


  مع آياتيف وقفاٍت.. اإلنسان واحلياة
 حممد أديب الصاحل. لفضيلة العالمة األصويل املريب الشيخ د

 
احل، يف ) معامل قرآنية يف البناء( ضمن سلسلة يأيت هذا الكتابد أديب الصلألستاذ الدكتور حمم

 .  صفحة من القطع املتوسط٤٧٤
 .م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨الناشر مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، 

، وهو من أجلِّ نعمه -صلى اهللا عليه وسلم-هذا القرآن ايد الذي أنزله اهللا على نبيِّنا حممد 
 ينبوع -تبارك وتعاىل-سبحانه على األمة احملمدية، بل على البشرية مجعاء؛ شاء أن جيعله ربنا 

الذي أُحكمت آياته مث كيف ال وهو الكتاب .. احلكمة وآية الرسالة، ونور األبصار والبصائر
 ال تنقضي ال تنفد كلماته، فُصِّلت من لدن حكيم خبري، وهو أصل األصول، وحبل اهللا املتني،

، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل،  وال خيلق عن كثرة الرد،عجائبه
 .ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم

رة، متتبِّعاً ج البناء اخليِّ النورانية معامل هذا القرآنن بعضاً م  هذا الكتاب صحب املؤلِّفويف
ة، وحراحلضاري القومي فيها، بناء الفرد واجلماعة واألممنهجيٍة علميٍة على تناوهلا بأمانٍةص  ،

ب موقعه من ساحة البناء  منها حس عن معانيها ومنارات اهلداية يف كلِّ-ما وسعه-كاشفاً 
 هيف نقل وحماوالً بيان ما ميكن أن يصنعه املصلحون، مبعناه اإلسالمي احلضاري، الشامل املتكامل

 وتلك. هاح به أولُة إال مبا صلَ هذه األمخرآ حإىل الواقع املعاصر، انتفاعاً ببدهية أنه ال يصلُ
 :املعامل كانت
 : هي الكاتب حتت عدة عنواننيعرضها، وقد  من سورة البقرةيامآيات الصِّ

 .ياميها الذين آمنوا كتب عليكم الصِّيا أ
 .يأيها الذين آمنوا.. القاعدة اإلميانية والبناء

يامالبناء وشرعة الص. 
وم والبناة األمناءشرعة الص. 
 .قوىوالت.. يام منهجية البناءآيات الصِّ

 ، وقد جاءت حتتاألعراب، من زعم منهم أم آمنوا على الردآيات من سورة احلجرات، 
 .وحراسة البناء.. القرآن: عنوان

 



خذ موقفاً نابياً من  ويت،ب باملعاد واجلزاء واحلسابنديد مبن يكذِّالت : وفيهاسورة املاعون،آيات 
عاون على الربِّالتواإلحسان إىل الض عفاء، مث التم املرائني نديد والوعيد بالويل للساهني عن صال

ر نبيه املبكِّوالت.. البناء: عنوانحتت  منجمة وقد عرضها الكاتب. غالِّي أيديهم عن فعل اخلري
 .وسورة املاعون

 وأتى الكاتب على ،}ولَْم نك نطِْعم الِْمْسِكني {:رثِّمن سورة املداآلية الرابعة واألربعني 
 .والبداية املبكرة وسورة املدثر.. البناء: عرضها حتت عنوان

ادسة اآليتني السوالعشرين والسمن نياسعة والثالثابعة والعشرين من سورة اإلسراء، واآلية الت 
تقعيد القواعد ورسم املبادئ اليت يظلِّ: وفيهاوم، سورة الرباين؛ من إيتاء ذوي ها املنهج الر

ر بذيرف والت للمال بالس ألحد، أو إضاعةٌف فيه مظلمةٌ تصراحلقوق حقوقهم، بعيداً عن كلِّ
 .ومرة وسورة اإلسراء والرمع البداية املبكِّ..  أخرىخطوةٌ: يف عنوان واحده وغريمها، ذلك كلُّ

عرضها قد  ومنهجية تكرمي اإلنسان وحفظ حقوقه،: وفيها ساء،آيات اإلرث من سورة النِّ
حتت العناوين التاليةالكاتب : 

 ساءوالنِّ.. سورة الفجر. .صورة أخرى.. هدم وبناء
 ساءوالبناء وسورة النِّ.. اإلنسان.. إلرثنظام ا

 ساءوالبناء وسورة النِّ.. نظام اإلرث
، وإخزائهم أمام غاة شر هلكةطُّغرية اهللا على بيته العتيق بإهالك ال: وفيهاآيات سورة الفيل، 

اريخالنيف سورة الفيل.. من روافد البناء: ، واندرجت حتت عنواناس والت. 
حقيقة الغاية من خلْ: وفيهااريات،  من سورة الذَّآياتواإلنس، وصفات ق اهللا تعاىل اجلن 
والبناء.. ارياتسورة الذَّ: قني، حتت عنواناملت. 

 الرِّباط الوثيق بني العمل والسلوك وبني مبدأ املسؤولية واجلزاء : وفيهاآيات من سورة النحل،
 .وسورة النحل..  اإلعجاز على ساحة البناءمن حملات: على ساحة العطاء القرآين، حتت عنوان

املنهج املتكامل يف العقيدة والعمل الصاحل الذي جيب أن يكون : وفيهاآيات سورة العصر، 
بوادر :  مجاعة املسلمني، وما ينبغي لذلك من تواٍص باحلق وتواٍص بالصرب، حتت عنوانديدنَ
 .التنبه وأخذ احلذر.. وسورة العصر.. اليقظة
من املنافقني واملؤمنني عندما واجهوا أحزاب  كلٍّةصور :وفيها  األحزاب، من سورةآيات 
ناة املؤمنني، وقد امني املنافقني والب، وقد حشدت ما حشدت يوم اخلندق، وموقف اهلدالكفر

 :عرضها الكاتب حتت عنوانني مها

 



 .ملؤمنني واملنافقني من اوصورة كلٍّ..  سورة األحزابالبناء وصراع الوجود يف عودة إىل
ودالالت أخر.. سورة األحزاب.. ناة واملؤمنونالب. 

ا، وبدا عليها عنوانُوحيكي  من سورة املائدة، درسصورة الفئة اليت آمنت باهللا وصدق إميا 
 من سورة قافية ودرسالبنية الثَّ: الدمعة اخلاشعة، حتت عنوان:  وصفاؤه،رقَّة القلب ووجله

 .املائدة
جدة،آياتتبكيت الكفَّار يف مشهٍد يكونون عليه يوم القيامة وهم :  وفيها من سورة الس

 ،وجودهادق مقصوراً على من يقدِّمون الربهان على ل اإلميان الصجْعناكسو رؤوسهم، و
 : حتت العناوين التالية الكاتبوقد عرضها . من الفريقنيوجزاء كلٍّ
 السجدةومؤشِّرات يف سورة .. أجيال البناء

 وجزاء العمل يف سورة السجدة.. البناء يف إطار التكامل
 .وسورة السجدة.. عمارة األرض واآلفاق احلضارية، البناء والتأسي

 .سورة السجدة والبناء وشاهد من السنة
ه ممن عبد من، وتربئالم ملكة باألدعاء إبراهيم عليه الس: وفيها،  والبقرة إبراهيمآيات من سوريت

وحيد مبا يرجوه احل املنبثق عن عقيدة التارتباط العمل الصوعاء، وإشراك بنيه يف الدغري اهللا، 
 : حتت العناوين التالية.عاقبٍة حسنة وإبراهيم لبنيه وذريته من حياٍة كرميٍة

 . ومؤشِّرات البناء يف التوجيه املبكِّر..سورة إبراهيم
 .ومؤشِّرات البناء يف التوجيه املبكِّر.. سورة إبراهيم والبقرة

 ومؤشِّرات البناء السليم.. دعوات إبراهيم
بيني الكرميني ومؤشِّرات البناء القوميدعوات الن. 
 .عاء والطَّاعة عند إبراهيم وإمساعيلوالسنن اإلهلية فيه، ونور الد.. جيل البناء

وء، نن اإلهلية وتكافؤ الفرص على طريق البناالسوالعطاء.. عاءالد. 
 . وثروة البشرية من سرية األنبياء عليهم السالم..البناء

األمهية مل تعط للنسب : قصة الطوفان وغرق ابن نوح عليه السالم: وفيهاآيات من سورة هود، 
 : والعنوان، ولكن أُعطيت لإلميان والعمل الذي يرضى اهللا عنه، حتت عنوانات هي

لبناءربية واالت.. احلواألمنوذج الص..نة اإلهلية التساوق مع الس ..وقصالم وابنهة نوح عليه الس. 
 .واملنهج يف قصة نوح عليه السالم.. البناء التربوي
 .واحلقيقة العلمية يف قصة نوح عليه السالم.. البناء التربوي

 



لوك ضوابط الس  الكاتبفيهاعرض واحلجرات،  من سورة ة عشرانية والثَّة احلادية عشراآليتني
من  رمست اآلية للمسلمني وما، واليت تتعدى إىل اجلماعات، فراد يف حيام اليوميةاألبني 

 استقراره ومناء طاقاته الفاعلة، وذلك حتت العناوين مالمح املنهج السلوكي الذي يهب اتمع
 :التالية
احلجراتلوك وتكامل البناء يف سورة الس. 

 .لوك والبناء يف سورة احلجرات أخرى مع السخطوةٌ
لوك على البناء االجتماعيسورة احلجرات وانعكاسات الس. 

 .ايتوبناء اتمع املتماسك بوجوده الذَّ.. سورة احلجرات
 . يف البناء جديدٍةوإىل قراءٍة.. سورة احلجرات

 .ورة احلجراتالبناء وما يعنيه ختام اآلية احلادية عشرة من س
 .البناء االجتماعي وآية من سورة احلجرات

 .ومؤشرات يف سورة احلجرات.. البناء
 .املنهج والعالج على صعيد البناء، البناء وسورة احلجرات

 . أخرى يف البناء واملنهج وكلمات..سورة احلجرات
 .مع املنهج والبناء يف سورة احلجرات. . أخرىمرةٌ

بعية وتقليد اليهود يف املنهج النِّساء، وما فيها من حترير املسلمني من التوآيات من سوريت البقرة 
لوك، فالكفار سواء أكانوا أهل كتاب أو مشركني ال يريدون شيئاً من اخلري الفكري والس

 :أتى الكاتب على عرضها حتت العناوين التالية. للمسلمني، واهللا خيتص برمحته من يشاء
اتيةاء الذَّ مع آيات البنوقفات ..قليد األعمى وسورة النِّساءوعدم الوقوع يف الت. 

 .وزيادة اليقني بأن القرآن من عند اهللا.. الواقع والبناء
 .ووقفات مع آيات.. سورتا البقرة والنِّساء

لقي يف رسالة آيات من سوريت آل عمران واحلجر، وفيها عرض الكاتب مكانة املنهج اخلُ
كامل بني العهدين املكي سالة ومبادئها، والترد واتمع على قيم هذه الرِّاإلسالم، وبناء الف

لوك، حتت العناوين التاليةواملدين يف منهج األخالق والس: 
التغيري وإحكام بتمع والتواملدين يف ذلكيواؤم بني العهدين املكىن ا . 

غيري والتكاملالت ..أخرى على طريق البناءقيقةٌلوك، وحيف منح األخالق والس . 
 . إىل آيات سورة احلجروعودةٌ.. التغيري والبناء

 



آيات اإلذن بالقتال يف سورة احلجِّ، اليت اشتملت على اإلذن بالقتال ملن يقاتلون ويصدون عن 
طريق اهلدى ويفتنون عن دينهم، كما اشتملت على تعرية الظُّلم، وعلى قدرة اهللا تعاىل على 

 حتت ني هلم يف األرض، وقد عرضها الكاتبلم عنهم والتمك عباده املؤمنني ورفع الظُّنصر
 : العنوانني

 .التغيري والتكامل يف منهج البناء
 .التغيري والوعي يف منهج البناء

سالة، اليت كشفت عن حقيقة املوقف اجلاهلي املعادي للرِّيات من سوريت األنعام والفرقان، اآل
ابالنع من التراكم املنحرف يف النللفئة القليلة املؤمنة آنذاك كيما  عوٍنفوس، وقد كان ذلك خري 
تتبينمنهج ها وال تنخدعوقد .ات الطريقب مشقَّ باملظاهر الكاذبة، ويف الوقت نفسه ال تتهي 
بيذلك حتت العناوينن الكاتب : 

 .لة من املاضي إىل احلاضرالبناء والنقَّ
وقفاتومدلوالت الوقائع.. قلة والبناء مع آيات الن. 
وصورةٌ..  مع آيات والبناءوقفاتة املعايريدقَّله  أخرى من صور املواجهة والتنب. 

من سورة الز اآلياتخرف، اليت حكت قصالذي كان يلجأ إليه سدنة الكفر حدي اجلاهلية الت 
 الذي أمهل العقل وجفا عن طرائق احلكم حديلت عن القرآن وعن دين اهللا، ذلك اللصدِّ
وقد ساقها .  هم أوىل اخللق بأن يدركوا عظمة كالم اهللا وإعجازه وخباصة أنه من أناٍس،ليمالس

 :الكاتب حتت العنوانني
ة املواجهةومعرفة الواقع ودقَّ.. البناء.. خرفمع آيات من سورة الز. 

 .معرفة الواقع ودرء املعيار اجلاهلي.. واجهة بإميانامل.. خرفوسورة الز.. إحكام البناء
خوامت سورة اادلة، اليت كشفت عن وقائع تعكس صدق املواقف عند أصحاب الرسول عليه 

الصالة والستمع املسلم، عب على طريق الرِّالم، وهم يواجهون االمتحان الصكما يادة وبناء ا
دا معامل الكتاب الكرمي والسنة املطهرة للمواالة  اليت حدتعكس التزامهم الدقيق باملعايري

 :وقد عرضها الكاتب حتت العناوين التالية!  واحلب والبغض،واملعاداة
 وبناء الفرد واجلماعة. .خامتة سورة اادلة

 .وحقيقتان على طريق البناء.. سورة اادلة
 وحقيقة ثالثة يف البناء.. خوامت اادلة

 . العقيدة واملواالة..اء واآلية األخرية من سورة اادلةالبن

 



 . وأولويات يف بناء اإلنسان املسلم،خوامت سورة اادلة
 .ؤية، سورة اادلة واجليل القدوةووضوح الر ..أولويات يف البناء

ني هي تشعر خبطَّوالثني بعد املئة، ادسة والثَّبدءاً من اآلية السية، آيات من سورة األنعام املكِّ
ا فيه خلف اجلاهلي مبق ببناء اإلنسان الذي ينأى عن محأة الت املتعلِّ ذلك اخلطُّ:أوهلما: متالزمني

 حضري لبناء جمتمٍعق بالت املتعلِّ ذلك اخلطُّ:هماوثاني. يطان وخضوع للهوى والشىفوضمن 
يشرق يف جنباته نورِلس شريعة اهللا يوم يأذن سبحانه بذلك، ويتمع قياده لدعوة اإلسالم م ا

واٍف   بشرٍحوافانا الكاتبقد و. -صلى اهللا عليه وسلّم-د  األمني حممها النيبَءاليت حيمل لوا
 :ذلك حتت العنوانني التاليةل

 .التحضري املبكر للبناء واألوليات ومع سورة األنعام
 .البنية الثَّقافية والسلوك يف سورة األنعام

 .بني يدي اتمع األمثل صاحب الرِّسالة.. األنعام وإحكام البناءسورة 
 .والتغيري.. أوضار اجلاهلية.. سورة األنعام
 .وعقابيل اجلاهلية، البناء على طريق التغيري إىل األقوم.. سورة األنعام

 .ىل سورة األنعامإوعودة  ، ومؤشِّرات التغيري..البناء
 .ابعة والثالثني بعد املئة من سورة األنعامووقفة مع اآلية الس.. البناء

 .البناء يف مواجهة إذاية اإلنسان واتمع، ووقفة أخرى مع سورة األنعام
 .الشعبة الثانية من شعب اهلدم، وإثارة بوادر التغيري يف وقفات مع آيات

 .وشعبة اهلدم الثالثة كما دلَّت عليها سورة األنعام.. البناء
 .يح يف البناء، واآلثار الطَّّيبة لنقض مسالك اجلاهليةالتصور الصح

 .ومثرات احملاصرة للتصرفات اجلاهلية وسورة األنعام.. البناء
 .وصورةٌ من النظر إىل املرأة يف مرحلة التحضري للبناء.. سورة األنعام
 .وقفةٌ مع سورة األنعام والظُّلم اجلاهلي للمرأة.. مرة أخرى

 .ؤيدات القرآنية يف مواجهة الظُّلم االجتماعيوامل.. البناء
 . من عوامل اهلدم كما تصوِّره سورة األنعاموواحد.. بناء اتمع

 .والوعيد على عوامل اهلدم يف سورة األنعام.. العناية بالفرد واتمع
 .تنديد باهلدم اجلاهليوالَّ.. مع بناء اتمع.. مرة أخرى
 .نديد بعوامل اهلدم اجلاهليوأثر الت.. بناء اتمع

 



فه يف العدوان على الولد واملالحراسة بتمع وحماربة السىن ا. 
 .وسد الذريعة يف حراسة بىن اتمع.. عودة إىل سورة االنعام

 .عامل البناء مع الفهموج الت.. سورة األنعام
 .وحراسة بىن اتمع وآيات من سورة اإلنعام.. البناء
 .واملنهج العملي يف التعامل مع النِّعم، بدءاً من العهد املكي.. بناءال

 .وأمهية التوجه إىل االعتبار، إعمال العقل يف املنهج املستقيم.. البناء
واآليات الرابعة عشرة بعد املئة آيات من سورة النحل، اآلية السادسة واخلمسون وما بعدها، 

نهج القرآين فيها من الداللة على مواطن األذى يف التفكري وما جرى عليه املوما بعدها، 
والسلوك، حيث يقع اتمع حتت سلطان اجلاهلية ويتلظَّى بنارها، وما حيمل ذلك من إعداد 

تمع اجلاهلي، فبيتمع البديل عن ال العب يف بناء ان الكاتب ذلك حتت الفئة املؤمنة لتحم
 :  التاليةنيواعنال

 .من أجل التحول إىل األفضل.. مع سورة النحل، الداللة القرآنية على مواطن الضعف
 .من خالل التنديد بأمور اجلاهلية.. سورة النحل والتوجيه إىل البناء وحراسته

 .وسورة النحل.. وحراسة بىن اتمع.. النهج البناء
 .لنحلمرة أخرى مع النهج البناء وسورة ا
 .حراسة بىن اتمع على حمور اهلداية

 .سالمة بناء الفرد واتمع والتكامل بني الدنيا واآلخرة يف املنهج الرباين
 بعد املئة، وما سلكت هذه اآليات نيآيات من سورة الصافَّات، بدءاً من اآلية التاسعة واألربع

شعر ذلك ئكة عليهم السالم والرد عليها، وما يلتجلية الفرية الكربى للمشركني يف شأن املال
من التسامي يف النِّشدان املتبصِّر للحقيقة، واحلوار املفعم بالتوثيق من خالل الواقع، واحلكم 

ليم من العقولالعقلي السوقد عرضها الكاتب حتت  !.ليم، أن لو كانت هناك حرية احلركة للس
 :العنوانني التاليني

.. مؤشِّرات التغيري..  وعوامل اهلدم يف اتمع اجلاهلي من سوريت األنعام والصافَّاتالبناء
 .والدروس

 .مؤشِّرات التغيري على طريق البناء، ووقفة أخرى مع سورة الصافَّات
 وما فيهما من أن املشركنيالثَّانية والثَّالثني من سورة األعراف، احلادية والثَّالثني و اآليتني

يشاركون املؤمنني يف طيبات الدنيا وزهرا، مث يستخلص اهللا الطيبات يف اآلخرة للذين آمنوا، 

 



وهو -وال يكون فيه للمشركني شيء، ذلك أن األساس الذي جيعل للعمل وزناً عند اهللا تعاىل 
هم فعملوا  اإلميان قلوب عند هؤالء، وليس كذلك عند من خالطت بشاشةُ مفقود-اإلميان
م ومنهج سلوكهم ملقتضيات اإلميانالصفاعوا تصرالكاتب حتت هاوقد عرض. احلات، وطو 

 :العناوين التالية
 }قُلْ مْن حرم ِزينةَ اللَِّه {:وقوله تعاىل.. تكامل البناء الثَّقايف واالجتماعي واالقتصادي

 ]٣٢: األعراف[
 .وآية األعراف.. ه التكامل يف البناء الثَّقايف وغريعمرة أخرى م

 .الكون واحلياة.. التسخري وعالقة اإلنسان.. التكامل يف البناء
 .وتكامل البناء والبىن.. مع آييت األعراف
 إثر نزلت بعد املئتني من سورة البقرة، اليت ةامنة عشر بعد املئتني والثَّة عشراآليتني السابعة

ن طريق استغالل ع ،ارة الناس ضد اإلسالم وأهله وإث،أي العامحماوالت املشركني تضليل الر
 على عٍري لقريش يف -رضي اهللا عنه- بقيادة عبد اهللا بن جحش بطن خنلةواقعة إغارة سرية 

 ولتضع الواقعة موقعها الطبيعي، وتواجه ،ن حكم ما حصلرجب، فجاءت الكلمة القرآنية لتبيِّ
ملواجهة باحلقيقة مفصلة بأرقامها إدعاءات مشركي قريش، ولتعاجل املشكلة من منطلق ا

 حتت وقد عرض الكاتب لذلكشيد، وجيه احلكيم الر يف اإلنصاف والت غايٍةووحداا، بأسلوٍب
 :العناوين التالية

 .وجوب التنبه لإلعالم املعادي
 .اليقظة والتنبه لإلعالم املعادي

 .واإلعالم املعادي.. بةوالتجِر.. البناء
 .ين وتعرية اإلعالم املناوئوالفتنة عن الدِّ. .البناء

 .و مواجهة اإلعالم املعادي..أثر الوعي يف البناء
 .والفرج بعد الشِّدة.. بعد املواجهة اإلعالمية، سرية بطن خنلة

مع وخيتم الكاتب خوامت سورة الشعراءعراء، اآليات اليت كشفت عن حقيقة الصِّنفني من الش: 
نهم على كفرهم، واتخذوا من شعرهم سالحاً حياربون به دعوة اإلسالم ورسول وا مالذين ظلُّ

عرهم اهللا واملسلمني، والذين آمنوا منهم وعملوا الصاحلات، وأكثروا من ذكر اهللا، ووقفوا ِش
وقد . السالم وعلى نصرة الدِّين، والذود عن حياضه، وشدِّ أزر الرسول الكرمي عليه الصالة

 :ت العناوين التاليةعرضها حت

 



 .والبناء اإلعالمي وصورة التكامل يف مواجهة التحدي.. سالح الكلمة والشِّعر، سورة الشعراء
 .والبناء املتكامل يف اإلعالم واملواجهة.. الشِّعر والكلمة املؤمنة

 .والبناء اإلعالمي وسورة الشعراء.. أبعاد الكلمة
 .وأسلحة املواجهة اإلعالمية..  الشعراءسورة.. أبعاد الكلمة البناءة

 .البناء اإلعالمي ومواجهة التحديات يف سورة الشعراء
 .والكلمة املسؤولة يف اإلعالم.. البناء والوعي

 .بوي يف اإلعالموقبس من اهلدي الن.. قضايا األمة يف البناء
 .وتوجيهات سورة الشعراء.. البناء واإلعداد اإلعالمي

 .واهلدي النبوي.. ات سورة الشعراءالبناء يف آي.. م والتحدياإلعال
 .بويوالوجهة العلمية يف اهلدي الن.. املواجهة والبناء
أخرى يف البناءونظرةٌ.. عراءخوامت سورة الش . 

 .ونفي الشِّعر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.. البناء
 .ل اهللا أن بنفع به ومبؤلِّفهوذا آيت على اية عرضي للكتاب الذي أسأ

 

 




