فوائد ورقائق من تفسري العالمة السعدي
" تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان "
مجع
فهد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشويرخ

حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ,نبينا حممد
وعلى آله وأصحابه أمجعني...أما بعد :فال خيفى كثرة تفاسري القرآن الكرمي ,وهي
تفاسري خمتلفة يف اجتاهاهتا ,متباينة يف عقائد أصحاهبا ,مما حيتم على املسلم أن حيرص
على التفاسري النافعة اليت هي على منهج أهل السنة واجلماعة.
ومن أفضل التفاسري املختصرة يف ذلك ,واليت ُكتبت أبسلوب سهل ,تفسري العالمة

عبدالرمحن بن انصر السعدي ,رمحه هللا ,املسمى بـ ـ ـ ـ " تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري

كالم املنان "
ومن مميزات تفسريه عنايته رمحه هللا ,ابستنباط الفوائد من اآلايت ,قال يف تفسري
سورة يوسف :فصل ,يف ذكر شيء من العرب والفوائد اليت اشتملت عليها هذه
القصة العظيمة ,وقال يف تفسري سورة الكهف :ويف هذه القصة العجيبة اجلليلة من
الفوائد واألحكام ,والقواعد شيء كثري ,ننبه على بعضه بعون هللا ,وقال يف تفسري
سورة القصص :فصل ,يف ذكر بعض الفوائد والعرب من هذه القصة العجيبة ,وقال يف
تفسري سورة األحزاب :ويف هذه اآلايت املشتمالت على هذه القصة فوائد ,وقال يف
تفسري سورة "ص"  :فصل ,فيما تبني لنا من الفوائد واحلكم يف قصة داود وسليمان
عليهما السالم.
ت بعضاً من تلك الفوائد اليت ذكرها يف تفسريه ,أسأل
يسر هللا الكرمي يل فاخت ُ
وقد ّ
هللا أن ينفعين ومجيع املسلمني هبا.
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سورة البقرة:
* املتقون هم املنتفعون ابآلايت القرآنية ,واآلايت الكونية.
* املؤمن يؤمن بكل ما أخرب هللا به ,أو أخرب به رسوله ,سواء شاهده ,أو مل يشاهده,
وسواء فهمه وعقله ,أو مل يهتد إليه عقله وفهمه.
* إقامة الصالة ,إقامتها ظاهراً ,إبمتام أركاهنا ,وواجباهتا ,وشروطها ,وإقامتها ابطناً.
إبقامة روحها ,وهو حضور القلب فيها ,وتدبر ما يقوله ويفعله منها.
* عنوان سعادة العبد ,إخالصه للمعبود ,وسعيه يف نفع اخللق ,كما عنوان شقاوة
العبد ,عدم هذين األمرين منه ,فال إخالص وال إحسان.
* وصفت أعمال اخلري ابلصاحلات ,ألن هبا تصلح أحوال العبد ,وأمور دينه ودنياه,
وحياته الدنيوية األخروية ,ويزول هبا عنه فساد األحوال ,فيكون بذلك من الصاحلني,
الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته.
* استحباب بشارة املؤمنني ,وتنشيطهم على األعمال بذكر جزائها ومثراهتا ,فإهنا
بذلك تف وتسهل.
* احلكمة :وضع الشيء يف موضعه الالئق به.
* العبد إذا خفيت عليه حكمة هللا يف بعض املخلوقات واملأمورات فالواجب عليه
التسليم ,واهتام عقله ,واإلقرار هلل ابحلكمة.
* من اتبع هداه ,حصل له األمن والسعادة الدنيوية ,واألخروية ,واهلدى ,وانتفى عنه
كل مكروه ,من اخلوف ,واحلزن ,والضالل ,والشقاء ,فحصل له املرغوب ,واندفع
عنه املرهوب.
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دل على عدم عقله
* من أمر غريه ابخلري ومل يفعله ,أو هناه عن الشر فلم يتكهّ ,
وجهله ,خصوصاً إذا كان عاملاً بذلك.

* اخلشوع هو :خضوع القلب وطمأنينته ,وسكونه هلل تعاىل ,وانكساره بني يديه ,ذالً
وافتقاراً ,وإمياانً به وبلقائه.
* املعاصي جير بعضها بعضاً ,فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغري ,مث ينشأ عنه الذنب
الكبري ,مث ينشأ عنها أنواع البدع والكفر ,وغري ذلك ,فنسأل هللا العافية من كل بالء

* اجلاهل هو الذي يتكلم ابلكالم الذي ال فائدة فيه ,وهو الذي يستهزئ ابلناس,
وأما العاقل فريى أن من أكرب العيوب املزرية ابلدين والعقل استهزاءه مبن هو آدمي
مثله ,وإن كان قد فضل عليه ,فتفضيله عليه يقتضي منه الشكر لربه ,والرمحة لعباده
* ال يعتض على أحكام هللا إال سفيه جاهل معاند ,وأما الرشيد املؤمن العاقل,
فيتلقى أحكام ربه ابلقبول واالنقياد والتسليم ,كما قال تعاىل ( :وما كان ملؤمن وال
مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم) [األحزاب]36:
* األمر ابالستبياق إىل اخلريات ,قدر زائد على األمر بفعل اخلريات ,فإن االستباق
إليها يتضمن فعلها ,وتكميلها ,وإيقاعها على أكمل األحوال ,واملبادرة إليها.
* من سبق يف الدنيا إىل اخلريات ,فهو السابق يف اآلخرة إىل اجلنات ,فالسابقون
أعلى درجة ,واخلريات تشمل مجيع الفرائض والنوافل ,من صالة ,وصيام ,وزكاة,
وحج ,وعمرة ,وجهاد ,ونفع متعد وقاصر.
* لو شعر العباد مبا للمقتولني يف سبيل هللا من الثواب ,مل يتخلف عنه أحد ,ولكن
عدم العلم اليقيين التام ,هو الذي فت العزائم ,وزاد نوم النائم ,وأفات األجور
العظيمة والغنائم.
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* اجلازع حصلت له املصيبتان فوات احملبوب وهو وجود هذه املصيبة ,وفوات ما هو
أعظم منها وهو األجر ابمتثال أمر هللا ابلصرب ففاز ابخلسارة واحلرمان ,ونقص ما معه
من اإلميان وفاته الصرب والرضا والشكران.
* الشاكر والشكور من أمساء هللا تعاىل ,الذي يقبل من عباده اليسري من العمل,
وجيازيهم عليه العظيم من األجر ,الذي إذا قام عبده أبوامره ,وامتثل طاعته ,أعانه
على ذلك ,وأثىن عليه ومدحه ,وجازاه يف قلبه نوراً وإمياانً وسعة ,ويف بدنه قوة
ونشاطاً ,ويف مجيع أحواله زايدة بركة ومناء ,ويف أعماله زايدة توفيق.

* أليس من القبيح ابلعباد أن يتمتعوا برزقه ,ويعيشوا بربه ,وهو يستعينون بذلك على
مساخطه ومعاصيه ,أليس ذلك دليالً على حلمه وصربه ,وعفوه وصفحه ,وعظيم
لطفه ؟ فله احلمد أوالً وآخراً ,وابطناً وظاهراً.

وحث على العفو إىل الدية ,وأحسن من
* يف قوله ( :فمن عفي له من أخيه ) ترقيق ّ
ذلك العفو جماانً.
* الصيام من أكرب أسباب التقوى ,ألن فيه امتثال أمر هللا واجتناب هنيه ,فمما

اشتمل عليه من التقوى...أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة هللا تعاىل ,فيتك ما
هتوى نفسه مع قدرته عليه ,لعلمه ابطالع هللا عليه.
* من دعا ربه بقلب حاضر ,ودعاء مشروع ,ومل مينع مانع من إجابة الدعاء ,كأكل
احلرام وحنوه ,فإن هللا قد وعده ابإلجابة ,وخصوصاً إذا أتى أبسباب إجابة الدعاء,
وهي االستجابة هلل تعاىل ابالنقياد ألوامره ونواهيه القولية والفعلية ,واإلميان به.
* أخرب تعاىل أنه ( مع املتقني ) أي :ابلعون والنصر والتأييد والتوفيق ,ومن كان هللا
معه حصل له السعادة األبدية.
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* من مل يلزم التقوى تلى عنه وليه ,فوكله إىل نفسه ,فصار هالكه أقرب إليه من
حبل الوريد.
* اإللقاء ابليد إىل التهلكة...يدخل حتت ذلك أمور كثرية ,فمن ذلك...:اإلقامة
على معاصي هللا ,واليأس من التوبة ,ومنها :ترك ما أمر هللا به من الفرائض ,اليت يف
تركها هالك للروح والبدن.
* الزاد احلقيقي املستمر نفعه لصاحبه يف دنياه وأخراه ,فهو زاد التقوى الذي هو
زاد إىل دار القرار ,وهو املوصل ألكمل لذة ,وأجل نعيم دائماً أبداً ,ومن ترك هذا
الزاد فهو املنقطع به الذي هو عرضة لكل شر ,وممنوع من الوصول إىل دار املتقني.

* ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر هللا عن التقصري ,ويشكره على التوفيق
ومن هبا على ربه ,وجعلت له حمالً ومنزلةً رفيعة,
ال كمن يرى أنه قد أكمل العبادةّ ,

فهذا حقيق ابملقت ورد الفعل ,كما أن األول حقيق ابلقبول والتوفيق ألعمال أُخر.

* قال تعاىل ( :والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) فيكون املتقون يف أعلى الدرجات,
متمتعني أبنواع النعيم والسرور ,والبهجة واحلبور ,والكفار حتتهم يف أسفل الدركات,
معذبني أبنواع العذاب ,واإلهانة ,والشقاء السرمدي الذي ال منتهى له .ففي اآلية
تسلية للمؤمنني ,ونعي على الكافرين.
* سنته اجلارية اليت ال تتغري وال تتبدل أن من قام بدينه وشرعه ال بد أن يبتليه ,فإن
صرب على أمر هللا ,ومل يبال ابملكاره الواقعة يف سبيله ,فهو الصادق الذي قد انل من
السعادة كماهلا ,ومن السيادة آلتها.
* على من علّمه هللا ما مل يكن يعلم ,اإلكثار من ذكر هللا ,وفيه اإلشعار أيضاً أبن
اإلكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخرى ,ألن الشكر مقرون ابملزيد.
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* معاملة الناس فيما بينهم على درجتني :إما عدل وإنصاف واجب ,وهو :أخذ
الواجب ,وإعطاء الواجب وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب
والتسامح يف احلقوق فال ينبغي لإلنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو يف بعض األوقات
وخصوصاً ملن بينك وبينه معاملة أو خمالطة فإن هللا جماز احملسنني ابلفضل والكرم.

* املراد ابلقرض احلسن :هو ما مجع أوصاف احلسن ,من النية الصاحلة ,ومساحة
النفس ابلنفقة ,ووقوعها يف حملها ,وأن ال يتبعها املنفق منّاً وال أذى ,وال مبطالً
ومنقصاً.
* الرضا بعد وقوع القضاء املكروه للنفوس ,هو الرضا احلقيقي.

* الصدقات جيتمع فيها األمران :حصول اخلري ,وهو :كثرة احلسنات والثواب
واألجر ,ودفع الشر والبالء الدنيوي واألخروي ,بتكفري السيئات.
* اإلنفاق يف طرق اإلحسان...خري وأجر وثواب عند هللا وهلذا قال تعاىل ( :الذين

ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية ) اآلية ,فإن هللا يظلهم بظله يوم ال ظل
إال ظله ,وإن هللا ينيلهم اخلريات ,ويدفع عنهم األحزان واملخاوف والكريهات.
* أخرب تعاىل أنه ميحق مكاسب املرابني ,ويرىب صدقات املنفقني ,عكس ما يتبادر
ألذهان كثري من اخللق ,أن اإلنفاق ينقص املال ,وأن الراب يزيده ,فإن مادة الرزق
وحصول مثراته من هللا تعاىل ,وما عند هللا ال ينال إال بطاعته ,وامتثال أمره.
* أكرب األسباب الجتناب ما حرم هللا من املكاسب الربوية ,تكميل اإلميان وحقوقه,
خصوصاً إقامة الصالة ,وإيتاء الزكاة ,فإن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ,وإن
الزكاة إحسان إىل اخللق ,ينايف تعاطى الراب ,الذي هو ظلم هلم ,وإساءة عليهم.
* تقوى هللا وسيلة إىل حصول العلم.
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سورة آل عمران:
* ( كلما دخل عليها زكراي احملراب ) وهو حمل العبادة ,وفيه إشارة إىل كثرة صالهتا
* املقصود األعظم من سياق القصص أنه حيصل هبا العربة.
* كلما قوي إميان العبد ,تواله هللا بلطفه ,ويسره لليسرى ,وجنبه العسرى.
* ( والعافني عن الناس ) يدخل يف العفو عن الناس كل من أساء إليك بقول أو فعل
والعفو أبلغ من الكظم ,ألن العفو ترك املؤاخذة مع املساحة عن املسيء وهذا إمنا
يكون ممن حتلى ابألخالق اجلميلة وحتلى عن األخالق الرذيلة وممن أتجر مع هللا وعفا
عن عباد هللا رمحة هبم وإحساانً إليهم...وليعفو هللا عنه ويكون أجره على ربه الكرمي.

* من رمحته بعباده املؤمنني أن قيض هلم من األسباب ما تكرهه النفوس ,لينيلهم ما
حيبون ,من املنازل العالية ,والنعيم املقيم.
* ( حليم ) ال يعاجل من عصاه ,بل يستأين به ,ويدعوه إىل اإلانبة إليه ,واإلقبال
عليه ,مث إن اتب وأانب قبل منه ,وصريه كأنه مل جير منه ذنب ,ومل يصدر عنه عيب,
فـ هلل احلمد على إحسانه.
* ( وشاورهم يف األمر ) أي :يف األمور اليت حتتاج إىل استشارة ونظر وفكر.
* املشاور ال يكاد خيطئ يف فعله ,وإن أخطأ أو مل يتم له مطلوب فليس مبلوم.
* ( إمنا منلى هلم ليزدادوا إمثاً وهلم عذاب مهني ) فاهلل تعاىل ميلي للظامل ,حىت يزداد
طغيانه ,ويتادف كفرانه ,مث أيخذه أخذ عزيز مقتدر ,فليحذر الظاملون من اإلمهال,

وال يظنوا أن يفوتوا الكبري املتعال.
سورة النساء
* كل من تطلع وتشوف إىل ما حضر بني يدي اإلنسان ينبغي أن يعطيه منه ما تيسر.
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* األوالد عند والديهم موصى هبم ,فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب,
وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعد والعقاب ,وهذا مما يدل على أن هللا تعاىل
أرحم بعباده من الوالدين ,حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهما عليهم.
* توبة هللا على عباده نوعان :توفيق منه للتوبة ,وقبول هلا بعد وجودها من العبد.
* على ا لزوج أن يعاشر زوجته ابملعروف ,من الصحبة اجلميلة ,وكف األذى ,وبذل
اإلحسان ,وحسن املعاملة ,ويدخل يف ذلك النفقة والكسوة وحنومها.
* ينبغي لكم أيها األزواج أن متسكوا زوجاتكم مع الكراهة هلن ,فإن يف ذلك خرياً
كثرياً ,من ذلك :امتثال أمر هللا وقبول وصيته اليت فيها سعادة الدنيا واآلخرة ,ومنها
أن إجباره نفسه _مع عدم حمبته هلا_ فيه جماهدة للنفس والتخلق ابألخالق الكرمية,

ورمبا أن الكراهة تزول وتلفها احملبة كما هو الواقع يف ذلك ,ورمبا رزق منها ولداً
صاحلاً نفع والديه يف الدنيا واآلخرة وهذا كله مع اإلمكان يف اإلمساك وعدم احملظور

* أحسن ما ح ّدت به الكبائر ,أن الكبرية ما فيه ح ّد يف الدنيا ,أو وعيد يف اآلخرة,
أو نفي إميان ,أو ترتيب لعنة ,أو غضب عليه.

* النفس أمارة ابلسوء ,ولكن من توكل على هللا كفاه ما أمهه من أمر دينه ودنياه.
* ينبغي للجار أن يتعاهد جاره ابهلدية ,والصدقة ,والدعوة ,واللطافة ابألقوال,
واألفعال ,وعدم أذيته بقول أو فعل.
* ( إن هللا ال حيب من كان خمتاالً ) أي :معجباً بنفسه ,متكرباً على اخللق (.فخوراً)
يثىن على نفسه وميدحها ,على وجه الفخر والبطر على عباد هللا.
* من عفوه ومغفرته أن املؤمن لو أاته بقراب األرض خطااي ,مث لقيه ال يشرك به
شيئاً ,ألاته بقراهبا مغفرة.
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* ( والذين ينفقون أمواهلم رائء الناس ) أي :لريوهم ,وميدحوهم ,ويعظموهم.
* أمر برد كل ما تنازع الناس فيه ,من أصول الدين وفروعه ,إىل هللا والرسول ,أي:
إىل كتاب هللا وسنة رسوله ,فإن فيهما الفصل يف مجيع املسائل اخلالفية ,إما
بصرحيهما أو عمومهما أو إمياء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معىن يقاس عليه ما أشبهه
* إذا كان أولياء الشيطان يصربون ويقاتلون وهم على ابطل ,فأهل احلق أوىل بذلك
* أيمر تعاىل بتدبر كتابه ,وهو :التأمل يف معانيه ,وحتديق الفكر فيه ,ويف مبادئه
وعواقبه ,ولوازم ذلك .فإن يف تدبر كتاب هللا مفتاحاً للعلوم واملعارف ,وبه يستنتج

كل خري ,وتستخرج منه مجيع العلوم ,وبه يزداد اإلميان يف القلب ,وترسخ شجرته.

* إذا حصل حبث يف أمر من األمور ,ينبغي أن يوىل من هو أهل لذلك ,وجيعل إىل
أهله ,وال يتقدم بني يديه ,فإنه أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من اخلطأ.
* النهى عن العجلة ,والتسرع لنشر األمور ,من حني مساعها ,واألمر ابلتأمل قبل
الكالم ,والنظر فيه ,هل هو مصلحة ,فيقدم عليه اإلنسان ,أم ال ؟ فيحجم عنه ؟
* اإلنسان بطبعه ظامل جاهل ,فال أتمره نفسه إال ابلشر ,فإذا جلأ إىل ربه واعتصم به,
واجتهد يف ذلك ,لطف به ربه ,ووفقه لكل خري ,وعصمه من الشيطان الرجيم.
* اإلميان الصحيح مينع املؤمن من قتل أخيه ,الذي عقد هللا بينه وبينه األخوة
اإلميانية ,اليت من مقتضاها حمبته ومواالته ,وإزالة ما يعرض ألخيه من األذى ,وأي
أذى أشد من القتل ؟
* العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إىل حالة فيها هوى ,وهي مضرة له ,أن
يذكرها ما أعد هللا ملن هنى نفسه عن هواها ,وقدم مرضاة هللا على رضا نفسه ,فإن
يف ذلك ترغيباً للنفس يف امتثال أمر هللا ,وإن شق ذلك عليها.
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* القلب صالحه وفالحه وسعادته ابإلانبة إىل هللا تعاىل يف احملبة ,وامتالء القلب من
ذكره ,والثناء عليه ,وأعظم ما حيصل به هذا املقصود :الصالة ,اليت حقيقتها :أهنا
صلة بني العبد وبني ربه.
* اخلوف ,يوجب قلق القلب وخوفه ,وهو مظنة لضعفه ,وإذا ضعف القلب ضعف
البدن....والذكر هلل واإلكثار منه من أعظم مقوايت القلب.
* الذكر هلل تعاىل مع الصرب والثبات سبب الفالح والظفر ابألعداء.
* الصالة ميزان اإلميان ,وعلى حسب إميان العبد تكون صالته ,وتتم وتكمل.
* من يقاتل ويصرب على نيل عزه الدنيوي إن انله ,ليس كمن يقاتل لنيل السعادة
الدنيوية واألخروية ,والفوز برضوان هللا وجنته.
* إذا دعته نفسه إىل ما تشتهيه من الشهوات احملرمة ,قال هلا :هبك فعلت ما
اشتهيت ,فإن لذته تنقضي ,ويعقبها من اهلموم ,والغموم ,واحلسرات ,وفوات
الثواب ,وحصول العقاب ,ما بعضه يكفى العاقل يف اإلحجام عنها.
* ومسى ظلم النفس ظلماً ,ألن نفس العبد ليست ملكاً له ,يتصرف فيها مبا يشاء,
وإمنا هي ملك هلل تعاىل ,قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق
العدل ,إبلزامها الصراط املستقيم ,علماً وعمالً ,فيسعى يف تعليمها ما أمر به,
ويسعى يف العمل مبا جيب ,فسعيه يف غري هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة.
* الساعي يف اإلفساد ال يصلح هللا عمله ,وال يتم له مقصوده.
* من كان عمله صاحلاً ,وهو مستقيم يف غالب أحواله ,وإمنا يصدر منه أحياانً بعض
الذنوب الصغار ,فما يصيبه من اهلم والغم واألذى وبعض اآلالم يف بدنه ,أو قلبه,

أو حبيبه ,أو ماله ,وحنو ذلك ,فإهنا مكفرات للذنوب ,لطفاً من هللا بعباده.
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* الصلح بني من بينهما حق أو منازعة يف مجيع األشياء خري من استقصاء كل منهما
على كل حقه ,ملا فيه من اإلصالح ,وبقاء األلفة ,واالتصاف بصفة السماح.
* اهلوى إما أن يعمي بصرية صاحبه ,حىت يرى احلق ابطالً ,والباطل حقاً ,وإما أن
يعرف احلق ويتكه ألجل هواه ,فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق ,وهدى إىل
الصراط املستقيم.
* العزة هلل مجيعاً ,فإن نواصي العباد بيده ,ومشيئته انفذة فيهم ,وقد تكفل بنصر
دينه وعباده املؤمنني ,ولو تلل ذلك بعض االمتحان لعباده املؤمنني ,وإدالة العدو
عليهم ,إدالة غري مستمرة ,فإن العاقبة واالستقرار للمؤمنني.
* اإلميان يقتضي حمبة املؤمنني ومواالهتم ,وبغض الكافرين وعدواهتم.
* ذكر هللا تعاىل ومالزمته ,ال يكون إال من مؤمن ,ممتلئ قلبه مبحبة هللا وتعظيمه.
* الشكر هو :خضوع القلب ,واعتاف بنعمة هللا ,وثناء اللسان على املشكور,
وعمل اجلوارح بطاعته ,وأن ال يستعني بنعمه على معاصيه.
* ( أو تعفو عن سوء ) أي :عمن أساء إليكم يف أبدانكم ,وأموالكم ,وأعراضكم,
فتسمحوا عنه ,فإن اجلزاء من جنس العمل ,فمن عفا هلل عفا هللا عنه ,ومن أحسن,
أحسن هللا إليه.
* كل ثواب عاجل وآجل ,فمن مثرات اإلميان ,فالنصر ,واهلدى ,والعلم ,والعمل
الصاحل ,والسرور ,واألفراح ,واجلنة وما اشتملت عليه من النعيم ,كل ذلك سبب
عن اإلميان.
* القرآن العظيم...اشتمل...األمر بكل عدل وإحسان وخري ,والنهي عن كل ظلم
وشر فالناس يف ظلمة إن مل يستضيئوا أبنواره ,ويف شقاء عظيم إن مل يقتبسوا من خريه
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سورة املائدة:

* العبد عليه أن يلتزم أمر هللا ,ويسلك طريق العدل ,ولو ُجين عليه ,أو ظُلِ َم,
واُعتدي عليه ,فال حيل له أن يكذب على من كذب عليه ,أو خيون من خانه.
* ( وجعلنا قلوهبم قاسية ) أي :غليظة ال جتدي فيها املواعظ ,وال تنفعها اآلايت

والنذر ,فال يرغبهم تشويق ,وال يزعجهم تويف ,وهذا من أعظم العقوابت على
العبد ,أن يكون قلبه هبذه الصفة اليت ال يفيد معها اهلدى واخلري إال شراً.
* كل من يقم مبا أمر هللا به ,وأخذ به عليه االلتزام ,كان له نصيب من اللعنة وقسوة
القلب ,وا البتالء بتحريف الكلم ,وأنه ال يوفق للصواب ,ونسيان حظ مما ذكر به,
وأنه ال بد أن يبتلى ابخليانة ,نسأل هللا العافية.
* القوي من أعانه هللا بقوة من عنده ,فال حول وال قوة إال ابهلل.
* العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة.
* ( فأصبح من النادمني ) وهكذا عاقبة املعاصي ,الندامة واخلسارة.
* الفالح هو :الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب ,والنجاة من كل مرهوب,
فحقيقته السعادة األبدية ,والنعيم املقيم.
* اإلميان إذا خلطت بشاشته القلوب مل يعدل به صاحبه غريه ,ومل يبغ به بدال.
* طهارة القلب سبب لكل خري ,وهو أكرب داع إىل كل قول رشيد ,وعمل سديد.
* من الرابنيني أي :العلماء العاملني املعلمني ,الذين يربون الناس أبحسن تربية,
ويسلكون معهم مسلك األنبياء املشفقني.
* للذنوب عقوابت عاجلة وآجلة ,ومن أعظم العقوابت :أن يبتلى العبد ويُزين له
ترك اتباع الرسول ,وذلك لفسقه.
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* حمبة هللا للعبد ,هي أجل نعمة أنعم هبا عليه ,وأفضل فضيلة ,تفضل هللا هبا عليه,
وإذا أحب هللا عبداً يسر له األسباب ,وهون عليه كل عسري ,ووفقه لفعل اخلريات,
وترك املنكرات ,وأقبل بقلوب عباده إليه ,ابحملبة والوداد.

* من لوازم حمبة العبد لربه ,أنه ال بد أن يتصف مبتابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم
ظاهراً وابطناً ,يف أقواله وأعماله ,ومجيع أحواله ,كما قال تعاىل ( :قل إن كنتم حتبون

هللا فاتبعوين حيببكم هللا )

* من لوازم حمبة هللا للعبد أن يكثر العبد من التقرب إىل هللا ابلفرائض والنوافل.
* ومن لوازم حمبة هللا ,معرفته تعاىل ,واإلكثار من ذكره ,فإن احملبة بدون معرفة ابهلل
انقصة جداً ,بل غري موجودة ,وإن وجدت دعواها ,ومن أحب هللا أكثر من ذكره.

ب هللا عبده قبل منه اليسري من العمل ,وغفر له الكثري من الزلل.
* إذا أح ّ

* ( وإن جندان هلم الغالبون ) وهذه بشارة عظيمة ,ملن قام أبمر هللا وصار من حزبه
وجنده ,أن له الغلبة ,وإن أديل عليه يف بعض األحيان ,حلكمة يريدها هللا تعاىل,
فآخر أمره الغلبة واالنتصار ,ومن أصدق من هللا قيالً.
* من أعظم العقوابت على العبد ,أن يكون الذكر الذي أنزله هللا على رسوله ,الذي
فيه حياة القلب والروح ,وسعادة الدنيا واآلخرة ,وفالح الدارين...,أن تكون ملثل
هذا زايدة غي إىل غيه ,وطغيان إىل طغيانه ,وكفر إىل كفره ,بسبب إعراضه عنها,
ورده هلا ,ومعاندته إايها ,ومعارضته هلا ابلشبه الباطلة.
* إمنا كان السكوت عن املنكر مع القدرة موجباً للعقوبة ,ملا فيه من املفاسد العظيمة

منها :أن جمرد السكوت فعل معصية وإن مل يباشرها الساكت ,فإنه كما جيب اجتناب
املعصية ,فإنه جيب اإلنكار على من فعل املعصية.
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* املعصية مع تكررها وصدورها من كثري من األشخاص ,وعدم إنكار أهل الدين
والعلم هلا ,يظن أهنا ليست مبعصية ,ورمبا ظن اجلاهل أهنا عبادة مستحسنة ,وأي
مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم هللا حالالً ؟ وانقالب احلقائق على النفوس ورؤية
الباطل حقاً ؟ !!

* املتواضع أقرب إىل اخلري من املستكرب.

* ال ينبغي لإلنسان أن يتجنب الطيبات ,وحيرمها على نفسه ,بل يتناوهلا ,مستعيناً
هبا على طاعة ربه.
سورة األنعام:
* ( قل سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني ) وهذا السري املأمور به
سري القلوب واألبدان ,الذي يتولد منه االعتبار ,وأما جمرد النظر من غري اعتبار ,فإن
ذلك ال يفيد شيئاً.
* أما حقيقة الدنيا :فإهنا لعب وهلو ,لعب يف األبدان ,وهلو يف القلوب ,فالقلوب هلا
واهلة ,والنفوس هلا عاشقة ,واهلموم فيها متعلقة ,واالشتغال هبا كلعب الصبيان.
* أشد ما يكون من العذاب ,أن يؤخذوا على غرة ,وغفلة وطمأنينة ,ليكون أشد
لعقوبتهم ,وأعظم ملصيبتهم.
* إذا كان التذكري والوعظ مما يزيد املوعوظ شراً إىل شره ,كان تركه هو الواجب ,ألنه
إذا انقض املقصود كان تركه هو املقصود.

* العلم يرفع هللا به صاحبه ,فوق العباد درجات ,خصوصاً العامل العامل املعلم ,فإنه

جيعله هللا إماماً للناس ,حبسب حاله ,ترمق أفعاله ,وتقتفى آاثره ,ويستضاء بنوره,
وميشى بعلمه يف ظلمة دجيوره.
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* ( وهو اللطيف اخلبري ) من لطفه أنه يسوق عبده إىل مصاحل دينه ,ويوصلها إليه
ابلطرق اليت ال يشعر هبا العبد وال يسعى فيها ,ويوصله إىل السعادة األبدية ,والفالح
السرمدي ,من حيث ال حيتسب ,حىت أنه يقدر عليه األمور اليت يكرهها العبد ,ويتأمل
منها ,ويدعو هللا أن يزيلها ,لعلمه أن دينه أصلح ,وأن كماله متوقف عليها,
فسبحان اللطيف ملا يشاء ,الرحيم ابملؤمنني.
* أهل احلق هم األقلون عدداً ,األعظمون عند هللا قدراً وأجراً.
* ال يتم للعبد ترك املعاصي الظاهرة والباطنة إال بعد معرفتها ,والبحث عنها ,فيكون
البحث عنها ,ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على املكلف,

وكثري من الناس خيفى عليه كثري من املعاصي ,وخصوصاً معاصي القلب ,كالكرب,

والعجب والرايء ,وحنو ذلك ,حىت أنه يكون به كثري منها ,وهو ال حيس به وال يشعر

* من انشرح صدره لإلسالم ,أي :اتسع وانفسح ,فاستنار بنور اإلميان ,وحيي بضوء
اليقني ,فاطمأنت بذلك نفسه ,وأحب اخلري ,وطوعت له نفسه فعله ,متلذذاً به ,عري

ومن عليه ابلتوفيق.
مستثقل ,فإن هذا من عالمة على أن هللا قد هداهّ ,

* العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ,ومنعهم احلقوق الواجبة ,وىل عليهم ظلمة,
يسوموهنم سوء العذاب ,وأيخذون منهم ابلظلم واجلور أضعاف ما منعوا من حقوق
هللا ,وحقوق عباده ,على وجه غري مأجورين فيه ,وال حمتسبني .كما أن العباد إذا
صلحوا واستقاموا ,أصلح هللا رعاهتم ,وجعلهم أئمة عدل وإنصاف.
* كل ظامل وإن متتع يف الدنيا مبا متتع به فنهايته فيه االضمحالل والتلف.
* النهي عن قرابن الفواحش ,أبلغ من النهي عن جمرد فعلها ,فإنه يتناول النهي عن

مقدماهتا ,ووسائلها املوصلة إليها.
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* حبسب عقل العبد ,يكون قيامه مبا أمر هللا به.
* إذا تكلم العامل عن مقاالت أهل البدع ,فالواجب عليه أن يعطى كل ذي حق
حقه ,وأن يبني ما فيها من احلق والباطل ,ويعترب قرهبا من احلق ,وبعدها منه.
* ( كتاب أنزلناه مبارك ) أي :فيه اخلري الكثري والعلم الغزير ,وهو الذي تستمد منه
سائر العلوم ,وتستخرج منه الربكات فما من خري إال وقد دعا إليه ورغب فيه ,وذكر
احلكم واملصاحل اليت حتث عليه ,وما من شر إال وقد هنى عنه ,وحذر منه ,وذكر
األسباب املنفرة عن فعله ,وعواقبها الوخيمة.
* علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها ,و...به حتصل اهلداية إىل الصراط
املستقيم ,هداية اتمة ,ال حيتاج معها إىل ترص املتكلفني ,وال أفكار املتفلسفني ,وال
لغري ذلك من علوم األولني واآلخرين.
* من أخلص يف صالته ونسكه استلزم ذلك إخالصه هلل يف سائر أعماله وأقواله.
سورة األعراف:
* القياس إذا عارض النص فإنه قياس ابطل ,ألن املقصود ابلقياس أن يكون احلكم
الذي مل أيت فيه نص يقارب األمور املنصوص عليها ,ويكون اتبعاً هلا ,فأما قياس

يعارضها ,ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص ,فهذا القياس من أشنع األقيسة.

* من أشبه آدم ابالعتاف ,وسؤال املغفرة ,والندم ,واإلقالع إذا صدرت منه
الذنوب ,اجتباه ربه وهداه ,ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب ,ال يزال يزداد من
املعاصي فإنه ال يزداد من هللا إال بعداً.
* لباس التقوى يستمر مع العبد ,وال يبلى وال يبيد ,وهو مجال القلب والروح.
* عدم اإلميان هو املوجب لعقد الوالية بني اإلنسان والشيطان.
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* السرف يبغضه هللا ,ويضر بدن اإلنسان ومعيشته ,حىت إنه رمبا أدت به احلال أن
يعجز عما جيب عليه من النفقات.
* ( وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون ) يف أمسائه ,وصفاته ,وأفعاله ,وشرعه.
* قال بعض السلف :أهل اجلنة جنوا من النار بعفو هللا ,وأدخلوا اجلنة برمحة هللا,
واقتسموا املنازل وورثوها ابألعمال الصاحلة ,وهي من رمحته بل من أعلى أنواع رمحته
* املعاصي تفسد األخالق واألعمال واألرزاق.
* الطاعات تصلح هبا األخالق ,واألعمال ,واألرزاق ,وأحوال الدنيا ,واآلخرة,
* من آداب الدعاء :اإلخالص فيه هلل وحده...,إخفاؤه وإسراره ,أن يكون القلب
خائفاً طامعاً ,ال غافالً ,وال أمناً ,وال غري مبال ابإلجابة.

* اإلحسان يف كل عبادة :بذل اجلهد فيها ,وأداؤها كاملة ,ال نقص فيها بوجه من
الوجوه.
* كلما كان العبد أكثر إحساانً ,كان أقرب إىل رمحة ربه ,وكان ربه قريباً منه برمحته,

ويف هذا من احلث على اإلحسان ,ما ال خيفى.
* املعاصي تدع الداير العامرة بالقع.

* العبد ال ينبغي له أن يكون آمناً ,على ما معه من اإلميان ,بل ال يزال خائفاً وجالً,
أن يبتلي ببلية ,تسلب ما معه من اإلميان ,وأن ال يزال داعياً بقوله [ :اي مقلب
القلوب ثبت قليب على دينك ] وأن يعمل ويسعى ,يف كل سبب خيلصه من الشر,

عند وقوع الفنت فإن العبد ولو بلغت به احلال ما بلغت فليس على يقني من السالمة
* سنة هللا يف عباده ,أن العقوبة إذا نزلت ,جنا منها اآلمرون ابملعروف والناهون عن
املنكر
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* خاصية العقل النظر للعواقب ,وأما من نظر إىل عاجل طفيف منقطع ,يفوت نعيماً
عظيماً ابقياً فأىن له العقل والرأي ؟ !!
* ( والذين ميسكون ابلكتاب ) أي :يتمسكون به علماً وعمالً ,فيعملون ما فيه من
األحكام واألخبار ,اليت علمها أشرف العلوم ,ويعملون مبا فيها من األوامر ,اليت هي

قرة العيون ,وسرور القلوب ,وأفراح األرواح ,وصالح الدنيا واآلخرة.
* اتباع اهلوى وإخالد العبد إىل الشهوات يكون سبباً للخذالن.

* ملا كان ال بد من أذية اجلاهل ,أمر هللا تعاىل أن يقابل اجلاهل ابألعراض عنه,
وعدم مقابلته جبهله ,فمن آذاك بقوله أو فعله ال تؤذه ,ومن حرمك ال حترمه ,ومن
قطعك ِ
فصلهُ ,ومن ظلمك فاعدل فيه.

* املؤمن مهتد ابلقرآن متبع له ,سعيد يف دنياه وأخراه ,وأما من مل يؤمن به فإنه ضال
شقي يف الدنيا واآلخرة.
* الذكر هلل تعاىل ,يكون ابلقلب ,ويكون ابللسان ,ويكون هبما ,وهو أكمل أنواع
الذكر وأحواله.
* من اآلداب اليت ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها :اإلكثار من ذكر هللا آانء
الليل والنهار ,خصوصاً طريف النهار ,خملصاً خاشعاً ,متضرعاً متذلالً ,ساكناً ,متواطئاً
عليه قلبه ولسانه أبدب ووقار ,وإقبال على الدعاء والذكر ,وإحضار له بقلبه ,وعدم
غفلة ,فإن هللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله.
سورة األنفال:
* من نقصت طاعته هلل ورسوله...,نقص إميانه.
* قدم تعاىل أعمال القلوب ألهنا أصل ألعمال اجلوارح ,وأفضل منها.
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* ( يتوكلون ) أي :يعتمدون يف قلوهبم على رهبم ,يف جلب مصاحلهم ,ودفع
مضارهم الدينية ,والدنيوية ,ويثقون أبن هللا تعاىل سيفعل ذلك.
* ينبغي للعبد أن يتعاهد إميانه وينميه ,وأن أوىل ما حيصل به ذلك ,تدبر كتاب هللا
تعاىل ,والتأمل ملعانيه.
* النصر بيد هللا ,ليس بكثرة عدد ,وال ُعدد.
* ثبات القلب أصل ثبات البدن.
* هللا إذا ثبت املؤمنني ,وألقى الرعب يف قلوب الكافرين ,مل يقدر الكافرون على
الثبات هلم ,ومنحهم هللا أكتافهم.
* من لطف هللا بعبده أن يسهل عليه طاعته ,ويسرها أبسباب داخلية وخارجية.
* من كان هللا معه فهو املنصور وإن كان ضعيفاً قليالً عدده.

* ليس اإلميان ابلتمين والتحلي ,ولكنه ما وقر يف القلوب وصدقته األعمال.
* حياة القلب والروح ,بعبودية هللا تعاىل ,ولزوم طاعته ,وطاعة رسوله.

* إذا ظهر الظلم فلم يغري فإن عقوبته تعم الفاعل وغريه ,وتتقى هذه الفتنة ابلنهي
عن املنكر ,وقمع أهل الشر والفساد ,وأن ال ميكنوا من املعاصي والظلم مهما أمكن
* العاقل يوازن بني األشياء ,ويؤثر أوالها ابإليثار ,وأحقها ابلتقدمي
* امتثال العبد لتقوى ربه ,عنوان السعادة ,وعالمة الفالح.
* ذكر هنا أن من اتقى هللا حصل أربعة أشياء كل واحد منها خري من الدنيا وما فيها
األول :الفرقان ,وهو العلم واهلدى الذي يفرق به صاحبه بني اهلدى والضالل واحلق
والباطل ,الثاين والثالث :تكفري السيئات ,ومغفرة الذنوب....الرابع :األجر العظيم,
والثواب اجلزيل ,ملن اتقاه ,وآثر رضاه على هوى نفسه.
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* ( وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون ) فهذا مانع من وقوع العذاب هبم ,بعد ما
انعقدت أسبابه.
عز له ,وال
* من كان هللا مواله وانصره ,فال خوف عليه ,ومن كان هللا عليه ,فال ّ
قائمة تقوم له.
* الصرب والثبات ,واإلكثار من ذكر هللا ,من أكرب األسباب للنصر.
* الكافرون برهبم...هللا هلم ابملرصاد ,وله تعاىل احلكمة البلغة يف إمهاهلم ,وعدم
معاجلتهم ابلعقوبة ,اليت من مجلتها :ابتالء عباده املؤمنني ,وامتحاهنم ,وتزودهم من
طاعته ومراضيه ,ما يصلون به املنازل العالية ,واتصافهم أبخالق وصفات مل يكونوا
بغريه ابلغيها.
* الكفار (قوم ال يفقهون) أي ال علم عندهم مبا أع ّد هللا للمجاهدين يف سبيله ,فهم
يقاتلون ألجل العلو يف األرض والفساد فيها ,وأنتم تفقهون املقصود من القتال أنه

ألعالء كلمة هللا وإظهار دينه ,والذب عن كتاب هللا ,وحصول الفوز األكرب عند هللا.
سورة التوبة:
* اجلهاد يف سبيل هللا...ذرة سنام الدين ,به حيفظ الدين اإلسالمي ,ويتسع ,وينصر
احلق ,وخيذل الباطل.
* السكينة :ما جيعله هللا يف القلوب ,وقت القالقل والزالزل ,واملفظعات ,ما يثبتها,
ويسكنها ,وجيعلها مطمئنة ,وهي من نعم هللا العظيمة على العباد.
* ( وهللا غفور رحيم ) أي :ذو مغفرة واسعة ,ورمحة عامة ,يعفو عن الذنوب العظيمة
للتائبني ,ويرمحهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة ,والصفح عن جرائمهم ,وقبول توابهتم,
سن أحد من رمحته ومغفرته ,ولو فعل من الذنوب واإلجرام ,ما فعل.
فال ييأ ّ
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* ليس الرزق مقصوراً على ابب واحد ,وحمل واحد ,بل ال ينغلق ابب ,وإال وفتح
أبواب كثرية ,فإن فضل هللا واسع ,وجوده عظيم ,خصوصاً ملن ترك شيئاً لوجه هللا
الكرمي ,فإن هللا أكرم األكرمني.

حيب ,ومن ال حيب ,وال يعطي اإلميان والدين إال من حيب.
* هللا يعطى الدنيا من ّ

* نور هللا :دينه ,الذي أرسل به الرسل ,وأنزل به الكتب ,ومساه هللا نوراً ألنه يستنار
به يف ظلمات اجلهل ,واألداين الباطلة.

* احنراف اإلنسان يف ماله ,إما أن ينفقه يف الباطل الذي ال جيدى عليه نفعاً ,بل ال
ينال منه إال الضرر احملض ,وذلك كإخراج األموال يف املعاصي والشهوات ,اليت ال

تعني على طاعة هللا ,وإخراجها للصد عن سبيل هللا ,وإما أن ميسك ماله عن إخراجه
يف الواجبات.
* ( واعلموا أن هللا مع املتقني ) بعونه ,ونصره ,وأتييده.
* العوائد املخالفة للشرع ,مع االستمرار عليها ,يزول قبحها عن النفوس ,ورمبا ظن
أهنا عوائد حسنة.
* فما مقدار عمر اإلنسان القصري جداً من الدنيا ,حىت جيعله الغاية ,اليت ال غاية
وراءها ,فيجعل سعيه وكده ,ومهه ,وإرادته ,ال يتعدى احلياة الدنيا القصرية اململوءة

ابألكدار ,املشحونة ابألخطار.
وقر اإلميان يف قلبه ,وال من جزل رأيه ,وال
* فوهللا ما آثر الدنيا على اآلخرة ,ومن ّ

من ُع ّد من أوىل األلباب.

* السكينة...تكون على حسب معرفة العبد بربه ,وثقته بوعده ,وحبسب إميانه

وشجاعته.
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* احلزن قد يعرض خلواص عباده الصديقني ,مع أن األوىل إذا نزل ابلعبد أن يسعى
يف ذهابه عنه ,فإنه مضعف للقلب ,موهن للعزمية.
* العبد حقيقة هو املتعبد لربه يف كل حال ,القائم ابلعبادة السهلة والشاقة ,فهذا
العبد هلل على كل حال.
* ال خاب من توكل عليه ,وأما من توكل على غريه ,فإنه خمذول ,غري مدرك ملا أمل.
* ينبغي للعبد أن ال أييت الصالة ,إال وهو نشيط البدن والقلب إليها ,وال ينفق إال
وهو منشرح الصدر ,اثبت القلب ,يرجو ذخرها وثواهبا من هللا وحده ,وال يتشبه
ابملنافقني.
* ال ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه ,اتبعاً هلوى نفسه الدنيوي ,وغرضه الفاسد,
بل الذي ينبغي أن يكون ملرضاة ربه.

* لو أعطى األغنياء زكاة أمواهلم على الوجه الشرعي ,مل يبق فقري من املسلمني,
وحلصل من األموال ما يسد الثغور ,وجياهد به الكفار ,وحتصل به مجيع املصاحل
الدينية.
* االستهزاء ابهلل ورسوله ,كفر خمرج عن الدين ,ألن أصل الدين مبين على تعظيم
هللا ,وتعظيم دينه ورسله ,واالستهزاء بشيء من ذلك مناف هلذا األصل ,ومناقض له
أشد املناقضة.
* ( إن املنافقني هم الفاسقون ) حصر الفسق فيهم ,ألن فسقهم أعظم من فسق
غريهم ,بدليل أن عذاهبم أشد من عذ اب غريهم ,وأن املؤمنني قد ابتلوا هبم ,إذ كانوا
بني أظهرهم ,واالحتاز منهم شديد.
* ( فإن يتوبوا يك خرياً هلم ) ألن التوبة أصل لسعادة الدنيا واآلخرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()24

* ( ورضوان من هللا ) حيله على أهل اجلنة ( ,أكرب ) مما هم فيه من النعيم ,فإن
نعيمهم مل يطب ,إال برؤية رهبم ,ورضوانه عليهم ,وألنه الغاية اليت أمها العابدون,
والنهاية اليت سعى حنوها احملبون ,فرضا رب األرض والسموات ,أكرب نعيم اجلنات.
* ( الذين يلمزون ) أي :يعيبون ,ويطعنون...,واللمز حمرم ,بل هو من كبائر
الذنوب ,يف أمور الدنيا ,وأما للمز يف أمر الطاعة فأقبح وأقبح.
* من أطاع هللا ,وتطوع خبصلة من خصال اخلري ,فإن الذي ينبغي هو إعانته,
وتنشيطه على عمله.
* الكافر ال ينفعه االستغفار ,وال العمل مادام كافراً.
* املؤمنني...إذا تلفوا ولو لعذر حزنوا على تلفهم ,وأتسفوا غاية األسف ,وحيبون
أن جياهدوا أبم واهلم وأنفسهم يف سبيل هللا ,ملا يف قلوهبم من اإلميان ,وملا يرجون من
فضل هللا وإحسانه ,وبره وامتنانه.
* من نوى اخلري ,واقتن بنيته اجلازمة ,وسعى فيما يقدر عليه ,مث مل يقدر ,فإنه ينزل
منزلة الفاعل التام.
* ينبغي للمؤمن أن يؤدى ما عليه من احلقوق ,منشرح الصدر ,مطمئن النفس,
وحيرص أن تكون مغنماً ,وال تكون مغرماً.
* ( ذلك الفوز العظيم ) الذي حصل هلم فيه كل حمبوب للنفوس ,ولذة لألرواح,
ونعيم للقلوب ,وشهوة لألبدان ,واندفع عنهم كل حمذور.
* ( ُخذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ) أي :تطهرهم من الذنوب,
واألخالق الرذيلة ( ,وتزكيهم ) أي :تنميهم وتزيد يف أخالقهم احلسنة ,وأعماهلم
الصاحلة ,وتزيد يف ثواهبم الدنيوي ,واألخروي ,وتنمي أمواهلم.
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* العبد ال ميكنه أن يتطهر ويتزكى حىت خيرج زكاة ماله.
* ينبغي إدخال السرور على املؤمن ,ابلكالم اللني ,والدعاء له ,وحنو ذلك ,مما
يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه.
* ( وأن هللا هو التواب الرحيم ) أي :كثري التوبة على التائبني ,فمن اتب إليه اتب
عليه ,ولو تكررت منه املعصية مراراً.
* ( وهللا حيب املطهرين ) الطهارة املعنوية :كالتنزه عن الشرك ,واألخالق الرذيلة,
والطهارة احلسية ,كإزالة األجناس ,ورفع األحداث.
* املعصية تؤثر يف البقاع ,كما أثرت معصية املنافقني يف مسجد الضرار ,وهني عن
القيام فيه ,وكذلك الطاعة تؤثر يف األماكن كما اثرت يف مسجد قباء.
* ( السائحون ) فسرت السياحة ابلصيام ,أو السياحة يف طلب العلم ,وفسرت
بسياحة القلب يف معرفة هللا وحمبته ,واإلانبة إليه على الدوام ,والصحيح أن املراد
ابلسياحة :السفر يف القرابت كاحلج ,والعمرة ,واجلهاد ,وطلب العلم ,وصلة
األقارب ,وحنو ذلك.
* ( وظنوا أن ال ملجأ من هللا إال إليه ) أي :تيقنوا وعرفوا حباهلم ,أنه ال ينجي من
الشدائد ,ويلجأ إليه ,إال هللا وحده ال شريك له ,فانقطع تعلقهم ابملخلوقني ,وتعلقوا
ابهلل رهبم ,وفروا منه إليه.
* العبادة الشاقة على النفس ,هلا فضل ومزية ,ليست لغريها ,وكلما عظمت املشقة
عظم األجر.
* عالمة اخلري ,وزوال الشدة ,إذا تعلق القلب ابهلل تعاىل ,تعلقاً اتماً ,وانقطع عن
املخلوقني.
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* من تعلماً علماً ,فعليه نشره وبثه يف العباد ,ونصيحتهم فيه ,فإن انتشار العلم عن
العامل من بركته ,وأجره الذي ينمى.

* تنبيه...لفائدة مهمة ,وهي أن املسلمني ينبغي هلم أن يعدوا لكل مصلحة من
مصاحلهم العامة ,من يقوم هبا ,ويوفر وقته عليها ,وجيتهد فيها ,وال يلتفت إىل غريها.
* املعونة من هللا ,تنزل حبسب التقوى ,فالزموا على تقوى هللا ,يُعن ُكم وينصركم على
عدوكم.

* اإلميان يزيد وينقص ,وينبغي للمؤمن أن يتفقد إميانه ويتعاهده ,فيجدده وينميه,
ليكون دائماً يف صعود.
سورة يونس:

* احلث والتغيب على التفكري يف خملوقات هللا ,والنظر فيها ,بعني االعتبار ,فإن
بذلك تنفسح البصرية ,ويزداد اإلميان والعقل ,وتقوى القرحية ,ويف امهال ذلك هتاون
مبا أمر هللا به ,وإغالق لزايدة اإلميان ,ومجود للذهن والقرحية.
* ( جنات النعيم ) أضافها هللا إىل النعيم ,الشتماهلا على النعيم التام ,نعيم القلب
ابلفرح والسرور والبهجة واحلبور ورؤية الرمحن ومساع كالمه ,واالغتباط برضاه وقربه,
ولقاء األحبة واإلخوان والتمتع ابالجتماع هبم ,ومساع األصوات املطرابت ,والنغمات
املشجيات ,والناظر املفرحات ,ونعيم البدن أبنواع املآكل واملشارب واملناكح.
* من لطفه وإحسانه بعباده ,أنه لو عجل هلم الشر إذا أتوا أبسبابه....حملقتهم العقوبة
ولكنه تعاىل ميهلهم وال يهملهم ,ويعفو عن كثري من حقوقه.
وتغري ,وتكدر.
* املكروه إذا وقع ابإلنسان ,تبني ذلك يف وجههّ ,

* ال ينبغي لإلنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده ,قبل أن حييط به علماً.
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* القرآن...أعظم نعمة ,ومنة ,وفضل تفضل هللا به على عباده.
* ( هلم البشرى يف احلياة الدنيا واآلخرة ) أما البشارة يف الدنيا ,فهي الثناء احلسن,
واملودة يف قلوب املؤمنني ,والرؤاي احلسنة ,وما يراه العبد من لطفه به وتيسره ألحسن
األعمال واألخالق ,وصرفه عن مساوئ األخالق ,وأما يف اآلخرة ,فأوهلا :البشارة
عند قبض أرواحهم...ويف القرب ,ما يبشر به من رضا هللا تعاىل ,والنعيم املقيم ,ويف
اآلخرة ,متام البشرى ,بدخول جنات النعيم ,والنجاة من العذاب األليم.
* كل مفسد ,عمل عمالً ,واحتال كيداً ,أو أتى مبكر ,فإن عمله سيبطل,
ويضمحل ,وإن حصل لعمله رواج يف وقت ما ,فإن مآله االضمحالل ,واحملق.
* املصلحون الذين قصدهم أبعماهلم وجه هللا تعاىل ,وهي أعمال ووسائل انفعة,
مأمور هبا ,فإن هللا يصلح أعماهلم ويرقيها ,وينميها على الدوام.
* واحلكمة وهللا أعلم بكونه ما آمن ملوسى إال ذرية من قومه ,أن الذرية والشباب
أقبل للحق ,وأسرع له انقياداً ,خبالف الشيوخ ممن ترىب على الكفر فإهنم بسبب ما

مكث يف قلوهبم من العقائد الفاسدة ,أبعد عن احلق من غريهم.

* ( قال ) هللا تعاىل ( :قد أجيبت دعوتكما ) هذا دليل على أن موسى كان يدعو,
ؤمن على دعائه ,وأن الذي يؤمن يكون شريكاً للداعي يف ذلك الدعاء.
وهارون يُ ّ

* الداء الذي يعرض ألهل الدين الصحيح :أن الشيطان إذا أعجزه أن يطيعوه يف
ترك الدين ابلكلية ,سعى يف التحريش بينهم ,وإلقاء العداوة والبغضاء ,فحصل من
االختالف ما هو موجب ذلك مث حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم
لبعض ما هو قرة عني اللعني وإال فإذا كان رهبم واحداً ورسوهلم واحداً ودينهم واحداً
ومصاحلهم العامة متفقة ,فألي شيء خيتلفون اختالفاً يفرق مشلهم ,ويشتت أمرهم.
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* إن مع العسر يسرا ,وإذا اشتد الكرب ,وضاق األمر ,فرجه هللا ,ووسعه.
* هللا يدافع عن الذين آمنوا ,فإنه حبسب ما مع العبد من اإلميان ,حتصل له النجاة
من املكاره.
سورة هود:
* اإلنسان...جاهل ظامل...إال من وفقه هللا ,وأخرجه من هذا اخللق الذميم إىل ضده,
وهم الذين صربوا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا ,وعند السراء فلم يبطروا ,وعملوا
الصاحلات من واجبات ومستحبات.
* اإلنسان...هللا إذا أذاقه منه رمحه ,كالصحة والرزق واألوالد ,وحنو ذلك ,مث نزعها
منه ,فإنه يستسلم لليأس ,وينقاد للقنوط ,فال يرجو ثواب هللا ,وال خيطر بباله أن هللا
سريدها ,أو مثلها ,أو خري منها.
* اإلنسان...هللا إذا أذاقه...رمحة بعد ضراء مسته ,أنه يفرح ويبطر ,ويظن أنه
سيدوم له ذلك اخلري...وذلك حيمله على األشر والبطر واإلعجاب ابلنفس ,والتكرب
على اخللق ,واحتقارهم ,وازدرائهم ,وأي عيب أشد من هذا ؟!!
* ال ينبغي للداعي إىل هللا أن يصده اعتاض املعتضني ,وال قدح القادحني,
وخصوصاً إذا كان القدح ال مستند له ,وال يقدح فيما دعا إليه ,وأنه ال يضيق
صدره ,بل يطمئن بذلك ,ماضياً على أمره ,مقبالً على شأنه.

* ( وأخبتوا إىل رهبم ) أي :خضعوا له ,واستكانوا لعظمته ,وذلوا لسلطانه ,وأانبوا
إليه مبحبته ,وخوفه ,ورجائه ,والتضرع إليه.
* ( إن ريب قريب جميب ) أي :قريب ممن دعاءه ,دعاء مسألة ,أو دعاء عبادة ,جييبه
إبعطائه سؤاله ,وقبول عبادته ,وإاثبته عليها أجل الثواب.
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* الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ,وأي فحشاء ومنكر أكرب من عبادة غري هللا,
ومن منع حقوق هللا ,أو سرقتها ابملكاييل واملوازين.
* هبذين األمرين :تستقيم أحوال العبد ,ومها :االستعانة بربه ,واإلانبة إليه ,كما قال
تعاىل ( :فاعبده وتوكل عليه ) ,وقال ( :إايك نعبد وإايك نستعني )
* ( إن ريب رحيم ودود ) ومعىن الودود...أنه حيب عباده املؤمنني وحيبونه
* نقص املكاييل واملوازين من كبائر الذنوب ,وتشى العقوبة العاجلة على من تعاطى
ذلك ,وأن ذلك من سرقة أموال الناس ,وإذا كان سرقتهم يف املكاييل واملوازين
موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من ابب أوىل وأحرى.
* اجلزاء من جنس العمل ,فمن خبس أموال الناس ,يريد زايدة ماله ,عوقب بنقيض
ذلك ,وكان سبباً لزوال اخلري الذي عنده من الرزق ,لقوله ( :إين أراكم خبري ) فال
تتسببوا إىل زواله بفعلكم.
* الصالة....من أفضل األعمال...وهي ميزان لإلميان وشرائعه ,فبإقامتها على
وجهها ,تكمل أحوال العبد ,وبعدم إقامتها تتل أحواله الدينية.
* من تكملة دعوة الداعي ومتامها ,أن يكون أول مبادر ملا أيمر غريه به ,وأول منته
عما ينهى غريه عنه ,كما قال شعيب عليه السالم ( :وما أريد أن أخالفكم إىل ما
أهناكم عنه ) ولقوله تعاىل ( :اي أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون )
* العبد ينبغي له أن ال يتكل على نفسه طرفة عني ,بل ال يزال مستعيناً بربه ,متوكالً
عليه ,سائالً له التوفيق ,وإذا حصل له شيء من التوفيق ,فلينسبه ملوليه ومسديه,
وال يعجب بنفسه لقوله ( :وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب )

* ينبغي أن تذكر القصص اليت فيها إيقاع العقوابت ابجملرمني يف سياق الوعظ والزجر
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* ينبغي ذكر ما أكرم هللا به أهل التقوى عند التغيب واحلث على التقوى.
* ( إن يف ذلك ) املذكور ,من أخذ الظاملني أبنواع العقوابت ( ,آلية ملن خاف
عذاب اآلخرة ) أي :لعربة ودليالً ,على أن أهل الظلم واإلجرام هلم العقوبة الدنيوية,

والعقوبة األخروية.

* السعداء هم :املؤمنون املتقون.
* ( وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار ) ففي هذه اآلية :التحذير من الركون
إىل كل ظامل ,واملراد ابلركون امليل واالنضمام إليه بظلمه ,وموافقته على ذلك,
والرضا مبا هو عليه من الظلم .وإذا كان هذا الوعيد يف الركون إىل الظلمة ,فكيف
حال الظلمة ؟!! نسأل هللا العافية من الظلم.
* ( واصرب ) أي :احبس نفسك على طاعة هللا ,وعن معصيته ,وإلزامها بذلك,
واستمر وال تضجر.
* ( فإن هللا ال يضيع أجر احملسنني ) يف هذا ترغيب عظيم للزوم الصرب ,بتشويق
النفس الضعيفة إىل ثواب هللا ,كلما ونت وفتت.
* النفوس أتنس ابالقتداء ,وتنشط على األعمال ,وتريد املنافسة لغريها.
* من ليس من أهل اإلميان فال تنفعهم املواعظ ,وأنواع التذكري.
سورة يوسف:
* ( لعلكم تعقلون ) أي :تزداد عقولكم بتكرر املعاين الشريفة العالية على أذهانكم,
فتنتقلون من حال إىل أحوال أعلى منها وأكمل.
* إذا أراد هللا أمراً من األصول العظام ق ّدم بني يديه مقدمة ,توطئة له ,وتسهيالً
ألمره ,واستعداداً ملا يرد على العبد من املشاق ,ولطفاً بعبده ,وإحساانً إليه.
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* هللا تعاىل جعل للحق والصدق عالمات ,وأمارات تدل عليه ,قد يعلمها العباد,
وقد ال يعلموهنا.
* اعتصم يوسف بربه...فاستحب السجن ,والعذاب الدنيوي ,على لذة حاضرة,
توجب العذاب الشديد.
* ( وأن هللا ال يهدي كيد اخلائنني ) فإن كل خائن ال ب ّد أن تعود خيانته ومكره على
نفسه ,والبد أن يتبني أمره.

* ( وعليه فليتوكل املتوكلون ) فإن ابلتوكل حيصل كل مطلوب ,ويندفع كل مرهوب.
* ( ولكن أكثر الناس ال يعلمون ) عواقب األمور ,ودقائق األشياء ,وكذلك أهل
العلم منهم خيفي عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثري.
* الصرب اجلميل ,الذي ال يصحبه تسخط وال جزع ,وال شكوى للخلق.
* ( وال تيأسوا من روح هللا ) فإن الرجاء يوجب للعبد السعي واالجتهاد فيما رجاه,
واإلايس يوجب له التثاقل والتباطؤ .وأوىل ما رجا العباد فضل هللا وإحسانه ورمحته
وروحه....وحبسب إميان العبد يكون رجاؤه لرمحة هللا وروحه.
* ( قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا ) أي :فضلك علينا مبكارم األخالق ,وحماسن
الشيم ,وأسأان إليك غاية اإلساءة ,وحرصنا على إيصال األذى إليك ,والتبعيد لك
عن أبيك .فآثرك هللا تعاىل ,ومكنك مما تريده.
* ( إن ريب لطيف ملا يشاء ) يوصل بره وإحسانه إىل العبد ,من حيث ال يشعر,
ويوصله إىل املنازل الرفيعة من أمور يكرهها.
* علم التعبري من العلوم املهمة ,اليت يعطيها هللا من يشاء من عباده....ومن العلوم
الشرعية ,وأنه يثاب اإلنسان على تعلمه وتعليمه.
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* هذه القصة من أحسن القصــص ,وأوضــحها ,وأبينهــا ,ملـا فيهــا مــن أنــواع التـنقالت,
مــن حــال إىل حــال ,ومــن حمنــة إىل حمنــة ,ومــن حمنــة إىل منحــة ومنــة ,ومــن ذل إىل عــز,
وم ـ ــن ر ّق إىل مل ـ ــك ,وم ـ ــن فرق ـ ــة وش ـ ــتات ,إىل اجتم ـ ــاع وائ ـ ــتالف ,وم ـ ــن ح ـ ــزن إىل
ســرور...ومن ض ــيق إىل ســعة...فتبارك م ــن قص ــها فأحســنها ووض ــحها وبينها...وق ــال

رمحه هللا :ومن فوائد قصة يوسف :أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً ,فإنه ملــا
ط ــال احل ــزن عل ــى يعق ــوب ,واش ــتد ب ــه إىل أهن ــى م ــا يك ــون ,مث حصـ ـل االض ــطرار آلل

يعقوب ,ومسهم الضر ,أذن هللا حينئذ ابلفرج ,فحصل التالقي يف أشــد األوقــات إليــه
حاجة ,واضطراراً ,فتم بذلك األجر ,وحصل السرور.

* ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر ,وكتمان ما خيشى مضرته ,لقول يعقوب
ليوسف ( :ال تقصص رؤايك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا)
* احلذر من شؤم الذنوب ,وأن الذنب الواحد يستبع ذنوابً كثرية.

* العربة يف حال العبد بكمال النهاية ,ال بنقص البداية ,فإن أوالد يعقوب عليه
السالم ,جرى منهم ما جرى يف أول األمر ,مما هو أكرب أسباب النقص واللوم ,مث
انتهى أمرهم إىل التوبة النصوح ,والسماح التام من يوسف ومن أبيهم ,ومن الدعاء
ابملغفرة والرمحة.
* من دخل اإلميان يف قلبه ,وكان خملصاً هلل ,يف مجيع أموره فإن هللا يدفع عنه بربهان

إميانه ,وصدق إخالصه ,من أنواع السوء والفحشاء وأسباب املعاصي ,ما هو جزاء
وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه ,كذلك لنصرف عنه السوء
إلميانه وإخالصه لقولهّ ( :

والفحشاء إنه من عبادان املخلصني )

* ينبغي للعبد إذا رأى حمالً فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه...غاية ما ميكنه
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* يوسف....مجاله الباطن ,العفة العظيمة عن املعصية ,مع وجود الدواعي الكثرية
لوقوعها.
* ينبغي للعبد إذا ابتلي بني أمرين :إما فعل معصية ,وإما عقوبة دنيوية ,أن خيتار
العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب املوجب للعقوبة الشديدة يف الدنيا واآلخرة.
* ينبغي للعبد أن يلتجئ إىل هللا ,وحيتمي حبماه عند وجود أسباب املعصية ,ويتربأ من
أصب إليهن
حوله وقوته ,لقول يوسف عليه السالم ( :وإال تصرف عين كيدهن
ُ
وأكن من اجلاهلني )
* العلم والعقل يدعوان صاحبهما إىل اخلري ,وينهيانه عن الشر ,وأن اجلهل يدعو
صاحبه إىل موافقة هوى النفس ,وإن كان معصية ضاراً لصاحبه.

* كما أن على العبد عبودية هلل يف الرخاء ,فعليه عبودية له يف الشدة ,فـ " يوسف "
عليه السالم ,مل يزل يدعو إىل هللا ,فلم دخل السجن استمر على ذلك ,ودعا
الفتيني إىل التوحيد ,وهنامها عن الشرك.
* إذا سئل املفيت وكان السائل يف حاجة أشد لغري ما سأل عنه ,أنه ينبغي أن يعلمه
ما حيتاج إليه قبل أن جييب سؤاله ,فإن هذا عالمة على نصح املعلم وفطنته ,وحسن
إرشاده وتعليمه ,فإن يوسف ملا سأله الفتيان عن الرؤاي ,ق ّدم هلما قبل تعبريها,
دعوهتما إىل هللا وحده ال شريك له.
* على املعلم...أن ال ميتنع من التعليم ,أو ال ينصح فيه ,إذا مل يفعل السائل ما كلفه
به املعلم ,فإن يوسف عليه السالم قد قال ووصى أحد الفتيني أن يذكره عند ربه فلم
يذكره ونسي ,فلما بدت حاجتهم إىل سؤال يوسف ,أرسلوا ذلك الفىت ,وجاءه
سائالً مستفتياً عن تلك الرؤاي فلم يعنفه يوسف....بل أجابه عن سؤاله جواابً اتماً.
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* ينبغي ويتأكد على املعلم استعمال اإلخالص التام يف تعليمه ,وأن ال جيعل تعليمه
وسيلة ملعاوضة أحد من مال ,أو جاه ,أو نفع.
يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله ,ويرشده إىل
* ينبغي للمسئول أن ّ
الطريق اليت ينتفع هبا يف دينه ,ودنياه ,فإن هذا من كمال نصحه ,وفطنته ,وحسن
إرشاده ,فإن يوسف عليه السالم ,مل يقتصر على تعبري رؤاي امللك.
بل دهلّم مع ذلك على ما يصنعون يف تلك السنني املخصبات من كثرة الزرع ,وكثرة
جبايته.
* تعبري الرؤاي داخل يف الفتوى ,لقوله للفتيني ( :قُضي األمر الذي فيه تستفتيان )
وقال امللك ( :أفتوين يف أمري ) وقال الفىت ليوسف( :أفتنا يف سبع بقرات ) اآلايت
فال جيوز تعبري الرؤاي من غري علم.
* ال أبس أن خيرب اإلنسان عما يف نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل ,إذا
كان يف ذلك مصلحة ,ومل يقصد العبد الرايء ,وسلم من الكذب ,لقول يوسف عليه
السالم ( :اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم )
* ال تذم الوالية إذا كان املتويل فيها يقوم مبا يقدر عليه من حقوق هللا ,وحقوق
عباده ,وأنه ال أبس بطلبها ,إذا كان أعظم كفاءة من غريه ,وإمنا الذي يُذم إذا مل يكن
فيه كفاية ,أو كان موجوداً غريه مثله ,أو أعلى منه ,أو مل يرد هبا إقامة أمر هللا .فهذه
األمور ينهى عن طلبها ,والتعرض هلا.

* العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب هللا ,وال يدعها حتزن إذا رأت زينة
أهل الدنيا ولذاهتا ,وهي غري قادرة عليها ,بل يسليها بثواب هللا األخروي وفضله
العظيم لقوله تعاىل ( :وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون )
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* هذه احملنة العظيمة اليت امتحن هللا هبا نبيه وصفيه يعقوب عليه السالم ,حيث
قضى ابلتفريق بينه وبني ابنه يوسف الذي ال يقدر على فراقه ساعة واحدة ,وحيزنه
ذلك أش ّد احلزن ,فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة ال تقصر عن ثالثني سنة.
ويعقوب مل يفارق احلزن قلبه هذه املدة ( وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم ) مث
ازداد به األمر شدة حني صار الفراق بينه وبني ابنه الثاين ,شقيق يوسف ,هذا وهو
صابر ألمر هللا ,حمتسب األجر من هللا ,قد وعد من نفسه الصرب اجلميل ,وال شك
أنه وىف مبا وعد به .وال ينايف ذلك قوله ( :إمنا أشكو بثي وحزين إىل هللا ) فإن
الشكوى إىل هللا ال تنايف الصرب ,وإمنا الذي ينافيه الشكوى إىل املخلوقني.
* إن الفرج مع الكرب ,وإن مع العسر يسراً ,فإنه ملا طال احلزن على يعقوب,
واشتد به إىل أهنى ما يكون ,مث حصل االضطرار آلل يعقوب ,ومسهم الضر ,أذن
هللا حينئذ ابلفرج ,فحصل التالقي يف أشد األوقات إليه حاجة واضطراراً ,فتم األجر
وحصل السرور ,وعُلِ َم من ذلك أن هللا يبتلي أولياءه ابلشدة والرخاء ,والعسر
واليسر ,ليمتحن صربهم وشكرهم ,ويزداد بذلك إمياهنم ويقينهم وعرفاهنم.
* فضيلة التقوى ,وأن كل خري يف الدنيا واآلخرة فمن آاثر التقوى والصرب ,وأن
من هللا علينا إنه من يتق ويصرب فإن هللا ال
عاقبة أهلها أحسن العواقب لقوله ( :قد ّ
يضيع أجر احملسنني )

* ينبغي ملن أنعم هللا عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعتف بنعمة هللا
عليه ,وأن ال يزال ذاكراً حاله األوىل ليحدث لذلك شكراً كلما ذكرها.
* لطف هللا بيوسف حيث نقله يف تلك األحوال ,وأوصل إليه الشدائد واحملن,
ليوصله هبا إىل أعلى الغاايت ,ورفيع الدرجات.
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* ينبغي للعبد أن يتملق إىل هللا دائماً ,يف تثبيت إميانه ,ويعمل األسباب املوجبة
لذلك ويسأل هللا حسن اخلامتة ومتام النعمة لقول يوسف علية الصالة والسالم ( رب
ويل
قد آتيتين من امللك وعلمتين من أتويل األحاديث فاطر السموات واألرض أنت ّ
يف الدنيا واآلخرة توفين مسلماً وأحلقين ابلصاحلني )
سورة الرعد:

* ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) أي :ال يزال خريه إليهم ,وإحسانه
وبره وعفوه انزالً إىل العباد ,وهم ال يزال شركهم وعصياهنم إليه صاعداً ,يعصونه
فيدعوهم إىل اببه ,وجيرمون فال حيرمهم خريه وإحسانه ,فإن اتبوا إليه فهو حبيبهم,
ألنه حيب التوابني ,وحيب املتطهرين ,وإن مل يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم ابملصائب
ليطهرهم من املعايب.
* ( وإن ربك لشديد العقاب ) على من مل يزل مصراً على الذنوب ,قد أىب التوبة
واالستغفار وااللتجاء إىل العزيز الغفار .فليحذر العباد عقوابته أبهل اجلرائم ,فإن
أخذه أليم شديد.
* ( إِن اللــهَ ال يُـغَـِّريُ مــا بَِق ـوم ) مــن النعم ـة واإلحس ـان ورغـد الع ـيش ( َح ـ ّىت يُـغَـِّريوا مــا
ِأبَن ُف ِس ِهم ) أبن ينتقلوا من اإلميان إىل الكفــر ,ومــن الطاعــة إىل املعصــية ,أو مــن شــكر
نع ــم هللا إىل البط ــر هب ــا ,فيس ــلبهم هللا إايه ــا عنـ ـد ذل ــك .وكـ ـذلك إذا غ ــري العب ــاد مـ ــا
أبنفســهم مــن املعصــية فــانتقلوا إىل طاعــة هللا غــري هللا علــيهم مــا كــانوا عليــه مــن الشــقاء
إىل اخلري والسرور والغبطة والرمحة.
* هللا وحده...ال ــذي ينبغ ــي أن يص ــرف ل ــه ال ــدعاء واخل ــوف والرج ــاء واحل ــب والرغب ـة
والرهبة واإلانبة ,ألن ألوهيته هي احلق ,وألوهية غريه ابطلة.
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* التعليق على احملال من أبلغ ما يكون يف نفي الشيء ,كما قال تعاىل ( :إن الذين
كفروا وكذبوا آبايتنا ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف
سم اخلياط )
* ( ويدرءون ابحلسنة السيئة ) أي :من أساء إليهم بقول أو فعل مل يقابلوه بفعله ,بل
قابلوه ابإلحسان إليه ,فيعطون من حرمهم ,ويعفون عمن ظلمهم ,ويصلون من
قطعهم ,وحيسنون إىل من أساء إليهم ,وإذا كانوا يقابلون املسيء ابإلحسان فما
ظنك بغري املسيء ؟ !.
* ( الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا ) أي :يزول قلقها واضطراهبا ,وحتضر
أفراحها ولذاهتا.
* ال شيء ألذ للقلوب وال أحلى من حمبة خالقها ,واألنس به ومعرفته ,وعلى قدر
معرفتها ابهلل وحمبتها له يكون ذكرها له.
سورة إبراهيم:
* الشكر هو :اعتاف القلب بنعم هللا ,والثناء على هللا هبا ,وصرفها يف مرضاة هللا
تعاىل ,وكفر النعمة ضد ذلك.
* ( ولنصربن على ما آذيتموان ) أي :ولنستمر ّن على دعوتكم ووعظكم وتذكريكم,
وال نبايل مبا أيتينا منكم من األذى ,فإان سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من
األذى ,احتساابً لألجر ,ونصحاً لكم ,لعل هللا أن يهديكم مع كثرة التذكري.

* خسر يف الدنيا واآلخرة من جترب على هللا ,وعلى احلق ,وعلى عباد هللا ,واستكرب يف
األرض ,وعاند الرسل وشاقهم.
* ( وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها) فضالً عن قيامكم بشكرها.
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* ( وال حتسنب هللا غافالً عما يعمل الظاملون ) حيث أمهلهم وأدر عليهم األرزاق,
وتركهم يتقلبون يف البالد ,آمنني مطمئنني ,فليس يف هذا ما يدل على حسن حاهلم,
فإن هللا ُميلي للظامل وميهله ,ليزداد إمثاً ,حىت إذا أخذه مل يفلته ( ,وكذلك أخذ ربك
إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد ) والظلم ههنا يشمل الظلم بني العبد
وربه ,وظلمه لعباد هللا.
سورة احلجر:
* الغاوي :ضد الراشد ,فهو الذي عرف احلق وتركه ,والضال :الذي تركه من غري
علم منه به.
* من أنعم هللا عليه ابهلداية والعلم العظيم ,فال سبيل إىل القنوط إليه ,ألنه يعرف من
كثرة األسباب والوسائل والطرق لرمحة هللا شيئاً كثرياً.
* هللا تعاىل إذا أراد أن يهلك قرية ,زاد شرهم وطغياهنم ,فإذا انتهى أوقع هبم من
العقوابت ما يستحقونه.
* الصفح اجلميل ,أي :احلسن الذي سلم من احلقد ,واألذية القولية والفعلية ,دون
الصفح الذي ليس جبميل ,وهو الصفح يف غري حمله ,فال يصفح حيث اقتضى املقام
العقوبة ,كعقوبة املعتدين الظاملني ,الذين ال ينفع فيهم إال العقوبة.
* ما تظاهر أحد ابالستهزاء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومبا جاء به إال أهلكه
هللا ,وقتله شر قتله.
* أكثر من ذكر هللا ,وتسبيحه ,وحتميده ,والصالة ,فإن ذلك يوسع الصدر,
ويشرحه ,ويعينك على أمورك.
* ( واعبد ربك حىت أيتيك اليقني ) أي :املوت.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()39

سورة النحل:
* نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد األنفاس واللحظات من مجيع أصناف
النعم ,مما يعرف العباد ومما ال يعرفون ,وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن حيصى
* ( فلبئس مثوى املتكربين ) انر جهنم ,فإهنا مثوى احلسرة والندم ,ومنزل الشقاء
واألمل ,وحمل اهلموم والغموم ,وموضع السخط من احلي القيوم ,ال يُفت عنهم من
عذاهبا ,وال يرفع عنهم يوماً من أليم عقاهبا ,قد أعرض عنهم الرب الرحيم ,وأذاقهم
العذاب العظيم.

* ( للذين أحسنوا ) يف عبادة هللا تعاىل ,وأحسنوا إىل عباد هللا ,فلهم ( يف هذه الدنيا
حسنة ) رزق واسع ,وعيشة هنية ,وطمأنينة قلب ,وأمن ,وسرور.
ذكرهم أشياء من النعيم مل تطر
* يعطى هللا أهل اجلنة كل ما متنوه عليه حىت أنه يُ ُ
على قلوهبم ,فتبارك الذي ال هناية لكرمه ,وال حد جلوده.
* ( طيبني ) طابت قلوهبم مبعرفة هللا وحمبته ,وألسنتهم بذكره والثناء عليه ,وجوارحهم
بطاعته واإلقبال عليه.
* ( فسريوا يف األرض ) أببدانكم وقلوبكم ( ,فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني )
فإنكم ستون من ذلك العجائب ,فال جتد مكذابً إال كان عاقبته اهلالك.

* ما فات أحداً شيء من اخلري إال لعدم صربه ,وبذل جهده فيما أريد منه ,أو لعدم
توكله واعتماده على هللا.

* هذا تويف من هللا تعاىل ألهل الكفر والتكذيب وأنواع املعاصي ,من أن أيخذهم
ابلعذاب على غرة وهم ال يشعرون ,إما أن أيخذهم ابلعذاب من فوقهم أو من أسفل
منهم ابخلسف أو غريه ,وإما يف حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب بباهلم.
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ليستح اجملرم من ربه ,أن تكون نعم هللا عليه انزلة يف مجيع احلاالت ,ومعاصيه
*ف ِ
صاعدة إىل ربه يف كل األوقات ,وليعلم أن هللا ميهل وال يهمل ,وأنه إذا أخذ العاصي
أخذه أخذ عزيز مقتدر .فليتُب إليه ,ولريجع إليه يف مجيع أموره ,فإنه رءوف رحيم.
فالبدار البدار إىل رمحته الواسعة ,وبره العميم ,وسلوك الطرق املوصلة إىل فضل
الرب الرحيم ,أال وهي تقواه ,والعمل مبا حيبه ويرضاه.
* ( مث إذا مسكم الضر ) من فقر ,ومرض ,وشدة ( ,فإليه جتأرون ) أي :تضجون
ابلدعاء والتضرع ,لعلمكم أنه ال يدفع الضر والشدة إال هو ,فالذي انفرد إبعطائكم
ما حتبون ,وصرف ما تكرهون ,هو الذي ال تنبغي العبادة إال له وحده ,ولكن كثرياً
من الناس يظلمون أنفسهم ,وحيمدون نعمة هللا عليهم إذا جناهم من الشدة .فإذا
صاروا يف حال الرخاء أشركوا به بعض خملوقاته الفقرية.
* ( ولو يؤاخذ هللا الناس بظلمهم) من غري زايدة وال نقص (ما ترك على ظهرها من
دابة ) أي ألهلك املباشرين للمعصية وغريهم من أنواع الدواب واحليواانت فإن شؤم
املعاصي يهلك به احلرث والنسل ( ,ولكن يؤخرهم ) عن تعجيل العقوبة عليهم إىل
أجل مسمى ,وهو يوم القيامة( ,فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون)
فليحذروا ,ما داموا يف وقت اإلمهال ,قبل أن جييء الوقت الذي ال إمهال فيه.
* أي( :إن لكم يف األنعام) اليت سخرها هللا ملنافعكم (لعربة) تستدلون هبا على كمال
قدرة هللا وسعة إحسانه ,حيث أسقاكم من بطوهنا املشتملة على الفرث والدم فأخرج
من بني ذلك لبناً خالصاً من الكدر سائغاً للشاربني للذته ,وألنه يسقي ويغذي .فهل

هذه إال قدرة إهلية ,ال أمور طبيعية ,فأي شيء يف الطبيعة يقلب العلف الذي أتكله
البهيمة ,والشرب الذي تشربه من املاء العذب واملاحل لبنا خالصاً سائغاً للشاربني.
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* ( وبنعمة هللا هم يكفرون ) جيحدوهنا ,ويستعينون هبا على معاصي هللا والكفر به.
هل هذ إال من أظلم الظلم ,وأفجر الفجور ,وأسفه السفه ؟!!
* ليس بعاقل من آثر الفاين اخلسيس على الباقي النفيس.
* احلث والتغيب على الزهد يف الدنيا ,خصوصاً الزهد املتعني ,وهو الزهد فيما
يكون ضرراً على العبد ,ويوجب له االشتغال عما أوجب هللا عليه ,وتقدميه على حق
هللا ,فإن هذا الزهد واجب.

* من الدواعي للزهد ,أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواهتا خبريات اآلخرة ,فإنه جيد
من الفرق والتفاوت ما يدعوه إىل إيثار أعلى األمرين.
* ليس الزهد املمدوح هو االنقطاع للعبادات القاصرة ,كالصالة والصيام والذكر
وحنوها ,بل ال يكون العبد زاهداً زهداً صحيحاً حىت يقوم مبا يقدر عليه من األوامر
الشرعية الظاهرة والباطنة ,ومن الدعوة إىل هللا وإىل دينه ابلقول والفعل.

* كتاب هللا...أشرف الكتب وأجلها ,وفيه صالح القلوب والعلوم الكثرية.
* يدفع هللا عن املؤمنني املتوكلني عليه شر الشيطان ,وال يبقى له عليهم سبيل.
* ( وهدى وبشرى للمسلمني ) أي :يهديهم إىل حقائق األشياء ,ويبني هلم احلق من
الباطل ,واهلدى من الضالل.
* الكاذب يكذب ,وال يفكر فيما يؤول إليه كذبه ,فيكون يف قوله من التناقض
والفساد ما يوجب رده ,مبجرد تصوره.
* ( ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة ) أي :كل أحد على حسب حاله ,وفهمه ,وقبوله,
وانقياده .ومن احلكمة ,الدعوة ابلعلم ال ابجلهل ,والبدأة ابألهم فاألهم ,وابألقرب
إىل األذهان والفهم ,ومبا يكون قبوله أمت ,وابلرفق واللني.
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* ( وال حتزن عليهم ) إذا دعوهتم فلم تر منهم قبوال لدعوتك ,فإن احلزن ال جيدي
عليك شيئاً.
* هللا مع املتقني احملسنني ,بعونه ,وتوفيقه ,وتسديده ,وهم الذين اتقوا الكفر
واملعاصي ,وأحسنوا يف عبادة هللا ,أبن عبدوا هللا ,كأهنم يرونه ,فإن مل يكونوا يرونه
فإنه يراهم ,واإلحسان إىل اخللق ببذل النفع هلم من كل وجه.
سورة اإلسراء:
* من جهل اإلنسان وعجلته ,حيث يدعو على نفسه وأوالده ابلشر عند الغضب,
ويبادر بذلك الدعاء ,كما يبادر ابلدعاء يف اخلري ,ولكن هللا من لطفه يستجيب له يف
اخلري ,وال يستجيب له يف الشر.
* من توىل تربية اإلنسان يف دينه ودنياه ,تربية صاحلة غري األبوين ,فإن له على من
رابه حق التبية.
* الشيطان ال يدعو إال إىل كل خصلة ذميمة ,فيدعو اإلنسان إىل البخل واإلمساك,
فإذا عصاه دعاه إىل اإلسراف والتبذير.
* من لطف هللا تعاىل ابلعباد :أمرهم ابنتظار الرمحة والرزق منه ,ألن انتظار ذلك
عبادة ,وكذلك وع ُد ُهم ابلصدقة واملعروف عند التيسري عبادة حاضرة ,ألن اهلم
بفعل احلسنة حسنة .فينبغي لإلنسان أن يفعل ما يقدر عليه من اخلري ,وينوي فعل ما
مل يقدر عليه ليثاب على ذلك ,ولعل هللا ييسر له بسبب رجائه.
* النهي عن قرابن الزان أبلغ من التهي عن جمرد فعله ,ألن ذلك يشمل النهي عن
مجيع مقدماته ودواعيه ,فإن " من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه " خصوصاً
هذا األمر الذي يف كثري من النفوس أقوى داع إليه.
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* من لطفه ورمحته تعاىل ابليتيم الذي فقد والده وهو صغري ,غري عارف مبصلحة
نفسه وال قائم هبا ,أن أمر أولياءه حبفظه ,وحفظ ماله وإصالحه ,وأن ال يقربوه ( إال
ابليت هي أحسن ) من التجارة فيه ,وعدم تعريضه لألخطار ,واحلرص على تنميته.
* تثبّت يف كل ما تقوله وتفعله ,فال تظن ذلك يذهب ال لك وال عليك ( إن السمع
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً ) فحقيق ابلعبد الذي يعرف أنه مسئول
عما قاله وفعله ,وعما استعمل به جوارحه اليت خلقها هللا لعبادته ,أن يُع ّد للسؤال
جواابً ,وذلك ال يكون إال ابستعماهلا بعبودية هللا وإخالص الدين له ,وكفها عما

يكرهه هللا تعاىل.
* ( وال ِ
متش يف األرض مرحاً ) أي :كرباً وتيهاً وبطراً ,متكرباً على احلق ,ومتعاظماً يف
تكربك على اخللق( .إنك ) يف فعلك ذلك ( لن ترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوالً)
بل تكون حقرياً عند هللا ,وحمتقراً عند اخللق ,مبغوضاً ممقواتً ,قد اكتسبت شر

األخالق ,واكتسبت أبرذهلا من غري إدراك لبعض ما تروم.

* القول احلسن داع لكل خلق مجيل ,وعمل صاحل ,فإن من ملك لسانه ,ملك مجيع
أمره.
* عالمة احملبة ,ما ذكره هللا ,أن جيتهد العبد يف كل حمل يقربه إىل هللا وينافس يف قربه,
إبخالص األعمال كلها هلل ,والنصح فيها ,وإيقاعها يف أكمل الوجوه املقدور عليها.
فمن زعم أنه حيب هللا بغري ذلك فهو كاذب.
* كل راكب وماش يف معصية هللا ,فهو من خيل الشيطان ورجله.
* اإلنسان كفور للنعم إال من هدى هللا فمن عليه ابلعقل السليم ,واهتدى إىل
الصراط املستقيم.
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* من هداه هللا فإنه عند النعم خيضع لربه ,ويشكر نعمته ,وعند الضراء يتضرع
ويرجو من هللا عافيته ,وإزالة ما يقع فيه ,وبذلك خيف عليه البالء.
سورة الكهف:
* يف هذه اآلية وخنوها عربة ,فإن املأمور بدعاء اخللق إىل هللا عليه التبليغ ,والسعي
بكل سبب يوصل إىل اهلداية ,وس ّد طرق الضالل والغواية بغاية ما ميكنه ,مع التوكل
على هللا يف ذلك ,فإن اهتدوا فبِ َها ونِعمت ,وإال فال حيزن وال أيسف .فإن ذلك
ُمضعف للنفس ,هادم للقوى ,ليس فيه فائدة ,بل ميضي على فعله ,الذي ُكلِّف به
وتوجه إليه ,وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته.
* مل يزل هللا يُرى عباده من اآلايت يف اآلفاق ويف أنفسهم ,ما يتبني به احلق من
الباطل ,واهلدي من الضالل.
* من رمحته مبن طلب احلقيقة يف األمور املطلوب علمها ,وسعى لذلك ما أمكنه,
فإن هللا يوضح له ذلك.
* من فر بدينه من الفنت سلمه هللا منها ,وأن من حرص على العافية عافاه هللا ,ومن
أوى إىل هللا آواه هللا ,وجعله هداية لغريه ,ومن حتمل الذل يف سبيله وابتغاء مرضاته,
كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث ال حيتسب.
* املماراة املبنية على اجلهل والرجم ابلغيب ,أو اليت ال فائدة فيها ,إما أن يكون
اخلصم معانداً ,أو تكون املسألة ال أمهية فيها ,وال حتصل فائدة دينية مبعرفتها...,فإن

كثرة املناقشات فيها...,تضيعاً للزمان ,وأتثرياً يف مودة القلب بغري فائدة.

* فيها األمر بصحبة األخيار وجماهدة النفس على مصاحبتهم ,وخمالطتهم وإن كانوا
فقراء ,فإن يف صحبتهم من الفوائد ما ال حيصى.
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* يف اآلية :استحباب الذكر والدعاء والعبادة طريف النهار ,ألن هللا مدحهم بفعله.
* كل فعل مدح هللا فاعله ,د ّل ذلك على أن هللا حيبه ,وإذا كان حيبه فإنه أيمر به,
ويرغب فيه.
* الغالب أن هللا تعاىل يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ,ويوسعها على أعدائه,
الذين ليس يف اآلخرة نصيب.
* فضل هللا ال حتيط به األوهام والعقول ,وال ينكره إال ظامل جهول.
* من كان مؤمناً به ,تقياً ,كان له ولياً ,فأكرمه أبنواع الكرامات ,ودفع عنه الشرور
واملثالت.
* يف هذه القصة العظيمة ,اعتبار حبال الذي أنعم هللا عليه نعماً دنيوية فأهلته عن
آخرته وأطغته ,وعصى هللا فيها ,أن مآهلا االنقطاع واالضمحالل ,وأنه وإن متتع هبا
قليالً فإنه حيرمها طويال.

* العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إىل موليها
ومسديها ,وأن يقول " :ما شاء هللا ,ال قوة إال ابهلل " ليكون شاكراً ,متسبباً لبقاء
نعمته عليه .لقوله ( :ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل )
* فيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه ,خصوصاً إن
ضل نفسه بسببه على املؤمنني ,وفخر عليهم.
فّ

ت ,وال بد أن متوت ,فأي
* العاقل اجلازم املوفق...,يقول لنفسه " :ق ّدري أنك قد ِم ِّ
احلالتني تتارين ؟ االغتار بزخرف هذه الدار ,والتمتع هبا كتمتع األنعام السارحة أم

العمل لدار أكلها دائم وظلها ظليل ,وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ العيون ؟ " فبهذا
يعرف توفيق العبد من خذالنه ,ورحبه من خسرانه.
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* أي ظلم أعظم من ظلم من اتذ عدوه احلقيقي ولياً ,وترك الويل احلميد ؟!!

* يف هذه اآلية من التخويف ملن ترك احلق بعد علمه أن حيال بينه وبينه ,وال يتمكن
منه بعد ذلك ,ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك.
* وهذه سنته يف األولني واآلخرين أن ال يعاجلهم ابلعقاب ,بل يستدعيهم إىل التوبة
واإلانبة ,فإن اتبوا وأانبوا غفر هلم ورمحهم ,وأزال عنهم العقاب ,فإن استمروا على
ظلمهم وعنادهم ,وجاء الوقت الذي جعله موعداً هلم أنزل هبم أبسه.

* يف هذه القصة العجيبة اجلليلة...فوائد فمنها :فضيلة العلم ,والرحلة يف طلبه ,وأنه
أهم األمور فإن موسى عليه السالم رحل مسافه طويلة ,ولقي النصب يف طلبه ,وترك
القعود عند بين إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم ,واختار السفر لزايدة العلم على ذلك.
* استحباب إطعام اإلنسان خادمه من مأكله ,وأكلهما مجيعاً.
* التأدب مع املعلم ,وخطاب املتعلم إايه ألطف خطاب ,لقول موسى عليه السالم:
( هل أتبعك على أن تعلم ِن مما علمت رشداً ) فأخرج الكالم بصورة املالطفة
واملشاورة ,وأنك هل أتذن يل يف ذلك أم ال ؟ وإقراره أبنه يتعلم منه.

* تعلم العامل الفاضل ,للعامل الذي مل يتمهر فيه ,ممن مهر فيه ,وإن كان دونه يف العلم
بدرجات كثرية.
* العلم النافع هو العلم املرشد إىل اخلري ,فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق
اخلري ,وحتذير عن طريق الشر ,أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع ,وما سوى ذلك
فإما أن يكون ضاراً ,أو ليس فيه فائدة.

* من ليس له قوة الصرب على صحبة العامل والعلم ,وحسن الثبات على ذلك ,أنه
ليس أبهل لتلقي العلم.
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* تعليق األمور املستقبلة اليت من أفعال العباد ابملشيئة ,وأن ال يقول اإلنسان
للشيء " :إين فاعل ذلك يف املستقبل " ,إال أن يقول " :إن شاء هللا".
* العبد الصاحل حيفظه هللا يف نفسه ,ويف ذريته.
* حال اخللفاء الصاحلني إذا من هللا عليهم ابلنعم اجلليلة ازداد شكرهم ,وإقرارهم,
واعتافهم بنعمة هللا ,كما قال سليمان عليه السالم ,ملا حضر عنده عرش ملكة سبأ,
مع البعد العظيم ,قال ( :هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ) خبالف أهل
التجرب والتكرب ,والعلو يف األرض فإن النعم الكبار تزيدهم أشراً وبطراً ,كما قال
قارون ملا أاته هللا من الكنوز ما أن مفاحته لتنوء ابلعصبة أوىل القوة ,قال ( :إمنا أوتيته
على علم عندي )
* املبغض ال يستطيع أن يلقى مسعه إىل كالم من أبغضه.
* جنة الفردوس نُـ ُزل وضيافة ألهل اإلميان والعمل الصاحل ,وأي ضيافة أجل وأكرب
وأعظم من هذه الضيافة ,احملتوية على نعيم للقلوب واألرواح واألبدان...,فلو علم

العباد بعض ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إىل قلوهبم لطارت إليها قلوهبم ابألشواق,

ولتقطعت أرواحهم من أمل الفراق ,ولساروا إليها زرافات ووحداانً ,ومل يؤثروا عليها
دنيا فانية ,ولذات منغصة متالشية....,لكن العفلة مشلت ,واإلميان ضعف ,والعلم
قل ,واإلرادة وهت ,فكان ما كان ,فال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
ّ
سورة مرمي:

* ( ذكر رمحت ربك عبده زكراي * إذا اندى ربهُ نداءً خفياً ) انداه نداء خفياً ليكون

أكمل وأفضل ,وأمت إخالصاً.
* الشيب دليل الضعف والكرب ,ورسول املوت ,ورائده ونذيره.
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* ( قال ِ
رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيباً ) توسل إىل هللا تعاىل بضعفه
وعجزه ,وهذا من أحب الوسائل إىل هللا ,ألنه يدل التّربّي من احلول والقوة ,وتعلق
القلب حبول هللا وقوته.

* من رمحة هللا بعبده أن يرزقه ولداً صاحلاً ,جامعاً ملكارم األخالق ,وحمامد الشيم.

* ( قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالث ليال سوايً ) وهذا من اآلايت العجيبة ,فإن
منعه من الكالم مدة ثالثة أايم ,وعجزه عنه من غري خرس ,وال آفة ,بل كان سوايً ال
نقص فيه ,من األدلة على قدرة هللا اخلارقة للعوائد.

* األسباب مجي عها ال تسقل ابلتأثري ,وإمنا أتثريها بتقدير هللا ,فريى عباده خرق
العوائد يف بعض األسباب العادية ,لئال يقفوا مع األسباب ,ويقطعوا النظر عن
مقدرها ومسببها.
* الذرية يف الغالب ,بعضها من بعض ,يف الصالح وضده.
* ( وجعلين مباركاً أينما كنت ) أي :يف أي مكان ,وأي زمان ,فالربكة جعلها هللا يف
تعليم اخلري والدعوة إليه ,والنهي عن الشر ,والدعوة إىل هللا يف أقواله وأفعاله ,فكل

من جالسه أو اجتمع به انلته بركته ,وسعد به مصاحبة.
* ( من مشهد يوم عظيم ) أي :مشهد يوم القيامة ,الذي يشهده األولون واآلخرون,
أهل السموات وأهل األرض ,اخلالق واملخلوق ,املمتلئ ابلزالزل واألهوال.
* يوم احلسرة...جيمع األولون واآلخرون يف موقف واحد ,ويسألون عن أعماهلم,
فمن آمن ابهلل ,واتبع رسله سعد سعادة ال يشقي بعدها ,ومن مل يؤمن ابهلل ,ويتبع
رسله شقي شقاء ال يسعد بعده ,وخسر نفسه وأهله .فحينئذ يتحسر ,ويندم ندامة
تنقطع منها القلوب ,وتتصدع منها األفئدة.
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* أي حسرة أعظم من فوات رضا هللا وجنته ,واستحقاق سخطه والنار ,على وجه ال
يتمكن الرجوع ليستأنف العمل وال سبيل له إىل تغري حاله ابلعود إىل الدنيا ؟..واحلال
أهنم يف الدنيا يف غفلة عن هذا األمر العظيم ال خيطر بقلوهبم ,ولو خطر فعلى سبيل
الغفلة ,قد عمتهم الغفلة ومشلتهم السكرة ,فهم ال يؤمنون ابهلل وال يتبعون رسله.
* الدنيا وما فيها من أوهلا إىل آخرها ستذهب عن أهلها ,ويذهبون عنها ,وسريث
األرض ومن عليها ويرجعهم إليه ,فيجازيهم مبا عملوا فيها ,وما خسروا فيها أو رحبوا
فمن عمل خرياً فليحمد هللا ,ومن وجد غري ذلك فال يلومن نفسه.

* ( اي أبت ال تعبد الشيطان ) ألن من عبد غري هللا ,فقد عبد الشيطان ,كما قال
تعاىل ( :أمل أعهد إليكم اي بىن آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني )
* ( إن الشيطان كان للرمحن عصياً ) يف ذكر إضافة العصيان إىل اسم الرمحن ,إشارة
إىل أن املعاصي متنع العبد من رمحة هللا ,وتغلق أبواهبا .كما أن الطاعة أكرب األسباب

لنيل رمحته.
* قد أمران هللا ابتباع ملة إبراهيم ,فمن اتباع ملته سلوك طريقه يف الدعوة إىل هللا,
بطريق العلم واحلكمة ,واللني والسهولة ,واالنتقال من رتبة إىل رتبة ,والصرب على
ذلك ,وعدم السآمة منه ,والصرب على ما ينال الداعي من أذى اخللق ابلقول
والفعل ,ومقابلة ذلك ابلصفح والعفو ,بل ابإلحسان القويل والفعلي.
* ( خروا سجداً وبكياً ) أي :خضعوا آلايت هللا ,وخشعوا هلا ,وأثرت يف قلوهبم من
اإلميان والرغبة والرهبة ما أوجب هلم البكاء واإلانبة.

* إذا ضيعوا الصالة اليت عماد الدين ,وميزان اإلميان واإلخالص لرب العاملني ,اليت
هي آكد األعمال ,وأفضل اخلصال ,كانوا ملا سواها من دينهم أضيع ,وله أرفض.
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* يف االشتغال بعبادة هللا تسلية للعابد عن مجيع التعلقات واملشهيات ,كما قال
تعاىل ( :وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه )
إىل أن قال ( :وأمر أهلك ابلصالة واصطرب عليها )

* ( مث لنحضرهنم حول جهنم جثياً ) أي :جاثني على ركبهم من شدة األهوال ,وكثرة
الزلزال ,وفظاعة األحوال ,منتظرين حلكم الكبري املتعال.

* من كان يف الضاللة أبن رضيها لنفسه ,وسعى فيها ,فإن هللا ميده منها ,ويزيده فيها
حباً ,عقوبة له على اختيارها على اهلدى ,قال تعاىل ( :فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم ) ,
( ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون )

* كل من سلك طريقاً يف العلم واإلميان ,والعمل الصاحل ,زاده هللا منه وسهله عليه,
ويسره له ,ووهب له أموراً أخر ال تدخل حتت كسبه .ويف هذا دليل على زايدة
اإلميان ونقصه ,كما قاله السلف الصاحل.

* من نعمه على عباده الذين مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل ,أن جيعل هلم وداً,
أي :حمبة و وداداً يف قلوب أوليائه ,وأهل السماء واألرض.
سورة طه:

* ( له األمساء احلسىن ) أي :له األمساء الكثرية الكاملة احلسىن ,من حسنها :أهنا
كلها أمساء دالة على املدح ,فليس فيها اسم ال يدل على املدح واحلمد ,ومن
حسنها :أهنا ليست أعالماً حمضة ,وإمنا هي صفات وأوصاف ,ومن حسنها :أهنا دالة
على الصفات الكاملة ,وأن له من كل صفة أكملها ,وأعمها ,وأجلها ,ومن حسنها:

أنه أمر العباد أن يدعوه هبا ,ألهنا وسيلة مقربه إليه ,حيبها ,وحيب من حيفظها ,وحيب
من يبحث عن معانيها ويتعبد له هبا ,قال تعاىل ( :وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا )
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* ( فاعبدين وأقم الصالة لذكري ) ( فاعبدين ) جبميع أنواع العبادة ,ظاهرها
خص الصالة ابلذكر وإن كانت داخلة يف العبادة
وابطنها ,أصوهلا وفروعها ,مث ّ
لفضلها وشرفها ,وتضمنها عبودية القلب واللسان واجلوارح.
* ذكره تعاىل أجل املقاصد ,وبه عبودية القلب ,وبه سعادته ,فالقلب املعطل عن
ذكر هللا معطل عن كل خري ,وقد خرب كل اخلراب.
رب اشرح يل صدري ) أي :وسعه وأفسحه ,ألحتمل األذى القويل والفعلي ,وال
* ( ِّ
يتكدر قليب بذلك ,وال يضيق صدري ,فإن الصدر إذا ضاق مل يصلح صاحبه هلداية
اخللق ودعوهتم .قال هللا لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ( :فبما رمحة من هللا لنت
هلم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك ) وعسى اخللق يقبلون احلق مع
اللني ,وسعة الصدر وانشراحه عليهم.

ويسر يل أمري ) أي :سهل علي كل أمر أسلكه ,وكل طريق أقصده يف سبيلك,
*( ّ
وهون علي ما أمامي من الشدائد .ومن تيسري األمر أن ييسر للداعي أن أييت مجيع
ّ
األمور من أبواهبا ,وخياطب كل أحد مبا يناسب له ,ويدعوه أبقرب الطرق املوصلة إىل

قبوله.
* الداعي إىل هللا ,املرشد للخلق...,حيتاج إىل...لسان فصيح ,يتمكن من التعبري عن
ما يريده ويقصده ,بل الفصاحة والبالغة لصاحب هذا املقام من ألزم ما يكون,
لكثرة املراجعات واملراوضات ,وحلاجته لتحسني احلق وتزينه مبا يقدر عليه ,ليحببه
إىل النفوس ,وإىل تقبيح الباطل وهتجينه ,لينفر عنه.
* ( وال تنيا يف ذكري ) أي :ال تفتا وال تكسال عن مداومة ذكري ابالستمرار
عليه...فإن ذكر هللا فيه معونة على مجيع األمور ,يسهلها ,وخيفف محلها.
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* كالم احلق ال بد أن يؤثر يف القلوب.
* ( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ) يف هذا الكالم من السحرة ,دليل على أنه ينبغي
للعاقل أن يوازن بني لذات الدنيا ولذات اآلخرة ,وبني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة.
* أمره تعاىل أن يسأله زايدة العلم...فإن العلم خري ,وكثرة اخلري مطلوبة ,وهي من
هللا ,والطريق إليها :االجتهاد ,والشوق للعلم ,وسؤال هللا ,واالستعانة به ,واالفتقار
إليه يف كل وقت.
* املستمع للعلم ينبغي له أن يتأىن ويصرب ,حىت يفرغ اململي واملعلم من كالمه,
املتصل بعضه ببعض ,فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال ,وال يبادر إىل السؤال
وقطع كالم ُملقى العلم فإنه سبب للحرمان.

* املسئول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ,ويعرف املقصود منه قبل اجلواب,
فإن ذلك من سبب إلصابة الصواب.
* فسرت املعيشة الضنك بعذاب القرب...وبعض املفسرين يرى أن املعيشة الضنك
عامة يف دار الدنيا ,مبا يصيب املعرض عن ذكر ربه ,من اهلموم والغموم واآلالم اليت
عذاب معجل ,ويف دار الربزخ ,ويف دار اآلخرة ,إلطالق املعيشة الضنك ,وعدم
تقيدها.
* ( ولعذاب األخرة أشد ) من عذاب الدنيا أضعاف مضاعفة ( ,وأبقى ) لكونه ال
ينقطع ,خبالف عذاب الدنيا فإنه منقطع ,فالواجب اخلوف واحلذر من عذاب اآلخرة
* العبد إذا رأى من نفسه طموحاً إىل زينة الدنيا وإقباالً عليها ,أن يذكر ما أمامها من
رزق ربه ,وأن يوازن بني هذا وهذا.
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* العبد إذا أقام صالته على الوجه املأمور به ,كان ملا سواها من دينه أحفظ وأقوم.
* ينبغي االهتمام مبا جيلب السعادة األبدية ,وهو التقوى.
سورة األنبياء:
* تصيص السؤال أبهل الذكر والعلم هني عن سؤال املعروف ابجلهل ,وعدم العلم,
وهني له أن يتصدى لذلك.
* ال شيء أعظم بركة من هذا القرآن ,فإن كل خري ونعمة وزايدة دينية أو دنيوية ,أو
أخروية ,فإهنا بسببه ,وأثر من العمل به.
* أتمل هذا االحتاز العجيب ,فإن كل ممقوت عند هللا ,ال يطلق عليه ألفاظ
التعظي م ,إال على وجه إضافته ألصحابه ,كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا
كتب إىل ملوك األرض املشركني يقول " :إىل عظيم الفرس " " ,إىل عظيم الروم "
وحنو ذلك ,ومل يقل " :إىل العظيم " وهنا قال تعاىل ( :إال كبرياً هلم ) ومل يقل " :كبرياً
من أصنامهم " فهذا ينبغي التنبه له ,واالحتاز من تعظيم ما حقره هللا ,إال إذا أضيف
إىل من عظمه.
* من بركة الشام ,أن كثرياً من األنبياء كانوا فيها ,وأن هللا اختارها مهاجراً خلليله,
وفيها أحد البيوت الثالثة املقدسة ,وهو بيت املقدس.

* من أكرب نعم هللا على عبده أن يكون إماماً يهتدى به املهتدون ,وميشى خلفه
السالكون.
* ( وكانوا لنا ) أي :ال لغريان ( ,عابدين ) أي :مدميني على العبادات القلبية والقولية
والبدنية يف أكثر أوقاهتم ,فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم.
* الصالح هو السبب لدخول العبد برمحه هللا ,كما أن الفساد سبب حلرمانه اخلري.
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* ( رمحة من عندان ) به ,حيث صرب ورضي ,فأاثبه هللا ثواابً عاجالً قبل ثواب
اآلخرة ( ,وذكرى للعابدين ) أي :جعلناه عربة للعابدين ,الذين ينتفعون ابلصرب ,فإذا
رأوا ما أصاب أيوب عليه السالم من البالء ,مث ما أاثبه هللا بعد زواله ,ونظروا السب
وجدوه الصرب.
* ( وكذلك ننجي املؤمنني ) وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع يف شدة وغم أن هللا
تعاىل سينجيه منها ,ويكشف عنه وخيفف إلميانه ,كما فعل بـ " يونس " عليه السالم.
* من فوائد اجلليس الصاحل والقرين الصاحل أنه مبارك على قرينه.
سورة احلج:
* من آايت هللا العجيبة ,أنك ال جتد داعياً من دعاة الكفر والضالل إال وله من
املقت بني العاملني ,واللعنة ,والبغض ,والذم ,ما هو حقيق به ,وُك ّل حبسب حاله.
* املخبت :اخلاضع لربه ,املستسلم ألمره ,املتواضع لعباده.
* العبادات إن مل يقتن هبا اإلخالص ,وتقوى هللا ,كانت كالقشر الذي ال لُب فيه,
واجلسد الذي ال روح فيه.
* بشارة من هللا للذين آمنوا ,أن هللا يدفع عنهم كل مكروه ,ويدفع عنهم بسبب
إمياهنم كل شر من شرور الكفار ,وشرور وسوسة الشيطان ,وشرور أنفسهم ,وسيئات
أعماهلم ,وحيمل عنهم عند نزول املكاره ما ال يتحملوه فيخفف عنهم غاية التخفيف
كل مؤمن له من هذه املدافعة والفضيلة ,حبسب إميانه ,فمستقل ومستكثر.
* لوال دفع الناس بعضهم ببعض ,الستوىل الكفار على املسلمني ,فخربوا معابدهم,
وفتنوهم عن دينهم ,فدل هذا على أن اجلهاد مشروع ألجل دفع الصائل واملؤذي
ومقصود لغريه.
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* البلدان اليت حصلت فيها الطمأنينة بعبادة هللا ,وعمرت مساجدها ,وأقيمت فيها
شعائر الدين كلها ,من فضائل اجملاهدين وبركتهم ,فبذلك دفع هللا عنها الكافرين
* ( وهلل عاقبة األمور) أي :مجيع األمور ,ترجع إىل هللا ,وقد أخرب أن العاقبة للتقوى.
فمن سلطه أي :على العباد من امللوك ,وقام أبمر هللا ,كانت له العاقبة احلميدة
واحلالة الرشيدة ,ومن تسلط عليهم ابجلربوت ,وأقام فيهم هوى نفسه .فإنه وإن
حصل له ملك مؤقت ,فإن عاقبته غري محيدة ,فواليته مشئومة وعاقبته مذمومة.
* العمى الضار يف الدين ,عمى القلب عن احلق ,حىت ال يشاهده ,كما ال يشاهد
األعمى املرئيات.
* هللا ميهل املدد الطويلة وال يهمل ,حىت إذا أخذ الظاملني بعذابه مل يفلتهم...فليحذر
هؤالء الظاملون ,من حلول عقاب هللا ,وال يغتوا ابإلمهال.
* هللا حكيم يقيض بعض أنواع االبتالء ليظهر بذلك كمائن النفوس اخلرية والشريرة
* ( إن هللا لطيف خبري) اللطيف...الذي يسوق إىل عباده اخلري ,ويدفع عنهم الشر,
بطرق لطيفة تفى على العباد...خبري بسرائر األمور وخبااي الصدور وخفااي األمور.
* ال ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء ألنك (على هدى مستقيم) أي معتدل موصل
للمقصود ,متضمن علم احلق والعمل به .فأنت على ثقة من أمرك ,ويقني من دينك,
فيوجب ذلك لك الصالبة واملضي ملا أمرك به ربك ,ولست على أمر مشكوك فيه,
أو حديث مفتى ,فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ,ويوقفك اعتاضهم.
* أيمر تعاىل عباده املؤمنني ابلصالة...وعبادته...قرة العيون ,وسلوة القلب احملزون.
* ال طريق للفالح سوى اإلخالص يف عبادة اخلالق ,والسعي يف نفع عبيده ,فمن
وفق لذلك فله القدح املُعلى من السعادة ,والنجاح والفالح.
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* اجلهاد يف هللا حق جهاده ,هو القيام التام أبمر هللا ,ودعوة اخللق إىل سبيله بكل
طريق موصل إىل ذلك ,من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ ,وغري ذلك.
سورة املؤمنون:
* اخلشوع يف الصالة هو :حضور القلب بني يدى هللا تعاىل ,مستحضراً لقربه,
فيسكن لذلك قلبه ,وتطمئن نفسه ,وتسكن حركاته ويقل التفاته ,متأدابً بني يدي

ربه ,مستحضراً مجيع ما يقوله ويفعله يف صالته ,من أول صالته إىل آخرها ,فتنتفى
بذلك الوساوس واألفكار الرديئة ,وهذا روح الصالة ,واملقصود منها.

ب ما يدعو إىل
* ( والذين هم لفروجهم حافظون ) عن الزان ,ومن متام حفظها جتن ُ
ذلك كالنظر واللمس وحنومها.
* من يداوم على الصالة من غري خشوع ,أو على اخلشوع من دون حمافظة عليها,
فإنه مذموم انقص.
* ( ادفع ابليت هي أحسن السيئة ) أي :إذا أساء إليك أعداؤك ابلقول والفعل ,فال
تقاب لهم ابإلساءة ,مع أنه جيوز معاقبة املسيء مبثل إساءته ,ولكن ادفع إساءهتم إليك
ابإلحسان منك إليهم ,فإن ذلك فضل منك على املسيء ,ومن مصاحل ذلك :أنه
تف اإلساءة عنك يف احلال ويف املستقبل ,وأنه أدعى جللب املسيء إىل احلق,
وأقرب إىل ندمه وأسفه ,ورجوعه ابلتوبة عما فعل ,ويتصف العايف بصفة اإلحسان,
ويقهر بذلك عدوه الشيطان ,ويستوجب الثواب من الرب ,قال تعاىل ( :فمن عفا
وأصلح فأجره على هللا) وقال تعاىل ( :ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ويل محيم * وما يلقاها ) أي :ما يوفق هلذا اخللق اجلميل ( إال الذين
صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم )
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رب ارجعون ) خيرب تعاىل عن حال من حضره
* ( حىت إذا جاء أحدهم املوت قال ِّ
املوتى من املفرطني الظاملني ,أنه يندم يف تلك احلال ,إذا رأى مآله ,وشاهد قبيح
أعماله ,فيطلب الرجعة إىل الدنيا ,ال للتمتع بلذاهتا واقتطاف شهواهتا ,وإمنا ذلك
ليقول ( :لعلي أعمل صاحلاً فيما تركت ) من العمل ,وفرطت يف جنب هللا ( .كال )
أي :ال رجعة له وال إمهال ,قد قضى هللا أهنم ال يرجعون.

* ( ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون ) أي :من أمامهم وبني أيديهم برزخ ,وهو
احلاجز بني الشيئني ,فهو هنا :احلاجز بني الدنيا واآلخرة ,ويف هذا الربزخ ,يتنعم
املطيعون ,ويعذب العاصون ,من ابتداء موهتم واستقرارهم يف قبورهم ,إىل يوم يبعثون.
أي :فليُعدوا له ُع ّدته ,وليأخذوا له أُهبتهُ.
سورة النور:
* ( وهو عند هللا عظيم ) وهذا فيه الزجر البليغ ,عن تعاطي بعض الذنوب على وجه
التهاون هبا ,فإن العبد ال يفيده حسبانه شيئاً ,وال خيفف من عقوبة الذنب ,بل
يضاعف الذنب ,ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى.
* اإلميان الصادق مينع صاحبه من اإلقدام على احملرمات.
* ( إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم ) أي :موجع
للقلب والبدن... ,فإذا كان هذا الوعيد جملرد حمبة أن تشيع الفاحشة ,واستحالء
ذلك ابلقلب ,فكيف مبا هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله ؟!!
* مسى االستئذان استئناساً ,ألن به حيصل االستئناس ,وبعدمه حتصل الوحشة.

* ( يغضوا من أبصارهم ) عن النظر إىل العورات ,وإىل النساء األجنبيات ,وإىل
املردان ,الذين خياف ابلنظر إليهم الفتنة ,وإىل زينة الدنيا اليت تفنت ,وتوقع يف احملظور
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* من حفظ فرجه وبصره ,طهر من اخلبث الذي يتدنس به أهل الفواحش ,وزكت
أعماله ,بسب ترك احملرم...,فمن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ,ومن غض بصره

أانر هللا بصريته.

* العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن احلرام ومقدماته ,مع دواعي الشهوة ,كان حفظه
لغريه أبلغ ,وهلذا مساه هللا حفظاً.
* البصر والفرج إن مل جيتهد العبد يف حفظهما ,أوقعاه يف بالاي وحمن.
* ( وليضربن خبمرهن على جيوهبن ) وهذا لكمال االستتار ,ويدل ذلك على أن
الزينة اليت حيرم إبداؤها يدخل فيها مجيع البدن.
* ال سبيل إىل الفالح إال ابلتوبة ,وهي الرجوع مما يكرهه هللا ظاهراً وابطناً إىل ما حيبه

ظاهراً وابطناً.
* ( وتوبوا إىل هللا ) أي :ال ملقصد غري وجهه ,من سالمة من آفات الدنيا ,أو رايء,
ومسعة ,أو حنو ذلك ,من املقاصد الفاسدة.
* فيه حث على التزوج ,ووعد للمتزوج ابلغىن بعد الفقر.
* ( حىت يغنيهم هللا من فضله ) وعد للمستعفف أن هللا سيغنيه ,ويسر له أمره ,وأمر
له ابنتظار الفرج ,لئال يشق عليه ما هو فيه.
* نور اإلميان والقرآن أكثر وقوع أسبابه يف املساجد.
* البصري ينظر إ ىل هذه املخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر ملا أريد هبا ومنها,
واملعرض اجلاهل نظره إليها نظر غفلة ,مبنزلة نظر البهائم.
* الفالح  :الفوز ابملطلوب ,والنجاة من املرهوب ,وال يفلح إال من ح ّكم هللا
ورسوله ,وأطاع هللا ورسوله.
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* السيد ,وويل الصغري ,خماطبان بتعليم عبيدهم ,ومن حتت واليتهم من األوالد
العلوم واآلداب الشرعية ,ألن هللا وجه اخلطاب إليهم ,بقوله ( :اي أيها الذين آمنوا
ليستأذنكم الذين مل يبلغوا احللم ) اآلية ,فال ميكن ذلك إال ابلتعليم والتأديب.
* ينبغي للواعظ واملعلم وحنومها ,ممن يتكلم يف مسائل العلم الشرعي ,أن يقرن
ابحلكم بيان مأخذه ووجهه ,وال يلقيه جمرداً من الدليل والتعليل.

فنت فيها ,ويوقع الناظر
* الزينة على األنثى ولو مع تستها ,ولو كانت ال تشتهى ,يُ ُ
إليها يف حرج ( .وأن يستعففن خري هلن )

* االستعفاف :طلب العفة ,بفعل األسباب املقتضية لذلك ,من تزوج ,وترك ملا
ُخيشى منه الفتنة.

* ( لعلكم تعقلون ) معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد يف العقل ,وينمو به
اللب ,لكون معانيها أجل املعاين ,وآداهبا أجل اآلداب ,وألن اجلزاء من جنس
العمل ,فك ما استعمل عقله للعقل عن ربه ,وللتفكر يف آايته ,اليت دعاه إليها ,زاده
من ذلك.
سورة الفرقان:
* ( وكان الشيطان لإلنسان خذوالً ) يزين له الباطل ,ويقبح له احلق ,ويعده األماين,
مث يتحلى عنه ,ويتربأ منه.

* لينظر العبد لنفسه وقت اإلمكان ,وليتدارك املمكن قبل أن ال ميكن ,وليُول من
واليته فيها سعادته ,وليُعاد من تنفعه عداوته ,وتضره صداقته ,وهللا املوفق.

* املتكلم يف العامل من حمدث ومعلم وواعظ...كلما حدث موجب أو حصل موسم,
أتى مبا يناسب ذلك من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واملواعظ املوافقة لذلك
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* ( ميشون على األرض هوانً ) أي :ساكنني متواضعني هلل ,وللخلق ,فهذا وصف هلم
ابلوقار ,والسكينة ,والتواضع هلل ,ولعباده.

* ( وإذا خاطبهم اجلاهلون ) أي :خطاب جهل ( ,قالوا سالماً ) أي :خاطبوهم
خطاابً يسلمون فيه من اإلمث ,ويسلمون من مقابلة اجلاهل جبهله ,وهذا مدح هلم
ابحللم الكثري ,ومقابلة املسيء ابإلحسان ,والعفو عن اجلاهل ,ورزانة العقل الذي

أوصلهم إىل هذه احلال.
* (والذين يبتون لرهبم سجداً وقياماً) أي يكثرون من صالة الليل ,خملصني فيها لرهبم

* نص تعاىل على هذه الثالثة ,ألهنا أكرب الكبائر ,فالشرك فيه فساد األداين ,والقتل
فيه فساد األداين ,والزان فيه فساد األعراض.
* ( والذين ال يشهدون الزور ) أي :ال حيضرون الزور ,أي :القول والفعل احملرم,
فيجتنبون مجيع اجملالس املشتملة على األقوال احملرمة ,أو األفعال احملرمة ,كاخلوض يف
آايت هللا ,واجلدال ابلباطل ,والغيبة ,والنميمة ,والسب ,والقذف ,واالستهزاء,
والغناء احملرم ,وشرب اخلمر ,وفرش احلرير ,والصور ,وحنو ذلك ,وإذا كانوا ال
يشهدون الزور فمن ابب أوىل وأحرى أن ال يقولوه ويفعلوه ,وشهادة الزور داخلة يف
قول الزور ,تدخل يف هذه اآلية ابألولوية.
* ( وإذا مروا ابللغو ) وهو الكالم الذي ال خري فيه ,وال فيه فائدة دينية ,وال دنيوية
ككالم السفهاء ,وحنوهم ( مروا كراماً) أي :نزهوا أنفسهم وأكرموها عن اخلوض فيه

ورأوا أن اخلوض فيه وإن كان ال إمث فيه ,فإنه سفه...فرأبوا أبنفسهم عنه ,ويف قوله:

( وإذا مروا ابللغو ) إشارة إىل أهنم ال يقصدون حضوره ,وال مساعه ,ولكن عند
املصادفة اليت من غري قصد يكرمون أنفسهم عنه.
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* ( والذين يقولون هب لنا من أزوجنا ) أي :قرانئنا من :أصحاب وأقران وزوجات.
( وذرايتنا قرة أعني ) أي :تقر هبم أعيننا ,وإذا استقرأان حاهلم وصفاهتم ,عرفنا من
مهمهم ,وعلو مرتبتهم ,أن دعاءهم لذرايهتم يف صالحهم ,فإنه دعاء ألنفسهم ,ألنه
نفعه يعود عليهم ,وهلذا جعلوا ذلك هبة هلم ,فقالوا ( :هب لنا ) بل دعاؤهم يعود
إىل نفع عموم املسلمني ,ألن صالح من ذكر ,يكون سبباً لصالح كثري ممن يتعلق

هبم ,وينتفع هبم.

* ( واجعلنا للمتقني إماماً ) أي :أوصلنا اي ربنا إىل هذه الدرجة العالية ,درجة
الصديقني ,والكمل من عباد هللا الصاحلني ,وهي درجة اإلمامة يف الدين ,وأن يكونوا
قدوة للمتقني يف أقواهلم وأفعاهلم ,يقتدى أبفعاهلم ويطمئن ألقواهلم ,ويسري أهل اخلري
خلفهم ,فيهدون ,ويهتدون.
* درجة اإلمامة يف الدين ال تتم إال ابلصرب واليقني ,كما قال تعاىل ( :وجعلناهم أئمة
يهدون أبمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا يوقنون )
سورة الشعراء:
* القلب السليم ,معناه :الذي سلم من الشرك ,والشك ,وحمبة الشر ,واإلصرار
على البدعة والذنوب ,ويلزم من سالمته مما ذكر اتصافه أبضدادها ,من اإلخالص,
والعلم ,واليقني ,وحمبة اخلري ,وتزيينه يف قلبه ,وأن تكون إرادته وحمبته اتبعة حملبة هللا,
وهواه اتبعاً ملا جاء به.

* ( فأخذهم عذاب يوم الظلة ) أظلتهم سحابة فاجتمعوا حتتها مستلذين لظلها غري
الظليل ,فأحرقهم ابلعذاب ,فظلوا حتتها خامدين ,ولدايرهم مفارقني ,وبدار الشقاء
والعذاب انزلني.
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* هل يليق مبؤمن ابهلل ,ورسوله ,ويدعي اتباعه ,واالقتداء به ,أن يكون كالًّ على
املسلمني شرس األخالق شديد الشكيمة عليهم ,غليظ القلب ,فظ القول ,فظيعه ؟
وإن رأى منهم معصية ,أو سوء أدب ,هجرهم ,ومقتهم ,وأبغضهم ,ال لني عنده ,وال
أدب لديه ,وال توفيق ,قد حصل من هذه املعاملة من املفاسد ,وتعطيل املصاحل ما
حصل...فهل يُعد هذا إال من جهله ,وتزيني الشيطان ,وخدعه له.

* أعظم مساعد للعبد على القيام مبا أمر به ,االعتماد على ربه ,واالستعانة مبواله,
على توفيقه للقيام ابملأمور ,فلذلك أمر هللا تعاىل ابلتوكل عليه ,فقال ( :وتوكل على
العزيز الرحيم )
* التوكل هو :اعتماد القلب على هللا تعاىل ,يف جلب املنافع ,ودفع املضار ,مع ثقته
به ,وحسن ظنه حب صول مطلوبه ,فإنه عزيز رحيم ,بعزته يقدر على إيصال اخلري,
ودفع الشر عن عبده ,وبرمحته به يفعل ذلك.
* الصالة....من استحضر فيها قرب ربه ,خشع وذل ,وأكملها ,وبتكميلها يكمل
سائر عمله ,ويستعني هبا على مجيع أموره.
* استحضار العبد رؤية هللا له يف مجيع أحواله ,ومسعه لكل ما ينطق به ,وعلمه مبا
ينطوي عليه قلبه من اهلم والعزم والنيات ,يعينه على مرتبة اإلحسان.
سورة النمل:
* ( وهم ابألخرة يوقنون ) يقينهم ابآلخرة يقتضي كمال سعيهم هلا ,وحذرهم من
أسباب العذاب ,وموجبات العقاب ,وهذا أصل كل خري.
* من عزته ,أن تعتمد عليه ,وال تستوحش من انفرادك ,وكثرة أعدائك ,وجربوهتم,
فإن نواصيهم بيد هللا ,وحركاهتم وسكوهنم بتدبريه.
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* من ظلم نفسه مبعاصي هللا ,واتب وأانب ,فبدل سيئاته حسنات ,ومعاصيه
طاعات ,فإن هللا غفور رحيم ,فال ييأس أحد من رمحته ومغفرته ,فإنه يغفر الذنوب
مجيعاً ,وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.

* عنوان سعادة العبد ,أن يكون شاكراً هلل على نعمه ,الدينية والدنيوية ,وأن يرى

مجيع النعم من ربه ,فال يفخر هبا ,وال يعجب هبا ,بل يرى أهنا تستحق عليه شكراً
كثرياً.

* هذا حال األنبياء عليهم الصالة والسالم ,األدب الكامل ,والتعجب يف موضعه,

وأن ال يبلغ هبم الضحك إال التبسم ,كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُج ّل
ضحكه التبسم ,فإن القهقهة تدل على خفة العقل ,وسوء األدب ,وعدم التبسم
والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة اخللق واجلربوت والرسل منزهون عن ذلك
دل هذا على كمال عزمه وحزمه ,وحسن تنظيمه جلنوده ,وتدبريه
* ( وتفقد الطري ) ّ
بنفسه لألمور الصغار والكبار ,حىت أنه مل يهمل هذا األمر ,وهو :تفقد الطري,
والنظر هل هي موجودة كلها ,أم مفقود منها شيء ؟ وهذا هو معىن اآلية.
* ( قالت كأنه هو ) وهذا من ذكائها وفطنتها ,مل تقل :هو ,لوجود التغري فيه
والتنكري ,ومل تنف أنه هو ,ألهنا عرفته ,فأتت بلفظ حمتمل لألمرين ,صادق على
احلالني.
* ( إن يف ذلك آلية لقوم يعلمون ) يعلمون أن عاقبة الظلم :الدمار واهلالك ,وأن
عاقبة اإلميان والعدل :النجاة والفوز.
* هل جييب املضطر الذي أقلقته الكروب ,وتعسر عليه املطلوب ,واضطر للخالص
مما هو فيه إال هللا وحده؟ ومن يكشف السوء أي البالء والشر والنقمة إال هللا وحده؟
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* ( قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة اجملرمني ) فال جتدون جمرماً قد
الشر والعقوبة ما
استمر على إجرامه ,إال وعاقبته شر عاقبة ,وقد أح ّل هللا به من ّ
يليق حباله.

سورة القصص:
* العبد إ ذا أصابته مصيبة فصرب وثبت ,ازداد بذلك إميانه ,ودل ذلك على أن
استمرار اجلزع مع العبد دليل على ضعف إميانه.
* هللا تعاىل جيعل احملن والعقبات الشاقة بني يدي األمور العالية واملطالب الفاضلة.
* ( وكذلك جنزى احملسنني ) يف عبادة هللا ,احملسنني خللق هللا ,يعطيهم علماً وحكماً.
* من أعظم آاثر اجلبار يف األرض ,قتل النفس بغري حق.
* احلياء من األخالق الفاضلة ,وخصوصاً يف النساء.

* القوة واألمانة ,خري أجري استؤجر من مجعهما ,القوة والقدرة على ما استؤجر
عليه ,واألمانة فيه بعدم اخليانة ,وهذان الوصفات ينبغي اعتبارمها يف كل من يتوىل
لإلنسان عمالً ,إبجارة أو غريها ,فإن اخللل ال يكون إال بفقدمها ,أو فقد أحدمها.

* آايت هللا وعربه وأايمه يف األمم السابقة ,يستفيد هبا ويستنري املؤمنون ,فعلى
حسب إميان العبد تكون عربته.
* هللا تعاىل إذا أراد أمراً هيأ أسبابه ,وأتى هبا شيئاً فشيئاً ابلتدرج ,ال دفعة واحدة.

* من أعظم نعم هللا على عبده ,وأعظم معونة للعبد على أموره ,تثبيت هللا إايه ,وربط
جأشه وقلبه عند املخاوف ,وعند األمور املذهلة ,فإنه بذلك يتمكن من القول
الصواب ,والفعل الصواب ,خبالف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه ,فإنه يضيع
فكره ,ويذهل عقله ,فال ينتقع بنفسه يف تلك احلال.
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* الناظر يف الع لم عند احلاجة إىل التكلم فيه ,إذا مل يتجح عنده أحد القولني ,فإنه
يستهدي ربه ,ويسأله أن يهديه الصواب من القولني ,بعد أن يقصد بقلبه احلق,
ويبحث عنه ,فإن هللا ال خييب من هذه احلالة.
* العبد إذا عمل العمل هلل تعاىل ,مث حصل له مكافأة عليه ,من غري قصد ابلقصد
األول ,فإنه ال يالم عل ذلك.
* ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند هللا خير وأبقى أفال

تعقلون) أي :أفال تكون لكم عقول ,هبا تزنون أي األمرين أوىل ابإليثار ,وأي
الدارين أحق للعمل هلا ,فدل ذلك أنه حبسب عقل العبد ,يؤثر األخرى على الدنيا,
وأنه ما آثر أحد الدنيا إال لنقص يف عقله.
* العبد ينبغي له أن يتدبر نعم هللا عليه ,ويستبصر فيها ,ويقيسها حبال عدمها ,فإنه
إذا وزان بني حالة وجودها ,وبني حالة عدمها ,تنبه عقله ملواضع املنة ,خبالف من
جرى مع العوائد ,ورأى أن هذا األمر مل يزل مستمراً ,وال يزال ,وعمى قلبه عن
الثناء على هللا بنعمه ,ورؤية افتقاره إليها يف كل وقت ,فإن هذا ال حيدث له فكره
شكر ,وال ذكر.
سورة العنكبوت:
* خيرب تعاىل عن متام حكمته ,وأن حكمته ال تقتضي أن كل من قال " :إنه مؤمن "
وادعى لنفسه اإلميان ,أن يبقوا يف حالة يسلمون فيها من الفنت واحملن ,وال يعرض هلم
ما يشوش عليهم إمياهنم وفروعه ,فإهنم لو كان األمر كذلك ,مل يتميز الصادق من
الكاذب ,واحملق من املبطل...,فنسأل هللا تعاىل...أن يثبتنا قلوبنا على دينه ,فاالبتالء
واالمتحان للنفوس ,مبنزلة الكري خيرج خبثها ,وطيبها.
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* اي أيها احملب لربه املشتاق لقربه ولقائه ,املسارع يف مرضاته ,أبشر بقرب لقاء
احلبيب ,فإنه آت ,وكل ما هو آت قريب ,فتزود للقائه ,وسر حنوه ,مستصحباً
الرجاء ,مؤمالً الوصول إليه.

* األوامر والنواهي حيتاج املكلف فيها إىل جهاد ,ألن نفسه تتثاقل بطبعها عن اخلري,
وشيطانه ينهاه عنه ,وعدوه الكافر مينعه من إقامة دينه كما ينبغي ,وكل هذه
معارضات حتتاج إىل جماهدات ,وسعى شديد.
* اإلميان الصحيح ,والعمل الصاحل ,عنوان على سعادة صاحبه ,وأنه من أهل
الرمحن ,ومن الصاحلني من عباد الرمحن.
* كل خري يوجد يف الدنيا واآلخرة ,فإنه من آاثر عبادة هللا وتقواه.
* ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) أي :تركنا من داير قوم لوط ,آاثراً بينة
لقوم يعقلون العرب بقلوهبم ,فينتفعون هبا.

* وجه كون الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ,أن العبد املقيم هلا ,املتمم ألركاهنا
وشروطها ,وخشوعها ,يستنري قلبه ,ويتطهر فؤاده ,ويزداد إميانه ,وتقوى رغبته يف
اخلري ,وتقل أو تنعدم رعبته يف الشر ,فبالضرورة مداومتها واحملافظة عليها على هذا
الوجه ,تنهى عن الفحشاء واملنكر ,وهذا من أعظم مقاصد الصالة ,ومثراهتا .ومث
م قصود يف الصالة أعظم من هذا وأكرب ,وهو :ما اشتملت عليه من ذكر هللا,
ابلقلب واللسان والبدن ,فإن هللا تعاىل إمنا خلق العباد لعبادته ,وأفضل عبادة تقع
منهم الصالة.
* من ج ّد واجتهد يف طلب العلم الشرعي فإنه حيصل له من اهلداية ,واملعونة على
حتصيل مطلوبة ,أمور إهلية خارجه عن مدرك اجتهاده ,ويتسر له أمر العلم.
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* طلب العلم الشرعي ,من اجلهاد يف سبيل هللا ,بل هو أحد نوعي اجلهاد ,الذي ال
يقوم به إال خواص اخللق ,وهو اجلهاد ابلقول واللسان للكفار واملنافقني .واجلهاد
على تعليم أمور الدين .وعلى ر ّد نزاع املخالفني للحق ولو كانوا من املسلمني.

سورة الروم:

* ( ولكن أكثر الناس ال يعلمون )...أي :ال يعلمون بواطن األشياء وعواقبها ,وإمنا
( يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا ) فينظرون إىل األسباب ,وجيزمون بوقوع األمر
الذي يف رأيهم انعقدت أسباب وجوده ,ويتيقنون عدم األمر الذي مل يشاهدوا له من
األسباب املقتضية لوجوده شيئاً ,فهم واقفون مع األسباب ,غري انظرين إىل مسببها
املتصرف فيها.
* ( وهم عن اآلخرة غافلون ) من العجب أن هذا القسم من الناس ,قد بلغت
الكثري منهم الفطنة والذكاء يف ظاهر الدنيا إىل أمر حيري العقول ,ويدهش األلباب,
وأظهروا من العجائب الذرية ,والكهرابئية ,واملراكب الربية والبحرية واهلوائية ,ما
فاقوا وبرزوا ,وأعجبوا بعقوهلم ,ورأوا غريهم عاجزاً عما أقدرهم هللا عليه ,فنظروا
إليهم بعني االحتقار واالزدراء ,وهم مع ذلك أبلد الناس يف أمر دينهم ,وأشدهم
غفلة عن آخرهتم ,وأقلهم معرفة ابلعواقب ,قد رآهم أهل البصائر النافذة يف جهلهم
يتخبطون ,ويف ضالهلم يعمهون ,ويف ابطلهم يتددون ,نسوا هللا فأنساهم أنفسهم,
أولئك هم الفاسقون.
* اإلانبة ,إانبة القلب واجنذاب دواعيه ,ملراضي هللا تعاىل ,ويلزم من ذلك عمل
البدن مبقتضى ما يف القلب ,فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة ,وال يتم ذلك
إال بتك املعاصي الظاهرة والباطنة.
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* ( إن وعد هللا حق ) أي :ال شك فيه ,وهذا مما يعني على الصرب ,فإن العبد إذا
علم أن عمله غري ضائع ,بل سيجده كامالً ,هان عليه ما يلقاه من املكاره ,وتيسر
عليه كل عسري ,واستقل من عمله كل كثري.
سورة لقمان :
* ( ويؤتون الزكاة ) اليت تزكى صاحبها من الصفات الرذيلة ,وتنفع أخاه املسلم,
وتسد حاجته ,ويبني هبا أن العبد يؤثر حمبة هللا على حمبته للمال ,فيخرج حمبوبه من
املال ,ملا هو أحب إليه ,وهو طلب مرضاة هللا.

جل مطلوب,
* ( هلو احلديث ) أي :األحاديث امللهية للقوب ,الصا ّدة هلا عن أ ِّ
فدخل يف هذا ,كل كالم حمرم ,وكل لغو وابطل وهذاين ,من األقوال املرغبة يف
الكفر والفسوق والعصيان ,ومن أقوال الرادين على احلق ,اجملادلني ابلباطل ليدحضوا
به احلق ,ومن غيبة ,ومنيمة ,وكذب ,وشتم ,وسب ,ومن غناء ,ومزامري شيطان ,ومن
املاجرايت امللهية اليت ال نفع فيها يف دين وال دنيا.
* فسرت احلكمة ابلعلم النافع ,والعمل الصاحل.
* (وال تصغر خدك للناس) أي :ال ُمتلهُ وتعبس بوجهك للناس ,تكرباً عليهم وتعاظماً
* ( واقصد يف مشيك ) أي :امش متواضعاً مستكيناً ,ال مشي البطر والتكرب ,وال
مشي التماوت.

* ( إن أنكر األصوات ) أي أفظعها وأبشعها ( ,لصوت احلمري ) فلو كان يف رفع
الصوت البليغ فائدة ومصلحة ملا اختص بذلك احلمار الذي علمت خسته وبالدته.
* املنتفعون ابآلايت  :كل صبار على الضراء ,شكور على السراء ,صبار على طاعة
هللا ,وعن معصيته ,وعلى أقداره ,شكور هلل على نعمه الدينية ,والدنيوية.
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سورة السجدة:
* ( تتجايف عن املضاجع ) أي :ترتفع جنوهبم ,وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة ,إىل ما
هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم ,وهو :الصالة يف الليل ,ومناجاة هللا تعاىل.
* ( وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ) من فروض ونوافل ( ,فلهم جنات املأوى )
أي :اجلنات اليت هي مأوى اللذات ,ومعدن اخلريات ,وحمل األفراح ,ونعيم القلوب
والنفوس واألرواح ,وحمل اخللود ,وجوار امللك املعبود ,والتمتع بقربه ,والنظر إىل
وجهه ,ومساع خطابه.
سورة األحزاب:
* ترى العبد الضعيف الذي يفوض أمره لسيده ,قد قام أبمور ال تقوم هبا أمة من
الناس ,وقد سهل هللا عليه ,ما كان يصعب على فحول الرجال ,وابهلل املستعان.
* األسباب تنفع ,إذا مل يعارضها القضاء والقدر ,فإذا جاء القضاء والقدر ,تالشي
كل سبب ,وبطلت كل وسيلة ظنها اإلنسان تنجية.
* شر ما يف اإلنسان أن يكون شحيحاً مبا أمر هللا به ,شحيحاً مباله أن ينفقه يف

وجهه ,شحيحاً يف بدنه أن جياهد أعداء هللا أو يدعو إىل سبيل هللا ,شحيحاً جباهه,
شحيحاً بعلمه ,ونصيحته ,ورأيه.

* األسوة احلسنة يف الرسول صلى هللا عليه وسلم ,فإن املتأسي به سالك الطريق
املوصل إىل كرامة هللا ,وهو الصراط املستقيم...,وهذه األسوة احلسنة إمنا يسلكها
ويوفق هلا من كان يرجو هللا واليوم اآلخر ,فإن ما معه من اإلميان ,وخوف هللا ,ورجاء
ثوابه ,وخوف عقابه ,حيثه على التأسي ابلرسول صلى هللا عليه وسلم.
* ( فال تضعن ابلقول ) أي :يف خماطبة الرجال....وتتكلمن بكالم رقيق.
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* ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه...أنه يهش لفعل احملرم عندما يرى أو يسمع كالم
من يهواه ,وجيد دواعي ط معه قد انصرفت إىل احلرام .فليعرف أن ذلك مرض
فليجتهد يف إضعاف هذا املرض ,وحسم اخلواطر الردية ,وجماهدة نفسه على
سالمتها من هذا املرض اخلطر ,وسؤال هللا العصمة والتوفيق ,وأن ذلك من حفظ
الفرج املأمور به.
* ( وقرن يف بيوتكن ) أي :اقررن فيها ,ألنه أسلم وأحفظ ل ُك ّن.

* ( وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل ) أي :ال تكثرن اخلروج متجمالت أو متطيبات,
كعادة أهل اجلاهلية األوىل.
* من معاين اللطيف :الذي يسوق عبده إىل اخلري ,ويعصمه من الشر ,بطرق خفية ال
يشعر هبا ,ويسوق إليه من الرزق ما ال يدريه ,ويريه من األسباب اليت تكرهها
النفوس ما يكون ذلك طريقاً إىل أعلى الدرجات ,وأرفع املنازل.

* ( واحلافظني فروجهم ) عن الزان ومقدماته ( ,واحلافظات )

* ال يليق مبؤمن وال مؤمنة ( إذا قضى هللا ورسوله أمراً ) من األمور ,وحتماً به وألزما

به ( أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ) أي :اخليار ,هل يفعلونه أم ال ؟ بل يعلم املؤمن

واملؤمنة أن الرسول أوىل به من نفسه ,فال جيعل بعض أهواء نفسه حجاابً بينه وبني
أمر هللا ورسوله.

* التعليم الفعلي أبلغ من القويل ,خصوصاً إذا اقتن ابلقول ,فإن ذلك نور على نور.

* املستشار مؤمتن ,جيب عليه إذا استشري يف أمر من األمور أن يشري مبا يعلمه
أصلح للمستشري ,ولو مل يكن للمستشار حظ نفس ,بتقدم مصلحة املستشري على
هوى نفسه وغرضه.
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* الرأي احلسن ملن استشار يف فراق زوجه أن يؤمر إبمساكها مهما أمكن إصالح
احلال ,فهو أحسن من الفرقة.
* أيمر تعاىل املؤمنني بذكره ذكراً كثرياً....وأقل ذلك أن يالزم اإلنسان أوراد الصباح,
واملساء ,وأدابر الصلوات اخلمس ,وعند العوارض واألسباب ,وينبغي مداومة ذلك

يف مجيع األوقات ,على مجيع األحوال ,فإن ذلك عبادة يسبق هبا العامل وهو
مستيح ,وداع إىل حمبة هللا ومعرفته ,وعون على اخلري ,وكف اللسان عن الكالم
القبيح.
* مما ينشط العاملني أن يذكر هلم من ثواب هللا على أعماهلم ما به يستعينون على
سلوك الصراط املستقيم...,وأن يذكر يف مقام التهيب ,العقوابت املتتبة على ما
يرهب منه ,ليكون عوانً على الكف عما حرم هللا.

* كلما بعد اإلنسان عن األسباب الداعية إىل الشر ,فإنه أسلم له ,وأطهر لقلبه.
* ( يدنني عليهن من جالبيبهن ) أي :يغطني هبا وجوههن وصدورهن.
* ( سنة هللا يف الذين خلوا من قبل ) أن من متادى يف العصيان ,وجترأ على األذى,
ومل ينته منه ,فإنه يعاقب عقوبة بليغة.
* ( ولن جتد لسنة هللا تبديالً ) أي :تغرياً ,بل سنته تعاىل وعادته جارية مع األسباب
املقتضية ملسبباهتا.

وخيص منها ويندب
* أيمر تعاىل املؤمنني بتقواه ,يف مجيع أحواهلم يف السر والعالنية,
ّ

للقول السديد ,وهو القول املوافق للصواب ,أو املقارب له عند تعذر اليقني....ومن
القول السديد ,لني الكالم ولطفه يف خماطبة األانم ,والقول املتضمن للنصح واإلشارة

مبا هو أصلح.
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سورة سبأ:
* كلما كان العبد أعظم علماً وتصديقاً أبخبار ما جاء به الرسول ,وأعظم معرفة
حبكم أوامره نواهيه  ,كان من أهل العلم الذين جعلهم هللا حجة على ما جاء به
الرسول.
* كلما كان العبد أعظم إانبة إىل هللا ,كان انتفاعه ابآلايت أعظم ,ألن املنيب مقبل
إىل ربه ,قد توجهت إرادته ومهاته لربه ,ورجع إليه يف كل أمر من أموره ,فصار قريباً
من ربه ,ليس له هم إال االشتغال مبرضاته ,فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة
وعربة ,ال نظر غفلة غري انفعة.
* شكر هللا تعاىل ,حافظ للنعمة ,دافع للنقمة.
* الباطل ,من احملال أن يغلب احلق ,أو يدفعه ,وإمنا يكون له صولة ,وقت غفلة
احلق عنه ,فإذ برز احلق وقاوم الباطل قمعه.
سورة فاطر:
* ( فال تغرنكم احلياة الدنيا ) بلذاهتا وشهواهتا ,ومطالبها النفيسة ,فتلهيكم عما
خلقتم له.
* ( وال يغرنكم ابهلل الغرور ) ,الذي هو الشيطان ,وهو ( لكم عدو ) يف احلقيقة
( فاتذوه عدواً ) أي :لتك ن منكم عداوته ,وال هتملوا حماربته كل وقت ,فإنه يراكم

وأنتم ال ترونه ,وهو دائماً لكم ابملرصاد ( ,إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب
السعري ) هذا غايته ومقصوده ,ممن تبعه ,أن يهان غاية اإلهانة ابلعذاب الشديد.
* من أسباب قصر العمر ,الزان ,وعقوق الوالدين ,وقطيعة الرحم ,وحنو ذلك ,مما
ذكر أهنا من أسباب قصر العمر.
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* خياطب تعاىل مجيع الناس ,وخيربهم حباهلم ووصفهم ,وأهنم فقراء إىل هللا من مجيع
الوجوه...ولكن املوفق منهم الذي ال يزال يشاهد فقره يف كل حال من أمور دينه
ودنياه ,ويتضرع له ,ويسأله أن ال يكله إىل نفسة طرفة عني ,وأن يعينه على مجيع
أموره ,ويستصحب هذا املعىن يف كل وقت ,فهذا حري ابإلعانة التامة من ربه وإهله,
الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها.
فكل من كان ابهلل أعلم كان أكثر له خشية.
* ( إمنا خيشي هللا من عباده العلماء ) ّ

وأوجبت له خشية هللا االنكفاف عن املعاصي ,واالستعداد للقاء من خيشاه ,وهذا

دليل على فضيلة العلم .فإنه داع إىل خشية هللا.
* قوله ( :إبذن هللا ) راجع إىل السابق إىل اخلريات ,لئال يغت بعمله ,بل ما سبق إىل
اخلريات ,إال بتوفيق هللا تعاىل ومعونته ,فينبغي له أن يشتغل بشكر هللا تعاىل على ما
أنعم به عليه.
سورة يس:
* ط ريق العلم الصحيح الوقوف مع احلقائق ,وترك التعرض ملا ال فائدة فيه .وبذلك
تزكو النفس ,ويزيد العلم.
سورة الصافات:
* لذة أهل العلم ابلتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات اجلارية يف أحاديث
الدنيا
* ( ملثل هذا فليعمل العاملون ) فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس األنفاس وأوىل ما
مشر إليه العارفون األكياس واحلسرة كل احلسرة أن ميضي على احلازم وقت من أوقاته
وهو غري مشغول ابلعمل الذي يقرب هلذه الدار
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* ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) من الشرك والشبه ,والشهوات املانعة من تصور احلق
والعمل به ,وإذا كان قلب العبد سليماً سلم من كل شر ,وحصل له كل خري ,ومن
سالمته :أنه سليم من غش اخللق وحسدهم.

* وصف هللا إمساعيل ابحللم ,وهو يتضمن الصرب ,وحسن اخللق ,وسعة الصدر,
والعفو عمن جىن.
* ( إان كذلك جنزي احملسنني ) يف عبادة هللا ,ومعاملة خلقه ,أن نفرج عنهم الشدائد,
وجنعل هلم العاقبة ,والثناء احلسن.
سورة ص:
رجاع إىل هللا يف مجيع األمور ,ابإلانبة إليه ,ابحلب والتأله,
* ( إنه أواب ) أيّ :
واخلوف ,وال رجاء ,وكثرة التضرع ,والدعاء ,رجاع إليه ,عندما يقع منه بعض اخللل
ابإلقالع ,والتوبة النصوح.
* ( وال تتبع اهلوى ) فتميل مع أحد ,لقرابه ,أو صداقه ,أو حمبه ,أو بغض لآلخر,
(فيضلك ) اهلوى ( ,عن سبيل هللا ) وخيرجك عن الصراط املستقيم.
* ( ليدبروا آايته ) أي :هذه احلكمة من إنزاله ,ليتدبر الناس آايته ,فيستخرجوا
علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها ,فإنه ابلتدبر فيه والتأمل ملعانيه وإعادة الفكر فيها
احلث على تدبر القرآن ,وأنه من
مرة بعد مرة ,تدرك بركته وخريه ,وهذا يدل على ّ
أفضل األعمال ,وأن القراءة املشتملة على التدبر أفضل من سرعة التالوة اليت ال
حيصل هبا هذا املقصود.
* من أكرب نعم هللا على عبده ,أن يرزقه العلم النافع ,ويعرف احلكم والفصل بني
الناس ,كما امنت هللا به على عبده داود عليه السالم.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()75

* هللا تعاىل ميدح وحيب القوة يف طاعته ,قوة القلب والبدن ,فإنه حيصل منها من آاثر
الطاعة وحسنها وكثرهتا ,ما ال حيصل مع الوهن وعدم القوة ,وأن العبد ينبغي له
تعاطي أسباهبا وعدم الركون إىل الكسل ,والبطالة املخلة ابلقوة ,املضعفة للنفس.
* ال مينع احلاكم من احلكم ابحلق لسوء أدب اخلصم ,وفعله ما ال ينبغي.
* املوعوظ واملنصوح ولو كان كبري القدر ,جليل العلم ,إذا نصحه أحد أو وعظه ,ال
يغضب ,وال يشمئز ,بل يبادر ابلقبول والشكر .فإن اخلصمني نصحا داود فلم
يشمئز ,ومل يغضب.
* املخالطة بني األقارب واألصحاب ,وكثرة التعلقات الدنيوية املالية ,موجبة للتعادي
بينهم ,وبغي بعضهم على بعض ,وأنه ال يرد عن ذلك إال استعمال تقوى هللا,
أقل شيء يف الناس.
والصرب على األمور ,ابإلميان والعمل الصاحل ,وأن هذا من ِّ

* االستغفار والعبادة ,وخصوصاً الصالة ,مكفرات للذنوب ,فإن هللا رتب مغفرة
ذنب داود على استغفاره وسجوده.

* احلكم بني الناس ,مرتبة دينية ,توالها رسل هللا ,وخواص خلقه ,وأن وظيفة القائم
هبا احلكم اب حلق ,وجمانبة اهلوى ,فاحلكم ابحلق يقتضي العلم ابألمور الشرعية ,والعلم
بصورة القضية احملكوم هبا ,وكيفية إدخاهلا يف احلكم الشرعي ,فاجلاهل أبحد أمرين:
حيل له اإلقدام عليه.
ال يصلح للحكم ,وال ّ

* ينبغي للحاكم أن حيذر اهلوى ,وجيعله منه على ابل ,فإن النفوس ال تلو منه ,بل
جياهد نفسه ,أبن يكون احلق مقصوده ,وأن يلقى عنه وقت احلكم كل حمبة أو بغض
ألحد اخلصمني.
* كل ما شغل العبد عن هللا فإنه مشئوم مذموم ,فليُفارقه وليُقبل على ما هو أنفع له
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* من أكرب نعم هللا على عبده :أن يهب له ولداً صاحلاً ,فإن كان عاملاً ,كان نوراً
على نور.
* ( وذكرى ألوىل األلباب ) أي :وليتذكر أولو العقول حبالة أيوب ,ويعتربوا ,فيعلموا
أن من صرب على ِّ
الضر ,فإن هللا تعاىل يثيبه ثواابً عاجالً وآجالً ,ويستجيب دعاءه إذا
دعاءه.

* ( إان وجدانه ) ,أي :أيوب ( ,صابراً ) ,أي :ابتليناه ابلضر العظيم ,فصرب لوجه هللا
تعاىل.
سورة الزمر:
* ( إمنا يتذكر ) إذا ذكروا ( أولوا األلباب ) أي :أهل العقول الزكية الذكية ,فهم
الذين يؤثرون األعلى على األدىن ,فيؤثرون العلم على اجلهل ,وطاعة هللا على
خمالفته ,وأن هلم عقوالً ترشدهم للنظر يف العواقب ,خبالف من ال لب له وال عقل,
فإنه يتخذ إهله هواه.

* ( إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب ) أي :بغري حد ,وال عد ,وال مقدار ,وما
ذاك إال لفضيلة الصرب وحمله عند هللا ,وأنه معني على كل األمور.
* ( قل إن اخلاسرين ) حقيقة هم ( الذين خسروا أنفسهم ) حيث حرموها الثواب,
واستحقت بسببهم وخيم العقاب ( ,وأهليهم يوم القيامة ) أي :فرق بينهم وبينهم,
واشتد عليهم احلزن ,وعظم اخلسران.
* و( أن هللا يبسط الرزق ملن يشاء ) من عباده ,سواء كان صاحلاً أو طاحلاً ( ويقدر)

الرزق ,أي :يضيقه على من يشاء صاحلاً أو طاحلاً ,فرزقه مشتك بني الربية ,واإلميان

خيص به خري الربية.
والعمل الصاحل ّ
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* ( ال تقنطوا من رمحة هللا ) أي :ال تيأسوا منها ,فتلقوا أبيديكم إىل التهلكة ,وتقولوا
قد كثرت ذنوبنا ,وتراكمت عيوبنا ,فليس هلا طريق يزيلها ,وال سبيل يصرفها ,فتبقون
بسبب ذلك مصرين على العصيان ,متزودين ما يغضب عليكم الرمحن ,ولكن اعرفوا
ربكم ,أبمسائه الدالة على كرمه وجوده ,واعلموا ( أن هللا يغفر الذنوب مجيعاً ) من
الشرك ,والقتل ,والزان ,والراب ,والظلم ,وغري ذلك من الذنوب الكبار والصغار.

* ( فنعم أجر العاملني ) الذين اجتهدوا بطاعة رهبم يف زمن قليل منقطع ,فنالوا
بذلك خرياً عظيماً ابقياً مستمراً ,وهذه الدار اليت تستحق املدخ على احلقيقة اليت
يكرم هللا فيها خواص خلقه ,ورضيها اجلواد الكرمي هلم نزالً ,وبىن أعالها وأحسنها,

وغرسها بيده ,وحشاها من رمحته وكرامته ,ما ببعضه يفرح احلزين ,ويزول الكدر,
ويتم الصفاء.
سورة غافر:
* ( شديد العقاب ) على من جترأ على الذنوب ومل يتب منها.
* الدعاء للشخص من أدل الدالئل على حمبته ,ألنه ال يدعو إال ملن حيبه.
* ( وما يتذكر ) ابآلايت حني يذكر هبا ( ,إال من ينيب ) إىل هللا تعاىل ابإلقبال على
حمبته ,وخشيته ,وطاعته ,والتضرع إليه ,فهذا الذي ينتفع ابآلايت ,وتصري رمحة يف
حقه ,ويزداد هبا بصرية.
* كما أن اجلسد بدون الروح ال حييا وال يعيش ,فالروح والقلب بدون روح الوحي ال
يصلح وال يفلح.
* ( قال الذين آمن ) مكرراً دعوة قومة ,غري آيس من هدايتهم ,كما هي حالة
الدعاة إىل هللا تعاىل ,ال يزالون يدعون إىل رهبم ,وال يردهم عن ذلك راد.
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* هذا من لطفه بعباده ,ونعمته العظيمة ,حيث دعاهم إىل ما فيه صالح دينهم
ودنياهم .وأمرهم بدعائه ,دعاء العبادة ,ودعاء املسألة ,ووعدهم أن يستجيب هلم.
* هذان األمران ,ومها :معرفته وعبادته ,مها اللذان خلقا هللا اخللق ألجلهما ,ومها
الغاية املقصودة منه تعاىل لعباده ,ومها املوصالن إىل كل خري وفالح وصالح,
وسعادة دنيوية وأخروية ,ومها أشرف عطااي الكرمي لعباده ,ومها أشرف اللذات على
اإلطالق ,ومها اللذان إن فاات فات كل خري ,وحضر كل شر.
فنسأله تعاىل أن ميأل قلوبنا مبعرفته وحمبته ,وأن جيعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة
لوجهه ,اتبعة ألمره ,إنه ال يتعاظمه سؤال ,وال حيفيه نوال.
* ( ولكن أكثر الناس ال يشكرون ) بسبب جهلهم وظلمهم ( ,وقليل من عبادي
الشكور ) الذين يقرون بنعمة رهبم ,وخيضعون هلل وحيبونه ,ويصرفوهنا يف طاعة
موالهم ورضاه.
سورة فصلت:
* كل حالة قُ ّدر إمكان الصرب عليها ,فالنار ال ميكن الصرب عليها ,وكيف الصرب

على انر قد اشتد حرها ,وزادت على انر الدنيا بسبعني ضعفاً ,وعظم غليان محيمها,

وزاد ننت صديدها ,وتضاعف برد زمهريرها ,وعظمت سالسلها وأغالهلا ,وكربت
مقامعها ,وغلظ ُخزاهنا ,وزال ما يف قلوهبم من رمحته .وختام ذلك سخط اجلبار,
وقوله هلم حني يدعونه ,ويستغيثون ( :اخسأوا فيها وال تكلمون )
* من الدعوة إىل هللا :التغيب يف اقتباس العلم واهلدى من كتاب هللا ,وسنة رسوله,
واحلث على ذلك بكل طريق موصل إليه ,ومن ذلك :احلث على مكارم األخالق
واإلحسان إىل عموم الناس ومقابلة املسيء ابإلحسان.
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* من الدعوة إىل هللا :حتبيبه إىل عباده ,بذكر تفاصيل نعمه ,وسعة جوده ,وكمال
رمحته ,وذكر أوصاف كماله ,ونعوت جالله....ومن ذلك :الوعظ لعموم الناس ,يف
أوقات املواسم ,والعوارض ,واملصائب ,مبا يناسب احلال.
* ( ادفع ابليت هي أحسن ) أي :فإذا أساء إليك مسيء من اخللق ,خصوصاً من له

حق كبري عليك ,كاألقارب ,واألصحاب ,وحنوهم ,إساءة ابلقول أو ابلفعل ,فقابله
ابإلحسان إليه ,فإن قطعك ِ
فصلهُ ,وإن ظلمك فاعف عنه ,وإن تكلم فيك غائباً أو

حاضراً ,فال تقابله بل اعف عنه ,وعامله ابلقول اللني ,وإن هجرك وترك خطابك
فطّيب له الكالم ,وابذل له السالم ,فإذا قابلت اإلساءة ابإلحسان ,حصل فائدة
عظيمة ( .وما يلقاها ) أي :وما يوفق هلذه اخلصلة احلميدة ( ,إال الذين صربوا )
نفوسهم على ما تكره ,وأجربوها على ما حيبه هللا ,فإن النفوس جمبولة على مقابلة
املسيء إبساءته ,وعدم العفو عنه ,فكيف ابإلحسان ؟!! فإذا صرب اإلنسان نفسه
وامتثل أمر ربه ,وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء جبنس عمله ,ال
تفيده شيئاً وال تزيد العداوة إال شدة ,وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره ,بل من
تواضع هلل رفعه ,هان عليه األمر ,وفعل ذلك ,متلذذاً مستحلياً له (.وما يلقاها إال

ذو حظ عظيم ) لكوهنا من خصال خواص اخللق ,اليت ينال هبا العبد الرفعة يف الدنيا
واآلخرة ,اليت هي من أكرب خصال مكارم األخالق.
* ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ) أي :أي وقت من األوقات ,أحسست بشيء
من نزغات الشيطان ,أي :من وساوسه ,وتزينه للشر ,وتكسيله عن اخلري ,وإصابة
ببعض الذنوب ,وإطاعة له ببعض ما أيمر به ( ,فاستعذ ابهلل ) ,أي :اسأله مفتقراً
إليه ,أن يعيذك ويعصمك منه.
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* الذين آمنوا وعملوا الصاحلات...إذا أصاهبم اخلري والنعمة واحملاب ,شكروا هللا
تعاىل ,وخافوا أن تكون نعم هللا عليهم ,استدراجاً وإمهاالً .وإن أصابتهم مصيبة يف
أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم صربوا ,ورجوا فضل رهبم ,فلم ييأسوا.
* ( وإذا أنعمنا على اإلنسان ) بصحة ,أو رزق ,أو غريمها ( ,أعرض ) عن ربه وعن
شكره ( ,وأنى ) ترفع ( ,جبانبه ) عجباً وتكرباً ( ,وإن مسه الشر ) أي :املرض أو

الفقر أو غريمها ( ,فذو دعاء عريض ) أي :كثري جداً ,لعدم صربه ,فال صرب يف
الضراء ,وال شكر يف الرخاء ,إال من هداه هللا ومن عليه.
سورة الشورى:

* قوله ( عليه توكلت ) ( ,وإليه أنيب ) ,هذان األصالن كثرياً ما يذكرمها هللا يف
كتابه ,إلهنما حيصل مبجموعهما كمال العبد ويفوته الكمال بفوهتما أو فوت
أحدمها ,كقوله تعاىل ( :إايك نعبد وإايك نستعني ) وقوله ( :فاعبده وتوكل عليه )
* من لطفه بعبده املؤمن أن هداه إىل اخلري هداية ال تطر بباله ,مبا يسر له من
األسباب ,الداعية إىل ذلك ,من فطرته على حمبة احلق واالنقياد له ,وإيزاعه تعاىل
ملالئكته الكرام أن يثبتوا عباده املؤمنني ,وحيثوهم على اخلري ,ويلقوا يف قلوهبم من
تزين احلق ما يكون داعياً التباعه.

* ومن لطفه أن أمر املؤمنني ,ابلعبادات االجتماعية ,اليت هبا تقوى عزائمهم ,وتنبعث
مهمهم ,وحيصل منهم التنافس على اخلري ,والرغبة فيه ,واقتداء بعضهم ببعض.
* ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه وحيول بينه وبني املعاصي ,حىت أنه إذا
علم أن الدنيا واملال والرايسة وحنوها ,مما يتنافس فيه أهل الدنيا ,تقطع عبده عن
طاعته أو حتمله عن الغفلة عنه أو معصيته ,صرفها عنه ,وقدر عليه رزقه.
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* ( روضات اجلنات ) فال تسأل عن هبجة تلك الرايض املونقة ,وما فيها من األهنار
املتدفقة ,والغياض املعشبه ,واملناظر احلسنة ,واألشجار املثمرة ,والطيور املغردة,
واألصوات الشجية املطربة ,واالجتماع بكل حبيب ,واألخذ من املعاشرة واملنادمة
أبكمل نصيب ,رايض ال تزداد على طول املدى إال حسنا وهباء ,وال يزداد أهلها إال
اشتياقاً إىل لذاهتا ووداداً.
* من حكمته ورمحته وسنته اجلارية ,أنه ميحو الباطل ويزيله ,وإن كان له صولة يف
بعض األوقات ,فإن عاقبته االضمحالل.
* خيرب تعاىل أنه ما أصاب العباد من مصيبة يف أبداهنم ,وأمواهلم ,وأوالدهم ,وفيما
حيبون ويكون عزيزاً عليهم ,إال بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات ,وأن ما يعفو
هللا عنه أكثر ,فإن هللا ال يظلم العباد ,ولكن أنفسهم يظلمون ( ,ولو يؤاخذ هللا
الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) وليس إمهاالً منه تعاىل أتخري
العقوابت ,وال عجزاً.

* هذا تزهيد يف الدنيا وترغيب يف اآلخرة ( ,فما أوتيتم من شيء ) من ملك ورايسة,

وأموال وبنني وصحة وعافية بدنية ( ,فمتاع احلياة الدنيا ) لذة منغصة منقطعة ( .وما
عند هللا ) م ن الثواب اجلزيل ,واألجر الكبري ,والنعيم املقيم ( ,خري ) من لذات
الدنيا ,خريية ال نسبة بينهما ( ,وأبقى ) ألنه نعيم ال منغص فيه وال كدر وال انتقال.
* كل عمل ال يصحبه التوكل فغري اتم ,وهو أي :التوكل :االعتماد ابلقلب على هللا
يف جلب ما حيبه العبد ,ودفع ما يكرهه مع الثقة به تعاىل.
* مما يهيج على العفو أن يعامل العبد اخللق مبا جيب أن يعامله هللا به ,فكما حيب أن
فليعف عنهم ,وكما حيب أن يساحمه هللا فليساحمهم.
يعفو هللا عنه,
ُ
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* شرط هللا يف العفو :اإلصالح فيه ,ليدل ذلك على أنه إذا كان اجلاين ال يليق
ابلعفو عنه ,وكانت املصلحة الشرعية تقتضي عقوبته ,فإنه يف هذه احلال ال يكون
مأموراً به.

* ( إنه ال حيب الظاملني ) الذين جينون على غريهم ابتداء ,أو يقابلون اجلاين أبكثر
من جنايته ,فالزايدة ظلم.
سورة الزخرف:
* خيرب تعاىل عن عقوبته البليغة ,مبن أعرض عن ذكره ,فقال ( :ومن يعش ) أي:
يعرض ويصد ( عن ذكر الرمحن ) الذي هو القرآن العظيم ,الذي هو أعظم رمحة
رحم هبا الرمحن عباده ,فمن قبلها فقد قبل خري الواهب ,وفاز أبعظم املطالب

والرغائب ,ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة ال يسعد بعدها أبداً,
وقيّض له الرمحن شيطاانً مريداً ,يقارنه ويصاحبه ويعده ومينيه ويؤزه إىل املعاصي أ ّزاً.
* وإن ( اإلخالء يومئذ ) أي :يوم القيامة ,املتخالني على الكفر والتكذيب ومعصية
هللا ( ,بعضهم لبعض عدو ) ألن خلتهم وحمبتهم يف الدنيا لغري هللا ,فانقلبت يوم
القيامة عداوة ( ,إال املتقني ) للشرك واملعاصي ,فإن حمبتهم تدوم وتتصل ,بدوام من
كانت احملبة ألجله.
سورة الدخان:
* ( فما بكت عليهم السماء واألرض ) أي :ملا أتلفهم هللا وأهلكهم ,مل تبك عليهم
السماء واألرض ,أي :مل حيزن عليهم ,ومل ييأس على فراقهم ,بل كل استبشر هبالكهم
وتلفهم ,حىت السماء واألرض ,ألهنم ما خلفوا من آاثرهم ,إال ما يسود وجوههم,
ويوجب عليهم اللعنة واملقت من العاملني.
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* ( متقابلني ) يف قلوهبم ,ووجوهم ,يف كمال الراحة والطمأنينة ,واحملبة والعشرة
احلسنة ,واآلداب املستحسنة.
* ( كذلك ) النعيم التام والسرور الكامل ( وزوجناهم حبور ) أي :نساء مجيالت من
مجاهلن وحسنه ن ,أنه حيار الطرف يف حسنهن ,وينبهر العقل جبماهلن ,وينخلب اللب
لكماهلن ( عني ) أي :واسعات األعني ,حساهنا.
* ( آمنني ) من انقطاع ذلك ,وآمنني من مضرته ,وآمنني من كل مكدر ,وآمنني من
اخلروج منها ,واملوت.
سورة األحقاف:
* من لطفه تعاىل بعباده ,وشكره للوالدين ,أن وصى األوالد وعهد إليهم أن حيسنوا
إىل والديهم ,ابلقول اللطيف ,والكالم اللني ,وبذل املال والنفقة ,وغري ذلك ,من
وجوه اإلحسان.
* صالح الوالدين ابلعلم والعمل ,من أعظم األسباب لصالح أوالدهم.
* ( وأصلح يل ذرييت ) دعا لذريته أن يصلح هللا أحواهلم ,وذكر أن صالحهم يعود
نفعه على والديهم ,لقوله ( :وأصلح يل ).
سورة حممد:
* ال يستوى من هو على بصرية من أمر دينه ,علماً وعمالً قد علم احلق واتبعه,
ورجا ما وعده هللا ألهل احلق ,كمن هو أعمى القلب ,قد رفض احلق وأضله ,واتبع
هواه بغري هدى من هللا .ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو احلق ,فما أبعد الفريقني!
وما أعظم التفاوت بني الطائفتني ,أهل احلق وأهل الغي!
* األلسن مغارف القلوب ,يظهر فيها ما يف القلوب ,من اخلري والشر.
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من
* ( وال تبطلوا أعمالكم ) يشمل النهى عن إبطاهلا بعد عملها ,مبا يفسدها ,منًّ :
هبا ,وإعجاب ,وفخر ,ومسعة ,ومن عمل املعاصي ,اليت تضمحل معها األعمال,
وحيبط أجرها ,ويشمل النهى عن إفسادها حال وقوعها ,بقطعها ,أو اإلتيان مبفسد
من مفسداهتا ,فمبطالت الصالة ,والصيام ,واحلج ,وحنوها ,كلها داخلة يف هذا,
منهى عنها.
سورة الفتح:
* ( رمحاء بينهم ) أي :متحابون ,متامحون ,متعطفون ,كاجلسد الواحد .حيب ألخيه
ما حيب لنفسه.
* ( سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ) أي :قد أثرت العبادة من كثرهتا وحسنها
يف وجوههم حىت استنارت .ملا استنارت ابلصالة بواطنهم استنارت ابجلالل ظواهرهم
سورة احلجرات:
* مىت استبانت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجب اتباعها ,وتقدميها على
غريها ,كائناً من كان.

* أدب العبد عنوان عقله ,وأن هللا مريد به اخلري.
تحل بكل خلق ذميم,
* السخرية ,ال تقع من قلب ممتلئ من مساوئ األخالقُ ,م ّ
تخل من كل خلق كرمي.
ُم ِّ
سورة " ق ":

* كل من كذب ابحلق ,فإنه يف أمر خمتلط ,ال يدرى له وجه وال قرار .فتى أموره
متناقض ة مؤتفكة ,كما أن من اتبع احلق وصدق به ,قد استقام أمره ,واعتدل سبيله,
وصدق فعله قيله.
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* ( من خشي الرمحن ) أي :من خافه على وجه املعرفة بربه ,والرجاء لرمحته ,والزم
على خشية هللا يف حال غيبه ,أي :مغيبه عن أعني الناس ,وهذه هي اخلشية
احلقيقية .وأما خشيته يف حال نظر الناس وحضورهم ,فقد يكون رايء ومسعة ,فال
تدل على اخلشية ,وإمنا اخلشية النافعة ,خشيته يف الغيب والشهادة.
سل للنفس ,مؤنس هلاُ ,مهون للصرب.
* ذكر هللا تعاىلُ ,م ِّ
سورة الذارايت:

* من أفضل أنواع اإلحسان يف عبادة اخلالق ,صالة الليل ,الدالة على اإلخالص,
وتواطؤ القلب واللسان.
* لالستغفار ابألسحار فضيلة وخصيصة ,ليست لغريه ,كما قال تعاىل يف وصف أهل
اإلميان والطاعة ( :واملستغفرين ابألسحار )
قص هللا على عباده ,نبأ األخيار والفجار ,ليعتربوا هبم ,وأين وصلت هبم األحوال.
* ّ

* الضيف يكرم أبنواع اإلكرام ,ابلقول والفعل....وإبراهيم هو الذي خدم أضيافه,
وهو خليل الرمحن ,وسيد من ضيّف الضيقان.

* من خاف من أحد لسبب من األسباب ,فإن عليه أن يزيل عنهُ اخلوف ,ويذكر له
ما يؤمن روعه ,ويسكن جأشه ,كما قالت املالئكة إلبراهيم ملا خافهم ( :ال تف )

* ( ففروا إىل هللا ) أي :الفرار مما يكرهه هللا ظاهراً وابطناً إىل ما حيبه ظاهراً وابطناً,
فرار من اجلهل إىل العلم ,ومن الكفر إىل اإلميان ,ومن املعصية إىل الطاعة ,ومن
الغفلة إىل الذكر.
* مسى هللا الرجوع إليه فراراً ألن يف الرجوع إىل غريه ,أنواع املخاوف واملكاره ,ويف
الرجوع إليه أنواع احملاب واألمن والسرور والسعادة والفوز.
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* كل من خفت منه فررت منه إىل هللا تعاىل ,فإنه حبسب اخلوف منه يكون الفرار إليه
* متام العبادة متوقف على املعرفة ابهلل .بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته
أكمل.
سورة الطور:
* الويل :كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف.
سورة القمر:
* ( ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر ) أي :ولقد يسران وسهلنا هذا القرآن
الكرمي ,ألفاظه للحفظ واألداء ,ومعانيه للفهم والعلم ,ألنه أحسن الكالم لفظاً,
يسر هللا عليه مطلوبة غاية
وأصدقه معىن ,وأبينه تفسرياً ,فكل من أقبل عليهّ ,
التيسري ,وسهله عليه.

* علم القرآن...أسهل العلوم ,وأجلها على اإلطالق ,وهو العلم النافع ,الذي إذا
طلبه العبد أُعني عليه.
سورة الرمحن:
* ( علم القرآن ) أي :علم عباده ألفاظه ومعانيه ,ويسرها على عباده ,وهذا أعظم
منة ورمحة ,رحم هبا العباد ,حيث أنزل عليهم قرآانً عربياً ,أبحسن األلفاظ ,وأوضح
املعاين ,مشتمل على كل خري ,زاجر عن كل شر.

* ( ووضع امليزان ) أي :العدل يف األقوال واألفعال.
سورة الواقعة:
* ( والسابقون السابقون أولئك املقربون ) أي :السابقون يف الدنيا إىل اخلريات ,هم
السابقون يف اآلخرة لدخول اجلنات.
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* ( إهنم كانوا قبل ذلك متفني ) أي :قد أهلتهم دنياهم ,وعملوا هلا وتنعموا ,ومتتعوا
هبا ,فأهلاهم األمل عن إحسان العمل .فهذا هو التف الذي ذمهم هللا عليه.
* ( وكانوا يصرون على احلنث العظيم ) أي :وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ,وال
يتوبون منها ,وال يندمون عليها ,بل يصرون على ما يسخط موالهم ,فقدموا عليه
أبوزار كثرية ,غري مغفورة.
* ( فأما إن كان من املقربني ) أي :إن كان امليت من املقربني إىل هللا ,املتقربني إليه
أبداء الواجبات واملستحبات ,وترك احملرمات واملكروهات ,وفضول املباحات ( ,فـ ـ )
هلم ( روح ) أي :راحة وطمأنينة ,وسرور وهبجة ,ونعيم القلب والروح ( .ورحيان )
وهو اسم جامع لكل لذة بدنية ,من أنواع املآكل واملشارب وغريها ,وقيل :الرحيان
هو :الطيب املعروف (...,وجنة نعيم ) جامعة لألمرين كليهما ,فيها ما ال عني رأت,
وال أذن مسعت ,وال خطر على قلب بشر ,فيبشر املقربون عند االحتضار هبذه
البشارة ,اليت تكاد تطري منها األرواح فرحاً وسروراً.
سورة احلديد:
* ( من ذا الذي يقرض هللا قرضاً حسناً ) وهي :النفقة الطيبة ,اليت تكون خالصة
لوجه هللا ,موافقة ملرضاة هللا ,من مال حالل طيب ,طيبة به نفسه ,وهذا من كرم هللا

تعاىل ,حيث مساها قرضاً ,واملال ماله ,والعبيد عبيده ,ووعد ابملضاعفة عليه ,أضعافاً
كثرية ,وهو الكرمي الوهاب ,وتلك املضاعفة حملها ومواضعها يوم القيامة يوم يتبني
كل إنسان فقره ,وحيتاج إىل أقل شيء من اجلزاء احلسن.
* ( فقست قلوبكم وكثري منهم فاسقون ) فالقلوب حتتاج يف كل وقت ,إىل أن تذكر
مبا أنزل هللا وتناطق ابحلكمة وال ينبغي الغفلة...فإنه سبب لقسوة القلب ومجود العني
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* من عرف الدنيا وحقيقتها جعلها معرباً ,ومل جيعلها مستقراً ,فنافس فيما يقربه إىل
هللا ,واتذ الوسائل اليت توصله إىل دار كرامته ,وإذا رأى من يكاثره وينافسه يف
األموال واألوالد ,انفسه ابألعمال الصاحلة.
* كان النصارى ألني من غريهم قلوابً ,حني كانوا على شريعة عيسى عليه السالم.
سورة اجملادلة:

* من عاش على شيء مات عليه.
ب ملن
* من يزعم أنه مؤمن ابهلل واليوم اآلخر ,وهو مع ذلك ُموا ّد ألعداء هللاُ ,حم ّ
نبذ اإلميان وراء ظهره ,فإن هذا إميان زعمي ,ال حقيقة له ,فإن كل أمر ال بد له من
برهان يصدقه ,فمجرد الدعوى ,ال تفيد شيئاً ,وال يصدق صاحبها.
سورة احلشر:

* من وثق بغري هللا فهو خمذول ,ومن ركن إىل غري هللا كان وابالً عليه.

* ( وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ) وهذا شامل ألصول الدين
وفروعه ,وظاهره وابطنه ,وأن ما جاء به الرسول يتعني على العباد األخذ به واتباعه,
وال حتل خمالفته ,وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص هللا تعاىل ,ال رخصة ألحد
وال عذر له يف تركه ,وال جيوز تقدمي قول أحد على قوله.
* ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ) أي :من أوصاف األنصار اليت
فاقوا هبا غريهم ,ومتيزوا عنم سواهم ,اإليثار ,وهو أكمل أنواع اجلود ,وهو اإليثار
مبحاب ا لنفس ,وهذا ال يكون إال من خلق زكي ,وحمبة هلل تعاىل ,مقدمة على
شهوات النفس ولذاهتا.
* اإليثار عكس األثرة فاإليثار حممود ,واألثرة مذموم ,ألهنا من خصال البخل والشح
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* الفقه كل الفقه ,أن يكون خوف اخلالق ,ورجاؤه ,وحمبته ,مقدمة على غريها,
وعريها تبعاً هلا.

* ( اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد )
هذه اآلية الكرمية أصل يف حماسبة العبد نفسه ,وأنه ال ينبغي له أن يتفقدها ,فإن رأى

زلالً تداركه ابإلقالع عنه ,والتوبة النصوح ,واإلعراض عن األسباب املوصلة إليه,
وإن رأى نفسه مقصراً يف أمر من أوامر هللا ,بذل جهده ,واستعان بربه يف تتميمه,

وتكميله ,وإتقانه ,ويقايس بني منن هللا عليه وإحسانه ,وبني تقصريه ,فإن ذلك

يوجب له احلياة ال حمالة
واحلرمان كل احلرمان ,أن يغفل العبد عن هذا األمر ,ويشابه قوماً نسوا هللا وغفلوا

عن ذكره ,والقيام حبقه ,وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواهتا ,فلم ينجحوا ,ومل
حيصلوا على طائل .بل أنساهم هللا مصاحل أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها,

فصار أمرهم فرطاً ,فرجعوا خبسارة الدارين ,وغبنوا غبناً ال ميكن تداركه ,وال جيرب
كسره ,ألهنم هم الفاسقون ,الذين خرجوا عن طاعة رهبم ,وأوضعوا يف معاصيه.
فهل يستوى من حافظ على تقوى هللا ,ونظر ملا قدم لغده ,فاستحق جنات النعيم,
والعيش السليم ,مع الذين أنعم هللا عليهم ,من النبيني ,والصديقني ,والشهداء,
والصاحلني ,ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي يف الدنيا ,واستحق العذاب يف
اآلخرة ,فاألولون هم الفائزون ,واآلخرون هم اخلاسرون.
* مواعظ القرآن أعظم املواعظ على اإلطالق.
* فال أنفع للعبد من التفكر يف القرآن والتدبر ملعانيه.
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سورة املُمتحنة:

* ( ال تتخذوا عدوي ) عدو هللا ( ,وعدوكم أولياء تلقون إليهم ابملودة ) أي:
تسارعون يف مودهتم ,والسعي يف أسباهبا ,فإن املودة إذا حصلت تبعتها النصرة
واملواالة ,فخرج العبد من اإلميان ,وصار من مجلة أهل الكفران ,وهذا املتخذ
للكافر ولياً عادم املروءة أيضاً ,فإنه كيف يوايل أعدى أعدائه ,الذي ال يريد له إال
الشر ,وخيالف ربه ووليه ,الذي يريد به اخلري ,وأيمره به ,وحيثه عليه ؟!
* مما يدعو املؤمن أيضاً إىل معادة الكفار ,أهنم قد كفروا مبا جاء املؤمنني من احلق,
وال أعظم من هذه املخالفة واملشاقة ,فإهنم قد كفروا أبصل دينكم ,وزعموا أنكم
ضالل ,على غري هدى.
* مواالة أولياء هللا ,ومعاداة أعدائه...,من أعظم اجلهاد يف سبيله ,ومن أعظم ما
يتقرب به املتقربون إىل هللا ,ويبتغون به رضاه.
* اإلميان ,واحتساب األجر والثواب ,يُسهل على العبد كل عسري ,ويقلل لديه كل
كثري ,ويوجب له االقتداء بعباد هللا الصاحلني ,واألنبياء واملرسلني.
* ( وهللا قدير ) على كل شيء ومن ذلك :هداية القلوب وتقليبها من حال إىل حال
سورة الصف:
* ينبغي لآلمر ابخلري أن يكون أول الناس مبادرة إليه والناهي عن الشر ,أن يكون
أبعد الناس عنه قال تعاىل (أأتمرون الناس ابلرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
أفال تعقلون) وقال شعيب عليه السالم ( :وما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه)
سورة اجلمعة:
* ال أعظم من نعمة الدين ,اليت هي مادة الفوز ,والسعادة األبدية.
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* ( وال يتمونه أبداً مبا قدمت أيديهم ) أي من الذنوب واملعاصي ,اليت يستوحشون

من املوت من أجلها.

* من آثر الدنيا على الدين ,فقد خسر اخلسارة احلقيقة ,من حيث يظن أنه يربح.
* ملا كان االشتغال ابلتجارة مظنة الغفلة عن ذكر هللا ,أمر هللا ابإلكثار من ذكره.
* اإلكثار من ذكر هللا أكرب أسباب الفالح.
* ينبغي للعبد املقبل على عبادة هللا ,وقت دواعي النفس حلضور اللهو ,والتجارات,
والشهوات ,أن يذكرها مبا عند هللا من اخلريات ,وما ملؤثر رضاه على هواه.
سورة املنافقون:
* قال ( :مما رزقناكم ) ليدل ذلك على أنه تعاىل مل يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم
ويشق عليهم ,بل أمرهم إبخراج جزء مما رزقهم ويسره ويسر أسبابه ,فليشكروا الذي
أعطاهم ,مبواساة إخواهنم احملتاجني.
سورة التغابن:
* ( ما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ) هذا عام جلميع املصائب ,يف النفس واملال
والولد ,واألحباب وحنوهم ,فجميع ما أصاب العباد فبقضاء هللا وقدره ,وقد سبق
بذلك علم هللا ,وجرى به قلمه ,ونفذت به مشيئته ,واقتضته حكمته ,ولكن الشأن
كل الشأن هل يقوم العبد ابلوظيفة اليت عليه يف هذا املقام أم ال يقوم هبا ؟ فإن قام
هبا فله الثواب اجلزيل واألجر اجلميل يف الدنيا واآلخرة ,فإذا آمن أهنا من عند هللا
فرضى بذلك وسلم أمره ,هدى هللا قلبه ,فاطمأن ومل ينزعج عند املصائب كما جيرى
ممن مل يهد هللا قلبه ,بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام مبوجب الصرب ,فيحصل له
بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر له يوم اجلزاء من األجر العظيم.
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* من مل يؤمن ابهلل عند ورود املصائب ,أبن مل يلحظ قضاء هللا وقدره ,بل وقف مع
جمرد األسباب أنه خيذل ,ويكله هللا إىل نفسه ,وإذا وكل العبد إىل نفسه ,فالنفس
ليس عندها إال اهل لع واجلزع ,الذي هو عقوبة عاجلة على العبد ,قبل عقوبة اآلخرة,
على ما فرط يف واجب الصرب.
* قال تعاىل ( :وهللا عليم بذات الصدور ) فإذا كان عليماً بذات الصدور ,تعني

على العاقل البصري أن حيرص وجيتهد يف حفظ ابطنه ,من األخالق الرديئة ,واتصافه

ابألخالق اجلميلة.
* أصل الثبات :ثبات القلب وصربه ويقينه عند ورود كل فتنة.
* أهل اإلميان أهدى الناس قلوابً وأثبتهم عند املزعجات واملقلقات وذلك ملا معهم
من اإلميان.
* النفس جمبولة على حمبة األزواج واألوالد ,فنصح تعاىل عباده أن توجب هلم هذه
احملبة االنقياد ملطالب األزواج واألوالد .اليت فيها حمذور شرعي ,ورغبهم يف امتثال
أوامره ,وتقدمي مرضاته مبا عنده ,من األجر العظيم املشتمل على املطالب العالية,
واحملاب الغالية ,وأن يؤثروا اآلخرة على الدنيا الفانية املنقضية.
* من عفا ,عفا هللا عنه ,ومن صفح ,صفح هللا عنه ,ومن عامل هللا فيما حيب وعامل
عباده مبا حيبون ونفعهم ,انل حمبة هللا ,وحمبة عباده ,واستوثق له أمره.
سورة الطالق:
* ( فأمسكوهن مبعروف ) أي :على وجه املعاشرة احلسنة ,والصحبة اجلميلة ,ال
على وجه الضرر ,وإرادة الشر واحلبس ,فإن إمساكها على هذا الوجه ال جيوز.
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* ( أو فارقوهن مبعروف ) أي :فراقاً ال حمذور فيه ,من غري تشامت وال تاصم ,وال
قهر هلا على أخذ شيء من ماهلا.

* ملا كان الطالق قد يوقع يف الضيق والكرب والغم ,أمر تعاىل بتقواه ,ووعد من
اتقاه يف الطالق وغريه أن جيعل له فرجاً وخمرجاً ,فإذا أراد العبد الطالق ,ففعله على
الوجه املشروع ,أبن أوقعه طلقة واحدة ,يف غري حيض ,وال طهر أصاهبا فيها ,فإنه ال

يضيق عليه األمر ,بل جعل هللا له فرجاً وسعة ,يتمكن هبا من الرجوع إىل النكاح ,إذا
ندم على الطالق.

* من مل يتق هللا ,يقع يف اآلصار واألغالل ,اليت ال يقدر على التخلص منها ,واخلروج
من تبعتها ,واعترب ذلك يف الطالق ,فإن العبد إذا مل يتق هللا فيه ,بل أوقعه على
الوجه احملرم ,كالثالث وحنوها ,فإنه ال بد أن يندم ندامة ال يتمكن من استدراكها,
واخلروج منها.
سورة التحرمي:
* ( قوا أنفسكم وأهليكم انراً ) وقاية األنفس ,إبلزامها أمر هللا امتثاالً ,وهنيه اجتناابً,
والتوبة عما يسخط هللا ,ويوجب العذاب ,ووقاية األهل واألوالد بتأديبهم,
وتعليمهم ,وإجبارهم على أمر هللا ,فال يسلم العبد إال إذا قام مبا أمر هللا به يف
نفسه ,وفيمن حتت واليته وتصرفه.
سورة املُلك:

* ( ليبلوكم أيكم أحسن عمالً ) أي :أخلصه وأصوبه.

* ( جعل لكم السمع واألبصار واألفئدة ) وهذه الثالثة ,هي أفضل أعضاء البدن,
وأكمل القوى اجلسمانية.
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سورة القلم:
* ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فكان سهالً ليناً ,قريباً من الناس ,جميباً لدعوة من
دعاه ,قاضياً حلاجة من استقصاه ,جابراً لقلب من سأله ,ال حيرمه ,وال يرده خائباً,

وإذا أراد أصحابه منه أمراً ,وافقهم عليه ,واتبعهم فيه إذا مل يكن فيه حمذور ,وإن
عزم على أمر مل يستبد به من دوهنم ,بل يشاورهم ,ويؤامرهم ,وكان يقبل من حمسنهم

ويعفو عن مسيئهم ,ومل يكن يعاشر جليساً إال أمت عشرة ,فكان ال يعبس يف وجهه,

وال يغلظ عليه يف مقاله ,وال يطوى عنه بشرهُ ,وال ميسك عليه فلتات لسانه ,وال
يؤاخذه مبا صدر منه من جفوة .بل حيسن إليه غاية اإلحسان وحيتمله غاية االحتمال

* ( وال تطع كل حالف ) أي :كثري احللف ,فإنه ال يكون كذلك إال وهو كذاب,
وال يكون كذاابً إال وهو ( مهني ) أي :خسيس النفس ,انقص احلكمة ,ليس له رغبة
يف اخلري ,بل إراداته يف شهوات نفسه اخلسيسة.

* ( مهاز ) أي :كثري العيب للناس والطعن فيهم ابلغيبة واالستهزاء وغري ذلك.
* ( مشاء بنميم ) أي :ميشى بني الناس ابلنميمة ,وهو :نقل كالم بعض الناس
لبعض ,لقصد اإلفساد بينهم ,وإيقاع العداوة والبغضاء,
* ( عتل بعد ذلك ) أي :غليظ شرس اخللق قاس ,غري منقاد للحق ( ,زنيم ) أي:
دعي ليس له أصل وال مادة ينتج منها اخلري ,بل أخالقه أقبح األخالق ,وال يرجى
منه فالح.
* ( سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ) فنمدهم ابألموال واألوالد ,ومندهم يف
األرزاق واألعمال ,ليغتوا ويستمروا على ما يضرهم ,وهذا من كيد هللا هلم .وكيد هللا
ألعدائه متني قوي ,يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ.
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سورة احلاقة:
* أهل اإلعراض والغفلة ,وأهل البالدة وعدم الفطنة...,ليس هلم انتفاع آبايت هللا,
لعدم وعيهم عن هللا ,وتفكرهم آبايته.
* ( ما أغىن عين ماليه ) أي :ما نفعين يف الدنيا ,ألين مل أقدم منه شيئاً ,وال يف األخرة
قد ذهب وقت نفعه.

* ( هلك عين سلطانيه ) أي :ذهب واضمحل ,فلم تنفع اجلنود وال الكثرة وال
دد ,وال اجلاه العريض ,بل ذهب كله أدراج الرايح ,وفاتت بسبه
العدد ,وال العُ ُ
ُ
املتاجر واألرابح ,وحضرت بدله اهلموم والغموم واألتراح.
* مدار السعادة ومادهتا أمران :اإلخالص هلل الذي أصله اإلميان ابهلل ,واإلحسان إىل
اخللق جبميع وجوه اإلحسان.
* أعلى مراتب العلم :اليقني ,وهو :العلم الثابت الذي ال يتزلزل ,وال يزول.
سورة املعارج:
يسأل محيم محيماً * يبصروهنم ) أي :يشاهد احلميم ,وهو :القريب محيمه,
* ( وال ُ
فال يبقى يف قلبه متسع لسؤاله عن حاله ,وال فيما يتعلق بعشرهتم وحمبتهم ,وال يهمه

إال نفسه.
* ( إال املصلني ) فإهنم إذا مسهم اخلري شكروا هللا ,وأنفقوا مما خوهلم ,وإذا مسهم
الشر صربوا واحتسبوا ,وقوله يف وصفهم ( :الذين هم على صالهتم دائمون ) أي:
مدا ومون عليها يف أوقاهتا ,بشروطها ,ومكمالهتا ,وليسوا كمن ال يفعلها ,أو يفعلها
وقتاً دون وقت ,أو يفعلها على وجه انقص ( .والذين هم على صالهتم حيافظون )
ابملداومة عليها من أكمل الوجوه.
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سورة املزمل:
* ( إن انشئة الليل ) أي :الصالة فيه بعد النوم ( ,هي أشد وطئاً وأقوم قيالً ) أي:
أقرب إىل حصول مقصود القرآن ,يتواطأ عليه القلب واللسان ,وتقل الشواغل,

ويفهم ما يقول.
* االنقطاع إىل هللا ,واإلانبة إليه ,هو االنفصال ابلقلب عن اخلالئق ,واالتصاف
مبحبة هللا ,وما يقرب إليه ,ويويف من رضاه.
* أمره هللا ابلصالة خصوصاً ,وابلذكر عموماً ,وبذلك حتصل للعبد ملكة قوية ,يف
حتمل األثقال ,وفعل الشاق من األعمال.
* ( واستغفر هللا إن هللا غفور رحيم ) ويف األمر ابالستغفار بعد احلث على أفعال
الطاعة واخلري ,فائدة كبرية ,وذلك أن العبد ال خيلو من التقصري فيما أمر به ,إما أن
ال يفعله أصالً ,أو يفعله على وجه انقص ,فأمر بتقيع ذلك ابالستغفار ,فإن العبد
يذنب آانء الليل والنهار ,فمىت مل يتغمده هللا برمحته ومغفرته ,فإنه هالك.
سورة القيامة:
* يف هذه اآلية أدب ألخذ العلم ,أن ال يبادر املتعلم املعلم قبل أن يفرغ املعلم من
املسألة ,اليت شرع فيها ,فإذا فرغ منها ,سأله عما أشكل عليه ,وكذلك إذا كان يف
أول الكالم ما وجب الرد أو االستحسان أن ال يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من
ذلك الكالم ,ليتبني ما فيه من حق أو ابطل ,وليفهمه فهماً يتمكن فيه من الكالم
فيه على وجه الصواب.
* ( إىل رهبا انظرة ) أي :ينظرون إىل رهبم على حسب مراتبهم ,ومنهم من ينظره كل
يوم بكرة وعشياً ,ومنهم من ينظر كل مجعة مرة واحدة.
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سورة اإلنسان:
* ( األبرار ) هم :الذين برت قلوهبم مبا فيها من معرفة هللا وحمبته ,واألخالق
اجلميلة ,فربت أعماهلم ,واستعملوها أبعمال الرب.
* ( رأيت نعيماً وملكاً كبرياً ) فتجد الواحد منهم ,عنده من املساكن والغرف املزينة
املزخرفة ما ال يدركه الوصف ,ولديه من البساتني الزاهرة ,والثمار الدانية ,والفواكه

اللذيذة ,واألهنار اجلارية ,والرايض املعجبة ,والطيور املطربة املشجية ,ما أيخذ
ابلقلوب ,ويفرح النفوس ,وعنده من الزوجات الاليت يف غاية احلسن واإلحسان,
اجلامعات جلمال الظاهر والباطن ,اخلريات احلسان ,ما ميأل القلب سروراً ,ولذة
وحبوراً ,وحوله من الولدان املخلدين ,واخلدم املؤيدين ,ما به حتصل الراحة
والطمأنينة ,وتتم لذة العيش ,وتكمل الغبطة.

مث عالوة على ذلك ومعظمه ,الفوز برضا الرب الرحيم ,ومساع خطابه ,ولذة قربه,
واالبتهاج برضاه ,واخللود الدائم ,وتزايد ما هم فيه ,من النعيم ,كل وقت وحني.
* ملا كان الصرب يستمد من القيام بطاعة هللا ,واإلكثار من ذكره ,أمره هللا بذلك
فقال ( :واذكر اسم ربك بكراً وأصيالً ) أي :أول النهار وآخره ,فدخل يف ذلك
الصلوات املكتوبة ,وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح واهلليل والتكبري يف هذه
األوقات.
سورة النازعات:
* ( والنازعات غرقاً ) وهم :املالئكة ,اليت تنزع األرواح بقوة ,وتغرق يف نزعها حىت
ترج الروح ,فتجازى بعملها ( ,والناشطات نشطاً ) وهي املالئكة أيضاً جتتذب
األرواح بقوة ونشاط ,أو النشط يكون ألرواح املؤمنني ,والنزع ألرواح الكفار.
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* ( إن يف ذلك لعربة ملن خيشى ) فإن من خيشى هللا ,هو الذي ينتفع ابآلايت,
والعرب ,فإذا رأى عقوبة فرعون ,عرف أن من تكرب ,وعصى ,وابرز امللك األعلى,
يعاقبه يف الدنيا ,واآلخرة ,وأما من ترحلت خشية هللا من قلبه ,فلو جاءته كل آية ال
يؤمن هبا.
سورة عبس:
* دل هذا...أنه ينبغي اإلقبال على طالب العلم املفتقر إليه ,احلريص عليه ,أزيد من
غريه.
سورة التكوير:
* قال بعض السلف :من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عني فليتدبر سورة ( إذا
الشمس كورت )
سورة املطففني:
* دلت اآلية الكرمية على أن اإلنسان كما أيخذ من الناس الذي له ,جيب عليه أن
يعطيهم كل ما هلم من األموال واملعامالت ,بل يدخل يف عموم هذا احلجج
واملقاالت ,فإنه كما أن املتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما حيرص على
ماله من احلجج ,فيجب عليه أيضاً أن يبني ما خلصمه من احلجة اليت ال يعلمها ,وأن
ينظر يف أدلة خصمه كما ينظر يف أدلته هو .ويف هذا املوضع يعرف إنصاف اإلنسان
من تعصبه وتعسفه ,وتواضعه من كربه ,وعقله من سفهه.
* يف هذه اآلايت التحذير من الذنوب ,فإهنا ترين على القلب وتغطيه ,شيئاً فشيئاً,
حىت ينطمس نوره ,ومتوت بصريته ,فتنقلب عليه احلقائق ,فريى الباطل حقاً ,واحلق
ابطالً ,وهذا من أعظم عقوابت الذنوب.
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سورة االنشقاق:
* ( فأما من أوتى كتابه بيمنه ) وهم أهل السعادة ( ,فسوف حياسب حساابً يسرياً )

وهو العرض اليسري على هللا ,فيقرره هللا بذنوبه حىت إذا ظن العبد أنه قد هلك ,قال

هللا تعاىل :إين فد ستهتا عليك يف الدنيا ,وأان أستها لك اليوم ( .وينقلب إىل أهله )
يف اجلنة ( .مسروراً ) ألنه قد جنا من العذاب ,وفاز ابلثواب.
سورة الربوج:

* ( إن بطش ربك لشديد ) أي :إن عقوبته ألهل اجلرائم والذنوب العظام ,لقوية
شديدة ,وهو للظاملني ابملرصاد.
* ( الودود ) الذي حيبه أحبابه حمبة ال يشبهها شيء ,فكما أنه ال يشاهبه شيء يف
صفات اجلالل واجلمال واملعاين واألفعال ,فمحبته يف قلوب خواص خلقه التابعة
لذلك .ال يشبهها شيء من أنواع احملاب ,وهلذا كانت حمبته أصل العبودية ,وهي
احملبة اليت تتقدم مجيع احملاب وتغلبها ,وإن مل يكن غريها تبعاً هلا كانت عذاابً على

أهلها.

وهو تعاىل الودود ,الواد ألحبابه ,كما قال تعاىل ( :جيبهم وحيبونه ) واملودة هي احملبة
الصافية.
سورة الطارق:
* ( يوم تبلى السرائر ) أي :تترب سرائر الصدور ,ويظهر ما كان يف القلوب ,من خري
وشر ,على صفحات الوجوه ,كما قال تعاىل ( :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) ففي
الدنيا ينكتم كثري من األشياء ,وال يظهر عياانً للناس ,وأما يوم القيامة ,فيظهر بر
األبرار ,وفجور الفجار ,وتصري األمور عالنية.
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سورة األعلى:
* ( فذكر ) بشرع هللا وآايته ( ,إن نفعت الذكرى ) أي :مادامت الذكرى مقبولة,
واملوعظة مسموعة ,سواء حصل من الذكرى مجيع املقصود ,أو بعضه ,ومفهوم اآلية
أنه إذا مل تنفع الذكرى ,أبن كان التذكري يزيد يف الشر ,أو ينقص من اخلري ,مل تكن
مأموراً هبا ,بل هي منهي عنها.

* ( قد أفلح من تزكى ) أي :قد فاز وربح من طهر نفسه ,ونقاها من الشرك,
والظلم ,ومساوئ األخالق.
* ( واآلخرة خري وأبقى ) خري من الدنيا ,يف كل وصف مطلوب ,وأبقى لكوهنا دار
خلد وبقاء ,والدنيا دار فناء ,فاملؤمن العاقل ال خيتار األردأ على األجود ,وال يبيع
لذة ساعة بتحة األبد ,فحب الدنيا وإيثارها على اآلخرة رأس كل خطيئة.
سورة الفجر:
* ( إن ربك لباملرصاد ) ملن يعصيه ,ميهله قليالً مث أيخذه أخذ عزيز مقتدر.

* الغىن والفقر ,والسعة والضيق ,ابتالء من هللا ,وامتحان ميتحن به العباد ,لريى من
يقوم ابلشكر والصرب ,فيثيبه على ذلك ,الثواب اجلزيل ,ومن ليس كذلك فينقله إىل
العذاب الوبيل.
* ( يقول أهلكت ماالً لبداً ) أي :كثرياً...,مسى هللا اإلنفاق يف الشهوات واملعاصي,
إهالكاً ألنه ال ينفع املنفق مبا أنفق ,وال يعود إليه من إنفاقه إال الندم واخلسارة.

سورة الشمس:

* ( قد أفلح من زكاها ) أي :طهر نفسه من الذنوب ,ونفاها من العيوب ,ورقاها
بطاعة هللا ,وعالها ابلعلم النافع ,والعمل الصاحل.
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سورة الليل
* ( وما ألحد عنده من نعمة جتزى ) أي :ليس ألحد من اخللق على هذا األتقى
نعمة جتزى ,إال وقد كافأه عليها ,ورمبا بقي له الفضل واملنة على الناس ,فتمخض
عبداً هلل ,ألنه رقيق إحسانه وحده .وأما من يقيت عليه نعمة الناس ,فلم جيزها
ويكافئها ,فإنه ال بد أن يتك الناس ,ويفعل هلم ما ينقص إخالصه.
سورة الضحى:
* ( وأما السائل فال تنهر ) أي :ال يصدر منك كالم للسائل يقتضى رده عن
مطلوبه ,بنهر وشراسة خلق ,بل أعطه ما تيسر عندك ,أو ر ّده مبعروف وإحسان,
ويدخل قي هذا السائل للمال ,والسائل للعلم.
* املعلم مأمور حبسن اخللق مع املتعلم ,ومباشرته ابإلكرام ,والتحنن عليه ,فإن يف
ذلك معونة له على مقصده ,وإكراماً ملن يسعى يف نفع العباد والبالد.

* ( وأما بنعمة ربك فحدث ) وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية ,أي :أثن على هللا
هبا ,وخ صها ابلذكر إن كان هناك مصلحة .وإال فحدث بنعم هللا على اإلطالق ,فإن
التحدث بنعمة هللا داع لشكرها ,وموجب لتحبيب القلوب إىل من أنعم هبا ,فإن
القلوب جمبولة على حمبة احملسن.
سورة الشرح:
* ( فإن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراً ) بشارة عظيمة ,أنه كلما وجد عسر

وصعوبة ,فإن اليسر يقارنه ويصاحبه ,حىت لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه

اليسر فأخرجه ,كما قال تعاىل ( :سيجعل هللا بعد عسر يسراً ) وكما قال النيب صلى

هللا عليه وسلم [ :وإن الفرج مع الكرب ,وإن مع العسر يسراً].
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* ( فإذا فرغت فانصب ) أي :إذا تفرغت من أشغالك ,ومل يبق يف قلبك ما يعقوه,
فاجتهد يف العبادة والدعاء....وال تكن ممن إذا فرغوا لعبوا ,وأعرضوا عن رهبم وعن
ذكره ,فتكون من اخلاسرين.
سورة التني:
* أكثر اخللق منحرفون عن شكر املنعم ,مشتغلون ابللهو واللعب ,قد رضوا
ألنفسهم أبسافل األمر ,وسفساف األخالق ,فردهم هللا يف أسفل سافلني ,أي:
أسفل النار ,موضع العصاة ,املتمردين على رهبم ,إال من من هللا عليه ابإلميان,
والعمل الصاحل ,واألخالق الفاضلة العالية.
سورة العلق:
* اإلنسان جلهله وظلمه إذا رأى نفسه غنياً طغى وبغى ,وجترب عن اهلدى ,ونسي أن

لربه الرجعى ,ومل خيف اجلزاء .بل رمبا وصلت به احلال أنه يتك اهلدى بنفسه ,ويدعو
غريه إىل تركه.

سورة الزلزلة:
* ( فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) وهذا فيه
التغيب يف فعل اخلري ولو قليالً ,والتهيب من فعل الشر ولو كان حقرياً.
سورة العادايت

* ( وإنه حلب اخلري لشديد ) ( ,وإنه ) ,أي :اإلنسان ( ,حلب اخلري ) أي :املال,
( لشديد) أي :كثري احلب للمال ,وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك احلقوق
الواجبة عليه ,قدم شهوة نفسه على رضا ربه .وكل هذا ألنه قصر نظره على هذه
الدار ,وغفل عن اآلخرة.
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سورة التكاثر:
* ( أهلاكم ) عن ذلك املذكور ( التكاثر ) ومل يذكر املتكاثر به ,ليشمل ذلك كل ما
يتكاثر به املتكاثرون ,ويفتخر به املفتخرون ,من األموال ,واألوالد ,واألنصار,
واجلنود ,واخلدم ,واجلاه ,وغرب ذلك ,مما يقصد به مكاثرة كل واحد لآلخر ,وليس
املقصود منه وجه هللا .فاستمرت غفلتكم وهلوتكم وتشغالكم ( حىت زرمت املقابر )
فانكشف حينئذ لكم الغطاء ,ولكن بعد ما تعذر عليكم استئنافه.
* ( كال لو تعلمون علم اليقني ) أي :لو تعلمون علماً يصل إىل القلوب ,ملا أهلاكم
صريكم إىل ما ترون
التكاثر ,ولبادرمت إىل األعمال الصاحلة ,ولكن عدم العلم احلقيقي ّ

* ( مث لتسألن يومئذ عن النعيم ) الذي تنعمتم به يف دار الدنيا ,هل قمت بشكره,
وأديتم حق هللا فيه ,ومل تستعينوا به على معاصيه ,فينعمكم نعيماً ,أعلى منه وأفضل,
أم اغترمت به ,ومل تقوموا بشكره ؟ بل رمبا استعنتم به العاصي ,فيعاقبكم على ذلك.

سورة اهلُمزة:
* ( ويل ) أي :وعيد ووابل وشدة عذاب ( ,لكل مهزة ملزة ) أي :الذي يهمز الناس
ب فعله ,ويلمزهم بقوله ,فاهلماز :الذي يعيب الناس ويطعن عليهم ابإلشارة والفعل,
واللماز :الذي يعيبهم بقوله.
* البخل يقصف األعمال ,وخيرب الداير ,والرب يزيد يف العمر
سورة قريش:
* رغد الرزق ,واألمن من اخلوف ,من أكرب النعم الدنيوية ,املوجبة لشكر هللا تعاىل.
سورة املاعون:
* ( عن صالهتم ساهون ) أي :مضيعون هلا ,اتركون لوقتها ,خملون أبركاهنا.
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سورة الفلق:
* احلاسد .هو :الذي حيب زوال النعمة عن احملسود فيسعى يف زواهلا ,مبا يقدر عليه
من األسباب .فاحتيج إىل االستعاذة ابهلل من شره ,وإبطال كيده.
* يدخل يف احلاسد ,العاين ,ألنه ال تصدر العني ,إال من حاسد شرير الطبع ,خبيث
النفس.
* هذه السورة تضمنت االستعاذة من مجيع أنواع الشرور ,عموماً وخصوصاً ,ودلت
على أن السحر له حقيقة ,خيشى من ضرره ,ويستعاذ ابهلل منه ,ومن أهله.
سورة الناس:
* هذه السورة مشتملة على االستعاذة برب الناس ,ومالكهم ,وإهلهم ,من الشيطان,
الذي هو أصل الشرور كلها ,ومادهتا ,الذي من فتنته وشره أنه يوسوس يف صدور
الناس ,فيحسن هلم الشر ,ويثبطهم عن اخلري ,ويريهم إايه يف صورة غري صورته ,وهو
دائماً هبذه احلال ,يوسوس ,مث خينس ,أي :يتأخر عن الوسوسة ,إذا ذكر العبد ربه,
واستعان على دفعه.

والوسواس كما يكون من اجلن يكون من اإلنس ,وهلذا قال ( :من اجلِنّة والناس )
خامتة

قال العالمة السعدي رمحه هللا :احلمد هلل رب العاملني ,أوالً وآخراً وظاهراً وابطناً,
ونسأله تعاىل أن يتم نعمته ,وأن يعفر لنا ذنوبنا ,اليت حالت بيننا وبني كثري من بركاته
وخطااي وشهوات بقلوبنا عن تدبر آايته ,ونرجوه وأنمل منه أن ال حيرمنا خري ما عنده
بشر ما عندان ,فإنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون ,وال يقنط من رمحته إال
الضالون ,وصلى هللا وسلم على رسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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