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 لمقدمۀا
 

 بسم هللا وا�مد ﮻ والصالة والسالم على رسول هللا.

من أعظم ا�تع � حيا� هي تلك ال� أجدها � تدبر آيات هللا تعا�، والغوص � �ارها  
ـل�ــل   ألجــد  ــاـلواـقع،  ب رـبـطهــا  ـثم  ـكـنوزهــا،  ـــتـخراج  ـــ�لــة  واسـ مشـ وـل�ــل  ــا  ـجواب ــؤال  سـ

ــوـمة من ا�ـطأ، حـقائق مطلـقة ال ـيأتيـها الـباـطل من  حاًل...أجوـبة وحلواًل رـبانـي�ة معصـ
 ب� يديها وال من خلفها...

ن   كِّ فأرى اآليات تنشـل� من ح�ة األف�ار ا�تضـاربة، وتثبت� � ا�واقف الصـعبة، وُتسـَ
 قل� ح� �دق به ا�خاوف،  

 السماء ونوٌر أضاء ظلمات ا�ياة...د من �أنها حبٌل ُم 

وآيـاتـه ا�نظورة �   ــطورة � القرآن،  ل النظر ب� آيـات هللا ا�سـ َنقـِّ
ُ
ــتمتع ح� أ كم أسـ

الكون وا�خلوقات...كم ير�ف قل� ح� أدرس ظاهرة دقيقة � جسـم اإلنسـان أو �  
ٰ ﴿إبداع خلق ال�ائن�ات ثم يمأل كيا� �له قول ر� عز وجل:  ا َ�َن  ــ ًةۖ  َومَ ــ َك َ�يَ ــ لِ إِنَّ ِ� َ�

ْؤِمنِ�َ  ْ�َ�ُُهم مُّ
َ
 ...﴾�نَّ َر�ََّك لَُهَو الَْعزِ�ُز الرَِّحيمُ   أ
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ه صـاحب الهم أن   كم رأيت بنف�ـ مصـداق دعاء الن� صـلى هللا عليه وسـلم ح� وجَّ
  يدعو هللا: (أن �عل القرآن ربيع قل� ونور صــدري وجالء حز� وذهاب ه�)...رأيت 

ْمرِنَ ﴿كيف يعطيك القرآن روحًا جديدة  
َ
وَْحيَْنا إَِ�َْك ُروًحا ّمِْن أ

َ
 ...﴾ا َوَ�َ�ٰلَِك أ

ا لكفى ح�  �ا إال بـه ة العظ� ال� لو لم ُيْنِعم هللا عليـن اب هللا، وأراه ا�ـن بُّ كـت حـِ
ُ
نعم، أ

 �عل حياتن�ا �لها له، ولن نوفيه حقه...

ــتطيع الكتمان! فأر�د   ــاركو� حب القرآن وحب  وا�حب ال يسـ إلخوا� وأخوا� أن يشـ
 تدبره...ومن أجل ذلك �ان هذا الكتاب.

ال�ك�   ــحيحـة، ـف ة الصـ الطر�ـق س ـب َدرَّ دي أن القرآن ال ـيُ اعـة ـل اب بقـن دأت فكرة الكـت ـب
واجبــًا على ا�ميع   التــدبر  الفهم. وهللا تعــا� جعــل  على ا�فظ دون  عــادًة مــا يكون 

فََ� ﴿فقال:  
َ
ْم     الُْقْرآنَ  ُروَن َ�َتَدبَّ     أ

َ
ٰ   أ ْ�َفالَُها  قُلُوٍب    َ�َ

َ
نَزْ�َاهُ   كَِتاٌب ﴿، وقال:  ﴾أ

َ
إَِ�َْك ُمَباَرٌك   أ

ْ�َابِ 
َ
َر أُولُو اْ� بَُّروا آيَاتِهِ َوِ�ََتَذكَّ َدَّ ِ�ّ﴾. 

وـما ُيعـقد من مســـابـقات أحـياـنًا � القرآن فـعادة ـما ُيغـفل ـجاـنب الـتدبر. فعزـمُت على  
رات على شــ�ل أســئلة تســتث� ذهن القارئ وا�افظ للقرآن ليبحث عن صــياغة الت دبُّ

ــؤال يمس حيـاتـه، أو آيـة َيُرد بهـا على   اآليـة ال� �مـل مع� معينـ�ًا، أو إجـابـة عن سـ
صـــاحب شـــبهة أو �ســـم بها خالفًا ب� مختلف� � مســـألة، مراعيًا � ذلك أن يكون  

ســـ� � حياته بنور القرآن كما قال هللا  لهذه األســـئلة تطبيقات عملية �عل ا�ســـلم ي
 .﴾وََجَعلَْنا َ�ُ نُوًرا َ�ْمِ� بِهِ ِ� ا�َّاِس ﴿تعا�:  
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وسـلم. كنا   من هجرة نبين�ا صـلى هللا عليه1439وأقمُت ا�سـابقة � رمضـان من العام  
نطرح فيها أسـئلة � بث مباشـر على صـفح� الرسـمية و�شـارك اإلخوة واألخوات من 

 لم � اإلجابة. أ�اء العا 

علمًا بأ� أ�رى � األسـئلة أن يكون � سـلٌف فيها من أقوال ا�فسـر�ن أو العلماء، وإذا  
لم أجد ا�ع� الدقيق ا�راد فإ� أســـأل أهل العلم لئال يكون االســـتنب�اط والفهم خارجًا  

ــ� ا�عت�ة.  وكث�ًا ـما انـقدح � ذه� معً� مع� فبحـثت � أ مـهات عن قواـعد التفسـ
ــ� ا�عروـفة فلم أـجده ح� وقـعت علـيه � �الٍم البن تيمـية أو ابن القيم أو ابن   التـفاسـ

ــور أو غ�هم من العلـماء، ففرـحت ـبه فرـحًا عظيـمًا أن هللا تـعا� وفق لـهذا الفهم    �ـعاشـ
 ولم يكن ُمت�لفًا وال خارجا عن قواعد اللغة وال محكمات اإلسالم.

ــارك ــابقة إ�ابي�ة جدًا، ع�وا فيها عن أنهم بـعد  و�انت تعليقات اإلخوة ا�شـ � � ا�سـ
االشــ�اك � ا�ســابقة أصــبحوا �أنهم ألول مرة يقرؤون القرآن، وعُظم حبه � قلوبهم  

 وربطه بواقعهم.  

ـــمًا آخر من ا�ســــابـقة � رمضــــان ـعام   �ا بعض  1440ثم أقمـنا موسـ ، وـهذه ا�رة أـعانـن
 األول � كتابة األسئلة.اإلخوة الفائز�ن وا�شارك� � ا�وسم  

ـــياـغة العـبد الفق�   ــئـلة وإـجاـبات � الكـتاب ليســـت من صـ ــ�وـنه من أسـ وـلذا، فـما سـ
 وحده، بل شاركه فيها إخوانه وأخواته.  

ــابقت�! فمنهم من �ـان   ــتوى اإلخوة واألخوات � �ل� ا�ســ وا�ق أن� ذهلـت بمسـ
�يب عن الـسؤال بـسرعة فائقة، علمًا بأن عامة األـسئلة ليـست مما �ده بـسهولة وال 
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بشـ�ل مباشـر � التفاسـ�. فسـرعة اإلخوة � إجاباتها تدل على َعيٍش مع تدبر القرآن  
ِقٍد.  بذهٍن حاضٍر وذ�اٍء ُمتَّ

وا�لفت للنظر أن اإلخوة واألخوات الفائز�ن والفائزات � ا�وسم� �انوا من أصحاب  
االختصاصات � الطب والدكتوراه فيه وال�مجة ا�اسوبي�ة واللغة اإل�ل��ة وما إ�  

 ذلك من التخصصات.

فطلبت من بعض إخوا� ا�شـــارك� � ا�ســـابقات الماضـــية أن يعينو� على ترتيب  
ــئلة و ــ�ل فهمه منها و�ز�دوا عليها فوائد  األسـ ــتثن�اء ما قد ُيشـ األجوبة وتنقيحها واسـ

واقتب�اـسات من أقوال ا�فـسر�ن. فخرج هذا الكتاب الذي أـسأل هللا أن �عله � م�ان  
 حسناتن�ا جميعًا.

وإنـن�ا نســـأل هللا تـعا� أن يـب�ارك � ـهذا الكـتاب برـكًة عظيـمًة و�نفع ـبه كث�ًا من خلـقه  
ــبـب�ًا  ــول هللا محـمد  و�جعـله سـ َمـنا القرآن برسـ � رؤـ�ة وجـهه الكر�م واالجتـماع بمن علَّ

 صلى هللا عليه وسلم.

 ، الفقراء إ� عفو ربهم

 . بتالك ا  على  العملوفر�ق إياد قني� 
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  :تابعونا على
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 طريقة الكتاب 

 .، �ل جزء له أسئلته ال� تقيس فهمهألجزاءلى حسب ا األسئلة عتقسيم   •
ــورة و • ــاء هللا ميسـ ــئلة إن شـ منها يقيس الفهم العا� لكتاب    البعضمعظم األسـ

 .هللا
من القرآن    ، وهيسـؤااًل للفائق� بعد أسـئلة ا�زء الثالث�  قرابة الثالث�هنالك   •

 �له.

ــيحات من كتب   • ــتجد اإلجابات منظمة مرتب�ة مع بعض التوضـ ــئلة سـ بعد األسـ
 التفاس� � األغلب مع ذكر مصادرها.
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 طرق االنتفاع بالكتاب

إلجابة يصلح الكتاب ل�ل فرد منا. فإذا ما قرأ ورده من القرآن اخت� فهمه وحاول ا  •
ْت فليحـمد هللا، وإال   ـقَ

َ
ثم ينظر � اإلـجاـبة ل�ى ـهل وافـقت إـجابـت�ه أم ال؟ ـفإن واف

 فقد حاول، وستضعه اإلجابة بإذن هللا على سلم تدبر القرآن.

ر � اللـقاءات   • ــَ سـ
ُ
الكـتاب ـمادة ممـتازة لعـقد ا�ـنافســـات ب� الطالب واألبـن�اء واأل

 ا�جالس ال� �تمع فيها على كتاب هللا وتدبره.والندوات وا�جالس. فما أجمل  

وهو مفـيد ـجدًا �راكز �فيظ القرآن، لـيدمجوا ا�فظ والفهم. ومن ا�مكن انتـقاء   •

   .األسئلة ال� تن�اسب الفئة العمر�ة
 يصلح أيضًا � ال�ليات الشرعية الختب�ار فهم الطالب لكتاب هللا.   •

على مأدبة القرآن عقب الصـلوات     من ا�مكن اسـتغالله � رمضـان �مع الناس •
 مثال أو ب� ركعات ال�او�ح.

ــم   • ــم جديد من مواس ــلبة قبل �ل موس ــية ص يعطيك فهما جيدا لتكون على أرض
 مسابقة تبي�انا ل�ل �ء الرمضاني�ة.  

   الكتاب تطبيق لما ندبن�ا هللا إليه � أك� من آية من مثل قوله تعا�: •
فَ�﴿

َ
ِ لَوََجدوا في رِ ــ َغي   دِ ــ ِعن  ِمن  �نَ   َولَو  رآنَ ــ القُ  َدبَّرونَ ــ َ�تَ   أ  ﴾ًرا ــ ثي ا كَ ــ هِ اختِ�فً ــ  ا�َّ

 ]82:النساء[

فَ�﴿
َ
م الُقرآنَ  َ�َتَدبَّرونَ  أ

َ
قفالُها  قُلوٍب  َ�  أ

َ
 ]24محمد:[  ﴾أ
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فَلَم﴿
َ
بَُّروا  أ م الَقوَل  يَدَّ

َ
ل�َ  آباَءُهمُ  يَأتِ  لَم ما  جاَءُهم أ وَّ

َ
 ]68ا�ؤمنون:[ ﴾ا�

نَز�اهُ   كِتاٌب ﴿
َ
�ابِ  إَِ�َك   أ

َ
َر أُولُو ا� بَّروا آياتِهِ َوِ�ََتَذكَّ  ]29[ص: ﴾ُمباَرٌك ِ�َدَّ

ــئلة   • ــناعة أس ــة جيدة لص ــلح لتداُرِس كتاب هللا � بيت من بيوت هللا، وفرص يص
ه   ة  � زمن عز فـي ارـك دارس ا�ـب ار الـت ا� �صــــل على آـث الـت ة على نهجـه. وـب دبرـ� ـت

ــول ــلم: (  الـتدارس. ـقال رسـ ــلى هللا علـيه وسـ ٍت ِمْن هللا صـ ْوٌم ِ� َبـيْ
َ
ا اْجَتَمَع ق َوـمَ

  ، �ةُ ِكينـَ ــَّ َعَلْيِهُم السـ ْت  َنَزلـَ الَّ  إ� َبْيَنُهْم؛  ُه  ونـَ ــُ �َداَرسـ َوَ�تـَ  ، ِ اَب هللاَّ ِكتـَ َيْتُلوَن   ِ ُبُيوِت هللاَّ
 ُ ْتُهُم اْلَماَلِئَكُة َوَذَكَرُهُم هللاَّ ْحَمُة، َوَحفَّ  .]رواه مسلم[)   ِفيَمْن ِعْنَدُه َوَغِشَيْتُهُم الرَّ

الـذي �ري  إ • ــح  ــابقون متميز�ن � تـدبرهم وفهمهم للقرآن، فننصـ ذا �ـان ا�تســ
ــئـلة دون أن ��هم من أي جزء اإلجابة، يع� يقول   ــألهم األسـ ــابـقة بأن يسـ ا�سـ
لهم: أين � القرآن �له ا�ع� الفال�؟ فينتقي ســؤااًل من ا�زء األول ثم العاشــر  

ــهـل عليهم معرفـة ا�واب إذا تم  االثـ ثم   ــيسـ من مثاًل وهكـذا. ألن ا�تميز�ن سـ
 �ديد ا�زء.

ــرع ـبالنظر � ا�واب، ـبل    أخ� الـقارـئة/ارئأ� القـ   كنؤـكد عليـ  • تـب�ذل  أن  أال تسـ
 .�ل جهد ممكن � التفكر ومحاولة معرفة اآلية ا�رادة
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 األسئلة 

 الجزء األول 

ســـبحانه يعلم أن آدم ســـيهبط من ا�نة، وما حصـــل ح� خلق هللا آدم، �ان   
مع آدم وحواء من تعليم ثم من التعرض لوســـوســـة الشـــيطان الذي أغراهما  
ديهمـا   ب أن يكون ـل �ًة �همـة عظيمـة تتطـل ه تهيـئ ان �ـلُّ ــجرة ـ� ل من الشـ األـ� ـب

ــهوات. ــيطان ومقاومة نوازع الشـ اذكر   حر�ة االختي�ار  وأن ينتبها لعداوة الشـ
 ل على ذلك.جزءا من آية يد

 
ــافية �افية ل�ل طالب حق. فإذا    ــحة ش ــحة دين هللا تعا� واض األدلة على ص

رفضــها أحد، فهذا داللة على ســوئه وعلى أن ا�روج عن طر�ق ا�� شــأنه  
ك رد على من يـدعي أن   ة. و� ذـل بمثـل هـذه األدـل ك يهيئـ�ه للكفر  ه، وذـل ودأـب

ــالم فال يقبلها و�كون مع ذلك    "ا�لحد ا�ســـك�" قد ُتْعَرُض عليه أدلة اإلسـ
ــالم فـهذا لعـيب فـيه   مـعذوًرا ألنه لم يقتنع بـها! بل إذا رفض أيُّ أحد أدلة اإلسـ

 على ذلك.    تدل  يةاذكر آال لنقٍص � األدلة. 
 
ــعيف اليق�، و�لـما زاد يقيـنك ـبا﮻ وـباليوم    ــالم ثقيـلة على ضـ تـ�اليف اإلسـ

 ت� متت�اليت�.  عليك القيام بها . اذكر ا�واب � آي اآلخر سهل
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بعض األعمــال    أنهم يعملون  ــلم�  على ا�سـ وا�تــآمر�ن  الظــا��  من عــادة 
نوا �   ــَ ــحايا ظلمهم وتآمرهم! فال يقال � هذه ا�الة: (أحسـ "ا���ة" لضـ
ــبب � األذية   ــاؤوا � غ�ه)، بل هم مذمومون بالتس هذا ا�انب وإن �انوا أس

أذ ــار  آث ـ�ـفـيف  ـعـلى  دون  مــَ ـ�ُ وال  ذلــك.ـلـلنــاس  ـبعــد  آـيـت�    ـيـتـهم   � اـ�واب 
 متت�اليت�.

 
هللا عز وجل ُيعّجب لعباده أمر الفاكهة ال� تكون بنفس الش�ل ولكن بمذاق   

   .مختلف. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�
 

ــيـت�ه. اذكر جزًءا    يلزم منـهامغفرة هللا ـلذـنب عـبد ال    محو اآلـثار اـلدنيوـ�ة �عصـ
 .من آية يوضح هذا ا�ع�

 

ل إ�ـاد    ذكر دلـي ة وجود هللا تعـا�: ـن ث عن أدـل د يقول  ا� ا�ـدـي ات.ـق �خلوـق
وِجدُت   أناقائل:  

ُ
 اآلباء   هؤالء:  فنقول  …أ�  وبو�ضـة أل�  ا�نوي  ا�يوان من  أ

يل  يستح يع�.  التسلسل  عنده  ينتهي خالق   من لهم البد آبائهم وآباء  بدورهم
عقاًل أن تتسلسل األسباب إ� ما ال بداية. اذكر ثالث �لمات من آية تش� إ� 

 هذا ا�ع�.
 
من ُعلوـ�ة ا�طـاب القرآ� أـنك �ـد أن هللا تـعا� يـهدد تـهدـيدًا �لع القلوب   

د لَ ﴿ثم ُيتبـعه �ـطاب فـيه إيـن�اس وإرشـــاد وفتح ـباب التوـبة كـما ـقال تـعا�:   قـَ
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َ  َ�َفرَ  يَن قالوا إِنَّ ا�َّ إِّ� إٌِ� واِحٌد �ن لَم يَنَتهوا َ�ّما  إٍِ�   ِمن ثَ�ثٍَة َوما    ثالُِث   ا�َّ
�مٌ 

َ
يَن َ�َفروا ِمنُهم َعذاٌب أ نَّ ا�َّ ِ َو�َسَتغفِرونَُه     يَقولوَن َ�ََمسَّ فَ� يَتو�وَن إَِ� ا�َّ

َ
أ

ُ َغفوٌر   ]74-73[المائدة: ﴾رَحيمٌ َوا�َّ

 اذكر آية فيها إقبال من هللا تعا� على عباده بعد �و�ف وتقر�ع.
 
ــوء ـعاقـبة أفـعاـله �    ـقد يصـــل ا�رء مطموس القـلب إ� مرحـلة أـنه ال ـيدرك سـ

 األرض وا�لق.
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 الثانيالجزء 

ــائرـ�ة: أـنك ـ�د َمن إذا    ــوـمات العشـ من مـظاهر ا�يود عن دين هللا � ا�صـ
ا أوَجه أو    ُقتل منهم شـخص حرصـوا على أن يقتلوا من عشـ�ة القاتل شـخصـً

بهــا هؤالء وتب� لهم أن هللا   آيــة �ــاطــب  ــخــاص.  أذكر  من األشـ عــدًدا أك� 
 ينهاهم عن ذلك.

 
يكُ� � الناس أنهم إذا �اـصموا فإنهم يتعاَمون عن أوامر هللا تعا� � التعامل   

اضــبون وأن الطرف اآلخر يســتحق  مع ا�صــومة، م�ر�ن ألنفســهم بأنهم غ
ـهذا التـعاـمل، وـ�أـنه ليس مطلوـبا منهم أن يل�موا أمر هللا إذا ـ�انوا متـكدر�ن!  
ــتـهاـنة ـبأمره ونهـيه، لتنتـقل   ــلوك اسـ اذكر آـية مخيـفة جـعل هللا فيـها ـهذا السـ

 ا�سألة من تعامل ب� خصم� إ� تعامل مع هللا سبحانه.
﮻ تعا� على الهداية والتوفيق للطاعات،  األعياد � اإلســـالم مواســـم شـــكر   

وليس كما ير�د ا�فسـدون أن �علوها مواسـم معصـية وغفلة. اذكر جزًءا من  
 آية يدل على ا�ملة األو�.

 
من    للرجــل. والزواُج  للمرأة كمــا راعــاهــا  ــالم ا�ــاجــات الفطر�ــة  راعى اإلسـ

ــ ل�ليهـما، وليس   ــتقرار النف�ـ ــكن واالسـ كـما ـيدعي  مـقاصــــده �قيق السـ
ــالم بأنه دين ذكوري. اذكر جزءا من   ــف اإلس ــو�ة ال� تص جو ال�عة النس ُمَروِّ

 آية يوضح هذا ا�ع�.
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ــأنهم.    ــياع ش ــلمون بأمر ا�هاد فإن ذلك مدعاٌة لدمارهم وض إذا لم يهتم ا�س
 . اذكر آية تبّ� هذا ا�ع�

 
ا يهون حق هللا على الـناس، فـقد �ـدهم يتـعاطفون مع من َيصــــُ   دُّ عن  عـندـم

سـبي�ل هللا وُ�ضـّلل الناس � دينهم كبعض دعاة اإل�اد، �جة أن هذا ا�لحد  
"إنســا�" لم يزهق روحًا، بل وربما دعم بعض قضــايا ا�ســلم�. وقد �د من  
ة تب� أن جرمـه   ة). اذكر أربع �لمـات من آـي ل نمـل يقول: (هـذا ا�لحـد لم يقـت

 .أشد من جرم إزهاق األرواح
 

نقطع يكون فيه ا�ســتث� من غ� جنس ا�ســتث� منه، أو يكون  االســتثن�اء ا�  
ــتثن�اء فيها منقطع إ� خلل   بمع� (ولكن). اذكر آية يؤدي عدم إدراك أن االس

 � فهم حدود العالقة ب� ا�نس�.
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 الثالثالجزء 

ا من    ُب فيـه دل على أن هللا ُيَعجـِّ ا ـي ـــه ة، اع�اضـ ة مع�ضــــة � آـي اك جمـل هـن
ُل إليه من ُحرم من هداية هللا وتوفيقهالضــالل الذي   �يث يقول أقوااًل    ،َيصــِ
ـــفات هللا. اذكر ـهذه  اآلـية وا�مـلة    ،ال يقولـها ـعاـقل ــتـهاـنة بصـ ـتدل على اسـ

 ها.فيا�ع�ضة  
 
ْلَفًة ب� الناس، لكن من الناس من   

ُ
األصـل � العلم أن ُ�ِدَث تواضـعا للحق وأ

التظالم، فعملوا بعكس مقصــده.  ا�ذوه ســبب�ا لالختالف ومادة للتحاســد و
 اذكر آية بهذا ا�ع�.

 
ا   

ً
ا ومصـــدـق ــبـي�ل ديـن�ه وـبذل ـله الـغا� والنفيس موقنـً ــلم � سـ ــ� ا�سـ إذا ضـ

ـــ�ا ـبديـن�ه وثـب�اـتا علـيه. اذكر ثالث �لـمات من آـية   ـبا�زاء ـفإن ذـلك يزـ�ده تمسـ
 تدل على ذلك.

 
من ثن�ايا نفســه    يدرك ا�ؤمن أن الصــ� � الشــدائد وا�واقف الصــعبة ال ينبع 

 الضعيفة، لذلك فهو يستمده دوما من هللا تعا�. اذكر آية تدل بهذا ا�ع�.
 
ــيـطان عن ـطاـعة هللا ـبالتخو�ف من عواـقب ـهذه الـطاـعة.  ُل الشـ ذِّ َ   ـعادة ـما ـ�ُ

 اذكر آية تدل على ذلك.
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القرآن يعمل على تطه� القلب من خواطر السـوء، وذلك باسـتحضـار  أن هللا   
ه محال لتفك� رديء.  مطلع   ــت� العـبد أن يرى ُهللا قلبـَ على ما �ول فـيه، فيسـ

 اذكر آية ُتّن� هذه الرقابة.
 
�لف بعض التجار أيمانا �اذبة أن البضاعة عليه بكذا أو ُدفع له فيها كذا، وال   

َد من يفعل ذلك بآية. اذكرها  -تعا�-يدري أن هللا    . َهدَّ
 
ت مـعارفـها على الت�ع بـما ـلديهم من مالبس    ــالت َحثـّ إـحدى األخوات الـفاضـ

زائدة لتعطيها للفقراء. فجاءتها ت�عات من أناس أغني�اء بمالبس متسـخة ما  
ُن أن �اطب بها األخُت هؤالء لتنبيههم   ســُ �انوا ليحبوا مثلها لهم. اذكر آية َ�ْ

 على خطئهم. 
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 رابع الالجزء 

ــ أن التاذكر آية ُتبّ�    ــ يك  قد  نف�  عرض لضيقـ ون رحمة من حيث أنه ُ�ّفف  ـ
يق نف� آخر، فقد يتعرض اإلنسان �ش�لة تسبب لديه  ــــ من اإلحساس بض

ا (خوف، حزن، ندم)، ثم بعد ذلك يتعرض لما يسـبب لديه   ـشعوًرا ـسلبًي�ا قو�ًّ
ــعور األول. عند زوال   ــيه الش ــلبًي�ا أقوى من األول إ� درجة أنه ينس ــعوًرا س ش

ـــبب  ـهذ ــِعُر ـبارتـي�اح ألّن األول ـ�ان ـقد تضـــاءل بسـ ـــبب الـثا�، ـفإـنه ُيشـ ا ا�سـ
 الثا�. اذكر آية تدل على مثل هذا.

 
اذكر آية ُت�ّلف ا�ؤمن� بت�ليٍف وَتْضَمُن لهم ضماًنا ُير�ح قلوبهم من ا�وف   

 من مؤامرات أعدائهم وقوتهم.
 
ِينَ إِنَّ  ﴿قرأنا � ا�زء الثالث قول هللا تعا�:    ِ      بِآيَاتِ     يَْ�ُفُرونَ     ا�َّ َو�َْقُتلُوَن  ا�َّ

ُمُروَن بِالْقِْسِط ِمَن ا�َّاِس 
ْ
ِيَن يَأ ِ��ٍ    ا�َّبِّيَِ� بَِغْ�ِ َحّقٍ َو�َْقُتلُوَن ا�َّ

َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ  ﴾ فَبَّ�ِ

ل: هـل يمكن أن يكون قتـل األنبيـ�اء �ق  ]21آل عمران:[ ــاـئ ــأل ســ . وقـد يســ
ــاًل؟ وا�و ـــناـعة فعلهم،    ﴾بَِغْ�ِ َحقٍّ ﴿اب أن ـهذه العـبارة  أصـ هي لزـ�ادة بـي�ان شـ

ة   �اء وإذا لم يتوفر جـاز قتلهم! اذكر آـي ل األنبـي ًدا إذا توفر َحُرَم قـت ـيْ
َ
فليســــت ق

 فيها عبارة قد ُيظن أنها للتقيي�د بينما هي للتشنيع.
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ة عن هـ   ل على أن القرآن �الم هللا؟ و� اإلجـاـب دلـي ــاءل البعض: مـا اـل ذا  يتســ
ــل ـباـ�دـيث عن اإلعـجاز البالغي واألدـلة العلمـية   ــ�سـ ــؤال كث�ا ـما نسـ السـ
ــحيح. لكْن حقيـقًة هـناك   ــتقـبل والـما�، وـهذا �ـله صـ �اء ـبأخـبار ا�سـ واإلنـب
دليل مهم جدا، وهو أن أســلوب القرآن � خطاب الن� صــلى هللا عليه وســلم  

سـه مجدا  هو أسـلوب خطاب رب لعبد، ال أسـلوب إنسـان ير�د أن يصـنع لنف
ــبـت�ه إ� هللا   ـــياـغة �الم ثم نسـ د  -تـعا�-مزعوـما بصـ ، فمثاًل ترى القرآن يتوـعّ

الن� إن ع� ربه، و� ا�قابل إْن فعل الن� فعاًل عظيًما ترى أّن القرآن ينسب  
�ة   انـي �ة والـقادـي ائـي ا تراه � كـتب البـه الفضــــل � ذـلك إ� هللا. وذـلك �الف ـم

وهومة إ� أنفسهم وقدسية مهما فعلوا. اذكر  والبابي�ة مثاًل من نسبة أمجاد م
ــرف ـجًدا، لكن اآلـية مع ذـلك   َن فـيه الن� التصـ ــَ ْحسـ

َ
آـية تتـحدث عن موقف أ

 نسبت الفضل إ� هللا أن وفق نبي�ه إ� هذا التصرف.  
 
جملة مع�ضــة جاءت � م�ان بديع يتجلى فيها ألبعد حد ا�ع� الذي ذكرناه   

ــلم-لن�  من أن القرآن خطـاب رب لعـبد. ـفا  ــلى هللا علـيه وسـ مبّلغ عن    -صـ
رـبه، ليس ـله أن يتوقع وال ح� أن يقتص هللا ـله من ـظا�ـيه � اـلدنـي�ا. ـبل علـيه  
التســـليم لتصـــار�ف القدر �لها، فإنما هو عبد لرب �كم ما يشـــاء و�فعل ما  

 ير�د. اذكر �ديدًا هذه ا�ملة ا�ع�ضة ال� يتجلى فيها ا�ع� ا�ذكور.
 
عض إ� جمع أبن�اء ا�جتمع الواحد على مبادئ أرضية بدعوى أن هذا  يدعو الب 

يوحدهم، ولو على حساب التفر�ط � حق هللا تعا� و�اوز شرائعه وأح�امه.  
التوا�   بينمـا يعلمنـا القرآن أن ترك مـا أخرج هللا هـذه األمـة ألجلـه، وترك 
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ــياع وحدته. اذكر آ يت� متت�اليت�  بال�ام حدوده، يؤدي إ� تمزق ا�جتمع وضـ
 يفيد تعاقبهما هذاا�ع�.

 

من حســن تعامل اإلســالم مع الرقيق واإلماء أّنه ســَماهم بتســمياٍت تكرمهم   
ــلة مع من يمتلكونهم و�أنهم من أفراد العائلة. اذكر   ــن الصـ ــعرهم �سـ وتشـ

 �لمت� متفرقت� من آية فيهما هذا ا�ع�.
 

 . تدل على ذلكا�عصية سبب للهوان وا�ذلة. اذكر آية   
 
ات    ك اآلـي ذـل أول� ـب ــالم مـت ة التطور واإلسـ �ـاول البعض التوفيق ب� خراـف

ــح البطالن. اذكر ثالث �لـمات من آـية، تبـطل فكرة أن يكون واـلدا   ـتأواًل واضـ
 البشر�ة قد تطورا عن �ائن�ات أد�.

 
ــلم أن يكون مع�ـفًا ـبذنـب�ه إذا أذـنب ال أن ـيدافع عـنه،    من أهم ـما ينجو ـبه ا�سـ

ُروَن اْعَ�َفُوا بُِذنُو�ِِهْم َخلَُطوا َ�َمً� َصاِ�ًا َوآَخَر َسيِّئًا َعَ� ــ َوآخَ ﴿قال هللا تعا�:  
َ َ�ُفوٌر رَِّحيمٌ  ن َ�ُتوَب َعلَيِْهْمۚ  إِنَّ ا�َّ

َ
ُ أ ة:[  ﴾ا�َّ ا    .]102التوـب د �ـدر أحـدـن لكن ـق

ل ا�ع�   ذنبـ�ه فال يقلع عنـه. اذكر  خمس �لمـات ُتَكمـِّ ه مع�ف ـب أـن ـب ــه  نفســ
 وتمنع من سوء الفهم هذا.

 شرك ا�رء سبب �وفه من عدوه. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�. 
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ــائب الدني�ا، وهي من    ــر على مصـ ــان يتحسـ عدم اإليمان باآلخرة �عل اإلنسـ

 .كر ست �لمات من آية تدل على هذا ا�ع�عقوبات هللا لهؤالء. اذ
 

الذي ال ير� بقدر هللا فإنه يدخل الغم على نفـسه بنفـسه. اذكر  �لمت� من   
 آية تدالن على هذا ا�ع�.  
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 خامسالالجزء 

ل بعض ا�شـرك� أو ا�لحدين على ا�سـلم� بدعوى أنهم أك�  تَ   رى من ُيفضـّ
ا. اذكر آية تســتدل بها على هؤالء لتب� لهم أن هللا  إنســاني�ة أو أفضــل  

ً
أخالق

 شنع على من يفضل �افًرا على مؤمن.
 
ل    أمر هللا عز وجـل � التعـاـم �ات ال يل�م ـب اب والفتـي ـــب مع ا�نس  بعض الشـ

اآلخر. و�دخل � ذلك مســائل غض البصــر مثاًل. فإذا راجعته قال لك يا أ�  
�ة شـديدة. اذكر آية ُتبّ� � سـياقها أن هللا  أنا بشـر من �م ودم ونوازع والفتن

ــرع ــرع اـلذي شـ لـنا من ـحدود � العالـقة ب� الرـجل وا�رأة إال وهو    تـعا� ـما شـ
تـعا� يعلم ـما ـلديـن�ا من نوازع، فـحد ـهذه اـ�دود رحـمة بـن�ا ح� ال نقع � اآلـثار  

 ا�دمرة للفو� األخالقية.
 

اس يرتكبون ا�حر  ة تب� أن بعض الـن مروا بهـا  اذكر آـي
ُ
مـات أك� ممـا لو أنهم أ

 أمرا شرعيًا!   
 

ــوء.    اذكر  ليس ـبا﮻ تـعا� من ـحاـجة � ـعذاب الـناس، إنـما الـعذاب جزاء السـ
آية تدل على أن العباد إذا �انوا من ا�ؤمن� وأظهروا العرفان ﮻ تعا� �ميله  

 عليهم فإنه سبحانه و تعا� ال حاجة له بعذابهم.   
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  يتضـح فيها ا�ع� الذي ذكرناه من قبل  أن القرآن ينسـب الفضـل إ�اذكر آية   
ب � ا�كروهـات على   ـــب ــل للن� من خ� بينمـا ينســــب التسـ هللا فيمـا �صــ

 النفس إ� الن� إن أصابه �ء منها. 
 
ــاب    ب ـمن  ــه  ب اـلـعمــل  وـتـعـطيــل  هللا  ـحـكم  ـعن  اإلـعراض  ـي�ر  ـمن  اـلنــاس  ـمن 

ــلم ا�جتمعي والتـعايش ب� أـهل ا�ـلل ا�ختلـفة. اذكر آـيات    ا�ـفاظ على السـ
 �كي عن أمثالهم هذا العذر، والرد عليهم.

 

دل  يفتح هللا أبواب الت  ة ـت داخل� عنهـا. اذكر آـي ة، وا�فســــدون �رفون اـل وـب
 على هذا ا�ع�.  

 
ــ� لـك، فـالالم هنـا    إذا قلـت: إ� نصـ الالم الم العلـة والم التقو�ـة.  من أنواع 

ِيَن َ�ُغضُّ ﴿ما � قوله تعا�:  تس� الم التقو�ة. بين ْصَواَ�ُهْم ِعنَد رَُسوِل  ــ إِنَّ ا�َّ
َ
وَن أ

ِيَن اْمَتحَ  ِ أُوَ�ٰ�َِك ا�َّ ُ قُلُو�َُهْم لِلتَّْقَوىٰ ــ ا�َّ الالم الم العلة.  ، ف]3[ا�جرات: ﴾َن ا�َّ

التقوى.اذكر  أربع   فيهــا  ، أي لتكون  ألجــل التقوى  : امتحن قلوبهم  والتقــدير 
ــوء فهم ـ�أن هللا  �لـمات من آـية   يؤدي ـعدم معرـفة أن الالم فيـها الم عـلة إ� سـ

 نبي�ه أن يقف موقفًا قو�ًا من قوم سوء.  تعا� ينهى
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 سادسالالجزء 

ــح فيـها عـناـية    ــتـجابـت�ه  ـقد �صـــل مـعك مواقف يتضـ ـلدـعاـئك  هللا ـبك أو اسـ
بشـ�ل يسـتع�ـ على التفاسـ� المادية ا�عتادة، فُتسـر بها. لكن عليك تذكر  

 كذلك.  أن واجب الشكر يعظم وإثم كفران هذه ا�واقف يعظم
 
ن نفســه على أّن جزاء األعمال وا�صــال    ا�ّ�ة بتمامه  على ا�ســلم أن ُيوطِّ

 هذا ا�فهوم.  ًءا من آية يوّضحهو � اآلخرة، ال � الدني�ا. اذكر جز
 
 اذكر آية من األجزاء السابقة �مل ا�ع� نفسه.  

 
ــباب الوقوع � ا�عا�،  كنت قد     ــاجد حول أس ــتبي�انا � عدة مس أجر�ت اس

ــتبي�ان ــعنا أك� من   و� هذا االسـ ــبب�ا. ف�ان ثا� أك� ســـبب اختاره    50وضـ سـ
ــتبـي�ان هو اعتـمادهم على رحـمة هللا عز وـجل. إذن فكث� مـنا ليس   معبئو االسـ

آـيـت�   اذـكر  رـحـمتــه   � واـلرجــاء  ـمن هللا  اـ�وف  ـب�  ـتوازن  ــ�اـلـيـت�  ـعنــده  ـمـتت
ــحيات لكنه إن    تبين�ان أن الواحد منا قد يعمل عمال عظيما فيه كث� من التضـ

 اون أثن�اءه بأمر من أوامر هللا عز وجل فهو معرض لعقوبت�ه تعا�.  ته
 
مــا    أك�  من  من  كـث�  ــبــه ب�  الشـ ظــاهرة  الـتـطور  خرافــة  ــ�اع  أتب عـليــه  يـعول 

ـــعب التفر�ق بينـها ـجدا    الـ�ائـن�ات. ـــناف الـ�ائـن�ات ـما يصـ فنقول لهم: من أصـ
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مة � آية  لشدة شبهها مع أنها مختلفة � حقائقها اختالفا معت�ا. اذكر أدل �ل
 على هذا ا�ع�.

 
كث� من الناس ال يهمه أمر اآلخرة وال يفكر فيه. لذلك فإنه ينظر: فإن أمن من   

ــًا تمـامـًا عن هـدي الو�. اذكر آيـة   دنيـ�ا اج�أ على ا�عـا� معرضــ اـل عـذاب 
 تصف قومًا هذا حالهم.

 

ــهوات    ــبـهات والشـ اـلذي يتعمق � ا�ـقائق و�تمكن منـها �ـيث ال تغره الشـ
ـنك ـ�ده بعـيدًا عن الت�لف والتعـنت، ليس بيـن�ه وب� ا�ق ـحاـجب، يعرف  ـفإ

دالئل صدق األنبي�اء وال يطلب منهم خوارق العادات، وتراه بعيدًا عن العدوان  
على ممتلـ�ات اآلخر�ن أو الطمع فيـها. فقلـبه ـقد تعلق ـباآلخرة.  اذكر آـية ـتدل  

 . على هذا ا�ع� من سياقها
 

الســياق �ن ال يفهم معناها، تدل على أن ا�شــية  هناك �لمة مســتغربة من  
هــذه   مــا ـهي  ـمـنـهم.  وا�ـوف  ــ�ة األعــداء  ـهـيب اـ�ؤـمن  ـقلــب  ـمن  ـت�ع  هللا  ـمن 

 ال�لمة؟
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 سابعالالجزء 

ة    �ة العقلـية الفكرـ� ل يب� البنـي ــحـة فحســــب، ـب األدـلة الواضـ أ� ـب القرآن ال ـي
ة   د من األدـل ــتفـي ــليمـة ال� تسـ ــتطيع التفر�ق ب� ا�ق  الفطر�ـة السـ وتسـ

   هذا ا�ع�.اذكر آية تدل على    والباطل.
 
كث� من الناس يشــكر ربه فقط على النعم الدنيو�ة و�غض طرفه عن النعم   

ــكر هللا لما يمن عليهم  الديني�ة. اذكر   آية تدلل على أنه يتوجب على العباد شـ
 .من معرفة األح�ام الشرعية وتبيينها

 
ا�نــة  إخوانــه  دخول  على  حر�ص  هللا  .ا�ؤمن  ِ�ُضـــيَع ﴿  قــال   ُ ا�َّ �َن  َومـا 

ــ إيم َ بِا�ّاِس لََرءوٌف رَحيمٌ ــ سـأل عن   ] ردا على من143[البقرة:  ﴾انَُ�م إِنَّ ا�َّ

ـحال من ـمات وقبلـته إ� بـيت ا�ـقدس هـناك آـية أخرى � ـهذا ا�زء فيـها الرد  
 على سؤال كهذا.

كث� من الناس يغ� بســعة رحمة هللا وهو مقصــر � طاعة هللا مســرف على   
ــعة   ــبحانه واس ــه و�قول  رحمته س ــيغفر لنا جميعا اذكر آية من جزء  نفس وس

ــبحـانـه أنـه ال بـد جنـاح� يط� بهمـا ا�وف    للمرء من  اليوم يعلمنـا فيهـا سـ
 .والرجاء
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اذكر آية توضح أن ا�شرك� �معون ب� الضالل واإلضالل فال هم ينتفعون   
 الهدى وال هم ير�دون نفعه لغ�هم .

 
ــبحانه خص نذارته للمؤمن�    � بعض  نذارة القرآن �ميع الناس لكن هللا س

ــ مَ  ِ�ُنِذرَ ﴿ :كما قال تعا�اآليات ألنهم ا�نتفعون على ا�قيقة بالقرآن    �نَ  نـ
 اذكر آية بنفس ا�ع�..  ]70[يس: ﴾ل�فِر�نَ ا َ�َ  الَقوُل  قَّ ـَو�َحِ   َحيًّا 

 
على أنه �ق ا�مد ﮻ عند هالك الظلمة ألن هالكهم صـالح   آية فيها تنبي�ه 

 للناس والصالح أعظم النعم وشكر النعمة واجب. اذكر هذه اآلية.
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 ثامنالالجزء 

ــرف    ا�نح ال� ينعم هللا بـها على من يطيـعه و�تقـيه أن يعلـمه العلوم  من أشـ
ــلح الدني�ا واآلخرة. وكث�ا ما ُيذكر � هذا ا�ع�    �ي  النافعة ال� القلب وُتصـ

ــ قُ َوا�ّ ﴿قول هللا تعا�:   منها    ، و�قولون]282البقرة:[ ﴾اّ�ُ   َو�َُعلُِّمُ�مُ  اّ�َ   وا ـــ

آيـة تـدل على أن هللا   حكمـة (اتق هللا فيمـا تعلم يعلمـك مـا لم تعلم). اذكر 
 .م من يطيعه �أنه يراه بأشرف العلوميعلِّ 

 
إ�    األمر  بهم  يصـــــل  أو  ــأح�ــامــه  ب ــلم�  ا�سـ ت  ُيعنــّ أن  تعــا�  هللا  �ــب  ال 

الوســوســة.اذكر جملة مع�ضــة �فف عنا � ت�ليف قد تدفعنا فيه أنفســنا  
 ط ا�ذموم.إ� اإلفرا

 
ليس أحدنا مطالبا بقول ا�ق � �ل مقام. لكنه مطالب أال يقول باطال.اذكر   

 جزًءا من آية يوضح هذا ا�فهوم.
 
العبـد قـد ينجو عنـد هللا    العمـل، وأن  ــتلزم  يـدعي البعض أن اإليمـان ال يسـ

بـاألعمـال   ــب دون ا�ـاجـة إ� متـابعـة ذلـك اإليمـان  بقلبـه فحســ بـإيمـانـه 
�لمات) من آية تب�   5عات واالبتعاد عن ا�نهيات.. اذكر (الصـا�ات والطا

 أن �اة العبد عند هللا ال تتحقق بمجرد اإليمان القل� فقط.
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ــلح حال    ــة ألن ذلك مدعاة أن ينص ــاس يطمع ا�ؤمن � أن يؤمن الزعماء والس
ــتيحاش الطر�ق، إذ   ــبب�ًا � اس الرعية...لكن عدم إيمانهم ال ينبغي أن يكون س

ــيـادة � كث� من األمـاكن واألزمنـة ألهـل  أن من   قـَدر هللا تعـا� أن تكون السـ
 . السوء. اذكر آية تدل على ذلك

 
ــر، وال يمكن أن �ـتار هللا    و� هللا عز وـجل، ال �ـتار هللا ـله إال الُكـمل من البشـ

ــر.   ــل البش ا معيًب�ا. اذكر آية تب� أن هللا �تار لوحيه أفض ــً ــخص آية    اذكر له ش
 الصطفاء.�مل مع� ا 

 
ــلم التخو�ف اـلذي يـعانـي�ه � حـياـته نتيـجة    من أعظم ا�حن ال� يمر بـها ا�سـ

تمسـكه بأوامر الدين، وقلة من ينصـره على ا�� وضـعفهم. اذكر آية تسـّلي  
 . ا�ؤمن� من هذين األمر�ن

 
 . أن تر� بالظلم ح� ولو لم تمارسه �علك من القوم الظا�� وملحقًا بهم 
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 تاسعالالجزء 

ــلم تقوم بها ا�جة    ــلى هللا عليه وسـ ــاف للن� صـ اذكر آية، ذكرت فيها  أوصـ
 على أهل الكتاب.

 
ــع ـبدأ    ـعادة ـما يـب�دأ القرآن أخـبار اليهود بقول هللا تـعا�: (وإذ). � أـحد ا�واضـ

 بب�داية غ� معتادة بما يشعر بأن لهذا  ا�� شأنا آخر.  
 
 . حجة اتعلم العلم تقوم عليه به اذكر جزًءا من آية يب� أن من 

 
ــوبه    ــع ثن�اء ال يش ــحابة � موض �ان من ا�توقع أن يث� القرآن على الن� والص

ــعر   ــعف لديهم. ومع ذلك جاءت اآليات على غ� ا�توقع بما يشـ إظهار أي ضـ
 انه تنز�ل من حكيم عليم.  

 
ــبون إذا انتهـكت مـحارم هللا. اذكر جزًءا من  آـية ـيدل    الُكـمل من ا�ؤمن� يغضـ

 على هذا ا�ع�.
 
�اع اـلدين ا�ق لم يَ بعض الـناس إذا رأى أن اتّ   �ا ال�  ـب رفع عـنه مصــــاـئب اـلدنـي

يعانيها فإنه يب�دأ بالتشـــكيك من فائدة هذا االتب�اع. اذكر آية تذكر هذا ا�لل  
 � التفك�.  
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إن أردت دعوة الناس إ� التمسك بأمر  هللا، فعليك أن تكون من أهل العزم �   
بـأمر هللا،ا  ــاهـل وال انقطـاع عنـد    لعمـل  وا�ـد وا�رص دون تـأخ� وال تســ

 . ا�شقة وال ملل. اذكر �لمت� تش�ان لهذا ا�ع�
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 عاشرالالجزء 

قد يتصور البعض أن سبب ا�الف والتشاحن ب� أفراد ا�جتمع الواحد من  
ــادي بالدرجة األو�،   ــاني�ة هو اقتص ــاد  ا�جتمعات اإلنس �يث إذا ازدهر اقتص

ّدت حاجات الناس و�ققت لهم الرفاهية فإن هذا كفيل بأن   هذا ا�جتمع وسـُ
يق�ــ على ا�شــا�ل االجتماعية و�دث األلفة والتماســك ب� األفراد. اذكر  

 آية تدل على خالف ذلك.
 
فــإن    وأعرض بظهره عن ا�ق وأهلــه  البــاطــل وأهلــه  على  من أقبــل بوجهــه 

 ند موته وفاقا. اذكر آية فيها هذا ا�ع�.ا�زاء يأتي�ه ع
 
قد يفكر ا�ســلم بنقض عهده مع غ� ا�ســلم�، متعذرًا بأنهم أهل غدر. لكن   

ــلم إ� أن هللا تعا�   ــلى هللا عليه وسـ هناك آية تمنعه، إذ هي ُتَطْمِ� الن� صـ
ــلم يـت�أ� ـبالن� � الوـفاء ــر الـغادر�ن ا�ـخادع�. ـفا�سـ ـبالعـهد مع    يكفـيه شـ

 ا�شرك�، و�رجو من هللا أن يكفيه شر غدرهم. لكنه ال يغدر وال �ون.
 
 اذكر  آية جعل هللا فيها غباوة الكفر منتقصة من قوة الكفار وإن ك�وا. 

 
ــه أن يـن�الـها األذى مثاًل، ـقد     ا لنفسـ ا إكراـمً ا أو يفـعل محرـمً ـقد ي�ك أـحدـنا واجبـً

 سـتهزاء صـديقاتها، وقد  تتهرب الفتاة من لبس ا�جاب الصـحيح خوفا من ا
 



31 
 

ــخص ذو ا�ـ�اـنة العلمـية و االجتـماعـية وال�اء من أن ينكر على   ــت� الشـ يسـ
زمالئه بعض ا�مارســات ا�حرمة ألن نظرتهم له ســتختلف. لكن ا�ؤمن �ق  
ينبغي أال يأنف من �مل تبعات الدعوة والتضحية � سبي�ل هللا. بل علين�ا أن  

ِرب    -عليه وســلمصــلى هللا  -نت�ذكر أن رســول هللا   ِتم وضــُ أوذي � هللا وشــُ
ّدد   ّذب وهـُ ــال ا�زور وكـُ ْلِقَي على ظهره سـ

ُ
ا�جـارة وأ ه وُر� ـب ــَ علـي غ�ـ

ُ
وأ

ــطر ل�ك بلده وأوذيت ابنت�اه وافُ�ي على أهل بيت�ه   عب واض ــِ ــر � الش وحوص
وجاع وعطش و�مل ا�شاق، فليس أحدنا أكرم نفسا وال أرفع قدرًا وال أرهف  

ا من رسـ  ، مهما �انت م�انت�ه االجتماعية  -ـصلى هللا عليه وـسلم-ول هللا  حـسً
اذكر آية تدل على أنه ال �وز للمسلم أن ي�فع بنفسه عن    والعلمية والمادية.

 .-عليه الصالة والسالم-أمر فعله رسول هللا أو حصل له  
 
من أعظم أســباب هز�مة األمة فســاد ذات بينها � ا�زئي�ات � زمن صــراع   

   . ال�ليات. اذكر خمس �لمات من آية تدل على ذلك
 
عند ســهولة الت�اليف و�ســر الطاعات يمكن ألي شــخص �ان اّدعاُء اإليمان   

واالمتث�ال. لكن ال يتب� ا�ؤمن ا�قيقي من ا�نافق أو ضـــعيف اإليمان إال �  
 الشدائد والت�اليف الصعبة. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�.

 
النهي عن ا�نكر ليس مهـمة اـلدـعاة والعلـماء فقط، ـبل مهـمة  األمر ـبا�عروف و 

 .�ل مؤمن، بما فيهم النساء. اذكر آية تدل على ذلك
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ا    اـن ــ أن هللا تـعا� إن آـت �ا،  ونن�ـ ا نتطلع إ� نعم زاـئدة على ـما � أـيديـن كث�ًا ـم
هذه النعم فقد ال نســـتطيع الوفاء �قها، فتتحول هذه النعم إ� ســـبب فتن�ة  

 .لقلوبن�ا يهلكنا � أخرانا. اذكر مطلع ثالث آيات متت�ابعات تب� ذلك
 

�لمتان وردتا � آية �انت�ا بمثابة شــهادة من هللا على صــدق الصــحابة رضــوان   
 هللا عليهم. ما هما؟  

 
ــتخـدمهـا ذاتهـا وتغ�    ــل الطرق �واجهـة �لمـات التهكم هو أن تسـ من أفضــ

ــتخدم ال�لمة للذم وا  ــارها، فكما قد تس ــتخدامها �  مس لقدح ، فإنه يمكن اس
سـياق آخر للمدح ورفع شـأن صـاحبها. هناك �لمة وردت مرت� � آية واحدة  
ــياق ا�دح والرفعة، ما هي   ــبحت � س ــخر�ة ثم أص ــياق الس فجاءت مرة � س

 هذه ال�لمة؟
 

ــيكون وما لم يكن لو    من كمال علم هللا تعا� أنه يعلم ما �ان وما يكون وما سـ
يكون. هناك آية يؤدي سوء فهمها إ� ظن أن هللا تعا� يستجد    �ان كيف �ان

ـله من تغ�  أحوال الـناس علم لم يكن يعلـمه من قـبل. اذكر  ال�لـمات األربـعة  
 .ال� قد تفهم هكذا

 
ــاة هللا تعا�. اذكر أربع    ــيل مرض أعظم النعيم � ا�نة هو النعيم الرو� بتحص

   .�لمات تدل على هذا ا�ع�
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�ا أن يكون هالكهم  نفرح    بهالك ا�جرم� اـلذين لطـا�وا حـاربوا اـلدين لكن �زنـن

على يدي من ليس خ�ا منهم فا�ســلم ال ينتظر غ�ه من البشــر ليشــفي غليله.  
 .اذكر آية فيها هذا ا�ع�
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 حادي عشر الالجزء 

ــتخدم بعض الناس عبارة (ال ب�حم وال بيخلي من يرحم وال بيخلي رحمة    يسـ
العبـارة غ� مقبولـة   الرحمـة، لكن هـذه  ــخٍص عـديم  ــف شـ هللا ت�ل) لوصـ

ــرعا. ــتطيع أحٌد أن يمنع رحمة   شـ اذكر آية تبطل هذا العبارة وتب� أنه ال يسـ
 هللا.

 
و�اربه و�تضرر هو من حربك  قد �د إنسانا ظالما فيكون منك شدة عليه بل  

له. ح� إذا خضـــع طيبت خاطره بقولك: لم يكن هين�ا علي أن أفعل ما فعلته  
ــرر اـلذي آـ�ك،   ـــقة ال� �ـقت ـبك والضـ ـبك، ولم يكن هيـن�ا علي أن أرى ا�شـ
لك� ما فعلت الذي فعلته بك إال رغبة � خ�ك وحسن العاقبة لك. اذكر آية  

 تذكر بهذا ا�وقف.
 
ــ�ًا � قلبه  قد يعمل   دث شـ

ُ
ــية فتبقى � ــة ما �ان منها �  -أحدنا معصـ خاصـ

مع أن صــاحبها قد يكون    -معاونة ال�افر�ن أو اإلضــرار باإلســالم وا�ســلم�
نسـيها فال يفطن إ� هذا ا�صـدر من مصـادر مرض قلبه. اذكر آية تذكر حالة  

 كهذه.
 
ــَ   ر وُ�ش ــيت�ه. اذكر  الذي يع�ف بذنب�ه تر� له ا�غفرة �الف من ُيَ�ّ رِعن معص

 آية تدل على هذا.
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دعى إليهـا لتت�لم عن    تـُ ــ�،  دعى إ� قنـاة تلفز�ونيـ�ة توجههـا العـام سـ تـُ قـد 
موضـوع من مواضـيع ا�� ال� فيها منفعة للناس. اذكر آية �علك تميل إ�  

 عدم الظهور � هذه القناة.  
 
ات القرآن إن لم تنفع أحـدا ولم ترف  دل على أن آـي ة ـت عـه وتطهره فهـذا  اذكر آـي

 �لل فيه ال �لل � اآليات. 
 
ــ    إذا رأـيت إنســــاـنا يز�غ و�نحرف بـعد أن ـ�ان على ـهدى فيـما يظهر ،فال ت�ـ

ح لهم الـهدى من   ــِّ الظن ـبا﮻ تـعا� أـنه لم يعِط هؤالء فرصــــًا، أو أـنه لم يوضـ
ل هللا أن يعملوا به.   الضــالل، بل ا�رافهم هذا لعيب فيهم وإهمالهم لما فصــَّ

 ذكر آية تدل على ذلك.  ا
 

َب    ا ،لكـنه تـعا� عـقَّ اـن ـــم ــمُن لهم فيـها ضـ أمٍر و�ضـ ادُه ـب ا عـب أمُر هللا فيـه ٌة ـي آـي
ـــمان بعـبارة تب� للمؤمن� أن عليهم ـطاـعة هللا � أمره ـهذا بغض النظر   الضـ
عن الضــمان. أي أنهم ليس لهم أن يطالبوا هللا بالضــمان ليل�موا األمر، فإنما  

ٌل م  ن هللا تعا�. اذكر هذه ا�زء من اآلية �ديدا (من �لمت�). الضمان تفضُّ
 
قـيل: إذا أردت أن تعرف عـند هللا َمـقاـمك ـفانظر فيـما أـقاـمك. وـقال ابن القيم:   

من أراد من الُعّمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل  
ــغله. اذكر آية تب� أن من هان على هللا فإن   هللا تعا� ال يوفقه  وبأي �ء يشـ

 للطاعات العظيمة.
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ــاس    اس على أســ ة ب� الـن ـــل اس ا�فـاضـ ة ترد بهـا على من �عـل مقـي اذكر آـي
 "اإلنساني�ة" و�هون من شأن التوحيد � ذلك.

 
من كرم هللا تعا� أنه يثيب ا�ؤمن على ما يعاني�ه � ـسبي�ل الغايات العظيمة،   

ــرف  وعلى أفـعال ال يقصـــد بـها األجر   ـبذاتـها، لكن هللا تـعا� يثيـب�ه ـباعتـب�ار شـ
الـغاـية منـها. ولـتأكـيد ـهذا ا�ع� زاد هللا � ـخاتـمِة آـيٍة ثالَث �لـماٍت تم�ـها عن  

 اآلية ال� بعدها. ما هي هذه ال�لمات الثالثة؟
 

�لمة جاءت تصـر�ا � موضـع الضـم� داللة على أن ما ينعم به هللا تعا� على   
 كرم منه سبحانه. ما هي هذه ال�لمة.عباده إنما هو محض ت

 
من األسـاليب العربي�ة أسـلوب التهييج واإللهاب. �أن تقول لشـخص: إن لم   

ترد مســاعد� فال تفعل، وأنت تعلم أنه ير�د مســاعدتك وال يظن به إال هذا.  
لكن �أنك تهيجه وتلهب حماسـته ليقول لك: بل أسـاعدك بال تردد. اذكر آية  

  .وإلهاب للن� صلى هللا عليه وسلمفيها تهييج  

 
ــ� إ� أن زمن تـب�دل ا�ـال على ـهذه    ــط آـية كر�ـمة، تشـ خمُس �لـماٍت تتوسـ

والغلبــة   بــالقوة  ــعور األقوام  األرض من اإلقبــال إ� اإلدبــار يكون � ذروة شـ
 والتمك�. ما هي هذه ال�لمات؟
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ــعارهم أن طلب  ــاليب القرآن إطماع ال�افر�ن وا�نافق� بإش هم أجيب،  من أس
ح� إذا تـأملوا وجـدوا مـا ظّنوه إجـابـًة عكَس مـا طلبوا! اذكر �لمت� من آيـة  

 فيهما هذا األسلوب.
 

من أـساليب القرآن � االـستهزاء بأهل الباطل "االـستثن�اء التهك�"، وهو من   
بُوا  ﴿قبي�ل تأكيد ال�ـء بما يشـبه ضـده.. كقوله تعا� � األعراف:   ِيَن َكذَّ إِنَّ ا�َّ

بْ بِآ
َ
وا َ�نَْها َ� ُ�َفتَُّح لَُهْم � َتْكَ�ُ ــ يَاتَِنا َواسـْ ٰ يَلَِج ــ َماءِ َوَ� يَْدُخلُوَن اْ�َنََّة َح�َّ َواُب السَـّ

ّمِ اْ�َِياطِ  ولوج ا�مل � سـم ا�ياط    . فاسـتحاَلُة ]40[األعراف:  ﴾اْ�ََمُل ِ� سـَ

ــتحـاـلة دخولهم ا�ـنة. اذكر أ ربع �لـمات  تؤـكد على خلودهم � الـعذاب واسـ
 .من آية فهم منها بعض أهل العلم استثن�اءا تهكميا مشابها

 
ــنام رغم عدم يقينهم ،بل هم    ــرعان ما يؤمنون باألصـ ذم هللا � الكفار أنهم سـ

يظنون ظنًا وال يقَ� � قلوبهم �اه معبوداتهم الباطلة. اذكر آية توضــح هذا  
 يقيني�ا.ا�ع� وتش� إ� أن ا�ؤمن ينبغى أن يكون إيمانه  

 
 اذكر آية �ض على �ل أنواع علوم الطبيعة النافعة. 

 
 اذكر آية تعيب على اإلنسان أن يسارع إ� إن�ار ما �هله.   
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 ثاني عشر الالجزء 

ــورة اِ�جر    -حـ�اـية عن نبـي�ه لوط-ـقد يظن الـقارئ لقوـله تـعا�    َ�ُٰؤَ�ِء ﴿� سـ
أنه يدعو قومه �عصيٍة أهوَن من    ]71[ا�جر: ﴾نَ ـــ ُتْم فَاِعلِي ـــ اِ� إِن ُكن ـــ َ�نَ 

 تدفع هذا الظن.� هذا ا�زء  من آيٍة    معصية. اذكر ثالَث �لماٍت 
 
من أهم ا�واجز النفسية ال� ينبغي العمل على كسرها � نفوس ا�خاَطب�   

ــالح دنيو�ة. اذكر آية تدل   ــيل مص ــبي�ل �ص هم أنن�ا ندعوهم � س بالدعوة ظنُّ
 على ذلك.  

 
اذكر �لمة من جزء اليوم يستدل بها بعض العلماء على أن مجرد بالغة القرآن   

عن النظر  � اإلعجــاز بقطع  �ــافيــة  من    وفصــــاحتــه  حواه  ومــا  معــانيــ�ه  علو 
 الدالالت األخرى على أنه من عند هللا.

 
َة نبيهم �لمـًة، فقـابلهـا نبيهم    ــاـل �اء كرروا � جحـدهم رســ قوم من أقوام األنبـي

 ب�لمٍة تطعن � أفهامهم وتقديراتهم ال� اعتمدوا عليها. ما هي هذه ال�لمة؟
 
ه سـيبقى مح�مًا عندهم  قد يسـاُوم أهُل الباطِل ا�سـلَم بال�غيب بإشـعاره أن 

ــع� � ـ�ل منهـما   ــتـخدم فيهـما    4إذا �لى عن دعوـته. اذكر  موضـ �لـمات اسـ
 قوُم ن�ٍّ هذا األسلوب.
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التســو�ف باالســتقامة، وتمني�ة النفس أن هذا آخر األخطاء، مدخل شــيطا�   
ا ذكٌر   ة فيـه ات من آـي ا. اذكر  خمس �لـم ة ثم الركون إ� مثلـه القتحـام ا�خـالـف

 . هذالتسو�ٍف ك
 
 عزة النفس تز�د ثقة الناس بصدقك. اذكر آية تدل على ذلك. 
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 ثالث عشر الالجزء 

ــف من الكذب ح� وإن    ــتخدمها القرآن تب� حذر يوسـ اذكر عبارة دقيقة اسـ
 �ان إلتمام خطة له منها مقصد نبي�ل.

 
ـــباـبا خفـية ال    ــر ـله أسـ اذكر جزءا من آـية يب� أن هللا عز وـجل إذا ـقدر أمرا يسـ

 �طر بالبال.
 
 . اذكر موطن� من مواطن أدب يوسف � التعب� مع إخوته 

 
�ة    ــيـب ــالـمة اـلدين نعـمة يم� هللا بـها على العـبد وإن ـ�اـنت من خالل مصـ سـ

 تصيب ا�رء � دني�اه. اذكر آية تدل على ذلك.
 
كم �لمًة قالها يوســف � قضــيِة خروجِه من الســجن، مقارنًة ِبَكم �لمٍة قالها   

 الدعوة إ� ربه سبحانه؟�  
 
انوا    ت تعلم أنهم مـا ـ� اس وأـن ة لتقرب مفهومـًا إ� الـن اللهجـة ا�حلـي ت�لمـَت ـب

اللغــة   بــا�فــاظ على  �ــل  أن هــذا  صــــديقــك  فعــاتبــك  بغ� هــذا.  ليفهموه 
 الفص�. اذكر  جزءا من آية ترد بها عليه.
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ة    ــاتهم كتهمـٍ اطـل أنهم يت�لمون عن مخـالفـة مقـدســ ب أهـل الـب ــالـي من أســ
مٍة ال نقاش فيها، تهربا من مسـاءلِة صـحة ما قدسـوه. اذكر  سـبع �لمات   لَّ ُمسـَ

 من آية تش� لهذا ا�ع�.
 
َك ـبأن هللا إْذ وفـقَك ـلذـلك ـفإـنه أراد ـبك    من ثمرات معرـفة ا�ق واتـب�اـعه يقيـنُ

ُر لك وُ�ِسن عاِقَبَتك م� �أَت إليه. اذكر جزءا من آية يدل على   خ�ًا فسيدبِّ
 ذلك.
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 عشر  الرابعالجزء 

ِمَيَة ﴿عند قراءة قول هللا تعا�:    وَن الَْمَ��َِكَة �َسـْ مُّ ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِخَرةِ لَيُسـَ إِنَّ ا�َّ
ــ وََجعَ ﴿، و]27[النجم:  ﴾اْ�ُنَ�ٰ  ةَ   لُوا ــــ ِينَ   الَْمَ��ِكـَ ا   ا�َّ اثـً إِنـَ الرَّْحَ�ِٰن  اُد  ِعبـَ   ﴾ ُهْم 

من   عوا أن خواص هللاإلن�ار هو أنهم ادَّ  بَّ صـــَ قد تظن أن َم ف]،  19[الزخرف:
البـن�ات، وأنهم لو ادعوهم ذكورا لـما أنكر هللا عليهم. اذكر من جزء اليوم جمـلة  

 من أربع �لمات تصحح هذا الفهم وتب� مصب اإلن�ار.
 
مان، وقد تكون  كث�ًا ما �د أقوامًا يستن�دون إ� أسباٍب أرضية ظان� فيها األ 

مما يـسخط هللا، فيجعل هللا نهايتهم من الناحية الذي ظنوها ـسبب أمانهم!  
 اذكر آية تذكرك بهذا ا�ع�.

 
ــتث� منه. اذكر آيت�    ــتث� وا�سـ ــتثن�اء ا�نقطع يع� االنقطاع ب� ا�سـ االسـ

ه
َ
ٍم  متت�اليت� من جزء اليوم يســاعُد إدراُك أنَّ اســتثن�اَءُهما منقِطٌع على دفع ف

 خاطئ.
 

اذكر آية ترد بها على من يدعي أن مهمة الن� صـلى هللا عليه وسـلم ا�صـرت   
 � تبليغ القرآن بما يغ� عن حفظ السنة.

 
 تثبت جهة الُعُلو ﮻ تعا�.    اذكر آية 
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اذكر �لمـة من جزء اليوم تب� أنـه ال يليق بـا�نـة إال من �ـان مطهًرا من �ـل  
 . خبث

 
(ومن سـن � اإلسـالم سـنة سـيئ�ة �ان  قال رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم:   

�ا)  ــيـئ ك من أوزارهم شـ ه وزرهـا ووزر من عمـل بهـا من بعـده ال ينقص ذـل   علـي
 .تش� إ� ا�ع� نفسه  . اذكر آيًة )رواه مسلم(
 
ــتقيم ا�وصـــل    اذكر أربع �لـمات من آـية تب� أن هللا تعـهد ببـي�ان الطر�ق ا�سـ

 إليه.
 
ا زاد إيـمان العـبد بلـقاء رـبه زاد عفوه وتســــامـحه وـقّل انتصــــاره لنفســــه،  �لمـ  

فا�نشــغلون باآلخرة ال وقت للعداوات والشــحناء عندهم. اذكر جزءا من آية  
 تذكرك بهذا ا�ع�.  

 
لَُ�م﴿  طَهُر 

َ
أ على  ]78[هود:﴾  ُهنَّ  آية    ُتعيُنن�ا  من  �لمات  ثالث  فهم  صحة 

 لمات الثالثة؟ وردت � هذا ا�زء. ما هي هذه ال�
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 عشر  الخامسالجزء 

ــَل إ�    ُب فيه القرآن الفض ــِ ــلم ينس ــلى هللا عليه وس موقُف ثب�اٍت من الن� ص
 هللا تعا�. اذكر ثالث �لمات فيها هذه النسبة.  

 
مقرونــة    على هللا  كرامتــه  على أن  بمــا يؤكــد  خطــاب للن�  آيت� فيهمــا  اذكر 

 بطاعته، وأنه إن أشرك فقد هذه الكرامة.
 
 ﴾عنهم من عذابها   �فف      و�     فيموتوا   عليهم    � يُق�  ﴿قال تعا� � أهل النار:   

. وهذا ُيشـــعر بأن نار جهنم ال �بو. اذكر آية فيها حرف واحد �ل  ]36[فاطر:
 . قد يظهر أنه تعارض ب� اآليت� ما

 
ــر وقوع ا�الف ب� طرف�    ــلم�، وتفسـ ــا�ل ب� ا�سـ آية ُتعُ� � حل ا�شـ

 ُمر�دين للخ�.
 
باأللقاب وســيلة جاهلية، يطلقون لقبًا باألمس ين�اقض  تشــو�ه الصــادق�   

لقب اليوم وا�قصـــود واحد، تشـــو�ه صـــورته وتنف� الناس عنه. اذكر مطلع  
 آية تدل على �بطهم � ذلك.
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ه مع من يقوم    ــعـه � تعـامـل دالن على أدب نٍ� وتواضـ ة ـت اذكر �لمت� من آـي
 �دمته.

 
ع إ� رـبه بال ـمال وال أـهل وال  ســـت �لـمات من آـية ـتدل على أن اإلنســـان يرج 

 عش�ة. ما هي؟
 
ــهوة    م حق رـبه على شـ جـعل هللا اـلدنـي�ا مغرـ�ة ملهـية، ل�ى أقواُهم عز�ـمًة ُيـقدِّ

 نفسه. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�.
 
ال تغ� بنفســــك � أـية ِرفـعٍة أو خ� تصــــل إلـيه، فـ�ل ـما أـنت فـيه من خ� هو   

سـبحانه قادر على سـلبه منك. اذكر آية تدل على  محض فضـل من هللا، وهو  

 .هذا ا�ع�
ا�هم العمل بني�ة  (صــاحبك يتقرب إ� هللا بما لم يشــرع. نصــحته فقال لك:   

 .. اذكر �لمة من آية ترد بها عليه)طيب�ة
 

َوَمن َ�َن َ�ُ ِ� َحْرثِهِۖ   نَزِدْ  اْ�ِخَرةِ  ْرَث ـــ َمن َ�َن يُرِ�ُد حَ ﴿قرأ قارئ قول هللا تعا�:   
يٍب  �َْيا نُْؤتِهِ ِمنَْها َوَما َ�ُ ِ� اْ�ِخَرةِ ِمن نَّصــِ ــورى: ﴾يُرِ�ُد َحْرَث ا�ُّ فقال:  ]  20[الش

ــعبـة  للغـايـة. منهـا؟   فـأين مـا آتـاهم هللا  لكن هنـاك طالب دنيـ�ا حيـاتهم صـ
وأن هناك �لمت� من آية �يب�ان عن   فأجبت�ه أن القرآن يفســـر بعضـــه بعضـــاً 

 ا؟ سؤاله. ما هم
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أرَّ   آيــة  ـــن�    َخ اذكر  ــالسـ ب ا�ســـــاب  ب�  �مع  بعبــارة  �ــادثــة  القرآن  فيهــا 

 الشمسية والقمر�ة.  
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 عشر السادسالجزء 

   � من األسـاليب اللطيفة � الدعاء أن تتوسـل إ� هللا تعا� بأنك يا رب لم َتُردَّ
ل   ُل، وعودت� على كرمـك وجمـي ت ادعوك من قـب �ا فيمـا كـن ــنعـك �  خـائـب صـ

 فأكرم� باستجابة هذا الدعاء أيضا. اذكر آية �مل هذا ا�ع�.
 
ــافة (من ثالث �لمات) تُ   ــٍة َ�ِّ اذكر آية فيها إضـ َبتها إليه    ه نبي�ًا عن نقيصـ ــَ َنسـ

 ُكتب أهل الكتاب ا�حرفة.  
 
قَْت بَْ�َ بَِ�    أُمَّ َ�  ا�َْن     يَا   قَاَل ﴿  ن َ�ُقوَل فَرَّ

َ
يُت أ ــِ ِ� إِّ�ِ َخش

ْ
ُخْذ بِلِْحَيِ� َوَ� بَِرأ

ْ
تَأ

ر هذه اآلية بآية أخرى من غ� هذا    . ]94[طه:   ﴾َرا�ِيَل َولَْم تَْرُقْب قَْوِ� ـــ إِسْ  ُتفسَّ

 ا�زء، اذكرها.
 

نفقة ا�رأة  اسـتخدام ضـم� مع� � �لمة من آية اشـتق منها بعض العلماء أن   
ــراب وا�ســـكن. اذكر ال�لمة ال� فيها   ــوة والطعام والشـ على زوجها �  الكسـ

 هذا الضم�.
 

ة التسامح    جَّ ز البعض لنفسه مشاركة أهل الكتاب � أعيادهم الديني�ة ِ�ُ ُ�وِّ
من عقيـدتهم   ُتَب�ِّ فزع ا�الئق غ� الثقل�  و�ـأنـه غفـل فيمـا غفـل عن آيـة 

 آلية.الشركية. اذكر هذه ا 
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ــ� كـنا نتوقع أن    ـــماء هللا ا�سـ ــٍم من أسـ ثالث �لـماٍت من آـية فيـها ِذْكٌر السـ

ــع يو� ِبِعَظِم ُجرم من يعذبه   ــم � ذلك ا�وض ُيذكر غ�ه، ولكن ِذكر هذا االس
 هللا.  
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 عشر  السابعالجزء 

الشــيطان ألن هللا  لما �ان تضــييع نصــوص الو� القرآ� أمرا مســتحيال على  
ا�طـأ �   ــييع مع� النص ـب ــيطـان تكون بتضـ ة الشـ إن محـاوـل در حفظـه ـف ـق

 الفهم. اذكر آيًة �مل هذا ا�ع�.
 
يتعدد. اذكر آية تب� �بط الكفار ب� أقوال عديدة �لها    ا�ق واحد والباطل 

 باطلة.  
 
ــة ا�ق إ�    من منـاقشــ االنتقـاص من  من منهج أهـل البـاطـل أنهم يتهربون 

 قائله. اذكر آية �مل هذا ا�ع�.
 
ــ�هم لقوله    ــة الغرانيق، وذلك عند تفس ــر�ن ما ُيعرف بقص أورد بعض ا�فس

يَْطاُن ِ� ﴿تعا�:   ــَّ لَْ� الش
َ
� ٰ وٍل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ إَِذا َ�َم�َّ ــُ لَْنا ِمن َ�بْلَِك ِمن رَّس ــَ رْس

َ
َوَما أ

 ُ ُخ ا�َّ يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ْ  أُْمنِيَّتِهِ َ�َينسـَ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ ــــ َما يُلِْ� الشـَّ ُ آيَاتِهِۗ  َوا�َّ   ﴾ِ�ُم ا�َّ

والقصة تزعم أن رسول هللا قرأ يوما بمكة سورة النجم، ح� إذا    ]،58ا�ج:[

مو ــع  مــا وصــــل   ﴿ضـ
َ
 رَ فَ أ

َ
اْ�ُْخَرىٰ    ىٰ زَّ عُ الْ وَ   َت ال�َّ   مُ تُ �ْ � َة  َ ا�ـِ ا�َـّ اةَ  ألقى    ﴾َوَمنـَ

ـــفاعتهن   ــكتـت�ه: (تـلك الغرانيق العلى وإن شـ ــيـطان على لســـاـنه أو � سـ الشـ
ل�ت�). وقد ب� علماء ا�ديث بطالن هذه القصـة سـندا ومتن�ا. ومن وجوه  

ا  بطالنهـا أن   ــافـي ا صــ ه نقـي ه أن يبقى وحـي ه ورحمـت ــاء �كمـت هللا عز وجـل شــ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura53-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura53-aya19.html
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َْهلَِك مَ ﴿ ــ ّ�ِ بينما لو    .]42[األنفال: ﴾ْن َهلََك َعن بَيَِّنٍة َو�َْحَيٰ َمْن َ�َّ َعن بَيَِّنةٍ ـــ

اذكر آية من غ� هذا    وقعت القصـة للزم منها التب�اس ا�ق بالباطل � الو�.
ـفإـنه ال يمكن أن �تلط بزور    -ظـه � ذاـتهـعدا عن حف-ا�زء تب� أن القرآن  
 أو أي �ء غ� ا�ق.

 
نهى هللا نبـي�ه، ومن بـعده أمـته، أن نـمد أعينـن�ا إ� ما متع به الـ�افر�ن � الدنـي�ا.   

ورســول هللا يصــ�نا �قيقة أن ما حرمنا منه � الدني�ا وتمتعوا هم به ســيكون  
ال � ا�ـديـ  ا ـق ه. كـم ا � اآلخرة وُ�رمون هم مـن ذي رواه البخـاري:  لـن (ال  ث اـل

يب�اَج، وال تشــربوا � آني�ةِ الذهِب والفضــِة، وال تأ�لوا �   َتلَبســوا ا�ر�َر وال الدِّ
ـها لهم � اـلدنـي�ا ولـنا � اآلخرِة) ا، ـفإنَّ ـحاِفـهَ ــِ ـــعا � القرآن فـيه أن  صـ . اذكر موضـ

حقيقة حـصر ا�نة على ا�ؤمن� ينبغي أن تعينهم وتكفيهم كزاد ي�ودون به  
 خاصة �ن تعلق قلبه باآلخرة عن طر�ق العبادة.  � طر�قهم إ� هللا.

 
�د من يم�ـ عمره � الظلم واإلفسـاد وترو�ج الباطل ومحاربة ا�ق. اذكر   

 آية تصور �ظة تمثل ذورة ندمهم على هذا �له و�قينهم بما أنكروا من قبل.
 
تلَمُع ُلَمُع ا�ق للعبد، وح� أع� الكفرة يكون ا�ق قد ظهر لهم � محطات.   

ــقى. اذكر   ـــعد، ومن تك� وأعرض وجـحد شـ مع ـ�ا وسـ ــتـغل ـهذه اللُّ فمن اسـ
 آيت� متت�اليت� تصف موقفا �ع فيه ا�ق لقوم فجحدوه.  
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ق" وردت � أية � هذا ا�زء، يؤدي عدم فهمها لسـو  يِّ ء فهم  �لمة بمع� "ُنضـَ
 كب�. اذكر هذه ال�لمة.

 
قال لك صــديقك: لماذا �وف الناس من هللا و ال نكتفي با�ديث عن رحمة   

ــتوقفـتك آية   هللا والرجاء فيـها؟ لـماذا نرهبهم من هللا بدل أن �ببهم فـيه؟ اسـ
ولفت نظرك فيها أن من لم يقوموا بمعصــية أبدًا باإلجماع، بل هم مجتهدون  

هللا الطــاعــة �ــافون  على هــذا  �  �لمــات تــدل  أربع  بنــ�ا �ن؟! اذكر  ، فكيف 

 .ا�ع�
 

 اذكر �لمت� تدالن على أن هذا القرآن شرف �ن عمل بما فيه. 
 

لك صــديق بدأ يهتم بدراســة الفلســفة وأصــبح يغلب عليه اســتخدامها �   
دعوته الناس إ� االســتقامة. اذكر أربع �لمات من آية ُتب� ِبها له أنه حاد عن  

مر به الن� صلى هللا عليه وسلمالطر�ق  
ُ
 .الذي أ

 

 .ترك العبادة مذلة لتاركها. اذكر سبع �لمات من آية تذكرك بهذا ا�ع� 
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 عشر  الثامنالجزء 

ــرف ال� تكون �    واٌو � آـية أـفادت أن قبلـها محـذوـفا من أوـجه ا�ـنافع والتصـ
 الواو؟الدني�ا وال تكون � اآلخرة. � أي آية وردت هذه  

 
 . اذكر آية تب� نفع الفطرة النقية 

 
ــلح� من دعوتهم وادـعاء أنـها    من أســـالـيب أـهل الـباـطل الطعن � نواـيا ا�صـ

 . لمآرب شخصية. اذكر آية تدل على ذلك
 
ــلمون جميـعا ـهذه    اه ا�سـ ـــمان مـما يتمـن ا ـقاـعدة الت�ليف والضـ اذكر آـية فيـه

 األيام.
 
ــعر. ومن كـبائر القلوب ـما هو أشـــد  ـقد يهـلك ا�رء ـبأعـمال القلوب وهو ال ي  شـ

 من كبائر ا�وارح. اذكر آية تهدد من يرتكب إحدى هذه الكبائر.
 

 قال الشاعر: 
 ووضع الندى � موضع السيف بالعال

 ُمِضٌر كوضع السيف � موضع الندى 
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لينـ�ًا وعطفـًا � غ�   آيـة تـذم  ــر. اذكر  الل� والعطف � غ� محلـه مضـ أي أن 
 محله.

 
ْ�َرَمُه ﴿ بمع� قوله تعا� � سورة الفجر:آيت�ان   

َ
�َساُن إَِذا َما ا�َْتَ�هُ َر�ُُّه فَأ ا اْ�ِ مَّ

َ
فَأ

ْ�َرَمنِ 
َ
َمُه َ�َيُقوُل َرّ�ِ أ  . ]15: فجر[ال ﴾َوَ�عَّ

 
ُنه،    ه وال تؤمِّ من عالمات قبول العبادة أن تز�د صــاحبها من هللا خشــية ال تُغرُّ

ــعر بقبول أعـمالهم.فـقد ذكر هللا حالهم على   ــبـي�ل الثـن�اء، مـما ُيشـ   اذكر آية   سـ
 تدل على هذا ا�ع�.
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 عشر  التاسعالجزء 

ُقوا �ِيَها فََحقَّ َعلَيَْها  ﴿  قال هللا تعا�:  َمْرنَا ُمْ�َ�ِيَها َ�َفســَ
َ
ن �ُّْهلَِك قَْر�ًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
�َذا أ

ْرنَاَها    ]16:اإلسراء[ ﴾تَْدِمً�ا الَْقْوُل فََدمَّ

من األوجه � تفســ�ها: أي أمرنا م�فيها بما يأمر به الرســل عادة من اإليمان  
 والطاعة. ففسقوا فيها.  

ـــياق. ـقد ينكر   وـهذا من طرائق اللـغة العربـي�ة، أن ـ�ذف �الم مفهوم من السـ
ــ� و�قول من أين لكم ـهذه   التـقديرات  من ال يعرف ـبالعربـي�ة مـثل ـهذا التفسـ

 ال� لم ترد � اآلية. اذكر من هذا ا�زء آية تستدل لها بها بتقدير شبي�ه.
 
ــا�، واـلذي �ـعل معـيار    ــ� ـباإلنسـ ـــحاب ا�ـبدأ ا�سـ اذكر آـية ترد بـها على أصـ

للنــاس   نفع مــادي عل�  بــه من أخالق أو  مــا يتحلون  النــاس  ب�  ــلــة  ا�فــاضـ
ية ال تعطي أية قيمة للمعرض  بصـرف النظر عن عالقتهم با﮻ تعا�. هذه اآل

 عن هللا تعا�.
 
ــلم أال يتـن�ازل عن حقوـقه ال� وهـبه هللا إـياـها وأن يعلم أن الفضـــل    على ا�سـ

ه �ـاتـه من الظلم عن ا�طـالبـة �قوق   ِكتـَ ــْ فيهـا ﮻ وحـده، كمـا عليـه أال ُتسـ
ظلمــًا   النــاس  من  مجموعــة  يظلم  قــد  الظــا��  اآلخر�ن ا�ظلوم�. فبعض 

اًل.    عامًا ثم ــُّ ــيئ�ا من حقوقه اعت� ذلك تفضـ ــن إ� أحدهم وأعطاه شـ إذا أحسـ



55 
 

إليـه إن �ـان يظلم   ــن الظـالم  آيـًة تب� أن ا�ؤمن �ق ال يكفيـه أن ُ�سـ اذكر 
 اآلخر�ن، وال يعت� استثن�اءه من هذا الظلم فضاًل من الظالم عليه.  

 
يثنون على    اذكر آيًة تب� تالعب ا�بطل� با�قائق وقلبهم للتـسميات �يث 

 عنادهم و�ذمون دعوة ا�ق � اآلية ذاتها.
 
اذكر آيًة تب� أن ما يتمادى به ا�كذبون بالرســـالة من طلبات إنما هو نابع عن   

 ك�هم.  
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 العشرون الجزء 

�لـمة التوحـيد مـقدـمة على وـحدة ال�لـمة. وال ُيث� على اجتـماع الـناس إن ـ�ان   
ق ن� قومه وأحدث بينهم خالفا.على ضالل. اذكر    آية تب� كيف فرَّ

 
 �لمة وردت � آية، تصف الكفار بأنهم �علون ﮻ نظ�ا. 

 
 آية تب� أن الكفار لم يكونوا على قول واحد � شأن البعث بعد ا�وت. 

 
ل، فـقد يرـ�ه �    من رحـمة هللا عز وجـل أـنه إذا أراد أن يبتلي ا�ؤمن ببـ�الء طوـ�

ــينتهي. اذكر آـية فيـها بشـــارة  ـبداـيات البالء   ــعر ـبأن ـهذا البالء سـ أـمارات ُتشـ
 كهذه.
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 والعشرون  الحادي الجزء

الن� عليه الصالة والسالم له قدر عظيم ومّنة على �ل واحد فين�ا وله نصيب   
ــول   ــيبن�ا �ن منها. فال ينبغي ألحد أن يرى أوامر رسـ ــنا أك� من نصـ من أنفسـ
ل � شــأنه، بل له عليه الصــالة والســالم حق التصــرف   هللا ونواهيه �أنها َتدخُّ

 تدل على هذا ا�ع�.  بن�ا أك� من حقنا � التصرف بأنفسنا.. اذكر آية  
 
آية كر�مة اســـُتخِدمت فيها أداة شـــرط معين�ة عند ذكر ا�� للداللة على أن   

ا�� الذي يوصــله هللا لعباده كث�، بينما اســُتخِدمت أداة شــرط أخرى عند  
 ذكر ما يسوء العباد للتشكيك � وقوعه. ما هي هذه اآلية؟  

 
نهما التعارض للوهلة األو�.  هناك موضـعان � سـورة من السـور قد يظهر بي 

مواطن   ت ا�ؤمن� �  بــالقول أن هللا عز وجــل ُيثبــّ لكن يمكن ا�مع بينهمــا 
الشـــدة، ولكنه تعا� قد ال �رجهم من هذه الشـــدة إال بعد أن يشـــتد خوفهم  
ــدة مغتر�ن   ــر هللا لدين�ه وأوليائه، ح� ال �رجوا من الشـ ــاءلوا عن نصـ و�تسـ

ــهم وثـب�اتهم، ـبل �رج ــهم أـمام هللا  ـبأنفسـ ــر نفوسـ عز  -ون منـها بـعد أن تنكسـ
ــره ـلديـن�ه وأولـياـئه،    -وـجل ــتحيوا من ربهم لـما ـجال � ـخاطرهم عن نصـ و�سـ

د يظهر   ــعفـاء. اذكر هـات� اآليت� اللت� ـق ذواتهم ضـ وبعـد أن يعلموا أنهم ـب
موطن�   ــفــان  وتصـ بمــا تقــدم،  بينهمــا  ا�مع  يمكن  لكن  التعــارض  منهمــا 

 مختلف� �ادثة معين�ة.
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 والعشرون  الثاني الجزء

ــرعـه    بـا﮻ وشـ الـدائم  ــلم� ا�فـاظ على الـدعوة والتـذك�  �ـب على ا�سـ
إليقـاظ النـاس من غفلتهم، ف�ـل أمـة ينقطع عنهـا اإلنـذار ال بـد وأن تقع �  

 عتمة الضالل. اذكر آية تدل على ذلك.
 
 اذكر آية ُتدلل على وظيفة هامة لزوجات الن� صلى هللا عليه وسلم.   

 
اذكر آية تدلل على صــدق رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم � أنه أ� بالقرآن   

ــلم مـما يؤـكد أّن   ــلى هللا علـيه وسـ وحـيًا من هللا، إذ يظهر فيـها عـتاب للن� صـ
 لعبد.    القرآن الكر�م هو خطاب ربٍّ 

 
يظن البعض أن توـسيع رزقه � الدني�ا هو دليل على رـضا هللا تعا� عنه وقربه   

ــحة هذا الظنمنه.   ــيع الرزق �    ،وقد نفى القرآن الكر�م مرارا ص وب� أن توس
 . الدني�ا ليس دليال على رضا هللا، اذكر آية تدل على ذلك

 
ن � مـحاوـلة إقـناع من هم على ـباـطل أال تكتفي ـبدعوتهم وهم � جمع،  َ�   ــُ سـ

إذ يغوي بعضــهم بعضــا و�زايد بعضــهم على بعض � القناعة بالباطل وعدم  
 التأثر با�ق. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�.  
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ـــباطهم � التـعاـمل ـبأن "النواـيا    ـــباب والفتـي�ات � ـعدم انضـ يتـعذر بعض الشـ
ف". اذكر آية �عل وجوب انضــباطهم من باب األو�  حســنة والقصــد شــر�

 واألحرى.
 
كم من ظالم �ان يرتع � ا�لذات غافال متنعما �أن الدني�ا دائمة له. و� �ظة   

ُحرم من �ل �ء: من شــهوة ا�نس اآلخر، المال، الثي�اب وا�راكب الفاخرة،  
ليه أبدا. اذكر  الطرب، لذيذ الطعام والشـراب. وهذا �له انقطع منه بال عودة إ 

 . آية تصور هذا ا�ال
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 والعشرون  الثالث الجزء

من أخطر وسـائل ا�بطل� � تمر�ر باطلهم وإفسـادهم أنهم ُيظهرونه � ثوب   
ــب ا�غ� بهم أنهم يعملون خ�ا، وحقيقـة األمر أنـه   طـاعـة وقر�، ح� �ســ

بهـذا الفعـل أو االعتقـاد عن هللا تعـا�. اذكر  ة يمكن فهمهـا بهـذا    يبتعـدون  آـي
 ا�ع�.

 
ـــعادة ـغامرة �س بـها ا�ؤمن يوم القـياـمة عـند إدراك حقيـقة    هـناك �ـظة سـ

اف أـبدا، ـبل هو ا�لود �   اء بـعد ـهذه اللحظـة، وال ـعذاَب �ـُ عظيـمة: أن ال فـن
النعيم ا�قيم. فقد اعتاد ا�ؤمن � الدني�ا أن ا�وت يقطع الفرحة و�عكر صــفو  

ــ عـذاب هللا. لكن من اآل ان ��ـ ه ـ� اة، كمـا أـن ــاعـدا ال موت وال  ا�ـي ن فصــ
عذاب. فيســـعد ا�ؤمن بهذه ا�قيقة ســـعادة ال تنتهي. و�غبط نفســـه على  
ـهذه النعـمة العظيـمة. اذكر اآلـية ال� يغبط فيـها ا�ؤمن نفســـه متعجـبا على  

 هذه النعمة، نعمة أن ال موت وال عذاب بعد اليوم.  
 
ــا � القرآن من خالل  ــاليب ا�بطل� أنهم يّدعون تن�اقض تطبيق قواعد    من أس

 دنيو�ة على اآلخرة! اذكر آية فعل معها أبو جهل ذلك.
 
ً�ا     وََجَعلَْنا ﴿قال هللا تعا�    وَنۗ  َوَ�َن َر�َُّك بَصـــِ ُ�ِ تَصـــْ

َ
ُ�ْم ِ�َْعٍض فِتَْنًة �   ﴾َ�ْعضـــَ

ــ�، وأمر األغني�اء باإلعطاء، فلذلك �ان    فا﮻،  ]20:الفرقان[ أمر الفقراء بالص
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للفق�، النـاس    الغ� فتنـ�ة  تثبـت جهـل بعض  للغ�. اذكر آيـة  والفق� فتنـ�ة 
 .بهذه ا�كمة اإللهية أو �اهلهم لها

 
من العذاب النف�ـّ ألهل النار اكتشـافهم خطأ مواز�نهم ال� �انوا يقيسـون   

 . الناس بها � الدني�ا، اذكر آية �مل هذا ا�ع�
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 والعشرون  رابعال الجزء

آيــة    بمــا يثبــت قلوب  اذكر  ــحيحــة،  صـ �لمــة بز�ــادة ألف � قراءة  فيهــا  ُتقرأ 
 . ا�ؤمن�

 
�لمات) فيه ت�ليف وضمان، �يث على قدر  تذّللك ﮻    4اذكر جزءًا من آية ( 

وخضــوعك وطاعتك ومحبتك له، فإنه ســبحانه يتو� أمرك بما يغنيك عمن  
 سواه و�فظك ممن سواه

 
خمس �لمــات من آيــة كر�مــة ُتظهر    مــدى حرص األنبيــ�اء على هــدايــة  اذكر 

 أقوامهم �يث ال ي�كون وسيلة ُيَتوسل بها إ� هدايتهم إال ا�ذوها.
 
 . اذكر ثالث �لمات من آية تدل على أن إظهار العدل ا�طلق يكون � اآلخرة 
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 والعشرون  الخامس الجزء

ــاب�   فف عنه عادة وجود أناس حوله مصـ ــائب. لكن هذا  الـــــــُمبتلى �َّ با�صـ
 التعّزي ال يكون واقعا مع أهل النار. اذكر آية تدل على ذلك.

 
ـــية ومـجدا ذاتـي�ا ال يؤهـله إال لـ�ل    ــخصـ يظن بعض الـناس أن فـيه مقوـمات شـ

ــتبـعد أن   ــرر، ح� يسـ ـــقة والضـ كراـمة واح�ام، وأـنه ال يليق ـبه �ء من ا�شـ
ـعن ـتـتحــدث  آيــة  اذـكر  وتــذـلهــا.  اـلـنـفس  ـتكســـر  ــا  ـلـبالي ـمثــل هــذه    ـيـتـعرض 

 النفسيات.
 
يظن البعض أن مســألة وجود هللا تعا� أغلبي�ة قابلة للنقاش. ومما يؤدي به   

�فى على   لو �ـان وجود هللا أمرا قطعيـًا يقينيـ�ًا فكيف  الوهم قولـه:  إ� هـذا 
آيــة   مجــالهم. اذكر   � ا�تميز�ن  األذكيــاء  الغربي�  من علمــاء الطبيعــة  عــدد 

 درة هللا. تقلب هذه الشبهة دليال على ق
 
اإلعالم َيقرن التدّين با�نّفرات والعصـيان با�رغوبات. كث�ا ما يقرن ا�جاب   

ؤس، واـلـبُ ــاـلـفـقر  اـلرـفـيع    ب اـلـعـل�  وا�ســــتوى  واـ�مــال  ــاـلـغ�  ب اـلـت�ج  وـ�ـقرن 
من مظـاهر   والعـديـد  ــح�ـات. وقـل مثـل ذلـك مع اللحيـة  ــعـادة والضـ والسـ

و توهم أن اق�ان األـشياء اإلـسالم. بذلك يـضرب على وتر نف�ـ مؤثر جدا، وه
"الّر�"   ــبــب  ُتسـ الــدين  وقلــة  الت�ج  ــبــب اآلخر. و�ــأن  يسـ  يع� أن أحــدهــا 
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والـسعادة بينما ا�جاب ـسبب � البؤس والفقر. ولذلك فمن ز�اة الّنعم ال�  
ــر االق�ان   اـلدين لتكسـ ُينعم هللا بـها علـيك أن ُتظهر اق�ان علـمك أو ـماـلك ـب

ــئوم اـلذي يرـ�ده ا�بط لون وإعالمهم. اذكر ثالث آـيات متـت�الـيات ـتذكرك  ا�شـ
 بهذا ا�ع�.

 
�ل ما خالف أح�ام هللا تعا� فال يمكن وصفه بأنه سياسة حسنة وال إصالح   

ة   ا محـادَّ اظ ال� تز�ن بـه ك من األلـف ة وال غ� ذـل وال عـدل وال مراعـاة للتعـددـي
مة وأمراض  هللا � أح�امه. بل هي أهواء محضة منبعثة عن الشهوات ا�ذمو

 القلوب. اذكر آيت� � سورت� مختلفت� تدالن على ذلك.
 
يتعمد أهل الباطل نشر الرذائل والشهوات ا�حرمة � أقوامهم ليسهل عليهم   

سـوقهم � طر�ق الضـالل وحملهم على تنفيذ ما يأمرونهم به من باطل. اذكر  
 آية تش� إ� هذا ا�ع�.

 
ــان الذي  �لمة أطلقها هللا تعا� على وحي  ــتدل من خاللها على أن اإلنس ه؛ نس

ـــبه جـثة ـهاـمدة ال حـياة فيـها. اذكر   يعيش بعـيًدا عن الو� وإـقاـمة أمر هللا يشـ
 ال� وردت فيها.  واآليةال�لمة  
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 والعشرون  سسادال الجزء

  
ً
ـــتدل خطـأ ـــتدل بـها ا�سـ على ـعدم وجود أـية بقـية من دعوة    اذكر آـية ـقد يسـ

 الرسل عليهم السالم لدى ا�شرك� � عهد الن�.
 
ه على    �اـت ل جزئـي اـم افق� بـ� افر�ن أو ا�ـن ــرطـا أن ينطبق النص � الـ� ليس شـ

ــف ال�افر�ن أو   ــعر أنه �اطبه. وبالتا� فإذا قرأ قارئ آيات تص أحدنا ح� يش
ـــفات علـيه   ـــفة � اآلـيات ال  ا�ـنافق� وأحس ـبداـية ـبانطـباق الصـ ثم ـجاءت صـ

ــعره ذـلك أن اآلـيات ال تعنـي�ه. ـبل ـله من الوعـيد   تنطبق علـيه فال ينبغي أن يشـ
ــم النـفاق فـيه بـقدر انطـباق اآلـيات علـيه، وـله من اإليـمان بـقدر   قق اسـ ومن �ُّ
مخالفتها �اله. اذكر آية يمكن االسـتدالل بها على مسـلم متنّعم بالرغم من  

  فيها، بل واستدل بها أحد الصحابة.  ذكر الكث� من ا�عا�
 
َت الْقُ ﴿آية بمع� قوله تعا�:   

ْ
ِيــ ْرآَن جَ ــ �َذا قََرأ َن َ� يُْؤِمُنوَن ــ َعلَْنا بَيَْنَك َو�َْ�َ ا�َّ

ْسُتوًرا   َرةِ ــ بِاْ�خِ  ن َ�ْفَقُهوهُ َوِ�  ــ وََجَعلْنَ  ِحَجابًا مَّ
َ
ِ�نًَّة أ

َ
ٰ قُلُو�ِِهْم أ آَذانِِهْم َوقًْراۚ  ا َ�َ

ْدبَارِهِْم ُ�ُفوًرا  ــ َدهُ َولَّ ــ ْرآِن وَحْ ــ �َذا َذَكْرَت َر�ََّك ِ� الْقُ 
َ
ٰ أ - 45[اإلسراء: ﴾ْوا َ�َ

46.[ 
 
َطْعُتُموُهْم إِنَُّ�ْم لَُمْ�ُِ�ونَ ﴿اذكر آيت� بمع� قوله تعا�:  

َ
 ]. 121: األنعام[  ﴾�ْن أ
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ومن يظن  يتعامل البعض مع ســ� الصــحابة و�أنهم معصــومون ال �طئون.   
تشـكيكه � الصـحابة. اذكر آية تدل على أنه لوال لطف    هذا الظن فإنه يسـهل

 هللا بالصحابة � الت�اليف الشرعية لبدر منهم ما يفسد دينهم.
 
آت النفوس، فيتـهاوى أقوام،    ــف ا�ـقائق، وتظهر ُمَخـبَّ عـند الشـــداـئد تتكشـ

 . اذكر آية تدل على هذا ا�ع�
 
آـية فيـها ذكر  من يتعظ من ا�لق بفـعل هللا � األقوام الســــابـقة. أـفاد حرف   

(أو) فيهـا تبـ�اين هؤالء ا�تعظ� على مرتبت� إحـداهمـا خ� من األخرى وإن  
 �انوا جميعا ممدوح�. اذكر هذه اآلية.

 
ت على ُخ   ــيوفـه،  ق نٍ� لُ �لمـة دـلّ ه مع ضـ ــعرهم    كر�م � تعـامـل ث لم يشـ �ـي

 با�رج ح� أراد أن يضّيفهم. ما هي هذه ال�لمة؟
 
لو شــاء هللا ألهلك ال�افر�ن ا�عادين ﮻ ولرســوله وللمؤمن� ب�لمة منه، بل   

ــبـحاـنه بّ� حكمـته من وجودهم ومـحاربتهم. اذكر   ــال، لكـنه سـ ا خلقهم أصـ َلـمَ
 . آية توضح ذلك ا�ع�
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 والعشرون  السابع الجزء

 . اذكر �لمة تش� إ� عدم إيمان امرأة لوط 
 
ــ إِنَّ الُْمنَ ﴿قال هللا تعا� � سورة النساء:    ــ افِقَِ� ُ�َ ـ َ وَهُ ـ ــ ادُِعوَن ا�َّ   ﴾َو َخادُِ�ُهمْ ـ

 . اذكر آية تب� كيف �دعهم هللا.]142:النساء[
 
يُّ ﴿آية بمع� قول هللا تعا�:   

َ
ِيَن ـيَا � َ َ�ْ ـآَمُنوا إِن َ�تَّ َها ا�َّ   ﴾ اَعل لَُّ�ْم فُْرَقانً ـُقوا ا�َّ

 .]29:األنفال[
 
امـة �ن �يط نفســــه    ــمـة يوم القـي ة ا�خيفـة � �ظـة حـاسـ ة تب� العـاقـب آـي

بدواعي اال�راف من شـــهوات وشـــبهات. اذكر ال�لمت� �ديدا � هذه اآلية  
 اف.اللت� تذكران تسبب الشخص لنفسه بهذا الز�غ واال�ر

 
ــنوات ثم لم    ــبوـنك على النـت�ا� واإلـ�ازات، فلو أـنك درســـت سـ الـناس ـ�اسـ

ـــهادة اـ�امعـية لظرف طرأ ـفإـنك ال تـعاـمَ  ل الشـ ــّ لـها.  �صـ ــّ ل مـعامـلة من حصـ
وعندما تكتب ســـ�تك الذاتي�ة فإنك تكتب إ�ازاتك، ال جهودك ال� لم تثمر  

 فيما يب�دو.
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اســب على العمل وا�حاولة  بينما هللا ســبحانه من كمال عدله وحكمته أنه ُ� 
ا�رجّوة. اذكر �لمـة واحـدة من آيـة تـدل   دنيو�ـة  ح� وإن لم يؤّد إ� النتـ�ا� اـل

 . على هذا ا�ع�
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 والعشرون  ثامنال الجزء

ر، إذ �ان بإم�انه أن يشـ�ي    اذكر آية فيها أن ا�ؤمن يدرك يوم القيامة أنه قصـّ
ا�نة و�عمل مز�دا من األعمال الصـا�ة، علما بأن هذا  بعمره م�لة أعلى �  

 ا�ع� هو � �لمة من اآلية.
 
 . اذكر آية تب� أن دور الن� ليس مقتصرًا على تالوة القرآن 

 
كث� من الناس يفعل ا�عصـية و�نتظر نقصـا � رزقه أو معكرا يصـيب�ه، فإن لم   

�صـل اطمأن وتابع � معصـيت�ه. ومن أسـباب اال�راف � هذه النفسـية قلة  
ـــفات هللا،   �ا ـ�أنـها دار جزاء، وقـلة إيـمان بصـ التفك� � اآلخرة والنظر إ� اـلدنـي

ل ــان أن هللا تعــا� حكيم  الــذين  �يــث يغيــب عن هــذا اإلنســ ــر  �ــالبشـ يس 
يســتخّفهم الغضــب، وهو تعا� حليم ال يعاجل بالعقوبة. اذكر آية تت�لم عن  

 مثل هذه النفسية.  
 
يتســبب بعضــنا � إحزان إخوانه ا�ســلم� بلغته الســلبي�ة، علما بأن إدخال   

 ا�زن عليهم من مقاصد الشيطان. اذكر آية تدل على ذلك.
 

ام الوال  أن أحـ� ــلم� من �س ـب ه أو  من ا�سـ ل مع صــــديـق ء وال�اء � التعـاـم
ــه ا�رهف" ا�حـب   ــلم� ثقيلـة عليـه وأنهـا تنـ�افر "حســ قر�بـ�ه من غ� ا�سـ
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ــتقـامـة على أمر هللا مـدعـاة   ــانيـ�ة.ا ذكر آيـة تب� بهـا لهؤالء أن االسـ لإلنســ
 �صول ما �بونه من حسن عالقة بالناس، لكن مع اجتماع على ا�ق.

 
عمن ديــدنه  تت�لمــان  آيت�  على  اذكر  أهو  النظر  م اال�يــاز إ� األقوى بغض 

 . حق أم على باطل
 
لُو�ُُ�م ّمِن َ�ْعِد َ�ٰلَِك فَِ�َ َ�ْ�َِجاَرةِ ـُ�مَّ قََسْت قُ ﴿اذكر آية بمع� قول هللا تعا�:   

َشدُّ قَْسَوًة 
َ
ْو أ

َ
 .]74البقرة:[ ﴾أ
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 والعشرون  التاسع الجزء

وضـــع تشـــر�عات مخالفة ألح�ام هللا تعا� من  اذكر آية ترد بها على من ي�ر   
 . باب مراعاة ا�اجات اإلنساني�ة والتخفيف عن الناس

 
 اذكر �لمة � آية بمع� العظمة وا�الل والغ�. 

 
ــتمرة، وال� ال ـ�ل القوان� محلـها. إذ أن    اذكر آـية ـتدل على قيومـية هللا ا�سـ

 . القوان� ليست إال أوصافا ألفعال هللا �لقه
 
ب  ا  ــغلهم عـداوتهم للمؤمن� عن تطـلُّ ه لل�ـافر�ن أاّل تشـ ة فيهـا توجـي ذكر آـي

 النجاة ألنفسهم.
 
ًطا َ�َ�ٰ و﴿قال هللا تعا�:    ًة َوسـَ فضــل  بمع� األ  ]،143[البقرة: ﴾لَِك َجَعلَْناُ�ْم أُمَّ

 .اذكر آية فيها الوسطية با�ع� ذاته.  واألك� خ��ة
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 الثالثون الجزء

ة    امـة  اذكر �لـم د هللا يوم القـي ة ا�ؤمن� عـن ا على أن م�ـل دل بـه ـــت ة يسـ من آـي
 .أعظم من م�لة ا�الئكة

 
ــتدل البعض بقول هللا    ــالم وخرافة التطور يس � محاوالت التوفيق ب� اإلس

َهاَدةِ الَْعزِ�ُز الرَِّحيُم  ـَ�ٰلَِك َ�لُِم الْ ﴿تعا�:   ٍء َخلََقُهۖ   َغيِْب َوالشَّ ْحَسَن ُ�َّ َ�ْ
َ
ِي أ ا�َّ

 خَ 
َ
نــ َو�ََدأ ِهٍ� ــ ُ�مَّ جَ   ن ِطٍ� ــ َساِن مِ ــ لَْق اْ�ِ اٍء مَّ ُ�مَّ   َعَل �َْسلَُه ِمن ُسَ�لٍَة ّمِن مَّ

وِحهِ  اهُ َوَ�َفَخ �ِيهِ ِمن رُّ وَّ تع� دائما ال�تيب    ﴾ُ�مَّ ﴿ظان� أن    ]9-6[السـجدة:  ﴾سـَ

مع ال�ا�. بينما ا�قيقة أنها قد تكون �جرد ترتيب الذكر أو ال�تيب الرت�.  
 . ل�تيب الذكريل ﴾ُ�مَّ ﴿اذكر آية فيها  

 
ــاغـل إال أن بعض     ــغـل ا�ؤمن عن �ـل شــ بـالرغم من نعيم ا�نـة الـذي يشـ

ــفي ممن ـ�انوا يـعذبون هم � اـلدنـي�ا، فبـعد  ا�ؤمن� ال يكتـمل نعيمهم إال ـبالتشـ
دخول ا�نة مباشرة، يت�ذكرون بعض أهل النار الذين �انوا يستك�ون عليهم  

ن قَْد وََجْدنَا َما وََعَدنَا َر�َُّنا  ﴿أو يعذبونهم  
َ
َحاَب ا�َّارِ أ ــْ ص

َ
َحاُب اْ�َنَّةِ أ ــْ ص

َ
َونَاَدٰى أ

ا  ا وََعَد َر�ُُّ�ْم َحقًّ ا َ�َهْل وََجدتُّم مَّ  .]44[األعراف: ﴾َحقًّ

 . اذكر آية تب� مشهًدا شبيًها بذلك فيه شفاء لصدور ا�ؤمن�
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قُِل انُظُروا َماَذا  ﴿من قرأ سورة يونس يعرف ا�ض على علوم الطبيعة النافعة   
رِْض ـِ� السَّ 

َ
 .]101[يونس: ﴾َماَواِت َواْ�

ــع متفرقة من ا�زء الثالث� يأمر هللا فيها   ا�ؤمن� بالتفّكر  اذكر ثالثة مواض
 �  خلق هللا.

 
ــتداًل بها على حر�ة التدين    ،يقرأ بها البعض و�ســـكتهذا ا�زء من   آيٌة   مسـ

ــخص ـباختـي�ار ديـن�ه اـلذي يعجـبه، وـ�أن اختـي�ار   ة أي شـ وحرـ�ة اإل�ـاد وأحقـيّ
�ـل واحـٍد   كمـاٌ�   الـدين أمٌر  ولكن من يكمـل تالوة اآليـات    ،مـا يعجبـه  ينتقي 

 .عيد من هللا تعا� �ن أعرض عن دين�هيعرف أن هذا تهديد وو
 
نَزْ� ﴿� ـسورة البقرة قرأنا قول هللا تعا�   

َ
ــ ا إَِ�ْ ــــَ َولََقْد أ ــ َك آيَ ــ ــ اٍت بَيِّنَ ــ   ﴾ اٍت ــ

مما يب� أن األدلة على صـــحة دين هللا تعا� واضـــحة شـــافية  ]،  99[البقرة:
ة افـي ه وعلى أن    ـ� ــوـئ ة على سـ ــهـا أحـد فهـذا دالـل إذا رفضـ ب حق. ـف ل�ـل طـاـل

�روج عن طر�ق ا�� شـــأـنه ودأـبه ألن ذـلك يهيـئ�ه للكفر بمـثل ـهذه األدـلة.  ا 
و� ذلك رد على من يدعي أن "ا�لحد ا�سك�" قد ُتعرض عليه أدلة اإلسالم  
فال يقبلها و�كون مع ذلك معذورًا ألنه لم يقتنع بها! بل إذا رفض أي أحد أدلة  

تؤكد نفس  هذا ا�زء ر آية من  اذك اإلسالم فهذا لعيب فيه ال لعيب � األدلة.
 . ا�ع�
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صلِّ  "البعض �عل الدني�ا مركز�ة ل�ل أعماله الصا�ة ال� تعين�ه عليه مثل  
، ولكن من يب� أعماله  "تصـدق ح� يز�د هللا لك � المال"أو    "لتن�ال النجاح

الصا�ة على هذه األسس فإنها قابلة لالنهيار، والصحيح أن نؤسس أعمالنا  
 اإليمان بالبعث وا�زاء فهي ال� تع� على األعمال الصا�ة.على  

اذكر آيت� تب� أن اإليمان بالبعث وا�زاء هو الذي يع� اإلنسـان � اإلقدام  
 . على األعمال الصا�ة

 
ــار    المـال من مقومـات ا�يـاة، ولكن البعض ا�ـذه غـايـة لهـذه ا�يـاة فصــ

ـيه رفعـته وكرامـته وعزـته وـتأم�  �رص � حـياـته �لـها على جمع الـمال ف�ى ف
مســـتقبل أوالده � جمع المال، ح� ينشـــغل بتجميعه طوال حياته فشـــغله  

 . اذكر آيت� �ذر هللا فيهما من هذا الصنف  . عن غايت�ه من هذه ا�ياة
 
ـــياط� ا�ن فقط وال    ربـما يتوهم البعض أن تز�� الـباـطل ربـما ـيأتـي�ه من شـ

ِ   َجَعلَْنا  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ حذرنا منهم ســوً�ا يأتي�ه من شــياط� اإلنس، ولكن هللا
لُِ�ّ

نِّ  �ِس َواْ�ِ ا َشَياِطَ� اْ�ِ  .]112[األنعام: ﴾نَِ�ٍّ َعُدوًّ

و�جب على   ،اذكر آية تؤكد على أن الوسوسة تأ� من شياط� اإلنس وا�ن
 . اإلنسان ا�ذر منهم

 
ا بكر هو أفضــــل هـذه األمـة بعـد    ة تب� أن أـب ه  -الن�  اذكر آـي ــلى هللا علـي صـ

 . -وسلم
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 الفائقين  أسئلة

در وهللا تـعا� م�ه عن ذـلك إلـحاـطة    ـــبه إذا أحس ـبأـنه ـغُ ـــتد غضـ اإلنســـان يشـ
علمه ب�ل �ء، فال يتصور أن ُيغدر به تعا� ليكون هذا سبب�ا � اشتداد غضبه 

تذكران  من أقوام، بل هو تعا� يعلم أصــال أن ســيقع منهم ما وقع. هناك آيت�ان  
ع� الذي ذكرنا فجاء � األخرى عبارة  الَم   القصة نفسها، لكن قد يتوهم متوهٌم 

 . �لمات �أنها اح�از لهذا الظن � حق هللا تعا�. ما هي هذه العبارة  4من 
 
أمور ليســــت    �ه على ن� ـب ــليـت أفضـ ة احتقر عقول قومـه واحتج عليهم ـب طـاغـي

ه عل ابعـه قوـم د ـت ك فـق ا، ومع ذـل دل على  حججـا � حقيقتـه ة ـت ك. اذكر آـي ى ذـل
 هذا ا�ع�.

 
ــك ألن تفعل أمرًا محرَّ   ــديقك أو  قد تدعوك نفسـ ــفقة على صـ ما من باب الشـ

�ار. اذكر آـية ـتذكر بـها نفســــك أن هللا يطـالـبك   ــشــــه � اختـب زميـلك ـ�أن تغشـ
ــفـقت   ــرعي � �ل مقام ألنك لن تكون أرحم من هللا بهذا الذي أشـ بالعدل الشـ

 عليه.
 

ـــ�ًا ـبه، وذـلك عـند قوـله تـعا�:    ــ� من أـجل مـبدأ يزداد تمسـ ذكرـنا أن اـلذي يضـ
ِي﴿ ْمَوالَهُ ــ َن يُنفِقُ ــ َوَمَثُل ا�َّ

َ
ِ َوتَثْبِيتً ــ اَء َمرْضَ ــ ُم ابْتِغَ ــ وَن أ نُفِسِهمْ ــ اِت ا�َّ

َ
اآلية  .. .﴾ا ّمِْن أ

ـــعب   وذكرـنا]،  265[البقرة:   أن ـهذا ينطبق ح� على ا�ـبادئ الـباطـلة، مـما يصـ
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ـــحابـها ـلدعوة ا�ق، إذ أن أـحدهم مربوط بـما ـقدم � حـياـته من  ــتـجاـبة أصـ اسـ
وقت وجهد ومال وتضــحيات � ســبي�ل مبدئه، و�صــعب عليه جدا أن يتقبل  
ــيه �له �   ــاع ماضـ ــت� قد أضـ ــ� أو سـ فكرة أنه وهو اآلن ابن أربع� أو خمسـ

كثير�ن    باطل لن يسـتفيد منه. اذكر آية �ل هذا اإلشـ�ال النف�ـ الذي يعيق
عن قبول ا�ق، وتعطيهم دفعة هائلة ال �سـون معها �سـارة الما� و�ل ما 

 . فيه، بل يدركون أنهم إن قبلوا ا�ق استفادوا من هذا الما�
 
هناك مشهد مؤثر يعرفه اآلباء. الطفل الصغ� قد يع� والده فيعاقبه األب،   

ا ال يعرف كيف �ا صــــامـت البـيت حز�ـن ـب اه.    فيجلس االبن � زاوـ�ة  ــ�� أـب يسـ
األب برحمته وإشـفاقه ال �ب أن يرى ولده على هذا ا�ال، فيدفع األم لتقول  
ــف ولن تعـيد ـهذا ا�ـطأ وأـنك ترـ�د   للوـلد تـعال واعـتذر ألبـيك وـقل ـله أـنك آسـ
مـنه ا�ســـامـحة. ـفانظر إ� رحـمة األب اـلذي هو بنفســـه يلقن وـلده ـماذا يقول  

ــتمر ا�فوة. و﮻ ا� ـثل األعلى. هللا تـعا� أرحم بـن�ا من آـبائـن�ا  ليعـتذر ح� ال تسـ
 . وأمهاتن�ا. اذكر آية تذكرك بهذا ا�شهد تظهر فيها رحمة هللا تعا�

 
اذكر  .  أوامر هللا ورســـوله �يين�ا. فعلين�ا االســـتجابة الفور�ة دون تراٍخ وال تردد 

 . تدل على هذا  آية
 
الناس عن اإلقبال على هللا بالطمع    َر ن َنفَّ نا َم ن �ان قبلَ مَّ اذكر آية تش� إ� أن ِم  

 بما � أيديهم متخذين الدين مطية لذلك.
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حميــدة    ــفــات كث�ة  صـ فيهــا هللا تعــا�  يــذكر  من القرآن  ــع  مواضـ اذكر ثالث 
للمؤمن�، لكن عندما يت�لم عن ا�زاء �تار صفة الص� �ديدا بما ُيشعر بأن  

 مدار األمر على الص�.
 
ـ�عــل    آـيـت�  ـمن  اذـكر  اـثـنـت�  الســــن�  ـمر  ـعـلى  ـلـلـمؤـمـن�  اـلقــدوة  ـفـيـهمــا  هللا 

 . النساء
 

ــتثـن�اءهـما منقطع على    ــع� مختلف� يع� إدراك أن اسـ اذكر آيت� من موضـ
بــدعوتــه أي وجــه من وجوه   النــاس  ــلى هللا طــالبــا من  صـ الن�  نفي أن يكون 

 االنتفاع الدنيو�ة.  
 

ه فيـها ا�طـاب ألـهل الكـتاب بـما ـقد يوهمه  ــتعطـافهم، فُتختم  آـية يوـجَّ م ـباسـ
 ب�لمات تنكسهم وتقمع غرورهم. ما هي هذه ال�لمات؟

 

! فكبكبوا... والوقع الصـو�  الحظ  ]94:الشـعراء[ ﴾فَُكبِْكُبوا �ِيَها ُهْم َوالَْغاُوونَ ﴿ 

يشــعرك بر�ام على بن�اية، ُيدفع به إ� ا�افة ليقع � هاو�ة    ﴾فَُكبِْكُبوا ﴿لل�لمة  

ــ فَُكبِْكبُ ﴿...  على دفعات ــ �ِيهَ  وا ـ ــ َوالْغَ  ُهمْ  ا ـ اذكر آية أخرى �مل مع�  . ﴾اُوونَ ـ

 . مشابها
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�اـئه  �ا من أنبـي بـما ـيدل على أن بالءه ـهذا    � ـبداـية بالٍء   اذكر آـية �� هللا فيـها نبـي
 . سينتهي

 
الظا�� من ال يقتصــر على تضــييع حق هللا � ســياســة العباد، بل و�ت�اجر  من  

بالدين و�تخذه مطية ألهوائه الشــخصــية. هؤالء يتظاهرون بتعظيم حق هللا  
بأن �علوا "شـيئ�ا" من األمر له. وحقيقة األمر أن هذا الذي جعلوه ﮻ يؤول �  

ــحي حون ـجدا بمـتاع اـلدنـي�ا  النـهاـية ألهوائهم، وال �فظون ﮻ حـقا، بينـما هم شـ
أن يصـرفوا منه شـيئ�ا لتعظيم حرمات هللا. اذكر آية تذكرك �ال هؤالء، واذكر  
ــتغربـها من ـهان حق هللا عليهم ممن يرون   لفـتة عجيـب�ة � تركـيب مطلعـها يسـ

 جعل �ء من األمر ﮻ أحسن من ال �ء من باب (وال البالش)!
 

 على من جعل شيئ�ا من األمر ﮻.  ُينكر   لآلية السابقة اذكر آية بمطلع مشابه 
 

 . اذكر آية يستدل بها بعض العلماء على كرو�ة األرض 
 

ذي    ه � الوقـت اـل ــ هللا تعـا� ثم يتوب إلـي ه أن يع�ـ إم�ـاـن يظن البعض أن ـب
ــ َواْعلَمُ ﴿ير�د! و�ن� قول هللا تعا�   َ ـ نَّ ا�َّ

َ
ــ َ�ُ  وا أ ــْ وُل بَي ـ ــ َن الْمَ ـ ــ َوَقلْبِ  رِْء ـ   ﴾هِ ـ

ــاهـد من آيـة �مـل نفس ا�ع� من أن ا�رء ال ]24[األنفـال: . اذكر محـل الشــ
 . يستطيع أن يتوب ما لم يأذن هللا له بهذه التوبة
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ــأـلة اجتـماعـية، ومع ذـلك يتـهاون    ــورة واـحدة تنظم مسـ آـيات أحـ�ام كث�ة � سـ
كث� من ا�سـلم� فيها بدوافع منها الفجور � ا�صـومة. يالحظ أن هللا تعا�  

آـيات األحـ�ام من �ـالف أمره تـهدـيدا شــــدـيدا، وـقد �ســــب ـقارئ  تـهدد بـعد  
اآليات أن هذا التهديد ال عالقة له بما ـسبق من آيات األح�ام، مع أن مخالفتها  

 داخلة � هذا التهديد والوعيد دخواًل أوليًا. اذكر آية الوعيد ا�قصودة.
 

ـــتدل البعض  ــالم وخراـفة التطور يسـ بقول هللا    � مـحاوالت التوفيق ب� اإلسـ
َهاَدةِ الَْعزِ�ُز الرَِّحيُم ــ َ�ٰلَِك َ�لُِم الْ ﴿تعا�:   حْ  َغيِْب َوالشَّ

َ
ِي أ ٍء َخلََقُهۖ  ــ ا�َّ َسَن ُ�َّ َ�ْ

 خَ 
َ
�َساِن ِمن ِطٍ� ــ َو�ََدأ ِهٍ�   لَْق اْ�ِ اٍء مَّ اهُ  ُ�مَّ َجَعَل �َْسلَُه ِمن ُسَ�لٍَة ّمِن مَّ ُ�مَّ َسوَّ

ـ َوَ�َفَخ فِ  وِحهِ يهِ ـ تع� دائما ال�تيب مع  ﴾ُ�مَّ ﴿ظان� أن    ]،9-6[السجدة:  ﴾ ِمن رُّ

الرت�.   الـذكر أو ال�تيـب  بينمـا ا�قيقـة أنهـا قـد تكون �جرد ترتيـب  ال�ا�. 
 . ليست لل�تيب  -بوضوح-فيها هي   ﴾ُ�مَّ ﴿ اذكر آية تتحدث عن شعائر ا�ج و

 
ــيئ�ة بأن    ــنة الس ــن الس ــان � طليعة من يعمل  اذكر آية �ذر من س يكون اإلنس

 . عمال محرما أو يرفض دعوة إ� حق
 

ــارة رحمها هللا: ما دام أمر الدجال معلوما بين�ه لنا نبين�ا فكيف    ــألت� ابن� س س
فقلت لها: من عقوبة ا�عا� نـسيان    يتبعه أناس من ا�ـسلم� عند خروجه؟

  � تــيــمــيــة  ابــن  قــول  ــرُت  ــتــحضــ واســ الــنــافــع،  الــفــتــاوى:الــعــلــم    مــجــمــوع 



80 
 

�ا   ــبـب ل يكون سـ افع أو بعضــــه، ـب اء العلم الـن �ا �ـف ــبـب ا يكون سـ (من اـلذنوب ـم
 اذكر آية تدل على ذلك.  والشتب�اه ا�ق بالباطل).  َم لِ لنسيان ما َع 

 
َ بَرِيءٌ ﴿  التوبة:  � سورة  � قوله تعا�  نَّ ا�َّ

َ
أنها    معلوٌم ، ﴾َن الُْمْ�ِ�َِ�ۙ َورَُسوُ�ُ ــ مِّ  أ

ا (ورســوَله).  ليســت بالك ســر (ورســوِله)، لكن الحظ أنها ليســت بالفتح أيضــً
 فهذا عطف جمل..�لمة ع�ت عن جملة.  

ــ�اال يرد � الذهن   ــتش اذكر عطف جمل �يث تع� �لمة عن جملة بما يرفع اس
 عن آية.

 
اء.  ًا بال حـي ائر علـن ا يتجرأ على الكـب ل صــــاحبـه اذكر آـية    إدـمان ا�ـعا� ـقد �ـع

 ا�ع�.تش� إ� هذا  
 

�رص الناس على �صــيل أســباب الســعادة المادية. لكن من عقوبة هللا عز   
ــعادة هو   ــبب السـ ــ� عن طاعته واإلخالص له أنه قد �عل سـ وجل للمعرضـ
ذاته ـسبب الـشقاء لهم. اذكر آيت� متـشابهت� من ـسورة واحدة تب� أن ما هو  

 سبب سعادة عادة �عله هللا سبب شقاء لبعض الناس.  
 

 م هللا عز و جل من عباٍد له شوقا إ� لقائه فص�هم بآية. ما هي هذه اآلية؟عل 
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أ� أهـل العلم ليعـا�وهـا و�ردوهـا. ف�ون    ات. فـي ــبـه اطـل الشـ يعرض أهـل الـب
تهافت ما يقف � طر�ق دينهم القو�م، بل وقد يظهر � ثن�ايا الرد على الشبهة  

ــوخ اليق� � قلوب  جـمالـيات لـلدين ـما ـ�اـنت ـظاهرة لهم قبلـها، مـما يز ـ�د رسـ

 .ا�ؤمن�. اذكر آية تذكرك بهذا ا�ع�
 

ــر �    ل الكـتاب واقتصـ ـــفات ألـه �ان ذكر هللا � أوالهـما ثالث صـ �اليـت �ان متـت آيـت
  الثاني�ة على صـفت�، و� عدم ذكر الثالثة ملمح من مالمح عزة ا�ـسلم. ما هما 

 اآليت�ان؟  هاتان
 

ــيـغة  آـية نظمـها ـبديع! ذكر هللا فيـها إـحدى أفعـ   ـــية بصـ ال أـهل الكـتاب الـماضـ
ُتشـعر بالتجدد لبي�ان شـناعتها وليدل على مشـاركة ا�خاطب� زمن الن� فيها  
ـــياق بـما يقطع   ــط السـ وإن بـعد العـهد عنـها. ومع ذـلك ذكر هللا �لمت� � وسـ
أطماعهم أن يفعلوا مثلها مع الن� صـلى هللا عليه وسـلم، و�سـكن قلب الن�  

 عك. ما هما ال�لمتان؟أنهم لن يفعلوا مثلها م
 

وهو ـبذـلك    )كيف تطـلب اـلدلـيل على من هو دلـيل ـ�ل �ء؟!(ـقال ابن تيمـية:   
ـمن دالـلـتهــا   أـقوى  األشـــيــاء واـ�قــاـئق  ـعـلى  هللا  داللــة  أن  ـحـقـيقــة  إ�  يشـــ� 
عليه.فإذا فقد اإلنسان اإليمان با﮻ فإنه ال يعود بإم�انه اإليمان بأي �ء على  

د هللا فإن عقله ينحرف عن �ل حق. فاإليمان با﮻ أساس عل�، وإذا  أنكر وجو
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ــول للحق � ـ�ل �ء. اذكر آـية ـقد تكون هي األدل   ــليم للوصـ مـبدأ ـ�ل عـقل سـ
 على هذا ا�ع�.
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 جابات اإل

 الجزء األول 

رِض خَ ــ �ذ قاَل َر�َُّك لِلَم��َِكةِ إِّ� ج﴿ 
َ
َ�َعُل فيها َمن يُفِسُد  ليَفةً ــ اِعٌل ِ� ا�

َ
قالوا �

علَُم ما � تَعلَمونَ 
َ
ُس لََك قاَل إِّ� أ ّبُِح ِ�َمِدَك َوُ�َقّدِ   ﴾فيها َو�َسـفُِك اّ�ِماَء َوَ�ُن �ُسـَ

 ]30ة:البقر[
َعِلم أزاًل أن آدم سـي�ل إ� األرض بسـبب معصـيت�ه من قبل   -عز وجل-فا﮻  
ــ أن �ل ــ قه، كــ ــ إِّ�ِ جَ ﴿ما قال:  ــ رِْض َخلِيَفةً ــ

َ
ــ ، ولكن﴾اِعٌل ِ� اْ� ُه على  ــ ه لم ُ�ِ�َ

 وحكمته.  -تعا�-معصيِت�ه، وال �رج �ٌء عن تقدير هللا  
تفــاجــأ   ال� ُتظهر و�ــأن الرب  الكتــاب ا�حرفــة  أهــل  بمــا � كتــب  ذلــك  قــارن 

 وغضب وخاف من أ�له آدم وحواء من الشجرة، تعا� هللا عن ذلك.  
 
نَز�ا إَِ� ﴿ 

َ
 ]99[البقرة:  ﴾َك آياٍت بَيِّناٍت َوما يَ�ُفُر بِها إِ�َّ الفاِسقونَ َولََقد أ

ــ بَيِّن ﴿حيث ذكر هللا تعا� أن آياته   ــوح، والداللة و�افية    ﴾اٍت ــــ � غاية الوضـ

ِ ﴿بقوله   -ســبحانه-إلقامة ا�جة، وأعقبها  ـ َوَما يَْ�ُفُر ب ُقونَ ـــ .  ﴾َها إَِ�ّ الَْفاسـِ

ــحات ال  فتقديم النفي مع  ــر، يع� هذه اآليات الواضـ ــتثن�اء يفيد ا�صـ االسـ
 يكفر بها إال الفاسقون ا�احدون ألمر هللا تعا�.
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�ةِ �نَّها لََكبَ�ٌة إِّ� َ�َ ا�اِشع�َ ــ عينوا بِالصَّ ــ َواستَ ﴿  �َُّهم �ِ َوالصَّ
َ
يَن َ�ُظّنوَن � ا�َّ

�َُّهم إَِ�هِ راِجعونَ 
َ
 ]46-45لبقرة:[ا  ﴾ُم�قو َرّ�ِِهم َو�

ــالة   ــأن الص ، يع�: ثقيلة أو  ﴾�نَّها لََكبَ�ٌة ﴿فا﮻ يذكر لنا � اآلية الكر�مة � ش

شــاقة على النفوس. إال أنها غ� ثقيلة على عباده ا�اشــع�، ووصــف هؤالء  
يَن َ�ُظنّ ﴿ا�اشـــع� بــــــ   �َُّهم ُم�قو َرّ�ِِهمـــــ ا�َّ

َ
يع� لديهم اليق� بأنهم    ﴾وَن �

ــبون وراجعون إ� هللا  مبعوثون   ، وـهذا اليق� هو ـما يعينهم  -تـعا�-ومـحاسـ
ــالة. والظن هـنا بمع� اليق�، كـما � قوـله تـعا� مثاًل:   ى  ﴿على إـقاـمة الصـ

َ
َوَرأ

َواقُِعوَها  �َُّهم مُّ
َ
 .﴾الُْمْجرُِموَن ا�َّاَر َ�َظنُّوا �

ــور: ــَ   ـقال ابن ـعاشـ ــر سـ َل نفســـه، وكسـ ــع هـنا اـلذي ذلـّ ورتـها  (وا�راد ـباـ�اشـ
وعودها أن تطم� إ� أمر هللا، وتطلب حسـن العواقب، وأن ال تغ� بما تز�ن�ه  
الشــهوة ا�اضــرة. فهذا الذي �انت تلك صــفته قد اســتعدت نفســه لقبول  
َتِخفُّ  

َ
ــع� هـنا ا�ـائفون الـناظرون � العواـقب، ف ا��. وـ�أن ا�راد ـبا�ـاشـ

 من القمع للنفس وما �  عليهم االســتعانة بالصــ� والصــالة، مع ما � الصــ�
الصالة من ال�ام أوقات معين�ة وطهارة � أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال  

ل منه مااًل أو لذة).  بما يهوى أو بما �صِّ
 
ُ�م ِمن دِيارُِ�م ُ�مَّ  ﴿  نُفسـَ

َ
َخذنا ميثاقَُ�م � �ـَسفِكوَن دِماَءُ�م َو� ُ�رِجوَن أ

َ
�ذ أ

نُتم �ـَشهَ 
َ
قَررتُم َوأ

َ
ُ�م َوُ�رِجوَن فَر�ًقا ِمنُ�م    دونَ أ نُفسـَ

َ
نُتم هُؤ�ِء تَقُتلوَن أ

َ
ُ�مَّ أ

ٌم  ِمن دِيارِهِم تَظاَهروَن َعلَيِهم بِاِ�ثِم َوالُعدواِن �ن يَأتوُ�م أُسارى تُفادوُهم وَُهَو ُ�َرَّ
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َ�ُتؤِمنوَن بَِبعِض الِكت 
َ
ــ َعلَيُ�م إِخراُجُهم أ  َمن اِب َوتَ�ُفروَن بَِبعٍض فَما َجزاءُ ــــ

ــ يَفَعُل ذلَِك ِمنُ�م إِّ� ِخزٌي ِ� اَ�ي  َشّدِ الَعذاِب  ـ
َ
نيا َو�َوَم القِياَمةِ يَُرّدوَن إِ� أ اةِ ا�ُّ

ُ بِغافٍِل َ�ّما تَعَملونَ   ]85-84[البقرة:  ﴾َوَما ا�َّ

ــ� البغوي:( ــرائي�ل �  جاء � تفسـ قال الســـدي: إن هللا تعا� أخذ على ب� إسـ
بعضــهم بعضــًا، وال ُ�رج بعضــهم بعضــًا من ديارهم، وأيما  التوراة أن ال يقتل  

ــ�وه بـما ـقام من ثمـنه وأعتقوه،   �ل ـفاشـ ــرائـي عـبد أو أـمة وـجدتموه من ب� إسـ
ف�انت قر�ظة حلفاء األوس، والنضـ� حلفاء ا�زرج، و�انوا يقتتلون � حرب  

ا  ســم� فيقاتل بنو قر�ظة وحلفاؤهم وبنو النضــ� وحلفاؤهم وإذا غلبوا أخربو
ر رـجل من الفر�ق� جمعوا ـله ح� يـفدوه   ــَ سـ

َ
دـيارهم وأخرجوهم منـها، وإذا أ

ـتقــاـتـلوـنـهم   ـكـيف  وـتـقول:  األـعراب  ـهم  ِّ� ـعَ ـفـتُ عــدوـهم،  ـمن  األســـ�  �ــان  وإن 
إنـا   تقـاتلونهم؟ قـالوا:  فلم  ِمرنـا أن نفـديهم، فيقولون: 

ُ
أ إنـا  قـالوا:  وتفـدونهم 

 .)نستحي أن ُيستذل حلفاؤنا
ــرى وال� ظاهرها (أعمال  فاليهود �انوا   يفعلون هذه األفعال من افتداء األسـ

خ��ة) ومع ذلك لم يقل هللا لهم: أحسنتم � هذا ا�انب (افتداء األسرى)،  
 وإن كنتم أسأتم � غ�ه (قتال إخوانهم من اليهود والتسبب � أسرهم).

البداية  بل إن هللا تعا� يوجه لهم خطاًبا شـديًدا بسـبب  تسـببهم باألذية من 
ُ�م ِمن دِيارُِ�مــــ � �َسـفِكوَن دِماَءُ�م َو� ُ� ﴿ومخالفة النهي   نُفسـَ

َ
،  ﴾رِجوَن أ

زاُء َمن يَفَعُل ذلَِك ِمنُ�م إِّ� ِخزٌي  ــ فَما جَ ﴿و�وجه لهم خطاًبا � غاية التشنيع   
ُ ـِ� ا�َ  َشّدِ الَعذاِب َوَما ا�َّ

َ
نيا َو�َوَم القِياَمةِ يَُرّدوَن إِ� أ  . ﴾ بِغافٍِل َ�ّما تَعَملونَ ياةِ ا�ُّ
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 ﴿ ِ ي  َو�َّ�ِ نَّ  آَمنوا  نَ ــ ا�َّ
َ
نهاُر ُ�َّم َ�تَِها  لَُهم َجّناٍت َ�ري ِمن وََعِملُوا الّصاِ�اِت أ

َ
ا ــ ا�

ي ُرزِقنا ِمن قَبُل  ـُرزِقوا ِمنها ِمن َ�َمَرٍ� رِزًقا قال َولَُهم فيها   َوأُتوا بِهِ ُمتَشابًِها وا هَذا ا�َّ
َرٌة وَُهم فيها خاِ�ونَ  زواٌج ُمَطهَّ

َ
 ]25[البقرة: ﴾أ

ابًِها ﴿ قيل: يشـبه بعضـه بعضـا، و�تلف � الطعم، فال سـآمة وال    ﴾َوأُتوا بِهِ ُمتـَش

ـــ�ل يتغ� طعمـها من قبـي�ل   رتابة � ا�ـنة. ح� الـفاكـهة ال� تـب�دو بنفس الشـ
 ا�فاجأة وهللا أعلم.

 
ــ ا َ�يعً قُلَنا اهبِطوا ِمنه﴿  ــ فَإِمّ  ا ـ ــ ا يَأتِيَنَُّ�م ِمّ� ُهًدى َ�َمن تَبَِع ُهداَي فَ� خَ ـ وٌف  ـ

 ]38﴾ [البقرة:َعلَيِهم َو� ُهم َ�َزنونَ 

ــورة األعراف    -عّز وـجّل -ـفا﮻   ــح � سـ ل توـبة آدم كـما أوضـ ـبِ
َ
ٰ آَدُم ِمن ﴿ق َ�َتلَ�َّ

 ِ �ّ ، ولكن مع هذه التوبة من هللا فإنها لم تمُح اآلثار  ﴾اَب َعلَيْهِ ــ اٍت َ�تَ ــ هِ َ�ِمَ ــ رَّ

 .﴾قُلَنا اهبِطوا ِمنها َ�يًعا ﴿الدنيو�ة، وهي الهبوط من ا�نة  

ــ �ذ ق﴿:  -تعا�-ومثال آخر على ذلك قول هللا   اَل مو� لَِقوِمهِ يا قَوِم إِنَُّ�م ـــ
اذِكُ  نُفَسُ�م بِاّ�ِ

َ
ِ ــ َظلَمُتم أ نُفسَ ُم العِجَل فَتو�وا إِ� بارِ�

َ
ُ�م ذلُِ�م ــ ُ�م فَاقُتلوا أ

 .]54[البقرة: ﴾اَب َعلَيُ�م إِنَُّه ُهَو ا�َّّواُب الرَّحيمُ ـــَخٌ� لَُ�م ِعنَد بارِ�ُِ�م فَت 

ِبَل توبَة ب� إسـرائي�ل   -عّز وجّل -فا﮻  
َ
ــ فَت ﴿ق ، ولكن هذه التوبة  ﴾اَب َعلَيُ�مــ

ــ فَاقتُ ﴿من هللا �انت مشـروطة بتنفيذ العقوبة الدنيو�ة   ُ�م ذلُِ�م ــ نُفسـَ
َ
لوا أ

 .﴾َخٌ� لَُ�م ِعنَد بارِ�ُِ�م
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َها ا�ّاُس اعبُ ﴿  ُّ�
َ
ي َخلََقُ�م ـيا � يَن ِمن قَبلُِ�مدوا َر�َُّ�ُم ا�َّ  ﴾لََعلَُّ�م َ�تَّقونَ  َوا�َّ

 .]21[البقرة:
 
َها ا�ّ ﴿  ُّ�

َ
يَن ِمن قَبلُِ�م لََعلَُّ�م َ�تَّقونَ ـاعبُ  اُس يا � ي َخلََقُ�م َوا�َّ  ﴾دوا َر�َُّ�ُم ا�َّ

 .]21[البقرة:
بـاُد الَ�ُق َ� ـيَ�﴿  : بعد قوله تعا�

َ
ضـصارَُهم ُ�َّمـَطُف أ

َ
اَء لَُهم َمَشوا فيهِ �ذا ـا أ

ظلَ 
َ
ُ  ــ يِهم قامــ َم َعلَ ــ أ ِ َ�ٍء وا َولَو شاَء ا�َّ ّ�ُ �َ َ بصارِهِم إِنَّ ا�َّ

َ
َهَب �َِسمعِِهم َوأ َ�َ

 ]20[البقرة: ﴾قَديرٌ 

ــ َولَ ﴿فجاء التخو�ف والتقر�ع � اآلية األو�   ُ لَ ــ ــ و ـشاَء ا�َّ ــ َذَهَب �ِسـَ ــ معِِهم  ــ
بصــارِهِم

َ
يُّ ﴿، ثم أتبعه �طاب إقبال ورحمة من هللا تعا�:  ﴾َوأ

َ
ــ يَا � َها ا�ّاُس ــــ

 .﴾ُ�مُ اعُبدوا َر�َّ 

 
ــ �ذا قيَل لَهُ ﴿  رِض قالــ

َ
دوا ِ� ا� ــ م � تُفسـِ لِحونَ ــ � إِ�َُّهم ُهُم وا إِنَّما َ�ُن ُمـص

َ
أ

 ]12-11[البقرة: ﴾الـُمفِسدوَن َولِ�ن � �َشُعرونَ 

فا�نافقون لم يستشعروا سوء عاقبة أفعالهم، وأنها تنشر الفساد � األرض،  
ــالح   ــعار أن ما يفعلونه هو من اإلص ــتش ــلهم ع� قلوبهم إ� اس قالوا ﴿بل أوص

 .﴾إِنَّما َ�ُن ُمصلِحونَ 
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 الثانيالجزء 

يُّ   يا ﴿ 
َ
ينَ   َها ــ � الَقتَ� اُ�رُّ بِاُ�ّرِ َوالَعبُد بِالَعبِد  ُ�ُم القِصاُص ِ� ــ آَمنوا ُكتَِب َعلَي    ا�َّ

خ
َ
ــ َوا�ُن� بِا�ُن� َ�َمن ُعِ�َ َ�ُ ِمن أ داٌء إَِ�هِ �ِإِحساٍن ـ

َ
يهِ َ�ٌء فَاتِّباٌع بِالَمعروِف َوأ

�مٌ 
َ
أ ذاٌب  عــَ ُه  فَلــَ َك  ــِ ذل بَعــَد  دى  اعتــَ َ�َمِن  ٌة  َورَ�ــَ َرّ�ُِ�م  ِمن  َ�فيٌف  َك  ــِ  ﴾ ذل

 ]178[البقرة:
ا  اُ� قــال  أن  (أي  اُ� لقرط�:  قتــل  إذا  القتيــ�ل،  ر  لــدم  القــاتــل كفء  ر، فــدم 

ــاص منـه دون غ�ه من النـاس، فال �ـاوزوا بـالقتـل إ� غ�ه ممن لم   والقصــ
 يقتل فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غ� قاتله).

 
َجلَ ــ �ذا َطلَّقتُ ﴿ 

َ
ـ ُم النِّساَء َ�َبلَغَن أ مِسكوُهنَّ بَِمعروـ

َ
و َ�ِّحوُهنَّ بَِمعروٍف ُهنَّ فَأ

َ
ٍف أ

َو� َ�تَِّخذوا آياِت عَتدوا َوَمن يَفَعل ذلَِك َ�َقد َظلََم نَفَسُه ـــ َو� تُمِسكوُهنَّ ِ�اًرا ِ�َ 
ِ ُهُزًوا  ِ َعلَيكُ  ا�َّ نــ َواذُكروا نِعَمَت ا�َّ

َ
اِب َوا�ِكَمةِ  ــ يُ�م ِمَن الِكت ــ َزَل َعلَ ــ م َوما أ

َ بُِ�ّلِ َ�ٍء َعليمٌ يَعُِظُ�م بِهِ  نَّ ا�َّ
َ
َ َواعلَموا أ  ]231[البقرة: ﴾َوا�َُّقوا ا�َّ

ــة أن الرـجل ـ�ان يطلق امرأـته ثم يقول : وهللا   ـقال القرط�: (وروي عن ـعائشـ
تــك   دَّ عـِ ــ�  إذا كـدت تقضـ وكيف ذاك؟ قـال:  قـالـت:  ك وال أدعـك.  أّوِرثـُ ال 

ِ ﴿راجعتك)، ف�لت:    .﴾ ُهُزًوا َو� َ�تَِّخذوا آياِت ا�َّ

قال علماؤنا: واألقوال �لها داخلة � مع� اآلية؛ ألنه يقال �ن سـخر من آيات  
هللا: اـ�ذـها هزوا. و�ـقال ذـلك �ن كفر بـها، و�ـقال ذـلك �ن طرحـها ولم ـيأـخذ  
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ة. و   دخـل هـذه األقوال � اآلـي اِت  ﴿بهـا وعمـل بغ�هـا، فعلى هـذا ـت ِ آيـَ هي    ﴾ا�َّ

 دالئله وأمره ونهيه.
 
ي أُنزَِل فيهِ الُقرآُن ُهًدى لِلّناِس َو�َيِّناٍت ِمَن الُهدى َوالُفرقاِن  شـــَ ﴿  هُر َرَمضـــاَن ا�َّ

يّاٍ� أَُخَر ــ َ�َمن شَ 
َ
ةٌ ِمن � و َ� َسَفٍر فَعِدَّ

َ
هَر فَلَيُصمُه َوَمن �َن َمر�ًضا أ ِهَد ِمنُ�ُم الشَّ

ُ  دُ ــ يُر� ةَ    َوِ�ُكِملُوا  الُع�َ  بُِ�مُ ُد ــ اليَُ� َو� يُر�  بُِ�مُ  ا�َّ َ َ� العِدَّ وا ا�َّ ُ َوِ�َُكّ�ِ
 ]185[البقرة:  ﴾ما َهداُ�م َولََعلَُّ�م �َشُكرونَ 

ــهر    -عّز وجـّل -ـفا﮻   ام شـ ـــي ا أن نعظـمه ـبذكره بـعد االنتـهاء من صـ ــرع لـن شـ
رمضـان، شـكًرا له على ما أنعم علين�ا من الهداية � هذا الشـهر، وأوضـح لنا أن  

 أي (كي تشكرو�).    ﴾ولعل�م �شكرون﴿ا التكب� هو السبي�ل إ� شكره  هذ

ــول   ــكر هللا تعا� بإكثار التكب� ح� الوص ــبة لش ف�ان م�ء عيد الفطر مناس
إ� مصـــلى العيد، كما هو ا�ال � عيد األضـــ� ا�بارك الذي شـــرع هللا فيه  

ة والعمل الصـالح،  التكب� والتحميد والثن�اء عليه شـكًرا له على توفيقه للطاع
ــ َوِ�ُْكِملُوا الْعِ ﴿كما قال تعا�   ةَ َوِ�َُكّبِ ــ ــ دَّ ٰ مَ ــ َ�َ َ ــ ُروا ا�َّ ا َهَداُ�ْم َولََعلَُّ�ْم  ــ

 .﴾�َْشُكُرونَ 

 
�ُْتْم ِ�َاٌس لَُهنَّ ﴿ 

َ
 ]187البقرة:[ ﴾ُهنَّ ِ�َاٌس لَُ�ْم َو�

ــح هللا تـعا� أن الرـجال لـباس لزوـجاتهم، كـما أن زوـجاتهم ل ـباس لهم،  ـفأوضـ
 واللباس هنا بمع� السكن كما قال ابن عباس ومجاهد وغ�هما.
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نفِق﴿ 
َ
ـ َوأ بيلِ  �  وا ـــ ِ  سـَ يديُ�م تُلقوا  َو�  ا�َّ

َ
نوا   ا�َّهلَُكةِ إَِ�   بِأ حسـِ

َ
َ  إِنَّ  َوأ  ُ�ِبُّ  ا�َّ

 ]195:البقرة[ ﴾الـُمحِسن�َ 

نفِق﴿
َ
ِ  َسبيلِ  �  وا ـَوأ   �   التفاس�  أوَجِه    من  ولكن  هللا،  سبي�ل  �  فهو  خ�ٌ   ف�ل ﴾ا�َّ

ــود  أن  هنا  اآلية ــبي�ل  � ا�هاد  هو  به  ا�قصـ يديُ�م   تُلقوا   َو� ﴿  هللا، سـ
َ
 إَِ�    بِأ

 . ﴾ا�َّهلَُكةِ

ــبحانه  فعّ� .  ا�هاد  � اإلنفاق  عن  بتخلفكم ــبي�ل  �  اإلنفاق  ترك  أن عن  سـ   سـ
 )كث�  ابن  تفس�  من  مستفاد. (للهالك  مدعاة  هللا
  األنصـــار   معشـــر   فين�ا  نزلت:   األنصـــاري  أيوب  أبو  قال  اآلية،  نزول  ســـبب  و�

  أهلنا   تركنا  قد إنا  بينن�ا فيما  قلنا  رسوله، ونصر   دين�ه  أعز  لما تعا� هللا  أن  وذلك
  فأقمنا   وأموالنا  أهلين�ا إ�  رجعنا  فلو  نبي�ه هللا  ونصر  اإلسالم  فشا  ح�  وأموالنا

نفِقوا ﴿:  تعا�  هللا  فأنزل منها  ـضاع ما  فأـصلحنا  فيها
َ
بيلِ   �  َوأ ِ  سـَ ــ تُلق َو�  ا�َّ  وا ــ

يديُ�م
َ
 .﴾ا�َّهلَُكةِ إَِ�   بِأ

التهلـكة اـمة  ـف ل  �  اإلـق ا  ا�ـهاد،  وترك  والـمال  األـه   �  �ـاـهد  أيوب  أبو  زال  فـم
  هللا  ر�-  معاو�ة  زمن  �  بقـسطنطيني�ة  غزاها  غزوة  آخر   �ان ح�  هللا ـسبي�ل
  صـححه  وا�ديث.  القسـطنطيني�ة سـور  أصـل  �  ودفن  هناك  فتو�  ،-عنهما

 .وغ�ه األلبا�
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ـ َواْ�ُتلُوُهْم َحيُْث ثَقِْفتُ ﴿  ْخرُِجوهُ ـ
َ
ـ ُموُهْم َوأ ْخرَُجو�ُ ـ

َ
ـ م ّمِْن َحيُْث أ َشدُّ ِمَن ْمۚ   ـ

َ
َوالْفِتَْنُة أ

ٰ ـــ َوَ� ُ�َقاتِلُوُهْم ِعن   الَْقتِْلۚ  ْم ـــ ْم �ِيهِۖ  فَإِن قَاتَلُو�ُ ـــ ُ�َقاتِلُو�ُ َد الَْمْسِجِد اْ�ََراِم َح�َّ
 ]   191[البقرة: ﴾فَاْ�ُتلُوُهْمۗ  َكَ�ٰلَِك َجَزاُء الَْ�فِرِ�نَ 

دُّ ِمَن الَْقتْلِ ﴿قال القرط�: قوله تعا� :  شـــَ
َ
، أي: الفتن�ة ال� حملوكم  ﴾َوالْفِتَْنُة أ

 عليها وراموا رجوعكم بها إ� الكفر أشد من القتل.
 : أي من أن يقتل ا�ؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتن�ة).وقال مجاهد

 
�َننتُ ــ م فيما َعرَّضتُ ــ َو� ُجناَح َعلَيكُ ﴿ 

َ
و أ

َ
نُفِسكُ ــ م بِهِ ِمن ِخطَبةِ النِّساءِ أ

َ
م ــ م � أ

نَّ�ُ 
َ
� ُ ن تَقولوا قَوً� َمعروفًام َسَتذُكروَ�ُهنَّ ــ َعلَِم ا�َّ

َ
ا إِّ� أ   َولِ�ن � تُواِعدوُهنَّ ِ�ًّ

ا �  ـم يَعلَُم   َ نَّ ا�َّ
َ
أ َواعلَموا  ُه  َجلـَ

َ
أ اُب  الِكـت يَبلَُغ  ا�ِّ�ِح َحّ�  َدةَ  ُعـق تَعزِموا  َو� 
َ َغفوٌر َحليمٌ  نَّ ا�َّ

َ
نُفِسُ�م فَاحَذروهُ َواعلَموا أ

َ
 ] 235[البقرة: ﴾أ

اً ﴿:  -تعـا�-قـال القرط�: قولـه   َمْعُروـف َ�ُقولُوا قَْوً�  ْن 
َ
أ ــتثنـ�اء منقطع    ﴾إِ�َّ  اسـ

ا،   ــًرا، لكن لكم أن تقولوا لهن قوال معروـف بمع� َلِكْن). يع� ال تواعـدوهن سـ
وهو التعر�ض با�طبة دون تـصر�ح. وليس ا�قـصود إباحة ا�واعدة ـسرا من  

 أجل هذا القول ا�عروف.  
وللتفر�ق ب� االـستثن�اء ا�تصـل واالـستثن�اء ا�نقطع، فإن ا�ـستث� إذا �ان من  

ا�سـتث� منه فإن أهل العلم يسـمونه متصـاًل، وإذا �ان من غ� جنسـه  جنس  
ا، كـما إذا قـيل: ـقام القوم إال زـ�ًدا، فـهذا متصـــل؛ ألن زـ�د   ــ� منقطـعً ـفإـنه يسـ
ــتث� مـنه وهو القوم، لكن إذا قـيل: ـقام القوم إال   ــتث�) من جنس ا�سـ (ا�سـ
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م (ا�ســتث�  أســًدا، فهذا يســمونه منقطعا؛ ألن األســد ليس من جنس القو
 منه).
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 الثالثالجزء 

ــ َوقالَت طا�ِفَ ﴿  هِل الِكت ــ
َ
ــ ٌة ِمن أ يَن آَمنوا وَجَه ا�َّهارِ  ــ ي أُنزَِل َ�َ ا�َّ اِب آِمنوا بِا�َّ

ــ َوا�ُفروا آِخَرهُ لََعلَّهُ  قُل إِنَّ الُهدى  َو� تُؤِمنوا إِّ� لَِمن تَبَِع ديَنُ�م م يَرِجعونَ ـــ
 ِ َحٌد ِمثَل ما أوتيتُ   ُهَدى ا�َّ

َ
ن يُؤ� أ

َ
و ُ�اّجوُ�م ِعنَد َرّ�ُِ�م  ـأ

َ
قُل إِنَّ الَفضَل �َِيِد م أ

ِ يُؤتيهِ َمن �َشاءُ  ُ واِسٌع َعليمٌ   ا�َّ  ]73-72[آل عمران: ﴾َوا�َّ

ــاللهم  قال ابن  ــور: وفائدة االع�اض � أثن�اء �المهم ا�بادرة بما يفيد ض عاش
 ألّن هللا حرمهم التوفيق.
 ﴾وا إِّ� لَِمن تَبَِع ديَنُ�مـَو� تُؤِمن ﴿وقال ابن كث� � تفس�  

ــركم وـما  عـندكم إال �ن تبع دينكم، وال تظهروا ـما  أي: ال تطمئنوا وتظهروا سـ
حَ ﴿  بأيديكم إ� ا�سـلم�.. وقوله

َ
ن يُؤ� أ

َ
ــ أ و ُ�اّجوُ�م ِعنَد ــ

َ
ٌد ِمثَل ما أوتيُتم أ

، يقولون: ال تظهروا ما عندكم من العلم للمســلم�، فيتعلموه منكم،  ﴾َرّ�ُِ�م

و�ســـاووكم فـيه، و�مـتازوا ـبه عليكم لشـــدة اإليـمان ـبه، أو ـ�اجوكم ـبه عـند  
 هللا.

يت�ل ف�ــانوا  حق قــدره  هللا  مــا قــدروا  هؤالء  أن  كيف  و�ــأن هللا  فــانظر  -مون 
ــّرهم و�واهم، فـخافوا أن إذا آمنوا لغ� أـهل مّلتهم أن يكون    -تـعا� ال يعلم سـ

ذلك ُحّجًة عليهم عند ربهم، و�أن هللا ال يطلع على نقاشــهم هذا. فعّجب هللا  
 ، وهللا أعلم.﴾قُل إِنَّ الُهدى ُهَدى ا�َّ ﴿  من حالهم بهذه ا�ملة ا�ع�ضة
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ِيَن أُوتُوا الِْكَتاَب إِ�َّ ِمن َ�ْعِد َما َجاَءُهُم إِنَّ اّ�ِيَن عِ ﴿  ْسَ�ُمۗ  َوَما اْخَتلََف ا�َّ ِ اْ�ِ نَد ا�َّ
َ َ�ِ�ُع اْ�َِسابِ  ِ فَإِنَّ ا�َّ  ] 19آل عمران:[  ﴾الْعِلُْم َ�ْغًيا بَيَْنُهْمۗ  َوَمن يَْ�ُفْر بِآيَاِت ا�َّ

ِيــَ َوَما اْخَتل﴿  ا�ع�:وهناك آية من سورة البقرة بهذا   َن أُوتُوهُ ِمْن ــ َف �ِيهِ إِ�َّ ا�َّ
قال ابن كث�: فاختلفوا �  .  ]213البقرة:[ ﴾اُت َ�ْغياً بَيَْنُهمْ ـاَء�ُْهُم اْ�َيِّنَ ـَ�ْعِد َما جَ 

هم بغُض البعض اآلخر   ا�ق لتحاسـدهم وتب�اغضـهم وتدابرهم، فَحِمَل بعضـَ
 أفعاله، وإن �انت حقا).على مخالفته � جميع أقواله و

 
 ﴿ ِ اِت ا�َّ ــَ ْمَوالَُهُم ابْتَِغاَء َمرْض

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ِهمْ َوَمَثُل ا�َّ ــِ نُفس

َ
َكَمَثِل َجنٍَّة  َوتَثْبِيًتا ّمِْن أ

َصاَ�َها َوابٌِل فَآتَْت أُُ�لََها ضِ   بَِر�َْو�ٍ 
َ
َّْم يُصِ ــ أ ِ ــ ْعَفْ�ِ فَإِن ل ۗ  ــ ٌل َ�طَ ــ بَْها َواب ُ بَِما  لٌّ َوا�َّ

 ]265البقرة:[ ﴾َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ 

ــ� التثبـيت مع� أخالّ�   ــور: (و��ُء على الوـجه األول � تفسـ ـقال ابن ـعاشـ
ر األفـعال هو   جلـيل أشـــار إلـيه الفخُر، وهو ـما تقرر � ا�كـمة ا�لقـية أنَّ تكرُّ

ــا َتْنســ ــلـِة � الّنْفس، �يـث  ــوَل الَمَلكـِة الفـاضـ ُب حصـ َب  الـذي ُيوجـِ ُق َعقـِ
حصولها إ� الكماالت باختي�ارها، وبال ُ�لفة وال ضجر، فاإليمان يأمر بالصدقة  
ت نفســـه ـبأخالق اإليـمان، وعلى   وأفـعال ال�، واـلذي ـيأ� تـلك الـمأموراِت ُيثـبّ

 هذا الوجه تص� اآلية �ر�ًضا على تكر�ر اإلنفاق).
 ذلك أوفر ا�زاء.وقال غ�ه من ا�فسر�ن �ابن كث� أن هللا سيجز�هم على 
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َعلَ ﴿  فۡرِۡغ 
َ
أ ا  َر�َّنـَ الُوا  قـَ وَُجُنودِهِۦ  الُوَت  َ بََرُزوا �ـِ ا  ا ي َولَمـَّ َداَمنـَ قـۡ

َ
أ ۡت  ِ َوَ�بـّ ۡ�ا  صـــَ ا   نـَ

نَا َ�َ ٱلَۡقۡوِم ٱلۡ�َ   . ]250: [سورة البقرة  ﴾نَ �فِرِ َوٱنُ�ۡ

 
يط﴿  ــ الشَّ ُ   بِالَفحشاءِ  َو�َأُمرُُ�م الَفقرَ   يَعُِدُ�مُ   انُ ـ ًة ِمنُه َوفَضً�  َمغفِرَ   يَعُِدُ�م  َوا�َّ

ُ واِسٌع َعليمٌ   ]268[البقرة: ﴾َوا�َّ

يطاُن يَعُِدُ�ُم الَفقرَ ﴿  إذا أنفقتم � سبي�ل هللا،   يع�  �ّوفكم من الفقر ﴾الشَّ

 أي بالبخل وعدم إعطاء الز�اة. ﴾َو�َأُمرُُ�م بِالَفحشاءِ ﴿

ــع ـهذه اآلـية أـمام عينـيك   ــيـطان عن أي ـطاـعة و�وـفك  ضـ َك الشـ لـُ ذِّ َ عـندـما ـ�ُ
ُ يَعُِدكُ ﴿  -تعا�-تذكر وعد الشيطان ووعد هللا   بعواقب هذه الطاعة. ــ َوا�َّ م  ـ

 .﴾َمغفَِرًة ِمنُه َوفَضً� 

 
دورُِ�م � ما  ُ�فوا  إِن قُل﴿  و  ـصُ

َ
ُ  يَعلَمهُ   تُبدوهُ  أ ــ َو�َعلَ  ا�َّ ماواتِ   ِ�   ما   مُ ــ  ِ�  َوما  السَـّ

رِض 
َ
ُ  ا�  .]29[آل عمران: ﴾قَديرٌ  َ�ءٍ  ُ�ِّ  َ�  َوا�َّ

 
يمانِهِ ﴿ 

َ
ِ َوأ يَن �َشَ�وَن بَِعهِد ا�َّ �َق لَُهم ِ� ا�ِخَرةِ ــ ا قَليً� أُول�َِك � خَ ــ م َ�َمنً ــ إِنَّ ا�َّ

 ِ ُ َو� يَن ـَو� يَُ�لّ �مٌ ةِ َو� ـُظُر إَِ�ِهم يَوَم القِيامَ ـُمُهُم ا�َّ
َ
[آل    ﴾يَُزّ�يِهم َولَُهم َعذاٌب أ

 ]77عمران:
عن عـبد هللا بن أ� أو�  ():  2088ـحدـيث رقم  (روى البـخاري � كـتاب البيوع  

ا ـما َلْم ُيْعط   ْعَطى بـهَ
ُ
ْد أ ِ لـقَ ﮻َّ َحَلَف ـبا

َ
ــوق، ف ًة  وهو �  السـ ْلـعَ ــِ أنَّ َرجاًل أـقاَم سـ
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َلْت:  ِلُيوِقَع ِفيَها َرُجاًل ِمَن الُمْسِلِمَ�،   َ�َ
َ
وَن بعَ ﴿ف ِيَن �َْشَ�ُ ْ�َمانِِهْم  ــ إنَّ ا�َّ

َ
ِ و� ْهِد ا�َّ

 . )﴾َ�َمًنا قَلِيً� 
 
َها   يَا ﴿  ُّ�

َ
ِينَ  � نفُِقوا ِمن َطّيِبَ آمَ  ا�َّ

َ
ـ ُنوا أ رِْضۖ   ـ

َ
ْخرَْجَنا لَُ�م ّمَِن اْ�

َ
ا أ اِت َما َكَسبُْتْم َوِممَّ

وا �ِيهِۚ  ن ُ�ْغِمضــُ
َ
ُتم بِآِخِذيهِ إِ�َّ أ ُموا اْ�َبِيَث ِمنُْه تُنفُِقوَن َولَســْ نَّ  َوَ� َ�َيمَّ

َ
َواْعلَُموا أ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيدٌ   ]267البقرة:[ ﴾ا�َّ

ُتم﴿قال القرط�: قوله تعا�:   ــْ ِ   َولَس ن  إِ�َّ  آِخِذيهِ ب
َ
وا    أ ــُ أي لســتم   ﴾�ِيهِ  ُ�ْغِمض

ـبآـخذـيه � ديونكم وحقوقكم من الـناس إال أن تتســـاهلوا � ذـلك وت�كوا من  
ــونــه   مــا ال ترضـ مع هللا  تفعلوا  فال  أي:  ــونــه.  وال ترضـ وتكرهونــه  حقوقكم، 

 ألنفسكم.
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 رابع الالجزء 

ثَ   يَْدُعوُ�مْ   وُل ــ أَحٍد َوالرَّسُ عُِدوَن َوَ� تَلُْووَن َ�َ  ــ إِذْ تُْص ﴿ 
َ
اً ــ ِ� أُْخَراُ�ْم فَ� ابَُ�ْم َ�مَّ

ــ بِغَ  ــ لَِّكيْ  �ٍّ ـ َص ـ
َ
ــ َ� َ�َْزنُواْ َ�َ َما فَاتَُ�ْم َوَ� َما أ ُ َخبٌِ� بَِما َ�ْعَملُونَ ـ  ﴾ ابَُ�ْمۗ  َوا�َّ

 ]153آل عمران:[
ثَابَ�ُ ﴿(قال السعدي � تفس�ه:  

َ
أي:   اً بَِغ�ٍّ ـَ�مَّ ﴿أي: جازاكم على فعلكم    ﴾مْ ــ فَ�

ــاـنـهزاـمـكم، وـغم   ب وـغم  اـلـغـنـيمــة،  وـفوات  ــر  اـلنصـ ـبـفوات  ـغم  ا،  ـغمــً ُع  بـَ ـتْ يـَ ـغمــا 
ــمـاعكم أن محمـًدا   ل غم، وهو سـ ــاكم ـ� ل. ولكن هللا    ملسو هيلع هللا ىلصأنســ د ُقـتِ بلطفـه  -ـق

ــن نظره لعبـاده ا�ؤمن� خ�ا لهم،    ادهجعـل اجتمـاع هـذه األمور لعبـ   -وحسـ
َصابَُ�مْ ﴿من النصر والظفر،   ﴾مْ ـَ� َ�َْزنُواْ َ�َ َما فَاتَ�ُ لَِّكيْ ﴿فقال:  

َ
من   ﴾َوَ� َما أ

ــول   ت عليكم    ملسو هيلع هللا ىلصالهز�مـة والقتـل وا�راح، إذا �ققتم أن الرسـ لم يقتـل هـاـن
تلك ا�صـيب�ات، واغتبطتم بوجوده ا�سـلي عن �ل مصـيب�ة ومحنة، فلله ما �  

هذا صـــادر عن علمه وكمال   ضـــمن الباليا وا�حن من األســـرار وا�كم، و�ل
ُ َخبٌِ� بَِما َ�ْعَملُونَ ﴿خ�ته بأعمالكم، وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال:   . )﴾َوا�َّ

 
وا   �ن ﴿  َ بَِما َ�ْعَملُوَن ُ�ِيٌط  َكيُْدُهْم   يَُ�ُُّ�ْم   َ�  َوَ�تَُّقوا    تَْصِ�ُ [آل   ﴾َشيْئًاۗ  إِنَّ ا�َّ

 ]120عمران:
ـــمان ذكرـهاـقاـعدة   ابن القيم، فمثاًل �لـنا �فظ قول هللا تـعا�    الت�ليف والضـ

ُ َ�ْرَجً ﴿ َ َ�َْعل �َّ ــ َوَمن َ�تَِّق ا�َّ ، ربما تسأل: ما الت�ليف � هذه اآلية؟ (تقوى  ﴾ا ـ
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ِمنه هللا لعبِده إذا �لفه؟ (أن �عل له مخرًجا وأن   هللا)، وما الضــمان الذي ضــَ
 يرزقه من حيث ال �تسب).

ل ـهذه اآلـية اـ�ذكورة � ـهذا   ااًل لـهذه القواـعد كثً�ا � القرآن، من مـث وترى مـث
وا َوَ�تَّقُ ــ �ن تَْص ﴿ا�وضع   كُ ــ ِ�ُ ، فا﮻ �ّلَفهم بالص�  ﴾ا ــ ْم َشيْئً ــ ْم َكيُْدهُ ــ وا َ� يَُ�ُّ

 والتقوى، وضمن لهم حينئ�ذٍ أن ال يضرهم كيد أعدائهم شيًئ�ا.
ــف هذه القاعدة، حيث قال: (وهللا  والبن القّيم �الٌم � ال فوائد نفيس � وص

سـبحانه قد أمر العبد بأمر وضـمن له ضـماًنا، فإن قام بأمره بالنصـح والصـدق  
ِمن الرزق �ن َعِبَدُه، والنصـر �ن تو�ل   واإلخالص واالجتهاد، فإنه سـبحانه ضـَ

ه ومراده، وا�غفرة �ن اســ  تغفره،  عليه واســتنصــر به، والكفاية �ن �ان هو همَّ
ِوَي رجاؤه وطمعه � فضـــله  

َ
ه � طلبها ووثق به وق

َ
َدق ــَ وقضـــاء ا�وا� �ن صـ

ـــماـنه، ـفإـنه    وتوفيـقه  وإـقامـته  ـبأمره  يهتم  إنـما  الكيس  ـفالَفِطن.  وجوده ال بضـ
ــادق، ومن أو� بعهـده من هللا الصــ ــعـادة  عالمـات  فمن.  الو�  ــرف  السـ   صـ

من    اهتمــامــه قلبــه  ــمــانــه. ومن عالمــات ا�رمــان فراغ  ضـ إ� أمر هللا دون 
  ).االهتمام بأمره وحبه وخشيت�ه واالهتمام بضمانه ، وهللا ا�ستعان

 
 ﴿ ُ�

ْ
ِيَن آَمُنوا َ� تَأ َها ا�َّ ُّ�

َ
ــ يَا � ْضَعافً لُوا الّرِ�َا  ـ

َ
ــ أ َضاَ�فَ ـ ــ ا مُّ َ لََعلَّ  ًة ۖ ـ ــ َوا�َُّقوا ا�َّ ـ كُ ـ ْم  ـ

 ]130ل عمران:آ [ ﴾ُ�ْفلُِحونَ 

ــد ِمنها   ــور: وحينئ�ذٍ فا�اُل ال ُتِفيُد مفهوًما َكذلك إْذ ليس القص قال ابن عاش
ا  

ً
ال يقتصـر التحر�م بهذه اآلية َعلى الربا الباِلِغ أضـعاف

َ
ْقِيي�د بل التشـنيُع، ف التَّ

ٍم،   كث�ًة، ح� يقوَل قائل: إذا �ان الربا أقل ِمن ـضعف رأس المال فليَس ِبمحرَّ
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ُه إْن �اَن  فليس هذا ا�ال هو َم  ٌم أنَّ َم ُمَتَوهِّ بَّ النهي عن أ�ل الربا ح� يَتَوهَّ ـصَ
 عف لم يكن َحراًما.ُدوَن الِض 

 
ِ ِ�َت لَُهمْ ﴿   .  ]159آل عمران:[ ﴾فَبَِما رَْ�ٍَة ّمَِن ا�َّ

وا�ع�: ما �انت رحمتك بأصحابك الذين تولوا عنك يوم أحٍد وص�ك عليهم  
 أن وفقك لهذا. -َعزَّ وَجلَّ -إال برحمٍة من هللا  

 
ءٌ ﴿  ْمرِ َ�ْ

َ
 ]128آل عمران:[ ﴾لَيَْس لََك ِمَن اْ�

أن رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم  (روى مســـلم عن أنس ر� هللا عنه:  
ــلت الدم عنه، و�قول:   ــه، فجعل يس جَّ � رأس ــُ ــرت رباعيت�ه يوم أحد، وش ُكس

ــروا رـباعيـت�ه، وهو ـيدعوهم إ� هللا؟  قوم  يفلح  كيف« ــجوا نبيهم، وكسـ   ، »شـ
ء﴿فأنزل هللا عز وجل:   ْمرِ َ�ْ

َ
 . . وروى البخاري مثله)﴾لَيَْس لََك ِمَن اْ�

ْو يَْ�بَِتُهْم  ﴿وسياق هذه اآلية من ا�زء كما يلي:  
َ
ِيَن َ�َفُروا أ ِ�َْقَطَع َطَرفًا ّمَِن ا�َّ

مْ لَيَْس  َ�َينَقلُِبوا َخا�ِبَِ� 
َ
ْو َ�ُتوَب َعلَيْهِ ـ لََك ِمَن اْ�

َ
ٌء أ َ�هُ ـرِ َ�ْ ْو ُ�َعّذِ

َ
ْم  ـ ْم فَإِ�َّهُ ـْم أ

 ].128-127:آل عمران[  ﴾َظالُِمونَ 

ذكر أربع تـصار�ف قد يـصّرف بها أمر هؤالء، وجعل ب� هذه   -عز وجل-فا﮻  
ء  لََك  لَيَْس  ﴿التصار�ف األربعة هذه العبارة ا�ع�ضة   ْمرِ َ�ْ

َ
لتؤّكد أن   ﴾ِمَن اْ�

ليس إال مبّلًغا وليس له من األمر �ء،    -صــلى هللا عليه وســلم-رســول هللا 
 وال ح� أن يتوقع أن ينتقم هللا له من هؤالء � الدني�ا.
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ةٌ   مــ ِمنكُ   َو�َُ�ن﴿    الُمنَكرِ   َعنِ   َو�َنَهونَ  روِف ـبِالَمع  رونَ ــ َو�َأمُ   اَ��ِ   إَِ�   ونَ ــ يَدع أُمَّ
ينَ   تَ�ونوا  َو�   ونَ ــ الُمفلِح  ُهمُ  َوأُول�َِك   جاَءُهمُ  ما  بَعدِ  ِمن َواخَتلَفوا  َ�َفرَّقوا  َ��َّ
 . ]105-104[آل عمران: ﴾َعظيمٌ  َعذاٌب  لَُهم َوأُول�َِك  ا�َيِّناُت 

 
ن يَنِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمنَ وَ ﴿ 

َ
َّْم �َْسَتِطْع ِمنُ�ْم َطْوً� أ ــ َمن ل ا َملَكَ اِت ـ ــ فَِمن مَّ ْت  ـ

ْ�َمانُُ�م ّمِن 
َ
ْعلَُم �ِإِيَمانِ�ُ   مُ ــ َ�َتَياتِ�ُ �

َ
ُ أ مۚ  َ�ْعُضُ�م ّمِن َ�ْعٍضۚ   ــ الُْمْؤِمَناِتۚ  َوا�َّ

ْهلِِهنَّ فَانِ�ُحوُهنَّ �ِإِذِْن  
َ
 .]25النساء[ ﴾أ

 سّماهن هللا فتي�اٍت وليس إماًء وقال عمن يملكهن أهلهن.  
ـتا� ُغالِ� (  : و� ا�ـدـيث

َ
ـتاَي ف

َ
ْل ف ِدي أَمِ�، وْلَيـقُ ُدُكْم َعـبْ ْل أـحَ (رواه    )وال َيـقُ

 مسلم).
 

ْ�نَ  اّ�ِلَّةُ  َعلَيِْهمُ  ْت ــ �َ ُ�ِ ﴿ 
َ
ِ  ّمِنَ   ِ�َبْلٍ  إِ�َّ  وا ــ ثُقِفُ   َما   � اِس َو�َاُءوا  ــ ا�َّ َن مِّ  لٍ ــ وََحبْ  ا�َّ

ِ َوضُ ــ بَِغضَ  �َّهُ ــ ٍب ّمَِن ا�َّ
َ
ُروَن بِآيَاِت ــ ْم َ�نُوا يَْ�فُ ــ رِ�َْت َعلَيِْهُم الَْمْسَكَنُةۚ  َ�ٰلَِك بِ�

َ�نُوا َ�ْعَتُدونَ  ۚ  َ�ٰلَِك بَِما َعَصوا وَّ نبَِياَء بَِغْ�ِ َحّقٍ
َ
ِ َو�َْقُتلُوَن اْ�  ]112آل عمران:[ ﴾ا�َّ

 م هللا الذلة والصغار أينما �انوا فال يأمنون.أي: ألزمه
 

   يا ﴿ 
َ
َها ا�ّ � ي َخلََقُ�م ِمن نَفٍس واِحَدةٍ  ــــ �ُّ  وََخلََق ِمنها َزوَجها اُس اتَّقوا َر�َُّ�ُم ا�َّ

َ �َن  رحاَم إِنَّ ا�َّ
َ
ي �َسـاَءلوَن بِهِ َوا� َ ا�َّ َو�َثَّ ِمنُهما رِجاً� َكثً�ا َو�ِسـاًء َوا�َُّقوا ا�َّ

 ]١النساء:[  ﴾َعلَيُ�م َرقيًبا 
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 فا﮻ عّز وجل ��نا أنه خلق حواء من آدم.
 

ِينَ ٱوَ ﴿  نُفَسُهۡم ذَ ـإَِذا فَ   �َّ
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َ ٱ َكُرواْ  َعلُواْ َ�ِٰحَشًة أ ْ ٱفَ   �َّ نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر    ۡسَتۡغَفُروا ُ�ِ

نُوَب ٱ ُ ٱإِ�َّ  �ُّ َّ�  ْ ٰ َما َ�َعلُوا واْ َ�َ  ].135عمران: آل[ ﴾وَُهۡم َ�ۡعلَُمون  َولَۡم يُِ�ُّ

 
ش  � قُلوبِ   َسُنل�﴿ 

َ
يَن َ�َفُروا الرُّعَب بِما أ ِ مــ ا�َّ ِ م  ــ ا لَ ــ َر�وا بِا�َّ ِل ب هِ ُسلطانًا  ــ يَُ�ّ

 ]151آل عمران:[ ﴾َوَمأواُهُم ا�ّاُر َو�ِئَس َمثَوى الّظالِم�َ 

��نا أنه ألقى هذا الرعب � قلوب ال�افر�ن يوم أحد، بســبب    -تعا�-فا﮻  
ِل بِهِ ُسلطانًا ﴿ما ا�ذوا من دونه من األنداد واألصنام  ِ ما لَم يَُ�ّ َ��وا بِا�َّ

َ
،  ﴾بِما أ

 . باء هنا باء سببي�ةوال

 
�ُّ   يا ﴿ 

َ
رِض  �

َ
�وا ِ� ا� يَن َ�َفروا َوقالوا ِ�ِخوانِِهم إِذا َ�َ يَن آَمنوا � تَ�ونوا َ��َّ َها ا�َّ

و
َ
ى لَو �نوا   أ ُ ذلَِك َحَ�ًة � قُ ا ماتوا َوما قُتِلوا ــ �نوا ِعنَدنا م ُغزًّ   لو�ِِهمــ ِ�َجَعَل ا�َّ

ُ ُ�ي َو�ُمي  ُ بِما تَعَملوَن بَص�ٌ ـَوا�َّ  .]156:عمران آل[ ﴾ُت َوا�َّ

 
نَزَل   ُ�مَّ ﴿ 

َ
َمَنةً   الَغمِّ   بَعدِ  ِمن  َعلَيُ�م  أ

َ
تُهم   قَد  َوطا�َِفةٌ  ِمنُ�م  طا�َِفةً   يَغ� نُعاًسا   أ َهمَّ

َ
أ

نُفُسُهم
َ
مرِ ِمن َ�ٍء قُل  أ

َ
ِ َغَ� اَ�ّقِ َظنَّ ا�اهِلِيَّةِ يَقولوَن َهل َ�ا ِمَن ا� َ�ُظّنوَن بِا�َّ

 ِ مَر ُ�َُّه ِ�َّ
َ
مرِ   فونَ ــ ُ�  إِنَّ ا�

َ
نُفِسِهم ما � يُبدوَن لََك يَقولوَن لَو �َن َ�ا ِمَن ا�

َ
� أ

زَ  وتُِ�م ــ ي بُ  هاُهنا قُل لَو ُكنُتم �   لنا ــ َ�ٌء ما قُتِ  يَن ُكتَِب َعلَيِهُم الَقتُل إِ�   لََ�َ ا�َّ
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ُ َعليٌم بِذاِت    َمضاِجعِِهم   َص ما � قُلو�ُِ�م َوا�َّ ُ ما � ُصدورُِ�م َوِ�َُمّحِ َوِ�َبَتِ�َ ا�َّ
دورِ   ]154[آل عمران: ﴾الصُّ

ــهم بـما ـيدـخل  ــهم أي ـحدثتهم أنفسـ ــور: ومع� أهمتهم أنفسـ ـقال ابن ـعاشـ
الهم وذلك بعدم رضــاهم بقدر هللا ، وبشــدة تلهفهم على ما أصــابهم    عليهم

 و�سرهم على ما فاتهم مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه.
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 خامسالالجزء 

لَمْ ﴿ 
َ
ِينَ    إَِ�   تَرَ   � ــ أُوتُ   ا�َّ اُغوِت َو�َُقولُوَن   وا ـ بِْت َوالطَّ نَِصيًبا ّمَِن الِْكَتاِب يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِ

هْ 
َ
ِيَن َ�َفُروا َ�ُٰؤَ�ِء أ ــ لِ�َّ ِيَن آَمُنوا  ــ بِيً� َدٰى ِمَن ا�َّ ۖ     سـَ ُ ِيَن لََعَنُهُم ا�َّ أُوَ�ٰ�َِك ا�َّ

ُ فَلَن َ�َِد َ�ُ نَِصً�ا ـَوَمن يَلْ   ]52-51النساء:[  ﴾ َعِن ا�َّ

ــلم� �هلهم،   لون الكـفار على ا�سـ ــّ فـهذه اآلـية ـ�اـنت � قوٍم من اليهود يفضـ
 وقلة دينهم، وكفرهم بكتاب هللا الذي بأيديهم .

 
َ لَ ﴿  ُ ِ�َُبّ�ِ ِيَن ِمن َ�بْ ـيُرِ�ُد ا�َّ ُ  ـُ�ْم َو�َْهِديَُ�ْم ُسَنَ ا�َّ لُِ�ْم َو�َُتوَب َعلَيُْ�ْمۗ  َوا�َّ

ن يَ  َحِكيٌم َعلِيٌم 
َ
ُ يُرِ�ُد أ ــ َوا�َّ ن ــ

َ
َهَواِت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن الشَـّ ُتوَب َعلَيُْ�ْم َو�ُرِ�ُد ا�َّ

ا  ن ُ�َّفَِف َعنُ�ْمۚ     تَِميلُوا َميًْ� َعِظيمـً
َ
ُ أ ُد ا�َّ ا يُرـِ� عِيفـً اُن ضـــَ ــَ �سـ   ﴾ وَُخلَِق اْ�ِ

 ]28-26النساء:[
ل    -تـعا�-��ـنا هللا   ـــهّ ــرع  فيـما أمرـنا ـبه وـما نـهاـنا  أـنه ُيسـ عليـن�ا � أحـ�ام الشـ

أن اإلنسـان خلق ضـعيًفا يسـتميله هواه وشـهوته،   -سـبحانه-عنه، وهو يعلم  
 . وال يص� عن النساء. (مستفاد من تفس� البغوي)

 
نَّا   َولَوْ ﴿ 

َ
نِ  َعلَيِْهمْ   ا ــ َكَتبْنَ   �

َ
نُفَسُ�مْ  اْ�ُتلُوا  أ

َ
وِ  أ

َ
ا  دِيَارُِ�م ِمن  اْخرُُجوا   أ   قَلِيٌل  إِ�َّ   َ�َعلُوهُ   مَّ

 ]66النساء:[  ﴾ ۖ ّمِنُْهمْ 
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ِمروا بـما هم مرتكبوـنه من    -تـعا�-ـقال ابن كث�: ��  
ُ
عن أك� الـناس أنهم لو أ

ا�ـناهي لـما فعلوه; ألن طـباعهم الرديـئ�ة مجبوـلة على مـخالـفة األمر، وـهذا من  
 ف �ان يكون.بما لم يكن لو �ان فكي  -تب�ارك وتعا�   -علمه  

 
ا ﴿  ُ  َ�ْفَعُل   مَّ ــ بَِعَذابِ�ُ  ا�َّ ــَ شـ  إِن  مْ ــ ــ َوآمَ   َكْرُ�مْ ــ ُ  َوَ�نَ   ۚ نُتمْ ــ اكًِرا  ا�َّ ــ َعلِي   شـَ   ﴾ًما ــ

 ]147النساء:[
ــتفـهام بمع� التقر�ر للمـنافق�. التـقدير: أي منفـعة ـله �   ـقال القرط�: اسـ

ــكرتم وآمنتم؛ فنبـ�ه تعـا� أنـه ال يعـذب   ــاكر ا�ؤمن، وأن  عـذابكم إن شـ الشــ
من   ال ينقص  تعــذيبــ�ه عبــاده ال يز�ــد � ملكــه، وتركــه عقوبتهم على فعلهم 

 . سلطانه

 
ا  ﴿  ابََك  مَّ صــَ

َ
َنٍة  ِمْن  أ ِۖ   َحســَ َكۚ  فَِمَن ا�َّ يِّئٍَة فَِمن �َّْفســِ ابََك ِمن ســَ صــَ

َ
  ﴾َوَما أ

 ].79النساء:[
 

لَمْ ﴿ 
َ
ِينَ   إَِ�    تَرَ   � �َُّهمْ     يَزُْ�ُمونَ     ا�َّ

َ
نزَِل    بَِما     آَمُنوا     �

أُنزَِل ِمن َ�بْلَِك يُرِ�ُدوَن   َوَما   إَِ�َْك   أُ
مِ 
اُغوِت َوَقْد أُ ن َ�َتَحاَكُموا إَِ� الطَّ

َ
ن يَْ�فُ ــ أ

َ
ن يُِضلَُّهْم ــ ُروا أ

َ
يَْطاُن أ ُروا بِهِ َو�ُرِ�ُد الشَّ

ــ �َذا �ِي  عِيًدا َضَ�ً� بَ  يَْت الُْمَنافِقَِ� لَُهْم �َ   َل ـ
َ
ُ �َ� الرَُّسوِل َر� نَزَل ا�َّ

َ
َعالَْوا إَِ�ٰ َما أ

وَن َعنَك ُصُدوًدا   ــ فََكيْ   يَُصدُّ َص ـ
َ
ــ َف إَِذا أ مَ ـ ِصيَبٌة بَِما قَدَّ ــ اَ�تُْهم مُّ يِْديِهْم ُ�مَّ  ـ

َ
ْت �

َرْدنَا إِ�َّ إِْحَسانً ـَجاُءوَك َ�ْ 
َ
ِ إِْن أ  ].62-60لنساء:ا [ ﴾ا َوتَوْ�ِيًقا  لُِفوَن بِا�َّ
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ُ يُرِ�﴿  ن َ�تُ ــ َوا�َّ
َ
ِيَن يَتَّبِ ــ ُ�ْم َو�ُرِ�ــ وَب َعلَيْ ــ ُد أ ن تَِميلُوا َميًْ� ــ ُد ا�َّ

َ
َهَواِت أ ُعوَن الشَّ

 ].27النساء:[  ﴾َعِظيًما 
 

ا ﴿  ا   إِنـّ نَزـ�
َ
َك   أ اَب   إـِ�َ اَ�قِّ   الِكـت ـِ اِس   بَ�َ   ِ�َحُ�مَ   ب ا   ا�ـّ راكَ   بـِم

َ
ُ   أ َو� تَُ�ن   ا�َّ

 . ]105[النساء:   ﴾لِلخا�ِنَ� َخصيًما 

ـــعدي رحـمه هللا ــم َع   أي(  : ـقال السـ ن َمن عرـفت خـيانـت�ه، من ـمّدٍع ـما  ال ـ�اصـ
ليس له، أو منكٍر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على �ر�م  

ــوـمات اـلدينـي�ة �اـبة عن ا�بـطل � ا�صـ ــوـمة � ـباـطل، والنـي وا�قوق    ا�صـ
ة �ن لم   ــوـم ة ا�صـ �اـب دخول � نـي ة على جواز اـل دل مفهوم اآلـي ة. وـ� دنيوـ� اـل

 .)يعرف منه ظلم
وقد يفهم البعض أن ا�قـصود ال �اـصم ا�ائن� و�ادلهم، لكن ا�قـصود ال 

ــم بـعدـها:    -تـعا�-من أـجل اـ�ائن� وـ�ادل عنهم، واـلدلـيل قول هللا    ـ�اصـ
﴿ ِ ِدۡل َعِن ٱ�َّ َ َ� �ۡ َن يَوَ� ُ�َـــٰ نُفَسُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ـ �ِ َتانُوَن أ �ِ ــ

َ
انًا أ   ﴾ اً مي بُّ َمن َ�َن َخوَّ

 .]107[سورة النساء  
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 سادسالالجزء 

بُُه     َل قَا ﴿  بُُه َعَذابًا �َّ أَُعّذِ ِلَُها َعلَيُْ�ْمۖ  َ�َمن يَْ�ُفْر َ�ْعُد ِمنُ�ْم فَإِّ�ِ أَُعّذِ ُ إِّ�ِ ُمَ�ّ ا�َّ
َحًدا ّمَِن الَْعالَِم�َ 

َ
 ]115:المائدة[ ﴾أ

ــألوا هللا   ــرائيـ�ل ســ نزول مـائـدة من    -تعـا�-قـال البغوي: وذلـك أن ب� إسـ
م نزول المائدة فإنها ـست�ل عليكم ، ولكن من  الـسماء، فأخ�هم هللا: إن ـسألت

 يكفر بعد نزول المائدة فإنه يعذبه عذاًبا لم يعذبه أحًدا من عالم زمانهم.  
 
ْدُ�ُهْمۚ ﴿  ادِقَِ� ـصِ ُ َ�َٰذا يَوُْم يَنَفُع الـصَّ ــ لَُهْم َجنَّ  قَاَل ا�َّ �َْهاُر  ــ

َ
اٌت َ�ْرِي ِمن َ�ْتَِها اْ�

ــ َخالِ  بَ    �ِيَها  ِدينَ ـــ
َ
� ُ ــ عَ  ًداۚ  رَِّ�َ ا�َّ وا َ�نْ ـــ ــ نُْهْم َورَضــُ   ﴾ُهۚ  َ�ٰلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ ـــ

 ]119:المائدة[
�ُْهْم فَإَِ�ُّهْم  إِن﴿ومناـسبة هذه اآلية بما قبلها أن ن� هللا عي�ـ لما قال لربه:   ُ�َعِذّ

نــ ِعَباُدَكۖ  �ن َ�ْغفِْر لَ 
َ
، فقال هللا � اآلية ال� تليها  ﴾َت الَْعزِ�ُز اْ�َِكيمُ ــ ُهْم فَإِنََّك أ

ُ  قَاَل ﴿ ــ يَن  يَوْمُ   َ�َٰذا ا�َّ ادِقِ�َ   َفعُ ــ ْدُ�ُهمْ   الـصَّ ، يع�: تكون هذه األشـياء � يوم  ﴾صـِ

م � اآلخرة ، ولو كذبوا ختم هللا على أفواههم  ينفع الصادق� � الدني�ا صدقه
 .ونطقت به جوارحهم فافتضحوا (مستفاد من تفس� البغوي)

 
ــ َذا�ِقَ  َ�ْفٍس  ُ�ُّ ﴿  ُجوَرُ�ْم يَوَْم الْقَِياَمةِ� ۗ الَْموْتِ   ةُ ـــ

ُ
َ�َمن زُْحزَِح َعِن ا�َّارِ    ��ََّما تَُوفَّْوَن أ

�َْيا إِ�َّ َمَتاُع الُْغُرورِ  َل اْ�َنََّة َ�َقْد فَاَزۗ ـَوأُْدخِ   ]185آل عمران:[   ﴾َوَما اْ�ََياةُ ا�ُّ
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و(إنما) أداة تفيد ا�ـصر: يع� لن تـستوفوا جزاء أعمالكم إال يوم القيامة، إن  
 خً�ا فخ� وإن شًرا فشر.

 
يُّ   يَا ﴿ 

َ
ِينَ   َها ــ � ُ   َ�َبْلَُونَُّ�مُ   آَمُنوا   ا�َّ ءٍ  ا�َّ يْدِ  ّمِنَ  �َِ�ْ يِْديُ�مْ   اُ�ُ ــ َ�نَ   الصَّ

َ
اُحُ�ْم َورِمَ  �

ُ ــ ِ�َْعلَ  ِ�ٌم ــ اْ�َتَدٰى َ�ْعَد َ�ٰلَِك فَلَ   افُُه بِالَْغيِْبۚ  َ�َمنِ ــ َمن َ�َ  َم ا�َّ
َ
َها  ُه َعَذاٌب أ ُّ�

َ
يَا �

نُتْم ُحُرٌمۚ  َوَمن َ�تَ 
َ
يَْد َوأ ِيَن آَمُنوا َ� َ�ْقُتلُوا الصَّ ــ ا�َّ تَ ـ َعّمًِدا فََجَزاٌء ّمِثُْل َما  لَُه ِمنُ�م مُّ

ــ َ�َتَل ِمَن ا�ََّعِم َ�ْكُ  ــ ُم بِهِ َذَوا َعْدٍل ّمِنُ�ْم هَ ـــ اَرٌة َطَعاُم ـــ ْو َكفَّ
َ
ْديًا بَالَِغ الَْكْعَبةِ أ

ْو عَ 
َ
ــ َمَساكَِ� أ ُ عَ ـ ْمرِهِۗ  َ�َفا ا�َّ

َ
َُذوَق َو�َاَل أ ــ ْدُل َ�ٰلَِك ِصَياًما ّ�ِ ا َسلََفۚ  َوَمْن �َ ـ َد مَّ

ُ َعزِ�ٌز ُذو انتَِقا�ٍ  ُ ِمنُْهۗ  َوا�َّ  ]95-94المائدة:[  ﴾َ�َينَتقُِم ا�َّ

فالعمل العظيم هنا هو ا�ج، والتهاون � حرمة صـيد ال� فله عقوبة شـديدة  
ِ�مٌ   َعَذاٌب  فَلَهُ   َ�ٰلَِك  َ�ْعدَ   َدىٰ ــــ اْ�تَ   َ�َمنِ ﴿

َ
:  -سـبحانه-، و� اآلية التالية قال  ﴾أ

ُ  َينَتقِمُ ـفَ  َ�دَ  َوَمنْ ﴿  .﴾ۗ ِمنْهُ  ا�َّ

 
نـوَهُ ﴿ 

َ
ِي أ مَ ـَو ا�َّ ْخرَْجَنا بِهِ َ�َباَت ـَزَل ِمَن السَّ

َ
ْخرَْجَنا   ُ�ِّ   اءِ َماًء فَأ

َ
ٍء فَأ ا    ِمنْهُ   َ�ْ َخِ�ً

ْرُِج ِمنْ  اكًِبا َوِمَن ا�َّ ــ �ُّ َ�َ ْ�َناٍب ــ ْخِل ِمن َطلْعَِها قِنَْواٌن َدا�َِيٌة وََجنَّ ــ ُه َحبًّا مُّ
َ
اٍت ّمِْن أ

�ْتُ  انَ  ونَ ــ َوالزَّ �َْمَر َو�َنْعِهِۚ  إِنَّ ِ� ــ ابٍِهۗ  انُظُروا إَِ�ٰ َ�مَ ــ وََغْ�َ ُمتَشَ   ُمْشتَبًِها  َوالرُّمَّ
َ
رِهِ إَِذا �

 ]99:األنعام[  ﴾َ�ٰلُِ�ْم َ�يَاٍت لَِّقْوٍ� يُْؤِمُنونَ 
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ــ  ــ�لي مع االختالف الكب� � ا�قائق مظهر آخر  فالشـ به إ� حد التطابق الشـ
من مـظاهر الـقدرة ال� يـب�اهي بـها هللا تـعا�. ومثـله التـطابق � الـمادة الوراثـي�ة  

 مع االختالف الكب� � أنواع ا�اليا.  
قال الســـعدي: يســـتدل بها على رحمة هللا، وســـعة إحســـانه وجوده، وكمال  

وعنــايتــ�ه   �ــل من  اقتــداره  وليس  و�تفكر  �ــل أحــد يعت�  بعبــاده. ولكن ليس 
تفكر، أدرك ا�ع� ا�قصود، ولهذا قيد تعا� االنتفاع باآليات با�ؤمن� فقال:  

فإن ا�ؤمن� �ملهم ما معهم من اإليمان،    ﴾يُْؤِمُنونَ  لَِقْو�ٍ   َ�يَاٍت  َ�مـَذلِ  ِ�  إِنَّ ﴿

ــتنـت�اج   ـــياـته ولوازـمه، ال� منـها التفكر � آـيات هللا، واالسـ على العـمل بمقتضـ
 منها ما يراد منها، وما تدل عليه، عقال، وفطرة، وشرعا. 

 
�َّ تَ�ُ ﴿ 

َ
ُ َعلَيِْهْم �ُ ــ وََحِسُبوا � وا ُ�مَّ تَاَب ا�َّ وا َكثٌِ� وَن فِتَْنٌة َ�َعُموا َوَصمُّ مَّ َ�ُموا َوَصمُّ

ُ بَصِ   ]71: المائدة[ ﴾ٌ� بَِما َ�ْعَملُونَ ـّمِنُْهْمۚ  َوا�َّ

ــور : أي فعلوا ما فعلوا من الفـظائع عن تعـمد بغرور، ال عن فلـتة   قال ابن عاشـ
�َّ تَ�ُ ﴿أو ثائرة نفس ح� ينيبوا و�توبو..  

َ
: وا�ع�: وظنوا أن هللا ال  ﴾وَن فِتَْنةٌ ــ �

ــيبهم بفتن�ة � الدني�ا جزاء على ما عاملوا به أنبي�اءهم...فأمنوا عقاب هللا    يصـ
 � الدني�ا بعد أن استخفوا بعذاب اآلخرة.....

�َّ تَ�ُ ﴿ودّل قوله  
َ
ُبوا � ــ وََحسـِ على أّنهم لو لم �سـبوا ذلك الرتدعوا،    ﴾وَن فِتَْنةٌ ــ

رة ال�طاط  ألّنهم �انوا أحرص َعلى سـالمة الّدني�ا منهم على السـالمة � اآلخ
إيمانهم وضــعف يقينهم. وهذا شــأن األمم إذا تطّرق إليها اِ�ذالن أن يفســد  
ــورًا على تدب� عاجلتهم، فإذا   ــ� هّمهم مقصـ اعتقادهم و�تلط إيمانهم و�صـ
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ظّنوا استقامة العاجلة أغمضوا أعينهم عن اآلخرة، فتطّلبوا السالمة من غ�  
أضــــاعوا الفوز األـبدي وتعّلقو ا، ـف ابـه ـــب ل  أسـ أســــاؤوا العـم الفوز العـاجـل ـف ا ـب
 فأصابهم العذابان العاجُل بالفتن�ة واآلجُل.

 
وَن يُؤِمنوَن بِما أُنزَِل إَِ�َك َوما أُنزَِل ِمن ــ ِمنُهم َوالُمؤِمن  مِ ــ ِ� العِل الّراِسخونَ  لِ�نِ ﴿ 

�ةَ َوالُمؤِمن ـــ قَبلَِك َوالُمقي  �ةَ َوالُمؤتوَن الزَّ ِ َوا�َوِم ا�ِخرِ أُول�َِك وَن  ـــ مَ� الصَّ بِا�َّ
ج

َ
 ]162[النساء:  ﴾ًرا َعظيًما ـَسُنؤتيِهم أ

 الحظ اآليات ال� قبلها:
هْ ﴿

َ
لَُك أ

َ
َِل َعلَيْهِ ـ�ْس� ن تَُ�ّ

َ
مَ ـُل الِْكَتاِب أ ْ�َ�َ  ـْم كَِتابًا ّمَِن السَّ

َ
لُوا ُموَ�ٰ أ

َ
اءِۚ  َ�َقْد َس�

اِعَقُة بُِظلِْمِهْمۚ   َخَذ�ُْهُم الصَّ
َ
َ َجْهَرًة فَأ رِنَا ا�َّ

َ
 ]153[النساء: ﴾ِمن َ�ٰلَِك َ�َقالُوا أ

 فهم طلبوا خوارق العادات
ِيَن هَ ــ فَبُِظلْ ﴿ثم بعدها بآيات:   ْمنَ ــ ٍ� ّمَِن ا�َّ ْت لَُهْم ــ أُِحلَّ ا َعلَيِْهْم َطّيَِباٍت  ــ اُدوا َحرَّ

ِ َكثًِ�ا  هِْم َعن َسبِيِل ا�َّ خْ  َو�َِصّدِ
َ
ــ َوأ ــ ِذهُِم الّرِ�َا َوَقْد ُ�هُ ـ ْمَواَل  ـ

َ
ْ�لِِهْم أ

َ
وا َ�نُْه َوأ

ِ�ًما 
َ
ْ�َتْدنَا لِلَْ�فِرِ�َن ِمنُْهْم َعَذابًا أ

َ
 ]161-160[النساء: ﴾ا�َّاِس بِاْ�َاِطِلۚ  َوأ

 . أيدي الناس..وهذا هو الطمع فيما �  
خوَن ِ� العِلِم ِمنُهم َوالُمؤِمنونَ ﴿ثم بـعدـها   يع� أحوالهم مختلـفة    ﴾لِ�ِن الّراســـِ

دون طلب    ﴾َك ــ يُؤِمنوَن بِما أُنزَِل إَِ� ﴿عما ذكر من حال عامة أهل الكتاب، فهم:  

 خوارق.
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ي نَ ــ مِ   رَُج�نِ  قاَل ﴿  نعَ   ونَ ـَ�اف  نَ ـا�َّ
َ
ُ  ـأ إِذا ـاَب فَ ـِهُم ا�ـوا َعلَي ـا ادُخلـَعلَيِهمَ َم ا�َّ

وا إِن ُكنُتم ُمؤِمن�َ  ِ َ�َتَو�َّ  ]23: [المائدة ﴾َدَخلُتموهُ فَإِنَُّ�م �ِ�وَن َوَ�َ ا�َّ

ــ َ� ﴿فجاءت �لمة     -تعا�-لتوضح لنا أن خوف هذان الرجالن من هللا   ﴾افونَ ـ

ا  القوم  من قتــال  األعــداء  هيبــ�ة  من قلوبهم  مروا  نزعــت 
ُ
أ والــذين  �بــار�ن، 

ٰ َ�ْرُُجوا ِمنَْها ـ�نَّا لَ ﴿بقتالهم برغم خوف ب� إسرائي�ل منهم     .﴾ن نَّْدُخلََها َحَ�ّ
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 سابعالالجزء 

ّ�ِ�ُ  بََصا�ُِر ِمن َجاَءُ�م  قَدْ ﴿  بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِ ـــ رَّ
َ
َوَمْن َعِ�َ َ�َعلَيَْهاۚ  َوَما   ۦۖ ْمۖ  َ�َمْن �

نَا َعلَيُْ�م ِ�َفِيٍظ 
َ
 ]104:األنعام[  ﴾�

: (وبصائر جمع بص�ة، والبص�ة: العقل اّلذي تظهر به ا�عا�  قال ابن عاشور
ذي تتجّلى ـبه األجســــام، وأطلـقت   ــر إدراك الع� الـّ وا�ـقائق، كـما أّن البصـ

 ). البصائر على ما هو سبب فيها

  على  الهدى من  أنواعاً   القرآن  ألن  »البصائر« جمع  وإنما: (موضع آخروقال �  
  وتسديد  االعتقاد، إصالح � العقل  تنو�ر   من  إليها،  يهدي ال�  النوا�  حسب

ب� الناس، والداللة    وا�عاشــرة  للمعامالت  القوان� ووضــع  الدين،  �  الفهم
 . �سران)على طرق النجاح والنجاة � الدني�ا، والتحذير من مهاوي ا 

 
ُ   ُذُ�مُ ــ يُؤاخِ  � ﴿  يمانِ�ُ  � بِاللَّغوِ  ا�َّ

َ
دتُ  بِما   يُؤاِخُذُ�م َولِ�ن مــ أ يمانَ  مُ ــ َ�قَّ

َ
 ا�

ةِ  إِطعامُ   هُ ــ فََكّفاَرتُ  وَسِط  ِمن  نَ ــ َمساكي  َعَ�َ
َ
هليُ�م  ونَ ــ تُطعِم  ما   أ

َ
و  أ

َ
و كِسَوُ�ُهم  أ

َ
  أ

ـ َرَ�بَ  َ�ر�رُ  ـ ثَ�ثَ  فَِصيامُ  َ�ِد  لَم َ�َمن ةٍ ـ يّ  ةِـ
َ
يمانِ�ُ �

َ
ـ اٍ� ذلَِك َكّفاَرةُ أ ـ م إِذا َحلَفتُ ـ م ـ

يمانَُ�م 
َ
ُ لَُ�م آياتِهِ لََعلَُّ�م �َشُكرونَ َواحَفظوا أ ُ ا�َّ  ]89[المائدة: ﴾َكذلَِك ُ�َبّ�ِ

ــح هللا عز وجـل طر�قـة تكف� األ يمـان، وهـذه النعمـة  فيهـا  فهـذه نعمـة يوضـ
 يبينها هللا للناس لعلهم يشكروه على هذه النعمة.التيس� على ا�سلم�،  
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ينَ  َ�َ  لَيَس ﴿   َوآَمنوا   ا�ََّقوا   َما  إِذا  وا ــ َطعِم فيما   ُجناحٌ  اتِ ــ الّصا�ِ   وا ــ وََعِملُ   وا ــ آَمن   ا�َّ
ــ وََعِملُ  ا�ِ   وا ــ ــ الـصّ نوا   ا�ََّقوا  ُ�مَّ  َوآَمنوا   ا�ََّقوا   ُ�مَّ  اتِ ــ حسـَ

َ
ُ   َوأ ن�َ  ُ�ِبُّ  َوا�َّ  ﴾الُمحسـِ

 ]93[المائدة:
ــعـدي:   ه، تم�  (ـقال السـ د والتشــــدـيد فـي ا َنَزل �ر�م ا�مر والنهي األكـي لـمّ

ــالم قبـل   مـاتوا على اإلسـ أنـاس من ا�ؤمن� أن يعلموا حـال إخوانهم الـذين 
ــربونـها. ـفأنزل هللا ـهذه اآلـية، وأخ� تـعا� أـنه    َ�َ   لَيَْس ﴿�ر�م ا�مر وهم يشـ

ِينَ  اِ�َاِت ُجنَ نُ آمَ   ا�َّ ــ وا وََعِملُوا الصَّ ــ �ِي ﴿أي: حرج وإثم    ﴾احٌ ـ من ا�مر    ﴾َما َطعُِموا ـ

ــمل ا�ذكورات وغ�ها، قيد   ــر قبل �ر�مهما. ولما �ان نفي ا�ناح يشـ وا�يسـ
ــ اتَّ   َما  إَِذا﴿ذلك بقوله:   ــ وََعمِ   َوآَمُنوا  َقْوا ـ اِ�َاتِ   لُوا ـ أي: بشرط أنهم تاركون   ﴾الصَّ

ل الصــــا�ـات، ثم  للمـعا�، مؤمنون بـ  ا لهم عـم ــحيحـا، موجـب ا صـ اـن ا﮻ إيـم
اسـتمروا على ذلك. وإال فقد يتصـف العبد بذلك � وقت دون آخر. فال يكفي  
فــإن هللا �ــب   ــانــه،  يــأتيــ�ه أجلــه، و�ــدوم على إحســ ح�  ح� يكون كــذلــك 
ــن� � نفع العبـي�د، وـ�دـخل � ـهذه اآلـية   ــن� � عـبادة ا�ـالق، ا�حسـ ا�حسـ

عم ا�حرم، أو فـعل غ�ه بـعد التحر�م، ثم اع�ف ـبذنـب�ه وـتاب  الكر�ـمة، من ط
ه اإلثم �   ه، و�رتفع عـن إن هللا يغفر ـل إ� هللا، واتقى وآمن وعمـل صــــا�ـا، ـف

 ذلك).
 
نَّ  اعلَموا ﴿ 

َ
َ  أ نَّ  العِقابِ  َشديدُ  ا�َّ

َ
َ  َوأ  ].98[المائدة: ﴾رَحيمٌ  َغفورٌ  ا�َّ
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ــ يَن   وَُهم﴿  ــ ن عَ  َهونَ ـ ــ ُه َو�َن ـ وَن َعن ـ
َ
ــ أ نُفسَ  هُ ـ

َ
ــ �ن يُهلِكوَن إِّ� أ ــ ُهم َوما �َشـ   ﴾ُعرونَ ـ

 ]26:[األنعام
أي: ينهون الناس عن اتب�اع محمد صـلى هللا عليه وسـلم    ﴾َعنهُ  َهونَ ــــ يَن   وَُهم﴿

ونَ ـَو�َن ﴿
َ
 ، أي: يتب�اعدون عنه بأنفسهم.﴾َعنهُ  أ

 
نِذر﴿ 

َ
ينَ   بِهِ   َوأ ن  َ�افونَ  ا�َّ

َ
دونِهِ َوِ�ٌّ َو� َشفيٌع  ِمن   لَُهم  لَيَس    َرّ�ِِهم  إِ�  ُ�َ�وا  أ

 ].51:[األنعام ﴾لََعلَُّهم َ�تَّقونَ 

 
ِ  َ�ُقِطعَ ﴿  ينَ  الَقومِ  رُ ـداب ِ  َواَ�مدُ  َظلَموا  ا�َّ  ]45:[األنعام ﴾ َرّبِ العالَم�َ ِ�َّ

 قال ابن عاشور: ففي ا�راِد منها اْعِتب�اراٌت ثالثة:
َمُدوا هللاَّ على نصـره رسـله    ملسو هيلع هللا ىلص  ِللرسـول  َتْلِقيًن�ا  تكوَن   أْن أحُدها:   وا�ْؤمن� أْن َ�ْ

وأولياءهم وإهالِك الظاِ��، ألنَّ ذلك النصَر نعَمٌة بإزالة فساٍد �اَن � األْرِض،  
َوِة ِبـما حصـــَل �ن قبلهم أْن   ــْ ِب األسـ

ّ
اَس ـبه إيـماًء إ� ترـق ِ الـنّ وألن � ـتذِكِ� هللاَّ

ُبو
َّ
ق َر الُمْؤِمِن� من قْبِلِهْم؛ فيُكوُن  َيَ�َ ــَ َر هللاَّ َكما َنصـ ــْ ِ ﴿ا َنصـ ــدًرا    ﴾اَ�ْمُد ِ�َّ مصـ

ة على مع�   اللـَ ِه وتْعر�ـفه لـلدَّ ـعِ
ْ
ِه وَتْنِكِ�ِه إ� َرف ـبِ

ــْ ِه، ـعدَل َعْن َنصـ ـبداًل من فعلـِ
ْوِلِه َتعا�  

َ
َم � ق واِم والثب�ات، َكما َتَقدَّ ِ ﴿الدَّ ِة.� ُس  ﴾اَ�ْمُد ِ�َّ  وَرِة الفاِ�َ

ا: أْن يكون   انيـه ِ ﴿ـث ُد ِ�َّ ِ    ﴾اَ�مـْ ة من نَعِم هللاَّ ًة عْن كوِن ـما ُذِكَر قبـله نْعـمَ اـيَ -ِكـن

ُقِطَع داِبُر الَقْوِم    -تـعا�
َ
ُه ِقـيَل: ف أنـَّ �ـَ

َ
ة، ف ِد أْن َيُكوَن َعلى نعـمَ ِألنَّ ِمن َلواِزِم اَ�ـمْ

ِذيَن َظَلُموا. وِتْلَك ِنْعَمٌة ِمن ِ َتْقَتِ� َحْمَدُه. الَّ  ِنَعِم هللاَّ
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  ِ َّ ﮻ِ ِمن ِقَبِل َجالِلِه ُمْسَتْعَماًل � التعجيب    -تعا�-ثالثها: أْن يكون إْنشاُء حْمِد 
َحقَّ    -َتعــا�-ِمن معــاَملــة هللاَّ   أْن  � درجــاِت اإلمهــال إ�  وتــدر�ِجهم  اهم  إيــّ

  َعليهم العذاب.
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 ثامنالالجزء 

ي َ�َ  اًما ـتَم الِكتاَب   موَ�   ينا ـآتَ   ُ�مَّ ﴿  حَسنَ   ا�َّ
َ
َورََ�ًة   وَُهًدى  َ�ءٍ   لُِ�ِّ   َوتَفصيً�   أ

 ].154[األنعام:  ﴾م بِلِقاءِ َرّ�ِِهم يُؤِمنونَ ـلََعلَّهُ 

نَ   َ�َ ﴿وقوـله:  (  : ـقال ابن كث� ْحســـَ
َ
ِي أ اـنه � العـمل،    ﴾ا�َّ أي: جزاًء على إحســـَ

 .)وقيامه بأوامرنا َوطاعتن�ا
 
حَسنُ  ِ�َ   بِالَّ� إِّ�   ا�َتيمِ   اَل ــ م تَقَر�وا  َو� ﴿ 

َ
هُ   يَبلُغَ   َحّ�   أ ُشدَّ

َ
وفُوا   أ

َ
  َوالم�انَ   الَكيَل   َوأ

ِ �ذا قُلُتم فَاعِدلوا َولَو �َن ذا قُ   ا ـ� نَُ�لُِّف نَفًسا إِّ� ُوسَعه  بِالقِسِط  ر� َو�َِعهِد ا�َّ
 ِ وفوا ذلُِ�م َوّصاُ�م ب

َ
رونَ ـأ  ]152: [األنعام ﴾هِ لََعلَُّ�م تََذكَّ

جاءت هذه جملة مع�ضة ب� مجموعة الوصايا    ﴾ا ـ� نَُ�لُِّف نَفًسا إِّ� ُوسَعه﴿

الرباني�ة بطر�قة ملفتة تشعر بضرورة هذا التذك� � هذا ا�وضع ، ح� �دث  
 حالة من التوازن ا�طلوب � كيان الفرد وال يغلب عليه ا�وف ا�بالغ فيه.  

 
وفُوا الَكيَل َوالم�اَن    بِالَّ� إِّ�   ا�َتيمِ   اَل ــ م تَقَر�وا  َو� ﴿ 

َ
هُ َوأ ُشدَّ

َ
حَسُن َحّ� يَبلَُغ أ

َ
ِ�َ أ

ِ   �ذا قُلُتم فَاعِدلوا ا  ـبِالقِسِط � نَُ�لُِّف نَفًسا إِّ� ُوسَعه َولَو �َن ذا قُر� َو�َِعهِد ا�َّ
وفوا ذلُِ�م َوّص 

َ
ِ ـأ رونَ ـاُ�م ب  . ]152[األنعام: ﴾هِ لََعلَُّ�م تََذكَّ
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ن إِّ�  يَنُظرونَ  َهل﴿ 
َ
و يَأِ�َ بَعُض آياِت َرّ�َِك يَوَم يَأ�  الَم� تَأ�َِيُهمُ   أ

َ
و يَأِ�َ َر�َُّك أ

َ
�َِكُة أ

و َكَسبَ ُل ـت ِمن قَب ـَفُع نَفًسا إيمانُها لَم تَُ�ن آَمنَ ـــ اِت َرّ�َِك � يَن ــ بَعُض آي
َ
ت � ـأ

 ]158األنعام:[   ﴾قُِل انَتِظروا إِنّا ُمنَتِظرونَ  إيمانِها َخً�ا 

و َكسَ ﴿(قال ابن كث�:  
َ
أي: وال يقبل منها كسب عمل   ﴾ً�ا ــ ا خَ ــ مانِهــ ت � إيــ بَ ــ أ

 .)صالح إذا لم يكن عامال به قبل ذلك
 
ِ قَر�ٍَة  ﴿  �ابِرَ َوَ�ذلَِك َجَعلنا � ُ�ّ

َ
نُفِسِهم    أ

َ
ُ�رِميها ِ�َمُكروا فيها َوما يَمُكروَن إِّ� بِأ

 ]123[األنعام: ﴾َوما �َشُعرونَ 

�ابِرَ   قَر�َةٍ   ُ�ِّ  � َجَعلنا   َوَ�ذلَِك ﴿قال البغوي:  
َ
أي: كما أن فساق مكة    ﴾ُ�رِميها  أ

أـ�ابرـها، ـكذـلك جعلـنا فســــاق ـ�ل [قرـ�ة] أـ�ابرـها، أي: عظـماءـها، جمع أك�،  
أنه جعل � �ل    -تعا�-أفاضـل، وأـسود وأـساود، وذلك ـسنة هللا  مثل أفضـل و

الُوا  ــــ قَ ﴿م :  قر�ة أتب�اع الرســل ضــعفاءهم، كما قال � قصــة نوح عليه الســال
رَْذلُونَ 

َ
نُْؤِمُن لََك َواَ�َّبَعَك اْ�

َ
 ، وجعل فساقهم أ�ابرهم.  ]111:الشعراء[ ﴾�

 
ــ جاَءتهُ  �ذا﴿  ِ  رُُسُل   أوِ�َ   ما   ِمثَل   نُؤ�  َحّ�   نُؤِمنَ  لَن قالوا   آيَةٌ  مـ علَُم َحيُث  ا�َّ

َ
ُ أ ا�َّ

ــاَ�َهُ  ُيصــيُب  َ�َعُل رِس ــَ ينَ  س جَرموا   ا�َّ
َ
غارٌ  أ ِ  ِعندَ  صــَ ديدٌ   وََعذاٌب  ا�َّ  �نوا  بِما   شــَ

 ]124[األنعام:  ﴾يَمُكرونَ 
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ْعلَُم َحيُْث َ�ْعَ ﴿(  قال السعدي:
َ
ُ أ فيمن علمه يصلح لها، و�قوم   ﴾رَِساَ�َهُ ُل ــ ا�َّ

ــف ب�ل خلق جميل، ومت�ئ من �ل خلق د�ء، أعطاه هللا   بأعبائها، وهو متصـ
 .)ما تقتضيه حكمته أصال وتبعا

 
�مِ  دارُ  لَُهم﴿   . ]127[األنعام: ﴾َملونَ يَع �نوا  بِما  َوِ�ُُّهم وَُهوَ  َرّ�ِِهم ِعندَ  السَّ

 
�َيناهُ ﴿ 

َ
هلَهُ   فَأ

َ
تَ  إِ�َّ  َوأ

َ
 ]83[األعراف: ﴾ُه �نَت ِمَن الغابِر�نَ امَر�

ــحة ومع ذلك أ�ق هللا بها العذاب   وذلك أن امرأة لوط لم تكن تمارس الفاش
ــاـها ـبالظلم، وـ�اـنت  وجعلـها من القوم (الـغابر�ن) يع� الـهالك�، وذـلك لرضـ

 تتجسس لهم على لوط وتأتيهم بأخباره.
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 تاسعالالجزء 

ينَ ﴿  َّ   ا�َِّ�َّ  الرَّـسوَل  يَتَّبِعونَ   ا�َّ ي ا�ُّ�ِ  َواِ��يلِ   ا�َّوراةِ   ِ�  ِعنَدُهم  َمكتو�ًا   َ�ِدونَهُ   ا�َّ
ّيِباتِ   لَُهمُ  َو�ُِحلُّ   الُمنَكرِ   َعنِ  َو�َنهاُهم بِالَمعروِف  يَأُمرُُهم  َو�َُحّرُِم َعلَيِهُم اَ�با�َِث الطَّ

غ�َل الَّ� �نَت َعلَيهِ ــ َو�ََضُع َعنهُ 
َ
روهُ َونََ�وهُ  ــ م إَِ�ُهم َوا� يَن آَمنوا بِهِ وََعزَّ م فَا�َّ

ي أُنزَِل َمَعُه أُول�َِك ُهُم الُمفلِحونَ  َبُعوا ا�ّوَر ا�َّ  . ]157[األعراف: ﴾َوا�َّ

 

لُهم َعِن الَقر�َ ﴿ 
َ
ب دوَن  ــ َرَة ا�َحرِ إِذ يَعــ الَّ� �نَت حاضِ   ةِــ َواسأ ِهم ــ ِت إِذ تَأتي ــ ِ� السَّ

يِهم َكذلَِك نَبلوُهم بِما �نوا ـ� �َسبِتوَن � تَأت   ومَ ــ ُ�ًَّ� َو�َ  َسبتِِهم   يَوَم    ُهمــ انُ ــ حيت 
 . ]163[األعراف:  ﴾يَفُسقونَ 

 
د�  هَذا  َرَض ـعَ  ذونَ ـيَأخُ  اَب ـالِكت   َورِثُوا  ٌف ـَخل  بَعِدهِم ِمن فََخلََف ﴿ 

َ
  ولونَ ـَو�َق ا�

لَم ذوهُ ــ يَأخُ  ِمثلُهُ  َعَرٌض   مــ يَأتِهِ  �ن َ�ا   َسُيغَفرُ 
َ
ن  الِكتابِ   اُق ــ ميث  َعلَيِهم  يُؤَخذ �

َ
 �  أ

ِ   َ�َ   يَقولوا  فَ� تَعقِلونَ ا�   َواّ�ارُ   َوَدرَسوا ما فيهِ   اَ�قَّ   إِ�َّ   ا�َّ
َ
يَن َ�تَّقوَن أ   ﴾ِخَرةُ َخٌ� لِ�َّ

 . ]169[األعراف:
 
خرَجَ   َكما ﴿ 

َ
ــ أ ــ َر�ُّ   َك ـ ــ بَيتِ  ِمن  َك ـ ــ بِا�َ  َك ـ ــ فَر� �نَّ  قِّ ـ  ﴾ لَ�رِهونَ  الُمؤِمن�َ  ِمنَ  ًقا ـ

 ]5[األنفال:
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ك من   ــول وإن كرهوا ، كمـا أخرجـك رـب ال ا��د : تقـديره األنفـال ﮻ وللرسـ ـق
بيـتك ـبا�ق وإن كرهوا . وقـيل : تـقديره امض ألمر هللا � األنـفال وإن كرهوا  

 ألمر هللا � ا�روج من البيت لطلب الع� وهم �ارهون.كما مضيت  
 
ِسًفا   َغضبانَ   هِ ــ قَومِ   إِ� مو�  رََجعَ  َولَّما ﴿ 

َ
َعِجلُتم  بَعدي ِمن َخلَفُتمو�  بِئَسما  قاَل  أ

َ
 أ

مرَ 
َ
لَ�   مــ َرّ�ِ�ُ  أ

َ
لواحَ   َوأ

َ
خَ   ا�

َ
خي   بَِرأِس   ذَ ــ َوأ

َ
هُ   هِ ــ أ   ومَ ــ القَ   إِنَّ   أُمَّ   نَ ــ اب قاَل   هِ ــ إَِ�   َ�ُرُّ

ع  ِ�َ  �ـُشِمت فَ� يَقُتلونَ�  َو�دوا  اـسَتـضَعفو�
َ
  ﴾داَء َو� َ�َعل� َمَع الَقوِم الّظالِم�َ ا�

 .]150[األعراف:
 
ن قَبلِ  ِمن  ا ــ أوذين  قالوا ﴿ 

َ
ن مــ َر�ُّ�ُ  َع� قاَل  ا ــ ِجئتَن   ما  بَعدِ   َوِمن  ا ــ تَأتِيَن  أ

َ
 يُهلَِك  أ

رِض  ِ�  َو�َسَتخلَِفُ�م َعُدوَُّ�م
َ
 ]129[األعراف:   ﴾تَعَملونَ  َكيَف  َ�َينُظرَ  ا�

ــجر�ن من طول مـا مكثوا � عـذاب فرعون،   ــرائيـ�ل �و�  متضـ قـال بنو إسـ
وذِيَنا ﴿وأذيت�ه:  

نْ    َ�بْلِ   ِمنْ    أُ
َ
تِيََنا   أ

ْ
ــوء العذاب، يذ�ون    ﴾تَأ ــومونن�ا سـ فإنهم يسـ

 كذلك بإعادة القتل علين�ا.   ﴾َوِمْن َ�ْعِد َما ِجئْتََنا ﴿أبن�اءنا و�ستحيون نساءنا 

َ ــ اِس َمن يَ ــ ا�َّ   َوِمنَ ﴿  -تعا�-ومثله قول هللا   ٰ حَ  ْعُبُد ا�َّ َص   فَإِنْ  رٍْف ۖ ــ َ�َ
َ
 ابَُه ــ أ

نَّ بِهِ ۖ ــ َخْ�ٌ اْطمَ 
َ
َص  أ

َ
ٰ  انَقلََب  فِتَْنةٌ  هُ اَ�تْ ــ �ْن أ �َْيا َواْ�ِخَرَةۚ  َ�ٰلَِك ُهَو  َ�َ وَْجِههِ َخِ�َ ا�ُّ

اُن الُْمبِ�ُ   ].11العنكبوت:[ ﴾اْ�ُْ�َ
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لـا لَ ـَوَ�َتبن ﴿ 
َ
ِ َ�ٍء َموِعظَ ـُه ِ� ا� ِ َ�ٍء  ـً� لِ ـًة َوتَفصي ـواِح ِمن ُ�ّ

ٍ� ـفَُخذهُ�ّ ا بُِقوَّ
حَسنِها َسأُر�ُ�م داَر الفاِسق�َ َك ـَوأُمر قَومَ 

َ
 .]145[األعراف: ﴾يَأُخذوا بِأ
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 عاشرالالجزء 

لََّف ﴿ 
َ
نَفقَت  لَو  مــ و�ِهِ ــ قُل  نَ ــ بَي   َو�

َ
رِض  ِ�   ما  أ

َ
لَّفَت   ما  ًعا ـَ�ي   ا�

َ
  َولِ�نَّ   قُلو�ِِهم بَ�َ   �

 َ لََّف  ا�َّ
َ
 ].63[األنفال: ﴾َحكيمٌ   َعز�زٌ  إِنَّهُ  بَيَنُهم �

ـــعدي:فـهذه     وازدادت   وائتلفوا،  ـفاجتمعوا(  اآلـية � األوس وا�زرج، ـقال السـ
جتماعهم، ولم يكن هذا بسـعي أحد، وال بقوة غ� قوة ّهللا،فلو  ا  بسـبب  قوتهم

ك   أليفهم بعـد تـل ــة وغ�همـا لـت أنفقـت مـا � األرض جميعـا من ذهـب وفضــ
ــديـدة   الشــ قُلُو�ِِهمْ ﴿النفرة والفرقـة  َت بَْ�َ  لَّفـْ

َ
� ا    تقليـب   على  يقـدر   ال  ألنـه  ﴾مـَ

 .)�تعا  ّهللا  إال  القلوب
 
ينَ  َ�َتَو�َّ  إِذ  تَرى  َولَو﴿  دبارَهُ   مــ وُجوَههُ  يَِ��ونَ   ةُ ــ الَم��ِكَ  َ�َفُروا   ا�َّ

َ
  َوذوقوا   مــ َوأ

 . ]50[األنفال: ﴾اَ�ر�قِ  َعذاَب 

 
ن دوا ــ يُر� �ن﴿ 

َ
ُ  َبَك ــ َحس فَإِنَّ  َ�َدعوكَ  أ ي ُهوَ  ا�َّ يَّ   ا�َّ

َ
ِ ــ بَِنص َدكَ ــ �   ﴾َو�ِالُمؤِمن�َ  رِه

 ].62:[األنفال
 
َها   يا ﴿  ُّ�

َ
  ابِرونَ ــ ص ِع�ونَ  ُ�مــ ِمن   يَُ�ن إِن  الِ ــ القِت  َ�َ   الُمؤِمن�َ  َحّرِِض   ا�َِّ�ُّ  �

لفً  يَغلِبوا   ِمائَةٌ   ِمنُ�م يَُ�ن �ن  ِماَ�َت�ِ  يَغلِبوا 
َ
ي ِمنَ  ا ـأ �َُّهم َ�َفروا   نَ ـا�َّ

َ
 �  قَومٌ   بِ�

 .]65األنفال:[  ﴾يَفَقهونَ 
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هلِ  �نَ   ما ﴿ 

َ
ع ِمنَ   مــ َحولَهُ  َوَمن  ةِــ الَمدينَ  ِ�

َ
ن  رابِ ــ ا�

َ
ِ   رَسولِ  َعن َ�َتَخلَّفوا   أ َو�  ا�َّ

نُفِسِهم َعن نَفِسهِ 
َ
�َُّهم  ذلَِك  يَرَغبوا بِأ

َ
 �  َ�َمَصةٌ  َو�   ٌب ـــ نََص  َو�   َظَمأٌ  يُصيُبُهم  �   بِ�

ِ  َسبيلِ  ِمن َعُدّوٍ نَيً� إِّ� ُكتَِب لَُهم   � يَنالونَ وَ   الُكّفارَ   يَغيُظ   َموِطئًا   ونَ ــ َ�َطئ َو�  ا�َّ
جَر الُمحِسن�َ 

َ
َ � يُضيُع أ  ]120[التوبة: ﴾بِهِ َ�َمٌل صالٌِح إِنَّ ا�َّ

قال ا�سـن: ال يرغبوا بأنفسـهم أن يصـيبهم من الشـدائد فيختاروا ا�فض  
 . والدعة، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم � مشقة السفر ومقاساة التعب

 
طيُعوا ﴿ 

َ
َ   َوأ َ   إِنَّ   َواصِ�وا  َو� تَنازَعوا َ�َتفَشلوا َوتَذَهَب ر�ُحُ�م  َورَسوَ�ُ  ا�َّ ــ مَ   ا�َّ  عَ ـ

 ]46[األنفال: ﴾الّصابِر�نَ 

ــ َوَ� َ�نَ ﴿  -تعا�-  قوله(قال السـعدي:     القلوب   تشـتت  يوجب  تن�ازعا ﴾ازَُعوا ــ

  م، ـــ عزائمك  تنحل  :أي ﴾ُحُ�مْ ــ ْذَهَب رِ�ــ َوتَ ﴿  واـــ �بن  :أي ﴾لُوا ــ َ�َتْفشَ ﴿  وتفرقها،

 .)هورسول  ّهللا  طاعة  على  النصر  من  به  وعدتم ما  و�رفع  قوتكم،  وتفرق
 
ا   �نَ   لَو﴿  َفًرا   قَر�ًبا    َعَرضــً ًدا  َوســَ ةُ  َعلَيِهمُ   َ�ُعَدت َولِ�ن َ��ََّبعوكَ  قاصــِ قَّ  الشــُّ

ِ  َوَسَيحلِفونَ  نُفَسهُ  ونَ ــ يُهلِك  مــ َمَعكُ   ا ــ َ�َرَجن   ا ــ اسَتَطعن  لَوِ   بِا�َّ
َ
ُ  مــ أ   إِ�َُّهم يَعلَمُ  َوا�َّ

 ]42[التوبة:  ﴾لَ�ذِبونَ 

ــ قَر�بً   َعَرًضا  �نَ  لَو﴿  -تعا�-قال البغوي: قوله   ، أي : لو �ان ما تدعون إليه    ﴾ا ـ

بَ ﴿أي قر�ب�ا هين�ا ،    ﴾ًداــ اصِ ــ ق  ًرا ــ َوَسفَ ﴿ا�نافق� غنيمة قر�ب�ة ا�تن�اول ،     ﴾عوكَ َ��َّ
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ةُ  َعلَيِهمُ   َ�ُعَدت َولِ�ن﴿�رجوا معك ،   قَّ أي : ا�سـافة ، والشـقة : السـفر   ﴾الشـُّ

 البعيد.
 
اُت   َوالُمؤِمنونَ ﴿  ُهم  َوالُمؤِمـن وـ�ِ     بَعضـــُ

َ
َو�َنَهوَن َعِن أ الَمعروِف  ـِ أُمروَن ب اُء بَعٍض يـَ

�ةَ َو�ُطيع �ةَ َو�ُؤتوَن الزَّ ُ وَن  ـالُمنَكرِ َو�ُقيموَن الصَّ َ َورَسوَ�ُ أُول�َِك َسَ�َ�ُُهُم ا�َّ ا�َّ
َ َعز�ٌز َحكيمٌ   . ]71[التوبة: ﴾إِنَّ ا�َّ

 
َ   �َهدَ  َمن  َوِمنُهم﴿  َ�نَّ   لِهِ ـفَض ِمن  آتانا  لَ�ِن  ا�َّ دَّ فَلَّما  الّصاِ��َ  ِمنَ   َوَ�َكوَ�نَّ   َ�َصَّ

َّوا وَُهم ُمعرِضونَ ــ آتاُهم ِمن فَضلِهِ َ�ِ  عَقَبُهم نِفاقًا � قُللوا بِهِ َوتََول
َ
و�ِِهم إِ� يَوِم ـفَأ

َ ما وََعدوهُ َو�ِما �نوا يَ�ِذبونَ  خلَُفوا ا�َّ
َ
 . ]77-75[التوبة: ﴾يَلَقونَُه بِما أ

 
ينَ     َوِمنُهمُ ﴿  ُذنُ   ُهو  ولونَ ـ�َقوَ   ا�َِّ�َّ   يُؤذونَ   ا�َّ

ِ   يُؤِمنُ   لَُ�م  َخ�ٍ   أُُذنُ   قُل أُ َو�ُؤِمُن   بِا�َّ
يَن آَمن  لِلُمؤِمن�َ  يَن يُؤذوَن رَس ــ َورََ�ٌة لِ�َّ ِ لَهُ ــ وا ِمنُ�م َوا�َّ �مٌ ــ وَل ا�َّ

َ
 ﴾ م َعذاٌب أ

 ]    61[التوبة:
ــور واإليـمان للمؤمن� تصــــديقهم � ـما ��وـنه، يـقال: آمن  : (ـقال ابن ـعاشـ

ه   اِء َكمـا � قوـل الاّلِم دون الـب َي ـب دِّ ك عـُ ذـل ه، وـلِ
َ
ـق ــدَّ   - َتعـا�  -لفالٍن ِبَمْع� صــ

]  17[يوســف:  ﴾وما أنَْت بُِمْؤِمٍن َ�ا ولَْو ُكّنا صــادِقِ�َ ﴿ح�اية عن إخوة يوســف:  

ــادقون ال يكـذبوَن؛   هم صــ اهم ألنَّ إيـّ ــديقـه  ِألنَّ اإليمـاَن واِزٌع َلهم عْن أْن  فتصــ
وُه الكذب، فَكما أنَّ الرســول ال يؤاخذ أحًدا �ِ� ال�اذب فهو ُيعاِمل الناس   ُ�ِ ْ�ُ
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ــ و�ُْؤمِ ﴿بشـهادة ا�ؤمن�، فقوله:   ثن�اٌء عليه ِبَذِلَك يتضـّمن األمر    ﴾ُن لِلُْمْؤِمنِ�َ ــ

ِه:   ْوـلِ
َ
ــّد ق ه، فهو ضــ ِيَن آَمُنوا  ﴿ـب ا ا�َّ أيُّـه ا  اَء�مـي قٌ     إْن ـج اســـِ َ�َتبَيَُّنوا     ـف أٍ    ﴾بِنَبـَ

 .  )]6[ا�جرات:
 

يَن يُؤذوَن ا�َِّ�َّ َو�َقا َوِمنُهمُ ﴿  ِ َو�ُؤِمُن    َخ�ٍ  أُُذنُ قُل   أُُذنٌ ولوَن ُهَو ــ �َّ لَُ�م يُؤِمُن بِا�َّ
ي يــ َن آَمنوا ِمن ــ لِلُمؤِمنَ� َورََ�ٌة لِ�َّ �مٌ ــ َن يُؤذوَن رَس ــ ُ�م َوا�َّ

َ
ِ لَُهم َعذاٌب أ  ﴾ وَل ا�َّ

 ]61[التوبة:
ـــعدي: قول يع� ـ�ان يقول ا�ـنافقون عن    ﴾َو�َقولوَن ُهَو أُُذنٌ ﴿  -تـعا�-ـقال السـ

ــلم-الن�   ــلى هللا عليه وسـ ــادق  أ  -صـ نه  يقبل �ل ما يقال له، ال يم� ب� صـ
ــ قُ ﴿و�اذب، فرد هللا عليهم   ــ ل أُُذُن َخي ــ ــ ٍر لَكُ ــ   خ�ا   له  قال  من يقبل  :أي ﴾مــ

ا
ً
  ـباألـعذار   ا�عـتذر�ن  ا�ـنافق�  من  لكث�  تعنيـفه  وـعدم  إعراضـــه  وأـما.وصـــدـق
 وعدم اهتمامه بشأنهم.  خلقه،  فلسعة  الكذب،

ــ قُ ﴿قال ابن عاشور: وُجْمَلُة   ــ ل أُُذُن َخي ـ ــ ٍر لَكُ ـ ا   ﴾مـ
ً
َنَفٌة اْسِتْئن�اف

ْ
ُجْمَلُة ُقْل ُمْسَتأ

ِدِهْم   ِب َمْقصــــِ ْوِلِهْم ِبَقـلْ
َ
ِة والُمـحاَوَرِة، ِإلْبـطاِل ق ِة الُمـقاَولـَ �ا، َعلى َطِر�ـقَ �داِئـيًّ اْبـتِ

ُلوِب   ــْ سـ
ُ
ِدِهْم، وهو ِمَن األ ــِ ًدا ِلَمـقاصـ ًة َلهم، وَكـمْ ُل ِفـيِه  إـغاـظَ ـمِ ِذي َ�ْ اَ�ِكيِم الـَّ

ُه األْو� ِبأْن ُيراد.       ِم َعلى َغْ�ِ ما ُيِر�ُدُه، َتْنِبيًها َلُه َعلى أنَّ  الُمخاَطُب َ�الَم الُمَتَ�لِّ
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َف  ا�نَ ﴿  ُ  َخفَّ نَّ فيُ�م َعنُ�م ا�َّ
َ
ــابَِرٌة   وََعلَِم أ عًفا فَإِن يَُ�ن ِمنُ�م ِمائٌَة ص ــَ ض

ل
َ
ُ َمَع الّصابِر�نَ ــ يَغلِبوا ِماَ�َتِ� �ن يَُ�ن ِمنُ�م أ ِ َوا�َّ لَفِ� �ِإِذِن ا�َّ

َ
 ﴾ٌف يَغلِبوا أ

 ]66[األنفال:
بمع� أن هللا أبدى وأظهر ما �ان يكنه    ﴾�علم﴿أو   ﴾وََعلِمَ ﴿يمكن أن نفهم مع� (

ــتـب�دل ـباألمر أمرا. واـلذي    من علـمه ا�ـاص ــول ـفاسـ اـلذي لم يطلع علـيه رسـ
يؤ�د هذا الفهم وليس كما يتوهمه البعض من أن هللا لم يكن يعلم ثم �صل  

 له العلم بعد ذلك، وإنما يراد به التمي� واإلظهار والذي يؤ�د إرادة ذلك
اِس َمن ـــ َوِمَن ا�َّ ﴿:  قال تعا�  . و�مكن فهم هذه اآلية بفهم اآليت� القادمت�

ِ َجَعَل فِتَْنَة ا�َّ ـَ�ُقوُل آَمنَّ  ِ فَإَِذا أُوذَِي ِ� ا�َّ ِ   اِس ـا بِا�َّ نَْ�ٌ    َجاءَ     َولَ�ِن   َكَعَذاِب ا�َّ
 ِ �ّ ْعلَ ــ َك َ�َُقولُنَّ إِنَّا ُكنَّ ــ ّمِن رَّ

َ
ُ بِأ َولَيَْس ا�َّ

َ
  ﴾الَْعالَِم�َ ا ِ� ُصُدورِ  ــ َم بِمَ ــ ا َمَعُ�ْم أ

 ]9:العنكبوت[
 فإن اآلية بعد أن صرحت أن هللا تعا� أعلم بما � صدور العا�� قالت:

ِيَن آَمُنوا َوَ�َْعلََمنَّ الُْمَنافِقِ�َ ﴿ ُ ا�َّ  ]10:العنكبوت[ ﴾َوَ�َْعلََمنَّ ا�َّ

ُ ﴿  مما يكشـف كشـفا قطعيا عن أن ا�راد من قوله هو العلم    ليس ﴾َوَ�َْعلََمنَّ ا�َّ

ــدور العـا�� ثم يقول � ذات   بعـد ا�هـل وإال فكيف يكون أعلم بمـا � صــ
 الوقت أنه ال يعلم با�ؤمن� وا�نافق� وأنه يبتليهم ح� �صل له العلم.

 وكذلك يمكن التأيي�د بقوله تعا�:
ُ َما ِ� ُصُدورِ�ُ ﴿ َص َما ِ� قُلُو�ُِ�مْ ـَوِ�َبَْتِ�َ ا�َّ ُدورِ ْم َوِ�َُمّحِ   ﴾ َواّ�ُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

 ]154: آل عمران[
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فـقد أـفادت اآلـية أـنه يبتلي ـما � صـــدورهم وهو من مكنون الغـيب و�محص  
ُدورِ    بَِذاتِ   َعلِيمٌ ﴿ما� قلوبهم وهو من مكنون الغيب، ثم يقول أنه   ــُّ فإذا    ﴾الص

ـ�ان يعلم ـما � صـــدورهم فلـماذا االبتـ�الء والتمحيص لو لم يكن الغرض مـنه  
َعلِيٌم بَِذاِت  ﴿ ذيل اآلية أنه  التمي� واإلظهار، وليس �صـيل العلم ألنه صـرح �

ُدورِ   ].موقع الرد على اإل�اد [مستفاد من .)﴾الصُّ

 
دَ ﴿  ُ   وَعـَ ا َوالمُ   الُمؤِمن�َ   ا�َّ فيـه اُر خـاِ�يَن  نـه

َ
ا� ا  َ�تِهـَ َ�ري ِمن  اٍت  َجنـّ اِت  ؤِمـن

�َ�ُ َوَمســاِ�َن َطّيَِبًة � َجّناِت َعدٍن 
َ
ِ أ   ﴾ذلَِك ُهَو الَفوُز الَعظيمُ   َورِضــواٌن ِمَن ا�َّ

 . ]7[التوبة:
 

ــ إِح إِّ�   بِنا   تََر�َّصونَ  َهل قُل﴿  ُ   َدىـ ن يُصيَبُ�ُم ا�َّ
َ
�َُّص بُِ�م أ اُ�سنََيِ� َوَ�ُن نََ�َ

يدينا 
َ
و بِأ

َ
ّ�ِصونَ  بَِعذاٍب ِمن ِعنِدهِ أ �َّصوا إِنّا َمَعُ�م ُمَ�َ  .]52[التوبة: ﴾فََ�َ
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 حادي عشر الالجزء 

ُ    يَمَسسَك   �ن﴿   �ن يُرِدَك ِ�ٍَ� فَ� رادَّ لَِفضلِهِ   ُهوَ     إِّ�     َ�ُ    �ِشَف    فَ�  بُِ�ٍّ    ا�َّ
 .]107[يونس: ﴾يُصيُب بِهِ َمن �َشاُء ِمن ِعبادِهِ وَُهَو الَغفوُر الرَّحيمُ 

 
نُفِسُ�م ِمن  رَسوٌل  جاَءُ�م لََقد﴿ 

َ
ُ�م ــ ٌص َعلَي ــ م َحر�ــ هِ ما َعنِتُّ ــ ٌز َعلَي ــ َعز� أ

 ]128[التوبة: ﴾مٌ ـَن رَءوٌف رَحي ـبِالُمؤِمني 

ــ� الط�ي:   ــواب،  قال أبو جعفر: وأو�  (فقد جاء � تفس القول� � ذلك بالص
ا عـنَت   قوُل ابن عـباس. وذـلك أن هللا عمَّ ـبا�� عن نّ� هللا أـنه عز�ز علـيه ـم

ه ــلم [كـما ـجاء    ،قوـمَ ــلى هللا علـيه وسـ ــص أـهل اإليـمان ـبه. فـ�ان صـ ولم �صـ
 ا�ُ� من] هللا به، عز�ٌز عليه َعَنُت جمعهم.  

وســـلم بأنه �ان عز�ًزا  فإن قال قائل: وكيف �وز أن يوصـــف صـــلى هللا عليه  
و�ســــلـبـهم   ـهم،  ذرار�ـَّ و�ســـ�  ـكفــاَرـهم،  ـيـقتــل  وـهو  ـجـمـيـعـهم،  ـعنــُت  ـعـليــه 

 أموالهم؟
ــلموا، �ان أحبَّ إلـيه من إقامتهم على كفرهم   ــالمهم، لو �انوا أسـ قـيل: إن إسـ
وتكذيبهم إياه، ح� يســـتحقوا ذلك من هللا. وإنما وصـــفه هللا جل ثن�اؤه بأنه  

وا  ألـنه ـ�ا  ،عز�ٌز علـيه عنتهم ــلُّ ن عز�ًزا علـيه أن ـيأتوا ـما ُيعنتهم، وذـلك أن يضـ
 ).فيستوجبوا العنت من هللا بالقتل والس�
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ي اُ�ُهمُ ــ بُني   يَزاُل  � ﴿  ِ ــ ر�بَ  َ�َنوا   ا�َّ ن َ�قَ   ِهمــ ًة � قُلو�
َ
َع قُلو�ُ ــ إِّ� أ ُ َعلي ــ طَّ ٌم ــ ُهم َوا�َّ

 ]110التوبة:[ ﴾َحكيمٌ 

ا � قلوبهم.أي أن بني�انهم للمسجد الضرار  
ً
 أورث شً�ا ونفاق

 
ن يَتوَب َسيِّئً  َوآَخرَ  صاِ�ًا  َ�َمً�  َخلَطوا   مــ بُِذنو�ِهِ   وا ــ اعَ�َف رونَ ــ َوآخَ ﴿ 

َ
ُ أ ا َعَ� ا�َّ

َ َغفوٌر رَحيمٌ   . ]102[التوبة: ﴾َعلَيِهم إِنَّ ا�َّ

 
بًَدا فيهِ   مـَ�قُ  � ﴿ 

َ
لِ  ِمن  قوىـا�َّ  َ�َ   َس ـأُسِّ  لََمسِجدٌ   � وَّ

َ
حَ  يَو�ٍ   أ

َ
ن تَق  قُّ ـأ

َ
وَم فيهِ فيهِ ـأ

ُ ُ�ِ ـرِجاٌل ُ�ِبّ  روا َوا�َّ ن َ�َتَطهَّ
َ
ّهِر�نَ ـوَن أ  ]108[التوبة: ﴾بُّ الُمطَّ

بًَدا فيهِ   ُقمــ تَ  � ﴿(جاء � تفس� البغوي:  
َ
منع    "ال تصل فيه"قال ابن عباس:    ﴾�

 ). هللا تعا� نبي�ه صلى هللا عليه وسلم أن يصلي � مسجد الضرار
مَّ ﴿ 

َ
ينَ  ا ــ َوأ   ﴾م �فِرونَ ــ وا وَهُ ــ م َوماتــ رِجِسهِ  إِ� ا ــ رِجسً  ُهمــ فَزاَدت َمَرٌض  قُلو�ِِهم  � ا�َّ

 ]125[التوبة:
مَّ ﴿: (جاء � تفس� الط�ي

َ
يَن � قُلو�ِِهم َمَرٌض ــ َوأ   ، ين هللانفاق وشك � د  ،﴾ا ا�َّ

ا إ� رجسـهم)، وذلك أنهم شـكوا �    فإن السـورة ال� أنـــــزلت = (زادتهم رجسـً
ف�ان ذلك ز�ادة شـكٍّ حادثًة �    ،فلم يؤمنوا بها ولم يصـّدقوا  ،أنها من عند هللا

ــزـ�ل هللا، لزمهم اإليـمان ـبه عليهم، ـبل ارـتابوا ـبذـلك فـ�ان ذـلك زـ�ادة َنْ�ٍ    ،تنـــــ
 ). من أفعالهم
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ُ   �نَ  َوما ﴿  َ لَُهم ما َ�تَّقــ ا بَعَد إِذ َهداهُ ــ ِضلَّ قَومً ِ�ُ   ا�َّ َ بُِ�ّلِ  ــ م َحّ� ُ�َبّ�ِ وَن إِنَّ ا�َّ
 .]115[التوبة: ﴾َ�ٍء َعليمٌ 

 
�ُّ   يا ﴿ 

َ
يَن آَمنوا إِ�ََّما الُمِ��� وا الَمسِجَد اَ�راَم بَعَد �ِمِهم ــ ٌس فَ� يَقَر�ُ ــ وَن َ�َ ــ َها ا�َّ

ُ ِمن فَـضلِهِ  هذا �ن خِ  وَف يُغنيُ�ُم ا�َّ َ َعليٌم َحكيمٌ   إِن ـشاءَ فُتم َعيلًَة فَسـَ   ﴾إِنَّ ا�َّ

 ]28[التوبة:
ــاوي:   �ه على أنه  (قال البيض ــيئ�ة لتنقطع اآلمال إ� هللا تعا� وِلُيَنبِّ قيده با�ش

تعا� متفضـٌل � ذلك وأن الغ� ا�وعود يكون لبعٍض دون بعض و� عاٍم دون  
 .  )عام

 
راُدوا   َولَو﴿ 

َ
عَ  اُ�روجَ   أ

َ
ةً  َ�ُ   ّدوا ــ َ� ُ   َكرِهَ  َولِ�ن  ُعدَّ   اقُعدوا   َوقيَل  َ�َثبََّطُهم انبِعاَ�ُهم  ا�َّ

 . ]46[التوبة:  ﴾القاِعدينَ  َمعَ 

 
َجَعلُتم﴿ 

َ
ِ  آَمنَ   َكَمن  رامِ ـا�َ   الَمسِجدِ   وَِعماَرَة   ا�اجِّ  ِسقايَةَ   أ  وَجاَهدَ   ا�ِخرِ   َوا�َومِ  بِا�َّ
ِ  َسبيلِ  � ِ  ِعندَ   وونَ ـ�َستَ  �  ا�َّ ُ  ا�َّ  ]19[التوبة: ﴾� يَهِدي الَقوَم الّظالِم�َ  َوا�َّ

ــلم�   ــلم�، أو بعض ا�س ــ�ه: (لما اختلف بعض ا�س ــعدي � تفس قال الس
وبعض ا�ـشرك�، � تفـضيل عمارة ا�ـسجد ا�رام، بالبن�اء والـصالة والعبادة  

ة ا�ـا اـي ـــق ه وسـ ه، أخ� ّهللا تعـا�  فـي ــبيـل اد � سـ ﮻ّ وا�ـه ا ان ـب ج، على اإليـم
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َجَعلُتم﴿  :بالتفاوت بينهما، فقال
َ
قايَةَ   أ  آَمنَ  َكَمن  اَ�رامِ   الَمـسِجدِ   وَِعماَرَة  ا�اجِّ   سـِ

 ِ ِ  َسبيلِ  � اَهدَ ـوَج ا�ِخرِ  َوا�َومِ   بِا�َّ ِ  ِعندَ  �َسَتوونَ  �  ا�َّ   .﴾ا�َّ

ــجـد ا�رام  ـفا�ـهاد   ـــقاـية ا�ـاج وعـمارة ا�سـ ﮻ّ أفضــــل من سـ ا واإليـمان ـب
 ).بدرجات كث�ة، ألن اإليمان أصل الدين، وبه تقبل األعمال، وتزكو ا�صال

ف�ان هذا رٌد من هللا تعا� على من يفاضل ب� عمارة ا�سجد ا�رام واإليمان  
 بكث�؟!با﮻، فكيف بمن يفاضل ب� اإليمان با﮻ وأعمال دون ذلك  

 
هلِ  �نَ   ما ﴿ 

َ
ــ ن َحولَهُ َومَ  الَمديَنةِ ِ� ن َ�َتَخلَّفـ

َ
عراِب أ

َ
ــ م ِمَن ا� ِ َو� ـ وا َعن رَسوِل ا�َّ

نُفِسِهم َعن نَفسِ 
َ
�َُّهم � يُصيُبُهم َظَمأٌ َو� نََصٌب َو� َ�َمَصٌة � ـــ يَرَغبوا بِأ

َ
هِ ذلَِك بِ�

ِ َو� َ�َطئوَن  اَر َو� يَنالوَن ِمن َعُدّوٍ نَيً� إِّ� ُكتَِب لَُهم ــ َموِطئًا يَغيُظ الُكفّ َسبيِل ا�َّ
جَر الُمحِسن�َ   بِهِ َ�َمٌل صالِحٌ 

َ
َ � يُضيُع أ  ]120[التوبة: ﴾إِنَّ ا�َّ

ُبُهم ـ� يُصي ﴿فا﮻ عّز وجّل عدد بعض ا�شاق ال� يبلغها ا�جاهد � سبي�ل هللا  
� َسبيِل ﴿أي مجاعة،    ﴾ةٌ ــ َو� َ�َمَص ﴿أي تعب،    ﴾ٌب ــ نََص َو� ﴿يع� عطش،    ﴾َظَمأٌ 
 ِ  .﴾ا�َّ

ف�ل هذه ا�شـاق ال� تكون � سـبي�ل هللا يث�اب ا�رء عليها لشـرف الغاية منها  
لتأكيد اإلثابة على هذه   ﴾الِحٌ ـَمٌل صـعَ ﴿، وز�ادُة  ﴾الِحٌ ـَمٌل صـإِّ� ُكتَِب لَُهم بِهِ عَ ﴿

 األعمال.
 



131 
 

ُ    يَمَسسَك   �ن﴿   لَِفضلِهِ  ِ�ٍَ� فَ� رادَّ  يُرِدكَ  �ن  ُهوَ     إِّ�     َ�ُ    �ِشَف    فَ�  بُِ�ٍّ    ا�َّ
 .]107[يونس:        ﴾يُصيُب بِهِ َمن �َشاُء ِمن ِعبادِهِ وَُهَو الَغفوُر الرَّحيمُ 

 
ّكٍ  �  ُكنَت  فَإِن﴿  نَز�  ِمّما   شـَ

َ
ــ أ   إَِ�َك  ا ــ

َ
يَن يَقَرءوَن الِكتاَب ِمن قَبلَِك لََقد فَاـسأ ِل ا�َّ

 .]94[يونس:   ﴾جاَءَك اَ�قُّ ِمن َرّ�َِك فَ� تَ�وَ�نَّ ِمَن الُممَ��نَ 

 
نيا  اَ�ياةِ   َمَثُل  إِنَّما ﴿  نَز�  َكماءٍ   ا�ُّ

َ
ماءِ فَاخَتلََط بِهِ نَب أ رِض ِممّ ــ اهُ ِمَن السَّ

َ
ا يَأُ�ُ  اُت ا�

�َّ  اُس ــ ا�ّ  رُض زُخُرفَها َوازَّ
َ
َخَذِت ا�

َ
نعاُم َحّ� إِذا أ

َ
�َُّهم قادِروَن َنت ــ َوا�

َ
هلُها �

َ
َوَظنَّ أ

تَعلَيها  
َ
مُرنا َ�ً�   اها ــــ أ

َ
مِس َكذلَِك   أ

َ
ن لَم تَغَن بِا�

َ
و نَهاًرا فََجَعلناها َحصـيًدا َكأ

َ
أ

ُل ا�ياِت لَِقوٍ�  رونَ ُ�َفّصِ  .]24:[يونس ﴾َ�َتَفكَّ

 
َيحلِفونَ ﴿  ِ   سـَ عرِضـوا َعنُهمِهم ِ�ُعرِضـوا َعنُهم ــــ إَِذا انَقلَبُتم إَِ�  لَُ�م  بِا�َّ

َ
إِ�َُّهم   فَأ

 .]95:[التوبة ﴾رِجٌس َوَمأواُهم َجَهنَُّم َجزاًء بِما �نوا يَ�ِسبونَ 

 
ي  بُنياُ�ُهمُ  يَزاُل  � ﴿  َع قُلو�ُُهم  قُلو�ِِهم  �  ر�َبةً   َ�َنوا   ا�َّ ن َ�َقطَّ

َ
ُ َعليٌم َحكيمٌ   إِّ� أ  ﴾َوا�َّ

 ]110[التوبة:
وُلُه:  

َ
ــ َ�َقطَّ  أنْ  إّ� ﴿قال ابن عاـشور � تفسـ�ه: (وق .   ﴾قُلُو�ُُهمْ  عَ ــ ٌّ�ِ اـستثن�اٌء َتَهكُّ

ُه َكقولِه   ِء بما يـشبُه ـضدَّ ْ بي�ل َتأكيِد ال�ـَّ
َ
 َ�نَّةَ ا  يَْدُخلُونَ  و� ﴿َتعا�:    -وهو ِمن ق
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َع  40[األعراف:  ﴾ا�ِياطِ   َسمِّ  � اَ�َمُل  يَلِجَ   َحّ�  ]، أْي َيْبقى ر�ب�ًة أبًدا إاّل أْن ُتَقطَّ

َعٍة)    . قلوبهم ِمنهم وما هي ِبُمَقطَّ
ــ�ـها أيضــــا أقواٌل  بمع� الـندم  ـجاء  وجيـهة منـها أن التقّطع    وـقد قـيل � تفسـ

 . (تفس� ابن كث�)  ، وقيل بأنه ا�وت)قاله السعدي(الشديد  
 

ـ يَتَّبِ  َوما ﴿  �َ�ُُهم  عُ ـ
َ
نَّ � يُغ� ِمَن اَ�ّقِ َشي  َظنًّا   إِّ�   أ ـ إِنَّ الظَّ َ   إِنَّ  ئًا ـ ـ َعلي   ا�َّ   بِما مٌ ـ

 .]36:[يونس ﴾يَفَعلونَ 

 
ماواتِ   ِ�  ماذا  انُظروا   قُلِ ﴿  رِض   السَّ

َ
  ﴾يُؤِمنونَ   �   قَو�ٍ   َعن  َوا�ُُّذرُ  ا�ياُت   تُغِ�   َوما   َوا�

 .]101[يونس:
 

بوا  لــ بَ ﴿  ي بِعِلِمهِ  طوا ــ ُ�ي  لَم بِما  َكذَّ َب ا�َّ َن ِمن قَبلِِهم ــ َولَّما يَأتِِهم تَأو�لُُه َكذلَِك َكذَّ
 .]39:[يونس ﴾فَانُظر َكيَف �َن �قَِبُة الّظالِم�َ 
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 ثاني عشر الالجزء 

يِّئَاتِ  يَعَملونَ  �نوا  قَبُل  َوِمن هِ ـإَِ�  يُهرَعونَ  قَوُمهُ  وَجاَءهُ ﴿  وِم هُؤ�ِء بَنا� قَ  يا  قاَل  السَّ
لَُ�م طَهُر 

َ
أ َضي   ُهنَّ   � ُ�زوِن  َو�   َ ا�َّ َ� ـفَا�َُّقوا 

َ
� رَشيدٌ ـ�  رَُجٌل  ِمنُ�م  ﴾  َس 

 . ]78[هود:
 
لُُ�م �  قَومِ  َو�ا ﴿ 

َ
� ـس

َ
ــ م َعلَيهِ  أ جرِيَ  إِن  اً� ــ

َ
ِ  َ�َ   إِّ�   أ نا  َوما  ا�َّ

َ
يَن آَمنوا بِط أ ارِِد ا�َّ

راُ�م قَوًما َ�َهلونَ 
َ
 . ]29[هود:   ﴾إِ�َُّهم ُم�قو َرّ�ِِهم َولِكّ� أ

 
م﴿ 

َ
�اٍت   لِهِ ــ ِمث  ُسَورٍ   بَِع�ِ   وا ــ فَأت قُل راهُ ــ افتَ   يَقولونَ   أ َوادعوا َمِن اسَتَطعُتم ِمن   ُمفَ�َ

ِ إِن ُكنُتم صادِق�َ   ]13[هود: ﴾دوِن ا�َّ

ــ�ه: (ومع�   ــور � تفسـ اٍت ﴿قـال ابن عـاشـ ـ� أنهـا مف��ـات ا�عـا� كمـا    ﴾ُمفَ�َ

ة وت�ـاذيبهم . وهـذا من   ــص أهـل ا�ـاهلـي ل قصـ تزعمون على القرآن أي بمـث
هي ا�ماثلة � بالغة    ﴾ِمثلِهِ ﴿إرخاء العنان والتســـليم ا�د� ، فا�ماثلة � قوله  

ا : و� ـهذا دلـيل على أن   �ه . ـقال علـماؤـن ال�الم وفصــــاحـته ال � ســــداد مـعانـي
 إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علّو معاني�ه وتصديق بعضه بعًضا).

 
ينَ     الَمَ�ُ     فَقاَل ﴿  ا   إِّ�    نَراكَ  ما  قَوِمهِ    ِمن  َ�َفروا   ا�َّ َبَعَك   َوما نَراكَ  ِمثلَنا     �ََ�ً ا�َّ

أِي   راذُِ�ا بادَِي الرَّ
َ
يَن ُهم أ  لَُ�م َعلَينا ِمن فَضٍل بَل َ�ُظنُُّ�م �ذِب�َ   َوما نَرىإِ�َّ ا�َّ
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يُتم إِن ُكن ــ قاَل ي 
َ
َرأ

َ
 َ�ُعّمَِيتِدهِ  ــ ُت َ� بَيَِّنٍة ِمن َرّ� َوآتا� رََ�ًة ِمن ِعن ــ ا قَوِم أ

نُل
َ
نُتم لَها �رِهونَ َعلَيُ�م �

َ
 . ]28-27[هود: ﴾زُِمُكموها َوأ

 
ا   يا   قالوا ﴿  تَنهان صالُِح قَد ُكنَت فينا َمرُجوًّ

َ
ــ قَبَل هذا � ن نَعُبَد ما يَعُبُد آباُؤنا �نَّنا  ـ

َ
ا أ

 ]62[هود: ﴾لَ� َشّكٍ ِمّما تَدعونا إَِ�هِ ُمر�ٍب 

َعيُب   يا  قالوا ﴿ ــُ �تَُك  ش ــَ ص
َ
ن  تَأُمُركَ  أ

َ
و  آباُؤنا   يَعُبدُ   ما   نَُ�كَ  أ

َ
ن أ

َ
مواِ�ا  �  نَفَعَل   أ

َ
  ما  أ

نَت اَ�ليُم الرَّشيدُ   �َشاءُ 
َ
 ]87[هود: ﴾إِنََّك َ�

َك أنَت  (قال القرط�:   نَّ ي إ�
َ
تِه، أ وأحسـُن من هَذا �لِه، َوَ�دلُّ َما قبلُه على صـحَّ

مـَ  ن َن�َك 
َ
أ ا  أُمُرنـَ تـَ َكيَف 

َ
ا، ف َحقـًّ يـُد  ــِ شـ الرَّ َعَليـِه.  اَ�ِليُم  ُدلُّ  َو�ـَ ا!  اُؤنـَ آبـَ ُد  ا َيعبـُ

ِه   ــاَلـت وا ِمن َكَ�ِة صـ
َ
ا َرأ َلـمَّ نَكُروا 

َ
ا" أ اُؤـن ُد آـب ا َيعـبُ ن َنُ�َك ـمَ

َ
أمُرَك أ ـتَ َك  الـتُ ــَ صـ

َ
"أ

ن َيُكوَن َيأُمُرُهم ِبَ�ِك َما َ�اَن َيعُبُد آَباُؤُهم، َوَبعَدُه  
َ
ــيٌد ِبأ ُه َحليٌم َرش نَّ

َ
َوعَباَدتِه، َوأ

ا َم  يضـً
َ
ْ�ُتْم إِْن ُكنُْت َ� بَيَِّنٍة ِمْن َرّ�ِ َوَرزََقِ� ِمنُْه رِزْقاً ﴿ا َيُدلُّ عليِه.  أ

َ
َر�

َ
قاَل يَا قَوِْم أ

ناً  اُلوُه َعَلى وجِه    ﴾َحسـَ
َ
أي أفاَل أنَهاُكم عن الضـاَلِل؟! وهَذا �لُه يدل َعَلى أنهم ق

ّنُه اعِتقاُدهم ِفيِه).
َ
   ا�قيقِة، وأ
 . تفس�ها أيضا أنها قيلت على وجه االستهزاء والسخر�ةوقد قيل �  

 
بي ﴿ 

َ
ا َ�ُل لَُ�م وَجُه أ رضـً

َ
وِ اطرَحوهُ أ

َ
َف أ ــ اقُتلوا يوسـُ َوتَ�ونوا ِمن بَعِدهِ قَوًما ُ�م ــ

 ]    9[يوسف: ﴾صاِ��َ 
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ِ ﴿قال الـسعدي � تفـس�ه: ( وًْما قَ ﴿أي: من بعد هذا الصـنيع   ﴾َوتَ�ونوا ِمن بَعِده
اِ�ِ�َ  أي: تتوبون إ� هللا، وتسـتغفرون من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على   ﴾ـصَ

التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيال لفعله، وإزالة لشناعته، وتنشيطا من  
 بعضهم لبعض).  

 
ِ  حاَش   قُلنَ   نَفِسهِ   َعن يوُسَف   راَودُ�نَّ  إِذ َخطُبُ�نَّ   ما  قاَل ﴿  منا َعلَيهِ ِمن ــ َعلِ   ما  ِ�َّ

و ُت الَعز� ٍء  ـس
َ
هِ �نَُّه لَِمَن ــــ قالَِت امَرأ نا راَودتُُه َعن نَفسـِ

َ
زِ ا�َن َحصـَحَص اَ�قُّ أ

 ]51[يوسف: ﴾الّصادِق�َ 

ـــباب   ــف ورفضـــه ا�روج إال بـعد ظهور براءـته ـ�ان من أسـ فعزة نفس يوسـ
ما َخطُبُ�نَّ  ﴿ز�ادة ثقة ا�لك به والذي استق� األمر ثم جمع النسوة فقال  

 . ﴾اَودُ�نَّ يوُسَف َعن نَفِسهِ إِذ ر
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 ثالث عشر الالجزء 

ِ   َمعـاذَ   قـاَل ﴿  ن  ا�َّ
َ
ذَ   أ أخـُ ِعنـَدهُ   نـَ َمتـاَعنـا  دنـا  وَجـَ َمن  لَظـالِمونَ   إِّ�  إًِذا  ا     ﴾إِنـّ

 ]79[يوسف:
 متاعنا �رزا من الكذب.

َ
 فلم يقل إال من َسَرق

 
بََو�هِ   َوَرَ�عَ ﴿ 

َ
بَِت هذا تَأو�ُل ُرؤ�اَي ِمن قَبُل قَد  ُسجَّ  َ�ُ   وََخّروا   الَعرِش  َ�َ  �

َ
ًدا َوقاَل يا �

جِن وَجاَء بِ�ُ  خرََج� ِمَن الّسِ
َ
حَسَن � إِذ أ

َ
ا َوَقد أ م ِمَن ا�َدوِ ِمن ـــ َجَعلَها َرّ� َحقًّ

ن
َ
يطاُن بَي� َو�ََ� إِخَو�   نََزَغ    بَعِد أ ــ إِنَّ َرّ� لَطي الشَّ ــ ٌف لِما �َشـ إِنَُّه ُهَو الَعليُم  اءُ ـ

 ]100:[يوسف ﴾اَ�كيمُ 

ــف ـبداـية من   ومن مـعا� اللطف التـقدير � خـفاء، كـما ـحدث � قصــــة يوسـ
 حسد إخوانه إ� أن صار عز�َز مصر.

 
بََو�هِ   َوَرَ�عَ ﴿ 

َ
بَِت هذا تَأو�ُل ُرؤ�اَي ِمن قَبُل قَد  ال َ�َ  �

َ
ًدا َوقاَل يا � َعرِش وََخّروا َ�ُ ُسجَّ

جِن وَجاَء بِ�ُ  خرََج� ِمَن الّسِ
َ
حَسَن � إِذ أ

َ
ا َوَقد أ ِمن م ِمَن ا�َدوِ  ـــ َجَعلَها َرّ� َحقًّ

ن بَعِد 
َ
يطانُ    أ ــ بَي� َو�ََ� إِخَو� إِنَّ َرّ� لَطي   نََزَغ الشَّ ــ ٌف لِما �َشـ اُء إِنَُّه ُهَو الَعليُم ـ

 ]100[يوسف: ﴾اَ�كيمُ 

خيهِ  لُتمَ�عَ  ما  َعلِمُتم  َهل قاَل ﴿
َ
نُتم جاهِلونَ �ِيوُسَف َوأ

َ
 ]89[يوسف: ﴾إِذ أ
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�ُْتْم َجاهِلُونَ ﴿قال السـعدي � تفسـ�ه: (
َ
وهذا نوع اعتذار لهم �هلهم، أو   ﴾إِذْ �

 توبيخ لهم إذ فعلوا فعل ا�اهل�، مع أنه ال ينبغي وال يليق منهم).
 
ميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َكيَدُهنَّ  َعنهُ  فََ�ََف  َر�ُّهُ   َ�ُ    فَاسَتجاَب ﴿   ]34[يوسف:    ﴾الَعليمُ  السَّ

فهذه نعمة أن من هللا تعا� بها على يوســـف أن صـــرف عنه كيد النســـاء وإن  
 أدخله السجن.

 
نَُّه نَاٍج ّمِنُْهَما  ﴿ 

َ
ِي َظنَّ � يَْطاُن ذِْكَر َرّ�ِهِ فَلَبَِث   اذُْكْرِ� ِعنَد َرّ�َِك َوَقاَل لِ�َّ اهُ الشـَّ �سـَ

َ
فَأ

ْجِن بِْضَع ِسنِ�َ   ]42[يوسف:    ﴾ِ� الّسِ

ِ  امٌ ــ َطع  يَأتيُكما   �  قاَل ﴿ ن قَبَل   لِهِ ــ بَِتأو�  َ�بَّأتُُ�ما   إِّ�  هِ ــ تُرزَقان
َ
  ِمّما  ذلُِكما   يَأ�َِيُكما  أ

ِ وَُهم بِا�ِخَرةِ ُهم �فِرونَ  تََر�ُت   إِّ�   َرّ�   َعلََّم� َوا�ََّبعُت     ِملََّة قَوٍ� � يُؤِمنوَن بِا�َّ
ِ ِمن َ�ٍء ذلَِك ِمن     �سحاَق   إِبراهيمَ    آبا� ِملََّة  ن �ُ�َِك بِا�َّ

َ
َو�َعقوَب ما �َن َ�ا أ

�َ�َ ا�ّاِس � �َشــكُ 
َ
ِ َعلَينا َوَ�َ ا�ّاِس َولِ�نَّ أ يا صــاِحَ�ِ    رونَ فَضــِل ا�َّ

ج ر�اٌب ــ الّسِ
َ
أ
َ
ُ الواِحُد الَقهّ  ِن أ ِم ا�َّ

َ
ِ    ارُ ــ ُمَتَفّرِقوَن َخٌ� أ هِ إِّ� ــ ما تَعُبدوَن ِمن دون

َمَر 
َ
ِ أ لطاٍن إِِن اُ��ُم إِّ� ِ�َّ ُ بِها ِمن سـُ نَزَل ا�َّ

َ
نُتم َوآباؤُُ�م ما أ

َ
يُتموها أ مَّ ـسماًء سـَ

َ
أ

 �ّ
َ
ــ تَعبُ   � يَعلَمونَ دوا  ـــــ  � اِس  ا�ــّ  َ�َ�

َ
أ َولِ�نَّ  الَقّيُِم  اّ�يُن  َك  ــِ ذل اهُ  إِيــّ  ﴾إِّ� 

 ]41-37[يوسف:
�لمة، بينما    100فقال فيما يتعلق بإثب�ات النبوة ثم الدعوة إ� التوحيد حوا�  

 .﴾اذُْكْرِ� ِعنَد َرّ�َِك ﴿قال فيما يتعلق �روجه من السجن ثالث �لمات:  
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ــجن وكم ـجاـهد من  ـفانظر يرحـمك هللا كيف   ــف هم دعوـته � السـ حـمل يوسـ
أـجل تبليغـها  وـقارن ب� �لـماـته ال� ـقالـها من أـجل ديـن�ه و�لـماـته ال� ـقالـها من  

 أجل خروجه.
 
لنا  َوما ﴿  رسـَ

َ
َ لَُهم ِمن أ اِن قَوِمهِ ِ�َُبّ�ِ وٍل إِّ� بِلـِس اُء َو�َهدي َمن  رـَس ُ َمن �ـَش لُّ ا�َّ َ�ُيضـِ

 .]4[إبراهيم: ﴾�َشاُء وَُهَو الَعز�ُز اَ�كيمُ 

 
لُُهم قالَت﴿  ِ�  رُسـُ

َ
ِ   أ كٌّ  ا�َّ ــ فاطِ  شـَ ماوا  رِ ــ رِض يَدعوُ�م ِ�َغفَِر لَُ�م ِمن الـسَّ

َ
ِت َوا�

َرُ�م     ُذنو�ُِ�م  َجٍل ُمَس�ًّ   إِ�    َو�َُؤّخِ
َ
نُتم  إِن     قالوا   أ

َ
ن   تُر�دوَن  �ََ�ٌ ِمثلُنا     إِّ�    أ

َ
أ

 .]10[إبراهيم:    ﴾فَأتونا �ُِسلطاٍن ُمب�ٍ   تَُصّدونا َ�ّما �َن يَعُبُد آباُؤنا 

 
ُبلَنا ﴿  ِ َوَقد َهدانا ســُ َ َ�َ ا�َّ ّ� َ�َتَو�َّ

َ
ِ   َوما َ�ا � نَّ َ� ما آَذيُتمونا َوَ�َ ا�َّ َوَ�َصــِ�َ
ِ ا

ونَ فَلَيَتَو�َّ  .]12[إبراهيم: ﴾لُمَتَوّ�ِ
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ِ ما يَ�رَهونَ ﴿  نَّ  َو�َجَعلوَن ِ�َّ
َ
نَّ لَُهُم اُ�سـ� � َجَرَم أ

َ
نَُتُهُم الَكِذَب أ لسـِ

َ
ُف أ َوتَصـِ

�َُّهم ُمفَرطونَ 
َ
 ]62[النحل: ﴾لَُهُم ا�ّاَر َو�

ــهم، و�زعمون  (  ـقال الط�ي: وـتأوـ�ل ال�الم: و�جعلون ﮻ ـما يكرهوـنه ألنفسـ
تعــا�،   ﮻  البنــ�ات �علونهن  ــهم:  ألنفسـ يكرهونــه  الــذي  ــ�،  لهم ا�سـ أن 

أن ا�الئكة بن�ات هللا. وأما اُ�ســـ� ال� جعلوها ألنفســـهم: فالذكور    وزعموا
ــتبقون الذكور   من األوالد ، وذلك أنهم �انوا يئ�دون اإلناث من أوالدهم ، و�سـ

ِ اْ�ََناِت ـَو�َْجَعلُ ﴿  :منهم، و�قولون: لنا الذكور و﮻ البن�ات ، وهو �و قوله وَن ِ�َّ
 .)]57[النحل: ﴾�َْشَتُهونَ ُسبَْحانَُه َولَُهْم َما 

 
ينَ   َمَكرَ   قَد﴿  ُ بُني قَب  ِمن ا�َّ َ� ا�َّ

َ
ــ لِِهم فَ� قُف ِمن ـ اَ�ُهم ِمَن الَقواِعِد فََخرَّ َعلَيِهُم السَّ

تاُهُم الَعذاُب ِمن َحيُث � �َشُعرونَ 
َ
 ]26[النحل: ﴾فَوقِِهم َوأ

ِيَن ِمْن ﴿ قال السعدي: ( برسلهم واحتالوا بأنواع ا�يل على   ﴾َ�بْلِِهمْ قَْد َمَكَر ا�َّ

ُ بُنَْياَ�ُهْم ِمَن الَْقَواِعدِ ﴿رد ما جاءوهم به وبنوا من مكرهم قصورا هائلة،   َ� ا�َّ
َ
  ﴾فَ�

ْقُف ِمْن فَوْقِِهمْ ﴿  أي: جاءها األمر من أـساـسها وقاعدتها، فـصار   ﴾فََخرَّ َعلَيِْهُم السَـّ

 ﴿ما بنوه عذابا عذبوا به،  
َ
ُعُرونَ َو� وذلك أنهم ظنوا    ﴾تَاُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحيُْث َ� �َشـْ

لوه.    أن هذا البني�ان ســينفعهم و�قيهم العذاب فصــار عذابهم فيما بنوه وأصــَّ
 وهذا من أحسن األمثال � إبطال هللا مكر أعدائه).  
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ِ  دَ ــ فََسجَ ﴿  َ�ع  مــ ُ�ُّهُ   َكةُ ــ الَم��

َ
�  إِبليَس   إِّ�    ونَ ــ أ

َ
ن أ

َ
  ﴾الّساِجدينَ  َمعَ  ونَ يَ� أ

 ]  31-30جر:[اِ� 
ــتثـن�اء أن إبليس من ا�الئـكة، ـبل ـما بـعد   � اآلـية منقطع عـما    ﴾إِّ� ﴿ال يع� االسـ

 قبلها، فيصبح ا�ع�: سجد ا�الئكة ولم يسجد إبليس.
 
َ لِلّناِس ما �ُرِ َوالزُّ   اتِ ـبِا�َيِّن ﴿  نَز�ا إَِ�َك اّ�ِكَر ِ�َُبّ�ِ

َ
رونَ  َوأ   ﴾ نُّزَِل إَِ�ِهم َولََعلَُّهم َ�َتَفكَّ

 ]  44[النحل:

َ لِلنَّ ﴿قال القرط�: ( ح�اِم   مَن   الكتاِب   هذا  ِ�   ﴾اِس َما نُّزَِل إَِ�ِْهمْ ـِ�َُبّ�ِ
َ
  َوالَوعِد   األ

ســوُل   َوِفعِلَك،  ِبَقوِلَك   َوالَوعيِد  الرَّ
َ
ٌ   ملسو هيلع هللا ىلص  ف ِ  َعِن  ُمَب�ِّ ا  ُمرادُه  َوجلَّ   َعزَّ   هللاَّ جَمَلُه  ممَّ

َ
  أ

الِة   أح�اِم  ِمْن   ِكَتاِبِه   ِ�  �اِة،  الصَّ لُه)َوَغ   َوالزَّ ا َلم يَفصِّ  .ِ� ذلك ِممَّ
 
 .]50[النحل:  ﴾َو�َفَعلوَن ما يُؤَمرونَ  فَوقِِهمِمن  َر�َُّهم َ�افونَ ﴿ 

 
ينَ ﴿  ِ المَ   مُ ــ َ�َتَوفّاهُ   ا�َّ َة بِما ُكنُتم ــ ُ�ُم ادُخلُوا اَ�نَّ ــ يَقولوَن َس�ٌم َعلَي  َطّيِب�َ   َكةُ ــ ��

 ]  32[النحل:  ﴾تَعَملونَ 

ـــعدي: ( أي: ـطاهر�ن مطهر�ن من ـ�ل نقص ودنس يتطرق   ﴾َطّيِب�َ ﴿ـقال السـ

إليهم و�ل � إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة هللا ومحبت�ه وألسـنتهم بذكره  
 واإلقبال عليه).والثن�اء عليه، وجوارحهم بطاعته  
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وزارَُهم  ِ�َحِملوا ﴿ 
َ
� ساَء وَ   اَمةِــ القِي  يَومَ  �ِملَةً   أ

َ
يَن يُِضلّوَ�ُهم بَِغ�ِ ِعلٍ� أ وزارِ ا�َّ

َ
ِمن أ

 .]25[النحل:  ﴾ما يَزِرونَ 

 
بيلِ ﴿  ِ قَصُد السَّ َ�ع�َ  َوَ�َ ا�َّ

َ
 ]9[النحل: ﴾َوِمنها جا�ٌِر َولَو شاَء لََهداُ�م أ

اِم   نعـَ
َ
ِمَن األ وَرِة اَ�َيَوانـاِت  ــُّ ذِه السـ ا َذكر ِ� هـَ ــ� ابن كث�: (وَلمـَّ جـاء � تفسـ

  �َ ثَقاَلُهم إ�
َ
ِمُل أ

َ
دوِرِهم، َو� ــُ َوَغِ�َها، ال� َيرَكُبوَنَها  َوَ�بُلُغوَن َعَليَها َحاَجًة ِ� صـ

سـفاِر الشـاقِة  
َ
ماكِن البعيدِة َواأل

َ
َرَع ِ�  -الِباَلِد َواأل ِ� َيسـُلُكَها  شـَ رِق الَّ ِذكِر الطُّ

اَل:   ـقَ
َ
َلـيِه، ف ٌة إ� لـَ ــِّ ا ِهَي ُمَوصـ ا ـمَ نَّ اَ�قَّ ِمنـهَ

َ
َ أ ب�َّ

َ
َلـيِه، ف اُس إ� ِ  َوَ�َ ﴿النـَّ دُ  ا�َّ   قَصـــْ

اَل:    ﴾بِيلِ ــ السَّ 
َ
نَّ ﴿َكَما ق

َ
اِ�   َهَذا َوأ ُبَل َ�َتفَ   ًما ــ َتقِي ــ ُمسْ   ِ�َ َق فَاتَّبُِعوهُ َو� تَتَّبُِعوا السُّ رَّ

نَعام:  ﴾بِيلِهِ ــــ بُِ�ْم َ�ْن ـسَ 
َ
اَل:  153[األ

َ
اٌط   َذاــــ هَ ﴿]، َوق َ�ِ   َّ   ﴾ َتقِيمٌ ــــ ُمـسْ  َ�َ

وِلِه]  :  41[اِ�جر:
َ
اَل ُمَجاِهٌد: ِ� [ق

َ
ِ قَْصُد السَّ وَ ﴿] . ق اَل: َطِر�ُق    ﴾بِيلِ ـــ َ�َ ا�َّ

َ
ق

اَل الَعوِ�ُّ َعِن ابِن َعبَّ 
َ
.  َوق ِ قِّ َعَلى هللاَّ وِلِه:  ــ اْ�َ

َ
ِ   َوَ�َ ﴿اٍس ِ� ق   ﴾ بِيلِ ــ السَّ   قَْصدُ  ا�َّ

ي: تِ 
َ
ِ الَبَي�اُن، أ اَلِل).ي�ابَيُقوُل: َوَعَلى هللاَّ  ُن  الُهَدى َوالضَّ

 
ماواتِ   َخلَقَنا  َوما ﴿  رَض   السَـّ

َ
ــ بَيَنُهم َوما   َوا� َفِح  بِاَ�قِّ  إِّ�   ا ــ اَعَة َ��َِيٌة فَاـص �نَّ السـّ

فَح اَ�ميَل   . ]85[ا�جر: ﴾الصَّ

 
 ]71ا�جر:[ ﴾بَنا� إِن ُكنُتم فاِعل�َ   هُؤ�ِء  قاَل ﴿ 
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الزواج   إ�  إ� �ء طــاهر،  يــدعو قومــه  �ــان  ــالم  والسـ ــالة  الصـ لوٌط عليــه 
ْطَهُر لَُ�مْ ﴿باإلناث، فقال:  

َ
 ﴾ا� إِن ُكنُتم فاِعل�َ ـبَن  هُؤ�ِء ﴿  . فإن من يقرأ﴾ُهنَّ أ

ــة   ــالم �أنه يقول لقومه: إن كنتم فاعل� فاحش قد يتوهم أن لوطًا عليه الس
ا ليس صحيحًا! فهو إنما �ان يدعوهم  وال بد فببن�ا� وليس � الضيوف. وهذ

ْطَهُر لَُ�مْ ﴿إ� �ء طاهر ال حرمة فيه  
َ
 .﴾ُهنَّ أ

أنه قصد بن�اته اللوا� من صلبه، يع� تزوجوا    ﴾ا�ــ بَن   هُؤ�ِء ﴿وقيل � تفس�  

منهـما ـبا�الل. وقـيل معً� آخر: أـنه يقصـــد ـبالبـن�ات اإلـناث من قوـمه، ـفإن  
(إنما أنا لكم بم�لة  �ل ن� هو بمثابة األب. قال نبين�ا صـلى هللا عليه وسـلم:  

د أعلمكم) ــالم    الواـل ه السـ ــححـه النووي � ا�جموع). ف�ـأن لوطـًا علـي (صـ
  .تزوجوا اإلناث فهن أطهر لكميقول:  
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ن َولَو� ﴿ 
َ
 . ]74[اإلسراء: ﴾ِهم َشيئًا قَليً� إَِ�  تَرَ�نُ  كِدَت  لََقد  ثَبَّتناكَ  أ

  ، قد ثبت الن� صــلى هللا عليه وســلم طوال دعوته ولم يركن إ� ا�شــرك� ف
ن َولَو� ﴿  :فتنسب اآلية الفضل � هذا الثب�ات العظيم إ� هللا تعا�

َ
 .﴾ثَبَّتناكَ  أ

 
ِ   َمعَ  َ�َعل � ﴿   ]22[اإلسراء:  ﴾َ�ذوً�  َمذموًما  َ�َتقُعدَ   آَخرَ  إِلًها  ا�َّ

ِ إِلًها آَخَر َ�ُتل� � َجَهنََّم َملوًما َمدحوًرا ﴿  ]39[اإلسراء:  ﴾َو� َ�َعل َمَع ا�َّ

وهذه أيضـا رسـالة لألمة من بعده عليه السـالم. جاء � تفسـ� الط�ي: (عن  
ِ إِلًَها آَخَر َ�َتْقُعَد َمْذُمومً ــ � َ�ْعَ ﴿قتادة، قوله   يقول: مذموما   ﴾ا َ�ُْذو� ــ ْل َمَع ا�َّ

 صـلى هللا  هللا� نعمة هللا، وهذا ال�الم وإن �ان خرج على وجه ا�طاب لنّ�  
 .عليه وسلم، فهو معّ� به جميع من لزمه الت�ليف من عباد هللا جّل وعّز)

 
ُ  يَهدِ   َوَمن﴿  و�ِ  لَُهم  َ�ِدَ   فَلَن  يُضلِل  َوَمن الُمهَتدِ   َ�ُهوَ  ا�َّ

َ
 يَومَ   َوَ�ُ�ُُهم  دونِهِ  ِمن  اءَ ــ أ

ا  َو�ُ�ًما   ُعمًيا   وُجوهِِهم  َ�   القِياَمةِ  ﴾ َسعً�ا  مزِدناهُ  َخَبت ا ــ ُ�َّم َجَهنَّمُ  َمأواُهم َوُصمًّ

 ]97[اإلسراء:
ــور: (عن ابن عـباس : أن الكفرة وقود للـنار ـقال تـعا�   ــ� ابن ـعاشـ ـجاء � تفسـ
وقودـها الـناس وا�ـجارة ـفإذا أحرقتهم الـنار زال اللـهب اـلذي ـ�ان متصـــاـعدا  

. ـفا�بو    من أجســـامهم ، فال يلبثون أن يـعادوا كـما ـ�انوا فيعود االلتـهاب لهم
وازدياد االشــتعال بالنســبة إ� أجســادهم ال � أصــل نار جهنم ، ولهذه النكتة  
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ســلط فعل زدناهم على ضــم� ا�شــرك� للداللة على أن ازدياد الســع� �ان  
 فيهم ، ف�أنه قيل : �لما خبت فيهم زدناهم سع�ا ، ولم يقل : زدناها سع�ا) .

 
يطاَن يََ�ُغ بَيَنُهمَوقُل لِعِبادي يَقولُوا ﴿  ــَّ ُن إِنَّ الش ــَ حس

َ
يطاَن �َن  الَّ� ِ�َ أ ــَّ إِنَّ الش

ا ُمبيًنا   . ]53[اإلسراء: ﴾لِِ��ساِن َعُدوًّ

 
�وا   َكيَف  انُظر﴿  مثاَل  لََك  َ�َ

َ
لّوا  ا� بيً�   �َسـَتطيعونَ  فَ�  فَضـَ ،  ]48[اإلســراء:  ﴾سـَ

 ومثيلتها � سورة الفرقان اآلية التاسعة.
ــ َكي ﴿محمد   يا ﴾انُظر﴿( �وا   َف ـ مث  لََك  َ�َ

َ
ــ ا� األشباه، قالوا : شاعر وساحر    ﴾اَل ـ

وال  ــ أي: وص  ﴾َسبيً�   �َسَتطيعونَ  فَ�﴿ادوا ــ اروا وحــ فح  ﴾فََضلّوا ﴿ون  ــ و�اهن ومجن

 ). إ� طر�ق ا�ق) (تفس� البغوي
 
 . ] 62[الكهف: ﴾لََقد لَقينا ِمن َسَفرِنا هذا نََصًبا   آتِنا َغداَءنا   لَِفتاهُ  قاَل   جاَوزا  فَلَّما ﴿ 

 
ا  َرّ�َِك  َ�    وَُعرِضــوا ﴿  فًّ �ٍ  صــَ َل َمرَّ وَّ

َ
لَّن  لََقد ِجئُتمونا َكما َخلَقناُ�م أ

َ
بَل زََعمُتم �

 . ]48[الكهف: ﴾َ�َعَل لَُ�م َموِعًدا

 
رِض  َ�َ   ما   َجَعلنا  إِنّا ﴿ 

َ
ُهم ِ�َبلُوَُهم لَها  ز�َنةً  ا� ُّ�

َ
حَسنُ  �

َ
 .]7[الكهف: ﴾َ�َمً�  أ
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ا   َولَ�ِن﴿  ئـن ذَهَ�َّ   شـــِ َ ي  ـ�َ ا�َّ ا   بـِ وَحيـن
َ
َك   أ دُ   �   ُ�مَّ   إـِ�َ ِ

َك   �ـَ ـَ هِ   ل ـِ ا   ب  ﴾َو�يً�   َعلَيـن

 . ]86[اإلسراء:
 

رادَ   َوَمن﴿ 
َ
ــ َوسَـ  ا�ِخَرَة   أ ــ سَـ  لَها  �ــ عُيُهم َمـشكوًرا  عَيها ــ   ﴾وَُهَو ُمؤِمٌن فَأُول�َِك �َن سـَ

 ]19[اإلسراء:
ُه:   َرادَ   َوَمنْ ﴿َوقوـل

َ
ُروِر    ﴾ا�ِخَرَة   أ ــُّ ِعيِم َوالسـ ا ِمَن النَّ ا ِفيـهَ اَر اآلِخَرَة َوـمَ دَّ َراَد اـل

َ
ي: أ

َ
أ

ْعَيَها َوسـَ ﴿ وِل    ﴾َ� لََها سـَ سـُ   ﴾ُمْؤِمنٌ   وَُهوَ ﴿أي: َطَلَب ذلك ِمن َطر�ِقِه وهَو ُمَتاَبَعُة الرَّ

واِب َوا�زاِء    بالثَّ
ٌ

ق دِّ ي: ُمـصَ
َ
لُبُه مؤِمٌن، أ

َ
ي: َوق

َ
ُكوًرا فَ ﴿أ ْعُيُهْم َمشـْ )  ﴾أُولَ�َِك َ�َن سـَ

 . (تفس� ابن كث�)
 

لنا َ�ُ فيها ما �َشــ َمن �َن يُر�ُد الع﴿  ِ اُء ــ اِجلََة َعجَّ َم  ــ ا َ�ُ َجَهنَّ ــ ُ�مَّ َجَعلن  دُ ــ َمن نُر�ل
 . ]18[اإلسراء: ﴾يَص�ها َمذموًما َمدحوًرا 

 
 ]25[الكهف: ﴾�ِسًعا  َوازدادوا  ِسن�َ  ِمائَةٍ  ثَ�َث  مـَكهفِهِ  � َوَ�ِثوا ﴿ 

ـــنة وزـ�ادة   ــور: (فع� عن ـهذا الـعدد ـبأـنه ثالثـماـئة سـ ــ� ابن ـعاشـ ـجاء � تفسـ
تســع ، ليعلم أن التقدير بالســن� القمر�ة ا�ناســبة لتار�خ العرب واإلســالم  
مع اإلشــارة إ� موافقة ذلك ا�قدار بالســن� الشــمســية ال� بها تار�خ القوم  

ــهيلي [ص:    الذين منهم أهل الكهف ، وهم أهل بالد الروم ، قال ] �  301الس
الروض األنف: النصــــارى يعرفون ـحدـيث أـهل الكهف و�ؤرخون ـبه، وأقول:  
واليهود الذين لقنوا قر�شـــا الســـؤال عنهم يؤرخون األشـــهر �ســـاب القمر،  
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ــنة   ــية، فالتفاوت ب� أيام السـ ــمسـ ــاب الدورة الشـ ــن� �سـ و�ؤرخون السـ
ــنة قمر�ة   ــل منه س ــية �ص ــمس ــنة الش �املة � �ل ثالث  القمر�ة وأيام الس

وثالث� سـنة شـمسـية، فيكون التفاوت � مائة سـنة شـمسـية بث�الث سـن�  
ــر، وبهـذا تظهر نكتـة   زائـدة قمر�ـة ، كـذا نقلـه ابن عطيـة عن النقـاش ا�فسـ

 التعب� عن التسع السن� باالزدياد).
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 عشر السادسالجزء 

أُس   َواشَتَعَل  ِمّ�   مُ ـــ الَعظ  وََهنَ  إِّ�  َرّبِ  قاَل ﴿  ُ�ن بُِد��َِك َرّبِ َشقِيًّا   َشيًبا  الرَّ
َ
 ﴾َولَم أ

 .]4[مر�م:
 

 ]22[طه:    ﴾آيًَة أُخرى ِمن َغ�ِ سوءٍ  بَيضاءَ  َ�ُرج َجناِحَك  إِ� يََدكَ  َواضُمم﴿ 

ــوء هـاهنـا بمع� الَ�َ   ﴾ِمن َغ�ِ ســـوءٍ ﴿ ص. قـال ابن  يع� من غ� عيـب والسـ

 . ساطع ي�ء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمرعباس: �ان ليده نور  
ا:  عند أهل الكتابأما   ْيضـــً

َ
بُّ أ اَل َلُه الرَّ

َ
دِخل«: (ُثمَّ ق

َ
َك   ِ�   َيَدَك   أ دَخَل .  »ُعبِّ

َ
أ

َ
  ف

ِه   ِ�   َيَدُه  خ  ُثمَّ   ُعبِّ
َ
َذا َيُدُه  أ لِج) َبرَصاُء َرَجَها، َوإ�  . )6:4(سفر ا�روج    . ِمثَل الثَّ

 
َعِجلُتم ــ  قَوِمهِ َغضب إِ� مو�  رََجعَ  َولَّما ﴿ 

َ
ِسًفا قاَل بِئَسما َخلَفُتمو� ِمن بَعدي أ

َ
اَن أ

مرَ 
َ
خَ ــ ــ َرّ�ِ�ُ  أ

َ
لواَح َوأ

َ
لَ� ا�

َ
خي ــ ــ م َوأ

َ
هُ إَِ� ــَذ بَِرأِس أ وَم ـإِنَّ القَ هِ قاَل ابَن أُمَّ ــهِ َ�ُرُّ

  اـسَتـضَعفو� َو�دوا يَقُتلونَ�
َ
 ﴾عداَء َو� َ�َعل� َمَع الَقوِم الّظالِم�َ فَ� �ـُشِمت ِ�َ ا�

 ]150[األعراف:
البعض يدعي أن ن� هللا هارون تركهم يعبدون العجل ألجل الوحدة الوطني�ة  

ا�ِيَل ﴿و�ســتشــهد   قَْت بَْ�َ بَِ� إِْ�َ ن َ�ُقوَل فَرَّ
َ
يُت أ ، بينما من يقرأ اآلية  ﴾إِّ�ِ َخشـِ

�ة   يفهم أن ن� هللا ـهارون أنكر    ﴾إِنَّ الَقوَم اســـَتضـــَعفو� َو�دوا يَقُتلونَ�﴿الـثانـي

ة األو�  ــ ق الوارد � األيــ لوه، وأما التفر�ــ ة اإلن�ار ح� �ادوا يقتــ هم � غايــ علي
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ا�ِيَل ﴿ قَْت بَْ�َ بَِ� إِْ�َ ن َ�ُقوَل فَرَّ
َ
يُت أ ــ  ﴾إِّ�ِ َخشــِ ــرائي�ل  فيقص د بها تفرقة ب� إس

َم  ــ�  بـَ ن َع إذا ترك هـارون  جـاء � تفسـ د العجـل و�ق مو� مع من اتبعـه. 
الط�ي: (فقال له هارون: إ� خشيت أن تقول، فّرقت ب� جماعتهم، ف�كت  

َما ــ يَا قَوِْم إِنَّ ﴿ � قول هارون للقوم  �ِّ بعضهم وراءك، وجئت ببعضهم، وذلك بَ 
ِطي فُتِنُْتْم بِهِ �

َ
ْمرِيـنَّ َر�َُّ�ُم الرَّْ�َُن فَاتَّبُِعوِ� َوأ

َ
و� جواب القوم له وقيلهم    ﴾ُعوا أ

َح َعلَيْهِ َ�كِفَِ� َح�َّ يَرِْجَع إَِ�َْنا ُموَ� ﴿  ).﴾لَْن نَْ�َ

 
إِنَّ لََك   فَتَش�َ�ُقلنا يا آَدُم إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك َولَِزوِجَك فَ� ُ�رَِجنَُّكما ِمَن اَ�نَّةِ  ﴿ 

�َّ َ�ُوَع �ِيَها َوَ� َ�ْعَرٰى 
َ
نََّك َ� َ�ْظَمأُ �ِيَها َوَ� تَْضَ�ٰ  �

َ
 ]119-117طه:[ ﴾َو�

جاء � تفـس� القرط�: (وإنما خـصه بذكر الـشقاء ولم يقل فتـشقيان : يعلمنا  
ــاء على األزواج ،   ذ جرت نفقـة النســ أن نفقـة الزوجـة على الزوج ؛ فمن يومـئ
فلما �انت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بن�اتها على ب� آدم �ق الزوجية.  
  : ال� �ـب للمرأة على زوجهـا هـذه األربعـة  وأعلمنـا � هـذه اآليـة أن النفقـة 

 الطعام والشراب والكسوة وا�سكن).
 
ماواُت   تَ�ادُ ﴿  رُض َوَ�ِرُّ اِ�باُل َهدًّ َ�َتَفطَّ  السَّ

َ
 ]90[مر�م: ﴾ارَن ِمنُه َوتَنَشقُّ ا�

 
بَتِ   ا ــ ي﴿ 

َ
خ إِّ�  �

َ
َك   اُف ــ أ ن َ�َمسَّ

َ
ي ــ َ�َتك الرَّ�نِ  ذاٌب ِمنَ ــ عَ أ  ﴾ا ــ طاِن َوِ�ًّ ــ وَن لِلشَّ

 ]45[مر�م:
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ــور : (و لإلشـــارة إ� أن أصـــل حلول الـعذاب بمن ـ�ّل ـبه هو    يقول ابن ـعاشـ
ا�رمان من الرحمة � تلك ا�الة ع� عن ا�اللة بوصــف الرحمن لإلشــارة  
ه أن يرحم إنـما يكون لفـظاـعة جرـمه إ� ـحد أن   إ� أن حلول الـعذاب ممن شـــأنـُ

 �رمه من رحمته َمن شأنه سعة الرحمة).
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 عشر  السابعالجزء 

لنا  َوما ﴿  رســَ
َ
لَ�   َ�َمّ�  إِذا  إِّ�   نَِ�ٍّ  َو�   رَســولٍ  ِمن  قَبلَِك  ِمن أ

َ
يطانُ   أ  أُمنِيَّتِهِ  �  الشــَّ

ُ   َ�َينَسخُ  ُ َعليٌم َحكيمٌ   ما   ا�َّ ُ آياتِهِ َوا�َّ يطاُن ُ�مَّ ُ�ِ�ُم ا�َّ  ] 52[ا�ج: ﴾يُلِ� الشَّ

غ   حيث جاء � تفس� هذه اآلية أن الشيطان �دث ا�طأ إما على لسان الُمَبلِّ
ــواب للنص و� ذـلك   ــييع آـثار الفهم الصـ أو � عـقل من تبلـغه اـلدعوة أو بتضـ

َت الْقُ ﴿�ان أمر هللا سبحانه وتعا�  
ْ
ــ فَإَِذا قََرأ ــ ْرآَن فَاسْ ـ ــ َتعِْذ بِاّ�ِ ِمَن الشَّ ـ يَْطاِن  ـ

 .﴾الرَِّجيمِ 

 
ضغاُث  وا ــ قال بَل﴿ 

َ
ح��ٍ  أ

َ
لونَ ــ بَل ُهَو شاِعٌر فَلَيأتِنا بِآيَ   افَ�اهُ  بَلِ   أ وَّ

َ
  ﴾ٍة َكما أُرِسَل ا�

 . ]5[األنبي�اء:
 
ي َرآكَ  �ذا﴿  هَذا ُهُزًوا  إِّ�  َك ــ َ�تَِّخذونَ  إِن َ�َفروا   نَ ــ ا�َّ

َ
ي  أ م وَُهم  ــ آلَِهَتكُ   يَذُكرُ   ا�َّ

 . ]36[األنبي�اء:  ﴾�فِرونَ بِِذ�رِ الرَّ�ِن ُهم 
 

  ﴾دٍ ــ ٍ� َ�ي ــ ٌل ِمن َحكي ــ لفِهِ تَ��ــ َو� ِمن خَ  هِ ــ يََدي نِ ــ بَي  ِمن  اِطُل ــ ا�  هِ ــ يَأتي  � ﴿ 
 . ]42[فصلت:
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�ورِ  ِ�   َكَتبنا   َولََقد﴿  رَض يَرِثُه  بَعدِ  نمِ  الزَّ
َ
نَّ ا�

َ
إِنَّ ِ�    ا ِعبادَِي الّصاِ�ونَ ــ اّ�ِكرِ أ

 . ]106-105[األنبي�اء: ﴾َ�ََ�ً� لَِّقْوٍ� َ�بِِدينَ َ�َٰذا 

ــر�ن � قوـله تـعا�   رَض يَرِثُه﴿واألرض عـند كث� من ا�فسـ
َ
نَّ ا�

َ
ــ أ ادَِي ــــ ا ِعـب

ِي َصَدَ�َنا  ـــ َوَقالُوا اْ�َمْ ﴿هي أرض ا�نة، بدليل قوله تعا�:   ﴾الّصاِ�ونَ  ِ ا�َّ ُد ِ�َّ
ْوَرَ�نَ 

َ
أُ ِمَن اْ�َنَّةِ َحيْ ا  ــــ وَْعَدهُ َوأ رَْض نَتََبوَّ

َ
ــَ ُث �َشـ ــــ اْ� ْجُر الَْعاِملِ�َ ــ

َ
  ﴾اُءۖ  فَنِْعَم أ

 .]74:الزمر[
ــده   ﴾بََ��ً ﴿و ــافر قص ــر�ن هي بمع� البلغة ال� َيبلغ به ا�س عند بعض ا�فس

 من زاٍد، أي ما يكفيه من طعام وشراب.  
فإن حقيقة أن ا�نة هي للصــا�� فقط هي حقيقة يســتصــحبها العابدون  
� مشــوارهم � الدني�ا، فتصــ�هم على أذاها ون�اليفها، كما يتبلغ ا�ســافر إ�  
ــورًا �لما �ان العبد   ــد حضـ ــراب. وهذا ا�ع� أشـ ــده ببلغة من طعام وشـ قصـ

 .﴾ينَ إِنَّ ِ� َ�َٰذا َ�ََ�ً� لَِّقْوٍ� َ�بِدِ  ﴿أصح عبادة  

 
ــَ َمسّ  َولَ�ِن﴿  ِ  َعذابِ  ِمن نَفَحةٌ  تُهمـ ــ َرّ� ــ َ�َق  َك ـ ــ ولُنَّ يا َو�لَن ـ ــ ا إِنّ ـ   ﴾ا ُكّنا ظالِم�َ ـ

 . ]46[األنبي�اء:
 
نُتُم الّظالِمفَ ﴿ 

َ
نُفِسِهم فَقالوا إِنَُّ�م أ

َ
ِهم لََقد ــ ُ�مَّ نُِ�سوا َ� رُءوسِ   ونَ ــ رََجعوا إِ� أ

 . ]65-64[األنبي�اء:  ﴾ونَ ـَعلِمَت ما هُؤ�ءِ يَنِطق
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ن َ�َظنَّ   ًبا ِــ ُمغاض َذَهَب  إِذ ا�ّونِ   َوَذا﴿ 
َ
لُم نَقِدرَ   لَن أ ن � إَِ� ــ َعلَيهِ فَنادى ِ� الظُّ

َ
اِت أ

نَت ُسبحانََك إِّ� ُكن 
َ
 ]87[األنبي�اء:  ﴾ُت ِمَن الّظالِم�َ ـإِّ� أ

ــ� ابن كث�: ( ن  َ�َظنَّ ﴿ـجاء � تفسـ
َ
هِ   لَن  أ ِدَر َعلَـي ــيق علـيه � بطن  أي:    ﴾نـَق نضـ

ا�وت. يروى �و هذا عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وغ�هم، واختاره  
ــ َوَمن قُِدَر َعلَيْ ﴿ابن جر�ر، واستشهد عليه بقوله تعا�:   ا آتَاهُ  ـ هِ رِزُْقُه فَلُْينفِْق ِممَّ

ۚ  َ� يَُ�لُِّف  ُ ُ   ا�َّ ُ    ْجَعُل ـَسيَ    اۚ ــآتَاهَ  َما   إِ�َّ   ا ـً َ�ْفس   ا�َّ ا    رٍ ـُعسْ     َ�ْعدَ  ا�َّ ً�ُْ� ﴾ 

 ]).7: [الطالق
 
يدي  بَ�َ   ما  يَعلَمُ ﴿ 

َ
تِهِ ـوَُهم ِمن َخشيَ   �ـارتَ  نِ ـلِمَ  إِّ�  َفعونَ ــ �َش َو�  َخلَفُهم َوما  ِهمــ أ

 ]  28[األنبي�اء:  ﴾ُمشفِقونَ 

 سبحانه.فأخ� سبحانه هنا عن خشية ا�الئكة ربهم  
 

نَز�ا  لََقد﴿ 
َ
فَ� تَعقِلونَ  ذِكرُُ�م فيهِ   كِتابًا  إَِ�ُ�م أ

َ
 ]  10[األنبي�اء:     ﴾أ

َك ــ ٌر لَّ ــ ِذ�ْ ــ ُه لَ َــ �نّ ﴿آخرى  فيه ذكركم: يع� فيه شرفكم، كما قال تعا� � آية  
 . ]44الزخرف:[  ﴾َولَِقْوِمَك 

 
مُّ  �َسَمعُ  َو�  بِالوَ�ِ  أُنِذرُُ�م إِنَّما  قُل﴿  �ءَ  الصُّ  ]45[األنبي�اء:   ﴾يُنَذرونَ  ما  إِذا ا�ُّ

ــ   ﴾إِنَّما ﴿ ــ نِذرُُ�م إِنَّما ﴿أداة حصر، ف
ُ
تع� إنما نذار� لكم هي بالو�، بما    ﴾بِالوَ�ِ   أ

 يوحيه إ� ر�. (مستفاد من أضواء البي�ان/الشنقيطي)
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ذي وجه هللا  � الدعوة قد حاد عن هذا ا�نهج ال  ُه زَ رتَك والذي �عل الفلسـفة ُم 
 تعا� إليه نبي�ه صلى هللا عليه وسلم، وجعل الفلسفة عوضًا عن الو�.

 
لَم﴿ 

َ
نَّ   تَرَ  �

َ
َ   أ ُجدُ  ا�َّ ــ ِ� السَـّ  َمن َ�ُ  �ـَس رِض َوالشَـّ ــ

َ
ــ ماواِت َوَمن ِ� ا� مُس َوالَقَمُر ــ

وابُّ َوَ�ثٌ� ِمَن ا�ّ  َجُر َوا�َّ َوَمن  اِس َوَ�ثٌ� َحقَّ َعلَيهِ الَعذاُب  ــ َوا�ُّجوُم َواِ�باُل َوالشَّ
ُ فَما َ�ُ ِمن ُمكرِ�ٍ  َ يَفَعُل ما �َشاءُ   يُِهِن ا�َّ  ]18[ا�ج:  ﴾إِنَّ ا�َّ
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 عشر  الثامنالجزء 

 ﴿ 
َ
أنا  فَأ ــ لَكُ  �شــَ عناٍب  َ�يٍل   ِمن  َجّناٍت    بِهِ   مـــ

َ
َوِمنها لَُ�م فيها فَواكُِه َكثَ�ٌة   َوأ

 ]19[ا�ؤمنون:  ﴾تَأُ�ونَ 

ــورة ا�ؤمنون   ا  ﴿فـا﮻ عّز وجـل عنـدمـا ذكر الفواكـه � الـدنيـ�ا قـال � سـ َوِمنـه
، مما يدل على محذوف من أوجه ا�نافع والتصرف � الدني�ا تقديره:  ﴾ونَ ــ تَأُ� 

ـــنه ونُ تنظرون إ� ُح  ـــجه، ومـنه ـتأ�لون. بينـما عـندـماسـ ذكر هللا األـ�ل من    ضـ
ــ ّمِنْهَ ﴿الفواكه � األخرة قال:   ُ�لُ ــ

ْ
ــ ا تَأ بدون حرف الواو � آيات سـورة    ﴾ونَ ــ

ا فَاكَِهٌة ـلَُ�ْم �ِيهَ    ونَ ـا ُكنُتْم َ�ْعَملُ ـا بِمَ ـُة الَِّ� أُورِ�ُْتُموهَ ـَوتِلَْك اْ�َنَّ ﴿الزخرف  
ُ�لُونَ   َكثَِ�ةٌ  

ْ
أ تــَ ا  محــذوف  ،  ]73-72: الزخرف[  ﴾ّمِنْهــَ وجود  أوجــه  -لعــدم 

 كما � آية سورة ا�ؤمنون.  -ا�نافع والتصرف الدنيو�ة
 
 ﴿ ُ رِض  ماواتِ ــ السَّ   نورُ  ا�َّ

َ
ِ   ُل ــ َمثَ   َوا�   زُجاَجةٍ  �  الِمصباحُ   ِمصباحٌ   فيها   َكِمش�ةٍ  نورِه

نَّهكَ   الزُّجاَجةُ 
َ
ٍة َو� َغر�ِيٍَّة ـَز�تونٍَة � َ��ِيَّ ا َكوَ�ٌب ُدّرِيٌّ يوَقُد ِمن َشَجَرٍ� ُمباَرَ�ٍة  ـ�
ُ �ِ   هِديـوٍر يَ ـن وٌر َ� ـن ارٌ ـن َولَو لَم تَمَسسهُ  ا يُ�ءُ ـيَ�اُد َز�ُته ورِهِ َمن �َشاُء ـا�َّ

ُ بُِ�ّلِ َ�ٍء َعليمٌ  مثاَل لِلّناِس َوا�َّ
َ
ُ ا�  ]35[النور: ﴾َو�َ�ُِب ا�َّ

، ونور  ﴾ارٌ ــ ُتها يُ�ُء َولَو لَم تَمَسسُه نــ َز� �دُ ــ يَ ﴿فهناك نوران: نور الفطرة النقية  

ــيف   القرآن، فنور الفطرة خلقه هللا عز وجل � القلوب، ونور القرآن إذا ما أضـ
 إ� نور الفطرة صار نوًرا على نور.
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ي الَمَ�ُ  فَقاَل ﴿  َل   لُُ�مــ ِمث  �ََ�ٌ  إِّ�   هذا  ا ــ م هِ ــ قَومِ  ِمن َ�َفروا   نَ ــ ا�َّ ن َ�َتَفضَّ
َ
يُر�ُد أ

ل�َ َعلَيُ�م   وَّ
َ
ا� ا  ا�ِنـَ آـب ذا �  بـِه ا  ِمعـن ســـَ ا  ًة ـم نَزَل َم��ِكـَ

َ
�َ  ُ ا�َّ  ﴾ َولَو شـــاَء 

 . ]24[ا�ؤمنون:
 
ُ   دَ ــ وَعَ ﴿  ي ا�َّ رِض  ِ�  لَيَسَتخلَِفنَُّهم اتِ ــ الّصا�ِ   وََعِملُوا  ُ�مــ ِمن  وا ــ آَمن   نَ ــ ا�َّ

َ
 َكَما  ا�

ينَ   اـسَتخلََف  ِي  ديَنُهمُ   لَُهم  َوَ�َُمّكَِنَّ  قَبلِِهم ِمن  ا�َّ َ�َُّهم ِمن بَعِد  لَهُ   ارتَ�  ا�َّ م َوَ�َُبّدِ
مًنا يَعبُ 

َ
ــ َخوفِِهم أ ــ دونَ� � �ُِ��ـ ــ وَن � شَ ـ يئًا َوَمن َ�َفَر بَعَد ذلَِك فَأُول�َِك ُهُم ـ

 . ]55[النور:  ﴾الفاِسقونَ 

 
ينَ  إِنَّ ﴿  ن  ُ�ِّبونَ   ا�َّ

َ
ةُ   �ـَشيعَ  أ ينَ  ِ�  الفاِحشـَ �مٌ   َعذاٌب   لَُهم  آَمنوا   ا�َّ

َ
نيا  ِ�   أ  َوا�ِخَرةِ  ا�ُّ

 ُ نُتم يَعلَمُ  َوا�َّ
َ
 ]19[النور: ﴾تَعلَمونَ  �  َوأ

قال ابن القيم رحمه هللا � (مدارج السالك�): (فالكبائر: �الر�اء، والعجب،  
واـلـقـنوط وا�ــيالء،  واـلـفـخر،   ،� هللا،    واـلـكِ ـمن روح  واـليــأس  هللا،  ـمن رـحمــة 

واألمن من مكر هللا، والفرح والسـرور بأذى ا�سـلم�، والشـماتة بمصـيبتهم،  
ومحبة أن تشـــيع الفاحشـــة فيهم، وحســـدهم على ما آتاهم هللا من فضـــله،  
من الزنــا   ا  �ر�مــً ــد  وتم� زوال ذلــك عنهم، وتوابع هــذه األمور ال� هي أشــ

 الكبائر الظاهرة).وشرب ا�مر وغ�هما من 
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َو� تَأُخذُ�م بِِهما َرأفٌَة � ا ِمائََة َجَ�ةٍ  ــ وا ُ�َّ واِحٍد ِمنُهمدِــ فَاجل َوالّزا�  ةُ ــ الّزا�ِيَ ﴿ 
ِ َوا�َوِم ا�ِخرِ  ِ إِن ُكنُتم تُؤِمنوَن بِا�َّ   ﴾َوليَشَهد َعذاَ�ُهما طا�َِفٌة ِمَن الُمؤِمن�َ   ديِن ا�َّ

 ]2[النور:
 
َ�َسبونَ ﴿ 

َ
نَّما  �

َ
ُهم  �   ﴾�َشُعرونَ   �   بَل  اَ��اتِ   ِ�   لَُهم  �ُسارِعُ     َو�َن�َ   مالٍ   ِمن  بِهِ   نُِمدُّ

 ]56-55[ا�ؤمنون:
َ�َسب ﴿جاء � تفس� البغوي: (

َ
نَّما   ونَ ــ �

َ
هُ   � ما نعطيهم   ﴾َو�َن�َ  الٍ ــ م ِمن بِهِ   مــ نُِمدُّ

ــارِعُ ﴿و�عـله ـمددا لهم من الـمال والبن� � اـلدنـي�ا .   أي :    ﴾اَ��اتِ   ِ�   لَُهم  �ُسـ

ــاتنـ�ا عنهم ،   ألعمـالهم �رضــ ، ونقـدمهـا ثوابـا  ل﴿نعجـل لهم � ا��ات   �   بـَ
 أن ذلك استدراٌج لهم).  ﴾�َشُعرونَ 

 
ينَ ﴿  �َُّهم وَِجلَةٌ  َوقُلو�ُُهم آتَوا  ما  يُؤتونَ  َوا�َّ

َ
 ]60[ا�ؤمنون: ﴾راِجعونَ  َرّ�ِِهم إِ� �

اَلْت:
َ
َم ق لَّ ُ َعَلْيِه َوســـَ ى هللاَّ لَّ ِ�ِّ صـــَ َة َزْوَج النَّ نَّ َعاِئشـــَ

َ
ِ    ُروَي أ وَل هللاَّ ْلُت َرســـُ

َ
أ ســـَ

َم َعْن َهِذِه اْآلَيِة:   ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى هللاَّ ي﴿َصلَّ   ﴾لَةٌ ـوَجِ  مـلو�ُهُ َوُق  وا ــ آتَ   ما  ونَ ــ يُؤت  نَ ــ َوا�َّ

اَل:  
َ

قـ ِرُقوَن؟  ــْ ْمَر َوَ�سـ اْ�َ َرُبوَن  ــْ َيشـ ُهُم الـِذيَن 
َ
ُة: أ ــَ اِئشــ عـَ ْت  الـَ

َ
َت  (قـ ِبنـْ ا  اَل يـَ

ْن اَل  
َ
اُفوَن أ ُقوَن َوُهْم َ�َ دَّ وَن َوَ�َتصــَ لُّ وُموَن َوُ�صــَ ُهُم الِذيَن َيصــُ يِق، َوَلِكنَّ دِّ الصــِّ

اِت وَُهْم لََها َسابُِقونَ ـ�َُسارِعُ أُولَ�َِك ﴿ُيْقَبَل ِمْنُهْم،    .)]61[ا�ؤمنون: ﴾وَن ِ� اْ�َْ�َ
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 عشر  التاسعالجزء 

ينَ  الَقومِ  إَِ�   اذَهبا   َ�ُقلَنا ﴿  بوا  ا�َّ رناُهم  بِآياتِنا  َكذَّ  ]36[الفرقان: ﴾تَدمً�ا   فََدمَّ

اآليــة مــا ب� ذهــابهمــا   حــذفــًا كب�ًا � هــذه  أن هنــالــك  وإهالك  الحظ كيف 
 .قومهما

 
بتُ  َ�َقد مــ ُد�ُؤكُ   لَو�   َرّ�  مــ بِ�ُ   أُ ــ يَعبَ   ا ــ م قُل﴿    ﴾ ا ــ لِزامً  ونُ ــ يَ� وَف ــ فَسَ  مــ َكذَّ

 ]77[الفرقان:
قال ابن كث�: (أي: ال يب�ا� وال يك�ث بكم إذا لم تعبدوه; فإنه إنما خلق ا�لق  

 ليعبدوه و�وحدوه و�سبحوه بكرة وأصيال).
 
ن َ�بَّدَت بَ� إِ�ائيَل تِلَك وَ ﴿ 

َ
َّ أ  ]22[الشعراء:  ﴾نِعَمٌة َ�ُمنُّها َ�َ

قال ابن كث�: (أي: وما أحسـنت إ� وربيت� مقابل ما أسـأت إ� ب� إسـرائي�ل،  
فجعلتهم عبي�دا وخدما، تصرفهم � أعمالك ومشاق رعيتك، أ� إحسانك إ�  

ته شـيئ�ا بالنسـبة  رجل واحد منهم بما أسـأت إ� مجموعهم؟ أي: ليس ما ذكر
 إ� ما فعلت بهم).

 
ن لَو�   آلَِهتِنا  َعن َ�ُِضلُّنا  �دَ  إِن﴿ 

َ
  الَعذاَب   يََرونَ   ح�َ  يَعلَمونَ  َوَسوَف  َعلَيها   َصَ�نا  أ

َضلُّ  َمن
َ
 . ]42[الفرقان: ﴾َسبيً�  أ
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ينَ  َوقاَل ﴿  و  ��َِكةُ ـالمَ   َعلَيَنا   أُنزَِل  لَو�   لِقاَءنا  يَرجونَ  �   ا�َّ
َ
 اسَتكَ�وا   لََقدِ  َر�َّنا   نَرى  أ

نُفِسِهم �
َ
ا  وََ�َتوا  أ  . ]21[الفرقان: ﴾َكبً�ا  ُ�ُتوًّ
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 العشرون الجزء 

رَسلن   َولََقد﴿ 
َ
خاُهم  ثَمودَ   إِ�  ا ـأ

َ
ِن اعبُ   ا ـصا�ًِ   أ

َ
َ ـأ   ﴾مونَ ـاِن َ�َتصِ ـفَإِذا ُهم فَر�ق  ُدوا ا�َّ

 . ]45[النمل: 
 
ن﴿  مَّ

َ
م  َخلَقَ  أ ـ السَّ رَض  اواتِ ـ

َ
ن  َوا�

َ
ـ َوأ ـ السَّ  ِمنَ  لَُ�م َزَل ـ نبَتنا  ماءً  ماءِ ـ

َ
  َحدا�ِقَ  بِهِ   فَأ

ن مــ لَكُ   �نَ   ا ــ م ةٍ ــ بَهجَ  ذاَت 
َ
إِل  ا ــ َشَجرَه وا ــ تُنبِت  أ

َ
ِ  َمعَ  هٌ ــ أ  ﴾ونَ ــ يَعِدل قَومٌ  مــ هُ  بَل ا�َّ

 ]60[النمل:
إِ  ﴿(

َ
ِ أ ــ هُ   بَلْ ﴿فعل هذه األفعال ح� يعبد معه و�شرك به؟  ﴾َ�ٌ َمَع ا�َّ ــ قَ   مْ ـ  وْمٌ ـ

به غ�ه و�ســـوون به ســـواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي   ﴾َ�ْعِدلُونَ 

 والسفلي وم�ل الرزق) (تفس� السعدي)
 
 . ]66مل:[الن  ﴾ِعلُمُهم ِ� ا�ِخَرةِ بَل ُهم � َشّكٍ ِمنها بَل ُهم ِمنها َعمونَ   اّداَركَ   بَلِ ﴿ 

 
ي فَ   إِنَّ ﴿  علَُم َمن جاَء بِالُهدى َوَمن    إِ� َمعاٍد قُل  الُقرآَن لَرادُّكَ   َك ـَعلَي   َرَض ـا�َّ

َ
َرّ� أ

 ]85[القصص: ﴾ُهَو � َض�ٍل ُمب�ٍ 

َك إِ� َمعادٍ ﴿عن ابن عباس:    . قال: إ� مكة  ﴾لَرادُّ

 
 
 



160 
 

 والعشرون  الحادي الجزء

و�  ﴿ 
َ
نُفسِ ا�َِّ�ُّ أ

َ
ــ بِالُمؤِمنَ� ِمن أ هاُ�هُ   ِهمـ زواُجُه أُمَّ

َ
ــ َوأ و� ـ

َ
رحاِم بَعُضُهم أ

َ
م َوأُولُو ا�

ــ بَِبعٍض � كِت  ِ ِمَن الُمؤِمنَ� َوالُمهـ ــ اِب ا�َّ ن تَفعَ ـ
َ
ــ اِجر�َن إِّ� أ وِ�ا�ُِ�م  ـ

َ
لوا إِ� أ

 . ]6[األحزاب:   ﴾َمعروفًا �َن ذلَِك ِ� الِكتاِب َمسطوًرا 

 
  �ذا﴿ 

َ
َمت  بِما   َسيِّئَةٌ  ُهمــ تُِصب   �ن بِها  فَرِحوا   رََ�ةً  اَس ــ ا�ّ   ا ــ َذقنَ أ يديِهم قَدَّ

َ
ذا ُهم إِ   أ

 ]36[الروم:  ﴾يَقَنطونَ 

ــتخدم حرف  ــتخَدم غالبًا لما  ﴾إِذا﴿فعندما ذكر هللا الرحمة اسـ ، وهو حرف ُيسـ

تعــا�   كقولــه  حــدوثــه،  ًدا  مؤكــَّ بــه،  ا  مقطوعــً ْت ﴿�ــان  قـَّ ا�شـــَ اُء  مـَ الســـَّ   ﴾إَِذا 

 . ]7:سراء[اإل ﴾فَإَِذا َجاَء وَْعُد اْ�ِخَرةِ ﴿  ،]1[اإلنشقاق:

، وهو حرف يدخل �  ﴾إِن﴿و� ا�قابل عندما ذكر الســيئ�ة اختار حرف الشــرط  

ا َ�َعلَيْهِ َكِذبُُهۖ  �ن ــ ُك َ�ذِبً ــ �ن يَ ﴿الغالب على  ما �ان غ� مؤكد  وجوده، مثل 
ِي يَعُِدُ�ْم ۖ   . ]28:غافر[ ﴾يَُك َصادِقًا يُِصبُْ�م َ�ْعُض ا�َّ

َذقَنا   �ذا﴿رحمة  الشرطية مع ال ﴾إِذا﴿فاستخدام حرف 
َ
تدل على   ﴾رََ�ةً   اَس ــ ا�ّ   أ

الشـرطية   ﴾إِن﴿أن ا�� الذي يوصـله هللا لعباده كث�، �الف اسـتخدام حرف  

 للتشكيك � وقوعه. ﴾َسيِّئَةٌ  تُِصبُهم  �ن﴿مع ما يسوؤهم  

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura84-aya1.html
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س  َوِمن فَوقُِ�م ِمن جاءوُ�م إِذ﴿ 
َ
ــ أ بصارُ   زاَغتِ   �ذ ِمنُ�م َفَل ــ

َ
 الُقلوُب  َو�َلََغتِ   ا�

ِ  َوَ�ُظّنونَ  اَ�ناِجرَ  نونا   بِا�َّ ــ نالَِك ابُتِ�َ الُمؤِمن هُ    الظُّ ديًدا ــ   ﴾وَن َوُزلزِلوا زِلزاً� شـَ

 ]11-10[األحزاب:
ح َولَمّ ﴿

َ
ى الُمؤِمنوَن ا�

َ
ُ  ــ زاَب قالوا هذا ما وَعَ ــ ا َرأ ُ َورَسوُ�ُ َوَصَدَق ا�َّ َورَسوُ�ُ َدنَا ا�َّ

 ]22[األحزاب:  ﴾َوما زاَدُهم إِّ� إيمانًا َو�َسليًما 

بــإيمــانهم وأنطقهم   فنجــاهم هللا  وثبتوا  ــ�وا  لمــا رأوا األحزاب صـ فــا�ؤمنون 
ُ َورَسوُ�ُ ﴿ب�الم حفظ عليهم دينهم،   ُ َورَسوُ�ُ َوَصَدَق ا�َّ  .﴾هذا ما وََعَدنَا ا�َّ

ــا ــتّد ودام ا�ص ــتمر واش ــركون اإلغارة من  لكن البالء اس ــهًرا وحاول ا�ش ر ش
ــ ُهن ﴿نقاط ضعف ا�ندق، ونقض اليهود العهد   ــ الَِك ابُتِ�َ الُمؤِمن ـ وَن َوُزلزِلوا ـ

ديًدا ــَ � هذه اللحظة ن� هللا ا�ؤمن� وأرســل الر�اح ال� اقتلعت    .﴾زِلزاً� ش

ــر أك� من ذـلك اـ�د، وـهذه الزلزـلة  ــرك� �كمـته ولم يـت�أخر النصـ   خـيام ا�شـ
ــيبهم العـجب   ــعرتهم ـبافتـقارهم إ� رحمـته، فال يصـ ــرتهم أـمام هللا وأشـ كسـ
بأنفسـهم وال يغ�وا بها، وال يسـندون الفضـل إ� أنفسـهم � الصـ� والثب�ات،  

ه إ� هللا   دون الفضــــل �ـل ـــن ل يسـ ذي �ـاهم � هـذه اللحظـة    -عّز وجـّل -ـب اـل
 ا�رجة.  
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 والعشرون  الثاني الجزء

 ]6[يس: ﴾�فِلونَ  َ�ُهم آباؤُُهم أُنِذرَ  ما  قَوًما  ِ�ُنِذرَ ﴿ 

ــفون بالغفلة   ــبب على عدم إنذار آبائهم أنهم مّتص ــور: "... فتس قال ابن عاش
اـلة   ــرائع فُهم � جـه ا ـتأ� ـبه الرســــل والشـ �ًا، أي فُهم ـغافلون عـم ابـت ًا ـث ـــف وصـ

 ."وغواية إذ تراكمت الضالالت فيهم عامًا فعامًا وجياًل فجيالً 
 
ــ م َواذُكرنَ ﴿  ِ   آياتِ  ِمن  بُيوتُِ�نَّ   �  يُت�  ا ـــ َ  إِنَّ   َوا�ِكَمةِ ا�َّ  ﴾ َخبً�ا   لَطيًفا  �نَ  ا�َّ

 ]34[األحزاب:
 
ــ تَق  �ذ﴿  ي وُل ـ نَعمَ   لِ�َّ

َ
ُ   أ نَعمَت  َعلَيهِ  ا�َّ

َ
مسِ   َعلَيهِ   َوأ

َ
ــ أ َ َزو َعلَيَك  كـ َجَك َواتَِّق ا�َّ

ُ ُمبدي  َك َما ــ َوُ�� � نَفسِ  ن َ�شــ ــ ا�ّ   َوَ�َ�   هِ ــ ــ ا�َّ
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ  فَلَّما  اهُ ــ اَس َوا�َّ

زواِج  ــوَن َ�َ المُ ــًرا َزوَّجناَكها لَِ� � يَ�ـَوطَ   ٌد ِمنها ــ ــ َز� قَ�
َ
ؤِمنَ� َحَرٌج � أ

ِ َمفعوً�  مُر ا�َّ
َ
دِ�يا�ِِهم إِذا قََضوا ِمنُهنَّ َوَطًرا َو�َن أ

َ
 . ]37:[األحزاب ﴾أ

 
موالُُ�م  َوما ﴿ 

َ
و�ُدُ�م بِالَّ� ُ�َقّرِ�ُُ�م ِعنَدنا ُزل� إِّ� َمن آَمَن وََعِمَل صاِ�ًا  وَ   أ

َ
� أ

عِف بِما َعِملوا وَُهم ِ� الُغُرفاِت آِمنونَ   ]37[سبأ: ﴾فَأُول�َِك لَُهم َجزاُء الّضِ

قال ابن عاشـور: "... أبطلت اآلية أن تكون أمواُلهم وأوالدهم مقربة عند هللا   
 .تعا�، وأنه ال يقّرب إ� هللا إال اِإليمان والعمل الصالح"

 



163 
 

ِعظُ  إِنَّما  قُل﴿ 
َ
ن  بِواِحَدةٍ  ُ�مـأ

َ
ِ  تَقوموا  أ روا  ُ�مَّ   َوفُرادى  َمث� ِ�َّ  بِصاِحبُِ�م  ما  َ�َتَفكَّ

 . ]46[سبأ: ﴾َشديدٍ  َعذاٍب  يََدي بَ�َ  لَُ�م نَذيرٌ   إِّ�  ُهوَ  إِن ِجنَّةٍ  ِمن

 
َها   يا ﴿  ُّ�

َ
ينَ  � ن إِّ�   ا�َِّ�ِّ   بُيوَت   تَدُخلوا  �  آَمنوا  ا�َّ

َ
 ناِظر�نَ  َغ�َ  َطعا�ٍ  إِ� لَُ�م يُؤَذنَ  أ

ُمسَتأ�ِسَ� ِ�َديٍث إِنَّ م فَانتَِ�وا َو� ــ وا فَإِذا َطعِمتُ فَادُخل مــ ُدعيتُ  إِذا  ِ�نــ َول  إِناهُ 
ــ ذلِكُ  ُ � �َســـَتحي ِمَن اَ�ّقِ    مــــ �ذا �َن يُؤذِي ا�َِّ�َّ فَيَســـَتحي ِمنُ�م َوا�َّ

لوُهنَّ ِمن َوراءِ ِحج
َ
�ُموُهنَّ َمتاً� فَاسأ

َ
طَهُر لُِقلو�ُِ�م َوُقلو�ِِهنَّ ــ َسأ

َ
َوما  اٍب ذلُِ�م أ

 ِ ن تُؤذوا رَسوَل ا�َّ
َ
بًَدا إِنَّ ذلُِ�م �َن �َن لَُ�م أ

َ
زواَجُه ِمن بَعِدهِ �

َ
ن تَنِكحوا أ

َ
 َو� أ

ِ َعظيًما   ]53[األحزاب:  ﴾ِعنَد ا�َّ

د   ــلم-فهؤالء زوجـات الن� محـم ه وسـ ــلى هللا علـي ات ا�ؤمن�    -صـ هّن أمـه
وأطهر النســاء قلوبًا،  وصــحابة الن� صــلى هللا عليه وســلم هم أطهر الرجال  

 هللا تعا�  با�جاب بينهم.    قلوبًا، ومع ذلك أمر 
إ� ال أصـافُح  (:  -صـلى هللا عليه وسـلم-ونذكر � هذا السـياق، حديث الن�  

 .  )إنما قو� لمائِة امرأٍة كقو� المرأٍة واحدٍة   ،النساء
 
ــ �َشـ   ما   َو�َ�َ  بَيَنُهم وَحيَل ﴿  ياِعِهم ِمن قَبُل إِ�َُّهم �نوا � فُ   َكما  َتهونَ ــ ـش

َ
ّكٍ  عَِل بِأ ـشَ

 . ]54[سبأ:  ﴾ُمر�ٍب 
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 والعشرون  الثالث الجزء

 ]28[الصافات: ﴾ا�َم�ِ  َعنِ   تَأتونَنا  ُكنُتم ُ�مـإِنَّ  قالوا ﴿ 

ــور: "ومن ا�عا� ال� �تملها اآلية أن ير�دوا: تأتونن�ا من ا�هة   قال ابن عاشـ
 ال� �سنها تمو�هكم وإغواؤكم وُتظهرون فيها أنها جهة الرشد".

يقول تـعا� ذكره: ـقاـلت اإلنس للجن: إنكم أيـها ا�ن  (  اإلـمام الط�ى:وـقال  
 ). كنتم تأتونن�ا من قبل الدين وا�ق فتخدعونن�ا بأقوى الوجوه

 
فَما ﴿ 

َ
ب�َ  َ�نُ  َوما  ا�و�  ا ـَموتَتَنَ  إِّ�   بَِمّيِت�َ  َ�نُ  أ  .]59-58[الصافات: ﴾بُِمَعذَّ

 
م  ﴿ 

َ
ذلَِك َخٌ� نُُزً� أ

َ
- 62[الصافات: ﴾اها فِتَنًة لِلّظالِم�َ ـإِنّا َجَعلن     َشَجَرُة الزَّّقوم أ

63[ 
ــتهزاًء: (ـهذا محـمد يتوـعدكم  (ـقال القرط�:   لـما ُخّوفوا بـها ـقال أبو جـهل اسـ

 ). بن�ار �رق ا�جارة، ثم يزعم أنها تنبت الشجر، والنار تأ�ل الشجر...)
 
نفِقوا  لَُهم  َل ــ قي  �ذا﴿ 

َ
ُ  َرزَقَُ�مُ   ِمّما   أ نُطعُِم َمن لَو ا�َّ

َ
يَن آَمنوا � يَن َ�َفروا لِ�َّ  قاَل ا�َّ

نُتم إِّ� � َض�ٍل ُمب�ٍ 
َ
طَعَمُه إِن أ

َ
ُ أ  . ]47[يس: ﴾�َشاُء ا�َّ
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�ارِ َوقا ﴿ 
َ
ُهم ِمَن ا�  . ]62[ص: ﴾لوا ما َ�ا � نَرى رِجاً� ُكّنا َ�ُعدُّ
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 الرابع والعشرون  الجزء

ُ بِ�اٍف َعب ﴿  لَيَس ا�َّ
َ
ِ  َدهُ ــ � يَن ِمن دون ُ فَما َ�ُ ِمن ــ َو�َُخّوِفونََك بِا�َّ هِ َوَمن يُضلِِل ا�َّ

 ]36[الزمر:﴾ هادٍ 

 .﴾َدهُ ا ب عِ ﴿و ﴾َعبَدهُ ﴿هناك قراءتان  

قال الط�ي: (والصــواب من القول � ذلك أنهما قراءتان مشــهورتان � قراءة  
األمصــار. فبأّيتهما قرأ القارئ فمصــيب لصــحة َمْعَنَيْيَها واســتفاضــة القراءة  

 بهما)
 
ُ بِ�اٍف َعب ﴿  لَيَس ا�َّ

َ
ـ � ُ فَما َ�ُ ِمن  َدهُ ـ يَن ِمن دونِهِ َوَمن يُضلِِل ا�َّ َو�َُخّوِفونََك بِا�َّ

 .]36[الزمر:﴾ هادٍ 

 
يديِهم   الرُُّسُل  جاَءتُهمُ  إِذ﴿ 

َ
ّ� تَعبُ   َوِمن َخلفِِهمِمن بَِ� أ

َ
َ قالوا لَو شاَء َر�ُّنا ـ� دوا إِ�َّ ا�َّ

رِسلُتم بِهِ �فِرونَ 
نَزَل َم��َِكًة فَإِنّا بِما أُ

َ
 . ]14[فصلت: ﴾َ�

 
َ سَ   لَم ا�َومَ ـــ � ظُ   َكَسَبت بِما  نَفٍس  ُ�ُّ   زىـــ ُ�   ومَ ـــ ا�َ ﴿    ﴾ر�ُع ا�ِسابِ ـــ إِنَّ ا�َّ

 .]17[غافر:
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 والعشرون  الخامس الجزء

نَُّ�م َظلَمُتم إِذ ا�َومَ  يَنَفَعُ�مُ  َولَن﴿ 
َ
 ]39[الزخرف:    ﴾ُمشَ�ِ�ونَ  الَعذابِ  ِ�  �

الــدنيــ�ا    ﴾َظلَمُتم  إِذ﴿� اآلخرة    ﴾ا�َومَ   يَنَفَعُ�مُ   َولَن﴿(قــال البغوي:   ــركتم �  أشـ

نَُّ�م﴿
َ
يع� ال ينفعكم االشــ�اك � العذاب وال �فف    ﴾ُمشـَ�ِ�ونَ   الَعذابِ  ِ�  �

ـــياط�   ــيـئ�ا من الـعذاب؛ ألن لـ�ل واـحد من الكـفار والشـ ــ�اك عنكم شـ االشـ
  ا�ظ األوفر من العذاب.

 
َذقن  َولَ�ِن﴿ 

َ
اءَ   بَعدِ  ِمن  ا ـِمنّ   رََ�ةً   اهُ ـأ تهُ  َ�ّ ُظنُّ الّساَعَة قا�َِمًة   َمسَّ

َ
َ�َقولَنَّ هذا � َوما أ

يَن َكفَ ـــ ُت إِ� َرّ� إِنَّ � ِعن ـــ َولَ�ِن رُِجع روا بِما َعِملوا  ـــ َدهُ لَلُحس� فَلَُننَّبَِ�َّ ا�َّ
 ]50[فصلت: ﴾َوَ�ُذيَقنَُّهم ِمن َعذاٍب َغليٍظ 

ــاه عملي  ،عـند هللا  ﴾�  َ�َقولَنَّ ـهذا﴿(قال الط�ي:   وما    ،ألن هللا راض ع� برضـ

 .)أنا عليه مقيم
 
يَت ﴿ 

َ
فََرأ

َ
َذَ   َمنِ  أ ُ َ� ِعل إِلَههُ   ا�َّ َضلَُّه ا�َّ

َ
ٍ� وََخَتَم َ� َسمعِهِ َوَقلبِهِ وََجَعَل َ� ـَهواهُ َوأ

فَ� 
َ
ِ أ رونَ بََ�ِهِ ِغشاَوةً َ�َمن يَهديهِ ِمن بَعِد ا�َّ  ]23[ا�اثي�ة: ﴾تََذكَّ

َضلَّ ﴿من أوُجه تفاس�  
َ
ــ َوأ ُ َ� ِعلـ ــ ُه ا�َّ ه هللا بعد بلوغ العلم إليه،  أن أضلّ  ﴾�ٍ ـ

 )كث�  ابن(وقيام ا�جة عليه.  
 

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura43-aya39.html#baghawy
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura45-aya23.html#katheer
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura45-aya23.html#katheer
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura45-aya23.html#katheer
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ن َولَو� ﴿ 
َ
ةً  ا�ّاُس   ونَ ــ ــ يَ� أ ِ�ُيوتِِهم ُسُقًفا  ُر بِالرَّ�ِن  ــ ــ واِحَدةً َ�ََعلنا لَِمن يَ�فُ   أُمَّ

ٍة َوَمع ب ارَِج َعلَيها يَظَهروَن  ــ ــ ِمن فِضَّ
َ
ًرا َعلَيهــ َوِ�ُيوتِِهم أ   ا َ�تَِّكئونَ ــ وابًا َوُ�ُ

ني ـــ َوزُخُرفًا �ن ُ�ُّ ذلَِك لَّما َمت    ﴾َد َرّ�َِك لِلُمتَّق�َ ـــ َرُة ِعن ـــ ا َوا�خِ ـــ اُع اَ�ياةِ ا�ُّ

 ]35-33[الزخرف:
ــر�ن: مع� اآلـية أن هللا رحم عـباده ـبأن لم �ـعل الكفر  ـقال الـعدـيد من ا �فسـ

مق�نا دوما بالغ�. وإال فلو جعل هللا لل�افر�ن بيوتا ـسقفها ودرجها وـسال�ها  
ــ أُمَّ ﴿وأبوابها وـسررها من فـضة وذهب ألـصبح عامة الناس   ــ واحِ   ةً ــ على    ﴾َدةً ــ

ــبب�ا � رغد ــيجعلون الكفر حينها س   فهذا العيش.    الكفر! ألن الناس �هلهم س
جعــل �    -ره هللاقــدَّ   لو-  االق�ان تعــا� برحمتــه  لكنــه  النفوس،  جــدا �  مؤثر 

 األتقياء أغني�اء و� األشقياء فقراء.
� أهل الدين أغنـي�اء متعلمون أذكـياء راقون خلوقون. و� ا�حجـبات متعلـمات  

الــذوق. لكن اإلعالم   راقيــات  النــاس  الــذي ال ير�ــد إعالم  -غنيــ�ات جميالت 
 ال يسلط الضوء عليهم وعلى إ�ازاتهم فله أهداف أخرى!  -با�قيقة

 
م ِمنَ  َعةٍ ــ َ�� َ�   َجَعلناكَ   ُ�مَّ ﴿ 

َ
ه عــ تَتَّبِ  َو�   ا ــ فَاتَّبِعه  رِ ــ ا�

َ
ي  واءَ ــ أ  ﴾ ونَ ــ يَعلَم  �   نَ ــ ا�َّ

 ]18[ا�اثي�ة:
هَو�   رَت ــ أُمِ  ما ــ كَ   َواسَتقِم فَادعُ  فَِ�لَِك ﴿

َ
ُ ِمن ــ  تَتَّبِع أ نَزَل ا�َّ

َ
واَءُهم َوقُل آَمنُت بِما أ

مِ   اٍب ـــ كِت 
ُ
عِدَل ـَوأ

َ
ُ  ُ�مُ ـبَينَ   رُت ِ� ع َر�ُّنا  ا�َّ

َ
عمالُُ�م  ـَوَر�ُُّ�م َ�ا أ

َ
ماُ�ا َولَُ�م أ

َة بَيَنن  ُ َ�َمُع بَيَننا �َ�هِ الَمص�ُ ـ� ُحجَّ  . ]15[الشورى: ﴾ا َو�َيَنُ�ُم ا�َّ
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طاعوهُ  قَوَمهُ   فَاسَتَخفَّ ﴿ 
َ
 . ]54[الزخرف: ﴾فاِسق�َ  قَوًما  �نوا  إِ�َُّهم فَأ

 
وَحين   ذلَِك ــ َو�َ ﴿ 

َ
مرِنا  ِمن روًحا   إَِ�َك  ا ــ أ

َ
ماُن ــ اُب َوَ� ا�يــ الِكت   َما   َت تَدريــ ــ ُكن   ما   أ

ـ َول ـ ِ�ن َجَعلن ـ ـ اهُ نوًرا نَهدي بِهِ َمن �َشـ ـ اُء ِمن ِعب ـ ِ�اٍط  ادِنا �نََّك َ�َهدي إِ� ـ
 ]52[الشورى:  ﴾ُمسَتقي�ٍ 

قال السعدي: وهو هذا القرآن الكر�م، سّماه روحا، ألن الروح �يا به ا�سد،  
والقرآن �يا به القلوب واألرواح، و�يا به مصـــالح الدني�ا والدين، لما فيه من  
ا�� الكث� والِعلم الغز�ر. وهو محض مّنة هللا على رســوله وعباده ا�ؤمن�،  

  سبب منهم.  من غ�
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 والعشرون  السادس الجزء

ي قُل﴿ 
َ
َرأ

َ
ِ   دونِ   ِمن  ونَ ــ تَدع  ما  ُتمــ أ رو� ا�َّ

َ
رِض  ِمنَ   قوا ـَخلَ   ماذا  أ

َ
م ا�

َ
 ِ�  ِ�كٌ  لَُهم أ

ــ السَـّ  ثاَرٍ� ِمن عِ  ماواتِ ــ
َ
و أ

َ
ــ ائتو� بِِ�تاٍب ِمن قَبِل هذا أ   ﴾ إِن ُكنُتم ـصادِق�َ  ل�ٍ ــ

 ]4[األحقاف:
 قال السعدي:  

ةٍ   ُ�ِّ  ِ�   َ�َعثَْنا   َقدْ ــ َولَ ﴿"قال تعا�:   نِ   وً� ــ رَسُ  أُمَّ
َ
َ   اُْ�ُبُدوا  أ   ،﴾اُغوَت ــ الطَّ   َواْجَتنُِبوا  ا�َّ

ـ اْ�بُ ﴿و�ل رســول قال لقومه:   َ   ُدوا ـــ   ،﴾ َغْ�ُهُ إَِ�ٍ  ِمنْ  لَُ�مْ   َما  ا�َّ
َ
م أن جدال  ُعلِ ف

ــتن�دين فيه   ــركهم غ� مسـ ــرك� � شـ على برهان وال دليل وإنما اعتمدوا  ا�شـ
ــتقراء   ــادها اس ــدة. يدلك على فس ــدة وعقول فاس على ظنون �اذبة وآراء �اس
ادـته   أحوالهم وتتبع علومهم وأعـمالهم والنظر � حـال من أفنوا أعـمارهم بعـب

 هل أفادهم شيئ�ا � الدني�ا أو � اآلخرة؟"
 
ـ يُ   َو�َومَ ﴿  ينَ  عَرُض ـ ـ َكفَ  ا�َّ ـ ا�ّ  َ�َ  روا ـ ذَهبُتم ارِ ـ

َ
ـ َطّيِب  أ ـ َحي  � اتُِ�مـ نيا  اتُِ�مُ ـ  ا�ُّ

رِض بَِغ�ِ  ــ �َستَ   مــ ُكنتُ   بِما  الهونِ   َعذاَب   ُ�َزونَ   ومَ ــ فَا�َ   بِها  َواسَتمَتعُتم
َ
كِ�وَن ِ� ا�

 ]20[األحقاف:  ﴾اَ�ّقِ َو�ِما ُكنُتم تَفُسقونَ 

ذه� � التلخيص ه اـل ال فـي ذي رواه ا�ـاكم وـق ث اـل ــرط    � ا�ـدـي (على شـ
البخاري ومسلم) أن سعدا ر� هللا عنه استأذن على ابن عامر و �ته مرافق  
من حر�ر فأمر بها فُرفعت فدخل عليه و عليه مطرف خز فقال له: اســـتأذنت  
ا ابن   علي و �� مرافق من حر�ر ـفأمرت فُرفـعت فـقال ـله: نعم الرـجل أـنت ـي
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ذهَ ﴿عامر إن لم تكن ممن قال هللا عز و جل: 
َ
ــ بتُ أ ــ َطّيِب   مـ ــ َحي   �  اتُِ�مـ   اتُِ�مُ ـ

نيا   . وهللا ألن أضطجع على جمر الغضا أحب إ� من أن اضطجع عليها.﴾ا�ُّ

 
ينَ  وا ــ قال  ِدكَ ــ ِعن  ِمن  َخرَجوا  إِذا َحّ�   إَِ�َك  عُ ــ �َسَتمِ  َمن َوِمنُهم﴿  لَم ماذا العِ   أوتُوا  لِ�َّ

يَن َطَبَع ـقاَل آنًِفا أُول�ِ  هواَءُهمَك ا�َّ
َ
ُ َ� قُلو�ِِهم َوا�ََّبعوا أ  . ]16[محمد: ﴾ا�َّ

 
ينَ  إِنَّ ﴿  دب  َ�   ارتَّدوا   ا�َّ

َ
َ  ما  بَعدِ  ِمن  ارِهِمـأ يطانُ   الُهَدى لَُهمُ  َ�َب�َّ م�    الشَّ

َ
َل لَُهم َوأ َسوَّ

يَن َكرِهوا ما نَ    لَُهم �َُّهم قالوا لِ�َّ
َ
ُ َسُنطي ـذلَِك بِ� َل ا�َّ ُ  ُعُ�م ـزَّ مرِ َوا�َّ

َ
� بَعِض ا�

 ]26-25[محمد: ﴾يَعلَُم إِ�ارَُهم

البــن   والــتــنــو�ــر  الــتــحــر�ــر  (-بــتصــــرف  -عــاشــــورجــاء �  ــه:  فــ :    �ْن ﴿قــول
َطْعتُ 

َ
أطعتموهم فيما �ادلونكم فيه، وهو    أي: إن ﴾ونَ ــ لَُمْ�ِ�ُ  مْ ــ ُــ ُموُهْم إِنَّ�ــ أ

ائرون إ� الشــرك أو  الّطعن � اإلســالم، والشــّك � صــّحة أح�امه، فإنكم صــ 
 ).التحقتم با�شرك�

ـمـحمــدو�ــد   ســـورة   � ـهنــا  اـ�ـع�  ـتفســـ�  ـنـفس   � جــاء  ـحيــث  -اـلـبـغوي  ، 
�َُّهم ق﴿(  :-بتصرف

َ
يَن َكرِهـــ ذلَِك بِ� ُ َسُنطيُعُ�م � بَعِض ـــ الوا لِ�َّ َل ا�َّ وا ما نَزَّ

مرِ 
َ
ــنطيعكم � التـعاون على    ﴾ا� ــرك� سـ يع� ا�ـنافق� أو اليهود ـقالوا للمشـ

فوصـــفهم هللا  )،  والقعود عن ا�هاد  -صـــلى هللا عليه وســـلم-عداوة الن�  
ينَ  إِنَّ ﴿بالردة   دبارِهِم َ�  ارتَّدوا  ا�َّ

َ
 . ﴾أ
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لُكموها  إِن﴿ 
َ
ضغانَُ�م َو�ُخرِج  تَبَخلوا  َ�ُيحفُِ�م  �َسأ

َ
 ]37[محمد: ﴾أ

ــ �َسـ  إِن﴿(قال الط�ي:   لُكموها ــ
َ
: يقول جّل ثن�اؤه: إن يسـألكم ربكم أموالكم  ﴾أ

  ، و�لّح عليكم بطلبـها منكم فيلحف   ،يقول: فيجـهدكم ـبا�ســــأـلة  ﴾َ�ُيحفُِ�م﴿

ا وتمنعوهـا  ﴾تَبَخلوا ﴿ اه: يقول: تبخلوا بـه ا  ،إـي ا منكم بـه ـــن ك    ،ضـ ه علم ذـل ولكـن

 .)ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكموها  ،منكم
 
م﴿ 

َ
ينَ  َحِسَب  أ ضغاَ�ُهم ا�َّ

َ
ُ أ ن لَن ُ�رَِج ا�َّ

َ
 ]29[محمد:    ﴾� قُلو�ِِهم َمَرٌض أ

م﴿:  يقول تعا�: (جاء � تفس� السعدي
َ
ــ َحسِ   أ ينَ  َب ـ من   ﴾� قُلو�ِِهم َمَرٌض   ا�َّ

شـبهة أو شـهوة، �يث �رج القلب عن حال صـحته واعتداله، أن هللا ال �رج  
األضــغان والعداوة لإلســالم وأهله؟ هذا ظن ال يليق �كمة  ما � قلوبهم من 

هللا، ـفإـنه ال ـبد أن يم� الصـــادق من الـ�اذب، وذـلك ـباالبتـ�الء ـبا�حن، ال� من  
ثـبت عليـها، ودام إيـماـنه فيـها، فهو ا�ؤمن حقيـقة، ومن ردـته على عقبـي�ه فلم  

قلبه من    يصــ� عليها، وح� أتاه االمتحان، جزع وضــعف إيمانه، وخرج ما �
ــ ا�كمة اإللهية، مع أنه تعا� قال َولَْو  ﴿:  الضـــغن، وتب� نفاقه، هذا مقت�ـ

َر�َْناَكُهْم فَلََعَرْ�َتُهْم �ِِسيَماُهمْ 
َ
 ).﴾�ََشاُء َ�

 
و لٌب ـقَ  َ�ُ  �نَ  لَِمن َ�ِ�رى ذلَِك  � إِنَّ ﴿ 

َ
لَ�  أ

َ
معَ  أ  ]37[ق: ﴾َشهيدٌ  وَُهوَ  السَّ

من يؤ� ا�كـمة و�نتفع ـبالعلم على م�لت�: إـما  (ـقال ابن تيمـية � الفـتاوى:  
رجـل رأى ا�ق بنفســــه، فقبـله واتبـعه، ـفذـلك صــــاحـب القـلب، أو رجـل لم  
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ذا   ه، فـه ه و�عظـه و�ؤدـب �ه ـل ه و�بيـن اج إ� من يعلـم ل هو �ـت ه بنفســــه ـب يعقـل
مجموع    /ابن تيمية  )(أصغى فألقى السمع وهو شهيد، أي وهو حاضر القلب

 ). 311/9الفتاوى/  
 
ه فَراغَ ﴿ 

َ
 ]26[الذار�ات: ﴾لِهِ فَجاَء بِعِجٍل َسم�ٍ ـإِ� أ

هلِهِ ﴿َوقوله:  (قال ابن كث�:  
َ
ه َجاَء   ﴾فَراَغ إِ� أ نَّ إ�

َ
رَعة، ... ف لَّ ُخفَيًة ِ� ســُ أي: انســَ

اًل فقاَل: "َنأِتيُكم   وَّ
َ
رَعة، َوَلم َيمَ�َّ َعَليِهم أ ــُ ِبطعاِمِه ِمن َحيث اَل َيشـــعروَن ِبسـ

 ). ِبطعاٍم؟ " َبل جاَء بِه ِبسرَعٍة  َوخفاء
 
ينَ   قيُتمُ ــ لَ  فَإِذا﴿    إِذا  َحّ�   الّرِقابِ   رَب ــ فَضَ  َ�َفروا   ا�َّ

َ
وا ــ فَشُ   �َنُتموُهمأ  فَإِّما  الَوثاَق  دُّ

وزارَها  رُب ــ ــ ا�َ  تََضعَ  َحّ�   فِداءً   ا ــ ــ �مّ  بَعدُ   َمنًّا 
َ
ُ َ�نَتَص   ذلَِك   أ َر ِمنُهم ــ َولَو �َشاُء ا�َّ

يَن قُتِ  ن ِ�َبلَُو بَعَضُ�م بَِبعٍض ــ ــ َولكِ  عــ ــ َوا�َّ
َ
ِ فَلَن يُِضلَّ أ  ﴾ مالَُهمــ لوا � َسبيِل ا�َّ

 .]4محمد:[
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والعشرون  السابع الجزء  

 ]36[الذار�ات: ﴾الُمسلِم�َ  ِمنَ   بَيٍت  َغ�َ  فيها  وََجدنا  فَما ﴿ 

ُ� إ� أنَّ امَرأَة ُلوٍط �اَنت ُتظِهُر ااِلنِقياَد إ� َزوِجها  (قال ابن عاشـور:   واآلَيُة ُتشـِ
ــاِدِهم، قاَل َتعا�   سـ

َ
ــِمُر الُكفَر وُمماالَة أهِل الَقرَ�ِة َعلى ف ُ َمَثً� َ�َ ﴿وُتضـ َب ا�َّ

ِيَن َ�َفُروا اِْمَرأةَ نُ  ــ لِ�َّ ــ وٍح واْمَرأةَ لُوٍط �نَتا َ�ْ ــ اِ�َْ�ِ َت َ�بَْديِْن ِمن عِ ــ بادِنا ـص
ُه ِمَن الُمسِلِمَ� وَلم َيُكن    ]10[التحر�م:  ﴾ا ــ فَخانَتاُهم َبيُت ُلوٍط �اَن ُ�لُّ

َ
اآلَيَة، ف

ــالِم   اإليـماِن واإلسـ ُفوا بـِ ــَ صـ ِذيَن اتَّ َك َلْم َينُج ِمنهم إاّل الـَّ َذلـِ لـِ
َ
ُه ِمَن الُمؤِمِنَ� ف ُ�لـُّ

 .)َمًعا
ــلـمة تظهر االنقـياد ــالم، لكنـها لم تكن مؤمـنة �    ـفامرأة لوط ـ�اـنت مسـ لإلسـ

َفت اآلية بيت لوط بــــــــــــ:  ــَ  ِمنَ  بَيٍت ﴿ا�قيقة. وهللا إنما ن� ا�ؤمن�. فوصـ
لوجود امرأة لوط بينهم، فإنها من ا�ســلم� وليســت من ا�ؤمن�    ﴾الُمسـلِم�َ 

 الناج�.
 
ــ يَق يَومَ ﴿  ــ الُمن  وُل ـ ــ َوالُمن   افِقونَ ـ ينَ   افِقاُت ـ   قيَل   نورُِ�م ِمن نَقَتبِس انُظرونا   آَمُنوا  لِ�َّ

اٌب باِطُنُه فيهِ الرََّ�ُة ــ ــ بَيَنُهم �ِسوٍر َ�ُ ب رَِب ــ فَضُ   نوًرا   وا ــ فَا�َِمس  َوراَءُ�م  ارِجعوا 
 . ]13[ا�ديد: ﴾َوظاهُِرهُ ِمن قَِبلِهِ الَعذاُب 
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هَ   يا ﴿  ُّ�
َ
ينَ  ا ــ � َ   ا�َُّقوا   آَمُنوا   ا�َّ لَِ� ِمن رََ�تِهِ َو�َجَعل ــ م كِفيُؤتِ�ُ  وِ�ِ ــ بَِرس  َوآِمنوا  ا�َّ

ُ َغفوٌر رَحيمٌ   . ]28[ا�ديد:     ﴾لَُ�م نوًرا تَمشوَن بِهِ َو�َغفِر لَُ�م َوا�َّ

 
لَ  يُنادوَ�ُهم﴿ 

َ
ـ � نُفَسُ�مـــ َ�َتنتُ  مـــ َولِكنَّكُ  بَ�  قالوا   َمَعُ�م  نَُ�ن مــ

َ
َوتََر�َّصُتم  م أ

ِ الَغرورُ  ِ وََغرَُّ�م بِا�َّ مُر ا�َّ
َ
ماِ�ُّ َحّ� جاَء أ

َ
تُ�ُم ا�  . ] 14[ا�ديد: ﴾َوارتَبُتم وََغرَّ

 
ن﴿ 

َ
نَّ   َس�  ما  إِّ�  لِِ��سانِ  لَيَس  َوأ

َ
 . ]40-39[النجم: ﴾َسوَف يُرى َسعَيهُ َوأ
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 والعشرون  ثامنال الجزء

ِ َو�َعَمل صاِ�ًا يَُ�ّفِر   وُم ا�َّغابُنِ ــ يَ  ذلَِك  اَ�معِ   ِ�َومِ  َ�َمُعُ�م يَومَ ﴿  َوَمن يُؤِمن بِا�َّ
بًَدا ذلَِك الَفوُز  

َ
نهاُر خاِ�يَن فيها �

َ
يِّئَاتِهِ َو�ُدِخلُه َجّناٍت َ�ري ِمن َ�تَِها ا� َعنُه ســـَ

 ]9[التغابن: ﴾الَعظيمُ 

ْوت ا�ظ، وا�راد    ﴾ا�َّغابُنِ ذلَِك يَوُم  ﴿(قال البغوي: 
َ
وهو تفاعل من الُغ� وهو ف

با�غبون من ُغ� عن أهله ومنازله � ا�نة، فيظهر يومئذ ُغ� �ل �افر ب�كه  
 ). اإليمان، وُغ� �ل مؤمن بتقص�ه � اإلحسان

 
ي ُهوَ ﴿  ِهم َو�َُعلُِّمُهُم  ــ �َُزّ�ي اتِهِ وَ ــ ِهم آيــ يَتلو َعلَي  ُهمــ ِمن   وً� ــ رَس  ا�ُّمِّي�َ  ِ�   َ�َعَث   ا�َّ

 . ]2[ا�معة:  ﴾�ن �نوا ِمن قَبُل لَ� َض�ٍل ُمب�ٍ  الِكتاَب َوا�ِكَمةَ 

 
ي﴿  لَم تََر إَِ� ا�َّ

َ
اَجوَن بِاِ�ثِم ــ وا َعنُه َو�َتَن ــ جوى ُ�مَّ يَعودوَن لِما نُهــ َن نُهوا َعِن ا�َّ ــ �

  ُ َيِت الرَّســوِل �ذا جاءوَك َحيَّوَك بِما لَم ُ�َّيَِك بِهِ ا�َّ َو�َقولوَن � َوالُعدواِن َوَمعصــِ
نُفســِ 

َ
ــ أ ُ بِما نَقوُل ـــ ُ�َنا ا�َّ  ﴾ َحســُبُهم َجَهنَُّم يَصــلَونَها فَبِئَس الَمصــ�ُ   ِهم لَو� ُ�َعّذِ

 ]8[ا�جادلة:
ن نبي�ًا لغضـب هللا علين�ا فلعذبن�ا اآلن بسـبب قولنا  أي لو �ا(قال ابن عاشـور:  

ـــلة فيهم، وهي توهمهم أن   ــالـلة ا�ـتأصـ ـله، وـهذا ـخاطر من خواطر أـهل الضـ
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ــاه ومن   ــراع االنتقام وااله�از مما ال يرض ــر � إس ــأن البش ــأن هللا تعا� كش ش
 .)ا�عاندة

ــَمُعه من ِهللا تعاَ�. إو� ا�ديث:   ــَ� على أًذى يس هم �علون له  (ما أحٌد أص نَّ
وـ�ـعـطـيـهم) وـ�عــاـفـيـهم  ـهم  ـيرزـقُ ذلــك  ـمع  وـهو  ــًدا  ول ــه  ل وـ�ـجـعـلون  ا،  دًّ ــِ   (رواه   ن

وهم �حودهم بالبعث وا�زاء �ســبون أن عقاب هللا تعا� يظهر    مســلم).

 � الدني�ا.
 
ي إِ�ََّما ﴿  يطاِن ِ�َحُزَن ا�َّ ِ َن آَمنوا َولَيَس بِضارِّهِم َشيئًا ــ ا�َّجوى ِمَن الشَّ إِّ� �ِإِذِن ا�َّ

ِ الُمؤِمنونَ 
ِ فَلَيَتَو�َّ  . ]10[ا�جادلة: ﴾َوَ�َ ا�َّ

 
ُ  َعَ� ﴿  ن ا�َّ

َ
ي  َو�َ�َ  بَيَنُ�م َ�َعَل  أ ةً  ِمنُهم  �َديُتم  نَ ــ ا�َّ ُ َغفوٌر وَ  َمَودَّ ُ قَديٌر َوا�َّ ا�َّ

 . ]7[ا�متحنة: ﴾رَحيمٌ 

 
لَم﴿ 

َ
ي إَِ�   تَرَ  � ي  مُ ــ ِ�ِخوانِهِ  يَقولونَ  نافَقوا   نَ ــ ا�َّ هلِ  ِمن َ�َفروا  نَ ــ ا�َّ

َ
 لَ�ِن ابِ ــ الِكت  أ

خرِجتُ 
َحًدا فيُ�م عُ ــ خرَُجنَّ َمَعُ�م َو� نُطي َ�َ   مــ أُ

َ
بًَدا  أ

َ
نَّ�ُ ــ قوتِلتُ  �ن � م  ــ م َ�َنُ�َ

ُ �َشَهُد إِ�َُّهم لَ�ذِبونَ  ن قوتِلوا � يَنُ�وَ�ُهم لَ�ِن أُخرِجوا � َ�رُجوَن َمَعُهم َولَ�ِ َوا�َّ
دباَر ُ�مَّ � يُنَ�ونَ 

َ
 . ]12-11[ا�شر: ﴾َولَ�ِن نََ�وُهم َ�َُولُّنَّ ا�
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نَز�ا  لَو﴿ 
َ
يَتهُ   َجَبلٍ  َ�   الُقرآنَ   َذاــ ه أ

َ
ِ   ةِــ َخشيَ  ِمن ّدِ�ً ــ ُمَتَص  ًعا ــ خاشِ   لََرأ  َوتِلَك  ا�َّ

مثاُل 
َ
 . ]21[ا�شر:   ﴾رونَ َ�َتَفكَّ  لََعلَُّهم  لِلّناِس  نَِ��ُها   ا�
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 والعشرون  التاسع الجزء

 ﴿ �
َ
 . ]14[ا�لك: ﴾اَ�ب�ُ  اللَّطيُف  وَُهوَ  َخلَقَ  َمن يَعلَمُ  أ

 
نَّهُ ﴿ 

َ
ا َجدُّ  تَعا� َو� ََذ صاِحَبًة َو� َوَ�ً  ]3[ا�ن: ﴾َرّ�ِنا َما ا�َّ

وا�الل، وهذا تمهيد وتوطئة  واَ�ّد: بفتح ا�يم العظمة  (قال ابن عاشـور:  
احبة لالفتقار إليها ألنسـها   لقوله: {ما ا�ذ صـاحبة وال وَلدًا}، ألن ا�اذ الصـّ
�اج، وهللا تعـا� الغ�   ار االحتـي ك من آـث ل ذـل ــحبتهـا، وـ� ذاذ بصـ وعونهـا وااللـت
ــتـعاـنة واألنس ـبه،   ّده بغـناه ا�طلق، والوـلد يرـغب فـيه لالسـ اُلمطلق، وتـعاِ� ـجَ

مــا يقت من االفتقــار  مع  و�ــل ذلــك  والــديــه  من أجزاء  انفصــــالــه  من  ــيــه  ضـ
 .  )واالنتقاص

 
َولَم﴿ 

َ
�ِ   إَِ�  يََروا   أ ــافّاٍت  فَوَ�ُهم  الطَّ ــنَ   ص ُكُهنَّ إِ�َّ الرَّ�نُ  َو�َقبِض ــِ إِنَُّه بُِ�ّلِ   ما يُمس

 ]19[ا�لك: ﴾َ�ٍء بَص�ٌ 

فمن يت�أمل � اآلية �د أن تســخ� الهواء للط�، وجعل أجســادهن وخلقتهن  
ُكُهنَّ إِ�َّ ﴿� حالة مسـتعدة للط�ان، �ل ذلك وصـف ألفعال هللا تعا�   ما يُمسـِ

 .﴾الرَّ�نُ 

 
يُتم قُل﴿ 

َ
َرأ

َ
هلَكَ  إِن أ

َ
و رَِ�َن أ

َ
ُ َوَمن َمِ�َ أ ��ٍ ا َ�َمن ُ�ُ� ال�فِر�َن ِمن َعذاـِ�َ ا�َّ

َ
 ﴾ ٍب أ

 . ]28[ا�لك:
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وسَ  اَل ــق﴿ 
َ
قُل لَُ�م لَو� �َُسّبِحونَ  ُطُهمـــأ

َ
لَم أ

َ
 ]28[القلم: ﴾�

وسَ  اَل ـــ ق﴿(قال ابن كث�:  
َ
قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جب�،    ﴾ُطُهمـــ أ

وعكرمة، ومحمد بن كعب، والربيع بن أنس، والضحاك، وقتادة: أي: أعدلهم  
 .)وخ�هم
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 الثالثون الجزء

ي إِنَّ ﴿   ]7[البين�ة: ﴾الَ�ِ�َّةَِن آَمنوا وََعِملُوا الّصاِ�اِت أُول�َِك ُهم َخُ� ا�َّ

ال:   ة ا�الئكـة من هللا،  (أخرج ابن أ� حـاتم عن أ� هر�رة ـق أتعجبون من م�ـل
ة أعظم من م�لة  ـــ د ا�ؤمن عند هللا يوم القيامـــ � بي�ده ��لة العبـــ والذي نف

ــئتم   َك ُهم َخُ�  ﴿ملـك، واقرءوا إن شـ اِت أُول�ـِ ا�ـِ ــّ يَن آَمنوا وََعِملُوا الصـ إِنَّ ا�َّ
 ).﴾الَ�ِ�َّةِ

 كتور محمد الشظيفي � رسالته (مباحث � ا�فاضلة � العقيدة):وأورد الد
ــعري   ــحاب األشـ ــنة وا�ماعة وكذا جمهور أصـ وهو مذهب جمهور أهل السـ

�ذْ قُلَْنا لِلَْمَ��َِكةِ  ﴿واستدلوا بأدلة ظاهرة الداللة على قولهم، كقوله سبحانه: 
 �َ

َ
،  ] 34[البقرة:  ﴾َتْكَ�َ َوَ�َن ِمَن الَْ�فِرِ�نَ ـ َواسْ اْسُجُدواْ �َدَم فََسَجُدواْ إِ�َّ إِبْلِيَس �

نَ ﴿والفاضل ال يسجد للمفضول، وقوله سبحانه:   ٍ� َ�َ ــ اُهْم َ�َ ِعلْ ــ َولََقِد اْخَ�ْ
ــ إِنَّ اّ�َ اْصَطَ� آَدَم َونُوحً ﴿. وقوله:  ]32الدخان:[ ﴾الَْعالَِم�َ  ــ ا َوآَل إِبَْراهِي ـ َم َوآَل ـ

ــ ِعمْ  ــ َراَن َ�َ الَْعالَِمي ـ ]. هذه � األنبي�اء، أما � صالح البشر  33[آل عمران:  ﴾نَ ـ

ِي﴿فكقوله سبحانه:   ا�َِ ــ وا وََعِملُ ــ َن آَمنُ ــ إِنَّ ا�َّ   ﴾ةِـُر الَْ�ِ�َّ ــ اِت أُْولَ�َِك ُهْم َخيْ ــ وا الصَّ
 ].7[البين�ة:

طو�اًل، ونقل عنه ابن  وقد فصل ابن تيمية � الفتاوى � هذه ا�سألة تفصياًل  
القيم � بدائع الفوائد: (أنه سـئل عن صـال� ب� آدم وا�الئكة أيهما أفضـل؟  

ــل ـباعتـب�ار كـمال النـهاـية ــر أفضـ ــال� البشـ ــل    ،ـفأـجاب ـبأن صـ وا�الئـكة أفضـ
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�ار الـبداـية، ـفإن ا�الئـكة اآلن � الرفيق األعلى م�ه� عـما يالبســــه بنو   ـباعتـب
� عبــادة ال  ،آدم ــتغرقون  وال ر�ــب أن هــذه األحوال اآلن أكمــل من    ،ربمسـ

وأما يوم القيامة بعد دخول ا�نة فيصــ� حال صــال� البشــر    ،أحوال البشــر
 . أكمل من حال ا�الئكة)

 
�ِ َوتَواَصوا بِالَمرَ�َةِ ُ�مَّ ﴿  يَن آَمنوا َوتَواَصوا بِالصَّ  ]17[البلد: ﴾�َن ِمَن ا�َّ

َما ِهَي ِلَعطِف   ﴾ُ�مَّ ﴿(قال القرط� رحمه هللا:   نَّ ِتيِب، َوإ� ت ِ� هذِه اآلَيِة ِلل�َّ َليـسَ

 ). ُجمَلِة َ�اَلٍم ِهَي ِمنَها ُمنَقِطَعٌة 
 
ِيَن   فَاْ�َوَْم ﴿  َحُكوَن   آَمُنوا  ا�َّ ــْ ارِ يَض َرا�ِِك يَنُظُروَن    ِمَن الُْكفَّ

َ
َهْل ثُّوَِب  َ�َ اْ�

اُر َما َ�نُوا َ�ْفَعلُونَ   ]36-34:�[ا�طفف ﴾الُْكفَّ

ا�ؤمن أن ينظر إ�  وـقال كـعب: ب� ا�ـنة والـنار ُكوى، ـفإذا أراد  (ـقال البغوي:  
لَ ﴿لع عليه من تلك الُكوى، كما قال:  اّط   -�ان � الدني�ا-عدو له   ــ فَاطَّ َع فََرآهُ ِ� ـ

َواءِ اْ�َِحي  ــَ ــ س ــافات:  ﴾مِ ـــ ]، فإذا اّطلعوا من ا�نة إ� أعدائهم وهم  55[الص

ــ فَاْ�َ ﴿: -عز وجل-يعّذبون � النار ضحكوا، فذلك قوله   ِيـ ــ وَْم ا�َّ ــ َن آَمنُ ـ وا ِمَن ـ
ارِ يَْضَحُكونَ   ).﴾الُْكفَّ

 
�َساُن إَِ�ٰ َطَعاِمهِ ﴿   ]24[عبس: ﴾فَلَْينُظرِ اْ�ِ

�َساُن ِممَّ ُخلِقَ ﴿  ]5[الطارق: ﴾فَلَْينُظرِ اْ�ِ
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بِِل َكيَْف ُخلَِقْت ﴿ فََ� يَنُظُروَن إَِ� اْ�ِ
َ
َماءِ َكيَْف ُرفَِعْت   أ َباِل  �َ� الـسَّ �َ� اْ�ِ

رِْض َكيَْف ُسِطَحْت  َكيَْف نُِصَبْت 
َ
 .]20-17[الغاشية: ﴾�َ� اْ�

 
يِْطرٍ ﴿  َت َعلَيِْهم بُِمصــَ ٰ َوَ�َفَر   لَّســْ بُ  إِ�َّ َمن تََو�َّ ْ�َ�َ  َ�ُيَعّذِ

َ
ُ الَْعَذاَب اْ�  ُه ا�َّ

 ].26-22[الغاشية: ﴾ُ�مَّ إِنَّ َعلَيَْنا ِحَساَ�ُهم إِنَّ إَِ�َْنا إِيَاَ�ُهْم 

 
ن �َْسَتقِيمَ  إِْن ُهَو إِ�َّ ذِْكٌر لِّلَْعالَِمَ� ﴿ 

َ
 ]28-27[التكو�ر:   ﴾لَِمن َشاَء ِمنُ�ْم أ

ــور:   ــارة إ� أن الذين لم يت�ذكروا بالقرآن ما حال بينهم وب�  (قال ابن عاشـ إشـ
ــهـم   فســ ألـن ــوا  بــل رضــ ــتـقـيـمـوا،  يســ أن  يشـــــاءوا  م  ـل هـم  أـن إال  ــه  ب تــذكـر   اـل

ُح  اال�راف  لنفســــه  ومن ر�  ُ ﴿الهــدايــة    َم رِ اال�راف،  ا�َّ َزاَغ 
َ
أ َزاُغوا  ا  فَلَمـَّ

 ]).5[الصف: ﴾قُلُو�َُهمْ 

 
ُب بِا�ِّ ﴿  ِي يَُ�ّذِ يَْت ا�َّ

َ
َر�

َ
ِي يَُدعُّ اْ�َتِيمَ  يِن أ  ]2-1[الماعون: ﴾فََ�ٰلَِك ا�َّ

هذا إيذاٌن بأنَّ اإليماَن بالبعث وا�زاء هو الوازع ا�ق الذي  (قال ابن عاـشور:  
ــ� ذلك لها   ــا�ة، ح� يصـ يغرس � النفس جذور اإلقبال على األعمال الصـ

�لفة وال احتي�اج إ� آمر،  ُخلًقا إذا شّبت عليه، فزكت وانساقت إ� ا�� بدون  
وآمن   بنفســـــه،  اختلى  إذا  ح�  العقوبــات،  عليــه  ممن يقيم  مخــافــة  إ�  وال 

 ). الرقباء، جاء بالفحشاء واألعمال النكراء!
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َدهُ ﴿  ِي َ�ََع َماً� وََعدَّ نَّ   ا�َّ
َ
هُ َ�َْسُب أ ْخَ�َ

َ
 ]3-2زة:َم [الُه  ﴾َماَ�ُ أ

ْغَ�ٰ َ�نُْه َماُ�ُ َوَما َكَسَب ﴿
َ
 .]2[ا�سد:  ﴾َما أ

 
نَّةِ َوا�َّاِس ﴿   ]6[الناس: ﴾ِمَن اْ�ِ

ــور:   ــِوس،  (قال ابن عاش بأنهم من ا�ّنة والناس؛ ألنَّ  بّ� هللا تعا� نوع ا�وس
ربما غاب عن البال أنَّ ِمَن الوسـواِس ما هو شـرٌّ من وسـواس الشـياط�، وهو  
ِذ منهم أجدر؛ ألنهم منهم أقرب   وسـوسـة الناس، وهو أشـد خطًرا، وُهْم بالتعوُّ

 .)وهو عليهم أخطر،وأنهم � وسائل الضرِّ أدخل وأقدر
 

 ﴿ �َْ�
َ
ٰ   َوَسُيَجنَُّبَها اْ� َّ� ِي يُْؤِ� َماَ�ُ يََ�َ  ]18-17[الليل: ﴾ا�َّ

ــ� الكب�:   ــر�ن، واألتقى  (ـقال الرازي � التفسـ نزـلت � أ� بكر ـبإجـماع ا�فسـ
ْ�َرَمكُ ﴿أفعل التفضـــيل فإذا ضـــممت ذلك إ� قوله تعا�  

َ
ِ ـــــ إِنَّ أ ْم ِعنَد ا�َّ

�ْقَ 
َ
ـ � َتبّ� لنا أن أبا بكر أفضل هذه األمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه   ﴾اُ�مْ ـ

 .)وسلم
 
 
 
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura104-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura104-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura104-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura114-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura92-aya18.html
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 الفائقين أسئلةإجابات 

 َ�نَّا  َكَشفَت  لَ�ِن ِعنَدكَ  َعِهدَ  بِما  َر�ََّك   َ�ا   ادعُ  موَ�  يا  قالوا   الرِّجزُ  َعلَيِهمُ   َوَ�عَ  َولَّما ﴿ 
َجٍل فَلَّما َكَشفنا َعنُهُم الرِّجَز لَنَّ َمَعَك بَ� إِ�ائيَل ــ ؤِمَنَّ لََك َولَُ�سِ ــ َ�ُ  الرِّجزَ 

َ
إِ� أ

 ]135-134[األعراف:        ﴾إِذا ُهم يَنُكثونَ  ُهم بالِغوهُ 

 .)يع�: إ� الغرق � اليم(قال البغوي:  
 
طاعوهُ  قَوَمهُ   فَاسَتَخفَّ ﴿ 

َ
 .]54[الزخرف: ﴾فاِسق�َ  قَوًما  �نوا  إِ�َُّهم فَأ

أمور ليســــت   ل ـهذه اآلـية وجـدت أن فرعون احتج ـب إـنك إذا قرأت اآلـيات قـب ـف
ــ قَومَ  فَاســـَتَخفَّ ﴿حججا � حقيقتها، وإنما احتقر عقول قومه   ، ومع ذلك  ﴾هُ ــــ

طاع﴿
َ
ــ فَأ وهم إنما اطاعوه ألنهم �انوا فاسـق�. ففسـوقهم جعلهم قابل�   .﴾وهُ ــ

بهم، وهذا ـشأن الفاـسق؛ يع� عن ا�ق و�سـهل انقياده للباطل ألن ُيسـتخف  
 وأهواء النفوس.

 
َها  يا ﴿  ُّ�

َ
ينَ  � يِن    وا ـكون وا ـآَمن   ا�َّ وِ الواِ�َ

َ
نُفِسُ�م أ

َ
ِ َولَو َ� أ قَّوامَ� بِالقِسِط ُشَهداَء ِ�َّ

قَر��َ 
َ
و� بِِهمــ إِن يَُ�ن َغنِيًّ   َوا�

َ
ُ أ و فَقً�ا فَا�َّ

َ
ن تَعِدلا فَ ـا أ

َ
وا �ن ـ� تَتَّبُِعوا الَهوى أ

َ �َن بِما تَعَملوَن َخبً�ا  و تُعرِضوا فَإِنَّ ا�َّ
َ
 .]135[النساء: ﴾تَلووا أ
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ُ َسيِّئَاتِِهم َحَسناٍت  فَأُول�َِك   ا ــ صا�ًِ   َ�َمً�   َل ــ وََعمِ  َوآَمنَ   تاَب  َمن إِّ� ﴿  ُل ا�َّ َو�َن    ُ�َبّدِ
ُ َغفوًرا رَحيًما   . ]70[الفرقان: ﴾ا�َّ

 
 . ]37[البقرة: ﴾الرَّحيمُ  ا�َّّواُب  ُهوَ  إِنَّهُ  َعلَيهِ   فَتاَب  َ�ِماٍت  َرّ�ِهِ  ِمن آَدمُ  َ�َتلَّ� ﴿ 

 
يَن آَمُنوا ﴿  َها ا�َّ ُّ�

َ
ِ َولِلرَّـسوِل إِذا َد�ُ�م لِما ُ�ييُ�ميا � َ   اـسَتجيبوا ِ�َّ نَّ ا�َّ

َ
َواعلَموا أ

نَُّه إَِ�هِ ُ�َ�ونَ 
َ
 . ]24[األنفال: ﴾َ�وُل بََ� الَمرِء َوَقلبِهِ َو�

 
َها   يا ﴿  ُّ�

َ
ي � حب  ِمنَ   ًرا ـَكثي  إِنَّ   آَمنوا   نَ ـا�َّ

َ
مواَل   َ�َأُ�ونَ  انِ ـَوالرُّهب  ارِ ـا�

َ
  بِا�اِطلِ  ا�ّاِس  أ

يَن يَ�ِ�ونَ   بيلِ ــ سَ  َعن  ّدونَ ــ َو�َُص  ِ َوا�َّ َهَب  ا�َّ ةَ  ا�َّ   بيلِ ــ � سَ  َو� يُنفِقونَها  َوالفِضَّ
 ِ ُهم  ا�َّ ��ٍ   بَِعذاٍب   فَبَّ�ِ

َ
 . ]34[التوبة: ﴾أ

 
وَن فيها َ�ِيًَّة َوَس�ًما  بِما َصَ�وا  الُغرفَةَ   ُ�َزونَ  أُول�َِك ﴿   ]75[الفرقان: ﴾َو�ُلَقَّ

 ]12[اإلنسان: ﴾َجنًَّة وََحر�ًرا  َصَ�وا بِما  وََجزاُهم﴿

 .]24[الرعد: ﴾فَنِعَم ُعقَ� اّ�ارِ  بِما َصَ�تُم َعلَيُ�م َس�مٌ ﴿

 
ُ  َوَ�ََب ﴿  ي  َمَثً�  ا�َّ َت  وا ــ آَمنُ  نَ ــ لِ�َّ

َ
 ِ�   ًتا ــ بَي  َدكَ ــ ِعن  �  ابنِ  َرّبِ   قالَت إِذ فِرَعونَ  امَرأ

َوَمر�ََم ابَنَت ِعمراَن   الِم�َ ـوِم الظّ ـلِهِ َوَ�ِّ� ِمَن القَ ـفِرَعوَن وََ�مَ نَّةِ َوَ�ِّ� ِمن ا�َ 
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حَصَنت فَرَجها َ�َنَفخن 
َ
قَت بَِ�لِماِت َرّ�ِها َوُ�ُتبِهِ َو�نَت ــ ا فيهِ ِمن روِحن ــ الَّ� أ ا َوَصدَّ

 ]12-11[التحر�م:  ﴾ِمَن القانِت�َ 

 
لُُ�م  ما   قُل﴿ 

َ
س�

َ
ن َ�تَِّخَذ إِ� َرّ�ِهِ َسبيً� هِ ِمن  َعلَي   أ

َ
جٍر إِّ� َمن شاَء أ

َ
 ]57[الفرقان:  ﴾أ

ي ذلَِك ﴿ ُ   ا�َّ ُ  يُبَّ�ِ ساِ�اِت ــ وا وََعِملُوا الّص ــ يَن آَمن ا�َّ   ِعباَدهُ  ا�َّ
َ
لُُ�م َعلَيهِ ــ قُل � أ

َ
�

ةَ ِ� الُقر� جًرا إِ�َّ الَمَودَّ
َ
َ َغفوٌر َشكورٌ  َوَمن يَقَ�ِف َحَسَنًة نَزِد َ�ُ فيها  أ  ﴾ُحسًنا إِنَّ ا�َّ

 ]23[الشورى:
فتقدير ال�الم: ال أسألكم على دعو� أجرًا وإنما من شاء أن يتخذ إ� ربه سبي�اًل  

ــألكم    بـطاعـته فليفـعل. ــًا تـقديرًا آخر معـناه: ال أسـ ــر�ن أيضـ وذكر بعض ا�فسـ
ي لما أناله  على دعو� أجرًا. إنما إن ا�ذتم سـبي�ل اإلسـالم والطاعات فهذا أجر

 من هللا تعا� ثوابًا على ذلك.
�ة  ـكذـلك قوـله تـعا�و انـي ةَ ِ� {:  � اآلـية الـث ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ

َ
هِ أ لُُ�ْم َعلَيـْ

َ
� ــْ سـ

َ
ل �َّ أ قـُ

 .}الُْقْرَ�ٰ 

قد يفهم البعض أن الن� صـــلى هللا عليه وســـلم ال يطلب من قومه أجرًا  وهنا  
على دعوته إال أن يودوه، وليس كذلك، فلو طلب منهم مودة ألجل الدعوة فهو  
قد طلب إذن نوعا من أنواع األجر. إنما مع� اآلية: ال أسـألكم على التبليغ أجرًا  

� وبينكم، فمودتكم � لقراب�  البـت�ة، وإنـما أســــألكم ا�ودة ألـجل القر� ال� بي
مما تقتضيه مروءتكم. فهذا أيضًا استثن�اء منقطع، وح� طلبه منهم أن يودوه  
ــور � (التحر�ر   ــالم، قـال ابن عـاشـ ــالة والسـ ه الصـ ه علـي ــالح دعوـت �ـان لصــ

�ة على  (والتنو�ر):   اه مـعامـلة ا�ودة معيـن وإنـما ســــألهم ا�ودة ألن مـعاملتهم إـي
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تل� بتلك ا�عاملة شكيمتهم في�كون مقاومته فيتمكن   نشر دعوة اإلسالم، إذ
من تبليغ دعوة اإلسـالم على وجه أكمل فصـارت هذه ا�ودة غرضـًا ديني�ًا ال نفع  

 .)فيه لنفس الن�ء صلى هللا عليه وسلم
 

هَل   يا  قُل﴿ 
َ
ن آَمنّ  إِّ�   ا ــ ِمنّ   تَنقِمونَ  َهل  ابِ ــ الِكت  أ

َ
ِ َوما أُنزَِل إَِ� ــ أ َوما أُنزَِل ِمن نا  ــ ا بِا�َّ

ُ�م فاِسقونَ   قَبُل  َ�َ�
َ
نَّ أ

َ
 ]59[المائدة: ﴾َوأ

فتنقمون صــالحنا ا�زامن لفســقكم فتحســدونن�ا، وما هذا ذنبن�ا بل ذنبكم أنتم  
إذ فسقكم من فعلكم فعودوا بالالئمة على أنفسكم وامقتوها بدل أن تنضحوا  

ــور اليهود قبل ا  ــر على من ال ذنب لهم � خذالنها. أتصـ ــول إ� هذه  بالشـ لوصـ
ا�ملة ينتفخون ظان� أن ا�سـلم� يسـتعطفونهم بذكر اإليمان بما أنزل من 

�ُ ﴿قبل، فجاء قول هللا   َ�َ�
َ
نَّ أ

َ
ــ َوأ ــ م فـــ قونَ ـــ لينكســهم و�قمع غرورهم   ﴾اسـِ

 وانتفاخهم .
 

ُ    ِ�َم�َ ﴿  ّيِ  ِمنَ  َث ــ اَ�بي   ا�َّ   فََ�ُ�َمُه َ�يًعا بَعٍض َث بَعَضُه َ� ــ َو�َجَعَل اَ�بي   بِ ــ الطَّ
 . ]37[األنفال: ﴾َ�َيجَعلَُه � َجَهنََّم أُول�َِك ُهُم ا�اِ�ونَ 

 
َ�عوا  بِهِ  َذَهبوا  ا ــ فَلَمّ ﴿ 

َ
ن  َوأ

َ
وَحي   اُ�ّبِ   ابَتِ ــ َغي   � َ�َعلوهُ  أ

َ
مرِهِم ــ َوأ

َ
نا إَِ�هِ َ�ُنَّبِئَنَُّهم بِأ

 ]15[يوسف: ﴾هذا وَُهم � �َشُعرونَ 
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(يع�: أوحين�ا إ� يوسف عليه السالم لتصدقن رؤ�اك  جاء � تفس� البغوي:  
ولتخ�ن إخوتك بصـــنيعهم هذا وهم ال يشـــعرون بو� هللا وإعالمه إياه ذلك،  

 قاله مجاهد.
وقيل: معناه: وهم ال يشـعرون يوم ��هم أنك يوسـف وذلك ح� دخلوا عليه  

 .فعرفهم وهم له منكرون
 

ِ   وََجَعلوا ﴿     ِمّما  ِ�َّ
َ
نعامِ   اَ�رثِ   ِمنَ   َذَرأ

َ
ِ   هذا الوا ـــ فَق يًبا ـــ نَص َوا�   وَهذا  مـــ بِزَعِمهِ  ِ�َّ

��ِهِ ــ ــ ��ِنا فَملُِ�َ  ��ِِهم  ــ م فَ� يَصِ ــ ا �َن لُِ�َ ِ َ�ُهَو يَِصُل إِ� ُ�َ ِ َوما �َن ِ�َّ ُل إَِ� ا�َّ
 ]136[األنعام:  ﴾ساَء ما َ�ُكمونَ 

أ اـ�ـتوـقع  واألـنعــام  �ــان  ـمن ا�ـرث  هللا  ـممــا ذرأ  لشـــر�ــاـئـهم  (وـجـعـلوا  ـنـقرأ  ن 
 نصيب�ًا)، �يث يكون اإلن�ار على هذا ا�عل للشر�اء.

مع أن الـقارئ قد يرى هذا ا�ـعل ﮻   ،﴾ِ�َّ   وََجَعلوا ﴿لكن اآلية عدلت عن هذا إ�  

 محمودًا بذاته، إذ أنهم جعلوا "شيئ�ا ما" ﮻ على األقل!
ــل � جعل �ء ﮻، وإنما ا�لق  لكن هذا ا�طلع لآل ية يعلمنا أنه ال منة وال فض

واألمر �له ﮻. فمن جعل شـــيئ�ا منه ﮻ فال يقال: أحســـن � هذه ا�زئي�ة، بل 
 هو مذموم بال�لية.

 
ِ  ِمن َ�ُ  وََجَعلوا ﴿   . ]15[الزخرف:  ﴾ُمب�ٌ  لََكفورٌ   اِ��سانَ  إِنَّ  ُجزًءا ِعبادِه
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ماواتِ  َخلَقَ ﴿  رَض بِاَ�ّقِ   السَّ
َ
 ّوُِر ا�َّهاَر َ�َ اللَّيلِ ــ ّوُِر اللَّيَل َ�َ ا�َّهارِ َو�ُ�َ ــ يُ�َ َوا�

� ُهَو الَعز�ُز الَغّفارُ 
َ
َجٍل ُمَس�ًّ أ

َ
مَس َوالَقَمَر ُ�ٌّ َ�ري ِ� َر الشَّ  ]5[الزمر: ﴾َوَسخَّ

ــ� واللـغة على أن  فـقد اتفق أـهل  : (-� مجموع الفـتاوى-ـقال ابن تيمـية   التفسـ
ــتــدـير ا�سـ ـهو  هــذـين    ."اـلـفلــك"  ـمن  ـتؤخــذ  إـنمــا  هللا  ـكتــاب  ـ�عــا�  واـ�ـعرفــة 

ال� نزل   ــلف ومن اللغــة:  ا�وثوق بهم من السـ ــ�  من أهــل التفسـ الطر�ق�: 
َل َ�َ ا�َّهارِ َو�َُ�ّوُِر ا�َّهاَر ــ يَُ�ّوُِر اللَّي ﴿القرآن بها وهي لغة العرب. وقال تعا�:  

وكوَّ   ﴾اللَّيــلِ َ�َ   العمــامــة  كورت  يقــال:  التــدو�ر  "التكو�ر"  و  إذا  رتُ قــالوا:  هــا: 

ارتُ دوَّ  ة:). إ�  ـه ال ابن تيمـي ان  (  أن ـق إذا ـ� ــم ا�تحرك ـف ا�سـ ة ـب ائـم ة ـق وا�رـك
الزمان التابع للحركة التابعة للجســـم موصـــوفا باالســـتدارة �ان ا�ســـم أو�  

ـــتدارة ــف اللـيل والنـهار ـبال  .)ـباالسـ ـــتدارة) � اآلـية يع�: أن وصـ تكو�ر (االسـ
 يقت� أن تكون األرض نفسها مستديرة.

 
ينَ   ا�َّ�ثَةِ  َوَ�َ ﴿  رُض   َعلَيِهمُ   ضاقَت  إِذا  َحّ�   ُخلِّفوا   ا�َّ

َ
َعلَيِهم   َوضاقَت  رَُحَبت  بِما   ا�

ِ إِّ� إَِ�   ِمَن ا�َّ
َ
ن � َملَجأ

َ
نُفُسُهم َوَظّنوا أ

َ
َ ُهَو ا�َّّواُب    ُ�مَّ تاَب َعلَيِهم ِ�َتو�وا هِ  ـأ إِنَّ ا�َّ

 . ]118[التوبة: ﴾الرَّحيمُ 

 
يِّن﴿ 

َ
مرِ   َعن  تــ َ�تَ  قَر�َةٍ  ِمن  َوَ��

َ
بناها ديًدا  ـــ شَ   ابًا ــ ِحس  فَحاَسبناها   َورُُسلِهِ  َرّ�ِها   أ وََعذَّ

م   َعذابًا نُ�ًرا 
َ
مرِها خُ ـفَذاقَت َو�اَل أ

َ
ُ لَُهم َعذابًا    ً�ا ـرِها َو�َن �قَِبُة أ َعدَّ ا�َّ

َ
أ
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يَن آمَ ـــ شَ  �اِب ا�َّ
َ
َ يا أُوِ� ا� نـــ ديًدا فَا�َُّقوا ا�َّ

َ
ُ إَِ� ـــ نوا قَد أ  ﴾ُ�م ذِكًرا ـــ َزَل ا�َّ

 ]10-8[الطالق:
ِرَعت ِللُمســِلِمَ� أح�اٌم َكِثَ�ة ِمَن : (حر�ر والتنو�ر� التابن عاشــور  قال   َلّما شــُ

ِجُم َبعُض األنُفِس َعن إيـفاِء َحقِّ  ْ ُ
د �

َ
ـها َتـ�اِليَف ـق ت ُ�لُّ الِق ولواحـقِه، وـ�انـَ الطَّ

َب � ااِلمتث�اِل َلها ِبَقولِه   اًل أو َتقصــً�ا َرغَّ َ َ�َْعْل  وَمن َ�تَِّق ﴿ااِلمتث�اِل ِلها َت�اســُ ا�َّ
وِلِه  2[الطالق:  ﴾َ�ُ َ�ْرًَجا 

َ
ا ﴿]، وق َ َ�َْعْل َ�ُ ِمن أْمرِهِ �ُْ�ً ]،  4[الطالق:  ﴾وَمن َ�تَِّق ا�َّ

وِلِه  
َ
َ يَُ�ّفِْر َ�نْ ﴿وق ــ وَمن َ�تَِّق ا�َّ ــ ُه سَ ـ وِلِه  5[الطالق: ﴾ّيِئاتِهِ و�ُْعِظْم َ�ُ أْجًرا ـ

َ
]، وق

ُ َ�ْعَد ﴿ ا َسَيْجَعُل ا�َّ  ].7[الطالق: ﴾ُعْ�ٍ �ُْ�ً

ُ الّناَس � ِخالِل َذِلَك ِمن ُمخاَلَفِتها ِبَقوِلِه   َر هللاَّ ِ ومَ ـــ وتِلَْك حُ ﴿وَحذَّ ن ـــ ُدوُد ا�َّ
ــ َ�َتَعدَّ حُ  ِ َ�َقْد َظلََم َ�ْفسَ ـ ــ ُدوَد ا�َّ وِلِه  1[الطالق: ﴾هُ ـ

َ
ِ ﴿]، وق ــ َذلِ�م يُوَ�ُظ ب هِ َمن ـ

ِ وا�َ ــ �َن يُ  ] أعَقَبها ِبَتحِذيٍر َعِظيٍم ِمَن الُوقوِع �  2[الطالق:  ﴾وِْم ا�ِخرِ ــ ْؤِمُن بِا�َّ

غَ� ُيِثُ� اَ�ِلـيَل،   ــَّ ِة العـناـيِة ِبُمراقبِتِهم، ِألنَّ الصـ ِه ِلقلـَّ لـِ ــُ ِ وُرسـ ِة أحـ�اِم هللاَّ ُمـخاَلـفَ
ِهم ِبما َحلَّ  ن َيعُتوا َعلى أمِر َربِّ وا ِممَّ ــُ ــِلِمَ� (وَليسـ َر الُمسـ َذكَّ

َ
ِبأقواٍم ِمن ِعقاٍب  ف

هاُوِن ِبإقاَمِة   ِبي�َل التَّ ــَ ــُلُكوا سـ ِلِه ِلَئاّل َيسـ ــُ ِ وُرسـ ِة اكِ�اِثِهم ِبأمِر هللاَّ َعِظيٍم َعلى ِقلَّ
الِل  ُيلِقي ِبِهم َذِلَك � َمهواِة الضَّ

َ
ِر�َعِة، ف  .  ))الشَّ

 
فيض  ُ�مَّ ﴿ 

َ
ــ أ ــ َحي  ِمن  وا ـ فاَض   ُث ـ

َ
ــ ا�ّ  أ ــ َواس اُس ـ َ   َتغفُِروا ـ َ غَ  ا�َّ ــ إِنَّ ا�َّ  ﴾فوٌر رَحيمٌ ـ

 ]  199[البقرة:
  . على قول من قال أن اإلفاضة هنا معناها اإلفاضة من عرفات
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نَزلُت  بِما  وا ــ َوآِمن ﴿ 
َ
قًا ــ ُمَص  أ َل �فٍِر بِهِ  َمَعُ�م  لِما  ّدِ وَّ

َ
َو� �َشَ�وا بِآيا�   َو� تَ�ونوا أ

 . ]41[البقرة:  ﴾َ�َمًنا قَليً� �يّاَي فَاتَّقونِ 

 
عِهِ ــ فوَن الَ�َِم َعن َمواضِ ُ�َّرِ  َيةً ــ قاسِ  قُلو�َُهم وََجَعلنا   لََعّناُهم  ميثاَ�ُهم  ِهمــ نَقضِ   فَبِما ﴿ 

ا ِمّما ُذّكِروا بِهِ ــ َو�َس ً� ِمنُهم فَاعُف  ـُهم إِّ� قَلي ـلُِع َ� خا�َِنٍة ِمن ــ َو� تَزاُل َ�طَّ  وا َحظًّ
 َ  . ]13[المائدة: ﴾ ُ�ِبُّ الُمحِسن�َ َعنُهم َواصَفح إِنَّ ا�َّ

 
ــ ق﴿  م  �  إِّ�   َرّبِ  اَل ـ

َ
ــ أ � نَف�  إِّ�   لُِك ـ

َ
ــ َو�َي   بَيَننا   فَافُرق  َوأ ــ القَ   نَ ـ ــ الفاسِ   ومِ ـ  ﴾ق�َ ـ

  ]25[المائدة:
وُلُه َتَعاَ�:  : (قال القرط� � تفس�ه

َ
ْملُِك   َ�   إِّ�ِ      َرّبِ     قاَل ﴿ق

َ
ِ�    إِ�َّ     أ

َ
 ﴾َ�ْفِ� َوأ

�ِّ اَل  ُه َ�اَن ُيِطيُعُه. َوِقيَل الَمعَ�: إ� نَّ
َ
َقاَل:    ِأل

َ
 ف

َ
، ُثمَّ ابَت�َدأ الَّ َنف�ــِ مِلُك إ�

َ
ِ� ﴿أ

َ
ي   ﴾َوأ

َ
أ

ــٍب َعطًفا   ِع َنص ــِ ِل ِ� َموض وَّ
َ
ِ� َعَلى الَقوِل األ

َ
أ

َ
ُه، ف ــَ الَّ َنفس ا اَل َيمِلُك إ� ــً يض

َ
ِ� أ

َ
َوأ

، َوَعَلى نَّ َوِهَي    َعَلى َنف�ــِ ئَت َعَطفَت َعَلى اســِم إ� ن شــِ ِع َرفٍع، َوإ� اِ� ِ� َموضــِ الثَّ
مِلُك  

َ
ئَت َعَطفَت َعَلى الُمضـَمِر ِ� أ ن ـشِ َنا. َوإ� نُفسـَ

َ
الَّ أ ِ� اَل َنمِلُك إ�

َ
�ِّ َوأ ي إ�

َ
الَياُء، أ

نُفَسَنا
َ
الَّ أ ِ� إ�

َ
َنا َوأ

َ
مِلُك أ

َ
اَل: اَل أ

َ
ُه ق نَّ

َ
 .)َ�أ

 
يِّئَاتِ ــ وُمُه يُهرَعوَن إَِ� قَ  وَجاَءهُ ﴿  وِم هُؤ�ِء بَنا�  ــ قاَل يا قَ  هِ َوِمن قَبُل �نوا يَعَملوَن السَّ

طَهُر لَُ�م فَا�َّقُ 
َ
َ َو� ُ�زوِن � ضَ ــ ُهنَّ أ َ� ــ وا ا�َّ

َ
  ﴾دٌ ــ نُ�م رَُجٌل رَشي ــ َس مِ ــ ي� �

 ]78[هود:
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ــ وَج﴿قال السعدي: ( ــ اَءهُ قَومُ ـ أي: يسرعون و�ب�ادرون، ير�دون   ﴾إَِ�هِ  ُه يُهرَعونَ ـ

 .)أضيافه بالفاحشة، ال� �انوا يعملونها
 .)ومن عقوبة السيئ�ة السيئ�ة بعدها(  قال بعض السلف:و

موالُُهم  َك ـتُعِجب   فَ�﴿ 
َ
و�ُدُهم َو�   أ

َ
ُ  يُر�دُ  إِنَّما  أ َ�هُ  ا�َّ نيا َوتَزَهَق ِ�َُعّذِ م بِها ِ� اَ�ياةِ ا�ُّ

نُفُسُهم وَُهم �فِرونَ 
َ
 ]55[التوبة: ﴾أ

موالُُهم تُعِجبَك   َو� ﴿
َ
و�ُدُهم  أ

َ
ُ  يُر�دُ   إِنَّما   َوأ ن  ا�َّ

َ
َ�ُهم  أ نيا   ِ�   بِها   ُ�َعّذِ نُفُسُهم  َوتَزَهقَ  ا�ُّ

َ
 أ

 . ]85[التوبة: ﴾�فِرونَ  وَُهم

 
ِ  اءَ ـلِق  يَرجو �نَ  َمن﴿  َجَل   فَإِنَّ  ا�َّ

َ
ِ  أ  . ]5[العنكبوت: ﴾الَعليمُ  ميعُ ـالسَّ  وَُهوَ  َ�ٍت  ا�َّ

 
ينَ ﴿  �ــ م عَ ــ أُول�َِك لَهُ   ُمعاِجز�نَ   آياتِنا  �  َسَعوا   َوا�َّ

َ
يَن    مٌ ــ ذاٌب ِمن رِجٍز أ َو�ََرى ا�َّ

نزَِل إَِ� 
ي أُ ِ ــ أوتُوا العِلَم ا�َّ   ﴾راِط الَعز�زِ اَ�ميدِ ــ َك ُهَو اَ�قَّ َو�َهدي إِ� صِ ــ َك ِمن َرّ�

 . ]6:سبأ[
 

�  دوانِ ـَوالعُ ِم اِ�ث ِ�  ارِعونَ ــ �ُس ِمنُهم َكثً�ا  َوتَرى﴿ 
َ
حَت َ�ِئَس ما �نوا ـَوأ لِِهُم السُّ

�يَعَملونَ 
َ
حباُر َعن قَولِِهُم اِ�ثَم َوأ

َ
ّ�ا�ِّيوَن َوا� حَت َ�ِئَس ــ لَو� يَنهاُهُم الرَّ لِِهُم السُّ

 ]63-62[المائدة: ﴾ما �نوا يَصَنعونَ 

ــر � توبيخ الرباني� على ترك نهيهم عن قول اإلثم  ــور:  (واقتصـ قال ابن عاشـ
وأ�ل الســحت، ولم يذكر العدوان إيماء إ� أن العدوان يزجرهم عنه ا�ســلمون  



194 
 

وال يلتجئون � زجرهم إ� غ�هم، ألن االعتماد � النصرة على غ� ا�ج� عليه،  
 ضعف).

 
ُ قالوا نُؤِمُن بِما أُنزَِل َعلَينا َو�َ�ُفروَن بِم ا ــ نوا بِمآمِ   لَُهم  َل ــ قي  �ذا﴿  نَزَل ا�َّ

َ
ا َوراَءهُ ــ أ
قًا لِما َمَعهُ  نبِي ــ وَُهَو اَ�قُّ ُمَصّدِ

َ
ِ ــ م قُل فَلَِم تَقُتلوَن أ  ﴾إِن ُكنُتم ُمؤِمن�َ  ُل ــ ِمن قَب اَء ا�َّ

 ]91[البقرة:
�اء   ــيـغة مع ذكر األنبـي ا من ولـقد ـ�ان التعب� بـهذه الصـ اـب بلفظ ـعام مـما يفتح ـب

من اإلطـماع ألـعداـئه � �ح ـتداب�هم    اإلـ�اش لقـلب الن� العر� الكر�م وـباـباً 
ا ـباالح�اس عن ذـلك �ـله بقوـله  .  ومحـاوالتهم لقتـله ــعفـن ِمن ﴿ـفانظر كيف أسـ

فقطع بهذه ال�لمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيب�ه إذ �انت بمثابة وعده   ﴾ُل ـقَب 

 لناس. (النب�أ العظيم لعبد هللا دراز)إياه بعصمته من ا 
 

ِ   اُت ــ آي تِلَك ﴿  ّيِ َحديــ فَبِ  بِاَ�قِّ  َك ــ َعلَي  ا ــ نَتلوه ا�َّ
َ
ِ َوآياتِهِ يُؤِمن ــ ٍث بَ ــ أ   ﴾ ونَ ــ عَد ا�َّ

 . ]6[ا�اثي�ة:
 

 

;

;
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;

;

;
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ألسئلة   ق�احاتكمال�الحظاتكم عن تأث� الكتاب عليكم، أو 
 تواصلوا معنا على ال��د:، تدبر�ة

motatadabbor@gmail.com 
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 تعریف بالمؤلف 
 لدكتور إياد عبد ا�افظ قني�.ا  •

ــ�   • من جـامعـة هيوسـ ــل على الـدكتوراه  دكتور � علم األدو�ـة ا�ز��، حـاصــ
 األم��كية ب�تيب األول.

 مارس �ث الدكتوراه � مركز تكساس الط�. •

ــارك � براءَ� اخ�اع � مجـال التئـ�ام ا�روح وعـ  • دد من األ�ـاث العالجيـة  مشــ
 ا�نشورة � مجالت عا�ية .

 للمحاضرات الطبي�ة والصيدالني�ة.    FixPharma.netا�شرف على موقع   •

للمصــطلحات الطبي�ة الصــيدالني�ة، الطبعة     PharMedTermأصــدر كتاب   •
 .2020األو� عام  

أحـد ثالـثة مراجع� أـ�اديمي� ألك� كـتب علم األدوـ�ة انتشــــارا � الـعالم، وهو   •
 كتاب :

Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 

 .2019� الطبعة الثامنة من الكتاب والصادرة عام  

 يعمل حاليا � �لية الصيدلة �امعة جرش � األردن. •
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ـــناـعة   • ــرعـية �ـهد ذا� عن ـعدد من العلـماء، و�رج من دورة صـ تلقى العلوم الشـ
 الـُمحاور.

 كتب�ه:   •

 حسن الظن با﮻. 
 وقد ساعَده � إصداره فر�ق عمل من اإلخوة واألخوات.  متعة التدبر. 
 هذا النفاق فاحذوره. 
 ندى تشتكي لعائشة. 

 

 له سالسل مرئي�ة مثل: •

�ان روائع ا�لق والرد    ــس منهجـية وبـي �اء اإليـمان على أسـ (رحـلة اليق�) لبـن
 على الشبهات.

 سلسلة (ا�رأة) ال� تعالج قضايا ا�رأة. 
وسـالسـل � التأمالت القرآني�ة مثل (تبي�انًا ل�ل �ء)، وهي مسـابقة عا�ية   

 أقيمت لثالثة مواسم � رمضان.
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