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Y

آهل  وىلع  د،  حممَّ نبيِّنا  ىلع  وسلَّم  اهلل  وصلَّ  العاملنَي،  ربِّ  هلِل  احلمُد 
وَصحبه أمَجِعني.

اشتََملت  ُموَجزة ألهمِّ ما  خُمتََصة، وَوقَفاٌت  ا بعد، فهذه إشاراٌت  أمَّ
عليه أجزاُء القرآن الكريم اثلَّالثون من موضواعٍت َرئِيسة، أَضُعها بني 
يَدْي إخواين املسلمني؛ تَلُكون َمناراٍت يُهتَدى بها يف فَهم موضواعِت هذه 
وإصالِح  مَعه،  والعيِش  اهلل،  تدبُّر كالِم  إىل  نافذًة  تَفتَح  لعلَّها  األجزاء؛ 

القلِب به؛ إذ هذه من أعَظِم َمقاِصِد نُُزوِل القرآن.

وقد يَلَحُظ القارُئ بعَض الَوقَفات مع آياٍت بَعينها، ألغراٍض تربويَّة، 
أو إيمانيَّة، أو لكونها قواعَد قرآنيَّة، ولغري ذلك من األسباب، وهذا خالُف 

األصِل، إذ األصُل هو احلديث املوضويعُّ املختََص.

درِك أنَّ االختصار يف الَعرض صعٌب يف احلديث إذا اكن يف 
ُ َ
وإنَِّن أل

كالم بُلَغاء البرَش، فكيف بكالم رَبِّ البرَش اذلي ال يُدانيه يشء؟ بل 
فَضُل كالِمه ىلع كالِم َخلقه كفضله ُسبحانَه وتعاىل ىلع َخلقه.

وكتبها يف َشعباَن 1434ـه
د الُمقِبل عَمر بن عبداهلل بن حُممَّ

وتمَّت مراجعتها واإلضافة عليها يف شعبان 1438ـه

Y
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ل اجلزء األوَّ

أعظُم  ويه  العزيز،  الكتاُب  بها  افتُتح  اليت  )الفاحتة(،  ُسورة  أكَّدت   )1
ة، يه: ُسورة فيه، أموًرا عدَّ

ل. ورة األوَّ - اثلَّناء ىلع اهلل َعزَّ وَجلَّ واستغرق نصَف السُّ

- إخالُص العبادة، واالستعانُة باهلل ُسبحانَه.

- بياُن حقيقة اهلداية، وأصناِف املحرومني من اهلداية. 

ًة أن  َحقٌّ ىلع من قرأ الفاحتَة أو َسِمَعها يف يومه ويللته سبَع عرشَة مرَّ
ار، إذ ال يَِليُق بمؤمٍن ومؤمنٍة يقول:  يكون أبعَد انلَّاِس عن التَّشبُّه بالكفَّ

نثٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڦ   ڄ   ڄمث ]الفاحتة: 6، 7[، ثمَّ يتشبَّه بَِمن استعاَذ من طريقتهم.

2(  ُسورة )ابلقرة( يه أطول ُسَور القرآن، وورَدت فيها فضائُل صحيحٌة، 
ىلع  املؤمنني  قلوِب  تربيُة  دتها:  أكَّ اليت  مقاصدها  أعظم  ومن 
التَّشبُّه  من  واتلَّحذيُر  كُثت،  وإن  ونواهيه،  اهلل  ألوامر  االستسالم 
حابة فقد جنحوا  ا الصَّ بايلهود اذلين رسبوا يف امتحان ذبح ابلقرة. أمَّ
اهلل  فأثىن  الكثرية،  بتاكيلفها  ورة  السُّ هذه  نََزلت  حني  االختبار  يف 

ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    نثڳ    ورة:  السُّ آخر  يف  بقوهل  عليهم 
ورة.  ںمث ]ابلقرة:285[ إىل آخر السُّ
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اًرا ومنافقني،  3( تناَولَت أوائل ُسورة ابلقرة أصناَف انلَّاس: مؤمنني وُكفَّ
يف حديث عن موقف هذه األصناف من الرَّسول والرِّسالة، وأطالت 
خفاء  بسبب  ة،  األمَّ ىلع  خطرهم  ة  لشدَّ املنافقني؛  عن  احلديث 

هاتهم، وتذبذهم بني املؤمنني والاكفرين. توجُّ

يف  واستخالفه  الم  السَّ عليهما  وزوجه  آدم  ة  قصَّ ل عن  ُمَفصَّ حديٌث   )4
ة بدأت يف الُمصَحف من حيُث تَرتِيبُه، وفيها  ل قصَّ األرض، ويه أوَّ
رة تلعريف املسلم بعدوِّه األكرب اذلي يَمتَدُّ تاريُخ عداوته  رسالة ُمبكِّ

إىل أيب البرََش.

، وموقِفهم من  بدايُة احلديِث عن بن إرسائيل، وايلهوِد بشلٍك أَخصَّ  )5
ٍد g خصوًصا. القرآن والرُُّسل عموًما، ومن نبيِّنا حممَّ

ة، ُخالصتُها:  ة ابلقرة، ويه رسالٌة هلذه األمَّ اًل عن قصَّ 6( نقرأ حديثًا مفصَّ
دُّد يف َقبُول أحاكم اهلل، وأنَّ ذلك سبٌب لَقسوة القلب،  اتلَّحذير من التَّ
وأنَّ شأن املؤمن أن يَُسلِّم ألمر اهلل فوًرا، وهلذا مَدَح اهلل املؤمنني يف 

ورة كما سبق آنًفا. آخر هذه السُّ

ومالئكِته  اهلل،  أنبياء  مع  ايلهوِد  خمازي  عن  احلديث  يف  اتلَّفصيل   )7
الِكرام.

يَع يف خرابها، من خمازي انلَّصارى،  8( إنَّ َمنَع ِذكِر اهلل يف املساجد، والسَّ
فتَعًسا لَمن تَشبَّه بهم.

9( ِذكُر املسجِد احلَراِم، وَمن بَناه، وَكيف بُِن.
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ۈمث  ۆ    ۆ    نثۇ    امِلون:  الظَّ يَناهلا  ال  ين  ادلِّ يف  اإلمامة   )10
]ابلقرة:124[.

ة  ، بل يه مستمرَّ تربية األبناء، ووَِصيَّتُهم باخلري ال تتوقَّف عند َحدٍّ  )11
َظات االحتضار: نثۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   

َ
حتَّ حل

ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېمث ]ابلقرة:133[ اآلية.

جئ    یی    ی    ی    ىئ    ىئ    ىئ    ېئېئ    ېئ    ۈئ    نثۈئ    تعاىل:  قوهل  يف   )12
حئ   مئ   ىئ   يئمث ]ابلقرة:141[ رَدٌّ واضح ىلع الُمتَِّكئني ىلع النََّسب 

الح، فهو ال يُغن عن اإلنسان شيئًا ولو اكن ُمتَّصاًل باخلليل n أو  الصَّ
د g، بل الِعربُة بعملك أنت وما َكَسبت. بمحمَّ
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اجلزء اثلَّاين

1( يعود احلديث فيه إىل ايلهود، وَطعِنهم يف استقبال الكعبة، والرَّدِّ عليهم، 
ة، وأنَّها َخرُي األَمم. وبياِن فضِل هذه األمَّ

. 2( العنايُة بزتكية انلَّفس أوىل من الِعناية باستقبال اجلهات، وكالهما ُمِهمٌّ

يف  ذلك  ُكُّ  وثمراته.  عليه،  االستعانة  وُسبُل  رب،  بالصَّ واضحٌة  وَِصيٌَّة   )3
آيات قصرية عظيمة: نثۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئېئ   ېئ   
ېئ   ىئ   ىئ   ىئ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   

ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   
ٹ   ٹڤ   ڤ   ڤ   ڤ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   
ڇ    ڇڇ    چ    چ    چ    چ    ڃڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ   

ڇ   ڍ   ڍمث ]ابلقرة:157-153[.
وهو  أحاكمه،  من  كثرٍي  وبياُن  يام،  الصِّ فَرِضيَّة  عن  ل  ُمَفصَّ حديث   )4

يام، فتََدبَّرُه َجيًِّدا. الَموِضع الوحيد يف القرآن عن الصِّ

العمليَّة،  األحاكم  هنا  ورة  السُّ أكَّدت  وقد   ، احلَجِّ أحاكم  بلعض  بياٌن   )5
كزي فيها ىلع األعمال الَقلبيَّة واإليمانيَّة. ، فالتَّ خبالف ُسورة احلجِّ

اكنلِّاكح  رسة؛ 
ُ
األ أحاكم  من  كثري  عن  ع  موسَّ حديٌث  اجلزء  هذا  يف   )6

تعاىل،  اهلل  ومراقبة  باتلَّقوى،  ذلك  وَربُط  والرَّضاع،  الق  والطَّ
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احلياة،  جوانب  بكلِّ  ين  ادلِّ هذا  عناية  يف  واضحة  رسالة  ويه 
بعُض  يَزُعمه  ملا  ِخالفًا  فاتنا،  تصُّ مجيع  ىلع  ُسلطانًا  ع  للرشَّ وأنَّ 

م شؤون العبادة فقط. املنافقني اذلين يقولون إنَّ اإلسالم يُنظِّ

رسة باإليمان بايلوم اآلخر؛ لعظيم أثَره يف قيام 
ُ
7( تأكيد َربط أحاكم األ

اإلنسان بتلك األحاكم.

رب،  ة جالوت -اليت ُذِكرت يف آخر هذا اجلزء- درٌس عظيٌم يف الصَّ 8( يف قصَّ
وأنَّ انلَّص ىلع األعداء ليس بمجرَّد الكثة.

رب واثلَّبات  َ نفَسه ىلع الصَّ اعية أن يريبِّ ة أيًضا أنَّ ىلع ادلَّ 9( ويف هذه الِقصَّ
ريق خِبِذالِن كثرٍي من  ريق، وأنَّه قد يُبتَل يف وسط الطَّ حتَّ نهاية الطَّ

انلَّاس هل.

ر ُسنَّة من ُسَنِ اهلل يف الَكون،  10( يف اآلية ما قبَل األخرية من هذا اجلزء تُقرَّ
نثۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ    ويه قوهل تعاىل: 
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋمث ]ابلقرة:251[.
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اجلزء اثلَّالث

َّ يف َعَظَمِتها،  «، فتََدبَّر السِّ 1( يف هذا اجلزء أعظُم آيٍة، »ويه آيُة الُكرِسِّ
وكم اسٍم من أسماء اهلل تعاىل ُذِكر فيها!

ويه  ل،  وتأمُّ تدبُّر  إىل  حتتاُج  قَِصٍص  ثالُث  الُكرِسِّ  آيِة  بعَد  ُذِكرت   )2
ُة إبراهيم مع  ُة اذلي َمرَّ ىلع الَقرية، وقصَّ ُة إبراهيم وانلُّمُروذ، وقصَّ قصَّ

يور األربعة. الطُّ

بالفقر،  يَِعُد  يطان  الشَّ أنَّ  دقة، وبيان  الَقرض احلََسن والصَّ احلَثُّ ىلع   )3
زق الواسع. واهلُل يَِعُد بالرِّ

.g با، وأنَّه َحرٌب من اهلل ورسوهل 4( اتلَّحذير من الرِّ

ؤون االقتصاديَّة. ين من أِدلَّة عناية اإلسالم بالشُّ 5( آية ادلَّ

6( يف مطلع ُسورة )آل ِعمراَن( بياُن أنَّ القرآَن فُرقاٌن بني احلقِّ وابلاطل، 
ولن يَقبََل اهلل ِدينًا من أحٍد غرَي اإلسالم.

احلة يف صالح الودل، وِحفظ  ة أمِّ َمرَيَم ديلٌل ىلع أثِر انلِّيَّة الصَّ 7( يف قصَّ
اهلل هل.

ة يف طلب الودل، فيه  ة أمِّ َمرَيَم أيًضا َنُموَذٌج دالٌّ ىلع ُعلُوِّ الِهمَّ 8( ويف قصَّ
َخَطر  املزتوِّج، هل  أيُّها  وأنَت  الَمقِدس،  َطلَبَته يلكون خادًما بليت 

يَّة يلكونوا خَدًما دِلين اهلل؟ رِّ ببالك أن تطلب اذلُّ
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الم- ىلع توحيد  الة والسَّ د -عليهم الصَّ 9( بيان أنَّ ِديَن موىس وعيىس وحممَّ
ك، فمن أرشَك بهم، أو بغريهم لم يتَِّبعهم ىلع احلقيقة. اهلل ونيف الرشِّ

، تدبَّر  10( درٌس يف نقِد املجتمعات، وأنَّ اتلَّعميَم خطأ ولو اكن مع العدوِّ
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ    نثڱ   ڱ   ں   ں    اآلية: 
ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓڭ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ   
]آل  ۅمث  ۅ    ۋ    ۋ    ٴۇ    ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ   

عمران:75[. وقوهل تعاىل: نثھ   ھے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   

ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈمث ]آل عمران:113[.

للعلماء  صفة  ويه  ورة،  السُّ هذه  يف   
َّ

إال بَّانيَّة(  )الرَّ معىن  يُذكر  لم   )11
اذلين يَُربُّون انلَّاس ىلع ِصغار الِعلم قبل ِكباره، وَيصرِبُون ىلع تعليم 

يعة لِعباد اهلل؛ نثڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    الرشَّ
ڈ   ژمث ]آل عمران:79[.
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اجلزء الرَّابع

. ل بَيت وُِضع للنَّاس، وهو أحد أِدلَّة فَرِضيَّة احلجِّ 1( اإلشارة إىل أوَّ

أعظم  ق،  اتلَّفرُّ وعدم  عليه  واالجتماع  اهلل،  حببل  االعتصام   )2
ة. أسباب القوَّ

ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    نثٺ    تعاىل:  قوهل  يف   )3
ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ   
ڃمث  ڄ    ڄ    ڄ    ڦڄ    ڦ    ڦ   
]آل عمران:110[ وما قبل هذه اآلية وما بعدها َداللة واضحة ىلع ماكنة 

اإليمان  ىلع  اهلل  مه  قدَّ حيث  املنكر،  عن  وانلَّيه  باملعروف  األمر 
تَِبعات  ة، وأنَّه من أعظم  أنَّه من خصائص هذه األمَّ اللة ىلع  به؛ لدلَّ

ين ِمن أن تُنَقَض ُعراه. اإليمان، وصيانة ادلِّ

ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    نثڇ    تعاىل:  قوهل  يف   )4
گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ   
گ   گڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ   ںمث ]آل عمران:118[ وما 
يِّئة ىلع  ر، وتنبيٌه ىلع ُخطورِة ابِلطانة السَّ ذيٌر ُمبَكِّ

َ
بعدها من اآليات حت

ة. قيادات األمَّ

5( يف اآليات اليت تبدأ من قوهل تعاىل: نثېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی 
ل  ُمَفصَّ حديث  عمران:121[  ]آل  مئمث  حئ  جئ  یی   ی  
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ُحد، فعليك أن تتَدبَّر هذه اآليات، وما املوضواعت اليت 
ُ
أ عن غزوة 

ة،  ورة؟ ومن ذلك: احلديث عن أثَر املعايص يف ِخذالن األمَّ دتها السُّ أكَّ
نيا. با، واتلَّاكلُب ىلع ادلُّ ها: الرِّ ومن أَشدِّ

6( ِذكُر يَشء من صفات عباد اهلل الُمتَِّقني، فتََدبَّرها وحاِول أن تكوَن 
منهم؛ من قوهل تعاىل: نثٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀ   ڀمث إىل قوهل: نثۀ   ۀ   ہ   ہ   

ہ   ہمث ]آل ِعمراَن: 133 - 138[.

7( نثھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭمث ]آل عمران:139[. 
ُمتَِّبِعني  مؤمنني  ُدمتُم  ما  واحلزن  الَهوان  عن  انلَّيه  يف  رصيٌح  نَصٌّ 
نلَِبيِّكم، وأنَّ انلَّكباِت واملصائَب العارضَة ال يَِصحُّ أبًدا أن تكوَن 

سببًا يف َهوانِكم وُذلِّكم. 

8( تفصيٌل يف يشء من تناقُضات ايلهود. 

نثھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    بَّاِنيَّة:  الرَّ بيِة  التَّ ل يف خُمرَجاِت  تأمَّ   )9
ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   
ابِّ املندفع، ال ِجهاَد  ۉمث ]آل عمران:146[، وهذا يُعطي درًسا للشَّ

بَّانِيِّني.  بعد تَربيٍة ىلع أيدي الرَّ
َّ

إال

10( خواتيم )آل ِعمراَن( من قوهل تعاىل: نثڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   
ک   ک   ک   ک   گ   گمث ]آل عمران:190[ إىل نهاية 
إذا استيقظ من  g يقرؤها  نِبيُّنا  ورة، هلا فضل عظيم، وقد اكن  السُّ

نومه، فتََدبَّر َمعاِنيَها.
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أكَّدت كثرًيا حقوق  ُسورة  بهذا اجلزء، ويه  ابتدأت  )النِّساء(  ُسورة   )11
ن لم يَقِدروا  َعفاء: ايلتاىم، والنِّساء، والُمستَضَعفني يف األرض، ِممَّ الضُّ

ىلع اهلجرة. 

رَس 
ُ
اع اذلي يقع فيما بني األ  اهلل قِسمَة املواريِث بنفسه؛ لقطع النِّ

َّ
12( تََوىل

بسبب املال اغبًلا.

لة يف ذلك  املفصَّ ها من اإلرث، ونزول هذه اآليات  املرأِة حقَّ إعطاُء   )13
ها يف املرياث، هو مثاٌل من أمثلٍة كثرية  الوقت اذلي اكن يُغتََصب َحقُّ

ر من عنايٍة حبقوق املرأة. ع الُمَطهَّ ىلع ما أواله الرشَّ

مات يف انلِّاكح من النِّساء بالنََّسب، وُهنَّ َسبٌع: نثڍ    14( بياُن الُمَحرَّ
ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ   ڈ   ژ   
بَقيَّة  عن  حديٌث  ذلك  تال  ُثمَّ  ]النساء:23[،  ڑمث  ڑ    ژ  

مات من الرَّضاع أو باملصاَهرة. الُمَحرَّ
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اجلزء اخلامس

اُع  النِّ ُيَلُّ  وجيَّة، وكيف  الزَّ ة  رِسيَّة، وخاصَّ
ُ
األ الَعالقات  حديٌث عن   )1

لح(.  عند وقوعه، وإبراز مبدأ )الصُّ

ں    ں    ڱڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    نثڳ    تعاىل:  قوهل  يف   )2

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   
ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ےۓمث ]النساء:36[ 

د نَفَسك عندها، وانظر يف حتقيقك هلا. َعرَشُة ُحقوٍق، فتََفقَّ

ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    نثڎ    تعاىل:  قوهل   g رسولُك  َسِمع   )3

يف  لَت  تأمَّ  
َّ

فَهال فبىك،  ]النساء:41[  گمث  ک    ک    ک    ک   
سبب بكائه؟

4( يف هذا اجلزء بَياٌن بلعض مواقف ايلهود يف تزييفهم للحقائق، وَكِذبِهم 

وَحَسِدهم، فواِزنُه بما َيُدث ايلوم. 

]النساء:32[،  ۀمث  ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    نثں    تعاىل:  قوهل  يف    )5

بَِمن  اتلََّمنِّ فكيف  ُمَرَّد  نَهيًا عن  فإذا اكن هذا  الُعلماء:  قال بعض 

عيَّة بني الرَُّجل واملرأة، وينادي بإلغائها، ويطالب  يُنِكر الفوارق الرشَّ

باملساواة بينهما؟!
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بني  احلُكم  يف  الَعدل  وتََوخِّ  أهلها،  إىل  األمانة  أداء  عن  حديٌث   )6
ۋ    ۋ    ٴۇ    ۈ    ۈ    ۆ    نثۆ    العظيمة:  اآلية  هذه  يف  انلَّاس، 
ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ېى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ   

وأمانِة  األوالد،  تربيِة  أمانِة  عن  فَفتِّش  ]النساء:58[.  ۆئمث  ۆئ    ۇئ   

املال، وانلَّفِس اليت بني َجنبَيك، وانُظر يف أحاكمك ىلع انلَّاس، سواٌء 
ًما بني اثنني، أو حاكًما ىلع أقوال اآلخرين، وإن  كنَت قاضيًا أو حُمَكَّ

اكنوا ىلع غري ِملَِّتك، فالعدُل هو ما يُريُده اهلل منَّا.

7( األمُر بطاعة اهلل ورسوهل وأويل األمر، وبياُن أنَّ الَمرِجع عند حصول 
نَّة. اتلَّناُزِع إىل الكتاب والسُّ

ون عنه  8( من صفات املنافقني: اتلَّحاُكم إىل غري رشع اهلل، بل يَُصدُّ
صدوًدا.

 .g 9( وجوب التَّسليم حلُكم اهلل ورسوهل

ورة ىلع انلَِّكري ىلع من يقرؤون الُقرآن بال تدبُّر وال  ت هذه السُّ 10( نَصَّ
عمل، فقال تعاىل: نثچ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   

ڎ   ڎ   ڈمث ]النساء:82[.

11(  األمر باحلذر من األعداء، واحلَثُّ ىلع انلَِّفري يف سبيل اهلل عند وجود 
داعيه، وانتفاِء َموانِِعه. 

يطاِن، وِحرِصه ىلع إغوائنا. 12( إملاحٌة إىل ُخطورِة الشَّ

، والوعيُد العظيم ىلع ذلك. 13( ُخطورُة قَتِل املؤمن بغري َحقٍّ
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َفر، وذكر صفة من صفات  الة يف السَّ 14( بياُن يشء من أحاكم قَص الصَّ
صالة اخلوف.

ل عن بعض أحاكم الِعرشة  ورة حديٌث ُمَفصَّ بع األخري من السُّ 15( يف الرُّ
ل. ق، َمقرونًا بمراقبة اهلل، فتأمَّ وِجيَّة: النُُّشوز، والَعدل، واتلَّفرُّ الزَّ

األرسة،  داخَل  األدوار  وتوزيُع  األرسة،  سة  لُمؤسَّ اإلسالم  تنظيُم   )16
فهل  املرأة،  حبقوق  اهتمَّت  اليت  النِّساء  ُسورة  يف  َورََدت  فالِقوامُة 

يمكن أن تكوَن الِقوامة ِضدَّ املرأة؟

ر احلديُث عن املنافقني، ووالئهم ألعداء اهلل، وتكاُسِلهم عن  17( يتكرَّ
اعة، وبيان مصريهم يف اآلخرة، فَلنَحَذر َمسالَكهم. الطَّ
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ادس اجلزء السَّ

من  َموقِفهم  وِذكُر  ملوىس،  مقاالتهم  وِذكُر  الكتاب،  أهل  حديٌث عن   )1
الم. َمرَيَم وعيىس عليهم السَّ

؛ خلَطره ىلع ِديِن الَعبد، وإن لَِبس  ورة ىلع اتلَّحذير من الُغلُوِّ 2( نبَّهت السُّ
ين. ُوَس ادلِّ بلَ

َور  3( اجلزء األكرب من ُسورة )املائدة( يف هذا اجلزء، ويه من أواخر السُّ
، ويه ُسورة اعتَنَت باحلديث عن الُعقود واملواثيق، مع 

ً
املدنيَّة نزوال

ار؛ يلتبَّ املؤمن ىلع ِحفظ هذا  األقارب واألباعد، بل حتَّ مع الكفَّ
األصل الكبري: نثڑ   کمث ]املائدة:1[.

َور، وليس  ورة ثمانيَة عرَشَ ُحكًما ليست يف غريها من السُّ نت السُّ 4( تضمَّ
فيها ُحكم منسوخ، فحاِول معرَفتَها، أو بعَضها.

بعض  وبياِن  مة،  املحرَّ األطعمة  بعض  عن  ل  مفصَّ حبديٍث  ابتدأت   )5
أنواع احلالل.

6( آيُة الوُُضوء، وِذكُر بعِض ُموِجباتِه، وُموِجبات الُغسل.

هادِة هلل، واألمُر بالَعدل، حتَّ مع من نُبِغُضهم من األعداء،  7( الِقياُم بالشَّ
فالعدُل واجٌب مع اجلميع.

8( َتَعرُُّف طبيعِة َعالقِة أهِل الكتاب مع َربِّهم ومع األنبياء أمٌر ُمِهمٌّ يف 
طريقة اتلَّعامِل معهم.



2121

 ، دع باحلقِّ سة، وبياُن فضيلة الصَّ ة دعوة موىس دلخول األرض املقدَّ 9( قصَّ
دق يف اتلَّوكُّ ىلع اهلل يف  واملبادرة يف َدفع انلَّاس لعمل اخلري، وأثَر الصِّ

انلَّجاة وانلَّص.

، وَشناعِة الفساد واإلفساد، وفَضِل  10( حديٌث عن ُخطورة القتل بغري َحقٍّ
يًّا وَمعنِويًّا. إحياء انلُُّفوس ِحسِّ

ماويَّة، وبياُن ُحكم َمن لم يكم بما أنزل  11( ِذكُر إنزال اهلل للكتِب السَّ
اهلل باتلَّفصيل.

عن  الُعلَماء  ُسكوِت  وُخطورُة  وانلَّصارى،  ايلهود  ُمواالِة  حتريُم   )12
عيَّة. الُمخالَفات الرشَّ

13( تَفِنيُد ُشبهة انلَّصارى يف نَِبِّ اهلل عيىس n وَعرُض اتلَّوبة عليهم بعد 
ذلك، فُسبحاَن الرَّبِّ الرَِّحيم. 
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ابع اجلزء السَّ

1( ابتدأ باحلديث عن األقرب واألبعد إيلنا من أهل الكتاب. 

ايلمني،  ارة  َكفَّ ِذكُر  منها:  الفقهيَّة،  األحاكم  من  مُجلٍة  عن  حديٌث   )2

يد للُمحِرم وبياُن َجزائه، والوَِصيَّة  ريُم اخلَمر والَميِس، وحتريُم الصَّ
َ

وحت

هود، واحلكم إن لم يُوَجد ُشهود مسلمون. عند الَموت، وبياُن الشُّ

3( احلوار بني عيىس وَحواِريِّيه، وبيان َتَعنُِّتهم يف إنزال آيٍة تكون دافًعا 

حابة،  واهد ىلع فضل الصَّ هلم إىل اإليمان، وهذا املوقف هو أحد الشَّ

بعض  خبالف  انلَّوايه،  وتَرِك  األوامر،  إجابة  بُسعة  وا  َتَمزيَّ حيُث 

ة ابلقرة. ة، وقِصَّ أتباع األنبياء، كما يف هذه الِقصَّ

يَِّة َصرب العالِم وادلاِعية ىلع أقوال  ابقة تأكيُد أهمِّ ة احلوار السَّ 4( ويف قِصَّ

ه واجتهاده قد يَسَمع منهم ما يَستَغِربه من أسئلة. أتباِعه، وأنَّه مع ِجدِّ

وبياُن   n عيىس  وبني  تعاىل  اهلل  بني  جرى  اذلي  للحوار  بياٌن   )5

يع انلَّصارى ألوهيَّته  براءِة عيىس من ادِّاعء األلوهيَّة، فكيف يدَّ

وقد ترَبَّأ منها؟
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ة، وِختاُمها اكن  6( َمطلَع ُسورة )األنعام( يف تقرير اتلَّوحيد وابلعث وانلُّبُوَّ
كذلك: نثڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ   
ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   
وئۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   یی   ی   ی   جئ   

حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   خبمث.

ة َعالقٌة ظاهرٌة بني َمطلَع ُسورة األنعام وخاتمة ُسورة املائدة اليت  َثمَّ  )7
يَّة اهلل تعاىل بالعبادة دون ما سواه. ُختمت حبوار َعَقِديٍّ يف تقرير أحقِّ

، وتهديدهم  ين احلقِّ بني بادلِّ 8( موعظة الُمعرِِضني عن آيات اهلل والُمَكذِّ
بأن َيِلَّ بهم مثُل ما َحلَّ بَِمن قَبلَهم.

9( ُمناظرُة إبراهيَم لقومه، من أهمِّ املناظرات يف تقرير العقيدة بالربهان 
ة الَعقِليَّة.  ، واحلُجَّ ِّ احِلسِّ

واتلَّعظيم  اإلجالل  يُورِث  والكون  اخلَلق  ل يف  باتلَّأمُّ اإليمان  تأصيُل   )10
هلِل تعاىل.
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اجلزء اثلَّامن

1( بياُن بعِض األحاكِم الفقهيَِّة ذاِت الَعالقِة بالعقيدة، وأبرزُها: التَّسِميُة 
َ ىلع  ا ُسمِّ ِريُم ما لم يُذَكر اسُم اهلل عليه، فضاًل َعمَّ

َ
بِيحة، وحت ىلع اذلَّ

آهلِة املرشكني.

َربِّنا ليرشح  نَلَجأ إىل  َيَعلُنا  الل  باهلِل يف اهلداية والضَّ القلِب  تَعليُق   )2
ُصدوَرنا بهدايٍة منه. 

نثۓ    يطان:  الشَّ َزيَّنها  اليت  الِعباداِت  بلعِض  تفصيٌل   )3
نثې   ې    الُمفَتُوَن:  املرشكون  َفها  وتَلقَّ ]األنعام:137[،  ڭمث 

ېمث ]األنعام:137[ ُثمَّ بدأ الرَّدَّ عليهم وىلع افتاءاتِهم.
وتََدبُُّرها،  فَهُمها،  َيُدُر  ُمتَنوِّعة،  وصايا  َعرَش  ن  تََضمَّ )األنعام(  ِختاُم   )4

والعمُل بها، وتربيُة أوالِدنا عليها.

نثڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆمث ]األنعام:162[،  5(  هذه اآلية: 
تَرُسم َمنَهج حياٍة للمسلم، حيُث ال وقَت يف حياته، وال لَمماتِه لغرِي 

اهلل، فامهلل اجعلنا من هؤالء.

يطان وَربِّه تعاىل، وبيان  ل بني الشَّ وار ُمَطوَّ 6( بدأت ُسورة )األعراف( حِبِ
يطان أبََوينا، وكيف َحَرَص ىلع َكشِف عورتهما. فهل  كيف أغوى الشَّ
يطان يف إغوائنا؟ وأنَّ َسعيَه لكشف العورات من  نَعتَرِب بمسالك الشَّ

ُرق إلضالنلا؟ أقص الطُّ
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7(  يف قوهل تعاىل: نثڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   کک   
ط إبليَس يف  ک   گ   گ   گمث ]األعراف:17[ بياٌن خُمتََص لُمَخطَّ

هذه احلياة، فَلنَحَذر من أن نكون َضِحيَّة هل. 

يطان نادانا اهلل بأربعة نداءات: نثڄ    ة آدَم n مع الشَّ 8( بعد ِذكر قِصَّ
ڄمث ]األعراف:26[ فهل من ُمتَِّعظ؟

9( قال بعض العلماء عن هذه اآلية: نثڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   
ڳ    گ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ   
مات  صوَل الُمَحرَّ

ُ
ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱمث ]األعراف:33[: إنَّها مَجَعت أ

ائع ُكِّها. يف الرشَّ

10( حواراٌت ُمتَنَوِّعٌة بني أهل اجلَنَّة وأهِل انلَّار وأهِل األعراف. حاول أن 
تتَخيَّل نفسك مع أحد الفريقني.

ة األعراف َمظَهر ُمؤثِّر من مظاهر رمحة اهلل بعباده. 11( ويف قصَّ

12( حني تقرأ يف وصف أعداء الرُُّسل للرُُّسل بِِمثل: نثڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
نثۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ    ڍمث ]األعراف:60[، أو: 
َريُم  هو  األعداِء  هؤالء  شأَن  أنَّ  تُدرِك  ]األعراف:66[،  ىئمث 

َفه؟  الِل والسَّ اتلَُّهم والتَّسِفيُه ولو لم تَُكن هل حقيقة، فما ِمعيار الضَّ

هالك  أسباَب  ل  فلنتأمَّ لألنبياء،  قَِصٍص  خبمِس  اجلزُء  ُيتَتَُم   )13
بنَي، َونلَحَذرها! الُمَكذِّ
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اجلزء اتلَّاسع

ة موىس أطوُل الِقَصص املذكورة يف ُسورة األعراف؛ ومن أسباب  قصَّ  )1
ة  اعمَّ ِمن  ة،  األمَّ هذه  يف  وبأمثاهِلم  وَمكِرِهم،  بايلَُهوِد  َتَعلُُّقها  ذلك 
ن يتَشبَّه بهم، ومِلا فيها ِمن تَسليِة نَبيِّنا g، لكثة التَّشابُه  وُعلَماء، ِممَّ

ة وبن إرسائيل. بني هذه األمَّ

ُوُءه 
ُ
ت املعاناة زاَد جل ما اشتدَّ

َّ
2( معاناُة موىس مع فِرعوَن وايلهوِد كبرية، وُك

. إىل َربِّه اذلي لم َيُذهُل َقطُّ

ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    نثٺ    َف:  الرشَّ هذا  يف  ل  تأمَّ  )3
ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦڦمث 

]األعراف:145[، فرَشَف الكتاب الُمَنل ال يكيف العبد لرَيتَِفَع عنَد اهلل 

ة، ويدعَو اخلَلَق إىل ذلك. حتَّ يأخَذه بُقوَّ

رِب، وذَكَر  ت الِمحنُة أرشَد موىس قَوَمه إىل االستعانة باهلل، والصَّ ا اشتدَّ 4( لمَّ
هلم أنَّ األرَض هلِل، والعاقبَة للُمتَّقنَي، فتَدبَّر.

5( رمحُة اهلل وَِسَعت كَّ يشء، وذكَر اهلل أنَّه سيَكتُبُها لِصنٍف من عباده. 
تََدبَّر ِصفاتِهم، لَعلََّك أن تَكوَن منهم.

ة القرية اليت اكنت حارضَة ابلحِر، وِذكُر مصرِي اآلِمِريَن باملعروِف،  6( قصَّ
وانلَّاهنَي عن الُمنَكر، ومصرِي الُمعتَِدين.
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ة اذلي آتاه اهلل آياتِه ُثمَّ انسلَخ منها، وانُظر كيف  7( ُخذ الِعربَة من قصَّ
رجات. َشبََّهه اهلل بأجنَِس احليَواناِت، بعد أن اكَن يف أرفَِع ادلَّ

اكِء الَمعبُوِديَن ِمن ُدوِن اهلل. َ 8( احلديُث عن بدايِة اخللِق، وإبطاُل نَفِع الرشُّ

: اتلَّقوى وإصالِح   اتلَّوجيُه لألهمِّ
َ
حابُة عن )األنفاِل( بدأ ا َسأَل الصَّ 9( لمَّ

َر اجلواُب عن سؤاهلم إىل ما بعد أربعنَي آيًة، فقيل  ذاِت ابَلنِي، وتأخَّ
هلم: نثٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀمث ]األنفال:41[.

10( اتلَّفِصيُل يف احلديِث عن َغزوِة بَدٍر، وكيفيَِّة اخلروِج هلا، وبياُن بعِض 
ما َحَصَل فيها من َمواقَف إيمانيَّة.
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اجلزء العارش

g، وكيف  يستمرُّ احلديُث عن وَصِف ماكِن َغزوِة بَدٍر، وُرؤيا انلَِّبِّ   )1
َمأنِينِة. جعلها اهلل من أسباب زيادة الطُّ

2( هذه اآلياُت: نثى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ 
ٿ    ٿ    ٺ    ٺ  ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀڀ    پپ    پ   
ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤڦ   ڦ   
ُمِلئت  نداءاٍت  ِستََّة  نت  تَضمَّ ڦ   ڦ   ڄ   ڄمث]األنفال:47-45[ 
يف  يطان  الشَّ َمكِر  بياَن  نت  وتضمَّ واستدامته،  انلَّص  بللوِغ  نُصًحا؛ 

َمنِعه، وتصويَر ُجنِب الُمنافقني.

ة  ُخوَّ
ُ
األ ِرباط  وهو  املسلمني،  َيَمع  رابٍط  أقوى  يُبنَيِّ  )األنفال(  ختاُم   )3

وابط  الرَّ من  آخَر  ليشٍء  وليس  واحدة،  رسالٍة  نُصة  يف  َكة  الُمشَتَ
األرضيَّة.

ة الُعهود بني الرَُّسول g واملرشكني،  4( افتُِتَحت ُسورة )اتلَّوبة( بتحديد ُمدَّ
ِحفظ  يف  عظيمة  رسالة  ويه  وأمن؛  َحرب  حالة  من  ذلك  يَتبَُع  وما 

ار. اإلسالم للعهود واملواثيق مع الُكفَّ

ورة حديٌث عن أحاكم الَوفاء ونَكث الُعهود، وَمنع املرشكني  ل السُّ 5( يف أوَّ
من ُدخول الَمسِجد احلرام، وحتريم ُمواالتهم.
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6( قتاُل أهِل الكتاب، عند الُقدرة، حتَّ يُعُطوا اجِلزيَة وُهم صاِغرون، مع 
ِذكر بعض عقائدهم ابلاطلة.

ورة، وَربط ذلك باإليمان   يف هذه السُّ
َّ

7( لم يَرِد ِذكٌر لِعمارِة املساجِد إال
ورِة اإلخالِص، وأنَّ املنافَق ليس من  باهلل وايلوم اآلِخر إشارٌة إىل رَضُ

يَِّة والَمعنَِويَّة. ِف؛ ألنَّه ليس من أهل الِعماَرتنَِي: احِلسِّ أهِل هذا الرشَّ

وبياُن  األصل.  هو  هذا  الِهجِريَّة،  األشُهِر  اتلَّأريخ ىلع  يف  الُعمدة   )8
ة،  احِلجَّ وذو  الَقعدة،  وذو  رجب،  ويه:  احلُُرم،  األشُهر  ُحرمة 
اذلين  ار  الُكفَّ اعدة  وإبطال  عيَّة،  الرشَّ نَة  السَّ وضبط  م،  والُمَحرَّ

يتحايلون ىلع األشهر احلُُرم.

9( حتريُض املسلمني ىلع الُمباَدرة باإلجابة إىل انلَِّفري يف َسبيِل اهلل إذا داع 
هل احلاكم الُمسِلم.

قوهل:  يف  اكة  للزَّ اثلَّمانيِة  الَمصارِف  ىلع  اتلَّنِصيص  ورة  السُّ نَت  تََضمَّ  )10
ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    نثڻ   
ڭ    ڭ    ۓۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ   
كثُة  ذلك  أرساِر  من  ولعلَّ  ]اتلوبة:60[،  ۆمث  ۇ    ۇ    ڭڭ   
أيِّ  من  للماِل  املنافقنَي  وَتَطلُّع  ورة،  السُّ هذه  يف  املاِل  عن  احلديِث 
طريق، ُثمَّ َغفلَتُهم عن ُحقوِق اهلل فيه، كما اكن حاُل كثرٍي من األحباِر 
دِّ  رون أمواهلم للصَّ اكة، بل يَُسخِّ والرُّهباِن اذلين ال يَكتَُفون بَِمنع الزَّ

عن سبيل اهلل.

11( َذمُّ املنافقني املتثاقلني واملعتذرين واملستأذنني يف اتلَّخلُّف عن اجلهاد 
دون ُعذر.
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املؤمنني،  به، وِذكُر صفات  َدهم اهلل  تَوعَّ املنافقني، وما  ِذكُر ِصفات   )12
قَلبََك وجوارَِحَك، وانُظر إىل أيِّ  د  فتََفقَّ وما أعدَّ اهلل هلم يف اآلخرِة، 

الفريقنِي أنَت أقرب.

 
َّ

إال منهم  فليس  اجلهاد،  يف  باملنافقني  االستعانة  عن   g انلَِّبِّ  نيَُه   )13
الِة  اخلَباُل واتلَّخِبيُب ىلع املسلمني، ُثمَّ نَهيُه عن االستغفاِر هلم، والصَّ

عليهم.

ائ    ائ    ى    ى    نثې    تعاىل:  قوهل  يف   )14
ېئ    ۈئۈئ    ۆئ    ۆئ    ۇئ    ۇئ    وئ    وئ    ەئ    ەئ   
ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئمث ]اتلوبة:79[ تنبيٌه ىلع ِصفٍة ِمن أَحطِّ ِصفاِت 
قني، فال ُهم بذلوا، وال َسِلَم ابلاذلون منهم.  املنافقني، ويه ملَُز الُمتَصدِّ
مان، فلم يَسلَم من ُسخريَِّة املنافقني خرُي  فليَتََسلَّ املؤمُن يف هذا الزَّ

 .g د انلَّاس بعد األنبياء، صحابُة حُممَّ
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اجلزء احلادي َعَش

1( ُمواصلُة احلديث عن املنافقني، ُثمَّ ِذكُر األعراِب حُمِسِنهم وُمِسيئِهم، 
ُثمَّ املهاجرين واألنصار، وكأنَّها عمليَُّة تَصفيٍة هلذه الفئات اليت اكنت 

تُشلكِّ املجتمَع يف املدينة.

نثٱ   ٻ    ابُِقون( يف قوهل تعاىل:  لَت كمة )والسَّ تأمَّ هل 
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   
الواقعة:  ُسورة  يف  اآليات  بهذه  فاقُرنها  ]اتلوبة:100[؟  ڤمث  ٹ   

نثڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   
من  تَُكوَن  أن  يف  واجتِهد  ېمث،  ې   ې   ې   ۉ  ۉ    ۅ   

هؤالء القليل. 

عن  نَِبيَّه  اهلل  نىه  فذللك  بنائه،  يف  انلِّيَّة  وُسوء  اِر،  الضِّ َمسِجد  ِذكُر   )2
الة فيه، ُثمَّ ِذكر املسجِد األَحقِّ بالقياِم فيه، ويف هذا تنبيٌه ىلع أنَّ  الصَّ

ة الَقصد، ال ىلع الَمظَهر. الُعمدَة يف الَعمِل ىلع ِصحَّ

أن  آمنوا  واذلين   g انلَِّبِّ  ونيُه  هلل،  أنُفَسهم  باعوا  اذلين  أوصاف   )3
يَستَغِفروا للمرشكني.

َة اثلَّالثِة  ُر صاحُب القرآِن قِصَّ 4( حني يكتوي القلُب بنار املعصيِة يتذكَّ
ل؟  اذلين ُخلُِّفوا، فهل يَِصحُّ أن َتُمرَّ ُدوَن تَأمُّ
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َيِب  تقسيٍم  يف  بالقرآن  انلَّاس  َعالقة  عن  )اتلَّوبة(  أواخُر  ثَت  حتدَّ  )5
نف اخلارِس.  لُه؛ حتَّ ال تَكوَن من الصِّ تأمُّ

الكون، ورضَب  آياته يف  )يُونَُس( عدًدا من  ُسورة  َمطلَع  َذكَر اهلل يف   )6
األمثاَل إلثباِت وُُجود اهلل وَعَظمته.

يهم بهذا القرآن. َدِّ ُة املرشكني وحتَ 7( حُماجَّ

هذه  تُناُل  كيف  لكن  هلل،  َويِلًّا  يكوَن  أن  العبد  مقامات  أفضُل   )8
الِواليُة؟ نثٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   
ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ   
ٹ   ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄمث 
فات  الصِّ هذه  من  اعٍر  وهو  الِواليَة  ادَّىع  من  فلُكُّ   ،]64  - ]يونس:62 

فِوالَيتُه اكذبٌة.

ظة َغَرق فِرعوَن 
َ
ة موىس وفِرَعون، وإبراز حل ة نُوح، ُثمَّ قصَّ 9( َعرض قِصَّ

يلَكوَن لَمن َخلَفه آية؛ وأنَّ اإليمان ِعند ُمعاينِة املوِت ال يَنَفع اإلنسان.

رب حتَّ  10( بَياُن أمِر اهلل نلَِبيِّه باثلَّباِت ىلع اإليماِن، واتِّباِع الويح، والصَّ
َيُكَم اهلل.



3333

اجلزء اثلَّاين َعَش

له  1( يف َمطلَع ُسورة )هود( َحِديٌث عن َعَظمة اهلل، بَسعة ِعلِمه، وتَكفُّ
تعاىل بأرزاق اخلَلق.

بِني به يف مناسبات خُمتَِلفة؛ 
ى الُمكذِّ 2( من ُصَور عظمة القرآن أنَّه يتحدَّ

ًة بأن يأتوا بمثله، أو بَعرِش ُسَور، أو بُسورة، فلم يستطيعوا، مع أنَّهم  فَمرَّ
أرباُب ابلالغِة وابليان.

اهلل  أمُر  ُثمَّ  قومه،  وبني  بينه  جرى  اذلي  احلوار  وتَفصيُل  نُوٍح  ُة  قصَّ  )3
َعِظيمة  ُدُروس  وفيها  وفان،  الطُّ حادثِة  وتفصيُل  الُفلك،  بصناعِة  هل 
ورة. ة نُوح يف القرآن يأيت يف هذه السُّ ل، فأطوُل ِسياٍق لِقصَّ َجِديرة باتلَّأمُّ

دين أعظُم  4( يف ِحوار نُوٍح مع ابنه ما يُبنَيِّ أنَّ ُحبَّ اهلل يف قلوب الُموَحِّ
َة الَكِبد. وفيها: املحافظُة ىلع أدب احِلوار مع 

ْ
، ولو اكن فِذل من أيِّ ُحبٍّ

القريب الاكفر، فضاًل عن العايص الُمسِلم، لعلَّ اهلل يَهِديه.

يَّة واملعنويَّة. ة احِلسِّ ة ُهود َنتَعلَّم أنَّ االستغفاَر سبَب حلُُصول القوَّ 5( يف قِصَّ

اه اهلل. ، فَصرَب وتوكَّ ىلع اهلل، فنجَّ بُوه واتََّهُموه بالَمسِّ 6( قَوُم ُهوٍد كذَّ

َسبيل  األنبياء وما القَوا يف  لِقَصص كثرٍي من  َعرٌض  ورة  السُّ يف هذه   )7
عوة إىل اهلل، وَيظَهر فيها َعِظيُم َشَفقة األنبياء ىلع أقوامهم، ولكن  ادلَّ

ال ِحيلَة يف الُمعانِد وصاحب اهلوى.
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، ومراقبِة  ة ُشَعيب يتَجلَّ اهِتمام اإلسالم باجلانب االقتصاديِّ 8( يف قِصَّ
اهلل فيه.

ِة موىس مع فِرَعون. 9( َعرٌض خُمتََص لِقصَّ

ُثمَّ  األشقياِء،  َمآِل  وبياُن  الِقيامة،  من مشاهِد  َمِهيٍب  لَمشَهٍد  َعرٌض   )10
َعداء. السُّ

رب ىلع ذلك،  والصَّ عوِة  باالستقامِة، وادلَّ باألمر  )هود(  ُسورة  ُخِتمت    )11
َِس.

َ
َف، بل خل اعيُة تَلوقَّ فهذا َمعىًن لو أهمله ادلَّ

ؤيا، وإن اكن اذلي رآها  يَّة الرُّ ُث َمطلَُع ُسورِة )يُوُسف( عن أَهمِّ 12( يتحدَّ
يَِّة االستماع لألطفال. صغرًيا، وأهمِّ

13( يف بداياتها إشارٌة إىل حَسِد إخوِة يوُسَف هل، وابتالئه باجلمال؛ لكنَّه 
َثبََت، فصارت العاقبُة هل. 

ر: نثڳ   ڱ   ڱ   ڱ    تََك، بل قَتلَك، فتَذكَّ ُد ُخصوُمك أِذيَّ 14( قد يتقصَّ
ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻمث ]يوسف:90[.

فما  اإلخالص،  وهو  ذلك،  عن  ارف  الصَّ وإبراز  الُمراودة  ة  قصَّ ِذكر   )15
َهوات؟ ك منه تُلواِجه به الشَّ َحظُّ

عوة إىل اهلل إذا رَسَت يف انلَّفس ال َيتَوقَّف  ة يُوُسف تَُدلُّ ىلع أنَّ ادلَّ 16( قصَّ
عوة وإن اكن َمسُجونًا. صاحبُها عن ادلَّ
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ة يُوُسَف وِذكُر َمِجء إخوته إيله، وطلبه إتيانهم بأٍخ هلم  1( ُمواَصلة لِقصَّ
ه 

َ
من أبيهم، حِلَكٍم بالغة، منها: زيادة ابلالء ىلع يَعُقوب، وِرفعُة َمِنتل

عند اهلل بهذا.

ُخول من باٍب واحٍد بسبب َكَثتِهم، ففيه  2( وِصيَّة يَعُقوَب بَلنِيِه بعدم ادلُّ
 َتَقع يف ذلك ُمبالَغة.

َّ
َ أسباِب الَعني ال يَُذمُّ رشاًع؛ برشط أال أنَّ تََوقِّ

ة فِقداِن ُصواِع الَمِلك، وكيف احتاَل  3( دخوُل إخوِة يُوُسَف عليه، وقِصَّ
ِقيق. يُوُسُف ِحيلًة رَشعيَّة ألخذ أخيه الشَّ

َظنِّه باهلل، فَمَع تغريُّ ُكِّ يَشٍء  n وُحسن  يَعُقوَب  ُمؤثِّر عن َصرب  حديٌث   )4
، فاكن الَفَرج بعد ذلك. قال قتادة   إنَّ ُحسَن َظنِّه باهلل لم َيزَتعَزع َقطُّ

َ
َحوهل

 أىت ُحسُن َظنِّه باهلل من ورائه.
َّ

رمحه اهلل: لم ينل بيعقوَب باَلٌء َقطُّ إال

نِّ  5( أثُر الِعلِم باهلل، وبأسمائه وصفاته يف تَلقِّ أقداِر اهلل الُمؤمِلة حبسن الظَّ
باهلل: نثی   جئ   حئ   مئ   ىئ   يئمث ]يوسف:86[.

اتلَّقوى  فَذَكَر:  املاكنة،  إىل هذه  أوَصلَته  اليت  الِعبادات  يُوُسُف  خلََّص   )6
ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    نثڳ    الَعِظيم:  الَفوَز  َتنَل  قها  فَحقِّ رب،  والصَّ
ں   ں   ڻ   ڻ   ڻمث ]يوسف:90[، وفيها إشارة إىل أنَّ هذين 

رب ُهما أعَظُم ما يُواَجه به َحَسُد احلَُسود. األمرين: اتلَّقوى والصَّ
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األرض،  يف  واتلَّمِكني  العظيم،  وابلالِء  يُوُسف  من  رب  الصَّ هذا  بعد   )7
وادليه  ويُشِعَر  بِنَعِمه،  وَيعَتَف  اهلل،  بُشكر  يَلَهَج  أن  ذلك  يُنِسه  لم 

بالَفضل، ويسأَل اهلل املوَت ىلع اإلسالم.

8( أين اإلخوُة املتقاطعون من َموقِف يُوُسَف مع إخوته؟ هذا املوقُِف اذلي 
َة مع الُمعاِديَن هل ِمن عشريته. َطبََّقه نَِبيُّنا g يَوَم فَتِح َمكَّ

ورة بِذكر آيات اهلل يف الَكون، وإرساِل الرُُّسل، وحثَّت ىلع  9( ُخِتَمت السُّ
أخذ الِعربة من قَِصص القرآن، فيه ليست ُمَرَّد قَِصص اعبرة.

ِه ىلع َعَظمة اهلل َجلَّ 
َ

10( بدأت ُسورة )الرَّعد( باحلديث عن الكون وَدالتل
، ُثمَّ 

ً
 يف ثاَلِث آياٍت ُمتتايلاٍت يَمتَِلُئ القلُب هلا َهيبًة وإجالال

ُ
جالهل

َعودٌة إىل  ُثمَّ اكنت  بالعبادة،  العظيِم  الرَّبِّ  إفراِد هذا  بتَذِكرٍي بوجوِب 
ذكِر آياته الِعظاِم يف اآلفاِق واألنُفس.

11( يف قوهِل تعاىل: نثڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   
ُمدِهش  من حديث   ُ

َ
هل يا  ]الرعد:31[.  ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژمث 

عن أثر القرآن يف القلوب اليت تَتَدبَّره، وتعيُش معه!

12( ُذِكرت َعرُش ِصفاٍت يف هذه اآليات: نثٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ   
ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   
چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ  ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄ   
ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ   
ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ    ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ 
استَجَمَعها اكن جزاؤه  َمن  گڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱمث 

َجنَّاِت انلَِّعيم.
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وكيف  قَوِمهم،  إىل  اهلل  ورُُسِل  ة موىس  بِقصَّ )إبراهيم(  ُسورة  تُستََهلُّ   )13
وُذوا، فانتصوا.

ُ
وا وَصرَبوا ىلع ما أ

ُ تَوكَّ

يَترَبَّأ  يطان  الشَّ أنَّ  وكيف  الِقيامِة،  ِمن مشاهد  َمهيب  َمشَهٍد  ِذكُر   )14
يطاُن هنا، ألنَّك إن اتَّبعتَه فَسيَتَربَّأ  من أتباعه، فاحَذر أن َيُغرََّك الشَّ

منك هناك.

يِّبِة واللكمِة اخلبيثِة، ُثمَّ تَعداُد بعِض نَِعِم اهلل  15( رَضُب أمثلٍة لللكمِة الطَّ
ىلع اإلنسان، فهل شكرناها؟

َة قَِصص رائعة من اتلَّوكُّ وتَعِظيِم اهلل تعاىل.  16( يف َمقَدِم إبراهيَم إىل َمكَّ

ُل  ُتبَدَّ يوَم  الُمجِرِمني،  وحاِل  املنَي،  الظَّ َمِصري  ِذكُر  ورة  السُّ ِختام  يف   )17
املنَي من ذلك ايلوِم العظيم. موات، فَويٌل للظَّ األرُض َغرَي األرِض والسَّ
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 g ِّ1( بدأت ُسورة )احلِجر( باحلديث عن ِحفظ اهلل لِكتابِه، وتَسِلية انلَِّب
بما حصل بلعض األنبياء قَبلَه. 

2( اتلَّنبيُه إىل َعَظمة ُصنع اهلل يف الَكون، وِذكُر ابَلعث، ودالئُل إماكنه.

3( هذه اآليات: نثٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   
ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ   
د خَماوَِف  ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گمث ُتبَدِّ

بَب مع اتلَّوكُّ ىلع اهلل. زق، فالُمِهمُّ بَذُل السَّ اإلنساِن ِمن مسألة الرِّ

تُه  ُجوِد، وحُماجَّ ، وأمُر إبليَس بالسُّ 4( تفصيٌل بلداية َخلق اإلنسان واجلانِّ
يف ذلك، وكيف ُطرِد من رمحِة اهلل بسبب الِكرْب واحلََسد، وِحرُصه ىلع 

تَزيِني املعايص نلا نلَهِلَك كما َهلََك، فَلنَنتَِبه.

5( إذا قرأ املؤمن هاتني اآليتني: نثۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   
ىئ   ی   ی   ی   ی   جئمث ]احلجر:49، 50[ ساَر إىل اهلل بني 

اخلوف والرَّجاء، فال ُقنُوَط وال تَساُهل.

ة  البرُشى مع ِشدَّ لَفظة  رت فيها  إبراهيم، وقد تَكرَّ ة  تفصيٌل يف قصَّ  )6
احلال، فكيف ييئَس الُمؤِمُن بعد هذا؟
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األخالِق،  ُسوِء  ىلع  الفواحِش  يف  االنهماِك  ألثِر  بياٌن  لُوٍط  ة  قصَّ يف   )7
وذهاِب احلياء.

د ِضيًقا يف َصدره بلُُزوم التَّسبيح  8( يف آخر ُسورة )احلِجر( ِعالٌج لَمن َيِ
ل اآلياِت اثلَّالَث األواخر: نثڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    والعبادة. تأمَّ

ڃ   ڃ   چچ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇمث.

َجلَّ  واِهِبها،  ُشكر  ر  وَكرِّ لها،  فتَأمَّ انلَِّعم،  ُسورة  تَُسمَّ  )انلَّحل(  ُسورة   )9
ُكوب  بالرُّ املتعلِّقة  املحسوسة  انلَِّعم  بها  املراُد  اكن  -وإن  ويه  وَعال، 
هذه  أَجلِّ  ِمن  نِعمة  إىل  أشارت  قد  ذلك-  وحنو  َكن  والسَّ واللباِس 

ات. َر ِذكُرها ثاَلَث َمرَّ انلَِّعم، ويه نِعمة نُُزول القرآن، حيث تكرَّ

ورة أدلَّة كثريٌة ىلع تفرُّد اهلل باأللوهيَّة، وىلع بُطالن ُحَجج املرشكني. 10( يف السُّ

11( بعد ِذكر انلَِّعم الكثرية ذكَر اهلل الَقريَة اليت َكَفرت بأنُعِم اهلل وكيَف 
لَّ بنا ما َحلَّ بتلك القرية. اعَقبَها، فَلنَحَذر من ُكفراِن انلَِّعم، حتَّ ال َيِ

رِب  عوة باحلكمة واملوعظة احلََسنة، والصَّ ورة احلَثُّ ىلع ادلَّ 12( يف ِختاِم السُّ
اعيُة من أًذى. ىلع ما يَلَق ادلَّ



4040

اجلزء اخلاِمَس َعَش

ٍة عن املسِجد األقىص، وِذكر  ثَت عن حقائَق ُمِهمَّ 1( بدايُة ُسورة )اإلرساء( حتدَّ
الح. ة األخريَة ستكوُن للصَّ ُدُخول بن إرسائيل وإفساِدهم فيه، وأنَّ الَكرَّ

العبادات  يف  يَشء،  ُكِّ  يف  ُرق  الطُّ ألقَوِم  القرآِن  ِهدايِة  ىلع  تَنِصيٌص   )2
واملعامالت وغريها.

نثٱ    اِعني إيلهما:  السَّ نيا واآلخرة، وتَفاوُت  ادلُّ اَرين:  ادلَّ حديٌث عن   )3
ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ   
ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   

ڌڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژمث ]اإلرساء:21-18[.
اخلُلُقيَّة واالجتماعيَّة يف  بأهمِّ األموِر  ُمتعلِّقة  وَِصيًَّة عظيمًة  ِعرشون   )4

اآليات اليت تبدأ بقوهل تعاىل: نثڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ںںمث ]اإلرساء:23[ وتنتيه بقوهل تعاىل: نثحئ   مئ   ىئ   يئ   جبحب   
خب   مب   ىب   يب   جت   حت   خت   مت   ىت يت   جث   مث   ىث   يث   

ل َموقَِعك منها. حج   مجمث ]اإلرساء:37، 38[، فتأمَّ
اكء، وِذكُر احِلوار مع إبليَس ِعنَد َخلق  َ ة الُمرِشكني وإبطاُل َدعوِة الرشُّ 5( حُماجَّ
المة منه بقدر قيام  يطان يف إضالنلا، وأنَّ السَّ آدَم، واتلَّوكيد ىلع َسيع الشَّ
اإلنسان بعبوديَّة اهلل: نثې   ې   ې   ې   ى   ىائمث ]اإلرساء:65[. 
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بل  قلياًل،  ولو  املرشكني  إىل  يَرَكَن   
َّ

بأال  g نلَِبيِّنا  ربَّانيَّة  توجيهاٌت   )6
آياِت  وِذكُر  ِتهم،  وحُماجَّ املرشكني  َطلَبات  تَفِنيد  مع  َربِّه،  إىل  يلتجُئ 

اهلل يف الكون.

فِرعوَن ملوىس، مع  بِذكِر تَكذيِب   g للنَِّبِّ  تَسِليٌة  ورِة  السُّ ِختاِم  يف   )7
َكثِة اآلياِت اليت جاَء بها موىس.

8( حديٌث عن بعِض مقاصِد نُُزوِل الُقرآن، وأثِره يف قُلُوب أهله، واألدِب 
الة. عند تالوته يف الصَّ

واملال  ين  ادلِّ يه:   ، فَِتٍ أربع  عن  حديثًا  )الكهف(  ُسورة  نَت  تضمَّ  )9
لطان. والِعلم والسُّ

ة أصحاب الَكهف، فيه ِمثال يَحٌّ للُكِّ ناشئ  ين( تَظَهر يف قصَّ 10( فِتنة )ادلِّ
يِن تَُكوُن باعزتاِل َمواِطِن  المَة لدلِّ ، وأنَّ السَّ يُريُد ُسلوَك طريِق احلَقِّ

، وِصدِق اللجوِء إىل اهلل تعاىل. الِفَتِ

اعة، والفقرِي  ِب بالسَّ ة صاِحب اجلنَّتني املكذِّ 11( فِتنُة )املال( تتجلَّ يف قصَّ
المة بُشكِر واهِب انلَِّعم، وتصيِف  املؤمِن باهلل، وَمِصريهما. وأنَّ السَّ

تلك انلَِّعم يف طاعته.

ِعربة  ففيها  اخلَِض،  مع  موىس  ة  قصَّ يف  بوضوح  تَبُدو  )الِعلم(  فِتنة   )12
وانلَّيه عن  باملعروف  العايلة واألمر  ة  والِهمَّ الِعلم، يف األدب  لَطلَبَة 
الُمنَكر، وأنَّ الَعبد عليه أن يُسِنَد الِعلم إىل اعلِِمه، ويتأدََّب مع َشيِخه، 

ِصيل الِعلم.
َ

وال يَستَعِجَل يف حت
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اِدَس َعَش اجلزء السَّ

ألصحاب  َنُموَذج  فيه  الَقرننَي،  ذي  ة  قصَّ يف  تَظَهر  لطان(  )السُّ فِتنة   )1
انلُُّفوذ يف أن يَستَخِدموا ُسلطانَهم إلقامة الَعدل بني انلَّاس.

وَذَكرت  اهلل،  ىلع  الَعرض  يَوم  من  بَِمشاهَد  )الكهف(  ُسورة  ُخِتمت   )2
ار وَمِصري املؤمنني. َمِصري الُكفَّ

ة،  َمرَّ ثماين َعرشَة  )َمريَم(  ُسورة  اتها يف  بُِمشتَقَّ الرَّمحة  رَت كمُة  تَكرَّ  )3
فَفتِّش عن َمواِطِن الرَّمحة فيها، وانُظر أسبابَها، لَعلَّك تناهلا.

للتَّقوى. حاِول  فَوائَد  ُمبارِشة، عن َخِس  ورة، بصورٍة غرِي  السُّ ث  َدِّ حتُ  )4
أن تَستَخرَِجها.

ة َزَكِريَّا، وقدرِة اهلل يف إعطائه الودَل بعد أن شاَب  5( بدأت ُسورة َمرَيَم بِقصَّ
رأُسه، وَعِقَمت امرأتُه، فهل ييئَُس بعد هذا أَحد؟

ة ِوالدِة َمرَيم لعيىس، وكالِمه يف الَمهد بأنَّه عبٌد ورَُسول،  6( تفصيٌل لِقصَّ
ابٌن هلل؟  أو   ، رَبٌّ أنَّه  املسيح  أتباع  ِمن  أنَّه  يزُعم  َمن  يع  يَدَّ فكيف 

تعاىل اهلل.

ُف يف املجادلة  ُه ألبيه يف ِعبادِة األصنام، واتلَّلطُّ ة إبراهيَم وُماَدتلَ 7( قصَّ
مع  ف  اتلَّلطُّ اعة يف  لدلُّ درٌس  فيه  ُمرِشك-  أنَّه  -مع  أبَِت«  »يا  بتَكراِر 

عوة. الوادلين يف َمقام ادلَّ
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تَستِحقُّ  وِصفاٌت  خصائُص  نَِبٍّ  وللكِّ  األنبياء،  قَِصص  بعِض  ِذكُر   )8
ل، وابلحَث عن َمواِطِن اتلَّأسِّ بهم؛ كِصدِق الوعِد، وأمِر األهِل  اتلَّأمُّ

ِة إسماعيل، وهكذا. اكة يف قصَّ الِة والزَّ بالصَّ

ُثمَّ  املؤمنة،  الُقلوُب  هلا  ُف  ِ
َ

تَرت احلرَش،  من  َمشاهَد  عرُض  ذلك  تال   )9
ا، تعاىل اهلل عن ذلك. ً أعَقبَها َدحُض ُشبَِه اذليَن َزَعُموا هلِل َودلَ

با  10( استُِهلَّت ُسورة )طه( ببَسِط نَشأِة موىس، وتأييِد اهلل هل يف أيَّام الصِّ
 هل أسباَب 

َ
عف، وكيف َحِفظه اهلل وأجاَب َدَعواتِه، وَهيَّأ وأوقاِت الضَّ

ة يف َدعَوتِه. الُقوَّ

إرساهِل  ِعنَد  موىس  نَفَس  اعَتَضت  اليت  العارِضُة  اخلوِف  حاالُت   )11
بأخيه  وتأييِده  بَِمِعيَّة اهلل هل،  َدت  تَبدَّ َحرة،  السَّ وُمقارعِة  فِرَعوَن،  إىل 

واآلياِت اليت معه، فُكن مع اهلل وال تَقلَق.

ل  َل انلَّهاِر َكَفرة، ويف آخره ُمؤمنني بََرَرة، فتأمَّ 12( اكن َسَحرُة فِرَعوَن أوَّ
رُسعَة أثَِر اإليمان فيهم.

يف  َسيناَء  إىل  ِمَص  من  خُبروِجهم  إرسائيَل  بن  ىلع  اهلل  ِمنَِّة  ِذكُر   )13
لتَشتَيِفَ  يَنُظرون؛  وهم  وقوِمه  فِرعوَن  وإغراِق  ام،  الشَّ إىل  طريقهم 

ُصُدوُر املؤمنني من فِرعوَن وقوِمه.

امريُّ الِعجَل يلَعبَُده بنو إرسائيل، يف غياب موىس n، وَزيَّن  14( َصنََع السَّ
ُداعِة  من  فاحَذر  ال،  اجلُهَّ ىلع  لرَيُوَج  للِعجل،  احلَسن  باملظهر  باطلَه 

ابلاطل، مهما زَخَرفُوا باطلَهم.
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كر يوَم القيامة،  15( يف أواِخِر ُسورة )طه( حديٌث عن الُمعرِِضني عن اذلِّ
وُصورٍة من ُصَور الَهوان واألهواِل اليت َتَقع يف ذلك ايلوم.

ة آدَم ووَسوَسِة  نَته قِصَّ يطان لإلنسان بِما تَضمَّ 16( تَذكرُي انلَّاس بَعداوِة الشَّ
ل. يطان هل، فلنَحَذر من َعُدوِّ أبينا األوَّ الشَّ

ورة بتَسِلية انلَِّبِّ g ىلع ما يقوهل املرشكون وتَثبيِته ىلع  17( ُختمت السُّ
الِة ىلع  الصَّ إقامُة  األعداِء  ُماكبَدِة  يُِعنُي ىلع  ما  أهمِّ  من  وأنَّ  ين،  ادلِّ

. الوجه الَمرِضِّ
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ابَع َعَش اجلزُء السَّ

ق ُوقُوعه، وأنَّه قد اقتب.  قُّ
َ

1( بدأت ُسورة )األنبياء( باإلنذار بابلعث، وحت

فهل استَعَددنا هل؟

َف ُكُّه يف اتِّباِع هذا القرآن: نثۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې    2( املجُد والرشَّ

ېې   ې   ىمث ]األنبياء:10[.

ل عن تقرير اتلَّوحيد، وأنَّ َدعوَة الرُُّسل ُكِّهم واحدة، ويه  3( حديث ُمَفصَّ

اتلَّوحيد.

يَّة الُمشاَهدة اليت تَشَهد بوَحداِنيَّة اهلل. 4( نِقاٌش َعقِلٌّ وَعرض لألِدلَّة احِلسِّ

ل هذه اآليَة: نثٺ    5( نَفحٌة من عذاِب اهلل اكفيٌة لنِسياِن ُكِّ نَِعيم. تأمَّ

ٹمث  ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ   

]األنبياء:46[. 

ِطيم األصناِم َنُموَذٌج رائٌع يف احلُنكة واحِلكمة، مع 
َ

ة إبراهيَم يف حت 6( قِصَّ

ة اتلَّوكُّ ىلع اهلل. قُوَّ

ُمعارِِضيهم وأَعزَّ  َكِثري من األنبياء، وكيف أهلَك اهلل  بَسٌط لِقَصص   )7

اهلل أويلاءه. 

ة. دَّ ة ِصلة األنبياِء بَربِّهم، وإنقاِذهم َوقَت الشِّ 8( نَماِذُج رائعٌة من قُوَّ



46

ورة بِذكر َمِصري املرشكني وآهلتهم، ُثمَّ َدَعت إىل اتلَّوِحيد. 9( ُخِتمت السُّ

اعة، واتلَّحذير  ( بتَخِويف انلَّاس من َهول َزلَزلة السَّ 10( بدأت ُسورة )احَلجِّ
يطان. من اتبِّاِع الشَّ

11( ِجدال املرشكني يف إنكار ابلعث، واالستدالل ببداية َخلق اإلنسان، 
وإحياِء األرِض اهلامدة.

، وِذكُر بَعِض أراكنه وُمستََحبَّاتِه، مع عنايٍة  12( تَفصيٌل لَكيِفيَّة فَرض احلَجِّ
ظاهرٍة بأعماِل الُقلُوب.

من  وُيرُِجها  هلل،  تَعظيٌم  هو  انلَّحُر-  -ومنها  احلَجِّ  شعائِر  تعظيُم   )13
العاداِت إىل العبادات.

14( ِذكُر إخراِج الُمهاجرين من ِديارِهم، وحديٌث عن رُشوِط اتلَّمكنِي 
يف األرض.

َماكيِد  بَعِض  ىلع  وتَعريٌج  لرُُسِلهم،  بِني 
الُمَكذِّ األقواِم  بعِض  ِذكُر   )15

يطاِن وفِتنَِته. الشَّ

ُة املرشكني. الئِل ىلع قُدرِة اهلل تعاىل، وِذكُر ابَلعث، وحُماجَّ 16( ِذكُر ادلَّ

ورة بَدعوٍة إىل اجلهاد، وإقامِة الفرائِض، واالعتصاِم باهلل. 17( وُخِتمت السُّ
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اجلزء اثلَّامَن َعَش

ل ُسورة )املؤمنون( ألم تسأل نفَسك:  فاِت املذكورَة يف أوَّ 1( وأنَت تقرأ الصِّ
قُت منها؟ ماذا حقَّ

َّاه من القوم 
َ

ره اهلل أن َيَمده ىلع أن جن ة نُوح، وكيف ذكَّ ل يف قصَّ 2( تأمَّ
املني. الظَّ

.g ِّ3( َعرٌض خُمتََص بلعض قَِصص األنبياء؛ تلثبيت قلِب انلَِّب

بني  الُمَكذِّ وَمآل  ور،  الصُّ يف  وانلَّفِخ  واملوِت  االحِتضار  لَمشَهد  عرٌض   )4
بآيات اهلل، وتَقِريع اهلل هلم يف انلَّار.

نثۈئ   ۈئ    ]املؤمنون:1[ وآخرها:  نثٱ   ٻ   ٻمث  )املؤمنون(:  ُل  أوَّ  )5
ېئ   ېئمث ]املؤمنون:117[ فما أعَظَم الَفرق! 

ىن والَقذف وُحكم اللِّعان،  6( بدأت ُسورة )انلُّور( باحلديث عن َحدِّ الزِّ
وكأنَّها أسوار حُمَكمة لَمنع الفاحشة وانتشارها يف املجتمع.

ة اإلفك ُتَعلِّمنا ُدروًسا يف اتلَّثَبُّت وحفظ اللسان، وتُبنَيِّ َعِظيَم َخَطِره. 7( قصَّ

بِنَي 
الُمَكذِّ فاحَذر   .i اعئشَة  نا  أمِّ َمناقُب  َظَهرت  احلادثة  هذه  يف   )8

للقرآن.

9( الزَّجر عن ُحبِّ إشاعة الفواحِش بني املؤمنني واملؤمنات؛ لَعظيِم أثَِره 
يف إفساد املجتمع.
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ة إذا اكن املؤذي من األقارب. فح عن األذى، وخاصَّ 10( األمُر بالصَّ

، وِحفظ الُفُروج. 11( األمُر باالستئذان عنَد ُدُخوِل ابُليُوت، وَغضِّ ابلَصِ

ل اهلل بالِغىن، واالستعفاف عند  واِج، واإلشارُة إىل تََكفُّ 12( اإلرشاُد للزَّ
ىن(. ريُم ابِلغاء )الزِّ

َ
َعَدم الُقدرة، وحت

به اهلل نلُورِه، وَسل َربََّك أن يَهِديََك إيله، ُثمَّ  ل يف الَمثَل اذلي رَضَ 13( تأمَّ
ل كيف رَضََب مثاًل لَمن ُحِرُموا من نور اهلل، وَسل َربَّك العافية،  تأمَّ

هادات! فكم ُحِرَمه من أناٍس معهم أىلع الشَّ

14( حديٌث عن بعض ِصفاِت املنافقني، وإبراُز ِصفِة اإلعراِض عن ُحكِم اهلل.

إقامِة  وََعَد اهلل اذلين آمنوا باالستخالف يف األرض، برُشوٍط ثالثة:   )15
اكة، واألمِر باملعروِف وانلَّيه عن املنكر. الة، وإيتاِء الزَّ الصَّ

16( اتلَّفِصيُل يف أحاكم استئذان األطفاِل دُلُخوِل ابُليُوت، وِذكُر ِحجاب 
ها من أسوار الَعفاف اليت بَنَتها ُسورة انلُّور، ُثمَّ احلديُث 

ُّ
الَعجائز، وُك

عن ُحكم األِك يف ُبيُوِت األقارب.

.g ِّورة َدعوٌة إىل اتلَّأدُّب يف اخلطاِب مع انلَِّب 17( يف ِختاِم السُّ

18( افتُِتَحت ُسورة )الُفرقان( باثلَّناء ىلع من أنَزَل الُفرقان، فما نَِصيبَُك 
من بََركة هذا القرآن؟

.g 19( َدحُض ُشبَِه املرشكني حول القرآن والرَُّسول
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اجلزء اتلَّاِسَع َعَش

وء، فُكن ىلع َحَذٍر قبل  1( َمشاهُد من الِقيامة، وإبراُز ُخُطورِة قَُرناِء السُّ
أن َتَعضَّ ىلع يََديَك من انلََّدم.

اِر  بة، واتلَّعريُض بُكفَّ 2( ِذكُر بعض األمثلِة من إهالِك اهلل لألمِم الُمَكذِّ
قَُريش أن هذا َمِصرُيُكم إن أرَصرتُم ىلع ما أنتم عليه.

كتاِب  فاقرأ يف  الكون،  آياته يف  ببعض  اهلل  وَحداِنيَّة  االستدالل ىلع   )3
الَكون يَزَدد إيمانك. 

ر؟ وهل عَقدتَّ  4( إذا قرأَت ِصفاِت ِعباِد الرَّمحِن يف آخر )الُفرقان( فِبَم ُتَفكِّ
الَعزَم ىلع اتلََّخلُّق بِصفاتِهم؟

عراء( بتَسِليِة انلَِّبِّ g ىلع ما ياُلقيه من إعراض قَوِمه. 5( بدأت ُسورة )الشُّ

ة ُكُّها تَثِبيٌت لرسول اهلل g، وهلذا ُخِتمت  ورة قصًصا ِعدَّ 6( َعرضت السُّ
أكث  ولكنَّ  ڱمث،  ڳ    ڳ    ڳ    نثڳ    بقوهل:  الِقَصص  مجيُع 
املرشكني ال يؤمنون، وأنَّ اهلل عزيٌز قادٌر ىلع أن يُِنَل بهم العذاب، 

وأنَّه رَِحيم برُُسله، فنارِصُهم ىلع أعدائهم.

روف: نثڀ   ڀڀ    ة االعتماد ىلع اهلل يف أحلَِك الظُّ ة موىس تَظَهر قُوَّ 7( يف قصَّ
ڀ   ٺ   ٺ   ٺمث ]الشعراء:62[، فيا هل من يَِقني!

ِليم هو اذلي يَنَفع صاِحبَه يَوَم الِقيامة، فهل فَتَّشنا قُلُوَبنا:  8( القلُب السَّ
أَسِليمٌة يه أم ال؟
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ُدوه بالرَّجم! وحنن تُؤِذينا اللكمة العابرة،  ا أَمَر نُوٌح قَوَمه ونَهاَهم َهدَّ 9( لمَّ
فَشتَّاَن ما بيننا!

رهم بأنَّ ُشكَرها اتلَّقوى. ر قوَمه انلَِّعم اليت أعطاهم اهلل وَذكَّ 10( ُهود n ذكَّ

الُمِسفني واملفسدين،  تَنِبيٌه ىلع عدم طاعة  نَِبِّ اهلل صالٍح  ة  قِصَّ يف   )11
فاحَذرُهم أن يَفِتنُوك.

12( ُخطورُة موافقِة املرِء ىلع الُمنَكر ولو لم يَفَعله بنفِسه. انُظر َمِصري امرأِة لُوط.

ة  13( اعبُد اهلل كأنَّك تَراُه، فإن لم تَُكن تَراُه فإنَّه يَراك. يَتَجلَّ ذلَك يف قِصَّ
َعراء(: نثڳ   ڳ   ڳ   ڱمث ]الشعراء:218[. ُشَعيب n ويف خاتمة )الشُّ

عوة إىل اهلل.  ورة باتلَّنويه بشأن القرآن، واألمِر بادلَّ 14( ُخِتمت السُّ

فيه  تَوفَّرت  لَمن  وبرُشى  ُهًدى  القرآن  أنَّ  )انلَّمل(  ُسورة  َمطلَع  يف   )15
ة، فَفتِّش عنها. صفاٌت ِعدَّ

لم يف َجحد آياِت اهلل. ة موىس مع فِرَعوَن يَتَبَنيَّ أثر الِكرْب والظُّ 16( يف قصَّ

ار  ل أمانَة الُهدُهد، وِحرَصه ىلع اتلَّوِحيد، وَعَدَم انبهارِه بما ِعنَد الُكفَّ 17( تأمَّ
نيا، فاتلَّوِحيد يَشٌء فُِطرت عليه ابلهائُم فضاًل عن الُملَكَِّفني. من نَِعيِم ادلُّ

ِكياِن كيف يُستَخَدم الُملُك يف طاعِة اهلل ويف 
َ

ة ُسلَيماَن وَسبَأ حت 18( قصَّ
َمعِصيَته.

ُ أنَّه مهما َمَكَر املاكرون فاهلُل يَمُكُر بهم، وهم  ة قَوم صالٍح يتبَنيَّ 19( يف قصَّ
ال يَشُعُرون.
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اجلزُء الِعُشون

إقامة  رفض  إىل  باملفِسدين  احلاُل  يَِصل  قد  بأنَّه  تُنِبئ  لُوٍط  ُة  قصَّ  )1
رين بينهم! الُمتطهِّ

2( يف ُسورة )انلَّمل( خسُة أسئلة تُرِس قواعد اتلَّوِحيد، وترََشح احلقيقة 
لها وتَدبَّرها. ، فتأمَّ للُكِّ ذي لُبٍّ

ُف هلا  ِ
َ

ورة بذكِر بعِض مشاهِد الِقيامة، ويه َمشاِهُد يَرت 3( ُخِتمت السُّ
القلب.

نة املؤمنني الُمستَضَعفني ىلع ُمستَقبَلهم، 
َ
4( بدأت ُسورة )الَقَصص( بَطمأ

ة ِوالدة  ن هلم يف األرض، وَيظَهر هذا من تَفِصيل قصَّ وأنَّ اهلل سيَُمكِّ
موىس وِحضانته ورَضاعته، وتَربِيَته يف قَص فِرَعون.

َمواقَف  خالل  من  اهلل  ِدين  ِخدمة  يف  املرأة  َدور  إىل  ورة  السُّ أشارت   )5
خِت موىس، وكذلك املرأة اليت أشارت 

ُ
لَعَدد من النِّساء: أمِّ موىس، وأ
باستئجاِر ُموىس لرَيىع الَغنَم.

يَفتَِخر بقتل نفٍس  لم  ، وكيف أنَّ موىس  الِقبِطيِّ ة قَتل  إشارٌة إىل قصَّ  )6
َمعُصومة، بل اعتَف بذنبه واستغفر. 

7( ماذا يويح َمِجء املرأة إىل موىس ويه تَميِش ىلع استحياء؟ احلياُء ِعطُر 
احلياة، فإذا فقدته املرأُة فال َخرَي فيها.



52

أنَّ  إىل  إشارٌة  بأخيه  َعُضِده  وَشدُّ  بدله،  إىل  راجًعا  بأهله  موىس  َسرُي   )8
 اهلل، 

َّ
د نارًصا إال َيِ يُؤاِزُرونه، وقد ال  يَستَغِن عن أعواٍن  اعية ال  ادلَّ

فِنعَم املوىل ونِعَم انلَّصري.

 بَِن إرسائيَل 
َ
9( إلزاُم املرشكني بتَصديِق الرَُّسوِل g؛ لَكونِه قَصَّ َعلَيِهم َنبَأ

وهو لم يَشَهده.

َعَل أحَدهما رَسَمًدا، 
َ
10( إبراُز قُدرِة اهلل يف تَعاقُِب الليِل وانلَّهاِر، ولو شاَء جل

لَت َمصاِلُح الِعباد. ولو اكن كذلك تَلعطَّ

ة قاُروَن مع املاِل تَعن أنَّ املال ُشؤم ىلع صاحبه إذا لم يَعرِف َحقَّ  11( قصَّ
اهلل فيه. 

خِرج موىس من بدََله ُثمَّ اعد، 
ُ
12( يف ِختام )الَقَصص( إشارٌة إىل أنَّه كما أ

ا. د كذلك، فعاَد  g فاحتًا ُمنتَِصً فأنت يا حُممَّ

تَعَتض  اليت  الِفَت  من  أنواٍع  عن  حديٌث  ُبوت( 
َ
)الَعنك ُسورة  ل  أوَّ  )13

نيا، وفتنِة  ، وفِتنِة ادلُّ اعيَة يف طريقه: فِتنِة األهل، والعذاِب ابَلَديِنِّ ادلَّ
بَياُن  ورة-  السُّ آخر  يف  ة  -وخاصَّ ذلك  ثنايا  ويف  عوة،  ادلَّ طريِق  ُطوِل 

الَمخَرج: نثڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀۀمث ]العنكبوت:69[.

ر دائًما بأنَّنا لسنا يف َمأَمن  َعلُنا نُفكِّ
َ

14( نَماِذُج ُمتتابِعٌة لِعقاِب األقواِم ت
من ذلك.
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بُِمجاَدلة  َظنَُّك  فما  أحَسن،  يه  باليت  الكتاب  أهِل  بُِمجاَدلة  األمُر   )1

أخيك املسلم؟

الُمجاَهدة  وأنَّ  اآلفاق،  يف  ل  اتلَّأمُّ إىل  َدعوة  ُبوِت( 
َ
)الَعنك ِختام  يف   )2

ة ُموِصلٌة إىل اهلداية. الُمستِمرَّ

ون،  وم، ووعدت بأنَّهم سيَنتَِصُ الرُّ وم( بِذكِر َهزيمِة  )الرُّ بدأت ُسورة   )3

وأنَّ اهلل يَنُص َمن يشاء.

ل كيف َذمَّ اهلل املرشكني بَغفلَِتهم عن اآلخرة، فهل َعرفَت كيف  4( تأمَّ

نيا ونِسياُن اآلخرِة داء؟ اكن اتلَّعلُّق بادلُّ

ل يف آياِت اهلل يف َخلِق اإلنساِن، وتُعاقُِب الليِل وانلَّهاِر،  5( دعوٌة إىل اتلَّأمُّ

وإنزاِل املَطِر، وغرِيها.

بَب يف  عوُة إىل اثلَّبات ىلع الِفطرة )اإلسالم(، واإلشارُة إىل أنَّ السَّ 6( ادلَّ

ُظهوِر الفساِد هو بما َكَسبَت أيدي انلَّاس، فال تَُكن عونًا ىلع ُظُهورِه.

رب. عوِة إىل الصَّ 7( َعودٌة إىل ِذكِر بعِض آياِت اهلل يف الَكوِن، واخِلتاُم بادلَّ

قمان( بوَصِف الُمحِسنني وجزائهم، ُثمَّ أعقبت بِذكر 
ُ
)ل بدأت ُسورة   )8

الُمشَتين للَهِو احلديِث وجزائهم.
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وُمصاَحبِتهما  يِن،  الوادِلَ بِرِّ  ُثمَّ  باتلَّوحيِد،  بدأت  البِنه  لُقماُن  وصايا   )9
باملعروف وإن اكنا ُمرِشَكني. وُيلَحظ أنَّ وَِصيَّة لُقماَن بدأت بتقديم 
حبديِث  واربِطه  ذلك،  ل  فتأمَّ اجلوارح،  أعمال  ىلع  العقيدِة  تَصحيِح 
َيُعوُدون  الُمرشِكنَي  أنَّ  الَكوِن، وكيف  اتلَّوحيد يف  ورة عن َدالئِل  السُّ

ة، ُثمَّ يرُِشُكوَن يف الرَّخاء. دَّ إىل اهلل يف الشِّ

الَغيِب  َمفاتيِح  الِقيامِة، وإشارٌة إىل  يف ِختاِمها َدعوٌة لالسِتعداد يلوِم   )10
 اهلل.

َّ
اليت ال يَعلَُمها إال

اخلَلق،  ونِهايِة  اخلَلق  بَدء  ة  قِصَّ باحلديِث عن  جدة(  )السَّ ُسورة   
ُ
تَبَدأ  )11

ا إىل نار. ا إىل َجنَّة وإمَّ وَمصريِهم: إمَّ

تُوِصل  اليت  فات  الصِّ وأبرُز  املؤمنني،  ِصفاِت  بعَض  ورة  السُّ َذَكرت   )12
رب وايلَِقني. ين يه الصَّ اإلنساَن إىل اإلمامِة يف ادلِّ

عن  واإلعراِض  اهلل،  آياِت  يف  ر  اتلَّفكُّ إىل  دعوٌة  ورة  السُّ ِختاِم  ويف   )13
الُمعانِِدين.

ن  ِممَّ أنَت  فهل  اهلل،  تَلقوى  للنَِّبِّ  بدعوٍة  )األحزاب(  ُسورة  بَدأت   )14
يَغَضُب إذا ِقيلت لك هذه اللكمة؟

كُحرمِة  انلِّاكح  يف  ُحرَمتَُهنَّ  أنَّ  وبياُن  املؤمنني،  هات  بأمَّ اتلَّنِويه   )15
هات. األمَّ

16( ُصَوٌر بَِليغٌة من َغزوِة األحزاِب تُظِهر حاَل الُمسِلمنَي والُمنافِِقنَي َمع 
َشدائِد اجِلهاد.
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1( ِذكُر حال انلَِّبِّ g مع أزواجه، ووِصايُة اهلل لُهنَّ بِذكِر نِعمِة اهلل َعليِهنَّ 
 اعتَرَبنا أنَّ بُيوتَنا تَزداُد َخرِييَّتُها 

َّ
، فهال نَّة يف ُبيُوتِِهنَّ بُنوِل الَويح والسُّ

نَّة؟ بَقدر ما تُعَمر بتالوِة القرآن، وتطبيِق السُّ
2( اتلَّنِبيُه ىلع فَضِل آِل بَيِت انلَِّبِّ g، ورَض اهلل عنهم، وفضِل املسلمني 

واملسلمات عموًما.
هاِت املؤمنني،  الق، وِحجاِب أمَّ 3( اإلشارُة إىل بعِض األحاكم املتعلِّقة بالطَّ

. فرَِحَم اهلل امرأًة اقتَدت بِهنَّ
اهلل،  ألمِر  باالستسالِم  َربطه  مع  وآدابِه،  احلجاِب  ىلع  ظاهٌر  تَركزٌي   )4
الُمنافِقني، وَمساِلِكهم، فإنَّ احِلجاَب ما ُذِكر يف ُسورة  واتلَّحذيِر ِمن 

 ُذِكر فيها الُمنافِقون.
َّ

إال
ار وأتباِعهم، واتلَّذِكري باألمانِة اليت  5( يف ِختاِم  )األحزاب( ِذكُر َمِصرِي الُكفَّ

ن مَحَلها بِصدق؟ أم فَرَّطنا فيها؟ مَحَلَها اإلنساُن، فلنَنُظر هل حنن ِممَّ
ك، ودعوى إنكاِر ابَلعث. 6( تَبَدأ ُسورة )َسَبأ( بإبطاِل قواعِد الرشِّ

7( َهدي األنبياِء يف اتلَّعاُمل مع انلَِّعم ُشكُرها، فانُظر كيف يَكُفُرها كثريون!
يف  حيح  الصَّ القراِر  يَّة  أهمِّ إىل  إشارٌة  الُكرَباء  مع  األتباِع  رِصاِع  يف   )8

االتِّباع، حتَّ ال نَنَدم.
اذلي  ايلوِم  من  ويِفهم 

َ
وت ر،  للتَّفكُّ املرشكني  بَدعوِة  ورة  السُّ تَتَم 

ُ
ت  )9

ال يَنَفع فيه اإليمان.
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ِذيرِهم من 
َ

10( تَبتَدئ ُسورة )فاِطر( بتذكري انلَّاس برمحة اهلل ونِعَمته، وحت
ة افتقاِر اخلَلق إيله. يطان، واتلَّذِكري بَعَظمة اهلل، وِشدَّ نيا والشَّ ُغُروِر ادلُّ
ة قاعدٌة من قَواعِد اإليمان اليت تَسُكب الرِّضا وايلَِقنَي يف الَقلب،  11( َثمَّ

ورة، ينبيغ أن تَُكوَن نُصَب أعيُنِنا: نثۈ   ۈ   ٴۇ    ل السُّ ُذِكرت يف أوَّ
ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائەئمث ]فاطر:2[، 

 باهلل.
َّ

فال ُتَعلِّق قَلبَك إال
12( َعرُض أصناِف انلَّاِس اذلين َوِرثُوا الكتاب، وَجزاُء املؤمنني والاكفرين، 
م بني اذلين َوِرثوا هذا الكتاَب اذلي أنزهل  فاحبَث لك عن ماكٍن ُمتَقدِّ

اهلل ىلع رَُسوهل.
بِذكر  وُخِتَمت  اِمغة،  ادلَّ باحلَُجِج  الُمرِشكني  بإفحاِم  ورة  السُّ ُخِتمت   )13

 بأهله. 
َّ

يُق إال يَِّئ ال َيِ قاعدٍة قرآنيٍَّة، ويه أنَّ الَمكَر السَّ
دثَّت ُسورة )يس( يف َمطلَِعها عن الُقرآن، وَدعوِة انلَِّبِّ للمرشكني.

َ
14( حت

بوا الُمرَسلني. ورُة مثاًل بأصحاِب القريِة اذلين َكذَّ بت السُّ 15( رَضَ
ار،  ابُن َعبَّاس َحِبيب انلَّجَّ اه  حديٌث َعِجيٌب عن ذلك املؤمن، وَسمَّ  )16
 يف هذا املوضع.

َّ
ة لم تَرِد إال الُمشِفق ىلع قَوِمه، وُدخوهِل اجلَنََّة، ويه قِصَّ

ة َحِبيب: َعِظيُم َشَفَقته ىلع قَومه  ُروِس الُمستَفادِة من قصَّ 17( ِمن أبَرِز ادلُّ
نثۈئ   ېئ   ېئېئ    تعاىل:  قال  اجلَنَّة.  بعد دخوهل  ت  امتدَّ َشَفقة  ويه 
مث  يئ    ىئ    مئ    حئ    جئ    ی    ی    ی    ی    ىئ    ىئ    ىئ   
 ناصًحا، وال 

َّ
]يس:26، 27[. وهلل َدرُّ قَتادَة حني قال: »فال تَلَق الُمؤِمَن إال

ا. فِلما اعَيَن ِمن َكرامِة اهلل قاَل: نث  ىئ   ىئ   ی   ی    تَلَقُه اغشًّ
ی   ی   جئ   حئ   مئ   ىئ   يئمث َتَمىنَّ ىلع اهلل أن يَعلََم قَوُمه ما 

اعَيَن ِمن َكرامِة اهلل، وما َهَجَم عليه« ]الطربي، جامع ابليان 509/20[.
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وَدعوِة  الَكون،  يف  اهلل  آياِت  إىل  األنظار  تَوِجيه  يف  اجلُزء  هذا  يَبتَِدئ   )1
يطان. املرشكني لإليمان، واتلَّحِذيِر من ِعبادِة الشَّ

2( وُخِتَم بتأكيد قُدرِة اهلل ىلع اخلَلق وابَلعث.

لَمخلوقاٍت  ُصنِعه  بَداللة  وَحداِنيَّة اهلل  إثبات  ات( 
َّ
اف )الصَّ ُسورة  ل  أوَّ  )3

َعظيمٍة ال طاقَة لَغريهِ بُصنِعها.

بِني. 
4( احلديُث عن ابَلعِث واجلَزاء، وِذكُر نَِعيِم الُمؤِمنني وَعذاِب الُمَكذِّ

ُخُطورة  يُبنَيِّ  انلَّار  وأهل  اجلَنَّة  أهِل  بني  الُمحاَدثات  من  َنُموَذٌج   )5
وء.  قَِريِن السُّ

ل:  اعء؟ تأمَّ 6( َربُّك نِعَم الُمِجيُب دَلَعواِت ِعباِده، فهل أحلَحَت عليه بادلُّ
نثىئ   ىئ   ی   ی   یمث ]الصافات:75[.

بية  7( استِسالُم إبراهيَم وإسماعيَل ألمِر اهلل فيه أروُع األمثلِة ىلع أثَر التَّ
احلة، وبياُن ُحسن اعقبِة ذلك. الصَّ

هم  اهلل  ُجنَد  أنَّ  وَبياُن  الُمرشكني،  ُشبُهاِت  بَلعض  َدحٌض  ِختاُمها   )8
الَمنُصوُرون.

ماء،  ثت عن أنواٍع من اخلُُصومات يف األرض ويف السَّ دَّ
َ

9( ُسورة )ص( حت
؟ ل ذلك، وَمن اذلي انتَص يف انلِّهاية يف ُخُصوَمته للَحقِّ فحاِول أن تتأمَّ
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وكيف  قَبلَه،  بالرُُّسل  يَقتَِدَي  أن  وَدعَوتُه  للرَُّسول،  تَسِليٌة  ورة  السُّ يف   )10
َصرَبُوا ىلع االبتالء.

ر اهلل لُسلَيماَن أشياَء لم تَُكن ألحٍد يف زمانه، ولم  ل كيف َسخَّ تأمَّ  )11
ر هذه انلَِّعم يف َمرضاِة اهلل. ، بل َشَكر، وَسخَّ َيِمله ذلك ىلع اتلََّكربُّ

اعء: نثی   جئ   حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب    ل أدَب األنبياء يف ادلُّ 12( تأمَّ
خب   مب   ىبمث ]ص:41[.

إبِليَس  ة  لِقصَّ َعرٌض  ُثمَّ  اِغني،  الطَّ وَمآِب  الُمتَِّقني،  َمآِب  وَصُف   )13
ُجود آلَدَم بَسبَب ِكرْبِه وُعلُوِّه، وهذا يَشء َملُحوظ يف  وامتناِعه من السُّ

، فلنَحَذر من أخالقه.  ة هذا الَعُدوِّ قصَّ

د هذا  ص يف الكالم ىلع اإلخالص، فتفقَّ َمر( تكاد تتَخصَّ 14( ُسورة )الزُّ
املعىن العظيَم يف ِعباداتِك.
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وَوِعيد  اتلَّوِحيد،  إخالِص  عن  للحديِث  ٌة  تَِتمَّ اجلُزء  هذا  ُمفتَتَح   )1

للمرشكني اذلين َنَقُضوا بُنياَن اإلخالص يف أعماهِلم، فَحِبَطت، فاكنوا 

ين. من اخلارِسِ

نُوَب مجيًعا َمهما بَلَغت َشناَعتُها،  2( ال للُقنُوِط من رمَحِة اهلل، فاهلُل يَغِفُر اذلُّ

فباِدر إىل ِرياِض اتلَّوبة فإنَّها َوظيفُة الُعمر.

اِر إىل َجَهنََّم ُزَمًرا؟ وَمشَهد َسوق الُمتَِّقنَي  لَت َمشَهد َسوق الُكفَّ 3( هل تأمَّ

إىل اجلَنَّة ُزَمًرا؟ اعَمل بأعماِل الُمتَِّقني لتُساَق َمَعهم بَفضِل اهلل.

ة ِعقابِه  للتَّوبة، وِشدَّ َمغِفرة اهلل، وَقبُوهِل  )اغفِر( بِذكر  افتُِتَحت ُسورُة   )4

للُمعانِِدين.

. ورة َحديٌث عن اجِلدال حِبَقٍّ وبغري َحقٍّ 5( ويف السُّ

فًا أنَّ املالئكَة تَستَغِفُر هلم. 6( وفيها بِشارٌة للتَّائبني، فيَكِفيهم رَشَ

7( حديٌث آرِسٌ لألبلاِب عن يَوِم الِقيامة، وما ِفيِه ِمن إبراِز َعَظمِة ُملك 

اهلل تعاىل يف ذلك ايلوم.

اعيِة اذلي يَنَصح لَقوِمه، وُيناقِش  ة ُمؤِمن آِل فِرَعوَن َنُموَذٌج لدلَّ 8( يف قصَّ

ة والربهان، فالعاطفُة وَحَدها ال تَكيِف. باحلُجَّ



60

9( بَسٌط وتَفِصيل لكثرٍي من نَِعم اهلل، وَمِصري اذلين ُياِدلون يف آياِت اهلل. 

معه،  الُمعانِِدين  وحاِل  الكريم،  القرآن  ثَت عن  َدَّ حتَ ت( 
َ
ل صِّ

ُ
)ف ُسورة   )10

مواِت واألرَض  وتَعِيريِهم بعدم االستجابِة، مع َضعِفهم، يف حنِي أنَّ السَّ
-مع َعَظَمِتها- استجابت ألمِر اهلل.

اللة  يَُزيِّنون الُكفر والضَّ وء، وأنَُّهم  قَُرناِء السُّ بياُن ُخطورِة   )11
لَمن يَصَحبُونه. 

ار ىلع َصدِّ انلَّاس عن االسِتماع هلذا  الُكفَّ تَِصيح واضٌح يف ِحرص   )12
وُخبثًا.  َمكًرا  أَشدُّ  ايلَوَم  وهم  انلُُّفوس،  يف  بتأثريه  يلَقيِنهم  الُقرآن؛ 

ل هذه اآلية: نثھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ    تأمَّ
لَت:26[. ۇمث ]فُصِّ

عوة إىل اهلل، وُحسن  ورة حديثًا عن قضايا تربويَّة يف ادلَّ نَت السُّ 13( تَضمَّ
ل. اخلُلُق، يه َجِديرٌة باتلَّأمُّ

أنَّه  وبياُن  القرآن،  وِدفاٌع عن  اهلل،  آياِت  الُملِحدين يف  تهديُد   )14
ُهًدى وِشفاء.

ر يف اآلفاِق ويف األنُفس، فهذا َطريٌق قد  يف ِختاِمها َدعوٌة إىل اتلَّفكُّ  )15
يُبنَيِّ احلَقَّ لُمِريِده. 



6161

اجلزء اخلاِمس والِعُشون

ا، 
َ
ورى( بِذكر القرآن، وأنَّه نذيٌر ألمِّ الُقرى وَمن َحوهل 1( بدأت ُسورة )الشُّ

ونَِذيٌر يلَوم اجلَمع.

يَشاء، واألنبياُء َدعَوتُهم الُكربى واحدة، وإن  اهلل َيتَِب لرساالتِه َمن   )2
ع نلَِبيِّنا g من  اختَلفوا يف التَّرِشيعات اتلَّفِصيليَّة، فال غرابَة أن يرُْشَ

ين ِمثُل ما رُشِع لألنبياِء قَبلَه. ادلِّ

ورى، وأنَّه ِمن مُجلِة ِصفاِت الُمجتَمع الُمسِلم. 3( إرساُخ مبدأ الشُّ

 فال.
َّ

تَّب عليه إصالح، وإال 4( َحديٌث عن الَعفو، وأنَّه حَمموٌد إذا اكن َيَتَ

5( إملاٌح إىل بَعِض َدالئِل وَحدانيَّة اهلل وقُدَرتِه، ومنها: نِعمُة اتلَّنويِع يف ِهبَة 
ن يَشاء. األوالِد لَمن يَشاء، وَمنُعُهم عمَّ

يا به األرواح، فهل َنَظرَت يف 
َ

ورة ببياِن أنَّ الُقرآن ُروٌح حت 6( ُخِتمت السُّ
وح؟ ِمقداِر ما أحيَا اهلل به قَلبََك من هذا الرُّ

ة  7( بدأت ُسورة )الزُّخُرف( بِذكر َماكنِة الُقرآن، ُثمَّ استَطَرَدت يف حُماجَّ
األثَِر  رَت يف  فَكَّ َديلٍل، فهل  بَغرِي  اآلباِء  اتِّباِع  ُمناقشِة  ُثمَّ  الُمرِشِكني، 

اِء اتلَّقليِد األعم؟ لِبِّ فيك من َجرَّ السَّ

8( ال تَقلَق بشأن الَمِعيِشة، فاهلُل قد قََسم بني انلَّاس َمِعيَشتَهم، ورفَع بعًضا 
ىلع بعض. نثۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېېمث ]الزُّخُرف:32[.
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يِّئ قبَل أن َتتََمىنَّ بُعَده، ولكن ِحنَي ال يَنَفُع انلََّدم. 9( احَذر الَقِريَن السَّ

ة موىس استََدلَّ فِرعوُن بالُملك ىلع أنَّه َخرٌي من موىس، فال تَغَتَّ  10( يف قِصَّ
. نيا، فإنَّ اهلل يُعِطيها َمن ُيِبُّ وَمن ال ُيِبُّ بادلُّ

فالَزم  الُمتَِّقني،  َصداقاِت   
َّ

إال الِقيامِة؛  يوَم  َتتَهاوى  ُكُّها  داقات  الصَّ  )11
خرى.

ُ
احِلِني َتُفز ُدنيا وأ الصَّ

بنََي  )الزُّخُرف(  ُسورة  َخواِتيم  ثت عنه  َدَّ الَمشَهد اذلي حتَ ل ذلك  تأمَّ  )12
ار. ر َعِظيَم َحسِة أهِل تلك ادلَّ أهِل انلَّاِر وخازنِها مالِك، وتََصوَّ

خان( عن إنزاِل الُقرآن يف تلك الليلِة املباركة؛ فهو  ث َمطلَع ُسورة )ادلُّ َدَّ 13( حتَ
لٍة ُمباَركة، فاتَلِمس الرَبكَة فيه.

َ
كتاٌب ُمبارٌك، نََزَل يف َشهٍر ُمبارَك، ويف يل

، فاحَذر من التََّشبُّه به. ٌو وَشكٌّ
َ
14( َحياُة الُمرِشك لَِعٌب وهل

ل كيف آَل االستكباُر عن احلَقِّ بأهِله. 15( تأمَّ

نثڤ   ڤ   ڦ    َمِصرِي األرشار:  حِبَديٍث عن  ورة  السُّ ُخِتمت   )16
األخيار:  ينتظر  وماذا  اآليات.   ،]44 ]ادلخان:43،  مث  ڦ    ڦ    ڦ   

نثڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ ڱ   ڱ   ں  مث ]ادلخان:51، 52[. 
مواِت واألرِض،  السَّ َملَُكوِت  انلََّظَر إىل  يَلِفُت  )اجلاثية(  َصدُر ُسورة   )17
ُثمَّ يُبنَيِّ ِعقاَب الُمستَكرِبيَن عن ِعبادِة مالِك الُملك، ثمَّ َحديٌث عن 

الُمستَهِزئني بالَويح.

18( اتِّباُع اهلوى قد يُفِض بصاِحِبه إىل أن يتَِّخَذه إلًها وهو ال يَشُعُر.

اعة وَخسارِة الُمبِطلني، وثَواِب  ورة بوَصف ُمؤثِّر لَهول السَّ 19( ُخِتَمت السُّ
الُمؤِمنني، وِعقاِب الاكفرين.
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موات واألرض  1( تُستََهلُّ ُسورة )األحقاف( باالستدالل بإتقاِن َخلق السَّ
ىلع َتَفرُّد اهلل باأللوِهيَّة.

2( حديٌث عن ِصدق هذا الَويح وَمن جاَء به.

ين، واتلَّحِذيُر ِمن اتلَّأفُّف منهما. 3( الوَِصيَّة بالوادِلَ

ة األحقاف يَتَبَنيَّ أنَّ الِعقاَب قد يَأيت يف ُصورِة نِعمة، كما َظنَّه  4( يف قِصَّ
قَوُم ُهوٍد باملطر، فيُهِلُك اإلنسان.

ل كيف فَِهَمت اجِلنُّ اإلسالَم بُمَجرَّد استماِعهم للقرآِن يف َجلسٍة  5( تأمَّ
ات؟ اٍت وَمرَّ واحدة، فهل سألَت نَفَسَك عن أثَره فيك وقد َسِمعتَه َمرَّ

وَدعوٌة  الَعرض،  بيَوم  وتَذكرٌي  الَكون،  يف  ل  للتَّأمُّ َدعوٌة  ورة  السُّ ِختام   )6
رب. لالقتداِء باألنبياِء يف الصَّ

وَذكرت  ار،  الُكفَّ قِتاِل  ىلع  الُمؤمنني  بتَحِريِض  د(  )ُممَّ ُسورة  بَدأت   )7
اعقبَة الَفِريَقني.

وَيرَهَب  الُمحِسن،  لرَيَغَب  وَعذابِها،  وانلَّاِر  ونَِعيِمها،  اجلَنَِّة  وَصُف   )8
الُمِسء.

ة، وَدَعتهم لعالِج أمراِض قُلوبِهم  ورُة الُمنافِِقني بِصفاٍت ِعدَّ 9( وََصفت السُّ
بتَدبُّر القرآن.
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َّ

، وإال ها اثلَّباُت ىلع احلَقِّ د( بوصايا للمسلمني، أَهمُّ 10( ُخِتمت ُسورُة )ُممَّ
َّوا فَسيستَبِدُل اهلل بهم قوًما َغرَيُهم. فإن تََول

11( افتُِتَحت ُسورة )الَفتح( بِبشارِة املؤمنني حِبُسن اعقبِة ُصلح احلَُديِبية، 
ووََصَفته بأنَّه فَتٌح ونَص، مع أنَّ ظاهره لم يَُكن كذلك يف بادئ األمر.

وء ىلع الُمنافِقني  12( َطمأنُة الُمؤمنني وإزالُة ُحزنِهم، وإخبارُهم أنَّ دائرَة السَّ
واملرشكني، فال تَيئَس أيُّها الُمؤِمن.

الُمتََخلِّفنَي،  وملَُز  َحَضها،  َمن  شأِن  وِرفَعُة  احلَُديِبية،  بَيعِة  ِذكُر   )13
وِحرمانُهم ِمن الُمشاركِة يف فَتِح َخيرَب.

جرة، فَويٌل لَمن َطَعن ِفيَمن  َت الشَّ
َ

14( اتلَّصيُح برِضا اهلل عن الُمبايِعني حت
رَِض اهلل عنه.

ة الُمنتَِصة الوارثة، بدايًة من  ورة بآيٍة رَشَحت َخواصَّ األمَّ 15( ُخِتمت السُّ
قَوهِل تعاىل: نثٱ   ٻ   ٻٻ   ٻ   پ   پ   پ   پمث ]الفتح:29[ اآلية.

16( ُسورة )احُلُجرات( يه جامعُة األخالِق واآلداب، فَفتِّش عنها يف هذه 
ورة، وانظر ما فيها من ُخلٍُق َحَسن فالَزمه، وما َنَهت عنه من ُخلُق  السُّ

َسيِّئ فاتُركه.

قد  وأنَّ اعقبَة ذلك  ائعات،  الشَّ ُخُطورة تصديِق  ورة عن  السُّ ثَت  َدَّ حتَ  )17
األجواء  هذه  ِسيَّما يف  وال  وتَروِي،  تَنُقل  فيما  فتَثَبَّت  انلََّدم،  تَُكون 

اإلعالميَّة اليت يَِقلُّ فيها اتلَّثَبُّت.

القائمِة ىلع اإليمان، ورَدُم أيِّ َخلَل قد  ة  العامَّ ة  ُخوَّ
ُ
إرساُء قاعدِة األ  )18

َيُصل فيها، وإصالُحه.
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لواكت اليت ينبيغ أن يَتَحلَّ بها املؤمن. 19( ِذكُر بَعِض اآلداِب والسُّ

من  فاحَذر  األنساب،  ىلع  ال  اتلَّقوى،  ىلع  قائمٌة  اهلل  عنَد  املفاضلة   )20
االتِّكال ىلع يَشء ال يَنَفُعك.

ااعت فالِمنَُّة ُكُّها يف ذلك  21( ُكُّ ما َيُصل للُمؤِمن من فَضٍل وتَوِفيق للطَّ
. نثی   ی   جئ   حئ   مئ   ىئ   يئمث ]احلُُجرات:17[. هلل َعزَّ وَجلَّ

ُثمَّ االستدالل  للرَُّسول،  الُمرِشكني  بذكر تكذيب  )ق(  ُسورة  بدأت   )22
ة اهلل وقُدَرتِه. ىلع إثبات ابَلعِث بآياٍت تراها الَعنُي ابَلِصريُة دالَّة ىلع قُوَّ

بإحصاِء  نِي 
َ الُمَوكَّ الَملََكنِي  رَت  وتَذكَّ َتُقوُل  فيما  اهلل  راقبَت  هل   )23

ألفاظك؟ نثڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦمث ]ق:18[.

ورة حديٌث ُمؤثِّر عن وَصف َسَكراِت الَموت، وما يَتلُو ذلك من  24( يف السُّ
َحديٍث عن َمشاِهد الِقيامة، وما فيها من َطلَب انلَّاِر للَمِزيد، وبياُن 

اٍع إىل اهلل، حافٍظ حلُُدوده تعاىل. ِصفِة أهِل اجلَنَّة، وُهم ُكُّ رَجَّ

َعن  احلديِث  ِمن  به  بَدأت  ا  َعمَّ احلديِث  إىل  َعودٌة  ورة  السُّ ِختاِم  يف   )25
إثباِت ابَلعث، واالستدالِل ىلع ذلك بَعَظمِة َخلِقه تعاىل.

واجلزاء،  ابَلعث  ُوقُوع  ِقيق 
َ

حت ىلع  َيتَوي  اريات(  )اذلَّ ُسورة  َمطلَع   )26
وِذكر َمِصري الاكفرين والُمتَِّقني.

ماء  27( هل ِخفَت ىلع ِرزقِك؟ لقد أقَسم اهلل بنَفِسه ىلع أنَّ ِرزقَك يف السَّ
ِمثلَما أنَّك تَنِطق.
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ل األقواِم واألمم- إشارُة اشتاِك  ة لُوٍط -مَع أنَّ قَوَمه لَيُسوا أوَّ 1( ابَلدُء بِقصَّ
هو والغفلة: نثٿ   ٿ   ٿ    ة مَع قَوِم لُوٍط يف انِغماسهم يف السَّ ار َمكَّ ُكفَّ
ٿ   ٹمث ]اذلاريات:11[. وقال تعاىل عن قَوِم لُوط: نثپ   پ   

ڀ   ڀ   ڀمث ]احِلجر:72[.
بة وإهالِكهم، وأنَُّهم إذا  َمم الُمَكذِّ

ُ
2( اتلَّعريُض باملرشكني بِذكر بَعِض األ

لم يَستَِجيبُوا فَسيُكون َمِصريُهم مثَل مصري َمن قبلَهم.
أَمَره  ولكنَّه  الُمعانِدين،  بنَي  الُمَكذِّ عن  باإلعراِض   g نَِبيَّه  اهلل  أمَر   )3

باالستمراِر يف تَذِكري املؤمنني.
4( يف قوهل تعاىل: نثڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦمث ]اذلاريات:55[ إشارٌة إىل 
ة إيمانه، والعكُس صحيح. أنَّه ُكَّما انتفَع املؤمُن باتلَّذِكري دلَّ ذلك ىلع قُوَّ
ِقيِقك هلذه الغاية: نثڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   

َ
رَت يف مدى حت 5( هل فَكَّ

ڃمث ]اذلاريات:56[؟
وِمن  بني،  الُمَكذِّ للُمرشكني  بالعذاِب  تَهديٌد  ور(  )الطُّ ُسورة  ل  أوَّ يف   )6

ة: نثوئ   وئ   ۇئ    ه تَهديًدا حني تَُسوقُهم املالئكُة بزَجٍر وِشدَّ أَشدِّ
ۇئ   ۆئ   ۆئمث ]الطور:13[. 

7( حديٌث عن نَِعيم الُمتَِّقني، وِمن َكالِمهم: نثۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   
]الطور:26،  ېمث  ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ  ۋ   

ُموم.  27[، فهل أنت تعيُش هذه احلال؟ لعلَّ اهلل يَِقيَك عذاَب السَّ
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ورة َخَسَة َعرَشَ استفهاًما ُمتعاقبًا، تَنُقُل املرَء من حاٍل إىل حال،  8( يف السُّ
وتُرِغُمه ىلع اتلَّفِكري يف احلاِل واملآل. إنَّها أسئلٌة قاَدت ُجبَرَي بَن ُمطِعم 

h إىل اإلسالم.

ور(، فهل لك منهما نَِصيب؟ رب مع العبادة هو اذلي ُخِتمت به ُسورة )الطُّ 9( الصَّ

القرآَن  وأنَّ  ِعصَمِته،  وإثباِت  الرَُّسول  بزَتِكيِة  )انلَّجم(  ُسورة  بَدأت   )10
َويٌح ِمن ِعنِد اهلل بواسطِة ِجرِبيل، واإلشارِة إىل أنَّ َمن لم يَتَِّبع اهلدى 

فَسيَتَِّبُع اهلوى. 

11( إبطاُل آهلِة الُمرِشكني، وإبطاُل أقواهلم فيها، وأنَّها أوهاٌم ال َحقائَق هلا.

نِّ يف مثل هذه األمور. 12( اتلَّحذيُر من القوِل بالظَّ

قَبلَهم،  الُمرِشكة  َمم 
ُ
باأل َحلَّ  بما  للمرشكني  تذكرٌي  ورة  السُّ خاتمُة   )13

ِلُّ بهم قريبًا.
َ

وإنذارهم حبادثٍة حت

اعِة، وبما سيَلَقونَه  14( بدأت ُسورة )الَقَمر( بإنذاِر املرشكني باقتاِب السَّ
دائد. ِحنَي ابَلعث من الشَّ

ار  ابقة، وأنَّهم لَيُسوا خرًيا من ُكفَّ 15( تَذكرُي املرشكني بِما َحلَّ باألَمم السَّ
َمم املاضية.

ُ
األ

أو  ِحفَظه  أو  قراءته  أراَد  لَمن  القرآن  تَيسرِي  ِذكُر  ورة  السُّ ر يف  تََكرَّ  )16
ِكر؟ ؤال: هل ِمن ُمدَّ فَهَمه، لكنَّ املشلكَة تَكُمن يف هذا السُّ

17( ُسورة )الرَّمحن( َعُروس القرآن، كما ورد يف األثَر، فيها تَعداُد انلَِّعم، 
ل نِعَمة ابتدأت بها يه نِعمة تَعِليم القرآن، فما نَِصيبُك من تَعلُّم  وأوَّ

القرآن، وليس من قراءته فَحسب؟
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الَعمل  يف  َجدَّ  َمن  فالُمَوفَّق  فيها،  وما  اجِلنان  نلَِعيم  وَصف  ِختاُمها   )18
لُسكناها برمَحة اهلل.

قلياًل  عنده  توقَّفَت   
َّ

فهال )الواقعة(،  ُسورة  ل  أوَّ يف  خُمِيٌف  اسِتهالٌل   )19
ر هذا املشهد يف َخيالِك! تُلَمرِّ

20( يف يَوِم الِقيامِة يَنَقِسم انلَّاُس ثالثَة أقساٍم َحَسب أعماهلم، وَيُكوُن 
َجزاؤهم كذلك، فاحَذر من أن تَُكوَن من الِقسم اهلالك.

، وإنكارَُه نَقص. يَّة الُمشاَهدِة ىلع أنَّ ابَلعَث َحقٌّ 21( َعرٌض بلعض األِدلَّة احِلسِّ

ورُة بوَصٍف للََحظاِت املوت، وِذكِر أصناِف انلَّاِس اثلَّالثة  تَتَم السُّ
ُ

22( ت
ورة. اذلين بُِدئت بهم السُّ

ِعلمه،  وَسعة  ُسبحانَه،  اهلل  َعَظمِة  بوَصف  )احلديد(  ُسورة  تَبَدأ   )23
وَكمال قُدَرته.

24( َثَمرُة وَصف اهلل بالعظمة يه اإليماُن به، واإلنفاُق يف سبيله تعاىل.

25( وَصٌف نلُوِر املؤمننَي يف الَعَرصات، وَحسُة املنافقني ىلع فَواتِه.
26( أيَن َموقُِعنا من هذه اآلية: نثے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   

ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈمث ]احلديد:16[؟
واجلنَّة،  للمغفرة  الُمسابقِة  إىل  عوُة  وادلَّ َمتاع،  وأنَّها  نيا  ادلُّ َحقيقُة   )27

ورة. واتلَّأسِّ باألنبياء اذلين َذَكَرهم اهلل يف ِختام السُّ

ًة يف َعَرصاِت الِقيامِة ِحنَي يَُكوُن  تنَي؛ َمرَّ ورة َمرَّ 28( ُذِكَر انلُّوُر يف هذه السُّ
نيا  ًة يف آخرها، فَمن لم َينَل نُوَر اإليماِن يف هذه ادلُّ بأيدي املؤمنني، وَمرَّ

اِط هناك.  ىلع الصِّ
َ

فلن يَناهل
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هار، واسِتماُعه تعاىل لُمجاَدلِة امرأٍة يف  1( يف ُسورة )الُمجاِدلة( أحاكُم الظِّ
قضيَّة اجتماعيَّة، فأين اذليَن َيُقولُون إنَّ اإلسالَم َظلََم املرأة؟

أدِب  يف  وتَربِيَِتهم  املؤمنني،  وتأديِب  انلَّجوى،  عن  ل  ُمَفصَّ حديٌث   )2
َصمِتهم وَمنِطِقهم.

وإحصائه ألعماِل  تعاىل،  اهلل  ِعلم  لَسعة  ا  ِجدًّ ظاهٌر  إبراٌز  ورة  السُّ يف   )3
 تساءلت عن أثر ذلك يف قلبك!

َّ
الِعباد، فَهال

أنَّ  وكيَف  كر،  اذلِّ َمالِس  يف  أسايلبهم  بعِض  بِبَياِن  املنافقني  فَضح   )4
مع  آياٍت  ثالِث  بآِخِر  ذلك  واِزن  قُلُوُبهم.  وتَِغيُب  ُض، 

َ
حت أبدانَهم 

ُسورة اتلَّوبة.

ة أعداء اهلل ولو اكنوا من األقارب. 5( بَياُن ُحكِم ُموادَّ

نَِبيِّه  )احلش( حديٌث عن َغزوِة بن انلَِّضري، وآالِء اهلل ىلع  يف ُسورة   )6
وَصحابَِته بنَِصهم ىلع ايلَُهود.

7( تَفِصيٌل يف ُحكم اليَفء وَمغانِم املسلمني.

ن جاَء  بَياُن فَضل املهاجرين واألنصار، واثلَّناء ىلع َمن أَحبَّهم ِممَّ  )8
قَلبُه ِمن احِلقد والِغلِّ عليهم، فتَعًسا لَمن َسبَّهم أو  بَعَدهم، وَسِلَم 

َطَعن فيهم.
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اهم  9( فَضح الُمنافِقني اذلين تَواَطؤوا مع ايلَُهود، وكيف أنَّ اهلل تعاىل َسمَّ
إخوانًا هلم.

ع اجلبُل  10( بَياُن َعظمِة القرآن وجالتله، حتَّ إنَّه لو نََزل ىلع َجبَل تَلَصدَّ
من َخشيِة اهلل.

ن  ورة بَسد ُمدِهش بَلعض أسماِء اهلل تعاىل، يف تَهديٍد ُمبَطَّ 11( ُخِتمت السُّ
لليهود وَمن شاَيَعهم من الُمرِشكني واملنافقني، وتَطِمنٍي للمؤمنني.

12( يف ُسورة )الُممَتَحنة( َعرٌض ُمِهمٌّ بَلعض أحاكِم الوالء والرباء.

الُمقاتِل  ار بني  الُكفَّ ُمعاَملة  ق يف  فَرَّ أنَّه  ين  ادلِّ َعَظمة هذا  ِمن   )13
وَغرِي الُمقاتِل.

، وما يَتعلَُّق بذلك  ُمباَيَعِتهنَّ النِّساِء وَكيِفيَّة  َحديٌث عن ِهجرِة   )14
من أحاكم.

ذيٌر من الَقول ُدوَن عمل، وَحثٌّ ىلع اجلهاد.
َ

( حت فِّ 15( يف ُسورة )الصَّ

16( ُذِكرت دعوُة موىس وعيىس -واهلُل أعلُم- تنبيًها ىلع أنَّ هلذين انلَِّبيَّني 
 َمن شاء اهلل، ففيها رسالٌة 

َّ
أتبااًع كثريين َخَذلُوهم، فلم َيُفوا ببَيَعِتهم إال

ونه، وأن َيَذُروا أن   َيُذلوا نَِبيَّهم، بل يَنُصُ
َّ

ة أال ألتباِع نَِبِّ هذه األمَّ
يَُكونوا من اذلين َيُقولون ما ال يَفَعلُون. 

احبة؛ إنَّها اتلِّجارة مَع اهلل.  17( اتلَّنِبيه ىلع َحقيقِة اتلِّجارة الرَّ

18( يف ُسورة )اجُلُمعة( تَنويٌه جِباَلل اهلل، وَذمُّ ايلهود؛ لَكونِهم لم يَعَملوا بِعلِمهم.

. 19( ُكُّ َمن فَرَّ من املوت القاه، فلنَستَِعدَّ
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نيا  ورة حتذيٌر للمؤمنني أن تُلِهيَُهم اتلِّجارة وغريُها ِمن ُمتَع ادلُّ 20( يف السُّ
عن أعظم فرائِض اهلل العمليَّة، ويه صالُة اجلُُمعة.

من  َخصلًة  َعرشَة  َخَس  من  حنًوا  اهلل  َذكَر  )املنافقون(  ُسورة  يف   )21
ِخصاهِلم، نلَحَذرها وَنتََجنَّب الوسائَل اليت تُؤدِّي إيلها.

 
َ

22( وَعٌظ بالٌغ يف احلََذر من ُرُكوب َمرَكب اخلَسارة، باالتلهاِء باملاِل والَودل
عن ِذكر اهلل.

23( يف ُسورة )اتلَّغابُن( بياٌن لُقدرِة اهلل وِعلِمه، واتلَّخويف بيَوِم ابَلعث.

لَت يف كمة )اتلَّغابُن(؟ إنَّه يَوٌم َيَقع فيه الَغنْب الَعِظيم، فَلنَحذر  24( هل تأمَّ
من أن نكون َمغبُوِنني. 

ورة قاعدٌة من قَواعِد اإليمان بالَقَدر: نثٺ   ٺ   ٺ   ٺ    25( يف السُّ
ٿ   ٿ   ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦمث ]اتلغابن:11[.

ىلع  واحلثُّ  بانلَّفقة،  واألمُر  واألوالد،  األزواِج  فِتنة  من  اتلَّحذير   )26
اتلَّقوى يف ذلك ُكِّه.

الق اليت ُذِكر بَعُضها يف )ابلقرة(،  ٌة ألحاكم الطَّ الق( تَِتمَّ 27( يف ُسورة )الطَّ
و)النِّساء(، وَربُطها باتلَّقوى واإلحسان، واتلَّعقيُب بِذكر األمِم اليت 

َعتَت عن أمِر اهلل ورُُسله.

الق، وأثرِها ىلع ِحفِظ احلقوق،  ورة باتلَّقوى عند الطَّ 28( ُعِنيت هذه السُّ
وَجني من اتلَّفريِط بهذا األصِل بَسبب احلالِة انلَّفسيَّة اليت  وحتذيِر الزَّ

َيُمرُّ بها كٌّ منهما.
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29( سيَظَهُر أثُر اتلَّقوى وَبَرَكتُها ىلع احلامل، والُمنِفق، بتيسري اهلل، وُحسن 
الَمخَرج من الَمضائق، وسيَظَهر ىلع ُكِّ َمهُموم وَمكُروب.

ألشخاص،  إرضاًء  احلالل  ريِم 
َ

حت ىلع  اإلنكاُر  )اتلَّحِريم(  ُسورة  يف   )30
.  يُكِثَن من ُمضايقِة أزواجهنَّ

َّ
وجات أال وتعليُم الزَّ

وجيَّة:  الزَّ احلياِة  يف  ُسلُوُكه  يَنبَيِغ  اذلي  املنهج  ىلع  تَنبيٌه  ورة  السُّ يف   )31
نثچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍمث ]اتلحريم:3[.

ُمه الوادُل ألهِل بَيِته تَربِيَتُهم ووقايتهم ِمن ُكِّ َسبَب يؤدِّي  32( أعظُم ما يُقدِّ
بِهم إىل انلَّار.

َموِضع ِعربة،  أنَّهما  يَعِن  َمثاَلن، فهذا  ورة  السُّ يُذَكر يف خاتمة  ِحني   )33
 من تَكِريم 

َ
فللحَذر من َمثَل الاكفَِرتنَي، وللتَّأسِّ باملؤِمنَتنَي، ويا هل

َحنَي يُؤَمر الرِّجاُل باتلَّأسِّ بامرأتني صاحِلَتَني!
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لها تُلوِرثَك  1( ُسورة )الُملك( تَكِشف بَعَض آثاِر ُملِك اهلل العظيم، فتأمَّ
 هلل الَمِلك الكبري.

ً
َهيبًة وإجالال

ورَة تهديُد املرشكني، إذ كيف يرُِشك عبٌد بَربٍّ هذه ِصَفتُه،  لََّل السُّ
َ

2( ت
وهذا بعُض َعَظَمته؟

3( يف ُسورة )القلم( حديٌث ُمَكثَّف عن األخالق، واثلَّناِء ىلع انلَِّبِّ g خِبُلُقه 
يِّئ يف شأِن أحِد ُرؤساِء الُكفر. العظيم، وبياُن َنُموَذٍج من اخلُلُق السَّ

ة أصحاِب اجلَنَّة َديلٌل ىلع َخيبة ابُلخالء. 4( يف قصَّ

بة بالرُُّسل،  َمم الُمَكذِّ
ُ
ة( وَصٌف ُمؤثٌِّر لَمآالِت األ

َّ
5( يف ُسورة )احلاق

فهل من ُمعتَرِب؟

ورة وصٌف َمِهيٌب ألهواِل الِقيامة، وبياُن يشٍء من ِصَفة َعرِش  6( ويف السُّ
ُحف. الرَّبِّ العظيم، ُثمَّ تفصيٌل لَمشهِد تَطايُر الصُّ

وأنَّ  فيه،  ِمريَة  ال  َحقٌّ  الرَُّسوُل  بِه  جاَء  ما  أنَّ  بتأكيِد  ورة  السُّ ُخِتمت   )7
حر تَناقٌُض ال يَِليُق بعاقِل. عر والسِّ وَصَفه بالشِّ

8( يف ُسورة )الَمعارِج( َعرٌض بَلعض أهواِل القيامة، فأين الُمتَدبِّرون؟ 

وُخِتمت  الة،  بالصَّ بدأت  اجلَنَّة،  أهِل  ِصفاِت  بياٌن بَلعض  ورة  السُّ ويف   )9
لها. الة، فتأمَّ بالصَّ
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عوة،  10( يف ُسورة )نُوح( وَصٌف دَلعوته n واجتهاِده يف تَنِويع أسايلِب ادلَّ
ة ِعناِد قَوِمه. مع ِشدَّ

اعء للوادَلين. 11( َحديٌث عن َثَمراِت االسِتغفار، والِعنايِة بادلُّ

الُمسِلَم  منهم  وأنَّ   ، اجِلنِّ إسالم  ة  قصَّ عن  حديٌث   ) )اجِلنِّ ُسورة  يف   )12
ومنهم الاكفر.

 للِكهانة وادِّاعِء ِعلِم الَغيب.
ً

ورة تَهديًدا للُمرِشكني، وإبطاال نت السُّ 13( تََضمَّ

ل( إشارٌة واضحة إىل أنَّ العبادة -وال ِسيَّما ِقياُم الليِل-  مِّ 14( يف ُسورة )الُمزَّ
عوِة إىل اهلل. ل َمشاقِّ ادلَّ َمُّ رب أقوى ُمِعنٍي ىلع حتَ مع الصَّ

َنُموذٍج  وِذكَر  اهلل،  إىل  عوة  ادلَّ ىلع  احلَثَّ  نت  تََضمَّ ر( 
ِّ
ث )الُمدَّ ُسورة   )15

عوة، ُثمَّ بَياَن َمآِل هؤالء األعداء. ألعداِء ادلَّ

16( يف ُسورة )الِقيامة( وَصٌف يلوِم الِقيامِة، وما يَسِبُقه وما يَعُقبُه، فماذا 
أعَددتَّ هل؟

رت  ات، فهل فَكَّ 17( ُذِكرت كمُة )اإلنسان( يف ُسورة )القيامة( ِستَّ َمرَّ
يف َداللِة ذلك؟

يف  ار،  الُكفَّ يَلقاُه  اذلي  الَعذاِب  وَصف  اختََصت  )اإلنسان(  ُسورة   )18
ِحنِي أفاَضت يف وَصف انلَِّعيم اذلي يَنتَِظُر الُمؤِمنني. 

َكِثرية،  بأِدلَّة  واجلزاء  ابَلعث  إثبات  عن  )الُمرَسالت(  ُسورة  ثَت  َدَّ حتَ  )19
بني بابَلعث: نثې   ې   ىمث. ر فيها تَهِديُد الُمَكذِّ وهلذا تََكرَّ
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ون
ُ
اجلزء اثلَّالث

ل مثاًل ُسورة )انلَّبَأ(،  1( َعرٌض ألحداِث الِقيامِة يف َكِثرٍي من ُسَور اجلزء. تأمَّ

وخواتيم )انلَّازاِعت( و)َعبَس(، وُسوَرَت )اتلَّكِوير( و)االنِفطار(.

يِّئة يف عدد من ُسَور هذا اجلُزء،  2( َكُثَ احلديُث عن األخالق احلََسنة والسَّ

ىح(،  و)الضُّ و)الليل(،  و)ابَلدَل(،  و)الَفجر(،  ِفني(،  )الُمَطفِّ كُسورة 

لها َجيًِّدا. و)املاُعون(، فتأمَّ

ن هذا اجلُزُء حديثًا ظاهًرا عن الُقرآن، وأنَّه َحقٌّ وِصدٌق بأسايلَب  3( تََضمَّ

اِرق(. ل مثاًل َخواِتيم )اتلَّكِوير(، و)االنِشقاق(، و)الطَّ ُمنَوَّعة. تأمَّ

مس والَقَمر،  4( تُلَحُظ يف هذا اجلزء َكثُة الَقَسم بَِمخلُوقاٍت ُمَعيَّنة؛ اكلشَّ

وهو  القرآن،  يف  قََسم  أطَوُل  اجلُزء  هذا  ويف  ىح.  والضُّ وانلَّهار  والليِل 

أو  الَفالح  قَِضيٍَّة يه رأُس  قََسًما( ىلع  َعرَش  )أَحَد  مس  الشَّ ُسورة  يف 

اخلُسان: نثڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃمث ]الشمس:9، 10[.

َمم املاضية، وقد َسبَق ِذكُرها يف األجزاء 
ُ
ٌة لأل 5( يف هذا اجلُزء قَِصٌص ِعدَّ

خُدود والِفيل.
ُ
َة أصحاِب األ  قصَّ

َّ
ابقة؛ إال السَّ

الَعَمل،  من  َمِزيٍد  إىل  َتُقوُدنا  اخلَلق  وَمِصرِي  احلياِة  يف  ل  للتَّأمُّ َدعوٌة   )6

. واتِّباع احلَقِّ
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ق(، ويه اليت افتُِتحت 
َ
ُل ُسورة نََزلت من القرآن: )الَعل 7( يف هذا اجلُزء أوَّ

ِمن  به  والعمُل  وفَهُمه  اهلل،  ِكتاُب  َمقُروٍء هو  وأَجلُّ  بالقراءة،  باألمر 

أعظِم الرباهني ىلع إكرام اهلل لَعبِده.

نيا واآلخرَة ىلع َكِثري  ر( تَنِبيٌه ىلع داٍء عظيم أفَسَد ادلُّ
ُ
8( يف ُسورة )اتلَّاكث

نيا، باألوالد، باألموال وَغريِها، فَلنَحذر. من انلَّاس؛ اتلَّاكثُر بادلُّ

9( ُخِتَم اجلزء بثالِث ُسَور ترَُشع للُمؤمن قِراءتُها عنَد انلَّوم، ملا ِفيها من 

ة. ؤ من احلَول والُقوَّ اتلَّعلُّق باهلل تعاىل، واتلَّرَبُّ

g بهما وتََرَك ما  انلَِّبُّ  ق( و)انلَّاس( أخذ 
َ
)الَفل نََزلت ُسوَرتا  ا  لمَّ  )10

ة  العامَّ ور  ُ الرشُّ ُكِّ  من  االستعاذُة  فيهما  اجتمَعت  فقد  ِسواهما، 

َتَعلُّق  يلَقوى  واخلَلق؛  الُملك  بِصفاِت  اهلل  ىلع  واثلَّناء  ة،  واخلاصَّ

الَعبد بَربِّه ُدوَن ما ِسواه.

د، واهلُل تعاىل أعلَم، وَصلَّ اهلل وَسلَّم ىلع نَِبيِّنا حُممَّ

وىلع آهِل وَصحبه أمَجِعني.

للتَّواُصل باالقتاحات وامللحوظات

omar@tadabbor.com
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