سورة (النبأ) الجزء ( )30صفحة ()582

الوقفات التدبرية

 1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
وبين��ه فق��ال( :ع��ن النب��أ العظي��م) .ف��أورده س��بحانه
ذك��ر س��بحانه تس��اؤهلم ع��ن م��اذاَّ ،
أو ً
ال عل��ى طريق��ة االس��تفهام مبهم�اً لتتوج��ه إلي��ه أذهانهم ،وتلتفت إلي��ه أفهامهم ،ثم
بينه مبا يفيد تعظيمه وتفخيمه؛ كأنه قيل :عن أي ش��يء يتس��اءلون؟ هل أخربكم
َّ
ب��ه؟ ث��م قي��ل بطري��ق اجلواب( :عن النب��أ العظيم) .الش��وكاني.363/5 :
السؤال :ملاذا جاء االستفهام يف بداية السورة؟

 2ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
وج��يء باجلمل��ة االمسي��ة يف صل��ة املوص��ول دون أن يق��ول« :ال��ذي َيتلف��ون في��ه» ،أو
حن��و ذل��ك؛ لتفي��د اجلمل��ة االمسي��ة أن االختالف يف أمر ه��ذا النبأ متمكن منهم ودائم
فيه��م؛ لدالل��ة اجلمل��ة االمسي��ة على ال��دوام والثبات .ابن عاش��ور.11/30 :
السؤال :ما فائدة وقوع صلة املوصول مجلة امسية ،وليس مجلة فعلية؟

معاني الكلمات
الكلمة

ُس َبا ًتا

 3ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ
وإمن��ا ذك��ر اهلل تع��اىل هن��ا ه��ذه املخلوق��ات عل��ى جه��ة التوقي��ف ليقي��م احلج��ة عل��ى
الكف��ار فيم��ا أنك��روه م��ن البع��ث؛ كأن��ه يق��ول :إن اإلل��ه ال��ذي ق��در عل��ى خلق��ة ه��ذه
املخلوق��ات العظ��ام ق��ادر عل��ى إحي��اء الن��اس بع��د موته��م .اب��ن ج��زي.2541/1 :
السؤال :ذكر اهلل املخلوقات يف هذه اآليات لعلة ،اذكرها.

املعنى

بدا ِن ُكمَ ،و َقط ًعا َ
أل َ
عما ِل ُكم.
َر َ
أل َ
اح ًة ِ

اجا و َّ
اجا
َه ً
ِس َر ً

احا و َّ
َقادًاُ ،م ِضي ًئا.
ِمص َب ً

ات
عص َر ِ
املُ ِ

مط َر ِة.
ُّ
الس ُح ِب املُ ِ

ات أَ َ
لفا ًفا
وَ
َجَّن ٍ

َسا ِت َ
شجا ُر َها.
ني ملتف ٌة أَ َ
بَ

ِم َ
يقا ًتا

ني َ
َمي َعادًا ِل َ
صل َب َ
لق.
وَق ًتا ،و ِ
لف ِ
اخل ِ

اجا
َث َّج ً

ثر ٍة.
ُم َ
نصًّبا ِب َك َ

رصادًا
ِم َ

رص ُد أَه َلهَاَ ،و َتر ُق ُبهُم.
َت ُ

أَ َ
حقابًا

ُهو ًرا َ
ال َت َ
دُ
نق ِط ُع.

وَ
َغ َّسا ًقا

هل َّ
َص ِد َ
الن ِار.
يد أَ ِ

ِو َفا ًقا

الُ ،م َوا ِف ًقا َ
َعا ِد ً
الم.
أل َ
عم ِِ

العمل باآليات

 .1من الليل��ة مبك��راً ث��م اذك��ر فائدتني وجدتهما م��ن التبكري بالنوم،
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ.
 .2استعذ باهلل من عذاب جهنم ثالثاً ،ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ.
 .3تذكر ذنباً عملته ثم استغفر اهلل ،ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ.

التوجيهات

 4ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
أي راح��ة لك��م ،وقطع�اً ألش��غالكم ،ال�تي مت��ى مت��ادت بك��م أضرت بأبدانك��م ،فجعل
اهلل اللي��ل والن��وم يغش��ى الن��اس لتنقط��ع حركاته��م الض��ارة ،وحتص��ل راحته��م
النافع��ة .الس��عدي.906 :
ُّ
ً
السؤال :ما وجه كون النوم نعمة مينت اهلل بها على عباده؟

نعم كـثيـرة مـوجبة مزيـد شـكـره ،ﭽ ﭤ
 .1هلل تعـاىل على خـلقه ٌ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ.
 .2ال ي��زال عن��د أه��ل الن��ار أم��ل أن يصله��م ش��يء م��ن ب��رد اجلن��ة
وش��رابها حتى يس��معوا قوله تعاىل :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ.
 . 3ع��دم اإلمي��ان باحلس��اب أو الغفل��ة عن��ه س��بب لتكاث��ر الس��يئات ،ﭽ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ.

 5ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
يع�ني :أن��ه ال يدخ��ل أح��د اجلن��ة حت��ى جيت��از بالن��ار ،ف��إن كان مع��ه ج��واز جن��ا ،وإال
احتب��س .اب��ن كث�ير.464/4 :
السؤال :ما الذي يفهم من كون جهنم مرصاداً؟

 6ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ
كل ش��ي ٍء م��ن قلي��ل وكث�ير (أحصين��اه كتاب��ا) أي :كتبن��اه يف الل��وح احملف��وظ ،ف�لا
خيشى اجملرمون أنا عذبناهم بذنوب مل يعملوها ،وال حيسبوا أنه يضيع من أعماهلم
ش��يء ،أو ينس��ى منها مثقال ذرة .الس��عدي907 :
السؤال :ما احلكمة من كتابة أعمال العباد؟

 7ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ
ع��ن عب��د اهلل ب��ن عم��رو ،ق��ال :مل تن��زل عل��ى أه��ل الن��ار آي��ة أش��د من ه��ذه( :فذوق��وا فلن
نزيدك��م إال عذاب�اً)؛ ق��ال :فه��م يف مزي��د م��ن الع��ذاب أبداً .الط�بري.169/24 :
السؤال :ما أشد آية يف القرآن على أهل النار؟ وملاذا؟

الوقفات التدبرية

سورتا (النبأ  ،النازعات) الجزء ( )30صفحة ()583

 1ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
قوله( :ال يس��معون فيها لغواً وال كذابا) كقوله( :ال لغو فيها وال تأثيم) [الطور]23 :؛
�ار ع��ن الفائ��دة ،وال إث��م ك��ذب ،ب��ل ه��ي دار الس�لام ،وكل
الغ ع� ٍ
أي :لي��س فيه��ا كالم ٍ
ما فيها س��امل من النقص .ابن كثري.465/4 :
السؤال :ذكرت اآلية نوعاً من النعيم املعنوي يف اجلنة ،وضحه.

 2ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
فلم��ا أح��اط بأه��ل جهن��م أش� ُّ�د األذى جبمي��ع حواس��هم؛ م��ن ج��راء ح��رق الن��ار وس��قيهم
احلميم والغساق؛ لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم ،كذلك نفى عن أهل
اجلنة أقل األذى؛ وهو أذى مساع ما يكرهه الناس؛ فإن ذلك أقل األذى .ابن عاشور.46/30 :
السؤال :ما مناسبة نفي مساع اللغو والكذاب عن أهل اجلنة ملا قبلها من آيات السورة
الكرمية؟

 3ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ
ُ
الكاف��ر يق��ول ذل��ك ي��وم القيام��ة؛ ح�ين ال تقب��ل توب��ة ،وال تنف��ع حس��نة .وأم��ا م��ن يق��ول
ذل��ك يف الدني��ا فه��ذا يقول��ه يف دار العم��ل عل��ى وج��ه اخلش��ية هلل ،ف ُيثاب عل��ى خوفه من
اهلل؛ وقد قالت مريم( :يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً) ومل يكن هذا كتمين
امل��وت يوم القيام��ة .ابن تيمية.456/6 :
السؤال :ما الفرق بني الندم على املعصية يف الدنيا والندم عليها يف اآلخرة؟

 4ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﭼ
ع��ن أب��ي هري��رة واب��ن عم��ر رض��ي اهلل عنه��م أن اهلل تع��اىل يقت��ص ي��وم البع��ث للبهائ��م؛
بعضه��ا م��ن بع��ض ،ث��م يق��ول هلا :كون��ي تراباً ،فتك��ون ،فيتمنى الكافر مث��ل ذلك .فقد
ُعِل��م أن ذل��ك الي��وم يف غاي��ة العظم��ة ،وأن��ه ال بد م��ن كونه .البقاع��ي.216/21 :
السؤال :متى يتمنى الكافر أن يكون تراباً؟ وملاذا يتمنى ذلك؟

معاني الكلمات
الكلمة

َم َفا ًزا

 6ﭽﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﭼ
(أبصارها خاشعة) :كناية عن الذل واخلوف .ابن جزي.2545/1 :
السؤال :على ماذا يدل وصف األبصار باخلشوع يف هذه اآلية؟

 7ﭽ ﯺﯻﯼﯽ ﭼ
وه��ذا تس��لية للن�بي ؛ أي :إن فرع��ون كان أق��وى م��ن كف��ار عص��رك ث��م أخذن��اه،
وكذل��ك ه��ؤالء .القرط�بي.53/22 :
السؤال :ملاذا قص اهلل على نبيه قصة موسى -عليه السالم -مع فرعون؟

ول ُم َ
َفو ًزا ِبد ُ
اجلَّن َة ،أَو َم َكا ًنا
ُخ ِِ
َه َو َ
َي ُفو ُز َ
ون ِب ِه؛ و ُ
اجلَّن ُة.

وَ
َك َو ِاع َب

الس ِّنَ ،ن َو ِاه َد.
ات ِّ
َح ِدي َث ِ

ِد َها ًقا

َم ُلو َء ًة َخ ًرا.

َمآبًا

ال.
مرج ًعا ِبال َع َم ِل َّ
ِ
الص ِ ِ

و َّ
ات
اش َط ِ
َالن ِ
 5ﭽﮥﮦﭼ
قال بعض السلف :إن املالئكة يسلون أرواح املؤمنني ًّ
سال رقيقاً ،ثم يرتكونها حتى تسرتيح
رويداً ثم يستخرجونها برفق ولطف؛ كالذي يسبح يف املاء؛ فإنه يتحرك برفق لئال يغرق،
فهم يرفقون يف ذلك االستخراج لئال يصل إىل املؤمن أمل وشدة .األلوسي.23/30 :
السؤالّ :
بي كيف تقبض املالئكة أرواح املؤمنني ،وملاذا؟

املعنى

ات
َالس ِ َ
و َّ
اب ِ
ات
َف َّ
الس ِاب َق ِ
الرا ِد َف ُة
َتت َب ُعهَا َّ

َق َس ٌم ِباملَ َ
ؤم ِن َ
فق.
ال ِئ َك ِة َت ُس ُّل أَرو َ
َاح املُ ِ
ني ِب ِر ٍ

َق َس ٌم ِباملَ َ
ال ِئ َك ِة َّالت َتس َب ُح ِف ُن ُز ِ َ
ولا ِم َن
ِ
َص ُعو ِدها ِإ َليهَا.
الس َما ِء ،و ُ
َّ
سب ُق َّ
الش َي ِ َ
حي
َق َس ٌم ِباملَ َال ِئ َك ِة َّال ِت َت ِ
اطني ِبال َو ِ
َ
ستق ُه.
ِإ َل األ ِنب َيا ِء؛ ِل َئ َّال َت َ ِ
َت ِليهَا َن َ
عث.
فخ ٌة أُ َ
خرى ِلل َب ِ

العمل باآليات

 .1يف يوم��ك اعم��ل ثالث��ة أعم��ال ت��دل عل��ى التق��وى؛ كالص��وم ،ترك
املعصي��ة خ��وف عق��اب اهلل تع��اىل واس��تحياء من��ه ،الصدق��ة ،اإلحس��ان
إىل الن��اس ،ادخ��ال الس��رور عل��ى قل��ب مس��لم ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ.
 .2استعذ باهلل من سوء اخلامتة ﭽ ﮢ ﮣ ﭼ.
َ .3س ِل اهلل تعاىل حسن اخلامتة عند املوت ،وتذكر ،ﭽﮥ ﮦ ﭼ.

التوجيهات

 .1فضيلة التقوى وعظم ما أعد اهلل ألهلها ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ.
 .2تعظي��م اهلل تع��اىل ح��ق تعظيم��ه ،ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ.
 .3ق��رب ي��وم القيام��ة؛ ف��كل م��ا ه��و آت قري��ب ،ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ.

سورة (النازعات) الجزء ( )30صفحة ()584

الوقفات التدبرية
 1ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
َح ُّث� ُه عل��ى أن يس��تعد لتخلي��ص نفس��ه من العقي��دة الضالة ،اليت ه��ي خبث جمازي يف
النفس ،فيق َب َل إرش��اد من يرش��ده إىل ما به زيادة اخلري .ابن عاش��ور.77/30 :
السؤال :ما فائدة أمر موسى -عليه السالم -لفرعون بالتزكي يف أول دعوته له؟

 2ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ
وتفري��ع (فتخش��ى) عل��ى (وأهدي��ك) إش��ارة إىل أن خش��ية اهلل ال تك��ون إال باملعرف��ة؛
قال تعاىل( :إمنا خيش��ى اهلل من عباده العلماء) [فاطر ]28 :أي :العلماء به؛ أي :خيش��اه
خش��ية كامل��ة ال خط��أ فيه��ا وال تقص�ير .ابن عاش��ور.77/30 :
السؤال :ملاذا جاءت اخلشية بعد اهلداية يف اآلية الكرمية؟

 3ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
ف��إن م��ن خيش��ى اهلل ه��و الذي ينتفع باآليات والع�بر ،فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن
كل م��ن تك�بر وعص��ى وب��ارز املل��ك األعل��ى عاقب��ه يف الدني��ا واآلخرة ،وأم��ا من ترحلت
خش��ية اهلل من قلبه فلو جاءته كل آية مل يؤمن بها .الس��عدي.909 :
السؤال :من الذي ينتفع بالعظات القرآنية ومن ال ينتفع؟

معاني الكلمات
الكلمة

َت َز َّ
كى

املعنى

َّ
َان.
َت َت َطه َ
اإلمي ِ
َّر ِم َن ال ُك ِ
فرَ ،و َت َت َحلى ِب ِ

َوأَه ِدي َ
َك

رش َد َك.
أُ ِ

َن َك َ
ال

ُع ُقوب َ
َة.

َر َف َع َس َكهَا

أَع َلى َس َ
قفهَا.

َوأَ َ
غط َ
ش َلي َلهَا

َ
وب َش ِسهَا.
أظ َل َم َلي َلهَا ِب ُغ ُر ِ

خر َج ُض َح َ
اها
َوأَ َ

وق َش ِسهَا.
أَ َ
بر َز َنهَا َر َها ِب ُش ُر ِ

َح َ
اها
دَ

َس َطهَاَ ،وأَو َد َع ِفيهَا َم َنا ِف َعهَا.
بَ

َّ
ام ُة
الط َّ

فخ ُة َّ
َه َي َّ
الن َ
الثا ِن َي ُة.
ال ِق َي َ
ام ُة ،و ِ

ُر َز ِت
َوب ِّ

ظه َرت ِإظهَا ًرا ب َِّي ًنا.
أُ ِ

أَي َ
رس َ
اها
َّان ُم َ
َع ِش َّي ًة

َقت ُح ُل ِ َ
َم َتى و ُ
ولا؟

ني ُّ
وب َّ
َما َب َ
مس.
الش ِ
الظ ِ
هر ِإ َل ُغ ُر ِ

العمل باآليات

 .1دعوة غري مسلم إىل اإلسالم بأسلوب حكيم ،ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ.
 .2اعم��ل ً
ً
صاحل��ا تتمن��ى أن تتذكره ي��وم القيامة ،ﭽ ﮱ ﯓ
عم�لا
ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ.
 .3حاسب نفسك قبل النوم ،ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ.

التوجيهات

 .1حسن األسلوب ولينه يف الدعوة ،ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ.
 .2دعوة أي شخص مهما بلغ طغيانه ،ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ.
 .3عظم منزلة املراقبة ،ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ.

 4ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﭼ
يقول تعاىل مبيناً دلي ً
ال واضحاً ملنكري البعث ومستبعدي إعادة اهلل لألجساد( :أأنتم)
أيها البشر (أشد خلقاً أم السماء)  ...فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من األنوار
واألجرام ،واألرض الكثيفة الغرباء وما فيها من ضروريات اخللق ومنافعهم ال بد أن
يبع��ث اخلل��ق املكلف�ين ،فيجازيهم على أعماهلم ،فمن أحس��ن فله احلس��نى ،ومن أس��اء
فال يلومن إال نفسه؛ وهلذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم اجلزاء .السعدي.909 :
السؤال :على ماذا تدل هذه اآليات العظام اليت ذكرها سبحانه وتعاىل؟ وملاذا أعقب
بذكر اجلزاء بعد ذكر هذه اآليات؟

 5ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ
الظاه��ر أن ت�برز ل��كل راء؛ فأم��ا املؤم��ن فيع��رف برؤيته��ا ق��در نعمة اهلل عليه بالس�لامة
منها ،وأما الكافر فيزداد غماً إىل غمه وحس��رة إىل حس��رته .الش��وكاني.380/5 :
السؤال :هل تربز اجلحيم للمؤمنني والكفار أو للكفار فقط؟ وملاذا؟

 6ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ ﭼ
وس��ي بذل��ك عل��ى م��ا ق��ال
وأص��ل اهل��وى :مطل��ق املي��ل ،وش��اع يف املي��ل إىل الش��هوةِّ ُ ،
الراغ��ب :ألن��ه يه��وي بصاحب��ه يف الدني��ا إىل كل واهي��ة ،ويف اآلخ��رة إىل اهلاوي��ة؛
ولذل��ك م��دح خمالف��ه .ق��ال بع��ض احلكم��اء :إذا أردت الص��واب فانظ��ر ه��واك فخالف��ه.
وق��ال الفضي��ل :أفض��ل األعم��ال خمالف��ة اهل��وى .األلوس��ي.36/3 :
السؤال :ملاذا ُسي اهلوى بذلك؟

 7ﭽﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﭼ
أي :إمنا بعثت لتنذر بها ،وليس عليك اإلخبار بوقتها ،وخص اإلنذار بــ(من خيشاها)؛
ألنه هو الذي ينفعه اإلنذار .ابن جزي.535/2 :
السؤال :من الذي ينفعه اإلنذار؟
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭼ
ه��ذه فائ��دة كب�يرة ه��ي املقص��ودة م��ن بعث��ة الرس��ل ،ووع��ظ الوع��اظ ،وتذك�ير
املذكري��ن؛ فإقبال��ك عل��ى م��ن جاء بنفس��ه مفتق��راً لذلك منك هو األلي��ق الواجب ،وأما
تصدي��ك وتعرض��ك للغ�ني املس��تغين ال��ذي ال يس��أل وال يس��تفيت لع��دم رغبت��ه يف اخلري
م��ع ت��ركك م��ن ه��و أه��م منه ،فإن��ه ال ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك أن ال يزكى ،فلو مل
َي َت� َز َّك فلس��ت مبحاس��ب عل��ى م��ا عمل��ه م��ن الش��ر .ف��دل هذا عل��ى القاعدة :أن��ه ال يرتك
أم��ر معل��وم ألم��ر موه��وم ،وال مصلح��ة متحقق��ة ملصلح��ة متوهم��ة .الس��عدي.911 :
السؤال :يف اآليات فائدة للداعية يف مراعاة األولويات يف دعوته هلل ،وضح ذلك.

 2ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ
املمن��وع عن��ه يف احلقيق��ة اإلع��راض عم��ن أس��لم ،ال اإلقبال على غ�يره واالهتمام بأمره
حرصاً على إس�لامه .األلوسي.243/15 :
السؤال :ما املمنوع يف قصة ابن أم مكتوم حينما أقبل على النيب × يريد اهلداية؟

 3ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﭼ
(كال إنه��ا تذك��رة) يع�ني :الق��رآن( .بأيدي س��فرة * كرام ب��ررة) أيَ :خل ُقهم كريم
حس��ن ش��ريف ،وأخالقه��م وأفعاهل��م ب��ارة طاه��رة كامل��ة ،وم��ن ههن��ا ينبغ��ي حلام��ل
الق��رآن أن يك��ون يف أفعال��ه وأقوال��ه عل��ى الس��داد والرش��اد .اب��ن كث�ير.472/4 :
السؤال :وصف اهلل املالئكة املوكلة بصحف القرآن بأوصاف ،كيف يستفيد حافظ
القرآن وحامله من هذه األوصاف؟

 4ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﭼ
أي :م��ن أي ش��يء خل��ق اهلل ه��ذا الكاف��ر فيتك�بر؟! أي :اعجب��وا خللق��ه( .م��ن نطف��ة) أي:
من ماء يس�ير مهني مجاد خلقه ،ف ِل َم يغلط يف نفس��ه؟! قال احلس��ن  :كيف يتكرب من
خ��رج م��ن س��بيل البول مرت�ين؟! القرطيب.79/22 :
السؤال :ملاذا ال حيق البن آدم أن يتكرب؟

 5ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
أي أكرم��ه بالدف��ن ،ومل جيعل��ه كس��ائر احليوان��ات ال�تي تك��ون جيفه��ا عل��ى وج��ه
األرض .الس��عدي.911 :
السؤال :كيف يكون اإلقبار نعمة مينت اهلل بها على عباده؟

 6ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
فقد عرف بهذا أن أول اإلنس��ان نطفة مذرة ،وآخره جيفة قذرة ،وهو فيما بني ذلك حيمل العذرة،
شر َفه بالعلم إال الذي أبدعه وصوره ،وذلك موجب ألن يشكره ال أن يكفره .البقاعي.262/21 :
فما َّ
السؤال :مباذا يشرف اإلنسان ويرتفع قدره؟

 7ﭽﯓ ﯔﯕﯖﭼ
أمر باالعتبار يف الطعام؛ كيف خلقه اهلل بقدرته ،ويسره برمحته ،فيجب على العبد
طاعته وشكره ،ويقبح معصيته والكفر به .ابن جزي.538/2 :
السؤال :ما العربة اليت يستفيدها العبد عند النظر ملخلوقات اهلل؟

معاني الكلمات
الكلمة

َس َف َر ٍة
ُن َ
طف ٍة

َم َ
ال ِئ َك ٍة َ
الس َفا َر ِة َب َ
وم َ
ني
ك َت َب ٍة َي ُق ُ
ون ِب ِّ
هلل و َ
َخل ِق ِه.
ا ِ
َه َو املَ ُّ
ن.
َما ٍء َق ِل ٍ
يل َم ِه ٍ
ني؛ و ُ ِ

َف َق َّد َر ُه

َخ َل َق ُه أَط َوا ًرا.

أَ َ
نش َر ُه

أَح َياهُ.

َو َقض ًبا

َع َل ًفا ِل َّ
َاب.
لدو ِّ

ُغل ًبا
َوأَبًّا

املعنى

يم َة َ
شج ِار.
األ َ
َع ِظ َ
ك ًَ
َ
ل ِلل َبهَا ِئ ِم.

العمل باآليات

ُ .1زر الي��وم معو ًق��ا أو ضعي ًف��ا حم��اوال إدخ��ال األن��س عل��ى نفس��ه،
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ.
 .2ح��دد أح��د أوق��ات اإلجاب��ة وأكث��ر م��ن الدع��اء باهلداي��ة واملغف��رة
ألهل بيتك ،ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ.
 .3اخ�تر واح��داً م��ن أصن��اف طعام��ك الي��وم وتأم��ل خل��ق اهلل ل��ه م��ن
بدايته إىل أن وصلك ،ثم امحد اهلل تعاىل ،ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ.

التوجيهات

 . 1بق��اء معاتب��ة اهلل تع��اىل لنبي��ه تتل��ى قرآناً هو من أعظم األدلة على
أن القرآن الكريم من عند اهلل ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ.
 . 2ش��كر اهلل تع��اىل عل��ى تنوي��ع النع��م ،ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ.
 . 3االستعداد ليوم القيامة ،ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ.
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ﭽﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﭼ

أي الذين خرجوا عن دائرة الش��رع خروجاً فاحش�اً حتى كانوا عريقني يف ذلك الكفر
والفجور ،وهم يف األغلب املرتفون الذين حيملهم غناهم على التكرب واألشر والبطر؛
فلجمعهم بني الكفر والفجور مجع هلم بني الغربة والقرتة .البقاعي.273/21 :
السؤال :ملاذا مجع للكفرة الفجرة بني الغربة والقرتة؟

 2ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ إىل قوله تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
ه��ذه األوص��اف ال�تي وص��ف اهلل بها يوم القيامة م��ن األوصاف اليت تنزعج هلا القلوب،
وتش��تد م��ن أجله��ا الك��روب ،وترتع��د الفرائ��ص ،وتع��م املخ��اوف ،وحت��ث أول��ي األلب��اب
لالس��تعداد لذل��ك الي��وم ،وتزجره��م ع��ن كل م��ا يوجب اللوم .الس��عدي.912 :
السؤال :ما الفائدة العملية اليت تستفيدها من قراءة هذه اآليات؟

 3ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
ُ
ُ
ُق� ِ�ر َن كل صاح��ب عم��ل بش��كله ونظ�يره؛ فق� ِ�ر َن ب�ين املتحاب�ين يف اهلل يف اجلن��ة ،وق ِر َن بني
املتحابني يف طاعة الشيطان يف اجلحيم ،فاملرء مع من أحب شاء أو أبى .ابن القيم.257/3 :
السؤال :حمبتك لآلخرين هلا آثار كبرية يوم القيامة ،وضح ذلك .

معاني الكلمات
الكلمة

َق َ َ
ت ٌة

ِذَّل ٌة ،و ُ
لم ٌة.
َظ َ

املعنى

ان َك َد َرت

َت َنا َث َرتَ ،و َذ َه َب ُنو ُر َها.

ال ِع َشا ُر

وق َ
الن ُ
ُّ
احل َو ِام ُل.

ُع ِّط َلت

هم َلتَ ،و ُت ِر َ
كت.
أُ ِ

ُس ِّج َرت

اضتَ ،ف َ
ُم ِل َئت َح َّتى َف َ
انف َج َرتُ ،ث َّم
ريا ًنا.
َّات َق َدت ِن َ

املَو ُءو َد ُة

ِّ
الطف َل ُة املَد ُفو َن ُة َح َّي ًة.

ُ
ك ِش َطت

أُز ِل َفت

ُق ِل َعتَ ،وأُ ِزي َلت.

ُق ِّربَت ِمن أَه ِلهَا.

العمل باآليات

 .1اعط��ف عل��ى م��ن ه��و أصغ��ر من��ك ،ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭼ.
 .2اعم��ل الي��وم عم� ً
لا صاحلـ��اً تتمن��ى أن ت��راه حاض�� ًرا أمام��ك ي��وم
القيام��ة ،ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ.
 .3س��ل اهلل االس��تقامة ،ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ.

التوجيهات

َّ .1
َّ
واستعد له ،ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ.
تذكر يوم احلساب
 .2تكري��م اهلل للمالئك��ة يدع��و العب��د حملبته��م واإلمي��ان به��م،ﭽﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ.
 .3الن�بي ال يعل��م الغي��ب ،وم��ن كان دون��ه فمن ب��اب أوىل ،ﭽﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﭼ.

 4ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ
إشعار بأنه ال ذنب هلا فتقتل بسببه ،بل اجلرم على قاتلها؛ ولكن لعظم اجلرم يتوجه
السؤال إليها تبكيتاً لوائدها .الشنقيطي.438/8 :
السؤال :املوؤدة ال ذنب هلا فكيف يوجه إليها السؤال؟

 5ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ
ه��ذا كل��ه ي��دل عل��ى ش��رف الق��رآن عن��د اهلل تع��اىل ،بأن��ه بع��ث ب��ه ه��ذا املل��ك الكري��م،
املوص��وف بتل��ك الصف��ات الكامل��ة ،والع��ادة أن امللوك ال ترس��ل الكري��م عليها إال يف أهم
املهم��ات وأش��رف الرس��ائل .الس��عدي.913 :
السؤال :تدبر منزلة القرآن الكريم عند اهلل من خالل صفات امللك الذي أوحاه
إىل نبيه.

 6ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ
فم��ن عل��م ه��ذه األوص��اف للق��رآن والرس��ولني اآلتي�ين ب��ه :امللك��ي والبش��ري؛ أحب��ه
وأحبهم��ا ،وبال��غ يف التعظي��م واإلج�لال ،وأقب��ل عل��ى تالوت��ه يف كل أوقات��ه ،وبال��غ يف
الس��عي يف كل م��ا يأم��ر ب��ه واهل��رب مم��ا ينه��ى عن��ه ،ليحص��ل ل��ه االس��تقامة رغب��ة يف
مرافق��ة م��ن أت��ى ب��ه ورؤي��ة م��ن أت��ى م��ن عن��ده .البقاع��ي.294/21 :
السؤال :ما الذي تثمره معرفة أوصاف القرآن وأوصاف َمن َّ
بل َغ َنا إياه؟

 7ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ
ه��ذا الق��رآن ذك��ر جلمي��ع الن��اس يتذك��رون ب��ه ويتعظ��ون( :إن ه��و إال ذك��ر للعامل�ين
مل��ن ش��اء منك��م أن يس��تقيم) أي :م��ن أراد اهلداي��ة فعلي��ه به��ذا الق��رآن؛ فإن��ه منج��اة ل��ه
وهداي��ة ،وال هداي��ة فيم��ا س��واه .اب��ن كث�ير.481/4 :
طريق سوي ينقذها من ختبطاتها يف ظلمات
السؤال :حتاول البشرية اليوم إجياد
ٍ
الضالالت واجلهل ،فما الطريق الوحيد للنجاة واهلداية؟
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 1ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
التعب�ير بال��رب م��ع داللت��ه عل��ى اإلحس��ان ي��دل عل��ى االنتقام عن��د اإلمع��ان يف اإلجرام؛
ألن ذل��ك ش��أن املرب��ي ،ف��كان ذل��ك مانع�اً من االغ�ترار ملن تأمل .البقاع��ي.302/21 :
السؤال :ما داللة التعبري بالرب يف اآلية؟

 2ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
ق��د أق��ام اهلل عليك��م مالئك��ة كرام�اً يكتب��ون أقوالك��م وأفعالك��م ،ويعلم��ون أفعالك��م... ،
فالالئ��ق بك��م أن تكرموه��م وجتلوه��م وحترتموه��م .الس��عدي.914 :
السؤال :ما شعورك جتاه املالئكة الذين يسجلون أعمالك؟ وإىل ماذا يدفعك هذا
الشعور؟

 3ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
فه��ؤالء جزاؤه��م النعي��م يف القل��ب وال��روح والب��دن يف دار الدني��ا ،ويف دار ال�برزخ ،ويف
دار الق��رار .الس��عدي.914 :
السؤال :الطاعة تورث النعيم والسعادة يف ثالث مراحل مير بها اإلنسان ،فما هي؟

 4ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ
ال حتس��ب أن اآلي��ة مقص��ور ٌة عل��ى نعي��م اآلخ��رة وجحيمه��ا فق��ط ،ب��ل يف دوره��م؛
أع�ني :دار الدني��ا ،ودار ال�برزخ ،ودار الق��رار؛ فه��ؤالء يف نعي��م ،وه��ؤالء يف جحي��م ،وه��ل
عذاب أش��د من اخلوف
النعي� ُ�م إال نعي��م القل��ب؟! وه��ل الع��ذاب إال ع��ذاب القل��ب؟! وأي ٍ
واهل��م واحل��زن ،وضي��ق الص��در ،وإعراض��ه ع��ن اهلل وال��دار اآلخ��رة ،وتعلق��ه بغ�ير اهلل،
وانقطاع��ه ع��ن اهلل؛ ب��كل وا ٍد من��ه ش��عبة؟! وكل م��ن تعلق به وأحبه م��ن دون اهلل فإنه
يس��ومه س��وء الع��ذاب .ابن القي��م.267/3 :
السؤال :يف أي دار يكون النعيم واجلحيم املذكوران يف اآلية؟

 5ﭽﯖ ﯗ ﭼ
والتقدي��م يف افتتاحي��ة ه��ذه الس��ورة بالويل للمطففني يش��عر بش��دة خط��ر هذا العمل،
وهو فعال خطري ألنه مقياس اقتصاد العامل وميزان التعامل ،فإذا اختل أحدث خلال يف
اقتصاده ،وبالتالي اختالل يف التعامل ،وهو فساد كبري .الشنقيطي.454/8 :
السؤال :ما الفائدة يف افتتاح هذه السورة بالويل للمطففني؟

 6ﭽﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﭼ
ويف ذل��ك تنبي��ه عل��ى أن أص��ل اآلف��ات اخلل��ق الس� َّ�يء ،وه��و ح��ب الدني��ا املوق��ع يف َج� ِ�ع
األموال من غري وجهها؛ ولو بأخس الوجوه :التطفيف الذي ال يرضاه ذو مروءة؛ وهم
م��ن يقارب��ون م��لء الكي��ل وعدل ال��وزن وال ميلؤون وال يعدل��ون .البقاعي.311/21 :
السؤال :ما أصل اآلفات وما عالقته بالتطفيف؟

 7ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ
ويف ه��ذا اإلن��كار والتعجي��ب ،وكلم��ة الظ��ن ،ووص��ف الي��وم بالعظي��م ،وقي��ام الن��اس
في��ه هلل خاضع�ين ،ووص��ف ذات��ه ب��رب العاملني :بيان بليغ لعظم الذن��ب وتفاقم اإلثم يف
التطفي��ف .القرط�بي.136/22 :
السؤال :إىل أي حد عظم اهلل تعاىل ذنب التطفيف؟

معاني الكلمات
الكلمة

املعنى

َ
انف َط َرت

َ
انش َّقت.

ان َت َث َرت

َت َسا َق َطت.
ام َت ََ
اضتَ ،ف َ
لتَ ،و َف َ
َسا َلت
انف َج َرت ،و َ
ِم َي ُ
اههَا.

ُف ِّج َرت
بُع ِث َرت
َما َغ َّر َك ِب َرب َ
ِّك
َف َس َّو َ
اك
َف َع َد َل َك

عث َمن َ
كَ
ان َمق ُبو ًرا ِفيهَا.
ُق ِل َبت ِب َب ِ

َما َخ َد َع َك ،و َ َ
فر ِب ِه،
َج َّرأ َك َع َلى ال ُك ِ
َعص َيا ِن ِه؟
وِ
ال َ
لق ِة َس َ
اخل َ
األ َ
عضا ِء.
َج َع َل َك ُمس َت ِو َي ِ
ِ
اس َب َ
َج َع َل َك ُمع َت ِد َل َ
األ َ
عضا ِء.
لق ُم َت َن ِ
اخل ِ

ََ
لا ِف ِظ َ
ني

لََ َ
ال ِئ َك ًة ُر َق َبا َء يَك ُت ُب َ
عما َل ُكم.
ون أَ َ

ِب َغا ِئ ِب َ
ني

َن َمَ ،و َ
َف َ
ون ِمن َجهَّ
ال َيُو ُت َ
ال َي ُر ُج َ
ون.

لم َط ِّف ِف َ
ني
ِل ُ

ون املِك َي َ
ين ي َ
َبخ ُس َ
َّال ِذ َ
ال ،وَاملِي َز َان.

العمل باآليات

ُ .1زر القبور ،ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ.
 .2اشكر اهلل تعاىل على حسن خلقتك ،ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ.
 .3تذكر ذنباً فعلته واستغفر اهلل منه ،ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ.

التوجيهات

 .1املب��ادرة باألعم��ال الصاحل��ة وعدم االغ�ترار بكرم اهلل وحلمه ،ﭽ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.
 .2من نعم اهلل على اإلنسان إحسان خلقته ،ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ.
 .3كل عم��ل تعمل��ه ه��و مس��جل إم��ا ل��ك أو علي��ك ،ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ.
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الوقفات التدبرية
 1ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
ه��و الذن��ب عل��ى الذن��ب حت��ى يس��ود القل��ب؛ ق��ال جماه��د :ه��و الرج��ل يذن��ب الذن��ب
فيحي��ط الذن��ب بقلب��ه ،ث��م يذن��ب الذن��ب فيحي��ط الذن��ب بقلب��ه؛ حت��ى تغش��ى الذن��وب
قلبه...قال بكر بن عبداهلل :إن العبد إذا أذنب صار يف قلبه كوخزة اإلبرة ،ثم إذا أذنب
ثانياً صار كذلك ،ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كاملنخل أو كالغربال؛ ال يعي
خ�يراً وال يثب��ت في��ه ص�لاح .القرط�بي.143/22 :
السؤال :ما الران؟ وكيف يصل إىل قلب العبد؟

 2ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
ع��ن أب��ي هري��رة ،ق��ال :ق��ال رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم( :إذا أذن��ب العب��د نك��ت يف
قلبه نكتة سوداء ،فإن تاب صقل منها ،فإن عاد عادت حتى تعظم يف قلبه؛ فذلك الران
ال��ذي ق��ال اهلل( :كال ب��ل ران عل��ى قلوبهم ما كانوا يكس��بون) .الطربي.286/24 :
السؤال :وضح أثر التوبة على الران الذي يصيب القلب.

معاني الكلمات
الكلمة

ني
ِس ِّج ٍ
َمر ُقو ٌم

يق.
جن ،و ِ
َض ٍ
ِس ٍ

ري
اط ُ
أَ َس ِ

َاط ُ
يل.
أَب ِ

َر َان

َغ َّطى.

 3ﭽﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﭼ
ق��ال احلس�ين ب��ن الفض��ل :كم��ا حجبه��م يف الدني��ا ع��ن توحي��ده حجبه��م يف
اآلخرة عن رؤيته .قال الزجاج :يف هذه اآلية دليل على أن اهلل عز وجل يُرى يف
القيام��ة .الش��وكاني.400/5 :
السؤال :ملاذا ُح ِجب الفجار عن رؤية اهلل يف اآلخرة؟

املعنى

الثوب َ
وب َ
ال ُي َحى.
َمك ُت ٌ
ك َّ
قم ِف َّ ِ
الر ِ

َ
األ َرا ِئ ِك

َ
ور ،و ِّ
اب.
األ ِس َّر ِة املُ َز َّي َن ِة ِب ُّ
الس ُت ِ
َالث َي ِ

يق
َر ِح ٍ
اج ُه
َم َز ُ
وِ

َخ ٍر َصا ِف َي ٍة.
َخ ُ
لط ُه.

َ
يم
تس ِن ٍ
َشر ُب ِبهَا
ي َ

ني ِف أَع َلى َ
اجلَّن ِة.
َع ٍ

َشرب َ
ُون ُم َت َل ِّذ ِذ َ
ين ِبهَا.
ي َ

العمل باآليات

 .1ق��ل :الله��م إن��ي أس��ألك ل��ذة النظ��ر إىل وجه��ك الكري��م ،ﭽﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ.
 .2تصدق بسقاية مسلم ،ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ.
 .3انظ��ر إىل رج��ل يبك��ر يف احلض��ور إىل املس��جد ونافس��ه يف ذل��ك،
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ.

التوجيهات

 .1م��ن أعظ��م العقوب��ات :احلرم��ان من النظر إىل ال��رب تبارك وتعاىل
يف اآلخ��رة ،ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ.
 .2الذن��وب ه��ي س��بب ال��ران عل��ى القل��ب ،ﭽﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﭼ.
 .3من صفات املؤمنني التنافس يف الطاعات ،ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ.

 4ﭽ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ
(املتنافس��ون) أي :الراغب��ون يف املب��ادرة إىل طاع��ة اهلل تع��اىل .وأص��ل التناف��س التغال��ب
يف الش��يء النفيس ،وجماهدة النفس للتش��به باألفاضل واللحوق بهم من غري إدخال
ض��رر عل��ى غ�يره .وه��ي بهذا املعنى من ش��رف النفس وعلو اهلمة .األلوس��ي.283/15 :
السؤال :ما التنافس احملمود املقصود يف اآلية؟

 5ﭽ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ
ويف ه��ذه اآلي��ة الكرمي��ة لف��ت ألول الس��ورة :إذا كان أولئ��ك يس��عون جلم��ع امل��ال
بالتطفي��ف فله��م الوي��ل ي��وم القيام��ة .وإذا كان األب��رار لف��ي نعي��م ي��وم القيام��ة،
وه��ذا ش��رابهم ،فه��ذا ه��و حم��ل املنافس��ة ،ال يف التطفي��ف م��ن احل��ب أو أي مكيل أو
م��وزون .الش��نقيطي.463/8 :
السؤال :ما املنافسة احملمودة واملذمومة يف السورة؟

 6ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ
والتس��نيم أعل��ى أش��ربة اجلن��ة؛ فأخ�بر س��بحانه أن م��زاج ش��راب األب��رار م��ن التس��نيم،
وأن املقرب�ين يش��ربون من��ه ب�لا م��زاج ...؛ وه��ذا ألن اجل��زاء وف��اق العم��ل ،فكم��ا خلص��ت
أعمال املقربني كلها هلل خلص ش��رابهم ،وكما مزج األبرار الطاعات باملباحات مزج
�ص أُخ ِلص ش��رابه ،وم��ن َم َزج ُم ِزج ش��رابُه .ابن القي��م.270/3 :
هل��م ش��رابهم ،فم��ن أَخ َل� َ
السؤال :ملاذا كان شراب املقربني خالصاً من تسنيم ،وشراب األبرار ممزوجاً بغريه؟

 7ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ
أي :مس��رورين مغتبط�ين؛ وه��ذا م��ن أعظ��م م��ا يك��ون م��ن االغ�ترار :أنه��م مجع��وا ب�ين
غاي��ة اإلس��اءة واألم��ن يف الدني��ا ،حت��ى كأنه��م ق��د جاءه��م كت��اب م��ن اهلل وعه��د أنه��م
أهل الس��عادة ،وقد حكموا ألنفس��هم أنهم أهل اهلدى ،وأن املؤمنني ضالون؛ افرتاء على
اهلل ،وجت��رؤوا عل��ى الق��ول علي��ه ب�لا علم .الس��عدي.916 :
السؤال :ب ِّ
َي وجه اإلساءة العظيم الذي بينه اهلل من حال هؤالء املشركني.

الوقفات التدبرية
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 1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ
أي :إىل م��ا يش��تهون م��ن اجلن��ان واألنه��ار واحل��ور والول��دان؛ لي��س هل��م ش��غل غ�ير ذل��ك
وم��ا ش��ابهه م��ن املس��تلذات .وق��ال اإلم��ام القش�يري :أثب��ت النظ��ر ومل يب�ين املنظ��ور إليه
الختالفهم :منهم من ينظر إىل قصوره ،ومنهم من ينظر إىل حوره ،ومنهم ،ومنهم،
واخل��واص عل��ى دوام األوق��ات إىل اهلل تع��اىل ينظرون ،كم��ا أن الفجار دائماً عن ربهم
حمجوبون .البقاع��ي.327/21 :
السؤال :ملاذا أخرب عن نظر املؤمنني يف اجلنة ومل يتكلم عن املنظور إليه؟

 2ﭽﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭼ
ٌّ
حث على االجتهاد يف اإلحسان يف العمل؛ ألن من أيقن بأنه ال بد له من العرض على
امللك أفرغ جهده يف العمل مبا حيمده عليه عند لقائه .البقاعي.339/21 :
مالق ربه عز وجل؟
السؤال :ما الواجب على العبد فعله إذا علم أنه ٍ

 3ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ
فإن��ه كان يف الدني��ا يف أهل��ه مش��فقاً م��ن الع��رض على اهلل ،مغموماً مضروراً ،حياس��ب
نفس��ه بكرة وعش��ياً حس��اباً عس�يراً ،مع ما هو فيه من نكد األهل وضيق العيش وش��رور
املخالف�ين .البقاعي.341/21 :
السؤال :ملاذا جوزي املؤمن بالسرور مع أهله يف اجلنة؟

 4ﭽﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﭼ
متيي��ز الكف��رة بك��ون اإلعط��اء م��ن وراء ظهوره��م؛ ولع��ل ذل��ك ألن مؤت��ي الكت��ب ال
يتحمل��ون مش��اهدة وجوهه��م؛ لكمال بش��اعتها ،أو لغاية بغضه��م إياهم ،أو ألنهم نبذوا
كت��اب ّ
الل وراء ظهوره��م .األلوس��ي.81/30 :
السؤال :ملاذا يُعطى الكافر كتابه من وراء ظهره؟

 5ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ
أي :فرح �اً ال يفك��ر يف العواق��ب ،وال خي��اف مم��ا أمام��ه ،فأعقب��ه ذل��ك الف��رح اليس�ير
احل��زن الطوي��ل .اب��ن كث�ير.490/4 :
السؤال :متى يكون الفرح مذموماً؟

 6ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
ه��ذا الظ��ن  ...مم��ا يش��عر أن ع��دم اإلمي��ان بالبع��ث ،أو الش��ك في��ه ه��و الداف��ع ل��كل س��وء
واملضي��ع ل��كل خ�ير ،وأن اإلمي��ان بالي��وم اآلخ��ر ه��و املنطل��ق ل��كل خ�ير واملان��ع ل��كل ش��ر.
واإلمي��ان بالبع��ث ه��و منطل��ق مجي��ع األعم��ال الصاحل��ة كم��ا يف مس��تهل املصح��ف:
(ه��دى للمتق�ين .)...الش��نقيطي.471/8 :
السؤال :كيف يكون عدم اإلميان بالبعث أو الشك فيه أصل كل شر؟

معاني الكلمات
الكلمة

َ
انش َّقت
َوأَ ِذ َنت ِل َر ِّبهَا
ُمدَّت

املعنى

َّعتَ ،و َت َف َّط َرت ِبال َغ َم ِام يَو َم ال ِق َي َام ِة.
َت َصد َ
أَ َط َ َ
مر َر ِّبهَا.
اعت ِل ِ
ُكت ِج َب َُ
ُس َعتَ ،ود َّ
الا.
ُس َطتَ ،وو ِّ
بِ

َدعو ُث ُبو ًرا
ي ُ

ال ِك َقا ِئ ً
هل َ
َدعو ِبا َ
ال :وَا ُث ُبو َراه!
ي ُ

َس َق
وَ

ج َع.
ََ

َّات َس َق

ام َل ُنو ُرهَُ ،وأَ َ
بد َر.
َت َك َ

َط َب ًقا َعن َط َب ٍق

أَط َوا ًرا ُم َت َع ِّد َد ًةَ ،وأَح َوا ً
ال ُم َت َب ِاي َن ًة:
ُن َ
طف ًةُ ،ث َّم َع َل َق ًة ،و َ
َه َك َذا.

يو َر
َلن َ ُ

اس َب ُه.
هلل ِل ُي َح ِ
َرج َع ِإ َل ا ِ
َلن ي ِ

العمل باآليات

 .1استمع إىل قراءة القرآن بتدبر ،ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ.
 .2اس��جد س��جدة الت�لاوة عن��د موض��ع الس��جدة م��ن الس��ورة الكرمي��ة،
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ.
 .3احرص على التيامن يف أمورك الطيبة منذ اليوم ،ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭼ.

التوجيهات

 .1بي��ان بع��ض أه��وال ي��وم القيام��ة ،ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
 7ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
أي :ناظراً له وعاملاً به أبلغ نظر وأكمل علم؛ فرتكه مهم ً
ال مع العلم بأعماله مناف ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ.
للحكمة والعدل وامللك ،فهو شيء ال ميكن يف العقل بوجه .البقاعي.345/21 :
 .2أذع��ن هلل كم��ا تذع��ن املخلوق��ات ،ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
السؤال :ما داللة اإلخبار بإبصار اهلل للعبد؟
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ.
 .3وعي��د املكذب�ين ،ﭽﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ.
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الوقفات التدبرية

 1ﭽﭘ ﭙﭼ
م��ن املخلوق��ات م��ا ه��و مش��هود علي��ه ،وال يت��م نظ��ام الع��امل إال بذل��ك ،فكي��ف يك��ون
املخل��وق ش��اهداً رقيب�اً حفيظ�اً عل��ى غريه ،وال يك��ون اخلالق تبارك وتعاىل ش��اهداً على
عب��اده مطلع�اً عليه��م رقيب�اً .اب��ن القي��م.278/3 :
السؤال :ما احلكمة من اإلخبار بأن اخللق فيهم (شاهد ومشهود)؟

 2ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
ق��ال علماؤن��ا :أعل��م اهلل ع��ز وج��ل املؤمن�ين م��ن ه��ذه األم��ة يف ه��ذه اآلي��ة م��ا كان
وح��د قبله��م م��ن الش��دائد؛ يؤنس��هم بذل��ك ،وذك��ر هل��م الن�بي قص��ة الغ�لام
يلق��اه م��ن َّ
ليصربوا على ما يالقون من األذى واآلالم واملشقات اليت كانوا عليها ،ليتأسوا مبثل
ه��ذا الغ�لام يف ص�بره وتصلب��ه يف احلق ومتس��كه به وبذله نفس��ه يف ح��ق إظهار دعوته
ودخ��ول الن��اس يف الدي��ن م��ع صغ��ر س��نه وعظي��م ص�بره .القرط�بي.193-192/22 :
السؤال :ملاذا قص اهلل علينا قصة أصحاب األخدود؟

معاني الكلمات
الكلمة

ون
َغ ُ
ري َم ُن ٍ
وج
ات ُ ُ
َذ ِ
الب ِ
وعو ِد
وم املَ ُ
وَال َي ِ

املعنى

َ
َغ ُ ُ
وص.
وعَ ،وال َمن ُق ٍ
ري ُمقط ٍ

ت ُّر ِبهَا َّ
ات املََن ِاز ِل َّالت َ ُ
مس ،وَال َق َم ُر.
الش ُ
َذ ِ
ِ

ام ِة.
ُه َو :يَو ُم ال ِق َي َ

وَ
َمشهُو ٍد
اه ٍد و َ
َش ِ

َب ُك ِّل َمن
أَ َ
قس َم اهلل ِب ُك ِّل َش ِ
اه ٍد يَش َهدُ ،و ِ
َ
يُش َه ُد َعلي ِه.

ُق ِت َل

َع ِّذ َب ،و َ
َه َل َك.
ُل ِع َن ،و ُ

اب ُ
األخدُو ِد
صح ُ
أَ َ

َ
َّال ِذ َ
يما؛
رض َش ًّقا َع ِظ ً
ين َش ُّقوا ِف األ ِ
ؤم ِن َ
ني.
ل َ
اق املُ ِ
حر ِ
ِِ

ال َودُو ُد

امل ُّب ِ َ
لو ِل َيا ِئ ِهَ ،
وب َ ُ
لم.
امل ُب ُ
ُِ

يق
َع َذ ُ
اب َ
الـح ِر ِ

اب ُ
امل ِر ُق.
ال َع َذ ُ

العمل باآليات

 .1ذك��ر مس��لماً أو أكث��ر بالص�بر عل��ى األذى يف س��بيل اهلل ،ﭽ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ.
 .2س��اعد مس��لماً مس��تضعفاً ،ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ.
 .3ذكر مسلماً أو أكثر بأن اهلل غفور ودود ،ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ.

التوجيهات

 .1االعتب��ار بأح��وال مؤم�ني األم��م الس��ابقة وم��ا قدم��وه م��ن تضحي��ة
للثبات على الدين ،ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ.
 .2انتق��ام اهلل تع��اىل ألوليائ��ه م��ن أعدائ��ه ،ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ.
 .3التوب��ة م��ن إي��ذاء املؤمن�ين ،ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ.

 3ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
(ال��ذي ل��ه مل��ك الس��موات واألرض) :خلق �اً وعبي��داً؛ يتص��رف فيه��م تص��رف املال��ك
مبلك��ه( ،واهلل عل��ى كل ش��يء ش��هيد) :علم��اً ومسع��اً وبص��راً؛ أف�لا خ��اف ه��ؤالء
َم��ا علم��وا أنه��م مجيعه��م
املتم��ردون عل��ى اهلل أن يبط��ش به��م العزي��ز املقت��در؟! أو َ
مماليك هلل؛ ليس ألحد على أحد س��لطة من دون إذن املالك؟! أوَخفي عليهم أن اهلل
�از هل��م عل��ى فعاهل��م؟! كال إن الكاف��ر يف غ��رور ،والظ��امل يف
حمي��ط بأعماهل��م ،جم� ٍ
جه��ل وعم��ى ع��ن س��واء الس��بيل .الس��عدي.918 :
السؤال :ما احلكمة من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل أن له ملك السموات واألرض بعد
ذكر حال الطغاة أصحاب األخدود؟

 4ﭽﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﭼ
ق��ال احلس��ن البص��ري :انظ��روا إىل ه��ذا الكرم واجل��ود :قتلوا أولياءه وه��و يدعوهم إىل
التوب��ة واملغفرة .ابن كثري.497/4 :
السؤال :من أين يستنبط كرم اهلل وجوده العظيم من خالل اآلية؟

 5ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﭼ
قال��وا :امل��ودة ه��ي احملب��ة الصافي��ة ،ويف ه��ذا س��ر لطي��ف؛ حي��ث ق��رن ال��ودود بالغف��ور ليدل
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إىل اهلل وأنابوا غفر هلم ذنوبهم وأحبهم  .السعدي.919 :
السؤال :ما السر يف اقرتان اسم اهلل تعاىل (الودود) بامسه (الغفور)؟

 6ﭽﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﭼ
تس��لية ل��ه باإلش��عار بأن��ه س��يصيب كف��رة قوم��ه ما أصاب اجلن��ود  ...واملعن��ى :قد أتاك
فذك��ر قوم��ك بأي��ام ّ
حديثه��م وعرف��ت م��ا َف َع ُل��وا وم��ا ُف ِع��ل به��مِّ ،
الل تع��اىل وش��ؤونه
س��بحانه ،وأنذره��م أن يصيبه��م مث��ل م��ا أص��اب أمثاهل��م .األلوس��ي.39/30 :
السؤال :يف هذه اآلية إنذار ووعيد لكفار قريشِّ ،
بي ذلك.

 7ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ
(يف لوح حمفوظ) :من التغيري والزيادة والنقص ،وحمفوظ من الشياطني؛ وهو اللوح
احملف��وظ ال��ذي ق��د أثب��ت اهلل في��ه كل ش��يء .وه��ذا ي��دل على جالل��ة الق��رآن وجزالته،
ورفعة قدره عند اهلل تعاىل .الس��عدي.919 :
السؤال :حتدث عن قدر القرآن الكريم عند اهلل تعاىل من خالل اآليات.

الوقفات التدبرية

سورتا ( الطارق ،األعىل ) الجزء ( )30صفحة ()591

 1ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
أي :خت��رج خمبآته��ا وتظه��ر؛ وه��و كل م��ا كان استس��ره اإلنس��ان م��ن خ�ير أو ش��ر
وأضم��ره م��ن إمي��ان أو كف��ر ...ق��ال اب��ن عم��ر رض��ي اهلل عنهما :يبدي اهلل ي��وم القيامة
كل س��ر خف��ي فيك��ون زين�اً يف الوج��وه وش��يناً يف الوج��وه .القرط�بي.214-212/22 :
السؤال :كيف تبلى سرائر العبد يوم القيامة؟

 2ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
ويف التعب�ير ع��ن األعم��ال بالس��ر لطيف��ة :وه��و أن األعم��ال نتائ��ج الس��رائر الباطن��ة،
فم��ن كان��ت س��ريرته صاحل��ة كان عمل��ه صاحل�اً ،فتب��دو س��ريرته عل��ى وجه��ه ن��وراً
وإش��راقاً وحي��اء ،وم��ن كان��ت س��ريرته فاس��دة كان عمل��ه تابع�اً لس��ريرته ،ال اعتب��ار
بصورته ،فتبدو س��ريرته على وجهه س��واداً وظلمة وش��يناً ،وإن كان الذي يبدو عليه
يف الدني��ا إمن��ا ه��و عمل��ه ال س��ريرته ،فيوم القيام��ة تبدو عليه س��ريرته ،ويكون احلكم
والظه��ور هلا .اب��ن القي��م.289-288/3 :
السؤال :ما أهمية إصالح السرائر؟

 3ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ
فم��ا لإلنس��ان الكاف��ر يومئ��ذ م��ن ق��وة ميتن��ع به��ا م��ن ع��ذاب اهلل وألي��م نكال��ه ،وال
ناصر ينصره فيس��تنقذه ممن ناله مبكروه ،وقد كان يف الدنيا يرجع إىل قوة من
عش�يرته ميتن��ع به��م مم��ن أراده بس��وء ،وناص��ر م��ن حلي��ف ينص��ره عل��ى م��ن ظلم��ه
واضطه��ده .الط�بري.359/24 :
السؤال :وضح وجه نفي القوة والناصر للعبد يف القيامة.

 4ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ
�ن الغال��ب؛ ف��إن اآلدم��ي أضع��ف وأحق��ر م��ن أن يغال��ب الق��وي
ويُع َل� ُ�م ِبه��ذا َم� ِ
العلي��م .الس��عدي.920 :
السؤال :يكيد أهل الكفر والضالل لإلسالم واملسلمني يف كل حلظة ،فمن الغالب
من خالل تدبرك هلذه اآلية؟

معاني الكلمات
الكلمة

َّ
الثا ِق ُب

املُ ِضي ُء املَُت َو ِّه ُج.

دَا ِف ٍق

الر ِح ِم.
نص ٍّب ِب ُس َ
ُم َ
رع ٍة ِف َّ

لب
ُّ
الص ِ
و َّ َ
َالتا ِئ ِب

الس َرا ِئ ُر
ُتب َلى َّ
 5ﭽﯤ ﯥ ﭼ
ال مسحاً مس��تقيماً عد ً
أي :نس��هل عليك أفعال اخلري وأقواله ،ونش��رع لك ش��رعاً س��ه ً
ال؛
ال اعوجاج فيه وال حرج وال عسر .ابن كثري.105/4 :
السؤال :استنبط مساحة اإلسالم ويسره من خالل اآلية الكرمية.

املعنى

ُروَيدًا

َّ
هر.
الظ ِ

در.
ِع َظ ِام َّ
الص ِ

بَ ،و ُت َ
وب.
ُت َت َ ُ
كش ُف َض َما ِئ ُر ال ُق ُل ِ
َقِلي ً
ال.

رعى
املَ َ

ل َ
ال َك ََ
األ َ
خض َر.

ُغ َثا ًء

يما َج ًّافا.
َه ِش ً

أَح َوى

يا.
ُم َت َغ ِّ ً

 6ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
أي :ذكر حيث تنفع التذكرة ،ومن ههنا يؤخذ األدب يف نش��ر العلم؛ فال يضعه عند
غ�ير أهل��ه ،كم��ا ق��ال أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه« :ما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال العمل باآليات
تبلغ��ه عقوهل��م إال كان فتن��ة لبعضه��م» .وقال« :حدثوا الناس مبا يعرفون ،أحتبون أن  .1تذك��ر ذنب��ا فعلت��ه ومل يطل��ع علي��ه بش��ر واس��تغفر اهلل من��ه ،ﭽ ﭸ
يكذب اهلل ورس��وله؟!» .ابن كثري.501/4 :
ﭹ ﭺ ﭼ.
السؤال :دل قوله تعاىل (إن نفعت الذكرى) على أدب من آداب طالب العلم فما هو؟
 .2راجع سورة أو احفظها ،ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ.
 .3أرس��ل رس��الة تذك��ر فيه��ا بتق��وى اهلل ع��ز وج��ل ،ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﭼ.
 7ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ
ً
�ر
�
تذك
وإن
�ه،
�
طلب
ا
�
حمبوب
�ر
�
تذك
التذك��ر الت��ام يس��تلزم التأث��ر مب��ا تذك��ره؛ ف��إن
التوجيهات
مرهوب�اً ه��رب من��ه .اب��ن تيمي��ة.502/6 :
 .1حتى ال تتكرب تذكر أنك ُخلقت من نطفة ،ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ.
السؤال :ملاذا ربط التذكر باخلشية؟
 .2احلذر من كيد اهلل وإمهاله للمعرضني ،ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ.
 .3عل��ى اإلنس��ان أن يتنب��ه إىل أعم��ال قلب��ه وأعم��ال اخلل��وات؛ ف��اهلل
تع��اىل يعل��م كل ش��يء ،ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ.

سورتا (األعىل ،الغاشية) الجزء ( )30صفحة ()592

الوقفات التدبرية

 1ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ
وقدَّم ّ
التزكي على ذكر اهلل والصال ِة ألنه أصل العمل بذلك كله؛ فإنه إذا تطهرت النفس
اإلقبال عليها .ابن عاشور.288/30 :
أشرقت فيها أنوار اهلداية ،فعلمت منافعها وأكثرت من ِ
السؤال :ملاذا قدم التزكي على ذكر اهلل والصالة؟

 2ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
املراد بإيثار احلياة الدنيا هو الرضاء واالطمئنان بها ،واإلعراض عن اآلخرة بالكلية .األلوسي.322/15 :
السؤال :ما املراد بإيثار احلياة الدنيا؟

 3ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
(خاش��عة) :ذليل��ة .ومل توص��ف بال��ذل ابت��داء مل��ا يف وصفه��ا باخلش��وع م��ن اإلش��ارة إىل
التهكم وأنها مل ختشع يف وقت ينفع فيه اخلشوع ،وكذا حال وصفها بالعمل يف قوله
س��بحانه عاملة ناصبة .األلوس��ي.325/15 :
السؤال :ما املقصود من وصف وجوه العصاة يوم القيامة بأنها خاشعة وعاملة؟

معاني الكلمات
الكلمة

املعنى

يَص َلى َّ
النا َر

ي ُ
َدخ ُلهَاَ ،وي َ
اسي َح َّر َها.
ُق ِ

اص َب ٌة
ام َل ٌة َن ِ
َع ِ

َد ٌة ِبال َع َم ِل و َّ
َالت َع ِب ِف َّ
ُمه َ
الن ِار.

آ ِن َي ٍة
َ
يع
ض ِر ٍ
َ
ال ِغ َي ًة
َم ُ
وع ٌة
وض َ
وَ َ
َن ِار ُق

َو َز َر ِاب ُّي َمب ُثو َث ٌة

ُس ِط َحت

يد ِة َ
َش ِد َ
احل َرا َر ِة.

رعا ُه َّ
َاب.
وكَ ،ال َت َ
الدو ُّ
يث ِذي َش ٍ
بت َخ ِب ٍ
َن ٍ
َاح َد ًةَ ،و َ
َ
ال َ
فسا َتل ُغو
ال َن ً
غو و ِ
ك ِل َم َة َل ٍ
هذي.
َو َت ِ
ُم َع َّد ٌة ِل َّ
لش ِار ِب َ
ني.

 5ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ
ب��ل املس��موع فيه��ا الذك��ر م��ن :التحمي��د والتمجي��د والتنزي��ه؛ حلم��ل م��ا ي��رى فيه��ا
م��ن البدائ��ع عل��ى ذل��ك ،م��ع ن��زع احلظ��وظ احلامل��ة عل��ى غ�يره م��ن القل��وب مب��ا كانوا
يكره��ون م��ن لغ��و أه��ل الدني��ا املن��ايف للحكم��ة .البقاع��ي.9/22 :
السؤال :ما البديل يف اجلنة عن لغو الدنيا؟

َسا ِئدُ.
وَ
ُس ٌط َ
ري ٌة َمف ُر َ
وش ٌة.
ك ِث َ
بُ
َمه َ
ِّدت.
ُس َطت ،و ُ
بِ

العمل باآليات

 .1ق��ل مث��ل م��ا يق��ول املؤذن ،ثم اذك��ر الدعاء بعد األذان ،ثم اذهب إىل
الصالة مع اجلماعة ،ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ.
 .2انظ��ر ش��يئاً حتب��ه م��ن زين��ة الدني��ا -ول��و قلي�لا -وتص��دق ب��ه ،ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ.
ّ .3
ذكر مسلما باهلل ،ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ.

التوجيهات

 4ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﭼ
ووص��ف اجلن��ة بــ(عالي��ة) لزي��ادة احلس��ن؛ ألن أحس��ن اجلن��ات م��ا كان يف
املرتفع��ات .اب��ن عاش��ور.299/30 :
السؤال :ملاذا وصفت اجلنة بأنها عالية؟

 .1إذا تع��ارض م��ا حت��ب م��ع م��ا حيب��ه اهلل ،فآث��ر م��ا حيب��ه اهلل ،ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ.
 .2املقص��د العظي��م م��ن الص�لاة إقامة ذك��ر اهلل ،فاحرص على ذلك،
ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ.
 .3لي��س امله��م العم��ل فق��ط ب��ل األه��م اإلخ�لاص والقب��ول ،ﭽ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ.

 6ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
وقول��ه( :فيه��ا س��رر مرفوع��ة) :والس��رر :مج��ع س��رير( ،مرفوع��ة) ل�يرى املؤم��ن
إذا جل��س عليه��ا مجي��ع م��ا خوَّل��ه رب��ه م��ن النعيم واملل��ك فيها ،ويلح��ق مجيع ذلك
بص��ره .الط�بري.387/24 :
السؤال :ملاذا جعل اهلل تعاىل سرر اجلنة مرفوعة؟

 7ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﭼ
ح��ض عل��ى النظ��ر يف خلقته��ا مل��ا فيه��ا م��ن العجائ��ب :يف قوته��ا وانقياده��ا م��ع ذلك لكل
ضعي��ف ،وصربه��ا عل��ى العط��ش ،وكث��رة املناف��ع ال�تي فيه��ا م��ن الرك��وب واحلم��ل
عليه��ا ،وأكل حلومه��ا وش��رب ألبانه��ا ،وأبواهل��ا وغ�ير ذل��ك .اب��ن ج��زي.566/2 :
السؤال :اذكر بعض العجائب يف خلق اإلبل.

الوقفات التدبرية

سورتا (الغاشية ،الفجر) الجزء ( )30صفحة ()593

 1ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
أي :ل��ذي عق��ل ول��ب ودي��ن وحج��ى ،وإمن��ا مس��ي العق��ل ِحج� ًرا ألن��ه مين��ع اإلنس��ان م��ن
تعاط��ي م��ا ال يلي��ق ب��ه م��ن األفع��ال واألق��وال .اب��ن كث�ير.508/4 :
السؤال :ما أهمية العقل بالنسبة للمسلم؟

 2ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭼ
أي ال��ذي ثّب��ت ملك��ه تثبي��ت م��ن يظ��ن أن��ه ال ي��زول بالعس��اكر واجلن��ود ،وغريه��م م��ن
كل م��ا يظ��ن أن��ه يش��د أم��ره ،فص��ارت ل��ه الي��د املبس��وطة يف املل��ك .البقاع��ي.30/22 :
السؤال :ما داللة وصف فرعون بذي األوتاد ثم إهالكه؟

 3ﭽﮉ ﮊﮋﮌﮍﭼ
اس��تعارة الس��وط للع��ذاب ألن��ه يقتض��ي م��ن التك��رار م��ا ال يقتضي��ه الس��يف وغ�يره .قاله
اب��ن عطي��ة ،وق��ال الزخمش��ري :ذك��ر الس��وط إش��ارة إىل ع��ذاب الدني��ا؛ إذ ه��و أهون من
ع��ذاب اآلخ��رة ،كم��ا أن الس��وط أه��ون م��ن القتل .ابن ج��زي.569/2 :
السؤال :يف استعارة السوط للعذاب يف اآلية وجهان بالغيان ،اذكرهما.

 4ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﭼ
ق��ال اب��ن عب��اس :يس��مع وي��رى ،يعين :يرصد خلقه فيما يعملون ،وجيازي ك ًًّ
ال بس��عيه
يف الدني��ا واألخ��رى ،وس��يعرض اخلالئق كله��م فيحكم فيهم بعدله ،ويقابل ك ًًّ
ال مبا
يس��تحقه ،وهو املنزه عن الظلم .ابن كثري.510/4 :
السؤال :ما املوقف العملي الذي تتخذه من معرفة رصد اهلل جلميع األعمال؟

 5ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
صف��ة الكاف��ر ال��ذي ال يؤم��ن بالبع��ث؛ إمنا الكرام��ة عنده واهلوان بكث��رة احلظ يف الدنيا
َّ
وقلت��ه ،فأم��ا املؤم��ن فالكرام��ة عن��ده أن يكرم��ه اهلل بطاعت��ه وتوفيق��ه امل��ؤدي إىل ح��ظ
اآلخ��رة ،وإن وس��ع علي��ه يف الدني��ا مح��ده وش��كره .القرط�بي.276/22 :
السؤال :هل كرامة العبد على اهلل تعاىل بنيل حظوظ الدنيا؟

 6ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
يقول تعاىل منكراً على اإلنس��ان يف اعتقاده إذا وس��ع اهلل تعاىل عليه يف الرزق ليختربه
بذل��ك فيعتق��د أن ذل��ك م��ن اهلل إك��رام ل��ه ،ولي��س كذل��ك ب��ل ه��و ابت�لاء وامتح��ان ...
وضيق عليه يف الرزق يعتقد أن ذلك من
وكذلك يف اجلانب اآلخر إذا ابتاله وامتحنه َّ
اهلل إهان��ة ل��ه؛ كم��ا ق��ال اهلل تع��اىل( :كال) أي :لي��س األم��ر كم��ا زع��م ،ال يف هذا وال يف
ه��ذا؛ ف��إن اهلل تع��اىل يعط��ي امل��ال من حيب ومن ال حي��ب ،ويضيق على من حيب ومن ال
حيب ،وإمنا املدار يف ذلك على طاعة اهلل يف كل من احلالني :إذا كان غنياً بأن يشكر
اهلل عل��ى ذل��ك ،وإذا كان فق�يراً بأن يص�بر .ابن كثري.510/4 :
السؤال :الغنى والفقر قد يكونان نعمتني ،وقد يكونان نقمتني ،بني ذلك من
خالل اآليات.

معاني الكلمات
الكلمة

املعنى

ِإيَا َبهُم

رج َعهُم ب َ
وت.
َعد املَ ِ
َم ِ

جر
ِل ِذي ِح ٍ

قل.
ِل َص ِ
اح ِب َع ٍ

ِإ َر َم

ِّهم.
َق ِبي َل ِة ِإ َرمَ؛ ِنس َب ًة ِإ َل َجد ِ

ات ال ِع َما ِد
َذ ِ

اح َبة ال ُق َّو ِة ،و َ
وع ِة َع َلى
َاألب ِن َي ِة املَر ُف َ
َص ِ ِ
َ
عم َد ِة.
األ ِ

َجابُوا

َق َط ُعوا.

ِذي َ
األو َتا ِد
َف َق َد َر

اح ِب ُ
اجل ُنو ِد َّال ِذ َ
ين َثَّب ُتوا ُمل َك ُه.
َص ِ
َض َّي َق.

وَ
ت ُّ
ال َ َ
آض َ
ون

َ
َعض ُكم ب ً
ي ُّث ب ُ
َعضا.
ال َ ُ

ُّ َ
الت َ
اث

ري َ
اث.
املِ َ

جا
َ ًّ

فر ًطا.
ُم ِ

العمل باآليات

َ .1ص ِّل الوتر ،ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ.
 .2أكرم يتيماً بهدية أو كلمة طيبة ،ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ.
 .3تصدق مبال خيفف حبه يف قلبك ،ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ.

 7ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ
أي :ال حي��ض بعضك��م بعض�اً عل��ى طع��ام احملاويج من املس��اكني والفقراء؛ وذلك ألجل
التوجيهات
الش��ح على الدنيا وحمبتها الش��ديدة املتمكنة من القلوب .السعدي.924 :
 .1فضل العشر من ذي احلجة ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ.
السؤال :ما الذي مينع املرء من إطعام الفقراء واملساكني؟
 .2الرض��ا بقض��اء اهلل وق��دره م��ن صف��ات املؤمن�ين ،ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ.
 .3أكرم األيتام واملساكني ،ﭽ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ.

سورتا (الفجر ،البلد) الجزء ( )30صفحة ()594

الوقفات التدبرية

 1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
ً
يع�ني :ين��دم عل��ى كل م��ا س��لف منه من املعاص��ي إن كان عاصيا ،وي��ود لو كان ازداد
م��ن الطاع��ات إن كان طائعاً .ابن كثري.511/4 :
السؤال :هل الندم يوم القيامة خاص بالعاصي؟ وضح ذلك.

 2ﭽﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭼ
أي املوقن��ة يقين �اً ق��د اطمأن��ت ب��ه؛ حبي��ث ال يتط��رق إليه��ا ش��ك يف اإلمي��ان ،وقي��ل:
املطمئن��ة ال�تي ال خت��اف حينئ��ذ .اب��ن ج��زي.572/2 :
السؤال :ما الصفة اليت تستحق النفس بها الرضى؟

 3ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
املراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد يف الدنيا ،ويف الربزخ ،ويوم يقوم األشهاد،
وأنه ينبغي له أن يسعى يف عمل يرحيه من هذه الشدائد ،ويوجب له الفرح والسرور
الدائم ،وإن مل يفعل فإنه ال يزال يكابد العذاب الشديد أبد اآلباد .السعدي.925 :
السؤال :هل كبد اإلنسان وتعبه مقتصر على احلياة الدنيا؟ وكيف ميكن أن ينجي
نفسه من هذا الكبد؟

معاني الكلمات
الكلمة

املعنى

كرى َ
ال ي َ
الت َذ ُّ
َوأََّنى َل ُه ِّ
َنف ُع ُه َّ
ك ُر؛ َف َقد َف َ
ات أَوَا ُن ُه.
الذ َ
َو َ
ال يُو ِث ُق

ال ِسل ،و َ
َ
َاألغ َ
ال ي ُ
ال ِل.
َش ُّد ِب َّ
الس َ ِ

َ
قس ُم
ال أُ ِ

قس ُم ،وَ( َ
أكي ِد َ
الق َس ِم.
ال)ِ :ل َت ِ
أُ ِ

ُل َبدًا

َ
ريا.
ك ِث ً

َو َثا َق ُه
َ
ك َب ٍد
ال َع َق َب َة
َمس َغ َب ٍة
َذا َم َ
َة
رتب ٍ

ِم َ
ثل ِإي َثا ِق ِه .

َع َنا ٍء ِمن ُم َكاب َ
َد ِة الدُّن َيا.
ِش َّد ٍة و َ

اآلخ َر ِة؛ ِبإِ َ
ال ،وَال َع َم ِل
َم َش َّق َة ِ
اق املَ ِ
نف ِ
ال.
َّ
الص ِ ِ
اع ٍة َش ِد َ
يد ٍة.
مَ
ََ

ُمع ِد ًما َ
ال َشي َء ِع َ
ندهُ.

العمل باآليات

 .1ق��ل« :رضي��ت ب��اهلل رب�اً وباإلس�لام ديناً ومبحمد صلى اهلل عليه وس��لم
نبياً رسوال» ،ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ.
َ .2س� ِ�ل اهلل حس��ن اخلامت��ة ،ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭼ.
 .3أوص بع��ض م��ن تع��رف بالص�بر عل��ى طاع��ة اهلل ،أو الص�بر ع��ن
معصي��ة اهلل ،أو الص�بر عل��ى أق��دار اهلل ،وأوصه��م برمح��ة اخلل��ق،
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ.

التوجيهات

 4ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ
ومس��ى اهلل تع��اىل اإلنف��اق يف الش��هوات واملعاص��ي إه�لاكاً ألن��ه ال ينتف��ع املنف��ق مب��ا
أنف��ق ،وال يع��ود علي��ه م��ن إنفاق��ه إال الن��دم واخلس��ار والتع��ب والقل��ة .الس��عدي.925 :
السؤال :ملاذا استخدمت لفظة (أهلكت) بد ً
ال من «أنفقت»؟

 .1مراقبة اهلل يف السر والعلن ،ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ.
 .2فضل مكة وما حباها اهلل من خصائص ،ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ.
 .3على العبد جماهدة نفسه يف هذه الدنيا ،ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ.

 5ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
فه��ذه املن��ن اجلزيل��ة تقتض��ي م��ن العب��د أن يق��وم حبق��وق اهلل ،ويش��كر اهلل عل��ى نعم��ه،
وأن ال يس��تعني به��ا عل��ى معاصي��ه .الس��عدي.925 :
السؤال :إذا علمت أن اهلل هو الذي خلق عينيك ،ولسانك ،وشفتيك ،وهو الذي بني لك
طريق اخلري من طريق الشر ،فما موقفك العملي من هذه النعم؟

 6ﭽﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﭼ
والعقب��ة عب��ارة ع��ن األعم��ال ،الصاحل��ة املذك��ورة بع��د ،وجعله��ا عقب��ة اس��تعارة م��ن
عقب��ة اجلب��ل؛ ألنه��ا تصع��ب ويش��ق صعوده��ا عل��ى النف��وس .اب��ن ج��زي.574/2 :
السؤال :ما السر يف التعبري عن األعمال الصاحلة بــ(العقبة)؟

 7ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﭼ
(ذا مقرب��ة) أي :قراب��ةُ ،
�ص ب��ه ألن اإلطع��ام يف حق��ه أفض��ل وأوىل م��ن غ�يره،
وخ� َّ
وفي��ه احلدي��ث :إن الصدق��ة عل��ى القري��ب صدق��ة وصل��ة ،و عل��ى البعي��د صدق��ة
فق��ط .الش��نقيطي.533/8 :
السؤال :مل خص اليتيم القريب باإلطعام؟

الوقفات التدبرية

سور (البلد ،الشمس ،الليل) الجزء()30صفحة()595

 1ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
النف��س آي��ة كب�يرة م��ن آيات��ه ال�تي ه��ي حقيق� ٌة باإلقس��ام به��ا؛ فإنه��ا يف غاي��ة اللط��ف
واخلف��ة ،س��ريعة التنق��ل واحلرك��ة ،والتغري والتأث��ر واالنفعاالت النفس��ية من :اهلم،
واإلرادة ،والقص��د ،واحل��ب ،والبغ��ض ،وه��ي ال�تي لواله��ا ل��كان الب��دن جم��رد متث��ال ال
فائ��دة في��ه ،وتس��ويتها عل��ى ه��ذا الوج��ه آي��ة م��ن آي��ات اهلل العظيم��ة .الس��عدي.926 :
السؤال :يقسم اهلل مبخلوقاته العظيمة ،فما وجه العظمة يف النفس اليت أقسم بها؟

 2ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
عن حممد بن كعب قال :إذا أراد اهلل عز وجل بعبده خرياً أهلمه اخلري فعمل به ،وإذا
أراد به السوء أهلمه الشر فعمل به .القرطيب.312/22 :
السؤال :ما عالمة إرادة اهلل سبحانه وتعاىل بعبده اخلري أو السوء؟

 3ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
أي لقد فاز بكل مطلوب وجنا من كل مكروه من أمنى نفس��ه وأعالها بالتقوى علما
وعمال ،ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جه ً
ال وفسوقاً .األلوسي.361/15 :
السؤال :كيف تفلح النفس البشرية؟

معاني الكلمات
 4ﭽ ﮊ ﮋﭼ
أي عقرها األشقى ،وأضيف إىل الكل ألنهم رضوا بفعله .القرطيب.412/22 :
السؤال :ملاذا أضيف العقر للجميع مع أن الفاعل واحد؟

 5ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
قس� ٌ�م خبلق��ه للذك��ر واألنث��ى ،وكم��ال حكمت��ه يف ذل��ك أن خل��ق م��ن كل صن��ف من
احليوان��ات ال�تي يري��د بقاءها ذكراً وأنث��ى ليبقى النوع وال يضمحل ،وقاد ك ًًّ
ال منهما
إىل اآلخر بسلس��لة الش��هوة ،وجعل ك ًًّ
ال منهما مناس��باً لآلخر .الس��عدي.927 :
السؤال :ما وجه حكمة اهلل سبحانه وتعاىل يف جعل املخلوقات صنفني؟

 6ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ
أي نهيئ��ه للطريق��ة اليس��رى؛ وه��ي فع��ل اخل�يرات وترك الس��يئات .وضد ذلك تيس�يره
للعس��رى ،ومن��ه قول��ه×( :اعمل��وا ف��كل ميس��ر مل��ا خل��ق ل��ه) أي :يهيئ��ه اهلل مل��ا ق��در ل��ه،
ويس��هل علي��ه فع��ل اخل�يرات أو الش��ر .اب��ن ج��زي.589/2 :
السؤال :بني قول النيب×( :اعملوا فكل ميسر ملا خلق له) يف ضوء هذه اآلية.

الكلمة

ؤص َد ٌة
ُم َ

ُمط َب َق ٌة ُمغ َل َق ٌة.

املعنى

َط َح َ
اها

َس َطهَا.
بَ

َس َ
اها
د َّ

أَ َ
اصي.
خفى َن َ
فس ُهَ ،و َن َق َصهَا ِباملَ َع ِ

َف َع َق ُر َ
وها

َف َن َح ُر َ
وها.

َف َد َ
مد َم

َ
يه ُم ال ُع ُقوب َ
َة.
َفأط َب َق َع َل ِ

َل َش َّتى

لَُخ َت ِل ٌف.

ََ
تَّلى

ان َك َش َف ِب ِض َيا ِئ ِه.

العمل باآليات

 .1صل ركعيت الضحى ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ.
 .2قل« :اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها
وموالها» ،ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.
 .3ق��ل :الله��م أهلم�ني رش��دي وق�ني ش��ر نفس��ي ،ﭽ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭼ.

 7ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ
ق��ال بع��ض الس��لف :م��ن ث��واب احلس��نة :احلس��نة بعده��ا ،وم��ن ج��زاء الس��يئة :الس��يئة
 .1ش��دة عقوب��ة اهلل أله��ل الكف��ر املعاندي��ن ،ﭽﮌ ﮍ
بعده��ا .اب��ن كث�ير.520/4 :
ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ.
السؤال :اشرح الوقفة السابقة يف ضوء اآليات املذكورة.
 .2مالزم��ة تزكي��ة النف��س وتأديبه��ا ،ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.
 .3من أسباب تيسري األمور :البذل يف سبيل اهلل مع تقوى اهلل تعاىل ،ﭽﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ.

التوجيهات

سور(الليل ،الضحى ،الرشح) الجزء ()30صفحة()596

الوقفات التدبرية

 1ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
َّ
ونعمهم،
يف اآلية اإلرشاد إىل أن صاحب التقوى ال ينبغي له أن يتحمل َمن اخللق َ
وإن مح��ل منه��م ش��يئاً ب��ادر إىل جزائه��م علي��ه؛ لئ�لا يتبق��ى ألح��د م��ن اخلل��ق علي��ه
نعم��ة جت��زى ،فيك��ون بع��د ذل��ك عمل��ه كل��ه هلل وح��ده ،لي��س للمخل��وق ج��زاء عل��ى
نعمت��ه .ابن القي��م.326/3 :
السؤال :ما موقف املتقي من إحسان اخللق إليه؟ وملاذا؟

 2ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ
أي ال يفع��ل اخل�ير ج��زاء عل��ى نعم��ة أنع��م به��ا علي��ه أح��د فيم��ا تق��دم ،ب��ل يفعل��ه ابتداء
خالص�اً لوج��ه اهلل .اب��ن ج��زي.580/2 :
السؤال :علق اهلل تعاىل رضاه عن املنفق يف هذه اآلية بأمر ما ،فما هو؟

معاني الكلمات
الكلمة

سرى
ِلل ُع َ
ُغن
وَ
َما ي ِ
َت َردَّى

 3ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
واحل��ال أن اآلخ��رة خ�ير ل��ك م��ن األوىل وأن��ت ختتاره��ا عليه��ا ،وم��ن حاله كذلك
ال يرتك��ه رب��ه؛ ففي��ه إرش��اد للمؤمن�ين إىل م��ا ه��و مالك ق��رب العب��د إىل الرب عز
وج��ل ،وتوبي��خ للمش��ركني مب��ا ه��م في��ه م��ن الت��زام أم��ر الدني��ا واإلع��راض ع��ن
اآلخ��رة .األلوس��ي.379/15 :
السؤال :ما صفة العبد القريب من ربه؟ وضح ذلك من خالل اآلية.

املعنى

سر ،و َ
َش َقا َو ٍة.
ِل ُك ِّل ُع ٍ

َ
ال ي َ
َنف ُع ُه.

َو َق َع ِف َّ
الن ِار.

ِإ َّن َع َلي َنا َلله َ
ُدى

هل َدى؛ َفض ً
يق ا ُ
ي َط ِر َ
َع َلي َنا أَن ُن َب ِّ َ
ال
مح ًة.
ِمَّنا َو َر َ

َت َل َّظى

َت َت َو َّه ُج.

َ
ال يَص َ
ال َها

َ
ال ي ُ
َدخ ُلهَاَ ،وي َ
اسي َح َّر َها.
ُق ِ

َس ُي َجَّن ُبهَا
وَ

َس ُيب َع ُد َعنهَا.

َس َجى

ون ِب َظ َ
َغ َّطى ال َك َ
َس َك َن.
ال ِم ِه ،و َ

َما َق َلى
وَ

ند َما أَ َ
بطَأ َع َل َ
َما أَب َغ َض َك ِع َ
حي.
يك ال َو َ

َفآوَى

َاكَ ،و َر َع َ
َفآو َ
اك.

َعا ِئ ً
ال

ريا.
َف ِق ً

 4ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ
هذا يدخل فيه الس��ائل للمال والس��ائل للعلم؛ وهلذا كان املعلم مأموراً حبس��ن اخللق
مع املتعلم ،ومباش��رته باإلكرام والتحنن عليه؛ فإن يف ذلك معونة له على مقصده،
وإكراماً ملن كان يسعى يف نفع العباد والبالد .السعدي.928 :
السؤال :هل نهر السائل املنهي عنه لسائل املال فقط؟ وضح ذلك.

 5ﭽﮠﮡ ﮢﮣ ﭼ
التح��دث بنعم��ة اهلل داع لش��كرها ،وموج��ب لتحبي��ب القل��وب إىل م��ن أنع��م به��ا؛ ف��إن
القل��وب جمبول��ة عل��ى حمب��ة احملس��ن .الس��عدي.929 :
السؤال :كيف يكون التحدث بنعمة اهلل سبباً يف زيادة اإلميان؟

 6ﭽﮠﮡ ﮢﮣ ﭼ
التحدث بها ش��كر هلا؛ ولذا اس��تحب بعض الس��لف التحدث مبا عمله من اخلري إذا مل
يرد به الرياء واالفتخار وعلم االقتداء به .األلوس��ي.383/15 :
السؤال :ملاذا جاء األمر بالتحدث بنعم اهلل؟

العمل باآليات

 .1تصدّق ولو بشيء قليل من مالك ،ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ.
 .2صل ركعيت الضحى ،ﭽ ﭲ ﭼ.
 .3أكرم يتيماً ،ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ.

التوجيهات

 .1احرص على تزكية نفسك ،ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ.
 .2كثرة املال ال متنع ِّ
املكذب من العذاب ،ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ.
 .3انتظ��ر الث��واب م��ن اهلل وال تنتظ��ر ثن��اء م��ن املخلوق�ين ،ﭽﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ.

 7ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ
وإمنا خص الصدر ألنه حمل أحوال النفس من العلوم واإلدراكات ،واملراد :االمتنان
عليه صلى اهلل عليه وآله وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام مبا قام به من الدعوة،
وقدر على ما قدر عليه من محل أعباء النبوة وحفظ الوحي .الشوكاني.461/5 :
السؤال :ملاذا خص الصدر يف اآلية الكرمية؟ وما املراد بذلك؟

الوقفات التدبرية

سور(االرشح ،التني ،العلق) الجزء ( )30صفحة ()597

 1ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ
فالعس��ر وإن تك��رر مرت�ين ،فتك��رر بلف��ظ املعرف��ة فه��و واح��د ،واليس��ر تك��رر بلف��ظ
النكرة فهو يسران؛ فالعسر حمفوف بيسرين :يسر قبله ،ويسر بعده؛ فلن يغلب عسر
يس��رين .اب��ن القي��م.333/3 :
السؤال« :اليسر أوسع من العسر» وضح ذلك يف ضوء هاتني اآليتني.

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
2
ه��و اعتدال��ه واس��تواء ش��بابه ...ق��ال أبوبكر بن طاهر« :مزيناً بالعق��ل ،مؤدياً لألمر ،مهدياً
بالتمييز ،مديد القامة ،يتناول مأكوله بيده»  ...أحسن خلق اهلل باطنا وظاهرا :مجال
هيئ��ة ،وبدي��ع تركي��ب ال��رأس مب��ا في��ه ،والص��در مبا مجع��ه ،والبطن مبا ح��واه ،والفرج
مب��ا طواه ،واليدان وما بطش��تاه ،والرجالن وم��ا احتملتاه .القرطيب.370-368/22:
السؤال :ما وجه االمتنان حبسن خلق اإلنسان؟ وما مظاهر ذلك فيه؟

 3ﭽﭢﭣﭤﭥ ﭼ
املتبادر من السياق اإلشارة إىل حال الكافر يوم القيامة ،وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها
بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها؛ لعدم شكره تلك النعمة .األلوسي.176/30 :
السؤالَ :من املقصود بأنه يُرد أسفل سافلني؟

 4ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ
أي :أم��ا ه��و أحك��م احلاكم�ين ال��ذي ال جي��ور وال يظل��م أح��داً؟! وم��ن عدل��ه أن يقي��م
القيام��ة ،فينتص��ف للمظل��وم يف الدني��ا مم��ن ظلم��ه .اب��ن كث�ير.529/4 :
السؤال :كيف تدل اآلية على البعث واجلزاء؟

معاني الكلمات
الكلمة

نق َ
أَ َ
ض
َف َر َ
غت

 6ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ
م��ن كرم��ه تع��اىل أن عل��م اإلنس��ان م��ا مل يعل��م ،فش��رفه وكرم��ه بالعل��م ،وه��و الق��در
ال��ذي أمت��از ب��ه أب��و الربي��ة آدم عل��ى املالئك��ة .اب��ن كث�ير.530/4 :
السؤال :ما القدر الذي امتاز به آدم وذريته على سائر املخلوقات؟

ال الدُّن َيا.
ِمن أَش َغ ِ

انصب
َف َ

َف ِج َّد ِف ال ِع َبا َد ِة.

وُ
ور ِسي ِن َ
ني
َط ِ

كَّل َم ُ
ور َسي َنا َء َّال ِذي َ
اهلل َع َلي ِه
َج َب ِل ُط ِ
وسى عليه السالم.
ُم َ

وَ
َه َذا ال َب َل ِد

َم َّك َة.

يم
َت ِ
قو ٍ
ون
َغ ُ
ري َم ُن ٍ

ُصو َر ٍة.
َ
َغ ُ ُ
وص.
وعَ ،وال َمن ُق ٍ
ري َمقط ٍ

الرج َعى
ُّ

ري.
الر ُجوعَ ،وَاملَ ِص َ
ُّ

َف َ
ارغب
 5ﭽﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﭼ
وخ��ص م��ن التعليم��ات الكتاب��ة بالقل��م مل��ا فيه��ا م��ن ختلي��د العل��وم ومص��احل الدي��ن
والدني��ا .اب��ن ج��زي.590/2 :
السؤال :ما سر ختصيص التعليم بالقلم يف اآلية؟

أَ َ
ثق َل.

املعنى

َع َل ٍق

َف َت َو َّجه ،وَاط ُلبَ ،و َت َض َّرع.

يظ.
َم َغِل ٍ
ِقط َع ِة د ٍ

العمل باآليات

 .1أشغل أحد أوقات فراغك بعبادة ،ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ.
 .2اقرأ صفحتني من كتاب علم شرعي ،ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ.
علما ،ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ.
 .3ادع اهلل أن يعلمك ما ينفعك وأن يزيدك ً

 7ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ
خي�بر تع��اىل ع��ن اإلنس��ان أن��ه ذو ف��رح وأش��ر وبط��ر وطغي��ان إذا رأى نفس��ه ق��د اس��تغنى
وكث��ر مال��ه .ث��م ته��دده وتوعده ووعظه فقال( :إن إىل ربك الرجع��ى) أي :إىل اهلل املصري التوجيهات
 .1اإلميان والعمل الصاحل سبب يف احملافظة على كرامة العبد عند
واملرج��ع ،وسيحاس��بك عل��ى مال��ك م��ن أين مجعته وفي��م صرفته .ابن كث�ير.531/4 :
اهلل ،ﭽﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ.
السؤال :ما الواجب على اإلنسان يف حال غناه؟
 .2احل��رص عل��ى التس��ليم واالنقي��اد ألح��كام الدي��ن ،ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭼ.
 .3أهمية القراءة يف حياة املسلم ،ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ.

سور(العلق ،القدر ،البينة) الجزء ( )30صفحة ()598

الوقفات التدبرية

 1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ
ك��ون إن��زال الق��رآن هن��ا يف اللي��ل دون النه��ار مش��عر بفض��ل اختص��اص اللي��ل .وق��د
أش��ار الق��رآن والس��نة إىل نظائ��ره؛ فم��ن الق��رآن قول��ه تع��اىل( :س��بحان ال��ذي أس��رى
بعبده ليال) ،ومنه قوله( :ومن الليل فتهجد به نافلة لك)( ،ومن الليل فسبحه وأدبار
لا) ،وقول��ه( :كان��وا قلي� ً
الس��جود)( ،إن ناش��ئة اللي��ل ه��ي أش��د وطئ �اً وأق��وم قي� ً
لا م��ن
اللي��ل م��ا يهجع��ون) .ومن الس��نة قول��ه( :إذا كان ثلث الليل اآلخر ينزل ربنا إىل مساء
الدني��ا) احلدي��ث .وه��ذا ي��دل عل��ى أن اللي��ل أخ��ص بالنفح��ات اإلهلي��ة ،وبتجليات الرب
سبحانه لعباده؛ وذلك خللو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل ،ورهبته أقوى على
اس��تحضار القل��ب وصفائ��ه .الش��نقيطي.38/9 :
السؤال :بني سبب ذكر إنزال القرآن هنا يف الليل دون النهار.

 2ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ
الضم�ير يف أنزلن��اه للق��رآن؛ دل عل��ى ذل��ك س��ياق ال��كالم ،ويف ذل��ك تعظي��م للق��رآن
م��ن ثالث��ة أوج��ه :أحده��ا أن��ه ذك��ر ضم�يره دون امس��ه الظاه��ر دالل��ة عل��ى ش��هرته
واالستغناء عن تسميته ،الثاني أنه اختار إلنزاله أفضل األوقات ،والثالث أن اهلل أسند
إنزال��ه إىل نفس��ه .اب��ن ج��زي.593/2 :
السؤال :دلت اآلية على تعظيم القرآن من عدة أوجه ،ب ّينها.

معاني الكلمات
الكلمة

َل َن َ
سف ًعا
َنا ِد َي ُه

 3ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
دل ذل��ك عل��ى غاي��ة الع��وج أله��ل الكت��اب؛ ألنه��م كان��وا مل��ا عنده��م م��ن العل��م أوىل م��ن
�ال
املش��ركني باالجتم��اع عل��ى اهل��دى ،ودل ذل��ك عل��ى أن وق��وع الل��دد والعن��اد م��ن الع� ِ
أكث��ر .البقاع��ي.192/22 :
السؤال :ملاذا قدم أهل الكتاب على املشركني يف اللوم؟

املعنى

أخ َذَّن ُه أَ ً
َل َن ُ
طر ُح ُه ِف
خذا َع ِني ًفا َف َن َ
َّ
الن ِار.
أَ َ
ري ِت ِه.
وم ِه ،و َ
َع ِش َ
هل َم ِل ِس ِه ِمن َق ِ

َّ
الزبَا ِن َي َة

َم َ
اب.
ال ِئ َك َة ال َع َذ ِ

ُ
ك ُت ٌب َق ِّي َم ٌة

َام ُر َعا ِد َل ٌة.
أَخ َبا ٌر َصا ِد َق ٌةَ ،وأَو ِ

ُم َ
نف ِّك َ
ني

ني ُ
ك َ
فر ُهم.
ك َ
َت ِار ِ

العمل باآليات

 .1ق��ل :الله��م خ��ذ بناصي�تي لل�بر والتق��وى ،ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ.
 .2تق��رب إىل اهلل بس��جود عب��ادة م��ن :ش��كر أو ت�لاوة أو ص�لاة ،عن��د
موجبه��ا وس��ببها ،ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ.
 .3ذك��ر م��ن حول��ك بأهمي��ة اإلخ�لاص يف العب��ادة ،ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ.

التوجيهات

 .1فض��ل ليل��ة الق��در وم��ا فيها من اخلريات ،ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ.
 .2احل��رص عل��ى االجتم��اع عل��ى كت��اب اهلل وس��نة رس��وله ونب��ذ
االف�تراق ،ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ.
 .3م��ن أفض��ل األعم��ال بع��د التوحي��د :الص�لاة ال�تي ه��ي ح��ق هلل،
وال��زكاة ال�تي ه��ي ح��ق اخلل��ق ،ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ.

 4ﭽﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﭼ
وإمن��ا خ��ص الذي��ن أوت��وا الكت��اب بالذك��ر هن��ا بع��د ذكره��م م��ع غريه��م يف أول
السورة؛ ألنهم كانوا يعلمون صحة نبوّة سيدنا حممد مبا جيدون يف كتبهم من
ذك��ره .اب��ن ج��زي.597/2 :
السؤال :مل خص اهلل أهل الكتاب بالذكر يف هذه اآلية ،مع أنه ذكرهم يف بداية
السورة مع غريهم؟

 5ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨﭼ
(وم��ا أم��روا إال ليعب��دوا اهلل خملص�ين ل��ه الدي��ن حنف��اء) أي :متحنف�ين ع��ن الش��رك
إىل التوحي��د( .ويقيم��وا الص�لاة) وه��ي أش��رف عب��ادات الب��دن( ،ويؤت��وا ال��زكاة) وه��ي
اإلحس��ان إىل الفق��راء واحملاوي��ج( .وذل��ك دي��ن القيم��ة) أي :املل��ة القائم��ة العادل��ة ،أو
األمة املستقيمة املعتدلة .وقد استدل كثري من األئمة -كالزهري والشافعي -بهذه
اآلي��ة الكرمي��ة عل��ى أن األعم��ال داخل��ة يف اإلمي��ان .اب��ن كث�ير.540/4 :
السؤال :كيف تدل اآلية على مذهب أهل السنة واجلماعة يف أن اإلميان :تصديق
باجلنان ،وقول باللسان ،وعمل باألركان؟

 6ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﭼ
وخ��ص الص�لاة وال��زكاة بالذك��ر مع أنهم��ا داخالن يف قوله( :ليعب��دوا اهلل خملصني
ل��ه الدي��ن) لفضلهم��ا وش��رفهما ،وكونهم��ا العبادت�ين اللت�ين من قام بهم��ا قام جبميع
ش��رائع الدين .السعدي.932 :
السؤال :ملاذا خص الصالة والذكر مع أنهما داخلتان يف العبادة؟

 7ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ
ويف ه��ذا دلي��ل عل��ى وج��وب الني��ة يف العب��ادات؛ ف��إن اإلخالص من عم��ل القلب؛ وهو أن
ي��راد ب��ه وجه اهلل تع��اىل ال غريه .القرطيب.412/22 :
السؤال :ما األصل العظيم الذي تدل عليه اآلية؟

الوقفات التدبرية

سور(البينة ،الزلزلة ،العاديات) الجزء ( )30صفحة()599

 1ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ
ألنه��م مل يب��ق هل��م أمني��ة إال أعطاهموه��ا ،م��ع علمه��م أن��ه متفض��ل يف مجي��ع ذل��ك ،ال
جي��ب علي��ه ألح��د ش��يء ،وال يق��دره أح��د ح��ق ق��دره؛ فل��و أخ��ذ اخلل��ق مب��ا يس��تحقونه
أهلكه��م .وأعظ��م نعم��ه عليه��م م��ا م� ّ�ن عليه��م ب��ه م��ن متابعته��م رس��ول اهلل ؛ ف��إن ذل��ك
كان س��بباً ل��كل خ�ير .البقاع��ي.198/22 :
السؤال :ما داللة قوله( :ورضوا عنه)؟

 2ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
اخلش��ية م�لاك الس��عادة احلقيقي��ة والف��وز باملرات��ب العلي��ة؛ إذ لواله��ا مل ُت�ترك املناهي
واملعاص��ي ،وال اس��تعد لي��وم يؤخذ في��ه باألقدام والنواصي .األلوس��ي.431/15 :
السؤال :ما معنى اخلشية؟

 3ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
فم��ن خ��اف رب��ه ه��ذا اخل��وف انف��ك م��ن مجي��ع م��ا عن��ده مم��ا ال يلي��ق جبناب��ه س��بحانه،
ومل يق��دح يف البين��ة وال توق��ف فيه��ا .وما فارق اخلوف قلباً إال خرب .البقاعي.199/22 :
السؤال :ما عالمة خشية العبد من ربه؟

 4ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭼ
تش��هد عل��ى العامل�ين مب��ا عمل��وا عل��ى ظهره��ا م��ن خ�ير وش��ر؛ ف��إن األرض م��ن مجل��ة
الش��هود الذي��ن يش��هدون عل��ى العب��اد بأعماهل��م .الس��عدي.932 :
السؤال :ما السلوك العملي الذي تستفيده من هذه اآلية؟

معاني الكلمات
الكلمة

يَص ُد ُر َّ
اس
الن ُ
أَش َتا ًتا
بحا
َات َض ً
وَال َعا ِدي ِ

 5ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
ما من أحد يوم القيامة إال ويلوم نفس��ه؛ فإن كان حمس��نا فيقول :مل ال ازددت إحس��اناً؟!
وإن كان غ�ير ذل��ك يق��ول :مل ال نزع��ت ع��ن املعاص��ي؟! وهذا عند معاينة الث��واب والعقاب.
وكان ابن عباس يقول :أش��تاتا :متفرقني على قدر أعماهلم .القرطيب.437/22 :
السؤال :ما احلكمة من رؤية الناس أعماهلم يف هذا املوقف؟

 6ﭽﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ
املثقال هو الوزن ،والذرة هي النملة الصغرية ،والرؤية هنا ليست برؤية بصر ،وإمنا
هي عبارة عن اجلزاء .وذكر اهلل مثقال الذرة تنبيهاً على ما هو أكثر منه من
طريق األوىل؛ كأنه قال :من يعمل قلي ً
ال أو كثرياً .ابن جزي.600/2 :
السؤال :على أي شيء يدل ذكر مثقال الذرة يف اآلية؟

دحا
َات َق ً
وري ِ
َفاملُ ِ

املعنى

َرج ُع َ
اب.
ون َعن َمو ِق ِف ِ
ي ِ
احل َس ِ
أَصنا ًفا ُم َت َف ِّر ِق َ
ني.

يل َ
َق َس ٌم ِب َ
هلل،
يل ا ِ
اجل ِاري ِ
َة ِف َس ِب ِ
اخل ِ
ِح َ
دو َها.
ني يَظ َه ُر َصو ُتهَا ِمن ُس َ
رع ِة َع ِ
ب َوا ِف ِر َها َّ
دو َها.
َات ِ َ
َفاملُو ِقد ِ
النا َر ِمن ِش َّد ِة َع ِ

بحا
ات ُص ً
َفاملُ ِغ َ
ري ِ
َفَأ َث َ
رن

َف َ
احا.
ري َو ُت َب ِاغ ُت ال َعد َّ
ُو َص َب ً
يل َّال ِت ُت ِغ ُ
اخل ِ

َنق ًعا

َي َ
جن.
َفه َّ
ُغ َبا ًرا.

َف َو َس َ
طن ِب ِه َج ًعا

جو َع َ
َف َت َو َّس َ
األ َ
عدا ِء.
طن ِب ُرك َبا ِن ِه َّن ُ ُ

العمل باآليات

 .1ص��ل ركعت�ين يف م��كان حت��ب أن يش��هد لك ي��وم القيامة ،ﭽ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭼ.
 .2حاس��ب نفس��ك ه��ذه الليل��ة عل��ى م��ا عمل��ت م��ن خ�ير وش��ر،
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ.
 .3تبس��م يف وج��ه أخي��ك املس��لم ،وأم��ط األذى ع��ن طري��ق الن��اس؛
ف��إن ه��ذه األعم��ال ال تكل��ف ش��ي ًئا وأجره��ا كب�ير ،ﭽﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ.

 7ﭽﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ
ع��ن أن��س ،أن رس��ول اهلل ق��ال( :إن اهلل ال يظل��م املؤم��ن حس��نة :يث��اب عليه��ا ال��رزق
يف الدني��ا ،وجي��زى به��ا يف اآلخ��رة وأم��ا الكاف��ر فيعطي��ه به��ا يف الدني��ا ،ف��إذا كان ي��وم
القيام��ة مل تك��ن ل��ه حس��نة) .الط�بري.553/24 :
التوجيهات
السؤال :إن اهلل عدل ال يظلم أحداً ،ومع ذلك الكافر ال جيد يوم القيامة اخلري الذي
 .1أه��ل اإلمي��ان والعم��ل الص��احل ه��م خ�ير اخلليق��ة ،ﭽ ﯝ ﯞ
عمله يف الدنيا ،كيف ذلك؟
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ.
 .2شدة أهوال يوم القيامة ،ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.
 .3األصل يف املوت املفاجأة ،ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ.

سور(العاديات ،القارعة ،التكاثر) الجزء ( )30صفحة ()600

الوقفات التدبرية

 1ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ
(إن اإلنس��ان لرب��ه لكن��ود) أي :لكف��ور جح��ود؛ ِم��ن :كن��د النعم��ة كفرها ومل يش��كرها
 ...املراد به كل الناس على معنى أن طبع اإلنسان حيمله على ذلك؛ إال إذا عصمه اهلل
تعاىل بلطفه وتوفيقه .األلوسي.445/15 :
السؤال :ما موقفك بعد أن علمت أن أكثر الناس ال يشكرون اهلل سبحانه؟

 2ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ
أي :كث�ير احل��ب للم��ال ،وحب��ه ذل��ك ه��و ال��ذي أوج��ب له ترك احلق��وق الواجب��ة عليه؛
ق��دم ش��هوة نفس��ه عل��ى ح��ق رب��ه؛ كل هذا ألنه قصر نظره على ه��ذه الدار ،وغفل عن
اآلخرة .الس��عدي.933 :
السؤال :ما تأثري شدة حب اإلنسان للمال على سلوكه األخالقي؟

 3ﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﭑﭒﭓﭔ ﭼ
ومج��ع س��بحانه ب�ين القب��ور والص��دور  ...ف��إن اإلنس��ان ي��واري صد ُره ما في��ه من اخلري
جسمه؛ فيخرج الرب جسمه من قربه ،وسره من صدره؛ فيصري
والشر ،ويواري ق ُ
ربه َ
جس��مه بارزاً على األرض ،وس��ره بادياً على وجهه .ابن القيم.353-352/3 :
السؤال :ملاذا مجع بني الصدور والقبور يف سياق واحد؟

معاني الكلمات
املعنى

الكلمة
َل َك ُنو ٌد

ََ
ل ُحودٌ.

َل َش ِهي ٌد

لَُ ِق ٌّر َع َلى ُج ُحو ِد ِه.

َ
ري
اخل ِ
بُع ِث َر

وث
املَب ُث ِ
َ
هن
كال ِع ِ
وش
املَن ُف ِ

َفُأ ُّم ُه َه ِاو َي ٌة
ني
ِع َ
لم ال َي ِق ِ

َع َ
ني
ني ال َي ِق ِ

ال.
املَ ِ

أُ ِث َ ُ
خر َج.
ريَ ،وأ ِ

املُن َت ِش ِر.

الص ِ َ
َ
ان ُم َت ِل َف ٍة.
ك ُّ
وغ ِبَأل َو ٍ
وف املص ُب ِ

َّال ِذي ُم ِّز َقَ ،و ُن ِف َ
شَ ،ف َت َف َّر َقت أَج َزا ُؤهُ.
َمأوَا ُه ِإ َل َجهَّ
أس ِه.
َهوي َع َلى َر ِ
َن َم ي ِ

َّ
لم.
َحق ال ِع ِ

َن َم َي ِقي ًنا ِب َ
بص ُر َّن َجهَّ
يب.
َل ُت ِ
ال َر ٍ

العمل باآليات

 .1تصدق بشيء حتبه ،ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ.
 .2ثق��ل موازين��ك بع��دة أعم��ال صاحلة تقوم به��ا هذا اليوم ،ﭽﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ.
 .3اذه��ب لزي��ارة املقاب��ر؛ فإنه��ا تذك��ر اآلخ��رة ،ﭽﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ.

التوجيهات

 .1احذر أن جتحد نعمة أنعمها اهلل عليك ،ﭽﮦﮧﮨﮩﭼ.
 .2العناية بأعمال القلوب ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ.
 .3عل��ى العب��د أال تش��غله الدني��ا ع��ن الدي��ن ،ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﭼ.

 4ﭽﮋﮌ ﭼ
ه��ذا خ�بر ي��راد ب��ه الوع��ظ والتوبي��خ ،ومعن��ى (أهلاك��م) :ش��غلكم ،و(التكاث��ر) :املباه��اة
بكث��رة امل��ال واألوالد ،وأن يق��ول ه��ؤالء« :حن��ن أكث��ر» ،ويق��ول ه��ؤالء« :حن��ن أكث��ر».
ومل��ا قرأه��ا الن�بي ق��ال( :يق��ول اب��ن آدم :مال��ي مال��ي .ولي��س ل��ك م��ن مال��ك إال م��ا أكلت
فأفني��ت ،أو لبس��ت فأبلي��ت ،أو تصدق��ت فأمضي��ت) .اب��ن ج��زي.605/2 :
السؤال :ما املراد بهذا اخلرب؟ مع ذكر بعض صور التكاثر.

 5ﭽﮋ ﮌ ﭼ
ومل يذك��ر املتكاث��ر ب��ه؛ ليش��مل ذل��ك كل م��ا يتكاث��ر ب��ه املتكاث��رون ،ويفتخ��ر ب��ه
املفتخ��رون م��ن :التكاث��ر يف األم��وال ،واألوالد ،واألنص��ار ،واجلن��ود ،واخل��دم ،واجل��اه،
وغ�ير ذل��ك مم��ا يقص��د ب��ه مكاث��رة كل واحد لآلخر ،وليس املقص��ود به اإلخالص هلل
تع��اىل .الس��عدي.933 :
السؤال :ملاذا مل يذكر املتكاثر به؟

 6ﭽﮎ ﮏ ﮐﭼ
ع��ن قت��ادة ق��ال« :كان��وا يقول��ون :حنن أكثر من بين فالن ،وحن��ن أعد من بين فالن،
وه��م كل ي��وم يتس��اقطون إىل آخره��م ،واهلل مازال��وا كذل��ك حت��ى ص��اروا م��ن أه��ل
القب��ور كله��م» .القرط�بي.450-449 /22 :
السؤال :ما نهاية تفاخر بين آدم؟

 7ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ
أي :عن شكر النعيم؛ فيطالب العبد بأداء شكر نعمة اهلل على النعيم .ابن تيمية.178/7 :
السؤال :كيف يسلم العبد من احملاسبة على النعم؟

الوقفات التدبرية

سور(العرص ،الهمزة ،الفيل) الجزء ( )30صفحة ()601

 1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ
قال الشافعي رضي اهلل عنه :لو فكر الناس كلهم يف هذه السورة لكفتهم .وبيان ذلك
أن املرات��ب أرب��ع ،باس��تكماهلا حيص��ل للش��خص غاي��ة كمال��ه .إحداه��ا :معرف��ة احل��ق.
الثانية :عمله به .الثالثة :تعليمه من ال حيسنه .الرابعة :صربه على تعلمه والعمل به
وتعليم��ه .فذك��ر تع��اىل املراتب األربع يف هذه الس��ورة .ابن القيم.365/3 :
السؤال :تضمنت هذه السورة مجيع ما حيتاجه املرء إلصالح نفسه ،وضح ذلك.

 2ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ
أل التعري��ف يف قول��ه( :الصاحل��ات) تعري��ف اجلن��س م��راد ب��ه االس��تغراق؛ أي عمل��وا
وعمل الصاحلات يشمل ترك
مجيع األعمال الصاحلة اليت أمروا بعملها بأمر الدينَ .
الس��يئات .ابن عاش��ور.532/30 :
السؤال :ملاذا عرفت كلمة الصاحلات باأللف والالم؟

 3ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
فباألمري��ن األول�ين يكم��ل اإلنس��ان نفس��ه ،وباألمري��ن األخريي��ن يكم��ل غ�يره ،وبتكمي��ل
األم��ور األربع��ة يك��ون اإلنس��ان ق��د س��لم م��ن اخلس��ار ،وفاز بالرب��ح العظيم .الس��عدي.934 :
السؤال :ما وجه ختصيص هذه األمور األربعة بالذكر؟

معاني الكلمات
الكلمة

 4ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
(وتواص��وا بالص�بر) أي :عل��ى املصائ��ب واألقدار ،وأذى م��ن يؤذي ممن يأمرونه باملعروف
وينهونه عن املنكر .ابن كثري.551/4 :
السؤال :ملاذا عطف التواصي بالصرب على التواصي باحلق؟ ب ِّ
َي العالقة بينهما.

 5ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
املقصود الذم على إمساك املال عن سبيل الطاعة .القرطيب.471/22 :
السؤال :هل كل مجع للمال مذموم ؟

 6ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
أي أوصل��ه إىل رتب��ة اخلل��د يف الدني��ا ،فأح��ب ذل��ك امل��ال كما حيب اخلل��ود ،وأقبل على
التوس��ع يف الش��هوات واألع��راض الزائ�لات عم��ل م��ن يظ��ن أن��ه ال ميوت .وفي��ه تعريض
بأن��ه ال يفي��د اخلل��د إال األعم��ال الصاحل��ة املس��عدة يف الدار اآلخ��رة .البقاعي.245/22 :
السؤال :التعلق باملال له خطورته على مفاهيم اإلنسان ،وضح ذلك من اآلية.

املعنى

ُه َم َز ٍة

اب ِل َّ
اس.
ُمغ َت ٍ
لن ِ

َع َّد َد ُه
وَ

حصاهُ.
أَ َ

َل ُين َب َذ َّن

طر َح َّن.
َل ُي َ

ُ
احل َط َم ِة
َت َّطِل ُع َع َلى
َ
األف ِئ َد ِة

هش ُم ُ
َّ
ك َّل َما ي َ
ُلقى ِفيهَا.
الن ِار َّال ِت َت ِ

لَُ َز ٍة

ؤص َد ٌة
ُم َ

ان ِف َّ
اس.
َط َّع ٍ
الن ِ

ام ِهم ِإ َل
َتن ُف ُذ ِل ِش َّد ِتهَا ِمن أَ َ
جس ِ
وب ِهم.
ُق ُل ِ
ُمط َب َق ٌة.

م َّد َد ٍة
ِف َع َم ٍد ُ َ

عم َد ٍة َط ِوي َل ٍة ِم َن َّ
ُي َع َّذب َ
الن ِار ،أَو
ُون ِف أَ ِ
م َّد َد ٍة؛ ِل َئ َّ
ال
عم َد ٍة ُ َ
أَ َّن أَب َوا َبهَا ُمغ َل َق ٌة ِبَأ ِ
َي ُر ُجوا ِمنهَا.

َ
َاب َ
يل
أب ِ

ات ُم َت َت ِاب َع ًة.
جَ
ََ
اع ٍ

العمل باآليات

َّ
.1تذكر همزاً أو ملزاً فعلته ثم استغفر اهلل ،ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ.
.2تصدَّق بشيء من مالك ،ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ.
.3ب�ين لزمالئ��ك أن الكافري��ن مهم��ا جت�بروا وطغ��وا ف��إن مكره��م
منقل��ب عليه��م ،ﭽ ﮕﮖﮗﮘﮙﭼ.

 7ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
وخص األفئدة مع كونها تغشى مجيع أبدانهم ألنها حمل العقائد الزائغة ،أو لكون األمل التوجيهات
إذا وصل إليها مات صاحبها؛ أي إنهم يف حال من ميوت وهم ال ميوتون .الشوكاني .1 .494/5 :أهمية الزمن الذي هو مزرعة اآلخرة ،ﭽ ﭑ ﭼ.
السؤال :ملاذا خص األفئدة بأن النار َت َّطِلع عليها مع أن النار َت َّطِلع على مجيع أبدانهم؟
 .2من عالمات األخوة الصاحلة التواصي باحلق والصرب ،ﭽ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ.
 .3ال تغرت باملال فيلهيك عن عبادة اهلل ،ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ.

سور(قريش ،املاعون ،الكوثر) الجزء ( )30صفحة ()602

الوقفات التدبرية

 1ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ
أهلك اهلل من أرادهم بسوءَّ ،
وعظم أمر احلرم وأهله يف قلوب العرب حتى احرتموهم
ومل يعرتضوا هلم يف أي سفر أرادوا؛ وهلذا أمرهم اهلل بالشكر فقال( :فليعبدوا رب هذا
البيت) أي :ليوحدوه وخيلصوا له العبادة .السعدي.894 :
السؤال :من شكر اهلل توحيده بالعبادةِّ ،
بي ذلك من السورة.

 2ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
يف اجلم��ع ب�ين إطعامه��م م��ن ج��وع وأمنه��م م��ن خ��وف نعم��ة عظم��ى؛ ألن اإلنس��ان ال
ينع��م وال يس��عد إال بتحصي��ل النعمت�ين هات�ين مع��ا؛ إذ ال عيش مع اجلوع ،وال أمن مع
اخل��وف ،وتكم��ل النعم��ة باجتماعهما .الش��نقيطي.112/9 :
السؤال :ما وجه اجلمع بني إطعام قريش من جوع وتأمينهم من خوف؟

 3ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭼ
انظرال��ذي ك��ذب بالدي��ن جت��د في��ه ه��ذه األخ�لاق القبيح��ة واألعم��ال الس��يئة ،وإمن��ا
ذل��ك ألن الدي��ن حيم��ل صاحبه على فعل احلس��نات وترك الس��يئات .ابن جزي.614/2 :
السؤالّ :
بي اهلل أن املكذب بالدين متصف بأخالق قبيحة ،ملاذا؟

معاني الكلمات
الكلمة

املعنى

إلي َ
يش
ال ِف ُق َر ٍ
ِ

�ش َم ��ا أَ ِل ُف ��و ُه وَاع َت ��ادُو ُه ِم � َ�ن
َ
اعج ُب ��وا ِل ُق َري � ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
هلل ،أ ِو املعنىِ :لتع ُبد
ِّ
الرحلت�ي ِ�نَ ،وت ِ
رك ِه��م ِع َب��ا َدة ا ِ
َ
َ
ٌ
َ
ني.
ت
ل
ح
الر
د
�ا
�
ي
ت
اع
ب
�م
�
يه
ل
ع
ه
�
م
ا
ع
ن
إل
�ا؛
�
ه
ب
ر
�ش
�
ي
ر
َ
َ
َّ
َ
َ
ُق َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ

يم
َيد ُّ
ُع ال َي ِت َ

نف َعن َح ِّق ِه.
يَد َف ُع ال َي ِت َ
يم ِب ُع ٍ

ِرح َل َة ِّ
الش َتا ِء

ِإ َل ال َي َم ِن.

اه َ
َس ُ
ون

ري ُم َبا ِل َ
ني ِبهَا؛ ُي َؤ ِّخ ُرو َنها َعن وَق ِتهَا،
َغ ُ
َو َ
َجههَا.
ال ُي ِق ُ
يمو َنهَا َع َلى و ِ

َ
األ َ ُ
بت

نق ِط ُع أَ َث ُرهُ ،املَ ُ
قطو ُع ِمن ُ
املُ َ
ري.
ك ِّل َخ ٍ

َشا ِن َئ َك

ُمب ِغ َض َك.

العمل باآليات

 .1امحد اهلل على توفر الطعام والش��راب واألمن ،ﭽﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ.
 .2انصح من حولك بإطعام املساكني ،ﭽﭰﭱﭲﭳﭴ ﭼ.
 .3أعر مسلماً ما حيتاجه مما تقدر عليه ،ﭽﮃ ﮄ ﭼ.

التوجيهات

 .1اخلالق الرازق هو املس��تحق للعبادة ،ﭽﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ.
 .2احذر أن تكون من :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ.
 .3خطورة بغض النيب × أو شي ٍء مما جاء به ،ﭽﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﭼ.

 4ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
أي :الذين هم من أهل الصالة ،وقد التزموا بها ،ثم هم عنها ساهون؛ إما عن فعلها بالكلية
 ...وإما عن فعلها يف الوقت املقدر هلا شرعاً فيخرجها عن وقتها بالكلية .ابن كثري.558/4 :
السؤال :كيف يكون السهو عن الصالة؟

 5ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
وملا قدَّم اهلل الصالة على النحر يف قوله( :فصل لربك واحنر) ،وقدَّم التزكي على الصالة
يف قول��ه( :ق��د أفل��ح م��ن تزك��ى * وذكر اس��م ربه فصل��ى) ،كانت الس��نة أن الصدقة قبل
الصالة يف عيد الفطر ،وأن الذبح بعد الصالة يف عيد النحر .ابن تيمية.194/7 :
الس��ؤال :مل��اذا كان��ت الس��نة أن الصدق��ة قب��ل الص�لاة يف عي��د الفط��ر ،وأن الذب��ح بع��د
الص�لاة يف عي��د النح��ر؟

 6ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ
وكل ج��رم اس��تحق فاعل��ه عقوب��ة م��ن اهلل إذا أظه��ر ذل��ك اجل��رم عندنا وج��ب أن نعاقبه،
ونقي��م علي��ه ح��د اهلل ،فيج��ب أن نبرت من أظهر ش��نآنه ،وأبدى عداوته .ابن تيمي��ة.196/7 :
السؤال :ما الفرق بني من أظهر معصيته ومن أخفاها؟

 7ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ
أه��ل الس��نة ميوت��ون وحيي��ى ذكره��م ،وأه��ل البدع��ة ميوت��ون ومي��وت ذكره��م؛ ألن
أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول فكان هلم نصيب من قوله( :ورفعنا لك ذكرك)،
وأه��ل البدع��ة ش��نأوا م��ا ج��اء به الرس��ول -صلى اهلل عليه وس��لم -فكان هل��م نصيب من
قول��ه( :إن ش��انئك ه��و األبرت) .اب��ن تيمية.198/7 :
السؤال :ما سبب بقاء ذكر أهل السنة وزوال ذكر أهل البدعة؟

الوقفات التدبرية

سور(الكافرون ،النرص ،املسد) الجزء ( )30صفحة ()603

 1ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
لعدم إخالصكم هلل يف عبادته؛ فعبادتكم له املقرتنة بالشرك ال تسمى عبادة .السعدي.936 :
نفي هذه
السؤال :من املعلوم أن كفار قريش كانوا يعبدون اهلل ،ويعبدون غريه ،فما وجه ِ
اآلية عبادتهم هلل؟

 2ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
اس��تدل اإلم��ام أب��و عب��د اهلل الش��افعي وغ�يره به��ذه اآلي��ة الكرمي��ة عل��ى أن الكف��ر كل��ه مل��ة
واحدة ...؛ ألن األديان ما عدا اإلسالم كلها كالشيء الواحد يف البطالن .ابن كثري.565/ 4 :
السؤال( :الكفر ملة واحدة) اشرح هذه العبارة يف ضوء هذه اآلية.

 3ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
الس��ورة منه��ج إصالح��ي؛ وه��و ع��دم قب��ول وال صالحي��ة أنص��اف احلل��ول ،ألن م��ا عرض��وه
يف ه��ذه ُّ
علي��ه × م��ن املُش��اركة يف العب��ادة يُعت�بر يف مقي��اس املنط��ق ح�لا وس��طا؛ الحتم��ال إصاب��ة احل��ق
يف أح��د اجلانب�ين ،فج��اء ال� َّ�ر ُّد حامس��ا وزاج��را وبش��دَّةَّ ،
ألن في��ه -أي فيما عرضوه -مس��اواة للباطل
تقري��ر الباط��ل إن ه��و وافقه��م ولو حلظ��ة .الش��نقيطي.136/9 :
باحل� ِّ�ق ،وفي��ه تعلي��ق املش��كلة ،وفي��ه ِ
السؤال :هل تقبل أنصاف احللول يف أصول الدين؟

 4ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ
إش��ارة ألن يس��تمر النص��ر هل��ذا الدي��ن ،وي��زداد عن��د حص��ول التس��بيح حبم��د اهلل واس��تغفاره م��ن
رس��وله؛ فإن هذا من الش��كر ،واهلل تعاىل يقول( :لئن ش��كرمت ألزيدنكم) ،وقد وجد ذلك يف زمن
اخللفاء الراشدين ،وبعدهم يف هذه األمة؛ مل يزل نصر اهلل مستمراً حتى وصل اإلسالم إىل ما
مل يصل إليه دين من األديان ،ودخل فيه ما مل يدخل يف غريه ،حتى حدث من األمة من خمالفة
أمر اهلل ما حدث ،فابتالهم اهلل بتفرق الكلمة ،وتش��تت األمر ،فحصل ما حصل .الس��عدي.936 :
السؤال :بني أهمية التسبيح والتحميد واالستغفار يف نصرة األمة والدين.

 5ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ
األم��ور الفاضل��ة ختت��م باالس��تغفار؛ كالص�لاة واحل��ج وغ�ير ذل��كَ ،
فأم � ُر اهلل لرس��وله
باحلمد واالستغفار يف هذه احلال إشارة إىل أن أجله قد انتهى ،فليستعد ويتهيأ للقاء ربه،
وخيت��م عم��ره بأفض��ل م��ا جي��ده صل��وات اهلل وس�لامه علي��ه .الس��عدي.936 :
السؤال :كيف تشري هذه السورة إىل قرب وفاة النيب ×؟

 6ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ
عرف بهذا أن االنتماء إىل الصاحلني ال يغين إال إن وقع االقتداء بهم يف أفعاهلم؛ ألنه
عم النيب ×  .البقاعي.331/22 :
السؤال :هل ينفع علو النسب إذا كان بال عبادة؟ وضح ذلك من اآلية.

 7ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
كان��ت زوجت��ه  ...وكان��ت عون�اً لزوجه��ا عل��ى كف��ره وجح��وده وعن��اده ،فله��ذا تك��ون ي��وم
القيام��ة عون�اً علي��ه يف عذاب��ه يف ن��ار جهن��م ،وهل��ذا ق��ال( :محال��ة احلط��ب * يف جيده��ا حب��ل
من مسد) يعين :حتمل احلطب فتلقي على زوجها ليزداد يف نار جهنم .ابن كثري.569/4 :
السؤال :بني أهمية اختيار الزوجة الصاحلة من خالل هذه اآلية.

معاني الكلمات
الكلمة

املعنى

َو َ
ال أَ َنا َع ِاب ٌد َما
َع َب ُّ
دت

َ
ال أَع ُب ُد ُمس َتق َب ً
دت ِم َن ِ َ
ال َما َع َب ُّ
اآلل ِة
اط َل ِة.
ال َب ِ

َل ُكم ِدي ُن ُكم

َكف ُر ُ
رك ُكم ،و ُ
َل ُكم ِش ُ
كم.

ين
َو ِل َي ِد ِ
و َ
تح
َالف ُ
َتَّبت
ِجي ِد َها

وحي ِدي َّال ِذي َ
ِلي ِإخ َ
ال أَب ِغي
ال ِصيَ ،و َت ِ
ريهُ.
َغ َ
ان َذ ِل َك ِف ال َعام َّ
تح َم َّك َة ،و َ
َك َ
ام ِن
َف ُ
الث ِ
ِ
جر ِّي.
ِ
اهل ِ
َه َل َكت ،و َ
َخ ِس َرت ،و َ
ُعا ٌء َع َلي ِه.
َهذا د َ
ُع ُن ِقهَا.

العمل باآليات

 .1اق��رأ س��ورة الكاف��رون يف الركع��ة األوىل وس��ورة اإلخ�لاص
يف الركع��ة الثاني��ة م��ن س��نيت الفج��ر واملغ��رب ،ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭼ.
 .2ادع كاف��راً إىل اإلس�لام ب��أي وس��يلة جتيده��ا ،ﭽﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭼ.
 .3ق��ل :س��بحان اهلل وحبم��ده مائ��ة م��رة ،وأكثرم��ن االس��تغفار،
ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﭼ.

التوجيهات

 .1خطورة متييع مبادئ الدين ،وتقديم التنازالت ،ﭽﭬﭭﭮﭯﭼ.
 .2أهمي��ة تس��بيح اهلل واس��تغفاره عن��د مت��ام العب��ادة ،ﭽﭿﮀﮁ
ﮂﭼ .
 .3احلذر من إيذاء عباد اهلل الصاحلني ،ﭽﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ.

سور(اإلخالص ،الفلق ،الناس) الجزء ( )30صفحة()604

الوقفات التدبرية

 1ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ
واختلف يف معنى قوله ×«( :قل هو اهلل أحد» تعدل ثلث القرآن) فقيل :إن ذلك يف الثواب؛
أي مل��ن قرأه��ا م��ن األج��ر مث��ل أج��ر م��ن ق��رأ ثل��ث الق��رآن ،وقي��ل :إن ذل��ك فيم��ا تضمنت��ه م��ن
املعان��ي والعل��وم؛ وذل��ك أن عل��وم الق� ِ�رآن ثالث��ة :توحي��د وأحكام وقصص ،وقد اش��تملت هذه
الس��ورة عل��ى التوحي��د؛ فه��ي ثل��ث الق��رآن بهذا االعتب��ار ،وهذا أظهر .ابن ج��زي.624/2 :
السؤال :علوم القرآن ثالثة ما هي؟ ومن أيها سورة قل هو اهلل أحد؟

 2ﭽ ﭖﭗﭼ
(الصم��د) ق��ال اب��ن األنب��اري :ال خ�لاف ب�ين أه��ل اللغ��ة أن��ه الس��يد ال��ذي ليس فوقه أح��د ،ال��ذي يصمد إليه
الناس يف حوائجهم وأمورهم .وقال الزجاج :هو الذي ينتهي إليه السؤدد ،ويصمد إليه -أي يقصده -كل
شيء ...وعن أبي هريرة« :هو املستغين عن كل أحد احملتاج إليه كل أحد» .األلوسي.274 -273 /30 :
السؤال :ما معنى :الصمد؟

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ
3
يدخل يف احلاسد :العاين؛ ألنه ال تصدر العني إال من حاسد شرير الطبع ،خبيث النفس .السعدي.937 :
السؤال :هل تضمنت السورة الكالم على العاين؟ وضح ذلك.

معاني الكلمات
الكلمة

املعنى

الص َم ُد
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َال ِذي ي َ
َما ِث ً
ريا.
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ال َن َّفا َث ِ
ِ
َ
َ
ُ
ك َّن ِن َسا ًء ،أو أن ُف ًسا َخ ِبيث ًة.
َ
اََّل ِذي َي َت ِفي َويَه ُر ُب ِع َ
اس
هلل.
كر ا ِ
ند ِذ ِ
اخلَّن ِ

العمل باآليات

 .1اق��رأ املع��وذات ث�لاث م��رات يف الصباح واملس��اء ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ  ،ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ.
 .2اق��رأ املع��وذات م��رة واح��دة دبر كل صالة ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ،
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ  ،ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ.
 .3ارق نفس��ك باملع��وذات ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ ،ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭼ  ،ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ.

التوجيهات

 .1أهمية التوحيد واإلخالص هلل سبحانه ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ.
 .2أهمي��ة االس��تعاذة ب��اهلل م��ن خط��ر الع�ين والس��حر ،ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ.
 .3أهمية االس��تعاذة باهلل من وس��اوس الش��يطان فهي من أوسع أبواب
الشر على الناس ،ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ.

 4ﭽﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﭼ
َّ
�اس ج��اء يف
�
الن
�ورة
�
س
يف س��ورة ال َف َل� ِ�ق ج��اء يف االس��تعاذة بص َف��ة واح��دة وه��ي ِ«ب��رب ال َف َل� ِ�ق»  .ويف
ِ
االستعاذة بثالث ص َفات ،مع أَ َّن املستعاذ منه يف ُ
َ
ُ
األ َ
الثانية أمر
مور ،واملستعاذ منه يف
ِ
ول ثالث ُة أ ٍ
واح��دَ ،ف َ
لخط� ِ�ر األم� ِ�ر الواح��د جاءت الص َفات الثالث .الش��نقيطي.183/9 :
السؤال :يف سورة الفلق استعيذ بصفة واحدة من ثالثة شرور ،ويف سورة الناس استعيذ
بثالث صفات من شر واحد ،فلماذا؟

 5ﭽﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﭼ
فإن قيل  :مل قدم وصفه تعاىل برب ثم مبلك ثم بإله؟ فاجلواب أن هذا على الرتتيب يف االرتقاء
إىل األعل��ى؛ وذل��ك أن ال��رب ق��د يطل��ق عل��ى كث�ير م��ن الناس فيقال :ف�لان رب الدار ،وش��به ذلك،
فبدأ به الش�تراك معناه ،وأما امللك فال يوصف به إال أحد من الناس -وهم امللوك -وال ش��ك أنهم
أعل��ى م��ن س��ائر الن��اس؛ فلذل��ك ج��اء به بع��د الرب ،وأما اإلله فه��و أعلى من املل��ك؛ ولذلك ال يدَّعي
املل��وك أنه��م آهل��ة؛ فإمن��ا اإلل��ه واحد ال ش��ريك له وال نظري؛ فلذلك ختم ب��ه .ابن جزي.631/2 :
السؤال :ما وجه ترتيب وصف اهلل بالرب ثم امللك ثم اإلله يف هذه السورة؟

 6ﭽﮋﮌﮍﮎﭼ
وسوس��ة الش��يطان يف صدر اإلنس��ان بأنواع كثرية ،منها :إفس��اد اإلميان والتش��كيك يف العقائد،
ثبطه عن الطاعات ،فإن مل يقدر
فإن مل يقدر على ذلك أمره باملعاصي ،فإن مل يقدر على ذلك َّ
على ذلك أدخل عليه الرياء يف الطاعات ليحبطها ،فإن سلم من ذلك أدخل عليه ال ُعجب بنفسه
واستكثار عمله ،ومن ذلك أنه يوقد يف القلب نار احلسد واحلقد والغضب حتى يقود اإلنسان إىل
ش��ر األعمال وأقبح األحوال .ابن جزي.63/2 :
السؤال :ما خطوات الشيطان يف وسوسته لبين آدم؟

 7ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﭼ
أخرب أن املوسوس قد يكون من الناس .قال احلسن :هما شيطانان :أما شيطان اجلن فيوسوس
يف ص��دور الن��اس ،وأم��ا ش��يطان اإلن��س فيأتي عالني��ة .وقال قتادة :إن من اجلن ش��ياطني ،وإن
من اإلنس شياطني؛ فتعوَّذ باهلل من شياطني اإلنس واجلن .القرطيب.583/22 :
السؤال :هل من اإلنس شياطني؟ وما واجب املؤمن جتاههم؟

