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احلمد هلل الذي هدانا هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم 
عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:

ألمة  نقدمه  آياته«،  »ليدبروا  املباركة  السلسلة  هذه  من  السابع  اجلزء  هو  فهذا 
يف  َلبنات  اهلل-  بإذن  سيلحق  وما  الستة  األجزاء  من  سبق  ما  -مع  ليكون  القرآن؛ 

مرشوعنا الكبري: »أن يتدبر القرآن كل قارئ له«.

ومما نبرش به متابعي هذه السلسلة »ليدبروا آياته« أننا بصدد مجع مجيع األجزاء 
اهلل،  شاء  إن  القادمة  القريبة  األشهر  يف  األسواق  يف  وسيكون  جملدين،  يف  السابقة 

وخروج األجزاء السابقة يف جملدين هو أحد املقرتحات التي تفضل هبا الفضالء.

باقرتاحاهتم،  معنا  بالتواصل  الكرام  إلخواننا  دعوتنا  املقدمة  هذه  يف  ونجدد 
شبكات  عىل  »تدبر«  صفحات  عىل  أو  اإللكرتوين،  الربيد  خالل  من  ورؤاهم، 

التواصل االجتامعي املدونة عىل غالف الكتاب.

وكتبه

د.عمر بن عبداهلل املقبل
األستاذ املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة القصيم

10 /8 /1435هـ

مقدمة المجموعة السابعة
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ِره، أحبُّ إيل من قراءة - 1 )1( القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبُّ
الكثري من القرآن بغري تدبٍر وال تفكر فيه، وظاهُر القرآن يدل عىل ذلك والسنة 

وقول أئمة املسلمني.
اآلجري، أخالق أهل القرآن 169

)2( من أصول التدبر:  »أن تكون معاين كتاب اهلل املنزل عىل نبينا حممد - 2
.» ، وظاهُره لظاهِر كالمها مالئاماً Î ملعاين كالِم العرِب موافِقةاً

ابن جرير، جامع البيان 1/ 12

القرآن - 3 مع  الصحابة  حال   È بكر  أيب  بنت  أسامء  وصفت   )3(
فقالـت: »كانوا -كام نعتهم اهلل تعاىل- تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم«.

تفسري ابن أيب حاتم 3249/10

ُد نفَسها، وتستأنُف يف احلياة تارخَيها« - 4 )4( »األمة برجوعها إىل القرآن جتدِّ
البشري اإلبراهيمي، آثار البشري اإلبراهيمي 1/ 284

)5( استقراء إمام: »ومل ُيْقِسم اهلل تعاىل يف كتابه بيشٍء من خملوقاته أكثَر - 5
من السامء والنجوم والشمس والقمر«. 

ابن القيم، مفتاح دار السعادة 197/1

كلمات في التدبر
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ما - 6 رشَّ  أنَّ  حلفُت   :/ ا  مالكاً اإلماَم  رجٌل  سأل  إمام:  استقراء   )6(
يدخل جوف اإلنسان هو اخلمر، فأجابه اإلمام بعد يومني: تصفحُت كتاَب اهلل 

وسنة نبيه Î فلم أَر شيئاًا أرشَّ من الربا.
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 3/ 364

)7( استقراء عامل: الصدقة إذا أطلقت يف القرآن، فهي صدقة الفرض.- 7
القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 245/10

القيامة، إال أنَّ ذكر - 8 يف سورة )ق( مع كثرة احلديث فيها عن يوم   )8(
الوعيد فيها أكثر من الوعد؛ ألنَّ السورَة كلَّها مبدوءٌة بتكذيب املكذبني للرسول 

Î، فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد. 
ابن عثيمني، تفسري سورة ق 96

)9( اهلل يأمر بمالينة العدوِّ اإلنيسِّ واإلحساِن إليه؛ ألن ذلك يؤثر فيه، - 9
؛ ألنه ال يقبل مصانعةاً وال إحساناًا، وال  ويأمر باالستعاذة به من العدوِّ الشيطاينِّ

ِة العداوة بينه وبني أبيه آدَم من قبل. يبتغي غرَي هالك ابن آدم؛ لشدَّ
ابن كثري، تفسري القرآن العظيم 110/1

ُل يف شعائر احلج يلحُظ تربيةاً عجيبةاً عىل كثرة الذكر؛ فنجد - 10 )10( املتأمِّ
النصَّ عليه يف القرآن يف مواضع: عند املشعر احلرام، ويف أيام الترشيق، وعند 
الفراغ من املناسك، وعند الذبح، والذكر عىل عموم نعمة التوحيد، والتوفيق 

هلذه املناسك، فلنفتِّش عن أثر هذه العبادة يف مناسكنا. 
أ.د.حممد العواجي
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عن - 11 القرآن  )الوقت(: حديث  موضوع  يف  العربة  مواضع  من   )11(
ندم الكفار يوم القيامة، وطلبهم املهلة والرجعة من جديد؛ ليعملوا! إن )املهلة 

ا من الوقت! والرجعة( تعني مزيداً
د.عمر املقبل

150(؟            - 12 )ت:  سليامن  بن  مقاتل  اإلمام  نظر  يف  ي  األُمِّ هو  من   )12(
ي«. قال / يف مقدمة تفسريه: »من قرأ القرأن فلم يعلم تأويله، فهو فيه ُأمِّ

تفسري مقاتل 27

إىل - 13 األمة  جلذب  الوسائل  أحكم  من  جمرب: »وإن  عامل  وصية   )13(
القرآن: وصف القرآن، وتشويق الناس إىل اإلقبال عليه وتدبره وفهمه، ومعرفة 

ما ضيعت من خري وما خرست من هداية؛ بتضييعها للقرآن، وإنام تعرف ذلك 
ويبلغ مكامن الوجدان من نفوسها من وصفه واإلشادة بشأنه والتنويه بجالله 

وخطره والتنبيه عىل ما حيتوي عليه من العلوم الكثرية بألفاظ قليلة«.
البشري اإلبراهيمي، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي 1/ 323

)14( ويف هناية شهر رمضان، وبعد أن قرأت ما قرأت من القرآن، حيسن - 14
َتذّكُر هذه الكلمة من اإلمام الرباين سفيان بن عيينة /: »من قرأ القرآن، سئل 

عام يسأل عنه األنبياء -عليهم الصالة والسالم- إال تبليغ الرسالة«.
حلية األولياء 281/7
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ما - 15 البرشية حسب طبيعتها وميوهلا ال  النفس  القرآن مع  يتعامل   )15(
ينتظر منها أن تفعله فيعالج اخللل يف ذلك؛ لذا جتد األمر برب الوالدين والوصية 

ا -كام  هبام يف مواضع عدة، بينام مل يوص باألوالد إال يف قسمة املرياث أو عَرضاً
يف احلديث عن األيتام-، مع أن فضل الوالدين عىل األبناء كان يتوقع أن يكون 
ا للرب هبام دون وصيَّة، بخالف األوالد الذين ال فضل هلم عىل آبائهم، لكن  دافعاً

واقع أكثر الناس بخالف ذلك، فتأمل. 
أ.د. نارص العمر
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ا ما يقرن الناس بني الرياء والعجب؛ فالرياء من باب اإلرشاك - 16 )1( وكثرياً
باخللق، والعجب من باب اإلرشاك بالنفس، وهذا حال املستكرب، فاملرائي ال 
حيقق قوله: ژٿ  ٿ  ژ، واملعجب ال حيقق قوله: ژٿ  ٿ  ژ.
    ابن تيمية، جمموع الفتاوى 10/ 277

د الرغبة، بل ال بد من - 17 )2( لن يبلَغ العبُد مراتَب التوفيق والفضل بمجرَّ
االستعانة به، واالفتقار إليه، وسؤاله الفتح عىل القلب واللسان بألوان العبودية 
القلبية والبدنية: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژالفاحتة: 5.         من متدبر

)3( استعانة دائمة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿژ العبد حمتاج إىل - 18
االستعانة باهلل يف فعل املأمورات وترك املحظورات والصرب عىل املقدورات كلها 
يف الدنيا وعند املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم القيامة، وال يقدر عىل اإلعانة 

ه، أعانه. ق االستعانة عليه يف ذلك كلِّ عىل ذلك إال اهلل -عز وجل-؛ فمن حقَّ
                                               ابن رجب، تفسري ابن رجب 73/1

الفاحتة:6 من - 19 ٹژ  ٹ   ژٹ    متجددة:  هدايات   )4(
علم حقيقة اهلداية وحاجة العبد إليها؛ أدرك أن الذي مل حيصل له منها أضعاف 

ما حصل له، وأنه كل وقت حمتاج إىل هداية متجددة. 
ابن القيم، مفتاح دار السعادة 232/1

[ \
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وهم - 20 االهتداء،  يقبل  من  هيتدي  إنام  البقرة:2  ژ  ڀ   ڀ   ژ   )1(
ابن تيمية، الفتاوى 588/16 املتقون ال كل أحد.     

)2( ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ ژ - 21
فبنفي أول مبادئ  الشعور -وهو أول مبادئ اإلدراك-؛  البقرة:9، نفى عنهم 

اإلدراك ينتفي كل اإلدراك من باب أحرى. 
ابن عرفة، تفسري ابن عرفة 139/1

ژ - 22 ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   ژگ    )3(
البقرة:42، لدعاة الضاللة يف إغواء الناس طريقتان: طريقة لبس احلق بالباطل، 
ژ، وطريقة جحد  ژگ  گ  گ  گ  وهي املشار إليها بقوله تعاىل: 

احلق وإخفائه، وهي املشار إليها بقوله: ژڳ  ڳژ. 
حممد اخلرض حسني، األعامل الكاملة83/1

)4( ژ گ    گ  گ  گ   ژ البقرة:42 احلريصون عىل ضبابية - 23
قون لرفض احلق بمزجه بالباطل.  ا، ُيسوِّ املصطلحات يريدون بقاء احلق ملتبساً
د.عبداهلل بن بلقاسم

)5( حالتان:  ژگ  گ  گ  گ   ژ البقرة: 42 من عمل هبذا - 24
من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة األمم، ومن لبس احلق بالباطل، 

^\
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فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، فهو من دعاة جهنم؛ ألن الناس ال يقتدون 
يف أمر دينهم بغري علامئهم، فاختاروا ألنفسكم إحدى احلالتني. 

السعدي، تيسري الكريم الرمحن 50

جئ  - 25 ی   ی   قوله:...   إىل  ھ...   ہ     ہ   ہ   ژہ    )6(
حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبژ البقرة:34 - 37 قال سهل بن عبداهلل 
/: »ترك األمر أعظم من ارتكاب النهي؛ ألن آدم هني عن أكل الشجرة فأكل 

منها فتاب اهلل عليه، وإبليس أمر أن يسجد آلدم فلم يسجد فلم يتب عليه«.
الفوائد البن القيم  171

)7( ژۀ  ۀ  ہ   ژ البقرة:44 الناس جمبولة عىل عدم االنقياد - 26
دة.  ملن خيالف قوُله فعَله؛ فاقتداؤهم باألفعال أبلغ من اقتدائهم باألقوال املجرَّ
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 60/1

ې   - 27 ې   ۉ   ۅۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ژۈ    )8(
ې  ژ البقرة:61 ال تالزم بني عطاء اهلل َوُجوِده بمتاع الدنيا وبني رضاه! 
د.عبداهلل السكاكر

من - 28 السبت  أصحاب  عن  تعاىل  قال  النصوص:  عىل  التحايل   )9(
ںژ  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ      ڳ   ژڳ   إرسائيل  بني 
البقرة:66، إذا كان اهلل نّكل بعقوبة هؤالء سائر من بعدهم، ووعظ هبا املتقني، 
فحقيٌق باملؤمن أن حيذَر استحالَل حمارِم اهلل تعاىل بأدنى احليل؛ فذلك من أشد 
أسباب العقوبة.                         ابن تيمية، بيان الدليل 47
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المتثاهلم - 29 يعد  مل  البقرة: 71  ژ  چ   چ   چ   ژڃ    )10(
قيمة، بل هو إىل الذم أقرب. كم يستفزك الذين ال يمتثلون إال بعد عناٍء وتردد! 
د.حممد القحطاين

ے  - 30 ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ   ۀ    ۀ   ژڻ    )11(
ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ البقرة:74 كام ترى األحجار 
ا رغبٌة قويٌة يف اهلبوط من خشية اهلل، وتشتدُّ رياح  تتهاوى، تستبدُّ باملؤمن أيضاً

ا هلل.  الشوق عىل غصنه الضعيف؛ فينحني راكعاً
د.فريد األنصاري، قناديل الصالة 38

رسوله - 31 عىل  اهلل  تاله  الذي  الوحي  عن  اإلنسان  أعرض  إذا   )12(
Î، ابتيل باتِّباع وحي الشياطني؛ فتأمل قوَله جلَّ جالُله عن اليهود ملا نبذوا 
كتاب اهلل وراَء ظهورهم: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ البقرة: 102 وهي 

سنة ماضية يف كل معرٍض ومستبدل: ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     
ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ژ الزخرف: 36.                                             د.عمر املقبل

ۇ  - 32 ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ژڭ   البديل الرشعي:   )13(
ۆ   ۆ  ژ البقرة:104 جرت العادة أن اهلل -عز وجل- يف كتابه إذا هنى 

ى لتعليم  ا آخَر غري منهٍي عنه؛ فال ينبغي لإلنسان إذا تصدَّ عن يشء، بنيَّ وجهاً
أحكام الرشيعة أن ينهاهم عن يشء حتى يبني هلم باَب احلالل. 

حممد العثيمني، تفسري سورة النساء25-24/2
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)14( ژڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ البقرة:  109 احلسد قد هيجم عىل - 33
اإلنسان، وال يكون يف وسعه دفعه؛ وإنام يؤاخذ اإلنسان عىل رضاه به وإظهار 

القدح يف املحسود، والقصد إىل إزالة النعمة عنه. 
حممد اخلرض حسني، األعامل الكاملة 199/1

ۆ  - 34 ۆ   ۇ        ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ     ژھ    )15(
إنَّ عهَد اهلل  حيث  ژۈژ؛  نصب:  كيف  تأمل  البقرة:124  ۈژ 
اصطفاٌء من اهلل ملن هو أهٌل له.                أ.د.نارص العمر

)16( عهد اهلل إىل إبراهيم وإسامعيل أن يطهرا البيت احلرام للمعتكفني - 35
أسوة بالطائفني واملصلني: ژى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
آيات  يف  أحكامه  بعض  وبني  البقرة:125،  ۆئژ  ۆئ     ۇئ  
نحيَي  أن  بنا  املعتكفني، فحريٌّ  ومنزلة  االعتكاف  مكانة  عىل  يدل  مما  الصيام؛ 

يَن فيها ليلَة القدر. هذه الشعرية العظيمة يف هذه العرش املباركة، متحرِّ
أ.د.نارص العمر

)17( ژڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ البقرة:128، يفرغان من - 36
بناء أعظم بيوت اهلل يف األرض ويسأالن رهبام التوبة! ما أمجل األدب مع اهلل!

د.عبداهلل بلقاسم

يعلم - 37 ممن  البقرة: 152 العجب  ژ  ژائ  ەئ  ەئ    وئ    )18(
أنَّ كلَّ ما به من النعم من اهلل، ثم ال يستحي من االستعانة هبا عىل ارتكاب ما هناه! 
ابن رجب، تفسري ابن رجب 130/1
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الصرَب - 38 ولكنَّ  إليه،  مندوٌب  فضٌل  املكروهة  باألقدار  الرضا   )19(
واجٌب..  ژڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       
ڃ     ژ البقرة: 155 - 156. قال احلسن البرصي /: »الرضا عزيز، ولكنَّ 

ُل املؤمن«. الصرَب معوَّ
تفسري ابن رجب 131/1

لكتامن - 39 البقرة:159،  ہژ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ژڻ    )20(
اإليامن،  يف  الرسوخ  عدم  عىل  ومدارها  كثرية،  علٌل  الدين  علوم  إىل  املنتمني 

وإيثار رضا املخلوق عىل رضا اخلالق. 
حممد اخلرض حسني، األعامل الكاملة285/1

ژ - 40 ۋ  ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ژۇ    )21(
ا ممن يضل الناس  ا لقبول التوبة؛ إذ إنَّ كثرياً البقرة:160، تأّمل ژۈ  ژ  رشطاً
ا من الناس، فيبقى كثرٌي  ثم يتوب بعد ذلك يتهيب أن يعلن رجوعه للحقِّ خوفاً
منهم عىل ضاللِه، فيتحمل أوزارهم خلفاء توبته، مع أن إعالن الرجوع إىل احلق 

ا!                أ.د.نارص العمر شجاعٌة وليس ضعفاً

البقرة:168، - 41 ژ  ژوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  اخلطوات األوىل!   )22(
والتصورات  التصورات،  توجب  فإهنا  واألفكار؛  اخلواطر  هو  عمل  كل  مبدأ 
تدعو إىل اإلرادات، واإلرادات تقتيض وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة، 
فصالح كل هذا بصالح اخلطوة األوىل وهي اخلواطر األفكار، وفساده بفسادها. 
ابن القيم، الفوائد 253-252
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املشاّق، ومن - 42 بأعظم  يواجههم  ال  أنه  بعباده  تعاىل  اهلل  لطف  من   )23(
هذا املعنى قال بعض العلامء: إن اهلل تعاىل قال يف املكروهات: ژٹ       ٹ  
ٹ  ژ البقرة:183، وإن كان قد ُعِلَم أنه هو الكاتب، فلام جاء إىل ما يوجب 

الراحة قال: ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ  األنعام:12.
ابن اجلوزي، صيد اخلاطر 164-163

البقرة:187، - 43 کژ  ک   ک   ک   ژڑ   اإليامن:  حقيقة   )24(
قال سفيان بن عيينة /: »ال يصيب العبد حقيقة اإليامن حتى جيعل بينه وبني 

ا من احلالل، وحتى يدع اإلثم وما تشابه منه«.  احلرام حاجزاً
تفسري ابن رجب 145-144/1

)25( ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ ژ البقرة:196، بدأ بالتذكري بالتوحيد - 44
يف  تكاثَر  وال  ثناء  وال  رياء  فال  التفصيلية،  األحكام  ذكر  قبل  واإلخالص 

احلج من الناس. 
د. عبداهلل السكاكر

يف - 45 احلج  آيات  أطول  هي  ڭژ،  ڭ   ڭ   ژۓ   البقرة:  آية   )26(
مما  196؛  البقرة:  ژجس  حس  خس  مس  حص  مص  جضژ  بقوله:  التيسري، ختمها 
يؤكد أنَّ التيسرَي ُحكٌم رشعي كاألمر، ال جيوز أن ُيسلك إال بدليل صحيح، فحكم 
جتاوز  التخفيف، فمن  وبني  اجلازم  األمر  بني  فيها  مجع  لذا  الرتك؛  كحكم  الفعل 

ض نفَسه لشديد عقاب اهلل.  ا أو تساهال، فقد عرَّ حدود اهلل تشديداً
أ.د.نارص العمر
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)27( كيف قيل: ژٱ  ٻ   ٻ ژ البقرة:197، وهو شهران - 46
وبعض الثالث؟ جييب ابن جريرالطربي / فيقول: »إنَّ العرب ال متتنع خاصةاً 
يف األوقات من استعامل مثل ذلك، فتقول له: اليوم يومان منذ مل أره. وإنام تعني 

ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ثناؤه:  قال جل  آخر، وكام  ا وبعض  يوماً بذلك 
ٺ  ژ البقرة:203، وإنام يتعجل يف يوم ونصف«.

جامع البيان 3/ 452

)28( التميز عن الناس يف احلج عىل وجه االختصاص والكرب من أمور - 47
اجلاهلية، قال تعاىل: ژک  ک  گ  گ  گ   گ  ژ البقرة:199، 

ْمَس من قريش. ال كام كان يفعل احْلُ

)29( ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  - 48
الواجب،  األفضل ال  يدور يف حكم  ر  التأخُّ أو  ل  التعجُّ البقرة:203،  ژ  ٹٹ   
كام  التوقيف،  عىل  التعبدية  األحكام  أن  لبيان  عظيمة؛  آية  فيه  تنزل  ذلك  ومع 
أن الترشيع من عند اهلل وحده ال يشاركه فيه أحد، ولو كان يف الفضائل، فامذا 
يقول املرشعون من دون اهلل يف الدماء واألموال واحلقوق؟ نذكرهم بآخر اآلية: 

ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ البقرة:203. 
أ.د.نارص العمر

)30( ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  البقرة:203، من حكمة - 49
 / الشافعي  ذكره  ما  املعروفة  اهلجرية  باألشهر  املشاعر  توقيت  يف  تعاىل  اهلل 

ا أكثر من يوم«. م، وليس تتأخر األهلة أبداً ر الزمان ويتقدَّ بقوله: »قد يتأخَّ
تفسري اإلمام الشافعي 1/ 323



19

البقرة:238، - 50 ٻژ  ٻ   ٻ  ٻ   ژٱ    )31(
الشيطان فأغفت  تقيم الصالة، أغواها  أجيال من األمم قبل هذه األمة كانت 

لدى بارقة العرص؛ فضلَّت قوافُلها الطريق! 
د.فريد األنصاري، قناديل الصالة 109

البقرة:238، - 51 ٻژ  ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ    )32(
ِر بنهر النور، فإنَّ ُغْصناًا ينبت يف جوار الغدير  اصطربي يا أبداُن عىل إدامة التطهُّ
ه، وإن مل َيِرْد من ربيعه ورد من نداه!  ا! إن مل ينل من فيضه نال من طلِّ ال جيفُّ أبداً
د. فريد األنصاري، قناديل الصالة 20

)33( وأكثر ما ذكر يف القرآن من وعيد الظاملني، إنام أريد به املرشكون - 52
كام قال تعاىل: ژں  ڻ  ڻ  ژ البقرة:254. 

ابن رجب، جامع العلوم واحلكم 36/2

ژٱ  - 53 الربويَّة  املكاسب  طلب  يف  عقله  ينسلخ  الربا  آكل   )34(
ژ  ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   

البقرة: 275، وحني ُيبعث يتخبَّط من هوِل العقاب. 
د.حممد الربيعة

شيخ - 54 أشار  البقرة:282،  ژ  یی   ىئ   ىئىئ   ژېئ     )35(
اإلسالم ابن تيمية / ملعنى أثر التزكية والتقوى يف حتصيل العلم، وهو معنى 
قرآين يغفل عنه الكثريون، فقال: »لِتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى اهلل تأثرٌي 
عظيٌم يف حصوِل العلم«.                            درء التعارض 430/5
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)36( من بالغة القرآن يف قوله: نث ىئ  يئ  جب  مث البقرة:196 أنه ُحذف - 55
املفعول؛ للعموم ليشمل كلَّ من مل جيد اهلدي أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة املعنى مع 

اختصار اللفظ. 
ابن عثيمني، تفسري سورة البقرة 2/ 409 

)37( استخرج العالمة العثيمني / من سورة البقرة فقط من الفوائد - 56
فائدة! أي بمعدل )9  أكثر من 2500  ة  ة والفقهيَّة واألصوليَّة والرتبويَّ العقديَّ

فوائد( لكلِّ آية! إهنا بركة التدبُّر.
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ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈژ آل عمران:7، قال - 57  )1(

عمر بن اخلطاب Ê: »ما أخاف عىل هذه األمة من مؤمن ينهاه إيامُنه، وال 

ٍ فسُقه، ولكني أخاف عليها رجالاً قد قرأ القرآن بلسانه، ثم تأوله  من فاسٍق بنيِّ

عىل غري تأويله«! 

جامع بيان العلم وفضله 339

)2( ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ آل عمران:31، من - 58

أحبَّ اهلل ورسوله Î حمبةاً صادقةاً من قلبه، أوجب له ذلك أن حيبَّ بقلبه ما 

حيبه اهلل ورسوله Î، ويكره ما يكرهه اهلل ورسوله Î، فإن عمل بجوارحه 

شيئاًا خيالف ذلك، دلَّ عىل نقص حمبته الواجبة؛ فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع 

إىل تكميل حمبته الواجبة. 

ابن رجب، تفسري ابن رجب 201/1

)3( ژہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ژ آل عمران:35، جاء يف التفسري: - 59

ا حقيقة احلرية  ا يف بيت املقدس؛ إذاً أنَّ امرأَة عمران نذرت أن يكون ولدها عابداً

ا هلل.  أن تكون عبداً

د.عبداملحسن املطريي

_\
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)4( ژہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ژ آل - 60
ويسألون  والدهتم،  قبل  الدين  هذا  همِّ  حلمل  أبناءهم  يعدون  كانوا  عمران:35، 
َد مرشوَعه يف احلياة؟  رهبم أن يتقبَّل منهم ذلك، فام عذر من يميض عمره دون أن حيدِّ
أ.د.نارص العمر

عمران:39، - 61 آل  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹژ   )5(
ت املالئكة أرشف حاالته، وهو يؤدي صالَته؛ فبرشته ببشارة اهلل التي كان  ختريَّ

ينتظرها.. الصالُة وقُت رمحٍة وبشارٍة. 
د.عبدالرمحن الشهري

)6( ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿژ آل عمران:123، أي: ضعفاء؛ - 62
تكم، وحال املسلمني اليوم ال تقارن بأعدائهم من األمم التي  لقلة َعَدِدكم وُعدَّ
تداعت عليهم من أقطار األرض، مدعومة بالَعَدد والعدة. وسبيل النرص عليهم 
والوقاية من كيدهم بينه اهلل للرسول Î  وللصحابة íقبيل آية بدر فقال: 
فلام  عمران:  120،  آل  وئژ  وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ژى  

ق هلم النرص العظيم. التزموا الصرب والتقوى، حتقَّ
أ.د.نارص العمر

)7( يف )آل عمران(: ژٻژ )133( ويف )احلديد(: ژگژ - 63
وأين  اخلريات؟  إىل  يسارعون  الذين  فأين  م!  تترصَّ الشهر  ليايل  هاهي   )21(
الذين إذا دخلوا امليدان ال يرضون بأن يكونوا يف األخري؟ بل هم حريصون عىل 

السبق، وهبذا يتحقق التدبر العميل لآليتني.
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)8( احلج ميدان التقوى الواسع: ففيه اإلنفاق، وضبط النفس، والعفو - 64
ٺ   ڀ   ڀ   ژڀ   تعاىل:  قوله  ولنتذكر  هلم،  واإلحسان  الناس،  عن 
ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ        

ڤ  ڤ  ژ آل عمران: 133 - 134.

)9( ژٿ   ٹ  ٹٹ  ژ آل عمران:134، وليس عن املسلمني - 65
ٍة وسالمِة قلب،  فحسب، ومن عاجل جزاء العفو ما جيده العايف من سعادٍة ولذَّ
فأبونا إبراهيم × مل َيْدُع عىل أحٍد، وشهد اهلل له: ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ 

نث ڱ  ڱ     ڱ   ربه:  ا، وزكاه  أبداً لنفسه  ينتقم  مل   Î ونبينا  الصافات:84، 
ں  مث القلم: 4. 

أ.د.نارص العمر

)10( يف قوله تعاىل: ژڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  - 66
ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ژ آل عمران:135، إشارٌة إىل 

أنَّ املذنبني ليس هلم من يلجؤون إليه، ويعولون عليه يف مغفرة ذنوهبم غرُيه.
ابن رجب، جامع العلوم واحلكم 2/ 45

)11( ژٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ژ آل عمران: 159 - 67
ا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه  ليعترْب يف هذه اآلية من يتوىل أمراً
ا خملصني،  عليه؛ فليعلم أن الذكاء وغزارة العلم وعظم الثروة ال تكسبه أنصاراً

إال أن يكون صاحَب ُخلٍق كريم.
حممد اخلرض حسني، األعامل الكاملة 391/1
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)12( ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  - 68
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ  
پ  پ...ژ آل عمران: 173-174 اآلية.. من صفات خيار املؤمنني: 
من  بدا  مهام  تفاؤل  نظرَة  األحداث  إىل  ينظرون  فهم  لذا  برهبم؛  الظن  إحسان 
ظاهرها من شدة، مع مبادرهتم يف األخذ باألسباب املرشوعة يف التعامل معها 
ل.                  أ.د.نارص العمر بحكمٍة وتعقُّ

پ  - 69 پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ   وتعاىل:  سبحانه  اهلل  ِحْلَم  ْل  تأمَّ  )13(
يف  والشطط  القول  يف  الفحش  هذا  فمع  عمران:181،  آل  ژ  ڀڀ    ڀ   پ   پ  
َل اهلل عذاهَبم  االعتقاد مل يعاقبهم اهلل بالفقر، بل إنَّ اليهود من أغنى أثرياء األمم، وأجَّ
ته!            أ.د.نارص العمر إىل اآلخرة، فام أحلم اهلل مع متام ملكه وكامل قدرته وعزَّ

ڀ  - 70 پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ    )14(
ڀ  ژ آل عمران:187، إنَّ وظيفة علامء املسلمني أن يقفوا أنفسهم لصدِّ 
املعاين العدوة املغرية عىل اإلسالم وعقائده وأحكامه، وهي أفتك من اجلنود؛ 
ارة الظواهر، سهلة املداخل إىل النفوس، تأيت يف صورة  ألهنا خفية املسارب، غرَّ

الضيف فال تلبث أن تطرد رب الدار.
حممد البشري اإلبراهيمي، آثار حممد اإلبراهيمي 118/4

)15( ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ، وإنام قال: ژڻ  ڻ  ۀ  ۀژ، - 71
الساموات  الذي يف  أراد هبذا اخللق  ومل يقل: ما خلقت )هذه، وال هؤالء(؛ ألنه 
واألرض، يدل عىل ذلك قوله: ژہ  ہ  ہ  ہ       ھ   ژ آل عمران:191.
ابن جرير، جامع البيان 311/6
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النساء:17، فكلُّ - 72 ژ  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       )1(
: فإما أن جيهل ما فيه من القبح والرضر،  من يعمل السوء ال بد أن يكون جاهالاً
وإما أن جيهل سوء عاقبته وقبح تأثريه يف نفسه، وما يرتتب عىل ذلك من سخط 

ا بتأول النصوص. ربه وعقابه، ذهاباًا مع األماين واغرتاراً
رشيد رضا، تفسري املنار 7/ 375

)2( وقت التوبة: ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  - 73
ڍ  ڌ  ڌژ النساء:17، قال ابن عباس È: »قبل املرض واملوت«. 
ق ابن رجب /: »هذه إشارة إىل أن أفضل أوقات التوبة، هو أن يبادر اإلنسان  علَّ

هبا حال صحته قبل نزول املرض به؛ حتى يتمكن حينئٍذ من العمل الصالح«.
تفسري ابن رجب 299/1

)3( ژڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ النساء:29، ورمحته - 74
ليست خاصةاً بإزهاق الروح بدون حق؛ بل إن من أعظم الرمحة به: محايته مما 

سيالقيه قاتل نفسه من عذاب شديد: نثڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
ڈ  ژمث النساء: 30.. ومن قتل أخاه بدون حق فقد قتل نفسه؛ فجريرة 
يف  املجاهدين  إخواهنم  دماء  يف  ولغوا  من  ذلك  يعي  فهل  إليه..  سرتجع  قتله 

الشام ظلاماً وعدواناًا؟!
أ.د.نارص العمر

` \
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ڦ     - 75 ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ژٹ    )4(
چ   چ  ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  
چژ النساء:34، ختم اآلية هبذه اجلملة؛ للتحذير من التعايل عىل النساء، 
وإلشعار الرجل بعلو اهلل عليه، فال يتعاىل وال يتكرب، فَفوقه من هو أعىل وأكرب 

 .- منه وهو اهلل -عزَّ وجلَّ
ابن عثيمني، تفسري سورة النساء1/ 293

)5( أصلح إرادتك: نث ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کمث النساء:35، - 76
ننال من التوفيق يف حياتنا بقدر ما فينا من رغبِة اإلصالح. 

د.عبداهلل بلقاسم

دليٌل عىل - 77 النساء:59،  ژ  ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب    )6(
شمول الوحي؛ فلو مل يكن فيه الكفاية ملا كان لألمر بالرجوع له عند التنازع فائدة. 
د.عبدالرمحن الشهري

)7( ژيئ  جب       حب  خب  ژ النساء:59، ومل يقل: وإىل الرسول Î؛ - 78
بعينه  به اهلل تعاىل هو  Î، فام حكم  القرآن ردٌّ إىل اهلل والرسول  الردَّ إىل  فإنَّ 
حكم رسوله Î، وما حيكم به الرسول Î هو بعينه حكم اهلل، فإذا رددتم 
إىل اهلل ما تنازعتم فيه -يعني كتابه- فقد رددمتوه إىل رسوله Î، وكذلك إذا 

رددمتوه إىل رسوله Î فقد رددمتوه إىل اهلل، وهذا من أرسار القرآن. 
ابن القيم، الرسالة التبوكية 41



27

ا، وتنشغل بام مل ُتؤَمر - 79 )8( من أسباب الفتنة: أن ترتك ما ُأِمرت به رشعاً
به، ولن ُتسَأل عنه: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ 

النساء:66.
فهد العيبان

تفاصيل - 80 أنه يف  املعلوم  النساء:82، من  ژچ  چ  چژ   )9(
الناس  يقرؤه  فالقرآن  الناس،  فيه  يتفاضل  ما  واإليامن  العلم  من  القرآن  آيات 
، وقد رفع اهلل بعض الناس  بالليل والنهار لكن يتفاضلون يف فهمه تفاضالاً عظياماً

عىل بعض درجات.
ابن تيمية، درء التعارض 427/7

)10( ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ النساء:82، - 81
من التزم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة í مل خيتلف كالُمه وعقائُِده؛ 

ب لطائفٍة من الطوائف. ألن ذلك غري خمتلف، بخالف من تعصَّ
ابن تيمية، مسألة حدوث العامل ص 159

ڦژ - 82 ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ژٹ    )11(
املنافقني؛  يف  اختالفهم  الصحابة  عىل  جالله-  -جل  اهلل  النساء:88، َعتَِب 

ا عن منافقني.  فاحذر أن ختتلف مع إخوانك مدافعاً
د.عبداملحسن املطريي
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)12( ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ النساء:94، هذه تربية عظيمة - 83
من  تساوي  عليها  هو  كان  أحواالاً  غريه  مؤاخذته  عند  اإلنسان  يستشعر  أن 
يؤاخذه: كمؤاخذة املعلم تلميذه بسوء إذا مل يقرص يف إعامل جهده، وكذا كبار 

املوظفني يف معاملة من حتت نظرهم. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير168/2

ەئ  - 84 ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ژې   املنكرات:  مفارقة   )13(
النساء:140، جيب مغادرة  ژ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  
املكان الذي يكفر فيه بآيات اهلل، وال يبقى اإلنسان ويقول: أنا ُمنِكٌر بقلبي! فلو 

صدق لقام؛ فاجلوارح تبٌع للقلب، فلو كره القلب لكرهته اجلوارح! 
ابن عثيمني، تفسري سورة النساء355/2

)14( عالمة النفاق: ژڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ   گ   گژ - 85
رشعي،  حلكٍم  واإلنكار  القبول  بني  ا  مرتدداً نفسك  وجدت  إذا  النساء:143، 

ا.  ا من املنافقني؛ ألن املؤمن ال يمكن أن يكون مرتدداً فاعلم أنَّ فيك َشَبهاً
حممد العثيمني، تفسري سورة النساء369/2

)15( ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  - 86
ڀ  ڀژ النساء:171، إطالق العنان للتجربة الوجدانية، قد يؤدي إىل جتاوز 
النصوص التي هي حدود اهلل لضبط الوجدان الديني؛ وإذن يكون االنحراف 

واالنجراف! هذا معطى أسايس لفهم )النفسية الغالية يف الدين(! 
د.فريد األنصاري، البيان الدعوي 140
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املائدة:4، - 87 ڻژ  ڻ   ڻ   ں    ژں   العلم:  رشف   )1(
من رشف العلم: أنه ال يباح إال صيد الكلب العامِل، فانظر حتى الكالب 

تتاميز بالعلم! 
ابن القيم، مفتاح دار السعادة 55/1

)2( مفهوم خاطئ للهزيمة: - 88
العفو والتجاوز ليس هزيمةاً كام يظن بعض الناس، وقد أشار ابن كثري / 
هلذا املعنى فقال يف تفسري قوله تعاىل ژۉ  ې  ې ژ املائدة: 13: »هذا 
هو عني النرص والظفر، كام قال بعض السلف: »ما عاملَت من عىص اهلل فيك 
بمثل أن تطيع اهلل فيه« ؛ وهبذا حيصل هلم تأليٌف ومجٌع عىل احلق، ولعل اهلل أن 

هيدهيم«. 
تفسري ابن كثري66/3

ل يف قصة فتح بيت - 89 )3( إذا ختاذل الناس فليكن لك موقُف صدٍق، تأمَّ
املائدة:22،  ژ    … ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  بنو إرسائيل ملوسى:  املقدس وكيف قال 

فحفظ القرآن موقف رجال الصدق يف هذا املشهد امليلء بالتخذيل: ژەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ…ژ املائدة:23.

د.حممد الربيعة

 a \



30

القاتل - 90 أخفى  ولو  املائدة:31، حتى  جبژ  يئ   ژىئ    )4(
مشاعره، فرحى اجلريمة تطحنه، وصوت الفعلة النكراء يضج يف داخله. 

د.عبداهلل بن بلقاسم

)5( ژہ    ہژ املائدة:54، من أعجب األشياء أن تعرفه ثم ال - 91
حتبه،  وأن تسمع داعَيه ثم تتأخر عن اإلجابة، وأن تعرف قدر الربح يف معاملته 
ثم تعامل غريه! وأعجب من كل ذلك.. علمك أنَّك ال بد لك منه، وأنك أحوُج 

يشٍء إليه، وأنت عنه ُمعِرض، وفيام يبعدك عنه راغب!
ابن القيم، الفوائد 62

تعاىل: - 92 قوله  يف    / جرير  ابن  يقول  والدنيا:  الدين  قوام  احلج   )6(
ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄژ 
يف  صالحهم  به  كان  -الذي  العرب  أمر  قوام  األربع  هذه  »كانت  املائدة:97: 
ومتوجههم  ومناسكهم،  حجهم،  معامل  ألهله  اإلسالم  يف  وهي  اجلاهلية-، 

لصالهتم وقبلتهم التي باستقباهلا يتم فرضهم«.
جامع البيان 9/ 9
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ك، لكنه خص - 93 )1( ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ األنعام:13، وما حترَّ
السكون بالذكر؛ ألنه أغلب حايل املخلوقات من احليوان واجلامد، وكل متحرك 

فمصريه للسكون. 
د.عبدالرمحن الشهري

)2( ژۇ  ۇ       ۆ      ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅژ األنعام:24، - 94
بوا به، فحقيقة الكذب  قوا أنفسهم بام كذَّ فهم أرادوا الكذب عىل اهلل، ولكن صدَّ
َق اإلنسان  ه، ومن أسوء أنواع الكذب: أن يصدِّ قه املكذوب عليه وأرضَّ ما صدَّ
كِذَب نفسه وجير الرضر عىل ذاته؛ ولذا جاء يف سياق التعجب من سوء حاهلم، 

ٹ   ٹ   ژٹ   كذهبم:  يعلم  ألنه  شيئاًا؛  ذلك  ه  يرضَّ فلن  سبحانه  اهلل  أما 
ڤژ التوبة:107.               أ.د.نارص العمر

ژک  گ  گ  گ  گ ژ األنعام:31، هذا مشهد من مشاهد - 95  )3(
حرسات الكفار التي يتأملون فيها يوم القيامة عىل تفريطهم يف أيام املهلة.. وها 

ا إذا فرطنا فيها!  هي العرش املباركة بلغتنا؛ فلنحذر أن نقف موقف الندم غداً
د.عمر املقبل

ژۓ  ۓ  ڭ  - 96 نبيًّا( يف سورة األنعام، ثم قال:  )4( ذكر اهلل )18 
ڭ  ڭ  ڭ      ۇژ األنعام:88، اإلخالُص حقُّ اهلل املحض الذي ال حظَّ 

للنفس فيه، فهو مقام »جتريد التوحيد«!                                            مهند املعتبي

b \
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األنعام:90، تلك - 97 ۆئژ  ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ژەئ    )5(
الرمال،  تزال مرسومةاً عىل  ما  اخِلفاف  يا صاح! وهذه  تزال سائرةاً  ما  قافلتهم 
وأذاهنم مل تزل أصداؤه تدق أبواب القلوب يف كل مكان؛ فاحلْق هبم، فلو فاتك 

ه، ولفاتت فرصُتك الوحيدُة للنجاة.  ركُبهم لفاتك اخلرُي كلُّ
د.فريد األنصاري، قناديل الصالة 146

)6( من احلكمة يف ذكر قصة موسى واخلرض بعد قوله: ژھ   ھ  - 98
َم  »ليعلِّ الكهف:58،  ۇژ  ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ  
نبيه Î أنَّ تْرَك اهلل تعاىل تعجيَل العذاِب هلؤالء املرشكني؛ بغري نظٍر منه هلم، 
هلم،  منه  ا  نظراً فيهم-  مدبٌِّر  اهلُل  بام  له  علَم  ال  َمْن  حيسب  -فيام  ذلك  كان  وإن 
فاملعنى:  أنَّ مآهلم إىل هالك وبوار بالسيف يف الدنيا، واستحقاقهم يف اآلخرة 
اخلزي الدائم من اهلل«.                                    ابن جرير، جامع البيان 15/ 368

َللعجب - 99 األنعام:153، يا  ڇژ  چ   چ   چ   ژچ    )7(
ر واستعامل  من بياِن القرآن وبيِّناته وإعجاِزه بفنون إجيازه! القرآن يأمرك بالتدبُّ
احلواس الظاهرة والباطنة يف وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك بـ)االتباع(؛ حتى 

تطمئن إىل أنك إنام تتبع فيام فيه حق وخري ورمحة. 
البشري اإلبراهيمي، آثار البشري اإلبراهيمي 1/ 322

تركنا حممد - 100 فقال:  املستقيم،  Ê عن الرصط  ابن مسعود  )8( سئل 
، وثمَّ رجال  ، وعن شامله جوادُّ Î يف أدناه وطرفه يف اجلنة، وعن يمينه جوادُّ
يدعون َمْن مرَّ هبم، فمن أخَذ يف تلك اجلواد انتهت به إىل النار، ومن أخذ عىل 

چ   چ   چ   ژچ   مسعود  ابن  قرأ  ثم  اجلنة،  إىل  به  انتهى  الرصاط 
ڇژ األنعام: 153.                                             تفسري عبد الرزاق 73/2
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ۓژ - 101 ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ژہ   )1(
األعراف:55، جاء ذكر االعتداء بعد )خفية(؛ ألنَّ من االعتداء رفع الصوت 
به دون حاجة لذلك، إذ هو جتاوز للحد، والبرش إذا خاطبتهم بصوت مرتفع 
رافعا  دعا  من  عىل   Î النبي  أنكر  وقد  سبحانه؟  بالسميع  فكيف  تأذوا، 
إنام  غائًبا،  وال  أصمَّ  تدعون  ال  فإنكم  أنفسكم؛  عىل  »اربعوا  فقال:  صوته، 

تدعون سميًعا بصرًيا«)1(.

أ.د. نارص العمر

)2( قال تعاىل يف بيان حال اإلنسان: ژڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ ژ - 102
األعراف:102، هذه حاله مع ربه فكيف مع الناس! ومن عرف الناس اسرتاح.

د.عبداملحسن املطريي

ېئژ - 103 ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ژائ    )3(
نمٍط  أو  دعويٍّ  سياق  أيِّ  يف  موظفةاً  جاءت  إذا  القرآنية  األعراف:117، الكلمة 
، فلها ما لعىص موسى من التأثري؛ فعىل الداعية أن يلقي )عصاه( ليس إال!  إصالحيٍّ

د.فريد األنصاري، الفجور السيايس 129

)1( البخاري ح)6610(.

c \
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)4( ُذِكر عند سامك بن الفضل / أيُّ يشء أعظم؟ فذكروا السموات - 104
واألرض -وهو ساكت- فقالوا: ما تقول يا أبا الفضل؟ فقال: »ما من يشء أعظم 
األعراف:156«..   ٹژ  ٹ   ٹ   ژٿ    تعاىل  اهلل  قال  رمحته!  من 

اللهم اشملنا برمحتك الواسعة.
الدر املنثور يف التفسري باملأثور 3 / 571

ل األمة وآخرها وإنه لفرق - 105 )5( تدبر القرآن واتباعه مها فرق ما بني أوَّ
هائل؛ فعدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم االتباع أفقدنا العمل، وإننا ال ننتعش من 
هذه الكبوة إال بالرجوع إىل فهم القرآن واتباعه، وال نفلح حتى نؤمن ونعمل 

ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   ژگ   الصاحلات. 
ڱڱ  ں  ں  ڻ  ژ األعراف: 157.

البشري اإلبراهيمي، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي 1/ 327

ژٿ  - 106 ِة  ِعلَّ ٿژ، دون  ٿ     ژٺ   ِة  لِعلَّ املحتسب  مراعاة   )6(
الوسيلة..  دون  املضمون  جانَب  يراعي  جتعله  األعراف:164؛  ٿژ 
اجعلهام نصب عينيك، وافرح هبداية الناس.                    مهند املعتبي

ڻ  - 107 ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ژڱ    )7(
ژ األعراف:175  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ...  
- 176، جمرد العلم ال يرفع صاحبه؛ فإنَّ هذا الرجل قد أخرب اهلل سبحانه أنه 

آتاه آياته ومل يرفعه هبا، فالرفعة بالعلم قدٌر زائد عىل جمرد العلم! 
ابن القيم، روضة املحبني 289
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ٴۇ   - 108 ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ژڭ     )8(
ۋژ األعراف:176، من مل يزجره علمه عن القبيح، صار القبيح عادةاً له، 
ومل يؤثر فيه علمه شيئاًا؛ فيصري حاله كحال الكلب الالهث، فإنه إن ُطِرَد هلَث، 
مع  القبائح  يرتكب  من  فكذلك  الكلب،  أحوال  أخسُّ  وهذا  هلث،  ُترك  وإن 

جهله ومع علمه، فال يؤثر علمه شيئاًا. 
ابن رجب، تفسري ابن رجب 88/1

)9( ژہ  ھ   ھ  ھ ھ  ے ے ۓژ األعراف:176، - 109
بحسب ما خُيِلُد العبد إىل األرض؛ هيبط من السامء. 

ابن القيم، روضة املحبني 289

گژ - 110 گ   ک   ک   ژک   فاتك:  ما  عىل  تأَس  ال   )10(
األعراف:182، قال أبو حازم /: »نعمة اهلل فيام منعني من الدنيا أعظم من 

ا فهلكوا«. نعمته فيام أعطاين منها؛ إين رأيته أعطى أقواماً
عدة الصابرين  254

ائ  - 111 ائ   ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ژۉ    )11(
أذكار  عىل  حافظ  األعراف:205، من  ۇئژ  ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ   

الصباح واملساء، مل يكن من الغافلني. 
د.حممد الربيعة
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ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦژ - 112 تدبر عميل:   )1(
األنفال:2، قال السدي /: »هو الرجل هيم باملعصية فيذكر اهلل؛ فينزع عنها«!
التبرصة البن اجلوزي ص398

)2( من الناس من يسمع اآليات ويقول: هذه اآلية نزلت يف الكافرين - 113
وتتوعد  عنه،  تنهى  بام  ا  ُمتَِّصفاً كان  وإن  املؤمنني،  من  أمثايل  يف  ال  املنافقني،  أو 

عليه من صفاهتم وأعامهلم؛ فصاحُبها يصدق عليه بوجه ما أنه من الذين ژڱ  
ڱ  ڱ   ں   ں      ژ األنفال:21.

حممد رشيد رضا، تفسري املنار 524/9

)3( اهلل وحده يعصمك من اخلطايا:- 114
األنفال:24، سمع عمر  ژ  ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ 
بيني  املرء وقلبه، فُحْل  Ê رجالاً يقول: »اللهم إنك حتول بني  بن اخلطاب 

وبني معاصيك«،  فُأْعِجَب عمر Ê ودعا له. 
تفسري ابن رجب احلنبيل 487/1

d \
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)1( ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ التوبة:3، - 115
مصالح  يف  وُحْكٌم  ترشيٌع  ألنه  املسلمني؛  دون  ورسوله  اهلل  إىل  األذان  إضافة 

 .Î األمة، فال يكون إال من اهلل عىل لسان رسوله
ابن عاشور، التحرير والتنوير108/10

)2( مع إقبال رمضان؛ حريٌّ بالعبد أن يتدبر هذه اآلية: ژہ  ھ  - 116
ھ   ھ  ھ  ےژ التوبة:46، وِمْن أعظم الُعَدد التي يستقبل هبا هذا 
بينك  التي  الضغائن  الذنوب -وهذا حق اهلل- ومن  قلبك من  الشهر: تصفية 

وبني العباد، وإال فيخشى أن يصاب العبد بنهاية اآلية: ژے  ۓ  ۓ  
ا.  ڭژ التوبة:46، وال يظلم ربك أحداً

د.عمر املقبل
ڤ     - 117 ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ژٿ    )3(

منهم  بل  ا،  الفتنِة كان صادقاً اتقاَء  عى  ادَّ ليس كلُّ من  التوبة:49،  ڤژ 
املنافق ومنهم اخلائف. 

د.حممد اخلضريي
هي - 118 فإنام  به؛  تغرت  فال   ، وذريةاً ماالاً  اهلل  زاده  ا  كافراً رأيت  إذا   )4(

زيادة عذاب دنيا وأخرى ژٱ  ٻٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ پ 
ڀ  ڀژ التوبة:55.               د.عبداملحسن املطريي

e \ 
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أكثر - 119 تأملت  التوبة:62، إذا  پژ  پ   پ    پ   ژٻ    )5(
الناس، وجدهتم ينظرون يف حقهم عىل اهلل وال ينظرون يف حق اهلل عليهم؛ ومن 

هنا انقطعوا عن اهلل! 
ابن القيم، إغاثة اللهفان 188/1

ک              - 120 ک   ڑ   ژژڑ   التعظيم:  ينايف  االستهزاء   )6(
 ،66  - التوبة:65  ڳژ  ڳ   گ      گ   گ   ککگ  

اهلل  تعظيم  عىل  مبنٌي  الدين  أصَل  ألنَّ  الدين؛  من  خمرج  كفر  باهلل  االستهزاء 
وتعظيم دينه ورسله، واالستهزاء مناقٌض هلذا األصل أشدَّ املناقضة. 

السعدي، تيسري الكريم الرمحن 342

)7( ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ التوبة:103، وقفت - 121
عند ژڱژ، ژںژ، ژںژ، فتعجبت من رمحة اهلل بعبده ورأفته 
ا- عىل تطهرِي نفسه وتزكيتها عىل يد أرشف خلقه  به؛ إذ جيرب -إن مل يأِت طوعاً

Î: ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆژ التوبة:128. 
أ.د.نارص العمر

العلم والتفقه يف دين اهلل رضب من اجلهاد؛ ولذلك سمى - 122 )8( طلب 
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ            وئ   وئ   ژەئ   فقال  ا،  نفرياً العلم  لطلب  اخلروج  اهلل 
ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ التوبة:122، وهذه اآلية واردة بني آيات اجلهاد يف سورة 

ژچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   التوبة، فقبلها 
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ   التوبة:120، وبعدها  ڎژ  ڎ  
پ  پژ التوبة:123.                 د.عبداملحسن العسكر
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أهل - 123 زال  »ما   :/ احلسن  قال  يونس:3،  گژ  ژگ      )1(
العلم يعودون بالتذكر عىل التفكر، وبالتفكر عىل التذكر، ويناطقون القلوب؛ 

حتى نطقت باحلكمة«.
مفتاح دار السعادة 525/1

)2( ژيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  ژ يونس: 41، ژجب  - 124
واملتنازلون  لون  املتعجِّ أدرك  لو   ..119 البقرة:  ژ  ىب    مب   خب   حب  
واليائسون داللة هذه اآليات وأمثاهلا؛ ملا ذهبت أنفسهم حرسات عىل املعاندين، 

ڻژ  ڻ   ڻ   ژں      Î نبيِّهم  ة  ُمِهمَّ تتعدى  ال  َتهم  ُمِهمَّ أن  وألدركوا 
الشورى:48، ژں  ں  ڻ   ڻ  ڻژ فاطر: 8.

أ.د. نارص العمر

خض  - 125 حض     جض        مص    حص   مس   خس   جسحس   مخ   حخ    ژجخ    )3(
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ              ڀ  ڀژ  مض   
يونس:42 - 43، التكذيب واإلعراض سدَّ عليهم طريقني عظيمني من طرق 
العلم: طريق املسموعات املتعلقة باخلري، وطريق النظر يف أحوال الداعي-وهو 
النبي Î-، فإذا فسدت عقوهلم وأسامعهم وأبصارهم؛ فأين الطريق املوصل 

هلم إىل احلق؟ 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن365

f \
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أنَّ - 126 يونس:43، عىل  ٻژ  ٻ   ٻ   ژٱ   تعاىل:  قوله  دلَّ   )4(
أعظم  من  إليه  يدعو  وما  وأعامله  وأخالقه  وهديه   Î النبي  حالة  إىل  النظر 

األدلة عىل صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصري عن غريه من األدلة.
السعدي، تيسري الكريم الرمحن365

ا ما يف صالِة انتظار، فتعرفت عىل من - 127 مقدار الدنيا: هل كنَت يوماً  )5(
بجوارك، وحتدثتام ثم افرتقتام؟ كذا الدنيا ژٹ  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ يونس:45. 
مهند املعتبي

ڱژ - 128 ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     ژک    )6(
اهلل،  عن  بغفلته  إال  اهلل  بغري  أحٌد  فرح  »ما  السلف:  بعض  يونس:58، قال 

فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمواله«.
لطائف املعارف 274

ژ - 129 ڱ  ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     ژک    )7(
الرمحات  هبذه  نفرح  حيث  العظيم؛  الفضل  هبذا  الفرح  أيام  هذه  يونس:58، 

ژې   الشكر:  إنه فرح  الكريم،  الشهر  لت علينا ترتى يف ذاك  تنزَّ التي 
باملعايص والبطر؛  بالتلبس  العبادة  البقرة:185، ال فرح مفارقة  ېژ 
فهذا ال ينسجم مع تكبري اهلل وتعظيمه عىل هدايته لنا وتوفيقه وتيسريه إلكامل 

العدة وأداء هذا الركن العظيم.
أ.د.نارص العمر
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/ عىل رأس - 130 بن عياض  الفضيل  بالقرآن: وقف  القلب  مداواة   )8(
سفيان بن عيينةـ وهو مريض ـ فقال له: ژک  گ    گ  گ   گ  ڳ  
ڳ   ڳ  ڳ   ڱژ يونس:58،   فقال له سفيان /: »يا أبا عيل، واهلل ال 

ا حتى نأخَذ دواء القرآن، فنضعه عىل داِء القلب«. نفرح أبداً
حلية األولياء 279/7

)9( كثريون يقرؤون هذه اآلية: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  - 131
ٹژ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ    پڀ   پ        پ  
اخلري  أنَّ  مع  فحسب،  الكشف  يف  اخلري  بأنَّ  فهمهم  يونس:107، وينحرص 

ڤ   ژٹ   به:  ورمحةاً  لذنوبه،  مغفرةاً  بكشفه؛  ال  بالرض  بإصابته  يكون  قد 
ڤژ يونس: 107، فكلُّ ما يقضيه فهو له خري، كام يف الصحيح: »عجبا 

ه له خري...احلديث«)1(.  ألمر املؤمن! إن أمره كلَّ
أ.د. نارص العمر

)1( رواه مسلم ح )2999(. 
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)1( ال تكثر االلتفات:- 132

قد يشغلك الكارهون للحق بسفهاء من ورائك؛ حتى يكثر التفاتك إليهم 

ژىئ  يئ  جب        حب  خب    :× لنبيه لوط  فيتأخر وصولك، قال اهلل 

مب  ىب  يب  جتژ هود:81. 

د.سعود الرشيم

)2( ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھژ - 133

وها بالذكر.  هود:87، كأهنم مل يروه يعظم شيئاًا من األعامل كالصالة؛ فخصُّ

د.عبدالرمحن الشهري

»ال - 134  :/ السدي  هود:89، قال  ٻژ  ٻ   ٻ   ژٱ    )3(

حيمَلنَّكم عدوايت عىل أْن تتامدوا يِف الضالل والكفر؛ فيصيبكم من العذاب ما 

أصاهبم«! 

ويستفاد من كالم السدي: أنَّ العاقل ال يعادي احلق ألنه يبغض أهله؛ فإنه 

ما رضَّ إال نفَسه!

الدر املنثور 470/4

g \ 
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)4( قادٌة لكن من نوٍع آخر:- 135

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ هود:98، قال قتادة /: »فرعون يميض بني يدي 
قومه، حتى هيجم هبم عىل النار«!

قادة الضالل يوردون أتباعهم املهالك، فانظر خلَف َمن تسري!
الدر املنثور472/4

)5( ژڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گژ هود:102، قال - 136
أبو عمران اجلوين /: »ال يغرنَّكم طوُل النسيئة وال حسن الطلب؛ فإن أخذه 

أليم شديد«!

العاقل ال يغرت بتأخر العقوبة، وإنام يدفعها قبل وصوهلا بالتوبة!
الدر املنثور 474/4

)6( فائدة قصص الصاحلني:- 137

ژڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ هود:120، إنَّ يف 
ياًا للعزائم وُمعيناًا عىل اتِّباع تلك اآلثار.  سامع أخبار األخيار ُمقوِّ

ابن رجب، تفسريابن رجب 572/1
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اإلخبار - 138 يوسف:20، صياغة  ےژ  ے   ھ   ژھ    )1(
عن زهادهتم بيوسف بصيغة ژے  ےژ يوسف:20 أشد مبالغةاً مما لو 
أخرب بـ)كانوا فيه زاهدين(؛ ألن جعلهم من فريق زاهدين ُينبىء بأهنم َجروا يف 
زهدهم يف أمثاله عىل َسَنن أمثاهلم البسطاء الذين ال يقدرون قدر نفائس األمور. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير244/12

ژہ  - 139 الظلم من إخوة يوسف  أيدي  امتدت  ملا  البغي:  عاقبة   )2(
يقولون:  بالطلب  يديه  بني  هم  أكفَّ ت  امتدَّ يوسف:20،  ژ  ہ    ہ  

نثڃ  ڃ مث يوسف:88. 
ابن اجلوزي، صيد اخلاطر 107

)3( يف أول األمر: ژپ  پ      ڀ  ڀ  ڀژ يوسف:23، - 140
وملا شاع األمر يف املدينة؛ مل تباِل أن تعلَن عن فسادها ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
، فإن  ڌ  ڌ    ڎ   ڎژ يوسف:32، وهكذا تبدأ املنكرات ُخفيةاً

ُأشِهرت ُارُتِكبت عالنية. 
أ.د.نارص العمر

يوسف:24، رغم - 141 چژ  چ      چ   ڃ   ژڃ    )4(
يوسف  -وحاشا  هلا  االستجابة  كانت  وإغراءهتا  العزيز  امرأة  حماوالت  كل 
ا وفحشاء! ال عذر للجريمة.                          د.عبداهلل بن بلقاسم ×- سوءاً

h \
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جب  - 142 ىئيئ   مئ   حئ     جئ   ی       ی   ی   ی   ىئ     ژىئ    )5(
ِغيبتها ونرش قبحها؛  أردن  حب  خبمب  ىب   يب  جت  حت  ختژ يوسف:30، 

ا..! ا ومكراً فأظهرن ذلك يف لباس اإلنكار والطهر، كيداً
فاحذر أن خيدعك الشيطان بِحَيِله املاكرة!                           أ.د.نارص العمر

ا ما يقرن اهلل تعاىل بني اجلامل الظاهر واجلامل الباطن، ومنه: قول - 143 )6( كثرياً
امرأة العزيز عن يوسف × ملا أرته النسوة الالئامت هلا ىف حبه: ژڄ  
نَّ مجاَله الظاهر، ثم قالت: ژڃ  چ   ڄ  ڃ  ڃ ژ يوسف: 32، فأرهْتُ

ته. چ   چ  چژ يوسف:32، فأخربت عن مجاله الباطن بعفَّ
ابن القيم، إغاثة اللهفان 1/ 58

)7( ژگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ژ يوسف:33، - 144
صةاً عىل لذاٍت متتابعات  وذلك ألنَّ امليل إليهنَّ جْهٌل؛ ألنه يكون قد آثر لذةاً قليلةاً منغَّ
وشهوات متنوعات يف جنات النعيم، ومن آثر هذا عىل هذا، فَمن أجهُل منه؟!                
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 397 )بترصف يسري(

ٿ  - 145 ژٿ   اجلمع:  بصيغة  امللك  خوِطب  يوسف   سورة  يف   )8(
ٿ       ٿ  ژ يوسف:45، ويف يونس: ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ 
گژ  ک   ک     ک   ژک   القصص:  ويف  فرعون،  واملراد  يونس:83، مجع 
فهذه  ڑمث،  ژ   ژ   ڈ   نث  بداللة:  فرعون؛  زوجها  القصص:9، ختاطب 

ا ملفسدة.  ا ملصلحٍة أو دفعاً اآليات تدل عىل جواز خماطبة امللوك باجلمع؛ حتقيقاً
أ.د.نارص العمر
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ېژ - 146 ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ژٴۇ    )9(
أثر ريح  فيه  القميص -ملا كان  ُيداوى بضده، فهذا  داٍء  يوسف: 93؛ ألنَّ كلَّ 
يوسف ×، الذي أودع قلب أبيه من احلزن والشوق ما اهلل به عليم- أراد 

ه؛ فرتجع إليه روحه، وترتاجع إليه نفسه، ويرجع إليه برصه.  أن يشمَّ
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 405

)10( صدق أبوهم حني قال:ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ يوسف:94، - 147
وأخطأوا حني قالوا: ژىئ  ىئ       ىئ  ی  یژ يوسف: 95؛ نحتاج 

ا ال ندركه. إىل مراجعة ألفاظنا مع آبائنا، ونراعي شيبتهم فقد يقولون حقاً
حممد املنجد

ٻ  - 148 ژٻ   يوسف: 100،  ژ  ۇ  ڭ     ڭ   ڭ   ژڭ            )11(
ژ  وئ   وئ   ەئ    ەئ   يوسف:87، ژائ   پژ  ٻ  
العظيمة  األمور  حتقيق  أن  يتضح  اآليات:  هذه  يف  التمعن  الكهف:19، عند 

حيتاج إىل حكمة وتلطف ورفق وأناة مهام كانت قوة ومنزلة صاحبها. 
أ.د.نارص العمر
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األدلة - 149 كثرة  الرعد:2،  ڇژ  ڇ   ڇ      چ   چ   ژچ    )1(
وبياهنا ووضوحها من أسباب حصول اليقني يف مجيع األمور اإلهلية، خصوصا 

يف العقائد الكبار، كالبعث والنشور واإلخراج من القبور. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 412

ھژ - 150 ہ      ہ   ہ       ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ژڻ    )2(
الرعد:11، من حِفَظ اهلَل حفَظُه حتى من احليوانات املؤذية بالطبع، ومن ضيَع 
اهلل ضيعه اهلل بني خلقه؛ حتى يدخل عليه الرضر ممن كان يرجو أن ينفعه، ويصري 

أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه. 
ابن رجب، تفسريابن رجب  579/1

بنا - 151 ما  اهلل  ليغري  األحسن؛  إىل  النفوس  لتغيري  عظيم  موسم  رمضان   )3(
من واقع مؤمل  ژھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  الرعد:11، ومن 
صلواهتم،  معه  تضيع  نوم  فنهارهم  األسوأ،  إىل  يتغري  من  أبنائنا  من  أن  املحزن 

وليلهم سهر تضيع معه أوقاهتم أو بمتابعة قنوات اإلفساد  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺژ األنفال: 53، فاحذر أن تكون سبباًا 
لتغيري نعم اهلل التي أنعمها عليك وعىل جمتمعك.       أ.د.نارص العمر

بعضنا - 152 بال  40، فام  الرعد:  ائژ  ائ   ى        ى    ژې    )4(
يريد أن جيمع بني الوظيفتني؟!           د.عبداهلل السكاكر

i \
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)1( التعليم باملثال:- 153

ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀژ إبراهيم:25، يف رضب 
الذي  املعنى  ويتبني  املحسوسة،  األمثال  من  املعقولة  للمعاين  تقريب  األمثال 

أراده اهلل غاية البيان ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رمحته وحسن تعليمه. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 425

إبراهيم:34، قال طلق بن - 154 ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ   )2(
حبيب Ê: »إنَّ حقَّ اهلل أثقُل من أن يقوم به العباد، وإنَّ نعم اهلل أكثر من أن 

ابني«. ابني، وَأْمُسوا توَّ حيصيها العباد، ولكن َأْصبُِحوا توَّ
جامع البيان 686/13

ڀژ - 155 ڀ   ڀ    پ   پ   ژپ   النعم:  أصول  طالع   )3(
القرآن،  رياض  فكره يف  ْح  فليرسِّ النعم،  أراد مطالعة أصول  إبراهيم:34، من 
ف هبا إىل عباده من أول القرآن إىل آخره. د اهلل فيه من نَِعمه وتعرَّ ل ما عدَّ وليتأمَّ
ابن القيم، عدة الصابرين286
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)1( ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ احلجر: 65- 156

ز عىل أهدافك العظمى؛ لتنجح. ال جتعل املعارك اجلانبيَّة تستهلك عمرك، وركِّ
د.عبدالرمحن الشهري

)2( ما الصفح اجلميل؟!- 157
ژڭ  ڭ  ڭژ احلجر:85، وهو الصفح الذي ال أذية فيه، وقد 
ظهر يل أحسن من هذا املعنى: وهو أن الصفح اجلميل هو الصفح احلسن الذي 
ه فال يصفح حني اقتىض املقام العقوبة،  َسِلم من احلقد واألذية، ويكون يف حملِّ

كعقوبة املعتدين الظاملني الذين ال ينفع معهم إال العقوبة، وهذا هو املعنى. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 434

k \
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)1( أمجع آية يف القرآن للحثِّ عىل املصالح كلها، والزجر عن املفاسد - 158
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ژچ   تعاىل:  قوله  بأرسها 
ژژ  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  

النحل:90؛ فال يبقى من دقيق العدل وجليله إال اندرج يف قوله تعاىل: ژچ  چ  
العز بن عبدالسالم، قواعد األحكام 315/2    . چ  ڇ ژ

گ  - 159 گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ژڈ    )2(
گژ النحل:97، قال بعض السلف: »احلياة الطيبة: هي الرضا والقناعة«.

ضا تارةاً يالحظون حكمة املبتيل وخريته لعبده يف  ق ابن رجب: »أهل الرِّ علَّ
البالء وأنه غري متهم يف قضائه، وتارةاً يالحظون ثواب الرضا بالقضاء؛ فينسيهم 
أمل املقيض به، وتارةاً يالحظون عظمة املبتيل وجالله وكامله؛ حتى ربام تلذذوا بام 
أصاهبم لصدوره عن حبيبهم«.            تفسري ابن رجب477/2

)3( أنواع اجلدل املذموم: ژے  ے  ۓ  ۓژ النحل:125، - 160
ذم اهلل تعاىل يف كتابه ثالثة أنواع من اجلدل:

3- اجلدل يف احلق بعدما تبني. 2- اجلدل بال علم.   1- اجلدل بالباطل. 
ابن تيمية، مسألة حدوث العامل 157

ا - 161 )4( ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئژ النحل:127، استعانةاً به، ورضاً
ژىث   يث   حج  مج   لدنه:  للفرج منه، وطلباًا لألجر من  ا  بأقداره، وانتظاراً
جح  محژ الزمر: 10.                أ.د.نارص العمر
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)1( قال ابن تيمية / يف رّده عىل الفالسفة: »ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  - 162
ٿ  ٿ  ٿژ اإلرساء:9، فأقوم الطرق إىل أرشف املطالب ما بعث اهلل  به 
واعوجاج  البعض،  يف  ضالهلم  -مع  فهي  هؤالء  طريق  وأما   ،Î رسوله 
طريقهم، وطوهلا يف البعض األخرى- إنام يوصلهم إىل أمر ال ينجي من عذاب 
لألنفس  الكامل  حصول  عن  فضالاً  السعادة،  هلم  يوجب  أن  عن  فضالاً  اهلل، 

البرشية بطريقهم«.
الرد عىل املنطقيني 162

ژ - 163 ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ژٺ   تعاىل:  قوله  جميء   )2(
ڦ   ڤ      ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ژٹ   قوله:  بعد  اإلرساء:9، 
...اآلية   ژ  »لبيان أن ما هيدي إليه القرآن، أقوم مما هيدي إليه الكتاب الذي قبله، 

وإن كان ذلك هيدي إىل الرصاط املستقيم، لكن القرآن هيدي للتي هي أقوم«. 
ابن تيمية، جامع املسائل البن تيمية 5/ 162

ِمن - 164 أنَّ  ذلك  اإلرساء:53،  ڌژ  ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ژڇ    )3(
مواطِن حضوِر الشيطان وتأثريه: مواطَن اخلالف والشجار، فيجد فرصته عند 
ذلك، والعاصم من تأثريه -بإذن اهلل-: أن تقول القول األحسن واألرفق؛ وهبذا 

ژې  ې  ې  ې  ى   لوعده:  ا  فيقيك رشه حتقيقاً حتقق عبوديتك هلل، 
ىژ اإلرساء:65.                                                                أ.د. نارص العمر
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اإلرساء:78، - 165 چژ  چ     ڃ     ڃ   ڃ    ڄڃ   ژڄ    )4(
فواحرستاه عليك أهيا الطني اخلامل يف نتونة العلق! كيف تبالغ يف قتل حياتك 
وخنق أنفاسك عن شهود طالئع الفجر؟! كيف تنفي نفسك عن رياض احلياة 

الريَّانة؟! فعىل أي جنب تنام بعد ذلك أهيا اإلنسان؟! 
د.فريد األنصاري، قناديل الصالة 104

)5( ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  - 166
باملوعظة من متر عىل  ينتفع  /: »ال  ۓ    ۓژ اإلرساء:82، قال احلسن 

ا، كام أنَّ املطر إذا وقع يف أرٍض سبخة مل تنبت«. أذنيه صفحاً
جامع بيان العلم 565/1

)6( نتيجة القراءة: قال بعض السلف: »ما جالس أحٌد القرآن، فقام عنه - 167
ا أن خيرس«، ثم تال قوله تعاىل: ژۀ  ۀ  ہ   ا أن يربح وإمَّ ، بل إمَّ سالـاماً

ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓژ اإلرساء:82. 
تفسري ابن رجب639/1

)7(  مرٌض وعالُجه: كل معصية يأيت هبا اجلسد هي من فساد يف القلب - 168
فقال:  القرآن؛  تالوة  القلب  أمراض  دواء  قد جعل  تعاىل  اهلل  وإنَّ  به،  ومرض 
ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓژ 
به  ويستشفوا  ويتدبروه  يتلوه  أن  املذنبني  من  الرشع  فمقصود  اإلرساء:82، 

بألفاظه ومعانيه.
ابن باديس، تفسريابن باديس 36
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ڄژ - 169 ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ژڤ    )1(
الكهف:21، اعلم أنَّ أكثر أهل القبور من األنبياء والصاحلني يكرهون ما يفعل 
عند قبورهم كل الكراهة؛ فتجد أكثر هؤالء العاكفني عىل القبور معرضني عن 

سنة ذلك املقبور وطريقته، مشتغلني بقربه عام أمر به ودعا إليه. 
ابن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم269/2

)2( ژگ  گ  ڳ    ڳ  ڳژ الكهف:22، فيها إشارة إىل أن - 170
اإلنسان ال ينبغي أن يستفتي من ليس أهالاً لإلفتاء، حتى وإن زعم أن عنده علاماً 

. فال تستفته إذا مل يكن أهالاً
ابن عثيمني، تفسري الكهف 44

الكهف:66، بدأه - 171 گ  ڳژ  ژک  ک   ک  گ  گ  گ    )3(
ژک  گ   بإذنه، وقوله:  إال  يتبعه  متابعته، وأنه ال  باالستئذان عىل  السالم  بعد 

ا.  اماً مستزيداً گ...ژ يبني أنه مل يأِت ليمتحن وال ليتعنَّت، إنام جاء متعلِّ
ابن القيم، مفتاح دار السعادة 150/1

)4( من أعظم ما حيتاجه طالب العلم مع شيخه: الصرب يف طلبه، واألدب - 172
ژہ   ہ  ھ      للخرض:   × قول موسى  اهلل يف  وقد مجعها  مع شيخه، 
د.حممد الربيعة    . ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓژ الكهف:69
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مريم:11، - 173 ېژ  ې   ۉ    ژۅ  ۉ   ُأخرى:  أبواٍب  فتح   )1(

ُحبِس زكريا عن الكالم، فدعا باإلشارة.

الداعية ال يتوقف.. إن ُأغلَق يف وجهِه باٌب، َفَتَح باباًا آخر! 

حممد الغرير

)2(  ژپ  پ  پژ مريم:12، قال معمر بن راشد: »بلغني - 174

أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب، قال: ما للعب خلقت«!

الدر املنثور22/10

ا عىل اإلطالق؛ لكنَّ من نعم اهلل عىل العبد أن يدرك علة  اللعب ليس حمرماً

ا. راً خلقه مبكِّ

)3( نث ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث مريم:17، حجابا حيجبها عن عّباد - 175

بيت املقدس، فام بال بعض بناتنا ال تتخذ حجابا حتى عن الفساق؟! 

د.عبداملحسن املطريي

يف - 176 صاحلة  امرأٌة  قالتها  مريم:23،  ژ  ەئ   ائ   ائ   ى    ژى     )4(

حلظِة أمل؛ ال تعاتب عىل الكلامت يف األوقات الصعبة. 

د.عبداهلل بلقاسم
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)5(  ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇژ مريم:88 - 177
- 89، وإنام قيل: ژڭ   ڭژ وهو خطاب للحارض بعد قوله: ژےژ 
باجلراءة عىل  التسجيل عليهم  زيادة  لفائدة حسنة وهي  للغائب؛  وهو خطاب 
ا  قوماً كأنه خياطب  قالوه  ما  ِعَظم  وتنبيٌه هلم عىل  والتعرض لسخطِه،  تعاىل  اهلل 

ا هلم.  ا عليهم وُموبخاً حارضين بني يديه ُمنِكراً
ابن األثري، املثل السائر5/2

پ  - 178 پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ    )6(
پژ مريم:96، قال ابن عباس È: »أي: حمبة الناس يف الدنيا«.

العبد املؤمن إليامنه، ولو مل يكن منه إحسان، فكيف  النقية حتب  القلوب 
سيكون احلبُّ لو اقرتن به إحساٌن إىل اخللق؟!

الدر املنثور132/10

پ  - 179 پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ    )7(
پژ كم من مؤمن باهلل -عز وجل- ترى عيون اخللق تعظمه وألسنتهم متدحه، 

وال يعرفون مِلَ؟ وال يقدرون عىل وصفه! 
ابن اجلوزي، صيد اخلاطر301
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ڃ  - 180 ڃ   ڃ   ڃ   ژڄ   السعادة:  أسباب  أظهر  من  القرآن   )1(
چ  چژ طه:1 - 2، وتركه من أعظم أسباب الشقاء: ژۆئ  ۈئ   ۈئ   

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ژ طه:124. 
د. حممد السعيدي

ما - 181 »الرس:   :È ابن عباس  قال  ژں  ڻ        ڻژ طه: 7،   )2(
ه ابن آدم يف نفسه، وأخفى: ما خفي عن ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه،  أرسَّ

فإنه يعلم ذلك كله«. 
فتأمل يا ابن آدم سعة علم اهلل بك وبخواطرك!

تفسري ابن أيب حاتم 2416/7

يف - 182 ا  َطموحاً طه:26، كن  ۋژ  ۋ   ژٴۇ   الدعاء:  يف  طموٌح   )3(
أمر دعوة فرعون فقط، بل طلب  تيسري  × مل يطلب  ِمْثُل موسى  دعائك، 

تيسري أمر حياته كلها.
د.عبداهلل بلقاسم

)4( جّوْد عبارتك: ژۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې ژ طه:27- 28، - 183
فصاحة لسان الداعية إىل الدين والواعظ املنذر؛ تعني عىل تدبر ما يقول وِفقهه. 

حممد رشيد رضا، تفسري املنار353/9
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ڳژ - 184 ڳ   ژڳ   طه:61،  ېژ  ې   ۉ   ژۉ    )5(
ُمفرٍت، وهو  ردٌة يف خيبة وعقوبة كل  مطَّ ٌة  إهلي وسنَّ األعراف:152، هذا وعٌد 
فال  حني؛  بعد  ولو  نارُصه  اهلل  بأنَّ  عليه  ى  مفرتاً مظلوم  لكل  وتسلية  برشى 

يستعجل وال ييأس، فإنَّه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون. 
أ.د. نارص العمر

تعاىل: - 185 قوله  التخويف،  شديد  وهو  الرجاء  ظاهره  ما  أعجب  من   )6(
ق املغفرة  ژگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ طه: 82؛ فإنه علَّ

عىل أربعة رشوط يبعد تصحيحها. 
ابن قدامة، خمترص منهاج القاصدين 308

)7( ژڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   - 186
أهل  يوقظ   Ê اخلطاب  بن  ہھ  ھ  ھ  ھ  ےژ طه:131، كان عمر 

داره لصالة الليل ويصيل هو ويتمثل هبذه اآلية.
املحرر الوجيز 71/4

)8(  عالج قرآين للحسد: ژڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  - 187
ۀ  ہ   ہ      ہ   ہژ طه:131،  أعظم ما ينمي احلسد ويغذيه: امتداد 

العني إىل ما متع اهلل به عباده من متاع املال والبنني وغري ذلك، وقد هنى اهلل نبيه 
Î عن مد العني إىل ما عند الغري؛ ففيها إرشاد إىل عالج احلسد.

حممد البشري اإلبراهيمي، األعامل الكاملة 354/1
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ٿ  - 188 ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ژپ    )1(
ال  ذلك  ومع  الوحي  نزول  د  يتجدَّ األنبياء:2- 3،  ژ  ٹ  ٿ   ٿ  
ينتفعون به، وال يتدبرونه فهل تأملت السبب؟  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹژ 
ومن تشبه هبم -من املسلمني-، ناله ما ناهلم بحسب غفلته وإعراضه.  ويف اآلية 
إشارة إىل سبب االنتفاع بالقرآن: السكينة عند سامعه، وحضور القلب وإقباله. 
د.عمر املقبل

)2( ژی  جئ  حئ  مئژ األنبياء: 35، قال احلسن البرصي - 189
/: “كانوا يتساوون يف وقت النعم، فإذا نزل البالء تباينوا!”

صيد اخلاطر 249

ِد بحجة أنه نفع قارص! وهل - 190 )3( ليس من الفقِه التهويُن من شأن التعبُّ
-عليهم  لألنبياء  تعاىل  وصفه  القارص؟!  تدبر  هذا  بمثل  إال  املتعدي  يصلح 
السالم-: ژٺ  ٺ   ٺژ األنبياء: 73.           د.عبداهلل الغفييل

)4( ژچ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  - 191
ويقنط من  ييأس  سنة كونية مطردة، فكيف  األنبياء:105،  ڎژ 

ڱ  ڱ   ڳ  ڱ   ژڳ   الطارئة:  النكسات  من  حدث  مهام  اآلية،  هذه  يتلو 
ڱ  ں     ں   ڻژ حممد:4؛ ولوال اهلزائم ملا استبرشنا بالنرص. 

أ.د.نارص العمر

q\
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صورة - 192 فهو  احلج،  هو  وهكذا  أخروي،  بمشهد  تبدأ  احلج  سورة   )1(
مصغرة يف كثري من أحداثه ومراحله ملشهد البعث والنشور.

ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇژ - 193  )2(
احلج:26، كان النهي عن الرشك أول يشء ُأِمر به إبراهيم × بعد إعالم اهلل 
التوحيد ومكرس األصنام  البيت، واملأمور بذلك أبو األنبياء وداعية  له بمكان 

إبراهيم ×؛ مما يدل عىل عظم خطورة الرشك!

ژ احلج:26،  - 194 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   )3(
احليس  يعم  هنا  والتطهري  الطاعات،  أعظم  من  ره  ُعامَّ وخدمة  احلرام  البيت  خدمة 
واملعنوي، فالعمل يف ذلك من أرشف األعامل؛ فتنبه أهيا املؤمن أن تقوم بام يضاد ذلك.

يف - 195 بضيوفهم  الناس  احلج:27، حيتفي  کژ  ک   ژڑ     )4(
نا يثني عىل الوفد برواحلهم املنهكة الضامرة.  املراكب الفاخرة، وربُّ

د.عبداهلل بن بلقاسم

ڀ   - 196 ڀ   ڀ   پ   پ   ژپ   سقوط:  والرشك  علو  التوحيد   )5(
احلج:31، كذلك  ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 
الشياطني من كل جانب، ومزقوه  فته  باإليامن، ختطَّ االعتصام  ترك  إذا  املرشك 
وأذهبوا عليه دينه ودنياه.                           السعدي، تيسري الكريم الرمحن 538

r \
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)6( تبدأ األشهر احلرم بدخول شهر ذي القعدة، وأعظم تدبر عميل مع - 197
اماً هلا بفعل اخلريات وترك املحرمات؛ فإنَّ  هذا الزمن الفاضل: أن ُيرى العبد ُمَعظِّ

اهلل يقول: ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ احلج:32. 
د.عمر املقبل

ژگ   گژ احلج:34، من أفضل حاالت العبد يف مثل - 198  )7(
هذه املواسم: انكسار القلب بني يدي اهلل، واإلخبات له سبحانه، ومن أكثر ما 
ُر ذنوٍب سرتها اهلل عىل العبد ومل يؤاخذه هبا،  يعني عىل العيش هبذه العبودية: تذكُّ

وتذّكُر جود الرب وكرمه، الذي يبعث عىل شدة الرجاء والترضع.

)8( احلج يريب عىل التواضع، واالنكسار هلل، وعدم التكرب عىل عباده، - 199
تأمل قوله تعاىل -يف سياق آيات احلج-: ژگ   گژ أي: املتواضعني.
ا وإخباتاًا هلل.            أ.د.حممد العواجي فهنيئاًا حلاجٍّ مل يزده احلج إال تواضعاً

أو - 200 نرصته  أو  جاهه  يف  وتطمع  الناس،  من  ترجوه  من  كل   )9(
ژڤ   ڦ   سلطانه وماله، فهو ضعيف مثلك، ال يملك لك شيئاًا..! 
ڦژ احلج:73.               د.خالد املصلح

ژگ  ڳ  ڳ  - 201 بآيتني عظيمتني:  )10( ختم اهلل سورة احلج 
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ 
احلج: 77؛ لتأكيد استمرار العبادة ونفع الناس بعد احلج، ال كام يفعل البعض!
ژ  ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ژڻ   بقوله:  السورة  وختم 
احلج:  78؛ لبيان أنَّ استمرار هذه العبادات حيتاج إىل جماهدة للنفس، ليتحقق 
االجتباء واالصطفاء.                                                                       أ.د.نارص العمر
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)1( ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ       ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      - 202
ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ېژ املؤمنون:24-25، أهيا امُلْصِلح، هذه 
سرية أعداء امُلصلحني من كلِّ رسول: ينتقصونه: ژہ  ہ       ہ     ہژ، ويطعنون 
يف نواياه: ژ ھ  ھ  ھ      ےژ! ويف عقله: ژۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅژ، 

دون له: ژۉ  ۉژ. ويرتصَّ
د.خالد املزيني

املؤمنون:68، جاءت يف سياق اخلطاب مع - 203 ژڻ  ۀ  ۀژ   )2(
الكافرين؛ لتقرر أن التدبر للكافر هو مفتاح اهلداية، فكيف باملسلم؟!

د.عبداهلل الغفييل

)3( ژے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭژ املؤمنون:69، استجابة - 204
فيه  الطعن  قبول  ويسهل  غالباًا،  ضعيفة  عليهم  الغريب  للداعية  الناس 
بشخصه  ا  معروفاً كان  إذا  ما  بخالف  إليه،  يدعو  ما  وإنكار  خصومه  من 
وبأخالقه؛ فاألوىل بمن ذهب لبلد ال يعرف فيه أن يكون هناك من وجهاء 

ف به ويزكيه.  البلد من يعرِّ
أ.د.نارص العمر
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)1( ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     - 205
»ما عىل   :Ê بن مسعود  اهلل  عبد  النور:15، قال  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ 

وجه األرض يشء أحوج إىل طول سجن من لسان«. 
الفوائد 217 

ی  - 206 ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     ژۆئ    )2(
أخبار  النور:19، لشيوع  خبژ  حب     جب     يئ     ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   
املفاسد هتيبهم  الناس عن  يبعد  الفواحش بني املؤمنني مفسدة عظيمة؛ فإن مما 
وأقدمت  األسامع،  عىل  وقعها  خف  الفواحش؛  أخبار  الناس  تناقل  فإذا  هلا، 

عليها النفوس، وهلذا قال: ژىئ  يئ    جب    حب    خبژ. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير185/8

ژڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  - 207  )3(
ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  
گژ النور: 22، نزلت يف أيب بكر ملا حلف أال ينفق عىل مسطح Ê بعد 
قذف عائشة È، ومل يرش اهلل إىل خطيئة مسطح Ê؛ حيث تم إقامة احلد 
ره.. فهل نتعامل مع أصحاب الذنوب بمثل ذلك إذا تابوا أو طهروا،  عليه فطهَّ

ا؟!  فال نذكرهم بسوٍء أبداً
أ.د.نارص العمر
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)4( ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ النور:30، ليحذر العاقل - 208
إطالق البرص؛ فإن العني ترى غري املقدور عليه عىل غري ما هو عليه. 

ابن مفلح، الفروع 181/8

)5( سد الذرائع: ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئژ - 209
النور:31، يؤخذ من اآلية قاعدة سد الذرائع، فإذا كان املباح يفيض إىل حمرم أو 
خُياف من وقوعه؛ فإنه يمنع منه، فالرضب بالرجل يف األرض األصل أنه مباح، 

ولكن ملا كان وسيلةاً لعلم الزينة ُمنع منه. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 566

)6( ويلُّ الصغري مطالٌب بتعليم أوالده ومن حتت يده العلم واآلداب - 210
الرشعية؛ ألن اهلل وجه اخلطاب إليهم بقوله: ژھ  ھ    ے   ے         

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ النور:58.
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 574 )بترصف يسري(
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ۋ   - 211 ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ژۇ     )1(
ۅژ الفرقان:9، أي: عن طريق اهلدى، ژ ۋ  ۋ   ۅژ ذلك 
ومنهج  واحد  احلق  ألن  توجه؛  حيثام  ضاٌل  فإنه  احلق  عن  خرج  من  كلَّ  ألنَّ 

ا. ابن كثري، تفسري القرآن العظيم 6/ 95متحد، يصدق بعضه بعضاً

َر لك أن تسمع هذا التوجع من رسول اهلل Î: ژۆ  - 212 )2( ماذا لو ُقدِّ
ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ الفرقان: 30؟ 

ِمه من هجرانه«. ِره وتفهُّ قال ابن كثري /: »وترُك تدبُّ
تفسري القرآن العظيم 6/ 108

فقال: - 213 الرمحن  عباد  اهلل  مدح  العيد:  أيام  والباطل  اللغو  جمالس   )3(
ژک  ک  ک    کژ الفرقان:72، قال العالمة السعدي /: أي: 
»فيجتنبون مجيع املجالس املشتملة عىل األقوال املحرمة أو األفعال املحرمة... 

وإذا كانوا ال يشهدون الزور فمن باب أوىل وأحرى أن ال يقولوه ويفعلوه«. 
تيسري الكريم الرمحن587

هم - 214 املتقون  كان  إذا  الفرقان:74،  ےژ  ے     ژھ     )4(
احلجرات:13، فيا ُترى  ژڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  أكرم اخللق عند اهلل: 
أي منزلة عالية سيحظى هبا إمامهم؟!                                            أ.د.نارص العمر
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)1( خماطبة العقل:- 215
مهام كان سقوط حجة خصمك؛ فأنت حمتاج خلطاب عقله ببعض األسئلة، 

ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ژڻ   لقومه:    × اخلليل  قال  كيف  تر  أمل 
ہ  ھ  ھ    ژ الشعراء: 72 -  73؟ 

د.عمر املقبل

)2( من حيل خصوم احلق:- 216
ڭژ  ۓ   ۓ    ژے   للناصح:  قالوا  باطالاً  آبائهم  مايض  كان  إذا 

ی   ىئ   ىئ        ژىئ   قالوا:  ا  حقاً آبائهم  مايض  كان  وإن  الشعراء:74، 
یژ يوسف:95!

د.سعود الرشيم

)3( ستنسى كل حلظة قاسية:- 217
ژجئ   حئ   مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب           ىب  يب   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ       پژ الشعراء:205-207، من ظفر بمأموله من ثواب اهلل، 

فكأنه مل يصبه يف دهره ما كان حياذره وخيشاه. 
ابن القيم، روضة املحبني 11
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من - 218 الطري  يتفقد  سليامن  اهلل  النمل:20، نبي  ٴۇژ  ژۈ    )1(
رعيته، وبعض اآلباء يسهر أبناؤه خارج املنزل وال يتفقد حاهلم وال يبايل! 

حممد الغرير

ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ القصص:7، هذا واهلل - 219  )2(
التسليم للرشيعة! ألقته دون أن تسأل عن احلكمة مع شدة غرابة األمر!

د.عبداهلل بلقاسم

ی  - 220 ی      ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ژۈئ    )3(
جئ  حئژ القصص:20، خطوات أنقذت حياة نبي -بإذن اهلل-! اركض! 

ربَّ مشواٍر ُتولد فيه احلياة!
د.عبداهلل بلقاسم

ڦ  - 221 ڤ   ژ  واألمانة:  بالقوة  لك  يشهدان  وتعاملك  أعاملك  اجعل   )4(
ژہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ   ژ..  ژ چ  چ   ڦژ، 

ۓ  ڭ  ڭژ القصص:26. 
د.حممد الربيعة

w\
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ژې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  - 222 )5( إن مل تنقد للهدى، قادك اهلوى: 
ەئ  وئ ژ القصص:50.

د.عمر املقبل

)1( ژڎ ڎڈ  ڈ  ژ  ژڑ ڑژ القصص:80، - 223
بقدر ما أوتوا من العلم؛ يكون زهدهم يف الدنيا. 

)2( العلم النافع يزيل الغبش عند الفتن:- 224
کژ  ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ژڎ   
القصص:80، إيثار ثواب اآلجل عىل العاجل حالة العلامء؛ فمن كان هكذا فهو 

عامِل، ومن آثر العاجل عىل اآلجل فليس بعامِل. 
ابن هبرية، ذيل طبقات احلنابلة 149/2
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)1( ژى  ى         ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئژ العنكبوت:5، قال بعض - 225
قاِء تسكن به  ا للِّ العارفني: »ملا علم اهلل شوق املحبني إىل لقائه، رضب هلم موعداً

قلوهبم«.
روضة املحبني 49

)2( ژڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھژ - 226
العنكبوت:43، كان بعض السلف إذا مرَّ بمثٍل يف القرآن ال يفهمه يبكي ويقول: 

»لست من العامِلني«.
مفتاح دار السعادة 51/1

كثرة - 227 العنكبوت:69،  ۀژ  ڻ   ڻ   ڻ   ژڻ     )3(
املامرسات للمواهب ُتعطي امللكات؛ فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة. 

ابن القيم، مفتاح دار السعادة 805/2
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د قراءاتك: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ الروم:7، مل يذموا - 228 )1( تفقَّ
ملجرد اشتغاهلم بعلوم الدنيا؛ بل ألهنا تسببت يف الغفلة عن اآلخرة. 

د.عمر املقبل

)2( رسالة ربانية إىل كل مصلح وداعية وجماهد: ژجئ  حئ    مئ  ىئ  - 229
يف  وهني  أوهلا،  يف  أمٌر  الروم:60،  يبژ  ىب   مب   خب   حب   يئجب  

آخرها، وخرب مؤكد يف وسطها. 
د.حممد القحطاين

)3( ژىب  يب  جتژ لقامن:19، ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۇژ - 230
الفرقان:63، عالقة حركة اجلوارح باألخالق قرينة معتربة ملعرفة أخالق بعض 
سورة  ويف  جبمث)37(،  يئ   ىئ   مئ   نثحئ     اإلرساء:  سورة  ويف  الناس، 
النور: ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئژ )31(، بل أشدها يف 

سورة لقامن: ژحت  خت  متىت  يت      جث   مث  ىث  يثژ )19(. 
أ.د.نارص العمر
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ڀژ - 231 پ    پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ    )1(
األحزاب:16، أخرب اهلل أن الفرار ال ينفع ال من املوت وال من القتل، والتجربة 
ينفعهم  مل  العام  هذا  يف  فروا  الذين  هؤالء  فإن  القرآن،  عليه  دل  ما  عىل  تدل 

فرارهم؛ بل خرسوا الدين والدنيا وهكذا سنة اهلل قديام وحديثا. 
ابن تيمية، تفسري ابن تيمية 210/5

ڭ  - 232 ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ      ے    ے   ژھ    )2(
ۅژ  ۋ   ۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ  
ذلك،  جتاه  يلزم  وما  والغاية،  اهلدف  حتديد  وجوب  فيها  األحزاب:29-28، 
.                أ.د.نارص العمر وبيان العاقبة عاجالاً وآجالاً

ڦ  - 233 ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ژڤ   املريض:  القلب  عالمة   )3(
أدنى  ينتظر  مستعٌد  الزنا  شهوة  مرض  قلبه  يف  األحزاب:32، الذي  ژ  ڦ  
حمرك حيركه؛ ألنَّ قلبه مريض ال يتحمل ما يتحمل الصحيح، وال يصرب عىل ما 

يصرب عليه، وأدنى سبب يدعوه إىل احلرام جييب دعوته. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 663 )ترصف يسري(

ڳ  - 234 گ   گ   گ    گ   ک   ژک    )4(
وازدرائه  منهم  أحد  كتنقص   ،58 األحزاب:  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 
ا  لنسبه، أو بلده، أو خلقته، -وكل ذلك ليس من كسبه-؛ لذا كان العقاب شديداً
: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ، ويدخل يف هذا اهتامه فيام هو برئ منه؛  ألياماً

فلنتفقد قلوبنا ولنحفظ ألسنتنا.              أ.د.نارص العمر

{ \
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ژوئ    وئ  ۇئ  - 235 )1( قال بعض السلف: »ملا قال اهلل -عز وجل-: 
ۇئژ سبأ:  13، مل يأت عليهم ساعة من ليل أو هنار إال وفيهم مصلِّ يصيل«.

والسؤال: كم مرٍة قرأناها، وطبقناها؟
جامع العلوم واحلكم 2/ 85

ائژ - 236 ائ   ى   ى   ې    ېې   ې   ژۉ    )2(
لغلبة خصومكم؛  وجل-، ال  ا هلل -عز  قيامكم خالصاً يكون  أن  سبأ:46، 

فحينئذ تفوزون باهلدى. 
ابن هبرية، ذيل طبقات احلنابلة 148/2

سبأ:54، فرسها - 237 گژ  ک   ک   ک   ژک   موٌت وفوٌت:   )3(
 :/ التوبة ساعة الرحيل، قال احلسن البرصي  بعض السلف: بأهنم اشتهوا 

»اتق اهلل يا ابن آدم، ال جيتمع عليك خصلتان: سكرة املوت، وحرسة الفوت«.
تفسري ابن رجب 304/1

~ \
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التي - 238 األشياء  ستبدو  اإلخالص؛  ونقص  اإليامن  ضعف  بقدر   )1(
ک   ک   ژڑ   الواقع:  يف  قبحها  كان  مهام  والقلب،  العني  يف  مجيلة  اهلل  م  حرَّ
بذلك  تعهد  إذ  الشيطان؛  هو  زينها  فاطر:8، والذي  گژ  گ   ک   ک  

ک   ک   ک     ک    ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ژڈ   ربه:  أمام 
گژ احلجر:40-39. 

أ.د.نارص العمر

ژ - 239 ے   ے         ھ    ھ   ھھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ژۀ    )2(
اهلل  إىل  الناس  فأفقر  به،  الغنى  عني  هو  وجل-  -عز  اهلل  إىل  فاطر:15، الفقر 
أغناهم به، وأذهلم له أعزهم، وأضعفهم بني يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه 

أعلمهم باهلل. 
ابن القيم، طريق اهلجرتني 65/1

ڄ  - 240 ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ژڤ    )3(
لئال  اخلريات؛  إىل  السابق  ذكر  عند  ڄژ  ژڄ   فاطر:32، قال:  ڄژ  ڄ  
يغرت بعمله، بل ما سبق إىل اخلريات إال بتوفيق اهلل تعاىل ومعونته؛ فينبغي له أن 

يشتغل بشكر اهلل تعاىل عىل ما أنعم به عليه. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 689

\ ے
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يس:12، - 241 ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېژ   )1(
ا للناس أثر الوقف يف دعم مشاريع األمة اخلريية  هل وقفت مع هذه اآلية شارحاً
ناًا عظيم أجر الواقفني وديمومته؟ بل هل وضعت لك  باستقالل وحرية، ومبيِّ
ا إلقامة وقف ينفعك يف حياتك وبعد مماتك، كام ختطط بجد ومثابرة لبناء  برناجماً

مسكن لك وألوالدك؟ 
أ.د.نارص العمر

)1( من النعم األخروية التي اختصت بالذكر يف نعيم نساء أهل اجلنة: - 242
ژحئ   مئژ الصافات: 48؛ ملا لغض البرص من مجيل  وصفهّن بأهنن: 

األثر ومجال املرأة املعنوي، فكيف مع كثرة الفتن يف هذه الدنيا؟! 
د.عبداهلل الغفييل

ت ملوسى  - 243 )2( ژڈ  ڈ    ژ  ژژ الصافات:87، الثقة باهلل شقَّ
ا Î يف الغار..   ت حممداً دت النار عىل إبراهيم ×، ونجَّ × البحر، وبرَّ

هذه الثقة باهلل ال يذوق حالوهتا إال من عرف اهلل!
د.عبداملحسن املطريي

\ ۓ

\ ۓ
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ال - 244 الرسل  ص:4، أعداء  ڄژ  ڄ   ڦ   ڦ   ژڦ    )1(

الكافرين  أنَّ  هذا  عىل  ويتفرع  منهجياًا،  عداءاً  وإنام  شخصياًا،  عداءاً  يعادوهنم 

 .Î سيكونون أعداءاً لكلِّ من يتبع الرسول

حممد العثيمني، تفسري سورة ص26

)2( ژڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ - 245

ص:6، أي: له قصد ونية غري صاحلة، وهذه شبهة ال تروج إال عىل السفهاء؛ 

يرد  وإنام  نيته،  يف  بالقدح  قوله  يرد  ال  حق،  غري  أو  حق  قول  إىل  دعا  من  فإن 

بمقابلته بام يبطله باحلجج والرباهني. 

السعدي، تيسري الكريم الرمحن709

)3( عندما تنترص يف جولة مع الباطل، فاحذر أن تتصور انتهاء املعركة - 246

معه؛ فأهل الباطل أصرب عىل نرص باطلهم من صرب كثري من أهل احلق عىل نرصة 

احلق، وهذه اآليات تكشف احلقيقة:

ژڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ ص:6

ژۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉژ الفرقان:42. 

أ.د.نارص العمر

\ ڭ
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ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ ص:7، هذه - 247  )4(
حجة من ليس عنده علم رشعي تنهاه عن املنكر فيقول: ما سمعنا هبذا، هذا 
دين جديد، ما زال الناس عىل عكس ما تقول.. إلخ، واحلجة يف كتاب اهلل 

 .Î وسنة نبيه
حممد العثيمني، تفسري سورة ص 44

ڃژ - 248 ژڃ    تعاىل:  قوله  عىل  معلقا   / السعدي  قال   )5(
علمها،  فيستخرجوا  آياته  الناس  ليتدبر  إنزاله؛  من  احلكمة  »هذه  ص:29: 
ويتأملوا أرسارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل ملعانيه، وإعادة الفكر فيها 
مرة بعد مرة؛ تدرك بركته وخريه، والقراءة املشتملة عىل التدبر أفضل من رسعة 

التالوة التي ال حيصل هبا هذا املقصود«.
تيسري الكريم الرمحن 712
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)1( ژىث   يث   حج  مج  جح  محژ الزمر:10، ذكر بعض املفرسين - 249
املفطرات  عن  الصرب  املراد  وليس  الصرب..  شهر  رمضان  ألن  الصائمني؛  يف  أهنا 
فحسب، بل يشمل الصرب عن كل ما يؤثر عىل الصيام، وباألخص اللغو واملعايص 
كام يف احلديث: »من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هلل حاجة أن يدع 

ط بوعد اهلل: »الصوم يل وأنا أجزي به«)2(.    طعامه ورشابه«)1(. فاحذر أن تفرِّ
أ.د.نارص العمر

ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  - 250  )2(
خالفه،  ما  وتدبر  تدبره  الزمر:27-28، ومن  ېژ  ې   ې   ې    ۉ   ۉ  

عرف أن القدح كله فيام خالفه.
ابن القيم، الصواعق املرسلة 3/ 1127

ےژ - 251 ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ژۀ    )3(
يعرفون ممن  إىل بعض من  أفئدهتم  فتنرصف  اآلية  يتلون هذه  الزمر:53، كثريون 
! وهذا من أخطر أنواع  أرسف عىل نفسه، دون أن يشعروا أهنم معنيون بذلك ابتداءاً
اإلرساف؛ ملا يف ذلك من التزكية للنفس، والغفلة عن حمقرات الذنوب حتى هيلك. 
أ.د.نارص العمر

)1( البخاري ح )6057(. 
)2( البخاري ح )7492 (، مسلم ح )1151(،النسائي ح )2211(،أمحد ح)9112(.

\ ڭ
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ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ غافر:7، تأمل كيف - 252  )1(
قدم محلة العرش يف دعائهم الرمحة عىل العلم!

بقدر يقينك أن علمه وسع كل يشء؛ كن عىل يقني أن رمحته كذلك. 
د.عبداهلل بلقاسم

غافر:56، - 253 ہژ  ہ   ہ   ہ    ۀ    ۀ   ڻ   ژڻ    )2(
بعمله  إليها  يصل  مل  منزلة  إىل  للحق  ورده  بتكربه  يصل  أن  يريد  فاملتكرب 
ا وبغياًا، وهذا وعد من اهلل بأنه لن حيقق ذلك، بل إنه بمقدار  ومواهبه؛ حسداً
تكربه سينزل عن مرتبته التي هو فيها قبل تكربه، بخالف ما كان يؤمله ويرجتيه 

ا.  من علو! جزاءاً وفاقاً
أ.د.نارص العمر

طاووس - 254 غافر:60، قال  ٺژ  ٺ   ٺ   ٺ   ژڀ    )3(
لعطاء: »إياك أن تطلب حوائجك إىل من أغلق دونك بابه، وجيعل دوهنا حجابه، 

وعليك بمن بابه مفتوح إىل يوم القيامة، أمرك أن تدعوه ووعدك باإلجابة«.
تفسري ابن رجب 73/1

\ ڭ
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)1( ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  - 255
ڄ  ڄژ فصلت:5، فاحلجاب يمنع رؤية احلق، واألكنَّة متنع من فهمه، 

والوقر يمنع من سامعه. 
ابن القيم، حادي األرواح 69

ڳ  - 256 گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ژڑ    )1(
قد  التي  العظيمة  األعامل  التوبة من  كانت  الشورى:25، ملا  ڳژ 
منها  الغرض  كان  إذا  فاسدة  تكون  وقد  ناقصة،  تكون  وقد  كاملة  تكون 
دنيوياًا، وكان حمل ذلك القلب الذي ال يعلمه إال اهلل؛ ختم هذه اآلية بقوله: 

ژگ  ڳ  ڳژ. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 758 )بترصف يسري(

\ ڭ

\ۇ
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ُر الكالم إنام ُينتفع به إذا ُفِهَم، قال تعاىل: ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   - 257 )1( تدبُّ
ڈ  ژژ الزخرف:3، فمن عرف اخلري والرش فلم يتبع اخلري وحيذر 
؛ وهلذا ال ُيعد عاقالاً إال من فعل ما ينفعه واجتنب ما يرضه. الرش، مل يكن عاقالاً
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 108/15

إذا كان - 258 العقل: عدم رد ما عليه املخالف مجلة،  العدل وكامل  من   )2(
ا؛ تأمل دقة استثناء إبراهيم × يف خطابه  عنده يشء من احلق، ولو كان كافراً
الزخرف:27-26،  ڑژ  ژڑ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ       ژڎ      لقومه: 
الكهف:16،  پژ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ   الفتية:  قال  وكذلك 

عىل القول بأن االستثناء متصل يف املوضعني. 
أ.د.نارص العمر

ۋ  - 259 ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ژۆ    تعاىل:  قوله  يف   / قتادة  قال   )3(
احليلة،  ضعيف  »فتلقاه  الزخرف:32،  ېژ  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
اللسان،  سليط  احليلة،  شديد  وتلقاه  الرزق،  يف  له  مبسوط  وهو  اللسان،  عيَّ 

ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ثناؤه-:  قال اهلل -جل  وهو مقتور عليه، 
ېژ، كام قسم بينهم صورهم وأخالقهم تبارك ربنا وتعاىل«.

جامع البيان 584/20

\ۇ
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)1( ژپ  پ  پ  پ        ڀژ الدخان:3، كم مرت بك هذه اآلية - 260
؛ لتعدد ما تستطيع من بركاهتا؟ فامذا أنت قائل؟! من مّرة؟ وكم مرة توقفت قليالاً

بيان املجمل، وتعيني املحتمل، وختصيص - 261 )2( »السياق يرشد إىل 
عىل  الدالة  القرائن  أعظم  من  وهو  الداللة،  وتنوع  املطلق،  وتقييد  العام، 
مراد املتكلم؛ فمن أمهله غلط يف نظره، وغالط يف مناظرته، فانظر إىل قوله: 
ژڈ  ژ        ژڑ    ڑژ الدخان:49، كيف جتد سياقه يدل 

عىل أنه الذليل احلقري«. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن34

ژ - 262 ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ        ٺ   ٺ   ٺ     ژٺ    )1(

حممد:12، ساووا األنعام يف العاجلة، وفاقتهم يف اآلجلة. 

د.حممد احلمد

O\

\ۈ
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حممد:19، - 263 ژ  جث   يت   ىت   مت    خت    حت      جت      ژيب    )2(

بالتوحيد يقوى العبد ويستغني، فال يزول فقر العبد وفاقته إال به، وإِذا مل حيصل 

باًا يف طلبه، وإذا حصل مع التوحيد االستغفار؛ حصل  ا ُمعذَّ ا حمتاجاً له؛ مل يزل فقرياً

له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه. 

ابن تيمية، جمموع الفتاوى 56/1

)3( انتصار الدين ال ينتظر أحًدا: كرس الغرور يف العمل لإلسالم يكون - 264

ېئ   ژېئ    ا  أبداً عليه  ا  متوقفاً ليس  الدين  انتصار  بأن  عامل  كل  يدرك  حني 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ژ حممد:38. 

حممد املنجد

)1( ژۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئژ - 265
لنا!  ا أو تتبدل، لكن نحن الذي بدَّ الفتح:22، لن تتخلَّف سنُته عنَّ

الشيخ حممد الفراج

\ٴۇ
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وال - 266 املعايص  يشتهون  الذين  »إن   :Ê اخلطاب  بن  عمر  قال   )1(
يعملون هبا ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     ى  ىژ 
ٿمث  ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   نثٺ   الذي:  حال  بني  كم  احلجرات:3«.. 

يوسف:23،  وبني شيٍخ ضعيٍف ُيدعى ملثل ذلك فيجيب؟!
تفسري ابن رجب 318/1

)2( ال ترِو للناس كل ما تسمعه: ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  - 267
ٹژ احلجرات:6، الواجب عىل من رشح اهلل صدره لإلسالم أْن إذا بلغته 
مقالٌة ضعيفٌة عن بعض العلامء أن ال حيكَيها ملن يعمل هبا، بل يسكت عنها وإن 

ن صحتها، فام أكثر ما حيكى عن األئمة من ما ال حقيقة له.  تيقَّ
ابن تيمية، بيان الدليل 157

يف - 268 اإليامن  طاقة  بقدر  احلجرات:10،  ۋژ  ٴۇ   ژۈ    )3(
قلوبنا؛ نتخطى احلدود واجلنسيات ونحبهم. 

د.عبداهلل بلقاسم

إظهاُر - 269 التعيرِي  أعظِم  احلجرات:11، من  يئژ  ىئ   ژمئ    )4(
أمٍر  املنافقني إظهار  النصح، وقد عدَّ اهلل من خصال  التعيري وإشاعته يف قالب 

حسٍن ويراد به التوصل إىل غرض فاسد يقصده يف الباطن. 
ابن رجب، تفسري ابن رجب 272/1

\ۋ
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)5( ژى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئژ - 270
الغالب  وهو  الساخر،  من  ا  خرياً به  املسخور  يكون  أن  احلجرات:11، عسى 

والواقع؛ فإن السخرية ال تقع إال من قلب ممتلئ من مساوئ األخالق. 
السعدي، تيسري الكريم الرمحن 801

ابن - 271 عّلق  تائبني«.  وأمُسوا  تائبني،  »أصبُِحوا  السلف:  بعض  قال   )6(
: »يشري إىل أن املؤمن ال ينبغي أن يصبح ويميس إال عىل توبة؛ فإنه  رجب قائالاً
ال يدري متى يفجأه املوت، فمن أصبح أو أمسى عىل غري توبة، فهو عىل خطر؛ 

ألنه خيشى أن يلقى اهلل غري تائب؛ فيحرش يف زمرة الظاملني، قال اهلل تعاىل: ژحت  
خت  مت  ىت  يت  جثژ احلجرات:11«.

تفسري ابن رجب احلنبيل 1/ 314

ڀژ - 272 ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ    )7(
بعض  الورع؛ فألجل  وتعليم  الذرائع  أصٌل يف سد  اآلية  احلجرات:12، هذه 

الظن نجتنب كثريه! 
د.عبداملحسن املطريي

بُت سوَء الظن بالناس - 273 )8( ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پژ  جرَّ
وحسن الظن هبم؛ فوجدت األول قطعةاً من هلب النار، والثاين نسياماً من نعيم 

 . ا باذالاً اجلنة، متيش به بني الناس حمبوباًا متفائالاً نشيطاً
د.حممد اخلضريي
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)1( ژڃ  ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇژ ق:5، مريج: أي - 274
ملتبس وخمتلط.

وكل إنسان يرد احلق أول مرة؛ فليعلم أنه سيبتىل بالشك والريب يف قبول احلق 
يف املستقبل.

ابن عثيمني، تفسري سورة ق 75

)1( استقراء عامل:- 275
ژٺ  ٺژ الذاريات:33، متى اتصلت )أرسل( بـ )عىل( فهي بمعنى 

املبالغة يف املبارشة والعذاب، ومتى اتصلت بـ )إىل( فهي أخف. 
ابن عطية، املحرر الوجيز161/5

\ ۋ

\ۅ
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)1( ژں  ں  ڻ  ڻژ الطور:1-2، فأقسم سبحانه بسيد - 276
موسى  ة  نبوَّ املعظمتني:  للنبوتني  متضمناًا  ذلك  ويكون  الكتب،  وسيد  اجلبال، 

ا ما يقرن بينهام وبني حملهام كام يف سورة “التني”.  ة حممد، وكثرياً ونبوَّ
ابن القيم، التبيان يف أقسام القرآن 265

الرمحن: - 277 سورة  يف  متتابعات  آيات  ثالث  يف  وتكرر  امليزان  تقدم   )1(
ژژ  ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
قامت  وبه  العدل،  دين  ألنه  الرمحن:7-9؛  ڳژ  ڳ   ڳ   ڳ      

الساموات واألرض! 
د.عبداهلل الغفييل

ٻ  - 278 ژٱ   جمهول!  ضد  القضية  تسجل  ال  اآلخرة  يف   )2(
ڃ   ژڃ     كالزرقة:  عليهم،  تظهر  بعالمات  الرمحن: 41؛  ٻژ 

ڃ   چژ طه: 102، وسواد الوجه: ژۆ    ۈ ژ آل عمران: 106. 
د.سعد بن مطر العتيبي

\ ۅ

\ ې
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الواقعة: 6، - 279 ژڻ  ڻ  ڻژ  للجبال:  القيامة هَباءان:  يوم  )1( يف 
وألعامل الكفار واملرائني: ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چژ 
الفرقان:23! يا للحرسة حينام تتفرق أعامل كنت تظنها حسنات، فإذا هي ال يشء!
د.عمر املقبل

)2( ژٺ  ٺ  ٺ  ٺژ الواقعة:80، إشارة إىل أنه جيب علينا أن - 280
نعمل به؛ ألن الذي أنزله هو الرب املطاع اخلالق الرازق، الذي جيب أن نطيعه 

بام أمر، وننتهي عام هنى عنه وزجر.            ابن عثيمني، تفسري الواقعة 349

)1( ژک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳژ احلديد:14، - 281
كم َمْن شارف مركُبه ساحَل النجاة، فلام همَّ أن يرقى لِعَب به موج اهلوى فغرق.
ابن رجب، لطائف املعارف 340

ڑ       - 282 ژڑ        ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ژڌ   االنتكاس:  مرارة   )2(
کژ احلديد:14، أشدُّ ما يكون من احلرسة والبالء أن ُيفتح للعبد طريُق 
النجاة والفالح حتى إذا ظن أنه ناٍج ورأى منازل السعداء؛ اقُتِطَع عنهم ورُضبت 
عليه الشقوة.                                               ابن القيم، طريق اهلجرتني 882-881/2

\ ې

\ ې
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)1( اجتمعت كلمٌة إىل نظرة، إىل خاطر قبيح وفكرة، يف كتاب حييص - 283
ما غرسوه:  ثامر  ما جنوا  فجنوا  املعايص يف سكرة؛  والعصاُة عن  ة،  الذرَّ حتى 

ژۈئ  ېئ  ېئژ املجادلة:6.
ابن اجلوزي، التبرصة 359

مئژ - 284 حئ   جئ     ژی   إلخوانه؟!  يسعى  بمن  كيف   )2(
املجادلة:11، يوسع اهلل حياتك بحركة يسرية تتحركها ليقعد أخوك، كيف بمن 

يسعى ويركض من أجلهم؟! 
د.عبداهلل بلقاسم

)1( من عظمة منهج أهل السنة يف حبهم جلميع الصحابة í أهنم - 285
ليس يف قلوهبم ِغٌل عىل أحد منهم؛ ألن اهلل أنزل يف كتابه: ژٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
يقع  أن  ما سبق يف علمه سبحانه  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿژ احلرش:10، مع 

بينهم ما يقع، فسِلمت قلوب أهل السنة من ذلك، وَمِرضت قلوُب آَخرين. 
د.عمر املقبل

r \

\ ى
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احلرش:21، - 286 ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ   )2(
أي: ألجل أن يتفكروا، ويستفاد من هذه اآلية فائدة أصولية وهي: “أن كل مثل 
يف القرآن، فهو إثبات للقياس”؛ ألن املقصود باملثل: انتقال الذهن من هذا إىل 

هذا.
ابن عثيمني، رشح “أصول يف التفسري” 51

)1( ژڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  - 287
ہژ املنافقون:9، قال أبو حازم /: »كل ما َشَغلك عن اهلل من مال أو ولد، 

فهو عليك شؤم«!
تفسري ابن رجب 475/2

\ ەئ
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التغابن:11، هذا أفضل جزاء يعطيه - 288 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ   )1(
اهلل ألهل اإليامن، كام قال تعاىل يف األخبار: أن املؤمنني يثبتهم اهلل يف احلياة الدنيا 

ويف اآلخرة. 
فقال:  فتنة،  كل  ورود  عند  ويقينه  وصربه،  القلب  ثبات  الثبات:  وأصل 

ڃژ  ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ژڤ  
إبراهيم:27.

السعدي، تيسري الكريم الرمحن 867

)2( تأمل: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ التغابن:11، بعد: ژٺ  ٺ  - 289
َفِلنقص  التغابن:11،  فمن حزن ُحزناًا غري مرشوع  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ 
إيامنه؛ إذ اإليامن موِجٌب الطمئنان القلب وثباته عند املصائب، وعد من اهلل ال 

يتخلف؛ فتفقد إيامنك وقلبك. 
أ.د. نارص العمر

\ەئ
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فتحظى - 290 ؛  فجأةاً املعادلة  أمامك  تنقلب  كي  التقوى  لنفسك  ق  حقِّ  )1(
بالفرج والرزق من حيث ال تدري وال ترجو ژڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  

ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀژ الطالق:3-2. 
د.سعود الرشيم

يأس - 291 استجمعت  الطالق:7، لو  کژ  ک   ک   ک   ژڑ    )2(
العامَل يف قلبك؛ لذهب به اإليامن هبذه اآلية. 

د.عبداهلل بلقاسم

ڻژ - 292 ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ژڳ    )1(
التحريم:4، اهلل وجنوده يف السامء واألرض مع النبي Î يف مشكلة أرسية! 

ما أعظم قدره عند ربه!
د.عبداهلل بن بلقاسم

\ وئ

\ وئ
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)1( من سنن أهل الباطل وعاداهتم الذميمة: أهنم يرمون أهل احلق بام - 293

هم أوىل به، انظر إىل قوله سبحانه عن أهل النار: ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې   ې     ې  ى  ى  ژ امللك:9.
د.عبداملحسن العسكر

)2( ژژڑ  ڑ  ک     ک   کژ القلم:49، هذا نبي اهلل، ومع هذا فلم - 294

ينُج من كربته إال بنعمة اهلل وفضله ورمحته، فَمن الناُس بعده؟ 

د.عمر املقبل

)3( ژے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  ۇژ القلم:32، إياك أن - 295

يكرس الذنب حسن ظنك؛ فسيعطيك اهلل بعد الذنب والتوبة أكثر.

د.عبداهلل بلقاسم

ژې  ې  ې  ى  ى  ائژ القلم:34، أضيفت اجلنات إىل - 296  )4(

النعيم؛ ألنه ليس فيها إال النعيم اخلالص الذي ال يشوبه ما ينغصه كام يشوب 

جنات الدنيا، فساكنها منعم يف بدنه، ومنعم يف قلبه، قال تعاىل: ژائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ احلجر:48.
د.عبداملحسن العسكر

جـــزء تبـــارك
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صاحب - 297 رىض  متام  عن  احلاقة:21، عرب  ھژ  ھ   ہ   ژہ    )5(
العيشة برىض عيشته عىل احلقيقة؛ وذلك أن رىض من يلقاه وحييط به وخيدمه 
مؤثر يف رضاه، فكام أن رىض الوالدين يف الدنيا واألوالد والزوج بل واخلدم 
جيعل اإلنسان يف غاية الرضا؛ فكيف بأثر رىض من حوله عليه يف اآلخرة، وتاج 

ذلك رىض اهلل عنه: ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ التوبة:72. 
أ.د. نارص العمر

الرجل - 298 معرفة  أردت  إذا  املعارج:19،  ڇژ  چ   چ       ژچ    )6(
اهللوع فهو: الذي إذا أصابه اجلوع مثالاً أظهر االستجاعة، وإذا أصابه األمل أرسع 

الشكاية، وإذا أصابه القهر أظهر االستكانة، فال احتامل لديه وال إفضال. 
ابن القيم، بدائع التفسري197/3

)7( إياك أن تأمن من عذاب اهلل، وتطمئن من حماسبته؛ فإنه سبحانه ملا - 299
ذكر صفات املؤمنني يف سورة املعارج، أعقبها بقوله ژہ  ہ   ھ  ھ    ھژ 
املعارج:28، فال يأمن عذابه أحد، ولو بلغ من العبادة ما بلغ، إال من أمنه اهلل. 
د.عبداملحسن العسكر

)8( من أدب النصيحة وأساليبها النافعة: أن يضيف الناصح املنصوح - 300
إىل نفسه؛ ليأخذ قوله مأخذ اجلد والصدق، املتطلب اخلري له؛ ألن املرء ال يريد 

ا؛ ولذا قال نوح × حني دعوته لقومه: ژک  ک  ک  گ    ملنصوحه إال خرياً
گ      گژ نوح:2.                                                             د.عبداملحسن العسكر
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ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  - 301 الدعوة:  تنويع أسلوب   )9(
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ژ نوح:8-9، من احلكمة اجلمع بني اإلعالن واإلرسار؛ 
إزالةاً ملا يقع يف نفس املدعو من اهتام الداعي بأنه ما أراد من دعوته عالنيةاً إال 

تلويث عرضه، واإلزراء بسمعته. 
حممد اخلرض حسني، األعامل الكاملة 2300/5

)10( ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤژ املزمل:5، هذه اجلملة معرتضة بني - 302
األمر بالقيام والرتتيل، وبني التعليل بذكر صفة صالة الليل، ففيها دليل عىل أن 
قيام الليل من أعظم ما يعني عىل القيام بالتكاليف الشاقة، وهذا شأن الصالة 

ۓ   ژۓ   تعاىل:  قال  كام  به  باالستعانة  أمر  مما  فإهنا  ونفلها؛  فرضها 
ڭ ژ البقرة: 45. 

د.عبداملحسن العسكر

)11( ژک  گ  گژ املزمل:10، اهلل مجيل حيب اجلامل، حتى - 303
يف اهلجر والقطيعة مع الكفار، فأي عذر ملن يكدر صفو الوصل باملنة واألذى 

مع األقارب واألرحام؟! 
أ.د. نارص العمر

)12( من أساليب القرآن البديعة: اإلجياز، تأمل قوله تعاىل: ژې  ې  - 304
ې    ى  ى  ائ  ائژ اإلنسان:20،  أي: عظياماً ال غاية بعده يف السعة واجلامل 

والدوام، ففي اآلية إجياز بليغ تذهب فيه النفس كل مذهب!
د.عبداملحسن العسكر
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)13( مل ُيكَتف يف إكرام أهل اجلنة وثواهبم باإلكرام بالفعل، والثواب - 305
املحسوس، بل إهنم يكرمون بالقول؛ ولذلك ملا قال سبحانه: ژېئ  ېئ  
ژی  ی   واإلكرام:  احلفاوة  سبيل  عىل  هلم  قال  اإلنسان:21،   ژ  ىئ   ىئ 
ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئژ اإلنسان:22، وهذا له نظائر يف القرآن كقوله 

تعاىل: ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب       ىبژ األعراف:43. 
د.عبداملحسن العسكر

)14( ژوئ  وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئژ القيامة:14، استحضار العبد خلطاياه - 306
لقيه  أو  ، فريى أن من سلم عليه  لنفسه عىل أحد فضالاً وذنوبه؛ جتعله ال يرى 
بوجه منبسط فقد أحسن إليه، فام أطيب عيشه! وما أنعم باله! خالفا ملن يرى 
ا من اإلكرام يطلبها منهم، ويذمهم عىل ترك القيام هبا.  لنفسه عىل الناس حقوقاً
ابن القيم، مفتاح دار السعادة844-843/2

حئ   - 307 جئ   ی   ی   ی   ی      ىئ   ىئ   ىئ   ژېئ    قرآين:  أدب   )15(
ب اهلل هبا نبيه Î أْن أمره برتك  مئژ القيامة:16-17، من اآلداب التي أدَّ
أن يصرب  العلم ولسامعه  لطالب  ينبغي  فهكذا  الوحي؛  تلقي  االستعجال عىل 

عىل معلمه حتى ينتهي، ثم يسأل عام أشكل عليه منه. 
ابن القيم، بدائع التفسري230/1

القيامة:29، جيتمع عليه كرب - 308 ژڃ   چ    چژ  لنستعد!   )16(
جيهزون  الناس  عظيم،  أمر  يف  »هو   :/ الضحاك  قال  املطلع.  وهول  املوت 
بدنه، واملالئكة جيهزون روحه«.                                   تفسري السمعاين 109/6
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)1( ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ النبأ:35، من ترك اللغو وابتعد عنه؛ - 309
فقد استعجل شيئاًا من نعيم اجلنة. 

د.عبداملحسن املطريي

ام تراكمت الذنوب طبع عىل القلوب؛ وعند ذلك يعمى القلب - 310 )2( كلَّ
عن إدراك احلق وصالح الدين ويستهني بأمر اآلخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصري 

مقصور اهلم عليها: ژڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍژ املطففني:14. 
أبو حامد الغزايل، اإلحياء3 /12

ڈژ - 311 ڈ     ڎ   ڎ   ڌ        ژڌ    وأخروي!  دنيوي  حجاب   )3(
املطففني:15، أعظم عذاب أهل النار هو حجاهبم عن رهبم -عز وجل-، وملا 
كانت قلوهبم قاسيةاً ال يصل إليها يشء من نور اإليامن وحقائق العرفان؛ كان 
جزاؤهم عىل ذلك يف اآلخرة حجاهبم عن رؤية الرمحن، والعارفون خوفهم يف 

الدنيا من احتجابه عن بصائرهم، ويف اآلخرة من احتجابه عن نواظرهم. 
ابن رجب، تفسري ابن رجب 550/2

)4( الدنيا ليست هناية املطاف: ژۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  - 312
ژجث  مث  ىث  يث  حج   انتهى األمر؟ ال:  ېئژ املطففني:29،  هل 
مجژ املطففني:34.                                                              د.مساعد الطيار

جـــزء عَـــمَّ
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)5( ال تيأس من التوبة:  ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑژ - 313
يعرض  ثم  أولياءه  تعاىل؛ فهؤالء حيرقون  اهلل  إىل سعة حلم  الربوج:10، انظر 

عليهم التوبة بقوله ژ  ژ  ژڑژ. 
حممد العثيمني، تفسري القرآن الكريم 336/1

ألنه - 314 ا  ِحْجراً العقل  الفجر:5، سمي  ٿژ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژڀ    )6(
ا، لكن مهمة العقل ليست جمرد  ا وعرفاً يعقل صاحبه وحيجره عام ال يليق به رشعاً
املنع واحلجر، بل إن من لوازم منعه عام ال يليق به: أن يرصفه إىل ما خلق له من 
ژى  ائژ  القران عىل ذلك:  د  أكَّ اإلبداع والتفكري واإلنتاج؛ ولذا 

األعراف: 176، ژى  ىژ يس:68. 
أ.د.نارص العمر

ڱ  - 315 ڳ   ژڳ    اآلية:  هذه   / الفضيل  قرأ  الدموع:  ترتمجه  تدبر   )7(
ڱ  ڱ  ڱ  ںژ البلد:8-9، فبكى، فسئل عن بكائه، فقال: “هل 
ا هلل أن جعل  ا هلل أن جعل لك عينني تبرص هبام؟ هل بتَّ ليلةاً شاكراً بتَّ ليلةاً شاكراً

ُد من هذا الرضب. لك لساناًا تنطق به؟” وجعل يعدِّ
جامع العلوم واحلكم 2/ 75

النبي - 316 عىل  الضحى:1-2، نزلت  ڃژ  ڄ   ڄ   ڄ   ژڄ    )8(
ا، ومها  ا وُأنساً ا.. صالة الضحى والليل تبعثان يف النفس رسوراً ا وُأنساً Î نوراً
من أعظم العالجات لكشف اهلموم.                                             د.حممد الربيعة
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ألن - 317 ا؛  كثرياً فحزن  ثالثا  أو  ليلتني   Î النبي  عن  الوحي  انقطع   )9(
القرآن كان زاده يف الطريق الطويل، ونوره يف الظلامت، فأنزل اهلل تسلية له: ژڃ  
ا وأسابيَع  أياماً القران وهيجره  يودع  فعجباًا ملن  الضحى:3.  ڃ  چ  چ    چژ 

بحجة انشغاله عنه! ما أقلَّ بركَة عمٍل يشغلك عن كتاب ربك! 
أ.د.نارص العمر

)10( ژۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋژ الرشح:5-6، أشد عرس - 318
واجهه النبي Î كان عناد قومه وعدم استجابتهم له، فوعده اهلل بيرسين مقابل 
ا، ثم اكتمل اليرس الثاين  ا بإسالمهم آحاداً عرس واحد، فجاء اليرس األول متدرجاً
ا؛ فال تيأس مهام واجهك من  بالنرص والفتح ودخول الناس يف دين اهلل أفواجاً
عرس وشدة، فهي حمنة يف طياهتا منح.                                            أ.د نارص العمر

)11( ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژ العلق:14، ياهلا من آية ختلع القلب، أهيا املتامدي - 319
يف املعايص أهيا املقيم عىل الذنب العظيم، أهيا النايس لرب الناس: إنَّ اهلل يرى! 

د.عبداملحسن املطريي

)12( سورة العلق بدئت بـ: ژچژ العلق:1، مفتاح العلم الذي ُبنيِّ - 320
ېئژ  ۈئ   ژۈئ   بآية:  وختمت  العلق:5،  ژ  گ   ک    ک   ک   ژک   بآية: 
يعملوا  مل  الذين  اليهود  عنه  ضل  الذي  احلق  املنهج  بيان  ففيها  العلق: 19؛ 
املستقيم:  فالطريق  وضالل،  جهل  عىل  اهلل  عبدوا  الذين  والنصارى  بعلمهم، 
عبادة اهلل وحده عىل علم وبصرية، مع توحيد مصدر التلقي املشار اليه بقوله: 
ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ژ العلق: 19.                                         أ.د. نارص العمر
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)13( ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ القدر:1، كم طارت نفوس الصاحلني - 321
ا لقيام هذه الليلة التي عّظم اهلل قدرها! أليست هي التي نزل فيها أرشف  شوقاً
إنَّ  اهلل  تا  اهلل؟  مالئكة  تتنـزل  وفيها  شهر؟  ألف  من  ا  خرياً اهلل  وجعلها  كالم؟ 

املتاجر فيها مع اهلل هلو الرابح.. أليس من حيرم فضلها حمروم؟
د.عمر املقبل

)14( عدد دقائق الليلة الواحدة من هذه الليايل ال يتجاوز )550 دقيقة(، - 322
القدر:3،  ژ  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ژڀ   شهر(:   1000( إىل  نسبتها  فإذا 

وجدت أن الدقيقة يف ليلة القدر = أكثر من )78000 دقيقة( يف غريها!
فياحرستاه عىل املفرطني!

ل هذا اللطف يف قوله: ژڀ  - 323 )15( من مواضع الشكر يف ليلة القدر: تأمُّ
ا من عباد اهلل يوفق لقيامها إيامناًا  ر عبداً ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ القدر:3، فَتَصوَّ

- فكأنام قام أكثر من 4166 سنة!  واحتساباًا مخسني سنة -مثالاً
أال يستوجب هذا شكر اهلل عىل هذه النعمة؟

)16( أمران متالزمان: ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ العرص:3، - 324
ال بد من التوايص باحلق والصرب؛ فالتوايص باحلق بدون الصرب، كام يفعله الذي 

يعبد اهلل عىل حرف، والتوايص بالصرب بدون احلق كقول الذين قالوا: ژڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎژ ص:6 كالمها موجب للخرسان. 

ابن تيمية، تفسري ابن تيمية 182/7
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حمل - 325 أفئدهتم  كانت  اهلمزة:7، ملا  ڍژ  ڍ   ڇ     ژڇ    )17(
التحطيم  جزاؤها  كان  للمؤمنني؛  واللمز  اهلمز  ومنطلق  الباطلة،  االعتقادات 

واإلحراق بنار اهلل املوقدة.
بإتالفها  األهواء،  أهل  وحمفوظات  كتب  جتاه  الشايف  الدواء  هو  وهذا 

وإحراقها وتأديب حامليها؛ محاية لألمة من رشها ورشهم.
أ.د.نارص العمر

ھ  - 326 ژھ   الكافرون:3،  ٺژ  ڀ   ڀ   ڀ      ژڀ    )18(
ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ژڱ   التوبة:77،  ۓژ  ے   ے   ھ   ھ  
ژۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھژ النساء:137،  التوبة:83،  ۀژ 

عند تأمل هذه اآليات وأمثاهلا جتد أهنا تتفق عىل حلول سخط اهلل بأقوام عصوه، 
فحال بني قلوهبم وبني اهلداية: ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئژ 

األنفال:24؛ فلنستجب له قبل فوات األوان. 
أ.د. نارص العمر

الفلق:2-1، - 327 ڤژ  ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ژٿ    )19(
الواجب  بينام  غريهم،  رشور  أذهاهنم  يف  يستحرضون  وهم  يقرؤوهنا  كثريون 
، كام يف خطبة احلاجة: »ونعوذ  أن يستحرضوا التعوذ من رشور أنفسهم ابتداءاً
باهلل من رشور أنفسنا«)1( وحديث: »أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان 
ِكِه«)2(؛ فقدم رش نفسه عىل رش الشيطان.                      أ.د.نارص العمر ورِشْ

)1( رواه أبو داود ح )1097(، الرتمذي ح)1105(، النسائي ح)3277(، ابن ماجه ح)1892(. 
)2( أخرجه الرتمذي ح )3392(، أمحد ح )63 (.
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ا عىل تفقد أثره يف قلبي وجوارحي، كام قال عيسى - 328 )1( إذا كنُت حريصاً
بن وردان: »أشتهي أن ينفرج يل عن صدري، فأنظر إىل قلبي، ماذا صنع القرآن 

فيه وما نكأ!«.

املتمنني البن أيب الدنيا 49

وصفهم - 329 الذين  الصالح،  السلف  تلقاه  كام  ريب  كالم  أتلقى  حني   )2(
/ بقوله: »إنَّ من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من رهبم،  احلسن البرصي 

فكانوا يتدبروهنا بالليل، وينفذوهنا بالنهار«.

املحرر الوجيز 39/1

)3( حني أستحرض أن املتكلم هبذا القرآن هو اهلل رب العاملني، وأن هذا - 330
االستحضار أمٌر أساس، إذا انفلت من قلب املتدبر ضاع منه التدبر.

د.فريد األنصاري، جمالس التدبر 101/2

كتابه، - 331 عن  اهلل  ذكرها  التي  األوصاف  عىل  نفيس  أعرض  حني   )4(
بأنه  وْصُفه  ذلك  ومن  قلبي؟  عىل  أثرها  وأين  حيايت؟  يف  أحدثت  وماذا 
ا للقرآن ذكرها اهلل  )هدى، ذكرى، موعظة، رمحة، شفاء...( يف أربعني وصفاً

مفرقةاً يف كتابه املجيد.

القرآن يغيرني
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)5( حني أعلم أنَّ مراد ريب مني -وأنا أقرأ كالمه- ليس جمرد تالوته، - 332
»ُأنِزل  Ê بقوله:  ابن مسعود  التدبر والفهم، وأن أحذر ممن عناهم  بل هو 
عليهم القرآن ليعملوا به فاختذوا درسه عمال، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاحتته 

إىل خامتته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به«.        املحرر الوجيز 39/1

من - 333 القرآن-  -هبذا  فنقلها  بأكملها،  أمةاً  غرّي  الذي  أن  أوقن  حني   )6(
ا، إن تعاملت معه كام  دركات الذل إىل مقامات الرفعة، قادر عىل أن يغرّيين أيضاً

تعامل أساليف معه، حني أخذوه بقوة، ومل يرتكوا منه شيئاًا.

)7( ألنني رأيت أثره عىل وجوه أهله وأعامهلم وأخالقهم؛ فتتوق نفيس - 334
ألن أدخل يف زمرة من ورد احلديث فيهم: »أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته«)1(.

)8( ألين أخشى إن مل أتغري أن أكون ممن صار القرآن حجة عليه، كام قال - 335
Î: »والقرآن حجة لك أو عليك«)2(.

بيني وبني االنقياد للحق: - 336 الذي حيول  الكرب  َيْسلُم قلبي من  )9( حني 
ائژ  ى   ى   ې   ې   ې    ې   ژۉ  
املائدة:82، وقال: ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇژ 

األعراف:146، قال بعض السلف)3(: »أرصف عنهم َفهم القرآن«.
د.عبداهلل بن بلقاسم 

)1( أخرجه أمحد ح )12292(، احلاكم ح )2046(.  
ماجه  ابن   ،)2437( النسائي   ،)3517( ح  الرتمذي  ح)223(،  مسلم  أخرجه   )2(

)280(، أمحد)22907(.  
)3( ابن عيينة ، جامع البيان 443/10.  
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مني - 337 يريد  اهلل  أن  أستحرض  وأنا  القرآين،  القصص  أتدبر  حني   )10(
أحرص  بل  األعراف:176،  ائژ  ى   ى   ژې    ذلك: 

وئ   وئ   ەئ   ەئ    ژائ   العقل:  وهو  الوصف،  بذلك  ألترشف  ا  أيضاً
ۇئ  ۇئژ يوسف:111.

)11( حني أطبق بنفيس أو مع غريي ما دّل عليه قوله اهلل تعاىل -وهو - 338
ٺ     ٺ   ٺ     ڀ   ژڀ   ا-:  مفرقاً القرآن  نزول  من  احلكمة  لنا  يبنّي 
معانيه،  يف  ويتفكروا  ليتدبروه  مهل؛  عىل  اإلرساء:106، أي:  ٿژ  ٺ  

ويستخرجوا علومه.
السعدي، تيسري الكريم الرمحن468

ُتتىَل - 339 إذا  حاهلم  كان  وكيف  به،  تأثروا  الذين  ِسرَي  يف  أنظر  حني   )12(
ژڱ   ڱ      ں   ں  ڻ     عليهم آيات اهلل! فهاهم األنبياء -عليهم السالم-: 
پ   پ   نث   النصارى:  علامء  عن  مريم:58، وقال  ڻژ  ڻ         ڻ     
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺمث املائدة:83، فإن مل متر يب هذه األحوال؛ 

حاسبت نفيس: ملاذا مل َأِصل بعُد إىل هذه احلال؟

)13( حني أفتح صفحة قلبي قبل صفحة املصحف، وأنا مستعد للتلقي - 340
والعمل والتطبيق، كام وقع إلخواننا من اجلّن الذين كانوا: ژپ  پ  

پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ األحقاف:29.
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يعيها - 341 من  اهلل  مدح  التي  القرآنية،  األمثال  بفهم  أعتني  حني   )14(
القرآن فلم أفهمه  املثل يف  ويفهمها، وأتذكر قول بعض السلف: »إذا سمعت 

بكيت عىل نفيس؛ ألن اهلل تعاىل يقول: ژڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  
ہ  ھ  ھژ العنكبوت:43«.

تفسري القرآن العظيم 208

)15( حني أعرف أنني إن مل أتدبر، فإنني داخل يف هذا العتاب اإلهلي: - 342
املؤمنون:68،  ۀژ  ۀ   ژڻ   النساء:82،  چژ  چ   ژچ  
أن  وأعلم  العتاب؟  هذا  إجابته: كيف خترج من  الذي سأبحث عن  والسؤال 

رمضان فرصة كربى لذلك.
د.عمر املقبل

تعاىل - 343 اهلل  قول  حيدوين  ريب،  خلطاب  وقلبي  سمعي  ألقي  حني   )16(
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ         ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ژٺ   ق:  سورة  يف 
ڤژ ق:37، قال ابن عاشور /: قال سبحانه: ژ  ٹ  ڤ  ڤژ ومل 
يقل: استمع؛ »ألن إلقاء السمع، هو إرساله وعدم إمساكه وإن مل يقصد السامع؛ 
فتحصل الذكرى ملن له سمع، وهو تعريض بتمثيل املرشكني بمن ليس له قلب 

وبمن ال يلقي سمعه«.
التحرير والتنوير 26 / 324

)17( حني أطهر قلبي من األحقاد والغل وسائر أمراضه؛ ألنه -كام قال - 344
الواقعة:79،  ژپ  ڀ  ڀ        ڀژ  »فإذا كان ورقه   :-/ تيمية  ابن 
فمعانيه ال هيتدي هبا إال القلوب الطاهرة«.                   جمموع الفتاوى 5 / 551
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)18( ألن عدم التغري عالمة عىل قسوة قلب حالت دون تأثره وخشوعه، - 345
فأتذكر عتاب اهلل للصحابة í: ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ احلديد:16، فأفتش عن سبب القسوة؛ ألتنعم بكتاب ريب.

)19( حني أبحث عن أثر القرآن يف قلبي كلام قرأت شيئاًا منه، جاعالاً - 346
نصب عيني قوله تعاىل: ژڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ     گژ احلرش:21، وأن أخاف إذا مل َيِلن قلبي وخيشع، واجلبل األصم 

خيشع ويتصدع؛ ما يدفعني للبحث عن سبب عدم اللني!.

نعتهم - 347 وكيف  ا،  وتدبراً تالوة  عنه:  املعرضني  حال  أتذكر  حينام   )20(
املدثر:50،  ٺژ  ڀ    ژڀ   باحلمري:  فشبههم  األوصاف!  بأقبح  اهلل 
والقفل عىل القلب: ژگ   گ  ڳ  ڳژ حممد:24، فأخاف -إن مل أتغري 

به لألفضل- أن أدخل يف زمرهتم.
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ٹژ - 348 ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ژٿ    )1(
ژ أوهم أن لإلنسان  ژٿ  ٿ  /: »ملّا قال:  الفاحتة:5-6، قال ابن عرفة 
يف العبادة )رضباًا( من املشاركة واالختيار؛ فعقبه بطلب اهلداية تنبيها عىل كامل 

االفتقار، وأن كل العبادة والطاعة من اهلل تعاىل وليس للعبد عليها قدرة«.
تفسري ابن عرفة 1/ 102- 103

ژٿ   ٿ  ٿ  - 349 البقرة:  اللفظي: موضعان يف سورة  املتشابه  من   )2(
األوىل  البقرة:171، فاآلية  ژ  چ    چ   البقرة:18، ژڃ   ٹژ  ٹ   ٹ  
ا  ظاهراً اإلسالم  يف  دخلوا  ألهنم  الرجوع؛  بنفي  وصفهم  فناسب  املنافقني،  يف 
وسمعوا الوحي، وخالطوا النبي Î والصحابة í، فال يرجى هلم رجوع 
بعد إرصارهم عىل الضالل، بخالف الكفار فال يقال: ژٹ  ٹژ؛ ألهنم مل 

 . يدخلوا يف اإلسالم أصالاً
د.حممد الصامل، من بالغة املتشابه اللفظي يف القرآن 111

)3( ُختِم احلديث عن املنافقني يف أول سورة البقرة بقوله تعاىل: ژگ  - 350
اهلل  وصف  »وإنام   :/ جرير  ابن  البقرة:20، قال  ژ  ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ  
نفسه بالقدرة عىل كل يشء يف هذا املوضع؛ ألنه حذر املنافقني بأسه وسطوته 
قال:  ثم  قدير،  وأبصارهم  أسامعهم  إذهاب  وعىل  حميط،  هبم  أنه  وأخربهم 

لمسات بيانية
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ال  يب،  اإليامن  وأهِل  رسويل  وخداع  خداعي  واحذروا  املنافقون،  أهيا  فاتقوين 
أحل بكم نقمتي، فإين عىل ذلك وعىل غريه من األشياء قدير«.

جامع البيان 1/ 384

)4( ژہ  ہ  ھژ البقرة:166، الباء يف قوله ژہژ - 351
باء املالبسة، ووجه املالبسة بني أولئك املرشكني وتلك األسباب:

انعقادها بينهم يف الدنيا، وطمعهم يف نفعها هلم يف اآلخرة، واملعنى:
وتقطعت  العذاب،  عاينوا  أن  وقت  املرؤوسني  من  الرؤساء  تنصل  إذ 

الروابط هبم، أي يف حال مالبستها هلم. 
حممد اخلرض حسني، املجموعة الكاملة 297/1

)احلياة(؛ - 352 سبحانه  ر  نكَّ البقرة:179،  ۇژ  ڭ   ڭ   ژڭ    )5(
تعظياماً هلا وتفخياماً لشأهنا، وليس املراد حياةاً ما، بل املعنى: حصول هذه احلقيقة 
ا ما جييء يف القرآن للتعظيم والتفخيم، كقوله  املحبوبة للنفوس، والتنكري كثرياً

ژۋ   عمران:133، وقوله  آل  پژ  ٻ   ٻ   ٻ   ژٻ  

ۅ  ۅ  ۉژ التوبة:72.

ابن القيم، مفتاح دار السعادة 1103-1102/2

رمضان - 353 يف  ُتطبَّق،  احلج  ويف  ُتَكتَسب،  رمضان  يف  التقوى   )6(
ڤ   ڤ   ڤ   ژٹ   احلج  البقرة:183، ويف  ڦژ  ژڦ  

ڤژ البقرة:197.
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من - 354 البقرة:216، اآليات...  ٻژ  ٻ    ٻ   ٻ   ژٱ    )7(
األحكام  وبيان  والنصيحة  الوعظ  وبيان  التوحيد  بيان  يكون  أن  القرآن  عادة 

ا له.  داً ا بعُضها بالبعض؛ ليكون كل واحد منها ُمقوياًا لآلخر ومؤكِّ خمتلطاً
الرازي، مفاتح الغيب 872/1

البقرة:250، - 355 ڱژ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ژڳ    )8(
عربوا عن إهلامهم  إىل الصرب باإلفراغ؛ استعارةاً لقوة الصرب فإن القوة والكثرة 
يتعاوران األلفاَظ الدالة عليهام، فاستعري اإلفراغ للكثرة مع التعميم واإلحاطة 
فشبه  القدم،  بزلق  واخلوف  الفرار  شبه  الفرار،  لعدم  استعارة  األقدام  وتثبيت 

عدمه بثبات القدم يف املأزق. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير 499/2

اخلري - 356 خصَّ  البقرة:286، مل  ۉژ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ژۋ    )9(
تشتهيه  مما  الرش  كان  فلام  اعتامل،  االكتساب  يف  باالكتساب؟!  والرشَّ  بالكسب 
لذلك  فجعلت  ؛  وأجدَّ أعمَل  حتصيله  يف  كانت  إليه؛  منجذبٌة  وهي  األنفس، 
مكتسبة فيه، وملا مل تكن كذلك يف باب اخلري؛ وصفت بام ال داللة فيه عىل االعتامل. 
الزخمرشي، الكشاف 308/1

الكلمة - 357 هذه  وتكررت  ژےژ  بكلمة  احلج  سورة  بدأت   )10(
آل  ژ  ۓ     ے   ے    ھ   ژھ   اإلجياب  آية  يف  حتى  احلج،  آيات  يف 
عمران:97؛ يف إشارة إىل عاملية هذه الشعرية، وأهنا ما ينبغي أن يقوم به الناس 

. ومن مقتىض ذلك اإليامن أوالاً
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)11( ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓژ آل عمران:153 - 358
اآليات... وقد تضمنت هذه اآليات فنوناًا من البيان والبديع واإلهبام يف ژھ  
وألن  لشأنه،  أهبمه تعظياماً  الرسول  هو  قال:  فمن   ، ۓژ ے   ے  

الترصيح فيه هضم لقدره.
والتجنيس املامثل يف  ژۇ  ۇژ آل عمران:153، ژٱ  ٻ  ٻ  
يف ژڃژ وژچژ،  والطباق:  عمران:154،  آل  پژ  ٻ   ٻ  
ژٺژ  يف  املغاير  والتجنيس  وژۅژ،  ويفژٴۇژ 

وژٿژ، ويف ژڄژ وژچژ.
أبو حيان األندليس، البحر املحيط 410/3

)12( ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ املائدة:38، وإنام قال - 359
ا  ا إىل اثنني فصاعداً د من َخْلق اإلنسان إذا ذكر مضافاً )أيدهيام( ألن كل  يشء موحَّ

مُجع. فقيل: قد هشمت رءوسهام، ومالَت ظهورمها وبطوهنام رضبا، ومثله ژک  
ک      گ      گ  گ  گ  ڳژ التحريم:4.          الفراء، معاين القرآن 306/1

)13( أحسب أن لفظ ژ یژ من مبتكرات القرآن، وصف به أهل - 360
مقامات  يف  القرآن  يذكره  ولذلك  العلم؛  يف  وترغيباًا  اجلهل  من  ا  تنفرياً الرشك 

چ   چ   املائدة:50، ژڃ   جئژ  ی   ژی    قوله:  نحو  يف  الذم 
چ  چژ األحزاب:33، ژگ  گ  گ      گ        ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ژ الفتح: 26. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير 136/4
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پژ - 361 پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ    )14(
( إىل ژپ  پژ؛ ملا يف وصف غري  املائدة:77، عدل عن أن يقال: )باطالاً
احلق من تشنيع املوصوف، واملراد أنه خمالف للحق املعروف فهو مذموم؛ ألن 

احلق حممود فغريه مذموم.
ابن عاشور، التحرير والتنوير 6/ 290

ائ    - 362 ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ژۅ    )15(
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئژ يونس: 
به  كنتم  )وقد  اآلية  ختم  يكون  أن  للذهن  املتبادر  الطيبي:  قال   ،51  -  50
ا. اماً منهم وتكذيباًا واستبعاداً تكذبون( وليس ژېئ ژ ولكنه قال ذلك هتكُّ
روح املعاين لأللويس 6/ 128

)16( ژڀ  ڀژ يوسف:23، عربَّ بمفردة ژڀژ؛ ألهنا منتهى - 363
النزاهة يف التعبري، وكان سبب اختيارها أهنا أخرص ما يؤدي املراد بأكمل النزاهة 

الالئقة بالذكر احلكيم. 
حممد رشيد رضا، تفسري املنار228/12

ژڈ  ژ  ژڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  - 364  )17(
ا؛ هتويالاً  ڳ     ڳ   ڳ   ڱژ يوسف:25، مل تسمِّ يوسَف وإنام جعلِت اخلطاب عاماً

ا بحق كل أحد كائناًا من كان.  رداً لشأن اجلزاء والعقاب املذكور بكونه قانوناًا مطَّ
أبو السعود، إرشاد العقل السليم 268/4 
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الباب - 365 وجد  كيف  قلت:  يوسف:25، إن  ڌژ  ژڍ     )18(
الباب  أراد  قلت:  يوسف:23؟  پژ  ژپ   قوله:  يف  مجعه  وقد 

اين الذي هو املخرج من الدار واملخلص من العار.  الربَّ
الزخمرشي، الكشاف 432/2

)19( ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ يوسف:26، جاء بالضمري ژڱژ - 366
واملقصود املرأة التي بجواره، وكان املتوقع أن يقول: )هذه راودتني(، فقد يكون 
بشأهنا؛  اهتاممه  وعدم  عنها،  انرصافه  بسبب  ژڱژ  الغائب  استعامله لضمري 

ألهنا ال تستحق التقدير بعدما فعلته من خيانة زوجها. 
د.عويض العطوي، مجاليات النظم القرآين 51-50

لبيان - 367 ا؛  مجيعاً هلن  القول  يوسف:31، إسناد  ٹژ  ٹ   ژٹ    )20(
ا واالندهاش كان مجاعياًا، وهذا حيدث عندما ينفعل الناس  أن التأثري كان عاماً
ا بكلمة واحدة من غري ترتيب سابق بينهم.  ، فتجدهم ينطقون مجيعاً بحديث معنيَّ
د.عويض العطوي، مجاليات النظم القرآين 79

ژڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦژ يوسف:31، َنَفني عنه البرشية لغرابة - 368  )21(
مجاله، وأثبتن له املَلكية بناءاً عىل ما ركز يف الطباع أن ال أحسن من امللك، وال 

أقبح من الشيطان؛ فلذا يشبَّه كل متناٍه يف احلسن والقبح هبام. 
القاسمي، حماسن التأويل 220/9
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ىژ - 369 ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ژۅ    )22(
احلجر:66، ففرس ذلك األمر بقوله ژې   ې  ې  ىژ احلجر:66، ويف 
إهبامه أوالاً وتفسريه بعد ذلك؛ تفخيٌم لألمِر وتعظيٌم لشأنه، فإنه لو قال: )وقضينا 
إليه أن دابر هؤالء مقطوع( ملا كان هبذه املكانة من الفخامِة فإن اإلهبام أوالاً يوقع 

السامع يف حرية وتفكر واستعظام وتشوف إىل معرفته واالطالع عىل كنهه. 
ابن األثري، املثل السائر24/2

)23( ژڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ الكهف:76، مل يقل - 370
م وهو اخلرض،  )فال أصاحبك(؛ وذلك ألن موسى أراد أن جيعل القرار بيد املعلِّ
فهو الذي يقرر املصاحبة من عدمها، وهذا ما يتناسب مع االتباع الذي طلبه يف 

أول اللقاء. 
د.عويض العطوي، جمالس قرآنية 113

اجلوع - 371 بني  يقرن  طه:118، مل  کژ  ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ژڈ    )24(
انتفاء  اآلية األوىل، وقرن بني  واللباس يف  انتفاء اجلوع  وإنام قرن بني  والظمأ، 
الظمأ وأمل اجلسم يف اآلية الثانية؛ ملناسبة بني اجلوع والعري، يف أن اجلوع خلو 
حرارة  وبني  الظمأ  بني  وملناسبة  اجلسم،  ظاهر  خلو  العري  وأن  اجلسم  باطن 

الشمس يف أن األول أمل حرارة الباطن والثاين أمل حرارة الظاهر. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير323/16
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احلج:26، - 372 چ...ژ  ڃ   ڃ     ڃ   ژڃ   آية  يف   )25(
اهلل  إىل  ونسبته  مكانه  وحتديد  بذكره  وذلك  العظيم؛  البيت  هذا  ملكانة  بيان 
ژڇژ، فكيف ال ُيعظم ما عظمه اهلل؟!                              د.عويض العطوي

ِعَظُم - 373 فيه  احلج:26،  ژ  چ   ڃ   ڃ     ڃ   ژڃ    )26(
مكانة إبراهيم ×؛ حيث جاء التنصيص عىل اسمه ژڃژ ووردت 

ا عىل ذكر البيت. ماً ا أو ألجله، كام جاء اسمه مقدَّ معه الالم، أي: له خصوصاً

ڌژ - 374 ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ژڇ    )27(
احلج:26، جاء تقديم الطواف عىل غريه؛ ألنه عبادة البيت املميزة له، وجاءت 
هذه األنواع من العبادات؛ ألهنا كلها تعظيم وخضوع هلل سبحانه، واحلج كله 

خضوع وتعظيم هلل ولشعائره سبحانه.

تطاول - 375 عىل  العظيمة  االستجابة  هذه  من  لنعجب  واهلل  إننا   )28(
ا  األزمان والدهور، وقد يزول العجب إذا تأملنا كيف جاء ژژژ جمزوماً

يف جواب األمر )أذن(؛ فهذا يعني أن اهلل ضمن له استجابة ندائه ژڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژژ احلج: 27.

)29( ژڱ ڱ ںژاحلج:28،جاءت كلمة: ژںژ - 376
املراد  دون )معدودات( يف سياق مرشوعية احلج -كام يف الصيام-؛ ذلك ألن 
ا معدودات، وهلذا ِقيلت يف أيام  يف الصيام تسهيل أمر تلك العبادة فِقيل: أياماً
الترشيق )معدودات(، وهنا املراد األمر بالذكر وكثرته، والعلم هبا جيعل االهتامم 

هبا أعظم وأكثر.
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بـ - 377 التعبري  أن  يظهر  الذي  احلج: 28  ژ  ژڳ   ڳ  ڳ    )30(
تلك  يبارشون  أهنم  عىل  دليل  معناه  يف  كان  ما  أو  )حيرضوا(  دون  )يشهدوا( 
التحفيز؛ ألن احلضور ال يقتيض املشاهدة  املنافع ويشاهدوهنا، وهذا أعظم يف 

وال االنتفاع.

الصفة - 378 بذكر  السورة  املؤمنون:1، ابتدأ  ژ  ٻ   ٻ   ٱ   ژ  )31(
ما عداها من  اإليامن، وكل  الفالح، وال فالح من دوهنا، وهي  التي تستدعي 
ېئژ  ېئ    ۈئ   ژۈئ       بقوله  السورة  وختم  هلا،  تبع  هي  إنام  الصفات 

املؤمنون:117، فانظر إىل التناسب بني مفتتح السورة وخامتتها! 
د.فاضل السامرائي، ملسات بيانية 121

)32( نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  - 379
ڀ  ٺ      ٺمث املؤمنون:1-3، ما رسُّ عطِف اخلشوع عىل اإلعراض؟! 
ملا وصفهم باخلشوع يف الصالة أتبعه الوصف باإلعراض عن اللغو؛ ليجمع هلم 

الفعل والرتك الشاقني عىل األنفس اللذين مها قاعدتا بناء التكليف. 
الزخمرشي، الكشاف 357/2

ڄ  - 380 ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ژڦ    )33(
املراد  ألن  متعففات(؛  مسترتات  ثياهبن  )يضعن  يقل:  النور:60، ومل  ڃژ 
إبراز نفي التربج؛ ملا فيه من الدالالت التي منها: التنصيص عليه بذكره منفياًا، 

ژڄ   فقوله:  االختصار،  مع  الشمولية  ومنها:  منه..  التنفري  يف  أوقع  وهذا 
ڄژ النور:60، يعم النهي عن كل تربج. 

د.عويض العطوي، بالغة احلال  51
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)34( ژخب       مب  ىب   يبژ الروم:41، مل يقل: ليذيقهم بعض - 381
املعروفة  أعامهلم  أي:  التعريف،  قوة  من  املوصول  يف  ما  إىل  لإليامء  أعامهلم؛ 

عندهم، املتقرر صدورها منهم. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير113/8

ڀژ - 382 ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ژٱ    )35(
األنوار  تلك  ظلمته  تغشى  كيف  أعجب،  أمره  ألن  بالليل؛  لقامن:29، ابتدأ 

النهاريَّة؟! 
ابن عاشور، التحرير والتنوير185/8

)36( يف آيتي السجدة )26، 27(: ژگ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  - 383
ہ   ۀ    ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ذكر  األوىل  اآلية  ختم  يف  السجدة:26-27، فُروِعَي  ۆژ  ۇ   ڭۇ  
السمع؛ ألنه حديث عن تاريخ  ُيسَمع و ُيرَوى، ويف اآلية التي تليها ذكر البرص؛ 

ألهنا آيات تشاهد بالعني املبرِصة املشاِهدة.

)37( ژہ  ہ  ہ   ہژ الصافات:93، فعرب باملصدر ژہژ - 384
ه رضباًا”.  ومل يقل: )ضارباًا(؛ “إشارة إىل قوة اهلمة، بحيث صار كلُّ

البقاعي، نظم الدرر 257/16
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)38(  ژگ  گ  ڳ  ڳ   ڳژ غافر:5، فتأمل يف سعة - 385
والغيظ  النية  القصد وعقد  تفيد  و)ليأخذوه(؛ ألن )مهت(  ژگژ  داللة 

واإلرصار عىل اجلريمة وكلِّ وجوه اإليذاء.
أو  ليطروده،  أو  ليقتلوه،  قال  »لو  الباقالين:  قال  ژڳژ،  وكذلك 

ليعذبوه، أو قال كل ذلك، مل يكن وافيا بام وّفت به كلمة ژڳژ«. 
أ.د.حممد أبو موسى، آل حم )غافر وفصلت، دراسة يف أرسار البيان( 30

)39( ژگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳژ غافر:37-36، - 386
ما فائدة هذا التكرار للفظة ژڳژ؟

اجلواب: إذا أهبم اليشء ثم أوضح كان تفخياماً لشأنه، فلام أراد تفخيم ما 
أراد بلوغه من أسباب الساموات؛ أهبمها ثم أوضحها، وألنه ملا كان بلوغها أمرا 

عجيبا أراد أن يورده عىل نفس متلهفة إليه. 
الزخمرشي، تفسري الكشاف 167/4

ٻ  - 387 ٻ   ٻ   ژٱ   )فصلت(:  يف  األرض  اهلل  وصف   )40(
ٻ  پژ )39(، ويف )احلج(: ژې  ى  ى  ژ )5( ولعل 
وبعث  اإلحياء  والقدرة عىل  املوت  يف سياق  )احلج(  يف  السياق  ألن  الرس؛ 
قال:  لذا  البعث؛  إثبات  واهلدف  عبادي،  فالسياق  )فصلت(  يف  أما  اخلْلق، 

ژپژ -واهلل أعلم-.

د.عويض العطوي، بالغة احلال يف النظم القرآين 456
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)41( قال تعاىل -يف قصة إغراق قوم نوح من سورة القمر-: ژچ  - 388
چ   چ  ژ القمر:12، ومل يقل: وفجرنا عيون األرض؛ فكأن األرض كلها 
صارت عيوناًا متفجرة، حتى التنور -الذي هو أبعد ما يكون عن املاء- صار يفور.
 ابن عثيمني، تفسري سورة القمر 270

باقي - 389 ابُتِدئ بذكر ثمود قبل عاد -عىل خالف  )42( يف سورة احلاقة: 
أصابتهم  إذ  القرع  قبيل  من  أصاهبم  الذي  العذاَب  ألنَّ  القرآن-؛  يف  املواضع 
السورة  الفتتاح  مناسب  وهو  بالصيحة،  اآليات  بعض  يف  املسامة  الصواعق 

بكلمة )بالقارعة( التي تقرع القلوب وتصيبهم بالفزع. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير 116/29

)43( نث ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گمث القيامة:2-1، - 390
مجع سبحانه يف القسم بني حمل اجلزاء وهو يوم القيامة وحمل الكسب وهو النفس 
اللوامة، وملا كان يوم معادها هو حمل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه؛ قرن 

بينهام يف الذكر. 
ابن القيم، التبيان يف أقسام القرآن 13/1

التعبري - 391 هذا  يف  القيامة:17، املالحظ  مئژ  حئ    جئ   ژی    )44(
م اجلارَّ واملجرور عىل االسم؛ وذلك لالختصاص والقرص، واملعنى: أننا  أنه قدَّ
، وهذا موطن  ا كامالاً نحن املتكفلون بجمعه يف صدرك وتالوته للناس صحيحاً
التقديم  من مواطن احلرص؛ ألنه ال يمكن ألحد غري اهلل أن يفعل ذلك، فهذا 

اقتضاه املعنى كام اقتضته الفاصلة. 
ائي، ملسات بيانية 212 د.فاضل السامرَّ
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)45( ژۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ اإلنسان:19، إذا رأيتهم يف انتشارهم - 392

يف قضاء حوائج السادة وكثرهتم، وصباحة وجوههم، وحسن ألواهنم وثياهبم 

أحسن من هذا، وال يف  التشبيه  يكون يف  ا! ال  منثوراً ا  لؤلؤاً وحليهم، حسبتهم 

املنظر أحسن من اللؤلؤ املنثور عىل املكان احلسن. 

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم 292/8

)46( ژىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ عبس: - 393

من  إىل  الصنف  من  الصعود  اآلية حسب  يف  القرابة  أصناف  34-36، رتبت 

ا يف هتويل ذلك اليوم، ورّتب املذكورين يف الفرار بحسب  هو أقوى منه؛ تدرجاً

العالئق، فأقواهم به عالقة هو آخر من يفّر منه.

ابن عاشور، التحرير والتنوير 135/30

)47( إذا وردت مفردة )ختم( يف القرآن اساماً فهي مدح، ومها موضعان: - 394

ژوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ األحزاب:40، والثانية: ژۋ  ۅژ 

كـ  ذم،  موضع  فهي  املواضع-:  بقية  -وهي  فعالاً  وردت  املطففني:26، وإذا 

ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ البقرة: 7، ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ژ يس:65.

ف( د.عبدالعظيم املطعني، خصائص التعبري القرآين 2/ 301- 302 )بترصُّ
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)48( ژژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  کژ - 395
الفاءات  توايل  من  ذلك  نلمح  اخلاطفة،  الرسعة  ه  حتفُّ الشمس:14، السياق 

املتعاقبة؛ وكأن مل تكن هناك مهلة بني التكذيب والعقر والدمدمة. 
أ.د.عبداهلل رسحان، األرسار البالغية 64

هذه - 396 يف  الليل:1-2، ابتدأ  ژ  ڱ   ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ      ژڳ    )49(
السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما يف سورة الشمس؛ ألن هذه السورة 
نزلت قبل سورة الشمس بمدة، وكان اإلسالم قد أخذ يف التجيل؛ فناسب تلك 

احلالة بإشارة إىل متثيلها بحالة الليل حني يعقبه النهار. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير 378/12
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