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الالءات التسع فى سورة
إشراف :

خديجة أحمد إمام
تعرف على الالءات التسعة التي وردت في
سورة الكهف:
األولى:
-1الالء
ََ ُ
َٰ
َّ
َ
يه ْم ِإل ِم َر ٓا ًء ظ ِه ًرا﴾.
ف
ار
م
﴿ فل ت ِ ِ ِ
(اآلية )٢٢
تدعي امتالك
ال
..
الناس
مع
حواراتك
في
ُ
ً
الحقيقة ،وال تجادل جداال عقيمًا زرع في تربة
الجهل ُ
وسقي بماء الظنون..
الثانية:
ََ َ
-2الالء ْ َ ْ
ْ َ ً
يهم ِّمن ُه ْم أ َحدا ﴾( .اآلية )٢٢
ف
ت
ف
﴿ ول ُتست ِ ِ ِ
فيما يشكل عليك من أمور  ..ال تطلب الفتوى

من شخص غابت عنه حقيقة ذاك الشيء.
 .3الالء الثالثة:
َّ ٓ
َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ِّ َ ٌ َٰ َ َ ً
اعل ذ ِلك غدا * ِإل
ف
ى
ن
إ
ء
ى
﴿ول تق
ِ
ولن ِلش ٍ ِ
َ َ ٓ َّ ُ
أن َيشا َء ٱلله ﴾( .اآليتان  ٣٢و .)٤٢
ْ
وأنت ترسم لحظاتك القادمة ..ال ِتعد نفسك
أو غيرك بعمل شيء في املستقبل دون أن تعلق
األمر على مشيئة الله.
الالء
-4
الرابعةْ َ َ ُ ُ ْ :
َ َ
ََ َ ُ
﴿ول ت ْعد َع ْيناك َعن ُه ْم ت ِريد ِزينة ٱل َح َي ٰو ِة
ُّ ْ
ٱلدن َيا ﴾( .اآلية .)٨٢
وأنت تسير في قافلة الصالحني ..ال تصرف

أفكلما اشتهيت اشتريت؟
فمتى تتعلم الصبر؟
أفكلما خلوت عصيت؟
فمتى تتعلم التقوى؟
أفكلما تعبت استرحت؟
فمتى تتعلم املقاومة؟
أفكلما ُي ِّسر لك تماديت؟
فمتى تبدأ التوبة؟
تأتي املعصية !!!
فيرحل معها القرآن الكريم
والصالة وقيام الليل والخوف
من الله ثم يلحق بهما الذكر ..
ثم تذهب الطمأنينة ..
ويأتي عسر الحال وقلة
البركة في الوقت واملال.
وتذكر أن  :أصعب الحرام:
( َّأوله )  ..ثم يسهل  ..ثم
ْ
ُيستساغ  ..ثم ُيؤلف  ..ثم يحلو
 ..ثم ُيطبع على القلب  ..ثم
يبحث القلب عن حرام آخر ..

نظرك عنهم إلى غيرهم طمعًا في دنيا
تصيبها.
-5الالء الخامسة:
ْ َ َّ
ََ ُ
ْ َ ْ َْ َ َ ْ ُ
ط ْع َمن أغفلنا قل َبه َعن ِذك ِرنا َوٱت َب َع
﴿ و َل ت ِ
َ
ُ
َ
َ
ه َو ُاه َوكان أ ْم ُر ُه ف ُر ًطا﴾( .اآلية .)٨٢
ّ
تعرف على العنوان الذي كتبت نفسك
ّ
وتخفف من كل شيء ال ِّ
يقربك إلى
تحته،
الله؛ ألنه يشغلك عن السعي إليه  ..وحينئذ
َ
ُ
ال ت ِط ْع من كان غافال عن ذكر الله وآث َر هواه
على طاعة مواله ،وصار أمره في جميع أعماله
ً
ً
ضياعا وهالكا.
 -6الالء السادسة:
َ َ
َ
َّ ُ َ َ َ ْ ُ
﴿فل ت ْسَٔـألنى َعن ش ْى ٍء َحت ٰٓى أ ْح ِدث لك ِمنه
ْ
ِذك ًرا﴾ (اآلية .)٠٧
في ممارستك لفضولك املعرفي  ..ال تستعجل
ُ
السؤال عن شيء قبل أن تستكمل لك تفاصيله.

الالء ْالسابعة:
َ ُ -7
َ ُ
اخذ ِنى ِب َما ن ِسيت ﴾( .اآلية .)٣٧
ؤ
﴿ال ت ِ
وأنت تطور اتجاهاتك نحو الناس تذكر أنهم
بشر ُ ..فال تحاسبهم على سهوهم ونسيانهم أو
ما استكرهوا عليه.
الثامنة:
ْ َ
ُ َ -8
الالء ْ
﴿ َول ت ْر ِهق ِني ِمن أ ْم ِرى ُع ْس ًرا﴾( .اآلية .)٣٧
هناك طاقة استيعابية لكل فرد ..فال تطلب
منه ما ال يستطيع وال ِّ
تحمله ما ال يطيق.
-9الالء التاسعة:
َ ُ
َ ََ َ
غت من َل ُد ّني ُع ً
ذرا﴾(.اآلية .)٦٧
ل
ب
صاحبني قد
ِ
﴿فال ت ِ
في بناء عالقات قيمة ..ال تصاحب من
استنفدت معه مقومات الديمومة.
علما بأننا نقرأ سوره الكهف أسبوعيا في
كل يوم جمعة ..والصالة والسالم علي أشرف
املرسلني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن
وااله.

(سبحان الله إنها خطوات
الشيطان)
قال أحد الصالحني :
«إذا دعتك نفسك إلى
معصية فحاورها حوارًا
لطيفًا بهذه اآلية  ﴿ :قل أذلك
ُ
ّ
ٌ
خير أم جنة الخلد التي ُو ِعد
املتقون}
اللهم ابعد عنا وابعدنا عن
أسباب كدر العيش والفقر
والغم وضيقة النفس.
ِّ
صالة
أفضل
اللهم صل
ٍ
على أسعد مخلوقاتك سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه
ٍ
معلوماتك
عدد
وسلم
ومداد كلماتك كلما ذكرك
الذاكرون وغفل عن ذكره
الغافلون ،وعدد ما أحاط
به علمك وخط به قلمك
وأحصاه كتابك.
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وأن سعيه سوف يرى

بينما أقرؤها في وردي تركت
مصحفي وتوجعت لنفسي ،وآسيت
لحالي..
واسوأتاه منك يا رب...
واخجلتاه منك يا رب!!
أي سعي هذا الذي تراه مني؟!!
أي عمل هذا الذي ال يمأل شيئا
من امليزان تنظر ّ
إلي وأنا أعمله؟!
حياة فارغة إال من عبادات قليلة
هنا ،ومثلها هناك ،يستحي أحدنا
أن يراها في صحيفته بعض ولده،
فكيف بربه؟!!
أعمار طويلة ،ونواصي يملؤها
الشيب ،وليس في سعينا ما يستحق
قداسة نظرتك ،وال عظيم رؤيتك!!
كم أرعبتني هذه الجملة»...سوف
ُيرى»
آه لو كانت الصحائف باالختيار
الخترت صحائف أتشرف بها في
الدنيا وأنا أستشعر نظر الله ،وفي
اآلخرة وأنا أتفاخر بها أمام خلق
الله...
> كما قال الحسن البصري
رحمه الله:
لو قيل لي يا حسن ،اختر صحيفة
تلق بها ربك ،الخترت صحيفة
محمد بن واسع»

وإذا كان الحسن البصري يتمنى
لو لقي ربه بصحيفة غيره ،فكيف لو
رأى صحائفنا وقبائحنا؟!!
األمر جد موجع يا أحبة...
مجرد شعورك أن الله جل جالله
يرى منك هذه الصالة السريعة،
واليوم الفارغ ،واللفظ الخارج،
واليد الشحيحة ،مجرد استشعارك
لنظر الله يخجلك...
ُ
> ُ عبدالله بن حرام ملا استشهد
يوم أحد ولقي الله تعالى تمنى عليه
سبحانه أن يعود إلى الدنيا ليجاهد

ما الذي طلبه أصحاب الكهف حني أووا للكهف
وهم في شدة البالء واملالحقة  ....؟
ّ
الله « ُ
الرشد» دون أن يسألوه
إنهم سألوا
النصر ،وال الظفر ،وال التمكني !!!
ُ َ
أمرنا
﴿ ربنا آتنا من لدنك رحمة ًوهئ لنا من ِ
رشدا﴾
« رشدا «.
وماذا طلب الجن من ربهم ملا سمعوا القرآن
أول مرة ...؟
طلبوا « الرشد « قالوا :
ّ
سمعنا قرآنا ًعجبا يهدى إلى ُ
الرشد
﴿ إنا ِ
فآمنا به﴾.
:
تعالى
قوله
وفي
َ َ َ ََ َ َ
يب ۖ ُأج ُ
َ ِّ َ ِّ َ ٌ
يب
﴿ َو ِإ َّذا سأل َك ِعب ِ
ادي ع َنْ َي فَ ِإني ُ ق ِر َ ْ ُ ْ ُِ
َ َ
ان ۖ فلي ْست ِجيبوا ِلي وليؤ ِمنوا
َد ْع َوة
اع ِإ ُذ ُا د َع ِ
الد َ ِْ
َّ
َ
ِبي ل َعل ُه ْم يرشدون﴾
*فما الرشد* ؟
الرشد :
 إصابة وجه الحقيقة.. هو السداد ... هو السير في االتجاه الصحيح ...ّ
فإذا أرشدك الله فقد أوتيت َخيرا ًعظيما ..ً.و
بوركت خطواتك !!
ّ
وبهذا يوصيك الله أن تردد :
﴿ وقل عسى أن يهديني ربي ألقرب من هذا رشدا ﴾.
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من جديد ويقتل من جديد ،ألنه
شعر أنه لم يستكمل ما يشعره بتمام
رضا مليكه سبحانه عنه ،فأبى الله
ذلك ألنه وعد أن امليت ال يعود...
سبحان الله!! عاش حميدا ومات
شهيدا ثم يستقل ما فعل ويتمنى أن
يعود ليحسن العمل ...فكيف بمن
يعيش بطاال مثلي أبيض الورقات
كثير السيئات؟!!
> علي ابن أبي طالب ملا دخل
عليه ضرار الصدائي رآه يبكي
ويقول كالما كثيرا ختمه بقوله:

بالرشد تختصر املراحل  ،ويختزل كثير من
املعاناة ،وتتعاظم النتائج
ّ
 ...حني يكون الله لك « وليا ًمرشدا ً».
لذلك حني بلغ موسى الرجل الصالح لم
ّ
يطلب منه إال أمرا ًواحدا ًهو :

«آه من قلة الزاد ُ
وبعد الطريق»
فليت شعري أي زاد زادنا ،وأي
طريق طريقنا؟!!
بعضنا يرتبك إذا دخلت عليه
طفلته أو امرأته أو صديقه لخجله
من بعض ما يفعل ،أو لعدم اعتداله
في نومته ،أو النكشاف بعض
جسمه ..بينما يراه ِّ الله على حال ال
تسر ومع ذلك ال يعدل من هيئته!!
«وأن سعيه سوف يرى»
كم يفعل بنا القرآن األفاعيل...
ولو تدبرناه لتركنا هذه التفاهات
واألباطيل..
والله لو تعاملنا مع الله تعالى
معشار ما نتعامل به مع رؤسائنا
في العمل وهم يراجعون تقاريرنا
لتغيرت أحوالنا...
لكن بوصالت القلوب اتجهت
نحو املخلوق أكثر من الخالق إال من
رحم الله.
ليتنا نعيد توجيه قلوبنا إلى
استشعار قوله تعالى:
«وأن سعيه سوف ُيرى»
فإنها والله لو استوعبتها
القلوب ....لكانت من الحياء تذوب!!

خالد حمدي

ُ
ِّ
﴿ هل أتبعك على أن تع ِلّـ َمن ِ ِم ّما ُعلمت َُرشدًا﴾
ّ
فقط ُرشدًا  ...فإن الله إذا ّ
هيأ لك أسباب
الرشد ،فإنه قد هيأ لك أسباب الوصول
*للنجاح الدنيوي والفالح األخروي*
ّ ُ ّ ِّ
أمرنا رشدًا*
* اللهـم هيئ لنا من ِ
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سأل مدرس في مدرسة تحفيظ القرآن
الكريم أحد ُ الطلبة أثناء التسميع أن يذكر
السور التى ذكرت فيها اآلية:
(أفلم يسيروا فى األرض)
فذكر بعضها وتردد فى األخرى
فقال له قل :
«غفر الله للحج محمد يوسف»
ثم قال :
غفر الله.......سورة غافر
للحج .........سورة الحج
محمد.........سورة محمد
يوسف........سورة يوسف
فهذه السور األربع التى ذكر فيها:
(أفلم يسيروا فى األرض) .
فائدة ملن يحفظ القرآن الكريم :
ّ
كثيرًا ما يحدث لبس لبعض الحفاظ أثناء
قراءة القرآن الكريم
فيقول  -على سبيل املثال:
«وفاكهة مما يشتهون» وتكون « :وفواكه مما
يشتهون»
وهكذا ...فيصاب باإلحباط مع كثرة
املتشابهات من هذا النوع...
ويمكننا أن نضع قاعدة لحل هذه املشكلة
فى جميع القرآن الكريم وهى :
 .١إذا كان اسم السورة مفرد
مثل :يس  ،ص  ،الزخرف  ،الطور ،
الرحمن ،الواقعة وهكذا:
تكون (فاكهة)
 .٢إذا كان اسم السورة جمع :املؤمنون ،
الصافات  ،املرسالت وهكذا..
تكون(فواكه)
معلومة قرآنية :
كيف نفرق بني يسبح وسبح في بداية
السورة وكيف نعرف بأيهما تبدأ؟
إذا كان الحرف األول من اسم السورة فيه
نقط  ..يكون ( يسبح )
وإذا كان الحرف األول من اسم السورة ما
فيه نقط  ..يكون بدايتها ( سبح )
مثال:
 سوره الحديد ،تبدأ بحرف الحاء .ليسفيها نقط فتكون البداية (سبح)
  -سوره التغابن تبدأ بحرف ت فيها نقطفتكون البدايه (يسبح )وهكذا ...
رزقني الله وإياكم حفظ كتابه وتالوته.
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
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معلومة قرآنية

آله وصحبه أجمعني.
س /ماهي خماسيات القرآن الكريم السبع.
؟؟ الجواب /
لتسهيل معرفة بدايات السور في القرآن
الكريم ومن دقة القرآن الكريم تلك
*الخماسيات*
🍀🍀🍀
⚪ والتي تشمل الفئات *السبع *
التالية في افتتاحيات السور :
 1ـ الفئة األولى :
*خمس سور مفتتحة بالتحميد* :
*▪الفاتحة ،
*▪األنعام ،
*▪الكهف ،
* ▪سبأ ،
*▪فاطر .
*وكلها مكية ..
🍀🍀🍀
 2ـ الفئة الثانية:
*خمس سور مفتتحة بالتسبيح* :
*▪الحديد ،
*▪الحشر ،
*▪الصف ،
*▪الجمعة ،
*▪التغابن .
*وكلها مدنية ..
🍀🍀🍀
 3ـ الفئة الثالثة :
*خمس سور مفتتحة بألف الم راء* :
*▪يونس ،
*▪هود ،
*▪يوسف ،
*▪إبراهيم ،
*▪الحجر .
*وكلها مكية ..
🍀🍀🍀

* 4ـ الفئة الرابعة :
**خمس سور مفتتحة بالنداء* :
*▪النساء ،
* ▪املائدة ،
* ▪الحج ،
*▪الحجرات ،
* ▪املمتحنة
* وكلها مدنية ..
🍀🍀🍀
*5ـ الفئة الخامسة :
* *خمس سور مفتتحة بنداء الرسول صى
               😗
*▪األحزاب ،
*▪الطالق
*▪ التحريم ،
* ▪املزمل،
* ▪املدثر .
*وكلها مدنية .
🍀🍀🍀
* 6ـ الفئة السادسة :
**خمس سور مفتتحة باالستفهام
*▪اإلنسان ،
*▪الغاشية ،
*▪الشرح ،
* ▪الفيل ،
*▪املاعون .
* وكلها مكية.
🍀🍀🍀
* 7ـ الفئة السابعة :
**خمس سور مفتتحة باألمر « قل »
*▪الجن ،
*▪الكافرون ،
*▪اإلخالص ،
*▪الفلق ،
*▪الناس .
*و كلها مكية ..
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