مقدمة

مقدمة املجموعة الثانية

عوجا ،والصالة والسالم
احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له ً
ومنهجا.
األ َّمتان األكمالن عىل َمن كان القرآن له ُخ ُل ًقا
ً
أما بعد:

لينضم إىل صنوه اجلزء
فهذه هي املجموعة الثانية من كتاب «ليدبروا آياته» خيرج
َّ
()1
اً
ومتمم ملا جاء يف
سائرا عىل هنجه ،وقاف ًيا أثره،
األول من كتاب «ليدبروا آياته» ً ،
تأمالت ٍ
ِ
ثلة مباركة من أهل العلم املتقدمني واملتأخرين واملعارصين،
ذلك اجلزء من

شجعنا عىل إخراجه ذلكم االنتشار الواسع ،واإلقبال الكبري
عىل اجلزء األول من هذه السلسة.

-بفضل اهلل تعاىل-

وقد اشتمل هذا اجلزء عىل فهارس موضوعية جلميع الرسائل التي تضمنها
واملرب ،واملع ِّلم ،فيجتمع له عدة
الكتاب()2؛ لتكون معينًا للمحارض ،واخلطيب،
يِّ

رسائل يف موضع واحد عن طريق الفهرسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

ريا ،حيث نفدت طبعاته
( )1والذي صدر يف شهر رمضان 1429هـ ،والذي لقي بحمد اهلل قبولاً كب ً
مخسا وثالثني ألف  35000نسخة يف أقل من ثامنية أشهر.
األربع التي بلغت ً
موضوعيا لرسائل اجلزء األول يف الطبعة اخلامسة التي صدرت يف شعبان
فهرسا
( )2وقد وضعنا
ً
ًّ
1430هـ.

5

َ
أهداف ومقاصدَ هذا الكتاب ،فال
فصلت يف مقدمة اجلزء األول
وقد ُ
كنت َّ

حاجة لتكرار ذلك هنا ،إال أن الذي حَي ُسن التنويه به ،هو أننا بحمد اهلل تعاىل قمنا
برتمجة اجلزء األول من هذا الكتاب إىل عدَّ ة لغات عاملية ،بعضها طبع ،وبعضها قيد

املراجعة ،وبعضها قيد الرتمجة ،وهي اللغات :األندونيسية ،واإلنجليزية ،والفرنسية،
واألوردية ،واألملانية ،واألسبانية ،نسأل اهلل تعاىل أن يبارك فيها ،وأن يعم بنفعها مجيع

املسلمني.

ً
أيضا -أننا ساعون بإذن اهلل يف حتويل هذه الكتب املقروءة إىلومما نبرش به

صوتية ،وانتقاء ما يناسب من تلك الكتب؛ ومن ثم بثّها يف موقع تدبر الذي سينطلق

قري ًبا عىل الشبكة العاملية -بإذن اهلل-؛ لينتفع هبا أكرب عدد ممكن من املسلمني غري

الناطقني بالعربية.

وإن من املوافقات الطيبة ،أن ي َّتفق خروج هذا الكتاب مع صدور ثالثة كتب

أخرى عن مركز تد ُّبر ،يف ذات السياق -تقريب فهم القرآن لألمة -وهي:

 -1بدائع املعاين (آيات الصيام تدبر وحتليل) ،لفضيلة د.عبداملحسن بن

عبدالعزيز العسكر.

 -2فن التدبر يف القرآن الكريم.

 -3املراحل الثامن لطالب فهم القرآن ،كالمها لفضيلة د.عصام بن صالح

العويد.
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مقدمة
وختا ًما..

َّ
فإن هذه الكتب مل تكن لتخرج لوال توفيق اهلل ،ثم بجهود اإلخوة الكرام يف

القسم العلمي يف مركز تد ُّبر ،فلهم منِّي وافر الشكر والدعاء عىل ما قدَّ موه وبذلوه،

سائ ً
مجيعا يف سلك الداعني إىل كتابه وس َّنة نب ِّيه × ،واحلمد هلل
ال اهلل تعاىل أن يسلكنا ً

رب العاملني.

وكتبه

د.عمر بن عبداهلل املقبل
األستاذ املساعد يف كلية الرشيعة بجامعة القصيم
واملرشف العلمي يف مركز تدبر
شعبان 1430هـ
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ريا ما يستعجل اإلمام أو يغفل املأموم عن تد ُّبر سورة الفاحتة ،خاصة مع
 -1كث ً

تكررها يف مثل الرتاويح ،طل ًبا لتد ُّبر ما بعدها من تالوة وربام لتدبر قنوت مع َّ
أن
الفاحتة أوىل السور بالتدبر؛ ألهنا أعظم سورة ،واهلل تعاىل يقول :ﭽﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ احلجر ،87:والفاحتة هي السبع املثاين والقرآن العظيم.

باسل الرشود ،انظر :صحيح البخاري ()4426

 -2ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ يؤخذ من سورة الفاحتة إجياز املقدمة مع

بالغتها؛ لئلاَّ متل نفوس السامعني بطول انتظار املقصود ،وهذا سنة للخطباء أال
يطيلوا املقدمة فينسبوا إىل العي ،فإنه بمقدار ما تطال املقدمة يقرص الغرض ،ومن

هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أهنا سورة قصرية.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()153/1

 -3ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ احلمد هو املدح املقرون باملحبة التامة
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والتعظيم التام ،وهذا مناسب جدًّ ا للوصف الذي جاء بعد احلمد( :رب العاملني =
حيبه ،وإذا كان هو القادر عىل
الربوبية) ،فإذا كان اهلل هو من ر َّبى العبد وجب عليه أن َّ

ذلك وجب عليه تعظيمه.

ابن القيم  -بدائع الفوائد ()132/3

 -4مبنى الفاحتة عىل العبودية ،فإن العبودية إما حمبة ،أو رجاء ،أو خوف،

وﭽﭖ ﭗ ..ﭼ حمبة ،وﭽ ﭛ ﭜ..ﭼ رجاء ،وﭽ ﭞ ﭟ ﭠ..ﭼ خوف،
وهذه هي أصول العبادة ،فرحم اهلل عبدً ا استشعرها ،وأثرت يف قلبه ،وحياته.

 -5ﭽﭛ ﭜﭼ قال أهل العلم :هذان االسامن يفتحان -ملن عقل -أوسع

املحبة هلل ،والرجاء فيه ،وتنويع االسمني -مع َّ
أن املصدر واحد وهو الرمحة-
أبواب َّ
ظن عبدي يب».
دليل سعتها ،ويف احلديث القديس« :أنا عند ِّ

صالح آل الشيخ

تضمنت هذه اآلية:
 -6ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ َّ
تأمل كيف َّ

أ -إثبات املعاد.

ب -جزاء العباد بأعامهلم -حسنها وس ِّيئها.-

تفرد الرب تعاىل باحلكم إذ ذاك بني اخلالئق.
جَّ -

د -كون حكمه تعاىل بالعدل.
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ابن القيم  -مدارج السالكني ()7/1
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 -7فـ ﭽﭢ ﭣﭼ الغاية ،وﭽﭤ ﭥﭼ الوسيلة ،فلن تستطيع أن

تعبد اهلل إال باهلل ،فالبداية من اهلل والنهاية إىل اهلل ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ينظر :العبودية البن تيمية

 -8ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ من أدب الدعاء أن يكون ذلك بعد الثناء ،ويف

قوله :ﱫ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱪ ثناء ،وهذا
مناسب أن يكون قبل الدعاء ﭽﭧﭼ.

ينظر :تفسري ابن كثري

 -9يف لفظة :ﭽﭭﭼ فوائد:

أَّ -
أن الرصاط املستقيم نعمة من أعظم النعم.

بَّ -
أن اهلداية ال بعمل العبد ،بل نعمة من غريه ُأسديت إليه.
جَّ -
أن املنعم باهلداية هو اهلل وحده.

د -وفيه أدب النعمة أن تنسب ملسدهيا خاصة حال خماطبته هبا.

باسل الرشود

 -10ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ فيها إشارة وبشارة للمهتدي أ َّنه ليس وحده عىل

هذا الطريق ،وأنه وإن كان غري ًبا بني العابثني من البرش ،فإن طريقه ميلء بالصاحلني،
الذين حازوا أعىل نعمة ،فليأنس بذلك.

11

 -11حقيقة الرصاط املستقيم هو :معرفة احلقِّ والعمل به؛ َّ
ألن اهلل ملا ذكره يف

الفاحتة بني من انحرفوا عنه وهم اليهود املغضوب عليهم ،الذين عرفوا احلق ومل
يعملوا به ،والنصارى الذين ض ُّلوا عن احلق وعملوا بغريه.

د.حممد اخلضريي

 -12كثري من الناس إذا رأى يف التفسري َّ
أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى
ضا ُّلون ،ظن َّ
أن ذلك خمصوص هبم ،مع أن اهلل َأ َم َر بقراءة الفاحتة كل صالة ،فيا
يتصور أنه
سبحان اهلل! كيف يأمره اهلل أن يستعيذ من يشء ال حذر عليه منه ،وال
َّ
يفعله؟ بل يدخل يف املغضوب عليهم من مل يعمل بعلمه ،ويف الضالني العاملون بال

علم.

حممد بن عبدالوهاب  -تفسري سورة الفاحتة (ص)9 :

 -13من أحسن ما يفتح لك باب فهم الفاحتة قوله تعاىل -يف احلديث القديس:-

«قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ،ولعبدي ما سأل ،فإذا قال العبد :ﭽﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭼ قال اهلل :محدين عبدي ،وإذا قال :ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ قال اهلل:
جمَّدين عبدي ،فإذا قال :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ قال اهلل :هذا بيني وبني عبدي

ولعبدي ما سأل ،فإذا قال :ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ -إىل قوله :-ﭽﭲ ﭳﭼ

قال اهلل :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» ،فإذا تأمل العبد هذا ،وعلم أهنا نصفان :نصف
هلل ،ووصف للعبد ،وتأمل أن الذي علمه هذا هو اهلل ،وأمره أن يدعو به ويكرره يف
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كل ركعة ،وأنه سبحانه ضمن إجابة هذا الدعاء -إذا دعاه بإخالص وحضور قلب-

تبينَّ له ما أضاع أكثر الناس.

حممد بن عبدالوهاب  -تفسري سورة الفاحتة (ص)8 :

 -14نمدُّ األيدي يف كل يوم لنعاهد اهلل ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ،وهذا

يعني أن تكون حياتنا كلها متتد بني ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ وحتى (آمني) ،ال بد للوفاء
بالعهد من ٍ
أنسا بسامع ﭽﭛ ﭜﭼ ،ويقف إجاللاً مع ﭽﭞ
قلب يطرب ً
ﭟ ﭠﭼ ،وينكرس راج ًيا ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ ،ويرتعد خو ًفا من سبيل
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ ،إنه أعظم عهد يف أعظم سورة ،فهل وعت قلو ُبنا

لوازم ذلك العهد؟

عصام العويد

ثم تفصل يف التي تليها ،فذكر يف
 -15كث ً
ريا ما ترد يف سورة قضية جمملةَّ ،

الفاحتة املغضوب عليهم والضالون ،وجاء التفصيل يف البقرة وآل عمران ،وذكرت
القرون املكذبة إمجالاً يف األنعام والفرقان ويس ،وجاء التفصيل فيام يليهن األعراف
والشعراء والصافات.

د.حممد اخلضريي
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 -16قوله تعاىل يف وصف املنافقني :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ

حلوا،
البقرة ،10:املريض جيد طعم الطعام عىل خالف ما هو عليه ،فريى احلامض ً
مرا ،وكذلك هؤالء املنافقون يرون احلقَّ باطلاً  ،والباطل ح ًّقا.
واحللو ًّ

ابن هبرية  -ذيل طبقات احلنابلة ()243/1

 -17ذكر سبحانه رسوله بالعبودية يف أرشف مقاماته ،فقال يف التحدي:

ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ البقرة ،23:ويف مقام اإلرساء:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ اإلرساء ،1:ويف مقام الدعوة :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﭼ اجلن ،19:فأرشف صفات العبد صفة العبودية ،وأحب أسامئه إىل اهلل اسم

العبودية.

ابن القيم  -اجلواب الكايف ()132
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 -18ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ البقرة ،50:يف يوم

عاشوراء تذكر َّ
صبيا هو من جنس البحر
أن البحر الذي حفظ اهلل تعاىل موسى فيه ًّ
الذي أغرق فيه فرعونَّ ،
وأن األهنار التي افتخر فرعون أهنا جتري من حتته هي من

جنس األهنار التي أصبحت جتري من فوقه.

 -19إذا قال أحدٌ قولاً ومل ينكره من عنده ،فإنه يعزى للجميع؛ ألنه ُ
دليل

رضاهم به ،وهذه قاعدة فيام ذكر اهلل تعاىل عن بني إرسائيل الذين كانوا يف العهد

النبوي ،حيث و َّبخهم اهلل عىل أفعال أسالفهم ،كام يف قوله تعاىل :ﭽﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ البقرة ،55:وغريها من اآليات ،ومعلوم َّ
أن اليهود
النبوة ليسوا هم الذين قالوا ذلك.
يف عرص َّ

ابن عثيمني  -رشح كتاب الطهارة من صحيح مسلم (مل يطبع)

تأمل ﭽﯧﭼ دون تفريق بني
 -20ﭽﯦ ﯧ ﯨﭼ البقرةَّ ،83:

جنس ولون ودين ،فالعربة بنوع اخلطاب ال للمخاطب.

أ.د.نارص العمر

 -21ملا أراد اهلل إكرام نب ِّيه بالشهادة ،ظهر أثر سم اليهودية ،وظهر رس قوله تعاىل

ألعدائه من اليهود :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﭼ البقرة ،87:فجاء بلفظ :ﭽﯢﭼ باملايض الذي قد وقع وحت َّقق،
وجاء بلفظ :ﭽﯤﭼ باملستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه.

ابن القيم  -زاد املعاد ()111/4
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 -22ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ البقرة ،96:كذا أخربنا ر ُّبنا عن أماين

رس ذلك؟ َّ
لعل من أرسار ذلك ما َّنبه عليه جماهد بقوله :حببت
بعض اليهود ،فام ُّ
-بفتح احلاء -إليهم اخلطيئة طول العمر.

تفسري ابن أيب حاتم ()250/1

 -23ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

يودون أن يأتينا من ر ِّبنا،
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ البقرة ،105:حتى اخلري ال ُّ
فكيف يودون أن يأتينا منهم أو يفعلون؟! ولكن ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ احلج.46:

أ.د.نارص العمر

 -24ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ البقرة ،105:ومل يقل( :ما

يود أهل الكتاب) ،ففيه تنبيه إىل أهنم قد كفروا بك ُتبهم؛ ألهنم لو كانوا مؤمنني هبا
ُّ

حممدً ا × الذي أمرهتم كت ُبهم بتصديقه وا ِّتباعه.
لصدَّ قوا َّ

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()635/1

 -25رشعيتنا مربهنة ،ففي ِّ
كل جزئية من جزئياهتا تتبعها احلجة ،ودليل من

كتاب أو سنة ،ال نقول :اعتقد وأنت أعمى ،ملا قال اليهود والنصارى كام حكى اهلل

عنهم يف سورة البقرة :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ قال
اهلل :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ البقرة.111:

د.عمر العيد
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 -26ﭽﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﭼ البقرة ،114:اللهم إنك تعلم أهنم ارتكبوا اجلريمتني :فمنعوا من ذكرك يف
وخربوها ،وقتلوا عبادك وآذوهم ،فاللهم عجل بخزهيم وعذاهبم.
مساجدك َّ

أرسلت إبان حرب غزة مطلع عام  1430هـ

 -27ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ البقرة ،114:ق َّلام

جتبرَّ متجرب يف األرض إال أهانه اهلل قبل موته ،فسخر به الصغري والكبري ،وأضحى
حديث جمالس ،قال ابن كثري :ملا استكربوا لقاهم اهلل املذلة يف الدنيا قبل اآلخرة.

تفسري ابن كثري ()212/2

 -28ما قال اهلل تعاىل إلبراهيم عليه السالم :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ قال:

لذر َّيته وهو قوله:
ﭽﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ البقرة ،124:فأراد اخلري ِّ

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ إبراهيم ،35:فصالح الولد صالح للوالد« :إذا
علم ينتفع به ،أو ٍ
ٍ
ولد
مات ابن آدم انقطع عم ُله إال من ثالث:
صدقة جارية ،أو ٍ

صالح يدعو له».

تفسري ابن كثري ()229/1

 -29ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

نبيان
ﯳﭼ البقرة ،125:انظر كيف أمر اهلل أفضل رجلني يف ذلك الزمان -ومها َّ
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رسوالن -بإعانة العاكفني ،فعىل أهل اإلحسان إعانة املعتكفني من القيام بطعامهم
ٍ
ٍ
ولباس وغريها.
أمتعة
وحاجتهم من

من مشارك

 -30يف قوله تعاىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ...ﭼ اآلية

ذكر ال َّتطهري ال ُّ
يدل عىل َّ
نجس ،بل املقصود تطهري التعبد ال إزالة
أن البيت ٌ
البقرةُ ،125:

النجاسة ،كام َّ
بالتطهر وليس بنجس بمجرد حدوث اجلنابة.
أن اجلنب يؤمر
ُّ

اإلمام القصاب  -نكت القرآن ()138/1

 -31يف سورة البقرة :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ البقرة،126:

ويف سورة إبراهيم :ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ إبراهيم،35:
فلم قال يف األوىل :ﭽﯻ ﯼﭼ ،ويف الثانية :ﭽﭩ ﭪﭼ؟ يمكنك الرجوع إىل
السياق ،وإىل تفسري ابن كثري ،مع تأمل أهيام كان األول وأهيام كان الثاين؟ يف سورة

البقرة ذكره بالتنكري :ﭽﯻﭼ أي :اجعل هذه البقعة بلدً ا آمنًا ،وناسب هذا ألنه

قبل بناء الكعبة .وأما يف سورة إبراهيم فذكره بالتعريف ﭽﭩﭼ؛ أل َّنه كأنه وقع
دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به ،وبعد مولد إسحاق الذي ولد بعد

إسامعيل بـ (13سنة) ،ولذا قال آخر الدعاء :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﭼ إبراهيم.39:

تفسري ابن كثري
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 -32قال تعاىل :ﭽﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ البقرة،129:

ثم قال يف آخر اآلية :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ؛ فام وجه املناسبة؟ قال الشيخ ابن
العزة واحلكمة لبعث الرسول ظاهرة جدًّ ا؛ ألن ما جييء به الرسول
عثيمني« :مناسبة َّ

كله حكمة ،وفيه العزة :ﭽﮔﮕ ﮖﮗﭼ املنافقون ،8:للمؤمنني

العزة؛ ومن مل يكن كذلك فاته من العزة بقدر ما
عر ًبا
وعجمـا ،فمن كان مؤمنًا فله َّ
ً
َّ
أخل به من اإليامن.

ابن عثيمني

 -33حفظ القرآن وفهمه والعمل به جاء يف ٍ
آية واحدة« :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ

ً
ً
البقرةً ،129:
وحتفيظا ﭽﭼ ﭽ ﭾﭼ معنى ﭽﭿ ﭼ
وحفظا
لفظا

بالرتبية عىل األعامل الصاحلة ،والتربؤ من األعامل الرديئة».

السعدي  -تفسريه ()66/1

عمـا جرى بني
 -34قال إبراهيم بن آزر :حرضت أمحد بن حنبل وسأله رجل َّ

ع ٍّ
يل ومعاوية

؟ فأعرض عنه ،فقيل له :يا أبا عبد اهلل ،هو ٌ
رجل من بني هاشم،

فأقبل عليه ،فقال :اقرأ :ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄﭼ البقرة.134:
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مناقب اإلمام أمحد  -ابن اجلوزي (ص)221:
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قدري؛ فال يمكن أن ي َّتفق
أمر
ٌّ
 -35الشقاق بني أهل الكتاب واملسلمني ٌ
املسلمون وأهل الكتاب ،فتبطل دعوة أهل الضالل الداعني إىل توحيد األديان؛

لقوله تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ
[البقرة ،]137:فلام مل يؤمنوا صاروا معنا يف شقاق ،وهذا الشقاق ال بد أن يؤ ِّدي إىل
ٍ
عداوة وبغضاء ،وبالتايل إىل مدافعة ،وهكذا وقع.

ابن عثيمني  -تفسري سورة البقرة ()94/2

 -36التقدُّ م حقيق ًة باإلسالم ،والرجعية حقيق ًة بمخالفة اإلسالم؛ لقوله تعاىل:

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ
فإن هذا حقيقة الرجوع عىل غري هدى؛ َّ
[البقرةَّ ،]143:
ألن الذي ينقلب عىل عقبيه

ال يبرص ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكني بكتاب اهلل وسنة رسوله رجعيون ،قلنا له:
بل أنت الرجعي حقيقة.

ابن عثيمني  -تفسري سورة البقرة ()119/2

تنوع
 -37ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ البقرة ،148:إشارة إىل ُّ

الناس يف أعامهلم وعباداهتم ،ما بني صلوات وتعليم ودعوة وإغاثة ،وكل ميرس ملا
خلق له ،لكن املهم أن يكون املرء ساب ًقا يف املجال الذي يذهب إليه مع مراعاة أنه

دائمـا.
حماسب ،وهنا ُي َر ِّبينا القرآن لنكون األوائل ً

د.حممد السيد
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 -38ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ البقرة ،154:ال نقول :ربحنا

أو خرسنا ،فالربح واخلسارة من مفردات قاموس التجار ،أما اجلهاد الذي غايته

تثبيت احلقائق اإلهلية يف األرض ،وغرس البذور الروحية يف الوجود ،فلغته ساموية

ال حتمل معنى الرتاب ،متسامية ال تسف إىل ما حتت السحاب ،فهي أرباح مستمرة.

حممد البشري اإلبراهيمي  -آثاره ()276/4

-39ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

تأمل كيف قال :ﭽﭡﭼ فهو يشء يسري؛ ألنه ابتالء
ﭩﭪ.ﭼ البقرةَّ ،155:
متحيص ال ابتالء إهالك.

د.عبداملحسن املطريي

بمحبته حمبو ًبا هلل ،فقد رشع دينًا مل يأذن اهلل به،
َ -40من جعل ما مل يأمر اهلل
َّ

وهو مبدأ الرشك ،كام قال تعاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ البقرة.165:

ابن تيمية  -االستقامة ()348/1

 -41يف قوله تعاىل :ﱫﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲﯳﱪ البقرة ،168:إشارة إىل دور الشيطان يف رصف الناس عن إطابة
املطعم ،مع اإلشارة إىل أن إطابة املطعم سبب يف إجابة الدعاء ،فكم هي جناية
الشيطان علينا حني يغرينا بأكل احلرام؟
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د.حممد السيد
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 -42ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ البقرة ،179:معناه كثري ،ولفظه قليل؛ ألن

معناهَّ :
أن اإلنسان إذا علم أنه متى قتل اقتصوا منه كان داع ًيا أال يقدم عىل القتل،

فارتفع كثري من قتل الناس بعضهم لبعض ،وكان ارتفاع القتل حيا ًة هلم.

السيوطي  -اإلتقان يف علوم القرآن ()185/3

 -43الصيام كان يف األمم السابقة :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭼ البقرة ،183:واالعتكاف والقيام كذلك :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ البقرة ،125:ويف هذا إهلاب لعزائم
هذه األمة أال تقصرِّ عمن قبلها يف تلك العبادات ،فإنا اآلخرون السابقون.

د.عبداملحسن العسكر

املحبب ﭽﭣ
َّ -44
تأمل كم يف آية الصيام من ترغيب يف الصوم ،بدأها بالنداء َّ

ﭤ ﭥﭼ ،وبينَّ أنه فريضة ال مندوحة يف تركه ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ،وأنه
خاصا بنا بل هو لألمم ك ِّلها ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ وبينَّ ثمرته
ليس ًّ
ﭽ ﭯ ﭰﭼ وق َّلله :ﭽﭲ ﭳﭴﭼ البقرة.184 -183:

د.عبداملحسن املطريي

نبينا حيرص عليها يف رمضان كلها مذكورة يف آيات
 -45العبادات التي كان ُّ

الصيام يف سورة البقرة ( :)187-183الصدقة ﭽﮄ ﮅ ﮆﮇﭼ ،تالوة
القرآن ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ،الدعاء ﭽﯭ ﯮﯯ ﯰ
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ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ ،واالعتكاف ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﭼ ،والتكبري للعيد

ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ.

د.حممد اخلضريي

 -46وصف سبحانه رمضان ،فقال :ﭽﭲ ﭳﭴﭼ البقرة ،184:كناية

فرط يف تلك األيام دون جدٍّ أو حتصيل ،وسيدرك
عن ق َّلة أيامه ويرسها ،فاملغبون من َّ
غبنه حني يقول :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ الزمر ،56:وﭽﯵ ﯶ ﯷ

ﭼ التغابن.9:

أ.د.نارص العمر

 -47ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185:نزول القرآن يف

هذا الشهر سابق عىل فرض الصيام فيه ،فهو شهر قرآن قبل أن يكون شهر صيام،

وعمروا ليله وهناره بالقرآن تالو ًة
فاجتمعت ميزتان ،وقد فقه السلف هذا ،فصاموهَّ ،
واملسمى ،وتركوا ما سواه.
وتد ُّب ًرا ،حتقي ًقا لالسم
َّ

أ.د.نارص العمر

 -48ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة ،185:الصيام له ارتباط

بالقرآن ،من جهة أ َّنه سبب الرتفاع القلب من االتصال بالعالئق البرشية إىل التعلق
باهلل تعاىل ،كام َّ
أن الصيام سبب لصفاء الفكر ورقة القلب التي هي سبب االنتفاع

بالقرآن.
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 -49وصف اهلل شهر رمضان بأنه :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة،185:

َّ
لتتأكد العناية به فيه ،فلنشتغل بالقرآن :نقرأه وحدنا ومع أهلنا ،ونمأل به وقتنا،
منتفعني بالتقنية احلديثة من إذاعات وقنوات وعرب ملفات حاسوب وجوال،
ويتهادى املسلم مع إخوانه املقاطع املؤثرة والتالوات املر َّققة ،ليكون شهر القرآن.

رسالة من مشرتك

 -50انظر :ملا رشع اهلل الصوم بغري بدل -مع ما فيه من املشقة املعروفة -قال

بعدها :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ
البقرة ،185:فاليرس هو ما جاء عن اهلل تعاىل ،ال أن يكون التيسري شامعة تغري هبا
رشائع الصوم واحلج واألعياد.

حق عىل املسلمني إذا نظروا إىل هالل شوال أن يكبرِّ وا اهلل
 -51قال ابن عباسٌّ :
حتى يفرغوا من عيدهم؛ َّ
ألن اهلل تعاىل ذكره يقول :ﭽﯟﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ البقرة.185:

شعارا ُ
ِ
يمأل املساجدَ
والبيوت واألسواق.
فليكن التكبري
َ
ً

تفسري الطربي

 -52ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﭼ البقرة ،186:ﭽﰁ ﰂ

ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ هود ،61:ما أقرب اهلل! ليس بيننا وبينه أحدٌ  ،ال مواعيد
تالحق ،وال طوابري تنتظر ،وال سكك تقطع ،قيل لإلمام أمحد
عرش الرمحن؟ قال« :دعوة صادقة من ٍ
قلب صادق».

 :كم بيننا وبني
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 -53ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼ

البقرة ،187:هذا غاية لألكل والرشب واجلامع ،وفيه أنه إذا أكل ونحوه ًّ
شاكا يف طلوع

الفجر ،فال بأس عليه ،وفيه دليل عىل استحباب السحور ،وأنه يستحب تأخريه؛
ً
أخذا من معنى رخصة اهلل وتسهيله عىل العباد.

السعدي ،تفسريه ،ص87:

املنهيات يف الصيام واالعتكاف أعقبها بقوله :ﭽﮍ
 -54ملا ذكر اهلل تعاىل
َّ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ البقرة ،187:و(ال تقربوها) أبلغ من( :ال تفعلوها)؛ َّ
ألن

القربان يشمل النهي عن فعل املحرم بنفسه ،والنهي عن وسائله املوصلة إليه.

السعدي  -تفسريه (ص)87:

 -55للمعتكف التنقل يف أنحاء املسجد ،لعموم :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﭼ

البقرة ،187:وأما اخلروج منه فهو أقسام:

أ -ألمر مناف لالعتكاف كالوطء والبيع؛ فإنه يبطل.

ب -ألمر معتاد ال بد منه كاخلالء ،وأكل ال يأيت به أحد ،واغتسال إلزالة رائحة

فجائز.

ج -ألمر ال ينايف االعتكاف ،لكن ليس الز ًما ،كتشييع جنازة وزيارة قريب ،فال

يفعل ،وبعضهم جييز ذلك باشرتاطه.
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ابن عثيمني ()123-121/20
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 -56هل يدرك الذين يسعون لربط ُأ َّمتهم بغري األشهر القمرية والتاريخ

اهلجري أهنم خيالفون سنة ربانية أزلية ،وينتهكون حرمات اهلل بإضاعة األشهر احلرم،

أو خفاء توقيتها بسبب غلبة التاريخ بامليالدي ،فريتكبون فيها ما حرم اهلل؟ قف،
وتد َّبر ﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﭼ [البقرة ،]189:مع ﭽ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ...ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ التوبة ،36:تدرك
وتبعي ٍة وخضو ٍع.
تشب ٍه
َّ
أبعاد جريمة أولئك ،مع ما يف ذلك من ُّ

أ.د.نارص العمر

 -57ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ البقرة ،196:ففي قوله :ﭽ ﯕﯖ ﭼ تنصيص عىل

أمهية اإلخالص يف هاتني العبادتني.
َّ

السعدي  -تفسريه ()90

 -58ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ البقرة ،197:اجلملة تتضمن

غرضني:

التزود
بالتزود للحج؛ إبطالاً ملا كانوا يفعلونه من ترك
الغرض األول :األمر
ُّ
ُّ

وقطعا لتعلق القلب باخللق عن اخلالق ،ويؤيد هذا سبب النزول من قول ابن
للحج،
ً
ِّ

ِّ
املتوكلون ،فإذا قدموا
يتزودون ،ويقولون :نحن
عباس( :كان أهل اليمن ُّ
حيجون وال َّ
مكة سألوا الناس ،فأنزل اهلل تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ.

والغرض الثاين لقوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ البقرة:197:

احلج بالطاعة
احلث عىل التزود من الطاعات لآلخرة ،وهو إشارة إىل استغالل موسم ِّ
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فيه ،ويؤيد هذا الغرض :تعقيب اجلملة بقوله تعاىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ.

ينظر :الدر املنثور ()531/1

 -59قال تعاىل بعد ذكر املناسك :ﭽﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

ريا ما يأمر اهلل بذكره بعد قضاء العبادات .عن وهيب بن الورد أنه قرأ:
البقرة ،199:كث ً

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ البقرة ،127:ثم بكى،
تقبل منك؟
وقال :يا خليل الرمحن! ترفع قوائم بيت الرمحن وأنت ُمشفق أن ال ُي َّ

ينظر :تفسري ابن كثري ()219/1

ُ
القران خصائص اجلاهلية وكيفية تنقية املجتمع
احلج عالج
 -60يف آيات
ِّ

والتميز
املسلم منها بأسلوب يستثمر املناسبة ويقتنصها ،ومن ذلك التكبرُّ عىل الناس
ُّ

عنهم ،والفخر باآلباء والتعصب هلم ،تدبر :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﭼ البقرة ،199:وﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ
مجيعا ملثل هذا األسلوب ،ولذلك النقاء.
[البقرة ،]200:فام أحوج الدعاة واألمة ً

أ.د.نارص العمر

لب احلج هو الذكر ،فمن وفق له فهو املوفق ،واسمع برهان ذلك :ﭽﮞ
ُّ -61

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ
[البقرة ،]200:ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ البقرة ،203:ﱫﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ احلج ،28:ويف احلديث:
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والعج :رفع الصوت بالتلبية.
العج والثَّج»،
«أفضل ِّ
ُّ
احلجُّ :

^

د.حممد اخلضريي

ُ -62حكي َّ
أعرابيا سمع قارئًا يقرأ :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
أن
ًّ

ﯥﭼ البقرة ،209:فاعلموا َّ
القراء،
أن اهلل غفور رحيم ،ومل يكن األعرايب من َّ
ٌ
رجل ،فقال :كيف تقرأ هذه
ومر هبام
فقال :إن كان هذا كالم اهلل ،فال يقول كذاَّ ،
اآلية ،فقال الرجل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ ،فقال :هكذا ينبغي ،احلكيم

ال يذكر الغفران عند الزلل؛ ألنه إغراء عليه.

السيوطي  -اإلتقان ()303/3

« -63طريق اجل َّنة إنام هو الصرب عىل البالء» ،اقرأ إن شئت :ﭽﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ البقرة.214:

ابن اجلوزي  -زاد املسري ()232/1

 -64ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ البقرة214:

يفرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسباهبم ممن سواه؛
اهلل سبحانه وتعاىل إنام ِّ

ليمتحن قلوبهَ م للتقوى ،فتتقدَّ س رسائرهم من الركون ليشء من اخللق ،وتتع َّلق

ضامئرهم باهلل تعاىل وحده.

البقاعي  -نظم الدرر ()397/1
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 -65نذكر اآلباء بأنه جيب عليهم مراعاة أوالدهم وأهلهم عند ابتداء الدراسة،

مكتبية أو غريها؛ َّ
ألن ذلك من اإلنفاق عليهم:
يف هتيئة ما حيتاجون إليه من أدوات
َّ

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ ،ثم قال :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ
البقرة ،233:ويعطي َّ
كل واحد منهم ما حيتاج إليه ،سواء كان بقدر ما أعطى اآلخر،
املدرسية أكثر مما حيتاجه
أو أقل ،أو أكثر ،فمن دراسته يف الثانوي حيتاج من األدوات
َّ

من هو دوهنم.

ابن عثيمني  -اللقاء الشهري (رقم ،48 :ص)1:

ومعيته ،زادان رضوريان ،حني يبدو للعيان انتصار األعداء
 -66اليقني بلقاء اهلل َّ

وغلبتهم ،لئلاَّ حتصل اهلزيمة النفسية ،فيحدث اليأس واخلذالن :ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﭼ البقرة.249:

أ.د.إبتسام اجلابري

 -67متى تنتهي لغة :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ؟ تنتهي

إذا رفعنا شعار :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﭼ البقرة.249:
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أ.د.نارص العمر
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 -68آية الكريس أعظم آية ،وتد ُّبرها أوىل ما يكون ،وقد رشعت قراءهتا يف

مواضع كثرية« ،وحيق ملن قرأها متد ِّب ًرا متف ِّق ًها ،أن يمتلئ قلبه من اليقني والعرفان
ً
حمفوظا من رشور الشيطان».
واإليامن ،وأن يكون بذلك

السعدي  -تفسريه (ص)28 :

 -69ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ ..فيها نفي وإثبات؛ نفي األلوهية وإثباهتا هلل وحده،

وهذا من التخلية قبل التحلية ،وقد فصل هذا ً
أيضا يف اآلية التي تليها ﭽﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﭼ البقرة.256:

ينظر :تفسري أضواء البيان

 -70ملا قال تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ قال بعدها :احلي القيوم ،فبعد أن ذكر

استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك وهو كامله يف نفسه ولغريه ،فال تصلح العبادة إال
ملن هذه شأنه :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ [الفرقان« ،]58:ومن كان يعبد
اهلل؛ َّ
حي ال يموت».
فإن اهلل ٌّ

ينظر العبودية البن تيمية

 -71ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ السنة هي ال ُّنعاس ،ويف نفي النوم بعد نفي

السنة :تدرج من نفي األعىل بعد األدنى ،فكأنه قال :ال تأخذه سنة فكيف بالنوم؟

وهذا من بالغة التأكيد.

ينظر :تفسري البقرة ،البن عثيمني
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فتأمل أيهُّ ا ِّ
املعظم لربه! َّ
فإن أي ملك من ملوك الدنيا -مهام كان حرصه عىل
َّ
ملكه -ال يمكن أن يبقى بضعة أيام بال نوم ،فسبحان احلي القيوم!
 -72ملا ذكر اهلل لنفسه صفة احلياة :ﭽ ﮨ ﮩﭼ ذكر بعدها ﭽﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰﭼ ،وفيه معنى لطيف وهو َّ
السنة
أن النوم هو املوتة الصغرى ،فنفى عن نفسه ِّ

والنوم بعد أن أثبت لنفسه كامل احلياة.

ينظر :تفسري السعدي

 -73ملا قال تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ قال بعدها :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙﭼ ومن مناسبة هذاَّ :
أن القلوب متع ِّلقة بمن يرزقها كام يف قول إبراهيم:

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ

العنكبوت ،17:فدهلم عىل العبود َّية من الباب الذي َيرغبونه.

ينظر :أيرس التفاسري للجزائري

 -74من مناسبة قوله تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﭼ بعد التوحيد ﭽﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ َّ
عام ،فكل ما يف السموات واألرض هلل ،مملوك من
أن قوله :ﭽﯓ ﭼ ٌّ

مماليكه وعبدٌ من عبيده ،فكيف يعبد العبد عبدً ا وال يعبد مالكه؟!

ينظر :التحرير والتنوير
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^

تأمل يف أعظم مساحة يملكها تاجر أو
 -75ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﭼ َّ

أيضا -إىل ًَّ
أن ما يف أيدي اخللق
ذرة يف هذا الكون الفسيح ،وهي تشري
حاكم؛ إهنا َّ

فمآله إليه ،فتبارك َمن وسع ملكه وسلطانه الساموات واألرض والدنيا واآلخرة.

د.عمر املقبل

 -76ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ مل يقل :بعلمه ،فهم ال حييطون بعلمه ،وال

بيشء من علمه ،بل هم إن علموه ،فإنام يعلمونه من وجه دون وجه بغري إحاطة.

ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل

 -77ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﭼ والكريس ليس أكرب خملوقات اهلل

تعاىل ،بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش ،وما ال يعلمه إال هو ،ويف عظمة هذه

املخلوقات حتري األفكار وتكل األبصار ،وتقلقل اجلبال ،فكيف بعظمة خالقها
ٍ
نصب،
ومبدعها ،والذي قد أمسك الساموات واألرض أن تزوال من غري تعب وال
فلهذا قال :ﭽﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ.

السعدي  -تفسريه ()110

 -78ﭽﯻ ﯼ ﯽﭼ مثل هذه اجلملة التي طرفاها معرفتان تفيد احلرص،

العلو املطلق ،وهو االرتفاع فوق كل يشء ،وﭽﯽﭼ؛
فهو وحده العيل؛ أي :ذو
ِّ

أي :ذو العظمة يف ذاته ،وسلطانه ،وصفاته.

ابن عثيمني
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تغل َ
 -79حينام هتم بالصدقة ،ثم ُّ
يدك خشية الفقر ،فاعلم َّ
أن الشيطان قد ن َّفذ

املهمة :ﱫﯔ ﯕ ﯖﱪ البقرة.268:

إبراهيم السكران

مستقر يف األذهان َّ
أن اهلل يمحق الربا ﭽﮄ ﮅ ﮆﭼ
 -80كام أ َّنه
ٌّ
[البقرة ،]276:فهو كذلك يمحق الكافرين ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ٌ
بالربا؟! ومن العجيب
ﭖﭼ آل عمران ،141:فكيف إذا اجتمع كفر
وتعامل ِّ
أنه مل يرد يف القرآن ك ِّله لفظة :ﭽﮄ ﭼ إال يف هذين املوضعني.

من مشرتك

 -81قوله تعاىل فيها :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

[البقرة ]282:فيه العناية التامة بمصالح املسلم ،وذلك يدل عىل أن اللطيف اخلبري
ال يضيعه يوم القيامة عند اشتداد اهلول ،وشدة حاجته إىل ربه.

أضواء البيان ( - 489/5بترصف)

« -82هذا باب من السامء ُفتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم ..هذا ملك نزل إىل

نبي قبلك:
األرض مل ينزل قط إال اليوم فسلم ،وقال :أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام ٌّ

فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.»..
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رواه مسلم (ح )806

T

^

بنص كالم املعصوم × ،-فهلإنهَّام نوران مل يؤهتام أحد قبل هذه األمة قط
ِّ

يستشعر قارئ هاتني اآليتني هذا ،وهل ف َّتش من أثر هذين النورين يف قلبه ،وهو يقرأ

يوميا؟
هاتني اآليتني ًّ

 -83ملا نزلت :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ

اشتد ذلك عىل الصحابة ،فقالوا :قد أنزلت عليك هذه اآلية وال نطيقها ،فقال ×:
«أتريدون أن تقولوا كام قال ُ
أهل الكتابني من قبلكم :سمعنا وعصينا؟ بل قولوا:

سمعنا وأطعنا» ،فلام اقرتأها القوم ذ َّلت هبا ألسنتهم( ،فنسخها اهلل) ،وأنزل اهلل يف
إثرها :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ.

رواه مسلم (ح )125

وتأمل بركة تسليمهم ألمر اهلل ،حني نسخ
أثر التد ُّبر يف وجل الصحابةَّ ،
َّ
فتأمل َ

اهلل اآلية األوىل بالثانية.

وقصصا ،ختمها
 -84قال الزجاج :ملا ذكر اهلل يف سورة البقرة أحكا ًما كثرية
ً

تعظيمـا لنب ِّيه × وأتباعه،
بقوله :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ
ً
وتأكيدً ا جلميع ذلك املذكور من قبل ،وأهنم آمنوا بأخباره وعملوا بأحكامه.

التحرير والتنوير ()92/3

 -85ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ،ثم قال :ﱫﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﱪ َّ
دل َّ
قلبية،
جمرد معرفة َّ
أن اإليامن الصحيح يقود إىل العمل ،فهو ليس َّ
وتصورات ذهنية.
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ُّ
الدال
 -86ﱫ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﱪ هذه األمة ُأ َّمة ا ِّتباع ،فإذا آتاها اهلل العقل

عىل صدق رسوله وصحة كتابه :فإهنا ال تعارض أفراد األدلة بعقوهلا ،بل هي تسمع

هلا وتطيع.

فتاوى ابن باز ()104/1

 -87من ارتباط أول سورة البقرة بآخرها مدح اهلل تعاىل يف أوهلا للمتقني الذي

يؤمنون بالغيب ،ثم فصل صفتهم يف آخرها بأهنم الرسول ومن معه إذ آمنوا بالغيب
من مثل أركان اإليامن ،وسمعوا وأطاعوا ،وذكر يف أوهلا أهنم باآلخرة هم يوقنون،

ويف آخرها قالوا :ﭽﯔ ﯕﭼ.

ينظر :تفسري ابن عادل احلنبيل

 -88قوله تعاىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ يستدل هبا بعضهم عىل
الرتخص ،مع أهنا تدل عىل العزيمة ً
ُّ
نفسا فوق
أيضا ،فيقال :إن اهلل تعاىل مل يك ِّلف ً

وسعها ،فمعناهَّ :
أن كل ما كان يف وسعه ،فهو داخل يف التكليف.

ينظر :فتاوى ابن عثيمني

 -89ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ فرق بني «الكسب» و«االكتساب»،

حصله اإلنسان من عمله املبارش وغريه ،فالعبد يعمل احلسنة الواحدة
فالكسب هو ما َّ

وجيزى عليها ً
عرشا ،وأما االكتساب؛ فهو ما بارشه فحسب ،فلو عمل سيئة مل تكتب
عليه إال واحدة ،وذلك من فضل اهلل ورمحته.
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ينظر :حماسن التأويل
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 -90ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ مجع اهلل يف هذه اآلية بني ترك األمر

وارتكاب النهي؛ َّ
ألن املراد بالنسيان هنا :الرتك ،فالنسيان أن يرتك الفعل لتأويل
يعفو عنهم هذا
فاسد ،واملراد باخلطأ :أن يفعل الفعل لتأويل فاسد ،فدعوا اهلل أن َ
وهذا.

ابن عادل احلنبيل  -اللباب يف علوم الكتاب ()537/4

 -91ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﭼ يف احلديث القديسَّ :
أن اهلل تعاىل قال:

«قد فعلت» ،وانظر إىل ترتبها :فالعفو طلب إسقاط العقوبة ،ثم تدرج منه إىل املغفرة،

وهي طلب السرت (وقد تسقط العقوبة وال يسرت الذنب) ،ثم تدرج منه إىل الرمحة،
وهي كلمة جامعة ألنواع من اخلري واإلحسان ،فاحلمد هلل الذي ال أعظم من رمحته.

 -92ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ يا هلا من كلمة تبعث

يف نفس املؤمن القوة والسعي يف األخذ باألسباب يف دفاع الكفار الذين ما فتئوا

حياربون املسلمني يف عقائدهم وأخالقهم وأمواهلم وديارهم ،فمهام عظمت جنودهم

فاهلل موالنا وال موىل هلم.

أرسلت إبان حرب غزة مطلع  1430هـ

 -93اإلحاطة بمقصود سورة البقرة كنز ،وهو مضمن يف الكنزين العظيمني

يف آخرها ،فالسورة كلها يف (الوحي وموقف الناس منه) ،وأول اآليتني األخريتني:

37

يف األصول اخلمسة التي تتابع عليها وحي السامء ،وموقف أهل اإليامن منها ،وأما

خصنا الكريم به.
آخرمها :فهي يف الوحي
املحمدي وما َّ
َّ

د .عصام العويد

 -94ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ البقرة ،268:يقول

أحدهم -وهو من أغنياء الرياض :-ال زلت أذكر ضعفاء الناس منذ أكثر من ثالثني

سنة يقولون :التعليم الديني ليس له مستقبل وال وظائف ،يتألون عىل اهلل ،وقد
خترجت من كلية رشعية ،وترقيت بحمد اهلل ،وما زلنا نرى الناس كذلك ،ومن مل
َّ
جيد وظيفة ،فكم ممن له ختصص دنيوي مل جيد كذلك ،فالرزق بيد اهللٌّ ،
وكل يدخل

ما هو أنسب له.
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 -95ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ آل عمران،21:
هذه اآلية من أظهر األد َّلة عىل بيان منزلة العلامء اآلمرين باملعروف ،حيث قرن اهلل

قتلهم بقتل األنبياء؛ َّ
ألن العلامء هم ورثة األنبياء.

ابن رجب  -رشح حديث أيب ذر ،ضمن جمموعة رسائل ابن رجب ()32/1

 -96ﭽﯷ ﯸﯹﭼ [آل عمران ]37:هذا من فضائل مريم ،ومن مجلة ما

يزيد فضلها؛ َّ
املرتب يكتسب خلقه وصالحه ممن يربيه.
ألن يِّ

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()168/3

تأمل كيف َّ
أن زكريا عليه السالم مل يكتف بطلب الولد ،بل قال:
َّ -97
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ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ [آل عمران ،]38:وقال :ﭽﮂ ﮃ
ﮄﭼ [مريم« ،]6:والولد إذا كان هبذه الصفة نفع أبويه يف الدنيا واآلخرة ،وخرج
املرسة والنِّعمة».
ِمن حدِّ العداوة والفتنة إىل حد َّ

تفسري القرطبي ()80/11

 -98قوله تعاىل :ﭽ ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﭼ
[آل عمران« ]79:د َّلت ُ
اآلية عىل َّ
أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون اإلنسان
ربانيا؛ ِ
فمن اشتغل بذلك ال هلذا املقصد ضاع سعيه ،وخاب عمله».
ًّ
الرازي  -تفسريه

 -99قال ابن العريب -يف تفسريه لقوله تعاىل :ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﱪ
[آل عمران« :-]97:قال علامؤنا :هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا
قال العريب :لفالن عيل كذا ،فقد وكده وأوجبه ،وهكذا جاء يف احلج؛ تأكيدا حلقه،
وتعظيام حلرمته ،وتقوية لفرضه».
ابن العريب  -أحكام القرآن ()53/2
 -100ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﭻ.ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
التفرق بعد ذكر
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ [آل عمران ]105-104:النهي عن ُّ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ُّ
يدل عىل َّ
أن تركه هو سبب للتفرق ،ال أنه هو
سبب التفرق.

ابن عثيمني  -رشح رياض الصاحلني ()498/4
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 -101ملا َّ
رغب اهلل تعاىل يف اجلنة قال :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭼ [آل عمران ،]133:ﭽﮓ...ﭼ ،وملا أباح طلب الدنيا قال :ﭽﭪ

ﭫ ﭬﭼ ،فال يصلح أن يكون العكس؛ فيكون اإلرساع واملسابقة للدنيا ،وميش
اهلوينا لآلخرة! واحلزم ك ُّله يف قوله تعاىل :ﱫﰃ ﰄ ﰅﰆ ﱪ ،وها هو رمضان فأين
املشمرون؟

أ.د.نارص العمر

 -102ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﭼ [آل عمران ]190:يف إجياد السموات واألرض آيات ،ويف اختالف
الليل والنهار :طولاً
وعزا
وقرصا ،وحرار ًة وبرود ًة ،وخو ًفا وأمنًا ،وشد ًة ورخا ًءًّ ،
ً
ً
وخلعا ،وغري ذلك من أنواع االختالف ،كل ذلك فيه آيات تدل عىل
وملكا
وذلاًّ ،
ً

الرب عز وجلَّ ،
وأن له امللك املطلق والتدبري املطلق.
عظمة ِّ

ابن عثيمني  -رشح كتاب الطهارة من صحيح مسلم( ،مل يطبع)

 -103حني ترى غرور الكفار باقتصادهم باألمس وهلعهم من أزمتهم اليوم

َّ
تذكر قوله تعاىل :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ [آل
عمران ،]196:قال السعدي :هذه اآلية املقصود منها التسلية عام حيصل للذين
وتنعمهم فيها ،وتقلبهم يف البالد بأنواع التجارات واملكاسب
كفروا من متاع الدنياُّ ،

واللذات ،وأنواع العز ،والغلبة يف بعض األوقات ،فإن هذا ك َّله ﱫﮈ ﮉﱪ ليس
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له ثبوت وال بقاء ،بل يتم َّتعون به قليلاً  ،ويعذبون عليه طويلاً  ،هذه أعىل حالة تكون
للكافر.

السعدي ()162

 -104ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﭼ [آل عمران ]118:يستخفي املنافقون ببغضهم وكيدهم للمؤمنني،

دافعا
فتفضحهم عثرات ألسنتهم ،وما ظهر من مكرهم ،وليس كالتقوى والصرب ً

ألذاهم :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [آل عمران.]120:

د.عبداهلل السكاكر

 -105مل أستغرب أن ينهج األعداء عداوة اإلسالم؛ َّ
ألن هذا من بدهيات معرفة

حقيقة اليهود والنصارى ،كام بينَّ اهلل يف كتابه ،وإنام مكمن االستغراب أن يتجاوز

بعض أفراد األمة هذه احلقيقة ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [آل عمران.]118:

.أ.د.نارص العمر

 -106كان عند ميمون بن مهران ضيف ،فاستعجل جاريته بالعشاء ،فجاءت

مرسع ًة ومعها إناء ،فعثرت وأراقته عىل رأس س ِّيدها ،فقال :يا جارية أحرقتني ،قالت:
يا معلم اخلري ارجع إىل ما قال اهلل تعاىل ،قال :وما قال؟ قالت :قال :ﭽﭣ
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ﭤﭼ ،قال :كظمت غيظي ،قالت :ﭽﭥ ﭦ ﭧﭨﭼ ،قال :عفوت
عنك ،قالت :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [آل عمران ،]134:قال :اذهبي فأنت
حرة.
َّ

إحياء علوم الدين

 -107ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [آل عمران ]139:األعلون فيام

تدافعون عنه ،فإنكم عىل احلق ،وهم عىل الباطل ،األعلون ملن تدافعون عنه ،فقتالكم

هلل ،وقتاهلم للشيطان ،األعلون فيام لكم ،فقتالكم يف اجلنة ،وقتالهم يف النار.

ابن عجيبة الفايس

 -108ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [آل عمران ]139:للعبد من

العلو بحسب ما معه من اإليامن.
ِّ

ابن القيم -إغاثة اللهفان ()181/2

 -109يقول ابن تيمية« :املرشك خياف املخلوقني ويرجوهم ،فيحصل له

رعب ،..واخلالص من الرشك حيصل له األمن ،»..ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ٌ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [آل عمران،]151:
واخلالص من الرشك حيصل له األمن :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [األنعام.]82:

ابن تيمية  -الفتاوى ()257/10
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 -110حني َّ
تتذكر َّ
نبيه موسى عليه السالم ،وقتل فيه
أن هذا يوم َّ
نجى اهلل فيه َّ

سبط نب ِّينا × (احلسني

) كام أ َّنه اليوم ذاته الذي أغرق فيه فرعون ،وتس َّلط فيه

الشقي قاتل احلسني ،أيقنت أن ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ [آل عمران ،]154:وأ َّنه ليس
للخلق من األمر يشء ،فلم يبق إال الشكر عىل نجاة أنبيائه وهالك أعدائه ،والصرب

عىل مصائبنا يف أوليائه.

د .عمر املقبل

َّ
ويتهكم هبا بأهنم لو كانوا عقالء وسمعوا نصيحتنا
 -111سمع ُته يلوم املقاومة،

الصمت ملا وقع عليهم القتل والذبح ،فظننت َّ
أن مثل هذه املواقف إنام هي
والتزموا
َ

قرأت قوله تعاىل :ﭽﯞ ﯟ
من االنتكاسات املعارصة التي ال سابق هلا ،حتى
ُ
ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [آل عمران.]156:

إبراهيم السكران

 -112ذم اهلل قو ًما َّ
تسخطوا القدر ،واعرتضوا عىل قضاء اهلل يف حقِّ املجاهدين،

وخذلوا بكالمهم ،فقالوا :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﭼ [آل عمران ،]156:وها نحن نسمع من ُ
يقول مثل هذا القول يف حقِّ إخوتنا

يف غزة.
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نبيه بالتشاور ،فواهلل
 -113ﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ [آل عمران ]159:أمر اهلل َّ

ما تشاور قوم بينهم إال هداهم اهلل ألفضل ما بحرضهتم.

احلسن البرصي  -املحرر الوجيز ()565/1

 -114التسابق للحصول عىل أعىل الدرجات يف االمتحانات ،واستغالل

األوقات ،وحفز اهلمم لبلوغ أعىل املناصب واملراتب ،ال بدَّ أن يدفعنا لتنافس أكرب

لنيل درجات أعظم ثمرهتا ليست شهادة عىل ورق ،بل جنة عرضها الساموات
واألرض ،بل ال ينبغي أن تقف آمالنا إال عند الفردوس األعىل ،تأمل ﭽﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﭼ [آل عمران.]163:

أ.د.إبتسام اجلابري

 -115هل سمعت بطفلٍ يتد َّبر القرآن؟ قال أحدهم :كنت مع ابنتي (7

سنوات) ،فسمعت قارئًا عرب اإلذاعة يتلو :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ريا وهم أغنياء،
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ [آل عمران ،]181:فسألت برباءة :إذا كان اهلل فق ً

فمن الذي أغناهم؟!

من أحد املشرتكني

 -116ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﭼ [آل عمران ]185:كلهم سيذوقونه :املحسن

وامليسء ،الغني والفقري ،املتواضع واملتكرب ..فإذا كانت هذه هناية اجلميع ،فطوبى ملن

تعبد ،ودعوة إىل اهلل ،ونفع للخلق.
لقي ر َّبه وقد أمىض حياته فيام يستطيعه من ُّ
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 -117ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [آل عمران]191:

فيه الذكر عىل ِّ
كل حال ،فيستفاد منه جواز قراءة القرآن للحائض ،وهو مذهب

مالك ،وقول ألمحد والشافعي ،وكثري من املحققني ،وأما حديث« :ال تقرأ احلائض
واجلنب شيئًا من القرآن» ،فمعلول باتفاق أهل الشأن ،ويف منعها من القرآن وتد ُّبره

فوات خري كثري ،خاصة َّ
وأن حيضتها ليست بيدها.

ابن القيم  -إعالم املوقعني ()23/3

 -118ﭽﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [آل عمران ،]191:وهذا دليل عىل َّ
أن التوسل بأفعال اهلل تعاىل

وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء ،فإنه قال بعد ذلك :ﱫﭑ ﭒ ﭓﱪ.

ابن عثيمني  -رشح كتاب الطهارة من صحيح مسلم (مل يطبع)

بل حليته َّ
 -119يف احلديث أ َّنه عليه الصالة والسالم بكى ح َّتى َّ
وبل األرض،

يل الليلة آية ،ويل ملن قرأها ومل َّ
وقال :لقد أنزلت ع َّ
يتفكر فيها ﭽﮉﮊ ﮋﮌ

ﮍ ...ﭼ اآليات من آخر آل عمران( .رواه ابن حبان).

تأمل
 -120ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [آل عمرانَّ ]191:

َّ
(يتفكرون) التي تدل عىل االستمرار،
كيف جاء الثناء عليهم بصيغة الفعل املضارع
ً
عارضا.
أمرا
فالتفكر ديدهنم ،وليس ً

46

T

_

خري من قيام ليلة ،وكالم السلف يف تعظيم عبادة
قال أبو الدرداء :فكرة ساعة ٌ

ُّ
التفكر كثري ،فكم هو نصيبنا منها؟

املحرر الوجيز ()593/1

 -121واهلل لن تنور هذه القلوب إال بالتفكر ،عبادة األنبياء واألولياء يف كل
زمن ،يقول عامر بن عبد قيس :سمعت غري واحد من الصحابة يقولونَّ :
«إن نور
ُّ
التفكر» ،ومع أنهَّ ا وسيلتنا األعظم ملعرفة الرب ،إال أن إعراضنا عنها
اإليامن يف
خص فقال :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﭼ.
عجب ،وهذا مصداق خرب اهلل حني َّ

د.عصام العويد

 -122قارن :كيف ذم اهلل تعاىل من ال يعترب بمخلوقاته الدالة عىل ذاته وصفاته

ورشعه وقدره وآياته :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭼ [يوسف ،]105:ومدح عباده املؤمنني :ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﱪ

قائلني :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ.

ابن كثري  -تفسريه ()540/1

 -123ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ «وإذا كان هذا يف

مضجعا حلاجة الناس من
جالسا أو
مقصود يف التعظيم؛ فالفتوى
الذكر الذي هو
ٌ
ً
ً
باب أوىل».

د.عبدالكريم اخلضري
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 -124قوله تعاىل :ﱫ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ فيه

تعليم العباد كيفية الدعاء وآدابه ،وذلك َّ
أن من أراد الدعاء فليقدم الثناء ،ثم يذكر
بعده الدعاء ،كهذه اآلية.

ابن عادل احلنبيل ()1343/1

 -125ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﭼ ليس اخلزي أن تدعو ،وتأمر

بمعروف وتنهى عن منكر فال يستجاب لك ،أو ترد دعوتك ،أو هتان أمام عرشة أو
مائة ،بل اخلزي هو الغضب من أعظم عظيم ،والعذاب األليم ،أمام مجيع العاملني من

األولني واآلخرين.

من أحد املشرتكني

 -126ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ...ﭼ فيها فوائد:

 -1اإليامن باملرسل ،وبصدق الرسول.
 -2تزكية الرسل بأهنم بلغوا عن اهلل.

 -3ربوبية اهلل سبب عقيل موجب لإليامن به.

 -4التوسل إىل اهلل باألعامل الصاحلة ،وأعظمها :اإليامن به ،وذلك من أدب

الدعاء.

 -5أن من أعظم ما يطلب :مغفرة الذنوب.

ابن القيم  -حادي األرواح (ص)62:
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 -127ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ جاءت هذه اآلية بعد أن دعوا رهبم بخمس

دعوات عظيامت ،قال احلسن« :ما زالوا يقولون ر َّبنا ر َّبنا حتى استجاب هلم» ،فكم

خيرس املقرصون يف عبادة الدعاء ،واملتعجلون يف رؤية ثمرته؟! وكم يربح ويسعد من
فتح له باب الدعاء ،ومناجاة مواله الذي حيب امللحني يف الدعاء.

القرطبي ()318/4

 -128ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ أضافه إليه ونسبه إليه ليدل عىل أنه عظيم؛ ألن

ريا.
العظيم الكريم ال يعطي إال جزيلاً كث ً

ابن كثري  -تفسريه ()544/1

خري له ،وما ِم ْن كافر إال
 -129عن أيب الدَّ رداء قال :ما ِمن مؤمن إال املوت ٌ

املوت خري له ،فمن مل يصدقني؛ فإن اهلل يقول :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ ويقول:

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﭼ.

الدر املنثور ()392/2

 -130ذكر اهلل ضعف الكفار يف الدنيا :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﱪ ،ومصريهم يف اآلخرة :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﭼ ،ثم
ع َّقبه بقوله :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ لتختار أي الفريقني.

ابن كثري  -تفسريه ()544/1

ومفزعا حلل مشاكلنا،
 -131ما أروع القرآن حني يكون مؤ ِّث ًرا يف حياتنا ك ِّلها،
ً

شكى مسؤول للشيخ ابن باز

عقبات جيدها يف عمله ،فأخذ الشيخ بيده ،وعقد

أصابعه واحدً ا واحدً ا عند ِّ
كل أمر من هذه األوامر التي ختمت هبا السورة :ﭽﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [آل عمران:

.]200
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 -132يف أول سورة «النساء» قال تعاىل :ﱫﭚ ﭛ ﭜ ﱪ ،وفسرَّ ها احلديث
الصحيحَّ :
«إن املرأة ُخلقت من ِض َل ٍع» ،وهو ضلع الصدر ،وهذا فيه إشارة ظاهرة
إىل طبيعة التكامل بني الرجل واملرأة ،فاملرأة خلقت من الرجل ومن ِض َل ِعه حتديدً ا ال

حبا ومحاية هلا كام يفعل بأضالع صدره ،وهي كذلك
ليخنقها؛ بل ليعطف عليها بجناحه ًّ
لتبقى يف حم ِّلهاَّ ،
فإن نشوز عظم الصدر مؤمل ،بل ترق وتلني له كام الضلع يف ر َّقته ولينه.

د.عصام العويد

 -133ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ [النساءَّ ]5:
إن ُأ َّم ًة تنفق مئات املاليني يف

الشهر عىل اللهو والدخان ،وتنفق مثلها عىل املحرمات ،وتنفق مثلها عىل البدع،

وتنفق أمثال ذلك كله عىل الكامليات التي تنقص احلياة ،وال تزيد فيها ،ثم تدعي
ترصفاهتا.
الفقر إذا دعاها الداعي ملا حييها :ألمة كاذبة عىل اهلل ،سفيهة يف ُّ

حممد البشري اإلبراهيمي  -آثاره ()345/3
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 -134ﱫﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﱪ

[النساء]19:؛ أي :ينبغي -أيهُّ ا األزواج -أن متسكوا زوجاتكم ولو مع الكراهة ،فإن
ريا ،من ذلك:
ريا كث ً
يف ذلك خ ً
 -1امتثال أمر اهلل ،وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا واآلخرة.

حمبته هلا -فيه جماهدة النفس ،والتخلق باألخالق
 -2أن إجباره نفسه -مع عدم َّ

اجلميلة.

 -3وربام َّ
أن الكراهة تزول وختلفها املحبة ،كام هو الواقع يف ذلك.
ً
صاحلا نفع والديه يف الدنيا واآلخرة .وهذا كله مع
 -4وربام ُرزق منها ولدً ا

اإلمكان يف اإلمساك وعدم املحذور.

السعدي  -تفسري السعدي (ص)172:

 -135ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ [النساء ]123:ربام رأى العايص سالمة

فظن أن ال عقوبة ،وغفلته عام عوقب به عقوبة ،وربام كان العقاب العاجل
بدنه وماله َّ
معنو ًّيا ،كام روي أن بعض أحبار بني إرسائيل قال :يا رب كم أعصيك وال تعاقبني؟

فقيل له :كم أعاقبك وأنت ال تدري؟! أليس قد حرمتك حالوة مناجايت؟

ابن اجلوزي  -صيد اخلاطر ()33/1

 -136كلام رأيت إرصار أصحاب مشاريع إفساد املجتمع عىل حتقيق مشاريعهم

رس ذلك :ﱫ ﭖ
-رغم العقبات التي يف طريقهم -تعجبت! لكن آيتني كشفتا َّ

ﭗ ﭘ ﭙ ...ﱪ [النساء ]27:ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ..ﱪ
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[النور ،]19:فحققوا (املحبة) الدافعة لـ(قوة اإلرادة) ،فأثمرتا اإلرصار :ﱫ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱪ [ص ،]6:فأين املصلحون من ذلك؟

أ.د.نارص العمر

 -137ﱫﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ [النساء]27:

الرس وأخفى -سبحانهَّ -
أن هذا الصنف من الناس
هذا بيان رصيح من الذي يعلم َّ
-سواء كانوا صحف ِّيني ،أو ك َّتا ًبا ،أو روائيني ،أو أصحاب قنوات هابطة -يريدون

يميلوا باألمة ميلاً  ،وأكد هذا امليل بأنه عظيم ،إذ ال تكفيهم مشاريع اإلغواء الصغرية.
د.عبداملحسن املطريي

 -138سئل سفيان الثوري عن قوله تعاىل :ﱫﭥ ﭦ ﭧﱪ

[النساء ]28:ما ضعفه؟ قال :املرأة متر بالرجل ،فال يملك نفسه عن النظر إليها ،وال

هو ينتفع هبا؛ فأي يشء أضعف من هذا؟

حلية األولياء ()68/7

 -139ذكر اهلل املأمورين باإلحسان إليهم ،وقال :ﱫﮩ ﮪﱪ

[النساء ،]36:وهذا يعم َّ
كل مصاحب ،وفرسه طائفة بالرفيق يف السفر ،ومل يريدوا
إخراج الصاحب املالزم يف احلرض ،وإنام أرادوا َّ
جمرد صحبة السفر -عىل قرصها-
أن َّ

تكفي؛ فالصحبة الدائمة يف احلرض أوىل.

ابن رجب  -جامع العلوم واحلكم ،رشح احلديث رقم ()15
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فلنتفقد أحوالنا مع صاحب الدراسة والوظيفة واحللقة ،وأعظم من ذلك:

صحبة البيت من والدين وزوجة وقربى.

مر كعب األحبار -قبل أن يسلم -بقارئ يقرأ قراءة حزينة قول اهلل تعاىل:
َّ -140

ﱫﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱪ
[النساء ،]47:فقال كعب :يا رب! أسلمت؛ خمافة أن تصيبه اآلية ،ثم رجع فأتى

أهله باليمن ،ثم جاء هبم مسلمني.

تفسري ابن أيب حاتم ( ،)178/4وتفسري الطربي ()446/8

 -141ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

وتنبيها عىل تناهى
ﭮ ﭯﱪ [النساء ]75:ذكر الولدان تكميلاً لالستعطاف،
ً

ظلم املرشكني بحيث بلغ أذاهم للصبيان ،وفيه داللة عىل إجابة دعائهم ،واقرتاب
ُّ
الترضع هلل.
اخلالص؛ ملا فيه من

أبو السعود  -تفسريه ()202/2

 -142ﱫ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﱪ [النساء ]73-72:فهؤالء املبطئون مل حيبوا
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إلخواهنم املؤمنني ما حيبون ألنفسهم ،بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم،
وإن أصابتهم نعمة مل يفرحوا هلم هبا ،فهم ال يفرحون إال بدنيا حتصل هلم ،أو رش

ويسوءه ما يسوء املؤمنني؛ فليس
دنيوي ينرصف عنهم ،ومن مل يرسه ما يرس املؤمنني،
ُ

منهم.

ابن تيمية  -الفتاوى ()128/10

 -143ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﱪ [النساء ]78:هكذا قال املنافقون عن الرسول × ،وهذا يتناول كل من
جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث به مسب ًبا لرش أصابه ،إما من السامء وإما من آدمي،

وهؤالء كثريون.

ابن تيمية  -جمموع الفتاوى ()249/14

 -144ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱪ [النساء ]95:فيه خمرج

لذوي األعذارَّ :
ريا ،وال قطعتم واد ًيا ،إال كانوا معكم،
«إن باملدينة أقوا ًما ما سرِ ْ ُتم مس ً

هم العذر»:
حبس ُ
َ

يا راحلني إىل البيت العتيق لقد

إنا أقمنا عىل عــذر وعن قــدر

رستم جسو ًما ورسنا نحن أرواحا
ومـن أقـام عىل عذر كمـن راحـا

القاسمي  -حماسن التأويل ()135/8
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 -145ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱪ [النساء ]104:هذا

وحتقري ألمر الكفرة ،وملا استووا يف هذا األمر أكد التشجيع
تشجيع لنفوس املؤمنني،
ٌ
ٌ

بقوله :ﱫ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﱪ وهذا برهان بينِّ ينبغي بحسبه أن تقوى
نفوس املؤمنني.

تفسري الثعالبي ()410/1

 -146ما نراه يف غزة أمر يجُ سد َّ
كل صور األمل اجلسدي والنفيس؛ لكن عزاؤنا

أن ربنا أخربنا َّ
َّ
أن األمل متبادل :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﱪ [النساء ،]104:فعىل املؤمنني أن ُي َق ُّووا رجا َءهم

برهبم ،فهو ما ُيم ِّيزهم عن غريهم.

د.عويض العطوي

 -147ﱫﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﱪ [النساء ]114:تد َّبر هذه اآلية تلحظ َّ
أن األصل يف هذه الثالثة
أجرا ،وأرجى يف حتقيق املراد ،وأما العالنية فيها
أثرا وأعظم ً
اإلخفاء ،فذلك أقوى ً

فهي االستثناء إذا وجد لذلك سبب معترب.

أ.د.نارص العمر

 -148ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
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ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱪ [النساء ]155:فقوم هذا تارخيهم ال يستغرب

منهم ما يفعلونه بإخواننا يف غزة! إنام الغرابة والعجب أن ُيوثق بعهود َمن نقضوا

عهودهم ومواثيقهم مع رب العاملني ،وأن يؤمتن قتلة املرسلني.
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 -149قال مجهور األئمة :ال حيل للمسلمني أن يبيعوا للنصارى شيئًا من

حلمـا وال ثو ًبا ،وال يعارون دا َّبة ،وال يعاونون عىل يشء من
مصلحة عيدهم :ال ً

دينهم؛ َّ
ألن ذلك من تعظيم رشكهم وعوهنم عىل كفرهم ،وينبغي للسالطني أن ينهوا
املسلمني عن ذلك؛ َّ
ألن اهلل تعاىل يقول :ﱫﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ ﱪ [املائدة.]2:

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ()332/25

 -150ما أحسن العبد -وهو ذاهب ألداء ُنسكه -أن يستشعر هذه اآلية:

ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ [املائدةَّ ]2:
لعل ذلك حيدوه إىل

امتثاهلا ،ودعاء اهلل بتحقيقها.

من أحد املشرتكني
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 -151قال رجل من اليهود لعمر :يا أمري املؤمنني ،لو َّ
أن علينا نزلت هذه

اآلية :ﱫﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﱪ
أي يوم نزلت هذه اآلية،
[املائدة ]3:الختذنا ذلك اليوم عيدً ا ،فقال عمر :إين ألعلم َّ

نزلت يوم عرفة ،يف يوم مجعة ،متفق عليه .والسؤال :كم هم املسلمون الذين يعرفون
من قيمة هذه اآلية ما عرفه هذا اليهودي؟!

 -152من مظاهر اإلعجاز البالغي يف القرآن إيثار لفظ بدل آخر ،فتأمل

مثلاً  :-ﱫﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﱪالرس يف التعبري عن الدين بالكامل ،وعن النعمة بالتامم؟ الرس -واهلل
[املائدة ،]3:فام ُّ

أعلمَّ -
أن الكامل ال زيادة عليه ،ومن هنا يعلم أنه ال زيادة يف الدين؛ ألنه اكتمل ،أما
النعمة فعرب عنها بالتامم؛ َّ
ألن التامم يقبل الزيادة ليصل إىل الكامل ،ودليل ذلك أن

النعم ختتلف من زمن إىل آخر ،فام يتنعم به بعض الفقراء اليوم مل يكن حيلم به هارون

الرشيد يف زمنه.

أ.د.حممد الصامل ،جملة بصائر العدد األول 1430هـ

كل آخذ اً
أن َّ
 -153ﱫﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﱪ [املائدة ]4:فيه دليل عىل َّ
علم عليه

علمـا ،وأنحرهم دراية ،وأغوصهم عىل لطائفه وحقائقه،
أال يأخذه إال من أتقن أهله ً
ضيع أيامه،
وإن احتاج إىل أن يرضب إليه أكباد اإلبل ،فكم من آخذ من غري متقن قد َّ
وعض عند لقاء النحارير إهبامه.
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النسفي  -تفسريه ()270/1
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 -154يف قوله تعاىل يف ختام آية الوضوء :ﱫ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ [املائدة ]6:داللة عىل أ َّنه ُيعفى عن ِّ
كل ما يشق

التحرز منه من مبطالت الوضوء ،وموانع كامل الطهارة.

د.إبراهيم احلمييض

 -155سئل سفيان بن عيينة :أيسلب العبدُ
العلم بالذنب ُيصيبه؟ قال :أمل تسمع
َ

قوله تعاىل :ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﱪ [املائدة]13:؟ وهو كتاب اهلل،

حجة
وهو أعظم العلم ،وهو حظهم األكرب الذي صار هلم،
ُّ
واختصوا به ،وصار َّ

عليهم.

َّ
فتذكر قول احلق :ﱫﯢ ﯣ
وعمى مطب ًقا،
 -156حني ترى ح ًّقا أبلق،
ً

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﱪ [املائدة.]41:

د.عبداهلل السكاكر

 -157ليس من شأننا أن ُنسمع الصم أو هندي العمي ،وال الذين جيعلون

أصابعهم يف آذاهنم ،فإذا هم ال يسمعون ،أو يضعون أك َّفهم عىل أعينهم ،فإذا
الشمس الطالعة ليست بطالعة :ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬ ﱪ [املائدة ،]41:وإنام سبيلنا أن ننصب احلجة جلاهلها من طالب احلق،
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ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقني.

د.حممد دراز  -النبأ العظيم (ص)98:

 -158ﱫﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﱪ [املائدة]50:

ها هم يبحثون عن حلول األرض لعقوبات السامء ،لقد فشل هؤالء يف بناء نظام
حيفظ هذا املال الذي يعبدونه ،والذي هو منتهى نظرهم ومدار فكرهم ،وتاهلل إهنم

لفي بناء النظام االجتامعي والرتبوي والقانوين أفشل ،وهو درس ملن طلب هدايته

من الضالني ،أو رأى مصلحته يف غري رشع احلكيم اخلبري.

 -159احلب يف قاموس أهل القرآن ال يضاهيه أي حب ،إنه حب ي َّتصل

بامللكوت األعىل :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱪ [املائدة ،]54:وإمامهم فيه
حممد × :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﱪ [آل عمران ،]31:فال ينقيض

عجبك حني يغفل بعض املسلمني عن هذا احلب الذي ال ينقطع حلظة واحدة،
حلب يتذاكرونه مرة كل سنة ،وإمامهم فيه قسيس نرصاين يدعى (فلنتاين)،
وينشطون ٍّ

ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﱪ [البقرة]61:؟

د.عمر املقبل

 -160ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ [املائدة]56:

ِ
وجندهَّ ،
أن له الغلبة ،وإن أديل
هذه بشارة عظيمة ملن قام بأمر اهلل وصار من حزبه

62

T

a

عليه يف بعض األحيان -حلكمة يريدها اهلل تعاىل -فآخر أمره الغلبة واالنتصار ،ومن

أصدق من اهلل قيلاً ؟

السعدي  -تفسريه ()236

 -161تدبر كم يف القرآن من ذكر جلرائم اليهود :يف حق اهلل :ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨﱪ [املائدة ]64:ومالئكته :ﱫﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱪ وكتبه :ﱫﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﱪ [املائدة ،]41:ورسله :ﱫﯡ ﯢﯣ
ﯤﱪ [البقرة ،]87:واملؤمنني :ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﱪ [املائدة ،]82:البالد والعباد :ﱫﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓﰔ ﱪ [املائدة ،]64:أليسوا هم بذلك رؤوس اإلرهاب بال ارتياب؟

 -162دعا حاخام أمريكي إلبادة العرب ومقدساهتم ،وذلك يف العدد األخري

من جملة «مومنت» األمريكية (يونيو  )2009يف زاوية «اسألوا احلاخامات»،
وأضاف فريدمان ،احلاخام بمعهد «بياس تشانا» للدراسات اليهودية« :الطريقة
الوحيدة خلوض حرب أخالقية هي الطريقة اليهودية :دمروا مقدساهتم ،واقتلوا

رجاهلم ونساءهم وأطفاهلم ومواشيهم ...فعند تدمري مقدساهتم سوف يتوقفون
عن االعتقاد َّ
بأن الرب إىل جانبهم» ،وصدق اهلل :ﱫﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﱪ [املائدة.]82:
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 -163ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﱪ [املائدة ]97:إنام كانت الكعبة قيا ًما للناس -وهم العرب -ألهنا كانت
سبب هدايتهم إىل التوحيد ،واستبقت احلنيفية يف مدة جاهليتهم ،فلام جاء اإلسالم

كان احلج إليها من أفضل األعامل ،وبه تكفر الذنوب ،فكانت الكعبة -هبذا -قيا ًما
ُ
متسكهم بام جعلت الكعبة له قيا ًما .وقد عطف (الشهر
للناس يف أمور أخراهم بمقدار ُّ
احلرام) عىل (الكعبة) باعتبار كون الكعبة أريد هبا ما يشمل عالئقها وتوابعها ،فإن
األشهر احلرم ما اكتسبت احلرمة إال من حيث هي أشهر احلج والعمرة للكعبة.

ابن عاشور ()383/4

 -164يف أواخر سورة املائدة ذكر اهلل جل وعال التحريف يف الوصية :ﱫﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ...ﱪ اآلية [املائدة ،]107:ثم أتبعه
بتحريف من نوع آخر ،وهو حتريف النصارى لوصية عيسى بالتوحيد :ﱫ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

...ﱪ اآلية [املائدة.]116:
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 -165ﱫﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﱪ [األنعام ]12:ظاهر اآلية:

أن عدم اإليامن هو نتيجة خلسارة النفس ،واملتوقع العكس :وهو َّ
َّ
أن خسارة النفس
هي نتيجة عدم اإليامن ،لكن اآلية جاءت لتبينِّ حقيقة يغفل الناس عنها :وهي َّ
أن

قرار عدم اإليامن ال يقع إال ممن قرر أن خيرس نفسه ،فالكفر يعني اختيار حياة البؤس
واألمل ،وليس العكس ،ومن اختار هذا يف الدنيا ،فمن العدل أن يعيش يف اآلخرة.

د.الرشيف حاتم العوين

 -166ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﱪ

[األنعام ]38:قال ابن عيينة :ما يف األرض آدمي إال وفيه شبه من بعض البهائم،
فمنهم من يقدم كاألسد ،ومنهم من يعدو كالذئب ،ومنهم من ينبح كالكلب ،ومنهم

من يتطوس كالطاوس ،ومنهم من يشبه اخلنزير ،فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب

تركه ،وإذا رأى القذر ولغ فيه ،فكذلك نجد من اآلدميني من لو سمع مخسني حكمة
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جملسا إال رواه
مرة واحدة حفظها ،ومل جيلس ً
مل حيفظ واحدة منها ،فإن أخطأت َّ
عنه ،واستحسنه اخلطايب ،وقال :فإنك إنام تعارش البهائم والسباع ،فبالغ يف احلذار
واالحرتاز.

شفاء العليل ( ،)77/1الرازي ()278/6

 -167ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱪ [األنعام ]38:اشتمل القرآن عىل كل

يشء ،أما أنواع العلوم فليس مسألة إال ويف القرآن ما يدل عليها ،وفيه علم عجائب
املخلوقات ،وملكوت السموات واألرض ،وما يف األفق األعىل ،وما حتت الثرى،
وأسامء مشاهري الرسل واملالئكة ،وأخبار األمم ،وفيه بدء خلق اإلنسان إىل موته،
وكيفية قبض الروح وما يفعل هبا ،وعذاب القرب والسؤال فيه ،ومقر األرواح،

وأرشاط الساعة.

واستطرد بعدها طويلاً يف تعداد العلوم.

السيوطي
اإلكليل ،نقال عن أضواء البيان

 -168قال النبي ×« :إذا رأيت اهلل ُيعطي العبد من الدنيا عىل معاصيه ما حيب،

فإنام هو استدراج»؛ ثم تال :ﱫ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱪ [األنعام.]45-44:
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قال قتادةَ :ب َغت القوم أمر اهلل ،وما أخذ اهلل قو ًما قط إال عند سلوهتم ونعمتهم

وغرهتم ..فال تغرتوا باهلل.

 -169تدبر :كيف َّ
أن الرجل الصالح قد يصل إىل درجة الظاملني ،عندما يطرد

الصاحلني من جملسه أو يؤذهيم ﱫ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ...ﱪ -إىل أن قال :-ﱫ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱪ [األنعام.]52:

اإلمام حممد بن عبدالوهاب  -تفسريه (ص)57:

 -170خرج املنذر بن سعد البلوطي -أحد علامء األندلس -ليستسقي ،فلام

متحرسا -ومل تكن من
رأى حال الناس بكى ونشج ،فسلم عليهم ،ثم سكت
ً
عادته -فاندفع قارئًا قول اهلل :ﱫﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ...ﱪ
[األنعام ،]54:وحث الناس عىل التوبة واالستغفار ،فضجوا بالبكاء ،ثم سقوا .كم
نحن بحاجة إىل حسن الظن باهلل وإن وجد م َّنا تقصري ،فليس لنا رب سوى اهلل.

سري أعالم النبالء ()176/16

 -171ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﱪ [األنعام ]59:هبذه اآلية

وأمثاهلا -التي تدل عىل َّ
أن الغيب ال يعلمه إال اهلل -أغلق القرآن مجيع الطرق التي
يراد هبا التوصل إىل يشء من علم الغيب غري الوحي ،وأن ذلك ضالل مبني ،وبعضها

كفرا.
قد يكون ً

الشنقيطي  -أضواء البيان ()482/1
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فهل يتدبر ذلك من طلب الغيب عرب األبراج وقنوات الشعوذة؟
خملصا هلل؛ كان أكثر اطمئنا ًنا وسعادة ،وكلام
 -172كلام كان اإلنسان موحدً ا
ً
كان بعيدً ا عن اهلل كان أكثر حرية وضاللاً  ،اقرأ إن شئت :ﱫﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﱪ [األنعام.]71:

-173

د.إبراهيم الدويش

ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱪ

تتعجب من أناس يستشهدون هبذه اآلية بمناسبة وبدوهنا عىل
[األنعام]108:
َّ

السكوت عن أعداء اهلل خو ًفا من مفسدة أعظم -زعموا ،-لكنهم ال يراعون هذه
القاعدة العظيمة عند حديثهم عن العلامء واملصلحني وأهل املقاومة ،وحيتجون بأنه

دعم اً
ال عصمة ألحد بعد رسول اهلل ،ويتناسون أهنم يقدمون اً
عظيم لألعداء يف حرهبم

ألولياء اهلل ورسوله ..فـ ﱫ ﯖ ﯗﱪ.

أ.د.نارص العمر

« -174املطربة القديرة فالنة حتكي جتربتها ،..مرسحية من بطولة الفنان ،..الفلم

العاملي »..عناوين براقة يطالعنا هبا اإلعالم ،تفتشها فال جتد شيئًا ،فأي مقدار وأي

بطولة؟ وصدق اهلل :ﱫﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﱪ [األنعام.]112:
 -175ﱫﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﱪ [األنعام ]124:هلل تعاىل حكم بالغة
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ِ
أن اختار هلذه الرسالة رجلاً
عربيا ،فهو بحكم الرضورة يتكلم بلسان العرب ،فلزم
ًّ

أن يكون املتلقون منه الرشيعة يف البدء عر ًبا ،فالعرب محلة رشيعة اإلسالم إىل سائر
الناس ،اختارهم اهلل هلذه األمانة ،فوجب عليهم القيام هبا.

ابن عاشور  -مقاصد الرشيعة اإلسالمية (ص)93
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 -176شياطني اإلنس يف ِّ
كل عرص إخوان شياطني اجلن ،فإن اهلل ملا ذكر عداوة

الشيطان يف سورة األعراف قال بعدها :ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ [األعراف ،]27:وهؤالء

ينزعون لباس بني آدم يف القنوات والرياضات ،وينزعون احلحاب عن املسلامت ،يف

أماكن العمل والطرقات والتنزهات.

رسالة من مشرتك

 -177ﱫﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﱪ [األعراف ]27:أليس التكشف

هو املادة األوىل يف قانون إبليس؟! لقد كانت طالبات االبتدائي عندنا بدمشق خيرجن
باحلجاب الكامل ،وعىل وجوههن النقاب ،وأذكر أن دمشق أرضبت مرة ،وأغلقت

أسواقها كلها ،وخرجت املظاهرات متيش يف جاداهتا؛ َّ
ألن وكيلة مدرسة خرجت

كاشفة وجهها.

عيل الطنطاوي  -الذكريات ()270/8
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 -178من أعظم طرق الشيطان يف إغواء بني آدم :كشف العورات ،كام قال

تعاىل :ﱫﮗ ﮘﱪ [األعراف ،]27:وهكذا شياطني اإلنس اليوم ،يف
قنوات ماكرة وشبكات فاجرة؛ ألنه متى استمرأت األرسة ذلك انحلت أخالقها،

وانحل بعد ذلك دينها.

صالح املغاميس

 -179اإلنسان إذا أحس باألمانة التي يتحملها ،وبجسامة التوقيع عن رب

العاملني ،أحس بخطر الفتوى ،ومل يلق الكالم عىل عواهنه ،فإن اهلل تعاىل يقول :ﱫﮀ
ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱪ [األعراف.]33:

حممد احلسن الددو

تأمل أول القصص يف وصف بشاعة ما كان يعمله فرعون وملؤه ،ثم
َّ -180

جاءت والدة موسى وتربيته وبعثته ،وبعد أكثر من أربعني سنة من العمل الدؤوب
يأيت النرص العظيم :ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﱪ [األعراف ،]137:فأين التخطيط والعمل اجلاد لتحقيق النرص ولو
بعد حني؟

أ.د.نارص العمر

 -181ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱪ [األعراف ]151:قال كعب :رب قائم
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مشكور له ،ونائم مغفور له ،وذلك َّ
أن الرجلني يتحابان يف اهلل ،فقام أحدمها يصيل،
فريض اهلل صالته ودعاءه ،فلم يرد من دعائه شيئًا ،فذكر أخاه يف دعائه من الليل،

فقال :رب! أخي فالن اغفر له؛ فغفر اهلل له وهو نائم.

حلية األولياء ()31/6

 -182ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﱪ [األعراف ،]55:ﱫ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﱪ [غافر ]60:دعاء اهلل تعاىل عبادة ،فلو قال الطالب وهو يف
نجاحا بامتياز ،فهو دعاء خياطب اهلل فيه ،فاحرص عىل
أيام االمتحان :اللهم ارزقني
ً
الدعاء ،وخاصة يف السجود ،فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

ابن عثيمني

 -183ﱫﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﱪ [األعراف]157:

تقول عائشة

 :كان احلبشة يلعبون بحراب هلم ،فكنت أنظر من بني أذين رسول

بحنيفية سمحة».
اهلل وعاتقه ،وقال يومئذ« :لتعلم هيود أن يف ديننا فسحة؛ إين أرسلت
َّ
كام يف مسند أمحد وغريه  -املسند ( ،)116/6احلميدي ()123/1

 -184قال عكرمة :جئت ابن عباس يو ًما وهو يبكي واملصحف يف حجره،

فقلت :ما يبكيك؟ قال :هؤالء الورقات ،وإذا سورة األعراف ،فذكر قصة اليهود

ملا عدُّ وا يوم السبت عىل احليتان ،قال :فعدت طائفة بأنفسها ،واعتزلت طائفة
ذات اليمني وأنكرت ،واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت ..ثم قرأ ابن عباس:
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ﱫﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ
ﭵﱪ [األعراف ..]165:قال :فأرى الذين هنوا قد نجوا ،وال أرى اآلخرين
ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرها ،وال نقول فيها.

الدر املنثور 589/3

 -185تأمل أخي وصف من حذرنا اهلل من التشبه هبم يف قوله :ﱫ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱪ؛ أي :عرض احلياة الدنيا

ﱫﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﱪ ،ثم تأمل ختم اآلية بقوله :ﱫﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﱪ [األعراف ،]169:فهل نعقل ما حذرنا اهلل
منه وما أوصانا به؟

د.حممد الربيعة

رس تأثريهم وعظم أجرهم:-
 -186أعظم ما ينبغي أن يتحلىَّ به املصلحون -وهو ُّ
إصالحهم ألنفسهم أولاً ولغريهم ثان ًيا :بالقرآن والصالة ..تدبر :ﱫﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ [األعراف ،]170:ﱫﯻﱪ

قرئت بالتخفيف؛ أي :هم أنفسهم يمسكون ،وبالتشديد أي :يمسكون غريهم.

حممدالربيعة

 -187يقول تعاىل عن عامل السوء الذي ترك اهلدى بسبب اهلوى :ﱫﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﱪ [األعراف ]167:قال
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ابن جريج« :الكلب منقطع الفؤاد ال فؤاد له ،إن حتمل عليه يلهث ،أو ترتكه يلهث،

فهو مثل الذي يرتك اهلدى ال فؤاد له إنام فؤاده ينقطع» .علق ابن القيم عىل كالم ابن
جريج السابق« :قلت :مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد حيمله عىل الصرب وترك
اللهث ،وهكذا الذي انسلخ من آيات اهلل مل يبق معه فؤاد حيمله عىل الصرب عن الدنيا،

وترك اللهث عليها ...فالكلب من أشد احليوانات هل ًثا ،يلهث اً
قائم وقاعدً ا وماش ًيا
وواق ًفا؛ لشدَّ ة حرصه».

إعالم املوقعني ()195/1

 -188اآلمر باملعروف لن يعدم من يكابره عىل احلقِّ وجيادله ،فليعرض عنه ،مر

سامل بن عبد اهلل بن عمر -وهو من كبار الفقهاء -عىل قافلة فيها جرس ،فقال :إن

هذا ُينهى عنه ،فقالوا :نحن أعلم منك إنام يكره اجللجل الكبري ،وأما هذا فال بأس

به ،فبكى سامل ،وقال :ﱫﭹ ﭺ ﭻﱪ [األعراف.]199:

الدر املنثور

 -189قال الليث :يقال :ما الرمحة إىل أحد بأرسع منها إىل مستمع القرآن؛

لقول اهلل جل ذكره :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ
[األعراف ،]204:ولعل من اهلل سبحانه وتعاىل واجبة.

الغافقي  -ملحات األنوار ()135/1
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أمر جيدُ ه
 -190ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ [األنفال« ]2:وهذا ٌ

املؤمن إذا ُتليت عليه اآليات زاد يف قلبه :بفهم القرآن ،ومعرفة معانيه من علم اإليامن
ٍ
حينئذ ،وحيصل يف قلبه من الرغبة يف اخلري
ما مل يكن ،حتى كأنه مل يسمع اآلية إال
والرهبة من ِّ
الرش ما مل يكن».

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى228/7 ،

والسؤال :كم هي املرات التي نسمع فيها آيات اهلل ،وال حتصل لنا هذه الثمرات؟
ٍ
خمبت سالح نافذ بإذن اهلل :ﱫ ﭑ ﭒ
 -191الدعاء الصادق من قلب

ﭓ ﭔ ﭕﱪ [األنفال ،]9:قال ابن تيمية
واألدعية الصاحلة هي العسكر الذي ال يغلب».

« :القلوب الصادقة

ابن تيمية  -جمموع الفتاوى ()644/28

 79( -192تسع وسبعون آية) تتحدَّ ث عن «استامع» الوحي كيف جيب أن

77

يكون؟ جاء فيها السامع عىل أنواع ثالثة:
أ -سامع صوت وهو لألذن.

ب -وسامع فهم وهو للذهن.

ج -وسامع استجابة وهو للقلب واجلوارح ،فاألوالن وسيلة واألخري هو

املنجي فقط ،ومل أرها جمموعة إال يف األنفال [ .]23-19نحن يف أيام سامع ،فال حترم

«قلبك» سامع القرآن.

د.عصام العويد

 -193قال مالك لتلميذه الشافعي أول ما لقيه« :إين أرى اهلل قد ألقى عىل قلبك

نورا ،فال تطفئه بظلمة املعصية» ،وهذا املعنى الذي َّنبه عليه اإلمام مالك مأخوذ من
ً

قوله تعاىل :ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪ [األنفال،]29:
يفر ُق به العبد بني احلقِّ
يقول ابن القيم معلق ًا عىل اآلية« :ومن الفرقان :النور الذي ِّ

أتم ،وباهلل التوفيق».
والباطل ،وكلام كان قل ُبه
َ
أقرب إىل اهلل كان فرقا ُنه َّ

إعالم املوقعني ()258/4

 -194منذ شهر تقري ًبا ( )1ور ُّبنا يستعتبنا هبذه الزالزل التي تزداد شيئًا فشيئًا؛

غرة؛ لعلنا نتوب ونستغفر :ﱫﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ومل نؤخذ عىل حني َّ
ﯷﱪ [األنفال ،]33:هذا وقت ُّ
ترضع والتجاء ،فإن اهلل يقول :ﱫ ﯝ
_______

( )1أرسلت هذه الرسالة يف شهر مجادى األوىل من العام 1430هـ ،حينام تعرضت مدينة العيص التابعة ملحافظة ينبع بمنطقة
املدينة املنورة لسلسلة هزات أرضية بلغ أعالها 4.7 :عىل مقياس رخيرت.
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ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬ
تتمتها :ﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯭﱪ ،ولنحذر من َّ

ﯶﱪ [األنعام.]43-42:

د.حممد العواجي

 -195ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﱪ [األنفال ]44:وهذا من بديع صنع اهلل تعاىل،
مقو ًيا
إذ جعل لليشء الواحد أثرين خمتلفني ،فكان ختيل املسلمني قلة املرشكني ِّ

للرعب عنهم ،فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء ،وكان ختيل املرشكني
لقلوهبم ،ومزيلاً ُّ
غارا إياهم بأهنم سينالون التغلب عليهم بأدنى قتال ،ففجأهم بأس
قلة املسلمني ًّ

املسلمني.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()238/6

 -196ﱫﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﱪ [األنفال ]65:مل أشعر
ِ
بحقيقة معنى هذه اآلية كام شعرت هبا وأنا يف خندقي ،أنتظر بشغف مالقاة وحدات
العدو ،وإين أقسم بالذي رفع السامء بال عمد ،لو علموا كيف تحُ ِّلق أرواحنا لقتاهلم؛
ِّ

لغاصت أقدامهم ارتعا ًدا وخو ًفا من بأسنا».

أحد املدافعني عن غزة
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 -197إذا رأيت تكالب األعداء عىل َّأمة اإلسالم ،فتذكر قول ر ِّبك:

ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﱪ [التوبة« .]32:فمثلهم يف ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع
الشمس أو نور القمر بنفخة ،وهذا ال سبيل إليه ،فكذلك ما أرسل به الرسول × ال

بد أن يتم ويظهر».

ابن كثري  -التفسري ()425/2

 -198ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﱪ [التوبة ]36:ها هو أول يوم يف األشهر
احلرم يدخل علينا ،وليس املسلم احلق بالذي تدخل عليه هذه األشهر -التي عظم
اهلل شأهنا -وهو ال يبايل بام ينتهك فيها من املعايص ،وتعدي حدود اهلل ،فإن اهلل تعاىل

قال فيها :ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﱪ.

د.عمر املقبل
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 -199ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱪ [التوبة ]36:دلت اآلية

َّ
أن الواجب تعليق أحكام العبادات وغريها بالشهور والسنني التي تعرفها العرب،
شهرا ،لقوله :ﱫﯔ ﯕ
دون شهور العجم والروم ،وإن مل تزد عىل اثني عرش ً

ﯖﯗ ﱪ ،وهي خاصة بشهور العرب.

القرطبي  -اجلامع ألحكام القرآن ()133/8

 -200عرش ذي احلجة من أعظم أيام األشهر احلرم ..ﱫﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﱪ [التوبة ،]36:ومن ظلم النفس :تضييعها يف غري ما يقرب إىل اهلل،
قال احلسن البرصي« :أدركت أقوا ًما كانوا عىل ساعاهتم أشفق منكم عىل دنانريكم
ودرامهكم».

ابن عجيبة الفايس  -البحر املديد ()74/3

 -201أرأيت إنسا ًنا يظلم نفسه؟ نعم ..سرتاه حني ينتهك حرمة زمان هناه ر ُّبه

عن أن يظلم فيه نفسه .رجب هو الشهر الفرد من األشهر احلرم التي قيل لنا فيها:
ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﱪ [التوبة ،]36:ورجب هذه السنة يوافق إجازة:

ٍ
ٍ
هاتك
ونفع للخلق ،وكم من غافل
وعبادة
وبر
ٍ
فكم حافظ حلرمته بطلب العلم ٍّ
ً
وسفرا ،ومن كان كذلك؛ فإنه ال يرض اهلل شيئًا ،بل ال يرض
حرضا
حرمته بعصيان
ً
وال يظلم إال نفسه.

 -202ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﱪ [التوبة]40:
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أال ترى كيف قال :ﱫﯘ ﯙﱪ ،ومل يقل :ال ختف؛ َّ
ألن حزنه عىل رسول اهلل ×

شغله عن خوفه عىل نفسه.

السهييل  -الروض األنف ()315/2

ومتاعا إىل
 -203ال جتزع من األمل ،وال ختف من املعاناة ،فربام كانت قو ًة لك
ً

حني ،فإنك إن تعش مشبوب الفؤاد ،حمروق اجلوى ،ملذوع النفس ،أرق وأصفى
من أن تعيش بارد املشاعر ،فاتر اهلمة ،خامد النفس ،وتأمل :ﱫﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱪ [التوبة.]46:

-204

يوسف املهوس

ﱫﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

حبها للامل ،فلم يوكل توزيعها
ﮨ..ﱪ [التوبة ]60:اهلل خلق النفوس ويعلم َّ
ٍ
الرب جل وعال مصارفها ،كام توىل قسمة املواريث :ﱫﮓ ﮔ
ألحد ،وإنام توىل ُّ

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ...ﱪ [النساء.]11:

صالح املغاميس

 -205ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﱪ

[التوبة ]66-65:قال ابن تيمية

« :وهذا نص يف َّ
أن االستهزاء باهلل وآياته

وبرسوله كفر ،فالسب املقصود بطريق األوىل».
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 -206ﱫﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﱪ [التوبة ،]71:ويف هذه اآلية دليل عىل َّ
أن وظيفة األمر باملعروف والنهي

عن املنكر ليست خاصة بالرجال ،بل حتى النساء عليهن أن يأمرن باملعروف وينهني

عن املنكر ،يف حقول النساء وجمتمعات النساء ،يف أيام العرس ويف أيام الدراسة ،وما

أشبه ذلك.

ابن عثيمني  -رشح رياض الصاحلني ()498/4

يتشوف إىل الدرجات العالية التي ال يقدر أن يقوم
 -207كم من شخص
َّ
بحقوقها؛ فيكون وصوله إليها وبالاً يف ح ِّقه -وهذا يف أمر الدنيا -كام قال تعاىل:
ﱫﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰﱪ [التوبة.]77-75:

ابن تيمية  -االستقامة ()55/2

 -208ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﱪ [التوبة ]85:سبحان اهلل! العايص َّ
يتعذب بمعاصيه التي حيسده أناس
عليها ،شو ًقا هلا ،وحسدً ا لغريه عليها ،وسع ًيا يف حتصيلها ،وخو ًفا من نظر الناس ،ثم
إذا ناهلا َّ
تعذب خشية الفوت ،ثم حرس ًة عىل الفقد ،ثم العذاب األكرب يوم القيامة إن

سول هلم وأمىل هلم.
مل يرمحه هلل ،يا للعذاب! لكن الشيطان َّ
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 -209ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﱪ [التوبة« ]111:العاقل ال يرى لنفسه ثمنًا دون اجلنة».

ابن حزم  -األخالق والسري ()54

 -210أمر اهلل أن نكون مع الصادقني يف كل األوقات ،فقال :ﱫ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱪ [التوبة ،]119:فكم خيرس هذه اآلية من

حمر ًما يف ِّ
كل
يتشبه بالكافرين فيام ُي َّ
َّ
سمى بـ (كذبة إبريل)؟ ناهيك عن كون الكذب َّ

وقت ،فام أشده من خذالن.

د.حممد اخلضريي

 -211ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

إرشاد لطيف لفائدة مهمة ،وهي:
ﯴ ﯵ ﯶ ﱪ [التوبة ]122:يف هذه اآلية
ٌ
أنه ينبغي للمسلمني أن يعدُّ وا ِّ
لكل مصلحة من مصاحلهم العامة من يقوم هبا ،ويو ِّفر

وقته عليها ،وجيتهد فيها ،وال يلتفت إىل غريها ،لتقوم مصاحلهم ،ولتكون وجهة
مجيعهم ،وهناية ما يقصدون قصدً ا واحدً ا ،وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ،ولو

تفرقت الطرق وتعددت املشارب ،وهذه من احلكمة العامة النافعة يف مجيع األمور.
َّ

السعدي  -تفسريه (ص)355:
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 -212قوله تعاىل :ﱫﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

تأمل التعبري
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﱪ [يونسَّ ]12:

بقوله :ﱫﮬﱪ ،وما يوحي به من رسعة نسيان العبد لفضل اهلل عليه.

د.حممد اخلضريي

 -213عجبت من رجلٍ ُيرائي بعمله الناس وهم َخ ْل ٌق مثله ،ومن رجل بقي له

العزة يستقرضه ،ورجل رغب يف صحبة خملوق واهلل يدعوه إىل حمبته ،ثم
مال ورب َّ

تال قوله تعاىل :ﱫﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﱪ [يونس.]25:

حييى بن معاذ الرازي  -شعب اإليامن ()263/3

 -214إذا أردت أن تستشعر شيئًا من معاين قوله تعاىل :ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱪ ،ويف قراءة :ﱫﮚﱪ [يونس،]58:
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فتخيل أ َّنك ملكت َّ
كل أرصدة بنوك الدنيا ،وحزت ما مجعه الناس من عقار وأثاث
ومراكب ،وغريها ..إهنا -بنص هذه اآلية -ال تعادل فرح املؤمن بنعيم القرآن

وحالوته ،فهل نحن نعيش هذا الشعور؟

د.عمر املقبل

الفرنسية فوق األطليس يرتدد يف نرشات
 -215منذ أسبوع وخرب حتطم الطائرة
َّ

جسمـا بحجم الطائرة خيتفي فجأة ،ويبقى البحث عنه أيا ًما ،فأين
تصور
ً
األخبارَّ ،

األقامر الصناعية؟ وأين الرادارات؟ إهنم البرش مهام بلغوا من اإلتقان واحلذق يرهيم
ً
أيضا -آي ًة من آيات عظمته يف مثل قوله :ﱫﯽاهلل ضعفهم وقصورهم ،ويرهيم

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑ ﰒﱪ [يونس.]61:
ٌ
خوف عليه وال هو حيزن :أسلم
تسعا َّأمنَه اهلل يوم القيامة ،فال
 -216من مجع ً

ً
صاحلا ،واتَّقى ،وأصلح ،وأقام الصالة،
وجهه ،وآمن ،وأحسن ،واتَّبع اهلدى ،وعمل
رسا وعالني ًة بالليل والنهار بال َم ٍّن وال أ ًذى ،وهذا هو ويل اهلل ﱫ
وأنفق يف سبيل اهلل ًّ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱪ [يونس.]62:

د.حممد اخلضريي

 -217من اإلعجاز اللفظي يف القرآن :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ِّ
الرض قال:
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﱪ [يونس ،]107:ففي
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ﱫﭒﱪ بينام قال يف اخلري :ﱫﭛ ﭜﱪ؛ َّ
ألن األشياء املكروه َة ال ُتنسب
َّ
وألن الرضر عند اهلل ليس مرا ًدا لذاته بل لغريه ،وملا يرتتب عليه من
إىل إرادة اهلل؛
املصالح ،بينام اخلري مراد هلل بذاته ،ومفعول له.

ابن عثيمني
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 -218ﱫ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ [هود ]1:ومل

يقل :من رمحن وال رحيم؛ للتنصيص عىل أ َّنه ال بد من احلكمة.

الزركيش  -الربهان ()124/1

 -219قوله تعاىل :ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱪ [هودَ ]44:أ َم َر فيها وهنى،
وقص من األنباء
وسمى ،وأهلك وأبقى ،وأسعد وأشقى،
وأخرب ونادى ،ونعت
َّ
َّ
ما لو رشح ما اندرج يف هذه اجلملة من بديع اللفظ والبالغة واإلجياز والبيان جلفت

األقالم.

السيوطي  -اإلتقان ()165/3
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 -220ﱫﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱪ [هود ،]91:ﱫﯨ ﯩ ﯪ

الرسل من
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﱪ [األنعام ]25:تد َّبر ما ذكره اهلل عن أعداء ُّ
نفي فقههم وتكذيبهم ،جتد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر اهلل ،وعن تد ُّبر كتابه،

واتبع ما تتلوه الشياطني ،وما توحيه إىل أوليائها.

ابن تيمية  -جمموع الفتاوى ()212/16

 -221النظام الرأساميل السائد يف عامل اليوم اهنارت بعض أعمدته ،وبدأت

هتتز ،وإذا مل يعرفوا الرأساملية إال يف صورهتا عند (سميث)« :دعه يعمل،
أخرى ُّ
دعه يمر» ،فإننا نعلم من القرآن أهنا نظرية قديمة من أهل َمدْ ين إذ قالوا :ﱫﮤ

ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ونبيهم يدعوهم :ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﯔﯕﱪ [هودُّ ،]87:

ﮃ ﮄ ﮅﱪ [هود ،]84:ويف ذا عربة للمسلمني وثقة بتعاليم ربهِّ م.

أ.د.جعفر شيخ إدريس
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َّ -222
هيب احلكم َة إال إنسا ًنا تعود اإلحسان يف شؤونه ،ومتكن من
إن اهلل ال ُ

ضبط نفسه ،وإحكام أمره ،وتسديد خطاه ،ومشى عىل الرصاط املستقيم ،ال هتزمه
ترده عن غايته مهزات الشياطني ،يقول اهلل يف عبده الصالح
وساوس الرش ،وال ُّ

يوسف :ﱫﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱪ [يوسف.]22:
حممد الغزايل

 -223ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﱪ [يوسف ]25:ومل يقل :سيدمها ،لوجهني:

أَّ -
أن «يوسف

مل يدخل يف ٍّ
ظلمـا.
رق قط» ،وإنام اشرتي ً

ب« -ألن املسلم ال يملك وهو السيد» ،وال تكون السيادة للكافر عىل املسلم.

البقاعي  -نظم الدرر ()32/4

 -224هل ذقت حالو َة اإلخالص؟ يقول ابن تيمية :املخلص هلل ذاق من
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حالوة عبود َّيته ما يمنعه من حمبة غريه؛ إذ ليس عند القلب السليم أحىل وال ألذ،
وال أطيب وال أرس ،وال أنعم :من حالوة اإليامن املتضمن عبوديته هلل ،وذلك يقتيض

انجذاب القلب إىل اهلل ،فيصري القلب مني ًبا إىل اهلل ،خائ ًفا منه ،راغ ًبا ،راه ًبا ،كام

قال تعاىل :ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ

[يوسف.]24:

ابن تيمية  -العبودية (ص)139:

ُ
إعراض القلب عن اهلل ،واإلنسان ال يرتك
 -225من أعظم أسباب العشق:

حمبو ًبا إال بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه ،أو خو ًفا من مكروه؛ والقلب إذا ذاق

طعم عبادة اهلل ،واإلخالص له مل يكن عنده يشء قط أحىل من ذلك ،وال ألذ ،وال
أمتع ،وال أطيب ،فتدبر :ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﱪ [يوسف.]24:

ابن تيمية ()187/10

 -226ال فرق بني عبادة القرب ومن فيه ،وعبادة الصنم ،وتأمل قول اهلل تعاىل عن

نب ِّيه يوسف بن يعقوب حيث قال :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﱪ [يوسف ،]38:فقوله :ﱫ ﭞ ﭟﭠ ﱪ نكرة يف سياق
كل ٍ
تعم َّ
رشك.
النفي ُّ

عبدالرمحن بن حسن  -فتح املجيد
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 -227يف قوله تعاىل :ﱫﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱪ [يوسف ]56:عدَّ ة فوائد ،منها:
إطالق الكل وإرادة البعض ،فيوسف مل ُي َّ
مكن له يف مجيع األرض ،بل ُم ِّكن له يف
أرض مرص ونواحيها ،ومنهاَّ :
أن الطاعة تثمر الرزق يف الدنيا ،ويعطى املؤمن األجر
عليها ،وال ينقص ذلك من ثوابه يف اآلخرة.

القصاب  -نكت القرآن ()619/1

ً
مملوكا بثمن
 -228يوسف عليه السالم ..آذاه إخوانه ،وألقوه يف بئر حتى سيق

بخس ،وسجن سنني ،ثم بعد ذلك يصبح عزيز مرص ،قال إخوته :ﱫﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱪ ،يقصدون يوسف ،فامذا فعل؟ انظروا إىل ضبط النفس:
ﱫﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﱪ [يوسف]77:

رسا يف نفسه.
حتى إنه مل يرد جرح مشاعرهم هبذه الكلمة ،فقاهلا ًّ

أ.د.نارص العمر

 -229ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ [يوسف ]81:الكالم يف األشياء شهادة،

فاليشء الذي ال تعرف حقيقته ال ختض فيه.

د.حممد املختار الشنقيطي

تأمل يف حال كثري من املجالس أو املنابر اإلعالمية لتدرك كم هم املخالفون هلذا
َّ

اهلدي القرآين؟ سواء يف املسائل الرشعية أو غريها.
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 -230تأمل! ﱫﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ [يوسف:

 ،]110وقوله :ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

فأي داللة عىل شدَّ ة الكرب وعظم اخلطب أبلغ من هذا؟
ﯬ ﯭﯮﱪ [البقرةُّ ،]214:

وأنه بلغ ً
الرسل ،فجاء بعد ذلك النرص:
مبلغا كب ً
ريا ظهر أثره عىل خرية اخللق وهم ُّ

ﱫﯞ ﯟﱪ ،ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ.
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 -231جمتمعات تعيش يف الشقاء وأخرى تتقلب يف النعيم ،فاألوىل تبحث

عن اخلالص وهو بني يدهيا :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﱪ
[الرعد ،]11:واألخرى ختاف تغري احلال ،واألمان أمام ناظرهيا :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﱪ [األنفال.]53:

أ.د.نارص العمر

 -232تتابع العقوبات واآليات عىل الكافرين يف ديارهم أو حوهلا جزاء بام

وإنذارا وختوي ًفا لغريهم من الناس :فأوبئة ،وأعاصري ،وزالزل ،وخسائر
كسبوا،
ً

مالية ،وصدق ربنا :ﱫﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﱪ [الرعد ،]31:ولكن :ﱫﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﱪ [يونس.]101:

د.حممد اخلضريي
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-233

ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﱪ

[إبراهيم .]4:تع َّلم اللغة التي ُيدعى هبا إىل اإلسالم فرض كفاية ،كام أن الدعوة إىل

اإلسالم فرض كفاية ،وهل يمكن اآلن أن أجلس بني عرشة من غري العرب وأتكلم
بأرقى الفصاحة والبيان باللغة العربية ماذا يفهمون؟ ال يشء.

ابن عثيمني

 -234عقالء الغرب يعرتفون بأمهية النظام املرصيف اإلسالمي ،وبعض أبناء

املسلمني ممن يدير دفة االقتصاد يرى النظام الرأساميل الربوي كالدم جلسم اإلنسان،
فأذهبوا أمواهلم وأموال املسلمني ،فتدبر :ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﱪ [إبراهيم]28:؟!

أ.د.نارص العمر
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ربا عن دعاء إبراهيم :ﱫﭫ ﭬ ﭭ
تأمل قول اهلل جل وعال خم ً
َّ -235

ﭮ ﭯﱪ [إبراهيم ]35:هذا إبراهيم خليل اهلل ،الذي ح َّقق التوحيدَّ ،
وحطم
األصنام بيده ،خاف عىل نفسه عبادة األصنام ،وخاف عىل بنيه ،قال إبراهيم التيمي

يف تفسريها :ومن يأمن البالء بعد إبراهيم؟ وهبذا تعلم أن قوهلم( :التوحيد فهمناه)
من أكرب مكايد الشيطان.

عن الشيخ حممد بن عبدالوهاب

 -236ﱫﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﱪ [إبراهيم ]42:هذا إ ًذا مصريهم ،وبئس املصري ،هذه عدالة اهلل

العظيم ،فلتهدأ النفوس ،ولتسكن القلوب ،ولتتجاوز ضيق اللحظة احلارضة إىل أفق
املستقبل الفسيح.

-237

د.سلامن العودة

ﱫﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱪ

[إبراهيم ]44:قبل سنوات قليلة كتب فوكوياما -من أشهر مفكري أمريكا -كتابه

(هناية التاريخ) ،حمتفلاً باندحار الشيوعية أمام احلضارة الغربية ،فالعامل -بومهه-
أغلق باب التاريخ ومل يعد له سوى قوى الغرب ،وعىل رأسها أمريكا بقيمها
الليربالية ،فأسخن اهلل عينه عاجلاً باهنيار إهله الذي ظل عليه عاك ًفا ،فها هي الليربالية

أخالقيا بكوبا وأبو غريب ،وبالتجسس حتى عىل الشعب األمريكي نفسه،
تتفكك
ًّ
واقتصاد ًّيا بالكارثة املالية التي خرقوا هلا حرية السوق ،وتأميم الرشكات.
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 -238ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ [إبراهيم،]45:

ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ [املؤمنون ]94:املسلمة -كاملسلم-
جتتنب اجللوس يف األمكنة التي تظهر فيها املعصية ،من غناء واختالط وت ُّربج ،سواء

كان ملهى أو جمتمع عيد أو غريه ،ألهنا حتب أن تعتاض عن ذلك بمنتزه ﱫﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱪ [القمر.]55-54:

مشاركة من إحدى األخوات

101

102

T

k

 -239ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱪ [احلجر ]9:اهلل عز وجل و َّفر

للذب عن الرشيعة ،واملناضلة عنها ،أما القرآن الكريم فقد َّقيض اهلل له
دواعي األمة
ِّ

حرف واحد ألخرجه آالف من األطفال األصاغر فضلاً
ٌ
حفظ ًة ،بحيث لو زيد فيه

القراء األكابر.
عن َّ

الشاطبي  -املوافقات ()59/2

 -240ﱫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹﱪ [احلجر ]30-29:إن قيل :مل قال :ﱫ ﯸ ﯹﱪ ،وقد

حصل املقصود بقوله :فسجد املالئكة؟ ذكر املربد :أن قوله :ﱫﯶ ﯷﱪ

كان من املحتمل أنه سجد بعضهم ،فذكر ﱫﯸ ﱪ ليزول هذا اإلشكال ،ثم
كان حيتمل أهنم سجدوا يف أوقات خمتلفة ،فزال ذلك اإلشكال بقوله :ﱫ ﯹﱪ.

تفسري البغوي ()380/4
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 -241تأمل قول اهلل تعاىل :ﱫﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱪ

[احلجر ،]48:وقارن بينه وبني قول اهلل تعاىل :ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪ [البلد]4:
جتد أن مما رغب اهلل تعاىل به يف الدار اآلخرة :أن بينَّ َّ
أن احلياة الدنيا مليئة بالتعب،

وبي مقابل ذلكَّ :
أن اجلن َة ال تعب فيها.
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 -242ما من اخرتا ٍع خيطر ببالك من املخرتعات احلديثة -كاملركبات
تأمل قوله تعاىل :ﱫﭧ ﭨ
ووسائل االتصال وغريها -إال وقد أشار إليه القرآنَّ ،

ﭩ ﭪ ﱪ [النحل ،]8:وبفهم هذه العمومات يدرك املتد ِّبر سعة معاين كالم اهلل
تعاىل ،وكيف تدخل آالف األشياء واملعاين يف مجلة قصرية.

ينظر :تعليق السعدي عىل اآلية (ص)88:

َّ
ليتمكن اخللق من السعي عليها،
تأمل خلق األرض حني ُخلقت ساكنة؛
َّ -243

واجللوس لراحتهم ونومهم ،والقيام بأعامهلم ،ولو كانت رجراجة مل يستطيعوا عىل

قرارا ،وال ثبت هلم عليها بناء ،وال أمكنهم عليها صناعة ،وال جتارة ،وال
ظهرها ً
حراثة ،واعترب ذلك بام يصيبهم من الزالزل ،كيف تصريهم إىل ترك منازهلم واهلرب

عنها ،وقد َّنبه اهلل عىل ذلك بقوله :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ
[النحل.]15:

ابن القيم  -مفتاح دار السعادة ()217
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 -244ﱫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﱪ [النحل ]18:إذا جلست عىل مائدة

طعامك ،فحاول أن حتسب أنت وأهلك عدد أنواع املطاعم واملشارب التي عليها،
ٍ
ٍ
ُّ
واحدة ،وفوقها نعمة العافية واألمن ،وفوقها
حلظة
كل هذه النعم اجتمعت لك يف
مجيعا نعمة اإليامن ،فاللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك.
ً

من أحد املشرتكني

 -245ﱫﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱪ [النحل ]25:بعض اآلباء يدع قنوات السوء بأيدي

أهله وبنيه ،كأن األمر ال يعنيه ،وهو يعلم أهنا تنوء بالسوء ،وربام خادع نفسه بأ َّنه يثق
ُ
هبم ،لقد لعن
الربا :اآلكل واملؤكل والكاتب ،ويف الرشوة :الرايش
رسول اهلل × يف ِّ
واملرتيش والرائش ،وبئس يف تلك القنوات جالبها والناظر إليها.

رسالة من مشرتك

 -246ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱪ

تأمل كامل طاعة النحل لربهِّ ا ،فال يرى للنحل بيت غري هذه الثالثة
[النحلَّ ]68:

الب َّتة ،فاإلنسان أوىل بالطاعة لربه.

ابن القيم  -مفتاح دار السعادة

 -247قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ [النحل،]80:

وقال يف اآلية بعدها :ﱫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ [النحل ..]81:مجع اهلل يف آيات النحل

بني املساكن واملالبس؛ َّ
ألن املساكن من جنس املالبس ،كالمها جعل يف األصل
للوقاية ،ودفع الرضر ،كام جعل األكل والرشب جللب املنفعة ،فاللباس يتقي اإلنسان
به احلر والربد ،ويتقي به سالح العدو ،وكذلك املساكن يتقي هبا احلر والربد ،ويتقي

هبا العدو.

ابن تيمية  -الفتاوى ()151/22

 -248ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ [النحل ]89:قال مرسوق

 :ما نسأل أصحاب حممد عن يشء إال علمه يف القرآن ،إال أن علمنا يقرص عنه.
زهري بن خيثمة  -العلم (ح)50

 -249سمعت الشيخ ابن عثيمني

وهو يعلق عىل قوله تعاىل :ﱫﭷ ﭸ

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﱪ [النحل ]96:فيقول :كثري من الناس ال ينرصف ذهنه عند

قراءة هذه اآلية إال للامل أو الطعام ونحوه ،واحلق أهنا تشمل السمع والبرص وسائر
حسية ومعنو َّية.
ما عند العباد من أمور َّ

د.عمر املقبل

 -250ﱫﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ [النحل]98:

وفائدة االستعاذة :ليكون الشيطان بعيدً ا عن قلب املرء وهو يتلو كتاب اهلل ،حتى
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حيصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه ،واالنتفاع به؛ ألنك إذا قرأته وقلبك

واالنتفاع بالقرآن ما مل حيصل لك إذا قرأته وأنت
حارض حصل لك من معرفة املعاين
ِ

وجرب جتد.
غافلِّ ،

ابن عثمني

 -251ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﱪ [النحلَّ ]97:
إن احلياة بال سعادة اإليامن قدر مشرتك بني البرش وبني النمل
عىل ضعفه ،واحلامر عىل ذ ِّله وخسفه ،واجلمل عىل إذالله وتسخريه؛ فإذا كانوا اليوم
يسمون أحياء فمن هذا النوع.

حممد البشري اإلبراهيمي

 -252أيت هشام بن عبدامللك برجل بلغه عنه أمر ،فلام أقيم بني يديه جعل

ً
أيضا-؟ فقال الرجل :يا أمري املؤمنني! قالبحجته ،فقال له هشام :وتتكلم
يتكلم َّ

اهلل عز وجل :ﱫﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱪ [النحل ،]111:أفيجادلون
اهلل تعاىل وال نتكلم بني يديك كال ًما؟ قال هشام :بىل ،وحيك تكلم.

إحياء علوم الدين ()184/3
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ُ -253سئل ابن باز :ما كتب العقيدة التي تنصحون هبا؟ فأجاب :أعظم كتب
العقيدة وأنفعها :كتاب اهلل القرآن ،فيه اهلدى والنور ،فنويص اجلميع رجالاً ونسا ًء،

وصغارا أن يعتنوا به ،فهو كتاب العقيدة واهلدى :ﱫﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
كبارا
ً
ً

ﭤ ﭥ ﱪ [اإلرساء( ،]9:ثم أشار إىل بعض كتب أهل السنة ،فانظر إىل هذه اللفتة
التي خترج من قلب متد ِّبر).

جمموع فتاوى ابن باز ()73/28

 -254البون الشاسع بني الطالب يف الدرجات واملعدالت ما هو إﻻ معيار
ِّ
باحلث -عند االنشغال
من معايري التفاضل يف أمر الدنيا ،وقد جاء التوجيه القرآين

بالتفاضل الدنيوي -عىل تذكر التفاضل اﻷخروي ،الذي هو أكرب وأعظم ،واملؤمن
املوفق له يف ِّ
كل يشء عربة :ﱫﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﱪ [اإلرساء.]21:

د .ابتسام اجلابري
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 -255ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱪ [اإلرساء ]28:هذا تأديب

عجيب ،أي :ال تعرض عنهم إعراض مستهني عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم،
وإنام جيوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض ،وعائق يعوق ،وأنت عند ذلك ترجو
من اهلل فتح باب اخلري لتتوصل به إىل مواساة السائل ،فإن قعد بك احلال ﱫ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﱪ.

القرطبي  -تفسريه ()248/10

 -256قوله تعاىل :ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ [اإلرساء ]35:ما فائدة قوله :ﱫﯤ

ﯥ ﱪ ،وظاهر يف أنه ال يكون ذلك إال إذا كال؟

ج« :لتخصيص األمر باإليفاء إذا كال املسلم لغريه؛ ألنه قد يبخسه حقه ،بخالف

إذا اكتال لنفسه من غريه؛ فإنه حينئذ مأمور بالتسامح والرتك ،ويتضح هذا املعنى يف

قوله تعاىل :ﱫﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪ [املطففني.»]3:

د.صالح العايد  -نظرات لغوية

 -257الزالزل آية ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ [اإلرساء ]59:بعض

ربا عن بعض اهلزات األرضية التي أصابت منطقة املدينة
الصحف نرشت اليوم خ ً
النبوية ،ودعت املواطنني ألخذ أسباب احلذر ،ولألسف ففوق هذا اخلرب مبارشة خرب

آخر يتضمن صور نساء متربجات ،هل من الدِّ ين -بل العقل -أن خيوفنا اهلل تعاىل
فال نخاف؟!
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 -258حيزنك أن بعض املتحدثني يف اإلعالم يسعى لتهوين أمر الزالزل بربطه

بعوامل جيولوجية وأسباب املادية ،يف هتميش غريب للسبب الرشعي الذي َّ
دل عليه

قول مرسل هذه اآليات :ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ [اإلرساء ،]59:فأين
هؤالء من هذا احلرص :ﱫﭦ ﭧﱪ؟ إهنا آية مل يشهد بلدنا مثلها ،حيث بلغت
اهلزة  5.7درجات ،وأوقفت الدراسة يف عدد من املدارس ،ومؤرشات عن ثوران

بركان جبل أبو نار ،فمتى نعترب؟

 -259تنبه يا مؤمن! وتأمل قول ربك لعدونا إبليس :ﱫﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﱪ [اإلرساء ،]64:ويدخل يف هذا كل داع إىل املعصية ﱫﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﱪ ،ويدخل فيه كل راكب وماش يف معصية اهلل ،فهو من خيل

الشيطان ورجله.

السعدي  -تفسريه ()461

 -260إذا رأينا للشيطان علينا غلبة وسلطا ًنا ،فلنتحقق من عبوديتنا هلل تعاىل،

فإن اهلل يقول :ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ

[اإلرساء.]65:

أنس العمر

 -261عىل مسلمي اليوم أن يتذكروا َّ
أن االستفزاز قديم ،وأن العاقبة للمتقني

إن هم صربوا وصابروا ورابطوا واتَّقوا رب العاملني ،واقرؤوا القرآن الكريم
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وستجدون فيام أوحي إىل حممد × قوله تعاىل :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱪ [اإلرساء.]77-76:

أ.د.سليامن بن محد العودة ،خطب املنرب

 -262يف الصحيحٌّ :
«كل ُميَسرَّ ملا ُخلق له» ،فاكتشف مواهبك وقدراتك،
ونمها واستعملها يف سبيل دينك وأمتك وأرستك ،وال تتك َّلف ما مل تعط ،فتكون
ِّ

كامل ْن َب ِّت :ال ً
ظهرا أبقى ،وتد َّبر :ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱪ
أرضا قطع ،وال ً
[اإلرساء ،]84:ﱫﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﱪ [البقرة.]148:

أ.د.نارص العمر

 -263قال سفيان الثوري :من أبكاه علمه فهو العامل؛ فإن اهلل تعاىل يقول :ﱫﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱪ [اإلرساء ،]108:وقال

تعاىل :ﱫﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ [مريم.]58:

الشعراين  -تنبيه املغرتين (ص)96 :

112

T

n

تأملت ثبات الفتية ،وتساءلت عن السبب؟ فإذا هو االعتصام باهلل،
َّ -264
ُ
وأخذ األسباب املنجية يف أمثال قوله تعاىل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﭼ [الكهف ،]14:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ

[الكهف ،]16 :فاحفظ اهلل حيفظك.

أ.د.نارص العمر

 -265ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
اشرتط ِ
َ
ت ُ
واضحا عىل ما ال برهان له أصلاً  ،بل
اآلية برها ًنا
ﯿﰀ ﭼ [الكهف ]15:مل
ً
الرباهني ك ُّلها تدل عىل بطالنه؟ ذلك َّ
أن مراجعة القناعات السابقة صعب ،وحتتاج

تدقي ًقا من النفس التي قد تنخدع بالرضا عن قناعاهتا بشبهات التقليد ،وتربير

صعوبة االعرتاف باخلطأ ،فال يصل إىل احلقيقة بسبب أوهام الرباهني التي لديه ،فإذا
د َّقق يف حماكمتها ،تبينَّ له بطالهنا؛ ولذا طولبوا بالربهان الواضح ،ليقودهم ذلك
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إىل اكتشاف عدم وجود أي برهان ،وهذا ك ُّله يدعونا إىل الرفق يف جمادلة أصحاب
أسوارا من أوهام الرباهني غري البينة ،ومن
القناعات الباطلة ،فإن بينهم وبني اهلداية
ً
التثب َت من قوهتا ،ومن صحة
خري ما يكشف حقيقتها لدهيم أن حياولوا هم أنفسهم ُّ

االستدالل هبا.

د.حاتم العوين

 -266ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭼ [الكهف ]16:من ثمرة اإليامن أن أصبح الكهف الضيق الذي ال يعد

منشورا بالرمحة والتهيئة واالرتفاق ،فاعلم أن األمر كله هلل ،وأن األمور
لسكنى:
ً
بحقائقها ،ال بام يراه أهل الدنيا منها.

عاما
 -267االحرتاز عن األمور الضارة ،وكتامن الرس الذي ترض إذاعته
ً
رضرا ًّ

خاصاُّ ،
كل ذلك من كامل العقل ،تأمل قوله جل وعال :ﭽﯞ ﯟ
أو ًّ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [الكهف.]19:

السعدي (ص)165 :

 -268قال تعاىل يف عرض النار عىل الكفار :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭼ [الكهف ،]100:وقال تعاىل يف عرض الكفار عىل النار :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ
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ً
أيضا -يقربون إليها،ﯶ ﯷ ﯸ ...ﭼ [األحقاف ،]20:فهي تقرب إليهم وهم

وذلك من زيادة العذاب عيا ًذا باهلل.

الشنقيطي  -أضواء البيان ()347/3

 -269يف سورة الكهف رضب اهلل مثلاً برجلني جعل ألحدمها جنتني ،فتكبرَّ ،
فكان عاقبته كربه اخلسار ،ومن اللطائفَّ :
أن هذه القصة جاءت بعد أمر اهلل تعاىل

لنب ِّيه أن يصرب نفسه مع ضعفاء املؤمنني ،خال ًفا لكرباء قريش ،الذين تكبرَّ وا عن

اجللوس معهم ،فكان عاقبتهم اخلسار ،كام كان عاقبة صاحب اجلنتني.

ابن كثري  -تفسريه ()103/3

 -270يف سورة الكهف ذكر اهلل تعاىل قصة صاحب اجلنتني :ﭽﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [الكهف ]32:ثم قال بعدها :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [الكهف ،]35:فلامذا قال:
ﭽﭒ ﭼ فأفرد اجلنة مع أهنام جنتان؟ قوله تعاىل عن صاحب اجلنتني :ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ أفرد اجلنة مع أهنام جنتان؛ ألن قوله هذا مل يقله إال حني
معا يف وقت واحد ..وللزخمرشي جواب آخر
دخل إحدامها ،إذ ال يمكن دخوله فيهام ً

لكن استنكره الشنقيطي.

األمني الشنقيطي  -أضواء البيان ( ،)274/3والكشاف ()13/4

 -271من أعظم ما يذكر به املتكرب واجلاحد للنعم :تنبيهه عىل أصل خلقته،
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التي يستوي فيها األغنياء والفقراء ،وامللوك والسوقة ،وهذا ما سلكه الرجل املؤمن
-وهو حياور صاحبه املتكرب :-ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭼ [الكهف.]37:

د .عمر املقبل

 -272ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ [الكهف،]46:

ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ [مريم ]76:الباقيات الصاحلات

هن الكلامت املأثور فضلها :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فمن
َّ
مل يقدر له بلوغ رحاب البيت العتيق ،لعرض أو ملرض ،فال تفته عرش ذي احلجة

املباركة ،فيعمل فيها أعاملاً هي أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل يف غريها.

د.سعود الرشيم

 -273ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﭼ [الكهف ]50:أي :بدل والية هلل عز وجل بوالية إبليس وذريته ،وذلك هو

التعوض من اجلن بالباطل ،وهذا هو نفس الظلم؛ أل َّنه وضع اليشء يف غري موضعه.
ابن عطية  -املحرر الوجيز ()549/3

البخاري يف كتاب العلم« :باب اخلروج -أي :الرحلة والسفر -يف
َّ -274بوب
ُّ

طلب العلم» ،وأورد قصة موسى عليه السالم ملا رحل إىل اخلرض ،ليطلب العلم منه،
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وكان اخلرض بمكان يلتقي فيها بحران :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [الكهف ]60:أي زما ًنا طويلاً بح ًثا عنه.

صحيح البخاري ()4447 ،78

َّ -275
إن فيام عاناه موسى من الدَّ أب والسفر والصرب عىل العلم ،مع حمل موسى

نبوته :داللة عىل ارتفاع قدر العلم ،وعلو منزلة
من اهلل وموضعه من كرامته ورشف َّ
أهله ،وحسن التواضع ملن يلتمس منه.

اخلطيب البغدادي  -الرحلة يف طلب احلديث (ص)106:

ربا عن قصة موسى مع فتاه :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
 -276قال سبحانه خم ً

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ [الكهف ،]61:وقال سبحانه وتعاىل بعد ذلك
عىل لسان الغالم :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭼ [الكهف ،]63:ولع َّلنا نتساءل ملاذا جاءت ﭽ ﰃ ﭼ يف الوصف
األول ،وجاءت ﭽﭲﭼ يف الوصف الثاين؟ يف قصة موسى واخلرض جاء وصف

رجوع احلوت إىل البحر يف سياق إخبار اهلل ﭽ ﰃ ﭼ ،ويف وصف الفتى :ﭽ ﭲ ﭼ،

َّ
لعل ذلك؛ ألن الوصف األول هو وصف اهلل سبحانه لألمر ،وخروج السمكة حية
بعد أن كانت ميتة ،ودخوهلا يف البحر :أمر هني ويسري عىل اخلالق ،أما بالنسبة ملخلوق

كغالم موسى؛ فإ َّنه أمر يف غاية العجب ،لذلك قال :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ.

د.عويض العطوي
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 -277ﭽﭕ ﭖﭼ [الكهف ]62:تد َّبر قصة موسى مع فتاه وخادمه؛
جتد كرم اخللق ،ولطافة املعاملة ،وحسن الصحبة :خيربه بتفاصيل مسريه ،ويرشكه

يف طعامه ،ويعذره يف خطئه ،بل يدخل الرسور عىل نفسه إذها ًبا لروعه :ﭽﭵ ﭶ

وتأمل واقع كثري من الناس مع خدمهم ،بل مع أبنائهم
ﭷ ﭸﭹ ﭼ [الكهفَّ ،]64:
وطالهبم تدرك أين هم من أخالق النبوة.

أ.د.نارص العمر

 -278ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [الكهف ]66:فيها دليل

عىل َّ
تبع للعامل ،ولو تفاوتت املراتب.
أن املتعلم ٌ

ابن العريب  -أحكام القرآن ()1245/3

ترفعا واستغنا ًء عمن
أين هذا األدب من بعض الطلبة والسائلني الذين يظهرون ً

يسألونه بسبب تقارب السن ،أو القرابة ،أو لغري ذلك من األسباب؟

 -279ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [الكهف ]67:حكم عليه بعادة اخللق يف

عدم الصرب عام خيرج من االعتياد ،وهو أصل يف احلكم بالعادة.

ابن العريب  -أحكام القرآن

 -280قوله تعاىل :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ [الكهف ]71:فيه داللة عىل َّ
أن قلوب املؤمنني جمبولة

عىل إنكار املنكر ،وغري مالكة للصرب عىل احتامله؛ َّ
ألن موسى عليه السالم وعد
اخلرض أن يصرب عىل ما يراه منه ،فلام رأى ما رأى أنكره عليه.

القصاب  -نكت القرآن ()215/2
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 -281ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ [الكهف]74:

ٌ
طائفة من العلامء عىل َّ
أن الغالم كان ً
بالغا ،واستدل آخرون بنفس
استدل هبذه اآلية
اآلية عىل أنه مل يكن ً
بالغا..؟! الذين قالوا :إنه مل يبلغ ،فاستدلوا بوصف النفس بأهنا:

ﭽﰏﭼ؛ أي :مل تذنب ،واحتج من قال :إنه بالغ ،بقوله :ﭽﰐ ﰑﭼ؛ فهذا

يقتيض أ َّنه لو كان عن قتل نفس مل يكن به بأس ،وهذا ُّ
يدل عىل أنه بالغ ،وإال فلو كان
مل حيتلم مل جيب قتله بنفس ،وال بغري نفس.

ابن عطية  -املحرر الوجيز ()561/3

 -282يف سورة الكهف قال اخلرض يف خرق السفينة :ﭽﮚ ﮛ ﮜﭼ ،ويف

قتل الغالم :ﱫﮰ ﮱ ﯓﱪ ،ويف بناء اجلدار :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ ..فلامذا
غري يف نسبة األفعال يف ِّ
كل واحدة؟ ملا كان املقصود عيب السفينة قال :ﭽﮚﭼ،
َّ
وألن نفس العيب مفسدة ،وملا قتل
تأد ًبا معه،
فأضاف إرادة العيب لنفسه ال إىل اهلل ُّ

تنبيها عىل َّ
أن القتل كان منه بأمر اهلل ،وله حكمة
الغالم قال :ﭽﮰﭼ بلفظ اجلمعً ،
ٌ
ٌ
مشوبة بمفسدة ،وملا ذكر السعي يف مصلحة اليتيمني قال:
مصلحة
مستقبلية ،وأل َّنه
َّ

ﭽﯩ ﯪﭼ ،فنسب النعمة هلل ألهنا منه ،وألهنا مصلحة خالصة.

اخلازن  -تفسريه ( - 228/4بترصف)

 -283ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ [الكهف ]83:هذا جواب لقريش

عندما سألوا عن ذي القرنني ،فأجاهبم :أنه سيقترص عىل ما متس احلاجة إليه ،مما
يكون به التذكر والعربة ،دون اخلوض يف تفاصل ال داعي هلا ،أو فائدهتا قليلة ،فهل
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يعي ذلك كثري من الدعاة واخلطباء حيث جتد احلشو اململ واالستطرادات اخلارجة

عن املوضوع؟

أ.د.نارص العمر

 -284احلكمة تقتيض النظر يف متدرجات أمور الدعوة ألخذ الناس هبا،
فالعقيدة أولاً  ،فهي إن مل تصح؛ فلن جيدي العمل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ [الكهف.]105-103:

د.صالح بن محيد

 -285اعترب حال أهل الدنيا يف قوله تعاىل عن أهل اجلنة :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

[الكهف ،]108:فتجد اإلنسان يتمنى (شقة) ..فإذا ملكها متنى (بي ًتا) ..فإذا ملكها
(قرصا) ،وهكذا ..أما أهل اجلنة؛ فقد اكتملت هلم السكنى يف اجلنة ،فال يريدون
متنى
ً
يتحولوا عام هم فيه.
أن َّ
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 -286حيتفل النصارى بميالد املسيح يف الشتاء ،ويف القرآن إشارة إىل خطئهم يف

هذا التوقيت ،تأمل قوله تعاىل :ﱫﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ

الرطب مما ينضج يف الصيف؟ فكيف حيتفلون بميالد املسيح يف
[مريم ]25:أليس ُّ

الشتاء؟!

د.عويض العطوي

 -287ﱫ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ [مريم ]25:الرطب اجلني الغض قريب
خري للنفساء من الرطب ،ولو كان
التناول ،قال غري واحد من السلف :ما ِمن يشء ٌ

ألطعمه اهلل مريم وقت نفاسها بعيسى.

ابن كثري ()225/5

ومثلها :الصائم املنهك ،فإنه يفطر عىل رطب ،فهو أصلح يشء له ،ودلت السنة

عليه ،قبل أن يعرفه الطب احلديث.

121

 -288ﱫﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ [مريم ]26:أمر اهلل

مريم -املرأة الضعيفة النفساء -هبزِّ جذع النخلة التي تثقل الرجال ،واهلل قادر أن

يكرمها برزق -كام يف سورة آل عمران ،-ليعلم الناس أمهية بذل السبب:
هزة
ولو شاء أن جتنيه من غري َّ

جنته ولكن كل يشء له سبب

الشنقيطي

 -289ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱪ [مريم]39:

يوم حرسهتم وندمهم عىل ما فرطوا يف جنب اهلل ،وحرسهتم يوم أورثت مساكنهم من
اجلنة أهل اإليامن باهلل والطاعة له ،وحرسهتم يوم أدخلوا من النار ،وأيقن الفريقان
باخللود الدائم ،واحلياة التي ال موت بعدها ،فيا هلا من حرسة وندامة.

الطربي ()200/18

 -290ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ
[مريم ]58:قرأ عمر بن اخلطاب سورة مريم فسجد عند هذه اآلية ،ثم قال :هذا

السجود ،فأين البكاء؟

تفسري الطربي ()214/18

 -291ﱫﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ [مريم ،]90-88:فإذا
ُ
اجلبال تنهدُّ غري ًة عىل التوحيد واإليامن ،فكيف بقلب املؤمن الذي خياف اهلل
كانت
ويرجو رمحته ،فإنه أوىل وأحرى.

د.حممد املختار الشنقيطي
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 -292ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱪ [طه ]84:قال ابن القيم :وظاهر اآلية

أن احلامل ملوسى عىل العجلة هو طلب رىض ر ِّبهَّ ،
وأن رضاه يف املبادرة إىل أوامره
احتج السلف هبذه اآلية عىل أن الصالة يف أول الوقت أفضل،
والعجلة إليها ،وهلذا
َّ

سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يذكر ذلك ،قال :إن رىض الرب يف العجلة إىل أوامره.
مدارج السالكني ()59/3

 -293إذا ضممت قوله تعاىل :ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﱪ

[طه ]94:إىل قوله سبحانه -ملا ذكر مجلة من األنبياء ومنهم هارون :-ﱫﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﱪ [األنعام ]90:تبينَّ لزوم إعفاء اللحية وعدم حلقها؛
ألن هارون من األنبياء الذين أمر نبينا × باالقتداء هبمَ ،
َّ
وأ ْم ُره × بذلك َأ ْم ٌر لنا.
ُّ

الشنقيطي  -أضواء البيان ()92/4
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 -294ﱫﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﱪ [طه ]117:أسند َّ
الشقا َء إىل آدم دون

حواء؛ لوجهني:

أَّ -
أن يف ضمن شقاء الرجل شقاء أهله ،كام أن يف سعادته سعادهتم؛ ألنه الق ِّيم

عليهم.

ب -من الشقاء التعب يف طلب القوت ،وذلك عىل الرجل دون املرأة؛ ألن

الرجل هو الساعي عىل زوجته.

اخلازن  -تفسريه

اإلسفنجية :امرأة قلقة مضطربة؛ أرهقها اجلري بعيدة عن اخلشوع
 -295املرأة
َّ

يف الصالة والتذلل هلل ،حمرومة من السعادة احل َّقة ،ترى َو ْه َم السعادة يف دنيا زائفة،

أوامره ،فهي كئيبة حزينة ،تضحك واحلزن يقطع
أعرضت عن ذكر اهلل ،وأضاعت
َ
ٍ
ٍ
ٍ
وكلمة ُتلقى
زائفة
ابتسامة
كبدها ،تفرح وغيوم البؤس حتوم حول عينها ،تبحث عن
عىل قارعة الطريق ،إهنا تبحث عن السعادة واحلياة الطيبة؛ لكنها ض َّل ِ
ت الطريق:

ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﱪ [طه.]124:

عبدامللك القاسم  -املرأة االسفنجية (ص)75 :

ِ -296
ومن الناس َمن تع َّلم القرآن لكنه أمهل تالوته ،وهذا هجران للقرآن
وحرمان للنفس ِمن أج ٍر عظيم ،وسبب لنسيانه ،وقد يدخل يف قوله تعاىل :ﱫﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﱪ [طهَّ ،]124:
فإن اإلعراض عن تالوة القرآن وتعريضه
للنسيان خسارة كبرية ،وسبب لتسلط الشيطان عىل العبد ،وسبب لقسوة القلب.

د.صالح الفوزان  -إحتاف أهل اإليامن بدروس شهر رمضان (ص)48
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تقريرا حدي ًثا يفيد عن وجود حالة انتحار كل ٤٠
 -297نرشت الصحف اليوم
ً

ثانية! وأهل القرآن ال حيتارون يف تفسري مثل هذه الظاهرة ،فقد أيقنوا بقول رهبم:
ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ [طه ،]124:وتدبروا َ
قول َمن

أسباب السعادة ك ُّلها بيده :ﱫﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ُ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﱪ [األنعام.]125:

 -298و َمن نظر إىل اخليل والبهائم واألشجار عىل وجه استحسان الدنيا

والرئاسة واملال فهو مذموم لقوله تعاىل :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

وأما إن كان عىل وجه ال ينقص الدين،
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﱪ [طهَّ ،]131:
وإنام فيه راحة النفس فقط ،كالنظر إىل األزهار ،فهذا من الباطل الذي [قد] يستعان

به عىل احلق.

ابن تيمية  -جمموع الفتاوى ()249/21
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 -299ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ [األنبياء ]5:هذه
اجلملة القصرية متثل لك مقدار ما أصاهبم من احلرية ،و ُتريك صورة شاهد الزور إذا
السبل
تتفرق به ُّ
شعر بحرج موقفه :كيف يتق َّلب ذات اليمني وذات الشامل ،وكيف َّ

يف تصحيح ما حياوله من حمال :ﱫ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﱪ [اإلرساء.]48:

د.حممد دراز  -النبأ العظيم (ص)86-85:

أن الساموات واألرض لو كان فيهام ٌ
 -300كام َّ
ريه سبحانه لفسدتا ،كام
آهلة غ ُ

قال تعاىل :ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱪ [األنبياء ،]22:فكذلك القلب إذا
كان فيه معبود غري اهلل تعاىل فسد فسا ًدا ال يرجى صالحه؛ إال بأن خيرج ذلك املعبود
َّ
ويتوكل عليه
منه ،ويكون اهلل تعاىل وحده إهله ومعبوده الذي حيبه ويرجوه وخيافه،
وينيب إليه.

ابن القيم  -إغاثة اللهفان ()30/1
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 -301ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱪ [األنبياء]46:

تأمل هذا التهديد والوعيد بأسلوب بديع( :املس) هو اإلصابة اخلفيفة ،و(النفحة):
َّ
القليل من اليشء ،و(من) دالة عىل التبعيض ،و(العذاب) أخف من النكال ،و(ربك)
متسه من بعض عذاب
هذا يدل عىل الشفقة .إن من سيكون هذا واقعه عند أول نفحة ُّ

رب رحيم ،كيف سيصرب عىل أنكال لدى اجلبار؟! إ َّنه حلري أن يبادر بالنجاة منه.
ٍّ

د.صالح العايد

 -302ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
قطعا
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱪ [األنبياءِ ]47:من هذا ً
تعلم َّ
عظمـا ال يعرف قدره إال الرجل
أن شأن املعاملة مع اهلل ومع خلقه عظيم
ً

العاقل ،فإن عليها يرتتَّب غضب اهلل وعقابه ،أو رضاه والنعيم املقيم ،ويشء هذا
يرتدد يف بذل العناية به رجل بصري.
قدره ال يتوقف وال َّ

عبدالعزيز السلامن  -مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار ()60/2

صابرا ،وقد أظهر الشكوى بقوله :ﱫﭥ
سمى اهلل أيوب
 -303إن قيل :كيف َّ
ً

ﭦﱪ[األنبياء ،]83:وقوله :ﱫ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ [ص]41:؟ قلت:

ليس هذا شكاية ،وإنام هو دعاء ،بدليل قوله يف اآلية األخرى :ﱫ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﱪ [األنبياء.]84:
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اخلازن  -تفسريه
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 -304ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﱪ [األنبياء .]87:فالتهليل والتسبيح جيليان الغموم ،وينجيان من
ً
ومطي ًة
ملجأ يف شدائده،
الكرب واملصائب ،فحقيق عىل َمن آمن بكتاب اهلل أن جيعلها
َّ
يف رخائه ،ثق ًة بام وعد اهلل املؤمنني من إحلاقهم بذي النون يف ذلك ،حيث يقول:

ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱪ [األنبياء.]88:

القصاب  -نكت القرآن ()311/2
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 -305ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﱪ [احلج ]2:من املعلوم َّ
مرضعا،
سمى
ً
أن املرأة التي ترضع الطفل ُت َّ
فلم قال تعاىل هنا :مرضعة ،ومل يقل مرضع؟ قال تعاىل :ﱫﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ [احلج ،]2:فإن قلت :مل قيل :مرضعة دون مرضع؟
فاجلواب -عن الزخمرشي :-املرضعة التي هي يف حال اإلرضاع ملقمة ثدهيا الصبي.
واملرضع :التي شأهنا أن ترضع ،وإن مل تبارش اإلرضاع يف حال وصفها به ،فقيل:
مرضعة ،ليدل عىل أن ذلك اهلول ،إذا فوجئت به هذه ،وقد ألقمت الرضيع ثدهيا:

نزعته عن فيه ،ملا يلحقها من الدهشة.

أضواء البيان ()256/4

 -306ﱫﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱪ

[احلج ]5:تذكرت هذه اآلية ،وأنا أنظر إىل املسلمني ،كيف تغري دوالب حياهتم
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من حني دخل رمضان ،لقد انصهروا من جديد ،فام أسهل صياغة احلياة عرب نظام
اإلسالم إذا صدقت النواياُ ،
وخل بني الناس وبني اخلري.

حممد املقدم

 -307تدبر :ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﱪ [احلجُّ ]18:
كل اجلامدات والنباتات واحليوانات تسجد هلل ..بكثرهتا..

بعضا من خملوق ضعيف َّ
بعظمتها ..إال ً
شذ عن منظومة التسبيح يف الكون.

من أحد املشرتكني

 -308هنا أشجار ..وهناك نجوم ..هذه شمس ،وهذا قمر ..وتلك جبال ..هنا

دواب كبار وصغار ،فإذا اجتمعت لك -كلها أو بعضها -وأنت يف الربية،
وهناك
ٌّ
أو تسري يف طريق ،فتذكر أهنا كلها تسجد هلل ،تأمل :ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪ اآلية
[احلج.]18:

د .عمر املقبل

 -309السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة املكان؛ كقوله تعاىل:

ﱫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱪ [احلج ]25:أو حرمة الزمان؛

كقوله تعاىل يف األشهر احلرام :ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﱪ [التوبة ،]36:أو
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بسبب عظم اإلنسان املخالف؛ كقوله تعاىل يف نبينا × :ﱫ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ
[اإلرساء.]75-74:

الشنقيطي  -أضواء البيان ()148/6

 -310علقت القلوب عىل حمبة الكعبة البيت احلرام ،حتى استطاب املحبون

يف الوصول إليها هجر األوطان واألحبابَّ ،
ولذ هلم فيها السفر الذي هو قطعة من
العذاب ،فركبوا األخطار وجابوا املفاوز والقفار ،واحتملوا يف الوصول غاية املشاق،

ولو أمكنهم لسعوا إليها ولو عىل األحداق:
نعم أسعى إليك عىل جفوين

وإن بعدت ملرساك الطريق

ورس هذه املحبة هي إضافة الرب سبحانه له إىل نفسه بقوله :ﱫﮀ ﮁ
ُّ

ﮂﱪ [احلج.]26:

ابن القيم  -روضة املحبني (ص)269:

 -311سورة احلج من أعاجيب سور القرآن ،فيها :أول احلج :ﱫ ﮇ ﮈ

ﮉﱪ ،وآخره :ﱫ ﮱ ﱪ [احلج ،]28-27:فيها :الساعة والتوحيد،
والصالة واإلخبات ،واملواعظ واآلداب ،فيها :املكي واملدين ،واللييل والنهاري،
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والسفري واحلرضي ،واحلريب والسلمي ،والشتائي والصيفي ،هي سورة عجب،

حاج يقصد احلج ومل يتدبر سورة احلج.
وأعجب منها ٌّ

د.عصام العويد

 -312ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ [احلج ]28:من منافع احلج العظيمة التي

تشملها اآلية:أن يتع َّلم احلجاج ما به منفعتهم يف اآلخرة ،أما منفعة الدنيا ،فالناس

أساتذة ذلك ،لكن منفعة اآلخرة الناس اليوم بأشدِّ احلاجة إليه ،وإذا كان زمن احلج

ريا ،فالواجب أن ُيكثَّف اجلهد يف احلج لتعليم اجلاهل وتبصري الغافل ،فأويص
قص ً
النبي نادى بعرفة فقال« :اللهم
كل من يذهب إىل احلج وله فضل علم أن يبلغه؛ ألن َّ

هل بلغت ،اللهم فاشهد».

صالح آل الشيخ

 -313تد َّبر :ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ [احلج ،]28:وقف متأملاً لقوله:

ﱫﮘﱪ لتدرك أن َّ
كل عمل من أعامل احلج يعود عليك بنفع عظيم ،خال ًفا ملا
احلج جمرد أعامل تعبد َّية ال يدركون أثرها ،وهذا يفرس
يتصوره الكثريون من أن َّ
التسابق للبحث عن الرتخص والتخلص من كثري من واجباته وأركانه ،ولو أدركوا

نفعه املبارش هلم ملا فعلوا.

أ.د.نارص العمر

 -314من أعظم الرباهني عىل منزلة أي عبادة من العبادات أن تراها مرشوع ًة

يف مجيع الرشائع ،وهكذا كان النحر :ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﱪ [احلج ،]34:فهل يقدر املسلم هذه الشعرية
قدرها؟!

د.عمر املقبل

 -315اَّ
لـم بينَّ اهلل تعاىل أن نحر هبيمة األنعام من الشعائر املتفق عليها بني

األمم ،ختم اآلية بقوله :ﱫ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﱪ [احلج ،]34:وهي

إشارة واضحة إىل َّ
أن أعظم رابط جيمع األمم هو توحيد اهلل تعاىل ،وما يتفرع عنه من
أخالق وأعامل ،دون ما سواه من الروابط األرضية.

د.عمر املقبل

 -316ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱪ اآلية

[احلج ]35-34:ملا بني ابن عطية َّ
أن اإلخبات معناه التواضع واخلشوع ،قال
وهذا مثال رشيف من خلق املؤمن اهلني اللني.

:

املحرر الوجيز ()150/4

 -317ﱫ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﱪ [احلج ]38:ال يبعد أن يكون املعنى:
أن الكفار يستعملون َّ
َّ
كل ما يف إمكاهنم إلرضار املؤمنني ،فيدفع اهلل كيدهم عن
املؤمنني ،فكان دفعه سبحانه لقوة عظيمة ،أهلها يف طغيان شديد ،حياولون إحلاق
الرضر باملؤمنني ،وهبذا االعتبار كان التعبري باملفاعلة ،يف قوله :يدافع ،وإن كان َّ
جل
قادرا عىل إهالكهم ،ودفع رشهم عن عباده املؤمنني.
وعال ً

الشنقيطي
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 -318ﱫ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﱪ [احلج .]٤٦:قال قتادة:

البرص الظاهر :بلغة ومتعة ،وبرص القلب :هو البرص النافع.

تفسري البغوي ()٣٩١/٥

 -319وأما وقيعة الفساق يف أهل الفضل والدين ،فعىل َش َب ٍه ممن قال اهلل فيهم:

ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﱪ اآلية [احلج .]72:واستخفاف هؤالء
بالدين حيملهم عىل إشاعة أشياء عن العلامء والدعاة منهم ،ورجال احلسبة فيهم،
بقصد الشناعة عليهم.

د .بكر أبوزيد  -تصنيف الناس

 -320سورة احلج ..فيها من التوحيد ِ
واحل َكم واملواعظ عىل اختصارها ما

هو بينِّ ملن تدبره ،وفيها ذكر الواجبات واملستحبات كلها :توحيدً ا وصالة وزكاة
وصيا ًما؛ قد تضمن ذلك قوله تعاىل :ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ [احلج ،]77:فهذه اآلية والتي
ريا إال مجعته ،وال ًّ
رشا إال نفته.
بعدها مل ترتك خ ً

ابن تيمية  -الفتاوى ()266/15

 -321املتأ ِّمل يف آيات احلج يلحظ سمة التيسري يف ترشيعاته وأحكامه ك ِّلها؛
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لكنه تيسري منضبط ال عن هوى وتشهي ،والتيسري ال يعني عدم املشقة والتعب،

فقد ختم اهلل أحكام احلج يف سورة احلج بقوله :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﱪ
وسمـاه النبي × جها ًدا ،وأبان األجر فيه عىل قدر النصب والتعب.
[احلجَّ ،]78:

أ.د.نارص العمر
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 -322ﱫﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪ [املؤمنون ]14:جاء لفظ (تبارك) يف

القرآن عدَّ ة مرات ،وكلها مسندة إىل اهلل جل وعال ،ومل تأت مسند ًة ملخلوق أبدً ا؛ َّ
ألن

املخلوق ال يوجدها ،ولكن قد يكون سب ًبا يف حدوثها ،وهبذا يتبينَّ خطأ القول الشائع
كـ :تبارك املنزل ،وتباركت السيارة ونحومها ،مع حسن قصد قائلها.

أ.د.نارص العمر

للرسل:-
 -323من ضعيف ُحجج املأل وغريبها ،قوهلم ألقوامهم -تكذي ًبا ُّ

ﱫﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﱪ [املؤمنون ،]34:فيقال هلم :فإن اتَّبعوكم يف حتذيركم

هذا هل سيخرجون عن أن يتبعوا ً
برشا مثلهم؟!

د.مساعد الطيار

 -324ﱫﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﱪ [املؤمنون]76:
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هذا نموذج لصنف من الناس الذين تصيبهم املصائب والنكبات والعذاب ،ولكن

قلوهبم قاسية ال تتأثر ،نسأل اهلل العافية.

ابن عثيمني

 -325قال رجل لزهري بن نعيم :ممن أنت يا أبا عبد الرمحن؟ قال :ممن أنعم اهلل

عليه باإلسالم؛ قال :إنام أريد النسب ،قال :ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﱪ [املؤمنون.]101:

حلية األولياء ()149/10

 -326شهدت عد ًدا من الكتاب الشباب ال زالت خصومتهم مع املتدينني

حمادة للوحي ،كل ذلك بدافع النكاية باملتدينني
تورطوا بمقاالت َّ
تتامدى هبم ،حتى َّ
وإغاظتهم فقط ،وكنت أظ ُّنها رصعة جديدة حتى قرأت قوله تعاىل :ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱪ [املؤمنون.]110-109:

إبراهيم السكران
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 -327ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱪ

خصوصا؛ َّ
ألن
[النور ]2:هنى عن التهاون يف إقامة العقوبات عمو ًما ،والفواحش
ً
مبناها عىل املحبة والشهوة ،فيزين الشيطان انعطاف القلوب عىل أهلها ،حتى يدخل
كثري من الناس يف الدياثة وقلة الغرية ،وربام ظن َّ
أن هذا رمحة ولني جانب ،وإنام

ذلك مهانة وضعف إيامن ،وإعانة عىل اإلثم والعدوان ،وترك للتناهي عن الفحشاء
واملنكر.

ابن تيمية  -الفتاوى ()287/15

 -328ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁﰂﱪ [النور ]19:وحمبة إشاعة الفاحشة تنتظم مجيع الوسائل القبيحة
إىل هذه الفاحشة ،سواء كانت بالقول ،أم بالفعل ،أم باإلقرار ،أو ترويج أسباهبا،
وهكذا ،وهذا الوعيد الشديد ينطبق عىل دعاة حترير املرأة يف بالد اإلسالم من
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احلجاب ،والتخلص من األوامر الرشعية الضابطة هلا يف ع َّفتها وحشمتها وحيائها.

د.بكر أبو زيد  -حراسة الفضيلة (ص)52:

 -329ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱪ [النور ]19:يدخل يف ذلك دعوات

ساقطة إلخراج املرأة من خدرها ،وقد ينطيل عىل بعض ممن يف قلبه إيامن ،فريى مع
كثرة الدعوات اآلثمة أن ال بأس بمزاولة املرأة أعاملاً يراها الرائي ألول وهلة ال ضري
فيها ،وهي عند العارفني ذرائع للفاحشة ،وإشاعة هلا.

عبدالعزيز آل الشيخ

 -330ﱫﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ

[النور ]21:قال شوقي:

نظرة فابتسامة فسالم

فكالم فموعد فلقاء

حسا أو معنى :كاملستشفيات ،وبعض
ويكثر هذا يف أماكن العمل املختلطة ًّ

الشيطانية تذكر:
املنتديات ،ومواقع الشبكات ،ومن أعظم ما يقطع هذه اخلطى
َّ
ﱫﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ [الرمحن.]46:
 -331ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻﯼ ...ﱪ إىل قوله :ﱫﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﱪ [النور ]28-27:قال بعض املهاجرين :لقد طلبت عمري ك َّله هذه
اآلية فام أدركتها :أن أستأذن عىل بعض إخواين ،فيقول يل« :ارجع» ،فأرجع وأنا
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مغتبط ،لقوله :ﱫﭢ ﭣ ﭤﭥﱪ.

تفسري ابن كثري

اً
وحفزا للجامعة-
تعظيم هلذه الشعرية -332إغالق املحالت وقت الصالة
ً

أمر معروف يف زمان السلف ،بل استنبطه ابن عمر

من القرآن ،فقد كان مرة

يف السوق ،فأقيمت الصالة ،فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا املسجد ،فقال :فيهم نزلت:

ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱪ [النور.]37:

تفسري عبدالرزاق الصنعاين ()61/3

خاضعا ،والقلب مستكينًا وهو يتفكر يف قدرة ربه القوي
 -333يقف املؤمن
ً

وغيمـا ،وصفا ًء وقرت ًةُّ ،
كل ذلك يف
وصحوا
اجلو :برودة ودفئًا،
العظيم يف تقليب ِّ
ً
ً
فرتات قصرية يغشاه ذلك وهو يتد َّبر قول ر ِّبه :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﱪ [النور.]44:

د .حممد الربيعة

 -334ﱫﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﱪ [النور]60:
هلن من وضع الثياب،
ظهر بذلك فضل
خري َّ
التحجب والتسرت ولو من العجائز ،وأنه ٌ
ُّ
هلن عن أسباب الفتنة.
ريا للشباب من باب أوىل ،وأبعد َّ
فوجب أن يكون خ ً

ابن باز
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إشارة مرور َّية بجوار برج من أشهر األبراج الشاهقة يف
 -335كنت واق ًفا عند

منطقة اخلليج ،فحدثتني نفيس :لو َّ
أن هذا الربج بام فيه لك ،ماذا أنت صانع؟! فام هي

إال ثوان معدودة ،وقبل أن ينبعث الضوء األخرض عرضت يل آية يف كتاب اهلل ،هي

وأبراجا :ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
أحب إىل قلبي من ملء األرض ذه ًبا
ً
واهلل ُّ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱪ [الفرقان.]10:

من مشرتك

 -336ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ

تأمل ما يف هذه اآلية من ُسنة املدافعة ،..نعم :ادع الناس ،لكن ال
[الفرقانَّ ]31:

تتصور َّ
أن الدنيا ستستقيم بدعوتك ،فواهلل لو أقام صالح يف رأس جبل لقيض اهلل له
من يعاديه يف رأس اجلبل.

د.عائض القرين
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 -337ﱫﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﱪ [الفرقان]52:
مكية ،ومل يرشع اجلهاد بالسيف وقتهاَّ ،
فدل َّ
أن
هذه اآلية يف سورة الفرقان وهي َّ

ألن به قوام اإلسالم كام َّ
طلب العلم من سبيل اهلل؛ َّ
أن قوامه باجلهاد ،فقوام الدين
بالعلم واجلهاد.

ابن القيم  -مفتاح دار السعادة ()70/1

 -338إىل الباحثني عن ميادين اجلهاد ،إليكم ميدا ًنا ال تتوقف فيه هذه العبادة
ٌ
وباطل ،إنه جهاد أهل الباطل بالقرآن :ﱫﯖ ﯗ ﯘ
حق
ما دام يف األرض ٌّ

فرض عني عىل ِّ
ﯙﱪ [الفرقان ،]52:يقول العالمة السعدي« :فهذا ُ
مسلم
كل
ٍ
َأن يقوم بام يقدر عليه ويعلمه ،وعىل أهل العلم من ذلك ما ليس عىل غريهم».

السعدي  -فتح الرحيم امللك العالم ()130

 -339ﱫ ﯬ ﯭ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
« :ﱫﮨﱪ من فاته ِم َن الليل ٌ
عمل
ﮯﱪ [الفرقان ]62:قال البخاري

أدركه بالنهار ،أو فاته بالنهار أدركه بالليل» .وشاهد هذا حديث عمر (عند مسلم
مرفوعا)َ « :من نام عن حزبه -أي :قيام الليل ،-أو عن ٍ
يشء منه ،فقرأه فيام بني صالة
ً
الفجر وصالة الظهر ،كتب له كأنام قرأه من الليل».

صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن  -سورة الفرقان ،صحيح مسلم

 -340نعت اهلل املؤمنني يف القرآن بأحسن نعت ،فقال :ﱫ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱪ [الفرقان،]63:
حلامء ال جيهلون ،وإذا جهل عليهم حلموا ،ثم ذكر ليلهم خري ليل ،فقال :ﱫﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ [الفرقان ]64:جتري دموعهم عىل خدودهم؛
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احلسن البرصي  -شعب اإليامن للبيهقي ()345/6

 -341ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﱪ [الفرقان ]65:قال احلسن البرصيُّ :
«كل يشء يصيب ابن آدم مل يدم عليه

فليس بغرام ،إنام الغرام الالزم له ما دامت السموات واألرض ،فيا هلا من موعظة لو
وافقت من القلوب حياة».

الدر املنثور ()274/6

 -342أكثر من ٩٠٠بنك أمريكي معرض خلسارة  ٢٠٠مليار دوالر ،إهنا

رضيبة احليدة عن منهج اهلل يف املال ..ولقد أبدع العالمة الشنقيطي يف «تفسريه»

لقوله تعاىل :ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﱪ
[الفرقان ،]67:حيث ذكر األصول األربعة لالقتصاد ،واستدل ِّ
لكل أصلٍ من
القرآن ،فراجعها وفقك اهلل.

 -343من عمق علم السلف بكتاب اهلل ،تنصيصهم عىل َّ
أن حضور أعياد الكفار

من مجلة الزور الذي مدح اهلل عباد الرمحن بعدم شهوده ،كام قال تعاىل :ﱫﮎ

الزور هو ُّ
كل باطل من قول أو فعل ،فهل
ﮏ ﮐ ﮑﱪ [الفرقان]72:؛ ألن ُّ

يدرك الذين يشهدون أعياد الكفار -من أبناء املسلمنيَّ -
ونقص يف
إثم
ٌ
أن ذلك ٌ

عبود َّيتهم؟

ينظر :الدر املنثور ()282/6
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 -344ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ [الشعراء ]14:خاف موسى أن

يقتلوه بهَّ ،
فدل عىل َّ
أن اخلوف قد يصحب األنبياء والفضالء واألولياء مع معرفتهم
باهلل ،وأن ال فاعل إال هو ،إذ قد يس ِّلط من شاء عىل من شاء ،ولكن هذا خوف طبيعي

يدفع بالتوكل والعزم.

القرطبي  -اجلامع ألحكام القرآن ()92/13

 -345ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ُ
فرعون هزيمته وضعفه،
ﯰ ﯱ ﯲﱪ [الشعراء ]٣٥-٣٤:من هنا أعلن
شعاره :ﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱪ [غافر ]29:صار يستشري ويسأل
فبعد أن كان
ُ

قومه ،ليستميلهم ضد موسى ،وأل َّنه رأى تأ ُّث َرهم بام رأوا من موسى ،فخاف أن

ينقلبوا عليه.

د.حممد اخلضريي
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 -346األولية تزيد اخلري والرش ،قال تعاىل يف اخلري :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ [الشعراء ،]51:وقال يف ِّ
الرش :ﱫﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

الر َّواد
ﮈﮉ ﱪ [البقرة  ،]41 :واستيعاب هذا املبدأ القرآين يثمر لإلنسان معرف َة فضل ُّ
الر َّواد يف الرش.
يف اخلري ،وخبث ُّ

إبراهيم السكران

 -347ما أدق وصف اهلل للشعراء ،تأمل :ﱫﯜﯝﯞﱪ لغوايتهم ﱫﯟﯠ

ﯡ ﱪ من أودية الشعر ،ﱫﯢﱪ [الشعراء ]225:فتارة يف مدح ،وتارة يف قدح،
ومرة يمرحون،
وتارة يف صدق ،وتارة يف كذب ،وتارة َّ
يتغزلون ،وأخرى يسخرونَّ ،

وآونة حيزنون ،فال يستقر هلم قرار ،وال يثبتون عىل حال من األحوال ﱫﯪ ﯫ

ﯬﱪ [الشعراء.]227:

السعدي  -التفسري ()599

 -348الشعراء يسعون إىل استثارة وجدانك ،وحتريك أوتار الشعور حقيقة من

ختيلاً ،
نفسك ،فال يبالون بام َّ
صو ُروه لك أن يكون ًَّ
غيا أو رشدً ا ،وأن يكون حقيقة أو ُّ
فرتاهم جا ِّدين وهم هازلون ،يستبكون وإن كانوا ال يبكون ،ويطربون وإن كانوا ال

يطربون ،ﱫ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱪ [الشعراء.]226-224:
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 -349ﱫﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱪ

هم أمة فأنقذهتا،
[النمل ]18:نملة هنا نكرة ،مل يقل (النملة) ،فهي نملة نكرة محلت َّ
أليس اخلطر الذي يهُ دد ُأ َّمتنا أعظم من اخلطر الذي هدد نمل سليامن؟ كم ِم َّنا من
حيس بإحساس النملة ،ويسعى ً
ألمتِه؟
منقذا َّ

أ.د.نارص العمر

 -350ﱫﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

نوعا) من فنون
ﮞ ﮟ ﮠﱪ [النمل ]18:مجعت النملة يف هذه اجلملة (ً 11
َّ
وعمت
وحذرت
وسمت ،وأمرت وأرشدت،
ونبهت
َّ
وخصتَّ ،
َّ
الكالم :نادت َّ

وأشارت وعذرت ..وهي :النداء« :يا» ،والكناية« :أي» ،والتنبيه« :ها» ،والتسمية:
«النمل» ،واألمر« :ادخلوا» ،والقصص« :مساكنكم» ،والتحذير« :ال حيطمنكم»،
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والتخصيص« :سليامن» ،التعميم« :جنوده» ،واإلشارة« :وهم» ،والعذر« :ال

يشعرون».

اإلتقان ( - 165/3بترصف)

 -351ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ [النمل ]20:فيه دليل

َ
عىل َت ُّ
رعيته ،واملحافظة عليهم ،فانظر إىل اهلدهد مع صغره كيف مل
فقد اإلمام
أحوال َّ
خيف حاله عىل سليامن ،فكيف بام هو أعظم؟ ويرحم اهلل عمر؛ فإنه كان عىل سريته،

قال :لو أن سخل ًة عىل شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسألن عنها عمر.

القرطبي  -اجلامع ألحكام القرآن ()178/13

 -352ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ [النمل ]20:فيه

َ
رعيته ،وأخذ منه بعضهم ُّ
استحباب ُّ
تفقد اإلخوان ،فأنشد:
تفقد امللك
أحوال َّ
ِ
ُّ
اإلخوان ُمستحسن
تفقد

سـن ُسليمـان لنا سـنــ ًة
َّ
تف َّقــد الطري عىل ملكــه

فنعمــا بــدا
فمن بـداه َّ

وكان فيام س َّنه مقتـــدى

فقال :مايل ال أر اهلدهدا

القاسمي  -حماسن التأويل

لنبي :ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ [النمل.]22:
 -353انظر إىل اهلدهد يقول ٍّ

هذا هو اهلدهد املخلوق األقل من سليامن عليه السالم يقول له :عرفت ما مل تعرفه،
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َّ
وكأن هذا القول جاء ليع ِّل َمنا ُحسن األدب مع من هو دوننا ،فهو هيب ملن دوننا ما
مل يعلمه لنا ،أمل يعلمنا الغراب كيف نواري سوأة امليت؟ ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﱪ [املائدة.]31:

الشعراوي  -تفسريه (ص)1353

 -354قال اهلدهد لسليامن عليه السالم وهو يتحدَّ ث عن بلقيس :ﱫﭝ

ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ [النمل ،]25-24:ال يكن اهلدهد

ريا منه.
أغري منك عىل التوحيد ،ومسكني من كان اهلدهد خ ً

أبو معاذ الرازي

اختص به ُ
أهل اجلاهلية يف شهر صفر وغريه ،بل هو
 -355التشاؤم ليس معتقدً ا
َّ

القرآن هذا ُ
ُ
اخل ُلقَ السيئ عىل قوم
سجل
معتقدٌ تتابع عليه
ُ
أعداء الرسل ،فتأمل كيف َّ
صالح [النمل ،]47:وقوم موسى [األعراف ،]131:وأصحاب القرية [يس،]18:

وعىل كفار قريش مع نب ِّينا × [النساء.]78:

د .عمر املقبل

َّ -356
َ
البعض يتعامل مع أخبار األمراض واألدواء واألحداث يف حدودية
إن
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الزمان واملكان ،فنظر ُته إليها نظرة الغافل املتجايف ،فكأنه ماض كان ،أو مستقبل

لن يكون يف زمانه ومكانه ،وقد أمر اهلل بالتأمل واالعتبار بام كان ،رغم تباعد

الزمان واملكان بقوله :ﱫﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱪ
[النمل.]69:
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 -357ﱫﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﱪ [القصص ،]4:انظروا العرب ،كيف كان فرعون يقتل األبنا َء خو ًفا

من موسى ،فرتبى موسى يف بيته.

ابن عثيمني

 -358بعض الناس كلام أراد أن يتقدَّ م يف حياته َّ
تذكر بعض زالته يف املايض،

نفسا
فرتاجع ،وهذا خطأ ،فالعربة بكامل النهاية ،انظروا إىل موسى عليه السالم قتل ً

مل ُيؤ َمر بقتلها ،ومل يمنعه هذا من التصحيح ،بل قال :ﱫﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﱪ [القصص ،]17:ونال رشف الرسالة وقام بأعبائها ،فإياكم
واليأس.

مشاركة من إحدى األخوات
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 -359أيهُّ ا القلب احلزين :إياك أن تنسى الع َّ
يل ،كن مثل كليم الرمحن ،خرج
منكرسا :ﱫﮗﱪ ،فحذف ياء النداء
جوعا ،فنادى
خائ ًفا ،سافر راجلاً  ،اخرض
ً
ً

ألي يشء ﱫﮆ ﮇﱪ بصيغة املايض
ﱫﮄﱪ لتأكيد املسكنة ،ومل يقل :أنا ،ﱫﮅﱪ ِّ
جزاء
لشدَّ ة يقينِه باإلجابة ،فكأنهَّ ا حت َّققت ،ﱫﮈ ﮉ ﮊﱪ [القصص ،]24:فكان ُ
ً
ونبو ًة
وحفظا.
هذا االنكسار التام :أهلاً ومالاً َّ ،

د.عصام العويد

 -360بون شاسع بني استعالء فرعون وجربوته وطغيانه ،وضعف قوم موسى

وذلتهم وقلة حيلتهم ،وبرغم ذلك قال اهلل عز وجل ملوسى وهارون ومن معهام:
ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ [القصص ،]35:أي :بحجتنا ،وهذه هي

حقيقة االنتصار.

أ.د.نارص العمر

 -361واهلوى -نعوذ باهلل منه -هو أول فتنة َط َر َقت العامل ،وباتباع اهلوى َّ
ضل

إبليس ،وبه َّ
كثري من األمم عن ا ِّتباع رسلهم وأنبيائهم ،كام يف قصص القرآن
ضل ٌ

العظيم ،وهلذا حكم اهلل -وهو أعدل احلاكمني -أ َّنه ال أحد أضل ممن اتَّبع هواه،

فقال سبحانه :ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﱪ [القصص.]50:

بكر أبو زيد  -تصنيف الناس بني الظن واليقني

متر بذهنها،
 -362من عيوب النفس :أن تسرتسل مع اخلواطر السيئة التي ُّ
فترتسخ فيها ،ودواء ذلكَ :أن يرد تلك اخلواطر يف االبتداء ،ويدفعها بالذكر
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الدائم ،ويتذكر َّ
أن اهلل مطلع رسيرته ،وأن يعيش مع قول اهلل :ﱫﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪ [القصص ،]69:ﱫﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﱪ [طه.]7:

عبدالعزيز السلامن

أوتيت ً
حفظا وذكا ًء ،فانتبه ،فقد قال قارون :ﱫﭒ
 -363أيهُّ ا الطالب! إن
َ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﱪ [القصص ]78:فخسف به ،واملؤمن ح ًّقا حاله حال املعرتفني

بالنعمة ،كام قال صاحب اجلنة :ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﱪ [الكهف .]39:قال بعض السلف :من أعجبه يشء من حاله أو ماله أو ولده،

فليقل :ما شاء اهلل ،ال قوة إال باهلل.
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 -364الصالة فيها دفع مكروه ،وهو الفحشاء واملنكر ،وفيها حتصيل حمبوب،
وهو ذكر اهلل ،وحصول هذا املحبوب أكرب من دفع ذلك املكروه؛ َّ
فإن ذكر اهلل عبادة،
وعبادة القلب مقصودة لذاهتا ،وأما اندفاع ِّ
الرش فهو مقصود لغريه عىل سبيل التبع،
وهلذا قال سبحانه :ﱫﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭﱪ [العنكبوت.]45:

ابن تيمية  -العبودية (ص)99:

 -365التفت حولك ،هل ترى نمل ًة أو حرش ًة صغري ًة حتمل رزقها عىل

أي َه ٍّم محلته هذه الدويبة
ظهرها؟ بل ربام دفعته بمقدمة رأسها لعجزها عن محلهُّ ،
الصغرية لرزقها؟ وهل كان معها خرائط هتتدي هبا؟ كلاَّ  ..إهنا هداية اهلل الذي

قدَّ ر فهدى ،والذي قال :ﱫﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﱪ

[العنكبوت ،]60:فكيف يقلق عبدٌ يف شأن رزقه ،وهذا كالم ر ِّبه؟

د .عمر املقبل
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 -366رمضان أعظم ميدان للتنافس ،وبلوغ الغايات عىل قدر التضحيات ،قال

تعاىل :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﱪ [العنكبوت.]69:
العال من غري كدٍّ
		
ومن رام ُ

ِ
املحال
العمر يف طلب
أضاع
َ
د.عبداملحسن املطريي
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ريا يف عباديت ،حتى قرأت قول اهلل
 -367كنت ُأعاين من طلب ثناء الناس كث ً

تعاىل :ﱫﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
فكررت :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﱪ [الرومَّ ،]40:

طلب ثناء مواله الذي
املرء َ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﱪ؟ ال واهلل! فيا له من حرمان أن يرتك ُ

خلقه ،ثم رزقه ،ثم يميته ،ثم حيييه ،إىل طلب ثناء خملوق مثله.

من مشرتك

 -368يشتكي العامل اليوم من أزمات اقتصاد َّية ،يقول الشيخ ابن عثيمني:
«أفعال اهلل ك ُّلها خري وحكمة ،وتقدير اهلل هلذه الرشور له حكمة عظيمة ،وتأمل قوله

تعاىل :ﱫﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌﱪ [الروم ،]41:جتد َّ
أن هذا الفساد الذي ظهر يف الرب والبحر كان ملا
ُيرجى به من العاقبة احلميدة ،وهي الرجوع إىل اهلل عز وجل».

القول املفيد

163

 -369ﱫﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ [الروم.]48:

أشارت ُ
اآلية إىل رسعة تق ُّلب قلوب البرش من اليأس إىل االستبشار ،وأعاد لفظة

ٍ
بزمن يسري ال كثري.
(من قبل  -من قبله) داللة عىل أن إبالسهم قبل املطر

ابن عطية  -املحرر الوجيز ()396/4

الكونية ،وتدبر آيات
 -370املو َّفق من الناس من جيتمع له التفكر يف آيات اهلل
َّ

القرآن ،فاخلارج للبرَ ِّ -مثلاً  -حيصل له ذلك حني يرى آثار رمحة اهلل بإحياء األرض
بعد موهتا ،فيذكره بقدرة اهلل عىل إحياء املوتى ،فيعترب عندها بقوله سبحانه :ﱫﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﱪ [الروم.]50:
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 -371ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱪ [لقامن]6:

نص عليه أكابر
أفتى أحدُ العلامء بحرمة املعازف لدخوهلا يف هذه اآلية -كام َّ
املفرسين ،-فقال له أحدُ هم :إنام قال :ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱪ ،وأنا ال أفعلها لذلك،

فقال له العامل :أمل تسمع بقية اآلية :ﱫﭺ ﭻﱪ ،فأنت تضل ،ولكن بغري علم.

رسالة من مشرتك

 -372ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱪ [لقامن.]6:

قيل :نزلت يف النرض بن احلارث ،كان يشرتي أخبار األعاجم كـ(رستم واسفنديار)

بعض ملوك فارس ،-وحيدث هبا ًقريشا ليستملحوا حديثه ،ويرتكوا استامع القرآن.
تفسري الطربي ()238/19

ما أشبه الليلة بالبارحة ،فالنرض بن احلارث استبدله ُ
بعضهم بدور تنرش كت ًبا

وروايات تفسد األخالق والعقائد ،وتزهد يف نصوص الوحي.
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 -373الداعية إىل اهلل ،واآلمر باملعروف ،والناهي عن املنكر :ال ُبدَّ أن يصيبه

أذى ،فهو حمتاج إىل الصرب عىل ما يصيبه من أذ َّية الناس له بالقول أو بالفعل ،وقد مجع
اهلل بني األمر والنهي وبني الصرب يف وصية لقامن البنه :ﱫﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﱪ [لقامن.]17:

ش.عبدالعزيز الراجحي  -اإليضاح والتبيني (ص)76:

 -374ﱫﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﱪ

[لقامن ]34:كان البخاري ينشد:

«اغتنم يف الفراغ فضل ركــو ٍع

كم صحيح رأيت من غري سقم
وهكذا كان البخاري

الفطر بغتة..
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فعسى أن يكون مو ُتك بغت ْة

ذهبت نفسه الصحيحة فلت ْة»

؛ فقد كان من أهل الركوع ،وكان موته ليلة عيد
مقدمة فتح الباري

T

|

َّ -375
علمـا ال يبعدك اليوم عن املعايص ،وال حيملك عىل الطاعة ،لن
إن ً

يبعدك غدً ا عن نار جهنم ،وإذا مل تعمل اليوم ،ومل تتدارك أيامك املاضية ،فستقول

غدً ا يوم القيامة :ﱫﭜ ﭝ ﭞﱪ [السجدة ،]12:فسيقال لك :يا أمحق!

أنت قد جئت من هناك!!

أبو حامد الغزايل  -أهيا الولد ()108

 -376ﱫﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﱪ [السجدة]14:
املؤمن َّ
حر الدنيا تذكر نار اآلخرة ،وإذا سمع باختبار الدنيا
يتذكر اآلخرة ،فإذا رأى َّ

تذكر اختبار اآلخرة ،وهكذا شأن األخيار ﱫﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱪ
[ص.]46:

 -377قوله تعاىل :ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ [السجدة ]15:من وعظ باهلل كان من متام ا ِّتعاظه
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تواضعا له ،وتذلُّلاً جلالله ،وهو مندوب إليه هبذه اآلية
إتراب جبينه بالسجود هلل
ً
واهلل أعلم ،-خال ًفا عىل اجلبابرة والك َّفار ،و َمن ُالعزة باإلثم.
تأخذه َّ

القصاب  -نكت القرآن ()636/3

قال :قال رسول اهلل ×« :يقول اهلل تعاىلَ :أعدَ ْد ُت
 -378عن أيب هريرة
لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت ،وال ُأذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش،
خرا هلم فوق النعيم الذي أخربتم به] ،قال:
ذخرا ،بله ما أطلعتم عليه» [أيُ :مدَّ ً
ً

اقرأوا -إن شئتم :-ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱪ
[السجدة.]17:

(متفق عليه) :البخاري ( ،)4502ومسلم ()2824

 -379ﱫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ [السجدة ]20:قال الفضيل بن عياض :واهلل ما طمعوا يف
اخلروج؛ َّ
وتردهم مقامعها،
مقيدة واأليدي مو َّثقة ،ولكن يرفعهم هل ُبهاُّ ،
ألن األرجل َّ

نعوذ باهلل من النار.
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الدر املنثور  -الدر املنثور ()445/10
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 -380من تد َّبر سورة األحزاب وجد طائفة من صفات مرىض القلوب،

والتي تربز عند ضعف املسلمني وقدوم األحزاب عليهم ،فمنها :التكذيب :ﱫﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ [األحزاب ،]12:التخذيل :ﱫﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﱪ [األحزاب ،]13:اخلوف :ﱫﮕ ﮖﱪ ،البخل :ﱫ ﮌ ﮍﮎ ﱪ،
اهتام املسلمني بأهنم سبب املشكلة :ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﱪ [األحزاب.]19:

د .عبد اهلل الفوزان

تأمل يف وصف اهلل حلال املسلمني يف غزوة األحزاب :ﱫﮅ ﮆ
َّ -381

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ
تأمل كيف قابلوا هذه احلال :ﱫ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
[األحزاب ،]10:ثم َّ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﱪ
[األحزاب ،]22:ثم انظر النتيجة :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
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ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ...ﱪ اآليات [األحزاب.]27-25 :

الشنقيطي

مرة ُأخرى إال إذا استعدنا ثقتَنا بأنفسنا ،ولن نصل إىل هذا
 -382لن نتقدَّ م َّ

اهلدف بتدمري نظمنا االجتامعية ،وتقليد حضارة أجنبية ،أجنبية عن ديننا ،وليس عن

حميطنا التارخيي واجلغرايف فحسب ،وقد بينَّ اهلل لنا الطريق يف كتابه املبني :ﱫﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱪ [األحزاب.]21:

د.صالح احلصني

أنواعا من (األحزاب) التي
تأمل سور َة األحزاب ،فقد ذكر اهلل فيها
ً
َّ -383

اجتمعت لعداوة املسلمني ،فذكر فيها :الكافرين ،واملنافقني ،وأهل الكتاب ،والذين

يف قلوهبم مرض ،واملرجفني ،واملعوقني ،وأهل اجلبن والبخل عن نرص اهلل وغريهم،

لكن ملا استمسك املؤمنون برهبم ،كانت النتيجة :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ [األحزاب.]25:

من أحد املشرتكني

 -384ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ [األحزاب ]32:إذا

كان هذا الطمع يف أمهات املؤمنني ،فال بد أن يكون يف غريهن بطريق األوىل ،فإن اهلل

وهناهن عن اخلضوع
أمرهن باحلجاب
اختار لنب ِّيه أفضل النساء وأعفهن ،ومع ذلك
َّ
َّ
ُّ
بالقول صيان ًة هلن،
والتحفظ والبعد عن أسباب العهر والفتنة.
فغريهن أوىل بالصيانة
َّ
ابن جربين  -فتاواه
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 -385محل رسالة اإلسالم ال يسلم من هتديدات القوى الدنيوية :ﱫﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﱪ [األحزاب.]39:

إبراهيم السكران

 -386ملا ذكر اهلل تعاىل آيات احلجاب يف سورة األحزاب يف قوله تعاىل :ﱫﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﱪ [األحزاب ]59:أعقبها بقوله :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ...ﱪ [األحزاب ،]60:وهكذا جتد آيات احلجاب
مصاحب ًة آليات التحذير من املنافقني ومرىض القلوب ،وقد تعدَّ د هذا يف سورة
األحزاب ،وسورة النور ،والواقع شاهد بذلك.

باسل الرشود

 -387ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ

[األحزاب ]62:هذه اآلية يف سورة األحزاب ،واللطيف َّ
أن يوم األحزاب ُيشبه

َ
غزة من وجوه:
أحداث َّ

ٍ
 -1كالمها يف ٍ
شديد.
برد
ٍ
وجماعة.
 -2وحصا ٍر

 -3ونقض فيهام اليهود العهد.

 -4ومل يستطع اليهود املواجهة إال باألحالف.

ظن.
 -5ضجيج مرىض القلوب تكذي ًبا وختذيل وسو َء ٍّ
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 -6ونحن نستبرش َّ
انتصارا للمؤمنني.
أن يف كليهام
ً

ومن اللطيف َّ
أن ابن تيمية عقد مقارنة بني يوم األحزاب ،وبني ما وقع يف عهده

ريا من تد ُّبراته.
ضمنها كث ً
من أحداثَّ ،
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 -388تأمل يف قول اهلل يف قصة سليامن :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

الرس يف ذلك -واهلل
ﮧﮨ ﱪ [سبأ .]12:ومل يقل :غدوها ورواحها شهران..؟ لعل َّ
أعلمَّ :-
أن يف هذا حتديدً ا ملدة سريها من أول النهار إىل منتصفه ،ومن منتصفه إىل

ورواحها شهران ،مل يتضح هذا الفرق الدقيق.
غدوها
ُ
هنايته ،بينام لو قيلُّ :

ينظر :أضواء البيان ()470/ 3

 -389ﱫﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ [سبأ،]24:

فاستعملت «عىل» يف جانب احلق ،و«يف» يف جانب الباطل؛ َّ
ألن صاحب احلقِّ كأنه
منغمس يف
مستعل يرقب نظره كيف شاء ،ظاهرة له األشياء ،وصاحب الباطل كأنه
ٌ

توجه.
ظالم ،وال يدرى أين َّ

الزركيش  -الربهان ()175/4
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« -390قال تعاىل يف سورة فاطر :ﱫ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﱪ
[فاطر ،]28:وقال يف سورة البينة :ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱪ إىل قوله :ﱫﭥ ﭦ
ﭧ ﱪ [البينة ،]8-7 :فاقتضت اآليتانَّ :
أن العلامء هم الذين خيشون اهلل تعاىل ،وأن
الذين خيشون اهلل تعاىل هم خري الرب َّية؛ فتبينَّ هبذاَّ :
أن العلامء هم خري الربية».
ابن مجاعة  -تذكرة السامع واملتكلم ()6

 -391ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱪ [فاطر]37:؟ قال ابن
اجلوزي« :انتصف شهر رمضان ،ذهب نصف البضاعة يف التفريط واإلضاعة،
والتسويف يمحق ساعة بعد ساعة ،والشمس والقمر بحسبان ،ﱫﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱪ [البقرة ]185:يا واق ًفا يف مقام التحيرُّ  ،هل أنت عىل عزم
التغري؟ إىل متى ترىض بالنزول يف منزل اهلوان ،وﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﱪ».

ابن مجاعة  -التبرصة ()97/2
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ُ
طول العمر ونفع؛ ليحصل التذكر واالستدراك ،واغتنام
« -392إنام َح ُس َن

الفرص ،والتوبة النصوح ،كام قال تعاىل :ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ
واغتنام بقية أنفاسه،
إصالح معائبه،
ورثه التعمري وطول البقاء
َ
َ
[فاطر ،]37:فمن مل ُي ِّ

فيعمل عىل حياة قلبه ،وحصول النعيم املقيم ،وإال؛ فال خري له يف حياته».

ابن القيم  -الفوائد ()189

 -393ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﱪ [فاطر ]43:قال ابن القيم« :وقد

الناس عيا ًنا َّ
أن َمن عاش باملكر مات بالفقر» ،ثم ذكر أمثلة كثرية ومهمة
شاهد
ُ
كأهنا حتكي واقع الناس اليوم ،حتسن مراجعتها يف أواخر املجلد األول من «إغاثة

اللهفان»».
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إغاثة اللهفان ()358/1

T

ﮰ

 -394ﱫﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﱪ [يس،]12:

تد َّبر كلمة :ﱫ ﯥﯦ ﱪ جتد َّ
أثرا بعد موت صاحبها حسن ًة كانت أم
أن لألعامل ً
أثر يف دنياك ترى نفعه
س ِّيئ ًة ،وستكون ظاهر ًة له يوم القيامة ،فاحرص أن يكون لك ٌ
يوم القيامة.

د.عبداملحسن املطريي

كثري من أبناء اإلسالم يرى أنه ال يصلح خلدمة الدين إال العلامء والدعاة
ٌ -395
باع طويل يف العلم والدعوة ،فإذا قارن حا َله بحاهلم وجد مساف ًة بعيد ًة،
الذين هلم ٌ
فال يلبث أن يضعف عزمه ،وتفرت َّ
مهته ،فيعيش سلب ًيا ال يقدم لدينه! ال ،بل كل

فرد مهام كانت حاله يصلح لنرصة دينه إذا سلك الطريق الصحيح يف ذلك .قال

تعاىل :ﱫﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱪ اآليات
[يس ..]20:فاعترب.

د.حممدالعواجي
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 -396ﱫ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ...ﱪ اآليات

[الصافات ]52-51:كثري من اآلباء ال يدركون خطورة القرناء عىل أبنائهم ،فال

وتوجهاهتم ،بل قد يكتفون بمظاهر قد ختدعهم ،أو أسباب
يتحققون من أفكارهم
ُّ
قدرية للعالقة ال تنفعهم ،كالقرابة والزمالة واجلوار ،وينسون َّ
أن احلمو املوت ،فتدبر

قصة هذا القرين :ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱪ [الصافات ،]56:وحتقق من قرناء
ابنك قبل فوات األوان.

أ.د.نارص العمر
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 -397اإليامن والعمل الصالح من أعظم ما يضبط مسار املعامالت املالية،

أمل يقل اهلل تعاىل :ﱫﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﱪ [ص ،]24:فأين دعاة الفصل بني الدين واحلياة؟!

د.عمر املقبل

 -398قال سليامن عليه السالم :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﱪ [ص ]35:فبدأ بطلب املغفرة قبل طلب ا ُمللك العظيم؛ وذلك َّ
ألن زوال
ريا
أثر الذنوب هو الذي حيصل به املقصود ،فالذنوب ترتاكم عىل القلب ،ومتنعه كث ً
من املصالح ،فعىل املؤمن أن يسأل ر َّبه التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأل ما
يريد.

ابن عثيمني
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 -399ليحذر َّ
كل احلذر من طغيان( :أنا ،ويل ،وعندي) ،فإن هذه األلفاظ

الثالثة ابتيل هبا (إبليس ،وفرعون ،وقارون) :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﱪ [ص ]76:إلبليس،

وﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ [الزخرف ]51:لفرعون ،وﱫ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﱪ

[القصص ]78:لقارون.
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ابن القيم  -زاد املعاد ()428/2

T

ﯔ
 -400ما أنعم اهلل عىل ٍ
عبد نعم ًة فانتزعها منه ،فعاضه من ذلك الصرب إال

كان ما عاضه اهلل أفضل مما انتزع منه ،ثم قرأ :ﱫﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﱪ
[الزمر.]10:

عمر بن عبدالعزيز  -البيان والتبيني ()456/1

الر َ
ُ
جل املاهر يف مجع حطام الدنيا بالذكاء ،ورجاحة
يصف
ريا ما
 -401كث ً
ُ
الناس َّ

العقل ،بخالف الرجل الذي جيتهد يف حتصيل أجور اآلخرة بالعمل الصالح ،واهلل

سبحانه وصف املتقني واملتذكرين والعاملني واملهتدين بأهنم هم أصحاب العقول

ح ًّقا :ﱫﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘﱪ [الزمر.]18:

فهد العيبان
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 -402ما قرأ العبدُ اآليات حارض القلب ِّ
متفك ًرا متأ ِّملاً  ،إلاَّ وجدت العني تدمع
والقلب خيشع ،والنفس تتوهج إيام ًنا تريد املسري إىل اهلل ،وإذا بأرض القلب تنقلب
خصبة طر َّية ،قد اقشعر جلده وقلبه من خشية اهلل تعاىل :ﱫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱪ [الزمر.]23:

حممد املختار الشنقيطي  -جمموعة دروس للشيخ عىل الشبكة

تأمل يف نفرة كثري من غالة املدنية من نصوص القرآن والسنة ،وابتهاجهم
َّ -403

بذكر األعالم واملفاهيم الغربية وقارهنا بقوله تعاىل يف سورة الزمر :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﱪ [الزمر.]45:

إبراهيم السكران  -مآالت اخلطاب املدين

فرجا من آية يف سورة الغرف
 -404قال ابن مسعود :ما يف القرآن آية أعظم ً

الزمر :-ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
-أيُّ :

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪ [الزمر ]53:يقول أحدُ هم :ك َّلام ضاقت يب

الدنيا ص َّليت وقرأت هذه اآلية ،فاتسع ُّ
كل ضيق ،وانفرج كل مضيق.

اإلتقان يف علوم القرآن ()149/4

قلت أليب سليامن بن عطية :يا عم ،مل تُشدِّ د علينا،
 -405قال محيد بن هشامُ :
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وقد قال اهلل :ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﱪ؟
فقال :اقرأ بقية اآليات ،فقرأت :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ...ﱪ قال :اقرأ ،فقرأت :ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ...ﱪ اآليات [الزمر ،]55-53:فمسح رأيس ،وقال:

بني ،اتق اهلل وخفه وارجه.
يا َّ

تاريخ دمشق ()305/15
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 -406قال خلف بن هشام :أتيت سليم بن عيسى ألقرأ عليه ،فكنت أقرأ عليه

بلغت إىل قوله تعاىل :ﱫﯛ ﯜ ﯝ ﱪ
ح َّتى بلغت يو ًما سورة غافر ،فلام
ُ
[غافر ]7:بكى بكا ًء شديدً ا ،ثم قال يل :يا خلف أال ترى ما أعظم حقِّ املؤمن؟ ُتراه
اً
نائم عىل فراشه واملالئكة يستغفرون له.

ابن خلكان  -وفيات األعيان ()242/2

ريا :تارة يأمر اهلل تعاىل
 -407اإلخالص يذكر يف كتاب اهلل َّ
-عز وجل -كث ً

به :ﱫﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﱪ [غافر ،]65:وتارة خيرب َّ
أن اجلنة ألهله :ﱫﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱪ [الصافات ،]41-40:وتارة خيرب أنه لن
خملصا هلل ،ﱫﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ينجو من رشك إبليس إال من كان ً

ﮑ ﮒﱪ [احلجر.]40-39:

د.خالد السبت
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قوم عاد بقوهلم :ﱫﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﱪ قيل هلم :ﱫﮗ ﮘ ﮙ
 -408ملا
احتج ُ
َّ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﱪ [فصلت ،]15:وهكذا كل ما يف املخلوقات من
أن اهلل أقوى وأشدُّ  ،وما فيها من علم ُّ
يدل عىل َّ
قوة وشدَّ ة تدل عىل َّ
أن اهلل أعلم ،وما
َّ
ٍ
وحياة ُّ
يدل عىل َّ
أن اهلل أوىل بالعلم واحلياة ،فمن متام احلجة االستدالل
علم
فيها من ٍ
باألثر عىل املؤ ِّثر.

ابن تيمية  -جمموع الفتاوى ()357/16

 -409ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ [فصلت ]34:تأملوا أيهُّ ا العارفون باللغة العربية
كيف جاءت النتيجة بإذا الفجائية؛ ألن (إذا) الفجائية تدل عىل احلدوث الفوري يف
نتيجتها ،ولكن ليس ُّ
كل أحد يوفق لذلك :ﱫﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﱪ [فصلت.]35:

ابن عثيمني
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 -410ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﱪ [الشورى ]27:هي ٌ
دليل عىل َّ
سبب لفساد الدين
أن كثرة املال ٌ
ِ
إ َّ
الصحابة
أغنياء
عصمه اهلل ،فهو معصوم خمصوص بالكرامة ،كام كان
ال من
ُ
َ
ومن مل يعصمه؛ فكثر ُة املال له َم ٌ
هلك.

القصاب  -نكت القرآن ()112/4

 -411ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ؛ أيَ :يئِ ُسوا من نزوله،

ﱫﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱪ [الشورى ،]28:لنقف وقفة تد ُّبر ،ولنتذكر

حالنا يف العام املايض حني قل املطر ،واهلل لوال ر ُّبنا وموالنا ما نزلت قطر ٌة واحد ٌة من

السامء ،إهنا ٌ
وافتقارا ،وإخبا ًتا للملك الرزَّ اق الكبري.
وقفة تورث ذلاًّ ،
ً
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 -412ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﱪ [الشورى ]28:ومناسبة ختم اآلية هبذين االسمني الكريمني :ﱫﯨ

ﯩﱪ دون غريمها؛ ملناسبتهام لإلغاثة؛ َّ
ألن الويل حيسن إىل مواليه ،واحلميد يعطي
ما حُيمد عليه.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()158/25

بالنص والواقع،
 -413أما أثر املعايص يف احلرمان من العلم النافع فمعلوم
ِّ

كام قال اهلل سبحانه :ﱫﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﱪ [الشورى ،]30:وال ريب َّ
أن حرمان العلم النافع من أعظم املصائب.

ابن باز

ٍ
بذنب ،وما ُرفع إال
 -414يثري البعض جدلاً حول صحة األثر« :ما نزل بالء إال
قطعا ،أمل يتدبر هؤالء قوله تعاىل :ﱫﯽ
بتوبة» ،ومهام ُتك ِّلم يف سنده ،فمعناه صحيح ً

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﱪ [الشورى]30:؟

ﱫﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﱪ [األنفال.]33:

أ.د.نارص العمر

 -415ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ [الشورى ]38:كيف يتس َّنى للمبتعد عن اجلامعة
ٍ
ناحية َأن يعرض عليهم آراءه ،أو يستطلع منهم أمثاهلا؟ فضلاً عام تقتضيه الشورى
يف
من مناقشة اآلراء؟
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حممد اخلرض حسني

 -416كتب عمر إىل عامل له :أما بعد؛ فلتجف يداك من دماء املسلمني ،وبطنك

من أمواهلم ،ولسانك عن أعراضهم ،فإذا فعلت ذلك ،فليس عليك سبيل ،ﱫﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ [الشورى.]42:

حلية األولياء ()307/5
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بعضهم ً
بعضهم ً
بعضا ،ويغتاب ُ
يذم ُ
بعضا ،فوجدت
 -417رأيت الناس ُّ
ِ
َ
لت يف قوله تعاىل :ﱫﯞ ﯟ
أصل ذلك ِم َن
فتأم ُ
احلسد يف املال واجلاه والعلمَّ ،

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﱪ [الزخرف ،]32:فعلمت َّ
أن القسم َة كانت من اهلل يف
األزل ،فام حسدت أحدً ا ،ورضيت بقسمة اهلل تعاىل.

حاتم األصم  -كتاب أهيا الولد للغزايل ()128 - 121

 -418عن سفيان بن عيينة أنه قال :ليس مثل من أمثال العرب إال وأص ُله يف

كتاب اهلل تعاىل ،قيل له :فأين قول الناس :أعط أخاك متر ًة ،فإن أبى فجمرة؟ فقال:

يف قوله :ﱫﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱪ [الزخرف.]36:

بحر العلوم ()111/4

 -419اإلسالم مل ِّ
احلب ويزكيه فحسب ،بل جعله عبادة يتعبد هبا املؤمن،
هيذب َّ
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ويستشعر َّ
لذهتا ،ويرجو هبا رضوان ربه ،فام أسوأ أن تزول هذه املعاين العظيمة،
ٍ
وردة محراء رسعان ما تذبل ،وخيترص زمن التعبري عنها يف
وختتزل هذه املحبة يف

حب املتقني :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
يوم واحد ،تأمل يف خلود ِّ

ﮢﱪ [الزخرف.]67:

أ.د.إبتسام اجلابري

 -420ﱫﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱪ [الزخرف]76:

أي نوع من العالقات ،فتخري أهيا الطالب ويا أيتها
إهنا قاعدة ُم َّطردة يف بيان مصري ِّ
الطالبة كيف تكون النهاية؟! فتش يف زمالء الفصل ،وفيمن ينشئ العالقة أثناء
َّ
وتذكر أن صحبة
الفسح ،وهناية الدوام ،واخرت اليوم صدي ًقا ال يعاديك يوم القيامة،

ثامرها متتد إىل عامل اآلخرة ،أال ما أمجل التقوى حني تزين عالقاتنا ،بل حياتنا
التقوى ُ

كلها.
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د.عمر املقبل
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 -421ﱫﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ [اجلاثية ]5:أال َّ
إن العاقل ح ًّقا إذا
شاهد ُقدرة اهلل يف ترصيف هذه الرياح وتقليبها شاملاً وجنو ًبا ،وليلاً
وهنارا ،وما
ً

تعظيمـا هلل ،وخو ًفا من عذابِه ،ومل يأمن مكر
حتمله من أمطا ٍر وأخطا ٍر ،أورثه ذلك
ً

اهلل :ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱪ [امللك.]17:
د.عبداهلل الغفييل

 -422ﱫ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﱪ [اجلاثية ]8:وهذه

تتكرر يف ِّ
ُ
كل
الصورة
البغيضة -مع أنهَّ ا صورة فريق من املرشكني يف مكة -إال أهنا َّ

ربا كأن مل يسمعها؟!
عرص ،فكم يف الناس من يسمع آيات اهلل تتىل عليه ثم ُي ُّ
رص مستك ً

ألهنا ال توافق هواه ،وال تسري مع مألوفه ،وال تتمشى له مع اجتاه.

سيد قطب

سمى مبكاة العابدين؟ ﱫ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
 -423هل تعرف اآلية التي ُت َّ
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ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

سمى :مبكاة العابدين».
ﯱﱪ [اجلاثية« ،]21:هذه اآلية ُت َّ

الثعلبي

أي
كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه اآلية يقول لنفسه« :ليت شعري! ِمن ِّ

الفريقني أنت؟!» ،فام يقول أمثالنا؟
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املحرر الوجيز ()75 / 5
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 -424عن مالك بن ِمغول قال :شكى أبو معرش أحدَ أبنائه إىل طلحة بن

مرصف ،فقال :استعن عليه هبذه اآلية :ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﱪ [األحقاف.]15:

حلية األولياء ()19/5

 -425ﱫﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

صائمـا ،-فقال« :قتل
ﯿﱪ [األحقاف ]20:أيت عبد الرمحن بن عوف بطعام -وكان
ً
مصعب بن عمري وهو خري منِّيُ ،ك ِّفن يف ُب ٍ
رأسه بدت رجاله ،وإن
ردة؛ إن ُغ ِّطي ُ

غطي رجاله بدا رأسه ،وقتل محزة وهو خري منِّي ،ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ،وقد
خشينا أن تكون حسنا ُتنا ُع ِّجلت لنا» ،جعل يبكي حتى ترك الطعام .رواه البخاري

[(.])1216

وابن عوف من العرشة املبرشين باجلنة ،لكن املؤمن هيضم نفسه.
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 -426ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ [حممد ]4:ما أعظم ما تسك ُبه هذه اآلية يف قلب املتدبر هلا من
طمأنينة ويقني بحكمة اهلل وعلمه ،وأنه سبحانه ال َيعجل لعجلة عباده ،وأن من وراء
ما حيصل ِح َك اًم بالغ ًة ،تتقارص دوهنا عقول البرش وأفهامهم.

د.عمر املقبل

 -427ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱪ [حممد ]7:دليل

النية هلل يف أعامله ،مل يسلمه اهلل إىل
عىل أن من استشعر التقوى يف مقاصده ،وأخلص َّ
عدوه ،ومل ُي ْع ِله عليه ،وكان الظفر له عىل َمن ناوأه.
ِّ

القصاب  -نكت القرآن ()150/4

 -428ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱪ [حممد ]17:مثال تولد
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الطاعة كمثل ٍ
ثامرها ،وغرست
نواة غرستها ،فصارت شجرة ،ثم أثمرتُ ،فأ ِك َلت ُ
نواها ،فكلام أثمر منها يشء ،جنيت ثمره ،وغرست نواه ،وكذلك تداعي املعايص،
احلسنة بعدها ،ومن عقوبة الس ِّي ِ
ِ
فليتدبر اللبيب هذا املثالِ ،
ُ
ُ
فمن ِ
السيئة
ئة
احلسنة
ثواب

بعدها.

ابن القيم  -الفوائد ()35

 -429الذي ُأويص به أبنائي الطالب :تقوى اهلل يف مجيع األحوال ،واحلرص

باملقررات واملذاكرة فيام بينهم ،واإلصغاء للمدرسني ،والسؤال
عىل العلم ،والعناية
َّ

عام يشكل يف الدرس بأسلوب حسن ،ومن أهم أسباب التحصيل :إصالح النية،
وحفظ الوقت ،والعمل بام َع ِل َم ،ويف بعض اآلثارَ « :من َع ِم َل بام َع ِل َم أورثه اهلل ِع ْل َم

ما مل َيعلم» ،وشاهده يف كتاب اهلل :ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱪ
[حممد.]17:

ابن باز  -الفتاوى ()242/6

اجلزاء من جنس العمل يف أمرين عظيمني يغفل عنهام
تأمل كيف يكون
ُ
َّ -430

أكثر اخللق :الزيغ واالهتداء ،قال تعاىل :ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱪ
[حممد ،]17:وقال :ﱫﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ

[الصف.]5:
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 -431ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱪ [حممدَّ ]24:
إن املنادين

ٍ
بمرض يف قلوهبم ،وتلك وراثة ورثوها من
قوم أصيبوا
بعزل القرآن عن نظم احلياة ٌ

إخواهنم أهل الكفر والضالل والنفاق ،فلقد ذكر اهلل عن الكفار أهنم إذا سمعوا
القرآن استهزءوا به :ﱫﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﱪ [لقامن.]7:

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ  -خطب الشيخ (ص)165:

القوة،
 -432مظاهر الضعف يف األمة ينبغي أال تعميها َّ
عمـا هلا من عنارص َّ

وأقواها :علو مبادئها ومعية اهلل :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﱪ [حممد ،]35:وهذا ما أدركه أعداؤها عىل أرض الواقع يف ميادين اجلهاد ،مما
ٍ
مسبوق ،وما ذاك إال ليحصلوا يف ميدان احلوار ما
بزخم غري
جعلهم يسعون للحوار
ٍ
عجزوا عنه يف ميدان القتال.

أ.د.نارص العمر
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صالح كام قال
القلب ،ليس بعمل
 -433انتبه! ما نطق به اللسان ومل يعقد عليه
ٍ
ُ

تعاىل :ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﱪ [الفتح.]11:

حممد بن عبدالوهاب ،يف معرض حديثه عن خطورة قراءة الفاحتة من غري حضور قلب

أردت أن تعرف قيم َة عمل القلب ومنزلتَه عند اهلل ،فتأمل هذه
 -434إذا
َ

اآلية :ﱫﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ

[الفتح ،]18:فامذا ترتَّب عىل صدقهم وإخالصهم؟ ﱫﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﱪ [الفتح ،]19-18:فام أحوجنا ُّ
لتفقد
قلوبنا.

د.عمر املقبل

 -435ﱫﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ...ﱪ إىل
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قوله :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ [الفتح ]20-18:دليل عىل َّ
أن اهلل

قد يثيب املؤمن رز ًقا يف الدنيا عىل العمل الصالح ،وال ُّ
حيط ذلك من درجة فضله،

وجيعل ذلك من أطيب وجوهه ،أال ترى أن الغنائم أطيب وجوه الكسب ،وأمطر اهلل
عىل نب ِّيه أيوب حني عافاه من بالئه جرا ًدا من ذهب مل تبتذله األيدي.

نكت القرآن ()161/4

 -436عن أيب عروة قال :ك َّنا عند مالك بن أنس ،فذكروا رجلاً ينتقص

الصحابة ،فقرأ مالك هذه اآلية :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ [الفتح]29:
حتى بلغ :ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﱪ [الفتح ،]29:فقال مالك :من أصبح
يف قلبه ٌ
غيظ عىل أحد من أصحاب رسول اهلل × ،فقد أصابته اآلية.

حلية األولياء ()327/6

 -437تناقلت بعض وسائل اإلعالم خرب موجة اجلفاف واملسغبة التي أصابت

املسلمني يف بعض جهات أفريقيا (أثيوبيا ،والصومال ،وتشاد) ،إهنا داعية حلقِّ األخوة

باالهتامم والدعاء ،ويف جوع الصائم ذكرى بإخوانه ،وهي فرصة للكرام املقتدين
َ
الريح املرسلة» ،ويكونوا كام
بخري األنام يف شهر الصيام ،فيكونوا «أجو َد باخلري من ِّ
كان أسالفهم :ﱫﭚ ﭛﭜﱪ.

د.حممد اخلضريي
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 -438ملا أثنى اهلل عىل أصحاب رسوله يف خامتة سورة الفتح جعل سورة

احلجرات يف تكميل إيامهنم وتأديبهم ،فبدأ باألدب مع اهلل ،ثم مع رسوله ،ثم مع

تلبس بفسق.
املؤمنني ،سواء من حرض منهم ،ومن غاب ،ومن َّ

 -439عن أيب سعيد اخلدري

د.حممد اخلضريي

قال :ملا قبض رسول اهلل × أنكرنا أنفسنا،

وكيف ال ُننكر أنفسنا ،واهلل تعاىل يقول :ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽﱪ [احلجرات.]7:

الدر املنثور ()560/7

 -440ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱪ

[احلجرات ]6:يف هذا اآلية قاعدة من قواعد تدقيق األخبار ،ومن أوىل ما يكون تبني
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ما تنرشه بعض وسائل اإلعالم عن أهل احلسبة وغريهم من القائمني بشؤون الناس،
فمع إمكانية وقوع اخلطأ من ِّ
كل أحد ،أال ينبغي التبينُّ يف أخبار تلك الوسائل:
لتلبس كثري منها بالفسق الفكري واألخالقي.
ُّ -1

 -2ألن بعض الكتاب قد تكون له مواقف شخصية ،فيجد يف املنفذ اإلعالمي

فرص ًة للتنفيس عام يف نفسه.

 -3ثبوت الكذب أو التحريف واملبالغة يف كثري من تلك األخبار التي تذكر عن

هذه اجلهة أو تلك.

 -441ﱫ ﯜ ﯝ ﯞﱪ [احلجرات ]10:قال حممد بن مناذر :كنت

أميش مع اخلليل بن أمحد ،فانقطع نعيل ،فمشيت حاف ًيا ،فخلع نعليه ومحلها يميش
معي ،فقلت له :ماذا تصنع؟ فقال :أواسيك يف احلفاء.

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ()242/2

 -442من أعظم حواجب الرمحة :عدم القيام بحقوق املؤمنني ،قال تعاىل:

ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱪ [احلجرات.]10 :
السعدي  -تفسريه ()800

 -443ﱫ ﯜ ﯝ ﯞﱪ [احلجرات ]10:ذكر أليب عمر املقديس -وهو

أخو ابن قدامة -أن الكفار حارصوا بتنني -قرية من قرى صفد سمرقند( ،-)1وكان
( )1ينظر :معجم البلدان . 336/1
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قائمـا ،فغيش عليه من شفقته عىل املسلمني ،وحزنه عليهم.
ً

ﯞ

يب ،حيمل ً
ريا فوق ظهره،
 -444يقول أحدُ هم :لقيت بمنًى شا ًّبا غري عر ٍّ
شيخا كب ً

ربك بأبيك ،فقال :لكنه ليس أيب ،وال
ريا ل ِّ
فأردت أن أشكره ل ِّ
ربه ،فقلت:جزيت خ ً

من بلدي ،قلت :فمن إذن؟ قال :وجد ُته بعرفة ليس معه أحدٌ  ،فحملته عىل ظهري
إىل مزدلفة ،ومنها إىل منى ،قلت :مل فعلت ذلك؟! فقال :سبحان اهلل ﱫﯜ ﯝ

ﯞﱪ.
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 -445من السنة قراءة سورة (ق) يف صالة العيد ،ومناسبة ذلك قوله تعاىل

فيها :ﱫﮝ ﮞ ﮟﱪ [ق ،]42:وقوله :ﱫﯙ ﯚﱪ [ق ،]11:وقوله:
ﱫﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱪ [ق ،]44:فخروج املرء للعيد يوم الزينة ينبغي أن ال ينسيه

فخورا ،وال يرتكب
بطرا
ً
خروجه إىل عرصات احلساب ،وال يكون يف ذلك اليوم ً

فجورا.
فس ًقا وال
ً

الرازي  -مفاتيح الغيب ()125/28

وخري بشارة بقبول رمضان أن نكون بعده أحسن منا قبله.

 -446ﱫﯴ ﯵ ﯶﯷﱪ [ق]15:؟ هذه من براهني البعث؛ ألن من

مل يعي بخلق الناس ،ومل يعجز عن إجيادهم األول ال َّ
شك يف قدرته عىل إعادهتم
وخلقهم مرة أخرى؛ ألن اإلعادة ال يمكن أن تكون أصعب من البدء.

الشنقيطي  -أضواء البيان ()425/7
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 -447ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱪ [ق ،]17:أي :امللكني الذين

يكتبان احلسنات والسيئات ،ويف بعض اآلثار :أنت جتري يف معصية اهلل وفيام ال
يعنيك ،أال تستحي من اهلل وال منهام؟!

 -448ملا احترض أبو بكر

ابن عجيبة الفايس ،البحر املديد269/7 ،

 ،متثلت عائشة

ببيت من الشعر ،فكشف

أبو بكر عن وجهه ،وقال :ليس كذا ،ولكن قويل :ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﱪ [ق ،]19:إهنا لعربة ..يف سكرات املوت ال يتحدث اإلنسان إال بام

امتأل به قلبه ،فتفقد قلبك يا عبداهلل.

اإلمام أمحد  -الزهد ()109

 -449وصف اهلل سبحانه و تعاىل شدة املوت يف أربع آيات:
األوىل :ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱪ [ق.]19:

الثانية :ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ [األنعام.]93:

الثالثة :ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱪ [الواقعة.]83:
الرابعة :ﱫ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱪ [القيامة.]26:

فهل من معترب؟

القرطبي  -التذكرة ( - 149/1ط املنهاج)

 -450ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱪ [ق]44:
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جعل اهلل هلذا املنظر مثلاً
مقر ًبا -مع بعد ما بني املثلني ،-فاحلج مظهر مصغر ليوم
َّ
احلرش ،يعيشه املرء ،فيدفعه للعمل الصالح ،وينشطه يف جمال اخلري ،وهيزم باعث
املعصية يف نفسه ،ويبقى ذكر املوت وما بعده بني عينيه ،ويف هذا من اآلثار العظيمة

ما يلمسه ُّ
حاج مع نفسه.
كل ٍّ

د.نارص األمحد

 -451ﱫﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱪ [ق ]45:دعاء القنوت ال ينبغي

اإلطالة فيه ،وجعله موعظة يف سجع متك َّلف ،وترنيم وتطريب ،يستثري به عواطف
الناس ،ويستدعي بكاءهم ،بام ال جتد معشاره أثناء قراءة القرآن ،والقرآن أعظم
واعظ.

علوي السقاف  -مآخذ عىل بعض األئمة ،الشبكة
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وسمى اهلل
 -452ﱫ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱪ [الذاريات]50:
َّ

فرارا؛ َّ
ألن يف الرجوع لغريه أنواع املخاوف واملكاره ،ويف الرجوع إليه
الرجوع إليه ً

املحاب واألمن.
أنواع
ِّ

أفر إليك منك وأين إال
ُّ

السعدي  -تفسريه ()811

يفر منك املستجري
إليك ُّ

 -453ﱫ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﱪ [الذاريات ]50:هكذا يطمئن املؤمن؛ ألنه يعرف

هم ،فأما يف عامل األشقياء فهم هيربون إىل
إىل أين يفر حني تصيبه مصيبة ،أو يدامهه ٌّ
املخدرات ،فال جيدون إال الوبال ،وإىل الشهوات املحرمة ،فال ينالون إال األوبئة التي

حرمتهم الشهوات ،فأين يذهبون؟! هم واهلل ال يدرون.

د.سفر احلوايل
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 -454ﱫﮧ ﮨﱪ [الطور ]4:وهذا البيت هو كعبة أهل السامء ،وهلذا

نبي اهلل إبراهيم اخلليل -عليه السالم -مسندً ا ظهره إىل البيت
رأى ُّ
نبينا حممد × َّ
املعمور؛ ألنه باين الكعبة األرضية ،واجلزاء من جنس العمل.

ابن كثري  -تفسريه ()288/4

 -455ﱫﮧ ﮨﱪ [الطور ]4:إذا قرأت هذه اآلية ،وعلمت أن اهلل

يقسم هبذا البيت الذي يف السامء السابعة ،ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك ،تي َّقنت

َّ
أن يف السامء واألرض عباد غريك يعبدون اهلل ،لكن ليس لك وال لغريك إال اهلل ،وأنه
غني عن ِّ
كل خلقهُّ ،
وكل خلقه -بال استثناء -فقري إليه شاء أم َأبى ،وهذا
سبحانه ٌّ
الذي يرتكه أثر القرآن يف نفوسنا إذا تلوناه وتد َّبرناه.

صالح املغاميس
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ٍ
قصد من اإلنسان إليه ،والغي كأنه يشء يكتسبه
 -456الضالل يكون من غري

اإلنسان ويريده ،فنفى اهلل تعاىل عن نبيه × هذين احلالني ،فال هو ضل عن جهل،
ٍ
قصد ،تأمل :ﱫ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱪ [النجم.]2:
وال غوى عن

ابن عطية  -املحرر الوجيز ()177/5

 -457طلب بعض الوالة رجلاً  ،فأفلت منه ،فأخذ أخاه ،وقال له :إن جئت

بأخيك وإال رضبت عنقك ،قال الرجل :أرأيت إن جئت بكتاب من أمري املؤمنني،

ختليِّ سبييل؟ قال الوايل :نعم ،قال الرجل :فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم ،وأقيم
عليه شاهدين :موسى وإبراهيم :ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱪ [النجم ]38-36:قال الوايل :خ ُّلوا سبيله ..هذا

رجل لقن حجته.

الوايف بالوفيات ()246/7
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 -458هو قرآن واحد يراه البلغاء أوىف كالم بلطائف التعبري ،ويراه العامة

أحسن كالم وأقربه إىل عقوهلم ،ال يلتوي عىل أفهامهم ،وال حيتاجون فيه إىل ترمجان
وراء وضع اللغة ،فهو متعة العامة واخلاصة عىل السواء ،ميرس لكل من أراد :ﱫ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ [القمر.]17:

النبأ العظيم (ص)143 :
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تأمل قوله تعاىل :ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
َّ -459

ﭿ ﮀﱪ [الرمحن ]4-1:كيف جعل اخللق والتعليم ناشئًا عن صفة الرمحة،
متعل ًقا باسم الرمحن ،وجعل معاين السورة مرتبطة هبذا االسم ،وختمها بقوله:
ﱫﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱪ [الرمحن ،]78 :فاالسم الذي تبارك هو االسم

الذي افتتح به السورة ،إذ جميء الربكة كلها منه وضعت الربكة يف كل مبارك ،فكل ما

ذكر عليه بورك فيه ،وكل ما أخىل منه نزعت منه الربكة.

ابن القيم  -خمترص الصواعق ()124/2
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 -460قال مرسوق :من أراد أن يعلم نبأ األولني واآلخرين ،ونبأ أهل اجلنة،

ونبأ أهل النار ،ونبأ أهل الدنيا ،ونبأ أهل اآلخرة ،فليقرأ سورة الواقعة.

تفسري القرطبي ()194/17

 -461ﱫ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱪ [الواقعة ]73:أخرب سبحانه

عن النار أهنا تذكرةُ ،ت ِّ
ذكر بنار اآلخرة ،وهي منفعة للمقوين -أي :املسافرين.-
خص اهلل املسافرين بالذكر مع أن منفعتها عامة للمسافرين واملقيمني؟
والسؤال :ملاذا َّ

تدبر ذلك ..جعل اهلل النار تذكر ًة للمقوين -أي :املسافرين ،-مع أن منفعتها عامة
تنبيها لعباده -واهلل أعلم -عىل أهنم كلهم مسافرون ،وأهنم يف
للمسافرين واملقيمني ً
هذه الدار عىل جناح سفر ،ليسوا مقيمني وال مستوطنني.

ابن القيم  -طريق اهلجرتني
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نارا تتدفأ هبا َّ
فتذكر قوله تعاىل :ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
 -462كلام َأ ْو َقدْ َت ً

أحسوا شدَّ ة
ﯴ ﱪ [الواقعة ،]73:قال الشنقيطي« :أي :أن يف دار الدنيا إذا ُّ
حرارهتا َّ
حرا ،لينزجروا عن األعامل املقتضية
تذكروا هبا نار اآلخرة التي هي أشد منها ًّ

لدخول النار».

أضواء البيان ()796/7

 -463تأمل قوله تعاىل :ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﱪ [الواقعة ]70-69:مل يقل :لو نشاء مل ننزِّ ل؛ لكن قال :لو نشاء
أجاجا -أيً :
ماحلا ال يمكن أن يرشب ،-فام احلكمة يف اختيار هذه اللفظة:
جعلناه
ً

ﱫﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱪ [الواقعة]70:؟ مل يقل :لو نشاء مل ننزِّ ل؛ ألن حرسة اإلنسان
عىل ماء بني يديه ،ولكن ال يستطيعه وال يستسيغه أشد من حرسته عىل ٍ
ٍ
مفقود.
ماء

ابن عثيمني  -الباب املفتوح ()5/142
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 -464إنزال الناس منازهلم ،ومراعاة مراتبهم يف الفضل منهج قرآين ،تأمل:

ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆ ﱪ [احلديد ،]10:فليحذر أولئك الذين يتجاوزن من هلم سابقة يف علم أو
دعوة بحجة أهنم برش ،وأهنم غري معصومني ...الخ تلك الدعاوى التي هنايتها أن ال

أئمة ُيقتدى هبم.
يبقى لألمة َّ

د .عمر املقبل

 -465ﱫﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ
[احلديد ]16:قال ابن مسعود

 :ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهلل هبذه اآلية

					
إال أربع سنني.

فكم َسنة لنا يف اإلسالم ،وربام يف االستقامة؟!

مسلم ()3027
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 -466الزهد املرشوع هو ترك كل يشء ال ينفع يف الدار اآلخرة ،وثقة القلب

بام عند اهلل ،ويف األثر« :الزهادة يف الدنيا ليست بتحريم احلالل وال إضاعة املال،

ولكن الزهادة يف الدنيا أن ال تكون بام يف يديك أوثق مما يف يدي اهلل ،وأن تكون يف
ثواب املصيبة إذا أنت أصبت هبا أرغب فيها لو أهنا أبقيت لك»؛ ألن اهلل تعاىل يقول:

ﱫﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﱪ [احلديد.]23:

ابن تيمية  -جمموع الفتاوى ()641/10

 -467عن عبد الرمحن بن عمر قالُ :ذ ِكر عند عبد الرمحن بن مهدي قوم من
والسنة؛ ثم
أهل البدع ،واجتهادهم يف العبادة ،فقال :ال يقبل اهلل إلاَّ ما كان عىل األمر ُّ

قرأ :ﱫﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱪ [احلديد ،]27:فلم يقبل ذلك منهم،
وو َّبخهم عليه ،ثم قال :الزم الطريق والسنة.
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 -468الناس عىل ثالث منازل؛ فمضت منزلتان ،وبقيت واحدة:

أ -ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ...ﱪ [احلرش ]8:هؤالء املهاجرون ،وهذه

منزلة قد مضت.

ب -ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ...ﱪ [احلرش ،]9:وهؤالء األنصار

وهذه منزلة قد مضت.

ج  -ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱪ [احلرش ،]10:فأحسن ما أنتم

عليه كائنون ،أن تكونوا هبذه املنزلة التي بقيت.

سعد بن أيب وقاص  -خمترص منهاج السنة ()234/1

الفتوة -أي :الرجولة التي يتفاخر
 -469سئل أبو احلسن البوشنجي عن
َّ

النبي ×،
هبا بعض الناس-؟ فقالَّ :
الفتوة عندي يف آية من كتاب اهلل ،وخرب عن ِّ
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فاآلية قوله تعاىل :ﱫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﱪ [احلرش ،]9:واخلرب« :ال يؤمن العبدُ
الفتوة.
حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه» ،فمن اجتمعتا فيه ،فله َّ

البيهقي  -شعب اإليامن ()261/3

 -470ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱪ [احلرش ]9:أحسن ما قيل

فيه :ال حيسدون إخواهنم عىل فضل ما أعطاهم اهلل.

تفسري ابن كثري

 -471ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱪ [احلرش ]10:سبحان اهلل! أخوة

اإليامن تبقى حتى بعد الوفاة ،فتذكر أموات املسلمني باخلري ،فترتحم عليهم ،وترجو

ملحسنهم ،وتدعو ملسيئهم أن يشمله اهلل بعف ِوه ،ومن تدبر القرآن وجده هيدي إىل هذه
املحبة.

حممد املختار الشنقيطي  -جمموعة دروس للشيخ عىل الشبكة

 -472املنافق يخُ َّوف بالناس ،واملؤمن يخُ َّوف باهلل ،تأمل :ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﱪ [احلرش.]13:

القصاب  -نكت القرآن ()261/4

طعمـا ،وتقطعت
 )40( -473عا ًما عش ُتها مع املخدرات ،مل أعرف فيها للحياة ً
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حبايل بيني وبني ريب ،وبني أكثر عباده ،ومل يردين إىل اهلل إال آية واحدة سمعتها،

فوقرت يف قلبي ،فشعرت أهنا ختترص معانايت طوال هذه السنني كلها ،إهنا قول العليم
اخلبري :ﱫﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﱪ [احلرش.]19:

أحد التائبني من املخدرات

 -474ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱪ

[احلرش ]21:فهذا حال جبال احلجارة الصلبة ،وهذه ِر َّق ُتها وخشيتها وتدكدكها من

جالل ربهِّ ا ،فيا عج ًبا من مضغة حلم أقسى من هذه اجلبال! تسمع فال تلني! ومن مل
ُيلن هلل يف هذه الدار قل َبه فليستمتع قليلاً َّ ،
فإن أمامه امللني األعظم ،النار عياذا باهلل

منها.

ابن القيم  -مفتاح دار السعادة ()221/1
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 -475من َّ
كف أذاه من الكفار ،فإن املسلمني يقابلونه باإلحسان والعدل ،وال

حيبونه بقلوهبم؛ َّ
ألن اهلل قال :ﱫﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﱪ [املمتحنة ،]8:ومل يقل:

توالوهنم وحتبوهنم ،بل قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ [املجادلة،]22:

فالصلة الدنيوية يشء ،واملودة يشء آخر.

د.صالح الفوزان
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سموا قبل أن يكونوا :حممد ﱫﭢ ﭣ ﭤ
مرة :مخسة ُّ
 -476قال عمرو بن َّ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﱪ [الصف ،]6:وحييى ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱪ [مريم،]7:
وعيسى ﱫﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ [آل عمران ،]45:وإسحاق

ويعقوب ﱫﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ [هود.]71:

اإلتقان يف علوم القرآن ()67/4

 -477ﱫﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱪ [الصف ]14:هذه اآلية حجة

واضحة يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،إذ ال يشك أحدٌ َّ
أن نرص اهلل
نرصه إلاَّ باملعونة عىل إقامة أمره وهنيه وعلومها ،واألخذ
إنام هو نرص دينه ،وال يكون ُ
يدي من يريد ذله وإهانته.
عىل ّ

نكت القرآن ()294/4
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 -478رتَّب اهلل أتباع الرسول يف الذكر عىل مراتبهم يف الفضل ،تأمل :ﱫﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ...ﱪ [اجلمعة ]2:هذا يف الصحابة ،ثم قال يف التابعني:
ﱫﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ...ﱪ [اجلمعة ،]3:وهذا كقوله تعاىل :ﱫﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱪ [التوبة.]100:

حافظ احلكمي  -معارج القبول ()1201/3

 -479ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱪ [اجلمعة]2:

ُ
أرواحها من العبودية لألوثان احلجرية والبرشية ،وحرر
القرآن
حرر
َ
هذه األمة َّ
أبدانهَ ا من اخلضوع جلربوت الكرسوية القيرصية ،وجلاَّ عقوهلا عىل النور اإلهلي،

وطهر نفوسها من أدران اإلسفاف.
َّ

حممد البشري اإلبراهيمي  -آثاره ()88/1

 -480ﱫﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﱪ [اجلمعة ]5:احلامر ال ينتفع باألسفار
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ولو نرشت بني عينيه ،وفيه إشارة إىل أن ِمن موجبات نقل النبوة عن بني إرسائيل

كلية :أهنم وصلوا إىل حدِّ اإلياس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل ،فنقلها اهلل إىل

قوم أحق هبا وبالقيام هبا.

 -481روي عن عمر

عطية سامل  -تتمة أضواء البيان ()196/8

قال« :ال يقعد أحدُ كم عن طلب الرزق ،ويقول:

اللهم ارزقني ،وقد علم َّ
أن السامء ال متطر ذه ًبا وال فض ًة ،وأن اهلل تعاىل إنام يرزق
الناس بعضهم من بعض ،وتال قول اهلل جل وعال :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﱪ [اجلمعة.»]9:

وصية نافعة للشيخ فيصل املبارك (ص)4

 -482يف سورة اجلمعة مثال لقاعدة رشعية ،وهي( :الوسائل هلا أحكام

املقاصد)؛ أي :إنه قد يمنع من املباح إذا كان يفيض لرتك واجب أو فعل حمرم ،مثاله:

قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﱪ [اجلمعة.]9:

السعدي  -القواعد احلسان ( )138القاعدة رقم ()65

 -483ﱫ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ [اجلمعة]9:

قال الشافعي« :نقول :السعي يف هذا املوضع :العمل ،ال السعي عىل األقدام -أي:
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اإلرساع ،-قال اهلل عز وجل :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥﱪ [الليل ،]4:وقال :ﱫ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ [اإلرساء ،]19:وقال :ﱫ ﰁ ﰂ ﰃ

ﱪ [اإلنسان ،]22:وقال :ﱫﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱪ [النجم ،]39:وقال :ﱫ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱪ

[البقرة .»..]205:فانظر حلسن استحضار هذا اإلمام لآليات وتدبره للمعنى.

البيهقي  -معرفة السنن واآلثار ()163/5

 -484ﱫﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ

[اجلمعة ]10:كأنك ذهبت للمسجد لتأخذ شحنة إيامنية تعينك وتسيطر عىل ِّ
كل

حواسك يف حركتك يف التجارة ،ويف اإلنتاج ،ويف االستهالك ،ويف كل ما ينفعك
ِّ
وينمي حياتك ،وحني يأمرك ربك أن تفرغ ألداء الصالة ال يريد من هذا الفراغ أن

ُ
حركة حياتك عىل وفق
يعطل لك حركة احلياة ،إنام ليعطيك الوقو َد الالزم لتصبح
ما أراده اهلل.

الشعراوي

تعجبن بذكائك ،أو تظن أنك رزقت
 -485إذا فتح اهلل لك باب رزق ،فال
َّ

بحذقك ،بل تذكر َّ
أن ذلك من فضل اهلل عليك ،تأمل :ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ [اجلمعة ،]10:فإنام هو فضل اهلل ورزقه،

وذكي جنى عليه ذكاؤه؟
وكم من َبليد ُرزق من حيث ال حيتسب،
ٍّ

د .عمر املقبل
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 -486املرشوع أن خيطب يوم اجلمعة اً
قائم -خال ًفا لبعض من ابتدع اجللوس،-

واستدل الشافعي

عىل ذلك ،فقال« :قال اهلل جل ثناؤه :ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﱪ [اجلمعة ،]11:ومل أعلم خمال ًفا أهنا نزلت يف خطبة النبي

× يوم اجلمعة».

األم ()229/1

 -487ﱫﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﱪ [اجلمعة ]11:أطلق العنان

خليالك ،واستعرض ما شئت من أنواع اللهو والتجارة التي مألت دنيا الناس اليوم..

كلها -واهلل -ال تساوي شيئًا أمام هبة إهلية ،أو منحة ربانية متأل قلب العبد سكينة
وطمأنينة بطاعة اهلل ،أو قناعة ورضا بمقدور اهلل ،هذا يف الدنيا ،وأما ما عند اهلل يف
اآلخرة فأعظم من أن حتيط به عبارة.

د.عمر املقبل

 -488املال غاد ورائح ،فرحم اهلل عبدً ا كسب فتطهر ،واقتصد فاعتدل ،ورزق

فأنفق ،ومل ينس نصيبه من الدنيا ،ويا خيبة من طغى عليه ماله ،وأضاع دينه وكرامته،

وكان من الذين قال اهلل فيهم :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﱪ

[اجلمعة.]11:

د.سعود الرشيم

 -489ذكر اهلل التجار َة يف معرض ِّ
احلط من شأهنا حيث شغلت عن طاعة:
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ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﱪ [اجلمعة ،]11:وملا أخذوا بأدب
الرشيعة يف إيثار الواجبات الدينية ،ذكرها ومل هيضم من ح ِّقها شيئًا ،فقال سبحانه:

ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱪ [النور.]37:

حممد اخلرض حسني  -احلرية (ص)32:
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 -490ما احلكمة من قراءة سورة «املنافقون» يف اجلمعة؟ مناسبتها ظاهرة،

ومنها:

الناس قلوهبم ومسارهم إىل اهلل تعاىل َّ
كل أسبوع.
صحح
أ -أن ُي ِّ
ُ

ب -أن يقرع أسامع الناس التحذير من املنافقني كل مجعة؛ ألن اهلل قال فيها عن

املنافقني :ﱫ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﱪ [املنافقون.]4:

ابن عثيمني

 -491ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﱪ [املنافقون]7:

ظنوا أهنم لوال أمواهلم ملا اجتمع املسلمون لنرص دين اهلل! فمن أعجب العجب أن
يدَّ عي أحرص الناس عىل خذالن الدين مثل هذه الدعوى ،وال يروج هذا إال عىل من

ال علم له بحقائق األمور :ﱫﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ.
السعدي  -تفسريه ()865

243

 -492ﱫ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ...ﱪ اآلية [املنافقون ]10:فيها دليل عىل أن املرء ممنوع من
ماله عند حضور أجله ،وغري مس َّلط عىل إنفاذ إرادته فيه ،كهيئة ما كان يف صحته ،وأن

ال سبيل له عىل أكثر من ثلثه الذي أباح اهلل له عىل لسان رسوله.

القصاب  -نكت القرآن ()304/4
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« -493أمجع عقالء ِّ
كل ملة :أنه من مل جير مع القدر مل يتهنأ بعيشه» ،ومصداق

ذلك يف القرآن :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﱪ
[التغابن.]11:

إبراهيم احلريب من تالميذ اإلمام أمحد  -سري أعالم النبالء ()367/13

 -494ما حيدث يف بعض مدن وقرى منطقة املدينة وما حوهلا من زالزل ،إنام هي

بقدر اهلل ،ومن أعظم ما ُيسليِّ املؤمن -وهو يعيش هذه املصيبة ،أو يسمع عنها -علمه

ويقينه بذلك ،فإن هذا مما يطمئن القلب ،كام قال تعاىل :ﱫﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﱪ [التغابن ،]11:قال بعضهم :هيد قلبه ،وهيدأ قلبه.

أرسلت إبان الزالزل التي أصابت مناطق العيص شامل غرب املدينة

 -495ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
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ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ [التغابن]14:

عزاء ملن ُبيل بزوج مؤذ ،أو ولد ٍّ
عاق ،فصرب عىل أذامها ،وعفا وصفح عن
يف اآلية ٌ
زلاَّ هتام ،ويف موعود اهلل من الغفران ما يهُ ِّون عليه ذلك.

القصاب  -نكت القرآن ()294/4

 -496اشرت نفسك اليوم؛ َّ
فإن السوق قائمة ،والثمن موجود ،والبضائع

رخيصة ،وسيأيت عىل تلك السوق والبضائع يوم ال تصل فيه إىل قليل وال كثري ﱫﯶ

ﯷﯸﱪ [التغابن ،]9:وذلك يوم ﱫﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ [الفرقان.]27:

ابن القيم  -الفوائد
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البيت إىل املرأة،
 -497ﱫﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱪ [الطالق ]1:أضاف
َ
وكام أن فيه دالل ًة عىل قرار املرأة ببيتها ،ففيه أمهية إعطائها مزيدً ا من الصالحية يف
تدبري أمور البيت ،واختاذ القرارات فيه يف أثاث ومطبخ وزينة ،وهذا نوع من العدل،
رجعيا.
إذ هو املتناسب مع األمر بقرارها يف البيت ،حتى يف حال طالقها طال ًقا
ًّ

مشاركة من إحدى األخوات

تقي قط ،قالوا :مل؟ قال :ألن اهلل يقول :ﱫﮚ ﮛ
 -498قال بعضهم :ما افتقر ٌّ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﱪ [الطالق ،]3-2:واآلية اقتضت

أن املتقي ُيرزق من حيث ال حيتسب ،ومل تدل عىل أن غري املتقي ال يرزق ،فالكفار
حمرمة ،وقد ال يرزقون إال بتكلف ،وأهل التقوى يرزقهم اهلل من
قد يرزقون بأسباب َّ

حيث ال حيتسبون ،وال يكون رزقهم بأسباب حمرمة ،والتقي ال حيرم ما حيتاج إليه من
الرزق ،وإنام حيمى من فضول الدنيا ،رمح ًة به.

ابن تيمية  -جمموع الفتاوى ()52/16
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 -499من أهم أسباب التحصيل :تقوى اهلل ،واحلذر من املعايص ،قال

اهلل سبحانه :ﱫﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﱪ

[الطالق ،]3-2:واملخرج من اجلهل من أهم املخارج املطلوبة ،كام َّ
أن العلم من
أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى.

ابن باز

 -500ﱫﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﱪ [الطالق ]11 -10:هذا دين رفيع ال

يعرض عنه إال مطموس ،وال يعيبه إال منكوس ،وال حياربه إال موكوس ،فإنه ال يدع
رشيعة اهلل إىل رشيعة الناس إال من أخلد إىل األرض واتبع هواه.

يف ظالل القرآن ()235/7
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 -501الكريم يتغافل عن تقصري أهله وصحبه ،وال يستقيص حقوقه ،قال

احلسن البرصي

« :ما استقىص كريم قط! قال اهلل تعاىل عن نبينا × -ملا أخطأت

ُ
بعض أزواجه :-ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﱪ [التحريم.»]3:

احلسن البرصي  -تفسري البغوي ()164/8

 -502ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ [التحريم ]6:جاءت كلمة

نارا كاف للخوف منها؛ لكنها مع
ﱫﯡﱪ منكر ًة داللة عىل عظمها وفظاعتها ،كوهنا ً
ذلك ُوصفت بوصفني عظيمني :ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ ،ﱫﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﱪ ،أال ما أشد هذا الوصف وما أفظعه ،حتى قيل :إنه أعظم وصف للنار فيام

يتعلق باملؤمنني.

د.عويض العطوي
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 -503ﱫﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ [التحريم ]11:كم قرأت هذه اآلية

وسمعتها؟ هل استوقفك فيها أمر َّ
قل أن نتدبره؟ سألت هذه املرأة الصاحلة أن يكون
البيت عند ربهِّ ا قبل أن تسأله أن يكون يف اجلنة ،أو أن تقترص عليه ،وقد جعلها اهلل
ُ
نبينا بالكامل ،وأهنا من خري نساء العاملني ،فهل دعونا بمثل
مثلاً للمؤمنني ،وشهد هلا ُّ

ذلك؟
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أ.د.نارص العمر

T

ﯰ
 -504حتكيم كتاب اهلل وسنة رسوله أعظم وسائل اإلصالح ،ملاذا؟ ألهنا

أحكام صادرة من ربنا جل وعال :ﱫﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ [امللك،]14:
ٌ
أرباب القوانني الوضعية ،ومهام بذلوا قصارى
وسواها أحكام ظاملة جائرة ،مهام أراد
ُ

جهدهم أن يوجدوا للخليقة أحكا ًما تعدل بينهم ،فلن يستطيعوا لذلك سبيلاً ،
أحكام متناقضة ،ونظم متباينة ،وليس أعدل من حكم اهلل.

سامحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ  -خطب املنرب

« -505استطالعات الرأي» تعمل يف أي جمتمع كعالمات طريق ُترشد وتلفت

نظر املسؤولني للصالح العام ..ويف املقابل يؤدي فقدُ ها إىل انتشار العشوائية يف
املجتمع ،والفرق بني الطريقتني يمثله قوله تعاىل :ﱫﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱪ [امللك.]22:

الكاتب فهد األمحدي
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 -506قال صالح بن أمحد بن حنبل :كان أيب إذا َخ َر َج ِ
الدلو مألى ،قال:
ت
ُ

احلمد هلل ،قلت :يا أبت ،أي يشء الفائدة يف هذا؟ فقال :يا بني ،أما سمعت اهلل تعاىل
يقول :ﱫﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱪ [امللك]30:؟

ابن اجلوزي  -مناقب اإلمام أمحد (ص)382:
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 -507ما أمجل أن ينطلق اللسان باالعرتاف بالذنب ،وإن كان صاح ُبه ناد ًما يف

تأمل قول أصحاب اجلنة الذين أقسموا عىل حرمان حق الفقراء :ﱫﮓ ﮔ ﮕ
قلبهَّ ،

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱪ [القلم.]29-28:

القصاب  -نكت القرآن ()383/4

 -508االهنيار الكبري يف االقتصاد الربوي الرأساميل جتلت فيه آية عظمى

ﱫﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱪ [القلم ،]45-44:فاآلن
أين دعاة الليربالية الذين زخرفوا للدول والشعوب اللهث خلف الدوالر واقتصاد

الغرب الغني؟ فأراهم اهلل بأبصارهم حقيقة ﱫ ﮄ ﮅ ﮆﱪ [البقرة،]276:
وتأمل كلمة ﱫﮄﱪ ،إنه اإلعجاز حتى يف اللفظ.

د.عصام العويد
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F
ُ
اآلية ومثيالتهُ ا دالة داللة
 -509ﱫ ﯞ ﯟ ﯠ ﱪ [نوح ]25:هذه

رصحية عىل أن ما ُيصيبنا من كوارث إنام هو بسبب خطايانا ،وحماولة بعض الناس
ٌ
مصادمة لرصيح القرآن،
اهلرب عن معاين مثل هذه اآليات والتشكيك فيها إنام هو

وغفلة عن تدبر معانيه واالنتفاع هبا ،وتطمني للمذنبني ،وادعاء للكامل يف النفس
واملجتمع ،وهو عالمة عىل قسوة القلب ،ﱫﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﱪ [األنعام.]43:

فهد العيبان
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ُ
القرآن يقرأ عىل األموات دون األحياء،
 -510يف بعض األمكنة واألزمنة :كان
ويعد تفسريه خطيئة ،إذ ساد عند بعضهم َّ
أن تفسري القرآن صوا ُبه خطأ وخطأه كفر،

فالقارئ يقرأ :ﱫﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ [اجلن ،]18:والناس حول

رضيح الويل املدفون يف ناحية املسجد يدعون بأعىل أصواهتم :يا سيدي مدد! ﱫ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ [حممد]24:؟

أبو بكر اجلزائري  -الدعاء ومنزلته ()315

 -511انظر إضافة النبي باسم العبودية إىل اهلل يف قوله :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﱪ [اجلن ،]19:ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ [اإلرساء ،]1:ﱫ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱪ [الفرقان ،]1:ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱪ
[البقرة]23:؛ ألنه ُّ
كل ما ُنسب إىل املحبوب فهو حمبوب ،ملا انتسبت إليك رصت
اً
قدرا دون من مل ينسب.
معظم ،وعلوت ً
ابن القيم  -روضة املحبني (ص)270:
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 -512إنك قد ال تتعجب أن يدعي الغيب ُ
بعض السحرة ،أو من ينتسب إىل
مذهب ٍّ
ٍ
ضال يتكسب من ورائه ،وربام غلف دعواه تلك باسم الدين ،لكن تتعجب

ممن يصدق هؤالء يف كذهبم ،وهم يقرؤون قول رهبم :ﱫ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﱪ [اجلن ،]27-26:ﱫﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱪ [حممد]24 :؟

د .عمر املقبل

 -513تفخر أكرب مراكز اإلحصاء العاملية بجمع املعلومات يف جانب معني،

ويفوهتا أنواع كثرية من املعرفة ،وال تتجاوز بضعة قرون من الزمن ،وربام َبنَت

معلوماهتا املستقبلية عىل توقعات تصيب وختطئ ،وكل هذا يتضاءل جدًّ ا حني
املؤمن كالم ربه الذي أثنى عىل نفسه ،فقال :ﱫﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
يقرأ
ُ

ﰗ ﱪ [اجلن ،]28:فال ماض ،وال حارض ،وال مستقبل خيرج عن هذه اآلية.

د.عمر املقبل
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 -514سئل مالك عن مسألة ،فقال :ال أدري ،فقال له السائل :إهنا مسألة خفيفة
سهلة ،وإنام أردت أن ُأ ِ
ُ
السائل ذا قدر؛ فغضب مالك ،وقال:
عل َم هبا األمري ،وكان
مسألة خفيفة سهلة؟ ليس يف العلم يشء خفيف ،أما سمعت قول اهلل تعاىل :ﱫﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱪ [املزمل.]5:

الشاطبي  -املوافقات ()470/5

املسلم نفسه بالنهار
 -515رمضان بإطاللته املباركة فرصة ومنحة؛ ألن ُي َط ِّهر
ُ

ليعدَّ ها لتلقي هدايات القرآن يف قيام الليل :ﱫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ
[املزمل ،]6:وناشئة الليل :ساعاته ،فهي أمجع للقلب عىل التالوة ،فكأن الصيام يف

النهار ختلية ،والقيام بالقرآن يف الليل حتلية.

د.سعود الرشيم  -خطبة :رمضان شهر القرآن
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 -516من أول ما نزل بعد ﱫ ﭻ ﱪ قوله سبحانه :ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ،

فانظر كيف قدم ذلك عىل ترشيع أشياء كثرية من العبادات وغريها ،فقف عندها ،ثم

الناس من أصل األصول،
قف ،ثم قف ،ترى العجب العجيب ،ويتبينَّ لك ما أضاع
ُ
وهو التوحيد والدعوة إليه.

حممد بن عبدالوهاب  -رسائل الشيخ الشخصية ()171/1
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األلـم وسكت
ألـم
ُ
 -517ﱫ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱪ [القيامةَ ]30:من لك إذا َّ
الصوتَّ ،
ومتكن الندم ،ووقع الفوت ،وأقبل ألخذ الروح ُ
ملك املوت ،وجاءت

وتعوضت بعد احلركات
بمسكون،
َّ
جنوده ،وقيل :من راق؟ ونزلت منزلاً ليس ْ
السكون ،فيا أس ًفا لك كيف تكون؟ وأهوال القرب ال تطاق ،أكثر عمرك قد مىض،
للرضا إذا التقينا يوم التالق؟
وأعظم زمانك قد انقىض ،أيف أفعالك ما َي ُ
صلح ِّ

ابن اجلوزي  -التبرصة ( - 217/1بترصف)
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 -518من خاف اهلل يف الدنيا ،وأخذ ُأهبتَه من طاعة ربهَّ ،أمنَه من أهوال يوم

القيامة ،ووقاه الفزع األكرب ،تأمل قوله سبحانه عن طائفة من عباده املحسنني يف
سورة اإلنسان :ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱪ [اإلنسان.]11 :

القصاب  -نكت القرآن ()462/4

 -519ﱫﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ [اإلنسان ]12:ملا كان يف الصرب -الذي

ٌ
خشونة وتضييق ،جازاهم عىل ذلك نعومة احلرير
هو حبس ال َّنفس عن اهلوى-
وسعة اجلنة.

ابن القيم  -روضة املحبني ()480

 -520ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ [اإلنسان ]12:دخل يف ذلك :الصرب
ٍ
عىل ِّ
مصيبة ورز َّي ٍة ،بفقد مال ،وموت محيم وقريب ،ومضض الفقر ،واألوجاع
كل
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واألمراض ،وأشباه ذلك إذا جرع غصصه ،وصرب عىل آالمه ،وسلم فيها ُ
حلكم ربه.

القصاب  -نكت القرآن ()463/4

 -521قرأ رجل عىل أيب سليامن الداراين سورة اإلنسان ،فلام بلغ :ﱫﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﱪ [اإلنسان ]12:قال أبو سليامن :بام صربوا عىل ترك الشهوات يف
الدنيا.

 -522ﱫﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱪ [اإلنسان ]19:قال بعضهم :هذا من

التشبيه العجيب؛ َّ
ألن اللؤلؤ إذا كان متفر ًقا كان أحسن يف املنظر لوقوع شعاع بعضه

عىل بعض.

ينظر :تفسري الثعالبي ()373/4

 -523قال تعاىل :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﱪ

[اإلنسان ]21 :ملا ذكر تعاىل زينة الظاهر باحلرير واحليل ،قال بعده :ﱫﯷ ﯸ

طهر بواطنهم من احلسد واحلقد والغل واألذى
ﯹ ﯺ ﱪ [اإلنسان ،]21:أيَّ :
وسائر األخالق الرديئة ،فحلىَّ الظاهر والباطن.
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ابن كثري  -تفسريه ()551/4

جـزء

ﱫﭑﱪ
 -524ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﱪ

أتظن أن املسلم وهو يغالب شهواته ،وجياهد نفسه عىل الطهر
[النازعاتُّ ]41-40:
والعفاف ال جييش يف نفسه اهلوى؟ كال؛ بل يتحرك يف نفسه من النوازع مثل ما يف

نفوس الفجار أو أشد ،ولكنه خياف مقام ربه ،فينهى النفس عن اهلوى.

د.سلامن العودة

 -525ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﱪ

[النازعات ]41-40:حيتاج املسلم إىل أن خياف اهلل ،وينهى النفس عن اهلوى ،ونفس
يتسبب فيها ،-بل عىل اتباعه والعمل به ،فإذا
اهلوى والشهوة ال يعاقب عليه -إذا مل َّ
ً
النفس هتوى وهو ينهاها ،كان هن ُيه عباد ًة هلل ،وعملاً
صاحلا ،وﱫ ﯭ ﯮ ﱪ؛
كانت
ُ

أي :قيامه بني يديه تعاىل للجزاء.

ابن تيمية  -الفتاوى ()635/10
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 -526رأيت اخللق يقتدون أهواءهم ،ويبادرون إىل مرادات أنفسهم ،فتأملت

قوله تعاىل :ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﱪ
[النازعات ،]41-40:وتي َّقنت َّ
أن القرآن حق صادق ،فبادرت إىل خالف نفيس،

وتشمرت بمجاهدهتا ،وما متعتها هبواها ،حتى ارتاضت بطاعة اهلل تعاىل وانقادت.
َّ

حاتم األصم  -كتاب أهيا الولد ()128 - 121

 -527مهر اجلنة :ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﱪ [النازعات ]41-40:إىل صاحب القلب القايس! إىل متى وأنت تعبد
هواك ،تعبد الدرهم والدينار؟ فمتى يصفو لك توحيد؟ سارع قبل فجأة املوت.

صالح املغاميس

 -528قسامت وجوه الطالب بعد تسليم ورقة االختبار تشعرك بام ُت ِك ُّنه

صدورهم ،وهو شيئ مؤقت ..فام ظنك بالوجوه حني تؤخذ الكتب -يوم القيامة-

باليمني والشامل؟ إما وجوه ﱫ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱪ [عبس،]39 ،38 :

أو ﱫ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﱪ [عبس ،]41-40:وما بعد ذلك :نعيم ال ينفد ،أو
عذاب مؤ َّبد ،فهل من معترب؟

 -529قرأ قارئ :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﱪ [التكوير ،]3-1 :ويف احلارضين أبو الوفاء بن عقيل ،فقال له قائل :قد
نرش املوتى للبعث واحلساب ،وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب ،فام الفائدة
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ﱫﭑﱪ
من هدم األبنية ،وسري اجلبال ،ودك األرض..؟ فأجابه ابن عقيل :إنام بني هلم الدار
للسكنى والتمتع ،وجعلها وجعل ما فيها لالعتبار والتفكر ،واالستدالل عليه بحسن

خرهبا النتقال الساكن
التأمل والتذكر ،فلام انقضت مدة السكنى وأجالهم من الدار َّ

منها.

بدائع الفوائد ()269/4

 -530يف قوله تعاىل :ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ

[التكوير ]28-27:إشارة إىل أن الذين مل يتذكروا بالقرآن ما حال بينهم وبني التذكر
به إال أهنم مل يشاءوا أن يستقيموا ،بل رضوا ألنفسهم االنحراف ،ومن ريض لنفسه

الضالل ُحرم من اهلداية :ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ

[الصف.]5:

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()166/30

رس التعبري بقوله :ﱫﭫ ﱪ دون قوله( :باهلل) يف قوله
تأمل يف ِّ
َّ -531

سبحانه :ﱫﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ
[االنفطارَّ ،]7-6:
فإن يف هذه اللفظة من معاين امللك والرعاية والرفق التي تناسب

تذكر اإلنسان بنعم اهلل عليه ،وتذكري باستحقاقه تعاىل لطاعة مربوبيه.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()175/30

 -532ال أرى أن نسمي هذه اإلجازة عطلة؛ ألنه ليس يف أيام اإلنسان املسلم
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املؤمن عطلة ،بل وال غري املؤمن ،كل يعمل ،قال تعاىل :ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱪ [االنشقاق ]6:نعم هي عطلة من الدراسة النظامية؛ لكن لو
ُس ِّميت بدلاً من العطلة إجازة؛ فهذا جيد.

ابن عثيمني  -لقاءات الباب املفتوح ()17/29

 -533قال سلامن الفاريس

« :الصالة مكيال من وفىَّ ُوفيِّ له ،ومن طفف

عمم
فقد علمتم ما قال اهلل يف املطففني» ،وهذا من عمق علم السلف بالقرآن ،حيث َّ

معنى الوعيد الوارد يف قوله تعاىل :ﱫ ﯖ ﯗﱪ [املطففني ،]1:ومل يقرصه عىل

التطفيف يف البيع والرشاء فحسب.

جمموع الفتاوى )235/15( -

 -534ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱪ [الربوج ]5-4:الذين أحرقوا

املؤمنني يف األخدود سيحرقون ،ولكن أين؟ يف جهنم ﱫﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ [الربوج ]10:أحرقوا
املؤمنني يف الدنيا؛ فأحرقوا يف اآلخرة ،وما أعظم الفرق بني حريق وحريق.

د.عبدالوهاب الطريري

 -535ﱫﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱪ [األعىل ]9:من مفهوم هذا أهنا إن رضت،

فرتك التذكري املوجب للرضر الكثري هو املتعني.
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ﱫﭑﱪ
 -536ﱫ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱪ [األعىل ]15-14:استنبط

بعضهم زكاة الفطر والتكبري والصالة من هذه اآلية ،قال السعدي
وإن كان داخلاً يف اللفظ وبعض جزئياته ،فليس هو املعنى وحده».

يف هذا« :إنه

السعدي  -تفسريه ()930

 -537ﱫﭖ ﭗ ﭘﱪ [األعىل ]17:لو كانت الدنيا من ذهب يفنى،

واآلخرة من خزف يبقى ،لكان الواجب أن ُيؤثر خزف يبقى ،عىل ذهب يفنى،

فكيف واآلخرة من ذهب يبقى ،والدنيا من خزف يفنى؟!

مالك بن دينار ،القرطبي ()24/20

مر الفاروق
َّ -538

براهب ،فوقف ونودي الراهب ،فقيل له :هذا أمري

املؤمنني ،فاطلع فإذا بالراهب من ِّ
الرض واالجتهاد وترك الدنيا يشء عظيم ،فلام رآه

علمت ،ولكنِّي رمحته ،ذكرت قوله اهلل:
عمر بكى ،فقيل له :إنه نرصاين ،فقال :قد
ُ
ﱫﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱪ [الغاشية ،]4-3:فرمحت نصبه واجتهاده وهو يف

النار.

الدر املنثور

 -539يف وصفه تعاىل للجنة بقوله :ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱪ [الغاشية ]11:داللة

عىل أن نقاء اجلو الذي يعيش املرء فيه من العبارات اخلادشة والقبيحة من أنواع

النعيم ،فينبغي عىل املسلم أن ُينزِّ ه لسانه وسمعه عن اللغو ،ويريب نفسه وأهله عىل

الطيب من القول.

د.عبدالرمحن الشهري
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 -540ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ [الطارق ]10:تأمل كيف نفت هذه اآلية َّ
كل

ٍ
سبب يمكن أن يكون لإلنسان يوم القيامة ،فإنه نفى القوة وهي ما عند اإلنسان من
داخله ،ونفى النارص وهو ما له من خارجه.

ينظر :تفسري البغوي ()395/8

 -541ﱫ ﭓ ﭔﱪ [الفجر ]2:هي ليال معلومة للسامعني ،موصوفة بأهنا

اً
تعظيم ،وليس يف ليايل السنة عرش
عرش ،ومل يقل (الليايل العرش)؛ ألن يف تنوينها
ليال متتابعة عظيمة مثل عرش ذي احلجة التي هي وقت مناسك احلج ،ففيها غال ًبا
اإلحرام ،ودخول مكة ،وأعامل الطواف ،ويف ثامنتها ليلة الرتوية ،وتاسعتها ليلة
عرفة ،وعارشهتا ليلة النحر ،فتعني أهنا الليايل املرادة بليال عرش.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()318/16

املقرب إىل اهلل ،الباعث عىل مراقبة اهلل ،أما ترى
 -542العلم النافع إنام هو العلم ِّ

سورة العلم (سورة العلق) بدأت بالوسيلة :ﱫﭻﱪ ،وختمت بالغاية :ﱫﯵﱪ،

وبينهام جاء الدواء لكل أنوع اجلهل :ﱫﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪ [العلق.]14:

د.عصام العويد

 -543ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ [العلق ]5-1:يف هذه اآليات اخلمس تسع مسائل
مرتبطة ببعضها ارتباط السبب باملسبب ،والعام باخلاص ،والدليل باملدلول عليه،
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ﱫﭑﱪ
وكلها من منهج هذا الكتاب املبارك ،وكلها مسائل عظيمة الداللة .وأشار ابن تيمية

أهنا وأمثاهلا من السور التي فيها العجائب ،ملا جاء فيها من افتتاح الرسالة.

عطية سامل  -تتمة أضواء البيان ()434/2

 -544ﱫﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ [العلق ]7-6:ومن الطغيان

طغيان العلم ،فاملرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيا ًنا فيتعدى عىل

غريه ،وال يسلك مع الناس سبيل الرشع يف العدل يف اللفظ؛ ألن من أراد أن يقيم

األقوال فهو قاض ،والقايض جيب عليه أن حيكم بالعدل ال أن حيكم باهلوى.

صالح آل الشيخ  -هذه مفاهيمنا

خص اهلل تعاىل ليلة القدر بالتسمية ،وأفردها بسورة كاملة ،وذكر فيها
َّ -545

مخس فضائل هلا ،أال يستحق ذلك منا أن نفردها ً
أيضا بعبادتنا ،فنتفرغ من أشغالنا

وأسواقنا وهلو العيد؟ هي ليلة ،فاحذر أن تتحسرَّ  ،فقري ًبا ﱫ ﭱ ﭲﱪ.

 -546استدل بعضهم عىل أن ليلة القدر هي (ليلة  )27بأن كلمة ﱫ ﭯ ﱪ يف

سورة القدر تعد الكلمة (رقم  ،)27وهذا خطأ؛ ولو كان ملا خفي عىل نبي األمة
وأصحابه وسلفه ،وليس هو بمعهود العرب ،وخيالف أدلة أخرى ،وقد انتقده بعض

العلامء كابن حزم

.

ابن حزم  -املحىل ()35/7

 -547ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ دلت هذه اآلية عىل فضل ليلة القدر،
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وفقه هذه اآلية :أن يبذل العبد لتحصيل فضل الليلة ما ال يبذله أللف شهر ،ولكن

من رمحة اهلل أن حتصل فضيلة عبادة ثامنني سنة بل أكثر ،ببضع عرشة ساعة بل أقل.

 -548يف قوله تعاىل :ﱫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱪ [اهلمزة ]3:تصوير لشدة حبه

حيا ،ومن
للامل؛ حني يظن أن ال حياة له بال مال ،فلذلك حيفظه من النقصان ليبقى ًّ
كان كذلك استحق الوعيد بالويل يف أول السورة؛ ألنه هبذا عبدٌ للامل عىل احلقيقة،
س عبدُ الدِّ ينار».
ويف احلديث الصحيحَ « :ت ِع َ

الرازي  -مفاتيح الغيب ()88/32

رس من أرسا ِر ما تتناقله الصحف بني احلني واآلخر من أخبار
وهبذا ينكشف لك ٌّ

االنتحار بسبب الفقر أو اخلسائر املالية.

ريا
 -549من القواعد العامة (التخلية قبل التحلية) ،وقد وردت يف القرآن كث ً

يف مثل قوله تعاىل :ﱫﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ [الرشح،]3 -2:
وهذا مقام التخلية ،فلام خلاَّ ه بوضع الوزر عنه حلاَّ ه برفع ِّ
الذ ْكر :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕﱪ
ري الوقوع يف
[الرشح ،]4:واعترب هذا يف القرآن يف كلمة التوحيد وغريها جتده كث َ

القرآن.

د.مساعد الطيار

 -550يف آخر يوم من االختبارات كنت ِّ
أفك ُر بام سأفعله يف اإلجازة -من نوم

وراحة زائدة ،-فلم يقطع هذه األفكار إال صوت اإلمام وهو يقرأ يف صالة املغرب:
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ﱫﭑﱪ
ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ [الرشح ،]8-7:فعلمت أن املؤمن ال عطلة له

عن طاعة اهلل ،بل يتنقل من طاعة إىل طاعة.

من أحد املشرتكني

 -551ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ [العاديات ]6:قال الفضيل بن عياض:
ٍ
«الكنود :الذي ُتنسيه ٌ
حسنات كثري ًة ،ويعامل اهلل عىل عقد عوض».
سيئة واحدة
تأمل! كم هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف؟!

املحرر الوجيز ()486/5

 -552ﱫ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﱪ [التكاثر ]8:ملا اشتغل الكفار بالتكاثر

بنعيم الدنيا ولذاهتا عن طاعة اهلل وشكره ،سأهلم عن هذا النعيم يوم القيامة؛ ليبينِّ هلم

َّ
أن ما ظنوه سب ًبا لسعادهتم هو من أعظم أسباب شقائهم يف اآلخرة.

مفاتيح الغيب ()77/32

275

276

T

ﰖ

أن من أعظم ِ
 -553إذا تد َّبرت سياق قصة أصحاب الفيل أدركت َّ
احل َكم يف

تويل اهلل الدفاع عن بيته حتى ال تكون للمرشكني يدٌ عىل بيته ،وال سابقة يف محايته،
بحميتهم اجلاهلية ،حتى إذا ما دعاهم النبي × مل يكن هلم سبب لالعتزاز بحامية

بيت اهلل ،ولذا ستفهم التعجب الذي بدئت به السورة :ﱫ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﱪ [الفيل.]1:

تفسري ابن كثري

يتكرر يف القرآن ذكر إهالك أصحاب الفيل كبقية القصص لوجهني:
 -554مل َّ
أَّ -
أن هالك أصحاب الفيل مل يكن ألجل تكذيب رسول من اهلل.

غرورا بمكانة هلم عند اهلل كغرورهم بقوهلم
ب -أن ال يتخذ من املرشكني
ً
املحكي يف قوله تعاىل :ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞﱪ [احلج.]19:

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()478/30
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 -555كم يف هذه السورة من داللة عىل قدرة اهلل وعظمته؟ طيور صغرية

ألقت حجارة بحجم احلمصة ،عىل رجال ،وأفيال عظيمة ،فصارت إىل ما قاله

اهلل :ﱫﮥ ﮦ ﮧﱪ [الفيل]5:؛ أي :كزرع أكلته الدواب ووطئته

بأقدامها حتى تف َّتت.

د .عمر املقبل

رد عىل امللحدين ،كيف؟ ألن امللحدين ذكروا يف الزالزل
 -556هذه السورة ٌّ

أعذارا ضعيفة،
والرياح والصواعق -وسائر األشياء التي عذب اهلل تعاىل هبا األمم-
ً
أما هذه الواقعة ،فال جترى فيها تلك األعذار؛ ألنه ليس يف يشء من الطبائع واحليل

طري معها حجارة ،فتقصد قو ًما دون قوم فتقتلهم.
أن ُت ْقبِ َل ٌ

الرازي  -مفاتيح الغيب ()92/32

 -557ما احلكمة من إهالك أصحاب الفيل ،وعدم إهالك من يقصد الكعبة

يف آخر الزمان؟ َّ
«ألن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول × التي يكون فيها
تعظيم البيت ،أما يف آخر الزمان؛ فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإحلاد بظلم،

ومل يعرفوا قدره ،حينئذ يسلط اهلل عليهم من هيدمه حتى ال يبقى عىل وجه األرض».
ابن عثيمني  -تفسري جزء عم (ص)320:
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رس تقديم اهلل تعاىل تأليفه ً
قريشا لرحلتي الشتاء
 -558ﱫ ﭑ ﭒﱪ ما ُّ

والصيف؟ قال أهل العلم :إنام قدم لالهتامم به ،إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة اهلل،

وشكره عىل نعمه الكثرية عليهم.

التحرير والتنوير ()486/30

 -559ألف اهلل ً
قريشا بنعم ش َّتى ،فحبس عنهم الفيل ،وعطف عليهم قلوب

الناس ،وفتح هلم التجارة ،وأطعمهم من جوع ،وآمنهم من خوف ،ومع ذلك مل

يستجب أكثرهم أول األمر ،فال يتعجب الداعية إذا أعرض الناس عن اهلل مع نعمه

عليهم.

زاد املسري ()314/8

 -560ﱫﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱪ ،ومل يقل :فليعبدوا اهلل؛ ملا يومئ إليه
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لفظ :ﱫﭚﱪ من استحقاقه اإلفراد بالعبادة دون رشيك .وأضيف ﱫﭚﱪ إىل
ﱫﭛ ﭜﱪ [قريش ]3:دون أن يقال( :رهبم) لإليامء إىل أن البيت هو أصل

نعمة اإليالف بأن أمر إبراهيم ببناء البيت احلرام ،فكان سب ًبا لرفعة شأهنم بني العرب.
ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()492/30

 -561قال تعاىل يف سورة النمل :ﱫﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﱪ [النمل ،]91:وقال هنا :ﱫﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱪ [قريش]3:؛ ألن
السياق هنا لبيان عظمة البيت ،بينام يف «النمل» املقام مقام بيان عموم ملكه؛ لئلاَّ

يدعي املرشكون أ َّنه رب البلدة فقط.

ابن عثيمني  -تفسري جزء عم (ص)322 :

 -562تأمل كيف ربط بني السبب واملسبب يف قوله :ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ...ﱪ وهذا ظاهر يف أول آية يف املصحف :ﱫﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﱪ ،واملعنى :أنه سبحانه مستحق للحمد؛ ألنه رب العاملني وخالقهم
وقرر هذا يف أول نداء يف املصحف :ﱫﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ ،ثم بينَّ
ورازقهمَّ ،

السبب بقوله :ﱫ ﮠ ﮡ ...ﱪ [البقرة.]21:

عطية سامل  -تتمة أضواء البيان ()111/9
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 -563ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤﱪ [قريش ]4-3:الكريم يأرسه املعروف ،ويشكر اإلحسان ،ولذا قرن

سبحانه األمر بعبادته؛ بذكره لنعمه ،لتنقاد لذلك نفوس عباده.

د.عبداهلل السكاكر
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 -564ﱫ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱪ
َ
ٌ
إيذان َّ
اإليامن بالبعث واجلزاء هو الوازع احلق الذي يغرس
بأن
[املاعون ]2-1:هذا

يف النفس جذور اإلقبال عىل األعامل الصاحلة ،حتى يصري ذلك هلا خل ًقا إذا شبت

عليه ،فزكت وانساقت إىل اخلري بدون كلفة وال احتياج إىل آمر ،وال إىل خمافة ممن
يقيم عليه العقوبات ،حتى إذا اختىل بنفسه ،وآمن الرقباء ،جاء بالفحشاء واألعامل

النكراء!

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()496/30

 -565ﱫ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱪ [املاعون ]1:اإليامن باليوم اآلخر

ليس اعتقا ًدا جمر ًدا ،بل حيمل صاحبه عىل إطعام اليتيم واملسكني ،كمن قال اهلل فيهم:
ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ [اإلنسان ،]8:وماذا يرجون؟ ﱫ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱪ [اإلنسان.]10-9:

عطية سامل  -تكملة األضواء ()114/9
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 -566ﱫﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﱪ [املاعون]5-4:

اَّ
سمهم مصلني ،لكنهم ساهون عن فعلها ،أو عن وقتها ،أو عن أدائها بأركاهنا
ورشوطها ،أو عن اخلشوع وتدبر معانيها ،فاللفظ يشمل هذا ك َّلهِ ،
من اتَّصف بيشء

من ذلك ،فله قسط من هذه اآلية ،ومن اتصف بجميع ذلك ،فقد تم نصيبه منها،

وكمل له النفاق العميل.

ابن كثري  -تفسريه ()681/4

 -567ﱫ ﭿ ﮀ ﮁﱪ [املاعون ]6:مجع هؤالء :تكذي ًبا بالبعث..
ً
وتفريطا يف الصالة ..وشغ ًفا بالدنيا جعلتهم يتعلقون
وانتقاصا حلقوق ضعفة اخللق..
ً

أن أقل الناس عملاً
يراءون ،ولو ف َّتشت لوجدت َّ
بحقري األواين ..وهم -مع هذاُ -

مثمرا هلم نصيب وافر من هذه الصفات أو بعضها.
ً

ينظر :التحرير والتنوير

 -568ﱫﮃ ﮄﱪ [املاعون ]7:يمنعون الناس منافع ما عندهم،

منعا.
من القليل والكثري ،وإذا أريد باملاعون اإلناء ،فهم ملا هو أعظم منه أشد ً

ينظر :تفسري الطربي
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 -569ال يزهد يف الدنيا يشء مثل تذكر نعيم اهلل تعاىل ،فأي يشء يف الدنيا

ُيستعاض به عن الكوثر؟

 -570ملا ذكر اهلل م َّنته عىل نبيه :ﱫﮆ ﮇ ﮈﱪ [الكوثر ،]1:أمره

بشكرها ،فقال :ﱫﮊ ﮋ ﮌﱪ [الكوثر ،]2:وهو دليل عىل أن من أعظم

صور الشكر :العمل -عمل القلب وعمل اجلوارح -ﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﱪ

[سبأ.]13:

جمموع فتاوى ابن تيمية

 -571ﱫﮊ ﮋ ﮌﱪ [الكوثر ]2:خص هاتني العبادتني بالذكر؛

ألهنام من أفضل العبادات ،وألن الصالة تتضمن اخلضوع يف القلب واجلوارح هلل،
وتنقلها يف أنواع العبودية ،ويف النحر تقرب إىل اهلل بأفضل ما عند العبد من النحائر،
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والشح به.
وإخراج للامل الذي جبلت النفوس عىل حمبته
ِّ

السعدي  -تفسريه ()935

 -572ملا كانت الصال ُة والنحر أكثر العبادات التي يرصفها املرشكون ألوثاهنم،

ُخ َّصتا بالذكر يف قوله :ﱫﮊ ﮋ ﮌﱪ [الكوثر ،]2:وأبرز مقصودمها
ِّ
فصل وانحر ،ليستقر املعنى وهو :فصل لربك،
وغايتهام :ﱫﮋﱪ ،ولذا مل يقل:
اً
مراغم املرشكني الذين جعلوا صالهتم ونحرهم
وانحر لربك ،وحده ال رشيك له،

لغري اهلل.

ينظر :التحرير والتنوير

 -573ﱫﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ [الكوثر ]3:ومل يقل :إن شانئك أبرت ،بل

أبرز الضمري (هو) إلفادة احلرص ،فكأنه ال مقطوع وال مذموم سواه .وإذا كان شانئه
× داخلاً يف اآلية دخولاً
شانئ سنته وشانئ الداعني إليها له من ذلك
أوليا ،فإن
َ
ًّ
نصيب بقدر ُب ِ
غضه وكرهه.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()505/30

 -574أبانت سورة الكوثر -مع اختصارها -عن حقيقة اخلري الكثري الذي ال

يتحقق إال بأمرين:

أ -تتابع العطاء.

ب -دفع املنغصات.
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د.عصام العويد

 -575ﱫﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱪ [الكوثر،]2-1:

نبيه × أن يشكر نعمته
النحر أفضل من الصدقة التي يف يوم الفطر ،وهلذا أمر اهلل َّ

عليه بإعطائه الكوثر ،بالصالة له والنحر ،كام رشع ذلك إلبراهيم خليله عليه السالم
عند أمره بذبح ولده ،وافتدائه بذبح عظيم.
يسريون من أقطارها وفجاجها

دعـاهـم فلبــوه ً
رضا وحمـبــ ًة

رجالاً وركبا ًنا وهلل أسلموا

فلام دعوه كان أقـرب منهم

[ميمية ابن القيم ،ابن رجب – فتح الباري (])161/1
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ﰚ
 -576سورتا الكافرون واإلخالص وردت قراءهتام مقرتنتني يف مواضع :مثل
ركعتي الفجر ،وجاءت فيهام فضائل ،مثل كون اإلخالص تعدل ثلث القرآن ..فكان
تدبرمها ح ًّقا عىل ِّ
كل قارئ.
نبينا يقرن بني سورة الكافرون واإلخالص يف مواضع ،ففي سورة
 -577كان ُّ
اإلخالص :التوحيد القويل العلمي ،ويف سورة الكافرون :التوحيد القصدي العميل:
يتميز من يعبد اهلل ممن يعبد غريه ،وإن
ﱫﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱪ [الكافرون ،]2:وهبذا َّ
رب كل يشء.
يقر بأن اهلل ُّ
كان كالمها ُّ

ابن تيمية  -اقتضاء الرصاط املستقيم

 -578ﱫ ﭒ ﭓﱪ فيه ترصيح بكفرهم وتسميتهم بتسمية اهلل
هلم ،وبعضهم يتخاذل؛ فال يستطيع أن يسميهم إال لقب (اآلخر).

من أحد املشرتكني
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 -579ﱫﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﱪ [الكافرون ،]6-4:فال تلفيق وال ترقيع ،فاملادة األوىل :الصفاء وتوحيد
املنهج ،وإال فلن يعجز نبينا × عن مجع العرب بفكرة اقتصادية ،أو أدبية ،أو فكرية،

أو حزب شعبي ،أو طموح أريض.

د.عائض القرين

 -580ﱫﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱪ [الكافرون ]2:يف حالتي هذه ،ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﱪ [الكافرون ]4:يف املستقبل ،ففيه من قوة العبارة والثقة ما يقطع حماوالهتم
بأن يتنازل عند دينه.

تفسري ابن كثري ()690/4

 -581سورة الكافرون تضمنت نفي العبودية للطاغوت من معبودات الكفار،

فتضمن معنى النفي يف (ال إله) ،وسورة اإلخالص تضمنت توحيد اهلل تعاىل،

فتضمنت معنى اإلثبات (إال اهلل).
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 -582كم بني قوله تعاىل :ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ [الشعراء،]3:

وقوله :ﱫﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱪ [النرص]2:؟ إهنا سنوات
ٌ
قليلة ال تساوي شيئًا يف أعامر األجيال.

من إحدى األخوات املشرتكات

َ -583فسرَّ به ُ
بعض الصحابة من جلساء عمر -ريض اهلل عنهم أمجعني -من أنه
َ
واحلصون أن نحمد اهلل ونشكره ونس ِّبحه -يعني:
قد أمرنا إذا فتح اهلل علينا املدائن

نصليِّ ونستغفره ،-وهو معنى مليح صحيح ،وثبت له شاهد من صالة النبي × يوم

فتح مكة وقت الضحى ثامين ركعات.

ابن كثري  -تفسريه ()692/4

 -584ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﱪ [النرص ]3:عن عائشة
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«سبحانك اللهم ر َّبنا
قالت :كان رسول اهلل × ُي ْكثِ ُر أن يقول يف ركوعه وسجودهُ :
ِ
وبحمد َك ،اللهم اغفر يل» ،يتأول القرآن[ .متفق عليه :البخاري ( ،)784ومسلم
( ،])484واملعنى :أنه يفعل ما أمره القرآن به ،وهذا من التدبر العميل.

 -585ﱫﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﱪ [النرص ]3:مجع بني التسبيح

واالستغفار ،إذ يف االستغفار حمو الذنوب ،ويف التسبيح طلب الكامل.

ينظر :الوابل الصيب

 -586وجه استنباط ابن عباس من أن سورة النرص فيها إشارة إىل أجل النبي

ٌ
×َّ :
فاضلة ،وقد ُع ِهدَ أن األمور الفاضلة ختتم باالستغفار ،كالصالة
أن حيا َته
واحلج ،فأمر اهلل لرسوله باحلمد واالستغفار -يف هذه احلال -إشارة إىل أن أجله قد

انتهى؛ لذا كان × يكثر من التسبيح واحلمد يف صالته.
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السعدي  -تفسريه ()936

T
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 -587ﱫ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ...ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ [املسد ،]3-1:حصل

أليب ٍ
هلب وعيد مقتبس من كنيته.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()531/30

ـمـا
 -588ﱫﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﱪ [املسد ،]2:قيلت هذه اآلية َل َّ

عمه :ﱫﭖﭗ
َّادعى أبو هلب أنه سيفتدي من العذاب بامله وولده ،كام قال ابن ِّ

ﭘﱪ [مريم ،]77:فقيل له :ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ [مريم ،]80:فسبحان
اهلل! تأمل كيف تشاهبت قلوب أعداء الرسل يف اغرتارهم بأمواهلم وأوالدهم.

من أحد اإلخوة املشرتكني

احلطب والشوك فتضعه يف
 -589ﱫ ﮚ ﮛ ﮜﱪ كانت حتمل
َ

النبي × ،فلام حصل أليب هلب وعيدٌ مقتبس من كنيته ،جعل المرأته وعيدً ا
طريق ِّ
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اقتبس ُ
لفظه من فعلها.

ينظر :التحرير والتنوير

 -590ﱫ ﮚ ﮛ ﮜﱪ [املسد ]4 :إهنا املرأة حني تعني زوجها

عىل كفره وعناده ،ولذا ستكون عو ًنا عليه يف عذابه يف نار جهنم! قارن هذا بحال
هيأت بي ًتا هادئًا هانئًا لزوجها × ُبشرِّ َ ت ٍ
ببيت يف اجلنة ،ال
خدجية
 ،فإهنا ملا َّ
صخب فيه وال نصب ،فام أعظم أثر املرأة يف حياة زوجها.

ينظر :ابن كثري ()515/8

النبوة ،فإنه نزل قوله تعاىل :ﱫ ﮕ ﮖ
 -591يف هذه السورة دليل عىل َّ

ظاهرا وال باطنًا ،وال
ﮗ ﮘﱪ [املسد ،]3:فأخرب عنهام بالشقاء وعدم اإليامن ،ال
ً

النبوة الظاهرة.
ًّ
رسا وال علنًا ،فكان هذا من أقوى األدلة الباهرة عىل َّ

ينظر:تفسري ابن كثري

تأم ُل هذا املعنى سب ًبا يف إسالم أحد العلامء األمريكان.
وقد كان ُّ

 -592روي َّ
أن ُأ َّم مجيل -امرأ َة أيب ٍ
هلب -باعت «عقدً ا» هلا ثمنه  10000درهم

أنفقتها يف الباطل ،فكان اجلزاء ﱫﮠ ﮡ ﮢﱪ [املسد ]5:يف جيدها؛ أي :يف
نفس موضع العقد ،فالذي هيدي نار السجائر للناس من حوله أما َّ
فكر حلظ ًة يف نوع
اهلدية التي يتل َّقاها فمه يوم القيامة؟!
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ﰝ
صح احلديث؛ َّ
ألن علوم القرآن ثالثة:
 -593سورة اإلخالص ثلث القرآن كام َّ

توحيد ،وأحكام ،وقصص ،وقد اشتملت هذه السورة عىل تقرير التوحيد متام

التقرير ،فهي ثلث القرآن.

ابن جزي  -التسهيل ()371/3

 -594ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱪ [اإلخالص ]1:مل خيرب أنه َأ َحدٌ يف أي يشء؟
فدل عىل العموم :فهو َأ َحدٌ يف ربوبيته ،فال َأ َحدٌ خيلق ويرزق ويملك غريهَ ،
وأ َحدٌ
َّ
يف ألوهيته ،فال جيوز أن ُيعبد َأ َحدٌ غريهَ ،
وأ َحدٌ يف صفاته ،املنفرد بالكامل ،الذي له

األسامء احلسنى ،والصفات الكاملة العليا ،واألفعال املقدسة.

ينظر :تفسري السعدي

 -595ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ [اإلخالص ]2-1:ربام ظن
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بعضهم َّ
أن السياق أن يقول( :هو اهلل األحد الصمد) ،ولكنها ُف ِص َلت عن التي قبلها؛
َّ
ألن هذه اجلملة مسوقة لتستقر يف النفوس ولتعظم ،فكانت جديرة بأن تكون كل
مجلة مستقلة بذاهتا.

ابن عاشور  -التحرير والتنوير ()450/30

رد عىل أكثر فرق
 -596ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱪ [اإلخالص ]3:فيها ٌّ

الضاللة ،وعىل رأسهم اليهود الذين يقولون :عزير ابن اهلل ،والنصارى الذين
يقولون :املسيح ابن اهلل ،وغريهم من فرق الضالل.

السيوطي  -اإلكليل ()302

 -597ﱫﭖﭗﱪ أي الذي يصمد إليه يف األمور ،ويستقل هبا ،ﱫﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱪ [اإلخالص]4 :؛ أي :ال مثل له.

ينظر :تفسري الطربي ()692/24

فهل لنا أن يكون اهلل تعاىل -الذي ال مثل له -أول من نلتفت إليه يف كل حاجة
ٍ
رغبة ،أو رهبة؟
نحتاجها ،يف شدَّ ٍة ،أو رخاء ،أو
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 -598اشتملت سورتا الفلق والناس عىل ثالثة أصول لالستعاذة:
أ -نفس االستعاذة.
ب -املستعاذ به.

ج -املستعاذ منه.

فبمعرفة ذلك تعرف شدَّ ة الرضورة إىل هاتني السورتني ،وأن حاجة العبد إليهام

أعظم من حاجته إىل النفس والطعام والرشاب واللباس.

ابن القيم  -التفسري القيم ()260/2

 -599ﱫ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ [الفلق ]1 :يف االستعاذة هبذه الصفة تفاؤل،

وتذكري بالنور بعد الظلمة ،والسعة بعد الضيق ،والفرج بعد االنغالق ،والفلق كل ما يفلقه
اهلل تعاىل ،كالنبات من األرض ،واجلبال عن العيون ،والسحاب عن املطر ،واألرحام عن

األوالد ،واحلب والنوى وغري ذلك ،وكله مما يوحي بالفرج املرشق العجيب.

أبو السعود العامدي ()214/9
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 -600ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱪ [الفلق ]3:أي :الليل إذا دخل ،ومن

تأمل أنواع الرشور وجد أكثرها يف الليل ،وفيه انتشار الشياطني ،وأهل الغفلة
والبطالة،
وخصوصا يف
فحري باملسلم اغتنامه بالعبادة ،وجتنب السهر فيام ال ينفع،
ٌّ
ً

األسواق ونحوها.

ينظر :تتمة أضواء البيان

 -601ﱫ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱪ [الفلق ]2-1:هل رأيت

شيئًا يبعث الطمأنينة واألمن من الرشور مثل هذا؟ إنك ال تستعيذ من يشء بيشء

أعظم ممن خلقه.

 -602ما أعظم االستعاذة هبذه الصفة العظيمة (رب الفلق) ،وما تشتمل عليه

ٍ
ٍ
وسلطان عىل ظلامت الرشور والسحرة واحلاسدين .وتأمل لفظة الفلق
وغلبة
قو ٍة
من َّ
ِ
انغالق الليل ،وانغالق عقد السحرة ،وانغالق قلوب احلاسدين.
وما يقابلها من

من أحد املشرتكني

 -603اقرتن احلاسد والساحر يف السورة؛ َّ
ألن مقصدمها الرش للناس ،والشيطان

يقارن الساحر واحلاسد وحيادثهام ويصاحبهام ،ولكن احلاسد تعينه الشياطني بال

استدعاء منه للشيطان ،وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه؛

فلهذا -واهلل أعلم -قرن يف السورة بني ِّ
رش احلاسد ورش الساحر؛ َّ
ألن االستعاذة من
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رش هذين تعم َّ
ِّ
كل رش يأيت من شياطني اإلنس واجلن ،فاحلسد من شياطني اإلنس
واجلن ،والسحر من النوعني ،وبقي قسم ينفرد به شياطني اجلن وهو الوسوسة يف

القلب ،فذكره يف سورة الناس.

عطية سامل  -تتمة األضواء ()162/9
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 -604ذكر اهلل تعاىل يف سورة الناس صفة األلوهية والربوبية وامللك ،كام ذكرها

يف سورة الفاحتة :ﱫﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱪ
[الفاحتة ،]4-2:ومن اللطائف :أهنام أول سورة وآخر سورة ،فينبغي ملن نصح نفسه

أن يعتني بمعاين هذه الصفات.

حممد بن عبدالوهاب  -تفسريه ()11

مرة واحدة من أربعة
 -605يف سورة الفلق يستعيذ القارئ بصفة الربوبية َّ
ٍ
أشياء ،بينام يستعيذ يف سورة الناس بثالث صفات هلل -جل وعال -من ِّ
يشء
رش

واحد -وهو الشيطان ،-وما ذاك إال لشدَّ ة خطر الشيطان ،فهلاَّ استشعرنا عظمة

عدونا؟
صفات ر ِّبنا ونحن نستعيذ به من ِّ

ينظر :تفسري ابن كثري
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 -606ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱪ [الناس ]5:ع َّلق الوسوسة

هنا بالصدر ،الذي هو موضع القلب ،وهو حمل العقل والتقوى والصالح والفساد،
تطه ِ
القلوب بمثل ذكر اهلل ،وتدبر كتابه،
رت
ُ
فح ِر ٌّي بالعبد أن ُي ِّ
َ
طهر قل َبه ،وما َّ

واإلخالص له ،والتوبة إليه.

عطية سامل  -تتمة األضواء ()179/9

 -607ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ

[الناس ]6-5:بني اهلل تعاىل نوع املوسوس ،بأهنم من اجلنة والناس؛ َّ
ألن ربام غاب
الوسواس ما هو ٌّ
عن البال َّ
ِ
رش من وسواس الشياطني ،وهو وسوسة الناس،
أن ِم َن
بالتعو ِذ منهم أجدر؛ ألهنم منهم أقرب وهو عليهم أخطر،
وه ْم
وهو أشد
خطراُ ،
ُّ
ً

وأهنم يف وسائل ِّ
الرض أدخل وأقدر.

ابن عاشور ()556/30

 -608ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ

[الفلق ]5-4:اقرتان احلسد بالسحر هنا يشري إىل وجود عالقة بني ٍّ
كل من السحر
واحلسد ،وأقل ما يكون هو التأثري اخلفي الذي يكون من الساحر بالسحر ،ومن
احلاسد باحلسد ،مع االشرتاك يف عموم الرضر ،فكالمها إيقاع رضر يف خفاء،

منهي عنه.
وكالمها ٌّ

عطية سامل  -تتمة أضواء البيان ()640/9

 -609عدد أحرف سوريت الفلق والناس ( )153حر ًفا فقط ،وعدد أحرف
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سوريت هود ويوسف ( )14781حر ًفا ،ومع هذا فاملعوذتان أفضل بنص احلديث
الصحيح ،كتاب ربنا كتاب معاين ،ومع هذا ما زال ُ
بعضنا يركض يف حفظه وتالوته
يستكثر احلسنات يف غفلة عن املعاين العظيامت.

د.عصام العويد
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ليد َّبـروا �آيـاتـه

تدبرات
يف
ق�صة املراودة
 -610سبقت قصة املراودة بام حيدد مكاهنا وأشخاصها ،بل وخصائصهم:

ﱫﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﱪ ..اشتمل هذا عىل حتديد املكان ﱫﯕ ﯖ ﱪ ،وأن املشرتي ِمن ذوي املكانة:
صبيا :ﱫﯞ
ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱪ ،وأن يوسف كان إذ ذاك ًّ

ﯟﯠ ﱪ [يوسف.]21 :

 -611أول ما يواجهنا يف القصة تلك الكلمة التي ختترص احلدث ك َّله:

ﱫﭑﱪ [يوسف ،]23:فهي تصور من أول حلظة اإلعجاب الشديد من امرأة
العزيز ،حتى طلبت فعل املنكر ،وأهنا بذلت قصارى جهدها يف التحايل؛ َّ
ألن املراودة

ٍ
دا َّل ٌة عىل ٍ
وانطالق ،وصيغة املفاعلة دالة عىل التكرار.
رفق يف الطلب ،وجميء

 -612ﱫ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱪ [يوسف ]23:ذكر املرأة هبذا دون اسمها
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(زليخا) ،أو اإلضافة (امرأة العزيز) ،ففيه إظهار كامل نزاهته ،فإن عدم ميله إليها مع

دوام مشاهدته ملحاسنها ،واستعصاءه عليها مع كونه حتت ملكتها ينادي بكونه عليه

السالم يف أعىل معارج العفة والنزاهة.

 -613ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ [يوسف ]23:يف تعدية الفعل

رس ،فإنه ملا كانت املراودة تدل عىل احلركة ،وكان حرف
(راود) بحرف اجلر (عن) ٌّ
(عن) يدل عىل املجاوزة ،فكأهنا أرادت ِّ
بكل حيلها وأنوثتها جتريده من نفسه هو؛

ليكون هلا وحدها.

 -614ﱫﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﱪ [يوسف ]23:هذه أول خطوة

قامت هبا امرأة العزيز يف سبيل رغبتها ،وهي خطوة ذات شقني :فعيل :ﱫﭘ

ﭙﱪ ،وقويل :ﱫﭛ ﭜﭝﱪ ،وتشري كلمة ﱫﭘﱪ إىل إحكام الغلق،
وإىل كثرة األبواب ،هتيئ ًة لفعل مرادها.

 -615ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﱪ [يوسف ]23:يلفت النظر هنا

اإلجياز الشديد يف ذكر هاتني اخلطوتني (التغليق ،والقول) ،ففيه إشارة إىل رضورة
االختصار يف ِّ
القضية ،وعدم التطويل يف رسد التفاصيل املحركة
كل ما يتعلق هبذه
َّ

للغرائز.

 -616ﱫﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱪ [يوسف ]23:يف إظهار قول يوسف عناية بإبراز ما

تفوهت به ،لي َّتضح الفرق بني لغة الشهوة واخليانة،
تفوه به يف تلك اللحظة مقابل ما َّ
َّ

306

تدبرات

يف
ق�صة املراودة

ولغة العفة والوفاء ،ويف سبق التعوذ إىل لسانه دليل عىل عظم صلته بر ِّبه وقربه منه،
وإال فإ َّنه ال ُيو َّفق ملثل هذا ُّ
كل َأ َح ٍد.
َ
عنوان الربوبية هنا دون السيادة؛ ملا
 -617ﱫ ﭢ ﭣ ﱪ [يوسفَ ]23:ف َذ َك َر

فيه من االعرتاف باملعروف والفضل ،وهذا دليل عىل أن من املروءة ورفيع األخالق

اإلنسان حقَّ من أحسن إليه ،فضلاً عن أن خيونه ،والسياق ٌّ
ُ
دال عىل أن
أن حيفظ
املراد هو َم ْن ر َّباه وقال :أكرمي مثواه ،ال خالقه؛ ألنه املتبادر إىل مفهوم املرأة املتلقية

للخطاب.

 -618ﱫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱪ [يوسف]24:
ُ
وع ِّقب الثاين بام يعفو
ُصدِّ ر
يقرر وجو َده من التوكيد القسمي ﱫﭬﱪُ ،
األول بام ِّ
أثره من قوله عز وجل :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱪ الدال عىل قبح الزنا ،وبام أن
َ

فاهلم مل يوجد.
برهان ربه قد وجدُّ ،

 -619ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ

[يوسف ]24:شهد اهلل يف هذه اآلية عىل طهارة يوسف أربع مرات:

 -1ﱫﭹ ﭺ ﭻ ﱪ والالم للتأكيد ،وأن السوء رصف عنه ،وهذا أبلغ

من أن يرصف هو عن السوء.

 -2ﱫ ﭼﭽ ﱪ :فرصف عنه السوء والفحشاء.
 -3ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﱪ فأضافه إليه.
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 -4ﱫ ﮁ ﱪ ،وقرئت بفتح الالم وكرسها.
 -620ﱫ ﮃ ﮄ ﱪ [يوسف ،]25:ومل يقل :واستبقا (إىل) الباب:

 -1ألن االستباق ليس مقصو ًدا لذاته ،بل هو وسيلة ،واملقصود هو الباب ،ولو

قيل :استبقا إىل الباب؛ لكان الباب منتهى السباق؛ ألنه بتجاوز الباب يتغري املكان

واملوقف كله ،لذا كانت حريص ًة عىل منعه من ذلك.

 -2وليشري إىل رسعة الوصول ،حتى لكأهنام يف حلظة قد وصال الباب.
 -621ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱪ [يوسف ]25:ويف ذكر قدِّ القميص ،وحتديد

مكان القدِّ  ،فيه إشارة إىل أن يوسف هو األسبق إىل الباب ،وهذا يعني أنه هو اهلارب
وهي املطاردة .ويف ذكر مادة (القدِّ ) دون (الشق)؛ ألن القدَّ ال يكون إال طولاً  ،وهذا

أكثر مطابقة للواقع.

 -622ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ [يوسف ،]25:ومل تقل :ما جزاء

يوسف؛ فكأهنا ال تريد أن يصيب معشوقها مكرو ٌه مقصود يؤذيه هو بعينه؛ لذا
اسمه عند حلظة املواجهة ،كام أن يف ذلك ختفي ًفا من رد يوسف عليها ،إذ لو
َأ ْخ َفت َ
أمر آخر.
أشارت إليه أو نسبت األمر برصاحة إليه لربام حدث ٌ

 -623يف قوهلا :ﱫﮓﱪ بدلاً من قوهلا( :يب) فائدة ،وهي :إضافة نفسها

إىل العزيز؛ لتثري عاطفته نحوها ،ولتغريه هبذا الذي اعتدى عىل العزيز يف أهله،
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تدبرات

يف
ق�صة املراودة

ويف اختيار (األهل) دون (الزوجة) ما يوحي باالستقرار والراحة ،كل هذا لتحفز

زوجها عىل نرصته هلا ،وترويض خصمها ،فهي تقيس هنا جمموعة مشاعر خمتلفة،

بني استغراب ،وسؤال ،ورهبة ،وعشق ،كل ذلك استطاعت استيعابه بخطاب شامل

يدل عىل قدرة فائقة يف ذلك.

 -624ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱪ سبق السجن بـ(أن والفعل) ،بينام جاء

«العذاب» رص ًحيا موصو ًفا ،ومل يقل( :أن يعذب)؛ ألن لفظ السجن يطلق عىل البيت

الذي يوضع فيه املسجون ،ويطلق عىل مصدر سجن ،فحتى ال يتبادر إىل الذهن
املوضع فقطُ ،ذ ِكر الفعل مسبو ًقا بـ(أن) ليتحقق معنى الفعل؛ ألنه الذي فيه النكاية.
 -625التعبري بـ ﱫ ﮖ ﮗ ﱪ ال يدل عىل احلبس الدائم ،بل املراد سجنه

يو ًما أو أقل عىل سبيل التخفيف ،ولو أراد احلبس الدائم لقال :جيب أن جيعل من
املسجونني ،كام قال فرعون حني هتدد موسى عليه السالم يف قوله :ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ [الشعراء.]29 :

 -626ﱫ ﮜ ﮝ ﮞﱪ [يوسف ]26:واملتوقع أن يقول :هذه راودتني؛

الرس هو لإلعالم بانرصافه عنها ،وعدم اهتاممه هبا؛ خليانتها ،واهتامها لربيء،
ولعل َّ
وهو موافق ملا َج َبل اهلل عليه األنبياء من حسن األدب ولطف القول ،فهي ملا ك َّنت

عن نفسها فقالت :ﱫ ﮓ ﱪ ،ومل تقل( :يب) ،كنى -عليه السالم-عنها بضمري
الغيبة ،فقال :ﱫﮝ ﮞﱪ ،ومل خياطبها بـ( :أنت راودتني) ،وال أشار إليها بـ:

تأد ًبا يف اللفظ.
(هذه راودتني) ُّ
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 -627ﱫ ﮢ ﮣ ﱪ تلحظ العناية بشأن الشهادة ،حيث ذكرت يف

لفظني متجاورين ،فـ(شهد) يمثل القيام بالفعل -وهو الشهادة -و(شاهد) يبينِّ َّ
أن
الذي قام بالفعل من أبرز صفاته :الشهادة ،ولوال هذا املعنى لقيل :وشهد بعض
أهلها ،وتقييد الشاهد بكونه (من أهلها) فيه داللة عىل قوة شهادته إذا شهد عليها؛

َّ
احلمية.
ألن املتوقع يف مثل هذه احلالة أن يشهد هلا ال عليها ،بسبب
َّ
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احلياة الزوجية
يف
�ضوء القر�آن
تأمل القرآن علم َّ
رس الكون الذي هدى
 -628من َّ
أن كلمة (السكن) هي ُّ

إليه القرآن يف العالقة بني الرجل واملرأة ﱫ ﮑ ﮒﱪ [الروم ،]21:ولذا
ُ
اهلدف الرئيس للمرأة يف احلياة بعد حق اهلل أن تتعلم كيف تكون سكنًا لزوجها
كان
وأرسهتا.

 -629ﱫ ﭠ ﭡ ﱪ [النساء ]34:القنوت هنا هو املداومة

عىل طاعة الزوج ،فالسياق ك ُّله يف العالقة بني اخلليلني الزوج والزوجة ،ومن سرب
واقع حياة الناس وجد أن أسعد النساء قل ًبا هي َّ
الط ِّي ُ
وأنكده َّن ً
عيشا هي
عة السهلة،
ُ
الرشسة املعاندة.

 -630ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﱪ [القصص ]25:ما أمجله من وصف! فهي

كأهنا من شدة حيائها مل متش عىل قدميها ،بل (عىل حيائها) ،احلياء يف الكلمة والنظرة
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خصوصا هو حلاؤها الذي ال تزهر أغصان الورد بدونه.
واحلركة بالنسبة للمرأة
ً
 -631ﱫ ﮨ ﮩﱪ [الواقعة ..]37:قال ابن عباس :العروب هي العاشقة

املتعشقة لزوجها ،الغنجات حسنات الكالم مع أزواجهن عىل الفراش .فالصاحلة

جتمع وال بد صفتني ومها :متام احلياء عند غري زوجها ،وكامل اللعب والتكرس
والتغنج والتعشق واخلضوع إذا خلت ببعلها.

 -632ﱫﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ [الطالق ]1:إن الذي

جيري حني الغضب من خروج املرأة من بيتها أو إخراجها من قبل زوجها؛ خمالفة
ٍ
واحد
سافرة هلذا األمر اإلهلي ،قد يقول الزوج أو الزوجة :كيف نجتمع يف بيت

وقد ُجرحت وأهنت؟ فاجلواب :ﱫﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ

[الطالق.]1:

 -633طبيعة العالقة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم هي عالقة تكاملية ال

تنافسية ،فحواء مل ختلق كام خلق آدم ،بل خلقت منه ﱫﭚ ﭛ ﭜﱪ [النساء،]1:
فإن ظلمها؛ فإنام يظلم قلبه ،وإن نشزت واسرتجلت فام أبشعه من منظر!!

ٌ
 -634ﱫﯢ ﯣﱪ [النساءَّ ]19:
كلمة
إن من أعظم املعروف

حلو ٌة تنفذ إىل قلب املرأة ،فرتوي عطشه ،ولكن املحروم منا -معارش األزواج -من
يصاب بجفاف الريق بسبب هبوط نسبة (السكر) لديه ،فام يلفظ إال قوالب الثلج.
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احلياة الزوجية

يف
�ضــوء القر�آن

 -635كم هدمت الظنون السيئة من ٍ
بيت؟ وكم َّ
حطمت من ٍ
قلب؟ يعمد

الواحد م َّنا عند وجود أدنى ٍّ
شك بالتجسس أو االختبار برسالة جوال أو بتدبري

حمرم ﱫ ﭝ ﭞ ﱪ [احلجرات ،]12:ويف احلديث:
اتصال ،وهذا كله بنص القرآن َّ
«وال حَ َت َّس ُسوا».
َ
 -636إن وضع الزوج لرأسه تارة عىل صدر زوجته وأخرى يف حجرها ليجد

يف دفئها ما يمتص مهوم احلياة كام كان يفعل × هو جزء من الفهم العميق منهام

لقوله تعاىل :ﱫﭺ ﭻﭼ ﱪ [األعراف.]189:

 -637ﱫ ﮨ ﮩﱪ [الواقعة ]37:العروب هي العاشقة املتحببة ،الغنجات

حسنات الكالم مع أزواجهن .فالصاحلة جتمع والبد صفتني ومها :متام احلياء عند

وهلن مثل الذين
غري زوجها ،وكامل اللعب والتكرس والتغنج إذا خلت ببعلها،
َّ

عليهن.
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ليد َّبـروا �آيـاتـه

من �أخبار
املتدبرين
فمر بدار رجل من املسلمني،
 -638خرج عمر
يعس املدينة ذات ليلةَّ ،
فوافقه اً
قائم يصليِّ  ،فوقف يسمع قراءته ،فقرأ :ﱫ ﮞﱪ حتى بلغ :ﱫﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﱪ [الطور ،]7-1:قال :قسم ورب الكعبة حقّ  ،فنزل عن محاره ،فاستند
شهرا يعوده الناس ،ال يدرون ما
مليا ،ثم رجع إىل منزله ،فمرض ً
إىل حائط ،فمكث ًّ
مرضه.

ابن قدامة  -الرقة والبكاء (ص)166 :

شهرا كاملاً  ،فأبى أن ُيذعن ،فجاء اليهودي يو ًما
 -639ناظر أحدُ العلامء هيود ًّيا ً
وقت الصبح ،وكان ذلك العامل مشتغلاً بتالوة القرآن ،فلام دخل الباب وسمع القرآن
ريا ً
بليغا ،فأعلن اليهودي إسالمه ،فسأله ذلك العامل عن السبب؟ فقال:
أثر يف قلبه تأث ً
ريا ً
بليغا،
ملا وصلت إىل الباب سمعت منك القرآن -رغم قبح صوتك ،-فأثر يب تأث ً
فعلمت أ َّنه وحي.
ُ

إظهار احلق ()54/2
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 -640كانت بداية رحلتي مع القرآن من قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ...ﱪ اآلية [البقرة ،]30:فقد رسمت يل
ٍ
َ
كثرية ،وجعلتني ال أكره شيئًا من خملوقاته أكثر من
تفاصيل
منهجا ال حيتاج إىل
ً
بتمعن ،ألحسن اخلالفة يف األرض.
إبليس ،وجعلتني أبحث عن صفات اهلل تعاىل ُّ

من أحد املشرتكني

أنه قرأ قوله تعاىل :ﱫﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ
 -641عن سليامن التيمي
[املزمل ،]12:فقال :قيو ًدا واهلل ثقالاً ال ُت َف ُّك أبدً ا ،ثم بكى.
 -642ملا نزل قوله تعاىل :ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﱪ [مريم ]71:ذهب عبداهلل

بن رواحة إىل بيته فبكى ،فبكى أهل بيته لبكائه ،فلام انقطعت عربته قال :يا أهاله!
ما الذي أبكاكم؟ قالوا :ال ندري! ولكن رأيناك بكيت فبكينا! قال :لقد أنزلت عىل

رسول اهلل × آية ينبئني فيها ريب أنيِّ
صادر عنها ،فذلك
النار ،ومل ينبئني أين
ٌ
وارد َ
ٌ

الذي أبكاين.

ابن املبارك  -الزهد (ص)104:

 -643ذكرت صيدلية نرصانية َّ
أن من أسباب إسالمها هو سامعها لقول اهلل

تعاىل -يف سورة املائدة ( :-)17ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﮢﱪ ،وتقول :ال أستطيع وصف شعوري حينها ،فكل حيايت املاضية
هدمت أمامي؛ ألهنا حيا ُة كف ٍر ،وهنا أعلنت إسالمي.
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صحيفة اليوم اإللكرتونية

كلمات عامة
يف التدبر
آية ،ثم ذكر أنه مل ينص أحد من املفسرِّ ين عىل
 -644فرس الشيخ الشنقيطي
ما ذكره مع احتامل اآلية له ،ثم قال« :لكن كتاب اهلل ال تزال تظهر غرائبه ،وعجائبه

متجددة عىل مر الليايل واأليام ،ففي ِّ
كل حني تفهم منه أشياء مل تكن مفهومة من
قبل» ،فأين املتدبرون؟

أضواء البيان ()258/2

ريا ما ختتم اآليات بقوله :ﱫﮔ ﮕ ﮖﱪ ،ويف ذلك دعوة للعلم
 -645كث ً

الذي َيبعث عىل العمل ،وهذا يبني أمهية العلم بفضائل األعامل ،وأنه أعظم دافع
للعمل واالمتثال ،وهو منهج قرآين عظيم.

د.حممد الربيعة

« -646تف َّقدوا احلالوة يف ثالث :يف الصالة ،ويف القرآن ،ويف الذكر ،فإن
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وجدمتوها؛ فامضوا وأبرشوا ،فإن مل جتدوها؛ فاعلموا َّ
أن الباب مغلق».

احلسن البرصي  -حلية األولياء ()٣١٨/٤

فهال توبة واستغفار ،ودعاء الغفار :أن يتوب ،ويزيل الران عن القلوب؟

 -647جتد اقرتا ًنا لذكر آيات اجلهاد مع آيات احلج ،تكرر هذا يف سورة البقرة

والتوبة واحلج ،ولعل من مناسبة ذلك :أن احلج نوع جهاد ،بل هو جهاد كل ضعيف
وامرأة.

عملية لتدبر القرآن:
 -648مخس خطوات
َّ

 -1افتح صفحات القلب مع فتحك أوراق املصحف ،هذا ركن التدبر األكرب.
 -2ليكن بني يديك كتاب خمترص يف التفسري كاملصباح املنري.

 -3كثري من السور هلا فضائل وخصائص ومقاصد ،فمثال :قبل قراءة سورة

األنعام قف طويلاً يف معنى اآلثار الواردة يف فضلها.
 -4اقرأ عىل مكث ،رتل وال تعجل.

أثرا يف قلبك وإال فعد ر ِّتلها ثانية
 -5بعد القراءة انظر إىل األثر ،فإن وجدت ً

وثالثة.

عصام العويد

 -649من ثامر املجاهدة :حاولت أن أتد َّبر فأخذت تفسري السعدي ،وبدأت

بانفتاح وراحة عجيبة ،ثم صليت الضحى ،وبدأت
وأكرر وأفهم ،فأحسست
ٍ
أرتل ِّ
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كلمات عامة

يف
التدبر

أتأمل يف اآليات واألدعية ،ولو أقسمت ما حنثت :أين ال أذكر صالة صليتها أسكن
وألذ منها ،فكيف أضعنا تلك الفرص العظيمة؟

رسالة من مشرتك

 -650إن املسلم لتأخذه الدهشة ب ُل ِّبه كل مأخذ ،حني يرى مواقف الكثري من

كتاب رهبم ،أحاط هبم ظالم ،وادهلمت عليهم خطوب ،ثم هم يتخبطون خبط

عشواء ،أفلست النظم ،وتدهورت القوميات ،وهشت العومليات ،فلله العجب!
النور بأيدينا ،فكيف نلهث خلف ركاب غرينا؟!

د.سعود الرشيم  -خطبة :رمضان شهر القرآن

 -651من أهم وأول وسائل تدبر اآليات :معرفة معنى الكلامت الغريبة ،فهي

مفتاح لفهم املراد ،ولتحقيق ذلك:

 -1احرص عىل القراءة يف مصحف وضع معه تفسري لغريب القرآن.
 -2ال تتجاوز آية إال إذا أدركت مفرداهتا.

د.حممد اخلضريي

 -652تأمل يف استسقاء موسى لقومه ،ودعاء إبراهيم ألهل مكة باألمن

والرزق ،وعالج عيسى لألكمه واألبرص..؛ أال يدلك هذا أن عىل الدعاة وطلبة

العلم أن حيرصوا عىل إصالح دنيا الناس مع حرصهم عىل دينهم؟ ففيها معاشهم
وقوام عبادهتم ،وهذا داع إىل خلطتهم ً
أيضا.
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د.حممد السيد

 -653الفقهاء املصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب االعتكاف ،اقتداء بالقرآن

العظيم ،فإنه َّنبه عىل ذكر االعتكاف بعد ذكر الصوم .ويف ذلك إرشاد وتنبيه عىل
االعتكاف يف الصيام ،أو يف آخر شهر الصيام ،كام ثبتت السنة.

ابن كثري ()520/1

 -654يا صاحب القرآن :إذا أخذت يف تالوة أو استامع حزب املفصل

(ق-الناس) فتنبه؛ فإنه مسك ختامه ،وأفضل أحزابه ،قال ابن مسعود فيه« :هو
لباب القرآن» ،اَّ
وسمه ابن عباس« :املحكم»؛ لندرة متشاهبه ،وال يزهدنك فيه قرص
بالنص الثابت عن رسوله،
سوره ،فاملعوذتان أحب إىل اهلل من سوريت هود ويوسف
ِّ
وقد تواتر أن غالب قراءته × يف الفريضة كانت من املفصل .فأحرض قلبك وتدبر

جتد ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ.

د.عصام العويد

يقص أخبار املاضني ،فإنام ينفخ فيها روح
 -655جتد القرآن الكريم عندما ُّ

احلياة ،فإذا هي حية تسعى ،نسمع فيها ضجيج العراك بني املحقني واملبطلني ،إن

قصص القرآن قطع من احلياة املاضية ،اسرتجعها الوحي األعىل للتعليم واالعتبار.

حممد الغزايل  -املحاور اخلمسة للقرآن (ص)100:
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كلمات عامة

يف
التدبر

 -656اهلالك الذي أصاب قوم شعيب ،ذكر اهلل تعاىل يف سورة األعراف أنه

رجفة ،وذكر يف سورة هود أنه صيحة ،وذكر يف سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلة،

فكيف كان ذلك؟ ذكر اهلل هالك قوم شعيب بالرجفة ،والصيحة ،والظلة« .وقد
اجتمع عليهم ذلك كله ،أصاهبم عذاب يوم الظلة ،وهي سحابة أظلتهم فيها رشر

من نار وهلب ووهج عظيم ،ثم جاءهتم صيحة من السامء ورجفة من األرض شديدة

من أسفل منهم ،فزهقت األرواح منه».

تفسري ابن كثري ()284/2

 -657طريقة جديدة لإلفادة من رسائل (جوال تدبر) يقرتحها أحد املشرتكني:

(قمت بتخصيص مصحف -ذي هوامش كبرية -أدون فيه ما يصلني من رسائل
«جوال تدبر» مقابل موضع اآلية التي وردت فيها الرسالة ،فعندما أقرأ وردي أقف

عندها فأتأملها ،كام أفادتني التمرن عىل التدبر والتفكر ،ورغبتني يف مراجعة تفسريها

للوقوف عىل مزيد من املعاين واألرسار).

 -658تأمل يف هذا النموذج التطبيقي يف حياة ابن عباس حني قال« :ما نزل

غيث بأرض ،إال محدت اهلل ورسرت بذلك ،وليس يل فيها شاة وال بعري .وال عرفت
آية من كتاب اهلل ،إال وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف .»...إنه حب اخلري
للناس ،وسالمة الصدر هلم ،والنصح كل النصح للخليقة.

 -659ينبغي للمفتي -إذا أراد أن يصدر اً
حكم قد تستغربه النفوس بسبب إلف
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ما خيالفه -أن هييئ قبله ما يكون مؤذ ًنا به؛ فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا ،وإخراج
الولد منه بعد انرصام عرص الشيبة وبلوغه السن الذي ال يولد فيه ملثله يف العادة،
فذكر قصته مقدمة بني يدي قصة املسيح ووالدته من غري أب ،فإن النفوس ملا أنست

بولد بني شيخني كبريين ال يولد هلام عادة سهل عليها التصديق بوالدة ولد من غري

أب بأمر اهلل.

ابن القيم  -إعالم املوقعني ()125/4

 -660فائدة :من تأمل موضوعات القرآن وطريقة عرضها ،ثم نظر يف نفائس

أشعار العرب -كاملعلقات التي ال تعدو أن تكون جتارب شخصية للشاعر ،كالفخر
بالذات أو القبيلة -تبينَّ له يشء مما أحدثه القرآن من تغيري يف نفوس العرب.

د.مساعد الطيار

 -661قد يتعجب بعضهم ويتساءل :ملاذا ال ينتقم اهلل ألوليائه الذين يعذبون

ويقتلون بأيدي أعدائه يف هذه الدنيا؟! واجلواب :أن اهلل تعاىل مل جيعل الدنيا دار

جزاء ألوليائه ،فقد يدركون انتقام اهلل هلم ،وقد ال يدركه إال من يأيت بعدهم ،والنرص
احلقيقي هو انتصار املبادئ ،ولو فنيت األبدان ،ومن تدبر قصة حتريق أصحاب
جليا.
األخدود -املوحدين -تبني له اجلواب ًّ

 -662قص اهلل سبحانه يف كتابه نرصه لرسله ولعباده املؤمنني عىل الكفار ،يف
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كلمات عامة

يف
التدبر

قصة نوح ،وهود ،وصالح ،وشعيب ،ولوط ،وفرعون ،وغري ذلك ،وحصول النرص
وغريه من أنواع النعيم -لطائفة أو شخص ال ينايف ما يقع يف خالل ذلك من قتلبعضهم وجرحه ،فمن عد القتل يف سبيل اهلل مصيبة خمتصة باجلهاد ،كان من أجهل

الناس.

ابن تيمية  -قاعدة يف املحبة ()149

 -663تدبر مصارع األمم يف كتاب اهلل جتد أن اهلل مل هيلك أمة إال وهي يف حال

قوهتا وجربوهتا! أهلك اهلل عا ًدا وهي ذات العامد التي مل خيلق مثلها يف البالد ،حتى

قالوا :من أشد م َّنا قوة ،وأهلك ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ،فنحتوا اجلبال وبنو
رصحا يبلغ به
املصانع ،وأهلك فرعون ذا األوتاد الذي قال :أنا ربكم األعىل ،وأراد
ً

السامء ،وكل هؤالء دمرهم اهلل يف قمة قوهتم وجربوهتم.

د.سفر احلوايل

( -664مراجعة االهتاممات) :يقول ابن تيمية« :من أكثر من سامع القصائد

لطلب صالح قلبه تنقص رغبته يف سامع القرآن ...،ومن أدمن أخذ احلكمة واآلداب

من كالم فارس والروم ال يبقى حلكمة اإلسالم وآدابه يف قلبه ذاك املوقع ،ومن أدمن

قصص امللوك وسريهم ال يبقى لقصص األنبياء وسريهم يف قلبه ذاك االهتامم ،ونظري
هذا كثري».

ابن تيمية  -اقتضاء الرصاط املستقيم ()484/1
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 -665فام أشدها من حرسة وما أعظمها من غبنة عىل من أفنى أوقاته يف طلب

العلم ،ثم خيرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ،وال بارش قلبه أرساره ومعانيه ،فاهلل
املستعان.

ابن القيم  -بدائع الفوائد ()324/2

 -666إن أعظم املهام التي تتوالها املرأة :األمومة ،وقد رعى القرآن حقَّ هذه

القائدة األم ،فكرر ذكرها يف سوره املكية واملدنية ،وتدبر جيدً ا حديثه عن محلها

ُ
القرآن
جسد
ورضاعها ووهنها وشفقتها ،واألمر بربها ورعايتها ،وتأمل كيف َّ
رب احلقيقي هبا ،من غري ربط لذلك بيوم يف العام ،فاألم يف نفوس أهل القرآن ملء
ال َّ
السمع والبرص.

أ.د.إبتسام اجلابري

ُ
جرب طريقة مع مجاعة
 -667جتربة مثمرة :يقول أحد أئمة املساجد :أردت أن أ ِّ

مسجدي يف ربط الناس بكتاب رهبم ،فبدأت أقرأ من كتاب «ليدبروا آياته» بعد

صالة العرص ،بحيث أقترص عىل فائدتني كل يوم .يقول هذا اإلمام :وجدت لذلك
اً
ريا.
أثرا
عظيم عىل مجاعة املسجد ،فجزاكم اهلل خ ً
ً

 -668األزمات والشدائد من أخصب ميادين ختريج القادة والعظامء

مر هبا يوسف قبل أن يصبح عزيزَ مرص ،والشدائد
واملصلحني ،تأمل يف املعاناة التي َّ
التي عانى منها موسى قبل بعثه ألعظم طاغية من البرش ،بل تدبر سورة الضحى

324

كلمات عامة

يف
التدبر

لتعلم من هو حممد ،صلىَّ عليهم ريب وسلم.

 -669يقول الفريوز أبادي

أ.د.نارص العمر

موضعا
 :وقد أمر اهلل بالتوكل يف مخسة عرش
ً

بديعا ،حمىل بتعليقات مليحة ،من املستحسن مراجعتها يف
من القرآن ،فساقها سيا ًقا ً
كتابه( :بصائر ذوي التمييز.)313/2،
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جــوامـــع
 -670وتستمر قوافل العائدين إىل القرآن ..فهذا أحد اإلخوة يقول« :كنت قبل

رمضان مدمنًا عىل مشاهدة األفالم ،ومع رمضان تبت إىل اهلل تعاىل ،وكنت أجد لذة

لتوبتي وأنا استمع للقرآن يف الرتاويح والقيام ،وبعد رمضان ك َّلام وجدت من نفيس

ضع ًفا أجلأ للقرآن ،فأجد لذة أعظم وأطول وأعمق من تلك التي أجدها يف األفالم».
 -671وتستمر قوافل العائدين إىل القرآن ..جتربتي هذا العام يف رمضان كانت

خمتلفة عن ِّ
كل األعوام السابقة ،وذلك بفضل اهلل ،ثم بفضل خدمة تدبر ،التي

ريا من تفسري اآليات ،فمن خالل قراءيت للتفسري شعرت بفرق رائع
جعلتني أقرأ كث ً

وأنا أتدبر معاين القرآن ،وأصبح كتاب التفسري مقار ًنا ملصحفي.

رسالة من مشرتك

 -672وتستمر قوافل العائدين إىل القرآن ..رمضان كان بدايتي احلقيقية مع

التدبر ،فبعد أن سمعت حمارضة ألحد املشايخ يف إذاعة القرآن حول التدبر ركزت
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عليه ،بحيث ال أنتقل من اآلية حتى تؤثر يف قلبي ،فوجدت العجب العجاب،
ووجدت حياة لقلبي ،وتعل ًقا باهلل مل أجدها يف حيايت ( 37سنة) ،مع أنني مع االلتزام

وطلب العلم منذ بضع عرشة سنة ،فجعلت هذا ديدين يف رمضان ،فبدل أن كنت أقرأ

يف الساعة ( 3أجزاء) رصت أقرأ اجلزء يف ساعة أو ساعتني.
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رسالة من مشرتك

كيف
نتدبر ؟
 -673إذا أردت االنتفاع بالقرآن ،فامجع قلبك عند تالوته وسامعه ،وألق

سمعك ،واحرض حضور من خياطبه به من تك َّلم به سبحانه منه إليه ،فإنه خطاب منه

لك عىل لسان رسوله ×.

ابن القيم  -الفوائد (ص)3 :

 -674من طرق التدبر :تدارس القرآن ،والتدارس ال يكون إال طرفني فأكثر،

فينظرون يف آية أو يف سورة ،أو يف موضوع ،ويتبادلون احلديث ،ويرجعون للكتب،

ويسألون أهل العلم ،بح ًثا عن النفع ،بغري تغالب أو مماراة.

د.عويض العطوي

 -675صفة التدبر :أن يشغل قلبه بالتفكر يف معنى ما يلفظ به ،ويتأمل األوامر

مر بآية رمحة سأل واستبرش،
والنواهي ،فإن كان مما قصرَّ عنه فيام مىض استغفر ،وإذا َّ
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وتعوذ ،أو تنزيه نزه وعظم ،أو دعاء ترضع وطلب.
أو عذاب أشفق َّ

السيوطي  -اإلتقان يف علوم القرآن ()127 /1

 -676عن أيب محزة

قال :قلت البن عباس

 :إين رسيع القراءة ،إين

ٍ
ثالث ،فقال :ألن اقرأ البقرة يف ليلة فأتدبرها وأرتلها ،أحب إ َّيل أن
أقرأ القرآن يف

أقرأها كام تقرأ.

رواه البيهقي ()369/2

ِ -677من َّأول ما يعني عىل التدبر ،أن يعلم القارئ أنه املقصود بالتالوة ،فإن

من تالوة القرآن حق تالوته :التدبر ،ألنه طريق اإليامن ،أمل يقل اهلل تعاىل :ﱫﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﱪ [البقرة.]121:

د.حممد السيد

كرر اآلية التي جتد قلبك قد انفتح هلا ،وخشع معها ،فقد قام نبيك × بآية
ِّ -678

واحدة حتى أصبح :ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ...ﱪ اآلية [املائدة .]118:وكان أحد

العامة يقرأ قوله تعاىل :ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﱪ [إبراهيم]10:؟
ريا ،وكلام قرأها قال :ال واهلل يا رب ما فيك شك! فبكى وأبكى من
فام زال ُير ِّددها كث ً

كان يسمعه.
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كيف

نتدبر ؟

 -679عىل متدبر كتاب اهلل أن يبحث يف معاين الكلامت الواردة فيه بح ًثا لغو ًّيا،

وكيف استعملها العرب ،وكيف استعملت وقت نزول القرآن ،ال وفق ما تطورت
إليه الكلمة بعد انقطاع الوحي ،فإن ذلك من شأنه أن يساعد -بتوفيق اهلل -عىل فهم
املعنى ،وأن يكون تدبره أقرب إىل الصواب.

عبدالرمحن امليداين

 -680دقتك يف اجلواب عىل السؤال التايل له أثر بالغ يف االنتفاع هبذا املفتاح من

مفاتيح التدبر! يقول ابن القيم« :فانظر حمبة القرآن من قلبك ،والتذاذك بسامعه أهي
أعظم من التذاذ أصحاب املالهي والغناء املطرب بسامعهم؟ فإن من املعلوم أن من

أحب يشء إليه».
أحب حمبو ًبا كان كالمه وحديثه َّ

ابن القيم  -اجلواب الكايف ()170

 -681من طرق التدبر :أن تقرأ القرآن آية آية ،ثم ترجع لآلية كلمة كلمة ،وما

يشكل معناه من األلفاظ تبحث عنه يف كتب التفاسري املوثوقة ،أو كتب غريب القرآن
ألهنا أيرس ،فتحلل معناها حتليلاً
لفظيا؛ لتفهم املعنى ،ثم بعد ذلك تنظر يف معاين اآلية
ًّ

الكلية.

د.عبدالكريم اخلضري

 -682من أراد حسن التدبر فليكن له عناية بأسباب النزول وبالسرية والتاريخ،
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فإن فيها ً
عيشا مع القرآن .قال احلسن البرصي« :واهلل ما أنزل اهلل آية إال أحب أن
يعلم فيمن أنزلت ،وما يعني هبا» .والسؤال :كم أعطينا القرآن من وقتنا لتحقيق هذه

الغاية؟

املحرر الوجيز ()39/1

ختيلت نفسك طال ًبا واألستاذ
 -683التدبر مهارة ،يمكن التدرب عليها إذا َّ

يقول لك :استنبط من اآلية عرش فوائد بدون الرجوع إىل أحد.

د.عبداهلل السكاكر

 -684مما يعني عىل التدبر :أن يربط اإلنسان األحداث التي متر به بكتاب

اهلل .مثال :يف اهلزات األرضية التي أصابت إخواننا :امجع اآليات التي حوت لفظ

(الزلرلة ،الرجفة ،البأساء ،االبتالء )..ونحوها ،واقرأها يف ضوء الواقع ،جتد هلا

معاين مل تنكشف لك وقت األمن .إهنا عظمة القرآن.

 -685من طرق التدبر :أن جيعل لنفسه يف كل وقت آية يتأملها بخصوصها،

ويمكن أن يعلق يف ورقة لرياها طول اليوم ،وبجانبها ورقة ،فكلام طرأ له معنى كتبه

فيها.

 -686الوقوف عىل أقوال السلف بالذات يف تفسري اآلية ،والتأمل يف مضامينها

تنوعت عباراهتم واملقصود واحد -مما يعني عىل التدبر والتفكر يف معان
-خاصة إذا َّ
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كيف

نتدبر ؟

تنوع عباراهتم يف تفسري (الفتنة) يف قوله تعاىل :ﱫﮍ ﮎ
أكثر لآلية .مثالُّ :

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ...ﱪ [النور.]63:

 -687ومن أبلغ ما يعني عىل التدبر :أن يعرض املؤمن نفسه عىل كتاب ربه ،فهو

يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه و َّ
مهته :متى أكون من املتقني؟ متى أكون من اخلاشعني؟

متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد يف الدنيا؟ متى أهنى نفيس عن اهلوى؟

اآلجري

 -688من طرق التدبر :التفاعل مع اآليات بالسؤال والتعوذ واالستغفار

ونحوه عند مناسبة ذلك ،فهو ٌّ
دال عىل التفاعل احلي ،وأن القارئ حارض القلب مع

التالوة ،وهو من أظهر صفات التفاعل الدالة عىل التدبر ،وقد كان هذا هو اهلدي
النبوي وهدي السلف الصالح.

د.حممد الربيعة
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اخلنزير
يف القر�آن
ريا
 -689مل يرد يف القرآن حتريم حلم حيوان باسمه إال اخلنزير ،مع أنه مل يكن كث ً

بأرض العرب ،أليس هذا غري ًبا؟! َّ
إن الغراب َة تزول حني نعلم أن اخلنزير اليوم من

انتشارا يف األرض ..إهنا عاملية القرآن.
أكثر األطعمة
ً

خصب ألكثر من
 -690ﱫﮮ ﮯﱪ [األنعام ]145:اخلنزير مرتع
ٌ

أربعامئة ومخسني ً
مرضا وبائ ًيا ،وهو يقوم بمهمة الوسيط يف نقل سبعة ومخسني منها
إىل اإلنسان ،وأصيبت أوروبا بسببه سنة (1918م) بوباء مشابه سمي( :األنفلونزا

األسبانية) قتل قري ًبا من مائة مليون ،وتأثرت بعض بالدنا ،ومات كثري حتى ُس ِّميت
تلك السنة :سنة الرمحة (سنة 1337هـ).
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فهر�س املحتويات

الت�صنيف
املو�ضوعي
م
1
2

املوضوع

رقم الفائدة

أسامء اهلل

،457 ،409 ،127 ،118 ،115 ،77 ،76 ،71 ،70 ،69 ،61 ،32

وصفاته
التوحيد

والعبودية

602 ،601 ،600 ،599 ،594 ،592 ،591 ،529
،262 ،251 ،216 ،212 ،189 ،170 ،129 ،89 ،81 ،53 ،5 ،4
477 ،457 ،439 ،408 ،401 ،356

3

قوة اهلل وقدرته

،598 ،594 ،443 ،443 ،406 ،331 ،103 ،74 ،73 ،70 ،32

4

رمحة اهلل

،262 ،251 ،128 ،212 ،189 ،170 ،129 ،89 ،81 ،51 ،5 ،4

5

اخلوف

،387 ،365 ،328 ،314 ،299 ،288 ،257 ،256 ،168 ،83 ،4

6

الرجاء

403 ،5 ،4

وكرمه

من اهلل

599

،477 ،457 ،439 ،408 ،401 ،356

613 ،524 ،523 ،522 ،516 ،472 ،470 ،451 ،450 ،418 ،402
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7

م

املوضوع

رقم الفائدة

حمبة اهلل

222 ،159 ،4 ،3

8

علم اهلل

511 ،406 ،439 ،214 ،171 ،75

9

حكمة اهلل وعدله

414 ،300 ،280 ،217 ،208

10

التوكل

665 ،594 ،464 ،362 ،342 ،286 ،196 ،74 ،72 ،66 ،65 ،63

11

التقوى

497 ،496 ،431 ،280 ،482 ،104 ،57

12

احلمد

والشكر

،550 ،529 ،504 ،460 ،360 ،248 ،243 ،230 ،104 ،9 ،3
580 ،573 ،572 ،568 ،561 ،560 ،556

13

اإلخالص

،364 ،304 ،224 ،223 ،212 ،172 ،148 ،145 ،98 ،56

14

الدعاء

،127 ،124 ،118 ،97 ،92 ،91 ،90 ،58 ،51 ،40 ،13 ،8

15
16
17
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565 ،403

،595 ،501 ،469 ،421 ،395 ،356 ،302 ،301 ،182 ،128
598 ،596

الذكر

،582 ،581 ،415 ،361 ،359 ،302 ،293 ،271 ،117 ،60
643 ،603

التوبة

556 ،505 ،355 ،209 ،170

االستغفار

583 ،582 ،581 ،193 ،170 ،58

الت�صنيف
املو�ضوعي
م
18
19
20

املوضوع
االبتالء
الصرب

رقم الفائدة
،464 ،451 ،397 ،365 ،322 ،229 ،193 ،188 ،63 ،62 ،38
664 ،559 ،549 ،518 ،593 ،492 ،491

،203 ،197 ،187 ،180 ،160 ،137 ،110 ،106 ،68 ،38

،464 ،423 ،406 ،397 ،382 ،370 ،301 ،260 ،229 ،227
519 ،518 ،517 ،492 ،491

املراقبة

562 ،540 ،523 ،522 ،471 ،444 ،359

21

حسن الظن باهلل

92 ،66 ،65 ،5

22

التواضع وعدم

419 ،374 ،270 ،268 ،59 ،27

األدب مع اهلل

435 ،115

سالمة الصدر

655 ،521 ،468 ،414 ،409

23
24
25

الكرب

أثر اإليامن

،223 ،221 ،215 ،172 ،165 ،109 ،108 ،104 ،85 ،84 ،32

والعمل الصالح ،372 ،345 ،315 ،311 ،302 ،287 ،265 ،250 ،226 ،224
،452 ،438 ،432 ،427 ،425 ،411 ،403 ،394 ،391 ،386
609 ،516 ،513 ،498 ،496 ،482 ،468

26
27

،210 ،203 ،160 ،132 ،121 ،120 ،113 ،108 ،107 ،14

صفات املؤمنني ،434 ،426 ،412 ،401 ،338 ،318 ،314 ،215 ،190 ،211

حمفزات لعمل
الصاحلات

468 ،467 ،440

،485 ،447 ،347 ،190 ،211 ،116 ،114 ،102 ،57 ،45 ،37
642
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م
28

املوضوع

رقم الفائدة

القلوب

603 ،569 ،525 ،507 ،431 ،430 ،366 ،223 ،136

29

رسعة

30

وسائل الثبات

577 ،498 ،466 ،453 ،265 ،263 ،187 ،185 ،137 ،10

املالئكة

404 ،239

31
32
33

االستجابة
عىل احلق

305 ،290 ،245 ،88 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82

حممد رسول اهلل ،379 ،307 ،202 ،183 ،175 ،159 ،144 ،113 ،93 ،84 ،17
،583 ،582 ،581 ،580 ،571 ،568 ،509 ،474 ،454 ،436
588 ،586

34

إبراهيم
موسى

234 ،58 ،31

35

عيسى
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36

يوسف

609 ،607 ،227 ،226 ،223 ،222 ،221

37

مريم

38

الصحابة

357 ،355 ،354 ،343 ،342 ،290

286 ،285 ،284
476 ،463 ،436 ،435 ،433 ،384 ،380 ،378 ،84 ،83 ،34

39

أبو بكر الصديق

445 ،195

40

مكانة القرآن

،294 ،252 ،445 ،439 ،238 ،214 ،189 ،167 ،47 ،46
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372 ،356 ،399 ،335

الت�صنيف
املو�ضوعي
م
41
42
43
44
45
46
47

املوضوع
التأثر بالقرآن
أمهية التدبر

وسائل التدبر

رقم الفائدة
،463 ،453 ،445 ،420 ،404 ،190 ،184 ،141 ،106 ،33 ،1
640 ،639 ،638 ،637 ،690 ،635 ،477 ،471
672 ،646 ،642 ،641 ،606 ،455 ،83 ،82 ،1
،673 ،671 ،670 ،669 ،648 ،645 ،399 ،249 ،205 ،46

،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678 ،677 ،676 ،675 ،674
684

سامع القرآن

207 ،205 ،189 ،48

خصائص السور

601 ،458 ،435 ،318 ،309 ،15 ،2 ،1

أرجى آية

401 ،81

ترابط اآليات

93 ،90 ،87

آيات خمصوصة

،120 ،119 ،103 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84

48

وقفات مع

49

بالغة القرآن

50

بالغة األلفاظ

،348 ،299 ،279 ،275 ،252 ،222 ،216 ،102 ،41 ،31 ،30

51

تعظيم

،157 ،152 ،106 ،83 ،55 ،53 ،49 ،39 ،35 ،25 ،12 ،11

النصوص

،83 ،82 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67

123 ،122
،239 ،218 ،153 ،90 ،89 ،71 ،70 ،61 ،43 ،21 ،20 ،6 ،2
556 ،520 ،386 ،385 ،303 ،269 ،246
506 ،481 ،461

،466 ،465 ،429 ،428 ،419 ،400 ،299 ،198 ،184 ،179
576 ،571 ،512 ،502

341

م
52

املوضوع

رقم الفائدة

خطورة التفرق

412 ،100

53

اجلهاد واملنهج

54

نرصة اهلل

55

مع األعداء
للمؤمنني

وهالك أعدائهم
وسائل النرص

،197 ،104 ،103 ،92 ،80 ،66 ،65 ،38 ،35 ،26 ،24 ،23
،390 ،384 ،380 ،378 ،342 ،315 ،297 ،260 ،219 ،195
604 ،575 ،557 ،532 ،473 ،440 ،432 ،429 ،424 ،423
،147 ،146 ،142 ،131 ،110 ،109 ،107 ،103 ،80 ،27
،551 ،475 ،424 ،236 ،235 ،233 ،231 ،195 ،194 ،160
660 ،658 ،653 ،579 ،554 ،553 ،552

429 ،357 ،321 ،230 ،229 ،195 ،180 ،173 ،160

56

العدل وخطورة

542 ،473 ،413 ،249 ،271 ،254 ،234 ،169

57

املنهج مع

343 ،334 ،319 ،312 ،270 ،158 ،157

58

الوالء والرباء

877 ،576 ،575 ،379 ،341 ،210 ،173 ،162 ،158

59

املنافقني

،157 ،144 ،143 ،138 ،137 ،112 ،111 ،105 ،104 ،36 ،16

60

اليهود

،183 ،162 ،161 ،152 ،149 ،115 ،35 ،22 ،21 ،19 ،11

61

النصارى

593 ،536 ،285 ،164 ،150 ،35 ،11
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الظلم

املخالفني

،383 ،377 ،327 ،326 ،317 ،205 ،178 ،176 ،173 ،158
571 ،564 ،506 ،489 ،488 ،470 ،428 ،400 ،394 ،390
593 ،184

الت�صنيف
املو�ضوعي
م

62

املوضوع

رقم الفائدة

الصالة

643 ،570 ،569 ،564 ،531 ،509 ،361 ،330 ،186

63

صالة اجلمعة

484 ،482 ،481 ،480

64

صالة االستسقاء

409 ،408 ،366 ،170

65

قيام الليل

338

66

الصوم

285 ،52 ،44 ،43 ،42

67

شهر رمضان

513 ،388 ،363 ،304 ،104 ،48 ،46 ،45 ،44

68

ليلة القدر

545 ،544 ،543

69

االعتكاف

650 ،54 ،44 ،29

70

العيد

534 ،442 ،183

71

الكعبة والبيت

559 ،558 ،555 ،551 ،453 ،452 ،308 ،307 ،163

72

األشهر احلرم

539 ،307 ،271 ،201 ،200 ،199 ،198

73

احلج

74

أحكام فقهية

احلرام

وعرش ذي احلجة

،319 ،311 ،310 ،308 ،151 ،99 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56
644 ،447

،291 ،279 ،278 ،232 ،204 ،199 ،155 ،135 ،117 ،30
،483 ،480 ،448 ،442 ،383 ،374 ،368 ،332 ،320 ،312
569 ،549 ،541 ،534 ،488

343

م
75

املوضوع
مكانة العلم

رقم الفائدة
540 ،336 ،335 ،274 ،11

وأهله
صفات العلم

،264 ،262 ،186 ،180 ،179 ،158 ،154 ،123 ،96 ،95

77

صفات طالب

،410 ،360 ،352 ،277 ،274 ،273 ،208 ،187 ،154 ،98

78

األمر باملعروف

،351 ،317 ،289 ،280 ،206 ،188 ،184 ،100 ،95 ،19

79

الدعوة

80

التفاؤل

596 ،366 ،356 ،355 ،352 ،160 ،66 ،65

81

الصدقة

466 ،463 ،490 ،486 ،434 ،280 ،254 ،196 ،78 ،44

82

التفكر

367 ،353 ،331 ،306 ،122 ،121 ،120 ،119 ،103

76

83

84

85

344

والدعاة
العلم

والنهي عن املنكر

656 ،542 ،462 ،387 ،351 ،336 ،282 ،281 ،276 ،274
542 ،540 ،478 ،462

656 ،478 ،475 ،437 ،382 ،370

،382 ،347 ،336 ،334 ،317 ،310 ،264 ،232 ،158 ،157
579 ،557 ،528 ،514 ،478 ،392

خطورة الذنوب ،214 ،209 ،208 ،201 ،185 ،168 ،139 ،136 ،134 ،39

واملعايص

،316 ،307 ،300 ،295 ،258 ،257 ،256 ،244 ،237 ،224

املال

528 ،524 ،507 ،471 ،427
،365 ،340 ،236 ،232 ،214 ،213 ،196 ،158 ،134 ،80

،420 ،411 ،410 ،395 ،369 ،359 ،358 ،328 ،325 ،322
،546 ،506 ،490 ،487 ،486 ،483 ،479 ،407 ،394 ،390
589 ،569

استغالل الوقت

597 ،548 ،530 ،494 ،389 ،388 ،371 ،204 ،200

الت�صنيف
املو�ضوعي
م

املوضوع

علو اهلمة

،355 ،351 ،347 ،344 ،261 ،253 ،204 ،114 ،42 ،37

87

أثر اللسان

537 ،413 ،396 ،254 ،228 ،227 ،34 ،20

88

التعامل مع

،276 ،266 ،264 ،254 ،188 ،169 ،166 ،140 ،59 ،20

89

احلياة الزوجية

649 ،566 ،557 ،503 ،499 ،473 ،469 ،468
،587 ،499 ،495 ،493 ،325 ،292 ،276 ،183 ،135 ،133

90

التعامل مع

493 ،421 ،393 ،351 ،325 ،244 ،204 ،97 ،64 ،28

86

املؤمنني

رقم الفائدة

548 ،550 ،494 ،392 ،363

،467 ،462 ،441 ،440 ،439 ،438 ،417 ،351 ،350 ،329

634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629 ،628 ،627 ،626 ،625

األبناء
احلب

509 ،473 ،469 ،416 ،308 ،224 ،202 ،181 ،159

92

الصداقة

،416 ،415 ،393 ،351 ،350 ،329 ،276 ،202 ،181 ،169

93

املرأة

،332 ،326 ،293 ،292 ،285 ،137 ،206 ،177 ،133 ،117

94

مع النفس

565 ،549 ،525 ،524 ،523 ،522 ،359 ،165 ،7

95

اإلنسان

511 ،461 ،278 ،270 ،250 ،214 ،196 ،166 ،139

96

خملوقات اهلل

،410 ،360 ،351 ،277 ،274 ،273 ،208 ،187 ،154 ،18

91

604 ،468 ،438 ،417

663 ،587 ،501 ،495 ،441 ،383 ،381

542 ،540 ،478 ،462 ،426

345

م

املوضوع

98

اإلعالم

،326 ،304 ،257 ،258 ،228 ،178 ،176 ،174 ،171 ،138

99

الشعراء

661 ،657 ،346 ،345

100

قصص

،512 ،455 ،445 ،422 ،403 ،251 ،188 ،141 ،132 ،115

101

أبو هلب

589 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584

102

الشيطان

،259 ،258 ،249 ،234 ،221 ،219 ،178 ،177 ،94 ،78 ،67 ،40

103

املوت

515 ،446 ،445 ،371 ،130 ،116

104

يوم القيامة

،323 ،303 ،300 ،287 ،267 ،253 ،549 ،215 ،125 ،6

105

النار

639 ،536 ،532 ،500 ،460 ،459 ،376 ،373 ،339 ،367 ،125

106

اجلنة

،501 ،405 ،375 ،333 ،283 ،240 ،237 ،209 ،196 ،62

97
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الدنيا

رقم الفائدة

،383 ،265 ،240 ،213 ،208 ،207 ،187 ،185 ،106 ،102
،485 ،483 ،479 ،459 ،422 ،414 ،398 ،389 ،333 ،296
572 ،567 ،549 ،527 ،496 ،487
489 ،488 ،437 ،369

659 ،685 ،536

604 ،603 ،602 ،600 ،403 ،396 ،358 ،328 ،325 ،278

،527 ،526 ،516 ،494 ،447 ،443 ،417 ،391 ،373 ،372
638 ،635 ،590 ،563 ،562 ،550 ،546 ،538 ،535

567 ،537 ،535 ،525 ،521 ،520 ،519 ،517
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