَ َ
ك َما تَ َقد َ
(أَفَ َال أَ ُكو ُن عب ًدا َش ُكورا ،لََق ْد نَزلَت علَي اللاي لَةَ آيةٌ ،ويل لِمن قَرأَىا وَِل ي ت َف اكر فِيها (إِ ان ِيف خ ْل ِق ال اسمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
َ
َْ
َ ْ َ ا ْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َ
ً
ََ

 ) ) ...اآليَةَ ُكلا َها .7و ورد أيضاً يف فضل ىذه اآلايت عدد من األحاديث الضعيفة.8

 3سورة آل عمران .190 - 190
4
ت وعتقت من ِاال ْستِ ْع َمال عمدة القاري شرح صحيح
شنا :بَِفْتح الشْب الْ ُم ْع َج َمة َوتَ ْشديد النُّونَ :وُى َو الْ ْقربَة الاٍِب يَبِ َس ْ
البخاري (.)160 /18
 5يفتل  :ػلتمل أَنْو ي ْفعل ذَلِ َ ِ
ِ
ي أَناوُ
يسا لَوُ َوَْػلتَم ُل أَ ْن يَ ْف َعلَوُ إي َقاظًا لَوُ (فتح الباري البن رجب ( ،))286 /9فَ َق ْد ُرِو َ
ك َأتْن ً
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ال (فَ َج َع َل إذَا أَ ْغ َفْيت ََيْ ُخ ُذ ب َش ْح َمة أُذُين) صحيح مسلم (.)528 /1
قَ َ
6
آن اب ا ِ
اَّلل قِياما وقُعودا وعلَى جنُوهبِِم ،وي ت َف اكرو َن ِيف خ ْل ِق ال اسمو ِ
ِ
ِ
ِ
ات
َ
اب تَ ْفس ِّب ال ُق ْر َ ُ
البخاري،كتَ ُ
ب (الذ َ
ََ
ين يَ ْذ ُكُرو َن اَ َ ً َ ُ ً َ َ ُ ْ َ ََ ُ
َواأل َْر ِ
ض) ،حديث رقم(.)4570
7
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ،620 ،صحيح على
ب الت ْاوبَة ،ذ ْكُر الْبَ يَان ِأبَ ان الْ َم ْرءَ َعلَْيو إِذَا َٚبَلاى لُُز ُ
صحيح ابن حبانَ ،اب ُ
وم الْبُ َكاء َعلَى َما ْارتَ َك َ
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اىتم ذلا العماء وأفردوا ذلا أبواابً :
اشتماذلا على معاين وموجهات عظيمةّ ،

ذكر عدد من العلماء فضل ىذه اآلايت ،وأفرد ذلا بعضهم أبواابً للتنبيو على فضلها  :فقد اورد النووي ىذه اآلايت

مضطجعا) ،9ويف
قاعدا أ َْو
قائما أ َْو ً
ً
وما يليها يف (ابب التفكر يف عظيم سللوقات هللا تَ َع َاىل) ،و(ابب ذكر هللا تَ َع َاىل ً

النوم) ،ويف (ابب ما يقول إذا استيقظ من الليل)10.وذكرىا بن رجب يف) ذكر اخلوف من
(ابب ما ُ
يقول إذا أر َاد َ
ُ

النار).11

شرط مسلم .وحسنو األلباين ،الصحيحة (.)68
8
ِ
آخر ِآل ِعمرا َن ِيف لَْي لَ ٍةُ ،كتِب لَوُ قِيام لَْي لَ ٍة) سنن الدارمي ،كِتَ ِ
اب
مثل ما ورد َع ْن ُعثْ َما َن بْ ِن َعفاا َن هنع هللا يضر قَ َ
َ َُ
الَ :
َْ
(م ْن قَ َرأَ َ
فَ ِ
ِ
ض ِل ِآل ِع ْمَرا َن  .3439ضعفو األلباين ،ضعيف الَبغيب والَبىيب ،كتاب قراءة القرآن
ب ِيف فَ ْ
َ
ضائ ِل الْ ُق ْرآنَ ،اب ُ
ِ
ِ
ِ
 . 882و ( َع ِن ابْ ِن َعبا ٍ
ين،
اس قَ َ
صاهُ َويَ ُدهُ بَْي َ
ال :أَتَ ْ
ش ،الْيَ ُه َ
ت قُ َريْ ٌ
وسى؟ قَالُواَ :ع َ
ود فَ َقالُواِ :بَ َجاءَ ُك ْم ُم َ
ضاءَ للنااظ ِر َ
ِ
يسى؟ قَالُواَ :كا َن يُ ِْرب ُ
صَ ،وُْػليِي الْ َم ْوتَى ،فَأَتَ ُوا النِ ا
اص َارى ،فَ َقالُواَ :كْي َ
ايب َ
َوأَتَ ُوا الن َ
ئ ْاألَ ْك َموََ ،واْألَبْ َر َ
صلاى هللاُ
ف َكا َن ع َ
ص َفا ذَىبا ،فَ َدعا رباو  ,فَنَ زلَت ى ِذهِ ْاآليةُ( :إِ ان ِيف خلْ ِق ال اسماو ِ
ات
َعلَْي ِو َو َسلا َم ،فَ َقالُواْ :ادعُ لَنَا َربا َ
َ َُ َ ْ َ
َ
َ
ك َْغل َع ْل لَنَا ال ا َ ً
ََ
ِ
ٍ ِ
ضو ِ ِ
ُوِل ْاألَلْب ِ
يد بْ ُن ُجبَ ٍّْبَ ،ع ِن
اب) فَ ْليَتَ َف اكُروا ف َيها) ادلعجم الكبّب للطرباينَ ،سعِ ُ
َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اخت َالف اللاْي ِل َوالن َ
اها ِر َآل َايت أل ِ َ
ِ ٍ
اَّلل عليو وسلم (بينما رجل مستلق
النىب صلى ا
ابْن َعبااس ،12322 ،أسباب النزول،احلميدان ،ص .139 :وعن ّ
اَّلل إليو
اللهم اغفر ِل ،فنظر ا
على فراشو إذ رفع رأسو فنظر إىل النجوم وإىل السماء فقال :أشهد أ ّن لك رابً وخالقاًّ ،
فغفر لو) أخرجو الثعليب من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أىب ىريرة ويف إسناده من ال يعرف .وقال
اَّلل عليو وسلم (ال عبادة كالتفكر) أخرجو ابن حبان يف الضعفاء ،والبيهقي يف الشعب ،قال البيهقي:
النيب صلى ا
اَّلل ثالثْب سنة أظلتو سحابة ،فعبدىا فٌب من فتياهنم
ليس ابلقوى .وحكي أ ّن الرجل من بُب إسرائيل كان إذا عبد ا
مرة إىل السماء
لعل فرطة فرطت منك يف م ّدتك؟ فقال :ما أذكر .قالت :لعلك نظرت ّ
فلم تظلو ،فقالت لو ّأموّ :
لعل .قالت :فما أُتيت إال من ذاك) تفسّب الزسلشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (/1
وِل تعترب؟ قالّ :
.)453
 9رايض الصاحلْب ت ماىر الفحل (ص39 :
 10األذكار للنووي (ص)89 :
 11التخويف من النار والتعريف ٕبال دار البوار (ص20 :
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ادلبحث الثالث
مناسبات اآلايت ومعاين مفردات اآلايت

ض وا ْختِ َال ِ
َّ ِ
ف اللَّْي ِل والنَّها ِر َآلاي ٍ
قال تعاىل{ :إِ َّن ِيف َخل ِْق َّ ِ
ُوِل ْاألَلْبَ ِ
ت ِأل ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن
َ َ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
اب (*) الذ َ
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َّ
ك فَ ِقنَا
ت َى َذا َاب ِط ًال ُس ْب َحانَ َ
ض َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
اَّللَ قِيَ ًاما َوقُعُ ً
ودا َو َعلَى ُجنُوِب ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
اب النَّا ِر} [آل عمران]191 ،191 :
َع َذ َ
معاين ادلفردات:
ِ
ض)  :وأعلم أن يف اغلاد ال اسماو ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ات َواأل َْر ِ
َّها ِر) :
ض من العدم َ ( ،وا ْختِالف اللَّْي ِل َوالن َ
(إ ّن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
ََ
أي تعاقب الليل والنهار وتعاقب األزمانٍ ( ،
آلايت)  :دالئل واضحة على وجود هللا تعاىل وحكمتو من خلق ىذا

ُوِل األَلْبَ ِ
الكون ( ،أل ِ
كل عقل لبّا.
اب)  :ألصحاب العقول؛ فاللُّ ُّ
فكل ّ
لب عقل وليس ّ
ب :ىو ما زكى من العقلّ ،
اب ضلو قولو ( :ومن ي ْؤت ِْ
وذلذا علّق هللا تعاىل األحكام الٍب ال تدركها ّإال العقول الّزكية أبوِل ْاألَلْب ِ
ِ
ََ ْ ُ َ
ّ
َ
احلك َ
ْمةَ فَ َق ْد أُوتَ
ِ 12
َّ ِ
ِ
ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن َّ
اَّللَ)  :ىذا من نعت (أوِل األلباب)  ،أي
َخْي ًرا َكث ًّبا َوَما يَ اذ اك ُر إاال أُولُو ْاألَلْبَاب)  ،وقولو تعاىل( :الذ َ
وجل ٖبلق ال اس َم َاوات واألرض واألزمان واألحوال ادلتعاقبة فيهما؛ شلا أدى هبم إىل اليقْب
فهؤال ِء استدلوا على ا
اَّلل عاز ا
ُ
ودا َو َعلَى ُجنُوِبِِ ْم) :أشغلهم الذكر
بعظمة هللا فأورثهم ذلك دوام اخلضوع لو َعاز َو َج ال فصاروا يذكرون ا
اَّلل ( ِقيَ ًاما َوقُعُ ً
13
السماو ِ
ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) :يتأملون يف ىذا الكون العظيم والتدبّب الدقيق
ْق
ل
خ
يف
يف ٝبيع أحواذلم َ ( ،ويَتَ َف َّك ُرو َن
َّ
َ
ََ
ت َى َذا َاب ِط ًال) عبثًا بدون
خاضعْب لعظمة هللا تعاىل ولسان حاذلم يقول ( َربَّنَا)  :يقولون ربنا على النداءَ (،ما َخلَ ْق َ
14
ِ
ِ
اب النَّا ِر... 
غاية مقصودة ُ ( ،س ْب َحانَ َ
ك) تنازىت عن العبث( ،فَقنَا)  :أي فجنّبنا ( َع َذ َ

مناسبات اآلايت:
أولً:مناسبة اآليتني دلا قبلهما

ضو ِ ِ
ِ
اها ِر
-1
ادلناسبات مع اآلية ادلشاِبة من سورة البقرة (إِ ان ِيف َخ ْل ِق ال اس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اخت َالف اللاْي ِل َوالن َ
اَّلل ِمن ال اسم ِاء ِمن م ٍاء فَأ ِ
ِِ
ِ ا ِ ِ
ث فِ َيها ِم ْن
ض بَ ْع َد َم ْوِِتَا َوبَ ا
َحيَا بِو ْاأل َْر َ
ااس َوَما أَنْ َزَل اُ َ َ ْ َ ْ
َوالْ ُف ْلك ال ٍِب َْ٘بري يف الْبَ ْحر ٗبَا يَْن َف ُع الن َ
 12البقرة269 :
 13التفكر :تصرف القلب يف مع اين األشياء؛ لدرك ادلطلوب .والتدبر :عبارة عن النظر يف عواقب األمور ،وىو قريب من
التفكر؛ إال أن التفكر تصرف القلب ابلنظر يف الدليل ،والتدبر تصرفو ابلنظر يف العواقب .التعريفات (ص)54 :
 14ينظر ادلفردات يف غريب القرآن ( ،)733 ،427 ،296معاين القرآن وإعرابو للزجاج ( .498 /1معاين القرآن للنحاس (/1
)523
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ُك ِل َداباٍة وتَ ْ ِ
الراي ِح وال اسح ِ
ْب ال اس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض َآل َاي ٍت لَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن) : 15جاء يف آية سورة البقرة
اب الْ ُم َس اخ ِر بَ ْ َ
ص ِريف َِّ َ َ
ّ َ
16
اإلطناب حيث ذُكرت ٜبانية دالئل  ،وظهر ىنا اإلغلاز يف ذكر الدالئل حيث تّ استكماذلا ىناك .جاء ىنا
االقتصار على الدالئل السماوية فقط فهي أقهر وأهبر ،والعجائب فيها أكثر ،وانتقال النفس منها إىل عظمة هللا
ايت لَِقوٍم ي ع ِقلُو َن) واختتمت ىنا بقولو تعاىل (َآل ٍ
أيسر .اختتمت آية سورة البقرة بقولو تعاىل (َآل ٍ
ُوِل ْاألَلْ ِ
ايت ِأل ِ
باب)
ْ َْ
ألن اللب ىو ما زكى من العقل؛ ففي أول األمر يكون عقالً وبعد إرتقاء الفهم واإلدراك يكون لباً  .17ويتبْب شلا
سبق أن اإلطناب 18ىناك خلطاب كل ادلستوايت ٕبسب تفاوت إدراكهم العقلي وجاء ىنا اإلغلاز خلطاب (أوِل
األلباب) خاصة .وكما قيل " يكفي اللبيب إشارة مكتومة  ...وسواه يدعى ابلنداء العاِل ،"19وبذلك وجو اخلطاب

إىل كل ادلستوايت ٗبا يف ىذه اآلية من معاين عظيمة.
ادلناسبات مع اآلايت يف افتتاحية السورة  :إثبات وحدانية هللا تعاىل من ادلقاصد األساسية يف ىذه
-2
20
وم)  ،21واختتمت هبذه
اَّللُ َال إِلَ َو إِاال ُى َو ْ
السورة  ،فبُدئت السورة بكلمة التوحيد يف قولو تعاىل (اِل * ا
احلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
ٍ ِ
ضو ِ ِ
ِ
ُوِل ْاألَلْب ِ
اب)
اآلايت يف خواتيم السورة بقولو تعاىل(إِ ان ِيف َخ ْل ِق ال اس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اخت َالف اللاْي ِل َوالن َ
اها ِر َآل َايت أل ِ َ
 ،22حيث ترشد ىذه اآلايت إىل التفكر يف اخللق للوصول إىل التوحيد  ،وىذا ما يسمى برد العجز على الصدر،23
وشلا قيل يف ذلك أيضاً أن (السورة بدأت ابحلديث عن الوحي ادلسطور (الكتب ادلنزلة) من هللا تعاىل ( :نزل عليك

وختمت ابحلديث عن التفكر يف الوحي ادلنظور (اآلايت الواضحات يف خلق
الكتاب ابحلق  ...وأنزل الفرقان) ُ
 15البقرةٔ٦١ :
 16يف اآلية إطناب إذا قد صرح بذكر أمهات ادلمكنات ليكون دليال على القدرة وكان يف اإلمكان االستغناء عنو بقولو:
إن يف خلق كل شلكن آلايت للعقالء (.ادلنهاج الواضح للبالغة ،حامد عوىن ()148 /2
 17ينظر تفسّب النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان ()328 /2
ِ
استعمال ٍ
الم قصّب(البالغة العربية ،عبد الرٞبن
 18اإلطناب ىو تكثّب اجلمل وبسط ادلعاين ،و
كالم طويل يُ ْغ ِِب عنو َك ٌ
ادليداين ())62 /2
 19نفح الطيب ت إحسان عباس ()331 /6
 20ينظر نظم الدرر195/4
 21آل عمرانٕ - ٔ :
 22آل عمرانٔ٩ٔ-ٔ٩ٓ :
 23ىو رد أعجاز الكالم على ما تقدمها ،فكل كالم يالقى آخره ّأولو بوجو من الوجوه يدخل يف رد العجز على
الصدر ٕ ،بيث َيتى ىف آخر الكالم ما يوافق أولو ،ويعرف أيضاً ابلتصدير ٗبعُب أن يشّب صدر الكالم إىل موضوع
ابلع ْود على ادلوضوع األساس الذي بدأ بو احلديث البديع يف البديع البن ادلعتز
احلديث الرئيس مث َيت العجز ؼلتم الكالم َ
(ص)140 :
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السماوات واألرض) من هللا تعاىل( :إن يف خلق السماوات واألرض) ..)..

24

ادلناسبات مع آايت متفرقة يف السورة  :قال بعض ادلفسرين أ ّن يف ىذه اآلايت رد على الذين قالوا
-3
اَّللَ فَِقّبٌ َوَْضل ُن أَ ْغنِياءُ) 25فذكرت اآلايت ىنا ملكو ،وقدرتو ،وخلقو تعاىل للسموات واألرض ويف ىذا كمال
( :إِ ان ا
اَّلل علَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِدير * إِ ان ِيف خ ْل ِق ال اسماو ِ
الغُب قال تعاىل ( :وِاَّللِ م ْلك ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
ض َو اُ َ
َ
ٌ
ََ
َ ُ ُ ََ
ّ ْ
27
ِ 26
و ِ ِ
اها ِر َآل َاي ٍت ِأل ِ
ذم هللا تعاىل أىل الكتاب
َ ْ
ُوِل ْاألَلْبَاب)  . ....أيضاً من ادلناسبات أنو دلا ّ
اخت َالف اللاْي ِل َوالن َ
28
الذين نبذوه وراء ظهورىم ،مدح ىنا ذوي العقول واأللباب من أىل اإلؽلان الذين آمنوا وعملوا وأانبوا  .أيضاً شلا قيل
يف مناسبات ىذه اآلايت أنو دلا طال الكالم يف تقرير األحكام واجلواب عن شبهات ادلبطلْب عاد إىل إانرة القلوب
29
ِ
صال ْاآليَة ِٗبَا قَ ْب َلها :أِن َاها
بذكر ما يدل على التوحيد واإلذلية والكربايء واجلالل فذكر ىذه اآلية  .كذلك من ْ
أوجو اتّ َ
اب ،و َغ ِّبِىم مع الْمؤِمنِْب ،فَ ِهي تَ ُد ُّل علَى أَ اهنم لَو َكانُوا ي ت َف اكرو َن ِيف خ ْل ِق ال اسماو ِ
جاءت ب ع َد أَفَ ِ
اع ِيل أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
ات
َ
َ َ ْ َْ
َ
ْ
ََ
ََ ُ
َ ْ ْ َ َ ُْ َ َ
ِ 30
َو ْاأل َْر ِ
ض _ لَ ْو َكانُوا من أوِل األلباب_ لَ َك ُّفوا ِم ْن غُ ُروِرى ْم .
تعاىل(اَّللُ َال إِلَ َو إِاال
تُعرب سورة آل عمران عن معاين التوحيد  ،فذكرت كلمة التوحيد يف عدد من آايت السورة يف قولو
ا
احلي الْ َقيُّوم) ،31وقولو تعاىل(ىو الا ِذي يص ِورُكم ِيف ْاألَرح ِام َكيف ي َشاء َال إِلَو إِاال ىو الْع ِزيز ْ ِ
يم) ،32وقولو
ُى َو َْ ُّ
َ َُ َ ُ
ُ
ُ َ ُّ ْ
َْ ْ َ َ ُ
َُ
احلَك ُ
اَّلل أَناو َال إِلَو إِاال ىو والْم َالئِ َكةُ وأُولُو الْعِْل ِم قَائِما ِابلْ ِقس ِط َال إِلَو إِاال ىو الْع ِزيز ْ ِ
َِ
يم) ،33وقولو تعاىل:
َ َُ َ ُ
ْ
ً
َ
تعاىل(شه َد اُ ُ َ ُ َ َ َ
احلَك ُ
اَّلل َذلو الْع ِزيز ْ ِ
يم) ،34كما ذكرت قضية التوحيد يف عدد من موضوعات السورة ،وبينت
(وَما ِم ْن إِلٍَو إِاال ا
اَّللُ َوإِ ان اَ َُ َ ُ
َ
احلَك ُ
ىذه اآلايت ىنا يف خاٛبتها كيفية الوصول إىل التوحيد عن طريق التفكر .أيضاً من ادلناسبات أنو وبعد أن ٙبدثت
اآل ايت عن افَباء بعض أىل الكتاب على هللا تعاىل وعلى عباده ،وتكذيبهم لرسولو ملسو هيلع هللا ىلص وزعمهم أن هللا تعاىل عهد
إليهم أال يؤمنوا لرسول حٌب َيتيهم آبية قرابن أتكلو النار ،ذكرت اآلايت ىنا ما يف خلق السموات واألرض من آايت

 24التفسّب ادلوضوعي لسور القرآن الكرًن 417/1
 25آل عمران181 :
 26آل عمرانٔ٩ٓ - ٔ٨٩ :
 27ينظر احملرر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ،ابن عطية ()554 /1
 28ادلوسوعة القرآنية خلصائص السور بتصرف يسّب ()34 /2
 29التفسّب الكبّب ،الرازي 109/9
 30ينظر تفسّب ادلنار ()243 /4
 31آل عمرانٕ :
 32آل عمران٦ :
 33آل عمرانٔ٨ :
 34آل عمران٦ٕ :
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ودالالت واضحات لذوي العقول _ وليس آية واحدة بسيطة_ ،ترشدىم إىل اإلؽلان ابهلل تعاىل.35
ادلناسبات مع اآلية السابقة  :دلا ختمت اآلية السابقة (وِاَّللِ م ْلك ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اَّللُ َعلَى ُك ِّل
-4
ض َو ا
ُ
َ ُ ُ ََ
َشي ٍء قَ ِدير) بقدرة هللا على كل شي؛ ذكر ىنا يف ىذه اآلية (إِ ان ِيف خ ْل ِق ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) مظاىر يُستدل هبا على
َ
ْ ٌ
ََ
36
تلك القدرة (حيث يقع االستدالل على الصانع بوجود السماوات واألرضْب وادلخلوقات)  .فلَ اما ذَ َكَر هللا تعاىل أَناوُ
ِ اِ
ٍ ِ ِ
ِ ِِ
مالك السموات َو ْاأل َْر ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن ا
اَّللَ قِياماً
ضَ ،وذَ َكَر قُ ْد َرتَوُ ،ذَ َكَر أَ ان يف َخ ْلقه َما َدَالَالت َواض َحةً ل َذ ِوي الْ ُع ُقول.الذ َ
38
َوقُعُوداً َو َعلى ُجنُوهبِِ ْم ،37وأرشد إىل التفكر يف ىذا اخللق العظيم ،تفكرا يؤدي إىل اإلؽلان ابهلل تعاىل واللجوء إليو
اثنياً ادلناسبات بني اآليتني  :بعد ِذكر دالئل اإلذلية يف اآلية األوىل يف قولو تعاىل (إِ ان ِيف خ ْل ِق ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض...
َ
ََ
اِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن) وىي أن يكون ابللسان وسائر األركان
) ذَ َكَر وظائف العبودية يف اآلية الٍب تليها يف قولو تعاىل( :الذ َ
ِ
اِ
ودا َو َعلَى ُجنُوهبِِ ْم
ين يَ ْذ ُك ُرو َن ا
اَّللَ) إشارة إىل عبودية اللسان .وقولو( :قيَ ًاما َوقُعُ ً
وابجلنان مع الرٞبن .فقولو ( :الذ َ
وي ت َف اكرو َن ِيف خ ْل ِق ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) أي معتمدين على اجلنب إشارة إىل عبودية سائر اجلوارح واألركان.39
َ
ََ
َ ََ ُ
اثلثاً مناسبة اآليتني دلا بعدمها  :دلا أثُب على توحيدىم وذكرىم وعبادِتم؛ ذكرت اآلايت التالية ما وعدىم بو من
تكفّب سيئاِتم ،ودخوذلم اجلنات ،وذكر ما توعد بو أولئك الكافرين على غرورىم بدنياىم؛ ودعت اآلية إىل الثبات
على ىذا التوحيد والتعبد ابلتحذير من الفتنة بزينة ورغد حياة الكفار قال تعاىل (َ :ال ي غارناك تَ َقلُّ ا ِ
ين َك َف ُروا ِيف
َُ َ
ب الذ َ
ُ
الْبِ َال ِد  . 40 ...)...مث ختم ذلك ٕبض ادلؤمنْب (اي أَيُّها الا ِ
اَّللَ لَ َعلا ُك ْم
ا
و
ن
آم
ين
ذ
اصِربُوا َوصابُِروا َورابِطُوا َواتا ُقوا ا
ُ
ْ
َ
َ َ
تُ ْفلِ ُحو َن) على ما يوصلهم إىل السعادة والنجاح ،وأن الطريق ادلوصل إىل ذلك لزوم الصرب ،الذي ىو حبس النفس
على ما تكرىو ،من ترك ادلعاصي ،ومن الصرب على ادلصائب ،وعلى األوامر الثقيلة على النفوس ،فأمرىم ابلصرب على
ٝبيع ذلك .وادلصابرة أي ادلالزمة واالستمرار على ذلك ،على الدوام .41فيتبْب شلا سبق أن السورة ختمت ٗبا تناسب
مع ما جاء يف وصف (أوِل األلباب) من مالزمة الذكر يف كل أحواذلم ودوام الطاعة واالستمرار فيها.

 35ينظر التفسّب ادلوضوعي لسور القرأن.562/2 ،
 36تفسّب ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ()554 /1
 37ينظر البحر احمليط يف التفسّب ()468 /3
 38نظم الدرر 154/5
 39تفسّب النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان ()328 /2
 40ينظر ادلوسوعة القرآنية خلصائص السور ( ،)34 /2أيسر التفاسّب للجزائري (426 /1
 41تفسّب السعدي = تيسّب الكرًن الرٞبن (ص)162 :
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ادلبحث الرابع
ادلقادد العامة لآلايت
 -تقرير أ ّن كل ما حولنا يف السموات واألرض ىو رلال للتفكر ألخذ آايت  :أفاد ذلك العموم وتكثّب ادلعُب يف

قولو تعاىل (آايت) مطلقة بدون ٙبديد دلعْب؛ إشارة لكثرِتا وعمومها.42
ت َى َذا َاب ِط ًال) أي (ما خلقتو خلقاً ابطال بغّب حكمة ،بل
(ما َخلَ ْق َ
 تقرير أن هللا خلق اخللق لغاية وىدفَ :خلقتو لداعي حكمة عظيمة ،وىو أن ٘بعلها مساكن للمكلفْب وأدلة ذلم على معرفتك ووجوب طاعتك واجتناب
معصيتك) .43فخلق الكون وخلق البشر لينظروا ويتفكروا فيوحدوه سبحانو ويعبدوه .وبذلك يتبْب أعلية وفضل العقل
فبو يكون التكليف.
 تقرير عظم وأمهية عبادة التفكر ٗ :بدح (أوِل األلباب) والثناء عليهم هبا ،وابستخدام أسلوب التشويق يف44

صنع هللا عز وجل
االستفتاح بتقدًن قولو تعاىل (إ ّن يف خلق السموات واألرض) للفت األنظار ،للتاف ُكر يف بديع ُ
اَّللَ ِم ْن ِعبَ ِاد ِه
 التعريف ب (أوِل األلباب)  :واإلشارة إىل أعلية العلم ،وفضل العلماء  ،كقولو تعاىل(إِاظلَا َؼلْ َشى ا45
الْعُلَ َماءُ)
ِِ
الذاكِ ِر ِ ِ
ِ
اب والْع ُق ِ
ِ
ول وىم ال ِّذين يُدؽلون ذكر هللا عز وجل واستحضار
 ا ْخت َص ُ
ين ِابلنْت َف ِاع ِِب َايتوَ :وُى ْم أُولُو ْاألَلْبَ َ ُ
اص َّ َ
عظمتو  ، 46فالكل يعيش بْب ىذه السماء وىذه واألرض ويشهد ما فيهما من أحداث ومن تعاقب األزمان وتسارع
األوقات ،تُوفق فئة (أوِل األلباب) فقط لالعتبار فَباىم مشفقْب يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم.

47
ذم هللا تعاىل اإلعراض
 احلض على ذكر هللا يف كل األوقات :فكأهنا ٙبصر ٝبيع زمن العبد لغاية الذكر  .وقد ّاان ِجلْنبِ ِو أَو قَ ِ
اع ًدا أ َْو قَائِ ًما فَلَ اما
(وإِذَا َم ا
س اإلنْ َسا َن الضُُّّر َد َع َ َ ْ
عن الذكر خاصة بعد حال ادلداومة عليو ،قال تعاىل َ
ضٍّر َم اسوُ)( .وىذا إخبار عن طبيعة اإلنسان ،وأنو إذا مسو ضر ،اجتهد يف
ضارهُ َمار َكأَ ْن َِلْ يَ ْدعُنَا إِ َىل ُ
َك َش ْفنَا َعْنوُ ُ
ضارهُ َمار
الدعاء ،يف ٝبيع أحوالو ،قائما وقاعدا ومضطجعا ،وأحل يف الدعاء ليكشف هللا عنو ضره( .فَلَ اما َك َش ْفنَا َعْنوُ ُ

 42ينظر تفسّب السعدي = تيسّب الكرًن الرٞبن (ص161 :
(حم 43تفسّب الزسلشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ()454 /1
َ 44يت التقدًن والتأخّب ألسباب منها .التشويق للمتأخر ،إذا كان يف ادلتق ِّدم ما يُ ِّ
شوق لذكره على وصف أو أوصاف
تشوق النفس إىل ذكره كتقدًن ادلسند يف قولو تعاىل (إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آلايت
ألوِل األلباب) (ادلنهاج الواضح للبالغة (58 /2
 45فاطر28 :
 46مدارج السالكْب بْب منازل إايك نعبد وإايك نستعْب ()399 /2
 47تفسّب ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ()554 /1
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ضٍّر َم اسوُ) أي  :استمر يف غفلتو معرضا عن ذكر ربو).48
َكأَ ْن َِلْ يَ ْدعُنَا إِ َىل ُ

 احلض على اإلكثار من التفكر وعدم اإلعراض عنو  :التفكر ىو الوسيلة ادلوصلة إىل هللا تعاىل؛ فاخلسران أنيكون نصيب العبد منها قليل . 49وقد قيل أن (الفكرة تذىب الغفلة وٙبدث للقلب اخلشية كما ػلدث ادلاء للزرع ..

 ،وما جليت القلوب ٗبثل األحزان وال استنارت ٗبثل الفكرة) .50فتحث اآلايت على االقتداء والتأسي ب (أوِل
األلباب) بعدم اإلعراض عن الذكر والتفكر فذلك ؼلرج العبد من دائرة (أوِل األلباب) ،فهم فقط الذين يوفقون
للمداومة على التفكر و( يفتحون بصائرىم للنظر واالستدالل واالعتبار ،وال ينظرون إليها نظر البهائم غافلْب عما فيها

من عجائب) ، 51ويتبْب عدم إعراضهم ذلك من دالالت األلفاظ يف قولو تعاىل(قياما وقعودا وعلى جنوهبم) ومن
صيغة ادلضارع يف قولو تعاىل (يتفكرون)  ،و(يذكرون).
 تفضيل اجلمع بني الذكر والتفكر :بيّنت اآلايت وسيلة اإلنتفاع من الذكر وىي أن يصحبو التفكر وحضورالقلب ،ليتحقق من وراء ذلك أثر يف السلوك (ربنا ما خلقت ىذا ابطال سبحانك فقنا عذاب النار) ،مثل اإلانبة
القرب التسبيح اخلشية .قال بن القيم (التفكر والتذكر اصل ا ْذلدى والفالح وعلا قطبا ال اس َع َادة َوِذلََذا وسعنا الْ َك َالم ِيف
احلسن َما َز َال اىل الْعلم يعودون ابلتذكر على التفكر
ال ْ
التفكر ِيف َى َذا الْ َو ْجو لعظم الْ َمْن َف َعة َوشداة ْ
احلَاجة اليو قَ َ
52
وابلتفكر على التا َذ ُّكر)
ت َى َذا
 تقرير أن التسبيح والثناء على هللا وسيلة الدخول على هللا إلستجابة الدعاء قال تعاىل  ( :ربانا َما َخلَ ْق َِ
ابط ًال سبحانك فقنا عذاب النار) وال َيت شعور التعظيم احلقيقي هلل والتسبيح لو إال من بعد التفكر يف عظمتو
ِ
ات َِل ُٚبْلَق اب ِط ًال ،مثُا تَ َفارع عْنو تَْن ِزيو اِ
ِ
ِِ
اب
َ َُ ُ
اَّلل َو ُس َؤالو أَ ْن يَقيَ ُه ْم َع َذ َ
فأول التف ّكر أَنْتَ َج َذلُْم أَ ان الْ َم ْخلُوقَ ْ ْ َ
وسللوقاتو ( ّ
53
الناا ِر)
 -تشري اآلايت إىل اإلحلاح يف دعاء هللا تعاىل بلفظ ربنا ( :تكرار لفظة (ربنا) _يف ىذه اآلية واآلايت الٍب تليها_

عند الدعاء داللة على جواز اإلحلاح يف ادلسألة ،واعتماد كثرة الطلب من هللا تعاىل)  ، 54ويف طلب إتقاء عذاب النار
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
احلَ ِّق أَ ْن َال
اخلَْل َق َح ٌّقَ ،وِم ْن ٝبُْلَ ِة ْ
اب َعلَى الْعِْل ِم ِأبَ ان َى َذا ْ
يف قَ ْوذل ْم( :فَقنا َع َ
ذاب الناار) جيءَ ب َفاء الت ْاعقيب (ألَناوُ تَ َرت َ

 48تفسّب السعدي = تيسّب الكرًن الرٞبن (ص359 :
 49قال بعض العلماء نزلت ثالث مائة آية يف احلث على النظر وادلعرفة ،فتدبروا واعتربوا ،ففيما أنشأه وخلقو من
السماوات واألرض وتعاقب األحوال والزمان عظات وعرب ينظر تفسّب الطربي260 /4 :
 50تفسّب الزسلشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ()454 /1
 51تفسّب الزسلشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ()452 /1
 52مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة (213 /1
 53التحرير والتنوير (197 /4
 54البحر احمليط 150/3
746

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
اصي ،فَعلِموا أَ ان لِ ُك ٍل مستَ َقًّرا منَ ِ
صالِح والطاالِح ،والْم ِطيع والْع ِ
ْب
اسبًا فَ َسأَلُوا أَ ْن يَ ُكونُوا ِم ْن أ َْى ِل ْ
اخلَِّْب الْ ُم َجنابِ َ
ي ال ا ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ
ُّْ ُ
َُ
يَ ْستَ ِو َ
55
اب الناا ِر)
َع َذ َ
 التعريف ابلرريق الذي يصل بو اإلنسان إىل اإلامان :وإىل معرفة احلق وىو االستدالل ابلعقل على اخلالق عزوجل.56

 التوجيو إىل العتبار حبال (أوِل األلباب) :يف النظر بعْب التقصّب إىل األعمال؛ فربغم مداومتهم لألعمال ِل يغَبواٗبا قدموا بل كانت غاية مرادىم أن يقيهم هللا عذاب النار فقالوا (ربانا ما خلَ ْقت ى َذا اب ِط ًال سبحانَ ِ
ب
ُْ َ َ
ك فَقنَا َع َذا َ
ََ َ َ َ َ َ
الناا ِر )  .قريب من ىذا أمر النيب عليو السالم لعائشة اهنع هللا يضر يف ليلة القدر بسؤال العفو 57فإن ادلؤمن غلتهد يف شهر
رمضان يف صيامو وقيامو فإذا اقَبب فراغو ِل يسأل هللا تعاىل إال العفو كادلسيء ادلقصر ،وكقول بعضهم عند السحر
58
وبعد إحياء الليل بطول قيام وتسبيح وثناء " :اللهم إين أسألك أن ٘بّبين من النار أومثلي غلَبىء أن يسألك اجلنة"
 -تقرير بعض ادلسائل الفقهية.

ادلبحث اخلامس
اذلداايت اخلادة ابآلايت
 مجع القلب على تعظيم شأن خلق السموات واألرض هللا  :فالبحار واجلبال والشمس والقمر وكل َماَٙبت ال اس َم َوات من سللوقات عظيمة فهي كقطرة ِيف َٕبر ابلنسبة ذلا .59كما جاء التنبيو على عظم خلقهما يف قولو
60
تعاىلَ ( :خل ْلق ال اسماو ِ
ااس َولَ ِك ان أَ ْكثَ َر الن ِ
ض أَ ْكبَ ُر ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
تبْب ذلك يف بالغة اآلية
ااس َال يَ ْعلَ ُمو َن) ّ .
َُ ََ
من االستفتاح ابلتأكيد ،وتقدًن ما حقو التأخّب يف اجلملة من قولو تعاىل (إن يف خلق السموات واألرض) تشويقاً

 55التحرير والتنوير ()198 /4
اىل يَ ْد ُعو عباده ِيف الْ ُقرآن إِ َىل َم ْعرفَتو من طَ ِريقْب أَحدعلَا النّظر ِيف مفعوالتو والث ِ
ااين التفكر ِيف
 56قال بن القيم ( الرب تَ َع َ
ْ
َ
ِ
األول َك َق ْولِو (إِ ان ِيف خلق ال اس َم َوات َو ْاأل َْر ِ
ض
آايتو ادلشهودة َوَىذه َ
آايتو وتدبّرىا فَتلك َ
َ
آايتو ادلسموعة ادلعقولة فالنوع ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُوِل ْاألَلْبَاب) وُىو كثّب ِيف الْ ُقرآن والث ِ
اها ِر َآلايت أل ِ
ااين َك َق ْولو (أَفَال يَتَ َدباُرو َن الْ ُق ْرآن) َوُى َو كثّب
َو ْ
اختالف اللاْي ِل َوالن َ
ْ َ
َ َ
أَيْضا) الفوائد البن القيم (ص)20 :
ِ
ول اِ
ِ
ب
ت لَْي لَةَ الْ َق ْد ِرَ ،ما أ َْد ُعو؟ قَ َ
تَ :اي َر ُس َ
اك َع ُف ٌّو ُِٙب ُّ
ْب :اللا ُه ام إِن َ
َ 57ع ْن َعائ َشةَ ،أَن َاها قَالَ ْ
ال" :تَ ُقول َ
ت إِ ْن َوافَ ْق ُ
اَّلل ،أ ََرأَيْ َ
ف َع ِِّب"سنن ابن ماجو ()20 /5
الْ َع ْف َو فَ ْ
اع ُ
 58لطائف ادلعارف البن رجب (ص)215 :
 59ينظر تفسّب ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ()555 /1
 60غافر57 :
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للنفس إىل ما سيأت بعده ،61وتتاىل وتكرار لفظ (خ ْل ِق ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض).
َ
ََ

 الطالع عن مدى ىسعة ىذا الكون وما فيو من معجزات .وعلى ادلكتشفات احلديثة مما يفتح آفاق للتفكر. -الدعوة إىل أىم قضيتني يف العقيدة ومها التوحيد والبعث أبسلوب سهل مستفاد من ىذه اآلية :ففى مطلع

اآليتْب (إن يف خلق السموات واألرض )...ذُكرت ادلظاىر الكونية الدالة على قُدرة هللا ووحدانيتو ويف هناية اآلية جاء
اإلؽلان ابلبعث يف قولو تعاىل (فقنا عذاب النار) ،فوجهت اآلية بكل اليُسر والسهولة وعدم التعقيد إىل النظر يف
62
الكون الذي تتجلى فيو مظاىر قُدرة هللا الداعية إىل التوحيد واإلؽلان
ذلك تفصيل األحوال يف قولو تعاىل :
 اغتنام األوقات يف الذكر والتفكر فذلك من أسباب السعادةّ :دل على ّ

(يذكرون) ،و(قياما وقغودا وعلى جنوهبم) (ويتفكرون) فصاحبهم الذكر يف كل أحواذلم ،و(التفكر والتذكر اصل ا ْذلدى
63
والفالح وعلا قطبا ال اس َع َادة)
 -التفكر يف خلق السموات واألرض ِبدف زايدة اإلامان  :التفكر عبادة ألصحاب العقول الراجحة ،64تزيدىم

إؽلاان .فيجب التفكر يف كل ما حولنا من صغّب وكبّب ومن مشاىدات يف الكون أو أحداث بغرض زايدة اإلؽلان،
(وإِ ان ْاعتِبَ َارَك
وٙبصيل اخلشية واخلضوع والتذلل ،فأولو األلباب الذين تفكروا انتفعوا ،وىو عمل السلف ،قال بعضهم َ
65
ْب خي ر ِمن ِعباد ِة ِح ٍ ِ
ِ ِ ِ ٍ
اى ِر)
ْب م َن الد ْ
اعةً َخْي ٌر م ْن عبَ َادة َسنَةَ ،وتَ َف ُّكٌر طَْرفَةَ َع ْ ٍ َ ْ ٌ ْ َ َ
َس َ
ِ
عز وجل :خاص ًة يف األوقات ادلخصصة مثل أذكار الصباح وادلساء وغّبىا دلا
 استصحاب التفكر عند ذك ر هللا ّلو من آاثر يف النفس ،وإنشراح يف الصدر وعالج للوساوس واألمراض النفسية ،فقد قرنت اآلايت بْب الذكر والتفكر
اَّلل َال يَستَ ِجيب ُد َعاء ِم ْن قَ ْل ٍ
ب َغافِ ٍل َالهٍ) 66و ( َما َز َال اىل
(و ْاعلَ ُموا أَ ان اَ
يف قولو تعاىل( :يذكرون)( ،ويتفكرون)َ ،
ْ ُ ً
الْعلم يعودون ابلتذكر على التفكر وابلتفكر على التا َذ ُّكر).67
 -إلتزام ضوابط الشرع يف الذكر ويف التفكر :كتجنب االبتداع يف الذكر واإللتزام فيو ٗبا جاء يف السنة ،و٘بنب

التفكر يف ذات هللا وصرف التفكر إىل سللوقاتو( ،ف ال يقال التفكر إال فيما ؽلكن أن ػلصل لو صورة يف القلب ،وذلذا

 61ادلنهاج الواضح للبالغة (58 /2
 62ينظر خصائص التعبّب القرآين ومساتو البالغية ()456 /1
 63مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ()213 /1
64
ِ
ِِ
ِ
ايء ولبو خالصو وىو ما
الفرق بْب اللب والعقل :أَن قَ ْولنَا اللب يُفيد أَنو من َخالص ص َفات الْ َم ْو ُ
صوف بو ولباب الش ْ
ِ
صوف بِِو فَ ُه َو مفارق لَوُ من َى َذا الوجو فكل لب عقل وليس
ومات الْ َم ْو ُ
زكى من العقلَ ،والْعقل يُفيد أَنو ػلصر َم ْعلُ َ
كل عقل لب  ...الفروق اللغوية للعسكري (ص84 :
 65العظمة ألّب الشيخ األصبهاين ()263 /1
ول اِ
 66سنن الَبمذي ،أَب واب الداعو ِ
ات َعن رس ِ
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلا َم3479 ،
صلاى ا
اَّلل َ
ْ َُ
َْ ُ ََ
 67مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ()213 /1
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ا ِ ِ
اَّللِ ،وَال تَت َف اكروا ِيف اِ
اَّلل ")... 68
قال عليو الصالة والسالم "تَ َفك ُروا يف َآالء ا َ َ ُ

69

 احلرص على أقصى اغتنام ألوقات احلياة  :كما ىو حال (أوِل األلباب) ،والندم على ضياع األوقات؛ ففياَّللِ َوَما َو َاالهُ ،أ َْو َعالِ ًما أ َْو ُمتَ َعلِّ ًما) ،70شاىده من اآلية حال (أوِل
احلديث (الدُّنْيَا َم ْلعُونَةٌَ ،م ْلعُو ٌن َما فِ َيها ،إِاال ِذ ْكَر ا
اَّللَ َعلَى ُك ِّل
األلباب) من الذكر قياماً أو قعوداً واضطجاعاً ،وحديث عائشة الصحيح ( :أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص َكا َن يَ ْذ ُك ُر ا
ِِ 71
َحيَانو)
أْ
 تقدمي الثناء والتسبيح قبل الرلب  :فهو من األدب مع هللا وىو أجدر بقبول الدعاء؛ قالوا (سبحانك) قبلطلب الوقاية من النار (فقنا عذاب النار)
 ادلداومة التعوذ من النار وسؤال الوقاية منها  :فهو غاية وطلب أوِل األلباب (فقنا عذاب النار) -احلرص على الدعاء دبر كل دالة ب ( اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عباذك)  :فهي وصية النيب

ملسو هيلع هللا ىلص  ،ومداومة الذكر يف كل وقت ويف كل حال قياماً أو قعوداً واضطجاعاً كما جاء يف اآلية ٙبتاج إىل إعانة من هللا،
وىي رفعة غلب احلرص عليها.
 حفظ ىذه اآلايت72وتالوهتا عند القيام ليالً  :مع ربطها ابلواقع وإعمال الذىن فيها والتفكر ،وتكرارىا وٙبريكالقلب هبا حٌب تستميل القلب وتزرف العْب .وتطبيق منهج التفكر والتدبر مع بقية آايت القرآن الكرًن فكل آايتو
زلل لذلك قال تعاىل (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايتو وليتذكر أولو األلباب).

 تربية األىل واألقارب على قيام الليل وتعلم سننو. تربية النفس على النظر لؤلعمال بعني التقصري. الستفادة من النواحي الفقهية ادلستدل عليها من خالل اآلايت مثل :جواز تالوة القرآن قائما أو مضطجعا أوعلى غّب ذلك من األحوال :لقولو عز وجل (الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق
السماوات واألرض) ،73...وجواز الصالة جالسا عند الضرورة ؛ حلديث (صل قائما فإن ِل تستطع فقاعداً فإن ِل

 68ادلعجم األوسط ،ابب من امسو اٞبد 6319
 69التوقيف على مهمات التعاريف (ص104 :
 70سنن ابن ماجو ( 231 /5حديث حسن
ِ
اب الطا َه َارةِ َو ُسنَنِ َها 302
 71سنن ابن ماجو ،كتَ ُ
 72من قولو تعاىل إن يف خلق السوات واألرض إىل هناية سورة آل عمران
 73التبيان يف آداب ٞبلة القرآن (ص80 :
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تستطع فعلى جنب ،تومئ إؽلاء) ،74وجواز احلركة لفعل مستحب يف الصالة كتسوية الصفوف؛ جاء االستدالل
عليها من حديث بن عباس 75حيث أخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص برأسو فجعلو عن ؽلينو.

ادلبحث السادس
سبل حتقيق ىداايت اآلايت يف واقع األمة
 إشاعة منهج حتريك العقول للتفكر ،فالفكر أساس العمل ادلستمر الناجح  :فأوِل األلباب دلا تفكروا مث عملواوسألوا هللا من فضلو فكانت النتيجة أن استجاب ذلم رهبم أنو ال يضيع أعمالو ٝبيعها وىذا ىو النجاح العظيم.76
فتنمية غريزة التفكر يف الناس عامة ويف الناشئة خاصة مطلوب تربوي مهم  ،شلا ػلررىم من تقليد كل غزو فكري وافد
ويدفعهم إىل التفكر لتبِب الرأي والفكر الراجح.

 استخدام أسلوب احلجج والرباىني ادلاثلة يف الكون يف الدعوة ورلادلة منكري اخللق والبعث ِبا. -إبراز مناذج القدوات الرائعة من (أوِل األلباب)  :من سّب الصحابة والصحابيات رضوان هللا عليهم ألهنا ظلاذج

بشرية حية كانت تعيش كل حلظاِتا مع هللا ،كما وصفهم هللا شلا يعمق اإلؽلان يف نفوس األطفال والشباب من
اجلنسْب  .فللربامج عن "القدوات الرائعة" أثراً طيباً على ادلراحل العمرية ادلختلفة .عن طريق احملاضرات والربامج
وادلسابقات وغّب ذلك من السبل.
 وضع أسس لرتبية أجيال قادمة حتمل دفات (أوِل األلباب) :وأن تُقرع اآلذان هبذا اذلدف مراراً وتكراراً ،قالتصفية بنت عبد ادلطلب 77عندما ضربت الزبّب 78وقيل ذلا  :إنك تضربينو ضرب مبغضة فقالت :من قال أبغضو
 74أخرجو البخاري وأصحاب السنن
آن ابب (الا ِذين ي ْذ ُكرو َن ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ودا ،)...
ت إِ َىل َجْنبِو فَ َو َ
اَّللَ قيَ ًاما َوقُعُ ً
( 75فَ ُق ْم ُ
اب تَ ْفس ِّب ال ُق ْر َ ُ
ض َع يَ َدهُ َعلَى َرأْسي) البخاري،كتَ ُ
ََ ُ
.4570
 76مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ()196 /1
ول اِ
ِ 77
ب َع امةُ رس ِ
ت َعْب ِد الْمطالِ ِ
الزبَ ِّْب بْ ِن الْ َع او ِامَ ،وِى َي َش ِقي َقةُ ٞبََْزةَ.
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلا َمَ ،وِى َي أ ُُّم ُّ
صفياةُ بِْن ُ
اَّلل َ
َ
َُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَْن َدق رج ًال من الْي ُهود تُوفّي ْ ِ
ت
ُحد  ،وقتلت يَ ْوَم ْ
ضَر ْ
َح َ
ْب َسنَةًَ .وُدفنَ ْ
ين َع ْن ثََالث َو َسْبع َ
َُ
َُ َ َ
ت يَ ْوَم أ ُ
ت ابلْ َمدينَة َسنَةَ ع ْش ِر َ
اَّللُ َعْن َها (البداية والنهاية بن كثّب))104 /7( ،
ِابلْبَ ِقي ِع َر ِض َي ا
 78الزبّب بن العوام بن خويلد ،وأمو صفية بنت عبد ادلطلب ،أسلم بعد أّب بكر ،وكان رابعا أو خامسا ،وىو
اَّلل علَيوِ
صلاى اُ َ ْ
يومئذ ابن ست عشرة سنة ،وىاجر إىل أرض احلبشة اذلجرتْب ٝبيعا ،وِل يتخلف عن غزاة غزاىا رسول هللا َ
اَّللِ صلاى ا ِ
(م ْن ََيْتِ ِيِب ِٖبََِرب
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َو َسلا َم ولو من الولد أحد عشر ذكرا ،وتسع نسوة َع ْن َجابِ ِر قَ َ
ول ا َ
اَّللُ َعلَْيو َو َسلا َمَ :
ِ
َحز ِ
ال
(م ْن ََيْتِ ِيِب ِٖبََِرب الْ َق ْوِم؟) قَ َ
الزبَْي ُر :أ ََان ،قَ َ
(م ْن ََيْتِ ِيِب ِٖبََِرب الْ َق ْوِم؟) قَ َ
الزبَْي ُر :أ ََان ،قَ َ
اب] فَ َق َ
ال ُّ
ال ُّ
الْ َق ْوم) ؟ [يَ ْوَم األ ْ َ
الَ :
الَ :
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلا َم( :إِ ان لكل نيب حواراي ،وإن حواري الزبّب) (اتريخ ادللوك واألمم ،بن اجلوزي،
الزبَْي ُر :أ ََان ،فَ َق َ
صلاى ا
ُّ
ال النِ ُّ
ايب َ
( ))107 /5تنزلت ادلالئكة على سيماء الزبّب
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فقد كذب ،إظلا أضربو لكي يلب_أي يصبح ذا لب_ ،ويهزم اجليش َذا اجلَلَب وَيت ابلسلب  .)79(...وفعالً كان
الزبّب رضي اهللا عنو أشبو بواقع تربيتو ،فمجتمعاتنا يف أمس احلاجة لَببية (أوِل األلباب) واالستعداد دلرحلة التميز
والرايدة يف األمم .وؽلكن استخدام كل وسيلة شرعية شلكنة لتعميق مفهوم ىذه اآلايت يف الَببية الواقعية لناشئة األمة.
 استخدام منهجية ىذه اآلية يف الدعوة إىل أىم أمور العقيدة (التوحيد والبعث)  :فهي تعطي رؤية واضحةوىي أن هللا ىو خالق ىذا الوجود ومدبره ،فلينيب اإلنسان إىل ربو  ،وأن ىذا الوجود ُخلق هبدف البعث والنشور
واحلساب واجلزاء فليعمل الناس لذلك احلساب و اجلزاء.
 تسليط الضوء على مكتشفات العلوم الكونية وما توضحو من عرب وآايت وربرها بعبادة التفكر. توسيع مدارك العقل بواسرة التفكر يف الكون :وؽلكن تنفيذ ذلك من خالل برامج منظمة مثل الرحالت النيليةواخللوية أومشاىدة برامج مرئية عن الطبيعة وما يتجلى فيها من إعجاز اخلالق سبحانو ،تستهدف ىذه الربامج الدورية
األسر واألفراد واجلماعات.
 -تعزيز برامج تعليم القرآن الكرمي يف ادلدارس ومراكز التحفيظ  :ومن ذلك تضمْب مناىج تعليمية وتربوية ٚبدم

قضية التفكر ،وربط ادلعاين ابلواقع ،والعمل الذي ورد يف اآلايت  ،فكما تبْب أن أخذ القرآن البد فيو من التفكر
واالعتبار؛ قال رسول هللا صلى عليو وسلم ملسو هيلع هللا ىلص (ويل دلن قرأىا مث ِل يتفكر فيها) .80ومن ذلك يضاً استخدام
التقنيات يف تعليم القرآن .وؽلكن كذلك اخلروج ببعض برامج تعليم القرآن لتتم على أرض الطبيعة يف مساحات
شاسعة يرى من خالذلا ادلتعلم؛ السماء والسحاب واألشجار واألهنار والسهول والوداين واحلدائق واألزىار والثمار
فذلك شلا يعزز التفكر يف سللوقات هللا والتدبر يف آايتو وىذا ما عاشو صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيثث كانوا يعيشون
وسط اجلبال والسهول والوداين والصحارى شلا كان لو عظيم األثر يف تلك الشخصيات ادلباركة.
اِ
ين
 إبراز (أوِل اللباب) إببراز الصفات ادلضادة لصفاهتم  :والتحذير والتنفّب منها كما يف قولو تعاىل َ ( :والذ ََض ُّل) ،وبضدىا تتميز األشياء.
َك َف ُروا يَتَ َمتاعُو َن َو ََيْ ُكلُو َن َك َما َأتْ ُك ُل ْاألَنْ َع ُام) ( ،أُولَئِ َ
ك َك ْاألَنْ َع ِام بَ ْل ُى ْم أ َ
 التثقيف ونشر الوعي ب موضوع ىذه اآلايت وعظمتها وإدخال تعليمها يف مناىج التعليم :والَبغيب يف منهج(أوِل األلباب) يف دعاءىم ،وخشوعهم واحلث على سلوك طريقهم للفوز ٗبا انلوه.
 استخدام التفكر كوسيلة دلعاجلة أمراض القلوب والمراض النفسية .وكوسيلة تربوية وضع منهج يف الرتبية من خالل ىذه اآلايت  :ومن ذلك التدريب على إعمال العقول لنبذ التقليد األعمىالذي اطلرط فيو الشباب من اجلنسْب عن طريق الغزو الفكري الذي تتعرض لو اجملتمعات ادلسلمة.

 79ينظر شرح أدب الكاتب ،ابن قتيبة( ،ص.)81 :
 80سبق ٚبرغلو.
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اخلامتة
احلمد هلل الذي تتم بنعمتو الصاحلات  ،أثِب عليو ٗبا وفقِب ل و م ن ٛب ام ى ذا البح ث ،والص الة والس الم عل ى س يدان
ملسو هيلع هللا ىلص وبع د فبتوفي ق هللا س بحانو توص لت م ن خ الل ى ذا البح ث إىل ٝبل ة م ن النت ائج والتوص يات أخلص ها يف النق اط
التالية :

النتائج :
-1

تتعدد فوائد وأعلية دراسة اذل داايت القرآني ة :فه ي تُع ْب عل ى تطبي ق ك الم هللا ع ز وج ل .و تُب ّْب وج و مه م

من وجوه إعجاز القرآن  ،دلواجهة شبهات أعداء اإلسالم الٍب أاثروىا حول القرآن.
-2

م ا زال ت ادلكتب ات اإلس المية ٙبت اج إىل ادلزي د م ن ٕب وث ومؤلف ات يف "الناحي ة التطبيقي ة لله داايت القرآني ة

".
-3

موضوع ىذا البحث من ادلواضيع الٍب ِتم الباحثْب يف علوم القرآن ،ويستفيد منها أيضاً ادلسلم العادي

الذي علو من القرآن التعبد والتقرب هلل فقط ،وليس لو من التخصص يف التفسّب وعلوم القرآن شيء .فهو يعْب على
ٙبقيق مقاصد ىذا الكتاب العظيم يف نفوس ادلؤمنْب .
تناولت اآلايت  191 ،190من سورة آل عمرآن عدد كبّب من ادلقاصد واذلداايت القرآنية ،الٍب ؽلكن
-4
ٙبقيقها عملياً يف الواقع شلا ػلقق السعادة للفرد واألمة يف الدنيا والىخرة.

التوديات :
 -1زايدة البح وث يف ى ذا اجلان ب :أُوص ي الب احثْب خاص ةً يف رل ال التفس ّب وعل وم الق رآن أبن يلج وا ى ذا الب اب
ألعليت و وللفوائ د العظيم ة ال ٍب تكم ن في و .فاذل داايت القرآني ة ى و موض وع ٕب ث م ن األعلي ة ٗبك ان وم ا زال ت ادلكتب ة
اإلسالمية ٙبتاج إىل زايدة يف ٕبوث متنوعة فيو وبطُرق سلتلفة فيمكن :
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 استخالص سلتصر اذلداايت من اآلايت القرآنية ليتمكن الداعية وادلدعوين من إدراكها بسهولة ويسر ونشرىا. -2أن تتوج و جه ود مؤسس ية إىل ى ذا ادلوض وع ادله م ،و وض ع من اىج لدراس ة اذل داايت القرآني ة  ،تتف ق عليه ا جل ان
علمية من أىل التخصص.
 -3تناول ت اآلايت  190،191م ن س ورة آل عم ران عب ادة التفك ر وال ذكر هب دف ٙبص يل اإلؽل ان يف قل ب ادلس لم
ومن مث صلاتو وفوزه يف دني اه وأخ راه .فعل ى ادلس لم أن يلج أ إىل التفك ر يف عظم ة اخل الق ،وآايت و الكوني ة ونعم و ،واحل ذر
م ن مغب ة الغفل ة  ،وت ذكر ي وم الفص ل وج زاء الغ افلْب ونع يم ادلتق ْب يف ذل ك الي وم ،والت زام األعم ال ادلقرب ة هلل ع ّز وج ل
والبعد عن كل ما يدخل العبد يف دائرة الندم يف ذلك اليوم ،وليستعْب ابهلل يف ٙبقيق ذلك.
أشكر هللا على ما ُوفقِب يف ىذه الدراسة ،وأسألو التجاوز عن ما جاء فيها من نقص وخطأ وتقص ّب .وأس ألو أن يتقب ل
مِب ما وفقِب لو من جهد فيها وأن يستفيد منها الباحثون  ،وعامة ادلسلمْب ،وادلكتبات اإلسالمية.
احلمد هلل رب العادلْب  ،الرٞبن الرحيم  ،اللهم صل وسلم وابرك على نبينا

وعلى آلو وصحبو أٝبعْب

فهرس ادلصادر وادلراجع
أولً :مصادر التفسري وعلوم القرآن

.1

جامع البيان عن أتويل آي القرآن،

بن جرير الطربيٙ ،بقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي ،دار ىجر للطباعة  ،الطبعة:

األوىل 1422 ،ى  2001م.

.2
.3

تفسّب الزسلشري ،الزسلشري جار هللا ،دار الكتاب العرّب بّبوت ،الطبعة :الثالثة  1407 -ى .
احملرر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي ٙبقيق :عبد السالم عبد الشايف  ،دار الكتب

العلمية األوىل  1422ى .

البحر احمليط يف التفسّب،

.4
 1420ى .
فتح القدير ،بن علي الشوكاين اليمِب ،دار ابن كثّب ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بّبوت ،الطبعة :األوىل 1414 -
.5
ى
التفسّب الكبّب ،بن عمر فخر الدين الرازي ،دار إحياء الَباث العرّب – بّبوت ،الطبعة :الثالثة 1420 -ى .
.6
نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،إبراىيم بن عمر البقاعي ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاىرة.
.7
التحرير والتنوير  ،الطاىر بن بن عاشور التونسي ،الدار التونسية للنشر – تونس ،سنة النشر1984 :م.
.8
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بن يوسف بن حيان األندلسيٙ ،بقيق :صدقي

ٝبيل ،دار الفكر – بّبوت ،الطبعة:
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.9

تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كالم ادلنان ،عبد الرٞبن بن انصر السعدي ،احملقق :عبد الرٞبن بن معال  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

األوىل 1420ى  2000م.

أيسر التفاسّب لكالم العلي الكبّب ،جابر بن موسى أبو بكر اجلزائري ،مكتبة العلوم واحلكم ،ادلدينة ادلنورة الطبعة:
.10
اخلامسة1424 ،ى 2003/م.
التفسّب ادلوضوعي لسور القرآن الكرًن ،مصطفى مسلم وآخرون ،جامعة الشارقة ،الطبعة األوىل1431ى 2010-م
.11
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلسن بن النيسابوريٙ ،بقيق :الشيخ زكراي عمّبات ،دار الكتب العلميو بّبوت
.12
الطبعة :األوىل  1416 -ى

.13
ادلوسوعة القرآنية خلصائص السور ،جعفر شرف الدين ،احملقق :عبد العزيز بن عثمان التوغلزي ،دار التقريب–
.14
بّبوت ،األوىل  1420 -ى
أسباب النزول ،أبو احلسن علي بن أٞبد الواحدي ،احملقق :عصام بن عبد احملسن احلميدان ،دار اإلصالح –
.15
الدمام .
تفسّب القرآن احلكيم (تفسّب ادلنار)،

رشيد رضا  ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب 1990 ،م

ادلطعِب ،مكتبة وىبة ،الطبعة :األوىل،

خصائص التعبّب القرآين ومساتو البالغية ،رسالة دكتوراه ،عبد العظيم إبراىيم
.16
 1413ى  1992 -م
التبيان يف آداب ٞبلة القرآن ،أبو زكراي زليي الدين ػلٓب بن شرف النووي ،حققو احلجار ،الطبعة :الثالثة 1414 ،ى
.17
  1994م ،دار ابن حزممعاين القرآن وإعرابو للزجاج ،إبراىيم بن السري أبو إسحاق الزجاج ،عاِل الكتب – بّبوت ،الطبعة األوىل  1408ى -
.18
 1988م .
معاين القرآن للنحاس ،أبو جعفر النحاس أٞبد بن  ،احملقق :علي الصابوين ،الناشر :جامعة أم القرى  -مكة ادلرمة
.19

مصادر احلديث

بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفيٙ ،بقيق:

زىّب بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة

صحيح البخاري،
.20
الطبعة :األوىل1422 ،ى
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوريٙ ،بقيق فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الَباث العرّب – بّبوت.
.21
سنن الَبمذي ،بن عيسى الضحاك ،الَبمذيٙ ،بقيق :أٞبد شاكر مطبعة مصطفى الباّب احلليب – مصر ،الطبعة:
.22
الثانية 1395 ،ى  1975 -م

ادلعجم األوسط ،سليمان بن أٞبد ،أبو القاسم الطرباين ،احملقق :طارق بن عوض هللا بن  ,دار احلرمْب – القاىرة.
.23
صحيح ابن حبان ،بن حبان بن أٞبد بن حبان ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بّبوت ،الطبعة :الثانية،
.24
.1993 – 1414
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو زلمود بن أٞبد بدر الدين العيُب ،دار إحياء الَباث العرّب – بّبوت
.25
فتح الباري البن رجب  ،زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب احلنبلي ،زلمود بن شعبان وآخرون ،مكتبة الغرابء
.26
األثرية.
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ضعيف الَبغيب والَبىيب ،انصر الدين األلباين ،مكتبة ادلعارف – الرايض.
.27
ادلعجم الكبّب للطرباين ،سليمان بن أٞبد أبو القاسم الطرباين ،احملققٞ :بدي بن عبد اجمليد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن
.28
تيمية – القاىرة.
سنن ابن ماجو  ،ابن ماجة  -أبو عبد هللا بن يزيد القزويِب ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،دار الرسالة العادلية ،الطبعة:
.29
األوىل 1430 ،ى  2009 -م
العظمة ،أبو عبد هللا بن ِأّب الشيخ األصبهاين ،احملقق :إدريس ادلباركفوري ،دار العاصمة – الرايض ،الطبعة:
.30
األوىل1408 ،
اثلثًاً :مصادر ومراجع اللغة :

ادلفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسْب الراغب األصفهاىنٙ ،بقيق :صفوان عدانن الداودي ،الدار الشامية –

.31
دمشق.
التوقيف على مهمات التعاريف ،عبد الرؤوف بن اتج العارفْب بن علي ادلناوي (ادلتوىف1031 :ى ) ،عاِل الكتب –
.32
القاىرة.
الفروق اللغوية للعسكري ،احلسن بن عبد هللا العسكري ،حققو :إبراىيم سليم ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،
.33
القاىرة – مصر.
نفح الطيب  ،شهاب الدين أٞبد بن ادلقري التلمساين ،احملقق :إحسان عباس ،دار صادر -بّبوت  -لبنان .
.34
البالغة العربية ،عبد الرٞبن بن حسن َحبَ نا َكة ادليداين ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1416 ،ى  1996 -م
.35
ادلنهاج الواضح للبالغة ،حامد عوىن ،الناشر :ادلكتبة األزىرية للَباث.
.36
كتاب التعريفات ،علي بن اجلرجاين ،دار الكتب العلمية بّبوت ،الطبعة األوىل 1403ى 1983-م.
.37
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،شهاب الدين أٞبد بن ادلقري التلمساين ،احملقق :إحسان عباس ،دار
.38
صادر -بّبوت – لبنان.
رابعاً :السري والرتاجم

البداية والنهاية أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثّب ،احملقق :علي شّبي ،دار إحياء الَباث العرّب ،الطبعة :األوىل
.39
 ،1408ى 1988 -م.
ام لو :مصطفى صادق الرافعي ، ،دار الكتاب العرّب ،بّبوت.
.40
شرح أدب الكاتب ،موىوب بن أٞبد ابن قتيبة ،قَد َ
ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم ،عبد الرٞبن بن علي بن اجلوزي ،احملقق :عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
.41
بّبوت.
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خامساً :مصادر ومراجع أخرى

رايض الصاحلْب ،أبو زكراي زليي الدين ػلٓب بن شرف النووي ،دار الراين للَباث.
.42
األذكار للنووي ،أبو زكراي زليي الدين ػلٓب النوويٙ ،بقيق :عبد القادر األرنؤوط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
.43
بّبوت  1414 ،ى  1994 -م
التخويف من النار والتعريف ٕبال دار البوار ،عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب احلنبلي ،احملقق :بشّب عيون ،مكتبة ادلؤيد
.44
– الطائف.
مدارج السالكْب ،بن أّب بكر ابن قيم اجلوزية ،احملقق :ادلعتصم ابهلل ،الناشر :دار الكتاب العرّب – بّبوت،
.45
الطبعة :الثالثة.
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،بن أّب بكر ابن قيم اجلوزية ،الناشر :دار الكتب العلمية – بّبوت
.46
الفوائد البن القيم ،بن أّب بكر ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية – بّبوت ،الطبعة :الثانية 1393 ،ى 1973 -
.47
م.
فهرس ادلوضوعات
الصفحة

ادلوضوع
ادلبحث األول
مفهوم اذلداايت القرآنية وأثرىا يف إسعاد اإلنسانية

1

ادلبحث الثاين
ما ورد يف فضائل اآلايت

2

ادلبحث الثالث
مناسبة اآليتني ومعايت مفرداهتا

3

ادلبحث الرابع
ادلقادد العامة لآلايت

7

ادلبحث اخلامس
اذلداايت اخلادة ابآلايت

11

ادلبحث السادس
سبل حتقيق ىداايت اآلايت يف واقع األمة

13

الفهارس
قهرس ادلصادر وادلراجع

11

قهرس ادلوضوعات

17

لطائف ادلعارف البن رجب ،عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب احلنبلي ،دار ابن حزم للطبتعة والنشر ،الطبعة :األوىل،
.48
1424ى 2004/م
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