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الحمد هلل الذي جعل القرآن سببًا لصالح قلوب العباد ،وانتقالهم من ظلمات

الجهل إلى نور اإليمان ،ومن متاهات الشك إلى براهين اليقين ،ومن دركات

الجهل إلى مراقي العلم ،ومن سموم الموت إلى نعيم الحياة ،وصلى اهلل وسلم

وبارك على َمن كان خلقه القرآن ،وعلى آله ،و َم ْن اقتفى أثره إلى يوم الدين ،أما
بعد:

فقد بدأت قبل بضع سنوات بكتابة رسالة نصية أسبوعية ترسل على أجهزة
ِ
ِ
بعض الحقائق القرآنية لهذه الفئة ،وإلخويت
إيصال
الجوال لتخاطب الناشئة؛ ُب ْغ َي َة
وأخوايت الذين أكرمهم اهلل تعالى بتعليم الناشئة لكتاب اهلل تعالى ،سواء يف حلق
المساجد أم يف دور القرآن الكريم أم يف غيرها .وصارت هذه الرسائل تتداول يف

وسائل التواصل ،فاقرتح كثيرون جمعها يف ضميمة واحدة؛ لتسهل قراءهتا وتداولها،
فأعدت النظر فيها ،وأضفت بعض التعليقات اليسيرة على بعض السور.

ولقد كان الغرض األكبر من هذه الرسائل :أن تكون ُس ّلمًا لرتبية المتلقي
ٍ
بأسلوب يجمع بين العلم والرتبية بالقرآن بأسلوب
هبدايات القرآن ،ور ْبطِ ِه به،
يناسب الفئة المستهدفة ،وهذا كله جعل كاتبها أمام ٍ
تحد كبير ،ال من جهة
ِ
ِ
ِ
العبارة ليفهمها المتلقي ،وال من جهة االختصار المناسب لهذه
وتحرير
الصياغة،
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الرسالة ،وال من جهة تفاوت مستويات المتلقين لهذه الرسائل ،لكن ال بد من

خوض الغمار ،واالستعانة باهلل ،فهو الموفق والمعين تعالى.

ولما سبق كله؛ كانت هذه الوقفات ،وهي -كما هو ظاهر -ليس المقصد

منها التفسير بمعناه المعروف ،وال استيعاب جميع اآليات ،بل االنتقاء من بعض

اآليات التي تحمل رسائل تجمع بين العلم والرتبية.

أسأل اهلل تعالى أن ينفع هبذا الجهد المتواضع ،وأن يتقبله.

والدعا ُء سل َفًا لكل من تواصل بتسديد أو اقرتاح أو تصويب ،فنحن قليلون

إال بإخواننا ،والحمد هلل رب العالمين.

وكتبه
عمر بن عبد اهلل بن حممد املقبل
للتواصل (واتس) 00966555154491
omar1427@gmail.com

***
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سورة الفاحتة
 علمتين سورة الفاحتة:
1 .1أن أحمد ربي على كل حال؛ فهو تعالى المستحق للحمد ،وهو الثناء
المقرون بالحب والتعظيم له .

2 .2أن أستشعر سعة رحمة اهلل تعالى حين أقرأ قوله تعالى ﴿ :ﭓ ﭔ ﴾
[الفاتحة ]3 :وأن من أعظم آثار رحمته بي أن هداين لإلسالم والسنة.

3 .3وأنا أقرأ قول ربي﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [الفاتحة ]4 :أن أستعد ليوم
القيامة ،حيث يجازى العباد ،ويدانون بأعمالهم ،مما يورثني يقينا بكمال

فضل اهلل وعدله ،حيث يثيب الطائع ،ويعاقب المجرم.

4 .4أن أتعلق بربي يف كل شأين ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [الفاتحة،]5 :
مجتهد ًا يف إخالص العبادة له تعالى ،ومستعينا به على تحقيق ذلك،

متربئا من حولي وقويت.

5 .5أن أتجنب مشاهبة أعداء اهلل من اليهود والنصارى ،وأن أسلك صراط
الذين أنعم عليهم.

***
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سورة اجملا ِدلة
 علمتين سورة اجملادلة:
1 .1أن الشرع أعطى المرأة حقها؛ إ ْذ أنزل يف شأن مجادلتها لزوجها بضع
آيات ،واستمع لها سيد ولد آدم .

2 .2أن الحوار قضية مقرر ٌة يف القرآن يف مجاالت شتّى ،منها :االستماع إلى
سؤال المستفتي وشكواه ،ليب ّين له الحكم الشرعي ،وهكذا نحن حين
نتحاور يف المسائل الشرعية ،فإننا نحاور َ
أهل العلم رغب ًة يف الوصول

إلى الحق ،ال لالنتصار للقول الذي نعتقده.

3 .3أن الشريعة تر ّبي أتباعها على صيانة ألفاظهم كما اهتمت بصيانة
ٍ
كفارات غليظة،
المحرمة
أعراضهم ،بل ر ّتبت على بعض األلفاظ
ّ
حماية لنسيج األسرة والمجتمع من التمزق.
4 .4أال يقعدين الحزن على ما يمكره أعداء اإلسالم لإلسالم ،فقد مضت

سنة اهلل فيهم ،بإهالكهم ،وخزيهم ولو بعد حين﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [المجادلة.]5 :

علي ومكتوب،
5 .5أن أربي نفسي على مراقبة اهلل ،فمهما أعمله فهو محصى ّ
ولئن نسيتُه فهو محفوظ عند ربي﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [المجادلة.]6 :

6 .6أن أحذر من صفات المنافقين التي ذكرها اهلل يف هذه السورة ،ومنها:
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اإلصرار على المعصية مع وضوح الحكم الشرعي﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾...اآلية

[المجادلة.]8 :

7 .7أن ال أتأثر سلبيا بما يخططه المنافقون وأعداء هذا الدين -سرا وجهرا-
علي أن أتوكل على اهلل ،وأستعين به
فإن هذا الحزن من الشيطان ،بل ّ

وكف أذاهم﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
على دفع شرهم،
ّ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾...اآلية [المجادلة.]10 :

8 .8أدبًا من آداب المجالس ،وهو أنني حين أكون يف مجلس ٍ
علم أو خير،
أوسع لهذا
طالب للعلم،
فجاء
ٌ
ٌ
وراغب يف الخير ،والمجلس قد امتأل أن ّ
المقبل ،حتى يأخذ موضعه؛ ليدرك ما يف هذا المجلس من خير.

ٍ
ب مني االرتفاع والخروج
 9 .9أنني إذا كنت يف
مجلس من المجالس ،و ُطلِ َ
سبب يف
فعلي أن أبادر إلى ذلك العمل ،فإن ذلك
إلى عم ٍل صالح،
ٌ
ّ
رفعة اهلل للعبد﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ [المجادلة.]11 :

طلب العلم النافع ،فإهنما
1010الحرص على تقوية إيماين ،ومن أعظم سبلهُ :
من أعظم أسباب الرفعة يف الدنيا واآلخرة﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾ [المجادلة.]11 :

1111رحمة اهلل بعباده يف التخفيف عنهم يف األحكام  -كما يف اآليتين (،12
حكم فيه نوع مشقة ،ثم ينسخ اهلل حكمه ليرى العباد
 ،-)13فقد ينزل
ٌ

نموذجا من كمال هذه الشريعة ،وتما ِم علمه وحكمته تعالى ،فيزداد
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حمدي وشكري هلل على نعمة الهداية لهذا الدين.

ُ 1212ق ْب َح ِ
حال المنافقين ،الذين يوالون اليهود ،وكيف بلغ هبم الخذالن ،أن
يرتكوا صحبة محمد  ليركنوا إلى شياطينهم!

فالزم صحبة األخيار ،الحريصين على السنةْ ،
وسل ربك الثبات عليها،
واعترب هبؤالء الذين عاصروا النبي  ،ومع هذا تركوه،

ووالوا من غضب اهلل عليهم ولعنهم!

1313الحذر من الكذب ،فهو مع قبحه يف الجاهلية واإلسالم ،إال أنه صار
عالمة على النفاق ،فكيف إذا اقرتن بالحلف باهلل؟! ﴿ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [المجادلة ،]14 :بل لشدة توغلهم يف هذا الخلق القبيح
فسيحلفون كذبا يوم القيامة لعلهم ينجون! ولكن ال ينتظرهم إال العذاب
الشديد.

1414أن أعترب بحال المنافقين الذين ركنوا إلى أموالهم ،واغرتوا بأوالدهم،
فعظمت الدنيا يف عيوهنم وقلوهبم ،فرتكوا لذلك شعائر الدين الظاهرة

كالصالة جماعة ،والنفقة يف سبيل اهلل ،والجهاد مع النبي ،

ولكن﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﴾ [المجادلة.]17 :

1515أنني إذا رأيت أن أكثر أعمالي مخالفة أوامر الشريعة ،وقلبي غافل عن
الذكر ،واالستجابة ألوامر اهلل ،فهذا ّ
مؤشر خطر من استحواذ الشيطان -
أي غلبته َ -ع َل ّي﴿ ،ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [المجادلة،]19 :

علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

9

فتأمل يف كلمة ﴿ﯸ ﴾ كثيرا ،نسأل اهلل الثبات.
1616أن حزب الشيطان ليسوا أتباعه من الج ّن فقط ،بل له أتباع من اإلنس
 -وما أكثرهم  -فكل من اتصف بجميع صفات المنافقين  -فضال عن

الكفار  -فهو من حزبه﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﴾ [المجادلة.]19 :

1717أن أعظم خسارة يخسرها اإلنسان المؤمن حين ينتقل من حزب اهلل
وجنده إلى حزب الشيطان وواليته﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ قال بعض العلماء :أي خسروا رضا اهلل تعالى
والجنة.

1818أن الغلبة والعزة ألهل اإليمان ،مهما طال بالؤهم يف هذه الدنيا ،فإين
سمعت اهلل يقول﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾
[المجادلة ]20 :أي األسفلين ،وحين قرأت تتمة هذه﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﴾ [المجادلة ،]21 :وقرنتها بقوله﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [الصافات ]172 -171 :زاد يقيني هبذا المعنى،

ْ
فسل ربك أن يجعلك من أنصار دينه.

1919أن أجعل معقد الوالء والرباء على هذا الدين بالدرجة األولى ،فهي
المقدمة على والءات النسب والقرابة والبالد إذا تعارضت معها﴿ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ[ ﴾...المجادلة.]22 :
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2020أن أعظم غاية أسعى لها يف حيايت هي أن يرضى اهلل عني ،فإذا رضي عني
أعطاين فوق ما أرجوه وأؤمله ،وهذا يحملني على السعي والبحث عن

كل عمل يرضي اهلل تعالى﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ [المجادلة.]22 :

***
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سورة احلشر
 علمتين سورة احلشر:

ِ
وكثرة
1 .1صورة من صور عدواة اليهود للنبي  وأصحابه،
ن ْق ِضهم للعهود ،مع أن الوحي يتنزل وقتها ،فلم يحفظوا عهدً ا ،ولم
يخافوا وح ًيا يفضحهم! فكيف يوثق بعهود قوم هذا حالهم؟!

2 .2أن المؤمنين إذا صدقوا مع اهلل ونصروا دينه؛ سلط على عدوهم الخذالن
بأقرب األسباب ،وها هم اليهود لم يكتفوا بتخريب المؤمنين لبيوهتم،

بل خربوها بأيديهم.

3 .3أن أعترب بما يقصه علينا من أخبار السيرة النبوية ،واألمم قبلنا﴿ :ﯡ

ﯢﯣﯤ﴾ [الحشر]2 :؛ ألن من ال يعترب فليس ذا عقل وال بصيرة.

4 .4التسليم ألمر اهلل ورسوله دون تردد ،والحذر من مخالفتهما أو مشاقة
أمرهما ،فإن الوعيد على ذلك عظيم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [الحشر.]4 :

5 .5كمال هذه الشريعة التي راعت حاجات اإلنسان الروحية والجسدية،
ومن ذلك دقتها العظيمة يف شأن األموال ،حيث تولى اهلل تعالى قسمة

الفيء والغنائم بنفسه ،كما يف هذه السورة وسورة األنفال.

6 .6أن هذا الدين ال يقوم إال على تضحيات أهله ،فها هي هذه السورة تقص
علينا ثناء اهلل على المهاجرين واألنصار ،أما المهاجرين فقد تركوا
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ديارهم وأمواهم ابتغاء ما عند اهلل ،ونصرة لدينه ،وأما األنصار فكانوا

نعم المستقبل لهم يف المدينة.

7 .7بركة اإلخالص ،وأثره يف نصرة هذا الدين ،فهذا العليم الخبير الذي ال

يخفىعليهشيءيثنيعلىالمهاجرينبقوله﴿:ﯙﯚﯛﯜﯝ﴾
[الحشر ،]8 :ويثني على األنصار بأعمال قلبية بقوله﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾...

[الحشر ،]9 :فتفقد قلبك :أأنت تعمل لنفسك أم لدينك؟

8 .8الرتضي عن الصحابة جميعا بال استثناء؛ ألن اهلل قال ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾...

[الحشر ]10 :قال هذا وهو عالم بما سيكون من بعضهم ممن أدرك الفتنة،

فرضي اهلل عنهم أجمعين ،ولع َن َم ْن لعنهم.

9 .9العالقة الوثيقة بين اليهود والمنافقين ،وأهنا بلغت من القوة بحيث
سماهم اهلل إخوانًا﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [الحشر.]11 :

1010أن من حقارة اليهود وارتكاسهم يف الكفر أن تكون هيبة المخلوقين يف
صدورهم أعظم من هيبتهم من اهلل!

1111أن اليهود من أجبن خلق اهلل إذا واجههم المؤمنون الصادقون﴿ :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [الحشر.]14 :

ِ
صور نقص
1212أن التفرق بين القلوب – وإن اجتمعت األجسام  -صور ٌة من
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العقل﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [الحشر.]14 :

َ
الشيطان ُي ْك ُثر على العبد من االقرتاحات ،ويز ّين له الكفر والمعاصي،
1313أن
فإذا جاء أمر اهلل ،كان أسرع الخلق خذالنا له﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾

[الحشر.]16 :

1414أن يوم القيامة قريب ،ولهذا عرب القرآن عنه بأنه كيوم الغد﴿ :ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [الحشر ،]18 :وكل من مات فقد
قامت قيامته! فبماذا استعددنا لهذا اليوم؟

1515أن ختم هذه اآلية﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ بقوله ﴿ :ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [الحشر ]18 :تنبيه على أهمية إخالص األقوال

واألعمال ،وأهنا هي المنجية عند قيام األشهاد ،وفيها التحذير من مسلك

المنافقين الذين يهتمون بالظواهر ،ولو كفروا يف الباطن!

1616أن التقلب يف أودية المعاصي دون توبة أو ٍ
ألم يف القلب ،عالم ُة خذالن،
ويخشى أن يكون الشخص قد ناله نصيب من هذه اآلية﴿ :ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [الحشر ،]19 :فمن داوم على ترك حق اهلل؛

فيخشى عليه أن يعاقب برتك اهلل له ،وتخليته بينه وبين نفسه.

1717حين أقرأ قوله تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ[ ﴾...الحشر ]21 :أن

أفتش عن قلبي عند سماع كالم ربي ،فإذا كان هذا القرآن لو نزل على

جبل لتصدع وخشع من خشية اهلل ،فما بال هذا القلب ال يلين؟ وأي طعم

14

علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

للحياة إذا لم يتذوق القلب لذة االستماع والفهم لكالم خالقه ومواله؟!

1818أن ُأ ْع ِم َل فكري حين أقرأ مثالً من األمثال ،كهذا المثل الذي ضربه اهلل
يف هذه السورة فقال﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾

[الحشر ،]21 :فإن التفكر يقود للفهم والعمل.

1919أن أتدبر معاين هذه األسماء الحسنى التي ذكرها اهلل يف خاتمة هذه
السورة ،ومن آثار تدبرها :أن أوقن أن الرب  -الذي مدح نفسه هبذه
األسماء الحسنى والصفات العلى  -ال يمكن أن يخذل أولياءه إذا

تمسكوا بحبله.

2020أن يف ختم هذه السورة هبذين االسمين﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [الحشر:
]24

بشار ًة للمسلمين المتمسكين بدينهم ،فمتى ما تمسكوا بدينهم،

فسينصرهم العزيز الذي ال يغالب أمره ،وأنه تعالى – لحكمة بالغة –

يديل األمور على المسلمين من قبل أعدائهم؛ ليراجعوا دينهم﴿ ،ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [يوسف.]21 :

***
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سورة املمتحنة
 علمتين سورة املمتحنة:
1 .1أن الوالء للمؤمنين والرباءة من المشركين منطلق من أص ٍل عظيم وهو
حب اهلل ورسوله وبغض أعدائهما.

2 .2أن الوالء والرباء بدايته من القلوب﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [الممتحنة ]1 :وتظهر آثاره باألفعال.

3 .3أن أعداء اإلسالم حريصون على إضاللنا حتى نكون مثلهم كفار ًا:
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [الممتحنة.]2 :

4 .4أثر القدوة الحسنة يف الدعوة ،ولهذا جعل اهلل تعالى إبراهيم 

قدوة للمؤمنين إلى يوم القيامة يف أمور كثيرة ،ومنها :تحقيق الوالء

ألهل التوحيد ،والرباءة من أعدائه ،فاحرص على أن تكون قدوة لغيرك.

5 .5أن القدوة الحسنة ال تقتصر على عصرها وزماهنا ،بل قد تمتد لعشرات
القرون من السنين ،فهذا الخليل ّ 
ظل قدو ًة حسن ًة لكل من جاء

بعده إلى يوم القيامة.

6 .6أن مخالفة الولد المسلم ألبيه الكافر ال تمنعه من اإلحسان إليه ،فكيف

مقصر ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [الممتحنة]4 :
بمن والده
مسلم ّ
ٌ

فهو أولى بحسن التعامل والتلطف.

7 .7الحذر من أن أكون سببًا يف صدّ الكفار عن اإلسالم باإلساءة إلى ديني
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ٍ
تصرفات حمقاء قد تنسب لإلسالم وهو منها براء﴿ :ﯺ ﯻ
من خالل

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [الممتحنة.]5 :

8 .8عدم اليأس من هداية الكفار ،وتوبة الضالين﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [الممتحنة ]7 :وهذا يؤكد أن األصل هو استعمال
الرفق ،وأن الشدة خالف األصل.

9 .9أن ديننا دين عدل وإنصاف ،حيث ّفرق يف التعامل بين الكفار المعلنين
بالعداوة وبين الكفار المسالمين ،فاألول ال تحل مواالته واإلحسان

إليه ،بخالف المسالم فديننا ال يمنع الرب به واإلحسان إليه.

1010أن األصل فيمن أسلم صدقه حتى يظهر منه خالف ذلك ،وأننا لم نؤمر

أن ننقب عن قلوب الناس وال نشق عن صدورهم﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ[ ﴾...الممتحنة.]10 :

1111أن البيعة يف اإلسالم لها شأن عظيم ،لما فيها من التزام شرعي باألمور
الواجبة على العبد فيما بينه وبين اهلل ،وفيما بينه وبين الناس.

1212عظم شأن الوالء والرباء يف اإلسالم ،حيث ُبدئت به السورة وبه ُختمت.

***
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سورة الصف
 علمتين سورة الصف:
1 .1أن أحذر من التناقض بين قولي وفعلي ،وإال فأنا ممن يستحق عتاب
ربي الذي قال﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [الصف:

 ]3أيَ :ع ُظ َم بغض اهلل لمن كان هذا حاله.

2 .2حرص اإلسالم على االجتماع ،ومظهر القوة ،واالنتظام أمام األعداء،
ومن ذلك يف صفوف الجهاد يف سبيل اهلل﴿ :ﮮ ﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [الصف.]4 :

3 .3أنني حينما أقرأ اآليات التي ذكر اهلل فيها أذ ّية بني إسرائيل ألنبيائهم،
أتذكر هبذا فضل الصحابة  ،فما ّ
أقل ما يقع منهم من خطأ ،وإذا

وقع فهم أسرع الناس تصحيحا له.

4 .4الخوف على نفسي من أن أنصرف عن الحق فيزيغ قلبي ،فإن اهلل ال
يظلم أحدً ا ،بل البالء يبدأ من عند اإلنسان﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [الصف.]5 :

5 .5أن المعاند ال حيلة معه ،فلقد جاء عيسى  باآليات

العظيمة ،ومع هذا وقع منهم تكذيب وكفر﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [الصف.]6 :

6 .6أن أعداء اإلسالم ال يزالون حريصين على إطفاء نوره ،ولكن يأبى اهلل
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إال أن يتم نوره ،ولكن :ما دورك أنت يف نشر هذا النور الذي يحاولون

إطفاءه؟

7 .7أن أساس الدعوة الصحيحة التي تقتفي طريقة األنبياء ،هي التي تجمع
بين العلم الصحيح والعمل بالعلم ،فهو الهدى ودين الحق الذي بعث

به محمد .

8 .8أن أعظم تجارة هي التجارة التي تنجيني من العذاب األليم ،وتجعلني
من أهل النعيم المقيم ،وال بد ألي تجارة من تعب وجهد ،ولهذا ذكر

اهلل ثمنها بقوله﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾...

[الصف.]11 :

9 .9أن كل فوز دون الجنة فليس بشيء ،فقد وصف اهلل الفوز هبا بقوله:
﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [الصف ،]12 :ومن أراد الشيء العظيم فال بد أن
يقدّ م ثمنه.

1010الحرص على امثتال أمر ربي﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [الصف]14 :

كما كان نصر الصحابة هذا الدين بالعلم والجهاد والمال ،حتى ال أقع

يف خذالنه كما وقع ألكثر بني إسرائيل مع أنبيائهم.

1111أن هناية المطاف هي انتصار المؤمنين ـ وإن طال البالء ﴿ﰛ ﰜ ﰝ

ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾ [الصف ،]14 :و َم ْن أراد تأييد اهلل فل َي ِس ْر على

منهجه.

***
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سورة اجلمعة
 علمتين سورة اجلمعة:
1 .1أن أحرص على الدخول يف سلك المسبحين هلل رب العالمين ،الذين
ينزهونه عن كل نقص ،ويعرتفون له بكمال الملك ،وجمال األسماء

والصفات.

2 .2تذكّر نعمة اهلل علينا ببعثة محمد  وأن من أعظم مقاصد
بعثته:

3 .3تالوة القرآن وتزكية النفوس به ،وشرح ذلك يف السنة (وهي الحكمة)،
وأننا بدون ذلك كنا يف ضالل مبين.

4 .4وأنا أقرأ قوله ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [الجمعة ]3 :نعمة اهلل

ألق النبي 
علي هبدايتي لإلسالم وحب السنة ،مع أنني لم َ
ّ

وال الصحابة ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾.

5 .5أن مجيء آية ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [الجمعة ]4 :بعد آية الهداية
لإلسالم ،رسالة لي تقول :هدايتك محض فضل اهلل ،فال ُتعجب وال تغرت،

وسل ربك الثبات.

6 .6أن تشبيه اهلل للعالم الذي ال يعمل بعلمه بالحمار للحذر من التهاون
بالعمل ،وأن أربي نفسي من الصغر على ما قاله الصحابة من قبلي:
﴿ﮮ ﮯ ﴾ [البقرة.]285 :
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ذكر هلل إ ْذ يقول اهلل ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [الجمعة،]9 :
7 .7أن صالة الجمعة ٌ
وأن إجابة ندائها وتعظيمها من مقتضيات اإليمان ،وهذا يقتضي مني
تعظيمها واالستعداد لها حسيًا ومعنويا.

8 .8أن انتهاء الصالة والسعي يف األسواق ،ال يعني االنقطاع عن الذكر،
فالذكر من أعظم أسباب الفالح﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [الجمعة.]10 :

9 .9أن الصحابة هم أصدق الناس وأحفظهم للشريعة ،إ ْذ نقلوا لنا عتاب اهلل
لهم يف آخر آية من هذه السورة ،يف تركهم الخطبة وانصرافهم للقافلة
التي وردت المدينة ،فرضي اهلل عنهم وأرضاهم ،ولعن من عاداهم.

***
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سورة املنافقون
 علمتين سورة املنافقون:
1 .1خطورة النفاق وأهله ،حيث اشتملت السورة على أكثر من خمس عشرة

صف ًة للمنافقين ،ولذا كان  يقرؤها يف صالة الجمعة أحيانًا.

2 .2أن المنافق ال يبالي بالكذب ،بل وال يبالي يف الحلف كاذبا ليظهر بمظهر
الصادق ،فيورثني ذلك الحذر من مشاهبتهم.

3 .3أن المنافق يعتني بمظهره على حساب مخربه﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ﴾ [المنافقون ،]4 :وذلك ألنه يقدّ ُم رضى الخلق على رضى الخالق،
بخالف المؤمن الذي يهتم بقلبه ،مع عنايته بمظهره دون غلو وال جفاء.

4 .4أن ال أنخدع بكالم المنافق ،الذي قد ُي ْظ ِه ُر قدر ًة عالية يف الكالم والفصاحة

ألجل أن يثبت صحة كالمه﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [المنافقون ،]4 :بل
أعرض قوله على القرآن والسنة.

5 .5خواء بواطن المنافقين؛ حيث شبههم ُ
بالخشب المسنّدة ،فهم مناظر بال
مخابر ،وصور بال معاين ،وشبههم بالخشب؛ ألن الخشب ال قلب له

وال عقل ،وال يعي خربا وال يفهمه.

6 .6أن المنافقين -لسوء بواطنهم وخبثهم -يحسبون كل صيحة عليهم؛ فإذا
سمعوا نداء أو نزل خوف؛ ظنوه واقعًا هبم وفاضحًا لهم ،بخالف أهل

اإليمان ،الثابتين الموقنين.
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7 .7شدة عداوة المنافقين للمؤمنين؛ حيث لم يصف اهلل يف القرآن عدو ًا
بـ(ال) التعريف إال هم ،وكأنه ال عدو أعدى وأخطر منهم ،فأعدى
ٍ
موال لك ،وهو العدو
أعدائنا :هو العدو المتظاهر بالمواالة ،ويزعم أنه
المبين ،ولهذا قال بعد ذلك﴿ :ﯴ ﴾ [المنافقون.]4 :

8 .8الحذر من الثقة بقولهم أو الميل إلى كالمهم؛ فإهنم أعداء وإن أظهروا
المواالة ،كما ب ّين اهلل شأن مواالهتم ألعدائكم يف أول سورة البقرة.

9 .9أن المنافق أبعد ما يكون عن الرغبة فيما عند اهلل ،وأكثر الناس حرصا
على الدنيا ،وإال فمن الذي يزهد يف استغفار سيد البشر ؟

إال شخص محروم ـ عيا ًذ باهلل ـ.

 1010أن المنافقين حريصون على خذالن المسلمين ماليًا ،كما خذلوهم
عسكريًا ،فهذا كبيرهم يقول﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﴾ [المنافقون.]7 :

1111أن العزة الحقيقية ألهل اإليمان ،وأن المنافق مهما استند يف قوته إلى
قوة كافرة ،فهو إلى ٍ
ذل وهوان ،ولهذا ر ّد اهلل دعوى المنافقين المعتزين
بأوليائهم﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ ثم ب ّين السبب يف خفاء
ذلك عليهم فقال﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [المنافقون.]8 :

غرهتم أموالهم وأوالدهم﴿ :ﮠ ﮡ
1212الحذر من منهج المنافقين الذين ّ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ حتى ال أخسر ديني وآخريت كما خسروا:

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [المنافقون.]9 :
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1313أن أكون حريصًا على أن يكون ألوجه الخير نصيب من مالي ،قبل أن
أندم عند حضور األجل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﴾...اآلية [المنافقون.]10 :

1414أن أواظب على فعل الخير ما استطعت ،فإين ال أدري متى يأيت األجل!
خوفًا من ع ْي ِ
ش لحظات الحسرات التي ذكرها ربي عن المفرطين﴿ :ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [المنافقون.]10 :

1515أن أجتهد يف فعل الخير ،فإن عجزت عن فعله نويته بقلبي؛ ألثاب على
قرأت آخر آية من السورة ،التي تشير إلى علم اهلل
نيتي الجازمة ،ألين
ُ
بالسرائر﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [المنافقون.]11 :

***
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سورة التغابن
 علمتين سورة التغابن:
أحب العبادات إلى اهلل ،حيث ذكره اهلل بصيغة المضارع
1 .1أن التسبيح من ّ
﴿ﭑ﴾ الذي يدل على االستمرار ،وأخرب تعالى أن كل من يف السماوات
واألرض ﴿ﭑ ﴾.

2 .2أن هلل الحكمة البالغة يف تقسيم الخلق :مؤمن وكافر ،وأن ّ
كل من ليس
بمؤمن فهو كافر ،خالفا لما يتحاشاه بعض المهزومين من تسمية غير
المؤمن بالكافر ،ويسميه :اآلخر!

3 .3الحذر من مخالفة أمر اهلل؛ ألين سمعت اهلل يقول﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾
[التغابن ،]2 :فال يخفى عليه شيء من عملي ،وسيحاسبني يوم التغابن.

4 .4أن اهلل تعالى كما ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ وعلى أحسن هيئة،

فكذلك َخ َل َق بني آدم على أحسن صورة﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﴾

[التغابن.]3 :

5 .5أن من أيقن بأن مصيره إلى اهلل﴿ :ﭺ ﭻ ﴾ [التغابن]3 :؛ هان عليه ما
يجد من مشقة وتعب يف سبيل الخير ،وانتظر موعود اهلل ألهل اإليمان،

وتحقيق وعيده على أهل الكفر والطغيان.

6 .6الرتبية على اإلخالص؛ ألن ربي أخربين أنه ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [التغابن.]4 :
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حل باألمم السابقة ،وعدم االغرتار ِ
7 .7االعتبار بما ّ
بحلم اهلل ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾...اآليات [التغابن.]5 :

8 .8أن اهلل تعالى ال تنفعه طاعتنا ،وال تضره معصيتنا ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [التغابن.]6 :

9 .9أن القرآن نور﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [التغابن ،]8 :وأن ترك
االهتداء به يعني التخبط يف تيه الظلمات ،تمامًا كحال من يمشي يف
الظالم ،كيف يهتدي ويصل؟!

1010أنه يف يوم القيامة س َيظهر الغبن ـ أي الخسران ـ وحينها يظهر الفرق بين
المؤمنين والكافرين ،كما قال بعض أهل العلم“ :ال غبن أعظم من أن
ُيدخل هؤالء إلى الجنة ،ويذهب بأولئك إلى النار”.

***
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سورة الطالق
 علمتين سورة الطالق:
1 .1أن اإلسالم اهتم بأدق التفاصيل يف شؤون األسرة ،وشرع كل السبل
التي تحمي حقوقها يف أشد حاالت ضعفها :الحمل ،الطالق ،نقص

النفقة ،وكيف ّ
حذر األزواج من بخسهن حقوقهن بأساليب مختلفة،
كتذكيرهم بالتقوى ،وأن العذاب الذي ّ
يحل بالقرى يبدأ من ُب ْع ِد البيوت
عن التقوى.
2 .2أهمية التفقه يف أحكام الطالق قبل وقوعه ـ وخاصة الرجل ـ ،فإن الجهل
فوت على كثير من األزواج فرصا عظيمة وضعها الشرع
هبذه األحكامّ ،

للمطلقين ،ومن ذلك :معرفة معنى (العدة) التي تط ّلق لها المرأة.

3 .3أهمية عامل الزمن يف أحكام الطالق؛ لقوله تعالى﴿ :ﭘ ﭙ ﴾
[الطالق﴿ ،]1 :ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [الطالق ]2 :وهذا يوجب ضبطها ،والعناية

هبا؛ ألثرها العظيم يف هذه المسائل الخطيرة.

4 .4أن من صور ظلم النفس تعدي حدود اهلل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﴾ [الطالق ،]1 :وأن ذلك التعدي قد يفوت على اإلنسان فرصة
الفرج﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [الطالق.]1 :

5 .5أن من أعظم الدوافع لتحكيم الشرع يف مسائل الطالق وغيرها ،هو
اإليمان باهلل واليوم اآلخر﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
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ﮘ ﴾ [الطالق ،]2 :يف إشارة إلى أن نقص التطبيق ناتج عن نقص أحد
هذين األمرين.

6 .6لزوم التقوى يف جميع أحوالي ،وأن لزومها هو المعين على الخروج من
األزمة﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [الطالق.]2 :

7 .7أن التقوى من أعظم أسباب الرزق ،فكيف يخاف مط ِّلق أو مط َّلقة على
نفسيهما وأوالدهما إن هم اتقوا رهبم يف طالقهم وجميع أحوالهم﴿ :ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [الطالق ]3 :أي :من اتقاه؛ رزقه من حيث ال يحتسب.

8 .8الرتبية على التع ّلق باهلل ،وتفويض األمر إليه يف جميع األحوال ،فتلك
حقيقة التوكل ،التي ثمرهتا كفاية اهلل له ،ومن كفاه اهلل فكيف يقلق:
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [الطالق ]3 :أي :كافيه.

9 .9أن ثمرات التقوى األربع التي تضمنتها السورة ،وهي﴿ :ﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [الطالق﴿ ،]3 -2 :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ [الطالق﴿ ،]4 :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﴾ [الطالق]5 :؛ تتحقق بقدر تحقيقي لها ،وتنقص بنقصها ،فإذا

تعسرت أمورك ففتش عن تقواك.

1010قاعدة من قواعد الشريعة ،وهي :أن الواجبات مبناها على االستطاعة:
﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [الطالق.]7 :

1111قاعدة قرآنية ،وسن ًة من سنن اهلل تعالى﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾
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[الطالق]7 :؛ فثق بربك أيها المسلم ،وكن حسن الظن به ،وتيقن أنه إذا
اشتدت الكربة ،فهذا إيذان بقرب الفرج.

عتو القرى وتمردها على شرائع اهلل يبدأ من البيوت ،فما القرى إال
1212أن ّ
مجموعة بيوت﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾...اآلية [الطالق:

]8؛ فلنتق اهلل ،ولنجتهد يف تحقيق التقوى يف بيوتنا؛ لنستدفع عذاب اهلل

عن أمتنا.

1313أن من أعظم مقاصد بعثة النبي  :تالوة هذا القرآن؛ لنخرج
به من الظلمات إلى النور ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﴾ [الطالق ،]11 :فمفهوم هذا أننا
إذا كنا نقرأه ونشعر بظلمة يف قلوبنا؛ فإن قراءتنا مدخولة ،فلنعد النظر

فيها؛ لتستنير هبذا النور العظيم.

1414أن عدد األرضين سبع كما هو عدد السماوات ،وأن هذا التماثل يف
العدد ال يعني التماثل يف الصفة ،والمهم أن يورثني هذا تعظيمًا للخالق

القدير﴿ :ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜ﴾

[الطالق.]12 :

***
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سورة التحريم
 علمتين سورة التحريم:
مصرحا
1 .1أنني حينما أعاتب شخصًا ممن تربطني هبم عالقة ،أال أكون
ّ
دومًا ،أو مستقصيا لألخطاء ،بل أستخدم أسلوب التعريض والتلميح:

﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [التحريم.]3 :

2 .2أن أمهات المؤمنين هن خير نساء هذه األمة؛ ألن اهلل قال﴿ :ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [التحريم ،]5 :فلما لم يبدله خيرا منهن

.3

ك ّن ُه ّن خير النساء.

3وأنا أقرأ قوله تعالى ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [التحريم]6 :

لوالدي يف تحقيق هذه الغاية.
أن أكون عونًا
ّ

4 .4الحرص على أال أتخلف عن موكب النور الذي ذكره اهلل يف هذا المشهد
المهيب ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

وأهم أسبابه أن أكون من المطبقين لهذا التوجيه
ﭲ ﴾ [التحريم،]8 :
ّ
الرباين﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [التحريم.]8 :

5 .5أن العمدة يف النجاة يوم القيامة ليس نسب اإلنسان وال مصاهرته ،بل
إيمانه؛ فلم ينفع زوجتي نوح ولوط قرهبما من أنبياء اهلل أن تكونا من

أهل النار.

6 .6أنه مهما كانت البيئة سيئة حول اإلنسان ،فيمكنه أن يهاجر بقلبه إلى
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اهلل ،فهذه امرأة فرعون ،تع ّلقت برهبا مع كفر زوجها ،فكانت قدوة لكل

مؤمن.

الملمات ،ويف السالمة
7 .7أن ألجأ إلى اهلل تعالى يف كل حين ،خاصة يف
ّ
من مضالت الفتن﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﴾ [التحريم.]11 :

***
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سورة امللك
 علمتين سورة امللك:
1 .1أن من أعظم ما يمأل القلب هيبة وتعظيمًا هلل هو تأمل آيات ملكه يف
السماوات واألرض والنفوس والطير والحيوان واألحوال الجوية،

وهذا ما أشارت هذه السورة العظيمة إلى بعضه.

2 .2أن العربة ليست بكثرة العمل ،بل بكونه خالصًا هلل ،موافقًا للسنة ،وهذا
ما فهمه العلماء من قوله تعالى ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [الملك ]2 :ولم

يقل :أكثركم عمال.

3 .3أن ال ينسيني كثرة النظر إلى السماء عدم التفكر فيها﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾

[الملك ]4 :فهي من آيات اهلل العظيمة الدالة على كمال قوته ،وجليل إتقانه.

4 .4أنه تعالى ال يخلق شيئًا إال لحكمة ،قد ندركها وقد ال ندركها ،ومن ذلك:
خلق النجوم ،وقد ذكر اهلل يف هذه السورة حكمتين من حكم خلقها:
مصابيح تضيء السماء ،ورجوم للشياطين.

5 .5أن النار تكره الكفار ،وأهنا حين ُي ْلقون فيها تكاد تتقطع من شدة غيظها
عليهم؛ ألهنم عصوا رهبم ،وكذبوا الرسل.

6 .6أن العقل والفكر الحقيقي هو الذي ينجي صاحبه من عذاب النار ،وإال
فهو وبال على صاحبه﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾
[الملك.]10 :
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7 .7أن االعرتاف بالذنب قد ينفع اإلنسان يف الدنيا ،لكنه ال ينفعه يف اآلخرة،
ألنه جاء بعد فوات األوان﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾
[الملك.]11 :

8 .8أن مراقبة اهلل يف السر والخلوات ،من أعظم أسباب رفعة الدرجات عند
ملك األرض والسماوات﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﴾ [الملك.]12 :

9 .9أنه كلما رأيت من أقدار اهلل وتدابيره يف خلقه ما ال يستوعبه عقلي ،أن

أقول بقلب مطمئن﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [الملك:

]14؟ الذي يعلم خفايا األمور وأسرارها.

1010محاربة الكسل والبطالة ،فمالك الملك ،وواهب األرزاق ذلل األرض
وقال لنا﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [الملك.]15 :

1111آي ًة من آيات ملكه ،تزيد اإليمان ،وتدعو إلى تعظيم الملك الكبير ،وهي
رؤية الطير تتقلب يف السماء ،ال تسقط ،وال تضل طريقها ،فسبحان

الخالق البصير!

1212التع ّلق باهلل وحده ،الذي له جنود السماوات واألرض ،وأنه إذا نصرناه
حقًا نصرنا على أعدائنا مهما كان عددهم وعتادهم ،والعكس صحيح:

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ [الملك]20 :؟!

1313أن من أسباب زيادة اإليمان ،وتعظيم وقار اهلل يف القلب ،التفكر يف قضية
الرزق! ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾

[الملك]21 :

فمن يرزقنا
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لو أمسك اهلل رزقه؟ وإذا رزقنا فمن الذي يحبسه عنا؟ فلتكن قلوبنا
الرزاق.
معلقة بالملك ّ

1414الفرق الكبير بين رجلين :أحدهما تائه يف الضالل ،الحق عنده باطل
والباطل حق ،ورجل يمشي على صراط مستقيم يف أقواله وأعماله

وجميع أحواله﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﴾ [الملك.]22 :

1515أن أتفقد شكري لنعمة السمع والبصر والقلب ،وأنظر مدى انتفاعي هبا

يف تدبر القرآن﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [الملك.]23 :

1616التفكر يف نعمة الماء التي قد ال نشعر هبا إال إذا فقدناها ،وكيف تحدّ ى
اهلل الكفار أن يستخرجوا ولو نقطة من ماء إذا غارت آبارهم!

***
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سورة القلم
 علمتين سورة القلم:
1 .1شرف القلم الذي هو أداة تدوين العلم ،حيث أقسم اهلل به.
2 .2أن ثناء اهلل على نبيه بالخلق العظيم ،دليل على أن حسن الخلق من أهم
ما يتحلى به صاحب القرآن ،يتضح هذا أن اهلل ذكر هذا المعنى ثم أتبعه
بنموذج ألحد أعداء الرسول ،الذي اجتمعت يف مساوئ األخالق!

3 .3من خالل قصة أصحاب الجنة (البستان) أن بركة المال ليست بمجرد
كثرته ،بل ما يعود نفعه على صاحبه ،فأصحاب الجنة لما عزموا على

منع المساكين منها ،محق اهلل بركتها.

4 .4أن لوم اإلنسان لنفسه عند وقوع الخطأ ُيحمد إذا أ ّدى إلى التوبة ،كما

أخرب اهلل عن أصحاب البستان﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [القلم:
.]32 - 30

5 .5أن عذاب الدنيا مهما بلغ ،فهو أهون من عذاب اآلخرة﴿ :ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [القلم ]33 :أي :من عذاب الدنيا ،ومن علم
ذلك ،خاف واتعظ.

6 .6أن الذين ال يصلون يف الدنيا ،سيفضحون يف اآلخرة ،حين يطلب منهم

السجود هلل فال يستطيعون﴿ :ﰡﰢﰣﰤﰥ﴾ [القلم]42 :؛
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ألهنم كانوا ُيدعون إلى السجود يف الدنيا فال يفعلون.

7 .7معرفة سنن اهلل يف أعداء الرسل ،وأال أغرتّ بما هم عليه من سعة يف
األموال واألوالد وغيرها﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [القلم ،]45 -44 :وأن هذا كله من كيد اهلل هبم.
.8

8أن من أعظم ما يث ّبت المسلم على دينه :الصرب﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [القلم:

 ]48وأما االستعجال فإن عواقبه وخيمة يف العاجل واآلجل.

9 .9أال أستغرب سماعي لبعض الكلمات المؤذية لي حين أتمسك بديني،
فقد قيل لقدويت العظيم ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾

[القلم:

 ،]51ولم يقابلهم بالمثل؛ ولذا استحق مدح ربه﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﴾ [القلم.]4 :

***
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سورة احلاقة
 علمتين سورة احلاقة:
1 .1الحذر من الوقوع يف األسباب التي أ ّدت لمصارع األمم السابقة ،والتي
تجتمع يف معصية اهلل ورسله ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [الحاقة.]12 :

2 .2استشعار عظمة اهلل وقوته ،حيث تحمل األرض والجبال فتدكان جميعًا،
ثم تصير غبار ًا ،وكثيبًا مهيالً.

3 .3أن أستعد لتلك اللحظة الرهيبة المخيفة ،التي أقف فيها بين يدي ربي
عاريًا من ّ
كل شيء إال من أعمالي الباطنة والظاهرة﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ [الحاقة.]18 :

4 .4أن استحضار الحساب والعرض على اهلل يجعلني أجتهد أن أكون ذلك
اليوم فرحا مسرور ًا ،أقول للناس بعد أخذي كتابي بيميني﴿ :ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﴾ [الحاقة.]19 :

5 .5أن أحذر أن أقف تلك اللحظات البئيسة التعيسة يوم العرض األكرب على
اهلل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [الحاقة.]27 - 25 :

6 .6عدم االنبهار بكثرة األموال ،وال المناصب ،فالعمدة على العمل الصالح،
ألن الكافر الغني ذي المنصب يقول يوم القيامة متحسر ًا﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [الحاقة.]29 -28 :
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7 .7أن الكفر باهلل هو أعظم أسباب دخول النار﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﴾ [الحاقة.]33 :

8 .8أن التعلق بالدنيا ونسيان اآلخرة ،يحمل على ترك الفضائل والتعلق

بالرذائل ،ومن ذلك :ترك إطعام المساكين﴿ :ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗ ﴾ [الحاقة.]34 :

9 .9أن اهلل حفظ كتابه من أن يفرتيه أحدٌ من البشر مهما كانت منزلته ،بل ولو
كان الرسول  - وحاشاه  -فضال عن الشعراء والكهان:
﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [الحاقة.]45 -44 :

1010أن أفتش عن أثر القرآن يف قلبي؛ ألن اهلل يقول عن كتابه﴿ :ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﴾ [الحاقة ،]48 :فإن لم أتذكر ففي تقواي هلل نقص وخلل.

1111الصرب على ما يصيبني من أذى لتمسكي بالقرآن ،وأن أجعل التسبيح

والعبادة من أعظم الزاد؛ مقتديا بنبيي  الذي قيل له﴿ :ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [الحاقة.]52 :

***
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سورة املعارج
 علمتين سورة املعارج:
1 .1أن اهلل حين أخربنا أن يوم القيامة خمسون ألف سنة ،لم يخربنا فقط
لنعلم العدد ،بل لنستعد له بصالح العمل.

2 .2أن أهوال ذلك اليوم ال يمكن تصورها ،إذ المجرم يود لو افتدى من
عذاب ذلك اليوم ولو على حساب أقرب الناس له :أبناءه ،وزوجته،

وإخوته ،بل وكل قرابته التي ينتمي إليها.

3 .3أن أحذر من الجزع عند نزول المصائب﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾

[المعارج ]20 :ومن البخل عند وجود سبب للبذل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﴾ [المعارج.]21 :

4 .4أن أعظم ما يزكي النفس من األخالق الرديئة :المداومة على الصالة

والمحافظة عليها بأركاهنا وواجباهتا وخشوعها ...﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﴾...اآليات [المعارج.]23 -22 :

مر بي سائل ،أو رأيت محرومًا﴿ :ﮓ ﮔ
5 .5أن أكون سخيًا بمالي إذا ّ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [المعارج.]25 -24 :

6 .6أن أكون ِ
وجالً من عذاب اهلل مشفقًا منه ،مهما بلغت أعمالي الصالحة:
﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [المعارج ]27 :والسبب﴿ :ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [المعارج.]28 :
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كنت
7 .7أن أحفظ فرجي من تصريف الشهوة إال فيما أباح اهلل وأذن به ،وإال ُ
معتديًا على حدود ربي﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾

[المعارج.]31 :

8 .8أن فيها تسع صفات للناجين يف الدنيا من سيء األخالق ،ويف اآلخرة
من عذاب اهلل ،فأبحث عن مدى تحققي هبذه الصفات؛ لعلي أنجو غد ًا
برحمة اهلل.

***
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سورة نوح
 علمتين سورة نوح:
1 .1أن الغاية من دعوة الناس هي تعبيدهم هلل ،وليست لمآرب شخصية:
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [نوح.]3 :

2 .2أن أر ّغب الناس بثمرة استجابتهم هلل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﴾ [نوح.]4 :

3 .3التنويع يف أساليب الدعوة إلى اهلل ،وعدم الكلل والسأم يف تحقيق هذه
الغاية﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [نوح﴿ ،]5 :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [نوح.]9 -8 :

إبراز المصالح الدنيوية التي يجنوهنا من بعض
4 .4أن من أساليب الدعوة= ُ
العبادات﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﴾ [نوح.]12 -10 :

5 .5أن من أعظم ما ينبغي لفت نظر المدعوين إليه هو عظمة اهلل ّ
جل جالله:
﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [نوح ]13 :أي :ع َظ َمةً ،فإن هذا قد يستميل

بعض القلوب لإليمان.

6 .6أن لفت النظر إلى التفكر يف آيات اهلل الكونية من أهم طرق الدعوة ،فهي
تظهر عظمة الخالق وعجز المخلوق﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ[ ﴾...نوح ]16-15 :اآليات.
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7 .7أن بعض أعداء الدعوة قد يكون ممن أويت ما ً
ال وولد ًا ،لكن ذلك يكون
وبا ً
ال عليه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [نوح ،]21 :فال
يحزن الداعية حينئذ.

8 .8شؤم الذنوب على العبد ،وأهنا سبب العقوبات العامة والخاصة ،وأهنا
تخذل العبد أحوج ما يكون إلى العون عند الشدائد ﴿ :ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [نوح.]25 :

علي ،ثم أعمم بدعائي سائر
9 .9أن
ّ
أخص والدي بالدعاء لعظيم فضلهما ّ
إخواين المؤمنين ،ففضل اهلل واسع﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﴾ [نوح.]28 :

***
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سورة اجلن
 علمتين سورة اجلن:
1 .1أن أجتهد يف البحث عن أثر القرآن على قلبي حين أسمعه ،ونصيبي من
هداياته ،وكيف أن الج ّن حين سمعوا القرآن من أول مجلس ،تأثروا به:

﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [الجن.]2 -1 :

2 .2أن أستعيذ باهلل تعالى وحده ،مهما كانت قوة الشيطان أو أتباعه من
شياطين اإلنس والج ّن ،فإهنم خ ْل ٌق من ِ
خلق اهلل ،واهلل تعالى هو القادر
على دفع أذيتهم.

3 .3أن أستعمل األدب حين أتحدث عن ربي ،تأسيًا بمؤمني الج ّن الذين
قالوا﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾
[الجن ]10 :فإهنم لما ذكروا الشر قالوا﴿ :ﯚ ﴾ فلما جاء ذكر الخير

قالوا ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﴾.

4 .4أن علم الغيب مما اختص اهلل به﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [الجن ]27 -26 :وأن دعاوى بعض السحرة أو

وكفر باهلل.
الكهان معرفة الغيب قول باطل،
ٌ

5 .5وأنا أقرأ قوله تعالى﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ [الجن ]28 :أن أراقب اهلل تعالى
ِ
ِ
األرض،
اهلل يف
يف أفعالي وأقوالي ،وأحذر من مخالفة أمره؛ فلن ُأ ْعج َز َ
ولن ُأ ْع ِ
ج َزه هربًا.
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سورة املزمل
 علمتين سورة املزمل:
1 .1أن أربي نفسي على العبادة﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [المزمل]2 :؛ ألن هذا
دأب الصالحين من هذه األمة وقبلها من األمم ،لما يف التعبد من تزكية
للنفس ،والثبات.

2 .2أن أجتهد يف عدم التفريط يف تالوة القرآن؛ ألن اهلل أمرين به وأكّد على
ذلك بقوله﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [المزمل]4 :؛ لما يف التالوة مِ ْن أثر بال ٍغ
يف التدبر.
3 .3أن الداعية ال بد أن يربي نفسه على الصرب على األذى؛ كما قال اهلل:
﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [المزمل ،]10 :بل حتى الهجر  -إذا احتاج إليه -

فيكون ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ ال عتاب فيه؛ ألنه ال ينتصر لنفسه.

4 .4اإلجالل للوالد الذي يسعى يف طلب الرزق لي وإلخويت؛ ألين وجدت
اهلل قرن بينه وبين المجاهد يف سبيل اهلل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ [المزمل.]20 :
.5

5أنني حين أقرأ قوله تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [المزمل:

وأنفق شيئًا من مالي ولو كان قليالً ،فإنما أقدّ م لنفسي حين ألقى ربي
]20
ُ
يوم القيامة.

***
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سورة املدثر
 علمتين سورة املدثر:
1 .1أن ثمرة العلم ﴿ﭻ﴾ ،والعبادة﴿ :ﭔ ﭕ﴾ هي :الدعوة إلى اهلل تعالى ولو
بآية﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [المدثر.]2 :

2 .2أن من هتيأ للدعوة إلى اهلل ،فليجتهد يف تنقية قلبه من الشرك والمعاصي،
كما يجتهد يف تنقية ثيابه من األوساخ.

3 .3أن الداعية إلى اهلل سيعارضه يف طريق دعوته أعداء ،وقد يكونون أكثر

أموا ً
ال وأوالد ًا ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [المدثر ]13 - 11 :فيعلم أن هذا من زيادة االبتالء ،وال
يغرتّ.

4 .4أن أعداء الدعوة ـ أهل النار ـ اجتمع فيهم قطع الصلة مع اهلل ومع العباد،
ولم يحفظوا ألسنتهم من الباطل﴿ :ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ

ﰤ ﰥﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﴾ [المدثر.]45 - 43 :

5 .5أن من أعظم خصال أعداء الدعوة :إعراضهم عن تدبر القرآن ،حتى

شبههم اهلل بالحمير﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [المدثر ،]51 - 49 :فهذا يدعوين للحذر
من التشبه هبم ،واإلقبال على التدبر.

***
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سورة القيامة
 علمتين سورة القيامة:
1 .1التي تكرر فيها ذكر (اإلنسان) ست مرات على قصرها ،كأكثر سورة يف
القرآن مع سورة اإلسراء  -أن أتأمل يف هذا التكرار :ما سره؟ وما أخطر

قضية تواجه اإلنسان؟ وإلى أين مصيره؟ وما سبل نجاته وهالكه؟ كل

ذلك تحدثت عنه السورة.

2 .2حين أقرأ قوله تعالى﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [القيامة ]11 :أن أعتصم باهلل وحده
المستقر والمنتهى ،وكل ما ُيهرب
وأفر إليه يف الدنيا قبل اآلخرة ،فإليه
ُّ
ّ
إليه يوم القيامة من جبال أو حصون أو معاقل ليختفي فيها اإلنسان ،ال

تجدي وال تنفع.

3 .3أن اإلنسان مهما حاول أن يربر لنفسه التحايل على األحكام الشرعية،
وتربير اتباع الهوى بوجود الخالف يف هذه المسألة أو تلك ،فإن قوله

تعالى﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [القيامة-14 :

علي طريق التحايل ومخادعة النفس.
 ]15يقطع ّ

ُ
العمل به ،واتباع أوامره واجتناب
4 .4أن الثمرة الكربى من تعلم القرآن هي
نواهيه﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾ [القيامة ]18 :أي :أتبع القراءة بالعمل.

5 .5أن أسعى جهدي ليكون وجهي يوم القيامة ن َِضر ًا ـ أي حسنًا جميالً ـ من
ِِ
تن ُّعمه برؤية وجه اهلل الكريم سبحانه﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [القيامة]22 :
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أي :حسنة جميلة من النعيم﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [القيامة.]23 :
6 .6الحذر من صفات أهل النار ،التي اجتمعت يف تكذيب ما أنزل اهلل على

رسوله ،والتولي واإلعراض عن طاعته﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﴾ [القيامة.]32-31 :

***
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سورة اإلنسان
 علمتين سورة اإلنسان:
1 .1أن أوصل إحساين إلى كافة شرائح المجتمع﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [اإلنسان ،]8 :حتى األسير  -وهو كافر  -انتفع

بإحساهنم ،تفقد من حولك من العمالة ،فأحسن إليهم؛ فقد يهتدي بسببك

ضال ،و ُيسلم كافر.

2 .2أن أفعل الخير وال أنتظر جزاءه من أحد إال اهلل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾
هذه الغاية ،لذا قالوا﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [اإلنسان.]9 :

3 .3أن أكون محافظًا على أوراد الصباح والمساء ،فهذه سيما أهل القرآن:
﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﴾ [اإلنسان.]25 - 23 :

***
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سورة املرسالت
 علمتين سورة املرسالت:
1 .1أن قضية البعث من أعظم القضايا التي قررها القرآن؛ إلنكار بعض الكفار
لها ،ولكوهنا أحد أصول اإليمان ،فمن حضر اليوم اآلخر يف حياته ،رأيت

أثر ذلك على تصرفاته.

ِ
وخلق األرض والجبال ،من
2 .2أن التأمل يف إبداع خلق اهلل تعالى لإلنسان،
أعظم الرباهين الدالة على استحقاق اهلل تعالى للعبودية وحده دون ما

سواه ،وصدق ما جاءت به الرسل.

3 .3الفرق بين مآالت المحسنين والمجرمين؛ فالمحسنون يف ظالل وعيون،
وفواكه مما يشتهون ،والمجرمون يف عذاب مهين ،فهي دعوة لإلحسان

إلى النفس وإلى الخلق ،والبعد عن اإلجرام بكل ُص َوره.

***
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سورة النبأ
 علمتين سورة النبأ:
1 .1أن أجيب بقلبي المتدبر على األسئلة التي ذكرها اهلل يف أول السورة:
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ[ ﴾...النبأ ]6 :ألوقن كم رحمنا ربنا تعالى هبذه

النعم؛ فأزداد شكر ًا وطاعة.

2 .2أن أنتبه لما أراه وأقوله وأكتبه؛ ألين قرأت قول ربي﴿ :ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [النبأ ]29 :أي :هو مكتوب يف صحائف أعمالنا،
وسنراه يوم القيامة﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [النبأ.]40 :

3 .3أنني وأنا حين أقرأ ما ذكره اهلل من وعيد لمن عصاه ،ومن نعيم لمن
أطاعه ،أن أحرك قلبي بتدبر هذه المذكورات ،فإن اهلل ما أخربنا هبا إال
لنتعظ ،ويظهر أثر هذا االتعاظ برتك المعاصي ،وفعل الطاعات.

4 .4أن يوم القيامة يوم مهول ،ونبؤه عظيم ،حتى إن المالئكة -بمن فيهم
جربيل -ال يستطيعون الكالم إال بإذن من اهلل ،وال بد أن يكون كالمهم

صوا ًبا﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

أعددت للسؤال
ﮅ ﮆ ﴾ [النبأ ،]38 :فأعود على نفسي بالسؤال :هل
ُ
جوابًا؟ وللجواب صوابا؟

***
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سورة النازعات
 علمتين سورة النازعات:
1 .1أن من أعظم مقاصد بعثة الرسل هو تزكية القلوب وتخليصها من

األمراض التي تمنع من قبول الحق﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [النازعات.]18 -17 :

2 .2أن أجعل ما سخره اهلل لي من نعم كونية وحيوانية يف طاعة ربي تعالى،
فإنه لوال تسخير اهلل لهذه المخلوقات العظيمة لم ننتفع هبا﴿ :ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﴾ [النازعات.]33 :

3 .3أن أجاهد نفسي على مخالفة الهوى عند ورود داعي المعصية؛ ألنال
الكرامة العظمى وهي الجنة﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [النازعات.]41-40 :

4 .4أن الحياة قصيرة ،ال تستحق أن أضيعها يف لهو ولعب ومعصية﴿ :ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾ [النازعات.]46 :

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة عبس
 علمتين سورة عبس:
أهتم
1 .1أن اهلل حينما عاتب نبينه  يف االنشغال عن األعمى ،أن ّ
ٍ َ
علي ،ولو كان من ذوي االحتياجات الخاصة ،وأن هذا
بكل أحد أقبل ّ
قد ينفع اهلل به الدين أكثر من بعض األقوياء يف أبداهنم ،وهكذا كان ابن

أم مكتوم  ،فقد حمل الراية يوم القادسية.

2 .2أن أتفكر يف أصل خلقتي ،وأن يحملني هذا على التواضع ،والحذر من

الكرب﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﴾ [عبس.]19 - 17 :

3 .3أن أتأمل يف أصناف األطعمة التي نأكلها ،من أين أتت؟ وكيف وصلت
إلى موائدنا؟ حب ٌة يغرسها الفالح ،ثم يصيبها المطر ،ثم ُتحصد ،ثم

ُتغلف ،ثم تباع يف األسواق ،فنشرتيها  ..كل هذا بقدرة الخالّق الرزاق.

4 .4أن أسعى ألن أكون ممن يضحكون غد ًا ويستبشرون بفضل اهلل ورحمته،
وهذا يستلزم مني أن أجدّ وأجتهد يف طاعة اهلل ورسوله.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة التكوير
 علمتين سورة التكوير:
1 .1أن أفكر حين تأيت هذه اللحظة﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [التكوير ]10 :ما
الذي أحب أن أراه يف صحيفتي؟ فأعمله اآلن ،وما الذي أكرهه فأتركه

حتى ال أراه غد ًا﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [التكوير.]14 :

2 .2أن على اإلنسان أن ُي ْع َ
مل عقله يف التفكر يف الدالئل على صحة هذا
القرآن الذي جاء به هذا النبي الكريم الذي عرف قومه صد َقه وأمانته،

ولبث فيهم أربعين عاما هبذه الصفة ،فكيف يكذب مثله على اهلل وهو لم

يكذب على الخلق؟! ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [التكوير.]26 :

وخططت من أعمال ،فهي كلها تحت مشيئة اهلل تعالى:
أردت
3 .3أنه مهما
ُ
ُ
﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [التكوير.]29 :

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة االنفطار
 علمتين سورة االنفطار:
1 .1أن األهوال التي ذكرها اهلل يف مقدمة السورة؛ إنما جاءت لتذكّرنا بتلك
الحقيقة التي يجب أن نستعد لها ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾

[االنفطار.]5 :

2 .2أن أحذر من االغرتار بحلم اهلل وكرمه ،وإمهاله عند المعصية ،وأن

أستشعر الحياء والخجل حين أقرأ هذا السؤال﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﴾ [االنفطار]6 :

3 .3أن األبرار -الذين يفعلون أعمال الرب الكثيرة -يف نعيم ليس يف اآلخرة
فحسب؛ بل يف الدنيا والربزخ واآلخرة.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة املطففني
 علمتين سورة املطففني:
1 .1أن الشريعة تعتني بحقوق الناس المالية ،وتحذر من العبث فيها ،وهذا

يزيدين يقينًا بكمال الشريعة ،وشمولها ألحوال الناس الدينية والدنيوية.

2 .2أن أعظم رادع للذين يخالفون الشريعة يف األمور المالية وغيرها هو
تذكيرهم بيوم القيامة﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [المطففين.]6 :

3 .3الحذر من الذنوب والخطايا ،فهي سبب للران الذي يغطي الحق والنور
عن القلوب التي تراكمت عليها ظلمات المعاصي﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [المطففين.]14 :

ينوع علينا األساليب يف ذكر نعيمها،
4 .4أن نعيم الجنة عظيم ،وأن القرآن حين ّ
فلكي نرغب فيها ،ونتنافس يف تحصيلها﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾
[المطففين]27 - 25 :

5 .5أن االستهزاء بالدين جريمة و ُك ْفر ،وأن عاقبة صاحبه إلى خسارة ،وأن على
المؤمن الصرب ،وستكون له العاقبة الحسنة ،حين يجلس يف الجنة على

األرائك مع أصحابه ،ويتساءلون﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾

[المطففين.]36 :

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة االنشقاق
 علمتين سورة االنشقاق:
1 .1أن أخضع لربي جل يف عاله ،فإذا كانت السماوات واألرض -وهما
أعظم منا خل ًقا -استمعتا لكالم اهلل ﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [االنشقاق،]2 :

فأنا المخلوق الضعيف من باب أولى.

2 .2أن ثمرة االستقامة على الدين يف هذه الحياة :سهولة الحساب غدا يوم
القيامة ،وأن ال أغرت بما ُي ْظهره المجرمون من سرور وهم يعصون اهلل،

فهو سرور مؤقت ،يعقبه ٌ
حزن دائم ال انقطاع له -عياذ ًا باهلل.-

3 .3أن أخالف طريقة الكفار الذين يعرضون عن السجود هلل عناد ًا واستكبار ًا،
فأسجد حين يأيت موجب السجود﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [االنشقاق.]21 -20 :

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الربوج
 علمتين سورة الربوج:
1 .1أن أعداء الدين ال يرتكون أي وسيلة لصد المسلمين عن دينهم ،ولو
بالحرق بالنار.

2 .2أن الفوز الكبير هو يف الثبات على الحق ،وإن ّ
قل الناصر والمعين.
قصه اهلل علينا من أخبار األمم قبلنا ،ممن غرهتم قوهتم
3 .3أن أعترب بما ّ
بأس اهلل حين جاءهم.
وسطوهتم ،فلم يحجب عنهم ذلك َ

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الطارق
 علمتين سورة الطارق:
1 .1أن أتفكر يف خلقي األول ،ليزيدين هذا تواضعًا هلل ثم لخلقه ،وأن أستدل
هبذا على أن من خلقني أول مرة قادر على إعادة بعثي يوم القيامة.

أردت هبا عرضًا
2 .2أن أفتش عن نيتي وسريريت ،هل أعمالي خالصة هلل أم
ُ
زائالً؟! وأن أتعاهد نيتي قبل انكشاف المستور ،يوم تمتحن وتخترب

السرائر.

3 .3أن ال أيأس من نصر اهلل لدينه ،وأن ال يهولني مكر الكفار وكيدهم لهذا
الدين ،فإنه ال شيء يف مقابل كيد اهلل هبم ،إنما هي أيام ،فللباطل صولة،

وللحق جولة ،والنصر يف النهاية لدين اهلل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الطارق.]17 - 15 :

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة األعلى
 علمتين سورة األعلى:
1 .1أن اهلل لم يخلق مخلوقًا مهما صغر ،إال وهداه لما فيه صالح معيشته:
﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [األعلى ،]3 :ألم تر إلى الحشرة الصغيرة التي ال
ِ
ِ
والطير
النملة يف جحرها؟
تكاد ترى بالعين كيف هتتدي لرزقها؟ وإلى

يف الهواء؟ والسمك يف الماء كيف تصل ألقواهتا؟

2 .2أن نعيم الدنيا مهما طال زمانه فإنما هو نعيم عابر ،وأن نعيم اآلخرة
خير؛ فال تصحبه مكدرات ،وال تعقبه منغصات ،وهو أبقى؛ بل ال زوال
ٌ

له﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [األعلى.]17 :

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الغاشية
 علمتين سورة الغاشية:
المعجل للبيت المسلم أن يكون خاليًا من اللغو والشتم
1 .1أن من النعيم
ّ
والباطل ،كما هو حال أهل الجنة الذين قال اهلل عنها﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﴾ [الغاشية.]11 :

2 .2أن من أعظم وسائل زيادة اإليمان :التفكر يف مخلوقات اهلل التي أشاهدها:
اإلبل ،الجبال الرواسي ،األرض المس ّطحة ،والسماء بال عمد ،وأن

أستدل هبا على عظمة اهلل وقدرته.

3 .3أن واجبي هو الدعوة إلى اهلل ،وأن نتيجة هذه الدعوة -وهي الهداية-
ليست لي ،بل هي إلى اهلل ،فيورثني هذا صرب ًا على الدعوة هذا من جهة،
وراح ًة -من جهة أخرى -على أن اهلل لم يكلفني أمر استجابة الخلق:

﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [الغاشية.]22 :

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الفجر
 علمتين سورة الفجر:
1 .1االعتبار بمصارع الطغاة والمفسدين يف األرض من األمم السابقة ،كيف
محى اهلل رسومهم ،وأبقى ذكرهم للعربة ،وأن أحذر من الطغيان والفساد

بكل صوره ﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [الفجر.]12 -11 :
2 .2الحذر من أن أظن أن توسعة اهلل على اإلنسان يف أمر الدنيا دليل على
ِ
ِ
التضييق عليه يف الرزق ٌ
غضب اهلل عليه،
دليل على
تكريم اهَّللِ له ،وأن
َ
فاهلل تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب ،ولكنه ال يعطي اآلخرة
إال من يحب.

3 .3أن أهون الخلق على اهلل هم أعداء دينه ورسله.
4 .4أن الحياة الحقيقية التي ينبغي أن أسعى يف تحصيلها هي الحياة األخروية،
حيث الجنة ،التي ال يدخلها إال من رضي اهلل عنه.

5 .5أن عذاب اهلل – نعوذ باهلل منه -ال يشبهه عذاب ،ووثاقه ال يشبهه وثاق،
الهرب من ذلك بطاعته تعالى ظاهرا وباطنا.
فالهرب
َ
َ

6 .6أن َم ْن أحب أن تنادى نفسه بــ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [الفجر ،]30 - 27 :فليجتهد
يف تحقيق عبودية اهلل يف السراء والضراء.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة البلد
 علمتين سورة البلد:
1 .1أن الدنيا لن تخلو من المشقة والهموم﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾
[البلد.]4 :

2 .2أنني حين أستشعر حقيقة هذه اآلية﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾
علي أمر مراقبة اهلل تعالى يف الخلوة.
[البلد ،]7 :فإنه
ّ
سيهون ّ

3 .3أن أكرب مبدد لتلك الهموم والنكد هو :اإليمان باهلل ،والتواصي بالصرب،
والرتاحم ،وإطعام المحتاجين يف وقت الشدة.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الشمس
 علمتين سورة الشمس:
جنبي ،وأن شأهنا عند اهلل عظيم ،حيث
1 .1خطر هذه النفس التي أحملها بين ّ
أقسم ربي أحد عشر قسما على نجاهتا أو هالكها﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [الشمس.]10 -9 :

2 .2أن قصة ثمود التي ذكرها اهلل يف هذه السورة نموذج لنفس ُد ّست نفسها
يف وحل المعصية ودنس الكفر ،فح ّقت عليها اللعنة والخيبة.

3 .3أن اهلل يبتلي عباده بأمور يخترب هبا طاعتهم ومعصيتهم ،كما وقع لثمود
مع ناقتهم ،فخسروا ورسبوا يف االختبار.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الليل
 علمتين سورة الليل:
1 .1أن أعمال العباد ال تخرج عن قسمين﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ فمنهم َم ْن
يعمل بالطاعة ،ومنهم َم ْن ُ
ُ
يعمل بالمعصية.
تعسرت أموره،
2 .2أن من اتقى اهلل يسر له أموره وأرضاه ،وأن من عصاه ّ
وأشدّ ما يكون ذلك يوم القيامة.

3 .3أن أعظم شقاء يعيشه العبد ،هو شقاء اآلخرة ،فهو شقاء ال ينقطع – عياذا
باهلل ،-وأن أسبابه محصورة يف أمرين :التكذيب بالرساالت والرسل،

واإلعراض عن الحق﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾

[الليل.]16 -15 :

4 .4أن السبيل األوحد إلى السالمة من ذلكم الشقاء ،هو تقوى اهلل تعالى،
التي يتقي هبا العبد عذاب اهلل وسخطه ،ومن صور تلك التقوى :تخليص

شحها ،ببذل المال يف أوجه الخير.
النفس من ّ

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الضحى
 علمتين سورة الضحى:
1 .1عناية اهلل بنبيه  مذ كان طفال يتيما ،وأن اليتم ال يحول بين
اإلنسان وبين التميز والتأثير يف األمة.

2 .2التفكر يف نعم اهلل ،خاصة يف أحوال الضعف :حالة الطفولة ،وحال
الجهل والضالل ،ويف حال الغنى وتلقي صاحب المسألة ،وهذا التفكر
علي.
يقودين للشكر والتحدث بنعم اهلل ّ

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الشرح
 علمتين سورة الشرح:
1 .1أن اهلل يحب نبيه  ،فغفر ذنبه ورفع ذكره.
2 .2أن من نصر دينه واتبع سنته فسيعلي اهلل درجته بقدر نصره واتباعه.
3 .3أن ال أيأس حين تنزل بي شدة؛ ألن الفرج يأيت بعده.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة التني
 علمتين سورة التني:

1 .1أن أحمد ربي على حسن َخ ْل ِقه لي.
2 .2أن أكثر الناس منحرفون عن الحق إال المؤمنين المطيعين لرهبم.
3 .3أن ربي ال يضيع عملي إذا أخلصته وكان على السنة.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة العلق
 علمتين سورة العلق:
1 .1أن قراءة القرآن هي أول طرق العلم.
2 .2أن أراقب ربي يف أقوالي وأفعالي﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [العلق.]14 :
3 .3أنني أكثر ما أكون قربا من ربي حين أسجد له.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة القدر
 علمتين سورة القدر:
1 .1أن القرآن -وهو أشرف كالم -نزل يف أشرف زمان ،وهو ليلة القدر.
2 .2أن العبادة يف ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر فيما سواها.
3 .3فضل اهلل على هذه األمة ،حيث ضاعف لها األجور ،ومن أسباب ذلك
قصر أعمارهم.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة البينة
 علمتين سورة البينة:
1 .1أن أقصد بجميع عبادايت الظاهرة والباطنة وجه اهلل تعالى.
2 .2أن إرسال النبي  من أعظم البينات التي كشف اهلل هبا ضالل
المشركين وأهل الكتاب.

3 .3أن خير الناس هم المؤمنون ومصيرهم الجنة.
4 .4أن شر الناس هم المشركون ومصيرهم النار.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة الزلزلة
 علمتين سورة الزلزلة:
1 .1االستعداد لهذا اليوم العظيم الذي تزلزل فيه األرض ،وتخرج ما فيها
من أموات ،ويجازى فيها ٌ
كل بما عمل.

2 .2أال أحتقر أي حسنة بل أعملها ،وأن أحذر من أي سيئة فأتركها ،ألنني
سأجد ذلك يف موازين أعمالي يوم القيامة.

***
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علَّ َمين ال ُعش ُر األخري

سورة العاديات
 علمتين سورة العاديات:
1 .1أن أحذر أن أكون كنود ًا ،أي :جحودا لنعمة اهلل ،بحيث ال أذكر إال
المصائب وأنسى النعم ،بل أحمد ربي وأشكره على نعمه الكثيرة
والكبيرة.

2 .2أن أفتش عن قلبي وما ينطوي عليه من أعمال ،فإنه سيخرج ما كان ِس ّر ًا
اليوم ليكون عالنية غد ًا ،يوم تبلى السرائر.

***
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سورة القارعة
 علمتين سورة القارعة:
1 .1أن إخبار اهلل لنا عن تلك األهوال إنما هو لنستعد لها بالعمل الصالح،
الذي يخفف من قوارعها وشدائدها.

2 .2أن الناس يوم القيامة منهم من تثقل موازينه بالحسنات فيفوز بالجنة،
ومنهم من ال يجد له حسنات فيخف ميزانه فيلقى يف النار؛ وهذا يحثني

على السعي يف تثقيل ميزان أعمالي بما يحقق لي رضا اهلل تعالى.

***
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سورة التكاثر
 علمتين سورة التكاثر:
1 .1أن ال أسعى لالستكثار الذي يلهي وال ينفعني يف اآلخرة ،وال الحديث
عما نملك من الدنيا لغير مصلحة راجحة ،كعدد السيارات والبيوت
واألجهزة واألموال.

2 .2أننا محاسبون عن النعم التي أنعم اهلل هبا علينا ،فمن استعمل النعم يف
طاعة اهلل هان حسابه ،وإال فإن الحساب سيكون أصعب.

***
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سورة العصر
 علمتين سورة العصر:
1 .1أن الزمان شريف وعظيم ،فهو وعاء األعمال الصالحة ،ولهذا أقسم اهلل
به.

2 .2أن كل الناس يف خسارة إال من أتى هبذه األمور األربعة :اإليمان باهلل،
والعمل الصالح ،والصرب على األذى يف سبيل الدعوة ،والتناصح بين
اإلخوة يف اهلل.

***
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سورة اهلمزة
 علمتين سورة اهلمزة:
علي بالمال،
1 .1أن ال أغتاب الناس أو أحتقرهم ،وأن أتصدق إذا أنعم اهلل ّ
وأن ال يلهيني المال عن طاعة اهلل ورسوله.

2 .2الحذر من معصية اهلل ،وأن عاقبتها نار ال تطاق ،وأن نصيب الكافر منها
اإلطباق واإلغالق ،عياذا باهلل.

***
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سورة الفيل
 علمتين سورة الفيل:
1 .1أن بعض الناس يستخدم ما سخره اهلل من حيوانات يف معصية اهلل.
ناصر دينَه ،وأنه متكفل بحفظ المسجد الحرام وإن تخلى الناس
2 .2أن اهلل
ٌ
عنه.

***
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سورة قريش
 علمتين سورة قريش:
1 .1أن األمن يف األوطان ،وشبع األبدان من أعظم النعم ،فبهما تقوم الحياة.
2 .2أن النعم المذكورة تدوم بعبادة اهلل وتوحيده ،وقد تزول بكفر نعمته.

***
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سورة املاعون
 علمتين سورة املاعون:
1 .1أن من زجر اليتيم ،أو شح بماله ،ففيه من صفات الكفار والمنافقين.
2 .2أن ال أتكاسل عن الصالة يف وقتها ،وأن أرحم اليتيم والمسكين وال
أهنرهم؛ ألن هنرهم عالمة على نقص اإليمان باليوم اآلخر.

***
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سورة الكوثر
 علمتين سورة الكوثر:
1 .1أن كل من أبغض الرسول أو كرهه فإن اهلل يقطع بركته.

2 .2أن من آثار محبة اهلل لرسوله  أنه أعطاه هنر ًا يف الجنة.

***
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سورة الكافرون
 علمتين سورة الكافرون:
1 .1أن أتربأ من الكافرين ،ومما يعبدونه من دون اهلل.
2 .2أن أخلص يف ديني ،وأفرد ربي بالعبادة ،وال أصرف شيئًا منها لغيره
تعالى.

3 .3أن التوحيد والشرك نقيضان ال يجتمعان﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾
[الكافرون.]6 :

***
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سورة النصر
 علمتين سورة النصر:
1 .1أن أسبح اهلل وأحمده وأستغفره عندما ينصر دينه ويكثر أتباعه ،وتتجدد
لي النعم منه سبحانه.

2 .2أن أجدد توبتي كل حين ،فإن اإلنسان ال يخلو من تقصير ،وألن ربي
“تواب” يحب التوابين.

***
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سورة املسد
 علمتين سورة املسد:
1 .1أن من لم يؤمن باهلل ويعمل صالحا فلن ينتفع بنسبه وقرابته.
2 .2أن كل من آذى رسول اهلل فإن اهلل ينتقم منه ،إما يف الدنيا أو يف اآلخرة.

***
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سورة اإلخالص
 علمتين سورة اإلخالص:
1 .1أن اهلل هو الواحد األحد ،الذي ال يستحق العبادة أحدٌ سواه.

صمدت لربي ،وتوجهت إليه ،وسألته حاجتي؛
2 .2أنني إذا احتجت شيئًا
ُ
فهو السيد الذي يحتاج إليه الخلق كلهم.

***
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سورة الفلق
 علمتين سورة الفلق:
ِ
العالم -خالق الضر والنفع -من شر ما خلقه اهلل.
1 .1أن أحتمي بربي
2 .2أن ضرر السحرة والحاسدين حقيقي ،ولكنه يزول مع قوة التوكل،
وصدق التعلق باهلل ،ولهذا ُش ِر َع لنا قراءهتا بعد كل صالة.

***
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سورة الناس
 علمتين سورة الناس:
1 .1أن أحتمي برب الناس من شر وساوس الجن والناس؛ ألنه هو رب كل
شيء سبحانه.

أذى ،إال أن اهلل تعالى جعل لنا ما نعتصم به من شرها.
2 .2أن الوسوسة مع كوهنا ً
3 .3أن الشيطان مع شدة عداوته وكثرة أتباعه ،إال أن اهلل تعالى جعل لنا ما
نتقي به شرهم ،ومن أعظم ما ُيتّقى به شرهم :ذكر اهلل تعالى.

4 .4أن الشيطان يوسوس عند غفلة اإلنسان عن الذكر ،ويخنس -أي :يبتعد
فحق علينا أن نكثر من ذكره تعالى.
ويضعف أثره -مع الذكرٌّ ،

5 .5أن االستعاذة باهلل من شر الشيطان وأتباعه من أقوى األسلحة يف دفع
أذاهم وتسلطهم ،ولكن علينا أن نقولها بيقين نستشعر قدرة اهلل على دفع

شرهم ،ونستشعر ضعف كيد الشيطان وأتباعه.

6 .6وألجل ما سبق ك ّله – ولغيره ُ -ش ِر َع لنا قراءهتا بعد كل صالة.

7 .7تم التعليق المختصر على هذه السور الكريمة ،التي تضمنها ال ُع ْشر
األخير من كتاب اهلل ،مع سورة الفاتحة ،أسأل اهلل تعالى أن ينفع ب ٌه
ويتقبله ،وأن يغفر لي زللي وخطأي.

***
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