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 لمقدمۀا

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

من أعظم ا�تع � حيـا� هـي تلـك الـ� أجـدها � تـدبر آيـات هللا 

تعا�، والغوص � �ارها واستخراج كنوزها، ثم ربطهـا بـالواقع، 

سؤال جوابا ول�ل مش�لة حاًل...أجوبـة وحلـواًل ربانيـ�ة ألجد ل�ل 

معصومة مـن ا�طـأ، حقـائق مطلقـة ال يأتيهـا الباطـل مـن بـ� 

 يديها وال من خلفها...

ــ� �  ــاربة، وتثبت ــار ا�تض ــ�ة األف� ــن ح ــل� م ــات تنش ــأرى اآلي ف

ن قل� ح� �دق به ا�خاوف،   ا�واقف الصعبة، وُتَسكِّ

 ماء ونوٌر أضاء ظلمات ا�ياة...�أنها حبٌل ٌمد من الس
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ل النظر بـ� آيـات هللا ا�سـطورة � القـرآن،  َنقِّ
ُ
كم أستمتع ح� أ

وآياتــه ا�نظــورة � الكــون وا�خلوقــات...كم ير�ــف قلــ� حــ� 

أدرس ظاهرة دقيقة � جسم اإلنسان أو � إبـداع خلـق ال�ائنـ�ات 

ا َ�َن ﴿ثم يمأل كيا� �لـه قـول ر� عـز وجـل:  ًةۖ  َومـَ َك َ�يـَ ـِ إِنَّ ِ� َ�ٰل

ْؤِمنِ�َ  ْ�َ�ُُهم مُّ
َ
 ...﴾�نَّ َر�ََّك لَُهَو الَْعزِ�ُز الرَِّحيمُ   أ

كم رأيت بنف� مصداق دعاء الن� صلى هللا عليـه وسـلم حـ� 

ه صاحب الهم أن يدعو هللا : (أن �عل القرآن ربيع قل� ونـور وجَّ

صدري وجالء حز� وذهاب ه�)...رأيت كيف يعطيـك القـرآن 

ْمرِنَ ﴿روحًا جديدة 
َ
وَْحيَْنا إَِ�َْك ُروًحا ّمِْن أ

َ
 ...﴾اَوَ�َ�ٰلَِك أ

ْنِعم هللا  بُّ كتـاب هللا، وأراه ا�نـة العظـ� الـ� لـو لـم يـُ حـِ
ُ
نعم، أ

 تن�ا �لها له، ولن نوفيه حقه...علين�ا إال بها لكفى ح� �عل حيا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura26-aya190.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura26-aya190.html
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ــوا� أن  ــوا� وأخــ ــان! فأر�ــــد إلخــ ــتطيع الكتمــ وا�حــــب ال يســ

يشـاركو� حــب القــرآن وحـب تــدبره...ومن أجــل ذلـك �ــان هــذا 

 الكتاب.

س بالطر�قـة  َدرَّ بدأت فكـرة الكتـاب بقناعـة لـدي أن القـرآن ال يـُ

الصحيحة، فال�ك� عادًة ما يكون على ا�فظ دون الفهـم. وهللا 

فََ� َ�َتَدبَُّروَن الُْقْرآَن ﴿تعا� جعل التدبر واجبًا على ا�ميع فقال: 
َ
أ

ْ�َفالَُها
َ
ٰ قُلُوٍب أ ْم َ�َ

َ
بَُّروا آيَاتِهِ كَِتاٌب ﴿، وقال: ﴾أ َدَّ نَزْ�َاهُ إَِ�َْك ُمَباَرٌك ّ�ِ

َ
أ

ْ�َابِ 
َ
ولُو اْ�

ُ
َر أ  .﴾َوِ�ََتَذكَّ

وما ُيعقد من مسابقات أحيانـًا � القـرآن فعـادة مـا ُيغفـل جانـب 

رات على شـ�ل أسـئلة تسـتث�  التدبر. فعزمُت على صياغة التدبُّ

�مـل معـ�  ذهن القارئ وا�افظ للقرآن ليبحث عن اآليـة الـ�

ــى  ُرد بهــا عل ــ�ًا، أو إجابــة عــن ســؤال يمــس حياتــه، أو آيــة يــَ معين

ــألة،  ــ� � مس ــ� مختلف ــًا ب ــا خالف ــم به ــبهة أو �س ــاحب ش ص
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مراعيــًا � ذلــك أن يكــون لهــذه األســئلة تطبيقــات عمليــة �عــل 

ا َ�ُ ﴿ا�سلم يس� � حياته بنور القرآن كما قال هللا تعـا�:  وََجَعلْنـَ

 .﴾ِ� بِهِ ِ� ا�َّاِس نُوًرا َ�مْ 

ــان مــن العــام  ــ�ا 1439وأقمــُت ا�ســابقة � رمض ــن هجــرة نبين م

وسلم. كنا نطرح فيها أسـئلة � بـث مباشـر علـى  صلى هللا عليه

صفح� الرسمية و�شارك اإلخوة واألخوات من أ�ـاء العـالم � 

 اإلجابة.  

علمــًا بــأ� أ�ــرى � األســئلة أن يكــون � ســلٌف فيهــا مــن أقــوال 

ا�فسر�ن أو العلماء، وإذا لم أجد ا�ع� الدقيق ا�ـراد فـإ� أسـأل 

ــد  ــن قواع ــًا ع ــم خارج ــتنب�اط والفه ــون االس ــئال يك ــم ل ــل العل أه

التفس� ا�عت�ة.  وكث�ًا ما انقدح � ذه� معً� مع� فبحثت � 

أمهـات التفاســ� ا�عروفــة فلــم أجــده حــ� وقعــت عليــه � �ــالٍم 

لقــيم أو ابــن عاشــور أو غــ�هم مــن العلمــاء، البــن تيميــة أو ابــن ا
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لهذا الفهم ولم يكـن  �ففرحت به فرحًا عظيمًا أن هللا تعا� وفق

 ُمت�لفًا وال خارجا عن قواعد اللغة وال محكمات اإلسالم.

ــدًا،  ــ�ة ج ــابقة إ�ابي ــارك� � ا�س ــوة ا�ش ــات اإلخ ــت تعليق و�ان

حوا �ـأنهم ع�وا فيهـا عـن أنهـم بعـد االشـ�اك � ا�سـابقة أصـب

 ألول مرة يقرؤون القرآن، وعُظم حبه � قلوبهم وربطه بواقعهم.  

، وهـذه 1440ثم أقمنا موسمًا آخر مـن ا�سـابقة � رمضـان عـام 

ا�رة أعانن�ا بعض اإلخوة الفائز�ن وا�شارك� � ا�وسـم األول � 

 كتابة األسئلة.

ولــذا، فمــا ســ�ونه مــن أســئلة وإجابــات � الكتــاب ليســت مــن 

 صياغة العبد الفق� وحده، بل شاركه فيها إخوانه وأخواته.  

ــوات � �لــــ�  ــوة واألخــ وا�ــــق أنــــ� ذهلــــت بمســــتوى اإلخــ

ا�سابقت�! فمنهم من �ـان �يـب عـن السـؤال بسـرعة فائقـة، 
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علمــًا بــأن عامــة األســئلة ليســت ممــا �ــده بســهولة وال بشــ�ل 

يٍش  مباشر � التفاس�. فسـرعة اإلخـوة � إجاباتهـا تـدل علـى عـَ

ِقٍد.  مع تدبر القرآن بذهٍن حاضٍر وذ�اٍء ُمتَّ

ــائزات �  ــائز�ن والفـ ــر أن اإلخـــوة واألخـــوات الفـ وا�لفـــت للنظـ

ا�وسم� �انوا من أصحاب االختصاصات � الطب والـدكتوراه 

ــن  ــا إ� ذلــك م ــة اإل�ل��ــة وم ــة ا�اســوبي�ة واللغ فيــه وال�مج

 التخصصات.

رك� � ا�سـابقات الماضـية أن فطلبت من بعض إخـوا� ا�شـا

يعينو� على ترتيب األسئلة واألجوبة وتنقيحها واستثن�اء مـا قـد 

ُيش�ل فهمـه منهـا و�ز�ـدوا عليهـا فوائـد واقتب�اسـات مـن أقـوال 

ا�فسر�ن. فخرج هذا الكتاب الذي أسأل هللا أن �علـه � مـ�ان 

 حسناتن�ا جميعًا.
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الكتــاب بركــًة عظيمــًة وإننــ�ا نســأل هللا تعــا� أن يبــ�ارك � هــذا 

و�نفع به كثـ�ًا مـن خلقـه و�جعلـه سـبب�ًا � رؤ�ـة وجهـه الكـر�م 

َمنا القـرآن برسـول هللا محمـد صـلى هللا عليـه  واالجتماع بمن علَّ

 وسلم.

 ،الفقراء إ� عفو ربهم

 .ب الكتا على العملوفر�ق إياد قني� 

  :تابعونا على

                           

 

 

 

 

 

Eyadqunaibi 
 

Dr_EyadQun 

www.al-furqan.org 
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 طريقة الكتاب

، �ل جـزء لـه أسـئلته الـ� ألجزاءلى حسب ااألسئلة عتقسيم  •

.تقيس فهمه

منهــا يقــيس  الــبعضمعظــم األســئلة إن شــاء هللا ميســورة و •

.الفهم العا� لكتاب هللا

ــك  • ــ�هنال ــة الثالث ــزء  قراب ــئلة ا� ــد أس ــائق� بع ــؤااًل للف س

من القرآن �له. ، وهيالثالث�

بعــد األســـئلة ســتجد اإلجابـــات منظمـــة مرتبــ�ة مـــع بعـــض  •

التوضيحات من كتب التفاس� � األغلب مع ذكر مصادرها.
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 طرق االنتفاع بالكتاب

الكتاب ل�ل فرد منا. فإذا ما قـرأ ورده مـن القـرآن اختـ� يصلح  •

فهمــه وحــاول اإلجابــة ثــم ينظــر � اإلجابــة لــ�ى هــل وافقــت 

ــاول،  ــد حـ ْت فليحمـــد هللا، وإال فقـ ــَ ــإن واَفقـ ــ�ه أم ال؟ فـ إجابتـ

وستضعه اإلجابة بإذن هللا على سلم تدبر القرآن.

نــ�اء الكتــاب مــادة ممتــازة لعقــد ا�نافســات بــ� الطــالب واألب •

َسر � اللقاءات والندوات وا�جالس. فما أجمـل 
ُ
ا�جـالس واأل

ال� �تمع فيها على كتاب هللا وتدبره.

وهو مفيد جدًا �راكز �فيظ القرآن، ليدمجوا ا�فظ والفهم.  •

 ومن ا�مكن انتقاء األسئلة ال� تن�اسب الفئة العمر�ة

يصلح أيضًا � ال�ليات الشرعية الختب�ار فهم الطالب لكتاب  •

هللا. 
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ــة  • مــن ا�مكــن اســتغالله � رمضــان �مــع النــاس  علــى مأدب

القرآن عقب الصلوات مثال أو ب� ركعات ال�او�ح.

يعطيك فهما جيدا لتكون على أرضـية صـلبة قبـل �ـل موسـم  •

جديد من مواسم مسابقة تبي�انا ل�ل �ء الرمضاني�ة. 

الكتاب تطبيق لما ندبن�ا هللا إليه � أك� من آية من مثـل قولـه  •

  تعا�:

فَ�﴿
َ
و الُقرآنَ  َ�َتَدبَّرونَ  أ ـَ ن �نَ  َول �ِ  ِعنـدِ  مـِ دوا فيـهِ غـَ ِ لَوَجـَ  ا�َّ

 ]82:[النساء﴾اختِ�فًا َكثً�ا

فَ�﴿
َ
م الُقرآنَ  َ�َتَدبَّرونَ  أ

َ
قفالُها قُلوٍب  َ�  أ

َ
 ]24محمد:[ ﴾أ

م﴿ فَلــَ
َ
بَُّروا أ دَّ وَل  يــَ م القــَ

َ
م مــا جــاَءُهم أ ــَ أتِ  ل لــ�َ  آبــاَءُهمُ  يــَ وَّ

َ
 ﴾ا�

 ]68ا�ؤمنون:[

نَز�اهُ  كِتاٌب ﴿
َ
�ـابِ  إَِ�َك  أ

َ
و ا� ـُ ول

ُ
َر أ بَّروا آياتِهِ َوِ�ََتَذكَّ  ﴾ُمباَرٌك ِ�َدَّ

 ]29[ص:
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ــة  • ــوت هللا، وفرص ــن بي ــت م ــاب هللا � بي ــداُرِس كت ــلح لت يص

لصناعة أسئلة تدبر�ة على نهجه. وبالتـا� �صـل علـى جيدة 

آثار التدارس ا�باركة  � زمن عز فيه التدارس. قال رسول هللا 

ِ صلى هللا عليه وسلم: ( وِت هللاَّ ْن ُبيـُ ْوٌم ِ� َبْيٍت مـِ
َ

َوَما اْجَتَمَع ق

ْت  ــَ الَّ َنَزلـ َنُهْم؛ إ� ــْ وَنُه َبيـ ــُ ، َوَ�َت�َداَرسـ ِ اَب هللاَّ ــَ وَن ِكتـ ــُ ْيِهُم َيْتلـ ــَ  َعلـ

 ُ َرُهُم هللاَّ ْتُهُم اْلَماَلِئَكُة َوَذكـَ ْحَمُة، َوَحفَّ ، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ ِكيَن�ةُ السَّ

.رواه مسلم) ِفيَمْن ِعْنَدُه 

ذا �ـــان ا�تســـابقون متميـــز�ن � تـــدبرهم وفهمهـــم للقـــرآن، إ •

فننصــح الــذي �ــري ا�ســابقة بــأن يســألهم األســئلة دون أن 

اإلجابة، يع� يقول لهم: أين � القرآن �له ��هم من أي جزء 

ا�ع� الفال�؟ فينتقي سؤااًل مـن ا�ـزء األول ثـم العاشـر ثـم 

من مــثاًل وهكــذا. ألن ا�تميــز�ن سيســهل علــيهم معرفــة االثــ 

ا�واب إذا تم �ديد ا�زء.
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ــد عليــ  • ــة/ارئأ� القــ  كنؤك ــالنظر �  أخ� القارئ ــرع ب أال تس

ــل  ــواب، ب ــل أن ا� ــ�ذل � ــة تب ــر ومحاول ــن � التفك ــد ممك جه

.معرفة اآلية ا�رادة
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 األسئلة 

 الجزء األول

حــ� خلــق هللا آدم، �ــان ســبحانه يعلــم أن آدم ســيهبط مــن  
ا�نة، وما حصل مع آدم وحواء من تعليم ثـم مـن التعـرض 
لوسوسة الشيطان الـذي أغراهمـا باأل�ـل مـن الشـجرة �ـان 

ه تهيئــ�ًة �همــة عظيمــة تتطلــب أن  يكــون لــديهما حر�ــة �لــُّ
ــوازع  ــة نـ ــيطان ومقاومـ ــداوة الشـ ــا لعـ ــ�ار  وأن ينتبهـ االختيـ

 اذكر جزءا من آية يدل على ذلك. الشهوات.
 
األدلة على صحة دين هللا تعا� واضحة شافية �افيـة ل�ـل  

طالب حق. فإذا رفضها أحد، فهذا داللـة علـى سـوئه وعلـى 
للكفـر أن ا�روج عن طر�ق ا�� شأنه ودأبه، وذلك يهيئـ�ه 

بمثــل هــذه األدلــة. و� ذلــك رد علــى مــن يــدعي أن "ا�لحــد 
ا�سك�" قد ُتْعَرُض عليه أدلة اإلسالم فـال يقبلهـا و�كـون 
مع ذلك معذوًرا ألنه لم يقتنع بها! بل إذا رفض أيُّ أحد أدلة 



14 
 

 تـدل يـةاذكـر آاإلسالم فهذا لعيب فيه ال لـنقٍص � األدلـة. 
 على ذلك. 

 
ــالم ثقي  ــاليف اإلس ــا زاد ت� ــ�، و�لم ــعيف اليق ــى ض ــة عل ل

عليــك القيــام بهــا . اذكــر  اآلخــر ســهليقينــك بــا﮻ وبــاليوم 
 ا�واب � آيت� متت�اليت�. 

 
من عادة الظا�� وا�تـآمر�ن علـى ا�سـلم� أنهـم يعملـون  

بعض األعمـال "ا���ـة" لضـحايا ظلمهـم وتـآمرهم! فـال 
نوا � هــذا ا�انــب  ــة: (أحســَ وإن �ــانوا يقــال � هــذه ا�ال

أســاؤوا � غــ�ه)، بــل هــم مــذمومون بالتســبب � األذيــة 
ــك. ــد ذل ــتهم بع ــار أذي ــف آث ــى �في دون عل ــَ ــاس وال ُ�م  للن

 ا�واب � آيت� متت�اليت�.
 
هللا عز وجل ُيعّجب لعبـاده أمـر الفاكهـة الـ� تكـون بـنفس  

  . الش�ل ولكن بمذاق مختلف. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�
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محــو اآلثــار الدنيو�ــة  يلــزم منهــامغفــرة هللا لــذنب عبــد ال  
 �عصيت�ه. اذكر جزًءا من آية يوضح هذا ا�ع�

 
ــاد   ــل إ� ــذكر دلي ــا�: ن ــود هللا تع ــة وج ــن أدل ــديث ع � ا�
دُت  أنـا�خلوقات.قد يقول قائـل: ا وجـِ

ُ
 ا�نـوي ا�يـوان مـن أ

 وآبــاء بــدورهم اآلبــاء هــؤالء: فنقــول …أ� وبو�ضــة أل�
 يعــ�. التسلســل عنــده ينتهــي خــالق  مــن لهــم البــد ئهمآبــا

يل عقاًل أن تتسلسـل األسـباب إ� مـا ال بدايـة. اذكـر يستح
 ثالث �لمات من آية تش� إ� هذا ا�ع�.

 
مــن ُعلو�ــة ا�طــاب القــرآ� أنــك �ــد أن هللا تعــا� يهــدد  

تهديدًا �لع القلوب ثم ُيتبعـه �طـاب فيـه إينـ�اس وإرشـاد 
يـَن قـالوا إِنَّ ﴿وفتح باب التوبة كما قال تعـا�:  َر ا�َّ لََقد َ�فـَ

ا  م يَنَتهـوا َ�مـّ ـَ ٌد �ن ل ن إٍِ� إِّ� إٌِ� واحـِ َ ثالُِث ثَ�ثٍَة َومـا مـِ ا�َّ
�مٌ يَ 

َ
يَن َ�َفروا ِمنُهم َعذاٌب أ نَّ ا�َّ فَ� يَتو�ـوَن   قولوَن َ�ََمسَّ

َ
أ

ُ َغفوٌر رَحيمٌ  ِ َو�َسَتغفِرونَُه َوا�َّ  ]74-73[المائدة: ﴾إَِ� ا�َّ
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اذكر آية فيها إقبـال مـن هللا تعـا� علـى عبـاده بعـد �و�ـف 
 وتقر�ع.

سـوء  قد يصل ا�رء مطموس القلب إ� مرحلة أنـه ال يـدرك 
 عاقبة أفعاله � األرض وا�لق.
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 الثانيالجزء 

من مظاهر ا�يود عن دين هللا � ا�صومات العشائر�ة:   
أنك �د َمن إذا ُقتل منهم شخص حرصوا على أن يقتلوا 
من عش�ة القاتل شخًصا أوَجه أو عدًدا أك� من 

هللا  األشخاص.  أذكر آية �اطب بها هؤالء وتب� لهم أن 
 ينهاهم عن ذلك.

 

يكُ� � الناس أنهـم إذا �اصـموا فـإنهم يتعـاَمون عـن أوامـر  
هللا تعا� � التعامل مع ا�صومة، م�ر�ن ألنفسهم بـأنهم 
غاضــبون وأن الطــرف اآلخــر يســتحق هــذا التعامــل، و�أنــه 
لـيس مطلوبــا مـنهم أن يل�مــوا أمـر هللا إذا �ــانوا متكــدر�ن! 

 فيها هذا السـلوك اسـتهانة بـأمره اذكر آية مخيفة جعل هللا
ونهيه، لتنتقل ا�سألة من تعامل ب� خصم� إ� تعامل مع 

 هللا سبحانه.
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ــة   ــى الهداي ــا� عل ــكر ﮻ تع ــم ش ــالم مواس ــاد � اإلس األعي
والتوفيق للطاعات، وليس كما ير�ـد ا�فسـدون أن �علوهـا 
مواسم معصية وغفلة. اذكر جزًءا من آية يدل علـى ا�ملـة 

 األو�.
 
راعى اإلسالم ا�اجات الفطر�ة للمرأة كما راعاهـا للرجـل.  

والــزواُج مــن مقاصــده �قيــق الســكن واالســتقرار النف�ــ 
جــو ال�عــة النســو�ة الــ�  ل�ليهمــا، ولــيس كمــا يــدعي ُمَروِّ
تصف اإلسالم بأنه دين ذكوري. اذكر جـزءا مـن آيـة يوضـح 

 هذا ا�ع�.
 
بأمر ا�هاد فإن ذلك مدعاٌة لـدمارهم إذا لم يهتم ا�سلمون  

 . وضياع شأنهم. اذكر آية تبّ� هذا ا�ع�
 
عندما يهون حـق هللا علـى النـاس، فقـد �ـدهم يتعـاطفون  

مع من َيُصدُّ عن سبي�ل هللا وُ�ضّلل الناس � دينهم كبعض 
دعاة اإل�اد، �جة أن هذا ا�لحد "إنسا�" لم يزهـق روحـًا، 
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ايا ا�سـلم�. وقـد �ـد مـن يقـول: بل وربما دعم بعض قض
(هذا ا�لحد لم يقتل نملة). اذكر أربع �لمـات مـن آيـة تبـ� 

 .أن جرمه أشد من جرم إزهاق األرواح
 
ــنس    ــ� ج ــن غ ــتث� م ــه ا�س ــون في ــع يك ــتثن�اء ا�نقط االس

ا�ستث� منه، أو يكون بمع� (ولكن). اذكر آيـة يـؤدي عـدم 
خلـــل � فهــم حـــدود  إدراك أن االســتثن�اء فيهـــا منقطــع إ�

 العالقة ب� ا�نس�.
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 الثالثالجزء 

هنــاك جملــة مع�ضــة � آيــة، اع�اضــها يــدل علــى أن هللا  
ُب فيها من الضالل الذي َيِصُل إليه من ُحرم من هداية  ُيَعجِّ

تـدل علـى  ،�يث يقول أقوااًل ال يقولهـا عاقـل ،هللا وتوفيقه
استهانة بصـفات هللا. اذكـر هـذه  اآليـة وا�ملـة ا�ع�ضـة 

 ها.في
 
ًة بـ� النـاس،   ْلفـَ

ُ
األصل � العلم أن ُ�ِدَث تواضعا للحق وأ

لكن من الناس من ا�ذوه سبب�ا لالختالف ومـادة للتحاسـد 
 والتظالم، فعملوا بعكس مقصده. اذكر آية بهذا ا�ع�.

 
نـ�ه وبـذل لـه الغـا� والنفـيس إذا ض� ا�سـلم � سـبي�ل دي 

ا با�زاء فإن ذلك يز�ده تمس�ا بدينـ�ه وثب�اتـا 
ً

موقًنا ومصدق
 عليه. اذكر ثالث �لمات من آية تدل على ذلك.
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يدرك ا�ؤمن أن الص� � الشدائد وا�واقف الصعبة ال ينبع  
من ثن�ايا نفسه الضعيفة، لذلك فهو يستمده دومـا مـن هللا 

 ا ا�ع�.تعا�. اذكر آية تدل بهذ
 
ــن   ــالتخو�ف م ــة هللا ب ــن طاع ــيطان ع ُل الش ذِّ َ ــُ ــا � ــادة م ع

 اذكر آية تدل على ذلك. عواقب هذه الطاعة.
 
القرآن يعمل على تطه� القلـب مـن خـواطر السـوء، وذلـك  

باستحضار  أن هللا مطلع على ما �ول فيه، فيسـت� العبـد 
ه محــال لتفكــ� رديء. اذكــر آيــة  ّن� هــذه أن يــرى ُهللا قلبــَ تــُ

 الرقابة.
 
�لف بعض التجار أيمانـا �اذبـة أن البضـاعة عليـه بكـذا أو  

َد مـن يفعـل  -تعـا�-ُدفع له فيها كذا، وال يـدري أن هللا  دَّ هـَ
 . ذلك بآية. اذكرها
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ت معارفهـا علـى التـ�ع بمـا   إحدى األخوات الفاضـالت َحثـّ
لديهم من مالبس زائدة لتعطيها للفقراء. فجاءتهـا ت�عـات 
مــن أنــاس أغنيــ�اء بمالبــس متســخة مــا �ــانوا ليحبــوا مثلهــا 
ُسُن أن �اطب بها األخـُت هـؤالء لتنبـيههم  لهم. اذكر آية َ�ْ

 على خطئهم. 
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 رابعالالجزء 

اذكر آية ُتبّ� أن التعرض لضيق نف� قد يكـون رحمـة مـن  
ف مــن اإلحســاس بضــيق نف�ــ آخــر، فقــد  حيــث أنــه ُ�فــّ

ا يتعرض اإلنسـان  �شـ�لة تسـبب لديـه شـعوًرا سـلبًي�ا قو�ـًّ
(خوف، حزن، ندم)، ثم بعد ذلك يتعرض لمـا يسـبب لديـه 
شعوًرا سلبًي�ا أقوى مـن األول إ� درجـة أنـه ينسـيه الشـعور 
األول. عند زوال هذا ا�سبب الثا�، فإنه ُيشِعُر بارتيـ�اح ألّن 
األول �ان قد تضاءل بسبب الثا�. اذكر آية تـدل علـى مثـل 

 ا.هذ
 
ر�ح   اذكر آية ُت�ّلف ا�ؤمن� بت�ليٍف وَتْضَمُن لهـم ضـماًنا ـيُ

 قلوبهم من ا�وف من مؤامرات أعدائهم وقوتهم.
 
ُروَن ﴿قرأنا � ا�زء الثالـث قـول هللا تعـا�:   ِيـَن يَْ�فـُ إِنَّ ا�َّ

ونَ  ّقٍ َوَ�ْقُتلـــُ ْ�ِ حـــَ َ� بِغـــَ ِ وَن ا�َّبِيـــّ ِ َوَ�ْقُتلـــُ اِت ا�َّ  بِآيـــَ
  ِ �ٍ ا�َّ �ـِ

َ
َذاٍب أ ُهم بِعـَ ْ ِ ُمُروَن بِالْقِْسِط ِمَن ا�َّاِس فَبَ�ـّ

ْ
آل [ ﴾يَن يَأ
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. وقــد يســأل ســائل: هــل يمكــن أن يكــون قتــل ]21عمــران:
هـي  ﴾بَِغْ�ِ َحقٍّ ﴿األنبي�اء �ق أصاًل؟ وا�واب أن هذه العبـارة 

ُرَم قتـل  ْيًدا إذا تـوفر حـَ
َ

لز�ادة بي�ان شناعة فعلهم، فليست ق
األنبي�اء وإذا لم يتـوفر جـاز قـتلهم! اذكـر آيـة فيهـا عبـارة قـد 

 ُيظن أنها للتقيي�د بينما هي للتشنيع.
 
يتساءل الـبعض: مـا الـدليل علـى أن القـرآن �ـالم هللا؟ و�  

عـن اإلجابة عـن هـذا السـؤال كثـ�ا مـا نس�سـل با�ـديث 
اإلعجاز البالغي واألدلة العلميـة واإلنبـ�اء بأخبـار ا�سـتقبل 
والما�، وهذا �له صحيح. لكْن حقيقـًة هنـاك دليـل مهـم 
جدا، وهو أن أسلوب القرآن � خطاب الن� صـلى هللا عليـه 
وسلم هو أسلوب خطاب رب لعبد، ال أسـلوب إنسـان ير�ـد 

�ه إ� أن يصنع لنفسه مجدا مزعوما بصياغة �ـالم ثـم نسـبت
د النـ� إن ع�ـ ربـه، -تعا�-هللا  ، فمثاًل ترى القرآن يتوعـّ

و� ا�قابل إْن فعل الن� فعاًل عظيًما تـرى أّن القـرآن ينسـب 
الفضـــل � ذلـــك إ� هللا. وذلـــك �ـــالف مـــا تـــراه � كتـــب 
البهائي�ة والقادياني�ة والبابي�ة مثاًل من نسبة أمجاد موهومـة 
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. اذكــر آيــة تتحــدث عــن إ� أنفســهم وقدســية مهمــا فعلــوا
ْحَسَن فيه الن� التصرف جًدا، لكـن اآليـة مـع ذلـك 

َ
موقف أ

 نسبت الفضل إ� هللا أن وفق نبي�ه إ� هذا التصرف. 
 
جملة مع�ضة جاءت � م�ان بديع يتجلـى فيهـا ألبعـد حـد  

-ا�ع� الذي ذكرناه من أن القرآن خطاب رب لعبد. فـالن� 
ربه، لـيس لـه أن يتوقـع وال  مبّلغ عن -صلى هللا عليه وسلم

ح� أن يقتص هللا له من ظا�يه � الدني�ا. بل عليه التسليم 
لتصــار�ف القــدر �لهــا، فإنمــا هــو عبــد لــرب �كــم مــا يشــاء 
و�فعــل مــا ير�ــد. اذكــر �ديــدًا هــذه ا�ملــة ا�ع�ضــة الــ� 

 يتجلى فيها ا�ع� ا�ذكور.
 
ى مبــادئ يــدعو الــبعض إ� جمــع أبنــ�اء ا�جتمــع الواحــد علــ  

أرضية بدعوى أن هذا يوحدهم، ولو علـى حسـاب التفـر�ط 
ــا  ــا يعلمن ــه. بينم ــرائعه وأح�ام ــاوز ش ــا� و� ــق هللا تع � ح
القـــرآن أن تـــرك مـــا أخـــرج هللا هـــذه األمـــة ألجلـــه، وتـــرك 
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التــوا� بــال�ام حــدوده، يــؤدي إ� تمــزق ا�جتمــع وضــياع 
 ع�.وحدته. اذكر آيت� متت�اليت� يفيد تعاقبهما هذاا�

 

ه سـَماهم   من حسـن تعامـل اإلسـالم مـع الرقيـق واإلمـاء أنـّ
ــن  ــع مـ ــلة مـ ــن الصـ ــعرهم �سـ ــرمهم وتشـ ــمياٍت تكـ بتسـ
يمتلكونهم و�أنهم من أفراد العائلة. اذكر �لمت� متفـرقت� 

 من آية فيهما هذا ا�ع�.
 

 . ا�عصية سبب للهوان وا�ذلة. اذكر آية تدل على ذلك 
 
ــق بـــ�   ــاول الـــبعض التوفيـ ــور واإلســـالم �ـ ــة التطـ خرافـ

متــأول� بــذلك اآليــات تــأواًل واضــح الــبطالن. اذكــر ثــالث 
�لمــات مــن آيــة، تبطــل فكــرة أن يكــون والــدا البشــر�ة قــد 

 تطورا عن �ائن�ات أد�.
 
من أهم ما ينجو به ا�سلم أن يكون مع�فـًا بذنبـ�ه إذا أذنـب  

و﴿ال أن يدافع عنه، قال هللا تعـا�:  ُروَن اْعَ�َفـُ ُذنُو�ِِهْم َوآخـَ ـِ ا ب
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يِْهْمۚ  إِنَّ  ن َ�ُتوَب َعلـَ
َ
ُ أ َخلَُطوا َ�َمً� َصاِ�ًا َوآَخَر َسّيًِئا َعَ� ا�َّ

َ َ�ُفوٌر رَِّحيمٌ  لكن قـد �ـدر أحـدنا نفسـه  .]102التوبة:[ ﴾ا�َّ

ل  بأنه مع�ف بذنب�ه فال يقلع عنه. اذكر  خمس �لمـات ُتَكمـِّ
 ا�ع� وتمنع من سوء الفهم هذا.

شرك ا�رء سبب �وفه من عدوه. اذكـر آيـة تـدل علـى هـذا  
 ا�ع�.

 
عدم اإليمان باآلخرة �عـل اإلنسـان يتحسـر علـى مصـائب  

الدني�ا، وهي من عقوبات هللا لهؤالء. اذكر سـت �لمـات مـن 
 .آية تدل على هذا ا�ع�

 
ــر� بقـــدر هللا فإنـــه يـــدخل الغـــم علـــى نفســـه   الـــذي ال ـي

 بنفسه. اذكر  �لمت� من آية تدالن على هذا ا�ع�. 
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 خامسالالجزء 

رى من ُيفّضل بعض ا�شرك� أو ا�لحدين علـى ا�سـلم� تَ  
ا. اذكر آية تستدل 

ً
بدعوى أنهم أك� إنساني�ة أو أفضل أخالق

شنع على مـن يفضـل �ـافًرا بها على هؤالء لتب� لهم أن هللا 
 على مؤمن.

 
بعــض الشــباب والفتيــ�ات ال يلــ�م بــأمر هللا عــز وجــل �  

مـع ا�ـنس اآلخــر. و�ـدخل � ذلـك مسـائل غــض التعامـل 
البصر مثاًل. فإذا راجعتـه قـال لـك يـا أ� أنـا بشـر مـن �ـم 
ودم ونوازع والفتن�ة شديدة. اذكر آية ُتبّ� � سـياقها أن هللا 

لنا من حدود � العالقة ب� الرجـل  شرع الذي شرعتعا� ما 
وا�ــرأة إال وهــو تعــا� يعلــم مــا لــدين�ا مــن نــوازع، فحــد هــذه 
ــو�  ــدمرة للف ــار ا� ــع � اآلث ــ� ال نق ــ�ا ح ــة بن ــدود رحم ا�

 األخالقية.
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اذكر آية تب� أن بعض الناس يرتكبـون ا�حرمـات أكـ� ممـا  
مروا بها أمرا شرعيًا!  

ُ
 لو أنهم أ

 

ليس با﮻ تعا� مـن حاجـة � عـذاب النـاس، إنمـا العـذاب  
ــوء.  ــزاء الس ــن ج ــانوا م ــاد إذا � ــى أن العب ــدل عل ــة ت ــر آي اذك

ــه  ــيهم فإن ــه عل ــا� �ميل ــان ﮻ تع ــروا العرف ــؤمن� وأظه ا�
 سبحانه و تعا� ال حاجة له بعذابهم.  

 
اذكر آية يتضح فيها ا�ع� الذي ذكرناه مـن قبـل  أن القـرآن  

ــب ا ــل إ�ينس ــا  لفض ــ� بينم ــن خ ــ� م ــل للن ــا �ص هللا فيم
ــ� إن  ــنفس إ� الن ــى ال ــات عل ــبب � ا�كروه ــب التس ينس

 أصابه �ء منها. 
 
من الناس من ي�ر اإلعراض عن حكم هللا وتعطيـل العمـل  

به من باب ا�فـاظ علـى السـلم ا�جتمعـي والتعـايش بـ� 
ا العـذر، أهل ا�لل ا�ختلفة. اذكر آيات �كي عن أمثالهم هذ

 والرد عليهم.
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وبة، وا�فسدون �رفون الداخل� عنها. يفتح هللا أبواب الت 
 اذكر آية تدل على هذا ا�ع�.  

 
من أنـواع الـالم الم العلـة والم التقو�ـة. إذا قلـت: إ� نصـ�  

إِنَّ ﴿لك، فالالم هنا تس� الم التقو�ة. بينمـا � قولـه تعـا�: 
ْصَوا�َ 

َ
وَن أ ِيَن َ�ُغضُّ ُ ا�َّ ِيَن اْمَتَحَن ا�َّ وَ�ٰ�َِك ا�َّ

ُ
ِ أ ُهْم ِعنَد رَُسوِل ا�َّ

الالم الم العلة. والتقـدير : ، ف]3[ا�جرات: ﴾قُلُوَ�ُهْم لِلتَّْقَوىٰ 

امتحن قلوبهم ألجل التقـوى ، أي لتكـون فيهـا التقـوى.اذكر  
يؤدي عدم معرفة أن الـالم فيهـا الم علـة أربع �لمات من آية 

نبيـ�ه أن يقـف موقفـًا قو�ـًا  �أن هللا تعا� ينهـىإ� سوء فهم 
 من قوم سوء.
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 سادسالالجزء 

قــد �صــل معــك مواقــف يتضــح فيهــا عنايــة هللا بــك أو  
لدعائك بش�ل يستع� علـى التفاسـ� الماديـة استجابت�ه 

ا�عتادة، فُتسر بها. لكن عليك تذكر أن واجب الشكر يعظم 
 كذلك. وإثم كفران هذه ا�واقف يعظم

 
ــال    ــزاء األعمـ ــى أّن جـ ــه علـ ن نفسـ وطِّ ــُ ــلم أن يـ ــى ا�سـ علـ

ا�ــّ�ة بتمامــه هــو � اآلخــرة، ال � الــدني�ا. اذكــر وا�صــال 
 هذا ا�فهوم. جزًءا من آية يوّضح

 
 اذكر آية من األجزاء السابقة �مل ا�ع� نفسه.  
 
أجر�ــت اســتبي�انا � عــدة مســاجد حــول أســباب كنــت قــد   

 50وضـعنا أكـ� مـن  ، و� هذا االستبي�انالوقوع � ا�عا�
ســبب�ا. ف�ــان ثــا� أكــ� ســبب اختــاره معبئــو االســتبي�ان هــو 
اعتمادهم على رحمة هللا عز وجل. إذن فكث� منا ليس عنده 
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تــوازن بــ� ا�ــوف مــن هللا والرجــاء � رحمتــه اذكــر آيتــ� 
متت�اليت� تبين�ان أن الواحد منا قد يعمـل عمـال عظيمـا فيـه 

لكنه إن تهاون أثن�اءه بأمر من أوامر هللا  التضحيات كث� من
 عز وجل فهو معرض لعقوبت�ه تعا�. 

 
يعـول عليـه أتبـ�اع خرافـة التطـور ظـاهرة الشـبه من أك� ما  

فنقول لهم: من أصناف ال�ائن�ات ما  ب� كث� من ال�ائن�ات.
يصعب التفر�ق بينها جدا لشدة شبهها مع أنهـا مختلفـة � 

معتــ�ا. اذكــر أدل �لمــة � آيــة علــى هــذا  حقائقهــا اختالفــا
 ا�ع�.

 
كث� من الناس ال يهمه أمر اآلخرة وال يفكر فيه. لـذلك فإنـه  

ينظر: فإن أمن من عذاب الدني�ا اج�أ على ا�عـا� معرضـًا 
 تمامًا عن هدي الو�. اذكر آية تصف قومًا هذا حالهم.

 

ــره  ــا �يـــث ال تغـ ــائق و�ـــتمكن منهـ  الـــذي يتعمـــق � ا�قـ
ــف  ــن الت�لـ ــدًا عـ ــده بعيـ ــك �ـ ــهوات فإنـ ــبهات والشـ الشـ
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والتعنت، ليس بين�ه وب� ا�ق حاجب، يعرف دالئل صدق 
األنبي�اء وال يطلـب مـنهم خـوارق العـادات، وتـراه بعيـدًا عـن 
العدوان على ممتل�ات اآلخـر�ن أو الطمـع فيهـا. فقلبـه قـد 

 . تعلق باآلخرة.  اذكر آية تدل على هذا ا�ع� من سياقها
 

ناك �لمة مستغربة من السياق �ن ال يفهم معناهـا، تـدل ه 
على أن ا�شية من هللا ت�ع من قلب ا�ؤمن هيبـ�ة األعـداء 

 وا�وف منهم. ما هي هذه ال�لمة؟
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 سابع الالجزء 

القــرآن ال يــأ� باألدلــة الواضــحة فحســب، بــل يبــ� البنيــ�ة  
تستفيد مـن األدلـة العقلية الفكر�ة الفطر�ة السليمة ال� 

 تـدل علـىة آـي اذكـر   وتستطيع التفر�ق ب� ا�ق والباطـل.
   هذا ا�ع�.

 
ــة   ــنعم الدنيو� ــى ال ــط عل ــه فق ــكر رب ــاس يش ــن الن ــ� م كث

و�غض طرفه عن الـنعم الدينيـ�ة. اذكـر آيـة تـدلل علـى أنـه 
يتوجــب علــى العبــاد شــكر هللا لمــا يمــن علــيهم مــن معرفــة 

 .األح�ام الشرعية وتبيينها
 
َومـا �َن ﴿ قال هللا .ةا�ؤمن حر�ص على دخول إخوانه ا�ن 

ــيمٌ  َرءوٌف رَحـ ــَ اِس لـ ــّ َ بِا�ـ ــانَُ�م إِنَّ ا�َّ ــيَع إيمـ ُ ِ�ُضـ  ﴾ا�َّ

سأل عـن حـال مـن مـات وقبلتـه  ] ردا على من143[البقرة:
إ� بيت ا�قدس هناك آية أخرى � هذا ا�زء فيها الرد على 

 سؤال كهذا.
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كث� من الناس يغ� بسعة رحمـة هللا وهـو مقصـر � طاعـة  
ــعة  ــبحانه واس ــه س ــول  رحمت ــه و�ق ــى نفس ــرف عل هللا مس
وســيغفر لنــا جميعــا اذكــر آيــة مــن جــزء اليــوم يعلمنــا فيهــا 

ــه ال بــ  ــبحانه أن ــنس ــرء م ــوف  د للم ــا ا� ــ� بهم ــاح� يط جن
 .والرجاء

 
ــالل   ــ� الضـ ــون بـ ــرك� �معـ ــح أن ا�شـ ــة توضـ ــر آيـ اذكـ

واإلضــالل فــال هــم ينتفعــون الهــدى وال هــم ير�ــدون نفعــه 
 لغ�هم .

 
نذارة القرآن �ميع الناس لكـن هللا سـبحانه خـص نذارتـه  

� بعـض اآليـات ألنهـم ا�نتفعـون علـى ا�قيقـة للمؤمن� 
قَّ  َحيًّا �نَ  َمن ِ�ُنِذرَ ﴿ :بالقرآن كما قال تعـا� وُل  َوَ�حـِ  َ�َ  القـَ

 اذكر آية بنفس ا�ع�.. ]70[يس: ﴾ل�فِر�نَ ا
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ا�مــد ﮻ عنــد هــالك علــى أنــه �ــق  آيــة فيهــا تنبيــ�ه 
الظلمة ألن هالكهم صـالح للنـاس والصـالح أعظـم الـنعم 

 وشكر النعمة واجب. اذكر هذه اآلية.
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 ثامنالالجزء 

ا�نح ال� ينعم هللا بهـا علـى مـن يطيعـه و�تقيـه من أشرف  
القلــب وُتصــلح الــدني�ا  �ــي النافعــة الــ�أن يعلمــه العلــوم 

وا﴿واآلخرة. وكث�ا ما ُيذكر � هذا ا�ع� قول هللا تعا�:   َواَ�ّقـُ
 َ مُ  اَ�ّ ُ  َوُ�َعلُِّم�ــُ منهــا حكمــة  ، و�قولــون]282البقــرة:[ ﴾اَ�ّ

ما لم تعلم). اذكر آية تـدل علـى  (اتق هللا فيما تعلم يعلمك
 .م من يطيعه �أنه يراه بأشرف العلومأن هللا يعلِّ 

 
ال �ب هللا تعا� أن ُيعّنت ا�سلم� بأح�امه أو يصـل بهـم  

ــا �  األمـــر إ� الوسوســـة.اذكر جملـــة مع�ضـــة �فـــف عنـ
 ت�ليف قد تدفعنا فيه أنفسنا إ� اإلفراط ا�ذموم.

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

 يقول باطال.اذكر جزًءا من آية يوضح هذا ا�فهوم.
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يدعي البعض أن اإليمـان ال يسـتلزم العمـل، وأن العبـد قـد  
ينجو عند هللا بإيمانه بقلبه فحسب دون ا�اجة إ� متابعة 
ذلك اإليمان باألعمال الصا�ات والطاعات واالبتعـاد عـن 

�لمات) من آية تب� أن �اة العبـد عنـد  5ذكر (ا�نهيات.. ا
 هللا ال تتحقق بمجرد اإليمان القل� فقط.

 
يطمع ا�ؤمن � أن يؤمن الزعماء والساسة ألن ذلك مـدعاة  

ــي أن  ــانهم ال ينبغ ــدم إيم ــة...لكن ع ــال الرعي ــلح ح أن ينص
يكون سبب�ًا � اسـتيحاش الطر�ـق، إذ أن مـن قـَدر هللا تعـا� 

دة � كث� من األماكن واألزمنة ألهل السـوء. أن تكون السيا
 . اذكر آية تدل على ذلك

 
و� هللا عز وجل، ال �تـار هللا لـه إال الُكمـل مـن البشـر، وال  

�ا. اذكـر آيـة تبـ� أن هللا  ا معيبـً يمكن أن �تار هللا له شخصـً
 آية �مل مع� االصطفاء. اذكر�تار لوحيه أفضل البشر. 
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يمر بها ا�سلم التخو�ف الذي يعانيـ�ه من أعظم ا�حن ال�  
� حياته نتيجة تمسكه بأوامر الدين، وقلة من ينصـره علـى 
ا�ـــ� وضـــعفهم. اذكـــر آيـــة تســـّلي ا�ـــؤمن� مـــن هـــذين 

 . األمر�ن
 
أن تــر� بــالظلم حــ� ولــو لــم تمارســه �علــك مــن القــوم  

 . الظا�� وملحقًا بهم
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 تاسع الالجزء 

أوصـاف للنـ� صـلى هللا عليـه وسـلم اذكر آية، ذكرت فيها   
 تقوم بها ا�جة على أهل الكتاب.

 
عادة ما يب�دأ القرآن أخبار اليهود بقول هللا تعـا�: (وإذ). �  

أحد ا�واضع بدأ بب�داية غ� معتادة بما يشعر بأن لهذا  ا�� 
 شأنا آخر.  

 
 ااذكر جزًءا من آيـة يبـ� أن مـن تعلـم العلـم تقـوم عليـه بـه  

 . حجة
 
ــا  ــحابة � � ــ� والص ــى الن ــرآن عل ــ� الق ــع أن يث ــن ا�توق ن م

موضـع ثنــ�اء ال يشــوبه إظهــار أي ضــعف لــديهم. ومــع ذلــك 
جــاءت اآليــات علــى غــ� ا�توقــع بمــا يشــعر انــه تنز�ــل مــن 

 حكيم عليم. 
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الُكمل من ا�ؤمن� يغضـبون إذا انتهكـت محـارم هللا. اذكـر  
 جزًءا من آية يدل على هذا ا�ع�.

 
رفــع عنــه بــ�اع الــدين ا�ــق لــم يَ س إذا رأى أن اتّ بعــض النــا 

مصائب الدني�ا ال� يعانيها فإنه يب�دأ بالتشـكيك مـن فائـدة 
 هذا االتب�اع. اذكر آية تذكر هذا ا�لل � التفك�. 

 
إن أردت دعــوة النــاس إ� التمســك بــأمر  هللا، فعليـــك أن  

وا�ــد وا�ــرص  تكــون مــن أهــل العــزم � العمــل بــأمر هللا،
أخ� وال تساهل وال انقطاع عند ا�شقة وال ملـل. اذكـر دون ت

 . �لمت� تش�ان لهذا ا�ع�
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 عاشرالالجزء 

قد يتصور البعض أن سبب ا�الف والتشـاحن بـ� أفـراد  
ا�جتمــع الواحــد مــن ا�جتمعــات اإلنســاني�ة هــو اقتصــادي 
ــع  ــذا ا�جتمـ ــاد هـ ــر اقتصـ ــة األو�، �يـــث إذا ازدهـ بالدرجـ
ّدت حاجــات النــاس و�ققــت لهــم الرفاهيــة فــإن هــذا  وســُ
كفيل بأن يق� علـى ا�شـا�ل االجتماعيـة و�ـدث األلفـة 

 والتماسك ب� األفراد. اذكر آية تدل على خالف ذلك.
 
مــن أقبــل بوجهــه علــى الباطــل وأهلــه وأعــرض بظهــره عــن  

ا�ق وأهله فإن ا�زاء يأتي�ه عند موته وفاقا. اذكر آية فيهـا 
 �ع�.هذا ا

 
قد يفكـر ا�سـلم بـنقض عهـده مـع غـ� ا�سـلم�، متعـذرًا  

ِ� النـ�  بأنهم أهل غدر. لكن هناك آية تمنعـه، إذ هـي ُتَطمـْ
صلى هللا عليه وسلم إ� أن هللا تعـا� يكفيـه شـر الغـادر�ن 

بالعهــد مــع  ا�خــادع�. فا�ســلم يتــ�أ� بــالن� � الوفــاء
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ر غــدرهم. لكنــه ال ا�شــرك�، و�رجــو مــن هللا أن يكفيــه شــ 
 يغدر وال �ون.

 
ــوة   اذكــر  آيــة جعــل هللا فيهــا غبــاوة الكفــر منتقصــة مــن ق

 الكفار وإن ك�وا.
 
ــه أن    ا لنفس ــً ا إكرام ــً ا أو يفعــل محرم ــً ــدنا واجب ــ�ك أح قــد ي

ــاب  ــبس ا�ج ــن ل ــاة م ــرب الفت ــد تته ــثاًل، ق ين�الهــا األذى م
ــت�  ــد يسـ ــديقاتها، وقـ ــتهزاء صـ ــن اسـ ــا مـ الصـــحيح خوفـ

ــخص ذ ــن أن الش ــ�اء م ــة وال ــة و االجتماعي ــة العلمي و ا��ان
ينكر على زمالئه بعض ا�مارسـات ا�حرمـة ألن نظـرتهم لـه 
ستختلف. لكن ا�ؤمن �ق ينبغي أال يأنف من �مل تبعات 
الــدعوة والتضــحية � ســبي�ل هللا. بــل علينــ�ا أن نتــ�ذكر أن 

ِتم  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم-رســـول هللا  أوذي � هللا وشـــُ
ْلِقَي على ظهـره سـال وُضرِ 

ُ
غَ� عليه وُر� با�جارة وأ

ُ
ب وأ

ا�زور وُكّذب وُهّدد وحوصر � الِشعب واضطر ل�ك بلـده 
وأوذيت ابنت�اه وافُ�ي على أهل بيتـ�ه وجـاع وعطـش و�مـل 
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ا�شــاق، فلــيس أحــدنا أكــرم نفســا وال أرفــع قــدرًا وال أرهــف 
انـت ، مهمـا �-صلى هللا عليـه وسـلم-حًسا من رسول هللا 

اذكـر آيـة تـدل علـى  م�انت�ه االجتماعية والعلمية والماديـة.
أنه ال �وز للمسلم أن ي�فع بنفسه عن أمر فعله رسول هللا 

 .-عليه الصالة والسالم-أو حصل له 
 
ــا �   ــاد ذات بينهـ ــة فسـ ــة األمـ ــباب هز�مـ ــم أسـ ــن أعظـ مـ

ا�زئي�ات � زمن صراع ال�ليـات. اذكـر خمـس �لمـات مـن 
   . آية تدل على ذلك

 
عند سهولة الت�اليف و�سـر الطاعـات يمكـن ألي شـخص  

�ان اّدعاُء اإليمان واالمتث�ال. لكن ال يتب� ا�ـؤمن ا�قيقـي 
ــاليف  ــدائد والت� ــان إال � الش ــعيف اإليم ــافق أو ض ــن ا�ن م

 الصعبة. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�.
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األمــر بــا�عروف والنهـــي عــن ا�نكــر لـــيس مهمــة الـــدعاة  
ط، بل مهمة �ل مؤمن، بمـا فـيهم النسـاء. اذكـر والعلماء فق

 .آية تدل على ذلك
 

كث�ًا ما نتطلـع إ� نعـم زائـدة علـى مـا � أيـدين�ا،  ونن�ـ أن  
هللا تعا� إن آتانا هذه الـنعم فقـد ال نسـتطيع الوفـاء �قهـا، 
فتتحول هذه النعم إ� سبب فتن�ة لقلوبن�ا يهلكنـا � أخرانـا. 

 .متت�ابعات تب� ذلكاذكر مطلع ثالث آيات 
 
�لمتان وردتا � آية �انت�ا بمثابة شـهادة مـن هللا علـى صـدق  

 الصحابة رضوان هللا عليهم. ما هما؟ 
 
من أفضل الطرق �واجهة �لمات التهكم هـو أن تسـتخدمها  

ذاتها وتغ� مسارها، فكما قد تستخدم ال�لمة للذم والقـدح 
، فإنــه يمكــن اســتخدامها � ســياق آخــر للمــدح ورفــع شــأن 
صاحبها. هناك �لمة وردت مرت� � آية واحدة فجاءت مرة 
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� سياق السخر�ة ثم أصبحت � سـياق ا�ـدح والرفعـة، مـا 
 هي هذه ال�لمة؟

 
مــن كمــال علــم هللا تعــا� أنــه يعلــم مــا �ــان ومــا يكــون ومــا  

سيكون وما لم يكن لو �ان كيف �ان يكون. هناك آية يـؤدي 
سوء فهمها إ� ظن أن هللا تعا� يستجد له من تغـ�  أحـوال 
الناس علم لم يكن يعلمه مـن قبـل. اذكـر  ال�لمـات األربعـة 

 .ال� قد تفهم هكذا
 
عيم � ا�نة هو النعـيم الـرو� بتحصـيل مرضـاة أعظم الن 

   .هللا تعا�. اذكر أربع �لمات تدل على هذا ا�ع�

 
ــن   ــاربوا الــدين لك ــذين لطــا�وا ح ــالك ا�جــرم� ال نفــرح به

ــنهم  ــ�ا م ــيس خ ــن ل ــدي م ــى ي ــم عل ــون هالكه ــ�ا أن يك �زنن
فا�سلم ال ينتظر غ�ه من البشر ليشفي غليله. اذكر آية فيها 

 .ع�هذا ا�
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 حادي عشر الالجزء 

رحم   يستخدم بعض الناس عبارة (ال ب�حم وال بيخلي من ـي
وال بيخلي رحمة هللا ت�ل) لوصف شـخٍص عـديم الرحمـة، 

اذكـر آيـة تبطـل هـذا  شـرعا.لكـن هـذه العبـارة غـ� مقبولـة 
 العبارة وتب� أنه ال يستطيع أحٌد أن يمنع رحمة هللا.

 
منـك شـدة عليـه بـل و�اربـه قد �ـد إنسـانا ظالمـا فيكـون  

و�تضــرر هــو مــن حربــك لــه. حــ� إذا خضــع طيبــت خــاطره 
بقولك: لم يكن هين�ا علي أن أفعل مـا فعلتـه بـك، ولـم يكـن 
هين�ا علي أن أرى ا�شقة ال� �قت بك والضرر الذي آ�ك، 
لك� مـا فعلـت الـذي فعلتـه بـك إال رغبـة � خـ�ك وحسـن 

 �وقف.العاقبة لك. اذكر آية تذكر بهذا ا
 
دث ش�ًا � قلبه  

ُ
خاصـة -قد يعمل أحدنا معصية فتبقى �

ــرار باإلســـالم  ــافر�ن أو اإلضـ ــة ال�ـ ــا � معاونـ ــان منهـ ــا �ـ مـ
مع أن صاحبها قد يكـون نسـيها فـال يفطـن إ�  -وا�سلم�
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هذا ا�صدر مـن مصـادر مـرض قلبـه. اذكـر آيـة تـذكر حالـة 
 كهذه.

 
  ّ�َ ر الـــذي يعـــ�ف بذنبـــ�ه تـــر� لـــه ا�غفـــرة �ـــالف مـــن يـــُ

 وُ�َشرِعن معصيت�ه. اذكر آية تدل على هذا.
 
قد ُتدعى إ� قناة تلفز�وني�ة توجهها العام س�، ُتدعى إليها  

لتــت�لم عــن موضــوع مــن مواضــيع ا�ــ� الــ� فيهــا منفعــة 
 للناس. اذكر آية �علك تميل إ� عدم الظهور � هذه القناة. 

 
ولــم  اذكــر آيــة تــدل علــى أن آيــات القــرآن إن لــم تنفــع أحــدا 

 ترفعه وتطهره فهذا �لل فيه ال �لل � اآليات. 
 
إذا رأيت إنسانا يز�غ و�نحرف بعـد أن �ـان علـى هـدى فيمـا  

يظهر ،فال ت� الظن با﮻ تعا� أنه لم يعِط هؤالء فرصًا، أو 
ح لهــم الهــدى مــن الضــالل، بــل ا�ــرافهم هــذا  أنــه لــم يوضــِّ
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ل هللا أن يعمل وا بـه. اذكـر آيـة لعيب فيهم وإهمالهم لما فصَّ
 تدل على ذلك. 

 
آيٌة يأمُر هللا فيها عبادُه بأمٍر و�ضمُن لهم فيها ضمانا ،لكنـه  

َب الضمان بعبارة تب� للمؤمن� أن علـيهم طاعـة  تعا� عقَّ
هللا � أمره هذا بغض النظر عن الضمان. أي أنهم ليس لهم 
أن يطـــالبوا هللا بالضـــمان ليل�مـــوا األمـــر، فإنمـــا الضـــمان 

ٌل من هللا تعا�. اذكر هذه ا�زء من اآلية �ديدا (مـن ت فضُّ
 �لمت�).

 
ــا   ــانظر فيمـ ــك فـ ــد هللا َمقامـ ــرف عنـ ــل: إذا أردت أن تعـ قيـ

أقامك. وقال ابن القيم: من أراد من الُعّمال أن يعـرف قـدره 
ــأي �ء  ــل وب ــن العم ــه م ــاذا يولي ــر م ــلطان فلينظ ــد الس عن

 فـإن هللا تعـا� ال يشغله. اذكر آية تب� أن من هان على هللا
 يوفقه للطاعات العظيمة.
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اذكر آية ترد بها على من �عل مقياس ا�فاضلة ب� النـاس  
 على أساس "اإلنساني�ة" و�هون من شأن التوحيد � ذلك.

 

من كرم هللا تعا� أنه يثيب ا�ؤمن على مـا يعانيـ�ه � سـبي�ل  
تها، الغايات العظيمة، وعلى أفعـال ال يقصـد بهـا األجـر بـذا

لكن هللا تعا� يثيب�ه باعتب�ار شرف الغاية منها. ولتأكيد هذا 
ا�ع� زاد هللا � خاتمـِة آيـٍة ثـالَث �لمـاٍت تم�هـا عـن اآليـة 

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

�لمة جاءت تصر�ا � موضع الضم� داللة على أن ما ينعم  
منـه سـبحانه.  به هللا تعا� على عباده إنما هو محـض تكـرم

 ما هي هذه ال�لمة.
 
من األساليب العربي�ة أسلوب التهييج واإللهاب. �أن تقول  

لشخص: إن لـم تـرد مسـاعد� فـال تفعـل، وأنـت تعلـم أنـه 
ــه  ــك تهيج ــن �أن ــذا. لك ــه إال ه ــن ب ــاعدتك وال يظ ــد مس ير�
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وتلهب حماسته ليقول لك: بل أساعدك بال تردد. اذكـر آيـة 
  .صلى هللا عليه وسلم فيها تهييج وإلهاب للن�

 
خمُس �لماٍت تتوسط آيـة كر�مـة، تشـ� إ� أن زمـن تبـ�دل  

ا�ال على هذه األرض من اإلقبال إ� اإلدبار يكـون � ذروة 
شـــعور األقـــوام بـــالقوة والغلبـــة والتمكـــ�. مـــا هـــي هـــذه 

 ال�لمات؟
 
من أساليب القرآن إطماع ال�ـافر�ن وا�نـافق� بإشـعارهم  

ــبهم  ــًة أن طل وه إجاب ــّ ــا ظن ــدوا م ــأملوا وج ــ� إذا ت ــب، ح أجي
 عكَس ما طلبوا! اذكر �لمت� من آية فيهما هذا األسلوب.

 
من أساليب القرآن � االسـتهزاء بأهـل الباطـل "االسـتثن�اء  

التهك�"، وهـو مـن قبيـ�ل تأكيـد ال�ـء بمـا يشـبه ضـده.. 
بُوا بِآيَا﴿كقوله تعا� � األعراف:  ذَّ ِيَن كـَ وا إِنَّ ا�َّ َتْكَ�ُ ا َواسـْ تِنـَ

َج  ٰ يَلـِ َّ� َة حـَ َماءِ َوَ� يَْدُخلُوَن اْ�َنـَّ بَْواُب السَّ
َ
َ�نَْها َ� ُ�َفتَُّح لَُهْم �

اطِ  ــَ ّمِ اْ�ِي ــَ ُل ِ� س ــَ ولــوج  . فاســتحاَلُة ]40[األعــراف: ﴾اْ�َم
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ا�مـــل � ســـم ا�يـــاط تؤكـــد علـــى خلـــودهم � العـــذاب 
�لمـات مـن آيـة فهـم واستحالة دخـولهم ا�نـة. اذكـر أربـع 

 .منها بعض أهل العلم استثن�اءا تهكميا مشابها
 
ذم هللا � الكفار أنهم سرعان ما يؤمنون باألصنام رغم عدم  

ــًا وال يقـــَ� � قلـــوبهم �ـــاه  يقيـــنهم ،بـــل هـــم يظنـــون ظنـ
معبوداتهم الباطلة. اذكر آية توضح هذا ا�ع� وتش� إ� أن 

 ي�ا.ا�ؤمن ينبغى أن يكون إيمانه يقين
 
 اذكر آية �ض على �ل أنواع علوم الطبيعة النافعة. 
 
 اذكر آية تعيب على اإلنسان أن يسارع إ� إن�ار ما �هله.   
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 ثاني عشر الالجزء 

�  -ح�ايــة عــن نبيــ�ه لــوط-قــد يظــن القــارئ لقولــه تعــا�  
أنـه  ]71[ا�جر: ﴾َ�ُٰؤَ�ءِ َ�َناِ� إِن ُكنُتْم فَاِعلِ�َ ﴿سورة اِ�جر 

 يدعو قومه �عصيٍة أهوَن مـن معصـية. اذكـر ثـالَث �لمـاٍت 
 تدفع هذا الظن.� هذا ا�زء من آيٍة 

 
من أهم ا�واجز النفسية ال� ينبغي العمل على كسرها �  

ــ�ا نــدعوهم � ســبي�ل  هم أنن نفــوس ا�خــاَطب� بالــدعوة ظــنُّ
 �صيل مصالح دنيو�ة. اذكر آية تدل على ذلك. 

 
اذكر �لمة من جزء اليوم يستدل بها بعـض العلمـاء علـى أن  

مجرد بالغة القرآن وفصاحته �افية � اإلعجاز بقطع النظر 
عن علو معاني�ه وما حواه من الدالالت األخرى علـى أنـه مـن 

 عند هللا.
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قوم من أقوام األنبي�اء كرروا � جحدهم رسالَة نبيهم �لمـًة،  
� أفهــامهم وتقــديراتهم الــ� فقابلهــا نبــيهم ب�لمــٍة تطعــن 

 اعتمدوا عليها. ما هي هذه ال�لمة؟
 
قــد يســاُوم أهــُل الباطــِل ا�ســلَم بال�غيــب بإشــعاره أنــه  

سيبقى مح�مًا عندهم إذا �لى عن دعوته. اذكر  موضـع� 
ــا  ــل منهمـ ــذا  4� �ـ ــ�ٍّ هـ ــوُم نـ ــا قـ ــتخدم فيهمـ ــات اسـ �لمـ

 األسلوب.
 
أن هـــذا آخـــر التســـو�ف باالســـتقامة، وتمنيـــ�ة الـــنفس  

األخطــاء، مــدخل شــيطا� القتحــام ا�خالفــة ثــم الركــون إ� 
 . مثلها. اذكر  خمس �لمات من آية فيها ذكٌر لتسو�ٍف كهذا

 
عزة النفس تز�د ثقة الناس بصـدقك. اذكـر آيـة تـدل علـى  

 ذلك.
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 ثالث عشر الالجزء 

اذكر عبارة دقيقة استخدمها القرآن تبـ� حـذر يوسـف مـن  
 �ان إلتمام خطة له منها مقصد نبي�ل. الكذب ح� وإن

 
اذكر جزءا من آية يب� أن هللا عز وجل إذا قدر أمـرا يسـر لـه  

 أسبابا خفية ال �طر بالبال.
 
 . اذكر موطن� من مواطن أدب يوسف � التعب� مع إخوته 
 
سالمة الدين نعمة يم� هللا بها على العبـد وإن �انـت مـن  

 دني�اه. اذكر آية تدل على ذلك.خالل مصيب�ة تصيب ا�رء � 
 
ــجن،   ــن الس ــِه م ــيِة خروج ــف � قض ــا يوس ــًة قاله ــم �لم ك

 مقارنًة ِبَكم �لمٍة قالها � الدعوة إ� ربه سبحانه؟
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ت�لمــَت باللهجــة ا�حليــة لتقــرب مفهومــًا إ� النــاس وأنــت  
تعلم أنهم ما �انوا ليفهمـوه بغـ� هـذا. فعاتبـك صـديقك أن 

اللغـة الفصـ�. اذكـر  جـزءا مـن آيـة هذا �ل با�فاظ على 
 ترد بها عليه.

 
مـــن أســـاليب أهـــل الباطـــل أنهـــم يت�لمـــون عـــن مخالفـــة  

مٍة ال نقاش فيها، تهربا مـن مسـاءلِة  مقدساتهم كتهٍمة ُمَسلَّ
صــحة مــا قدســوه. اذكــر  ســبع �لمــات مــن آيــة تشــ� لهــذا 

 ا�ع�.
 
َك بـأن هللا إْذ وف  قـَك من ثمرات معرفـة ا�ـق واتب�اعـه يقينـُ

ك مـ�  ن عاِقَبتـَ ُر لـك وُ�سـِ لذلك فإنه أراد بك خـ�ًا فسـيدبِّ
 �أَت إليه. اذكر جزءا من آية يدل على ذلك.
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 عشر  الرابعالجزء 

ــا�:   ــول هللا تع ــراءة ق ــد ق اْ�ِخَرةِ ﴿عن ــِ وَن ب ــُ ــَن َ� يُْؤِمن ِي إِنَّ ا�َّ
نــَ�ٰ 

ُ
ِمَيَة اْ� َة �َســْ وَن الَْمَ��ِكــَ مُّ وا ﴿، و]27[الـنجم: ﴾لَيُســَ وََجَعلــُ

ا ِيَن ُهْم ِعَباُد الـرَّْحَ�ِٰن إِنَاثـً قـد ف]، 19[الزخـرف: ﴾الَْمَ��َِكَة ا�َّ

مــن  عــوا أن خــواص هللاإلن�ــار هــو أنهــم ادَّ  بَّ صــَ تظــن أن َم 
البن�ات، وأنهم لو ادعـوهم ذكـورا لمـا أنكـر هللا علـيهم. اذكـر 

لفهــم مــن جــزء اليــوم جملــة مــن أربــع �لمــات تصــحح هــذا ا
 وتب� مصب اإلن�ار.

 
كث�ًا ما �د أقوامًا يستن�دون إ� أسباٍب أرضية ظان� فيهـا  

األمان، وقد تكون مما يسخط هللا، فيجعل هللا نهايتهم من 
الناحية الذي ظنوها سـبب أمـانهم! اذكـر آيـة تـذكرك بهـذا 

 ا�ع�.
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وا�سـتث� االستثن�اء ا�نقطع يعـ� االنقطـاع بـ� ا�سـتث�  
منه. اذكر آيت� متت�اليت� مـن جـزء اليـوم يسـاعُد إدراُك أنَّ 

 استثن�اَءُهما منقِطٌع على دفع َفهٍم خاطئ.
 
اذكر آية تـرد بهـا علـى مـن يـدعي أن مهمـة النـ� صـلى هللا  

عليه وسـلم ا�صـرت � تبليـغ القـرآن بمـا يغـ� عـن حفـظ 
 السنة.

 
 . اذكر آية من تثبت جهة الُعُلو ﮻ تعا� 
 
اذكر �لمة من جزء اليوم تب� أنه ال يليق با�نة إال مـن �ـان  

 . مطهًرا من �ل خبث
 
ــلم:   ــال رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وسـ (ومـــن ســـن � قـ

اإلسالم سنة سيئ�ة �ان عليه وزرهـا ووزر مـن عمـل بهـا مـن 
. اذكـر )رواه مسلم( بعده ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئ�ا)

 .تش� إ� ا�ع� نفسه آيًة 
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اذكر أربع �لمات مـن آيـة تبـ� أن هللا تعهـد ببيـ�ان الطر�ـق  

 ا�ستقيم ا�وصل إليه.
 
�لمــا زاد إيمــان العبــد بلقــاء ربــه زاد عفــوه وتســامحه وقــّل  

ــداوات  ــت للع ــاآلخرة ال وق ــغلون ب ــه، فا�نش ــاره لنفس انتص
 والشحناء عندهم. اذكر جزءا من آية تذكرك بهذا ا�ع�. 

 
طَهُر لَُ�م﴿ 

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

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

ُب القـرآن فيـه   اذكر موقفا عظيمـا للنـ� عليـه السـالم َينسـِ
نفس الفضَل إ� هللا وُ�ظهُر الَضعَف البشري الذي َخِفَي � 

 الن� صلى هللا عليه وسلم.
 
اذكــر آيتــ� فيهمــا خطــاب للنــ� بمــا يؤكــد علــى أن كرامتــه  

 على هللا مقرونة بطاعته، وأنه إن أشرك فقد هذه الكرامة.
 
� يُق� علـيهم فيموتـوا و� �فـف ﴿قال تعا� � أهل النار:  

. وهذا ُيشعر بـأن نـار جهـنم ال ]36[فاطر: ﴾عنهم من عذابها

قد يظهر أنـه تعـارض  �بو. اذكر آية فيها حرف واحد �ل ما
 . ب� اآليت�

 
ــوع   ــر وق ــلم�، وتفس ــ� ا�س ــا�ل ب ــل ا�ش ــُ� � ح ــة ُتع آي

 ا�الف ب� طرف� ُمر�دين للخ�.
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تشو�ه الصادق� باأللقاب وسـيلة جاهليـة، يطلقـون لقبـًا  
بـــاألمس ينـــ�اقض لقـــب اليـــوم وا�قصـــود واحـــد، تشـــو�ه 

� النــاس عنــه. اذكــر مطلــع آيــة تــدل علــى صــورته وتنـفـ 
 �بطهم � ذلك.

 
ــعه �   ــٍ� وتواض ــى أدب ن ــدالن عل ــة ت ــن آي ــ� م ــر �لمت اذك

 تعامله مع من يقوم �دمته.
 
ست �لمات من آية تدل على أن اإلنسـان يرجـع إ� ربـه بـال  

 مال وال أهل وال عش�ة. ما هي؟
 
م جعل هللا الـدني�ا مغر�ـة ملهيـة، لـ�ى أقـواُهم عز�  مـًة ُيقـدِّ

 حق ربه على شهوة نفسه. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�.
 
ال تغ� بنفسك � أية ِرفعٍة أو خ� تصـل إليـه، ف�ـل مـا أنـت  

فيه من خ� هـو محـض فضـل مـن هللا، وهـو سـبحانه قـادر 
 .على سلبه منك. اذكر آية تدل على هذا ا�ع�
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صاحبك يتقرب إ� هللا بمـا لـم يشـرع. نصـحته فقـال لـك:  
 .. اذكر �لمة من آية ترد بها عليه)ا�هم العمل بني�ة طيب�ة(
 
زِْد َ�ُ ِ� ﴿قرأ قارئ قول هللا تعا�:   َمن َ�َن يُرِ�ُد َحرَْث اْ�ِخَرةِ نـَ

�َْيا نُْؤتِهِ ِمنَْها  َوَما َ�ُ ِ� اْ�ِخَرةِ ِمن َحْرثِهِۖ  َوَمن َ�َن يُرِ�ُد َحرَْث ا�ُّ
يٍب  ــِ ــورى: ﴾نَّص ــ�ا ] 20[الش ــالب دني ــاك ط ــن هن ــال: لك فق

منهـا؟ فأجبتـ�ه أن  فأين ما آتاهم هللا حياتهم صعبة  للغاية.
وأن هناك �لمت� من آية �يبـ�ان  القرآن يفسر بعضه بعضاً 

 عن سؤاله. ما هما؟ 
 
ُب فيـه   موقُف ثب�اٍت مـن النـ� صـلى هللا عليـه وسـلم ينسـِ

القرآن الفضَل إ� هللا تعـا�. اذكـر ثـالث �لمـات فيهـا هـذه 
 النسبة.  

 
فيها القرآن �ادثة بعبارة �مع بـ� ا�سـاب  َخ اذكر آية أرَّ  

 بالسن� الشمسية والقمر�ة.  
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 عشر  السادسالجزء 

مــن األســاليب اللطيفــة � الــدعاء أن تتوســل إ� هللا تعــا�  
� خائبــ�ا  ُردَّ فيمــا كنــت ادعــوك مــن قبــُل، بأنــك يــا رب لــم تــَ

وعودت� على كرمك وجميل صـنعك � فـأكرم� باسـتجابة 
 هذا الدعاء أيضا. اذكر آية �مل هذا ا�ع�.

 
ه نبيــ�ًا عــن َ�ِّ اذكــر آيــة فيهــا إضــافة (مــن ثــالث �لمــات) تــُ  

 َنَسَبتها إليه ُكتب أهل الكتاب ا�حرفة.  نقيصٍة 
 
 ﴿ ِ ُخْذ ب

ْ
مَّ َ� تَأ

ُ
وَل قَاَل يَا ا�َْن أ ن َ�قـُ

َ
ِ� إِّ�ِ َخِشيُت أ

ْ
لِْحَيِ� َوَ� بَِرأ

ْوِ�  ْب قـَ ْم تَْرقـُ ـَ ا�ِيَل َول ر  . ]94[طـه:  ﴾فَرَّقَْت بَْ�َ بَِ� إِْ�َ ُتفسـَّ

 هذه اآلية بآية أخرى من غ� هذا ا�زء، اذكرها.
 

استخدام ضـم� معـ� � �لمـة مـن آيـة اشـتق منهـا بعـض  
زوجهــا �  الكســوة والطعــام العلمــاء أن نفقــة ا�ــرأة علــى 

 والشراب وا�سكن. اذكر ال�لمة ال� فيها هذا الضم�.
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ــادهم   ــاب � أعي ــل الكت ــاركة أه ــه مش ــبعض لنفس ز ال وِّ ــُ �
 ِّ� ة التسامح و�أنه غفل فيما غفـل عـن آيـة ُتبـَ جَّ الديني�ة ِ�ُ
فزع ا�الئق غ� الثقل� من عقيدتهم الشركية. اذكـر هـذه 

 اآلية.
 
 من آية فيها ِذْكٌر السٍم من أسماء هللا ا�س� ثالث �لماٍت  

ــك  ــم � ذل ــذا االس ــر ه ــن ِذك ــ�ه، ولك ذكر غ ــُ ــع أن ي ــا نتوق كن
 ا�وضع يو� ِبِعَظِم ُجرم من يعذبه هللا. 
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 عشر  السابعالجزء 

لما �ان تضييع نصـوص الـو� القـرآ� أمـرا مسـتحيال علـى  
محاولـة الشـيطان تكـون الشيطان ألن هللا قدر حفظه فـإن 

بتضييع مع� النص با�طأ � الفهـم. اذكـر آيـًة �مـل هـذا 
 ا�ع�.

 
يتعدد. اذكر آية تب� �بط الكفار بـ�  ا�ق واحد والباطل 

 أقوال عديدة �لها باطلة.  
 
من منهج أهل الباطل أنهم يتهربـون مـن مناقشـة ا�ـق إ�  

 ا�ع�.االنتقاص من قائله. اذكر آية �مل هذا 
 
أورد بعض ا�فسر�ن ما ُيعرف بقصة الغرانيق، وذلـك عنـد  

وٍل َوَ� ﴿تفس�هم لقوله تعا�:  ن رَّسـُ َك مـِ رَْسلَْنا ِمن َ�بْلـِ
َ
َوَما أ

 �ِ ا يُلـْ ُ مـَ ُخ ا�َّ هِ َ�َينسـَ ْمنِيَّتـِ
ُ
يَْطاُن ِ� أ لَْ� الشَّ

َ
� ٰ نَِ�ٍّ إِ�َّ إَِذا َ�َم�َّ
يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ْ�ِ  ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ الشَّ ُ آيَاتِهِۗ  َوا�َّ  ]،58ا�ج:[ ﴾ُم ا�َّ
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والقصــة تــزعم أن رســول هللا قــرأ يومــا بمكــة ســورة الــنجم، 
 ﴿ح� إذا مـا وصـل موضـع 

َ
 رَ فـَ أ

َ
اةَ   ىٰ زَّ عـُ الْ وَ  َت الـ�َّ  مُ تُ �ْ � َوَمنـَ

َرىٰ  خـْ
ُ
َة اْ� َ ألقــى الشـيطان علـى لسـانه أو � ســكتت�ه:  ﴾ا�َّا�ـِ

ــ�  ــد ب ــ�ت�). وق ــفاعتهن ل ــى وإن ش ــق العل ــك الغراني (تل
علماء ا�ديث بطالن هذه القصة سندا ومتن�ا. ومـن وجـوه 

هللا عز وجل شاء �كمته ورحمته أن يبقى وحيـه  بطالنها أن
ن ﴿نقيا صافيا  ْن َ�َّ عـَ َيٰ مـَ ٍة َوَ�حـْ ن بَّيِنـَ َْهلَِك َمْن َهلََك عـَ ِ�ّ

ةٍ  ــَ ــال: ﴾بَّيِن ــا  .]42[األنف ــزم منه ــة لل ــت القص ــو وقع ــا ل بينم

اذكر آية من غ� هـذا ا�ـزء  التب�اس ا�ق بالباطل � الو�.
فإنـه ال يمكـن أن  -حفظـه � ذاتـهعدا عـن -تب� أن القرآن 

 �تلط بزور أو أي �ء غ� ا�ق.
 
نهى هللا نبي�ه، ومن بعده أمته، أن نمد أعينن�ا إ� مـا متـع بـه  

ال�افر�ن � الدني�ا. ورسول هللا يص�نا �قيقة أن مـا حرمنـا 
منه � الدني�ا وتمتعوا هم به سـيكون لنـا � اآلخـرة وُ�رمـون 

(ال ديث الـــذي رواه البخـــاري: هـــم منـــه. كمـــا قـــال � اـ�ــ 
يب�اَج، وال تشـــربوا � آنيـــ�ةِ الـــذهِب  َتلَبســـوا ا�ر�ـــَر وال الـــدِّ
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هـا لهـم � الـدني�ا ولنـا �  حاِفَها، فإنَّ والفضِة، وال تـأ�لوا � صـِ
. اذكر موضعا � القرآن فيه أن حقيقة حصـر ا�نـة اآلخرِة)

ه � على ا�ؤمن� ينبغي أن تعينهم وتكفيهم كزاد ي�ودون ـب 
خاصة �ن تعلـق قلبـه بـاآلخرة عـن طر�ـق  طر�قهم إ� هللا.

 العبادة.
 
�ـد مــن يم�ــ عمــره � الظلـم واإلفســاد وتــرو�ج الباطــل  

ومحاربــة ا�ــق. اذكــر آيــة تصــور �ظــة تمثــل ذورة نــدمهم 
 على هذا �له و�قينهم بما أنكروا من قبل.

 
ق قـد تلَمُع ُلَمُع ا�ق للعبـد، وحـ� أعـ� الكفـرة يكـون اـ�  

مـع �ـا وسـعد،  ظهر لهم � محطات. فمـن اسـتغل هـذه اللُّ
ــ�اليت�  ــ� متت ــر آيت ــقى. اذك ــد ش ــرض وجح ــ� وأع ــن تك وم

 تصف موقفا �ع فيه ا�ق لقوم فجحدوه. 
 
ق" وردت � أية � هذا ا�زء، يؤدي عدم   �لمة بمع� "ُنَضيِّ

 فهمها لسوء فهم كب�. اذكر هذه ال�لمة.
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وف النـاس مـن هللا و ال نكتفـي قال لك صـديقك: لمـاذا ـ�  
با�ديث عن رحمة هللا والرجاء فيها؟ لماذا نرهبهم من هللا 
بدل أن �ببهم فيه؟ اسـتوقفتك آيـة ولفـت نظـرك فيهـا أن 
من لم يقوموا بمعصية أبدًا باإلجمـاع، بـل هـم مجتهـدون � 
الطاعة �افون هللا، فكيف بن�ا �ن؟! اذكر أربع �لمات تدل 

 .على هذا ا�ع�
 
اذكر �لمت� تدالن على أن هذا القـرآن شـرف �ـن عمـل بمـا  

 فيه.
 
لك صديق بدأ يهتم بدراسة الفلسـفة وأصـبح يغلـب عليـه  

اســـتخدامها � دعوتـــه النـــاس إ� االســـتقامة. اذكـــر أربـــع 
مـر بـه 

ُ
�لمات من آية ُتب� ِبها له أنه حاد عن الطر�ق الـذي أ

 .الن� صلى هللا عليه وسلم
 
ــادة   ــرك العب ــة ت ــن آي ــات م ــبع �لم ــر س ــا. اذك ــة لتاركه مذل

 .تذكرك بهذا ا�ع�
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 عشر الثامنالجزء 

ــافع   ــه ا�نـ ــن أوجـ ــذوفا مـ ــا محـ ــادت أن قبلهـ ــة أفـ واٌو � آيـ
والتصرف ال� تكون � الدني�ا وال تكـون � اآلخـرة. � أي آيـة 

 وردت هذه الواو؟
 
 . اذكر آية تب� نفع الفطرة النقية 
 
الباطــل الطعــن � نوايــا ا�صــلح� مــن مــن أســاليب أهــل  

دعوتهم وادعـاء أنهـا لمـآرب شخصـية. اذكـر آيـة تـدل علـى 
 . ذلك

 
ــاه   ــا يتمنـ ــمان ممـ ــدة الت�ليـــف والضـ ــا قاعـ ــة فيهـ ــر آيـ اذكـ

 ا�سلمون جميعا هذه األيام.
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قــد يهلــك ا�ــرء بأعمــال القلــوب وهــو ال يشــعر. ومــن كبــائر  
يـة تهـدد مـن القلوب ما هو أشد مـن كبـائر ا�ـوارح. اذكـر آ

 يرتكب إحدى هذه الكبائر.
 
 قال الشاعر: 

 ووضع الندى � موضع السيف بالعال

 ُمِضٌر كوضع السيف � موضع الندى

أي أن الل� والعطف � غ� محله مضـر. اذكـر آيـة تـذم لينـ�ًا 
 وعطفًا � غ� محله.

 
ا ﴿ آيت�ان بمع� قوله تعا� � سورة الفجر:  مَّ

َ
ا فَأ �َساُن إَِذا مـَ اْ�ِ
ْ�َرَمنِ 

َ
َمُه َ�َيُقوُل َرّ�ِ أ ْ�َرَمُه َوَ�عَّ

َ
 . ]15: فجر[ال ﴾ا�َْتَ�هُ َر�ُُّه فَأ

 
من عالمات قبول العبادة أن تز�د صاحبها مـن هللا خشـية  

ه، فقـد ذكـر هللا حـالهم علـى سـبي�ل الثنـ�اء،  نـُ ه وال تؤمِّ ال تُغرُّ
 تدل على هذا ا�ع�. يةاذكر آ مما ُيشعر بقبول أعمالهم.
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 عشر  التاسعالجزء 

َمْرنَا ُمْ�َ�ِيَها َ�َفَسُقوا ﴿ قال هللا تعا�: 
َ
ن �ُّْهلَِك قَْرَ�ًة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
�َذا أ

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

من األوجه � تفس�ها: أي أمرنا م�فيها بما يـأمر بـه الرسـل 
 اعة. ففسقوا فيها. عادة من اإليمان والط

وهذا من طرائق اللغـة العربيـ�ة، أن �ـذف �ـالم مفهـوم مـن 
السياق. قد ينكـر مـن ال يعـرف بالعربيـ�ة مثـل هـذا التفسـ� 
و�قول مـن أيـن لكـم هـذه التقـديرات الـ� لـم تـرد � اآليـة. 

 اذكر من هذا ا�زء آية تستدل لها بها بتقدير شبي�ه.
 
دأ ا�ســ� باإلنســا�، اذكــر آيــة تــرد بهــا علــى أصــحاب ا�بــ  

والذي �عل معيار ا�فاضلة بـ� النـاس مـا يتحلـون بـه مـن 
أخالق أو نفع مادي عل� للناس بصرف النظر عن عالقتهم 
با﮻ تعا�. هذه اآلية ال تعطي أيـة قيمـة للمعـرض عـن هللا 

 تعا�.
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على ا�سلم أال يتن�ازل عن حقوقـه الـ� وهبـه هللا إياهـا وأن  
ِكَته �اتـه  يعلم أن الفضل فيها ﮻ وحـده، كمـا عليـه أال ُتسـْ

من الظلم عن ا�طالبة �قوق اآلخر�ن ا�ظلـوم�. فـبعض 
الظــا�� قــد يظلــم مجموعــة مــن النــاس ظلمــًا عامــًا ثــم إذا 
ــك  ــ� ذل ــه اعت ــن حقوق ــيئ�ا م ــاه ش ــدهم وأعط ــن إ� أح أحس
اًل. اذكــر آيــًة تبــ� أن ا�ــؤمن �ــق ال يكفيــه أن ُ�ســن  تفضــُّ

م إليه إن �ـان يظلـم اآلخـر�ن، وال يعتـ� اسـتثن�اءه مـن الظال
 هذا الظلم فضاًل من الظالم عليه. 

 
اذكر آيًة تب� تالعب ا�بطل� با�قائق وقلبهم للتسميات  

ــة  ــق � اآلي ــوة ا� ــذمون دع ــادهم و� ــى عن ــون عل ــث يثن �ي
 ذاتها.

 
ــن   ــالة م ــذبون بالرس ــه ا�ك ــادى ب ــا يتم ــ� أن م ــًة تب ــر آي اذك

 ا هو نابع عن ك�هم. طلبات إنم
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 العشرونالجزء 

ــى   ــ� عل ــة. وال ُيث ــدة ال�لم ــى وح ــة عل ــد مقدم ــة التوحي �لم
ق  اجتماع الناس إن �ان على ضالل. اذكر آية تب� كيـف فـرَّ

 ن� قومه وأحدث بينهم خالفا.
 
 �لمة وردت � آية، تصف الكفار بأنهم �علون ﮻ نظ�ا. 
 
يكونوا على قول واحد � شأن البعـث آية تب� أن الكفار لم  

 بعد ا�وت.
 
مــن رحمــة هللا عــز وجــل أنــه إذا أراد أن يبتلــي ا�ــؤمن بب�ــالء  

طو�ل، فقـد ير�ـه � بـدايات الـبالء أمـارات ُتشـعر بـأن هـذا 
 البالء سينتهي. اذكر آية فيها بشارة كهذه.
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 والعشرون الحادي الجزء

ة علـى �ـل   الن� عليـه الصـالة والسـالم لـه قـدر عظـيم ومنـّ
واحد فين�ا وله نصيب من أنفسنا أك� من نصيبن�ا �ن منها. 
ــا  ــه �أنه ــول هللا ونواهي ــر رس ــد أن يــرى أوام ــي ألح ــال ينبغ ف
ل � شأنه، بل له عليـه الصـالة والسـالم حـق التصـرف  َتدخُّ

تـدل علـى بن�ا أك� من حقنا � التصرف بأنفسـنا.. اذكـر آيـة 
 هذا ا�ع�.  

 
آيــة كر�مــة اســُتخِدمت فيهــا أداة شــرط معينــ�ة عنــد ذكــر  

ا�� للداللة علـى أن ا�ـ� الـذي يوصـله هللا لعبـاده كثـ�، 
بينما اسُتخِدمت أداة شرط أخرى عند ذكر مـا يسـوء العبـاد 

 للتشكيك � وقوعه. ما هي هذه اآلية؟  
 
هنـــاك موضـــعان � ســـورة مـــن الســـور قـــد يظهـــر بينهمـــا  

و�. لكن يمكن ا�مع بينهما بالقول أن التعارض للوهلة األ
هللا عز وجل ُيثّبت ا�ؤمن� � مواطن الشـدة، ولكنـه تعـا� 
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ــوفهم  ــتد خ ــد أن يش ــدة إال بع ــذه الش ــن ه ــرجهم م ــد ال � ق
و�تساءلوا عن نصر هللا لدين�ه وأوليائه، حـ� ال �رجـوا مـن 
الشدة مغتر�ن بأنفسهم وثب�اتهم، بل �رجـون منهـا بعـد أن 

و�ستحيوا من ربهم لما  -عز وجل-فوسهم أمام هللا تنكسر ن
جال � خاطرهم عن نصره لدين�ه وأوليائـه، وبعـد أن يعلمـوا 
أنهم بذواتهم ضعفاء. اذكر هات� اآليتـ� اللتـ� قـد يظهـر 
منهمـــا التعـــارض لكـــن يمكـــن ا�مـــع بينهمـــا بمـــا تقـــدم، 

 وتصفان موطن� مختلف� �ادثة معين�ة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 والعشرون يالثان  الجزء

�ب على ا�سـلم� ا�فـاظ علـى الـدعوة والتـذك� الـدائم  
با﮻ وشرعه إليقاظ الناس مـن غفلـتهم، ف�ـل أمـة ينقطـع 
عنها اإلنذار ال بد وأن تقـع � عتمـة الضـالل. اذكـر آيـة تـدل 

 على ذلك.
 
اذكر آية ُتدلل علـى وظيفـة هامـة لزوجـات النـ� صـلى هللا  

 عليه وسلم. 
 
تدلل على صدق رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم اذكر آية  

� أنه أ� بـالقرآن وحيـًا مـن هللا، إذ يظهـر فيهـا عتـاب للنـ� 
صلى هللا عليه وسلم مما يؤكد أّن القرآن الكر�م هو خطاب 

 لعبد.   ربٍّ 
 
يظن البعض أن توسيع رزقـه � الـدني�ا هـو دليـل علـى رضـا  

ن الكــر�م مــرارا هللا تعــا� عنــه وقربــه منــه. وقــد نفــى القــرآ
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صحة هذا الظن, وب� أن توسيع الرزق � الدني�ا ليس دلـيال 
 . على رضا هللا، اذكر آية تدل على ذلك

 
ن � محاولــة إقنــاع مــن هــم علــى باطــل أال تكتفـــي َ�   ســُ

بــدعوتهم وهــم � جمــع، إذ يغــوي بعضــهم بعضــا و�زايــد 
بعضهم على بعض � القناعة بالباطل وعدم التـأثر بـا�ق. 

 آية تدل على هذا ا�ع�.   اذكر
 
يتعــذر بعـــض الشـــباب والفتيــ�ات � عـــدم انضـــباطهم �  

التعامــل بــأن "النوايــا حســنة والقصــد شــر�ف". اذكــر آيــة 
 �عل وجوب انضباطهم من باب األو� واألحرى.

 
كم من ظالم �ان يرتع � ا�لـذات غـافال متنعمـا �ـأن الـدني�ا  

رم مـن �ـل �ء: مـن شـهوة ا�ـنس  دائمة له. و� �ظة حـُ
ــذ  ــرب، لذي ــاخرة، الط ــب الف ــ�اب وا�راك ــال، الثي ــر، الم اآلخ
الطعام والشراب. وهذا �له انقطع منه بال عـودة إليـه أبـدا. 

 . اذكر آية تصور هذا ا�ال
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 والعشرون الثالث الجزء

من أخطر وسائل ا�بطل� � تمر�ر باطلهم وإفسادهم أنهـم  
ا�غـ� بهـم أنهـم ُيظهرونه � ثوب طاعة وقر�، ح� �سـب 

يعملــون خــ�ا، وحقيقــة األمــر أنــه يبتعــدون بهــذا الفعــل أو 
 االعتقاد عن هللا تعا�. اذكر آية يمكن فهمها بهذا ا�ع�.

 
هناك �ظـة سـعادة غـامرة �ـس بهـا ا�ـؤمن يـوم القيامـة  

عند إدراك حقيقة عظيمة: أن ال فناء بعد هـذه اللحظـة، وال 
عذاَب ُ�اف أبدا، بل هو ا�لود � النعيم ا�قيم. فقـد اعتـاد 
ا�ؤمن � الدني�ا أن ا�وت يقطع الفرحة و�عكر صفو ا�ياة، 

ن فصاعدا ال موت كما أنه �ان �� عذاب هللا. لكن من اآل
وال عذاب. فيسعد ا�ؤمن بهـذه ا�قيقـة سـعادة ال تنتهـي. 
و�غبط نفسه على هـذه النعمـة العظيمـة. اذكـر اآليـة الـ� 
يغبط فيها ا�ؤمن نفسه متعجبا على هذه النعمة، نعمـة أن 

 ال موت وال عذاب بعد اليوم. 
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مــن أســاليب ا�بطلــ� أنهــم يــّدعون تن�اقضــا � القــرآن مــن  
تطبيق قواعد دنيو�ة على اآلخرة! اذكر آية فعل معهـا  خالل

 أبو جهل ذلك.
 
وَنۗ  َوَ�َن ﴿قال هللا تعا�   ُ�ِ تَصـْ

َ
ًة � وََجَعلَْنا َ�ْعَضُ�ْم ِ�َْعٍض فِتْنـَ

أمر الفقـراء بالصـ�، وأمـر  فا﮻، ]20:الفرقان[ ﴾َر�َُّك بَِصً�ا

والفقـ� األغني�اء باإلعطاء، فلذلك �ـان الغـ� فتنـ�ة للفقـ�، 
فتن�ة للغ�. اذكر آية تثبت جهل بعض الناس بهذه ا�كمة 

 .اإللهية أو �اهلهم لها
 
من العذاب النفّ� ألهـل النـار اكتشـافهم خطـأ مـواز�نهم  

ال� �انوا يقيسون الناس بها � الـدني�ا، اذكـر آيـة �مـل هـذا 
 . ا�ع�
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 والعشرون رابعال الجزء

�لمة بز�ـادة ألـف � قـراءة صـحيحة، بمـا اذكر آية ُتقرأ فيها  
 . يثبت قلوب ا�ؤمن�

 
�لمات) فيـه ت�ليـف وضـمان، �يـث  4اذكر جزءًا من آية ( 

على قدر  تذّللك ﮻ وخضوعك وطاعتك ومحبتك له، فإنـه 
سبحانه يتو� أمرك بما يغنيك عمـن سـواه و�فظـك ممـن 

 سواه
 
ــرص   ــدى ح ــر م ــة ُتظه ــة كر�م ــن آي ــات م ــس �لم ــر خم اذك

نبي�اء على هداية أقوامهم �يث ال ي�كون وسيلة ُيَتوسـل األ
 بها إ� هدايتهم إال ا�ذوها.

 
اذكر ثالث �لمات من آية تدل على أن إظهار العدل ا�طلـق  

 . يكون � اآلخرة
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 والعشرون الخامس الجزء

فــف عنــه عــادة وجــود أنــاس حولــه مصـــاب�   ــُمبتلى �َّ اـل
يكــون واقعــا مــع أهــل النــار. با�صــائب. لكــن هــذا التعــّزي ال 

 اذكر آية تدل على ذلك.
 
يظن بعض الناس أن فيه مقومـات شخصـية ومجـدا ذاتيـ�ا  

ال يؤهلــه إال ل�ــل كرامــة واحــ�ام، وأنــه ال يليــق بــه �ء مــن 
ــر  ــا تكس ــرض لبالي ــتبعد أن يتع ــ� يس ــرر، ح ــقة والض ا�ش

 النفس وتذلها. اذكر آية تتحدث عن مثل هذه النفسيات.
 
أن مســألة وجــود هللا تعــا� أغلبيــ�ة قابلــة  يظــن الــبعض 

للنقاش. ومما يؤدي بـه إ� هـذا الـوهم قولـه: لـو �ـان وجـود 
هللا أمــرا قطعيــًا يقينيــ�ًا فكيــف �فــى علــى عــدد مــن علمــاء 
الطبيعة الغربي� األذكيـاء ا�تميـز�ن � مجـالهم. اذكـر آيـة 

 تقلب هذه الشبهة دليال على قدرة هللا. 
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دّين با�نّفرات والعصيان با�رغوبات. كث�ا اإلعالم َيقرن الت 
ؤس، و�قــرن التــ�ج بــالغ�  مــا يقــرن ا�جــاب بــالفقر والبــُ

وا�مال وا�ستوى العلـ� الرفيـع والسـعادة والضـح�ات. 
وقــل مثــل ذلــك مــع اللحيــة والعديــد مــن مظــاهر اإلســالم. 
بذلك يضرب على وتر نف� مؤثر جدا، وهو توهم أن اق�ان 

أن أحــدها يســبب اآلخــر. و�ــأن التــ�ج وقلــة  األشــياء يعــ�
الــدين ُتســبب "الــّر�" والســعادة بينمــا ا�جــاب ســبب � 
نعم هللا بهـا  البؤس والفقـر. ولـذلك فمـن ز�ـاة الـّنعم الـ� يـُ
ــر  ــر اقـــ�ان علمـــك أو مالـــك بالـــدين لتكسـ عليـــك أن ُتظهـ
ــر  ــم. اذك ــون وإعالمه ــده ا�بطل ــذي ير� ــئوم ال ــ�ان ا�ش االق

 ت�اليات تذكرك بهذا ا�ع�.ثالث آيات مت
 
�ل ما خالف أح�ام هللا تعا� فال يمكن وصفه بأنه سياسـة  

حسنة وال إصالح وال عدل وال مراعاة للتعددية وال غ� ذلـك 
ة هللا � أح�امــه. بــل هــي  مــن األلفــاظ الــ� تــز�ن بهــا محــادَّ
ــراض  ــة وأم ــهوات ا�ذموم ــن الش ــة ع ــة منبعث ــواء محض أه

 سورت� مختلفت� تدالن على ذلك. القلوب. اذكر آيت� �
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ــة �   ــهوات ا�حرم ــل والش ــر الرذائ ــل نش ــل الباط ــد أه يتعم

أقوامهم ليسهل عليهم سوقهم � طر�ـق الضـالل وحملهـم 
على تنفيذ ما يأمرونهم به من باطل. اذكر آية تشـ� إ� هـذا 

 ا�ع�.
 
�لمة أطلقها هللا تعا� على وحيه؛ نستدل من خاللهـا علـى  

ان الــذي يعــيش بعيــًدا عــن الــو� وإقامــة أمــر هللا أن اإلنســ 
الــ�  واآليــةيشــبه جثــة هامــدة ال حيــاة فيهــا. اذكــر ال�لمــة 

 وردت فيها.
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 والعشرون سسادال الجزء

  
ً
علـى عـدم وجـود أيـة  اذكر آية قد يستدل بها ا�ستدل خطـأ

بقية من دعوة الرسل عليهم السالم لدى ا�شـرك� � عهـد 
 الن�.

 
لـــيس شـــرطا أن ينطبـــق الـــنص � ال�ـــافر�ن أو ا�نـــافق�  

ب�امل جزئي�اته على أحدنا ح� يشـعر أنـه �اطبـه. وبالتـا� 
فــإذا قــرأ قــارئ آيــات تصــف ال�ــافر�ن أو ا�نــافق� وأحــس 

ثـم جـاءت صـفة � اآليـات ال بداية بانطباق الصـفات عليـه 
تنطبق عليه فال ينبغي أن يشعره ذلـك أن اآليـات ال تعنيـ�ه. 
قـق اسـم النفـاق فيـه بقـدر انطبـاق  بل له من الوعيد ومن �ُّ
اآليات عليه، وله مـن اإليمـان بقـدر مخالفتهـا �الـه. اذكـر 
آية يمكن االستدالل بها على مسلم متنّعم بالرغم مـن ذكـر 

  فيها، بل واستدل بها أحد الصحابة.  الكث� من ا�عا�
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ْ�َ ﴿آية بمع� قوله تعا�:   َك َو�ـَ ا بَيْنـَ َت الُْقْرآَن َجَعلْنـَ
ْ
�َذا قََرأ

ْسُتوًرا  ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِخَرةِ ِحَجابًا مَّ و�ِِهْم  ا�َّ ٰ قُلـُ وََجَعلَْنا َ�َ
ْرآِن  َك ِ� الْقـُ رَْت َر�ـَّ ن َ�ْفَقُهوُه َوِ� آَذانِِهْم َوقًْراۚ  �َذا َذكـَ

َ
ِ�نًَّة أ

َ
أ

ْدبَارِهِْم ُ�ُفوًرا 
َ
ٰ أ َّْوا َ�َ  ].46-45[اإلسراء: ﴾وَْحَدهُ َول

 
مْ ﴿اذكــر آيتــ� بمعـــ� قولــه تعــا�:   وُهْم إِنَّ�ـــُ َطْعُتمـــُ

َ
 �ْن أ

 ].121: األنعام[ ﴾لَُمْ�ُِ�ونَ 

 
يتعامــل الــبعض مــع ســ� الصــحابة و�ــأنهم معصــومون ال  

�طئون. ومثل هذا يسهل تشـكيكه � الصـحابة. اذكـر آيـة 
ــاليف  ــحابة � الت�ـ ــف هللا بالصـ ــوال لطـ ــه لـ ــى أنـ ــدل علـ تـ

 الشرعية لبدر منهم ما يفسد دينهم.
 
آت النـف   وس، عند الشدائد تتكشف ا�قائق، وتظهـر ُمَخبـَّ

 . فيتهاوى أقوام، اذكر آية تدل على هذا ا�ع�
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آيــة فيهــا ذكــر  مــن يــتعظ مــن ا�لــق بفعــل هللا � األقــوام  
السابقة. أفاد حرف (أو) فيهـا تبـ�اين هـؤالء ا�تعظـ� علـى 
مـــرتبت� إحـــداهما خـــ� مـــن األخـــرى وإن �ـــانوا جميعـــا 

 ممدوح�. اذكر هذه اآلية.
 
كر�م � تعامله مع ضيوفه، �يـث  ق نٍ� لُ �لمة دّلت على ُخ  

ــذه  ــي ه ــا ه ــّيفهم. م ــ� أراد أن يض ــا�رج ح ــعرهم ب ــم يش ل
 ال�لمة؟

 
ــوله   ــادين ﮻ ولرســ ــافر�ن ا�عــ ــك ال�ــ ــاء هللا ألهلــ ــو شــ لــ

وللمؤمن� ب�لمة منه، بل َلَما خلقهـم أصـال، لكنـه سـبحانه 
بّ� حكمته من وجودهم ومحاربتهم. اذكر آيـة توضـح ذلـك 

 . ا�ع�
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 والعشرون السابع زءالج

 . اذكر �لمة تش� إ� عدم إيمان امرأة لوط 
 
َ ﴿قال هللا تعا� � سورة النسـاء:   ادُِعوَن ا�َّ َ افِقَِ� �ـُ إِنَّ الُْمنـَ

. اذكر آية تب� كيـف �ـدعهم ]142:النساء[ ﴾َوُهَو َخادُِ�ُهمْ 

 هللا.
 
َها ﴿آية بمع� قول هللا تعـا�:   ُّ�

َ
َ يَا � وا ا�َّ وا إِن َ�تَّقـُ ِيـَن آَمنـُ ا�َّ

 .]29:األنفال[ ﴾َ�َْعل لَُّ�ْم فُْرقَانً 

 
آية تب� العاقبة ا�خيفة � �ظة حاسمة يـوم القيامـة �ـن  

�يط نفسه بدواعي اال�راف من شـهوات وشـبهات. اذكـر 
ــبب  ــذكران تسـ ــة اللتـــ� تـ ــذه اآليـ ــدا � هـ ال�لمتـــ� �ديـ

 واال�راف.الشخص لنفسه بهذا الز�غ 
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الناس �اسبونك على النت�ا� واإل�ازات، فلـو أنـك درسـت  
سنوات ثم لم �ّصل الشهادة ا�امعية لظرف طرأ فإنك ال 

ل معاملة من حّصلها. وعنـدما تكتـب سـ�تك الذاتيـ�ة تعاَم 
 فإنك تكتب إ�ازاتك، ال جهودك ال� لم تثمر فيما يب�دو.

وحكمته أنه ُ�اسب علـى بينما هللا سبحانه من كمال عدله 
ــة  ــ�ا� الدنيو�ـ ــؤّد إ� النتـ ــة حـــ� وإن لـــم يـ العمـــل وا�حاولـ

 . ا�رجّوة. اذكر �لمة واحدة من آية تدل على هذا ا�ع�
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 والعشرون ثامنال الجزء

من الناس من �س أن مخالطته إلخوانه ا�سلم� تعرضـه  
هـذه �واقف تقلـل مـن جاهـه وتنـتقص مـن هيبتـ�ه، مـع أن 

 ا�واقف ليس فيها منكر. اذكر له آية تذكره بها.
 
ر، إذ �ـان   اذكر آية فيها أن ا�ؤمن يدرك يوم القيامة أنـه قصـّ

بإم�انه أن يش�ي بعمره م�لة أعلى � ا�نة و�عمـل مز�ـدا 
من األعمال الصا�ة، علما بأن هذا ا�عـ� هـو � �لمـة مـن 

 اآلية.
 
 . الن� ليس مقتصرًا على تالوة القرآناذكر آية تب� أن دور  
 
كثــ� مــن النــاس يفعــل ا�عصــية و�نتظــر نقصــا � رزقــه أو  

معكــرا يصــيب�ه، فــإن لــم �صــل اطمــأن وتــابع � معصــيت�ه. 
ومن أسباب اال�راف � هذه النفسية قلة التفك� � اآلخرة 
والنظر إ� الـدني�ا �أنهـا دار جـزاء، وقلـة إيمـان بصـفات هللا، 
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ب عــن هــذا اإلنســان أن هللا تعــا� حكــيم لــيس �يــث يغيــ 
ــا� حلــيم ال  ــو تع ــب، وه ــتخّفهم الغض ــذين يس ــر ال �البش

 يعاجل بالعقوبة. اذكر آية تت�لم عن مثل هذه النفسية. 
 
يتسبب بعضنا � إحزان إخوانـه ا�سـلم� بلغتـه السـلبي�ة،  

علما بأن إدخال ا�زن علـيهم مـن مقاصـد الشـيطان. اذكـر 
 ك.آية تدل على ذل

 
من ا�سلم� من �س بأن أح�ـام الـوالء والـ�اء � التعامـل  

مــع صــديقه أو قر�بــ�ه مــن غــ� ا�ســلم� ثقيلــة عليــه وأنهــا 
تن�افر "حسه ا�رهف" ا�حب لإلنساني�ة.ا ذكر آية تبـ� بهـا 
لهؤالء أن االستقامة على أمر هللا مدعاة �صول مـا �بونـه 

 ى ا�ق.من حسن عالقة بالناس، لكن مع اجتماع عل
 
اذكر آيت� تت�لمان عمن ديدنهم اال�ياز إ� األقـوى بغـض  

 . النظر أهو على حق أم على باطل
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ِد ﴿اذكر آية بمع� قول هللا تعا�:   ن َ�عـْ ِ ُ�مَّ قََسْت قُلُوُ�ُ�م مـّ
َشدُّ قَْسَوةً 

َ
ْو أ

َ
 .]74البقرة:[ ﴾َ�ٰلَِك فَِ�َ َ�ْ�َِجاَرةِ أ
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 والعشرون التاسع الجزء

اذكــر آيــة تــرد بهــا علــى مــن يــ�ر وضــع تشــر�عات مخالفــة  
ألح�ــام هللا تعــا� مــن بــاب مراعــاة ا�اجــات اإلنســاني�ة 

 . والتخفيف عن الناس
 
 اذكر �لمة � آية بمع� العظمة وا�الل والغ�. 
 
ــل   ــ� ال � ــتمرة، وال ــة هللا ا�س ــى قيومي ــدل عل ــة ت ــر آي اذك

لقــوان� ليســت إال أوصــافا ألفعــال القــوان� محلهــا. إذ أن ا
 . هللا �لقه

 
اذكـــر آيـــة فيهـــا توجيـــه لل�ـــافر�ن أاّل تشـــغلهم عـــداوتهم  

ب النجاة ألنفسهم.  للمؤمن� عن تطلُّ
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ًة وََسًطا﴿قال هللا تعا�:   مَّ
ُ
 ]،143[البقرة: ﴾َكَ�ٰلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

ــ� األ ــةبمع ــ� خ�� ــل واألك ــا . فض ــة فيه ــر آي ــطية اذك الوس
 .با�ع� ذاته
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 الثالثون الجزء

اذكر �لمة من آيـة يسـتدل بهـا علـى أن م�لـة ا�ـؤمن� عنـد  
 .هللا يوم القيامة أعظم من م�لة ا�الئكة

 
� محاوالت التوفيق ب� اإلسـالم وخرافـة التطـور يسـتدل  

َهاَدةِ الَْعزِ�ـُز ﴿البعض بقول هللا تعا�:  ِب َوالشـَّ َ�ٰلَِك َ�لُِم الَْغيـْ
ن  الرَِّحيُم  اِن مـِ �سـَ  َخلَْق اْ�ِ

َ
ٍء َخلََقُهۖ  َوَ�َدأ ْحَسَن ُ�َّ َ�ْ

َ
ِي أ ا�َّ

ٍ�  ُ�مَّ َجَعَل �َْسلَُه ِمن ُسَ�لَةٍ  ِطٍ�  هـِ اٍء مَّ اهُ  ّمِن مـَّ وَّ مَّ سـَ �ـُ
وِحهِ  مَّ ﴿ظـان� أن  ]9-6[السجدة: ﴾َوَ�َفَخ �ِيهِ ِمن رُّ تعـ�  ﴾�ـُ

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

 . الذكري
 
بالرغم من نعيم ا�نة الذي يشغل ا�ـؤمن عـن �ـل شـاغل   

إال أن بعــض ا�ــؤمن� ال يكتمــل نعــيمهم إال بالتشــفي ممــن 
�ـــانوا يعـــذبونهم � الـــدني�ا، فبعـــد دخـــول ا�نـــة مباشـــرة، 
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يت�ذكرون بعض أهل النار الـذين �ـانوا يسـتك�ون علـيهم أو 
ْصَحاَب ا﴿يعـذبونهم 

َ
ْصَحاُب اْ�َنَّةِ أ

َ
ْدنَا َونَاَدٰى أ ْد وَجـَ ن قـَ

َ
�َّارِ أ

ا ْم َحقــًّ َد َر�ُّ�ــُ ا وَعــَ دتُّم مــَّ ْل وَجــَ ا َ�هــَ ا َحقــًّ َدنَا َر�ُّنــَ ا وَعــَ  ﴾مــَ

 .]44[األعراف:
ــدور  ــفاء لص ــه ش ــذلك في ــبيًها ب ــهًدا ش ــ� مش ــة تب ــر آي اذك

 . ا�ؤمن�
 
مــن قــرأ ســورة يــونس يعــرف ا�ــض علــى علــوم الطبيعــة  

ــة  اَذا ِ� ا﴿النافعـ ــَ ُروا مـ ــُ ِل انظـ ــُ رِْض قـ
َ
َماَواِت َواْ� ــَّ  ﴾لسـ

 .]101[يونس:
اذكر ثالثة مواضع متفرقة من ا�زء الثالث� يأمر هللا فيهـا 

 ا�ؤمن� بالتفّكر �  خلق هللا.
 
مسـتداًل بهـا  ،يقـرأ بهـا الـبعض و�سـكتهذا ا�زء من  آيٌة  

ة أي شــخص  علــى حر�ــة التــدين وحر�ــة اإل�ــاد وأحقيــّ
 كمـاٌ�  باختي�ار دينـ�ه الـذي يعجبـه، و�ـأن اختيـ�ار الـدين أمـٌر 

ولكـن مـن يكمـل تـالوة اآليـات  ،مـا يعجبـه ينتقي �ل واحـٍد 
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يعرف أن هذا تهديـد ووعيـد مـن هللا تعـا� �ـن أعـرض عـن 
 .دين�ه

 
اٍت ﴿ � سورة البقرة قرأنا قول هللا تعـا�  َك آيـَ ْ نَزْ�َا إِ�ـَ

َ
َولََقْد أ

مما يب� أن األدلة على صحة دين هللا ]، 99[البقرة: ﴾بَّيَِناٍت 

ل�ـل طالـب حـق. فـإذا رفضـها  تعا� واضـحة شـافية �افيـة
أحــد فهــذا داللــة علــى ســوئه وعلــى أن ا�ــروج عــن طر�ــق 
ا�� شأنه ودأبـه ألن ذلـك يهيئـ�ه للكفـر بمثـل هـذه األدلـة. 

رد على من يدعي أن "ا�لحد ا�سك�" قد ُتعـرض و� ذلك 
عليه أدلة اإلسالم فال يقبلها و�كـون مـع ذلـك معـذورًا ألنـه 
لم يقتنع بها! بل إذا رفض أي أحد أدلة اإلسالم فهذا لعيـب 

تؤكـد نفـس هـذا ا�ـزء اذكر آية مـن  فيه ال لعيب � األدلة.
 . ا�ع�

 
ا�ة الــ� الــبعض �عــل الــدني�ا مركز�ــة ل�ــل أعمالــه الصــ  

تصدق حـ� يز�ـد "أو  "صلِّ لتن�ال النجاح"تعين�ه عليه مثل 
، ولكن من يب� أعماله الصا�ة على هذه "هللا لك � المال
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األسس فإنها قابلة لالنهيار، والصـحيح أن نؤسـس أعمالنـا 
على اإليمان بالبعث وا�زاء فهي الـ� تعـ� علـى األعمـال 

 الصا�ة.
اإليمان بالبعث وا�ـزاء هـو الـذي يعـ� اذكر آيت� تب� أن 

 . اإلنسان � اإلقدام على األعمال الصا�ة
 
المال من مقومات ا�ياة، ولكن البعض ا�ـذه غايـة لهـذه  

ا�ياة فصـار �ـرص � حياتـه �لهـا علـى جمـع المـال فـ�ى 
فيه رفعته وكرامته وعزتـه وتـأم� مسـتقبل أوالده � جمـع 

وال حياتــه فشــغله عــن المــال، حــ� ينشــغل بتجميعــه طــ 
اذكر آيت� �ـذر هللا فيهمـا مـن هـذا  . غايت�ه من هذه ا�ياة

 . الصنف
 
ربمـــا يتـــوهم الـــبعض أن تـــز�� الباطـــل ربمـــا يأتيـــ�ه مـــن  

شياط� ا�ن فقط وال يأتيـ�ه مـن شـياط� اإلنـس، ولكـن 
َياِط�َ ﴿هللا حذرنا منهم سـوً�ا  ا شـَ ِ نَِ�ٍّ َعُدوًّ

 َوَ�َ�ٰلَِك َجَعلَْنا لُِ�ّ
نِّ  �ِس َواْ�ِ  .]112[األنعام: ﴾اْ�ِ
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اذكر آية تؤكد علـى أن الوسوسـة تـأ� مـن شـياط� اإلنـس 
 . و�جب على اإلنسان ا�ذر منهم ،وا�ن

 
-اذكر آية تب� أن أبا بكـر هـو أفضـل هـذه األمـة بعـد النـ�  

 . -صلى هللا عليه وسلم
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 الفائقين  أسئلة

بأنه ُغدر وهللا تعا� م�ه عن اإلنسان يشتد غضبه إذا أحس  
ذلك إلحاطة علمه ب�ـل �ء، فـال يتصـور أن ُيغـدر بـه تعـا� 
ليكون هذا سـبب�ا � اشـتداد غضـبه مـن أقـوام، بـل هـو تعـا� 
يعلــم أصــال أن ســيقع مــنهم مــا وقــع. هنــاك آيتــ�ان تــذكران 

عـ� الـذي ذكرنـا الَم  القصة نفسها، لكـن قـد يتـوهم متـوهٌم 
�لمات �أنها اح�از لهذا الظن �  4من  فجاء � األخرى عبارة

 . حق هللا تعا�. ما هي هذه العبارة
 
اذكر آية تظهر كيف أن أهل الباطل �تقرون عقـول النـاس  

 . و�اطبونهم �أطفال
 
مـا مـن بـاب الشـفقة قد تدعوك نفسك ألن تفعل أمرًا محرَّ  

علــى صــديقك أو زميلــك �ــأن تغششــه � اختبــ�ار. اذكــر آيــة 
نفسك أن هللا يطالبك بالعدل الشرعي � �ل مقام تذكر بها 

 ألنك لن تكون أرحم من هللا بهذا الذي أشفقت عليه.
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ذكرنا أن الذي يض� من أجل مبدأ يزداد تمسـ�ًا بـه، وذلـك  
اِت ﴿عند قوله تعـا�:  اَء َمرْضـَ َوالَُهُم ابْتِغـَ مـْ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َوَمَثُل ا�َّ

 
َ
ْن أ ِ ِ َوتَثْبِيًتا مـّ ِهمْ ا�َّ أن  وذكرنـا]، 265[البقـرة:اآليـة .. .﴾نُفسـِ

هذا ينطبق ح� على ا�بادئ الباطلة، مما يصـعب اسـتجابة 
أصحابها لدعوة ا�ق، إذ أن أحدهم مربوط بما قدم � حياته 
من وقت وجهد ومال وتضحيات � سبي�ل مبدئه، و�صـعب 
عليه جدا أن يتقبل فكرة أنه وهو اآلن ابن أربع� أو خمسـ� 

ست� قد أضاع ماضيه �له � باطل لن يستفيد منه. اذكر أو 
آية �ل هذا اإلش�ال النف� الذي يعيق كثيـر�ن عـن قبـول 
ــارة  ــا �سـ ــون معهـ ــة هائلـــة ال �سـ ــيهم دفعـ ا�ـــق، وتعطـ
المـــا� و�ـــل مـــا فيـــه، بـــل يـــدركون أنهـــم إن قبلـــوا ا�ـــق 

 . استفادوا من هذا الما�
 

الصـغ� قـد يع�ـ  هناك مشهد مؤثر يعرفه اآلباء. الطفـل 
والده فيعاقبه األب، فيجلس االبـن � زاو�ـة بالبيـت حز�نـ�ا 
صامتا ال يعرف كيف يس�� أباه. األب برحمتـه وإشـفاقه 
ال �ب أن يرى ولده على هذا ا�ال، فيدفع األم لتقول للولد 
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تعال واعتذر ألبيك وقل له أنك آسف ولن تعيـد هـذا ا�طـأ 
نظر إ� رحمـة األب الـذي هـو وأنك تر�ـد منـه ا�سـامحة. فـا

بنفسه يلقن ولده ماذا يقول ليعتذر ح� ال تسـتمر ا�فـوة. 
و﮻ ا�ثل األعلى. هللا تعا� أرحم بن�ا من آبائن�ا وأمهاتن�ا. اذكر 

 . آية تذكرك بهذا ا�شهد تظهر فيها رحمة هللا تعا�
 
أوامر هللا ورسـوله �يينـ�ا. فعلينـ�ا االسـتجابة الفور�ـة دون  

 . تدل على هذا اذكر آية. تراٍخ وال تردد
 
النــاس عــن  َر ن َنفــَّ نــا مــَ ن �ــان قبلَ مــَّ اذكــر آيــة تشــ� إ� أن ِم  

اإلقبال على هللا بالطمع بما � أيديهم متخذين الدين مطية 
 لذلك.

 
اذكر ثالث مواضع من القرآن يذكر فيهـا هللا تعـا� صـفات  

ا�ـزاء �تـار كث�ة حميدة للمؤمن�، لكن عندما يـت�لم عـن 
 صفة الص� �ديدا بما ُيشعر بأن مدار األمر على الص�.
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ــر   ــى م ــؤمن� عل ــدوة للم ــا الق ــل هللا فيهم ــ� �ع ــر آيت اذك
 . السن� اثنت� من النساء

 
اذكــــر آيتــــ� مــــن موضــــع� مختلفــــ� يعــــ� إدراك أن  

استثن�اءهما منقطع على نفي أن يكون الن� صلى هللا طالبـا 
 أي وجه من وجوه االنتفاع الدنيو�ة. من الناس بدعوته 

 
ــوهمهم   ــد ي ــا ق ــاب بم ــل الكت ــاب أله ــا ا�ط ه فيه ــَّ ــة يوج آي

باستعطافهم، فُتختم ب�لمات تنكسهم وتقمـع غـرورهم. مـا 
 هي هذه ال�لمات؟

 

اُوونَ ﴿  ــَ ْم َوالْغ ــُ ا ه ــَ وا �ِيه ــُ ــعراء[ ﴾فَُكبِْكب ــظ ]94:الش ! الح

يشـعرك بر�ـام  ﴾فَُكبِْكُبوافكبكبوا... والوقع الصو� لل�لمة (

. . على بن�اية، ُيدفع به إ� ا�افة ليقع � هاو�ة على دفعات.
اُوونَ  ﴿ ْم َوالْغـَ اذكـر آيـة أخـرى �مـل معـ� . ﴾فَُكبِْكُبوا �ِيَها هـُ

 . مشابها
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بمـا يـدل  � بداية بالٍء  اذكر آية �� هللا فيها نبي�ا من أنبي�ائه 
 . على أن بالءه هذا سينتهي

 
�� من ال يقتصر علـى تضـييع حـق هللا � سياسـة من الظا 

ــه  ــة ألهوائــ ــذه مطيــ ــدين و�تخــ ــ�اجر بالــ ــل و�تــ ــاد، بــ العبــ
الشخصــية. هــؤالء يتظــاهرون بتعظــيم حــق هللا بــأن �علــوا 
"شيئ�ا" من األمر له. وحقيقة األمر أن هذا الـذي جعلـوه ﮻ 
يــؤول � النهايــة ألهــوائهم، وال �فظــون ﮻ حقــا، بينمــا هــم 

جـدا بمتـاع الـدني�ا أن يصـرفوا منـه شـيئ�ا لتعظـيم شحيحون 
ــر لفتــة  ــؤالء، واذك ــال ه ــة تــذكرك � ــر آي ــات هللا. اذك حرم
عجيب�ة � تركيب مطلعها يستغربها من هان حق هللا علـيهم 
ممــن يــرون جعــل �ء مــن األمــر ﮻ أحســن مــن ال �ء مــن 

 باب (وال البالش)!
 
مـن جعـل  ُينكـر علـى لآلية السـابقة اذكر آية بمطلع مشابه 

 شيئ�ا من األمر ﮻.
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 . اذكر آية يستدل بها بعض العلماء على كرو�ة األرض 
 
يظن البعض أن بإم�انه أن يع� هللا تعا� ثم يتـوب إليـه  

َ ﴿� الوقت الذي ير�د! و�ن� قول هللا تعا�  نَّ ا�َّ
َ
وا أ َواْعلَمـُ

. اذكر محل الشـاهد مـن ]24[األنفال: ﴾َ�ُوُل بَْ�َ الَْمرِْء َوقَلْبِهِ 

آية �مل نفس ا�ع� من أن ا�رء ال يستطيع أن يتـوب مـا لـم 
 . له بهذه التوبة يأذن هللا

 
آيات أح�ام كث�ة � سورة واحدة تـنظم مسـألة اجتماعيـة،  

ومع ذلك يتهاون كث� من ا�سلم� فيها بدوافع منها الفجور 
� ا�صومة. يالحظ أن هللا تعـا� تهـدد بعـد آيـات األح�ـام 
من �الف أمره تهديدا شديدا، وقد �سب قـارئ اآليـات أن 

بما سـبق مـن آيـات األح�ـام، مـع أن هذا التهديد ال عالقة له 
مخالفتها داخلة � هذا التهديـد والوعيـد دخـواًل أوليـًا. اذكـر 

 آية الوعيد ا�قصودة.
� محاوالت التوفيق ب� اإلسـالم وخرافـة التطـور يسـتدل  

َهاَدةِ الَْعزِ�ـُز ﴿البعض بقول هللا تعـا�:  ِب َوالشـَّ َ�ٰلَِك َ�لُِم الَْغيـْ
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ِ  الرَِّحيُم  ن ا�َّ اِن مـِ �سـَ  َخلَْق اْ�ِ
َ
ٍء َخلََقُهۖ  َوَ�َدأ ْحَسَن ُ�َّ َ�ْ

َ
ي أ

ٍ�  ِطٍ�  هـِ اٍء مَّ ن مـَّ ِ اهُ  ُ�مَّ َجَعَل �َْسلَُه ِمن ُسَ�لٍَة مـّ وَّ مَّ سـَ �ـُ
وِحهِ  مَّ ﴿ظان� أن  ]،9-6[السجدة: ﴾َوَ�َفَخ �ِيهِ ِمن رُّ تعـ�  ﴾�ـُ

دائما ال�تيب مع ال�ا�. بينما ا�قيقة أنها قد تكـون �جـرد 
ترتيب الذكر أو ال�تيب الرت�. اذكر آية تتحدث عن شـعائر 

 . ليست لل�تيب -بوضوح-فيها هي  ﴾ُ�مَّ ﴿ ا�ج و

 
اذكر آية �ذر من سن السنة السيئ�ة بـأن يكـون اإلنسـان �  

 . إ� حق طليعة من يعمل عمال محرما أو يرفض دعوة
 
سألت� ابن� سـارة رحمهـا هللا: مـا دام أمـر الـدجال معلومـا  

بينـــ�ه لنـــا نبينـــ�ا فكيـــف يتبعـــه أنـــاس مـــن ا�ســـلم� عنـــد 
ــه؟ ــم   خروج ــيان العل ــا� نس ــة ا�ع ــن عقوب ــا: م ــت له فقل

  النــافع، واستحضــرُت قــول ابــن تيميــة � مجمــوع الفتــاوى:
بعضه، بـل (من الذنوب ما يكون سبب�ا �فاء العلم النافع أو 

اذكـر  والشـتب�اه ا�ـق بالباطـل). َم لِ يكون سبب�ا لنسيان ما َع 
 آية تدل على ذلك.
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نَّ ﴿ التوبة: � سورة � قوله تعا� 
َ
َ بَرِيٌء   أ الُْمْ�ِ�َِ�ۙ    ّمِنَ  ا�َّ

أنها ليست بالكسـر (ورسـوِله)، لكـن الحـظ  معلوٌم ، ﴾َورَُسوُ�ُ 

ــوَله). فهــــذا عطــــف  ا (ورســ ــً ــالفتح أيضــ ــا ليســــت بــ أنهــ
 جمل..�لمة ع�ت عن جملة. 

ــع  ــا يرف ــة بم ــن جمل ــة ع ــ� �لم ــث تع ــل �ي ــف جم ــر عط اذك
 استش�اال يرد � الذهن عن آية.

 
إدمان ا�عا� قد �عل صاحبها يتجرأ على الكبائر علنًا بال  

 � إ� هذا ا�ع�.اذكر آية تش حياء.
 

�رص الناس على �صيل أسـباب السـعادة الماديـة. لكـن  
من عقوبة هللا عز وجـل للمعرضـ� عـن طاعتـه واإلخـالص 
له أنه قد �عل سبب السعادة هو ذاتـه سـبب الشـقاء لهـم. 
اذكر آيت� متشابهت� من سورة واحدة تب� أن ما هو سبب 

 الناس. سعادة عادة �عله هللا سبب شقاء لبعض 
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علم هللا عز و جل من عباٍد له شوقا إ� لقائه فص�هم بآيـة.  
 ما هي هذه اآلية؟

 
يعرض أهل الباطل الشبهات. فيأ� أهـل العلـم ليعا�وهـا  

و�ردوها. ف�ون تهافت ما يقف � طر�ق ديـنهم القـو�م، بـل 
وقد يظهر � ثن�ايا الرد على الشبهة جماليات للدين ما �انت 

لها، مما يز�د رسوخ اليق� � قلوب ا�ـؤمن�. ظاهرة لهم قب
 .اذكر آية تذكرك بهذا ا�ع�

 
ــل   ــفات أله ــالث ص ــا ث ــر هللا � أوالهم ــ�ان ذك ــ�ان متت�اليت آيت

الكتاب واقتصر � الثاني�ة على صفت�، و� عدم ذكر الثالثة 
 اآليت�ان؟ هاتان ملمح من مالمح عزة ا�سلم. ما هما

 
آية نظمها بـديع! ذكـر هللا فيهـا إحـدى أفعـال أهـل الكتـاب  

الماضية بصيغة ُتشعر بالتجدد لبي�ان شـناعتها وليـدل علـى 
مشــاركة ا�خــاطب� زمــن النــ� فيهــا وإن بعــد العهــد عنهــا. 
ومــع ذلــك ذكــر هللا �لمتــ� � وســط الســياق بمــا يقطــع 
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أطماعهم أن يفعلوا مثلهـا مـع النـ� صـلى هللا عليـه وسـلم، 
و�ســكن قلــب النــ� أنهــم لــن يفعلــوا مثلهــا معــك. مــا همــا 

 ال�لمتان؟
 

كيف تطلب الدليل على مـن هـو دليـل �ـل (قال ابن تيمية:  
ــى  )�ء؟! ــة هللا علـ ــة أن داللـ ــ� إ� حقيقـ ــذلك يشـ ــو بـ وهـ

األشياء وا�قائق أقوى من داللتهـا عليـه.فإذا فقـد اإلنسـان 
ــه اإليمــان ــود بإم�ان ــا﮻ فإنــه ال يع ــى  اإليمــان ب ــأي �ء عل ب

أساس عل�، وإذا  أنكر وجود هللا فإن عقله ينحرف عـن �ـل 
حق. فاإليمان با﮻ مبدأ �ل عقل سليم للوصول للحق � �ـل 

 �ء. اذكر آية قد تكون هي األدل على هذا ا�ع�.
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 جاباتاإل

 الجزء األول

ٌل ِ� ﴿  ةِ إِّ� جاعــِ َك لِلَم��ِكــَ ةً �ذ قــاَل َر�ــُّ رِض َخليفــَ
َ
قــالوا  ا�

ّبُِح ِ�َمـِدَك  ُن �ُسـَ َ�َعُل فيها َمن يُفِسُد فيها َو�َسفُِك اّ�ِماَء َو�ـَ
َ
�

علَُم ما � تَعلَمونَ 
َ
ُس لََك قاَل إِّ� أ  ]30ة:البقر[ ﴾َوُ�َقّدِ

م أزاًل أن آدم سـي�ل إ� األرض بسـبب  -عز وجل-فا﮻  َعلـِ
رِْض ﴿معصيت�ه من قبل أن �لقه، كمـا قـال: 

َ
ٌل ِ� اْ� إِّ�ِ َجاعـِ

ُه علـى معصـيِت�ه، وال �ـرج �ٌء عـن ﴾َخلِيَفةً  َ�ِ ، ولكنه لـم �ـُ

 وحكمته. -تعا�-تقدير هللا 
قارن ذلك بما � كتب أهل الكتاب ا�حرفة الـ� ُتظهـر و�ـأن 
الرب تفاجأ وغضب وخاف من أ�له آدم وحواء من الشجرة، 

 تعا� هللا عن ذلك. 
 



110 
 

ن﴿ 
َ
قونَ َولََقد أ  ﴾َز�ا إَِ�َك آياٍت بَّيِناٍت َوما يَ�ُفُر بِهـا إِ�َّ الفاسـِ

 ]99[البقرة:
ــاٍت ﴿حيــث ذكــر هللا تعــا� أن آياتــه  � غايــة الوضــوح،  ﴾بَّيِن

بقولـه  -سـبحانه-والداللة و�افية إلقامة ا�جة، وأعقبهـا 
االسـتثن�اء . فتقـديم النفـي مـع ﴾َوَما يَْ�ُفُر بَِها إَِ�ّ الَْفاِسُقونَ ﴿

يفيد ا�صر، يع� هـذه اآليـات الواضـحات ال يكفـر بهـا إال 
 الفاسقون ا�احدون ألمر هللا تعا�.

 
ــَ�ةٌ إِّ� َ�َ ﴿  ــا لََكبـ �ةِ �نَّهـ ــَّ �ِ َوالصـ ــَّ ــَتعينوا بِالصـ َواسـ

ع�َ  هِ ا�اشــِ ــَ م إِ� ــُ �َّه
َ
م َو� ــِ ــو َرّ�ِه م ُم�ق ــُ �َّه

َ
وَن � ــّ ــَن َ�ُظن ي ا�َّ

 ]46-45[البقرة: ﴾راِجعونَ 

ــالة  ــأن الص ــة � ش ــة الكر�م ــا � اآلي ــذكر لن ــا﮻ ي ــا ﴿ف �نَّه
، يعــ�: ثقيلــة أو شــاقة علــى النفــوس. إال أنهــا غــ� ﴾لََكبــَ�ةٌ 

ـ  ثقيلة على عبـاده ا�اشـع�، ووصـف هـؤالء ا�اشـع� ـب
م﴿ �َُّهم ُم�قـو َرّ�ِهـِ

َ
يَن َ�ُظّنوَن � نهم يعـ� لـديهم اليقـ� بـأ ﴾ا�َّ

ــبون وراجعـــون إ� هللا  ــا�-مبعوثـــون ومحاسـ ــذا -تعـ ، وهـ
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اليق� هو ما يعينهم على إقامة الصالة. والظـن هنـا بمعـ� 
ورأى المجرمون ا�ار فظنـوا ﴿اليق�، كما � قوله تعا� مثاًل: 

 .﴾أنهم مواقعوها

َل نفســه،  قــال ابــن عاشــور: (وا�ــراد با�اشــع هنــا الــذي ذلــّ
ورتها وعودهـــا أ ن تطمـــ� إ� أمـــر هللا، وتطلـــب وكســـر ســـَ

حسـن العواقــب، وأن ال تغــ� بمــا تز�نــ�ه الشــهوة ا�اضــرة. 
فهــذا الــذي �انــت تلــك صــفته قــد اســتعدت نفســه لقبــول 
ا�ــ�. و�ــأن ا�ــراد با�اشــع� هنــا ا�ــائفون النــاظرون � 
العواقب، َفَتِخفُّ عليهم االستعانة بالص� والصالة، مـع مـا 

فس وما � الصـالة مـن الـ�ام أوقـات � الص� من القمع للن
معين�ة وطهارة � أوقات قـد يكـون للعبـد فيهـا اشـتغال بمـا 

ل منه مااًل أو لذة).  يهوى أو بما �صِّ
 
ــوَن ﴿  ــاَءُ�م َو� ُ�رِج ــفِكوَن دِم ــاقَُ�م � �َس ذنا ميث خــَ

َ
�ذ أ

نـُتم �َشـَهدونَ 
َ
قـَررتُم َوأ

َ
مَّ أ نُفَسُ�م ِمن ِديارُِ�م �ـُ

َ
   أ

َ
مَّ أ نـُتم �ـُ

ن ِديـارِهِم  نُ�م مـِ ا مـِ نُفَسُ�م َوُ�رِجوَن فَر�قـً
َ
هُؤ�ِء تَقُتلوَن أ
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سـارى تُفـادوُهم 
ُ
أتوُ�م أ تَظاَهروَن َعلَيِهم بِاِ�ثِم َوالُعدواِن �ن يـَ

ــاِب  َبعِض الِكت ــِ ــوَن ب َ�ُتؤِمن
َ
ــراُجُهم أ يُ�م إِخ ــَ ٌم َعل رَّ َ ــُ َو � ــُ َوه

زٌي ِ� َوتَ�ُفروَن بَِبعٍض فَما َجزاُء َمن يَ  فَعُل ذلَِك ِمنُ�م إِّ� خـِ
ٍل  ُ بِغافـِ َشّدِ الَعذاِب َوَما ا�َّ

َ
نيا َوَ�وَم القِياَمةِ يَُرّدوَن إِ� أ اَ�ياةِ ا�ُّ

 ]85-84[البقرة: ﴾َ�ّما تَعَملونَ 

إن هللا تعا� أخـذ علـى قال السدي: :(بغويجاء � تفس� ال
رج  ب� إسـرائي�ل � التـوراة أن ال يقتـل بعضـهم بعضـًا، وال �ـُ

بعضًا من ديارهم، وأيمـا عبـد أو أمـة وجـدتموه مـن بعضهم 
بــ� إســرائي�ل فاشــ�وه بمــا قــام مــن ثمنــه وأعتقــوه، ف�انــت 
ــانوا  ــزرج، و�ـ ــاء ا�ـ ــ� حلفـ ــاء األوس، والنضـ ــة حلفـ قر�ظـ
يقتتلون � حرب سم� فيقاتـل بنـو قر�ظـة وحلفـاؤهم وبنـو 
ــوهم  ــارهم وأخرج ــوا دي ــوا أخرب ــاؤهم وإذا غلب ــ� وحلف النض

َسر رجل من الفر�ق� جمعوا له ح� يفـدوه وإن منها، وإذا 
َ
أ

هم األعــراب وتقــول: كيــف  ِّ� �ــان األســ� مــن عــدوهم، فُتعــَ
ِمرنـا أن نفـديهم، فيقولـون: 

ُ
تقاتلونهم وتفدونهم قـالوا: إنـا أ

 .)فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن ُيستذل حلفاؤنا
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ى والـ� فاليهود �انوا يفعلون هذه األفعال من افتداء األسر
ظاهرهـــا (أعمـــال خ��ـــة) ومـــع ذلـــك لـــم يقـــل هللا لهـــم: 
أحسنتم � هذا ا�انب (افتداء األسرى)، وإن كنتم أسـأتم 

 � غ�ه (قتال إخوانهم من اليهود والتسبب � أسرهم).
ا شـديًدا بسـبب  تسـببهم  بل إن هللا تعا� يوجـه لهـم خطابـً

� �َسـفِكوَن دِمـاَءُ�م ﴿باألذية من البدايـة ومخالفـة النهـي 
نُفَسُ�م ِمن ِديارُِ�م

َ
، و�وجه لهم خطاًبا � غاية ﴾َو� ُ�رِجوَن أ

زٌي ِ� اَ�يـاةِ ﴿التشنيع   فَما َجزاُء َمن يَفَعُل ذلَِك ِمنُ�م إِّ� خـِ
ني ا ا�ُّ ٍل َ�مـّ ُ بِغافـِ َشّدِ الَعذاِب َوَما ا�َّ

َ
ا َوَ�وَم القِياَمةِ يَُرّدوَن إِ� أ

 . ﴾تَعَملونَ 

 
ن ﴿  ري مـِ نَّ لَُهم َجّناٍت �ـَ

َ
يَن آَمنوا وََعِملُوا الّصاِ�اِت أ ِ ا�َّ َو�َّ�ِ

ي رُ  نهاُر ُ�َّما ُرزِقوا ِمنها ِمن َ�َمَرٍ� رِزقًا قالوا هَذا ا�َّ
َ
زِقنا َ�تَِها ا�
توا بِهِ ُمتَشـابًِهاِمن قَبُل 

ُ
م فيهـا  َوأ َرةٌ َوهـُ زواٌج ُمَطهـَّ

َ
م فيهـا أ َولَهـُ

 ]25[البقرة:       ﴾خاِ�ونَ 
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هِ ُمتَشــابًِها﴿ ــِ تــوا ب
ُ
قيــل: يشــبه بعضــه بعضــا، و�تلــف �  ﴾َوأ

الطعم، فال سآمة وال رتابة � ا�نة. ح� الفاكهة ال� تب�دو 
 بي�ل ا�فاجأة وهللا أعلم.بنفس الش�ل يتغ� طعمها من ق

 
َع  قُلَنا اهبِطوا ِمنها َ�يًعا﴿  ن تَبـِ ًدى َ�مـَ ّ� هـُ أتِيَنَُّ�م مـِ فَإِّما يـَ

 ]38﴾ [البقرة:ُهداَي فَ� َخوٌف َعلَيِهم َو� ُهم َ�َزنونَ 

ِبل توبة آدم كما أوضح � سورة األعـراف  -عّز وجّل -فا﮻ 
َ

ق
ّ�ِهِ َ�َِماٍت َ�َتاَب َعلَيْهِ ﴿ ٰ آَدُم ِمن رَّ ، ولكن مع هـذه التوبـة ﴾َ�َتلَ�َّ

مــن هللا فإنهــا لــم تمــُح اآلثــار الدنيو�ــة، وهــي الهبــوط مــن 
 .﴾قُلَنا اهبِطوا ِمنها َ�يًعا﴿ا�نة 

�ذ قــاَل مــو� ﴿: -تعــا�-ومثــال آخــر علــى ذلــك قــول هللا 
اذُِ�ُم العِجـَل فَتو�ـوا  نُفَسُ�م بِاّ�ِ

َ
لَِقوِمهِ يا قَوِم إِنَُّ�م َظلَمُتم أ

نُفَسُ�م ذلُِ�م َخٌ� لَُ�م ِعنَد بـارِ�ُِ�م 
َ
إِ� بارِ�ُِ�م فَاقُتلوا أ

 .]54[البقرة: ﴾فَتاَب َعلَيُ�م إِنَُّه ُهَو ا�َّّواُب الرَّحيمُ 
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ِبَل توبـَة بـ� إسـرائي�ل  -عّز وجّل -فا﮻ 
َ

يُ�م﴿ق ، ﴾فَتـاَب َعلـَ

ولكن هذه التوبة مـن هللا �انـت مشـروطة بتنفيـذ العقوبـة 
نُفَسُ�م ذلُِ�م َخٌ� لَُ�م ِعنَد بارِ�ُِ�م﴿الدنيو�ة 

َ
 .﴾فَاقُتلوا أ

 
م ﴿  ي َخلََق�ـُ ُم ا�َّ دوا َر�َّ�ـُ اُس اعبـُ ا ا�ـّ هـَ ُّ�

َ
ن يا � يـَن مـِ َوا�َّ

 .]21[البقرة: ﴾تَّقونَ لََعلَُّ�م �َ  قَبلُِ�م

 
ن ﴿  يـَن مـِ م َوا�َّ ي َخلََق�ـُ ُم ا�َّ دوا َر�َّ�ـُ اُس اعبـُ ا ا�ـّ هـَ ُّ�

َ
يا �

 .]21[البقرة: ﴾قَبلُِ�م لََعلَُّ�م َ�تَّقونَ 

م ﴿ : بعد قوله تعـا� ضاَء لَهـُ
َ
بصارَُهم ُ�َّما أ

َ
يَ�اُد الَ�ُق َ�َطُف أ

ظلََم َعلَيِهم 
َ
معِِهم َمَشوا فيهِ �ذا أ َب �ِسـَ هـَ َ�َ ُ قاموا َولَو شـاَء ا�َّ

ِ َ�ٍء قَديرٌ 
ّ�ُ �َ َ بصارِهِم إِنَّ ا�َّ

َ
 ]20[البقرة: ﴾َوأ

َب ﴿فجاء التخو�ف والتقر�ع � اآليـة األو�  هـَ َ�َ ُ َولَو شاَء ا�َّ
بصارِهِم

َ
، ثم أتبعه �طاب إقبـال ورحمـة مـن هللا ﴾�َِسمعِِهم َوأ

هَ ﴿تعا�:  ُّ�
َ
 .﴾ا ا�ّاُس اعُبدوا َر�َُّ�مُ يَا �
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ُن ﴿  ــَ ــا �ـ ــالوا إِنَّمـ رِض قـ
َ
دوا ِ� ا� ــِ م � تُفسـ ــُ ــَل لَهـ �ذا قيـ

ن � �َشــُعرونَ ُمصــلِحونَ  ُم اـلــُمفِسدوَن َول�ــِ م هــُ � إِ�َّهــُ
َ
 ﴾أ

 ]12-11[البقرة:
فا�نافقون لم يستشعروا سوء عاقبة أفعـالهم، وأنهـا تنشـر 
الفساد � األرض، بل أوصلهم ع� قلوبهم إ� استشعار أن 

 .﴾قالوا إِنَّما َ�ُن ُمصلِحونَ ﴿ما يفعلونه هو من اإلصالح 
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 الثانيالجزء 

يُ�ُم القِصـاُص ِ� ﴿  َب َعلـَ يَن آَمنوا ُكتـِ َها ا�َّ ُّ�
َ
رُّ يا � تَ� ا�ـُ القـَ

خيـهِ َ�ٌء 
َ
ن� َ�َمن ُعِ�َ َ�ُ ِمن أ

ُ
ن� بِا�

ُ
بِاُ�ّرِ َوالَعبُد بِالَعبِد َوا�

م  ن َرّ�ِ�ـُ داٌء إَِ�هِ �ِإِحساٍن ذلَِك َ�فيٌف مـِ
َ
فَاتِّباٌع بِالَمعروِف َوأ

�مٌ 
َ
 ]178[البقرة: ﴾َورََ�ٌة َ�َمِن اعَتدى بَعَد ذلَِك فَلَُه َعذاٌب أ

القرط�: (أي أن ا�ر إذا قتل ا�ـر، فـدم القاتـل كـفء قال 
ــال  ــاس، ف ــن الن ــ�ه م ــه دون غ ــاص من ــ�ل، والقص ــدم القتي ل
�اوزوا بالقتل إ� غ�ه ممـن لـم يقتـل فإنـه حـرام علـيكم أن 

 تقتلوا بقتيلكم غ� قاتله).
 
كوُهنَّ بَِمعـروٍف ﴿  مسـِ

َ
نَّ فَأ َجلَهـُ

َ
َبلَغَن أ و �ذا َطلَّقُتُم النِّساَء �ـَ

َ
أ

ل  ن يَفعـَ دوا َومـَ كوُهنَّ ِ�اًرا ِ�َعتـَ َ�ِّحوُهنَّ بَِمعروٍف َو� تُمسـِ
ِ ُهُزًواذلَِك َ�َقد َظلََم نَفَسُه  َت  َو� َ�تَِّخذوا آياِت ا�َّ َواذُكروا نِعمـَ

م  نَزَل َعلَيُ�م ِمَن الِكتاِب َوا�ِكَمةِ يَعُِظ�ـُ
َ
ِ َعلَيُ�م َوما أ ا�َّ

 َ َ بُِ�ّلِ َ�ٍء َعليمٌ بِهِ َوا�َُّقوا ا�َّ نَّ ا�َّ
َ
 ]231[البقرة: ﴾ َواعلَموا أ
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قال القرط�: (وروي عن عائشة أن الرجل �ان يطلق امرأته 
ك وال أدعــك. قالــت: وكيــف ذاك؟  ثــم يقــول : وهللا ال أّوِرثــُ

تك راجعتـــك)، ف�لـــت:  دَّ َو� ﴿قـــال: إذا كـــدت تقضـــ� عـــِ
ِ ُهُزًوا  .﴾َ�تَِّخذوا آياِت ا�َّ

علماؤنا: واألقوال �لها داخلة � مع� اآليـة؛ ألنـه يقـال  قال
�ن سخر من آيات هللا: ا�ذها هـزوا. و�قـال ذلـك �ـن كفـر 
بهــا، و�قــال ذلــك �ــن طرحهــا ولــم يأخــذ بهــا وعمــل بغ�هــا، 

اِت ا�ِ ﴿فعلــى هــذا تــدخل هــذه األقــوال � اآليــة. و  هــي  ﴾آيــَ

 دالئله وأمره ونهيه.
 
َن َشهُر َرَمضاَن ا�َّ ﴿  نزَِل فيهِ الُقرآُن ُهًدى لِلّناِس َوَ�ّيِنـاٍت مـِ

ُ
ي أ

ن �َن  مُه َومـَ هَر فَلَيصـُ نُ�ُم الشـَّ ِهَد مـِ الُهدى َوالُفرقاِن َ�َمن شـَ
ُ بُِ�ُم اليَُ� َو�  َخَر يُر�ُد ا�َّ

ُ
يّاٍ� أ

َ
ةٌ ِمن � و َ� َسَفٍر فَعِدَّ

َ
َمر�ًضا أ

ةَ يُر�ُد بُِ�ُم الُعَ� َوِ�ُكِملُوا العِ  َ َ� ما َهداُ�م دَّ وا ا�َّ ُ َوِ�َُكّ�ِ
 ]185[البقرة:  ﴾َولََعلَُّ�م �َشُكرونَ 
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شرع لنا أن نعظمه بذكره بعد االنتهـاء مـن  -عّز وجّل -فا﮻ 
صيام شهر رمضان، شكًرا له على ما أنعم علين�ا من الهدايـة 
� هــذا الشــهر، وأوضــح لنــا أن هــذا التكبــ� هــو الســبي�ل إ� 

 أي (كي تشكرو�).  ﴾ولعل�م �شكرون﴿شكره 

ــار  ــا� بإكث ــكر هللا تع ــبة لش ــر مناس ــد الفط ــ�ء عي ــان م ف�
التكب� ح� الوصول إ� مصلى العيد، كما هو ا�ال � عيد 
األض� ا�بارك الذي شرع هللا فيه التكب� والتحميد والثن�اء 
عليه شـكًرا لـه علـى توفيقـه للطاعـة والعمـل الصـالح، كمـا 

ةَ َوِ�ُ ﴿قــال تعــا�  دَّ وا الْعــِ َداُ�ْم َوِ�ُْكِملــُ ا هــَ ٰ مــَ َ�َ َ وا ا�َّ ُ ِ�ّ كــَ
 .﴾َولََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 

 
�ُْتْم ِ�َاٌس لَُهنَّ ﴿ 

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

ــا أن  ــاتهم، كمـ ــال لبـــاس لزوجـ ــا� أن الرجـ فأوضـــح هللا تعـ
زوجاتهم لباس لهم، واللبـاس هنـا بمعـ� السـكن كمـا قـال 

 ابن عباس ومجاهد وغ�هما.
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نفِقوا﴿ 
َ
ِ  َسبيلِ  � َوأ يديُ�م تُلقوا َو� ا�َّ

َ
حِسنوا ا�َّهلَُكةِ إَِ�  بِأ

َ
 َوأ

َ  إِنَّ   ]195:البقرة[ ﴾الـُمحِسن�َ  ُ�ِبُّ  ا�َّ

نفِقوا﴿
َ
ِ  َسبيلِ  � َوأ   مـن ولكـن هللا، سـبي�ل � فهو خ�ٌ  ف�ل ﴾ا�َّ

ِه  ــ� أوجــَ ــة � التفاس ــا اآلي ــه ا�قصــود أن هن ــو ب ــاد ه  � ا�ه
يديُ�م تُلقوا َو�﴿ هللا، سبي�ل

َ
 .  ﴾ا�َّهلَُكةِ إَِ�  بِأ

 تـرك أن عـن سـبحانه فعـّ� . ا�هاد � اإلنفاق عن بتخلفكم
 تفسـ� مـن مسـتفاد. (للهـالك مدعاة هللا سبي�ل � اإلنفاق

 )كث� ابن
 فينـ�ا نزلـت:  األنصـاري أيـوب أبو قال اآلية، نزول سبب و�

ــر ــار معش ــك األنص ــا� هللا أن وذل ــا تع ــز لم ــ�ه أع ــر دين  ونص
 فشـا حـ� وأموالنـا أهلنـا تركنـا قد إنا بينن�ا فيما قلنا رسوله،

 فأقمنـا وأموالنا أهلين�ا إ� رجعنا فلو نبي�ه هللا ونصر اإلسالم
نفِقــوا﴿: تعــا� هللا فــأنزل منهــا ضــاع مــا فأصــلحنا فيهــا

َ
 � َوأ

ِ  َسبيلِ  يديُ�م تُلقوا َو� ا�َّ
َ
 .﴾ا�َّهلَُكةِ إَِ�  بِأ

 أبـو زال فما ا�هاد، وترك والمال األهل � اإلقامة فالتهلكة
ــد أيـــوب ــبي�ل � �اهـ ــان حـــ� هللا سـ ــر �ـ ــزوة آخـ ــا غـ  غزاهـ
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 فتــو� ،-عنهمــا هللا ر�- معاو�ــة زمــن � بقســطنطيني�ة
ــاك ــن هنـ ــل � ودفـ ــور أصـ ــطنطيني�ة سـ ــديث. القسـ  وا�ـ

 .وغ�ه األلبا� صححه
 
وُ�ْمۚ  ﴿  ْخرَجـُ

َ
ُث أ ْن َحيـْ ِ وُهم مـّ ْخرِجـُ

َ
َواْ�ُتلُوُهْم َحيُْث ثَقِْفُتُموُهْم َوأ

َشدُّ ِمَن الَْقتِْل ۚ 
َ
ٰ  َوالْفِتَْنُة أ َّ� َوَ� ُ�َقاتِلُوُهْم ِعنَد الَْمْسِجِد اْ�ََراِم حـَ

َزاُء  َ�ٰلَِك جـَ رِ�نَ ُ�َقاتِلُوُ�ْم �ِيهِۖ  فَإِن قَاتَلُوُ�ْم فَاْ�ُتلُوُهْمۗ  كـَ  ﴾الَْ�فـِ

 ]  191[البقرة:
لِ ﴿قال القـرط�: قولـه تعـا� :  َن الَْقتـْ دُّ مـِ شـَ

َ
ُة أ ، أي: ﴾َوالْفِتْنـَ

الفتنــ�ة الــ� حملــوكم عليهــا ورامــوا رجــوعكم بهــا إ� الكفــر 
 أشد من القتل.

وقال مجاهـد: أي مـن أن يقتـل ا�ـؤمن، فالقتـل أخـف عليـه 
 من الفتن�ة).

 
و ﴿ 

َ
ةِ النِّسـاءِ أ ن ِخطبـَ هِ مـِ ـِ َو� ُجناَح َعلَيُ�م فيمـا َعرَّضـُتم ب

َتذُكروَ�ُهنَّ  نَُّ�م سـَ
َ
� ُ نُفِسُ�م َعلَِم ا�َّ

َ
�َننُتم � أ

َ
ن � أ َول�ـِ
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ا وً� َمعروفـً ن تَقولــوا قــَ
َ
ا إِّ� أ دوُهنَّ ِ�ًّ َو� تَعزِمــوا ُعقــَدةَ  تُواعـِ

جَ 
َ
َغ الِكتـاُب أ ُم مـا � ا�ِّ�ِح َحّ� يَبلـُ َ يَعلـَ نَّ ا�َّ

َ
ُه َواعلَمـوا أ لـَ

َ َغفـــوٌر َحلـــيمٌ  نَّ ا�َّ
َ
ُ�م فَاحـــَذروهُ َواعلَمـــوا أ نُفســـِ

َ
 ﴾أ

 ]  235[البقرة:
ْوً� َمْعُروفـاً ﴿: -تعـا�-قال القـرط�: قولـه  وا قـَ ـُ ْن َ�ُقول

َ
 ﴾إِ�َّ أ

استثن�اء منقطع بمع� َلِكْن). يع� ال تواعدوهن سـًرا، لكـن 
ا لهـن قـوال معروفـا، وهـو التعـر�ض با�طبـة لكم أن تقولو

دون تصر�ح. وليس ا�قصود إباحـة ا�واعـدة سـرا مـن أجـل 
 هذا القول ا�عروف.  

وللتفر�ق بـ� االسـتثن�اء ا�تصـل واالسـتثن�اء ا�نقطـع، فـإن 
ا�ســتث� إذا �ــان مــن جــنس ا�ســتث� منــه فــإن أهــل العلــم 

ســ� يســمونه متصــاًل، وإذا �ــان مــن غــ� جنســه فإنــه ي
منقطًعا، كما إذا قيل: قام القـوم إال ز�ـًدا، فهـذا متصـل؛ ألن 
ز�د (ا�ستث�) من جنس ا�ستث� منه وهو القوم، لكـن إذا 
قيل: قام القوم إال أسًدا، فهذا يسمونه منقطعـا؛ ألن األسـد 

 ليس من جنس القوم (ا�ستث� منه).
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 الثالثالجزء 

يَن آَمنوا ﴿  نزَِل َ�َ ا�َّ
ُ
ي أ هِل الِكتاِب آِمنوا بِا�َّ

َ
َوقالَت طا�َِفٌة ِمن أ

ن وَجَه ا�َّهارِ َوا�ُفروا آِخَرُه لََعلَُّهم يَرِجعونَ  َو� تُؤِمنوا إِّ� لِمـَ
ِ تَبَِع ديَنُ�م  َحٌد ِمثَل ما أوتيُتم  قُل إِنَّ الُهدى ُهَدى ا�َّ

َ
ن يُؤ� أ

َ
أ

و ُ�اّجو�ُ 
َ
ِ يُؤتيهِ َمن �َشـاءُ م ِعنَد َرّ�ُِ�م أ  قُل إِنَّ الَفضَل �َِيِد ا�َّ

ُ واِسٌع َعليمٌ   ]73-72[آل عمران: ﴾َوا�َّ

قال ابن عاشور: وفائدة االعـ�اض � أثنـ�اء �المهـم ا�بـادرة 
 بما يفيد ضاللهم ألّن هللا حرمهم التوفيق.

 ﴾لَِمن تَبَِع ديَنُ�مَو� تُؤِمنوا إِّ� ﴿وقال ابن كث� � تفس� 

أي: ال تطمئنــوا وتظهــروا ســركم ومــا  عنــدكم إال �ــن تبــع 
ــه   ن ﴿ديــنكم، وال تظهــروا مــا بأيــديكم إ� ا�ســلم�.. وقول

َ
أ

و ُ�اّجوُ�م ِعنَد َرّ�ُِ�م
َ
َحٌد ِمثَل ما أوتيُتم أ

َ
، يقولـون: ال ﴾يُؤ� أ

تظهروا ما عنـدكم مـن العلـم للمسـلم�، فيتعلمـوه مـنكم، 
ووكم فيــه، و�متــازوا بــه علــيكم لشــدة اإليمــان بــه، أو و�ســا

 �اجوكم به عند هللا.
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فانظر كيف أن هؤالء ما قدروا هللا حق قدره ف�انوا يت�لمـون 
ال يعلــم ســّرهم و�ــواهم، فخــافوا أن إذا  -تعــا�-و�ــأن هللا 

آمنوا لغ� أهل مّلتهم أن يكون ذلك ُحّجًة علـيهم عنـد ربهـم، 
لى نقاشهم هذا. فعّجب هللا  من حـالهم و�أن هللا ال يطلع ع

 ، وهللا أعلم.﴾قُل إِنَّ الُهدى ُهَدى ا�َّ ﴿ بهذه ا�ملة ا�ع�ضة

 
وتُوا الِْكَتاَب إِ�َّ ﴿ 

ُ
ِيَن أ ِ اْ�ِْسَ�ُمۗ  َوَما اْخَتلََف ا�َّ إِنَّ اّ�ِيَن ِعنَد ا�َّ

ِ فَإِنَّ ِمن َ�ْعِد َما َجاَءُهُم الْعِلُْم َ�ْغًيا بَيَْنُهْمۗ   َوَمن يَْ�ُفْر بِآيَاِت ا�َّ
َ َ�ِ�ُع اْ�َِسابِ   ]19آل عمران:[ ﴾ا�َّ

َوَما اْخَتلََف �ِيـهِ إِ�َّ ﴿ وهناك آية من سورة البقرة بهذا ا�ع�:
َنُهمْ  ــْ ــاً بَي اُت َ�ْغي ــَ اَء�ُْهُم اْ�َّيِن ــَ ا ج ــَ ِد م ــْ ْن َ�ع ــِ وهُ م ــُ وت

ُ
ــَن أ ِي  ﴾ا�َّ

كث�: فاختلفوا � ا�ق لتحاسـدهم قال ابن . ]213البقرة:[
وتب�اغضهم وتدابرهم، فَحِمَل بعَضهم بغُض الـبعض اآلخـر 

 على مخالفته � جميع أقواله وأفعاله، وإن �انت حقا).
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 ﴿ ِ اِت ا�َّ اَء َمرْضـَ ْمَوالَُهُم ابْتِغـَ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ْن َوَمَثُل ا�َّ ِ ا مـّ َوتَثْبِيتـً

نُفِسِهمْ 
َ
ْعَفْ�ِ  َكَمَثِل َجنَّةٍ  أ ا ضـِ ُ�لَهـَ

ُ
ْت أ َصاَ�َها َوابٌِل فَآتـَ

َ
بَِر�َْوٍ� أ

 ٌ� ــِ وَن بَص ــُ ا َ�ْعَمل ــَ ُ بِم ۗ  َوا�َّ لٌّ ــَ ٌل َ�ط ــِ بَْها َواب ــِ ْم يُص ــَّ إِن ل ــَ  ﴾ف

 ]265البقرة:[
ــور: (و�ـــ�ُء علـــى الوجـــه األول � تفســـ�  قـــال ابـــن عاشـ
 التثبيت مع� أخالّ� جليل أشار إليه الفخُر، وهو ما تقـرر �

ُب حصـوَل  ر األفعال هـو الـذي ُيوجـِ ا�كمة ا�لقية أنَّ تكرُّ
الَمَلكِة الفاضلِة � الّنْفس، �يث َتْنساُق َعِقَب حصولها إ� 
الكمــاالت باختي�ارهــا، وبــال ُ�لفــة وال ضــجر، فاإليمــان يــأمر 
ت  بالصــدقة وأفعــال الــ�، والــذي يــأ� تلــك المــأموراِت ُيثبــّ

ا نفسه بأخالق اإليمان، وعلى ه ذا الوجه تص� اآلية �ر�ضـً
 على تكر�ر اإلنفاق).

وقال غ�ه من ا�فسـر�ن �ـابن كثـ� أن هللا سـيجز�هم علـى 
 ذلك أوفر ا�زاء.

 
رِۡغ َعلَ ﴿ 

فۡ
َ
ا بََرُزوا ِ�َالُوَت وَُجُنوِدهِۦ قَالُوا َر�ََّناۤ أ ۡت يَولَمَّ ِ َنا َصۡ�ا َوَ�بـّ

نَا َ�َ  قَۡداَمَنا َوٱنُ�ۡ
َ
 . ]250: [سورة البقرة ﴾نَ �ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡكـفِرِ أ
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يطانُ ﴿  ُ  بِالَفحشـاءِ  َوَ�أُمرُُ�م الَفقرَ  يَعُِدُ�مُ  الشَّ ُدُ�م َوا�َّ  يَعـِ
ُ واِسٌع َعليمٌ َمغفِرَ   ]268[البقرة: ﴾ةً ِمنُه َوَفضً� َوا�َّ

يطاُن يَعُِدُ�ُم الَفقرَ ﴿ إذا أنفقـتم  يع�  �ّوفكم من الفقر ﴾الشَّ

 � سبي�ل هللا، 
 أي بالبخل وعدم إعطاء الز�اة. ﴾َوَ�أُمرُُ�م بِالَفحشاءِ ﴿

ُلَك الشـيطان عـن أي  ذِّ َ ضع هذه اآلية أمام عينيك عندما �ـُ
تـذكر وعـد الشـيطان  طاعة و�وفك بعواقب هذه الطاعـة.

ُ يَعُِدُ�م َمغفَِرةً ِمنُه َوفَضً� ﴿ -تعا�-ووعد هللا   .﴾َوا�َّ

 
و ُصدورُِ�م � ما ُ�فوا إِن ل قُ ﴿ 

َ
ُ  يَعلَمـهُ  تُبدوُه  أ مُ  ا�َّ  ِ�  مـا َوَ�علـَ

ماواتِ  رِض  ِ�  َومــــا الســــَّ
َ
ُ  ا� ديرٌ  َ�ءٍ  ُ�ِّ  َ�  َوا�َّ [آل  ﴾قــــَ

 .]29عمران:
 
َك � ﴿  ول�ـِ

ُ
ا قَلـيً� أ يمـانِِهم َ�َمنـً

َ
ِ َوأ يَن �َشَ�وَن بَِعهـِد ا�َّ إِنَّ ا�َّ

م  وَم َخ�َق لَهـُ م يـَ ُر إَِ�هـِ ُ َو� يَنظـُ ُم ا�َّ َرةِ َو� يَُ�لُِّمهـُ ِ� ا�خـِ
�مٌ 

َ
 ]77[آل عمران: ﴾القِياَمةِ َو� يَُزّ�يِهم َولَُهم َعذاٌب أ
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عـن (): 2088حـديث رقـم (روى البخاري � كتـاب البيـوع 
ْلَعًة  وهــو �  الســوق،  عبــد هللا بــن أ� أو� أنَّ َرجــاًل أقــاَم ســِ
َن  اًل مـِ ا َرجـُ َع ِفيهـَ ْعَطى بَها ما َلْم ُيْعط ِلُيوقـِ

ُ
ِ لَقْد أ ﮻َّ َفَحَلَف با

ْت:  لـَ ْ�َمانِِهْم َ�َمًنا ﴿الُمْسِلِمَ�، َفَ�َ
َ
ِ و� وَن بَعْهِد ا�َّ ِيَن �َْشَ�ُ إنَّ ا�َّ

 . )﴾قَلِيً� 
 
َها يَا﴿  ُّ�

َ
ِينَ  � ا آمَ  ا�َّ ْخرَْجنـَ

َ
ا أ نفُِقوا ِمن َطّيَِباِت َما َكَسبُْتْم َوِممـَّ

َ
ُنوا أ
رِْضۖ  

َ
َن اْ� ِ ُتم لَُ�م مـّ وَن َولَسـْ ُه تُنفِقـُ وا اْ�َبِيـَث ِمنـْ مـُ َوَ� َ�َيمَّ

ــهِۚ  وا �ِي ــُ ن ُ�ْغِمض
َ
ــهِ إِ�َّ أ ــدٌ  بِآِخِذي ِ�ٌّ َ�ِي ــَ َ غ نَّ ا�َّ

َ
وا أ ــُ  ﴾َواْعلَم

 ]267البقرة:[
وا ﴿قال القـرط�: قولـه تعـا�:  ن ُ�ْغِمضـُ

َ
ُتم بِآِخِذيـهِ إِ�َّ أ َولَسـْ

أي لستم بآخذيه � ديونكم وحقوقكم من النـاس إال أن  ﴾�ِيهِ 

تتســـاهلوا � ذلـــك وت�كـــوا مـــن حقـــوقكم، وتكرهونـــه وال 
 ترضونه. أي: فال تفعلوا مع هللا ما ال ترضونه ألنفسكم.
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 رابعالالجزء 

ْخَراُ�ْم ﴿ 
ُ
إِذْ تُْصعُِدوَن َوَ� تَلُْووَن َ�َ أَحٍد َوالرَُّسوُل يَْدُعوُ�ْم ِ� أ

ا  اتَُ�ْم َوَ� مــَ ا فــَ واْ َ�َ مــَ يَْ� َ�َْزنــُ ــَ ّ�ٍ لِّك ــَ اً بِغ ابَُ�ْم َ�مــَّ ثــَ
َ
فَ�

ُ َخبٌِ� بَِما َ�ْعَملُونَ  َصابَُ�ْمۗ  َوا�َّ
َ
 ]153آل عمران:[ ﴾أ

ــعدي � ت ــال الس ــ�ه: ق ابَُ�مْ ﴿(فس ــَ ث
َ
ــى  ﴾فَ� ــازاكم عل أي: ج

�ٍّ ﴿فعلكــم  ــَ اً بِغ ــَّ ا، غــم بفــوات النصــر  َ�م ُع غمــً أي: غمــا َيْتبــَ

وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم �ل غـم، وهـو 
بلطفـه وحسـن -قد ُقِتل. ولكـن هللا  ملسو هيلع هللا ىلصسماعكم أن محمًدا 

ا�ؤمن� خـ�ا  ادهجعل اجتماع هذه األمور لعب -نظره لعباده
النصر والظفر،  من ﴾لَِّكيَْ� َ�َْزنُواْ َ�َ َما فَاتَُ�مْ ﴿لهم، فقال: 

َصابَُ�مْ ﴿
َ
من الهز�مة والقتـل وا�ـراح، إذا �ققـتم  ﴾َوَ� َما أ

لـــم يقتـــل هانـــت علـــيكم تلـــك ا�صـــيب�ات،  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرســـول 
واغتبطتم بوجوده ا�سلي عن �ل مصـيب�ة ومحنـة، فللـه مـا 
� ضمن الباليا وا�حن من األسرار وا�كم، و�ل هذا صـادر 
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وظـواهركم وبـواطنكم، عن علمه وكمال خ�تـه بأعمـالكم، 
ُ َخبٌِ� بَِما َ�ْعَملُونَ ﴿ولهذا قال:   .)﴾َوا�َّ

 
ا ﴿  َ بِمــَ يًْئاۗ  إِنَّ ا�َّ ُدُهْم شــَ ُ�ْم َكيــْ ُّ وا َ� يَ�ــُ وا َوَ�تَّقــُ ُ�ِ �ن تَصــْ

 ]120[آل عمران: ﴾َ�ْعَملُوَن ُ�ِيٌط 

ــا ــمان ذكره ــف والض ــدة الت�لي ــا  قاع ــثاًل �لن ــيم، فم ــن الق اب
ا﴿ تعـا� �فظ قول هللا ُ َ�ْرَجـً ل �َّ َ َ�ْعـَ ِق ا�َّ ن َ�تـَّ ، ربمـا ﴾َومـَ

تسأل: ما الت�ليف � هذه اآلية؟ (تقوى هللا)، وما الضمان 
ا وأن  الذي َضِمنه هللا لعبـِده إذا �لفـه؟ (أن �عـل لـه مخرجـً

 يرزقه من حيث ال �تسب).
وترى مثااًل لهذه القواعد كثً�ا � القرآن، من مثل هذه اآليـة 

ــع  ــذا ا�وض ــذكورة � ه ُ�ْم ﴿ا� ُّ ــُ وا َ� يَ� ــُ وا َوَ�تَّق ُ�ِ ــْ �ن تَص
يًْئا ، فـا﮻ �ّلَفهـم بالصـ� والتقـوى، وضـمن لهـم ﴾َكيُْدُهْم شـَ

 حينئ�ذٍ أن ال يضرهم كيد أعدائهم شيًئ�ا.
نفيس � وصـف هـذه القاعـدة،  والبن القّيم �الٌم � الفوائد

حيــث قــال: (وهللا ســبحانه قــد أمــر العبــد بــأمر وضــمن لــه 
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ــالص  ــدق واإلخـ ــح والصـ ــأمره بالنصـ ــام بـ ــإن قـ ــماًنا، فـ ضـ
واالجتهاد، فإنه سبحانه َضِمن الرزق �ن َعِبَدُه، والنصـر �ـن 
ه ومـراده،  تو�ل عليه واستنصر به، والكفاية �ن �ان هو همـَّ

ه � طلبهـا وا�غفرة �ن استغفره
َ

َدق ، وقضاء ا�ـوا� �ـن صـَ
ِوَي رجــاؤه وطمعــه � فضــله وجــوده

َ
 فــالَفِطن. ووثــق بــه وقــ

ال بضـمانه، فإنـه  وتوفيقـه وإقامتـه بـأمره يهـتم إنما الكيس
ــن هللا ــده م ــن أو� بعه ــادق، وم ــو� الص ــن. ال ــات فم  عالم

إ� أمـــر هللا دون ضـــمانه. ومـــن  اهتمامـــه صـــرف الســعادة
فــراغ قلبــه مــن االهتمــام بــأمره وحبــه  عالمــات ا�رمــان

  ).وخشيت�ه واالهتمام بضمانه ، وهللا ا�ستعان
 
ُ�لُوا الّرَِ�ا ﴿ 

ْ
ِيَن آَمُنوا َ� تَأ َها ا�َّ ُّ�

َ
َضاَ�َفًة ۖ يَا � ْضَعافًا مُّ

َ
َ  أ َوا�َُّقوا ا�َّ

 ]130آل عمران:[ ﴾لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلُِحونَ 

ذلك إْذ  ا كـَ قال ابن عاشور: وحينئـ�ذٍ فا�ـاُل ال ُتِفيـُد مفهومـً
ال يقتصر التحـر�م 

َ
ْقِيي�د بل التشنيُع، ف ليس القصد ِمنها التَّ

بهذه اآلية َعلى الربا الباِلِغ أضعاًفا كثـ�ًة، حـ� يقـوَل قائـل: 
ٍم،  ــرَّ ــيَس ِبمح ــال فل ــعف رأس الم ن ض ــِ ــل م ــا أق ــان الرب إذا �
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َم فليس هذا ا�ال هو َم  َوهَّ َصبَّ النهي عن أ�ل الربا ح� يتـَ
ُه إْن �اَن ُدوَن الِض  ٌم أنَّ  عف لم يكن َحراًما.ُمَتَوهِّ

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

وا�ع�: ما �انت رحمتك بأصـحابك الـذين تولـوا عنـك يـوم 
أن وفقك  -َجلَّ َعزَّ و-أحٍد وص�ك عليهم إال برحمٍة من هللا 

 لهذا.
 
ءٌ ﴿  ْمرِ َ�ْ

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

أن رسـول هللا صــلى (روى مسـلم عــن أنـس ر� هللا عنــه: 
جَّ � رأسـه،  هللا عليه وسلم ُكسـرت رباعيتـ�ه يـوم أحـد، وشـُ

شـجوا  قـوم يفلـح كيـف«فجعل يسلت الدم عنه، و�قـول: 
فــأنزل  ،»نبــيهم، وكســروا رباعيتــ�ه، وهــو يــدعوهم إ� هللا؟

ء﴿هللا عز وجـل:  رِ َ�ْ مـْ
َ
َن اْ� َك مـِ ـَ . وروى البخـاري )﴾لَيَْس ل

 . مثله
ِيـَن ﴿ا�زء كما يلـي:  وسياق هذه اآلية من ِ�َْقَطَع َطَرًفا ّمَِن ا�َّ

ْو يَْ�بَِتُهْم َ�َينَقلُِبوا َخا�ِبَِ� 
َ
رِ  َ�َفُروا أ مـْ

َ
َن اْ� َك مـِ ـَ يَْس ل لـَ
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الُِمونَ  ــَ إِ�َُّهْم ظـ ــَ َ�ُهْم فـ ّذِ ــَ ْو ُ�عـ
َ
يِْهْم أ ــَ وَب َعلـ ــُ ْو َ�تـ

َ
ٌء أ آل [ ﴾َ�ْ

 ].128-127:عمران
ف قــد يصــّرف بهــا أمــر ذكــر أربــع تصــار� -عــز وجــل-فــا﮻ 

ــارة  ــذه العب ــة ه ــار�ف األربع ــذه التص ــ� ه ــل ب ــؤالء، وجع ه
ء﴿ا�ع�ضـة  رِ َ�ْ مـْ

َ
د أن رسـول هللا  ﴾لَيَْس لََك ِمَن اْ� -لتؤكـّ

ا ولـيس لـه مـن األمـر  -صلى هللا عليه وسلم لـيس إال مبّلغـً
 �ء، وال ح� أن يتوقع أن ينتقم هللا له من هؤالء � الدني�ا.

 
ةٌ  ِمنُ�م َو�َُ�ن﴿  مـَّ

ُ
دعونَ  أ �ِ  إَِ�  يـَ أُمرونَ  ا�ـَ الَمعروِف  َو�ـَ ـِ  ب

رِ  َعنِ  َوَ�نَهونَ 
َك  الُمنكـَ ول�ـِ

ُ
مُ  َوأ  تَ�ونـوا َو�  الُمفلِحـونَ  هـُ

ينَ  ول�َِك  ا�َّيِناُت  جاَءُهمُ  ما بَعدِ  ِمن َواخَتلَفوا َ�َفرَّقوا َ��َّ
ُ
م َوأ  لَهـُ

 . ]105-104[آل عمران: ﴾َعظيمٌ  َعذاٌب 

 
اِت وَ ﴿  َناِت الُْمْؤِمنـَ نِكَح الُْمْحصـَ ن يـَ

َ
َّْم �َْسَتِطْع ِمنُ�ْم َطْوً� أ َمن ل
ْ�َمانُُ�م ّمِن 

َ
ا َملََكْت � ُم  َ�َتَياتُِ�مُ فَِمن مَّ ْعلـَ

َ
ُ أ اِتۚ  َوا�َّ الُْمْؤِمنـَ
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إِذِْن  انِ�ُحوُهنَّ �ـِ ٍضۚ  فـَ نَّ �ِإِيَمانُِ�مۚ  َ�ْعُضُ�م ّمِن َ�عـْ ْهلِهـِ
َ
 ﴾أ

 .]25النساء[
 سّماهن هللا فتي�اٍت وليس إماًء وقال عمن يملكهن أهلهن. 

ْل َفتــاَي ( : و� ا�ــديث ِ�، وْلَيقــُ ِدي أمــَ ُدُكْم َعبــْ ْل أحــَ وال َيقــُ
 (رواه مسلم). )َفتا� ُغالِ� 

 
ْ�نَ  اّ�ِلَّةُ  َعلَيِْهمُ  ِ�َ�ْت ﴿ 

َ
ِ  ّمِنَ  ِ�َبْلٍ  إِ�َّ  ثُقُِفوا َما � لٍ  ا�َّ ِ  وََحبـْ َن مـّ

َك  ـِ َكَنُةۚ  َ�ٰل يِْهُم الَْمسـْ ِ َوُ�َِ�ْت َعلـَ ا�َّاِس َوَ�اُءوا بَِغَضٍب ّمَِن ا�َّ
  ۚ ّقٍ ْ�ِ حـَ اَء بِغـَ نبِيـَ

َ
وَن اْ� ِ َوَ�ْقُتلـُ �َُّهْم َ�نُوا يَْ�ُفُروَن بِآيَاِت ا�َّ

َ
بِ�

َ�نُوا َ�ْعَتُدونَ   ]112آل عمران:[ ﴾َ�ٰلَِك بَِما َعَصوا وَّ

  الذلة والصغار أينما �انوا فال يأمنون.أي: ألزمهم هللا
 
  يا﴿ 

َ
َدٍة � ن نَفـٍس واحـِ م مـِ ي َخلََق�ـُ َها ا�ّاُس اتَّقوا َر�َُّ�ُم ا�َّ ُّ�

َ  وََخلََق ِمنها َزوَجها وا ا�َّ َوَ�ثَّ ِمنُهما رِجـاً� َكثـً�ا َو�ِسـاًء َوا�َّقـُ
ا يُ�م َرقيبــً َ �َن َعلــَ رحــاَم إِنَّ ا�َّ

َ
هِ َوا� ي �َســاَءلوَن بــِ  ﴾ا�َّ

 ]١النساء:[
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 فا﮻ عّز وجل ��نا أنه خلق حواء من آدم.
 
ِينَ ٱوَ ﴿  نُفَسُهۡم ذَ  �َّ

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ْ إَِذا َ�َعلُوا َ ٱَكُروا َّ� 

ْ ٱفَ  نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر  ۡسَتۡغَفُروا نُوَب ٱِ�ُ ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ٰ َما  �َّ واْ َ�َ َولَۡم يُِ�ُّ
 ْ  ].135عمران: آل[ ﴾َوُهۡم َ�ۡعلَُمون َ�َعلُوا

 
م ﴿  ـَ ِ مـا ل ا�َّ ـِ َ��وا ب

َ
يَن َ�َفُروا الرُّعَب بِما أ َسُنل� � قُلوِب ا�َّ

ِل  الِم�َ يَُ�ّ ئَس َمثـَوى الظـّ ـِ اُر َو� أواُهُم ا�ـّ آل [ ﴾بِهِ ُسلطانًا َومـَ

 ]151عمران:
��نا أنه ألقى هذا الرعب � قلوب ال�افر�ن  -تعا�-فا﮻ 

يوم أحد، بسبب مـا ا�ـذوا مـن دونـه مـن األنـداد واألصـنام 
ِل بِهِ ُسلطانًا﴿ ِ ما لَم يَُ�ّ َ��وا بِا�َّ

َ
 . ء سببي�ة، والباء هنا با﴾بِما أ

 
�ُّ  يا﴿ 

َ
يَن َ�َفروا َوقـالوا ِ�ِخـوانِِهم � يَن آَمنوا � تَ�ونوا َ��َّ َها ا�َّ

ى لَو �نوا ِعنَدنا مـا مـاتوا َومـا  و �نوا ُغزًّ
َ
رِض أ

َ
�وا ِ� ا� إِذا َ�َ
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ُ ذلَِك َحَ�ةً � قُلو�ِِهمقُتِلوا  ُ  ِ�َجَعَل ا�َّ ُ ُ�ي َوُ�ميـُت َوا�َّ َوا�َّ
 ].156:عمران آل[ ﴾بِما تَعَملوَن بَص�ٌ 

 
نَزَل  ُ�مَّ ﴿ 

َ
َمَنةً  الَغمِّ  بَعدِ  ِمن َعلَيُ�م أ

َ
 ِمنُ�م طا�َِفةً  يَغ� نُعاًسا أ

نُفُسُهم قَد َوطا�َِفةٌ 
َ
تُهم أ َهمَّ

َ
ةِ  أ ِ َغَ� اَ�ّقِ َظنَّ ا�اهِلِيـَّ َ�ُظّنوَن بِا�َّ

مَر ُ�َّهُ 
َ
مرِ ِمن َ�ٍء قُل إِنَّ ا�

َ
ِ ُ�فوَن �  يَقولوَن َهل َ�ا ِمَن ا� َّ�ِ

مـرِ َ�ٌء مـا 
َ
َن ا� نُفِسِهم ما � يُبدوَن لََك يَقولوَن لَو �َن َ�ا مـِ

َ
أ

يِهُم  َب َعلـَ يـَن ُكتـِ َز ا�َّ َ�َ ـَ قُتِلنا هاُهنا قُل لَو ُكنُتم � بُيوتُِ�م ل
َص ما �  ُ ما � ُصدورُِ�م َوِ�َُمّحِ الَقتُل إِ� َمضاِجعِِهم َوِ�َبَتِ�َ ا�َّ

دورِ  ُ َعليٌم بِذاِت الصُّ  ]154[آل عمران: ﴾قُلو�ُِ�م َوا�َّ

قــال ابــن عاشــور: ومعــ� أهمــتهم أنفســهم أي حــدثتهم 
أنفسهم بما يدخل علـيهم الهـم وذلـك بعـدم رضـاهم بقـدر 
هللا ، وبشــدة تلهفهــم علــى مــا أصــابهم و�ســرهم علــى مــا 

 فاتهم مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه.
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 خامسالالجزء 

لَمْ ﴿ 
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � وا ا�َّ وتـُ

ُ
ِت  أ بـْ وَن بِاْ�ِ اِب يُْؤِمنـُ َن الِْكتـَ ِ يًبا مـّ نَصـِ

ِيَن آَمُنوا  ْهَدٰى ِمَن ا�َّ
َ
ِيَن َ�َفُروا َ�ُٰؤَ�ِء أ اُغوِت َوَ�ُقولُوَن لِ�َّ َوالطَّ

ُ   َسبِيً�  ِن ا�َّ ۖ  َوَمن يَلْعـَ ُ ِيَن لََعَنُهُم ا�َّ وَ�ٰ�َِك ا�َّ
ُ
َد َ�ُ أ ِ

ن �ـَ  فَلـَ
 ]52-51النساء:[  ﴾ نَِصً�ا

لون الكفـار علـى  فهذه اآليـة �انـت � قـوٍم مـن اليهـود يفضـّ
ا�سلم� �هلهم، وقلـة ديـنهم، وكفـرهم بكتـاب هللا الـذي 

 بأيديهم .
 
بْلُِ�ْم ﴿  ن �ـَ ِيـَن مـِ َنَ ا�َّ ِديَُ�ْم سـُ ْم َوَ�هـْ َ لَ�ـُ ُ ِ�َُبّ�ِ يُرِ�ُد ا�َّ

يٌم  يٌم َحكـِ ُ َعلـِ يُْ�ْمۗ  َوا�َّ وَب  َوَ�ُتوَب َعلـَ ن َ�تـُ
َ
ُ يُرِ�ـُد أ َوا�َّ

ن تَِميلُوا َميًْ� َعِظيًما
َ
َهَواِت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ  َعلَيُْ�ْم َوُ�رِ�ُد ا�َّ

نُ�ْمۚ  يُرِ  َف عــَ ِ ن ُ�َفــّ
َ
ُ أ عِيًفا�ــُد ا�َّ اُن ضــَ �ســَ َق اْ�ِ  ﴾وَُخلــِ

 ]28-26النساء:[
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أنـه ُيسـّهل علينـ�ا � أح�ـام الشـرع  فيمـا  -تعا�-��نا هللا 
أن اإلنسـان  -سـبحانه-أمرنا بـه ومـا نهانـا عنـه، وهـو يعلـم 

خلق ضعيًفا يستميله هواه وشهوته، وال يص� عـن النسـاء. 
 . تفس� البغوي)(مستفاد من 

 
نَّا َولَوْ ﴿ 

َ
نِ  َعلَيِْهمْ  َكَتبَْنا �

َ
نُفَسُ�مْ  اْ�ُتلُوا أ

َ
وِ  أ

َ
ارُِ�م ِمن اْخرُُجوا أ  ِديـَ

ا  ]66النساء:[ ﴾ۖ ّمِنُْهمْ  قَلِيٌل  إِ�َّ  َ�َعلُوُه  مَّ

ِمروا بمـا  -تعا�-قال ابن كث�: �� 
ُ
عن أك� الناس أنهم لو أ

فعلـوه; ألن طبـاعهم الرديئـ�ة هم مرتكبونه مـن ا�نـاهي لمـا 
تبـ�ارك وتعـا�  -مجبولة على مخالفة األمر، وهذا من علمه 

 بما لم يكن لو �ان فكيف �ان يكون. -
 
ا﴿  ُ  َ�ْفَعُل  مَّ َكْرُ�مْ  إِن بَِعَذابُِ�مْ  ا�َّ ُ  َوَ�نَ   ۚ َوآَمنـُتمْ  شـَ اكًِرا ا�َّ  شـَ

 ]147النساء:[ ﴾َعلِيًما

قال القرط�: استفهام بمع� التقر�ـر للمنـافق�. التقـدير: 
أي منفعة له � عذابكم إن شكرتم وآمنتم؛ فنب�ه تعا� أنـه ال 
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يعذب الشاكر ا�ـؤمن، وأن تعذيبـ�ه عبـاده ال يز�ـد � ملكـه، 
 . وتركه عقوبتهم على فعلهم ال ينقص من سلطانه

 
 ﴿ ۖ ِ َصابََك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن ا�َّ

َ
ا أ ن  مَّ ّيَِئٍة فَمـِ ن سـَ ابََك مـِ صـَ

َ
َوَما أ

 ].79النساء:[ ﴾�َّْفِسَكۚ 

 

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

َ
نزَِل  بَِما آَمُنوا �

ُ
نزَِل ِمن  َوَما إَِ�َْك  أ

ُ
أ

ن يَْ�ُفُروا 
َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوقَْد أ ن َ�َتَحاَكُموا إَِ� الطَّ

َ
َ�بْلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ن يُِضلَُّهْم َضَ�ً� بَعِيًدا 
َ
يَْطاُن أ إَِذا �ِيَل لَُهْم َ�َعالَْوا  بِهِ َوُ�رِ�ُد الشَّ

َت الُْمنـَ  يـْ
َ
وِل َر� ُ �َ� الرَّسـُ نَزَل ا�َّ

َ
وَن َعنـَك إَِ�ٰ َما أ دُّ افِقَِ� يَصـُ
مَّ  ُصُدوًدا  ِديِهْم �ـُ يـْ

َ
َمْت � دَّ ِصيَبٌة بَِما قـَ َصاَ�تُْهم مُّ

َ
فََكيَْف إَِذا أ

ا  ــً انًا َوتَوْ�ِيق ــَ ا إِ�َّ إِْحس ــَ َرْدن
َ
ِ إِْن أ ا�َّ ــِ وَن ب ــُ اُءوَك َ�ْلِف ــَ  ﴾ج

 ].62-60لنساء:ا[
 

ن َ�ُتوَب ﴿ 
َ
ُ يُرِ�ُد أ ن َوا�َّ

َ
َهَواِت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ َعلَيُْ�ْم َوُ�رِ�ُد ا�َّ

 ].27النساء:[ ﴾تَِميلُوا َميًْ� َعِظيًما
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نَز�ا إِنّا﴿ 
َ
راكَ  بِما ا�ّاِس  بَ�َ  ِ�َحُ�مَ  بِاَ�قِّ  الِكتاَب  إَِ�َك  أ

َ
ُ  أ  ا�َّ

 . ]105[النساء:  ﴾َو� تَُ�ن لِلخا�ِنَ� َخصيًما

ــه  ــعدي رحم ــال الس ــَ  أي( : هللاق ــم ع ــت ال �اص ن عرف ــَ ن م
خيانت�ه، من مّدٍع ما ليس له، أو منكٍر حقا عليـه، سـواء علـم 
ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على �ر�م ا�صومة � باطـل، 
ــوق  ــ�ة وا�قـ ــومات الدينيـ ــل � ا�صـ ــن ا�بطـ ــة عـ والني�ابـ
الدنيو�ــة. و�ــدل مفهــوم اآليــة علــى جــواز الــدخول � ني�ابــة 

 .)رف منه ظلما�صومة �ن لم يع
وقــــد يفهــــم الــــبعض أن ا�قصــــود ال �اصــــم ا�ــــائن� 

مـــن أجـــل ا�ـــائن�  و�ـــادلهم، لكـــن ا�قصـــود ال �اصـــم
َوَ� ﴿بعـــدها:  -تعـــا�-و�ـــادل عـــنهم، والـــدليل قـــول هللا 

 ِ ـِٰدۡل َعِن ٱ�َّ َ َ� �ۡ َن ـي ُ�َ ُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ نُفسـَ
َ
انُوَن أ ن َ�َن �ـِ تـَ بُّ مـَ

 
َ
انًا أ  .]107[سورة النساء  ﴾اً مي�ِ َخوَّ
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 سادسالالجزء 

إِّ�ِ قَا﴿  نُ�ْم فـَ ُد مـِ ْر َ�عـْ ن يَْ�فـُ ِلَُها َعلَيُْ�ْمۖ  َ�مـَ ُ إِّ�ِ ُمَ�ّ َل ا�َّ
َحًدا ّمَِن الَْعالَِم�َ 

َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
بُُه َعَذابًا �َّ أ َعّذِ

ُ
 ]115:المائدة[ ﴾أ

نزول  -تعا�-قال البغوي: وذلك أن ب� إسرائي�ل سألوا هللا 
مائــدة مــن الســماء، فــأخ�هم هللا: إن ســألتم نــزول المائــدة 
فإنها ست�ل عليكم ، ولكن من يكفر بعد نزول المائـدة فإنـه 

 يعذبه عذاًبا لم يعذبه أحًدا من عالم زمانهم. 
 
اِدقِ ﴿  ُ َ�َٰذا يَوُْم يَنَفُع الصَّ لَُهْم َجنَّاٌت َ�ْرِي ِمن  َ� ِصْدُ�ُهْم ۚ قَاَل ا�َّ

ُهۚ   وا َ�نـْ نُْهْم َورَضـُ ُ �ـَ بًَداۚ  رَِّ�َ ا�َّ
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َ�ْتَِها اْ�

 ]119:المائدة[ ﴾َ�ٰلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 

ومناسبة هذه اآلية بما قبلها أن ن� هللا عي� لما قال لربه: 
نـَت الَْعزِ�ـُز  إِن﴿

َ
َك أ ْم فَإِنـَّ ْر لَهـُ �ُْهْم فَإَِ�ُّهْم ِعَباُدَكۖ  �ن َ�ْغفـِ ُ�َعِذّ

ُ  قَاَل ﴿، فقال هللا � اآلية ال� تليهـا ﴾اْ�َِكيمُ  عُ  يَوْمُ  َ�َٰذا ا�َّ  يَنفـَ
اِدقِ�َ  ْدُ�ُهمْ  الصَّ ، يعـ�: تكـون هـذه األشـياء � يـوم ينفـع ﴾صـِ
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الصادق� � الدني�ا صدقهم � اآلخرة ، ولـو كـذبوا خـتم هللا 
على أفـواههم ونطقـت بـه جـوارحهم فافتضـحوا (مسـتفاد 

 .من تفس� البغوي)
 
ُجوَرُ�ْم يَوَْم  ۗ الَْموْتِ  َذا�َِقةُ  َ�ْفٍس  ُ�ُّ ﴿ 

ُ
ةِ� ��ََّما تَُوفَّْوَن أ ن  الْقَِيامـَ َ�مـَ

ا إِ�َّ  �ْيـَ اةُ ا�ُّ ا اْ�َيـَ اَزۗ  َومـَ ْد فـَ ْدِخَل اْ�َنََّة َ�قـَ
ُ
زُْحزَِح َعِن ا�َّارِ َوأ

 ]185آل عمران:[  ﴾َمَتاُع الُْغُرورِ 

و(إنما) أداة تفيد ا�صر: يع� لن تسـتوفوا جـزاء أعمـالكم 
 إال يوم القيامة، إن خً�ا فخ� وإن شًرا فشر.

 
َها يَا﴿  ُّ�

َ
ِينَ  � وا ا�َّ َونَُّ�مُ  آَمنـُ ُ  َ�َبْلـُ ءٍ  ا�َّ ْ نَ  �ِ�ـَ ِ يْدِ  مـّ اُ�ُ  الصـَّ  َ�نـَ

يِْديُ�مْ 
َ
ُ َمن َ�َافُُه بِالَْغيِْبۚ  َ�َمِن اْ�َتَدٰى َورِمَ  � اُحُ�ْم ِ�َْعلََم ا�َّ

ِ�ٌم 
َ
ِيَن آَمُنوا َ� َ�قْ  َ�ْعَد َ�ٰلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَْد يَا � ُتلُوا الصَّ

َن  َل مـِ ا َ�تـَ َتَعّمًِدا فََجَزاٌء ّمِثُْل مـَ نُتْم ُحُرٌمۚ  َوَمن َ�َتلَُه ِمنُ�م مُّ
َ
َوأ

اَرةٌ  ْو َكفـَّ
َ
ةِ أ الَِغ الَْكْعبـَ ْديًا بـَ ا�ََّعِم َ�ُْ�ُم بِهِ َذَوا َعْدٍل ّمِنُ�ْم هـَ

َُذوَق  ْو َعْدُل َ�ٰلَِك ِصَياًما ّ�ِ
َ
ُ َطَعاُم َمَساكَِ� أ ا ا�َّ ْمرِهِۗ  َ�فـَ

َ
َوَ�اَل أ
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ا�ٍ  ُ َعزِ�ـٌز ُذو انتِقـَ ُهۗ  َوا�َّ ُ ِمنـْ ا َسلََفۚ  َوَمْن َ�َد َ�َينـَتقُِم ا�َّ  ﴾َ�مَّ

 ]95-94المائدة:[
فالعمل العظيم هنا هو ا�ج، والتهـاون � حرمـة صـيد الـ� 

َذاٌب  فَلَهُ  َ�ٰلَِك  َ�ْعدَ  اْ�َتَدىٰ  َ�َمنِ ﴿فله عقوبة شديدة  مٌ  عـَ �ـِ
َ
، ﴾أ

ــال  ــة ق ــة التالي ــبحانه-و� اآلي نْ ﴿: -س ــَ ــَتقِمُ  َ�دَ  َوم ُ  َ�َين  ا�َّ
 .﴾ ۗ ِمنْهُ 

 
خْ ﴿ 

َ
اًء فَأ َماءِ مـَ نَزَل ِمَن السـَّ

َ
ِي أ ٍء َوُهَو ا�َّ ْ�َ ِ

اَت ُ�ّ هِ َ�بـَ ـِ ا ب رَْجنـَ
ن  ِل مـِ َن ا�َّخـْ ا َومـِ َ�َاكِبـً ا مُّ ْرُِج ِمنُْه َحبـًّ

ا �ُّ ْخرَْجَنا ِمنُْه َخِ�ً
َ
فَأ

اَن  �ُْتوَن َوالرُّمَّ ْ�َناٍب َوالزَّ
َ
 ُمْشتَبًِهاَطلْعَِها قِنَْواٌن َدا�َِيٌة وََجنَّاٍت ّمِْن أ

ُروا إَِ�ٰ  ْم وََغْ�َ ُمتََشابٍِهۗ  انظـُ هِۚ  إِنَّ ِ� َ�ٰلِ�ـُ َر َوَ�نْعـِ �ْمـَ
َ
رِهِ إَِذا �  َ�مـَ

 ]99:األنعام[ ﴾َ�يَاٍت لَِّقْوٍ� يُْؤِمُنونَ 

ــ� �  ــتالف الكب ــع االخ ــ�لي م ــابق الش ــد التط فالشــبه إ� ح
ا�قائق مظهر آخر مـن مظـاهر القـدرة الـ� يبـ�اهي بهـا هللا 
تعا�. ومثله التطابق � المادة الوراثي�ة مع االختالف الكبـ� 

 � أنواع ا�اليا. 
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قال السعدي: يستدل بها علـى رحمـة هللا، وسـعة إحسـانه 
يت�ه بعباده. ولكن ليس �ل أحـد وجوده، وكمال اقتداره وعنا

يعتــ� و�تفكــر ولــيس �ــل مــن تفكــر، أدرك ا�عــ� ا�قصــود، 
 ِ�  إِنَّ ﴿ولهــذا قيــد تعــا� االنتفــاع باآليــات بــا�ؤمن� فقــال: 

فـإن ا�ـؤمن� �ملهـم مـا معهـم  ﴾يُْؤِمُنونَ  لَِقْو�ٍ  َ�يَاٍت  َذلَِ�م

 مــن اإليمــان، علــى العمــل بمقتضــياته ولوازمــه، الــ� منهــا
التفكر � آيات هللا، واالستنت�اج منها ما يراد منهـا، ومـا تـدل 

 عليه، عقال، وفطرة، وشرعا. 
 
مَّ ﴿  يِْهْم �ـُ ُ َعلـَ وا ُ�مَّ تَاَب ا�َّ �َّ تَُ�وَن فِتَْنٌة َ�َعُموا َوَصمُّ

َ
وََحِسُبوا �

ُ بَِصٌ� بَِما َ�ْعَملُونَ  وا َكثٌِ� ّمِنُْهْمۚ  َوا�َّ  ]71: لمائدةا[ ﴾َ�ُموا َوَصمُّ

قال ابن عاشور : أي فعلوا ما فعلـوا مـن الفظـائع عـن تعمـد 
�َّ ﴿بغرور، ال عـن فلتـة أو ثـائرة نفـس حـ� ينيبـوا و�توبـو.. 

َ
�

ةٌ  ــَ وَن فِتْن : وا�عــ�: وظنــوا أن هللا ال يصــيبهم بفتنــ�ة � ﴾تَ�ــُ

الدني�ا جزاء على ما عـاملوا بـه أنبي�اءهم...فـأمنوا عقـاب هللا 
 ن استخفوا بعذاب اآلخرة.....� الدني�ا بعد أ
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�َّ تَُ�وَن فِتَْنةٌ ﴿ودّل قوله 
َ
على أّنهـم لـو لـم �سـبوا  ﴾وََحِسُبوا �

ذلك الرتدعوا، ألّنهم �انوا أحرص َعلى سالمة الـّدني�ا مـنهم 
على السالمة � اآلخرة ال�طاط إيمانهم وضـعف يقيـنهم. 
ذالن أن يفســـد  وهـــذا شـــأن األمـــم إذا تطـــّرق إليهـــا ا�ـــِ

قادهم و�تلط إيمانهم و�ص� هّمهم مقصورًا على تدب� اعت
عاجلتهم، فإذا ظّنوا استقامة العاجلة أغمضوا أعيـنهم عـن 
اآلخرة، فتطّلبوا السالمة مـن غـ� أسـبابها، فأضـاعوا الفـوز 
األبــدي وتعّلقــوا بــالفوز العاجــل فأســاؤوا العمــل فأصــابهم 

 العذابان العاجُل بالفتن�ة واآلجُل.
 
نـزَِل  الّراِسخونَ  لِ�نِ ﴿ 

ُ
ِ� العِلِم ِمنُهم َوالُمؤِمنوَن يُؤِمنـوَن بِمـا أ

�ةَ  �ةَ َوالُمؤتـوَن الـزَّ َك َوالُمقيمـَ� الصـَّ نزَِل ِمن قَبلـِ
ُ
إَِ�َك َوما أ

ا جـًرا َعظيمـً
َ
ُنؤتيِهم أ َك سـَ ول�ـِ

ُ
رِ أ ِ َوا�َوِم ا�خـِ  ﴾َوالُمؤِمنوَن بِا�َّ

 ]162[النساء:
 ل� قبلها:الحظ اآليات ا
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ْد ﴿ َماءِۚ  َ�قـَ َن السـَّ ِ ا مـّ َِل َعلَيِْهْم كَِتابـً ن تَُ�ّ
َ
ْهُل الِْكَتاِب أ

َ
لَُك أ

َ
�ْس�

َذ�ُْهُم  خـَ
َ
َرةً فَأ َ َجهـْ ا ا�َّ رِنـَ

َ
الُوا أ َك َ�قـَ ـِ ْ�َ�َ ِمن َ�ٰل

َ
لُوا ُموَ�ٰ أ

َ
َس�

اِعَقُة بُِظلِْمِهْمۚ    ]153[النساء: ﴾الصَّ

 فهم طلبوا خوارق العادات
ْمَنا َعلَيِْهْم َطّيَِباٍت ﴿م بعدها بآيات: ث ِيَن َهاُدوا َحرَّ فَبُِظلٍْ� ّمَِن ا�َّ

ِ َكثًِ�ا  هِْم َعن َسبِيِل ا�َّ ِحلَّْت لَُهْم َو�َِصّدِ
ُ
ْد  أ ْخِذهُِم الّرَِ�ا َوقـَ

َ
َوأ

ْدنَا لِلْ�َ  ْ�تـَ
َ
ِلۚ  َوأ اِس بِاْ�َاطـِ َواَل ا�ـَّ مـْ

َ
ْ�لِِهْم أ

َ
رِ�َن ُ�ُهوا َ�نُْه َوأ فـِ

ِ�ًما
َ
 ]161-160[النساء: ﴾ِمنُْهْم َعَذابًا أ

 . وهذا هو الطمع فيما � أيدي الناس..
نُهم َوالُمؤِمنـونَ ﴿ثم بعـدها  يعـ�  ﴾لِ�ِن الّراِسخوَن ِ� العِلِم مـِ

أحوالهم مختلفة عما ذكر من حال عامة أهل الكتاب، فهم: 
نزَِل إَِ�َك ﴿

ُ
 دون طلب خوارق. ﴾يُؤِمنوَن بِما أ

 
ينَ  ِمنَ  رَُج�نِ  قاَل ﴿  يِهُم  َ�افونَ  ا�َّ ُ َعلَيِهَما ادُخلـوا َعلـَ نَعَم ا�َّ

َ
أ

ِ َ�تَ  وَن َوَ�َ ا�َّ وا إِن ُكنـُتم ا�اَب فَإِذا َدَخلُتموُه فَإِنَُّ�م ��ـِ َو�ـَّ
 ]23: [المائدة ﴾ُمؤِمن�َ 
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لتوضح لنـا أن خـوف هـذان الـرجالن  ﴾َ�افونَ ﴿فجاءت �لمة 

نزعت من قلوبهم هيب�ة األعـداء مـن قتـال  -تعا�-من هللا 
ــ�  ــوف ب ــرغم خ ــالهم ب ــروا بقت م

ُ
ــذين أ ــار�ن، وال ــوم ا�ب الق

ٰ َ�ْرُجُ ﴿إسرائي�ل منهم    .﴾وا ِمنَْها�نَّا لَن نَّْدُخلََها َحَ�ّ
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 سابع الالجزء 

هِ ﴿  َ فَلَِنۡفسـِ بۡ�ـَ
َ
ّ�ُِ�ْمۖ  َ�َمْن � ْن  ۦۖ قَْد َجاَءُ�م بََصا�ُِر ِمن رَّ َومـَ

نَا َعلَيُْ�م ِ�َفِيٍظ 
َ
 ]104:األنعام[ ﴾َعِ�َ َ�َعلَيَْهاۚ  َوَما �

: (وبصـائر جمـع بصـ�ة، والبصـ�ة: العقـل قال ابـن عاشـور
ا�عا� وا�قائق، كما أّن البصـر إدراك العـ� اّلذي تظهر به 

ى بــه األجســام، وأطلقــت البصــائر علــى مــا هــو  ذي تتجلــّ الــّ
 ). سبب فيها

 القــرآن ألن »البصــائر« جمــع وإنمــا: (وقــال � موضــع آخــر
 مـن إليهـا، يهـدي الـ� النوا� حسب على الهدى من أنواعاً 
 الـدين، � الفهـم وتسـديد االعتقـاد، إصالح � العقل تنو�ر

ب� النـاس، والداللـة  وا�عاشرة للمعامالت القوان� ووضع
على طـرق النجـاح والنجـاة � الـدني�ا، والتحـذير مـن مهـاوي 

 . ا�سران)
 
ُ  يُؤاِخُذُ�مُ  �﴿  يمانُِ�م � بِاللَّغوِ  ا�َّ

َ
 بِمـا يُؤاِخُذُ�م َولِ�ن أ

دُ�مُ  يمانَ  َ�قَّ
َ
ةِ  إِطعامُ  فََكّفاَرتُهُ  ا� ن َمساك�َ  َعَ�َ ِط  مـِ وسـَ

َ
 مـا أ
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هليُ�م تُطعِمونَ 
َ
و أ

َ
و كِسَوُ�ُهم أ

َ
 فَِصيامُ  َ�ِد لَم َ�َمن َرَ�َبةٍ  َ�ر�رُ  أ

يّ  ثَ�ثَةِ
َ
يمـانَُ�م �

َ
يمانُِ�م إِذا َحلَفُتم َواحَفظـوا أ

َ
اٍ� ذلَِك َكّفاَرةُ أ

ُ لَُ�م آياتِهِ لََعلَُّ�م �َشُكرونَ  ُ ا�َّ  ]89لمائدة:[ا ﴾َكذلَِك ُ�َبّ�ِ

يمان، وهذه فهذه نعمة يوضح هللا عز وجل طر�قة تكف� األ
ــاس  ــا هللا للن ــلم�، يبينه ــى ا�س ــ� عل ــا التيس ــة  فيه النعم

 لعلهم يشكروه على هذه النعمة.
 
ينَ  َ�َ  لَيَس ﴿   إِذا َطعِمـوا فيمـا ُجناحٌ  الّصاِ�اتِ  وََعِملُوا آَمنوا ا�َّ

وا َوآَمنوا ا�ََّقوا َما اِ�اتِ  وََعِملـُ مَّ  الصـّ وا �ـُ مَّ  َوآَمنـوا ا�َّقـَ وا �ـُ  ا�َّقـَ
حَسنوا

َ
ُ  َوأ  ]93[المائدة: ﴾الُمحِسن�َ  ُ�ِبُّ  َوا�َّ

َزل �ـــر�م ا�مـــر والنهـــي األكيـــد (قـــال الســـعدي:  ــَ ا نـ ــّ لمـ
والتشــديد فيــه، تمــ� أنــاس مــن ا�ــؤمن� أن يعلمــوا حــال 

�م ا�مـر وهـم إخوانهم الذين ماتوا علـى اإلسـالم قبـل �ـر
يَْس ﴿يشربونها. فأنزل هللا هذه اآلية، وأخـ� تعـا� أنـه   َ�َ  لـَ

ِينَ  احٌ آمَ  ا�َّ اِ�َاِت ُجنـَ وا الصـَّ ا ﴿أي: حـرج وإثـم  ﴾ُنوا وََعِملـُ �ِيمـَ
وا مــن ا�مــر وا�يســر قبــل �ر�مهمــا. ولمــا �ــان نفــي  ﴾َطعِمــُ
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 امـَ  إَِذا﴿ا�ناح يشمل ا�ذكورات وغ�هـا، قيـد ذلـك بقولـه: 
ْوا ــَ وا ا�َّق ــُ وا َوآَمن ــُ اِ�َاتِ  وََعِمل أي: بشــرط أنهــم تــاركون  ﴾الصــَّ

للمعا�، مؤمنـون بـا﮻ إيمانـا صـحيحا، موجبـا لهـم عمـل 
الصا�ات، ثم استمروا على ذلك. وإال فقـد يتصـف العبـد 
بذلك � وقـت دون آخـر. فـال يكفـي حـ� يكـون كـذلك حـ� 
يأتي�ه أجله، و�دوم على إحسانه، فإن هللا �ب ا�حسن� � 

لعبيــ�د، و�ــدخل � هــذه عبــادة ا�ــالق، ا�حســن� � نفــع ا
اآلية الكر�مة، من طعم ا�حرم، أو فعل غـ�ه بعـد التحـر�م، 
ثم اع�ف بذنب�ه وتاب إ� هللا، واتقـى وآمـن وعمـل صـا�ا، 

 فإن هللا يغفر له، و�رتفع عنه اإلثم � ذلك).
 
ــوا﴿  نَّ  اعلَمـ

َ
َ  أ ديدُ  ا�َّ ــَ ــابِ  شـ نَّ  العِقـ

َ
َ  َوأ ــورٌ  ا�َّ ــيمٌ  َغفـ                              ﴾رَحـ

 ].98[المائدة:
 
ُهم َومـا عَ  يَنَهونَ  َوُهم﴿  نُفسـَ

َ
وَن َعنـُه �ن يُهلِكـوَن إِّ� أ

َ
نُه َوَ�نـأ

 ]26:[األنعام ﴾�َشُعرونَ 
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أي: ينهـون النـاس عـن اتبـ�اع محمـد صـلى  ﴾َعنهُ  يَنَهونَ  َوُهم﴿

ونَ ﴿هللا عليه وسلم 
َ
 ، أي: يتب�اعدون عنه بأنفسهم.﴾َعنهُ  َوَ�نأ

 
نِذر﴿ 

َ
ينَ  بِهِ  َوأ ن َ�افونَ  ا�َّ

َ
هِ  ِمن لَُهم لَيَس  َرّ�ِِهم إِ� ُ�َ�وا أ ـِ دون

 ].51:[األنعام ﴾َوِ�ٌّ َو� َشفيٌع لََعلَُّهم َ�تَّقونَ 

 
عَ ﴿  رُ  َ�ُقطــِ ــِ ومِ  داب يــنَ  القــَ ِ  َواَ�مــدُ  َظلَمــوا ا�َّ          ﴾ َرّبِ العــالَم�َ ِ�َّ

 ]45:[األنعام
 عاشور: ففي ا�راِد منها اْعِتب�اراٌت ثالثة:قال ابن 
ُدوا هللاَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ِللرسول َتْلِقيًن�ا تكوَن  أْن أحُدها:  مـَ وا�ْؤمن� أْن َ�ْ

ــك  ــاِ��، ألنَّ ذل ــالِك الظ ــاءهم وإه ــله وأولي ــره رس ــى نص عل
 ِ النصَر نعَمٌة بإزالـة فسـاٍد �ـاَن � األْرِض، وألن � تـذِكِ� هللاَّ

اَس بـه إيمــاًء إ� َوِة ِبمــا حصـَل �ـن قــبلهم أْن النـّ ِب األسـْ
ّ

 ترقـ
وُن  ــُ ــْبِلِهْم؛ فيك ــن ق ْؤِمِن� م َر المــُ ــَ ــا َنص َر هللاَّ َكم ــْ وا َنص ــُ ب

َّ
ق َيَ�َ

﴿ ِ ِ�ِه  ﴾اَ�ْمُد ِ�َّ ِبِه وَتْنكـِ ْن َنصـْ مصدًرا بداًل من فعِلِه، عـدَل عـَ
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واِم والثبـ�ات، َك  الَلة علـى معـ� الـدَّ مـا إ� َرْفِعِه وتْعر�فه للدَّ
ْوِلِه َتعا� 

َ
َم � ق ِ ﴿َتَقدَّ ِة. ﴾اَ�ْمُد ِ�َّ  � ُسوَرِة الفاِ�َ

ِ ﴿ثانيها: أْن يكون  ِكناَيًة عْن كوِن ما ُذِكَر قبله نْعَمة  ﴾اَ�ْمُد ِ�َّ

 ِ ِم هللاَّ وَن َعلــى  -تعــا�-مــن نعــَ ِد أْن َيكــُ واِزِم اَ�مــْ ن لــَ ِألنَّ مــِ
َك  وا. وِتلــْ ِذيَن َظَلمـُ ْوِم الــَّ ُر القـَ َع دابــِ ُه ِقيــَل: َفُقطـِ ة، َفَ�أنـَّ نعمـَ

ِ َتْقَتِ� َحْمَدُه.  ِنْعَمٌة ِمن ِنَعِم هللاَّ
ِ ثالثهــا: أْن يكــون إ َّ ﮻ِ ِد  ِه  -تعــا�-ْنشــاُء حمــْ ِل َجاللــِ ن ِقبــَ مــِ

ن معاَملـــة هللاَّ  َتْعَماًل � التعجيـــب مـــِ اهم  -َتعـــا�-ُمســـْ إيـــّ
  وتدر�ِجهم � درجاِت اإلمهال إ� أْن َحقَّ َعليهم العذاب.
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 ثامنالالجزء 

ي َ�َ  تَماًما الِكتاَب  موَ�  آتَينا ُ�مَّ ﴿  نَ  ا�َّ حسـَ
َ
ُ�ِّ  َوتَفصـيً�  أ  لـِ

 ].154[األنعام: ﴾َورََ�ًة لََعلَُّهم بِلِقاءِ َرّ�ِِهم يُؤِمنونَ  َوُهًدى َ�ءٍ 

ــ� ــن كث ــال اب ــه: ( : ق نَ  َ�َ ﴿وقول ــَ ْحس
َ
ِي أ ــى  ﴾ا�َّ ــزاًء عل أي: ج

 .)إحَسانه � العمل، وقيامه بأوامرنا َوطاعتن�ا
 
الَّ� إِّ�  ا�َتيمِ  ماَل  تَقَر�وا َو�﴿  ـِ نُ  ِ�َ  ب حسـَ

َ
ّ�  أ غَ  حـَ هُ  يَبلـُ دَّ شـُ

َ
 أ

وفُوا
َ
�ذا  � نَُ�لُِّف نَفًسا إِّ� وُسـَعها بِالقِسِط  َوالم�انَ  الَكيَل  َوأ

اُ�م  وفوا ذلُِ�م َوصـّ
َ
ِ أ قُلُتم فَاعِدلوا َولَو �َن ذا قُر� َو�َِعهِد ا�َّ

رونَ   ]152: [األنعام ﴾بِهِ لََعلَُّ�م تََذكَّ

جاءت هذه جملـة مع�ضـة بـ�  ﴾� نَُ�لُِّف نَفًسا إِّ� وُسَعها﴿

مجموعــة الوصــايا الربانيــ�ة بطر�قــة ملفتــة تشــعر بضــرورة 
ا ا�وضـع ، حـ� �ـدث حالـة مـن التـوازن هذا التذك� � هـذ

 ا�طلوب � كيان الفرد وال يغلب عليه ا�وف ا�بالغ فيه. 
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الَّ� إِّ�  ا�َتيمِ  ماَل  تَقَر�وا َو�﴿  ـِ هُ  ب دَّ شـُ
َ
َغ أ ّ� يَبلـُ ُن حـَ حسـَ

َ
ِ�َ أ

وفُوا الَكيَل َوالم�اَن بِالقِسِط � نَُ�لُِّف نَفًسا إِّ� وُسـَعها 
َ
�ذا َوأ
اُ�م  ُتم فَاعِدلواقُل وفوا ذلُِ�م َوصـّ

َ
ِ أ َولَو �َن ذا قُر� َو�َِعهِد ا�َّ

رونَ   . ]152[األنعام: ﴾بِهِ لََعلَُّ�م تََذكَّ

 
ن إِّ�  يَنُظرونَ  َهل ﴿ 

َ
و يَأِ�َ بَعـُض الَم� تَأ�َِيُهمُ  أ

َ
و يَأِ�َ َر�َُّك أ

َ
�َِكُة أ

م  ـَ ا إيمانُهـا ل آياِت َرّ�َِك يَوَم يَأ� بَعُض آياِت َرّ�َِك � يَنَفُع نَفسـً
و َكَسَبت � إيمانِها َخً�اتَُ�ن آَمَنت ِمن قَبُل 
َ
ا  أ روا إِنـّ قُِل انَتظـِ

 ]158[األنعام:  ﴾ُمنَتِظرونَ 

و َكَسَبت �﴿(قال ابن كث�: 
َ
أي: وال يقبـل منهـا  ﴾إيمانِها َخً�ا أ

 .)كسب عمل صالح إذا لم يكن عامال به قبل ذلك
 
ِ قَرَ�ٍة ﴿ 

�ابِرَ َوَ�ذلَِك َجَعلنا � ُ�ّ
َ
روا فيهـا َومـا  أ ُ�رِميها ِ�َمكـُ

نُفِسِهم َوما �َشُعرونَ 
َ
 ]123[األنعام: ﴾يَمُكروَن إِّ� بِأ

�ابِرَ  قَرَ�ةٍ  ُ�ِّ  � َجَعلنا َوَ�ذلَِك ﴿قال البغـوي: 
َ
أي:  ﴾ُ�رِميهـا أ

كما أن فساق مكة أ�ابرها، كذلك جعلنـا فسـاق �ـل [قر�ـة] 
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ــل،  ــل وأفاض ــل أفض ــع أكــ�، مث ــا، جم أ�ابرهــا، أي: عظماءه
أنــه جعــل � �ــل  -تعــا�-وأســود وأســاود، وذلــك ســنة هللا 

قر�ة أتب�اع الرسل ضـعفاءهم، كمـا قـال � قصـة نـوح عليـه 
ْرَذلُونَ قَالُوا ﴿م : السـال

َ
نُْؤِمُن لََك َواَ�َّبَعَك اْ�

َ
، ]111:الشـعراء[ ﴾�

 وجعل فساقهم أ�ابرهم. 
 
ِ  رُُسُل  أوِ�َ  ما ِمثَل  نُؤ� َحّ�  نُؤِمنَ  لَن قالوا آيَةٌ  جاَءتُهم �ذا﴿   ا�َّ

علَُم َحيُث َ�َعُل رِساَ�َهُ 
َ
ُ أ ينَ  َسُيصيُب  ا�َّ جَرموا ا�َّ

َ
 ِعندَ  َصغارٌ  أ

 ِ  ]124[األنعام: ﴾يَمُكرونَ  �نوا بِما َشديدٌ  وََعذاٌب  ا�َّ

اَ�َهُ ﴿( قال السعدي: ُل رِسـَ ْعلَُم َحيُْث َ�ْعـَ
َ
ُ أ فـيمن علمـه  ﴾ا�َّ

يصلح لها، و�قوم بأعبائها، وهـو متصـف ب�ـل خلـق جميـل، 
ومتــ�ئ مــن �ــل خلــق د�ء، أعطــاه هللا مــا تقتضــيه حكمتــه 

 .)أصال وتبعا
 
�مِ  دارُ  لَُهم﴿  م ِعنـدَ  السَّ وَ  َرّ�ِهـِ م َوهـُ         ﴾َملـونَ يَع �نـوا بِمـا َوِ�ُّهـُ

 . ]127[األنعام:
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�َيناهُ ﴿ 
َ
هلَهُ  فَأ

َ
تَ  إِ�َّ  َوأ

َ
 ]83[األعراف: ﴾ُه �نَت ِمَن الغابِر�نَ امَر�

وذلــك أن امــرأة لــوط لــم تكــن تمــارس الفاشــحة ومــع ذلــك 
لغـابر�ن) يعـ� أ�ق هللا بها العـذاب وجعلهـا مـن القـوم (ا

الهالك�، وذلك لرضاها بالظلم، و�انت تتجسس لهم علـى 
 لوط وتأتيهم بأخباره.
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 تاسع الالجزء 

ينَ ﴿  َّ  ا�َِّ�َّ  الرَّسوَل  يَتَّبِعونَ  ا�َّ ِ�ّ
ُ
ي ا�  ِعنـَدُهم َمكتوً�ا َ�ِدونَهُ  ا�َّ

أُمُرُهم َواِ��يلِ  ا�َّوراةِ  ِ�  الَمعروِف  يـَ ـِ نِ  َوَ�نهـاُهم ب رِ  عـَ
 الُمنكـَ

ّيِباتِ  لَُهمُ  َوُ�ِحلُّ   َوُ�َحّرُِم َعلَيِهُم اَ�با�َِث َوَ�َضُع َعنُهم إَِ�ُهم الطَّ
وهُ  روُه َونَ�ـَ زَّ هِ وَعـَ ـِ يَن آَمنـوا ب غ�َل الَّ� �نَت َعلَيِهم فَا�َّ

َ
َوا�

َك  ول�ــِ
ُ
ُه أ نــزَِل َمعــَ

ُ
ي أ وَر ا�َّ وا ا�ــّ ُم الُمفلِحــونَ َوا�ََّبعــُ  ﴾ هــُ

 . ]157[األعراف:
 

لُهم َعِن الَقرَ�ةِ﴿ 
َ
ةَ ا�َحـرِ إِذ يَعـدوَن ِ�  َواسأ ت حـاِ�َ � �نـَ الـَّ

وَم � �َسـبِتوَن �  بِت إِذ تَأتيِهم حيتاُ�ُهم يَوَم َسبتِِهم ُ�ًَّ� َو�ـَ السَّ
 . ]163[األعراف: ﴾تَأتيِهم َكذلَِك نَبلوُهم بِما �نوا يَفُسقونَ 

 
َرَض  يَأُخذونَ  الِكتاَب  َورِثُوا َخلٌف  بَعِدهِم ِمن فََخلََف ﴿   َذاـه  عـَ

د�
َ
َرٌض  يَأتِِهم �ن َ�ا َسُيغَفرُ  َوَ�قولونَ  ا� هُ  عـَ ذوُه  ِمثلـُ م يَأخـُ ـَ ل

َ
� 

ذ يِهم يُؤخــَ ن الِكتــابِ  ميثــاُق  َعلــَ
َ
ِ  َ�َ  يَقولــوا � أ قَّ  إِ�َّ  ا�َّ  ا�ــَ
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� تَعقِلـونَ ا� َواّ�ارُ  َوَدرَسوا ما فيهِ  فـَ
َ
يـَن َ�تَّقـوَن أ  ﴾ِخَرةُ َخٌ� لِ�َّ

 . ]169[األعراف:
 
خرََجَك  َكما﴿ 

َ
ا �نَّ  بِاَ�قِّ  بَيتَِك  ِمن َر�َُّك  أ نَ  فَر�قـً ؤِمن�َ  مـِ  المـُ

 ]5[األنفال: ﴾لَ�رِهونَ 

قــال ا�ــ�د : تقــديره األنفــال ﮻ وللرســول وإن كرهــوا ، كمــا 
أخرجـك ربــك مـن بيتــك بــا�ق وإن كرهـوا . وقيــل : تقــديره 

األنفال وإن كرهوا كما مضيت ألمر هللا � امض ألمر هللا � 
 ا�روج من البيت لطلب الع� وهم �ارهون.

 
ِسًفا َغضبانَ  قَوِمهِ  إِ� مو� رََجعَ  َولَّما﴿ 

َ
ما قاَل  أ  َخلَفُتمـو� بِئسـَ

َعِجلُتم بَعدي ِمن
َ
مرَ  أ

َ
لَ�  َرّ�ُِ�م أ

َ
لواحَ  َوأ

َ
َخذَ  ا�

َ
خيـهِ  بَِرأِس  َوأ

َ
 أ

ُه  مَّ  ابنَ  قاَل  إَِ�هِ  َ�ُرُّ
ُ
� يَقُتلـونَ� َو�دوا اسَتضـَعفو� الَقومَ  إِنَّ  أ  فـَ

ــِمت ــ  ِ�َ  �ُشـ ـع
َ
الِم�َ ا� ــّ وِم الظـ ــَ َع القـ ــَ ــ� مـ  ﴾داَء َو� َ�َعلـ

 .]150[األعراف:
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ن قَبلِ  ِمن أوذينا قالوا﴿ 
َ
 َعـ�  قـاَل  ِجئتَنـا مـا بَعدِ  َوِمن تَأتِيَنا أ

م ن َر�ُّ�ــُ
َ
َك  أ ُدوَُّ�م يُهلــِ رِض  ِ�  َو�َســَتخلَِفُ�م عــَ

َ
رَ  ا�  َ�َينظــُ

 ]129[األعراف:  ﴾تَعَملونَ  َكيَف 

قال بنو إسـرائي�ل �ـو�  متضـجر�ن مـن طـول مـا مكثـوا � 
ا﴿عــذاب فرعــون، وأذيتــ�ه:  تِيَنــَ

ْ
ْن تَأ

َ
ِل أ ْن َ�بــْ ا مــِ وذِينــَ

ُ
فــإنهم  ﴾أ

يسومونن�ا سوء العذاب، يذ�ون أبن�اءنا و�سـتحيون نسـاءنا 
 كذلك بإعادة القتل علين�ا.  ﴾ َ�ْعِد َما ِجئْتََناَوِمنْ ﴿

ٰ َحْرٍفۖ  ﴿ -تعـا�-ومثله قول هللا  َ�َ َ َوِمَن ا�َّاِس َمن َ�ْعُبُد ا�َّ
ٌة  ــَ اَ�تُْه فِتْنـ ــَ صـ

َ
هِۖ  �ْن أ ــِ نَّ بـ

َ
أ ــَ ْ�ٌ اْطمـ ــَ ابَُه خـ ــَ صـ

َ
إِْن أ ــَ  فـ

�َْيا َواْ�ِخَرةَۚ   ٰ وَْجِههِ َخِ�َ ا�ُّ اُن الُْمبِ�ُ انَقلََب َ�َ  ﴾َ�ٰلَِك ُهَو اْ�ُْ�َ

 ].11العنكبوت:[
 
ِ َ�ٍء  

ّ�ُ ًة َوتَفصـيً� لـِ ِ َ�ٍء َموِعظـَ
لواِح ِمن ُ�ّ

َ
َوَ�َتبنا َ�ُ ِ� ا�
 �ٍ وَّ ذها بِقــُ ر�ُ�م داَر فَخــُ

ُ
أ نِها ســَ حســَ

َ
ذوا بِأ َك يَأخــُ ر قَومــَ َوأمــُ

 .]145[األعراف: ﴾الفاِسق�َ 
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 عاشرالالجزء 

لََّف ﴿ 
َ
نَفقَت  لَو قُلو�ِِهم بَ�َ  َو�

َ
رِض  ِ�  ما أ

َ
لَّفـَت  ما َ�يًعا ا�

َ
�  َ�  بـَ

نَّ  قُلـــو�ِِهم َ  َول�ـــِ َف  ا�َّ لـــَّ
َ
هُ  بَيـــَنُهم �  ﴾َحكـــيمٌ  َعز�ـــزٌ  إِنـــَّ

 ].63[األنفال:
 فــاجتمعوا( فهــذه اآليــة � األوس وا�ــزرج، قــال الســعدي:

جتمـاعهم، ولـم يكـن هـذا ا بسبب قوتهم وازدادت وائتلفوا،
بسعي أحد، وال بقوة غ� قـوة ّهللا،فلـو أنفقـت مـا � األرض 
جميعا من ذهب وفضة وغ�هما لتـأليفهم بعـد تلـك النفـرة 

و�ِِهمْ ﴿والفرقة الشـديدة  ْ�َ قُلـُ لَّْفَت بـَ
َ
 علـى يقـدر ال ألنـه ﴾َما �

 .)�تعا ّهللا  إال القلوب تقليب
 
ينَ  َ�َتَو�َّ  إِذ تَرى َولَو﴿  ةُ  َ�َفُروا ا�َّ �ونَ  الَم��ِكـَ  وُجـوَهُهم يَ�ـِ

دبارَُهم
َ
 . ]50[األنفال: ﴾اَ�ر�قِ  َعذاَب  َوذوقوا َوأ
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ن  يُر�دوا  �ن﴿ 
َ
ُ   َحسَبَك   فَإِنَّ   َ�َدعوكَ   أ ي  ُهوَ   ا�َّ َدكَ  ا�َّ يَـّ

َ
� 

 ِ  ].62:[األنفال ﴾َو�ِالُمؤِمن�َ  بَِن�ِه

 
َها  يا﴿  ُّ�

َ
ن إِن القِتـالِ  َ�َ  الُمؤِمن�َ  َحّرِِض   ا�َِّ�ُّ   � نُ�م يَ�ـُ  مـِ

 يَغلِبـوا ِمائَةٌ  ِمنُ�م يَُ�ن �ن ِماَ�َت�ِ  يَغلِبوا صابِرونَ  ِع�ونَ 
لًفا

َ
ينَ  ِمنَ  أ �َُّهم َ�َفروا ا�َّ

َ
 .]65األنفال:[ ﴾يَفَقهونَ  � قَومٌ  بِ�

 
هلِ  �نَ  ما﴿ 

َ
عرابِ  ِمنَ  َحولَُهم َوَمن الَمديَنةِ ِ�

َ
ن ا�

َ
 َعن َ�َتَخلَّفوا أ

ِ  رَسولِ  نُفِسِهم َعن نَفِسهِ  ا�َّ
َ
�َُّهم ذلَِك  َو� يَرَغبوا بِأ

َ
 يُصيُبُهم � بِ�

 
ٌ
ٌب  َو� َظَمأ ةٌ  َو� نَصـَ بيلِ  � َ�َمصـَ ِ  سـَ ا َ�َطئـونَ  َو� ا�َّ  َموِطئـً

ٌل � وَ  الُكّفارَ  يَغيُظ  هِ َ�مـَ ـِ م ب َب لَهـُ يَنالوَن ِمن َعُدّوٍ نَيً� إِّ� ُكتـِ
جَر الُمحِسن�َ 

َ
َ � يُضيُع أ  ]120[التوبة: ﴾صالٌِح إِنَّ ا�َّ

قال ا�سن: ال يرغبـوا بأنفسـهم أن يصـيبهم مـن الشـدائد 
ــه  ــلى هللا علي ــول هللا ص ــة، ورس ــض والدع ــاروا ا�ف فيخت

 . وسلم � مشقة السفر ومقاساة التعب
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طيُعوا﴿ 
َ
َ  َوأ م َورَسوَ�ُ  ا�َّ ذَهَب ر�ُح�ـُ لوا َوتـَ  َو� تَنازَعوا َ�َتفشـَ

َ  إِنَّ  َواصِ�وا  ]46[األنفال: ﴾الّصابِر�نَ  َمعَ  ا�َّ

ازَُعوا﴿ -تعـا�- قوله(قال السعدي:   يوجـب تن�ازعـا ﴾َوَ� َ�نـَ

لُوا﴿ وتفرقهــا، القلــوب تشــتت ــَ ْذَهَب ﴿ �بنــوا :أي ﴾َ�َتْفش ــَ َوت
مْ  ــُ  مــا و�رفــع قــوتكم، وتفــرق عــزائمكم، تنحــل :أي ﴾رِ�ُح�

 .)هورسول ّهللا  طاعة على النصر من به وعدتم
 
َفًرا قَر�ًبا َعَرًضا �نَ  لَو﴿  ًدا وَسـَ ن َ��ََّبعـوكَ  قاصـِ َدت َول�ـِ  َ�عـُ

ةُ  َعلَيِهمُ  قَّ َيحلِفونَ  الشُّ ِ  وَسـَ ا�َّ ـِ وِ  ب
ـَ م َ�َرَجنـا اسـَتَطعنا ل  َمَع�ـُ

نُفَسُهم يُهلِكونَ 
َ
ُ  أ  ]42[التوبة: ﴾لَ�ذِبونَ  إِ�َُّهم يَعلَمُ  َوا�َّ

، أي : لو �ان  ﴾قَر�ًبا َعَرًضا �نَ  لَو﴿ -تعا�-قال البغوي: قوله 

َفًرا﴿مــا تــدعون إليــه ا�نــافق� غنيمــة قر�بــ�ة ا�تنــ�اول ،  ــَ  وَس
ن﴿�رجـوا معـك ،  ﴾َ��ََّبعـوكَ ﴿أي قر�ب�ا هينـ�ا ،  ﴾قاِصًدا  َول�ـِ
ةُ  َعلَيِهمُ  َ�ُعَدت قَّ  أي : ا�سافة ، والشقة : السفر البعيد. ﴾الشُّ
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و�ِ  بَعُضُهم َوالُمؤِمناُت  َوالُمؤِمنونَ ﴿ 
َ
الَمعروِف  اُء بَعٍض أ ـِ يَأُمروَن ب

�ةَ َوُ�طيعـوَن  �ةَ َوُ�ؤتـوَن الـزَّ َوَ�نَهوَن َعِن الُمنَكرِ َوُ�قيموَن الصَّ
َ َعز�ــٌز َحكــيمٌ  ُ إِنَّ ا�َّ َ�َ�ُُهُم ا�َّ َك ســَ ول�ــِ

ُ
َ َورَســوَ�ُ أ  ﴾ا�َّ

 . ]71[التوبة:
 
َ  �َهدَ  َمن َوِمنُهم﴿  َ�نَّ  فَضـلِهِ  ِمن آتانا لَ�ِن ا�َّ دَّ  َوَ�َكـوَ�نَّ  َ�َصـَّ

م الّصاِ��َ  ِمنَ  وا َوهـُ َـّ هِ َوتََول ـِ ن فَضـلِهِ َ�ِلـوا ب فَلَّما آتـاُهم مـِ
وا ُمعرِضونَ  خلَفـُ

َ
عَقَبُهم نِفاقًا � قُلو�ِِهم إِ� يَوِم يَلَقونَُه بِمـا أ

َ
فَأ

َ ما وََعدوُه َو�ِما �نوا يَ�ِذبونَ   . ]77-75[التوبة: ﴾ا�َّ

 
ينَ  َوِمنُهمُ ﴿  ُذنُ  ُهو َوَ�قولونَ  ا�َِّ�َّ  يُؤذونَ  ا�َّ

ُ
ُذنُ  قُل   أ

ُ
 لَُ�م َخ�ٍ  أ

ِ  يُؤِمنُ  يـَن  َوُ�ؤِمُن لِلُمؤِمن�َ  بِا�َّ نُ�م َوا�َّ يَن آَمنوا مـِ َورََ�ٌة لِ�َّ
�مٌ 

َ
ِ لَُهم َعذاٌب أ  ]    61[التوبة: ﴾يُؤذوَن رَسوَل ا�َّ

واإليمـــان للمــؤمن� تصـــديقهم � مـــا : (قــال ابـــن عاشــور
َي  دِّ ــُ ذلك ع ــِ ه، ول

َ
ق ــدَّ � ص ــْ ــالٍن ِبَمع ــن لف ــال: آم ــه، يق ��ون

ــه  ــا � قول ــاِء َكم ــالاّلِم دون الب ــا� -ب ــوة ح� -َتع ــن إخ ــة ع اي
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] 17[يوسـف: ﴾وما أنَْت بُِمْؤِمٍن َ�ا ولَْو ُكّنا صـاِدقِ�َ ﴿يوسف: 

هم صادقون ال يكذبوَن؛ ِألنَّ اإليماَن واِزٌع  فتصديقه إّياهم ألنَّ
وُه الكـذب، فَكمـا أنَّ الرسـول ال يؤاخـذ أحـًدا  ُ�ِ َلهم عْن أْن ُ�ْ

ل النــاس بشــهادة ا�ــؤمن�،  فقولــه: �ــِ� ال�ــاذب فهــو ُيعامــِ
َذِلَك يتضـّمن األمـر بـه، فهـو  ﴾وُ�ْؤِمُن لِلُْمْؤِمنِ�َ ﴿ ثنـ�اٌء عليـه بـِ

ْوِلِه: 
َ

وا﴿ضّد ق أٍ َ�َتبَيَّنـُ ِيَن آَمُنوا إْن جاَء�م فاِسٌق بِنَبـَ  ﴾يا أيُّها ا�َّ

 .  )]6[ا�جرات:
 
يَن يُؤذوَن ا�َِّ�َّ َوَ�قولوَن ُهَو ا َوِمنُهمُ ﴿  ُذنٌ �َّ

ُ
ُذنُ قُل  أ

ُ
م لَ  َخ�ٍ  أ �ـُ

يـَن  نُ�م َوا�َّ يَن آَمنوا مـِ ِ َوُ�ؤِمُن لِلُمؤِمنَ� َورََ�ٌة لِ�َّ يُؤِمُن بِا�َّ
�مٌ 

َ
ِ لَُهم َعذاٌب أ  ]61[التوبة: ﴾يُؤذوَن رَسوَل ا�َّ

ُذنٌ ﴿ -تعـا�-قال السـعدي: قـول
ُ
َو أ يعـ� �ـان  ﴾َوَ�قولـوَن هـُ

أنه  يقبل  -صلى هللا عليه وسلم-يقول ا�نافقون عن الن� 
�ل ما يقال لـه، ال يمـ� بـ� صـادق و�ـاذب، فـرد هللا علـيهم 

ُذُن َخٍ� لَُ�م﴿
ُ
ا خـ�ا لـه قال من يقبل :أي ﴾قُل أ

ً
 وأمـا.وصـدق
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ــافق� مـــن لكثـــ� تعنيفـــه وعـــدم إعراضـــه  ا�عتـــذر�ن ا�نـ
 وعدم اهتمامه بشأنهم. قه،خل فلسعة الكذب، باألعذار

ُة  مْ ﴿قــال ابــن عاشــور: وُجْملــَ ْ�ٍ لَ�ــُ ذُْن خــَ
ُ
ْل أ ْل  ﴾قــُ ُة قــُ ُجْملــَ

ِة  ــَ ِة الُمقاَولــ ــَ ــى َطِر�قــ �ا، َعلــ �داِئيًّ ــِ ِتْئن�اًفا اْبتــ ــْ َنَفٌة اســ
ْ
َتأ ــْ ُمســ

ًة َلهــم،  ِدِهْم إغاظــَ ِب َمْقصــِ ْوِلِهْم ِبَقلــْ
َ

والُمحــاَوَرِة، ِإلْبطــاِل قــ
ُل  مـِ ِذي َ�ْ يِم الـَّ ُلوِب اَ�كـِ سـْ

ُ
وَكْمًدا ِلَمقاِصِدِهْم، وهو ِمَن األ

ُه ِفيِه الُمخاَطُب َ�الَم ا ا لـَ ْ�ِ مـا ُيِر�ـُدُه، َتْنِبيهـً
ِم َعلـى غـَ َتَ�لِّ لمـُ

ُه األْو� ِبأْن ُيراد.       َعلى أنَّ
 
َف  ا�نَ ﴿  ُ  َخفَّ نَّ فـيُ�م َعنُ�م ا�َّ

َ
ن  وََعلَِم أ إِن يَ�ـُ عًفا فـَ ضـَ

لٌف يَغلِبوا 
َ
ِمنُ�م ِمائٌَة صابَِرةٌ يَغلِبوا ِماَ�َتِ� �ن يَُ�ن ِمنُ�م أ

ُ َمَع الّصابِر�نَ  ِ َوا�َّ لَفِ� �ِإِذِن ا�َّ
َ
 ]66[األنفال: ﴾أ

بمعـ� أن هللا أبـدى  ﴾�علم﴿أو  ﴾وََعلِمَ ﴿يمكن أن نفهم معـ� (

الـذي لـم يطلـع عليـه وأظهر ما �ان يكنه من علمه ا�ـاص 
رسول فاستب�دل باألمر أمرا. والذي يؤ�د هـذا الفهـم ولـيس 
كما يتوهمه البعض من أن هللا لم يكـن يعلـم ثـم �صـل لـه 
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العلم بعد ذلك، وإنما يراد به التميـ� واإلظهـار والـذي يؤ�ـد 
 إرادة ذلك

: قـال تعـا� . و�مكن فهم هذه اآلية بفهم اآليت� القادمت�

َة َوِمَن ا�َّ ﴿ َل فِتْنـَ ِ َجعـَ وذَِي ِ� ا�َّ
ُ
إَِذا أ ِ فـَ ا�َّ ـِ اِس َمن َ�ُقوُل آَمنَّا ب

ا  ا ُكنـَّ ولُنَّ إِنَـّ َك َ�َقـُ ِ �ـّ ن رَّ ِ ِ َولَ�ِن َجاَء نَْ�ٌ مـّ ا�َّاِس َكَعَذاِب ا�َّ
الَِم�َ  ــَ ُدورِ الْعـ ــُ ا ِ� صـ ــَ ْعلََم بِمـ

َ
أ ــِ ُ بـ يَْس ا�َّ ــَ َولـ

َ
ْم أ ــُ  ﴾َمَع�ـ

 ]9:العنكبوت[
فإن اآليـة بعـد أن صـرحت أن هللا تعـا� أعلـم بمـا � صـدور 

 العا�� قالت:
ِيَن آَمُنوا َوَ�َْعلََمنَّ الُْمَنافِقِ�َ ﴿ ُ ا�َّ  ]10:العنكبوت[ ﴾َوَ�َْعلََمنَّ ا�َّ

نَّ ﴿ مما يكشف كشفا قطعيـا عـن أن ا�ـراد مـن قولـه َوَ�َْعلَمـَ
 ُ ف يكون أعلم بما � ليس هو العلم بعد ا�هل وإال فكي ﴾ا�َّ

صدور العا�� ثم يقول � ذات الوقت أنه ال يعلم با�ؤمن� 
 وا�نافق� وأنه يبتليهم ح� �صل له العلم.

 وكذلك يمكن التأيي�د بقوله تعا�:
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و�ُِ�ْم َواّ�ُ ﴿ ا ِ� قُلـُ َص مـَ ُدورُِ�ْم َوِ�َُمحـِّ ُ َما ِ� صـُ َوِ�َبَْتِ�َ ا�َّ
ُدورِ َعلِيٌم بَِذاِت ال  ]154: آل عمران[ ﴾صُّ

فقد أفادت اآلية أنه يبتلي ما � صـدورهم وهـو مـن مكنـون 
الغيب و�محص ما� قلـوبهم وهـو مـن مكنـون الغيـب، ثـم 

ُدورِ ﴿يقول أنه  فإذا �ان يعلم ما � صدورهم  ﴾َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

فلماذا االبت�الء والتمحيص لو لـم يكـن الغـرض منـه التميـ� 
�صيل العلم ألنـه صـرح � ذيـل اآليـة أنـه  واإلظهار، وليس

ُدورِ ﴿ ــُّ َذاِت الص ــِ يٌم ب ــِ ــرد علــى  [مســتفاد مــن .)﴾َعل موقــع ال

 ].اإل�اد
 
ُ  وََعدَ ﴿  نهـاُر َوالمُ  الُمؤِمن�َ  ا�َّ

َ
ا ا� ؤِمناِت َجّناٍت َ�ري ِمن َ�تِهـَ

ِ خاِ�يَن فيها َوَمساِ�َن َطّيَِبًة � َجّناِت َعدٍن  َن ا�َّ َورِضـواٌن مـِ
 ُ�َ�

َ
 . ]7[التوبة: ﴾ذلَِك ُهَو الَفوُز الَعظيمُ  أ
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م  إِحَدى إِّ�  بِنا تََر�َّصونَ  َهل  قُل ﴿  �َُّص بِ�ـُ َ�َ اُ�سنََيِ� َوَ�ُن نـَ
ن يُص

َ
يـديناأ

َ
و بِأ

َ
ن ِعنـِدهِ أ ذاٍب مـِ ُ بِعـَ ا  يَبُ�ُم ا�َّ �َّصـوا إِنـّ فََ�َ

ّ�ِصونَ   .]52[التوبة: ﴾َمَعُ�م ُمَ�َ
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 حادي عشر الالجزء 

ُ  يَمَسسَك  �ن﴿  �ن يُرِدَك ِ�ٍَ� فَ�  ُهوَ  إِّ�  َ�ُ  �ِشَف  فَ� بُِ�ٍّ  ا�َّ
َو الَغفـوُر الـرَّحيمُ  رادَّ لَِفضلِهِ   ﴾يُصيُب بِهِ َمن �َشاُء ِمن ِعبادِهِ َوهـُ

 .]107[يونس:
 
ن رَسـوٌل  جاَءُ�م لََقد﴿  ُ�م مـِ نُفسـِ

َ
تُّم  أ َعز�ـٌز َعلَيـهِ مـا َعنـِ

 ]128[التوبة: ﴾َحر�ٌص َعلَيُ�م بِالُمؤِمنَ� رَءوٌف رَحيمٌ 

قال أبو جعفر: وأو� القـول� � (فقد جاء � تفس� الط�ي: 
ذلك بالصـواب، قـوُل ابـن عبـاس. وذلـك أن هللا عـمَّ بـا�� 
عن نّ� هللا أنه عز�ز عليه ما عنَت قوَمه, ولم �صص أهـل 
اإليمان به. ف�ان صلى هللا عليه وسلم [كما جاء ا�ـُ� مـن] 

 هللا به، عز�ٌز عليه َعَنُت جمعهم. 
فإن قال قائل: وكيف �وز أن يوصف صلى هللا عليه وسـلم 

ان عز�ــًزا عليــه عنــُت جمــيعهم، وهــو يقتــل كفــاَرهم، بأنــه �ــ 
هم، و�سلبهم أموالهم؟  و�س� ذرار�َّ
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ــن  ــه م ــبَّ إلي ــان أح ــلموا، � ــانوا أس ــو � ــالمهم، ل ــل: إن إس قي
إقامتهم علـى كفـرهم وتكـذيبهم إيـاه، حـ� يسـتحقوا ذلـك 
من هللا. وإنما وصفه هللا جل ثن�اؤه بأنه عز�ـٌز عليـه عنـتهم, 

وا ألنــه �ــان  عز�ــًزا عليــه أن يــأتوا مــا ُيعنــتهم، وذلــك أن يضــلُّ
 ).فيستوجبوا العنت من هللا بالقتل والس�

 
ي بُنياُ�ُهمُ  يَزاُل  �﴿  َع قُلـوُ�ُهم  ر�َبًة � قُلو�ِِهم َ�َنوا ا�َّ ن َ�َقطَّ

َ
إِّ� أ

ُ َعليٌم َحكيمٌ   ]110التوبة:[ ﴾َوا�َّ

ا � قلوبهم.أي أن بني�انهم للمسجد الضرار أورث شً�ا ونف
ً

 اق
 
ً�  َخلَطـوا بُِذنو�ِِهم اعَ�َفوا َوآَخرونَ ﴿  رَ  صـاِ�ًا َ�مـَ ّيِئً  َوآخـَ ا سـَ

َ َغفــــوٌر رَحــــيمٌ  يِهم إِنَّ ا�َّ ن يَتــــوَب َعلــــَ
َ
ُ أ  ﴾َع�ــــَ ا�َّ

 . ]102[التوبة:
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بًَدا فيهِ  َ�ُقم �﴿ 
َ
َس  لََمسِجدٌ  � ّسِ

ُ
ن ا�َّقوى َ�َ  أ لِ  مـِ وَّ

َ
و�ٍ  أ قُّ  يـَ حـَ

َ
 أ

ر�نَ  ِ هـّ ُ ُ�ِبُّ الُمطَّ روا َوا�َّ ن َ�َتَطهَّ
َ
ن تَقوَم فيهِ فيهِ رِجاٌل ُ�ِّبوَن أ

َ
             ﴾أ

 ]108[التوبة:
ًدا فيـهِ  َ�ُقم �﴿(جاء � تفس� البغوي:  بـَ

َ
قـال ابـن عبـاس:   ﴾�

منع هللا تعا� نبي�ه صلى هللا عليـه وسـلم أن  "ال تصل فيه"
 ). يصلي � مسجد الضرار

ا﴿  مَّ
َ
ينَ  َوأ هِ  إِ� رِجًسا فَزاَدتُهم َمَرٌض  قُلو�ِِهم � ا�َّ م َومـاتوا رِجسـِ

 ]125[التوبة: ﴾َوُهم �فِرونَ 

َرٌض ﴿: (جاء � تفس� الط�ي يَن � قُلـو�ِِهم مـَ ا ا�َّ مَّ
َ
, نفـاق ﴾َوأ

ا  هللا, فإن السورة ال� أنـزلت =وشك � دين  (زادتهم رجسـً
إ� رجســهم)، وذلــك أنهــم شــكوا � أنهــا مــن عنــد هللا, فلــم 
يؤمنــوا بهــا ولــم يصــّدقوا, ف�ــان ذلــك ز�ــادة شــكٍّ حادثــًة � 
تنـز�ل هللا، لزمهم اإليمان به عليهم، بل ارتابوا بذلك, ف�ـان 

 ). ذلك ز�ادة َنْ�ٍ من أفعالهم
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ُ  �نَ  َوما﴿  َ لَُهم ما َ�تَّقوَن ِ�ُ  ا�َّ ِضلَّ قَوًما بَعَد إِذ َهداُهم َحّ� ُ�َبّ�ِ
َ بُِ�ّلِ َ�ٍء َعليمٌ   .]115[التوبة: ﴾إِنَّ ا�َّ

 
�ُّ  يا﴿ 

َ
وا الَمسـِجَد � � يَقَر�ـُ يَن آَمنوا إِ�ََّما الُمِ��وَن َ�ٌَس فـَ َها ا�َّ

ُ ِمن  اَ�راَم بَعَد �ِمِهم هذا �ن ِخفُتم َعيلًَة فََسوَف يُغنيُ�ُم ا�َّ
َ َعليٌم َحكيمٌ  إِن شاءَ فَضلِهِ   ]28[التوبة: ﴾إِنَّ ا�َّ

هللا تعا� قيده با�شيئ�ة لتنقطع اآلمال إ� (قال البيضاوي: 
�ه علــى أنــه تعــا� متفضــٌل � ذلــك وأن الغــ� ا�وعــود  وِلُيَنبــِّ

 . )يكون لبعٍض دون بعض و� عاٍم دون عام
 
راُدوا َولَو﴿ 

َ
َعّدوا اُ�روجَ  أ

َ
ةً  َ�ُ  َ� ن ُعدَّ رَِه  َول�ـِ ُ  كـَ  انبِعـاَ�ُهم ا�َّ

 . ]46[التوبة: ﴾القاِعدينَ  َمعَ  اقُعدوا َوقيَل  َ�َثبََّطُهم

 
َجَعلُتم﴿ 

َ
ن اَ�رامِ  الَمسِجدِ  وَِعماَرةَ  ا�اجِّ  ِسقايَةَ  أ نَ  َكمـَ  آمـَ

 ِ رِ  َوا�َومِ  بِا�َّ دَ  ا�خـِ بيلِ  � وَجاهـَ ِ  سـَ ِ  ِعنـدَ  �َسـَتوونَ  � ا�َّ  ا�َّ
 ُ  ]19[التوبة: ﴾� يَهِدي الَقوَم الّظالِم�َ  َوا�َّ
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قال السعدي � تفس�ه: (لمـا اختلـف بعـض ا�سـلم�، أو 
ــارة ب ــيل عمـ ــرك�، � تفضـ ــض ا�شـ ــلم� وبعـ ــض ا�سـ عـ

ــقاية  ــه وس ــادة في ــالة والعب ــ�اء والص ــرام، بالبن ــجد ا� ا�س
﮻ّ وا�هاد � سبيله، أخـ� ّهللا تعـا�  ا�اج، على اإليمان با

ــُتم﴿ :بالتفــاوت بينهمــا، فقــال َجَعل
َ
قايَةَ  أ ــِ ــاجِّ  س ــاَرةَ  ا�  وَِعم

ِ  آَمنَ  َكَمن اَ�رامِ  الَمسِجدِ  رِ  َوا�َومِ  بِا�َّ دَ  ا�خـِ بيلِ  � وَجاهـَ  سـَ
 ِ ِ  ِعندَ  �َسَتوونَ  � ا�َّ    .﴾ا�َّ

﮻ّ أفضــل مــن ســقاية ا�ــاج وعمــارة  فا�هــاد واإليمــان بــا
ا�سجد ا�رام بدرجات كث�ة، ألن اإليمان أصل الدين، وبه 

 ).تقبل األعمال، وتزكو ا�صال
ــن ي ــى م ــا� عل ــن هللا تع ــذا رٌد م ــان ه ــارة ف� ــ� عم ــل ب فاض

ــ�  ــل ب ــن يفاض ــف بم ــا﮻، فكي ــان ب ــرام واإليم ــجد ا� ا�س
 اإليمان با﮻ وأعمال دون ذلك بكث�؟!

 
هــلِ  �نَ  مــا﴿ 

َ
ةِ ِ� ن َومــَ  الَمدينــَ

َ
عــراِب أ

َ
َن ا� ولَُهم مــِ ن حــَ

َك  ـِ هِ ذل ن نَفسـِ ِهم عـَ نُفسـِ
َ
ِ َو� يَرَغبوا بِأ َ�َتَخلَّفوا َعن رَسوِل ا�َّ
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ِ َو�  بيِل ا�َّ ٌة � سـَ  َو� نََصٌب َو� َ�َمصـَ
ٌ
�َُّهم � يُصيُبُهم َظَمأ

َ
بِ�

َب  َ�َطئوَن َموِطًئا يَغيُظ الُكّفاَر َو� يَنالوَن ِمن َعُدّوٍ نَيً�  إِّ� ُكتـِ
م  ــُ ــالِحٌ لَه ٌل ص ــَ هِ َ�م ــِ ن�َ  ب ــِ ــَر الُمحس ج

َ
ــيُع أ َ � يُض  ﴾إِنَّ ا�َّ

 ]120[التوبة:
فــا﮻ عــّز وجــّل عــدد بعــض ا�شــاق الــ� يبلغهــا ا�جاهــد � 

 ﴿سبي�ل هللا 
ٌ
أ ٌب ﴿يعـ� عطـش،  ﴾� يُصـيُبُهم َظمـَ أي  ﴾َو� نَصـَ

ِ ﴿أي مجاعة،  ﴾َو� َ�َمَصةٌ ﴿تعب،   .﴾� َسبيِل ا�َّ

ف�ل هذه ا�شاق الـ� تكـون � سـبي�ل هللا يثـ�اب ا�ـرء عليهـا 
ٌل صـالِحٌ ﴿لشرف الغاية منها  هِ َ�مـَ ـِ م ب ، وز�ـادُة ﴾إِّ� ُكتَِب لَهـُ

 لتأكيد اإلثابة على هذه األعمال. ﴾َ�َمٌل صالِحٌ ﴿

 
ُ  يَمَسسَك  �ن﴿  وَ  إِّ�  َ�ُ  �ِشَف  فَ� بُِ�ٍّ  ا�َّ رِدكَ  �ن هـُ ٍ� يـُ َ  �ـِ

َو الَغفـوُر  لَِفضلِهِ فَ� رادَّ  ن ِعبـاِدهِ َوهـُ ن �َشـاُء مـِ هِ مـَ ـِ يُصيُب ب
 .]107[يونس:       ﴾الرَّحيمُ 
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ّكٍ  � ُكنَت  فَإِن﴿  ا شـَ نَز�ـا ِممـّ
َ
َك  أ   إِ�ـَ

َ
يـَن يَقـَرءوَن فَاسـأ ِل ا�َّ

� تَ�ـوَ�نَّ مـِ  َن الِكتاَب ِمن قَبلَِك لََقد جاَءَك اَ�قُّ ِمن َرّ�َِك فـَ
 .]94[يونس:   ﴾الُممَ��نَ 

 
نيا اَ�ياةِ  َمَثُل  إِنَّما﴿  نَز� َكماءٍ  ا�ُّ

َ
ماءِ فَاخَتلََط بِهِ نَباُت أ اهُ ِمَن السَّ

رُض زُخُرَفها 
َ
َخَذِت ا�

َ
نعاُم َحّ� إِذا أ

َ
رِض ِمّما يَأُ�ُ ا�ّاُس َوا�

َ
ا�

�ََّنت  �َُّهم قاِدروَن َعلَيها َوازَّ
َ
هلُها �

َ
و نَهـاًرا َوَظنَّ أ

َ
مُرنا َ�ً� أ

َ
تاها أ

َ
أ
مِس 

َ
ن لَم تَغَن بِا�

َ
ُل ا�يـاِت فََجَعلناها َحصيًدا َكأ ِ  َكذلَِك ُ�َفصـّ

رونَ   .]24:[يونس ﴾لَِقوٍ� َ�َتَفكَّ

 
َيحلِفونَ ﴿  ِ  ســَ ا�َّ ــِ م ب نُهم  لَ�ــُ م ِ�ُعرِضــوا عــَ ــُتم إَِ�هــِ إَِذا انَقلَب

عرِضوا َعنُهم
َ
زاًء بِمـا �نـوا  فَأ نَُّم جـَ أواُهم َجهـَ إِ�َُّهم رِجـٌس َومـَ

 .]95:[التوبة     ﴾يَ�ِسبونَ 

 
ي بُنياُ�ُهمُ  يَزاُل  �﴿  َع قُلـوُ�ُهم قُلو�ِِهم � ر�َبةً  َ�َنوا ا�َّ ن َ�َقطَّ

َ
 إِّ� أ

ُ َعليٌم َحكيمٌ   ]110[التوبة: ﴾َوا�َّ
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ُه:  ولـُ
َ

عَ  أنْ  إّ� ﴿قال ابن عاشور � تفسـ�ه: (وق وُ�ُهمْ  َ�َقطـَّ  ﴾قُلـُ

ُه  ِء بما يشبُه ضـدَّ ْ بي�ل َتأكيِد ال�َّ
َ

. وهو ِمن ق ٌّ�ِ استثن�اٌء َتَهكُّ
ّ�  اَ�نَّةَ  يَْدُخلُونَ  و�﴿َتعا�:  -َكقولِه  جَ  حـَ ُل  يَلـِ مِّ  � اَ�مـَ  سـَ

ــاطِ  َع ]، أْي َيْبقــى ر�بــ�ًة 40[األعــراف: ﴾ا�ِي  أبــًدا إاّل أْن ُتَقطــَّ

َعٍة)   . قلوبهم ِمنهم وما هي ِبُمَقطَّ
ع  وقــد قيــل � تفســ�ها أيضــا أقــواٌل  وجيهــة منهــا أن التقطــّ

 ، وقيل بأنـه ا�ـوت)قاله السعدي(بمع� الندم الشديد جاء 

 . (تفس� ابن كث�)
 
�َ�ُُهم يَتَّبِعُ  َوما﴿ 

َ
نَّ �  َظنًّا إِّ�  أ يًئاإِنَّ الظَّ  إِنَّ  يُغ� ِمَن اَ�ّقِ شـَ

 َ  .]36:[يونس ﴾يَفَعلونَ  بِما َعليمٌ  ا�َّ

 
ماواتِ  ِ�  ماذا انُظروا قُلِ ﴿  رِض  السَّ

َ
ُذرُ  ا�ياُت  تُغِ�  َوما َوا�  َوا�ـُّ

 .]101[يونس: ﴾يُؤِمنونَ  � قَو�ٍ  َعن
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بوا بِما لَم ُ�يطوا بِعِلِمهِ ﴿  َب  بَل َكذَّ ذَّ َولَّما يَأتِِهم تَأو�لُُه َكذلَِك كـَ
الِم�َ  ُة الظــّ انُظر َكيــَف �َن �قِبــَ بلِِهم فــَ ن قــَ يــَن مــِ  ﴾ا�َّ

 .]39:[يونس
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 ثاني عشر الالجزء 

ّيَِئاتِ  يَعَملونَ  �نوا قَبُل  َوِمن إَِ�هِ  يُهرَعونَ  قَوُمهُ  وَجاَءهُ ﴿   قاَل  السَّ
طَهُر لَُ�موِم هُؤ�ِء بَنا� قَ  يا

َ
َ َو� ُ�زوِن �  ُهنَّ أ فَا�َُّقوا ا�َّ

لَيَس ِمنُ�م رَُجٌل رَشيدٌ 
َ
 . ]78[هود:﴾ َضي� �

 
لُُ�م � قَومِ  َو�ا﴿ 

َ
س�

َ
جـرِيَ  إِن ماً�  َعلَيهِ  أ

َ
ِ  َ�َ  إِّ�  أ نـا َومـا ا�َّ

َ
 أ

يَن آَمنوا إِ�َُّهم ُم�قو بِط راُ�م قَوًما َ�َهلونَ ارِِد ا�َّ
َ
   ﴾َرّ�ِِهم َولِكّ� أ

 . ]29[هود:
 
م﴿ 

َ
�اٍت  ِمثلِهِ  ُسَورٍ  بَِع�ِ  فَأتوا قُل  افَ�اهُ  يَقولونَ  أ ِن  ُمفَ�َ َوادعوا مـَ

ِ إِن ُكنُتم صاِدق�َ   ]13[هود: ﴾اسَتَطعُتم ِمن دوِن ا�َّ

ــور � تفســـ�ه: (ومعـــ�  ــال ابـــن عاشـ ــاٍت ﴿قـ �ـ ــا  ﴾ُمفَ�َ أنهـ

مف��ات ا�عا� كما تزعمـون علـى القـرآن أي بمثـل قصـص 
أهل ا�اهلية وت�اذيبهم . وهذا من إرخاء العنـان والتسـليم 

هي ا�ماثلة � بالغة ال�الم  ﴾ِمثلِهِ ﴿ا�د� ، فا�ماثلة � قوله 
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اؤنـا : و� هـذا دليـل وفصاحته ال � سداد معانيـ�ه . قـال علم
ــّو معانيــ�ه  علــى أن إعجــازه وفصــاحته بقطــع النظــر عــن عل

 وتصديق بعضه بعًضا).
 
ينَ   الَمَ�ُ   فَقاَل ﴿  ا  إِّ�   نَراكَ  ما  قَوِمهِ   ِمن  َ�َفروا ا�َّ  ِمثلَنا   �ََ�ً

أِي  َوما نَراكَ  راذُِ�ا باِدَي الرَّ
َ
يَن ُهم أ م  َوما نَرىا�ََّبَعَك إِ�َّ ا�َّ لَ�ـُ

يـُتم إِن   َعلَينا ِمن فَضٍل بَل َ�ُظنُُّ�م �ذِب�َ 
َ
َرأ

َ
وِم أ قـاَل يـا قـَ

تُكنُت َ� بَّيَِنٍة ِمن َرّ� َوآتا� رََ�ًة ِمن ِعنِدهِ  يُ�م  َ�ُعّمِيـَ َعلـَ
نُتم لَها

َ
نُلزُِمُكموها َوأ

َ
 . ]28-27[هود: ﴾�رِهونَ  �

 
ا يا قالوا﴿  ن نَعُبَد مـا  صالُِح قَد ُكنَت فينا َمرُجوًّ

َ
تَنهانا أ

َ
قَبَل هذا �

 ]62[هود: ﴾يَعُبُد آباُؤنا �نَّنا لَ� َشّكٍ ِمّما تَدعونا إَِ�هِ ُمر�ٍب 

َص�تَُك  ُشَعيُب  يا قالوا﴿
َ
ن تَأُمُركَ  أ

َ
دُ  مـا نَُ�كَ  أ و آباُؤنـا يَعبـُ

َ
ن أ

َ
 أ

مواِ�ا � نَفَعَل 
َ
نَت اَ�ليُم الرَّشيدُ  �َشاءُ  ما أ

َ
 ]87[هود: ﴾إِنََّك َ�

ا قبلـُه علـى (قال القرط�:  دلُّ مـَ وأحسـُن مـن هـَذا �لـِه، َو�ـَ
ن 

َ
ا أ َكيـَف َتأُمُرنـَ

َ
ا، ف يُد َحقـًّ شـِ َك أنَت اَ�ِليُم الرَّ نَّ ي إ�

َ
تِه، أ صحَّ
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ُ�َك َن�َك َما َيعُبُد آَباُؤَنا! َوَ�ُدلُّ  ن نـَ
َ
أمُرَك أ َصالُتَك تـَ

َ
َعَليِه. "أ

ُه  نَّ
َ
وا ِمن َكَ�ِة صاَلتِه َوعَباَدتِه، َوأ

َ
ا َرأ نَكُروا َلمَّ

َ
َما َيعُبُد آباُؤنا" أ

اُؤُهم،  ُد آبـَ اَن َيعبـُ ا �ـَ َ�ِك مـَ أُمُرُهم بـِ وَن يـَ ن َيكـُ
َ
أ َحليٌم َرشـيٌد بـِ

يًضا َما َيُدلُّ عليِه. 
َ
ْ�ُتْم إِْن ُكنُْت َ� بَّيَِنٍة قاَل يَا قَوْ ﴿َوَبعَدُه أ

َ
َر�

َ
ِم أ
ناً  ــَ ــاً َحس ُه رِزْق ــْ ِ� ِمن ــَ ْن َرّ�ِ َوَرزَق ــِ ــن  ﴾م اُكم ع ــَ ــاَل أنه أي أف

ى وجـــِه  اُلوُه َعلـــَ
َ

ى أنهـــم قـــ الضـــاَلِل؟! وهـــَذا �لـــُه يـــدل َعلـــَ
ّنُه اعِتقاُدهم ِفيِه).

َ
  ا�قيقِة، وأ

اء وقد قيل � تفس�ها أيضـا أنهـا قيلـت علـى وجـه االسـتهز
 . والسخر�ة

 
بــيُ�م ﴿ 

َ
م وَجــُه أ ُل لَ�ــُ ا �ــَ رضــً

َ
وِ اطرَحــوهُ أ

َ
َف أ اقُتلــوا يوســُ

 ]    9[يوسف: ﴾َوتَ�ونوا ِمن بَعِدهِ قَوًما صاِ��َ 

ِ ﴿قال السعدي � تفس�ه: ( أي: مـن بعـد  ﴾َوتَ�ونوا ِمن بَعِده

أي: تتوبون إ� هللا، وتستغفرون  ﴾وًْما َصاِ�ِ�َ قَ ﴿هذا الصنيع 

من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب 
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مـــنهم تســـهيال لفعلـــه، وإزالـــة لشـــناعته، وتنشـــيطا مـــن 
 بعضهم لبعض). 

 
ِ  حـاَش  قُلـنَ  نَفِسهِ  َعن يوُسَف  راَودُ�نَّ  إِذ َخطُبُ�نَّ  ما قاَل ﴿  َّ�ِ 

ُت الَعز�ـزِ ا�َن َحصـَحَص  ما
َ
ِت امـَرأ َعلِمنا َعلَيهِ ِمن سوٍء قالـَ

نا راَودتُُه َعن نَفِسهِ �نَُّه لَِمَن الّصاِدق�َ 
َ
 ]51[يوسف: ﴾اَ�قُّ أ

فعزة نفـس يوسـف ورفضـه ا�ـروج إال بعـد ظهـور براءتـه 
�ان من أسباب ز�ادة ثقة ا�لـك بـه والـذي استق�ـ األمـر 

ن ﴿ ثم جمع النسوة فقـال َف عـَ نَّ يوسـُ ما َخطُبُ�نَّ إِذ راَود�ـُ
 . ﴾نَفِسهِ 
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 ثالث عشر الالجزء 

ِ  َمعاذَ  قاَل ﴿  ن ا�َّ
َ
ذَ  أ دنا َمتاَعنـا ِعنـَدهُ  نَأخـُ ن وَجـَ ا إًِذا  إِّ� مـَ إِنـّ

 ]79[يوسف:   ﴾لَظالِمونَ 

 فلم يقل إال من َسَرَق متاعنا �رزا من الكذب.
 
بََو�هِ  َوَرَ�عَ ﴿ 

َ
بَِت هذا تَأو�ُل ُسجَّ  َ�ُ  وََخّروا الَعرِش  َ�َ  �

َ
ًدا َوقاَل يا �

خـرََج� 
َ
َن � إِذ أ حسـَ

َ
د أ ا َوقـَ ُرؤ�اَي ِمن قَبُل قَد َجَعلَها َرّ� َحقًّ

يطاُن بَي�  ن نََزَغ الشَّ
َ
جِن وَجاَء بُِ�م ِمَن ا�َدوِ ِمن بَعِد أ ِمَن الّسِ

َو الَعلـيُم اَ�كـيمُ  ما �َشـاءُ إِنَّ َرّ� لَطيٌف لِ َوَ�َ� إِخَو�  ُه هـُ  ﴾إِنَـّ

 ]100:[يوسف
ومــن معــا� اللطــف التقــدير � خفــاء، كمــا حــدث � قصــة 

 يوسف بداية من حسد إخوانه إ� أن صار عز�َز مصر.
 
بََو�هِ  َوَرَ�عَ ﴿ 

َ
بَِت هذا تَأو�ُل ال َ�َ  �

َ
ًدا َوقاَل يا � َعرِش وََخّروا َ�ُ ُسجَّ

خـرََج� 
َ
َن � إِذ أ حسـَ

َ
د أ ا َوقـَ ُرؤ�اَي ِمن قَبُل قَد َجَعلَها َرّ� َحقًّ
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جِن وَجاَء بُِ�م ِمَن ا�َدوِ  يطانُ ِمَن الّسِ ن نََزَغ الشَّ
َ
بَي�  ِمن بَعِد أ

َو الَعلـيُم اَ�كـيمُ َوَ�َ� إِخَو� إِنَّ َرّ� لَطيٌف لِما �َشـاءُ  ُه هـُ  ﴾ إِنَـّ

 ]100[يوسف:
خيـهِ َ�عَ  ما َعلِمُتم َهل  قاَل ﴿

َ
َف َوأ نـُتم جـاهِلونَ لـُتم �ِيوسـُ

َ
      ﴾إِذ أ

 ]89[يوسف:
اهِلُونَ ﴿قــال الســعدي � تفســ�ه: ( ُتْم جــَ ــْ �

َ
وهــذا نــوع  ﴾إِذْ �

اعتذار لهم �هلهم، أو تـوبيخ لهـم إذ فعلـوا فعـل ا�ـاهل�، 
 ينبغي وال يليق منهم).مع أنه ال 

 
ميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َكيَدُهنَّ  َعنهُ  فََ�ََف  َر�ُّهُ   َ�ُ   فَاسَتجاَب ﴿      ﴾الَعليمُ  السَّ

 ]34[يوسف:
فهذه نعمة أن من هللا تعا� بها على يوسـف أن صـرف عنـه 

 كيد النساء وإن أدخله السجن.
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ع  قـاَل  الرَّسـوُل  جاَءهُ  فَلَّما بِهِ  ائتو� الَملُِك  َوقاَل ﴿  َك  إِ� ارجـِ ِ  َر�ـّ
يـِدَ�ُهنَّ إِنَّ َرّ� بَِ�يـِدهِنَّ 

َ
عـَن أ ُ� ما باُل النِّسَوةِ الـّ�� َ�طَّ

َ
فَاسأ

 ]50[يوسف:   ﴾َعليمٌ 

هِ  َطعـامٌ  يَأتيُكما � قاَل ﴿ ـِ هِ  َ�بَّأتُُ�مـا إِّ�  تُرزَقان ن قَبـَل  بَِتأو�لـِ
َ
 أ

وٍ� � يُؤِمنـوَن  تََر�ُت  إِّ�  َرّ�  َعلََّم� ِمّما ذلُِكما يَأ�َِيُكما َة قـَ ِملـَّ
رونَ  ِ َوُهم بِا�ِخَرةِ ُهم �فـِ َة آبـا� إِبـراهيَم   بِا�َّ َوا�ََّبعـُت ِملـَّ

ن  َك مـِ ـِ ِ ِمن َ�ٍء ذل ن �ُ�َِك بِا�َّ
َ
�سحاَق َوَ�عقوَب ما �َن َ�ا أ

ِ َعلَينا َوَ�َ ا�ّاِس َولِ�نَّ  اِس � �َشـُكرونَ فَضِل ا�َّ �َ�َ ا�ـّ
َ
  أ

ُد   ُ الواحـِ ِم ا�َّ
َ
ٌ� أ ر�ـاٌب ُمَتَفّرِقـوَن خـَ

َ
أ
َ
جِن أ ِ يا صـاِحَ�ِ السـّ

ارُ  نــُتم   الَقهــّ
َ
يُتموها أ مَّ ســماًء ســَ

َ
هِ إِّ� أ ــِ ن دون دوَن مــِ مــا تَعبــُ

َمرَ 
َ
ِ أ ُ بِها ِمن ُسلطاٍن إِِن اُ��ُم إِّ� ِ�َّ نَزَل ا�َّ

َ
ّ�  َوآباؤُُ�م ما أ

َ
�

�َ�َ ا�ّاِس � يَعلَمونَ 
َ
 تَعُبدوا إِّ� إِيّاهُ ذلَِك اّ�يُن الَقّيُِم َولِ�نَّ أ

ُر   ا ا�خـَ مـَّ
َ
َحُدُكما فَيَس� َر�َُّه َ�ًرا َوأ

َ
ّما أ

َ
جِن أ يا صاِحَ�ِ الّسِ

ي فيهِ �َسـَتفتِيانِ  مُر ا�َّ
َ
ُ� ِمن َرأِسهِ قُِ�َ ا�    ﴾َ�ُيصلَُب َ�َتأُ�ُ الطَّ

 ]41-37[يوسف:
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فانظر يرحمك هللا كيف حمل يوسف هم دعوته � السـجن 
وكم جاهد من أجل تبليغها  وقارن ب� �لماته ال� قالها مـن 

 أجل دين�ه و�لماته ال� قالها من أجل خروجه.
 
رَسلنا َوما﴿ 

َ
َ لَُهم ِمن أ ُ َمن  رَسوٍل إِّ� بِلِساِن قَوِمهِ ِ�َُبّ�ِ َ�ُيِضلُّ ا�َّ

 .]4[إبراهيم: ﴾�َشاُء َوَ�هدي َمن �َشاُء َوُهَو الَعز�ُز اَ�كيمُ 

 
ِ�  رُُسلُُهم قالَت﴿ 

َ
ِ  أ ماوا فـاِطرِ  َشكٌّ  ا�َّ دعوُ�م السـَّ رِض يـَ

َ
ِت َوا�

َرُ�م  ِ�َغفَِر لَُ�م ِمن ُذنو�ُِ�م  َجلٍ  َوُ�َؤّخِ
َ
�ًّ قـالوا  إِ� أ   إِن  ُمسـَ

نُتم إِّ� 
َ
ُد آباُؤنـا �ََ�ٌ ِمثلُنا أ ا �َن يَعبـُ ّدونا َ�مـّ ن تَصـُ

َ
 تُر�ـدوَن أ

 .]10[إبراهيم:   ﴾فَأتونا �ُِسلطاٍن ُمب�ٍ 

 
ُبلَنا﴿  ِ َوقَد َهدانا سـُ َ َ�َ ا�َّ ّ� َ�َتَو�َّ

َ
نَّ َ� مـا  َوما َ�ا � َوَ�َصـِ�َ

ونَ  ِ الُمَتَوّ�ِ
ِ فَلَيَتَو�َّ  .]12[إبراهيم: ﴾آَذيُتمونا َوَ�َ ا�َّ
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 عشر  الرابعالجزء 

ِ ما يَ�َرهونَ ﴿  ُم  َوَ�جَعلوَن ِ�َّ نَّ لَهـُ
َ
ِذَب أ نَُتُهُم الكـَ لسـِ

َ
َوتَِصُف أ

�َُّهم ُمفَرطونَ 
َ
نَّ لَُهُم ا�ّاَر َو�

َ
 ]62[النحل: ﴾اُ�س� � َجَرَم أ

ــ�ي: ــه ( قــال الط ــا يكرهون ــون ﮻ م ــالم: و�جعل ــل ال� وتأو�
ــه  ــذي يكرهونـ ــ�، الـ ــم ا�سـ ــون أن لهـ ــهم، و�زعمـ ألنفسـ

أن ا�الئكـة  ألنفسهم: البنـ�ات �علـونهن ﮻ تعـا�، وزعمـوا
بنــ�ات هللا. وأمــا اُ�ســ� الــ� جعلوهــا ألنفســهم: فالــذكور 
من األوالد ، وذلك أنهـم �ـانوا يئـ�دون اإلنـاث مـن أوالدهـم ، 
و�ستبقون الذكور منهم، و�قولون: لنا الذكور و﮻ البن�ات ، 

ِ اْ�ََناِت ُسبَْحانَُه َولَُهْم َما �َْشتَ ﴿ :وهو �و قوله  ﴾ُهونَ َوَ�ْجَعلُوَن ِ�َّ

 . )]57[النحل:
 
ينَ  َمَكرَ  قَد﴿  رَّ قَب ِمن ا�َّ ِد فَخـَ َن الَقواعـِ ُ بُنياَ�ُهم مـِ َ� ا�َّ

َ
لِِهم فَ�

تاُهُم الَعذاُب ِمن َحيُث � �َشُعرونَ 
َ
قُف ِمن فَوقِِهم َوأ  ﴾َعلَيِهُم السَّ

 ]26[النحل:
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ِيَن ِمْن َ�بْلِِهمْ ﴿ قال السعدي: ( برسلهم واحتـالوا  ﴾قَْد َمَكَر ا�َّ

بأنواع ا�يل على رد ما جاءوهم به وبنوا من مكـرهم قصـورا 
دِ ﴿هائلة،  َن الَْقَواعـِ ُ بُنَْياَ�ُهْم مـِ َ� ا�َّ

َ
أي: جاءهـا األمـر مـن  ﴾فَ�

ْقُف ِمْن فَوْقِِهمْ ﴿ أساسها وقاعدتها، فصار مـا  ﴾فََخرَّ َعلَيِْهُم السَّ

تَاُهُم الْ ﴿بنوه عذابا عذبوا به، 
َ
ُعُرونَ َو� ُث َ� �َشـْ ْن َحيـْ  ﴾َعَذاُب مـِ

وذلك أنهم ظنوا أن هذا البني�ان سينفعهم و�قـيهم العـذاب 
لوه. وهـذا مـن أحسـن األمثـال  فصار عذابهم فيما بنوه وأصَّ

 � إبطال هللا مكر أعدائه). 
 
َ�عـونَ  ُ�ُُّهم الَم��َِكةُ  فََسَجدَ ﴿ 

َ
� إِبلـيَس  إِّ�   أ

َ
ن أ

َ
 يَ�ـونَ  أ

 ]  31-30جر:[اِ�  ﴾الّساِجدينَ  َمعَ 

�  ﴾إِّ� ﴿ال يع� االستثن�اء أن إبليس من ا�الئكـة، بـل مـا بعـد 

اآلية منقطع عما قبلها، فيصبح ا�ع�: سـجد ا�الئكـة ولـم 
 يسجد إبليس.
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م ُ�رِ َوالزُّ  بِا�َّيِناتِ ﴿  َ لِلّناِس ما نُّزَِل إَِ�هـِ نَز�ا إَِ�َك اّ�ِكَر ِ�َُبّ�ِ
َ
َوأ

رونَ وَ   ]  44[النحل: ﴾لََعلَُّهم َ�َتَفكَّ

مْ ﴿قال القـرط�: ( ّزَِل إَِ�ْهـِ َ لِلنَّاِس َما نـُ  الكتـاِب  هـذا ِ�  ﴾ِ�َُبّ�ِ

ح�ـاِم  مَن 
َ
َك  َوالَوعيـِد  َوالَوعـِد  األ َك، ِبَقولـِ سـوُل  َوِفعلـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َفالرَّ

 ٌ ِ  َعِن  ُمَب�ِّ ا ُمرادُه  َوجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ُه  ممَّ جَملـَ
َ
ِه  ِ�  أ ْن  ِكَتابـِ  أح�ـاِم  مـِ

الِة  �اِة، الصَّ لُه)َوَغ  َوالزَّ ا َلم يَفصِّ  .ِ� ذلك ِممَّ
 
 .]50[النحل: ﴾َوَ�فَعلوَن ما يُؤَمرونَ  فَوقِِهمِمن  َر�َُّهم َ�افونَ ﴿ 

 
ينَ ﴿  وا  َطّيِب�َ ��َِكُة المَ  َ�َتَوّفاُهمُ  ا�َّ يَقولوَن َس�ٌم َعلَيُ�ُم ادُخلـُ

 ] 32[النحل: ﴾اَ�نََّة بِما ُكنُتم تَعَملونَ 

ــ�َ ﴿قــال الســعدي: ( أي: طــاهر�ن مطهــر�ن مــن �ــل  ﴾َطّيِب

نقص ودنس يتطرق إليهم و�ل � إيمانهم، فطابت قلوبهم 
ــ�اء عليـــه،  ــذكره والثنـ ــ�ه وألســـنتهم بـ ــة هللا ومحبتـ بمعرفـ

 يه).وجوارحهم بطاعته واإلقبال عل
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وزارَُهم ِ�َحِملوا﴿ 
َ
لّوَ�ُهم وَ  القِياَمةِ يَومَ  �ِملَةً  أ يَن يُضـِ وزارِ ا�َّ

َ
ِمن أ

� ساَء ما يَزِرونَ 
َ
 .]25[النحل: ﴾بَِغ�ِ ِعلٍ� أ

 
بيلِ ﴿  ِ قَصُد السَّ َ�عـ�َ  َوَ�َ ا�َّ

َ
 ﴾َوِمنها جا�ٌِر َولَو شاَء لََهداُ�م أ

 ]9[النحل:
وَرِة اَ�َيَواناِت  ا َذكر ِ� َهذِه السُّ جاء � تفس� ابن كث�: (وَلمَّ
ًة ِ�  ا َحاجـَ وَن َعَليهـَ ا  َوَ�بُلغـُ نَعاِم َوَغِ�َها، ال� َيرَكُبوَنهـَ

َ
ِمَن األ

َ� الـــِباَل  اَلُهم إ� ثقـــَ
َ
ُل أ مـــِ

َ
دوِرِهم، َو� مـــاكِن البعيـــدِة صـــُ

َ
ِد َواأل

سفاِر الشاقِة 
َ
اُس -َواأل ِ� َيسـُلُكَها النـَّ رِق الـَّ َشَرَع ِ� ِذكِر الطُّ

اَل:  َليـِه، َفقـَ َلٌة إ� َي ُمَوصـِّ ا هـِ ا مـَ نَّ اَ�قَّ ِمنهـَ
َ
َ أ َليِه، َفب�َّ  َوَ�َ ﴿إ�

 ِ اَل:  ﴾بِيلِ السَّ  قَْصدُ  ا�َّ
َ

نَّ ﴿َكَما ق
َ
اِ�  َهَذا َوأ اتَّبُِعوهُ  َتقِيًماُمسْ  ِ�َ فـَ

بِيلِهِ  ْن سـَ ْم �ـَ َق بِ�ـُ ُبَل َ�َتَفرَّ ام: ﴾َو� تَتَّبُِعوا السُّ نعـَ
َ
]، 153[األ

اَل: 
َ

اٌط   َهَذا﴿َوق َ�ِ  َّ ٌد: 41[اِ�جر: ﴾ُمْسَتقِيمٌ  َ�َ اَل ُمَجاهـِ
َ

] . ق

ِه]  :  ولـِ
َ

بِيلِ وَ ﴿ِ� [ق ِ قَْصُد السَّ ى  ﴾َ�َ ا�َّ قِّ َعلـَ َ اَل: َطِر�ـُق ا�ـْ
َ

قـ

. ِ :  هللاَّ يُّ دِّ اَل السـُّ
َ

ِ  َوَ�َ ﴿َوق بِيلِ  قَْصدُ  ا�َّ اَل: اِإلسـاَلُم.   ﴾السـَّ
َ

قـ
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وِلِه: 
َ

اٍس ِ� ق اَل الَعوِ�ُّ َعِن ابِن َعبَّ
َ

ِ  َوَ�َ ﴿َوق بِيلِ  قَْصدُ  ا�َّ  ﴾السـَّ

  ُ ي: َتَب�ُّ
َ
ِ الَبَي�اُن، أ اَلِل).َيُقوُل: َوَعَلى هللاَّ  الُهَدى َوالضَّ

 
ماواتِ  َخلَقَنا َوما﴿  رَض  السَّ

َ
�نَّ الّساَعَة  بِاَ�قِّ  إِّ�  بَيَنُهما َوما َوا�

فَح اَ�ميَل   . ]85[ا�جر: ﴾َ��َِيٌة فَاصَفِح الصَّ

 
 ]71ا�جر:[ ﴾بَنا� إِن ُكنُتم فاِعل�َ  هُؤ�ِء  قاَل ﴿ 

رُ ﴿: (وَمعـ� -بتصرف-جاء � تفس� ابن عاشور  نَّ أْطهـَ  ﴾هـُ

م  ه لـَ ْلَن َبيَنكم وَبَ� الفاحشة. وقد ُروَي أنَّ ُهنَّ َحالٌل َلكم َ�ُ أنَّ
بيـ�لِ 

َ
ن ق َيُكن لُه إاّل ابنت�ان، فالّظاهُر أنَّ إْطالَق البنـ�اِت هنـا مـِ

شبي�هِ البليِغ، أي َهُؤالِء ِنسـاُؤُهنَّ َكَبنـ�اِ�. و ن التَّ أراَد ِنسـاًء مـِ
ذا َمعـ� مـا  ذيَن جاُءوا ُيْهَرُعوَن إليـِه. وهـَ ْوِمِه ِبعدِد الَقوِم الَّ

َ
ق

نَّ  علهـِ ُب ِ�َ تادُة، وهـو ا�ناسـِ
َ

َر بِه ُمجاِهٌد، وابُن ُجبٍ�، وق فسَّ
رُ  ُهنَّ ﴿ِلَقومِه إذ قاَل  مْ  أْطهـَ ُروا ﴾لَ�ـُ ِذيَن َحضـَ ُه الـَّ ومـَ

َ
إنَّ ق ، فـَ

. ِعنــَدُه َكثــُ�وَن،  وُهنَّ جــُ وَّ َ�َ
َ
ســاُء ف ُؤالِء النِّ يكــوُن الَمعــ�: هــَ

َ
ف

 وَهذا أْحَسُن الَمحاِمِل). 
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 عشر  الخامسالجزء 

و�﴿  ــَ ن َول
َ
ــاكَ  أ د ثَبَّتن ــَ دَت  لَق ــِ رَ�نُ  ك ــَ ــيً� إَِ�  ت يًئا قَل ــَ م ش ــِ  ﴾ه

 . ]74[اإلسراء:
 
ل  �﴿  عَ  َ�عــَ ِ  مــَ ا ا�َّ رَ  إِلهــً دَ  آخــَ ذموًما َ�َتقعــُ ذوً�  مــَ   ﴾�ــَ

 ]22[اإلسراء:
دحوًرا﴿ ا مـَ نََّم َملومـً ُتل� � َجهـَ َر �ـَ ِ إِلًها آخـَ   ﴾َو� َ�َعل َمَع ا�َّ

 ]39[اإلسراء:
وهــذه أيضــا رســالة لألمــة مــن بعــده عليــه الســالم. جــاء � 

َر ﴿تفس� الط�ي: (عن قتادة، قولـه  ا آخـَ ِ إِلَهـً � َ�َْعْل َمَع ا�َّ
ْذُمومً  ُذو�َ�َتْقُعَد مـَ ْ يقـول: مـذموما � نعمـة هللا، وهـذا  ﴾ا �ـَ

 صـلى هللا هللال�الم وإن �ان خرج على وجه ا�طـاب لنـّ� 
عليه وسلم، فهو معّ� به جميع من لزمه الت�ليف مـن عبـاد 

 .هللا جّل وعّز)
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ُ  يَهدِ  َوَمن﴿  اءَ  لَُهم َ�ِدَ  فَلَن يُضلِل  َوَمن الُمهَتدِ  َ�ُهوَ  ا�َّ و�ـِ
َ
ن أ  مـِ

 ِ ا وُجـوهِِهم َ�  القِياَمةِ يَومَ  َوَ�ُ�ُُهم هِ دون ا ُعميـً ا َوُ��مـً مًّ  َوصـُ
 ]97[اإلسراء: ﴾َسعً�ا مزِدناهُ  َخَبت ُ�َّما َجَهنَّمُ  َمأواُهم

جاء � تفس� ابن عاشور: (عن ابن عباس : أن الكفـرة وقـود 
للنار قال تعا� وقودها الناس وا�جارة فـإذا أحـرقتهم النـار 

اللهب الذي �ان متصاعدا مـن أجسـامهم ، فـال يلبثـون زال 
أن يعادوا كمـا �ـانوا فيعـود االلتهـاب لهـم . فـا�بو وازديـاد 
االشــتعال بالنســبة إ� أجســادهم ال � أصــل نــار جهــنم ، 
ــرك�  ــم� ا�ش ــى ض ــاهم عل ــل زدن ــلط فع ــة س ــذه النكت وله
للداللة على أن ازدياد السع� �ـان فـيهم ، ف�أنـه قيـل : �لمـا 

 خبت فيهم زدناهم سع�ا ، ولم يقل : زدناها سع�ا) .
 
يطاَن يََ�ُغ بَيَنُهم﴿  حَسُن إِنَّ الشَّ

َ
إِنَّ  َوقُل لِعِبادي يَقولُوا الَّ� ِ�َ أ

ا ُمبيًنا يطاَن �َن لِِ��ساِن َعُدوًّ  . ]53[اإلسراء: ﴾الشَّ
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�وا َكيَف  انُظر﴿  مثاَل  لََك  َ�َ
َ
بيً�  �َسـَتطيعونَ  فَ� فََضلّوا ا�  ﴾سـَ

 ومثيلتها � سورة الفرقان اآلية التاسعة.، ]48[اإلسراء:
�وا َكيَف ﴿يا محمد  ﴾انُظر﴿( مثـاَل  لََك  َ�َ

َ
األشـباه، قـالوا :  ﴾ا�

�﴿فحـاروا وحـادوا  ﴾فََضلّوا﴿شاعر وساحر و�اهن ومجنون   فـَ
ــَتطيعونَ  بيً�  �َس ــَ ــ�  ﴾س أي: وصــوال إ� طر�ــق ا�ــق) (تفس

 ). البغوي
 
َفرِنا هـذا  آتِنا َغداَءنا لَِفتاهُ  قاَل  جاَوزا فَلَّما﴿  ن سـَ د لَقينـا مـِ لَقـَ

 . ]62[الكهف: ﴾نََصًبا

 
ا َرّ�َِك  َ�  وَُعرِضوا﴿  �ٍ  َصفًّ رَّ َل مـَ وَّ

َ
 لََقد ِجئُتمونا َكما َخلَقناُ�م أ

لَّن َ�َعَل لَُ�م َموِعًدا
َ
 . ]48[الكهف: ﴾بَل زََعمُتم �

 
رِض  َ�َ  ما َجَعلنا إِنّا﴿ 

َ
ُهم ِ�َبلُوَُهم لَها ز�َنةً  ا� ُّ�

َ
حَسنُ  �

َ
ً�  أ  ﴾َ�مـَ

 .]7[الكهف:
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ي َ�َذَهَ�َّ  ِشئنا َولَ�ِن﴿  وَحينا بِا�َّ
َ
 َعلَينـا بِهِ  لََك  َ�ِدُ  � ُ�مَّ  إَِ�َك  أ

 . ]86[اإلسراء: ﴾َو�يً� 

 
رادَ  َوَمن﴿ 

َ
� ا�ِخَرةَ  أ عَيها لَهـا وَسـَ َك �َن  سـَ ول�ـِ

ُ
ؤِمٌن فَأ َو مـُ َوهـُ

 ]19[اإلسراء: ﴾َسعُيُهم َمشكوًرا

َرادَ  َوَمنْ ﴿َوقولُه: 
َ
َن  ﴾ا�ِخَرةَ  أ ا مـِ ا ِفيهـَ َرَة َومـَ اَر اآلخـِ َراَد الـدَّ

َ
ي: أ

َ
أ

ُروِر  يِم َوالســُّ عــِ ــَ ﴿النَّ ا وَس ــَ ْعَيَهاَ� لَه ــَ ن  ﴾س َب ذلــك مــِ ــَ أي: َطل

ُسوِل  ْؤِمنٌ  َوُهوَ ﴿َطر�ِقِه وهَو ُمَتاَبَعُة الرَّ ُه مـؤِمٌن،  ﴾مـُ لبـُ
َ

ي: َوق
َ
أ

واِب َوا�زاِء  ٌق بالثَّ ي: ُمَصدِّ
َ
ُكوًرافَ ﴿أ ولَ�َِك َ�َن َسْعُيُهْم َمشـْ

ُ
) ﴾أ

 . (تفس� ابن كث�)
 
لنا َ�ُ فيها مـا ﴿  ن نُر�ـدُ �َشـاُء َمن �َن يُر�ُد العاِجلََة َعجَّ مَّ  لِمـَ �ـُ

 . ]18[اإلسراء: ﴾َجَعلنا َ�ُ َجَهنََّم يَص�ها َمذموًما َمدحوًرا

 
و�﴿  ــَ ن َول

َ
ــاكَ  أ د ثَبَّتن ــَ دَت  لَق ــِ رَ�نُ  ك ــَ م ت ــِ يًئا إَِ�ه ــَ ــيً�  ش  ﴾قَل

 . ]74[اإلسراء:
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م � َوَ�ِثـــوا﴿  �َث  َكهفِهـــِ ةٍ  ثـــَ ن�َ  ِمائـــَ  ﴾�ِســـًعا َوازدادوا ســـِ

 ]25[الكهف:
تفس� ابن عاشور: (فع� عن هذا العدد بأنه ثالثمائة جاء � 

ــة  ــن� القمر� ــدير بالس ــيعلم أن التق ــع ، ل ــادة تس ــنة وز� س
ا�ناســبة لتــار�خ العــرب واإلســالم مــع اإلشــارة إ� موافقــة 
ذلك ا�قدار بالسن� الشمسية ال� بها تار�خ القـوم الـذين 

ي مــنهم أهــل الكهــف ، وهــم أهــل بــالد الــروم ، قــال الســهيل
ــديث 301[ص:  ــون ح ــارى يعرف ــف: النص ــروض األن ] � ال

ــوا  ــذين لقن ــود ال ــول: واليه ــه، وأق ــون ب ــف و�ؤرخ ــل الكه أه
قر�شـــا الســـؤال عـــنهم يؤرخـــون األشـــهر �ســـاب القمـــر، 
و�ؤرخون السن� �ساب الدورة الشمسية، فالتفاوت ب� 
أيام السنة القمر�ة وأيام السنة الشمسية �صل منه سـنة 

 �ــل ثــالث وثالثــ� ســنة شمســية، فيكــون قمر�ــة �املــة �
التفاوت � مائة سنة شمسية بث�الث سـن� زائـدة قمر�ـة ، 
كذا نقله ابن عطية عن النقـاش ا�فسـر، وبهـذا تظهـر نكتـة 

 التعب� عن التسع السن� باالزدياد).
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 عشر  السادسالجزء 

أُس  َواشَتَعَل  ِمّ�  الَعظمُ  َوَهنَ  إِّ�  َرّبِ  قاَل ﴿  ُ�ن  َشيًبا الرَّ
َ
َولَم أ

 .]4[مر�م: ﴾بُِد��َِك َرّبِ َشقِيًّا

 
َك  إِ� يََدكَ  َواضُمم﴿  ُرج َجناحـِ �ِ سـوءٍ  بَيضـاءَ  �ـَ ن غـَ ًة  مـِ آيـَ

خرى
ُ
 ]22[طه:    ﴾أ

�ِ سـوءٍ ﴿ يعـ� مـن غـ� عيـب والسـوء هاهنـا بمعـ�  ﴾ِمن غـَ

بالليـل ص. قال ابن عباس: �ان ليده نـور سـاطع ي�ـء الَ�َ 
 . والنهار كضوء الشمس والقمر

ا: عند أهل الكتابأما  ْيضـً
َ
بُّ أ اَل َلُه الرَّ

َ
ل«: (ُثمَّ ق دخـِ

َ
َدَك  أ  يـَ

َك  ِ�  َل . »ُعبِّ دخـَ
َ
َدُه  َفأ ِه  ِ�  يـَ مَّ  ُعبـِّ خ ثـُ

َ
ُدُه أ َذا يـَ ا، َوإ� اُء َرَجهـَ  َبرصـَ

لِج)  . )6:4(سفر ا�روج  . ِمثَل الثَّ
 
ما َخلَفُتمـو� إِ� مو� رََجعَ  َولَّما﴿  ِسًفا قاَل بِئسـَ

َ
 قَوِمهِ َغضباَن أ

خيـهِ 
َ
َخَذ بَِرأِس أ

َ
لواَح َوأ

َ
لَ� ا�

َ
مَر َرّ�ُِ�م َوأ

َ
َعِجلُتم أ

َ
ِمن بَعدي أ
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مَّ 
ُ
ُه إَِ�هِ قاَل ابَن أ �  إِنَّ الَقوَم اسَتضـَعفو� َو�دوا يَقُتلـونَ�َ�ُرُّ فـَ

َع  ــَ ــ� مـ ــداَء َو� َ�َعلـ عـ
َ
ــِمت ِ�َ ا� الِم�َ �ُشـ ــّ وِم الظـ ــَ  ﴾القـ

 ]150[األعراف:
ــل  ــدون العج ــركهم يعب ــارون ت ــ� هللا ه ــدعي أن ن ــبعض ي ال

وَل  ﴿ألجــل الوحــدة الوطنيــ�ة و�ستشــهد  ــُ ن َ�ق
َ
يُت أ إِّ�ِ َخشــِ

ا�ِيَل  وَم ﴿، بينما من يقرأ اآلية الثاني�ة ﴾فَرَّقَْت بَْ�َ بَِ� إِْ�َ إِنَّ القـَ
ــونَ� هــم أن نــ� هللا هــارون أنكــر يف ﴾اسَتضــَعفو� َو�دوا يَقُتل

عليهم � غاية اإلن�ار ح� �ادوا يقتلوه، وأما التفر�ق الـوارد 
ا�ِيـَل  ﴿� األية األو�  ِ� إِْ�َ ن َ�ُقوَل فَرَّقَْت بَْ�َ بـَ

َ
 ﴾إِّ�ِ َخِشيُت أ

د بــَ ن َع فيقصــد بهــا تفرقــة بــ� إســرائي�ل إذا تــرك هــارون مــَ 
الطـ�ي: العجل و�ق مو� مـع مـن اتبعـه. جـاء � تفسـ� 

(فقـــال لـــه هـــارون: إ� خشـــيت أن تقـــول، فّرقـــت بـــ� 
جماعتهم، ف�كت بعضهم وراءك، وجئت ببعضـهم، وذلـك 

ُم ﴿ � قول هارون للقوم �ِّ بَ  هِ �نَّ َر�َّ�ـُ ـِ ُتْم ب ا فُتِنـْ وِْم إِ�َّمـَ يَا قـَ
طِ 

َ
رِيالرَّْ�َُن فَاتَّبُِعوِ� َوأ مـْ

َ
و� جـواب القـوم لـه وقـيلهم  ﴾يُعوا أ

َح َعلَيْهِ َ�كِفَِ� َح�َّ يَرِْجَع إَِ�َْنا ُموَ� ﴿  ).﴾لَْن نَْ�َ
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َن ﴿  � ُ�رَِجنَُّكمـا مـِ َك فـَ َك َولَِزوجـِ ـَ َ�ُقلنا يا آَدُم إِنَّ هذا َعُدوٌّ ل
َرىٰ   فَتَش�اَ�نَّةِ  ا َوَ� َ�عـْ �َّ َ�ُوَع �ِيهـَ

َ
َك َ�   إِنَّ لََك � نَـّ

َ
َو�

 �ِيَها َوَ� تَْضَ�ٰ 
ُ
 ]119-117طه:[ ﴾َ�ْظَمأ

جاء � تفس� القرط�: (وإنما خصه بذكر الشقاء ولـم يقـل 
فتشقيان : يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ فمـن يومئـذ 
جرت نفقة النساء على األزواج ، فلما �انت نفقة حواء علـى 

�ق الزوجيـة. وأعلمنـا  آدم كذلك نفقات بن�اتها على ب� آدم
� هــذه اآليــة أن النفقــة الــ� �ــب للمــرأة علــى زوجهــا هــذه 

 األربعة : الطعام والشراب والكسوة وا�سكن).
 
ماواُت  تَ�ادُ ﴿  رُّ اِ�بـاُل َ�َتَفطَّ  السَّ ِ رُض َو�ـَ

َ
قُّ ا� رَن ِمنـُه َوتَنشـَ

ا  ]90[مر�م: ﴾َهدًّ

 
تِ  يا﴿  بـَ

َ
خـاُف  إِّ�  �

َ
َك  أ ن َ�َمسـَّ

َ
نَ أ ذاٌب مـِ َ�َتكـوَن  الـرَّ�نِ  عـَ

يطاِن َوِ�ًّا  ]45[مر�م: ﴾لِلشَّ
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يقول ابـن عاشـور : (و لإلشـارة إ� أن أصـل حلـول العـذاب  
بمن �ّل به هو ا�رمان من الرحمة � تلـك ا�الـة عـ� عـن 
ا�اللة بوصف الرحمن لإلشارة إ� أن حلول العذاب ممـن 

ون لفظاعة جرمه إ� حد أن �رمه مـن شأُنه أن يرحم إنما يك
 رحمته َمن شأنه سعة الرحمة).
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 عشر  السابعالجزء 

رَسلنا َوما﴿ 
َ
َك  ِمن أ ن قَبلـِ ِ�ٍّ  َو� رَسـولٍ  مـِ ّ�  إِذا إِّ�  نـَ لـَ�  َ�مـَ

َ
 أ

يطانُ  منِيَّتِهِ  � الشَّ
ُ
ُ  َ�َينَسخُ  أ ُ  ما ا�َّ ُم ا�َّ يطاُن ُ�مَّ ُ��ـِ يُلِ� الشَّ

ُ َعليٌم َحكيمٌ   ]52[ا�ج: ﴾آياتِهِ َوا�َّ

حيث جاء � تفس� هذه اآلية أن الشيطان �دث ا�طأ إما 
غ أو � عقـل مـن تبلغـه الـدعوة أو بتضـييع  على لسـان الُمَبلـِّ
آثـار الفهــم الصــواب للــنص و� ذلــك �ــان أمــر هللا ســبحانه 

يَْطاِن الرَِّجيمِ ﴿وتعا�  َت الُْقْرآَن فَاْسَتعِْذ بِاّ�ِ ِمَن الَشّ
ْ
 .﴾فَإَِذا قََرأ

 
ضغاُث  قالوا بَل ﴿ 

َ
ح��ٍ  أ

َ
بَل ُهَو شاِعٌر فَلَيأتِنا بِآيٍَة َكما  افَ�اهُ  بَلِ  أ

لونَ  وَّ
َ
رِسَل ا�

ُ
 . ]5[األنبي�اء: ﴾أ

 
ينَ  َرآكَ  �ذا﴿  هَذا ُهُزًوا إِّ�  َ�تَِّخذونََك  إِن َ�َفروا ا�َّ

َ
ي أ  يَذُكرُ  ا�َّ

 . ]36[األنبي�اء: ﴾آلَِهَتُ�م َوُهم بِِذ�رِ الرَّ�ِن ُهم �فِرونَ 
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ن َحكـيٍ�  يََديهِ  بَ�ِ  ِمن ا�اِطُل  يَأتيهِ  �﴿  َو� ِمن َخلفِهِ تَ��ٌل مـِ
 . ]42[فصلت: ﴾َ�يدٍ 

 
�ورِ  ِ�  َكَتبنا َولََقد﴿  رَض يَرِثُهـا ِعبـاِدَي  بَعدِ  ِمن الزَّ

َ
نَّ ا�

َ
اّ�ِكرِ أ

 . ]105[األنبي�اء: ﴾الّصاِ�ونَ 

 
تُهم َولَ�ِن﴿  ا  َرّ�َِك  َعذابِ  ِمن نَفَحةٌ  َمسَّ ا ُكنـّ َ�َقولُنَّ يـا َو�لَنـا إِنـّ

 . ]46[األنبي�اء:  ﴾ظالِم�َ 

 
نُتُم الّظالِمونَ فَ ﴿ 

َ
نُفِسِهم فَقالوا إِنَُّ�م أ

َ
نُِ�سـوا ُ�مَّ   رََجعوا إِ� أ

-64[األنبيـ�اء: ﴾َ� رُءوِسِهم لََقد َعلِمـَت مـا هـُؤ�ِء يَنِطقـونَ 

65[ . 
 
ن َ�َظنَّ  ُمغاِضًبا َذَهَب  إِذ ا�ّونِ  َوَذا﴿ 

َ
َعلَيـهِ فَنـادى ِ�  نَقِدرَ  لَن أ

الِم�َ  َن الظـّ نَت ُسبحانََك إِّ� ُكنـُت مـِ
َ
ن � إَِ� إِّ� أ

َ
لُماِت أ  ﴾الظُّ

 ]87[األنبي�اء:
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ن َ�َظنَّ ﴿فس� ابن كث�: (جاء � ت
َ
نضـيق أي:  ﴾نَقِدَر َعلَيهِ  لَن أ

ـروى �ــو هــذا عــن ابــن عبــاس،  عليــه � بطــن ا�ــوت. ـي
ــر،  ــن جر�ــ ــاره ابــ ــ�هم، واختــ ــحاك، وغــ ــد، والضــ ومجاهــ

ْق ﴿واستشهد عليه بقوله تعـا�:  ُه فَلُْينفـِ هِ رِزْقـُ َوَمن قُِدَر َعلَيـْ
ۚ  َ� يَُ�لُِّف  ُ ا آتَاهُ ا�َّ ُ   ِممَّ ا  ا�َّ ا   إِ�َّ   َ�ْفسـً اۚ  مـَ َيْجَعُل   آتَاهـَ   سـَ

 ُ ا   ُعْ�ٍ    َ�ْعدَ  ا�َّ  ]).7: [الطالق ﴾�ُْ�ً

 
يديِهم بَ�َ  ما يَعلَمُ ﴿ 

َ
نِ  إِّ�  �َشـَفعونَ  َو� َخلَفُهم َوما أ  ارتـَ�  لِمـَ

 ]  28[األنبي�اء: ﴾َوُهم ِمن َخشيَتِهِ ُمشفِقونَ 

 فأخ� سبحانه هنا عن خشية ا�الئكة ربهم سبحانه.

 
د﴿  ــَ نَز�ــا لَق

َ
م أ ا إَِ��ــُ ــً ــهِ  كِتاب ــرُُ�م في ــونَ  ذِك � تَعقِل ــَ ف

َ
    ﴾أ

 ]  10[األنبي�اء:
آخـرى فيه ذكركم: يع� فيه شرفكم، كمـا قـال تعـا� � آيـة 

ََّك َولَِقْوِمَك ﴿  . ]44الزخرف:[ ﴾�نَُّه َ�ِْ�ٌر ل
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نِذرُُ�م إِنَّما قُل ﴿ 
ُ
مُّ  �َسَمعُ  َو� بِالوَ�ِ  أ �ءَ  الصُّ    ﴾يُنَذرونَ  ما إِذا ا�ُّ

 ]45[األنبي�اء:
نـِذرُُ�م إِنَّما﴿أداة حصر، فــ ﴾إِنَّما﴿

ُ
الوَ�ِ  أ ـِ تعـ� إنمـا نـذار�  ﴾ب

لكــم هــي بــالو�، بمــا يوحيــه إ� ر�. (مســتفاد مــن أضــواء 
 البي�ان/الشنقيطي)

� الـدعوة قـد حـاد عـن هـذا  ُه زَ رتكـَ والذي �عـل الفلسـفة ُم 
ا�نهج الذي وجه هللا تعا� إليه نبي�ه صلى هللا عليـه وسـلم، 

 وجعل الفلسفة عوضًا عن الو�.
 
م﴿  ــَ ل

َ
رَ  � ــَ نَّ  ت

َ
َ  أ ن َ�ُ  �َســُجدُ  ا�َّ رِض  مــَ

َ
ن ِ� ا� ماواِت َومــَ ِ� الســَّ

وابُّ  َجُر َوا�َّ مُس َوالَقَمُر َوا�ُّجوُم َواِ�باُل َوالشـَّ َن َوالشَّ  َوَ�ثـٌ� مـِ
ن ُمكـرِ�ٍ ا�ّاِس َوَ�ثٌ� َحقَّ َعلَيهِ الَعذاُب  ُ فَما َ�ُ مـِ  َوَمن يُِهِن ا�َّ

َ يَفَعُل ما �َشاءُ   ]18[ا�ج: ﴾إِنَّ ا�َّ
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 عشر الثامنالجزء 

 ﴿ 
َ
ُه فَأ م فيهـا فَواكـِ عناٍب لَ�ـُ

َ
�َشأنا لَُ�م بِهِ َجّناٍت ِمن َ�يٍل َوأ

 ]19[ا�ؤمنون: ﴾َوِمنها تَأُ�ونَ َكثَ�ةٌ 

� ســورة فــا﮻ عــّز وجــل عنــدما ذكــر الفواكــه � الــدني�ا قــال 
، ممـا يـدل علـى محـذوف مـن أوجـه ﴾َوِمنها تَأُ�ونَ ﴿ا�ؤمنون 

ســـنه ره: تنظـــرون إ� ُح ا�نـــافع والتصـــرف � الـــدني�ا تقـــدي 
ــن ونُ  ــل م ــر هللا األ� ــدما ذك ــا عن ــأ�لون. بينم ــه ت ــجه، ومن ض

ُ�لُونَ ﴿الفواكه � األخرة قـال: 
ْ
بـدون حـرف الـواو �  ﴾ّمِنَْها تَأ

ا ُكنـُتْم ﴿آيات سورة الزخـرف  ا بِمـَ ورِ�ُْتُموهـَ
ُ
ِ� أ َوتِلَْك اْ�َنَُّة الـَّ

ونَ  ــُ َ�ةٌ   َ�ْعَمل ــِ ٌة َكث ــَ ا فَاكِه ــَ ْم �ِيه ــُ ُ�لُونَ لَ�
ْ
أ ــَ ا ت ــَ  ﴾ ّمِنْه

أوجــه ا�نــافع -، لعــدم وجــود محــذوف ]73-72: الزخــرف[
 كما � آية سورة ا�ؤمنون. -والتصرف الدنيو�ة

 
 ﴿ ُ ماواتِ  نورُ  ا�َّ رِض  السَّ

َ
ِ  َمَثُل  َوا�  ِمصـباحٌ  فيهـا َكِمشـ�ةٍ  نورِه

نَّها َكوَ�ٌب ُدّرِيٌّ يوقَُد ِمن َشَجَرٍ� كَ  الزُّجاَجةُ  زُجاَجةٍ  � الِمصباحُ 
َ
�
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م  ـَ و ل ـَ ُمباَرَ�ٍة َز�تونٍَة � َ��ِيٍَّة َو� َغر�ِيٍَّة يَ�اُد َز�ُتها يُ�ـُء َول
 ُ ُب ا�َّ ُ ِ�ورِهِ َمن �َشاُء َوَ��ـِ تَمَسسُه ناٌر نوٌر َ� نوٍر يَهِدي ا�َّ

ُ بُِ�ّلِ َ�ٍء َعل مثاَل لِلّناِس َوا�َّ
َ
 ]35[النور: ﴾يمٌ ا�

م   َز�ُتها يَ�اُد ﴿فهناك نوران: نور الفطرة النقية  ـَ يُ�ُء َولَو ل
، ونور القرآن، فنور الفطرة خلقه هللا عز وجـل � ﴾تَمَسسُه نارٌ 

القلوب، ونور القرآن إذا ما أضيف إ� نـور الفطـرة صـار نـوًرا 
 على نور.

 
ينَ  الَمَ�ُ  فَقاَل ﴿  ٌ  إِّ�  هـذا مـا قَوِمهِ  ِمن َ�َفروا ا�َّ ثلُُ�م �َ�ـَ  مـِ

َل َعلَيُ�م  ن َ�َتَفضَّ
َ
ِمعنا يُر�ُد أ نَزَل َم��َِكًة ما سـَ

َ
�َ ُ َولَو شاَء ا�َّ

ل�َ  وَّ
َ
 . ]24[ا�ؤمنون: ﴾بِهذا � آبا�َِنا ا�

 
ُ  وََعدَ ﴿  ينَ  ا�َّ اِ�اتِ  وََعِملُوا ِمنُ�م آَمنوا ا�َّ  لَيَسـَتخلَِفنَُّهم الصـّ

 �ِ  
َ
ينَ  اسَتخلََف  َكَما رِض ا� م َوَ�َُمّكَِنَّ  قَبلِِهم ِمن ا�َّ  ديـَنُهمُ  لَهـُ
ِي دونَ� � لَهُ  ارتَ� ا�َّ ا يَعبـُ منـً

َ
وفِِهم أ َ�َُّهم ِمن بَعـِد خـَ م َوَ�َُبّدِ
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قونَ  ُم الفاسـِ ول�َِك هـُ
ُ
 ﴾�ُِ��وَن � َشيًئا َوَمن َ�َفَر بَعَد ذلَِك فَأ

 . ]55[النور:
 
ينَ  إِنَّ ﴿  ن ُ�ِّبونَ  ا�َّ

َ
ينَ  ِ�  الفاِحَشةُ  �َشيعَ  أ م آَمنـوا ا�َّ ذاٌب  لَهـُ  عـَ

�مٌ 
َ
نيا ِ�  أ ُ  َوا�ِخَرةِ  ا�ُّ نُتم يَعلَمُ  َوا�َّ

َ
 ]19[النور: ﴾تَعلَمونَ  � َوأ

قال ابن القيم رحمه هللا � (مدارج السـالك�): (فالكبـائر: 
وا�ـيالء، والقنـوط مـن �الر�اء، والعجب، والِك�، والفخر، 

رحمـــة هللا، واليـــأس مـــن روح هللا، واألمـــن مـــن مكـــر هللا، 
ــيبتهم،  ــماتة بمص ــلم�، والش ــأذى ا�س ــرور ب ــرح والس والف
ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسـدهم علـى مـا آتـاهم 
هللا من فضله، وتم� زوال ذلك عـنهم، وتوابـع هـذه األمـور 

ا مـن الزنـا وشـرب  ا�مـر وغ�همـا مـن ال� هي أشـد �ر�مـً
 الكبائر الظاهرة).
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ةُ ﴿  ــَ ــّزا� الّزا�ِي اجِ�  َوال ــَ َ�ٍة ف َة جــَ ــَ ــا ِمائ ٍد ِمنُهم َو� وا ُ�َّ واحــِ
وِم  ِ َوا�ـَ ا�َّ ـِ ِ إِن ُكنُتم تُؤِمنـوَن ب تَأُخذُ�م بِِهما َرأفٌَة � ديِن ا�َّ

 ]2[النور: ﴾َوليَشَهد َعذاَ�ُهما طا�َِفٌة ِمَن الُمؤِمن�َ  ا�ِخرِ 

 
َ�َسبونَ ﴿ 

َ
نَّما �

َ
ُهم � ن بِهِ  نُِمدُّ م �ُسـارِعُ   َوَ�نـ�َ  مـالٍ  مـِ  ِ�  لَهـُ

 ]56-55[ا�ؤمنون: ﴾�َشُعرونَ  � بَل  اَ��اتِ 

َ�َسبونَ ﴿جاء � تفس� البغوي: (
َ
نَّمـا �

َ
ُهم � دُّ هِ  نُمـِ ـِ ن ب  مـالٍ  مـِ

مـا نعطـيهم و�علـه مـددا لهـم مـن المـال والبنـ� �  ﴾َوَ�ن�َ 

أي : نعجل لهم � ا�ـ�ات ،  ﴾اَ��اتِ  ِ�  لَُهم �ُسارِعُ ﴿الدني�ا . 

أن  ﴾�َشـُعرونَ  � بَل ﴿ونقدمها ثوابا ألعمالهم �رضاتن�ا عنهم ، 

 ذلك استدراٌج لهم).
 
ينَ ﴿  م وَِجلَةٌ  َوقُلوُ�ُهم آتَوا ما يُؤتونَ  َوا�َّ �َّهـُ

َ
م إِ� �  ﴾راِجعـونَ  َرّ�ِهـِ

 ]60[ا�ؤمنون:
ْت: الــَ

َ
َم ق لَّ ِه َوســَ ُ َعَليــْ ى هللاَّ لَّ ِ�ِّ صــَ َة َزْوَج النــَّ نَّ َعاِئشــَ

َ
 ُروَي أ

ِة:  ِذِه اْآليــَ ْن هــَ َم عــَ لَّ ِه َوســَ ُ َعَليــْ ى هللاَّ لَّ ِ صــَ وَل هللاَّ ْلُت َرســُ
َ

أ ســَ
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ينَ ﴿ وا مـا يُؤتونَ  َوا�َّ ةٌ وَجِ  َوقُلـوُ�ُهم آتـَ ُم  ﴾لـَ هـُ
َ
ُة: أ ْت َعاِئشـَ الـَ

َ
ق

اَل: 
َ

ْمَر َوَ�ْسِرُقوَن؟ ق يِق، (الِذيَن َيْشَرُبوَن اْ�َ دِّ اَل َيا ِبْنَت الصـِّ
اُفوَن  َ ْم �ـَ ُقوَن َوهـُ دَّ وَن َوَ�َتصـَ ُهُم الِذيَن َيُصوُموَن َوُ�َصلُّ َوَلِكنَّ

ْن اَل 
َ
ْنُهْم، أ َل مــِ َك ﴿ُيْقبــَ ــِ ولَ�

ُ
ا أ ــَ ْم لَه ــُ ْ�َاِت َوه َ ارُِعوَن ِ� ا�ــْ ــَ �ُس

 .)]61[ا�ؤمنون: ﴾َسابُِقونَ 
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 عشر  التاسعالجزء 

ينَ  الَقومِ  إَِ�  اذَهبا َ�ُقلَنا﴿  بوا ا�َّ ذَّ رناُهم بِآياتِنـا كـَ َدمَّ دمً�ا فـَ      ﴾تـَ

 ]36[الفرقان:
ــ�  ــا ب ــة م ــذه اآلي ــ�ًا � ه ــذفًا كب ــك ح ــف أن هنال ــظ كي الح

 .ذهابهما وإهالك قومهما
 
  ما قُل ﴿ 

ُ
أ م يَعبـَ و� َرّ�  بِ�ـُ ـَ م ل د ُد�ؤُ�ـُ بُتم َ�قـَ ذَّ وَف  كـَ  فَسـَ

 ]77[الفرقان: ﴾لِزاًما يَ�ونُ 

قال ابن كثـ�: (أي: ال يبـ�ا� وال يكـ�ث بكـم إذا لـم تعبـدوه; 
فإنــه إنمــا خلــق ا�لــق ليعبــدوه و�وحــدوه و�ســبحوه بكــرة 

 وأصيال).
 
ــَك وَ ﴿  ــَل تِلـ � إِ�ائيـ ــَ دَت بـ ــَّ ن َ�بـ

َ
َّ أ ــا َ�َ ٌة َ�ُمنُّهـ ــَ  ﴾نِعمـ

 ]22[الشعراء:
قال ابن كث�: (أي: وما أحسنت إ� وربيت� مقابل ما أسـأت 
ــ�دا وخـــدما، تصـــرفهم �  إ� بـــ� إســـرائي�ل، فجعلـــتهم عبيـ
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أعمالك ومشاق رعيتـك، أ� إحسـانك إ� رجـل واحـد مـنهم 
ته شيئ�ا بالنسـبة بما أسأت إ� مجموعهم؟ أي: ليس ما ذكر

 إ� ما فعلت بهم).
 
ن لَو� آلَِهتِنا َعن َ�ُِضلُّنا �دَ  إِن﴿ 

َ
 يَعلَمـونَ  وََسوَف  َعلَيها َصَ�نا أ

َضلُّ  َمن الَعذاَب  يََرونَ  ح�َ 
َ
 . ]42[الفرقان: ﴾َسبيً�  أ

 
ينَ  َوقاَل ﴿  نزَِل  لَو� لِقاَءنا يَرجونَ  � ا�َّ

ُ
و الَم��َِكةُ  َعلَيَنا أ

َ
رى أ  نـَ

دِ  َر�َّنـــا ِهم � اســـَتكَ�وا لَقـــَ نُفســـِ
َ
وا أ ا وََ�تـــَ وًّ  ﴾َكبـــً�ا ُ�تـــُ

 . ]21[الفرقان:
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 العشرونالجزء 

رَسلنا َولََقد﴿ 
َ
خاُهم ثَمودَ  إِ� أ

َ
َ  صاِ�ًا أ ِن اعُبُدوا ا�َّ

َ
فَإِذا ُهم  أ

 . ]45[النمل: ﴾فَر�قاِن َ�َتِصمونَ 

 
مَّن﴿ 

َ
ماواتِ  َخلَقَ  أ رَض  السَّ

َ
نـَزَل  َوا�

َ
م َوأ نَ  لَ�ـُ ماءِ  مـِ  مـاءً  السـَّ

نبَتنا
َ
ن لَُ�م �نَ  ما بَهَجةٍ  ذاَت  َحدا�ِقَ  بِهِ  فَأ

َ
َجَرها تُنبِتوا أ إِ�ٌ  شـَ

َ
 أ

ِ  َمعَ   ]60[النمل: ﴾يَعِدلونَ  قَومٌ  ُهم بَل  ا�َّ

إِ  ﴿(
َ
ِ أ فعل هذه األفعـال حـ� يعبـد معـه و�شـرك  ﴾َ�ٌ َمَع ا�َّ

مْ  بَلْ ﴿بـه؟  وْمٌ  هـُ ِدلُونَ  قـَ بـه غـ�ه و�سـوون بـه سـواه مـع  ﴾َ�عـْ

ــ�ل  ــفلي وم ــوي والس ــالم العل ــالق الع ــده خ ــه وح ــم أن علمه
 الرزق) (تفس� السعدي)

 
م ِمنهـا  اّداَركَ  بَلِ ﴿  ل هـُ ِعلُمُهم ِ� ا�ِخَرةِ بَل ُهم � َشّكٍ ِمنهـا بـَ

 . ]66[النمل: ﴾َعمونَ 
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َك إِ� َمعاٍد قُ  إِنَّ ﴿  ي فََرَض َعلَيَك الُقرآَن لَرادُّ ن ا�َّ علَُم مـَ
َ
ل َرّ� أ

 ]85[القصص: ﴾جاَء بِالُهدى َوَمن ُهَو � َض�ٍل ُمب�ٍ 

َك إِ� َمعادٍ ﴿عن ابن عباس:   . قال: إ� مكة ﴾لَرادُّ
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 والعشرون الحادي الجزء

ِهم﴿  نُفســِ
َ
ن أ الُمؤِمنَ� مــِ ــِ و� ب

َ
ِ�ُّ أ و  ا�ــَّ ــُ ول

ُ
هــاُ�ُهم َوأ مَّ

ُ
ُه أ زواجــُ

َ
َوأ

ؤِمنَ�  ــُ َن الم ــِ ِ م ــاِب ا�َّ َبعٍض � كِت ــِ و� ب
َ
ُهم أ ــُ ــاِم بَعض رح

َ
ا�

َك ِ�  ـِ ا �َن ذل ا�ُِ�م َمعروفـً و�ـِ
َ
ن تَفَعلـوا إِ� أ

َ
َوالُمهاِجر�َن إِّ� أ
 . ]6[األحزاب:  ﴾الِكتاِب َمسطوًرا

 
َذقَنا �ذا﴿ 

َ
َمت بِما َسّيَِئةٌ  تُِصبُهم �ن بِها فَرِحوا رََ�ةً  ا�ّاَس  أ دَّ  قـَ
يديِهم

َ
 ]36[الروم: ﴾ذا ُهم يَقَنطونَ إِ  أ

، وهــو حــرف ﴾إِذا﴿فعنــدما ذكــر هللا الرحمــة اســتخدم حــرف 

ًدا حدوثـه، كقولـه  ا بـه، مؤكـَّ ُيستخَدم غالبًا لما �ان مقطوعـً
ْت ﴿تعا�  قَّ َماُء ا�شـَ ُد ﴿ ،]1[اإلنشـقاق: ﴾إَِذا السـَّ اَء وَعـْ إَِذا جـَ فـَ
 . ]7:سراء[اإل ﴾اْ�ِخَرةِ 

، ﴾إِن﴿و� ا�قابــل عنــدما ذكــر الســيئ�ة اختــار حــرف الشــرط 

وهو حرف يدخل � الغالب على  ما �ان غـ� مؤكـد  وجـوده، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura84-aya1.html
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بُْ�م ﴿مثـل  اِدقًا يُصـِ ُك صـَ ُهۖ  �ن يـَ هِ َكِذبـُ �ن يَُك َ�ذِبًا َ�َعلَيـْ
ِي يَعُِدُ�ْمۖ   . ]28:غافر[ ﴾َ�ْعُض ا�َّ

ــرف  ــتخدام ح ــة  ﴾إِذا﴿فاس ــع الرحم ــرطية م ا �ذا﴿الش ــَ َذقن
َ
 أ

اَس  ةً  ا�ــّ � الــذي يوصــله هللا لعبــاده تــدل علــى أن ا�ــ  ﴾رَ�ــَ

الشرطية مع ما يسـوؤهم  ﴾إِن﴿كث�، �الف استخدام حرف 

 للتشكيك � وقوعه. ﴾َسّيَِئةٌ  تُِصبُهم �ن﴿

 
سَفَل  َوِمن فَوقُِ�م ِمن جاءوُ�م إِذ﴿ 

َ
بصارُ  زاَغتِ  �ذ ِمنُ�م أ

َ
 ا�

ِ  َوَ�ُظّنونَ  اَ�ناِجرَ  الُقلوُب  َوَ�لََغتِ  نونـا بِا�َّ َك ابـُتِ�َ هُ الظُّ ـِ نال
 ]11-10[األحزاب: ﴾الُمؤِمنوَن َوُزلزِلوا زِلزاً� َشديًدا

ُ َورَسـوُ�ُ َولَمّ ﴿ َدنَا ا�َّ حزاَب قالوا هذا مـا وَعـَ
َ
ى الُمؤِمنوَن ا�

َ
ا َرأ

ــليًما ا َو�َسـ ــً م إِّ� إيمانـ ــُ ــا زاَدهـ ــوُ�ُ َومـ ُ َورَسـ َدَق ا�َّ ــَ  ﴾َوصـ

 ]22[األحزاب:
ــاهم هللا  ــوا فنجـ ــزاب صـــ�وا وثبتـ ــا رأوا األحـ ــا�ؤمنون لمـ فـ

هذا ما وََعَدنَا ﴿بإيمانهم وأنطقهم ب�الم حفظ عليهم ديـنهم، 
ُ َورَسوُ�ُ  ُ َورَسوُ�ُ َوَصَدَق ا�َّ  .﴾ا�َّ



214 
 

ــاول  ــهًرا وحـ ــار شـ ــتّد ودام ا�صـ ــتمر واشـ ــبالء اسـ ــن الـ لكـ
ا�شركون اإلغارة من نقاط ضعف ا�ندق، ونقـض اليهـود 

ديًدا﴿العهـد  � هـذه  .﴾ُهنالَِك ابُتِ�َ الُمؤِمنوَن َوُزلزِلوا زِلـزاً� شـَ

اللحظة ن� هللا ا�ؤمن� وأرسل الر�اح الـ� اقتلعـت خيـام 
ا�شــرك� �كمتــه ولــم يتــ�أخر النصــر أكــ� مــن ذلــك ا�ــد، 
وهــذه الزلزلــة كســرتهم أمــام هللا وأشــعرتهم بافتقــارهم إ� 

بأنفســهم وال يغــ�وا بهــا، وال رحمتــه، فــال يصــيبهم العجــب 
يســــندون الفضــــل إ� أنفســــهم � الصــــ� والثبــــ�ات، بــــل 

الذي �اهم � هذه  -عّز وجّل -يسندون الفضل �له إ� هللا 
 اللحظة ا�رجة. 
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 والعشرون الثاني الجزء

نِذرَ  ما قَوًما ِ�ُنِذرَ ﴿ 
ُ
 ]6[يس: ﴾�فِلونَ  َ�ُهم آباؤُُهم أ

"... فتسـبب علـى عـدم إنـذار آبـائهم أنهـم قال ابن عاشور: 
م غـافلون عمـا تـأ� بـه  مّتصفون بالغفلة وصفًا ثابت�ًا، أي فهـُ
ــة إذ تراكمــــت  ــة وغوايــ م � جهالــ ــُ ــرائع فهــ الرســــل والشــ

 ."الضالالت فيهم عامًا فعامًا وجياًل فجيالً 
 
ن بُيـوتُِ�نَّ  � يُت� ما َواذُكرنَ ﴿  ِ  آيـاتِ  مـِ ةِ ا�َّ َ ا إِنَّ  َوا�ِكمـَ َّ� 

 ]34[األحزاب: ﴾َخبً�ا لَطيًفا �نَ 

 
ي تَقوُل  �ذ﴿  نَعمَ  لِ�َّ

َ
ُ  أ نَعمَت  َعلَيهِ  ا�َّ

َ
ك َعلَيـهِ  َوأ مسـِ

َ
 َعلَيـَك  أ

َ َزو اَس َجَك َواتَِّق ا�َّ ُ ُمبديهِ َوَ��ـَ ا�ـّ َوُ�� � نَفِسَك َما ا�َّ
ن َ�شاهُ 

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َ�  َز�ٌد ِمنها  قَ�  فَلَّما  َوا�َّ َوَطًرا َزوَّجناَكها لـِ

دِ�يا�ِِهم إِذا قََضوا ِمنُهنَّ 
َ
زواِج أ

َ
� يَ�وَن َ�َ الُمؤِمنَ� َحَرٌج � أ

ِ َمفعو مُر ا�َّ
َ
 . ]37[األحزاب: ﴾ً� َوَطًرا َو�َن أ
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موالُُ�م َوما﴿ 

َ
ّرُِ�ُ�م ِعنـَدنا ُزلـ� إِّ� وَ  أ و�ُدُ�م بِالَّ� ُ�قـَ

َ
� أ

عِف بِما َعِملوا َوُهم  ول�َِك لَُهم َجزاُء الّضِ
ُ
َمن آَمَن وََعِمَل صاِ�ًا فَأ

 ]37[سبأ: ﴾ِ� الُغُرفاِت آِمنونَ 

قـــال ابـــن عاشـــور: "... أبطلـــت اآليـــة أن تكـــون أمـــواُلهم  
ــّرب إ� هللا إال  ــه ال يق ــا�، وأن ــد هللا تع ــة عن ــم مقرب وأوالده

 .اِإليمان والعمل الصالح"
 
م إِنَّما قُل ﴿  ِعُظ�ـُ

َ
َدةٍ  أ ن بِواحـِ

َ
ِ  تَقومـوا أ رادى َمثـ� ِ�َّ مَّ  َوفـُ  �ـُ

روا  يََدي بَ�َ  لَُ�م نَذيرٌ  إِّ�  ُهوَ  إِن ِجنَّةٍ  ِمن بِصاِحبُِ�م ما َ�َتَفكَّ
 . ]46[سبأ: ﴾َشديدٍ  َعذاٍب 

 
َها يا﴿  ُّ�

َ
ينَ  � ن إِّ�  ا�َِّ�ِّ  بُيوَت  تَدُخلوا � آَمنوا ا�َّ

َ
 إِ� لَُ�م يُؤَذنَ  أ

ادُخل ُدعيُتم إِذا َولِ�ن إِناهُ  ناِظر�نَ  َغ�َ  َطعا�ٍ  إِذا َطعِمـُتم فـَ وا فـَ
 َّ�ِ ؤذِي ا�ـَّ م �َن يـُ ديٍث إِنَّ ذلِ�ـُ َ فَانتَِ�وا َو� ُمسَتأ�ِسَ� �ـِ

ّقِ  َن ا�ـَ ُ � �َسـَتحي مـِ �ُموُهنَّ فَيَسَتحي ِمنُ�م َوا�َّ
َ
أ �ذا سـَ
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ُر لُِقلــو�ُِ�م  طهــَ
َ
م أ ن َوراءِ ِحجــاٍب ذلِ�ــُ لوُهنَّ مــِ

َ
َمتــاً� فَاســأ

ن تَنِكحـوا  َوقُلو�ِِهنَّ 
َ
ِ َو� أ ؤذوا رَسـوَل ا�َّ ن تـُ

َ
م أ َومـا �َن لَ�ـُ

ا ــً ِ َعظيم ــَد ا�َّ م �َن ِعن ــُ ًدا إِنَّ ذلِ� ــَ ب
َ
ــِدهِ � ن بَع ــِ ُه م ــَ زواج

َ
 ﴾أ

 ]53[األحزاب:
هـّن  -صـلى هللا عليـه وسـلم-فهؤالء زوجات النـ� محمـد 

صـلى  أمهات ا�ؤمن� وأطهر النساء قلوبـًا،  وصـحابة النـ�
هللا عليه وسلم هم أطهـر الرجـال قلوبـًا، ومـع ذلـك أمـر هللا 

 تعا�  با�جاب بينهم. 
صـــلى هللا عليـــه -ونـــذكر � هـــذا الســـياق، حـــديث النـــ� 

إنما قو� لمائِة امـرأٍة كقـو�  ،إ� ال أصافُح النساء(: -وسلم
 . )المرأٍة واحدٍة 

 
شياِعِهم ِمن قَبُل إِ�َُّهم عِ فُ  َكما �َشَتهونَ  ما َوَ��َ  بَيَنُهم وَحيَل ﴿ 

َ
َل بِأ

 . ]54[سبأ: ﴾�نوا � َشّكٍ ُمر�ٍب 
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 والعشرون الثالث الجزء

 ]28[الصافات: ﴾ا�َم�ِ  َعنِ  تَأتونَنا ُكنُتم إِنَُّ�م قالوا﴿ 

قال ابن عاشور: "ومن ا�عا� ال� �تملهـا اآليـة أن ير�ـدوا: 
ــو�هكم  ــنها تمـ ــ� �سـ ــة الـ ــن ا�هـ ــ�ا مـ ــواؤكم تأتوننـ وإغـ

 وُتظهرون فيها أنها جهة الرشد".
ــ�ى: ــام الط ــال اإلم ــس ( وق ــت اإلن ــره: قال ــا� ذك ــول تع يق

للجن: إنكم أيها ا�ن كنـتم تأتوننـ�ا مـن قبـل الـدين وا�ـق 
 ). فتخدعونن�ا بأقوى الوجوه

 
فَمـا﴿ 

َ
نُ  أ ا إِّ�   بَِمّيِتــ�َ  �ــَ نُ  َومــا ا�و� َموتَتَنـَ ب�َ  �ــَ ذَّ      ﴾بُِمعــَ

 .]59-58[الصافات:
 
م َشَجَرةُ الزَّقّوم ﴿ 

َ
ذلَِك َخٌ� نُُزً� أ

َ
 ﴾إِنّا َجَعلناها فِتَنًة لِلّظالِم�َ   ِ أ

 ]63-62[الصافات:
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لما ُخّوفوا بها قـال أبـو جهـل اسـتهزاًء: (هـذا (قال القرط�: 
محمــد يتوعــدكم بنــ�ار �ــرق ا�جــارة، ثــم يــزعم أنهــا تنبــت 

 ). لنار تأ�ل الشجر...)الشجر، وا
 
نفِقوا لَُهم قيَل  �ذا﴿ 

َ
ُ  َرزَقَُ�مُ  ِمّما أ يـَن ا�َّ يَن َ�َفروا لِ�َّ  قاَل ا�َّ

نُتم إِّ� � َض�ٍل ُمبـ�ٍ 
َ
طَعَمُه إِن أ

َ
ُ أ نُطعُِم َمن لَو �َشاُء ا�َّ

َ
 ﴾آَمنوا �

 . ]47[يس:
 
ــا﴿  ا َوق ــّ ــاً� ُكن رى رِج ــَ ا � ن ــَ ــا � �ارِ لوا م

َ
َن ا� ــِ ُهم م دُّ ــُ  ﴾َ�ع

 . ]62[ص:
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 الرابع والعشرون الجزء

ُ بِ�اٍف َعبَدهُ ﴿  لَيَس ا�َّ
َ
ن  � هِ َومـَ ـِ ن دون يَن مـِ ا�َّ ـِ َوُ�َخّوِفونََك ب

ُ فَما َ�ُ ِمن هادٍ   ]36[الزمر:﴾ يُضلِِل ا�َّ

 .﴾َدهُ ابعِ ﴿و ﴾َعبَدهُ ﴿هناك قراءتان 

القـول � ذلـك أنهمـا قراءتـان قال الطـ�ي: (والصـواب مـن 
مشهورتان � قراءة األمصار. فبأّيتهما قـرأ القـارئ فمصـيب 

 لصحة َمْعَنَيْيَها واستفاضة القراءة بهما)
 
ُ بِ�اٍف َعبَدهُ ﴿  لَيَس ا�َّ

َ
ن  � هِ َومـَ ـِ ن دون يَن مـِ ا�َّ ـِ َوُ�َخّوِفونََك ب

ُ فَما َ�ُ ِمن هادٍ   .]36[الزمر:﴾ يُضلِِل ا�َّ

 
م الرُُّسُل  جاَءتُهمُ  إِذ﴿  ن َخلفِهـِ يديِهم َومـِ

َ
دوا إِ�َّ  ِمن بَِ� أ ّ� تَعبـُ

َ
�

رونَ  رِسلُتم بِهِ �فـِ
ُ
نَزَل َم��َِكًة فَإِنّا بِما أ

َ
َ قالوا لَو شاَء َر�ُّنا َ�  ﴾ا�َّ

 . ]14[فصلت:
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ومَ  َكَسَبت بِما نَفٍس  ُ�ُّ  ُ�زى ا�َومَ ﴿  َ َ��ـُع  � ُظلـَم ا�ـَ إِنَّ ا�َّ
 .]17[غافر: ﴾ا�ِسابِ 
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 والعشرون الخامس الجزء

م َظلَمُتم إِذ ا�َومَ  يَنَفَعُ�مُ  َولَن﴿  نَّ�ـُ
َ
ذابِ  ِ�  �     ﴾ُمشـَ�ِ�ونَ  العـَ

 ]39[الزخرف:
ن﴿(قال البغـوي:  نَفَعُ�مُ  َولـَ ومَ  يـَ  ﴾َظلَمـُتم إِذ﴿� اآلخـرة  ﴾ا�ـَ

ــدني�ا  ــركتم � ال م﴿أش ــُ نَّ�
َ
ذابِ  ِ�  � ــَ ــَ�ِ�ونَ  الع ــ� ال  ﴾ُمش يع

يــنفعكم االشــ�اك � العــذاب وال �فــف االشــ�اك عــنكم 
شــيئ�ا مــن العــذاب؛ ألن ل�ــل واحــد مــن الكفــار والشــياط� 

  ا�ظ األوفر من العذاب.
 
َذقن َولَ�ِن﴿ 

َ
اءَ  بَعدِ  ِمن ِمّنا رََ�ةً  اهُ أ تهُ  َ�ّ َ�َقولَنَّ هـذا � َومـا  َمسَّ

�ِن رُِجعـُت إِ� َرّ� إِنَّ � ِعنـَدهُ لَلُحسـ�  ُظنُّ الّساَعَة قا�َِمًة َولـَ
َ
أ

يَن َ�َفروا بِما َعِملوا َوَ�ُذيَقنَُّهم ِمن َعذاٍب َغلـيٍظ   ﴾فَلَُننَّبَِ�َّ ا�َّ

 ]50[فصلت:
عنـد هللا, ألن هللا راض عـ�  ﴾َ�َقولَنَّ هـذا �﴿(قال الط�ي: 

 .)برضاه عملي, وما أنا عليه مقيم

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura43-aya39.html#baghawy
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يَت ﴿ 

َ
فََرأ

َ
َذَ  َمنِ  أ هُ  ا�َّ َتَم َ�  إِلهـَ ُ َ� ِعلـٍ� وَخـَ لَُّه ا�َّ ضـَ

َ
واهُ َوأ هـَ

ن بَعـِد ا ِ َسمعِهِ َوقَلبِهِ وََجَعَل َ� بََ�ِهِ ِغشاَوةً َ�َمن يَهديـهِ مـِ َّ�
رونَ  فَ� تََذكَّ

َ
 ]23[ا�اثي�ة: ﴾أ

ه تفاسـ�  ُ َ� ِعلـ�ٍ ﴿من أوجـُ لَُّه ا�َّ ضـَ
َ
أن أضـله هللا بعـد  ﴾َوأ

 )كث� ابن(بلوغ العلم إليه، وقيام ا�جة عليه. 
 
ن َولَو�﴿ 

َ
ةً  ا�ّاُس  يَ�ونَ  أ مَّ

ُ
الرَّ  أ ـِ �ِن واِحَدةً َ�ََعلنا لَِمن يَ�ُفُر ب

روَن  ٍة َوَمعـارَِج َعلَيهـا يَظهـَ َوِ�ُيـوتِِهم  ِ�ُيوتِِهم ُسُقًفا ِمن فِضَّ
ًرا َعلَيها َ�تَِّكئونَ  بوابًا َوُ�ُ

َ
ا َمتـاُع   أ َوزُخُرفًا �ن ُ�ُّ ذلَِك لَمـّ

نيا َوا�ِخَرةُ ِعنَد َرّ�َِك لِلُمتَّق�َ   ]35-33[الزخرف: ﴾اَ�ياةِ ا�ُّ

فسر�ن: مع� اآلية أن هللا رحم عباده بأن قال العديد من ا�
لــم �عــل الكفــر مق�نــا دومــا بــالغ�. وإال فلــو جعــل هللا 
لل�افر�ن بيوتا سقفها ودرجها وسال�ها وأبوابها وسررها من 

ةً ﴿فضة وذهب ألصبح عامة النـاس  مَّ
ُ
َدةً  أ علـى الكفـر!  ﴾واحـِ

ــد  ــبب�ا � رغ ــا س ــر حينه ــيجعلون الكف ــم س ــاس �هله ألن الن

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura45-aya23.html#katheer
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura45-aya23.html#katheer
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura45-aya23.html#katheer
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مؤثر جدا � النفـوس،  -ره هللاقدَّ  لو- االق�ان فهذاعيش. ال
لكنــه تعــا� برحمتــه جعــل � األتقيــاء أغنيــ�اء و� األشــقياء 

 فقراء.
� أهــل الــدين أغنيــ�اء متعلمــون أذكيــاء راقــون خلوقــون. و� 
ا�حجبات متعلمات غني�ات جمـيالت راقيـات الـذوق. لكـن 

ال يسـلط  -با�قيقـةالـذي ال ير�ـد إعـالم النـاس -اإلعالم 
 الضوء عليهم وعلى إ�ازاتهم فله أهداف أخرى!

 
مرِ  ِمنَ  َ��َعةٍ  َ�  َجَعلناكَ  ُ�مَّ ﴿ 

َ
هواءَ  تَتَّبِع  َو� فَاتَّبِعها ا�

َ
يـنَ  أ  ا�َّ

 ]18[ا�اثي�ة: ﴾يَعلَمونَ  �

ِمرَت  َكما َواسَتقِم فَادعُ  فَِ�لَِك ﴿
ُ
ل آَمنـُت َو� أ هواَءُهم َوقـُ

َ
 تَتَّبِع أ

 ِ ُ َر�ُّنا َوَر�ُُّ�م ب عِدَل بَيَنُ�ُم ا�َّ
َ
ِمرُت ِ�

ُ
ُ ِمن كِتاٍب َوأ نَزَل ا�َّ

َ
ما أ

ُع  ُ َ�مـَ َة بَيَننا َوَ�يَنُ�ُم ا�َّ عمالُُ�م � ُحجَّ
َ
عماُ�ا َولَُ�م أ

َ
َ�ا أ

 . ]15[الشورى: ﴾بَيَننا �َ�هِ الَمص�ُ 
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هُ  فَاســَتَخفَّ ﴿  طــاعوُه  قَومــَ
َ
م فَأ ا �نــوا إِ�َّهــُ ق�َ  قَومــً  ﴾فاســِ

 . ]54[الزخرف:
 
وَحينا َوَ�ذلَِك ﴿ 

َ
مرِنا ما ُكنَت تَدري َما الِكتاُب  روًحا إَِ�َك  أ

َ
ِمن أ

ن ِعباِدنـا  َوَ� ا�يماُن َولِ�ن َجَعلناهُ نوًرا نَهدي بِهِ َمن �َشاُء مـِ
 ]52[الشورى: ﴾�نََّك َ�َهدي إِ� ِ�اٍط ُمسَتقي�ٍ 

: وهــو هــذا القــرآن الكــر�م، ســّماه روحــا، ألن قــال الســعدي
الــروح �يــا بــه ا�ســد، والقــرآن �يــا بــه القلــوب واألرواح، 
و�يــا بــه مصــالح الــدني�ا والــدين، لمــا فيــه مــن ا�ــ� الكثــ� 
ة هللا علــى رســوله وعبــاده  والِعلــم الغز�ــر. وهــو محــض منــّ

  ا�ؤمن�، من غ� سبب منهم.
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 والعشرون السادس الجزء

يـُتم قُل ﴿ 
َ
َرأ

َ
دعونَ  مـا أ ن تـَ ِ  دونِ  مـِ رو� ا�َّ

َ
نَ  َخلَقـوا مـاذا أ  مـِ

رِض 
َ
م ا�

َ
ماواتِ  ِ�  ِ�كٌ  لَُهم أ ائتو� بِِ�تاٍب ِمن قَبِل هـذا  السَّ

ثاَرٍ� ِمن ِعل�ٍ 
َ
و أ

َ
 ]4[األحقاف: ﴾إِن ُكنُتم صاِدق�َ  أ

 قال السعدي:  
دْ ﴿"قــال تعــا�:  ا َولَقــَ ةٍ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعثْنــَ مــَّ

ُ
وً�  أ نِ  رَســُ

َ
ُدوا أ َ  اُْ�بــُ  ا�َّ

اُغوَت  َواْجَتنُِبوا ُدوا﴿و�ل رسول قال لقومـه:  ،﴾الطَّ َ  اْ�بـُ ا ا�َّ  مـَ
م أن جدال ا�شرك� � شـركهم غـ� ُعلِ فَ  ،﴾ َغْ�ُُه إَِ�ٍ  ِمنْ  لَُ�مْ 

ــى  ــدوا عل ــا اعتم ــل وإنم ــان وال دلي ــى بره ــه عل ــتن�دين في مس
ذبـــة وآراء �اســـدة وعقـــول فاســـدة. يـــدلك علـــى ظنـــون �ا

فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علـومهم وأعمـالهم والنظـر 
� حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئ�ا � الدني�ا 

 أو � اآلخرة؟"
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يـنَ  يُعَرُض  َوَ�ومَ ﴿  روا ا�َّ ارِ  َ�َ  َ�فـَ ذَهبـُتم ا�ـّ
َ
 � َطّيِبـاتُِ�م أ

نيا َحياتُِ�مُ   بِمـا الهـونِ  َعذاَب  ُ�َزونَ  فَا�َومَ  بِها َواسَتمَتعُتم ا�ُّ
قونَ  ُكنُتم ّقِ َو�ِمـا ُكنـُتم تَفسـُ �ِ ا�ـَ رِض بِغـَ

َ
 ﴾�َسَتكِ�وَن ِ� ا�

 ]20[األحقاف:
ــذه� �  ــه الــ ــال فيــ ــاكم وقــ ــذي رواه ا�ــ ــديث الــ � ا�ــ
التلخــيص (علــى شــرط البخــاري ومســلم) أن ســعدا ر� 

 عنه استأذن على ابن عامر و �ته مرافق من حر�ـر فـأمر هللا
بهــا فُرفعــت فــدخل عليــه و عليــه مطــرف خــز فقــال لــه: 
استأذنت علي و �� مرافق من حر�ر فأمرت فُرفعت فقـال 
له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قـال هللا عـز 

ــل:  ــُتم﴿و ج ذَهب
َ
ــاتُِ�م أ ــاتُِ�مُ  � َطّيِب ــا َحي ني . وهللا ألن ﴾ا�ُّ

 أضطجع على جمر الغضا أحب إ� من أن اضطجع عليها.
 
يـنَ  قالوا ِعنِدكَ  ِمن َخرَجوا إِذا َحّ�  إَِ�َك  �َسَتِمعُ  َمن َوِمنُهم﴿   لِ�َّ

ُ َ� قُلـو�ِِهم العِ  أوتُوا َع ا�َّ يـَن َطبـَ َك ا�َّ ول�ـِ
ُ
ا أ لَم ماذا قـاَل آنِفـً

هواَءُهم
َ
 . ]16[محمد: ﴾َوا�ََّبعوا أ
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ينَ  إِنَّ ﴿  دبـارِهِم َ�  ارتَّدوا ا�َّ
َ
ن أ َ  مـا بَعـدِ  مـِ َّ� مُ  َ�بـَ َدى لَهـُ  الهـُ

يطانُ  م� لَُهم الشَّ
َ
َل لَُهم َوأ يَن َكرِهوا ما   َسوَّ �َُّهم قالوا لِ�َّ

َ
ذلَِك بِ�

ُم  ــَ ُ يَعل مــرِ َوا�َّ
َ
ــِض ا� ُنطيُعُ�م � بَع ُ ســَ َل ا�َّ زَّ ــَ من ــُ  ﴾إِ�ارَه

 ]26-25[محمد:
قولـه: ف: (-بتصـرف -عاشـورجاء � التحر�ر والتنو�ر البـن 

َطْعُتُموُهمْ  �ْن ﴿
َ
أطعتمـوهم فيمـا  أي: إن ﴾لَُمْ�ُِ�ونَ   إِنَُّ�ْم    أ

�ادلونكم فيـه، وهـو الّطعـن � اإلسـالم، والشـّك � صـّحة 
 ).أح�امه، فإنكم صائرون إ� الشرك أو التحقتم با�شرك�

، حيـث جـاء � تفسـ� نفس ا�ع� هنا � سـورة محمـدو�د 
َل ﴿( :-بتصرف-البغوي  زَّ يَن َكرِهـوا مـا نـَ �َُّهم قالوا لِ�َّ

َ
ذلَِك بِ�
مرِ 

َ
ُ َسُنطيُعُ�م � بَعِض ا� يع� ا�نافق� أو اليهود قـالوا  ﴾ا�َّ

صـلى -للمشرك� سنطيعكم � التعاون علـى عـداوة النـ� 
فوصــفهم هللا )، والقعــود عــن ا�هــاد -هللا عليــه وســلم

ينَ  إِنَّ ﴿بالردة  دبارِهِم َ�  ارتَّدوا ا�َّ
َ
 . ﴾أ
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لُكموها إِن﴿ 
َ
ــأ ُيحفُِ�م �َس ــَ ــوا � ــرِج تَبَخل ــغانَُ�م َوُ�خ ض

َ
 ﴾أ

 ]37[محمد:
لُكموها إِن﴿(قال الط�ي: 

َ
: يقول جّل ثنـ�اؤه: إن يسـألكم ﴾�َسأ

و�لـّح  ،يقول: فيجهدكم با�سـألة ﴾َ�ُيحفُِ�م﴿ربكم أموالكم 

: يقـول: تبخلـوا بهـا ﴾تَبَخلـوا﴿ ،عليكم بطلبها مـنكم فيلحـف

ومـن  ،ضنا منكم بها, ولكنه علم ذلـك مـنكم ،إياهوتمنعوها 
 .)ضيق أنفسكم فلم يسألكموها

 
م﴿ 

َ
ينَ  َحِسَب  أ ضـغاَ�ُهم ا�َّ

َ
ُ أ رَِج ا�َّ ن لَن �ـُ

َ
    ﴾� قُلو�ِِهم َمَرٌض أ

 ]29[محمد:
م﴿: يقـول تعـا�: (جاء � تفس� السعدي

َ
َب  أ يـنَ  َحسـِ �  ا�َّ

من شبهة أو شـهوة، �يـث �ـرج القلـب عـن  ﴾قُلو�ِِهم َمَرٌض 

ــن  ــوبهم م ــا � قل ــرج م ــه، أن هللا ال � ــحته واعتدال ــال ص ح
األضغان والعداوة لإلسالم وأهله؟ هذا ظن ال يليـق �كمـة 
هللا، فإنه ال بد أن يم� الصادق من ال�اذب، وذلـك باالبت�ـالء 
با�حن، ال� من ثبـت عليهـا، ودام إيمانـه فيهـا، فهـو ا�ـؤمن 
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يقة، ومن ردته على عقبي�ه فلم يصـ� عليهـا، وحـ� أتـاه حق
االمتحــان، جــزع وضــعف إيمانــه، وخــرج مــا � قلبــه مــن 
الضغن، وتب� نفاقه، هذا مقت� ا�كمة اإللهية، مع أنـه 

َر�َْناَكُهْم فَلََعَرْ�َتُهْم �ِِسيَماُهمْ ﴿: تعا� قال
َ
 ).﴾َولَْو �ََشاُء َ�

 
و قَلٌب  َ�ُ  �نَ  نلِمَ  َ�ِ�رى ذلَِك  � إِنَّ ﴿ 

َ
لَ�  أ

َ
معَ  أ هيدٌ  َوُهوَ  السَّ  ﴾شـَ

 ]37[ق:
من يؤ� ا�كمة و�نتفع بـالعلم (قال ابن تيمية � الفتاوى: 

علــى م�لتــ�: إمــا رجــل رأى ا�ــق بنفســه، فقبلــه واتبعــه، 
فــذلك صــاحب القلــب، أو رجــل لــم يعقلــه بنفســه بــل هــو 

و�ؤدبه، فهـذا أصـغى �تاج إ� من يعلمه و�بين�ه له و�عظه 
ــب ــر القل ــو حاض ــهيد، أي وه ــو ش ــمع وه ــألقى الس ــن  )(ف اب

 ). 311/9تيمية/ مجموع الفتاوى/ 
 
هلِهِ فَجاَء بِعِجٍل َسم�ٍ  فَراغَ ﴿ 

َ
 ]26[الذار�ات: ﴾إِ� أ

هِ ﴿َوقولـه: (قال ابن كث�:  هلـِ
َ
راَغ إِ� أ ًة ِ�  ﴾فـَ لَّ ُخفيـَ أي: انسـَ

ه َجاَء ِبطعاِم  نَّ رَعة، ُسرَعة، ... َفإ� ِه ِمن َحيـث اَل َيشـعروَن ِبسـُ
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ل جـاَء بـِه  أِتيُكم ِبطعـاٍم؟ " بـَ اًل فقـاَل: "نـَ وَّ
َ
َوَلم َيمَ�َّ َعَليِهم أ

 ). ِبسرَعٍة  َوخفاء
 
ينَ  لَقيُتمُ  فَإِذا﴿  َب  َ�َفروا ا�َّ ّ�  الّرِقـابِ  فَ�ـَ �َنُتمـوُهم إِذا حـَ

َ
 أ

وا رُب  تََضعَ  َحّ�  فِداءً  �ّما بَعدُ  َمنًّا فَإِّما الَوثاَق  فَُشدُّ وزارَهـا ا�ـَ
َ
 أ

َبعٍض  ذلَِك  ـِ ُ َ�نَتَ�َ ِمنُهم َولِ�ن ِ�َبلَُو بَعَضُ�م ب  َولَو �َشاُء ا�َّ
عمالَُهم

َ
ِ فَلَن يُِضلَّ أ يَن قُتِلوا � َسبيِل ا�َّ  .]4محمد:[ ﴾َوا�َّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

 والعشرون السابع الجزء

 ]36[الذار�ات: ﴾الُمسلِم�َ  ِمنَ  بَيٍت  َغ�َ  فيها وََجدنا فَما﴿ 

مــا قــاَل (قــال ابــن عاشــور:  ن فَأْخرَْجنــا﴿وإنَّ نَ  �ِيهــا �نَ  مــَ  مــِ
ٍت  َغْ�َ  �ِيها وَجْدنا فَما﴿ ﴾الُمْؤِمنِ�َ  نَ  َ�يـْ لِِم�َ  مـِ ُدوَن أن  ﴾الُمسـْ

نِو�ــِه  صــًدا ِللتَّ
َ

�هِ ق ا وأهــَل َبيتــِ وَل: َفأخَرجنــا ُلوطــً أِن َيقــُ ِبشــَ
ــِل  ذاِب ِألجـ ــَ َن العـ ــِ اهم مـ ّ َ

ــ َ �ـ اإليمـــاِن واإلســـالِم، أي أنَّ هللاَّ
وٍط، وأنَّ  هــم أهــُل لــُ وُلهم ال ِألجــِل أنَّ ِه َرســُ إيمــاِنِهم ِبمــا جــاَء بــِ
ؤِمِنَ�  ُهُم اَ�َصَر ِفيِهم وصـُف المـُ َكوَنهم أهَل َبيِت ُلوٍط؛ ِألنَّ

يِّ الَّ  .� ِتلَك الَقرَ�ِة، َف�اَن �الُ�لِّ ٍ
 ِذي اَ�َصَر � َفرٍد ُمَع�َّ

صِديُق ِبِه. ُب التَّ ُق ِبما َ�ِ  والُمؤِمُن: هو الُمَصدِّ
وِع  اَة إاّل ِبَمجمــُ

َ
والُمســِلُم الُمنقــاُد إ� ُمقَت�ــ اإليمــاِن وال �ــ

الِم  ــَ َل � ال�ـ ــَ َر�ِن، َفَحصـ ــْ ــاِظ  -األمـ ِ � األلفـ
نُّ ــَ فـ َع التَّ ــَ  -مـ

نِو�ِه ِبِ�  جاَة ِباجِتماِعِهما.اإلشاَرُة إ� التَّ  َليِهما وإ� أنَّ النَّ
واآلَيُة ُتِشُ� إ� أنَّ امَرأَة ُلوٍط �اَنت ُتظِهُر ااِلنِقيـاَد إ� َزوِجهـا 
وُتضِمُر الُكفَر وُمماالَة أهِل الَقرَ�ِة َعلى َفساِدِهم، قاَل َتعـا� 

ِيَن َ�َفُروا اِْمَرأةَ نُوٍح وامْ َ�َ ﴿ ُ َمَثً� لِ�َّ َرأةَ لُوٍط �نَتا َ�َْت َب ا�َّ



233 
 

َة،  ]10[التحـر�م: ﴾َ�بَْديِْن ِمن ِعباِدنا صاِ�َْ�ِ فَخانَتاُهمـا اآليـَ

َن  ــِ ُه م ــُّ ن ُ�ل ــُ م َيك ــَ ــِلِمَ� ول َن الُمس ــِ ُه م ــُّ ــاَن ُ�ل وٍط � ــُ ــُت ل َفَبي
ُفوا ِباإليمـاِن  صـَ ِذيَن اتَّ نهم إاّل الـَّ نُج مـِ ْم يـَ الُمؤِمِنَ� َفِلَذِلَك لـَ

 .)ًعاواإلسالِم َم 
 
ينَ  َوالُمنافِقاُت  الُمنافِقونَ  يَقوُل  يَومَ ﴿  وا لِ�َّ بِس انُظرونـا آَمنـُ  نَقتـَ

َب  نـوًرا فَا�َِمسـوا َوراَءُ�م ارِجعوا قيَل  نورُِ�م ِمن ِ بَيـَنُهم  فَ�ـُ
ذاُب  هِ العـَ ن قَِبلـِ ُة َوظـاهُِرهُ مـِ ُه فيـهِ الرَّ�ـَ  ﴾�ِسوٍر َ�ُ بـاٌب باِطنـُ

 . ]13[ا�ديد:
 
َها يا﴿  ُّ�

َ
ينَ  � َ  ا�َُّقوا آَمُنوا ا�َّ ن يُؤتِ�ُ  بِرَسوِ�ِ  َوآِمنوا ا�َّ م كِفلَِ� مـِ

 ُ م َوا�َّ ر لَ�ـُ  َغفـوٌر رََ�تِهِ َوَ�جَعل لَُ�م نوًرا تَمشوَن بِهِ َوَ�غفـِ
 . ]28[ا�ديد:     ﴾رَحيمٌ 
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ــادوَ�ُهم﴿  م يُن ــَ ل
َ
ن � م نَ�ــُ � قــالوا َمَع�ــُ ــَ نَُّ�م ب َ�َتنــُتم  َولكــِ

نُفَسُ�م
َ
ِ  أ مُر ا�َّ

َ
ماِ�ُّ َحّ� جاَء أ

َ
تُ�ُم ا� َوتََر�َّصُتم َوارتَبُتم وََغرَّ

ِ الَغرورُ   . ]14[ا�ديد: ﴾وََغرَُّ�م بِا�َّ

 
ن﴿ 

َ
� مـا إِّ�  لِِ��سـانِ  لَيَس  َوأ نَّ   سـَ

َ
عَيهُ َوأ رى سـَ وَف يـُ  ﴾سـَ

 . ]40-39[النجم:
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 والعشرون ثامنال الجزء

َها يا﴿  ُّ�
َ
ينَ  � حوا لَُ�م قيَل  إِذا آَمنوا ا�َّ  فَافَسحوا الَمجالِِس  ِ�  َ�َفسَّ

ُ  يَفَسحِ  يـَن آَمنـوا قيَل  �ذا لَُ�م ا�َّ ُ ا�َّ  ا�ُ�وا فَا�ُ�وا يَرَفِع ا�َّ
ُ بِمـا تَعَملـوَن َخبـ�ٌ  يَن أوتُوا العِلـَم َدرَجـاٍت َوا�َّ  ﴾ِمنُ�م َوا�َّ

 . ]11[ا�جادلة:
 
ِ  يَوُم ا�َّغـابُنِ  ذلَِك  اَ�معِ  ِ�َومِ  َ�َمُعُ�م يَومَ ﴿  ا�َّ ـِ ؤِمن ب ن يـُ َومـَ

ن  ري مـِ اٍت �ـَ َوَ�عَمل صاِ�ًا يَُ�ّفِر َعنُه َسّيَِئاتِهِ َوُ�دِخلـُه َجنـّ
بًَدا ذلَِك الَفوُز الَعظيمُ 

َ
نهاُر خاِ�يَن فيها �

َ
 ]9[التغابن: ﴾َ�تَِها ا�

� وهـو  ﴾ذلَِك يَوُم ا�َّغابُنِ ﴿(غوي: قال الب وهو تفاعـل مـن الغـُ

� عـن أهلـه ومنازلـه �  َفْوت ا�ظ، وا�راد بـا�غبون مـن غـُ
� �ـل  ا�نة، فيظهر يومئذ ُغ� �ل �افر ب�كه اإليمان، وغـُ

 ). مؤمن بتقص�ه � اإلحسان
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ي ُهوَ ﴿  َث  ا�َّ �َ  ِ�  َ�عـَ ّمِيـّ
ُ
نُهم رَسـوً�  ا� هِ  مـِ ـِ يِهم آيات يَتلـو َعلـَ

ةَ َوُ�َزّ�يِهم َو�ُ  �  َعلُِّمُهُم الِكتـاَب َوا�ِكمـَ ن قَبـُل لـَ �ن �نـوا مـِ
 . ]2[ا�معة: ﴾َض�ٍل ُمب�ٍ 

 
يَن نُهوا َعِن ا�َّجوى ُ�مَّ يَعودوَن لِمـا نُهـوا َعنـُه ﴿  لَم تََر إَِ� ا�َّ

َ
�

َوَ�تَناَجوَن بِاِ�ثِم َوالُعدواِن َوَمعِصَيِت الرَّسوِل �ذا جاءوَك َحيَّوَك 
ُ  بِما لَم ُ بِمـا ُ�َّيَِك بِهِ ا�َّ ُ�َنا ا�َّ ّذِ و� ُ�عـَ ـَ ِهم ل نُفسـِ

َ
َوَ�قولوَن � أ

 ]8[ا�جادلة: ﴾َحسُبُهم َجَهنَُّم يَصلَونَها فَبِئَس الَمص�ُ  نَقوُل 

أي لو �ان نبي�ًا لغضـب هللا علينـ�ا فلعـذبن�ا (قال ابن عاشور: 
الضـاللة اآلن بسبب قولنا له، وهذا خاطر من خـواطر أهـل 

ــأن  ــا� كش ــأن هللا تع ــوهمهم أن ش ــي ت ــيهم، وه ــلة ف ا�تأص
ــن  ــاه ومـ ــا ال يرضـ ــ�از ممـ ــام واالهـ ــراع االنتقـ ــر � إسـ البشـ

 .)ا�عاندة
(ما أحٌد أصَ� على أًذى يسَمُعه من ِهللا تعاَ�. و� ا�ديث: 

رزُقهم  ا، و�جعلون له ولًدا وهو مـع ذلـك ـي هم �علون له ِندًّ إنَّ
 (رواه مســــــــــــــــلم). م)و�عــــــــــــــــافيهم و�عطــــــــــــــــيه
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ــاب هللا  ــبون أن عق ــزاء �س ــث وا� ــودهم بالبع ــم �ح وه
 تعا� يظهر � الدني�ا.

 
يَس بِضـارِّهِم  إِ�ََّما﴿  يَن آَمنوا َولـَ يطاِن ِ�َحُزَن ا�َّ ا�َّجوى ِمَن الشَّ

ِ الُمؤِمنـــــونَ 
َو�َّ ِ فَلَيتـــــَ ِ َوَ�َ ا�َّ إِذِن ا�َّ يًئا إِّ� �ـــــِ  ﴾شـــــَ

 . ]10[ا�جادلة:
ُ  َ� عَ ﴿  ن ا�َّ

َ
ينَ  َوَ��َ  بَيَنُ�م َ�َعَل  أ ةً  ِمنُهم �َديُتم ا�َّ ُ وَ  َمَودَّ ا�َّ

ُ َغفوٌر رَحيمٌ   . ]7[ا�متحنة: ﴾قَديٌر َوا�َّ

 
لَم﴿ 

َ
ينَ  إَِ�  تَرَ  � ينَ  ِ�ِخوانِِهمُ  يَقولونَ  نافَقوا ا�َّ هلِ  ِمن َ�َفروا ا�َّ

َ
 أ

خرِجُتم لَ�ِن الِكتابِ 
ُ
ًدا َ�َ  أ حـَ

َ
خرَُجنَّ َمَعُ�م َو� نُطيـُع فـيُ�م أ

م لَ�ذِبـونَ  ُ �َشـَهُد إِ�َّهـُ نَُّ�م َوا�َّ بًَدا �ن قوتِلُتم َ�َنُ�َ
َ
�ِن � لـَ

�ِن  وَ�ُهم َولــَ �ِن قوتِلــوا � يَن�ــُ م َولــَ خرِجــوا � َ�رُجــوَن َمَعهــُ
ُ
أ

دباَر ُ�مَّ � يُنَ�ونَ 
َ
 . ]12-11ر:[ا�ش ﴾نََ�وُهم َ�َُولُّنَّ ا�
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نَز�ا لَو﴿ 
َ
رآنَ  هَذا أ لٍ  َ�  القـُ هُ  َجبـَ يتـَ

َ
ًعا لََرأ ّدِ�ً  خاشـِ ن ُمَتصـَ  مـِ

ِ  َخشَيةِ مثـاُل  َوتِلَك  ا�َّ
َ
ُ�ها ا� اِس  نَ�ـِ م لِلنـّ   ﴾رونَ َ�َتَفكـَّ  لََعلَّهـُ

 . ]21[ا�شر:
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 والعشرون التاسع الجزء

 ﴿�
َ
 . ]14[ا�لك: ﴾اَ�ب�ُ  اللَّطيُف  َوُهوَ  َخلَقَ  َمن يَعلَمُ  أ

 
نَّهُ ﴿ 

َ
ا َجدُّ  تَعا� َو� ََذ صاِحَبًة َو� َوَ�ً  ]3[ا�ن: ﴾َرّ�ِنا َما ا�َّ

ّد: بفـتح ا�ــيم العظمـة وا�ــالل، (قـال ابــن عاشـور:  وا�ــَ
دًا}،  وهذا تمهيـد وتوطئـة لقولـه: {مـا ا�ـذ صـاحبة وال ولـَ

ألنسـها وعونهـا وااللتـذاذ ألن ا�اذ الّصاحبة لالفتقـار إليهـا 
بصــحبتها، و�ــل ذلــك مــن آثــار االحتيــ�اج، وهللا تعــا� الغــ� 
ّده بغنــاه ا�طلــق، والولــد يرغــب فيــه  اُلمطلــق، وتعــاِ� جــَ
لالســتعانة واألنــس بــه، مــع مــا يقتضــيه مــن انفصــاله مــن 

 . )أجزاء والديه و�ل ذلك من االفتقار واالنتقاص
 
َولَم﴿ 

َ
�ِ  إَِ�  يََروا أ ُكُهنَّ إِ�َّ  َوَ�قبِضـنَ  صافّاٍت  فَوَ�ُهم الطَّ مـا يُمسـِ

 ]19[ا�لك: ﴾إِنَُّه بُِ�ّلِ َ�ٍء بَص�ٌ  الرَّ�نُ 
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ــل  ــ�، وجع ــواء للط ــخ� اله ــد أن تس ــة � ــل � اآلي ــن يت�أم فم
أجســادهن وخلقــتهن � حالــة مســتعدة للطــ�ان، �ــل ذلــك 

 .﴾ما يُمِسُكُهنَّ إِ�َّ الرَّ�نُ ﴿وصف ألفعال هللا تعا� 

 
ل ﴿  يــُتم قــُ

َ
َرأ

َ
هلَكــَ  إِن أ

َ
ُ� أ ن �ــُ و رَِ�َنــا َ�مــَ

َ
ِ�َ أ ن مــَ ُ َومــَ ِ�َ ا�َّ

 ٍ��
َ
 . ]28[ا�لك: ﴾ال�فِر�َن ِمن َعذاٍب أ

 
وَسُطُهم قاَل ﴿ 

َ
قُل لَُ�م لَو� �َُسّبِحونَ  أ

َ
لَم أ

َ
 ]28[القلم: ﴾�

ُطُهم قـاَل ﴿(قال ابـن كثـ�:  وسـَ
َ
قـال ابـن عبـاس، ومجاهـد،  ﴾أ

وسعيد بـن جبـ�، وعكرمـة، ومحمـد بـن كعـب، والربيـع بـن 
 .)أنس، والضحاك، وقتادة: أي: أعدلهم وخ�هم
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 الثالثون الجزء

ي إِنَّ ﴿  ُ� ا�َّ م خـَ َك هـُ ول�ـِ
ُ
اِ�اِت أ وا الصـّ ةَِن آَمنـوا وََعِملـُ  ﴾الَ�ِ�ـَّ

 ]7[البين�ة:
أتعجبـون مـن م�لـة (أخرج ابن أ� حاتم عن أ� هر�رة قـال: 

ا�الئكة من هللا، والذي نف� بي�ده ��لة العبد ا�ـؤمن عنـد 
إِنَّ ﴿هللا يوم القيامة أعظم من م�لة ملك، واقرءوا إن شـئتم 

ول�َِك ُهم َخُ� الَ�ِ�َّةِ
ُ
يَن آَمنوا وََعِملُوا الّصاِ�اِت أ  ).﴾ا�َّ

ــالته (مباحـــث � وأورد الـــدكتو ر محمـــد الشـــظيفي � رسـ
 ا�فاضلة � العقيدة):

وهــو مــذهب جمهــور أهــل الســنة وا�ماعــة وكــذا جمهــور 
ــى  ــة عل ــاهرة الدالل ــة ظ ــتدلوا بأدل ــعري واس ــحاب األش أص

ُجُدواْ �َدَم ﴿قــولهم، كقولــه ســبحانه:  ةِ اســْ ا لِلَْمَ��ِكــَ ــَ �ذْ قُلْن
َ� وَ 

َ
يَس � ــِ َجُدواْ إِ�َّ إِبْلـ ــَ رِ�نَ فَسـ ــِ َن الَْ�فـ ــِ َتْكَ�َ َوَ�َن مـ ــْ  ﴾اسـ

، والفاضــــل ال يســــجد للمفضــــول، وقولــــه ]34[البقــــرة:
الَِم�َ ﴿ســـبحانه:  ٍ� َ�َ الْعــــَ اُهْم َ�َ ِعلــــْ ِد اْخَ�ْنــــَ  ﴾َولَقــــَ
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إِنَّ اّ�َ اْصَطَ� آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراهِيَم ﴿. وقولـه: ]32الدخان:[
الَِم�َ َوآَل ِعْمَراَن َ�َ  ]. هـذه � األنبيـ�اء، 33[آل عمـران: ﴾الْعـَ

وا ﴿أما � صالح البشر فكقوله سـبحانه:  ِيَن آَمُنوا وََعِملـُ إِنَّ ا�َّ
ْولَ�َِك ُهْم َخْ�ُ الَْ�ِ�َّةِ

ُ
اِ�َاِت أ  ].7[البين�ة: ﴾الصَّ

وقــد فصــل ابــن تيميــة � الفتــاوى � هــذه ا�ســألة تفصــياًل 
م � بدائع الفوائد: (أنه سئل عـن طو�اًل، ونقل عنه ابن القي

صال� ب� آدم وا�الئكة أيهما أفضل؟ فأجـاب بـأن صـال� 
البشر أفضل باعتب�ار كمال النهاية, وا�الئكة أفضل باعتب�ار 
ــا  ــ� عم ــى م�ه ــق األعل ــة اآلن � الرفي ــإن ا�الئك ــة، ف البداي
ــب أن  يالبســه بنــو آدم, مســتغرقون � عبــادة الــرب, وال ر�

ل اآلن أكمل من أحوال البشر, وأما يـوم القيامـة هذه األحوا
بعد دخول ا�نة فيص� حال صال� البشر أكمل مـن حـال 

 . ا�الئكة)
 
ةِ ُ�مَّ ﴿  َ وا بِالَمر�ـَ �ِ َوتَواصـَ وا بِالصـَّ يَن آَمنـوا َوتَواصـَ  ﴾�َن ِمَن ا�َّ

 ]17[البلد:
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ِتيِب،  ﴾ُ�مَّ ﴿(قال القرط� رحمه هللا:  َليَست ِ� هذِه اآلَيِة ِلل�َّ

َما ِهَي ِلَعطِف ُجمَلِة َ�اَلٍم ِهَي ِمنَها ُمنَقِطَعٌة  نَّ  ). َوإ�
 
َحُكوَن ﴿  ارِ يَضـْ َن الُْكفـَّ وا مـِ ِيـَن آَمنـُ ِك  فَاْ�َوَْم ا�َّ ـِ َرا�

َ
َ�َ اْ�

ُروَن  ــُ ونَ  يَنظـ ــُ وا َ�ْفَعلـ ــُ ا َ�نـ ــَ اُر مـ ــَّ وَِّب الُْكفـ ــُ ْل ثـ ــَ  ﴾هـ

 ]36-34:�ف[ا�طف
وى، فـإذا أراد (قال البغوي:  وقال كعب: ب� ا�نة والنـار كـُ

لـع عليـه مـن اّط  -�ـان � الـدني�ا-ا�ؤمن أن ينظر إ� عدو له 
ــال:  ــا ق وى، كم ــُ ــك الك يمِ ﴿تل ــِ َواءِ اْ�َح ــَ َرآهُ ِ� س ــَ لََع ف اطَّ ــَ  ﴾ف

]، فـإذا اّطلعـوا مـن ا�نـة إ� أعـدائهم وهـم 55[الصافات:
اْ�َوَْم ﴿: -عـز وجـل-النار ضـحكوا، فـذلك قولـه يعّذبون �  فـَ

ارِ يَْضَحُكونَ  ِيَن آَمُنوا ِمَن الُْكفَّ  ).﴾ا�َّ

 
�َساُن إَِ�ٰ َطَعاِمهِ ﴿   ]24[عبس: ﴾فَلَْينُظرِ اْ�ِ

�َساُن ِممَّ ُخلِقَ ﴿  ]5[الطارق: ﴾فَلَْينُظرِ اْ�ِ
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ْت ﴿ َف ُخلِقـَ بِِل َكيـْ فََ� يَنُظُروَن إَِ� اْ�ِ
َ
َف  أ َماءِ َكيـْ �َ� السـَّ

ْت  ــَ َبْت  ُرفِع ــِ َف نُص ــْ اِل َكي ــَ ب َف  �َ� اْ�ِ ــْ رِْض َكي
َ
�َ� اْ�

 .]20-17[الغاشية: ﴾ُسِطَحْت 

 
َّْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطرٍ ﴿  َر   ل ٰ َوَ�فـَ َو�َّ ن تـَ بـُ  إِ�َّ مـَ ُ َ�ُيَعّذِ ُه ا�َّ

 َ�َ�ْ
َ
اَ�ُهم إِنَّ إَِ�َْنا إِيَاَ�ُهْم  الَْعَذاَب اْ� ا ِحسـَ مَّ إِنَّ َعلَيْنـَ  ﴾�ـُ

 ].26-22[الغاشية:
 
الَِمَ� ﴿  ٌر لِّلْعـَ َتقِيمَ  إِْن ُهَو إِ�َّ ذِكـْ ن �َسـْ

َ
نُ�ْم أ اَء مـِ ن شـَ   ﴾لِمـَ

 ]28-27[التكو�ر:
يتـ�ذكروا بـالقرآن مـا إشارة إ� أن الذين لم (قال ابن عاشور: 

حال بينهم وب� التذكر به إال أنهم لم يشاءوا أن يسـتقيموا، 
بل رضـوا ألنفسـهم اال�ـراف، ومـن ر� لنفسـه اال�ـراف 

ُ قُلُوَ�ُهمْ ﴿الهداية  َم رِ ُح  َزاَغ ا�َّ
َ
ا َزاُغوا أ  ]).5[الصف: ﴾فَلَمَّ
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اّ�ِيِن ﴿  ــِ ُب ب ّذِ ِي يُ�ــَ َت ا�َّ يــْ
َ
َر�

َ
ِ  أ َ�ٰلَِك ا�َّ يمَ فــَ ُدعُّ اْ�َتــِ  ﴾ي يــَ

 ]2-1[الماعون:
هذا إيذاٌن بأنَّ اإليماَن بالبعث وا�زاء هـو (قال ابن عاشور: 

ــى  ــال عل ــذور اإلقب ــنفس ج ــرس � ال ــذي يغ ــق ال ــوازع ا� ال
األعمال الصا�ة، ح� يص� ذلك لها ُخلًقا إذا شّبت عليـه، 

ال فزكت وانساقت إ� ا�� بدون �لفة وال احتي�اج إ� آمر، و
إ� مخافـــة ممـــن يقـــيم عليـــه العقوبـــات، حـــ� إذا اختلـــى 

 ). بنفسه، وآمن الرقباء، جاء بالفحشاء واألعمال النكراء!
 
َدهُ ﴿  ِي َ�ََع َماً� وََعدَّ هُ   ا�َّ َ�َ خـْ

َ
نَّ َماَ�ُ أ

َ
-2زة:مـَ [الُه  ﴾َ�َْسُب أ

3[ 
ْغَ�ٰ َ�نُْه َماُ�ُ َوَما َكَسَب ﴿

َ
 .]2[ا�سد: ﴾َما أ

 
 ]6[الناس: ﴾نَّةِ َوا�َّاِس ِمَن ا�ِْ ﴿ 

بـّ� هللا تعـا� نـوع ا�وسـِوس، بـأنهم مـن (قال ابن عاشـور: 
ا�ّنة والناس؛ ألنَّ ربما غاب عن البال أنَّ ِمَن الوسـواِس مـا 
هو شرٌّ من وسواس الشياط�، وهـو وسوسـة النـاس، وهـو 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura104-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura114-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura114-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura114-aya6.html
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ِذ منهم أجدر؛ ألنهم منهم أقرب وهو  أشد خطًرا، وُهْم بالتعوُّ
 .)يهم أخطر،وأنهم � وسائل الضرِّ أدخل وأقدرعل

 
 ﴿ �َْ�

َ
ٰ   وََسُيَجنَُّبَها اْ� َّ� ِي يُْؤِ� َماَ�ُ يََ�َ  ]18-17[الليل: ﴾ا�َّ

ــ�:  ــرازي � التفســ� الكب ــال ال ــر بإجمــاع (ق نزلــت � أ� بك
ا�فسـر�ن، واألتقــى أفعـل التفضــيل فـإذا ضــممت ذلــك إ� 

�َْقاُ�مْ ﴿قوله تعـا� 
َ
� ِ ْ�َرَمُ�ْم ِعنَد ا�َّ

َ
َتبـّ� لنـا أن أبـا  ﴾إِنَّ أ

بكـــر أفضـــل هـــذه األمـــة بعـــد رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه 
 .)وسلم

 
 
 
 
 
 
 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura92-aya18.html
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 الفائقين أسئلةإجابات 

ا ادعُ  مـوَ�  يا قالوا الرِّجزُ  َعلَيِهمُ  َوَ�عَ  َولَّما﴿  َك  �ـَ دَ  بِمـا َر�ـَّ  َعهـِ
�  الرِّجزَ  َ�نَّا َكَشفَت  لَ�ِن ِعنَدكَ  َك بـَ لَنَّ َمعـَ َك َولَُ�سـِ ـَ َ�ُؤِمَنَّ ل

م بـالِغوُه فَلَّما َكَشفنا َعنُهُم الرِّجَز إِ�ائيَل  َجٍل هـُ
َ
م  إِ� أ إِذا هـُ

 ]135-134[األعراف:       ﴾يَنُكثونَ 

 .)يع�: إ� الغرق � اليم(قال البغوي: 
 
هُ  فَاســَتَخفَّ ﴿  طــاعوُه  قَومــَ

َ
م فَأ ا �نــوا إِ�َّهــُ ق�َ  قَومــً  ﴾فاســِ

 .]54[الزخرف:
 
َها يا﴿  ُّ�

َ
ينَ  � و َ�  كونوا آَمنوا ا�َّ ـَ ِ َول َهداَء ِ�َّ قَّوامَ� بِالقِسـِط شـُ

قَر��َ 
َ
يِن َوا� وِ الواِ�َ

َ
نُفِسُ�م أ

َ
و�  أ

َ
ُ أ و فَقً�ا فَا�َّ

َ
إِن يَُ�ن َغنِيًّا أ

ن تَعِدلوا �ن تـَل 
َ
َ بِِهما فَ� تَتَّبُِعوا الَهوى أ إِنَّ ا�َّ و تُعرِضـوا فـَ

َ
ووا أ

 .]135[النساء: ﴾�َن بِما تَعَملوَن َخبً�ا
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نَ  تاَب  َمن إِّ� ﴿  َل  َوآمـَ ً�  وََعمـِ َك  صـاِ�ًا َ�مـَ ول�ـِ
ُ
ُ  فَأ ُل ا�َّ ّدِ ُ�بـَ

ُ َغفوًرا رَحيًما َسّيَِئاتِِهم َحَسناٍت   . ]70[الفرقان: ﴾َو�َن ا�َّ

 
ّواُب  ُهوَ  إِنَّهُ  َعلَيهِ  فَتاَب  َ�ِماٍت  َرّ�ِهِ  ِمن آَدمُ  َ�َتلَّ� ﴿          ﴾الـرَّحيمُ  ا�ـَّ

 . ]37[البقرة:
 
يَن آَمُنوا ﴿  َها ا�َّ ُّ�

َ
م لِمـا يا � ِ َولِلرَّسـوِل إِذا َد��ـُ اسـَتجيبوا ِ�َّ

هِ  ُ�يــيُ�م ُه إِ�ــَ نــَّ
َ
هِ َو� رءِ َوقَلبــِ َ� المــَ وُل بــَ َ �ــَ نَّ ا�َّ

َ
 َواعلَمــوا أ

 . ]24[األنفال: ﴾ُ�َ�ونَ 

 
َها يا﴿  ُّ�

َ
ينَ  � نَ  َكثـً�ا إِنَّ  آَمنوا ا�َّ حبـارِ  مـِ

َ
أُ�ونَ  َوالرُّهبـانِ  ا� َ   �ـَ

ــواَل  م
َ
اِس  أ ــّ لِ  ا� ــِ ّدونَ  بِا�اط ــُ ن َوَ�ص ــَ بيلِ  ع ــَ ــَن  س ي ِ َوا�َّ  ا�َّ

ُهم  ِ ِ فَبَ�ـّ بيِل ا�َّ َة َو� يُنفِقونَهـا � سـَ َهَب َوالفِضـَّ يَ�ِ�وَن ا�َّ
 ٍ��

َ
 . ]34[التوبة: ﴾بَِعذاٍب أ
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ول�َِك ﴿ 
ُ
�ًما بِما َصَ�وا الُغرَفةَ  ُ�َزونَ  أ ًة وَسـَ وَن فيهـا َ�ِيـَّ       ﴾َوُ�لَقـَّ

 ]75[الفرقان:
 ]12[اإلنسان: ﴾نًَّة وََحر�ًراجَ  بِما َصَ�وا وََجزاُهم﴿

 .]24[الرعد: ﴾فَنِعَم ُعقَ� اّ�ارِ  بِما َصَ�تُم َعلَيُ�م َس�مٌ ﴿

 
ُ  َوَ�ََب ﴿  ينَ  َمَثً�  ا�َّ َت  آَمُنوا لِ�َّ

َ
ت إِذ فِرَعونَ  امَرأ  ابـنِ  َرّبِ  قالـَ

وِم نَّةِ َوَ�ِّ� ِمن فِرَعوَن وََ�َملِهِ ا�َ  ِ�  بَيًتا ِعنَدكَ  � َوَ�ِّ� ِمَن القـَ
َنت فَرَجهـا َ�َنَفخنـا   الّظالِم�َ  حصـَ

َ
َوَمرَ�َم ابَنَت ِعمراَن الَّ� أ

َن  ت مـِ هِ َو�نـَ قَت بَِ�لِمـاِت َرّ�ِهـا َوُ�ُتبـِ دَّ ن روِحنـا َوصـَ فيهِ مـِ
 ]12-11[التحر�م: ﴾القانِت�َ 

 
لُُ�م ما قُل ﴿ 

َ
س�

َ
ن َعلَي أ

َ
جٍر إِّ� َمن شـاَء أ

َ
هِ هِ ِمن أ ِ َذ إِ� َر�ـّ َ�تَّخـِ

 ]57[الفرقان: ﴾َسبيً� 

ي ذلَِك ﴿ ُ  ا�َّ ُ  يُبَّ�ِ ل � يَن آَمنوا وََعِملُوا الّصاِ�اِت ا�َّ  ِعباَدهُ  ا�َّ قـُ
ةَ ِ� الُقر� جًرا إِ�َّ الَمَودَّ

َ
لُُ�م َعلَيهِ أ

َ
س�

َ
زِد  أ َوَمن يَقَ�ِف َحَسَنًة نـَ

َ َغفوٌر َشكورٌ   ]23[الشورى: ﴾َ�ُ فيها ُحسًنا إِنَّ ا�َّ
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فتقدير ال�الم: ال أسألكم على دعو� أجرًا وإنمـا مـن شـاء أن 
وذكر بعـض ا�فسـر�ن  يتخذ إ� ربه سبي�اًل بطاعته فليفعل.

إن أيضًا تقديرًا آخر معناه: ال أسـألكم علـى دعـو� أجـرًا. إنمـا 
ا�ذتم سبي�ل اإلسالم والطاعـات فهـذا أجـري لمـا أنالـه مـن 

 هللا تعا� ثوابًا على ذلك.
هِ {: � اآليـة الثانيـ�ة كذلك قوله تعـا�و لُُ�ْم َعلَيـْ

َ
� سـْ

َ
ل �َّ أ قـُ

ةَ ِ� الُْقْرَ�ٰ  ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ
َ
 .}أ

ــا  ــلم ال وهن ــه وس ــلى هللا علي ــ� ص ــبعض أن الن ــم ال ــد يفه ق
ه أجــرًا علــى دعوتــه إال أن يــودوه، ولــيس يطلــب مــن قوـمـ 

كذلك، فلو طلب منهم مودة ألجل الدعوة فهو قد طلب إذن 
نوعا من أنواع األجر. إنما مع� اآلية: ال أسألكم على التبليـغ 
أجــرًا البتــ�ة، وإنمــا أســألكم ا�ــودة ألجــل القــر� الــ� بيــ� 
وبيـنكم، فمــودتكم � لقــراب� ممــا تقتضــيه مــروءتكم. فهــذا 

ــان أ ــودوه � ــنهم أن ي ــه م ــ� طلب ــع، وح ــتثن�اء منقط ــًا اس يض
لصــالح دعوتــه عليــه الصــالة والســالم، قــال ابــن عاشــور � 

وإنما سـألهم ا�ـودة ألن معـاملتهم إيـاه ((التحر�ر والتنو�ر): 
معاملة ا�ودة معين�ة على نشر دعوة اإلسـالم، إذ تلـ� بتلـك 
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ــن تب ــتمكن م ــه في ــون مقاومت ــكيمتهم في�ك ــة ش ــغ ا�عامل لي
دعــوة اإلســالم علــى وجــه أكمــل فصــارت هــذه ا�ــودة غرضــًا 

 .)ديني�ًا ال نفع فيه لنفس الن�ء صلى هللا عليه وسلم
 
هَل  يا قُل ﴿ 

َ
نـزَِل  إِّ�  ِمّنا تَنقِمونَ  َهل  الِكتابِ  أ

ُ
ِ َومـا أ ا�َّ ـِ ا ب ن آَمنـّ

َ
أ

نزَِل ِمن قَبُل 
ُ
ُ�م فاِسقونَ  إَِ�نا َوما أ َ�َ�

َ
نَّ أ

َ
 ]59[المائدة: ﴾َوأ

فتنقمــون صــالحنا ا�ــزامن لفســقكم فتحســدونن�ا، ومــا هــذا 
ذنبن�ا بل ذنبكم أنتم إذ فسقكم مـن فعلكـم فعـودوا بالالئمـة 

ن ال على أنفسكم وامقتوهـا بـدل أن تنضـحوا بالشـر علـى ـم 
ذنب لهـم � خـذالنها. أتصـور اليهـود قبـل الوصـول إ� هـذه 
ا�ملــة ينتفخــون ظــان� أن ا�ســلم� يســتعطفونهم بــذكر 

ــول هللا  ــاء ق ــل، فج ــن قب ــزل م ــا أن ــان بم ُ�م ﴿اإليم ــَ�َ �
َ
نَّ أ

َ
َوأ

 لينكسهم و�قمع غرورهم وانتفاخهم . ﴾فاِسقونَ 
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ُ  ِ�َم�َ ﴿  ّيِبِ  ِمنَ  اَ�بيَث  ا�َّ  جَعَل اَ�بيَث بَعَضُه َ� بَعٍض َو�َ  الطَّ

ا ــً ُه َ�يع ــَ ــاِ�ونَ  فََ�ُ�م ُم ا� ــُ َك ه ــِ ول�
ُ
نََّم أ ــَ ُه � َجه ــَ           ﴾َ�َيجَعل

 . ]37[األنفال:
 
َ�عوا بِهِ  َذَهبوا فَلَّما﴿ 

َ
ن َوأ

َ
هِ  اُ�ّبِ  َغيابَتِ  � َ�َعلوُه  أ وَحينا إِ�ـَ

َ
َوأ

مرِهِم هذا 
َ
 ]15[يوسف: ﴾َوُهم � �َشُعرونَ َ�ُنَّبَِئنَُّهم بِأ

(يعـــ�: أوحينـــ�ا إ� يوســـف عليـــه جـــاء � تفســـ� البغـــوي: 
الســالم لتصــدقن رؤ�ــاك ولتخــ�ن إخوتــك بصــنيعهم هــذا 

 وهم ال يشعرون بو� هللا وإعالمه إياه ذلك، قاله مجاهد.
وقيل: معناه: وهم ال يشعرون يوم ��هم أنك يوسف وذلك 

 .له منكرون ح� دخلوا عليه فعرفهم وهم
 
ِ  وََجَعلوا﴿    ِمّما ِ�َّ

َ
نعامِ  اَ�رثِ  ِمنَ  َذَرأ

َ
ِ  هـذا فَقـالوا نَصيًبا َوا� َّ�ِ 

ِ َومـا لُِ�َ  َوهذا بِزَعِمِهم ُل إَِ� ا�َّ � يَصـِ ��ِِهم فـَ ��ِنا فَما �َن لُِ�َ
��ِِهم ساَء ما َ�ُكمونَ  ِ َ�ُهَو يَِصُل إِ� ُ�َ  ]136[األنعام: ﴾�َن ِ�َّ
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�ــان ا�توقــع أن نقــرأ (وجعلــوا لشــر�ائهم ممــا ذرأ هللا مــن 
ــذا  ــى ه ــار عل ــون اإلن� ــث يك ــيب�ًا)، �ي ــام نص ــرث واألنع ا�

 ا�عل للشر�اء.
مـع أن القـارئ قـد  ،﴾ِ�َّ  وََجَعلوا﴿لكن اآلية عدلت عن هذا إ� 

يرى هذا ا�عل ﮻ محمودًا بذاته، إذ أنهم جعلوا "شيئ�ا مـا" 
 على األقل!﮻ 

لكــن هــذا ا�طلــع لآليــة يعلمنــا أنــه ال منــة وال فضــل � جعــل 
�ء ﮻، وإنما ا�لق واألمر �له ﮻. فمن جعل شيئ�ا منه ﮻ 

 فال يقال: أحسن � هذه ا�زئي�ة، بل هو مذموم بال�لية.
 
ــوا﴿  ن َ�ُ  وََجَعل ــِ ِ  م ــاِده زًءا ِعب ــُ ــانَ  إِنَّ  ج ــورٌ  اِ��س ــ�ٌ  لََكف  ﴾ُمب

 . ]15[الزخرف:
 
قَ ﴿  ــَ ماواتِ  َخل اَ�ّقِ  الســَّ ــِ رَض ب

َ
ــارِ َوا� ــَل َ�َ ا�َّه ّوُِر اللَّي يُ�ــَ
ٍل  َوُ�َ�ّوُِر ا�َّهاَر َ�َ اللَّيلِ  جـَ

َ
مَس َوالَقَمَر ُ�ٌّ َ�ري ِ� َر الشَّ وََسخَّ

� ُهَو الَعز�ُز الَغّفارُ 
َ
 ]5[الزمر: ﴾ُمَس�ًّ أ
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فقـــد اتفـــق أهـــل : (-ى� مجمـــوع الفتـــاو-قـــال ابـــن تيميـــة 
التفس� واللغة على أن "الفلك" هو ا�ستدير وا�عرفة �عا� 
كتاب هللا إنما تؤخذ من هذين الطر�ق�: من أهـل التفسـ� 
ا�وثوق بهم من السلف ومن اللغة: ال� نزل القرآن بها وهـي 

ّوُِر ﴿لغة العرب. وقـال تعـا�:  ّوُِر اللَّيـَل َ�َ ا�َّهـارِ َوُ��ـَ يُ�ـَ
قــالوا: و "التكــو�ر" التــدو�ر يقــال: كــورت  ﴾ا�َّهــاَر َ�َ اللَّيــلِ 

العمامة وكورتها: إذا دورتها و�قـال: للمسـتدير �ـارة وأصـله 
ــا.  ــت ألفـ ــا فقلبـ ــا قبلهـ ــتح مـ ــواو وانفـ ــت الـ ــورة" �ركـ "كـ

] و�قال أيضا: "كرة" وأصله كورة وإنمـا حـذفت 588[ص:
لنهــار. وســائر عــ� ال�لمــة كمــا قيــل � ثبــ�ة وقلــة . والليــل وا

أحــوال الزمــان تابعــة للحركــة; فــإن الزمــان مقــدار ا�ركــة; 
ــابع  ــان الت ــان الزم ــرك فــإذا � ــم ا�تح ــة با�س وا�ركــة قائم
للحركــة التابعــة للجســم موصــوفا باالســتدارة �ــان ا�ســم 
أو� باالستدارة. وقال تعـا�: {مـا تـرى � خلـق الـرحمن مـن 

فأمـا  -و متشـابهتفاوت} وليس � السـماء إال أجسـام مـا ـه 
التثليث وال�بيع والتخميس والتسديس وغـ� ذلـك: ففيهـا 
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ال خـــالف فيـــه وال  -تفـــاوت واخـــتالف بالزوايـــا واألضـــالع 
 .)تفاوت; إذ االستدارة ال� هي ا�وانب

 
ينَ  ا�َّ�ثَةِ َوَ�َ ﴿  يِهمُ  ضـاقَت إِذا َحّ�  ُخلِّفوا ا�َّ رُض  َعلـَ

َ
 بِمـا ا�

ِ إِّ� إَِ�هِ  َوضاقَت رَُحَبت  ِمَن ا�َّ
َ
ن � َملَجأ

َ
نُفُسُهم َوَظّنوا أ

َ
َعلَيِهم أ

َ ُهَو ا�َّّواُب الرَّحيمُ  ُ�مَّ تاَب َعلَيِهم ِ�َتو�وا  . ]118[التوبة: ﴾إِنَّ ا�َّ

 
يِّن﴿ 

َ
مرِ  َعن َ�َتت قَرَ�ةٍ  ِمن َوَ��

َ
 ِحسـابًا فَحاَسبناها َورُُسلِهِ  َرّ�ِها أ

بناها َعذابًا نُ�ًراديًدا شَ  ُة   وََعذَّ مرِها َو�َن �قِبـَ
َ
فَذاقَت َو�اَل أ

مرِها ُخً�ا
َ
وِ�   أ

ُ
َ يـا أ ا�َُّقوا ا�َّ ديًدا فـَ ذابًا شـَ م عـَ ُ لَهـُ َعدَّ ا�َّ

َ
أ

ُ إَِ�ُ�م ذِكًرا نَزَل ا�َّ
َ
يَن آَمنوا قَد أ �اِب ا�َّ

َ
 ]10-8[الطالق: ﴾ا�

َلّما ُشِرَعت ِللُمسـِلِمَ� : (التنو�ر� التحر�ر وابن عاشور قال 
د 

َ
هـا َت�ـاِليَف قـ ت ُ�لُّ الِق ولواحقـِه، و�انـَ أح�اٌم َكِثَ�ة ِمَن الطَّ

اًل أو  قِّ ااِلمتثـ�اِل ِلهـا َت�اسـُ ن إيفـاِء حـَ ِجُم َبعُض األنُفِس عـَ ْ ُ
�

َب � ااِلمتث�اِل َلهـا ِبَقولـِه  ْل َ�ُ ﴿َتقصً�ا َرغَّ َ َ�ْعـَ ِق ا�َّ ن َ�تـَّ  ومـَ
وِلِه 2[الطالق: ﴾َ�ْرًَجا

َ
رِهِ ﴿]، وق ن أمـْ ْل َ�ُ مـِ َ َ�ْعـَ ِق ا�َّ وَمن َ�تـَّ
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ا ِه 4[الطالق: ﴾�ُْ�ً ولـِ
َ

ّيِئاتِهِ ﴿]، وق ُه سـَ َ يَُ�ّفِْر َ�نـْ وَمن َ�تَِّق ا�َّ
ًرا ــْ ْم َ�ُ أج ــِ ــالق: ﴾وُ�ْعظ ِه 5[الط ــِ ول

َ
َد ﴿]، وق ــْ ُ َ�ع َيْجَعُل ا�َّ ــَ  س

ا  ].7الق:[الط ﴾ُعْ�ٍ �ُْ�ً

ِه  ن ُمخاَلَفِتهـا ِبَقولـِ َك مـِ ُ الّناَس � ِخالِل َذلـِ َر هللاَّ َك ﴿وَحذَّ وتِلـْ
هُ  ِ َ�َقْد َظلََم َ�ْفسـَ ِ وَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ا�َّ ]، 1[الطـالق: ﴾ُحُدوُد ا�َّ

ِه  ولـِ
َ

رِ ﴿وق وِْم ا�خـِ ِ وا�ـَ ا�َّ ـِ ْؤِمُن ب ن �َن يـُ هِ مـَ ـِ  ﴾َذلِ�م يُوَ�ُظ ب

ِة 2[الطــالق: َن الُوقــوِع � ُمخاَلفــَ يٍم مــِ ] أعَقَبهــا ِبَتحــِذيٍر َعظــِ
 �ُ غَ� ُيثـِ راقبِتِهم، ِألنَّ الصـَّ ِة العنايـِة ِبمـُ ِ وُرُسِلِه ِلقلـَّ أح�اِم هللاَّ
م  هـِ ن َيعُتوا َعلى أمـِر َربِّ َر الُمسِلِمَ� (وَليُسوا ِممَّ اَ�ِليَل، َفَذكَّ

ِ ِبما َحلَّ ِبأقواٍم ِمن ِعق أمِر هللاَّ ِة اكـِ�اِثِهم بـِ يٍم َعلـى ِقلـَّ اٍب َعظـِ
ي  ِر�َعِة، َفُيلقـِ ِة الشـَّ هـاُوِن ِبإقامـَ وُرُسِلِه ِلَئاّل َيسُلُكوا َسِبي�َل التَّ

الِل   . ))ِبِهم َذِلَك � َمهواِة الضَّ
 
فيضوا ُ�مَّ ﴿ 

َ
فاَض  َحيُث  ِمن أ

َ
َ  َواسَتغفُِروا ا�ّاُس  أ َ َغفوٌر ا�َّ  إِنَّ ا�َّ

 ] 199[البقرة: ﴾حيمٌ رَ 
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ــن  ــة م ــا اإلفاض ــا معناه ــة هن ــال أن اإلفاض ــن ق ــول م ــى ق عل
  . عرفات

 
نَزلُت  بِما َوآِمنوا﴿ 

َ
قًا أ هِ  َمَعُ�م لِما ُمَصّدِ ـِ َل �فٍِر ب وَّ

َ
 َو� تَ�ونوا أ

 . ]41[البقرة: ﴾َو� �َشَ�وا بِآيا� َ�َمًنا قَليً� �يّاَي فَاتَّقونِ 

 
َيةً  قُلـوَ�ُهم وََجَعلنـا لََعّناُهم ميثاَ�ُهم نَقِضِهم فَبِما﴿  فـوَن ُ�َّرِ  قاسـِ

ا ِمّما ُذّكِروا بِهِ الَ�َِم َعن َمواِضعِهِ  ُع َ�  َو�َسوا َحظًّ لـِ زاُل َ�طَّ َو� تـَ
بُّ خا�َِنٍة ِمنُهم  ِ َ �ـُ نُهم َواصـَفح إِنَّ ا�َّ إِّ� قَليً� ِمنُهم فَاعُف عـَ

 . ]13[المائدة:           ﴾الُمحِسن�َ 

 
ملُِك  � إِّ�  َرّبِ  قاَل ﴿ 

َ
� نَف� إِّ�  أ

َ
�َ  بَيَننـا فَافُرق َوأ ومِ  َو�ـَ  القـَ

  ]25[المائدة: ﴾الفاِسق�َ 

وُلُه َتَعاَ�: : (قال القرط� � تفس�ه
َ

ُك  قـاَل ﴿ق ْملـِ
َ
َرّبِ إِّ�ِ َ� أ

 �ِ
َ
�ِّ اَل  ﴾إِ�َّ َ�ْفِ� َوأ ُه َ�اَن ُيِطيُعُه. َوِقيَل الَمعَ�: إ� نَّ

َ
الَّ  ِأل مِلُك إ�

َ
أ

اَل:   َفقــَ
َ
�َدأ مَّ ابتــَ ، ثــُ ِ� ﴿َنف�ــِ

َ
الَّ  ﴾َوأ ُك إ� ا اَل َيملــِ يضــً

َ
ِ� أ

َ
ي َوأ

َ
أ
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وِل  ِ� َعَلى القـَ
َ
ى َنفَسُه، َفأ ا َعلـَ ِع َنصـٍب َعطفـً ِل ِ� َموضـِ وَّ

َ
األ

ى  ئَت َعَطفـَت َعلـَ ن شـِ ِع َرفـٍع، َوإ� اِ� ِ� َموضـِ َنفِ�، َوَعَلى الثَّ
ن  َنا. َوإ� ــَ نُفسـ

َ
الَّ أ ُك إ� ــِ ِ� اَل َنملـ

َ
�ِّ َوأ ي إ�

َ
اُء، أ ــَ َي اليـ ــِ نَّ َوهـ ــِم إ� اسـ

اَل: اَل 
َ

ُه قـ نـَّ
َ
ُك َ�أ ملـِ

َ
ا ِشئَت َعَطفَت َعَلى الُمضـَمِر ِ� أ نـَ

َ
ُك أ ملـِ

َ
 أ

نُفَسَنا
َ
الَّ أ ِ� إ�

َ
 .)َوأ

 
ّيَِئاتِ ﴿  قـاَل  وَجاَءهُ قَوُمُه يُهرَعوَن إَِ�هِ َوِمن قَبُل �نوا يَعَملوَن السَّ

زوِن �  َ َو� �ـُ ا�َُّقوا ا�َّ م فـَ ُر لَ�ـُ طهـَ
َ
نَّ أ يا قَوِم هُؤ�ِء بَنا� هـُ

لَيَس ِمنُ�م رَُجٌل رَشيدٌ 
َ
 ]78[هود: ﴾َضي� �

هِ ﴿قــال الســعدي: ( ُه يُهرَعــوَن إِ�ــَ أي: يســرعون  ﴾وَجــاَءهُ قَومــُ

 .)و�ب�ادرون، ير�دون أضيافه بالفاحشة، ال� �انوا يعملونها
 .)ومن عقوبة السيئ�ة السيئ�ة بعدها( قال بعض السلف:و
 

موالُُهم تُعِجبَك  فَ�﴿ 
َ
و�ُدُهم َو� أ

َ
ُ  يُر�دُ  إِنَّما أ َ�هُ  ا�َّ م بِها ِ� ِ�َُعّذِ

نُفُسُهم َوُهم �فِرونَ 
َ
نيا َوتَزَهَق أ  ]55[التوبة: ﴾اَ�ياةِ ا�ُّ
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موالُُهم تُعِجبَك  َو�﴿
َ
و�ُدُهم أ

َ
ُ  يُر�دُ  إِنَّما َوأ ن ا�َّ

َ
َ�ُهم أ ّذِ  ِ�  بِهـا ُ�عـَ

نيا نُفُسُهم َوتَزَهقَ  ا�ُّ
َ
 . ]85[التوبة: ﴾�فِرونَ  َوُهم أ

 
ِ  لِقاءَ  يَرجو �نَ  َمن﴿  َجَل  فَإِنَّ  ا�َّ

َ
ِ  أ ميعُ  َوُهوَ  َ�ٍت  ا�َّ  ﴾الَعليمُ  السَّ

 . ]5[العنكبوت:
 

ينَ ﴿  �مٌ  ُمعاِجز�نَ  آياتِنا � َسَعوا َوا�َّ
َ
ول�َِك لَُهم َعذاٌب ِمن رِجٍز أ

ُ
 أ

قَّ   َو ا�ـَ َك هـُ ِ نزَِل إَِ�َك ِمن َر�ـّ
ُ
ي أ يَن أوتُوا العِلَم ا�َّ َوَ�َرى ا�َّ

 . ]6:سبأ[ ﴾ِ�اِط الَعز�زِ اَ�ميدِ َوَ�هدي إِ� 

 
نُهم َكثـً�ا َوتَرى﴿  دوانِ ِم اِ�ـث  ِ�  �ُسـارِعونَ  مـِ ُم  َوالعـُ �لِهـِ

َ
َوأ

حَت َ�ِئَس ما �نوا يَعَملونَ  حباُر السُّ
َ
ّ�ا�ِّيوَن َوا� لَو� يَنهاُهُم الرَّ

ئَس مـا �نـوا يَصـَنعونَ  ِ
حَت �ـَ �لِِهُم السـُّ

َ
 ﴾َعن قَولِِهُم اِ�ثَم َوأ

 ]63-62[المائدة:
ــرك  ــى ت ــاني� عل ــوبيخ الرب ــر � ت ــور:  (واقتص ــن عاش ــال اب ق

لسحت، ولم يذكر العدوان إيماء نهيهم عن قول اإلثم وأ�ل ا
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إ� أن العدوان يزجرهم عنه ا�سلمون وال يلتجئون � زجرهم 
إ� غــ�هم، ألن االعتمــاد � النصــرة علــى غــ� ا�جــ� عليــه، 

 ضعف).

 
نـزَِل َعلَينـا آمِ  لَُهم قيَل  �ذا﴿ 

ُ
ؤِمُن بِمـا أ ُ قـالوا نـُ نَزَل ا�َّ

َ
نوا بِما أ

قًا لِما َمَعُهم قُل فَلَِم تَقُتلوَن َوَ��ُفروَن بِما َوراَءهُ وَ  ُهَو اَ�قُّ ُمَصّدِ
 ِ نبِياَء ا�َّ

َ
 ]91[البقرة: ﴾إِن ُكنُتم ُمؤِمن�َ  ِمن قَبُل أ

ولقد �ان التعبـ� بهـذه الصـيغة مـع ذكـر األنبيـ�اء بلفـظ عـام 
من  مما يفتح بابا من اإل�اش لقلب الن� العر� الكر�م وباباً 

فـانظر . ح تداب�هم ومحاوالتهم لقتلهاإلطماع ألعدائه � �
فقطع  ﴾ِمن قَبُل ﴿كيف أسعفنا باالح�اس عن ذلك �له بقوله 

بهذه ال�لمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيب�ه إذ �انت بمثابـة 
وعــده إيــاه بعصــمته مــن النــاس.   (النبــ�أ العظــيم لعبــد هللا 

 دراز)
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ِ  آياُت  تِلَك ﴿  اَ�قِّ  َعلَيـَك  نَتلوها ا�َّ ـِ ِ  ب ديٍث بَعـَد ا�َّ ّيِ حـَ
َ
أ فَبـِ

 . ]6[ا�اثي�ة: ﴾َوآياتِهِ يُؤِمنونَ 
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ء رف  140 ...................................................................... سادسال الجب

ء رف عال الجب  147 ........................................................................ سايب

ء رف امنف ال الجب  152 ......................................................................... بث

ء رف اسع ال الجب  156 ........................................................................ بت

ء رف رال الجب  159 ......................................................................... عاسث

ء رف ر  جاديي ال الجب  168 ................................................................ عسث

ء رف يي ال الجب ايف ر  بث  177 ................................................................. عسث

ء رف الثث ال الجب ر بث  181 .................................................................. عسث

ء رف ع  الجب ر الرايب  185 ................................................................... عسث
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ء رف امس الجب ر الجف  190 ............................................................... عسث

ء رف ر السادس الجب  195 ............................................................... عسث

ء رف ع  الجب ر السايب  199 ................................................................. عسث

ء رف امنف  الجب ر البث  203 .................................................................. عسث

ء رف اسع  الجب ر البت  208 ................................................................. عسث

ء رف رونف  الجب  210 ...................................................................... العسث

ء رف رونف  الجاديي  الجب  212 ........................................................ والعسث

ء رف يي  الجب ايف رونف  البث  215 .......................................................... والعسث

ء رف الثث  الجب رونف  البث  218 .......................................................... والعسث

ء رف ع  الجب رونف  الرايب  220 ............................................................ والعسث

ء رف امس الجب رونف  الجف  222 ........................................................ والعسث

ء رف رونف  السادس الجب  226 ........................................................والعسث

ء رف ع  الجب رونف  السايب  232 .......................................................... والعسث

ء رف امنف ال الجب رونف  بث  235 ........................................................... والعسث

ء رف اسع  الجب رونف  البت  239 .......................................................... والعسث

ء رف ونف  الجب ��يث  241 ........................................................................ البث

ابت  ايب جب ل�ة  اإ سبأ نف  أأ بي
قة ايأ  247 .......................................................... القف
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