
فوائد من تفسیر

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان

للعالمة الشیخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمھ هللا 

  تعالى

استخرج الفوائد :

العبد الفقیر إلى رحمة ربھ

علي حسن صالح العبیدلي

غفر هللا لھ ولوالدیھ وللمسلمین



الفاتحةسورة

])1ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم ([

جمیع األسماء الحسنى.فیعمتعالى ألن لفظ اسم مفرد مضاف �ϡγ�ϝϛΑ�ΉΩΗΑ�ϱͿ-):1فائدة(

])2اْلَعاَلِمیَن (اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ [

(الحمد) ھو الثناء على هللا بصفات الكمال وبأفعالھ الدائرة بین الفضل والعدل ،فلھ الحمد -:)2(فائدة

الكامل بجمیع الوجوه.

-تربیتھ تعالى لخلقھ نوعان:-:)3(فائدة

بقاؤھم في الدنیا .: ھي خلقھ للمخلوقین ، ورزقھم وھدایتھم لما فیھ مصالحھم التي فیھا عامة –أ 

: وحقیقتھا : تربیة التوفیق لكل خیر والعصمة عن كل شر ولعل ھذا المعنى ھو السر خاصة  - ب

في كون اكثر ادعیة االنبیاء بلفظ الرب، فغن مطالبھم كلھا داخلھ تحت ربوبیتھ الخاصة.

])5ِإیَّاَك َنْعُبُد َوإِیَّاَك َنْسَتِعیُن ([

المعمول في اآلیة یفید الحصر وھو إثبات  الحكم للمذكور ونفیھ عما عداه فكأنھ تقدیم -:)4(فائدة

.نعبدك وال نعبد غیرك ونستعین بك وال نستعین بغیرك:یقول



قدم العبادة على االستعانة من باب تقدیم العام على الخاص واھتماما بتقدیم حقھ تعالى على -:)5فائدة (

�ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϩΩΑϋ�ϕΣ

ھي اسم جامع لكل مایحبھ هللا ویرضاه من األعمال واألقوال الظاھرة والباطنة.-(العبادة) :-):6فائدة(

ھي االعتماد على هللا تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة -(االستعانة) :

بھ في تحصیل ذلك.

�ΝΎϳΗΣϻ�ΎϬϳϓ�ΎϬϟϭΧΩ�ϊ-):7فائدة( ϣ�ΓΩΎΑόϟ�ΩόΑ�ΔϧΎόΗγϻ�έϛΫ�ͿΎΑ�ΔϧΎόΗγϻ�ϰϟ·�ϪΗΩΎΑϋ�ϊ ϳϣΟ�ϲϓ�ΩΑόϟ

تعالى فإن لم یعنھ هللا لم یحصل لھ مایرید من فعل األوامر واجتناب النواھي.

])4َماِلِك َیْوِم الدِّیِن ([

تضمنت إثبات الجزاء على األعمال وأن الجزاء یكون بالعدل الن الدین معناه الجزاء -):9فائدة (

بالعدل.

َراَط اْلُمْسَتِقیَم (اْهِدَنا [ ])6الصِّ

اھدنا الصراط المستقیم  ]-[ فضل دعاء :-العنوان:

:10فائدة ( الھدایة في الصراط تشمل الھدایة بجمیع التفاصیل الدینیة علما وعمال فھذا الدعاء من -)

صالتھ أجمع األدعیة وأنفعھا للعبد ولھذا وجب على اإلنسان ان یدعو هللا بھ في كل ركعة من 

لضرورتھ غلى ذلك.



سورة البقرة

])1الم ([ 

الحروف المقطعة في أوائل السور، فاألسلم فیھا السكوت عن التعرض لمعناھا [من غیر -:11فائدة 

نعلمھا.مستند شرعي] مع الجزم بأن هللا تعالى لم ینزلھا عبثا بل لحكمة ال 

])2َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقیَن ([

نفي الریب عنھ یستلزم ضده، إذ ضد الریب والشك الیقین ، فھذا الكتاب مشتمل على -:)12(فائدة

علم الیقین المزیل للشك والریب ، وھذه قاعدة مفیدة ان النفي المقصود بھ المدح أبدا البد أن یكون 

متضمنا لضده وھو الكمال الن النفي عدم ، والعدم المحض، المدح فیھ.

))نَ ُهًدى ِلْلُمتَِّقی((

(التقوى) ھي اتخاذ مایقي سخط هللا وعذابھ بامتثال أوامره واجتناب النواھي.-):13فائدة (



َالةَ (( ))َوُیِقیُموَن الصَّ

لم یقل یفعلون الصالة ، أو یأتون الصالة ، ألنھ ال یكفي فیھا مجرد اإلتیان بصورتھا -:)14فائدة (

بإتمام أركانھا وواجباتھا وشروطھا ، وإقامتھا باطنا، بإقامة الظاھرة ، فإقامة الصالة ، إقامتھا ظاھرا 

روحھا ، وھو حضور القلب فیھا ، وتدبرمایقولھ ویفعلھ فیھا.

َالَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن ((( )))3َوُیِقیُموَن الصَّ

ألن الصالة متضمنة كثیرا ما یجمع هللا تعالى بین الصالة والزكاة في القرآن ، -):15فائدة (

اإلخالص للمعبود ، والزكاة والنفقة متضمنة اإلحسان للعبید.

فعنوان سعادة العبد إخالصھ لمعبوده وسعیھ في نفع الخلق.

))َوِمَن النَّاِس َمْن َیُقوُل َآَمنَّا ِباللَِّه َوِباْلَیْوِم اْآلَِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنیَن ((

-ھو إظھار الخیر وإبطان الشر وھو نوعان :-( النفاق) :-:)16فائدة (

إذا حدث -هللا علیھ وسلم في قولھ (آیة المنافق ثالث: ىكالذي ذكره النبي صل-النفاق العملي:-1

كذب ، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان).

قین في ھذه النفاق االعتقادي وھو المخرج من دائرة اإلسالم وھو الذي وصف هللا بھ المناف-2

الصورة وغیرھا .

))ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ((

والمراد بالمرض ھنا مرض الشك والشبھات والنفاق ألن القلب یعرض لھ مرضان -):17فائدة(

مرض الشبھات الباطلة، ومرض الشھوات المردیة ، فالكفر والنفاق -یخرجانھ عن صحتھ واعتدالھ :

ت ،والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلھا من مرض والشكوك والبدع كلھا من مرض الشبھا

الشھوات كما قال تعالى [فیطمع الذي في قلبھ مرض].

))ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ((

عقوبة المعصیة المعصیة بعدھا،كما في ھذه اآلیة،وكذلك ثواب الحسنة الحسنة -):18فائدة(

بعدھا[ویزید هللا الذین اھتدوا ھدى ].



))ُیِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقینَ َوَما ((

-الفسق نوعان:-):20فائدة (

كالمذكور في ھذه اآلیة.ضي الخروج من اإلیمان  وھو الفسق المقت-نوع مخرج من الدین:-1

-نوع غیر مخرج من اإلیمان كما في قولھ تعالى :-2

[یأیھا الذین ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا].-3

))َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْألَْرِض َجِمیًعا ُهَو الَِّذي ((

في ھذه اآلیة دلیل على أن األصل في األشیاء اإلباحة والطھارة.-):21فائدة(

)))29َواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم (اثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسمَ ((

-الكریم على ثالثة معاني:( استوى) ترد في القرآن-:)22(فائدة

التعدى بحرف فیكون معناھا الكمال والتمام [ولما بلغ أشده واستوى].-1

إذا عدیت  بـ (على) تكون بمعنى عال وارتفع[ثم استوى على العرش].-2

إذا عدیت بـ (إلى )تكون بمعنى (قصد) كما في ھذه اآلیة.-3

4-

))َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدَِّماَء ((

( ویسفك الدماء) تخصیص بعد تعمیم لبیان (شدة) مفسدة القتل.-:)23فائدة (

)))38َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنوَن (((

-على اتباع ھداه أربعة أشیاء :فرتب هللا تعالى -:)24(فائدة

نفي الخوف والحزن, والفرق بینھما  أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظر أحدث 

الخوف ,فنفاھما عمن اتبع ھداه وإذا انتفیا حصل ضدھما وھو األمن التام وكذلك نفي الضالل والشقاء 

والشقاء ,فمن اتبع ھداه حصل لھ األمن والسعادة عمن اتبع ھداه وإذا انتفیا ثبت ضدھما وھو الھدى 

الدنیویة واألخرویة والھدى , وانتفى منھ كل مكروه  من الخوف والحزن والضالل والشقاء.

))َوَال َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ ((

حق بالباطل ، وكتمان بیان الحق.فنھاھم عن شیئین , عن خلط ال-):25فائدة(



َالَة َوَآُتوا الزََّكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعیَن ((( )))43َوَأِقیُموا الصَّ

أي صلوا مع المصلین ففیھ األمر بالجماعة للصالة ووجوبھا .-(اركعوا مع الراكعین):-):26فائدة(

)))44َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَال َتْعِقُلوَن (َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْونَ ((

لیس في اآلیة أن اإلنسان إذا ترك ما أمر بھ أن یترك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر -):27فائدة(

-، ومن المعلوم أنھ على اإلنسان واجبات:

أمر غیره ونھیھ.-1

أمر نفسھ ونھیھا.-2

یكون رخصة في ترك اآلخر.فترك أحدھما ال 

َالِة َوإِنََّها َلَكِبیَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعیَن ((( ْبِر َوالصَّ )))45َواْسَتِعیُنوا ِبالصَّ

-أمرھم هللا تعالى أن یستعینوا على أمورھم كلھا بالصبر بجمیع أنواعھ وھي :-:)28(فائدة

الصبر على طاعة هللا حتى یؤدیھا.-1

معصیة هللا حتى یتركھا.الصبر عن -2

الصبر على أقدار هللا المؤلمة فال یتسخطھا.-3

�έΎϘΗϓϭ�ϻΫ�ϪϳΩϳ�ϥϳΑ�ϩέΎγϛϧϭ��ϰϟΎόΗ�Ϳ�Ϫϧϭϛγϭ�ϪΗϧϳϧ́ϣρϭ�ΏϠϘϟ�ωϭο-:)29(فائدة Χ�ϭϫ�ωϭηΧϟ

وإیمانا بھ وبلقائھ.

))َشدُّ َقْسَوةً ثُمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو أَ ((

( الحجارة) ھي أشد قسوة من الحدید والرصاص ألنھما إذا أذیبا في النار ذابا بخالف -:)30(فائدة

األحجار وقلوبھم (أشد قسوة) أي أنھا التقصر على قساوة األحجار.

اِلَحاِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِ (( )))82(یَها َخاِلُدونَ َوالَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

-ال تكون األعمال الصالحة إال بشرطین:-):31فائدة (

أن تكون خالصة لوجھ هللا.-1

أن یكون متبعا بھا سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.-2



اَب اللَِّه َوَراَء َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َنَبَذ َفِریٌق ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكتَ ((

)))101ُظُهورِِهْم َكَأنَُّهْم َال َیْعَلُموَن (

ینفعھ وأمكنھ  االنتفاع بھ فلم ترك مالما كان من العوائد القدریة والحكم اإللھیة ان من -:)32(فائدة

ینتفع ابتلي باالشتغال بما یضره, فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة األوثان ,ومن ترك محبة هللا 

وخوفھ ورجاءه ابتلي بمحبة غیر هللا وخوفھ ورجاءه ,ومن لم ینفق مالھ في طاعة هللا أنفقھ في طاعة 

الذل للعبید , ومن ترك الحق ابتلي بالباطل.الشیطان ,ومن ترك الذل لربھ ابتلي ب

))َأْم ُتِریُدوَن َأْن َتْسَأُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن َقْبلُ ((

-السؤال نوعان : مذموم ومحمود :-):33(فائدة

أن السؤال المذموم ھو سؤال التعنت واالعتراض كما في اآلیة السابقة وكذلك [ یسألك أھل الكتاب-1

تنزل علیھم آیة من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا هللا جھرة].

السؤال المحمود وھو سؤال االسترشاد والتعلیم وھذا أمر هللا بھ في قولھ [ فاسألوا أھل الذكر إن -2

كنتم ال تعلمون ]

)))115َواِسٌع َعِلیٌم (َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه ((

·ϪϬΑηΗ�ϻ�ΎϬΟϭ�Ϳ�ϥϭ�ϪΑ�ϕϼϟ�ϪΟϭϟ�ϰϠϋ���ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϪΟϭϟ�ΕΎΑΛ-):34فائدة(

الوجوه وھو تعالى واسع الفضل والصفات عظیمھا علیم بسرائركم ونیاتكم.

)))116َواْألَْرِض ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَن (َوَقاُلوا اتََّخَذ اللَُّه َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما ِفي السََّماَواِت ((

-القنوت نوعان:-):35فائدة (

قنوت عام  وھو قنوت الخلق كلھم تحت تدبیر الخالق كما في ھذه اآلیة.-1

2->ϥϳΗϧΎϗ�Ϳ�ϭϣϭϗϭ@�ϰϟΎόΗ�Ϫϟϭϗ�ϲϓ�Ύϣϛ�ΓΩΎΑόϟ�Εϭϧϗ�ϭϫϭ�ι ΎΧ�Εϭϧϗ

)))120َك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوَال َنِصیٍر (َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاءَ ((

فھذا فیھ النھي العظیم عن اتباع أھواء الیھود والنصارى والتشبھ بھم فیما یختص بھ -:)36(فائدة

ر بعموم دینھم ,والخطاب وإن كان لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فإن أمتھ داخلة في ذلك ,ألن االعتبا

المعنى ال بخصوص المخاطب , كما أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.



)))124َقاَل َال َیَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمیَن (((

ال ینال اإلمامة في الدین من ظلم نفسھ وضرھا وحط قدرھا لمنافاة الظلم لھذا المقام فإنھ -):37فائدة(

مقام آلتھ الصبر والیقین.

ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا َیْعَمُلوَن (ِتلْ (( )))134َك ُأمَّ

كررھا لقطع التعلق بالمخلوقین وان العمل المعول علیھ ما اتصف بھ االنسان , ال عمل -):38فائدة (

ال باالنتساب المجرد للرجال.أسالفھ وآبائھ , فالنفع الحقیقي باألعمال , 

))َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا((

فجعل هللا ھذه األمة وسطا في كل أمور الدین , وسطا في األنبیاء-):39فائدة (

بین كم غال فیھم كالنصارى وبین من جفاھم كالیھود بأن آمنوا كلھم على الوجھ الالئق بذلك , وسطا في 

شدیدات الیھود وآصارھم وال تھاون النصارى.الشریعة ال ت

وفي باب الطھارة والمطاعم, ال كالیھود الذین ال تصح لھم صالة إال في بیعھم وكنائسھم , وال یطھرھم 

الماء من النجاسات , وقد حرمت علیھم طیبات عقوبة لھم , وال كالنصارى الذین ال ینجسون شیئا وال 

رج.یحرمون شیئا بل أباحوا ما دب ود

بل طھارتھم أكمل طھارة وأتمھا , وأباح هللا لھم الطیبات من المطاعم والمشارب والمالبس والمناكح , 

وحرم علیھم ال فلھذه األمة من الدین أكملھ , ومن األخالق أجلھا , ومن األعمال أفضلھا . 

معصومون عن الخطأ, وفي ھذه اآلیة دلیل على ان إجماع ھذه األمة حجة قاطعة,  وانھم-):40فائدة (

إلطالق قولھ تعالى [ وسطا ] فلو قدر اتفاقھم على الخطأ لم یكونوا وسطا إال في بعض األمور.

))ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ ((

( إذا شھدوا عل حكم أحلھ هللا أو حرمھ أو أوجبھ فإنھا معصومة في ذلك ).-):41فائدة (



))ُیِضیَع ِإیَماَنُكمْ َوَما َكاَن اللَُّه لِ ((

أعمال الجوارح من اإلیمان (الصالة ) وھو مذھب اھل السنة والجماعة .-):42فائدة (

)))145َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمیَن (((

لم یقل [ دینھم ] ألن ما ھم علیھ مجرد أھویة نفس, حتى ھم في إنما قال [أھواءھم] و-):43فائدة(

قلوبھم یعلمون أنھ لیس بدین ومن ترك  الدین اتبع الھوى المحالة قال تعالى [أرأیت من اتخذ إلھھ 

ھواه].

)))148َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر (َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت َأْیَن َما َتُكوُنوا َیْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِمیًعا ِإنَّ اللََّه ((

األمر باالستباق إلى الخیرات قدر زائد على األمر بفعل الخیرات, فإن االستباق إلیھا -):44فائدة(

یتضمن فعلھا وتكمیلھا , وإیقاعھا على أكمل األحوال والمبادرة إلیھا, زمن سبق في الدنیا إلى الخیرات 

, فالسابقون أعلى الخلق درجة والخیرات تشمل جمیع الفرائض فھو السابق في اآلخرة إلى الجنات

والنوافل من صالة وصیام و زكوات وحج وعمرة وجھاد ونفع متعد وقاصد.

)))148َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت َأْیَن َما َتُكوُنوا َیْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِمیًعا ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر (((

كالصالة في أول وقتھا , والمبادرة إلتیان بكل فضیلة یتصف بھا العمل تدل اآلیة على ا-):45(ةفائد

فللھ ما إلبراء الذمة من الصیام والحج والعمرة, وإخراج الزكاة, واإلتیان بسنن العبادات وآدابھا ,

.أجمعھا وأنفعھا من آیة 

ْتُلو َعَلْیُكْم َآَیاِتَنا َوُیَزكِّیُكْم َوُیَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُیَعلُِّمُكْم َما َلْم َكَما َأْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسوًال ِمْنُكْم یَ ((

)))151َتُكوُنوا َتْعَلُموَن (

تعلیم السنة داخل في تعلیم الكتاب ألن السنة تبین القرآن وتفسره وتعبر عنھ.-):46(فائدة

)))152َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوَال َتْكُفُروِن (((



�ΎϓέΗϋϭ�ϡόϧϟΎΑ�έέϗ�ΏϠϘϟΎΑ�ϥϭϛϳ�έϛηϟ�ϭ�Ϳ�ΔϋΎρ�ΡέϭΟϟΎΑϭ�˯ΎϧΛϭ�έϛΫ�ϥΎγϠϟΎΑ-):47(فائدة

وانقیادا ألمره واجتنابا لنھیھ, فالشكر فیھ بقاء النعمة الموجودة وزیادة في النعم المفقودة.

)))152َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوَال َتْكُفُروِن (((

في اإلتیان باألمر بالشكر بعد النعم الدینیة من العلم وتزكیة األخالق-):48فائدة(

والتوفیق لألعمال , بیان أنھا أكبر النعم  , بل ھي النعمة الحقیقیة التي تدوم إذ زال غیرھا وأنھ ینبغي 

لھ ولیندفع عنھم اإلعجاب فیشتغلواوفقوا لعلم أو عمل أن یشكروا هللا على ذلك لیزیدھم من فضلمن 

بالشكر. 

اِبِریَن ((( َالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ )))153َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْسَتِعیُنوا ِبالصَّ

-حبس النفس وكفھا على ما تكره فھو ثالثة أقسام:-فالصبر ھو :-):49فائدة(

صبرھا على طاعة هللا حتى تؤدیھا .-1

وعن معصیة هللا حتى تتركھا.-2

وعلى أقدار هللا المؤلمة فال تتسخطھا .-3

َالِة ِإنَّ اللَّهَ (( ْبِر َوالصَّ اِبِریَن (َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْسَتِعیُنوا ِبالصَّ )))153َمَع الصَّ

الصالة ھي عماد الدین ونور المؤمنین وھي الصلة بین العبد ربھ .-):50فائدة(

اِبِریَن ((( َالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ )))153َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْسَتِعیُنوا ِبالصَّ

:51فائدة ( خلقا وصفة وملكة بمعونتھ وتوفیقھ وتسدیده , فھانت علیھم من كان الصبر لھم -أي:-)

بذلك المشاق والمكاره وسھل علیھم كل عظیم , وزالت عنھم كل صعوبة , وھذه معیة خاصة تقتضي 

محبتھ ومعونتھ ونصره وقربھ وھذه منقبة عظیمة للصابرین , فلو لم یكن للصابرین فضیلة إال أنھم 

فى بھا فضال وشرفا , وأما المعیة العامة فھي معیة العلم والقدرة كما في فازوا بھذه المعیة من هللا لك

قولھ تعالى [ وھو معكم أینما كنتم ] وھذه عامة للخلق . 

)))154َوَال َتُقوُلوا ِلَمْن ُیْقَتُل ِفي َسِبیِل اللَِّه َأْمَواٌت َبْل َأْحَیاٌء َوَلِكْن َال َتْشُعُروَن (((

آلیة دلیل على نعیم البرزخ وعذابھ .في ھذه ا-):52فائدة(



)155اِبِریَن (َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّ ((

((

الكاذب والجازع من أخبر تعالى أنھ البد أن یبتلي عباده بالمحن لیتبین الصادق من -):53فائدة (

الصابر  وھذه سنتھ تعالى في عباده ألن  السراء لو استمرت ألھل اإلیمان ولم یحصل معھا محنة 

لحصل االختالط الذي ھو فساد , وحكمة هللا تقتضي تمییز أھل الخیر من أھل الشر . ھذه فائدة المحن.

اِبِریَن (َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ (( )155َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّ

((

بشيء یسیر منھا , ألنھ لو ابتالھم بالخوف كلھ أو الجوع لھلكوا , والمحن تمحص ال -أي:-):54فائدة(

تھلك . 

اِبِریَن (َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنقْ (( )155ٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّ

((

قوال وفعال واحتسب نفسھ عن التسخطفحبسمن وفقھ هللا للصبر عند وجود المصائب , -):55فائدة(

أجرھا عن هللا وعلم أن ما یدركھ من األجر بصبره أعظم من المصیبة تكون نعمة في حقھ , ألنھا 

صارت طریقا لحصول ماھو خیر لھ وأنفع منھا , فقد امتثل أمر هللا وفاز بالثواب .  

)))160َعَلْیِهْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحیُم (ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبیَُّنوا َفُأوَلِئَك َأُتوُب ((

فال یكفي ترك القبیح  حتى یحصل فعل الحسن وال یكفي  ذلك  في الكاتم أیضا حتى یبین -):56فائدة (

ما كتمھ , ویبدي ضد ما أخفى , فھذا یتوب هللا علیھ ألن توبة هللا غیر محجوب عنھا , فمن أتى بسبب 

ھ.التوبة تاب هللا علی

)))160ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبیَُّنوا َفُأوَلِئَك َأُتوُب َعَلْیِهْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحیُم (((

الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا , وباإلحسان -[ التواب] أي:-:)57(فائدة

رجعوا . اذاوالنعم بعد المنع 

ُمِبیٌن یَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفي اْألَْرِض َحَالًال َطیًِّبا َوَال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ َیا أَ ((

)168(((

:58فائدة ( -األصل في األعیان اإلباحة أكال وانتفاعاً وأن المحرم نوعان :-)

محرم لذاتھ: وھو الخبیث الذي ھو الطیب -1

محرم لما عرض لھ : وھو المتعلق بحق هللا أو حق عباده بھ .-2



وھو ضد الحالل .

)))172َن (َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدو((

وقبولھ و األمر بالشكر عقیب النعم ألن الشكر یحفظ األكل الطیب سبب للعمل الصالح -):59فائدة(

النعم الموجودة ویجلب النعم المفقودة.

)))173َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْثَم َعَلْیِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیٌم (((

بیح المحظورات] فكل [ الضرورات ت-في ھذه اآلیة دلیل على القاعدة المشھورة :-):60فائدة(

محظور اضطر لھ اإلنسان , فقد أباحھ لھ الملك الرحمن فلھ الحمد والشكر أوال وآخرا وظاھرا وباطنا .

))اِب َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوالسَّاِئِلیَن َوِفي الرِّقَ ((

فمن أخرجھ مع حبھ لھ تقربا إلى هللا تعالى , كان ھذا برھانا إلیمانھ, ومن إیتاء المال على -):61فائدة(

حبھ أن یتصدق وھو صحیح شحیح یأمل الغنى ویخشى الفقر, وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت 

أفضل ألنھ في ھذه الحال یحب إمساكھ لما یتوھمھ من العدم والفقر .

س من المال , وما یحبھ من مالھ كما قال تعالى [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما وكذلك إخراج النفی

تحبون ] فكل ھؤالء ممن آتى المال على حبھ .

)))179َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیا ُأوِلي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن (((

ألشقیاء , ألن من عرف أنھ مقتول إذا قتل , ال یكاد تنحقن بذلك الدماء وتنقمع بھ ا-أي:-):62فائدة(

یصدر منھ القتل , وإذا رؤي القاتل مقتوال انذعر بذلك غیره وانزجر.

)))179َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیا ُأوِلي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن (((

نكر ( الحیاة) إلفادة التعظیم والتكثیر.-):63فائدة (

ا ِبي َلَعلَُّهْم َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا ِلي َوْلُیْؤِمُنو ((

)))186َیْرُشُدوَن (



-القرب نوعان :-):64فائدة(

قرب بعلمھ من كل خلقھ -1

والتوفیق.قرب من عابدیھ وداعیھ باإلجابة والمعونة -2

))َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكُم اْلَخْیُط اْألَْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ ((

السحور مستحب ویستحب تأخیره.-):65فائدة(

))َوَال تَُباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ ((

ϻ�Δϳϋϭέηϣ�ϰϠϋ�ϥϭ�Ϫϳϟ·�ΎϋΎρϘϧϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΔϋΎρ�ΩΟγϣϟ�ϡϭίدلت اآلیة-):66(فائدة ϟ�ϭϫϭ�ϑ ΎϛΗϋ

االعتكاف ال یصح إال في مسجد.

)))187ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّه َآَیاِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َیتَُّقوَن (((

أبلغ من قولھ [ فال تفعلوھا])قال [فال تقربوھا -):67فائدة (

ألن القربان یشمل النھي عن فعل المحرم بنفسھ والنھي عن وسائلھ الموصلة إلیھ .

ِبَها َواتَُّقوا اللََّه َوَلْیَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتوا اْلُبُیوَت ِمْن ُظُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى َوْأُتوا اْلُبُیوَت ِمْن َأْبَوا((

)))189َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن (

ینبغي في كل أمر من األمور أن یأتیھ اإلنسان من السھل القریب الذي قد جعل موصال -):69فائدة(

فاآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر ینبغي أن ینظر في حالة المأمور ویستعمل معھ الرفق والسیاسة 

معلم ینبغي أن یسلك أقرب طریق وأسھلھ یحصل بھ التي بھا یحصل المقصود أو بعضھ  والمتعلم وال

مقصوده وھكذا كل من حاول أمرا من األمور وأتاه أبوابھ وثابر علیھ فالبد ان یحصل لھ المقصود 

بعون الملك المعبود.

)))193َن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمیَن (َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ِللَِّه َفِإِن اْنَتَهْوا َفَال ُعْدَوا((



أنھ یرتكب أخف المفسدتین لدفع أعالھما -یستدل بھذه اآلیة على القاعدة المشھورة وھي :-):70فائدة(

.

)))195َوَال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن (((

-اإللقاء بالید إلى التھلكة یرجع إلى أمرین:-):71فائدة(

ترك ما أمر بھ العبد إذا كان تركھ موجبا أو مقاربا لھالك البدن والروح.-1

فعل ما ھو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح., فیدخل تحت ذلك أمور كثیرة , فمن ذلك -2

األعداء, ومن ذلك تغریر اإلنسان بنفسھ ترك الجھاد في سبیل هللا او النفقة فیھ, الموجب لتسلط 

في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حیات , أو یصعد شجرا أو بنیانا خطرا أو یدخل 

تحت شيء خطر ونحو ذلك, فھذا ونحوه ممن ألقى بیده إلى التھلكة.

ترك ما أمر هللا بھ من ومن اإللقاء بالید إلى التھلكة اإلقامة على معاصي هللا , والیأس من التوبة ومنھا 

الفرائض التي تركھا  ھالك للروح والدین.

)))199ثُمَّ َأِفیُضوا ِمْن َحْیُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیٌم (((

-ھكذا ینبغي للعبد كلما فرغ من العبادة أن :-):72فائدة(

أن یستغفر هللا عن التقصیر-1

ره على التوفیقیشك-2

ِه ُتْرَجُع اْألُُموُر َهْل َیْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َیْأِتَیُهُم اللَُّه ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمَالِئَكُة َوُقِضَي اْألَْمُر َوإَِلى اللَّ ((

)210(((

كالنزول صفات االختیاریةھب أھل السنة والجماعة المثبتین  للھذه اآلیة  دلیل لمذ-):73فائدة(

واالستواء والمجيء .



ا َیْأِتُكْم َمَثُل الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّْتُهُم اْلَبْأسَ (( رَّاُء َوُزْلِزُلوا َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ اُء َوالضَّ

)))214للَِّه َأَال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِریٌب (َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر ا

علیھ وصعبت إذا صبر و ثابر على ما ھو علیھ  تقلبت المحنة في حقھ إلى كلما اشتدت -):74فائدة(

منحة , والمشقات راحات , وأعقبھ ذلك االنتصار على األعداء, وشفاء  لما في قلبھ من داء .

رٌّ اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْیًئا َوُهَو َخْیٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْیًئا َوُهَو شَ ُكِتَب َعَلْیُكُم ((

)))216َلُكْم َواللَُّه َیْعَلُم َوَأْنُتْم َال َتْعَلُموَن (

خیر بال شك , وأفعال الشر التي أفعال الخیر التي تكرھھا النفوس لما فیھا من المشقة -):75فائدة( 

تحبھا النفوس لما فیھا من اللذة والراحة شر بال شك.

َغُفوٌر َرِحیٌم ِإنَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوالَِّذیَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّه ُأوَلِئَك َیْرُجوَن َرْحَمَة اللَِّه َواللَّهُ ((

)218(((

أتى بھ ال ینبغي لھ أن یعتمد علیھا ویعول لعبد ولو أتى من األعمال ما أن اإشارة إلى -):76فائدة(

علیھا , بل یرجو رحمة ربھ ویرجو قبول أعمالھ ومغفرة ذنوبھ وستر عیوبھ.

))َوَال َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُیْؤِمنَّ َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكمْ ((

یستفاد من تعلیل اآلیة النھي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع ألنھ إذا لم یجز التزوج مع أن -):77فائدة(

فیھ مصالح كثیرة فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصا الخلطة التي فیھا ارتفاع المشرك ونحوه 

على المسلم كالخدمة وغیرھا .

)))222ُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّریَن (ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن وَ ((

-فیھا مشروعیة الطھارة مطلقا ولھذا كانت الطھارة شرطا لــ  :-):78فائدة(

صحة الصالة-1

الطواف-2

جواز مس المصحف-3



وا َوَتتَُّقوا َوُتْصِلُحوا َبْیَن النَّاِس (( )))224َواللَُّه َسِمیٌع َعِلیٌم (َوَال َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِألَْیَماِنُكْم َأْن َتَبرُّ

-المشھورة أنھ :یستدل بھذه اآلیة على القاعدة -):79فائدة(

وامتثال أوامر هللا تعالى في ھذه األشیاء  مصلحةالیمین تتمیمفھنا (إذا تزاحمت المصالح قدم أھمھا ) 

مصلحة أكبر من  ذلك فقدمت.

)))228ِباْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل َعَلْیِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیٌم (َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْیِهنَّ ((

منصب النبوة والقضاء واإلمامة الصغرى والكبرى وسائر الوالیات مختص بالرجال ولھ -):80فائدة (

ضعف مالھا في المیراث.

)))229ُحُدوَد اللَِّه َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال َتْعَتُدوَها َوَمْن َیَتَعدَّ ((

-الظلم ثالثة أقسام :-):81فائدة (

ظلم العبد فیما بینھ وبین هللا.-1

ظلم العبد االكبر الذي ھو الشرك.-2

ظلم العبد فیما بینھ وبین الخلق.-3

شیئا , والظلم الذي بین العبد وربھ فالشرك ال یغفره هللا إال بالتوبة , وحقوق العباد ال یترك هللا منھا 

فیما دون الشرك تحت المشیئة والحكمة .

 َواللَُّه َواِسٌع َقاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْیُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه ُیْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َیَشاءُ ((

)))247َعِلیٌم (

كلما عورض وأوردت علیھ الشبھ ازداد وضوحا وتمیز وحصل بھ الیقین التام كما الحق -):82فائدة(

جرى لھؤالء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجیبوا بأجوبة حصل بھا اإلقناع وزوال الشبھ 

والریب.

ا ُكِتَب َعَلْیِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوا ِإالَّ َقاُلوا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبیِل اللَِّه َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدیَ (( اِرَنا َوَأْبَناِئَنا َفَلمَّ

)))246َقِلیًال ِمْنُهْم َواللَُّه َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمیَن (



االتكال على النفس سبب الفشل والخذالن .-):83فائدة(

ِرْغ َعَلْیَنا َصْبًرا َوثَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَن َوَلمَّا َبَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربََّنا َأفْ ((

))) َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن اللَِّه َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت 250(

�έλ-):84فائدة( ϧϟ�ΏΑγ�Ϫϳϟ·�˯ΎΟΗϟϻϭ�έΑλ ϟϭ�ͿΎΑ�ΔϧΎόΗγϻ

)))251ْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمیَن (َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَ ((

من رحمة هللا وسننھ الجاریة ان یدفع ضرر الكفار والمنافقین بالمؤمنین المقاتلین وأنھ لوال -):85فائدة(

ذلك لفسدت األرض باستیالء الكفر وشعائره علیھا.

))ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم َال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال َنْوٌم َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض اللَُّه َال ((

[ آیة الكرسي ھي أعظم آیات القرآن أفضلھا].-العنوان :

ت علیھ من األمور ھذه اآلیة الكریمة أعظم آیات القرآن وأفضلھا وأجلھا وذلك لما اشتمل-):86فائدة(

العظیمة والصفات الكریمة فلھذا كثرت األحادیث في الترغیب في قراءتھا وجعلھا ورد لإلنسان في 

أوقاتھ صباحا ومساء وعند نومھ وأدبار الصلوات المكتوبات .

))اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم ((

االسم األعظم الذي إذا دعي هللا بھ أجاب , وإذا سئل أعطي.إنھما-قال بعض المحققین :-):88فائدة(

[ الحي] من لھ الحیاة الكاملة المستلزمة لجمیع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم -):89فائدة(

والقدرة ونحو ذلك .

:90فائدة( وذلك مستلزم لجمیع األفعال التي یصف بھا بغیرهھو الذي قام بنفسھ وقام -[ القیوم] :-)

رب العالمین من فعلھ ما یشاء من االستواء والنزول والكالم والقول والخلق والرزق واإلماتة واإلحیاء 

قیومیة الباري. في وسائر أنواع التدبیر , كل ذلك داخل



)))263ى َواللَُّه َغِنيٌّ َحِلیٌم (َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة َیْتَبُعَها َأذً ((

یدخل في ذلك كل قول كریم فیھ إدخال السرور على قلب المسلم ویدخل فیھ رد السائل -):91فائدة (

.بالقول الجمیل والدعاء لھ 

)))263َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة َیْتَبُعَها َأًذى َواللَُّه َغِنيٌّ َحِلیٌم (((

[ مغفرة ] لمن أساء إلیك بترك مؤاخذتھ والعفو عنھ ویدخل فیھ العفو عما یصدر من -):92فائدة (

السائل مما ال ینبغي .

الباب [ آثار الذنوب والمعاصي]93

[ السیئات تبطل ما قبلھا من الحسنات ]-العنوان :

))ْم ِباْلَمنِّ َواْألََذىَیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال تُْبِطُلوا َصَدَقاِتكُ ((

[ وال -یستدل بھذا على أن األعمال السیئة تبطل األعمال الحسنة كما في قولھ تعالى :-):93فائدة(

تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون] فكما أن الحسنات یذھبن 

السیئات فالسیئات تبطل ما قبلھا من الحسنات.

[ الصدقة واإلنفاق في سبیل هللا ]-الباب :94

[ آفات النفقة]-العنوان :

ْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل َوَمَثُل الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َوَتْثِبیًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبرَ ((

)))265ِإْن َلْم ُیِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر (َفَآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْیِن فَ 

-النفقة یعرض لھا آفتان :-):94فائدة(

ما یقصد اإلنسان فیھا محمدة الناس ومدحھم وھو الریاء.-1

إخراجھا على خور وضعف عزیمة وتردد.-2

ات هللا ال غیر ذلك من المقاصد. وھؤالء في اآلیة سلموا من اآلفتین فأنفقوا ابتغاء مرض



[ الصدقة واإلنفاق ]-الباب :95

[ فضل صدقة السر ]-العنوان :

َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوإِْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْیٌر َلُكْم َوُیَكفُِّر َعْنكُ (( ْم ِمْن َسیَِّئاِتُكْم ِإْن ُتْبُدوا الصَّ

))ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیرٌ َواللَُّه 

صدقة السر على الفقیر أفضل من صدقة العالنیة .-):95فائدة(

إن كان في  إظھار الصدقة إظھار شعائر الدین وحصول االقتداء فھو أفضل من اإلسرار.-):96فائدة(

َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوإِْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها (( اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْیٌر َلُكْم َوُیَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسیَِّئاِتُكْم ِإْن ُتْبُدوا الصَّ

))َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیرٌ 

أحوج منھ.غیرهینبغي للمتصدق أن یتحرى بصدقتھ المحتاجین وال یعطي محتاجا -):97فائدة (

َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتَهى َفَلهُ ((

)))275ِفیَها َخاِلُدوَن (

اختلف العلماء في نصوص الوعید التي ظاھرھا تخلید أھل الكبائر من الذنوب التي دون -):98فائدة(

έ�ϲΗϟ�έϭϣϷ�ϩΫϫ�ϝΎϘϳ�ϥ�ΎϬϳϓ�ϥγΣϷϭ���ͿΎΑ�ϙέηϟ�ΕΎΑΟϭϣ�έΎϧϟ�ϲϓ�ΩϭϠΧϟ�ΎϬϳϠϋ�ௌ�ΏΗ

ومقتضیات لذلك , ولكن الموجب إن لم یوجد ما یمنعھ ترتب علیھ مقتضاه وقد علم بالكتاب والسنة 

وإجماع سلف األمة أن التوحید واإلیمان مانع من الخلود في النار فلوال ما مع اإلنسان من التوحید 

عن كفره .لصار عملھ صالحا للخلود فیھا بقطع النظر 

)))281َواتَُّقوا َیْوًما ُتْرَجُعوَن ِفیِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُیْظَلُموَن (((

ھذه اآلیة آخر ما نزل من القرآن الكریم, وجعلت خاتمة لھذه األحكام واألوامر والنواھي -):99فائدة(

فیھا الوعد على فعل الخیر والوعید على فعل الشر.ألن

))َال ُیَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها((

فأصل األوامر والنواھي لیست من األمور التي تشق على النفوس, بل ھي غذاء للروح -):100فائدة (

ودواء للبدن وحمیة من الضرر .



)) ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْیَها َما اْكَتَسَبتْ َال ُیَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإالَّ ((

في اإلتیان بـ [ كسب] في الخیر الدال على أن عمل الخیر یحصل لإلنسان بأدنى سعي منھ -فائدة :

بمجرد نیة القلب وأتى بـ [ اكتسب] في عمل الشر للداللة على أن عمل الشر ال یكتب على اإلنسان 

سعیھ.حتى یعملھ ویحصل 

))َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا((

-الفرق بینھما:-):102فائدة(

أن [ النسیان ] ذھول القلب عن ما أمر بھ فیتركھ نسیانا 

] أن یقصد شیئا یجوز لھ قصده ثم یقع فعلھ على ما ال یجوز لھ فعلھ فھذان قد عفا هللا [ الخطأو

االمة ما یقع بھما رحمة بھم واحسانا .عن ھذه 



سورة آل عمران

)))7(َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َیذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَبابِ ((

الرسوخ في العلم وھذا قدر زائد على مجرد العلم, فإن الراسخ في العلم یقتضي أن یكون -):103فائدة(

عالما محققا وعارفا مدققا , قد علمھ هللا ظاھر العلم وباطنھ فرسخ قدمھ في أسرار الشریعة علما وحاال 

وعمال .

)18َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم (َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة ((

((

أشرف األمور علم التوحید ألن هللا شھد بنفسھ وأشھد علیھ خواص خلقھ والشھادة ال -):104فائدة(

تكون إال بعلم الیقین.

َك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُملْ ((

))ِبَیِدَك اْلَخْیُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

تعز من تشاء بطاعتك وتذل من تشاء بمعصیتك.-):105فائدة(

))َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنینَ َال َیتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِرینَ ((

مواالة الكافرین ال تجتمع مع اإلیمان .-):106فائدة(



))َال َیتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنینَ ((

ال یجوز أن یولى كافر والیة من والیات المسلمین.-):107فائدة(

)))31ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّه َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیٌم (ُقْل ِإْن ((

عالمة صدق المحبة اتباع الرسول في جمیع أحوالھ.-):108فائدة(

)))31اللَُّه َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیٌم (ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم ((

�Ϳ�ϡϬΑΣϭ�ϡϬϧΎϣϳ·�ϥϭϛϳ�ϝϭγέϟ�ωΎΑΗ�ϥϣ�ϡϬυΣ�ΏγΣ�ϰϠϋ-):109فائدة(

)))31َغُفوٌر َرِحیٌم (ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اللَُّه َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه ((

وطاعة رسولھ ھذا ھو هللا في اآلیة الكریمة بیان وتفسیر التباع رسولھ وأن ذلك بطاعة -):110فائدة(

االتباع الحقیقي .

)))33ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل ِإْبَراِهیَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمیَن (((

األوثان .أول رسول إلى أھل األرض حیث عبدتوح ھون -):111فائدة(

ْیُتَها َمْرَیمَ (( ))َوإِنِّي َسمَّ

على التسمیة وقت الوالدة.دلیل في اآلیة -):114فائدة(

))ُكلََّما َدَخَل َعَلْیَها َزَكِریَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا((

إثبات كرامات األولیاء الخارقة للعادة كما تواترت األخبار بذلك.في اآلیة دلیل على -):115فائدة(



ِمَن اللَِّه َوَسیًِّدا َفَناَدْتُه اْلَمَالِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمةٍ ((

�ÈÀƒÊšÊƃœċŮ ƃ¦�ÈÀÊƆ�œčƒÊŕÈƈÈÂ�¦Å°ÂÉŮ ÈšÈÂ)39(((

ممنوعا من إتیان النساء فلیس في قلبھ لھن شھوة اشتغاال بخدمة ربھ -[ حصورا] أي :-):116فائدة(

وطاعتھ.

)))43َیا َمْرَیُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعیَن (((

(القنوت) ھو دوام الطاعة في خضوع وخشوع.-):118فائدة (

))َل اللَُّه َیا ِعیَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّیَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذیَن َكَفُروا ِإْذ َقا((

.في اآلیة دلیل على علو هللا واستوائھ على عرشھ حقیقة-):121فائدة(

)))71َیا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن (((

فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم یمیزوا بینھما بل أبقوا األمر مبھما وكتموا الحق -):123فائدة (

فاء الحق وظھور الباطل ماترتب.الذي یجب علیھم إظھاره ترتب على ذلك من خ

)))92َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِلیٌم (((

وأنھ ینقص من بره بحسب ما نقص من فاق العبد من المحبوبات یكون بره بحسب إن-):127فائدة(

ذلك.

))�ÊƊÊŪ ÌŽÈƈ�ƏÈƄÈŵ�É¾ƒ
Êő¦È° ÌŪ

Ê¤�È¿ċ° Èš�œÈƆ�
ċƙÊ¤�È¾ƒÊő¦È° ÌŪ

Ê¤�ƑÊƈÈŕ
Êƃ�čƚÊš�ÈÀœÈƂ�Ê¿œÈŶ

ċ¶ƃ¦�Č¾ÉƂ((

وھذا رد على الیھود بزعمھم الباطل أن النسخ غیر جائز فكفروا بعیسى ومحمد صلى -):128فائدة(

والتحریم.هللا علیھ وسلم ألنھما قد أتیا بما یخالف بعض أحكام التوراة بالتحلیل 

)))102َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن (((



من عاش على شيء مات علیھ, فمن كان في حال صحتھ ونشاطھ وإمكانھ مداوما لتقوى -):129فائدة(

تھ هللا عند موتھ ورزقھ حسن الخاتمة .ربھ وطاعتھ منیبا إلیھ على الدوام ثب

)))102َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن (((

ھو أن یطاع فال یعصى ویذكر فال ینسى , -تقوى هللا حق تقواه كما قال ابن مسعود :-):130فائدة(

فال یكفر.ویشكر

ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ((

)104(((

خواص ھذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخیر واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھم -):131فائدة(

المؤمنین.

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّهِ (( ))ُكْنُتْم َخْیَر ُأمَّ

یمدح تعالى ھذه األمة ویخبر أنھا خیر األمم التي أخرجھا هللا للناس وذلك بتكمیلھم -):132فائدة(

المستلزم للقیام بكل ما أمر هللا بھ, وبتكمیلھم لغیرھم باألمر بالمعروف والنھي عن ألنفسھم باإلیمان

وغیھم ضاللھمالمنكر المتضمن دعوة الخلق إلى هللا وجھادھم على ذلك وبذل المستطاع في ردھم عن 

وعصیانھم فبھذا كانوا خیر أمة أخرجت للناس.

ُهْم َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْیًئا َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َلْن ُتْغِنَي َعنْ ((

)))116َخاِلُدوَن (

ما ینفقھ الكفار من أموال لیصدوا عن سبیل هللا ویستعینون بھا على إطفاء نور هللا تبطل -):133فائدة(

وتضمحل.

)))120َوَتتَُّقوا َال َیُضرُُّكْم َكْیُدُهْم َشْیًئا ِإنَّ اللََّه ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیٌط (َوإِْن َتْصِبُروا ((

فإذا أتیتم باألسباب التي وعد هللا علیھا النصر وھي الصبر والتقوى لم یضركم مكرھم -):134فائدة(

عن ذلك وال یخفى على هللا بل یجعل هللا مكرھم في نحورھم ألنھ محیط بھم علمھ وقدرتھ فال منفذ لھم 

منھم شيء.



)))120َوإِْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َال َیُضرُُّكْم َكْیُدُهْم َشْیًئا ِإنَّ اللََّه ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیٌط (((

��ͿΎΑ�ΔϘΛϟ�ϊ-):135فائدة( ϣ�έΎο ϣϟ�ϊ ϓΩϭ�ϊ ϓΎϧϣϟ�ΏϠΟ�ϲϓ�ௌ�ϰϠϋ�ΏϠϘϟ�ΩΎϣΗϋ�ϭϫ�>ϝϛϭΗϟ�@

[ التوكل]-الباب:136

[ اإلیمان والتوكل]-العنوان :

)))122َوَعَلى اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن (((

بحسب إیمان العبد یكون توكلھ.-):136فائدة(

)))134َواللَُّه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن (((

-اإلحسان نوعان :-):137فائدة(

[ أن تعبد هللا كأنك تراه -صلى هللا علیھ وسلم بقولھ :فسرھا النبي -اإلحسان في عبادة الخالق:-1

,فإن لم تكن تراه فھو یراك].

فھو إیصال النفع الدیني والدنیوي إلیھم , ودفع الشر الدیني والدنیوي -اإلحسان إلى المخلوق:-2

عنھم.

رَّاِء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُیِحبُّ ا(( ْلُمْحِسِنیَن الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ

)134(((

األعمال تدخل في اإلیمان خالفا للمرجئة.-):138فائدة(

)))139ْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن () َوَال َتِهُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْألَْعلَ ((

هللا من الثواب الدنیوي واألخروي ال ینبغي لھ أن یضعف هوعد مماالمؤمن المتیقن -):139فائدة(

ویحزن.

َص اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا َوَیْمَحَق اْلَكاِفِریَن ((( )))141َوِلُیَمحِّ

یكفر الذنوب ویزیل العیوب .الشھادة والقتال في سبیل هللا-):140فائدة(

اِبِریَن ((( )))142َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َیْعَلِم اللَُّه الَِّذیَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَیْعَلَم الصَّ

ال یوصل إلى الراحة إال بترك الراحة وال یدرك النعیم إال بترك النعیم.-):142فائدة(

)))143َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْلَقْوُه َفَقْد َرَأْیُتُموُه َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن ()((



ال یكره تمني الشھادة ووجھ الداللة ان هللا أقرھم على  أمنیتھم وأنكر علیھم عدم العمل -):142فائدة(

بمقتضاھا.

وٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َیْنَقِلْب َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرسُ ((

)))144َعَلى َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضرَّ اللََّه َشْیًئا َوَسَیْجِزي اللَُّه الشَّاِكِریَن (

 تعالى لعباده أن یكونوا بحالة ال یزعزعھم عن في ھذه اآلیة الكریمة إرشاد من هللا-):143فائدة(

إیمانھم أو عن بعض لوازمھ فقد رئیس ولو عظم وما ذاك إال باالستعداد في كل أمر من أمور الدین 

بعدة أناس من أھل الكفاءة فیھ إذا فقد أحدھم قام بھ غیره وأن یكون عموم المؤمنین قصدھم إقامة دین 

ن , ال یكون لھم قصد في رئیس دون رئیس فبھذه الحال یستتب لھم هللا والجھاد عنھ بحسب اإلمكا

أمرھم وتستقیم أمورھم.

ْم َوَمْن َیْنَقِلْب َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبكُ ((

)))144ُضرَّ اللََّه َشْیًئا َوَسَیْجِزي اللَُّه الشَّاِكِریَن (َعَلى َعِقَبْیِه َفَلْن یَ 

في ھذه اآلیة أیضا أعظم دلیل على فضل الصدیق األكبر أبي بكر وأصحابھ الذین قاتلوا -):144فائدة(

المرتدین بعد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألنھم ھم سادات الشاكرین.

)))145(َوَسَنْجِزي الشَّاِكِریَن ((

لم یذكر جزاءھم لیدل ذلك على كثرتھ وعظمتھ ولیعلم أن الجزاء على قدر الشكر , قلة -):145فائدة(

وكثرة وحسنا.

)))147یَن (َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوإِْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوثَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ ((

الذنوب واإلسراف من أعظم أسباب الخذالن .-):146ئدة(فا

)))147یَن (َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوإِْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوثَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ ((

(اإلسراف) ھو مجاوزة الحد إال ماحرم.-):147فائدة(

))�ÌšÈ°�œÈƆÊŕÈż�È½ÊƃÌÂÈš�ÌÀ
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Êƃ�ÊƊċƄƃ¦�ÈÀÊƆ�ÇŗÈƆ((

األخالق الحسنة من الرئیس في الدین تجتذب الناس إلى دین هللا وترغبھم فیھ مع ما -):148فائدة(

ن تنفر الناس عن الدین لصاحبھ من المدح والثواب الخاص, واألخالق السیئة من الرئیس في الدی

وتبغضھم إلیھ مع ما لصاحبھا من الذم والعقاب الخاص.



))َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمرِ ((

إزالة لما یصیر في القلوب من الحوادث.وفي االستشارة تسمیح للخواطر-):149فائدة(

َغلَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َیُغلَّ َوَمْن َیْغُلْل َیْأِت ِبَما ((

)))161ُیْظَلُموَن (

وھو الخیانة في كل مال یتواله اإلنسان وھو محرم الغنیمة ( الغلول ) ھو الكتمان من -):150فائدة(

إجماعا بل ھو من الكبائر .

))یَل َلُهْم َتَعاَلْوا َقاِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َأِو اْدَفُعواَوِلَیْعَلَم الَِّذیَن َناَفُقوا َوقِ ((

دنى یستدل بھذه اآلیة الكریمة على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتین لدفع أعالھما وفعل أ-):151فائدة(

لعیال ألن المنافقین أمروا أن یقاتلوا للدین فإن لم یفعلوا فللمدافعة عن االمصلحتین للعجز عن أعالھما  

واألوطان.

)))169َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن (((

لفظ [عند ربھم] دلیل على علو درجتھم وقربھم من ربھم.-):152فائدة(

)))169اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن (َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیلِ ((

في ھذه اآلیات إثبات لنعیم البرزخ وأن الشھداء أعلى مكان عند ربھم وفیھ تالقي أرواح -):153فائدة(

أھل الخیر وزیارة بعضھم بعض.

ُف َأْوِلَیاَءُه فَ (( )))175َال َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن (ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْیَطاُن ُیَخوِّ

في ھذه اآلیة الكریمة وجوب الخوف من هللا وحده وأنھ  من لوازم اإلیمان فعلى قدر -):154فائدة(

محارم هللا.عنحجز العبد  ما -إیمان العبد یكون خوفھ من هللا , والخوف المحمود :

)))178َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن (ِلَیْزَداُدوا ِإْثًماِإنََّما ُنْمِلي َلُهمْ ((

�ί-):155فائدة( ϳί ϋ�ΫΧ�ϩΫΧ�Ϋ·�ϰΗΣ���Ϫϧέϔϛ�ϑ ΩέΗϳϭ���ϪϧΎϳϐρ�ΩΩί ϳ�ϰΗΣ��ϡϟΎυϠϟ�ϲϠϣϳ�ϰϟΎόΗ�ͿΎϓ

مقتدر , فلیحذر الظالمون من اإلمھال وال یظنوا أن یفوتوا الكبیر المتعال.



)))185ِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر (َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّا((

حصل لھ الفوز العظیم من العذاب األلیم والوصول إلى جنات النعیم التي فیھا ماال -أي :-):157فائدة(

عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر .

))َوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمةِ َوإِنََّما تُ ((

توفیة األعمال التامة یوم القیامة ما دون ذلك یكون في البرزخ بل قد یكون قبل ذلك في -):158فائدة(

الدنیا كقولھ تعالى [ ولنذیقنھم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر ].

وا اْلِكَتاَب َلُتَبیُِّننَُّه ِللنَّاِس َوَال َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَراَء ُظُهورِِهْم َواْشَتَرْوا ِبِه َوإِْذ َأَخَذ اللَُّه ِمیثَاَق الَِّذیَن ُأوتُ ((

)))187َثَمًنا َقِلیًال َفِبْئَس َما َیْشَتُروَن (

ا ھذا المیثاق أخذه هللا تعالى من كل من أعطاه هللا الكتب وعلمھ العلم أن یبین للناس م-):159فائدة(

یحتاجون إلیھ مما علمھ هللا وال یكتمھم ذلك ویبخل علیھم بھ خصوصا إذا سألوه أو وقع ما یوجب ذلك.

ِبَمَفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب َال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن َیْفَرُحوَن ِبَما َأَتْوا َوُیِحبُّوَن َأْن ُیْحَمُدوا ِبَما َلْم َیْفَعُلوا َفَال َتْحَسَبنَُّهْم ((

))ْم َعَذاٌب َأِلیٌم َوَلهُ 

دلت اآلیة بمفھومھا على أن من أحب أن یحمد ویثنى علیھ بما فعلھ من الخیر واتباع -):160فائدة(

ر مذموم بل من األمور المطلوبةالحق إذ لم یكن بذلك قصده الریاء والسمعة , أنھ غی

))الَِّذیَن َیْذُكُروَن اللََّه ِقَیاًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم ((

یدخل في الذكر الصالة قائما فإن لم یستطع فقاعدا فإن لم یستطع  فعلى جنب.-):161فائدة(

)))200ُتْفِلُحوَن (َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكمْ ((

المالزمة  واالستمرار على ذلك على الدوام ومقاومة األعداء في -[ المصابرة ] أي :-):162فائدة(

جمیع األحوال .

وھي لزوم المحل الذي یخاف من وصول العدو منھ , وأن یراقبوا أعداءھم ویمنعوھم -[ المرابطة] :

من الوصول إلى مقاصدھم.

یفوزون بالمحبوب الدیني والدنیوي واألخروي وینجون من المكروه كذلك .-]:[ لعلھم یفلحون



سورة النساء

ا ِرَجاًال َكِثیًرا َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهمَ ((

)))1َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا (َوِنَساًء 

قرن هللا االمر بتقواه باألمر ببر األرحام والنھي عن قطیعتھا لیؤكد ھذا الحق . -):163فائدة (

))َالَث َوُرَباعَ َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوثُ ((

ینبغي لإلنسان أن یختار قبل  وأباح لھ الشارع النظر لمن یرید أن یتزوجھا لیكون علي -):164فائدة(

بصیرة من أمره .

)))3َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا (((

ولو كان مباحا -تعرض العبد لألمر الذي یخاف منھ الجور والظلم وعدم القیام بالواجب -):165فائدة(

عرض لھ , بل یلزم السعة والعافیة .أنھ ال ینبغي أن یت–

))َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ ((

نكاح الخبیثة منھي عنھ . -):166(-فائدة :

)))8(َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیُن َفاْرُزُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًال َمْعُروًفا َوإَِذا ((



أن یعطیھ  منھ ماتیسر.ینبغيكل من لھ تطلع وتشوف إلى ما حضر بین أیدي اإلنسان -):167فائدة(

أو امھ فلیجلسھ معھ فإن لم یجلسھ معھ فلیتناولھ لقمة أو لقمتین ].قال نبینا [ إذا جاء أحدكم خادمھ بطع

قال . كما 

)))10(ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیًرا((

ویدل على شناعة أكل  أموال الیتامى وقبحھا وأنھا ھذا أعظم وعید ورد في الذنوب -):168فائدة (

نھا من أكبر الكبائر . موجبة لدخول النار وأ

))ُیوِصیُكُم اللَُّه ِفي َأْوَالِدُكمْ ((

مع كمال ھذا مما یدل على أن هللا تعالى أرحم بعباده من الوالدین حیث اوصى الوالدین -):169فائدة (

شفقتھم علیھم .

َلْیِهْم ْوَبُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذیَن َیْعَمُلوَن السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ َیُتوُبوَن ِمْن َقِریٍب َفُأوَلِئَك َیُتوُب اللَُّه عَ ِإنََّما التَّ ((

)))17َوَكاَن اللَُّه َعِلیًما َحِكیًما (

-توبة هللا على عباده نوعان :-):170فائدة(

توفیق منھ للتوبة .-1

دھا من العبد.قبول لھا بعد وجو-2

َن َوَال الَِّذیَن َوَلْیَسِت التَّْوَبُة ِللَِّذیَن َیْعَمُلوَن السَّیَِّئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإنِّي ُتْبُت اْآلَ ((

)))18َیُموُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر ُأوَلِئَك َأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاًبا َأِلیًما (

تنفع توبة االختیار .التوبة في ھذه الحالة توبة اضطرار ال تنفع  صاحبھا , إنما-):171فائدة(

))َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكمْ ((

الحرام محصور والحالل لیس لھ حد وال حصر لطفا من هللا ورحمة وتیسیرا للعباد . -):172فائدة (

ْنَساُن َضِعیًفا ((( )))28ُیِریُد اللَُّه َأْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اإلِْ

یرید هللا أن یخفف عنكم بسھولة ما أمركم بھ وما نھاكم عنھ ثم مع حصول المشقة في -):173فائدة(

  ة .بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضیھ حاجتكم كأكل المیتة والدم وتزوج األمة للحر بالشروط السابق



((َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكمْ (( ))َوَال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكمْ ))

مال نفسك وقتل نفسك وقتل غیرك. وتأمل اإلیجاز والجمع كیف شمل أموال غیرك-):174(فائدة

)))31َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكِریًما (ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسیَِّئاِتُكْم ((

الكبیرة ھي ما فیھ حد في الدنیا أو وعید في اآلخرة أو نفي إیمان أو ترتیب لعنة أو -):175فائدة (

غضب علیھ  .

یدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي یكون تاركھا مرتكبا كبیرة كالصلوات الخمس والجمعة 

وصوم رمضان . 

Å°ƒÊŕÈƂ�œčƒ¦��ِإنَّ ((
ÊƄÈŵ�ÈÀœÈƂ�ÈƊċƄƃ¦34(((

�-):177فائدة (�ΕέΎΑΗϋϻϭ�ϩϭΟϭϟ�ϊ ϳϣΟΑ�ϕϠρϣϟ�ϭϠόϟ�ϰϟΎόΗ�Ϳ-

علو الذات.-1

علو القھر.-2

علو القدر-3

یِن َواْلَجاِر ِذي َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساكِ ((

اِحِب ِباْلَجْنِب  ))اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

.كان آكد حقا كلما كان الجار أقرب بابا-):178فائدة (

َكاِفِریَن َعَذاًبا الَِّذیَن َیْبَخُلوَن َوَیْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل َوَیْكُتُموَن َما َآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْدَنا ِللْ ((

)))37ُمِهیًنا (

من صفات الكافرین الجمع بین البخل بالمال والبخل بالعلم وبین السعي في خسارة-):179فائدة(

أنفسھم وخسارة غیرھم .

))َأْو َالَمْسُتُم النَِّساءَ ((



اختلف المفسرون بمراد اآلیة إن كان الجماع أو اللمس بالید وھو مقید بمظنة خروج -):181فائدة(

المذي وھو المس الذي یكون لشھوة.

َتَرى ِإْثًما َعِظیًما ِإنَّ اللََّه َال َیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ِبِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء َوَمْن ُیْشِرْك ِباللَِّه َفَقِد افْ ((

)48(((

-الذنوب التي دون الشرك جعل هللا لمغفرتھا أسبابا منھا :-):183فائدة(

الحسنات الماحیة.-1

دعاء المؤمنین.-2

المصائب المكفرة في الدنیا والبرزخ ویوم القیامة.-3

شفاعة الشافعین.-4

فوق ذلك رحمة هللا ألھل اإلیمان .-5

))َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ ((

األمراء والحكام والمفتین فإنھ ال یستقیم للناس [ أولي األمر ھم الوالة على الناس من -):184فائدة (

أمور دینھم ودنیاھم إال بطاعتھم واالنقیاد لھم بشرط أال یأمروا بمعصیة هللا فإن أمروا بذلك فال طاعة 

األمر بطاعتھم وذكره مع طاعة دف الفعل عنذلمخلوق في معصیة الخالق ولعل ھذا السر في ح

طاعة هللا. ب االالرسول ألن الرسول ال یأمر 

))ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوتِ ((

���ΕϭϏΎρ�ϭϬϓ�Ϳ�ωέη�έϳϐΑ�ϡϛΣ�ϥϣ�ϝϛ-):185فائدة (

))َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَُّسولُ ((

ال في حیاتھ وأما طلب االستغفار منھ بعد موتھ شرك . ااالستغفار من الرسول ال یكون -):186فائدة (

) َوإًِذا َآلََتْیَناُهْم ِمْن َلُدنَّا َأْجًرا َعِظیًما 66َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلوا َما ُیوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْیًرا َلُهْم َوَأَشدَّ َتْثِبیًتا (((

)))68) َوَلَهَدْیَناُهْم ِصَراًطا ُمْسَتِقیًما (67(



-رتب هللا ما یحصل لھم  على فعل ما یوعظون بھ :-):187فائدة (

الخیریة.-1

الثبات وزیادتھ.-2

األجر العظیم.-3

الھدایة للصراط المستقیم .      [ طاعة هللا]-4

َیُقوُلوَن َربََّنا َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذیَن ((

))َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَیِة الظَّاِلِم َأْهُلَها 

م أعظم أجرا .    الجھاد الذي فیھ استنقاذ المستضعفین منك-):188فائدة(

َالَة َوَآُتوا الزََّكاةَ (( ))َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ِقیَل َلُهْم ُكفُّوا َأْیِدَیُكْم َوَأِقیُموا الصَّ

المسلمون عندما كانوا في مكة قبل الھجرة مأمورین بالزكاة التي ھي مواساة الفقراء -):190فائدة (

ولیست الزكاة ذات النصاب والشروط.

))َمْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللَّهَ ((

في ھذا عصمة للرسول صلى هللا علیھ وسلم ألن هللا أمر بطاعتھ مطلقا .-):191فائدة(

ِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوإَِلى ُأوِلي اْألَمْ ((

)))83یًال (الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه َالتََّبْعُتُم الشَّْیَطاَن ِإالَّ َقلِ 

إذا حصل بحث في أمر من األمور یجب أن یولى من ھو أھل لذلك ویجعل إلى أھلھ وال -:)192فائدة(

بین أیدیھم.یتقدم 

ِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوإَِلى ُأوِلي اْألَمْ ((

)))83َالتََّبْعُتُم الشَّْیَطاَن ِإالَّ َقِلیًال (الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه 

: فیھ النھي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حین سماعھا .193فائدة 



دَُّقوا َفِإْن كَ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنة(( اَن ِمْن َقْوٍم َوِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َیصَّ

َیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُهْم ِمیثَاٌق َفدِ 

)92ْیِن َتْوَبًة ِمَن اللَِّه َوَكاَن اللَُّه َعِلیًما َحِكیًما (َوَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َیِجْد َفِصَیاُم َشْهَرْیِن ُمَتَتاِبعَ 

((

-من علم هللا وحكمتھ في حكم القتل الخطأ :-):194فائدة(

من رق من تسبب بإعدام نفس محرمة وأخرجھا من الوجود أن تكون كفارتھ عتق رقبة وإخراجھا -1

العبودیة للخلق للحریة الكاملة.

التعبد إلى هللا  لىشھرین متتابعین فأخرج نفسھ من رق الشھوات واللذات الحسیة إإن لم یجد صام -2

.-عزوجل–تعالى بتركھا تقربا إلى هللا 

من علمھ وحكمتھ جبر أھل القتیل عن مصیبتھم بالدیة.-4

َرِر َواْلُمَجاِهُدونَ (( ِفي َسِبیِل اللَِّه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َال َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأوِلي الضَّ

�ÈƈÌŪ ÉšÌƃ¦�ÉƊċƄƃ¦�È®ÈŵÈÂ�čƚÉƂÈÂ�ÅŗÈŞÈ°È®�ÈÀƒ
Ê®ÊŵœÈƀÌƃ¦�ƏÈƄÈŵ�Ì¿Êƌ

ÊŪÉŽÌƈÈ¢ÈÂ�Ì¿Êƌ
Êƃ¦ÈÂÌƆÈŋÊŕ�ÈÀƒ

Ê®ÊƋœÈŞÉƆÌƃ¦�ÉƊ
ċƄƃ¦�È¾ċŰ Èż�ÉƊċƄƃ¦�È¾ċŰ ÈżÈÂ�Ə

)))95اْلُمَجاِهِدیَن َعَلى اْلَقاِعِدیَن َأْجًرا َعِظیًما (

إذا فضل هللا تعالى شیئاً على شيء وكل منھما لھ فضل احترز بذكر الفضل الجامع [-):195فائدة(

-لألمرین لئال یتوھم أحد ذم المفضل علیھ واألمثلة :

ھذه اآلیة.-1

.]وكال وعد هللا الحسنى [ثم قال ]ال یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل[-2

.]ففھمناھا سلیمان وكال آتینا حكما وعلما [-3

فینبغي لمن بحث في التفضیل بین األشخاص والطوائف واألعمال أن یتفطن لھذه النكتة.-

َالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َیْفِتَنُكُم (( یَن َكَفُروا الَّذِ َوإَِذا َضَرْبُتْم ِفي اْألَْرِض َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

��œÅƈƒÊŕÉƆ�¦čÂÉ®Èŵ�Ì¿ÉƂÈƃ�¦ÂÉƈœÈƂ�ÈÀƒÊ°
ÊżœÈƂÌƃ¦�ċÀÊ¤101(((

-الصالة فیھ فائدتان:ولیس أن تقصروا ]أن تقصروا من الصالة [قولھ تعالى -):196فائدة(



لو قال أن تقصروا الصالة لكان القصر غیر منضبط بحدود و(من الصالة) تدل على أن القصر -1

فیھ لما تقرر من فعل النبي وأصحابھ .محدود مرجوع 

أن (من) تفید التبعیض لیعلم أن القصر لبعض الصلوات ال جمیعھا فإن الفجر والمغرب ال یقصران.-2

َالَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َمَعَك َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهمْ (( ))َوإَِذا ُكْنَت ِفیِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ

-ھذه اآلیة تدل على أن صالة الجماعة فرض عین من وجھین :-):197دة(فائ

أن هللا تعالى أمر بھا في ھذه الحالة الشدیدة، وقت اشتداد الخوف من األعداء ومھاجمتھم فإیجابھا في -1

حال الطمأنینة واألمن من باب أولى وأحرى.

واللوازم ویعفى عن الكثیر من المصلون في صالة الخوف یتركون فیھا الكثیر من الشروط -3

األفعال المبطلة في غیرھا وما ذلك إال لتأكید وجوب صالة الجماعة.

َالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا ((( )))103ِإنَّ الصَّ

أن للصالة وقتاً ال تصح إال بھ .-):198فائدة(

َالَة َكاَنْت َعَلى (( )))103اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا (ِإنَّ الصَّ

تكون صالتھ.( على المؤمنین ) الصالة میزان اإلیمان وعلى حسب إیمان العبد-):199فائدة (

))َوَمْن َیْكِسْب ِإْثًما َفِإنََّما َیْكِسُبُه َعَلى َنْفِسهِ ((

:200(فائدة  یعاقب أحداً بذنب أحد وال یعاقب أحد بأكثر في ھذا بیان لعدل هللا وحكمتھ وذلك أنھ ال -)

من العقوبة الناشئة من ذنبھ.

))َال َخْیَر ِفي َكِثیٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس ((



:202فائدة ( ا كان ال خیر فیھ كفضول الكالم ال خیر في كثیر مما یتناجى بھ الناس ویتخاطبون إذ-)

-المباح واستثنى :

صدقة المال والعلم وأي نفع كان كالتسبیح والتحمید واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر .-1

المعروف وھو اإلحسان والطاعة ومنھ النھي عن المنكر.-2

اإلصالح بین المتنازعین والمتخاصمین.-3

ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُه اْلُهَدى َوَیتَِّبْع َغْیَر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َوَمْن ُیَشاِقِق الرَُّسولَ ((

))ا َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصیر 

:203فائدة ( ھذه اآلیة استدل بھا على أن إجماع ھذه األمة حجة وأنھا معصومة من الخطأ وسبیل -)

إباحتھ أوماھم علیھ من عقائد وأعمال فاتفاقھم إیجاب شيء أو تحریمھ أو كراھتھ المؤمنین ھو سائر 

فھذا سبیلھم .

)))125َواتََّخَذ اللَُّه ِإْبَراِهیَم َخِلیًال (((

:205فائدة ( الخلة أعظم أنواع المحبة وھذه المرتبة حصلت للخلیلین محمد وإبراھیم وأما المحبة من -)

المؤمنین.هللا فھي لعموم 

َل َعَلْیُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم َآَیاِت اللَِّه ُیْكَفُر ِبَها َوُیْسَتْهَزُأ ِبَها َفَال َتقْ (( ُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َوَقْد َنزَّ

))َیُخوُضوا ِفي َحِدیٍث َغْیرِهِ 

:206فائدة ( یستھان فیھا بأوامر هللا ونواھیھ یدخل في ذلك حضور مجالس المعاصي والفسوق التي -)

وتقتحم حدوده التي حدھا لعباده .

))َوإِْن َكاَن ِلْلَكاِفِریَن َنِصیٌب َقاُلوا َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْیُكْم َوَنْمَنْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ ((

:207فائدة ( مرة بل غایة ما یكون لم یقل فتح ألنھ ال یحصل للكافرین فتح یكون مبدأ لنصرتھم المست-)

أن یكون لھم نصیب غیر مستقر حكمة من هللا.



َالِة َقاُموا ُكَساَلى ُیَراُءوَن ال(( نَّاَس َوَال ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ُیَخاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا ِإَلى الصَّ

ُمَذْبَذِبیَن َبْیَن َذِلَك َال ِإَلى َهُؤَالِء َوَال ِإَلى َهُؤَالِء َوَمْن ُیْضِلِل اللَُّه َفَلْن َتِجَد )142َیْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ َقِلیًال (

)))143َلُه َسِبیًال (

:208فائدة ( -أخبر هللا عن قبیح صفات المنافقین وشنیع سماتھم:-)

والكسل ال یكون إال من فقد الرغبة من فعلھا متبرمینإن قاموا إلى الصالة قاموا كسالى متثاقلین -1

من قلوبھم.

2-�Ϳ�ϥϭλ ϠΧϳ�ϻϭ�ϡϬϣέΗΣϭ�ϡϬϣϳυόΗϭ�α Ύϧϟ�Δϳ΅έ�ϥϭΩλ Ϙϳ�α Ύϧϟ�ϥϭ̈́ έϳ

قلیالً المتالء قلوبھم من الریاء.ال یذكرون هللا إال -3

مترددین بین فریق المؤمنین وفریق الكافرین فأعطوا باطنھم للكافرین وظاھرھم للمؤمنین. -4

)))147َما َیْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُتْم َوَآَمْنُتْم َوَكاَن اللَُّه َشاِكًرا َعِلیًما (((

:210فائدة ( الشكر: ھو خضوع القلب واعترافھ بنعمة هللا وثناء اللسان على المشكور وعمل -)

على معاصیھ.جوارح بطاعتھ وأن ال یستعین بنعمھال

)))148اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم َوَكاَن اللَُّه َسِمیًعا َعِلیًما (َال ُیِحبُّ ((

:211فائدة ( قذف والسب ویمقتھا ویعاقب علیھا.یبغض هللا تعالى جمیع األقوال السیئة كالشتم وال-)

)))148اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم َوَكاَن اللَُّه َسِمیًعا َعِلیًما (َال ُیِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن ((

:212فائدة ( یجوز للمظلوم أن یدعو على من ظلمھ ویتشكى منھ ویجھر بالسوء لمن جھر لھ بھ من -)

غیر أن یكذب علیھ وال یزید على مظلمتھ وال یتعدى بشتمھ غیر ظالمھ ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلتھ 

.أولى

))ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َرُسوُل اللَِّه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنهُ ((

:213فائدة ( لم یكن عیسى تلك الكلمة وإنما كان بھا وھذا من باب إضافة التشریف والتكریم.-)



))َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ((

:214فائدة ( الكاللة وھي المیت یموت ولیس لھ ولد صلب وال ولد ابن وال أب وال جد.-)

سورة المائدة

))َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْن َتْعَتُدوا ((

:215فائدة ( العبد علیھ أن یلتزم أمر هللا ویسلك طریق العدل ولو جنى علیھ أو ظلم واعتدى علیھ -)

فال یحل لھ أن یكذب على من كذب علیھ أو یخون من خانھ.

))َوَما ُأِهلَّ ِلَغْیِر اللَِّه ِبهِ ((

:216فائدة ( كما أن ذكر هللا تعالى یطیب الذبیحة فذكر اسم غیره علیھا یفیدھا خبثاً معنویاً ألنھ -)

ϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϙέη.

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم (( َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

))َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْینِ 

:217فائدة ( على قراءة النصب غسلھما إن كانتا مكشوفتین وعلى قراءة الجر فیھا مسحھما إذا كانتا -)

مستورتین بالخف.

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا (( ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

))َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْین

:218فائدة ( طھارة التیمم وإن لم یكن فیھا نظافة وطھارة تدرك بالحس والمشاھدة ولكن فیھا طھارة -)

ن امتثال أوامر هللا.معنویة ناشئة م



))َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَیةً ((

:220فائدة ( ال یرغبھم تشویق وال یزعجھم تخویف.-)

)))13َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن (((

:222فائدة ( لھم.اإلحسان في حق المخلوقین ھو بذل النفع الدیني والدنیوي -)

)24اِعُدوَن (َقاُلوا َیا ُموَسى ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا ِفیَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتَال ِإنَّا َهاُهَنا قَ ((

((

:223فائدة ( -بھذه اآلیة یظھر التفاوت بین سائر األمم وأمة محمد حیث قال الصحابة لرسول هللا -)

حین شاورھم في القتال یوم بدر مع أنھ لم یحتم علیھم: یا رسول هللا لو خضت بنا -صلى هللا علیھ وسلم

ھذا البحر لخضناه معك.

)))26َیِتیُهوَن ِفي اْألَْرِض َفَال َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقیَن (َقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْیِهْم َأْرَبِعیَن َسَنةً ((

:224فائدة ( لذنب قد تكون بزوال النعمة موجودة.العقوبة على ا-)

)))26اْلَفاِسِقیَن (َقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْیِهْم َأْرَبِعیَن َسَنًة َیِتیُهوَن ِفي اْألَْرِض َفَال َتْأَس َعَلى اْلَقْومِ ((

:225فائدة ( ]اذھب أنت وربك فقاتال [الحكمة من ھذه المدة أن یموت أكثر ھؤالء الذین قالوا -)

الصادرة من قلوب ال صبر فیھا وال ثبات بل قد ألفت االستعباد لعدوھا ولم تكن لھا ھمم ترقیھا إلى ما 

عقولھم على طلب قھر األعداء وعدم االستعباد ناشئة جدیدة تتربىفیھا ارتقاؤھا وعلوھا، ولتظھر 

والذل المانع من السعادة.

)))30َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخیِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِریَن (((

:226فائدة ( ما من نفس تقتل إال كان على ابن آدم األول شطر من دمھا ألنھ [في الحدیث الصحیح -)

.]أول من سن القتل 

))َفِإْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْیَنُهْم َأْو َأْعِرْض َعْنُهمْ ((



:227فائدة ( كل مستفت ومتحاكم إلى عالم ُیعلم من حالھ أنھ إن حكم علیھ لم یرض، لم یجب الحكم -)

حكم بینھم وجب أن یحكم بالقسط.وال اإلفتاء لھم فإن

))َفَال َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشَتُروا ِبَآَیاِتي َثَمًنا َقِلیًال ((

:228فائدة ( عالمة شقاوة العالم أن یكون مخلداً للبطالة غیر قائم بما أمر هللا بھ وال مبال بما -)

بالدنیا وقد ارتشى في أحكامھ وأخذ المال على فتاویھ ولم استحفظ علیھ قد أھملھ وأضاعھ قد باع الدین 

.جھالةویعلم عباد هللا إال بأجر 

)))44َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن (((

:229فائدة ( الملة وذلك إذا الحكم بغیر ما أنزل هللا من أعمال أھل الكفر وقد یكون كفراً ینقل عن -)

اعتقد حلھ وجوازه وقد یكون كبیرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعلھ العذاب 

الشدید.

)))45َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (((

:230فائدة ( ھو ظلم أكبر عند وفسق دون فسق فقال ابن عباس : كفر دون كفر وظلم دون ظلم -)

د فعلھ غیر مستحل لھ.استحاللھ وعظیمة كبیرة عن

)))48َآَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفیِه َتْخَتِلُفوَن (((

:231فائدة ( ألداء الصالة وغیرھا في أول وقتھا.یستدل بھذه اآلیة على المبادرة-)

)))49اِسُقوَن (َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُیِریُد اللَُّه َأْن ُیِصیَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإِنَّ َكِثیًرا ِمَن النَّاِس َلفَ ((

:232فائدة ( العبد ویزین لھ ترك إن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة ومن أعظم العقوبات أن یبتلى -)

اتباع الرسول وذلك لفسقھ.



َولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتتَِّخُذوا اْلَیُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاَء َبْعُضُهْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیتَ ((

))ِمْنُهمْ 

:233فائدة ( القلیل یدعو إلى الكثیر ثم یتدرج شیئاً فشیئاً التولياالنتقال لدینھم والتولي التام یوجب -)

حتى یكون العبد منھم.

َنُه َأِذلٍَّة َعَلى َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِه َفَسْوَف َیْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُیِحبُُّهْم َوُیِحبُّو ((

))نِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِریاْلُمْؤِمِنیَن أَ 

:234فائدة ( فإن محبة هللا للعبد ھي أجل نعمة أنعم بھا علیھ وأفضل فضیلة تفضل هللا بھا علیھ وإذا -)

أحب هللا عبداً یسر لھ األسباب وھون علیھ كل عسیر ووفقھ لفعل الخیرات وترك المنكرات وأقبل 

بقلوب عباده إلیھ بالمحبة والوداد.

َنُه َأِذلٍَّة َعَلى َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِه َفَسْوَف َیْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُیِحبُُّهْم َوُیِحبُّو ((

))اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِریَن ُیَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّه َوَال َیَخاُفوَن َلْوَمَة َالِئمٍ 

:235فائدة ( من لوازم محبة العبد لربھ:-)

قل إن كنتم تحبون هللا (ظاھراً وباطناً -صلى هللا علیھ وسلم-أنھ البد أن یتصف بمتابعة الرسول -1

).فاتبعوني یحببكم هللا

وما تقرب [-عزوجل -أن یكثر العبد من التقرب إلى هللا بالفرائض والنوافل كما قال النبي عن هللا -2

.]عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضتھ علیھ وال یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ 

معرفة هللا تعالى.-3

الغلظة والشدة على أعداء هللا مما یقرب العبد لربھ.-4

))مُُّه ِصدِّیَقٌة َكاَنا َیْأُكَالِن الطََّعاَم َما اْلَمِسیُح اْبُن َمْرَیَم ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َوأُ ((



:236فائدة ( الصدیقون ھم أعلى الخلق رتبة بعد األنبیاء.-)

))َعاَم َما اْلَمِسیُح اْبُن َمْرَیَم ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َوُأمُُّه ِصدِّیَقٌة َكاَنا َیْأُكَالِن الطَّ ((

:237(فائدة  الصدیقیة: ھي العلم النافع المثمر للیقین والعمل الصالح وھذا دلیل على أن مریم لم تكن -)

نبیة.

)))79) َكاُنوا َال َیَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َیْفَعُلوَن (((

:238فائدة ( یفعلون المنكر وال ینھى بعضھم بعضاً من معاصیھم التي أحلت بھم المثالت أنھم كانوا -)

فیشترك بذلك المباشر وغیره الذي سكت عن النھي عن المنكر مع قدرتھ على ذلك.

]األمر بالمعروف والنھي عن المنكر [-الباب :239

]عاقبة ترك النھي عن المنكر [-العنوان :

)))79ْئَس َما َكاُنوا َیْفَعُلوَن () َكاُنوا َال َیَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلبِ ((

:239فائدة ( السكوت عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة. -)

ِبَما ُكْم َجِمیًعا َفُیَنبُِّئُكْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َعَلْیُكْم َأْنُفَسُكْم َال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْیُتْم ِإَلى اللَِّه َمْرِجعُ ((

)))105ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن (

:250فائدة ( ال یدل ھذا على أن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ال یضر العبد تركھما -)

األمر بالمعروف والنھي عن المنكر.علیھ من یجبوإھمالھما فإنھ ال یتم ھداه إال باإلتیان بما 



سورة األنعام

))ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّورَ اْلَحْمُد ((

:251فائدة ( ذكر هللا الظلمات بالجمع لكثرة موادھا وتنوع طرقھا ووحد النور لكون الصراط -)

الموصلة إلى هللا واحدة ال تعدد فیھا.

)))36َواْلَمْوَتى َیْبَعُثُهُم اللَُّه ثُمَّ ِإَلْیِه ُیْرَجُعوَن (ِإنََّما َیْسَتِجیُب الَِّذیَن َیْسَمُعونَ ((

:254فائدة ( المراد بالسماع ھنا ھو سماع القلب واالستجابة أما سماع األذن فیشترك فیھ البر -)

والفاجر.

)))36ِإَلْیِه ُیْرَجُعوَن (ِإنََّما َیْسَتِجیُب الَِّذیَن َیْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َیْبَعُثُهُم اللَُّه ثُمَّ ((

:255فائدة ( ال یشعرون بسعادتھم وال یحسون بمایستجیب أحیاء القلوب وأما أموات القلوب الذین -)

ینجیھم فإنھم ال یستجیبون لك وال ینقادون.



))َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِلیَن ِإالَّ ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِرینَ ((

:256فائدة (  تعالى زبدة ما أرسل المرسلین أنھ البشارة والنذارة.یذكر هللا-)

)))48َفَمْن َآَمَن َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنوَن (((

:257فائدة ( ال خوف علیھم فیما یستقبل وال ھم یحزنون على ما مضى.-)

ُل اْآلََیاِت َوِلَتْسَتِبیَن َسِبیُل اْلُمْجِرِمیَن ((( )))55َوَكَذِلَك ُنَفصِّ

:258فائدة ( نھا بخالف ما لو نت واتضحت أمكن اجتنابھا والبعد عفإن سبیل المجرمین إذا استبا-)

كانت مشتبكة ملتبسة.

َعْنُهْم َحتَّى َیُخوُضوا ِفي َحِدیٍث َغْیرِِه َوإِمَّا ُیْنِسَینََّك َوإَِذا َرَأْیَت الَِّذیَن َیُخوُضوَن ِفي َآَیاِتَنا َفَأْعِرْض ((

)))68الشَّْیَطاُن َفَال َتْقُعْد َبْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن (

:259فائدة ( یشمل الخائضین بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل المحرم فإنھ یحرم الجلوس -)

على إزالتھ.حضور المنكر الذي ال یقدرضور عند والح

)))69َوَما َعَلى الَِّذیَن َیتَُّقوَن ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َوَلِكْن ِذْكَرى َلَعلَُّهْم َیتَُّقوَن (((

:260فائدة ( فیھ دلیل على أنھ إذا كان التذكیر والوعظ مما یزید الموعوظ شرا إلى شره إال أن تركھ -)

كان تركھ مقصوداً.]حصول التقوى [ھو الواجب ألنھ إذا ناقض المقصود 

)))82ُمْهَتُدوَن (الَِّذیَن َآَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اْألَْمُن َوُهمْ ((

:261فائدة ( فإن كانوا لم یلبسوا إیمانھم بظلم مطلقاً ال بشرك وال بمعاصي حصل لھم األمن التام -)

والھدایة التامة .

ُتَنا َآَتْیَناَها ِإْبَراِهیَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكیٌم َعِلیٌم ((( )))83َوِتْلَك ُحجَّ



:262فائدة ( في الدنیا واآلخرة فإن العلم یرفع هللا بھ –علیھ السالم -كما رفع هللا درجات إبراھیم -)

صوصاً العالم العامل المعلم فإنھ یجعلھ هللا إماما للناس بحسب حالھ ترمق صاحبھ فوق العباد درجات خ

أعمالھ وتقتفى آثاره ویستضاء بنوره ویمشى بعلمھ في ظلمة دیجوره.
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)))84َوُیوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن (

:263فائدة ( كما أصلح هللا تعالى ذریة إبراھیم الخلیل، ألنھ أحسن في عبادة ربھ وأحسن في نفع -)

الصالحة بحسب إحسانھم.الخلق [ كذلك نجزي المحسنین ] بأن نجعل لھم من الثناء والصدق والذریة 

)))92َوُهْم َعَلى َصَالِتِهْم ُیَحاِفُظوَن (((

:264فائدة ( یداومون علیھا ویحفظون أركانھا وحدودھا وشروطھا وآدابھا ومكمالتھا. -)

ُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَیْوَم ُتْجَزْوَن َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة َباِسُطو َأْیِدیِهْم َأْخرِ َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي((

)))93َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكْنُتْم َتُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َغْیَر اْلَحقِّ َوُكْنُتْم َعْن َآَیاِتِه َتْسَتْكِبُروَن (

:265فائدة ( وفي ھذا دلیل على عذاب البرزخ ونعیمھ فإن ھذا الخطاب والعذاب الموجھ إلیھم إنما -)

و عند االحتضار وقبیل الموت وبعده.ھ

))َوَال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَیُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلمٍ ((

:266فائدة ( في ھذه اآلیة الكریمة دلیل للقاعدة الشرعیة وھي أن الوسائل تعتبر باألمور التي -)

.إلى الشرتوصل إلیھا وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي 
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)))112َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َیْفَتُروَن (

:268فائدة ( -نبیاء أعداء وللباطل أنصار:من حكمة هللا تعالى في جعلھ لأل-)

متحان .یحصل لعبادة االبتالء واال-1

یتمیز الصادق والكاذب.-2



أن ذلك بیاناً للحق وتوضیحاً لھ ، فإن الحق یستنیر ویتضح إذا قام الباطل یصارعھ ویقاومھ.-3

ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم ِإالَّ َیْخُرُصوَن َوإِْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اْألَْرِض ُیِضلُّوَك َعْن َسِبیِل اللَِّه ((

)116((

:269فائدة ( دلت ھذه اآلیة على أن ال یستدل عل الحق بكثرة أھلھ وال یدل قلة السالكین ألمر من -)

عند هللا–األمور أن یكون غیر حق، بل الواقع بخالف ذلك فإن أھل الحق ھم األقلون عدداً األعظمون 

على الحق والباطل بالطرق الموصلة لھ.قدراً وأجراً بل الواجب أن یستدل –

) َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا ِممَّا ُذِكَر اْسُم اللَِّه 118َفُكُلوا ِممَّا ُذِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْیِه ِإْن ُكْنُتْم ِبَآَیاِتِه ُمْؤِمِنیَن (((

َل َلُكمْ  َربََّك َما َحرََّم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِه َوإِنَّ َكِثیًرا َلُیِضلُّوَن ِبَأْهَواِئِهْم ِبَغْیِر ِعْلٍم ِإنَّ َعَلْیِه َوَقْد َفصَّ

)))119ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْعَتِدیَن (

:270فائدة ( هللا عنھ فھو دلت ھذه اآلیة على أن األصل في األشیاء واألطعمة اإلباحة فما سكت -)

ھا فھي حالل.وإذا لم یرد الشرع بتحریم شيء منحالل،

))َوإِنَّ الشََّیاِطیَن َلُیوُحوَن ِإَلى َأْوِلَیاِئِهْم ِلُیَجاِدُلوُكمْ ((

:271فائدة ( دلت ھذه اآلیة على أن ما یقع في القلوب من اإللھامات والكشوف التي یكثر وقوعھا -)

دل بمجردھا على أنھا حق حتى تعرض على كتاب هللا وسنة رسولھ ألن عند الصوفیة ونحوھم ال ت

الوحي واإللھام یكون من الرحمن ویكون من الشیطان فال بد من التمییز بینھما.

ْم َوَما َیْشُعُروَن َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلِّ َقْرَیٍة َأَكاِبَر ُمْجِرِمیَها ِلَیْمُكُروا ِفیَها َوَما َیْمُكُروَن ِإالَّ ِبَأْنُفِسهِ ((

)123(((

:272فائدة ( یجعل هللا كبار أئمة الھدى وأفضالھم یناضلون ھؤالء المجرمین، ویردون علیھم -)

أقوالھم ویجاھدونھم في سبیل هللا ویسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك ویعینھم هللا ویسدد رأیھم 

أعدائھم حتى یدول األمر في عاقبتھ بنصرھم وظھورھم ویثبت أقدامھم، ویداول األیام بینھم وبین 

والعاقبة للمتقین .

)))129َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِمیَن َبْعًضا ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبوَن (((



:273فائدة ( العباد إذا كثر ظلمھم وفسادھم ومنعھم الحقوق الواجبة ولى علیھم ظلمة یسومونھم سوء -)

ویأخذون منھم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق هللا .العذاب 

))َوَال َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ ((

:274فائدة ( النھي عن قربان الفواحش أبلغ من النھي عن مجرد فعلھا فإنھ یتناول النھي عن -)

مقدماتھا ووسائلھا الموصلة إلیھا .

))َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا((

:275فائدة ( اعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق فیمن تحبون ومن تكرھون واإلنصاف وعدم كتمان -)

ما یلتزم ببیانھ فإن المیل على من تكره فیھ أوفي مقالتھ من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على 

ي حق حقھ وأن یبین ما فیھا من الحق والباطل ویعتبر مقاالت أھل البدع فالواجب علیھ أن یعطي كل ذ

قربھا من الحق وبعدھا منھ.

)))155َوَهَذا ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن (((

:276فائدة ( أكبر سبب لنیل رحمة هللا اتباع ھذا الكتاب علما وعمالً .-)

ْم ِبَما َكاُنوا الَِّذیَن َفرَُّقوا ِدیَنُهْم َوَكاُنوا ِشَیًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى اللَِّه ثُمَّ ُیَنبُِّئهُ ِإنَّ ((

)))159َیْفَعُلوَن (

:278فائدة ( الف دلت ھذه اآلیة على أن الدین یأمرنا باالجتماع واالئتالف وینھى عن التفرق واالخت-)

في أھل الدین وفي سائر مسائلھ األصولیة والفرعیة.

ُل 162ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمیَن ((( ) َال َشِریَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

)))163اْلُمْسِلِمیَن (

:279فائدة ( (-�ϪΗϼλ �ϲϓ�ι ϠΧ�ϥϣ�ϪϟΎϣϋ�έΎγ�ϲϓ�Ϳ�Ϫλ ϼΧ·�ϙϟΫ�ϡί ϠΗγ�>�ϪΣΑΫ�@�Ϫϛγϧϭ



سورة األعراف

)))12َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطیٍن (َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْیٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر ((

:280فائدة ( -ھذا القیاس من أفسد األقیسة فإنھ باطل من عدة أوجھ منھا :-)

أنھ في مقابلة أمر هللا لھ بالسجود والقیاس إذا عارض النص فإنھ قیاس باطل.-1

ع والسكون أنھ كذب في تفضیل مادة النار على مادة الطین والتراب فإن مادة الطین فیھا الخشو-3

والرزانة ومنھا تظھر بركات األرض من األشجار وأنواع النباتات وأما النار ففیھا الخفة 

والطیش واإلحراق.

)))23َقاَال َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوإِْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن (((

:281فائدة ( مستمر على طغیانھ غیر مقلع من عصیانھ فمن أشبھ آدم باالعتراف وسؤال إبلیس -)

المغفرة والندم واإلقالع إذا صدرت منھ الذنوب اجتباه هللا وھداه .

ومن أشبھ إبلیس إذا صدر منھ الذنب ال یزال یزداد من المعاصي فإنھ ال یزداد من هللا إال بعداً.

ا َعَلْیُكْم ِلَباًسا ُیَواِري َسْوَآِتُكْم َوِریًشا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْیٌر َذِلَك ِمْن َآَیاِت اللَِّه َیا َبِني َآَدَم َقْد َأْنَزْلنَ ((

)))26َلَعلَُّهْم َیذَّكَُّروَن (



:282فائدة ( لباس التقوى یستمر مع العبد وال یبلى وال یبید وھو جمال القلب والروح وأما اللباس -)

یتھ أن یستر العورة الظاھرة في وقت من األوقات وأن یكون جماالً لإلنسان ولیس وراء الظاھري فغا

ذلك منھ منفعة.

ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذیَن َآَمُنوا فِ (( ي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ُقْل َمْن َحرََّم ِزیَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّیَِّباِت ِمَن الرِّ

ُل اْآلََیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن (َخاِلَصةً  )))32َیْوَم اْلِقَیاَمِة َكَذِلَك ُنَفصِّ

:283فائدة ( (-��ϕί έϟ�ϥϣ�ΕΎΑϳρϟϭ�ௌ�Δϧϳί ��Ϫϳλ Ύόϣ�ϰϠϋ�ΎϬΑ�ϥΎόΗγ�ϝΑ�ˬϰϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϥϣ̈́ϳ�ϡϟ�ϥϣ

القیامة.م بھا ویسأل عن النعیم یوم مباحة بل یعاقب علیھا وعلى التنعفإنھا غیر خالصة لھ وال 

ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَأْن تُ (( ْشِرُكوا ِباللَِّه َما َلْم ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإلِْ

ْل ِبِه ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما َال َتْعَلُموَن ( ))33ُیَنزِّ

:284(فائدة (الفواحش) ھي الذنوب الكبار التي تستقبح لشناعتھا وقبحھا كالزنا واللواط.-)

ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَأْن تُ (( ْشِرُكوا ِباللَِّه َما َلْم ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإلِْ

ْل ِبِه  )))33ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما َال َتْعَلُموَن (ُیَنزِّ

:285فائدة ( ( ماظھر منھا وما بطن ) أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات -)

القلوب كالكبر والعجب والریاء والنفاق.

)))39َوَقاَلْت ُأوَالُهْم ِألُْخَراُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَلْیَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن (((

:287فائدة ( من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضالل أبلغ وأشنع من عذاب األتباع كما أ، نعیم -)

واب األتباع [ الذین كفروا وصدوا عن سبیل هللا زدناھم عذاباً فوق أئمة الھدى ورؤسائھ أعظم من ث

العذاب بما كانوا یفسدون ].



ِلَهَذا َوَما ُكنَّا َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْألَْنَهاُر َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ((

ُكْنُتْم َال َأْن َهَداَنا اللَُّه َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ِلَنْهَتِدَي َلوْ 

)))43َتْعَمُلوَن (

:288فائدة ( یخلق هللا لھم من الكرامة ما بھ یحصل لكل واحد منھم الغبطة والسرور ویرى أنھ ال -)

و فیھ من النعیم نعیم فبھذا یأمنون من التحاسد والتباغض ألنھ قد فقدت أسبابھ.فوق ما ھ

)))43َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن (((

:289فائدة ( نجوا من النار بعفو هللا وأدخلوا الجنة برحمة هللاقال بعض السلف : أھل الجنة -)

واقتسموا المنازل وورثوھا باألعمال الصالحة وھي من رحمتھ بل من أعلى أنواع رحمتھ.

))�ÈƚÈŪ�ÌÀÈ¢�
ÊŗċƈÈŞÌƃ¦�È§œÈš ÌŮ È¢�¦ÌÂÈ®œÈƈÈÂ�Ì¿ÉƋœÈƆƒ

ÊŪÊŕ�čƚÉƂ�ÈÀÂÉżÊ° ÌŶÈƒ�Æ¾œÈŞÊ°�
Ê» ¦È° ÌŵÈÌƕ¦�ƏÈƄÈŵÈÂ�Æ§œÈŞ

Êš�œÈƆÉƌÈƈÌƒÈŕÈÂ�Ì¿Èƃ�Ì¿ÉƂÌƒÈƄÈŵ�Æ¿

)))46َیْدُخُلوَها َوُهْم َیْطَمُعوَن (

:290فائدة ( الجنة وال من النار بین أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب یقال لھ األعراف ال من-)

یشرف على الدارین وینظر من علیھ حال الفرقین .

))�ÈƚÈŪ�ÌÀÈ¢�
ÊŗċƈÈŞÌƃ¦�È§œÈš ÌŮ È¢�¦ÌÂÈ®œÈƈÈÂ�Ì¿ÉƋœÈƆƒ

ÊŪÊŕ�čƚÉƂ�ÈÀÂÉżÊ° ÌŶÈƒ�Æ¾œÈŞÊ°�
Ê» ¦È° ÌŵÈÌƕ¦�ƏÈƄÈŵÈÂ�Æ§œÈŞ

Êš�œÈƆÉƌÈƈÌƒÈŕÈÂ�Ì¿Èƃ�Ì¿ÉƂÌƒÈƄÈŵ�Æ¿

)))46َیْدُخُلوَها َوُهْم َیْطَمُعوَن (

:291ئدة (فا اتھم فدخلوا فال رجحت سیئ[ أصحاب األعراف ] ھم قوم تساوت حسناتھم وسیئاتھم -)

تھم فدخلوا الجنة فصاروا في األعراف إلى ما شاء هللا ثم إن هللا یدخلھم برحمتھ النار وال رجحت حسنا

الجنة فإن رحمتھ تسبق وتغلب غضبھ ورحمتھ وسعت كل شيء.

)))55َتَضرًُّعا َوُخْفَیًة ِإنَُّه َال ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن (اْدُعوا َربَُّكْم ((

:292فائدة ( الدعاء یدخل فیھ دعاء المسألة ودعاء العبادة فأمر بدعائھ تضرعاً أي إلحاحاً في -)

�Ϳ�˱Ύλ ϼΧ·ϭ�ΔϳϔΧ�ϝΑ�ˬ�˯Ύϳέϟ�ΎϬϧϣ�ϑ ΎΧϳ�Δϳϧϼϋ�ϻϭ�˱έϬΟ�ϻ�ϱ�ΔϳϔΧϭ�ΓΩΎΑόϟ�ϲϓ�˱ΎΑϭ̈́ Ωϭ�Δϟ́γϣϟ

  لى.تعا



)))55اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَیًة ِإنَُّه َال ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن (((

:293فائدة ( كون العبد یسأل هللا مسائل ال تصلح لھ ، أو یبالغ [ إنھ ال یحب المعتدین ] من االعتداء -)

عنھ .في صوتھ بالدعاء أو یتنطع في السؤال فكل ھذا داخل في االعتداء المنھي

))ِنینَ َوَال ُتْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَة اللَِّه َقِریٌب ِمَن اْلُمْحسِ ((

:294فائدة ( المعاصي تفسد األخالق واألعمال واألرزاق كما أن الطاعات تصلح بھا األخالق -)

الدنیا واآلخرة.واألعمال واألرزاق وأحوال 

)))89َربََّنا اْفَتْح َبْیَنَنا َوَبْیَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْیُر اْلَفاِتِحیَن (((

:296فائدة ( فتح هللا لبعاده نوعان :-)

فتح العلم بتبیین الحق من الباطل والھدى من الضالل ومن ھو من المستقیمین على الصراط ممن -1

.ھو منحرف عنھ

واإلكرام للصالحین فسألوا هللا أن یفتح بینھم فتحھ بالجزاء وإیقاع العقوبة على الظالمین والنجاة -2

یریھم من آیاتھ وعبره ما یكون فاصالً بین الفریقین .نوبین قومھم بالحق والعدل وأ

)))99َأَفَأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفَال َیْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن (((

:297فائدة ( ھذه اآلیة الكریمة فیھا من التخویف البلیغ على أن العبد ال ینبغي لھ أن یكون آمنا على -)

سلب ما معھ من اإلیمان وأن ال یزال داعیاً ما معھ من اإلیمان ، بل ال یزال خائفاً وجالً أن یبتلي ببلیة ت

بقولھ [ یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك ] وأن یعمل ویسعى في كل سبب یخلصھ من الشر عند 

وقوع الفتن فإن العبد ولو بلغت بھ الحال ما بلغت فلیس على یقین من السالمة .

َلُكْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَمِدیَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَف َقاَل ِفْرَعْوُن َآَمْنُتْم ِبِه َقْبَل َأْن َآَذَن ((

)))123َتْعَلُموَن (

:298فائدة ( كان الخبیث حاكماً مستبداً على األبدان واألقوال فقد تقرر عنده وعندھم أن قولھ ھو -)

قولھ وحكمھ وبھذه الحالة تنحط األمم وتضعف عقولھا المطاع وأمر نافذ فیھم وال خروج ألحد عن 

ونفوذھا وتعجز عن المدافعة عن حقوقھا ولھذا قال تعالى [ فاستخف قومھ فأطاعوه ].



اِقَبُة ْلعَ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعیُنوا ِباللَِّه َواْصِبُروا ِإنَّ اْألَْرَض ِللَِّه ُیوِرُثَها َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوا((

)))128ِلْلُمتَِّقیَن (

:299فائدة ( القدرة أن یفعل من األسباب الدافعة عنھ أذى الغیر ما یقدر علیھ دوظیفة العبد أنھ عن-)

��Νέϔϟ�έυΗϧϳϭ�ͿΎΑ�ϥϳόΗγϳϭ�έΑλ ϳ�ϥ�ί Οόϟ�Ωϧϋϭ

))َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْآلَِخَرِة ((

:300فائدة ( ة اآلخرة ھي ما أعد هللا حسنة الدنیا : علم نافع ورزق واسع وعمل صالح وحسن-)

الصالحین من الثواب.ألولیائھ

))ُیْؤِمُنونَ َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُُبَها ِللَِّذیَن َیتَُّقوَن َوُیْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذیَن ُهْم ِبَآَیاِتَنا ((

:301فائدة ( –من تمام اإلیمان بآیات هللا معرفة معناھا والعمل بمقتضاھا ومن ذلك اتباع النبي -)

ظاھراً وباطناً في أصول الدین وفروعھ.–صلى هللا علیھ وسلم 

َعَذاًبا َشِدیًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوإِْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذُِّبُهْم ((

))َوَلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ 

:302فائدة ( ھذا المقصود األعظم من إنكار المنكر لیكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنھي -)

ولعل هللا أن یھدیھ فیعمل بمقتضى ذلك األمر والنھي .

ا ِبِه َأْنَجْیَنا الَِّذیَن َیْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَنا الَِّذیَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب َبِئیٍس ِبَما َكاُنوا َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّرو ((

))165َیْفُسُقوَن (

:303فائدة ( ھكذا سنة هللا في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منھا اآلمرون بالمعروف والناھون عن -)

المنكر .

َالَة ِإنَّا َال ُنِضیُع َأْجَر اْلُمْصِلِحیَن ((( )))170َوالَِّذیَن ُیَمسُِّكوَن ِباْلِكَتاِب َوَأَقاُموا الصَّ



:304فائدة ( من أعظم ما یجب التمسك بھ من المأمورات إقامة الصالة ظاھرا وباطنا ولھذا خصھا -)

ا داعیة إلقامة غیرھا من العبادات .هللا بالذكر لفضلھا وشرفھا وكونھا میزان اإلیمان وإقامتھ

)))175َن (َواْتُل َعَلْیِهْم َنَبَأ الَِّذي َآَتْیَناُه َآَیاِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّْیَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوی((

:305فائدة ( عصمة من في ھذه اآلیة الترغیب في العمل بالعلم وأن ذلك رفعة من هللا لصاحبھ و-)

وتسلیط للشیطان علیھ وفیھ اتباع الشیطان والترھیب من عدم العمل بالعلم وأنھ نزول إلى أسفل السافلین 

الھوى وإخالد العبد للشھوات یكون سبباً للخذالن .

)))182َوالَِّذیَن َكذَُّبوا ِبَآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث َال َیْعَلُموَن (((

:306(فائدة  االستدراج ھو أن یدر لھم الرزق -)

))�ÊƆ�É©Ì°ÈśÌƂÈřÌŪ Èƙ�È§ ÌƒÈźÌƃ¦�É¿ÈƄÌŵÈ¢�É©ÌƈÉƂ�ÌÂÈƃÈÂ�ÉƊ
ċƄƃ¦�È œÈŬ�œÈƆ�

ċƙÊ¤�¦č° ÈŰ �ÈƙÈÂ�œÅŶÌŽÈƈ�Ƒ
ÊŪ ÌŽÈƈÊƃ�É½ÊƄÌƆÈ¢�Èƙ�Ì¾Éſ�œÈƆÈÂ�Ê° ÌƒÈŤÌƃ¦�ÈÀ

)))188ُنوَن (َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنا ِإالَّ َنِذیٌر َوَبِشیٌر ِلَقْوٍم ُیْؤمِ 

:307فائدة ( ویدعوه –صلى هللا علیھ وسلم –ھذه اآلیات الكریمة مبینة جھل من یقصد النبي -)

لحصول نفع أو دفع ضر .

)))199ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلیَن (((

:309فائدة ( باإلعراض عنھ وعدم مقابلتھ بجھلھ .أمر هللا تعالى أن یقابل الجاھل -)

)))204َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن (((

:310فائدة ( الفرق بین االستماع واإلنصات :-)

یشغل عن سماعھ .ظاھر بترك التحدث أو االشتغال بمااإلنصات في ال-1

یلقي سمعھ ویحضر قلبھ ویتدبر ما یستمع .االستماع ھو أن -3

)))204َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن (((

:311فائدة ( أن یستمع لھ وینصت في الصالة الجھریة إذا قرأ من أوكد ما یؤمر بھ مستمع القرآن -)

إمامھ فإنھ مأمور باإلنصات .



َن اْلَغاِفِلیَن َواْذُكْر َربََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخیَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل َوَال َتُكْن مِ ((

)205(((

:312فائدة ( (-�Ϳ�έϛΫϟ�έϛΫϟ�ωϭϧ�ϝϣϛ�ϭϫϭ�ΎϣϬΑ�ϥϭϛϳϭ�ϥΎγϠϟΎΑ�ϥϭϛϳϭ�ΏϠϘϟΎΑ�ϥϭϛϳ�ϰϟΎόΗ

وأحوالھ .

َن اْلَغاِفِلیَن َواْذُكْر َربََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخیَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل َوَال َتُكْن مِ ((

)205(((

:313فائدة ( [ بالغدو ] أول النھار ، [ اآلصال ] آخره وھذان الوقتان لذكر هللا فیھما مزیة وفضیلة -)

على غیرھما .

سورة األنفال

یُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َیْسَأُلوَنَك َعِن اْألَْنَفاِل ُقِل اْألَْنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم َوَأطِ ((

))ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنینَ 

:314فائدة ( ینفلھا هللا لھذه األمة من أموال الكفار .األنفال ھي الغنائم التي -)

ِإیَماًنا َوَعَلى َربِِّهْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوإَِذا ُتِلَیْت َعَلْیِهْم َآَیاُتُه َزاَدْتُهمْ ((

))َیَتَوكَُّلوَن 

:315فائدة ( تعالى االنكفاف عن المحارم فإن خوف هللا تعالى أكبر عالماتھ فأوجبت لھم خشیة هللا -)

أن یحجز صاحبھ عن الذنوب .

ًفا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحیًِّزا ِإَلى ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب ِمنَ ((  اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوَمْن ُیَولِِّهْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّ

))َمِصیُر َوِبْئَس الْ 



:316فائدة ( الفرار من الزحف من غیر عذر من أكبر الكبائر كما وردت بذلك األحادیث الصحیحة.-)

)))19َوَأنَّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِنیَن (((

:317فائدة ( من كان هللا معھ فھو المنصور وإن كان ضعیفاً قلیالً عدده وھذه المعیة التي أخبر هللا -)

یؤید بھا المؤمنین تكون بحسب ما قاموا بھ من أعمال اإلیمان .أنھ 

َه َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء ) َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ ((

)))24َن (َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْیِه ُتْحَشُرو

:319فائدة ( إیاكم أن تردوا أمر هللا أول ما یأتیكم فیحال بینكم وبینھ إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف -)

قلوبكم فإن هللا یحول بین المرء وقلبھ یقلب القلوب حیث شاء ویصرفھا أنى شاء فلیكثر العبد من قول [ 

إلى طاعتك ]رف قلبي یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك ، یا مصرف القلوب ص

ًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِدیُد اْلِعَقاِب ((( )))25َواتَُّقوا ِفْتَنًة َال ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

:320فائدة ( تصیب فاعل الظلم وغیره وذلك إذا ظھر الظلم فلم یغیر فإن عقوبتھ تعم الفاعل وغیره -)

الفتنة بالنھي عن المنكر وقمع أھل الشر والفساد وأن ال یمكنوا من المعاصي والظلم مھما وتقوى ھذه 

أمكن .

ْر َلُكْم َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اللََّه َیْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا َوُیَكفِّْر َعْنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوَیْغفِ ((

))اْلَعِظیمِ 

:321فائدة ( -من اتقى هللا حصل على أربعة أشیاء :-)

ھو العلم والھدى الذي یفرق بھ صاحبھ بین الھدى والضالل والحق والباطل والحالل -الفرقان :-1

والحرام وأھل السعادة من أھل الشقاوة .

تكفیر السیئات .-2

مغفرة الذنوب .-3

األجر العظیم والثواب الجزیل لمن اتقاه وآثر رضاه على ھوى النفس . -4



)))33َوَما َكاَن اللَُّه ِلُیَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َیْسَتْغِفُروَن (((

:322فائدة ( ما انعقدت أسبابھ .ھذا [ االستغفار ] مانع یمنع من وقوع العذاب بھم بعد-)

ْم َحْسَرًة ُثمَّ ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِلَیُصدُّوا َعْن َسِبیِل اللَِّه َفَسُیْنِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْیهِ ((

)))36ُیْغَلُبوَن َوالَِّذیَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُیْحَشُروَن (

:323فائدة ( ستكون علیھم ندامة وخزیاً وذالً ویغلبون فتذھب أموالھم وما أملوا ویعذبون في اآلخرة -)

أشد العذاب .

)))57) َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرِّْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َیذَّكَُّروَن (((

:324فائدة ( لى المعاصي أنھا سبب الزدجار من لم یعمل من فوائد العقوبات والحدود المترتبة ع-)

المعاصي بل وزجراً لمن عملھا أن ال یعاودھا .

)))57) َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرِّْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َیذَّكَُّروَن (((

:325فائدة ( كثیر الخیانة سریع الغدر أنھ إذا دل تقیید ھذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولوكان -)

أعطى عھد اال یجوز خیانتھ وعقوبتھ .

ُكْم َوآَ (( َخِریَن ِمْن ُدوِنِهْم َال َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

)))60َوَأْنُتْم َال ُتْظَلُموَن (َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َیْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبیِل اللَِّه ُیَوفَّ ِإَلْیُكمْ 

:326فائدة ( ھذه العلة [ رباط الخیل إلرھاب العدو ] موجودة فیھا في ذلك الزمان وھي إرھاب -)

األعداء والحكم یدور مع علتھ. فإذا كان الشيء الموجود أكثر إرھاباً منھا كالسیارات البریة والھوائیة 

فیھا أشد كانت مأموراً باالستعداد بھا والسعي لتحصیلھا حتى إنھا إذا لم المعدة للقتال التي تكون النكایة 

 بھ فھو واجب )توجد إال بتعلم الصناعة وجب ذلك ألن ( ما ال یتم الواجب إال



سورة التوبة

ْوٌم َال ِمَن اْلُمْشِرِكیَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َیْسَمَع َكَالَم اللَِّه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك ِبَأنَُّهْم قَ َوإِْن َأَحٌد ((

)))6َیْعَلُموَن (

:330فائدة ( في ھذا حجة صریحة لمذھب أھل السنة والجماعة القائلین بأن القرآن كالم هللا غیر -)

تعالى ھو المتكلم بھ وأضافھ إلى نفسھ إضافة الصفة إلى موصوفھا وبطالن مذھب مخلوق ألنھ 

المعتزلة.

)))12َفَقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َال َأْیَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم َیْنَتُهوَن (((

:331فائدة ( فر .یدل على أن من طعن في الدین وتصدى للرد علیھ فإنھ من أئمة الك-)

)))14َقاِتُلوُهْم ُیَعذِّْبُهُم اللَُّه ِبَأْیِدیُكْم َوُیْخزِِهْم َوَیْنُصْرُكْم َعَلْیِهْم َوَیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنیَن (((



:332فائدة ( ھذا یدل على محبة هللا لعبادة المؤمنین واعتنائھ بأحوالھم حتى أنھ جعل من جملة -)

في صدورھم وذھاب غیظھم .المقاصد الشرعیة شفاء ما 

)))14َقاِتُلوُهْم ُیَعذِّْبُهُم اللَُّه ِبَأْیِدیُكْم َوُیْخزِِهْم َوَیْنُصْرُكْم َعَلْیِهْم َوَیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنیَن (((

:334فائدة ( -وصف هللا تعالى عمار المساجد :-)

اإلیمان النافع.-1

التي أمھا الصالة والزكاة.القیام باألعمال الصالحة -2

خشیة هللا التي ھي أصل كل خیر .-3

یَن َكَفُروا َوَذِلَك ثُمَّ َأْنَزَل اللَُّه َسِكیَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َوَأْنَزَل ُجُنوًدا َلْم َتَرْوَها َوَعذََّب الَّذِ ((

))َجَزاُء اْلَكاِفِرینَ 

:336فائدة ( ما یجعلھ هللا في القلوب وقت القالقل والزالزل والمفظعات مما یثبتھا -[ السكینة ] :-)

ویسكنھا ویجعلھا مطمئنة وھي من نعم هللا العظیمة على العباد .

َد َعاِمِهْم َهَذا َوإِْن ِخْفُتْم َعْیَلًة َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفَال َیْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبعْ ((

)))28َفَسْوَف ُیْغِنیُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َحِكیٌم (

:337فائدة ( لیس المراد ھنا نجاسة البدن فإن الكافر كغیره طاھر البدن بدلیل أن هللا تعالى أباح -)

ولم یأمر بغسل ما أصاب منھا وإنما المراد نجاستھم المعنویة بالشرك .وطء الكتابیة ومباشرتھا  

َوإِْن ِخْفُتْم َعْیَلًة َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفَال َیْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا((

)))28ْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َحِكیٌم (َفَسْوَف ُیْغِنیُكُم اللَُّه ِمْن فَ 

:338فائدة ( [ فسوف یغنیكم هللا من فضلھ ] فلیس الرزق مقصوراً على باب واحد ومحل واحد بل -)

ال ینغلق باب إال وفتح غیره أبواب كثیرة فإن فضل هللا واسع وجوده عظیم خصوصاً لمن ترك شیئاً 

الكریم فإن هللا أكرم األكرمین .ھلوجھ

)))29اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َوُهْم َصاِغُروَن (((



:339فائدة ( المال الذي یكون جزاء لترك المسلمین قتالھم وإقامتھم آمنین على أنفسھم -[ الجزیة ] :-)

ره من أمراء وأموالھم بین أظھر المسلمین یؤخذ منھم كل عام كل حسب حالھ كما فعل ذلك عمر وغی

المؤمنین .

َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنَّ َكِثیًرا ِمَن اْألَْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطلِ ((

َة َوَال ُیْنِفُقوَنَها ِفي )))34َسِبیِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِلیٍم (اللَِّه َوالَِّذیَن َیْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

:340فائدة ( أن یمسكھا  عن النفقة الواجبة كأن یمنع منھا الزكاة أو النفقات -[ الكنز المحرم ] :-)

الواجبة للزوجات أو األقارب أو النفقة في سبیل هللا إذا وجبت .

َكِثیًرا ِمَن اْألَْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنَّ ((

َة َوَال ُیْنِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِلی )))34ٍم (اللَِّه َوالَِّذیَن َیْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

:341(فائدة -ذكر هللا في ھاتین اآلیتین انحراف اإلنسان في مالھ وذلك بأحد األمرین :-)

إما أن ینفقھ في الباطل الذي ال یجدي علیھ نفعاً وذلك كإخراج األموال في المعاصي والشھوات التي -1

ال تعین على طاعة هللا وإخراجھا للصد عن سبیل هللا .

لواجبات .أن یمسك مالھ عن إخراجھ في ا-2

اِطُئوا ِعدََّة َما ِإنََّما النَِّسيُء ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُیَضلُّ ِبِه الَِّذیَن َكَفُروا ُیِحلُّوَنُه َعاًما َوُیَحرُِّموَنُه َعاًما ِلُیوَ ((

)))37ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن (َحرََّم اللَُّه َفُیِحلُّوا َما َحرََّم اللَُّه ُزیَِّن َلُهْم ُسوُء َأْعَماِلِهْم َواللَُّه َال یَ 

:342فائدة ( العوائد المخالفة للشرع مع االستمرار علیھا یزول قبحھا عن النفوس وربما ظن أنھا -)

عوائد حسنة فحصل من الغلط والضالل ما قد حصل .

وُه َشْیًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر ِإالَّ َتْنِفُروا ُیَعذِّْبُكْم َعَذاًبا َأِلیًما َوَیْسَتْبِدْل َقْوًما (( َغْیَرُكْم َوَال َتُضرُّ

)39(((

:343فائدة ( في حال االستنفار من كبائر الذنوب الموجبة ألشد العقاب .النفیرعدم -)

ِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِه َال ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذیَن َكَفُروا ثَاِنَي اْثَنیْ ((

الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلى َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفَأْنَزَل اللَُّه َسِكیَنَتُه َعَلْیِه َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمةَ 

)))40َعِزیٌز َحِكیٌم (َوَكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَیا َواللَّهُ 

:344فائدة ( -إن النصر على قسمین :-)



نصر المسلمین إذا طمعوا في عدوھم بأن یتم هللا لھم ما طلبوا وما قصدوا .-1

نصر المستضعف الذي طمع فیھ عدوه القادر فنصر هللا إیاه أن یرد عنھ عدوه ویدافع ولعل ھذا -4

أخرجھ الذین كفروا ثانین اثنین من ھذا النوع .أنفع النصرین ونصر هللا رسولھ إذ 

َیُقوُل ِلَصاِحِبِه َال ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذیَن َكَفُروا ثَاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ ((

ُه َعَلْیِه َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلى َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفَأْنَزَل اللَُّه َسِكیَنتَ 

)))40َوَكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَیا َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیٌم (

:345فائدة ( في ھذه اآلیة الكریمة فضیلة أبي بكر الصدیق بخصیصة لم تكن لغیره من ھذه األمة -)

وھي الفوز بھذه المنقبة الجلیلة والصحبة الجلیلة وقد أجمع المسلمون على أنھ ھو المراد بھذه اآلیة 

كافراً ألنھ منكر للقرآن الذي صرح بھا .أبي بكر للنبيالكریمة ولھذا عدوا من أنكر صحبة 

َیُقوُل ِلَصاِحِبِه َال ِإالَّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذیَن َكَفُروا ثَاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ ((

ا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلى َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفَأْنَزَل اللَُّه َسِكیَنَتُه َعَلْیِه َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوهَ 

)))40َوَكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَیا َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیٌم (

:346فائدة ( السكینة من تمام نعمة هللا على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطیش بھا -)

ثقتھ بوعده الصادق وبحسب إیمانھ وشجاعتھ .األفئدة وأنھا تكون على حسب معرفة العبد بربھ و

))َال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا((

:347فائدة ( أن –إذا نزل بالعبد –الحزن قد یعرض لخواص عباد هللا الصدیقین مع أن األولى -)

یسعى في ذھابھ عنھ فإنھ مضعف للقلب موھن للعزیمة .

َالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى َوَما َمَنَعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم ِإالَّ َأنَُّهْم َكَفُروا ِباللَِّه َوِبَرُسوِلِه َوَال َیْأُتوَن الصَّ ((

)))54َوَال ُیْنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن (

:348فائدة ( وھو نشیط البدن والقلب إلیھا وال ینفق إال وھو ینبغي للعبد أن ال یأتي الصالة إال -)

منشرح الصدر ثابت القلب یرجو ذخرھا وثوابھا من هللا وحده وال یتشبھ بالمنافقین .



)))61َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم (((

:350فائدة ( من العذاب األلیم أنھ یتحتم قتل مؤذیھ وشاتمھ .-)

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب وَ (( اْلَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل ِإنََّما الصَّ

)))60اللَِّه َوِاْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِلیٌم َحِكیٌم (

إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة ألن -قال كثیر من الفقھاء :-:)351فائدة (

العلم داخل في الجھاد في سبیل هللا .

َل َعَلْیِهْم ُسوَرٌة ُتَنبُِّئُهْم ِبَما ِفي ُقُلوِبِهْم ُقِل اْسَتْهِزُئوا ِإنَّ اللَّ (( َه ُمْخِرٌج َما َیْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ُتَنزَّ

)))64َتْحَذُروَن (

:352فائدة ( كانت ھذه السورة الكریمة تسمى ( الفاضحة ) ألنھا بینت أسرار المنافقین وھتكت -)

-ھم فما زال هللا تعالى یقول : ومنھم ومنھم ویذكر أوصافھم إال أنھ لم یعین أشخاصھم لفائدتین :أستار

ألن هللا ستیر یحب الستر على عباده .-1

أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقین الذین توجھ إلیھم الخطاب وغیرھم إلى یوم -4

غایة الخوف .القیامة فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا 

َل َعَلْیِهْم ُسوَرٌة ُتَنبُِّئُهْم ِبَما ِفي ُقُلوِبِهْم ُقِل اْسَتْهِزُئوا ِإنَّ اللَّ (( َه ُمْخِرٌج َما َیْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ُتَنزَّ

)))64َتْحَذُروَن (

:353فائدة ( یة ربھم ورضوانھ الغایة التي أمھا العابدون والنھایة التي سعى نحوھا المحبون ھو رؤ-)

علیھم فرضا رب األرض والسماوات أكبر من نعیم الجنات .



َدَقاِت َوالَِّذیَن َال َیِجُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم َفَیسْ (( َخُروَن ِمْنُهْم الَِّذیَن َیْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِفي الصَّ

)))79َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم (

:354فائدة ( ر الدنیا وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح اللمز محرم ، بل ھو من كبائر الذنوب في أمو-)

وأقبح .

َدَقاِت َوالَِّذیَن َال َیِجُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم َفَیسْ (( َخُروَن ِمْنُهْم الَِّذیَن َیْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِفي الصَّ

)))79َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم (

:355دة (فائ من أطاع هللا وتطوع بخصلة من خصال الخیر فإن الذي ینبغي ھو إعانتھ وتنشیطھ -)

على عملھ .

َل َمرٍَّة َفاْقُعُدوا َمَع اْلَخاِلِفیَن ((( )))83ِإنَُّكْم َرِضیُتْم ِباْلُقُعوِد َأوَّ

:356فائدة ( یوفق بعد ذلك ویحال بینھ أمور بھ عند انتھاز الفرصة ال مإن المتثاقل المتخلف عن ال-)

وبینھا .

َعَفاِء َوَال َعَلى اْلَمْرَضى َوَال َعَلى الَِّذیَن َال َیِجُدوَن َما ُیْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا (( ِللَِّه ) َلْیَس َعَلى الضُّ

)))91َوَرُسوِلِه َما َعَلى اْلُمْحِسِنیَن ِمْن َسِبیٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیٌم (

:358ئدة (فا من نوى الخیر واقترن بنیتھ الجازمة سعي فیما یقدرعلیھ ثم لم یقدر فإنھ ینزل منزلة -)

الفاعل التام .

ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِریَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذیَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنهُ (( ْم َوَرُضوا َعْنُه َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّ

)))100(َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 

:359فائدة ( [ المھاجرین ] : الذین أخرجوا من دیارھم وأموالھم یبتغون فضالً من هللا ورضواناً -)

وینصرون هللا ورسولھ أولئك ھم الصادقون .

[ األنصار ] : الذین تبوؤوا الدار واإلیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم وال یجدون في صدورھم 

حاجة مما أوتوا .



ین اتبعوھم بإحسان ] : أي باالعتقادات واألقوال واألعمال فھؤالء ھم الذین سلموا من الذم وحصل [ الذ

لھم نھایة المدح وأفضل الكرامات من هللا .

نَّ اللََّه َغُفوٌر َوَآَخُروَن اْعَتَرُفوا ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطوا َعَمًال َصاِلًحا َوَآَخَر َسیًِّئا َعَسى اللَُّه َأْن َیُتوَب َعَلْیِهْم إِ ((

)))102َرِحیٌم (

:360فائدة ( النادم الذي لم یتب توبة نصوحاً تحت الخوف والرجاء وھو إلى عترفالمخلط الم-)

السالمة أقرب أما المخلط الذي لم یعترف ویندم على ما مضى منھ بل ال یزال مصراً على الذنوب فإنھ 

یخاف علیھ أشد الخوف .

ُه َسِمیٌع َعِلیٌم ) ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَّ ((

)103(((

:361فائدة ( الزكاة تطھرھم من الذنوب واألخالق الرذیلة وتنمیھم وتزید في أخالقھم الحسنة -)

حة وتزید في ثوابھم الدنیوي واألخروي وتنمي أموالھم .وأعمالھم الصال

ُه َسِمیٌع َعِلیٌم ) ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَّ ((

)103(((

:363فائدة ( ى حتى یخرج زكاة مالھ وأنھ ال یكفرھا شيء سوى العبد ال یمكن أن یتطھر ویتزك-)

أدائھا ألن الزكاة والتطھیر متوقف على إخراجھا .

ُه َسِمیٌع َعِلیٌم ) ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَّ ((

)103(((

:364(فائدة  استحباب الدعاء من اإلمام أو نائبھ لمن أدى زكاتھ بالبركة وأن ذلك ینبغي أن في اآلیة-)

یكون جھراً بحیث یسمعھ المتصدق فیسكن إلیھ .



َواللَُّه َسِمیٌع َعِلیٌم ) ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهمْ ((

)103(((

:366فائدة ( أنفق نفقة وعمل عمالً صالحاً بالدعاء لھ والثناء ونحو ذلك .منینبغي تنشیط -)

وَلُه ِمْن َقْبُل َرسُ َوالَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفرًا َوَتْفِریًقا َبْیَن اْلُمْؤِمِنیَن َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه وَ ((

)))107َوَلَیْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َیْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن (

:367فائدة ( تغیره النیة فینقلب منھیا عنھ كما قلبت نیة أصحاب مسجد العمل وإن كان فاضالً -)

الضرار عملھم إلى ما ترى .

َرُسوَلُه ِمْن َقْبُل َوالَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفرًا َوَتْفِریًقا َبْیَن اْلُمْؤِمِنیَن َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه وَ ((

)))107َوَلَیْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َیْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن (

:367فائدة ( العمل وإن كان فاضالً تغیره النیة فینقلب منھیا عنھ كما قلبت نیة أصحاب مسجد -)

الضرار عملھم إلى ما ترى .

َرُسوَلُه ِمْن َقْبلُ َوالَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفرًا َوَتْفِریًقا َبْیَن اْلُمْؤِمِنیَن َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه وَ ((

)))107َوَلَیْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َیْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن (

:368فائدة ( النھي عن الصالة في أماكن المعصیة والبعد عنھا وعن قربھا .-)

َرُسوَلُه ِمْن َقْبُل َوالَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِریًقا َبْیَن اْلُمْؤِمِنیَن َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه وَ ((

)))107َوَلَیْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َیْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن (

:369فائدة ( المعصیة تؤثر في البقاع كما أثرت معصیة المنافقین في مسجد الضرار ونھي عن -)

القیام فیھ وكذلك الطاعة تؤثر في األماكن كما أثرت في مسجد قباء حتى قال هللا فیھ [ لمسجد أسس 

على التقوى ] .

ِل َیْوٍم َأَحقُّ َأْن (( َتُقوَم ِفیِه ِفیِه ِرَجاٌل ُیِحبُّوَن َأْن َیَتَطهَُّروا َواللَُّه ُیِحبُّ َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

)))108اْلُمطَّهِِّریَن (



:371فائدة ( بعد ما نزلت ھذه اآلیة في مدحھم عن طھارتھم –صلى هللا علیھ وسلم –سألھم النبي -)

فاخبروه أنھم یتبعون الحجارة الماء فحمدھم على صنیعھم .

لَِّه َفَیْقُتُلوَن ِإنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل ال((

))َوُیْقَتُلونَ 

:372فائدة ( -إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى :-)

ھو هللا جل جاللھ .-المشتري :-1

ھو أكبر األعواض وأجلھا جنات النعیم .-العوض :-2

النفس والمال الذي ھو أحب األشیاء لإلنسان .-الثمن المبذول فیھا :-3

ھو أشرف الرسل .-من جرى على یدیھ عقد ھذا التبایع :-4

كتب هللا الكبار المنزلة على أفضل الخلق .-بأي كتاب رقم :-5

َن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلَِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدو((

)))112اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن (

:373فائدة ( وطلب العلم وصلة األقارب [ السیاحة ] ھي السفر في القربات كالحج والعمرة والجھاد -)

ونحو ذلك .

ِد َما َكاَد َیِزیُغ َلَقْد َتاَب اللَُّه َعَلى النَِّبيِّ َواْلُمَهاِجِریَن َواْألَْنَصاِر الَِّذیَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبعْ ((

)))117ِحیٌم (ُقُلوُب َفِریٍق ِمْنُهْم ثُمَّ َتاَب َعَلْیِهْم ِإنَُّه ِبِهْم َرُءوٌف رَ 

:374فائدة ( العبادة الشاقة على النفس لھا فضل ومزیة لیست لغیرھا وكلما عظمت المشقة عظم -)

األجر .

َیِزیُغ ِد َما َكاَد َلَقْد َتاَب اللَُّه َعَلى النَِّبيِّ َواْلُمَهاِجِریَن َواْألَْنَصاِر الَِّذیَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبعْ ((

)))117ُقُلوُب َفِریٍق ِمْنُهْم ثُمَّ َتاَب َعَلْیِهْم ِإنَُّه ِبِهْم َرُءوٌف َرِحیٌم (

:375فائدة ( توبة هللا على عبده بحسب ندمھ وأسفھ الشدید وإن من ال یبالي بالذنب وال یحرج إذا -)

فعلھ فإن توبتھ مدخولة وإن زعم أنھا مقبولة.



َعَلى النَِّبيِّ َواْلُمَهاِجِریَن َواْألَْنَصاِر الَِّذیَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َیِزیغُ َلَقْد َتاَب اللَُّه ((

)))117ُقُلوُب َفِریٍق ِمْنُهْم ثُمَّ َتاَب َعَلْیِهْم ِإنَُّه ِبِهْم َرُءوٌف َرِحیٌم (

:376فائدة ( ة بالصدق ولھذا أمر باالقتداء بھم فقال : [ یا أیھا الذین أن هللا تعالى من على الثالث-)

آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین ] .

الدِّیِن َوِلُیْنِذُروا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َكافًَّة َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَُّهوا ِفي ((

)))122ْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَُّهْم َیْحَذُروَن (َقْوَمهُ 

:377فائدة ( صیحتھم فیھ فإن انتشار العلم عن العالم من من تعلم علماً فعلیھ نشره وبثھ في العباد ون-)

بركتھ وأجره الذي ینمي لھ و أما اقتصار العالم على نفسھ وعدم دعوتھ إلى سبیل هللا بالحكمة 

الحسنة وترك تعلیم الجھال ما ال یعلمون فأي منفعة حصلت للمسلمین منھ .والموعظة 

الدِّیِن َوِلُیْنِذُروا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َكافًَّة َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَُّهوا ِفي ((

)))122ِإَلْیِهْم َلَعلَُّهْم َیْحَذُروَن (َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا 

:378فائدة ( المسلمون ینبغي لھم أن یعدوا لكل مصلحة من مصالحھم العامة من یقوم بھا ویوفر -)

منافعھم ولتكون وجھة جمیعھم تفت إلى غیرھا لتقوم مصالحھم وتتموقتھ علیھا ویجتھد فیھا وال یل

ونھایة ما یقصدون قصداً واحداً وھو قیام مصلحة دینھم و دنیاھم ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب 

النافعة العامة في جمیع األمورفاألعمال متباینة والقصد واحد ھذه من الحكمة

سورة یونس

)))10ُتُهْم ِفیَها َسَالٌم َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمیَن (َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحیَّ ((

:379فائدة ( (-�Ϫϳί ϧΗϭ�Ϳ�ϳΑγΗ�ΎϬϟϭ�Ϳ�ΎϬϳϓ���ΔϧΟϟ�ϝϫ���ϡϬΗΩΎΑϋ�Ϫϟ�Ϳ�ΩϳϣΣΗ�ΎϫέΧϭ�ι ΎϘϧϟ�ϥϋ

فالتكالیف سقطت عنھم في دار الجزاء .

َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّة ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفیَها ) ِللَِّذیَن ((

)))26َخاِلُدوَن (



:380فائدة ( الذین أحسنوا لھم الحسنى وھي الجنة الكاملة في حسنھا و(زیادة) وھي النظر إلى وجھ -)

المھ والفوز برضاه والبھجة بقربھ فھذا حصل لھم أعلى ما یتمناه المتمنون ویسألھ كریم وسماع كالهللا 

السائلون .

ا َیْأِتِهْم َتْأِویُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َفا(( ْنُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة َبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ُیِحیُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّ

))نَ الظَّاِلِمی

:381ئدة (فا ت في األمور وأنھ ال ینبغي لإلنسان أن یبادر بقبول شيء أورده قبل ھذا دلیل على التثب-)

أن یحیط بھ علماً .

)))58ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوا ُهَو َخْیٌر ِممَّا َیْجَمُعوَن (ُقلْ ((

:382فائدة ( ل تفضل هللا بھ على عباده و[ وفض] ھو القرآن الذي أعظم نعمة ومنة[ فضل هللا-)

] الدین واإلیمان وعبادة هللا ومحبتھ ومعرفتھ وھذا فرح محمود بخالف الفرح بشھوات الدنیا رحمتھ

ولذاتھا أو الفرح الباطل فإن ھذا مذموم كما قال هللا تعالى عن قوم قارون لھ [ ال تفرح إن هللا ال یحب 

رحین ] . الف

) َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اْآلَِخَرِة َال َتْبِدیَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك 63الَِّذیَن َآَمُنوا َوَكاُنوا َیتَُّقوَن (((

)))64ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم (

:383فائدة ( البشارة في الدنیا فھي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنین والرؤیا الصالحة -)

.واألخالق وصرفھ عنھ مساوئ األخالقومایراه العبد من لطف هللا بھ وتیسیره ألحسن األعمال 

ا ربنا هللا ثم وأما في اآلخرة فأولھا البشارة عند قبض أرواحھم كما قال هللا تعالى [ إن الذین قالو

استقاموا تتنزل علیھم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ].

وفي القبر ما یبشر بھ من رضا هللا تعالى والنعیم المقیم.

وفي اآلخرة تمام البشرى بدخول جنات النعیم والنجاة من العذاب األلیم .

)))81َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن (ِإنَّ اللََّه َال ُیْصِلُح ((



:384فائدة ( مالً كیداً أو أتى  بمكر فإن عملھ سیبطل ویضمحل وإن حصل لعملھ عكل مفسد عمل -)

روجان في وقت ما فإن مآلھ االضمحالل والمحق .

یٌَّة ِمْن َقْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلئِ (( ِهْم َأْن َیْفِتَنُهْم َوإِنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفي َفَما َآَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِّ

)))83اْألَْرِض َوإِنَُّه َلِمَن اْلُمْسِرِفیَن (

:385فائدة ( بكونھ ما آمن لموسى إال ذریة من قومھ أن الذریة والشباب أقبل –وهللا أعلم –الحكمة -)

الكفر فإنھم بسبب ما مكث في قلوبھم للحق وأسرع لھ انقیاداً بخالف الشیوخ ونحوھم فمن تربى على

من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غیرھم .

) َقاَل َقْد 88َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِهْم َفَال ُیْؤِمُنوا َحتَّى َیَرُوا اْلَعَذاَب اْألَِلیَم (((

)))89ُأِجیَبْت َدْعَوُتُكَما َفاْسَتِقیَما َوَال َتتَِّبَعانِّ َسِبیَل الَِّذیَن َال َیْعَلُموَن (

:386فائدة ( شتد البغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة .إذا ا-)

))َقاَل َقْد ُأِجیَبْت َدْعَوُتُكَما((

:387فائدة ( ھذا دلیل على أن موسى كان یدعو وھارون یؤمن على دعائھ وأن الذي یؤمن یكون -)

شریكاً للداعي في ذلك الدعاء .

َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّیَِّباِت َفَما اْخَتَلُفوا َحتَّى َجاَءُهُم اْلِعْلُم ِإنَّ َربََّك َوَلَقْد َبوَّْأَنا َبِني ِإْسَراِئیَل ُمَبوََّأ ِصْدٍق ((

)))93َیْقِضي َبْیَنُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِفیَما َكاُنوا ِفیِه َیْخَتِلُفوَن (

:388فائدة ( زوه أن أن الشیطان إذا أعج-ھذا ھو الداء الذي یعرض ألھل الدین الصحیح وھو :-)

بالكلیة سعى في التحریش بینھم وإلقاء العداوة والبغضاء فحصل من االختالف الدینیطیعوه في ترك 

ما ھو موجب ذلك ثم حصل من تضلیل بعضھم لبعض وعداوة بعضھم لبعض ما ھو قرة عین اللعین .

سورة ھود
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)))3َتَولَّْوا َفِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم َكِبیٍر (

:389فائدة ( -ما یترتب على االستغفار والتوبة :-)

یعطیكم من رزقھ ما تتمتعون بھ وتنتفعون .-1



یعطي أھل اإلحسان والبر من فضلھ وبره ما ھو جزاء إلحسانھم من حصول ما یحبون ودفع ما -2

یكرھون .

))ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال ((

:390فائدة ( [ أخلصھ وأصوبھ ] .-قال الفضیل بن عیاض رحمھ هللا :-)

أن یكون لوجھ هللا.-[ الخالص ] :

ن یكون متبعاً فیھ الشرع والسنة .أ-[ الصواب ] :

َخاِسِریَن َقاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْیَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْن ِمَن الْ ((

)47(((

:391فائدة ( بالمغفرة والرحمة ینجو العبد من أن یكون من الخاسرین .-)

ِتُكْم َوَال َتَتَولَّْوا َوَیا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِه ُیْرِسِل السََّماَء َعَلْیُكْم ِمْدَراًرا َوَیِزْدُكْم ُقوًَّة إِ )(( َلى ُقوَّ

)))52ُمْجِرِمیَن (

:392فائدة ( -إذا فعلتم ذلك [ التوبة واالستغفار ] یحصل :-)

لتي تخضب بھا األرض ویكثر خیرھا .كثرة األمطار ا-1

وعدھم أنھم إن آمنوا زادھم قوة إلى قوتھم .-2

)))61َفاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِه ِإنَّ َربِّي َقِریٌب ُمِجیٌب (((

:393فائدة ( -القرب من هللا تعالى نوعان :-)

قولھ تعالى [ ونحن أقرب إلیھ من حبل قربھ بعلمھ من جمیع الخلق وھو المذكور في -قرب عام :-1

الورید ] .

قربھ من عابدیھ وسائلیھ ومحبیھ وھو المذكور في قولھ تعالى [ واسجد واقترب ] و -قرب خاص :-2

[ وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع ] وفي ھذه اآلیة وھذا النوع قرب یقتضي إلطافھ 

ھ لمراداتھم ولھذا یقرن باسمھ [ القریب ] اسمھ [ المجیب ] .تعالى وإجابتھ لدعواتھم وتحقیق



)))69(َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِهیَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنیٍذ ((

:394فائدة ( إبراھیم وأن السالم قبل الكالم وأنھ ینبغي في ھذا مشروعیة السالم وأنھ لم یزل من ملة -)

سمیة أن یكون الرد أبلغ من االبتداء ألن سالمھم بالجملة الفعلیة الدالة على التجدد ورده بالجملة اإل

الدالة على الثبوت واالستمرار .

))َوَال َتْنُقُصوا اْلِمْكَیاَل َواْلِمیَزانَ ((

:395فائدة ( من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى نقص المكاییل والموازین-)

ذلك وأن ذلك من سرقة أموال الناس.

)))84ِإنِّي َأَراُكْم ِبَخْیٍر َوإِنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم ُمِحیٍط (((

:396فائدة ( ذلك الجزاء من جنس العمل فمن بخس أموال الناس یرید زیادة مالھ عوقب بنقیض -)

عنده من الرزق .وكان سبباً لزوال الخیر الذي 

)))86َبِقیَُّة اللَِّه َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن َوَما َأَنا َعَلْیُكْم ِبَحِفیٍظ (((

:397فائدة ( على العبد أن یقنع بما آتاه هللا ویقنع بالحالل عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن -)

المحرمة ففي ذلك من البركة وزیادة الرزق ما لیس في التكالب على األسباب المحرمة من المكاسب 

المحق وضد البركة .

اُء ِإنََّك َألَْنَت َقاُلوا َیا ُشَعْیُب َأَصَالُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َیْعُبُد َآَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنشَ ((

)))87یُم الرَِّشیُد (اْلَحلِ 

:398فائدة ( نھ مقرر عند نبیاء المتقدمین وأنھا من أفضل األعمال حتى أألالصالة لم تزل مشروعة ل-)

الكفار فضلھا وتقدیمھا على سائر األعمال.

َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك َألَْنَت َقاُلوا َیا ُشَعْیُب َأَصَالُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َیْعُبُد َآَباُؤَنا َأْو َأْن ((

)))87اْلَحِلیُم الرَِّشیُد (



:399فائدة ( الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر وھي میزان لإلیمان وشرائعھ فبإقامتھا تكمل أحوال -)

العبد وبعدم إقامتھا تختل أحوالھ الدینیة .

))َوَما ُأِریُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ((

:400فائدة ( من تكملة دعوة الداعي وتمامھا أن یكون أول مبادر لما یأمر غیره بھ وأول منتھ عما -)

ینھى غیره عنھ كما قال شعیب في ھذه اآلیة ولقولھ تعالى : [ یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما ال 

تفعلون، كبر مقتاً عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون ] .

ْصَالَح َما اْسَتَطْعُت (( ))ِإْن ُأِریُد ِإالَّ اإلِْ

:401فائدة ( من قام بما یقدر علیھ من اإلصالح لم یكن ملوماً وال مذموماً في عدم فعلھ ما ال یقدر -)

ره ما یقدر علیھ .علیھ فعلى العبد أن یقیم من اإلصالح في نفسھ وفي غی

))�ÈÂ�ÆŗÈ· Êŵ ÌÂÈƆÈÂ�Č¼ÈšÌƃ¦�
ÊƉÊ̄ÈƋ�ƑÊż�È½È œÈŞÈÂ�È½È®¦È£Éż�

ÊƊÊŕ�É©ďŕÈśÉƈ�œÈƆ�
Ê¾ÉŪ Č°ƃ¦�

Ê œÈŕÌƈÈ¢�ÌÀ
ÊƆ�È½ÌƒÈƄÈŵ� Č´ ÉƀÈƈ�čƚÉƂÈÂ ِذْكَرى

)))120ِلْلُمْؤِمِنیَن (

:402فائدة ( لغیرھا وتأیید الحق إن النفوس تأنس باالقتداء وتنشط على األعمال وتزید المنافسة -)

بذكر شواھده وكثرة من قام بھ .

)))88اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِباللَِّه َعَلْیِه َتَوكَّْلُت َوإَِلْیِه أُِنیُب (((

:403فائدة ( ذین األمرین [ االستعانة واإلنابة ] تستقیم أحوال العبد وھما االستعانة بربھ واإلنابة ابھ-)

ال تعالى [ فاعبده وتوكل علیھ ] وقال [ إیاك نعبد وإیاك نستعین ].إلیھ كما ق

))�ÈƆÌŶÈř�œÈƆÊŕ�ƑďŕÈ°�ċÀ
Ê¤�œčƒÊ° Ìƌ

Ê· �Ì¿ÉƂÈ  ¦È° ÈÂ�ÉƉÂÉƆÉřÌ̄ÈŤċř¦ÈÂ�
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Ê¶ÌƋÈ°È¢�Ê¿ÌÂÈſ�œÈƒ�È¾œÈſ��Æ¶ƒÊšÉƆ�ÈÀÂÉƄ92(

((

:404فائدة ( سباب كثیرة قد یعلمون بعضھا وقد ال یعلمون شیئاً منھا أن هللا یدفع عن المؤمنین بأ-)

وربما دفع عنھم بسبب قبیلتھم أو أھل وطنھم الكفار .

))�ÈƆÌŶÈř�œÈƆÊŕ�ƑďŕÈ°�ċÀ
Ê¤�œčƒÊ° Ìƌ

Ê· �Ì¿ÉƂÈ  ¦È° ÈÂ�ÉƉÂÉƆÉřÌ̄ÈŤċř¦ÈÂ�
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Ê¶ÌƋÈ°È¢�Ê¿ÌÂÈſ�œÈƒ�È¾œÈſ��Æ¶ƒÊšÉƆ�ÈÀÂÉƄ92(

((



:405فائدة ( ھذه الروابط التي یحصل بھا الدفع عن اإلسالم والمسلمین ال بأس بالسعي فیھا بل ربما -)

یتعین ذلك ألن اإلصالح مطلوب على حسب القدرة واإلمكان.

)113ْوِلَیاَء ُثمَّ َال تُْنَصُروَن (َوَال َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَ ((

((

:406فائدة ( في ھذه اآلیة التحذیر من الركون إلى كل ظالم والمراد بالركون المیل واالنضمام إلیھ -)

إلى الظلمة بظلمھ وموافقتھ على ذلك و الرضا بما ھو علیھ من الظلم. وإذا كان ھذا الوعید في الركون 

نسأل هللا العافیة من الظلم .فكیف بحال الظلمة أنفسھم؟!

َالَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّْیِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن السَّیَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِ (( لذَّاِكِریَن َوَأِقِم الصَّ

)114(((

:407فائدة ( من أكبر الحسنات وھي مع أنھا ھذه الصلوات الخمس وما ألحق بھا من التطوعات-)

حسنات تقرب إلى هللا وتوجب الثواب فإنھا تذھب السیئات وتمحوھا والمراد بذلك الصغائر .

)))115) َواْصِبْر َفِإنَّ اللََّه َال ُیِضیُع َأْجَر اْلُمْحِسِنیَن (((

:408فائدة ( ونت  كلمافي ھذا ترغیب عظیم للزوم الصبر بتشویق النفس الضعیفة إلى ثواب هللا -)

وفترت.

مَّْن َأْنَجْیَنا ) َفَلْوَال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلو َبِقیٍَّة َیْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اْألَْرِض ِإالَّ َقِلیًال مِ ((

)))116َبَع الَِّذیَن َظَلُموا َما أُْتِرُفوا ِفیِه َوَكاُنوا ُمْجِرِمیَن (ِمْنُهْم َواتَّ 

:409فائدة ( في ھذا حث لھذه األمة أن یكون فیھم بقایا مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدین هللا -)

یدعون من ضل إلى الھدى ویصبرون منھم على األذى ویبصرونھم من العمى وھذه الحالة أعلى حالة

یرغب فیھا الراغبون وصاحبھا یكون إماما في الدین إذا جعل عملھ خالصاً لرب العالمین .



سورة یوسف

))َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوَال َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِِّه ((

:410فائدة ( الموجب لترك كل ما حرم هللا ما أوجب [ برھان ربھ ] ھو ما معھ من العلم واإلیمان -)

لھ البعد واالنكفاف عن ھذه المعصیة الكبیرة .

))َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصینَ ((



:411فائدة ( -جعل الموانع لھ من ھذا الفعل :-)

كذلك ما –صیانة نفسھ عن الظلم الذي ال یفلح من تعطاه –رمھ مراعاة حق سیده الذي أك–تقوى هللا 

من هللا علیھ من برھان اإلیمان الذي في قلبھ .

)))55َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْألَْرِض ِإنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم (((

:414فائدة ( العام وقد عرف لیس ذلك حرصاً من یوسف على الوالیة وإنما ھو رغبة منھ في النفع-)

نفسھ من الكفاءة و األمانة والحفظ ما لم یكونوا یعرفونھ .

ِح اللَِّه ِإالَّ َیا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِه َوَال َتْیَئُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه َال َیْیَئُس ِمْن َروْ ((

))اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ 

:415فائدة ( فإن الرجاء یوجب للعبد السعي واالجتھاد فیما رجاه، واإلیاس یوجب لھ التثاقل -)

والتباطؤ، وأولى ما رجا العباد فضل هللا وإحسانھ ورحمتھ وروحھ .

ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه َال َیْیَئُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ َیا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِه َوَال َتْیَئُسوا((

))اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ 

:416فائدة ( بحسب إیمان العبد یكون رجاؤه لرحمة هللا وروحھ .-)

))َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ِألُوِلي اْألَْلَبابِ ((

:417فائدة ( القصص وأوضحھا وأبینھا لما فیھا من أنواع التنقالت، من حال ھذه القصة من أحسن-)

إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن 

فرقة وشتات إلى اجتماع وائتالف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى 

إلى إقرار، فتبارك من قصھا فأحسنھا، ووضحھا وبینھا.رخاء، ومن ضیق إلى سعة، ومن إنكار

ْنَساِن َعُدوٌّ مُ (( )))5ِبیٌن (َقاَل َیا ُبَنيَّ َال َتْقُصْص ُرْؤَیاَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَیِكیُدوا َلَك َكْیًدا ِإنَّ الشَّْیَطاَن ِلْإلِ

:418فائدة ( .ینبغي البعد عن أسباب الشر، وكتمان ما تخشى مضرتھ -)

 َكَما َأَتمََّها َعَلى َوَكَذِلَك َیْجَتِبیَك َربَُّك َوُیَعلُِّمَك ِمْن َتْأِویِل اْألََحاِدیِث َوُیِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْیَك َوَعَلى َآِل َیْعُقوبَ ((

)))6َأَبَوْیَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِهیَم َوإِْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِلیٌم َحِكیٌم (



:419فائدة ( أن نعمة هللا على العبد، نعمة على من یتعلق بھ من أھل بیتھ وأقاربھ وأصحابھ وأنھ -)

ربما شملتھم، وحصل لھم ما حصل لھ بسببھ .

)))9اْقُتُلوا ُیوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َیْخُل َلُكْم َوْجُه َأِبیُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاِلِحیَن (((

:420فائدة ( ، وال یتم لفاعلھ إال بعدة ةالحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد یستتبع ذنوباً متعدد-)

الحیل وكذبوا عدة مرات جرائم، فإخوة یوسف لما أرادوا التفریق بینھ وبین أبیھ احتالوا بذلك بأنواع 

نستبعد أنھ قد كثر البحث وزوروا على أبیھم في القمیص والدم الذي فیھ، وفي إتیانھم عشاء یبكون، وال 

فیھا في تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بیوسف وكلما كان البحث حصل من اإلخبار 

بالكذب واالفتراء ما حصل، وھذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة والالحقة.

)))92َو َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن (َقاَل َال َتْثِریَب َعَلْیُكُم اْلَیْوَم َیْغِفُر اللَُّه َلُكْم َوهُ ((

:421فائدة ( العبرة في حال العبد بكمال النھایة ال بنقص البدایة فإن أوالد یعقوب علیھ السالم جرى -)

منھم ما جرى في أول األمر، مما ھو أكبر األسباب النقص واللوم، ثم انتھى أمرھم إلى التوبة النصوح، 
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خیر الراحمین.

))َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْیِتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اْألَْبَواَب َوَقاَلْت َهْیَت َلَك ((

:422فائدة ( ر أیضاً من المحبة التي یخشى الحذر من الخلوة بالنساء التي یخشى منھن الفتنة، والحذ-)

ضررھا، فإن امرأة العزیز جرى منھا ما جرى، بسبب توحدھا بیوسف، وحبھا الشدید لھ، الذي ما 

بھا مدة طویلة .بتركھا حتى راودتھ تلك المراودة، ثم كذبت علیھ، فسجن بس

َسیَِّدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد ِبَأْهِلَك ُسوًءا ِإالَّ َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِمیَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفَیا ((

)))25َأْن ُیْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِلیٌم (

:423فائدة ( ینبغي للعبد إذا رأى محال فیھ فتنة وأسباب معصیة، أن یفر منھ ویھرب غایة ما یمكنھ، -)

كما راودتھ التي ھو في بیتھا فر ھاربا، -علیھ السالم -وسف لیتمكن من التخلص من المعصیة، ألن ی

یطلب الباب لیتخلص من شرھا.

َأُكْن ِمَن َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإَلْیِه َوإِالَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ وَ ((

))اْلَجاِهِلینَ 

:424فائدة ( اختار السجن على المعصیة فھكذا ینبغي للعبد إذا ابتلى بین –علیھ السالم –یوسف -)

أن یختار العقوبة الدنیویة على مواقعة الذنب الموجب –إما فعل معصیة، وإما عقوبة دنیویة –أمرین 

للعقوبة الشدیدة في الدنیا واآلخرة .



))ُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِلینَ َوإِالَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْیدَ ((

:425فائدة ( ینبغي للعبد أن یلتجئ إلى هللا، ویحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصیة، ویتبرأ من -)

حولھ وقوتھ.

))اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك ((

:426فائدة ( لھ قدرة على تخلیصھ، أو اإلخبار من وقع في مكروه وشدة، ال بأس أن یستعین بمن -)

بحالھ، وأن ھذا ال یكون شكوى للمخلوق، فإن ھذا من األمور العادیة التي جرى العرف باستعانة الناس 

بعضھم ببعض.

)))55َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْألَْرِض ِإنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم (((

:427فائدة ( في نفسھ من صفات الكمال من علم وعمل، إذا كان في ال بأس أن یخبر اإلنسان عما -)

ذلك مصلحة ولم یقصد بھ العبد الریاء، وسلم من الكذب .

)))55َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْألَْرِض ِإنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم (((

:428فائدة ( ، وأنھ ال بأس بطلبھا، ال تذم الوالیة، إذا كان المتولي فیھا یقوم بحقوق هللا وحقوق عباده-)

وانما الذي یذم اذا لم یكن فیھ كفاءة أو كان موجودا غیره  مثلھ أو أعلىإذا كان أعظم كفاءة من غیره

منھ، أو لم یرد بھا إقامة أمر هللا، فھذه األمور ینتھي عن طلبھا، والتعرض لھا.

)))59َأَال َتَرْوَن َأنِّي ُأوِفي اْلَكْیَل َوَأَنا َخْیُر اْلُمْنِزِلیَن (((

:429فائدة ( مشروعیة الضیافة، وأنھا من سنن المرسلین، وإكرام الضیف.-)

)))47َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِلیًال ِممَّا َتْأُكُلوَن (((

:430فائدة ( ال بأس بھا، –جبایة األرزاق إذا أرید بھا التوسعة على الناس من غیر ضرر یلحقھم -)

المجدبة، وأن ھذا في السنین المخصبات استعداداً للسنین ألن یوسف أمر بجبایة األرزاق واألطعمة 

غیر مناقض للتوكل على هللا، بل یتوكل العبد على هللا، و یعمل باألسباب التي تنفعھ في دینھ ودنیاه.



َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا (( ))َقاَل َبْل َسوَّ

))َأِمْنُتُكْم َعَلى َأِخیِه ِمْن َقْبلُ َقاَل َهْل َآَمُنُكْم َعَلْیِه ِإالَّ َكَما ((

:431فائدة ( سوء الظن مع وجود القرائن الدالة علیھ غیر ممنوع وال محرم.-)

))َوَقاَل َیا َبِنيَّ َال َتْدُخُلوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأْبَواٍب ُمَتَفرَِّقةٍ ((

:432فائدة ( عین أو غیرھا من المكاره أو الرافعة لھا بعد نزولھا، غیر استعمال األسباب الدافعة لل-)

ممنوع، بل جائز، وإن كان ال یقع شيء إال بقضاء وقدر، فإن األسباب أیضاً من القضاء والقدر.

))َوَقاَل َیا َبِنيَّ َال َتْدُخُلوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأْبَواٍب ُمَتَفرَِّقةٍ ((

:433فائدة ( جواز استعمال المكاید التي یتوصل بھا إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفیة الموصلة -)

یل على إسقاط واجب، أو فعل محرم.اإلى مقاصدھا مما یحمد علیھ العبد، وإنما الممنوع، التح

))َقاَل ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَّهِ ((

:434فائدة ( هللا ال تنافي الصبر، وإنما الذي ینافیھ الشكوى إلى المخلوقین.الشكوى إلى -)

))َقاَل ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَّهِ ((

:434فائدة ( شتد بھ واأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر یسرا، فإنھ لما طال الحزن على یعقوب -)

إلى أنھى ما یكون ثم حصل االضطرار آلل یعقوب ومسھم الضر، أذن هللا حینئذ بالفرج، فحصل 

التالقي في أشد األوقات إلیھ حاجة واضطراراً، فتم بذلك األجر وحصل السرور، وعلم من ذلك أن هللا 

لك إیمانھم ویقینھم یبتلي أولیاءه بالشدة والرخاء، والعسر والیسر لیمتحن صبرھم وشكرھم، ویزداد بذ

وعرفانھم.

))َقاَل ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَّهِ ((

:435فائدة ( جواز إخبار اإلنسان بما یجد وما ھو فیھ من مرض وفقر ونحوھما على غیر وجھ -)

سف .التسخط ألب أخوة یوسف قالوا (( یا أیھا العزیز مسنا وأھلنا الضر )) ولم ینكر علیھم یو

))َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدوِ ((



:437فائدة ( ینبغي لمن أنعم هللا علیھ بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال، أن یعترف بنعمة هللا علیھ، ال -)

یزال ذاكراً حالھ األولى، لیحدث شكراً كلما ذكرھا .

ِلیِّي ِفي الدُّْنَیا َربِّ َقْد َآَتْیَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِویِل اْألََحاِدیِث َفاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َأْنَت وَ ((

اِلِحیَن ( )))101َواْآلَِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّ

:438فائدة ( ق إلى هللا دائماً في تثبیت إیمانھ، ویعمل باألسباب الموجبة لذلك، ینبغي للعبد أن یتمل-)

ویسأل هللا حسن الخاتمة، وتمام النعمة.

سورة الرعد

ُل اْآلََیاِت َلَعلَُّكْم ِبِلَقاِء َربُِّكْم ُتوِقُنوَن ((( )))2ُیَدبُِّر اْألَْمَر ُیَفصِّ



:439فائدة ( وبیانھا ووضوحھا، من أسباب حصول الیقین في جمیع األمور اإللھیة، فإن كثرة األدلة -)

خصوصاً في العقائد الكبار كالبعث والنشور واإلخراج من القبور .

))َوإِنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة ِللنَّاِس َعَلى ُظْلِمِهمْ ((

:440فائدة ( إلیھم، وإحسانھ وبره وعفوه نازالً إلى العباد، وھم ال یزال شرھم ال یزال خیره-)

وعصیانھم إلیھ صاعداً .

خیره وإحسانھ، فإن تابوا إلیھ فھو حبیبھم ألنھ یحب وھم إلى بابھ، ویجرمون فال یحرمھمیعصونھ فیدع

من المعایب [ قل التوابین، ویحب المتطھرین، وإن لم یتوبوا فھو طبیبھم، یبتلیھم بالمصائب، لیطھرھم

یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا یغفر الذنوب جمیعا، إنھ ھو الغفور 

الرحیم .

))ِإنَّ اللََّه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهمْ ((

:441فائدة ( من المعصیة، فانتقلوا إلى طاعة هللا، غیر هللا علیھم ما وكذلك إذا غیر العباد ما بأنفسھم -)

كانوا فیھ من الشقاء إلى الخیر والسرور والغبطة والرحمة .

)))16ُقِل اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر (((

:443فائدة ( (-��ϩΩΣϭ�Ϳ�ϥΎϧϳόΗϣ�ϥΎϣί ϼΗϣ�ΩϳΣϭΗϟϭ�έϬϘϟ

)))21یَن َیِصُلوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن ُیوَصَل َوَیْخَشْوَن َربَُّهْم َوَیَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساِب (َوالَّذِ ((

:444فائدة ( ھذا عام في كل ما أمر هللا بھ أن یوصل، من اإلیمان بھ وبرسولھ، ومحبتھ ومحبة -)

.رسولھ، واالنقیاد لعبادتھ وحده ال شریك لھ، ولطاعة رسولھ

ھم وأمھاتھم، ببرھم بالقول والفعل، وعدم عقوقھم، ویصلون األقارب واألرحام، باإلحسان ویصلون آباء

إلیھم قوالً وفعالً، ویصلون ما بینھم وبین األزواج واألصحاب والممالیك، بأداء حقھم كامالً موفراً، من 

الحقوق الدینیة والدنیویة.

))َوالَِّذیَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّهْم ((

:445فائدة ( بشرط أن یكون ذلك الصبر ابتغاء وجھ ربھم ال لغیر ذلك من المقاصد واألغراض -)

الفاسدة، فإن ھذا الصبر النافع الذي یحبس بھ العبد نفسھ، طلبا لمرضاة ربھ، ورجاء للقرب منھ، 



ي من خصائص أھل اإلیمان، وأما الصبر المشترك الذي غایتھ التجلد، والحظوة بثوابھ، وھو الصبر الذ

ومنتھاه الفخر، فھذا یصدر من البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فلیس ھو الممدوح على الحقیقة.

)))28اْلُقُلوُب (الَِّذیَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّه َأَال ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ ((

:446فائدة ( فإنھ ال شيء ألذ للقلوب وال أحلى من محبة خالقھا، واألنس بھ ومعرفتھ، وعلى قدر -)

��Ϫϟ�ΎϫέϛΫ�ϥϭϛϳ�ˬϪϟ�ΎϬΗΑΣϣϭ�ͿΎΑ�ΎϬΗϓέόϣ

اِلَحاتِ (( )))29ُطوَبى َلُهْم َوُحْسُن َمَآٍب (الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

:447فائدة ( لھم كمال الراحة وتمام الطمأنینة، ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة، وأن-)

التي یسیر الراكب في ظلھا مئة عام ما یقطعھا، كما وردت بھا األحادیث الصحیحة .

لَُّها ِتْلَك ُعْقَبى الَِّذیَن اتََّقْوا َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوظِ ((

))َوُعْقَبى اْلَكاِفِریَن النَّارُ 

:448فائدة ( أنھار العسل، وأنھار الخمر، وأنھار اللبن، وأنھار الماء التي تجري في غیر أخدود، -)

فتسقي تلك البساتین واألشجار، فتحمل من جمیع أنواع الثمار.

)))39اُء َوُیْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب (َیْمُحوا اللَُّه َما َیشَ ((

:449فائدة ( أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إلیھ سائر األشیاء فھو أصلھا وھي فروع وشعب. -)

فالتغییر والتبدیل یقع في الفروع والشعب كأعمال الیوم و اللیلة التي تكتبھا المالئكة ویجعل هللا لثبوتھا 

أسباباً ال تتعدى تلك األسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل هللا البر والصلة أسباباً ولمحوھا 

وسعة الرزق ، وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر.واإلحسان من أسباب طول العمر

)))43ُقْل َكَفى ِباللَِّه َشِهیًدا َبْیِني َوَبْیَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب (((

:450فائدة ( إنما أمر هللا باستشھاد أھل الكتاب ألنھم أھل ھذا الشأن، وكل أمر إنما یستشھد فیھ -)

أھلھ، ومن ھم أعلم بھ من غیرھم، بخالف من ھو أجنبي عنھ، األمیین من مشركي العرب وغیرھم، 

فال فائدة في استشھادھم لعدم خبرتھم ومعرفتھم وهللا أعلم.

سورة إبراھیم



))َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَِّن َلُهْم ((

:451فائدة ( یستدل بھذه اآلیة الكریمة على أن علوم العربیة الموصلة إلى تبیین كالمھ وكالم رسولھ -)

�ΎϬΑ�ϻ·�Ϫϟϭγέ�ϰϠϋ�ϝί ϧ�Ύϣ�Δϓέόϣ�ϡΗϳ�ϻ�ϪϧϷ�ˬ�Ϳ�ΔΑϭΑΣϣ�ΔΑϭϠρϣ�έϭϣ

))َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكمْ ((

:452فائدة ( ھو اعتراف القلب بنعم هللا، والثناء على هللا بھا، وصرفھا في مرضاة هللا تعلى -الشكر:-)

. وكفر النعمة ضد ذلك .

)))11َوَعَلى اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن (((

:454فائدة ( فعلم بھذا وجوب التوكل وأنھ من لوازم اإلیمان، ومن العبادات الكبار التي یحبھا هللا -)

ویرضاھا، لتوقف سائر العبادات علیھا.

ِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخِرَجنَُّكْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َفَأْوَحى ِإَلیْ ((

))الظَّاِلِمینَ 

:455فائدة ( فعلم أن أعداء الرسل في الحقیقة لیس لھم شيء من األرض التي توعدوا الرسل -)

بإخراجھم منھا. وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أھل بالدھم، وأفراد منھم، فألي 

؟! ھل ھذا إال من عدم الدین والمروءة بالكلیة.شيء یمنعونھم حقاً صریحا لھم واضحاً 

اَن ِلي َعَلْیُكْم ِمْن َوَقاَل الشَّْیَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما كَ ((

)) َتُلوُموِني َوُلوُموا َأْنُفَسُكمْ ُسْلَطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَال 

:456فائدة ( [ إنما سلطانھ -اعلم أن هللا ذكر في ھذه اآلیة أنھ لیس لھ سلطان وقال في آیة أخرى :-)

مشركون ] فالسلطان الذي نفاه ھو سلطان الحجة والدلیل، فلیس لھ بھ على الذین یتولونھ والذین ھم 

حجة أصالً على ما یدعو إلیھ، وإنما نھایة ذلك أن یقیم لھم من الشبھ والتزیینات ما بھ یتجرؤون على 

المعاصي.

وأما السلطان الذي أثبتھ فھو التسلط باإلغراء على المعاصي وألولیائھ یؤزھم إلى المعاصي أزا، وھم 

الذین سلطوه على أنفسھم بمواالتھ وااللتحاق بخزیھ، ولھذا لیس لھ سلطان على الذین آمنوا وعلى ربھم 

یتوكلون.



))َأَلْم َتَر َكْیَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة َطیَِّبًة َكَشَجَرٍة َطیَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماءِ ((

:457فائدة ( ھي النخلة.-ھي شھادة أن ال إلھ إال هللا وفروعھا والشجرة الطیبة :-مة الطیبة:الكل-)

))َأَلْم َتَر َكْیَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة َطیَِّبًة َكَشَجَرٍة َطیَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماءِ ((

:458فائدة ( فرعھا في قلب المؤمن، علماً واعتقاداً. وفروعھا فكذلك شجرة اإلیمان أصلھا ثابت و-)

من الكلم الطیب، والعمل الصالح، واألخالق المرضیة، واآلداب الحسنة، في السماء دائماً، یصعد إلى 

هللا منھ من األعمال و األقوال التي تخرجھا شجرة اإلیمان، ما ینتفع بھ المؤمن وینتفع غیره.

)))26َكَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجتُثَّْت ِمْن َفْوِق اْألَْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر (َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبیَثةٍ ((

:459فائدة ( الحنظل .-كلمة الكفر، والشجرة الخبیثة :-الكلمة الخبیثة :-)

اْآلَِخَرِة َوُیِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمیَن َوَیْفَعُل اللَُّه َما ُیَثبُِّت اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي ((

)))27َیَشاُء (

:460فائدة ( یخبر تعالى أنھ یثبت عباده المؤمنین، أي : الذین قاموا بما علیھم من إیمان القلب التام، -)

الذي یستلزم أعمال الجوارح ویثمرھا، فیثبتھم هللا في الحیاة الدنیا عند ورود الشبھات بالھدایة إلى 

ھوى النفس الیقین، وعند عروض الشھوات باإلرادة الجازمة على تقدیم ما یحبھ هللا سبحانھ على

ومراداتھا .

وفي اآلخرة عند الموت بالثبات على الدین اإلسالمي، والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكین 

من ربك؟ وما دینك؟ ومن نبیك؟ ھداھم للجواب الصحیح بأن یقول -للجواب الصحیح إذا قیل للمیت:

( هللا ربي، اإلسالم دیني، محمد نبیي ).-المؤمن:

اِلِمیَن َوَیْفَعُل اللَُّه َما ُیَثبُِّت اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اْآلَِخَرِة َوُیِضلُّ اللَُّه الظَّ ((

)))27َیَشاُء (



:461فائدة ( في ھذه اآلیة داللة على فتنة القبر وعذابھ ونعیمھ.-)

َالَة َفاْجَعلْ َربََّنا ِإنِّ (( یَِّتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُیِقیُموا الصَّ  َأْفِئَدًة ِمَن ي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

)))37النَّاِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َیْشُكُروَن (

:463فائدة ( هللا دعاءه فأخرج من ذریة إسماعیل محمداً، حتى دعا ذریتھ للدین اإلسالمي فأجاب-)

وإلى ملة أبیھم إبراھیم فاستجابوا لھ وصاروا مقیمي الصالة.

ُرُهْم ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِفیِه اْألَْبَصاُر (( )))42(َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا َیْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُیَؤخِّ

:464فائدة ( حیث أمھلھم هللا وأدر علیھم األرزاق ، وتركھم یتقلبون في البالد آمنین مطمئنین، فلیس -)

ھم فإن هللا یملي الظالم ویمھلھ لیزداد إثماً، حتى إذا أخذه لم یفلتھ [ وكذلك في ھذا ما یدل على حسن حال

یشمل الظلم فیما بین العبد –ھا ھنا –أخذ ربك إذا أخذ القرى وھي ظالمة إن أخذه ألیم شدید ] والظلم 

وربھ، وظلمھ لعباد هللا.

سورة الحجر



ٍة َأَجَلَها (( )))5َوَما َیْسَتْأِخُروَن (َما َتْسِبُق ِمْن ُأمَّ

:465فائدة ( فالذنوب ال بد من وقوع أثرھا، وإن تأخر.-)

)))9ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن (((

:466فائدة ( لھ من استراق كل شیطان أي في حال إنزالھ، وبعد إنزالھ، ففي حال إنزالھ حافظون-)

إنزالھ أودعھ هللا في قلب رسولھ، واستودعھ فیھا ثم في قلوب أمتھ، وحفظ هللا ألفاظھ من رجیم، وبعد

التغییر فیھا والزیادة والنقص، ومعانیھ من التبدیل فال یحرف محرف معنى من معانیھ إال وقیض هللا لھ 

بین الحق المبین، وھذا من أعظم آیات هللا ونعمھ على عباده المؤمنین.یمن 

)))9ا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن (ِإنَّ ((

:467فائدة ( ومن حفظھ أن هللا یحفظ أھلھ من أعدائھم، وال یسلط علیھم عدواً یجتاحھم.-)

) ِإَلى َیْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم 37) َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِریَن (36َقاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن (((

)38(((

:470فائدة ( لیس إجابة هللا لدعائھ كرامة في حقھ، وإنما ذلك امتحان وابتالء من هللا لھ وللعباد، -)

رنا منھ غایة التحذیر، وشرح لنا لیتبین الصادق الذي یطیع مواله دون عدوه ممن لیس كذلك، ولذلك حذَّ

ما یریده منا .

)))42ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِویَن (((

:471فائدة ( وعصمھم من الشیطان.بسبب عبودیتھم لربھم وانقیادھم ألوامره ، أعانھم هللا-)

)))42ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِهْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِویَن (((

:472فائدة ( الراشد ،  فھو الذي عرف الحق وتركھ.-الغاوي ضد :-)

الذي تركھ ( الحق ) من غیر علم منھ بھ .-والضال :

)))47ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا َعَلى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلیَن (وَنَزْعَنا َما ِفي ((



:473فائدة ( دل ذلك على تزاورھم واجتماعھم وحسن أدبھم فیھا بینھم، في كون منھم مقابالً لآلخر -)

ال مستدبرا لھ، متكئین على تلك السرر المزینة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواھر.

)))50) َوَأنَّ َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اْألَِلیُم (49َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر الرَِّحیُم (َنبِّْئ ِعَباِدي((

:474فائدة ( فالعبد ینبغي أن یكون قلبھ دائماً بین الرجاء والخوف، والرغبة والرھبة، وإذا نظر إلى -)

ذنوبھ وتقصیره في حقوق مغفرة ربھ وجوده وإحسانھ، أحدث لھ ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى 

ربھ، أحدث لھ ذلك الخوف والرھبة واإلقالع عنھا.

)))72َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َیْعَمُهوَن (((

:475فائدة ( ھذه السكرة ھي سكرة محبة الفاحشة التي ال یبالون معھا بعذل وال لوم.-)

ْیَحُة ُمْشِرِقیَن ((( یلٍ 73َفَأَخَذْتُهُم الصَّ ))) َفَجَعْلَنا َعاِلَیَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْیِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ

:476فائدة ( أن هللا تعالى إذا أراد أن یھلك قریة ازداد شرھم وطغیانھم فإذا انتھى، أوقع بھم من -)

العقوبات ما یستحقونھ.

)))80َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِلیَن (((

:477فائدة ( كذبوا صالحاً، ومن كذب رسوالً فقد كذب سائر الرسل، -إنھم كذبوا المرسلین، أي:-)

التفاق دعوتھم، ولیس تكذیب بعضھم لشخصھ، بل لما جاء بھ من الحق الذي اشترك جمیع الرسل 

باإلتیان بھ .

)))84َأْغَنى َعْنُهْم َما َكاُنوا َیْكِسُبوَن (َفَما((

:478فائدة ( ألن أمر هللا إذا جاء ال یرده كثرة جنود، وال قوة أنصار، وال غزارة أموال.-)

ْفَح اْلَجِمیَل ((( )))85َوإِنَّ السَّاَعَة َآلَِتَیٌة َفاْصَفِح الصَّ

:479فائدة ( الحسن الذي قد سلم من الحقد واألذیة القولیة -:المأمور بھ ھو الصفح الجمیل، أي -)

والفعلیة، دون الصفح الذي لیس بجمیل، وھو الصفح في غیر محلھ، فال یصفح حیث اقتضى المقام 

العقوبة، كعقوبة المعتدین الظالمین الذین ال ینفع فیھم إال العقوبة، وھذا ھو المعنى.

)))87اِني َواْلُقْرَآَن اْلَعِظیَم (َوَلَقْد َآَتْیَناَك َسْبًعا ِمَن اْلَمثَ ((



:480فائدة ( -وھن على الصحیح السور السبع الطوال:-)

أنھا فاتحة الكتاب وھي أو البقرة وآل عمران والنساء والمائدة واألنعام واألعراف واألنفال مع التوبة

لكثرة ما في سبع آیات، فیكون عطف القرآن العظیم على ذلك، من باب عطف العام على الخاص،

المثاني من التوحید، وعلوم الغیب، واألحكام الجلیلة، وتثنیتھا فیھا.

)))95ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئیَن (((

:481فائدة ( المستھزؤون، وأن یكفیھ هللا إیاھم بما شاء من هوھذا وعد من هللا لرسولھ، أن ال یضر-)

أنواع العقوبة.

بھ إال ، وبما جاء-صلى هللا علیھ وسلم -فإنھ ما تظاھر أحد باالستھزاء برسول هللا وقد فعل تعالى، 

.أھلكھ هللا وقتلھ شر قتلة 

)))98َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َوُكْن ِمَن السَّاِجِدیَن (((

:482فائدة ( ویعینك أكثر من ذكر هللا وتسبیحھ وتحمیده والصالة، فإن ذلك یوسع الصدر ویشرحھ،-)

على أمورك.

)))99َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َیْأِتَیَك اْلَیِقیُن (((

:483فائدة ( استمر في جمیع األوقات على التقرب إلى هللا بأنواع -الموت، أي :-( الیقین ) أي :-)

الیقین من ربھ أمر ربھ، فلم یزل دائباً في العبادة، حتى أتاه–�ϡϠγϭ�ϪϳϠϋ�ͿΎԩ�ϰϠλ–العبادات، فامتثل 

تسلیماً كثیراً .–صلى هللا علیھ وسلم –

سورة النحل



)))3َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِباْلَحقِّ َتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكوَن (((

:484فائدة ( أولھا أصول النعم وقواعدھا، وفي ھذه السورة تسمى سورة النعم، فإن هللا ذكر في -)

آخرھا متمماتھا ومكمالتھا.

)))8َواْلَخْیَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَها َوِزیَنًة َوَیْخُلُق َما َال َتْعَلُموَن (((

:485فائدة ( تارة تستعملونھا للضرورة في الركوب، وتارة ألجل الجمال والزینة، ولم یذكر األكل، -)

بل ینھى عن ذبحھا ألجل األكل، ن البغال والحمر محرم أكلھا، والخیل ال تستعمل في الغالب لألكل، أل

خوفاً من انقطاعھا، وإال فقد ثبت في الصحیحین أن النبي أذن في لحوم الخیل.

)))8َوَیْخُلُق َما َال َتْعَلُموَن (((

:486فائدة ( مما یكون بعد نزول القرآن من األشیاء التي یركبھا الخلق في البر والبحر والجو، -)

ویستعملونھا في منافعھم ومصالحھم، فإنھ لم یذكرھا بأعیانھا، ألان هللا تعالى ال یذكر في كتابھ إال ما 

یعرفوه ولم یفھموا المراد منھ یعرفھ العباد أو ما یعرفون نظیره، وأما ما لیس لھ نظیر فإنھ لو ذكر لم

فیذكر أصال جامعاً یدخل فیھ ما یعلمون وما ال یعلمون .

)))27َقاَل الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِإنَّ اْلِخْزَي اْلَیْوَم َوالسُّوَء َعَلى اْلَكاِفِریَن (((

:487فائدة ( یا ویوم یقوم األشھاد وأن في ھذا فضیلة أھل العلم وأنھم الناطقون بالحق في ھذه الدن-)

لقولھم اعتباراً عند هللا وعند خلقھ.

)))43َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَن (((

:488فائدة ( عموم ھذه اآلیة فیھا مدح أھل العلم، وأن أعلى أنواعھ العلم بكتاب هللا المنزل.-)

إلیھم في جمیع الحوادث، وفي ضمنھ تعدیل ألھل العلم وتزكیة لھم، بالرجوع فإن هللا أمر من ال یعلم 

حیث أمر بسؤالھم، وأن ذلك یخرج الجاھل من التبعة، فدل على أن هللا ائتمنھم على وحیھ وتنزیلھ، 

وأنھم مأمورون بتزكیة أنفسھم واالتصاف بصفات الكمال.



على الحقیقة، وأولى من غیرھم بھذا االسم، وأفضل أھل الذكر أھل ھذا القرآن العظیم، فإنھم أھل الذكر

بھذا قال هللا تعالى : [ وأنزلنا إلیك الذكر ] أي القرآن الذي فیھ ذكر ما یحتاج إلیھ العباد من أمور دینھم 

ودنیاھم الظاھرة والباطنة [ لتبین للناس ما نزل إلیھم ] وھذا شامل لتبیین ألفاظھ وتبیین معانیھ [ ولعلھم 

یھ، فیستخرجون من كنوزه وعلومھ بحسب استعدادھم وإقبالھم علیھ.یتفكرون ] ف

)))60ِللَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِباْآلَِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َوِللَِّه اْلَمَثُل اْألَْعَلى َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم (((

:489فائدة ( (-ϥϣ�ϪΑ�ϕΣ�ͿΎϓ�ˬΩϭΟϭϟ�ϲϓ�ϝΎϣϛ�ϝϛϭ�ˬϝΎϣϛ�Δϔλ �ϝϛ�ϭϫϭ غیر أن یستلزم ذلك

نقصاً بوجھ، ولھ المثل األعلى في قلوب أولیائھ، وھو التعظیم واإلجالل والمحبة واإلنابة والمعرفة.

)))81َبْأَسُكْم َكَذِلَك ُیِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْیُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن (َوَجَعَل َلُكْم َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبیَل َتِقیُكمْ ((

:490فائدة ( لم یذكر هللا البرد، ألنھ قد تقدم أن ھذه السورة أولھا في أصول النعم، وآخرھا في -)

من الضرورة، وقد ذكره في أولھا في قولھ : [ فانھووقایة البرد من أصول النعم، مكمالتھا ومتمماتھا،

لكم فیھا دفء ومنافع ] .

ْحَساِن َوإِیَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ (( ْغِي َیِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإنَّ اللََّه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْ

)))90َتَذكَُّروَن (

ھذه اآلیة جامعة لجمیع المأمورات والمنھیات لم یبق شيء إال دخل فیھا، فھذه قاعدة -:)491فائدة (

ترجع إلیھا سائر الجزئیات فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إیتاء ذي القربى فھي مما أمر 

هللا بھ وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فھي مما نھى هللا عنھ.

ْحَساِن َوإِیَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َیِعظُ ِإنَّ اللَّ (( ُكْم َلَعلَُّكْم َه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْ

)))90َتَذكَُّروَن (

:492فائدة ( العدل واجب واإلحسان فضیلة مستحب.-)

))َما ِعْنَدُكْم َیْنَفُد َوَما ِعْنَد اللَِّه َباقٍ ((

:494فائدة ( لیس الزھد الممدوح ھو االنقطاع للعبادات القاصرة كالصالة والصیام والذكر ونحوھا، -)

بل ال یكون العبد زاھداً زھداً صحیحاً حتى یقوم بما یقدر علیھ من األوامر الشرعیة الظاھرة والباطنة، 

إلى هللا وإلى دینھ بالقول والفعل، فالزھد الحقیقي ھو الزھد فیما ال ینفع في الدین والدنیا، ومن الدعوة

والرغبة والسعي في كل ما ینفع.



ْحَسِن َما ْم ِبأَ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجِزَینَُّهْم َأْجَرهُ ((

)))97َكاُنوا َیْعَمُلوَن (

:495فائدة ( وذلك بطمأنینة قلبھ، وسكون نفسھ، وعدم التفاتتھ لما یشوش علیھ قلبھ، ویرزقھ هللا -)

رزقاً حالالً طیباً من حیث ال یحتسب.

)))98() َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم ((

:496فائدة ( إن الشیطان أحرص ما یكون على العبد عند شروعھ في األمور الفاضلة، فینسى في -)

صرفھ مقاصدھا ومعانیھا.

�ϥϣ�ͿΎΑ�Ϋϭϋ�@�ˬΉέΎϘϟ�ϝϭϘϳϓ�ϩέη�ϥϣ�ϪΑ�ΓΫΎόΗγϻϭ�ˬௌ�ϰϟ·�˯ΎΟΗϟϻ�ϩέη�ϥϣ�Δϣϼγϟ�ϰϟ·�ϕϳέρϟΎϓ

بقلبھ على هللا في صرفھ عنھ مجتھداً في دفع وساوسھ وأفكاره الشیطان الرجیم ] متدبراً لمعناھا معتمداً 

الردیئة مجتھداً على السبب األقوى في دفعھ وھو التحلي بحلیة اإلیمان والتوكل.

یَمانِ (( ))ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإلِْ

:497فائدة ( العتاق أو البیع أو الشراء أو سائر العقود، دل ذلك على أن كالم المكره على الطالق أو -)

أنھ ال عبرة بھ ، وال یترتب علیھ حكم شرعي، ألنھ إذا لم یعاقب على كلمة الكفر إذا أكره علیھا فغیرھا 

من باب أولى وأحرى.

)))120ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنًتا ِللَِّه َحِنیًفا َوَلْم َیُك ِمَن اْلُمْشِرِكیَن (((

:498فائدة ( من أعظم فضائلھ أن هللا أوحى لسید الخلق وأكملھم أن یتبع ملة إبراھیم، ویقتدي بھ ھو -)

وأمتھ.

 َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهوَ ((

)))125َعْن َسِبیِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن (

:499فائدة ( رب إلى األذھان والبداءة باألھم فاألھم وباألقمن الحكمة الدعوة بالعلم ال بالجھل، -)

أتم، وبالرفق واللین، فإن انقاد بالحكمة، وإال فلینتقل معھ بالدعوة بالموعظة ما یكون قبولھ والفھم، وب

الحسنة وھو األمر والنھي المقرون بالترغیب والترھیب، إما بما یشمل علیھ األوامر من المصالح 

ر وتعدادھا، وإما بذكر إكرام من قام بدین هللا، وإھانة من لم یقم بھ. وإما وتعدادھا والنواھي من المضا

بذكر ما أعد هللا للطائعین من الثواب العاجل واآلجل، وما أعد للعاصین من العقاب العاجل واآلجل. فإن 

كان المدعو یرى أن ما ھو علیھ حق أو كان داعیة إلى الباطل فیجادل بالتي أحسن وھي الطرق التي

تكون أدعى الستجابتھ عقالً ونقالً.



ومن ذلك االحتجاج علیھ باألدلة التي كان یعتقدھا فإنھ أقرب إلى حصول المقصود وأن ال تؤدي 

المجادلة إلى خصام ومشاتمة تذھب بمقصودھا وال تحصل الفائدة منھا بل یكون المقصود منھا ھدایة 

الخلق إلى الحق ال المغالبة ونحوھا.



سورة االسراء

َلُه ِلُنِرَیُه ِمْن ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحوْ ((

)))1َآَیاِتَنا ِإنَّه ُهَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر (

:500فائدة ( وأنھ من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في ظاھر اآلیة أن اإلسراء كان في أول اللیل، -)

الصحیح أنھ أسرى بھ من بیت أم ھانئ، فعلى ھذا یكون الفضیلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكلھ 

تتضاعف فیھ العبادة كتضاعفھا في نفس المسجد.

ْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى ا((

)))1َآَیاِتَنا ِإنَّه ُهَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر (

:501فائدة ( من بركتھ [ المسجد األقصى ] تفضیلھ على غیره من المساجد، للعبادة والصالة فیھ، -)

وأن هللا اختصھ محال لكثیر من أنبیائھ وأصفیائھ.

)))8َوإِْن ُعْدُتْم ُعْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِریَن َحِصیًرا (((

:502فائدة ( في ھذه اآلیة التحذیر لھذه األمة من العمل بالمعاصي لئال یصیبھم ما أصاب بني -)

إسرائیل، فسنة هللا واحدة ال تبدل وال تغیر.

، عرف أن ذلك من أجل ذنوبھم، عقوبة لھم، وأنھم ومن نظر إلى تسلیط الكفرة على المسلمین والظلمة

كن لھم في األرض ونصرھم على أعدائھم.أقاموا كتاب هللا وسنة رسولھ ، مإذا 

)))14اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَیْوَم َعَلْیَك َحِسیًبا (((

:503فائدة ( نفسك، لیعترف بما علیھ من حاسب -ھذا من أعظم العدل واالنصاف، أن یقال للعبد:-)

الحق الموجب للعقاب.

)))15َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبیَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًال (((

:504فائدة ( استدل بھذه اآلیة على أن أھل الفترات، وأطفال المشركین، ال یعذبھم هللا حتى یبعث -)

إلیھم رسوال، ألنھ منزه عن الظلم.



)))24ُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیًرا (َوُقْل َربِّ اْرَحمْ ((

:505فائدة ( فھم من ھذا، أنھ كلما ازدادت التربیة ازداد الحق، وكذلك من تولى تربیة اإلنسان في -)

دینھ ودنیاه تربیة صالحة غیر األبوین، فإن لھ على من رباه حق التربیة.

)))27الشََّیاِطیِن َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا (ِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوا ِإْخَواَن ((

:506فائدة ( الشیطان ال یدعو إال إلى كل خصیلة ذمیمة، فیدعو اإلنسان إلى البخل واإلمساك، فإذا -)

إلى اإلسراف والتبذیر وهللا تعالى إنما یأمر بأعدل األمور وأقسطھا ویمدح علیھ، كما في دعاهعصاه

عباد الرحمن األبرار [ والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قوما ] .قولھ عن

)))28َوإِمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْوًال َمْیُسوًرا (((

:507فائدة ( ر الرحمة والرزق منھ، ألن انتظار ذلك من لطف هللا تعالى بالعباد، أمرھم بانتظا-)

عبادة.

)))28َوإِمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْوًال َمْیُسوًرا (((

:508فائدة ( عبادة حاضرة، ألن الھم بفعل الحسنة حسنة، وعدھم بالصدقة والمعروف عند التیسر-)

لھذا ینبغي لإلنسان أن یفعل ما یقدر علیھ من الخیر، وینوي فعل ما لم یقدر علیھ لیثاب على ذلك ولعل 

هللا یسره لھ بسبب رجائھ.

)))32َوَال َتْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبیًال (((

:509فائدة ( لنھي عن قربانھ أبلغ من النھي عن مجرد فعلھ، ألن ذلك یشمل النھي عن جمیع ا-)

مقدماتھ ودواعیھ فإن ( من حام حول الحمى یوشك أن یقع فیھ ) خصوصاً ھذا األمر الذي في كثیر من 

النفوس أقوى داع إلیھ.

))َوُقْل ِلِعَباِدي َیُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ((

:510فائدة ( ھذا أمر بكل كالم یقرب إلى هللا، من قراءة وذكر وعلم، وأمر بمعروف ونھي عن -)

منكر وكالم حسن لطیف مع الخلق على اختالف مراتبھم ومنازلھم، وأنھ إذا دار األمر بین أمرین 

حسنین فإنھ یؤمر بإیثار أحسنھما إن لم یمكن الجمع بینھما.



�œÅƈƒÊŕÉƆ�¦čÂÉ®Èŵ�ÊÀœÈŪ�ِإنَّ الشَّْیَطاَن َیْنَزُغ َبْیَنُهمْ (( ÌƈÊÌƘ
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:511فائدة ( الشیطان یسعى بین العباد بما یفسد علیھم دینھم ودنیاھم فدواء ھذا أال یطیعوه في -)

ھ األقوال غیر الحسنة التي یدعوھم إلیھا، وأن یلینوا فیما بینھم، لینقمع الشیطان الذي ینزغ بینھم، فإن

عدوھم الحقیقي الذي ینبغي لھم أن یحاربوه فإنھ یدعوھم [ لیكونوا من أصحاب السعیر ].

َن َعَذاَبُه ِإنَّ ) ُأوَلِئَك الَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسیَلَة َأیُُّهْم َأْقَرُب َوَیْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَیَخاُفو((

)))57َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًرا (

:512فائدة ( هللا بھا ھؤالء المقربین ھذه األمور الثالثة، الخوف والرجاء والمحبة، التي وصف -)

عنده، ھي األصل والمادة في كل خیر .

موره، وإذا خال القلب منھا ترحلت عنھ الخیرات، وأحاطت لھ الشرور.أفمن تمت لھ تمت لھ 

وعالمة المحبة ما ذكره هللا، أن یجتھد العبد في كل عمل یقربھ إلى هللا وینافس في قربھ بإخالص 

λ ϧϟϭ�ˬ�Ϳ�ΎϬϠϛ�ϝΎϣϋϷ فیھا ، وإیقاعھا على أكمل الوجوه المقدور علیھا، فمن زعم أنھ یحب هللا

بغیر ذلك فھو كاذب.

ْظَلُموَن َفِتیًال َیْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أَُناٍس ِبِإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَیِمیِنِه َفُأوَلِئَك َیْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم َوَال یُ ((

)71(((

في ھذه دلیل على أن كل أمة تدعى إلى دینھا وكتابھا، وھل عملت بھ أم ال، وأنھم ال -:)513فائدة (

یؤخذون بشرع نبي لم یؤمروا باتباعھ وأن هللا ال یعذب أحداً إال بعد قیام الحجة علیھ ومخالفتھ لھا.

)))74(َوَلْوَال َأْن ثَبَّْتَناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإَلْیِهْم َشْیًئا َقِلیًال ((

:514فائدة ( في ھذه اآلیات دلیل على شدة افتقار العبد إلى تثبیت هللا إیاه، وأنھ ینبغي لھ أن ال یزال -)

بي قال هللا لھ  [ ولوال أن متعلقاً لربھ، أن یثبتھ على اإلیمان ساعیاً في كل سبب موصل إلى ذلك ألن الن

بغیره.] فكیف ثبتناك لقد كدت تركن الیھم شیئا قلیال 

)))75ِإًذا َألََذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَیاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ َال َتِجُد َلَك َعَلْیَنا َنِصیًرا (((

:515فائدة ( بحسب علو مرتبة العبد، وتواتر النعم علیھ من هللا یعظم إثمھ، ویتضاعف جرمھ، إذا -)

باآلیة السابقة .–اشاه من ذلك وح–فعل ما یالم علیھ، ألن هللا ذكر رسولھ لو فعل 



وَنَك ِمَن اْألَْرِض ِلُیْخِرُجوَك ِمْنَها َوإًِذا َال َیْلَبُثوَن ِخَالَفَك ِإالَّ َقِلیًال ((( )))76َوإِْن َكاُدوا َلَیْسَتِفزُّ

:516فائدة ( أن هللا إذا أراد إھالك أمة ، تضاعف جرمھا، وعظم وكبر، فیحق علیھا القول من هللا،-)

فیوقع بھا العقاب، كما ھي سنتھ في األمم إذا أخرجوا رسولھم.

َالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل َوُقْرَآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا(( ))) َأِقِم الصَّ

:517فائدة ( وصالة العشاء.ظلمتھ فدخل في ذلك صالة المغرب -( غسق اللیل ) أي :-)

میالنھا إلى األفق الغربي بعد الزوال ، فیدخل في ذلك صالة الظھر والعصر.-( لدلوك الشمس ) أي :

صالة الفجر وسمیت قرآناً لمشروعیة إطالة القراءة فیھا أطول من غیرھا، -( وقرآن الفجر ) أي :

ولفضل القراءة حیث یشھدھا هللا ومالئكة اللیل ومالئكة النھار .

َالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل َوُقْرَآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا(( ))َأِقِم الصَّ

:520فائدة ( فضیلة صالة الفجر، وفضیلة إطالة القراءة فیھا، وأن القراءة فیھا ركن، ألن العبادة إذا -)

على فرضیة ذلك.سمیت ببعض أجزائھا دلَّ 

)))81َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا (((

:521فائدة ( ال یروج الباطل إال في األزمان واألمكنة الخالیة من العلم بآیات هللا وبیناتھ.-)

ُل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِ (( )))82ْلُمْؤِمِنیَن َوَال َیِزیُد الظَّاِلِمیَن ِإالَّ َخَساًرا () َوُنَنزِّ

:522فائدة ( القرآن الكریم مشتمل على العلم الیقیني، الذي تزول بھ كل شبھة وجھالة، والوعظ -)

والتذكیر الذي یزول بھ كل شھوة تخالف أمر هللا، ولشفاء األبدان من آالمھا وأسقامھا.

فیھ من األسباب والوسائل التي یحث علیھا متى فعلھا العبد فاز بالرحمة والسعادة وأما الرحمة فإن ما

األبدیة، والثواب العاجل واآلجل.

وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال ((( وِح ُقِل الرُّ )))85َوَیْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

:523فائدة ( ما  علىالمسؤول إذا سئل عن أمر، األولى بالسائل غیره أن یعرض عن جوابھ، ویدلھ -)

یحتاج إلیھ ویرشده إلى ما ینفعھ.



))َوَلَقْد َآَتْیَنا ُموَسى ِتْسَع َآَیاٍت َبیَِّناٍت ((

:524فائدة ( الرجز -8الدم -7الضفادع -6القمل -5الجراد -4الطوفان -3العصا -2الحیة -1-)

فلق البحر .-9

ًدا ((( وَن ِلْألَْذَقاِن ُسجَّ )))107ِإنَّ الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلِه ِإَذا ُیْتَلى َعَلْیِهْم َیِخرُّ

:525فائدة ( سالم وغیره، ممن آمن ھؤالء كالذین منَّ هللا علیھم من مؤمني أھل الكتاب كعبد هللا بن-)

في وقت النبي وبعد ذلك.



سورة الكھف

)))6َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى َآثَارِِهْم ِإْن َلْم ُیْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِدیِث َأَسًفا (((

:526فائدة ( فإن المأمور بدعاء الخلق إلى هللا، علیھ التبلیغ والسعي بكل سبب یوصل إلى الھدایة، -)

وسد طرق الضالل والغوایة بغایة ما یمكنھ، مع التوكل على هللا في ذلك، فإن اھتدوا فبھا ونعمت، وإال 

بل یمضي على فعلھ الذي فال یحزن وال یأسف ، فإن ذلك مضعف للنفس، ھادم للقوى، لیس فیھ فائدة،

یقول –صلى هللا علیھ وسلم –كلف بھ وتوجھ إلیھ، وما عدا ذلك فھو خارج عن قدرتھ، وإن كان النبي 

لھ [ إنك ال تھدي من أحببت ] وموسى علیھ السالم یقول [ رب إني ال أملك إال نفسي هللا عزوجل

نت مذكر لست علیھم بمسیطر ]أوأخي ] فمن عداھم فمن باب أولى وأحرى، قال تعالى : [ فذكر إنما 

) ِإْذ َأَوى اْلِفْتَیُة ِإَلى اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربََّنا 9(َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقیِم َكاُنوا ِمْن َآَیاِتَنا َعَجًبا ((

))َآِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهیِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا

:527فائدة ( في ھذه القضیة دلیل على أن من فر بدینھ من الفتن سلمھ هللا منھا، وأن من حرص -)

لى هللا آواه هللا، وجعلھ ھدایة لغیره، ومن تحمل الذل في سبیلھ وابتغاء على العافیة عافاه هللا ومن أوى إ

[ وما عند هللا خیر لألبرار ] .مرضاتھ، كان آخر أمره وعاقبتھ العز العظیم من حیث ال یحتسب 

))َوَكَذِلَك َبَعْثَناُهْم ِلَیَتَساَءُلوا َبْیَنُهمْ ((

:528فائدة ( والمباحثة فیھ لكون هللا بعثھم ألجل ذلك .الحث على العلم -)

))َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَما َلِبْثُتمْ ((

:529فائدة ( األدب فیمن اشتبھ علیھم العلم، أن یرده إلى عالمھ، وأن یقف عند حده.-)

))ْحَمًة َوَهیِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًداِإْذ َأَوى اْلِفْتَیُة ِإَلى اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربََّنا َآِتَنا ِمْن َلُدْنَك رَ ((

:530فائدة ( ان في الحث على التحرز واالستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدین، واستعمال الكتم-)

على اإلنسان وعلى إخوانھ في الدین.ذلك 



))َفْلَیْنُظْر َأیَُّها َأْزَكى َطَعاًما َفْلَیْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنهُ ((

:531فائدة ( جواز أكل الطیبات، والمطاعم اللذیذة إذا لم تخرج لحد اإلسراف المنھي عنھ.-)

)))22َفَال ُتَماِر ِفیِهْم ِإالَّ ِمَراًء َظاِهًرا َوَال َتْسَتْفِت ِفیِهْم ِمْنُهْم َأَحًدا (((

:532فائدة (  فائدة فیھا، إما أن یكون الخصم الممارة المبنیة على الجھل والرجم بالغیب، أو التي ال-)

معاندا، أو تكن المسألة ال أھمیة فیھا، وال تحصل فائدة دینیة بمعرفتھا، كعدد أصحاب الكھف ونحو 

ذلك، فإن كثرة المناقشات فیھا والبحوث المتسلسلة، تضییعاً للزمان، وتأثیراً في مودة القلوب بغیر 

فائدة.

)))22ُهْم َأَحًدا (َوَال َتْسَتْفِت ِفیِهْم ِمنْ ((

:533فائدة ( فیھا دلیل على المنع من استفتاء من ال یصلح للفتوى، إما لقصوره في األمر المستفتى -)

فیھ، أو لكونھ ال یبالي بما تكلم بھ، ولیس عنده ورع یحجزه، وإذا نھى عن استفتاء ھذا الجنس، فنھیھ 

ھو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.

)))22َفَال ُتَماِر ِفیِهْم ِإالَّ ِمَراًء َظاِهًرا َوَال َتْسَتْفِت ِفیِهْم ِمْنُهْم َأَحًدا (َقِلیٌل ((

:534فائدة ( في اآلیة دلیل أیضاً على أن الشخص قد یكون منھیا عن استفتائھ في شيء دون آخر. -)

الكتاب ] مطلقاً، إنما نھى عن فیستفتى فیما ھو أھل لھ، بخالف غیره ألن هللا لم ینھ عن استفتائھم [ أھل 

استفتائھم في قصة أصحاب الكھف وما أشبھھا.

))َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َنِسیتَ ((

:535فائدة ( األمر بذكر هللا عن النسیان فإنھ یزیلھ و یذكر العبد ما سھا عنھ ، وكذلك یؤمر الساھي -)

الغافلین.الناسي لذكر هللا، أن یذكر ربھ، وال یكونن من 

َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَهُه َوَال َتْعُد َعْیَناَك َعْنُهْم ُتِریُد ِزیَنَة َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداةِ ((

)))28َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا (اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه 

:536فائدة ( فیھا األمر بصحبة األخیار، ومجاھدة النفس على صحبتھم، ومخالطتھم وإن كانوا -)

فقراء فإن في صحبتھم من الفوائد ما ال یحصى.



َوْجَهُه َوَال َتْعُد َعْیَناَك َعْنُهْم ُتِریُد ِزیَنَة َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِریُدونَ ((

)))28اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا (

:537فائدة ( نواع الصبر، أي ھو أعلى الصبر المذكور في ھذه اآلیة ھو الصبر على طاعة هللا، الذ-)

وبتمامھ تتم باقي األقسام.

)))30ِإنَّا َال ُنِضیُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال (((

:539فائدة ( أن یرید العبد العمل لوجھ هللا مبتغیاً شرع هللا.-إحسان العمل :-)

وَن ِثَیاًبا ُأوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْألَْنَهاُر ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَیْلَبسُ ((

)))31(ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق ُمتَِّكِئیَن ِفیَها َعَلى اْألََراِئِك ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا 

:540فائدة ( في اتكائھم على األرائك ما یدل على كمال الراحة وزوال النصب والتعب، وكون -)

الخدم یسعون علیھم بما یشتھون.

َوَیْلَبُسوَن ِثَیاًبا ُأوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْألَْنَهاُر ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب ((

))ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق ُمتَِّكِئیَن ِفیَها َعَلى اْألََراِئِك ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا

:541فائدة ( دلت اآلیة الكریمة وما أشبھھا على أن الحلیة عامة للذكور واإلناث كما ورد في -)

لقھا في قولھ [ یحلون ] وكذلك الحریر ونحوه.األحادیث الصحیحة ألنھ أط

))َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اللَُّه َال ُقوََّة ِإالَّ ِباللَّهِ ((

:542فائدة ( إلى مولیھا ومسدیھا، النعمة العبد ینبغي لھ إذا اعجبھ شيء من مالھ أو ولده أن یضیف -)

ˬ��ϪϳϠϋ�ϪΗϣόϧ�˯ΎϘΑϟ�ΎΑΑγΗϣ�˱έϛΎη�ϥϭϛϳϟ�>�ͿΎΑ�ϻ·�Γϭϗ�ϻوأن یقول [ ما شاء هللا 

))َفَعَسى َربِّي َأْن ُیْؤِتَیِن َخْیًرا ِمْن َجنَِّتكَ ((

:543فائدة ( فیھا اإلرشاد إلى التسلي عن لذات الدنیا وشھواتھا بما عند هللا من الخیر.-)



)))60َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْیِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا (((

:544فائدة ( فضیلة العلم، والرحلة في طلبھ، وأنھ أھم األمور فإن موسى علیھ السالم رحل مسافة -)

ل لتعلیمھم وإرشادھم واختار السفر لزیادة ود عند بني إسرائییلة ولقي النصب في طلبھ وترك القعطو

العلم على ذلك.

)))63َفِإنِّي َنِسیُت اْلُحوَت َوَما َأْنَساِنیُه ِإالَّ الشَّْیَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتََّخَذ َسِبیَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا (((

:546فائدة ( والتزیین وإن كان الكل بقضاء إضافة الشر وأسبابھ إلى الشیطان، على وجھ التسویل-)

هللا وقدره.

)))62َلَقْد َلِقیَنا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا (((

:547فائدة ( ما ھو من مقتضى طبیعة النفس، من نصب وجوع وعطش، إذا جواز إخبار اإلنسان ع-)

لم یكن على وجھ التسخط وكان صدقا.

))َآِتَنا َغَداَءَناَفَلمَّا َجاَوَزا َقاَل ِلَفَتاُه ((

:548فائدة ( نا جمیعا، الن ظاھر قولھ تعالى [ آتاستحباب إطعام اإلنسان خادمھ من مأكلھ، وأكلھما -)

غداءنا ] إضافة إلى الجمیع، أنھ أكل ھو وھو جمیعا.

))َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما((

:549فائدة ( -ان:العلم الذي یعلمھ هللا لعباده نوع-)

علم مكتسب یدركھ العبد بجده واجتھاده.-1

علم لدني یھبھ هللا تعالى لمن یمن علیھ من عباده.-3

))ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًداَقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمنِ ((

:550فائدة ( التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إیاه ألطف خطاب فأخرج الكالم بصورة المالطفة -)

والمشاورة، وأنك ھل تأذن لي في ذلك أم ال، وإقراره بأنھ یتعلم منھ بخالف ما علیھ أھل الجفاء والكبر 



یظن أنھ یعلم معلمھ وھو الذي ال یظھر للمعلم افتقاره إلى علمھ، بل یدعي أنھ یتعاون وإیاه بل ربما 

شيء للمتعلم.جاھل جدا، فالذل للمعلم، وإظھار الحاجة إلى تعلیمھ من أنفع 

))ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًداَقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمنِ ((

:551فائدة ( تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم یتمھر فیھ، ممن مھر فیھ، وإن كان دونھ في العلم -)

من أولي العزم من المرسلین، الذین منحھم هللا وأعطاھم –علیھ السالم –بدرجات كثیرة. فإن موسى 

حرص من العلم ما لم یعط سواھم، ولكن في ھذا العلم الخاص كان عند الخضر ما لیس عنده فلھذا

ث، إذا كان قاصرا في علم الصرف أو النحو وغیره من على التعلم منھ. فعلى ھذا ال ینبغي للفقیھ المحدِّ

العلوم أن ال یتعلمھ ممن مھر فیھ وإن لم یكن محدثا أو فقیھا.

))ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًداَقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمنِ ((

:552فائدة ( (-�ϥϣϠόΗ�@�ϪϟϭϘϟ�ΎϬϳϠϋ�ௌ�έϛηϭ�ϙϟΫΑ�έέϗϹϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϝΎο ϔϟ�ϥϣ�ϩέϳϏϭ�ϡϠόϟ�ΔϓΎο ·

مما علمت ] أي مما علمك هللا تعالى .

)))68) َوَكْیَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا (67) َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًرا (((

:553فائدة ( أنھ یفوتھ  من لیس لھ قوة الصبر على صحبة العالم والعلم، وحسن الثبات على ذلك، -)

بحسب صبره كثیر من العلم، فمن ال صبر لھ ال یدرك العلم، ومن استعمل الصبر والزمھ أدرك بھ كل 

ال یصبر إنھ–یعتذر من موسى بذكر المانع لموسى من األخذ عنھ –أمر سعى فیھ، لقول الخضر 

معھ.

)))71َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا ِإْمًرا (((

:554فائدة ( األمر بالتأني والتثبیت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، وحتى یعرف ما یراد -)

منھ وما ھو المقصود.

)))73ْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسًرا (َقاَل َال ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسیُت َوَال تُ ((

:555فائدة ( الناسي غیر مؤاخذ بنسیانھ ال في حق هللا وال في حقوق العباد.-)



)))80َوَأمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْیِن َفَخِشیَنا َأْن ُیْرِهَقُهَما ُطْغَیاًنا َوُكْفًرا (((

:556فائدة ( الكبیرة الجلیلة [ یدفع الشر الكبیر بارتكاب الشر الصغیر ] ویراعى أكبر القاعدة -)

المصلحتین بتفویت أدناھما، فإن قتل الغالم شر ولكن بقاءه حتى یفتن أبویھ عن دینھما أعظم شرا منھ.

یَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َیْأُخُذ ُكلَّ َسِفیَنٍة َأمَّا السَِّفیَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكیَن َیْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأعِ ((

)))79َغْصًبا (

:558فائدة ( كنة، ألن هللا فایتھ، وال یخرج بذلك عن اسم المسالمسكین قد یكون لھ مال ال یبلغ ك-)

أخبر أن ھؤالء المساكین لھم سفینة.

))َوَكاَن َأُبوُهَما َصاِلًحا((

:559فائدة ( د الصالح یحفظھ هللا في نفسھ وفي ذریتھ.العب-)

((َفَأَرْدُت َأْن َأِعیَبَها(( ))َفَأَراَد َربَُّك َأْن َیْبُلَغا َأُشدَُّهَما))

:560فائدة ( استعمال األدب مع هللا تعالى في األلفاظ، فإن الخضر أضاف عیب السفینة لنفسھ، وأما -)

إبراھیم [ وإذ مرضت فھو یشفین ] مع أن الكل بقضاء هللا الخیر فأضافھ إلى هللا تعالى كما في قول 

وقدره.

))َقاَل َهَذا ِفَراُق َبْیِني َوَبْیِنَك ((

:561فائدة ( ینبغي للصاحب أن ال یفارق صاحبھ في حالة من األحوال، ویترك صحبتھ حتى یعتبھ -)

ویعذر منھ، كما فعل الخضر مع موسى.

))) َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي ((

:562فائدة ( ھذه حال الخلفاء الصالحین إذا من هللا علیھم بالنعم الجلیلة ازداد شكرھم وإقرارھم -)

واعترافھم بنعمة هللا كما قال سلیمان لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظیم قال [ ھذا من 

بخالف أھل التجبر والتكبر والعلو في األرض فإن النعم الكبار فضل ربي لیبلوني أأشكر أم أكفر ]

تزیدھم شرا وبطشاً. كما قال قارون لما آتاه هللا من الكنوز ما إن مفاتحھ لتنوء بالعصبة أولي القوة [ 

إنما أوتیتھ على علم عندي ].





سورة مریم

))��œčƒÊƀÈŬ�ď§ È°�È½
ÊőœÈŵÉ®Êŕ�ÌÀÉƂÈ¢�Ì¿ÈƃÈÂ�œÅŕÌƒÈŬ�É² Ì¢ċ°ƃ¦�È¾ÈŶÈřÌŬ ¦ÈÂ�Ƒďƈ

ÊƆ�É¿Ì· ÈŶÌƃ¦�ÈÀÈƋÈÂ�Ƒďƈ
Ê¤�ď§ È°�È¾œÈſ4(((

:563فائدة ( ألنھتوسل ( زكریا ) إلى هللا تعالى بضعفھ وعجزه، وھذا من أحب الوسائل إلى هللا،-)

لب بحول هللا وقوتھ.یدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق الق

))��œčƒÊƀÈř�È©ÌƈÉƂ�ÌÀÊ¤�È½ÌƈÊƆ�ÊÀÈƆÌšċ°ƃœÊŕ�É̄ÂÉŵÈ¢�Ƒďƈ
Ê¤�Ì©ÈƃœÈſ18(((

:564فائدة ( جمعت ( مریم ) بین االعتصام بربھا وبین تخویفھ و ترھیبھ، وأمره بلزوم التقوى -)

الباھر، والبشریة الكاملة وھي في تلك الحالة الخالیة والشباب والبعد عن الناس، وھو في ذلك الجمال 

السویة، ولم ینطق بسوء ، أو یتعرض لھا ، وإنما ذلك خوف منھا، وھذا أبلغ ما یكون من العفة، والبعد 

من أفضل األعمال.–خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع –عن الشر وأسبابھ ، وھذه العفة 

ي أحصنت فرجھا فنفخنا فیھ من روحنا ] [ والتي ولذلك أثنى هللا علیھا فقال : [ ومریم ابنة عمران الت

أحصنت فرجھا فنفخنا فیھا من روحنا وجعلناھا وابنھا آیة للعالمین ] فأعاضھا هللا بعفتھا، ولدا من آیات 

هللا ، ورسوال من رسلھ.

))œčƒÊźÈŕ�
Ê½ČƆÉ¢�Ì©ÈƈœÈƂ�œÈƆÈÂ�

Ç  ÌÂÈŪ�È¢È° ÌƆ¦�
Ê½ÂÉŕÈ¢�ÈÀœÈƂ�œÈƆ((

:565فائدة ( بعضھا من بعض، في الصالح وضده.–في الغالب –ذلك أن الذریة -)

)))39َوَأْنِذْرُهْم َیْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم َال ُیْؤِمُنوَن (((

:566فائدة ( صفاتھ، وأحق ما ھو اإلعالم بالمخوف على وجھ الترھیب، واإلخبار ب-اإلنذار :-)

یخوف بھ العباد وینذر بھ، یوم الحسرة .

))��œčƒÊŕÈƈ�œÅƀƒď®ÊŮ �ÈÀœÈƂ�ÉƊċƈÊ¤�È¿ƒ
ÊƋ¦È° Ìŕ
Ê¤�Ê§œÈřÊƂÌƃ¦�ƑÊż�Ì°ÉƂÌ̄¦ÈÂ41(((

:567فائدة ( كثیر الصدق، فھو الصادق في أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ، المصدق بكل ما أمر -الصدیق :-)

العلم العظیم الواصل إلى القلب، المؤثر فیھ، الموجب للیقین، والعمل بالتصدیق بھ، وذلك یستلزم 

الصالح الكامل.



))��œčƒÊŮ Èŵ�ÊÀÈƆÌšċ°Ƅ
Êƃ�ÈÀœÈƂ�ÈÀœÈ¶ÌƒċŬƃ¦�ċÀÊ¤�ÈÀœÈ¶ÌƒċŬƃ¦�Ê®ÉŕÌŶÈř�Èƙ�

Ê©ÈŕÈ¢�œÈƒ44(((

:568فائدة ( من رحمة في ذكر إضافة العصیان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد-)

إني أخاف حمتھ، ولھذا قال تعالى [ یا أبت هللا، وتغلق علیھ أبوابھا، كما أن الطاعة أكبر األسباب لنیل ر

أن یمسك عذاب من الرحمن ]

))��œčƒÊŽÈš�ƑÊŕ�ÈÀœÈƂ�ÉƊċƈÊ¤�ƑďŕÈ°�È½Èƃ�É°
ÊŽÌźÈřÌŪÈŋÈŪ�È½ÌƒÈƄÈŵ�Æ¿ÈƚÈŪ�È¾œÈſ47(((

:569فائدة ( ة إبراھیم، فمن اتباع ملتھ، سلوك طریقھ في الدعوة إلى هللا، بطریق أمرنا هللا باتباع مل-)

، والصبر على ذلك، وعدم السآمة منھ ، إلى مرتبة العلم والحكمة واللین والسھولة واالنتقال من مرتبة

والصبر على ما ینال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل باإلحسان 

لي والفعلي.القو

))��œčƒÊŞÈƈ�ÉƉœÈƈÌŕċ°ÈſÈÂ�ÊÀÈƆÌƒÈÌƕ¦�Ê°Â
Č¶ƃ¦�Ê§ ÊƈœÈŞ�ÌÀ

ÊƆ�ÉƉœÈƈÌƒÈ®œÈƈÈÂ52(((

:570فائدة ( الفرق بین النداء والنجاء، أن النداء ھو الصوت الرفیع، والنجاء ما دون ذلك، وفي ذلك -)

�ΏϫΫϣ�ϭϫ�Ύϣϛ�ˬ�˯ΎΟϧϟϭ�˯Ωϧϟ�ϥϣ�ˬϪϋϭϧϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϡϼϛϟ�ΕΎΑΛ·�ΔϋΎϣΟϟϭ�Δϧγϟ�ϝϫ

))��œčƒÈŹ�ÈÀÌÂÈƀÌƄÈƒ�È» ÌÂÈŪÈż�
Ê©¦ÈÂÈƌċŬƃ¦�¦ÂÉŶÈŕċř¦ÈÂ�È̈ÈƚċŮ ƃ¦�¦ÂÉŵœÈŰ È¢�Æ» ÌƄÈŤ�Ì¿

ÊƋÊ®ÌŶÈŕ�ÌÀ
ÊƆ�È» ÈƄÈŤÈż59(((

:571فائدة ( إذا ضیعوا الصالة التي ھي عماد الدین، ومیزان اإلیمان واإلخالص لرب العالمین، -)

األعمال، وأفضل الخصال، كانوا لما سواھا من دینھم أضیع، ولھ أرفض.التي ھي آكد

))��œčƒÊƆÈŪ�ÉƊÈƃ�É¿ÈƄÌŶÈř�Ì¾ÈƋ�
ÊƊÊřÈ®œÈŕ

ÊŶÊƃ�Ì°ÊŕÈ¶ ÌŮ ¦ÈÂ�ÉƉÌ®ÉŕÌŵœÈż�œÈƆÉƌÈƈÌƒÈŕ�œÈƆÈÂ�Êµ Ì°ÈÌƕ¦ÈÂ�
Ê©¦ÈÂœÈƆċŪƃ¦�Č§ È°65(((

:572فائدة ( علقات والمشتھیات، كما قال تعالى [ ال في االشتغال بعبادة هللا تسلیة للعابد عن جمیع الت-)

تمدن عینیك إلى ما متعنا بھ أزواجا منھم زھرة الحیاة الدنیا لنفتنھم فیھ ] إلى أن قال [ وأمر أھلك 

بالصالة واصطبر علیھا ].



))��œčƒÊŰ ÌƀÈƆ�œÅƆÌřÈš�È½ďŕÈ°�ƏÈƄÈŵ�ÈÀœÈƂ�œÈƋÉ®Ê°¦ÈÂ�
ċƙÊ¤�Ì¿ÉƂÌƈ

ÊƆ�ÌÀÊǒ¦ÈÂ71(((

-اختلف في معنى الورود فقیل :-:)573فائدة (

-ورودھا حضورھا للخالئق كلھم حتى یحصل االنزعاج من كل أحد، ثم بعد ینجي هللا المتقین، وقیل :

الورود ھو المرور على الصراط، الذي -ورودھا ، دخولھا فتكون على المؤمنین بردا وسالما. وقیل :

فمنھم من یمر كلمح البصر، وكالریح ، وكأجاوید ھو على متن جھنم، فیمر الناس على قدر أعمالھم،

الخیل، وكأجاوید الركاب، ومنھم من یسعى، ومنھم من یمشي مشیا، ومنھم من یزحف زحفا، ومنھم من 

[ ثم ننجي الذین اتقوا ] .-یخطف فیلقى في النار، كل بحسب تقواه، ولھذا قال تعالى :

))�¦ÌÂÈ®ÈřÌƋ¦�ÈÀƒ
Ê̄ċƃ¦�ÉƊċƄƃ¦�É®ƒÊ±ÈƒÈÂ��¦č®È°ÈƆ�Æ°ÌƒÈŤÈÂ�œÅŕ¦ÈÂÈś�È½ďŕÈ°�È®Ìƈ

Êŵ�Æ°ÌƒÈŤ�É©œÈš
ÊƃœċŮ ƃ¦�É©œÈƒ

ÊſœÈŕÌƃ¦ÈÂ�ÃÅ®ÉƋ76(((

كل من سلك طریقا في العلم واإلیمان والعمل الصالح، زاده هللا منھ، وسھلھ علیھ -:)574(فائدة 

ویسره لھ ، ووھب لھ أمور أخر ، ال تدخل تحت كسبھ.

))�ÉƈÈƆÈ¡�ÈÀƒ
Ê̄ċƃ¦�ċÀÊ¤��¦č®ÉÂ�ÉÀÈƆÌšċ°ƃ¦�É¿ÉƌÈƃ�É¾ÈŶÌŞÈƒÈŪ�

Ê©œÈš
ÊƃœċŮ ƃ¦�¦ÂÉƄÊƆÈŵÈÂ�¦Â96(((

ھذا من نعمة على عباده الذین جمعوا بین اإلیمان والعمل الصالح أن وعدھم أن یجعل -:)578(فائدة 

في قلوب أولیائھ، وأھل السماء واألرض ، وإذا كان لھم في القلوب ود لھم ودا ، أي : محبة ووداداً 

القبول واإلمامة ما حصل، م من الخیرات والدعوات واإلرشاد وتیسر لھم كثیر من أمورھم وحصل لھ

ولھذا ورد في الحدیث الصحیح ( إن هللا إذا أحب عبدا ، نادى جبریل : إني أحب فالنا فأحبھ ، فیحبھ 

ینادى في أھل السماء : إن هللا یحب فالنا فأحبوه ، فیحبھ أھل السماء، ثم یوضع لھ القبول جبریل ، ثم 

في األرض ). وإنما جعل هللا لھم ودا، ألنھم ودوه، فوددھم إلى أولیائھ وأحبابھ.



سورة طھ

)))8اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى (((

-لھ األسماء الكثیرة الحسنى ومن حسنھا :-:)579(فائدة 

أنھا كلھا أسماء ذات داللة على المدح فلیس فیھا اسم ال یدل على المدح والحمد.

أنھا لیست أعالما محضة ، وإنما ھي أسماء وأوصاف.

أنھا دالة على الصفات الكاملة وأن لھ من  كل صفة أكملھا وأعمھا وأجلھا.

وتعالى أمر العباد أن یدعوه بھا ألنھا وسیلة مقربة إلیھ یحبھا ، ویحب من یحبھا ، ویحب هللا سبحانھ أن 

ΎϬΑ�ϩϭϋΩΎϓ�ϰϧγΣϟ�˯ΎϣγϷ�Ϳϭ�@�ϰϟΎόΗ�ϝΎϗ�ˬΎϬΑ�Ϫϟ�ΩΑόΗϳϭ�ΎϬϳϧΎόϣ�ϥϋ�Ι ΣΑϳ�ΏΣϳϭ�ˬ�ΎϬυϔΣϳ�ϥϣ[.

)))16َدى (َفَال َیُصدَّنََّك َعْنَها َمْن َال ُیْؤِمُن ِبَها َواتََّبَع َهَواُه َفَترْ ((

وسوستھ وتدجیلھ، حذر هللا تعالى عمن ھذه حالھ ألنھ من أخوف ما یكون على المؤمن ب-:)580(فائدة 

ولة على التشبھ، واالقتداء بأبناء الجنس ، وفي ھذا تنبیھ وإشارة وتحذیر عن كل داع وكون النفوس مجب

شبھة في القلب، وعن النظر في الكتب إلى باطل، یصد عن  اإلیمان الواجب، أو عن كمالھ، أو یوقع ال

المشتملة على ذلك.

)))18َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَُّأ َعَلْیَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَي ِفیَها َمَآِرُب ُأْخَرى (((

یم، لبھذي من آثاره، حسن رعایة الحیوان اھذا الخلق الحسن من موسى علیھ السالم ، ال-:)581(فائدة 

واإلحسان إلیھ دل على عنایة هللا لھ واصطفاء، وتخصیص تقتضیھ رحمة هللا وحكمتھ.

)))25َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري (((

یھ لخلق ودعوتھم. قال هللا تعالى لنبفإن الصدر إذا ضاق، لم یصلح صاحبھ لھدایة ا-:)582(فائدة 

[ فبما رحمة من هللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من –صلى هللا علیھ وسلم –محمد 

حولك ] وعسى الخلق یقبلون الحق مع اللین وسعة الصدر وانشراحھ علیھم.



)))26َوَیسِّْر ِلي َأْمِري (((

من تیسیر األمر أن ییسر للداعي أن یأتي جمیع األمور من أبوابھا، ویخاطب كل أحد -:)583(فائدة 

ما یناسب لھ ، ویدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قولھ.ب

)))34) َوَنْذُكَرَك َكِثیًرا (33) َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثیًرا (((

علم علیھ الصالة والسالم أن مدار العبادات كلھا والدین على ذكر هللا فسأل هللا أن -:)584(فائدة 

لبر والتقوى ، فیكثر منھما ذكر هللا من التسبیح والتھلیل یجعل أخاه معھ، یتساعدان ویتعاونان على ا

وغیره من أنواع العبادات.

)))44) َفُقوَال َلُه َقْوًال َلیًِّنا َلَعلَُّه َیَتَذكَُّر َأْو َیْخَشى (((

أي سھال لطفا برفق ولین وأدب في اللفظ من دون فحش وال صلف، وال غلظة في -:)585(فائدة 

فظاظة في األفعال ( لعلھ ) بسبب القول اللین ( یتذكر ) ما ینفعھ فیأتیھ، ( أو یخشى ) ما المقال ، أو 

یضره فیتركھ.

)))61َقاَل َلُهْم ُموَسى َوْیَلُكْم َال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه َكِذًبا َفُیْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى (((

بد أن یؤثر في القلوب ، ال جرم ارتفاع الخصام والنزاع بین السحرة لما كالم الحق ال-:)586(فائدة 

سمعوا كالم موسى وارتبكوا ، ولعل من جملة نزاعھم ، االشتباه في موسى ، ھل ھو على الحق أم ال ؟

)))76َزكَّى (َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن تَ ((

والزیادة بحصول الخیر وسمیت الزكاة زكاة ،فإن للتزكیة معنیین، التنقیة وإزالة الخبث-:)588فائدة (

لھذین األمرین.

)))104َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َیُقوُلوَن ِإْذ َیُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِریَقًة ِإْن َلِبْثُتْم ِإالَّ َیْوًما (((

المقصود من ھذا الندم العظیم كیف ضیعوا األوقات القصیرة، وقطعوھا ساھین الھین، -:)589(فائدة 

معرضین عما ینفعھم ، مقبلین على ما یضرھم ، فھا قد حضر الجزاء، وحق الوعید فلم یبق إال الندم ، 

والدعاء بالویل والثبور.



)))114َك َوْحُیُه َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما (َوَال َتْعَجْل ِباْلُقْرَآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُیْقَضى ِإَلیْ ((

یؤخذ من ھذه اآلیة الكریمة، األدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم یحب أن یتأنى -:)590(فائدة 

والمعلم من كالمھ المتصل بعضھ ببعض، فإذا فرغ منھ سأل إن كان عنده ویصبر حتى یفرغ المملي

سؤال ، وال یبادر بالسؤال وقطع كالم ملقي العلم ، فإنھ سبب للحرمان، وكذلك المسؤول ینبغي لھ أن 

یستملي سؤال السائل، ویعرف المقصود منھ قبل الجواب، فإن ذلك سبب إلصابة الصواب.

)))114ُقْرَآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُیْقَضى ِإَلْیَك َوْحُیُه َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما (َوَال َتْعَجْل ِبالْ ((

إن العلم خیر، وكثرة الخیر مطلوبة، وھي من هللا و الطریق إلیھا االجتھاد والشوق -:)591(فائدة 

للعلم وسؤال هللا واالستعانة بھ، واالفتقار إلیھ في كل وقت.

)))124َرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعیَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى (َوَمْن َأعْ ((

أن نجعل معیشتھ ضیقة مشقة، وال یكون ذلك إال عذابا.أي فإن جزاءه-:)593(فائدة 

وفسرت المعیشة الضنك بعذاب القبر ، وأنھ یضیق علیھ قبره، ویحصر فیھ ویعذب، جزاء إعراضھ 

عن ذكر ربھ، وھذه إحدى اآلیات الدالة على عذاب القبر. والثانیة قولھ تعالى [ ولو ترى إذ الظالمون 

ذاب األدنى دون في غمرات الموت والمالئكة باسطو أیدیھم ] والثالثة قولھ تعالى [ ولنذیقنھم من الع

العذاب األكبر ] والرابعة قولھ تعالى عن آل فرعون [ ولنذیقنھم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر ] 

[ النار یعرضون علیھا غدوا وعشیا ].

آخر اآلیة، –وهللا أعلم –والذي أوجب لمن فسرھا بعذاب القبر فقط من السلف، وقصرھا على ذلك 

عذاب یوم القیامة.وأن هللا ذكر في آخرھا

)))124َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعیَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى (((

وبعض المفسرین یرى أن المعیشة الضنك، عامة في دار الدنیا، بما یصیب المعرض -:)594(فائدة 

معجل، وفي دار البرزخ ، وفي الدار عذابم، التي ھي عن ذكر ربھ، من الھموم و الغموم واآلال

اآلخرة، إلطالق المعیشة الضنك، وعدم تقییدھا.



َالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَها َال َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى ((( )))132َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ

على الصالة، وأزعجھم إلیھا من فرض ونفل . واألمر بالشيء أمر أي حث أھلك -:)596فائدة (

بجمیع ما ال یتم إال بھ فیكون أمرا بتعلیمھم ما یصلح الصالة ویفسدھا ویكملھا.



سورة األنبیاء

)))43َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَن (((

في تخصیص السؤال بأھل الذكر والعلم، نھي عن سؤال المعروف بالجھل وعدم -:)598فائدة (

العلم ونھي لھ أن یتصدى لذلك.

))َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاًال ُنوِحي ِإَلْیِهْم ((

في ھذه اآلیة دلیل على أن النساء لیس منھن نبیة ال مریم وال غیرھا.-:)599(فائدة 

)))10َلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْیُكْم ِكَتاًبا ِفیِه ِذْكُرُكْم َأَفَال َتْعِقُلوَن (((

بار الصادقة فاعتقدتموھا األخأي شرفكم وفخركم وارتفاعكم إن تذكرتم بھ ما فیھ من-:)600(فائدة

ركم.وامتثلتم ما فیھ من األوامر واجتنبتم ما فیھ من النواھي، ارتفع قدركم وعظم أم

)))35ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنًة َوإَِلْیَنا ُتْرَجُعوَن (((

:601فائدة ( فائدة ھذه اآلیة تدل على بطالن قول من یقول ببقاء الخضر وانھ مخلد في الدنیا ، فھو -)

لیل علیھ، ومناقض لألدلة الشرعیةقول ال د

)))53َقاُلوا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َلَها َعاِبِدیَن (((

:603فائدة ( ال تجوز بھ القدوة، ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلف سوى الرسل لیس بحجة -)

خصوصا في أصل الدین ، وتوحید رب العالمین.

)))58وَن (َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبیًرا َلُهْم َلَعلَُّهْم ِإَلْیِه َیْرِجعُ ((

:604فائدة ( تأمل ھذا االحتراز العجیب ، فإن كل ممقوت عند هللا ال یطلق علیھ ألفاظ التعظیم إال -)

إذا كتب إلى ملوك األرض –صلى هللا علیھ وسلم –على وجھ إضافتھ ألصحابھ كما كان النبي 

المشركین یقول : (( إلى عظیم الفرس )) (( إلى عظیم الروم )) ونحو ذلك، ولم یقل (( إلى العظیم )) 

وھنا قال هللا تعالى [ إال كبیرا لھم ] ولم یقل [ كبیرا من أصنامھم ] فھذا ینبغي التنبیھ لھ ، واالحتراز 

من عظمھ.من تعظیم ما حقره هللا إال إذا أضیف إلى



)))61َقاُلوا َفْأُتوا ِبِه َعَلى َأْعُیِن النَّاِس َلَعلَُّهْم َیْشَهُدوَن (((

:605فائدة ( ھذا الذي أراد إبراھیم وقصد أن یكون بیان الحق بمشھد من الناس لیشاھدوا الحق -)

ناس ضحى ].وتقوم علیھم الحجة كما قال موسى حین واعد فرعون [ موعدكم یوم الزینة وأن یحشر ال

ْیَناُه َوُلوًطا ِإَلى اْألَْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفیَها ِلْلَعاَلِمیَن ((( )))71َوَنجَّ

:606فائدة ( لخلیلھ وفیھا نوا فیھا وأن هللا اختارھا مھاجرا من بركة الشام أن كثیرا من األنبیاء كا-)

أحد بیوتھ الثالثة المقدسة.

))��ÈÀƒÊšÊƃœÈŮ �œÈƈÌƄÈŶÈŞ�čƚÉƂÈÂ�ÅŗÈƄ
ÊżœÈƈ�È§ÂÉƀÌŶÈƒÈÂ�È¼œÈšÌŪÊ¤�ÉƊÈƃ�œÈƈÌŕÈƋÈÂÈÂ72(((

:607فائدة ( ن ویمشي خلفھ ه أن یكون إماما یھتدي بھ المھتدوھذا من أكبر نعم هللا على عبد-)

السالكون وذلك بما صبروا وكانوا بآیات هللا یوقنون.

)))80وٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم َفَهْل َأْنُتْم َشاِكُروَن (َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلبُ ((

:608فائدة ( علم هللا داود علیھ السالم، صنعة الدروع فھو أول من صنعھا وعلمھا، وسرت صناعتھ -)

إلى من بعده فأالن هللا لھ الحدید وعلمھ كیف یسردھا.

ا ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوَآَتْیَناُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِدیَن َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا مَ ((

)84(((

:609فائدة ( ، فإذا رأوا ما أصابھ من البالء ثم ما أثابھ ة للعابدین، الذین ینتفعون بالعبرجعلناه عبر-)

دناه صابرا [ إنا وج- علیھ في قولھ تعالى :لصبر ولھذا أثنى هللاهللا بعد زوالھ ونظروا السبب وجدوه ا

نعم العبد إنھ أواب ] فجعلوه أسوة وقدوة عندما یصیبھم الضر.

ْیَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن ((( )))88َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ

:610فائدة ( قع في شدة وغم، أن هللا تعالى سینجیھ منھا، ویكشف وھذا وعد وبشارة لكل مؤمن و-)

عنھ ویخفف إلیمانھ كما فعل بیونس علیھ السالم.



))َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َیْحَیى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ((

:611فائدة ( مشتركا ھذا من فوائد الجلیس والقرین الصالح، أنھ مبارك على قرینھ، فصار یحیى -)

بین الوالدین.

)))98ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأْنُتْم َلَها َواِرُدوَن (((

:612فائدة ( ھو راض بعبادتھ وأما دخول آلھة المشركین النار، إنما ھو األصنام أو من عبد و-)

یاء فإنھم ال یعذبون فیھا ویدخلون في قولھ [ إن والمالئكة ونحوھم ممن عبد من األولالمسیح وعزیر

الذین سبقت لھم منا الحسنى أولئك عنھا مبعدون ].

اِلُحوَن ((( )))105َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

:613فائدة ( م الذین یورثھم هللا الجنان كقول أھل ھجتنبوا المنھیات، فھم الذین قاموا بالمأمورات، وا-)

�Ωέϣϟ�ϥ�ϝϣΗΣϳϭ�ˬ>�˯Ύηϧ�Ι ϳΣ�ΔϧΟϟ�ϥϣ�ϭΑΗϧ�ν έϷ�ΎϧΗΛέϭϭ�ϩΩϋϭ�ΎϧϗΩλ �ϱΫϟ�Ϳ�ΩϣΣϟ�@���ΔϧΟϟ

: االستخالف في األرض ، وأن الصالحین یمكن هللا لھم في األرض ویولیھم علیھا كقولھ تعالى : [ 

رض كما استخلف الذین من قبلھم ] .نوا منكم وعملوا الصالحات  لیستخلفنھم في األوعد هللا الذین آم



سورة الحج

))َوِمْنُكْم َمْن ُیَتَوفَّى َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْیَال َیْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْیًئا ((

:614فائدة ( فقوة اآلدمي محفوفة بضعفین، ضعف الطفولیة ونقصھا ، وضعف الھرم ونقصھ، كما -)

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة قال تعالى : [ هللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 

خلق ما یشاء وھو العلیم القدیر ].ی

)))9َلُه ِفي الدُّْنَیا ِخْزٌي َوُنِذیُقُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَذاَب اْلَحِریِق (((

:616فائدة ( داعیا من یفتضح ھذا في الدنیا قبل اآلخرة، وھذا من آیات هللا العجیبة، فإنك ال تجد -)

دعاة الكفر والضالل، إال ولھ من المقت بین العالمین، واللعنة ، والبغض ، والذم ما ھو حقیق بھ وكل 

بحسب حالھ.

ْنُظْر َهْل ْقَطْع َفْلیَ َمْن َكاَن َیُظنُّ َأْن َلْن َیْنُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَیا َواْآلَِخَرِة َفْلَیْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى السََّماِء ثُمَّ ِلیَ ((

)))15ُیْذِهَبنَّ َكْیُدُه َما َیِغیُظ (

:617فائدة ( باده المؤمنین ما ھذه اآلیة الكریمة فیھا من الوعد والبشارة بنصر هللا لدینھ ولرسولھ وع-)

وا نور هللا بأفواھھم، وهللا متم نوره و لو كره ال یخص، ومن تأییس الكافرین الذین یریدون أن یطفؤ

أي : وسعوا مھما أمكنھم.الكافرون، 

ُفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق ((( )))29ثُمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَیطَّوَّ

:619فائدة ( الطواف مشروع في كل وقت سواء كان تابعا لنسك أم مستقال بنفسھ.-)

[ لطائف التفسیر ]-الباب :620

الطواف على االعتكاف والصالة ][ سر تقدیم -العنوان :

)))26َوَطهِّْر َبْیِتَي ِللطَّاِئِفیَن َواْلَقاِئِمیَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد (((

:620فائدة ( االعتكاف لصالة، الختصاصھ بھذا البیت، ثم قدم الطواف على االعتكاف وا-)

الختصاصھ بجنس المساجد.



)))32لَِّه َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب (َذِلَك َوَمْن ُیَعظِّْم َشَعاِئَر ال((

:622فائدة ( الشعائر : أعالم الدین الظاھرة ومنھا المناسك كلھا كما قال تعالى [ إن الصفا والمروة -)

من شعائر هللا ] ومنھا الھدایا والقربان للبیت.

)))34َوَبشِِّر اْلُمْخِبِتیَن (((

:623فائدة ( الخاضع لربھ المستسلم ألمره المتواضع لعباده.المخبت : -)

اِبِریَن َعَلى َما َأَصاَبُهْم َواْلُمِقیِمي 34َوَبشِِّر اْلُمْخِبِتیَن ((( ) الَِّذیَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوالصَّ

َالِة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقونَ  ))الصَّ

:624فائدة ( -عالى صفات المخبتین فقال :ذكر هللا ت-)

خوفا وتعظیما فتركوا لذلك المحرمات لخوفھم ووجلھم من -[ الذین إذا ذكر هللا وجلت قلوبھم ] أي :-1

هللا وحده.

[ والصابرین على ما أصابھم ] من البأساء والضراء وأنواع األذى فال یجري منھم التسخط لشيء -2

محتسبین ثوابھ، مرتقبین أجره.من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجھ ربھم، 

[ والمقیمین الصالة ] أي : الذین جعلوھا قائمة مستقیمة كاملة، بأن أدوا الالزم فیھا والمستحب، -3

وعبودیتھا الظاھرة والباطنة.

[ ومما رزقناھم ینفقون ] وھذا یشمل جمیع النفقات الواجبة، كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات -4

والممالیك و األقارب والنفقات المستحبة كالصدقات بجمیع وجوھھا وأتى بـ ( من ) للتبعیض ، لیعلم 

ي تحصیلھ قدرة لوال تیسیر رسولھ ما أمر هللا بھ ورغب فیھ وأنھ جزء یسیر مما رزق هللا، لیس للعبد ف

هللا تعالى لھ ورزقھ إیاه. فیا أیھا المرزوق من فضل هللا أنفق مما رزقك هللا عزوجل ینفق هللا علیك 

ویزیدك من فضلھ.

َرَها َلُكْم ِلتُ (( َكبُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َلْن َیَناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكْن َیَناُلُه التَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخَّ

)))37َوَبشِِّر اْلُمْحِسِنیَن (

:625فائدة ( ھذا حث وترغیب على اإلخالص في النحر، وأن یكون القصد وجھ هللا وحده، ال فخرا -)

وال ریاء وال سمعة وال مجرد عادة وھكذا سائر العبادات إن لم یقترن بھا اإلخالص وتقوى هللا كانت 

لقشور الذي ال لب فیھ والجسد الذي ال روح فیھ.كا



))) الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیارِِهْم ِبَغْیِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َیُقوُلوا َربَُّنا اللَّهُ ((

:626فائدة ( ھذا یدل على حكمة الجھاد، وأن المقصود منھ إقامة دین هللا، وذب الكفار المؤذین -)

لھم باالعتداء عن ظلمھم واعتدائھم والتمكن من عبادة هللا وإقامة الشرائع الظاھرة.للمؤمنین، البادئین 

اْسُم اللَِّه َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَها ((

)))40َمْن َیْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزیٌز (َكِثیًرا َوَلَیْنُصَرنَّ اللَُّه 

:627فائدة ( ل والمؤذي ومقصود لغیره، ودل ذلكدل ھذا على أن الجھاد مشروع ألجل دفع الصائ-)

على أن البلدان التي حصلت فیھا الطمأنینة بعبادة هللا وعمرت مساجدھا وأقیمت فیھا شعائر الدین كلھا 

ن وببركتھم دفع هللا عنھا الكافرین، قال تعالى [ ولوال دفع هللا الناس بعضھم ببعض من فضائل المجاھدی

لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على العالمین ].

)))40َوَلَیْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َیْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزیٌز (((

:628فائدة ( دكم ، وقوي عدد عدوكم ن ضعف عددكم وعدلمسلمین فإنكم وإفأبشروا یا معشر ا-)

وعدتھم، فإن ركنكم القوي العزیز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون فاعملوا باألسباب 

ور بھا ثم اطلبوا منھ نصركم فال بد أن ینصركم.مالمأ

َالَة َوَآَتُوا (( الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْألَْرِض َأَقاُموا الصَّ

)))41َعاِقَبُة اْألُُموِر (

:629فائدة ( فمن سلطھ هللا على العباد من الملوك وقام بأمر هللا كانت لھ العاقبة الحمیدة والحالة -)

ھ وإن حصل لھ ملك مؤقت فإن عاقبتھ الرشیدة ومن تسلط علیھم بالجبروت وأقام فیھم ھوى نفسھ، فإن

غیر حمیدة فوالیتھ مشؤومة وعاقبتھ مذمومة.

َه َلُهَو َخْیُر الرَّاِزِقیَن َوالَِّذیَن َهاَجُروا ِفي َسِبیِل اللَِّه ثُمَّ ُقِتُلوا َأْو َماُتوا َلَیْرُزَقنَُّهُم اللَُّه ِرْزًقا َحَسًنا َوإِنَّ اللَّ ((

)58(((

:631فائدة ( ه بشارة كبرى، لمن ھاجر في سبیل هللا ، فخرج من داره ووطنھ وأوالده ومالھ، ھذ-)

على فراشھ أو قتل ابتغاء وجھ هللا ونصرة لدین هللا فھذا قد وجب أجره على هللا تعالى سواء مات 

مجاھدا في سبیل هللا [ لیرزقنھم هللا رزقا حسنا ] في البرزخ وفي یوم القیامة بدخول الجنة الجامعة 

.للروح والریحان



)))59َیْرَضْوَنُه َوإِنَّ اللََّه َلَعِلیٌم َحِلیٌم (((

:633فائدة ( [ حلیم ] یعصیھ [ وإن هللا لعلیم ] باألمور ظاھرھا وباطنھا، متقدمھا ومتأخرھا-)

الخالئق، ویبارونھ بالعظائم وھو ال یعاجلھم بالعقوبة مع كمال اقتداره بل یواصل لھم رزقھ و یسدي 

لھم فضلھ.

)))62َكِبیُر () َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ الْ ((

:634فائدة ( وحقیقة الكبریاء التي ال یعلمھا إال ھو ال ملك مقرب وال نبي مرسل أنھا كل صفة كمال -)

، أن العبادات من كبریائھلھ من تلك الصفة أجلھا وأكملھا ، و، وجالل وكبریاء وعظمة فھي ثابتة لھ 

كلھا ، الصادرة من أھل السماوات واألرض ، كلھا المقصود منھا ، تكبیره وتعظیمھ ، وإجاللھ 

وإكرامھ ، ولھذا كان التكبیر شعار للعبادات الكبار ، كالصالة وغیرھا.

)))63ِإنَّ اللََّه َلِطیٌف َخِبیٌر (((

:635فائدة ( :اللطیف[-) ھو الذي یدرك بواطن األشیاء، وخفیاتھا وسرائرھا الذي یسوق إلى عبده ]

عبده ، عزتھ في انتقامھ خفى على العباد، ومن لطفھ أنھ یريالخیر ویدفع عنھ الشر بطرق لطیفة ت

وكمال اقتداره ثم یظھر لطفھ بعد أن أشرف العبد على الھالك، ومن لطفھ أنھ یعلم مواطن القطر من 

ر األرض في باطنھا فیسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر، الذي خفي على علم الخالئق األرض، وبذو

فینبت منھ أنواع النبات.

[ خبیر ] : بسرائر األمور وخبایا الصدور وخفایا األمور.

)))64َوإِنَّ اللََّه َلُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد (((

:634فائدة ( لمطلق التام، من جمیع الوجوه ومن غناه، أنھ ال یحتاج [ الغني ] : بذاتھ الذي لھ الغنى ا-)

إلى أحد من خلقھ، وال یوالیھم من ذلة ، وال یتكثر بھم من قلة، ومن غناه أنھ ما اتخذ صاحبة وال ولدا 

ومن غناه أنھ صمد ال یأكل وال یشرب وال یحتاج إلى ما یحتاج إلیھ الخلق بوجھ من الوجوه، فھو یطعم 

م ودنیاھم، ناه أن الخلق كلھم مفتقرون إلیھ في إیجادھم وإعدادھم وإمدادھم، وفي دینھوال یطعم ، ومن غ

ومن غناه أنھ لو اجتمع من في السماوات واألرض األحیاء منھم واألموات في صعید واحد فسأل كل 

منھم ما بلغت أمنیتھ فأعطاھم فوق أمانیھم ما نقص ذلك من ملكھ شيء.



)))64َوإِنَّ اللََّه َلُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد (((

:637فائدة ( لكونھا [ الحمید ] : أي المحمود في ذاتھ ، وفي أسمائھ لكونھا حسنى وفي صفاتھ -)

واإلحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعھ لكونھ ال یأمر صفات كمال وفي أفعالھ كونھا دائرة بین العدل 

صة أو راجحة، وال ینھى إال عما فیھ مفسده خالصة.إال بما فیھ مصلحة خال

)))77َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن (((

:638فائدة ( فضلھما وركنیتھما یأمر تعالى عباده المؤمنین بالصالة، وخص فیھا الركوع والسجود ل-)

وعبادتھ التي ھي قرة العیون وسلوة القلب المحزون، وأن ربوبیتھ وإحسانھ على العباد، یقتضي منھم 

أن یخلصوا لھ العبادة، ویأمرھم بفعل الخیر عموما.

))َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ ((

:639فائدة ( التام بأمر هللا ، ودعوة الخلق إلى سبیلھ بكل طریق فالجھاد في هللا حق جھاده ھو القیام -)

موصل لذلك من نصیحة وتعلیم وقتال وأدب وزجر ووعظ.

))َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرجٍ ((

:640فائدة ( یؤخد منھا قاعدة [ المشقة تجلب التیسیر ] و [ الضرورات تبیح المحضورات ] .-)



المؤمنونسورة 

)))2الَِّذیَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعوَن (((

:641فائدة ( الخشوع في الصالة ھو حضور القلب بین یدي هللا تعالى، مستحضرا لقربھ فیسكن -)

لذلك قلبھ، وتطمئن نفسھ، وتسكن حركاتھ، ویقل التفاتتھ، متأدبا بین یدي ربھ، مستحضرا جمیع ما 

س واألفكار الردیة، وھذا تھ إلى آخرھا، فتنتفي بذلك الوساوصالتھ، من أول صالیقولھ وبفعلھ في 

روح الصالة والمقصود منھا ، وھو الذي یكتب للعبد، فالصالة ال خشوع فیھا وال حضور قلب، وإن 

كانت مجزئة مثابا علیھا ، فإن الثواب على حسب ما یعقل القلب منھا.

)))3ِو ُمْعِرُضوَن (َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّغْ ((

:642فائدة ( اللغو ھو الكالم الذي ال خیر فیھ وال فائدة.-)

)))6ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْیُر َمُلوِمیَن (((

:644فائدة ( حقیقیة مقصودا بقاؤھا عموم ھذه اآلیة یدل على تحریم نكاح المتعة، فإنھا لیست زوجة -)

وال مملوكة وتحریم نكاح المحلل لذلك.

)))34َوالَِّذیَن ُهْم َعَلى َصَالِتِهْم ُیَحاِفُظوَن (((

:645فائدة ( یداومون علیھا في أوقاتھا وحدودھا وأشراطھا وأركانھا، فمدحھم بالخشوع بالصالة، -)

فمن یداوم على الصالة من غیر خشوع أو على وبالمحافظة علیھا، ألنھ ال یتم أمرھم إال باألمرین،

الخشوع من دون محافظة علیھا ، فإنھ مذموم ناقص.

)))63َبْل ُقُلوُبُهْم ِفي َغْمَرٍة ِمْن َهَذا َوَلُهْم َأْعَماٌل ِمْن ُدوِن َذِلَك ُهْم َلَها َعاِمُلوَن (((

:647فائدة ( وا ھذه األعمال، التي بقیت علیھم م لیعملقوع العذاب فیھم فإن یمھلھفال یستغربوا عدم و-)

مما كتب علیھم، فإذا عملوھا واستوفوھا انتقلوا بشر حالة إلى غضب هللا وعقابھ.



ِلیَن ((( )))68َأَفَلْم َیدَّبَُّروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما َلْم َیْأِت َآَباَءُهُم اْألَوَّ

:648فائدة ( خیر، ویعصم من كل شر، والذي منعھم من تدبره ان على تدبر القرآن، یدعو إلى كل -)

قلوبھم أقفالھا.

)))71َبْل َأَتْیَناُهْم ِبِذْكرِِهْم َفُهْم َعْن ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضوَن (((

:649فائدة ( فالقرآن ومن جاء بھ، أعظم نعمة ساقھا هللا إلیھم، فلم یقابلوھا إال بالرد واإلعراض، -)

مان حرمان؟ وھل یكون وراءه إال نھایة الخسران؟فھل بعد ھذا الحر

))اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّیَِّئةَ ((

:650فائدة ( إذا أساء إلیك أعداؤك بالقول والفعل فال تقابلھم باإلساءة مع أنھ یجوز معاقبة المسيء -)

فضل منك على المسيء ومن بمثل إساءتھ ولكن ادفع إساءتھم إلیك باإلحسان منك إلیھم، فإن ذلك

مصالح ذلك أنھ تخف اإلساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنھ أدعى لجلب المسيء إلى الحق 

وأقرب إلى ندمھ وأسفھ، ورجوعھ بالتوبة عما فعل.

)))103َوَمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُه َفُأوَلِئَك الَِّذیَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدوَن (((

:651فائدة ( كل خسارة غیر ھذه الخسارة فإنھا بالنسبة إلیھا سھلة ولكن ھذه خسارة صعبة، ال یجبر -)

شقاوة سرمدیة، قد خسر نفسھ الشریفة التي یتمكن بھا من ومصابھا وال یستدرك فائتھا خسارة أبدیة 

السعادة األبدیة ففوتھا ھذا النعیم المقیم في جوار الرب الكریم.

)))108َقاَل اْخَسُئوا ِفیَها َوَال ُتَكلُِّموِن (((

:652فائدة ( أعظم قول على اإلطالق یسمعھ المجرمون في -نسألھ تعالى العافیة -وھذا القول -)

التخییب، والتوبیخ والذل والخسار والتأییس من كل خیر، والبشرى بكل شر وھذا الكالم والغضب من

وأبلغ في نكایتھم من عذاب الجحیم.رب الرحیم، أشد علیھم ال

)))118َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأْنَت َخْیُر الرَّاِحِمیَن (((

:653فائدة ( (-�Ϫγϔϧ�ϥϣ�ϪΑ�ϡΣέϭ�ˬΎϫΩϟϭΑ�ΓΩϟϭϟ�ϥϣ�ϩΩΑόΑ�ϡΣέ�ˬϪϧϣ�Ϫϟ�έϳΧ�ͿΎϓ�ˬΩΑόϠϟ�ϡΣέ�ϝϛϓ



سورة النور

ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوَال َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِدیِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن الزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا((

)))2ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلَِخِر َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن (

البكرین ، أنھما یجلد كل منھما مئة جلدة ، و أما الثیب ، فقد ھذا الحكم في الزاني الزانیة-):654فائدة(

دلت السنة الصحیحة المشھورة أن حده الرجم ، و نھانا تعالى أن تأخذنا رأفة بھما في دین هللا تمنعنا 

من إقامة الحد علیھما .

)))2َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن (((

، لیشتھر و أمر تعالى إلى أن یحضر عذاب الزانین طائفة أي : جماعة من المؤمنین -):655فائدة(

رتداع ، و لیشاھدوا الحد فعالً ، فإن مشاھدة أحكام الشرع بالفعل ، مما یقوى یحصل بذلك الخزي و اال

و هللا أعلم .بھا العلم ، و یستقر بھا الفھم ، و یكون أقرب إلصابة الصواب ، فال یزاد فیھ و ال ینقص 

))�Ì¿ÉƂÈƃ�Æ°ÌƒÈŤ�ÈÂÉƋ�Ì¾Èŕ�Ì¿ÉƂÈƃ�¦č°ÈŬ�ÉƉÂÉŕÈŪ ÌšÈř�Èƙ((

لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنین و نزاھتھا ، و التنویھ بذكرھا ، حتى تناول عموم -):656فائدة(

المدح سائر زوجات الرسول صلى هللا علیھ و سلم ، و لما تضمن من بیان اآلیات المضطر إلیھا العباد 

، التي ما زال العمل بھا إلى یوم القیامة ، فكل ھذا خیر عظیم ، لوال مقالة أھل اإلفك لم یحصل ذلك .

َو ِعْنَد اللَِّه َعِظیٌم ) ِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكْم َما َلْیَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهیًِّنا َوهُ ((

)15(((

األمران محظوران :-):657فائدة(

التكلم بالباطل-1

و القول على هللا بال علم-2



)))15َوَتْحَسُبوَنُه َهیًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظیٌم (((

ھذا فیھ الزجر البلیغ ، عن تعاطي بعض الذنوب على وجھ التھاون بھا ، فإن العبد ال -):658فائدة(

، و یسھل علیھ مواقعتھ مرة حسبانھ شیئا ، و ال یخفف من عقوبة الذنب ، بل یضاعف الذنب یفیده

أخرى .

َفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم ِفي الدُّْنَیا َواْآلَِخَرِة َواللَُّه َیْعَلُم ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأْن َتِشیَع الْ ((

)))19َوَأْنُتْم َال َتْعَلُموَن (

فإذا كان ھذا الوعید لمجرد محبة أن تشیع الفاحشة ، و استحالء ذلك بالقلب ، فكیف بما -):659فائدة(

ھو أعظم من ذلك من إظھاره و نقلھ و سواء كانت الفاحشة صادرة أو غیر صادرة ، و كل ھذا  من 

رحمة هللا بعباده المؤمنین و صیانة أعراضھم كما صان دماءھم و أموالھم و أمرھم ، بما یقتضي 

مصافاة و أن یحب أحدھم ألخیھ ما یحب لنفسھ ، و یكره لھ ما یكره لنفسھ .ال

ُمُر ِباْلَفْحَشاِء َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َوَمْن َیتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َفِإنَُّه َیأْ ((

))َواْلُمْنَكرِ 

قھ و وساوسھ  ، و خطوات الشیطان یدخل فیھا سائر المعاصي المتعلقة بالقلب أي : طری-):660فائدة(

، و اللسان ، و البدن ، و من حكمتھ تعالى أن بین الحكم و ھو : النھي عن إتباع خطوات الشیطان ، و 

الحكمة ھو في بیان ما في المنھي عنھ ، من الشر المقتضي و الداعي لتركھ .

َشاِء الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َوَمْن َیتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َفِإنَُّه َیْأُمُر ِباْلَفحْ َیا َأیَُّها ((

))َواْلُمْنَكرِ 

الفحشاء : ما تستفحشھ العقول و الشرائع ، من الذنوب العظیمة مع میل بعض النفوس -):661فائدة(

ھو ما تنكره العقول و ال تعرفھ ، فالمعاصي ھي خطوات الشیطان ، ال تخرج عن إلیھ . و (المنكر) 

ذلك .

ِبیِل اللَِّه َوَال َیْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن ُیْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِریَن ِفي سَ ((

)))2بُّوَن َأْن َیْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیٌم (َوْلَیْعُفوا َوْلَیْصَفُحوا َأَال ُتحِ 



في ھذه اآلیة دلیل على النفقة على القریب و أنھ ال تترك النفقة و اإلحسان لمعصیة -):662فائدة(

و لو جرى علیھ ما جرى من أھل الجرائم . الصفحاإلنسان ، و الحث على العفو و 

وا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبیٌر ِبَما َیْصنَ ُقْل (( ُعوَن ِلْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ

)30(((

ϣϟ�ϥϋ�ϩέλ-):663فائدة( Α�ν Ϗ�ϥϣ�ϭ�ˬ�Ϫϧϣ�έϳΧ�Ϫο ϭϋ�Ϳ�Ύϳη�ϙέΗ�ϥϣ�ϭ�ˬ�ϪΗέϳλ Α�ௌ�έΎϧ�ϡέΣ

عبد إذا حفظ فرجھ و بصره عن الحرام و مقدماتھ مع داعي الشھوة ، كان حفظھ لغیره أبلغ ، و ألن ال

لھذا سماه هللا حفظ  ، فالشيء المحفوظ إن لم یجتھد حافظھ في مراقبتھ و حفظھ ، وعمل األسباب 

ه في بالیا و الموجبة لحفظھ ، لم ینحفظ ، كذلك البصر و الفرج ، إن لم یجتھد العبد في حفظھما ، أوقعا

محن .

وا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبیٌر ِبَما (( )30َیْصَنُعوَن (ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ

((

فقال تأمل كیف أمر بحفظ الفرج مطلقاً ألنھ ال یباح في حالة من األحوال ، و أما البصر -):664فائدة(

(یغضوا من أبصارھم) أتى بأداة (من) الدالة على التبعیض ، فإنھ یجوز النظر في بعض األحوال 

لحاجة ، كنظر الشاھد و العامل و الخاطب ، و نحو ذلك ، ثم ذكرھم بعلمھ بأعمالھم ، لیجتھدوا في 

حفظ أنفسھم من المحرمات .

))َوْلَیْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلى ُجُیوِبِهنَّ ((

یدل ذلك على أن الزینة التي یحرم إبداؤھا ، یدخل فیھا جمیع البدن .-):665فائدة(

ِمُنوَن َلَعلَُّكْم َوَال َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمْن ِزیَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِمیًعا َأیَُّها اْلُمؤْ ((

)))31ُتْفِلُحوَن (

یؤخذ من ھذا و نحوه قاعدة(سد الوسائل) و أن األمر إذا كان مباحاً ، و لكن یفضي إلى -):667فائدة(

محرم ، أو یخاف من وقوعھ ، فإنھ یمنع منھ ، فالضرب بالرجل في األرض ، األصل أنھ مباح ، و 

لكن لما كان وسیلة لعلم الزینة ، منع منھ .

)))31ا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن (َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِمیعً ((



كل مؤمن بحاجة للتوبة ، ألن هللا خاطب المؤمنین جمیعاُ ، و فیھ الحث على اإلخالص -):668فائدة(

بالتوبة . 

)))32َواللَُّه َواِسٌع َعِلیٌم (((

(واسع) كثیر الخیر عظیم الفضل ، (علیم) ِبَمن یستحق فضلھ الدیني و الدنیوي ، أو -):669فائدة(

قتضاء حكمھ .ال یستحق ، فیعطي كال ما علمھ و اأحدھما ، ممن 

)))36ِفي ُبُیوٍت َأِذَن اللَُّه َأْن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح َلُه ِفیَها ِباْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل (((

ھا ، و كنسھا و تنظیفھا من رفعھا ، و بنائ فيفیدخلھذان مجموع أحكام المساجد ،-):670فائدة(

النجاسة و األذى و صونھا عن المجانین و الصبیان ، الذین ال یتحرزون عن النجاسة ، و عن الكافر ، 

و أن تصان عن اللغو فیھا و رفع األصوات بغیر ذكر هللا .

)))36ُبُیوٍت َأِذَن اللَُّه َأْن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح َلُه ِفیَها ِباْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل () ِفي ((

(ویذكر فیھا اسمھ) یدخل في ذلك الصالة كلھا ، فرضھا ، و نفلھا ، و قراءة القرآن ، و -):671فائدة(

و تعلم العلم و تعلیمھ ، و المذاكرة فیھا ، و اإلعتكاف و التسبیح ، و التھلیل و غیره من أنواع الذكر ،

غیر ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد ، و لھذا كانت عمارة المساجد على قسمین : عمارة بنیان 

و صیانة لھا ، و عمارة بذكر اسم هللا ، من الصالة و غیرھا و ھذا أشرف القسمین ، و لھذا شرعت 

.العلماء و استحباباً عند آخرین جمعة في المساجد ، وجوباً عند أكثرالصلوات الخمس و ال

)))36) ِفي ُبُیوٍت َأِذَن اللَُّه َأْن ُتْرَفَع َوُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح َلُه ِفیَها ِباْلُغُدوِّ َواْآلََصاِل (((

هللا وسھولتھ و یدخل في ذلك خص ھذین الوقتین بشرفھما و لتیسر السیر فیھما إلى -):672فائدة(

التسبیح في الصالة و غیرھا ، و لھذا شرعت أذكار الصباح و المساء ، و أورادھما عند الصباح و 

المساء .

اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ا(( یَن ِمْن لَّذِ ) َوَعَد اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

ُبُدوَنِني َال ُیْشِرُكوَن ِبي َقْبِلِهْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُیَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َیعْ 

))َشْیًئا 

مھما قاموا باإلیمان و العمل الصالح فال بد أن یوجد ما وعدھم هللا ، و إنما یسلط علیھم -):673فائدة(

الكفار و المنافقین ،  و یدیلھم في بعض األحیان ، بسبب إخالل المسلمین باإلیمان و العمل الصالح .



))ْیَماُنُكْم َوالَِّذیَن َلْم َیْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثَالَث َمرَّاتٍ َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَیْسَتْأِذْنُكُم الَِّذیَن َمَلَكْت أَ ((

السید و ولي الصغیر مخاطبان بتعلیم عبیدھم و من تحت والیتھم من األوالد ، العلم و -):674فائدة(

اآلداب الشرعیة ، ألن هللا تعالى وجھ الخطاب إلیھم . 

))َآَمُنوا ِلَیْسَتْأِذْنُكُم الَِّذیَن َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َوالَِّذیَن َلْم َیْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثَالَث َمرَّاتٍ َیا َأیَُّها الَِّذیَن ((

األمر بحفظ العورات ، و اإلحتیاط لذلك من كل وجھ ، و أن المحل و المكان الذي مظنة -):675فائدة(

اإلغتسال فیھ و اإلستنجاء و نحو ذلك .لرؤیة عورة اإلنسان فیھ ، أنھ منھي عن

))َثَالُث َعْوَراٍت َلُكمْ ((

ینبغي للواعظ و المعلم و نحوھم ، ممن یتكلم في مسائل العلم الشرعي ، أن یقرن بالحكم -):676فائدة(

المذكور عللھ ، بیان مأخذه و وجھھ ، و ال یلقیھ مجردا من الدلیل و التعلیل ألن هللا تعالى لما بین الحكم 

بقولھ(ثالث عورات لكم) .

))َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُیوًتا َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحیًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَباَرَكًة َطیَِّبةً ((

فالسالم مشروع لدخول سائر البیوت من غیر فرق بین بیت و بیت .-):677فائدة(

ْن َتْأُكُلوا ِمْن ُبُیوِتُكْم َأْو ُبُیوِت َآَباِئُكْم َأْو ُبُیوِت ُأمََّهاِتُكْم َأْو ُبُیوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُیوِت َوَال َعَلى َأْنُفِسُكْم أَ ((

اِتُكْم َأْو ُبُیوِت َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُیوِت َخاَالِتُكْم َأْو  ))َلْكُتْم َمَفاِتَحُه َما مَ َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُیوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُیوِت َعمَّ

في ھذه اآلیات دلیل على قاعدة عامة كلیة و ھي ( أن العرف و العادة مخصص لأللفاظ -):678فائدة(

، كتخصیص اللفظ للفظ ) فإن األصل أن اإلنسان ممنوع من تناول طعام غیره ، مع أن هللا تعالى أباح 

تتوقف على اإلذن من مالك الشيء ، إذا علم إذنھ األكل من بیوت ھؤالء ، للعرف و العادة ، فكل مسألة 

بالقول أو العرف ، جاز اإلقدام علیھ .



َهاِتُكْم َأْو ُبُیوِت إِ (( ْخَواِنُكْم َأْو ُبُیوِت َوَال َعَلى َأْنُفِسُكْم َأْن َتْأُكُلوا ِمْن ُبُیوِتُكْم َأْو ُبُیوِت َآَباِئُكْم َأْو ُبُیوِت ُأمَّ

اِتُكْم َأْو ُبُیوِت َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُیوِت َخاَالِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتْم َمفَ َأَخَواِتُكْم َأوْ  اِتَحُه َأْو ُبُیوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُیوِت َعمَّ

))َصِدیِقُكْم 

ما ال یضره ، ألن هللا تعالى سما بیتھ بیتا هیجوز لألب أن یأخذ و یتملك من مال ولد-):679فائدة(

لإلنسان .

))َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْأُكُلوا َجِمیًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُیوًتا((

فیھا دلیل على جواز المشاركة في الطعام ، سواء أكلوا مجتمعین أو متفرقین ، و لو -):680فائدة(

أفضى ذلك أن یأكل بعضھم أكثر من بعض .



سورة الفرقان

)))6) ُقْل َأْنَزَلُه الَِّذي َیْعَلُم السِّرَّ ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفوًرا َرِحیًما (((

الجرائم و الذنوب ، إذا فعلوا أسباب المغفرة و ھي الرجوع عن وصفة بالمغفرة ألھل -):681فائدة(

معاصیھ و التوبة منھا .

(رحیما) بھم حیث لم یعالجھم بالعقوبة و قد فعلوا مقتضاھا ، و حیث قبل توبتھم بعد المعاصي .

)))20َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصیًرا (((

الرسول فتنة للمرسل إلیھم ، و اختبار من المطیعین للعاصین ، و الرسل فتناھم بدعوة -):682فائدة(

الخلق ، و الغني فتنة للفقیر ، و الفقیر فتنة للغني ، و ھكذا سائر أصناف الخلق في ھذه الدار ، دار 

، و القصد من تلك الفتنة (أتصبرون) فتقومون بما ھو وظیفتكم الالزمة الفتن و اإلبتالء و اإلختبار

الراتبة ، فیثیبكم موالكم ، أم ال تصبرون فتستحقون المعاقبة .

)))23َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا (((

یرا و تعبوا فیھا ( فجعلناه ھباء منثورا) أي باطال أي أعمالھم التي رجوا أن تكون خ-):683فائدة(

�Ϳ�ΏΫϛϣ�ϥϋ�ϩέϭΩλ ϭ�ˬ�ϥΎϣϳϹ�ϩΩϘϔϟ�ϙϟΫϭ�ˬ�ϪϳϠϋ�ϭΑϗϭϋ�ϭ�ˬ�ϩέΟ�ϭϣέΣ�ϭ�ϩϭέγΧ�Ωϗ�ˬ�ϼΣϣο ϣ

و رسلھ ، فالعمل الذي یقبلھ هللا ، ما صدر عن المؤمن المخلص ، المصدق للرسل ، المتبع لھم فیھ .

)))30َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجوًرا (َوَقاَل الرَُّسوُل َیا ((

منادیاً ( الرسول )لربھ ، و شاكیاً إلیھ إعراض قومھ عما جاء بھ ، و متأسفاً على ذلك -):684فائدة(

قد منھم ( یا رب إن قومي ) الذین أرسلتني إلیھم لھدایتھم و تبلیغھم ( اتخذوا ھذا القرآن مھجورا ) أي 

نقیاد لحكمھ ، و اإلقبال على أحكامھ و و تركوه ، مع أن الواجب علیھم االأعرضوا عنھ و ھجروه 

المشي خلفھ .

))��¦Å°ƒ
ÊŮ ÈƈÈÂ�œÅƒ

Ê®œÈƋ�È½ďŕÈ°Êŕ�ƏÈŽÈƂÈÂ�ÈÀƒ
ÊƆÊ° ÌŞÉƆÌƃ¦�ÈÀ

ÊƆ�¦čÂÉ®Èŵ�đƑÊŕÈƈ�ď¾ÉƂ
Êƃ�œÈƈÌƄÈŶÈŞ�È½

ÊƃÈ̄ÈƂÈÂ31(((



الحق و یتضح اتضاحاً من بعض فوائد ذلك ، أن یعلوا الحق على الباطل ، و أن یتبین -):685فائدة(

ستدالل ، وأن یتبین ما یفعل هللا تزیده وضوحاً و بیاناً و كمال اعارضة الباطل للحق مما م عظیما ، ألن

حسرات .بأھل الحق من كرامة ، و بأھل الباطل من عقوبة ، فال تحزن علیھم و ال تذھب نفسك علیھم 

)))33َوَال َیْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسیًرا (((

في ھذه اآلیة دلیل على أنھ ینبغي للمتكلم في العلم ، من محدث و معلم و واعظ أن یقتدي -):686فائدة(

ب أو حصل موسم أتى بما بربھ في تدبیره حال رسولھ ، كذلك العالم یدبر أمر الخلق فكلما حدث موج

یناسب ذلك من اآلیات القرآنیة و األحادیث النبویة ، و المواعظ الموافقة لذلك . 

))ِإْن َكاَد َلُیِضلَُّنا َعْن َآِلَهِتَنا َلْوَال َأْن َصَبْرَنا َعَلْیَها((

(لوال أن صبرنا علیھا ) و الصبر یحمد في المواضع كلھا إال في ھذا :و ھنا قالوا -):687فائدة(

ستكثار من حطب جھنم .نھ صبر على أسباب الغضب و على االالموضوع ، فإ

)))62) َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْیَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن َأَراَد َأْن َیذَّكََّر َأْو َأَراَد ُشُكوًرا (((

ألن أوراد العبادات تتكرر بتكرر اللیل و النھار ، فكلما تكررت األوقات ، أحدث العبد -):688فائدة(

ھمة غیر ھمتھ التي كسلت في الوقت المتقدم ، فزاد في تذكرھا و شكرھا ، فوظائف الطاعات بمنزلة 

على ذلك .سقي اإلیمان الذي یمده ، فلوال ذلك لذوى غرس اإلیمان و یبس ، فللھ أتم حمد و أكملھ

)))63َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالًما (((

طابا یسلمون فیھ من اإلثم ، و یسلمون من مقابلة الجاھل بجھلھ ، و ھذا مدح خاطبوھم خ-):689فائدة(

بلة المسيء باإلحسان ، و العفو عن الجاھل ، و رزانة العقل الذي أوصلھم إلى لھم بالحلم الكثیر ، ومقا

ھذه الحال .

ُفوًرا َرِحیًما ِإالَّ َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُیَبدُِّل اللَُّه َسیَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه غَ ((

)70(((

تتبدل أقوالھم و أفعالھم التي كانت مستعدة لعمل السیئات تتبدل حسنات ، فیتبدل شركھم -):690فائدة(

إیماناً ، و معصیتھم طاعة ، و تتبدل نفس السیئات التي عملوھا ، ثم أحدثوھا عن كل ذنب منھا توبة و 

إنابة و طاعة تبدل حسنات كما ھو ظاھر اآلیة . 



یَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُیٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقیَن ِإَماًما (َوالَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا (( )))74َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ

و علو مرتبتھم أنھم ال تقر أعینھم حتى ھمإذا استقرأنا حالھم و صفاتھم عرفنا من ھم-):691فائدة(

یروھم مطیعین لربھم عاملین و ھذا كما أنھ دعاء ألزواجھم و ذریاتھم بصالتھم فإنھ دعاء ألنفسھم ألن 

نفعھ یعود علیھم .

یَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُیٍن َواْجَعلْ (( )))74َنا ِلْلُمتَِّقیَن ِإَماًما (َوالَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ

من المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما ال یتم إال بھ و ھذه الدرجة درجة اإلمامة في -):692فائدة(

الدین ال تتم إال بالصبر و الیقین كما قال تعالى (وجعلناھم أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآیاتنا 

تلزم من األعمال و الصبر على طاعة هللا وعن معصیتھ و أقداره المؤلمة و من یوقنون) فھذا الدعاء یس

العلم التام الذي یوصل صاحبھ إلى درجة الیقین ، خیرا كثیرا و عطاء جزیال ، و أن یكونوا  في أعلى 

یمكن من درجات الخلق بعد الرسل .ما 



سورة الشعراء

)))88َیْوَم َال َیْنَفُع َماٌل َوَال َبُنوَن (((

القلب السلیم معناه الذي سلم من الشرك و الشر و محبة الشر و اإلصرار على البدعة و -):693فائدة(

الذنوب ، و یلزمھ من سالمتھ مما ذكر ، اتصافھ بأضدادھا من اإلخالص و العلم و الیقین و محبة 

من هللا . الخیر و تزیینھ في قلبھ ، وأن تكون إرادتھ و محبتھ تابعة لمحبة هللا ، و ھواه تبعاً لما جاء 

وُح اْألَِمیُن ((( )))193َنَزَل ِبِه الرُّ

تأمل كیف اجتمعت ھذا الفضائل الفاخرة في ھذا الكتاب الكریم ، فإنھ أفضل الكتب ، -):694فائدة(

نزل بھ أفضل المالئكة ، على أفضل الخلق ، على أفضل بقعة فیھ و ھي قلبھ ، على أفضل أمة 

ة و أفصحھا و أوسعھا ، و ھو اللسان العربي المبین .أخرجت للناس ، بأفضل األلسن

)))197َأَوَلْم َیُكْن َلُهْم َآَیًة َأْن َیْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئیَل (((

، یرجع فیھ إلى أھل الخبرة و الدرایة ، فیكون قولھم فإن كل شيء یحصل بھ اإلشتباه-):695فائدة(

حجة على غیرھم ، كما عرف السحرة الذین مھروا في علم السحر ، صدق معجزة موسى ، و أنھ لیس 

بسحر ، فقول الجاھلین بعد ھذا ال یؤبھ بھ .

)))214َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك اْألَْقَرِبیَن (((

ي أمره بإنذار جمیع الناس ، كما إذا أمر اإلنسان بعموم اإلحسان ، ثم قیل لھ و ھذا ال یناف-):696فائدة(

فیكون ھذا خصوصاً داالً على التأكید و زیادة الحق . ]أحسن إلى قرابتك[

) ِإنَُّه 219السَّاِجِدیَن () َوَتَقلَُّبَك ِفي 218) الَِّذي َیَراَك ِحیَن َتُقوُم (217َوَتَوكَّْل َعَلى اْلَعِزیِز الرَِّحیِم (((

)))220ُهَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم (



التوكل ھو إعتماد القلب على هللا تعالى في جلب المنافع و دفع المضار ، مع ثقتھ بھ و -):697فائدة(

حسن ظنھ بحصول مطلوبھ ، فإنھ عزیز رحیم .

) َوَأنَُّهْم َیُقوُلوَن َما َال 225َر َأنَُّهْم ِفي ُكلِّ َواٍد َیِهیُموَن () َأَلْم تَ 224َوالشَُّعَراُء َیتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن (((

)))226َیْفَعُلوَن (

�ϝϣϋϭ�ˬ�Ϫϟϭγέ�ϭ�ͿΎΑ�ϥϣ�ϥϣ�ϡϬϧϣ�ϰϧΛΗγ�ˬ�ϪΑ�ϡϬϔλ-):698فائدة( ϭ�ΎϣΑ�˯έόηϟ�ϑ λ ϭ�Ύϣϟ�ϭ

صالحا و أكثر من ذكر هللا ، و انتصر من أعدائھ المشركین من بعد ما ظلموھم . فصار شعرھم من 

أعمالھم الصالحة و آثار إیمانھم الشتمالھ على مدح أھل اإلیمان ، و اإلنتصار من أھل الشرك و الكفر 

و الذب عن دین هللا ، و تبیین العلوم النافعة ، و الحث على األخالق الفاضلة .، 



سورة النمل

)))9َیا ُموَسى ِإنَُّه َأَنا اللَُّه اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم (((

و من عزتھ ، أن تعتمد علیھ ، و ال تستوحش من إنفرادك و كثرة أعدائك و جبروتھم ، -):700فائدة(

فإن نواصیھم بید هللا ، و حركاتھم و سكونھم بتدبیره .

))َفَتَبسََّم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها((

و التعجب في موضعھ ، و و ھذا حال األنبیاء علیھم الصالة و السالم ، األدب الكامل ، -):702فائدة(

أال یبلغ منھم الضحك إال إلى التبسم ، كما كان الرسول صلى هللا علیھ و سلم جل ضحكھ التبسم ، فإن 

القھقھة تدل على خفة العقل و سوء األدب ، و عدم التبسم و العجب مما یتعجب منھ ، یدل على شراسة 

جبروت ، و الرسل منزھون عن ذلك.الخلق و ال

)))30ِمْن ُسَلْیَماَن َوإِنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم (ِإنَّهُ ((

فیھ استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة ، و تقدیم اإلسم في أول عنوان الكتاب-):703فائدة(

))ِإَلْیَك َطْرُفكَ ) َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَنا َآِتیَك ِبِه َقْبَل َأْن َیْرَتدَّ ((

قال المفسرون : ھو رجل عالم صالح ، عند سلیمان یقال لھ ( آصف بن برخیا ) كان -):704فائدة(

یعرف اسم هللا األعظم ، الذي إذا دعي بھ أجاب ، و إذا سئل بھ أعطى . 



سورة القصص

)))5اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن (َوُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ((

أن األمة المستضعفة و لو بلغت في الضعف ما بلغت ال ینبغي لھا أن یستولي علیھا -):706فائدة(

الكسل عن طلب حقھا و ال الیأس من ارتقائھا إلى أعلى األمور ، خصوصا إذا كانوا مظلومین كما 

 أمة بني إسرائیل ، األمة الضعیفة من أسر فرعون و ملتھ ، و مكنھم في األرض و ملكھم استنقذ هللا

بالدھم .

))ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِفي اْألَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَیًعا َیْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ((

لم بھ ، ال یقوم أمر دینھا و ال دنیاھا أن األمة ما دامت ذلیلة مقھورة ال تأخذ حقھا و ال تتك-):707فائدة(

و ال یكون لھا إمامة فیھ .

َزِني ِإنَّا َرادُّوُه ) َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفَأْلِقیِه ِفي اْلَیمِّ َوَال َتَخاِفي َوَال َتحْ ((

)))7اْلُمْرَسِلیَن (ِإَلْیِك َوَجاِعُلوُه ِمَن 

إن هللا یقدر على عبده بعض المشاق ، لینیلھ سروراً أعظم من ذلك ، أو یدفع عنھ شراً -):708فائدة(

أكثر منھ ، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشدید ، و الھم البلیغ ، الذي ھو وسیلة إلى أن یصل 

عینھا و تزداد بھ غبطة وسروراً .إلیھا ابنھا على وجھ تطمئن بھا نفسھا ، و تقربھ 

َزِني ِإنَّا َرادُّوُه ) َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفَأْلِقیِه ِفي اْلَیمِّ َوَال َتَخاِفي َوَال َتحْ ((

)))7ِإَلْیِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلیَن (

لطبیعي من الخلق ال ینافي اإلیمان و ال یزیلھ كما جرى ألم موسى و لموسى إن الخوف ا-):709فائدة(

من تلك المخاوف .

ُمْؤِمِنیَن َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفارًِغا ِإْن َكاَدْت َلتُْبِدي ِبِه َلْوَال َأْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن الْ ((

)10(((



اإلیمان یزید و ینقص ،و أن من أعظم ما یزید بھ اإلیمان و یتم بھ الیقین ، الصبر إن -):710فائدة(

عند المزعجات و التثبیت من هللا عند المقلقات .

إن من أعظم نعم هللا تعالى على عبده و أعظم معونة للعبد على أموره تثبیث هللا إیاه ، و -):711فائدة(

د األمور المذھلة ، فإنھ بذلك یتمكن من القول الصواب ، و ربط جأشھ  و قلبھ عند المخاوف  ، و عن

الفعل الصواب ، بخالف من استمر قلقھ و روعھ و انزعاجھ ، فإنھ یضیع فكره و یذھل عقلھ فال ینتفع 

بنفسھ في تلك الحال .

یِه َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم َال َیْشُعُروَن ((( )))11َوَقاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّ

جواز خروج المرأة في حوائجھا ، و تكلیمھا للرجال من غیر محذور كما جرى ألخت -):712فائدة(

موسى و ابنتي صاحب مدین .

)))33َقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن َیْقُتُلوِن (((

د قتلھ فإن موسى علیھ السالم ع یجوز ،إن قتل الكافر الذي لھ عھد بعقد أو عرف ال-):713فائدة(

القبطي الكافر ذنبا ، و استغفر هللا منھ .

)))19ِإْن ُتِریُد ِإالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّاًرا ِفي اْألَْرِض َوَما ُتِریُد َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحیَن (((

في األرض .أن الذي یقتل النفوس بغیر حق یعد من الجبارین الذین یفسدون -):714فائدة(

ِإنِّي َلَك ِمَن َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِدیَنِة َیْسَعى َقاَل َیا ُموَسى ِإنَّ اْلَمَألَ َیْأَتِمُروَن ِبَك ِلَیْقُتُلوَك َفاْخُرْج ((

)))20النَّاِصِحیَن (

ال یكون ذلك إخبار الرجل غیره بما قیل فیھ على وجھ التحذیر لھ من شر یقع فیھ ، -):715فائدة(

نمیمة ، بل قد یكون واجباً كما أخبر ذلك الرجل لموسى ، ناصحاً لھ ومحذراً .

)))24َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر (((

ھذا سؤال منھ بحالھ ، و السؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال ، فلم یزل في ھذه -):716فائدة(

الحالة داعیاً بھ متملقاً .



))َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَیاٍء ((

إن الحیاء خصوصاً من الكرام من األخالق الممدوحة .-):717فائدة(

))َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َیْدُعوَك ِلَیْجِزَیَك َأْجَر َما َسَقْیَت َلَنا((

�ϝϭϷ�Ωλˬ�-):718فائدة( ϘϟΎΑ�Ωλ ϗ�έϳϏ�ϥϣ�ϪϳϠϋ�Γ́ϓΎϛϣ�Ϫϟ�ϝλ Σ�ϡΛ�ˬ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϝϣόϟ�ϝόϓ�Ϋ·�ΩΑόϟ�ϥ

لھ ، ولم صاحب مدین عن معروفھ الذي لم یبتغأنھ ال یالم على ذلك ، كما قبل موسى مجازاة 

یستشرف بقلبھ على عوض .

))ِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَججٍ َقاَل ِإنِّي ُأِریُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتیْ ((

یجوز اإلجارة بالمنفعة ، و لو كانت المنفعة بضعا .-):719فائدة(

)))26ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمیُن (((

غیرھا .ھذان الوصفان ینبغي اعتبارھما في كل من یتولى لإلنسان عمال بإجارة أو -):720فائدة(

ًة َیْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة َال ُیْنَصُروَن ((( )))41َوَجَعْلَناُهْم َأِئمَّ

من أعظم العقوبات أن یكون اإلنسان إماماً في الشر ، و ذلك بحسب معارضتھ آلیات هللا -):721فائدة(

، أن یجعلھ إماماً في الخیر ھادیاً مھدیا .و بیناتھ ، كما أن من أعظم نعمة أنعم هللا بھا على عبده 

ِتیُكْم ِبِضَیاٍء َأَفَال ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْیُكُم اللَّْیَل َسْرَمًدا ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة َمْن ِإَلٌه َغْیُر اللَِّه َیأْ ((

)))71َتْسَمُعوَن (

معون) و قال في النھار ( أفال تبصرون) ألن سلطان السمع قال تعالى في اللیل(أفال تس-):723فائدة(

أبلغ في اللیل من سلطان البصر ، وعكسھ النھار .



))َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْیٌر ِمْنَها ((

شرط فیھا أن یأتي بھا العامل ، ألنھ قد یعملھا و لكن یقترن بھا ما ال یتقبل منھ أو یبطلھا -):726فائدة(

ذا لم یجيء بالحسنة .، فھ

))َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْیٌر ِمْنَها ((

الحسنة ھي اسم جنس یشمل جمیع ما أمر هللا بھ و رسولھ من األقوال و األعمال -):727فائدة(

الظاھرة و الباطنة ، المتعلقة بحق هللا تعالى و حق عباده .



سورة العنكبوت

)))2َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُكوا َأْن َیُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنوَن (((

ي أن كل من قال (إنھ مؤمن) و ادعىیخبر تعالى عن تمام حكمتھ ، و أن حكمتھ ال تقتض-):728فائدة(

لنفسھ اإلیمان ، أن یبقوا في حالة یسلمون فیھا من الفتن و المحن ، وال یعرض لھم ما یشوش علیھم 

إیمانھم و فروعھ ، فإنھم لو كان األمر كذلك ، لم یتمیز الصادق من الكاذب ، و المحق من المبطل و 

و العسر و الیسر و لكن سنتھ و عادتھ في األولین وفي ھذه األمة أن یبتلیھم بالسراء و الضراء ، 

المنشط و المكره و الغنى و الفقر ، و إدالة األعداء علیھم في بعض األحیان و مجاھدة األعداء بالقول و 

العمل و نحو ذلك من الفتن .

)))5َمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء اللَِّه َفِإنَّ َأَجَل اللَِّه َآلٍَت َوُهَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم (((

یا أیھا المحب لربھ ، المشتاق لقربھ و لقائھ ، المسارع في مرضاتھ أبشر بقرب لقاء -:)729فائدة(

الحبیب ، فإنھ آت ، و كل آت إنما ھو قریب ، فتزود للقائھ و نحوه مستصحبا الرجاء ، مؤمال الوصول 

ع لألصوات إلیھ ، و لكن ما كل من یدعي یعطي بدعواه و ال كل من تمنى یعطى ما تمناه ، فإن هللا سمی

، علیم بالنیات ، فمن كان صادقا في ذلك أنالھ هللا ما یرجوه ، و من كان كاذبا لم تنفعھ دعواه ، و ھو 

العلیم بمن یصلح لحبھ و من ال یصلح .

)))11َوَلَیْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا َوَلَیْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقیَن (((

فلذلك قدر محنا و ابتالء ، لیظھرعلمھ فیھم ، فیجازیھم بما ظھر منھم ال بما یعلمھ -):730فائدة(

ه ، ألنھم قد یحتجون على هللا ، أنھم لو ابتلوا لثبتوا .دبمجر

)))13َیْفَتُروَن () َوَلَیْحِمُلنَّ َأْثَقاَلُهْم َوَأْثَقاًال َمَع َأْثَقاِلِهْم َوَلُیْسَأُلنَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعمَّا َكاُنوا ((



ھي الذنوب التي بسببھم و من جرائھم ، فالذنب الذي فعلھ التابع ( لكل من التابع ) و -):731فائدة(

و المتبوع ألنھ تسبب في فعلھ و دعا إلیھ ، كما أن ،باشرهالمتبوع حصتھ منھ ، ھذا ألنھ فعلھ و 

أجره بالمتسبب .الحسنة لو فعلھا التابع لھ أجرھا بالمباشرة ، وللداعي 

)))23َوالَِّذیَن َكَفُروا ِبَآَیاِت اللَِّه َوِلَقاِئِه ُأوَلِئَك َیِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َوُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم (((

اإلیاس من رحمة هللا من أعظم المحاذیر و ھو نوعان :-):732فائدة(

إیاس الكفار منھا و تركھم جمیع سبب یقربھم منھا -1

حشتھم ، فملكت قلوبھم ، فأحدث لھا اإلیاس .اس العصاة بسبب كثرة جنایاتھم أوإی-2

یَِّتِه النُُّبوََّة َواْلِكَتاَب (( ))َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّ

والمفاخر، أن تكون مواد الھدایة والرحمة والسعادة والفالح في ھذا من أعظم المناقب -):733فائدة(

ذریتھ وعلى أیدیھم اھتدى المھتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون.

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ (( َالَة ِإنَّ الصَّ ))َوَأِقِم الصَّ

كر، أن العبد المقیم لھا المتمم ألركانھا ووجھ كون الصالة تنھى عن الفحشاء والمن-):736فائدة(

وشروطھا وخشوعھا یستنیر قلبھ ویتطھر فؤاده ویزداد إیمانھ وتقوى رغبتھ في الخیر وتقل أو تعدم 

رغبتھ في الشر فبالضرورة مداومتھا والمحافظة علیھا على ھذا الوجھ، تنھى عن الفحشاء والمنكر، 

فھذا من أعظم مقاصدھا وثمارھا.

))َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر َواللَُّه َیْعَلُم َما َتْصَنُعونَ ((

في الصالة مقصود أعظم من ھذا وأكبر، وھو ما اشتملت علیھ من ذكر هللا، بالقلب -):737فائدة(

واللسان والبدن . فإن هللا تعالى إنما خلق الخلق لعبادتھ وأفضل عبادة تقع منھم الصالة وفیھا من 

وارح كلھا ما لیس في غیرھا.عبودیات الج

)))56َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإیَّاَي َفاْعُبُدوِن (((

إذا تعذرت علیكم عبادة ربكم في أرض، فارتحلوا منھا إلى أرض أخرى ، حیث كانت -):738فائدة(

ϥϭόΟέΗ�ϡΛ�ϡϛΑ�ϝί ϧϳ�ϥ�ΩΑϻ�Εϭϣϟϭ�ˬϩΩΣϭ�Ϳ�ΓΩΎΑόϟ إلى ربكم، فیجازي من أحسن عبادتھ وجمع بین



اإلیمان والعمل الصالح بإنزالھ الغرف العالیة، والمنازل األنیقة الجامعة لما تشتھیھ األنفس وتلذ األعین 

.وأنتم فیھا خالدون

)))69اْلُمْحِسِنیَن (َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اللََّه َلَمَع ((

دل ھذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أھل الجھاد وعلى أن من أحسن فیما أمر -):741فائدة(

بھ أعانھ هللا ویسر لھ أسباب الھدایة وعلى أن من جد واجتھد في 

ة عن طلب العلم الشرعي فإنھ یحصل لھ من الھدایة والمعونة على تحصیل مطلوبة أمور إلھیة، خارج

مدرك اجتھاده، وتیسر لھ أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجھاد في سبیل هللا، بل ھو أحد نوعي 

الجھاد، الذي ال یقوم بھ إال خواص الخلق، وھو الجھاد بالقول واللسان، للكفار والمنافقین، والجھاد على 

المسلمین.تعلیم أمور الدین وعلى رد نزاع المخالفین للحق، ولو كانوا من 



سورة الروم

)))7َیْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوُهْم َعِن اْآلَِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن (((

ھم وإرادتھم إلى الدنیا وشھواتھا وحطامھا، فعلت لھا وسعت، قد توجھت قلوبھم وأھواؤ-):742فائدة(

اآلخرة فال الجنة تشتاق إلیھا وال النار تخافھا وتخشاھا وال المقام بین وأقبلت بھا وأدبرت وغفلت عن 

یدي هللا ولقائھ یروعھا ویزعجھا وھذه عالمة الشقاء وعنوان الغفلة عن اآلخرة.

17�Êµَفُسْبَحاَن اللَِّه ِحیَن ُتْمُسوَن َوِحیَن ُتْصِبُحوَن ((( Ì°ÈÌƕ¦ÈÂ�
Ê©¦ÈÂœÈƆċŪƃ¦�Ƒ

Êż�É®ÌƆÈšÌƃ¦�ÉƊÈƃÈÂ���ÈÀƒÊšÈÂ�œčƒ
ÊŬ ÈŵÈÂ

)))18ُتْظِهُروَن (

ھذه األوقات الخمسة، أوقات الصلوات الخمس، أمر هللا عباده بالتسبیح فیھا والحمد -):743فائدة(

ویدخل في ذلك الواجب منھ كالمشتملة علیھ الصلوات الخمس، والمستحب كأذكار الصباح والمساء 

ن ھذه األوقات التي اختارھا هللا [ ألوقات المفروضات ] وأدبار الصلوات وما یقترن بھا من النوافل، أل

من غیرھا.أفضلھي أفضل من غیرھا فالتسبیح والتحمید فیھا والعبادة فیھا

))ًة َوِمْن َآَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحمَ ((

بما رتب على الزواج من األسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة االستمتاع -):744فائدة(

بین  ما ھا، فال تجد بین أحد في الغالب مثلیواللذة، والمنفعة بوجود األوالد وتربیتھم، والسكون إل

الزوجین من المودة والرحمة.



)))27السََّماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم (َوَلُه اْلَمَثُل اْألَْعَلى ِفي ((

لون : كل صفة كمال في ولھذا كان أھل العلم یستعملون في حق الباري قیاس األولى فیقو-):745فائدة(

خالقھا أحق باالتصاف بھا، على وجھ ال یشاركھ فیھا أحد، وكل نقص في المخلوق ینزه المخلوقات ف

خالق عنھ من باب أولى وأحرى.عنھ فتنزیھ ال

)))39َوَما َآَتْیُتْم ِمْن َزَكاٍة ُتِریُدوَن َوْجَه اللَِّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن (((

دل أن الصدقة مع اضطرار من یتعلق بالمنفق أو مع دین علیھ لم یقضھ ویقدم علیھ -):747فائدة(

الصدقة، أن ذلك لیس بزكاة یؤجر علیھا العبد، ویرد تصرفھ شرعا كما قال تعالى [ الذي یؤتي مالھ 

یتزكى ] فلیس مجرد إیتاء المال خیرا، حتى یكون بھذه الصفة، وھو : أن یكون على وجھ یتزكى بھ 

  تى.المؤ

)))42ُقْل ِسیُروا ِفي اْألَْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذیَن ِمْن َقْبُل َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْشِرِكیَن (((

واألمر بالسیر في األرض، یدخل فیھ السیر باألبدان والسیر في القلوب للنظر والتأمل -):748فائدة(

بعواقب المتقدمین.

ْخُلُق َما الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ثُمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْیَبًة یَ اللَُّه ((

)))54َیَشاُء َوُهَو اْلَعِلیُم اْلَقِدیُر (

وأنھ لیس لھ من من حكمة هللا تعالى أن یري العبد ضعفھ، وأن قوتھ محفوفة بضعفین، -):749فائدة(

نفسھ إال النقص ولوال تقویة هللا لھ لما وصل إلى قوة وقدرة ولو استمرت قوتھ في الزیادة لطغى وبغى 

وعتا.

)))60َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَال َیْسَتِخفَّنََّك الَِّذیَن َال ُیوِقُنوَن (((

ضائع بل سیجده كامال ھان علیھ ما یلقاه من المكاره فإن العبد إذا علم أن عملھ غیر -):750فائدة(

ویسر علیھ كل عسیر واستقل من عملھ كل كثیر.



سورة لقمان

َعَذاٌب َك َلُهْم َوِمَن النَّاِس َمْن َیْشَتِري َلْهَو اْلَحِدیِث ِلُیِضلَّ َعْن َسِبیِل اللَِّه ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَیتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلئِ ((

)))6ُمِهیٌن (

أي األحادیث الملھیة للقلوب، الصادة لھا عن أجل مطلوب فدخل في ھذا كل كالم محرم -):752فائدة(

وكل لغو وباطل وھذیان من األقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصیان، ومن أقوال الرادین على 

وسب ومن غناء ومزامیر وكذب وشتمالحق المجادلین بالباطل لیدحضوا بھ الحق ومن غیبة ونمیمة

الملھیة التي ال نفع فیھا في دین وال دنیا.شیطان ومن الماجریات

))َوَلَقْد َآَتْیَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمةَ ((

فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح.-):753فائدة(

))اَوإِْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَیا َمْعُروفً ((

ك بھ علم فعقھما ] بل قال [ فال ل[ وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس یقل لم-):754فائدة(

صحبة بالشرك و أما برھما فاستمر علیھ ولھذا قال [ وصاحبھما في الدنیا معروفا ] تطعھما ] أي : 

إحسان إلیھما بالمعروف، وأما اتباعھما وھما بحالة الكفر والمعاصي فال تتبعھما.

اَواِت َأْو ِفي اْألَْرِض َیْأِت ِبَها َیا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السَّمَ ((

)))16اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطیٌف َخِبیٌر (



المقصود من ھذا الحث على مراقبة هللا والعمل بطاعتھ مھما أمكن والترھیب من عمل -):755فائدة(

القبیح قل أو كثر.

َالَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنهَ (( َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر َیا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

)17(((

لما علم انھ ال بد أن یبتلى إذا أمر ونھى وأن لك في األمر والنھي مشقة على النفوس أمر -):756فائدة(

بھا بالصبر على ذلك.

ُدوِر (َوَمْن َكَفَر َفَال َیْحُزْنَك ُكْفُرُه ِإَلْیَنا َمْرِجُعُهْم َفُنَنبُِّئُهْم ِبَما َعِمُلوا ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم ِبَذاِت ا(( )))23لصُّ

وال تحزن أیضا على كونھم تجرؤوا علیك بالعداوة ونابذوك المحاربة واستمروا على -):757فائدة(

یھم بسبب أنھم ما بودروا بالعذاب.غیھم وكفرھم وال تتحرق عل

)))30ُر () َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبی((

د من أن یقاس بھا صفات أح[ العلي ] : بذاتھ فوق جمیع مخلوقاتھ الذي علت صفاتھ -):758فائدة(

رھم.ھعال على الخلق فقالخلق، ف

[ الكبیر ] : الذي لھ الكبریاء في ذاتھ وصفاتھ ولھ الكبریاء في قلوب أھل السماء واألرض.

)))33ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفَال َتُغرَّنَُّكُم اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َوَال َیُغرَّنَُّكْم ِباللَِّه اْلَغُروُر (((

�ϭέλ-):759فائدة( ϗ�ϡ�ϪϘΣ�ϭϓϭ�ϝϫϭ�ϡϬϟΎϣϋ΄Α�Ϫϳϓ�ϡϬϳί ΎΟϳ�˱Ωϋϭϣ�ϡϫΩϋϭ�Ωϗϭ�ΎϘΣ�ϩΩΎΑϋ�ϰϠϋ�Ϳ�ϥΈϓ

فیھ.

وھذا أمر یجب االھتمام بھ وأن یجعلھ العبد نصب عینیھ ورأس مال تجارتھ التي یسعى إلیھ.

تعالى عباده ومن أعظم العوائق عنھ والقواطع دونھ ، الدنیا الفتانة، والشیطان الموسوس المسول، فنھى

�>�έϭέϏ�ϻ·�ϥΎρϳηϟ�ϡϫΩόϳ�Ύϣϭ�ϡϬϳϧϣϳϭ�ϡϫΩόϳ�@�έϭέϐϟ�ͿΎΑ�ϡϫέϐϳ�ϭ�ΎϳϧΩϟ�ϡϫέϐΗ�ϥ



سورة السجدة

)))14(َفُذوُقوا ِبَما َنِسیُتْم ِلَقاَء َیْوِمُكْم َهَذا ِإنَّا َنِسیَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ ((

ھذا النسیان نسیان ترك أي : لما أعرضتم عنھ وتركتم العمل لھ ، وكأنكم غیر قادمین -):760فائدة(

علیھ وال مالقیھ.

ا نسیناكم ] أي : تركناكم بالعذاب، جزاء من جنس عملكم فكما نَسیتم ُنسیتم.[ إن

)))16َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن (َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّهْم ((

ألذ عندھم منھ وأحب إلیھم وھو ج عن مضاجعھا اللذیذة إلى ما ھو ترتفع جنوبھم وتنزع-):761فائدة(

الصالة في اللیل ومناجاة هللا تعالى .

) َفَال َتْعَلُم 16ْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن () َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّهْم خَ ((

)))17َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُیٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن (

فكما صلوا في اللیل ودعوا ، وأخفوا العمل جازاھم من جنس عملھم، فأخفى أجرھم -):762فائدة(

ال : [ جزاء بما كانوا یعملون ].ولھذا ق

)))21) َوَلُنِذیَقنَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اْألَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اْألَْكَبِر َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَن (((



وھذه اآلیة من األدلة على إثبات عذاب القبر وداللتھا ظاھرة فإنھ قال [ ولنذیقنھم من -):763فائدة(

: بعض وجزء منھ، فدل على أن ثمة عذابا أدنى قبل العذاب األكبر وھو عذاب العذاب األدنى ] أي

النار.

زابسورة األح

َهاُتُهْم (( ))النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

الخلوة والمحرمیة.نساؤه أمھاتھم أي : في الحرمة واالحترام واإلكرام ال في -):764فائدة(

)))11ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًال َشِدیًدا (((

عندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إیمانھم عین الیقین.-):765فائدة(

)))12اللَُّه َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروًرا (َوإِْذ َیُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا ((

بعقلھ القاصر إلى الحالة ھذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة ال یثبت إیمانھ وینظر -):766فائدة(

القاصدة ویصدق ظنھ.

ًة َعَلى اْلَخْیرِ (( ))َفِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ

ھذا شر ما في اإلنسان أن یكون شحیحا بما أمر بھ شحیحا بما لھ ان ینفقھ في وجھھ، -):767فائدة(

إلى سبیل هللا ، شحیحا بجاھھ شحیحا بعلمھ ونصیحتھ نھ أن یجاھد أعداء هللا، أو یدعوشحیحا في بد

ورأیھ.



)))21ُجو اللََّه َواْلَیْوَم اْآلَِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثیًرا (َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیرْ ((

استدل األصولیون في ھذه اآلیة على االحتجاج بأفعال الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأن -):768فائدة(

ما دل الدلیل الشرعي على االختصاص بھ.إالاألصل أن أمتھ أسوتھ في األحكام 

)))21ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّه َواْلَیْوَم اْآلَِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثیًرا (َلَقْد َكاَن َلُكْم ((

-األسوة نوعان :-):769فائدة(

فإن المتأسي بھ سالك الطریق الموصل إلى –صلى هللا علیھ وسلم –األسوة الحسنة في الرسول -1

كرامة هللا وھو الصراط المستقیم.

األسوة بغیره إذا خالفھ فھو األسوة السیئة كقول الكفار حین دعتھم الرسل للتأسي بھم [ إنا وجدنا -2

آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مھتدون ].

اِدِقیَن ِبِصْدِقِهْم (( ))ِلَیْجِزَي اللَُّه الصَّ

قدرنا ما قدرنا من ھذه الفتن والمحن والزالزل لیتبین الصادق من الكاذب ، فیجزي -):770فائدة(

الصادقین بصدقھم [ ویعذب المنافقین ] الذین تغیرت قلوبھم وأعمالھم عند حلول الفتن ولم یفوا بما 

عاھدوا هللا علیھ.

ْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا َوِزیَنَتَها َفَتَعاَلْیَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِألَْزَواِجَك ِإْن كُ ((

)))28َجِمیًال (

إظھار رفعتھن وعلو درجتھن وبیان علو ھممھن، أن كان هللا -من فوائد التخییر:-):771فائدة(

ا وحطامھا.ورسولھ والدار اآلخرة مرادھن ومقصودھن دون الدنی

ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َیا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتََّقْیُتنَّ َفَال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي ((

))َوُقْلَن َقْوًال َمْعُروًفا 

بالقول واللین فیھ، في فھذا دلیل على أن الوسائل لھا أحكام المقاصد. فإن الخضوع -):772فائدة(

باح، ولكن لما كأن وسیلة إلى المحرم، منع منھ، ولھذا ینبغي للمرأة في مخاطبة الرجال، أن ال األصل م

تلین لھم القول.

َقْیُتنَّ َفَال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َیا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتَّ ((

))َوُقْلَن َقْوًال َمْعُروًفا 



تأمل كیف قال [ فال تخضعن بالقول ] ولم یقل [ فال تلن بالقول ] وذلك ألن المنھي عنھ -):773فائدة(

عنده والخاضع ھو الذي یطمع فیھ بخالف من القول اللین الذي فیھ خضوع المرأة للرجل، وانكسارھا 

تكلم كالما لیناً لیس فیھ خضوع بل ربما صار فیھ ترفع وقھر للخصم فإن ھذا ال یطمع فیھ خصمھ 

ولھذا مدح هللا رسولھ باللین [ فبما رحمة من هللا لنت لھم ] وقال لموسى وھارون [ فقوال لھ قوالً لینا 

لعلھ یتذكر أو یخشى ].

)))34ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطیًفا َخِبیًرا (((

من معاني ( اللطیف ) الذي یسوق عبده إلى الخیر ویعصمھ من الشر بطرق خفیة ال -):774فائدة(

یشعر بھا، ویسوق إلیھ من الرزق ما ال یدریھ، ویریھ من األسباب التي تكرھھا النفوس ما یكون ذلك 

المنازل.طریقا لھ إلى أعلى الدرجات وأرفع 

ِفي َنْفِسَك َما اللَُّه َوإِْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوُتْخِفي((

))ُمْبِدیِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشاهُ 

الثناء على زید بن حارثھ وذلك من وجھین :في ھذه اآلیات:-):775فائدة(

أن هللا تعالى سماه في القرآن ولم یسم من الصحابة باسمھ غیره.-1

نھ مسلم مؤمن، اإلیمان. وھذه شھادة من هللا لھ أنعم علیھ أي : بنعمة اإلسالم وأنھ أأن هللا أخبر -2

بھا النعمة الخاصة.ظاھرا وباطنا وإال فال وجھ لتخصیصھ بالنعمة لوال أن المراد

ِفي َنْفِسَك َما اللَُّه َوإِْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوُتْخِفي((

))ُمْبِدیِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشاهُ 

ا یعلمھ أن یشیر بم–المستشار مؤتمن، یحب علیھ إذا استشیر في أمر من األمور أن -):776فائدة(

حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشیر على ھوى نفسھ وغرضھ.ولو كان لھ أصلح للمستشیر 

َواتَِّق اللََّه َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما اللَُّه َوإِْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك ((

))ُمْبِدیِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشاهُ 



في ھذه اآلیة فضیلة زینب رضي هللا عنھا أم المؤمنین حیث تولى هللا تعالى تزوجیھا من -):778فائدة(

شھود ولھذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول من دون خطبة وال –صلى هللا علیھ وسلم –رسولھ 

زوجكن أھالیكن، وزوجني هللا تعالى من فوق سبع سموات.-وتقول :-صلى هللا علیھ وسلم  -هللا 

))َما َكاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفیَما َفَرَض اللَُّه َلهُ ((

في كثرة أزواجھ وأنھ –صلى هللا علیھ وسلم –ھذا دفع لطعن من طعن في الرسول -):779فائدة(

طعن بما ال مطعن فیھ.

)))42) َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیًال (41) َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اْذُكُروا اللََّه ِذْكًرا َكِثیًرا (((

بیح وتكبیر وغیر ذلك یأمر هللا تعالى المؤمنین بذكره ذكرا كثیرا من تھلیل وتحمید وتس-):780فائدة(
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وعند العوارض واألسباب.

))َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ ((

من األمور الشرعیة التي بین هللا كثیراً من تفاصیلھا، أن جمیع وسائل الشر وأسبابھ -):781فائدة(

ومقدماتھ ممنوعة وأنھ مشروع البعد عنھا بكل طریق.

))َسلُِّموا َتْسِلیًماِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه وَ ((

[ اللھم صل على محمد -أفضل ھیئات الصالة علیھ الصالة والسالم ما علم بھ أصحابھ :-):783فائدة(

وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم إنك حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 

باركت على آل إبراھیم إنك حمید مجید ].

)))57الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَیا َواْآلَِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا ُمِهیًنا () ِإنَّ ((

أي أبعدھم وطردھم ومن لعنھم في الدنیا أنھ یحتم قتل من شتم الرسول صلى هللا علیھ -):784فائدة(

وسلم وآذاه.

)))58ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوإِْثًما ُمِبیًنا (َوالَِّذیَن ((



تبتھ فتعزیر من سب ولھذا كان سب آحاد المؤمنین موجبا للتعزیز بحسب حالتھ وعلو مر-):785فائدة(

ن أعظم من غیرھم.تعزیر من سب العلماء وأھل الدیالصحابة أبلغ 

َذِلَك َأْدَنى َأْن ُیْعَرْفَن ) َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِألَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَالِبیِبِهنَّ ((

)))59َفَال ُیْؤَذْیَن َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحیًما (

ة تسمى آیة الحجاب فأمر هللا تعالى نبیھ أن یأمر النساء عموما ویبدأ بزوجاتھ ھذه اآلی-):786فائدة(

وبناتھ ألنھن آكد من غیرھن وألن اآلمر لغیره ینبغي أن یبدأ بأھلھ قبل غیرھم كما قال تعالى [ یا أیھا 

الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا ].

فة وخمار ورداء ونحوه، أي : فوق الثیاب من ملحأن [ یدنین علیھن من جالبیبھن ] وھن الالتي یكن 

ن بھا وجوھھن وصدورھن .یغطی

ْم ُثمَّ َال ُیَجاِوُروَنَك َلِئْن َلْم َیْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِدیَنِة َلُنْغِرَینََّك ِبهِ ((

))ِفیَها ِإالَّ َقِلیًال 

ھذا فیھ دلیل لنفي أھل الشر، الذین یتضرر بإقامتھم بین أظھر المسلمین فإن ذلك أحسم -):787فائدة(

للشر وأبعد منھ.

)))70َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا (((

األنام والقول المتضمن للنصح واإلثارة ومن القول السدید، لین الكالم ولطفھ في مخاطبة -):788فائدة(

بما ھو األصلح.



سورة سبأ

)))6ْلَحِمیِد (َوَیَرى الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك ُهَو اْلَحقَّ َوَیْهِدي ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزیِز ا((

علماً وتصدیقاً بأخبار ما جاء بھ الرسول ، وأعظم معرفة بحكم كلما كان العبد أعظم -):789فائدة(

أوامره ونواھیھ كان من أھل العلم الذین  جعلھم هللا حجة على ما جاء بھ الرسول، احتج هللا بھم على 

المكذبین المعاندین.

)))9السََّماِء ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََیًة ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنیٍب (((

لما كان العبد أعظم إنابة إلى هللا كان انتفاعھ باآلیات أعظم، الن المنیب مقبل إلى ربھ، ك -):790فائدة(

قد توجھت إرادتھ وھمتھ لربھ، ورجع إلیھ في كل أمر من أموره فصار قریبا من ربھ لیس لھ ھم إال 

االشتغال بمرضاتھ فیكون نظره للمخلوقات نظر فكرة و عبرة، ال نظر غفلة غیر نافعة.

)))13ْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكرًا َوَقِلیٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر (ا((

الشكر : اعتراف القلب بمنة هللا تعالى، وتلقیھا افتقارا إلیھا، وصرفھا في طاعة هللا -):791فائدة(

تعالى، وصونھا عن صرفھا في المعصیة.



)))21َوَربَُّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفیٌظ (((

یحفظ العباد، ویحفظ علیھم أعمالھم، ویحفظ تعالى جزاءھا، فیوفیھم إیاھا كاملة موفرة.-):792فائدة(

ْزَق ِلَمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَیْقِدُر َلُه َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُیخْ (( ِلُفُه َوُهَو َخْیُر ُقْل ِإنَّ َربِّي َیْبُسُط الرِّ

)))39(الرَّاِزِقینَ 

فال تتوھموا أن اإلنفاق مما ینقص الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق، الذي یبسط الرزق -):793فائدة(

لمن یشاء ویقدر [ وھو خیر الرازقین ] فاطلبوا الرزق منھ واسعوا في األسباب التي أمركم بھا.

)))51َقِریٍب (َوَلْو َتَرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال َفْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن ((

فكذلك الباطل من المحال أن یغلب الحق أو یدفعھ وإنما یكون لھ صولة وقت غفلة الحق -):794فائدة(

فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعھ .عنھ 



سورة فاطر

)))1(َیِزیُد ِفي اْلَخْلِق َما َیَشاُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر ((

یزید بعض مخلوقاتھ على بعض، في صفة خلقھا، وفي القوة، وفي الحسن، وفي زیادة -):795فائدة(

األعضاء المعھودة، وفي حسن األصوات، ولذة النغمات.

اِلُح َیرْ (( ))َفُعُه َمْن َكاَن ُیِریُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِمیًعا ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَكِلُم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

[ الكلم الطیب ] من قراءة وتسبیح وتحمید وتھلیل وكل كالم حسن طیب فیرفع إلى هللا -):796فائدة(

على صاحبھ في المأل األعلى.ویعرض علیھ، ویثني هللا تعالى

[ والعمل الصالح ] : من أعمال القلوب والجوارح یرفعھ هللا تعالى إلیھ أیضا في المأل األعلى .

اِلُح َیرْ (( ))َفُعُه َمْن َكاَن ُیِریُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِمیًعا ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَكِلُم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

وقیل العمل الصالح یرفع الكلم الطیب، فیكون رفع الكلم الطیب بحسب أعمال العبد -):797فائدة(

الصالحة، فھي التي ترفع كلمھ الطیب، فإذا لم یكن لھ عمل صالح لم یرفع لھ قول إلى هللا تعالى.



)))11َوَما ُیَعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوَال ُیْنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َیِسیٌر (((

أي عمر الذي كان معمراً عمراً طویالً إال بعلمھ تعالى أو ما ینقص من عمر اإلنسان -):798فائدة(

سباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدین وقطیعة الذي ھو بصدد أن یصل إلیھ لوال ما سلكھ من أ

األرحام ونحو ذلك مما ذكر أنھا من أسباب قصر العمر.

فالمعنى : أن طول العمر وقصره بسبب وبغیر سبب كلھ بعلمھ تعالى.

)))15) َیا َأیَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد (((

لكن الموفق منھم الذي ال یزال یشاھد فقره في كل حال من أمور دینھ ودنیاه ویتضرع لھ -):799فائدة(

ویسألھ أال یكلھ إلى نفسھ طرفة عین ، وأن یعینھ على جمیع أموره ویستحب ھذا المعنى في كل وقت، 

ولدھا.فھذا أحرى باإلعانة التامة من ربھ وإلھھ ، الذي ھو أرحم بالوالدة من 

)))15َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد (((

الذي لھ الغنى التام من جمیع الوجوه، فال یحتاج إلى ما یحتاج إلیھ خلقھ وال یفتقر إلى -):800فائدة(

شيء مما یفتقر إلیھ الخلق وذلك لكمال صفاتھ وكونھا كلھا صفات كمال ونعوت جالل.

الخلق في الدنیا واآلخرة.ومن غناه تعالى أنھ أغنى 

ُدوِر (َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ثُمَّ ِإَلى َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن ِإنَُّه عَ (( )7ِلیٌم ِبَذاِت الصُّ

((

في یوم القیامة كل أحد یجازي بعلمھ وال یحمل أحد ذنب أحد.-):801فائدة(

))َوإِْن َتْدُع ُمْثَقَلٌة ِإَلى ِحْمِلَها َال ُیْحَمْل ِمْنُه َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى((

فلیست حال اآلخرة بمنزلة حالة الدنیا، ویساعد الحمیم حمیمھ، والصدیق صدیقھ، بل یوم -):802فائدة(

.ھ و أقاربھ القیامة یتمنى العبد أن یكون لھ حق على أحد ولو على والدی

)))28ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعِزیٌز َغُفوٌر (((
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نھ داع إلى خشیة هللا وأھل ، فإالمعاصي، واالستعداد للقاء من یخشاه، وھذا دلیل على فضیلة العلم

ھم أھل كرامتھ كما قال تعالى [ رضي هللا عنھم ورضوا عنھ ذلك لمن خشي ربھ ].خشیتھ

َخْیَراِت ُهْم َساِبٌق ِبالْ ثُمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْ ((

)))32ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبیُر (

وھم ھذه األمة فمنھم ظالم لنفسھ بالمعاصي التي ھي دون الكفر ومنھم مقتصد على ما -):804فائدة(

یجب علیھ تارك للمحرم، ومنھم سابق بالخیرات أي : سارع فیھا واجتھد، فسبق غیره، وھو المؤدي 

مكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه. فكلھم اصطفاه هللا تعالى، لوراثة ھذا الكتاب للفرائض، ال

وإن تفاوتت مراتبھم، وتمیزت أحوالھم فلكل منھم قسط من وراثتھ، حتى الظالم لنفسھ فإن ما معھ من 

وراثة علمھ أصل اإلیمان وعلوم اإلیمان وأعمال اإلیمان من وراثة الكتاب ألن المراد بوراثة الكتاب

وعملھ ودراسة ألفاظھ واستخراج معانیھ.

ُهْم َساِبٌق ِباْلَخْیَراِت ثُمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْ ((

)))32(ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبیُر 

قولھ [ بإذن هللا ] راجع إلى السابق بالخیرات لئال یغتر بعملھ بل ما سبق إلى الخیرات إال -):805فائدة(

بتوفیق هللا تعالى ومعونتھ، فینبغي أن یشتغل بشكر هللا تعالى على ما أنعم بھ علیھ.

)))33) َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفیَها َحِریٌر (((

العدن ( اإلقامة ) فجنات عدن أي : جنات إقامة، أَضافھا لإلقامة ألن اإلقامة والخلود -):806فائدة(

وصفھا ووصف أھلھا .

)))33َعْدٍن َیْدُخُلوَنَها ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفیَها َحِریٌر () َجنَّاتُ ((

ل ھو الحلي الذي یجعل في الیدین على ما یحبون ویرون أنھ أحسن من غیره، الرجا-):807فائدة(

لیة سواء.والنساء في الح

)))34ِللَِّه الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر (َوَقاُلوا اْلَحْمُد ((



وھذا یشمل كل حزن ، فال حزن یعرض لھم بسبب نقص في جمالھم وال في طعامھم -):808فائدة(

في وشرابھم وال في ذاتھم وال في أجسادھم وال في دوام لبثھم، فھم في نعیم ما یرون علیھ مزیداً وھو 

تزاید أبد اآلباد.

)))35َال َیَمسَُّنا ِفیَها َنَصٌب َوَال َیَمسَُّنا ِفیَها ُلُغوٌب (((

) : ھذا یدل على أن هللا تعالى یجعل أبدانھم في نشأة كاملة ویھیئ لھم من أسباب الراحة 809فائدة ( 

 حزن . على الدوام مایكونون بھذه الصفة بحیث ال یمسھم نصب وال لغوب وال ھم وال

[ الجنة ]-الباب :810

[ أھل الجنة ال ینامون ویشعرون بالراحة التامة ]-العنوان :

)))35َال َیَمسَُّنا ِفیَها َنَصٌب َوَال َیَمسَُّنا ِفیَها ُلُغوٌب (((

ویدل على أنھم ال ینامون في الجنة، ألن النوم فائدتھ زوال التعب وحصول الراحة بھ -):810فائدة(

الجنة بخالف ذلك وألنھ موت أصغر وأھل الجنة ال یموتون جعلنا هللا منھم بمنھ وكرمھ.وأھل

))َوَال َیِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ ِإالَّ ِبَأْهِلهِ ((

أنھم كذبة فمكرھم إنما یعود علیھم وقد أبان هللا لعباده في ھذه المقامات وتلك اإلقسامات-):811فائدة(

في ذلك مزورون فاستبان خزیھم وظھرت فضیحتھم وتبین قصدھم السيء فعاد مكرھم في نحورھم 

ورد هللا كیدھم في صدورھم.



سورة یس

)))12ِإنَّا َنْحُن ُنْحِیي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآثَاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن (((

ھي آثار الخیر وآثار الشر التي كانوا ھم السبب في إیجادھا في حال حیاتھم وبعد وفاتھم، -):812فائدة(

ھم وأفعالھم وأحوالھم، فكل خیر عمل بھ أحد الناس بسبب علم العبد وتلك األعمال التي نشأت من أقوال

وتعلیمھ ونصحھ أو أمره بالمعروف أو نھیھ عن المنكر أو علم أودعھ عند المتعلمین أو في كتب ینتفع 

بھا في حیاتھ وبعد موتھ أو عمل خیر من صالة أو زكاة أو صدقة أو إحسان، فاقتدى بھ غیره أو عمل 

 من المحال التي یرتفق بھا الناس وما أشبھ ذلك فإنھا من آثاره التي تكتب لھ، وكذلك مسجدا أو محال

عمل الشر.

وِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َیْنِسُلوَن ((( )))51َوُنِفَخ ِفي الصُّ

النفخة األولى ھي نفخة الفزع والموت وھذه نفخة البعث والنشور.-):814فائدة(

)))52َهَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن (((



وال تحسب أن ذكر الرحمن في ھذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده وإنما ذلك لإلخبار -):815فائدة(

بأنھ في ذلك الیوم العظیم سیرون من رحمتھ ما ال یخطر على الظنون وال حسب بھ الحاسبون كقولھ [ 

الحق للرحمن ] [ وخشعت األصوات للرحمن ] و نحو ذلك، مما یذكر اسمھ الرحمن في الملك یومئذ 

ھذا .

)))58َسَالٌم َقْوًال ِمْن َربٍّ َرِحیٍم (((

ففي ھذا كالم الرب تعالى ألھل الجنة وسالمھ علیھم وأكده بقولھ [ قوال ] وإذا سلم علیھم -):816فائدة(

تحیة أعلى منھا التي الالرب الرحیم حصلت لھم السالمة التامة من جمیع الوجوه وحصلت لھم التحیة 

الذي أحل وال نعیم مثلھا فما ظنك بتحیة ملك الملوك الرب العظیم الرؤوف الرحیم ألھل دار كرامتھ

علیھم رضوانھ فال یسخط علیھم أبدا فلوال أن هللا تعالى قدر أن ال یموتوا أو تزول قلوبھم عن أماكنھا 

من الفرح والبھجة والسرور لحصل ذلك.

))��ÈÀƒÊ°ÊżœÈƂÌƃ¦�ƏÈƄÈŵ�É¾ÌÂÈƀÌƃ¦�ċ¼
ÊšÈƒÈÂ�œčƒÈš�ÈÀœÈƂ�ÌÀÈƆ�È°

Ê̄ÌƈÉƒ
Êƃ70(((

ھو الذي یزكو على ھذا القرآن وھو الذي یزداد من العلم منھ ، فأي حي القلب واعیھ -):818فائدة(

والعمل، ویكون القرآن لقلبھ بمنزلة المطر لألرض الطیبة الزاكیة.

َل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلیٌم ((( )))79ُقْل ُیْحِییَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ

تعالى وھو أن علمھ تعالى محیط بجمیع مخلوقاتھ في ھذا أیضا دلیل شان من صفات هللا-):819فائدة(

جمیع أموالھا في جمیع األوقات ویعلم ما تنقص األرض من أجساد األموات وما یبقى، ویعلم الغیب 

والشھادة، فإذا أقر العبد بھذا العلم العظیم، علم أنھ أعظم وأجل من إحیاء هللا الموتى من قبورھم.

)))82َأَراَد َشْیًئا َأْن َیُقوَل َلُه ُكْن َفَیُكوُن (ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا((

[ شیئا ] نكرة في سیاق الشرط فتعم كل شيء [ أن یقول لھ كن فیكون ] أي : في الحال -):820فائدة(

من غیر تمانع.



سورة الصافات

)))7) َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن َماِرٍد (6ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا ِبِزیَنٍة اْلَكَواِكِب (((

ذكر هللا في الكواكب ھاتین الفائدتین العظیمتین :-):821فائدة(

فیھا لتستنیر كونھا زینة للسماء، إذ لوالھا لكانت السماء جرما مظلما ال ضوء فیھا، ولكن زینھا -1

أرجاؤھا وتحسن صورتھا ویھتدي بھا في ظلمات البر والبحر ویحصل فیھا من المصالح ما یحصل.

ه إلى استماع المأل األعلى، وھم المالئكة فإذا دمرالسماء عن كل شیطان مارد، یصل بتحراسة-2

ما یقول المأل األعلى.استمعت قذفتھا بالشھب الثواقب [ من كل جانب ] طردا لھم وإبعادا عن استماع 

)))44َعَلى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلیَن (((

ھي المجالس المرتفعة، المزینة بأنواع األكسیة الفاخرة المزخرفة المجملة.-):822فائدة(

)))45ُیَطاُف َعَلْیِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعیٍن (((



لونھا [ بیضاء ] من أحسن األلوان وتلك الخمر تخالف خمر الدنیا من كل وجھ فإنھا في -):823فائدة(

وفي طعمھا [ لذة للشاربین ] یتلذذ شاربھا بھا وقت شربھا وبعده وأنھا سالمة من غول العقل وذھابھ 

ونزفھ ونزف مال صاحبھا ولیس فیھا صداع وال كدر.

)))50َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َیَتَساَءُلوَن (((

أن لذة أھل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنھ فوق اللذات الجاریة في من المعلوم -):824فائدة(

أحادیث الدنیا ، فلھم من ھذا النوع النصیب الوافر ویحصل لھم من انكشاف الحقائق العلمیة في الجنة 

ما ال یمكن التعبیر عنھ.

)))107َوَفَدْیَناُه ِبِذْبٍح َعِظیٍم (((

جھة أنھ كان فداء إلسماعیل ومن جھة أنھ من جملة العبادات الجلیلة، فكان عظیما من -):825فائدة(

ومن جھة أنھ كان قربانا وسنة إلى یوم القیامة.

)))144) َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن (143) َفَلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحیَن (((

ˬ�Ϳ�ϪΗΩΎΑϋϭ�ϪΣϳΑγΗ�ΏΑγΑ�ϲϓ�ϡϬϋϭϗϭ�Ωϧϋ�ϥϳϧϣ̈́ϣϟ�ௌ�ϲΟϧϳ�ϙϟΫϛϭ�ϰϟΎόΗ�ௌ�ϩΎΟϧ-):826فائدة(

الشدائد.

سورة ص

))اْصِبْر َعَلى َما َیُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اْألَْیِد ِإنَُّه َأوَّابٌ ((

[ ذا األید ] أي القوة العظیمة على عبادة هللا في بدنھ وقلبھ.-):827فائدة(

)))29َأْنَزْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك ِلَیدَّبَُّروا َآَیاِتِه َوِلَیَتَذكََّر ُأوُلو اْألَْلَباِب (ِكَتاٌب ((

) : ھذه الحكمة من إنزالھ لیتدبر الناس آیاتھ فیستخرجوا علمھا ویتأملوا أسرارھا وحكمھا 828فائدة ( 

بعد مرة تدرك بركتھ وخیره وھذا یدل على , فإنھ بالتدبر فیھ والتأمل لمعانیھ وإعادة الفكر فیھا مرة 

الحث على تدبر القرآن وأنھ من أفضل األعمال وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة 

التالوة التي ال یحصل بھا ھذا المقصود .

)))30َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب (((



اتصف [ سلیمان ] بما یوجب المدح وھو [ إنھ أواب ] أي : رجاع إلى هللا في جمیع -:)829(فائدة

أحوالھ، بالتألھ واإلنابة، والمحبة والذكر والدعاء والتضرع، واالجتھاد في مرضاة هللا وتقدیمھا على كل 

  شيء.

)))35َبْعِدي ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب () َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا َال َیْنَبِغي ِألََحٍد ِمنْ ((

فاستجاب هللا لھ وغفر لھ، ورد علیھ ملكھ، وزاده ملكاً لم یحصل ألحد من بعده، وھو -):830(فائدة

تسخیر الشیاطین لھ، یبنون ما یرید ویغوصون  لھ في البحر، یستخرجون الدر والحلي ، ومن عصاه 

منھم قرنھ في األصفاد وأوثقھ.

))اْصِبْر َعَلى َما َیُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اْألَْیِد ِإنَُّه َأوَّابٌ ((

هللا سبحانھ وتعالى یمدح ویحب القوة في طاعتھ قوة القلب والبدن، فإنھ یحصل منھا من -):831(فائدة

ینبغي لھ تعاطي أسبابھا، آثار الطاعة وحسنھا وكثرتھا، ما ال یحصل مع الوھن وعدم القوة ، وأن العبد

وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس .

)))30َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب (((

الرجوع إلى هللا في جمیع األمور من أوصاف أنبیاء هللا وخواص خلقھ، كما أثنى هللا-):832(فائدة

على داود سلیمان بذلك فلیقتدبھما المقتدون ولیھتد بھداھم السالكون [ أولئك ] الذین ھدى هللا فبھداھم 

اقتده ].

ْشَراِق ((( ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُیَسبِّْحَن ِباْلَعِشيِّ َواإلِْ )))18) ِإنَّا َسخَّ

الصوت العظیم، الذي جعل هللا بسببھ ما أكرم هللا بھ نبیھ داود علیھ السالم، من حسن -):833(فائدة

الجبال الصم والطیور البھم یجاوبنھ إذا رجع صوتھ بالتسبیح ویسبحن معھ بالعشي واإلشراق.

)))24َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَناَب (((

مغفرة داود االستغفار والعبادة، خصوصا الصالة، من مكفرات الذنوب، فإن هللا رتب -):834(فائدة

على استغفاره وسجوده.

)))24َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَناَب (((

األنبیاء صلوات هللا وسالمھ علیھم معصومون من الخطأ فیما یبلغون عن هللا تعالى، الن -):835(فائدة

من المعاصي ولكن مقصود الرسالة ال یحصل إال بذلك، وأنھ قد یجري منھم بعض مقتضیات الطبیعة

هللا یتداركھم ویبادرھم بلطفھ.



ُروا اْلِمْحَراَب ((( )))21َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّ

ینبغي استعمال األدب في الدخول على الحكام وغیرھم فإن الخصمین لما دخال على -):836(فائدة

فزع منھم، واشتد علیھ ذلك ورآه غیر الئق بالحال.داود في حالة غیر معتادة ومن غیر الباب المعھود 

ُروا اْلِمْحَراَب ((( )))21َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّ

أنھ ال یمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعلھ ما ال ینبغي.-):837(فائدة

وا َال َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكْم َبْیَنَنا ِباْلَحقِّ ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقالُ ((

َراِط ( )))22َوَال ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الصِّ

جواز قول المظلوم لمن ظلمھ ( أنت ظلمتني ) أو ( یا ظالم ) ونحو ذلك أو ( باغ علي -):838(فائدة

.(

َراِط ((( )))22َفاْحُكْم َبْیَنَنا ِباْلَحقِّ َوَال ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الصِّ

إن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبیر القدر، جلیل العلم، إذا نصحھ أحد أو وعظھ، ال -):839(فائدة

ولم یغضب ولم ن الخصمین نصحا داود فلم یشمئز ئز، بل یبادره بالقبول والشكر، فإیغضب وال یشم

یثنھ ذلك عن الحق بل حكم بالحق الصرف.

)))25َوإِنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمَآٍب (((

إكرام هللا لعبده داود وسلیمان بالقرب منھ وحسن الثواب ، وأن ال یظن أن ما جرى لھما -):840(فائدة

منقص لدرجتھما عند هللا تعالى ، وھذا من تمام لطفھ بعباده المخلصین، أنھ إذا غفرلھم وأزال ذنوبھم، 

ذنوبھم ، وقع في أزال اآلثار المترتبة علیھ كلھا ، حتى ما یقع في قلوب الخلق، فإنھم إذا علموا ببعض 

قلوبھم نزولھم عن درجتھم األولى ، فأزال هللا تعالى ھذه اآلثار وما ذاك بعزیز على الكریم الغفار.

)))30َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب (((



لیھ حیث وھبھ لھ، وأن من أكبر عإن سلیمان علیھ السالم من فضائل داود ومن منن هللا -):841(فائدة

نعم هللا على عبده أن یھب لھ ولدا صالحا فإن كان عالما كان نورا على نور.

)))32) َفَقاَل ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْیِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب (((

مذموم فلیفارقھ ولیقبل على ما ھو أنفع لھ.نھ مشؤوم كل ما أشغل العبد عن هللا فإ-):842(فائدة

اِفَناُت اْلِجَیاُد ((( )))31ِإْذ ُعِرَض َعَلْیِه ِباْلَعِشيِّ الصَّ

�έϘϋ�ϡϼγϟ�ϪϳϠϋ�ϥΎϣϳϠγϓ�>�Ϫϧϣ�έϳΧ�ௌ�Ϫο-):843(فائدة ϭϋ�Ϳ�Ύϳη�ϙέΗ�ϥϣ�@�ΓέϭϬηϣϟ�ΓΩϋΎϘϟ

 ن فعوضھ هللا خیرا من ذلك بأن سخر لھ الریح الجیاد الصافنات المحبوبة للنفوس ، تقدیما لمحبة هللا

الرخاء اللینة التي تجري بأمره إلى حیث أراد وقصد غدوھا شھر ورواحھا شھر وسخر لھ الشیاطین 

أھل االقتدار على األعمال التي ال یقدر علیھا اآلدمیون.

[ الذكر ]-الباب :844

[ من أنواع الذكر ذكر أھل الخیر ]-العنوان :

)))49) َهَذا ِذْكٌر َوإِنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َلُحْسَن َمَآٍب (((

فھذا النوع من أنواع الذكر وھو ذكر أھل الخیر ومن أنواع الذكر، ذكر جزاء أھل -):844(فائدة

الخیر وأھل الشر.

)))87ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِمیَن (((

فھذه السورة العظیمة، مشتملة على الذكر الحیكم، والنبأ العظیم، وإقامة الحجج -):845(فائدة

على من كذب بالقرآن وعارضھ، وكذب من جاء بھ، واإلخبار عن عباد هللا المخلصین، والبراھین

وجزاء المتقین والطاغین. فلھذا أقسم في أولھا بأنھ ذو الذكر، ووصفھ في آخرھا بأنھ ذكر للعالمین 

[ رحمة من عندنا وذكرى ] [ اذكر عبادنا ]ذلك، كقولھ [ واذكر عبدنا ] [ والتذكیر بھا فیما بین ثركوأ

ذكر].ھذا 



سورة الزمر

)))4ُهَو اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر (((

أي الواحد في ذاتھ وفي أسمائھ وفي صفاتھ وفي أفعالھ فال شبیھ لھ من ذلك وال مماثل -):846(فائدة

فلو كان لھ ولد القتضى أن یكون شبیھا لھ في وحدتھ، النھ بعضھ وجزء منھ.

ن مقھورا ولكان لھ إدالل على أبیھ ومناسبة ي والسفلي، فلو كان لھ ولد لم یكالقھار لجمیع العالم العلو

منھ.

َهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثَالٍث َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلكُ َیخْ ((  َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمَّ

))َفَأنَّى ُتْصَرُفونَ 



، وھو قد أي طورا بعد طور، وانتم في حال ال ید مخلوق تمسكم وال عین تنظر إلیكم -):847(فائدة

رباكم في ذلك المكان الضیق [ في ظلمات ثالث] ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشیمة.

))ِللَِّذیَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَیا َحَسَنةٌ ((

لھم حسنة ورزق واسع ، ونفس مطمئنة، وقلب منشرح كما قال تعالى [ من عمل -):848(فائدة

ى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ].صالحا من ذكر أو أنث

))َوَأْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ ((

أنھ تعالى أخبر أن أرضھ واسعة فمھما منعتم من عبادتھ في موضع فھاجروا إلى -):849(فائدة

غیرھا، وھذا عام في كل زمان ومكان، فال بد أن یكون لكل مھاجر ملجأ من المسلمین یلجأ إلیھ 

إقامة دینھ فیھ.وموضع یتمكن من 

[ التفاؤل ]-الباب :850

[ معنى البشارة للمؤمنین ]-العنوان :

)))17َوالَِّذیَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت َأْن َیْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِّْر ِعَباِد (((

ثناء الحسن والرؤیا الصالحة، والعنایة الربانیة من ھذا شامل للبشرى في الحیاة الدنیا بال-):850(فائدة

هللا، التي یرون في خاللھا أنھ مرید إلكرامھم في الدنیا واآلخرة، ولھم البشرى في اآلخرة عند الموت، 

وفي القبر وفي القیامة، وخاتمة البشرى ما یبشرھم بھ الرب الكریم، من دوام رضوانھ وبره وإحسانھ 

.وحلول أمانھ في الجنة

)))17َفَبشِّْر ِعَباِد (((

وفي ھذه اآلیة نكتة، وھي : أنھ لما أخبر عن ھؤالء الممدوحین أنھم یستمعون القول -):851(فائدة

صف بصفات أولي األلباب، وحتىل من طریق إلى معرفة أحسنھ حتى تتفیتبعون أحسنھ كأنھ قیل : ھ

أن من آثره علمنا أنھ من أولي األلباب؟ قیل : نعم ، أحسنھ ما نص هللا علیھ [ هللا نزل أحسن نعرف

الحدیث كتابا متشابھا ].

)))22َفَوْیٌل ِلْلَقاِسَیِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر اللَِّه ُأوَلِئَك ِفي َضَالٍل ُمِبیٍن (((



عن ربھا اتھ ، وال تطمئن بذكره، بل ھي معرضةأي : ال تلین لكتابھ، وال تتذكر آی-):852(فائدة

إلى غیره فھؤالء لھم الویل الشدید والشر الكبیر. ملتفتة

ُفوَنَك ِبالَِّذیَن ِمْن ُدوِنِه َوَمْن ُیْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ((( )))36َأَلْیَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُیَخوِّ

كرمھ وجوده وعنایتھ بعبده الذي قام بعبودیتھ وامتثل أمره واجتنب نھیھ، ألیس من -):853(فائدة

خصوصا أكمل الخلق عبودیة لربھ، وھو محمد صلى هللا علیھ وسلم، فإن هللا تعالى سیكفیھ في أمر دینھ 

ودنیاه، ویدفع عنھ من ناوأه بسوء.

)))38اْلُمَتَوكُِّلوَن (ُقْل َحْسِبَي اللَُّه َعَلْیِه َیَتَوكَُّل ((

علیھ یعتمد المعتمدون في جلب مصالحھم ودفع مضارھم، فالذي بیده ـ وحده ـ الكفایة -):854(فائدة

ھو حسبي سیكفیني كل ما اھمني وما ال أھتم بھ.

))) اللَُّه َیَتَوفَّى اْألَْنُفَس ِحیَن َمْوِتَها ((

الروح والنفس جسم قائم بنفسھ مخالف جوھره جوھر البدن في ھذه اآلیة دلیل على أن -):856(فائدة

وأن أرواح األحیاء واألموات وأنھا مخلوقة مدبرة یتصرف هللا فیھا في الوفاة واإلمساك واإلرسال 

ى في البرزخ، فتجتمع فتتحادث فیرسل هللا أرواح األحیاء ویمسك أرواح األموات.تتالق

َرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َیْغِفُر الذُُّنوَب َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأسْ ((

))اْلَغُفوُر الرَِّحیُم 

ال تیأسوا منھا، فتلقوا بأیدیكم إلى التھلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عیوبنا ، -):857(فائدة

یزیلھا وال سبیل یصرفھا، فتبقون بسبب ذلك مصرین عل العصیان متزودین ما فلیس بھا طریق 

یغضب علیكم الرحمن ولكن اعرفوا ربكم بأسمائھ الدالة على كرمھ وجوده واعلموا أنھ یغفر الذنوب 

جمیعا، من الشرك، والقتل ، والزنا والربا والظلم وغیر ذلك من الذنوب الكبار والصغار .

)))60َیاَمِة َتَرى الَِّذیَن َكَذُبوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة َأَلْیَس ِفي َجَهنََّم َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِِّریَن (َوَیْوَم اْلقِ ((

فكما سودوا وجھ الحق بالكذب ، سود هللا وجوھھم جزاء من جنس عملھم.-):858(فائدة

)))62لِّ َشْيٍء َوِكیٌل (اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى كُ ((



ولیس كالم هللا من األشیاء المخلوقة، الن الكالم صفة المتكلم وهللا تعالى بأسمائھ -):859(فائدة

وصفاتھ أول لیس قبلة شيء.

)))66َبِل اللََّه َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِریَن (((

الرزق وغیر یة كصحة الجسم وعافیتھ وحصولكما أنھ تعالى یشكر على النعم الدنیو-):860(فائدة

علیھ بالنعم الدینیة كالتوفیق لإلخالص والتقوى بل نعم الدین ھي النعم على ذلك، كذلك یشكر ویثنى
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.العبد حقیقة الحال لم یعجب بنعمة تستحق علیھ زیادة الشكرلھم،  وإال لو عرف ھالعاملین بسبب ج

سورة المؤمن

التَّْوِب َشِدیِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل ) َغاِفِر الذَّْنِب َوَقاِبِل 2) َتْنِزیُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم (1حم (((

)))3َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ِإَلْیِه اْلَمِصیُر (

ووجھ المناسبة بذكر نزول القرآن من هللا، الموصوف بھذه األوصاف أن ھذه األوصاف -):872(فائدة

مستلزمة لجمیع ما یشتمل علیھ القرآن من المعاني.

عن أسماء هللا وصفاتھ وأفعالھ وھذه أسماء وصفات وأفعال.فإن القرآن : إما إخبار-1

وإما إخبار عن الغیوب الماضیة والمستقبلة فھي من تعلیم العلیم لعباده.-2



ر فذلك یدل علیھ قولھ [ ذي ئھ الجسمیة ما یوصل لذلك من األمووإما إخبار عن نعمھ العظیمة وآال-3

الطول ].

یدة، وعما یوجبھا ویقتضیھا من المعاصي فذلك یدل علیھ قولھ [ شدید مھ الشدوإما إخبار عن نق-4

العقاب ].

وإما دعوة للمذنبین إلى التوبة واإلنابة واالستغفار فذلك یدل علیھ قولھ [ غافر الذنب وقابل التوب -5

شدید العقاب ].

ة على ذلك والحث علیھ والنھي وإما إخبار بأنھ وحده المألوه المعبود ، وإقامة األدلة العقلیة والنقلی-6

عن عبادة ما سوى هللا وإقامة األدلة العقلیة والنقلیة على فسادھا والترھیب منھا فذلك یدل علیھ قولھ 

تعالى [ ال إلھ إال ھو ].

وإما إخبار عن حكمھ الجزائي العدل وثواب المحسنین وعقاب العاصین فھذا یدل علیھ قولھ [ إلیھ -7

المصیر ].

میع ما یشتمل علیھ القرآن من المطالب العالیات.فھذا ج

))َن َآَمُنوا الَِّذیَن َیْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُیْؤِمُنوَن ِبِه َوَیْسَتْغِفُروَن ِللَِّذی((

المالئكة الذین ال ذنوب علیھم ھذا من جملة فوائد اإلیمان وفضائلھ الكثیرة جدا أن -):873(فائدة

یستغفرون ألھل اإلیمان فالمؤمن بإیمانھ تسبب لھذا الفضل العظیم.

[ أسماء هللا الحسنى ]-الباب :874

[ معنى اسم هللا العلي ]-العنوان :

)))12َفاْلُحْكُم ِللَِّه اْلَعِليِّ اْلَكِبیِر (((

علو القدر، وعلو القھر ، ق من جمیع الوجوه علو الذات، والعلي ھو الذي لھ العلو المطل-):874(فائدة

قدره كمال عدلھ تعالى وأنھ یضع األشیاء مواضیعھا وال یساوي بین المتقین والفجار.ومن علو

)))12َفاْلُحْكُم ِللَِّه اْلَعِليِّ اْلَكِبیِر (((

أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ المتنزه عن كل [ الكبیر ] الذي لھ الكبریاء والعظمة والمجد في -):875(فائدة

مھ ال یغیر وال یبدل.كآفة وعیب ونقص فإذا كان الحكم لھ تعالى ، وقد حكم علیكم بالخلود الدائم وح

)))15ِلُیْنِذَر َیْوَم التََّالِق (((



بعضھم مع ببعض فیھ الخالق والمخلوق والمخلوقونیلتقيوسماه ( یوم التالق ) ألنھ -):876(فائدة

والعاملون وأعمالھم وجزاؤھم.

)))16ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر (((

( الواحد ) أي : المنفرد في ذاتھ وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ فال شریك لھ في شيء منھا -):877(فائدة

بوجھ من الوجوه.

)))16ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر (((

( القھار ) أي : لجمیع المخلوقات الذي دانت لھ المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا -):877(فائدة

في ذلك الیوم الذي عنت فیھ الوجوه للحي القیوم یومئذ ال تكلم نفس إال بإذنھ.

)18ِزَفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِمیَن َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َحِمیٍم َوَال َشِفیٍع ُیَطاُع (َوَأْنِذْرُهْم َیْوَم اْآلَ ((

((

أي : یوم القیامة التي قد أزفت وقربت وأن الوصول إلى أھوالھا وقالقلھا وزالزلھا.-):879(فائدة

ُدوُر (َیْعَلُم َخاِئَنَة اْألَْعُیِن َوَما ُتْخفِ (( )))19ي الصُّ

ھو النظر الذي یخفیھ العبد من جلیسھ ومقارنھ وھو نظر المسارقة.-):880(فائدة

)))25َوَما َكْیُد اْلَكاِفِریَن ِإالَّ ِفي َضَالٍل (((

تدبر ھذه النكتة التي یكثر مرورھا بكتاب هللا تعالى : إذا كان السیاق في قصة معینة أو -):881(فائدة

شيء معین، وأراد هللا أن یحكم على ذلك المعین بحكم، وال یختص بھ ذكر الحكم وعلقھ على على 

فع اإلیھام باختصاص ة التي سیق الكالم ألجلھا ، ولیندالوصف العام لیكون أعم، وتندرج فیھ الصور

ال في ضالل ] الحكم بذلك المعین فلھذا لم یقل [ وما كیدھم إال في ضالل ] بل قال [ وما كید الكافرین إ

.

))َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َیْكُتُم ِإیَماَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأْن َیُقوَل َربَِّي اللَّهُ ((



من جملة األسباب [ اندفاع شر فرعون ] ھذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من -):882(فائدة

مة مسموعة ، وخصوصا إذا كان یظھر موافقتھم ویكتم إیمانھ، فإنھم بیت المملكة، ال بد أن یكون لھ كل

یراعونھ في الغالب ما ال یراعونھ لو خالفھم في الظاھر، كما منع هللا رسولھ محمد ـ صلى هللا علیھ 

وسلم ـ بعمھ أبي طالب من قریش ، حیث كان أبو طالب كبیر عندھم،  موافقا لھم على دینھم، ولو كان 

صل منھ ذلك المنع .مسلما لم یح

)))32) َوَیا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َیْوَم التََّناِد (((

أي یوم القیامة ، حین ینادي أھل الجنة أھل النار [ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ].-):883(فائدة

)))42َوَأَنا َأْدُعوُكْم ِإَلى اْلَعِزیِز اْلَغفَّاِر (((

العباد على أنفسھم ویتجرؤون على مساخطھ ثم إذا تابوا وأنابوا ( الغفار ) الذي یسرف-):884(فائدة

إلیھ، كفر عنھم السیئات والذنوب ودفع موجباتھا من العقوبات الدنیویة واألخرویة.

)))65َربِّ اْلَعاَلِمیَن (ُهَو اْلَحيُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّیَن اْلَحْمُد ِللَِّه ((

[ الحي ] الذي لھ الحیاة الكاملة التامة المستلزمة لما تستلزمھ من صفاتھ الذاتیة، التي ال -):885(فائدة

تتم حیاتھ إال بھا، كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكالم وغیر ذلك من صفات كمالھ ونعوت جاللھ.

)))75َتْفَرُحوَن ِفي اْألَْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوِبَما ُكْنُتْم َتْمَرُحوَن (َذِلُكْم ِبَما ُكْنُتْم ((

ھذا ھو الفرح المذموم الموجب للعقاب ، بخالف الفرح الممدوح الذي قال هللا فیھ [ قل -):886(فائدة

بفضل هللا وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا ] وھو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح.

اِلَك اْلَكاِفُروَن َفَلْم َیُك َیْنَفُعُهْم ِإیَماُنُهْم َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّة اللَِّه الَِّتي َقْد َخَلْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهنَ ((

)85(((

إن المكذبین حین ینزل بھم بأس هللا وعقابھ إذا آمنوا ، كان إیمانھم غیر صحیح وال -):887(فائدة

من العذاب وذلك ألنھ إیمان ضرورة اضطروا إلیھ وإیمان مشاھدة وإنما اإلیمان النافع الذي منجیاً لھم

ینجي صاحبھ ھو اإلیمان االختیاري، الذي یكون إیمانا بالغیب وذلك قبل وجود قرآئن العذاب.



سورة فصلت

)))9ِمیَن () ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اْألَْرَض ِفي َیْوَمْیِن َوَتْجَعُلوَن َلُه َأْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعالَ ((

واعلم أن ظاھر ھذه اآلیة مع قولھ في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال [ واألرض -):888(فائدة

التعارض مع أن كتاب هللا ال تعارض فیھ وال اختالف.بعد ذلك دحاھا ] یظھر منھا

والجواب عن ذلك ما قالھ كثیر من السلف، أن خلق األرض وصورتھا متقدم على خلق السماوات كما 

ھنا ، ودحي األرض بأن [ أخرج منھا ماءھا ومرعاھا ، والجبال أرساھا ] متأخر عن خلق السماوات 



یھا [ واألرض بعد ذلك دحاھا ، أخرج منھا ماءھا ] ولم یقل [ كما في سورة النازعات ولھذا قال ف

واألرض بعد ذلك خلقھا ].

)))20َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْیِهْم َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن (((

وب إنما تقع بھا أو بسببھا.خص ھذه األعضاء الثالثة، ألن أكثر الذن-):889(فائدة

ٍم َقْد َخَلْت ِمْن َوَقیَّْضَنا َلُهْم ُقَرَناَء َفَزیَُّنوا َلُهْم َما َبْیَن َأْیِدیِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَحقَّ َعَلْیِهُم اْلَقْوُل ِفي ُأمَ ((

ْنِس ِإنَُّهْم َكاُنوا َخاِسِریَن ( )))25َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ

ھذا التسلیط والتقییض من هللا للمكذبین الشیاطین بسبب إعراضھم عن ذكر هللا وآیاتھ -):890(فائدة

وجحودھم الحق كما قال تعالى [ ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین ، وإنھم 

لیصدون عن السبیل ویحسبون أنھم مھتدون].

َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِمیٌم َوَال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَال السَّیِّ ((

)))35) َوَما ُیَلقَّاَها ِإالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَما ُیَلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظیٍم (34(

مر ربھ وعرف جزیل الثواب وعلم أن مقابلتھ للمسيء فإذا صبر اإلنسان نفسھ، وامتثل أ-):891(فائدة

إال شدة ، وأن إحسانھ إلیھ لیس بواضع قدره، بل من ال یزید العداوة بجنس عملھ ال یفیده شيء، و
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)))36ْذ ِباللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم (َوإِمَّا َیْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتعِ ((

لما ذكر هللا تعالى ما یقابل بھ العدو من اإلنس وھو مقابلة إساءتھ باإلحسان، ذكر ما -):892(فائدة

@�ϰϟΎόΗ�ϝΎϘϓ�ˬϩέη�ϥϣ�˯ΎϣΗΣϻ�ϭ�ͿΎΑ�ΓΫΎόΗγϻ�ϭϫϭ�ˬϲϧΟϟ�ϭΩόϟ�ϪΑ�ϊ ϓΩϳ�ϥΎρϳηϟ�ϥϣ�ϙϧϏί ϧϳ�Ύϣ·ϭ

] أي : أي وقت من األوقات أحسست بشيء من نزغات الشیطان ، أي : من وساوسھ وتزیینھ نزغ

���ϱ�>�ͿΎΑ�ΫόΗγΎϓ�@�ϪΑ�έϣ́ϳ�Ύϣ�ν όΑΑ�Ϫϟ�ΔϋΎρ·ϭ�ΏϭϧΫϟ�ν όΑΑ�ΔΑΎλ ·ϭ�έϳΧϟ�ϥϋ�ϪϠϳγϛΗϭ�ˬέηϠϟ

علم ویمیع العلیم ] فإنھ یسمع قولك وتضرعكاسألھ وافتقر إلیھ أن یعیذك ویعصمك منھ [ إنھ ھو الس

حالك واضطرارك إلى عصمتھ وحمایتھ.



سورة الشورى

)))10(َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفیِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَِّه َذِلُكُم اللَُّه َربِّي َعَلْیِه َتَوكَّْلُت َوإَِلْیِه أُِنیبُ ((

مفھوم اآلیة الكریمة أن اتفاق األمة حجة قاطعة ألن هللا تعالى لم یأمرنا أن نرد إلیھ إال -):893(فائدة

ما اختلفنا فیھ ، فما اتفقنا علیھ ، یكفي اتفاق األمة علیھ ألنھا معصومة عن الخطأ وال بد أن یكون 

اتفاقھا موافقا لما في كتاب هللا وسنة رسولھ.



)))10ِه أُِنیُب (َعَلْیِه َتَوكَّْلُت َوإَِلیْ ((

ھذان األصالن كثیر ما یذكرھما هللا في كتابھ ألنھما یحصل بمجموعھما كمال العبد -):894(فائدة

ویفوتھ الكمال بفوتھما أو فوت أحدھما كقولھ تعالى [ إیاك نعبد وإیاك نستعین ] وقولھ تعالى : [ فاعبده 

وتوكل علیھ] .

)))11السَِّمیُع اْلَبِصیُر (َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهوَ ((

ھذه اآلیة ونحوھا، دلیل لمذھب أھل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة -):895(فائدة

المخلوقات وفیھا رد على المشبھة في قولھ [ لیس كمثلھ شيء ] وعلى المعطلة في قولھ [ وھو السمیع 

البصیر ] .

َتَتَفرَُّقوا ِفیِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكیَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْیِه اللَُّه َیْجَتِبي ِإَلْیِه َمْن َیَشاُء َأْن َأِقیُموا الدِّیَن َوَال ((

)))13َوَیْهِدي ِإَلْیِه َمْن ُیِنیُب (

من أنواع االجتماع على الدین وعدم التفرق فیھ، ما أمر بھ الشارع من االجتماعات -):896(فائدة

اع الحج واألعیاد والجمع والصلوات الخمس والجھاد وغیر ذلك من العبادات التي ال تتم العامة كاجتم

وال تكمل إال باالجتماع لھا وعدم التفرق.

)))13َوَیْهِدي ِإَلْیِه َمْن ُیِنیُب (((

ذاب ھذا السبب الذي من العبد ، یتوصل بھ إلى ھدایة هللا تعالى وھو إنابتھ لربھ وانج-):897(فائدة

دواعي قلبھ إلیھ وكونھ قاصدا وجھھ فحسن مقصد العبد مع اجتھاده في طلب الھدایة من أسباب التیسیر 

لھما كما قال تعالى [ یھدي بھ هللا من اتبع رضوانھ سبل السالم ] .

))َفِلَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرتَ ((

امة وبتكمیل غیره بالدعوة إلى ذلك.فأمره بتكمیل نفسھ بلزوم االستق-):898(فائدة



أمر الرسول صلى هللا علیھ أمر ألمتھ إذا لم یرد تخصیص لھ.ومن المعلوم أن

)))19اللَُّه َلِطیٌف ِبِعَباِدِه َیْرُزُق َمْن َیَشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزیُز (((

اللطف من أوصافھ تعالى معناه : الذي یدرك الضمائر والسرائر، الذي یوصل عباده ـ -):899(فائدة

خصوصا المؤمنین ـ إلى ما فیھ خیر لھم من حیث ال یعملون وال یحتسبون.

)))19اللَُّه َلِطیٌف ِبِعَباِدِه َیْرُزُق َمْن َیَشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزیُز (((

من لطفھ أن قیض لعبده كل سبب یعوقھ ویحول بینھ وبین المعاصي حتى إنھ تعالى إذا -):900(فائدة

علم أن الدنیا والمال والریاسة ونحوھا مما یتنافس فیھ أھل الدنیا، تقطع عبده عن طاعتھ أو تحملھ على 

الغفلة عنھ، أو على معصیة صرفھا عنھ وقدر علیھ رزقھ.

)))28(َوُهَو اْلَوِليُّ اْلَحِمیُد ((

[ الولي ] : الذي یولي عباده بأنواع التدبیر ویتولى القیام بمصالح دینھم ودنیاھم.-):901(فائدة

[ الحمید ] في والیتھ وتدبیره، الحمید على مالھ من الكمال، وما أوصلھ إلى خلقھ من أنواع اإلفضال.

ْثِم َواْلَفَواحِ (( ))َش َوالَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإلِْ

الفرق بین الكبائر والفواحش ـ مع أن جمیعھا كبائر ـ أن الفواحش ھي الذنوب الكبار -):902(فائدة

التي في النفوس داع إلھا ، كالزنا ونحوه، والكبائر ما لیس كذلك ، وھذا عند االقتران، وأما مع إفراد 

كل منھا عن اآلخر فإن اآلخر یدخل فیھ.

))ْیَنُهمْ َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ((

أي : ال یستبد أحد منھم برأیھ في أمر من األمور المشتركة بینھم وھذا ال یكون إال فرعا -):903(فائدة

عن اجتماعھم وتوالفھم وتواددھم وتحاببھم وكمال عقولھم.

َما َلُكْم ِمْن َنِكیٍر اْسَتِجیُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َیْوٌم َال َمَردَّ َلُه ِمَن اللَِّه َما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍأ َیْوَمِئٍذ وَ ((

)47(((



ھذه اآلیة ونحوھا فیھا ذم األمل واألمر بانتھاز الفرصة في كل عمل یعرض للعبد فإن -):904(فائدة

للتأخیر آفات.

))َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا((

ن تحیا بھ القلوب ھ الجسد، والقرآوھو ھذا القرآن الكریم، سماه روحا الن الروح یحیا ب-):905(فائدة

ا فیھ من الخیر الكثیر والعلم الغزیر.وتحیا بھ مصالح الدنیا والدین كم،واألرواح

سورة الزخرف

))َنْحُن َقَسْمَنا َبْیَنُهْم َمِعیَشَتُهْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا((

وفي ھذه اآلیة تنبیھ على حكمة هللا تعالى في تفضیل هللا بعض العباد على بعض في -):906(فائدة

الدنیا [ ولیتخذ بعضھم بعضا سخریا ] أي : لیسخر بعضھم في األعمال والحرف والصنائع.

فلو تساوى الناس في الغنى، ولم یحتج بعضھم إلى بعض لتعطلت كثیر من مصالحھم ومنافعھم.



ُء (( )))67َیْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقیَن (اْألَِخالَّ

ر هللا فانقلبت یوم القیامة عداوة[ بعضھم لبعض عدو ] ألن خلتھم ومحبتھم في الدنیا لغی-):907(فائدة

[ إال المتقین ] للشرك والمعاصي فإن محبتھم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة ألجلھ.

)))84الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌه َوِفي اْألَْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَحِكیُم اْلَعِلیُم (َوُهَو ((

[ الحكیم ] الذي أحكم ما خلقھ وأتقن ما شرعھ، فما خلق شیئا إال لحكمة وال شرع شیئا -):908(فائدة

إال لحكمة وحكمھ القدري و الشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة.

في السماء إلھ وفي األرض إلھ وھو الحكیم العلیم ))وھو الذي ((

[ العلیم ] بكل شيء ، یعلم السر وأخفى وال یعزب عنھ مثقال ذرة في العالم العلوي -):909(فائدة

والسفلي وال أصغر منھا وال أكبر.

سورة الدخان

)))3ُمْنِذِریَن (ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ((

[ في لیلة مباركة ] أي : كثیرة الخیر والبركة، وھي لیلة القدر ، التي ھي خیر من ألف -):910(فائدة

شھر ، فأنزل أفضل الكالم بأفضل اللیالي واألیام على أفضل األنام بلغة العرب الكرام.



)))52َوُعُیوٍن () ِفي َجنَّاتٍ 51ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َمَقاٍم َأِمیٍن (((

سرور، كامل من كل وأضاف الجنات إلى النعیم ، ألن كل ما اشتملت علیھ كلھ نعیم و-):911(فائدة

ص وال مكدر بوجھ من الوجوه.وجھ، ما فیھ منغ

سورة الجاثیة

)))2) َتْنِزیُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم (1حم (((

ألوه المعبود .الم[ من هللا ] -):912(فائدة



) َیْسَمُع َآَیاِت اللَِّه تُْتَلى َعَلْیِه ُثمَّ ُیِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا َكَأْن َلْم َیْسَمْعَها َفَبشِّْرُه ِبَعَذاٍب 7َوْیٌل ِلُكلِّ َأفَّاٍك َأِثیٍم (((

))َأِلیمٍ 

قسم تعالى الناس بالنسبة إلى االنتفاع بآیاتھ وعدمھ إلى :-):913(فائدة

1-Ηγϳ�ϡγϗ�ϪϠγέϭ�ϪΑΗϛϭ�ϪΗϛϼϣϭ�ͿΎΑ�ϥϭϧϣ̈́ϣϟ�ϡϫϭ�ϥϭόϔΗέϳϓ�ϥϭόϔΗϧϳϭ�ΎϬΑ�ϥϭέϛϔΗϳϭ�ΎϬΑ�ϥϭϟΩ

والیوم اآلخر إیمانا تاما وصل بھم إلى درجة الیقین فزكى منھم العقول وازدادت بھ معارفھم وألبابھم 

وعقولھم.

م یسمع آیات هللا سماعا تقوم بھ الحجة علیھم، ثم یعرض عنھا ویستكبر، كأنھ ما سمعھا ، ألنھا قس  -2

لم تزك قلبھ وال طھرتھ بل بسبب استكباره عنھا ازداد طغیانھ.

سورة األحقاف

ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساًنا (( ْیَنا اإلِْ ))َوَوصَّ

ھذا من لطفھ تعالى بعباده و شكره للوالدین ، أن وصى األوالد و عھد إلیھم أن یحسنوا -):916(فائدة

إلى والدیھم بالقول اللطیف و الكالم اللین و بذل المال و النفقة و غیر ذلك من وجوه اإلحسان .



))َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَالُثوَن َشْهًرا((

ولھ : ( والوالدات یرضعن أوالدھن حولین كاملین ) أن أقل مدة و یستدل بھذه اآلیة مع ق-):917(فائدة

الحمل ستة أشھر ألن مدة الرضاع و ھي سنتان إذا سقطت من الثالثین شھراً بقي أشھر مدة الحمل .

))َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاهُ ((

العتراف و العجز عن شكره بصرف النعم في طاعة مسدیھا و مولیھا و مقابلة منتھ با-):918(فائدة

و النعم على الوالدین ، نعم على أوالدھم و ذریتھم ألنھم ال جتھاد في الثناء بھا على هللالشكر ، و اال

بد أن ینالھم منھا و من أسبابھا و آثارھا ، خصوصاً نعم الدین فإن صالح الوالدین بالعلم و العمل ، من 

أعظم األسباب لصالح أوالدھم .

یَِّتي(( ))َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ

، دعا لذریتھ أن یصلح هللا أحوالھم و ذكر أن صالحھم یعود لما دعا لنفسھ بالصالح-):919(فائدة

نفعھ على والدیھم لقولھ (و أصلح لي) .

))َوُهَما َیْسَتِغیثَاِن اللََّه َوْیَلَك َآِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ ((

و ھذا أعظم إحسان یصدر من الوالدین لولدھما أن یدعواه إلى ما فیھ سعادتھ األبدیة و -):920(فائدة

فالحھ السرمدي .

ْنِس ِإنَُّهْم كَ (( اُنوا َخاِسِرینَ ) ُأوَلِئَك الَِّذیَن َحقَّ َعَلْیِهُم اْلَقْوُل ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ

((

الخسران فوات رأس مال اإلنسان ، و إذا فقد اإلنسان مالھ فاألرباح من باب أولى و -):921(فائدة

أحرى فھم قد فاتھم اإلیمان و لم یحصلوا على شيء من النعیم ، و ال سلموا من عذاب الجحیم .

))َواْذُكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ َأْنَذَر َقْوَمُه ِباْألَْحَقافِ ((

زلھم المعروفة باألحقاف و ھي الرمال الكثیرة في أرض الیمن .في منا - ):922(فائدة



سورة القتال

))َوَلْو َیَشاُء اللَُّه َالْنَتَصَر ِمْنُهْم َوَلِكْن ِلَیْبُلَو َبْعَضُكْم ِبَبْعضٍ ((

لیقوم سوق الجھاد و یتبین بذلك أحوال العباد ، الصادق من الكاذب و لیؤمن من آمن -):923(فائدة

إیماناً صحیحاً عن بصیرة ال إیماناً مبنیاً على متابعة أھل الغلبة فإنھ إیمان ضعیف جداً ال یكاد یستمر 

.لصاحبھ عند المحن و البالیا



)19َتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكْم (َفاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه َیْعَلُم مُ ((

((

:925فائدة( وبة (واستغفر لذنبك) : أي : اطلب من هللا المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من الت-)

و الدعاء بالمغفرة و الحسنات الماحیة و ترك الذنوب و العفو عن الجرائم .

)))24َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها (((

:926فائدة( و لمأل قلوبھم من اإلیمان و دلھم على كل خیر ولحذرھم من كل شرفإنھم لو تدبروه ل-)

إلیقان و ألوصلھم إلى المطالب العالیة و المواھب الغالیة .أفئدتھم من ا

)))30ْعَماَلُكْم (َوَلْو َنَشاُء َألََرْیَناَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم ِبِسیَماُهْم َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل َواللَُّه َیْعَلُم أَ ((

:927فائدة( ارف القلوب یظھر فلتات ألسنتھم فإن األلسن مغبین بال بد أن یظھرھا في قلوبھم و یت-)

منھا ما في القلوب من الخیر و الشر (وهللا یعلم أعمالكم) فیجازیكم علیھا .

)))33َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوَال تُْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم (((

:929فائدة( ن إبطالھا بعد عملھا بما یفسدھا ِمن مّن بھا و إعجاب و فخر وسمعة و یشمل النھي ع-)

من عمل بالمعاصي التي تضمحل معھ األعمال و یحبط أجرھا و یشمل النھي عن إفسادھا حال وقوعھا 

بقطعھا أو اإلتیان بمفسد من مفسداتھا ، فمبطالت الصالة و الصیام و الحج و نحوھا كلھا داخلة في ھذا 

ھا .و منھي عن

)))33َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوَال تُْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم (((

:930فائدة( یستدل الفقھاء بھذه اآلیة على تحریم قطع الفرض و كراھة قطع النفل من غیر موجب -)

لذلك .

)))34ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبیِل اللَِّه ُثمَّ َماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر َفَلْن َیْغِفَر اللَُّه َلُهْم (((

:931فائدة( ھذه اآلیة و التي في البقرة قولھ (ومن یرتدد منكم عن دینھ فیمت و ھو كافر فأولئك -)

تان لكل نص مطلق فیھ إحباط العمل بالكفر فإنھ مقید بالموت حبطت أعمالھم في الدنیا و اآلخرة) مقید

علیھ .

ْلِم َوَأْنُتُم اْألَْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم َوَلْن َیِتَرُكْم َأْعَماَلُكْم ((( )))35َفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ



:932فائدة( ه أوجب لھ ذلك النشاط و بذل فإذا عرف اإلنسان أن هللا تعالى ال یضیع عملھ و جھاد-)

الجھد فیما یترتب علیھ األجر و الثواب فكیف إذا اجتمعت ھذه األمور الثالثة فإن ذلك یوجب النشاط 

التام ، فھذا من ترغیب هللا لعباده و تنشیطھم و تقویة أنفسھم على ما فیھ صالحھم و فالحھم .

سورة الفتح

)))1ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا (((

:933فائدة( ھذا الفتح المذكور ھو صلح الحدیبیة .-)

َر َوُیِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْیَك َوَیْهِدَیَك ِصَراًطا ُمْستَ (( )))2(ِقیًما ِلَیْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ



:934فائدة( ھذا من أعظم مناقبھ و كراماتھ صلى هللا علیھ و سلم أن غفر هللا ما تقدم من ذنبھ و ما -)

تأخر .

))ُهو الَِّذي َأْنَزَل السَِّكیَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن ِلَیْزَداُدوا ِإیَماًنا َمَع ِإیَماِنِهمْ ((

:935فائدة( الطمأنینة و الثبات عند نزول المحن المقلقة و األمور الصعبة (السكینة) ھي السكون و -)

التي تشوش القلوب و تزعج األلباب و تضعف النفوس فمن نعمة هللا على عبده في ھذه الحال أن یثبتھ 

و یربط على قلبھ و ینزل علیھ السكینة .

))ُأوِلي َبْأٍس َشِدیٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُیْسِلُمونَ ُقْل ِلْلُمَخلَِّفیَن ِمَن اْألَْعَراِب َسُتْدَعْوَن ِإَلى َقْوٍم ((

:936فائدة( دلت ھذه اآلیة على فضیلة الخلفاء الراشدین الداعین لجھاد أھل البأس من الناس و أنھ -)

تجب طاعتھم في ذلك . 

ِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْنَزَل السَِّكیَنَة َعَلْیِهْم َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَنَك َتْحَت الشََّجرَ ((

))َوَأثَاَبُهْم َفْتًحا َقِریًبا

:937فائدة( یخبر تعالى بفضلھ و رحمتھ برضاه عن المؤمنین إذ یبایعون الرسول صلى هللا علیھ و -)

اآلخرة  .سلم ، تلك المبایعة التي بیضت وجوھھم واكتسبوا بھا سعادة الدنیا و 

)))26َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًما (((

:938فائدة( وھي (ال إلھ إال هللا) و حقوقھا ألزمھم القیام بھا فالتزموھا و قاموا بھا .-)

ًدا یَ (( ْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذیَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم َتَراُهْم ُركًَّعا ُسجَّ

))اللَِّه َوِرْضَواًنا ِسیَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد 

:939فائدة( كثرتھا و حسنھا في وجوھھم حتى استنارت ، لما استنارت بالصالة قد أثرت العبادة من -)

بواطنھم استنارت بالجالل ظواھرھم .



سورة الحجرات

)))1َآَمُنوا َال ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِمیٌع َعِلیٌم (َیا َأیَُّها الَِّذیَن ((

:941فائدة( الشدید عن تقدیمھم قول غیر الرسول صلى هللا علیھ و سلم على قولھ ، النھي في ھذا -)

وجب اتباعھا و تقدیمھا على غیرھا كائناً ما كان لى هللا علیھ و سلمفإنھ متى استبانت سنة رسول هللا ص

.



َعَلى َما َفَعْلُتْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا((

)))6َناِدِمیَن (

:943فائدة( و التبین فإن دلت الدالئل و القرائن على صدقھ ، عمل التثبتالواجب عند خبر الفاسق-)

بھ و صدق و إن دلت على كذبھ كذب و لم یعمل بھ .

َعَلى َما َفَعْلُتْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبیَُّنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا((

)))6اِدِمیَن (نَ 

:944فائدة( فیھ دلیل على أن خبر الصادق مقبول و خبر الكاذب مردود و خبر الفاسق متوقف فیھ.-)

)))10ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكْم َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن (((

:945فائدة( مؤمنین مناف لألخوة اإلیمانیة و لھذا كان من أكبر الكبائر . قتتال بین الاال-)

)))10ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكْم َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن (((

:946فائدة( نوب الكبار التي دون اإلیمان و األخوة اإلیمانیة ال تزول مع وجود القتال كغیره من الذ-)

الشرك و على ذلك مذھب أھل السنة و الجماعة .

)))10ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكْم َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن (((

:947فائدة( یرجعوا إلى أمر هللا .وجوب اإلصالح بین المؤمنین بالعدل و وجوب قتال البغاة حتى -)

((یا أیھا الذین آمنوا ال یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا خیرا منھم))

:948فائدة( من مساوئ األخالق متحل بكل خلق ذمیم و لھذا السخریة ال تقع إال من قلب ممتلئفإن -)

قال النبي صلى هللا علیھ و سلم (بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم) .

یَماِن َوَمْن َلْم َیتُ (( ْب َفُأوَلِئَك ُهُم َوَال َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوَال َتَناَبُزوا ِباْألَْلَقاِب ِبْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإلِْ

)))11الظَّاِلُموَن (



:949فائدة( م ال یعب بعضكم على بعض و اللمز بالقول و الھمز بالفعل و كالھما منھي عنھ حرا-)

متوعد علیھ بالنار .

یَماِن َوَمْن َلْم َیُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلمُ (( )))11وَن (َوَال َتَناَبُزوا ِباْألَْلَقاِب ِبْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإلِْ

:950فائدة( ال یعیر أحدكم أخاه ، ویلقبھ بلقب ذم یكره أن یطلق علیھ ، و ھذا ھو التنابز و أما -)

األلقاب غیر المذمومة فال تدخل في ھذا .

))َوَال َتَجسَُّسوا((

:951فائدة( ال تفتشوا عن عورات المسلمین و ال تتبعوھا و اتركوا المسلم على حالھ و استعملوا -)

التغافل عن أحوالھ التي إذا فتشت ظھر منھا ما ال ینبغي .

))َأَحُدُكْم َأْن َیْأُكَل َلْحَم َأِخیِه َمْیًتا َفَكرِْهُتُموهُ َوَال َیْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُیِحبُّ ((

:952فائدة( الغیبة كما قال النبي صلى هللا علیھ و سلم(ذكرك أخاك بما یكره و لو كان فیھ) .-)

))َكرِْهُتُموهُ َوَال َیْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َیْأُكَل َلْحَم َأِخیِه َمْیًتا فَ ((

:953فائدة( فكما أنكم تكرھون أكل لحمھ و خصوصا إذا كان میتا ، فاقد الروح فكذلك فلتكرھوا -)

غیبتھ و أكل لحمھ حیا .

))َوَال َیْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َیْأُكَل َلْحَم َأِخیِه َمْیًتا َفَكرِْهُتُموهُ ((

في ھذه اآلیة دلیل على التحذیر الشدید من الغیبة و أن الغیبة من الكبائر ألن هللا شبھھا -:)954فائدة(

بأكل لحم المیت و ذلك من الكبائر .

)))12َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحیٌم (((

:955فائدة( توبتھ رحیم بعباده .التواب الذي یأذن بتوبة عبده فیوفقھ لھا ثم یتوب علیھ بقبول-)

))ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم  ((

:956فائدة( فأكرمھم عند هللا أتقاھم و ھو أكثرھم طاعة و انكفافا عن المعاصي ال أكثرھم قرابة و -)

قوما وال أشرفھم نسبا .



))ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ((

في ھذه اآلیة دلیل على أن معرفة األنساب مطلوبة مشروعة ألن هللا جعلھم شعوباً و -:)957فائدة(

قبائل ألجل ذلك .

)قسورة  ( 

ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد (( )))16(َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

:958فائدة( اإلنسان لمراقبة خالقھ ، المطلع على ضمیره و باطنھ ، القریب منھ في ھذا مما یدعو-)

جمیع أحوالھ ، فیستحي منھ أن یراه حیث نھاه أو یفقده حیث أمره .



)))33َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن ِباْلَغْیِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنیٍب (((

:959فائدة( الزم على خشیة هللا في حال غیبھ : أي مغیبھ عن أعین الناس ، و ھذه ھي الخشیة -)

الحقیقیة و أما خشیتھ في حال نظر الناس و حضورھم فقد تكون ریاء و سمعة فال تدل على الخشیة و 

بالغیب كالمراد إنما الخشیة النافعة خشیة هللا في الغیب و الشھادة ، و یحتمل أن المراد بخشیة هللا

باإلیمان بالغیب  و أن ھذا مقابل للشھادة حیث یكون اإلیمان و الخشیة ضروریاً ال اختیاریاً حیث یعاین 

العذاب و تأتي آیات هللا و ھذا ھو الظاھر .

الذاریاتسورة 

)))1َوالذَّاِرَیاِت َذْرًوا (((

:960فائدة( تذرو في ھبوبھا ذروا بلینھا و لطفھا و قوتھا و إزعاجھا .الذاریات: ھي الریاح التي-)



)))16ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنیَن (((

:961فائدة( ھذا شامل إلحسانھم بعبادة ربھم بأن یعبدوه كأنھم یرونھ فإن لم یكونوا یرونھ فإنھ یراھم -)

مال أو علم أو جاه أو نصیحة أو أمر بمعروف أو نھي و لإلحسان لعبادة هللا ببذل النفع و اإلحسان من 

عن منكر أو غیر ذلك من وجوه اإلحسان و طرق الخیرات .

)))18َوِباْألَْسَحاِر ُهْم َیْسَتْغِفُروَن (((

ستغفار باألسحار فضیلة و خصیصة لیست لغیره كما قال تعالى في وصف أھل لال - ) :962فائدة(

(والمستغفرین باألسحار) .اإلیمان و الطاعة 

)))26َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِمیٍن (((

:963فائدة( مشروعیة الضیافة و أنھا من سنن إبراھیم الخلیل الذي أمر هللا تعالى ھذا النبي و أمتھ -)

أنت یتبعوا ملتھ و ساقھا هللا في ھذا الموضع على وجھ المدح لھ و الثناء .

وا ِإَلى اللَِّه ِإنِّي َلُكْم ِمْنُه َنِذیٌر ُمِبیٌن (فَ (( )))50ِفرُّ

) سمى هللا الرجوع إلیھ فرارا ألن في الرجوع إلى غیره أنواع المخاوف و المكاره و في 964فائدة(

الرجوع إلیھ أنواع المحاب و األمن و السرور و السعادة و الفوز ، فیفر العبد من قضائھ و قدره إلى 

ت منھ إال هللا فإنھ بحسب الخوف منھ یكون الفرار إلیھ .و قدره ، و كل من خفت منھ فررائھقض

زَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتیُن ((( )))58ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّ

:966فائدة( الرزاق : كثیر الرزق الذي ما من دابة في األرض و ال في السماء إال على هللا رزقھا و -)

مستقرھا و مستودعھا .یعلم 

الطورسورة 

)))11َفَوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبیَن (((

:967فائدة( الویل : كلمة جامعة لكل عقوبة و حزن و عذاب و خوف .-)



)))49َوِمَن اللَّْیِل َفَسبِّْحُه َوإِْدَباَر النُُّجوِم (((

:968فائدة( ففیھ األمر بقیام اللیل أو حین تقوم إلى الصلوات الخمس بدلیل قولھ(ومن اللیل فسبحھ و -)

إدبار النجوم) أي : آخر اللیل و یدخل فیھ صالة الفجر و هللا أعلم . 

النجمسورة 

)))1َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى (((



:969فائدة( صحة ما جاء بھ الرسول صلى هللا و علیھ و سلم من الوحي اإللھي و أقسم بالنجوم على -)

ألن في ذلك مناسبة عجیبة فإن هللا تعالى جعل النجوم زینة للسماء فكذلك الوحي و آثاره زینة لألرض 

فلوال العلم الموروث عن األنبیاء لكان الناس في ظلمة أشد من اللیل البھیم .

)))4وَحى (ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي یُ ((

:970فائدة( دل ھذا على أن السنة وحي من هللا لرسولھ صلى هللا علیھ و سلم كما قال تعالى(و أنزل -)

هللا علیك الكتاب و الحكمة) و أنھ معصوم فیما یخبر عن هللا تعالى و عن شرعھ ألن كالمھ ال یصدر 

عن ھوى و إنما یصدر عن وحي یوحى .

)))11ا َرَأى (َما َكَذَب اْلُفَؤاُد مَ ((

:971فائدة( أن محمد صلى هللا علیھ و سلم رأى جبریل في صورتھ األصلیة التي ھو علیھا مرتین ، -)

برسول الثانیة فوق السماء السابعة لیلة أسريم و المرةكما تقدمرة في األفق األعلى تحت السماء الدنیا

هللا صلى هللا علیھ و سلم ولھذا قال (ولقد رآه نزلة أخرى) أي رأى محمد جبریل مرة أخرى نازالً إلیھ

.

)))14ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى (((

:972فائدة( ھي شجرة عظیمة جداً فوق السماء السابعة سمیت سدرة المنتھى ألنھ ینتھي إلیھا ما -)

لیھا ما ینزل من هللا من الوحي و غیره أو النتھاء علم الخلق إلیھا أي یعرج من األرض و ینزل إ

ي علوھا و هللا أعلم .لكونھا فوق السماوات و األرض فھي المنتھى ف

)))15ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى (((

:973فائدة( ھذا دلیل على أن الجنة في أعلى األماكن و فوق السماء السابعة .-)

َضى ِمْن َمَلٍك ِفي السََّماَواِت َال ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْیًئا ِإالَّ ِمْن َبْعِد َأْن َیْأَذَن اللَُّه ِلَمْن َیَشاُء َوَیرْ َوَكمْ ((

)26(((

:974فائدة( جتماع الشرطینأي : ال بد من ا-)



إذنھ تعالى في الشفاعة-1

رضاه عن المشفوع لھ .-2

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ الَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن (( ))َكَباِئَر اإلِْ

:975فائدة( مرة بعد (اللمم) ھي الذنوب الصغار التي ال یصر صاحبھا علیھا أو التي یلم بھا العبد ال-)

من كونھ من المحسنین فإن ھ الندرة و القلة ، فھذه لیس مجرد اإلقدام علیھا مخرجاً للعبد المرة على وج

تیان بالواجبات و ترك المحرمات تدخل تحت مغفرة هللا التي وسعت كل شيء .ھذه مع اإل

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى ((( )))39َوَأْن َلْیَس ِلْإلِ

:976فائدة( من یرى أن القرب ال یفید إھداؤھا لألحیاء و ال األموات قالوا ألن هللا قال ( و أن لیس -)

ستدالل نظر ، فإن اآلیة و إنما غیره إلیھ مناف لذلك و في ھذا االلإلنسان إال ما سعى) فوصول سعي 

تدل على أنھ لیس لإلنسان إال ما سعى بنفسھ و ھذا حق ال خالف فیھ و لیس فیھا ما یدل على أنھ ال 

ینتفع بسعي غیره إذا أھداه ذلك الغیر لھ كما أنھ لیس لإلنسان من المال إال ما ھو في ملكھ و تحت یده 

.زم من ذلك أن ال یملك ما وھبھ لھ الغیر من مالھ الذي یملكھو ال یل

)))62) َفاْسُجُدوا ِللَِّه َواْعُبُدوا (((

:977فائدة( (-�ΎϬΑϟ�ϥΈϓ�ΎϬΑϟ�ϭ�ΓΩΎΑόϟ�έγ�Ϫϧ�ϭ�ϪϠο ϓ�ϰϠϋ�ϙϟΫ�ϝΩϳ�Ύλ ϭλ Χ�Ϳ�ΩϭΟγϟΎΑ�έϣϷ

Έϓ�ΩΑόϟ�ΎϬΑ�ϊ ο Χϳ�ΔϟΎΣ�ϡυϋ�ϭϫ�ΩϭΟγϟ�ϭ�Ϫϟ�ωϭο Χϟ�ϭ�Ϳ�ωϭηΧϟ�ϝόΟϳϭ�ϪϧΩΑ�ϭ�ϪΑϠϗ�ϊ ο Χϳ�Ϫϧ

.أشرف أعضائھ على األرض المھینة موضع وطء األقدام

القمرسورة 



)))17َوَلَقْد َیسَّْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر (((

:978فائدة( عباده قال بعض السلف عن ھذه اآلیة : ھل من طالب علم فیعان علیھ؟ ولھذا یدعو هللا -)

إلى اإلقبال علیھ و التذكر بقولھ (فھل من مدكر) .

)))53َوُكلُّ َصِغیٍر َوَكِبیٍر ُمْسَتَطٌر (((

:979فائدة( و ھذا حقیقة القضاء و القدر أن جمیع األشیاء كلھا قد علمھا هللا تعالى وسطرھا عنده في -)

اب اإلنسان لم یكن لیخطئھ و ما أخطأه لم اللوح المحفوظ فما شاء هللا كان و ما لم یشأ لم یكن فما أص

.یكن لیصیبھ

الرحمنسورة 

)))2) َعلََّم اْلُقْرَآَن (1الرَّْحَمُن (((



:980فائدة( ھذه السورة الكریمة الجلیلة افتتحھا باسم الرحمن الدال على سعة رحمتھ و عموم -)

.إحسانھ و جزیل بره و واسع فضلھ

)))4َعلََّمُه اْلَبَیاَن (((

:980فائدة( أي : التبیین عما في ضمیره و ھذا شامل للتعلیم النطقي و التعلیم الخطي فالبیان الذي -)

 بھ اآلدمي على غیره من أجل نعمھ و أكبرھا علیھ .میز هللا

)))13(َفِبَأيِّ َآَالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبانِ ((

:982فائدة( و ما أحسن جواب الجن حین تال علیھم النبي صلى هللا علیھ و سلم ھذه السورة فما مر -)

بقولھ (فبأي آالء ربكما تكذبان) إال قالوا: و ال بشيء من آالئك ربنا نكذب فلك الحمد الذي ینبغي للعبد 

 علیھا .ؤه أن یقربھا و یشكر و یحمد هللاإذا تلیت علیھ نعم هللا و آال

اِر ((( ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ )))14َخَلَق اإلِْ

:983فائدة( أي من طین مبلول قد أحكم بلھ و أتقن حتى جف و صار لھ صلصلة و صوت یشبھ -)

.صوت الفخار الذي طبخ على النار 

)))15َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر (((

:984فائدة( .أي : من لھیب النار الصافي أو الذي قد خالطھ الدخان -)

)))15َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر (((

:985فائدة( ھذا یدل على شرف عنصر اآلدمي المخلوق من الطین و التراب الذي ھو محل الرزانة -)

.الخفة و الطیش و الشر و الفسادو الثقل و المنافع بخالف عنصر الجان و ھو النار التي ھي محل 

ْكَراِم ((( )))27َوَیْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَالِل َواإلِْ

:987(فائدة (ذو الجالل) أي : ذو العظمة و الكبریاء و المجد الذي یعظم و یبجل و یجل ألجلھ ، و -)

.( اإلكرام) الذي ھو سعة الفضل و الجود 

)))46َربِِّه َجنََّتاِن () َوِلَمْن َخاَف َمَقامَ ((

:988فائدة( .إحدى الجنتین جزاء على ترك المنھیات و األخرى على فعل الطاعات-)

)))64ُمْدَهامََّتاِن (((

:990فائدة( .سوداوان من شدة الخضرة التي ھي أثر الري-)



)))76ُمتَِّكِئیَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن (((

:991دة(فائ .العبقري : نسبة لكل منسوج نسجاً حسنا فاخراو لھذا وصفھا بالحسن الشامل -)

سورة الواقعة



)))11) ُأوَلِئَك اْلُمَقرَُّبوَن (10َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن (((

:992فائدة( .أي : السابقون في الدنیا إلى الخیرات ھم السابقون في اآلخرة لدخول الجنات -)

ِلیَن ((( )))14) َوَقِلیٌل ِمَن اْآلَِخِریَن (13ُثلٌَّة ِمَن اْألَوَّ

:993فائدة( ھذا یدل على فضل صدر ھذه األمة في الجملة على متأخرھا لكون المقربین من األولین -)

.المقربون ھم خواص الخلقأكثر من المتأخرین و 

) َال ُیَصدَُّعوَن َعْنَها َوَال 18) ِبَأْكَواٍب َوَأَباِریَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعیٍن (17َیُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن (((

)))19ُیْنِزُفوَن (

:994فائدة( جنسھ في الدنیا ، ال یوجد في الجنة فیھ آفة الجنة من أنواع النعیم الموجود جمیع ما في-)

كما قال تعالى (فیھا أنھار من ماء غیر آسن و أنھار من لبن لم یتغیر طعمھ وأنھار من خمرلذة 

.للشاربین و أنھار من عسل مصفى) و ذكر ھنا خمر الجنة و نفى عنھا كل آفة توجد في الدنیا 

)))23ُلِؤ اْلَمْكُنوِن () َكَأْمثَاِل اللُّؤْ 22َوُحوٌر ِعیٌن (((

:995فائدة( ، و العین : حسان األعین و الحوراء : التي في عینھا كحل و مالحة و حسن و بھاء -)

ضخامھا و حسن العین في األنثى من أعظم األدلة على حسنھا و جمالھا .

)))26ًما َسَالًما () ِإالَّ ِقیًال َسَال 25َال َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغًوا َوَال َتْأِثیًما (((

:996فائدة( و ھذا دلیل على حسن أدب أھل الجنة في خطابھم فیما بینھم ، وأنھ أطیب الكالم ، و -)

.أسره للنفوس و أسلمھ من كل لغو وإثم ، نسأل هللا من فضلھ 

)))37ُعُرًبا َأْتَراًبا (((

:997فائدة( لفظھا و حسن ھیئتھا و داللھا و جمالھا العروب : ھي المرأة المتحببة إلى بعلھا بحسن-)

و محبتھا ..

األتراب : الالتي على سن واحدة ، ثالث و ثالثین سنة التي ھي غایة ما یتمنى و نھایة سن الشباب .

)))73َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا ِلْلُمْقِویَن (((



:998فائدة( نتفاع بالنار) أعظم من غیره ولعل السبب المسافر بذلك(االمسافرین ألن نفع خص هللا ال-)

في ذلك ألن الدنیا كلھا دار سفر و العبد من حین ولد فھو مسافر إلى ربھ فھذه النار جعلھا هللا متاعاً 

.للمسافرین في ھذه الدار و تذكرة لھم بدار القرار 

)))79َال َیَمسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن (((

:1000فائدة( دلت اآلیة بتنبیھھا على أنھ ال یجوز أن یمس القرآن إال طاھر كما ورد بذلك الحدیث و -)

.لھذا قیل إن اآلیة خبر لمعنى النھي أي : ال یمس القرآن إال طاھر

ِبیَن ((( )))88َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ

:1001فائدة( مستحبات و تركوا المحرمات و المكروھات و المقربون ھم الذین أدوا الواجبات و ال-)

فضول المباحات .

)))90َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَیِمیِن (((

:1002فائدة( أصحاب الیمین ھم الذین أدوا الواجبات و تركوا المحرمات و إن حصل منھم التقصیر -)

في بعض الحقوق التي ال تخل بتوحیدھم و إیمانھم .

)))89َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجنَُّة َنِعیٍم (((

:1004فائدة( (ریحان) ھو اسم جامع لكل لذة بدنیة من أنواع المآكل و المشارب و غیرھما و قیل : -)

الریحان ھو الطیب المعروف فیكون تعبیراً بنوع الشيء عن جنسھ العام .

سورة الحدید



ُل َواْآلَِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم ((( )))3ُهَو اْألَوَّ

:1005فائدة( (األول) الذي لیس قبلھ شيء-)

و (اآلخر) الذي لیس بعده شيء

و (الظاھر) الذي لیس فوقھ شيء

و (الباطن) الذي لیس دونھ شيء .

))ُكْنُتْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرٌ َوُهَو َمَعُكْم َأْیَن َما ((

:1006فائدة( طالع ، و لھذا توعد و وعد على المجازاة باألعمال بقولھ ھذه المعیة ، معیة العلم و اال-)

(وهللا بما تعملون بصیر) .

))َوِللَِّه ِمیَراُث السََّماَواِت َواْألَْرِض ((

:1007فائدة( تقل من أیدیكم أو تنقلون عنھا ثم یعود الملك إلى مالكھ تبارك و فجمیع األموال ستن-)

تعالى فاغتنموا اإلنفاق ما دامت األموال في أیدیكم و انتھزوا الفرصة .

ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َال َیْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذیَن َأْنَفُقوا ((

ƏÈƈÌŪ ÉšÌƃ¦�ÉƊċƄƃ¦�È®ÈŵÈÂ�čƚÉƂÈÂ((

:1008فائدة( ھذا یدل على فضل الصحابة كلھم رضي هللا عنھم حیث شھد لھم باإلیمان و وعدھم -)

  بالجنة .

)))11َمْن َذا الَِّذي ُیْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِریٌم (((

:1009فائدة( ھي النفقة الطیبة التي تكون خالصة لوجھ هللا موافقة لمرضاة هللا من مال حالل طیب -)

طیبة بھ نفسھ و ھذا من كرم هللا تعالى حیث سماه قرضا و المال مالھ و العبد عبده و وعد بالمضاعفة 

علیھ أضعافاً كثیرة و ھو الكریم الوھاب .

))َن َآَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اللَِّه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َأَلْم َیْأِن ِللَِّذی((



:1011فائدة( (-ϻ�ϰϠϋ�Ι Σϟ�Ϫϳϓ�Ϋϫ�ϭ�ΏΎΗϛϟ�ϥϣ�Ϫϟί ϧ�Ύϣϟ�ϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΏϠϘϟ�ωϭηΧ�ϰϠϋ�ΩΎϬΗΟ

سھم على ذلك الحكمة و أن یتذكر المؤمنون المواعظ اإللھیة و األحكام الشرعیة كل وقت و یحاسبوا أنف

.

)))16اْألََمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثیٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن (((

:1012فائدة( فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزلھ هللا ، و تناطق بالحكمة و ال ینبغي -)

الغفلة عن ذلك فإن ذلك سبب لقسوة القلب و جمود العین .

)))17) اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُیْحِیي اْألَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اْآلََیاِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن (((

:1013فائدة( القلوب المیتة بما أنزلھ  يالمطر قادر على أن یحی ءو الذي أحیا األرض بعد موتھا بما-)

ل على أنھ ال عقل لمن لم یھتد بآیات هللا و لم ینقد لشرائع هللا  .من الحق على رسولھ ، و ھذه اآلیة تد

دَِّقاتِ (( دِِّقیَن َواْلُمصَّ ))ِإنَّ اْلُمصَّ

:1014فائدة( بالتشدید أي : الذي أكثروا من الصدقات الشرعیة و النفقات المرضیة-)

))َوالَِّذیَن َآَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلهِ ((

:1015فائدة( اإلیمان عند أھل السنة : ھو قول القلب واللسان و عمل القلب و اللسان و الجوارح .و -)

َأْنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبْأٌس َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط وَ ((

)))25اِفُع ِللنَّاِس َوِلَیْعَلَم اللَُّه َمْن َیْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْیِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزیٌز (َشِدیٌد َوَمنَ 

:1016فائدة( األمرین ینصر هللا دینھ و قرن تعالى في ھذا الموضع بین الكتاب و الحدید ألن بھذین-)

یعلي كلمتھ بالكتاب الذي فیھ الحجة و البرھان و السیف الناصر بإذن هللا تعالى و كالھما قیامھ بالعدل 

و القسط الذي یستدل بھ على حكمة الباري و كمالھ و كمال شریعتھ التي شرعھا على ألسنة رسلھ .

سورة المجادلة



ِئي َوَلْدَنُهْم وَ (( َهاِتِهْم ِإْن ُأمََّهاُتُهْم ِإالَّ الالَّ إِنَُّهْم َلَیُقوُلوَن الَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ ُأمَّ

)))2َه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر (ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ اللَّ 

:1017فائدة( المظاھرة من الزوجة : أن یقول الرجل لزوجتھ : أنت علّي كظھر أمي أو غیرھا من -)

محارمھ أو : أنت علّي حرام و كان المعتاد عندھم في ھذا لفظ (الظھر) و لھذا أسماه هللا (ظھارا) .

)))3َذِلُكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر (((

:1018فائدة( الوعظ : ذكر الحكم مع الترغیب و الترھیب .-)

ِئي َوَلْدَنُهْم وَ (( َهاِتِهْم ِإْن ُأمََّهاُتُهْم ِإالَّ الالَّ نَُّهْم َلَیُقوُلوَن إِ الَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ ُأمَّ

)))2ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر (

:1019فائدة( الظھار محرم ألن هللا سماه منكرا من القول و زورا .-)

َهاِتِهْم ِإْن ُأمََّها(( ِئي َوَلْدَنُهْم َوإِنَُّهْم َلَیُقوُلوَن الَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ ُأمَّ ُتُهْم ِإالَّ الالَّ

)))2ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر (

:1020فائدة( یكره للرجل أن ینادي زوجتھ و یسمیھا باسم محارمھ كقولھ (یا أمي) (یا أختي) و -)

نحوه ألن ذلك یشبھ المحرم .

یَِّناٍت َوِلْلَكاِفِریَن ِإنَّ الَِّذیَن ُیَحادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَقْد َأْنَزْلَنا َآَیاٍت بَ ((

)))5َعَذاٌب ُمِهیٌن (

:1021فائدة( عة كمحادة معصیتھما خصوصاً في األمور الفظیو اممحاداة هللا و رسولھ : مخالفتھ-)

هللا و رسولھ في الكفر ، و معاداة أولیاء هللا تعالى .

َال َأْكَثَر ِإالَّ َما َیُكوُن ِمْن َنْجَوى َثَالَثٍة ِإالَّ ُهَو َراِبُعُهْم َوَال َخْمَسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَال َأْدَنى ِمْن َذِلَك وَ ((

)))7َشْيٍء َعِلیٌم (ُهَو َمَعُهْم َأْیَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُیَنبُِّئُهْم ِبَما َعِمُلوا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ 



:1022فائدة( روه فیما بینھم.سالمراد بالمعیة معیة العلم و اإلحاطة بما تناجوا بھ و أ-)

)))11َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر (((

:1024فائدة( هللا تعالى یرفع أھل العلم و اإلیمان درجات بحسب ما خصھم هللا بھ من العلم و -)

اإلیمان .

َالَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَأِطیُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َواللَُّه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن ((( )))13َفَأِقیُموا الصَّ

:1026فائدة( ھاتان العبادتان (الصالة و الزكاة) ھما أم العبادات البدنیة و المالیة فمن قام بھما على -)

الوجھ الشرعي فقد قام بحقوق هللا و حقوق عباده  .

سورة الحشر



)))1َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم (((

:1027فائدة( ھذه السورة تسمى ( سورة بني النضیر ) و ھم طائفة كبیرة من الیھود في جانب -)

المدینة وقت بعثة النبي صلى هللا علیھ و سلم .

ِل اْلَحْشرِ (( ))ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَیارِِهْم ِألَوَّ

:1028فائدة( دلت اآلیة الكریمة أن لھم حشراً و جالء غیر ھذا فقد وقع حین أجالھم النبي صلى -)

هللا علیھ و سلم من خیبر ثم عمر رضي هللا عنھ أخرج بقیتھم فیھا .

))َفَأَتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْیُث َلْم َیْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الرُّْعبَ ((

:1029فائدة( الرعب : ھو الخوف الشدید الذي ھو جند هللا األكبر الذي ال ینفع معھ عدد و ال عدة -)

و ال قوة و ال شدة فاألمر الذي یحتسبونھ و یظنون أن الخلل یدخل علیھم منھ إن دخل ھو الحصون 

التي تحصنوا بھا و اطمأنت نفوسھم إلیھ.

)))2َصاِر (َفاْعَتِبُروا َیا ُأوِلي اْألَبْ ((

:1030فائدة( باالعتبار و ھو لسبب فإن ھذه اآلیة تدل على األمرالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص ا-)

اعتبار النظیر بنظیره و قیاس الشيء على مثلھ و التفكر فیما تضمنتھ األحكام من المعاني و الحكم التي 

یرة و یزداد اإلیمان و یحصل الفھم الحقیقي ھي محل العقل و الفكرة و بذلك یزداد العقل و تتنور البص

.

یِن َواْبِن َما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساكِ ((

))السَِّبیلِ 

:1031فائدة( الفيء في اصطالح الفقھاء ھو ما أخذ من مال الكفار بحق من غیر قتال .-)

)))7َوَما َآَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِدیُد اْلِعَقاِب (((



:1032فائدة( ل العام (و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم أمر هللا تعالى بالقاعدة الكلیة و األص-)

عنھ فانتھوا) و ھذا شامل ألصول الدین و فروعھ ظاھره و باطنھ وأن ما جاء بھ الرسول یتعین على 

ال رخصة العباد األخذ بھ و اتباعھ و ال تحل مخالفتھ أن نص الرسول على حكم الشيء كنص هللا تعالى 

تقدیم قول أحد على قولھ .و ال عذر لھ في تركھ و ال یجوز 

[ الصحابة ]-الباب :1033

[سالمة صدور الصحابة]-العنوان :

))َوَال َیِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ ((

:1033فائدة( ھذا یدل على سالمة صدورھم و انتفاء الغل و الحقد و الحسد عنھا .-)

))َوَال َیِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ ((

:1034فائدة( دمھم بالذكر و أخبر أن و یدل ذلك على أن المھاجرین أفضل من األنصار ألن هللا ق-)

األنصار ال یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا فدل على أن هللا آتاھم ما لم یؤت األنصار و ال 

غیرھم و ألنھم جمعوا بین النصرة و الھجرة .

))ِهْم َخَصاَصةٌ َوَال َیِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِ ((

:1035فائدة( و من أوصاف األنصار التي فاقوا بھا غیرھم و تمیزوا بھا على من سواھم ، اإلیثار -)

و ھو أكمل أنواع الجود و ھو اإلیثار بمحاب النفس من األموال و غیرھا و بذلھا للغیر مع الحاجة إلیھا 

�ϕϠΧ�ϥϣ�ϻ·�ϥϭϛϳ�ϻ�Ϋϫ�ϭ�Δλ Ύλ Χϟ�ϭ�Γέϭέο ϟ�ϊ ϣ�ϝΑ�ΔΑΣϣ�ϰϠϋ�ΔϣΩϘϣ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΔΑΣϣ�ϭ�ϲϛί

شھوات النفس و لذاتھا  .

یَماِن َوَال (( ْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِباإلِْ  َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َیُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ

�ċƈÊ¤�œÈƈċŕÈ°�¦ÂÉƈÈƆÈ¡�ÈÀƒ
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ÊšÈ°�Æ» ÂÉ È°�È½10(((

:1036فائدة( ھذا دعاء شامل لجمیع المؤمنین السابقین من الصحابة و من قبلھم و من بعدھم و ھذا -)

من فضائل اإلیمان أن المؤمنین ینتفع بعضھم ببعض و یدعو بعضھم لبعض بسبب المشاركة في 

أن یدعو بعضھم لبعض .ألخوة بین المؤمنین التي من فروعھاااإلیمان المقتضي لعقد 



َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن ) َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه ((

)18(((

:1037فائدة( ھ أن یتفقدھا فإن رأى ھذه اآلیة الكریمة أصل في محاسبة العبد نفسھ و أنھ ینبغي ل-)

زلالً تداركھ باإلقالع عنھ و التوبة النصوح و اإلعراض عن األسباب الموصلة إلیھ وإن رأى نفسھ 

مقصراً في أمر من أوامر هللا بذل جھده و استعان بربھ في تكملیھ و تتمیمھ و إتقانھ و یقایس بین منن 

یاء بال محالة .هللا علیھ و إحسانھ و بین تقصیره فإن ذلك یوجب لھ الح

 َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرَآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْیَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَیِة اللَِّه َوِتْلَك اْألَْمثَالُ ((

)))21َلَعلَُّهْم َیَتَفكَُّروَن (

:1038فائدة( فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على اإلطالق و أوامره و نواھیھ محتویة على -)

الحكم و المصالح المقرونة بھا و ھي من أسھل شيء على النفوس و أیسرھا على األبدان خالیة من 

التكلف ال تناقض فیھا و ال اختالف و ال صعوبة فیھا تصلح لكل زمان و مكان و تلیق لكل أحد .

َتَكبُِّر ُسْبَحاَن للَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلمُ ُهَو ا((

)))23اللَِّه َعمَّا ُیْشِرُكوَن (

:1039فائدة( د ، ألن (القدوس) : أي المقدس السالم من كل عیب و آفة ونقص المعظم الممج-)

��ϪϟϼΟ�ϭ�ϪϓΎλ ϭ�ϲϓ�Ϳ�ϡϳυόΗϟ�ϭ�ι Ϙϧ�ϝϛ�ϥϋ�Ϫϳί ϧΗϟ�ϰϠϋ�ϝΩϳ�α ϭΩϘϟ

اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّارُ ((

)))23(اللَِّه َعمَّا ُیْشِرُكوَن 

:1040فائدة( (المؤمن) :المصدق لرسلھ و أنبیائھ ، لما جاؤوا بھ باآلیات البینات و البراھین -)

القاطعات و الحجج الواضحات .

ْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن ا ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّارُ ((

)))23اللَِّه َعمَّا ُیْشِرُكوَن (

:1041فائدة( (العزیز) الذي ال یغالب و ال یمانع بل قد قھر كل شيء و خضع ھل كل شيء .-)



یُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعزِ ((

)))23اللَِّه َعمَّا ُیْشِرُكوَن (

:1042فائدة( (الجبار) :الذي قھر جمیع العباد و أذعن لھ سائر الخلق الذي یجبر الكسیر و یغني -)

الفقیر .

اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم ((

)))23اللَِّه َعمَّا ُیْشِرُكوَن (

:1043فائدة( (المتكبر) :الذي لھ الكبریاء و العظمة المتنزه من جمیع العیوب و الظلم و الجور .-)

ُر َلهُ (( اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى ُیَسبُِّح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزیُز ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ

)))24اْلَحِكیُم (

:1044فائدة( ) (المصور) :و ھذه األسماء متعلقة بالخلق و التدبیر و التقدیر و أن (الخالق) (البارئ-)

ذلك كلھ قد انفرد هللا بھ لم یشاركھ فیھ مشارك .



سورة الممتحنة

ُكْم َأْوِلَیاءَ (( ))َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ

:1045فائدة( ذكر كثیر من المفسرین رحمھم هللا أن سبب نزول ھذه اآلیات الكریمات في قصة -)

غزوة الفتح فكتب حاطب إلى قریش یخبرھم حاطب بن أبي بلتعة حین غزا النبي صلى هللا علیھ و سلم

إلیھم لیتخذ بذلك یدا عندھم ال شكا و ال نفاقاً .بمسیر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

))َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفیِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّه َواْلَیْوَم اْآلَِخرَ ((

:1046فائدة( كل حتساب األجر و الثواب یسھل على العبد كل عسیر و یقلل لدیھفإن اإلیمان و ا-)

فتقراً و قتداء بعباد هللا الصالحین و األنبیاء المرسلین فإنھ یرى نفسھ مخیر و یوجب لھ اإلكثار من اال

ضطرار .مضطراً إلى ذلك غایة اال

)))7َعاَدْیُتْم ِمْنُهْم َمَودًَّة َواللَُّه َقِدیٌر َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیٌم (َعَسى اللَُّه َأْن َیْجَعَل َبْیَنُكْم َوَبْیَن الَِّذیَن ((

:1047فائدة( ذاك الم بعض المشركین الذین كانوا إذو في ھذه اآلیة الكریمة إشارة و بشارة إلى إس-)

��Δϧϣϟ�ϭ�ΩϣΣϟ�Ϳ�ϭ�ϙϟΫ�ϊ ϗϭ�Ωϗ�ϭ�ϥϳϧϣ̈́ϣϠϟ�˯Ωϋ

ُه َعِن الَِّذیَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن ِإنََّما َیْنَهاُكُم اللَّ ((

)))9َتَولَّْوُهْم َوَمْن َیَتَولَُّهْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (

:1048فائدة( لك كفرا مخرجاً عن دائرة و ذلك الظلم یكون بحسب التولي فإن كان تولیا تاما صار ذ-)

اإلسالم و تحت ذلك من المراتب ما ھو غلیظ و ما ھو دون ذلك .



سورة الصف

))) َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما َال َتْفَعُلونَ 2َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلوَن (((

:1049فائدة( أول الناس إلیھ مبادرة وللناھي عن الشر أن یكونلھذا ینبغي لآلمر بالخیر أن یكون-)

أبعد الناس منھ قال تعالى (أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون) و 

أنھاكم عنھ ) .قال شعیب علیھ الصالة و السالم لقومھ : ( وما أرید أن أخالفكم إلى ما

)))5َفَلمَّا َزاُغوا َأَزاَغ اللَُّه ُقُلوَبُهْم َواللَُّه َال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقیَن (((

:1050فائدة( ھذه اآلیة الكریمة تفید أن إضالل هللا لعباده لیس ظلما منھ و ال حجة علیھ و إنما ذلك -)

بسبب منھم فإنھم الذین أغلقوا على أنفسھم باب الھدى بعد ما عرفوه فیجازیھم بعد ذلك باإلضالل و 

لى (و نقلب الزیغ الذي ال حیلة لھم في دفعھ و تقلیب القلوب عقوبة لھم و عدال منھ بھم كما قال تعا

أفئدتھم و أبصارھم كما لم یؤمنوا بھ أول مرة و نذرھم في طغیانھم یعمھون) .

)))8َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن (((

:1051فائدة( و إشاعة نوره على سائر قد تكفل هللا بنصر دینھ و إتمام الحق الذي أرسل بھ رسلھ-)

الكافرون و بذلوا بسبب كراھیتھم كل سبب یتوصلون بھ إلى إطفاء نور هللا فإنھم األقطار و لو كره 

مغلوبون و صاروا بمنزلة من ینفخ عین الشمس بفیھ لیطفئھا فال على مرادھم حصلوا و ال سلمت 

عقولھم من النقص و القدح فیھا .

)))9ْظِهَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكوَن (ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلیُ ((

:1052فائدة( فأما نفس الدین فھذا الوصف مالزم لھ في كل الوقت فال یمكن أن یغالبھ مغالب أو -)

یخاصمھ مخاصم إال فلجھ و بلسھ و صار لھ الظھر و القوة و أما المنتسبون إلیھ فإنھم إذا قاموا بھ و 

تناروا بنوره و اھتدوا بھدیھ في مصالح دینھم و دنیاھم فكذلك ال یقوم لھم أحد و ال بد أن یظھروا اس

على أھل األدیان و إذا ضیعوه و اكتفوا منھ بمجرد اإلنتساب إلیھ لم ینفعھم ذلك و صار إھمالھم لھ 

ین و آخرھم .سبب تسلیط اإلعداء علیھم و یعرف ھذا من استقرأ األحوال و نظر في أول المسلم

ْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز َیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُیْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطیَِّبًة ِفي َجنَّاِت عَ ((

))اْلَعِظیمُ 

:1053فائدة( (-�ϭϟ�ϭ�ΏϭϧΫϠϟ�έϔϛϣ�ϪϠϳΑγ�ϲϓ�ΩΎϬΟϟ�ϭ�ͿΎΑ�ϥΎϣϳϹ�ϥΈϓ�έΎΑϛϟ�ϭ�έΎϐλ Ϡϟ�ϝϣΎη�Ϋϫ

كانت كبائر .



سورة الجمعة

)))1ُیَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم (((

:1054فائدة( لملك الذي لھ ملك العالم العلوي و السفلي فالجمیع ممالیكھ و تحت ا(الملك) ھو الكامل-)

تدبیره .

))َب َواْلِحْكَمةَ ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْألُمِّیِّیَن َرُسوًال ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم َآَیاِتِه َوُیَزكِّیِهْم َوُیَعلُِّمُهُم اْلِكَتا((

:1055فائدة( العرب و غیرھم ممن لیسوا من تاب عندھم و ال أثر رسالة من األمیون : الذین ال ك-)

أھل الكتاب فامتن هللا علیھم منة عظیمة أعظم من منتھ على غیرھم .

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا الْ (( ِلُكْم َخْیٌر َلُكْم َبْیَع ذَ َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

)))9ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن (

:1056فائدة( المراد بالسعي ھنا : المبادرة إلیھا و اإلھتمام لھا و جعلھا أھم األشغال ال الَعْدُو الذي -)

نھي عنھ عند المضي إلى الصالة . 

َالِة ِمْن (( َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

)))9َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن (

:1057فائدة( الخطبتان یوم الجمعة فریضتان یجب حضورھما ألنھ فسر الذكر ھنا بالخطبتین بأمر -)

هللا بالمضي إلیھ و السعي لھ .

َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبیْ َیا (( َع َذِلُكْم َخْیٌر َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

)))9َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن (

:1058فائدة( ا ذلك إال ألنھ یفوت النھي عن البیع و الشراء بعد نداء الجمعة و تحریم ذلك و م-)

الواجب و یشغل عنھ ، فدل ذلك على أن كل أمر و لو كان مباحاً في األصل إذا كان ینشأ عنھ تفویت 

واجب فإنھ ال یجوز في تلك الحال .



َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّ (( ِه َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

)))9ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن (

:1059فائدة( ینبغي للعبد المقبل على عبادة هللا وقت دواعي النفس لحضور اللھو و التجارات و -)

الشھوات أن یذكرھا بما عند هللا من الخیرات و ما لمؤثر رضاه على ھواه .

َالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْألَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواْذُكُروا اللََّه َكِثیًرا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َفِإَذا ُقِضیَ (( ِت الصَّ

)10(((

:1060فائدة( إن اإلكثار من ذكر هللا أكبر أسباب الفالح .-)



سورة المنافقین

)))4َیْحَسُبوَن ُكلَّ َصْیَحٍة َعَلْیِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُیْؤَفُكوَن (((

:1061فائدة( العدو البارز المتمیز أھون من العدو الذي ال یشعر بھ وھو مخادع ماكر یزعم أنھ -)

ولي و ھو العدو المبین .

سورة التغابن

))َیْجَمُعُكْم ِلَیْوِم اْلَجْمِع َذِلَك َیْوُم التََّغاُبنِ َیْوَم ((

:1063فائدة( اسقین و یعرف یظھر فیھ التغابن و التفاوت بین الخالئق و یغبن المؤمنون الف-)

م على غیر شيء و أنھم ھم الخاسرون .المجرمون أنھ

)))11لِّ َشْيٍء َعِلیٌم (َوَمْن ُیْؤِمْن ِباللَِّه َیْهِد َقْلَبُه َواللَُّه ِبكُ ((

:1065فائدة( أصل الثبات : ثبات القلب و صبره و یقینھ عند ورود كل فتنة فقال : (یثبت هللا الذین -)

آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا و في اآلخرة) فأھل اإلیمان أھدى الناس قلوبا و أثبتھم عند 

یمان .المزعجات و المقلقات و ذلك لما معھم من اإل

)))13اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَعَلى اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن (((

:1066فائدة( بحسب إیمان العبد یكون توكلھ فكلما قوي اإلیمان قوي التوكل.-)

)))14َوإِْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیٌم (((

:1067فائدة( فمن عفا عفا هللا عنھ ومن صفح صفح هللا عنھ و من غفر غفر هللا لھ و من عامل هللا -)

فیما یحب و عامل عباده كما یحبون و نفعھم نال محبة هللا و محبة عباده و استوثق لھ أمره .



))َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتمْ ((

:1068فائدة( ذا قدر على و أنھ إعنھھذه اآلیة تدل على أن كل واجب عجز عنھ العبد أنھ یسقط -)

بعضھ فإنھ یأتي بما یقدر علیھ ویسقط عنھ ما یعجز بعض المأمور و عجز عن

))ِإْن ُتْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسًنا ُیَضاِعْفُه َلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم ((

:1069فائدة( إن الذنوب یكفرھا هللا بالصدقات و الحسنات (إن الحسنات یذھبن السیئات) .-)

)))17َواللَُّه َشُكوٌر َحِلیٌم (((

:1070فائدة( (حلیم) ال یعاجل من عصاه بل یمھلھ و ال یھملھ (ولو یؤاخذ هللا الناس بما كسبوا ما -)

ترك على ظھرھا من دابة و لكن یؤخرھم إلى أجل مسمى) .

))17َواللَُّه َشُكوٌر َحِلیٌم (((

:1071فائدة( (شكور) یقبل من عباده الیسیر من العمل  و یجازیھم علیھ الكثیر من األجر و یشكر -)

ௌ�Ϫο ϭϋ�Ϳ�˱Ύϳη�ϙέΗ�ϥϣ�ϭ�ϝΎϘΛϟ�ϑ ϳϟΎϛΗϟΎΑ�˯Ύϧ�ϭ�ϝΎϘΛϷ�ϭ�ϕΎηϣϟ�ϪϠΟ�ϥϣ�ϝϣΣΗ�ϥϣϟ�ϰϟΎόΗ�˱έϳΧ�

منھ .



سورة الطالق

))َربَُّكمْ َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة َواتَُّقوا اللََّه ((

:1072فائدة( شرع هللا العدة و حدد الطالق بھا لحكم عظیمة :-)

طلقھا و یستأنف عشرتھا فیتمكن لعل هللا یحدث في قلب المطلق الرحمة و المودة فیراجع من -1

من ذلك مدة العدة .

لعلھ یطلقھا لسبب منھا فیزول ذلك السبب في مدة العدة فیراجعھا إلنتفاء سبب الطالق-2

أنھا (العدة) مدة التربص یعلم براءة رحمھا من زوجھا .-3

))َال َیْحَتِسبُ ) َوَیْرُزْقُه ِمْن َحْیثُ 2َوَمْن َیتَِّق اللََّه َیْجَعْل َلُه َمْخَرًجا (((

:1073فائدة( اآلیة و إن كانت في سیاق الطالق و الرجعة فإن العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى هللا -)

تعالى و الزم مرضاة هللا في جمیع أحوالھ فإن هللا یثیبھ في الدنیا و اآلخرة و من جملة ثوابھ أن یجعل 

لھ مخرجاً من كل شدة و مشقة .

)))4ِق اللََّه َیْجَعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُیْسًرا (َوَمْن َیتَّ ((

:1074فائدة( من اتقى هللا تعالى یسر لھ األمور و سھل لھ كل عسیر .-)

)))5َوَمْن َیتَِّق اللََّه ُیَكفِّْر َعْنُه َسیَِّئاِتِه َوُیْعِظْم َلُه َأْجًرا (((

:1075فائدة( یندفع عنھ المحذور و یحصل لھ المطلوب .-)

)))7َسَیْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُیْسًرا (((

:1076فائدة( ھذه بشارة للمعسرین أن هللا تعالى سیزیل عنھم الشدة و یرفع عنھم المشقة (فإن مع -)

العسر یسرا إن مع العسر یسرا) .



سورة التحریم

)))1النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیٌم (َیا َأیَُّها ((

:1077فائدة( ھذا عتاب من هللا لنبیھ محمد صلى هللا علیھ و سلم حین حرم على نفسھ سریتھ -)

عروفة فأنزل هللا تعالى ھذه اآلیات  .(ماریة) أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاتھ في قصة م

))) َوإِْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه َحِدیثًا ((

:1078فائدة( قال كثیر من المفسرین : ھي حفصة أم المؤمنین أسر لھا النبي صلى هللا علیھا و سلم -)

عنھا و أخبره هللا بذلك الخبر الذي أذاعتھ حدثت بھ عائشة رضي هللا دیثاً و أمر أن ال تخبر بھ أحدا فح

فھا صلى هللا علیھ و سلم ببعض ما قالت و أعرض عن بعضھ كرما منھ و حلما . فعرَّ

)))4َعَلْیِه َفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوَالُه َوِجْبِریُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَن َواْلَمَالِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهیٌر (((

:1079فائدة( في ھذا أكبر فضیلة و شرف لسید المرسلین حیث جعل الباري نفسھ (الكریمة) و -)

خواص خلقھ أعوانا لھذا الرسول الكریم .

اٍت اِبَداٍت َساِئحَ َعَسى َربُُّه ِإْن َطلََّقُكنَّ َأْن ُیْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْیًرا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت عَ ((

)))5ثَیَِّباٍت َوَأْبَكاًرا (

:1081فائدة( في ھذا دلیل على أن هللا ال یختار للرسول صلى هللا علیھ و سلم إال أكمل األحوال و -)

أعلى األمور فلما اختار هللا لرسولھ بقاء نسائھ المذكورات معھ دل على أنھن خیر النساء و أكملھن .

))ا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِلیُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنو ((

:1082فائدة( فال یسلم العبد إال إذا قام ما أمر هللا بھ في نفسھ و فیما یدخل تحت والیتھ من -)

الزوجات و األوالد و غیرھم ممن ھو تحت والیتھ و تصرفھ .



))َآَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبًة َنُصوًحا) َیا َأیَُّها الَِّذیَن ((

:1083فائدة( قد أمر هللا بالتوبة النصوح في ھذه اآلیة و وعد علیھا بتكفیر السیئات و دخول الجنات -)

و الفوز و الفالح .

ϭ�ϻ·�ΎϬΑ�Ωϳέϳ�ϻ�Ϳ�ΩΑόϟ�ΎϫΩϘϋ�ϲΗϟ�ΎϬϠϛ�ΏϭϧΫϠϟ�ΔϠϣΎηϟ�ΔϣΎόϟ�ΔΑϭΗϟ���ΔΑϭΗϟΎΑ�Ωέϣϟ�ΏέϘϟ�ϭ�ϪϬΟ

منھ و یستمر علیھا في جمیع أحوالھ .

َحْیِن َفَخاَنَتاُهَما َضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذیَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعَباِدَنا َصالِ ((

)))10اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلیَن (َفَلْم ُیْغِنَیا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشْیًئا َوِقیَل 

:1084فائدة( (فخانتاھما) في الدین ، بأن كانتا على غیر دین زوجیھما و ھذا ھو المراد بالخیانة ال -)

خیانة النسب و الفراش فإنھ ما بغت امرأة نبي قط و ما كان هللا لیجعل امرأة أحد أنبیائھ بغیا .

ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُكتُِبـِه َوَكاَنـْت َوَمْرَیَم اْبَنتَ ((

)))12ِمَن اْلَقاِنِتیَن (

:1085فائدة( بأن نفخ جبریل علیھ السالم في جیب درعھا فوصلت نفختھ إلى مریم فجاء منھا -)

السالم الرسول الكریم و السید العظیم.عیسى ابن مریم علیھ

)))12اَنْت ِمَن اْلَقاِنِتیَن (َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُكتُِبِه َوكَ ((

:1086فائدة( ھذا وصف لھا بكمال العمل فإنھا رضي هللا عنھا صدیقة ، و الصدیقیة : ھي كمال -)

العلم و العمل  .



سورة الملك

)))2الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَغُفوُر (((

:1087فائدة( (الغفور) عن المسیئین و المقصرین و المذنبین خصوصاً إذا تابوا وأنابوا فإنھ یغفر -)

و كانت ملء الدنیا .ذنوبھم و لو بلغت عنان السماء و یستر عیوبھم و ل

)))14َأَال َیْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر (((

:1088فائدة( من معاني اللطیف أنھ الذي یلطف بعبده و ولیھ فیسوق إلیھ البر و اإلحسان من حیث -)

كون من العبد ال یشعر و یعصمھ من الشر من حیث ال یحتسب و یرقیھ إلى أعلى المراتب بأسباب ال ت

على بال ، حتى إنھ یذیقھ المكاره لیتوصل بھا إلى المحاب الجلیلة و المقامات النبیلة.



سورة القلم

)))4َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم (((

:1089فائدة( حاصل خلقھ العظیم ما فسرتھ بھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا لمن سألھا عنھ -)

فقالت : "كان خلقھ القرآن" .

ٍف َمِهیٍن ((( )))10َوَال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

:1090فائدة( أي كثیر الحلف فإنھ ال یكون كذلك و ھو كذاب و ال یكون كذاباً إال و ھو (مھین) أي -)

خسیس النفس ناقص الھمة .

)))11َهمَّاٍز َمشَّاٍء ِبَنِمیٍم (((

:1091فائدة( (ھماز) أي كثیر العیب للناس و الطعن فیھم بالغیبة و اإلستھزاء و غیر ذلك .-)

لناس لبعض لقصد اإلفساد بینھم و إلقاء العداوة و البغضاء .(النمیمة) ھي نقل كالم ا

ِلیَن (14َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنیَن ((( )))15) ِإَذا تُْتَلى َعَلْیِه َآَیاتَُنا َقاَل َأَساِطیُر اْألَوَّ

:1092فائدة( بعض القرآن نزل لھدایة الخلق كلھم و یدخل فیھ أول األمة و آخرھم و ربما نزل -)

اآلیات في سبب أو شخص من األشخاص (الولید بن المغیرة) لتتضح بھ القاعدة العامة و یعرف بھ 

أمثال الجزئیات الداخلة في القضایا العامة .

)))42َیْوَم ُیْكَشُف َعْن َساٍق َوُیْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َفَال َیْسَتِطیُعوَن (((

:1093فائدة( الزالزل و األھوال ما یدخل تحت وإذا كان یوم القیامة و انكشف ما فیھ من القالقل -)

الوھم و أتى الباري لفصل القضاء بین عباده و مجازاتھم فكشف عن ساقھ الكریمة التي ال یشبھھا شيء 

�ΩΟγϳϓ�Ϳ�ΩϭΟγϠϟ�ϥϭϋΩϳ�ΫϧϳΣϓ�Ϫϧϋ�έϳΑόΗϟ�ϥϛϣϳ�ϻ�Ύϣ�ϪΗϣυϋ�ϭ�ௌ�ϝϼΟ�ϥϣ�ϕϼΧϟ�ϯ έ�ϭ

έΎϳΗΧ�ϭ�Ύϋϭρ�Ϳ�ϥϭΩΟγϳ�ϭϧΎϛ�ϥϳΫϟ�ϥϭϧϣ̈́ϣϟ�ϥϭέΩϘϳ�ϼϓ�ϭΩΟγϳϟ�ϥϭϘϓΎϧϣϟ�ϭ�έΎΟϔϟ�ΏϫΫϳ�ϭ�

.على السجود و تكون ظھورھم كصیاصي البقر ال یستطیعون اإلنحناء و ھذا الجزاء من جنس عملھم



سورة الحاقة

))اْلَحاقَّةُ ((

:1094فائدة( من أسماء یوم القیامة ألنھا تحق و تنزل بالخلق وتظھر فیھا حقائق األمور و مخبآت -)

الصدور .

)))18َیْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَیٌة (((

:1095فائدة( یحشر العباد حفاة عراة غرال في أرض مستویة یسمعھم الداعي و ینفذھم البصر -)

ا عملوا .فحینئذ یجازیھم بم

)))24ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنیًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْألَیَّاِم اْلَخاِلَیِة (((

:1096فائدة( فاألعمال جعلھا هللا سبب لدخول الجنة مادة لنعیمھا و أصال لسعادتھا .-)



سورة المعارج

)))3ِمَن اللَِّه ِذي اْلَمَعاِرِج (((

:1097فائدة( أي ذي العلو و الجالل و العظمة و التدبیر لسائر الخلق الذي تعرج إلیھ المالئكة بما -)

دبرھا على تدبیره و تعرج إلیھ الروح و ھذا اسم جنس یشمل األرواح كلھا برھا و فاجرھا و ھذا عند 

اء حتى تنتھي إلى السماء التي الوفاة ، فأما األبرار فتعرج أرواحھم إلى هللا فیؤذن لھا من سماء إلى سم

فیھا هللا عز و جل فتحیي ربھا و تسلم علیھ و تحظى بقربھ و تبتھج بالدنو منھ و یحصل لھا من الثناء 

و اإلكرام و البر و اإلعظام .

)))25) ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم (24َوالَِّذیَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم (((

:1098فائدة( (المحروم) و ھو المسكین الذي ال یسأل الناس فیعطوه و ال یفطن لھ فیتصدق علیھ-)

) ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْیُر َمُلوِمیَن 29َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن (((

)30(((

:1099فائدة( دلت ھذه اآلیة على تحریم نكاح المتعة لكونھا غیر زوجة مقصودة و ال ملك یمین .-)



سورة الجن

)))2َیْهِدي ِإَلى الرُّْشِد َفَآَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا (((

:1101فائدة( الرشد : اسم جامع لكل ما یرشد الناس لمصالح دینھم و دنیاھم .-)

)))10َوَأنَّا َال َنْدِري َأَشرٌّ ُأِریَد ِبَمْن ِفي اْألَْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشًدا (((

:1102فائدة( أدبا مع هللا و في ھذا بیان ألدبھم إذ أضافوا الخیر إلى هللا تعالى و الشر حذفوا فاعلھ ت-)

  تعالى .

)))23َوَمْن َیْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبًدا (((

:1103فائدة( ھذا المراد بھ المعصیة الكفریة كما قیدتھا النصوص األخرى المحكمة وأما مجرد -)

المعصیة فإنھ ال یوجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آیات القرآن واألحادیث عن النبي صلى هللا 

علیھ وسلم وأجمع علیھ سلف األمة وأئمة ھذه األمة .

)))1َع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرَآًنا َعَجًبا (ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتمَ ((

:1104فائدة( نس فإن سول إلى الجن كما ھو رسول إلى اإلأن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم ر-)

هللا صرف نفر من الجن لیستمعوا ما یوحى إلیھ و یبلغوا قومھم . 



سورة المزمل

)))2) ُقِم اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیًال (1َأیَُّها اْلُمزَّمُِّل (َیا ((

:1105فائدة( فأمره ھنا بأشرف العبادات و ھي الصالة و بأفضل األوقات و ھو قیام هللا .-)

)))6ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقیًال (((

:1106فائدة( أي أقرب إلى تحصیل مقصود القرآن یتواطأ على القرآن القلب و اللسان و تقل -)

و ھذا بخالف النھار فإنھ ال یحصل بھ ھذا المقصود .هالشواغل و یفھم ما یقول و یستقیم لھ أمر

)))8َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْیِه َتْبِتیًال (((

:1107فائدة( ع إلى هللا و اإلنابة إلیھ ھو االنفصال بالقلب عن نقطاتعالى فإن االانقطع إلى هللا-)

تصاف بمحبة هللا و كل ما یقرب إلیھ و یدني من رضاه .الخالئق و اال

)))19ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى َربِِّه َسِبیًال (((

:1108فائدة( ھذا دلیل على أن هللا تعالى أقدر العباد على أفعالھم و مكنھم منھا ال كما یقول الجبریة -)

: إن أفعالھم تقع بغیر مشیئتھم فإن ھذا خالف النقل و العقل .

)))20َواْسَتْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیٌم (((

:1109فائدة( دة كبیرة و ذلك أن على أفعال الطاعة و الخیر فائستغفار بعد الحث و في األمر باال-)

لى وجھ ناقص فأمر بترقیع ذلك من التقصیر فیما أمر بھ إما أن ال یفعلھ أصال أو یفعلھ عالعبد ما یخلو

ستغفار فإن العبد یذنب آناء اللیل و النھار فمتى لم یتغمده هللا برحمتھ فإنھ ھالك .باال



سورة المدثر

)))1َیاَأیَُّها اْلُمدَّثُِّر (((

:1110فائدة( ر رسولھ صلى هللا علیھ و سلم تقدم أن المدثر و المزمل بمعنى واحد وأن هللا أم-)

و الصبر ة فتقدم ھناك األمر لھ بالعبادات الفاضلة القاصر ةجتھاد في عبادة هللا القاصرة و المتعدیباال

على أذى قومھ و أمره ھنا بإعالن الدعوة و الصدع باإلنذار . 

)))4َوِثَیاَبَك َفَطهِّْر (((

:1111فائدة( یحتمل أن المراد بثیابھ أعمالھ كلھا و بتطھیرھا و تخلیصھا و النصح بھا وإیقاعھا -)

شرك و ریاء و نفاق و عجب على أكمل الوجوه و تنقیتھا عن المبطالت و المفسدات و المنقصات من

و تكبر و غفلة وغیر ذلك مما یؤمر العبد باجتنابھ في عباداتھ .



سورة القیامة

)))1َال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة (((

:1112فائدة( لكثرة ھتمام بما بعدھا و ة و إنما أتي بھا لالستفتاح و االلیست ال ھنا نافیة و ال زائد-)

ستفتاح . ا وإن لم تكن في األصل موضوعة لالستفتاح بھتیان بھا مع الیمین ال یستغرب االاإل

ْنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصیَرٌة ((( )))15) َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذیَرُه (14) َبِل اإلِْ

:1113فائدة( یفیدانھ شیئا ألنھ یشھد علیھ فالعبد و إن أنكر أو اعتذر عما عملھ فإنكاره و اعتذاره ال -)

سمعھ و بصره و جمیع جوارحھ بما كان یعمل و ألن استعتابھ قد ذھب وقتھ وزال نفعھ: (فیومئذ ال 

ینفع الذین ظلموا معذرتھم و ال ھم یستعتبون) .

)))16) َال ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه (((

:1114فائدة( العلم أن ال یبادر المتعلم المعلم قبل أن یفرغ من المسألة التي في ھذه اآلیة أدب ألخذ-)

شرع فیھا فإذا فرغ منھا سألھ عما أشكل علیھ .

)))23) ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة (22ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة (((

:1115فائدة( تنظر إلى ربھا على حسب مراتبھم : منھم من ینظره كل یوم بكرة و عشیا و منھم -)

من ینظره كل جمعة مرة واحدة فیتمتعون بالنظر إلى وجھھ الكریم و جمالھ الباھر الذي لیس كمثلھ 

من النعیم و حصل لھم من اللذة و السرور ما ال یمكن التعبیر عنھ و ھشيء فإذا رأوه نسوا ما ھم فی

رت وجوھھم و ازدادوا جماال إلى جمالھم فنسأل هللا الكریم أن یجعلنا منھم . نض

)))30) ِإَلى َربَِّك َیْوَمِئٍذ اْلَمَساُق (29) َواْلَتفَِّت السَّاُق ِبالسَّاِق (28َوَظنَّ َأنَُّه اْلِفَراُق (((



:1116فائدة( نجاتھا و یزجرھا عما فیھ ھالكھا فھذا الزجر الذي ذكره هللا یسوق القلوب إلى ما فیھ -)

، و لكن المعاند الذي ال تنفع فیھ اآلیات ال یزال مستمرا على بغیھ و كفره و عناده . 

سورة اإلنسان

)))5ِإنَّ اْألَْبَراَر َیْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا (((

:1117فائدة( فإن اآلفة الموجودة في األسماء التي ذكر هللا إنھا في الجنة وھي في الدنیا تعدم في -)

اآلخرة .

سورة المرسالت

)))1َواْلُمْرَسَالِت ُعْرًفا (((

:1119فائدة( ھي المالئكة التي یرسلھا هللا بشؤونھ القدریة و تدبیر العالم و بشؤونھ الشرعیة و -)

وحیھ إلى رسلھ . 

)))2َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا (((

:1120فائدة( ھي المالئكة التي یرسلھا هللا تعالى وصفھا بالمبادرة ألمره و سرعة تنفیذ أوامره -)

كالریح العاصف .

)))26َوَأْمَواًتا () َأْحَیاًء 25َأَلْم َنْجَعِل اْألَْرَض ِكَفاًتا (((

:1121فائدة( نعم هللا على عباده و منتھ فكذلك القبور رحمة في حقھم فكما أن الدور و القصور من-)

و ستراً لھم عن كون أجسادھم بادیة للسباع و غیرھا . 



)))33) َكَأنَُّه ِجَماَلٌة ُصْفٌر (32ِإنََّها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر (((

:1122فائدة( ھذا یدل على أن النار مظلمة لھبھا و جمرھا وشررھا و أنھا سوداء كریھة المرأى -)

شدیدة الحرارة نسأل هللا العافیة منھا و من األعمال المقربة منھا .

سورة النبأ

)))23َالِبِثیَن ِفیَها َأْحَقاًبا (((

:1124فائدة( (الحقب) على ما قالھ كثیر من المفسرین :ثمانون سنة .-)

)))30َفُذوُقوا َفَلْن َنِزیَدُكْم ِإالَّ َعَذاًبا (((

:1126فائدة( ھذه اآلیة أشد اآلیات في شدة عذاب أھل النار أجارنا هللا منھا-)
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ċƙÊ¤38(((

:1127فائدة( فال یتكلم أحد إال بھذین الشرطین-)

لھ في الكالمهللا أن یأذن -1

أن یكون ما تكلم بھ صوابا .-2



سورة النازعات

)))1َوالنَّازَِعاِت َغْرًقا (((

:1128فائدة( و ھم المالئكة التي تنزع األرواح بالقوة و تغرق في نزعھا حتى تخرج الروح -)

فتجازى بعملھا .

)))2َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا (((

:1129فائدة( و ھم المالئكة التي تجتذب األرواح بقوة و نشاط .-)

)))2َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا (((

:1130فائدة( النزع یكون ألرواح المؤمنین و النشط ألرواح الكافرین-)

)))26ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َیْخَشى (((

:1131فائدة( فإن من یخشى هللا ھو الذي ینتفع باآلیات و العبر فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن -)

ة و أما من ترحلت خشیة هللا من كل من تكبر و عصى و بارز الملك األعلى عاقبھ في الدنیا و اآلخر

قلبھ فلو جاءتھ كل آیة لم یؤمن بھا .



سورة عبس

)))4) َأْو َیذَّكَُّر َفَتْنَفَعُه الذِّْكَرى (3) َوَما ُیْدِریَك َلَعلَُّه َیزَّكَّى (2) َأْن َجاَءُه اْألَْعَمى (1َعَبَس َوَتَولَّى (((

:1132فائدة( ھذه فائدة كبیرة ھي المقصودة من بعثة الرسل و وعظ الوعاظ وتذكیر المذكرین -)

بإقبالك على من جاء بنفسھ مفتقرا لذلك منك ھو األلیق الواجب و أما تصدیك و تعرضك للغني 

ي لعدم رغبتھ في الخیر مع تركك من ھو أھم منھ فإنھ ال ینبغي لك المستغني الذي ال یسأل و ال یستفت

س علیك أال یزكى فلو لم یترك فلست بمحاسب على ما یفعلھ من شر . فإنھ لی

)))4) َأْو َیذَّكَُّر َفَتْنَفَعُه الذِّْكَرى (3) َوَما ُیْدِریَك َلَعلَُّه َیزَّكَّى (2) َأْن َجاَءُه اْألَْعَمى (1َعَبَس َوَتَولَّى (((

:1133فائدة( أمر معلوم ألمر موھوم و ال مصلحة فدل ھذا على القاعدة المشھورة (ال یترك-)

متحققة لمصلحة متوھمة) وأنھ ینبغي اإلقبال على طالب العلم المفتقر إلیھ الحریص علیھ أزید من غیره 

.
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:1134فائدة( الفاكھة : ما یتفكھ فیھ اإلنسان من تین و عنب و خوخ و رمان . -)

األب : ما تأكلھ البھائم و األنعام . 



سورة التكویر

َرْت ((( )))2) َوإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت (1ِإَذا الشَّْمُس ُكوِّ

:1135فائدة( قال بعض السلف : من أراد أن ینظر یوم القیامة كأنھ رأي العین فلیتدبر سورة(إذا -)

الشمس كورت) . 

نفطارسورة اال

)))19َیْوَم َال َتْمِلُك َنْفٌس ِلَنْفٍس َشْیًئا َواْألَْمُر َیْوَمِئٍذ ِللَِّه (((

:1136فائدة( و لو كانت لھا قریبة أو حبیبة مصافیة فكل منشغل بنفسھ ال یطلب الفكاك لغیرھا . -)

سورة المطففین

)))2النَّاِس َیْسَتْوُفوَن () الَِّذیَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى 1َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن (((

:1137فائدة( دلت اآلیة الكریمة على أن اإلنسان كما یأخذ من الناس الذي لھ یجب علیھ أن یعطیھم -)

كل ما لھم من األموال و المعامالت بل یدخل في عموم ھذا الحجج و المقاالت .

یٌن ((( )))8َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّ

:1138فائدة( ین ھو المكان الضیق الضنك .السج-)



)))14َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َیْكِسُبوَن (((

:1139فائدة( تى ن على القلب و تغطیھ شیئا فشیئا حفي ھذه اآلیات تحذیر من الذنوب فإنھا تری-)

باطال و ھذا من بعض ینطمس نوره و تموت بصیرتھ فتنقلب علیھ الحقائق فیرى الباطل حقا و الحق 

عقوبات الذنوب .

) ثُمَّ ُیَقاُل َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم 16) ُثمَّ ِإنَُّهْم َلَصاُلو اْلَجِحیِم (15َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم َیْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن (((

)))17ِبِه ُتَكذُِّبوَن (

:1140فائدة( ب الجحیم و عذاب التوبیخ و اللوم و عذاب ذكر لھم ثالثة أنواع من العذاب : عذا-)

الحجاب عن رب العالمین المتضمن لسخطھ و غضبھ علیھم و ھو أعظم علیھم من عذاب النار .

ُكْنُتْم ) ثُمَّ ُیَقاُل َهَذا الَِّذي 16) ُثمَّ ِإنَُّهْم َلَصاُلو اْلَجِحیِم (15َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم َیْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن (((

)))17ِبِه ُتَكذُِّبوَن (

:1141فائدة( دل مفھوم اآلیة على أن المؤمنین یرون ربھم یوم القیامة في الجنة و یتلذذون بالنظر -)

إلیھ أعظم من سائر اللذات و یبتھجون بخطابھ و یفرحون بقربھ .



نشقاقسورة اال

)))24(َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِلیٍم ((

:1142فائدة( سمیت البشارة بشارة ألنھا تؤثر في البشرة سروراً و غماً .-)



سورة البروج

)))10َحِریِق (ِإنَّ الَِّذیَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َیُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعَذاُب الْ ((

:1143فائدة( قال الحسن رحمھ هللا : انظروا إلى ھذا الكرم و الجود ھم قتلوا أولیاءه و أھل طاعتھ -)

و ھو یدعوھم إلى التوبة.

)))14َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد (((

:1144فائدة( شيء في  ھ(الودود) ھو الذي یحب أحبابھ محبة ال یشبھھا شيء فكما أنھ ال یشابھ-)

صفات الجالل و الجمال و المعاني و األفعال فمحبتھ في قلوب خواص خلقھ التابعة لذلك ال یشبھھا 

شيء من أنواع المحاب و لھذا كانت محبتھ أصل العبودیة .

1145

)))14َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد (((

:1145فائدة( ذلك على أن أھل الذنوب إذا و في ھذا سر لطیف حیث قرن الودود بالغفور لیدل -)

تابوا إلى هللا و أنابوا غفر لھم ذنوبھم و أحبھم فال یقال : بل تغفر لھم ذنوبھم و ال یرجع إلیھم الود كما 

قالھ بعض الغالطین .

سورة الطارق

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق ((( ْلِب َوالتََّراِئِب () َیْخُرُج ِمْن َبْینِ 6) ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق (5َفْلَیْنُظِر اإلِْ )))7الصُّ



:1146فائدة( یحتمل أن المراد المني الدافق و ھو مني الرجل و أن محلھ الذي یخرج منھ من بین -)

صلبھ و ترائبھ.

سورة األعلى

)))8َوُنَیسُِّرَك ِلْلُیْسَرى (((

:1147فائدة( ھذه أیضاً بشارة كبیرة أن هللا ییسر لرسولھ صلى هللا علیھ و سلم للیسرى في جمیع -)

أموره و یجعل شرعھ و دینھ یسرا .

)))9َفَذكِّْر ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى (((

:1148فائدة( مفھوم ھذه اآلیة أنھ إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكیر یزید في الشر أو ینقص من -)

لم تكن الذكرى مأموراً بھا بل منھیاً عنھا .الخیر 

سورة الغاشیة

)))20َوإَِلى اْألَْرِض َكْیَف ُسِطَحْت (((

:1149فائدة( اعلم أن تسطیحھا ال ینافي أنھا كرة مستدیرة قد أحاطت األفالك فیھا من جمیع جوانبھا -)

مذكور معروف عند أكثر الناس خصوصاً كما دل على ذلك النقل و العقل و الحس و المشاھدة كما ھو 

في ھذه األزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائھا بما أعطاھم هللا من األسباب المقربة للبعید ، فإن 

التسطیح إنما ینافي كرویة الجسم الصغیر جداً الذي لو سطح لم یتبق لھ استدارة تذكر و أما جسم 

كون كرویاً مسطحاً و ال یتنافى األمران كما یعرف ذلك األرض الذي ھو في غایة الكبر و السعة فی

أرباب الخبرة  .



سورة الفجر

)))2) َوَلَیاٍل َعْشٍر (1َواْلَفْجِر (((

:1150فائدة( یقع في الفجر صالة فاضلة معظمة یحسن أن یقسم بھا و لھذا أقسم بعده باللیالي -)

العشر و ھي على الصحیح لیالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة فإنھا لیال مشتملة على أیام فاضلة 

و یقع فیھا من العبادات و القربات ما ال یقع في غیرھا.

ْنَساُن ِإَذا َما (( )))15اْبَتَالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَیُقوُل َربِّي َأْكَرَمِن (َفَأمَّا اإلِْ

:1151فائدة( إنما الغنى و الفقر و السعة و الضیق ابتالء من هللا و امتحان یمتحن بھ العباد لیرى -)

لعذاب الوبیل.من یقوم لھ بالشكر و الصبر فیثیبھ على ذلك الثواب الجزیل ممن لیس كذلك فینقلھ إلى ا

)))24َیُقوُل َیا َلْیَتِني َقدَّْمُت ِلَحَیاِتي (((

:1152فائدة( تمیم لذاتھا تفي اآلیة دلیل على أن الحیاة التي ینبغي السعي فیھا أصلھا و كمالھا و -)

ھي الحیاة في دار القرار فإنھا دار الخلد و البقاء .

سورة البلد



)))6َیُقوُل َأْهَلْكُت َماًال ُلَبًدا (((

:1153فائدة( سمى هللا تعالى اإلنفاق في الشھوات و المعاصي إھالكا ألنھ ال ینتفع المنفق بما أنفق -)

و ال یعود علیھ من إنفاقھ إال الندم و الخسارة و التعب و القلة ال كمن أنفق في مرضاة هللا في سبیل 

ع هللا و ربح أضعاف أضعاف ما أنفق .الخیر فإن ھذا قد تاجر م

سورة الشمس

)))12) ِإِذ اْنَبَعَث َأْشَقاَها (11َكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها (((

:1154فائدة( أشقى القبیلة و ھو (قدار بن سالف) .-)

سورة الضحى

)))10َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال َتْنَهْر (((

:1156فائدة( و ھذا یدخل فیھ السائل للمال و السائل للعلم و لھذا كان المعلم مأموراً بحسن الخلق -)

مع المتعلم و مباشرتھ باإلكرام و التحنن علیھ فإن ذلك معونة لھ على مقصده و إكراماً لما كان یسعى 

في نفع العباد و البالد .

)))11َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّْث (((

:1157فائدة( فإن التحدث بنعمة هللا داع لشكرھا و موجب لتحبب القلوب إلى من أنعم بھا فإن -)

القلوب مجبولة على محبة الحسن .



سورة الشرح

)))4َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك (((

:1157فائدة( أي : أعلینا قدرك و جعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم یصل إلیھ أحد من الخلق -)

فال یذكر هللا تعالى إال ذكر معھ رسولھ صلى هللا علیھ و سلم و غیر ذلك من األمور التي أعلى هللا 

تعالى بھا ذكر رسولھ محمد صلى هللا علیھ و سلم .

)))6) ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًرا (5َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًرا (((

:1158فائدة( بشارة عظیمة أنھ كلما وجد عسر و صعوبة فإن الیسر یقارنھ و یصاحبھ حتى لو -)

دخل العسر جحر ضب لدخل علیھ الیسر فأخرجھ كما قال تعالى ( سیجعل هللا بعد عسر یسرا ) و كما 

ع الكرب و إن مع العسر یسرا ) .. و تعریف العسر في قال النبي صلى هللا علیھ و سلم ( و إن الفرج م

اآلیتین یدل على أنھ واحد و تنكیر الیسر یدل على تكراره فلن یغلب عسر یسرین .

و في تعریفھ باأللف و الالم الدالة على اإلستغراق و العموم یدل على أنھ كل عسر و إن بلغ من 

لھ .الصعوبة ما بلغ فإنھ في آخره التیسییر و مالزم

)))8) َوإَِلى َربَِّك َفاْرَغْب (7َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب (((

:1159فائدة( قد قیل : إن معنى قولھ : فإذا فرغت من الصالة و أكملتھا فانصب في الدعاء ، و إلى -)

ربك فارغب في سؤال مطالبك .

فاستدل من قال بھذا القول على مشروعیة الدعاء و الذكر عقب الصلوات المكتوبات .



سورة التین

ْیُتوِن ((( )))3) َوَهَذا اْلَبَلِد اْألَِمیِن (2) َوُطوِر ِسیِنیَن (1َوالتِّیِن َوالزَّ

:1160فائدة( سلطانھما في أرض أقسم بھاتین الشجرتین لكثرة منافع شجرھما و ثمرھما و ألن -)

الشام محل نبوة عیسى بن مریم علیھ السالم .

و (طور سینین) أي : طور سیناء محل نبوة موسى ( وھذا البلد األمین ) و ھي مكة المكرمة محل نبوة 

محمد صلى هللا علیھ و سلم ، فأقسم هللا تعالى بھذه المواضع المقدسة التي اختارھا و ابتعث منھا أفضل 

شرفھا . النبوات و أ

سورة العلق

)))1اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق (((

:1161فائدة( ھذه السورة أول السور القرآنیة نزوالً على رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم .-)

سورة القدر

)))1ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر (((



:1162فائدة( سمیت لیلة القدر لعظم قدرھا و فضلھا عند هللا و ألنھ یقدر فیھا ما یكون في العام من -)

اآلجال و األرزاق و المقادیر القدریة .

سورة الزلزلة

)))4َیْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها (((

:1163فائدة( أي : تشھد على العاملین بما عملوا على ظھرھا من خیر و شر ، فإن األرض من -)

جملة الشھود الذین یشھدون على العباد بأعمالھم .

��ÉƉÈ°Èƒ�¦č°ÈŬ�7َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَرُه (((
Ç̈ċ° È̄�È¾œÈƀÌśÊƆ�Ì¾ÈƆÌŶÈƒ�ÌÀÈƆÈÂ��8(((

:1164فائدة( ھذه اآلیة فیھا غایة الترغیب في فعل الخیر و لو قلیال و الترھیب من فعل الشر و لو -)

حقیراً . 

سورة العادیات

)))3) َفاْلُمِغیَراِت ُصْبًحا (2) َفاْلُموِرَیاِت َقْدًحا (1َواْلَعاِدَیاِت َضْبًحا (((

:1165فائدة( أقسم هللا تبارك و تعالى بالخیل لما فیھا من آیات هللا الباھرة و نعمھ الظاھرة ما ھو -)

معلوم للخلق .



سورة القارعة

)))9) َفُأمُُّه َهاِوَیٌة (8َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُه (((

:1167فائدة( أي : مأواه و مسكنھ النار التي من أسماؤھا الھاویة .-)

سورة التكاثر

)))1َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر (((

:1168فائدة( بھ المفتخرون و ما یتكاثر بھ المتكاثرون و یفتخرلم یذكر المتكاثر بھ لیشمل ذلك كل -)

��ϰϟΎόΗ�Ϳ�ι ϼΧϹ�ϪΑ�Ωϭλ Ϙϣϟ�α ϳϟ�ϭ�έΧ϶ ϟ�ΩΣϭ�ϝϛ�ΓέΛΎϛϣ�Ϫϳϓ�Ωλ Ϙϳ�Ύϣϣ�ϙϟΫ�έϳϏ

)))2(َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر ((

:1169فائدة( دل أن البرزخ دار مقصود منھا النفوذ إلى الدار الباقیة ألن هللا تعالى سماھم زائرین -)

و لم یسمیھم مقیمین .



سورة العصر

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر (1َواْلَعْصِر ((( )))2) ِإنَّ اإلِْ

:1170فائدة( الخسار مراتب متعددة متفاوتة :-)

خسارا مطلقاً حال من خسر الدنیا و اآلخرة وفاتھ النعیم و استحق الجحیم .قد یكون

و قد یكون خسارا من بعض الوجوه دون بعض و لھذا عمم هللا الخسار لكل إنسان إال من اتصف بأربع 

صفات .

اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصوْ (( ْبِر (ِإالَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ )))3ا ِبالصَّ

:1171فائدة( فباألمرین األولین یكمل اإلنسان نفسھ و باألمرین األخیرین یكمل غیره و بتكمیل -)

األمور األربعة یكون اإلنسان قد سلم من الخسارة و فاز بالربح العظیم .

سورة الھمزة

)))1َوْیٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة (((



:1172فائدة( (الھماز) الذي یعیب الناس و یطعن علیھم باإلشارة و الفعل-)

\و ( اللماز) الذي یعیبھم بقولھ .

سورة قریش

یَالِف ُقَرْیٍش ((( )))1ِإلِ

:1173فائدة( قال كثیر من المفسرین : إن الجار و المجرور متعلق بالسورة التي قبلھا  ، أي ما -)

أمنھم و استقامة مصالحھم و انتظام رحلتھم في الشتاء للیمن و فعلنا بأصحاب الفیل ألجل قریش و

الصیف للشام ألجل التجارة و المكاسب . 

)))4) الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف (3َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْیِت (((

:1173فائدة( كبر النعم الدنیویة الموجبة لشكر هللا تعالى .فرغد الرزق و األمن من المخاوف من أ-)

سورة الماعون



)))5) الَِّذیَن ُهْم َعْن َصَالِتِهْم َساُهوَن (4َفَوْیٌل ِلْلُمَصلِّیَن (((

:1174فائدة( السھو عن الصالة ھو الذي یستحق صاحبھ الذم و اللوم و أما السھو في الصالة فھذا -)

یقع من كل أحد حتى من النبي صلى هللا علیھ و سلم .

سورة الكوثر

)))2َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر (((

:1175فائدة( خص ھاتین العبادتین بالذكر ألنھما من أفضل العبادات و أجل القربات .-)

و ألن الصالة تتضمن الخضوع في القول و الجوارح و تنقلھما في أنواع العبودیة ، و في النحر تقرب 

إلى هللا بأفضل ما عند العبد من النحائر ، و إخراج المال الذي جبلت النفوس على محبتھ و الشح بھ .

)))3نَّ َشاِنَئَك ُهَو اْألَْبَتُر (إِ ((

:1176فائدة( مبغضك و ذامك و منتقصك ھو األبتر ، أي :المقطوع من كل خیر ، مقطوع العمل -)

مقطوع الذكر .

و أما محمد صلى هللا علیھ و سلم فھو الكامل حقاً الذي لھ الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع 

األتباع صلى هللا علیھ و سلم .الذكر و كثرة األنصار و 

سورة النصر

)))1ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح (((



:1178فائدة( فالبشارة ھي البشارة بنصر هللا لرسولھ و فتحھ مكة و دخول الناس في دین هللا أفواجا -)

.

)))1ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح (((

:1179فائدة( و أما األمر بعد حصول النصر و الفتح فأمر هللا رسولھ أن یشكر ربھ على ذلك و -)

یسبح بحمده و یستغفره .

)))1ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح (((

:1180فائدة( و أما اإلشارة فإن في ذلك إشارتین : إشارة ألن یستمر النصر لھذا الدین و یزداد عند -)

 یقول : "لئن شكرتم ألزیدنكحمد هللا و استغفاره من رسولھ فإن ھذا من الشكر و هللاحصول التسبیح ب

)))1ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح (((

:1181فائدة( و أما اإلشارة الثانیة فھي اإلشارة إلى أن أجل رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قد قرب -)

أقسم هللا بھ .و دنا و وجھ ذلك أن عمره عمر فاضل

و قد عھد أن األمور الفاضلة تختم باإلستغفار كالصالة و الحج وغیر ذلك .

فأمر هللا رسولھ بالحمد و اإلستغفار في ھذه الحالة إشارة إلى أن أجلھ قد انتھى فلیستعدوا و لیتھیأ للقاء 

ربھ و یختم عمره بأفضل ما یجده صلوات هللا و سالمھ علیھ .

سورة المسد

)))1َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ (((

:1182فائدة( ففي ھذه السورة آیة باھرة من آیات هللا فإن هللا أنزل ھذه السورة و أبو لھب و امرأتھ -)

لم یھلكا و أخبر أنھما سیعذبان في النار و ال بد و من الزم ذلك أنھما ال یسلمان ، فوقع كما أخبر عالم 

الغیب و الشھادة .

سورة اإلخالص



)))1ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد (((

:1183فائدة( ھذه السورة مشتملة على توحید األسماء و الصفات .-)

َمُد ((( )))2اللَُّه الصَّ

:1184فائدة( ي و السفلي مفتقرون (الصمد) أي : المقصود في جمیع الحوائج ، فأھل العالم العلو-)

أوصافھ .فتقار یسألونھ حوائجھم و یرغبون إلیھ في مھماتھم ألنھ الكامل في إلیھ غایة اال

سورة الفلق

)))1ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق (((

:1185فائدة( أي : ألجأ و ألوذ و أعتصم برب الفلق .-)

اذة ][ االستع-الباب :1186

ستعاذة من شر ما یكون في اللیل  ][اال-العنوان :

)))3َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب (((

:1186فائدة( أي : من شر ما یكون في اللیل حین یغشى الناس و تنتشر فیھ كثیر من األرواح -)

الشریرة و الحیوانات المؤذیة .

)))4َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد (((

:1187فائدة( أي : من شر السواحر الالتي یستعن على سحرھم بالنفث في العقد التي یعقدنھا على -)

السحر .

)))5َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد (((

:1188فائدة( (الحاسد) ھو الذي یحب زوال النعمة عن المحسود فیسعى في زوالھا بما یقدر علیھ -)

من األسباب .



)))5َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد (((

:1189فائدة( ، ألنھ ال تصدر العین إال من حاسد شریر الطبع ، خبیث یدخل في الحاسد العاین-)

النفس .

)))1ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق (((

:1190فائدة( ستعاذة من جمیع أنواع الشر عموماً و خصوصاً .فھذه السورة تضمنت اال-)

)))4َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد (((

:1191فائدة( (-ϋ�ΕϟΩϪϠϫ�ϥϣ�ϭ�ͿΎΑ�Ϫϧϣ�ΫΎόΗγϳ�ϭ�ˬ�ϩέέο �ϥϣ�ϰηΧϳ�ΔϘϳϘΣ�Ϫϟ�έΣγϟ�ϥ�ϰϠ

سورة الناس

) الَّـِذي 4) ِمـْن َشـرِّ اْلَوْسـَواِس اْلَخنَّـاِس (3) ِإَلـِه النَّـاِس (2) َمِلـِك النَّـاِس (1ُقْل َأُعـوُذ ِبـَربِّ النَّـاِس (((

)))6) ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس (5ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس (

:1192فائدة( ھم وإلھھم ، من الشیطان الذي ستعاذة برب الناس و مالكھذه السورة مشتملة على اال-)

تھا الذي من فتنتھ و شره أن یوسوس في صدور الناس فیحسن لھم الشر و  ھو أصل الشرور كلھا و مادَّ

یریھم إیاه في صورة حسنة و ینشط إرادتھم لفعلھ و یقبح لھم الخیر و یثبطھم عنھ و یریھم إیاه في 

صورة غیر صورتھ .

)))4َخنَّاِس (ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس الْ ((

:1193فائدة( العبد ربھ و استعان بھ یوسوس و یخنس أي : یتأخر إذا ذكرو ھو دائماً بھذه الحال -)

على دفعھ .

)))6ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس (((

:1194فائدة( الوسواس كما یكون من الجن یكون من اإلنس .-)



تم بحمد هللا و فضلھ و توفیقھ

]منانیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم التیسمن استخراج الفوائد من تفسیر [نتھاءاال

-رحمھ هللا تعالى–عدي سللشیخ : عبدالرحمن ال


