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 : وبعد,احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسوله
ًفقد عني أهل العلم قديام وحديثا بتدبر القـرآن العظـيم وتأمـل آياتـه, والوقـوف عنـد  ً
أحكامه وتوجيهاته, واستنباط العالقـة بـني الواقـع وحكمـه وهداياتـه, وكـان مـن األئمـة 

ًم, والعلامء الكرام, الذين عاشوا حياهتم بالقرآن ومع القرآن فقها وفهام, وتدبرا وعلام, األعال ًً ً
ًوتطبيقا وعمال; اإلمام املبارك عي, املـشهور ْرَّشمس الدين, أبو عبداهللا, حممد بن أيب بكر الز: ً

 . رمحة اهللا عليه)ه٧٥١ت ( »ابن القيم« بـ
 : تفـسريه املجمـوع يف كتـابًالواقع معتمـدافرأيت أن أبحث جهوده يف ربط اآليات ب

) ٥٦(ليه بعض املواضع التي مل يشملها الكتاب املـذكور, فبلغـت إوأضفت  »بدائع التفسري«
تنـزيل اآليات عىل الواقع عنـد ابـن ( : وجعلت عنوان بحثي,ًموضعا كانت هي حمل الدراسة

 : ما ييل وشملت خطة البحث,)القيم
 باإلمـام ًا مـوجزًاتعريفـ و,ظرية, وتضمنت مقدمات متهيديةالدراسة الن :القسم األول
تنــزيل (تأصـيل مـسألة و ,عناية املفرسين بتنـزيل اآليـات عـىل الواقـعو ,ابن القيم وعرصه
 املالمح العامة ملنهج اإلمام ابن القـيم يف تنــزيل , ثمعند اإلمام ابن القيم) اآليات عىل الواقع
 .اآليات عىل الواقع
 وتنــزيله ,أبرز القضايا يف عرص ابـن القـيم  وتضمنت,الدراسة التطبيقية :القسم الثاين

 وأتبعتها بـذكر ,ثم ختمت البحث بخامتة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات .اآليات عليها
 . وفهرس املوضوعات,ُ وفهرس اآليات التي عني هبا ابن القيم,املصادر واملراجع قائمة

                                                 
)*(   أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القر. 
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 املقدمة
 : وبعد, والسالم عىل رسولهاحلمد هللا والصالة

 ,ًفقد أنزل اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكريم منهجا للعبـاد, حيكمـون بـه حيـاهتم
ً ويطبقونه واقعا عمليـا يف مجيـع , وحيتكمون إليه يف معامالهتم,ويضبطون به ترصفاهتم ً

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :شؤوهنم, حتى يكون حمياهم كله هللا عز وجـل
ª « * ® ¯ ±° ² ³  ́µ ¶ ﴾ ]١٦٣ − ١٦٢: األنعام[. 

 ,ربطه بواقع حياتنا, ونفصل بينه وبني أعاملناعن ًوكثريا ما نقرأ القرآن الكريم ونغفل 
ًوننسى تطبيقه عىل أحوالنا, وتبعا لذلك فقد وجد يف املسلمني من يقرأ القرآن طلبا لربكتـه  ً

ً يقرؤه هذا بلسانهْنَد مِجُفقط دون أن يفهم معانيه, وو  يعقل سو مبانيه, وأسوأ منه  وال,ّ
 .ٍمن يقرؤه عىل أنه ماض انتهى, وحكايات تتىل ال عالقة هلا بواقعه وأحواله

ًولقد عني أهل العلم قديام وحديثا بتدبر القرآن العظيم وتأمـل آياتـه, والوقـوف  ً
عند أحكامه وتوجيهاته, واستنباط العالقة بني الواقع وحكمـه وهداياتـه, وكـان مـن 

ًألعالم, والعلامء الكرام, الذين عاشوا حياهتم بالقرآن ومع القرآن فقها وفهـام, األئمة ا ً
ًوتدبرا وعلام, وتطبيقا وعمال; اإلمام املبارك ً شـمس الـدين, أبـو عبـداهللا, حممـد بـن : ًً

 . رمحة اهللا عليه)ه٧٥١ت ( »ابن القيم«عي, املشهور بـْرَّبكر الز أيب
بجمع كالم ابن القيم يف التفسري يف كتاب طبع  وقد قام األستاذ يرسي السيد أمحد

وكـان  »بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابـن قـيم اجلوزيـة«: ّيف مخسة جملدات سامه
, سو أنه فاته يشء يسري له تعلق بموضوع الكتاب, كام أنه ًا موفقًا, ومجعًا مباركًاجهد

ً وقد طبع منـسوبا خطـأ ,نقيبوهو البن ال »ّالفوائد املشوق«أدخل فيه بعض كالم من 
 .)١(ابن القيمإىل 

                                                 
 .٦٠:   ص»جالء األفهام« مقدمة  :انظر  )١(
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تطبيـق « :وأثناء استعراض بعض موضوعات التفسري لفت نظري عنوان رسـالة
ها َّأعـد »اآليات عىل الوقائع املعارصة من خالل تفسري املنار وجمالس التذكري والظـالل

 فرأيـت ,ر يف كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم الق, عبد العزيز الضامر:الباحث
بـدائع « املجموع يف −رمحه اهللا−ًأن أبحث هذا املوضوع معتمدا تفسري اإلمام ابن القيم 

ليه بعض املواضع التي مل يشملها الكتاب املذكور, وجعلت عنـوان إوأضيف  »التفسري
 وبعد تتبع وتـدقيق للمواضـع ذات ,»تنـزيل اآليات عىل الواقع عند ابن القيم« :بحثي

ًموضعا كانت هي موطن الدراسة يف هـذا ) ٥٦(ّع البحث خلص لدي العالقة بموضو
 :البحث, وجعلت منهجي فيه عىل النحو اآليت

واستقرأت املواضع ذات العالقة بالبحـث والتـي  »بدائع التفسري«تتبعت كتاب  − ١
 .ًموضعا كام تقدم) ٥٦(بلغت 

 .البحثدرست املواضع املذكورة دراسة موضوعية الستنباط املسائل املتعلقة ب − ٢
 .صنفت املواضع التي مجعتها حسب موضوعاهتا ودالالهتا − ٣
 .أحدمها للدراسة النظرية, واآلخر للدراسة التطبيقية: قسمت البحث قسمني − ٤
 .فت بموضوع البحث وأمهيته وفائدتهَّرَع − ٥
 .فت بإجياز باإلمام ابن القيم وعرصه لعالقته بموضوع البحثَّرَع − ٦
 .زيل اآليات عىل الواقع ومنهم ابن القيمأرشت إىل عناية بعض املفرسين بتنـ − ٧
 .استنبطت املالمح العامة ملنهج ابن القيم يف تنـزيل اآليات عىل الواقع − ٨
 . ثم أوردت اآليات التي أنزهلا عليها,حرصت أبرز القضايا يف عرص ابن القيم − ٩

مع اإلشارة إىل املواضع يف كتبـه ) بدائع التفسري(ّوثقت كالم ابن القيم من كتاب  −١٠
 .صليةاأل

, ثـم  والتوصيات, ثم فهرس املراجع واملصادر,ختمت البحث بذكر أهم النتائج −١١
 .فهرس اآليات التي عني ابن القيم بتنزيلهاعىل الواقع, ثم فهرس املوضوعات
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 :ًوتبعا لذلك فقد كانت خطة البحث عىل النحو اآليت
 : الدراسة النظرية, وتضمنت اآليت:القسم األول
 .دية مقدمات متهي:ًأوال
 . تعريف موجز باإلمام ابن القيم وعرصه:ًثانيا
 . عناية املفرسين بتنـزيل اآليات عىل الواقع:ًثالثا
 .عند اإلمام ابن القيم) تنـزيل اآليات عىل الواقع( تأصيل مسألة :ًرابعا

 . يف تنـزيل اآليات عىل الواقع, املالمح العامة ملنهج اإلمام ابن القيم:ًخامسا
 : وتضمنت, الدراسة التطبيقية:القسم الثاين

 . وتنـزيله اآليات عليها,أبرز القضايا يف عرص ابن القيم
 وأتبعتهـا بـذكر ,ثم ختمت البحث بخامتة ذكرت فيها أهم النتـائج والتوصـيات

 .ُوفهرس اآليات التي عني هبا ابن القيم وفهرس املوضوعات املصادر واملراجع قائمة
نا ويرفعنا بالقرآن العظيم, وأن جيعلنا ممن يـستمعون هذا وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع

 .القول فيتبعون أحسنه, إنه سميع جميب
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 الدراسة النظرية: القسم األول
 :مقدمات متهيدية: ًأوال

  :)تنـزيل اآليات عىل الواقع(معنى   ) أ
 فـيام ا وإدخاهلـ,ِّ مقابلة األحداث املعارصة يف زمـن املفـرس:املقصود هبذا العنوان

 .)١(ها من اآليات القرآنيةيناسب
 ,وهذه املقابلة يمكن أن تكون بموافقة الواقعة لنص اآلية كالتطبيق العمـيل لـه −

 .أو بمخالفة الواقعة لتوجيه اآلية واإلعراض عن تطبيق معانيها 
وعالقة هذا اجلانب بكتب التفسري ظاهرة, إذ التفـسري هـو مظنـة رشح آيـات  −

 بواقع النـاس, ورضب األمثلـة الواقعـة يف عـرص املفـرس القرآن وبيان معانيها وربطها
 مقابلة الوقائع واألحداث وإدخاهلا فيام تنطبق عليه مـن آيـات َّمَ ومن ث,لتقريب املعاين
 .القرآن الكريم

  :أمهية املوضوع وفائدته   ) ب
ًمن خالل التعريف السابق هلذا املوضوع, ندرك شيئا مـن أمهيتـه وفائدتـه, ومـن 

 :ذلك
 فانطباق معنـى اآليـة عـىل ,ة توضيح معاين اآليات وتقريبها لألفهام والعقولزياد   −١

 .ًواقع يراه الناس عيانا يزيد يف إدراكهم هلا وفهم معناها ورسوخه يف أذهاهنم
أحوالـه   وربطـه بكتـاب اهللا يف مجيـع,لَّتنمية عالقة املسلم بنصوص الوحي املنـز   −٢

 .د املسلم يف كتاب اهللا هداية له فيها, فام من نازلة تنزل إال وجيوتقلباته
, اإلسهام يف إعادة صبغ احلياة العامة بالصبغة القرآنيـة ليكـون مـنهج حيـاة األمـة   −٣

                                                 
 .٢٧:  تطبيق اآليات عىل الوقائع املعارصة ص:انظر  )١(
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 .كتاب اهللا تعاىل واحلذر من خمالفة أمرهإىل لفت النظر إىل رضورة االحتكام و
 .تهتربية األجيال عىل العيش يف جو القرآن والعناية بتوجيهاته وهدايا   −٤
 وأصـحابه الكـرام يف الرجـوع إىل القـرآن ملسو هيلع هللا ىلصًإحياء مـنهج الـسلف بـدءا بـالنبي    −٥

 . والتخلق بأخالقه والوقوف عند آياته,الكريم
 وجيـد ّ وأنـه مـا مـن نازلـة تنـزل إال,تأكيد شمول كتاب اهللا تعاىل جلميع أحداث احلياة   −٦

 .]٣٨: األنعام[ ﴾ p q r s t vu ﴿:  كام قال تعاىل,املسلم يف القرآن هداية له فيها
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 :تعريف موجز باإلمام ابن القيم, وعرصه: ًثانيا
 :)١(−رمحه اهللا−ترمجة موجزة لإلمام ابن القيم ) أ

عـي ْرَّهو أبو عبداهللا, شمس الدين, حممد بن أيب بكر بـن أيـوب بـن سـعد الز −
 .الدمشقي احلنبيل

ن ذا خلـق محيـد,  بدمشق, ونشأ يف بيـت علـم وديـن, وكـا)ه٦٩١(ولد سنة  −
 .وعبادة وهتجد, وزهد وانكسار, مع فطنة وذكاء

 أبـوه: ًتتلمذ ابن القيم طويال عـىل شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة, ومـن شـيوخه −
, وإسامعيل )ه٦٩٧: ت( وأبو العباس أمحد بن عبدالرمحن النابليس ,بكر بن أيوب أبو

 .)ه٧٠٩: ت(, وحممد شمس الدين البعلبكي )ه٧٢٩: ت(جمدالدين احلراين 
مة أبو َّ, والعال)ه٧٧٤: ت(احلافظ عامد الدين إسامعيل بن كثري : ومن تالميذه −

مة حممد بن يعقـوب َّ والعال,)ه٧٩٥: ت(الفرج عبدالرمحن الشهري بابن رجب احلنبيل 
 . وغريهم كثري.)ه٨١٧ت (بادي االفريوز
املني, التبيـان يف إعالم املوقعني عـن رب العـ :منها)٢(ًكتابا) ٩٧(بلغت مؤلفاته  −

أقسام القرآن, بدائع الفوائد, مدارج السالكني, زاد املعاد, الـصواعق املرسـلة, مفتـاح 
 .لخإ.. .دار السعادة

 . سنة, فرمحة اهللا عليهستون, وعمره )ه٧٥١(تويف سنة  −
  :)٣(العرص الذي عاش فيه) ب

 منتـصف القـرن يف هناية القرن السابع اهلجري, وإىل −رمحه اهللا−عاش ابن القيم 
                                                 

 .٦/١٦٨شذرات الذهب , ١/٦٢  بغية الوعاة ,٤/٢١الدرر الكامنة :   ترمجتهينظر يف  )١(
 . فام بعدها١٩٩ص : حياته وآثاره:  ابن القيم:انظر  )٢(
 . وما بعدها١٦ص :  وما بعدها, كتاب ابن القيم من آثاره العلمية١٣/٢٠٨: البداية والنهاية:  ينظر يف ذلك  )٣(
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الثامن, وهي فرتة مليئة باألحداث العظـام, فقـد ولـد والعـامل اإلسـالمي يعـاين آثـار 
 وما نتج عنه مـن آثـار سياسـية واجتامعيـة ودينيـة ,احلروب الصليبية واهلجوم الترتي

وغريها, وكانت دمشق موطن إقامته حتت حكم املامليك بعد سقوط اخلالفة العباسـية, 
مما يدل عـىل اضـطراهبا أنـه تعاقـب عـىل و .السياسية مستقرة يف عرصهومل تكن احلالة 

ًالسلطنة يف حياة ابن القيم أربعة عرش سلطانا, وكان الرصاع عىل السلطة يف دمشق عىل 
 هي مدة حكـم ,ه, بينام قىض ابن القيم ثالثني سنة من عمره يف حالة استقرار نسبيِّأشد

 .النارص حممد بن قالون
 إذ ظهـر التفكـك الـداخيل ;ًية االجتامعية أقل سوءا مـن الـسياسيةومل تكن الناح
 ونشطت الفرق الضالة كاجلهمية والقدريـة اجلربيـة, وكـذا ظهـر ,واخلالفات املذهبية

اد القبـور, وكثـرت االضـطرابات والفـتن, ونـشأت يف َّبـُأهل البدع من املتـصوفة وع
 كالغنـاء وآالت ,عايص واملنكراتاملجتمع بعض العادات والتقاليد السيئة ومجلة من امل

 وزاد الـسلب ,ف احلشيش وانترشت الرشوة والغش واالحتكـارِرُ وع,اللهو والطرب
م الفزع والفقر واجلوع والغـالء مـع نقـص َّ والقحط, وخيُبْدَجـْ الَلَصَوالنهب, وح

  .)١( وظهر الفساد يف كثري من نواحي احلياة,األموال والثمرات
ويف مــسريته العلميــة  −رمحــه اهللا− يف حيــاة ابــن القــيم ولقــد أثــر ذلــك الواقــع

َريَوالعملية, فظهرت غ ه عـىل إصـالحها ُه عىل دينه وأمته, واهتاممه بواقعهـا, وحرصـُتْ
والعودة هبا إىل طريـق النجـاة, يف ضـوء هـذا الـدين القـويم, وبتوجيهـات كتـاب اهللا 

ــارتبط بنــصوص الــوحي يف ب,ملسو هيلع هللا ىلص العظــيم, وســنة رســوله الكــريم  ــه وعلمــه  ف حث
ً بـل جيتهـد ويـستنبط, حمـاوال القـضاء عـىل الفرقـة , ومل يتعصب ملـذهب,وتوجيهاته

ْواخلالف املذموم, ومج   .)٢(  كلمة املسلمني عىل الكتاب والسنةَعَ
                                                 

 .٤٢− ١/٢٥: ية اجتامع اجليوش اإلسالم:انظر   )١(
 .خ/١ »إعالم املوقعني« مقدمة :انظر   )٢(
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ومن جهة أخر فقد أنكر ابن القيم مظاهر الرشك والبدع والفساد بيـده ولـسانه 
ه عـىل اجلهميـة واملعطلـة يف ِّئف املخالفة, كردف املؤلفات يف الرد عىل الطواَّوقلمه, فأل

إغاثة اللهفان مـن مـصايد (, وكتب )الصواعق املرسلة(و) اجتامع اجليوش اإلسالمية(
 مـسائل منهـا بتـآليف َّصَلبيان حكم كثري من املنكـرات واملخالفـات, وخـ) الشيطان

 القلـوب وشـفاء  وال خيفى عنايته الفائقة بطب,)الكالم عىل مسألة السامع(مفردة مثل 
مفتـاح (و) روضة السالكني(و) مدارج السالكني(النفوس من خالل كتبه املتميزة مثل 

 .وغريها) الروح(و) حادي األرواح(و) عدة الصابرين(و) دار السعادة
ًحياة ابن القـيم, إال أن هنـاك صـورا يف ومع وجود تلك الظواهر السلبية وتأثريها 

ًيعة اهللا حاكمـة غالبـا, وعامـة املجتمـع املـسلم مـرتاحم إجيابية يف الدولة املسلمة, فـرش
مرتابط, مع سعة رقعة بالد اإلسـالم, وانتـشار العلـم والعلـامء, واهـتامم املامليـك ببنـاء 

وأسهمت يف حفـظ ديـن ,املدارس واملساجد واجلوامع, التي كانت منارات علم وهد 
 , وابـن القـيم,)ه٧٢٨ت (ة األمة وكياهنا, ومنها ظهرت القيـادات العلميـة كـابن تيميـ

 .)١(وغريهم) ه٧٧٤ت ( وابن كثري ,)ه٧٦٤ت (, والصفدي )ه٧٤٨ت (والذهبي 
 عاش عرصه, وعرف واقعه, وتـأثر بـذلك كـام −رمحه اهللا−ًإذا فاإلمام ابن القيم 

  .يظهر لنا من خالل آثاره ومصنفاته

 :عناية املفرسين بتنـزيل اآليات عىل الواقع: ًثالثا
ْلقد عني مج ًقديام وحديثا−  من املفرسينٌعَ بذكر أمثلة ونـامذج تطبيقيـة يقرنـون  −ً

 مـنهم إىل أن معنـى اآليـة ً إشارة,فيها بني اآليات القرآنية وبعض الوقائع املعارصة هلم
 .ينطبق عىل تلك الواقعة, أو أن ما حدث يف الواقع خيالف التوجيه القرآين

ً قلة وكثرة, وتـرصحيا وتلميحـا, لكنـه وما أورده املفرسون يف هذا الباب يتفاوت ً
                                                 

 .٤٨− ١/٤٣ اجتامع اجليوش اإلسالمية  :انظر   )١(



  

٣٠ 

 بجالء عىل اتفاق املفرسين عىل أن نصوص القرآن العظيم صاحلة للتطبيـق يف كـل ُّيدل
 لنا عدم إكثارهم من هـذا ِّ هذا يفرسَّربة فيه بعموم ألفاظه, ولعلِزمان ومكان, وأن الع

صول وكليـات تنـدرج ّ ذلك أن القرآن كله أ,ًاألمر, أو عدم إفرادهم له كتبا ومؤلفات
 p   q r s t  ﴿ :ً تصديقا لقول اهللا سبحانه وتعـاىل,حتته مجيع الفروع واجلزئيات

vu ﴾ ]فهو منهج حياة حيكم كل صـغري وكبـري مـن ,ونحوها من اآليات ,]٣٨: األنعـام 
ّ وعليه فالواقع كلـه ,شؤون الناس الدينية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية وغريها

نه من أصول وكليات عامة, أو أن َّ وما تضم,ًون موافقا هلدي القرآن وتوجيههإما أن يك
 وغالب املفرسين إنام قصدوا توضيح اآليـات وتقريـب ,ًيكون خمالفا للقرآن وأحكامه

هـا يف ُ وتطبيق, هبـاُ ليـسهل العمـل;املعاين واستنباط اهلدايات واألحكام والتوجيهـات
وقائع واستقصاء األحداث التي تنطبق عليها كل آيـة واقع احلياة, ومل يقصدوا إدراج ال

 وأما ما أورده املفرسون من تنـزيل لـبعض ,من القرآن لكثرهتا وتنوعها وتعدد جماالهتا
 أو لعظـم ذلـك ,ْرصَاآليات عىل وقائع معينة فإنام كان عىل سبيل املثال والتقريب ال احل

ًقد حوت كثـريا ) النوازل( وكتب )فتاو العلامء (احلدث وشدة تأثريه, ناهيك عن أن 
 .من تنزيل اآليات عىل الوقائع

 إىل ربط اآليات ِّوعىل الرغم من ذلك فقد حوت كتب التفسري أمثلة عمد فيها املفرس
ًبواقعه ترصحيا أو تلميحا, وسأورد هنا شيئا من األمثلة عن بعض التفاسري املشهورة ً ً: 

 :)ه٥٤٣ت ( أحكام القرآن البن العريب −١
ـــاىلأ ـــه تع  n o p    q r s t u v w﴿ :ورد قول

x y           z {   | } _~ ...﴾ ٣٥: النساء[ اآلية[.  
ًوهي من اآليات األصول يف الرشيعة, ومل نجد هلا يف بالدنـا أثـرا, « :ثم قال عنها

وا, وقـد َ, فال بكتـاب اهللا ائتمـروا, وال باألقيـسة احتـذ)١(بل ليتهم يرسلون إىل األمينة
                                                 

 .٥/١١٧): كام يف القرطبي( جيعالن عىل يدي أمني :أي  )١(



  

٣١ 

 واحـد, وال إىل ٍإىل ذلك فام أجابني إىل بعـث احلكمـني عنـد الـشقاق إال قـاضندبت 
ين اهللا األمر أجريت السنة كام ينبغي, ّ آخر, فلام والٍالقضاء باليمني مع الشاهد إال قاض

مني, وقمت يف مسائل الـرشيعة كـام علمنـي اهللا سـبحانه مـن احلكمـة َوأرسلت احلك
 .)١(»اجلهالةواألدب ألهل بلدنا ملا غمرهم من 

 وبـني احلكـم الـرشعي هففي هذا املوضـع قـارن اإلمـام ابـن العـريب بـني واقعـ
َاملنصوص عليه يف اآلية, وبني خمالفة قضاة عرصه هلذا التوجيه القرآين الكريم, ومن ث  َّمّ

 .ذكر تطبيقه للحكم يف عرصه
 :)ه٥٤٦ت ( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية −٢

ق عليها اآليـات املفـرسة, َّ وطب,ار يف عدد من املواضع إىل أمثلة يف عرصهوقد أش
 L M N O P Q R S  T U ﴿ :منها عند قوله تعـاىل

V W X Y Z [  \ ] _^ ...﴾ وهــذا « :قــالف ,]٤٦: النــساء[ اآليــة
ُّاليل  باللسان إىل خالف ما يف القلب موجود حتى اآلن يف بني إرسائيل, وحيفـظ منـه يف َّ

 .)٢(»ّا أمثلة, إال أنه ال يليق ذكرها هبذا الكتابعرصن
 :)ه٦٧١: ت( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي −٣

ــة,  ــات القرآني ــارصة للتوجيه ــات مع ــل تطبيق ــرية حتم ــة كث ــو أمثل ــد ح   وق
   t  u v w x y z﴿ :مــن ذلــك تعليقــه عــىل قــول اهللا تعــاىل

 .]٢٤٩: البقرة[﴾ |{ }
 حتريض عـىل , اآلية﴾  t  u v w﴿ويف قوهلم ريض اهللا عنهم « :قالف

هكـذا جيـب علينـا نحـن أن : قلـت .ق ربـهَّالقتال واستشعار للصرب واقتداء بمن صد
نفعل, لكن األعامل القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكرس العدد الكبري 

                                                 
 .١/٤٢١: أحكام القرآن  )١(
 .٢/٦٢: املحرر الوجيز   )٢(



  

٣٢ 

 .)١(»من قدام اليسري من العدو, كام شاهدناه غري مرة, وذلك بام كسبت أيدينا
, ]١٣٠: الـشعراء[﴾ Á Â Ã Ä ﴿ : تعليقـه عنـد قـول اهللا تعـاىلومنها

وهذه األوصاف املذمومة قد صارت يف كثري مـن هـذه األمـة, ال سـيام بالـديار « :قالف
 .)٢(»املرصية منذ وليتها البحرية, فيبطشون بالناس بالسوط والعصا يف غري حق

 :)ه٧٥٤: ت( أليب حيان : البحر املحيط−٤
ة لتنـزيل اآليات عىل الواقع, مـن ذلـك حـني أورد قـول اهللا وفيه إشارات عديد

 اآلية ﴾...h i j k l  m n o p     q r s﴿ :تعاىل
ــساء[ ــسريهاف .]١٤٢: الن ــال يف تف ــُأي م« :ق ــاَت ــم فيه ــشاط هل ــام ;وانني ال ن ــم إن    ألهن
ــ ــي ذُّلَصُي ــذه اخلــصلة الت ــن ه ــا, وينبغــي للمــؤمن أن يتحــرز م ــسرتا وتكلف ُون ت ً    َّمً

غ قلب ومتهل يف فعلها وال يتقاعس عنها ا وأن يقبل إىل صالته بنشاط وفر,املنافقونهبا 
  فعــل املنــافق الــذي يــصيل عــىل كــره ال عــن طيــب نفــس ورغبــة, ومــازال يف كــل 
عرص منافقون يتسرتون باإلسـالم وحيـرضون الـصلوات كاملتفلـسفني املوجـودين يف 

 .)٣(»عرصنا هذا
أشـار إىل أن  ]٢٠: الفـتح[ ﴾ ¡ � ~  { | ﴿ :قول اهللا تعـاىل −

ولقـد « :املغانم املذكورة هي ما سيحصله املؤمنون من مغانم إىل يـوم القيامـة ثـم قـال
ًاتسع نطاق اإلسالم, وفتح املسلمون فتوحا ال حتىص, وغنموا مغانم ال تعد, وذلك يف 

 علينـا رشق البالد وغرهبا, حتى يف بالد اهلند ويف بالد السودان يف عرصنا هـذا, وقـدم
 وذكر عنه أنه استفتح أزيد من مخس وعرشين ,ًا أحد ملوك غانة من بالد التكرورَّحاج

 .)٤(» وقدم علينا ببعض ملوكهم حيج معه, وأسلموا,مملكة من بالد السودان
                                                 

 .٣/١٦٦: اجلامع ألحكام القرآن   )١(
 .١٣/٨٤: قرآناجلامع ألحكام ال   )٢(
 .٣/٣٩٣: البحر املحيط   )٣(
 .٨/٩٦: البحر املحيط   )٤(



  

٣٣ 

 :)ه٧٧٤: ت( تفسري ابن كثري −٥
 Ð  Ñ ÓÒ ﴿ :يف تفـسري قولـه تعـاىل −رمحه اهللا−ومن أمثلة ما فيه كالمه 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]ينكر تعـاىل عـىل مـن خـرج عـن «: قالف ]٥٠: املائدة
حكم اهللا املحكم املشتمل عىل كل خري, الناهي عن كل رش, وعـدل إىل مـا سـواه مـن 
اآلراء واألهواء واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مـستند مـن رشيعـة اهللا, كـام 

ضعوهنا بـآرائهم كان أهـل اجلاهليـة حيكمـون بـه مـن الـضالالت واجلهـاالت ممـا يـ
 »جنكيزخان«وأهوائهم, وكام حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم 

وهو عبارة عن كتاب جممـوع مـن أحكـام قـد اقتبـسها عـن ) الياسق(الذي وضع هلم 
 وفيها كثري من األحكـام ,رشائع شتى من اليهودية والنرصانية وامللة اإلسالمية وغريها

ِّ نظره وهواه فصارت يف بنيه رشعا متبعا يقدأخذها من جمرد ً موهنا عـىل احلكـم بكتـاب ً
 .)١(لخ كالمهإ »..ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وسنة رسول اهللا 

ًكر من أمثلة فيه الكفاية لبيان إيراد املفرسين قديام تنـزيل اآليـات عـىل ُولعل ما ذ
  وربطهم لألحداث املستجدة بتوجيهات الوحي القـرآين, وأمـا كتـب التفـسري,الواقع

ُاملعارصة فقد حوت شيئا كثريا من هذا النوع, بل قد أ ً لفت يف ذلك الكتـب والرسـائل ً
  .)٢(مما يغني عن ذكرها

ويظهر مما تقدم بعض املالمح العامة لعناية املفرسين بتنـزيل اآليات عـىل الواقـع 
 :ومنها

 .ات واقعهمَّ ومستجد,معرفة املفرسين بقضايا عرصهم   −١
 ربط قضايا عرصهم بنصوص الوحي وتنـزيل اآليات عـىل فقه املفرسين يف   −٢

 .الواقع
                                                 

 .٢/٦٧: تفسري ابن كثري   )١(
 ).املنار وجمالس التذكري والظالل: تطبيق اآليات عىل الوقائع املعارصة من خالل: (ينظر عىل سبيل املثال رسالة  )٢(



  

٣٤ 

شـملت اجلوانـب الـسياسية واالجتامعيـة إذ  ,تنوع املوضـوعات والقـضايا   −٣
 .والدينية واألحوال العامة وغريها

 .ل أكثر املفرسين يف تنـزيل اآليات عىل الواقعَبِالترصيح املبارش من ق   −٤

 :يات عىل الواقع عند اإلمام ابن القيم تأصيل مسألة تنزيل اآل:ًرابعا
ًموضعا تطبيقيـا عنـي فيهـا اإلمـام ابـن ) ٥٦(سبقت اإلشارة إىل أين وقفت عىل  ً

بتنـزيل اآليات عىل الواقع, غري أن اإلمام ابـن القـيم أشـار يف عـدة  −رمحه اهللا−القيم 
بعض قواعـد  والتـذكري هبـا, وربطهـا بـ,مواضع إىل تأصيل هذه املسألة والتنبيه عليهـا

 : فيام ييل,التفسري, مما يؤكد عنايته هبذا األمر, ويظهر ذلك من خالل أقواله وتقريراته
  : إنكاره عىل من فصل بني القرآن والواقع−١

 Á Â Ã Ä Å Æ  ÈÇ É Ê ﴿ :فبعــد تفــسريه لقــول اهللا تعــاىل
Ë Ì Í Î Ï Ð     Ñ...﴾ًفكفى هبذه اآلية نـورا «: قال .]٢٢: سبأ[ اآلية
ًانا ونجاة وجتريدا للتوحيد, وقطعا ألصول الرشك ومـواده ملـن عقلهـاوبره ً والقـرآن  .ً

نه ُّمملوء من أمثاهلا ونظائرها, ولكن أكثر الناس ال يشعرون بدخول الواقع حتتـه وتـضم
ًله, ويظنونه يف نوع ويف قوم قد خلوا من قبل مل يعقبوا وارثا, وهذا هو الذي حيول بـني 

رآن, ولعمر اهللا إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هـو مـثلهم م القْهَالقلب وبني ف
 .)١(»أو رش منهم أو دوهنم, وتناول القرآن هلم كتناوله ألولئك

ربز منهجـه ورأيـه يف املـسألة ُيـ −رمحه اهللا−فهذا القول املخترص لإلمام ابن القيم 
مـن كالمـه ويمكـن أن نـستخلص ) تنـزيل اآليات عىل الواقـع(التي هي حمل البحث 

 :املذكور بعض آرائه يف هذه املسألة ومن ذلك
 .أن الواقع يدخل حتت نصوص القرآن وتوجيهاته وهداياته ويتضمنه ال حمالة   −

                                                 
 .١/٢٨٩ مدارج السالكني :, وانظر٣/٤٣٥: بدائع التفسري )١(



  

٣٥ 

 أو أن تلـك ,اإلنكار عىل من يظن أن الواقع ال يدخل ضمن نـصوص القـرآن   −
 .النصوص حمددة بزمن قد انتهى

 .تفادة من القرآن الكريمأن هذا الظن حيول بني القلب وبني االس   −
 بكتاب اهللا تعـاىل وتفـصل بينـه وبـني ئأنه ال تزال طائفة تظن هذا الظن السي   −

 .واقع الناس وشؤون حياهتم
 وأن تنــزيل النـصوص عـىل الواقـع هـو الفقـه يف , تأكيده أن العربة بعموم اللفـظ−٢

  :الدين
 ﴾ h  i j k l m  n ﴿ويوضح ذلك أنه أورد سبب نـزول قولـه تعـاىل 

ًوهذا أيضا فاسد, فـإن «: ثم قال.. .وقول من قال إنه عام اللفظ خاص املعنى ]٣: النور[
 أسـبابه, ِّهذه الصورة املعينة وإن كانت سبب النـزول, فالقرآن ال يقترص به عـىل حمـال

 .)١(»ولو كان ذلك لبطل االستدالل به عىل غريها
عىل مجيع الـصور املـشاهبة للواقعـة ّويفهم من هذا أنه البد من تطبيق معنى اآلية 

 .ها عىل احلادثة حمل السببْرصَ وعدم ق,التي نزلت بشأهنا
 تنــزيل : أي,)٢(»والفقـه تنــزيل املـرشوع عـىل الواقـع« :وقال يف موضـع آخـر

 .نصوص الرشع عىل واقع احلال
 :ونستنبط من كالم ابن القيم السابق ما ييل

) العربة بعموم اللفظ ال بخـصوص الـسبب( : هناك عالقة وثيقة بني قاعدةَّأن −
 .ومسألة تنـزيل اآليات عىل الواقع املعارص

ّأن دعو ختصيص معاين القرآن بعرص معني أو حادثة فرديـة مـذهب فاسـد,  −
 .ويؤدي إىل تعطيل النصوص الرشعية وبطالن االستدالل هبا

                                                 
 .١/٦٥: ,  إغاثة اللهفان٣/٢٤٤: بدائع التفسري   )١(
 .٥/٤٧٢: زاد املعاد   )٢(



  

٣٦ 

 .واقعاعتباره أن من الفقه يف الدين تنـزيل النصوص الرشعية عىل ال −
 :ملسو هيلع هللا ىلصتقريره أن خطاب القرآن عام ملن بلغه ومتناول ملن أتى بعد عرص الرسول  − ٣

   :ّوبيــان ذلــك أنــه ملــا فــرس ســورة التكــاثر وأورد قــول مــن قــال يف قولــه تعــاىل
﴿y z { | }﴾ ]يف الـسنة َّإنه خاص بالكفار ورد عليه بام صح ]٨: التكاثر 

والـذي نفـيس بيديـه  (:−  اهللا عـنهامريض−  أليب بكـر وعمـرملسو هيلع هللا ىلصالنبوية حني قـال النبـي 
فهـذا احلـديث الـصحيح رصيـح يف «: ّ علق فقـال)١()لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة

ًتعميم اخلطاب وأنه غري خمتص بالكفار, وأيـضا فـالواقع يـشهد بعـدم اختـصاصه, وأن 
 ٌّب القرآن عاموخطا .ًاإلهلاء بالتكاثر واقع من املسلمني كثريا, بل أكثرهم قد أهلاه التكاثر

 . فهو متناول ملن بعدهم,ملسو هيلع هللا ىلص ملن بلغه, وإن كان أول من دخل فيه املعارصون لرسول اهللا 
 . بقوله من املتأخرينُّدَتْعُوهذا معلوم برضورة الدين, وإن نازع فيه من ال ي

 S T U ﴿ : بعدنا داخلون حتت قولـه تعـاىلْنَ قبلنا ومْنَفنحن اليوم وم
V      W X ﴾ ]ريض اهللا عنهم− ونظائره, كام دخل حتته الصحابة ]١٨٣ :البقرة− 

 .)٢(»بالرضورة املعلومة من الدين
 واضح غاية الوضوح يف تقرير مسألة −رمحه اهللا−وهذا النص من كالم ابن القيم 

 : ما ييلنلمح منهإذ ) تنـزيل اآليات عىل الواقع(
 .تأكيده أن خطاب القرآن الكريم عام لكل من بلغه   −
 .ّستشهاده بواقع احلال عىل حتقق ما جاء يف اآليات التي فرسهاا   −
 وهو متنـاول ملـن ملسو هيلع هللا ىلص املعارصون للنبي :أن أول من يدخل يف اخلطاب القرآين   −

 .بعدهم
 . أن هذه املسألة من املعلوم بالرضورة من الدينُّعده   −

                                                 
 .٤/٧٢١: أخرجه مسلم  )١(
 .١٩١, عدة الصابرين  ٥/٣١٧بدائع التفسري    )٢(



  

٣٧ 

اهللا ريض −تقريب املعنى برضب املثل بآية الصيام التي شمل حكمها الـصحابة   −
 .الذين نزلت يف عرصهم كام شملت كل من جاء بعدهم −عنهم

 : حثه عىل تنـزيل اآليات عىل الواقع−٤
 :وهذا ظاهر يف تفسريه لعدد من اآليات, ومن أمثلتها كالمه عند اآليات التالية

: قـالف ]٤١: الروم[ ﴾  Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø ﴿ :قوله تعاىل −
آلية عىل أحوال العامل, وطابق بني الواقع وبينها, وأنت تـر كيـف حتـدث ل هذه اِّنز«

 .)١(لخ كالمهإ ».. وقت يف الثامر والزرع واحليوانَّمن تلك اآلفات والعلل كل
 ~ * | }    q r s    t u v xw y z ﴿ :قوله تعاىل −

� ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ * ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±   ²﴾ 
 .]٥٣ −  ٥١: املؤمنون[

فمضت الرسل وأتباعهم عـىل ذلـك ممتثلـني ألمـر اهللا قـابلني «: −ه اهللارمح−قال 
َعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بام لدهيم فرحون, فمَّلوف قطُلرمحته, حتى نشأت خ ن ً

 له حقيقة احلال, وعلـم مـن أي احلـزبني هـو, َّهلا عىل الواقع تبنيَّنزَ اآليات وهتدبر هذ
 .)٢(»واهللا املستعان

 £ ¢ ¡ �   ~   * | }  s t u v   w x y    z ﴿ :قوله تعـاىل
 .]٧٤−٦٨:املؤمنون[ اآليات﴾...¥   ¤

يتـدبر هـذه اآليـات حـق تـدبرها, : والناصح لنفسه العامـل عـىل نجاهتـا«: قال
فـري العجـب, وال يظنهـا اختـصت بقـوم : ويتأملها حق تأملها, وينـزهلا عىل الواقع

  .)٣(»ارة, واهللا املستعان فاحلديث لك واسمعي يا ج,كانوا فبانوا
                                                 

 .٤/٣٦٣,  زاد املعاد  ٣/٣٩٤بدائع التفسري    )١(
 .٢/١٦١: , إعالم املوقعني٣/٢٣٣: بدائع التفسري  )٢(
 .٢/١١٨: مدارج السالكني  )٣(



  

٣٨ 

﴾ T U V W * Y Z  [ \ * ^  _ ` a b ﴿ :قوله تعـاىل −
 .]٣ −١: الفلق[ اآليات

ّفتأمل االستعاذة برب الفلق من رش الظلمة, ومن رش ما حيدث فيها, ونزل «: قال ّ
 مـن أعظـم أعـالم −بـل هاتـان الـسورتان−  يشهد بأن القـرآن:هذا املعنى عىل الواقع

 .لخ كالمهإ )١(»...ملسو هيلع هللا ىلصهني صدق رسالة حممد النبوة, وبرا
 : عدة أمور منها−رمحه اهللا−ويظهر يف هذه النقول من كالم اإلمام ابن القيم 

 .وإطالقه هذه التسمية عليها) تنـزيل اآليات عىل الواقع(تنصيصه عىل مسألة    −
ذلـك ه قارئ القرآن عىل ربط آيات القرآن بالواقع وحقيقة احلال, وتكـرار ُّثَح   −

 .منه يف عدة مواضع
 كام يف آية سورة الـروم وكـام , ورضب األمثلة عليها,ًتطبيقه هلذه املسألة عمليا   −

 .سيأيت يف الدراسة التطبيقية
 .ه بني تدبر القرآن وتأمل آياته ومسألة تنـزيل اآليات عىل الواقعُطْبَر   −

 :ات عىل الواقع مالمح عامة ملنهج اإلمام ابن القيم يف تنـزيل اآلي:ًخامسا
تنــزيل اآليـات عـىل (من خالل ما تقدم من أقوال ابـن القـيم وتأصـيله ملـسألة 

 يمكـن ,−رمحه اهللا−, وبالنظر إىل النامذج التطبيقية التي وقفت عليها من كالمه )الواقع
 :أن تستخلص املالمح العامة ملنهجه يف هذه املسألة وذلك عىل النحو اآليت

 :نـزيل اآليات عىل الواقع أسلوبني رئيسني أنه سلك يف طريقة ت−١
كـام −  وهذا يظهر من دعوته وحثه الواضح عـىل هـذا األمـر:الترصيح املبارش) أ
وقـد  «:إضافة إىل العبارات التي استخدمها يف التطبيق كقولـه −مت أقواله يف ذلكَّتقد

ــذا ــذا وك ــا ك ــن وغرين ــاهدنا نح ــه )٢(»ش ــذا« :وقول ــد ك ــه يف بل ــاظ,ورأيت  ُتْرَ ون
                                                 

 .٥/٤٠٢بدائع التفسري    )١(
 .١/١١٧, إعالم املوقعني  ١/٢٧٢بدائع التفسري    )٢(



  

٣٩ 

  )٢(»...ولقد حدثني رجل أنه أنكر عىل رجل من هؤالء« وقوله )١(»...فضالءهم
األغلب يف طريقته, حيث يشري أثنـاء تفـسريه هو  وهذا :التلميح والتعريض) ب

لآليات إىل أقوام خمالفني ملا يف اآليـة مـن التوجيهـات واملعـاين, كتعريـضه بأصـحاب 
ــذين يــصدون عــن احلــق ويعارضــونه  ــه يف ســبيل إقامــة الرياســات ال ــدون ل ويكي

ــاهتم ــاالت)٣(رئاس ــاالت واجله ــحاب اخلي ــضه بأص ــذا تعري ــدع  )٤(, وك ــل الب وأه
  .)٥(والضالالت, وأفراخ الفالسفة واملالحدة

 :  استخدامه لصيغ عديدة يف تنـزيل اآليات عىل الواقع, مثل−٢
 .)٦(»...وهذا حال أكثر اخللق« :قوله
 .)٧(»...ومن تأمل أحوال العامل« :وقوله
 .)٨(»...من نظر يف أحوال عرصه« :وقوله
 .)٩(»...ّنزل هذه اآلية عىل أحوال العامل وطابق بني الواقع وبينها« :وقوله
 .)١٠(»...ّفمن تدبر هذه اآلية ونزهلا عىل الواقع« :وقوله

 : مثل,ومنها صيغ غري رصحية تناسب األسلوب الثاين
 .)١١(»...فأين هذا ممن وصفه« :قوله

                                                 
 .٤/١٧٢, بدائع الفوائد  ١/٣٥٦بدائع التفسري   )١(
 .٣/٢٩,  بدائع الفوائد ٢/٢٣٠بدائع التفسري   )٢(
 .١/٦١, مدارج السالكني ١/١٥٥ بدائع التفسري :انظر  )٣(
 .١/٤٨مدارج السالكني , ١/١٤٦ بدائع التفسري :انظر  )٤(
 .٧٩, شفاء العليل  ٣/١٥٨ بدائع التفسري :انظر  )٥(
 .١٦− ١٢, اجتامع اجليوش اإلسالمية  ١/٢٧٧بدائع التفسري   )٦(
 .٣/١٦, زاد املعاد  ٣/٣٧٢بدائع التفسري   )٧(
 .٢/٢٠٥, بدائع الفوائد ٥/٣٨٤بدائع التفسري   )٨(
 .٤/٣٦٣, زاد املعاد ٣/٣٩٤بدائع التفسري   )٩(
 .٢/١٦١, إعالم املوقعني ٣/٢٣٣بدائع التفسري   )١٠(
 .٣٨, املنار املنيف  ٥/١٣٧بدائع التفسري   )١١(



  

٤٠ 

 .)١(»...ال كام يقول الفالسفة« :وقوله
  .)٢(»...وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية واملالحدة والفالسفة« :وقوله

 إما إىل أحوال النـاس العامـة أو إىل مـذاهب : غلب عىل تطبيقاته العموم فهو يشري فيها− ٣
 .ّ ويربط بينها وبني معاين اآليات التي يفرسها,وطوائف, أو إىل عادات وأعراف

 :ومن أمثلة ذلك
ّوهذا من أظهر األشياء إبطاال لقول القدرية النفاة«   :هـقول ً...«)٣(. 

كام أن املنحرفني من أهل اإلرادة ملـا مل تطهـر قلـوهبم تعوضـوا بالـسامع «   :وقوله
 .)٤(»...الشيطاين عن السامع القرآين اإليامين

ًفكثري من الناس يرىض باهللا ربا وال يبغي ربا«   :وقوله  سـواه, لكنـه ال يـرىض بـه ً
ًوحده وليا ونارصا ً...«)٥(. 

ًوال جتد ظاملا فاجرا إال ويف صدره حرج من اآليات التي حتول بينه وبـني «: وقوله ً
  .)٦(»إرادته

 غالب التطبيقات التي عني فيها ابن القيم بتنـزيل اآليات عىل الواقع هي مـن قبيـل −٤
ثرها يف سياق الرد عىل أهل األهواء املعرضني عـن كان أكفقد خمالفة الواقع ملعنى اآلية, 
  :منهج الوحي, ومن أمثلته

وقد ضعف «: قالف ]٥٥: األعـراف[ ﴾ |}  x y z ﴿ : عند قوله تعاىل−
 .)٧(»...متييز خالئق يف هذا املقام وساء تعبريهم, فوقعوا يف أنواع الطامات والشطح

                                                 
 .١٢٦, التبيان يف أقسام القرآن  ٥/١٣٧بدائع التفسري   )١(
 .٨٨, التبيان يف أقسام القرآن  ٥/١٦٩بدائع التفسري   )٢(
 .٣/٢٣٧, زاد املعاد  ١/٥٢٥بدائع التفسري   )٣(
 .١/٥٥ان ف, إغاثة الله٢/١١٠التفسري بدائع   )٤(
 .١/٥٧٥, مدارج السالكني ٢/١٨٧بدائع التفسري   )٥(
 .٨٢, الفوائد  ٢/١٩٢بدائع التفسري   )٦(
 .٣/٢٧, بدائع الفوائد ٢/٢٢٧بدائع التفسري   )٧(



  

٤١ 

 ¡ � ~ |{ }  v w  x y z ﴿ : يف قوله تعاىل−
واملعانـد اجلاحـد جيـادل بـالتي هـي أحـسن هـذا هـو «: قالف,  ]١٢٥: النحل[ ﴾ ¢£

الصحيح يف معنى هذه اآلية, ال ما يزعم أسري منطق اليونان أن احلكمة قياس الربهـان 
فتنـزيل القـرآن عـىل قـوانني أهـل املنطـق اليونـاين « إىل قوله »...وهي دعوة اخلواص

 .)١(»ًواصطالحهم وذلك باطل قطعا
 :ّنوع املوضوعات والقضايا التي نزل عليها اآليات حيث شملت اآليت ت−٥

وقوله يف موضـع  .)٢( ومثاله كالمه عن أصحاب الرياسات:اجلوانب السياسية) أ
ًومن تأمل أحوال العامل رأ هـذا كثـريا فـيمن يعـني الرؤسـاء عـىل أغراضـهم «: آخر

 .)٣(»...الفاسدة
المه يف بيان العالقة بني الفـساد الواقـع يف  ومن أمثلته ك:اجلوانب االجتامعية) ب

ولقـد كانـت احلبـوب مـن احلنطـة « :عرصه وما حيدث من نقص الربكات حتـى قـال
  .)٤(»وغريها أكرب مما هي اليوم, كام كانت الربكة فيها أعظم

ّ وهي من أكثر القضايا التـي نــزل عليهـا اآليـات وربطهـا :اجلوانب العقدية) ج
ًتدالال عليها, وتفنيدا للشبه املثـارة حوهلـا, وردا عـىل املخـالفني بالنصوص القرآنية اس ً ً

 : فيها, ومن أمثلتها
 : , منها)٥(كالمه يف مسألة إثبات صفات اهللا تعاىل يف مواضع عدة −

وقـد شـاهدنا «: قـالف ]١٨: البقـرة[ ﴾ S  T U V W X ﴿ :عند قوله تعاىل
ًاملبتدعـة إذا سـمعوا شـيئا مـن آيـات ًنحن وغرينا كثريا من خمانيث تالميـذ اجلهميـة و

                                                 
 .١٦٧, مفتاح دار السعادة  ٦٦−٣/٦٤بدائع التفسري   )١(
 .١/٦١الكني , مدارج الس١/١٥٥ بدائع التفسري :انظر  )٢(
 .٣/١٦, زاد املعاد ٣/٣٧٢بدائع التفسري   )٣(
 .٤/٣٦٣, زاد املعاد ٣/٣٩٤بدائع التفسري   )٤(
 . وغريها٤/١٢, ٣/٢٢٢, ٥٢٥, ٥٢٠, ١/٢٧٣: بدائع التفسري: انظر عىل سبيل املثال  )٥(



  

٤٢ 

  .)١(»الصفات وأحاديث الصفات املنافية لبدعتهم, رأيتهم معرضني
:  قـال]١١: الشورQ R       TS  U    V W ﴾ ] ﴿ : عند قوله تعاىل−

 ة لـه كيـف وقعـت الفتنـة يف األرض بعبـادَّفمن تدبر هذا الفـصل حـق التـدبر تبـني«
 وال سـيام إذا مجعـوا ,ن يف اإلنكار عىل هؤالء املشبهة املمثلة له رس القرآَّاألصنام, وتبني

 كـام هـو الغالـب علـيهم, فيجمعـون بـني ,إىل هذا التشبيه تعطيل الصفات واألفعـال
 .)٢(»تعطيل الرب سبحانه عن صفات كامله وبني تشبيه خلقه به

 : ومن أمثلته:القرآن الكريميف جانب اإلعجاز العلمي ) د
وكالمه عن مراحل تكوين اجلنـني  ]١٩: االنشقاق[﴾ » ª © ̈  ﴿ : يف قوله تعاىل− 

  .)٣(»...وقد اعرتف بذلك حذاق األطباء واملرشحني.. . «:وانفصاله عن رحم أمه, ومما قال
وكل ذلك من آيـات .. . «:قالف ]١: الربوج[ ﴾ A B C ﴿ : عند قوله تعاىل−

ال يتميز  )٤(يِرُجزاء, والشكل الكة متشاهبة األَرُقدرته وشواهد وحدانيته, فإن السامء ك
منه جانب عن جانب بطول وال قرص وال وضع, بل هو متساوي اجلوانب, فجعل هذه 

وهذا « : إىل أن قال»...الربوج يف هذه الكرة عىل اختالف صورها وأشكاهلا ومقاديرها
 .)٥(»ونحوه مما هيدم قواعد الطبائعية واملالحدة والفالسفة

أشـار إىل , فقد  ما تفشى من التفرق وكثرة اخلالف ومن ذلك:األحوال العامة) ه
   ± ° ¯       ® »¬ ª © ¨ ﴿ : احلــال عنــد تفـسريه لقــول اهللا تعــاىلههـذ

هلا عىل الواقع تبـني لـه حقيقـة َّزَفمن تدبر هذه اآليات ون«: فقال ]٥٣: املؤمنـون[ ﴾²
 .)٦(»احلال, وعلم من أي احلزبني هو, واهللا املستعان

                                                 
 .١/١١٧, إعالم املوقعني  ١/٢٧٢بدائع التفسري   )١(
 .٢/٢٣٢لهفان  , إغاثة ال٤/١١٢بدائع التفسري   )٢(
 .٢٤٨, حتفة الودود  ٥/١٦٦بدائع التفسري   )٣(
َكرة «إىلنسبة   )٤( ُّ, وهي نسبة جائزة; ألن الالم ال ترد يف اجلمع, فيجوز يف النسب الرد وعدمه»ُ ُّ َ ُ.  
 .١٢٦, التبيان يف أقسام القرآن  ٥/١٦٩بدائع التفسري   )٥(
 .٢/١٦١, إعالم املوقعني  ٣/٢٣٣بدائع التفسري   )٦(



  

٤٣ 

العالقة بني انتشار الظلم والفـساد ومـا وقـع مـن عىل لك كالمه املتقدم ومن ذ −
   Ð Ñ       Ò Ó ﴿ :اآلفات والعلل والنـوازل, وذلـك يف تفـسريه لقـول اهللا سـبحانه

Ô Õ Ö              × Ø  ﴾ ]ّنـزل هـذه اآليـة عـىل أحـوال العـامل, «: قالف ]٤١: الروم
حتدث من تلك اآلفات والعلل كل وقت يف وطابق بني الواقع وبينها, وأنت تر كيف 

  .)١(»الثامر والزرع واحليوان
 والقـول »تنـزيل اآليات عـىل الواقـع«احلكم يف  −رمحه اهللا− جعل اإلمام ابن القيم −٦

ّالفصل للكتاب والسنة, فلم يتكلف يف ذلك أو حيمل النصوص الرشعية مـاال حتتملـه, 
صيل, وينكـر أشـد النكـري عـىل مـن خـالف هـذا بل يؤكد أثناء تطبيقاته هذا املبدأ األ

  :املنهج
 a ̀ _ ̂ [ \ ]﴿ :كالمه يف تفسري قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك

b c  d e f g h i j k l m  on ﴾ ]١٦: التوبة[ ,
َأي وليجة ممن اختذ رجال بعينه ع«: قالف ًارا عىل كالم اهللا ورسوله وكالم سائر علامء َّيً

 .)٢(»ّنة وكالم سائر العلامء عىل قوله, فام خالفه رده وما وافقه قبلهاألمة, يزن القرآن والس
 تضمن كالم اإلمام ابـن القـيم يف تنــزيل اآليـات عـىل الواقـع مجلـة مـن املواقـف −٧

الشخصية التي وقعت له, وبعض القصص التي عاينها بنفسه, وهلا عالقـة بالنـصوص 
 : الرشعية ومن أمثلة ذلك

وأما السامرة «: قالف ]١٤٨: البقرة[ ﴾  [^ \ ] Z ﴿ :يف تطبيقه لقوله تعاىل −
فإهنم يصلون إىل طور هلم بأرض الشام, يعظمونه وحيجون إليه, ورأيته أنا وهو يف بلـد 

 .لخ كالمهإ )٣(»...نابلس, وناظرت فضالءهم يف استقباله
وأذكـر يف «: قـالف ]٤٣: اقةاحل[ ﴾   q r s      t ﴿ :قول اهللا تعاىلعىل يف كالمه  −

                                                 
 .٤/٣٦٣, زاد املعاد  ٣/٣٩٤بدائع التفسري   )١(
 .٤/١٥٢٥, الصواعق املرسلة  ٢/٣٤٨بدائع التفسري   )٢(
 .٤/١٧٢,  بدائع الفوائد  ١/٣٥٦بدائع التفسري    )٣(



  

٤٤ 

 .لخ كالمهإ )١(»...هذا مناظرة جرت يل مع بعض اليهود
 يف تنـزيل اآليـات عـىل الواقـع بتوجيـه القـارئ −يرمحه اهللا− عني اإلمام ابن القيم −٨

ونصحه وإرشاده ووعظه ودعوته لتدبر اآليات من جهة, والتأمل يف نفـسه وحالـه مـن 
 ومد قربه أو بعده عن التوجيـه القـرآين, وقـدر جهة أخر, حتى يعرف حقيقة أمره

 :تعظيمه للنصوص الرشعية وموقفه منها, ومن أمثلة ذلك
ًبعـد أن أورد صـورا  ]٢: األعـراف[ ﴾  F G H I J K ﴿ :يف قوله تعاىل −

فتدبر هذا املعنى ثم ارض لنفسك «: عديدة ملن تنطبق عليهم اآلية خاطب القارئ فقال
 .)٢(»ما شئت
: قـالف ]٥٣: املؤمنـون[ ﴾ ²   ± ° ¯       ®         ﴿ :املتقدم عند قوله تعاىلكالمه  −

فمن تدبر هذه اآلية ونزهلا عىل الواقع تبني له حقيقة احلال وعلم من أي احلـزبني هـو «
 .)٣(»واهللا املستعان

 }  s t u v   w x y    z ﴿ :كالمــه املتقــدم عنــد قولــه تعــاىل −
والناصح لنفسه العامل عىل نجاهتا يتدبر «: قالف ,]٧٤−٦٨ :املؤمنون[ ﴾اآليات ...|

هذه اآليات حق تدبرها, ويتأملها حق تأملها, وينـزهلا عىل الواقع فـري العجـب, وال 
 .)٤(»يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا, فاحلديث لك واسمعي يا جارة, واهللا املستعان

 −رمحـه اهللا−إلمام ابن القـيم تلكم بعض املالمح العامة التي ظهرت يل يف منهج ا
يف تنـزيل اآليات عىل الواقع, وهذا ما تؤكده وتفـصله الدراسـة التطبيقيـة فـيام سـيأيت 

 .بإذن اهللا تعاىل
                                                 

 .١٧٨ , التبيان يف أقسام القرآن ٥/١٠٠بدائع التفسري    )١(
 ].ك ما تشاءثم ارض لنفس[  وفيه ٨٢, الفوائد  ٢/١٩٢بدائع التفسري   )٢(
 .٢/١٦١, إعالم املوقعني  ٣/٢٣٣بدائع التفسري   )٣(
 .٢/١١٨مدارج السالكني    ) ٤(



  

٤٥ 

 الدراسة التطبيقية :القسم الثاين
 :أبرز القضايا يف عرص اإلمام ابن القيم وتنـزيله اآليات عليها

 :بدع الصوفية وشطحاهتا: ًأوال
ظـاهر كون كثري مـن املً, انتشارا للتصوف و ابن القيمالذي عاش فيهالعرص شهد 

ً, فكان إنكاره هلذه البدع ملحوظا يف تنـزيل اآليـات عـىل ال تنضبط بالضوابط الرشعية
 :الواقع ومن ذلك

وأمـا مـا «:  حيـث قـال]٦: الفاحتة[ ﴾ W  X Y﴿ :يف تفسري قوله تعاىل −
 فصحيح أن قلبـه : حدثني قلبي عن ريب:تيقوله كثري من أصحاب اخلياالت واجلهاال

وأنـت تـر االحتـادي « : إىل أن قـال»...ن? عن شيطانه أو عن ربه?َّحدثه, ولكن عم
َ جماهرا بالقحة والفرية:عَّاح والسامَّواحللويل واإلباحي الشط ِ حدثني قلبي عـن : يقول .ً

وأعط كـل ذي حـق حقـه,  . فانظر إىل ما بني القائلني واملرتبتني والقولني واحلالني,ريب
ًوال جتعل الزغل واخلالص شيئا واحدا ً«)١(. 

ه بني طريق املهتدين السائرين عىل الرصاط املستقيم, ُطْبَويظهر من هذا النص ر −
ًواملخالفني هلذا السبيل السالكني سبل الشياطني, مشريا إىل تنـزيله عىل الواقـع, داعيـا  ً

 .يقنيالقارئ إىل التفريق بني احلالني والطر
} | { ~ _ `x   y     z    b a ﴿ :يف قوله تعاىل −

   c      h g f e d    l k j  i  m on ...اآليــــــــة﴾ 
 .]١٢٨: األنعام[

وهـذه اآليـة «: ح بعض صور استمتاع اإلنس باجلن, ثـم قـالَّ ووض, اآليةَّفقد فرس
                                                 

 .٤٩− ١/٤٨,  مدارج السالكني  ١٤٧− ١/١٤٦بدائع التفسري   )١(



  

٤٦ 

شـيطاين, منطبقة عىل أصحاب األحوال الـشيطانية الـذين هلـم كـشوف شـيطانية وتـأثري 
أطـاعوه يف اإلرشاك  .فيحسبهم اجلاهل أوليـاء الـرمحن, وإنـام هـم مـن أوليـاء الـشيطان

ومعصية اهللا, واخلروج عام بعث به رسله وأنزل به كتبه فأطاعهم يف أن خدمهم بإخبـارهم 
ه من العلم واإليامن, فواىل أعـداء اهللا ُّ حظَّ هبم من قلَّبكثري من املغيبات والتأثريات, واغرت

وعاد أولياءه, وحسن الظن بمن خرج عن سبيله وسننه, وأساء الظـن بمـن اتبـع سـنة 
ها ألقوال املختلفني, وآراء املتحريين, ْعَدَ وما جاء به, ومل ي− صىل اهللا عليه وسلم− الرسول

ّوالبـصري الـذي نـور اهللا بـصريته بنـور اإليـامن  .هات املتصوفنيَّوشطحات املارقني, وتر
ّف حقيقة ما عليه أكثر هذا اخللق, وكان ناقدا ال يروج عليه الزغل, تبني له واملعرفة, إذا عر ً

 .)١(لخ كالمهإ» ... وهي منطبقة عليهم,أهنم داخلون حتت حكم هذه اآلية
فهنا ينص ابن القيم عىل انطبـاق اآليـة عـىل أصـحاب األحـوال الـشيطانية مـن 

 .قهم واغرت بزغلهمَّاملتصوفة ومن وافقهم وصد
أشار إىل قـرب فقد  ]٥٥: األعراف[ ﴾ }|  x y z ﴿ :وله تعاىلعند ق −

ًالعبد من ربه وحمبته ملواله وعالقة ذلك بإخفاء الدعاء, ثم قال مشريا إىل بعـض أفعـال 
وقد ضعف متييز خالئق يف هـذا املقـام وسـاء تعبـريهم, فوقعـوا يف أنـواع «: املتصوفة

 .)٢(»الطامات والشطح
ث عن رضورة اقرتان حمبـة اهللا بـاخلوف منـه, َّحتد: سهااآلية نفعىل ويف كالمه  −
 مل تنفع صاحبها, بل قـد تـرضه, وربـام آلـت بـبعض اجلهـال املغـرورين إىل تـرك ّوإال

ولقد حدثني رجل أنه أنكر عـىل «: الواجبات, بحجة عبادة اهللا باملحبة وحدها, ثم قال
ألـيس الفقهـاء : يخرجل من هؤالء خلوة له ترك فيها حضور اجلمعـة, فقـال لـه الـش

:  فقـال لـه, بـىل:فقال لـه إذا خاف عىل يشء من ماله فإن اجلمعة تسقط عنه?: يقولون
                                                 

 .٢/٢٣٦, إغاثة اللهفان  ٢/١٨٢بدائع التفسري    )١(
 .٣/٢٧, بدائع الفوائد  ٢/٢٢٧بدائع التفسري    )٢(



  

٤٧ 

ّفقلب املريد أعز عليه من ضياع عرشة دارهم, أو كام قال, وهـو إذا خـرج ضـاع قلبـه, 
: ًقا عـىل القـصةِّ إىل أن قال ابن القيم معل»...ه لقلبه عذر مسقط للجمعة يف حقهُظْفِفح

مل هذا الغرور العظيم كيف آل هبؤالء إىل االنسالخ عن اإلسـالم مجلـة, فـإن مـن فتأ«
سلك هذا املسلك انسلخ عن اإلسالم العام كانسالخ احلية من قرشها, وهو يظـن أنـه 

 .)١(»وسبب هذا عدم اقرتان اخلوف من اهللا بحبه وإرادته .من خاصة اخلاصة
 :نفاة صفات اهللا تعاىل: ًثانيا

ًأخذت حيزا كبريا من اهتامم ابن القيم وكالمه يف التفسري وتنــزيله وهذه القضية  ً ّ
  اآليات عىل واقع الفرق التي ضلت يف هذا الباب وحادت عن الصواب, فقـد وقفـت 

 :, سأقترص عىل نامذج منها)٢(ًموضعا من كالمه يف هذه املسألة اثني عرش عىل
 A B    C D E F G H I  J ﴿ :يف تفسري قولـه تعـاىل −

K L M N O P  Q* S  T U V W X ...﴾ إىل قولـــه ﴿ e f 
g h                i j ﴾ ]وصف حال املنافقني مع الـوحي املنــزل, إىل أن فقد  ]٢٠ − ١٧: البقرة
ًوقد شاهدنا نحن وغرينا كثريا من خمانيث تالميذ اجلهمية واملبتدعـة إذا سـمعوا «: قال

 :املنافية لبدعتهم, رأيـتهم عنهـا معرضـنيًشيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات 
﴿L M  N *  P Q R ﴾ ]ا هـذا ُس: , ويقول خمنثهم ]٥١ − ٥٠: املـدثر ّدوا عنـّ

ًالباب, واقرؤوا شيئا غري هذا, وتر قلوهبم مولية وهم جيمحون لثقـل معرفـة الـرب 
 . الخ كالمه)٣(]...سبحانه وتعاىل وأسامئه وصفاته عىل عقوهلم وقلوهبم

ـــس − ـــاىليف تف ـــه تع  ̂ [ \ ] T  U V    W  X  Y    Z ﴿ :ري قول

  .]١٨: آل عمران[ اآلية﴾...`_
                                                 

 .٣/٢٩, بدائع الفوائد  ٢/٢٣٠ بدائع التفسري   )١(
, ٤/٢١,  ٤٠٨, ٣/٢٢٢,  ١٩١, ٢/١١٠,  ٥٢٥, ٥٢٠, ٤٧٧, ١/٢٧٣ بدائع التفسري :انظرها يف  )٢(

٥/١٤١,  ٣٦٩, ١١٢. 
 .١/١١٧, إعالم املوقعني  ١/٢٧٢بدائع التفسري    )٣(



  

٤٨ 

تضمنته اآلية من إثبـات حقيقـة التوحيـد, والـرد عـىل عىل ما ًحيث تكلم طويال 
الطوائف املخالفة كاجلهمية والقدرية واجلربية واالحتادية وغريها, ثم أملح إىل بعض مـا 

الـشهادة مـن اهللا : ومنهـا.. . «:سنة مـن هتـم باطلـة فقـالكان يرمي به املبتدعة أهل ال
 أهنم أولوا العلم فشهادته سبحانه هلم أعدل وأصـدق مـن :سبحانه ألهل هذه الشهادة

ّشهادة اجلهمية واملعطلة والفرعونية هلم بأهنم جهال, وأهنـم حـشوية, وأهنـم مـشبهة, 
بأهنم من أويل :  هلموأهنم جمسمة, ونوابت ونواصب, فكفاهم شهادة أصدق الصادقني

 .)١(»العلم
فقـد  ]٧٤: احلـج[ ﴾ a b c d fe g    h i j ﴿ : يف قوله تعـاىل−

ه بام يليق بجاللـه, ثـم ِفْصَ وو,ذكر موقف أهل اإليامن من تعظيم اهللا ومعرفته وعبادته
ّأشار إىل بعض من يقرص يف هذا الباب من املعطلة نفاة الصفات واملتفلسفة وأتبـاعهم, 

فإنه إذا كانت السموات السبع يف يده كاخلردلة يف يد أحدنا, واألرضون الـسبع «: قالف
َره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فضال ً عن أن ِّدَقُ فكيف ي,يف يده األخر كذلك

ًيقبض هبام شيئا? فال يد عند املعطلة وال قبض يف احلقيقة, وإنام ذلك جماز ال حقيقة لـه, 
فاة الصفات من هذا الذم أوفر نـصيب, وللمتفلـسفة وأفـراخهم وللجهمية واملعطلة ن

 .)٢(»وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحاهبم وأكثر

 : السامع والرقص والغناء:ًثالثا
من الواضح أن مسألة السامع واالفتتان بأصوات الغناء والرتاقص عليه كـان هلـا 

وع التصوف وبناتـه, لـذا وهي من فر −رمحه اهللا−انتشار كبري يف عرص اإلمام ابن القيم 
ًفقد أوىل املوضوع اهتامما من خالل تفسريه آليات القرآن الكريم, بل إنه ألـف مـصنفا  ًّ

 استدل فيه باآليات البينات عىل واقـع »الكالم عىل مسألة السامع«ًخاصا باملسألة وسامه 
                                                 

 .٢/٥٨١, مدارج السالكني ١/٤٧٧بدائع التفسري    )١(
 .٤/١٣٦٤  الصواعق املرسلة  ,٢٢٣− ٣/٢٢٢بدائع التفسري   )٢(



  

٤٩ 

 :هذه املسألة وما تفرع عنها من املخالفات الرشعية, ومن كالمه يف هذا الباب
: قـال ]٣١: آل عمـران[ ﴾ a b  c d  e            ` _ ^ ﴿ :عند قوله تعـاىل −

فلم يقل فارقصوا وغنوا واطربوا عىل صوت املزامري والشبابات واألحلـان املطربـات «
ًبالتوقعات والنغامت, فمن أضل سبيال ممن يدعى حمبة اهللا, ويزعم أنه يتقرب إليه هبـذا 

  .)١(»النفس والشيطانالسامع الشيطاين الذي هو حظ 
إىل بعض ما انترش من مظـاهر الـرقص والغنـاء ممـا تفعلـه  −رمحه اهللا−فهنا يشري 

 والفرح والتقرب به إىل اهللا عز وجـل, وحاشـا ملسو هيلع هللا ىلصاملتصوفة زاعمني به حمبة رسول اهللا 
 .هللا أن تكون تلك املظاهر قربة إليه

: الاألنفـ[ ﴾_` ^ [ \ ]  X Y         Z﴿ :يف قوله تعاىل −
 معنى املكاء والتصدية, ثم قارن سـامع املـرشكني بالـسامع يف عـرصه ومـا َّنيَبفقد   ]٣٥

فإن املكاء هـو الـصفري «: انضاف إليه من استخدام اآلالت والرقص واحلركات, فقال
التصفيق باأليدي وتوابعه, فإذا كان هذا سامع املـرشكني : وتوابعه من الغناء, والتصدية

كتابـه, فكيـف إذا اقـرتن باملكـاء املواصـيل والـشبابات, وبالتـصدية الذي ذمه اهللا يف 
 فكـأن القـوم ?الدفوف املصلصالت والرقص والتكرس والتثني باحلركات املوزونـات

 .)٢(»ّإنام حل هلم املكاء والتصدية ملا انضمت إليه هذه املؤكدات
 ﴾Û Ü Ý  Þ ß áà â     ã       ä å æ ﴿ :يف قوله تعاىل −

 كام أمر ,فأمره أن يغض من صوته وأن يقصد يف مشيه«: ً قال معلقا عىل اآلية ]١٩: لقامن[
املؤمنني أن يغضوا من أبـصارهم, وأصـحاب الـسامع ال هـذا وال هـذا وال هـذا, بـل 

 .)٣(» والرقص, ورفع الصوت,إطالق البرص
                                                 

 .١٤٧, الكالم عن مسألة السامع  ١/٤٩٨بدائع التفسري   )١(
 .٣٣٦,  الكالم عن مسألة السامع  ٢/٣٣٧بدائع التفسري    )٢(
 .٣٥٤,  الكالم عن مسألة السامع  ٣/٤٠٧بدائع التفسري   )٣(



  

٥٠ 

ويظهر من كالمه ربطه بـني واقـع أهـل الـسامع يف عـرصه وخمالفـة ذلـك لآليـة 
 .الكريمة

 : القضايا االجتامعية واألحوال العامة:ًرابعا
 بتنـزيل اآليات عـىل أحـوال النـاس العامـة يف −رمحه اهللا−عني اإلمام ابن القيم 

 :عرصه, وبيان عالقتها بسنن اهللا تعاىل يف األمم واملجتمعات, ومن أمثلة ذلك ما ييل
 * | }    q r s    t u v xw y z ﴿ :عند قوله تعاىل −

~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ * ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±   

فمضت الرسل وأتباعهم عىل ذلك ممتثلني ألمر اهللا «: قالف  ]٥٣ − ٥١: املؤمنون[ ﴾ ²
ًقابلني لرمحته, حتى نشأت خلوف قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بام لدهيم  ّ

 أي ّفرحون, فمن تدبر هذه اآليات ونـزهلا عىل الواقع تبني له حقيقة احلال, وعلم من
 .)١(»احلزبني هو, واهللا املستعان

وكالم ابن القيم هنا فيه إشارة واضحة إىل ما آل إليه احلال يف عرصه مـن التفـرق 
واالختالف, ودعوته إىل السري عىل طريق الرسـل وأتبـاعهم اسـتجابة ألمـر اهللا تعـاىل 

 .ًومنعا من وقوع الفرقة واخلالف
ــاىل − ــه تع ــروم[ ﴾  Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø ﴿ :يف قول  ]٤١: ال

ّنزل هذه اآلية عىل أحوال العامل, وطابق بني الواقـع وبينهـا, وأنـت تـر كيـف «: قال
حتدث من تلك اآلفات والعلل كل وقت يف الثامر والزرع واحليوان, وكيف حيدث مـن 
 ًتلك اآلفات آفات أخر متالزمة بعضها آخذ برقاب بعض, وكلام أحـدث النـاس ظلـام

ًوفجورا, أحدث هلم رهبم تبارك وتعاىل مـن اآلفـات والعلـل يف أغـذيتهم وفـواكههم 
وأهويتهم ومياههم وأبداهنم وخلقهم وصـورهم وأشـكاهلم وأخالقهـم مـن الـنقص 

ولقد كانت احلبـوب مـن احلنطـة  .واآلفات ما هو موجب أعامهلم وظلمهم وفجورهم
                                                 

 .٢/١٦١, إعالم املوقعني ٣/٢٣٣بدائع التفسري   )١(



  

٥١ 

 .)١(»ا أعظموغريها أكرب مما هي اليوم, كام كانت الربكة فيه
ويظهر من كالمه االرتباط بني السنة الكونية التـي تـشري إليهـا اآليـة الكريمـة  −

 أن تلك السنة انطبقت عىل واقـع احلـال فـيام حيـدث مـن نـزول َّوبني الواقع, فقد بني
ّاآلفات والعلل, مستشهدا بتغري حجم حبات احلنطة وقلة الربكة فيها عام كانـت عليـه  ً

 .من قبل
 ﴾A B C D E F G H I J K L  M N ﴿ :ه تعــاىليف قولــ −

ومن تأمل ما قص اهللا يف كتابه من أحوال األمـم الـذين أزال نعمـه «: قالف ]٥٣: األنفال[
وكذلك من نظـر يف  .عنهم, وجد سبب ذلك مجيعه إنام هو خمالفة أمره, وعصيان رسله

وء عواقـب أحوال أهل عرصه, وما أزال اهللا عنهم من نعمه, وجـد ذلـك كلـه مـن سـ
  .)٢(»الذنوب

ويف هذا النقل إشارة إىل النظر يف أحوال الواقع وربطها باآليات القرآنية والـسنن 
 .الربانية, ويلمح إىل يشء مما كان يف عرصه من زوال النعم بسبب الذنوب والعصيان

 : القضايا السياسية:ًخامسا
ع الـسيايس يف عـرصه, إال ًمل يعن اإلمام ابن القيم كثريا بتنـزيل اآليات عىل الواقـ

 : منها, إشارات يسرية يف هذا البابأن له
: ًيف تفسري سورة الفاحتة, حيث عقد فصال يف بيان اشتامل الفاحتة عىل الشفاءين −

فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية «: شفاء القلوب وشفاء األبدان, ومما قاله
ًال نوعي قصده فاسدا, وهذا شأن كل وتوسل إليها بأنواع الوسائل املوصلة إليها كان ك

من كان غاية مطلوبه غري اهللا وعبوديته من املرشكني ومتبعي الشهوات الذين ال غاية 
هلم وراءها, وأصحاب الرياسات املتبعني إلقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو 

                                                 
 .٤/٣٦٣: , زاد املعاد٣/٣٩٤  بدائع التفسري  )١(
 .٢/٢٠٥, بدائع الفوائد  ٥/٣٨٤بدائع التفسري    )٢(



  

٥٢ 

جزوا ًباطل, فإذا جاء احلق معارضا يف طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم, فإن ع
عن ذلك دفعوه دفع الصائل, فإن عجزوا عن ذلك حبسوه يف الطريق وحادوا عنه إىل 
ًطريق أخر وهم مستعدون لدفعه بحسب اإلمكان, فإذا مل جيدوا منه بدا أعطوه 
ًالسكة واخلطبة وعزلوه عن الترصف واحلكم والتنفيذ, وإن جاء احلق نارصا هلم وكان 

ذعنني, ال ألنه حق, بل ملوافقته غرضهم وأهواءهم هلم صالوا وجالوا, وأتوا إليه م
   { | } n o p  q r  s     t u v w x * z ﴿ :وانتصارهم به

~    �   ¡ * £ ¤ ¥ ¦   § ¨ ©  ª « ¬ ® °¯ ±  ² ³ 
  .لخ كالمهإ )١(»... ]٥٠ − ٤٨: النور[ ﴾  ´

 بعـض  فيه إشارات واضحة إىل حـال−رمحه اهللا−فهذا النص من كالم ابن القيم 
الساسة مع احلق وموقفهم منه إذا خالف مصاحلهم, والسبل التي يتبعوهنا إلبعاده عـن 

 .طريقهم
 s t u v w x y z ﴿ :سنة االبتالء يف قوله تعاىلعىل كالمه  −

ذكر حال الناس مع من خيالفهم يف إراداهتـم وتـصوراهتم, , إذ ]٢: العنكبوت[ ﴾    |   }
ًنهم برهة, ثم تسلطوا عليه باألذ واإلهانة, مؤكـدا أن فإن وافقهم فيام يطلبون سلم م

ومـن تأمـل أحـوال العـامل, رأ «: احلزم يف إرضاء اهللا تعاىل ولو سخط الناس, ثم قال
ًهذا كثريا فيمن يعني الرؤساء عىل أغراضهم الفاسدة, وفـيمن يعـني أهـل البـدع عـىل 

قـاه رش نفـسه, امتنـع مـن ًبدعهم هربا من عقوبتهم, فمن هداه اهللا وأهلمـه رشـده وو
املوافقة عىل فعل املحرم وصرب عىل عدواهنم, ثم تكون له العاقبة يف الدنيا واآلخرة, كام 
كانت للرسل وأتباعهم كاملهاجرين واألنصار ومن ابتيل من العلامء والعبـاد وصـاحلي 

  .)٢(»الوالة والتجار وغريهم

                                                 
 .٤٩−١/٤٨, مدارج السالكني  ١٥٦− ١/١٥٥بدائع التفسري    )١(
 .٣/١٦, زاد املعاد  ٣٧٣− ٣/٣٧٢بدائع التفسري    )٢(



  

٥٣ 

 : مظاهر الرشك والفسوق:ًسادسا
 إىل بعـض املظـاهر واملخالفـات الواقعـة يف −رمحـه اهللا−قـيم أشار اإلمام ابـن ال

 :عرصه, يف جانب الرشكيات والفسق والفجور, ومن ذلك
املساجد والقباب املبنية عىل القبور, ودعوته إىل املسارعة يف هدمها عىل كالمه  − 

سريه وإزالتها, وفتواه بأن الوقف عىل مثل هذه املخالفات ال يصح وال ينفذ, وذلك عند تف
 E D C B A  M L K J  I H G F ﴿ :لقوله تعاىل

 O N﴾ ]هبدم القبور املرشفة كام تقدمملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر رسول اهللا .. . «:قالف  ]٩٠: املائدة . 
ألنه لعن متخذي املساجد ;فهدم القباب والبناء واملساجد التي بنيت عليها أوىل وأحر 

 فاعله ملسو هيلع هللا ىلصساعدة إىل هدم ما لعن رسول اهللا عليها, وهنى عن البناء عليها, فيجب املبادرة وامل
َوهنى عنه, واهللا عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينرصمها ويذب عنهام فهو أشد غ ّ ة ْريّ

, فإن فاعل ذلك )١(وإطفاؤهج عىل قرب اوكذلك جيب إزالة كل قنديل أو رس .ًريايوأرسع تغ
 .)٢(»إثباته وتنفيذه وال يصح هذا الوقف, وال حيل ملسو هيلع هللا ىلصملعون بلعنة رسول اهللا 

 Y Z [ \ ]   ̂_ ̀ a b ﴿ :عند قوله تعاىل −  
c d e   f hg ...أشــار إىل تلبــيس أهــل الباطــل فقــد  .]١١٢: األنعــام[ ﴾اآليــة

وتسميتهم بعض أنواع الفجـور بأسـامء براقـة يـضللون هبـا اجلهلـة وضـعاف العقـول, 
 مقـاالت أهـل الباطـل وإذا تأملـت«: ًورضب عددا من األمثلة لتلك املـسميات, فقـال

ّرأيتهم قد كسوها من العبارات وختريوا هلا من األلفاظ الرائقة, ما يرسع إىل قبوله كل من 
ّحتـى إن الفجـار ليـسمون أعظـم أنـواع  − وأكثر اخللـق كـذلك−  ليس له بصرية نافذة,

فـراح,  األَّ اخلبائـث أمَّالفجور بأسامء ال ينبو عنها السمع, ويميل إليها الطبع, فيسمون أم
ُويسمون اللقمة امللعونة ل كر والفكر التي تثري العزم الساكن إىل أرشف األمـاكن, ِّمة الذْيَقّ

                                                 
ْوطفيه«: األصل  )١( َ«. 
 .٢/٢١٠, إغاثة اللهفان  ٢/١٢١بدائع التفسري    )٢(



  

٥٤ 

 .لخإ.. .)١(»ون جمالس الفجور والفسوق جمالس الطيبةُّمَسُوي

 : املتكلمون والفالسفة:ًسابعا
كان النتشار علم الكالم يف عـرص ابـن القـيم أثـره الواضـح يف تنــزيل اآليـات 

نية عىل واقع املتكلمني والفالسفة وشـبهاهتم, وبيـان خمالفـاهتم وإعراضـهم عـن القرآ
 :الوحي القرآين إىل ترهات العقول وزباالت األذهان, ومن كالمه يف ذلك

 ~ |{ }  v w  x y z ﴿ :عند قول اهللا عز وجل − 
بني معنى اآلية ثم أشار إىل زعم بعض املتكلمني بأن فقد  ]١٢٥: النحل[ ﴾ ¢£ ¡ �

.. .« :ّاملراتب املذكورة يف اآلية إنام هي القياسات املنطقية, فرد عليهم وفنّد شبهتهم فقال
هذا هو الصحيح يف معنى هذه اآلية ال ما يزعم أسري منطق اليونان أن احلكمة قياس 
الربهان وهي دعوة اخلواص, واملوعظة احلسنة قياس اخلطابة وهي دعوة العوام, واملجادلة 

 وهو رد شغب املشاغب بقياس جديل مسلم املقدمات ,سن القياس اجلديلبالتي هي أح
 وهو مناف ألصول املسلمني وقواعد الدين من , وهو مبني عىل أصول الفلسفة,وهذا باطل

فتنـزيل القرآن عىل قوانني أهل املنطق «:  إىل أن قال»..وجوه كثرية ليس هذا موضع ذكرها
 .لخ كالمهإ )٣(»...ًقطعا من وجوه عديدة باطل  )٢(اليوناين واصطالحهم وذلك

 º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ  Ã Ä ̧ ﴿ :يف قوله تعاىل −

×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ  

Ø   Ù Ú ÜÛ ﴾ ]١٥: الشور[. 
أن معنى اآلية أن ال جدال وال خصومة بعد ظهور احلق واستبانته, ثـم ابن القيم  َّبني

وقد يقع يف وهم كثري مـن «: مني فقالأشار إىل الفهم اخلاطئ ملعنى اآلية لد بعض املتكل
                                                 

 .٢/٤٣٨, الصواعق املرسلة  ٢/١٧٤ئع التفسري  بدا  )١(
 .زائدة» وذلك«الواو يف   ) ٢(
 .١٦٧, مفتاح دار السعادة ٦٦− ٣/٦٤بدائع التفسري    )٣(



  

٥٥ 

 وأن املرسل هبا صلوات اهللا وسالمه عليه مل يكن حيتج ,اجلهال أن الرشيعة ال احتجاج فيها
عىل خصومه وال جيادهلم, ويظن جهـال املنطقيـني وفـروخ اليونـان أن الـرشيعة خطـاب 

واحلجج للخواص للجمهور وال احتجاج فيها وأن األنبياء دعوا اجلمهور بطريق اخلطابة, 
وهم أهل الربهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم, وكل هذا مـن جهلهـم بالـرشيعة 
والقرآن, فإن القرآن مملوء من احلجج واألدلة والرباهني يف مسائل التوحيد وإثبات الصانع 
ًواملعاد وإرسال الرسل وحدوث العامل, فال يذكر املتكلمون وغريهم دليال صـحيحا عـىل  ً

 وهو يف القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتـم معنـى وأبعـده عـن اإليـرادات ّذلك إال
 .)١(»واألسئلة, وقد اعرتف هبذا حذاق املتكلمني من املتقدمني واملتأخرين

 ﴾ [ \ ] Q R S T U V       W X Y Z ﴿ :يف قوله تعـاىل −
ملستغني بفطرته عـن ّوأما من فرس اآلية بأن املراد بمن كان له قلب هو ا«: قالف ]٣٧: ٓق[

علم املنطق, وهو املؤيد بقوة قدسية ينال هبا احلد األوسط بـرسعة فهـو لكـامل فطرتـه 
مستغن عن مراعاة أوضاع املنطق, واملراد بمن ألقى السمع وهو شهيد مـن ليـست لـه 

 ليوجب له مراعاته وإصـغاؤه إليـه وأال يزيـغ يف ;هذه القوة فهو حمتاج إىل تعلم املنطق
وهو حتريف لكالم اهللا تعـاىل ومحـل لـه عـىل اصـطالح املنطقيـة «: إىل أن قال »..فكره

املبخوسة احلظ من العقل واإليامن, وهذا من جنس تفاسري القرامطة والباطنيـة وغـالة 
لية ملا يفرسونه من القرآن وينـزلونه عىل مذاهبهم الباطلة, والقرآن بـريء مـن ياإلسامع

  .لخإ )٢(»..يل واهلذياناته عن هذه األباطَّذلك كله, منـز
 عىل املناطقة واملتكلمـني والفالسـفة يف تنــزيلهم ُّ الرد:ويظهر من نقوله املتقدمة

اآليات القرآنية عىل املذاهب الفلسفية والقوانني املنطقية, لتسويغ بـاطلهم وهـذياهنم, 
القـرآن كام يظهر تأكيد تنـزيه القرآن الكريم عن تلـك األباطيـل واالدعـاءات, وأن يف 

 .ية عن ذلك اهلذياننُْغ
                                                 

 .١٥٨, مفتاح دار السعادة  ٤/١١٤بدائع التفسري    )١(
 .١٨٨, مفتاح دار السعادة  ٤/٢٠٧بدائع التفسري    )٢(
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 ةـمـاخلات
 ومجـع املواضـع التـي −رمحـه اهللا−وبعد هذا التطواف يف تفسري اإلمام ابن القيم 

عني فيها بتنـزيل اآليات عىل الواقع والوقوف عىل يشء من فقهـه وعلمـه بكتـاب اهللا 
 : ما ييلتعاىل, أخلص إىل

 :أهم النتائج: ًأوال
حياة, وحمور نجاة, ملن أراد السعادة والريادة يف كل زمان القرآن الكريم منهج  − ١

 .ومكان
 .تنـزيل اآليات عىل الواقع جانب مهم يف تفسري القرآن وتقريب معانيه لألفهام −٢
ًقــديام وحــديثا−عنايــة املفــرسين  −٣  بتنـــزيل اآليــات عــىل الواقــع, واملقارنــة بــني −ً

 .آيات القرآن وتوجيهاتهاألحداث املستجدة يف عصورهم وما يناسبها من 
ًتفاوت املفرسين يف تنـزيلهم اآليات عىل الواقـع قلـة وكثـرة, تـرصحيا وتلميحـا,  −٤ ً

 .بحسب مناهجهم التفسريية, أو قوة األحداث وشدة الوقائع والنوازل
ارتباط مسألة تنـزيل اآليات عىل الواقع بعدد من قواعـد التفـسري ومـسائل علـوم  −٥

 .القرآن
ً تأصيال له وتنظـريا, : بتنـزيل اآليات عىل الواقع−رمحه اهللا−مام ابن القيم عناية اإل −٦ ً

ًوعمال به وتطبيقا ً. 
 منهج خاص يف تنـزيل اآليات عىل الواقع, سلك فيـه −رمحه اهللا−لإلمام ابن القيم  −٧

ًأسلوب الترصيح أحيانا, والتلميح غالبا ً. 
القيم بتنـزيل اآليات عىل الواقـع حتـى تنوع املوضوعات التي عني فيها اإلمام ابن  −٨

 .شملت اجلوانب العقدية والسياسية واالجتامعية واألحوال العامة, وغريها
 بـالنص −رمحـه اهللا−عنـد اإلمـام ابـن القـيم  »تنـزيل اآليات عىل الواقـع« طرتبا −٩

  .ف أو إفراط أو تفريطُّالقرآين, من غري تكل
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  : التوصيات:ًثانيا
ًلم وطالبه بالعناية بكتاب اهللا تعاىل فهام وتدبرا, وعلام وعمالأويص أهل الع −١ ً ًً. 
: أويص الباحثني يف جمال القرآن وعلومه أن يعنوا بمسألة تنـزيل اآليات عىل الواقع −٢

ًبحثا وتأصيال ومجعا وحتريرا ً ًً. 
أويص الكليات واألقسام املعنية بـالقرآن وعلومـه يف اجلامعـات وغريهـا بإعـداد  −٣

وعات علمية يشرتك فيها األساتذة والطالب تعنى بجمع أقـوال املفـرسين يف مرش
ً ودراستها وتصنيفها موضوعيا وتارخييا»تنـزيل اآليات عىل الواقع« ً. 

أويص علامء التفسري ومشاخيه املعارصين بأن يعنوا بتنــزيل اآليـات عـىل الوقـائع  −٤
 .وأعالمهااملعارصة يف دروسهم ومواعظهم وفق منهج سلف األمة 
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 املراجع واملصادر
 :املصنفات العامة )أ
 .ه١٤٢٣ط الثانية / دار العاصمة/ بكر أبو زيد/  موارده − آثاره − حياته :ابن قيم اجلوزية   −١
 .م١٩٨٧ − مؤسسة شباب اجلامعة / أمحد ماهر البقري.  د:ابن القيم من آثاره العلمية   − ٢
 .بريوت−دار املعرفة/  البجاويعيل: حتقيق/  أبو بكر بن العريب:أحكام القرآن   −٣
 .ه١٤٠٣ط الثانية / دار الفكر/  أبو حيان األندليس:البحر املحيط   −٤
/ دار ابن اجلوزي / يرسي السيد حممد  :بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن القيم اجلوزية   −٥

 .ه١٤١٤ ط األوىل
 .ه١٤١٩ألوىل ط ا/ عبداهللا الرتكي. د: حتقيق/  ابن كثري:البداية والنهاية   −٦
 . بريوت−املكتبة العرصية / حممد أبو الفضل: حتقيق/  السيوطي:بغية الوعاة   −٧
جامعة أم القـر /  عبدالعزيز الضامر:»رسالة ماجستري«تطبيق اآليات عىل الوقائع املعارصة    −٨

 .ه١٤٢٥
 .ه١٤٠٣ بريوت −دار املعرفة /  ابن كثري الدمشقي:تفسري القرآن العظيم   −٩
 . سيد جاد احلق:حتقيق/  ابن حجر العسقالين:ةالدرر الكامن   −١٠
األوىل . ط−بـريوت / دار الكتـب العلميـة/  أبـو عبـداهللا القرطبـي:اجلامع ألحكام القـرآن   −١١

 .ه١٤٠٨
 . بريوت−املكتب التجاري /  ابن العامد:ت الذهباشذر   −١٢
 .ه١٤٠٧القاهرة / دار احلديث/ حممد فؤاد عبدالباقي: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن   −١٣
 −دار الكتـب العلميـة / عبدالـسالم عبدالـشايف: حتقيق/  ابن عطية األندليس:املحرر الوجيز   −١٤

 .ه١٤١٣األوىل .ط/ بريوت

 :مؤلفات اإلمام ابن القيم) ب
 .ه١٤٠١ − دار الفكر :اجتامع اجليوش اإلسالمية   −١٥
األوىل . ط/ بـريوت−دار الكتب العلميـة / حممد عبدالسالم إبراهيم:  حتقيق:إعالم املوقعني   −١٦

 .ه١٤١١
 . مكتبة السنة املحمدية:إغاثة اللهفان   −١٧
 . املطبعة املنرية:بدائع الفوائد   −١٨
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 .دار املعرفة/ حامد الفقي:  حتقيق:التبيان يف أقسام القرآن   −١٩
 .دار الريان للرتاث/ عبدالغفار سليامن. د:  حتقيق:حتفة الودود   −٢٠
 .ه١٤١٩الثانية .ط/  الدمام−وزي دار ابن اجل/ مشهور آل سلامن:  حتقيق:جالء األفهام   −٢١
 .ه١٤٠١الثانية .ط/  بريوت− مؤسسة الرسالة :زاد املعاد   −٢٢
 .ه١٣٩٨  بريوت− دار املعرفة :شفاء العليل   −٢٣
 .ه١٤٠٨ الرياض − دار العاصمة :الصواعق املرسلة   −٢٤
 .ه١٤٠٧الثانية . ط/  دمشق− دار ابن كثري :عدة الصابرين   −٢٥
 .ه١٤٠٠األوىل . ط/ مرص− املكتبة القيمة :الفوائد   −٢٦
 .ه١٤٠٩األوىل .ط/  الرياض− دار العاصمة :الكالم عىل مسألة السامع   −٢٧
 . القاهرة−املكتب الثقايف / رضوان جامع رضوان:  حتقيق:مدارج السالكني   −٢٨
 .ه١٣٩٩/  مكتبة محيدو :مفتاح دار السعادة   −٢٩
 .ه١٤٠٣/  سوريا− مكتبة املطبوعات اإلسالمية :املنار املنيف   −٣٠

 
 



  

٦٠ 

   ُاآليات التي عني ابن القيم بتنزيلها عىل الواقعفهرس 
 مرتبة حسب السور

 الصفحة رقمها اآلية السورة
 ٤٥ ٦ ﴾  Y X  W﴿ الفاحتة
 ٤٧, ٤١ ٢٠−١٧  ﴾...E D C B A﴿ البقرة
 ٤٣ ١٤٨ ﴾...  Z ] \ [^﴿ البقرة
 ٣٦ ١٨٣ ﴾...X W      V U T S﴿ البقرة

 ٤٧ ١٨ ﴾...Z    Y  X  W    V U  T﴿ آل عمران
 ٤٩ ٣١ ﴾...̂ _ `   c  b a﴿ آل عمران

 ٥٣ ٩٠ ﴾...F E D C B A﴿ املائدة
 ٥٣ ١١٢ ﴾...  Z Y ] \ [﴿ األنعام
 ٤٥ ١٢٨ ﴾...z y x  } |﴿ األنعام

 ٤٤ ٢ ﴾  K J I H G F... ﴿ األعراف
 ٤٦, ٤٠ ٥٥ ﴾ z y x  }|﴿ األعراف
 Z   Y X  ] \ [ ^﴿ األنفال

`_...﴾ 
٤٩ ٣٥ 

 ٥١ ٥٣ ﴾...F E D C B AG﴿ األنفال
 ٤٣ ١٦ ﴾...a] \ [ ^ _ `﴿ التوبة
 ٥٤, ٤١ ١٢٥ ﴾...y x  w v﴿ النحل
 ٤٨ ٧٤ ﴾...fe d c b a﴿ احلج

 ٤٢, ٣٧ ٥٣−٥١ ﴾...u t    s r q﴿ املؤمنون
٥٠, ٤٤ 

 ٤٤, ٣٧ ٧٤−٦٨ ﴾...u t s﴿ املؤمنون
 ٣٥ ٣ ﴾...l k j i  h n  m﴿ النور



  

٦١ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة
 ٥٢ ٥٠−٤٨ ﴾...r q  p o n﴿ النور

 ٥٢ ٢ ﴾...v u t s﴿ العنكبوت
 ٤٣, ٣٧ ٤١ ﴾...Ô   Ó Ò       Ñ Ð﴿ الروم

٥٠ 
 ٤٩ ١٩ ﴾...Ý Ü Û﴿ لقامن
 ٣٤ ٢٢ ﴾...  Æ Å Ä Ã Â Á ÇÈ﴿ سبأ

ٰالشور ﴿W V  UTS R Q﴾ ٤٢ ١١ 
ٰالشور ﴿¾½ ¼ » º¹ ¸ ﴾ ٥٤ ١٥ 

 ٥٥ ٣٧ ﴾...X W V U T S R Q﴿ ٓق
 ٤٣ ٤٣ ﴾   s r q    t﴿ احلاقة

 ٤٢ ١٩ ﴾¨ © ª»﴿ االنشقاق
 ٤٢ ١ ﴾ C B A﴿ الربوج
 ٣٦ ٨ ﴾z y } | {﴿ التكاثر
 ٣٨ ٣−١ ﴾...W V U T﴿ الفلق
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 فهرس املوضوعات
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