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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة 

احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني, نبينا حممد 
القرآن الكرمي املشهورة: تفسري   صحابه أمجعني...أما بعد: آله وأ  وعلى  فمن تفاسري 

 رمحه هللا, املسمى " اجلامع ألحكام القرآن "   (هـ 671 ت اإلمام القرطيب )
 ية.اغ: مليح إىل القال الكتيب .تأخرين من املتقدمني واملعلى تفسريه   كثريون  وقد أثىن

قــــال  و   .ســــارت بــــه الركبــــان:  وطيســــيلاقـــال  و   ه.: مــــا أكثــــر فوائــــدقـــال ابــــن العمــــا و 
 يف اببه.  معظيتفسري :  الصفدي

: مــن  رو شــ قــال حممــد الطــاهر عاو   مهــا نفعــا .ظ: مــن أ ــل التفاســري وأع قــال أبــو شــهبةو 
قــال مشــهور حســن  و .  : موســوعة علميــة رائعــةقال القصيب حممــو  طلــ و  .أهم التفاسري
وحســـن تنظـــيم  لوبه  لة أســـ و هالتفســـري وأكثرهـــا نفعـــا  لســـ   بمـــن أ ـــو  كتـــ :  آل ســـلمان

متيز أبنه فيه من العلــوم املتنوعــة واألحكــام    :قال صاحل عبدالعزيز آل الشيخو  مسائله.
ع فيــه أكثــر العلــوم  مجــ :  قــال عبــدهللا عبدااســن ال كــيو  ائد ما ال يو ــد يف هــريه.و والف

ــان   ــا  يف م ـــــ ألوكـــ ــحى هنيـــ ــض األون منه...فأ ـــ ــرآن احلـــ ــام القـــ ــامال  يف  م حكـــ ونه شـــ
ام  : أف ــــل وأشــــهر تفاســــري آ ت األحكــــ دالرمحن الرومــــيفهــــد عبــــ ل  قــــاو   .هع مو ــــو 
فـــات يف تفســـري  ل: املؤ قـــال عمـــر ســـليمان عبـــدهللا األشـــقرو   يـــة حـــا يومنـــا هـــ ا.القرآن

 .القرآن كثرية ومن أف لها تفسريه
:  قــال حممــد ســعيد القحطــا     .دع واألهواءهل البأل يف نقده اإلمام القرطيب أ ا  وقد
ده هلــم  قــ ناخلرافة والتواكــل وكــان  املهرقطة أصحاب    ةفيلى الصو ع   اراإلنكشديد   كان 

 .ة نكار على القدرية واملعتزلة والرافإلوكان شديد ا ا  رصيننقدا  علميا   
 (3ـــــــــــ)



,  , أن تفســريه ي يكــن علــى مــنه  الســل ومما يؤخ  علــى اإلمــام القــرطيب عفــا هللا عنــه
ســريه   ــريف يف تفربكــة :لقــال حممــد راشــد ا .ل ــعيفةألحا يث ااإ افة إىل و و  بعض 

ــفات ــاء والصـ ــاعرة يف اويـــل األ ـ ــى طريقـــة األشـ ــ ا علـ ــدالكرمي عبـــدهللا  و   .هـ قـــال عبـ
قــــال حممــــد ســــعيد  و .  ...فيه األحا يــــث ال ــــعيفةهب األشــــاعرة : علــــى مــــ اخل ــــري
  مامــ اإللــا الــع وقــع فيهــا هــ ا  از كانت تنتابين احلسرة واألي واحلرقــة علــى امل:  القحطا 

بته لوثــة األشــاعرة الــع ال تثبــت  االعظيم يف ابب توحيــد األ ــاء والصــفات    فقــد أصــ 
فيــا ليتــه كــان يف  ..ت هللا تعاىل.هلل إال سبع صفات ابلــدليل العقلــي   وتــؤول بقيــة صــفا

 .هابب الصفات على منه  سل  األمة لكن نسأل هللا أن يتجاوط عنا وعن
فقد حويف علما  هزيرا ,   ,املوسوعات العلمية  ن أكربه أهل العلم م والتفسري كما و 
مي يل فاخ ت بع ا  يّسر هللا الكر قد  و   كما يو د به الفوائد الكثرية,  يف فنون كثرية, 

وقد  منها منها  وثقت ,  اخ ت  والصفحةب كر    ما  اجلزء,  فائدة,   , رقم  هناية كل   يف 
لكتاب, بدولة مصر, لعامة لال ي طبعته: اهليئة املصرية اتفسري  القل من  علما  أ  أن

 م(    1987ام ) الطبعة الثالثة, ع 
 "  رطيب قفسري التمن   فوائد علمية هامة ": اجليدفع لناا كتابالقد استفدت من و ه ا 

القحطا  سعيد  بن  و للدكتور حممد  األوىل, كتاب:  من  ,  اجملموعة   " آ ته  ليدبروا   "
 م( 2008هـ, 1429الطبعة األوىل, )

 . من فوائداخ ت  واجلميع مبا    نفعين أن ي  ميالكر   أسأل هللا
 
 
 

 ( 4ــــــــــــــ)



 طلب العلم:  •
 : علمالمرتبة  

عظيمة ف يلة  العلم  شريفةطلب  ومرتبة  يو ,  ال  الربيع:  عت عمل   طيهاا,  قال   .
 [ 8/295,296: ]الشافعي يقول: طلب العلم أو ب من الصالة النافلة.

 بركة العلم: 
الكتابشرطي يف ه إ: إ افة األ ا  قائل قوال  فإنهيث إىل مصنفي األحايها, و ىل   ها, 

  [1/3:]ل إىل قائله.و : من بركة العلم أن ي اف القاليق
 كون طلب العلم للدنيا: ي  أناحل ر  

  [5/180:وة اخلفية: الر ل يتعلم العلم حيب أن جيلس إليه.]شهال
 تم العلم: احل ر من ك

وقال   هلكه. فإنه    م ن العل وكتما  م م شيئا  فليعلمه, وإ ك قال احلسن وقتا ة: من عل
 [4/304:]حممد بن كعب: ال حيل لعاي أن يسكت على علمه

 العلم:   تدوين 
تع   قد  اآلاحلفض  والنسييه  الغل   من  اإلنفات  حيفض  ال  وقد  يسمع, ان,  ما  سان 

   . ه علما  علم ي يعد علمقال معاوية بن قرة: من ي يكتب ال  فيقيده لئال ي هب عنه, 
[  11/205-206]  

 اء:الدع  •
 اء:ط الدع و ر ش
التس ياق عبدهللا  بن  سهل  سبعةل  الدعاء  شروط  ا:  و اخلو رع,  لت :  ء,  الر اوف, 

 [ 2/311  ل,] وأكل اجلال  م,و م ع اخلشوع, والواملداومة, و 
 ( 5ــــــــــــــــــ)



 الدعاء:  أسباب عدم استجابة
 لم ف  تم هللارف ع   قيل إلبراهيم بن أ هم: ما لنا ندعو فال يستجاب لنا ؟ قال: ألنكم

م ع ه, وأكلتم ن  عملوا بآن فلم تر ته, وعرفتم الق وا سن تبعم تتم الرسول فل ف وعر   تطيعوه, 
تؤ  فلم  النار  شكرها,ا   و هللا  وعرفتم  تطلبوها,  فلم  اجلنة  هتربوا  وعرفتم  منها,   فلم 

الشيط حتاربوه,  وعرفتم  فلم  املوتان  و فنتم  له,  تستعدوا  فلم  املوت  فلم   ىوعرفتم 
 [2/312:ب الناس]و بعي   اشتغلتم عيوبكم و وتركتم   تعتربوا,
 ا  لل نوب:  يف طاعة هللا, مرتكبولو كان اإلنسان مقصرا  الدعاء  
س ع   فينانقال  ما    نه: يي بن  الدعاء  من  أحد  مينعن  قد   يعلمه ال  فإن هللا  نفسه,  من 

قال فإنك من   *   يوم يبعثونىلإقال رب فأنظر     )  :أ اب  عاء شر اخللا إبليس
 [2/313:]  (   ن ظرينامل

 رية: اء لل الدع 
مالك   إىلل:  بن مقو قال  ابنه  أبو معشر  فقالاشتكى  بن مصرف,  استعن  طلحة   :

لى والدي وأن أوطعين أن أشكر نعمتك الع أنعمت علي وع   بر   ية: )عليه هب ه اآل
تر اه   صاحلا  ذريأعمل  يف  يل  املسلمني وأصلح  من  وإ   إليك  تبت  إ    (   ع 

   [16/195  ][15]األحقاف/
 ائز: اجلو من  أعظم ما يكونمن     عاء

ما   وهللا   : فقال  , ا  يثيبه بهعنده شيئي جيد    , ر  البشري على يعقوبملا و   : سن قال احل
ليامن  س  وما خبزان شيئا    ,أصبُت عندان شيئا   ولكن هّون هللا عليك سكرات   , لبع 

ائز, ن اجلو م : وه ا الدعاء من أعظم ما يكون  [  القرطيب  مقلت ]القائل اإلما  .املوت
 [9/261: خائر.]ل واعطا  من أف ل الو 

 ( 6)ـــــــــــــــــــ 



 رابعيات:  •
 ال نيب:أربعة مسا د ي يبنهن إ

 الكعبة, بناها إبراهيم وإ اعيل عليهما السالم. 
 ا ببيت املقدس, بناه  او  وسليمان عليهما السالم. ت أرحييب

املدينة قباء,  , مسجد  أ  ومسجد  على الل ين  سا  ص بنايف,  قو لتا  سّ  رسول هللا  لى مها 
 [ 8/260:.]مه وسلعلي

 من البالء:   نيعصم أربع  
بلدة   أربعفقيل: كل  فأهل يها  معة  إمابال  من  صومونها  ع الء:  يظلمم  , وعاي ا ل ال 

طلب   وحُير ون على  ون عن املنكروينه  على سبيل اهلديف, ومشايخ أيمرون ابملعروف 
 [ 4/49:]األوىل.  اجلاهلية ن تربج  رات ال يترب و ت م مس العلم والقرآن, ونساؤه

 أربع:  َن من  م  أمن قال أربعا   
 لعني. َن من امن قال: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل أم  

 م َن من كيد الشيطان. ونعم الوكيل أ: حسبنا هللا  ومن قال
  أم َن من الغّم.  من الظاملني سبحانك إ  كنتُ   ومن قال: ال إله إال أنت

 [10/407].اسنمكر ال  نأم َن م   ىل هللا أمري إ  ل أفوض ومن قا
 ربع خصال: مر أيف اخل

يء, والق  , والصداع, كرالس   ال رويف ال حاك عن ابن عباس قال: يف اخلمر أربع خص
 [ 17/204:والبول, وقد ذكر هللا تعاىل مخر اجلنة فنزهها عن ه ه اخلصال.]

 األذالء أربعة: 
  [20/10:]  واليتيم.  ملديونوا  ك ابوال  النمام  :ن صيفي: األذالء أربعةكتم بقال أ
 ( 7ـــــــــــــــــ)



 أربع من كّن فيه كّن له: 
مكح  من كنّ قال  أربع  ال  ول:  له:  والدعا  شكر,فيه كّن  واالستغفار واإلميان,   ء, 

[:5/426] 
 ة أشياء:عصوح جيمعها أربة النالتوب

النصوح... ابللس  ها جيمعظي:  القر قال  التوبة  االستغفار  أشياء:  واإلأربعة  قالع ان, 
 [ 18/198:العو  ابجلنان, ومها رة سيء اخلالن.]  مار ترك ابألبدان, وإ 

 أربعة:ء  كاالب
ابن   البكاء أ  عباس ر يقال   ن اجلزع, وبكاء م  ,اخلوفكاء من  ربعة: بهللا عنهما: 

 [19/268:وبكاء من الفرح, وبكاء ر ء.]
 : لخالأربع    اإلبل جتمع

احلي سائر  من  للمنافع  أمجع  ألاإلبل  حلوب ن  روبه  وان,  وركوبة,  أربعة:  وأُكولة, ة, 
 [ 20/35.]ا أعمنعمة هب الل األربع, فكانت الولة, واإلبل جتمع ه ه اخل ومحُ 

 بُليت أبربٍع:
  ا علّي شراكهمابلنبل قد نصبو          ٍع يرميينـــــــــــــ أربــــــــ  بتُ ــ ــــــــإ  بُلي

 اــــــ كا ـــــ نهن فكأر و بيمن أين          ويف ـ إبليُس والدنيا ونفسي واهل
 [20/67]وكاــــــــأصبحت ال أر و هلن س          فٍو إنينـــــــاعد  بعـــــــــــ   ربّ  س
 فروق:  •

 غيض: الغ ب وال
ما وال ى اجلوارح مع فعل  إنه يظهر عل الغيض ال يظهر على اجلوارح, خبالف الغ ب ف

 [4/207:بد.]
 ( 8ـــــــــــــــــ)



 م:نتقاواالوبة  العق
 [16/134:]مقدر.  ت, واالنتقام هري ما تقدر   ة بقيل: العقو 
 ف اء: البغي واال

  [16/135:]لقول.ف اء اببغي ابلفعل, وااللان  أ  ,ف اءبني البغي واالالفرق  
 ان: والعفر العفو  
وقد يكون بعد العقوبة وقبلها, خبالف الغفران   , : عفو هللا  ل وعز عن خلقهالعفو
  [1/397  ألبته.]عقوبة   ن معهكو ي  ال  فإنه

 صفح: الالعفو و 
 [2/71:]من النفس.  نب, والصفح: إطالة أثرهابلالعفو: ترك املؤاخ ة  

 اخلطيئة واإلمث: 
إلمث, أن اخلطيئة تكون ئة واالطربي: إمنا فرق بني اخلطي  قيل: مها مبعىن واحد, وقال 

عمد واإل  عن  عمد,  هري  عمد.وعن  عن  إال  يكون  ال  , صغريةال  يئةاخلطوقيل:    مث 
 [5/380  ]رية.بكواإلمث ال

 ال ل واخلشوع:
بني  واخل  الفرق  النفس, ال ل  ذليل  يكون  أن  ال ل:  أن  معنامها,  تقارب  وإن  شوع. 

 [ 11/248:عة.]اواخلشوع أن يت لل ل ي ط
 اهل م: و الظلم  
م, أن الظلم: املنع من احلا كله, واهل م: املنع من بع ه, لم واهل  بني الظ  الفرق
 [ 11/249:]وإن اف قا من و ه   م ظلمواهل
 
 ( 9ـــــــــــــــ)ـ 



 راج:خاجلالء واإل
  هني: و ن كان معنامها يف اإلبعا  واحدا  من وإ ج  الفرق بني اجلالء واإلخرا 

 بقاء األهل والولد  قد يكون معواإلخراج   والولد  ا كان مع األهلء ماجلال  أن  اأحدمه
    [6-18/5:]عة.ون لواحد وجلماراج يكواإلخ   ةيكون إال جلماعأن اجلالء ال     :ثاال
  والتف ل: نّ امل
  [15/292] إحسان هري مستحا.   عفو عن ال نب, والتف ل:  : ملنّ ا  

 : العجمي واألعجمي
: ال ي ال العجمي: ال ي ليس من العرب كان فصيحا  أو هري فصحيح, واألعجمي

  [15/368يفصح كان من العرب أو من العجم.]
 ائد: و فو   عرب  فيهاصص  ق •

  فأكله األسد:   والسالم,   علية الصالة هللا  رسولة  ليع دعا , فن مث ارتدم آ
ب, وكان [ نزلت يف عتبة بن أيب هل17]عبس:  (قُتل اإلنسان ما أكفره  عاىل: ) قوله ت 

م " ارتد, وقال: آمنت ابلقرآن كله إال النجم, فأنزل هللا النج   قد آمن, فلما نزلت "
لقرآن, و عا عليه رسول تبة, حيث كفر ابلعن ع( أي  ن  ساقُتل اإلن ل ثناؤه فيه: )  

فقال: ) اللهم سل  عليه كلبك أسد الغا رة ( فخرج من ,  وسلم  ه  صلى هللا عليهللا
الشام,   إىل  بتجارة  الغا رةفوره  إىل  انتهى  النيب صلى  فلما  ت كر  عاء  عليه ,  هللا 

 ة, و علوا الرفق    وسأصبح حيا , فجعلوه يف  وسلم, فجعل ملن معه أل   ينار إن  
سد, فلما  ان من الرحال وثب, فإذا هو  ا هم على ذلك أقبل األه, فبينم تاع حولامل

فمزقه إال كان,  فوقه  ق   شيئا   حممد  قال  ما  وقال:  وبكى,  ندبه  أبوه   . وقد كان 
[19/217] 

 ( 10ــــــــــــــــــ)



 جتلب حمبة القلوب:   واإلحسان   الصفحالعفو و 
املص بن  عصام  ا خل   طلا: قال  السملدين ت  عليهما  علي  بن  احلسن  فرأيت  الم, ة, 

ه صدري ألبيه من البغض, جُينّ  سد ما كانمين احلوحسن روايته, فأاثر  , أعجبين  تهف
     فقلُت: أنت ابن أيب طالب

 أعوذ   مث قال:   إيّل نظرة عاط  رءوفقال: نعم, فبالغت يف شتمه وشتم أبيه, فنظر  
أعرض  خذ العفو وأمر بالعرف و)  حيملرمحن الر  اهللا  سم من الشيطان الر يم. بابهلل

إىل  [199]األعراف:  (نالجاهليعن   قوله:فقرأ  مبصرو   )    هم  قال يل:نفإذا  مث   ) 
و ول  , ولو اس فدتنا أرفدانك  ,لو استطعنا أعّناك ض عليك, أستغفر هللا يل ولك,  خفّ 

ا  , فتوسم اس شتدتنا أرشدانك تثري  )على ما فرط مين, فقال:    لندميف    ب عليكم ال 

أرحم   وهو  لكم  يغفر هللا  أنت    [92]يوس :  (  نالراحمياليوم  الشام  أهل  ؟ أمن 
 شنشنة أعرفها من أخزم.   نعم. قال:  قلُت: 

وعافاك,   وبياك,  هللا  يحّياك  وما  حوائجك,  يف  إلينا  عند انبس   جتدان  لك,  عرض 
  ت أهنا وو ت  رض مبا رحبت علّي األ ف اق  عصام: أف ل ظنك, إن شاء هللا. قال  

يب عل ساخت  وما  لواذا ,  منه  تسللت  مث  األ,  و ه  أبيه. ى  ومن  منه  إيّل  أحّب   رض 
[:7/350]    

  إفحام اخلصم: 
 أنت ؟ ممن    ُحكي أن ابن عباس لقيه ر ل من اليهو , فقال اليهو ي:

ن  هذا هو الحق ماللهم إن كان   ) :او ن قالقوم ال ينت من الأ فقال: ن قريش.قال: م

عليه   [32ال:]األنف  اآلية  (   عندك إن كان    مفهالّ  يقولوا:  احلأن  هو  من ا  ه ا 
 جيهلون.   إن هؤالء قومعندك فاهدان له    

 ( 11ــــــــــــــــــ)



بلل البحر   ي, من القوم ال ين ي جت  أر لهم من يل قال ابن عباس: وأنت   إسرائ
لها كما  نا إل ل اجع  ) ي موسى وقومه, حا قالوا:  ه, وأجنعون وقوم فر   ل ي أهرق فيه ا

آلهةله فقال138]األعراف:  (  م   ]  ( موسى:  قوم    هلم  ق طر أف  (  نتجهلوإنكم 
 [7/398:اليهو ي مفحما .]

 : بعد أن تبني له أن القرآن الكرمي حمفوظ من الز  ة والنقصان  يهو ي, إسالم  
فدخل يف مجلة الناس ر ل يهو ي,   جملس نظر, . مون...أ لم لان  أكتم: ك  قال حيىي بن

: قال؟    إسرائيلي  ن فقال لهس  عاه املأمو فلما أن تقوض اجملل   الملكافأحسن  فتكلم  
نصرف, فلما  آابئي, وا, ووعده, فقال:  يين و ين  أسلم حا أفعل بك  قال له  نعم

؟ وقال: ألست صاحبنا  ما تقوض اجمللس  عاه املأمونفل   ,,  اء مسلما  كان بعد سنة
فأحببت أن   كن ح رترفت منصا  :ال؟ قان سبب إسالمكقال: فما ك  بلى  :قال

, فكتبت ثالث نسخ توراةفعمدت إىل ال ترا  حسن اخل   نتأو  ه ه األ  ن  أمتحن
فكتبت ,  اإلجنيلإىل  لتها الكنيسة فاش يت مين, وعمدت  وأ خ  صتفز ت فيها ونق

وأ  ونقصت,  فيها  فز ت  نسخ,  وعمدت ثالث  مين,  فاش يت  البيعة,  إىل   خلتها 
نسخ  ثالث  فعملت  وط ت القرآن  فتصفحوهها  في  ,  الوراقني  وأ خلتها  ا, ونقصت, 
ا الكتاب ه   لم يش وها, فعلمت أنف  والنقصان رموا هبا فلما أن و دوا فيها الز  ة

كتم: فحججت تلك السنة, فلقيت مي. قال حيىي بن أفكان ه ا سبب إسال  حمفوظ 
 : لتُ , قل و : مصداق ه ا يف كتاب هللا عز  لفقا  ف كرت له اخلرب  ان بن عيينةسفي

ا من  بما استحفظو  جنيل: )اإلوتعاىل يف التوراة و يف قول هللا تبارك    ؟ قاليف أي مو ع

إليهم ف اع [44دة:]املائ  (كتاب هللا نزلنا    )  ل عز و لوقا  فجعل حفظه  نحن  إنا 

    [ 6-10/5]نا فلم ي ععز و ل عليفحفظه  [9]احلجر:(نالذكر وإنا له لحافظو
 ( 12ـــــــــــــــــــ)



 وأخبار هري صحيحة: ت  وا ت ور ا حك •
 لسالم مع أور :   او  عليه احكاية نيب هللا

تف عند  احلكاية  ه ه  ) ذكر  تعاىل:  لقوله  تسوروا  أت  وهل  سريه  إذ  الخصم  نبأ  اك 

 [ 51/166[ مث قال: وال يصح.]21]ص:  (   بالمحرا 
 : عليه السالم  أيوب   نيب هللا  ا ت يف ابتالء كاحل

به أني  واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ر  عاىل: ) ل ت ريه لقو ذكر ه ه الروا ت عند تفس 

و بنصب  الشيطان  قال  [ 41]ص:  (   بعذا مسني  قال:  العريب    مث  أبو ابن  القا ي 
أيو  عن  عنه: وي يصح  عنه يف كتابه  ب يفبكر ر ي هللا  أخربان هللا  ما  إال  أمره  يف  

[ 83اء:نبياأل]  (    وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر  قوله تعاىل: )   , األوىل: آيتني
وأما النيب صلى هللا عليه   (  ببنصب وعذا   الشيطان  أني مسني  والثانية: يف "ص" )

غتسل إذ خّر عليه رف واحد إال قوله: ) بينا أيوب يفلم يصح عنه أنه ذكره حب  وسلم
 را  من ذهب ( احلديث. وإذا ي يصح عنه فيه قرآن وال سنة إال ما ذكرانه,   ر  ل

ليات يواإلسرائ  أيوب خربه, أم على أّي لسان  عه ؟   إىلالسامع  فمن ال ي يوصل  
العلماء البتات, فأعرض  مرفو ة عند  ن  اعها أصم ع عن سطورها بصرك, و   على 

  [ 15/210, وال تزيد فؤا ك إال خباال .]اال  رك إال خيأذنيك, فإهنا ال تعطى فك
 هللا عنه:   ر ي   عةبلت  ب بن أيب( نزلت يف حاطومنهم من عاهد هللاأن قوله تعاىل: )

)تعاىل  قوله  من    :  هللاومنهم  فض  عاهد  من  آتانا  من لئن  ولنكونن  لنصدقن  له 

, أن حاطب بن ذُك َر عن ابن عباس يف سبب نزول اآلية[  75]التوبة:  (   نالصالحي
ذلك   لس األنصار, إن َسل مأبطأ عنه ماله ابلشام, فحل  يف جملس من جما  أيب بلتعة

 .خبَ ل ب لك, فنزلت  فلما َسل من منه, ألتصدقن منه, وألصل
 ( 13ـــ)ــــــــــــــ 



وثعلبة    :] القرطيب  اإلمام  ]القائل  هللاقلت  شهد  وممن  أنصاري,   ورسوله   له   بدري 
        [ 210-8/209...فما روي عنه هري صحيح.]إلميان,اب

 قصة حسان بن اثبت مع صفة بنت عبداملطلب ر ي هللا عنهما: 
ب عبداملط قالت صفية  يوم األحزاب يف  لب ر ي هللانت  عنهما: كنا  حصني  صن  ح  

اثبت, وحس ابن  معنا يف احسان  و   ن  وسلم والنيب صلى    ن,الصبياالنساء  عليه  هللا 
يف   االوأصحابه  يستطيعون  ال  العدو,  إلينا, حنر  فقلت   نصراف  يدور,  يهو ي  فإذا 

فأخ ُت       طلب داملعب  بنةاحلسان: انزل إليه فاقتله, فقال: ما أان بصاحب ه ا    
فقعم فقتلته,  احلصن  من  ونزلت  انزل  و ا   مين لت:   حسان,  فلم  من فاسلبه,  عين 

 فنزلُت فسلبته.   بداملطلب   ع ة   ابنة نه ر ل, فقال: مايل بسلبه حا أ  سلبه إال
قال أبو عمر بن عبدالرب: وقد أنكر ه ا عن حسان مجاعة من أهل السري, وقالوا: 

ا من  حسان  وصلو كان  ما  اجلاهل جلنب  يف  يها يهم  ال ين كان  ب لك  هلجاه  ية فتم 
عب  ابنه  ب لك  ي  وهلُج  فإنه كانواإلسالم,  يه  دالرمحن,  شعراء اكثريا   من  الناس   ي 

     [ 14/135العرب.]
 ابن  رير الطربي جييز أن تكون املرأة قا ية: القول أبن  

قا  املرأة  تكون  أن  جيوط  أنه  الطربي  بن  رير  حممد  عن  يص نقل  وي  ذلك ية,  ح 
 [ 13/183عنه.]
 متفرقات:  •

 لتوبة عابدين:   ية كانت سببا  آ
[ كانت 16]احلديد:  ( كر هللاألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ  ه ه اآلية: ) 

 [ 17/250سبب توبة: الف ل بن عياض, وابن املبارك رمحهما هللا.] 
 ( 14ـــــــــــــــ)



 
 : لكرميا  ن القرآن يف مو عني م   "   عا همن  هل شيئا "  

للحس  القرآ  ن قيل  هل جتد يف  الف ل:  من  بن  عا هن:  شيئا   نعم, هل  قال:  يف   . 
وا وإذ لم يهتد  وقوله: ) [  39]يونس:  (   لم يحيطوا بعلمها بما  بوكذل  ب  مو عني: )

 [11]األحقاف:  (  مبه فسيقولون هذا إفك قدي
 : الكرمي  القرآن فض  حا

فلم يرتدع, وارتكب من املآمث قبيحا ,   ته نواهيهمن أوتى علم القرآن فلم ينتفع, وط ر 
قال رسول هللا صلى هللا ان القرآن حجة علية, وخصما  لديه,  رائم ف وحا , كومن اجل

صه الوا ب على من خ القرآن حجة لك أو عليك ( خر ه مسلم, فعليه وسلم: )  
يتلوه حا تالو هللا   أن  ني بائبه, ويتته, ويتدبر حقائا عبارته, ويتفهم عجحبفض كتابه 

[ وقال هللا 29]ص:  (   هوا آياتليك مبارك ليدبركتاب أنزلناه إ   قال هللا تعاىل: )  هرائبه 
( أ أ   تعاىل:  قلوب  على  أم  القرآن  يتدبرون  ممن 24حممد:]   ( ا قفالهفال  هللا  [  علنا 

 [ 1/2يتدبره حا تدبره]يرعاه حا رعايته. و 
 السابا ابخلريات: و   املقتصد   تقدمي الظاي على 

نهم ظالم لنفسه ومنهم  بادنا فماصطفينا من عثم أورثنا الكتاب الذين    تعاىل: )   قوله 

تكلم  [  32]فاطر:  (  رالكبيبالخيرات بإذن هللا ذلك هو الفضل    مقتصد ومنهم سابق
والسابا, املقتصد  على  الظاي  تقدمي  يف  يقت ي   فقيل:   الناس  ال  ال كر  يف  التقدمي 

 ( تعاىل:  أ   تشريفا , كقوله  يستوي  النارال  الجن  صحاب  [ 20]احلشر:  (  ةوأصحاب 
هللا   , الظاي  قدم   : وقيل رمحة  من  ييئس  لئ   لئال  السابا  يعجب  وأخر   بعملهال 

[14/349] 
 ( 15ــــــــــــــــــــ)



  كتاب هللا تعاىل بنية صا قة: االستماع إىل
قة, , وسنة نبيه علية الصالة والسالم بنية صا ا استمع العبد إىل كتاب هللا تعاىلإذ

 [11/176:].ه نورا  , و عل له يف قلب حيب هللا أفهمه هللا كما حيب  على ما 
  الشريعة: طورة االبتداع والز  ة يف خ
يل ي قفبدل الظاملون منهم قوال  هري ال ( أي:   فبدل ال ين ظلموا قوال  : ) له تعاىلقو 

الب  حرفا  يف  ...فزا واقولوا حطة, فقالوا: حنطة  هلم: ا, لقو ا  م  ءالالكالم, فلقوا من 
, شديدة ال رر, ه ا طرعظيمة اخل  الشريعةبتداع يف  تعريفا  أن الز  ة يف الدين واال

ا ظنك بتغري ما لتوبة, أو بت كل ذلك من الع اب, فم ري كلمة هي عبارة عن ايف تغ
  [415/ 1: .]فات املعبو هو من ص

 ملاء: ابالدنيا  تشبيه  
تعاىل الدني  )  : قوله  الحياة  مثل  لهم  أنزواضرب  كماء  السماءا  من  (   لناه 
احلكماء:    [45]الكه : تعاىل  إمنقالت  يستقر يف   الدنيا ابملاء,ا شبه  املاء ال  ألن 
واحدمو ع,   حال  على  تبقى  ال  الدنيا  املك لك  وألن  حالة ,  على  يستقيم  ال  اء 

وألن املاء ال تفىن,    ك لك الدنياوي هب    , واحدة ك لك الدنيا, وألن املاء ال يبقى
فتنتها وآفتها,   له وال يبتل, ك لك الدنيا ال يسلم أحد  خلها منأحد أن يدخ يقدر  

 لك وألن املاء إذا كان بقدر كان انفعا  منبتا , وإذا  اوط املقدار كان  ارا  مهلكا , وك
  [10/412الدنيا الكفاف منها ينفع, وف وهلا ي ّر.]

 : تظهر على املتدين  تهو  َ   الدين  أعمال
وجماطا  فسمى الدين صبغة استعارة   .:  ين هللا ال األخفشق[138بقرة:]ال(صبغة هللا)

الثوب  ته على املتدين من حيث تظهر أعماله و  َ  أثر الصبغ يف    [2/144]كما يظهر 
 ( 16ـــــــــــــــــــ)



 :وحمبتهم  ئد صحبة الصاحلنيفوا
لكالب [ إذا كان بعض ا18:الكه ] ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد  قوله تعاىل: )

واألولياء, حا أخرب هللا تعاىل ل ه ه الدر ة العليا بصحبته وخمالطته الصلحاء  قد ان
اء والصاحلني ؟ ب لك يف كتابه, فما ظنك ابملؤمنني املوحدين املخالطني اابني لألولي

وحدثين أيب...قال  عت أاب الف ل اجلوهري يف  امع مصر يقول   ن عطية:قال اب
  ة: إن من أحب أهل اخلري انل من بركتهم,وأربعمائتسع وستني  على منرب وعظه سنة  
 [ 10/371]تنزيله.  وصحبهم, ف كره هللا يف حمكم  كلب أحب أهل ف ل 

 الغيبة ثالثة أو ه: 
ا تعثة أو ه كثالالغيبة    حلسن: قال  الغيبةلها يف كتاب هللا  فك, والبهتان, , واإلاىل, 

ول فيه ما بلغك ق ك فأن توأما اإلف   هو فيه,يف أخيك ما    ن تقولو أفأما الغيبة فه
   [16/335:ما ليس فيه.]تقول فيه فأن    وأما البهتانعنه,  
 يف:اهلو 

الدر اء ر ي أبو  الر ل ا تمع هواه وعم   قال  إذا أصبح  له وعلمه, فإن  هللا عنه: 
  كان عمله تبعا  هلواه فيومه يوم سوء, وإن كان عمله تبعا  لعلمه فيومه يوم صاحل. 

إذا   . وقال وهب:فدواؤكس ي: هواك  اؤك, فإن خالفته  بدهللا التهل بن ع قال س
 [ 168-16/167نه.]فإشككت يف أمرين وي تدر خريمها فانظر أبعدمها من هواك  

 ت الرعد: صو ما يقال عند  
ن وت الرعد قال: سبحا عن أبيه أنه كان إذا  ع صيف مالك عن عامر بن عبدهللارو 

ا وعيد ألهل األرض إن ه قول:  , مث ي ة من خيفتهده واملالئكم ال ي ُيسبح الرعد حب 
 [ 9/296:شديد.]

 ( 17ــــــــــ)ـــــــ 



 كالم الرسول علية الصالة والسالم:  قراءة  فع الصوت عند عدم ر 
ميتا  كحركته حّيا ,   لقا ي أبو بكر بن العريب: حرمة النيب صلى هللا عليه وسلمقال ا

ا بعد موتوكالمه  الرفعة مثال  ملأثور  املس ه يف  فإذا قرئ كالمه كالمه  لفظه,  من  موع 
ما كان يلزمه ذلك يف جملسه , وال يعرض عنه, كال يرفع صوتهأو ب على كل حا ر  

 [16/307عند تلفظه به.]
 القرض احلسن: 

الخبيث منه تنفقونتيمموال    ):  لقوله تعاىل  يء فيخر هد إىل الر يقص   الأ  **   (  وا 
 [ 267  قرة:]الب
الفقراء فهوهوإن تخفوها وتؤت   )له تعاىل:  لقو   دقته,أن خيفى ص   **   (  ملك   و خيرا 
 [271لبقرة:ا]
 [ 264]البقرة:  (  ىال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذ   ىل: ) ا, لقوله تعأال ميُنّ   **
(    نوا مما تحبوبر حتى تنفقن تنالوا ال ل  اىل: )لقوله تع  ,حب أمواله أن من  و أن يك  **

 [92]آل عمران:
ل عن أف ل  عليه وسلم سئفإن النيب صلى هللا ل احلياة,  أيم   أن يتصدق يف حال   ** 
, حا إذا ح, امل العيش, وال هتمليأن تعطيه وأنت صحيح شح   ) :  قة, فقالدالص

 ن ك ا ( ولفال  بلغت ال اقي قلت لفالن ك ا,
نفسها ب أعالها مثنا, وألم: ) أف ل الرقا عليه وس وله صلى هللاثريا , لقأن يكون ك **

 ن الدنيا كلها قليلة. ألر كثري ما يعطي,  أن يستحق*  *.(  عند أهلها
  . والسمعةه و ه هللا  ون الر ء  , يبتغي بلنيةايكون املتصدق به صا ق    ن أ  **
 [ 243-17/242:]أن يكون من احلالل  **

 ( 18ــــــــــــــــــ)



 طعية: مال أمارت ظنية ال أ لة قع األ
ما  ال تصح معه فا  م مو من قلبه وصاألعمال الظاهرة يعلم هللا    ض علىلعل من حياف

 م هللا من قلبه وصفا  حممو ا  ه تفريطا  أو معصية يعل لي أينا ع ر ل من  تلك األعمال, ولع
الغلو يف   عدم  عليها  وي تب  عية,أ لة قط  ظنية ال  أمارات  األعماليغفر له بسببه, ف
يئة. بل أفعاال  س   , وعدم االحتقار ملسلم رأينا عليهليه أفعاال  صاحلةتعظيم من رأينا ع

نه نظر  قيا, السيئة, فتدبر ه ا, فإ  لك ال اتت  , ال  تلك احلالة السيئةتُ مّ و حُتتقر  
 [327-16/326:]وابهلل التوفيا.
 الناس ثالثة: 

 ال مشي  العجالن: الناس ثالثة: ق
للخري يف حداثة سنه, و وام عليه حا خرج من الدنيا, فه ا هو السابا   ر ل ابتكر

 املقرب. 
تم له هبا, فه ا  خا ته حع بتوبعمره ابل نوب, مث طول الغفلة, مث ر ر ل ابتكر  و 

 . من أصحاب اليمني
ل عليها حا ختم  يزل  ي  ابل نوب, مث  عمره  ابتكر  فه ا من أصحاب ور ل  هبا,  ه 

   [200-17/199الشمال.]
   ج عند املوت:نش  للخرو ت  ؤمننفس امل

 لك أنه ما مؤمنلخروج, وذوت تنش  لد املنني عن س املؤمل: أنفعن ابن عباس قا
املو  وتعر حي ره  إال  فري   ض ت  ميوت,  أن  قبل  اجلنة  لعليه  أعدَّ هللا  ما  فيها  من يف  ه 
وأهل  العأطوا ه  احلور  من  يدعونه  ني,ه  طة    ,فهم  نش  إليهم  فتأتيهمفنفسه   . أن خترج 

[:19/191] 
 ( 19ـــــــــــــــــــــــ)



 من أ ب االستماع: 
انبهقال وهب بن م البصر, واتماع: سكون اجلالس: من أ ب  غاء إلص وارح, وهض 

العقللاب وح ور  على    , سمع,  هللا   العمل,والعزم  حيب  االستماع كما  هو  وذلك 
يسمع, ويغض يك  العبد  وارحه, وال يشغلها, فيشتغل قلبه عما    تعاىل, وهو أن

ما يستمع بشيء سويف  سه   ر قلبه فال حُيدث نف طرفه فال يلهو قلبه مبا يريف, وحي
 [11/176:فيعمل مبا يفهم.]  ويعزم أن يفهم   ليهإ

 قاء الطيبات لآلخرة: بتاس
قتا  هللا قال  ر ي  عمر  أن  لنا  ذكر  عنه  ة:  لو  أطي  قال:  طعاما , شئت كنت  بكم 

ي ير ق    طعام   م ُصنع لها. وملا قدم الشخرةآلل   أستبقي طيبات وألينكم لباسا , ولكين
ل  مثله,   الشعري  ا شبعوا من خرب  ال ين ماتوا ومني  املسلم راء  نا  فما لفقفقال: ه ا 
حظنا وقال: لئن كان , قت عينا عمر ابلدموعر رو الد بن الوليد: هلم اجلنة. فاه خفقال 

الدن احلمن  ه ا  حظهطايا  يف  هم  وذهبوا  ابجلنة, م,  اب  م  بعيدا  ينو فلقد  بوان    ان 
[:16/201]  

 السماء واألرض على املؤمن:   بكاء
إ يبالسماء و   ن قال جماهد:  املؤمن كيااألرض  على  أب  عني صباحا .أرب  ن  حيىي:   وقال 

فقال:ف قوله.  من  وم  عجبت  تبأتعجب   ال  لألرض  على  ا  يعمرهاكي  ابلركوع   عبد 
لتسبيحه   تبكي على عبد كان  للسماء ال  وتكبرية فيها  وي كدوي والسجو   وما 

 ن األرض, ه مصاله م ي ر ي هللا عنهما: إنه يبكى عل  وابن عباس  لنحل. وقال عليّ ا
ما من عبد يسجد هلل سجدة يف بقعة   : ااخلراس  قال عطاء  .ءلسماعد عمله من امص 
 [16/140:]وبكت عليه يوم ميوت  لقيامةت له يوم اإال شهد  األرض  بقاع  نم

 ( 20ــــــــــــــــ)



 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ينتقصون  من  
الزبريي من  أبو عروة  ال  رويف  أنس, ف كروا ر   , قال:زبريولد   ال  كنا عند مالك بن 

)  بأصحا ينتقص   اآلية:  ه ه  مالك  فقرأ  وسلم,  عليه  محمد   رسول هللا صلى هللا 

[ 29]الفتح:  (  يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار  حا بلغ )  (  رسول هللا والذين معه
الناس يف قلبه هيض على أحد من أصحاب رس  ول هللا فقال مالك: من أصبح من 

 و بكر.بيب أعليه وسلم فقد أصابته ه ه اآلية, ذكره اخلطصلى هللا 
فمن  لقد أحسن مالك يف مقالته وأصاب يف اويله,  :  يب[اإلمام القرط قلت ]القائل:
العاملني, وأبطل نقص واحد على هللا رب  رّ   فقد  عليه يف روايته,  أو طعن  منهم,  ا  

  [297-16/296شرائع املسلمني]
 : ن إخفاؤهال ميك   الك رب

مي ذنب  العلماء: كل  القال  وإكن  منه,  فسا  خفاؤهتس   فإنه  الك رب,  يلزمه   إال 
  [95/ 10]صيان كله.عاإلعالن, وهو أصل ال

 ة على معصية: الوفا
قال ابن عباس ر ي هللا عنهما: ال يتون أحد على معصية إال ب رب شديد لو هه 

 [ 16/250.]وقفاه
 فيها:ألخيه وقع  حفر حفرة  من  
ها " وقع فيفرة ألخيه ح التوراة " من حفر  أ د يفن كعبا  قال له: إ ابن عباس أعن 

ا القرآن ذلك. قالبن عباس: فإ  أ د ذلك يففقال  وال أ: )  اقر أين ؟ قال: ف: و  
املحيي أبهله ا  إال  السيء  العرب  كر  أمثال  ويف  وق  : (  ُ ّبا   ألخيه  حفر  فيه من  ع 

 [14/359:.]ُمنكبا  
 ( 21ــــــ)ـــــــــــــــ 



 النميمة انر حمرقة: 
ل بن صيفي  أكتم  ا إ  :بنيهقال  وإن  حمرقة,  انر  فإهنا  والنميمة,  ليعملكم  يف   لنمام 
 [20/239]احر يف شهرساعة ما ال يعمل الس

 موم: اسد مغ احل
ُعصي  ذنب  أول  وأو   به هللا يف   احلسد  ذنبالسماء,  به    ل  يف ف  األرض,ُعصي  أما 

   .يل هلابيلض فحسُد قابما يف األر وأم, حسُد إبليس آل السماء ف
ال ق  احلسنات كما اكل النار احلطب.  وم, وهو أيكل م مغ وصاحبه  موم,  م    احلسدو 

ر  ما  مبظ   أيت احلسن:  أشبه  تنف . ح  اسد, حمن    وم ل ظاملا   ال  وعربة  الطم,  قال و   زن 
تُعا ال  مسعو :  بن  نعبدهللا  ومن وا  قيل:  هللا,  هللا   عم  نعم  ال ين   يعا ي  قال:  ؟ 

 [ 5/251:]  هللا من ف له. على ما آاتهم  دون الناس حيس
 : يلة الصدقف 

 ب, إال ُمتع بعقله, وي يصبه ما يكقال مالك بن أنس: قّلما كان ر ل صا قا  ال  
 [8/288:]رم, واخلرف.هريه من اهل يصيب

 : الشوريفمن فوائد  
وما إىل الصواب,    ار للعقول, وسببالشوريف ألفه للجماعة, ومسبقال ابن العريب:  

 [16/37: .]ُدواقوم ق  إال هُ تشاور  
 املروءة يف السفر: 

عب  لقا أيب  بن  االسفريف  املروءة  محن:  دالر ربيعة  ب ل  وقلة:  على ف  اخلال   لزا , 
 [ 5/189:]حاب, وكثرة املزاح يف هري مساخ  هللا.صاأل
 

 ( 22ـــــــــــــــــ)



 : ل هللا تعاىلمن رة من قبالرؤ  الصا قة قد تكون 
منا يريها هللا تعاىل إا, و ىل, ال تسّر رائيهاتكون من رة من قبل هللا تعلصا قة قد  الرؤ  ا

وإال   وهلا بنفسه,فإن أ رك ااملؤمن رفقا  به ورمحة, ليستعد لنزول البالء قبل وقوعه,  
د ر رؤ  ألمحوقد رأيف الشافعي ر ي هللا عنه وهو مبصها من له أهلية ذلك.  سأل عن
 [ 9/127ليه ب لك ليستعد ل لك.]ته, فكتب إحمن, تدل على  بن حنبل
 : لع ابل  سبب    نوب الالظلم و 

وقال حيىي بن أيب  ب نب ابن آ م.    يف ُ حرة  ع ب يُ   أنو : كا  اجلُعل  قال ابن مسع
ر ل: عليك نفسك, فإن الظاي   املنكر, فقال له هني عن  كثري: أمر ر ل ابملعروف و 

ي  هو. مث قال: وال إله إال  ي ال ال هللا و  نفسه, فقال أبو هريرة: ك بتي ر إال    ال
احلبار  أن  بيده  و لتموت    يف نفسي  يف  بُهزال   الظاي.كرها  وحيقا  ظلم  الثمايل  بن ل  ىي 

  [14/361:بس هللا املطر فيهلك كل شيء.]حي   سالم:
 ل: طول األم

القلب فسد طول األمل  اء ع ال, ومرض مزمن, وما متك مزا ه, واشتد   ن من 
 اء م ء, ويئس من برئه احلك ل أعيا األطباع فيه  واء, بوال جن  ,اءي يفارقه  عال ه, و 

وحقيقة وال هلا,   علماء,  واحلب  عليها,  واالنكباب  الدنيا  على  احلرص  األمل: 
 عبد األمل إال أساء العمل. سن: ما أطال  قال احل  واإلعراض عن اآلخرة. 
  [3-10/2:]ه.وصدق ر ي هللا عن

 م: ء طمز امل  ه د شربعن عباس ر ي هللا عنهماالبن    عاء
ا  انفعا , ورطقا  واسعا , إ  أسألك علم   م اللهرب ماء طمزم قال:  كان ابن عباس إذا ش
   [9/370:وشفاء من كل  اء.]

 ( 23ـــــــــــــــــــــ)



 : سل ن  رر المكلمات 
 [9/3:]الك ابنيإقالع توبة    بال  ار فغاالست   *
 يه, حا ن إلبقلوب أهل اإلميا  ىل هللا تعابقلبه على هللا تعاىل إال أقبل  ما أقبل أحد    *
 [161/ 11:]ورمحتهم  قه مو هتميرط 
امل   * أثل:  يف  إليك  أحب  صديقكخ أيهم  أم  قا   وك  صديقي ؟  إذا كان  أخي   ل: 
[:12/316]  
 [ 1/196:خُيدع فإمنا خيدُع نفسه.]ن ال  م من َخدَع  *
  [197/ 1:كما أن علل اجلوارح من مرض البدن]  ,اتباع اهلويف  ل القلوب منعل  *
وال تدركون ما املون إال ابلصرب على ما   تهون, ا تشمال ب ك  إ  الون ما حتبون نتلن    *

 [ 4/133:تكرهون.]
نعه ف لك يف الكثري ومن خان اليسري أو م , أوىل ل يل القفمن حفض و  الكثري وأ اه    *

 [4/116:أكثر.]
 [117/ 4:عينني.]األعمى حا ة فإن احلياء يف ال   تطلبوا منال *  
 ا ي ابألسحار وأنت انئم. ك, ين س من ين الديك أك بنه:   بين ال يكال لقمان الق  *
[:4/40]  
 [5/384:كن على ثقة من فوهتا.]من آخر الفرصة عن وقتها فلي  *
  [384/ 5:], فإن فصل الق اء يورث بينهم ال غائن.رّ  اخلصوم حا يصطلحوا   *
 [ 5/385:]ذات البني. إىل هللا عز و ل من خطوة يف إصالح  ما خطوة أحبّ   *
 [7/85:.] يه متعجبا  إلفق , وانظر    من ظايتقم نت ظاملا  يإذا رأي  *
 

 ( 24ــــــــــــــــ)
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