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ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ
اآلية [التغابن]11:

تدبر وحتليل

د .طه ياسني نارص الكبييس
األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
بكلية اآلداب يف جامعة البحرين – مملكة البحرين
tkobaisi@uob.edu.bh
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موضوع البحث:
يتناول البحث قولـــه تعـــاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﮊ [التغابــن ]1١ :بالتدبــر والتحليــل؛ لبيــان مــا يف اآليــة مــن معــان ودالالت.

هدف البحث:

التعريف بمنهج القرآن الكريم يف التعامل مع املصائب.

مشكلة البحث:

 .1هل يف القرآن الكريم بيان لكيفية التعامل مع املصائب؟
 .2ما السلوك السوي الذي ينبغي أن يسلكه املسلم جتاه املصائب؟
 .3ما جزاء من يتعامل مع املصائب وفق املنهج القرآين؟

أهم نتائج البحث:

 .1املصائب كلها تقع بإذن اهلل تعاىل.
 .2السلوك املناسب جتاه املصائب.
 .3األجر العظيم ملن أحسن التعامل مع املصائب.

الدالة ( املفتاح َّية):
الكلامت َّ
مصائب ،تدبر القرآن ،حتليل آية.
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F
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ... أما بعد
فــا شــك أن أعظــم العلــوم هــي تلــك التــي تتعلــق بكتــاب اهلل  ،وأعظــم ذلــك العلــم

الــذي يتعلــق بالغــرض الــذي مــن أجلــه أنــزل ،أال وهــو التدبــر ،فقــد قــال تعــاىل مبين ـ ًا احلكمــة

مــن إنــزال القــرآن الكريــم :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [ص ،]29:بــل قــد

أنكــر ســبحانه عــى مــن أخطــأ هــذا الطريــق ،فقــال  :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ

[حممــد ،]24:وقــد أحببــت أن أدخــل يف ســلك املتدبريــن مــن خــال آيــة كريمــة تعالــج واقع ـ ًا مؤمل ـ ًا

يمــر بــه العــامل ،أال وهــي أزمــة كورونــا ( ،)1التــي مل تســتثن أحــد ًا ،فالــكل قــد تأثــر هبــا ،وأصابتــه
بمصيبــة دقــت أو جلــت ،وقــد تعــددت مصائــب النــاس ،فمنهــم مــن فقــد عزيــز ًا ،ومنهــم مــن أصابه

املــرض ،وآخــرون أصيبــوا يف ماهلــم؛ ففقــدوا وظائفهــم ،ومنهــم مــن خــر يف جتارتــه ،بــل مل يســلم

حتــى اجلانــب الدينــي والعلمــي والثقــايف واالجتامعــي ،فــأردت أن أبــن املنهــج القــرآين يف التعامــل

مــع مــا يصيــب اإلنســان مــن حــوادث مؤملــة ،وكيــف أن هــذا املنهــج ممــا يســكب َبـ ْـر َد اليقــن عــى

قلــب مــن يتبعــه ،يف ألفــاظ قالئــل ،تُقــرأ وتتدبــر ،ثــم تصبــح ســلوك ًا وثقافــة ،تصطبــغ هبــا حيــاة

املؤمنــن ،فــإذا هــو الرضــا ،وإذا هبــا الســكينة تغمــر حياهتــم ،وإذا هــم ينفضــون غبــار تلــك املصائــب
بثقــة وإيــان بــرب حكيــم عليــم رحيــمَ ،ي ِعــد مــن ســار عــى هــذا الــراط بحيــاة طيبــة ،ملؤهــا
ِ
ـم كثــرة.
الفــأل احلســن ،بــأن وراء تلــك املصائــب ح َكـ ٌ

(( " (1فريوســات كورونــا هــي زمــرة واســعة مــن الفريوســات ،تشــمل فريوســات يمكــن أن تتســبب يف جمموعــة مــن االعتــاالت
يف البــر ،تــراوح مــا بــن نزلــة الــرد العاديــة وبــن املتالزمــة التنفســية احلــادة الوخيمــة .كــا أن الفريوســات مــن هــذه الزمــرة
تتســبب يف عــدد مــن األمــراض احليوانيــة" .موقــع منظمــة الصحــة العامليــة عــى الشــبكة العنكبوتيــة (اإلنرتنــت).
https//:www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/

9

خطة البحث:
ينقســم البحــث إىل مقدمــة ومتهيــد وثالثــة مطالــب ،وحتــت املطالــب مســائل ،وســأكتفي يف هــذه

املقدمــة بذكــر املطالــب لكثــرة املســائل التــي اسـتُنبطت:

-املطلب األول :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ تقرير عقيدة القضاء والقدر.

	-املطلب الثاين :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ االيامن باهلل وأثره يف هداية القلب.
	-املطلب الثالث :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ خامتة ت َِعدُ باجلزاء.

تــي ذلــك خامتــة البحــث ،بينــت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا ،ثــم بعــض التوصيات،

أعقبتهــا بذكــر املصــادر واملراجع.

واهللَ تعاىل أسأل أن جيعل هذا العمل خالص ًا لوجهه الكريم ،وأن ينفع به كاتبه وقارئه.

أسباب اختيار البحث:
أسباب اختيار اﻟﺒﺤﺚ ،كثرية ،منها:
 .1مــا نــراه مــن فقــدان بصــرة بعــض النــاس عندمــا يصــاب بمصيبــة ،بــل إن بعضهــم قــد يلحد
ملــا يــرى مــن كثــرة املصائــب التــي تصيــب ديــار املســلمني ،وال يعــرف هلــا تفســر ًا.

معرض للبالء ،سواء يف اخلري أو الرش.
 .2بعض الناس ال يدرك أن احلياة امتحان ،وأنه
ٌ

أهداف اﻟﺒﺤﺚ:
بيــان املنهــج القــرآين يف التعامــل مــع املصائــب مــن خــال آيــة قرآنيــة كريمــة قصــرة ،يمكــن

حفظهــا وتدبرهــا وجعلهــا منهج ـ ًا يف احليــاة.
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ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ:
حــدود هــذا البحــث آيــة قرآنيــة واحــدة ،كلامهتــا حمــدودة ،ومعانيهــا ممــدودة ،وهـــي قولــه تعاىل:

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [التغابن.]١١ :

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
املنهــج الــذي رست عليــه يف هــذا البحــث هــو املنهــج التحليــي ،الــذي يقــوم عــى حتليــل اآليــة
الكريمــة ،وبيــان مــا فيهــا مــن معـ ٍ
ـان ودالالت ،إفــراد ًا وتركيبـ ًا ،فقــد تناولــت ألفــاظ اآليــة الكريمــة

أوالً ،ببيــان مــا يتعلــق هبــا مــن معنــى أو اشــتقاق ،ومــن حيــث كوهنــا نكــرة ،وما داللــة ذلــك ،أتبعت
ذلــك بذكــر الرتاكيــب ،فبينــت مــا فيهــا مــن تقديــم وتأخــر ،وكــون اجلملــة االســمية وداللتهــا عــى

الثبــوت ،ونحــو ذلــك ،كل ذلــك عــى ســبيل االختصــار ،إال إذا اقتــى احلــال البســط ،وقــد جعلــت
ذلــك كلــه يف نِقــاط متثــل خالصــة مــا اســتنبطته مــن كالم العلــاء ،يســتوي يف ذلــك أن تكــون الفائــدة

متعلقــة بنحــو أو بالغــة أو اشــتقاق أو غــر ذلــك ،وقــد وثقــت ذلــك بأقــوال العلــاء؛ بغيـ َة تأكيــد مــا

اســتنبطته ،حتــى ل ُيظــن أين ناقــل فقــط ،بيــد أين يف كثــر مــن األحيــان أجــد النكتــة العلميــة فأبحــث

عــن نــص يؤيدهــا ،وعــدم تــريف يف النــص يف الغالــب؛ ألنــه قــد يوهــم أين ترصفــت يف املعنــى.

كــا ســلكت املنهــج املقــارن  -عنــد احلاجــة إىل ذكــر أقــوال العلــاء يف املســألة  -وقــد أجلــأ

للمنهــج النقــدي الــذي يقتــي انتقــاء الصــواب مــن اآلراء.

	-عزو اآليات إىل سورها ،مع بيان رقم اآلية ،وكتابتها بالرسم العثامين.
	-ختريج األحاديث الواردة من مصادر السنة املعتمدة.
	-عزو األقوال إىل مصادرها األصلية ما أمكن ذلك.
	-التعريف باألعالم غري املشهورين تعريف ًا موجز ًا.
	-تشكيل ما ُي ْش ِكل.
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الدراسات السابقة:
مل أقــف عــى دراســة أفــردت هــذه اآليــة الكريمــة بالتحليــل ،وال بالــرح اإلمجــايل ، ،ولكــن

ال شــك أن التفاســر كلهــا تعرضــت هلــذه اآليــة الكريمــة بالــرح والبيــان ،ولقــد تنــاول الدكتــور

عمــر عبــد اهلل املقبــل اجلــزء األخــر مــن اآليــة ضمــن كتابــه قواعــد قرآنيــة ،وأحســن يف ذلــك ،لكنــه
مل يتنــاول اآليــة كاملــة ،يضــاف لذلــك اختــاف املنهجــن ،كــا يظهــر للقــارئ ألول وهلــة ،وقــد

ـت عليــه القواعــد اللغويــة،
متيــز البحــث بأنــه مجــع ُجــل مــا قيــل عنهــا ،مــع مــا أضفتــه ممــا أجريـ ُ
واهلدايــات القرآنيــة ،كــا اســتخرجت بعــض النــكات البالغيــة ممــا مل يــر إليــه علامؤنــا األفاضــل يف

هــذا املوضــع مــن اآليــة الكريمــة.
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مرحلة نزول اآلية:
اآليــة الكريمــة التــي هــي مــدار البحــث يف ســورة التغابــن ،وقــد اختلــف العلــاء يف مرحلــة

نزوهلــا ،فمنهــم مــن ذهــب إىل مكيتهــا ،يف حــن ذهــب األكثــرون إىل كوهنــا مدنيــة ،ومنهــم مــن قــال
بمكيتهــا واســتثنى بعــض اآليــات ،قــال ابــن اجلــوزي" :وفيهــا قــوالن:

أحدمها :أهنا مدنية ،قاله اجلمهور ،منهم ابن عباس ،واحلسن ( ،)1وجماهد( ،)2وعكرمة( ،)3وقتادة(.)4

ـري أبــو ســعيدُ ،ولِــد احلســن يف زمــن عمــر ،وكان إمامـ ًا كبــر الشــأن ،رفيــع الذكــر رأسـ ًا يف العلــم
(( (1احلســن بــن أيب احلســن البـ
ّ
والعمــل ،روى عــن :عمــران بــن حصــن ،واملغــرة بــن شــعبة ،وعبــد الرمحــن بــن ســمرة وغريهــم مــن الصحابــة ،
وروى عنــه محيــد الطويــل ،وثابــت البنــاين ،ومالــك بــن دينــار ،لــه" :التفســر" رواه عنــه مجاعــة .ســنة عــر ومائــة .انظــر :ســر
أعــام النبــاء ،للذهبــي)587 – 563 /4( ،؛ وطبقــات املفرسيــن ،للــداوودي.)151/1( ،
ـي ،أبــو احلجــاج ،اإلمــام ،شــيخ القــراء واملفرسيــن  ،روى عــن :ابــن عبــاس  -فأكثــر وأطــاب  -وعنــه أخــذ
(((2جماهــد بــن جــر ،املكـ ّ
القــرآن والتفســر والفقــه ،وعــن أيب هريــرة ،وعائشــة ،وســعد بــن أيب وقــاص ،وغريهــم مــن الصحابــة  ،وحــدث عنــه
عكرمــة ،وطــاووس ،وعطــاء  -وهــم مــن أقرانــه  -وعمــرو بــن دينــار ،وأبــو الزبــر ،صــح عنــه قــال :عرضــت القــرآن عــى ابــن
عبــاس ثــاث عرضــات أقــف عنــد كل آيــة أســأله فيــم نزلــت؟ وكيــف كانــت؟ قــال قتــادة :أعلــم مــن بقــي بالتفســر جماهــد،
تــويف بمكــة ســنة إحــدى أو اثنتــن أو ثــاث أو أربــع ومائــة .انظــر :ســر أعــام النبــاء)456- 449 /4( ،؛ وطبقــات املفرسيــن،
(.)307/2
ـمي  ،أبــو عبــد اهلل  ...مــوىل ابــن عبــاس ،ثقــة ثبــت ،عــامل بالتفســر ،حــدث عــن
(((3عكرمــة بــن عبــد اهلل الرببـ ّ
ـري ثــم املــدين اهلاشـ ّ
عبــد اهلل بــن عبــاس وعبــد اهلل بــن عمــر وعبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص وأيب هريــرة وأيب ســعيد اخلــدري واحلســن بــن عــي بــن
وعائشــة ،  ،وروى عنــه الزهــري وعمــرو بــن دينــار والشــعبي وأبــو إســحاق الســبيعي وغريهــم .مــات  ســنة أربــع
ومائــة باملدينــة ،وقيــل بعــد ذلــك .انظــر :وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،البــن خلــكان)265 /3( ،؛ وطبقــات املفرسيــن،
(.)387 /1
ـر .قــال اإلمــام أمحــد بــن
ـدويس ،البــري  ،أبــو اخلطــاب ،احلافــظ العالمــة ،املفـ ّ
السـ ّ
(( (4قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز ّ
حنبــل :قتــادة عــامل بالتفســر وباختــاف العلــاء ،ووصفــه بالفقــه واحلفــظ ،وأطنــب يف ذكــره ،وقــال :قـ ّـل أن جتــد مــن يتقدمــه.
روى عــن :عبــد اهلل بــن رسجــس ،وأنــس بــن مالــك ،وأيب الطفيــل الكنــاين ،وســعيد بــن املســيب ،وأيب العاليــة ،وغريهــم ،روى
عنــه أئمــة اإلســام :أيــوب الســختياين ،وابــن أيب عروبــة ،ومعمــر بــن راشــد ،واألوزاعــي ،ومســعر بــن كــدام ،وعمــرو بــن
احلــارث املــري ،وشــعبة بــن احلجــاج ،وغريهــم ،مــات بواســط يف الطاعــون ســنة ثــاين عــرة ومائــة وقيــل ســنة ســبع عــرة.
انظــر :ســر أعــام النبــاء)270- 269 /5( ،؛ وطبقــات املفرسيــن.)48 /2( ،
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والثــاين :أهنــا مكيــة ،قالــه الضحــاك( ،)1وقــال عطــاء بــن يســار( :)2هــي مكيــة إال ثــاث آيــات

منهــا نزلــت باملدينــة قولــه  :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮊ [التغابــن ]14:واللتــان بعدهــا" (.)3

ســبب لنــزول اآليــات
لــو متعنــا يف آيــات الســورة لوجدنــا أن هلــا شــبه ًا باملكــي ،ولكــن ورد
ٌ
ِ
التــي اســتثناها العلــاء وبينــوا أهنــا مدنيــة ،فقــد أخــرج الرتمــذي عــن ابــن ع َّبـ ٍ
ض اللَُّ َعن ُْهـ َـا
ـاس َ -ر َ

 -وســأله رجــل عــن هــذه اآليــة :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮓﮊ

قــال" :هــؤالء رجــال أســلموا مــن أهــل مكــة ،وأرادوا أن يأتــوا النبــي  فأبــى أزواجهــم

وأوالدهــم أن يدعوهــم أن يأتــوا رســول اللَّ  فلــا أتــوا رســول اللَّ  رأوا

هــوا أن يعاقبوهــم فأنــزل اللَّ  :-  -ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
النــاس قــد فقهــوا يف الديــنُّ َ ،

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ" .وســند هــذا احلديــث ضعيــف إال أن شــهرته الواســعة

بــن املفرسيــن تــدل عــى أن لــه أصـ ً
ا  ،إضافــة ملوافقتــه للفــظ اآليــة ،مــع مــا جــاء فيــه مــن الترصيــح
ـبب نزوهلــا(.)4
بالنــزول ،واتفــاق املفرسيــن عــى معنــاه ،فلعــل احلديــث هلــذه األســباب يكــون سـ َ

لــذا أرجــح  -واهلل أعلــم -مــا ذهــب إليــه بعــض العلــاء أن الســورة مكيــة ،وأن هــذه اآليــات

مدنيــة.

14

(((1الضحــاك بــن مزاحــم اهلـ ّ
ـايل اخلراســاين  ،أبــو القاســم  ،صاحــب التفســر ،كان مــن أوعيــة العلــم ،وليــس باملجــود حلديثــه ،وهــو
ّ
صــدوق يف نفســه ،حــدث عــن ابــن عبــاس ،وأيب ســعيد اخلــدري ،وابــن عمــر ،وأنــس بــن مالــك ، .وبعضهــم يقــول :مل
يلــق ابــن عبــاس  -فــاهلل أعلــم  .-حــدث عنــه :عــارة بــن أيب حفصــة ،وأبــو ســعد البقــال ،ولــه بــاع كبــر يف التفســر والقصــص.
ذكــر غــر واحــد أن وفــاة الضحــاك يف ســنة اثنتــن ومائــة .انظــر :ســر أعــام النبــاء)600- 598 /4( ،؛ وطبقــات املفرسيــن،
(.)222 /1
(((2عطــاء بــن يســار ،املــدين ،أبــو حممــد ،الفقيــه الواعــظ ، ،قــال أبــو داود :ســمع عطــاء مــن ابــن مســعود ،حــدث عــن :أيب أيــوب،
وزيــد ،وعائشــة ،وأيب هريــرة ،وأســامة بــن زيــد ،وعــدة .وروى عنــه :زيــد بــن أســلم ،وصفــوان بــن ســليم ،وعمــرو بــن دينــار،
ويقــال :مــات ســنة ثــاث ومائــة .وقيــل بــل تــويف ســنة بضــع وتســعني .انظــر :تذكــرة احلفــاظ ،للذهبــي)70 /1(،؛ وســر أعــام
النبــاء.)449 /4( ،
(((3زاد املسري ،البن اجلوزي.)71/6( ،
(((4انظر :املحرر يف أسباب النزول ،للمزيني.)1023/2( ،

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

نظائر اآلية:
هناك آيات شديدة الصلة هبذه اآلية ،وال بد من ذكرها لتتضح الصورة الكاملة هلذا املوضوع.
1 .قــال تعــاىل :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻluﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [البقــرة.]157-156:

2 .وقال تعاىل :ﮋﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﮊ [الشورى.]30:
3 .وقــال  : ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﮊ [احلديــد.]22:

لــو اســتعرضنا هــذه اآليــات حســب نزوهلــا ،فإننــا نبــدأ بســورة الشــورى املكيــة ،قــال تعــاىل:

ﮋﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﮊ [الشــورى ]30:يف هــذه اآليــة بيــان حلقيقــة
مهمــة ،وهــي أن املصــاب بمصيبـ ٍ
ـة عليــه أن يراجــع نفســه ،ويتبــن موضــع اخللــل فيهــا ،فــإن ســبب
املصائــب مــا كســبته يــداه ،ومــن ثــم فعليــه أن حيــذر مــن ارتــكاب مــا يغضــب اهلل تعــاىل.

أمــا اآليتــان اللتــان مــن ســورة البقــرة ففيهــا بيـ ُ
ـان منهــج املســلم يف التعامــل مــع املصائــب ،ثــم

ِذ ْكــر جــزاء مــن امتثــل أمــر اهلل تعــاىل يف ذلــك ،وال شــك أن فيــه ترغيبـ ًا شــديد ًا لســلوك املنهــج الرباين
يف التعامــل مــع املصــائـــب ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ  luﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [البقــرة.]157:
والحــــظ ﮋ ﮂ ﮊ وقارهنا بـــ ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ.

وأمــا آيــة ســورة احلديــد  -وهــي مدنيــة أيضــ ًا  ،-قــال تعــاىل :ﮋ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ  ...ﮊ فتؤكــد معنــى اآليــة التــي نحــن بصــدد تدبرهــا  ،قــال

الطــري " :يعنــي :إال يف أ ّم الكتــاب ،ﮋ ﯜﯝﯞﯟﮊ يقــول :مــن قبــل أن نــرأ األنفــس ،يعنــي :من

ِ
قبــل أن نخلقهــا"( )1ﮋ إِ َّن َذلِـ َ
ـك َعـ َ
ـر ﮊ َأ ْي " :أن علمــه تعــاىل األشــياء قبــل كوهنــا وكتابتــه هلــا
ـى اللَِّ َيسـ ٌ
(((1جامع البيان ،للطربي.)195 /23( ،
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طبــق مــا يوجــد يف حينهــا ،ســهل عــى اهلل ؛ ألنــه يعلــم مــا كان ومــا يكــون ومــا مل يكــن لــو كان

كيــف كان يكــون "( .)1ثــم أضافــت اآليــة معنــى جلي ـاً ،وهــو ﮋﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

وسـ ْبق كتابتنــا لألشــياء قبــل كوهنــا ،وتقديرنــا الكائنــات
ﯯ ﮊأي " :أعلمناكــم بتقــدم علمنــا َ

قبــل وجودهــا؛ لتعلمــوا أن مــا أصابكــم مل يكــن ليخطئكــم ،ومــا أخطأكــم مل يكــن ليصيبكــم ،فــا

تأســوا عــى مــا فاتكــم ،فإنــه لــو ُقــدِّ َر يش ٌء لــكان ﮋ ﯬﯭﯮﯯﮊ  ...أي :ال تفخــروا
َ
عــى النــاس بــا أنعــم اهلل بــه عليكــم ،فــإن ذلــك ليــس بســعيكم وال َكدِّ ِكــم ،وإنــا هــو عــن َقــدَ ر اهلل

أش ًا وبطــر ًا ،تفخــرون هبــا عــى النــاس؛ وهلــذا قـــال :ﮋ ﯱﯲ
ورزقــه لكــم ،فــا تتخــذوا نعــم اهلل َ

ﯳﯴ ﯵﯶﮊ"(.)2

املطلــب األول:ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ تقريــر عقيــدة القضــاء
والقــدر.
افتتحــت هــذه اآليــة الكريمــة ،ببيــان أن مــا مــن مصيبــة حتصــل ألحــد إال بتقديــر اهلل تعــاىل،

ففيهــا تطمــن للعبــد ،أن الرمحــن الرحيــم قــد أذن بوقوعهــا ،فيخــف عليــه وقــع املصيبــة ،ويعلــم -

رغــم مرارهتــا  -أن فيهــا الرمحــة واحلكمــة واخلــر.
 .1مناسبة هذه اآلية ملا قبلها:

ملــا ذكــر تعــاىل يف بدايــة الســورة انقســا َم النــاس إىل كافــر ومؤمــن ،وحـ َّ
ـث النــاس عــى اإليــان

ـن جــزا َء الفريقــن ،بــن يف اآليــة التــي
بــاهلل تعــاىل ورســوله  ،والنــور الــذي أنزلــه ،وبـ َ
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(((1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)26/8( ،
(((2املصدر السابق )27/8( ،بحذف يسري.

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

هــي موضــوع البحــث أن مــا يصيبهــم مــن مصائــب إنــا هــي بــإذن اهلل تعــاىل وعلمــه؛ لئــا ُيظــن أن
اإليــان مانــع مــن وقــوع املصائــب(.)1
 .2سبب النزول:
ذكــر القرطبــي ســبب ًا لنــزول هــذه اآليــة فقــال " :قيــل :ســبب نزوهلــا أن الكفــار قالــوا :لــو كان

مــا عليــه املســلمون حق ـ ًا لصاهنــم اهلل تعــاىل عــن املصائــب ،فأنــزل اهلل تعــاىل هــذه اآليــة للــرد عــى
ـف يف أســباب النزول ســبب ًا
املرشكــن ،ولبيــان أن كل يشء بإرادتــه ســبحانه"( .)2ومل يذكــر أحــد ممــن أ َّلـ َ

لنزوهلــا(.)3

َاف بياين.
.3ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ ْاستِ ْئن ٌ

قولــه تعــاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ...ﮊ ُف ِصــل عــا قبلــه ،ومل يعطــف ،ولــذا يقول ابن عاشــور

عنــه ":اســتئناف انتقــل إليــه بعــد أن ت ُُو ِّعــدَ املرشكــون بــا حيصــل هلــم مــن التغابــن يــوم جيمــع اهلل

النــاس يــوم احلســاب .ويشــبه أن يكــون اســتئنافا بياني ـ ًا؛ ألن هتديــد املرشكــن بيــوم احلســاب يثــر

يف نفــوس املؤمنــن التســاؤل عــن االنتصــاف مــن املرشكــن يف الدنيــا عــى مــا يلقــاه املســلمون مــن
إرضارهــم بمكــة فإهنــم مل يكفــوا عــن أذى املســلمني وإصابتهــم يف أبداهنــم وأمواهلــم والفتنــة بينهــم
وبــن أزواجهــم وأبنائهــم.)4("..
 .4ﮋﭞﮊ نافية.
" ﮋﭞﮊ هاهنا نفي ،ال موضع له من اإلعراب" (.)5
(((1انظر :التفسري املنري ،للزحييل)248 /28( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)139/18( ،
(((2اجلامع األحكام القرآن ،)139 /18( ،ومل يذكر سنده ،وال من أخرجه.
(((3انظــر :أســباب النــزول ،للواحــدي( ،ص )434؛ ولبــاب النقــول ،للســيوطي( ،ص  ،)197والصحيــح املســند ،للوادعــي،
(ص .)216
(((4التحرير والتنوير ،البن عاشور.)278 /28( ،
(((5إعراب القرآن ،للنحاس.)293/4( ،
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.5ﮋ ﭟﮊ معناها.
" أصــاب :جــاء يف اخلــر والــر .قــال تعــاىل :ﮋﭴﭵﭶﭷﮊ [التوبــة ،]50:ﮋﯔ

ﯕﯖﯗ ﯘﮊ [النســاء ،]73:ﮋﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔﮊ [النــور ،]43:ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ـوب ،أي :باملطــر ،ويف الــر اعتبــار ًا
بالصـ ْ
ﯫﮊ [الــروم ،]48:قــال بعضهــم :اإلصابــة يف اخلــر اعتبــار ًا َ

بإصابــة الســهم ،وكالمهــا يرجعــان إىل أصــل" (.)1

.6ﮋ ﭟ ﮊ مل َ مل ْ تلحق التاء بـ ( أصاب ) مع أن الفاعل مؤنث؟
علل العلامء جمــــيء الفعـــل ( أصاب) مذكـــر ًا مـع أن لفــــظة ( مصيبة) مــــؤنثة؛ ألن التـأنيث يف

( مصيبــة) غــر حقيقــي(.)2

.7ﮋ ﭟ ﮊ حذف املفعول.
يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡﮊ حــذف ،واحلــذف يــدل عــى العمــوم( ،)3وعــى هــذا ،فــإن

هــذه اآليــة الكريمــة موجهــة للجميــع ،يقــول الطــري " :مل ُيصــب أحــد ًا مــن اخللــق "(.)4
 .8ﮋﭠ ﮊ داللتها.

يؤتى بـ (من) يف مثل هذا الرتكيب؛ لتأكيد النفي وإفادة عمومه(.)5
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(((1مفردات غريب القرآن ،للراغب األصفهاين ،مادة(صوب)( ،ص .)835
(((2نظم الدرر عند آية احلديد ،للبقاعي)455 /7( ،؛ وانظر :اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل احلنبيل.)491/18( ،
(((3عناية القايض وكفاية الرايض عىل تفسري البيضاوي ،للشهاب اخلفاجي.)377 /8( ،
(((4جامع البيان.)421 /23( ،
(((5انظــر :نظــم الــدرر)123 / 20( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)56/6( ،؛ والتفســر الوســيط  ،لســيد طنطــاوي،
(.)223 /14

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

 .9ﮋﭡﮊ معناها.

" حيتمــل أن يريــد املصائــب التــي هــي رزايــا ،...وحيتمــل أن يريــد مجيــع احلــوادث مــن خــر

ورش ،وذلــك أن احلكــم واحــد يف أهنــا بــإِذن اهلل"(.)1

.10ﮋﭡﮊ أصل هذه الكلمة.
ِ
اختصـت بالنّـــائبة نحـــو :ﮋ ﯽﯾﯿﰀﰁ
الرميـــة ،ثـــم
ّ
« ا ُملصي َبــ ُة أصلـــها فـــي ّ

ﰂﮊ [آل عمــران ،]165:ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [النســاء ،]62:ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ

[آل عمــران.)2( »]166:

.11ﮋﭡﮊ إطالق لفظ (مصيبة).

لفــظ ( مصيبــة) يف هــذه اآليــة الكريمــة مطلــق ،وبينتــه اآليــة التــي يف ســورة احلديــد ،قــال

تعــاىل :ﮋ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ  ...ﮊ [اآليــة ،]22:فــــ" ﮋ ﯔﯕﮊ :إشــارة إىل

املصائــب العامــة ،كالقحــط وفيضــان الســيول و َم َوتــان األنعــام وتلــف األمــوال .وقولــه :ﮋ ﯖﯗ

ﯘﮊ :إشــارة إىل املصائــب الالحقــة لــذوات النــاس ،مــن األمــراض وقطــع األعضــاء واألرس يف

احلــرب ومــوت األحبــاب ومــوت املــرء نفســه ،فقــد ســاه اهلل مصيبــة يف قولــه :ﮋ ﮙﮚﮊ

[املائــدة.)3( "]106 :

ومل حتــدد اآليــة موضــوع البحــث ،هــل املقصــود :املصائــب التــي تكــون يف دنيــا النــاس أم
التــي تكــون يف دينهــم؟ ومــا دام األمــر كذلــك ،فنُ ْط ِلــق مــا أطلقتــه اآليــة ،لتشــمل املصائــب الدينيــة
والدنيويــة( .)4ومــن املصائــب مــا أصيــب بــه النــاس اليــوم جــراء جائحــة كورونــا ،وقــد شــملت

(((1املحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)319 /5( ،؛ وانظــر :الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،للســمني احللبــي)251 /10( ،؛
واللبــاب يف علــوم الكتــاب ،البــن عــادل احلنبــي.)492 /18( ،
(((2مفردات غريب القرآن (صوب)( ،ص .)496
(((3التحرير والتنوير.)410 /27( ،
(((4انظر :نظم الدرر.)15/8( ،
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اجلانــب العلمــي والثقــايف واالقتصــادي ،وحتــى الدينــي ،فــا أعظــم مــن غلــق املســاجد ،وتوقــف
احلــج والعمــرة فــرة مــن الزمــان.
.12ﮋﯓﮊ تنكريها.
للتنكــر داللتــان :التعظيــم والتحقــر ،فهــل املــراد هنــا :مصيبــة عظيمــة ،أو جــيء بالتنكــر

للتهويــن؟ ال شــك أن املــراد هنــا األمــران ،وبــذا فيعــم كل مصيبــة تقــع عــى اإلنســان هينــة كانــت أو

عظيمــة(.)1

.13ﮋﯓﮊ تأنيثها.

لفظــة ﮋ ﯓﮊ " لزمتهــا هــاء التأنيــث؛ للداللــة عــى احلادثــة ،فلذلــك ُتن ِ
ُوسـ َي ْت منهــا الوصفية

وصــارت اسـ ًا للحادثة املكروهــة "(.)2

.14ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ فيها جناس(.)3
" بــن (مــا أصــاب) و (مصيبــة) جنــاس االشــتقاق( ،)5( ")4واجلنــاس نــوع مــن أنــواع البديــع

ــرة يف وجــه
"وهــو مــن ألطــف جمــارى الــكالم ومــن حماســن مداخلــه ،وهــو مــن الــكالم كال ُغ َّ
الفــرس"(.)6
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(((1ملجيء التنكري للتعظيم انظر :الكشاف ،للزخمرشي)45/1( ،؛ وملجيئه للتقليل انظر :املصدر نفسه.)646 /2( ،
(((2التحرير والتنوير.)99 /25( ،
(((3اجلنــاس" :أن يكــون اللفــظ واحــدً ا واملعنــى خمتل ًفــا "..املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،البــن األثــر ،)262/1( ،وقــد
ـرف العلــاء مــن أربــاب هــذه الصناعــة فيــه فغربــوا ورشقــوا ."...وانظــر:
وصفــه بأنــه ":غـ َّـر ٌة شــادخة يف وجــه الــكالم ،وقــد تـ َّ
البديــع يف البديــع ،البــن املعتــز( ،ص.)108
(((4جناس االشتقاق" :أن يؤتى بألفاظ جيمعها حروفها األصلية يف معنى" ،التبيان يف البيان ،للطيبي( ،ص.)301
(((5التفسري املنري.)248/28( ،
(((6الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،ليحيى بن محزة العلوي.)185 /2( ،

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

.15ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ إسناد الفعل إىل املصيبة أدب مع اهلل تعاىل.
نالحــظ يف هــذه اآليــة الكريمــة حســن األدب مــع اهلل تعــاىل ،وذلــك أن إصابــة املصيبــة مل تنســب

إىل اهلل تعــاىل ،وإنــا الفاعــل هنــا هــو ﮋ ﭠ ﭡﮊ ( ،)1وهــذا كثــر يف القــرآن الكريــم ،وأولــه يف

ســورة الفاحتــة حيــث مل يســند الغضــب والضــال هلل تعــاىل ،يف حــن نســبت النعمــة إليــه ،ويمثــل
العلــاء لــه بأمثلــة كثــرة معروفــة ،منهــا :ﮋ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ [اجلــن.]10:
.16ﮋﭢ ﮊ االستثناء.
" اســتثناء ُم َفـ َّـرغ( )2منصــوب ا َمل َحـ ِّـل عــى احلــال؛ أي :مــا أصابــت مصيبــة متلبســة بــيء مــن

األشــياء إال حالــة كوهنــا متلبس ـ ًة بــإذن اهلل تعــاىل" (.)3
.17ﮋﭣﮊ الباء للمالبسة.

الباء للمالبسة ،أي " :ما أصابت مصيبة متلبسة بيشء من األشياء .)4( "...
.18ﮋﭣ ﭤ ﮊ معناها.
ﮋ ﭣ ﭤﮊ أي " :إال بقضــاء اهلل وتقديــر ذلــك عليــه" ( " .)5قــد ســبق بذلــك علــم اهلل تعــاىل،

وجــرى بــه قلمــه ،ونفــذت بــه مشــيئته ،واقتضتــه حكمتــه" (.)6

(((1انظر :البحر املحيط ،أليب حيان.)275/8( ،
(((2االســتثناء املفــرغ هــو" :املســتثنى الــذي مل يذكــر املســتثنى منــه معــه ،وكان يف كالم غــر موجــب غالب ـ ًا ،ويعــرب عــى حســب
العوامــل" .الكُنــاش يف فنــي النحــو والــرف ،للملــك املؤيــد.)198 /1( ،
(((3تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،لألرمي العلوي.)371 /29( ،
(((4املصدر السابق نفسه ،واجلزء والصفحة .
(((5جامع البيان.)421 /23( ،
(((6تيسري الكريم املنان ،للسعدي( ،ص.)867

21

 .19ﮋﭣ ﭤﮊ أنواع إذن اهلل تعاىل:
اإلذن نوعــان :رشعــي وكــوين ،فــا املــراد بــه يف هــذه اآليــة الكريمــة؟ قــال شــارح الطحاويــة:

" وقولــه [يقصــد الطحــاوي]( :وكل يشء جيــري بمشــيئة اهلل وعلمــه وقضائــه وقــدره) يريــد :بقضائــه

القضــاء الكــوين ال الرشعــي ،فــإن القضــاء يكــون كوني ـ ًا ورشعي ـ ًا ،وكذلــك اإلرادة واألمــر واإلذن
والكتــاب واحلكــم والتحريــم والكلــات ،ونحــو ذلــك"( )1ثــم قــال " :وأمــا اإلذن الكــوين ،ففــي

قولــه تعــاىل :ﮋ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ [ا ْل َب َقـ َـر ِة .]102 :واإلذن الرشعــي ،يف قولــه تعــاىل:
[ال ْ ِ
ــر.)2("]5:
ﮋﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩﮊ ْ َ

فقد حتصل مما سبق أن املراد باإلذن يف هذه اآلية اإلذن الكوين ،فهو حاصل ال حمالة.
.20ﮋﭤﮊ اإلتيان بلفظ اجلاللة.
لفــظ اجلاللــة (اهلل) "علــم عــى الــرب تبــارك وتعــاىل ،يقــال :إنــه االســم األعظــم؛ ألنــه يوصــف

بجميــع الصفــات ،كــا قــال تعــاىل :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ

[احلــر ،]24- 22 :فأجــرى األســاء الباقيــة كلهــا صفــات لــه.)3( "...

أمــا فيــا يتعلــق باشــتقاق لفــظ اجلاللــة (اهلل) فقــد َك ُثــر فيــه اخلــاف ،ما بــن القائلــن بأنه مشــتق،

وبــن مــن يقــول :بأنــه غــر مشــتق ،والــذي عليــه كثــر مــن العلــاء أنــه مشــتق مــن التَأ ُّلــه بمعنــى

التعبــد ،ويؤيــد هــذا مــا ذكــره الطــري عــن ابــن عبــاس  يف معنــى (اهلل) ،حيــث يقــول " :هــو

كل يشء ،ويعبــده كل خ ْلـ ٍ
ألُــه ُّ
الــذي َي َ
ـق" (.)4
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(((1رشح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفي ،ت /شعيب األرنؤوط.)657 / 2( ،
(((2املصدر السابق نفسه ،واجلزء والصفحة.
(((3تفسري القرآن العظيم.)122/1( ،
(( (4جامــع البيــان ،)123 /1( ،أمــا أثــر ابــن عبــاس  ،فقــد ضعفــه املحــدث أمحــد شــاكر ،انظـــر :لسبـــب تضعيفــه املصــدر
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ولفــظ اجلاللــة ﮋ ﭤﮊ " :هــذا االســم أعظــم أســاء اهلل  التســعة والتســعني؛ ألنــه دال

عــى الــذات اجلامعــة لصفــات اإلهليــة كلهــا حتــى ال يشــذ منهــا يشء ،وســائر األســاء ال يــدل آحا ُدها
إال عــى آحـ ِ
ـاد املعــاين ،مــن علــم أو قــدرة أو فعــل أو غــره؛ وألنــه أخــص األســاء ،إذ ال ُيطلقــه أحــد
عــى غــره ال حقيقــة وال جمــاز ًا ،وســائر األســاء قــد يســمى بــه ،غــره ،كالقــادر والعليــم والرحيــم
وغــره ،فلهذيــن الوجهــن يشــبه أن يكــون هــذا االســم أعظــم هــذه األســاء "(.)1
.21ﮋﭤﮊ اإلتيان بلفظ اجلاللة دون ( بإذين).
القــرآن الكريــم كالم اهلل  ،فلــم مل يقــل  :مــا أصــاب مــن مصيبــة إال بــإذين؟ ال

شــك أن يف اإلتيــان بلفــظ اجلاللــة (اهلل) مــن املهابــة مــا ليــس يف التعبــر بـــ ( بــإذين) ،ولعــل فيهــا مــا
ـاب بــأن هــذا اإلذن صــادر مــن اهلل العظيــم العليــم احلكيــم الرحيــم(.)2
ُيطمئــن املصـ َ
 .22ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ أسلوب من أساليب احلرص والقرص.
يف اآليــة أســلوب مــن أســاليب القــر ،وهــو النفــي واالســتثناء ،وال شــك أن يف هــذا تأكيــد ًا

ـع
هلــذه احلقيقــة العظيمــة التــي ال تســتثني شــيئ ًا ،وفيهــا مــن تعظيــم اهلل مــا ال خيفــى ،وهــي ختفــف وقـ َ
ـم بــه مــن أمــه وأبيــه ومــن
املصيبــة ،إذ يعلــم املصــاب أن مــا أصابــه إنــا حصــل بــإذن مــن هــو أرحـ ُ

نفســه .وقــد ورد يف الســنة الرشيفــة مــا يؤكــد هــذا املعنــى ،قــال رســول اهلل  « :واعلــم
أن األمــة لــو اجتمعــت عــى أن يــروك ،مل يــروك إال بــيء قــد كتبــه اهلل عليــك»(.)3

السابق واجلزء والصفحة هامش (.)1
(((1املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهلل احلسنى ،الغزايل( ،ص.)61
(((2انظر :إرشاد العقل السليم.)143 /1( ،
(( (3مسند اإلمام أمحد ،برقم(  .)195/3( )2669قال حمققوه " :إسناده قوي".
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.23ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ وما أصابه من خري؟
يف التعريفــات للجرجــاين( " :)1املصيبــة :مــا ال ُيالئــم الطبــع ،كاملــوت ونحــوه" .وإذا كان األمــر

كذلــك  -أعنــي أن األصــل يف املصيبــة إنــا تكــون يف املكــروه  ،-فالســؤال :مل َ ُنــص عــى مــا ُيكــره،

مــع أن كل مــا يصيــب اإلنســان مــن خــر أو رش فهــو بــإذن اهلل تعــاىل؟ واجلــواب :أن اإلنســان بطبعــه
يتو َّقــى املصائــب ،ومــع ذلــك ُيصــاب هبــا ،بخــاف اخلــر ،فقــد يدَّ ِعــي أنــه َح ّصلــه باجتهــاده ،كــا

قــال قــارون :ﮋ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﮊ [القصــص.)2(]78:

 .24ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ اإليامن بالقضاء والقدر.
هــذه اآليــة تثبــت مــا ذهــب إليــه أهــل الســنة مــن " أن املقاديــر كلهــا خريهــا ورشهــا حلوهــا

ـق ،وقــد علــم مــا يعملــون ومــا إليــه يصــرون"(.)3
ومرهــا مــن اهلل  ،فإنــه خلــق اخللـ َ
 .25ﮋﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ سعة علم اهلل تعاىل.

يف هــذه اآليــة دليــل عــى ســعة علــم اهلل تعــاىل ،فــا دام أنــه ال يصــاب أحــد بمصيبــة إال بإذنــه
 ،فهــو إذن قــد علمهــا ،ثــم ِ
أذن بوقوعهــا .وكــم هــم النــاس الذيــن تصيبهــم املصائــب ،وكــم
مصيبــة يصابــون هبــاَ ،ج َّلــت أو هانــت ،ال شــك أهنــا ال تعــد وال حتــى.
.26ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ قدرة اهلل تعاىل.
إن املصائــب قــد تصيــب العظــاء واألقويــاء ،وقــد تصيــب امللــوك و َمــن دوهنــم ،بــل قــد تصيــب

أمــة مــن األمــم بأكملهــا ،كــا حصــل لعــاد وثمــود ،ويف ُعــرف النــاس لــو أراد شــخص أن يوقــع
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((( (1ص  .)217وعنــد أيب حيــان" املصيبــة :كل مــا أذى املؤمــن يف نفــس أو مــال أو أهــل ،صغــرت أو كــرت" ،البحــر املحيــط،
(.)624 /1
(( (2انظر :أضواء البيان ،للشنقيطي)202 /8( ،؛ واملحرر الوجيز.)319/5( ،
(( (3أصول السنة،البن زمنني( ،ص .)197
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عقوبــة عــى آخــر ،فإنــه قــد يتوقــى فعــل ذلــك خشــية العواقــب ،وهــذا يذكِّــر بقــول اهلل تعــاىل:
ﮋﮊﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ .ﮒﮓﮔﮊ [ الشــمس.]15-14:
 .27ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ ملاذا يأذن اهلل تعاىل بوقوع املصيبة؟
يســأل بعــض النــاس عــن ســبب األمــراض واحلــروب واملصائــب عمومـ ًا ،وجيعلــون وجودهــا

ســبب ًا إلنــكار وجــود اهلل تعــاىل ،ويقولــون :إن كان اهلل يعلــم هــذه املصائــب فلــم ال يزيلهــا ،وإن مل
يكــن يعلمهــا فليــس بإلــه ،أو نحــو ذلــك ،واآليــة بينــت أن املصائــب بعلــم اهلل تعــاىل وإذنــه ،فيتوجــه
الســؤال مل يــأذن اهلل تعــاىل باملصائــب؟

وقــد يقــول آخــر :أليــس مــن األفضــل أن يعيــش اإلنســان ســعيد ًا مرتــاح البــال ،ال يصــاب

بــيء يف مالــه أو بدنــه أو ولــده؟

واجلــواب عــى ذلــك :أن اآليــة الكريمــة قــد بينــت أن املصائــب بــإذن اهلل تعــاىل ،ومــن صفــات

اهلل  :احلكيــم ،الرحيــم ،وال شــك أن يف هــذه املصائــب مــن احلكمــة والرمحــة الــيء الكثــر،
ــص علينــا قصصــ ًا كثــرة؛ لنأخــذ منهــا الــدروس والعــر ،ويكفــي أن يتدبــر
والقــرآن الكريــم َق َّ

ـب املصيبــة مــا حصــل مــن اخلــر  -عليــه الســام  -يف شــأن َخــرق الســفينة و َقتــل الغــام،
صاحـ ُ

ليعلــم أن فيــا أصابــه يف مالــه أو ولــده اخلــر الكثــر ،وتأمــل قولــه تعــاىل :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  .ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [الكهــف]81-80:؛ لتــدرك
واســع رمحتــه  - B -بخلقــه.

الــو ِ
كــا أن املســلم ال بــد أن يوقــن أنــه يف دار ابتــاء ،قــال تعــاىل :ﮋ و َلنَب ُلو َّنكُــم بِ َ ٍ ِ
ف
ــيء مــ َن ْ َ ْ
َ ْ َ
ْ
ْ

ــس وال َّثمــر ِ
ــص ِمــ َن ْالَم َ ِ
ات َو َب ِّ ِ
الــو ِع َو َن ْق ٍ
الصابِ ِريــ َن ﮊ [البقــرة.]155:
ــر َّ
ــوال َو ْالَ ْن ُف ِ َ َ َ
ْ
َو ْ ُ

وسيأيت بيان ما يف املصائب من ِحكَم.
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قــال ابــن تيميــة " :مــا يقــدره [ أي :اهلل  ]مــن املصائــب فيهــا حكــم عظيمــة ،فيهــا تطهــر

مــن الذنــوب ،وتزكيــة للنفــوس ،وزجــر عنهــا يف املســتقبل للفاعــل ولغــره ،ففيهــا عــرة"(.)1
.28ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ شبهة تعارض.

هنــاك آيــة كريمــة قــد ُي َ
ظــن أن بينهــا وبــن اآليــة التــي معنــا تعارضـ ًا ،وهــي قولــه تعــاىل :ﮋ ﯽ

ﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﮊ [الشورى.]30:

وال تعــارض بــن اآليتــن ،فــا أصــاب اإلنســان مــن سـ ٍ
ـوء فإنــا هــو بســبب فعلــه الــيء ،وال

يقــع ذلــك إال بــإذن اهلل تعــاىل وإراداتــه(.)2

.29ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ الرد عىل القدرية(.)3
مــن أقــوال القدريــة " إن اهلل تعــاىل ال يعلــم الــيء حتــى يكــون" ( ،)4وملــا كانــت املصائــب ال
تقــع إال بــإذن اهلل تعــاىل ،وإذنــه تعــاىل َي ْســتلزم علمــه هبــا قبــل وقوعهــا .ف ُع ِلــم بذلــك بطــان قوهلــم.
.30ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ هل حيتج هبذه اآلية من ارتكب ذنب ًا؟

بسـ ْب ِق علـ ِم اهلل تعــاىل عــى أن اإلنســان جمبــور عــى أفعالــه ،ويســتدلون بذلــك
هنــاك مــن حيتــج َ

عــى تربيــر وقوعهــم يف الذنــوب .فيقــال هلــم :ملــاذا جتزعــون إذن إذا أصبتــم بمصيبــة دنيويــة يف مال أو
نفــس؟ ومل َ تبحثــون عــن عمــل أو تســعون للحصــول عــى رزق؟ فســعيكم باطــل؛ ألن الــرزق إذا كان

مكتوبـ ًا ومقــدر ًا فســوف يأتيكــم ،وإن كنتــم يف بيوتكــم ،وال قائــل هبــذا(.)5
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(((1الرد عىل من قال بفناء اجلنة والنار وبيان األقوال يف ذلك ،البن تيمية( ،ص.)82
(((2انظر :حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن.)372 /29 )،
(((3انظر :اإلكليل يف استنباط التنزيل ،للسيوطي( ،ص.)265
(((4اإلبانة ،لألشعري( ،ص.)227
(((5انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية.)326 /2( ،

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

وقــد يقــال :إن كان كل ذلــك بــإذن اهلل ،فــا ذنــب للكافــر ،وال فضــل للمؤمــن ،فجــاء قولــه

تعــاىل بعــد اآليــة التــي معنــا :ﮋﭱ ﭲ ﭳﭴﮊ بيان ـ ًا ملــا يلــزم العبــد ،وهــو طاعــة الرســل
ـف بــأن الــرد يف اآليــة نفســها ،وهــو قولــه تعــاىل:
فيــا جــاءوا بــه ،وال يملــك ســوى ذلــك( .)1وأضيـ ُ

ﮋ ﭦﭧﭨﮊ فأثبــت للعبــد فع ـاً ،فيكــون ذنــب الكافــر أنــه مل خيــر اإليــان بــل اختــار الكفــر
وأرص عليــه .واهلل أعلــم(.)2

املطلب الثاين:ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ االيامن باهلل وأثره يف هداية القلب.
هــذا اجلــزء مــن اآليــة الكريمــة يبــن لنــا مــا الــذي ينبغــي عــى املســلم أن يفعلــه إذا أصيــب

بمصيبــة ،وال شــك أن هــذا رمحــة مــن اهلل تعــاىل ،كــا بــن  اجلــزاء عــى مــن امتثــل أمــر اهلل

تعــاىل يف ذلــك.

 .1ﮋ ﭦﮊ اسم رشط يقتيض العموم.
(من) تقع عىل الواحد وعىل اجلميع والذكر واألنثى" ( ،)3ولذا فإهنا تعم اجلميع.
" َ
(مــن) اســم رشط ،وهــي مــن صيــغ العمــوم"( .)4فــكل مــن حقــق الــرط
قــال ابــن عاشــورَ " :

ﮋ ﭧ ﮊ ينــل اجلــزاء ﮋ ﭩ ﭪﮊ بــإذن اهلل تعــاىل.

(((1انظر :تتمة أضواء البيان ،للشيخ عطية حممد سامل.)289/1( ،
(((2انظر :جمموع الفتاوى.)109/8( ،
(((3جماز القرآن ،أليب عبيدة.)368/1( ،
(((4انظر :الكشاف)560/2( ،؛ والتحرير والتنوير.)289 /28( ،
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 .2ﮋ ﭦ ﮊ للعاقل.
( َمــن) تــأيت للعاقــل( ،)1وفيهــا داللــة عــى أن العاقــل هــو مــن يمتثــل ألمــر اهلل تعــاىل ،فيؤمــن

بــاهلل ويصــر وحيتســب ،وال يتســخط عــى مــا قــدره اهلل تعــاىل وقضــاه ،وقــد قــال بعــض العقــاء:
" العاقــل عنــد نــزول املصيبــة يفعــل مــا يفعلــه األمحــق بعــد شــهر"(.)2
 .3ﮋ ﭧﮊ املعنى اللغوي لإليامن.

اإليــان لغــة :مصــدر آمــن ي ِ
ؤم ـ ُن إيامن ـ ًا ،فهــو مؤمــن( ،)3وأصــل آمــنَ :أ ْأ َم ـ َن هبمزتــن ،لِ ْينَــت
َ ُ

الثانيــة( ،)4وهــو مــن األمــن ضــد اخلــوف(.)5
 .4ﮋ ﭧﮊ اشتقاق اإليامن.

( اإليــان) لفــظ مشــتق مــن األَمــن ،بــل وحيقــق األمــن ،بوعــد مــن اهلل  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [األنعــام ،]82:هلــم األمــن كلــه ،وهلــم األمــن بــكل
أنواعــه ،وهلــم األمــن ال لغريهــم ،بداللــة تقديــم (هلــم).

قــال ابــن تيميــة .." :اشــتقاقه مــن األمــن الــذي هــو القــرار والطمأنينــة ،وذلــك إنــا حيصــل إذا

اســتقر يف القلــب التصديــق واالنقيــاد"(.)6
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(((1انظر :شذور الذهب ،البن هشام(،ص .)23
(((2عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،البن القيم.)94/1(،
(((3هتذيب اللغة ،لألزهري. )513 /15( ،
(((4الصحاح ،للجوهري.)2071 /5( ،
(((5املصدر السابق. )2071/5( ،
(((6الصارم املسلول ،البن تيمية( ،ص.)519

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

 .5ﮋ ﭧﮊ املراد باإليامن يف هذه اآلية.

قــال ابــن مســعود  مبين ـ ًا معنــى اآليــة " :هــو الــذي إذا أصابتــه مصيبــة ِ
رض ،وعــرف

أهنــا مــن اهلل "(.)1

وقال الطربي " :ومن يصدّ ق باهلل فيعلم أنه ال أحد تصيبه مصيبة إال بإذن اهلل "(.)2
فهو التصديق والرضا بقضاء اهلل تعاىل وقدره.
 .6ﮋ ﭧﮊ الفعل املضارع.
يؤتــى بالفعــل املضــارع للتجــدد واالســتمرار( ،)3وال شــك أن املصائــب ال تنفــك عــن اإلنســان،

فــا بــد ان جيــدد املســلم إيامنــه دائــ ًا ،وأن ال يغفــل عــن ذلــك ،وهــو َم ْل َمــح لطيــف جــد ًا ،فقــد

تفجــؤه املصيبــة وقــد َض ُعــف إيامنــه ،ف َي ْض ُعــف عــن مواجهــة املصائــب.
 .7ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﮊ احلكمة من اإلتيان باإليامن بدل الصرب.

فلــم ورد النظــم القــرآين عــى هــذا
الصــر هــو الــذي يتبــادر للذهــن عنــد ذكــر املصائــبَ ،

النحــو؟ ال شــك أن يف هــذا تعظي ـ ًا خلصلــة الصــر أمــام املصائــب ،وأنــه ال يتحــى هبــا إال املؤمنــون
بــاهلل واليــوم اآلخــر(.)4

(((1صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،سورة التغابن.)155/6( ،
(((2جامع البيان.)421 /23( ،
(((3انظر :إرشاد العقل السليم.)95/6( ،
(((4عقــد اإلمــام البيهقــي بابـ ًا للصــر عنــون لــه( :بــاب يف الصــر عــى املصائــب ،وعــا تنــزع إليــه النفــس مــن لــذة وشــهوة) ،انظــر:
شــعب اإليــان.)172/12( ،
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 .8ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﮊ إظهار يف مقام اإلضامر.
هنــا  -واهلل أعلــم  -إظهــار لفــظ اجلاللــة يف مقــام كان يمكــن أن ُي ْض َمــر ،وال شــك أن إلظهــار

االســم اجلليــل مــن الوقــع يف النفــوس مــا ليــس يف إضــاره(.)1

كــا إن التدبــر يقودنــا إىل التســاؤل :مل َ مل ْ يــأت التعبــر بـــ ( ومــن يؤمن يب) مثـاً ،واجلــواب  -واهلل

أعلــم  -أن يف اإلتيــان بلفــظ اجلاللــة مــن املهابــة مــا ليــس يف التعبــر بالضمــر ،وثمــة أمــر آخــر،
وهــو :التعليــل ،يؤمــن بــه؛ ألنــه اهلل ،الــذي ينبغــي أن يفــرد بالعبــادة ،وأن خيشــى ويتقــى ،ومــا إىل

ذلــك.

 .9ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﮊ متى يتحقق أنه امتثل أمر اهلل تعاىل؟

قــال الفــراء( ":)2عنــد املصيبــة فيقــول :إنــا هلل وإنــا إِليــه راجعــون" ( .)3وقــال ابــن عاشــور:
لظهــور ِه مــن الس ِ
ِ
ــياق"(.)4
ــق
" َأي :هيــد قلبــه عندمــا ت ُِصي ُبــ ُه مصيبــ ٌة ،فحــذف هــذا ا ُْل َت َع ِّل َ
ِّ
 .10ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﮊ حرية اإلرادة.
قولــه تعــاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﮊ يؤكــد أمــر ًا مهـ ًا ،وهــو أن اإلنســان حــر فيــا يــأيت ويــذر ،وهــذا

أمــر مشــاهد ،فــإن النــاس ينقســمون يف تعاملهــم مــع املصائــب إىل َمــن يصــر وإىل مــن جيــزع.
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(((1للتوسع يف هذا الباب انظر :الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز)79 /2( ،؛ والتبيان يف البيان( ،ص.)21-20
ـي ،الفــراء ،أبــو زكريــا ،إمــام العربيــة ،صنــف( :معــاين القــرآن)( ،البهــي فيــا
(((2حييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل بــن مــروان الديلمـ ّ
تلحــن فيــه العامــة)( ،اللغــات)( ،املصــادر يف القــرآن)( ،غريــب احلديــث) وغريهــا ،وكان ثقــة إمامــ ًا ،حــدّ ث عــن قيــس بــن
ـائي ،وأيب األحــوص سـ ّ
ـام ابــن ســليم ،وأيب بكــر
الربيــع ،ومنــدل بــن عــي ،وخــازم بــن احلســن البــري ،وعــي بــن محــزة الكسـ ّ
الســمري وغريمهــا ..مــات ســنة ســبع ومائتــن.
بــن ع ّيــاش ،وســفيان بــن عيينــة ،روى عنــه ســلمة بــن عاصــم ،وحممــد بــن اجلهــم ّ
انظــر :إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة ،القفطــي)15/4( ،؛ وطبقــات املفرسيــن.)369- 367/2( ،
(((3معاين القرآن ،للفراء.)161/3( ،
(( (4التحرير والتنوير ،البن عاشور.)279 /28( ،

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

 .11ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﮊ األمور التي تعني عىل هذا األمر.
هناك أمور تعني عىل الصرب ،منها:
األمر األول :معرفة جزاء الصرب عىل املصيبة وثواهبا.األمر الثاين :اإليامن بالقدر السابق هبا ،وأهنا ُمقدرة يف أم الكتاب.-األمــر الثالــث :العلــم برتتّبهــا عليــه بذنبــه ،فــإن مل يكــن لــه ذنــب كاألنبيــاء والرســل

فلرفــع درجاتــه.

األمر الرابع :معرفة طبيعة احلياة الدنيا؛ فهي دار ابتالء وتكليف.األمر اخلامس :اليقني بالفرج ،وبعد الضيق سعة ،ومع العرس يرس ًا.األمر السادس :االستعانة باهلل ،فام عىل العبد إال أن يستعني بربه أن يعينه ،وجيرب مصيبته.التأس بأهل الصرب والعزائم .)1(...
األمر السابعّ :.12ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﮊ هل املصائب ال تصيب إال األرشار؟
يف قولــه تعــاىل :ﮋﭦ ﭧ ﭨﮊ مــا يــدل عــى أن املصائــب تصيــب املؤمــن والكافــر والطائــع

والعــايص ،وهــذا َبـ ِّـن.

 .13ﮋ ﭩﮊ املعنى اللغوي للهداية.

« اهلدايــة :الداللــة بلطــف ،ولذلــك تســتعمل يف اخلــر»( .)2وقــال اجلرجــاين ":اهلدايــة :الداللــة

عــى مــا يوصــل إىل املطلــوب"(.)3

والسنَّة ،للقحطاين بترصف.)923/2( ،
(((1انظر :عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب ُّ
(((2الرساج املنري ،للرشبيني()16/1؛ وانظر :إرشاد العقل السليم.)25/1( ،
(((3التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)256
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 .14ﮋ ﭩﮊ املراد باهلداية هنا:

للهدايــة معـ ٍ
ـان متعــددة ،واملــراد منهــا هنــا :التوفيــق( .)1فيكــون املعنــى " :يو ِّفــق اهلل قلبه بالتســليم

ألمــره ،والرضا بقضائــه"(.)2

.15ﮋ ﭩﮊ الفعل املضارع:

ﮋ ﭩﮊ فعــل مضــارع ،وهــو يــدل عــى التجــدد واالســتمرار ،فيكــون املعنى":يـ ِ
ـزده هدايــة ،بــا

يرســخ إيامنــه ،فتنــزاح عنــه كل مصيبــة.)3("...
جيــدده لــه مــن التوفيــق يف كل وقــت ،حتــى ُ
.16ﮋ ﭩ ﭪﮊ نسبة اهلداية إىل القلب.

مــا الــر يف إســناد اهلدايــة للقلــب دون غــره ،ال شــك أن فيــه إشــارة ألمهيــة هــذا العضــو

وخطــره؛ ألنــه « متــى اســتقام القلــب عــى معرفــة اهلل ،وعــى خشــيته ،وإجاللــه ،ومهابتــه ،وحمبتــه،
وإرادتــه ،ورجائــه ،ودعائــه ،والتــوكل عليــه ،واإلعــراض عــا ســواه ،اســتقامت اجلــوارح كلهــا عــى

طاعتــه ،فــإن القلــب هــو ملــك األعضــاء ،وهــي جنــوده ،فــإذا اســتقام امللــك ،اســتقامت جنــوده
ورعايــاه»(.)4

وقــد يقــال :مل َ مل ْ يــأت التعبــر بـــ (هيــد عقلــه) ،ومــا العالقــة بــن العقــل والقلــب؟ واجلــواب:

أن هــذا أمــر يطــول البحــث فيــه ،وبإجيــاز ،فــأن " الــذي يقبــل األشــياء ويتصورهــا و ُيمحصهــا هــو

الدمــاغ ،ثــم يرســل النتيجــة إىل القلــب ،ثــم القلــب يأمــر إمــا بالتنفيــذ وإمــا باملنــع"(.)5
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(((1انظر :مفردات غريب القرآن( ،هدى)( ،ص .)835
(((2التصاريــف لتفســر القــرآن ممــا اشــتبهت أســائه وترصفــت معانيــه ،ليحيــى بــن ســام( ،ص)101؛ وانظــر :جامــع البيــان،
(.)421 /23
(((3نظم الدرر.)15/8( ،
(((4جامع العلوم واحلكم،البن رجب احلنبيل.)512 /1( ،
(((5جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني.)300 /7( ،

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

 .17ﮋ ﭩ ﭪﮊ صفات اهلل تعاىل الفعلية.
يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭩﮊ وهــو فعــل ،إثبــات للصفــات الفعليــة هلل  ،وهــي " :الصفــات

املتعلقــة بمشــيئته وحكمتــه ،فيفعلهــا إذا شــاء ،كيــف شــاء ،فقــد وصــف اهلل تعــاىل نفســه بوصــف

(الفعــل) رصحيـ ًا يف مواضــع مــن كتابــه"( .)1مــن ذلــك قولــه تعــاىل :ﮋ ﯵﯶﯷﯸﯹﮊ [هــود،]107:
وقــال تعــاىل :ﮋ ﮖﮗﮘﮙﮚﮊ [احلــج ]18:إىل غــر ذلــك مــن اآليــات الكريمــة.
.18ﮋ ﭩ ﭪﮊ سلطان اهلل عىل القلوب.
يف قولــه تعــاىل :ﮋﭩ ﭪﮊ مــا يبــن ســلطان اهلل تعــاىل عــى قلــوب عبــاده ،وأنــه مــن هيدهيــا

ومــن يضلهــا ،ولكنــه العليــم احلكيــم ،يعلــم مــن يســتحق هدايتــه ،وبحكمتــه هيديــه.
 .19ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ بمقدار اإليامن تزداد اهلداية.

ال شك أنه كلام َق ِوي اإليامن و َع ُظم ،كانت اهلداية أتم وأكمل.
.20ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ موهم التعارض.
قــد يســأل ســائل " :كيــف قــال تعــاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ مــع أن اهلدايــة ســابقة عــى

اإليــان؛ ألنــه لــوال ســبق اهلدايــة ملــا وجــد اإليــان؟ قلنــا :ليــس املــراد هيــد قلبــه لإليــان ،بــل املــراد

بــه هيــد قلبــه لليقــن عنــد نــزول املصائــب ،فيعلــم أن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه ،ومــا أخطــأه مل يكــن
ليصيبــه.)2("...

ويمكــن أن يقــال ":إن االيــان بــاهلل إنــا هــو هبدايــة ســابقة وهدايــة القلــب إنــا هــي هدايــة

الحقــة  ...فــإن للهدايــة مراتــب تقدمـ ًا وتأخــر ًا ال تنقطــع ،ولذلــك ندعــو اهلل كل يــوم ونقــول مــرار ًا
(((1األصول القرآنية يف أسامء اهلل وصفاته العلية ،للدكتورأمحد القايض( ،ص)91؛ وانظر :جمموع الفتاوى ،)68/6( ،وما بعدها.
(((2أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل ،للرازي( ،ص.)522
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ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [الفاحتــة ،]6:بنــا ًء عــى أن يف كل عمــل نريــده رصاط ـ ًا مســتقي ًام يوصــل إىل رىض

اهلل تعــاىل"(.)1

.21ﮋ ﭩ ﭪﮊ حذف :ألي يشء؟
ألي يشء؟ قــال الطــري " :يو ِّفــق اهلل قلبــه
ـب املؤمــن ِّ
يف اآليــة الكريمــة حــذف ،وهــو :هيــد قلـ َ

بالتســليم ألمــره والرضــا بقضائــه" .

ثــم أورد قــول ابــن عبــاس " :هيــد قلبــه لليقــن ،فيعلــم أن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه ،ومــا

أخطــأه مل يكــن ليصيبــه"( .)2وقــال أبــو عثــان ِ
اجل ْيــزي(" :)3مــن صــح إيام ُنــه ،هيــد اهلل قلبــه التبــاع

الســنة"(.)4

وقد ذهب بعض العلامء إىل أن هذا الفعل الزم ،واملعنى جيعله مهتدي ًا(.)5
ممــا ســبق يتبــن أن اهلل تعــاىل هيديــه ألمــور كثــرة ،وتعــدد أقــوال العلــاء مــن بــاب اختــاف

التنــوع ،فيهديــه للتســليم والرضــا بقضــاء اهلل تعــاىل وقــدره ،فيعلــم أن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه،

ومــا أخطــأه مل يكــن ليصيبــه ،كــا أنــه هيديــه ملــا يقــول ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷﮊ [البقــرة ،]156:فيوفقــه لقوهلــا ،مــع مــا ورد يف الســنة املطهــرة مــن أقــوال.
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(((1روح البيان ،إلسامعيل حقي.)14/10( ،
(((2جامــع البيــان .)421 /23( ،أمــا قــول ابــن عبــاس  فهــو مــن روايــة عــي ابــن أيب طلحــة ،وقــد قــال النحــاس عنها":وهــو
صحيــح عــن ابــن عبــاس ،والــذي يطعــن يف إســناده يقــول :ابــن أيب طلحــة مل يســمع مــن ابــن عبــاس وإنــا أخــذ التفســر عــن
جماهــد وعكرمــة ،وهــذا القــول ال يوجــب طعنـ ًا؛ ألنــه أخــذه عــن رجلــن ثقتــن وهــو يف نفســه ثقــة صدوق"الناســخ واملنســوخ،
للنحــاس( ،ص)75؛ وانظــر :موســوعة الصحيــح املســبور مــن التفســر باملأثــور ،لألســتاذ الدكتورحكمــت بــن بشــر بــن ياســن،
(.)132 /1
ِ
(((3ســعيد بــن اجلهــم بــن قاســم ،اجليــزي ،أبــو القاســم ،فقيــه مــن أصحــاب مالــك ،وهــو أحــد أصفيــاء الشــافعي ،روى عــن ســعيد
بــن ُع َفــر ،والربيــع بــن ســليامن ،روى عنــه أبــو الربيــع الرشــديني يف كتــاب عبــاد مــر املرصيــن ،واحلــارث بــن مســكني  ،تــويف
ســنة تســع ومائتــن .انظــر :ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ،للقــايض عيــاض)289 /3( ،؛ الثقــات ممــن مل يقــع يف الكتــب
الســو ُد ِ
ون.)466 /4( ،
الســتة ،البــن ُق ْط ُل ْو َب َغــا ُّ
(((4اللباب يف علوم الكتاب.)133 /19( ،
(((5قاله أبو بكر الوراق ،انظر :قوله وأقوال أخرى يف زاد املسري ،البن اجلوزي.)283 /8( ،

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

.22ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ نكتة لطيفة.
يف اآليــة مــا يبــن عظــم أمــر مــن علــم أن املصائــب مــن قــدر اهلل تعــاىل ،ثــم قابلهــا بالصــر

واالحتســاب ،فإنــه قــد حقــق اإليــان بــاهلل تعــاىل(.)1
.23ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ ِع َظم اجلزاء.

يقــول الســعدي مبين ـ ًا أن مــا فعلــه املؤمــن مــن اإليــان بــاهلل تعــاىل " أكــر ســبب هلدايــة اهلل لــه

يف أحوالــه وأقوالــه ،وأفعالــه ويف علمــه وعملــه ،وهــذا أفضــل جــزاء يعطيــه اهلل ألهــل اإليــان" (.)2
.24ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ أهل اإليامن أقل الناس قلق ًا.
يف وعــد اهلل تعــاىل ملــن يصــر عــى املصائــب ويقابلهــا باإليــان بــأن هيــدي قلبــه ،مــا يبعــث

الطمأنينــة والراحــة يف القلــوب ،ولــذا نجــد أهــل اإليــان أقــل النــاس قلقــ ًا ،ونــدر أن يصابــوا

بأمــراض نفســية ،بخــاف غريهــم ،فهنالــك يوجــد القلــق بــل واالنتحــار عنــد أدنــى مصيبــة.
.25ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ مفهوم املخالفة.

مفهــوم املخالفــة لقولــه تعــاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ أن مــن مل يؤمــن بــاهلل ،ف ُيسـ ِّلم بقضــاء اهلل

تعــاىل وقــدره " خيذلــه ،وجيعــل صــدره ضيقـ ًا حرجـ ًا .)3("...

قــال الســعدي مفصـ ً
ا مــا ســبق ":وعلــم مــن هــذا أن مــن مل يؤمــن بــاهلل عنــد ورود املصائــب،

بــأن مل يلحــظ قضــاء اهلل وقــدره ،بــل وقــف مع جمــرد األســباب ،أنــه خيــذل ،ويكلــه اهلل إىل نفســه ،وإذا
(((1انظر :التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد ،للدويش( ،ص .)174
(((2تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان( ،ص .)867
(((3فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب  ،للطيبي.)457 /15( ،

35

وكل العبــد إىل نفســه ،فالنفــس ليــس عندهــا إال اجلــزع واهللــع الــذي هــو عقوبــة عاجلــة عــى العبــد،

قبــل عقوبــة اآلخــرة ،عــى مــا فــرط يف واجــب الصــر" (.)1
.26ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ األعامل من اإليامن.

ســمى اهلل تعــاىل مــا يفعلــه املســلم ومــا يقولــه عنــد ورود املصائــب إيامن ـ ًا ،وفيــه داللــة عــى أن

األعــال مــن اإليــان(.)2

.27ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ أثر هداية القلب.
ال شــك أن هلدايــة القلــب أثــر ًا كبــر ًا عــى اجلــوارح ،وقــد ورد يف احلديــث «أال وإن يف اجلســد

ُم ْض َغــة ،إذا صلحــت ،صلــح اجلســد كلــه ،وإذا فســدت ،فســد اجلســد كلــه ،أال وهــي القلــب»(.)3

املطلب الثالث:ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ خامتة َت ِع ُد باجلزاء.

ُختمــت هــذا اآليــة الكريمــة ببيــان شــمول علــم اهلل تعــاىل  -الــذي أذن بوقــوع املصيبــة  -لــكل

يشء ،فيعلــم  مــن يمتثــل أمـ َـره بالصــر عــى املــكاره ،وجيــازي عــى ذلــك خــر اجلــزاء ،كــا
يعلــم مــن يقابلهــا باجلــزع واهللــع والتشــكي.
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(((1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان( ،ص .)867
(((2انظر كتاب اإليامن «ومعامله ،وسننه ،واستكامله ،ودرجاته» ،أليب ُعبيد القاسم بن ّ
سالم( ،ص.)59
(((3صحيــح البخــاري ،)20/1( ،كتــاب اإليــان ،بــاب فضــل مــن اســتربأ لدينــه؛ وصحيــح مســلم ،)1219/3( ،كتــاب املســاقاة،
بــاب أخــذ احلــال وتــرك الشــبهات.

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

 .1ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ مناسبتها ملا قبلها.
ارتبــاط هــذا اجلــزء مــن اآليــة بــا قبلــه وثيــق جــد ًا ،قــال ابــن عاشــور ":تذييــل للجملــة التــي

قبلهــا ،وارد عــى مراعــاة مجيــع مــا تضمنتــه مــن أن املصائــب بــإذن اهلل ،ومــن أن اهلل هيــدي قلــوب
املؤمنــن للثبــات عنــد حلــول املصائــب ،ومــن األمــر بالثبــات والصــر عنــد املصائــب ،أي :يعلــم
مجيــع ذلــك" (.)1

 .2ﮋ ﭬﮊ وليس (وإين).
مل يقل اهلل تعاىل( :وإين بكل يشء عليم ) ،وجيء باسم اجلاللة؛ إلدخال املهابة والتعظيم(.)2
 .3ﮋ ﭭ ﮊ عموم مطلق.
(كل) مــن ألفــاظ العمــوم وهــو هنــا (عمــوم مطلــق عــى ظاهــره)( .)3فيشــمل كل يشء ،إذ ال

خمصــص هلــذا العمــوم.

.4ﮋ ﭮ ﮊ معناها.
قــال اجلرجــاين " :الــيء ،قيــل :هــو الــذي يصــح أن يعلــم وخيــر عنــه ،وعنــد كثــر مــن

املتكلمــن :هــو اســم مشــرك املعنــى ،إذ اســتعمل يف اهلل ويف غــره ،ويقــع عــى املوجــود واملعــدوم.

وعنــد بعضهــم الــيء :عبــارة عــن املوجــود"(.)4

(((1التحرير والتنوير.)280/28( ،
(((2انظر :إرشاد العقل السليم)142/1( ،؛ والتحرير والتنوير.)97/22( ،
(((3املحرر الوجيز.)320 /5( ،
(((4التعريفات( ،ص.)271
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وقــال ابــن عاشــور" :اســم يــدل عــى جنــس املوجــود ،وهــو متوغــل( )1يف اإلهبــام يفــره مــا

يقــرن بــه يف الــكالم" (.)2
 .5ﮋ ﭮ ﮊ نكرة.

النكــرة كــا هــو معلــوم تكــون للتعظيــم وللتحقــر ،وهنــا تصلــح لألمريــن ،فــا مــن يشء إال

واهلل تعــاىل يعلمــه.

 .6ﮋ ﭮﮊ ما الذي تتضمنه هذه الكلمة؟
يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭭ ﭮﮊ مــا حيــر األلبــاب مــن ســعة علــم اهلل  ،وال ُيســتطاع ذكــر

اآليــات التــي ذكــرت طرف ـ ًا مــن علمــه تعــاىل باألشــياء ،ولكــن ســنكتفي بقولــه تعــاىل :ﮋ َو ِعنْــدَ ُه

ـة ِف ُظ ُلــا ِ
ـة إِ َّل يع َلمهــا و َل حبـ ٍ
ـر ومــا تَسـ ُق ُط ِمـن ور َقـ ٍ
ِ
ـح ا ْل َغ ْيـ ِ
ت
َ ْ ُ َ َ َ َّ
ـب َل َي ْع َل ُم َهــا إِ َّل ُهـ َ
َم َفاتـ ُ
َ
ْ ََ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِ َ َ ْ
ـم َمــا ِف ا ْلـ َ ِّ
ـو َو َي ْع َلـ ُ
ـاب ُمبِـ ٍ
ْالَ ْر ِ
ـس إِ َّل ِف ِك َتـ ٍ
ض َو َل َر ْطـ ٍ
ـب َو َل َيابِـ ٍ
ـن ﮊ [األنعــام.]159:

وقــد تعــددت أقــوال العلــاء يف املــراد مــن العمــوم يف هــذه اآليــة ،وهــي داخلــة يف اختــاف

التنــوع ال التضــاد ،وفيــا يــأيت بعــض أقواهلــم:

" بام كان ويكون وما هو كائن من قبل أن يكون"(.)3
" ال خيفى عليه تسليم من انقاد ألمره ،وال كراهة من كرهه"(.)4
" فيعلــم مراتــب إيامنكــم ،ورسائــر قلوبكــم .وأحــوال أعاملكــم وآفاهتــا ،وخلوصهــا مــن

اآلفــات"(.)5
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(( "(1أوغلــوا يف الســر وتوغلــوا :أمعنــوا ،ويســتعمل يف كل إمعــان" ،أســاس البالغــة ،للزخمــري( ،ص )683؛ ويف معجــم اللغــة
العربيــة املعــارصة ،للدكتــور أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر " )2470 /3 ( ،تو َّغـ َـل يف يتو َّغــل ،تو ُّغ ـاً ،فهــو ُمتَو ِّغــل".
(((2التحرير والتنوير.)185 /30( ،
(((3جامع البيان.)422/23( ،
(((4اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل احلنبيل.)134/19( ،
(((5حماسن التأويل ،للقاسمي.)246 /9( ،

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

 .7ﮋ ﭯﮊ معناها.
يقــول الطــري( ":)1العليــم مــن غــر تعليــم بجميــ ِع مــا قــد كان ومــا وهــو كائــ ٌن ،والعــامل
ـوب دون مجيـ ِع َخ ِ
للغيـ ِ
لقــك"( ،)2ثــم أورد أثــر ًا عــن ابــن عبــاس  ،وفيــه " الــذي َقــدْ ك َُمـ َـل ِف
ِ
علمــه "(.)3
وقــال الســعدي " :العليــم املحيــط علمــه بــكل يشء :بالواجبــات ،واملمتنعــات ،واملمكنــات،

فيعلــم تعــاىل نفســه الكريمــة ،ونعوتــه املقدســة ،وأوصافــه العظيمــة ،وهــي الواجبــات التــي ال يمكــن
إال وجودهــا ،ويعلــم املمتنعــات حــال امتناعهــا ،ويعلــم مــا يرتتــب عــى وجودهــا لــو وجــدت كــا

قــال تعــاىل :ﮋ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ [األنبيــاء ،]22:وقــال تعــاىل :ﮋﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ [املؤمنــون.]91:

فهــذا وشــبهه مــن ذكــر علمــه باملمتنعــات التــي يعلمهــا ،وإخبــاره بــا ينشــأ منهــا لــو وجــدت

عــى وجــه الفــرض ،والتقديــر ،ويعلــم تعــاىل املمكنــات ،وهــي التــي جيــوز وجودهــا وعدمهــا مــا

وجــد منهــا ،ومــا مل يوجــد ممــا مل تقتــض احلكمــة إجيــاده ،فهــو العليــم الــذي أحــاط علمــه بالعــامل
العلــوي ،والســفيل ال خيلــو عــن علمــه مــكان ،وال زمــان ويعلــم الغيــب ،والشــهادة ،والظواهــر،

والبواطــن ،واجلــي ،واخلفــي" (.)4

 .8ﮋ ﭯﮊ صفة ذاتية هلل تعاىل.
صفــة العلــم صفــة ذاتيــة هلل تبــارك وتعــاىل ،فعلمــه حميــط بــكل معلــوم ،كيل أو جزئــي ،عــى مـــا

هو عليـــه (.)5

(((1جامع البيان.)495 /1( ،
(((2جامع البيان.)495 /1( ،
(( (3انظر :جامع البيان ،)٤٣٨/١( ،وانظر :للحكم عىل هذا األثر (ص )106هامش(.)2
(((4تفسري أسامء اهلل احلسنى ،للسعدي.)195-194( ،
(((5انظر :العني واألثر يف عقائد أهل األثر ،للبعيل( ،ص.)30
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.9ﮋ ﭯﮊ ماذا عن اتصاف العبد هبذه الصفة؟
قــد يقــال :هــل جيــوز وصــف العبــد الضعيــف بعليــم ،وهــو وصــف هلل تعــاىل أثبتــه لنفســه؟

ي َمــد العبــد عــى االتصــاف بــه ،كالعلــم والرمحــة
فاجلــواب :نعــم" ،فــإن مــن أســائه وصفاتــه مــا ُ ْ
واحلكمــة وغــر ذلــك ،ومنهــا مــا ُيـ َ
ـذم العبــد عــى االتصــاف بــه ،كاإلهليــة والتجــر والتكــر"(.)1

 .10ﮋ ﭯﮊ صيغة مبالغة.
ﮋ ﭯﮊ "عىل بناء فعيل؛ للمبالغة يف وصفه بكامل العلم "(.)2
 .11ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ تقديم ﮋبكل يشءﮊ.
تقديم ﮋ ﭭ ﭮﮊ عىل ﮋ ﭯﮊ؛ "لالهتامم بام فيه من التعميم"(.)3
 .12ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ اجلملة االسمية.
ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ مجلــة اســمية ،تــدل عــى الثبــوت ،فعلــم اهلل تعــاىل مل يســبق بجهــل ،وال

يلحقــه نســيان.

 .13ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ علمه وحكمته عز وجل دعوة للرضا.
مــا دام أن مــا أصابنــا إنــا هــو بعلــم اهلل تعــاىل املتضمــن حلكمتــه  ،ففيــه دعــوة للرضــا بــا

يصيــب اإلنســان مــن مصائــب.
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(((1الصفدية ،البن تيمية.)338/2( ،
(((2لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية ،للسفاريني.)41/1( ،
(((3التحرير والتنوير ،)11/29( ،عند قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [امللك.]1:

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

ٍ
ِ
ِ
ألحــد إال
أمــره ك َّلــه خــر ،وليــس ذاك
ألمــر
وقــد قــال َ « :ع َجبــ ًا
املؤمــنَّ ،
إن َ

صــر فــكان خــر ًا لــه»(.)1
ض ُاء،
للمؤمــن ،إن أصابتــه
ُ
رساء َشــك ََر ،فــكان خــر ًا لــه ،وإن أصابتــه َ ًّ
َ
 .14ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ دعوة إىل اإلخالص.
هنــا دعــوة لإلخــاص ،فعندمــا يصــر اإلنســان ،فليكــن صــره هلل ؛ ألن اهلل عليــم بالدافــع

لصــره ،وال يصــر حتــى ال ينُتقــد ،أو لكــي ُيثنــى عــى َج َلــده .قــال تعــاىل :ﮋﯠﯡﮊ [املدثــر.]٧ :
 .15ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ دعوة للمراقبة.

علــم اهلل تعــاىل بــا يصــدر منــا يقتــي أن يكــون اإلنســان حــذر ًا ،ال يتــرف إال بــا يــريض اهلل

تعــاىل ،وهنــا يتأكــد هــذا األمــر؛ ألن املصيبــة قــد تفقــد املــرء رشــده.
 .16ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ اجلزاء.

جمــرد العلــم دون جــزاء ،ليــس فيــه ترغيــب وال ترهيــب ،ف ُعلــم أن املــراد أن اهلل تعاىل ســيجازيكم

عــى مــا تفعلونــه .قــال أبــو حيــان " :وفيها إشــعار باملجــازاة للفاســق واملتقــي"( .)2وقــال ابن عاشــور:
" كنايــة عــن جمــازاة الصابريــن بالثــواب؛ ألن فائــدة علــم اهلل التــي هتــم النــاس هــو التخلــق ورجــاء
الثواب ورفــع الدرجــات.)3("..

وما قاله أبو حيان أشمل ،فهو يعم من امتثل ،ومن مل يمتثل .واهلل أعلم.

(((1صحيح مسلم ،)2295/4( ،بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،كتاب الزهد والرقائق ،باب املؤمن أمره كله خري.
(((2البحر املحيط.)371 /2( ،
(((3التحرير والتنوير.)280 /28( ،
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.17ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ رد عىل الفالسفة وغريهم ممن ينكر علم اهلل تعاىل باجلزئيات.
" اإليــان بالقــدر يتضمــن اإليــان بعلــم اهلل القديــم ومــا أظهــر مــن علمــه الــذي ال حيــاط بــه

وكتابتــه مقاديــر اخلالئــق .وقــد ضــل يف هــذا املوضــع خالئــق مــن املرشكــن والصابئــن والفالســفة

وغريهــم ،ممــن ينكــر علمــه باجلزئيــات »(.)1
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(((1رشح العقيدة الطحاوية ،حتقيق :مجاعة من العلامء ،ختريج :نارص الدين األلباين( ،ص.)173

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ...ﮊ تدبر وحتليل

A
بعد هذه اجلولة التحليلية التدبرية يف هذه اآلية الكريمة ،يمكن إجياز النتائج فيام يأيت:
 .1أن القــرآن الكريــم قــد حــوى املنهــج األمثــل يف التعامــل مــع املصائــب ،وهــو اإليــان بــاهلل

تعــاىل وبأنــه العليــم احلكيــم ،وباإليــان بالقضــاء والقــدر ،ومهــا يســكبان يف القلــب األمن والســكينة،
وهــو مــا عــر عنــه القــرآن هبدايــة القلــب.

 .2وضحــت اآليــة الكريمــة الســلوك العمــي الــذي ينبغــي أن يســلكه مــن يصــاب بمصيبــة،

وهــو :اإليــان بــاهلل تعــاىل ،وهــذا يقتــي معرفــة أســائه وصفاتــه ،ومنهــا علمــه وحكمتــه ورمحتــه،

وأن أقــدار اهلل تعــاىل جتــري َوفــق ذلــك ال وفــق مــا نريــد.

 .3بينــت اآليــة الكريمــة اجلــزاء الــذي وعــده اهلل مــن يمتثــل ألمــره يف التعامــل مــع املصائــب،

وهــذا اجلــزاء هــو هدايــة قلبــه ،وهــو جــزاء عظيــم ال يقــدر عليــه إال اهلل تعــاىل ،كــا أنــه أعظــم مــا
يطلبــه مــن وقــع يف مصيبــة.

 .4نصــت اآليــة الكريمــة عــى أن كل مــا يصيــب اإلنســان مــن مصائــب إنــا هــو بــإذن اهلل تعــاىل،

فيلــزم مــن هــذا الرضــا بقضــاء اهلل تعاىل وقــدره ،وعــدم التســخط والتشــكي.
أما فيام يتعلق بالتوصيات ،فإين أويص باآليت:

 .1عمل بحث يشمل املنهج القرآين يف التعامل مع املصائب ،دراسة يف التفسري املوضوعي.
 .2فيــا يتعلــق باملؤسســات العلميــة التــي تُعنــى بالدراســات القرآنيــة ،أويص بتشــكيل جلنــة

علميــة لبيــان الســلوك اإلنســاين َوفــق املنهــج القــرآين.

 .3كــا أويص املؤسســات العلميــة بتشــكيل جلنــة علميــة متخصصــة؛ لتفســر القــرآن الكريــم

تفســر ًا حتليليـ ًا ،عــى غــرار التفســر املوضوعــي ،كيــا يفيــد منــه أســاتذة هــذه املــادة وطالهبــا ،جيمــع
مــا تناثــر يف كتــب التفســر وغريهــا ،ويضيــف مــا جتــود بــه قرائحهــم.

واهلل املوفق.
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 .1اإلبانــة عــن أصــول الديانــة ،أليب احلســن عــي بــن إســاعيل بــن إســحاق األشــعري ،حتقيــق:
د .فوقيــة حســن حممــود ،دار األنصــار  -القاهــرة ،ط1397 ،1هـــ.

 .2اإلرشــاد إىل صحيــح االعتقــاد والــرد عــى أهــل الــرك واإلحلــاد ،لصالــح بــن فــوزان بــن
عبــد اهلل الفــوزان ،دار ابــن اجلــوزي ،ط1420 ،4هـــ 1999 -م.

 .3إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم ،أليب الســعود العــادي حممــد بــن حممــد بــن
مصطفــى ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

 .4أســاس البالغــة ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري جــار اهلل ،دار الفكــر،
1399هـــ 1979م.

 .5اشــتقاق أســاء اهلل ،لعبــد الرمحــن بــن إســحاق البغــدادي الزجاجــي ،حتقيــق :د .عبــد احلســن
املبــارك ،مؤسســة الرســالة ،ط1406 ،2هـــ 1986 -م.

 .6األصــول القرآنيــة يف أســاء اهلل احلســنى وصفاتــه العليــة ،للدكتــور أمحــد عبــد الرمحــن القــايض،
ط ،1دار ابــن اجلــوزي  -الســعودية ،الدمــام1436 ،هـــ.

 .7أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار اجلكنــي الشــنقيطي،
دار الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع – بــروت ،لبنــان 1415 ،هـــ  1995 -م.

 .8إعــراب القــرآن ،أليب جعفــر الن ََّّحــاس أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل املــرادي النحــوي ،وضــع

حواشــيه وعلــق عليــه :عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط 1421 ،1هـــ.

 .9اإلكليــل يف اســتنباط التنزيــل ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،الســيوطي ،حتقيــق :ســيف الديــن
عبــد القــادر الكاتــب ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1401 ،1هـــ 1981 -م.
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.10أنمــوذج جليــل يف أســئلة وأجوبــة عــن غرائــب آي التنزيــل ،ملحمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر
احلنفــي الــرازي (ت666 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم املطــرودي ،دار عــامل الكتب

الســعودية  -الريــاض ،ط 1413 ،1هـ1991 ،م.

.11أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،لعبــد اهلل بــن عمــر الشــرازي البيضــاوي ،حتقيــق :حممــد
عبــد الرمحــن املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط1418 ،1هـــ.

.12اإليــان «ومعاملــه ،وســننه ،واســتكامله ،ودرجاتــه ،أليب ُعبيــد القاســم بــن ســاّم بــن عبــد اهلل

اهلــروي البغــدادي ،حتقيــق :حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب اإلســامي ،ط1403 ،2هـــ
1983 -م.

.13البحــر املحيــط ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان األندلــي
(ت745 :هـــ) ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر  -بــروت ،ط1420 ،1هـــ.

 .14البديــع يف البديــع ،لعبــد اهلل بــن حممــد املعتــز بــاهلل ابــن املتــوكل ابــن املعتصــم ابــن الرشــيد
العبــايس ،دار اجليــل ،ط1410 ،1هـــ 1990 -م.

.15البالغــة الصافيــة يف املعــاين والبيــان والبديــع ،حلســن بــن إســاعيل بــن حســن بــن عبــد الــرازق
اجلناجــي ،املكتبــة األزهريــة للــراث القاهــرة  -مــر ،ط 2006 ،1م.

.16التبيان يف البيان ،للحسني بن حممـد بن عبـد اهلل الطيـبي ،دار البـالغة ،ط 1411 ،1هـ 1991م.
.17التحريــر والتنويــر ،ملحمــد الطاهــر بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور ،الــدار التونســية للنــر،
تونــس ،ط 1984 ،1هـــ.

.18تذكــرة احلفــاظ ،ملحمــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي ،دراســة وحتقيــق :زكريــا عمــرات ،دار
الكتــب العلميــة – بــروت ،لبنــان ،ط 1419 ،1هـــ1998 -م.

.19ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ،أليب الفضــل القــايض عيــاض بــن موســى اليحصبــي ،حتقيق:
عبــد القــادر الصحــراوي ،مطبعــة فضالــة  -املحمديــة ،املغــرب ،ط 1970 - 1966 ،1م.

45

.20التســهيل لعلــوم التنزيــل ،أليب القاســم ،حممــد بــن أمحــد بــن جــزي الكلبــي الغرناطــي ،حتقيــق:
د .عبــد اهلل اخلالــدي ،رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم  -بــروت ،ط 1416 ،1هـــ.

.21التصاريــف لتفســر القــرآن ممــا اشــتبهت أســاؤه وترصفــت معانيــه ،ليحيــى بــن ســام بــن أيب
ثعلبــة ،القــرواين ،قدمــت لــه وحققتــه :هنــد شــلبي ،الرشكــة التونســية للتوزيــع 1979 ،م.

.22التعريفــات ،عــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن الرشيــف اجلرجــاين ،ضبطــه وصححــه مجاعــة مــن
العلــاء بــإرشاف النــارش ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،لبنــان ،ط1403 ،1هـــ 1983 -م.

.23تفســر أســاء اهلل احلســنى ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل بــن نــارص آل ســعدي ،حتقيــق:
عبيــد بــن عــي العبيــد ،جملــة اجلامعــة اإلســامية  -املدينــة املنــورة ،العــدد  - 112الســنة ، 33

1421هـ.

.24تفسري الفاحتة والبقرة ،ملحمد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،السعودية 1423 ،هـ.
.25تفســر القــرآن العظيــم ،إلســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري ثــم الدمشــقي  ،حتقيــق:
د .ســامي بــن حممد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـــ 1999 -م.

.26التفسيـــر املنيـــر ،للدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيـــي ،دار الفكـــر املعـــارص -دمشـــق ،ط،2
 1418هـ.

.27التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،ملحمد سيد طنطاوي ،دار املعارف  -القاهرة ،ط.1
.28هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،دار
إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط2001 ،1م.

.29التوضيــح املفيــد ملســائل كتــاب التوحيــد ،لعبــد اهلل بــن حممــد بــن أمحــد الدويــش ،دار العليــان،
ط1411 ،1هـ 1990-م.
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.30تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص الســعدي ،حتقيــق :عبــد
الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـــ  2000-م.

الســو ُد ِ
ون،
.31الثقــات ممــن مل يقــع يف الكتــب الســتة ،أليب الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن ُقط ُلو َبغــا ُّ
اجلــايل ،دراســة وحتقيــق :شــادي بــن حممــد بــن ســامل آل نعــان ،مركــز النعــان للبحــوث
والدراســات اإلســامية وحتقيــق الــراث والرتمجــة  -صنعــاء ،ط 1432 ،1هـــ  2011 -م.

.32جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر اآلمــي الطــري ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط 1420 ،1هـــ  2000 -م.

.33جامــع العلــوم واحلكــم يف رشح مخســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم ،لزيــن الديــن عبــد الرمحــن
الســامي ،البغــدادي ،ثــم الدمشــقي ،احلنبــي ،حتقيــق شــعيب
بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســنَ ،

األرنــاؤوط  -إبراهيــم باجــس ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط1422 ،7هـــ 2001 -م.

.34اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه ،حممــد بــن
إســاعيل البخــاري اجلعفــي ،حتقيــق :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص ،دار طــوق النجــاة ،ط،1

1422هـ.

.35اجلامــع ألحــكام القــرآن ،ملحمــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر األنصــاري القرطبــي ،حتقيــق :أمحــد
الــردوين ،وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة  -القاهــرة ،ط1384 ،2هـــ 1964 -م.

.36حدائــق الــروح والرحيــان يف روايب علــوم القــرآن ،ملحمــد األمــن بــن عبــد اهلل العلــوي اهلــرري،
إرشاف ومراجعــة :د .هاشــم حممــد عــي بــن حســن ،دار طــوق النجــاة ،بــروت  -لبنــان ،ط،1

 1421هـ  2001 -م.

.37الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،ألمحــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم املعــروف بالســمني
احللبــي ،حتقيــق :الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط ،دار القلــم  -دمشــق.

47

.38الــرد عــى مــن قــال بفنــاء اجلنــة والنــار وبيــان األقــوال يف ذلــك ،ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن
عبــد الســام ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي ،حتقيــق :حممــد بــن عبــد اهلل الســمهري ،دار
بلنســية  -الريــاض ،ط1415 ،1هـــ.

.39روح البيان ،إلسامعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت ،دار إحياء الرتاث العربى.
.40زاد املســر يف علــم التفســر ،لعبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي ،املكتــب اإلســامي  -بــروت،
ط1404 ،3هـ.

.41الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــر ،ملحمــد بــن أمحــد
اخلطيــب الرشبينــي الشــافعي ،مطبعــة بــوالق (األمرييــة)  -القاهــرة 1285 ،هـــ.

.42ســر أعــام النبــاء ،ملحمــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي ،حتقيــق :جمموعــة مــن
املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،ط 1405 ،3هـــ  1985 -م.

ـي بــن حممــد ابــن أيب العــز
.43رشح العقيــدة الطحاويــة ،لصــدر الديــن حممــد بــن عــاء الديــن عـ ّ
احلنفــي ،األذرعــي الصاحلــي الدمشــقي ،حتقيــق :مجاعــة مــن العلــاء ،ختريــج :نــارص الديــن

األلبــاين ،دار الســام ،عــن مطبوعــة املكتــب اإلســامي ،ط1426 ،1هـــ 2005 -م.

.44الصــارم املســلول عــى شــاتم الرســول ،أليب العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام ابن
تيميــة احلــراين الدمشــقي ،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،احلــرس الوطنــي الســعودي
 -الســعودية.

.45الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أليب نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري ،حتقيــق :أمحــد
عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن  -بــروت ،ط1407 ،4هــ 1987 -م.

.46الصفديــة ،لتقــي الديــن أبــو ال َعبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اهلل بــن أيب
القاســم ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي ،حتقيــق :حممــد رشــاد ســامل ،مكتبــة ابــن تيميــة،
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.47طبقــات املفرسيــن ،ملحمــد بــن عــي بــن أمحــد شــمس الديــن الــداوودي املالكــي ،دار الكتــب
العلميــة  -بــروت ،راجــع النســخة وضبــط أعالمهــا :جلنــة مــن العلــاء بــإرشاف النــارش.

.48الطــراز ألرسار البالغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز ،ليحيــى بــن محــزة بــن عــي بــن إبراهيــم،
العلــوي الطالبــي امللقــب باملؤيــد بــاللَّ ،املكتبــة العنرصيــة  -بــروت ،ط 1423 ،1هـــ.
احلســيني
ّ

.49عــدة الصابريــن وذخــرة الشــاكرين ،ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم اجلوزيــة ،حتقيــق:
إســاعيل بــن غــازي مرحبــا ،إرشاف :بكــر أبــو زيــد ،دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع.

والسـنَّة ،للدكتــور ســعيد بــن عــى بــن وهــف القحطــاين ،مطبعة
.50عقيــدة املســلم يف ضــوء الكتــاب ُّ
ســفري -الرياض ،ط 1429 ،1هـ 2008 -م.

.51عنايــة القــاىض وكفايــة الــراىض عــى تفســر البيضــاوي ،ألمحــد بــن حممــد بــن عمــر شــهاب
الديــن اخلفاجــي املــري احلنفــي ،دار صــادر  -بــروت.

.52العــن واألثــر يف عقائــد أهــل األثــر ،لعبــد الباقــي بــن عبــد الباقــي بــن عبــد القــادر البعــي
تقــي الديــن ،ابــن َف ِقيــه ُف َّصــة ،حتقيــق :عصــام رواس قلعجــي ،دار املأمــون للــراث ،ط،1
ّ
1407هـ.

.53فتــح الرمحــن يف تفســر القــرآن ،ملجــر الديــن بــن حممــد العليمــي املقــديس احلنبــي ،دار النــوادر،
اإلسـ ِ
ـؤون ِ
وزارة األوقــاف ُ
ـام ّية  -قطــر ،ط 1430 ،1هـــ  2009 -م.
والشـ ُ
إصــدَ ارات َ
.54فتح القدير ،ملحمد بن عيل الشوكاين ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ،ط1414 ،1هـ.
.55فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب ،لــرف الديــن احلســن بــن عبــد اهلل الطيبــي ،مقدمة
التحقيــق :إيــاد حممــد الغــوج ،القســم الــدرايس :د .مجيــل بنــي عطــا ،جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن

الكريــم ،ط 1434 ،1هـ  2013 -م.

.56القضــاء والقــدر ،ألمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى ،البيهقــي ،حتقيــق :حممــد بــن عبــد اهلل
آل عامــر ،مكتبــة العبيــكان – الرياض ،الســعودية ،ط1421 ،1هـــ 2000 -م.

49

.57الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،ملحمــود بن عمــر الزخمرشي،
حتقيــق :عبــد الرزاق املهــدي ،دار إحياء الــراث العريب  -بــروت ،ط1417 ،1هـــ 1997 -م.

.58الكنــاش يف فنــي النحــو والــرف ،أليب الفــداء عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي بــن حممــود بــن
حممــد ابــن عمرامللــك املؤيــد ،دراســة وحتقيــق :الدكتــور ريــاض بــن حســن اخلــوام ،املكتبــة
العرصيــة للطباعــة والنــر  -بــروت ،لبنــان 2000 ،م.

.59اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،لــراج الديــن عمــر بــن عــي بــن عــادل احلنبــي الدمشــقي النعــاين،
حتقيــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ عــي حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة -
بريوت ،لبنــان ،ط 1419 ،1هـــ 1998-م.

.60لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة،
لشــمس الديــن أبــو العــون حممــد بــن أمحــد بــن ســامل الســفاريني احلنبــي ،مؤسســة اخلافقــن
ومكتبتهــا  -دمشــق ،ط 1402 ،2هـــ  1982 -م.

.61املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،لضيــاء الديــن بــن األثــر ،نــر اهلل بــن حممــد ،حتقيــق:
أمحــد احلــويف ،بــدوي طبانــة ،دار هنضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع  -الفجالــة ،القاهــرة.

.62جمــاز القــرآن ،أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــي البــري ،حتقيــق :حممــد فــواد ســزگني،
مكتبــة اخلانجــي  -القاهــرة ،ط 1381 ،1هـــ.

.63جممــوع الفتــاوى ،لتقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين ،حتقيــق :عبــد الرمحن بن
حممــد بــن قاســم ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف  -املدينــة النبويــة ،الســعودية،

ط1416 ،1هـ 1995 -م.

.64حماســن التأويــل ،ملحمــد مجــال الديــن بــن حممــد ســعيد بــن قاســم القاســمي  ،حتقيــق :حممــد
باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط 1418 ،1هـــ.
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.65املحــرر يف أســباب نــزول القــرآن ،خلالــد بــن ســليامن املزينــي ،دار ابــن اجلــوزي  -الدمــام،
الســعودية ،ط1427 ،1هـــ  2006 -م.

.66املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس املحاريب،
حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط 1422 ،1هـ.

.67املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل  ( صحيــح
مســلم) ،ملســلم بــن احلجــاج القشــري النيســابوري ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء
الــراث العــريب  -بــروت ،ط1412 ،1هـــ 1991 -م.

.68املســند ،لإلمــام أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال الشــيباين ،حتقيــق :أمحــد حممــد
شــاكر ،دار احلديــث  -القاهــرة ،ط1416 ،1هـ 1995 -م.

.69معــاين القــرآن ،أليب زكريــا حييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل الفــراء ،حتقيــق :أمحــد يوســف النجــايت،
حممــد عــي النجــار ،عبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي ،دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة  -مــر،
ط1403 ،3هـ 1983-م.

.70معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة ،للدكتــور أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر ،عــامل الكتــب ،ط،1
 1429هـ 2008 -م.

.71مفــردات ألفــاظ القــرآن ،للعالمــة الراغــب األصفهــاين ،حتقيــق :صفــوان عدنــان داوودي ،دار
القلــم  -دمشــق ،ط 1418 ،2هـــ 1997 -م.

.72املقصــد األســنى يف رشح معــاين أســاء اهلل احلســنى ،أليب حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل  ،حتقيــق:
بســام عبــد الوهــاب اجلــايب ،اجلفان واجلــايب ،قــرص ،ط1407 ،1هـــ 1987 -م.

.73املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ،ليحيــى بــن رشف النــووي ،دار إحيــاء الــراث العريب
 -بريوت ،ط1392 ،2هـ.
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.74الناســخ واملنســوخ ،أليب جعفــر الن ََّّحــاس أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل بــن يونــس املــرادي
النحــوي ،حتقيــق د .حممــد عبــد الســام حممــد ،مكتبــة الفــاح  -الكويــت ،ط1408 ،1هـــ.

.75نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،إلبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ،حتقيــق :عبــد الــرزاق
غالــب املهــدي ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  1415 ،هـــ 1995 -م.

.76وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،لشــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر
ابــن خلــكان الربمكــي اإلربــي (ت681 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر.

52

53

69. Ma’aani Al-Qur’an, by Yahia Bin Zeyad Al Faraa - The Investigator: Ahmad
Yousef Al-Najati / Muhammad Ali Al-Najjar / Abdel-Fattah Ismail Al-Shalabi ,
Dar Al-Masria for Translation and Interpretation - Egypt , 1st edition.
70. Muu’jam Al Lugha Al Arabiyah Al Mu’asirah. By Dr. Ahmed Mukhtar.
Aalam Al Kutub. 1st edition.
71.Mufradaat Alfadh Al-Quran, by Abu Al-Qasim Al-Husayn Bin Muhammad
Known as Ragheb Al-Asfahani - Investigator: Safwan Adnan Daoudi, Dar
Al-Qalam, Dar Al-Shamiya - Damascus Beirut.
72.Al Maqsad Al Asnaa Fee Sharh Ma’anii Asmaa, by Allah Al Husna” Abu
Hamid Muhammad Al Ghazali. Investigation: Bassam Al Jabi. Publisher: Al
Jifan and Al Jabi. Cyprus. 1st edition,1407AH – 1987.
73.Al Minhaj Fee Sharh Sahih Muslim bin Al Hajjaj, by Yahya Bin Sharaf
Al Nawawi. Dar ihyaa' Al Turath Al Arabi. Beirut. 2nd edition, 1392AH.
74.Al Nasikh Wa Al Mansookh, by Abu Jaafar Al Nahhas. Investigation:
Muhammad Bin Abdull Salam Muhammad. Al Falah Library. Kuwait. 1st edition ,1408AH.
75.Nadm Al Durar Fee Tanaasub Al Ayaat wa Al Suwar, by Ibrahim bin
Omar bin Hassan Rabat Ben Ali bin Abi Bakr Bekaie, Dar Al Kutub Al ilmiyat,
Beirut. 1415AH – 1995.
76.Wafiyat Al Aayan wa Anbaa, by Abnaa’ Al Zaman” Ahmed bin Muhammad bin Khallikan, Investigation: Ihsaan Abbas, Dar Sader.
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No. (2)
“No Calamity Befalls Except by the Leave of Allah…”
(Surah At-Taghabun: 11) Meditation and Analysis
Dr. Taha Yasin Nasir al-Kubaisi

Research Topic:
the research meditates and analyze the saying of Allah: “No Calamity Befalls Except by the Leave of Allah and whoever believes in Allah, He guides his
heart, and Allah is the All-Knower of everything” (Surah At-Taghabun: 11), in
order to explain the meanings and connotations of the verse.

Research Objective:
introducing the Qur’anic approach to dealing with calamities.

Research Problem:
1- Is there in the Qur’an an explanation of how to deal with calamities?
2- What should be the right attitude of a Muslim during calamities?
3- What is the reward of one who deals with calamities according to the approach of the Qur’an?

Prominent Research Findings:
1- All calamities befall by Allah’s leave.
2- The appropriate attitude during calamities.
3- The great reward of one who deals with calamities in the best manner.

Keywords:
calamities, meditating the Qur’an, analyzing a verse.
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