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سورة الفاحتةاجلزء األول

اجلزء األول
الفاحتة من اآلية ١ إىل البقرة  اآلية ١٤١   

عدد الفوائد  83
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﴿ پ  پ  پ  پ﴾  ]الفاحتة: 2[ :
 قــال اإلمــام البغــوي: »الشــكر ال يكــون إال عــى النعمــة، واحلمــد أعــم مــن الشــكر، فــكل 

حامــد شــاكر وليــس كل شــاكر حامــدًا ». 

﴿ ڀ  ڀ﴾ ]الفاحتة: 3[:
وألنــه كذلــك، فقــد أراد لنــا اخلــر أكثــر ممــا نريــده ألنفســنا؛ فجعــل مفتــاح اخلــر طلــب 

اهلدايــة يف كل ركعــة مــن كل صــاة.

﴿ پ  پ  پ    پ  *     ڀ  ڀ  *  ٺ  ٺ    ٺ   ﴾ ]الفاحتــة:2-٤[:  
ُمنــا اهلل ثــاث عبــادات: كيــف  يف هــذه اآليــات الثــاث األوىل مــن ســورة الفاحتــة يعلِّ

ــده؟! نحمــده؟ وكيــف نثنــي عليــه؟ وكيــف نمجِّ

﴿ٺ  ٺ    ٺ﴾  ]الفاحتة: ٤[:
ــأن  ــا ب ــن؛ لتعريفن ــك الدي ــال ﴿ ٺ    ٺ ﴾،  ومل يقــل مال ــا ق ــال رشــيد رضــا: »إن  ق
للديــن يوًمــا يمتــاز عــن ســائر األيــام، وهــو اليــوم الــذي يلقــى فيــه كل عامــل عملــه 

وُيــوفَّ جــزاءه».

﴿   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾]الفاحتة: 5[ : 
 قــال ابــن القيــم: »فأنفــع الدعــاء طلــب العــون عــى مرضاتــه، وأفضــل املواهــب 
ــا  ــع م ــورة مدارهــا عــى هــذا، وعــى دف ــة املأث ــع األدعي إســعافه هبــذا املطلــوب، ومجي

ــبابه». ــر أس ــه، وتيس ــى تكميل ــاده، وع يض
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ــرؤ  ــاء، ﴿ ٿ  ٿ﴾: ت ــع الري ــرك وتدف ــن ال ــرؤ م ﴿    ٿ  ٿ  ﴾: ت
ــاء. مــن احلــول والقــوة وتدفــع الكري

 لوال االستعانة بك ما عرفنا كيف نعبدك، وال قدرنا عى عبادتك.

جــاءت بصيغــة املخاطــب بعــد أن كان أول الســورة بصيغــة الغائــب، كأن العبــد ملــا محد 
بــه اهلل منــه وأدنــاه، فــكان يف غْيَبــة يف أول األمــر، ثــم صــار  ربــه وأثنــى عليــه وجمـّـده قرَّ

حــارًضا بــن يديــه.

﴿ٹ   ٹ  ٹ  ﴾ ]الفاحتة: ٦[: 
 قــال ابــن القيــم: »أفضــل الدعــاء عــى اإلطــاق وأنفعــه اهلدايــة إىل رصاطــه املســتقيم 
املتضمــن كــال معرفتــه وتوحيــده وعبادتــه بفعــل مــا أمــر اهلل واجتنــاب مــا هنــى عنــه ، 
ــة النفــوس ، وإصــاح القلــوب«. ــه إىل املــات ، مــع تضمنهــا : تزكي واالســتقامة علي

ــة – وهــي الصــاة-  ــة  يف حلظــة مــن أجــلِّ حلظــات اهلداي  الحــظ أنــك تدعــو باهلداي
ــة!  ــه اهلداي فكيــف بالغافــل العــايص؟! ومــع ذلــك ينســى أن يســأل رب

تكــرار طلــب اهلدايــة يف قلــب أعظــم ســورة يف القــرآن، ويف كل ركعــة دليــل عــى أن 
الضــال أقــرب إىل العبــد مــن رشك نعلــه، وأن فــرص انحرافنــا –مهــا اســتقمنا- 

ــرة. ــك كب ــاالت ذل ــرة، واحت كث

﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ َ ﴾]الفاحتة: ٧[:
   يف احلديث: »اليهود  مغضوب عليهم ، والنصارى ُضّلل« صحيح اجلامع رقم: 82٠2.

  كل مــن عــرف احلــق فلــم   يتبعــه شــابه اليهــود والتحــق باملغضــوب عليهــم، وكلُّ مــن 
ضــل طريقــه يف معرفــة احلــق شــابه النصــارى والتحــق بالضالــن.

جــاء يف صحيــح البخــاري: »إذا قــال أحدكــم آمــن، وقالــت امللئكــة يف الســاء آمــن، 
فوافقــت إحدامهــا األخــرى، ُغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه«. قــال ابــن املنــر: »وأي فضــل 

أعظــم مــن كونــه قــواًل يســًرا ال كلفــة فيــه ، ثــم قــد رتبــت عليــه املغفــرة«. 
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١٥

   

﴿ ڀ   ڀ﴾ ]البقرة: 2[:
  فــا هيتــدي بأنــوار القــرآن غــر املتقــن؛ ألهنــم أطفئــوا نــور الطاعــة يف قلوهبــم، وآثــروا 

ظلمــة الذنــب، فكانــوا كالعميان!
    كشــف اهلل ِسَّ عــدم انتفــاع أكثــر النــاس بالقــرآن، فقــال:﴿ ڀ   ڀ﴾]البقــرة: 2[، 

مــا أقــل مــن اتقــى؛ ولــذا .. مــا أقــل املهتديــن!
ــا  ــدهم إياًن ــق، فأش ــز اخلل ــا يتاي ــه، وهب ــاده يف كتاب ــا عب ــدح اهلل هب ــة م ــذه أول صف     ه

. ــر ــو بك ــبقنا أب ــذا س ــب؛ وهل ــا بالغي ــم تصديًق أعظمه

﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾]البقرة: 3 [: 
ال ختــر هــذه الصفــة بكثــرة تتبعــك ألخبــار اإلعجــاز العلمــي التــي تؤيــد مــا جــاء يف 

القــرآن، بــل اجعــل شــعارك: إن كان قــال فقــد صــدق!

﴿ٺ  ٺ﴾ ]البقرة: 3 [: 
قــال أبــو العاليــة: »أرحــل إىل الرجــل مســرة أيــام، فــأول مــا أتفقــد مــن أمــره صاتــه، 
فــإن وجدتــه يقيمهــا ويتمهــا أقمــت وســمعت منــه، وإن وجدتــه يضيعهــا رجعــت ومل 

أســمع منــه وقلــت: هــو لغــر الصــاة أضيــع«.
﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]البقرة: 5[ : 

جــاء بلفــظ )ڄ( أي مســتعلن هبدايتهــم، وذكــر اهلل أهــل الضالــة فقــال: ﴿ ٿ  
ــه. ــن ب ــر: 22[. أي منغمس ٿ  ٿ  ٹ﴾]الزم

﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]البقــرة: 8 [: 
تقييــم كل إنســان بأفعالــه ال بأقوالــه.

﴿چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ﴾ ]البقرة: 9 [:
 قــال ابــن عرفــة: »نفــى عنهــم الشــعور، وهــو مبــادئ اإلدراك، فبنفــي مبــادئ اإلدراك 

ينتفــي كل اإلدراك مــن بــاب أحــرى«.
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﴿ڍ  ڌ  ڌ ﴾ ]البقرة:١٠[:
ا، وكذلــك  ــو مــرًّ ــه، فــرى احلل  املريــض جيــد طعــم الطعــام عــى خــاف مــا هــو علي

ــا! ــل حقًّ ــًا والباط ــق باط ــرون احل ــون ي املنافق

﴿ڎ  ڎ  ڈڈ  ﴾ ]البقرة:١٠[:
ــي  ــم ه ــم عقوباهت ــا درى أن أعظ ــن، وم ــة اهلل باملنافق ــزول عقوب ــتعجل ن ــض يس  البع

ــتداده؟! ــرض واش ــادة امل ــف بزي ــم، فكي ــرض قلوهب م

﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ *   ڱ  ں    ں  ڻ﴾ ]البقــرة:١١، ١2[ : 
نــادًرا مــا َيشــعر املفســد أنــه ُمفســد! ولــو شــعر بذلــك النحلــت املشــكلة!

﴿ھ  ے      ے  ۓ﴾ ]البقرة: ١3[: 
مــن صفــات املنافقــن احتقــار الصاحلن فضــا عن املصلحــن، والتقليــل دوًما من شــأهنم.  

الِكــر مــن أهــم أســباب عــدم اتبــاع احلــق، هــل فهمــَت اآلن مل ال يدخــل اجلنــة مــن كان 
يف قلبــه مثقــال ذرة مــن ِكــر؟

﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾ ]البقرة: ١٤[:
 حتذير مهم :بعض األصحاب شيطان يف هيئة إنسان، لكن ال يراه عى حقيقته إال أهل اإليان.

﴿ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ ﴾]البقرة: ١5[: 
ال تتعجــب مــن إمــاء اهلل للمســتهزئ باحلــق، فــإن اهلل يبغضــه؛ لــذا يمــي لــه ليــزداد إثــًا، 

فيتضاعــف عذابــه.

﴿ٿ   ٿ  ٿ  ﴾ ]البقرة: ١8[:
 وصــف املنافقــن بــأن حواســهم معطلــة؛ فالصمــم انعــدام حاســة الســمع عمــن 
ــا، والعمــى انعــدام البــر عــن  ــدام النطــق عمــن كان ناطًق كان ســميًعا، والبكــم انع
املبــر؛ ألهنــم وإن كانــت هلــم آذان تســمع، وألســن تنطــق، وأعــن تبــر، إال أهنــم ال 
يســمعون خــًرا، وال يتكلمــون باخلــر، وال يبــرون طــُرق اخلــر، ومــن كان كذلــك 

كان هــو ومــن فقــد حواســه ســواء.
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﴿ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]البقرة: ١8[:
 ال يرجعــون عــن التمســك بنفاقهــم، فهــم أصحــاب مبــدأ، لكنــه مبــدأ باطــل! فكيــف ال 

يتمســك أهــل احلــق باملبــدأ الــذي يؤمنــون بــه؟!

﴿ڤ  ڤ     ڤ  ڤ﴾ ]البقرة: ١9[:
  القــرآن هــو الصيــب الــذي ينــزل مــن الســاء، والقــرآن حييــي اهلل بــه القلــوب فهــو مثــل 
ــه،  ــون ببعض ــه وال ينتفع ــون ببعض ــون فينتفع ــا املنافق ــون، وأم ــه املؤمن ــع ب ــر، ينتف املط
فانتفعــوا بــا أظهــروا مــن إيــان، فجــَرت عليهــم أحــكام أهــل اإلســام، فهــذا النــور 

هــو الــذي انتفعــوا بــه.  

﴿ ڦ     ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]البقرة: ١9[: 
ــي  ــه الت ــواره ومنافع ــرآن: أن ــرق الق ــف، وب ــي ختي ــره الت ــرآن: زواج ــد الق ــل إن رع  قي
نالــت املنافقــن بعصمــة دمائهــم وأمواهلــم، وأمــا الظلــات فهــي الشــكوك التــي تنتــاب 
فهــم وَحَذُرهــم مــن  املنافقــن مــن قــراءة القــرآن؛ وَجْعــُل أصابعهــم يف آذاهنــم هــو ختوُّ

فضــح نفاقهــم، وكراهيتهــم لتكاليــف الــرع مــن اجلهــاد والــزكاة.

﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ﴾ ]البقرة: 35 [:
ــن  ــا اآليت ــرة: 58[، وكلت ــا: ﴿ پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴾ ]البق ــال بعده  وق
م الرغــد يف األوىل ألهنــا يف قصــة آدم وهــذا يف اجلنــة، وأخرهــا يف الثانيــة  يف البقــرة، فقــدَّ

م عــى رغــد الدنيــا. ألهنــا يف بنــي إسائيــل وهــذا يف الدنيــا ، ورغــد اجلنــة مقــدَّ

﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ ﴾ ]البقرة: ٤٤[:
 بعض من )يتلو اآليات( خياطب هبا الناس، وينسى نفسه! 

 :]٤5 ]البقــرة:   ﴾ ۆ  ۇ      ۇ     ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ﴿ۓ  
قــد ينفــد زاد الصــر؛ لــذا أمرنــا اهلل أن نســتعن بالصــاة اخلاشــعة لتعــن الصــر وتقويــه.

 ﴿ۓ  ۓ  ڭ ﴾ ]البقرة: ٤5[: 
كثــًرا مــا نــويص مــن أصيــب بمصيبــة أن يصــر، لكــن ننســى أن نوصيــه بقرينــة الصــر 

وهــي الصــاة ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا حزبــه أمــر فــزع للصــاة.
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﴿ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ ﴾ ]البقرة:٤5[: 
 خفَّت عليهم عظائم األمور بخشوعهم يف الصاة، فاخلشوع قوة!

﴿ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ  *  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴾ ]البقــرة: ٤5 ، ٤٦[: 
ــن  ــا اليق ــوع فيه ــب اخلش ــا جيل ــر م ــا، وأكث ــع فيه ــن مل خيش ــى كل م ــة ع ــاة ثقيل الص

ــر. ــوم اآلخ بالي

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴾]البقرة:5٠[:
تأمــل:﴿  ڤ  ڦ﴾. عنــد اشــتداد الظلــم ال يشــفي غيــظ املظلــوم إال رؤيــة 

ــه. ــن ظلم ــرع م م

﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ ]البقرة:٦٠[: 
قال ابن كثر: »ال تقابلوا النعم بالعصيان فُتسَلبوها».

﴿ ۉ  ې  ې  ﴾ ﴿ ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ﴾ ]البقــرة:٦١[: 
ــا،  ــو كان ضعيًف ــع ول ــاهلل يعــز الطائ ــة هلــا عــى ابتعادهــا عــن دينهــا، ف ذل األمــة عقوب

ــا. ويــذل العــايص ولــو كان قويًّ

﴿ ې  ې   ى  ى  ائ﴾ ]البقرة:٦8[: 
الفارض : املِسنَّة التي ال تِلد ، والبِْكر : الفتية الصغرة التي مل تلد قط. 

﴿ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴾ ]البقرة:٦9[ 
ن حياتك بألوان الفرح.  لأللوان املبهجة أثر عى النفوس، فلوِّ

﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴾ ]البقرة:٧2[: 
ما تكتمه يف صدرك سيخرجه اهلل ال حمالة، فزيِّن باطنك كا زيَّنت ظاهرك.

 ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]البقرة:٧٤[:
ــدرس: ال  ــل، وال ــي إسائي ــل بن ــاء اهلل لقتي ــزة إحي ــد أن رأوا معج ــم بع ــت قلوهب   قس

تأمــن قســوة القلــب بعــد اليقظــة.

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦
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 ﴿ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]البقرة:٧٤[:
  حجــر ســقط مــن رأس جبــل مــن خشــية اهلل، فــكان ألــن من كثر مــن القلوب القاســية!  

﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]البقرة:٧8[:
ــاوة  ــرد ت ــم إال جم ــرآن، ومل يعل ــر الق ــرك تدب ــن ت ــاوٌل مل ــك متن ــة: »ذل ــن تيمي ــال اب  ق

حروفــه! «.

﴿ې    ې  ى﴾ ]البقرة:83[:
ــون  ــال يل فرع ــو ق ــاس: »ل ــن عب ــال اب ــلم! ق ــر مس ــو كان غ ــاس، ول ــاس كلِّ الن  للن

ــه«. ــه مثل ــَرددت علي ــًرا، ل خ

﴿ې    ې  ى  ى  ائ﴾]البقرة:83[: 
م القول احلسن عى األمر بإقامة الصاة!  قدَّ

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ        ڎ  ڎ  ڈڈ  ﴾ ]البقــرة: 85[: 
جعــل اهلل اخلــزي مصــر مــن آمــن ببعــض الكتــاب وتــرك بعضــه، ونفــس العــذاب كان 
مــن نصيــب فرعــون﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ﴾ .

﴿ى  ى  ائ  ائ ﴾ ]البقرة:93[: 
به القلــب، وَعِميــت البصرة.  عالــج هــواك يف أوائلــه قبــل أن يتغلغــل، فــإذا تغلغــل ترَّ

ــر أن مــن الفتــن واملعــايص مــا متــر عليــه مــرور الغافلــن، فيترهبــا قلبــك دون أن  تذكَّ
ي هبــا جوارحــك. يشــعر، فيغــذِّ

﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ  ﴾ ]البقرة:93[:
 اإليــان ســلطة نافــذة تأمــر وتنهــى، وليــس جمــرد مشــاعر بــاردة ال تغــرِّ ســلوًكا، وال 

تشــفي قلًبــا. 

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ﴾ ]البقرة:95[:
 قــال ابــن رجــب: »فــدلَّ عــى أنــه يكــره املــوت مــن لــه ذنــوب خيــاف القــدوم عليهــا، 

كــا قــال بعــض الســلف: مــا يكــره املــوت إال ُمريــب«.

٥٤

٥٥
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﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴾ ]البقرة: 9٦[  :
ــت أو كريمــة، أهــم  ــة كان ــاة، ذليل ــاة، فاليهــود حيرصــون عــى أي حي ــاة .. أي حي  حي

يشء أال يموتــوا. 

﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴾ ]البقرة:9٦[   : 
ليــس طــول العمــر حممــوًدا دوًما، بل هــو مذموم إن كان ســبيًا لاســتزادة من املعايص.

 ﴿ک  ک  ک  گ﴾ ]البقرة:9٧[:
 نزل عى القلب ليتدبره القلب، فهل استقبلنا آيات القرآن )بقلوبنا(؟!

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ﴾ ]البقرة:١٠2[: 
 قــال ابــن اجلــوزي: »الدنيــا أســحر مــن هــاروت ومــاروت، فــإن هــاروت ومــاروت 

قان بــن املــرء و زوجــه، وأمــا الدنيــا فإهنــا تفــرق بــن العبــد وربــه«. ُيفـــرِّ

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ﴾ ]البقرة:١٠٤[: 

يــا رســول اهلل، يعنــون املراعــاة،  كان املســلمون يقولــون: راعنــا 
ــي  ــة الت ــن الرعون ــة اليهــود، م ــا بلغ ــبًّا قبيًح ــة س ــذه اللفظ ــت ه وكان
ــا  ــم، فل ــا مــن رعــاة الغن ــه راعًي هــي احلمــق، أو يقصــدون هبــا جعل
ا  ســمعتها اليهــود اغتنموهــا وقالــوا فيــا بينهــم: كنــا نُســبُّ حممــًدا سًّ
ــا يــا حممــد  فأعلنــوا لــه اآلن بالشــتم، فكانــوا يأتونــه ويقولــون: راِعن
ــرف  ــاذ - وكان يع ــن مع ــعد ب ــمعها س ــم، فس ــا بينه ــون في ويضحك
ــا  ــده ي ــي بي ــذي نف ــة اهلل، وال ــم لعن ــود: عليك ــال لليه ــم- فق لغته
معــر اليهــود لئــن ســمعتها مــن رجــل منكــم يقوهلــا لرســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ــاىل: ــزل اهلل تع ــا ؟ فأن ــتم تقولوهن ــوا: أولس ــه، فقال ــن عنق ألرضب

 ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ﴾  .
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﴿   ۆ   ۆ﴾ ]البقرة:١٠٤[:
ــأنَّ حتــى نفهــم عنــك، فهــذه كلمــة أفضــل مــن الكلمــة التــي اختذهــا  ــا وت  أي انتظرن

اليهــود ذريعــة لســب نبيكــم ملسو هيلع هللا ىلص.

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ﴾  ]البقرة:١٠٤[: 
هــذا أول نــداء يف القــرآن ألهــل اإليــان برتتيــب املصحــف، وفيــه أربــع فوائــد:

 هنــي عــن التشــبه بالكفــار وخاصــة اليهــود، وإرســاٌء لقاعــدة ســدِّ الذرائــع، وتوجيــه 
ألدب مجيــل باســتعال أحســن األلفــاظ، وتوفــر البدائــل ملــا هنــى اهلل عنــه.  

﴿  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ﴾  ]البقرة:١٠٤[: 
راِقــب ألفاظــك! يف اآليــة الكريمــة إرشــاد لطيــف إىل أن يتجنــب اإلنســان يف خماطباتــه 

األلفــاظ التــي توهــم املســتمع باجلفــاء أو االنتقــاص مــن قــدره.

﴿ۀ   ۀ﴾ ]البقرة:١٠9[  :
ب  ــذَّ ــّل«. أراد أال ُيع ــي يف ِح ــاس من ــه: »كل الن ــاب ريض اهلل عن ــن اخلط ــر ب ــال عم  ق

ــببه.  أحٌد بس

﴿ٴۇ  ۋ  ۋ﴾ ]البقرة:١١٠[: 
جتــد بعــد مشــاق احليــاة وآالم املــوت وأهــوال القــر وأحــداث البعــث وفــزع القيامــة 
عملــك الصالــح، حفظــه اهلل لــك حتــى يأخــذ بيديــك، فيوصلــك إىل مقعــدك يف اجلنــة. 

﴿ېئ  ېئ﴾ ]البقرة:١١8[:  
كم من خمتلفن يف )الشكل( وهم متشاهبون يف )القلب(؟!

تشابه الظاهر من تشابه الباطن ووحدة املشاعر. 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ ﴾ ]البقرة :١2٠[: 
الحــظ تكــرار النفــي؛ وذلــك ألن رضــا اليهــود غــر رضــا النصــارى، فلــو صادفــت 
رضــا اليهــود فلــن تــرىض عنــك النصــارى، ولــو صادفــت رضــا النصــارى فلــن تــرىض 

عنــك اليهــود.
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﴿ ڃ    ڃ  ڃ  ﴾]البقرة:١2١[:
 قال جماهد:  »يعملون به حق عَمِله«.

ــل، والعقــل يتدبــر، والقلــب  وذلــك باشــرتاك اللســان والعقــل والقلــب، فاللســان يرتِّ
يلــن وخيشــع.

﴿   ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ﴾]البقرة: ١2٤[: 
 قــال احلســن: »ابتــاه اهلل بذبــح ولــده فصــر عــى ذلــك، وابتــاه بالكوكــب والشــمس 
ــن  ــرة م ــاه باهلج ــم ابت ــزول، ث ــم ال ي ــه دائ ــرف أّن رب ــك، وع ــن يف ذل ــر فأحس والقم

وطنــه فخــرج مهاجــًرا إىل اهلل، ثــم ابتــاه باإللقــاء يف النــار فصــر«.

﴿ ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ﴾ 
]البقرة: ١2٤[: 

قــال الســيوطي: »مجعــت اخلــر والطلــب واإلثبــات والنفــي والتأكيــد واحلــذف 
والوعيــد«. والوعــد  والنــذارة  والبشــارة 

﴿  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]البقرة: ١2٤[:
 قــال ابــن عاشــور: »وإنــا قــال إبراهيــم: ومــن ذريتــي، ومل يقــل وذريتــي؛ ألنــه يعلــم 
أن حكمــة اهلل مــن هــذا العــامل مل جتــر بــأن يكــون مجيــع نســل أحــد ممــن يصلحــون ألن 
ــم يســأل مــا هــو مســتحيل عــادة؛ ألن ســؤال ذلــك ليــس مــن آداب  ــدى هبــم، فل ُيقَت

الدعــاء«.

﴿  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]البقرة: ١2٤[:
  قــال شــيخ املفريــن اإلمــام الطــري: »هــذا خــر مــن اهلل جــل ثنــاؤه عــن أن الظــامل ال 

يكــون إماًمــا يقتــدي بــه أهــل اخلــر«.
قــال ابــن خويــز منــداد : »الظــامل ال يصلــح أن يكــون خليفــة وال حاكــًا وال مفتًيــا وال 

شــاهًدا وال راوًيــا«.

٧٤
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﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ﴾ ]البقرة:١2٦[: 
 لكنــه قــال يف ] إبراهيــم: 35[:﴿ٹ  ٹ  ڤ﴾: قــال اإلمام الســيوطي: »ألن 
األول دعــا بــه قبــل مصــره بلــًدا عنــد تــرك هاجــر وإســاعيل بــه وهــو واٍد، فدعــا بــأن 
يصــر بلــًدا، والثــاين دعــا به بعــد عودته وســكنى ُجْرُهم به ومصــره بلًدا، فدعــا بأمنه«.

﴿ پ  پ    ڀ﴾ ]البقرة: ١2٧[: 
ــك  ــا يغرن ــا! ف ــل منه ــوا اهلل أن يتقب ــم دع ــة، ث ــاء الكعب ــو بن ــل وه ــم عم ــا بأعظ قام

ــول. ــل اهلل القب ــم، وس ــا عظ ــك مه عمل

﴿ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾ ]البقرة:١28[: 
يفرغان من أعظم طاعة ثم يسأالن اهلل التوبة، فكيف باملذنبن؟! 

﴿ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ﴾  ]البقرة:١32[ : 
احلياة عى اإلسام نعمة، واملوت عى اإلسام توفيق.

﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾ ]البقرة: ١33[: 
مل يشــغل املــوُت الوالــَد عــن مهــوم الرتبيــة!

﴿ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ﴾]البقرة: ١38 [: 
ــل كلمــة الصبغــة، وكأن املطلــوب أن يتغلغــل اإليــان يف كل ذرات حياتــك ويصبغ   تأمَّ

تفاصيلها. كل 

﴿ڱ  ڱ﴾ ]البقرة:١38[ :  
 أي ديــن اهلل، ســاه صبغــة؛ ألن أثــر الديــن يتغلغــل يف خايــا املؤمــن كلهــا كــا يتخلــل 

الصبــغ يف خيــوط الثــوب. 

﴿ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ ﴾      
  ]البقرة: ١٤٠[   : 

ــة  ــذه اآلي ــه، وه ــذه اهلل ب ــا يؤاخ ــا، ف ــس عم ــق لي ــان احل ــن أن كت ــاس يظ ــض الن بع
د هــذا الوهــم. ــدِّ تب
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﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]البقرة:١٤3[  :
ــايل  ــه«. الغ ــايف عن ــه واجل ــايل في ــن الغ ــن ب ــذا الدي ــاع ه ــري: »ض ــن الب ــال احلس  ق

صاحــب إفــراط، واجلــايف صاحــب تفريــط.

﴿ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴾ ]البقرة:١٤3[  : 
حياتك مليئة باالختبارات اإلهلية، ونجاحك فيها مرهون باتباع تعليات  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

﴿ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ﴾ ]البقرة:١٤3[ : 
رحيــٌم بالنــاس مجيعــا، باملؤمــن والكافــر، والــر والفاجــر، هــذا يف الدنيــا، أمــا يف اآلخــرة 

فالرمحــة ال تكــون إال للمؤمــن: ﴿ جث  مث  ىث  *   ٱ  ٻ  ٻ  
]األحــزاب: ٤3، ٤٤[. ٻٻ  ﴾ 

﴿ ک  ک      گ  گ  گگ  ﴾ ]البقرة:١٤3[:
ما ضاع عند الناس ال يضيع عند اهلل.

ــه  ــى لدي ــاذا تبق ــاة ف ــرك الص ــن ت ــان، فم ــاة باإلي ــن الص ــرَّ ع ــم، وع  أي صاتك
ــان؟!  مــن إي

﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ﴾ ]البقــرة:١٤٤[: 
قــد حيقــق اهلل بعــض أمانيــك حتــى قبــل أن تدعــو هبــا، وهــذا مــن كــال لطفــه وعظيــم رمحتــه.

اجلزء الثاين
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﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ ]البقرة:١٤٤[: 
ــه  ــن ال ُيقِلق ــك بم ــق قلب ــاء، وعلِّ ــو الس ــرك نح ــق ب ــك األرض فأطِل ــت ب إذا ضاق

ــاء.  ــن العط ــه م ــد خزائن ــداء، وال تنف الن

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ﴾]البقرة: ١٤8[:
 ال بــد لإلنســان يف احليــاة مــن وجهــة، يســر نحوهــا، ويبــذل وســعه وطاقتــه لتحقيقهــا، 

د وجهــة توصلــك إىل اجلنــة، وحــذاِر ممــا يســوق إىل النــار. فحــدِّ

﴿ ڦ  ڦڦ  ﴾ ]البقرة:١٤8[:
م يف كل عمــل صالــح،  ــادر بالتكبــرة األوىل والصــف املقــدَّ ــا مضــار ســباق، فب  الدني

فالســابق اليــوم إىل اخلــرات هــو الســابق غــًدا عــى أبــواب اجلنــات.

﴿   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴾ ]البقرة: ١٤8[:
ــا يراجــع نفســه مــع كل عمــل،  ــأن جيعــل كل واحــد من ــٌل ب  اســتدعاٌء للمســاءلة، كفي

ــوم. ــا لذلــك الي اســتعدوا مجيًع

 ﴿ ھ  ے  ے﴾ ]البقرة:١5٠[:
ــاء اخلــوف مــن اهلل، ومــن خــاف اهلل حقــا مل خيــف   عــاج اخلــوف مــن النــاس يف إحي

مــن اخللــق.

﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ﴾ ]البقرة:١5٠[:
 أعظم النِّعم وأمتُّها هي نعمة اهلداية. 

﴿ى   ائ﴾]البقرة:١52[:
 هــل تشــعر باإلمهــال، وأنــه ال يوجــد مــن هيتــم بــك؟! مــا رأيــك لــو اهتــم بــك رب 

ــَرك يف املــأل األعــى يف أعــى عليــن. العاملــن؟ وذَك

أبِر.. اسمك اآلن يرتدد يف املأل األعى!

يف احلديــث القــديس: »قــال اهلل تعــاىل: عبــدي .. إذا ذكرتنــي خالًيــا ذكرتــك خالًيــا، وإن 
ذكرتنــي يف مــأ ذكرتــك يف مــأ خــر منهــم وأكــر«.
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قــال ثابــت البنــاين: إين أعلــم متــى يذكــرين ريب عــز وجــل، ففزعــوا مــن ذلــك، وقالــوا: 
كيــف تعلــم ذلــك؟! فقــال: إذا ذكرتــه ذكــرين: ﴿ َفاْذُكــُرويِن َأْذُكْرُكــْم ﴾.

اذكــره عــى وجــه األرض.. ليذكــرك فــوق األرض وحتــت األرض ويــوم العــرض .. . ١
ذكــرك لــه حمــدود، وذكــر اهلل لــك غــر حمــدود!

ما اهلَمُّ الذي سيصيبك، وهو يذكرك؟! . 2
ما املكروه الذي سيلحق بك، وهو يذكرك؟! 

ما اخلوف الذي يقِلقك وهو يذكرك؟! 

﴿ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ﴾ ]البقرة: ١52[:
 كثرة ذكر اهلل عامة من أهم عامات الشكر.

ــه  ــت ب ــوم وأحاط ــه اهلم ــن أثقلت ــكل م ــرة: ١53[: ل  ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴾ ]البق
ــرت؟! ــك إن ص ــاىل مع ــتوحش واهلل تع ــف تس ــوم، كي الغم

 ﴿ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ﴾]البقرة: ١5٦[: 
 هم هلل يفعل هبم ما شاء، فهم ِملٌك لرهبم، واملالك ال يضيِّع ما ملك.

 أكثــر النــاس يقولــون عنــد املصيبــة: ال حــول وال قــوة إال بــاهلل ، واألْوىل أن يســرتجع 
العبــد عندهــا كــا أمــره ربــه:﴿ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       

ڃ ﴾ ]البقــرة: ١5٦[.   
﴿  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ ﴾ ]البقرة: ١5٦[: 

ال يطفــئ نــار األحــزان يف قلبــك مثــل اليقــن بثــواب اهلل عنــد الرجــوع إليــه، فهــو الــذي 
جيــازي عبــاده بمثاقيــل الــذر، وإن تــُك حســنة يضاعفها.

﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ﴾]البقــرة: ١5٧[: 
قــال الراغــب األصفهــاين: »الصــاة وإن كانــت يف األصــل الدعــاء، فهــي مــن اهلل 
الركــة عــى وجــه، واملغفــرة عــى وجــه، وإنــا قــال: ﴿چ﴾ عــى اجلمــع تنبيًها عى 
ــا ومغفــرة«. ــا وإرشــاًدا، ويف اآلخــرة ثواًب ــا توفيًق ــة يف الدني ــه، وإهنــا حاصل كثرهتــا من
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ڭ   ڭ   ۓ   ہ﴾﴿ۓ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ڻ  
ڭ﴾]البقــرة:١59[: 

من أسباب تنزل اللعنات كتان احلق خاصة من العلاء! 

﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ﴾]البقــرة:١٦٠[: 
ــه. ــان توبت ــن إع ــل م ــب أو خيج ــوب يتهي ــن يت ــض م ــل ﴿ۈ﴾؛ ألن بع تأم

﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ..﴾ ]البقرة: ١٦5[:
م هلا إال املؤمنون.  هذه مسابقة احلب احلقيقي التي ال يتقدَّ

ــا أحبــاب، ففــي احلديــث أقَســم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص-وهــو الصــادق املصــدوق مــن   أبــروا ي
ــار«. ــه يف الن ــي اهلل حبيب ــم-: »واهللِ .. ال ُيلق ــر قَس غ

 مــن طــرق الوصــول ملحبــة اهلل أن حتافــظ عــى هــذا الدعــاء: )اللهــم إين أســألك حبــك، 
بنــي إىل حبك(. وُحــبَّ مــن حيبــك، وحــب عمــل يقرِّ

ــه  ــه حمبوب ــد ل ــوه ، َومــن َشِهـ  قــال اإلمــام القرطبــي:» أحبهــم اهلل تعــاىل أواًل، ثــم أحب
ــه أتــم«.  ــة كانــت حمبت باملحب

ــكك يف قولــه: )وال  ة مــن هــذه السِّ كيــف وصلــوا لتلــك املحبــة؟! أرشــدك اهلل إىل ِســكَّ
يــزال عبــدي يتقــرب إيل بالنوافــل حتــى أحبــه(.

﴿وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ﴾ ]البقرة: ١٦8[: 
املعصيــة بــاب مغلــق، مــن فتحــه دخلــه، ومــن دخلــه وقــع يف احلــرام، فاحــرص عــى 

دحــر اخلطــوة األوىل دوًمــا.

ــن  ــدا ع ــل بعي ــف مي ــوار األل ــاك، فمش ــا اهل ــن فيه ــافة، لك ــر مس ــي أق ــوة ه  اخلط
ــوة. ــدأ بخط ــق يب ــق احل طري

ــوح ذو إرصار!  ــيطان حل ــوة ؛ ألن الش ــتتبعها اخلط ــوة س ــوات، فاخلط ــظ .. خط  الح
ــتمرار.   ــود إىل االس ــذي يق ــتصغار ال ــن االس ــذر م ــذر احل فاحل
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﴿   ڌ  ڎ﴾ ]البقرة: ١٧2[:
ــكور،  ــاكر للمش ــوع الش ــد: خض ــس قواع ــى مخ ــي ع ــكر مبن ــم:  »الش ــن القي ــال اب  ق

ــره«.  ــا يك ــتعملها في ــا، وأن ال يس ــه هب ــاؤه علي ــه، وثن ــه بنعمت ــه، واعرتاف ــه ل وحّب

﴿  ۀ  ہ﴾ ]البقرة: ١٧3[ :
قيــل: ســبب تقديــم املغفــرة عــى الرمحــة أن املغفــرة ســامة والرمحــة غنيمــة، والســامة 

مطلوبــة قبــل الغنيمــة.

﴿ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾]البقرة: ١٧5[:
 قــال قتــادة: »واهلل مــا هلــم عليهــا ِمــن صــْر، ولكــن: مــا أجرأهــم عــى العمــل الــذي 

ــار!«. هبــم إىل الن يقرِّ

﴿  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴾]البقرة: ١٧٧[:
 كثــر مــن النــاس يغفــل عــن الصدقــة عــى األقــارب، مــع أن ثواهبــا مضاعــف، ففــي احلديث: 
»صدقــة ذي الرحــم عــى ذي الرحــم صدقــة وصلــة« صحيــح اجلامــع رقــم: 3٧٦3.

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾]البقرة: ١٧9[:
 قــال الســيوطي: »معنــاه كثــر ولفظــه قليــل؛ ألن معنــاه أن اإلنســان إذا علــم أنــه 
ــا إىل أال ُيقــِدم عــى القتــل، فارتفــع بالقتــل الــذي هــو  ــل كان ذلــك داعًي ــل ُقتِ متــى َقَت
القصــاص كثــر مــن قتــل النــاس بعضهــم لبعــض، وكان ارتفــاع القتــل حيــاة هلــم، وقــد 
ــى وهــو قوهلــم:  ــذا املعن ــرب يف ه ــد الع ــا كان عن ــز م ــى أوج ــة ع ــذه اجلمل ــت ه فضل

ــر«. ــا أو أكث ــن وجًه ــل( بعري ــى للقت ــل أنف )القت

]البقــرة:١82[:  ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ﴾ 
ــن  ــل م ــك بتفضي ــد، وذل ــور املتعم ــو اجل ــم ه ــد، واإلث ــر تعم ــن غ ــور م ــف اجل واجلن
ال يســتحق التفضيــل يف املــراث عــى غــره املســاوي لــه أو األحــق منــه، فينبغــي ملــن 
ــا هــو األحســن واألعــدل،  ــة هبــا، أن ينصــح املــويص ب حــر املــويص وقــت الوصي

ــف. ــور واجلن ــن اجل ــاه ع وأن ينه
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﴿  ٹ       ٹ  ٹ ...   ڦ  ڦ ﴾]البقرة:١83[:
 إْن مل َيِزْد صيامك يف تقواك ، فا هو غر إهناٍك لِقواك. 

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ﴾]البقــرة:١83[: ڦ  

تنــا هلــم ثابتــة بموجب هــذه اآلية.  هــذه األمــة امتــداد للمؤمنــن مــن األمــم الســابقة، وأُخوَّ

﴿ڄ  ڄ﴾ ]البقرة:١8٤[:
هنــا هَتُْن!  قاهلــا اهلل ســبحانه يف ســياق تســلية املؤمنــن وختفيــف معانــاة الصوم عليهــم، هوِّ

 الشــهر قصــر ال حيتمــل التقصــر، وقدومــه عبــور ال يقبــل الفتــور، فالســباق الســباق 
روا النفــس حــرة املســبوق!.  قــواًل وفعــًا .. حــذِّ

﴿  ۅ  ۉ ﴾]البقرة:١85[: 
رهــا كل يــوم  اهلل أكــر.. مــن كل آالمنــا وأوجاعنــا وخماوفنــا وجراحنــا؛ ولــذا نكرِّ

عــرات املــرات يف صلواتنــا.

﴿  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴾]البقرة: ١85[:
وا اهلل  ــرِّ ــوال أن ُيك ــال ش ــروا إىل ه ــلمن إذا نظ ــى املس ــق ع ــاس: »ح ــن عب ــال اب   ق

ــم«. ــن عيده ــوا م ــى يفرغ حت

﴿ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ﴾]البقرة: ١8٦[: 
اهلل قريب، فالُبْعد إذن منك أهيا العبد البعيد!

﴿ ەئ  وئ﴾]البقرة: ١8٦[:
ان أعظم صام أمان من كل املخاوف واألخطار. كلمتان تشكِّ

لك احلمد عى قربك، ومني اخلجل عى ابتعادي عنك.

﴿ى  ائ   ائ ەئ ﴾﴿     ەئ  وئ﴾ ]البقرة: ١8٦[: 
ا؟! والسؤال: هل أنت من عباده حقًّ
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﴿ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ﴾]البقرة: ١8٦[:
 ما أقرب الرب وأبعد العبد )إذا غفل عن الدعاء(!

اِع إَِذا َدَعاِن﴾]البقرة: ١8٦[: ﴿ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 مل يســتثِن دعــوة واحــدة مــن اإلجابــة، فمهــا كــرت آالمــك وآمالــك وعظمــت 

طموحاتــك، فــاهلل هــو املجيــب!

 قــال الــرازي: »الداعــي ال بــد وأن جِيــد مــن دعائــه عوًضــا، إمــا إســعاًفا بطلبتــه التــي 
ألجلهــا دعــا، وذلــك إذا وافــق القضــاء، فــإذا مل يســاعده القضــاء فإنــه ُيعَطــى ســكينة 
يف نفســه، وانراًحــا يف صــدره، وصــًرا يســهل معــه احتــال البــاء احلــارض، وعــى كل 

حــال فــا ُيعــَدم فائــدة، وهــو نــوع مــن االســتجابة«.
الســكة املختــرة! ﴿ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ ) وئ(﴾ ]البقــرة: ١8٦[: 

ضــع جبينــك عــى األرض، وســتكون أقــرب مــا تكــون إىل الســاء!

﴿   ەئ  وئوئ  ۇئ﴾]البقرة: ١8٦[: 
جاءت بن آيات الصيام، إشارًة إىل أن للدعاء مزية خاصة يف شهر رمضان.

﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ېئ﴾]البقرة: ١8٦[:
 استجابة الرب بحسب استجابة العبد..أي رشف هذا ؟ وأي فضل؟!

﴿  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺَ﴾]البقرة: ١8٧[:
 أنتــا لبــاس لبعضكــا، فحــن تطعــن يف زوجتــك، فإنا تكشــف ســرتك وتفضح نفســك.

﴿ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇِ﴾]البقــرة:١8٧[: 
ملــا نزلــت اآليــة، قــال لــه عــدي: يــا رســول اهلل، إين أجعــل حتــت وســاديت عقــاال أبيــض 
ــن  ــار م ــاض النه ــك بي ــا ذل ــض، إن ــادك إذن لعري ــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن وس ــود، فق ــااًل أس وعق

ســواد الليــل«. 
﴿  ڑ  ک  ک  ک  ک﴾]البقرة: ١8٧[:

مات الذنب من أهم أسباب النجاة.   اهلروب من مقدِّ
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 قال ابن عمر: »إين ألحب أن أدع بيني وبن احلرام سرتة من احلال ال أخرقها«.
وقــال ميمــون بــن مهــران: »ال يســلم للرجــل احلــال حتــى جيعــل بينــه وبــن احلــرام 

حاجــًزا مــن احلــال«.

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ    ﴿
]البقــرة:١88[:  ھ﴾  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ  

كلمــة )ڻ( تبــن أن اليــد التــي تأخــذ الرشــوة هــي اليــد الســفى، مــع كــون 
احلــكام الذيــن ُتلقــى إليهــم األمــوال يف املكانــة العليــا ال الســفى، فجــاءت لتعــرِّ عــن 

ــئولية. ــع املس ــب وموق ــث املنص ــن حي ــذروة م ــو كان يف ال ــي ول ــاءة املرت دن

﴿  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴾]البقرة: ١89[:
قــال الــراء ريض اهلل عنــه: »نزلــت هــذه اآليــة فينــا. كانــت األنصــار إذا َحّجــوا فجــاءوا 
مل يدخلــوا مــن قبــل أبــواب بيوهتــم، ولكــن مــن ظهورهــا، فجــاء رجــل مــن األنصــار 
ــه ُعــرِّ بذلــك، فنزلــت: ﴿  ۆ  ۆ ..﴾]البقــرة: ١89[«. ــه، فكأن ــل باب فدخــل مــن ِقَب

﴿ ې  ې  ې  ى﴾]البقرة:١89[:
ــل باســم الديــن وليــس  ــأن كل مــا ُيفَع ــان البيــوت مــن أبواهبــا إشــعار ب  يف األمــر بإتي

ــة. ــل أو شــاهد فهــو بدعــة، وكل بدعــة ضال ــه دلي علي

﴿ پ       ڀ  ڀ  ڀ﴾]البقرة:١9١[: 
 ليس املقصود بالفتنة هنا النميمة وإثارة النزاعات، بل املقصود هبا هنا الكفر.

﴿   ک    گ  گ  گ  گ  ڳ )ڳ  ڳ  ڳ( ﴾ ]البقرة:١9٤[:
 عنــد اســتيفاء احلقــوق، تكــون النفــوس مشــحونة ؛ لــذا أمــر اهلل بالتقــوى ليحميهــا مــن 

الظلــم، ويعصمهــا مــن الزلــل. 

﴿ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں﴾]البقــرة:١9٤[:

 اآليــة تبيــح ملــن اُعتــدي عليــه أن يــرد العــدوان مــع ثاثــة ضَانــات: أن يكــون االعتــداء 
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)مثــل( مــا وقــع عليــه ال أزَيــد منــه، وأن يتقــي اهلل فــا يتجــاوز احلــدَّ يف انتصاره لنفســه، 
وأن يتذكــر أن اهلل مــع املتقــن ترغيبــا لــه يف العــدل وعــدم التجاوز.

﴿ ک    گ  گ  گ  گ  ڳ﴾]البقرة:١9٤[:
املظلــوم  يغــري  اجلــزاء  لفــظ  أن يســمى: جــزاًء، ألن  اعتــداًء، وكان حقــه  ه   ســاَّ
بالتــادي، وأمــا لفــظ االعتــداء فًيشــِعر مــن يبــارش حقــه ف الــرد عــى َمــن ظلمــه، أنــه 

ه. يبــارش اعتــداء، فيكــف وال يتجــاوز حــدَّ

﴿  ۀ ۀ  ہ  ہ   ہہ ﴾]البقرة: ١95[: 
املقصــود بالتهلكــة يف هــذه اآليــة –عكــس مــا يتبــادر ألذهــان الكثــر- هــو تــرك اجلهــاد 

يف ســبيل اهلل، وعــدم اإلنفــاق.  

﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾]البقرة: ١9٦[: 
هلل وحده!  فا حاجة للناس بمعرفة تفاصيل حجتك وألوان طاعتك!

﴿  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾]البقــرة: ١9٧[: ِعْلــُم اهلل بطاعتــك مــن 
ــب. ــّذ للقل ــدن، وأل ــى الب ــف ع ــا أخ ــك، وجيعله ــا علي هن ــا هيوِّ ــم م أعظ

﴿ ٹ﴾]البقرة: ١9٧[: 
كلــا تــزودت لســفر دنيــوي تذكــر أنــك يف انتظــار ســفر أهــم، بــل وعليــه مــدار نجاتــك 

مــن العــذاب األخــروي وفــوزك األبــدي.

 املقصــود يف اآليــة تــزود احلجيــج باملــاء، لكــن اهلل ذكــر معــه الــزاد األهــم: ﴿  ڤ  
ــره  تذكِّ وإنــا  تلهيــه،  ال  املؤمــن  دنيــا  ألن  ڤ﴾]البقــرة:١9٧[؛  ڤ   ڤ  

باآلخــرة وُتَزّكيــه.

﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]البقرة: ١9٧[:
 تتــزود لســفر الدنيــا، وتأخــذ فيــه معــك مــا يكفيــك ويفيــض، ثــم تنســى التــزود 

آلخرتــك! وهــي الرحلــة األهــم ودار اخللــود واألبــد!
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فــإذا رأيــت النــاس قــد افتخــروا بالعقــار والــدوالر، فافتخــر بــن يــدي ربــك بتقــواك 
وقــد اجــرتأ عــى حمارمــه الفجــار، وأطعتــه حــن عصــوه، وحفظــَت مــا ضيَّعــوا.

  ﴾ ﴿  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
]البقــرة: ١98[: 

ــر الضــال الــذي كنــت عليــه قبــل هدايتــك، واجلهــل الــذي ســبق علمــك، كفيــٌل  تذكُّ
بــأن يكــر حاجــز الغــرور يف نفســك، ويمنعهــا مــن الزيــغ. 

﴿  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ﴾]البقرة: ١99[:
َتــم باالســتغفار، ومنهــا احلــج؛ ألن اإلنســان ُجبِــل عــى النقــص   كل العبــادات خُتْ

ــع ذلــك باالســتغفار. والتقصــر، فرقِّ

ُســئل احلســن البــري : مــا عامــة حــب اهلل ؟ قــال : »أن يذنــب العبــد، فيلهمــه 
االســتغفار».

﴿   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴾ ]البقرة: 2٠٠[:
 تنقــي الشــعائر، وترحــل مواســم اخلــر، ويبقــى ذكــر اهلل الشــعرَة اخلالــدة التــي ال 

تنقطــع؛ لــرف الذكــر ومكانتــه.
يف صحيــح البخــاري ومســلم: »كان أكثــر دعــوة يدعــو هبــا: ﴿  ۈ  ٴۇ  ۋ  
.»]2٠١ ]البقــرة:  ې﴾  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   

﴿   ٻ  پ﴾ ]البقرة: 2٠3[:
ت عليــك الطاعــة، فــا تلبــث مشــقتها أن تنقــي، ويبقــى ثواهبــا وأجرهــا إىل   مهــا شــقَّ

أن ُيتِحَفــك يــوم اجلــزاء.

﴿  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ﴾]البقرة: 2٠3[: 
ــًدا  ــم غ ــه حيرك ــم، لكن ــج باختيارك ــم يف احل ك ــج، أي حَرَ ــات احل ــا آي ــم اهلل هب خت
ركــم بيــوم احلــر األكــر  رغــًا عــن أنوفكــم، فحــْر اليــوم االختيــاري، عليــه أن يذكِّ

ــاري. اإلجب
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﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾]البقرة:2٠٤[:
الريــرة  ســوء  وراءهــا  خُتفــي  مــا  فأحيانــا  حممــودة،  دائــًا  اللســان  طاقــة  ليســت   

وخبث الباطن.

﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾ ]البقرة:2٠٤[: 
العرة دائًا باألفعال ال باألقوال! 

﴿ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ﴾]البقرة: 2٠٦[:
ــول:  ــِق اهلل، فيق ــد: ات ــال للعب ــد اهلل أن ُيق ــب عن ــر الذن ــن أك ــعود: إن م ــن مس ــال اب  ق

ــك!(. ــك يف حال ــك )خّلي ــك بنفس علي

﴿ ۓ   ۓ  ڭ    ڭ﴾]البقرة:2٠8[ :
 ادخلــوا يف اإلســام بــكل نواحيــه، وال تأخــذوا مــن الديــن مــا يــروق لكــم، وترتكــوا 

وا عــى ربكــم. مــا ســواه، فــا تتخــرَّ

 اإلسام بجميع تكاليفه، فا ترتكوا تكليفا واحًدا يشذُّ منكم.

ــموه! وال ترتكــوا حكــًا مــن أحكام الديــن دون أن تعملــوا به.  خــذوا اإلســام كامــا وال تقسِّ

ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  
﴾]البقــرة:2١٤[: ۉ  ۅ  

 األوجاع طريق اجلنة.

ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ  
ۉ﴾]البقــرة:2١٤[: ۉ   ۅ  

ــو اهلــال العســكري: »إن البأســاء رضاء   مــا الفــرق بــن البأســاء والــراء؟! قــال أب
ــك، أي ال خــوف  ــأس علي ــال: ال ب ــأس وهــو اخلــوف، ُيق معهــا خــوف، وأصلهــا الب

يت احلــرب بأًســا ملــا فيهــا مــن اخلــوف«. عليــك، وُســمِّ
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ۆئ   ۇئ    ۇئ     وئ    ەئوئ    ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ﴿ې  
 :]2١٤ لبقــرة: ۆئ﴾]ا

 حن تثور أسئلة استبطاء الفرج يف داخلك، فاعلم أن الفَرج قريب.

﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ﴾]البقرة: 2١٦[: 
ــْأيِت باملحبــوب واملحبــوب قــد  ــإِن الَعْبــد إِذا علــم أن املْكــُروه قــد َي قــال ابــن القيــم: »َف
ة، َومل ييــأس َأن َتأتيــه املــرة  ة مــن َجانــب املــرَّ َيــْأيِت باملكــروه مل َيْأَمــن َأن توافيــه امْلــرَّ
ة؛ لعــدم علمــه بالعواقــب، فــإن اهلل يعلــم ِمنَْهــا مــا ال يعلمــه الَعْبــد«. مــن َجانــب امْلــرَّ

 قد ال يرجح ميزان حسناتك، وال يستقيم دينك إال بعد معاناة البأساء والراء.

فلُربا اتسع املضيق .. ولربا ضاق الفضـا
ولُربَّ أمـــٍر حمـــزن .. لك يف عواقبه رضا 

ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ    ﴿
ٹٹ﴾]البقــرة:2١٦[:

 مصيبة تقبل هبا عى اهلل خٌر من نعمة تلهيك عنه.

 قــال ابــن عقيــل: »تســتبطئ اإلجابــة مــن اهلل تعــاىل ألدعيتــك يف أغراضــك التــي جيــوز 
ط بإبطــاء مــرادك مــع القطــع  أن يكــون يف باطنهــا املفاســد يف دينــك ودنيــاك، وتتســخَّ
ــر رمحــة لــك  ــا أخَّ ا وال بخــًا وال نســياًنا، لكــن إن ــه ســبحانه ال يمنعــك شــحًّ عــى أن

ــبحانه: ﴿ پ  پ   ــال س ــة، فق ــك تقدم ــك بذل م إلي ــدَّ ــد تق ــة، وق ــة ومصلح وحكم
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ﴾«.

﴿  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ﴾]البقرة: 2١٦[:
 كل أقدار اهلل خر، سواء طابت هبا ُروحك أو ضاقت.

﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾]البقرة: 2١8[:
يمتحــن اهلل إيانــك بــأن يأمــرك هبجــر مــا حتــب، كــا امتحــن أحــب خلقــه إليــه باهلجــرة 

مــن ديارهــم التــي حيبــون.
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﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾]البقرة:22٠[:
 مها أخفيت من نواياك، فاهلل أعلم بخفاياك.

﴿  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ﴾]البقرة:22١[:
 مهــا تعــددت دواعــي )اإلعجــاب( بــن النــاس، فــا يشء يعــدل اإلعجــاب باإليــان!

﴿   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇَ﴾]البقرة:222[:
 وليســت التوبــة إال بعــد ذنــب، فالذنــب إذن ليــس هنايــة املطــاف وال خامتــة القصــة! 

اســطر بعملــك النهايــة الســعيدة!

ــف عنك! ضــك اهلل عــن األمل هبــذا احلب؛ ليخفِّ ندُمــك عــى الذنــب يوجــع قلبــك؛ لــذا عوَّ

﴿ ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾]البقرة:228[:
ــر الــزوج عــزة اهلل وقدرتــه،  ــم، إال إذا تذكَّ   قوامــة الرجــل قــد تتحــول إىل تســلط وحتكُّ

وهــذا س ختــم اآليــة بصفــة العــزة.

﴿ ھ  ھ  ھ﴾]البقرة:229[:
ــة، ألن  ــن املعامل ــا يف ُحس ــا ترغيًب ــه، وإن ــا في ــا ال ترغيب ــاق ترحًي ــرآن الط ــمى الق  س
التريــح يف األصــل: اإلرســال للمرعــى، ففيــه حــث لــألزواج عنــد الطــاق أن حُيســنوا 
معاملة زوجاهتم، وأضاف الســتعال لفظ ﴿ ھ﴾ رشط أن يكون ﴿ھ﴾.

﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴾]البقرة:233[:
 ليس الفصال هنا الطاق؛ بل الفصال هو فطام  الصبي عن الرضاعة. 

فطــام الطفــل يرجــع فيــه القــرار للمشــورة بــن الزوجــن، فكيــف بغرهــا مــن 
القضايــا؟!

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    
]البقرة:23٤[: ڀ﴾ 

 وجبت العدة عليها وإن مل يدخل هبا زوجها، وفاء للزوج املتوفَّ ومراعاة حلقه.
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﴿ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک﴾ ]البقــرة: 235[:  
إشــارة إىل حرمــة عقــد النــكاح عــى املعتــدة يف حالــة العــدة، وفســاد هــذا العقــد إذا تــم 

ووجــوب فســخه، وإذا عقــد عليهــا وبنــى هبــا ُفِســخ النــكاح. 

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾]البقرة: 235[ : 
ــإن الــرِّ جمــاز عــن  ــاس: الــر: اجلــاع، وهــذا ُيســُمونه جمــاز املجــاز، ف ــن عب ــال اب ق
الــوطء، والــوطء جمــاز عــَن العقــد، واآليــة تنهــى الرجــال عــن مواعــدة النســاء يف فــرتة 
العــدة، وأن يقولــوا هلــم يف الــر مــا ُيســتحى مــن قولــه يف العلــن ملنافاتــه للــرع، وال 
ــة إن أراد، وال يأخــذ منهــا  ض باخلطب ــل يعــرِّ ــدة: تزوجينــي، ب يقــول رجــٌل هلــذه املعت

امليثــاق والعهــد أال تنكــح غــره. 

﴿ىئ  ىئ  ی  ی﴾]البقرة: 23٧[:
 ال جتعل حلظة غضٍب واحدة هتدم آالف الساعات اجلميلة.

 قــال اإلمــام الشــوكاين: »وهــو إرشــاد لــألزواج إىل تــرك تقــي احلقــوق عــى بعضهــم، 
واملســاحمة فيــا بينهم«.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾]البقرة: 238[:
 لعــل مــن أســباب ختصيــص الوصيــة بالصــاة الوســطى –وهــي صــاة العــر- أنَّ 

ليــس هلــا نافلــة جتــر نقصهــا.

﴿   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾]البقرة: 2٤9[:
 البد قبل اللقاءات الفاصلة من التايز والتصفية! 

 قاهلــا قــوم طالــوت حــن احتــاج إليهــم، فبعــض كلــات )األصدقــاء( أشــد فتــًكا مــن 
أســلحة )األعــداء(.

﴿   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  
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ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
:]2٤9 ڑ﴾]البقــرة: 

  مجيٌل أن حُتِسن الظن باهلل، لكن األمجل أن تفعل ذلك حن يفقد اجلميع األمل.

﴿  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ﴾]البقرة: 25٠[:
ــل شــاالً مــن الصــر ينهمــر عليــك؛ لُيطفــئ هليــب آالمــك، ويتســلل لتجاويــف    ختيَّ

أوجاعــك.

﴿ ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     
 :]25٠ ﴾]البقرة:  ڻ 

وانظر ماذا صنع الدعاء: ﴿ڻ  ڻ  ۀ﴾]البقرة: 25١[. 
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اجلزء الثالث

﴿    ہ  ہ﴾ ]البقرة:255[:
 قال كثر من أهل العلم :إنه اسم اهلل األعظم الذي إذا ُدعي به أجاب. 

يف حديــث أيب أمامــة مرفوًعــا أن اســم اهلل األعظــم يف ثــاث ســور: يف ســورة البقــرة، 
وآل عمــران، وطــه.

ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   البقــرة:﴿   يف  فوجــدت  فالتمســتها  أمامــة:  أبــو  قــال 
. .]255 ہ﴾]البقــرة:

ويف آل عمران:  ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ﴾]آل عمران: 2[..

 ويف طه: ﴿ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ﴾]طه: ١١١[.

﴿  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ﴾ ]البقرة: 255[:
 قولوا ألغنى أغنياء الدنيا : أنت أحد ممتلكات اهلل.

﴿  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ﴾ ]البقرة: 255[:
 ال يصلح توكل القلب إال عى َمْن ﴿  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴾ ]البقرة: 255[. 

 نتلوها كل ليلة قبل أن ننام لرعانا اهلل بعينه التي ال تنام.

﴿ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ﴾ ]البقرة: 255[: 
مل يقــل بعلمــه، فهــم ال حييطــون بعلمــه، وال حتــى بــيء مــن علمــه، فــا أقــل مــا علموه 

بجانــب علم اهلل.

اجلزء الثالث
من سورة البقرة اآلية 253 

إىل سورة آل عمران اآلية 92   
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﴿  ېئ     ېئ     ىئىئ﴾ ]البقرة: 255[: 
وإن الــذي حفــظ الســاوات واألرض؛ لــن يعجــزه أن حيفظــك مــن كل ســوء، فاعبــده 

وتــوكل عليــه. 

﴿ يب  جت  حت﴾ ]البقرة: 25٦[: 
 كلمــة »طاغــوت« مبالغــة مــن الطغيــان، وهــو يتنــوع، فمــرة يكــون الطاغــوت شــيطانا، 

أو كاهنـًـا، أو ســاحًرا ، أو حاكــًا.

 ﴿  يب  جت  حت  خت  مت﴾ ]البقرة: 25٦[:
م اهلل الكفــر بالطاغــوت عــى اإليــان بــاهلل؛ ألن التخليــة قبــل التحليــة، فابــد أن   قــدَّ
ــوب  ــل أن تكــوي الث ــاهلل، فقب ــه ب ــل إعــان إيان ــد عــن الطاغــوت أواًل قب يتخــى العب

ــد لــك أن تغســله وتنظِّفــه. ــره ال ب وتعطِّ

﴿  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج ﴾ ]البقرة: 25٦[: 
العــروة الوثقــى هــي اإليــان أو اإلســام أو التوحيــد، فلتفِلــْت كل العــرى مــن يديــك، 

ولتقبــض عــى عــروة الديــن؛ لتبحــر آمنـًـا يف بحــر احليــاة اهلائــج نحــو شــطآن اجلنــان.

﴿  ىث  يث  حج﴾ ]البقرة: 25٦[:
 إال إن أراد العبــد انفصامهــا! قــال ســعيد بــن جبــر يف هــذه اآليــة: ﴿ے   ے  ۓ  ۓ      

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]الرعــد: ١١[.
﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾ ]البقرة: 25٧[ :

ــد اهلل لفــظ )   پ ( و مَجَــع لفــظ )  پ (؛ ألن طريــق احلــق واحــد، وطــرق  وحَّ
ــل متعددة. الباط

﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ﴾ ]البقرة: 25٧[:
 من كان اهلل ولّيه، فلن َيضلَّ أبًدا، ولن ُيقَهر بإذن اهلل.

  ومتى توالك هل يضيِّعك؟!  
 عى قدر إيانك تكون والية اهلل لك. 
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﴿  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ﴾]البقرة: 258[:
 آيات اهلل ساطعة بيِّنة، لكن انطاس بصائر البعض واعتياد رؤية املعجزات أهلى الناس عنها.

ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ﴿ٱ  
 ]2٦٠ ﴾]البقــرة:  ٿٿ  ٺ   ٺ  

 ليس اخلر كـالـُمـعاينة !

﴿ٺ  ٺ  ٿ﴾]البقرة: 2٦٠[: 
 طمئنــوا القلــوب احلائــرة، واســكبوا مــاء اليقــن عــى األرواح التائهــة، وتصــدوا 
للشــبهات ؛ألهنــا إن مل جتــد عندكــم جواًبــا، ســتأخذ أصحاهبــا بعيــًدا عــن طريــق اهلل. 

 ﴿  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ ]البقرة:2٦٠[:  
ة، وإنا معناها )فقطِّعهن(. ُهنَّ إليك : ليس معناها ضعها يف رُصَّ َفُرْ

﴿   ک  ک     ک  گ﴾]البقرة: 2٦١[:
ــات  ــاهلل، مضاعف ــن ب ــن ظ ــن وحس ــاص ويق ــن إخ ــه م ــوى قلب ــا ح ــب م  ُكلٌّ بحس

ــوال. ــن األح ــوب وتباي ــوى القل ــب حمت ــون بحس ــال تك األع

ے   ے   ھ   ھ   ھ       .. ڱ  ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ    ﴿
]البقــرة:2٦2[: ۓ﴾

 ال خــوف عليهــم ممــا يســتقبلهم مــن أهــوال، وال حيزنــون عــى مــا أصاهبــم مــن 
مصائــب.

﴿  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴾]البقرة:2٦3[: 
أحيانــا تكــون الكلمــة الطيبــة أهــم عند الفقــر من املــال؛ ولــذا كانــت الكلمة الطيبــة صدقة.
األخــاق قبــل األموال!  ..﴿ )ڭ  ڭ(ڭ  ۇ  ۇ   )ۆ(   ۆ   

ۈ﴾]البقرة: 2٦3[.  
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﴿  ې  ې   ې  ې  ى﴾ ]البقرة: 2٦٤[: 
. ، كان َكَمن َبِخل وضنَّ ولذا قيل: من أعطى فمنَّ

ف آيات اإلنفاق قال اهلل :﴿ پ  پ  ڀ  ﴾ ]البقرة: 2٦5[:
ــرتدد، ال  ــر م ــب غ ــت القل ــا ثاب ــن يبذهل ــا م ــردد، ومن ــد ت ــة بع ــِرج الصدق ــن خُي ــا م  من

ــد اهلل!  ــتوون عن يس

﴿گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]البقرة: 2٦٧[: 
قت! ال ترق وتتصدق، أو تأكل الرشوة وحتج، فليتها ما زنت وال تصدَّ

 ﴿ڭ  ڭ    ڭ ﴾ ]البقرة:2٦8[ : 

هــذا وْعــد الشــيطان يف اإلنفــاق، وأمــا وْعــد اهلل يف اإلنفــاق:﴿ۆ  ۈ  ۈ  
ــق!!   ــن يث ــأي الوعدي ــال ب ــب امل ــر صاح ــرة: 2٦8[ ، فلينظ ٴۇ  ۋ﴾]البق

ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ     ڭ     ﴿ڭ  
: ]البقــرة:2٦8[  ۋ﴾  ٴۇ  

ْيَطان مع ضان الرمحن؟!   وما َيرك وعد الشَّ

﴿ڭ  ڭ    ڭ﴾ ]البقرة:2٦8[: 
اخلــوف مــن الفقــر مــن أهــم أســلحة الشــيطان، ومنــه اســتدرج النــاس إىل أكل احلــرام، 

ومنعهــم مــن اإلنفــاق الواجــب.

قــال احلســن البــري: »قرأت يف تســعن موضًعا من القــرآن أن اهلل قــدر األرزاق وضمنها 
خللقــه، وقــرأت يف موضــع واحــد: ﴿ڭ  ڭ    ڭ﴾]البقــرة: 2٦8[«. 

حينا هّتم بالصدقة ثم ترتاجع؛ فاعلم أن شيطانك قد نجح يف مهمته. 

 ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ﴾ ]البقرة: 2٦8[:
م املغفرة ألهنا أغى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي حتول دوهنا الذنوب.  قدَّ
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﴿ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ ﴾  ]البقرة: 2٦9[:
 قال ابن عباس وأبو الدرداء وغرمها: احلكمة: الفقه يف القرآن.

﴿ڀ  ٺ    ٺ  ٺ﴾ ]البقرة: 2٧٠[: 
ــتطيع أن  ــد يس ــا أح ــن، ف ــاس الظامل ــك بأنف ــن حول ــواء م ــألت األج ــى وإن امت حت

ــرة. ــا واآلخ ــذاب اهلل يف الدني ــم ع ــع عنه يمن

ْيح: »الظَّامل ينَْتظر اْلعُقوبة، واملظلوم ينَْتظر النَّْر«.  قال القايض رُشَ

﴿ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ﴾]البقــرة : 2٧١[: 
غ لنّيتــك؟!  اهلل يمدحهــم عــى أفعاهلــم ونحــن نتهمهــم يف نياهتــم! مــا رأيــك أن تتفــرَّ

ــرة: 2٧2[:  ﴿  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ ﴾]البق
تســلية للدعــاة إن مل يلمســوا ثمــرة جهدهــم ونتيجــة دعوهتــم.

﴿ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈ﴾ ]البقرة: 2٧2[..
 إنا تتصدق عى نفسك ال عى غرك!!  

﴿  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ﴾ ]البقرة: 2٧3[:
 ابحث عن الفقر املتعفف، وال تنتظر أن يبحث عنك! املتعففون ُكُثر.

﴿ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ﴾ ]البقرة: 2٧٤[: 

من طرق إزالة األحزان صدقة الر.

﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ ]البقرة: 2٧5[: 
ج لــه،   ال َتســميته بغــر اســمه، وال املقــاالت التــي متدحــه، وال اإلعانــات التــي تــروِّ

م اهلل حــاال.  ســتجعل مــا حــرَّ

م شــيًئا .  الديــن ُيــر؛ لــذا فمنهــج القــرآن يف التغيــر؛ أن يوفِّر البدائــل الطيِّبة قبل أن حيرِّ
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﴿ ڌ   ڌ  ڎ﴾]البقرة: 2٧٦[: 
ــوا الربــح  ــه اهلل بنقيــض قصــده، طلب ال يطلــب أحــد شــيًئا مــن طريــق حــرام  إال عاقب

مــن الربــا فعوقبــوا بفقــد املــال. 

﴿   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ......  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾  
ف عــى خصمــك فيهــا!!  ]البقــرة: 2٧8 ،2٧9 [: قبــل أن تدخــل أي معركــة، تعــرَّ

﴿  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ﴾ ]البقرة: 2٧8[: 
الربا واإليان ال جيتمعان. 

﴿   ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾ ]البقرة: 2٧8[: 
، يف احلديــث:  هنــاك معــاِص تــؤذي صاحبهــا فحســب، أمــا  الربــا فــرره عــى الــُكلِّ
»مــا ظهــر يف قــوم الربــا والزنــا إال أحلــوا بأنفســهم عقــاب اهلل« صحيــح اجلامــع رقــم: 5٦3٤

﴿ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ﴾]البقرة: 28٠[: 
ــلِّ  ــه ، كان يف ظ ــا عن ــِه ، أو حَم ــن غريم ــس ع ــن نفَّ ــة: »م ــارة النبوي ــذه البش ــك ه تكفي

ــم: ٦5٧٦ ــع رق ــح اجلام ــة« صحي ــوم القيام ــرش ي الع

﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی﴾ ]البقرة: 28١[: 
مها أغرتك لذائذ السفر، فإياك ونسيان التجهز لرحلة العودة. 

آخر آية يف القرآن، عن آخر أيام حياتنا. 

﴿   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   
خب﴾]البقرة: 28١[:

 هــذه آخــر آيــة نزلــت مــن كتــاب اهلل، وقــد تــويف رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعدهــا بتســع ليــاِل.

﴿ ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے﴾ ]البقرة: 282[:
 جــاءت يف أطــول آية يف القرآن؛ إشــارًة ألمهيــة توثيق املعامــات املالية.
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﴿ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]البقرة: 282[:
ــة  ــكر النعم ــام ش ــن مت ــاس؛ ألن م ــن الن ــا ع ــه أال يمنعه ــة، فعلي ــه اهلل بنعم ــن خصَّ  م

ــا. ــاق منه اإلنف
قــال اهلل عــن كتم الشــهادة يف األمــوال:﴿  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ﴾ ]البقرة: 283[.
.هذا كتان الشهادة يف األموال، فكيف بكتاهنا عن نرة احلق!

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ﴾ ]البقرة: 28٤[: 
ــه يعاقــب  ــا يف النفــوس، ال عــى أن ــا تــدل عــى أن اهلل حياســب ب ــة: »إن قــال ابــن تيمي

ــا يف النفــوس«. عــى كل م

يف صحيــح مســلم: ملــا نزلــت عــى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
أصحــاب  عــى  ذلــك  اشــتد  ڈ﴾]البقــرة:28٤[،  ڎ     ڎ   ڌ    ڌ    
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالــوا: قــد أنزلــت عليــك هــذه اآليــة وال نطيقهــا، فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: 
أتريــدون أن تقولــوا كــا قــال أهــل الكتابــن مــن قبلكــم ســمعنا وعصينــا؟ بــل قولــوا: 
ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك املصــر، فلــا اقرتأهــا القــوم، ذلــت هبــا ألســنتهم، 

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   إثرهــا:﴿ڳ   يف  اهلل  فأنــزل  اهلل(،  )فنســخها 
. ں﴾

ــح  ــر اهلل يف ذب ــة أم ــل يف طاع ــي إسائي ــت بن ــارة إىل تعن ــرة إش ــورة البق ها اهلل س ــاَّ س
البقــرة؛ ولــذا ختمهــا بقولــه:﴿ ھ  ے   ے﴾]البقــرة:285[.

﴿  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]البقرة:285[: 
أعظم ما يعن العبد عى السمع والطاعة اليقن باليوم اآلخر.

﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]البقرة: 28٦[:
خــص؟! بينــا هــي مــن أدلــة األخــذ بالعزيمــة   مل نقــر داللــة اآليــة عــى األخــذ بالرُّ

كذلــك.
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سورة آل عمران

﴿  ڤ  ڤ﴾]آل عمران:٤[: 
ليــس املــراد بالفرقــان هنــا القــرآن، وإال كان ذلك تكــراًرا لقولــه:﴿ڀ  ڀ  ڀ     ﴾،  
ــز بــه بــن احلــق والباطــل،  ــا يميِّ بــل املــراد الكتــب الســاوية وقــد أنــزل اهلل فيهــا فرقاًن

ــٌن يف الكتــب الثاثــة: القــرآن والتــوراة واإلنجيــل. فالفرقــان متَضمَّ

﴿ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ ک﴾]آل عمران: ٦[:
ــَذ علــم اهلل وقدرتــه إليــك يف ظلــات ثــاث؛ فهــل ختفــى عليــه حــن تــدبُّ فــوق    نَف

ــاء؟! ــت الس األرض وحت

 :]٧ عمــران:  ]آل  ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے﴾ 
الذي يفرحون باملتشاهبات والشبهات، ويسعون إلثارهتا يف وسائل اإلعام عى 

العوام يف قلوهبم زيغ.

﴿ ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]آل عمــران: ٧[  حــرف اجلــر )يف( جيعــل )العلــم( هــو البيئــة 
التــي كلــا انغمــس فيهــا العبــد أِمــن مــن الزلــل.

﴿  ۆ  ۈ  ۈائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ﴾]آل عمران: ٧[: 
كلا زاد علم العبد زادت خشيته، وتعاظم خوفه من الزيغ بعد اهلداية.

﴿وئ  ۇئ   ۇئ﴾]آل عمران: 8[:
 االهتــداء للحــق أعظــم مكافــأة للقلــوب الصادقــة، فــا ناهلــا ابــن نــوح بنبــّوة أبيــه، وال 

ُحِرمها ســلان الفاريس بكفر ذويه.    

﴿ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ ﴾]آل عمران: 8[:
ــر مــا يكــون التغــر يف  ــاة، وأكث ــه! فالتغــر ســنة احلي ــا إال مــن تقلب ــمَّ القلــب قلًب  مل ُيَس

ــه اآلن.  ــي علي ــا ه ــل مم ــا إال إىل أفض ن ــم ال تغرِّ ــوب، فالله القل
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﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ … ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]آل عمران: ١٤[:
قــال القرطبــي: »وفائــدة هــذا التمثيــل أن اجلنــة ال ُتنــال إال بــرتك الشــهوات، وفطــام 

النفــس عنهــا«.  

﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾]آل عمران: ١٤[: 
ــن  ــن؛ ألهن ــوس إليه ق النف ــوُّ ــرة تش : »لكث ــيُّ ــال القرطب ــكل. ق ــى ال ــاَء ع م النس ــدَّ وق

ــاِل«. ــة الرج ــيطان، وفتن ــُل الش حبائ

﴿ ٺ  ٿ﴾ ]آل عمران: ١٧[:
 يف جــوف الليــل يطلــب النــاس راحــة أبداهنــم بالنــوم، ويطلــب املؤمنــون راحــة قلوهبــم 

باالستغفار.

صابــرون وصادقــون وقانتــون ومنفقــون ..ومــع ذلــك يســتغفرون باألســحار، فكيــف 
باملذنبــن؟!

ــَحر ، فــا يعجــز –ولــو عــى فراشــه- عــن االســتغفار:  مــن عجــز عــن القيــام يف السَّ
﴿  ٺ  ٿ ﴾ ]آل عمــران: ١٧[.

 ﴿ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ﴾]آل عمران: ١8[: 
ما أعظم الشاهد وأجلَّ املشهود به!

﴿ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴾]آل عمران: ١8[: 

قــال ابــن كثــر: »قــرن اهلل شــهادة مائكتــه وأويل العلــم بشــهادته، وهــذه خصوصيــة 
عظيمــة للعلــاء«.

﴿ ڳ  ڳ    ڳ  ڱ﴾]آل عمران:2٠[: 
قــال البغــوي: »وإّنــا خــصَّ الوجــه؛ ألنــه أكــرُم اجلــوارح لإلنســان، وفيــه هبــاؤه، فــإذا 

خضــع وجهــه للــيء، فقــد خضــع لــه مجيــع جوارحــه«.
﴿  ک  ک  ک  گ  ﴾ ]آل عمران: 2٦[:

 ال يتخى أرباب امُللك عن ُملكِهم طواعية! 

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٨

٢٦١

٢٦٠

اجلزء الثالث



A

A

AA

62

﴿ ڱ     ڱ﴾ ]آل عمران:2٦[: 
تقديم يفيد احلر، عنوان شكاواك البد أن يتغر بعد هذا اإلعان.

﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ ]آل عمران: 28[: 
رهم نفسه!«. قال احلسن البري: »من رأفته هبم أن حذَّ

ــًدا:  ﴿  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ــا غ ــودُّ صاحبه ــوم، ي ــب الي ــة ُترَتَك ــن معصي ــم م ك
ٿٿ  ﴾ ]آل عمــران: 3٠[.

ــك: ﴿ ڄ  ڄ   ڄ﴾  ــد رب ــك عن ــون درجت ــي ملسو هيلع هللا ىلص تك ــك للنب ــدر اتباع بق
]آل عمــران: 3١[.

﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ﴾ ]آل عمران: 3١[:
 احلب احلقيقي ليس بحلو األقوال بل بصدق األفعال. 

﴿ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ﴾ ]آل عمران: 3١[:
 قــال الســعدي: هــذه اآليــة هــي امليــزان التــي يعــرف هبــا مــن أحــب اهلل حقيقــة، ومــن 

ادعــى ذلــك دعــوى جمــردة، فعامــة حمبــة اهلل اتبــاع حممــد ملسو هيلع هللا ىلص. 

﴿   ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ﴾]آل عمران: 35[: 
ــزون أبناءهــم حلمــل هــمِّ الديــن قبــل أن يولــدوا، فــا عــذر مــن مل حيمــل هــمَّ  كانــوا جيهِّ

دينــه أو أمتــه مــن مهــده إىل حلــده؟!.

هــمُّ صــاح الذريــة، واســتعاهلم يف مرضــاة اهلل بــاب ســبق جتــاوز بــه الصاحلــون عمــل 
اليــوم إىل التخطيــط للغــد.

﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾]آل عمران: 3٦[:
 متنَّت أن يكون محلها ذكًرا، ومل تعلم أن الركة يف أن حتمل بطنها أنثى، وأهنا ستكون ُأمَّ 
نبـي من أويل العـزم من الرسـل:﴿ھ  ھ  ھ    ے  ے﴾]آل عمران: ٦٦[:
 زكريـا مل يسـأل ربـه الولد إال حن سـمع مريـم تقـول: ﴿   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  
جث  مث  ىث  ﴾ ]آل عمـران: 3٧[، فبعـض مـا تسـمع مـن كلـات هـو رسـائل مـن اهلل 

إليـك، لتنتبـه وتتعـرض لفضله! 
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﴿  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ﴾]آل عمران: 3٧[،
 ﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾]آل عمران: 39[.

 .. يف املحاريب أرزاق تنتظر!

﴿  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ﴾ ]آل عمران: 3٧[: 
يا من ضاق به الرزق، ها هو املحراب بن يديك.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾]آل عمران: 38[:
 القلــوب الســليمة تفــرح عنــد رؤيــة النعــم عــى غرها وال حتســد، بــل يتفــاءل أصحاهبا 

بــأن فضــل اهلل الــذي أصــاب غرهــم قــادٌر أن يصيبهم.

﴿  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ﴾]آل عمران: 38[:
 ال تنتظروا-معــر اآلباء-حتــى يكــر أوالدكــم لتدعــوا هلــم بالصــاح، بــل ادعــوا هلــم 

قبــل مولدهــم وقولــوا:  ﴿  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ﴾.
ی﴾ ی   ی    ىئ   ىئ    ې﴾﴿   ې   ۉ    ۉ   ﴿ۅ  
مــكان  ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ﴾: هــل عرفــت اآلن 

اهِلبــات والبريــات واألعطيــات.

﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]آل عمران: 39[:
 كلا دنوَت من موضع السجود، اقرتبت منك بشائر املعبود.

﴿  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ﴾ ]آل عمران: 39[:
 قال ابن عباس: »َوَحُصوًرا: الذي ال يأيت النساء«.

 ﴿  ی  ی  ی  ی﴾ ]آل عمران: ٤5[: 
مــن املمكــن أن حتــوز أعظــم األلقــاب يف الدنيــا: رئيــس، وزيــر، أمــر، لكــن مــا الفائــدة 

إن كانــت العاقبــة جهنــم؟! أهــم يشء: وجاهتــك يف اآلخــرة.

﴿ىئ   ىئ  ىئ﴾ ]آل عمران: 52[:
 احلرمان احلقيقي أن ال تكون من أنصار اهلل يف معركة الراع بن احلق والباطل.
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ــف هبــا قلــوب النــاس:    الداعيــُة احلكيــُم هــو مــن يؤتيــه اهلل جوامــع الكلــم، فيألِّ
﴿   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴾]آل عمران: ٦٤[.

﴿ ڑ  ک   ک﴾ ]آل عمران: ٧3[:
 ما ضاق أمر من ورائه رب واسع.

األمانــة هــي األمانــة ولــو كانــت يف دينــار واحــد: ﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     
ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  

ۓ﴾ ]آل عمــران: ٧5[.
﴿  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ﴾ ]آل عمران: ٧5[: 

كان اليهود يستحلون أموال العرب. قال احلافظ ابن كثر: 
ــَرج يف أكل  ــا ح ــا يف دينن ــس علين ــون: لي ــم يقول ــق أهن ــود احل ــى جح ــم ع ــا محله »إن

أمــوال األميــن، وهــم العــرب، فــإن اهلل قــد أحلهــا لنــا، قــال اهلل تعــاىل: ﴿  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ ]آل عمــران: ٧5[.

﴿   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ﴾ ] آل عمران: ٧5[: سأل رجل 
ابن عباس ريض اهلل عنها: إنا نصيب يف الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشــاة.

قال ابن عباس: 
فتقولون ماذا؟ 

قال: نقول ليس علينا بذلك بأس.
قال: »هذا كا قال أهل الكتاب ﴿  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ﴾ ] آل عمران: ٧5[، 

إهنم إذا أدوا اجِلزية، مل حَتِلَّ لكم أمواهلم إال بطيب أنفسهم«.

 ﴿   ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     ژ﴾ ]آل عمــران: ٧9[: 
مل يشغلهم تعليم الناس عن تعليم أنفسهم.

م تعليم القرآن عى تاوته؛ فمن بذل القرآن لغره بورك له يف تاوته.   قدَّ

﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾
]آل عمران: 85[: 
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