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 مقدمة الدكتور حممد الربيعة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أكرم األمة بكتابه، وفضلها على سائر األمم أبفضل 
أنبياءه، محدًا يليق جبالله وكماله، والصالة والسالم على خامت رسله 

 ومن اقتفى آاثره واهتدى به.وأنبياءه، وعلى آله وصحبه 
 وبعد:

ثلج ( فوجدت فيها ما يقمانيات التسعلاللقد اطلعت على رسالة )
عت من بطون أم ل تزكية، ات التفسري متبوعة برسائهالصدر، بفوائد ُجم

 تسمو هبا النفوس وترقى هبا األرواح.
ع فيه أنفاس املفسرين حيث وهو عمل طيب مبارك ل آية من لك- ُجم

شمهد هلم ابلعلم والصالح، بطريقة  ممن-احلكيم لقمان آايت وصااي
سهلة مبسطة تمّسهل استقاء املعلومة وتمغين عن البحث يف بطون 

ائل التزكية لرس، وإضافة الفريق العلمي ملركز تدبر اجمللدات الضخمة
واألعمال اليت هي خالصة حبثهم ونتاج أفكارهم وأتمالهتم لآلايت 

األسر ناسب جمالس التدبر الرتبوية يف املساجد و الكرمية، وهذه الرسالة ت
 ودور القرآن.
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، إن املنهجية املميزة هلذه الرسالة اليت قام هبا الفريق العلمي ملركز تدبرو 
 تمّصدق ظننا أبهل الشام، أهل العلم والصالح وال نزكيهم على هللا.
م هوأسأل هللا أن يوفق األخوة يف مركز تدبر وأن ينفع هبم، ويكون عمل

منارة لألمة مسامهني يف إحياء سنة تدبر كتاب هللا عز وجّل، لتعود 
 األمة متمسكًة بكتاب رهبا وتسعد به سعادة الدارين.

 
 د. حممد بن عبد هللا الربيعة

 قسم القرآن وعلومه القصيم عضو هيئة التدريس يف جامعة
املشرف العام على مركز النبأ العظيم يف مكة املكرمة
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 مقدمة الكتاب
 بسم هللا الرمحن الرحيم

شرور أنفسنا  ونعوذ ابهلل من ،حنمده ونستعينه ونستغفره، إن احلمد هلل
دي ومن يضلل فال ها ،وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له

 أشهد أن حممداً و له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 
  عبده ورسوله.

نُتم  ﴿
َ
َ َحقَّ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتَن إاِلَّ َوأ َها اذلين آمنوا اتَُّقوا اَّللَّ يُّ

َ
يَا أ
ْسلُِمونَ  ِي  ﴿، (.102آل عمرإن:  )﴾ـ مُّ َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم اذلَّ يُّ

َ
يَا أ

َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجااًل َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها 
َ ََكَن  رَْحاَم إِنَّ اَّللَّ

َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواأل َ اذلَّ َكثرِياً َونَِساًء َواتَُّقوا اَّللَّ

َ َوقُولُوا  ﴿، .( 1النساء: )﴾ َعلَيُْكْم َرقِيباً  ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ َها اذلَّ يُّ
َ
يَا أ

 
َ
ْعَمالَُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن قَْواًل َسِديداً يُْصلِْح لَُكْم أ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد َفاَز فَْوزاً َعِظيماً   (.71، 70األحزاب: )﴾ يُِطِع اَّللَّ
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 حممد ديه فإن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل وخري اهلدي: أما بعد
  ، وكل بدعة ضاللة، وكل كل حمدثة بدعةو  األمور حمداثهتا شرو 

 .ضاللة يف النار
مداد ها، و مـة ابلقرآن الكـر م الذي هو عز إن هللا تعاىل أكرم هذه األ

 فإن القرآن الكر م هو كالم هللا ،قوهتا وشرف عظيم لبيان هويتها
 افظً ، واختالف العصور ح على مر الدهـور سبحانه احملفوظ حبفظه

وُجعه  ل األول يف حفظه وكتابتهوقد جاهد الرعي ،يف الصدور والسطور
، ة هللا ومشيئتهري مبعونيريف والتغمن التح اونسخه ليصل إلينا حمفوظً 

ومن هنا كان من أوجب الواجبات على األمـة احملمدية أن تعتين بقراءة 
القرآن قراءة املتدبر املتأمل فإنه من جد بذلك بنية صادقة وعزمية 

ْكَرمُ  ﴿:  قالا فقد معينً صاحلة  كان هللا له 
َ
 َوَربَُّك اأْل

ْ
 ﴾ـ اقَْرأ

عليك أيها العبد إال أن تقرأ القرآن، وتتدبر آايته  فليس .( 3: العلق)
ه، لرتى الفتح الرابين والكرم اإلهلي الذي  وعدك هللا ب؛ وتتأمل معانيه

كِرٍ  ﴿ : فقد قال ِْكرِ َفَهْل ِمْن ُمدَّ نَا الُْقْرآَن لِلذ ْ : القمر) ﴾ َولََقْد يََّسَّ

كله  وإذا كان كل كتاب ال خيلو من فائدة، فإن كالم هللا، .( 17
ُُ  كَِتاب   ﴿:فوائد وفرائد يف كل آية من آايته، كما قال تعاىل نْلَا ََ ْ ن

َ
 أ
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ْْلَابِ 
َ
ولُو اأْل

ُ
َر أ بَُّروا آيَاتِهِ َوَِلََتَذكَّ فمن ،  .( 29: ص) ﴾ إََِلَْك ُمَباَرك  َِلَدَّ

من أوجب و  بل كيف أبُجعه، الفائدة فكيف بسورهتدبر اآلية وجد 
الواجبات الشرعية امللقاة على أهل العلم وأهل القرآن خاصة، تبيان 
فوائد القرآن ونشرها لعموم الناس ليسرتشد به املهتدي، ويستنري به 

انة األم ءقا من واجب التبليغ الشرعي، وأداوالعامي، وانطال املتعلم
 ريق البحثففقد قام  هللا ونصرة لكتاب هللاالشرعية يف الدعـوة إىل 

العلمي يف مركز تدبر جبهد مبذول يف إحياء سنة التدبر واملدارسة اليت  
وال سيَّـما موضوع اآلايت  كانت من سنن السلف مع القرآن،

 ظل الغزو ا يفيف واقع األمـة وحاهل له من األمهية البالغة واحلديث عنها
، ينوتشويه معامل الد ى اإلسالم وأهلهرب اإلعالمية علواحل الفكري

 ق يف هذا الباب بفضل هللاونقطة االنطال فكان موضوع االختيار
 التسع، ابللقمانيات املسماةلقمان احلكيم،  وصااي من تدبر، _تعاىل_

وأخصر كالم،  وأروع بيان وقد صورت هذه اآلايت أبُجل أسلوب
جل حاز ر  وهي خترج من يف  ال؟ ، كيفوعبارات شيقة الوة فائقةحب

، هللا بذلك فهوصالنبوة، وقد مرتبة دون رفيعة  صفة احلكمة وانل مرتبة
ات ونظرايت تقوم مبثله دراس التخاطبوهذا املنهج الرابين يف التعامل و 
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من أرابب التخصص بعلم النفس والرتبيـة، كما أنه أسلوب السلف 
ة وا فيه من ُجلوكتب ملؤلفاتفوا فيه األّ  هنمإ، حىت مع أهليهم وذراريهم

يف النصح   ًمانظيف ذلك  همضمما كانوا يكتبونه من الكتاابت فنظم بع
أبو الوليد  التائية"، وكتبـ"ب اةكأيب إسحاق األلبريي بقصيدته املسم

، "أيها الولد"ـومثله الغزايل كتابه املسمى ب ،الباجي النصيحة الولدية
يف نصيحة  الكبد ةتابه "لفتكالفرج ابن اجلوزي يف   أبوومن بعده 

كم، حلا الوصااي و من ريها من املؤلفات اليت ُجعت ُجالوغ ،الولد"
دة لرحيم، فبني يديك حكم منضو ا الرمحنيف هذا الباب كالم  واألصل

أتملها و هبا مسعك، وشنف هبا مسمعك وخصال يف اخلري ممدوحة فراعِ 
عل نسأل أن جيوهللا  نك،اجعلها حاضرة يف حياتك ووجداو  بقلبك

ول، واجلهد املبذول يف صحيفة أعمالنا إنه على كل مهذا العمل املع
 شيء قدير واحلمد هلل رب العاملني.
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 عملنا ومنهجنا يف هذا الكتاب:
إن مركز تدبر الذي يسعى وهلل احلمد واملنة وعليه التوفيق والتكالن إىل 

تماده اضحة يف اعنشر هدى القرآن، يقوم مذ أتسس على منهجية علمية و 
على مراتب األخذ ابلقرآن اليت هي: التدبر والتدارس والعمل بعد مراتب: 
االستماع والتالوة واحلفظ كما هو واضح يف اإلصدار األول له واملوسوم 
 ابألربعني التدبرية، مث بىن على ما سبق اخلطة العلمية لكل إصدار ككتاب

حبول  اليت يمعمل عليها اآلنوغريه من اإلصدارات  اللقمانيات التسع
أي  ىهللا وقوته، وكانت مراحل تنفيذ اخلطة مرتبة بعد وقوع االختيار عل

موضوع أن تصدر اآلية بعنوان يناسبها مث يموضع هلا تفسري ميسر إلابنة 
 املعىن وإيضاحه مث تمستخرج اهلداايت والفوائد التدبرية وتستنبط من أكثر

ائدة إىل كتب التفاسري املعتربة مع عزو كل فمن مخسة وثالثني تفسرياً من  
ا وقد عملم أن  يمشغل، إمنكثرة التفاسري عن تكاثر يملهي و   مصدرها، وليست

 كل مفسر يركز يف تفسريه على الفن الذي يتقنه والصنعة اليت حيرتفها،
 فهذا يركز يف تفسريه على اجلوانب الفقهية كالقرطيب يف اجلامع وهذا على

قول  غية كابن عاشور يف التحرير والتنوير وهذا يف املأثور واملناجلوانب البال
كابن كثري يف تفسريه وهذا يف املناسبات وربط اآلايت كالبقاعي يف نظم 
الدرر... وهكذا، وسيتبني للقارئ الكر م بعون هللا يف هذا الكتاب جلًيا 
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، ةما أشران إليه من خالل سرد الفوائد واهلداايت من كل تفسري على حد
وإن مما يدلل على ما نقول أيًضا ويبعث فينا أن نعود إىل اإلرث العظيم 
األصيل الذي خلَّفه لنا مفسروان رمحهم هللا _تعاىل_ أن وصااي لقمان 
احلكيم واليت حنن بصدد احلديث عنها، ُجعنا فيها وهلل احلمد مئة وثالثني 

واهتماماهتا،  افائدة تدبرية من خمتلف كتب التفاسري على اختالف أنواعه
ن يعود يف أنه كا _مثاًل _ولقد روي عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 

تفسري اآلية إىل مئة تفسري أحيااًن وما هذا _وهللا أعلم_ إال إلغناء مادة 
اآلية، إذا انربى للحديث عنها، مث بعد جولة اهلداايت واالستنباطات، 

منها  التزكية واألعمال واليت يؤملأتيت املرحلة األخرية وهي مرحلة رسائل 
أن تكون سبباً يف ختلق القارئ الكر م ابآلية يراها الناس فيه كما يسمعوهنا 
منه مصحًفا ميشي على األرض، متأسًيا برسوله الكر م صلوات هللا وسالمه 
عليه الذي كان خلقه القرآن يتأوله، وهذا وهللا هو الثمرة والغاية واملقصود 

 آن الكر م، وإال لكان القرآن حجة علينا ال لنا، نسأل هللامن نزول القر 
  اب أحزاننا وذه أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء

قائًدا  امهومنا وأن يلبسنا به احللل وأن يسكننا به الظلل وأن جيعله شافعً 
 احلمد هلل رب العاملني.لنا إىل جنات النعيم و 

فريق البحث العلمي لدى مركز تدبر
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 باَّلل من الشيطان الرجيم ذأعو
 

َما يَْشُكُر ﴿ ِ َوَمْن يَْشُكْر فَإِنَّ ِن اْشُكْر َّلِلَّ
َ
َولََقْد آتَيَْنا لُْقَماَن اْْلِْكَمَة أ

َ َغِِنٌّ ََحِيد  نِلَْفِسهِ َوَمْن  ِإَوذْ قَاَل ُلْقَماُن اِلبْنِهِ َوُهَو  12َكَفَر فَإِنَّ اَّللَّ
َْك لَُظلْم  َعِظيم   ِ ِ إِنَّ الْشذ نَْساَن  13يَعُِظُه يَا بَُِنَّ اَل تُْْشِْك بِاَّللَّ يَْنا اْْلِ َوَوصَّ

ُه وَْهًنا لََعَ َوْهٍن َوفَِصاَُلُ ِف  مُّ
ُ
يْهِ ََحَلَتُْه أ ِِ بَِواِِلَ ِن اْشُكْر 

َ
ِ أ ْْ َم ََ  

َّ الَْمِصرُي  َِ ِ يَْك إ ْن تُْْشَِك ِِب َما لَيَْس لََك  14َولَِواِِلَ
َ
ِإَوْن َجاَهَداَك لََعَ أ

نَْيا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن  بِهِ ِعلْم  فَََل تُِطْعُهَما َوَصاِحبُْهَما ِف اِلُّ
َّ َمرْجِ  َِ ِ َّ ُثمَّ إ َِ ِ نَاَب إ

َ
نَبذُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن أ

ُ
َها  15ُعُكْم فَأ يَا بَُِنَّ إِنَّ

ْو 
َ
َماَواِت أ ْو ِف السَّ

َ
إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِف َصْخَرٍة أ

َ لَِطيف  َخبرِي   ُ إِنَّ اَّللَّ ِت بَِها اَّللَّ
ْ
رِْض يَأ

َ
قِِم الصَّ  16ِف اأْل

َ
ُمْر يَا بَُِنَّ أ

ْ
ََلةَ َوأ

َِْم  َصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َع
َ
بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَْكرِ َواْصِِبْ لََعَ َما أ

ُمورِ 
ُ
َ  17اأْل رِْض َمرًَحا إِنَّ اَّللَّ

َ
َك لِلنَّاِس َواَل َتْمِش ِف اأْل ِْر َخدَّ َواَل تَُصعذ

ِف َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك  َواقِْصدْ  18اَل ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمَْتاٍل فَُخوٍر 
ْصَواِت لََصوُْت اْْلَِمريِ 

َ
نَْكَر اأْل

َ
﴾19إِنَّ أ
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 بني يدي اللقمانيات
 
ِ َوَمْن يَْشُكْر فَإِنََّما  ﴿ ِن اْشُكْر َّلِلَّ

َ
َولََقْد آتَيْنَا لُْقَماَن اْْلِْكَمَة أ

َ َغِِنٌّ ََحِيد  يَْشُكُر نِلَْفِسهِ َومَ    ﴾ 12ْن َكَفَر فَإِنَّ اَّللَّ
 

 :لآليةتفسري امليسر ال
ه لقمان( احلكمة، وهي الفق)هو أعطينا عبًدا صاحلًا من عبادان  ولقد

يف الدين وسالمة العقل واإلصابة يف القول، وقلنا له: اشكر هلل نَِعَمه 
حد نَِعَمه جعليك، وَمن يشكر لربه فإمنا يعود نـَْفع ذلك عليه، ومن 

فإن هللا غين عن شكره، غري حمتاج إليه، له احلمد والثناء على كل 
 حال.

 

 اهلداايت التدبرية:و  الفوائد
ملا بني هللا فساد اعتقادهم بسبب عنادهم إبشراك من ال خيلق  -1

ُروِِن َماَذا َخلََق  ﴿شيئا مبن خلق كل شيء بقوله
َ
ِ فَأ َهَذا َخلُْق اَّللَّ

ِيَن ِمْن  ٍْ اذلَّ الُِموَن ِف َضََلٍل ُمبِ ك وبني أن املشر  ﴾ـ ُدونِهِ بَِل الظَّ
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ظامل ضال، ذكر ما يدل على أن ضالهلم وظلمهم مبقتضى احلكمة 
ألن ما  اتباع النيب  مقتضى احلكمة وهذا إشارة إىل معىن، وهو أن

جاء به كله حكمة وهذا يوافق العقل الصحيح الذي يقدر على متيز 
نه أ ولقى عل ،ةبو ن ندو ة كمحلابان قمل كهدر أ دقا ذهو ، اخلري والشر

 .بتصرف (118/ 25:مفاتيح الغيب للرازي).يببنس لي
إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سؤال قريش عن لقمان وابنه  -2 

ة مقدمة مبنزل ﴾ َوَلَقْد آتَيَْنا ُلْقَماَن اْْلِْكَمةَ  ﴿فهذه اآلايت إىل قوله
لبيان أن مرمى القرآن من القصة ما فيها من علم وحكمة وهدى وأهنا 

، لمؤمننيل اللذين سألوا عنها فكان سؤاهلم نفعً مسوقة للمؤمنني ال 
ويف اإلشارة تنبيه على تعظيم قدر تلك اآلايت مبا دل عليه اسم اإلشارة 
من البعد املستعمل يف رفعة القدر، ومبا دلت عليه إضافة اآلايت إىل 

التحرير ) الكتاب املوصوف أبنه احلكيم وأنه هدى ورمحة وسبب فالح.
 (.140/ 21: والتنوير بتصرف

ّلد خَ  سبحان هللا احلكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري،-3
لعلم، فكل لعمل ابلتوفيق الاسم لقمان وربط ذكره ابحلكمة اليت هي 

 غيب للرازي: مفاتيح ال)ابلعلم فقد أويت احلكمة. التوفيق للعملمن أويت 
 ( بتصرف25/118
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إن احلكمة اليت أوتيها لقمان، حكمة رابنية، وليست من احلكم -4
اليت حيصلها احلكماء والفالسفة ابلبحث والنظر، وإمنا هي  املكتسبة

بتحصيل  كتسبانال تم اللتني كالرسالة والنبوة   فضل من فضل هللا
 (11/564)التفسري القرآين للقرآن: واجتهاد.

نسان إذا علم أمرين أحدمها احلكمة موافقة العمل للعلم، ألن اإل-5
أهم من اآلخر، فإن اشتغل ابألهم كان عمله موافقا لعلمه وكان 
حكمة وإن أمهل األهم كان خمالفا للعلم ومل يكن من احلكمة يف 

 ( بتصرف يسري.25/119: مفاتيح الغيب للرازي:).شيء
ومعرفة ما فيها من األسرار واإلحكام،  احلكمة: العلم ابألحكام-6

ل فهي مستلزمة للعلم ب احكيمً  وال يكون اـًـمـيكون اإلنسان عالفقد 
رت ابلعلم النافع  (648ري السعدي: )تفس الصاحل.والعمل  وللعمل، وهلذا فمسِّ

ه لقمان من احلكمة هو احلكمة يف نفسه أبن نَ قِّ كان أول ما لم -7
أمره هللا بشكره على ما هو حمفوف به من نعم هللا اليت منها نعمة 

 (21/152)التحرير والتنوير:  االصطفاء.
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 رانبصيغة املستقبل، ويف الكف ﴾ َوَمْن يَْشُكرْ  ﴿قال يف الشكر-8
فيه إشارة إىل معىن وإرشاد إىل أمر، وهو أن  ﴾ َوَمْن َكَفرَ  ﴿

الشكر ينبغي أن يتكرر يف كل وقت لتكرر النعمة، فمن شكر ينبغي 
 ينبغي أن يرتكأن يكرر والكفر ينبغي أن ينقطع فمن كفر 

 (25/118:مفاتيح الغيب للرازي:)الكفران.
شكر هللا هو رأس احلكمة، إذ ال يكون الشكر إال عن إميان وثيق -9

ر ومن حرم الشك يصيب اإلنسان شيءابهلل وعن رضا مطلق بكل 
 (.565/ 11)التفسري القرآين للقرآن بتصرف  فقد خال قلبه من اإلميان.

ال اجلنيد: وق، الشكر أال نعصى هللا بنعمه: يالسري السقط قال-10
ر، هو اإلقرار ابلعجز عن الشك: أال ترى معه شريكًا يف نعمه، وقيل

واحلاصل أن شكر القلب املعرفة، وشكر اللسان احلمد، وشكر األركان 
قائق التأويل )مدارك التنزيل وح الكل.دليل قبول  رؤية العجز يف الشكر الطاعة، و 

 (2/714للنسفي: 
نِ  ﴿-11

َ
ِ  أ وهذا توجيه قرآين ضمين إىل شكر هللا  ﴾ اْشُكْر َّلِلَّ

اقتداء بذلك الرجل احلكيم املختار الذي يعرض قصته وقوله، وإىل 
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جوار هذا التوجيه الضمين توجيه آخر، فشكر هللا إمنا هو رصيد 
لو مل فاهلل حممود بذاته و ، وهللا غين عنه مذخور للشاكر ينفعه هو

 َوَمنْ  .َوَمْن يَْشُكْر فَإِنَّما يَْشُكُر نِلَْفِسهِ  ﴿ قهحيمده أحد من خل
َ َغِِنٌّ ََحِيد    (5/2787)يف ظالل القرآن:  ﴾ َكَفَر فَإِنَّ اَّللَّ

َوَمْن يَْشُكْر فَإِنَّما يَْشُكُر نِلَْفِسهِ َوَمْن  ﴿: قال تعاىل هنا-12
َمْن  ﴿ بتقد م الشكر على الكفران، وقال يف سورة الروم:﴾ َكَفرَ 

نُْفِسِهْم َيْمَهُدونَ 
َ
 ﴾ َكَفَر َفَعلَيْهِ ُكْفُرُُ َوَمْن َعِمَل َصاِْلًا فَِِل

 ﴿ فنقول هناك كان الذكر للرتهيب لقوله تعاىل من قبل،  (44الروم: )
 ِ ِِتَ يَوْم  اَل َمَردَّ ََلُ ِمَن اَّللَّ

ْ
ْن يَأ

َ
ِيِن الَْقيذِِم ِمْن َقبِْل أ قِْم وَْجَهَك لِلذ

َ
فَأ
ُعونَ يَوْ  دَّ هاهنا الذكر للرتغيب، ألن وعظ  و،  (43الروم: ) ﴾ َمئٍِذ يَصَّ

َوَمْن َعِمَل  ﴿ :وقوله ،األب لالبن يكون بطريق اللطف والوعد
 ألن املذكور يف سورة الروم ملا كان بعد حيقق ما ذكران أواًل  ﴾ َصاِْلًا

اليوم الذي ال مرد له تكون األعمال قد سبقت فقال بلفظ املاضي 
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 َوَمنْ  ﴿ وهاهنا ملا كان املذكور يف االبتداء قال ﴾ َوَمْن َعِمَل  ﴿
 (25/119مفاتيح الغيب للرازي: )بلفظ املستقبل. ﴾ يَْشُكرْ 
مبين على مخس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور وحبه  الشكر-13

هذه  ،له واعرتافه بنعمته والثناء عليه هبا وأال يستعملها فيما يكره
تّلت اخ فإن عدم منها واحدة ،اخلمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها

 (8/28)حماسن التأويل للقامسي:  الشكر.قاعدة من قواعد 
 ميزان القرآن الكر م الشكر ابإلميان وجعلهما على كفيت قرن-14

ِ إِْن ُكنُْتْم إِيَّاُُ َتْعُبُدونَ  ﴿ سواء بسواء، فقال تعاىل  ﴾ َواْشُكُروا َّلِلَّ
ِِ َوال تَْكُفُرونِ  ﴿: وقال، (: البقرة172) : 152) ﴾ َواْشُكُروا 

 (11/565)التفسري القرآين للقرآن:  ،(البقرة
يف  افغناه تعاىل من لوازم ذاته، وكونه محيدً ﴾  َغِِنٌّ ََحِيد   ﴿-15

من لوازم ذاته، وكل واحد من  ا يف ُجيل صنعهمحيدً  صفات كماله
زايدة كمال إىل   واجتماع أحدمها إىل اآلخر الوصفني صفة كمال

 (648)تفسري السعدي: كمال.
 

 :واألعمالرسائل التزكية 
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 ألن  ؛إن آاتك هللا احلكمة أو وصفك الناس ابحلكيم فاشكر ربك
 احلكيم ينسب الفضل ألهله.

  شكرك املنعم سبحانه سبب يف دوام النعم عليك كما أن جحدها
سبب يف زواهلا، فاحلكيم من يعرف اخلري فيتبعه وحيذر الشر 

 فيجتنبه. 
  احرص على طلب احلكمة من هللا سبحانه، فهي حمض فضل آاته

 هللا لعبده الصاحل
 مبوجبها، ويف الشكر إشارة للعمل  العمل احلكمة تستدعي

 ﴾اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكًرا﴿لذلك قوله تعاىل:  والتطبيق، يشهد
 (.13)سبأ:

  يف اآلية إشارة لالهتمام بصاحب احلكمة وتكرميه، ولذلك ذكر
ابمسه.
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 عدم الشرك ابهلل األوىل:اللقمانية 
 

ِ إِنَّ  ﴿ ِإَوذْ قَاَل لُْقَماُن اِلبْنِهِ وَُهَو يَعُِظُه يَا بَُِنَّ اَل تُْْشِْك بِاَّللَّ
َْك لَُظلْم  َعِظيم    ِ  ﴾ 13الْشذ

 
 لآلية:امليسر  تفسريال

نصيحة لقمان البنه حني قال له واعظًا: اي بينَّ ال  ها الرسولأيّ  واذكر
 عها.كبائر وأبشالشرك ألعظم ال تشرك ابهلل فتظلم نفسك؛ إنَّ 

 

 :واهلداايت التدبريةالفوائد 
كان اإلنسان ال يعرف حكمة احلكيم إال أبقواله وأفعاله، وال   وملا-16

صدق الكالم وحكمته إال مبطابقته للواقع، فكان التقدير: اذكر ما 
وصفنا به لقمان لتنزل عليه ما تسمع من أحواله وأفعاله يف توفية حق 

 ﴾ ذْ ِإَو ﴿هللا وحق اخللق الذي هو مدار احلكمة، عطف عليه قوله:
ناسب اآلايت )نظم الدرر يف ت .بك لتتعظ وبلسانك لتعظ غريكأي واذكر بقل

 (15/161والسور: 
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على معىن ما سبق وتقديره آتينا لقمان احلكمة حني  عطف-17
علو مرتبة  لغريه وهذا ألن اا يف نفسه وحني جعلناه واعظً جعلناه شاكرً 

ِن  ﴿ لغريه فقوله  يف نفسه ومكماًل اإلنسان أبن يكون كاماًل 
َ
اْشُكْر أ

 ِ  ِإَوذْ قَاَل ُلْقَماُن اِلبْنِهِ وَُهَو يَعُِظهُ  ﴿ إشارة إىل الكمال وقوله ﴾ َّلِلَّ

 (119/ 25مفاتيح الغيب للرازي: ).إشارة إىل التكميل ﴾
  اإذ آمن ابهلل وشكر له، فإنه كان حكيمً  اإذ كان حكيمً  وهو-18

هو ابنه و كذلك إذ نفع هبذه احلكمة أقرب الناس إليه، وآثرهم عنده 
فدعاه إىل اإلميان ابهلل، وإىل إخالء قلبه من الشرك، حىت يلحق أببيه، 

 (11/565)التفسري القرآين للقرآن:  ويكون من الشاكرين هلل.
ظل نصيحة األب البنه يعرض للعالقة بني الوالدين واألوالد  ويف-19

 ،يف أسلوب رقيق ويصور هذه العالقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة
)يف ظالل  الوثيقة.ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العالقة 

 (5/2788القرآن: 
 تصغري التحبيب والتقريب والشفقة، ومثله يف ﴾ يا بِنَّ  ﴿-20

بَتِ  ﴿ يوسف ملا خاطب أابه بقوله
َ
ية وفيه إظهار الطواع، ﴾ يَا أ
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يا  ﴿ :قولهبوالرب والتنبيه على حمل الشفقة بطبع األبوة، خاطبه أبوه 
 ( بتصرف6/238.)البحر احمليط يف التفسري: .للتحبيب والشفقة ﴾ بِنَّ 
فخاطبه أبحب ما خياطب به، مع إظهار الرتحم  ﴾ يا بِنَّ  ﴿-21

تناسب  )نظم الدرر يفوالتحنن والشفقة ليكون ذلك أدعى لقبول النصح.
 (15/161اآلايت والسور: 

ألن  ،لقمان موعظة ابنه بطلب إقالعه عن الشرك ابهلل ابتدأ-22
النفس املعرضة للتزكية والكمال جيب أن يقدم هلا قبل ذلك ختليتها 

 (21/155)التحرير والتنوير: .عن مبادئ الفساد والضالل
يح الغيب مفات) إنه يف الوعظ بدأ ابألهم وهو املنع من اإلشراك. مث-23

 (.119/ 25 للرازي
ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق يوصي -24

 (.300/ 6 :)تفسري ابن كثري أن مينحه أفضل ما يعرف.
وضع الشيء يف غري موضعه املختص به إما بنقصان أو  الظلم-25

ويقال على التجاوز عن احلق  بزايدة وإما بعدول عن وقته أو مكانه
 الكبري.و يستعمل يف الذنب الصغري  كثريًا وهلذاو  أكان التجاوز قليال ً 

 (7/255)التفسري املظهري: 
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َْك َلُظلْم  َعِظيم   إِنَّ  ﴿ -26 ِ ظع أنه ال أف ،اووجه كونه عظيمً  ﴾ الْشذ
وأبشع ممن َسوَّى املخلوق من تراب مبالك الرقاب، وسوَّى الذي ال 

يع ُجمبن له األمر كله، وسوَّى الناقص الفقري من  اميلك من األمر شيئً 
ابلرب الكامل الغين من ُجيع الوجوه، وسوَّى من مل ينعم مبثقال  الوجوه

 ابلذي ما ابخللق من نعمة يف دينهم ودنياهم وأخراهم ذرة من النعم
وقلوهبم وأبداهنم إال منه، وال يصرف السوء إال هو، فهل أعظم من 

 (.648)تفسري السعدي: !هذا الظلم شيء؟
َْك َلُظلْم  َعِظيم   إِنَّ  ﴿-27 ِ   احلديث املأثور أنه ملا نزلتيف﴾ الْشذ

أشفق أصحاب رسول ،  (82: االنعام) ﴾ َولَْم يَلْبُِسوا إِيماَنُهْم بُِظلْمٍ ﴿
 إِنَّ  ﴿ تعاىل: فأنزل هللا ؟هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا: أينا مل يظلم

َْك لَُظلْم  َعِظيم   ِ العزيز:  الوجيز يف تفسري الكتاب)احملرر  .إشفاقهمفسكن ﴾ الْشذ

4/348) 
التسوية بني من ال نعمة إال هي منه ومن ال نعمة منه البتة  ألنّ -28

 (3/494ي: لزخمشر ل الكشاف) وال يتصّور أن تكون منه ظلم ال يكتنه عظمه.
َْك لَُظلْم  َعِظيم   إِنَّ  ﴿-29 ِ تعليل للنهي عنه وهتويل ألمره، ﴾ الْشذ
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فإنه ظلم حلقوق اخلالق وظلم املرء لنفسه إذ يضع نفسه يف حضيض 
العبودية ألخس اجلمادات، وظلم ألهل اإلميان احلق إذ يبعث على 

التحرير )اضطهادهم وأذاهم، وظلم حلقائق األشياء بقلبها وإفساد تعلقها.
 (21/155والتنوير: 

ات االعتقادُجع لقمان يف هذه املوعظة أصول الشريعة وهي: -30
 (154/ 21 :التحرير والتنوير) واألعمال وأدب املعاملة وأدب النفس.

هذا تنبيه لقريش وكل سامع على أن هذه وصية ال يعدل  يف-31
عنها، ألهنا من أب حكيم البن حمنو عليه حمبوب وأن آابءهم لو كانوا 
حكماء ما فعلوا إال ذلك، ألنه يرتتب عليها ما عليه مدار النعم 

 ن واهلدايةاألم واآلجلة وهواهرة والباطنة الدينية والدنيوية العاجلة الظ
ِينَ ﴿ ْمُن وَُهْم  اذلَّ

َ
ولَئَِك لَُهُم اأْل

ُ
آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إِيَماَنُهْم بُِظلٍْم أ

 (15/162)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور: ، (82 األنعام ).﴾ُمْهَتُدونَ 
هذا لطيفة وهي أن هللا ذكر لقمان وشكر سعيه حيث أرشد  يف-32

ابنه ليمعَلم منه فضيلة النيب عليه السالم الذي أرشد األجانب واألقارب 
 ال.فاملشقة يف تعليم األابعد  وأما حتملفإن إرشاد الولد أمر معتاد، 

 (25/119)مفاتيح الغيب للرازي: 
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كون ولده إال اخلري، وما يلعظة غري متهمة فما يريد الوالد ل إهنا-33
لذي اا وهذا لقمان احلكيم ينهى ابنه عن الشرك الوالد لولده إال انصحً 

فصل مرة بتقد م النهي و  ،ويؤكد هذه احلقيقة مرتني ،ظلم عظيمهو 
لى هللا ص وهذه هي احلقيقة اليت يعرضها حممد، ومرة إبّن والالم ،علته

ن وراء ن يف غرضه مفيجادلونه فيها ويشكو  على قومهعليه وسلم 
ل والتفضعرضها وخيشون أن يكون وراءها انتزاع السلطان منهم 

يعرضها على ابنه وأيمره هبا؟  ولقمان احلكيم! فما القول عليهم
أال  ،والنصيحة من الوالد لولده مربأة من كل شبهة، بعيدة من كل ظنة

مة من كإهنا احلقيقة القدمية اليت جتري على لسان كل من آاته هللا احل
الناس يراد هبا اخلري احملض وال يراد هبا سواه، وهذا هو املؤثر النفسي 

 (5/2788)يف ظالل القرآن:  املقصود.
 

 :واألعمالرسائل التزكية 
 تمغين عنك يف توجيه ابنك وتربيته. وحدها ال املدرسة  

قدم يف وعظك األهم على املهم وفق قاعدة األولوايت اليت أقرها 
 إىل ملعاذ بن جبل ملا أرسله   جاء يف توجيه نيب اهلدى االشرع، كم
إنك أتيت قوما من أهل الكتاب، فادعهم إىل »: فقال له أهل اليمن
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شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، 
فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، 

فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ فإن هم أطاعوا لذلك، 
من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإايك وكرائم 
أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني هللا 

 .(1/50)صحيح مسلم كتاب اإلميان:.«حجاب
 خطر الشرك والسحر والشعوذة والدجل فظلم  انقش مع أبنائك

 .هلا عن سبيل هللاالنفس يف إضال
  عظمة اخلالق وقدرته وضرورة ركز يف كالمك مع أبنائك حول

 .صرف العبادة له وحده
  به؛ ليكون حمل قبول لدى املتلقيعلل وبني أسباب ما أتمر، 

ِ ﴿ فلقمان هنى ولده:  السبب:ه مث بني ل ﴾يَا بَُِنَّ اَل تُْْشِْك بِاَّللَّ

َْك لَُظلْم  َعِظيم   إِنَّ  ﴿ ِ .فال تلغ عقل ولدك ،﴾ الْشذ
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 اللقمانية الثانية: بر الوالدين
 

ُه وَْهًنا لََعَ وَْهٍن َوفَِصاَُلُ ِف  ﴿ مُّ
ُ
يْهِ ََحَلَتُْه أ نَْساَن بَِواِِلَ يْنَا اْْلِ َووَصَّ
 َّ َِ ِ يَْك إ ِِ َولَِواِِلَ ِن اْشُكْر 

َ
ِ أ ْْ َم  ﴾14الَْمِصرُي ََ

 
 :لآليةامليسر  تفسريال
وأََمْران اإلنسان بربِّ والديه واإلحسان إليهما، مَحََلْته أمه ضعًفا على  

ضعف، ومحله وِفطامه عن الرضاعة يف مدة عامني، وقلنا له: اشكر 
 هلل، مث اشكر لوالديك، إيلَّ املرجع فأمجازي كمال مبا يستحق.

 

 اهلداايت التدبرية:الفوائد و 
هااتن اآليتان معرتضتني وصية لقمان البنه، وذلك  جاءت-34

لتكتمل هبا احلكمة اليت كان من أوىل مثراهتا وأطيبها شكر اخلالق 
 مهاوذلك برب الوالدين  املنعم، مث تكون الثمرة الثانية وهي شكر

 (11/566)التفسري القرآين للقرآن:  إليهما.واإلحسان 
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به ولده من شكر املنعم وملا ذكر سبحانه وتعاىل ما أوصى  -35
األول الذي مل يشركه يف إجياده أحد وذكر ما عليه الشرك من الفظاعة 

م البشاعة أتبعه سبحانه وصيته للولد ابلوالد لكونه املنع والشناعة و
 الثاين املتفرد سبحانه بكونه جعله سبب وجود الولد اعرتافاً ابحلق وإن

ماً ن ال يشكر الناس وتفخيصغر ألهله وإيذااًن أبنه ال يشكر هللا م
شيء  أبن الوفاء اوإعالمً  لكونه قرن عقوقهما ابلشرك حلق الوالدين

واحد مىت نقص شيء منه تداعى سائره ولذلك لفت الكالم إىل ممظهر 
عن  ا ملا لعله يتوهم من أن االنفصالمن العقوق ورفعً  االعظمة ترهيبً 

ايت م الدرر يف تناسب اآل)نظالشرك ال يكون إال ابإلعراض عن ُجيع اخللق.
 (15/163والسور: 

وصاية لقمان البنه مبا هو شكر  قصهذا الكالم أنه ملا  مناسبة-36
عباده  هللا بتنزيهه عن الشرك يف اإلهلية بنيَّ هللا أنه تعاىل أسبق منة على

إذ أوصى األبناء برب اآلابء فدخل يف العموم املنة على لقمان جزاء 
ىل  ابتداء موعظة ابنه فاهلل أسبق ابإلحسان إعلى رعيه حلق هللا يف

شكر التفسري اقرتان شكر هللا و  ويقوي هذا الذين أحسنوا برعي حقه
 (21/156)التحرير والتنوير:  األمر.الوالدين يف 

يف وصااي رسول و  وتوصية الولد ابلوالدين تتكرر يف القرآن الكر م -37
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 حالة الوأد ومعظمها يف قلياًل   ترد توصية الوالدين ابلولد إالملو   هللا
ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها  وهي حالة  خاصة يف ظروف خاصة

 فالفطرة مدفوعة إىل رعاية اجليل الناشئ ،برعاية الوليد من والديه
لضمان امتداد احلياة كما يريدها هللا وإن الوالدين ليبذالن لوليدمها من 

لكان من عزيز وغال، أجسامهما وأعصاهبما وأعمارمها ومن كل ما مي
بل  ،يف غري أتفف وال شكوى بل يف غري انتباه وال شعور مبا يبذالن

ا  فالفطرة وحده. يف نشاط وفرح وسرور كأهنما مها اللذان أيخذان
 فأما الوليد فهو يف حاجة إىل ،كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة

ذاهب يف أدابر لالوصية املكررة ليلتفت إىل اجليل املضحي املدبر املوىّل ا
ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل املتجه إىل  احلياة بعد

 وما ميلك الوليد وما يبلغ أن يعّوض الوالدين بعض ما ،مستقبل احلياة
 (5/2788)يف ظالل القرآن:  عليهما.بذاله، ولو وقف عمره 

نَْسانَ  ﴿-38 يَْنا اْْلِ اإلنسان هبذا الذكر يف سورة  وذكر ﴾ َوَوصَّ
احلكمة إشارة إىل أنه أمت املوجودات حكمة، قال الرازي يف آخر سورة 

كلها كالشجرة واإلنسان مثرهتا وهي   األحزاب من لوامعه: املوجودات
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 تناسب )نظم الدرر يف .كالقشور واإلنسان لباهبا وكاملبادئ واإلنسان كماهلا
 (15/166اآلايت والسور: 

 هذا لتأكيد ما يف وصية لقمان من النهي عن الشرك هللا ذكر-39
بتعميم النهي يف األشخاص واألحوال لئال يتوهم متوهم أن النهي 

ذلك  هللا أن هللا أوصى ب أخربخاص اببن لقمان أو ببعض األحوال ف
كل إنسان وأن ال هوادة فيه ولو يف أحرج األحوال وهي حال جماهدة 

 (21/156والتنوير:  التحرير) اك.اإلشر الوالدين أوالدهم على 
هللا لإلنسان بوالديه هي أمر وعزمية وتكليف إذ كثريا ما  وصية-40

 (11/566)التفسري القرآين للقرآن:  عليه.ينكر اإلنسان هذا احلق الذي لوالديه 
منعه من العبادة لغري هللا واخلدمة قريبة منها يف الصورة بني  ملا-41

أهنا غري ممتنعة بل هي واجبة لغري هللا يف بعض الصور مثل خدمة 
فيما  زقهمهلل على العبيد ابتداء خلقهم ور  مث بني السبب فإنه األبوين

هُ  ﴿ فقال، بعد مُّ
ُ
أي صارت بقدرة هللا سبب وجوده  ﴾ ََحَلَتُْه أ

ا كان منها سبب بقائه فإذ ايف عامني أي صارت بقدرته أيضً وفصاله 
ما له صورة الوجود والبقاء وجب عليه ما له شبه العبادة من اخلدمة 

 .بتصرف( 120/ 25 :مفاتيح الغيب للرازي) العبادة.فإن اخلدمة هلا صورة 
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ُه وَْهًنا لََعَ َوْهٍن َوفَِصاَُلُ ﴿:ويف قوله تعاىل -42 مُّ
ُ
 ِف ََحَلَتُْه أ

 ِ ْْ َم ونشأ  ،إشارة إىل أخفى لون يف الصورة اليت نبت منها الولد ﴾ََ
وإلفات للولد إىل هذا اخليط الواهي من احلياة اليت   ،يف حجر والديه

واليت أمسكت به األم نطفة مث علقة مث ما زالت متسك هبذا  كانت له
تفرز له من عصارة حياهتا ما يزيده على  حذر و اخليط يف حرص و

الت به حتمله مث ما ز  طفاًل  ايم قوة ومناء حىت تفتق عنه رمحها وليداً األ
 بني يديها وتضمه إىل صدرها وترضعه من لبنها حىت يفطم ويرفع فمه

عن هذا الينبوع الذي ميتص منه رحيق احلياة؛ ليستقبل بعد هذا ما 
ى سعيه ويستطيع أن يسع ميده به والداه من طعام حىت يشب ويكرب

إهنا رحلة استمرت حنو عامني قطعها هذا اإلنسان دائرا يف ، يف احلياة
 (.567/ 11 :)التفسري القرآين للقرآن فلك أمه بني محل ورضاعة.

 مثابلوالدين األم يف رتبة الوصية  هللا  أدخلاآلية  وهذه-43
الرضاع فتحصل لألم  ودرجة ذكرخصص األم  بدرجة ذكر احلمل 

   (348/ 4 :ري ابن عطية)تفس ثالث مراتب ولألب واحدة.
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للسائل عن أحقية حسن  ولعل هذه اهلداية تتناسب ووصيَة النيب 
فأشار إىل أمه ثالاًث وهلذا قال بعض أهل العلم: ينبغي أن  الصحبة 

 مركز-لميالع)الفريق  يكون من الرب لألم ثالثة أضعاف األب وهللا أعلم.

   تدبر(

هُ   ََحَلَتْهُ  ﴿-44 مُّ
ُ
التنبيه عدة مرات على حق  ﴾ وَْهًنا لََعَ وَْهنٍ  أ

األم ابلذات وفضلها على الولد هو من أعظم األدلة على تكر م 
ن ا ألًــ اإلسالم للمرأة واألمر حبفظها وصيانتها خاصة إن كانت أمَّ 

رها وأضعفم األبوين األم ولذلك ذك اإلنسان يتجرَّأ عادة على الضعيف
 مركز تدبر( -العلمي)الفريق وخصها ابلعناية.

ُه وَْهًنا لََعَ وَْهنٍ  ﴿ قوله: -45 مُّ
ُ
يف موضع التعليل  ﴾ ََحَلَتُْه أ

احلكم يفيده  ألن تعليل، لتأكيد تلك الوصاية اللوصاية ابلوالدين قصدً 
ا وألن يف مضمون هذه اجلملة ما يثري الباعث يف نفس الولد أتكيدً 

الوصاية ابلوالدين  وإمنا وقع تعليل، على أن يرب أبمه ويستتبع الرب أببيه
ي اكتفاء أبن تلك احلالة تقتض؛ بذكر أحوال خاصة أبحدمها وهي األم

يف القيام  اوتعبً  ا للقياس فإن األب يالقي مشاقَّ الوصاية ابألب أيضً 
و يتوىل مث ه، على األم لتتمكن من الشغل ابلطفل يف مدة حضانته
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كما قال   ،غين عن اإلسعافتربيته والذب عنه حىت يبلغ أشده ويست
ِ ارََْحُْهَما َكَما َربََّياِِن َصغِرًيا ﴿ :تعاىل ،  (24اإلسراء: )﴾ َوقُْل َربذ

فجمعهما يف الرتبية يف حال الصغر مما يرجع إىل حفظه وإكمال 
نشأته، فلما ذكرت هنا احلالة اليت تقتضي الرب ابألم من احلمل 
واإلرضاع كانت منبهة إىل ما لألب من حالة تقتضي الرب به على 

قدح يف ا وال يحساب ما تقتضيه تلك العلة يف كليهما قوة وضعفً 
جب س واملقيس عليه يف قوة الوصف املو القياس التفاوت بني املقي

وقد نبه على هذا القياس تشريكهما يف التحكم عقب ذلك  ،لإلحلاق
 ،اوقوله وصاحبهما يف الدنيا معروفً ، بقوله أن اشكر يل ولوالديك

 .(21/158)التحرير والتنوير: اإلجياز. وحصل من هذا النظم البديع قضاء حق 
46-﴿  ِ ْْ َم ََ إىل أن  مشري ﴾ ِف  ﴿ التعبري ب و﴾ َوفَِصاَُلُ ِف 

الوالدين هلما أن يفطماه قبل متامهما على حسب ما حيتمله حاله 
 (15/165)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور:  .وتدعو إليه املصلحة من أمره

47-﴿  ِِ ِن اْشُكْر 
َ
يَْك  ﴿ ،على نعمة اإلميان ﴾ أ  على ﴾ َولَِواِِلَ

 (8/414يف التفسري:  )البحر احمليط .نعمة الرتبية
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48-﴿  ِِ ابلقيام بعبودييت، وأداء حقوقي، وأال تستعني  ﴾ اْشُكْر 
 (648)تفسري السعدي: بنعمي على معصييت.

هو اخلالق وحده،  شكر هللا على شكر الوالدين، ألن هللا  قدم-49
 هللاا فما مها إال من خلق وإذا كان  للوالدين شيء هنا فهو هلل أيضً 

 ومع هذا فإن، مها إال أداة من األدوات العاملة بقدرة هللا وأبمره وما
ذلك عمل من عملهما جيزيهما هللا عليه وهو حق هلل جعله هللا هلما 

 (11/568)التفسري القرآين للقرآن:  وإحساانً  سبحانه  منهعلى أبنائهما فضاًل 
قهما حابلشكر هلل: داللة على أن  جعل الشكر هلما مقرتانً  ويف-50

 :وكاين)فتح القدير للش وأشدها وجوابً  من أعظم احلقوق على الولد وأكربها
4 /274.) 

سفيان بن عيينة من صلى الصلوات اخلمس فقد شكر هللا  قال-51
 :سري ابن عطية)تف ومن دعا لوالديه يف دبر الصلوات فقد شكرمها. ،تعاىل

4 /349.) 
 ويف ،فضل أن يشكر وحيمد من أحسن إليه حق كل ذى ومن-52

/ 11 :للقرآن القرآين التفسري ) .«الناس ـال يشكر هللا من ال يشكر »املأثور: 

566). 
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يَْك  ﴿-53 ِِ َولَِواِِلَ ِن اْشُكْر 
َ
َّ  ﴿ مث بني الفرق وقال ﴾ أ َِ ِ  إ
يعين نعمتهما خمتصة ابلدنيا ونعميت يف الدنيا واآلخرة،  ﴾ الَْمِصريُ 

إيّل املصري أو نقول ملا أمر ابلشكر لنفسه وللوالدين قال اجلزاء فإن 
 (25/120مفاتيح الغيب للرازي: ).علّي وقت املصري إيل

َّ الَْمِصريُ  ﴿-54 َِ ِ له كّل شيء يف هذا  إشارة إىل أن هللا ﴾  إ
الذي ولد هلذين األبوين، وأن هذه املشاركة اليت تبدو  اإلنسان  

الولد ليست إال مشاركة ظاهرية؛ إن أعطت الوالدين للوالدين يف إجياد 
و فلن تعطيهما حّق العبادة على حن ،والرّب هبما ،حّق اإلحسان إليهما

ما كان عليه معتقد أولئك الضالني الذين يعبدون أصوهلم من آابء 
 (11/568)التفسري القرآين للقرآن: .وأجداد

هللا مصريك أيها اإلنسان وهو سائلك عما كان من شكرك  إىل -55
من شكرك لوالديك وبرك هبما على ما  وعما كان له على نعمه عليك

لقيا منك من العناء واملشقة يف حال طفولتك وصباك وما اصطنعا 
 (138/ 20 :)تفسري الطربي وحتننهما عليك. إليك يف برمها بك

َّ الَْمِصريُ  ﴿-56 َِ ِ كتاب )احملرر الوجيز يف تفسري ال .أثناء الوصية توعد ﴾ إ

 (4/349العزيز: 
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  واألعمالرسائل التزكية 
  ًره أن أن توصي ابنك برب أمه وتشع تربيتككمال  فإن  إن كنت أاب

 برها مقدم على برك. 
 .والداك وصية هللا فاحفظها 
  اعلم أيها االبن أن ُجيع ما تقدمه لوالديك يف حياهتما وبعد

شكر فقط لقد م إحساهنما إليك فعمرك كله ال يكفي رحيلهما 
  .ألن تكون متفضاًل 

  أدِّ اليوم أحد األعمال املنزلية اليت تتوالها أمك حىت تعرف صربها
 ا.وفضله

 ك عن سائلو  ،ال حمالة إىل هللا صائر فأنت ،ابدر قبل أن تغادر
 .الصغائر والكبائر
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 ال طاعة يف معصية الثالثة:اللقمانية 
 

ْن تُْْشَِك ِِب َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلْم  فَََل  ﴿
َ
ِإَوْن َجاَهَداَك لََعَ أ

 َّ َِ ِ نَاَب إ
َ
نْيَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أ تُِطْعُهَما وََصاِحبُْهَما ِف اِلُّ

نَبذِئُُكْم بَِما ُكنْتُْم 
ُ
َّ َمرِْجُعُكْم فَأ َِ ِ  ﴾15 َتْعَملُونَ ُثمَّ إ

 
 لآلية:امليسر  تفسريال
والداك على أن تشرك يب غريي يف  وإن جاهدك أيها الولد املؤمن 

 عصية ِمن معاصي هللاعبادتك إايي مما ليس لك به ِعلم، أو أمراك مب
هما يف وصاحب ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ألنه فال تطعهما

ق َمن ريط أيها االبن املؤمن واسلكفيه، الدنيا ابملعروف فيما ال إمث 
مث  سلمصلى هللا عليه و برسويل حممد  رجع إيلَّ وآمن، وااتب من ذنبه
كلَّ عامل   وأجازي م تعملونه يف الدنيافأخربكم مبا كنت إيلَّ مرجعكم

 بعمله.
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 اهلداايت التدبرية:الفوائد و 
يف اآلية األوىل ابإلحسان إليهما وابلرب هلما والطاعة مث بني  أمر-57

أن ال يف كل أمر يطاعان وال يف ُجيع ما أيمران ويسأالن جياابن إمنا 
يطاعان وجياابن فيما يؤذن هلما ويباح هلما ال فيما ال يؤذن وال يباح 

 ىلحبال بل يؤمر ابخلالف هلما واعتقاد املعاداة فضال أن يطاعا وجيااب إ
 أن ال طاعة للمخلوق» ما يدعوان أو أيمران، وكذلك ذكر يف اخلرب:

 وإمنا أمر حبسن املصاحبة هلما واملعروف فيما مل« ـ يف معصية اخلالق
نْ  َوَصاِحبُْهَما ﴿يكن يف ذلك معصية اخلالق حيث قال: َيا ِف اِلُّ

 (8/301)تفسري املاتريدي :.﴾َمْعُروفًا 
عطاف على كل هذا االن رابطة الوالدين ابلوليد اآلية تعلمنا أنو  -58

فبقية الوصية  ،إمنا أتيت يف ترتيبها بعد وشيجة العقيدة وكل هذه الكرامة
ْن تُْْشَِك ِِب ما  ﴿ لإلنسان يف عالقته بوالديه

َ
ِإَوْن جاَهداَك لََع أ

 فإىل هنا ويسقط واجب الطاعة ﴾لَيَْس لََك بِهِ ِعلْم  فََل تُِطْعُهما
هد فمهما بذل الوالدان من ج ،وشيجة العقيدة على كل وشيجة وتعلو

ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرايه أبن يشرك ابهلل ما جيهل 
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دم الطاعة فهو مأمور بع ،علموكل ما عدا هللا ال ألوهية له فتم  ألوهيته
 (5/2788)يف ظالل القرآن: من هللا صاحب احلق األول يف الطاعة.

واملعىن: إن أحلا وابلغا يف  ،شدة السعي واإلحلاح: واجملاهدة-59
اء وهذا أتكيد للنهي عن اإلصغ ،دعوتك إىل اإلشراك يب فال تطعهما

 (160/ 21 :)التحرير والتنوير إليهما إذا دعوا إىل اإلشراك.
ْن تُْْشَِك ِِب  ﴿-60

َ
وز جيوأشار أبداة االستعالء إىل أنه ال ﴾ لََع أ

الوالدين على الشرك ولو ابللفظ، ومهما متكنا من أسباب الدنيا  موافة
الفاتنة، واملوافقة هلما على الشرك ولو لفظًا ليست من اإلحسان يف 

 بتصرف. (15/167)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور: .شيء
إىل أنه ال ميكن أن يدل علم  إشارة ﴾ ما لَيَْس لََك بِهِ ِعلْم   ﴿-61

من أنواع العلوم على شيء من الشرك بنوع من أنواع الدالالت، بل 
العلوم كلها دالة على الوحدانية على الوجه الذي تطابقت عليه العقول 
وتظافرت عليه من األنبياء والرسل النقول، وأما الوجه الذي مساه أهل 

م إطباقهم يف أنه ليس به علا فقد كفى اإلحلاد مبذهب االحتاد توحيدً 
على أنه خارج عن طور العقل خمالف لكل ما ورد عن األنبياء من 

 (15/167)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور: نقل.
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ْن تُْْشَِك ِِب ما لَيَْس لََك بِهِ ِعلْم   ﴿مل يقل:-62
َ
 ِإَوْن جاَهداَك لََع أ

مها وأما بر  ،ابلشركأي:  ﴾ فََل تُِطْعُهَما ﴿ بل قال: )فعقهما( ﴾
 (.648)تفسري السعدي: فاستمر عليه. 

فََل  ﴿: هعن اقال مسببً  ،قرر ذلك على هذا املنوال البديع فلما-63 
ل ب ،أي يف ذلك ولو اجتمعا على اجملاهدة لك عليه ﴾تُِطْعُهما

 ألن أمرمها بذلك، خالفهما وإن أدى األمر إىل السيف فجاهدمها به
ريش ففيه تنبيه لقوالسفه، مناف للحكمة حامل على حمض اجلور 

ناسب اآلايت )نظم الدرر يف ت على حمض الغلط يف التقليد آلابئهم يف ذلك.
 (15/167والسور: 

ا يف كل أمر إذا خالف اكان هذا قد يفهم اإلعراض عنهما رأسً   وملا-64
 ﴾نَْياَوَصاِحبُْهَما ِف اِلُّ  ﴿ :فقال ايف الدين، أشار إىل أنه ليس مطلقً 

لدرر يف تناسب )نظم ا حياهتما.أي يف أمورها اليت ال تتعلق ابلدين ما دامت 
 (15/167اآلايت والسور: 
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نَْيا ﴿ وذكر-65 لتهوين أمر الصحبة واإلشارة إىل أهنا يف  ﴾ِف اِلُّ
سرعة و أايم قالئل وشيكة االنقضاء فال يضر حتمل مشقتها لقلة أايمها 

 (.86/ 11 :)تفسري األلوسي انصرامها.
نَْيا َمْعُروًفا ﴿-66 وهو إطعامهما وكسوهتما  ﴾ َوَصاِحبُْهَما ِف اِلُّ

وغري  ،وعدم جفائهما وانتهارمها وعيادهتما إذا مرضا ومواراهتما إذا ماات
ذلك من أعمال الرب وهذا يف حق األبوين الكافرين، فكيف هبما إذا  

 ( بتصرف.8/414)البحر احمليط يف التفسري: !كاان مسلَمني؟
دليل على صلة األبوين الكافرين مبا أمكن من املال إن   واآلية-67

/ 14 :القرطيب )تفسري والدعاء إىل اإلسالم برفق. وإالنة القولكاان فقريين، 

65.) 
68-﴿  َّ َِ ِ نَاَب إ

َ
جبسمك فإن  صاحبهما ﴾ َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أ

  بعقلك، فإنه مريب عقلك  حقهما على جسمك واتبع سبيل النيب
 (25/120مفاتيح الغيب للرازي: )كما أن الوالد مريب  جسمك.

سبيلهم، أن يسلك مسلكهم يف اإلانبة إىل هللا، اليت هي  اتباع-69
اجنذاب دواعي القلب وإراداته إىل هللا، مث يتبعها سعي البدن فيما 

 (648)تفسري السعدي:  منه.يرضي هللا ويقرب 
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70-﴿  َّ َِ ِ نَاَب إ
َ
ويف هذا حث على معرفة  ﴾ َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أ

والسنة،  الكتاب املشايخ وغريهم على حمكِّ  الرجال ابحلق وأمر حبكِّ 
.)نظم .تنبهلما اج اهلا اتبع ومن كان عمله خمالفً  افمن كان عمله موافقً 

 (15/170الدرر يف تناسب اآلايت والسور: 
نَبذُِئُكْم بِما ُكنُْتْم َتْعَملُونَ  ﴿-71

ُ
َّ َمرِْجُعُكْم فَأ َِ ِ  قطع ﴾ ُثمَّ إ

بن فيما يدور بني اال هلذا اجلدل، وذلك اخلالف حول اإلميان والشرك
ليحكم فيه وجيزى كاّل مبا  اخلالف إىل هللا  هذا وأبويه وإحالة

  (11/570)التفسري القرآين للقرآن: عمل.
نه ابملصدر امليمي الدال على احلدث وزما االتعميم قال معربً  إلرادة-72

 ﴿ ا ومعىن، فأكشف احلجابحسً  ﴾ َمرِْجُعُكمْ  ﴿ ومكانه
نَبذُِئُكمْ 

ُ
فعل من يبالغ يف التنقيب واإلخبار عقب أفعل  أي  ﴾ فَأ

 (15/170)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور:  وبسببه.ذلك 
 أي جتددون عمله من صغري وكبري ﴾ بِما ُكنُْتْم َتْعَملُونَ  ﴿-73

فأجازي  ،اخلارجوما كان يف جبالتكم مما مل يربز إىل ، وجليل وحقري
 وال تعمل عمل من ليس ،عدته فأعد لذلك، من أريد وأغفر ملن أريد

ولعله عرب  ،وجيازي على مثاقيل الذر من أعماله ،له مرجع حياسب فيه



  44اللقمانية الثالثة                              اللقمانيات التسع               

نظم الدرر )عن احلساب ابلتنبئة؛ ألن العلم ابلعمل سبب للمجازاة عليه.
 (15/170يف تناسب اآلايت والسور: 

 

  واألعمالرسائل التزكية 
  اتبع سبيل من أانب إىل هللا َوٱتَّبِْع  ﴿ من العلماء الرابنيني

ذ  َِ ِ نَاَب إ
َ
 .﴾ َسبِيَل َمْن  أ

  اختذ وصية نبيك  طاعة يف  ال» قاعدة هامة يف حياتك
 إجازة ابب ما جاء يف :البخاري)صحيح  «ـ معصية، إمنا الطاعة  يف املعروف

 (9/88:خرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والصوم والفرائض واألحكام
  لن جتد أوىف وأُجل من صحبة الوالدين: االبنأيها.  
 ء فبادر واغتنم وإن فاتك شي العمر كله مساحة للرب :أيها االبن

نَْيا ﴿، أتمل كلمة فاستدرك  .﴾ِف اِلُّ
 ا فقد جيتهد األبوان يف دعوة ولدمه ،تعرف على صفة حلم هللا

.للكفر ابهلل وهللا يوصي ولدمها هبما
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 رقابة هللا الرابعة:اللقمانية 
 

يَا بَُِنَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفتَُكْن ِف َصْخَرةٍ  ﴿
َ لَِطيف  َخبرِي   ُ إِنَّ اَّللَّ ِت بَِها اَّللَّ

ْ
رِْض يَأ

َ
ْو ِف اأْل

َ
َماَواِت أ ْو ِف السَّ

َ
أ
16 ﴾ 
 
 :لآليةامليسر  تفسريال

هي و  ،احلسنة إن كانت َقْدر حبة خردل اعلم أن السيئة أو :اي بينَّ 
أو  تلسماوااأي مكان يف  أو يف يف ابطن جبل ،املتناهية يف الصغر

إن هللا لطيف  ،فإن هللا أييت هبا يوم القيامة وحياِسب عليها ؛يف األرض
 بعباده خبري أبعماهلم.

 

 اهلداايت التدبرية:الفوائد و 
 ياإلنسان ويقض حذرت اآلية السابقة من أعظم خطر يتهدد -74

ويف هذه اآلية يكشف لقمان البنه عن علم  ،عليه وهو الشرك ابهلل
بغي له من  ومعرفة مبا ين هللا وبسطة سلطانه حىت يعبده عن علم به
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ذا املالك هلوهو  ،عبدأن يم  وحده الذي يستحق، فهو كمال وجالل
هي اليت  ،لحىت احلبة من اخلرد، العامل بكل صغرية وكبرية فيه ،الوجود

أي مكان  يف لو كانت ،من الصغر حبيث ال تكاد متسك هبا األصابع
 وخيرجها من هذه األعماق السحيقة يف أيت هبا هللا، يف هذا الوجود
 بتصرف(11/570)التفسري القرآين للقرآن:  أحشاء الكون.

فرغ من أتكيد ما قاله لقمان عليه السالم يف الشكر والشرك  وملا-75
من احلكمة وختمه بعد الوصية بطاعة الوالد بذكر دقيق فعلم ما أويت 

متام  ا الرجوع إىلحسن جدً  ،األعمال وجليلها وأهنا يف علم هللا سواء
مبا يناسب ذلك من دقيق العلم وحميطه  فقال ابدئً  حكمته،بيان 

 ابلبال، ااملكمل ملقام التوحيد وعرب مبثقال احلبة ألنه أقل ما خيطر غالبً 
 )نظم الدرر يفأتسيسه.حاث على التوحيد الذي مضى  وهي من أعظم

 (15/171تناسب اآلايت والسور: 
نَبذُِئُكْم بِما ُكنُْتْم  ﴿قال ملا مناسبة اآلية ملا قبلها، أن هللا -76

ُ
فَأ

 بعدها فقال ،وقع البنه أن ما يفعل يف خفية خيفى كأنه ﴾ َتْعَملُونَ 
بة كانت يف الصغر مثل ح  والسيئة إنأي احلسنة ، ﴾ إِنََّها بَُِنَّ  يَا ﴿
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ذلك الصغر يف موضع حريز كالصخرة ال ختفى  وتكون مع ،خردل
 (120/ 25مفاتيح الغيب للرازي: )على هللا.

والسؤال إما فكان هذا جوابه،  ،لقمان سأله ابنه سؤااًل  كأن-77
فيكون اجلواب: ما ِمن حبة مسترتة _ تعاىل_األول: عن علم هللا 

ُ  ﴿وخفى األمكنة عن اخللق إال مكنونة يف أ ِت بَِها اَّللَّ
ْ
ي: أ ﴾ يَأ

م يف ُجيع أن يكونوا مراقبني أعماهلم وأحواهل وابلتايل يلزمهميعلمها اَّللَّ 
قادر على  فأخربه أن اَّللَّ تعاىل ،الثاين: عن قدرة اَّللَّ وسلطانه، أمورهم

استخراج تلك احلبة اليت استرتت واحتجبت عن اخللق ابحلمجمب اليت 
 اَّللَّ  خيافون قدرة ، عندهاذكر: ما يعجز اخلالئق عن استخراج مثلها

الثالث: عن  ،ويهابون سلطانه يف االنتقام منهم يف خمالفة أمره وهنيه
شر يف مكان ال يبلغه وسع الب الرزق فيخرب هبذا أن الشيء وإن كان

بلطفه  فاَّللَّ  ،وحيلهم يف استخراج ذلك منه والوصول إليه حبال
يرزق اخللق أبشياء  خارجة عن وسعهم وحيلهم ليكونوا أبًدا يف كل 

ا قلوهبم ابألسباب اليت هب وأال يعلقوا ،حال مطمئنني يف الرزق
فيخرب أنه  ،أو كثريعن جزاء ما يعمل املرء من قليل  الرابع: ،يكتسبون

 ،ؤالعن أي شيء كان السكثريه، ويف النهاية، جيزي بقليل العمل و 
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 ففي اآلية داللة وحدانية اَّللَّ وداللة علمه وتدبريه وداللة قدرته وسلطانه
كل ما   عليه يف الرزق والتفويض يف األمر يف وداللة الثقة به والتوكل

 ( بتصرف305-304/ 8ملاتريدي: )تفسري ا أعلم.خرج عن وسع اخللق، واَّللَّ 
 فوائد: ﴾ بَُِنَّ  يَا ﴿ إعادة النداء يف-78
  منها: جتديد نشاط السامع لوعي الكالم ويف ذلك بيان زايدة

 املسرتشدالشفقة على 
 مفاتيح  ال.أو أال يتوهم متوهم أن املخاطب اثنيا غري املخاطب : منها(

 (28/93الغيب للرازي: 
، ﴾ إنَّ  ﴿و، ﴾ يَا بَُِنَّ  ﴿ الثالث، النداءاجتماع املؤكدات -79

َا ﴿:القصة يف قوله وضمري  ﴿ ثةوالتقدير: إن القصة أو احلاد﴾  ِإهنَّ
لبيان عظم خطر ما بعدها املفيد  ﴾  إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ 

ه تقرير وصفه تعاىل ابلعلم احمليط جبميع املعلومات من الكائنات، ووصف
ِ  ﴿ :احمليطة جبميع املمكنات بقرينة قوله ابلقدرة ِت ب

ْ
ُ يَأ ،  ﴾ َها اَّللَّ

وقد أفيد ذلك بطريق داللة الفحوى فذكر أدق الكائنات حاال من 
حيث تعلق العلم والقدرة به، وذلك أدق األجسام املختفي يف أصلب 
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مكان أو أقصاه وأعزه مناال، أو أوسعه وأشده انتشارا، ليعلم أن ما 
يف الظهور والدنو من التناول أوىل أبن حييط به علم هللا  هو أقوى منه

 ( بتصرف21/162 :.)التحرير والتنوير.وقدرته
يبديها فإن هللا س صخرة،احلبة يف حقارهتا لو كانت داخل  هذه-80

كما روى اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري   علمه،ويظهرها بلطيف 
أن أحدكم يعمل يف صخرة صماء  لو » :قال    رسول هللا عن

فسري ابن  )ت .« كانليس هلا ابب وال كوة خلرج عمله للناس كائنا ما  
 (6/302كثري: 
ذكر كثري من املفسرين أنه أراد  ﴾ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ  ِمثَْقاَل  ﴿-81

ُ ﴿ :الطاعات، ويؤيد ذلك قوله األعمال: املعاصي و ِت بَِها اَّللَّ
ْ
 ﴾يَأ

أي ال تفوت، وهبذا املعىن يتحصل يف املوعظة ترجية وختويف منضاف 
  (4/350)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: . ذلك إىل تبيني قدرة هللا

يعين إن كانت ، ﴾ ابلفاء إلفادة االجتماعَفَتُكْن  ﴿ قوله:-82
ال ختفى  كالصخرة،  صغرية ومع صغرها تكون خفية يف موضع َحرِيز  

( بتصرف 25/120)مفاتيح الغيب للرازي:  ابلتعقيب.على هللا ألن الفاء لالتصال 
 يسري.
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ذي من البديع ال اآلية، ﴾ َصْخَرةٍ ِف  َفَتُكنْ  ﴿ تعاىل: قوله-83
يسمى التتميم. فإنه متم خفاءها يف نفسها خبفاء مكاهنا من الصخرة. 

 (8/31)حماسن التأويل للقامسي: 
ْو ِف  َفَتُكنْ  ﴿ قوله:-84

َ
َماَواِت أ ْو ِف السَّ

َ
رِْض ِف َصْخَرةٍ أ

َ
 ﴾ اأْل

ما أو يف األرض ف تالسماواالصخرة ال بد من أن تكون يف  :لو قيل
 ذكرها؟الفائدة يف 

  اجلواب من عدة أوجه:
  أحدها ما قاله الزخمشري: أن هذا فيه إضمار تقديره فتكن يف

 .أو يف األرض تاواالسمصخرة أو يف موضع آخر يف 
 م تقد م اخلاص وأتخري العام يف مثل هذا التقسي :الثاين: أن نقول

 أو نقول: خفاء، جائز وتقد م العام وأتخري اخلاص غري جائز
الشيء يكون بطرق منها أن يكون يف غاية الصغر ومنها أن يكون 

ومنها أن يكون يف ظلمة، ومنها أن يكون من وراء حجاب،  ،ابعيدً 
ضوء من غري  ا يفا قريبً فإن انتفت األمور أبسرها أبن يكون كبريً 

حجاب فال خيفى يف العبادة، فأثبت هللا الرؤية والعلم مع انتفاء 
 ،إشارة إىل الصغر ﴾ إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبَّةٍ  ﴿: فقوله ،الشرائط
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 ﴿: إشارة إىل احلجاب، وقوله ﴾ ِف َصْخَرةٍ  َفَتُكنْ  ﴿: وقوله
َ
ْو ِف أ

َماَواتِ    ﴿: إشارة إىل البعد فإهنا أبعد األبعاد، وقوله ﴾ السَّ
َ
ْو ِف أ

رِْض 
َ
فإن جوف األرض أظلم  ،إشارة إىل الظلمات ﴾ اأْل

 ( بتصرف يسري.25/121.)مفاتيح الغيب للرازي: األماكن
ْو ِف  ِف َصْخَرةٍ  َفَتُكنْ  ﴿-85

َ
َماَواتِ  أ وملا أخفى وضيق،  ﴾ السَّ

 :فقال ،أظهر ووسع، ورفع وخفض، ليكون أعظم لضياعها حلقارهتا
َماَواتِ  ﴿ ْو ِف السَّ

َ
أي يف أّي مكان كان منها على سعة أرجائها  ﴾ أ

 (15/172)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور: وتباعد أحنائها.
ماواتِ  أَوْ  ﴿-86 ذلك الكيان اهلائل الشاسع الذي  يف ﴾ ِف السَّ

يف )يبدو فيه النجم الكبري ذو اجلرم العظيم نقطة ساحبة أو ذرة اتئهة.
 (5/2789ظالل القرآن: 

ُ  ﴿ وقوله تعاىل:-87 ِت بَِها اَّللَّ
ْ
يعلمها  :أبلغ من قول القائل ﴾ يَأ

ألن من يظهر له الشيء وال يقدر على إظهاره لغريه يكون حاله  .هللا
 ﴿تعاىل: هفقول ويظهره لغريهيف العلم دون حال من يظهر له الشيء 

 ُ ِت بَِها اَّللَّ
ْ
( 25/121)مفاتيح الغيب للرازي:  لإلشهاد.أي يظهرها هللا  ﴾ يَأ

 بتصرف يسري.
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َ  إِنَّ  ﴿قوله تعاىل:-88 كل   علمه وقدرته يف ينفذ ﴾ لَِطيف  اَّللَّ
التأويل  )حماسن عليه.فال يعسر  يعلم كنه األشياء ﴾َخبرِي   ﴿ شيء،

 (8/30للقامسي: 
َ لَِطيف   إِنَّ  ﴿قوله تعاىل: -89 ملشهد تعقيب يناسب ا ﴾ َخبرِي  اَّللَّ

ا ويظل اخليال يالحق تلك احلبة من اخلردل يف مكامنه اللطيف،اخلفي 
ىت خيشع القلب حيتابعها، هللا الذي  علم ويتملىتلك العميقة الوسيعة 

راء ذلك تلك و  الغيوب وتستقر مناللطيف اخلبري خبفااي  وينيب إىل
)يف  لعجيب.اهبذا األسلوب  احلقيقة اليت يريد القرآن إقرارها يف القلب

 (5/2789ظالل القرآن: 
 غرس اهليبة واخلشية واملراقبة هلل الكرمية،من اآلية  املقصود-90

هما دق م ال خيفى عليه شيء يف هذا الكون سبحانه ألنه_؛ _تعاىل
 (11/121) الوسيط لطنطاوي:  السماء.وقل وختفى يف أعماق األرض أو 

 

  :األعمالرسائل التزكية و 
 بني و ذنوب اخللوات فثمة فرق كبري بني من يراقب اخللق  احذر

  . يراقب اخلالق من
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 ة هللابديعة لغرس مبدأ قدر ارسم يف ذهن ابنك صورة  :أيها املريب 
 .ا بلقمان احلكيمأتسيً 

 ﴿   ما أحوجك أن تفهم معاين أمساء هللا ﴾  َخبرِي   لَِطيف 
 وأعمالك عليها.حياتك  تعرض وأن هبا  وأن تتعبد
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 الصالة اخلامسة:اللقمانية 
 

ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن  قوَل تعاِ ﴿
ْ
ََلةَ َوأ قِِم الصَّ

َ
يَا بَُِنَّ أ

َِْم  َصابََك إِنَّ ذَلَِك ِمْن َع
َ
ُمورِ الُْمنَْكرِ َواْصِِبْ لََعَ َما أ

ُ
 ﴾17اأْل

 
 لآلية:امليسر  تفسريال

واْنه  ملعروفْأمر ابو  واجباهتا،و شروطها و اي بينَّ أقم الصالة اتمة أبركاهنا 
يبك يص ماحتمَّل و  ،جهدكعن املنكر بلطف  ولني  وحكمة حبسب 

واعلم أن هذه  ،املنكر عنهنيك و من األذى مقابل أمرك ابملعروف 
 ا.ليهالوصااي مما أمر هللا به من األمور اليت ينبغي احلرص ع

 

 :واهلداايت التدبريةالفوائد 
وفه من الشرك وخ ولده منع مناسبة اآلية ملا قبلها أن لقمان ملا-91

)مفاتيح الغيب  .وهو الصالة ،أمره مبا يلزمه من التوحيد ،بعلم هللا وقدرته
 (25/121للرازي: 
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 قدرته،ر بعلمه تعاىل وابهوأخربه اثنًيا عن الشرك  أواًل  وملا هناه-92
هو الصالة و فبدأ أبشرفها  الطاعات،أمره مبا يتوسل به إىل هللا من 

 (8/405)البحر احمليط يف التفسري:  هبا.حيث يتوجه إليه 
من تعليمه أصول العقيدة إىل تعليمه أصول األعمال  انتقل-93

 فهي عماد األعمال الشتماهلا على الصالة،الصاحلة فابتدأها إبقامة 
التنوير: )التحرير و  الصاحل.وطلب االهتداء للعمل االعرتاف بطاعة هللا 

21/164) 
 هوعلمه وحكمته دعاأن كشف لقمان البنه عن قدرة هللا  بعد-94

 عبد،يحىت إذا عبده كانت عبادته عن علم ومعرفة مبن  إىل عبادته
سكن فيخشع هلا القلب وت صحيًحا،ا العبادة مفهومً ي يعط وذلك مما

علم فهي   أما العبادة اليت ال تقوم على ملشاعر،ا وتنتعش هباهبا اجلوارح 
رأس  جذور، والصالة هيكالزرع الذي ال يقوم على سوق أو 

 انوهلذا ك دين،الدين يف كل  وهي عمودالعبادات يف كل شريعة 
قِِم  يا ﴿ مقامها هنا هو املقام األول

َ
َلةَ بَُِنَّ أ ين )التفسري القرآ. ﴾ الصَّ

 (11/571للقرآن: 
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قِمِ  ﴿-95
َ
َلةَ  أ وذلك ألن الصوم والرايضات إلصالح  ﴾ الصَّ

الطبيعة وحتسني األخالق وأما الصالة فإلصالح النفس اليت هي مأوى  
تفسري ).كل شر ومعدن كل هوى وما عمِبَد إله أبغض إىل هللا من اهلوى

 (7/82: الطربي
 

  :ألعمالوارسائل التزكية 
  عّود نفسك أبن ختاطب أهلك وأوالدك ومن حولك أبلطف كلمة

قال: أان زيد اخليل  أنت؟من   قال إليهم،وأبحب األمساء 
 .زيد اخلري بل : قال
  سننهاو  أن حتافظ على أوقاهتا وأركاهنا وواجباهتا الصالة:إقامتك. 
  زع عالجه يف الف ... وهم قلبك وانشغال نفسكاضطراب فؤادك

 .إىل الصالة
 الدك من ند أو إقامتك الصالة يف بيتك جتعلك قدوة ع :أيها األب

  .يقلدونكصغرهم فيتأسون بك و 
 ذكِّر من تراهم جالسني يف الطرقات وقت الصالة أبداء الصالة. 
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 اللقمانية السادسة: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 

ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَْكرِ َواْصِِبْ ﴿
ْ
ََلةَ َوأ قِِم الصَّ

َ
يَا بَُِنَّ أ

ُمورِ 
ُ
َِْم اأْل َصابََك إِنَّ ذَلَِك ِمْن َع

َ
 ﴾ 17لََعَ َما أ

  
 :لآليةامليسر  تفسريال

واْنه  ابملعروف راي بينَّ أقم الصالة اتمة أبركاهنا وشروطها وواجباهتا، وْأم
عن املنكر بلطف  ولني  وحكمة حبسب جهدك، وحتمَّل ما يصيبك 

 .من األذى مقابل أمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر
 

 اهلداايت التدبرية:الفوائد و 
ُمْر بِالَْمْعُروِف  ﴿ قال تعاىل-96

ْ
أي إذا   ﴾ َوانَْه َعِن الُْمنَْكرِ َوأ

كملت أنت يف نفسك بعبادة هللا فكمل غريك، فإن شغل األنبياء 
مفاتيح ).يكملوا غريهم وورثتهم من العلماء هو أن يكملوا يف أنفسهم و

 (.121/ 25للرازي:  الغيب
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 وهو إصالح كيان ،مث جاء بعد ذلك ما تعطيه الصالة من مثر-97
ا من رسل ميً  كر فيصبح رسواًل  ،الشوائب واألدرانوتنقيته من ن اإلنسا

وهذا  ،حيث ائتمر ابملعروف وانتهى عن املنكر ،الناس اهلدى واخلري يف
 يكن إن مل ،ا عن املنكرانهيً  ا ابملعروفما يدعوه إىل أن يكون داعيً 

ة! عمله ومبا جيد الناس فيه من األسوة الطيبة والقدوة الصاحلببلسانه ف
يرى  ،عروف وانتهى عن املنكر كان أشبه ابملرآة الصقيلةفمن ائتمر ابمل

 م.فيتمثلونه ويتخذونه قدوة هل ،الناس عليها وجه اخلري واإلحسان
 (.571/ 11 :)التفسري القرآين للقرآن

 

  :األعمالرسائل التزكية و 
  ةاإلصالح وآدابه مع تعليمهم الصالأبنائك يستحب لك تعليم. 
  أمرك وهنيك يدالن على فاعليتك وإجيابيتك وإرادتك اخلري ألمتك

 .فاحرص عليهما
  َّعلى تغيري املنكر وإن انلك ضررحض. 
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 اللقمانية السابعة: الصرب
 

ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَْكرِ َواْصِِبْ ﴿
ْ
ََلةَ َوأ قِِم الصَّ

َ
يَا بَُِنَّ أ

ُمورِ 
ُ
َِْم اأْل َصابََك إِنَّ ذَلَِك ِمْن َع

َ
 ﴾ 17 لََعَ َما أ

  

 
 :لآليةامليسر  تفسريال
 ابملعروف راي بينَّ أقم الصالة اتمة أبركاهنا وشروطها وواجباهتا، وْأم 

واْنه عن املنكر بلطف  ولني  وحكمة حبسب جهدك، وحتمَّل ما يصيبك 
 .من األذى مقابل أمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر

 

 اهلداايت التدبرية:الفوائد و 
ى ذلك عل عطف ،وملا أمر بتكميله يف نفسه توفية حلق احلق-98

تكميله لنفسه بتكميل غريه توفية حلق اخللق وذلك أنه ملا كان الناس 
وكان املسافر إن أمهل رفيقه حىت أخذ أوشك أن  ايف هذه الدار سفرً 

أمره مبا يكمل جناته بتكميل رفيقه وإن كان من جلب  يؤخذ هو
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م فعل أما ترك املنكر فال يستلز  و ،ألنه يستلزم ترك املنكر ،املصاحل
 ا، مل يتناول ذلك يف العرف إالاخلري، فإنك إذا قلت: ال أتت منكرً 

ُمْر بِالَْمْعُرو﴿ :الكف عن فعل املعصية، ال فعل الطاعة فقال
ْ
 ﴾ِف َوأ

أي كل من تقدر على أمره هتذيباً لغريك شفقة على نفسك بتخليص 
وملا كانت هذه الدار سفينة لسفر من فيها إىل رهبم ، أبناء جنسك

ن فيها: ا لكل معاصي مفسدة هلا، وكان فساد السفينة مغرقً وكانت امل
 أيخذ على يده، وكان األمر ابملعروف ملمن أفسدها ومن أمهل املفسد و 

أي كل من قدرت على  ﴾ َوانْهَ  ﴿: صرح به فقال ا عن املنكرهنيً 
ا حتقيقً   ا ألخيك ما حتب لنفسكحبً  ﴾ َعِن الُْمنَْكرِ  ﴿ هنيه

عبد ألنه ما عبد هللا أحد ترك غريه يت لعبادتك وتكمياًل  لنصيحتك
 كر ابملعروف وهو الصالة الناهية عن الفحشاء واملنلغريه، ألنه أمره أواًل 

ن ينهاه، وهذا وإن كان مو انسب أن أيمر غريه  ،فإذا أمر نفسه وهناها
، هإال أنه ملا كان يف سياق املدح له كنا خماطبني ب  قول لقمان

على دينه يف غالب األزمان كالقابض على اجلمر، وملا كان  القابض 
ألنه خيالف املعظم فريمونه عن قوس واحدة ال سيما أن أمرهم وهناهم 
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لََعَ  ﴿ اا حبيث يكون مستعليً ا عظيمً صربً  ﴾ َواْصِِبْ  ﴿ قال تعاىل:
وحقق ابملاضي أنه ال بد من املصيبة ليكون اإلنسان ، أي الذي﴾  َما

َصابََك  ﴿ على بصرية، فقال:
َ
ف أي يف عبادتك من األمر ابملعرو  ﴾ أ

وغريه سواء كان بواسطة العباد أو ال كاملرض وحنوه، وقد بدأ هذه 
اْسَتعِيُنوا وَ  ﴿ ا مالك االستعانةمالوصية ابلصالة وختمها ابلصرب ألهن

ََلةِ  ِْبِ َوالصَّ واختالف املخاطب يف املوضعني  (45البقرة: ) ﴾ بِالصَّ
الرتتيبني، املخاطب هنا مؤمن متقلل، وهناك كافر أوجب اختالف 

 (15/175)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور: .متكثر
أن  :وجه تعقيب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبالزمة الصرب-99

قد جيران للقائم هبما معاداة من  ،األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
جراء  يصرب على ما يصيبه من فإذا مل ،بعض الناس أو أذى من بعضهم

نوير: )التحرير والتاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أوشك أن يرتكهما.
21/165) 
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شعار أبن ا فهو إا على تغيري املنكر وإن انل ضررً يقتضي حضً -100
وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة يف ذات  ،املغري يؤذى أحياانً 

 (4/351احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ).وأما على اللزوم فال ،هللا
َصابََك  ﴿ -101

َ
من األذى، فإن احلياة  ﴾ َواْصِِبْ لََعَ َما أ

الوسيط )مليئة ابلشدائد واحملن والراحة إمنا هي يف اجلنة فقط.

 (11/122لطنطاوي: ل
يث ، حليربز أمهيته إىل الصرب دعوة مؤكدة يدعو اإلسالم-102

عند كل عظيمة، ويهتف به عند كل أمر ذي شأن، ففي  يهيستدع
وا َواْصِِبُ ﴿ميدان القتال ال عّدة للمؤمن أعظم وال أقوى من الصرب 

ابِرِينَ  َ َمَع الصَّ وا َوَتتَُّقوا  ﴿( 46: األنفال ) ﴾إِنَّ اَّللَّ بىَل إِْن تَْصِِبُ
تُوُكْم ِمْن فَْورِهِْم هذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَ 

ْ
ْمَسةِ آالٍف ِمَن َوَيأ

 َْ نْساَن لَِِف  ﴿ (125)آل عمران :  ﴾ الَْمَلئَِكةِ ُمَسوذِِم َوالَْعْْصِ إِنَّ اْْلِ
ِ َوتَواَصْوا  اِْلاِت َوتَواَصْوا بِاْْلَقذ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُخَّْسٍ إاِلَّ اذلَّ

ِْبِ    (2_  1العصر :)﴾ بِالصَّ
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 ،أن يعتصم ابإلميان والصرب إنه ال عاصم لإلنسان من اخلسران إال
مع أنه مطلوب يف كل حال فإن احلاجة إليه أشد والطلب له  :والصرب

أقوى وألزم حني يواجه املرء ما يكره من عواقب األمور فهنا يكون 
له إلميانه بربه وتوكله عليه وتفويض أمره كاإلنسان أمام امتحان قاس 

إليه فإن مل جيد من الصرب ما ميسك عليه إميانه ويقيم وجهه على الرضا 
يوم من والتسليم هلل، استبّد به اجلزع وقتله اهلّم ووقعت بينه وبني ربه غ

القرآين للقرآن:  )التفسري.التهم والظنون، وهذه أول مزالق الشرك والكفر ابهلل

11/571-572) 
ُمورِ  ﴿-103

ُ
أي من األمور الواجبة اليت  ﴾ إِنَّ َذلَِك ِمْن َعَِْم اأْل

 (3/589ري البغوي: )تفسوهي من األمور اليت يعزم عليها لوجوهبا. ،أمر هللا هبا
إشارة إىل كل ما ذكر وما فيه من معىن البعد  ﴾ إِنَّ َذلَِك  ﴿-104

يف  اإلشعار ببعد منزلته ا منمع قرب العهد ابملشار إليه ملا مر مرارً 
 (7/73تفسري أيب السعود: ) .الفضل
ُمورِ  ﴿-105

ُ
هذا هو طريق العقيدة : ﴾ إِنَّ ذلَِك ِمْن َعَِْم اأْل

ة يف عدله وتطلع إىل ما عنده وثق ،وشعور برقابته توحيد هلل :املرسوم
مث انتقال إىل دعوة الناس وإصالح حاهلم وأمرهم  ،وخشية من عقابه
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 ،روالتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الش ،وهنيهم عن املنكرابملعروف 
الصرب على ما  مث، زاد العبادة هلل والتوجه إليه ابلصالة ،ابلزاد األصيل

يصيب الداعية إىل هللا من التواء النفوس وعنادها واحنراف القلوب 
ومن  ،متتد به األلسنة ومتتد به األيديالذي ومن األذى  ،وإعراضها

 بتصرف يسري(5/2790)يف ظالل القرآن: النفس.و االبتالء يف املال 
أمره إبقامة الصالة وابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والصرب -106

 ووجه ختصيص هذه الطاعات: أهنا أمهات العبادات ،على املصيبة
 (4/272)فتح القدير للشوكاين: وعماد اخلري كله.

ة بقدم هذه الطاعات وأهنا كانت مأمورا انهيك هبذه اآلية مؤذن-107
هبا يف سائر األمم وأن الصالة مل تزل عظيمة الشأن سابقة القدم على 

 (.496 / 3  للزخمشري: ) الكشاف ما سواها.
 

  :ألعمالرسائل التزكية وا
  احفظ وصية نبيك : « ومن يتصرب يصربه هللا وما أعطي

حمارم  ابب الصرب عن )صحيح البخاري: «ـوأوسع من الصرب  أحد عطاء خريا  

وقصص  مما يزيد يف صربك قراءة سرية نبيك اعلم أن و  (8/99:هللا
   .إخوانه من األنبياء و املرسلني
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 فاصرب على ما أصابك، المآلطريق ا طريق األمر والنهي. 
  صالتك إصالح لنفسك ويف أمرك وهنيك إصالح لألمة ومها

 حيتاجان لصربك وجماهدة نفسك.
 بصالتك وأمرك وهنيك وصربك  كن من أويل العزم. 
 ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن رمحه هللا ل سفيان الثورياق( :

املنكر إال من كان فيه خصال ثالث: رفيق فيما أيمر به رفيق فيما 
ينهى عنه، عدل فيما أيمر به عدل فيما ينهى عنه، عامل مبا أيمر 

 .(50 :عروف والنهي عن املنكر أليب بكر اخلاللاألمر ابمل) به عامل مبا ينهى عنه(
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 اللقمانية الثامنة : التواضع
 

﴿  َ رِْض َمرًَحا إِنَّ اَّللَّ
َ
َك لِلنَّاِس َواَل َتْمِش ِف اأْل ِْر َخدَّ َواَل تَُصعذ

 ﴾18اَل ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمْتَاٍل فَُخورٍ 
 
 :لآليةامليسر  تفسريال

ْل وجهك  احتقارًا منك هلم عن الناس إذا كلَّمتهم أو كلموك وال متِم
 واستكبارًا عليهم، وال متش يف األرض بني الناس خمتاال متبخرتًا، إن هللا

 ال حيب كل متكرب متباه يف نفسه وهيئته وقوله.
 

 اهلداايت التدبرية:الفوائد و 
 لتصورمها ،ملا كان من آفات العبادة السيما األمر والنهي -108

ا عن من ذلك معربً  اقال حمذرً اإلعجاب إىل الكرب،  ،بصورة االستعالء
طلوب ا على أن املعً الكرب بالزمه، ألن نفي األعم نفي لألخص، منب

 يف األمر والنهي اللني ال الفظاظة والغلظة احلامالن على النفور، قال
كَ  ﴿ ِْر َخدَّ  (176/  15 :نظم الدرر يف تناسب اآلايت و السور)﴾ َواَل تَُصعذ
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 أدب القرآن هنا إىل يقصهايستطرد لقمان يف وصيته اليت -109
طاول فالدعوة إىل اخلري ال جتيز التعايل على الناس والت ،الداعية إىل هللا

تطاول ومن ابب أوىل يكون التعايل وال ،عليهم ابسم قيادهتم إىل اخلري
 (5/2790 :يف ظالل القرآن ).بغري دعوة إىل اخلري أقبح وأرذل

 هنيه له عن التكرب والتعايل على الناس أمر له ابلضد فكأنهيف  ـــ110
صغرهم ا، وإذا حدثك أا مستأنسً ا مؤنسً يقول له: أقبل عليهم متواضعً 
 (14/70 :القرطيب)تفسري  .فأصغ إليه حىت يكمل حديثه

يف اآلية معىن التدابر فيمن صعر خده، فالتدابر اإلعراض وترك  ـــ111
وإمنا قيل لإلعراض تدابر ألن من أبغضته ، الكالم والسالم وحنوه

ته أقبلت ومن أحبب ،وكذلك يصنع هو بك، أعرضت عنه ووليته دبرك
باغضوا وال ال ت»: ويف احلديث عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك

تدابروا وال حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان، وال حيل ملسلم أن 
  :القرطيب)تفسري  (،8/21:ابب اهلجرة )صحيح البخاري: «ثيهجر أخاه فوق ثال

14/70) 
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ار أش ،ملا كان ذلك قد يكون لغرض من األغراض اليت ال تذم ـــ112
ل ذلك بالم العلة، أي ال تفع ﴾ لِلنَّاِس  ﴿ إىل املقصود بقوله تعاىل

بل هبم من الكرب، بل أق ألجل اإلمالة عنهم، وذلك ال يكون إال هتاوانً 
و، وأتبع ال عل ا من غري كرب وا منبسطً مستبشرً عليهم بوجهك كله 
وملا كان يف أسلوب التواضع ﴾ َواَل َتْمِش  ﴿ ذلك ما يلزمه فقال

 ﴿ وذم الكرب، ذكره أبن أصله تراب، وهو ال يقدر أن يعدوه فقال
رِْض 

َ
 ﴾اَمرَحً  ﴿ وأوقع املصدر موقع احلال أو العلة فقال ﴾ ِف اأْل

تكن منك هذه احلقيقة ألن ذلك مشي أي اختيااًل وتبخرتاً، أي ال 
أشر وبطر وتكرب، فهو جدير أبن يظلم صاحبه ويفحش ويبغي، بل 

ن ذلك يفضي بك إىل التواضع، فتصل إىل كل خري، إف امش هوانً 
يف  نظم الدرر)فرتفق بك األرض إذا صرت فيها حقيقة ابلكون يف بطنها.

 (15/177تناسب اآلايت والسور:
س، وكان  للنفو هللا الذي يلزمه حب الناس حمبوابً ملا كان حب  ـــ 113

ال  ( ال )فوات احملبوب أشق على النفوس من وقوع احملذور، وكانت 
ا يستقبل أي فيم ﴾ ال ُُيِبُّ  ﴿ تدخل إال على املضارع املستقبل قال

 قالمث  ،فقط الحتمل التقييد ابحلال(  يبغض) من الزمان، ولو قال 
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 على ضاًل ا يرى له فمراء للناس يف مشيه تبخرتً أي  ﴾ ُُكَّ ُُمَْتالٍ  ﴿
به، وذلك يعدد مناق﴾ َفُخورٍ  ﴿ الناس فيشمخ أبنفه، وذلك فعل املرح

فعل املصعر، ألن ذلك من الكرب الذي تردى به سبحانه وتعاىل فمن 
 (15/177يف تناسب اآلايت والسور: نظم الدرر) انزعه إايه قصمه.

َ ال ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمْتاٍل فَُخورٍ إِنَّ  ﴿ يف قوله تعاىلـــ 114 إشارة  ﴾ اَّللَّ
إىل أن صاحب الكرب والتيه كما يلقى الكراهية والنفور من الناس، فإنه 

اح كل ألن الكرب مفت ه،يلقى البغض من هللا والبعد عن مواقع رضا
املشركون الذين حتّدوا رسالة يت وما أ ،رذيلة وابب كل شر وضالل

 مواقع اهلدى منها إال من كربهم وعجبهم أبنفسهماإلسالم وعموا عن 
 (11/573التفسري القرآين للقرآن )ومبا زينت هلم أهواؤهم.

انتقل لقمان اببنه إىل اآلداب يف معاملة الناس فنهاه عن احتقار ــــ 115
خر عليهم، وهذا يقتضي أمره إبظهار مساواته مع االناس وعن التف

 (21/166 :تحرير والتنويرال)الناس وعد نفسه كواحد منهم.
رِْض  َواَل َتْمِش ِف  ﴿ :استدل بعض أهل العلم بقوله تعاىل ـــ116

َ
اأْل

أضواء ).األن فاعله ممن ميشي مرحً  ،على منع الرقص وتعاطيه﴾  َمرًَحا

 (3/157 :البيان
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أنت أيها املتكرب املختال ضعيف حقري عاجز حمصور بني  ـــ117
التأثري فيهما، فاألرض اليت حتتك ال تقدر ُجادين، أنت عاجز عن 

فوقك ال  واجلبال الشاخمة، أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها
 .فاعرف قدرك وال تتكرب وال متش يف األرض مرحاً  ،يبلغ طولك طوهلا

 (3/156 :أضواء البيان)
 

  :ألعمالالتزكية وارسائل 
  ال تتكرّب على الناس فاهلل أكرب، وال تعِبس يف وجوههم

وما » :يقول وكان، اا متواضعً كان ال يمرى  إاّل ممتبّسمً   فنبّيك
و ابب استحباب العف )صحيح مسلم: « تواضع أحد هلل إال رفعه هللا

  (4/2001:والتواضع
 يكفي أن تشعر ابلتواضع يف داخلك حىت  يقول أحد العلماء: ال

 .من طرد مالمح الكرْب من مظهركتتأكد 
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 اللقمانية التاسعة : القصد يف املشي و الغض من الصوت
 

ْصَواِت َواقِْصْد ِف َمْشيَِك  ﴿
َ
نَْكَر اأْل

َ
َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أ

 ﴾19لََصوُْت اْْلَِمريِ 

  
 :لآليةامليسر  تفسريال

واخفض من صوتك فال ترفعه، إن أقبح األصوات  وتواضع يف مشيك
 وأبغضها لصوت احلمري املعروفة ببالدهتا وأصواهتا املرتفعة.

 

 اهلداايت التدبرية:الفوائد و 
ا أبضداده، وكان األمر إبطالق مرً أكان النهي عن ذلك   ملا -118

الوجه يلزم منه اإلنصاف يف الكالم، وكان اإلنصاف يف الكالم واملشي 
ال على طريق املرح والفخر رمبا دعا إىل االستماتة يف املشي واحلديث 

يف  اأو اإلسراع يف املشي والسر واجلهر ابلصوت فوق احلد، قال حمرتسً 
َواقِْصْد ِف ﴿:ق الكر م عما يقارب احلال الذميماألمر ابخلل

 ( 15/178)نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور: .﴾َمْشيَِك 
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 إشارة إىل األفعال، ﴾ َواقِْصْد ِف َمْشيَِك  ﴿:قيل-119
إشارة إىل األقوال، فنبه على التوسط يف  ﴾َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ﴿

 (417/ 8 :)البحر احمليط يف التفسري األفعال وعلى اإلقالل من فضول الكالم.
أنقص منه، فال  ﴾ َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك  ﴿:قوله تعاىل-120

تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما حتتاج إليه، فإن اجلهر أبكثر من 
  واملراد بذلك كله التواضع، وقد قال عمر ،احلاجة تكلف يؤذي

ينشق  أنلقد خشيت » ملؤذن تكلف رفع األذان أبكثر من  طاقته:
ني واملريطاء: ما ب واملؤذن هو أبو حمذورة مسرة بن معري، «مريطاؤك

 (14/71)تفسري القرطيب: السرة إىل العانة.
أوفر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه، مث  غض الصوت-121

 بصوت احلمري على جهة التشبيه، أي تلك هي اليت عارض ممثاًل 
بعدت عن الغض فهي أنكر األصوات، فكذلك كل ما بعد عن الغض 

عزيز: )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ال.من أصوات البشر فهو يف طريق تلك

4/351) 
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ْصَواِت لََصوُْت ﴿ :قال ابن زيد يف قوله-122
َ
نَْكَر اأْل

َ
إِنَّ أ

ري الطربي: )تفس.ما جعله للحمري الو كان رفع الصوت هو خريً  ﴾اْْلَِمريِ 

20/147) 
أضيف الصوت وهو واحد إىل ﴾  لََصوُْت اْْلَِمريِ  ﴿ :قوله -123

  وفيه وجهان: ،احلمري وهي ُجاعة
 َهَب ﴿ :، كما قيلاألول: الصوت مبعىن اجلمع  .﴾عِِهم  بَِسم   ذَلَ
  الثاين: إن معىن احلمري: معىن الواحد، ألن الواحد يف مثل هذا

 (20/147)تفسري الطربي: املوضع يؤدي عما يؤدي عنه اجلمع.
ومن  ،ثل يف الذم البليغ والشتيمة، وكذلك هناقهاحلمار مَ -124

 ن عنه و: أهنم يكنو  ا وتفاديهم من امسهاستفحاش العرب لذكره جمردً 
ن فيقولون: الطويل األذنني، كما يكىن عيرغبون عن التصريح به، 

م األشياء املستقذرة، فتشبيه الرافعني أصواهتم ابحلمري، ومتثيل أصواهت
ع مبالغة شديدة يف الذم والتهجني وإفراط يف التثبيط عن رف ابلنهاق،

 الكشاف)الصوت والرتغيب عنه وتنبيه على أنه من كراهة هللا مبكان.
 (3/498لزخمشري: ل
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صدق  اطمئنان إىلالغض من الصوت فيه أدب وثقة ابلنفس و  -125
أو  ،وما يزعق أو يغلظ يف اخلطاب إال سيء األدب ،احلديث وقوته

أو قيمة شخصه حياول إخفاء هذا الشك ابحلدة  شاك يف قيمة قوله
 واألسلوب القرآين يرذل هذا الفعل ويقبحه يف صورة، والغلظة والزعاق

  ﴿: قب عليه بقولهمنفرة حمتقرة بشعة حني يع
َ
نَْكَر اأْل

َ
ْصواِت إِنَّ أ

فريتسم مشهد مضحك يدعو إىل اهلزء والسخرية  ﴾ لََصوُْت اْْلَِمريِ 
وال يكاد ذو حس يتصور هذا املشهد املضحك ، مع النفور والبشاعة

 (5/2790)يف ظالل القرآن: .املبدع من وراء التعبري
ْصواِت لََصوُْت  ﴿ -126

َ
نَْكَر اأْل

َ
  فيه مسائل: ﴾ اْْلَِمريِ  إِنَّ أ

  املسألة األوىل: مَل ذكر املانع من رفع الصوت ومل يذكر املانع من
إن كان املشي والصوت كالمها موصالن إىل شخص  سرعة املشي؟

مطلوب إن أدركه ابملشي إليه فذاك، وإال فيوقفه ابلنداء، وابلتايل 
ق الغشاء ر فرفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوة، ورمبا خي

الذي داخل األذن وأما السرعة يف املشي فال تؤذي، أو إن كانت 
تؤذي فال تؤذي غري من يف طريقه، والصوت يبلغ من على اليمني 

، وألن املشي يؤذي آلة املشي، والصوت يؤذي آلة الشمالو 
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لسمع االسمع وآلة السمع على ابب القلب، فإن الكالم ينتقل من 
الصوت و  شيوإن قلنا: اإلشارة ابمل، كذلكإىل القلب واملشي ليس  

فألن القول قبيحه أقبح من قبيح الفعل  ،إىل األفعال واألقوال
ان القلب واالعتبار يصحح وحسنه أحسن ألن اللسان ترُج

 .الدعوى
  املسألة الثانية: كيف يفهم كونه أنكر مع أنه يوجد أصوات منكرة

 ابحلديد فهو أشدمثل مس املنشار ابملربد وحت النحاس  اجدً 
  ؟اتنفريً 

 اجلواب من وجهني: 
  ت احلمرياألول: أن املراد أن أنكر أصوات احليواانت صو. 
 ر، مارة فال ينكالثاين: أن ما ذكرمت يف أكثر األمر ملصلحة وع

 .خبالف صوت احلمري
  املسألة الثالثة: أنكر هو أفعل التفضيل فمن أي ابب هو؟ 

نقول حيتمل أن يكون من ابب أفعل كأشغل يف ابب مفعول فيكون 
نكر  ا منللتفضيل على املنكر، أو نقول هو من ابب أشغل مأخوذً 

الشيء فهو منكر، وهذا أنكر منه، وعلى هذا فله معىن لطيف، وهو 
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أن كل حيوان قد يفهم من صوته أبنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعري 
مات حتت احلمل ال يصيح ولو قتل ال أو غري ذلك، واحلمار لو 

يصيح، ويف بعض أوقات عدم احلاجة يصيح وينهق فصوته 
 (25/123)مفاتيح الغيب للرازي: منكور.

 برتك الصياح يف وجوه الناس هتاوانً   هذه اآلية أدب من هللا-127
 برتك الصياح ُجلة، وكانت العرب تفخر جبهارة الصوت اجلهري هبم، أو 

 كان أعز، ومن كان أخفض  كان منهم أشد صواتً   وغري ذلك، فمن
 كان أذل، حىت قال شاعرهم:

 جهري الكالم جهري العطاس ... جهري الرواء جهري النعم 
 ويعدو على األين عدوى الظليم ... ويعلو الرجال خبلق عمم

نَْكَر إِ  ﴿: فنهى هللا سبحانه وتعاىل عن هذه اجلاهلية بقوله
َ
نَّ أ

ْصَواِت لََصوْ 
َ
أي لو أن شيئا يهاب لصوته لكان  ﴾ُت اْْلَِمريِ اأْل

 (14/72)تفسري القرطيب: .احلمار، فجعلهم يف املثل سواء
 

  :األعمالرسائل التزكية و 
 جوارحك تصرفات ك من خاللأكثر ما سيلحظه الناس في 

  .فتفطن( مشيك وكالمك)
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  ّا مزعجً اابً تكلم بصوت منخفض وال تكن صخ. 
  آدابه  يك علىوطريقة مشيك ويربّ القرآن يضبط نربة صوتك

 .ومتسك هبديهعليه فأقبل  ،وأخالقه
  تعرف على مشائل نبيك الكر م يف صورته وسريته وسريرته، 

 هللا عليه وسلم خلقه القرآن. حيث كان صلى 
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 خامتة اللقمانيات
اليت وصى هبا لقمان ابنه، جتمع أمهات احلكم  هذه الوصااي -128

وكل وصية يقرن هبا ما يدعو إىل فعلها إن   وتستلزم ما مل يذكر منها
وهذا يدل على ما ذكران يف ، اا وإىل تركها إن كانت هنيً كانت أمرً 

صل وِحَكِمها ومناسباهتا، فأمره أب تفسري احلكمة، أهنا العلم ابألحكام
أمره برب وبنيَّ له املوجب لرتكه، و  الدين وهو التوحيد، وهناه عن الشرك

الوالدين وبني له السبب املوجب لربمها وأمره بشكره وشكرمها مث احرتز 
ال يعقهما لك فأبن حمل برمها وامتثال أوامرمها ما مل أيمرا مبعصية ومع ذ

وأمره  ،بل حيسن إليهما وإن كان ال يطيعهما إذا جاهداه على الشرك
رية من اخلري وأنه ال يغادر صغرية وال كب  مبراقبة هللا وخوَّفه القدوم عليه

اه عن البطر وهن، وهناه عن التكرب وأمره ابلتواضع، والشر إال أتى هبا
د األصوات، وهناه عن ضوأمره ابلسكون يف احلركات و  ،واألشر واملرح

وأمره ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإقامة الصالة، ، ذلك
ن أوصى فحقيق مب، وابلصرب الذين يسهل هبما كل أمر كما قال تعاىل

ا من منة وهلذ ،هبا ا ابحلكمة مشهوراً هبذه الوصااي أن يكون خمصوصً 
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كون هلم يما   هللا عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته
 (648)تفسري السعدي: به أسوة حسنة.

لقد دعت هذه اآلايت إىل معايل األخالق، وهي أمهات -129
لشجاعة، وأمرت ابلعدل فيها، االفضائل الثالث: احلكمة والعفة و 

اليت هي مبدأ الرذائل احلاصل ابإلفراط و وهنت عن مساؤى األخالق 
العلم هي  املبنية على فإقامة الصالة اليت هي روح العبادة والتفريط،

أمر ابلشجاعة وهنى عن اجلنب، ويف النهي عن  والنهي، سر احلكمة
التصعري وما معه هني عن التهور، والقصد يف املشي والغض يف الصوت 

نظم الدرر يف )أمر ابلعفة وهني عن االستماتة واجلمود واخلالعة والفجور.
 (15/180تناسب اآلايت والسور: 

الوسيط )بتنفيذ هذه الوصااي، يسعد األفراد وترقى اجملتمعات.-130
(11/123 :لطنطاوي
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 املصادر واملراجع
 

 القرآن الكر م 

 

  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  = وسننه وأايمه
 صحيح  البخاري

 حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي املؤلف:
 حممد زهري بن انصر الناصر احملقق:

ؤاد عبد ترقيم حممد فدار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم  الناشر:
 الباقي(

 هـ1422األوىل،  لطبعة:ا
 

  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول 
 هـ(261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  املؤلف:

 حممد فؤاد عبد الباقي احملقق:
 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  الناشر:

  
 ن يف إيضاح القرآن ابلقرآنأضواء البيا 

 حممد األمني بن حممد املختار املؤلف:
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 هـ(1393بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي )املتوىف: 

 لبنان–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  الناشر:
 مـ 1995-هـ  1415 عام النشر:

 
 البحر احمليط يف التفسري 

أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين  املؤلف:
 هـ(745األندلسي )املتوىف: 

 صدقي حممد ُجيل احملقق:
 بريوت-دار الفكر  الناشر:

 هـ 1420 الطبعة:
 

  ري حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفس»التحرير والتنوير
 «الكتاب اجمليد

د بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي حممد الطاهر بن حمم املؤلف:
 هـ(1393 املتوىف:)
 تونس-الدار التونسية للنشر  الناشر:

 هـ 1984 سنة النشر:
 

 التسهيل لعلوم التنزيل 
أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، ابن جزي الكليب  املؤلف:
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 هـ(741الغرانطي )املتوىف: 
 الدكتور عبد هللا اخلالدي احملقق:

 بريوت-شركة دار األرقم بن أيب األرقم  الناشر:
 هـ 1416-األوىل  الطبعة:

 
 التفسري القرآين للقرآن 

 هـ(1390عبد الكر م يونس اخلطيب )املتوىف: بعد  املؤلف:
 القاهرة –دار الفكر العريب  الناشر:

 
 التفسري املظهري 
 املظهري، حممد ثناء هللا املؤلف:

 غالم نيب التونسي احملقق:
 الباكستان-مكتبة الرشدية  الناشر:

 ه 1412 الطبعة:
 

  1التفسري املوضوعي 
 مناهج جامعة املدينة العاملية املؤلف:

 جامعة املدينة العاملية الناشر:
 

 التفسري الوسيط للقرآن الكر م 
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 حممد سيد طنطاوي املؤلف:
 القاهرة-دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  الناشر:

 األوىل الطبعة:
 

 اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب 
أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  املؤلف:

 هـ(671مشس الدين القرطيب )املتوىف: 
 أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش حتقيق:

 القاهرة-دار الكتب املصرية  الناشر:
 م 1964-هـ 1384الثانية،  الطبعة:

 
 الدر املنثور 

 هـ(911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  املؤلف:
 بريوت –دار الفكر  الناشر:
 هـ 1422-األوىل  الطبعة:

 
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 

أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية  املؤلف:
 هـ(542يب )املتوىف: األندلسي احملار 

 عبد السالم عبد الشايف حممد احملقق:



  84املصادر واملراجع                             اللقمانيات التسع               

 بريوت–دار الكتب العلمية  الناشر:
 

 الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 
 علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن املؤلف:

 صفوان عدانن داوودي احملقق:

 الشامية الدار-دار القلم  الناشر:

 1995- 1415 سنة النشر:
 

 :ابملعروف والنهي عن املنكراألمر  الكتاب 
ل البغدادي احلنبلي  املؤلف: أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخَلالَّ

 هـ(311)املتوىف: 
 الدكتور حيىي مراد حتقيق:

 لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت  الناشر:
 م 2003 -هـ  1424األوىل،  الطبعة:

 
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

ر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي املؤلف: انص
 هـ(685البيضاوي )املتوىف: 

 حممد عبد الرمحن املرعشلي احملقق:
 بريوت-دار إحياء الرتاث العريب  الناشر:
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 هـ 1418-األوىل  الطبعة:
 

 بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز 
الفريوزآابدى )املتوىف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  املؤلف:

 هـ(817
 حممد علي النجار احملقق:

 رةإحياء الرتاث اإلسالمي، القاه جلنة-اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  الناشر:
 تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكر م 

 (هـ982أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى )املتوىف:  املؤلف:
 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  الناشر:

 
 تفسري الفاحتة والبقرة 

 هـ(1421حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:  املؤلف:
 دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية الناشر:

 هـ 1423األوىل،  الطبعة:
 

 تفسري القرآن العظيم 
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  املؤلف:

 هـ(774)املتوىف: 
 سامي بن حممد سالمة احملقق:
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 دار طيبة للنشر والتوزيع الناشر:
 م 1999-هـ 1420الثانية  الطبعة:

 
 )تفسري القرآن الكر م )ابن القيم 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  املؤلف:
 هـ(751)املتوىف: 

مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية إبشراف الشيخ  احملقق:
 إبراهيم رمضان

 بريوت-دار ومكتبة اهلالل  الناشر:
 هـ 1410-األوىل  الطبعة:

 
 )تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السنة 

 هـ(333د بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي )املتوىف: حمم املؤلف:
 د. جمدي ابسلوم احملقق:

 ، لبنانبريوت-دار الكتب العلمية  الناشر:
 م 2005 -هـ  1426األوىل،  الطبعة:

 
 تفسري املاوردي = النكت والعيون 

أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  املؤلف:
 هـ(450الشهري ابملاوردي )املتوىف: 
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 السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم احملقق:
 لبنان بريوت،–دار الكتب العلمية  الناشر:

 

 تفسري جماهد 
: أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي )املتوىف املؤلف:

 هـ(104
 الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل احملقق:
 دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مصر الناشر:

 م 1989-هـ  1410األوىل،  الطبعة:
 

 تيسري الكر م الرمحن يف تفسري كالم املنان 
 هـ(1376عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي )املتوىف:  املؤلف:

 عبد الرمحن بن معال اللوحيق احملقق:
 مؤسسة الرسالة الناشر:

 م 2000-هـ 1420األوىل  الطبعة:
 

 جامع البيان يف أتويل القرآن 
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر  املؤلف:

 هـ(310الطربي )املتوىف: 
 أمحد حممد شاكر احملقق:
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 مؤسسة الرسالة الناشر:
 م 2000-هـ  1420األوىل،  الطبعة:

 
 دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد  املؤلف:
 هـ(728هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 د. حممد السيد اجلليند احملقق:
 دمشق-مؤسسة علوم القرآن  الناشر:

 1404الثانية،  الطبعة:
 

 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين 
شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي )املتوىف:  املؤلف:

 هـ(1270
 علي عبد الباري عطية احملقق:

 بريوت-دار الكتب العلمية  الناشر:
 هـ 1415األوىل،  الطبعة:

 
 زاد املسري يف علم التفسري 

ُجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  :املؤلف
 هـ(597)املتوىف: 
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 عبد الرزاق املهدي :احملقق
 بريوت –دار الكتاب العريب  :الناشر

 هـ 1422-األوىل  :الطبعة
 

 فتح القدير 
توىف: )امل حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين املؤلف:

 هـ(1250
 ، بريوتدمشق-دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  الناشر:

 هـ 1414-األوىل  الطبعة:
 

 يف ظالل القرآن 

 سيد قطب إبراهيم  املؤلف:

 دار الشروق ـ القاهرة النشر:دار 
 
 لسان العرب 

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ُجال الدين ابن منظور  املؤلف:
 هـ(711)املتوىف:  اإلفريقيالرويفعى األنصاري 

 بريوت-دار صادر  الناشر:
 هـ 1414-الثالثة  الطبعة:
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 حماسن التأويل 
حممد ُجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي )املتوىف:  املؤلف:

 هـ(1332
 حممد ابسل عيون السود احملقق:
 بريوت-دار الكتب العلميه  الناشر:

 .هـ 1418-األوىل  الطبعة:
 

 )خمتصر تفسري البغوي )معامل التنزيل 
 عبد هللا بن أمحد بن علي الزيد املؤلف:

 الرايض-دار السالم للنشر والتوزيع  الناشر:
 هـ1416األوىل،  الطبعة:

 
 مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  املؤلف:
 هـ(751)املتوىف: 

 حممد املعتصم ابهلل البغدادي احملقق:
 بريوت-دار الكتاب العريب  الناشر:
 م1996-هـ  1416الثالثة،  الطبعة:

 
 مفاتيح الغيب = التفسري الكبري 
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لرازي ني التيمي اأبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلس املؤلف:
 هـ(606امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 

 بريوت-دار إحياء الرتاث العريب  الناشر:
 هـ 1420-الثالثة  الطبعة:

 
 نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعي  املؤلف:
 هـ(885)املتوىف: 

 دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة الناشر:

 22عدد األجزاء: 
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