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 موعة وقفات ارجتالية سجلت يوميا بطلب من أحد األعزاء جم
هـ بواقع وقفة 1440من الدكتور حممد طرهوين مع منتصف شهر رمضان 

 دقائق صوتية 5مع كل جزء قرآين التتعدى يومية 
 يف هذا الكتب لالستفادة منهاوقد مت تفريغها  
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 سورة اإلسراء مع
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله
 أما بعد .

 سورة اإلسراء  منع ضبعض املوا معفهذه وقفات يسرية 
 يف أول السورة هللا سبحانه وتعاىل يقول:

...()ُسْبَحاَن الَِّذي   َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًلا
 ساس هو يف الليل، فلماذا قال: لياًل؟ل البعض يقول: اإلسراء يف األءيتسا

هنــام من أهــل العل  من تكل  يف ذلــ  وذكر أنــه قــال لياًل للــداللــة على أن ذلــ  يف بعض : فنقول 
بقوله ليالً يدلل الليل، فكلمة أســــــرى، قد يكون طوال الليل حصــــــل ذل  الدــــــ ء ولكن  ديد ذل  

على أن ذل  يف وقت يســــــــــــــري أو قليل من الليل، وليل مســــــــــــــتغرقاً لليل كله.. هذه نكته ن  عليها 
 ساس يكون يف الليل.كلمة ليالً مع أن اإلسراء يف األ  العلماء يف ذكره سبحانه

 لدينا أيضاً يف هذه السورة، يف قوله تعاىل:
يِنَُُ  ِ  َد  ِلَك َكاَن سََََََََََ ينََِ رَبِنَك َمْكُروهاا( وه اك قراءة أ)كلُّ ذَٰ ِلَك َكاَن سََََََََََ ةا ِ  َد رَبِنَك خرى: )كلُّ ذَٰ

يِنَُُ  ِ  َد رَبِنَك َمْكُروهاافعلى القراءة األوىل وه  قراءتنا املدــهورة   َمْكُروهاا( ( ال إشــكالو ولكن عند سَََ
ينََِ قراءة   فهنا  ةوالســـــــــــــي ة م ن  ةمكروها جيدها مذكر ( ينظر القارئ إىل كلمة ةا ِ  َد رَبِنَك َمْكُروهاا)سَََََََََََ

 . يوجد إشكال
مكروه  ة، فالســي ة فعل.. الزس ســي ة وهوواحلل يف هذا اإلشــكالو أن كلمة مكروها متعلقة بواقع الســي 

 فهذا الوصف الذي جاء متعلق ابلفعل وليل متعلقا ابللفظ.. الذي هو لفظ سي ة .
ن مكروهاً، يعين هو ســــــي ة وهو مكروه فالصــــــفة متعلقة وكذل  ميكن أيضــــــاً أن يقال: كان ســــــي ة وكا 

 ابلضمري يف كان وليست متعلقة بكلمة سي ة أو لفظ سي ة .
َ َك َوَبْْيَ الَِّذيَن ََل يَُْؤِمُ وَن ِِبْْلِخَرِة ِحَجاِبا ولدينا أيضــــــــاً ايية ال  يقول هللا عز وجل فيها:   َجَعْلَ ا بََيَْ

 مَّْسُتوراا(...
 فلماذا قال مستورا؟!ملسو هيلع هللا ىلص احلجاب سرت النيب أن الكلمة ، حجاابً ساتراً، ألن املقصود  املتوقع أن تكون
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هذا متعلق بدــــــــــــــ ء يف اللغةو أحياسً يطلق املفعول ويراد به الفاعل، ويلحق بذل  اي ت ال  تقول 
ً مْسحوراً(   هل هو ساحر أم مسحور؟!، فوم لها هنا يف هذه السورة  رجالا

 قد يراد هبا الفاعل أي ساتراً وساحراً . فكلمة مسحور ومستور
هو مســـتور يعين احلجاب، وكلمة فمســـتوراًو ألن هذا احلجاب ال يراه أحد : وهنا ميكن أن يقال أيضـــاً 

احلجاب ه  حبد ذاهتا ســــــرت وكلمة مســــــتوراً أي مســــــتور عن األعذ فال يراه الناس وهذا وجه واضــــــ  
وأما كلمة مســـــتوراً أي ملسو هيلع هللا ىلص و ألن احلجاب يســـــرت النيب لكلمة مســـــتور، وتعتا شـــــي ا آبر  ري احلجاب

 مستور عن أعذ الناس فال يراه أحد.. 
 هذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسل .
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 سورة الكهفمع 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
احلقيقة من أه  الوقفات يف هذه الســــورة هذه الوقفة أما بعد فهذه وقفة يســــرية مع ســــورة الكهف ويف 

  . وه  تتعلق بقصة اخلضر عليه السالم مع موسى عليه السالم
هيته، هل هو رجل صــامب ىنعو وم من األولياء ااخلضــر عليه الســالم ابتلف أهل التفســري يف  ديد م

ليــه األك رون والقول ال ــاين هو قول أنــه ملــ  من املالئكــة ، والقول األول عأم أم أنــه نيب من األنبيــاء 
احملققذ من أهل العل  والقول ال الث هو قول قلة من أهل العل  ويف احلقيقة وعند التأمل القول ال الث 

 هو القول الصحي  وال ميكن أن يص  سواه.
أن القول األول مدـــــكل لدرجة عالية   مســـــألة مهمة جدا وه يف ذل  يطول ولكن ننبه إىل لالتفصـــــي

يف  ســــــرا وى حجج الصــــــوفية الذين ابلغوا ووصــــــلوا إىل درجات عالية جدا من اإلأقا ويف احلقيقة جد
ن هذا الرجل هو وم من األولياء فإن ذل  يدمر أصل الدين عند التأمل فهو إفإن قيل ، هذا اجلانب 

عظ  نيب يف دليل صري  على أن هنام من البدر  ري األنبياء من يسعه أن خيرج على شريعة النيب بل أ
النيب وأن هــذا الرجــل الــذي   عل  أعلى من عل زمــانــه وأن هــذا الرجــل الــذي ليل بنيب وإ ــا وم لــديــه

وقف  ا ، يقولون: بضـــنا حبر و وهذا هو عذ ما يقوله  الة التصـــ ليل بنيب هو أســـتاذ ألعظ  األنبياء
وهذا أمر بطرية جدا، وال ،  األنبياء على ســــــــــــــاحله، ويرون أن منزلة الوالية ه  أعلى من منزلة النبوة

وكيف يفعل ؟ وما شــريعته؟ من نبيه فإن كان وليا  : من األولياء ونتســاءل ايصــ  أن يكون اخلضــر ولي
هذه كلها إشــــــــكاالت تصــــــــل إىل درجة إبطال التدــــــــريع ؟ وكيف يفعل اخلوارق ؟ ما ظاهره اإلفســــــــاد 

 . والعياذ ابهلل
وكيف جيوز له أن ؟ وما شــــــريعته ؟ ، هذا النيب ملن بعث ة أما القول أبنه نيب فعليه إشــــــكاالت مدــــــاهب

  ؟ يفعل الفساد الذي يراه الناس إفسادا مث هو يدع  النبوة
ابطن األمر يف  هالنيب إ ا يفعل اإلصــــــــــــالب داللة على نبوته، ولو كان النيب يفعل اإلفســــــــــــاد ويدع  أن

مث يقول أن كل الذي يفعله من هذا إشــكال عظي  يفت  الباب لكل مفســد أن يدع  النبوة و صــالب 
  .  سبحانه وتعاىل شريعة هللااإلفساد إ ا يراد به اإلصالب وهذه من األمور ال  ليست يف



6 
 

أما املل  فإنه موكل بفعل ما ي مر سواء أكان يف ظاهره بري أم يف ظاهره شر، وهذا مقبول من املل  
ه  الذين يعلمون األنبياء وه  الذين يتلقون األمر  واملالئكة، لنيب  اوال يكون اتبع األنه ال يتبع تدــــريع

 .من هللا كما قال هللا سبحانه وتعاىل }وما فعلته عن أمري{ وحنو ذل  
وحىت ال نطيل فهذا هو القول الراج  الذي يدلل عليه األدلة وال يوجد عليه إشـــكاالت، فإن املالئكة 

ل الصــاحلذ يف قصــ  القرآن ويف قصــ  الســنة هلل وتكرر مت ل املالئكة يف صــورة الرجا ايســمون عباد
 . النبوية وهللا سبحانه وتعاىل أعل 
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 مع سورة األنبياء
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله و صحبه ومن وااله ..
وتعاىل آية عظيمة  ك ريًا ســنقف الليلة وقفة يســرية مع ســورة األنبياء ويف هذه الســورة ذكر هللا ســبحانه 

ْلَ اَك ِْحَلَّ َرْ َةا لنِْلَعاَلِمْيَ  ما تذكر وه  قوله ســـــــــبحانه وتعاىل  الســـــــــالم وهنا  [عليه الصـــــــــالة َوَما َأْرسََََََََ
رمحة للعاملذ وهو قد بعث ابلســــيف ملسو هيلع هللا ىلص رســــل هللا ســــبحانه وتعاىل رســــوله أيســــتدــــكل  البعض كيف 

ل رزق   ت ظل رحم  ودينه دين اجلهاد فذروة ســــــــــــنام وقال ألهل مكة إ ا ج تك  ابلذب  وقال وجع
 ؟ اإلسالم هو اجلهاد فأين الرمحة 

عندما مسل أعذ العرنيذ وحنو ذل  من املواقف عندما ذب  بين قريظة و ملسو هيلع هللا ىلص أفعاله  يًضا يفأوأين الرمحة 
 ؟ال  تظهر للبعض منافية للرمحة 

 ذلم منللعاملذ هنا ـــــــ لقوله إن املقصود ببستدكال  م من أهل العل  من رد على هذا االهنا: فنقول 
 .مر فيه ضعف وهذا قول يف حقيقة األ

ســـت صـــال ببع ته وتعاىل رفع عن هذه األمة عذاب االوهنام من قال إنه رمحة للعاملذ ألن هللا ســـبحانه 
ََبُْم َوأَنَت ِفيِهْم ۚ َوَما َكاَن اَّللَُّ فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  ُ لِيََُعذِن تََْ ِ ُرونَ َوَما َكاَن اَّللَّ ََبُْم َوُهْم َيسََََََََْ [ فعصـــــــــــ  هللا   ُمَعذِن

 ملسو هيلع هللا ىلص جوده سبحانه وتعاىل األمة من است صاهلا  كما حصل مع أم  سالفة بو 
 نأاملذ ىنعو أن الطبيب إذا أراد عموم العاملذ وليل أفراد العلالذي يظهر أن الرمحة هنا مقصـــــــود  هبا و 

فإنه يبرتها وهذا من الرمحة ولو مل يفعل ذل  فهذه يف قدمه  اجيري عمليًة لدـــــــــــر  مصـــــــــــاب  بغر رين
نه برت الرجل وهذا خمالف للرمحة والصحي  أن إينظر إىل األمر بغري تدقيق يقول الذي ف ، ليست برمحة

أهل الكفر هو وأن إزالة الكفر و ، فكذل  برت األعضـــاء النجســـة ال  يف ا تمع  ، هذا هو عذ الرمحة
بقاء الكافر إفســــــاد يف األر  ولذا و ، لكافر نقمة وعذاب على العاملذ وجود ا من الرمحة للعاملذ ألن

 لتطهري العاملذ من الكافرين حىت يكون الدين كله هلل وهذا هو الرمحة احلقيقية للعاملذملسو هيلع هللا ىلص بعث النيب 
 الله  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسل  وصل
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 سورة النورمع 
*** 

 الم على رسول هللااحلمد هلل والصالة والس
 مع آيتذ من سورة النور انأما بعد فلدينا اليوم وقفت

الوقفة األوىل: مع قوله سبحانه وتعاىل} هللا نور السماوات واألر { هذه ايية يفهمها البعض أن هللا 
سـبحانه وتعاىل نور وهذا اإلطالق فيه إشـكال عظي  فإن النور خملوق من خملوقات هللا سـبحانه وتعاىل 

 .فالنور من خملوقات هللا  قال هللا سبحانه وتعاىل }وجعل الظلمات والنور{
هبذه ايية أن هللا ســبحانه وتعاىل هو منور الســماوات واألر  وم ل نوره أي يف قلب امل من  دواملقصــو 

 . كمدكاة فيها مصباب 
رلوق فإن نور هللا صفة وال يدبه نور هللا الذي هو صفة من صفاته ال يدبه نور املرلوقذ أو النور امل

هللا قول النيب صـــلى هللا عليه وســـل   ا والدليل أبن النور صـــفة من صـــفاتال نعر  كيفيتها وال حنيط هب
}أعوذ بنور وجه  الذي أشـــــــــــــرقت له الظلمات{ على بال  يف لبوت احلديث والذي ترج  لدينا 

 سبحانه وتعاىل النور وبذ أن أنه حديث حسن وهللا أعل ، وفرق كبري بذ أن يقال إن من صفات هللا
يكون هللا ســـــــــبحانه وتعاىل نور أو يســـــــــمى النور ولتقريب ذل  نقول: الرمحة صـــــــــفة من صـــــــــفات هللا 
ســبحانه وتعاىل ولكن هللا ســبحانه وتعاىل ليل رمحة وال يســمى الرمحة هذا ألجل التقريب، كما أن هللا 

خملوقــات هللا فنور احلجــاب خملوق من عز وجــل لــه حجــاب وهــذا احلجــاب من نور وهــذا النور من 
 قال النيب صــــــــلى هللا عليه وســــــــل  }حجابه النور لو ااملرلوقات وهو حجاب هللا ســــــــبحانه وتعاىل كم

 . رقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره{ أو كما قال صلى هللا عاليه وسل حكدفه أل
أمساء هللا احلســـو اســـ  النور ، ولذا  ال يصـــ  يف ، مل ي بت هلل ســـبحانه وتعاىل اســـ  النور: نقطة  تبقي

 النور كماينتدر عند البعض . ينبغ  البعد عن التسمية بعبد
الوقفة ال انية مع قوله ســــــــــــــبحانه وتعاىل }أن مكلوا من بيوتك  أو ، أما الوقفة ال انية حىت ال نطيل 

بيت الدـــر  ال ن ألبيوتك  قد تدـــكل على البعض وذل   بيوت آابئك { إىل آبر ايية فهنا كلمة
 ؟  ما الفائدة من الن  على بيوتك فش  أنه ال جناب عليه أن أيكل منه 
حىت تدبل بيوت األبناء يف هذا األمر وإ ا مساها هللا ســــــــــــبحانه ، الفائدة أن املقصــــــــــــود بيوت األبناء 

وتعاىل بيوتك  ألجل أن مال االبن هو مال األب كما قال النيب صــــــــلى هللا عليه وســــــــل : أنت ومال  
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ذكر من ه  دون  ههذه ايية مث بعد إىلألبي  فال حرج على الرجل أن أيكل من بيوت أبنائه اســتنادا 
 تعاىل أعل ذل  وهللا سبحانه و 
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 (1سورة النمل   مع
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 مع سورة النمل ات أما بعد فموعدس اليوم مع لالث وقف

أتوا على وادي  ونبدأ الوقفات بتل  الوقفة اليسرية وه  وقفة تتعلق ابللغة قال هللا عز وجل } حىت إذا
يكف  أن يقــال: أتوا وادي النمــل وإ ــا اييــة جــاء فيهــا اللفظ  (على تــاج إىل كلمــة النمــل{ أتوا ال  

ة هأبن املقصــــــــــــــود أنه قطع الوادي كامال وهذه وج  وا على{ فبعض أهل العل  وجهوا ذلبقوله: } أت
أن الفعل يتضمن فعال آبر أتوا ولكن األوىل يف ذل  ما يسمى عند أهل اللغة ابلتضمذ يعين ، نظر 

وهذا القول  (أشـــر  آبر وهو  على واد النمل أي أتوا مدـــرفذ على وادي النمل فأتوا تضـــمنت فعال
أ قرب وأصـــــ  ألن ســـــليمان عليه الســـــالم لو قطع الوادي ما فائدة قول النملة }ال  طمنك  ســـــليمان 

فالنملة بافت على مجاعة النمل وأباهت  وجنوه وه  ال يدـعرون{ هذا يدلل أم  أشـرفوا على الوادي 
 .بقدوم سليمان عليه السالم حىت يدبلوا املساكن، هذه الوقفة األوىل 

: قول يقال : أما الوقفة ال انية فمتعلقة ابلدـــــــــــر  ال  أتى بعره بلقيل من هو؟ عندس أقوال لاللة 
 . وزيرا لسليماننه كان إنه آصف، و إويقال ، نه رجل صامب يعر  اس  هللا األعظ  إ

 . وهنام من يقول إنه عفريت ولكنه يعل  علما خبال  العفريت األول
وهنام من يقول إنه ســليمان عليه الســالم نفســه وإ ا كين عنه ابلذي عنده عل  من الكتاب حىت يبذ 

ض أمهيــة العل  واملعرفــة يف كــل أمور احليــاة، اييــة تقول: }قــال الــذي عنــده عل  من الكتــاب{ قــال بع
 نه جينه وإن مل يكن هذا القول فالقول أباملفســــــــرين: أي ســــــــليمان عليه الســــــــالم هو عموما قول وجي

 .قرب عنده عل  هو األ
ظ  فهذه عليها مالحظات ك رية وه  قريبة مما تكلمنا عليه عأما قصـــــة رجل صـــــامب يعر  اســـــ  هللا األ

 . يف قصة اخلضر عليه السالم
تعلق بذل  منذ فرتة طويلة يعلق ابلقصـــة ككل وقد كتبنا مقاال طويلة تتالوقفة األبرية وه  يف احلقيقة 

يعين قرابة مخل عدــــــرة ســــــنة عنوانه هل كان ســــــليمان عليه الســــــالم إرهابيا؟ واملتأمل للقصــــــة يرى أن 
ســــــــليمان عليه الســــــــالم أتى على هذه اململكة بدون أي مســــــــوا ســــــــوى أم  ال يعبدون هللا ســــــــبحانه 

 هذا املقال عندما أاتها الرسول ابهلدية كان رده عليه السالم صارما حازما مهيبا وتعاىل، ومما ذكرته يف
مرعبا مرهبا حيث رد اهلدية مع الرســول حيث قال: } أمتدونين ىنال فما آاتين هللا بري مما آاتك { إىل 
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 الم رد للرســول بصــيغة األمر بعد رد اهلدية واحتقارها مث: مات كالصــواعق ترهب وترعب أن قلت: كل
كيد واســتعمال نون العظمة يف الفعل بقوله }فلنأتينه { مث ذكره للجنود ووصــفه هل  و القســ  مع نون الت

من  ةأبم  ال قبــل هل  هبــا وفيــه مــا فيــه من التهــديــد والوعيــد ، مث ذكر النتيجــة قبــل احلرب كمســــــــــــــلمــ
مرة أبرى وما ه  املســــــــــــــلمات ومعها الم القســــــــــــــ  مرة أبرى ونون التوكيد مرة أبرى ونون العظمة 

النتيجــة؟ إمـا إبراجه  من بالده  ودوره  ومســـــــــــــــاكنه  ال  ميلكومـا وولـدوا فيهــا وتربوا بذ جنبــاهتا 
وترعرعوا بذ ربوعها، إما بالده  وبالد آابئه  وأماهت  ون  عليه السالم على أن هذا اإلبراج سو  

منها ال  أن اإلبراج ســــــو  يكونمن قوله }لنررجنه { ولكنه أكد يكون منها مع أن ذل  واضــــــ  
نه أال، بل وصــــــــف حاهل  عندما خيرجه  منها  ؟ هل اكتفى عليه الســــــــالم بذل و ولكن . من  ريها 

  وإهانته  كان ذل  كافيا، ولكنه أكد إذالهل  ونعمة وقد ةســــــــــــــيررجه  أذلة وقد كانوا أهل عزة ومنع
ســــــــه  وجعلها و من د ره  ومســــــــقط ر  بعدة م كدات، فأتى جبملة حالية  ك  حاهل  ألناء بروجه  

صــــــا رون{ وكان ميكن أن يكون بقوله} عنه مث أبا  يعود عليه امن مبتدأ وبا وجعل املبتدأ ضــــــمري 
ليفيد تلبســـه  هبذا الصـــغار مجلة وتفصـــيال واســـتمراره  (وه  صـــا رون التعبري أذلة صـــا رين ولكن قال 

 إىل آبر املقال ...معه  ومتكنه منه  
 رفة فقه اجلهاد يف شريعة هللا سبحانه وتعاىل وما الغر  منه وهللا سبحانه وتعاىل أعل .            عوهو مه  مل
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 (2سورة النمل  مع 
*** 
 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد :

قوله  فوقفتنا اليوم إبذن هللا ســـــتكون مع آية أبرى من ســـــورة النمل من اجلزء العدـــــرين وهذه ايية ه 
َْرِب اْلَ ْيَ  ِْحَلَّ اَّللَُّ ســـــــــــــبحانه وتعاىل     ِْ َواْْ َماَوا هذه ايية عمدة يف  [ ُقل َلَّ يََْعَلُم َمن ِف السَََََََََََّ

وات أو يف األر  انه وتعاىل من املرلوقات يف الســـمال هللا ســـبحإحد الغيب أنه ال يعل  أالداللة على 
فالغيب ن الغيب ينقســــ  إىل  يب مطلق و إىل  يب نســــيب إأن يقال  وحىت ينضــــبط هذا الكالم البد

 ، ال هللا ســــــبحانه وتعاىل أما الغيب النســــــيب فقد يعلمه البدــــــر ويعلمه اجلنإاملطلق هو الذي ال يعلمه 
ث سابقا يف املاض  قد كل ما حد:  ىنعو  ، ألنه  يب ابلنسبة للبعض ومداهد للبعض ايبر؟ ملاذا 

وكذل  ما  صل يف مكان . ا ألن الذين رأوه أصب  ابلنسبة هل  مداهدة صب   يبا نسبيأرآه أسس ف
املكان البعيد أما ابلنســـبة له هو فهو  اهو مدـــاهد ابلنســـبة هل الء الذين يف هذ، عن شـــر  ما  ابعيد

أاتس أحد وقد عل  شي ا من الغيب النسيب فهذا ال حرج فيه ومن املمكن  فإذن إذا... وهكذا ،  يب 
ليه ولكن طريقة االطالع تكون مدــــــروعة وقد تكون  ري مدــــــروعة م ل الدــــــ ء املســــــروق أن يطلع ع

ملندل وحنو ذل  فه  يســــــتعينون ابجلن فيعرفون ما ابيعرفه أصــــــحاب التنجي  الذين يعملون ما يســــــمى 
 .هذا  يب نسيب ، من الذي سرق ، حدث 

ال هللا أو يدبل فيه ما أعل  إالقا الغيب الذي ال يعلمه أحد إطأما الغيب املطلق فيمكن أن يقال هو 
و كان يف وقت من األوقات يعتا  يبا مطلقا م ل أه بعض بلقه من الغيب الذي يعتا هللا عز وجل ب

ٰى ِمن  اُيْظِهُر َ َلٰى َغْيِبِ  َأَحدا َ اِلُ اْلَ ْيِ  َفًَل   ما ينزل به الوح  قال هللا عز وجل   ِْحَلَّ َمِن اْرَتضَََََََََََ
و    وهنا ال يعتا ذل  من عل  الغيب ألن هللا أطلع هذا الدـــر  على ذل  الغيب فإعالم هللا [  رَّسََُ

 .ال هللا سبحانه وتعاىل إمن الغيب املطلق الذي ال يعلمه  هلذا الدر  أبرجه
حد من املرلوقات فهو مدــــــــرم ابهلل وقد كفر كفًرا أنف  أن من يعتقد معرفة الغيب يف وهذا األمر ال ي
ال هللا وليل مـا أعلمـه هللا إهو الغيـب املطلق الـذي ال يعلمـه ؟ املقصــــــــــــــود ابلغيـب هنـا  أكا لكن مـا
 .لبعض بلقه 



13 
 

و الر ى أو أليـاء والصـــــــــــــــاحلذ عن طريق اإلهلـام وهللا عز وجـل يعل  أنبيـاءه ورســــــــــــــلـه ويعل  بعض األو 
أتتها املالئكة م  حمدلون فعمر(( ومرمي عليها الســـــــــــــالم أإن يكن يف ملسو هيلع هللا ىلص    ث كما قال النيب التحدي
َ ا ِْحََلٰ أُمِن ُموَسٰى َأْن َأْرِضِعيِ   أم موسى قال هللا عز وجل  تها و وكلم  :[ فحىت ال نطيل َوَأْوَحيَْ

ن يكون الدــــــــــــــر  يدع  أبعض بلقه لكن املمنوع  يههنام من الغيب الذي يطلع هللا عز وجل عل
نه عرفه بذاته مستقاًل وليل عن أ، أييت بد ء يف املستقبل ويدع   عل  الغيب يقول أس أعر  الغيب

 قد  تمل الصواب وقد  تمل اخلطأ. ةطريق ر   منامي
أن رأ  هبا وعلمها على ملسو هيلع هللا ىلص وخنت  حبديث اجلارية ال  قالت: وفينا نيب  يعل  ما يف  د  فكان من النيب 

عل  الغيب املطلق  ري هللا ســــــــبحانه وتعاىل الر   من كوما وقعت يف شــــــــرم أكا بظنها أن هنام من ي
 على أن قال هلا ال يعل  ما يف  د إال هللا .. ملسو هيلع هللا ىلص فل  يزد 

 وصلى هللا وسل  على حممد وعلى آله وصحبه وسل  .
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 سورة الروم مع
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 معنا اليوم وقفتان يف سورة الرومأما بعد ف

يقول هللا ســـــبحانه وتعاىل يف هذه الســـــورة} ومن آ ته أن بلقك  من تراب{ ويف آية أبرى يف ســـــورة 
بدــــــــــرا{ فهل بلق اإلنســــــــــان من تراب أم من ماء؟  ســــــــــبحانه وتعاىل } بلق من املاء أبرى قال هللا

نه الطذ اب حبيث صــنع مواجلواب على ذل  أن أصــل اخللقة من الرتاب وإ ا كان املاء خملوطا مع الرت 
 . أبرى }من طذ الزب{ هذا على اعتبار أن كلمة ماء هنا املراد منها املاء املعهود ةكما يف آي

وهنــام وجــه آبر أن اييــة ال  ذكر فيهــا املــاء إ ــا املراد منهــا املين كمــا قــال هللا عز وجــل: }من مــاء 
م أما بلقت من هذا املاء املهذ مهذ{ فاملاء هنا هو ماء الرجال واملقصــــود منه ذرية آدم عليه الســــال

 هذه الوقفة األوىل.
الوقفة ال انية: مع قوله تعاىل } ومن آ ته أن بلق لك  من أنفســــــك  أزواجا{ ظاهر هذه ايية أن هللا 
عزوجل مينت على الرجال أبن بلق هل  النســاء فالالم هذه تســمى الم االمتنان بلق لك  من أنفســك  

قال: }بلق لك  ما يف األر   اســــبحانه وتعاىل يف بلق كل ما يف األر  كمأزواجا مدــــابه المتنانه 
مجيعا{ فهنا إذا اعتات املرأة مما بلق سبحانه وتعاىل للرجل كسائر املرلوقات ال  بلقت يف األر  

 فلماذا تكلف ويكون عليها حساب وعقاب؟ هذا استدكال أاثره البعض 
 ..ورد عليه أبن ذل  من متام النعمة 

ألما عندما تعر  أما مكلفة وعليها حســــــــــــــاب  و أوال: النعمة على الرجل الذي امنت عليه خبلق املرأة
لديها عقل ولديها ابتيار فهذا الدـــــــ ء ي كد األلفة وجيعل احلياة ، وعقاب وه  مدـــــــاهبة له يف بلقه 

 اخملوق تمعها ليســله يســتطيع أن يتعامل  ةمدــاهب ن ىمتناســقة متناســبة ألن هللا عز وجل بلق للذكر أ
يصـــــعب التعامل معه ألنه ليل له عقل وال فه  فهذا وضـــــع التكليف جيعلها أوال ندـــــى هللا ســـــبحانه 

تتحصـــــــــل عليه بطاعة الزوج وخبدمته وابلقيام حبقه  ذيوتعاىل وتفكر يف املســـــــــ ولية وتفكر يف األجر ال
زاءهــا يوم القيــامــة هو اجلنــة إذا فــإن جهو تكرمي هلــذه املرأة ألمــا طــاملــا كــانــت خمتــارة : واألمر ال ــاين 

حســـنت م لها م ل الرجل ت جر وتنع  وتكون من أهل الفضـــل ومن أهل اخلري يف ايبرة خبال  بقية أ
 .املرلوقات ال  ال جزاء هلا وال مكافأة 

 انه وتعاىل أعل .حهذا وهللا سب
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 سورة األحزابمع 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 بعد . أما

 فموعدس اليوم مع وقفة يسرية مع آية من سورة األحزاب وه  قوله تعاىل:
ُ َأَحقُّ َأن َُتَْشاُه ۖ  ُ ُمْبِديِ  َوَُتَْشى ال َّاَس َواَّللَّ  (. َوُُتِْ ي ِف نََْ ِسَك َما اَّللَّ

ن ذكر هذه ايية حىت بعض املفســـــــــــرين كابن ك ري أعر  عن ذكر بعض اياثر الواردة فيها وأعر  ع
 حديث صحي  أبرجه أمحد يف مسنده بدية أن يضعه من ال  سن يف  ري موضعه! 

وال يف مقام النبوة وكالم ابن القي  حوهلا ملسو هيلع هللا ىلص والقصــة يف احلقيقة ال يوجد فيها ما يطعن يف رســول هللا  
ملسو هيلع هللا ىلص حرج فيها إذا واضــــعت يف موضــــعها الصــــحي  والنيب  أهل العل  يدلل على أن القصــــة ال و ريه من

وقع بصــــره على زينب يعين أما أعجبته وهذا األمر ال يدــــذ الدــــر  وال يدــــذ منزلة النبوة فإن هذا 
اإلعجاب ليل بيد الدــــر ، هذا أمر خيلقه هللا ســــبحانه وتعاىل يف نفل اإلنســــان، والنيب صــــلى هللا 

فوقع عليه وســـــــــل  حصـــــــــلت له حادلة يف الصـــــــــحي  أنه مرت به امرأة فأتى زينب وكانت متعل مني ة 
 عليها مث قال ألصحابه إذا رأى أحدك  امرأة فوقعت يف نفسه فليأت أهله .

فقضية اإلعجاب أمر خيلقه هللا سبحانه وتعاىل يف اإلنسان وليل له يد فيه، وإ ا العاة ابملسل  الذي 
على الر   من حصــــــول ذل  كلما أاته زيد ليدــــــتك  زينب ملسو هيلع هللا ىلص يســــــلكه جتاه هذا اإلعجاب ، فالنيب 

أن يطلقها يقول له اتق هللا وأمســـ  علي  زوج  وإن كان يف نفســـه ما يف نفســـهو وألجل هذا  ويريد
 قال له هللا تعاىل:
ُ َأَحقُّ َأن َُتَْشاُه ۖ  ُ ُمْبِديِ  َوَُتَْشى ال َّاَس َواَّللَّ  (. َوُُتِْ ي ِف نََْ ِسَك َما اَّللَّ

أن زيداً لو طلق زينب وهذا قد أوح  إليه به أن مآل هذا األمر أن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الذي خيدــــــــــــــاه النيب 
، وقد  بنهاكان خيدى مقالة الناس كيف تزوج طليقة ملسو هيلع هللا ىلص   النيبيطِلق زيد زينب وأنه سيتزوجها إال أن 

 هذا أمر، .. كان تبناه يف اجلاهلية 
دــــى الناس وهللا أحق أن ندــــاه واخلدــــية نوعانو عبادة هلل األمر ال اين وهو قوله ســــبحانه وتعاىل: ون

ع .. وقد و  وهذا ال حرج فيه ألنه أمر طبسبحانه وتعاىل، ونوع بدية جبلية قد تتفق أحياسً مع اخل
 ( )فََأْوَجَس ِف نََْ ِسِ  ِخيَ ةا ُموَسىبا  موسى كما قال هللا سبحانه وتعاىل: 
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 ســـــبحانه وتعاىل لكنها ال تكون عبادة إال إذا اقرتنت بدـــــرو  فاخلو  واخلدـــــية ه  عبادات قلبية هلل
نفل اإلنســــــــــــــان ال يرتبط بتعظي  العبادة .. وأما اخلدــــــــــــــية واخلو  واحلب اجلبل  الذي  صــــــــــــــل يف 

ذل  من  وو  منه أو املردــــِ  منه، وال يرتبط بكمال احملبة وكمال التعظي  مع هذه اخلدــــية وحنرا للم
 ابهلل سبحانه وتعاىل يف عبادته، وهللا أعل . رمذل  من الدشرو  العبادة فال يعتا 
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 سورة الصافاتمع 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
ســـنقف اليوم وقفة مع ســـورة الصـــافات يقول هللا ســـبحانه وتعاىل يف معر  قصـــة إبراهي  مع فأما بعد 

املنام أين أذحب { وهنا ابتلف املفســـــــــرون من هو هذا الذبي  ونظرا لوجود ولده }   بين إين أرى يف 
وا  ت علماء السـالطذ ويتدـدقون ىن ل هذه اخلالفات مث يرجحون ما هو و بعض املتعاملذ الذين انضـ

مرجوب من هــذه األقول أحببــت أن أقف هــذه الوقفــة للتــأكيــد على أن الــذبي  هنــا هو إمســاعيــل عليــه 
ســـــحاق كما هو مرجوب وبطبيعة احلال القول أبنه إســـــحاق فيه تدـــــريف لبين إســـــرائيل الســـــالم وليل إ

 وهذا يوافق التطبيع الذي يدعى إليه اين 
والصـــــــــواب والذي عليه مجهور العلماء ودلت عليه األدلة املتكالرة ال  ال ينبغ  أن  يد عنها أحد أن 

بدهيا للمتأمل فإذا ممل الدر  قصة الذب  الذبي  إمساعيل عليه السالم، وهذا أمر يكاد أن يكون 
 عل  أما كانت ىنكة وأن الذب  كان بعد مناســـــــ  احلج فأين إســـــــحاق عليه الســـــــالم من هذا املكان،

إمساعيل  براهي  عليه الســالم وكان األمر بذحبه من االبتالء العظي  ألنفأوال إمساعيل هو االبن البكر إل
جناب وكان هذا االبتالء ابلنســبة له من ل من اإل يه الســالم بعد أن يبراهي  علعليه الســالم إ ا أتى إل

 . أعظ  البالءات فإنه جبوار االبن فهو ذب  االبن البكر الذي أتى له على كا وبعد شبه أيس
 عندما ذكر إمساعيل قال} فلما بلغأبدـــــــى أن أطيل فأحب أن أمجل وأقول: إن هللا ســـــــبحانه وتعاىل 

ملا أاته جايل وعلمه  م به من عمل معه يف بناء الكعبة ، مثنا املراد به ما قاســــــــع { والســــــــع  همعه ال
 ســــــــــبحانه وتعاىل ونزل ي يف ليلة من ليام احلج أن يذب  إمساعيل، فاســــــــــتجاب ألمر هللار املناســــــــــ  أ
ر يف ذكر لذا التوقيــت وهــذا ال يوجــد لــه أي ألــه من جبــل لبري، يف هــذا املكــان ويف هــ الكبش فــداء

 . عليه السالم، وملا حصل ذل  حلق هذا ىنناس  احلج كما يفعل اين احلجيجإسحاق 
غطيتها حىت ال تالنيب صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــل  وأمر بيف الكعبة حىت رأها  اوالعجيب أن قرس الكبش بقي

القرسن مع ما  ت أيضـــــا حىت احرتقت الكعبة واحرتقوبقي، الذي يصـــــل  دابل الكعبة  تله  املصـــــل 
 . الكعبةاحرتق من 

هذه أدلة صـــر ة ويضـــا  إليها أيضـــا ما يعتا اثبتا يف احلديث أن النيب صـــلى هللا عليه وســـل  هو ابن 
 . وهللا سبحانه وتعاىل أعل . الذبيحذ وقد روي ذل  من طرق منها طريق حسنة تدلل على ذل  
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 سورة  افرمع 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا،، 
 فسنقف اليوم وقفة مع سورة  افر 

 .وهذه السورة تسمى أيضا سورة ح  امل من ألجل ذكر م من فرعون فيها 
ويف قصـــــــــــــة فرعون جند أن هللا ســـــــــــــبحانه وتعاىل قال: }وقال فرعون  مهان ابن م صـــــــــــــحا لعل  أبلغ 

واجلماعة على علو هللا سبحانه وتعاىل على بلقه وأنه يف  ةب{ هذه ايية استدل هبا أهل السناألسبا
الســماء ألما تدلل على أن موســى عليه الســالم أبا فرعون أن هللا ســبحانه وتعاىل يف الســماء ولذل  

لعل  أبلغ األســــــــــــــباب أســــــــــــــباب  أبذ فرعون هذا األمر وذكر ما يدل عليه يف هذا الطلب فإنه قال 
مث قال } وإين ألظنه كاذاب{ وهذا يعين أن موســـــــى عليه الســـــــالم  (الســـــــماوات فأطلع إىل إله موســـــــى

اهلل ســـــــــبحانه وتعاىل على مذهب أهل . فيف الســـــــــماء وهو يريد أن يكذبه هبذا البحث  هللاأباه أبن 
الســــنة واجلماعة يف الســــماء واملقصــــود بقولنا يف الســــماء أي فوق الســــماء فإن كلمة يف ال تعين احللول 

واملقصــــــــــــــود على جذوع  }قوله تعاىل } وألصــــــــــــــلبنك  يف جذوع النرليف ايية كما والظرفية يف هذه 
  ر فوق األ النرل{ وكذا يف قوله تعاىل} فامدـــــــــــــوا يف مناكبها{ فليل املراد منها دابل األر  وإ ا

وعلى ظاهرها فكلمة يف ميت ىنعو الظرفية وميت ىنعو على وهللا ســــــــــــبحانه وتعاىل منزه من أن  ل يف 
من خملوقاته بل إن هللا ســـــبحانه وتعاىل أكا من كل شـــــ ء وفوق كل شـــــ ء فهو الظاهر فليل  شـــــ ء

 .وهللا سبحانه وتعاىل موجود من قبل أن خيلق السماوات واألر  . فوقه ش ء 
ه  ال   امإألهرامات ال  ه  يف مصر وقالوا ومن اللطائف أن هنام من اعتا أن هذه اييه يراد هبا ا

ون وطلب من هامان أن يبينها له وهذا القول بطأ اترخييا وعلميا فإن هذه األهرامات من قصدها فرع
عهد القدماء املصــــــــــــــريذ وكانوا يفعلوما على مقاســـــــــــــــات متعددة ويوجد منها أنواع ويوجد منها يف 

 ةنوات وما ترم الفراعاملوميابتعمل  تفظ فيها  تهذه األهرامات إ ا ه  قبور كان، الســـــــودان أيضـــــــا 
وال عالقة هلا ابلصــــرب الذي طلب فرعون تدــــييده من هامان لك  يطلع على الســــماوات، وأهل العل  
ذكروا أن فرعون ليل قاصـــــدا حقيقة هذا األمر وإ ا ليلبل على الدمهاء كما  صـــــل من الزعماء حىت 

  يف احلقيقة يدـــــعروا الدمهاء أم  يبح ون عن احلق ويريدون الوصـــــول إىل األمور أبســـــباب وأبحباث وه
كذبة إ ا يقصــــــدون التلبيل والتمويه فقط على العوام وإ ا ه  على ماه  عليه ال يغريون شــــــي ا وليل 

 يف اعتقاده  الوصول إىل احلق وهللا سبحانه وتعاىل أعل .
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 سورة الدورى والدبان والزبر مع 
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 فاليوم سنقف عدة وقفات ونبدأ الوقفة األوىل مع سورة الدورى 

يقول هللا ســــبحانه وتعاىل يف هذه الســــورة }وجزاء ســــي ة ســــي ة م لها{ ويقول} وملن انتصــــر بعد ظلمه 
 فأول   ما عليه  من سبيل{ إشارة سريعة حىت ال نستغرق الوقت املقرر حللقة اليوم فنقول: 

باصـــــة إذا كان هذا الظامل ، أن ينتصـــــر ممن ظلمه و  يتصـــــف هبا امل من نتصـــــار هذا من الدـــــي  ال اال
 .ليل ممن يستحق العفو 

شـــــرعه هللا ســـــبحانه وتعاىل وقد قال أيضـــــا} ذل  ومن هذا .. واالنتصـــــار ىن ل ما أوذي به الدـــــر  
عاقب ىن ل ما عوقب به مث بغ  عليه لينصــــــــــــــرنه هللا{ هذه اجلزئية  ابت عن ك ريين يف هذه األزمان 

أحناء األر  فانتصــــــــــــــر بعض  يفعندما حصــــــــــــــل االعتداء من الك ري من أعداء امللة على املســــــــــــــلمذ 
نقل عن الدــيا ابن وقد ر مجع من الناس هذا االنتصــار ســتنكاا اهدين ىنا شــرع هللا ســبحانه وتعاىل ف

ع مذ تســـجيال يذكر فيها أن الكفار إذا قتلوا أطفالنا ونســـاءس فلنا أن نقتل أطفاهل  ونســـاءه  معاملة 
 هذه اللفة األوىل وال أريد أن أطيل فيها... ابمل ل وانتصارا 

هللا عز وجل يقول: }إس أنزلناه يف ليلة مباركة{ هنام من قال إن  : ة ال انية ه  مع سورة الدبانتاللف
ال  ه  هذه الليلة ه  ليلة النصـــف من شـــعبان ولكن الصـــحي  والذي عليه اجلمهور أما ليلة القدر و 

 .فيها يفرق كل أمر حكي  
حىت ، املســــــلمذ  وننبه هنا أن ليلة القدر قد أبفاها هللا ســــــبحانه وتعاىل ومل  ددها لعلة وفائدة ن 

 .يظل الندا  واحلماس وال يفرت املسل  
ن : إأحــد املريــدين يقول ، كمــا مر عل  ..هنــام من  ــدد هــذه الليلــة عن طريق الر ى وعن طريق 

ات فالســــنة نو شــــيره كدــــف له أن ليلة القدر أصــــبحت ميت يف الليام الفردية بطريقة عكســــية يف الســــ
ين ، هذه الســــــنة تكون ال الث والعدــــــرين والســــــنة القادمة احلادي املاضــــــية كانت ليلة اخلامل والعدــــــر 

ة من أ م النيب دأما الر ى فه  حقيقة معتم . والعدــــــرين ، وهذه من برافات الصــــــوفية وال يلتفت هلا
باصة يف هذه األزمنة فإنه يف زمن  ،عليه وسل  يف  ري ليلة القدر وليل يف  ديدها بدقة هللا لى ص

صابوا ولون اين فرىنا أ  ول أما امل  هو الذي يصلى هللا عليه وسل  عليه وسل  كان النيب  النيب صلى هللا
 ليلة القدر.ل دليال و ديدا تاورىنا أبطأوا فإنه يستأنل ابلر ى وال تع
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: نقف فيها وقفة لغوية يف قوله تعاىل } ولو ندــــــــــــــاء جلعلنا منك   الوقفة األبرية يف ســــــــــــــورة الزبر 
ال  ىنعو  (من االبتدائية وإ ا ه   (من التبعيضــية أو (  من  تىنعو بدل وليســ (من مالئكة { هنا 

 البدل كما يقول الداعر: 
 ومل تذق من البقول الفستقا  جارية مل مكل املرققا 

ســــــمى البقول يف اللغة، مل مكل بدال من ذل  جلرجري أو الفجل أو البقول هذه تيعين ما أكلت بدل ا
 الفستق.

 ف  هبذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسل .           ونكت
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 سورة األحقا  مع
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد .

 موعدس اليوم مع وقفات يسرية من سورة األحقا  وه  قوله تعاىل:ف
َا فََأْصَبُحوا ََل يََُرٰى ِْحَلَّ َمَساِك َُُهْم ...ۚ ُتَدمِنُر ُكلَّ َشْيء     (ِبَِْمِر َرَبِن

 ماذا دمرت؟ اجلبال؟ هل دمرت الري  الصرور؟ هنا كلمة كل ش ءو هل دمرت الري 
ْصَبُحوا ََل يََُرٰى ِْحَلَّ َمَساِك َُُهمْ هللا عز وجل يقول:   ...( معناها أن املسـاكن ابقية، فكيف تدمر كل فََأ

 !؟ ش ء
ميت وال يراد هبا حقيقة الدـــــــــــــمولية، وإ ا املقصـــــــــــــود كل ما يقبل التدمري يف  (كل جلواب.. أن كلمة ا

ْيء  َوَعَا َ ْرِظ َ ِظيمِ العادة، وهذا م ل قوله ســــــبحانه وتعاىل:   ( معلوم أما أوتيت َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِن شََََََ
منها بك ري، فأيضاً كل ش ء معناه أوتيت برياً ك رياً، لكن سليمان عليه السالم كان لديه ما هو أك ر 

 من كل ش ء يكون عند امللوم يف العادة..
ما حفظتها من إأنه كان خيطب بســــورة  ق( كل مجعة فالصــــحابية قالت ملسو هيلع هللا ىلص وكذل  يف احلديث عنه 

ب بغري ســـــــــــورة  ق( بطملسو هيلع هللا ىلص ن امل كد واملعرو  أن النيب خيطب هبا كل مجعة، ومملسو هيلع هللا ىلص يف رســـــــــــول هللا 
 فاملقصود أنه كررها ك رياً.. 

فكلمـــة كـــلو ميت ويراد هبـــا الك رة ونول مـــا ميكن أن يكون يف العر  والعـــادة وليل املراد حقيقـــة 
 الدمول ال  ال تدع شي اً إال ونلته.

.لدينا وقفة أبرى وه  يف قوله تعاىل:   َ ا ِْحلَْيَك نَََ راا مِنَن اْلِْنِن  ..(َوِْحْذ َصَرفَْ
ْعَ ا ِكَتاِبا أُنِزَ  ِمن بََْعِد ُموَسى...(حيث قال: حكاية عنه     ِْحَّنَّ َسَِ

 وحنن نعل  أن هللا أنزل اإلجنيل، فكيف قالوا من بعد موسى ومل يقولوا من بعد عيسى؟!
  كــانوا من اليهود يف   من قــال إن ه الء كــانوا من اليهود، وه  فعاًل كــذلــ  ألملفهنــام من أهــل الع

إن ه الء يهود وال ي منون بعيسى عليه السالم، وإ ا كانوا على د نة : نصيبذ.. فقالوا قة تسمى منط
 موسى ولذا قالوا من بعد موسى.
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، ألن اإلجنيل كان تعالي  ومواعظ، وحنو ذل  ومل يكن فيه من  إم  إ ا قالوا ذل : وهنام من قال 
وإىل اين النصــــارى كما تعلمون، لديه  ما  . الســــالم التدــــريع وإ ا كان اتبعاً لتدــــريعات موســــى عليه

لتوراة اخلمســــــة ومزامري داوود يســــــمى ابلعهد القدمي والعهد اجلديد.. والعهد اجلديد عبارة عن أســــــفار ا
 يوحناولوقا ومارق  و  ىتســـليمان وحنو ذل و ولديه  العهد اجلديد ويدـــمل األسجيل األربعة، م وســـفر

 ذل  أيضاً.ورسائل أعمال الرسل وحنو 
 فه  يعتمدون يف التدريعات على التوراة وهذا هو القول ال اين وهللا تعاىل أعل .
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 مع سورة احلديد
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ..
 أما بعد .. فسنقف اليوم وقفة يسرية مع آية من سورة احلديد 

الكتاب وامليزان ليقوم الناس  ه أرســــــــــــلنا رســــــــــــلنا ابلبينات وأنزلنا معيقول هللا ســــــــــــبحانه وتعاىل: }لقد 
ابلقســـط وأنزلنا احلديد فيه أبس شـــديد ومنافع للناس وليعل  هللا من ينصـــره ورســـله ابلغيب إن هللا قوي 

 عزيز{
أنه نالحظ هنا يف هذه ايية أن هللا سبحانه وتعاىل ذكر الرسالة وذكر أن الرسل أرسلوا ابلبينات وبذ 

الكتاب وهذا الكتاب معلوم أنه أنزل لك  يســــــــــري عليه أتباع ه الء الرســــــــــل وأن يكون هو   أنزل معه
احلك  بذ األتباع مث ذكر إنزال امليزان ليقوم الناس ابلقســط وهو العدل الذي أمر عز وجل به يف كتابه 

أبس شـــديد{  مث لو بذكر احلديد، هذا هو املراد والذي مسيت به الســـورة أســـاســـا، }وأنزلنا احلديد فيه
نتدــار الرســالة اة شــرع هللا ســبحانه وتعاىل وندــر الدعوة و عظيمة أن إقامة العدل وإقاموهذه فيه إشــارة 

ال يت  إال ابحلديد البد بدع  من القوة ال بد من نصــــــرة هذا الدين ابلســــــالب، هذا هو الذي أريد من 
لنا احلديد فيه أبس شـــــــــديد ومنافع ذكر احلديد بعد ذكر الرســـــــــالة ولذا قال هللا ســـــــــبحانه وتعاىل }وأنز 

للناس{ مث قال: }وليعل  هللا من ينصــــــره ورســــــله ابلغيب{ وهذه النصــــــره للدين ال بد أن تكون ابلقوة 
والســـــــالب وال يصـــــــل  ما يدعيه البعض من أن الدين يندـــــــر فقط ابلدعوة وابللذ وابلرأفة وحنو ذل ،  

جاء فيه، يقول من كتبه لو احلضـــــــــــارة املدنية  ومر عل  يف احلقيقة مقال مجيل أحب أن أشـــــــــــاركك  ما
والتطور العلم  ينفع وحده كان نفع األندلل حذ أ ار اإلســــــــــــــبان على أهلها وه  جله  شــــــــــــــعراء 

ة، ولو كانت الكتب وك رهتا  فظ الدولة كانت حفظت بغداد عند صـــــــولة التتار عليها وه  ســـــــفوفال
دمدق، يف متنع ا زرة كانت منعت جمازر هوالكو  ال   وي م ات آال  الكتب، ولو احللول السلمية

 .وه  ال  سلمت تسلي  اليد 
بغداد وال الال قيمة له، ولوال الســالب من بعد هللا ملا كانت  كل تل  األركان بغري ســالب، هباء من ور

ابه صــحأ كانبه  دمدــق وال األندلل وال كانت ال كتب وال حضــارات وال عمران، اترخي  الذي تعتز 
امون والســــالب أبيديه  وال ننســــى أن هللا عز وجل يف ســــورة النســــاء ذكر أمهية هذا الســــالب فقال: ين
 .ك  وأمتعتك  فيميلون عليك  ميلة واحدة{ حتد الذين كفروا لو تغفلون عن أسل}و 

 نكتف  هبذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسل .
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 سورة التحرميمع 
*** 

 ما بعد:أاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
التحرمي وه  اي ت ال  تتحدث عن مدـــــــكلة زوجية حصـــــــلت يف  ةفوقفتنا اليوم مع آ ت من ســـــــور 

 :وعاتبه هللا سبحانه وتعاىل فيها وحىت ال نطيل نقول ملسو هيلع هللا ىلص بيت النيب 
 :آن الكرمي هنام بعض الوقفات اللغوية والوقفات املنهجية يف التعامل مع القر 

َ ْت قَُُلوُبُكَما  :  يقول هللا ســـــــــبحانه وتعاىل [ نالحظ هنا أن احلديث مع  ِْحن تََُتوَِب ِْحََل اَّللَِّ فَََقْد صََََََََ
وكل ، قلوبكما : مرأتذ ومها عائدـــــة و حفصـــــة رضـــــ  هللا عنهما ومع ذل  قال هللا ســـــبحانه وتعاىل ا

ولكن يف اللغة يست قل دائما  اجلمع ، صغى : ويكون ، قلباكما : ن يكون أواحدة هلا قلب فاألصل 
ا قال هللا عز وجل  أولذل  . بذ امل و مرتذ  ارَِقُة فَاْق َُعوا أَْيِديََُهَما يضــــً اِرُق َوالسََََّ  : [ مل يقل َوالسََََّ

 .هذا ش ء ..م نيذ يف نفل الكلمة  حىت ال جيمع بذو يديهما 
ا أعندس  اِلُ  اْلُمْؤِمِ ْيَ   ُهَو َمْوََلهُ فَِإنَّ اَّللََّ هللا عز وجل يقول  : يضــً َواْلَمًَلِئَكُة  [ مث قال  َوِجْْبِيُل َوصَََ

ِلَك َظِهيِ   ؟فلماذا ذكر جايل هنا ، ذكر جايل وهو دابل يف املالئكة  [ بََْعَد ذَٰ
غة دائما إذا عطف على العام ذكر جايل هنا داللة على عظ  قدر جايل عليه الســــــــــــــالم وهذا يف الل

، التكرمي : الســــــــــــــبــب يكون . فراده فيكون هنــام ســــــــــــــبــب أو عطف العــام على بعض أفراده أبعض 
ســــــل ابلعذاب قوى املالئكة وهو الذي كان ير أفهنا ذكر جايل مفردا ألنه .. األمهية ، التنبيه  ،التعظي 

  . نزال العذاب على قوم لو إكما هو معرو  يف قصة 
ا عندس هنا مســــألة مهمة جدا يف الت هللا عز وجل ذكر  ه ..ع القرآن الكرمي وكيفية فه  آ تعامل مأيضــــً

بر متدــــــــــاهبات فأما الذين يف قلوهب  زيغ فيتبعون ما أم الكتاب و أمنه آ ت حمكمات هن  ن القرآن أ
وهذه ايية من اي ت ال  اهت  هبا الرافضــة للتلبيل على املســلمذ فه  عليه  لعنة هللا ( تدــابه منه  

رضــــــ  هللا  رفون هذه اي ت ويســــــتغلوما ويســــــتدلون هبا للطعن يف أمهات امل منذ وباصــــــة عائدــــــة 
اي ت ها و ن يسل  الطريق الصحي  ينظر إىل سياق اي ت ما قبلها وما بعدأتعاىل عنها والذي يريد 
وطهارهتن وصــــــالحهن ومنزلتهن العالية عند هللا ســــــبحانه وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلص زواج النيب أاألبرى ال  نزلت يف 

 .فال تلتبل عليه األمور وال ميكن أن يلبل عليه ه الء الرافضة لعنه  هللا 
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فإن النيب  نقطة أبرية وه  الداللة على القدر ال   دله املرأة يف نفل زوجها من األمل إذا أساءت إليه
اي ت يف م ل هذه األمور عندما حصــــــل من أزواجه بعض اإليذاء له اعتزهلن شــــــهرًا ونزلت هذه ملسو هيلع هللا ىلص 
ن هللا عز وجل هدد النســــــــــــــاء هتديًدا عظيًما جدا وهذا يدل على عظ  اإليذاء وإال فامرأاتن ال أوفيها 

امل منذ واملالئكة بعد ذل   ن يقف أمامهما هللا ســــبحانه وتعاىل وجايل وصــــامبأمر أن يقال  تاج األ
عند هللا ســــــــــــــبحانه وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلص قدر النيب عظ  داللة على : اثنيا  ظهري ولكن هذا هتديد عظي  أوال ،

 عيا يف مدكلة أسرية وهللا سبحانه وتعاىل أعل رضى له أن يتأمل ولو كان أملا طبفإنه ال ي
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 ل  والقل سورة امل مع
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 فسنقف الليلة وقفة مع سورة املل  ووقفة مع سورة القل .

لناها ولقد زينا الســـماء الدنيا ىنصـــابي  وجع ل  فه  مع قوله ســـبحانه وتعاىل }أما وقفتنا مع ســـورة امل
 رجوما للدياطذ{ هنا تسا ل:

ســـــــــــتزول من مكاما  فإماكانت رجوما للدـــــــــــياطذ   نفإه النجوم جعلها هللا ســـــــــــبحانه وتعاىل زينة ذه
 ..هن ذا ما قد يتبادر للذونتف ، ه

ه ذه الدــــهب ه  أجزاء وقطع منفصــــلة عن هذأن الدــــياطذ إ ا ترمى ابلدــــهب وه: ا ذوالرد على ه
ه ذي جعــل رجومــا للدــــــــــــــيــاطذ بعض أجزاء من هــذ، فــالــ هللا عز وجــل زينــةالكواكــب ال  جعلهــا 

  . النجوم وهنا ال إشكال واحلمد هلل رب العاملذالكواكب أو 
ه الدــهب ال  يرمى هبا ه  يف احلقيقة التصــيب مائة ذ، ه ســرتاق الســمعاهنام إشــكاالت يف مســألة 

يف أحيان ك رية يصلون . و ا أصابته فإما أيضا ال تقتله دائما، وإ ا  رق بعضه وال تقتله قتال ذئة وإاابمل
 . ي ينجو ينقل املعلومة إىل الكاهنذا الذفه، إىل بعض املعلومات من املالئكة وينقلوما إىل الكهنة 

 !ه ه  نفل املادةذه؟   بنار ذطاملا أن هللا عز وجل بلق اجلن من النار فكيف يق: ضا يقال يأ
ا ضـــــــرب برتاب أو ذا دفن فيه أو إذقتله إا الرد عليه يســـــــري ألن اإلنســـــــان بلق من تراب والرتاب يذوه

ن كما حنن ملادة األصـــــــلية ليســـــــت ه  الواقع ايرق النار ألن ال  النار  ذفكو طذ  بل فإنه يقتله 
  ؟ اين بلقنا من الرتاب ولكن هل حنن تراب اين

األول واضــــــ  والتوجيه .  للر يف النار األق  ه النار أشــــــد والنار األشــــــد تذإن بعض ه: وهنام من قال 
  . وصري 

موم{ ويف آيــة أبرى قــال: ذابلعراء وهو مــ ذوأمــا وقفتنــا مع ســــــــــــــورة نون فــاهلل عز وجــل يقول: }لنبــ
موم{ وايية األبرى ت بت ذابلعراء وهو م ذه ايية تقول }لنبذسه ابلعراء وهو ســــقي { فكيف هذنبف}

 ذموم{ تتكل  عن حاله عندما نبذابلعراء وهو م ذابلعراء فاجلواب هنا أن ايية ال  تقول }لنب ذأنه نب
وقد اتب هللا ســــبحانه وتعاىل  ذوإ ا نب مومذوهو م ذولكنه مل ينب ذنفســــه فإنه قد نب ذوالتتكل  عن النب

ه احلال هللا عز وجل منع حصــــــــــــــوهلا ذوه ذموم مجلة حالية تبذ حاله عندما ينبذعليه فجملة وهو م
 موم وهللا سبحانه وتعاىل أعل  وصلى هللا عليه وسل .ذمه ابلعراء  ري ذوتكرم عليه ونب


