
  ) لطيفة قرآنية٢٥٠ن (ون ومخسامائت
  عقيل بن سامل الشمري

  احلمد هللا الفتاح املنان ، وصلى العلى سيد ولد عدنان ، وبعد : 
فهذه مجلة من التغريدات يف شبكة التواصل (تويتر) خصصتها لذكر لطائف تفسريية مـن  
اآليات القرآنية ، مث مجعتها يف ملف واحد ، أسأل اهللا أن يفتح علينا من واسع علمـه ،  

غفر لنا ذنوبنا اليت لوالها ما شبعت قلوبنا من كالم ربنا ، وألصبح الفكر جيـول يف  وأن ي
فضاء معاين اآليات مقتنصاً حلكمة إميانية أو فائدة سلوكية ، واهللا اهلادي وغافر الذنب ، 

 سائالً ريب أن جيعلها يف ميزان حسنايت ووالدي ، فإىل اللطائف : 
 ـ (ملن شاء منكم أن يستقيم) : ١

اإلرادة والعزمية مبدأ كل شيء،وإذا فقدها اإلنسان فقد كل شـيء،منهج أهـل السـنة    
 واجلماعة إثبات اإلرادة لإلنسان ،قال اهللا {واهللا خلقكم وما تعملون} فنسب العمل هلم

من يريد ترك املعصية حيتـاج قـوة   ،  {ملن شاء منكم أن يستقيم} أي ملن يشاء بإرادته
،  شهوة الـنفس تغلبـها بقـوة اإلرادة   ،  ري حيتاج قوة اإلرادةمن يريد فعل اخل،  اإلرادة

 الغضب تغلبه بقوة اإلرادة
  ـ (وهللا مرياث السموات واألرض) :٢

والعلـم بـه    ، الذي يبقى وغريه يفىن (الوارث)له املرياث سبحانه ، وثبت يف السنة امسه 
  .ئليورث قصر األمل والزهد يف الدنيا وعدم التعلق مبا متلك ألنه زا

 واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا ) :ـ (٣
فالصالة تؤدى مجاعة،واجلهاد باجتماع ، االجتماع، و يد اهللا مع اجلماعةأمرت الشريعة ب

حـىت   العلم الشرعي أفضله ما كان جمتمعاً عليه (وما اجتمع قوم يف بيـت )، و الصف،
هل السنة يسمون (أهـل السـنة   أ،  الطعام أمر اهللا باالجتماع (اجتمعوا على طعامكم )

  . و الشيطان يبعد عن اجلماعة (وهو عن االثنني أبعد ) واجلماعة ) ،
  ـ (كال بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون) : ٤

ال يستعملواسم الطاعات مبثل العفو والصفح والغفران ، فعبادة القلب على قدر خلوه من  د
  . األمراض



  ني)يل ارمبـ (ولتستبني س٥
  :ِـ طوال التاريخ تتميز ( الدول الباطنية) بارمني سواًء من األفراد أو تمعات ف

  . تطعن األمة يف أحرج ظروفها أـ
  . بداية زواهلا على أيدي ثورات مجهور السنة ب ـ
  . تلدغ من حيسن إليهاج ـ 

  فمعرفة ذلك من استبانة سبيل ارمني من الدول واتمعات .
  صات الشيطان العملية) : ـ من (ختص٦

  الشيطان يوحي باحلجج ( الشيطانية) التباعه :أ ـ 
  ( وإن الشياطني ليوحون إيل أوليائهم ليجادلوكم

  الشيطان يزين عمل السوء ( لصاحبه) :ب ـ 
  عماهلم )أ( وإذ زين هلم الشيطان 

  الشيطان الرجيم :ـ من أماين ٧
 ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيـداً)  ه)( ال هداية معبعيداً أن يضل الناس ضالالً 

  فمن حقق له أمنيته فهو جنديه املخلص .
  ـ (ادعو ربكم تضرعاً) : ٨

اهللا حيب االفتقـار  التضرع : إحلاح وبكاء وذل وانكسار وخشوع وخضوع وإخبات ، و
  .خترج أمراض القلوب كلها حىت  من عبده

  سنة ) :ـ (ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل٩
و(تسنني الشيعة) غـري  و (هداية اليهود ) ع ( أسلمة النصارى) يراكون مشتال ميكن أن 

  مع كل املخالفني . ، ألننا مأمورون بالدعوة مطلقاً ةمقبول
  ـ (وبشروه بغالم عليم) : ١٠

شر بالولد (سكت يقيناً بوعد اهللا ) وامرأته (ضحكت) ففـرق  إبراهيم عليه السالم حني ب
  بن على فرق ما بني (القلبني) . ملوقفني)بني ( ا

  ـ (تترتل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا) : ١١



اخلوف مما أمامه ، واحلزن على ما: ت (نازعان) ساعة االحتضار يتنازع املي ت وراءه ، فثب
  ثابتاً . فيموت هادئاً مطمئناًألّا ختافوا وال حتزنوا) (: اهللا املؤمن بقوله 

  (وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا) :  ـ١٢
  اللحظة الوحيدة اليت تنعم الكرة األرضية فيها بسالم شاااامل :

حني ( تسلكلها ) فتعود األرض لربكتها ، فالسالم يدور مع اإلسالم م األرض  
  ـ من فقه اجلن : ١٣

إنا مسعنا قرآناً عجبـاً يهـدي إىل    (قدروا مبدأه وعظموا غايته فقالوا : ا القرآن ملا مسعو
  الرشد فآمنا به)

  ـ الرباءة من (الكذب) : ١٤
( وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلـن   كان من ( اجلن ) :املسلم بريء من الكذب ولو 

  . تقوله اجلن ملا عرفت القرآن فكيف تقول لو رأيت (كذابينا) على اهللا كذباً)
  حم الرامحني )( رب إين مسين الضر وأنت أرـ ١٥

النافعة جـداً ، وحيتـاج    وهو من فنون الدعاء )احلال(بلسان أيوب يسمى : دعاًء دعاء 
  لدربة ودراية .

  ـ (ادعوين استجب لكم) : ١٦
  من فنون الدعاء :

ومسكنته وعجزه وضعفه على  أن يعرض املسلم حاله وفقره وذله وقلة حيلته وحاجتهأ ـ  
  اهللا

توحي بالفقر والسؤال ، فيمد يديه أمام وجهه كاملسـكني  أن تكون هيئة الداعي ب ـ  
  الذي يسترحم مواله .

أن خيتار من ألفاظ الثناء على اهللا ما يناسبه جالله وعظمته ورمحته وغناه وكمالـه  ج ـ  
  وسعة علمه وقوته وحلمه وقدرته وحكمته وفضله

ذنبه وظلمه لنفسـه  أن خيتار من ألفاظ املسألة ما يناسب فقره وعبوديته وخطيئته ود ـ  
  وجهله وغروره وغفلته (وعلى قدرها يكون التذلل)
  فمن مجع هذه اآلداب (ال ختطئ له دعوة ثقة باهللا) .



  (فتله للجبني) : ـ ١٧
من كل األصـقاع   جاء يف بعض اآلثار أن اهللا ملا أمر إبراهيم بذبح ابنه حضرت املالئكةُ

  . بار صعب وجناح فائقاخت!  يرقبون املشهد (األب يعلو االبن لذحبه)
  ـ (احلج أشهر معلومات) : ١٨

  :  مدرسة احلج تعلم السكينة باملفهوم الشامل
وقد ملئ (احلاج) يف القلب ، فريجع  يف األقوال ، وسكينةٌ وسكينةٌ، يف اجلوارح  فسكينةٌ

  . منطقه وتعاملهعبادته وسكينةً تظهر على 
ه سبيالً ومن كفر فإن اله غين عـن  ـ (وهللا على الناس حج البيت من استطاع إلي١٩

  العاملني) : 
  (لبيك ال شريك لك): التوحيد  لىاحلج يريب ع

  (فال رفث): ويضبط الشهوة 
  ( وال فسوق): ويريب ع اإلميان 
  ( وال جدال يف احلج): ويقوم األخالق 

  ( لتأخذوا عين مناسككم): اتباع السنة و
   كلها موقف) ( وقفت هاهنا وعرفة: التسهيل على الناس و
  (فاهللا يباهي به مالئكته ): اعتزازه بإسالمه و

  ( أيام مىن أيام أكل وشرب وذكر هللا)والتعبد هللا حىت يف املباحات : 
يام مىن أيام ذكر أفالتلبية ذكر ، والطواف والسعي ذكر ، وعرفة كلها ذكر ، ووالذكر : 

  . ، حىت رمي اجلمار شرع لذكر اهللا
ا وبني الشيطان الرجيم ، فنحن نرمجـه باحلصـى ونـذكر اهللا ( إن    جتديد العداوة بيننو

  . الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً)
التضحية يف سبيل اهللا باجلهد واملال والوقت واملركب والصحة والراحة والنفس ، فيسهل و

  على احلاج (البذل يف سبيل اهللا)
  فمن فاته احلج فقد فاته خري كثري .

  ـ (السامري) :  ٢٠



  : أسئلة، ففيها فتنة السامري لبين اسرائيل حتتاج لدراسة تربوية 
  يوماً؟ )٤٠(كيف استطاع أن يضل القوم يف مدة مل تتجاوز 

  ملاذا اختار العجل من بني احليوانات؟
  مل آمن بنو اسرائيل بفتنته؟

  هارون لم لَم يقاتل السامري املشرك؟
  من أين أتى السامري بفكرة األوثان؟

  نه مجاد؟أة خوار العجل مع ما حقيق
  ماحلجة اليت استعملها السامري يف إضالل موحدي أهل الكتاب؟

  موسى لم لَم يقتل السامري؟
  لم كانت عقوبة السامري اهلجر ( ال مساس)؟

   وقد كانت الغنائم ال حتل هلم؟باحللي اسرائيل  وأتى بنمن أين 
  لي ؟من الذي قدم السامري حىت أصبح هو متويل أمر احل

  ـ (أصحاب موسى وأصحاب حممد عليهما السالم) : ٢١
  من يقرأ قصة السامري يدرك فضل الصحابة على مجيع األجيال :

  فأصحاب موسى ارتدوا مع غياب النيب ، وأصحاب حممد ثبتوا بعد وفاة النيب .
  ـ ( ولقد قال هلم هارون يا قوم إمنا فُتنتم به) : ٢٢

 هارون هم األقل ! واألكثر عبدوا العجل ، فالتوحيد عزيزكان املوحدون الذين ثبتوا مع 
  فال تغتر بالكثرة .

  ـ (إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رم وذلة ) ٢٣
العجل أضل األولني فعبدوه من دون اهللا ، وهذه األمة إذا أخذت أذناب البقر وتركـت  

بالعجل والبقرة ويعتقـد أمـا   حينما يتعلق اإلنسان بالدنيا يتمسك ، ألنه  اجلهاد ضلت
  . سبب رزقه ويقدمهما على أوامر الدين فيقل التوكل ويتبع اهلوى ويصعب الزهد

  ـ (فأما الذين يف قلوم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) : ٢٤
كاملة يف أقل من أربعني يوماً ! شبهة السامري يف عبادة العجل فتكت يف أمة   

  ألنه الشبه فتاكة كم قال السلف . سه للشبهات بعد )( فمن يعرض نف



  : وجود القوي يف احلق أمان من املنافقنيـ ٢٥
(القوي) وخلفه هارون ، وعهد عمر بن اخلطاب  السامري مل خيرج إال حني غاب موسى

  . (القوي) كان سليماً من البدع
  ـ (ويسألونك عن ذي القرنني) : ٢٦

ية ، اختلـف  ربية جهادية قيادية إميانية إبداعية إصـالح شخصية ع: (ذو القرنيني) أ ـ   
  . ذو) من أخص خصائص عرب اليمن والدين ميان(، و املفسرون فيه وامسه 

من الشخصيات اجلهادية اليت لن تنساها األرض كلها ، فأصلحها : (ذو القرنيني) ب ـ  
 حي أحـوج مـا   يأيت قبله زمن كفر وفساد وكذلك نصر اهللا بعد فسادها مما يدل أن ما

  تكون له األرض .
أظلم الظلم أن جيعل بعض املفسرين(ذو القرنيني) هو األسكندر املقـدوين الـوثين   ج ـ  

  . املشرك ، فسامح اهللا من نقل عن أهل الكتاب من أهل العلم
بدأ (ذو القرنيني) مبغرب الشمس مث مطلعها فهو بالتأكيد من أهل اجلزيرة إذ هـي  د ـ  

  . زيرة منذ القدم بينهم وبني الغرب صراعات فبدأ مالوسط ، وأهل اجل
  ـ (فأتبع سبباً) :  ٢٧

(ذو القرنيني) استفاد من األسباب حوله ( مث أتبع سببا) حني أمهلها غريه ، فكم ضـيعنا  
  ؟  أسباباً حولنا تبلغنا مغرب الشمس ومطلعها ، (التقنية مثاالً)

  ومٍ مل جنعل هلم من دوا ستراً) : ـ (فلما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على ق٢٨
الشعوب الشرقية مبتاله (باجلهل والفقر) منذ القدم حىت عهد(ذو القرنيني) ملا بلغ مطلـع  

  . عاقبة الوثنيةوهذا الشمس (وجد قوماً مل جنعل هلم من دوا سترا) 
  اجلهاد مع وجود (الفنت) ـ ٢٩

واهلا وأهلـها وديارهـا وكنوزهـا    (ذو القرنيني) فتح األرض كلها ، فملك أرضها وأم 
  . )صيلونساءها ، ومل تفتنه دنياه عن جهاده ( الزهد السلفي األ

  ـ جهاد ذو القرنني انتفع منه أهل البالد املفتوحة : ٣٠
من أراد أن يعرف حقيقة الفتوحات اإلسالمية يف األرض كلها فليقرأ سرية ذي القرنني ، 

  . لسد مثاالً)أصبح أنفع للبالد من أهلها ( بناء ا



  ـ (قوماً ال يكادون يفقهون قوالً) : ٣١
من األسباب اليت اختذها(ذو القرنيني) يف فتح البالد(الترمجة) (وجد من دوما قومـاً ال  

  . يكادون يفقهون قوالً) ومع هذا طلبوا بناء السد وتفامهوا معه
  ـ (ما مكين فيه ريب خري) : ٣٢

عليه األمول من احملتل فيقول  ضعرجيش أهل اإلسالم ت هل يعرف التاريخ جيشاً فاحتاً غري
  . ( ما مكين فيه ريب خري ) ألنه يرى أن فتحه البالد من رسالته

  ـ (قالوا ياذا القرنني إن ياجوجومأجوج مفسدون يف األرض) : ٣٣
ألسباب اليت جعلت أهل السدين يطلبون من اجليش احملتل بالدهم أن حيمـيهم مـن    ما

  !أجوج ومأجوج) ؟جريام (ي
  . أخالق الفاحتنيإا أغري العدل واألخالق شيئ ؟! 

  ـ (أجعل بينكم وبينهم ردماً) : ٣٤
بناء (ذو القرنيني) السد حلجز فساد املفسدين دليل علـى أن مـن عالجـات الفسـاد     

  (حماصرته) يف بقعة معينة حني يتعذر إاؤه (أقل الضررين) فهذا من فقهه
  (مؤمن آلِ يس) ـ ٣٥

  قصة منوذجية يف الدعوة تقضي على كل أعذار املتقاعسني :
لية القوم ، والمالٌفليس من ع سبقٍ ، وبانفرداه ، وكل ما حوله ممنوع ، والقدم .  

  ـ (وجاء رجلٌ من أقصى املدينة) ٣٦
نكرة ألنـه مل يكـن    ) لفظ ( وجاء رجلٌ: حيث قال  مقصود تنكري(مؤمن آلِ يس) :

  . فالدعوة ال ترتبط باألمساء وإمنا باألفعال معروفاً يف زمنه ،
  مؤمن آلِ يس) ـ منصب (٣٧

   قال املفسرون يف منصبه :
فالدعوة ال ترتبط ،  قيل :إسكافياً (حذاًء) أو قصاباً ( صباغاً) أوجناراً وقد خلد اهللا ذكره

  . باملناصب
  ـ الدعة مع وجود (األعلم) : ٣٨



ليترىب سـامع  بالدعوة مع وجود ( ثالثة أنبياء) أعجب ما يف قصة(مؤمن آلِ يس) قيامه 
  . القصة على أن وجود األعلم واألفضل ال مينع من الدعوة

  ـ (من أقصى املدينة) : ٣٩
(مـن أقصـى   : قال اهللا عنه  نعه بعد املسافات عن دعوته ، فمؤمن آلِ يسالداعية ال مي

  عاب املسافات .دون استص املدينة) وهو لفظ مقصود لتنبيه الدعاة على املضي
  ـ (اتبعوا من ال يسألكم أجراً) : ٤٠

( اتبعوا مـن ال يسـألكم   : الرسل بقوله  حدم الداعية متطوع يف دعوته،فمؤمن آلِ يس
  . أجراً) وهو أيضاً مل يطلب غري األجر (االحتساب ضرورة لنا)

  ـ قال مؤمن آل يس : (وإليه ترجعون) : ٤١
والقيـام مـن   ث والنشور ولقاء اهللا والوقوف بني يديه من قضايا الوعظ : التذكري بالبع

  قال:(وإليه ترجعون) كم ز هذه العبارة! القبور،فمؤمن آلِ يس
  ـ مؤمن آل يس والتلميح : ٤٢

  التلميح ( أسلوب دعوي راقي) :
ف(مؤمن آلِ يس) قال معرضاً بقومه ناسباً األمر لنفسه (أأختذ من دونه آهلة) ، ومن هدي 

  . ( ما بال أقوام) :األنبياء 
  ـ رمحة الداعية بقومه : ٤٣

قوم (مؤمن آل يس) كفار معاندون آذوه وأهانوه واحتقروه فقتلوه ، ومع هذا قال :(يـا  
  . ليت قومي يعلمون) إا رمحة الداعية بقومه وعلى قومه

  ـ فقه مؤمن آل يس الدعوي : ٤٤
  الدعوة تقتضي :

بادرة واختيار اللفظ وحتديد الوقت وفقه األوىل النصح والشفقة واالحتساب والشجاعة وامل
  رمحةً واسعة . ، وكلها من صفات(مؤمن آلِ يس) فرمحه اهللا

  (وكان اهللا على كل شيء مقتدراً) : ـ ٤٥
مساء اهللا تكرر يف القرآن أربعاً ، فاهللا قادر على نصرة املستضعفني مع أمن : (املقتدر) أ ـ  

  . ظاملني مع كثرمقلة عددهم ، وقادر على إهالك ال



(املقتدر) قادر على هداية الظالني مع قسوة قلوم ، وعلى داللة احليارى مع شدة ب ـ   
  . ظلمتهم ، وقادر على شفاء املرضى مع تعذر حالتهم

(املقتدر) :قادر على كل شيء ، وقدير على كل أمر ، وبكل شيء قدير ومهيمن ج ـ   
  . ومالك وحاكم ومتصرف

  . من قدرة يف األرض إال وقدرة اهللا فوقها : ما (املقتدر)د ـ 
نصـر  ، و طمأنينة للضـعفة ، وبشارة ألهل العقم، و فرج للمرضى: (املقتدر) هـ ـ  
،  وعيد للمتجربين، و ديد للظاملني، و غافر للمذنبني، و رازق للمعدومني، و للمغلوبني

  . زه أمرال يعج، و ال يستحيل يف ملكه شي، و قادر على تبديل احلالو
أجنى يونس ، و فلق ملوسى البحر، و (املقتدر) رزق زكريا الشيخ الكبري وامرأته عاقروـ 

  . م ليحىي صبياًكْحأعطى الْ، و من ظلمات ثالث
  :(فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم) ـ ٤٦

هـذا   ،املسلمني كالنفس الواحدة  لَعبسالم املسلمني على بعضهم وج مربأا أَ: سرت فُ
  يف السالم فكيف بالنصرة؟

  : ( رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت) ـ ٤٧
   من دعاء نيب اهللا إبراهيم من عالجات :

  اوننا وتثاقلنا وتكاسلنا وتأخرينا وإماتتنا للصلوات ومنها صال الفجر
  ـ (إن ريب على كل شيء حفيظ ) : ٤٨

  (احلفيظ) من أمساء اهللا ، وله صور : 
  عبده من األمراض واهلوام والدواب واألذى والتلف واجلنون واألسقام .حيفظ أ ـ 

حيفظ عبده من تسلط الشياطني ولعبهم ، ومترد اجلن وعبثهم ، وأذية عامل الغيـب  ب ـ  
  . وما ال يراه ، فيسخر اهللا له (معقبات حيفظونه من بني يديه)

ها وخالطها فحفظ اهللا عليه حيفظ (دين) عبده و( إميانه) فكم من فتنة رآها أو باشرج ـ  
  . دينه وقد كاد يهلك

حيفظ على عبده ( عقيدته وتوحيده) فكم من شبهة مسعها أوقرأها وخالطت قلبـه  د ـ  
  . فأجناه اهللا منها يف حني (أضلت خلقاً كثر)



حيفظ عباده املؤمنني املستضعفني فيحفظهم مع قلة عددهم وضعف حيلتهم وختلي هـ ـ  
  الناصر عنهم .

فظ (دينه) من النسيان أو الضياع وقد جتمعت على حربه ملل الكفر وظـاهرهم  حيوـ 
  . املنافقون ، ويف بعض البقاع قتل أهله وسجن آخرون وما زال دينه حمفوظاً

من صنع (احلفيظ) سبحانه حفظ أبناء اإلنسان بعد موته ، فيحفظهم مـن تسـلط   زـ 
  . ع األزماتاألعداء وإمهال األقارب ، مع انتشار الفنت وتتاب

  .من حفظ (احلفيظ) سبحانه حفظ البلد وأهلها وأمنها واستقرارها مع قلة إمكانامح ـ 
  من صنع (احلفيظ) سبحانه حفظ خاص :ط ـ 

ألوليائه وأحبابه وأصفيائه فيحفظ (قلوم) من وساوس الشياطني ، وحيفـظ خشـوعهم   
  . وصالم وإخالصهم ودعاءهم

  : من صنع (احلفيظ) سبحانهي ـ 
حفظ العلم على صاحبه ، فيحفظ على العامل علمه وصاحب القرآن اتقانه ، والداعية مهته 

   . ، وطالب العلم جهده وجده
صور حفظ اهللا ال ميكن حصرها ، وهلذا مشلها اهللا بقوله ( إن ريب على كل شـيئ  ك ـ  

  . حفيظ) فال خيرج عن حفظه شيئ
  ـ (فاهللا خري حافظاً) : ٤٩

  ربوية املتعلقة باسم اهللا ( احلفيظ) :من القواعد الت
  . احفظ اهللا حيفظك ( أعظم بشارة)أ ـ 

  . على قدر حفظك هللا يكون حفظ اهللا لك ( واهللا أكرم)ب ـ 
  ـ (فال ختضعن بالقول) : ٥٠

  صاحب الشهوات يطمع بكل عفيفة ولو كانت زوجة نيب ! :
  مع الذي يف قلبه مرض)فحذر اهللا زوجات أنبيائه قائالً ( فال ختضعن بالقول فيط

  ـ آية والزمها : ٥١
  يف أية (األحزاب) ذكر اهللا الشيء والزمه تأكيداً للعفة:

  (وقلن قوالً معروفاً):  الزمهو) (فال ختضعن بالقول



  ( وال تربجن تربج اجلاهلية):  (وقرن)والزمه
  (فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته):ـ ٥٢

  بأن اهللا ينشر هلم من رمحته . همإحسان الظن باهللا جلزمأ ـ 
  فقد ينشر اهللا الرمحة يف كهف . العربة بانتشار الرمحة ال بسعة املسكنب ـ 
  أي بعضاً من رمحته الواسعة . ) تبعيضيةن(مألن فيها سعة الرمحة ج ـ 

  ( يارب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجوراً) ـ ٥٣
  من صور اهلجر املعاصرة للقرآن الكرمي :

هجـر البكـاء   ، و هجر االستشفاء بـه ، و هجر حفظه، و هجر تدبره، و جر قراءتهه
،  هجر االستشهاد به : فيستشهد مبا عـداه ، و هجر التحاكم إليه، و والتباكي يف خلوته

هجـر  ، و هجر االستدالل بـه ، و هجر الدعوة إليه : فيدعو لنفسه أو حزبه أو مذهبهو
  . ههجر تفسريه وشرح، و تعليمه وحتفيظه

  ـ (وأنت خري الفاحتني) : ٥٤
   (الفتاح) من أمساء اهللا ، وله صور : 
 يفتح له باب رزق، و يفتح لعبده ما أغلق على غريه، ويفتح اهللا على قلب عبده بالعلم  أن
يفتح عليه باحلكمـة يف  ، و يفتح قلبه بالصرب يف األقدار، و يفتح له باب تدبر القرآن، و

جيعلـه  ، و يفتح له باب الصواب، و يفتح عليه كشف الشبهات، و القول والفعل والرأي
يفتح على عبـده خـري   ، و يفتح له باب الصاحلات، و يفتح له الفراسة، و مفتاحاً للخري

يفـتح  ، و يفتح لعبده بني مسالك الظلم، و وغمٍ يفتح عليه ما حاصره من همٍ، و اخلريين
  . عليه بأعمال القلوب

  كهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً) :(أم حسبت أن أصحاب الـ ٥٥
  أوجه العجب يف قصة أصحاب الكهف:

  . انامتهم السنني الطويلة -١
  . تقليبهم مييناً ومشاالً -٢
  . اتساع الرمحة يف كهف ضيق -٣
  . حفظ كلبهم من غري تقليب -٤



  . ازورار الشمس عنهم -٥
  . تقرضهم عند الغروب بأشعتها -٦
  . اطلع عليهمإلقاء الرعب على من -٧
  . الربط على قلوم باإلميان مع أم فتية-٨
  . فجوة داخل الكهف-٩

  . حيسبهم الرائي أيقاظاً-١٠
  .لو اطلع عليهم وىل هارباً فال خيرب-١١
  . بعثهم بعد نومهم-١٢
  .انتشار خربهم بني األمم-١٣
  .اسالم املدينة بعدهم على قول -١٤
  .تسخري الشمس حلفظهم -١٥
  . الكلب حلراستهمتسخري  -١٦
  . يئة الكهف إليوائهم -١٧
  .تعمية مكام على الناس -١٨
  .  هدايتهم للكهف املناسب للنومة الطويلة -١٩

  ومع كل ما سبق يقول القدير سبحانه :
يعين أن هناك ما و أعجب  )(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً

  . دير على كل شيء ، وهو على كل شيء وكيلتبارك اهللا القمنها بكثري ، 
  ( إن الذين يرمون احملصنات الغافالت ) ـ ٥٦

   مدح اهللا املرأة بغفلتها ، ومن صور الغفلة احملمودة :
  تغفل عن فضول الكالم -١
  تغفل عن كل ما ال يعنيها -٢
  تغفل عن اطالق النظر -٣
  تغفل عن تتبع الغيبة وأخبارها -٤
  ا ستر عنهاتغفل عن تتبع م -٥



  تغفل عن املكر والكيد واخلبث -٦
  تغفل عن النفاق وأهله وطرقه -٧
  تغفل عن املنكرات ومواطنها -٨
  تغفل عن املالهي وتنوعها -٩

  تغفل عن احلسد وصوره -١٠
  تغفل عن االنشغال بالناس وشؤوم -١١
  تغفل عن غري بيتها وأسرا -١٢
  تغفل عن تتبع التهم وردها ونقاشها -١٣
  تغفل عن اجلدال العقيم -١٤

( الغافالت ) ومن فسرها من السلف بأا ( غافلة عن : وهلذا وصف اهللا احملصنات بأن 
  . الفواحش) ألا أرفع أنواع الغفلة

  : (إم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم)ـ ٥٧
  : فيها آثار ظهور أهل الكفر على اإلسالم إما

  فسبحان من جعل السنة واحدة ماضية . وهذا يف مجيع األزمان،  ةأو الرد -القتل 
  :( يرمجوكم ) ـ ٥٨

  ذكر فتية الكهف الرجم دون غريه :
  ألنه أبشع أنواع القتل . -أ

  جيتمع فيه األذى والتعذيب والقتل -ب
  الرجم يشارك فيه عدد كثري -ج

  (اتل ما أوحي إليك) : ـ ٥٩
 نبيه مبعاجلة املكذبني فقـال  من كذب أمر اهللا بعد ذكره قصة أصحاب الكهف وتكذيب

  .  اتل ما أوحي إليك) أي استمر ولو كذبوا واموا ( ال مبدل) ألجلهم:(
  ) :(أبصر به وأمسعـ ٦٠

كل موجود ، وما أمسعه لكل مسموع لتعظيم علمه ، أي : ما أبصره ل تعجب ، م وقـد
  . البصر ملناسبة حال أهل الكهف إذ هو يبصرهم ويراهم



  ولن جتد من دونه ملتحداً) (ـ ٦١
أي ملجأ ومالذاً ومدخالً ومفراً ومهرباً ومآالً وحامياً ( وكلها أقـوال السـلف وهـي    

حال  تكلف يناسبيدل لفظها على واملالحظ أن لفظة ( ملتحدا) ،  متالزمة متعاضدة )
  . ه وجهدهمن يريد أن جيد له ملجأً من دون اهللا فسيكون بتكلف ومشقة يف حاله وطلب

  (ما هلم من دونه من ويل) : ـ ٦٢
يا فوز فتية أهل الكهف بتحقيق التوكل :( ما هلم من دونه من ويل ) فقلوم ليس فيهـا  

  . أحد إال اهللا ، ويا فوزهم باطالعه على قلوم
  ـ (ومن يغفر الذنوب مجيعاً) : ٦٣

داً حىت بعد موته وحـني  بأما يورث صاحبه هيبة هللا وخمافة وال ينساه : إن من الذنوب 
مر بقتلها)ؤ(إين قتلت نفساً مل أُ: بعث ، يقول موسى يف موقف احلشر ي .  
ما ينقلب طاعة يف بعض املواطن ، فمشية الفخر والكرب ميقتـها اهللا إال يف  : من الذنوب و

  . اجلهاد( إا ملشية يبغضها اهللا إال يف هذا املوطن)
 -لباسه -خسف اهللا به (بينما رجل ميشي أعجبه برداه ما حيتقره صاحبه في: من الذنوب و

  . أورثه لباسه كرباً متكن من قلبه فأمرضه فغضب عليه ربه فخسف اهللا)
ما يتعاظمه الناس ويكربونه فيغفره اهللا لصاحبه ( امرأة بغي سقت كلبـاً  : من الذنوب و

  . خبفها فغفر اهللا هلا)
  تكتبه .وهي  ما تستحي منه املالئكة: من الذنوب و
  . مينعها القطرألنه  ما تغضب منه احليوانات: من الذنوب و
  وتنشق األرض (أن دعوا للرمحن ولداً ) . ما تكاد السماء ختر منه: من الذنوب و

  :  )(أزكى طعاماًـ ٦٤
 األفضل نوعاً واألطيب طعماً : ، وقيل غري املغصوب : وقيل ، املذبوح لغري األوثان : قيل
فهي ما بني مـذبوح لنصـب أو    ور لنا حال األطعمة يف اتمع املشركوهي أقوال تص، 

ورعهـم  فرحم اهللا فتية الكهف ما أفقههم وأأو ردئ النوع قبيح الطعم ، مغصوب ظلماً 
  )أيها أزكى طعاما( : حني قالوا

  : (والتستفت فيهم منهم أحداً)ـ ٦٥



فكيـف إذا كانـت    لفتية!هذا يف قصة من تارخيهم مل يضبط علماء أهل الكتاب عدد ا
  . القضية من ديننا وقيمنا واملستفىت مفكروهم

  : ( واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي )ـ ٦٦
صـحبةٌ  عليه السالم بأ، يصرب نفسه معهم ، فهم يؤمر النيب حيث من مفاخر الفقراء اآلية 

  ال كرب عندهم وال حسد . أطهار أبرار أصفياء أنقياء
  :  ( واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي ) ـ ٦٧

  صفات األخيار الذين أمر النيب بالصرب معهم تتلخص بصفتني :
  . كثرة العبادة (يدعون رم بالغداة والعشي) -١
  . اإلخالص ( يريدون وجهه) -٢

  بالغداة والعشي ) يدعون رم ( ـ ٦٨
  عبادة واتصاهلا ليالً واراًيبني أن العربة احلقيقية يف استمرار ال

  فوائد مصابرة النفس مع (الذين يدعون رم بالغداة والعشي):ـ ٦٩
  هم ألني قلوباً -١
  وأشد تأثراً بالقرآن -٢
  وأسرع تطبيقاً -٣
  وأكثر تنافساً -٤
  ـ وأزهد وأورع سلوكاً ٥
  أكثر الناس ذكراً هللاو -٦
  أبعد عن الفحش وأهلهو -٧
  وأشد توبةً  -٨
  ( يريدون وجهه)أعمق إخالصاً و -٩

  ( بالغداة والعشي) عبادةً ركثوأ -١٠
  ـ (وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) ٧٠

  طلب املشركون أن يعزهلم النيب مبجلس عن غريهم ( طبقية)
  فأراد النيب فعل ذلك ملصلحة الدعوة (بشرية)



  . فنهاه اهللا (وال تطع من أغفلنا) ( تربية)
  غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً) : ـ (وال تطع من أ٧١

  الغفلة عن ذكر اهللا ( من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) تورث :
  اتباع اهلوى ( واتبع هواه ) -١
 )ضياع األمر ( وكان أمره فرطاً -٢

  ـ (من أغفلنا قلبه عن كرنا وابتع هواه)٧٢
هواه) ليبني أن إغفال اهللا لقلب اإلنسان (واتبع :  (أغفلنا قلبه عن ذكرنا) وقوله اجلمع بني

  . كان التباع اإلنسان هواه حىت غفل عن اهللا فأغفل اهللا قلبه
  ( وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) :ـ ٧٣

  . كثرة ذكر اهللا واللهج به وتكراره ودميومته: فيها أن عالج اهلوى 
  فُرطاً) :وكان أمره (ـ ٧٤

  دود اهللا مفرطاًقيل : متجاوزاً ح
  . وقيل : ندماً

  . وقيل : هالكاً
  وقيل : ضائعاً .

  .  نعوذ باهللا من ضياع األمرجتتمع على من فَرط يف أمر اهللا فوكلها 
  :  (واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين)ـ ٧٥

  . كراً حسناًيترك املؤمن وراءه ذهذا من ألطف األدعية أن 
  :  ن)(واجعل يل لسان صدق يف اآلخريـ ٧٦
  .ذكر ( الصدق) ألن بعض األلسنة تذكر الغري لكن بكذب ونفاق -١
  . خرين ألنه أجرى لألجر وأبقى للذكروذكر اآل -٢

  )(رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراًـ ٧٧
  وما أحسن تربيره :، ما أمجل دعاء نيب اهللا نوح 

  . )(إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجراً كافراً
  ـ (فال تتخذوا منهم أولياء) : ٧٨



الصحفي واملفكـر...) ومـع الفـنت    (الوالء والرباء) قضية يؤمن ا (الكاتب واملثقف و
  .يثبت عليها إال (العلماء ورثة إبراهيم عليه السالم)الف

  ـ (وكره إليكم الكفر) : ٧٩
  من لوازم كره الكفر والفسق والعصيان :

  . االستعاذة منها -١
  . الكفر والعصيان وإنكارهامنع  -٢
  . الرباءة من أهلها على قدر منكرهم -٣

  ـ القيامة والنار يف القرآن : ٨٠
  ذكر القيامة والنار يف القرآن يريب :

  اخلوف من اهللا -١
  تقومي السلوك -٢
  بناء املراقبة الذاتية -٣
  شفاء غيظ املؤمنني -٤
  اإلشفاق من عذاب اهللا -٥
  تعظيم اهللا -٦
  عداد للقاء اهللاالست -٧
  عدم االغترار باألعمال -٨
  اإلقالع عن معاصي اهللا -٩

  الوجل والرهبة منه -١٠
  ـ (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة) : ٨١

ال ميكن للخطاب الدعوي أن يتخلى عنها  املوعظة (التذكري باملوت والقرب والنار واخلامتة)
  . فلينعكس ذلك على بذله للوعظ، ومهما ارتقى الداعية بفكره 

  : (احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً) ـ ٨٢
،  لوازمـه يف عليه عوج ، أو  مضمونهيف فيه عوج ، أو  آثارهيف من له عوج  من الكتب

  . وكلها منفية عن القران



  ـ (متكئني على األرائك) : ٨٣
باألسـرة إال   فسـر وأقوال السلف تأىب أن ت يف القرآن ،مرات مخس (األرائك) وردت 

  : بشروط
  . فنسأل اهللا فضله أن تكون مرتفعة ، وهلا قبة ، ومزينة ، وعليها ياقوت أو ذهب

  :(إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثالً ما بعوضة فما فوقها ) ـ ٨٤
   البعوضة ؟ وما اإلعجاز فيها ؟ذكرت اآلية  مل
  . فيها حتد للكافرينألن  -١
  . فيها حتقري هلمو -٢
  . فيها تعجيزو -٣
  :اكتشفوا أن فيها علماء اإلعجاز العلمي و
المتصاص  ) إبر٦و(،  ذنينيطينني وأُ) قلوب لكل قلب ب٣و(،  )سن٤٨و(،  )عني١٠٠(

ومعهـا ( جهـاز   اإلنسان حني امتصاصها ،  وتبعث مادة خمدرة لكي ال يشعر االدم ، 
وحتس ،  ومعها ( جهاز لتسييل الدم) لئال يتخثر الدم فيها،  حتليل ) إذ ال يناسبها كل دم

  ، فسبحان أحسن اخلالقني . جرام ١٠٠٠٪١ومع ذلك وزا ،  ( باالحساس احلراري)
  :  (القرى اليت باركنا فيها)ـ ٨٥
  قرى الشام بإمجاع املفسرين ، فمن بركتها :هي 
  بركتها تشمل الدنيا والدين -١
  ليمة عرب التاريخاية الظامل فيها أ -٢
  املالئكة تبسط أجنحتها على الشام(فويل ملن ميس أجنحتها) -٣
  ال ينبغي للشام إال األمن وهلذا تولتها أجنحة املالئكة -٤
  خرية اهللا من أرضه -٥
  جيىب إليها حزب اهللا من عباده -٦
  تكفل اهللا ا -٧
  اختارها الرسول ملعاوية بن حيدة ( عليك بالشام) -٨
  احملشر ( ضمان البقاء)أرض  -٩



  ( عليكم بالشام ) حتمل النصيحة ا واحلماية هلا -١٠
  أرض املالحم آخر الزمن (اعتياد النصر) -١١
  )مأمن من الفنت (خترج نار من اليمن وعليكم بالشام -١٢
  أرض رباط منذ افتتاحها إىل قتال الدجال -١٣
  عليه السالم  مرتل عيسى -١٤
  دسهي أكناف بيت املق -١٥
  هي كنف بيت املقدس فهي السياج له والذائد عنه -١٦
  أرض اعتادت اإلمارة ( الروم) مث ( األموية) فترجع اإلمارة هلا -١٧
( طوىب للشام ) كلمة نبوية تكررت كثرياً مع اختالف يف درجات األحاديث وهي  -١٨

  . حتمل ( التهنئة والثناء )
  من حىت اليومومن بركة الشام فضح الباطنية عرب الز -١٩
  ومن بركة الشام ( إيقاف مهرجان الغناء) -٢٠
  مكر اهللا يف القرآن :ـ ٨٦

  (واهللا خري املاكرين) (وميكرون وميكر اهللا) (فلله املكر مجيعاً) (قل اهللا أسرع مكرا)
  مكر املاكرين يف القرآن :

(والـذين   )(سيصيب الذين أجرموا ...ميكرون (يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها)
  . ميكرون السيئات هلم عذاب شديد)

  توجيه اهللا للمؤمن جتاه املاكرين :
  وال تكن يف ضيق مما يكون ميكرون )(
  وال تك يف ضيق مما ميكرون)(

  : (ودخل جنته وهو ظامل لنفسه) ـ ٨٧
ودخل سيارته وهو ،  ودخل غرفته وهو ظامل لنفسه،  ودخل بيته وهو ظامل لنفسه:  ومثله
  . وكتب وقال وهو ظامل لنفسه،  نفسهظامل ل

  أفحكم اجلاهلية يبغون) :ـ (٨٨
  مل تعرف البشرية يف جاهليتها قانون ظلم (يقر) ويطبق على األرض كلها مثل (الفيتو) !



  :  ( فعند اهللا مغامن كثرية )ـ ٨٩
  كوا عند اهللا كاف فزادها بصيغة مجع مث ختمها بالكثرة ! ما أعظمها !

  الفرق بني لغة الكافر واملؤمن :ـ ٩٠
  الكافر : ( أنا أكثر منك ماالً وأعز نفراً )

  املؤمن : ( لكنا هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحداً)
  :بالدنيا جتده  لرجل املفتونـ ا٩١
  . (ما أظن أن تبيدهذه أبدا) :كما قال  لعقلل خمالفاً
  . (وما أظن الساعة قائمة) : للدين اًوخمالف

  . (ولئن رددت إىل ريب ألجدن خريا منها) : اًمتألي اًومتكرب
  الرجل صاحب اجلنتني : ـ ٩٢

  من فوائد قصة الرجل صاحب اجلنتني يف سورة الكهف : 
  : (ولئن رددت إىل ريب ألجدن خرياً منها منقلبا) الكافر بكربيائه جيحد ويتأىل

  جنتك املؤمن بتواضعه يرضى ويؤمل : (فعسى ريب أن يؤتيين خرياً منو
  (أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب) : ـ ٩٣

  من صفات اليهود يف باب (األمر باملعروف والنهي عن املنكر) :
  يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم -١
  ال يتناهون عن منكر فعلوه -٢

  ـ (إنه كان صادق) : ٩٤
فإذا تأملت حياتنا عرفـت أن   ق الوعد )مدح اهللا إمساعيل (مبدحة غريبة) ( إنه كان صاد

  . صدق الوعد أعظم مدح
  :  هو خري ثواباً وخري عقبا )ـ (٩٥

وكم من ،  ) كم من الفضائل حتت ( ثواباً) ، هنيئاً للمؤمن بربه (هو خري ثواباً وخري عقباً
  . )املعاين حتت (عقباً

  مرمي عليها السالم : ـ ٩٦



قوله : ( فكلي واشـريب  و مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا)ليتين  (يا كم بني قول مرمي :
  ) .وقري عيناً

  ) : (هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكوراًـ ٩٧
بقي آدم (أربعني سنة) مصورا مل تنفخ فيه الروح وابـن آدم  :  اإلنساناآلية تكسر غرور 
  كما قاله ابن عبا رضي اهللا عنهما . من (نطفة أمشاج)

  : اهللا يدافع عن الذين آمنوا) (إن ـ ٩٨
وعن ،  وعن إميام من اخللل،  وعن أعراضهم من التناول،  عن أبدام من األذىيدافع : 

  . حيام من التنغص
  ) (إن اهللا يدافع عن الذين آمنواـ ٩٩

  تقرر قاعدة سلوكية شرعية ، هي :
  . در ما اختل اإلميان)و( تكون التخلية بق (على قدر اإلميان تكون املدافعة)

  :  )(إن قرآن الفجر كان مشهوداًـ ١٠٠
  . وصاحل املؤمنني واملالئكة اهللا يشهده :هنيئاً ملن صلى الفجر مجاعة 

  ـ أخس احليوانات : ١٠١
  القرد -احلمار  -الكلب  أخس أنواع احليوانات ثالثة :

  . ن اهللا نزل إىل السفلختلى عن ديوكلها أمثلة ضرا اهللا للكافر ، ألن اإلنسان إذا 
  (إن األبرار لفي نعيم ) : ـ ١٠٢

  (األبرار) أثىن اهللا عليهم يف كتابه فقال احلسن يف بيان وصفهم :
  . ما أدق فهم السلف وأمجع عبارام (ال يؤذون الذَر ، وال يرضون بالشر)

  : (إن األبرار يشربون من كأسٍ كان مزاجها كافوراً)ـ ١٠٣
وهي عـادة  ، يشربون بعض الكأس ال كله لى أحد األقوال ، واملعىن : (من) تبعيضية ع

  . نسأله فضله أهل الترف والتنعم ، وطريقة شرب (مزاجية) ال حاجية
  ـ (إن األبرار يشربون من كأسٍ كان مزاجها كافوراً) : ١٠٤

األبرار : خلطوا مباحات مع الطاعات فخكما خلطوا أعمـال   بالكافور لط هلم الشراب
  الطاعات باملباحات ، جزاًء وفاقاً .



  ـ (إن األبرار يشربون من كأسٍ) و (عيناً يشرب ا عباد اهللا) :١٠٥
  :وطريقته فرق بينهما يف الشرب 

 بكافور وزجنبيلطريقة مشروم ممزوج و ،يشربون من (كأسٍ) فإناؤهم حمدود  األبرار :ف
  كما قال : (كان مزاجها كافوراً) .

ماًء ومخـراً  ، ويشربون مشروم صافياً  ) فشرم أكمل(عنيٍمن يشربون ف : املقربونأما 
  . غر ممزوج

  ـ (وأنبيوا إىل ربكم) :  ١٠٦
  هي عكوف القلب كاعتكاف البدن يف املسجد: اإلنابة هللا 

  ـ (آمنوا وعملوا الصاحلات) : ١٠٧
من أراد علو بنيانـه   :يم ابن الق، قال  على قدر اإلميان تكون التربية قوة وعمقاً وارتفاعاً

  (يف التربية) ، فليحكم أساسه (باإلميان) .
  ـ (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً) : ١٠٨

  ذكر الطعام دون املال لتوفره وبه قوام احلياة -١
٢- م من حب فطريعلى ذكر األصناف م (على حبه) قدإلظهار ما يف قلو  
  مبقابل فمن يعطيهم إمنا يريد اهللا . ضعفها وعدم مقابلة مطعمهاتتميز هذه الفئات ب -٣
  مع نفاسته . بذلهعليهم ل سهلهذا اهللا أحب إليهم من الطعام وأنفسهم وأهلهم ف -٤
  . قدم املساكني على غريهم تبعاً لوجودهم يف احلياة فاملساكني أكثر -٦
  . إطعام األسري داللة على حترمي التعذيب -٧
ن حسب الشرع حىت ملن حارب اإلسالم فكيف باملوافق واملخـالف غـري   اإلحسا -٨

  . احملارب
  . إطعام األسري ال يتعارض مع الرباءة منهم -٩

  تتضمن رقي ورمحة اإلسالم وأهلهإطعام األسري  -١٠
 ألن األسـري  تربية على خمالفة اهلوى تبعا لشرع اهللا(على حبه)وى النفس إمساكه -١١

  . اإلميانمينعها  لكن تتمىن النفس قتله



(على حبه) : األبرار لديهم من دواعي الفطرة يف اإلمساك ما جيعلـهم جياهـدون    -١٢
  . أنفسهم على البذل فليسوا مالئكة (لذة ااهدة واالنتصار على النفس)

 ية (يكثر مدعوها اليوم) واحملكفيها االلتفات لضعفة اتمعات (دون متييز) وهي قض -١٣
  . األصناف الثالثة هم (حطب األزمات) فجعلتهم اآلية (من أهل الصاحلات) ، امليدان
   ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً )ـ ١٠٩
م من الداخل حني ملعرفة قلب األ من كل شيء وعن كل شيء إال (من ذكر ابنها) فارغاً

  .يفارقها ولدها 
  (إما شاكراً وإما كفوراً) : ـ١١٠

ولكثرة الكفور اجلحـود أصـبح   ،  سم فاعل ) يفيد القلة(ا لقلة الشاكرين جاء (شاكر)
  . فاحلمد هللا كثرياً (صيغة مبالغة) (كفور)

  ) (والصافات صفاًـ ١١١
  مدح اهللا املالئكة باصطفافها:

  تها .عبوديلكمال  -١
  يشعر بااللتحام والقوةو -٢
  . ينبئ عن اجلاهزيةو -٣

  وال تقف ما ليس لك به علم )ـ (١١٢
  م) أو سكوت (بسالمة) ا كالم (بعلإم

  ( وإن من قرية إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة)ـ ١١٣
حىت (مكة) لك آخرا على يد (ذي ،  سنة اهللا الباقية : هالك الديار وتغري أحوال جمدها

  . السويقتني)
  :  )(ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيالًـ ١١٤

التفاضـل يف  ، م والوزير ، واملعدم والغين ستخدوامل ، الفقري وامللك : أكرب فروقات الدنيا
  . اآلخرة أكرب من ذلك بكثري

  ـ (يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا) : ١١٥
  . حاجة الغرب (لديننا) أشد من حاجتنا (لدنياه)



  ) : يب إدريس: (ورفعناه مكاناً علياًقال اهللا عن النـ ١١٦
  . يتمايزون بذكر اهللا األنبياء، فحىت  كثرة ذكر هللاإنه :  مالذي رفعه ؟

  ـ شأن اهللا : ١١٧
  عظيم شأن اهللا :

  املاكرين :(وميكرون وميكر اهللا)
  املستهزئني :(اهللا يستهزئ م)

  املقبلني :( من أتاين ميشي أتيته هرولة)
  :  )( إنه كان يب حفياًـ ١١٨

ـ ،  : ريب يتحفى يب بالرب، واملعىن إبراهيم عن ربه  هقال ن عالقـة  كم حيمل هذا الكالم م
  . (ود) بني إبراهيم وربه ؟!

  :  (فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا)ـ ١١٩
أصبحوا يعبدون الدنيا فلما آمنوا كانوا سحرة فقد  : (اإلميان) يغري اإلنسان خالل حلظات

  شهداء يبذلون أرواحهم يف سبيل اهللا .
  :  (ملعونني أينما ثقفوا)ـ ١٢٠
  .وقد قال اهللا عنهم املنافقني  ما حياة
  : (وأنتم سامدون)ـ ١٢١

فحىت ال نكون (سامدين) علينا أن ،  صفة ذميمة ! تعين : اللهو والغفلة وعدم اإلحساس
  . نكون (معتربين)

  (وأنتم سامدون):ـ ١٢٢
  يصاب بالباليا فال يعترب: (السامد) 
  تقل بركة ماله فال يتعظ: (السامد) 
   ينتبهتأتيه املنغصات فال: (السامد) 
  . حياته هلو وغفلة: (السامد) 

   )(ومن الناس من يعبد اهللا على حرفـ ١٢٣
  . خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني )(يان حال املتردد ، أما النتيجة : بهذا 



  (تتجاىف جنوم عن املضاجع) :ـ ١٢٤
(فاسـتر يـارب   ،  زناًأو أملٌ يف النفس ح،  إما طرب يف القلب أُنساًإذا قرأا يصيبك : 

  . تقصرينا)
  :  (وسيعلم الذين ظلمواأي منقلب ينقلبون)ـ ١٢٥

  . السني للقريب فالنهاية قريبة (وسيعلم)
  .املوصول للتعيني فهم معروفون (الذين ظلموا)

  . للتهويل فالنهاية قاسية (أي)
  : (فاستمسك بالذي أوحي إليك)ـ ١٢٦

  :حي ، ومنازع الوحي اليوم االستمساك يدل على صعوبة من ينازع الو
  من فاته نصيبه، و من مل يأنس به، و من هجره، و من قدم (العقل واملفكرين والروائيني)

  . من نسيه، و من بدل أحكامه
  ( وأفوض أمري إىل اهللا) :ـ ١٢٧

  . واهللا لديه : علم وقدرة،  ألن العبد فيه : جهل وعجز
  (وأولئك هم املفلحون) : ـ ١٢٨

  الفالح يف:
  التوكل على اهللا ألنه يورث(العمل)
  والتفويض ألنه يورث(االطمئنان)

  والثقة ألا تورث(االعتماد)
  . فكل(نقص عندنا)خللل يف األمور الثالثة

  ( وكان اإلنسان ظلوماً جهوالً ) :ـ ١٢٩
  وال يزيل ذلك إال أن يكون : (تقياً عليماً)

   : (استجيبوا هللا وللرسول)ـ ١٣٠
فنعود بـاهللا مـن    دم االستجابة (فتنة ال تصينب الذين ظلموا) يعين عامةمث ذكر عقوبة ع

  . (فتنة) هي عقوبة (الفتتاننا)
  :   (آباؤكم وابناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً )ـ ١٣١



وهذا حيتم عليه لدرجة أنه ال يدري أي آبائه وأبنائه أقرب نفعاً ، جهل اإلنسان أظهرت 
  . ئه بأبيه وابنهطلب( اهلداية) بعدد لقا

  ـ (وال الضالني) : ١٣٢
  (الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها):  ضال العلماء
  (إمنا أوتيته على علم):  ضال األغنياء
  (ياهامان ابن يل صرحا):  ضال الوزاء
  يف الغابرين) (عجوزاً:  ضال النساء

  (فكر وقدر فقتل كيف قدر): ضال املفكرين 
   ما أرى)(ما أريكم إال: ضال امللوك 
  (ليخرجن األعز منها األذل): ضال البلغاء 

  (أن اغدوا على حرثكم): ضال البخالء 
  الضالل ال يعرف جنساً أو نواً دون آخر .

  ـ (وابتع قرآنه) : ١٣٣
  . ) أجر لكتابته الوحيرضي اهللا عنه  كلما قرأنا القرآن (فلمعاوية

  :  ( ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به )ـ ١٣٤
ل من كلف نفسه ما ال يعرفه وال يتقنه وال يقدر عليه وما يعجز عنه = فقد حتمل ما ال ك

  . طاقة له به
  ـ (إال قول إبراهيم ألبيه) : ١٣٥

(إال قـول إبـراهيم    أوصانا اهللا بإبراهيم (أسوة حسنة) مث قال : ليس يف العقيدة جماملة :
  سالم .مع إمامة إبراهيم عليه ال ألبيه) فال يتبع يف ذلك

  ـ (معاذ اهللا إنه ريب) : ١٣٦
  العفيف عن اخلنا :

  يستعيذ باهللا (معاذ اهللا) -١
  يستحي من ربه (إنه ريب) -٢
  يصر وميتنع (فاستعصم) -٣



  ال يستجيب لإلكراه (رب السجن أحب إيل) -٤
  :  (قلن حاش هللا ما هذا بشرا إن هذا إال ملك) ـ١٣٧

الفسـاد يف   قرأُالروح فشبهنه باملَلَك ، فاملفسد ياستدلت النسوة جبمال املظهر على مجال 
  . قسمات وجهه وخيانات عينيه وفلتات لسانه

  :  (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة)ـ ١٣٨
  . فال تشغلين م وال تشغلهم يب،  اللهم ال (تفتين) بعبادك ، وال (تفنت يب) عبادك

وكـن مـن   (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون فسبح حبمد ربـك  ـ ١٣٩
  الساجدين)

  عالج ضيقة الصدر بسبب ما يقول األعداء :
  التسبيح -١
  السجود -٢

  :ولغة املصلحني لغة الفراعنة ـ ١٤٠
  (ألجعلنك من املسجونني) ( ذروين أقتل موسى) (ألصلبنكم) (أخرجوهم)لغة الفراعنة : 
  . (ياقوم اعبدوا ربكم) (سالم عليك سأستغفر لك ريب) لغة املصلحني :

  الناصح األمني خيلد اهللا ذكره :ـ ١٤١
د اهللا ذكر (النملة الـيت  خلَّت كما هو مؤمن آلِ يس ، ومؤمن فرعون ، حىت من احليوانا

  . نصحت)
  :  )وأشد تنكيالًاً (واهللا أشد بأسـ ١٤٢

  العذاب املدمر البأس :
  العذاب املتدرج : تنكيال

  ؟!عذاب اهللا ف بوجهه بعض األمم أهلكت بالبأس واألخرى بالتدرج فمن الذي يق
  :  (ربنا اطمس على أمواهلم)ـ ١٤٣

  : من صور الطمس
  ينقلب الذهب (املعدن)حجارة-١
  ايار العملة-٢



  . واهللا على كل شي قدير،  تتحجر مزارعهم وفواكههم ويتجمد ماؤهم-٣
  :  (ووجوه يومئذ عليها غربة)ـ ١٤٤

  . فنعوذ باهللا من عذاب الغبار،  نةإها –غبار  -تعب : الغربة : الغبار كله وتدل على 
  :  (رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق)ـ ١٤٥

  . هللا وفيه وإليهمدخل الصدق : 
  .  كذب : عكس ذلكومدخل 

  وكل مدخل وخمرج .يف السوق والطريق واملستشفى والسفر والدوام والزيارة وهذا 
يس بضارهم شيئا إال بإذن ول(إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا  ـ ١٤٦

  ):اهللا
  : يوجب (تناجي)األعداء(يهود نصارى منافقني) 

إال  (بضـارهم شـيئاً  :  احلذر،  (ليحزن)وهو :  اهلدف، معرفة  (من الشيطان):  التبصر
  . (وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون):  العالج،  بإذن اهللا)

  :  (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء)ـ ١٤٧
  . (الود) له (خططه) و (وسائله) و (مكره) ومع التطور (أيضاً يتطور) هذا

  الناس والشيطان:ـ ١٤٨
  (طائف من الشيطان) منهم من يصيبه

  (استحوذ عليهم الشيطان) ومنهم
  (استزهلم الشيطان) ومنهم

  (كان له قرينا) والبعض
  الشيطان) (أولياء ومنهم

  وآخرون (زين هلم)
  ومنهم (سول وأملى هلم)

  البعض (يعدهم ومينيهم)و
  وبعضهم (إخوان الشياطني)

  (حزب الشيطان) وأخسرهم



   آال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون
  : معوقات دعوة نوحـ ١٤٩

  فرار قومه-١
  أصابعهم يف آذام جعلوا-٢
  استغشوا ثيام-٣
  أصروا على العناد-٤
  استكربوااستكبارا-٥

  . سنة)عليه السالم٩٥٠ومع هذا(دعاهم
  قوال الناس يف القرآن : ـ أ١٥٠

  . (بعزة فرعون):  أقوال العبيد
  (أنؤمن لك واتبعك األرذلون):  أقوال املستكربين

  (ياليت لنا مثلما أويت قارون):  أقوال املفتونني
  . (إن اهللا معنا):  أقوال األنبياء

  ( إين دعوت قومي ليالً واراً )ـ ١٥١
  زيارم للدعوة -عند نوح -عب النهار فيناسب بدأ بالليل حيث دأ النفوس وتتهيأ من ت

  ـ (فلبث فم ألف سنة إال مخسني عاما) : ١٥٢
  :تسعمائة ومخسني سنة خربة قال نوح بعد 

  . (رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا)
  :  ( ولقد أضل منكم جبالً كثريا )ـ ١٥٣

  هذا من املتقدمني فكم من املتأخرين ؟!
  : الة واتبعوا الشهوات ) (أضاعوا الصـ ١٥٤

  فيها حقيقتان:
  . عالج الشهوات يف حفظ الصلوات -١
  . ال جتد متبعاً للشهوات إال وهو مضيع للصلوات -٢

  :  (وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم)ـ ١٥٥



  . لالجتماع ريح! الوحدة تذكيه والرتاع خيفيه
  :  (ونريد أن منن على الذين استضعفوا)ـ ١٥٦

  متنان .ستضعاف االعاقبة اال
  :  (واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق) ـ١٥٧

  بني البشر . أت كل اعتراض على األرزاقاآلية الكرمية 
  : (خيتص برمحته من يشاء)ـ ١٥٨

  فاالختصاص راجع ملشيئة اهللا وحكمته ال معقب له .
   : آيات (السكينة) يف القرانـ ١٥٩

ثر عن السلف قراءا حال اخلوف واالضطراب والقلق أو(مخس) آيات السكينة يف القرآن 
  واهلدوء . فتورث (الطمأنينة)

  : ال حتزن إن اهللا معنا)ـ (١٦٠
  .أنزل اهللا سكينته عليه وأيده )، وهلذا ( صدق يف ثقته فصدقه اهللا يف وعده

  : الذين ينساهم اهللاـ ١٦١
  من نسي لقاء اهللا(كما نسيتم لقاء يومكم هذا)-١
  يات اهللا(أتتك آياتنا فنسيتها)من نسي آ-٢
  . من نسي اهللا(نسوا اهللا فنسيهم)-٣

  :  (وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا)ـ ١٦٢
أقسى اللحظات أن يشهد كل جسمك عليك فتلومه بلسـان املتحسـر اخلسـران (مل    

  . شهدت؟)
  : (ربنا ظلمنا أنفسنا ) ( ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني)ـ ١٦٣
  . لة (االفتقار واملسكنة والعبودية هللا) حيلو الكالم فيها نثراً أو نظماًمرت

  اهللا يربئ (عبده) الربئ من حيث ال يشعر :ـ ١٦٤
وبرأ مرمي (مبن كـان  ،  وبرأ موسى (حبجر هرب بثوبه)،  برأ يوسف (بشاهد من أهلها)

  . يف املهد صبيا)
  : إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقاناً)ـ (١٦٥



املعاصر أحوج ما يكون الشخص فيه (للفرقان) لكثرة (امللتبسات) و(الشـبهات)  زماننا 
  . و(التناقضات) و(االختالفات)

  : (لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا)ـ ١٦٦
أن املؤمن راضٍ عما (أصابه)  مضارع ومن لطائف كونه مضارعاً وليس (ماضيا) يصيبنا :

  . ومطمئن ملا (يصيبه)
  : هلني)(وأعرض عن اجلاـ ١٦٧

  . وال حيزنك قوهلم،  وال تقف مع اامام،  فال تنشغل بالرد
  : (وأن مردنا إىل اهللا وأن املسرفني هم أصحاب النار)ـ ١٦٨

  قاهلا مؤمن آلِ فرعون لفرعون فلم يستطيع هلا جواباً !!
  ) : (قيل ادخل اجلنة قال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب ـ ١٦٩

  .بعد موته املؤمن خملص حىت 
  ) :حني للبث يف بطنه إىل يوم الدين(فلوال أنه كان من املسبـ ١٧٠

  . التسبيحات تنجي من املصارع واملهلكات
  ـ (واهللا يرزق من يشاء بغري حساب) : ١٧١

  . اهللا يرزق (من ال حيلة له) ليعلم (من له حيلة) ضعفه
  ـ (أحطت مبا مل حتط به) : ١٧٢

  لرائحة ، يبين عشه من الزبالة !اهلدهد : طائر صغري مننت ا
  . سبحان من رفعه ب(العلم) (أحطت مبا مل حتط به)

  ـ (فألقه إليهم فانظر ماذا يفعلون) : ١٧٣
  هدهد سليمان :

بذل للدعوة ، وتعب ، وأنكر الشرك ، وتكلم بالفطرة ، وتسبب يف هداية أمـة سـبأ ،   
  وعمت بركته بين جنسه فنهى اهللا عن قتل اهلداهد ألجله

  يف القرآن :  آيات مرعبة عن املوتـ ١٧٤
  (أينماتكونوا يدركم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة)

  (كل نفس ذائقة املوت)



  (قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم)
  يف القرآن :  مواقف غريبة عن املوتـ ١٧٥

  خروج ألوف من بين إسرائيل حذرا من املوت! فأمام اهللا مجيعا -١
  لب إبراهيم ربه أن يريه كيف حييي املوتى ليزداد يقيناط -٢

  ـ آيات املوت يف القرآن : ١٧٦
  على قضيتني هامتني :تريب 
  . قصر األمل يف الدنيا -١
  . التعلق بعمارة اآلخرة -٢

  ـ (ونكتب ما قدموا وآثارهم) : ١٧٧
  . تأن ينتفع منك األحياء وأنت مي من أرفع النفع :

  :  يح يوسف)(إين ألجد رـ ١٧٨
 (إين ألجد ريح يوسف)يف مبلغ حبِ والده له فليقرأ هذه اآلية االبن الذي لديه شك  

  :  (ياشعيب ما نفقه كثرياً مما تقول)ـ ١٧٩
ومنافقونا يقولـون : مـا   ،  (ياشعيب ما نفقه كثرياً مما تقول) منافقوا قوم شعيب قالوا :

  . تفقهون كثرياً مما نقول!
تك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا (يا شعيب أصالـ ١٨٠

  :  ما نشاء)!
  حىت عند قوم شعيب .دين عن مظاهر احلياة قدمية جداً املطالبة بعزل ال

  :  (فال تسألن ماليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني)ـ ١٨١
(فال تسألن مـاليس   يقول اهللا له : سنة) يف الدعوة هللا ليالً واراً سراً وجهارا٩٥٠ًبعد (

فمهما بلغ اإلنسان من الدعوة فال ينـف   لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني)
  اجلهل عن نفسه .

  (فال حيزنك قوهلم )ـ ١٨٢
  قاهلا اهللا لنبيه ألنه بشر ، فكيف بغريه ؟!

  :  (جزاء وفاقا)ـ ١٨٣



  . تسمع ذماً لك مبا ليس فيكفس،  عندما تسمع مدحا لك مبا ليس فيك (فتسكت)
  :  (إن يف ذلك آليات للمتومسني)ـ ١٨٤

  . علم (الفراسة) واجب عيين على أهل (التقوى) تعليمه للناس،  التوسم = الفراسة
  :  (وقامسهما إين لكما ملن الناصحني)ـ ١٨٥

ملـن   النصح كلٌ يدعيه حىت الشيطان ، ويزيد الشيطان أنه يقسم باهللا (وقامسهما إين لكما
  . الناصحني)

(وياقوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويـزدكم  ـ ١٨٦
  :  قوة إىل قوتكم )

  االستغفااااار من وسائل األستقراااار
  :  (إن ريب على صراط مستقيم)ـ ١٨٧

  . فمن كان على طريق معوج فلن يصل هللا
  :  )ـ (فناداها من حتتها أال حتزين١٨٨
ولدت فاحتاجـت  ،  جاءها املخاض فاحتاجت الفرج،  مرمي فاحتاجت فرج اهللامحلت 
  . ال يأت الفرج إال يف أحوج أوقاته، مل يأا الفرج إال حني (أتت قومها)،  الفرج
  ) : (ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياـ ١٨٩

(ماكان أبوك : قالوا  سفهاء بين اسرائيل املتهمون ملرمي أعقل ممن يروج للفاحشة اليوم حني
  ) .امرأ سوء وما كانت أمك بغيا

  ـ (قالت هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب) : ١٩٠
   سبحان من رزق مرمي وهي :

  حامل خماض خائفة وحيدة ضعيفة مهمومة تتمىن املوت !
  :  (إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا)ـ ١٩١

  سويا) قالت : (إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا)ملا خلت مرمي بامللك (رجالً 
اخللوة باملرأة ليست من عمل األتقياءتعلم أن  األ .  

  :  (ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا)ـ ١٩٢



فاملتقدمون قالوا: (ماكان ،  متقدموا مشركي بين إسرائيل (أعف) من متأخري مشركيهم
  . ومتأخروهم قالوا : حرية ذاتية،  )أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا

  :  (إين أعوذ بالرمحن منك)ـ ١٩٣
مرمي مل تكن معتادةً اخللوة بالرجال وهلذا ارتاعت واستعاذت وقالت (إين أعوذ بـالرمحن  

  ممن وحد اهللا . فرحم اهللا (سلف) بين اسرائيل منك)
  ـ (شيئاً فرياً) : ١٩٤

فكيف لو رأوا حـال  ،  ) مسو الفاحشة (شيئاً فرياً)بنو اسرائيل يف العهد (اإلمياين الفطري
  . األمة الغربية اليوم اليت جتعل (العفة) مرضاً نفسياً

  (وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوم امرأتني)ـ ١٩٥
ولم وقفتا  الرجال؟ولم مل ختالطان  لم لَم خترج إال هاتان املرأتان؟و أين بقية نساء القوم؟

   دوم؟
  اجلواب : العفة .

  ـ (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا) : ١٩٦
  . فتية الكهف اعتزلوا (خوفا) فانتشر دينهم وكثر اتباعهم وحفظت قصتهم

  آيات تستحي إذا قرأا :ـ ١٩٧
  . (وخيرون لألذقان يبكون)،  (تتجاىف جنوم عن املضاجع)

  : لخ منها)ياتنا فانسآ(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه ـ ١٩٨
  . ياتنا فانسلخ منها)آناه (واتل عليهم نبأ الذي آتيال تغتر مبا آتاك اهللا من العلم وأنت تقرأ 

  ـ (ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه) : ١٩٩
  (بلعام) عامل سوء بين اسرائيل ، وصفه اهللا بكونه :

  أخلد إىل األرض -١
  واتبع هواه -٢

  . فقد (شابه بلعام)لمائنا هذين األمرين من ع فكل من وقع يف
  :  (إنه كان يب حفياً)ـ ٢٠٠

  لكي (يتحفى) بك اهللا (حتف أنت) بأوامره



  ـ (إياك نعبد وإياك نستعني) : ٢٠١
  كاملة .له  كلما كانت (استعانة) العبد بربه خالصة كانت (إعانة) اهللا

  :يف القرآن من أقوال (ضعاف) أهل اإلميان ـ ٢٠٢
  الوا (ياليت لنا مثل ما أويت قارون)املفتونني بالدنيا ق-١
  املتخاذلني قالوا (ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده) -٢

  يف القرآن :  من أقوال (املؤمنني حقا)ـ ٢٠٣
  (ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا) :  الزاهدين يف الدنيا قالوا -١
  . (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية)قالوا : ااهدون  -٢

  :  (يا أيها الذين امنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني)ـ ٢٠٤
  . مهما كان ال ينجيك إال (الصدق) مع اهللا وعند الناس

  ـ ( ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين) : ٢٠٥
  كما فعل موسى عليه السالم . من الح له (اهلدف) اختفت عنه (العوائق)

  :  (إن إبراهيم حلليم أواه)ـ ٢٠٦
اه : كثري قول (أوه) وهذا يدل على اهتمامه بشؤون الناس فإن رأى مسكيناً تأوه ، أو األو

  . منكراً تأوه
  : (أولئك على هدى) ـ٢٠٧

  : ألم متكنوا من اهلداية والتوفيق فكأم استعلوا وركبوا اهلدى ومتكنوا منه )على(
  . (اهلداية الكاملة)

  :  (وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض)ـ ٢٠٨
ظهور النفاق يفسد (األرض) فكيف (بالقلوب) املستمعة له ، فضالً عن (األنفس) املنافقة 

  كيف تكون؟!
  (وميدهم يف طغيام يعمهون)ـ ٢٠٩

  (وميدهم يف طغيام يعمهون) إحدى العقوبات الربانية هي :
  غياناً؟فيزداد طغيام على (عمى) ، وهذا جييب على خواطر النفس : مل (الطاغي) يزداد ط

  ـ (مث قست قلوبكم ) : ٢١٠



  مل يبتلى اإلنسان مبثل :
  . (موت القلب) و (إهدار الوقت)

  :  (إنا معكم إمنا حنن مستهزئون)ـ ٢١١
   لوال (املنافق) ما راح الكافر وال جاء!

  ـ مساع القرآن : ٢١٢
  ملا مسعوا القرآن :

  .تسمعوا هلذا القران)وسفهاء اإلنس قالوا : (ال ،  عقالء اجلن قالوا :(أنصتوا)
  ـ (وإنك لعلى خلق عظيم) : ٢١٣

  اهللا يقسم الرزق واألخالق :
  فأعطى النيب عليه السالم من الرزق (كفافاً) ، ومن األخالق (متاماً)

  ـ (إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مين) : ٢١٤
ا وجماهدين يف سبيل اهللا ابتلى اهللا طالوت (بنهر) وكانوا عطاشفقد  ال تربير مع أوامر اهللا

  . وعليهم املشقة وأمامهم العدو ومع هذا (فمن شرب منه فليس مين)
  :  (ختم اهللا على قلوم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة)ـ ٢١٥

  . فإذا ختم اهللا على القلب ، أصاب البصر غشاوة (العني) نافذة (القلب)
  ـ (عدلوا هو أقرب للتقوى) : ٢١٦

  . العدل بني (العاطفة) و (العقل) أعدل العدل :
  :  (هل يستطيع ربك أن يرتل علينا مائدة من السماء)ـ ٢١٧

   : بنيألنه مجع سؤال  أمقتهذا السؤال 
  . سوء األدب وضعف اليقني وسوء الظن ودنو اهلمة

  ـ (خذوا حذركم) : ٢١٨
ر به عـدوه ، أو  من أن تغويه نفسه أويتخلى عنه ربه ، أو ميك : املؤمن ال جتده إال حذرا

  .  مرات(خذوا حذركم)أربع خيذله منافق وهلذا تكررت يف القرآن 
  : (وأن عليك اللعنة إىل يوم الدين) ـ ٢١٩

  . نعوذ باهللا من غضب اهللاهذه أطول لعنة : 



  :  (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)ـ ٢٢٠
  .ادخل يف كنف (عباد اهللا) تأمن 

  : ليس يف املسلمني (نكرات)ـ ٢٢١
  . يفوز بلقب (مؤمن آلِ يس): جنار) (

  . يقتل (مسيلمة): (عبد) 
  . ينقذ (دمشق) بقتل (طغاا): (حارس) 

  :  (يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر)ـ ٢٢٢
جاءت يف آيات الصيام لتدل على أن التيسري هو ماشرعه اهللا ولو كان يف (النظر العقلي) 

  . عسرياً
  :  الذي أنقض ظهرك)(ووضعنا عنك وزرك ـ ٢٢٣

  . األوزار تتعب الظهر ، فاللهم خفف عن ظهورنا
  :  (وترى كثرياً منهم يسارعون يف اإلمث)ـ ٢٢٤

  . حىت اإلمث فيه (تأين) و (مسارعة)
  ـ احلذر يف القرآن : ٢٢٥

  :  ر منالقرآن حذَّ
  العدو(وخذواحذركم)-١
  املنافقني(فاحذرهم)-٢
  اهللا(وحيذركم اهللا نفسه)-٣

  . ة واألوالد(من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم)الزوج
  : (ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم)ـ ٢٢٦

  . (عميل للعدو) أبداً والفساق واملبتدعة لكن ال يقوم ا (األتقياء) جماهدة األعداء يقوم ا
  ـ (وشروه بثمن خبس) : ٢٢٧

فال تغتر ميلك مصر واألار جتري من حتته س) ، و(فرعون) (نيب) كرمي يشترى (بثمن خب 
  عد هذا باملظاهر .

  :  (يوسف أعرض عن هذا)ـ ٢٢٨



ـ مع أنـه ات  (يوسف أعرض عن هذا) يوسف عليه السالم على مكانته يقول اهللا له : م هِ
  . من يوم يوسفبكثري أقل هي فكم حنن حباجة لإلعراض عن يوميات كثرية ،  بالفاحشة

  (فاعبد ربك حىت يأتيك اليقني) : ـ٢٢٩
  . على قدر (يقينك) يكون (تقدمك ومسريك)

  ) : عام مرة أو مرتني مث ال يتوبون (أوال يرون أم يفتنون يف كلـ ٢٣٠
   العجائب كثرية وأعجبها :

  غفلة اإلنسان عن نفسه مع كثرة املنبهات
  :  (وإن من شيئ إال عندنا خزائنه) ـ ٢٣١

  . كرم اهللا -اإلفتقار  -اإلحلاح  -: الطلب وللخزائن مفاتيح 
  : (أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله)ـ ٢٣٢

  . الفضل من اهللا ، واملعطي هو اهللا ، ومل يأخذ من نصيبك شيئاً ، فلمِ احلسد ؟
  : (يا صاحيب السجن)ـ ٢٣٣

   املؤمن الويف ال يضيع حق (الصحبة) ولو يف السجن !
  وللطريق صحبة ، وللطفولة صحبة وللمرض صحبة فللدراسة صحبة ،

  إنا نراك مع احملسنني) : (ـ ٢٣٤
  شهد له به : اهللا ، وصاحيب السجن ، والعزيز ، وإخوته . إحسان يوسف عليه السالم)

  . فكان اجلزاء : النبوة ، والتأويل ، وامللك
  ـ (وقد أحسن يب) : ٢٣٥

  ) ليشمل:يوسف قال عن ربه (وقد أحسن يب) ومل يقل (يل
  رضاه عن قدر ربه فيما أصابه ، وشكره لربه فيما سخره له

    (فأسرها يوسف يف نفسها ومل يبدها هلم) :ـ ٢٣٦
  . ليس من املناسب أن (تبدي) كل ما تسر حفظاً للود

  (كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه) :ـ ٢٣٧
  . بهحيتاج املؤمن لتأكيد (يقينه) بالقرآن مهما كان موقناً 

  (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا ا) :ـ ٢٣٨



  . سكر هوى (الفاحشة) يقود صاحبه إىل االفتراء على اهللا هلذا احلد(واهللا أمرنا ا)
  : (خذوا زينتكم عند كل مسجد)ـ ٢٣٩

   التزين للصالة عبادة وهلا أثر على :
  قلبك : فالباطن متأثر بالظاهر-١
  وعك : هلدوء النفسخش-٢
  ومن حولك : بعدم أذاهم-٣

  ـ (يد اهللا مغلولة) : ٢٤٠
فما يقول(املتأخرون) وهم(أشد)خبثا ،  اليهود األوائل ومسوا املسلمني (السفهاء)هذا قول 

  . من األجداد عن (اإلسالم) و(املسلمني)
  : (أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون)ـ ٢٤١

  م جيلب الفكاهة والسرور(فاكهون)ذو فكاهة ومزاح وكال
  . أشغال الدنيا(تعب ونكد وجد)وأشغال اآلخرة(تلذذ وفرح وطرب)

  وهدوا إىل الطيب من القول) :ـ (٢٤٢
  . طيب القول ليس (تنميق الكالم) وسجعه وبالغته وإمنا (هداية من اهللا)

  ـ (فرعون ومثود) : ٢٤٣
  من أسباب التكبري أمران :

يغنيان من اهللا شيئاً وهلذا مجع اهللا إبطاهلما بقوله (هل أتاك  (كثرة جنود) و (قوة بأس) وال
  . حديث اجلنود فرعون ومثود)

  (خيرن لألذقان يبكون) : ـ ٢٤٤
  . من املصلني من (ال تبكي) عينه لكن قلبه (يفيض من الدمع)

  ـ (ال تأخذ بلحييت وال برأسي) : ٢٤٥
 وال برأسي) ال مينع مـن العفـو   إلنكار بني املؤمنني ولو يصل لدرجة (ال تأخذ بلحييت

  . و(رب اغفر يل وألخي وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني)
  ـ (وال تتبع سبيل املفسدين) : ٢٤٦

  مما يتواصى به (الصاحلون) :



  . وصية موسى هلارون (وال تتبع سبيل املفسدين) ألن هلم أساليب ختدع (األريب)
  وإليه أنيب) :(وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت ـ ٢٤٧

  . سبب التوفيق واهلداية : التوكل واإلنابة
  :  (وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون)ـ ٢٤٨

  . كل (روتني) ممل إال العبادة كلما استمريت عليها استمرأا
  :  (فأعرض عن اجلاهلني)ـ ٢٤٩

  . (السكوت) لغة قاتلة يف أوجه اجلاهلني
  ـ (وخلق اإلنسان ضعيفاً) : ٢٥٠

  أضعفك) أيه اإلنسان :ما (
  (هدهد) علم سليمان مامل حيط به

  (غراب) علم اآلدمي دفن أخيه يف األرض
  (كلب) ساعد يف حفظ أهل الكهف

  :  (إنك ال دي من أحببت)ـ ٢٥١
  .واملؤمن من جيعل (هواه) تبعاً ملا حيب (اهللا)، : أن من (حتبه) القدر (يصده)أصعب األمور

  :  ن آذن األنعام)(وآلمرم فليبتكـ ٢٥٢
أذى الشيطان وصل (لتشـقيق)   (وآلمرم فليبتكن آذن األنعام) قال الشيطان عن نفسه :

  . آذان احليوان ، فكيف يسلم من أذاه (قلب اإلنسان)
  ـ أهل احلسد : ٢٥٣

  ى اهللا أهل احلسد :
  (وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض)

  مث المهم :
  فماذا يريدون ؟! لى ما آتاهم اهللا من فضله)(أم حيسدون الناس ع

  ـ (ليلة القدر خري من ألف شهر) : ٢٥٤
  . يستحق (العيد) حقاً من (وفق) إلدراك ليلة القدر ، اللهم ال حترمناها بذنوبنا
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