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

املسلمني،  لعموم  نقدمه  آياته«،  »ليدبروا  سلسلة  من  السادس  اجلزء  هو  فهذا 
ليكون -مع ما سبق من األجزاء اخلمسة وما سيلحق بإذن اهلل- َلبنات يف مرشوعنا 
الكبري الذي نطمح إليه، وهو »مصحف التدبر«، والذي نؤمل أن نوفق إلخراجه عىل 
وجه تتحقق معه األهداف التي نرجوها منه، أعان اهلل عىل حتقيق ذلك بمّنه وكرمه، 

إنه ويل ذلك والقادر عليه. واحلمد هلل رب العاملني.

وكتبه

د.عمر بن عبداهلل املقبل
األستاذ املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة القصيم
واملستشار العلمي يف اهليئة العاملية لتدبر القرآن

1 /7 /1434هـ

مقدمة املجموعة ال�ساد�سة
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)1( حماسبة أهل القرآن ألنفسهم: أخوف ما أخاف أن يقال يل يوم القيامة: - 1

إال  زاجرة  أو  آمرة  آية  تبقى  ال  علمت،  قلت:  فإن  جهلت؟  أم  أعلمت  عويمر!  يا 

ُأخذُت بفريضتها، اآلمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ باهلل من علم 

ال ينفع، ونفس ال تشبع، ودعاء ال يسمع. 

أبو الدرداء، حلية األولياء وطبقات األصفياء 213/1

فاآلية من كتاب اهلل، واألثر من حديث - 2 للتدبر من عامل جمرب:  دعوة   )2(

بنينِّ  لفظ  اإلشارة يف  العلم، ولطيف  اهلداية، ودقيق  فيه من أصول  اهلل، جتْد  رسول 

وكالم بنينِّ ما فيه الكفاية وفوق الكفاية، ملن أويت العلم وُمنح التوفيق.

تفسري ابن باديس، ص61

القرآن - 3 بأن  والشعور  والفهم،  »احلضور  بالقرآن:  االنتفاع  مفاتيح  من   )3(

رسالة اهلل إىل كل عبد، وأن هذا دعوة عامة جلميع اخللق، وأن هذا العبد التايل منهم«.

ابن شيخ احلزاميني، مفتاح الطريق إىل سلوك التحقيق 99/2

كلمـات فـي التـدبر
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)4( جمالس مدارسة القرآن من خري ما يوىص به يف رمضان، الذي ثبت يف - 4

الصحيح أن جربيل كان يفعلها مع النبي صىل اهلل عليه وسلم، واملساجد والبيوت 

ميدان لعقد هذه املجالس، التي حًقا سيكون هلا األثر املبارك.

د.حممد الربيعة

)5( عصا موسى كانت سببا إلسالم السحرة، وسببا لفلق البحر والنجاة من - 5

املاء من الصخرة، وقميص يوسف كان سببا لكشف كذب  فرعون، وسببا لتفجري 

العزيز، وسببا لرد  أخوة يوسف عند يعقوب، وسببا لنجاة يوسف من افرتاء امرأة 

برص يعقوب.

اعتصم باهلل تعاىل وسيكفيك سبحانه من حيث ال حتتسب.

د.عبداملحسن املطريي
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مالك - 6 يقل  ومل  ٺمث  نثٺ  قال  إنام  الفاحتة:4  ٺمث  ٺ  نثٺ   )1(

الدين؛ لتعريفنا بأن للدين يوما ممتازا عن سائر األيام، وهو اليوم الذي يلقى فيه كل 

عامل عمله ويوىف جزاءه.

حممد رشيد رضا، تفسري املنار 46/1

)2( كل نقض لصفاء اإلخالص؛ إنام هو نقض لعهد اهلل، وخيانة له جل - 7

نثٿ ٿ  عاله، كيف ال؟ وها أنت ذا تقطعه شهادة عىل نفسك صباح مساء: 

بعد ذلك  يقيك  ثم تنرصف خلفها إىل سواه! فمن  الفاحتة:5،  ٿ ٿمث 

من عذاب اهلل؟

د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص138

)3( وال أنفع للقلب من التوحيد وإخالص الدين هلل، وال أرض عليه من - 8

اإلرشاك، فإذا وجد حقيقة اإلخالص التي هي حقيقة: نثٿ ٿمث مع حقيقة 

التوكل التي هي حقيقة: نثٿ ٿمث كان هذا فوق ما جيده كل أحد مل 

جيد مثل هذا.

ابن تيمية، الزهد والورع، ص83

[ \
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)4( تدبر عميل: يقول مزاحم بن زفر: صىل بنا سفيان الثوري املغرب، فقرأ - 9
حتى بلغ: نثٿ ٿ ٿ ٿمث الفاحتة:5 فبكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد 

فقرأ: نثپ پمث.

كم يف الفاحتة ما يبكي، ولكن إىل اهلل املشتكى من قسوة القلوب!

حلية األولياء 17/7

طريق - 10 هو  إنام  املستقيم:  فالرصاط  الفاحتة:6  ٹمث  ٹ  نثٹ   )5(
أهل اليقني وكامل اإليامن، ودونه مفاوز من املجاهدة واملكابدة، فمن حتقق به فقد نال 
تاج النعم، وكامل اهلدى، فأكرم به وأنعم؛ ولذلك وجب السعي إليه يف كل صالة؛ 

دعاء أبديا يستغرق العمر كله.
د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص143

)6( أنفع الدعاء، وأعظمه وأحكمه دعاء الفاحتة: نثٹ ٹ ٹ ڤ - 11
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄمث الفاحتة:6-7 فإنه إذا هداه هذا 

الرصاط أعانه عىل طاعته وترك معصيته، فلم يصبه رش، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
ابن تيمية، رسالة احلسنة والسيئة، ص83
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)1( ليس كل من ادعى شيًئا يصدق يف دعواه؛ ألن املنافقني قالوا: نثڳ ڱ - 12
البقرة:12؛  ڻمث  ں  ں  نثڱ  تعاىل:  اهلل  فقال  البقرة:١١؛  ڱمث 

وليس كل ما زينته النفس يكون حسنًا، كام قال تعاىل: نثڑ ک ک ک ک گ 
گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱمث فاطر:8.

ابن عثيمني، تفسري سورة الفاحتة والبقرة 48/1

)2( يمكن أن أسيغ من عبيد البقر أن جيهلوا الكون وربه، ولكني ال أسيغ - 13
أبدا من أتباع القرآن أن يعيشوا َعَجَزًة حمجوبني بني أرسار الكون وقواه، وما أودع 

اهلل فيه من مرافق ومنافع! كيف ويف الصفحات األوىل من كتاهبم: نثەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث البقرة:29.

حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص60

)3( إذا كانت خطيئة الرجل يف ِكرْبٍ فال َتْرجه، وإذا كانت خطيئته يف معصية - 14
فارجه، فإن خطيئة آدم يف معصية، وخطيئة إبليس يف كربه.

ابن عباس، تفسري الطربي 288/15

)4( إن اهلل رحيم ودود، يلهم عبده املخطئ كيف يعتذر عن خطئه، فإذا أقبل - 15
عليه معتذرا هش للقائه، وكان إليه بكل خري أرسع! لذلك مل يرتك آدم يواجه عاقبة 

عصيانه، بل علمه كيف يرجع إىل ربه ويتخلص من ذنبه: نثی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئجب حب خب مب ىب يبمث البقرة:37.

حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص98

^ \
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عّز - 16 اهلل  إال من  اهلدى  ال تسأل  البقرة:38  نثپ پ پ پمث   )5(
وجّل؛ ألنه هو الذي يأيت به.

ابن عثيمني، تفسري الفاحتة والبقرة 139/1

)6( نثڄ ڄ ڄ ڄ ڃمث البقرة:40 من وسائل الدعوة إىل اهلل - 17
تذكري العبد بنعمة اهلل عليه؛ وذلك أدعى لقبوله احلق، وأقوم للحجة عليه.

ابن عثيمني، تفسري الفاحتة والبقرة 144/1

ۆمث - 18 ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  نثۓ   )7(
املطاع وإجالله، فإن قرة عني املحب يف طاعة  آثار حمبة  الطاعة من  خفة  البقرة:45 
املحارضة  من  فيها  ملا  الصالة«  يف  عيني  قرة  »وجعلت  احلديث:  ويف  املحبوب، 

واملؤانسة، ولذة القرب، وأنس املناجاة.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص74

)8( جيوز لإلنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا مل يكن هلا داٍع؛ ألن موسى –- 19
عليه السالم- عندما قال له بنو إرسائيل: نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھمث 
نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅمث البقرة:61؛ وكأنه قال: ال حاجة  قال هلم: 

أن أدعو اهلل أن خيرج لكم مما تنبت األرض. 
ابن عثيمني، تفسري الفاحتة والبقرة 218/1، 219

گ - 20 گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  نثڈ   )9(
گمث البقرة:65 بيان حكمة اهلل يف مناسبة العقوبة للذنب؛ فالذنب الذي فعلوه 
أهنم فعلوا شيئا صورته صورة املباح؛ ولكن حقيقته غري مباح؛ فصورة القرد شبيهة 
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باآلدمي، ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا ألن اجلزاء من جنس العمل.
ابن عثيمني، تفسري الفاحتة والبقرة 231/1

فمن - 21 البقرة:78  ٺمث  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  نثڀ   )10(
جعل أهل القرآن كذلك، وأمرهم أن يكونوا فيه أميني، ال يعلمون الكتاب إال تالوة، 

فقد أمرهم بنظري ما ذم اهلل عليه أهل الكتاب.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 415/16

نثیمث - 22 قال:  إنام  البقرة:145  یمث  ی  نثىئ   )11(
ثم هوى كل  منهم هوى غري هوى اآلخر،  أن لكل واحد  تنبيها عىل  بلفظ اجلمع؛ 

واحد منهم ال يتناهى.
تفسري الراغب األصفهاين 306/1

حب - 23 جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  نثىئ   )12(
نثیمث ومل يقل: دينهم؛ ألن ما هم  إنام قال:  البقرة:145  خب مبمث 

عليه جمرد أهواء نفس، حتى هم يف قلوهبم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين؛ 
اتبع اهلوى وال حمالة، قال تعاىل: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻمث اجلاثية:23.

تفسري السعدي، ص72

)13( نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںمث البقرة:158 يف قوله: نثڱمث - 24
إعالم بفضيلة النفقة يف احلج والعمرة باهلدي ووجوه املرافق للرفقاء، بام يفهمه لفظ 

اخلري؛ ألن هذا اللفظ عرف استعامله يف خري الرزق والنفقة، كام قال تعاىل: نثۓ 
ۓ ڭ ڭمث العاديات:8.                    تراث أيب احلسن احلرايل املراكيش، ص291



14

پ - 25 پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ  تعاىل:  قوله  يف  رمحه  القرطبي  قال   )14(

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
البقرة:177  ڎمث  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
العقيدة  يف  قاعدة  عرشة  ست  تضمنت  ألهنا  األحكام،  أمهات  من  عظيمة  آية  هذه 

واألحكام واألخالق.. ثم ذكرها، فحاول أن تستخرجها.

تفسري القرطبي 241/2

استلبته - 26 ما  إليها  ويعيد  القلب واجلوارح صحتها،  الصوم حيفظ عىل   )15(
نثٿ  تعاىل:  قال  كام  التقوى،  عىل  العون  أكرب  من  فهو  الشهوات،  أيدي  منها 
ڦمث  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

البقرة:183.

ابن القيم، زاد املعاد 28/2

)16( جتتاز األمة مرحلة من أصعب مراحل تارخيها، حيث تالحقت الفتن، - 27
وتنوعت الشبه، والتبس احلق بالباطل، فمن وفق للفرقان بان له طريق اهلدى فنجا، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  نثڳ  فتدبر:  سواه،  ال  القرآن  هو  ذلك  وسبيل 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻمث البقرة:185.

أ.د.نارص العمر
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ې - 28 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  نثۋ   )17(
عىل  نقرصها  عندما  العظيم  اخلري  من  علينا  يفوت  كم  البقرة:185  ېمث 
بعض معانيها، دون أن نقف متدبرين للوازم حتققها، حيث إن من إكامل العدة إمتامها 
عددا وكيفا، ويستلزم ذلك االستمرار يف أداء كل العبادات التي هلا مزيد مزية وفضل 
يف رمضان، هبمة وفرح ونشاط كأول الشهر والعرش. فال يفوت عليك خري عظيم 

لفوات معنى دقيق.

أ.د.نارص العمر

ې - 29 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  نثۋ   )18(
ېمث البقرة:185فتأمل نثۉ ې ېمث إهنا تقطع أوصال العجب.. 
املنفق، بل هي هداية اهلل وحده، ولذا ذكرك ربك  القائم  فام منك يشء أهيا الصائم 

بقوله: نثې ېمث.

من متدبر

)19( نثى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئمث - 30
البقرة:186 مفتاح البحار السفن، ومفتاح األرض الطرق، ومفتاح السامء الدعاء.

احلسن البرصي، الدر املنثور 470/1

)20( تدبر هذه اآلية نثى ائ ائ ەئ ەئ وئمث ففيها من - 31
الكنوز ما ال يمكن حرصه:

1( فهي يف وسط آيات الصيام، مشعرة بأمهية الدعاء يف رمضان وأثره.
سبحانه  نفسه  إىل  نسبك  إذ  إياه،  اهلل  ألبسك  الذي  الرشف  هذا  تأمل   )2

نثائمث فأي كرم سيناله العبد من سيده؟
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أعظم  بعطاء  ظنك  فام  منك،  اهلل  قرب  وأعظمها  عظيمة،  مجل  عدة  فيها   )3
قريب؟ فازدد غوصا جتد لؤلؤا.                                                                أ.د.نارص العمر

)21( نث ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئمث البقرة:186 الداعي ال بد وأن جيد من - 32
مل  فإذا  القضاء،  وافق  إذا  التي ألجلها دعا؛ وذلك  بطلبته  إسعافا  إما  دعائه عوضا، 
يساعده القضاء فإنه يعطى سكينة يف نفسه، وانرشاحا يف صدره، وصربا يسهل معه 

احتامل البالء احلارض، وعىل كل حال فال يعدم فائدة، وهو نوع من االستجابة.

تفسري الرازي 265/5

بالتقوى - 33 أمًرا  اثنا عرش  البقرة  االثنتي عرشة يف سورة  احلج  آيات  يف   )22(
كله  يناقضها من فسوق وجدال، وذلك  ما  الِذْكر واالستغفار وجمانبة  وأسباهبا من 

تأكيد عىل أن حج القلب قبل حج البدن.

د.عبداهلل الغفييل

)23( نثۓ ڭ ڭ ڭمث البقرة:196 املراد بإمتام احلج والعمرة اإلتيان - 34
هبام تامني؛ ظاهرا: بأداء املناسك عىل وجهها، وباطنا: باإلخالص هلل تعاىل وحده.

حممد رشيد رضا، تفسري املنار 175/2

)24( ينبغي البعد حال اإلحرام عن كل ما يشوش الفكر، ويشغل النفس؛ لقوله - 35
يزامحون  الذين  أولئك  يتبني خطأ  ثم  البقرة:197؛ ومن  نثڀ ٺ ٺ ٺمث  تعاىل: 

عىل احلجر عند الطواف؛ ألنه يشوش الفكر، ويشغل النفس عام هو أهم من ذلك.
ابن عثيمني، تفسري الفاحتة والبقرة 418/2، 419
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)25( تأمل هذه اآلية العجيبة يف آيات احلج: نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹ - 36
ٹمث مع أنه سبحانه يعلم كل يشء، ففيها تنويه بمراعاة أعامل القلوب أثناء النسك، 
فاحلاج قد يغفل عن قلبه، فيرتكز اهتاممه غالبا عىل إمتام الشعرية ظاهرا، فإذا أحس 

بمراقبة اهلل لعمله كان أكثر اتقانا وسكينة وتقوى، لذا ختمت اآلية بقوله: نثڤ 
ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦمث البقرة:197

أ.د.نارص العمر

ليقطع - 37 مرشوع  احلج  يف  املادي  التزود  ڤمث  ڤ  ڤ  نثڤ   )26(
اإلنسان حاجته للخلق ويتفرغ للتعلق باخلالق، وهذا من أعظم مقاصد احلج، وهلذا 
فإن تفرغ احلاج لعبادته وتوكيل من خيدمه من محلة أو فرد أدعى لتحقيق هذا املقصد.
د.حممد الربيعة

)27( نثڎ ڎ ڈمث البقرة:198 أي: وافعلوا ما أمرناكم - 38
به من الذكر؛ كام هداكم اهلل لدين اإلسالم، فكأنه تعاىل قال: إنام أمرتكم هبذا الذكر؛ 

لتكونوا شاكرين لتلك النعمة.
تفسري الرازي 329/5

لعددها - 39 تقليل  البقرة:203  پمث  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ   )28(
لتأكيد احلرص عىل استثامرها.

د.عبداملحسن املطريي

يف - 40 ذكرها  حيث  ٺمث  ڀ  نثڀ  سبحانه:  لقوله  متأمال  وقفت   )29(
التعجل والتأخر يف احلج، وتساءلت: إذا كان رفع اإلثم ظاهرا يف التعجل، فلم جاء 
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يف التأخر مع أنه هو األفضل: نثٿ ٹمث البقرة:203؟ فبدا يل أن ذلك إيامء إىل أن 
العبادات توقيفية سواء أكانت رخصة أو عزيمة.

ال  حتى  احلج  يف  عمل  أي  مرشوعية  من  يتحرى  أن  احلاج  عىل  يوجب  وهذا 
حيدث فيه ما ليس منه -كام يفعل كثري من احلجاج- احرتازا من أن يرد عليه حجه 

لبدعة استحسنها.

أ.د.نارص العمر

)30( من كان حيب الراحة وال يريد أن ينزعج وال أن خيالف نفسه وال أن - 41
يتحمل مشقة، فهذا ال يستطيع سلوك طريق اجلنة. نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېمث البقرة:214.
عيل الطنطاوي، نور وهداية، ص240

)31( تدبر هذه اآلية إذا اشتد باألمة البالء: نثې ې ې ى ى - 42
حيث ما زال البالء هبم حتى بلغ إىل شدته وغايته،  ائ ائ ەئ ەئمث البقرة:214 
بقرب  اهلل  أعدائهم، ويدعون  يستفتحون عىل  أي:  نثائ ەئ ەئمث  يقولون:  عندها 

الفرج، وليس فيه استعجال النرص أو اليأس من نرص اهلل، كام بني الشوكاين وغريه.
أ.د. نارص العمر

ۆ - 43 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  نثے   )32(
ۆ ۈ ۈمث البقرة:218 فتأمل كيف جعل رجاءهم إتياهنم هبذه الطاعات! 

فالرجاء وحسن الظن إنام يكون مع اإلتيان باألسباب املرشوعة، فيأيت العبد هبا ثم 
حيسن ظنه بربه، ويرجوه أن ال يكله إليها، وأن جيعلها موصلة إىل ما ينفعه، ويرصف 
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ما يعارضها ويبطل أثرها.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص39

هناك - 44 ليس  البقرة:222  ۋمث  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  نثۆ   )33(
نقاء  وإن  وطهارته!  اجلسم  بجامل  االهتامم  هذا  كل  اهتم  ساموي  أو  أريض  نظام 

املسلمني البدين شارة متيزوا هبا بني الشعوب األخرى.
حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص195

)34( قال تعاىل يف الطالق: نثہ ہمث البقرة:229 إنام قال سبحانه: - 45
ومل يقل طلقتان؛ إشارة إىل أنه ينبغي أن يكون الطالق مرة  نثہمث البقرة:229 

بعد مرة، ال طلقتان دفعة واحدة، كذا قال مجاعة من املفرسين.
الشوكاين، فتح القدير 273/1

)35( تأمل هذه اآلية: نثپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ - 46

عدم  جعل  حيث  البقرة:249  ٹمث  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
القدرة عىل منع النفس عن رغباهتا يف األمور اليسرية دليال عىل عدم الثبات يف املواقف 

الكربى، وبخاصة أنه تعامل مع هذه النفس باعتدال وواقعية، إذ أتاح هلا أن تأخذ ما 

يكرس حدة عطشها، فام زاد عن ذلك فهو استسالم للشهوة وضعف يف اإلرادة.

ومن هنا ندرك أن كثريا من اجلزئيات قد تكون دليال عىل الكليات.

أ.د.نارص العمر
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)36( االستغراق يف اجلانب السلبي حلدث ما، يعمي عن طريق اخلالص، - 47

وحيدث الفشل، بينام نقل التفكري خارج احلدث يفتح أبواًبا للخروج من األزمة. قف 

متأمال ملنهج كل طائفة يف قصة أصحاب طالوت، وكيف كانت النتيجة: نثڃ ڃ 

كثرة جنود جالوت  استغرقهم مشهد  ڃ ڃ چ چ چمث حيث 
فضعفوا وفروا، بينام نظر الصادقون إىل عظمة اهلل، فقويت عزيمتهم وثبتوا فانترصوا: 

نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑمث البقرة:249 اآليات.

أ.د.نارص العمر

)37( نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پمث البقرة:253 إنام قال: نثٻمث - 48

ومل يقل: )أولئك الرسل(؛ ألنه ذهب إىل اجلامعة، كأنه قيل: تلك اجلامعة الرسل.

تفسري الرازي 521/6

ۇ - 49 ڭ  ڭ  نثڭ  العجيب:  التقابل  هذا  تأمل   )38(

حني  قلبك  إىل  التفت  ثم  البقرة:268  ٴۇ ۋمث  ۆ ۈ ۈ  ۇۆ 

الذين  اهلل هلؤالء  فانظر كيف تضمن  الشيطان  لوعد  ميال  فإن وجدت  بالنفقة،  هتم 

أطلقوا أيدهيم يف إنفاق أمواهلم دون التفات لتخويف الشيطان: نثۈ ٴۇ 

ې ې ى ى  ې ې  ۉ ۉ  ۅ ۅ  ۋ ۋ 
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فابك  الربانية  الضامنات  البقرة:274، فإن مل تؤثر فيك هذه  ائ ائ ەئمث 

عىل إيامنك وموت قلبك.

أ.د.نارص العمر

کمث - 50 ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  نثڌ   )39(

البقرة:276 يظهر من كلمة كفار أن املوصوف هبا اجتاز عدة مراحل من نسيان اهلل، 

واعتداء حدوده، حتى أمسى الكفر يف نفسه ظلامت بعضها فوق بعض.

حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص199

قال: - 51 إنام  البقرة:282  ٺمث  ٺ  ڀ  نثڀ   )40(

نثڀمث ومل يقل: )أحدكم(؛ ألنه ملا كان الذي له الدين يتهم يف الكتابة الذي عليه 
الدين، وكذلك بالعكس؛ رشع اهلل سبحانه كاتًبا غريمها يكتب بالعدل ال يكون يف 

قلبه وال قلمه حمبة ألحدمها عىل اآلخر.

تفسري القرطبي 383/3

)41( نثۓ ڭ ڭ ڭمث البقرة:285 ملا علموا أهنم مل يوفوا - 52

مقام اإليامن حقه مع الطاعة واالنقياد؛ سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادهتم وهناية 

كامهلم؛ فإن غاية كل مؤمن املغفرة من اهلل تعاىل.

ابن تيمية، جمموع الفتاوى 136/14
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ٺ - 53 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )1(
نثٺ ٿمث؛ ألن هذا  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿمث آل عمران:23 إنام قال: 

الوصف ليس عاما لكل فرد منهم، بل كان منهم أمة هيدون باحلق وبه يعدلون.
حممد رشيد رضا، تفسري املنار 219/3

ال نقدس جباًل وال نعبد حجًرا، حتى احلجر األسود نقبله امتثااًل ألمر - 54  )2(
الرشع، ونعلم أنه حجر، واجلمرات يف منى نرميها امتثااًل ألمر الرشع، ونعلم أهنا حجر، 
وما عظمنا األول لذاته، وال حّقرنا الثاين لذاته، إننا نفعل ذلك ونحن نتذكر قوله تعاىل: 

نثڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃمث آل عمران:31.
عيل الطنطاوي، ذكريات الطنطاوي 148/3

املجتمع - 55 يف  عمران:44  آل  ېمث  ې  ې  ې  ۉ  نثۉ   )3(
الصالح يزدحم الناس عىل التطوع حتى حيتاجون للقرعة. 

د.عبداهلل بن بلقاسم

نثوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ - 56  )4(
ىئمث آل عمران:45 مل يقل: عيسى ابنك إنام قال نثىئ ىئمث مع كون اخلطاب هلا، 
تنبيها عىل أنه يولد من غري أب، فال ينسب إال إىل أمه، وبذلك فضلت عىل نساء العاملني.
القاسمي، تفسريه 318/2

)5( نثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئمث آل عمران:52 - 57
إنام قال: نثەئ ەئمث دون )علم( وغريها؛ تنبيها أنه ظهر منهم الكفر ظهورا باديا 
لذي احلاسة، فضال لذي العقل.                                   تفسري الراغب األصفهاين 582/2

_\
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لن - 58 لكنهم  واللصوص،  واملرتزقة  والسالح  املال  اليهود  يمتلك  قد   )6(
يمتلكوا الشجاعة، تدبر نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژمث آل عمران:112.

واهلل  والفساد،  واحلروب  الفتن  فاسرتاتيجياهتم  والرشاد،  العقل  يملكوا  ولن 
نثىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث حج  هلم باملرصاد، فتأمل: 

أ.د.نارص العمرمج جح محمث املائدة:64.

)7( الداعية الصادق ال يتأخر يف طريق دعوته، وال يتوانى عن إجابة داعي - 59
فتلك  ومسعاه،  مهه  أول  ندائه  تلبية  وجيعل  ويسارع،  إليه  يبادر  بل  دعا،  كلام  اخلري 

نثٴۇ ۋ ۋ  صفة الصاحلني حقا، التي هبا نالوا القبول عند الكريم، 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ائمث آل عمران:114.
د.فريد األنصاري، جمالس القرآن 306

آل - 60 ېئمث  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  نثەئ   )8(
للمتقني  بشارة  بالكل؛  عامل  أنه  مع  ېئمث  نثۈئ  قال:  إنام  عمران:115 

بجزيل الثواب وداللة عىل أنه ال يفوز عنده إال أهل التقوى.
الرازي، تفسريه 335/8

)9( يزداد حسادك بقدر ما تقدمه ألمتك من عطاء، مما أنعم اهلل به عليك، فال - 61
النساء:54،  نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦمث  فهذه سنة جارية  حتزن، 
وأعظم ما يقطع قلوهبم غيظا وكمدا أن متيض يف طريقك دون أن تلتفت هلم، وسيكفيكهم 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  نثڭ  تأمل:  اهلل، 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

ۈئ ۈئمث آل عمران:119 - 120.                                             أ.د. نارص العمر
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صربهم - 62 نقص  بقدر  إال  يرضهم  ال  للمسلمني  األعداء  يكيده  ما   )10(
وئۇئمث؛  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  نثى  سبحانه:  قوله  تدبر  وتقواهم، 
فنفى أي رضر ولو كان يسريا عند حتقق التقوى والصرب، فلم ينف وقوع املكر وإنام 
نفى أثره إذا حتقق الرشط، وفقه هذه السنة الرشعية يصحح مسار األمة يف الوقوف 

عىل عللها الداخلية إلصالحها، حتقيقا حلاميتها من أعدائها.
أ.د.نارص العمر

يقول: - 63 أنه  ترى  أال  تعاىل،  اهلل  تقوى  الشكر  السلف:  بعض  قال   )11(
عمران:123  آل  ٹمث  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  نثٺ 

فاملتقي -يف هذه اآلية- هو الشاكر لنعمة اهلل، ومن مل يكن متقيا مل يكن شاكًرا. 
شعب اإليامن 309/6

الساموات - 64 عرضها  بجنة  اهلل  وعدهم  -الذين  املتقني  صفات  بيان  يف   )12(
واألرض-، ابتدأت بـ نثٺ ٺ ٺ ٺ ٿمث آل عمران:134 واملتوقع 
أن يكون البدء برتك الفواحش املذكورة يف نفس اآلية، أو بذكر أجل األعامل وهي 
الصالة، والرس يف ذلك أنه ملا هنى عن أكل الربا أضعاًفا مضاعفة يف اآلية التي قبل 

ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  نثى  الصفات:  هذه 
الربا- وهو اإلنفاق:  بدأ بذكر ضده -ضد أكل  ۆئ ۈئمث آل عمران:130 

نثٺ ٺ ٺ ٿمث.
ابن عثيمني، تفسري سورة آل عمران 170/2

ۓ - 65 ۓ  نثے  أحد:  معركة  يف  خسارهتم  بعد  للمؤمنني  قيل   )13(
ڭ ڭمث آل عمران:139 فمهام كانت انكساراتنا السياسية أو االقتصادية أو 

احلضارية فنحن األعلون باإليامن.                                                      د.عبداهلل بن بلقاسم
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)14( إن هذه الدنيا: ارتفاع وانخفاض، امتالء وفراغ، فقر بعده غنى، وغنى - 66
قد يأيت بعده الفقر، ال العايل يبقى فوق وال الواطي حتت، وال يدوم يف الدنيا حال، 

نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉمث آل عمران:140. 

عيل الطنطاوي، ذكريات الطنطاوي 239/1

للمتاعب - 67 نفسه  يعد  أن  عليه  اجلنة  طريق  يسلك  أن  يريد  من  إن   )15(
الطاعات  عىل  يصرب  وأن  يقرهبا،  فال  اللذيذة  املعايص  عن  يصرب  وأن  واملشقات، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  نثپ  فيها.  يقرص  فال  الصعبة 
ٿ ٿ ٿمث آل عمران:142.

عيل الطنطاوي، نور وهداية، ص240

)16( هنيًئا لك وبرشى أهيا احلاج، فقد ولدت بحجك هذا ميالًدا جديًدا، - 68
وتركت وراءك ركام الذنوب، وعدت كيوم ولدتك أمك، فاجعل من حجك بداية 
حياة جديدة، ومعاملة صادقة مع اهلل، واستأنف عملك، فقد كفيت ما مىض، ولكن 

الشأن فيام بقي، نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑمث آل عمران:144.

د.عبد الوهاب الطريري، )مقال: أهيا احلاج استأنف عملك(

األفواه واأللسن إال وكان قوال - 69 بذكر  تعاىل قواًل مقرونا  اهلل  يذكر  مل   )17(
ونثپ  عمران:167  آل  چمث  چ  ڃ  ڃ  ڃ  نثڃ  كقوله:  زورا، 
ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿمث الكهف:5 ونثڃ ڃ چ 

چ چ چمث الفتح:11.
 تفسري القرطبي، 118/8
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ٺ - 70 ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )18(
عمران:181  آل  ٹمث  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
انظر كيف قال: نثڀ ٺ ٺمث حني وصفوا اهلل تعاىل بالنقص، قبل أن يقول: 

نثٺ ٺمث؛ مما يدّل عىل أن وصف اهلل بالنقص أعظم من قتل األنبياء.

ابن عثيمني، تفسري سورة احلجرات، ص14

)19( ما الفرق بني إثبات السمع يف هاتني اآليتني: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ - 71
پ پ پ ڀ ڀمث و نثٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹمث الشورى:11؟

السمع يف اآلية األوىل: نثٱ ٻ ٻمث خرجت خمرج التهديد لقائله، بخالف 
اآلية األخرى: نثٿ ٹ ٹمث فهي إلثبات كامل سمعه.

العز بن عبدالسالم، قواعد األحكام 235/1

چ - 72 چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  نثڄ   )20(
إنام قال:نثڇ ڇمث؛ ألن أكل النار  ڇ ڇ ڇمث آل عمران:183 
للذي قربه أحدهم هلل يف ذلك الزمان، كان دليال عىل قبول اهلل منه ما قرب له، وداللة 

عىل صدق املقرب فيام ادعى أنه حمق فيام نازع أو قال.
الطربي، تفسريه 448/7

فيها - 73 العبُد  يسأل  إجابٍة،  ساعة  مصادفُة  رمضان:  نفحات  أعظم  من   )21(
اجلنة والنجاَة من النار، فيجاُب ُسؤالُه، فيفوُز بسعادة األبد، قال تعاىل: نثہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓمث آل عمران:185.
ابن رجب، لطائف املعارف، ص216
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أعلم- - 74 بزحزح -واهلل  التعبري  احلكمة من  نثہ ھ ھ ھمث   )22(
ألن النار أعاذنا اهلل منها، حمفوفة بالشهوات، والشهوات متيل إليها النفوس، فال يكاد 

ينرصف عن هذه الشهوات إال بزحزحة؛ ألنه يقبل عليها بقوة.
ابن عثيمني، تفسري آل عمران 512/2

)23( طريق اجلنة أوله صعب، ولكن إن صربت عىل صعوبته وصلت إىل - 75
الشقاء  أبلغك  مجاله  غرك  إذا  ولكن  مجيل،  سهل  أوله  النار  وطريق  الدائمة.  اللذة 

الدائم نثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓمث.
عيل الطنطاوي، نور وهداية، ص240

آل - 76 ۉمث  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  نثۈ  سمعنا  لقد   )24(
عمران:193 فهل هناك صوت أندى من هذا الصوت، أو سبيل أجدى من هذا السبيل؟
حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص29

نثڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ - 77 ذكر اهلل ضعف الكفار يف الدنيا:   )25(
 197  - عمران:196  آل  کمث  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  نثک  تعاىل:  بقوله  عقبه  ثم 
لتختار  عمران:198  آل  ہمث  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

أي الفريقني تكون؟
تفسري ابن كثري 544/1
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بتقواه - 78 األمر  اهلل  قرن  النساء:1  ٹمث  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  نثٿ   )1(
باألمر برب األرحام والنهي عن قطيعتها؛ ليؤكد هذا احلق، وأنه كام يلزم القيام بحق 
اهلل، كذلك جيب القيام بحقوق اخللق، خصوصا األقربني منهم، بل القيام بحقوقهم 

هو من حق اهلل الذي أمر به.
تفسري السعدي، ص163

)2( نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋمث النساء:5 إنام - 79
قال: نثٴۇ ۋمث ومل يقل: )منها(؛ ألن نثۋمث يقتيض بقاءها بالتنمية والتجارة 

حتى تكون حمال للرزق والكسوة.
ابن عجيبة الفايس، البحر املديد 465/1

إنام - 80 النساء:6  متمث  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  نثجب   )3(
شيئا  يكتموا  لئال  لألوصياء  هتديدا  مناسبته؛  مع  شهيدا  يقل:  ومل  نثمتمث  قال: 
النقري والقطمري، ويعاقبهم عليه،  اليتامى، فإذا علموا أن اهلل حياسبهم عىل  من مال 

انزجروا عن الكتامن.
ابن عجيبة الفايس، البحر املديد 466/1

ڀ - 81 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )4(
لعل  ٺمث  ٺ  ٺ  ٺ  نثڀ  قوله  من  احلكمة  النساء:7  ٺمث  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

أحًدا يتوهم أن النساء والولدان ليس هلم نصيب إال من املال الكثري، فأزال ذلك بقوله: 
نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺمث، فتبارك اهلل أحسن احلاكمني.                     تفسري السعدي، ص165

` \



29

)5( نثگ گ گ ڳمث النساء:11 إنام قال: نثگ ڳمث - 82
ومل يقل: )يف أبنائكم(؛ ألن االبن يقع عىل االبن من الرضاعة، وعىل ابن البنت، وعىل 

االبن املتبنى، وليسوا من الورثة.
ابن عجيبة الفايس، البحر املديد 471/1

)6( نثۅ ۉمث، نثى ىمث النساء:11 تعطى األم هذا القدر - 83
اليسري من املال، وهلا احلب كله، ليعلم الناس أن املال ليس كل يشء.

د.عبداهلل بلقاسم

بلفظ - 84 التوارث  سبحانه  وتعليقه  املواريث  آية  يف  املعنى  هذا  يف  تأمل   )7(
پمث  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ  تعاىل  قوله  يف  كام  املرأة  دون  الزوجة 

النساء:12 إيذانا بأن هذا التوارث إنام وقع بالزوجية؛ املقتضية للتشاكل والتناسب.
ابن القيم، جالء األفهام، ص233

ھ - 85 ہ  ہ  نثہ  النساء:  من  املحرمات  يف  تعاىل  قال   )8(
ھمث النساء:23 من املعلوم أن االبن ال يكون إال من الصلب، وإنام قال: 
نثھ ھمث؛ ألن معناه: وحالئل أبنائكم الذين ولدمتوهم، دون حالئل 

أبنائكم الذين تبنيتموهم.
تفسري الطربي 149/8

ڱ - 86 ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  نثڳ   )9(
ںمث النساء:23 اآلية، قوله: نثڳ ڳ ڳمث قيد خرج خمرج الغالب 

ال مفهوم له، فإن الربيبة حترم ولو مل تكن يف حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان:
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إحدامها: فيه التنبيه عىل احلكمة يف حتريم الربيبة، وأهنا كانت بمنزلة البنت؛ فمن 
املستقبح إباحتها.

والثانية: فيه داللة عىل جواز اخللوة بالربيبة، وأهنا بمنزلة من هي يف حجره من 
بناته ونحوهن. واهلل أعلم.

تفسري السعدي، ص174

)10( إذا منع اهلل عباده املؤمنني شيئا تتعلق به إرادهتم؛ فتح هلم باًبا أنفع هلم - 87
منه وأسهل وأوىل، وهذا من لطفه، قال تعاىل: نثں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
بنافع، وفتح هلم أبواب الفضل  النساء:32 فنهاهم عن متني ما ليس  ڭ ۇمث 

واإلحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان احلال.
ابن سعدي، القواعد احلسان، ص124

)11( هل تذكرهتا؟ نار حرها شديد، وقعرها بعيد، وعمقها طويل، ال يموت - 88
الزقوم، ورشاهبم  ترحم عربهتم، طعامهم  تقال عثرهتم، وال  فيسرتحيوا، وال  أهلها 

احلميم، نثک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳمث النساء:56.
اآلجري، أخالق أهل القرآن، ص80

ې - 89 ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  نثۆ   )12(
القرطبي: هذه  قال  النساء:58  ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث 

اآلية من أمهات األحكام تضمنت مجيع الدين والرشع. 
تفسري القرطبي 255/5
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اهلل ورسوله، - 90 التام ألمر  التسليم  الصادق:  اإليامن  أعظم دالئل   )13(
من غري حرج يف النفس نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئمث النساء:65.
د.حممد الربيعة

مداركهم - 91 واتسعت  واضعيها  عقول  كربت  مهام  الوضعية  القوانني   )14(
دائام،  تتبدل  وأعرافهم  الناس  وأوضاع  بينها،  فيام  ختتلف  فهي  أنظارهم،  وامتدت 

فتختلف القوانني عن مسايرة أوضاع الناس، فتحتاج إىل تعديل: نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈمث النساء:82.

ذكريات الطنطاوي 325/4

خت - 92 حت  جت  يب  ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  نثی   )15(
متمث النساء:86 تشمل احلسن يف لغة الوجه، فمن سلم عليك مبتسام، فابتسم له، 

ومن مل يبتسم فابتسم له تكن أحسن منه. 
د.صالح البهالل

النفس - 93 ظلم  سّمي  النساء:110  ڳمث  ڳ  ڳ  ڳ  گ  نثگ   )16(
ظلاًم ألن نفس العبد ليست ملكا له، وإنام هي ملك هلل قد جعلها أمانة عند العبد.

تفسري السعدي، ص200

ۈ - 94 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  نثے   )17(
تكون  قد  )اخلطيئة(،  ألن  و)اإلثم(؛  )اخلطيئة(  بني  فرق  وإنام  النساء:112  ٴۇمث 

من قبل العمد وغري العمد، و)اإلثم( ال يكون إال من العمد، ففصل جل ثناؤه لذلك 
بينهام فقال: ومن يأت خطيئة عىل غري عمد منه هلا أو إثاًم عىل عمد منه...الخ.

تفسري الطربي، 197/9
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)18( نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پمث النساء:135 اختيار صيغة - 95
املبالغة قوامني؛ داللة عىل أنه ينبغي الصرب واحتامل مشقة إقامة العدل يف شأن املسلم 
كله، مع نفسه ومع اآلخرين، وأن ذلك ال يتم إال بالصرب وتوطني النفس عىل العدل.

د.عبد الرمحن الشهري

النساء:136 دعوة رصحية لكل مؤمن - 96 نثچ چ چ ڇمث   )19(
أن يتعاهد إيامنه وجيدده؛ فإنه يبىل ويضعف وتصيبه اآلفات، ويف األثر: »إن اإليامن 

ليخلق يف جوف أحدكم كام خيلق الثوب، فاسألوا اهلل أن جيدد اإليامن يف قلوبكم«.

د.حممد اخلضريي

جملسا - 97 جيلس  أن  هلل،  طاعة  رمضان  من  يوما  صام  مسلام  باهلل  أعيذ   )20(
يشاهد فيه قناة تستهزئ باهلل وآياته! وقد قال اهلل: نثې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ی یمث النساء:140.
د.حممد اخلضريي

الصاحلة، - 98 األعامل  أيام ذكر وتكبري وصدقة، ومسابقة يف  األيام  هذه   )21(
وأهنم:  النساء:142  ژمث  ڈ  ڈ  ڎ  نثڎ  بأهنم:  املنافقني  اهلل  وصف  وقد 
نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث التوبة: 54 فاحذر أن تشاهبهم يف صفة من صفاهتم.
أ.د.نارص العمر
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)1( ندب اهلل سبحانه إىل التعاون عىل الرب، وقرنه بالتقوى له، فقال سبحانه: - 99
نثەئ وئ وئ ۇئمث املائدة:2؛ ألن يف التقوى رضا اهلل تعاىل، ويف الرب رضا 

الناس، ومن مجع بني رضا اهلل تعاىل ورضا الناس فقد متت سعادته وعمت نعمته.
املاوردي، تفسري القرطبي 47/6

ۈ - 100 ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  نثۓ   )2(
عليهم،  يعدلوا  أال  عىل  للكفار  بغضهم  املؤمنني  حيمل  أن  هنى  املائدة:8  ٴۇمث 
فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل اإليامن؟ فهو أوىل أن جيب 
عليه أال حيمله ذلك عىل أال يعدل عىل مؤمن وإن كان ظاملا له، فهذا موضع عظيم 

املنفعة يف الدين والدنيا.
ابن تيمية، االستقامة 38/1

دنيا - 101 لإلنسان  يشٍء  كل  َصَلَح  َصَلَحت  فإذا  األعامل،  أعظم  الصالة   )3(
وآخرة.. ويف أجواء الفتن التي نعيشها، وشدة احلاجة و األزمات، ال حيتاُج اإلنسان 

ڌ  ڍڌ  نثڍ  الفرج:  يكون  اهلل  وبفضل  اهلل،  لغري  لصالته-  ُمتِقنًا  كان  -إن 
ڎ ڎمث املائدة:12.

د.عبدالرمحن الدهش

)4( كل حكم خيالف رشيعة اهلل، فهو من فصيلة أحكام اجلاهلية: نثی - 102
ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبمث املائدة:50. 

حممد اخلرض حسني، جمموعة مؤلفاته 2162/5

 a \
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)5( إن القرآن ليحدثنا أن شعبا قديام قد تعرضوا للعنة عىل ألسنة األنبياء، - 103
اللعنة-: أن املجتمع مل ينكر عىل بعض أعضائه  –حتى يستحق هذه  وكان كل ذنبه 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  نثٹ  للرش!  فعلهم 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 

ڇ ڇمث املائدة:78 - 79.
حممد دراز، دستور األخالق يف القرآن، ص155

لو سكت أهل احلق عن بيان احلق؛ الستمر املخطئون عىل أخطائهم، - 104  )6(
وقلدهم غريهم يف ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتامن نثچ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇمث.
ابن باز، جمموع فتاواه 72/3

سياق - 105 يف  اآلية  هذه  جاءت  املائدة:94  ےمث  ے  ھ  ھ  نثھ   )7(
-وهو  أصله  يف  املباح  ترك  عىل  للنفس  تربية  وفيها  الصيد،  من  املحرم  منع  آيات 
الصيد- الذي ُحّرم مؤقتا؛ طاعًة هلل، وتأمل كلمة: نثےمث ففيه تنبيه عىل نية من 

يصيد، ومن ُيصاد له.
أ.د.حممد العواجي
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)1( بركة الوحي الكتاب والسنة: متبع الوحي بصري، وفاقد الوحي أعمى: - 106
نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆمث األنعام:50.

د.عبد املحسن املطريي

نثڳ - 107 قال:  إنام  األنعام:78  ڳمث  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  نثگ   )2(
ڳمث مع كون الشمس مؤنثة؛ ألن مراده هذا الطالع.

الشوكاين، فتح القدير 153/2

ڻمث - 108 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  نثڳ   )3(
األنعام:122 وصف اإلمام أمحد العلامء بقوله: »حييون بكتاب اهلل املوتى، ويبرصون 
بنور اهلل أهل العمى«؛ ألنه باحلياة خيرج عن املوت وبالنور خيرج عن ظلمة اجلهل 

فيصري حيا عاملا ناطقا.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 310/18

)4( سمعت أحد طالب العلم يقول: وقفت متدبرا لقوله سبحانه: نثٱ - 109
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺمث 
الصادقة، واألخذ  بعد االستخارة  فانظر إىل صدرك  بأمر  فإذا مهمت  األنعام:125 
باألسباب، متجردا عن املؤثرات والقرارات املسبقة، فإن انرشح صدرك فأقدم وإن 
ضاق فأحجم، وقد وجدت لذلك توفيقا مطردا. قلت: وبعض العلامء يرى اإلقدام 

بعد االستخارة دون نظر حلال الصدر.
أ.د.نارص العمر

b \
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)5( إن اإليامن باحلياة اآلخرة يشعر اإلنسان بأن املوت معرب إليها، فيعيش - 110
احلياة بذوق آخر، يملؤه العمل واألمل، ويا لبئس عمر يعيشه اإلنسان وهو يشعر 
بأن املوت هو آخر املطاف! انظر إىل هذه اإلشارة اإلهلية يف وصف نفسية املالحدة 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  للبعث  املنكرين 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿمث األنعام:125.

د.فريد األنصاري، مجالية الدين، ص66 )بترصف(

)6( قال بعض العلامء يف: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ - 111
پ ڀ ڀ ڀ ڀمث األنعام:147 يؤخذ من تقديم الرمحة الواسعة عىل 

البأس الشديد أن جانب الرجاء أقوى من جانب اخلوف.
ابن عجيبة الفايس، البحر املديد 183/2

ڭ - 112 ڭ  نثڭ  املقالة:  هبذه  وسّلم  عليه  اهلل  صىّل  النبّي  إعالن  يف   )7(
ېمث  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
األنعام:162 - 163 ما يلزُم املؤمنني التأيسنِّ به حتى يلتزموا يف مجيع أعامهلم َقْصَد 

. وجه اهللَّ عزَّ وجلَّ
تفسري الثعالبي 535/2
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ٻ - 113 ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  األعراف:12،  پمث  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ   )1(
اختالف  ص:75  ېمث  ۉ  ۉ  ۅ  نثۅ  احلجر:32،  پمث  پ  پ 
العبارات عند احلكاية، يدل عىل أن اللعني قد أدرج يف معصية واحدة ثالث معاص: 

خمالفة األمر، ومفارقة اجلامعة، واالستكبار مع حتقري آدم.

حممد صديق خان، فتح البيان 310/4

بالرزق - 114 اقرتنت  إذا  املستلذات  هبا  مراًدا  القرآن  يف  الطيبات  تأيت   )2(
مرادا هبا احلالل  الطيبات  األنفال:26، وتأيت  نثٺ ٺ ٺمث  كقوله: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  نثٿ  كقوله:  حتريم  أو  بتحليل  اقرتنت  إذا 
ڤ ڤ ڤمث األعراف:32.

د.حممد اخلضريي

هو - 115 -الذي  الطمع  اهلل  ذكر  األعراف:56  ۈمث  ۆ  نثۆ   )3(
سؤاله  يف  يطمع  مل  ما  الداعي  فإن  عليه،  مبني  الدعاء  ألن  الدعاء؛  آية  يف  الرجاء- 

ومطلوبه مل تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ طلب ما ال طمع له فيه ممتنع.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 21/15

تنقصوهم - 116 ال  أي:  األعراف:85  ڑمث  ڑ  ژ  نثژ   )4(
حقوقهم، وإنام قال: نثڑمث للتعميم؛ تنبيها عىل أهنم كانوا يبخسون اجلليل 

واحلقري، والقليل والكثري.
ابن عجيبة الفايس، البحر املديد 238/2

c \
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ڍمث - 117 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  نثڃ   )5(

األعراف:99 خوف مكر اهلل وسيلة إىل إحسان العمل، وإقالل الزلل.

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص82

جترب - 118 من  باهلل  نعوذ  األعراف:123  ٺمث  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  نثڀ   )6(

الطغاة؛ حتى اإليامن باهلل ال يسمح به إال بعد إذنه؟! 

د.عبداملحسن املطريي

إذ - 119 إرسائيل!  لبني  اهلل  وعد  من  شيًئا  ورأيت  ليبيا  يف  اآلن  أنا   )7(

ۆ  ۇ  ۇ  نثڭ  األعراف:  آية  يف  ما  بعض  هنا  إلخواننا  حتقق 

ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئ ۈئمث األعراف:137)1(.
أ.د.نارص العمر

نثہ ھ ھ ھ ھمث األعراف:154 عدل سبحانه عن قوله - 120  )8(

يقول  الذي  الناهي  اآلمر  السلطان  منزلة  للغضب  تنزيال  نثھمث؛  قوله  إىل  )سكن( 

لصاحبه: افعل ال تفعل، فهو مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه املتكلم عىل لسانه.

ابن القيم، إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان، ص34

)1( أرسلت حني زيارة فضيلة الشيخ أ.د. نارص العمر إىل ليبيا.
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)9( نثپ ڀ ڀ ڀ ڀمث األعراف:179 املتبادر للذهن أن يقول: هلم - 121

قلوب ال تفقه وإنام قال: نثڀ ڀ ڀمث ومل يقل: ال تفقه؛ لبيان أهنم هم املؤاخذون 

بعدم توجيه إرادهتم لفقه األمور، والتفتيش عن احلقائق.

حممد رشيد رضا، تفسري املنار 356/9

)10( نثۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئمث األعراف:186 - 122

اجلملة األوىل تفيد أن من عاقبه اهلل باإلضالل فلن ينفعه أحد، واجلملة الثانية تفيد أنه 

إنام أضله لطغيانه وعامه.

حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص 37

)11( تأمل كيف قال تعاىل يف آية الذكر: نثۉ ۉ ې ې ېمث - 123

األعراف:205، ويف آية الدعاء: نثہ ہ ھمث األعراف:55 فذكر الترضع 

فيهام معا، وهو التذلل والتمسكن واالنكسار، وهو روح الذكر والدعاء.

ابن تيمية، جمموع الفتاوى 19/15، 20



40

)1( نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄمث األنفال:2 هل نحن من الذين - 124
يسمعون آيات اهلل فيزدادون إيامًنا، أم أننا –أو أن أكثرنا- يسمع آيات القرآن للطرب 

وللعجب، فإذا سمعها مل جتاوز أذنيه ومل تصل إىل قلبه وعقله؟
عيل الطنطاوي، نور وهداية، ص214

العقل واإليامن. - 125 أهل  فيه  أن جيادل  فال يصح  واستبان،  احلق  إذا ظهر   )2(
نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںمث األنفال:6.

د.حممد القحطاين

ہ - 126 ۀ  ۀ  نثڻ  واحدا  رشطا  الكافر  لتوبة  اهلل  اشرتط   )3(
رشوط  أربعة  املنافق  لتوبة  واشرتط  األنفال:38،  ھمث  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  نثۋ 
ىمث النساء:146 مما يدل عىل أن النفاق خطره أعظم، والتوبة منه أشق!

د.عبدالرمحن الشهري

)4( السنة شجرة، والشهور فروعها، واأليام أغصاهنا، والساعات أوراقها، - 127

أنفاسه يف طاعة؛ فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت يف  واألنفاس ثمرها، فمن كانت 

معصية؛ فثمرته حنظل، وإنام يكون اجلداد يوم املعاد، فعند اجلداد يتبني حلو الثامر من 

مرها، نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېمث األنفال:51.
ابن القيم، الفوائد، ص164

d \
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)5( قال اهلل عن اليهود: نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ - 128

ڑ ک ک کمث األنفال:56 إنام قال: نثڈمث بفعل االستقبال مع أهنم 
هفوة  يكن  مل  وأنه  ذلك،  عىل  استمرارهم  إلفادة  اآلية،  نزول  قبل  نقضوه  قد  كانوا 

رجعوا عنها، وندموا عليها، بل إهنم ينقضونه يف كل مرة وإن تكرر، وهو يصدق عىل 

عهود طوائف اليهود الذين كانوا حول املدينة يف مجلتهم.
حممد رشيد رضا، تفسري املنار 43/10

ۋ - 129 ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  نثۇ  اآلية:  هذه  تدبر   )6(

والعطف  ٴۇمث  نثۈ  عىل  ۅمث  نثۋ  عطف  حيث  األنفال:60  ۅمث 
القوة غري اخليل،  أنواع  نثٴۇمث ليدل عىل أهنا شاملة جلميع  املغايرة، ونكر  يقتيض 

وأعظمها: قوة اإليامن.

مع  العدو،  يف  رعب  من  القسام  صواريخ  أحدثته  ما  أثبتت  غزة  وأحداث 

تواضعها بالنسبة ملا لدى اليهود من سالح، مما يشعر أثر اإليامن يف فاعلية السالح، 

مهام كان تواضعه مقارنة بام لدى اخلصم.

أ.د.نارص العمر )ُأرسلت إبان حرب اليهود عىل غزة مطلع سنة 1434هـ(
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إنام - 130 التوبة:26  ۅمث  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  نثۆ   )1(

قال: نثۋ ۅمث ومل يقل وعليكم؛ ألن اخلطاب للجامعة وفيهم بقية من 

املنافقني وضعفاء اإليامن.

حممد رشيد رضا، تفسري املنار 221/10

ۉ - 131 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  نثۈ   )2(

ې ې ې ېمث التوبة:13 إنام قال: نثېمث؛ تنبيها 
عىل أن البادئ أظلم.

تفسري الرازي 535/15

الغزوة - 132 قيلت هذه يف نفس  التوبة:42  نثڦ ڦ ڄ ڄمث   )3(

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  نثۈ  قوم:  عن  فيها  قيل  التي 

ېمث التوبة:92! املخذول ال تعجزه األعذار! 

د.عمر املقبل

ھ - 133 نثہ  اآلية:  هذه  يتدبر  أن  بالعبد  حري  رمضان،  إقبال  مع   )4(

ھ ھ ھ ےمث أعظم العدد التي يستقبل هبا هذا الشهر: تصفية قلبك 
من الذنوب -وهذا حق اهلل- ومن الضغائن التي بينك وبني العباد، وإال فيخشى 

e \ 
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وال  التوبة:46،  ڭمث  ۓ  ۓ  نثے  اآلية:  بنهاية  العبد  يصاب  أن 

يظلم ربك أحًدا.

د.عمر املقبل

)5( يف قوله تعاىل عن املنافقني: نثى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ - 134
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئمث التوبة:54 تنبيه إىل أنه ينبغي للمؤمن أن يقوم إىل صالته 

بنشاط وإقبال ورغبة، وأن تكون نفسه عند اإلنفاق منرشحة.

د.عبدالرمحن الشهري

)6( إذا رأيت كافرا زاده اهلل ماال وذرية فال تغرت به، فإنام هي زيادة عذاب - 135
التوبة:55  نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀمث  الدارين:  يف 

وهو بكفره ال يزداد عند اهلل إال مقتا وخسارا: نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤمث فاطر:39.

د.عبداملحسن املطريي

)7( أال خيشى أصحاب املواقف السلبية بعدم قيامهم بام أوجب اهلل عليهم - 136
يتدبرون:  املنافقني بأن حيل عليهم غضب اهلل كام حل بمن قبلهم؟! أفال  من جهاد 

نثڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھمث التوبة:83.

أ.د.نارص العمر
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قال: - 137 إنام  التوبة:90  کمث  ڑ  ڑ  ژ  ژ  نثڈ   )8(
نثڑمث؛ ألنه تعاىل كان عاملا بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص من هذا العقاب، فذكر 

لفظة )من( الدالة عىل التبعيض.

تفسري الرازي 120/16

ڱ - 138 ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  نثک   )9(
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

هذه اآلية أصل يف سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز  ھمث التوبة:91 

بني  بدل هو غرم، وال فرق  إىل  بدل هو فعل، وتارة  إىل  فتارة  عن يشء سقط عنه، 
العجز من جهة القوة أو العجز من جهة املال.

تفسري القرطبي 226/8

)10( نثڻ ۀ ۀ ہ ہمث التوبة:91 هذه اآلية أصل يف رفع - 139
العقاب عن كل حمسن.

تفسري القرطبي 227/8

ېمث - 140 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  نثۈ   )11(
احلزن عىل فوت الطاعة من ثمرة حبها، واالهتامم هبا؛ ألن املرء ال حيزن  التوبة:92 

إال عىل ما عز عليه.

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص67
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وباع - 141 الثمن،  وأنقص  احلظ  بأبخس  اجلنة  من  منازهلم  املغبونون  باع   )12(
ونالوا  فربحت جتارهتم،  للجنة؛  ثمنا  اهلل وجعلوها  وأمواهلم من  نفوسهم  املوفقون 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  نثۇ  تعاىل:  اهلل  قال  العظيم،  الفوز 
ۋ ۋ ۅمث التوبة:111.

ابن القيم، مفتاح دار السعادة 10/1، 11

ۆئ - 142 ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  نثې   )13(
أن  للمسلمني  ينبغي  أنه  وهي:  مهمة  لفائدة  إرشاٌد  اآلية  يف  التوبة:122  ۆئمث 
وا لكلنِّ مصلحة من مصاحلهم العامة من يقوم هبا، ويوفر وقته عليها، وال يلتفت  يعدُّ
إىل غريها؛ لتقوم مصاحلهم ولتكون وجهة مجيعهم، وهناية ما يقصدون قصًدا واحًدا، 

وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت املشارب.

تفسري السعدي، ص355
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ېئ - 143 ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  نثۇئ  اآلية:  هذه  الفاروق  قرأ   )1(

ېئ ېئ ىئمث يونس:14 فقال: صدق ربنا! ما جعلنا خالئف األرض إال 
لينظر إىل أعاملنا، فأدوا اهلل خري أعاملكم بالليل والنهار والرس والعالنية.

تفسري ابن أيب حاتم 1934/6

املستقيم املوصل إىل اهلل، فامذا تلقيت من هداه؟ - 144 القرآن رصاط اهلدى   )2(

الشفاء  فيا طالب  السري ومعرفة االجتاه؟  وماذا قدحت من نوره بني يديك؛ لضبط 

للنفس، ويا طالب الغذاء للروح، ويا طالب الصالح للبالد والعباد! ذلك هو احلق 

الذي ال سواه نثی ی ی جئ حئمئ ىئ يئمث يونس:32.
د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص148

)3( كم تشّدين داللة هذه اآلية يف كشفها عن طبيعة بعض النفوس وجتنيها: - 145

أسمع  عندما  وذلك   ، يونس:39  ەئمث  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  نثې 

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  من  بالواجب  يقوموا  مل  بأهنم  للعلامء  االهتام 

ومناصحة الوالة والدفاع عن املظلومني، وبخاصة عندما يكون االهتام بالتعميم دون 

استثناء. ولو علموا ما يقوم به العلامء ملا أطلقوا هذه التهم، ولكنهم جهلوا فكذبوا بام 

مل حييطوا بعلمه أو يدركوا سببه.
أ.د.نارص العمر

f \
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)4( فرح حقيقي:- 146

 نثک گ گ گ گ ڳمث يونس:58 ففضل اهلل ورمحته: القرآن 
نفسه،  به، ومن فرح بغريه فقد ظلم  بأعظم مفروح  به فقد فرح  واإليامن، من فرح 

ووضع الفرح يف غري موضعه.

ابن تيمية، جمموع الفتاوى 49/16

)5( انتصف الشهر، ومضت أيام وفرص ال تتكرر إال مرة واحدة يف السنة، - 147
فقف متأمال حالك معها:

بام  بالفرح  لك  فهنيًئا  مضت؛  ساعة  كل  واستثمر  واجتهد  جد  ممن  كنت  فإن 
وفقك اهلل له نثک گ گ گ گ ڳمث.

عىل  فابك  الفرص؛  تلك  مضت  حتى  باألماين  وأرسف  سوف  ممن  كنت  وإن 
نفسك خائًفا من هذا الوصف أن ينطبق عليك: نثڦ ڦ ڦمث الكهف:28.

فاعزم عىل أن جتتهد وتستدرك ما فات ومىض.

أ.د.نارص العمر
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)1( نثھ ھ ھ ے ے ۓمث هود:3 كثريا ما يقرن االستغفار بذكر - 148

التوبة، فيكون االستغفار حينئذ عبارة عن طلب املغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن 

اإلقالع عن الذنوب بالقلوب واجلوارح.

تفسري ابن رجب احلنبيل 150/1

ٺ - 149 ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٻ   )2(

ٺ ٿمث هود:6 إذا كان رزقك عىل الكريم؛ فلامذا الضيق واحلزن!

د.عبد املحسن املطريي

)3( يف البرش ميل عجيب إىل ما يسمى بنظام الطبقات، وإىل حتقري فئات من - 150

الناس للوهنم أو لفقرهم! وقد طلب قوم نوح منه طرد هؤالء األراذل عنه؛ ألهنم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  نثڀ  فأجاب:  معهم،  االجتامع  يستنكفون 

ٹ ٹ ٹ ٹمث هود:29.
حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص105

)4( هل وقفت متدبًرا هلذه اآليات التي تبني غضب اهلل عىل أقوام حتى قىض - 151

عليهم بعدم اهلداية أبًدا؟ تأمل: نثېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یمث هود:36، 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  نثۓ  الكافرون:3،  ٺمث  ڀ  ڀ  ڀ  نثڀ 
األنعام:158،  ڤمث  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  نثٿ  النساء:168،  ۇمث 

g \ 
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فأبوا. فكن خائًفا حذًرا  أتيحت هلم فرص اهلداية  بينها كلها أن هؤالء قد  واجلامع 

من مكر اهلل، راجًيا لرمحته، وبادر بالعمل قبل فوات األوان وال تسوف؛ لعلك تنجو.
أ.د.نارص العمر

)5( قال نوح البنه: نثہ ہ ھ ھ ھ ھمث هود:42 ومل يقل: - 152
)مع الغارقني( أو )مع اهلالكني(؛ ألن املصيبة العظمى هي يف الكفر وليست يف املوت 

غرًقا، واهلل أعلم.
عبدالعزيز اجلليل

)6( جيب أن نجعل التوحيد أساس الدعوة إىل اهلل، وأن نخاطب فيه القلب، - 153
نثڭ  وأن نتكلم بلسان الرشع ونستعمل حجج القرآن، تدبر دعوات الرسل: 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆمث هود:50.
عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح،ص29

)7( نثگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں - 154
الصاحلني  عند  العصيبة  األيام  من   78  - هود:77  ۀمث  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

تلك التي ُيعىص فيها اهلل.
د.سليامن الربعي

)8( قف أمام قوله سبحانه: نثڈ ژ ژمث هود:112! لتدرك أن - 155
لك  يبدو  قد  كام  وليس  به،  ُأمرت  ما  وفق  تكون  أن  املرشوعة  االستقامة  لوازم  من 
من االستقامة احلسية، فقد تكون حقيقة االستقامة أن متيل نحو احلق،كام كان أبونا 
إبراهيم حنيفا، أي مائال للحق، فتدبر تدرك ضالل ما حسنته بعض العقول القارصة.

أ.د.نارص العمر
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يوسف:5 - 156 ڀمث  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )1(
هذه اآلية أصل يف أال نقص الرؤيا عىل غري شفيق وال ناصح، وال عىل من ال حيسن 

التأويل فيها.
تفسري القرطبي 126/9

)2( نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پمث يف النفوس البرشية مقاومة رشسة - 157
للمتفوقني، ال تظهر تفوقك إال عندما تكون مضطرا.

د.عبداهلل بن بلقاسم

)3( ذهب يوسف عليه السالم بشطر احلسن، ولكن اهلل مل يمدحه يف القرآن - 158
أبًدا بجامله! إنام مدحه بأنه من املحسنني نث ی  ی  یمث يوسف: 22. 

د.عبداهلل بن بلقاسم.

)4( نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻمث يوسف:23 إنام قال: نثٻ ٻ ٻ ٻمث - 159
قصدا إىل زيادة التقرير مع استهجان الترصيح باسم املرأة واملحافظة عىل السرت عليها.
الشوكاين، فتح القدير 20/3

)5( قصة عامل مع آية:- 160

قلبي،  عن  ذلك  دفع  يف  اهلل  إىل  فلجأت  رشعا،  مكروه  ألمر  نفيس  نازعتني 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  نثٺ  بلغت:  حتى  يوسف  بسورة  فبدأت  القرآن،  عىل  وأقبلت 
ٿ ٿمث يوسف:23 فانتبهت هلا، وكأين خوطبت هبا، فأفقت وقلت: يا نفس! 

h \
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هذا حٌر بيع ظلام، فراعى حق من أحسن إليه قائاًل: نثٿ ٿ ٿ ٿمث فكيف 
بك، وأنت عبٌد هلل، قد نالك منه اإلحسان العظيم!

ابن اجلوزي، صيد اخلاطر 215/1

)6( إذا انفتح لك باب معصية وتيرست أسباهبا، فال تفرح فقد يكون عالمة - 161
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  نثڃ  ربك:  عند  هوانك  عىل 

ڇمث يوسف:24. 
فهد العيبان

)7( نثڍ ڌمث يوسف:25 فيه مرشوعية الفرار من الفتن مهام بلغ - 162
اإلنسان من العلم، والدين، والعقل.

د.حممد احلمد، هداية آيات، ص7

ۀمث؛ - 163 نثۀ  قال  إنام  يوسف:26  ۀمث  ۀ  ڻ  نثڻ   )8(
املرأة  أقرباء  يكون من  الظاهر من حال من  املرأة، ألن  بالقبول يف حق  أوىل  ليكون 

ومن أهلها أن ال يقصدها بالسوء واإلرضار.
تفسري الرازي 446/18

)9( نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹمث يوسف:31 ال جترب نفسك يف املآزق - 164
الصعبة، فقد تنقطع حبال صربك!

د.عبداهلل بن بلقاسم

إنام - 165 يوسف:38  پمث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )10(
قال ذلك متهيدا للدعوة، وإظهارا أنه من بيت النبوة لتقوى رغبتهام يف االستامع إليه، 
والوثوق به.                                                            ابن عجيبة الفايس، البحر املديد 596/2
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ٻمث - 166 ٻ  نثٱ  تعاىل:  قوله  من  العلامء  بعض  استدل   )11(
يوسف:44 عىل ضعف ما ورد من أن »الرؤيا عىل أول ما تعرب«؛ ألن القوم قالوا: 
نثٻ ٻمث ومل تقع كذلك، فإن يوسف فرسها عىل سني اجلدب واخلصب، 

فكان كام عرب.

ويف اآلية دليل أيًضا عىل فساد أن »الرؤيا عىل رجل طائر، فإذا عربت وقعت«. 

تفسري القرطبي 201/9

ژ - 167 ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  نثڇ   )12(
التي هي حفظ  الرشعية؛  باملصالح  القول  اآلية أصل يف  ژمث يوسف:47 هذه 
األديان والنفوس والعقول واألنساب واألموال، فكل ما تضمن حتصيل يشء من 

هذه األمور فهو مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة.
تفسري القرطبي 203/9

)13( من أعظم األشياء رضرا عىل العبد بطالته وفراغه، فإن النفس ال تقعد فارغة - 168

بل إن مل يشغلها بام ينفعها شغلته بام يرضه، نثپ پ پ پمث يوسف:53.

ابن القيم، طريق اهلجرتني، ص275

يأتوا بأخيهم؛ أمر - 169 تأمل: عندما جاء إخوة يوسف، وطلب منهم أن   )14(

وئمث  وئ  ەئ  ەئ  ائ  نثائ  رحاهلم  يف  بضاعتهم  يضعوا  بأن  فتيانه 

نثٱ ٻ  بنفسه  يأخذ أخاه وضع الصواع  أراد أن  يوسف:62 ولكن عندما 
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ٻ ٻ ٻ پ پ پمث يوسف:70؛ وذلك ألنه يف األوىل كان جمرد 

عالمة عىل جديته يف طلب أخيهم، فال حيتاج إىل حيلة أو كتامن.. بينام كان أخذ أخيه 

بحيلة مرشوعة ال تتم إال بالتلطف والكتامن؛ حتى يتحقق اهلدف املنشود.

أ.د.نارص العمر

)15( إن القرآن ليصور لنا أخذ الربيء باملذنب؛ ال عىل أنه مضاد للرشيعة - 170

نثٱ  الفكرة األساسية للعدالة اإلنسانية،  فحسب! بل هو كذلك غري متوافق مع 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀمث يوسف:79.

د.حممد دراز، دستور األخالق يف القرآن الكريم، ص151

هذا دأب املؤمن يف - 171 نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇمث يوسف:83   )16(
عالقته مع ربه، فهو حيسن الظن به دوًما، فكيف بمثل هذا اليوم العظيم؟ قال ابن 
املبارك: جئت إىل سفيان عشية عرفة وهو جاث عىل ركبتيه، وعيناه هتمالن، فبكيت! 
فالتفت إيل وقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا اجلمع حاال؟ قال: الذي يظن أن 

اهلل عز وجل ال يغفر هلم!

حسن الظن باهلل، البن أيب الدنيا، ص92

پمث - 172 ٻ  ٻ  نثٻ  ألبنائه:  يعقوب  وصية  تأمل   )17(
ەئ  ەئ  نثائ  الرزق:  جللب  أرسلوه  ملن  الفتية  ووصية  يوسف:87 
وئ وئمث الكهف:19 فيعقوب قد ذهب برصه، وأهم وسيلة للبحث عن 
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األشياء الدقيقة والتحقق منها التحسس، فعرب هبا.
والفتية شأهنم مبني عىل احلذر خوفا من علم قومهم، فعربوا بالتلطف.

فلكل يشء ما يناسبه.
أ.د.نارص العمر

ڃ - 173 ڃ  ڃ  نثڄ  يوسف:87،  ڀمث  ڀ  پ  پ  نثپ   )18(
ڃ چ چمث احلجر:56 اليأس والقنوط استصغار لسعة رمحة اهلل ومغفرته، 

وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص119

نثڈ - 174 يوسف:92،  ۇمث  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  نثے   )19(
يف اإلحسان إىل امليسء رشف االتصاف بصفات اخلالق؛ إذ  ڈمث النور:22 
جيعلون له الصاحبة والولد، وهو يعافيهم ويرزقهم! وفيه فطام للميسء عن إساءته، 

وتعريف له بقبح ظلمه.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص210

)20( إياك أن تغرت بام يغرت به اجلاهلون، فإهنم يقولون: لو كان هؤالء عىل - 175
حق مل يكونوا أقل الناس عددا والناس عىل خالفهم! فاعلم أن هؤالء هم الناس، 
كانوا  وإن  احلق  أهل  إال  الناس  فام  بناس،  وليسوا  بالناس  فمشبهون  خالفهم  ومن 

أقلهم عددا: نثخب مب ىب يب جت حتمث يوسف:103.
ابن القيم، مفتاح دار السعادة 147/1
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الضابط - 176 هو  هذا  الرعد:17  ېئمث  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  نثۆئ   )1(
القرآين للعلم الصحيح؛ النفع للناس، وكل علم ال ينفع الناس فهو هدر للحياة.

د.عبداهلل بن بلقاسم

)2( هل حتب أن هيون عليك احلساب يوم القيامة؟- 177
يقول جعفر بن حممد: صلة الرحم هتون عىل املرء احلساب يوم القيامة، ثم تال: 
نثڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃمث الرعد:21.
املجالسة وجواهر العلم 184/5

ليشكروا - 178 نقمه  وأيام  نعمه  أيام  تتناول  ۆمث  ۆ  نثۇ   )1(
ۉمث  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  نثۈ  بعدها:  قال  وهلذا  ويعتربوا؛ 
إبراهيم:5 فإن ذكر النعم يدعو إىل الشكر؛ وذكر النقم يقتيض الصرب عىل فعل املأمور 
ما أصاب  يصيبه  لئال  النفس؛  أحبته  وإن  املحظور  والصرب عن  النفس،  وإن كرهته 

غريه من النقمة.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 194/16

نثگ گ گ گ ڳ - 179 تدبر قول إبراهيم -عليه السالم-:   )3(
املجيء  جمرد  ألن  إليهم،  يأيت  الناس  بعض  فاجعل  يقل:  فلم  إبراهيم:37  ڳمث 
أتت  األفئدة  إذا هوت  الضد. لكن  بل ربام حدث  املراد والغاية،  يتحقق معه  قد ال 

i \
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األبدان تبعا، وحتقق احلب والتآلف واألنس الذي هم بأمس احلاجة إليه، وقد أجاب 
اهلل دعاءه فتحقق مراده.

أ.د. نارص العمر

ڱ - 180 ڳ  نثڳ  احلرم:  ألهل  اخلليل  دعوة  دالئل  عظيم  من   )2(
أن الناس لو علموا أهنم سيواجهون الصعوبات يف  ڱ ڱمث إبراهيم:37 
طلب الرزق عند احلرم؛ ملا اشتاقت نفوسهم إىل هذا املكان، وإن جاءوا، فربام قّلت 

رغبتهم يف البقاء فيه بسبب قلة موارده.

أ.د.حممد العواجي

قلبه - 181 ليطمئن  مفرح؛  بخرب  فآنسه  وجال  منه  فرأيت  أحدا  إذا زرت   )1(
لك، قبل أن حتدثه بموضوعك، تأمل قوله تعاىل: نثڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺمث احلجر:53.
د.حممد الربيعة

)2( نثپ پ ڀ ڀ ڀمث احلجر:72 وصفهم بالسكرة التي هي - 182
فساد العقل، والَعَمه الذي هو فساد البصرية، فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل، 

وعمه البصرية، وسكر القلب.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص179

k \
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مقامه؛ قوي عزمه وجترد صدقه، - 183 اهلل وعال  العبد من  ازداد قرب  كلام   )3(
فالصادق ال هناية لطلبه، وال فتور لقصده، بل قصده أتم، وطلبه أكمل، ونيته أحزم 

نثڍ ڍ ڌ ڌ ڎمث احلجر:99.

ابن القيم، طريق اهلجرتني، ص224

طعم - 184 ذاق  وقد  باملسلم  يليق  فال  ڎمث  ڌ  ڌ  ڍ  نثڍ   )4(
الطاعة يف شهر الصيام أن حيل حمل تلك احلالوة مرارة املعصية، وال يسوغ له إذا أرغم 

عدوه يف شهر الصيام أن يدخل عليه الرسور يف شهر شوال وما بعده من الشهور.
د.عبد املحسن العباد

الدنيا، - 185 النحل:5 فهو يف  نثۅ ۅمث  القرآن:  كل ما جاء يف   )1(
أي: ومنها تبيعون ومنها تدخرون، ومنها تأكلون، وذلك يف: )النحل(، )املؤمنون(، 
)غافر(، أما قوله: نثېئ ىئمث الزخرف:73 فهذا يف جنة اآلخرة، واجلنة ليس 
فيها بيع وال ادخار وال إهداء، وإنام يأكلون منها فحسب، وذلك يف سورة الزخرف.

صالح الرتكي

كان - 186 بيان؛  من  به  يليق  بام  احلكيم  الداعية  بّلغه  فإذا  بذاته،  قوي  احلق   )2(
نثڤ  األنبياء والرسل  الكلمة، وذلك كان هو أساس دعوة مجيع  منترصا بمجرد 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄمث النحل:35 فال يستهينن أحد بقوة الكلمة وخطورهتا يف 

l \
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اخلري والرش، فأما كلمة احلق واهلدى يف الدعوة إىل اهلل فهي الغالبة بإذن اهلل.

د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، 296

)3( املجرم الذي يقرتف كثريا من الفواحش ال يمكن بداهة أن يعامل بنفس - 187
ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  واحدة،  سوى  يرتكب  مل  من  هبا  يعامل  التي  الطريقة 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀمث النحل:88.

حممد دراز، دستور األخالق يف القرآن، ص153

)4( يا من حج البيت العتيق، وجئت من كِل فج عميق، ولبيت من كل طرٍف - 188
احلذر  كل  احذر  ديارك؛  إىل  للرجوع  تتهيأ  أنت  ها  حجك،  َكُمَل  وقد  أنت  ها  سحيق! 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  نثڻ  باملحرمات،  التلوِث  إىل  العودة  من 
ھمث النحل:92 فإياك إياك أن هتدم ما بنيت، وُتبدد ما مجعت، وتنقض ما أحكمت.
مقال: وما ذا بعد احلج، سلامن بن حيي املالكي )موقع صيد الفوائد(

ومطالبها، - 189 فيها  وما  الدنيا  عن  قلبه  انقطع  اهلل؛  للقاء  استعد  من  إن   )5(
ومخدت من نفسه نريان الشهوات، وأخبت قلبه إىل اهلل، وعكفت مهته عىل اهلل وعىل 

حمبته وإيثار مرضاته:  نثڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇمث النحل:96.
ابن القيم، طريق اهلجرتني، ص176

)6( إذا كثر نفوذ الشيطان عىل ثغرات قلبك، فتفقد إيامنك وصدق توكلك، فإن - 190
اهلل يقول: نثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےمث النحل:99.
د.عمر املقبل
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ڀ - 191 پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )1(
وصف  عىل  االقتصار  وجه  اإلرساء:1  ٺمث  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

أن  املسجد احلرام:  بركته، وعدم ذكرها يف حق  بذكر  اآلية  املسجد األقىص يف هذه 
املسجد  وأما  للعرب،  معلومة  إبراهيم  مقام  وبكونه  بالربكة  احلرام  املسجد  شهرة 
وا أثره  األقىص فقد تناسى الناس ذلك كله، فالعرب ال علم هلم به، والنصارى عفَّ
إليهم، فاحتيج إىل  ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده  من كراهيتهم لليهود، واليهود قد 

اإلعالم بربكته.

ابن عاشور، التحرير والتنوير 19/15

)2( حياتك بعد موتك كتاب سيقرأه اآلخرون فأحسن كتابته، وال تظنن أن - 192
نثھ  جودة الغالف تنفع إذا كانت معلومات كتابك رديئة أو سيئة، فغًدا يقال: 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭمث اإلرساء:14.
د.عمر املقبل

األمر - 193 وهو  احلكم-  تعليق  يف  اإلرساء:23  نثڱ ںمث   )3(
احلكم،  يف  بعليتها  إيذان  الوالدة،  من  املشتق  )الوالدين(  بلفظ  باإلحسان- 
فيستحقان اإلحسان بالوالدية، سواء أكانا مؤمنني أم كافرين، بارين أو فاجرين، 

حمسنني إليه أو مسيئني.

ابن باديس، تفسري ابن باديس، ص67

m \
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لقاء-؛ - 194 كان  لو  –حتى  مرشوع  بعمل  إلنسان  كلمة  يعطي  امرئ  أيام   )4(

سبحانه:  احلق  قول  هو  وذلك  صارمة،  مسئولية  مسئوال  كلمته  بموجب  يصبح 

نثۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث اإلرساء:34.
د.حممد دراز، دستور األخالق يف القرآن الكريم، ص142

ملا - 195 اإلرساء:36  یمث  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  نثېئ   )5(

كانت هذه األعضاء الثالثة هي أرشف األعضاء وملوكها واملترصفة فيها واحلاكمة 

عليها؛ خصها سبحانه وتعاىل بالذكر يف السؤال عنها، فسعادة اإلنسان بصحة هذه 

األعضاء الثالثة، وشقاوته بفسادها.

ابن القيم، مفتاح دار السعادة، 107/1

ڑ - 196 ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  نثڇ   )6(

ک ک ک کمث اإلرساء:53 ومل يقل: يقولوا احلسن ففيها إرشاد إىل انتقاء 
أحسن الكلامت يف التخاطب بينهم؛ فإن الشيطان ربام نزغ يف الكلمة احلسنة إذا كان 

يمكن التخاطب بأحسن منها.

د.صالح البهالل

)7( الزالزل والرباكني أحداث كونية حيذر اهلل هبا عباده، وهذا ال يتعارض - 197

مع أي تفسري علمي صحيح، كام هو يف اخلسوف والكسوف.

وقرص تفسري حدوثها عىل اجلانب العلمي املجرد رصف هلا عن حقيقة أسباهبا 
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ڑ  نثڑ  اإلرساء:59،  ٹمث  ٹ  ٿ  ٿ  نثٿ  تدبر:  وقوعها،  وثمرة 
ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھمث األحقاف:24 - .25

ولكن: نثک ک ک گ گ گ گ ڳمث يونس:101! 
أ.د.نارص العمر

)8( آيات اهلل الكونية للتخويف، وإلشعار اإلنسان بقدرة اهلل وقوته، املوفق - 198
يتذكر واملحروم يتكرب نثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍمث اإلرساء:60.

عبدالعزيز الطريفي

ېئ - 199 ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  نثوئ   )9(
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئمث اإلرساء:74 - 
75 واآلية دالة عىل أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن مرتكبه وارتفاع منزلته، 
أن  تالها  من  فعىل  واليته،  عن  وخروج  هلل،  مضادة  للغواة  مداهنة  أدنى  أن  وعىل 

يتدبرها وأن يستشعر اخلشية وعظيم التصلب يف الدين.
البقاعي، نظم الدرر 489/11

اإلرساء:80 - 200 کمث  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  نثژ   )10(
دخول  وهو  اهلل،  عىل  ضامنا  فيه  صاحبه  يكون  الذي  واملخرج  املدخل  هو  وذاك 
الدعاء للعبد، فإنه ال يزال داخاًل يف أمر  أنفع  الدعوة من  وخروج باهلل وهلل، وهذه 
وخارًجا من أمر، فمتى كان دخوله هلل وباهلل وخروجه كذلك؛ كان قد أدخل مدخل 
صدق وأخرج خمرج صدق.                                           ابن القيم، حادي األرواح 101/1



62

يقل - 201 مل  الكهف:28  ڤمث  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  نثٿ   )1(
نثٹ ٹ ٹمث، وما أكثر ذكرنا باللسان مع  ال تطع من أسكتنا لسانه، بل قال: 
غفلة اجلنان، وهذا ال شك أنه ينقص الثواب، وينقص اآلثار املرتتبة عىل الذكر، مثل 

صالح القلب، واالجتاه إىل اهلل، واإلنابة إليه، وغري ذلك.
ابن عثيمني، تفسري سورة احلديد، ص402، 403

)2( مجيع أصحاب قصص سورة الكهف خرجوا وغرّيوا مكاهنم فنجحوا، - 202
الكهف:35،  نثٱ ٻمث  نفسه:  وانكفأ عىل  ماله  اجلنتني، أرسه  إال صاحب 

فكان اخلارس الوحيد. 
د.عويض العطوي

)3( لو كان أحد يكتفي من العلم بيشء؛ الكتفى موسى عليه السالم، ولكنه - 203
قال: نثک ک ک گ گ گ گ ڳمث الكهف:66.

قتادة، جامع بيان العلم وفضله 419/1

)4( من أخطاء بعض الشباب -بل بعض طالب العلم- اقتصارهم عىل ما - 204
يف بطون الكتب، وإمهال خربات من سبقهم علام وجتربة، ومن تدبر القرآن رأى عنايته 

هبذا األمر، تدبر: نثڌ ڌ ڎمث الفرقان:59 و نثں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہمث الكهف:68 وحتقق ما توقعه اخلرض، ولذا استفاد موسى من ذلك، فقال للنبي 
يف حديث فرض الصالة: »إن أمتك ال تطيق ذلك؛ فقد بلوت بني إرسائيل وخربهتم«.
أ.د.نارص العمر

n \
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وهو - 205 اهلل  عىل  مقبل  أنه  يظن  وعابد،  وناسك  وساجد،  راكع  من  كم   )5(
هارب منه، وسائر إليه وهو راحل عنه! وذلك: لسوء قصده، وخبث طويته، وفساد 
رسيرته، فمنهم من يشعر بذلك لكنه يتغاىض عنه، ومنهم من خيفى عنه ذلك لعظم 

جهالته، وفرط غباوته نثں ڻ ڻ ڻ ڻمث الكهف:104.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص359

نثٹ ٹ ڤ ڤ ڤمث - 206 السالم-:  –عليه  إبراهيم  قول  يف   )1(

مريم:4 قال ابن عيينة أي: سعدت بدعائك وإن مل تعطني.
الدر املنثور480/5

نثڇ ڇ ڇ ڇمث مريم:17 حجابا حيجبها عن عّباد بيت - 207  )2(

املقدس، فام بال بعض بناتنا ال تتخذ حجابا حتى عن الفساق؟! 
د.عبداملحسن املطريي

قلة - 208 مع  حياهتم،  يف  الربكة  جتد  إذ  واملصلحني،  األنبياء  سري  يف  تأمل   )3(

إمكاناهتم املادية وصعوبة احلياة يف أزماهنم، فاقتد هبم، متدبرا قول عيسى عليه السالم 

-إذ وصف نفسه- مثنًيا عىل ربه: نثگ گ گ گ ڳمث مريم:31.
أ.د.نارص العمر

o \
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هذا - 209 طه:4  ڎمث  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  نثڍ  القرآن:  يف  اهلل  قال   )1(
تعظيم لشأن القرآن، وإنام عّظم القرآَن ترغيبا يف تدبره والتأمل يف معانيه وحقائقه، 
وذلك معتاد يف الشاهد؛ فإنه تعظم الرسالة بتعظيم حال املرِسل ليكون املرَسل إليه 

أقرب إىل االمتثال.

تفسري الرازي 8/22

انرشاح - 210 إىل  الداعية  حاجة  ملدى  بيان  طه:25  ۈمث  ۆ  ۆ  نثۇ   )2(
الصدر؛ حتى يتمكن من إيصال دعوته بأيرس كلفة، وألجل أن يراه الناس عىل أكمل 
ما يكون من الرسور؛ فترسي تلك الروح منه إىل املدعوين؛ فيتحقق مقصد من أعظم 

مقاصد الدعوة، أال وهو الوصول إىل السعادة.

د.حممد احلمد، هداية آيات، ص8

ڀ - 211 ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  اآلية:  هلذه  متأمال  قف   )3(
ڀمث طه:52 حيث أزال تطرق الوهم بأن كتابتها خوفا من خطأ أو نسيان، كال.. 

وإنام هو الضبط واإلحكام، كام يف: نثٱ ٻ ٻمث الذاريات:7.

فإذا كان كذلك وهو سبحانه ال يضل وال ينسى، فكيف هيمل اإلنسان تقييد 
احلقوق وقد جبل عىل اخلطأ والنسيان؟!

أ.د.نارص العمر
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مجع - 212 أمهية  السحرة  عرف  طه:64  یمث  ی  ی  ی  نثىئ   )4(
كلمتهم فتنادوا لذلك؛ فاملصلحون أوىل أن جيتمعوا. 

د.عبداملحسن املطريي

تسرتا - 213 هذا  قال  إنام  طه:71  ڻمث  ں  ں  ڱ  نثڱ   )5(
ڻمث  ڻ  نثں  تعاىل:  قال  كام  وجهلتهم،  دولته  رعاع  عىل  وتدليسا 

الزخرف:54.
تفسري ابن كثري 458/3

)6( نثۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىمث طه:97 هذه - 214
اآلية أصل يف نفي أهل البدع واملعايص وهجراهنم وأال خيالطوا.

تفسري القرطبي 241/11

)7( من أعىل مقامات العارفني وأحالها: الرضا! والطريق إليه بأمرين: صرب - 215
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  نثڎ  طويل:  كثري  وذكر  مجيل، 

ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱمث طه:130.

د.حممد القحطاين

)8( االشتغال بالدعوة الواجبة، من أسباب جلب الرزق وليس مشغاًل عنه، تأمل: - 216
نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋمث طه:132.

د.عبداهلل الغفييل

)9( اإلعراض عن الوحي ذل يف الدنيا، وخزي يف اآلخرة: نثی ی - 217
ی ی جئ حئ مئمث طه:134.                                                   

 د.عبداهلل الغفييل
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ۉ - 218 ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  نثۆ   )1(

ۉمث األنبياء:80 هذه اآلية أصل يف اختاذ الصنائع واألسباب، وهو قول أهل 

للضعفاء!  رشع  إنام  ذلك  بأن  القائلني  األغبياء  اجلهلة  قول  ال  واأللباب،  العقول 

فالسبب سنة اهلل يف خلقه؛ فمن طعن يف ذلك فقد طعن يف الكتاب والسنة.
تفسري القرطبي 321/11

)2( نثٿ ٹ ٹ ٹ ٹمث األنبياء:83 مل يتعلق أيوب بيشء - 219

من عمله أو صربه، لكن تعلق بإيامنه العميق أن ربه أرحم الرامحني.
د.عبد اهلل بن بلقاسم

ڻ - 220 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  نثڳ   )3(

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھمث األنبياء:87 - 88، الغم كاملوج 

من أدركه أغرقه، والتوحيد طوق النجاة منه.
د.سليامن الربعي

q\
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)1( نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںمث احلج:28 ملا كان اجلهاد - 221

الدائم يساويه،  الكثري  الذكر  الناس عليه؛ كان  أفضل األعامل، وال قدرة لكثري من 

بنفسه  خرج  من  إال  عليه؛  يفضل  احلجة  ذي  عرش  يف  العمل  وكان  عليه،  ويفضل 

وماله، ومل يرجع منهام بيشء.

ابن رجب، لطائف املعارف، ص249

ٿ - 222 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  نثپ   )2(

بالدمار  والشعور  النفيس،  الزلزال  هذا  إىل  انظر  احلج:31  ٹمث  ٿ  ٿ  ٿ 
عىل  جيثم  الذي  القاتل  واليأس  الكفار،  صدور  يمأل  الذي  احلياة،  يف  واخلراب 

سعة  املسلم  حياة  هذا  يمأل  بينام  باهلل،  بالعلم  شديد  فقر  من  يعيشونه  ملا  أحالمهم؛ 

ورمحة؛ بسبب ما يتيحه له من آفاق أرحب، للنظر يف احلياة والكون واملصري.

د.فريد األنصاري، مجالية الدين، ص66

نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئمث احلج:37 - 223  )3(

منا،  الذبح  يف  البدين  واجلهد  منا،  األموال  فدفع  وئمث!  نث  كلمة  داللة  يف  فتأمل 

فبقي حتقيق األهم، وهي التقوى، فهي التي سنثاب عليها إن حققناها، وسنخرس إن 

غابت عن أعاملنا.

د.عمر املقبل
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ىئمث - 224 ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  نثۆئ   )4(

احلج:46 ما هذه األبصار التي يف الرؤوس! فإهنا جعلها اهلل منفعة وبلغة، وأما 

البرص النافع فهو يف القلب.
قتادة، الدر املنثور 61/6

هلا: - 225 متدبرا  عندها  يقف  من  قل  عجيبة،  بآية  احلج  سورة  اهلل  ختم   )5(

ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  نثڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 
ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 
ۇئ ۆئ ۆئمث احلج:78، إذ أمر باستمرار املجاهدة بعد هذه الفريضة العظيمة، 
هذا  أصول  بالتزام  وأوىص  فيها،  الصاحلة  األعامل  وتنوع  بفضلها،  املتميزة  واأليام 

الدين؛ من توحيد وصالة وزكاة، مبينا أن هذا املجاهدة ال تنايف اليرس ودفع احلرج؛ 

ملة أبينا إبراهيم عليه السالم.
أ.د.نارص العمر

)6( نثڻ ڻ ۀ ۀ ہمث إن الرجل ليجاهد يف اهلل حق جهاده - 226

َب بسيف. وما رَضَ
احلسن البرصي، الدر املنثور 78/6
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)1( نثٱ ٻ ٻمث املؤمنون:1 أفلحوا هكذا بإطالق يف كل يشء يف - 227

كل آن.. مل يقيد الفالح بـ)أين( وال )متى(، هم املفلحون دوما لو التزموا اإليامن.
د.خالد املزيني

)2( إن اهلل إذا أراد بعبد خريا سلب رؤية أعامله احلسنة من قلبه، واإلخبار هبا - 228

من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فال يزال نصب عينيه حتى يدخل اجلنة نثٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀمث املؤمنون:60.
ابن القيم، طريق اهلجرتني، ص172

ۋ - 229 ۋ  ٴۇ  نثۈ  وتأمل:  استطعت،  ما  بالتعميم  احلكم  جتنب   )3(

ۅ ۅمث املؤمنون:70 فقد يكون بعضهم يؤمن بقلبه، لكنه ساكت خوًفا عىل نفسه.
د.حممد الربيعة

)4( هل تشعر بنعمة بلوغ رمضان؟- 230

فقط تذكر كلمة ذلك املحترض الذي قال: نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭمث املؤمنون:99 - 100! وتذكر رصخة أهل النار: نثۋ ۋ ۅ ۅمث 
فاطر:37.. فيا برشاك يا من بلغت مواسم اخلريات، ووفقت لعمل الصاحلات.

د.عمر املقبل
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توطئة - 231 ففيه  النور:1  ٻمث  ٻ  نثٱ  النور  سورة  بداية  تأمل   )1(
ملا سيأيت يف مضامني السورة من احلدود واألحكام واآلداب، فينبغي عىل الناس أن 
ينقادوا هلا انقياًدا كاماًل؛ ألهنا ليست أفكاًرا برشية، وال ختضع لالجتهادات؛ بحيث 
املرأة،  وخروج  املرأة،  ولباس  باالختالط،  يتعلق  فيام  نظره  بوجهة  إنسان  كل  يديل 

فليس ألحد أن يعرتض عىل حدود اهلل بحجة أهنا قضايا شخصية!
د.خالد السبت

عن - 232 الغفلة  النور:23  ڱمث  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  نثڳ   )2(
القبائح مانعة من فعلها، إذ ال يتأتى فعلها إال بالعزم عليها، وال عزم عليها مع عدم 

الشعور هبا، وحتصل هذه الغفلة بإجياد األسباب الشاغلة.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص96

)3( يف حديث ابن مسعود: »وأن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري« قال ابن - 233
تيمية: إذا نزل الربيع بأرض أحياها، أما النور فإنه ينترش ضوءه عن حمله، فلام كان الصدر 
حاويا للقلب جعل الربيع يف القلب، والنور يف الصدر النتشاره كام فرسته املشكاة؛ يف 

قوله: نثے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇمث النور:35 وهو القلب.
جمموع الفتاوى 312/18

بقلبه يشء - 234 القرآن ال يفتح كنوز أرساره إال ملأذون، وال إذن ملن تعلق   )4(
من كربياء اهلوى، واستعالء الفهوم، نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓمث النور:40، 

فاخضع لربك واخنع قبل طرق الباب.
د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص155
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الفرقان:15 - 235 ڃمث  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  نثڦ   )1(

املتدبر خيرج من هذا السؤال بحقيقة كربى، وهي أن التقوى أعظم زاد وجب عىل 

املسلم أن يتزود به لآلخرة، وأن العاقل هو من شمر عن ساعد اجلد للعمل من أجل 

ينفع وال  السؤال عام ال  القيل والقال، وكثرة  هذه احلقيقة، وترك ما دون ذلك من 

يغني من رضوب املحال.

د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص179

)2( هذا الشيطان كلام أغوى أحدا؛ حتى إذا أيقن هبالكه أدبر عنه وخذله، - 236

قررها  كام  إبليس؛  كيد  يف  الثابتة  السنة  هي  وتلك  الكاذبة،  وعوده  كل  له  وأخلف 

القرآن الكريم: نثڭ ڭ ڭ ڭمث الفرقان:29 فعجبا ملن يقامر 

بمصريه األخروي! وبمستقبله الوجودي! فيجعله رهني غواية الشيطان وغروره.

د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص195

يسلكون - 237 األنبياء  أعداء  الفرقان:31  ەئمث  ەئ  ائ  نثائ   )3(

زمان  كل  يف  الباطلة  والدعاية  اإلضالل،  مسلك  َمْسلكني؛  األنبياء  دعوة  إبطال  يف 

ومكان. ثم: مسلك السالح؛ وهلذا قال: نثەئمث يف مقابل املسلك األول الذي 

هو اإلضالل، وقال: نثەئمث يف مقابل املسلك الثاين وهو املجاهبة املسلحة.

ابن عثيمني، تفسري الفاحتة والبقرة 50/1
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ىئ - 238 نثىئ  بالقرآن  فعليك  ومهك؛  قلبك  يف  شتاتا  جتد  كنت  إذا   )4(
یمث الفرقان:32.

د.حممد الربيعة

)5( إنني عندما أسمع القرآن الكريم يتحدث عن موضوع الظل واألضواء، - 239
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  نثٿ  ونسجد  ونسبح  لنعجب  عنه  حيدثنا  اهلل  كأن  أشعر 
ڃمث  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

الفرقان:45 - 46.
حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص59 )بترصف يسري(

)6( اجلهاد ال يقترص عىل اجلهاد بالنفس أو املال، بل إن اجلهاد باللسان من - 240
الفرقان:52،  ۆمث  ۇ  ۇ  نثڭ  سبحانه  قال  اجلهاد،  أنواع  أعظم 
أي: جاهد املرشكني بالقرآن، ويتأكد يف هذا الوقت مع املنافقني الذين عاثوا يف البالد 

فسادا، وقد سمى اهلل فضحهم باللسان جهاًدا يف )التوبة( و)التحريم(: نثٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پمث التوبة:73.

أ.د.نارص العمر

)7( تدبر عميل: أطال عمر –ريض اهلل عنه- صالة الضحى فقيل له: صنعت - 241
اليوم شيئا مل تكن تصنعه! فقال: إنه بقي عيل من وردي يشء، وأحببت أن أمته -أو 

قال أقضيه-، وتال هذه اآلية: نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ےمث الفرقان:62.

الدر املنثور 270/6
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إحدامها - 242 جاءت  اللسان،  وعثرة  الرجل  عثرة  عثرتني:  العثرة  كانت  ملا   )8(

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  نثۓ  تعاىل:  قوله  يف  األخرى  قرينة 

ۆ ۈ ۈ ٴۇمث الفرقان:63.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص162

)9( نثک ک ک ک گ گ گ گ ڳمث الفرقان:72 - 243

فهذه الثلة املؤمنة ليس بمعنى أهنا ال تقرتف شهادة الزور عند استشهادها فحسب؛ 

وجتمعاته،  نواديه  تشهد  وال  أصال،  مواطنه  حترض  ال  إهنا  بل  بدهياهتم،  من  فهذا 

فالشهادة هنا بمعنى احلضور والشهود واملعاينة واملخالطة.
د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص 265

)10( نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ - 244

الفوز  هذا  كل   76  - الفرقان:75  ۅمث  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ 
العظيم، وكل ذلك النجاح الكبري، عرب تلك األشواط الشاقة، وعرب تلك املسافات 

الطويلة، إنام كان هلؤالء السادة الكبار نثڭ ڭمث نعم، بام صربوا !!
د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص272
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)1( تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه والرش إىل حمله كام قال إمام احلنفاء: - 245
ۆئمث  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  نثې 

الشعراء:78 - 80.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 223/14

)2( قال تعاىل عن إبراهيم: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پمث الشعراء:84 - 246
يبمث  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  نثمئ  بنيه:  وعن  عنه  أيضا  وقال 
فأتباع  نثڭ ڭ ڭمث الرشح:4  وقال لنبيه - صىل اهلل عليه وسلم-:  مريم:50 
من  وكل  ومتابعتهم،  طاعتهم  من  مرياثهم  بحسب  ذلك  من  نصيب  هلم  الرسل 

خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب خمالفتهم ومعصيتهم.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص80

)3( أمجع السائرون إىل اهلل أن القلوب ال تعطى مناها حتى تصل إىل موالها، - 247
وال تصل إىل موالها حتى تكون صحيحة سليمة نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃمث الشعراء:88 - 89.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص76
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إىل - 248 أيدهيم  يمدون  زمالءه  يرى  الذي  هو  بالغيب  املؤمن  املوظف   )1(
ويصرب  القليل  بمرتبه  يقنع  وهو  والغنى،  السعة  أويل  من  به  فيكونون  احلرام  املال 

نثپ پ پ ڀ ڀ  ولسان حاله:  اآلخرة،  يف  والسعة  بالغنى  أماًل  الضيق  عىل 
ڀمث النمل:36.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص67، 68

)2( يتأتى بالعلم ماال يتأتى بالقوة نثڑ ک ک ک ک گ گ گ گ - 249
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱمث النمل:40 فكان أرسع من العفريت.

ابن عاشور، التحرير والتنوير 271/19

من - 250 سنة  أربعني  بعد  األمر  زمام  يملكون  ليبيا  يف  إخواننا  رأينا  عندما   )1(
االستضعاف -بسبب طغيان القذايف وجنوده-، وقفت متأماًل هلذه اآلية:

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  نثې   
الطاغية من خنادق ورساديب حتت  أعده  ما  فلام شاهدنا  القصص:5.  وئمث 

األرض حلاميته من شعبه تدبرت: نثٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀمث القصص:6.)2(

أ.د.نارص العمر

)2( أرسلت حني زيارة فضيلة الشيخ أ.د. نارص العمر إىل ليبيا.

w\
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)2( عندما حتاك املؤامرات ضد بلد أو جمتمع أو فرد جيب أن يقوم العقالء - 251
رجاال ونساء بام يقدرون عليه ملنع اإلفساد أو التخفيف منه؛ كل حسب طاقته ومكانته، 

تدبر أثر موقف امرأة فرعون عندما أرادوا قتل موسى: نثڎ ڎ ڈ ڈ 
عندما  يعقوب  أوالد  أعقل  موقف  أثر  وتأمل  القصص:9.  کمث  ک  ڑڑ  ژ  ژ 
عذر  فال  يوسف:10.  ھمث  ہ  ہ  ہ  ہ  نثۀ  يوسف:  قتل  عىل  متالؤوا 

ألحد مهام كان موقعه إال يقوم بواجبه. 
أ.د.نارص العمر

)3( نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئمث - 252
القصص:19 قال أبو عمران اجلوين: آية اجلبابرة القتل بغري حق.

الدر املنثور 401/6

)4( نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژمث القصص:24 إشارة إىل سبب من - 253
أسباب إجابة الدعاء، وهو إعالن االفتقار إىل اهلل، وإظهار املسكنة إليه عز وجل.

د.حممد احلمد، هداية آية، ص7

املكافأة - 254 القصص:25  نثگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳمث   )5(
تسبب تآلف القلوب، ودفع املنن.

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص205

ڳ ڳ - 255 گ  گ  گ  گ  نثک  شعيب:  ابنتي  عن  تعاىل  قال   )6(
ڳ ڳمث القصص:25 قال ابن كثري: وهذا تأدب يف العبارة مل تطلبه طلبا مطلقا 

لئال يوهم ريبة.
تفسري ابن كثري 228/6
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املرأة - 256 عند  امليش  القصص:25  کمث  ک  ک  ڑ  نثڑ   )7(
يدل عىل شخصيتها، بل يدل عىل عفافها من عدمه، فانتبهي أختي الكريمة للميش، 
تعاىل يف كتابه يف  أمر مهم، ذكره اهلل  املؤمنة، بل هو  أمرا هامشيا يف حياة  فهو ليس 

معرض مدح املرأة املستحيية يف مشيتها.
د.عويض العطوي

ُتك - 257 ُعدَّ هم  إخوانك  القصص:35  ۆئمث  ۆئ  ۇئ  نثۇئ   )8(
ت فاستكثر من الصادقني منهم، وال تفّرط فيهم. للمهامَّ

د. عبدالرمحن الشهري

)1( َدلَّ كتاب اهلل عىل أنه ال بد من الفتنة لُِكلنِّ من ادعى اإليامن، والعقوبة - 258
لذوي السيئات والطغيان، قال تعاىل: نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆمث 

العنكبوت:1 - 3.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 212/3

)2( نثٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤمث العنكبوت:32 ال تلقى - 259
املؤمن إال يرحم املؤمن، وحيوطه حيثام كان.

قتادة، الدر املنثور 462/6
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ھمث - 260 ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  نثڻ   )3(
العنكبوت:43 هذا مدح لألمثال التي يرضهبا، وحث عىل تدبرها وتعقلها، ومدح 
ملن يعقلها، وأنه عنوان عىل أنه من أهل العلم، فعلم أن من مل يعقلها ليس من العاملني، 
الكبار،  لألمور  هي  إنام  القرآن  يف  اهلل  يرضهبا  التي  األمثال  أن  ذلك:  يف  والسبب 
واملطالب العالية، واملسائل اجلليلة، فأهل العلم، يعرفون أهنا أهم من غريها، العتناء 
اهللَّ هبا، وحثه عباده عىل تعقلها، وتدبرها، فيبذلون جهدهم يف معرفتها، وأما من مل 
يعقلها -مع أمهيتها- فإِن ذلك، دليل عىل أنه ليس من أهل العلم؛ ألنه إذا مل يعرف 

املسائل املهمة فعدم معرفته غريها من باب أوىل وأحرى.
تفسري السعدي 631/1

ې - 261 ې  ې  نثۉ  قوله  يف  عنه  اهلل  ريض  العالية  أيب  عن   )4(
اإلخالص،  خالل:  ثالث  فيها  الصالة  قال:  العنكبوت:45  ىمث  ې 
واخلشية، وذكر اهلل.. فكل صالة ليس فيها من هذه اخلالل فليست بصالة؛ فاإلخالص 

يأمره باملعروف، واخلشية تنهاه عن املنكر، وذكر اهلل -القرآن- يأمره وينهاه.
الدر املنثور 464/6

)5( املوقنون باآلخرة هلم سرية أخرى، إهنم يتقون الشبهات استرباء لدينهم - 262
يفهمون بعمق  بالدنيا، هم  اكرتاث غريهم  باآلخرة أشد من  وعرضهم، ويكرتثون 

ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  تعاىل:  قوله 
ٺ ٺمث العنكبوت:64.

حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص149
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)1( أصول احلياة الزوجية وأركاهنا دون انقطاع:- 263

1- سكن كل واحد منهام لآلخر.

2- املودة.

3- الرمحة.

وأي نقص يف ذلك فهو خلل يف حتقق آيات اهلل يف نفس املقرص، تدبر: نثڈ 

ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱمث الروم:21.

أ.د.نارص العمر

)1( قف متأمال لبالغة هذه اآلية: نثڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄمث - 264

فمع أن االشرتاء كان لوسيلة اللهو جعل الغاية هي السلعة، تقبيحا لفعله، ثم عرب 

بمزامحته  السفه،  هلذا  الالزم  األثر  لبيان  لقامن:6  ڃمث  ڃ  ڃ  نثڃ  بقوله: 

ملرضاة اهلل، وصده عن سبيله، وليس كام يتوهم البعض أنه جمرد تسلية ال تؤثر عىل 

دينه وعبادته، والواقع يكذب هذه الدعوى ويفندها.
أ.د.نارص العمر

z\
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)2( نثڇ ڍ ڍ ڌمث لقامن:14 األم إن كانت عجوًزا، أو كانت - 265
مريضة، فاذكر أهنا إن احتاجت لك اليوم؛ فلقد كنت يوًما أحوج إليها، وإن طالبتك 

أن تقدم هلا من مالك؛ فقد قدمت لك من نفسها ومن جسدها.
ذكريات الطنطاوي 94/2

يبلغك ما تقايس أمك وما - 266 نثڃ چ چ چ چمث لقامن:14 أمل   )3(
وهجرته،  عنه  ألعرضت  العذاب  هذا  ُعرش  إنسان  لك  سبب  لو  بسببك؟  تتعذب 
-هذا إن مل تنتقم منه-! ولكن األم تنسى أملها بعد حلظات من خروج الولد، ثم تضمه 

إىل صدرها؛ فتحس كأن روحها التي كادت تفارقها قد رجعت إليها.
ذكريات الطنطاوي 94/2

)4( ربام اتكل بعض املغرتين عىل ما يرى من نعم اهلل عليه يف الدنيا وأنه ال - 267
يغري ما به، ويظن أن ذلك من حمبة اهلل له، وأنه يعطيه يف اآلخرة أفضل من ذلك، فهذا 

من الغرور نثۉ ۉ ې ې ې ې ى ىمث لقامن:33.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص35

ھمث - 268 ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  نثڻ   )1(
السجدة:17 هذه لذة اخلرب، فكيف بلذة النظر؟!

د.عادل الزرقي

|\
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ڇ - 269 چ  نثچ  الفاضحة:  سورة  ففي  املخذلون،  يصده  ال  بربه  الواثق   )1(
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژمث األحزاب:18. 

سعود الرشيم

هدي - 270 من  األحزاب:21  ېئمث  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  نثوئ   )2(
هذه اآلية أن وارث مقام التعليم جيب أن يكون قدوًة يف سمته وأخالقه وسريته، تقًيا 
ورًعا، جمتنًبا للمحرمات بعيًدا عن الشبهات، فإذا كان كذلك نفعهم بسريته وأخالقه 

أكثر مما ينفعهم بعلمه.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص29

)3( نثۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى - 271
بعض  وقد جيب يف  ديني،  الريب حزم  مظان  البعد عن  األحزاب:53  ائمث 

املواطن، ويستحب يف بعضها.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص70

)4( ُينتقص بعض الناس بسبب بلده، أو نسبه، أو خلقته، مع أن هذا ليس - 272

باختياره، فِلَم يؤَذ ألمر ليس من كسبه؟
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  نثک   

ڳ ڱ ڱمث األحزاب:58.
أ.د.نارص العمر

{ \
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بعض - 273 أن  وجدت  الظاملني،  من  ختلصت  التى  البالد  لبعض  زياريت  عند   )5(
أعوان الطغاة يعيشون ندامة وبؤسا، بسبب وقوفهم مع الظاملني، حيث أصبح ذلك مسبة 

وعارا عليهم وعىل أهلهم، فطفقوا يتربؤون منهم، ولكن هيهات وقد سجل التاريخ!

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  نثڍ  القيامة:  يوم  أمثاهلم  حال  فتدبرت 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کمث األحزاب:67 - 68.

أ.د.نارص العمر

)6( نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھمث األحزاب:70 ما رأيت - 274
شيئا أذهب بالرشد، وأجلب للرض، وأقتل للتقوى، من اللسان السائب!

حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص209

الذي - 275 أنه  يعرفون  أهنم  مع  اهلل،  أقدار  من  يتسخطون  ألناس  عجبا   )7(
حيزنون  ال  هم  بينام  اخلبري،  احلكيم  العليم  وأنه  واألرض،  السموات  ملكوت  بيده 
التي  اآلية  هذه  تدبر  ذلك،  عىل  أنفسهم  يعاتبون  وال  ترصفاهتم،  وسوء  لتقصريهم 

تشخص طبيعة النفس البرشية لتتعامل معها وفق ذلك: نثائ ەئەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئمث األحزاب:72.

أ.د.نارص العمر

)8( حتدث ابن تيمية عن صفات الفرق الناجية قائاًل: - 276
»وال يتبعون الظن وما هتوى األنفس، فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس 

بغري هدى من اهلل ظلم، ومجاع الرش اجلهل والظلم قال اهلل تعاىل: نثائ ەئەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئمث األحزاب:72 إىل آخر السورة.

جمموع الفتاوى، 348/3
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أن تكون عند حسن - 277 إياك  نثھ ھ ے ے ۓمث سبأ:20   )1(
ظن إبليس فيك! 

د.عبدالرمحن الشهري

)2( نثی ی ی ی جئ حئمث سبأ:39 من توقع أن ختلف عليه - 278
نفقته، سهل عليه بذهلا، سواء وقع عليه إخالفها عاجال أو آجال.

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص179

)3( من أرسار هذا الدين ولطائفه أن باب عقيدته هو: التفكر! نثۉ ۉ - 279
آية يف غاية  ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئمث سبأ:46 
اجلامل والسمو! وإين أشهد أين مذ ذقتها وجدت أهنا بحرا من األرسار الرتبوية ال 

يعلم مداه إال اهلل.
د.فريد األنصاري، مجالية الدين، ص56

ەئ - 280 ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  نثۉ   )4(
من  أحد  صفوها  يكدر  ال  خلوٍة  يف  تعاىل  هلل  التفرغ  أن  ذلك  فائدة  ەئمث 
اخللق، يتيح للقلب أن يتفاعل –يف صفاء- مع معطيات التفكر، والشعور بمعية اهلل، 
وحقائق الكون الكربى، ومثل ذلك ال حيصل يف لغط النقاش اجلامعي، وضوضاء 

اجلدل املتعدد!
د.فريد األنصاري، مجالية الدين، ص57

~ \
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)1( نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄمث فاطر:6 واألمر باختاذه عدوا تنبيه - 281
يفرت وال يقرص عن حماربة  كأنه عدو ال  الوسع يف حماربته، وجماهدته،  استفراغ  عىل 

العبد عىل عدد األنفاس. 
ابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد 6/3

)2( املعصية تورث الذل وال بد؛ فإن العز كل العز يف طاعة اهلل تعاىل، قال - 282
تعاىل: نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېمث قاطر:10 أي فليطلبها بطاعة اهلل، فإنه ال 

جيدها إال يف طاعة اهلل.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص59

)3( نثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ - 283
ەئمث من أطاع اهلل فقد وااله فيام أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن 

عصاه فقد عاداه فيام عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص180

يقومون - 284 أهنم  وأخرب  بتالوته،  للقرآن  التالوة  أهل  اهلل عز وجل  فّضل   )4(
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  نثائ  فقال:  بأمره 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئمث فاطر:29 خيربهم أن جتارهتم يف اآلخرة 

هي الرابحة، وأهنا ال تكسد عنده، حتى يوفيهم أجورهم من اجلنة.
خباب بن األرت، فهم القرآن للمحاسبي، ص297

\ ے



85

إىل - 285 فيها داللة  نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ےمث يس:21   )1(
أن تشّوف الداعي إىل ما يف أيدي القوم، وتطلعه إىل أن ينال من وراء إرشاده شيًئا من 

متاع هذه احلياة، قادح يف صدقه، وداخل يف الريبة يف إخالصه. 
حممد اخلرض حسني، جمموعة مؤلفاته 2298/5

)2( نثڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈمث يس:50 كأن الوصية أهم ما - 286
يعنى به من يفجؤه املوت، فبادر إىل كتابة وصيتك من اآلن فإنك ال تدري ما يعرض لك.

د.عبد الرمحن الشهري

)1( نثحبخب مب ىبمث الصافات:24 قال رجل ألمري املؤمنني عيل بن - 287
أيب طالب ريض اهلل عنه: كيف حياسب اهلل العباد يف يوم؟ 

قال عيل ريض اهلل عنه: حياسبهم يف يوم كام يرزقهم يف يوم.
تفسري القرطبي 435/2

الصافات:86 - 288 نثڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژمث   )2(
- 87 من تأمل هذا املوضع حق التأمل، علم أن حسن الظن باهلل هو حسن العمل 
بربه أن جيازيه عىل أعامله، ويثيبه  العمل ظنه  إنام حيمله عىل حسن  العبد  نفسه، فإن 
عليها ويتقبلها منه، فالذي محله عىل العمل حسن الظن، فكلام حسن ظنه حسن عمله.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص27

\ ۓ
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)1( انكشف ألرباب القلوب ببصرية اإليامن وأنوار القرآن أن ال وصول إىل - 289

السعادة إال بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكى إال العاملون، والعاملون كلهم هلكى 

إال العاملون، والعاملون كلهم هلكى إال املخلصون، واملخلصون عىل خطر عظيم 

نثڎ ڎ ڈ ڈمث الزمر:3.

الغزايل، اإلحياء للغزايل 362/4

ذكر - 290 إذا سمعوا  الزمر:23  نثڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄمث   )2(

النار والوعيد اقشعروا، ثم تلني جلودهم إذا سمعوا ذكر اجلنة.

ابن جريج، فهم القرآن للمحاسبي، ص279

)3( قال يف قدوم املتقني إىل اجلنة زمرا: نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅمث - 291

تفتح  كام  بقدومهم،  وترحيبا  هتيئة  مفتوحة  األبواب  وجدوا  أهنم  أي  الزمر:73 

األبواب قبل قدوم ضيف عزيز كريم. 

 فهل نحن قد استعددنا لقدوم رمضان وفتحنا له قلوبنا، وهيأنا أنفسنا للقيام 

بحقه، كام يستعد املضيف لتكريم ضيفه العظيم؟!

أ.د.نارص العمر

\ ڭ
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)1( قصة مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون آسية، فيها رسالة للرجال والنساء: - 292

البيئات طغياًنا، فلنكف عن كثرة  أكثر  أنه يمكن أن نكون إجيابيني فاعلني حتى يف 

التشكي، ولنقبل عىل العمل.
د.حممد السيد

)2( نثژ ڑ ڑ ک ک ک کمث غافر:55 ال تقع فتنة - 293

إال من ترك ما أمر اهلل به؛ فإنه سبحانه أمر باحلق، وأمر بالصرب، فالفتنة إما من ترك 

احلق، وإما من ترك الصرب.
ابن تيمية، االستقامة 39/1

نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ - 294 تعاىل  اهلل  قال  نثک گ گ گ گمث   )1(

ڱ ں ں ڻمث فصلت:15 وهكذا كل ما يف املخلوقات من قوة وشدة تدل عىل 
أن اهلل أقوى وأشد، وما فيها من علم يدل عىل أن اهلل أعلم، وما فيها من علم وحياة 

يدل عىل أن اهلل أوىل بالعلم واحلياة.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 357/16

\ ڭ

\ ڭ
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)2( من كان مشغوال باهلل وبذكره وحمبته يف حال حياته، وجد ذلك أحوج - 295
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  نثپ  اهلل،  إىل  روحه  خروج  عند  إليه  هو  ما 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿمث فصلت:30.
ابن القيم، طريق اهلجرتني، ص308

)3( وصف اهلل نعيم أهل اجلنة بقوله: نثڃ ڃ ڃ چمث فصلت:32 - 296
وختمت اآلية هبذين االسمني: الغفور الرحيم لإلشارة إىل أن اهلل غفر هلم أو ألكثرهم 

اللمم وما تابوا منه، وأنه رحيم هبم ألهنم كانوا حيبونه وخيافونه وينارصون دينه.
ابن عاشور، التحرير والتنوير 287/24

)4( نثک ک گ گمث فصلت:34 الدفع بأحسن األقوال واألعامل - 297
موجب حلصول األلفة واالتفاق، املقتيض للتعاون عىل مصالح الدنيا والدين.

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص209

طرد - 298 اهلل  فصلت:36  ےمث  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  نثہ   )5(
إبليس من سامواته، ورمجه بالشهب الثواقب، فتفرغ اللعني هلذا الكيد العظيم، ال يدع 
للخري بداية إال أربكها بقاصف الوساوس ونريان الفتن، فجعل الرمحن االستعاذة 

لعباده املؤمنني، نجاة وأمانا من كل شيطان رجيم.
د.فريد األنصاري، جمالس القرآن، ص119

نثک ک کمث فصلت:41 القرآن عزيز فأعطه أعز األوقات، - 299  )6(
سفره  طريق  يف  يقف  مشاخيي  بعض  وأعرف  والصلوات،  األذان  بني  بام  تكتف  ال 
ليقرأ ورده.                                                                                           د.عبدالكريم اخلضري
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)1( املظلوم وإن كان مأذونا له يف دفع الظلم عنه بقوله تعاىل نثۋ ۋ - 300
فذلك مرشوط برشطني: أحدمها:  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېمث الشورى:41 

إىل  يفيض  االنتصار  كان  أو  كان عاجزا  فإذا  يعتدي.  أال  والثاين:  ذلك،  القدرة عىل 
عدوان زائد مل جيز.                                                                    ابن تيمية، االستقامة 40/1

يف تنوع جهاهتا، ويف قوهتا، فلو أن - 301 نثچ چ چمث اجلاثية:5   )1(
َنْفث هواء ال  من  يكون  ما  أقوى  اجتمعت، وصارت عىل  كلها  الدنيا  مكائن  مجيع 
يمكن أن حترك ساكنا إال فيام حوهلا فقط؛ لكن أن تصل من أقىص الشامل إىل اجلنوب، 
أو بالعكس فال.                                 ابن عثيمني، تفسري العثيمني الفاحتة والبقرة )املجلد الثاين(

صالته - 302 من  واحد  كل  فحظ  األحقاف:19  ائمث  ائ  ى  نثى   )1(
دون  القلوب،   :- -سبحانه  اهلل  نظر  موضع  فإن  وتعظيمه،  وخشوعه  خوفه  بقدر 
ظاهر احلركات.                                               أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين 163/1

\ۇ

\ۆ

\ۈ



90

)1( نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻمث حممد:30 وقال: نثائ ەئ - 303

أمر  وهذا  احلج:72  ۈئمث  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
حمسوس ملن له قلب، فإن ما يف القلب من النور والظلمة واخلري والرش يرسي كثريا 

إىل الوجه والعني، ومها أعظم األشياء ارتباطا بالقلب.
ابن تيمية، االستقامة 355/1

فهذا - 304 حممد:30  ڀمث  پ  پ  نثپ  املنافقني:  عن  اهلل  قال   )2(

مقسم عليه، حمقق ال رشط فيه؛ وذلك أن ظهور ما يف قلب اإلنسان عىل لسانه أعظم 

من ظهوره يف وجهه، لكنه يبدو يف الوجه بدوا خفيا يعلمه اهلل.
ابن تيمية، االستقامة 355/1

خطبهم - 305 يف  بحوثهم..  يف  مقاالهتم..  يف  ڀمث  پ  پ  نثپ   )3(

وحمارضاهتم.. يف نتائج مراكز أبحاثهم.. تتبعها فقط، فستجد الكثري من خططهم ومكرهم.
د.عبدالرمحن الشهري

)4( قال عثامن بن عفان: ما أرس أحد رسيرة إال أظهرها اهلل عىل صفحات - 306

ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  املنافقني:  عن  تعاىل  قال  وقد  لسانه،  وفلتات  وجهه 

ٻمث ثم قال: نثپ پ پ ڀمث.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 110/14

\ۈ
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)1( إذا مرض املسلم عاده املسلمون، وإذا افتقر أعانوه، وإذا أحسن شكروه، - 307

وإذا كان مظلوًما نرصوه، وإذا َظَلم ردعوه، دينهم نصيحة وأمر بمعروف وهني عن 

منكر، أليس اهلل يقول: نثۈ ٴۇ ۋمث احلجرات:10؟.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص89

إن اإلسالم مل يضع للمسلم اخليار يف الوحدة، بل وضع هذه الوحدة - 308  )2(

اإلسالمية موضع األسس الكربى من الدين، فقال تعاىل: نثۈ ٴۇ ۋمث.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص286

)1( نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پمث ق:16 فإياك أن تضمر يف - 309

قلبك شيئا حياسبك اهلل عليه، أما الوساوس التي تطرأ عىل القلب، وال يميل اإلنسان 

إليها -بل حياول دفعها- فال ترضه بل هي دليل إيامنه، فالشيطان إنام يلقي الوساوس 

عىل القلب السليم، أما غري السليم، فالشيطان ال يوسوس له؛ ألنه قد انتهى.

ابن عثيمني، تفسري سورة احلديد، ص363

\ۋ
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)2( نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦمث ق:18 فإذا كانت األقوال تكتب، - 310
اهلل  إذا سمعت  تتقي اهلل عز وجل، وال ختالفه،  أن  فعليك  أوىل،  باب  فاألفعال من 
به  آمنت  فقل:  بأمر،  يأمر  اهلل  سمعت  وإذا  وصدقت،  به  آمنت  فقل:  خربا،  يقول 

وسمعا وطاعة، أو هنيا فقل: آمنت به وسمعا وطاعة.
ابن عثيمني، تفسري سورة القمر، ص297

)3( نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦمث ق:18 يف اللسان آفتان عظيمتان، - 311
إن خلص العبد من إحدامها مل خيلص من األخرى: آفة الكالم، وآفة السكوت، وقد 

يكون كل منهام أعظم إثام من األخرى يف وقتها.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص161

ىث - 312 مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  نثخب   )4(
يثمث ق:32 - 33 من رجع عن املخالفات خوًفا من عذاب اهلل فهو تائب، ومن 

رجع حياء فهو منيب، ومن رجع تعظياًم جلالل اهلل سبحانه فهو أّواب.
ابن عالن، دليل الفاحلني 90/1

من تفكر يف خلقه علم أنام - 313 نثڻ ڻۀ ۀ ہمث الذاريات:21   )1(
لينت مفاصله للعبادة.

قتادة، الدر املنثور 619/7

\ۅ
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)1( نثی جئ حئ مئ ىئمث الطور:48 هذه اآلية ينبغي أن يقررها - 314
كل مؤمن يف نفسه، فإهنا تفسح مضايق الدنيا.

تفرس ابن عطية 194/5

وتسرتخي - 315 تتمنى  أن  أما  القرآن،  حتصيل  يف  واتعب  نفسك،  من  ابذل   )1(
نثں  ں   تعاىل:  قوله  أما  الطريقة،  أن حتفظ هبذه  يمكن  فال  تنفذ،  وختطط وال 
املشقة عند بعض  ينايف  فالتيسري هذا ال  القمر: 17   ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀمث 

الناس، واهلل جل وعال إذا علم صدق النية من الشخص أعانه عليه ويرسه له.
د.عبد الكريم اخلضري

عظاهتا! - 316 يف  اآليات  هذه  مع  وعش  الفؤاد،  استجمع  رمضان:  قائم  يا   )2(
عش مع أهل اجلنة يف نعيمهم ورسورهم، حتى تتحرك النفس إىل اجلنان، وعش مع 
أهل النار يف جحيمهم وسعريهم، فإن هذا يزكي الفؤاد حال تذكرمها، ويكسبه الرقة 

واخلوف من رب العباد، فام تفكر عبد يف آيات القرآن إال تذكر: نثں  ں  ڻ  
ڻ     ڻ   ڻ  ۀمث فكن ذلك املدكر!

حممد املختار الشنقيطي

\ ۉ

\ ۅ
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الفهم، - 317 بيد  فتشه  فمن  احلكم،  عجائب  عىل  حيتوي  القرآن  اهلل  أنزل   )3(

نثں   لديه:  بالزلفى  به، وحظي  املتكلم  استجلب رضا  الفكر،  وحادثه يف خلوة 

ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀمث؟

صيد اخلاطر، ص123

ترى - 318 أن  شئت  إن  القمر:50  پمث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )4(

عجائب ذلك فانظر إىل الزالزل التي تصيب مئات القرى، بل آالف القرى، وبلحظة 

واحدة تعدمها! لو جاءت املعاول واآلالت والقنابل، مل تفعل مثل فعل حلظة واحدة 

من أمر اهلل عز وجل!

ابن عثيمني، تفسري سورة القمر، ص294

)5( نثٿ ٹ ٹ ٹمث القمر:53 حتى الشوكة يشاكها اإلنسان - 319

تكتب، حتى ما يزن مثقال ذرة من األعامل يكتب، وإذا آمنت بذلك؛ -وجيب عليك 

أن تؤمن به- فإنه جيب عليك احلذر من املخالفة، فإياك أن ختالف بقولك، أو فعلك، 

أوتركك، ألن كل يشء مكتوب.

ابن عثيمني، تفسري سورة القمر، ص297
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ومن - 320 أبدا،  يرتفع  مل  يومئذ  انخفض  من  الواقعة:3  ڳمث  نثگ   )1(
ارتفع يومئذ مل ينخفض أبدا.

زيد بن أسلم، الدر املنثور 5/8

)2( قال تعاىل عن القيامة: نثگ ڳمث يعني هي خافضة رافعة، فأهل - 321
العلم واإليامن هم الذين هلم الرفعة يف الدنيا واآلخرة، ومن سواهم فإهنم موضوعون 
بحسب بعدهم عن العلم واإليامن، وختفض أهل اجلهل والعصيان، وكم من إنسان 

يف الدنيا رفيع اجلاه، معظم عند الناس، يكون يوم القيامة من أحقر عباد اهلل؟!
ابن عثيمني، تفسري سورة الواقعة، ص327، 328

بعرش - 322 فاحلرف  ثوابه؛  كريم يف  القرآن  الواقعة:77  نثٱ ٻ ٻمث   )3(
فإن  وصالحها؛  القلوب  عىل  آثاره  يف  كريم  وهو  أمثاهلا،  بعرش  واحلسنة  حسنات، 
بدعوة  آثاره  يف  وكريم  وجل،  عز  هلل  اخلشوع  وتوجب  القلب،  تلني  القرآن  قراءة 

الناس إىل رشيعة اهلل عز وجل.
ابن عثيمني، تفسري سورة الواقعة، ص347

)4( نثڤ ڦ ڦ ڦمث الواقعة:83 ذكر اهلل احللقوم دون املريء؛ ألن - 323
احللقوم جمرى النفس، وبانقطاعه يموت اإلنسان، فإذا بلغت الروح احللقوم وهي 
صاعدة من أسفل البدن إىل هذا املوضع، حينئذ تنقطع العالئق من الدنيا، ويعرف 

اإلنسان أنه أقبل عىل اآلخرة، وانتهى من الدنيا.
ابن عثيمني، تفسري سورة الواقعة، ص351

\ ې
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خلقها - 324 إنام  احلديد:4  پمث  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )1(

اهلل يف ستة أيام-واهلل أعلم- حلكمتني:

1-أن هذه املخلوقات يرتتب بعضها عىل بعض، فرتب اهلل تعاىل بعضها عىل 

بعض حتى أحكمها، وانتهى منها يف ستة أيام.

2-أن اهلل علم عبادة التؤدة والتأين، وأن األهم إحكام اليشء ال الفراغ منه.

ابن عثيمني، تفسري سورة احلديد، ص365

إذا كنت تصدق بذلك، فهل - 325 نثڑ ڑ ک کمث احلديد:6   )2(

يمكن أن تضمر يف قلبك ما ال يرضاه اهلل، إن كنت مؤمنا؟ ال يمكن، فطهر قلبك 

معلوم  قلبك  والبغضاء، ألن  واحلقد  املسلمني،  والغل عىل  والنفاق،  الرياء  من 

عند اهلل عز وجل.
ابن عثيمني، تفسري سورة احلديد، ص373

حيث - 326 احلديد:13  نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چمث   )3(

كان منهجم اخلداع للمؤمنني يف الدنيا، فكان اجلزاء من جنس العمل، إذ لن جيدوا 

نوًرا، وإنام سيجدون ناًرا، وتأمل دقة اللفظ ممن خاطبهم، حيث قال: نثڃ ڃمث 

ومل يقل: )فستجدون نوًرا(.

أ.د.نارص بن سليامن العمر

\ ې
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)4( نثجئ حئ مئ ىئمث احلديد:18 وصف اهلل القرض بأنه حسٌن، - 327

وليكون كذلك فال بد أن جيمع رشطني:

1- اإلخالص هلل عز وجل.

2- املتابعة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

فاملرائي الذي ينفق ماله رياء، مل يقرض اهلل قرضا حسنا.

ابن عثيمني، تفسري سورة احلديد، ص392

پ - 328 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )5(

إشارة  فيه  احلديد:25  ٿمث  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ألويل األلباب إىل الوسائل التي تتيح الغلبة والقوة، وإشارة أخرى إىل أن احلق ال ينترص 

باحلامس اجلاهل، فمن فقد عدالة املبدأ وخربة القدير املدرب فال يلومن إال نفسه!
حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص65

ثم - 329 الصيام،  غايات  أجل  من  التقوى  حتقيق  اهلل  جعل  حيث  تأمل   )6(

انظر ألثر التقوى يف حياتك، ومن أعظم ذلك أن جيعل اهلل لك نوًرا متشى به يف 

الظلامت، مع الرمحة وتكفري السيئات، وقف ملًيا مع: نثھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ 
ۅ ۅمث احلديد:28.

أ.د.نارص العمر
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)1( بينام عمر بن اخلطاب يسري عىل محاره لقيته امرأة فقالت: قف يا عمر! - 330

فوقف، فأغلظت له القول، فقال رجل: يا أمري املؤمنني ما رأيت كاليوم!

فقال: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع اهلل هلا، فأنزل فيها ما نزل: 

نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پمث املجادلة:1؟

الدر املنثور يف التفسري باملأثور 70/8

حئ - 331 جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  نثېئ   )2(

الدنيا،  يف  الرزق  توسعة  هو  املكان،  يف  الفسح  جزاء  كان  إذا  املجادلة:11  مئمث 

وتوسعة املنازل يف اجلنة، وهي ال ترض الفاسَح شيًئا، وال تكلفه جهًدا، فكيف بمن 

فرج عن مسلم كربة، أو دفع عنه مسغبة، أو قىض له حاجة؟!

د.صالح البهالل

يف - 332 يدخل  أن  يبعد  ال  یمث  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  نثىئ   )3(

املجلس،  باحلديث يف  للمتحدث، وترك االستئثار  املجال  اآلية فسح  إشارات هذه 

والبعد عن مقاطعة من يرشع بحديث، أو تكذيبه، أو إكامل كالمه، واهلل أعلم.

د.حممد احلمد، هداية آيات، ص43

r \
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)4( نثٹ ٹ ٹ ڤ ڤمث املجادلة:22 إنام يثبت اإليامن - 333

بمالحظة أسبابه وأدلته، وبمالزمة الطاعات وأنواع القربات.

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص59

)5( تدبر هذه اآلية كاملة:- 334

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈمث املجادلة:22

ال  إذ  إليهم،  الناس  أقرب  من  الرباءة  مقابل  عظيام  جزاءهم  جعل  حيث 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  نثٹ  القوية:  املؤمنة  النفوس  إال  ذلك  تفعل 

العطاء سخيا وافرا، توج ذلك برضوانه عليهم،  ڤ ڤ ڦمث فكان 
وبأن جعلهم من حزبه املقربني، عوضا عن تركهم لتحزبات اجلاهلية بالباطل: 

نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈمث.

أ.د.نارص العمر
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يديه - 335 بني  فأقعده  فدعاه  نال من عثامن  أن رجال  بلغه  أنه  ابن عمر  عن   )1(

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  نثۓ  عليه:  فقرأ 

أنت؟  هؤالء  ِمن  قال:  احلرش:8،  ېمث  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  قرأ:  ثم  ال.  قال: 

ٹمث  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

احلرش:10، قال: ِمن هؤالء أنت؟ قال: أرجوا أن أكون منهم، قال: ال واهلل ما يكون 

منهم من يتناوهلم وكان يف قلبه الغل عليهم.
الدر املنثور 113/8، 114

عندما يذكر اهلل فضل قوم أو كرامة ألحد أوليائه يبني أن من أراد أن - 336  )2(

حئ  جئ  نثی  قال:  األنصار  فضل  ذكر  فحني  مثلهم،  فله  هؤالء  طريق  يسلك 

مئ ىئ يئ جبمث احلرش:9.

ےمث  ھ  نثھ  قال:  يونس  نجاة  سبب  بني  أن  وبعد 

چمث  نثچ  قال:  أيوب  شفاء  سبب  ذكر  سياق  ويف  األنبياء:88، 

األنبياء:84. فام أكرمه من إله!

أ.د.نارص العمر

\ ى
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)3( نثۇ ۇ ۆ ۆمث احلرش:14 كذلك أهل الباطل خمتلفة - 337

شهادهتم، خمتلفة أهواؤهم، خمتلفة أعامهلم، وهم جمتمعون يف عداوة أهل احلق.
قتادة، الدر املنثور 116/8

)4( وحدة احلق عىل ِقّلتها ستكون أعىل وأعز من وحدة الباطل عىل كثرهتا؛ - 338

ذلك أن وحدة املحقني تستند إىل مبادئ باقية خالدة، وأن وحدة املبطلني قد أسست 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  نثڭ  الزائلة:  الوقتية  املنافع  من  هار  جرف  عىل 

ۆ ۆمث احلرش:14.
حممد دراز، من خلق القرآن، ص5

)5( نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍمث احلرش:20 - 339

فهم ال يستوون يف حياهتم ومماهتم..

ال يستوون يف أخالقهم..

ال يستوون يف أقواهلم وأفعاهلم..

ال يستوون يف نياهتم..

ال يستوون يف مّههم ومهتهم..

فتفقد نيتك وأقوالك وأفعالك.
د.عمر املقبل
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إرشاد - 340 املمتحنة:7  ڦمث  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  نثٹ   )1(
إىل أنه ال ينبغي لإلنسان أن يفرط يف العداوة، وأن ال يقطع حبال الصلة مع املخالفني 
واملناوئني، بل حيسن به أن يعتدل يف ذلك، وأن يرتك فرصة للتصالح والتقارب؛ ولو 

كانت ضئيلة.
د.حممد احلمد، هداية آيات، ص13

أناس - 341 فاكتفى  نطبقه،  ونظاًما  نتبعه،  دستوًرا  ليكون  القرآن  اهلل  أنزل   )1(
منا بتالوة ألفاظه والتطريب يف قراءته، وافتتاح احلفالت واختتامها به، وبني تالوة 

االفتتاح وتالوة االختتام، ما ال يريض اهلل وال يوافق اإلسالم: نثڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻمث الصف:2.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص 106

\ ى

\ ائ
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ريح - 342 عليها  هبت  إذا  باقية  جذوهتا  فإن  نارها؛  خبت  مهام  املؤمن  عزة   )1(
اإليامن توقدت، وعال هليبها، نثگ گ ڳ ڳمث املنافقون:8.

ذكريات الطنطاوي 133/1

)2( نثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہمث املنافقون:9 اختار - 343
لفظ نثڻمث ومل يقل )تشغلكم(، واحلكمة يف ذلك أن من الشغل ما هو حممود؛ 
فقد يكون شغال يف حق، كام جاء يف احلديث: »إن يف الصالة لشغال« وكام قال تعاىل: 
نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پمث يس:55، أما اإلهلاء فمام ال خري فيه؛ وهو 

مذموم عىل وجه العموم، فاختار ما هو أحق بالنهي.
د.فاضل السامرائي، ملسات بيانية، ص179

\ ەئ
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ڤمث - 344 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  نثٺ   )1(
الكثري  وهذا  نفهم،  ال  ومما  نفهم  مما  الكثري،  تصنع  حولنا  األقدار  إن  التغابن:11 
والرضاء؟  البأساء  يف  أنصرب  ترى  بسلوكنا،  عليها  نجيب  عملية،  أسئلة  إىل  يتحول 

ترى أنشكر يف النعامء والرساء؟
حممد الغزايل، املحاور اخلمسة، ص31

التي - 345 واألوالد  األموال  فتنة  ذكر  فلام  ڻمث  ں  ں  نثڱ   )2(
مالت بأكثر اخللق عن طريق االستقامة، قال مذكرا هلم ما يفوهتم إن افتتنوا هبا، وما 

حيصل هلم إن سلموا من فتنتها نثڻ ڻ ڻ ۀ ۀمث التغابن:15.
ابن سعدي، القواعد احلسان، ص118

نثہ - 346 الطالق:2  ڎمث  ڎ  ڌ  ڌ  نثڍ   )1(
للوداد،  حفظ  واملفارقة  املصاحبة  حسن  يف  البقرة:229  ھ ھ ھ ھمث 
وبعد من البغضاء والعداوة، إذ جبلت القلوب عىل حب من أحسن إليها، وبغض 

من أساء إليها.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص202

\ەئ

\ وئ
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أكرب - 347 من  إن  التحريم:6  ۅمث  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  نثۈ   )1(

أسباب االنحراف التي وجدهتا خالل اشتغايل بالقضاء واطالعي عىل اآلالف املؤلفة 

من القضايا، ومما رأيت وما سمعت من أحوال الناس، من أكرب هذه األسباب: غياب 

األب عن أوالده أكثر النهار، فال يكاد يراهم وال يرونه إال يوم اجلمعة.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص147

التحريم:9 - 348 ڎمث  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  نثڇ   )2(

وهو  للعاملني،  رمحة  حممدا  أرسل  إنام  اهلل  فإن  بعباده؛  اهلل  رمحة  من  احلقيقة  يف  وهذا 

سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرمحة املطلوبة ال حتصل إال 

بنوع من أمل وشدة تلحق بعض النفوس.

ابن تيمية، االستقامة 440/1

\ وئ
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الفسوق، - 349 رفاقه يسلكون طريق  يرى  الذي  بالغيب هو  املؤمن  الشاب   )1(
وهو يميل إليه، بل يعالج يف نفسه مثل حر النار من الرغبة فيه، ويقاوم نفسه ويكبت 

رغبته، ويرتك هذه اللذة احلارضة طمًعا باللذة املوعودة يف اآلخرة: نثی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جبمث امللك:12.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص67

األعامل - 350 كانت  ملا  امللك:29  ڄمث  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  نثڦ   )2(
-وجودها وكامهلا- متوقفة عىل التوكل، خص اهلل التوكل من بني سائر األعامل، وإال 

فهو داخل يف اإليامن، ومن مجلة لوازمه.
تفسري السعدي، ص878

إيامنا - 351 أكملهم  كان  فإذا  املؤمنون،  إليه  اهلل  خلق  أحب  أن  املعلوم  من   )3(
أحسنهم خلقا؛ كان أعظمهم حمبة له أحسنهم خلقا، واخللق الدين كام قال اهلل تعاىل 

نثڱ ڱ ڱ ںمث القلم:4.

ابن تيمية، االستقامة 443/1

القلم:10 - 352 ۅمث  ۋ  ۋ  ٴۇ  نثۈ  القلم:8  ڭمث  ڭ  نثڭ   )4(
من فوائدها: أن النهي عن طاعة املرء هني عن التشبه به باألوىل، فال يطاع املكذب 

واحلالف، وال يعمل بمثل عملهام.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 63/16، 64

جـــزء تبـــارك
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)5( لقد قطع خوف اخلامتة ظهور املتقني، وكأن املسيئني الظاملني قد أخذوا - 353
ىت يت  مت  خت  حت  خب مبىب يب جت  حب  يئ جب  نثحئ مئ ىئ  باألمان:  توقيعا 

جث مثمث القلم:39 - 40.
ابن القيم، اجلواب الكايف، ص92

عليه - 354 املالئكة: كصيحة جربيل  أيدي  بنوع عذاب عىل  أمة عذبت  كل   )6(
السالم بثمود، وإرسال الريح عىل عاد، واخلسف بقارون، وقلب جربيل ديار قوم 

لوط، إال من كذب هبذا القرآن، فقد توىل اهلل عقاهبم بنفسه، قال تعاىل: نثٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹمث القلم:44.

ابن اجلوزي، صيد اخلاطر، ص197

ڦمث - 355 ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  نثٿ  تأمل:   )7(
القلم:44 - 45 يغرت الظاملون بإمهال اهلل هلم، فيتدرجون يف طغياهنم، ويستمرئون 

ذلك، حتى يوقنون أن سياستهم عني العدل، فإذا أمنوا العقوبة أخذهم اهلل نثمب ىب 
يب جت حت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀمث األنعام:44 - 45.
أ.د.نارص العمر

)8( تدبر عميل:- 356

اهلل عليه وسلم عىل  النبي صىل  البرصي: »مر رجل من أصحاب  قال احلسن 
نثٿ  رجل يقرأ آية ويبكي ويرددها، قال: فقال: » أمل تسمعوا إىل قول اهلل تعاىل: 

ٿ ٿمث املزمل:4 قال: هذا الرتتيل«

مصنف ابن أيب شيبة 226/7
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ترتيل - 357 ألن  بالرتتيل؛  أمره  إنام  املزمل:4  ٿمث  ٿ  نثٿ   )9(

والتهيؤ  بآياته،  والتعبد  به،  القلوب  وحتريك  والتفكر،  التدبر  حيصل  به  القرآن 

واالستعداد التام له.
تفسري السعدي، ص893

–صىل اهلل عليه وسلم- كانت ليال، فدلَّ عىل - 358 مدارسة جربيل للنبي   )10(

استحباب اإلكثار من التالوة يف رمضان لياًل، فإن الليل تنقطُع فيه الشواغُل، وجتتمُع 

فيه اهلمُم، ويتواطأ فيه القلُب واللساُن عىل التدبر، كام قال تعاىل: نثڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄمث املزمل:6.
ابن رجب، لطائف املعارف، ص169

)11( نثڱ ڱ ڱ ڱ ں ںمث القيامة:4 أي: أطراف أصابعه وعظامه، - 359

إذا وجدت األنامل والبنان،  البدن؛ ألهنا  بنانه مستلزم ذلك خللق مجيع أجزاء  لفظ 

فقد متت خلقة اجلسد.
تفسري السعدي، ص898

اختيار - 360  21  - القيامة:20  پمث  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ   )12(

نثپمث عىل )َتَدعون( له سببه؛ ذلك أن الفعل )وذر( يف عموم معانيه يفيد الذم، 

واملوقف موقف ذم، فإهنم حيبون العاجلة ويذرون اآلخرة، فاختار الفعل الذي يقال 

يف عموم معانيه للذم، وهو اختيار َفنيٌّ رفيع.
د.فاضل السامرائي، ملسات بيانية، ص217، 218
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)13( نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺمث القيامة:22 - 23 إن روح اإلنسان - 361

لتستمتع بلمحة من مجال اإلبداع اإلهلي يف الكون أو النفس، فكيف هبا وهي تنظر- 

ال إىل مجال صنع اهلل- ولكن إىل مجال ذات اهلل؟

ثانيا إىل تثبيت من اهلل؛ ليملك  إنه مقام حيتاج أوال إىل مد من اهلل، وحيتاج  أال 

يتصور  وال  وصف،  هبا  حييط  ال  التي  بالسعادة  ويستمتع  فيثبت،  نفسه،  اإلنسان 

حقيقتها إدراك!

سيد قطب، يف ظالل القرآن 3770/6، 3771

)14( إن يف اليوم اآلخر ملوعدا يملؤه ضياء ونورا، موعدا عمل له األنبياء - 362

واجلامل!  اجلالل  ذي  اهلل  رؤية  إنه:  وآخرا!  أوال  العاملون  به  وتعلق  والصديقون! 

نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺمث.

د.فريد األنصاري، مجالية الدين، ص87

)15( نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄمث اإلنسان:9 اإلرادة عمل - 363

قلبي؛ فاحذر أن تقول بلسانك: ال أريد شكًرا، وقلبك يتلظى عىل من أحسنت عليه؛ 

ألنه مل يشكرك.

د.صالح البهالل
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عىل - 364 يؤثرون  أناس  وسلم-  عليه  اهلل  –صىل  حممد  أمة  يف  يزال  وال   )16(

أنفسهم، ويعرفون للسائل واملحروم حقه يف أمواهلم، ويعطون ال يريدون جزاء وال 

ثناء، ما انقطعوا وال ينقطعون إىل يوم القيامة، لسان حاهلم: نثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄمث اإلنسان:9.

عيل الطنطاوي، ذكريات الطنطاوي 68/2

)17( من فسح لنفسه يف اتباع اهلوى؛ ضيق عليها يف قربه ويوم معاده، - 365

اهلل  أشار  وقد  ومعاده،  قربه  يف  عليها  وسع  اهلوى؛  بمخالفة  عليها  ضيق  ومن 

تعاىل إىل هذا يف قوله: نثڌ ڎ ڎ ڈ ڈمث اإلنسان:12 فلام كان يف 

الصرب -الذي هو حبس النفس عن اهلوى- خشونة وتضييق؛ جازاهم عىل ذلك 

نعومة احلرير وسعة اجلنة.
ابن القيم، روضة املحبني، ص480

العمل - 366 فيه -برمحة اهلل- إال صاحب  ينجو  ثقيل، ال  يوم  القيامة  يوم   )18(

الدؤوب يف ليل طويل: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

فرصة  رمضان  وقيام   27  - اإلنسان:26  ٺمث  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

للتعود عليه.
د.عبداملحسن املطريي
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النازعات:40 - 41 - 367 نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئمث   )1(
فالنة،  أو  لفالن  أغنية  األخرى  من  وسمعت  دينًيا،  حديًثا  اإلذاعة  من  سمعت  إذا 
وتركت األغنية للحديث، فأنت قوي اإلرادة، ألنك سلكت الطريق الصعب، إنك 

تكون قد صعدت، والصعود إىل العىل صعب، أما اهلبوط فهو هنّي.
عيل الطنطاوي، نور وهداية، ص240

)2( نثہ ہ ہ ھمث عبس:22 إنام قال: نثہ ہ ھمث؛ ألن وقت البعث - 368
غري معلوم ألحد، فهو موكول إىل مشيئة اهلل تعاىل، متى شاء أن حييي اخللق أحياهم.
تفسري القاسمي 409/9

)3( قست القلوب وغلب عليها حب الدنيا، ومألهتا مشاغل احلياة ومهومها - 369
حوهلا  من  ندور  وأن  وبآخرهتا،  برهبا  نذّكرها  حتى  عليها  نحتال  أن  فالبد  ولذاهتا، 

نثڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  لنجد الباب املوصل إليها، لئال نكون ممن قال اهلل فيهم: 
ڍمث املطففني:14.

عيل الطنطاوي، فصول يف الدعوة واإلصالح، ص105

)4( القلب مثل الكف، فيذنب الذنب فينقبض منه، ثم يذنب الذنب فينقبض - 370
منه، حتى جيتمع؛ فإذا اجتمع طبع عليه، فإذا سمع خريا دخل يف أذنيه حتى يأيت القلب 

فال جيد فيه مدخال، فذلك قوله: نثڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍمث املطففني:14.
حذيفة بن اليامن، الدر املنثور 446/8

جـــزء َعـــمَّ
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)5( صدرك صندوق ألكثر أعاملك، وسيفتح هذا الصندوق: نثڃ ڃ چمث - 371
الطارق:9 فانظر ما الذي سيفتح عليه الصندوق؟ أيرسك أن يفتح وفيه رياء أم حسد 

أم يشء يكدر سالمته؟ هنيًئا ملن قيل له أنت ممن: نثڄ ڄ ڄ ڃمث الشعراء:89.
د.عمر املقبل

اآلية: - 372 هبذه  استدالال  بالدعوة  القيام  ترك  البعض  يربر  أن  اخلطأ  من   )6(
نثې ى ى ائمث األعىل:9 دون النظر يف اآلية األخرى: نثڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦمث الذاريات:55.

تأخري  احلكمة  من  يكون  أسباب  تطرأ  قد  لكن  مآال،  أو  حاال  نافعة  فالدعوة 
التذكري لعارض، وهبذا نجمع بني اآليتني.

أ.د.نارص العمر

)7( نثٻ ٻمث الفجر:2 ليس يف ليايل السنة عرش ليال متتابعة عظيمة، - 373
التي هي وقت مناسك احلج، ففيها اإلحرام، ودخول مكة،  مثل عرش ذي احلجة، 
وأعامل الطواف، ويف ثامنتها ليلة الرتوية، وتاسعتها ليلة عرفة، وعارشهتا ليلة النحر، 

فتعني أهنا الليايل املرادة بليال عرش.
ابن عاشور، التحرير والتنوير 313/30

)8( نثٴۇ ۋ ۋ ۅمث الفجر:20 القرآن يضع أيدينا من أول يوم - 374
يف  تنخر  شعبة  شعبتني:  ذو  مرض  إنه  العضال،  املرض  ومكمن  الداء،  موطن  عىل 

نفسية الفرد، وشعبة تفت يف كيان األمة والدولة.
حممد دراز، من خلق القرآن، ص35
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)9( من مل تطمئن نفسه يف هذه الدنيا برشيعة اهلل وحكمه، فلن يكون مطمئنًا - 375
ٿ ٹ  ٿ  ٿ ٿ  نثٺ  العظيم:  النداء  لذلك  يستمع  ولن  اآلخرة،  يف 
هنا  فاطمئن   30  - الفجر:27  ڦمث  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

لتطمئن هناك.

د.عمر املقبل

ڤ - 376 نثڤ  تقديم  رس  تأملت  هل  ڦمث  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  نثڤ   )10(
ڤمث؟ رفقة عباد اهلل نعيم يف حد ذاته، فكيف إذا كانت هذه الرفقة يف جنة اهلل؟

د.حممد بن جابر القحطاين

الليل:7-5 - 377 نثہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓمث   )11(
السعادة؛  هبا  تنال  التي  األسباب  مجيع  مجعت  اآليات  هذه  السعدي:  الشيخ  قال 

فأسباهبا ثالثة: 

نثھمث، وتصديق ما أخرب به اهلل  نثہمث، واجتناب املحظور  املأمور  فعل 
ورسوله نثھ ھمث. فمن مجعها نثے ۓمث.

السعدي، تيسري اللطيف املنان، ص332

وذل - 378 بالفقر  منكرس  السائل  الضحى:10  ںمث  ڱ  ڱ  نثڱ   )12(
بالبذل  إليه  الرد تضاعف كرسه، فإن مل حتسن  السؤال، فإذا ضممت إىل ذلك سوء 

فال أقل من حسن الرد.
العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، ص238
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)13( سباق الزمن مع ليلة القدر:- 379

أضعاف،  عرشة  املضمون  ربحها  صفقة  يف  املسامهة  أحدنا  عىل  ُعرضت  لو 
مرة؟!  ألف  مضاعف  فيها  الربح  بصفقة  أحدنا  يفرط  فكيف  ركًضا!  إليها  لركض 

نثڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿمث القدر:3 إن هذا هلو الغبن العظيم.

د.عمر املقبل

گمث - 380 گ  ک  ک  ک  ک  نثڑ  اآلية:  هلذه  متدبرا  قف   )14(
الفيل:1 ففيها تبكيت لكفار مكة، وإيامء إىل عجز آهلتهم عن الدفاع عن الكعبة عندما 
جاء أبرهة هلدمها، فالذي محاها هو ربك وليست أرباهبم، فأي آهلة تلك التي ال تدافع 
عن البيت العظيم، بل وال عن نفسها ومن يعبدها! فاألجدر أن يقال هلم وهلا كام قال 

إبراهيم: نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھمث األنبياء:67.
أ.د.نارص العمر

هذا منهج إهلي مطرد، وسنة - 381 الفيل:2  نثگ ڳ ڳ ڳ ڳمث   )15(
ربانية جارية جتاه كل جبار ومفسد يف األرض.

ڄمث  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  نثڦ  حقيقة:  تدرك  وأمثاهلا  اآليات  هذه  تدبر 
گ  گ  گ  نثگ  األعراف:152،  ڳمث  ڳ  نثڳ  يونس:81، 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱمث األنبياء:18. 

 فلم االهنزام أمام الباطل؟ نثں ڻ ڻ ڻمث اإلرساء:81.
أ.د.نارص العمر
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)16( تأمل هذا األسلوب البديع: نثۀ ہ ہمث الفيل:5 - 382

منهج  وهو  األلفاظ،  وأدب  اخلطاب  حسن  لنتعلم  الدواب«؛  »كروث  يقل:  فلم 

مطرد يف القران، كام يف قصة امرأة العزيز: نثڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦمث يوسف:24، 

فلنتدبر هذه اآليات وأمثاهلا ونلتزم هبا؛ لنكون من أولئك الذين نثٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پمث احلج:24.
أ.د.نارص العمر

كله - 383 اخلري  أعطاه  أنه  عىل  دل  الكوثر:1  ڈمث  ڎ  نثڎ   )17(

كامال موفرا وإن نال منه بعض أمته شيئا كان ذلك الذي ناله بربكة اتباعه واالقتداء به.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 530/16

)18( تدبر ترتيب سورة الكوثر، جتد التسلسل العجيب!- 384

إليه  الناس  الدين- وسخرك لدعوة  إذا أعطاك اهلل خريا عظيام -وأعظمه هذا 

وتعليمهم إياه، فتفرغ لعبادة ربك العبادة الشاملة، وال تلتفت إىل ما يكيده خصومك 

لك من أذى حيس ومعنوي، وال تقلق بسبب ذلك، فعاقبتهم خسار وبوار نثک 

ک ک کمث الكوثر:3.

أ.د.نارص العمر

)19( نثژ ژ ڑمث الكوثر:2 إنام خص هاتني العبادتني بالذكر، - 385
ألهنام من أفضل العبادات وأجل القربات.
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أنواع  يف  وتنقلها  هلل،  واجلوارح  القلب  يف  اخلضوع  تتضمن  الصالة  وألن 
العبودية، ويف النحر تقرب إىل اهلل بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للامل 

الذي جبلت النفوس عىل حمبته والشح به.

تفسري السعدي، ص936

الغيبة إىل ضمري اخلطاب- يف - 386 –أي من ضمري  ومن فوائد االلتفات   )20(
قوله تعاىل: نثژ ژ ڑمث الكوثر:2 أهنا دالة عىل أن ربك مستحق لذلك، 

وأنت جدير بأن تعبده وتنحر له.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 533/16

عىل - 387 وعلومهم  الناس  كالم  آثر  من  کمث  ک  ک  نثک   )21(
بعضهم  إن  حتى  ذلك،  فعل  ما  الرسول  به  جاء  ملا  شانئ  أنه  فلوال  والسنة،  القرآن 

لينسى القرآن بعد أن حفظه! ويشتغل بقول فالن وفالن.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى 527/16

يف - 388 نزلت  الكافرون:3  ٺمث  ڀ  ڀ  ڀ  نثڀ  سبحانه:  قوله   )22(
أشخاص معينني، أي: مل تعبدوا اهلل يف احلارض، ولن تعبدوه يف املستقبل، وهذا من 
عالمات النبوة وصدق الوحي، فقد مات مجيع هؤالء عىل كفرهم دون أن يعبدوا اهلل. 
أ.د.نارص العمر

)23( معرفة العالقة بني كثري من السور املتتابعة يف املصحف له أثر يف التدبر، - 389
فسورة النرص بعد الكافرون يفيد بأن النرص ثمرة من ثامر الثبات عىل املبادئ دون أي 

تنازل نثڤ ڤ ڦ ڦمث الكافرون:6.
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نعمة  قريش  ونجاة  رشا  بالكعبة  أراد  من  فإهالك  الفيل  بعد  قريش  وسورة   
األصنام  يعبدوا  أن  ال  قريش:3  ڀمث  ڀ  ڀ  نثپ  أن  تقتيض  كربى 

التي ال ترض وال تنفع. 
أ.د.نارص العمر

)24( احلج كله توحيد!- 390
لك  رشيك  ال  لبيك  لبيك،  اللهم  »لبيك  بـ  حجه  يفتتح  احلاج  أن  ترى  أال 
لبيك« وخيتمه بركعتي طواف الوداع التي يقرأ فيهام بسوريت اإلخالص والتوحيد، 
بيان  أبلغ ما يكون يف  التوحيد، وهذا من  الواقفون بعرفة كلمة  وأفضل ما يقوله 

عالقة احلج بالتوحيد.
د.حممد اخلضريي

يزيل - 391 الذي  النور  هو:  والفلق  الفلق:1  ٹمث  ٹ  ٿ  نثٿ   )25(
الظالم نثٹ ٹمث األنعام:96، فهذا املطلع القوي يفيد التفاؤل عند مواجهة 

األمور العظيمة، كهذه الرشور املذكورة يف السورة.
كام أهنا تضمنت رشورا تقع غالبا يف الليل، فقابلها بالنور الذي يفلقها ويزيل 

أثرها كام يزيل الصبح أثر الظالم.
أ.د.نارص العمر
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الت�ضنيف املو�ضوعي

رقم الفائدةاملوضوعم

اإلخالص1
 ،363 ،327 ،325 ،289 ،285 ،261 ،228 ،161 ،112 ،34 ،8 ،7

386 ،364

123، 253، 289، 313، 384العبودية2

التوكل3
 ،318  ،298  ،275  ،220  ،219  ،218  ،190  ،149  ،61  ،43  ،8  ،5

350

8، 13، 25، 153، 183، 220، 222، 380، 388، 389، 390التوحيد4

135، 136، 151، 161، 162، 197، 198، 267، 353األمن من مكر اهلل5

122، 123التعلق باهلل6

43، 171، 288، 278حسن الظن باهلل7

اخلوف8
 ،302 ،290 ،261 ،198 ،197 ،151 ،117 ،105 ،88 ،80 ،71 ،70

354 ،353 ،349 ،312

71، 294، 312، 330، 368صفات اهلل9

43، 111، 115، 290الرجاء10

رمحة اهلل11
 ،179 ،174 ،173 ،171 ،146 ،138 ،111 ،87 ،74 ،52 ،31 ،15

366 ،365 ،348 ،336 ،315 ،314 ،296 ،275 ،180

361، 362رؤية اهلل12

29، 38، 63، 178، 245، 344الشكر13

الصرب14
 ،244 ،236 ،219 ،215 ،206 ،178 ،164 ،95 ،75 ،67 ،62 ،32

365 ،344 ،319 ،314 ،293 ،250 ،248
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209، 239، 245، 380عظمة اهلل15

36، 60، 137علم اهلل16

198، 211، 287، 294، 301، 318، 324، 359قدرة اهلل17

151، 354، 380، 381، 384، 389عقوبة اهلل18

160، 158، 346اإلحسان19

10، 11االستقامة20

279، 280، 301، 313التفكر21

التقوى22
 ،274  ،235  ،223  ،99  ،78  ،64  ،63  ،62  ،60  ،37  ،36  ،33  ،26

329

163، 324، 355حكمة اهلل23

الدعاء24
 ،179  ،123  ،115  ،87  ،73  ،52  ،42  ،32  ،31  ،30  ،16  ،11  ،10

298 ،253 ،210 ،206 ،200

38، 39، 98، 123، 148، 201، 215، 221، 261، 295الذكر25

69، 132، 183، 200، 257، 315الصدق26

197، 198، 239، 301، 313، 318، 391آيات اهلل الكونية27

42، 173، 391التفاؤل28

44، 91، 142، 167، 225، 328، 341شمولية االسالم29

28، 34، 40، 54تعظيم الشعائر30
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تعظيم النصوص31
 ،217  ،160  ،155  ،125  ،118  ،106  ،105  ،102  ،97  ،91  ،78

387 ،377 ،375 ،330 ،310 ،293 ،231

املراقبة32
 ،325 ،319 ،306 ،302 ،228 ،189 ،183 ،117 ،80 ،47 ،36 ،1

367 ،349

74، 105، 225، 226، 236، 315، 369املجاهدة33

1، 10، 195، 205، 226املحاسبة34

أثر اإليامن35
 ،189 ،188 ،184 ،140 ،139 ،134 ،132 ،129 ،127 ،124 ،108
 ،296 ،290 ،283 ،282 ،261 ،246 ،227 ،219 ،205 ،201 ،190

342 ،333 ،320 ،309

صفات املؤمنني36
 ،276 ،270 ،262 ،259 ،257 ،244 ،243 ،242 ،234 ،228 ،227

334 ،295 ،279

336، 339، 351، 353صفات املتقبن37

الرسول38
 ،386  ،385  ،384  ،383  ،351  ،348  ،270  ،191  ،112  ،76  ،4

388 ،387

155، 179، 180، 206، 225، 245، 246، 380إبراهيم39

5، 19، 120، 203، 204، 214، 251، 253، 254موسى40

56، 57، 208عيسى41

150، 152نوح42

5، 156، 157، 158، 160، 162، 166، 169، 170، 172يوسف43

14، 15آدم44

55، 56، 207مريم45

330، 333، 334، 335، 336الصحابة46
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17، 19، 20، 21، 23، 53، 57، 58، 103، 119، 128، 129، 204بنو إرسائيل47

48
باملعروف  األمر 
والنهي عن املنكر

311 ،307 ،292 ،251 ،229 ،187 ،145 ،136 ،104 ،103

التعامل مع املخالف49
 ،300  ،237  ،229  ،214  ،213  ،199  ،197  ،187  ،186  ،65  ،62

384 ،352 ،340 ،338 ،337 ،334 ،305

املنافقون50
 ،303  ،269  ،240  ،137  ،136  ،134  ،132  ،126  ،102  ،98  ،12

381 ،348 ،338 ،337 ،326 ،306 ،305 ،304

186، 216، 372مكانة الدعوة51

وسائل الدعوة52
 ،212 ،210 ،200 ،186 ،181 ،176 ،172 ،165 ،153 ،144 ،17

384 ،372 ،350 ،322 ،311 ،279 ،270 ،251

59، 61، 108، 285صفات الداعية53

اجلهاد54
 ،240  ،237  ،226  ،141  ،136  ،132  ،131  ،130  ،129  ،58  ،42

348 ،250

الفتن55
 ،271 ،264 ،262 ،258 ،243 ،189 ،182 ،164 ،162 ،101 ،27

365 ،345 ،293 ،277

264، 271، 367الشهوات56

اإلبتالء57
 ،151  ،101  ،97  ،95  ،75  ،74  ،67  ،66  ،62  ،61  ،47  ،46  ،32
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370 ،369

59
ترك  وسائل 

الذنوب
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الصدقة61
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159، 207، 231، 232، 251، 256، 292املرأة66

14، 15، 68، 126، 148، 151، 296، 312التوبة67

46، 67، 96عوامل الثبات68

الثبات69
 ،269 ،257 ،248 ،238 ،225 ،199 ،188 ،184 ،175 ،155 ،68

389 ،338

183، 194، 199، 211، 217اجلدية70

59، 65، 68، 72، 90اثر الصدق71

72
لعمل  حمفزات 

الصاحلات

 ،140  ،133  ،117  ،96  ،67  ،60  ،59  ،49  ،41  ،39  ،37  ،28  ،18
 ،322 ،291 ،288 ،284 ،268 ،235 ،230 ،216 ،192 ،183 ،147

379 ،336

1، 7، 40، 142، 203، 249، 260، 289مكانة العلم73

145، 176، 204، 212، 260، 321مكانة العلامء74

97، 186، 213، 240، 269، 338، 341، 367، 381اإلعالم75
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علو اهلمة76
 ،192 ،189 ،147 ،143 ،132 ،115 ،110 ،98 ،96 ،55 ،46 ،41

367 ،270 ،215 ،202

209، 233، 284، 299، 315، 354مكانة القرآن77

اثر القرآن78
 ،316 ،260 ،240 ،238 ،233 ،217 ،144 ،108 ،76 ،27 ،21 ،13

341 ،322 ،317

بالغة القرآن79
 ،94 ،86 ،85 ،81 ،80 ،79 ،71 ،69 ،56 ،53 ،51 ،48 ،23 ،22 ،6
 ،201 ،196 ،191 ،180 ،169 ،137 ،130 ،128 ،121 ،114 ،107

389 ،386 ،382 ،376 ،360 ،343 ،326 ،264

3، 9، 356التأثر بالقرآن80

356، 357، 358قراءة القرآن81

2، 3، 4، 234، 317، 357، 358وسائل التدبر82

18، 101، 134، 261، 302، 385الصالة83

241، 366صالة النوافل84

26، 31، 329الصوم85

رمضان86
 ،316 ،291 ،230 ،184 ،147 ،133 ،97 ،73 ،31 ،29 ،28 ،27 ،4

379 ،366 ،358 ،329

احلج87
 ،171  ،111  ،68  ،54  ،40  ،39  ،38  ،37  ،36  ،35  ،34  ،33  ،24

390 ،373 ،225 ،223 ،188 ،180 ،179

أحكام فقهية88
 ،114  ،109  ،102  ،94  ،89  ،86  ،85  ،84  ،83  ،82  ،51  ،45  ،40

309 ،300 ،286 ،167 ،166 ،138

االخالق89
 ،274  ،272  ،270  ،256  ،255  ،254  ،194  ،139  ،92  ،35  ،25

382 ،378 ،351 ،340 ،297

133، 174، 205، 247، 254، 272، 297، 325، 335، 340، 371سالمة الصدر90
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السعادة91
 ،206  ،195  ،181  ،161  ،149  ،146  ،144  ،110  ،106  ،99  ،32
 ،377 ،362 ،361 ،297 ،289 ،263 ،246 ،222 ،220 ،215 ،210

391

125، 332، 335آداب احلوار92

257، 259، 307، 308األخوة93

116، 118، 131، 170، 273، 275، 276، 300، 355، 381الظلم94

51، 53، 89، 95، 100، 116، 122، 170، 340العدل95

اللسان96
 ،306  ،304  ،297  ،274  ،272  ،242  ،240  ،196  ،120  ،70  ،69

382 ،378 ،332 ،311 ،310

92، 150، 234التواضع97

83، 193، 265، 266بر الوالدين98

82، 152، 345التعامل مع األبناء99

45، 84، 263احلياة الزوجية100

101
ذي  مع  التعامل 

القربى
177 ،163 ،86 ،78

102
مع  التعامل 

الناس

 ،169 ،165 ،150 ،145 ،139 ،99 ،95 ،92 ،61 ،51 ،35 ،24 ،19
 ،272 ،254 ،242 ،208 ،196 ،194 ،181 ،176 ،175 ،174 ،172
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