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ABSTRACT 

 

 

     This research aims to solve the issue of stress and pressure seen on the Muslim. In 

addition, it looks for the way to remove these tensions and pressures because of the large 

number of business, high cost, and exhaustion, such as transportation. All this is done by 

looking for the verses of security and peace of mind in the Holy Quran, interpreting them, and 

showing their benefits to the Muslim. In this way, the Muslim can benefit from them and be 

connected with the Holy Quran; especially the Holy Quran has all the benefits, medications, 

and answers for the Muslim's everyday problems.    The researcher does not minimize what 

the modern scholars of relaxation have said and written in their books, theses, and experiences 

because most Muslims pay attention to the modern scholars' evidences and experiences 

nowadays.   As a result, the researcher has studied a group of the most important and popular 

experiences among the Muslims. There are three points of views:    The first point of view 

belongs to Eckhart Tolle. He says that to reach the security and peace of mind ("silence" as 

called by him), one should live the moment of now and should not regret the past or worry 

about the future. To achieve that, one should contact with nature for a long time by looking at 

the trees or seas or deserts.   The second view belongs to Anthony Robbins. He says in his 

books that to reach the security and peace of mind, one should abandon fear. To achieve that, 

one should change the outside shape of body concerning the way to stand, the way to walk, 

and the way to talk. Consequently, what is inside the shape changes. Thus, fear is gone and 

you get what you want.  The third one belongs to Johanna Basford. She is an artist who has 

some of empty drawings ready to color. Some people have found that coloring makes the 

human being consternate. As a result, sorrow is gone during coloring. This has made 

publishers demand her books. Thus, her books have spread all over the world. Jarir bookstore 

has two of her books. Approximately, 7,000,000 copies are printed. There are a lot of coloring 

books designed for children, but later adults use them to get concentration and then peace of 

mind. And blessings and peace be upon our Prophet Muhammad ,,, 
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  املقدمة
  :التمهيد/ خلفية الدراسة وأمهيتها

  ا وبعد :ا كثريً وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً  ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،واحلمد  ،بسم هللا 
وهذه بدورها قد  ،كثرت على املسلمني األعمال والواجبات اليومية  واالخرتاعات،فإنه مع تقدم العلوم 

جناز كل واجباته إائرة الضغوط بسبب عدم قدرته على يدخل يف د إذ ،ا على نفسية املسلمتؤثر سلبً 
  .ال هلذه الضغوط وإبعادها عنهالعالج الفعّ  والطمأنينةوهلذا كان للسكينة  ،اليومية

ا ،ومن أبرز أسباب الضغوط اليومية هي املواصالت حيث الذهاب للعمل والعودة منه  هذه حبد ذا
ه ،ا يف املدن الكربىا خصوصً عائق كبري جدً  ض وما شا ، يوجد ا من املدن اإلسالميةمفالقاهرة والر

ن مث تتغري  وم ،جيعل اإلنسان خيرج عن طوره إىل طور العصبية والغضب ،زحام ال يكاد يوصف فيها
لتأثري  ،وبعد تغري مزاجه وشخصيته تتغري أخالقه وألفاظه ،شخصيته بتغري مزاجه ويعود هذا التغيري 

ا عدوى انتشرت لك بوسطه وآخره ،وحنن ما زلنا يف أول النهار ،على من حوله فكأ فيكون  ؟!فما 
لعمل أو الشخص  فبالتايل  ،أي شخص ينتقدهال حيتمل أقل كلمة أو مالحظة من مديره أو زميله 

تمع اإلسالمي حىت نقضي أو خنفف من التوتر والضغوط  حنن حباجة إىل السكينة والطمأنينة لغالبية ا
  .همإىل أد مهللا يف حل سوء اخللق عند شرحية عريضة من املسلمني من أقصاه ذنهم فرمبا تس ،اليومية

ضفاء السكينة والطمأنينة من املصدر األول للشريعة إاألشياء اليت نستطيع من خالهلا  وسنبحث عن
  .األول للسعادة وهو القرآن الكرميومن املصدر 

  االطمئنان؟ماذا يقول عن السكينة وعن 
حيث  هل هي عن طريق الذكر ؟تلك املرحلة أو تلك احلالةإىل  وكيف ميكن للمسلم الوصول

٢٨الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ٱُّٱٹٱٹ  

  ؟شمل بقية األذكار كبقية األدعية وهل هذا الذكر هو فقط القرآن أم ي  
  :اومن أسباب اختيار هذا املوضوع أيضً 

 ىل السكينة والطمأنينة.إاحتياج عامة املسلمني  -
كثرة الضغوط إىل  وجود مشكالت كثرية بني املسلمني تعود إىل الغضب  وهذا الغضب يعود  -

 لطمأنينة والسكينة .إىل اواألعمال فهم حباجة 
 اعتماد الكثري من املسلمني على حلول األجانب غري املسلمني من اسرتخاء وحنوها. -
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 .خدمة لكتاب هللا بدراسة موضوعات تالمس حياة املسلم يف العصر احلديث -
  

  ومن أهم الكتب واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت العقل والقرآن :
 ،صالح الدين سليم حممد -دراسة داللية –أنينة يف القرآن حبث بعنوان :السكينة والطم -

 مدرس مساعد يف فرع السياسة العامة جامعة املوصل .
 إشكالية البحث :

لسكينة والطمأنينة من املصدر األول للشريعة إىل اوصول يعاجل هذا البحث إشكالية كيفية ال
غالبية نه يف وقتنا احلاضر الإ ، إذالوصول إليها يةوما هي السكينة والطمأنينة وكيف ،اإلسالمية السمحة

م تتجه إىل الغرب يف البحث عن الطمأنينة،  ويكون  ،ونريد أن جنمع بني الطريقنيمن املسلمني عيو
وما خالف  ،أما الطريق الثاين للسكينة فما وافق منها القرآن أخذ به ،طريق القرآن هو األساس

  .تنحينا عنه
  .حالة السكونإىل فضل طريقة للتأمل هو الوصول أ: إن ل واالسرتخاءل خرباء التأميقو و 

لسكون الطمأنينة والسكينة فهل يقصدو       ؟ال مأن 
ختصار ،رمبا نسميها وجهات نظر ولذلك هناك مدارس يف التأمل أو   سنذكر ثالثة منها وهي 

   .يكارت تولمدرسة إ -أ  
  .نتوين روبنزومدرسة أ -ب  
سفورد -ج     .ومدرسة جوا 
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  البحث:أسئلة 
  ه:عنالذي يسعى هذا البحث لإلجابة  السؤال الرئيس

ت السكينة والطمأنينة اليت ذكرت يف القرآن    الكرمي؟ما هي آ
  ، األسئلة التالية:السابقويتفرع عن السؤال 

 والطمأنينة؟السكينة  هيما  ١س
ت اليت ذكرت السكينة   ٢س  والطمأنينة؟كم عدد اآل

ت ذكر فيها السكينة واثنتا  .آية ذكر فيها الطمأنينة بلفظ صريح ةعشر  ست آ
ت ذكرت السكينة والطمأنينة  ٣س  ملعىن؟هل هناك آ
 فمثًال  القرآن؟ غري ما ذكر يف مثًال  أخرى؟لسكينة والطمأنينة بطرق هل ميكن الوصول إىل ا ٤س

يذكر الباحثون يف الغرب طرقا خمتلفة وكثرية للوصول للسكينة والطمأنينة فما موقعها من القبول 
 املسلم؟والرفض من قبل 

لسكينة والطمأنينة ذكرها بعض الباحثني طرق للوصول إىل ا ةسنذكر يف البحث ثالث اجلواب: -
  .يف الغرب عن السكينة والطمأنينة

هل السكينة والطمأنينة مرتبة عليا ال يصلها إال فئة معينة أم أن كل شخص يستطيع الوصول  ٥س 
  ؟إليها

ً وا ألفقد عم ،شخص يستطيع الوصول إليها حىت غري املسلمني اجلواب: كل  ودراسات واهتدوا حبا

 َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱٱٱٱٹٱٱٹٱ لإلسالمولكنهم مع ذلك مل يهتدوا  ،ليهاإ
١٤٢البقرة:   

   

س بسطاء ي ٦س   يشعرون؟مرتبة السكينة والطمأنينة وهم ال إىل  صلونهل هناك أ

دون أن  ، فالبسطاء من عامة املسلمني يصلون إليهادام أنه حيصل عليها غري املسلم ما اجلواب:
كل ويسرتيح ا واحدً ال مهً ا ال حيمل إىل بيته مطمئنً ، فيأيت من عمله إيشعروا  ،ويرى أطفاله فقطا أن 

   .ا مطمئنا كبرية فوق رأسه فهو إذً ال حيمل مهومً 

 لسكينة؟اإىل هي نتائج الوصول  ما ٧س
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تفه ا على أفال خياصم أحدً  ،املسلم بال توترات وبدون منغصات تنغص عليه حياته اجلواب: يعيش
  عات واملخاصمات لكنها ستقل كثريًا.ولن تنعدم النزا األسباب،

 الطمأنينة؟ما هي نتائج  ٨س
لقضاء والقدر.قلة احلسد وال :اجلواب   رضا 

  البحث:أهداف 
  اهلدف الرئيس الذي يسعى هذا البحث لتحقيقه هو: 

  لسكينة والطمأنينة. معرفة املراد – ١
ت السكينة  - ٢ ت وهي ستمجع آ ت  ،آ   وهي اثنتا عشرة آية. الطمأنينةوآ
ملعىن على السكينة والطمأنينة – ٣ ت اليت تدل    .ذكر اآل
   ني يف الوصول إىل السكينة والطمأنينة.طرق غري املسلم – ٤
  .لسكينة والطمأنينةإىل ااألشياء اليت تؤدي مجع  – ٥

   .لطمأنينة أشياء وردت يف القرآن واألحاديث مثل ذكر هللا والصالةومن ضمن األشياء املؤدية إىل ا
ملنهج مقارنة دراسات الغرب للوصول إىل ا  -٦ فيوجد علماء  اإلسالمي،لسكينة والطمأنينة 

ا ووجدوا طرقً  ،لسكينة والطمأنينةا زالوا يبحثون يف كيفية الوصول إىل اأجانب من الغرب حبثوا وم
م مث بعد ذلك ننظر إليها بعني  ،فنريد أن نسلط عليها الضوء ونعرف كنهها ،متنوعة حبسب ثقافا

 ،فإن مل يكن فيها ما مينع ،اخلبري ونعرضها على النصوص الشرعية هل ختالفها أو هل فيها حمظورات
   ا منها.لنستفيد منها ويستفيد املسلمون مجيعً  هاذكر

  األهداف الفرعية التالية: اهلدف،ويتفرع عن هذا 
ت السكينة والطمأنينة -أ   .تفسري آ

يت   -ب  ا أيضً  ،لطمأنينةكما أن الذكر  يت  فنستفيد  تتبعها ولسنحاو ، افهناك أشياء أخرى 
فقد ذكر البعض  ،ليه خرباء التأمل واالسرتخاءشياء املؤدية للطمأنينة ما توصل إاألهذه ومن  .منها

ة السكون مرحلإىل  من الباحثني أن اجللوس يف الطبيعة هو أحد أركان االسرتخاء املؤدي للوصول
  .ا أن العيش يف احلاضر هو أساس السكونورأى أيضً 

سفورد أن الرسم الدقيق مثل تلوين الرسومات هو أحد األسباب  ورأى آخرون مثل الرسامة جوا 
نتوين روبنز أن التخلص من ورأى أ .لسكينة والطمأنينةساعد على الرتكيز ومن مث الوصول إىل االيت ت
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لبحث تتبع ما فمن أهداف ا .هم يف الوصول للطمأنينةاألسباب اليت تسومسبباته هو أحد اخلوف 
 قاله هؤالء العلماء.

  ):للبحث النظري اإلطار( البحث أدبيات
ت مجع جمال يف البحث هذا يدور  نتعرف حبيث نتائجها حيث من ودراستها والطمأنينة السكينة آ
ت دراسة خالل من والطمأنينة السكينة حالةإىل  للوصول املؤدية الطرق إىل  تطبيقها وكيفية ،القرآنية اآل

ا يف والتوتر لضغوط تشعر اليت الشخصيات على   .اليومية حيا
ت خالل من البحث سيكون فلذلك ،اإلسالمية للشريعة األول املصدر هو الكرمي فالقرآن  اآل
 السكينة أسباب آخر مبعىن أو والطمأنينة السكينة حالةإىل  الوصول عن الكرمي القرآن يف الواردة

   نوعها:وذلك بعرض أهم األسباب حبسب  ،والطمأنينة
 الكرمي.وجود ما يدل على السكينة والطمأنينة صراحة يف القرآن  -١
ملعىن -٢  .وجود ما يدل عليها 
  

حالة إىل لذين يدعون من خالله إىل الوصول تم دراسة كالم خرباء التأمل واالسرتخاء ايوكذلك س
  .وهل القصد من حالة السكون هي حالة السكينة والطمأنينة أم ال السكون،

  الدراسات السابقة
  :والقرآنومن أهم الكتب واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت العقل 

  .نعام حممد عيسىإ والسكينة:الطمأنينة كتاب   -١ 
 ،ية للمدرس صالح الدين سليم حممددراسة دالل ،السكينة والطمأنينة يف القرآن الكرمي حبث: - ٢  

 جامعة املوصل 
 وأبرز ما فيه ما يلي ،وهو حبث مكون من مخس وثالثني صفحة فقط

  ،هذا البحث يرتكز على الناحية الداللية اللغوية للسكينة والطمأنينة
  مطلبان:جعل املبحث األول فيه إذ 

  احً لفظة (السكينة) لغة واصطال األول: داللةاملطلب 
  داللة لفظ السكينة يف االستعمال القرآين :املطلب الثاين
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  اناملبحث الثاين : فيه مطلب
  ااملطلب األول داللة لفظ الطمأنينة لغة واصطالحً 

  .املطلب الثاين  داللة لفظ الطمأنينة يف االستعمال القرآين
  نااملبحث الثالث :فيه مطلب
  .، اهلون ، الوقار) خباتاملطلب األول : داللة (اإل

  .بني السكينة والطمأنينة قالثاين: الفر املطلب 
ت السكينة اجابة عن س - سالم سؤال للشيخ حممد املنجد يف موقع : اإل /ؤال ما هي آ

 . ٢٠٠٩-١١-٢١ونشر يف  بوجوا
ب وبه تتحقق يف احلرم املكي للشيخ سعود الشرمي بعنوان : كتاب هللا نور القلو  ةخطبة مجع -

ض ديجر  ،السكينة والطمأنينة   . ١٤٦٨٤عدد  ٢٠٠٨سبتمربمن  ٦ة الر
  .ا عن تسكني الفزع وتطمني القلبيف موقعه مفرغة كتابيً  ،خطبة مجعة للشيخ حممد املنجد  -
العزيز  عادل عبد القلب / يف موقع صيد الفوائد لمقال بعنوان كيف حتل الطمأنينة يف -

   .احملالوي
  

  عن غريه من الدراسات السابقة ما يلي : )١( البحثوالذي مييز هذا 
ت السكينة  -١ ت  سأقوم جبمع كل آ  الواردة يف القرآن الكرمي وعددها ست آ
ت   -٢ ذن هللا تعاىل جبمع آ  .آية ةعشر  وعددها اثنتاالطمأنينة املوجودة يف القرآن سأقوم 

 

ت تدل ذلك سأقوم ك    -٣ ملعىن مثل على السكينةجبمع آ  خئ حئ ٱٹٱُّٱقوله  والطمأنينة 

 الثالثني آية. قرابةوهي   ٢٢الذاريات:  َّ جب هئ  مئ
  .ففي هذه اآلية دعوة للطمأنينة وعدم التوتر فالرزق من هللا سبحانه وتعاىل 
على واقع املسلمني اليوم وكيف تؤثر الطمأنينة على التوترات والضغوط فتخلص سأقوم بدراسة  -٤

 .صاحبها منها

                                                           

ت السكينة والطمأنينة يف )١(  ودراسة) امجعً  الكرمي القرآن ضوء املقصود هذا البحث (آ



 

٧  
 

 ،ىل االسرتخاءإليه و إل يف العصر احلديث والذين يدعون سأقوم بدراسة حتليلية لكالم خرباء التأم -٥
قوم بتحليل طرق أفسوف  .مرحلة السكون إىل قلل من تفكريك املتواصل حىت تصل يقولون  إذ

نينة فنحلل السكون هل هو الطمأ ،لسكونإىل ا ن يصلوا من خالهلاأاليت يريدون االسرتخاء والتأمل 
لقرآن أم ال  .املذكورة 

ترى  )١(و ثالث شخصيات الشخصية األوىللذين سأقوم بتحليل طرقهم هم ثالث مدارس أا -٦
رى ت)٢(أهم طريق لدخول عامل السكينة والطمأنينة والشخصية الثانية  أن العيش يف اللحظة احلالية هي

ترى أن الرسم  )٣(والشخصية الثالثة .لسكينة والطمأنينةإىل اأن التخلص من اخلوف أهم خطوة للوصول 
  .السرتخاءرسوم املفرغة طريقة جيدة للوصول إىل اوتلوين ال

 .ومل يسبق أن طرح من قبل اجديدً  اكل ما سبق سيكون حبثً 
  منهج البحث وأسباب اختياره :

ت اليت تتعلق ستقرائيبحث مستعينني  املنهج االسنتبع يف هذا ال لسكينة  الذي يتتبع اآل
ت السكينة والطمأنينة يف القرآن  توكذلك املنهج املقارن حيث أقارن الدراسا،والطمأنينة  الغربية وآ

  الكرمي.
ت بشكل خمتصر من كتاب تفسري ابن كثريوف أسو    رمحه هللا تعاىل، تناول بيان معاين تلك اآل

وكتاب تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للشيخ   ،رمحه هللا تعاىل وكتاب فتح القدير للشوكاين
ت  تطبيق ، مث حبث إمكانية رمحه هللا تعاىل  السعدي مث استخدام ، على واقع املسلمني اليومهذه اآل

والوقوف على أهم   لسكينة والطمأنينة يل أقوال علماء الغرب يف الوصول إىل ااملنهج التحليلي  لتحل
   .مقارنتها مببادئ الشريعة اإلسالميةمث  ،نتائجها

  سيتم مراعاة عدة أمور أساسية:و 
ت واأللفاظ من التفسري املأثور.  •   حتقيق معاين اآل
ذه إىل حتقيق الوصول   • حالة السكينة والطمأنينة ومن مث ذكر التوجيهات القرآنية اليت تتعلق 

  احلالة.

                                                           

 ٨٦: ترمجته انظر صيكارت تولإ )١(
 ٩٠: ترمجته انظر ص نتوين روبنزأ )٢(
سفورد )٣(  ٩٢: ترجمتها انظر ص الرسامة جوا 



 

٨  
 

ت القرآنية.بيان النماذج واألمثلة حلالة السكينة والطم  •   أنينة من خالل اآل
  

  و قد مت اختيار هذا املنهج لعدة أسباب أساسية:
ت القرآنية اليت تتعلق مبوضوع البحث.  •   يضمن هذا املنهج جناح عملية حصر اآل
•   ً    حلاليت السكينة والطمأنينة اليت هي حمل الدراسة. ومتكامًال  شامًال يوفر هذا املنهج بيا
لشكل يعطي هذا املنه  • ج رؤية منطقية تسلسلية متتابعة تسهم يف تنظيمه وترتيب التطبيق 

  املناسب.
  :سبب اختيار املنهج التحليلي هو

لسكينة والطمأنينة وهذا املنهج يساعد  -١ سأقوم جبمع أقوال ثالثة من علماء الغرب مهتمني 
 .يف حتليل مبادئهم وأقواهلم

ذن هللا  -٢ امن خالل حتليل أقواهلم سأتوصل   .تعاىل من احلكم على هذه الطرق اليت يتبعو
ذا متكنت من احلكم على هذه األقوال والطرق سوف أقوم بتحليل واقع املسلمني اليوم إ -٣

 .ومدى مناسبة هذه الطرق هلم
  حدود البحث:

 شياء رئيسة:أ ةدراسة معىن السكينة والطمأنينة وهي ثالث
   عنهما.نيما يقوله غري املسلم -٤ليهما إكيفية الوصول   -٣الطمأنينة  -٢ة السكين-١
ت اليت تناولت السكينة والطمأنينة -  دراسة اآل
ت اليت تدعو للوصول  -  ىل السكينة والطمأنينةإدراسة اآل
 ىل حالة السكينة والطمأنينة .إللوصول  امصدرً عتباره  االعتماد على القرآن  -
  
  
  
  
  
  



 

٩  
 

   مصطلحات البحث :
   ،والوقارالسكينة هي الوداعة 

  ،وقيل هي الرمحة
  ،وقيل هي الطمأنينة

  ،وقيل هي النصر 
  ،)١(وقيل هي الوقار

لسكينةدومنه ح   ،يث الدفع يف احلج عليكم 
  ،وقيل السكينة هي الطمأنينة واالستقرار

  .) ٢(وقيل الرزانة والوقار
  األدوات:

 احلاسب اآليل والشبكة العنكبوتية. -
 املكتبة الرقمية الشاملة . -
  الكتب والدراسات املتعلقة مبوضوع البحث. -

  :األولية املراجع قائمة
  : العربية املراجع أوًال 
 . الكرمي القرآن . ١
 .العصرية املكتبة: بريوت، العظيم القرآن تفسري،   مساعيلإ بن حممد،  كثري  ابن . ٢
  . العصرية املكتبة: بريوت ، القدير فتح علي ، بن حممد الشوكاين، . ٣
 املكتبة: بريوت ، املنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري ، صر بن الرمحن عبد السعدي، . ٤

  العصرية
  :العنكبوتية الشبكة على اإللكرتونية املواقع انيً 
  www.alukah.net :  األلوكة شبكة ، الكرمي القرآن حول مقاالت جمموعة . ١
 www.almaany.com:  اجلامع املعاين معجم . ٢

                                                           

  ١٧٤ط صد. ب (س ك ن) لسان العرب ابن منظور، )١(

ت وآخرون ، )٢(   ٤٤٣ص  ط د.(س ك ن) املعجم الوسيط الز



 

١٠  
 

 ar.wikipedia.org:  احلرة املوسوعة ، ويكيبيد . ٣
 .الفوائد صيد . ٤
 .بوجوا سؤال سالماإل . ٥
 www.dorar.net ةيالسن الدرر . ٦
   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١١  
 

  الفصل األول :تعريف السكينة والطمأنينة

  هي السكينة والطمأنينة املبحث األول : ما
  ،السكينة هي الوداعة والوقار

  ،وقيل هي الرمحة
  ،وقيل هي الطمأنينة

   ،وقيل هي النصر
  ،)١(وقيل هي الوقار

لسكينةدومنه ح   يث الدفع يف احلج عليكم 
  وقيل السكينة هي الطمأنينة واالستقرار

  ) ٢(وقيل الرزانة والوقار
ح أ كما ذكر عطاء بنا :والسكينة اصطالحً  ت هللا فتسكنون إا : أيب ر   )٣( ليهما تعرفون من آ

ت: ةالسكينة تتكون من ثالث   )٤( مكو
  ) والروح  -والقوة   -النور( 
  
  :النور هو نور اإلميان - ١

مييز به بني اخلري  اكشفً حقائق األمور يكشف لصاحبه فميّكن بسطة يف القلب شعاعه  اإلميان نور
األمر إىل  ما انكشف إذاو  ،بني الرشد والغيو  ،واهلدىبني الضاللة  ،وبني احلق والباطل ،والشر

   ،استكان أي سكناإلنسان 
   يف حالة اضطراب يكونشيًئا ألن اإلنسان عندما جيهل 

شرح لك املوضوع أسوف مث إذا أتيت إليه وقلت له  ،عندما حيدث شيء أن يغضبه جتده يغضبو 
ح ويسكت ويسكن غضبه هفإذا فهم    .ير

                                                           

  ١٧٤ص ، طد.ن) ب (س ك  العربلسان ابن منظور،  )١(

ت وآخرون،)٢(   ٤٤٣ص ، طد.(س ك ن)  الوسيطاملعجم  الز
  ٢٦٤ص١ج،ط ، د.  تفسري القرآن العظيم،  ابن كثري  )٣(
  ملخص حملاضرة للدكتور حممد مهنا األستاذ بكلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر )٤(



 

١٢  
 

ح واطمأن وسكنطع عليه صربً خربتك مبا مل تستأمثل ما قال اخلضر ملوسى    .ا كلما أخربه ار
  
  :القوة -٢

د اإلميانهي قوة اليقني  اليقني يلزم كلما زاد اإلميان ازدادت قوة اليقني عنده ، ،الناجتة عن ازد
 صاحبه كلمة التقوى(1) 

 َّ  مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي زي ٹٱٹٱُّٱ 
٢٦الفتح:   

  
  :الروح -٣

  ،بفتح الراء
   ،ومشاهدة احملبوبالروح نتيجة الفوز املطلوب يت 

  .فهذا يورث االنبساط والسكينة
  .)٢(بسبب قوة اليقنيحلصول األمن سكون خوف العبد هي السكينة و 
٨٢األنعام:  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱٱٱٹٱٹ  

  
أن توفر إذا أردت من مقدمات توفري األمن بث السكينة يف األسواق و  ،األمن مطلب لكل الناس

، إذ فيمنع الصخب واإلزعاج والضجيج فيها من أصحاب السيارات عرب املنبه ،السكينة فيها
  ،يستخدمه البعض لغري حاجته
ا للسكينة يف هذه يعترب بثً ب خفإن منع هذه اإلزعاجات والصم، ومن الباعة الذين يرفعون أصوا

ألمان بعد ،األسواق لتايل ينعم الناس    .توفر السكينة و
لتايل  ،كذلك من األشياء اليت متنع السكينة يف األسواق العبارات البذيئة فهي تسبب الغضب و

  ،األمن انعدميف احلوارات بني الناس  وإذا انعدمت السكينة ،تنعدم السكينة

                                                           

  األستاذ بكلية الشريعة والقانون جبامعة األزهرملخص حملاضرة للدكتور حممد مهنا  )١(
  ملخص حملاضرة للدكتور حممد مهنا األستاذ بكلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر )٢(



 

١٣  
 

وحتولت حوارات الناس إىل معارك  ،الضغوط النفسيةو وإذا ما انعدم األمن حل حمله اخلوف والتوتر 
  .وانتقام بني بعضهم البعض

لفاظ اليت تتلفظ خجل من هذه األا ألحد من الناس تطيع أن تقول يف هذا الوقت وهذا الزمن ال تس
سوأ األلفاظ ،ا هذا إن مل  ،ألنك إذا قلت له ذلك فقد يتلفظ عليك ويسفهك ويعتدي عليك 

ليد!يصاحبه    اعتداء 

  ،السكينة احلقيقية هي سكينة القلوب فإذا سكنت القلوب سكنت اجلوارح

أو سباب مع أحد بسبب شيء  لتايل لن يدخل يف عراكو  اه حينما يسكن قلبه سيكون مطمئنً ألن
  .من األشياء

  
  :رمحه هللا )١(يقول الشيخ اهلروي

  ،الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح
  .اليقني التامحيح ال يكون إال مع واألمن الص

  
   :عليه السالم  سبحانه وتعاىل براهيمإقال  إذبة من السكينة لى مرتوالطمأنينة أع

 َّ  مهىه جه ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

٢٦٠البقرة:   
  

  
  
  
  
  
  

                                                           

اإلمام القدوة احلافظ الكبري أبو إمساعيل عبد هللا بن حممد بن علي بن  ،هو شيخ اإلسالم  أبو إمساعيل األنصاري اهلروي )١(
منازل السائرين، املصدر، سري أعالم النبالء ب مصنف كتا ،حممد بن أمحد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت األنصاري اهلروي

 . ٤٥٠ص ٧،ج ١١للذهيب ،ط



 

١٤  
 

 )١( مواطن نزول السكينةاملبحث الثاين :
  ذكر هللا سبحانه وتعاىل-  ١    
  :عليه وسلما قال الرسول صلى هللا كم

يف بيت من بيوت هللا تعاىل يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم  قوم اجتمع ما(
 ) )٢( السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده

   .الصالة-٢ 
لتايل تسكن القلوب ، فإذا سكنت القلوب وصل اإلنسان  إىل ففي الصالة تسكن اجلوارح ، و

  السكينة والطمأنينة .
  .قراءة القرآن -٣

    الذي يقرأ سورة الكهف وقد ربط فرسهرضي هللا عنه حديث الصحايب 
 عندتلك السكينة نزلت  :نعم قال :أو أبصرت ذلك قال: لنيب صلى هللا عليه وسلم فقال لهفأخرب ا

  .تالوة القرآن
  ،البيوت تستقبل طوارق الليل والنهار

  ،سببها ما يدار يف البيوتق الطوار 
  فإن أدير القرآن وذكر هللا يف البيوت

تنزلت و  ) )٣(رمحن خبريأن يطرق  اال طارقً إ (: خلري كما قال صلى هللا عليه وسلمالطوارق  تنزل
    .هو ذكر هللا سبحانه وتعاىلو القرآن  هفييف هذا البيت الذي يدار لسكينة ا

 اا وحمفوظً ميً حمصبح هذا البيت يف ،تنزل املالئكة إىل هذا البيت ،ينزل اخلري ،الرمحة مع السكينة تتنزل
 هللامبتلى عويف بفضل وإن كان فيه  ،شفي فإن كان هذا البيت فيه مريض ،بفضل هللا سبحانه وتعاىل

ذن هللا، بفضل هللا  وإن كان فيه فقري أغين،    .وإن كان فيه مضطرب سكن 

                                                           

  حممد بن علي الشنقيطي والشيخ حممد بن صاحل املنجدهذه املواطن أو األسباب هي ملخص حملاضرتني للشيخني  )١(

ب فضل االجتماع على تالوة  الصحيح املسند املختصرأخرجه مسلم يف كتابه  )٢( يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار 
  ٢٠٧٤ص ٤جد.ط ،القرآن 

،قال عنه شعيب األرنؤوط يف تعليقه على  ٢٣٧ص ٦ج ٢ط ب عمل اليوم والليلةيف كتا  السنن الكربىأخرجه النسائي يف  )٣(
  ١٥٤١٦رقم احلديث  ٢٠٣ص ٢٤ج ١مسند أمحد :اسناده ضعيف ، ط



 

١٥  
 

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ ،مثاإلو  فهو بيت اإلفك  خر وأما البيت اآل

٢٢٢ - ٢٢١الشعراء:  َّ جت هب مب خب  

  
م   ،هؤالء مثالكذب وأصحاب اإلو فأصحاب اإلفك  م موطن بيو   ،تنزل الشياطني والعياذ وقلو
هلم األحالم املزعجة   حتصل ؟ياطني يف هذه البيوت ماذا حيدث ألهل هذه البيوتوحينما تنزل الش

  .اليت حتصل بسبب الشياطني والعياذ مراض النفسية الكثرية األو 
  .أسباب تنزل الشياطني يف البيوتالقنوات الفضائية اهلابطة واألغاين سبب من كذلك 

   اجلهاد -٤
اهدين  قول (هللا أكرب)ف   عليهم. سبب لنزول السكينةمن ا
  املؤمننياخلوف الطارئ على  -٥

  : مثل
   ،يف الغارهللا عنه  رضيأيب بكر   خوف -أ

  .فأنزل هللا سكينته عليهما
 حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ

٤٠التوبة:  َّ  جض مص خص حص مس خس  

  
   .املدينة من األعلى ومن األسفل تيوم األحزاب عندما حوصر  -ب

  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٹٱٹٱُّٱ

١٠األحزاب:  َّ مل يك ىك مك  

  
  .نزل الريحأزل هللا والسكينة على املؤمنني و ذلك املوقف أنيف 
  ما حصل يوم حنني -ج

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ

٢٥التوبة:  َّ هت مت خت حت  جت هب مب  

  



 

١٦  
 

  .اإلميان  تعاىل واملداومة على ذكره -٦

٢٨الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ٹٱٹٱُّٱ  

  .لقضاء والقدراإلميان   -٧
  صابك مل يكن ليخطئكوأن تعلم أن ما أ :(هللا عليه وسلم قال صلى

   ما أخطائك مل يكن ليصيبكوأن 
  اال قد كتبه هللا لك شيءأي شيء إن مل ينفعوك أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 

  )١( )وعلى يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء اال قد كتبه هللا عليك اجتمعواأن 
  .الثقة  -٨

لثهما :(صلى هللا عليه وسلم أليب بكر الصديق رضي هللا عنهقال  ثنني هللا    )٢( )ما ظنك 
   وتعاىل. اليقني مبا أخرب به هللا سبحانه -٩

  .حسن الصلة  سبحانه وتعاىل  -١٠
  .أداء حقوق هللا سبحانه وتعاىل -١١

  .وأداء حق العبادوأداء فرائضه  ،توحيدهأعظم احلقوق و 
  .وترك الكذبالصدق  -١٢

   )٣( وإن الكذب ريبة فإن الصدق طمأنينة  
   .جمالس العلم والذكر -١٣

كتاب هللا يتلون  جتمع قوم يف بيت من بيوت هللا ا ام : (ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال
وذكرهم هللا  ،فتهم املالئكةحو  ،وغشيتهم الرمحة ،إال نزلت عليهم السكينة، بينهم ويتدارسونه فيما

  )٤( احلديث )فيمن عنده

                                                           

   ٦٦٧ص ٤كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ج   السنن يف الرتمذيه خرجأحديث احفظ هللا حيفظك راويه ابن عباس  )١(
ين   صحيحه خرجه البخاريأ  )٢( ب قوله    ١٣٣٧ص ٣ج ،٣، ط اثننيكتاب تفسري القرآن 
،صححه األلباين يف صحيح اجلامع  ٦٦٨ص ٤د.ط ،ج ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  ،السنن يف الرتمذي أخرجه )٣(

دته(الفتح الكبري) ط  . ٣٣٧٨برقم  ، ٦٣٧ص ١، ج ٣الصغري وز
  ،د.ط،ب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  صحيحه،أخرجه مسلم يف  )٤(

 ٢٠٧٤ص ٤ج
  



 

١٧  
 

ت السكينة -١٤  هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ٹٱٹٱُّٱٱ.قراءة آ

٢٨الرعد:  َّ  هب مب  

  .الدعاء - ١٥
  )اليت يف سورة البقرة إال نةهي طمأنيكل سكينة يف القرآن   ه: (رضي هللا عنوقال ابن عباس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٨  
 

 الفرق بني السكينة والطمأنينة:املبحث الثالث
يت وتذهبإ فكل ما فقدها حصل  ،بعد فقدها للحصول عليهاجهاد  ا يففصاحبه ،ن السكينة 

  .مئوهكذا فهو يف جهاد دا ،عليها
  .ما الطمأنينة فإنه إذا حصل عليها فهي تستمرأ

  
  حماضرة له عن السكينة واالطمئنانيف هذا ما ذكره الشيخ حممد بن علي الشنقيطي 

  
   نالسكو  الطمأنينة:تعريف 

  .)١(واطمأن الرجل اطمئنا وطمأنيًنة أي سكن 
  ومنه احلديث

 )٢()رِيبةٌ  الكذبَ  وإنَّ   طمأنينةٌ  الصدقَ  دَْع ما يَريُبك إىل ما ال يَريُبك ، فإنَّ (
طمئنانفإ ،ما تكلم ذاإفاإلنسان الصادق  لكن الكذاب  ،ن يكذبها أال خيشى أحدً  ،نه يتكلم 

    .وهو خائف وجل ،كذبهلم فهو يف ريبة وشك هل أحد انتبه حينما يتكل
  

  من أنواع االطمئنان
  .براهيم عليه السالمإاطمئنان  -١
  .عند الرعب كما حصل يف يوم بدراطمئنان -٢
  .االطمئنان على األكل واملعاش -٣

    .املائدة وحصل مع بين اسرائيل حينما طلبوا
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱٹٱٹٱ

٣٢ - ٢٤عبس:  َّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض  

  

                                                           

بلسان العربابن منظور،  )١(  (طمن) د ط ، 
صححه األلباين يف صحيح اجلامع  ، ٦٦٨ص ٤ج د.ط، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع،السنن أخرجه الرتمذي يف  )٢(

دته(الفتح الكبري) ط   ٣٣٧٨برقم  ، ٦٣٧ص ١، ج٣الصغري وز



 

١٩  
 

  :االطمئنان يف الصالة -٤
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين منىن خن حن جن يم ُّٱٹٱٹٱٱ

٢٣٩البقرة:  َّ يي  ىي  

  
   :ذكر هللا -٥

٢٨الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ُّٱٹٱٹٱ  

  
  :االطمئنان عند املوت -٦

  :قال تعاىل إذا كشف الغطاء
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٹٱٹٱ

٣٠ - ٢٧الفجر:  َّ  مب زب رب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٠  
 

  ؟السكينة والطمأنينةإىل : هل حنن حباجة رابعاملبحث ال

م إىل السكينة والطمأنينة   هناك عدة مؤشرات تدل على حاجة الناس يف هذه األ

املؤشرات انتشار الكتب التالية اليت تتناول القلق وكيفية التخلص منه والتخلص من ومن أبرز هذه 
ا الضخمة يف العامل دليل على حاجة  األحزان ، وكذلك كتب الوصول للسعادة ، فانتشارها ومبيعا

  الناس إىل السكينة والطمأنينة.

 )دع القلق وابدأ احلياة(كتاب  -١
ليفه يف قرابة الست سنوات وقد انتشر )١( ،ملؤلفه ديل كارجني   م، ١٩٤٨ونشر ألول مرة عام  ،ومت 

ت الكتاب    ،وهذا خمتصر حمتو
  :وهي كما يلي ويقع الكتاب يف ثالثني فصًال 

.القلق حقائق عن -١   

.كيف تبدد القلق-٢   

.ماذا خيلق القلق-٣  

.السبل املهمة يف حتليل القلق  

ملائة من قلقك يف العمل .اطرد مخسني   

.حتطم القلق قبل أن يصل إليككيف   

.ال تدع اهلوام يسيطر عليك  

.اعتمد علي اإلحصائيات يف طردك للقلق  

                                                           

م وتويف ١٨٨٨مؤلف أمريكي ومطور الدروس املشهورة يف حتسني الذات ومدير معهد كارنيجي للعالقات اإلنسانية ولد عام   )١(
 م  ١٩٥٥



 

٢١  
 

.مبا ليس منه بد رضَ ا  

.اجعل للقلق حداً معيناً   

.ال جترب نشر النشارة  

.حياتك من صنع افكارك  

.الثمن الغايل للقصاص  

.ال تنتظر شكر أحد  

ل مقابل ما متلك .هل تقبل مليون ر  

.نفسككن   

 ً الليمون. حامض من احلوً  اصنع شرا   

.كيف تتخلص من السواد  

.القلق القاعدة الذهبية لقهر  

.النقد املوجه إليك يساوي قيمتك  

.أمام النقد كن قوً   

.سخافات ارتكبتها  

.القلق ست طرائق تساعدك على قهر  

.كيف تطرد اإلرهاق  

.عن اإلرهاق لتحتفظن بشبابكن ابتعدن:  إىل الزوجات  



 

٢٢  
 

.اتبع هذه العادات األربع كي تشفى من اإلعياء والقلق  

.كيف تتخلص من الضجر  

.كيف تتجنب قلق األرق  

.كيف حتوز على العمل الذي يالئمك  

ستطاعتك أن تزيل متاعبكا .علم أنه   
، لكين مسعت يف بعض احملاضرات أن خ املطبوعة ومل أقف على شيء مؤكدوحاولت تتبع عدد النس

  .ةاخلمسة ماليني نسخنسخه تتجاوز 

 )١( ،للشيخ حممد الغزايل رمحه هللا تعاىل )جدد حياتك(كتاب  -٢
   .بقولبة إسالمية فقولبه ،فأعجبه )احلياة وابدأ دع القلق(طلع رمحه هللا تعاىل على كتاب اوقد 

ثر رمحه هللا بكتاب  )٣(للشيخ السعدي  )٢( )السعيدةالوسائل املفيدة للحياة (كتاب  -٣ وقد 
 :كما ذكر ابنه كما يلي  احلياة)وابدأ  القلقدع (
  

                                                           

، يعد أحد دعاة الفكر اإلسالمي يف مصري إسالمي عامل ومفكر م)١٩٩٦ – ١٩١٧هـ) (١٤١٦- ١٣٣٥(حممد الغزايل )١(
سلوبه األديب  العصر احلديث، ُعرف عنه جتديده يف الفكر اإلسالمي وكونه من "املناهضني للتشدد والغلو يف الدين"  كما ُعرف 

  املصدر ويكيبيد  -أديب الدعوة الرصني يف الكتابة واشتهر بلقب
ماله على حفيد أوابن الشيخ حممد هو من  ةالثانيهـ الطبعة  ١٤٢٧الكتاب غري منتشر وقد طبعته دار امليمان للنشر عام  )٢(

يف  لعنكبوتية بصيغة الووردالشيخ (مساعد السعدي) وهذا األخري هو من قام بصياغته وتدوينه ونشره والكتاب موجود يف الشبكة ا
  .مثان ومثانني صفحة

صر السعدي من آل سعدي  هو الشيخ العالمة أبو عبد هللا )٣( صر بن عبد هللا بن  (بكسر السني) عبد الرمحن بن 
12  يوم القصيم يف عنيزة ولد يف بلدة   )هـ ١٣٧٦- ١٣٠٧( )م ١٩٥٦- ١٨٨٩ابن سعدي( اويعرف اختصارً  متيم  من
 الده وهو يف السابعة، فرتىب يتيمً اهلجرة النبوية، وتوفيت أمه وله من العمر أربع سنوات وتويف واعام ألف وثالمثائة وسبع من  حمرم

ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد اسرتعى األنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة يف التعلم، وهو مصنف وكاتب 
  .اوهو شيخ ومعلم الشيخ ابن عثيمني رمحهم هللا مجيعً  تيسري الكرمي الرمحن  كتاب



 

٢٣  
 

قال حممد(1) بن العالمة عبد الرمحن السعدي يف كتاب "مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العالمة 
صر السعدي رمحه هللا تعاىل " ص ١٢٩عبدالرمحن بن   : 

العالج عدم القراءة  ومن األشياء اليت تذكر يف هذا املوضوع أن األطباء طلبوا اىل الوالد وهو يف فرتة
أو الكتابة ، ألن ذلك يتطلب اشغال الفكر وبذل اجلهد ، وهذا يؤثر على صحته ويؤخر شفاءه من 

 . املرض
حدى املكتبات على كتاب بعنوان "دع القلق وابدأ احلياة" إان الوالد يف املستشفى اطلعت يف وملا ك

مريكا ، فأعجبت به فقررت شراءه  للمؤلف األمريكي "ديل كارنيجي" ، وهو مدير معهد تدريب
.نه رجل منصفإومبؤلفه وقال : ، اوأعجب به أيضً  واهداءه للوالد ، فقرأ الكتاب كامًال   . 

وله سنني يف بريوت يعاجل  ،وهو يعاين من مرض نفسي ،وكان للوالد صديق عزيز عليه من أهل عنيزة
 ،القلق وابدأ احلياة"  ذا الكتاب "دعم الوالد وأهدى له همن هذا املرض ومل تتحسن صحته ، فقا

.اقرأ الكتاب فهو مفيد جدً اوقال له :  " . 
ثر مبا فيه ومن العجيب أن هذا وذهب ما به من  وحتسنت صحته الصديق بعدما قرأ الكتاب 

نية من هذا الذي يعاين منه . وقد أمرين الوالد بشراء نس همن مرض شفيعوارض صحية ،  خة 
وملا  ،الديف مكتبة عنيزة اليت أنشأها رمحه هللا ، فقمت بشراء الكتاب وأعطيته للو  هالكتاب لكي يودع

.ىل كثري من طلبة الوالد املشهورينإعارته إومتت  ،ع الوالد وضع الكتاب يف املكتبة رج   
ليف  اوأقالمً  اوق عالية وقال له : اشرت أوراقً ىل سإ عبود أأرسل الوالد  رسالة . وكان يف نية الوالد 

وقد مساها  ،عظيمة النفع  ،كبرية املعىن  ،وهي صغرية احلجم،" احلياةعلى ضوء كتاب "دع القلق وابدأ 
دف  ،لوسائل املفيدة للحياة السعيدة" "ا  ،لطرق الشرعية  لإلنسانىل حتقيق السعادة إوهي 

يف حياته  الرسالةفقد طبع من هذه  ،و احلمد واملنة ،مراض النفسية املختلفةوعالج االكتئاب واأل
وبعد مماته عشرات الطبعات مل نتمكن من حصر جمموعها ، وقد وصل عدد املطبوع منها يف واحدة 

ان عن طريق مج لطب من الطبعات أكثر من مخسني ألف نسخة وزعت  عيات سعودية تعىن 
الرسالة وذاع  هذه اشتهرتقد و  ،جهاا من داخل اململكة وخار ررً زال الطلب عليها متكيوال  ،النفسي 
.من حسن قصد مؤلفها رمحه هللا -وهللا أعلم-وهذا ،صيتها   . 

ب االستطراد فنحن ورث ال ملن يريد طباعة كتب الوالد نفسح ا ،الرمحن السعدي الشيخ عبد ةومن 
                                                           

لث أبناء الشيخ ابن سعدي نعبد الرمحهو حممد بن  )١(  السعدي وهو 



 

٢٤  
 

أو  والتأكد من ضبط الكتاب وعدم التصحيف ،ي مناذن اخلطّ دون مقابل ، لكن بعد أخذ اإل
دة أو النقصان . ا.ه وكان االبن حممد  ـ (إىل هنا انتهى كالم ابن الشيخ السعدي )التحريف أو الز

ذا  ما تشاركا  السعدي(1) هو مَ ن أملى هذه العبارات، وصاغها ابن ابنته مساعد السعدي (2) أي ا
  .الكتاب

بلغت عدد طبعاته عشرة  إذ )٣( ،حفظه هللا القرين عبد هللاكتاب ال حتزن للشيخ عائض بن  -٤
ألفته وأبقيته عندي  :يقول عنه الشيخ يف أحد حماضراته  ،وترجم إىل لغات كثرية ، ماليني نسخة 
 وتباطأت ،ا على نشره حىت يستفيد منهفاطلع عليه أحد األشخاص وشجعين كثريً  ،تسلية لنفسي

خرت مائة ألف  فعرض عليّ  ،يشرتي الكتاب وهو يطبعه أن يّ فما زال حيثين حىت عرض عل ،و
ل ذا الشكل يومل أتوقع أنه س ،وليس يل اآلن منه إال امسه ،ر لشيخ قرابة تسعني يذكر أن ل .نتشر 

  مسجلة.األلف حماضرة  مؤلًفا، وقرابة
  حفظه هللا )٤( العريفيللشيخ حممد  )استمتع حبياتك(كتاب  -٥

ما )القرين والعريفي(ن اومل يذكر الشيخ وقد  عنهما،ثناء احلديث يف أوال  ،ديل كارجني يف كتا
ت وأحاديثاطلعت على كتاب ال   . حتزن فوجدت أغلبه آ

                                                           

صر بن عبد هللا السعدي )١( ه يف بيت علم وشرف ودين ١٣٤١ولد يف مدينة عنيزة سنة   حممد بن الشيخ عبد الرمحن بن 
صر السعدي وملا  ه حسن اخللق سافر صغري  اىل اجلبيل للعمل عند عمه التاجر الوجيه سليمان بن  ويف حضن والدين كرميني اور

نفيسي شركة جتاري كتب هلا متكن من ادارة العمل التجاري وأجاده استقل وانشاء مع اخيه االكرب عبدهللا وصديقه عبدهللا ال
ان و له دور مشرف يف االعمال اخلريية يف  النجاح يف الدمام واخلرب والبحرين واعتىن برتاث والده فطفق بنشر كتبه وطباعتها 

 ،تواصلت مع مساعد السعدياملصدر،مدينة عنيزة  و مساعدت الفقراء وتزوج لكنه مل يعقب ويعيش االن يف مدينة اخلرب
ه ،وهو سبط العالمة الشيخ عبدالرمحن السعدي ١٣٨٢ولد يف مدينة الدمام سنة اعد بن عبدهللا بن سليمان السعدي مس )٢(

من ابنته الصغرى  نورة ، و ترىب يف حجر والدين كرميني وتلقى التعليم يف مدينة الدمام وحصل على الشهادة اجلامعية من جامعة 
ض سنة  لر دارة اعمال) عمل يف سلك التعليم مدرسا وادار ومشرفا للتدريب مث تقاعد مبكرا ه (ختصص ا ١٤٠٥امللك سعود 

ه واخرج عدد من كتب جده  ١٤١٨سنة يف الرتبية والتعليم  ، وكان له دور يف العناية برتاث جده من سنة  ٢٥بعد ما امضى 
  تواصلت مع مساعد السعدي،املصدر  ه اخلاصةاليت مل تطبع من قبل ،وال زال يف هذا النشاط ويسكن مدينة الدمام وله اعمال

له  .سعودي ، وداعية إسالميوشاعر ،كاتب (هـ 1379 ، وفق1959 يناير 1 مبحافظة بلقرن، "ولد بقرية "آل شريح )٣(
 ، الكثري من الكتب واخلطب واحملاضرات صوتية واملرئية من دروس وحماضرات وأمسيات شعرية وندوات أدبية

 م ١٩٧٠ جامعة امللك سعود وداعية إسالمي من مواليددكتور يف  )٤(



 

٢٥  
 

يتضح لنا أن الناس يبحثون عن الطمأنينة والسكينة ولو  ،وبعد انتشار هذه الكتب بني الناس وتداوهلا
  .ها ملا حبثوا عنهاإليمل يكونوا حباجة 

  
  العاملية:الكتئاب من منظمة الصحة حصائيات حول اإوهناك 

مليون شخص  ٣٥٠يف خمتلف أحناء العامل. وحبسب التقديرات، هناك  ً شائعا ً يعد االكتئاب مرضا
ره. (1)  يعانون من آ

جة ماسة إىل السكينة املصابني به حول العامل جيعل الناس يف هذا العصر حبا من فهذا العدد الكبري
وبث روح  ،ومسامهتهم يف تقليل احلزن والقلق ،من البحث من طلبة العلم وإلقاء مزيد ،والطمأنينة 

مالطمأنينة والسكي   .نة بني املسلمني لينعموا حبيا
  من أسباب التوتر والقلق :

 :وأسباب املخاوف لدى الناس متنوعة ،من أسباب التوتر والقلق هو وجود اخلوف  
ا بسبب هذا، توترً م اا مرتقبً انشغال اإلنسان برزقه املستقبلي جيعله خائفً  :اخلوف من الفقر  -١

  .وبسبب وجود هذا اخلوف تذهب عنه السكينة والطمأنينة
م خيافون منها من الناس حينما يفكرون املرض: كثرياخلوف من  -٢ رون ويتوت خيافون ،ألمراض فإ

لتايل هذا اخلوف يبعد عنهم السكينة والطمأن   .ينةو
 ت أعمال ا سواء أن كان معينً يعمل عمًال  يف حنيمن الناس  الفشل: كثريالفشل أو اخلوف من  -٣

عله وخوفه من الفشل جي ،أو أعمال وظيفية فهو خياف من الفشل يف هذه األعمال ،خاصةجتارية 
لتايل حيل اخلوف والقلق والتوتر والضغوط، اوقلقً  امتوترً  لتايل إذا  ،و حتل هذه األشياء يف نفسه و

 من املفرتض فإنه ال يكون هناك متسع للسكينة والطمأنينة اليت  ،حلت هذه األشياء وبقيت يف نفسه
 أن تكون موجودة

 خس جسحس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱٹٱٹٱٱ

٢٦٨البقرة:  َّ  خص حص مس  

                                                           

)١( .html2012day-health-http://www.emro.who.int/ar/media/news/mental موقع منظمة الصحة العاملية  



 

٢٦  
 

  الفصل الثاين 

ت السكينة والطمأنينة   آ

ت املبحث األول   السكينة: آ

١-  

 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

 مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

٢٤٨البقرة:  َّ  خل حل جل  

  أي وقار :إن السكينة  قيل

  .رمحةأن السكينة  تعاىل:رمحه هللا  وقال الربيع

ت هللا فتسكنون إليهأن السكينة هي  هللا:رمحه  وقال عطاء   .ما تعرفون من آ

سى عليه السالم من ذهب كانت تغسل فيه قلوب األنبياء أعطاها هللا مو وقيل: السكينة طست 
  .فوضع فيه األلواح

  )١( مث هي روح هفافة ،نسانالسكينة هلا وجه كوجه اإل :وقيل

   .ريح خجوج وهلا رأسان :وقيل

   .جناحان وذنب هللا: هلارمحه وقال جماهد 

إذا صرخت يف التابوت  ،رأس هرة ميتة: السكينة رمحه هللا  وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه
لنصر وجاءهم الفتح ،بصراخ هرّ    .أيقنوا 

                                                           

  ٢٦٤ص١ج،ط ، د. العظيمتفسري القرآن  ابن كثري  )١(



 

٢٧  
 

يقول: السكينة روح من هللا تتكلم، إذا اختلفوا يف رمحهم هللا وقال عبد الرزاق عن وهب بن منبه 
  . )١( فتخربهم ببيان ما يريدون تشيء، تكلم

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ -٢

٢٦التوبة:  َّ  مظ حط مض خض جضحض  

  

توجه للطائف ومعه عشرة ، كة على رسوله صلى هللا عليه وسلمهذه اآلية يف غزوة حنني ملا فتح هللا م
وملا دخله  ،وكمنت له ثقيف وأعوانه يف وادي ،آالف إضافة أللفني الذين أسلموا بعد فتح مكة

لنبال ففر كثري من املسلمني الوا عليهم  ع رسول هللا صلى هللا عليه م نه مل يبقَ إحىت  ،املسلمون ا
 ،نزل هللا سكينته على رسوله صلى هللا عليه وسلمأو  ،فناداهم صلى هللا عليه وسلم ،ال القليلإوسلم 

  .عليهم السالم )٢(ا مل تروها وهم املالئكة وأنزل جنودً  ،أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى املؤمنني

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ -٣ 

  جض مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت

 َّ  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض
٤٠التوبة:   

 

ييده ونصره :سكينته   .أي 

  .رضي هللا عنه )٣( وقيل على أيب بكر ،أي على الرسول صلى هللا عليه وسلم :عليه 

  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -٤

٤الفتح:  َّ زت رت يب ىب نب زبمب  

   .أي جعل الطمأنينة :أنزل السكينة

  .: الرمحةرضي هللا عنه وقال ابن عباس
                                                           

  ٢٦٥ص١ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(
  ٣١٥ص  ٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )٢(
  ٣٢٧ص٢ج، ط د. ،تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )٣(



 

٢٨  
 

: الوقار يف قلوب املؤمنني، وهم الصحابة رضي هللا عنهم، يوم احلديبة الذين رمحه هللا وقال قتادة
م بذلك  ً  ،واستقرتاستجابوا  ولرسوله وانقادوا حلكم هللا ورسوله، فلما اطمأنت قلو مع  زادهم إميا

م   )١( .إميا

٥-  

 نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ

١٨الفتح:  َّ زي ري ٰى ين ىن  

  

يعوا حتت الشجرة - رضي هللا عنهم علم هللا سبحانه وتعاىل ما يف قلوب الصحابة من -الذين 
    )٢( .الصدق والوفاء والسمع والطاعة فأنزل عليهم السكينة وهي الطمأنينة

٦-  

 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱ

 َّ  مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي زي ري
٢٦الفتح:   

  

 ،بسبب احلمية اجلاهلية ،وكتابة حممد رسول هللا ،حينما رفض املشركون كتابة بسم هللا الرمحن الرحيم
مسك اللهم ،وافق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على طلبهم وكتابة حممد بن عبد هللا يف  ،وهو كتابة 

ه وسلم وعلى املؤمنني حينها أنزل هللا سبحانه وتعاىل السكينة على رسوله صلى هللا علي ،عهد الصلح
  )٣(وعددهم قرابة األلف وأربع مائة  ،ذين معهال

  

  

                                                           

  ١٦٦ص٤ج، ط د. ،تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )١(
  ١٧٢ص  ٤ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )٢(

   ١٧٤ص٤ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )٣(



 

٢٩  
 

ت الطمأنينةاملبحث الثاين    : آ
١-  

 يه مهىه جه ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي

٢٦٠البقرة:  َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ  

  

َّ ْبن َعبَّاس َّ ْبن َعْمرو ْبن اْلَعاص ،اِتـََّفَق َعْبد ا َأْن َجيَْتِمَعا قَاَل : َوَحنُْن َشبَـَبة فـََقاَل َأَحدمهَا  ،َوَعْبد ا
َّ أَْرَجى ِعْندك ِهلَِذِه اْألُمَّة َّ تـََعاَىل  ؟ِلَصاِحِبِه َأّي آيَة ِيف ِكَتاب ا َّ ْبن َعْمرو قـَْول ا   :فـََقاَل َعْبد ا

 حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱ

٥٣الزمر:  َّ مح  جح مج حج مث متهت خت  

  

َها ِهلَِذِه اْألُمَّة قـَْول إِبـْرَاِهيم  َ أَُقول أَْرَجى ِمنـْ   فـََقاَل اِْبن َعبَّاس أََما ِإْن ُكْنت تـَُقول َهَذا َفَأ

 جه ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ

٢٦٠البقرة:  َّ  مهىه  

  
٢-  

 زن رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

١٢٦آل عمران:  َّ من  

  

ِِنْـزَاهلِِْم ِإالَّ ِبَشاَرة َلُكْم َوَتْطِييًبا لُِقُلوِبُكْم َوتَ  َّ اْلَمَالِئَكة َوَأْعَلمُكْم  َا النَّْصر  ،ْطِميًناَأْي َوَما أَنْـَزَل ا َوِإالَّ َفِإمنَّ
 َّ َكَما قَاَل ،  ْحِتَياج ِإَىل ِقَتالُكْم َهلُمْ ُدوِنُكْم َوِمْن َغْري اِ َالنْـَتَصَر ِمْن أَْعَدائِِه  الَِّذي َلْو َشاءَ  ،ِمْن ِعْند ا

ْلِقَتالِ تـََعاَىل بـَْعد أَْمرِ  ِ   :ِه اْلُمْؤِمِنَني 



 

٣٠  
 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليل ٹٱٹٱُّٱ

٤محمد:  َّ مئ خئ  

  

  :َوِهلََذا َقاَل َهُهَنا

 رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱٹٱٹٱُّ

١٢٦آل عمران:  َّ من زن  

ْحَكامَأْي ُهَو    )١( .ُذو اْلِعزَّة الَِّيت َال تـُرَام َواحلِْْكَمة ِيف َقْدره َواْإلِ

٣-  

 ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

١٠٣النساء:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي  

  

ُتْم َوَذَهَب اْخلَْوف َوَحَصَلْت الطَُّمْأنِيَنة"  ٰى ين"     َأْي َفِإَذا أَِمنـْ

يع َأْي َفَأِمتُّوَها "   زيمي ري"  َوأَِقيُموَها َكَما أُِمْرُمتْ ِحبُُدوِدَها َوُخُشوعَها َورُُكوعَها َوُسُجودَها َومجَِ
َا   )٢( ُشُؤو

٤-  

  هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ

١١٣املائدة:  َّ  

  

َها .    َأْي َحنُْن ُحمَْتاُجوَن ِإَىل اْألَْكل ِمنـْ

                                                           

  ٣٥٣ص  ١ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(

  ٤٨٩ص  ١ج، ط د. ،تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )٢(



 

٣١  
 

َ نـُُزوهلَا رِْزقًا "   جك مق"     لََنا ِمْن السََّماءِإَذا َشاَهْد

ً ِبك َوِعْلًما ِبرَِسالَِتك"  مك لك خك حك"    َأْي َونـَْزَداد ِإميَا

َّ َوَدَالَلة َوُحجَّة َعَلى نـُبـُوَّتك َوِصْدق َما "  مل خل حل جل"   َا آيَة ِمْن ِعْند ا َّ َأْي َوَنْشَهد َأ
     .)١(ِجْئت بِهِ 

٥-  

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ

١٠األنفال:  َّ ُّ  

  

ُكْم ِِْم ِإالَّ ُبْشَرى  َّ َّ بـَْعث اْلَمَالِئَكة َوِإْعَالمه ِإ   َأْي َوَما َجَعَل ا

  )٢(َوِإالَّ فـَُهَو تـََعاَىل قَاِدر َعَلى َنْصرُكْم َعَلى أَْعَداِئُكْم "  يهجي ىه مه" 

  

٦-  

 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

٧يونس:  َّ  
  

َّ يـَْوم اْلِقَياَمة َّ تـََعاَىل َعْن َحال اْألَْشِقَياء الَِّذيَن َكَفُروا بِِلَقاِء ا ًئاَوَال  ،ُخيِْرب ا َوَرُضوا ، يـَْرُجوَن ِيف لَِقائِِه َشيـْ
َها نـُُفوسهمْ  نْـَيا َواْطَمأَنَّْت إِلَيـْ َِذِه اْحلََياة الدُّ ِ. )٣(  

٧-  

٢٨الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ُّٱ  

                                                           

   ١٠٨ص  ٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )١(

  ٢٦٧ص  ٢ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )٢(

  ٣٧٠ص ٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )٣(



 

٣٢  
 

  

َّ َوَتْسُكن ِعْند ذِْكره َوتـَْرَضى بِِه َمْوًىل َوَنِصريًا َوِهلََذا قَالَ    :َأْي َتِطيب َوتـَرَْكن ِإَىل َجاِنب ا

  )١( " . مب هئ مئ هي مي" 

  

٨-  

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

١٠٦النحل:  َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث  

  

ميَان َوالتـََّبصُّرأْخَربَ تـََعاَىل َعمَّْن َكَفَر  ْلُكْفِر َواْطَمَأنَّ بِهِ  ،ِبِه بـَْعد اْإلِ ِ أَنَُّه َقْد َغِضَب َعَلْيِه  ،َوَشرََح َصْدره 
ميَاِن ُمثَّ ُعُدوهلْم َعْنهُ  ْإلِ ِ ً َعِظيًما ِيف الدَّار اْآلِخَرة ،لِِعْلِمِهْم   َوقـَْلُبُه َمْن أُْكرِهَ  ِإّال َوأَمَّا قـَْوله "  ،َوَأنَّ َهلُْم َعَذا

ِإلميَاِن  ِ َلُه ِمْن َضْرب ُمْطَمِئنٌّ  َ " فـَُهَو ِاْسِتثْـَناء ِممَّْن َكَفَر بِِلَسانِِه َوَواَفَق اْلُمْشرِِكَني بَِلْفِظِه ُمْكَرًها ِلَما 
َِّ َوَرُسوله .  َِ ميَاِن  ْإلِ ِ ََْىب َما يـَُقول َوُهَو ُمْطَمِئّن    َوأًَذى َوقـَْلبه 

بَُه اْلُمْشرُِكوَن َحىتَّ َيْكُفر ِمبَُحمٍَّد صَ َعْن اِ  ِسر ِحني َعذَّ َ لَّى ْبن َعبَّاس َأنَّ َهِذِه اْآليَة نـَزََلْت ِيف َعمَّار ْبن 
َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ َعَلْيِه وَ  ،فـََوافـََقُهْم َعَلى َذِلَك ُمْكَرًها ، ا َّ َوَجاَء ُمْعَتِذرًا ِإَىل النَِّيبّ َصلَّى ا َسلََّم َفأَنْـَزَل ا

  )٢(  .َهِذِه اْآليَة

٩-  

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ

١١٢النحل:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  

َا َكاَنْت آِمَنة ُمْطَمِئنَّة  ،َهَذا َمَثل أُرِيَد ِبِه أَْهل َمكَّة َّ  َخَلَهاَوَمْن دَ  ،يـََتَخطَّف النَّاس ِمْن َحْوهلَا ،مستقرةَفِإ
  .َكاَن آِمًنا َال َخيَاف

                                                           

  ٤٦٨ص  ٢ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(

  ٥٤٠ص  ٢ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )٢(



 

٣٣  
 

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ َكَما قَاَل تـََعاَىل 

٥٧القصص:  َّ مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  

 

  .َوَهَكَذا قَاَل َهاُهَنا 

   َأْي َهِنيًئا َسْهًال "   ٰذ يي ىي" 

َها َوأَْعَظمَها بـَْعَثة ُحمَمَّد َصلَّى "  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر"  َّ َعَليـْ َأْي َجَحَدْت آَالء ا
َّ َعَلْيِه َوَسلََّم    )١(ا

١٠-   

اإلسراء:  َّ هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّٱ
٩٥ 

   َأْي َكَما أَنـُْتْم ِفيَها"  خك حك جك مق حق  مف خف حف" 

ُتْم أَنـُْتْم َبَشرًا بـََعثْـَنا ِفيُكْم ُرُسلَنا  ،َأْي ِمْن ِجْنسهمْ "  مل خل حل جل  مك لك"  َوَلمَّا ُكنـْ
   )٢( َوَرْمحَة.ِمْنُكْم ُلْطًفا 

١١-  

 حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ

١١احلج:  َّ حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ  

  

  .َعَلى َشكّ  :َعَلى َحْرف

َأْي َدَخَل ِيف الدِّين َعَلى طََرف فَِإْن َوَجَد َما حيُِّبُه  ،َوِمْنُه َحْرف اْحلَْبل َأْي َطَرفه ،َعَلى َطَرف :َوقَيل
   .ِاْستَـَقرَّ َوِإالَّ اِْنَشَمرَ 

                                                           

  ٥٤١ص  ٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(

  ٦٢ص  ٣ج، ط د. ، العظيمتفسري القرآن  ابن كثري )٢(



 

٣٤  
 

اْلَمِديَنة فَِإْن َوَلَدْت  َكاَن الرَُّجل يـَْقَدم   :قَالَ   " مننن زن رن مم ام  يل ىل"  َعْن اِْبن َعبَّاس
َتج َخْيله قَاَل َهَذا ِدين ُسوء  ،قَاَل َهَذا ِدين َصاِلح ،اِْمرَأَتُُه ُغَالًما َونـََتَجْت َخْيله َوِإْن ملَْ تَِلد اِْمرَأَته َوملَْ تـُنـْ

)١(  

َّ َعَلْيِه َوآلِِه  وعن ُْتوَن النَِّيبّ َصلَّى ا َ َس ِمْن اْألَْعرَاب  َسِعيد ْبن ُجَبْري َعْن اِْبن َعبَّاس قَاَل : َكاَن 
َقاُلوا  ،فَِإَذا َرَجُعوا ِإَىل ِبَالدهْم فَِإْن َوَجُدوا َعام َغْيث َوَعام ِخْصب َوَعام ِوَالد َحَسن ،َوَسلََّم فـَُيَسلُِّمونَ 

َوِإْن َوَجُدوا َعام ُجُدوبَة َوَعام ِوَالد ُسوء َوَعام َقْحط َقاُلوا َما ِيف ِدينَنا  ،ِإنَّ ِدينَنا َهَذا َلَصاِلح َمتَسَُّكوا ِبهِ 
َّ َعَلى نَِبّيهَفأَنْـزَ َهَذا َخْري   " زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل"  :َل ا

   .اْآليَة

َا ِجْسمه َونـََتَجْت  وعن َعْن اِْبن َعبَّاس : َكاَن َأَحدهْم ِإَذا َقِدَم اْلَمِديَنة َوُهْم أَْرض ُدونه فَِإْن َصحَّ ِ
َوقَاَل َما َأَصْبت ُمْنُذ ُكْنت َعَلى ِديِين  ،فـََرسه َمْهرًا َحَسًنا َوَوَلَدْت اِْمرَأَته ُغَالًما َرِضَي بِِه َواْطَمَأنَّ إِلَْيهِ 

َنة اْلَبَالء ،ا ِإالَّ َخْريًاَهذَ  َنة " َواْلِفتـْ َأْي َوِإْن َأَصابَُه َوَجع اْلَمِديَنة َوَوَلَدْت اِْمرَأَته َجارِيَة  ،" َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ
ََخََّرْت َعْنُه الصََّدَقة َّ َما َأَصْبت ُمْنُذ ُكْنت َعَلى ِدينك َهذَ  ،َو ُه الشَّْيطَان فـََقاَل َوَا َ ا ِإالَّ َشرا َوَذِلَك َأ

َنة    )٢(اْلِفتـْ

١٢-  

٢٧الفجر:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ  

  

ق ائَِرة َمَع احلَْ   )٣( .َوِهَي السَّاِكَنة الثَّابَِتة الدَّ

   

  

                                                           

ب ومن الناس من يعبد هللا على حرفصحيحه أخرجه البخاري يف  )١(  ٤ج ،٣،ط كتاب تفسري القرآن ، تفسري سورة احلج ،
  ١٧٦٨ص

  ١٩٨ص ٣ج، ط د. ،تفسري القرآن العظيم  ابن كثري )٢(

  ٤٦٤ص  ٤ج، ط د. ،تفسري القرآن العظيم ابن كثري   )٣(

  



 

٣٥  
 

ت تدلاملبحث الثالث ملعىن : آ   على السكينة والطمأنينة 

١-  

 يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

٢٦آل عمران:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم  

  

ت:   تفسري اآل

َ ُحمَمَّد ُمَعظَِّما ِلَربِّك َوَشاِكرًا َلُه َوُمَفوًِّضا إِلَْيِه َوُمتَـوَكًِّال عَ    َلْيهِ يـَُقول تـََباَرَك َوتـََعاَىل " ُقْل " 

  َأْي َلك اْلُمْلك ُكّله"  ىث نث مث"  

  "  اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث"  

  َوَما ملَْ َتَشْأ ملَْ َيُكْن . ،َوأَْنَت الَِّذي َما ِشْئت َكاَن ،َوأَْنَت اْلَماِنع ، َأْي أَْنَت اْلُمْعِطي 

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّ تـََعاَىل َعَلى َرُسوله َصلَّى ا ، َوَهِذِه اْألُمَّة َوِيف َهِذِه اْآليَة تـَْنِبيه َوِإْرَشاد ِإَىل ُشْكِر نِْعَمة ا
َّ تـََعاَىل  ّي اْلَمكِّّي َخاَمت اْألَْنِبَياء َعَلى  ، َحوََّل النـُّبـُوَّة ِمْن َبِين ِإْسَرائِيلِألَنَّ ا ِإَىل النَِّيبّ اْلَعَرِيبّ اْلُقَرِشّي اْألُمِّ

ْطَالق  ْنس َواجلِّْن ،اْإلِ يع الثـََّقَلْنيِ اْإلِ َّ ِإَىل مجَِ َّ ِفيِه َحمَاِسن َمْن َكاَن قـَْبله ،َوَرُسول ا َوَخصَُّه ،الَِّذي َمجََع ا
  َوَال َرُسوًال ِمْن الرُُّسل  ،ِخبََصاِئَص ملَْ يـُْعِطَها نَِبيا ِمْن اْألَْنِبَياء

َِّ َوَشرِيَعته  َِ   َواطَِّالعه َعَلى اْلغُُيوب اْلَماِضَية َواْآلتَِية،ِيف اْلِعْلم 

  َوَنْشِر أُمَّته ِيف اْآلفَاق ،   َعْن َحَقاِئق اْآلِخَرةوََكْشِفِه َلهُ  

َا  ن َوالشَّرَاِئع، ِيف َمَشارِق اْألَْرض َوَمَغاِر َ   َوِإْظَهار ِدينه َوَشْرِعِه َعَلى َسائِر اْألَْد

َّ َوَسَالمه َعَلْيِه َداِئًما ِإَىل يـَْوم الدِّين    )١(   َفَصَلَوات ا
  

  

                                                           

  ٣١٣ص ١ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )١(



 

٣٦  
 

  تعليق الباحث :

 ،فال تشغلوا أنفسكم مبن له امللك ،وينزع امللك ،نوا فا سبحانه وتعاىل هو الذي يهب امللكئاطم 
  الك.فامللك بيد امل

٢-  

 ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ

١١٠آل عمران:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  
  

ت:   تفسري اآل

   ،اْلُمَحمَِّديَّةُخيِْرب تـََعاَىل َعْن َهِذِه اْألُمَّة 

ُْم َخْري اْألَُمم فـََقاَل تـََعاَىل    ." مه جه ين ىن من"  :ََِّ

َّ َعْنهُ  ُْتوَن ِِْم  ،قَاَل : َخْري النَّاس لِلنَّاسِ  "  مه جه ين ىن من"  َعْن َأِيب ُهَريـَْرة َرِضَي ا َ
ْسَالم    .)١(ِيف السََّالِسل ِيف َأْعَناقهْم َحىتَّ َيْدُخُلوا ِيف اْإلِ

  َوَهَكَذا قَاَل اِْبن َعبَّاس 

ُْم َخْري اْألَُمم َوأَنْـَفع النَّاس  ،ْعِين َخْري النَّاس لِلنَّاسِ يَـ   " مه جه ين ىن من"  َّ َواْلَمْعَىن َأ
   ،لِلنَّاسِ 

  " ىييي مي خي حي جي  يه ىه" َوِهلََذا قَاَل 

َمام َأْمحَد : َعْن ُدرَّة بِْنت َأِيب َهلَب قَاَلْت :    قَاَل اْإلِ

َّ َأّي النَّاس خَ   َ َرُسول ا َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اْلِمْنَرب فـََقاَل    ْري ؟ َقاَم َرُجل ِإَىل النَِّيبّ َصلَّى ا

                                                           

ب كنتم خري أمة أخرجت للناس صحيحة أخرجه البخاري يف  )١(  ٤ج ،٣،طيف كتاب تفسري القرآن سورة آل عمران 
 ١٦٦٠ص



 

٣٧  
 

َِِّ ؤ قَاَل " َخْري النَّاس أَقـْرَ  َاُهْم َعْن اْلُمْنَكر  ُهْم َوأَتْـَقاُهْم  ْ ْلَمْعُروِف َوَأ ِ   )١(لرَِّحِم " َوَأْوَصُلُهْم لِ َوآَمُرُهْم 

   " مه جه ين ىن من" ِيف قـَْوله تـََعاَىل  ِمْن َحِديث ِمسَاك َعْن َسِعيد ْبن ُجَبْري َعْن اِْبن َعبَّاس  

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّة ِإَىل اْلَمِديَنة .   َّ َصلَّى ا   َقاَل : ُهْم الَِّذيَن َهاَجُروا َمَع َرُسول ا

يع اْألُمَّة   .َوالصَِّحيح َأنَّ َهِذِه اْآليَة َعامَّة ِيف مجَِ

َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  ُكّل قـَْرن ِحبََسِبِه    َّ َصلَّى ا ْم الَِّذيَن بُِعَث ِفيِهْم َرُسول ا   ،َوَخْري قـُُرو

ُمْ   ُمْ  ، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلوَ   .ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلوَ

البقرة:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱَكَما قَاَل ِيف اْآليَة اْألُْخَرى 
١٤٣ 

 
 

َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َّ َصلَّى ا َّ َعزَّ  :قَاَل َرُسول ا " أَنْـُتْم تـَُوفُّوَن َسْبِعَني أُمَّة أَنْـُتْم َخْريَها َوَأْكَرمَها َعَلى ا
  )٣("   )٢(َوَجلَّ 

  تعليق الباحث :

  .ولكن هذه اخلريية بشروط ،فقد جعلكم هللا سبحانه وتعاىل خري أمة نوائاطم

٣-  

 جض مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ

١٤٠آل عمران:  َّ  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض  

  

                                                           

،قال عنه شعيب  ٤٣٢ص ٦ج ٢٦٨٨٨رقم ، د.ط ،يف مسند القبائل حديث درة بنت أيب هلم  املسند أخرجه أمحد يف )١(
 ٤٢١ص ٤٥، ج١يف حتقيقه مسند أمحد ،إسناده ضعيف ،ط طاألرنؤو 

،قال عنه شعيب األرنؤوط يف حتقيقه مسند أمحد إسناده  ٣ص ٥ج  ، د.ط ،يف أول مسند البصريني  املسندأخرجه أمحد يف  )٢(
  ٢١٩ص ٣٣ج ١حسن ط،

 ٣٤٤ص ١ج،  ط د. ،تفسري القرآن العظيم  ابن كثري  )٣(



 

٣٨  
 

ت:   تفسري اآل

رَة َوِإْن َكاَنْت َلُكْم اْلَعاِقَبة ِلَما لََنا ِيف َذِلَك ِمْن احلِْْكَمة )١( نُِديلَأْي   َ   ،َعَلْيُكْم اْألَْعَداء 

َم "  :َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل  
َ
ُ  َوِلَيْعل

ّ
ِذيَن  ا

َّ
  ال

ْ
  " آَمُنوا

  ِيف ِمْثل َهَذا لِنَـَرى َمْن َيْصِرب َعَلى ُمَناَجَزة اْألَْعَداء  قَاَل اِْبن َعبَّاس :  

  )٢( .يـَْعِين يـُْقتَـُلوَن ِيف َسِبيله َويـَْبُذُلوَن ُمَهجهْم ِيف َمْرَضاته"   مظجع حط مض" 
  تعليق الباحث :

مئاطم   نوا فالضرر كما أصابكم أصا

٤-  

آل  َّ اك يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
١٩٧ - ١٩٦عمران:   

  

ت:   تفسري اآل

  ،ِمْن النِّْعَمة َواْلِغْبطَة َوالسُُّرور هم فيه ماو  َهُؤَالِء اْلُكفَّار َال تـَْنظُر ِإَىل  :يُقول تـََعاَىل 

ُهْم   َْعَماِهلِْم السَّيَِّئة، فـََعمَّا قَِليل يـَُزول َهَذا ُكّله َعنـْ ِ َِنَني  َا َمنُّد َهلُْم ِفيَما ُهْم ِفيِه ، َوُيْصِبُحوَن ُمْرَ فَِإمنَّ
  .ِاْسِتْدرَاًجا

يع َما ُهْم ِفيهِ   ]١٩٧[آل عمران: }  يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث { َومجَِ

  َوَهِذِه اْآليَة َكَقْولِِه تـََعاَىل  

٤غافر:  َّ ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٱُّ  

  

٦٩يونس:  َّ حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ  :َوقَاَل تـََعاَىل   

                                                           

ب (أدال)  ُمَتَداَوالً الشيَء : جعله  َأدال )١(  / املعجم الوسيط 
  ٣٥٩ص ١ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )٢(



 

٣٩  
 

  

٢٤لقمان:  َّ  خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ :َوقَاَل تـََعاَىل   

  

١٧  َأْي قَِليًال  الطارق:  َّ  ىن نن من زن رن ُّٱ :َوقَاَل تـََعاَىل   

   

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ :َوقَاَل تـََعاَىل  
  ٦١القصص:  َّ رئ ّٰ

  

  تعليق الباحث :

ا تصرفا كامًال  ،نوا فإنه مهما استوىل الكفار على البالدئاطم  فال يغركم هذا وال  ،ا أو جزئيً وتصرفوا 
مث سيكون  ،ومهما طال عمرهم فهو قليل ،بل هو متاع قليل هلم ،سيستمرون فيه مخيدعكم 

   .مصريهم إىل جهنم والعياذ 

٥-  

 هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ

٤٨النساء:  َّ حج  مث  

  

ت:   تفسري اآل

َّ َثَالثَة  َواِوين ِعْند ا ًئاِديَوان  :الدَّ َّ ِبِه َشيـْ   ،َال يـَْعَبأ ا

ًئاَوِديَوان َال  َّ ِمْنُه َشيـْ   ، َيْرتُك ا

 َّ   . َوِديَوان َال يـَْغِفرُه ا

َّ َفأَمَّا الدِّيوَ    :ان الَِّذي َال يـَْغِفرُه ا

 َِّ َِ ْرك     .َفالشِّ



 

٤٠  
 

َّ َعزَّ   ]٤٨[النساء: } جئ يي ىي ني مي زي { :َوَجلَّ قَاَل ا

 مث زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ تعاىل َوقَالَ 

٧٢املائدة:  َّ  ىث نث  

  

ًئا   َّ ِبِه َشيـْ   :َوأَمَّا الدِّيَوان الَِّذي َال يـَْعَبأ ا

 َّ    ،َفظُْلم اْلَعْبد نـَْفسه ِفيَما بـَْينه َوَبْني ا

   ،ِمْن َصْوم يـَْوم تـَرََكُه َأْو َصَالة

َّ يـَْغِفر َذِلَك َويـََتَجاَوز ِإْن َشاءَ    .َفِإنَّ ا

ًئا  َّ ِمْنُه َشيـْ    :َوأَمَّا الدِّيَوان الَِّذي َال َيْرتُك ا

  .  )١(اْلِقَصاص َال َحمَاَلة " ، ْلم اْلِعَباد بـَْعضهْم بـَْعًضاَفظُ 

 "  اْحلَِديث الثَّاِين " 

  ،رضي هللا عنهنس ْبن َماِلك أعن َ 

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم    قَاَل:َعْن النَِّيبّ َصلَّى ا

  :" الظُّْلم َثَالثَة

 َّ   ،َفظُْلم َال يـَْغِفرُه ا

 َّ   ،َوظُْلم يـَْغِفرُه ا

ًئاَوظُْلم َال  َّ ِمْنُه َشيـْ   .َيْرتُك ا

                                                           

ب الدواوين ثالثة املستدرك على الصحيحنيأخرجه احلاكم يف  )١( ،وقال عنه  ٥٧٦ص ٤ج ، ١، طيف كتاب الفنت واملالحم 
دته ،ط،ضعفه األلباين يف  ٥٧٦ص ٤احلاكم حديث صحيح ومل خيرجاه ج رقم  ١٦٢ص  ٣ج ٣ضعيف اجلامع الصغري وز

 ) . ٣٠٢٢احلديث( 



 

٤١  
 

 َّ ْرك :فََأمَّا الظُّْلم الَِّذي َال يـَْغِفرُه ا   ،َفالشِّ

١٣لقمان:  َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱٱتعاىلقَاَل    

  

 َّ    :َوأَمَّا الظُّْلم الَِّذي يـَْغِفرُه ا

مْ َفظُْلم اْلِعَباد ِألَنْـُفِسِهْم    .ِفيَما بـَْينهْم َوَبْني َرّ

   :َوأَمَّا الظُّْلم الَِّذي َال َيْرتُكهُ 

  ،َباد بـَْعضهْم بـَْعًضاَفظُْلم اْلعِ 

   .)١("  .َحىتَّ َيِدين لِبَـْعِضِهْم ِمْن بـَْعض

  "  اْحلَِديث الثَّاِلث" 

  يـَُقول :  ، عن النيب صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنه أيب الدرداءعن 

   )اكل ذنب عسى هللا أن يغفره إال من مات مشركً (

  )٢( "  اا متعمدً أو مؤمن قتل مؤمنً 

   :اْحلَِديث الرَّاِبع 

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ،رضي هللا عنه َذرّ  عن َأَيب  َّ َصلَّى ا   :َعْن َرُسول ا

َّ يـَُقول :    " ِإنَّ ا

   ،َ َعْبِدي َما َعَبْدتِين َوَرَجْوتِين فَِإّينِ َغاِفر َلك َعَلى َما َكاَن ِمْنك( 

َ ُمثَّ لَِقيتِين َال تُ  ًئا لَ َ َعْبِدي ِإنَّك ِإْن َلِقيَتِين بُِقرَاِب اْألَْرض َخطَا َا َمْغِفَرة ْشرِك ِيب َشيـْ ِ   ).ِقيُتك بُِقرَا

                                                           

ب ما جاء يف احلساب  جممع الزوائدأخرجه اهليثمي يف  )١( ،حسنه األلباين يف  ٣٤٨ص ١٠ج ،د.ط ،يف كتاب البعث 
دته(الفتح الكبري) ط  . ٣٩٦١رقم احلديث  ٧٣٤ص ٢،ج٣صحيح اجلامع الصغري وز

،صححه األلباين يف صحيح  ١٠٣ص  ٤ب يف تعظيم قتل املؤمن جكتاب الفنت واملالحم السنن أخرجه أبو داود يف  )٢(
دته (الفتح الكبري)ط  . ٤٥٢٤رقم احلديث  ٨٣٢ص ٢، ج٣اجلامع الصغري وز



 

٤٢  
 

  )١( َأْمحَد ِمْن َهَذا اْلَوْجه.  تـََفرََّد ِبهِ 

  

  "  اْحلَِديث اْخلَاِمس 

ئم، أتيت النيب صلى هللا عل :قالرضي هللا عنه  َذرّ  عن َأيب مث أتيته يه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو 
  وقد استيقظ فقال :

َّ ُمثَّ َماَت َعَلى َذِلَك ِإالَّ َدَخَل اْجلَنَّة "    " َما ِمْن َعْبد َقاَل َال إَِله ِإالَّ ا

   ؟َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرقَ  قـُْلت:

  قَاَل " َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرَق "

   ؟قـُْلت َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرقَ  

  قَاَل " َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرَق 

  "ِيب َذرّ أَْنف أَ َعَلى َرْغم 

ََذا بـَْعد    َويـَُقول:وََكاَن أَبُو َذّر ُحيَدِّث ِ

  )٢( َذّر.َوِإْن َرِغَم أَْنف َأِيب  

   قَاَل:رضي هللا عنه َعْن َأِيب َذّر و 

أ ذر ما  "أحد فقال  استقبلنا ،حرة املدينة عشاء كنت أمشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف  
يت عليّ دا يل ذهبً حُ أُ  أحب أن ليلة أو ثالث عندي منه دينار إال أرصده لدين إال أن أقول به يف  ا 

لبيك وسعديك  رسول هللا  :قلت "أ ذر "وأرا بيده مث قال  "عباد هللا هكذا وهكذا وهكذا
أ ذر حىت  مكانك ال تربح "مث قال يل  "األكثرون هم األقلون إال من قال هكذا وهكذا : "قال

                                                           

 ١٥٤ص  ٥ج ،د.ط ،يف مسند األنصار رضي هللا عنهم يف حديث ايب ذر الغفاري رضي هللا عنهاملسند أخرجه أمحد يف  )١(
 . ٢٦٩،ص ٣٥،ج ١ال عنه شعيب األرنؤوط حديث حسن يف حتقيقه مسند أمحد ط،ق
ب لبس الثياب البيضصحيحه أخرجه البخاري يف  )٢(   ٢١٩٣ص  ٥ج ، ٣، طكتاب اللباس 



 

٤٣  
 

رض لرسول هللا صلى هللا عليه  فخشيت أن يكون عُ فانطلق حىت غاب عين فسمعت صوً  "أرجع
  :قلت، فمكثت "ال تربح"أذهب مث ذكرت قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فأردت أن ،وسلم

فقال النيب صلى هللا  .رض لك مث ذكرت قولك فقمت خشيت أن يكون عُ رسول هللا مسعت صوً 
ين فأخربين أنه ذاك : "عليه وسلم  "قلت "ا دخل اجلنةمن مات من أميت ال يشرك  شيئً  جربيل أ

  ")١( قال وإن زىن وإن سرق ؟ رسول هللا وإن زىن وإن سرق

 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ

١١٦النساء:  َّ مم  ام يل  
  

ت:   تفسري اآل

  أَنَُّه قَاَل : رضي هللا عنه َعْن َعِليّ 

   َما ِيف اْلُقْرآن آيَة َأَحّب ِإَيلَّ ِمْن َهِذِه اْآليَة 

  ١١٦النساء"  ىث نث مث زث رث يت ىت"  

  ]١١٦[النساء:} ام يل ىل مل يك ىك مك {  َوقـَْوله

  َأْي فـََقْد َسَلَك َغْري الطَّرِيق احلَّْق 

  َوَضلَّ َعْن اْهلَُدى 

  َوبـَُعَد َعْن الصََّواب 

نْـَيا َواْآلِخَرة    َوأَْهَلَك نـَْفسه َوَخِسَرَها ِيف الدُّ

نْـَيا َواْآلِخرَ    )٢(َوفَاتـَْتُه َسَعاَدة الدُّ
  

  

                                                           

ب من أجاب بلبيك وسعديكصحيحه أخرجه البخاري يف  )١(   ٢٣١٢ص  ٥ج ،٣،ط كتاب االستئذان  
  ٤٩٤ص  ١ج،  ط د. ، العظيمتفسري القرآن  ابن كثري  )٢(



 

٤٤  
 

  تعليق الباحث :

وهو سبحانه وتعاىل يغفر  ،فإن هللا سبحانه وتعاىل يغفر ملن أساء مث استغفر، نوا أيها املسلمونئاطم
كل الذنوب كبريها وصغريها ، فهو إضافة للتحذير من الشرك فهو تطمني ملن ندم وأراد التوبة 

  .واالستغفار

٦-  

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ

٦٩النساء:  َّ ىف يث ىث  نث زثمث  

  

ت:   تفسري اآل

َّ ِبِه َوَرُسوله :قَاَل تـََعاَىل     ،َأْي َمْن َعِمَل ِمبَا أََمَرُه ا

َّ َعْنُه َوَرُسوله َاُه ا َ   ،َوتـََرَك َما 

َّ َعزَّ َوَجلَّ ُيْسِكنُه َدار َكرَاَمته     ،َفِإنَّ ا

  ،َوَجيَْعلُه ُمرَاِفًقا ِلْألَْنِبَياءِ 

دِّيقُ     ،ونَ ُمثَّ ِلَمْن بـَْعدهْم ِيف الرُّتْـَبة َوُهْم الصِّ

  .َوُهْم الصَّاِحلُوَن الَِّذيَن َصَلَحْت َسرَائِرهْم َوَعَالنَِيتهمْ  ،ُمثَّ ُعُموم اْلُمْؤِمِننيَ  ،ُمثَّ الشَُّهَداء 

:ُمثَّ أَْثَىن َعَلْيِهْم تـََعاَىل فـََقالَ    
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ 

٦٩النساء:  َّ ىف يث ىث  نث زثمث رث  

   اْلُبَخارِّي:َوقَاَل  

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول رضي هللا عنها َعْن َعاِئَشة َّ َصلَّى ا   قَاَلْت :مسَِْعت َرُسول ا

نْـَيا َواْآلِخرَة "   َ َبْني الدُّ   " َما ِمْن َنِيبّ َميَْرض ِإالَّ ُخريِّ



 

٤٥  
 

  ُقولوََكاَن ِيف َشْكَواُه الَِّيت قُِبَض ِفيَها َأَخَذْتُه ُحبَّة َشِديَدة َفَسِمْعته يَـ 

 يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب{ 

  )١(ّري فـََعِلْمت أَنَُّه خُ  ]٦٩[النساء:}
ِديث اْآلَخر َّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف احلَْ   :َوَهَذا َمْعَىن قـَْوله َصلَّى ا

ً ُمثَّ َقَضى َعَلْيِه أَ     )٢(ْفَضل الصََّالة َوالتَّْسِليم " اللَُّهمَّ الرَِّفيق اْألَْعَلى " َثَال

   

  َسَبب نـُُزول َهِذِه اْآليَة اْلَكِرميَة 

  : تقَالَ عن عائشة رضي هللا عنها 

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم  النيبَجاَء َرُجل ِإَىل   ك ألحب إيل من نفسي ، وإنك فقال :  رسول هللا ، إنَصلَّى ا
من ولدي ، ألكون يف البيت فأذكرك ، فما أصرب حىت  من أهلي ومايل ، وأحب ايلّ  يلّ ألحب إ

، وإين َمَع النَِّبيَِّني آتيك فأنظر إليك ، وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت 
ًئا ،إن دخلت اجلنة خشيت أال أراك  َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َشيـْ ِجْربِيل حىت نزل ،  فـََلْم يـَُرّد َعَلْيِه النَِّيبّ َصلَّى ا

َِذِه اْآليَة  ِ)٣(.  

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ

٦٩النساء:  َّ ىف يث ىث  نث زثمث  

  

                                                           

ب فاولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني   صحيحهأخرجه البخاري يف  )١  ٣،طكتاب تفسري القرآن سورة النساء 
 ١٦٧٥ص٤ج،
ب قول النيب صلى هللا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال صحيحه أخرجه البخاري يف  )٢ ، ٣،طكتاب فضائل الصحابة 
 ١٣٤١ص٣ج
 ٣،قال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد ط ٥٣ص ١ج ،د.ط ، ب األلف من أمسه أمحد املعجم الصغريخرجه الطرباين يف أ )٣

 : ( رجاله رجال الصحيح غري عبدهللا بن عمران العابدي وهو ثقة ) ٧ص ٧،ج



 

٤٦  
 

هذا )١(الصحيح املسند من أسباب النزول  :هـ يف كتابه ١٤٢٢وذكر مقبل الوادعي املتوىف سنة 
  .) ٧ص٧( تفرد به اهليثمي يف جممع الزوائد ج: احلديث وقال عنه

  تعليق الباحث :

م أسول صلى هللا عليه وسلم وهو بني الصحابة رضوان هللا عليهم للر يشتاق  ظهرهم ويسألونه 
ن من يطيع هللا سبحانه وتعاىل ، يف أوامره ونواهيه ،  ،خيافون أن ال يروه يف اجلنة فهذا تطمني هلم ، 

أنعم هللا عليهم وكذلك يطيع  الرسول صلى هللا عليه وسلم فإن هللا سبحانه وتعاىل سيجعله مع الذين 
  ، من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني .

  !الرفقةفسبحان هللا ما أعظم وأمجل هذه 

٧-  

 مخ جخ مح مججح  حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب  حب جب ُّٱ

١٠٤النساء:  َّ حض جض  مص خص حص خسمس حس جس  

  
ت:   تفسري اآل

  َوَقاتُِلوُهْم َواقـُْعُدوا َهلُْم ُكّل َمْرَصدَأْي َال َتْضُعُفوا ِيف طََلب َعُدوُّكْم َبْل ُجدُّوا ِفيِهْم 

ْلَقْتل َكَذِلَك َحيُْصل َأْي َكَما ُيِصيبُكْم اجلِْرَاح َوا  ٱَّٱمج  حج مث هت مت خت حت ُّٱ
  ،َهلُمْ 

 خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ٹٱٹٱُّٱَكَما 

١٤٠آل عمران:  َّ  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص  

  

  " خس حس جس مخ جخ مح " :تـََعاَىل ُمثَّ قَاَل  

                                                           

ر للنشر  )١(  ط السابعة ٢٠٠٩-١٤٣٠ –اليمن  –دار اآل



 

٤٧  
 

ُهْم َسَواء ِفيَما ُيِصيبُكْم  َّ َّ اْلَمُثوبَة َوالنَّْصر ، اجلِْرَاح َواْآلَالممن َأْي أَنـُْتْم َوِإ َوَلِكْن أَنْـُتْم تـَْرُجوَن ِمْن ا
َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُه ِيف ِكَتابه َوَعَلى ِلَسان َرُسوله َصلَّى ا َّ    ،َوالتَّْأيِيد َكَما َوَعدَُكْم ِإ

ُهْم ، ُهَو َوْعد َحّق َوَخَرب ِصْدقوَ  جلَِْهاِد ِمنـْ ِ ًئا ِمْن َذِلَك َفأَنْـُتْم َأْوَىل    َوُهْم َال يـَْرُجوَن َشيـْ

َّ َوِإْعَالِئَها    َوَأَشّد َرْغَبة ِفيِه َوِيف ِإقَاَمة َكِلَمة ا

  َويـَْقِضيه َويـُْنِفذُه َوُميِْضيه   َأْي ُهَو أَْعَلم َوَأْحَكم ِفيَما يـَُقدِّرهُ  َّ جض  مص خص حص ٱُّٱ

  )١( اْلَمْحُمود َعَلى ُكّل َحال َوُهوَ  ،َوالشَّْرِعيَّةِمْن َأْحَكامه اْلَكْونِيَّة 
  تعليق الباحث : 

   ،ففي هذه اآلية تطمني للمسلمني ،احلرب والقتال فيها مشقة وأمل

نوا  من تقاتلون لتكون ئوتعاىل ، اطم سبيل هللا سبحانه نوا  من حتاربون ،  من جتاهدون يفئاطم
  ،كم أيضا يصيبهم أمل ومشقة مثلكمء ن أعداالعليا إن أصابكم أمل أو آالم فإ كلمة هللا هي

ال يرجون  ولكنهم ،ولكنكم أنتم ترجون من هللا سبحانه وتعاىل إحدى احلسنيني النصر أو الشهادة
   ،كما ترجون

اهد  طمئنم تهذه اآلية فإ ألمامية يف جبهات القتالطوط اأو من هم على اخل ونفإذا تذكر ا
م    .مويسكن روعه محهارو أوتسكن  قلو

  

٨-  

 رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ

٩٧األنعام:  َّ  

  

ت:   تفسري اآل

                                                           

   ٤٨٩ص ١ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(



 

٤٨  
 

  َّ يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱ:قـَْوله تـََعاَىل 

َّ ُسْبَحانه . :قَاَل بـَْعض السََّلف    َمْن ِاْعتَـَقَد ِيف َهِذِه النُُّجوم َغْري َثَالث فـََقْد َأْخطََأ وََكَذَب َعَلى ا

َّ َجَعَلَها    :ِإنَّ ا

  زِيَنة لِلسََّماِء  -أ 

  َوُرُجوًما لِلشََّياِطِني  -ب 

َا ِيف ظُُلَمات اْلَربّ َواْلَبْحر -ج    َويـُْهَتَدى ِ

  ٱَأْي َقْد بـَيـَّنَّاَها َوَوضَّْحَناَها  َّ نت مت زت ُّٱ :َوقـَْوله 

ّق َويـََتَجنـَُّبوَن اْلَباِطل َّ يت ىت ُّٱ    )١(  َأْي يـَْعِقُلوَن َويـَْعرُِفوَن احلَْ
     تعليق الباحث : 

فا سبحانه وتعاىل  ،فال ختافون الضياع واحلياد عن طريق سفركم ،نوا أيها الناس يف حال سفركمئاطم
ا ، ن  ،فال ختافوا من زواهلا إذا انتصفت يف الطريق، هو الذي خلق النجوم لتهتدوا  فهذا تذكري هلم 

جل والتوتر ا مثلهم حلق هلم اخلوف والو فلو كان خملوقً  ،ا مثلهملوقً خمخالقها هللا سبحانه وتعاىل وليس 
ا أو يف حال  فهذا تطمني لكل مسافر يف وقت كان الناس ،نذارإخوف زواهلا دون سابق  يستخدمو

ء  اليت ،تعطل أجهزة احلاسب الذكية رسال أو حنو و عدم وصول اإلأقد تكون عرضة النقطاع الكهر
  ذلك .

س كانوا يعتمدون على عالمات من صنع  القصة كما  إذ سان،اإلنوهذا يذكرين بطرفة حصلت أل
  :يلي

ض ذهبوا إىل  جدة وملا أرادوا اخلروج للنزهة والعشاء كان هناك جمموعة من األشخاص من أهل الر
فذهبوا وبعد العشاء . فه ال ختافواأ أعر  :فقال أحدهم ؟االطريق جيدً  هل تعرف :قال أحدهم

فقال : ال أدري  ؟أين الفندق :فقالوا لصاحبهم ليًال  ةواجللوس يف املطعم خرجوا منه قرابة الثانية عشر 

                                                           

  ١٤٧ص ٢ج ، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(



 

٤٩  
 

فورة جدة  :فقال ؟!اجيدً أمل تقل إنك تعرف الطريق  :، فقالوا له وهي  ،كنت وضعت عالمة وهي 
ألرجع  يقال وضعتها علي مييين واآلن املفروض أضعها على يسار  ،ن يف جدةاترى من أي مك

،  ا إىل الثانية عشر ليًال صباحً فت عن العمل ألن عملها من السادسة للفندق ، ولكنها اآلن توق
  .فلم جيدوا الفندق إال بعد ساعات واستمروا يبحثون

ولن أ فر أن هذه النجوم عالمات لن تطفا أو غري مساا مسافرً ففي هذه اآلية تطمني للناس عمومً 
  .تتوقف

  

٩-  

 مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ

٥٨األعراف:  َّ  يه ىه  
ت:   تفسري اآل

َا َسرِيًعا ٣٧آل عمران:  َّ  مث حك جك مق ُّٱ َحَسًنا َكَقْولِهِ  َأْي َواْألَْرض الطَّيَِّبة َخيْرُج نـََبا  
  

  ٥٨األعراف   َّٱخن حن  جن يم ىم مم ُّٱ

َّ لِْلُمْؤِمِن َواْلَكاِفر اْآليَة:َعْن اِْبن َعبَّاس ِيف     .َهَذا َمَثل َضَربَُه ا

َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل:َعْن َأِيب ُموَسى و  َّ َصلَّى ا َّ بِِه ِمْن اْلِعْلم َواْهلَُدى :قَاَل َرُسول ا  " َمَثل َما بـََعَثِين ا
َها نَِقيَّة قَِبَلْت اْلَماء َفأَنْـبَـَتْت اْلَكَأل َواْلُعْشب  أَْرًضا، َفَكاَنتْ َكَمَثِل اْلَغْيث اْلَكِثري َأَصاَب  اْلَكِثري، ِمنـْ

َِ  وََكاَنتْ   َّ َها َأَجاِدب أَْمَسَكْت اْلَماء فـَنَـَفَع ا   ،ا النَّاسِمنـْ

  ،َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا 

َا ِهَي ِقيَعان َها طَائَِفة ُأْخَرى ِإمنَّ    ،َال ُمتِْسك َماء َوَال تـُْنِبت َكَأل  ،َوَأَصاَب ِمنـْ

َّ ِبهِ  َّ َونـََفَعُه َما بـََعَثِين ا   ،فـََعِلَم َوَعلَّمَ   َفَذِلَك َمَثل َمْن َفِقَه ِيف ِدين ا



 

٥٠  
 

َّ الَِّذي أُْرِسْلت ِبهِ     )٢("   )١(َوَمَثل َمْن ملَْ يـَْرَفع ِبَذِلَك رَْأًسا َوملَْ يـَْقَبل ُهَدى ا
  

  تعليق الباحث :

ن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا البيت الذي هم فيه ، فإذا فعلتم ذلك أصبحتم بلدً   ا تطمني للناس 
ذن هللا سبحانه وتعاىليف أسرتكم ومنزلكم، وبعد ذلك سيخرج األبناء  اطيبً     .صاحلني 

  

١٠-  

 ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱ

٣٦األنفال:  َّ ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت  

  

ت:   تفسري اآل

  ،َرَجَع أَبُو ُسْفَيان ِبِعريِهِ َلمَّا ُأِصيَبْت قـَُرْيش يـَْوم َبْدر َوَرَجَع فـَلُُّهْم ِإَىل َمكَّة وَ 

َّ ْبن َأِيب     ،َربِيَعة َوِعْكرَِمة ْبن َأِيب َجْهل َوَصْفَوان ْبن أَُميَّةَمَشى َعْبد ا

َ ُسْفَيان ْبن َحْرب ْم بَِبْدٍر َفَكلَُّموا َأ ُؤُهْم َوأَبـَْناُؤُهْم َوِإْخَوا َ    ،ِيف رَِجال ِمْن قـَُرْيش ُأِصيَب آ

  ،َ َمْعَشر قـَُرْيش : ِجتَاَرة فـََقاُلواَوَمْن َكاَنْت َلُه ِيف تِْلَك اْلِعري ِمْن قـَُرْيش 

ََذا اْلَمال َعَلى َحْربه َلَعلََّنا َأْن نُْدرِك ِمنْ   ْن ُأِصيَب ُه َْرًا مبَِ ِإنَّ ُحمَمًَّدا َقْد َوتـَرَُكْم َوقـََتَل ِخَيارَُكْم فََأِعيُنوَ ِ
  ،ِمنَّا فـََفَعُلوا

 َّ   َعزَّ َوَجلَّ  َقاَل َفِفيِهْم َكَما ذُِكَر َعْن اِْبن َعبَّاس أَنْـَزَل ا

٣٧األنفال:  َّ  ري ٰى  ُّ - ِإَىل قـَْوله - َّٱزب  رب يئ ىئ نئ ُّ   

   

                                                           

ب فضل من علم وعمل صحيحهأخرجه البخاري يف  )١(   ٤٢ص ١ج ، ٣،طيف كتاب العلم ،
  ٢٠٧ص ٢ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )٢(



 

٥١  
 

َّ َعَلْيِه َوَسلَّ وروي  َّ َصلَّى ا َا نـَزََلْت ِيف َأِيب ُسْفَيان َونـََفَقِتِه اْألَْمَوال ِيف ُأُحد لِِقَتاِل َرُسول ا َّ    ،مَ َأ

   .نـَزََلْت ِيف أَْهل َبْدر وقيل :

ْن اِتَِّباع َعامَّة َوِإْن َكاَن َسَبب نـُُزوهلَا َخاصا فـََقْد َأْخَربَ تـََعاَىل َأنَّ اْلُكفَّار يـُْنِفُقوَن أَْمَواهلْم لَِيُصدُّوا عَ  وهي
ّق َفَسيَـْفَعُلوَن َذِلَك ُمثَّ َتْذَهب أَْمَواهلْم ُمثَّ َتُكون عَ    ،َلْيِهْم َحْسَرة َأْي َنَداَمةَطرِيق احلَْ

َّ َوُظُهور َكِلَمتهْم َعَلى َكِلَمة احلَّْق  َحْيثُ  ُْم أَرَاُدوا ِإْطَفاء نُور ا ًئا ِألََّ   ملَْ ُجتِْد َشيـْ

َّ ُمِتّم نُوره َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن  ِصر ِدينه ،َوَا فـََهَذا اْخلِْزي  ،َوُمْظِهر ِدينه َعَلى ُكّل ِدين،َوُمْعِلن َكِلَمته ،َوَ
نْـَيا  ُُذنِِه َما  ،َوَهلُْم ِيف اْآلِخَرة َعَذاب النَّار،َهلُْم ِيف الدُّ ِ ُهْم رََأى ِبَعْيِنِه َومسََِع  َوَمْن قُِتَل ، هيسوئَفَمْن َعاَش ِمنـْ

ُهْم َأْو َماَت فَِإَىل اخلِْْزي اْألََبِدّي َواْلَعَذاب السَّْرَمِديّ    .ِمنـْ

 يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت زت ُّ هللا تعاىل: َوِهلََذا قَالَ  

  َّ يف  ىف

٣٧األنفال:  َّ ىك مك لك اك يق ٹٱٹٱُّٱٱوَ   

  )١(  

  تعليق الباحث : 

خياف ويفزع كثري من أهل اخلري حينما يعلم ويطلع على حجم التربعات اليت تصل للكنيسة لتنصري 
و نساًء ، وميكثون  رجاًال ن سالرين ينتشرون يف األرض وهم كبار بالد املسلمني ، وحينما يرون املنص

ر النائية املقطوعة عن العامل ميكثون السنوات الكثرية ، فا سبحانه وتعاىل  ويقيمون يف بعض الد
ن ما    .ينفقونه سيعود عليهم حسرة وندامةيطمن عبادة 

١١-  

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

٥٣األنفال:  َّ ىه مه جه  

  

                                                           

   ٢٨٢ص  ٢ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(



 

٥٢  
 

ت:   تفسري اآل

َنَُّه تـََعاَىل َال يـَُغريِّ نِْعَمة أَنـَْعَمَها َعَلى َأَحد ِإالَّ ِبَسبَ  ُخيِْرب  ِ ِب تـََعاَىل َعْن َمتَام َعْدله َوِقْسطه ِيف ُحْكمه 
  )١(.َذْنب ِاْرَتَكَبهُ 

  

  -وقال تعاىل :  

 جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ

 َّ خض حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت حت
١١الرعد:   

ت:   تفسري اآل

لنـََّهاِر َحيَْفُظونَُه ِمْن اْألَْسَواء َواحلَْ  ِ للَّْيِل َوَحَرس  ِ َتَأْي لِْلَعْبِد َمَالِئَكة يـَتَـَعاقـَُبوَن َعَلْيِه َحَرس    اِد

ِ  ،َكَما يـَتَـَعاَقب َمَالِئَكة آَخُروَن ِحلِْفِظ اْألَْعَمال ِمْن َخْري َأْو َشرّ    لنـََّهارِ َمَالِئَكة  ِ    ،للَّْيِل َوَمَالِئَكة 

َمال َيْكتـَُباِن اْألَْعَمال َسَنات ،َفاثْـَناِن َعْن اْلَيِمني َوالشِّ َمال  ،َصاِحب اْلَيِمني َيْكُتب احلَْ َوَصاِحب الشِّ
امه ،َوَمَلَكاِن آَخرَاِن َحيَْفظَانِِه َوَحيُْرَسانِهِ  ،َيْكُتب السَّيَِّئات   ،َواِحد ِمْن َوَرائِِه َوآَخر ِمْن ُقدَّ

لنـََّهارِ   ِ للَّْيِل َبَدًال َحاِفظَاِن وََكاتَِباِن َكَما َجاَء ِيف الصَِّحيح ،فـَُهَو َبْني أَْربـََعة أَْمَالك  ِ    :َوأَْربـََعة آَخرِيَن 

للَّ  ِ لنـََّها" يـَتَـَعاقـَُبوَن ِفيُكْم َمَالِئَكة  ِ فـََيْصَعد  ،َوَجيَْتِمُعوَن ِيف َصَالة الصُّْبح َوَصَالة اْلَعْصر، رِ ْيِل َوَمَالِئَكة 
ُتوا ِفيُكمْ  َ    ِعَباِدي؟فـََيْسَأهلُْم َوُهَو أَْعَلم ِبُكْم َكْيَف تـَرَْكُتْم  ،إِلَْيِه الَِّذيَن 

َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن َوتـَرَْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن "    .فـَيَـُقوُلوَن أَتـَيـْ

ِديث اْآلَخرَوِيف    : احلَْ

  " ِإنَّ َمَعُكْم َمْن َال يـَُفارِقُكْم ِإالَّ ِعْند اخلََْالء َوِعْند اْجلَِماع فَاْسَتْحُيوُهْم َوَأْكرُِموُهْم "  

   َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ :قـَْولهَوقَاَل اِْبن َعبَّاس ِيف 

                                                           

  ٢٩٣ص ٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(



 

٥٣  
 

َّ ِهَي اْلَمَالِئَكة َواْلُمَعقَِّبات   . ِمْن ا

  َوقَاَل ِعْكرَِمة َعْن اِْبن َعبَّاس

َّ  :قَالَ  َّ مئ خئ حئ  جئ ُّٱ  َمَالِئَكة َحيَْفظُونَُه ِمْن َبْني َيَدْيِه َوِمْن َخْلفه َفِإَذا َجاَء َقَدر ا
  َخَلْوا َعْنُه 

ْنس َواْهلََوامّ  )١( :َوقَاَل ُجمَاِهد    ،َما ِمْن َعْبد ِإالَّ َلُه َمَلك ُموَكَّل َحيَْفظُه ِيف نـَْومه َويـََقظَته ِمْن اجلِّْن َواْإلِ

ْتِيه يُرِيدُه ِإالَّ قَاَل َلُه اْلَمَلك : َورَاَءك َ َها َشْيء  َّ ِفيِه فـَُيِصيبهُ  ،َفَما ِمنـْ   .ِإالَّ َشْيء أَِذَن ا

  ِيف قـَْوله  :َعْن اِْبن َعبَّاس )٢(َوَقاَل الثـَّْورِيّ  

  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ

نْـَيا َلُه َحَرس :قَالَ    .ِمْن ُدونه َحَرس .َذِلَك َمِلك ِمْن ُمُلوك الدُّ

   .يـَْعِين َوِيلّ السُّْلطَان َيُكون َعَلْيِه اْحلََرس يف تفسريها، :َوقَاَل اْلَعْوِيفّ َعْن اِْبن َعبَّاس

  .َبْني َيَدْيِه َوِمْن َخْلفه َهُؤَالِء اْألَُمرَاء اْلَمَواِكب ِمنْ  :تـَْفِسريَهاَوقَاَل ِعْكرَِمة ِيف 

َّ  :ِيف اْآليَةرمحه هللا  )٣( الضَّحَّاكَوقَاَل    ُهَو السُّْلطَان اْلَمْحُروس ِمْن أَْمر ا

ْرك   .َوُهْم أَْهل الشِّ

                                                           

هـ) املكي، املخزومي. شيخ القراء واملفسرين. إمام، ثقة، فقيه، عامل، كثري احلديث،  ١٠٤ – ٢١جماهد بن جرب أبو احلجاج،( )١(
والفقه. كما روى عن أيب هريرة برع يف التفسري وقراءة القرآن واحلديث. روى عن ابن عباس فأكثر، وعنه أخذ القرآن والتفسري 

وعائشة وسعد بن أيب وقاص وعبدا  بن عمر وجابر بن عبدا  وأيب سعيد اخلدري. وقد عرض القرآن على ابن عباس ثالث 
رقم الرتمجة  ٥٢٠ص ٤املصدر:كتاب تقريب التهذيب البن حجر، ط.مرات يقف عند كل آية يسأله، فيم نزلت؟ وكيف كانت؟

٦٤٨١ .  
يب التميمي سفيان بو عبد هللاأ )٢( املصدر:كتاب اجلرح والتعديل  هـ) ١٦١ – ٩٧(ولد   بن سعيد بن مسروق الثوري الر

 . ٢٢٢ص ٤، ج١للرازي ط
، تويف بعد املائة اهلجرية   إمسه الضحاك بن مزاحم اهلاليل، أبو القاسم، ويقال أبو حممد، اخلراساين، الضحاك بن مزاحم )٣(

  . ٤٥٨ص ٤، ج١ح والتعديل للرازي طاملصدر:كتاب اجلر 



 

٥٤  
 

ََذا َأنَّ َحَرس اْلَمَالِئَكة لِْلَعْبِد ُيْشِبه َحَرس َهُؤَالءِ   َّ أَْعَلم َأنَّ ُمرَاد اِْبن َعبَّاس ِ ِلُمُلوِكِهْم  َوالظَّاِهر َوَا
  )١( َوأَُمرَاِئِهمْ 

  
  تعليق الباحث :

هذه النعم الكثرية املتنوعة من  ،نعمن ما بكم م فلن يغري هللا سبحانه وتعاىل ،نوا أيها املسلمونئاطم
صحة وسعة رزق أو علم أو عقل أو جاه أو منصب أو أمن وأمان أو أبناء وأموال زينة احلياة الدنيا ، 

ن هللا يطمن الناس لن تتغري عليكم هذه النعم النعمة كلها جمتمعة أو متفرقة أل أو سعادة ، سواًء هذه
وفيه تطمني لتحل علينا نعمة من نعمه  ،هللا سبحانه وتعاىلا هذا وعد من ، ولن تنزع منكم فجأة أبدً 

نفسكم    سبحانه وهي الطمأنينة ، لن تتغري حىت أنتم تغريوا ما 

حً ا مطمئنً فهذا تطمني يريح القلب ويطمئنه وجيعله آمنً    .اا مر

  

١٢-  

 ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

٦هود:  َّ ىه مه جه  

  
ت:    تفسري اآل

َْرزَاِق اْلَمْخُلوقَات ِمْن َسائِر َدَواّب اْألَْرض صَ  َربَ أخ ِ َوأَنَُّه  ،َوبـَرِّيـَّها ِغريَها وََكِبريَها َحبْرِيـَّهاتـََعاَىل أَنَُّه ُمَتَكفِّل 
َِْوي إِلَ َوُمْستَـْوَدعَها، أَ ُمْستَـَقّرَها  يـَْعَلم تَـَهى َسْريَها ِيف اْألَْرض َوأَْيَن  ْيِه ِمْن وَْكرَها َوُهَو ْي يـَْعَلم أَْيَن ُمنـْ

  ُمْستَـْوَدعَها . 

  " َويـَْعَلم ُمْستَـَقّرَها " َأْي َحْيُث َِْوي " َوُمْستَـْوَدعَها" َحْيُث َمتُوت  :َوقَاَل اِْبن َعبَّاس

                                                           

   ٤٥٩ص ٢ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )١(



 

٥٥  
 

  " ُمْستَـَقّرَها " ِيف الرَِّحم .  :رمحه هللا )١(َوَعْن ُجمَاِهد

  " َوُمْستَـْوَدعَها " ِيف الصُّْلب َكاَلَِّيت ِيف اْألَنْـَعام 

  )٢(وََكَذا ُرِوَي َعْن اِْبن َعبَّاس 

  تعليق الباحث :

فا سبحانه وتعاىل تكفل برزق كل ما يدب على األرض ، فإذا كان سريزق  ،نوا أيها الناسئاطم
ب والبعوض وسائر الدواب فإنه سبحانه وتعاىل سريزقنا سبحانه وتعاىل الرزاق الوهاب مالك  ،الذ

  .امللك

١٣-  

 ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ٹٱٹٱُّٱ

٨الرعد:  َّ  

ت:   تفسري اآل

َث  ُخيِْرب تـََعاَىل َعْن َمتَام ِعْلمه الَِّذي َال َخيَْفى َعَلْيِه َشْيء َوأَنَُّه حمُِيط ِمبَا َحتِْملُه اْحلََواِمل ِمْن ُكلّ  ِإ
َت    ،اْحلَيَـَوا

 ]٣٤[لقمان:{ويعلَم ما في األَرحامِ } َكَما قَاَل تـََعاَىل 

  َأْي َما َمحََلْت ِمْن ذََكر َأْو أُنـَْثى َأْو َحَسن َأْو َقِبيح أَْو َشِقّي َأْو َسِعيد َأْو َطوِيل اْلُعْمر َأْو َقِصريه ، 

 مس خس حس  جس مخ محجخ جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ َكَقْولِِه تـََعاَىل 

٣٢النجم:  َّ  

                                                           

هـ) املكي، املخزومي. شيخ القراء واملفسرين. إمام، ثقة، فقيه، عامل، كثري احلديث،  ١٠٤ – ٢١جماهد بن جرب أبو احلجاج،( )١(
فأكثر، وعنه أخذ القرآن والتفسري والفقه. كما روى عن أيب هريرة برع يف التفسري وقراءة القرآن واحلديث. روى عن ابن عباس 

وعائشة وسعد بن أيب وقاص وعبدا  بن عمر وجابر بن عبدا  وأيب سعيد اخلدري. وقد عرض القرآن على ابن عباس ثالث 
  .مرات يقف عند كل آية يسأله، فيم نزلت؟ وكيف كانت؟

  ٣٩٧ص ٢ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )٢(



 

٥٦  
 

  

٦الزمر:  َّ يئ ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّٱ َوقَاَل تـََعاَىل   

  

  َأْي َخَلَقُكْم َطْورًا ِمْن بـَْعد َطْور َكَما قَاَل تـََعاَىل 

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ

  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي

١٤ - ١٢المؤمنون:  َّ مح جح مج حج مث متهت  

  

  اَل : رضي هللا عنه قَ  )١(َعْن اِْبن َمْسُعود

َّ َصلَّى ا   :َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسول ا

ُمثَّ َيُكون  ،ُمثَّ َيُكون َعَلَقة ِمْثل َذِلكَ  ،وأربعني ليلة ،" ِإنَّ َخْلق َأَحدُكْم ُجيَْمع ِيف َبْطن أُّمه أَْربَِعَني يـَْوًما
َّ إِلَْيِه  ،ُمْضَغة ِمْثل َذِلكَ  َلك فـَيـُْؤذنُمثَّ يـَبـَْعث ا

َ
َْرَبِع َكِلَمات امل ِ،   

  )٢("  مث ينفخ فيه الروح  َسِعيدم َوَعَمله َوَشِقّي أَ وأجله ْتِب رِْزقه فيكَ 

  "ىت نت  مت زت رت"  :َوقـَْوله 

َّ َعَلْيِه رضي هللا عنه  )٣( ُعَمرَعْن اِْبن   َّ َصلَّى ا   :َوَسلََّم قَالَ َأنَّ َرُسول ا

                                                           

عبد هللا بن مسعود من السابقني األولني إىل اإلسالم، هاجر اهلجرتني إىل احلبشة وإىل املدينة وهو من رواة األحاديث.  )١(
 ١٤٩ص ٥، ج١املصدر:كتاب اجلرح والتعديل للرازي ط

ب ولقد سبقت كلمتنا  صحيحه أخرجه البخاري يف )٢(   ٢٧١٣ص  ٦ج ، ٣، ط كتاب التوحيد  
يب عبد الرمحن،القرشي العدوي عمر بن اخلطاب عبد هللا بن )٣( وراوي حديث  وابن عمر بن اخلطاب  صحايب  ، ويكىن 

عندما مسح له النيب بذلك، وهو ابن مخسة  غزوة اخلندق وعامل من علماء الصحابة . مل يشهد بدرًا وُأحد لصغر سنِّه، وشارك يف
 . ١٠٧ص ٥، ج١اجلرح والتعديل للرازي ط املصدر:كتاب عشر عاًما،



 

٥٧  
 

 َّ  َوَال  ،اْألَْرَحام يفوال يعلم أحد ما يكون  ،َال يـَْعَلم َما ِيف َغد ،" َمَفاتِيح اْلَغْيب َمخْس َال يـَْعَلمُهنَّ ِإالَّ ا
َِيِّ أَْرض َمتُوت وما ،اغدً تعلم نفس ماذا تكسب     )١( .وما يدري أحد مىت جييء املطر ،َتْدرِي نـَْفس 

ْقط"   مت زت رت"  :َعْن اِْبن َعبَّاس و   يـَْعِين السِّ

  ،َضْت َحىتَّ َوَلَدْتُه َمتَاًمايـَُقول َما زَاَدْت الرَِّحم ِيف اْحلَْمل َعَلى َما َغا"  ىت نت"  

   ،َحتِْمل ِتْسَعة َأْشُهر َأْشُهر َوَمنْ َوَذِلَك َأنَّ ِمْن النَِّساء َمْن َحتِْمل َعَشَرة 

ُهنَّ َمْن تـَنـُْقص ،َتزِيد ِيف اْحلَْملَوِمنـُْهنَّ َمْن  َّ تـََعاَىل  ،َوِمنـْ َدة الَِّيت ذََكَر ا   ،َفَذِلَك اْلَغْيض َوالزَِّ

   .وَُكّل َذِلَك بِِعْلِمِه تـََعاَىل  

   َّ ىتيت نت  مت زت رت ُّٱ َعْن اِْبن َعبَّاس ِيف قـَْوله و

َها    َقاَل َما نـََقَصْت َعْن ِتْسَعة َوَما زَاَد َعَليـْ

  .َوَقْد نـَبَـَتْت ثَِنيَِّيت  َوَوَلَدْتِين  ،َوَضَعْتِين أُمِّي َوَقْد َمحََلْتِين ِيف َبْطنَها َسنَـَتْنيِ  )٢(:َوقَاَل الضَّحَّاك

يَلة بِْنت َسْعد َعْن َعاِئَشة     قَاَلْت:َوقَاَل اِْبن ُجَرْيج َعْن مجَِ

   .َما يـََتَحرَّك ِظّل ِمْغَزل َسنَـَتْنيِ َقْدرَال َيُكون اْحلَْمل َأْكَثر ِمْن  

َوَما تـَْزَداد َعَلى ِتْسَعة  ،قَاَل َما تـََرى ِمْن الدَّم ِيف َمحْلَها َّ ىتيت نت  مت زت رت ُّٱ :َوقَاَل ُجمَاِهد
َسن اْلَبْصرِّي َوقـََتاَدة  .َأْشُهر   )٣( َوالضَّحَّاكَوِبِه قَاَل َعِطيَّة اْلَعْوِيفّ َواحلَْ

١٤ –   

٦٥النمل:  َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ  

  

                                                           

ب ال يدري مىت جييء املطر اال هللا  جصحيحه أخرجه البخاري يف  )١(  ٣٥١ص ١كتاب االستسقاء 
اجلرح والتعديل  املصدر:كتاب الضحاك بن مزاحم اهلاليل، أبو القاسم، ويقال أبو حممد، اخلراساين، امسه الضحاك بن مزاحم )٢(

 . ٤٥٨ص ٤، ج١للرازي ط

   ٣٩٧ص٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )٣(



 

٥٨  
 

ت:   تفسري اآل

َّ َعَلْيهِ    َأْن يـَُقول وسّلم يـَُقول تـََعاَىل آِمرًا َرُسوله َصلَّى ا

َّ َال يـَْعَلم َأَحد ِمْن َأْهل السََّمَوات وَ  اْخلَْلق، أَنَّهُ ُمَعلًِّما ِجلَِميِع     .اْألَْرض اْلَغْيب ِإالَّ ا

  " إِالَّ اللَّه "  تـََعاَىل:َوقـَْوله 

َّ َعزَّ َوَجلَّ  ،ِاْسِتثْـَناء ُمنـَْقِطع   ،َأْي َال يـَْعَلم َأَحد َذِلَك ِإالَّ ا

َفرِد     ،ِبَذِلَك َوْحده َال َشرِيك َلهُ فَِإنَُّه اْلُمنـْ

٥٩األنعام:  َّ  جي حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ تـََعاَىل:َكَما قَاَل   

  

٣٤لقمان:  َّ  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ َوقَاَل تـََعاَىل :  

٢١النحل:  َّ مك لك اك يق ىق ُّٱٱَوقـَْوله تـََعاَىل :  

  َأْي َوَما َيْشُعر اخلََْالِئق السَّاِكُنوَن ِيف السََّمَوات َواْألَْرض

  ِبَوْقِت السَّاَعة  

١٨٧األعراف:  َّ مهٰه جه هن من حنخن جن مم  خم ُّٱ: َكَما قَاَل تـََعاَىل   

  السََّمَوات َواْألَْرض َأْي ثـَُقَل ِعْلمَها َعَلى أَْهل

َها قَاَلتْ   َّ َعنـْ َّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َمْن َزَعَم أَنَُّه يـَْعَلم  : (َعْن َعاِئَشة َرِضَي ا َما َيُكون  -يـَْعِين النَِّيبّ َصلَّى ا
َّ اْلِفْريَة    ،ِيف َغد فـََقْد َأْعَظم َعَلى ا

َّ تـََعاَىل يـَُقول  )٦٥ النمل:  َّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُِّألَنَّ ا  

  )١( :َوَقاَل قـََتاَدة

َّ َهِذِه النُُّجوم لَِثَالِث ِخَصال( َا َجَعَل ا   :ِإمنَّ
                                                           

بعي وعامل يف  )١( م العرب  واللغة العربية قتادة بن دعامة السَّدوسي، أبو اخلطاب.   -هـ ٦١والنسب، حمدث، مفسر (ولد  وأ
 . ١٣٢رقم  ٢٦٩ص ٥، ج١١أعالم النبالء للذهيب ط املصدر:سريهـ) ١١٨



 

٥٩  
 

  َجَعَلَها زِيَنة لِلسََّماِء -أ 

َا ب_َ    َجَعَلَها يـُْهَتَدى ِ

  .َعَلَها ُرُجوًما لِلشََّياِطنيِ َوجَ ج_

   .َوَتَكلََّف َما َال ِعْلم َلُه بِهِ  ،َوَأَضاَع َنِصيبه ،َوَأْخطَأَ َحظّه ،فـََقْد قَاَل ِبرَْأِيهِ  ،َفَمْن تـََعاَطى ِفيَها َغْري َذِلكَ 

َّ َقْد َأْحَدثُوا ِمْن َهِذِه النُُّجوم َكَهانَة َْمِر ا ِ ًسا َجَهَلة  َ   ،َوِإنَّ ُأ

   ،َوَمْن َسافـََر بَِنْجِم َكَذا وََكَذا َكاَن َكَذا وََكَذا ،َمْن أَْعَرَس بَِنْجِم َكَذا وََكَذا َكاَن َكَذا وََكَذا 

  ،َولََعْمرِي َما ِمْن َجنْم ِإالَّ يُوَلد ِبِه اْألَْمحَر َواْألَْسَود ،َوَمْن ُوِلَد بَِنْجِم َكَذا وََكَذا َكاَن َكَذا وََكَذا

ِميم ،َواْلَقِصري َوالطَّوِيل  َسن َوالدَّ ابَّة َوَهَذا الطَّْري ِبَشْيٍء ِمْن اْلَغْيبَوَما َعِلَم َهذَ  ،َواحلَْ  ،ا النَّْجم َوَهِذِه الدَّ
َّ تـََعاَىل أَنَُّه   َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱَوَقَضى ا

)  ٦٥ النمل:   

  
  تعليق الباحث : 

   .ءشينوا أيها الناس ، فا سبحانه وتعاىل يعلم الغيب وقد قدر كل ئاطم

١٥-  

 ىي ني مي زي  ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ

٤إبراهيم:  َّ هئ  مئ خئ حئ ييجئ  

  

ت:   تفسري اآل

ِِمْ  ُهْم َما يُرِيُدونَ  ،َهَذا ِمْن ُلْطفه تـََعاَىل ِخبَْلِقِه أَنَُّه يـُْرِسل إِلَْيِهْم ُرُسًال ِمنـُْهْم بُِلَغا   ،لِيَـْفَهُموا َعنـْ

  ،َوَما أُْرِسُلوا ِبِه إِلَْيِهمْ  

َمام َأْمحَد َعْن َأِيب َذّر       قَاَل:َكَما َرَوى اْإلِ



 

٦٠  
 

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم " ملَْ  َّ َصلَّى ا َّ قَاَل َرُسول ا   .)١(ِبيا ِإالَّ بُِلَغِة قـَْوِمِه " ن يـَبـَْعث ا

  ،َأْي بـَْعد اْلبَـَيان َوِإَقاَمة اْحلُجَّة َعَلْيِهمْ "  يي ىي ني مي زي  ري ٰى"  :َوقـَْوله

َّ َمْن َيَشاء َعْن َوْجه اْهلَُدى  قّ  ،ُيِضّل ا   .َويـَْهِدي َمْن َيَشاء ِإَىل احلَْ

  . َوَما ملَْ َيَشْأ ملَْ َيُكنْ الَِّذي َما َشاَء َكانَ "  خئ حئ" 

   .َويـَْهِدي َمْن ُهَو أَْهل ِلَذِلكَ  ،ِيف أَفـَْعاله فـَُيِضّل َمْن َيْسَتِحّق اْإلِْضَالل"  مئ" 

ِِْبَالِغ  ،أَنَُّه َما بـََعَث نَِبيا ِيف أُمَّة ِإالَّ َأْن َيُكون بُِلَغِتِهمْ  ،َكاَنْت َهِذِه ُسنـََّتُه ِيف َخْلقهَوَقْد   فَاْخُتصَّ ُكّل َنِيبّ 
   .رَِسالَته ِإَىل أُمَّته ُدون َغْريهمْ 

َّ َعَلْيهِ  َّ َصلَّى ا َّ َرُسول ا   ، َوَسلََّم ِبُعُموِم الّرَِساَلة ِإَىل َسائِر النَّاسَواْخُتصَّ ُحمَمَّد ْبن َعْبد ا

َّ َعَلْيِه َوآله َوَسلَّمَ  قَاَل: )٢( َجاِبرَكَما ثـََبَت ِيف الصَِّحيَحْنيِ َعْن    َّ َصلَّى ا    :قَاَل َرُسول ا

لرُّْعِب َمِسريَة َشْهر قـَْبِلي:" أُْعِطيت َمخًْسا ملَْ يـُْعَطُهنَّ َأَحد ِمْن اْألَْنِبَياء  ِ َوُجِعَلْت ِيلَ اْألَْرض  ،ُنِصْرت 
  ،َوُأِحلَّْت ِيلَ اْلَغَنائِم َوملَْ حتَِّل ِألََحٍد قـَْبِلي ،َمْسِجًدا َوَطُهورًا

  )٣( ."ِعْثت ِإَىل النَّاِس َعامًَّة وََكاَن النَِّيبّ يـُبـَْعث ِإَىل قـَْومه َخاصَّة َوبُ  ،َوأُْعِطيت الشََّفاَعة 
  تعليق الباحث :

فإنه  ،وهو أن هذا القرآن مفهوم لديكم ،نوائا للناس لكي يطما مهمً يبني هللا سبحانه وتعاىل شيئً  
   . إال بلسان قومه الذي يفهمونهسبحانه وتعاىل ال يرسل رسوًال 

١٦-  

١٩الحجر:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ  

                                                           

،قال عنه شعيب األرنؤوط متنه  ١٥٨ص ٥يف مسند األنصار رضي هللا عنهم حديث أيب ذر ج  مسنده أمحد يفأخرجه  )١(
 . ٣٢٣ص  ٣٥ج ١صحيح ،يف حتقيقه ملسند أمحد ط

املصدر:كتاب اجلرح والتعديل للرازي  ،تسعني سنةهـ وهو ابن أربع و  ٧٨تويف سنة  عبد هللا بن عمرو بن حرام جابر بن )٢(
 . ٤٩٣ص ٢،ج١ط
ب التيمم يف احلضر اذا مل جيد املاء  صحيحهأخرجه البخاري يف  )٣(   ١٢٨ص ١ج ، ٣، طكتاب التيمم 



 

٦١  
 

   

ت:   تفسري اآل

َها َوتـَْوِسيعَها َوَبْسطَها ،َخْلقه اْألَْرض ذََكَر هللا سبحانه وتـََعاَىل  َّ َوَما َجَعَل ِفيَها ِمْن اْجلَِبال  ،َوَمّده ِإ
   ،َوَما أَنْـَبَت ِفيَها ِمْن الزُُّروع َوالثَِّمار اْلُمتَـَناِسَبة ،الرََّواِسي َواْألَْوِديَة َواْألَرَاِضي َوالّرَِمال

  .)١( . َمْعُلومَأيْ "  ُّ َّ ٍّ ٌّ"  :َوقَاَل اِْبن َعبَّاس
  

  تعليق الباحث :

ا ممدودة ،نوا أيها الناسئاطم فا سبحانه وتعاىل جعل فيها رواسي لكي ال متيد  ،فإن األرض مع كو
ت املوجودة يف األرض ئوأطم ،فوا من عدم رؤيتكم ألعمدة لألرضفال تتوتروا وال ختا ، نوا فهذه النبا

ا هللا سبحانه وتعاىل ت فهي ألمر معلوم   ،قد وز سبحانه وتعاىل فال ختافوا من ضرر بعض النبا
  .وإن جهلتموه أنتم

١٧-  

٣٩الحجر:  َّ  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٱُّ  

  
ت:   تفسري اآل

   :يـَُقول تـََعاَىل ُخمِْربًا َعْن ِإْبِليس َوَمتَرُّده َوُعتـُّوُه أَنَُّه قَاَل لِلرَّبِّ 

َّ َلهُ  :قَاَل بـَْعضهمْ  " زث  رث"  ِِْغَواِء ا     ،أَْقَسَم 

  .َوَحيَْتِمل أَنَُّه ِبَسَبِب َما أَْغَوْيتِين َوَأْضَلْلتِين 

  .َأْي ِلُذرِّيَِّة آَدم َعَلْيِه السََّالم"  نث مث"  

َها َوأُْزِعجُهْم ِإْزَعاًجا َأْي ُأَحبِّب إِلَْيِهْم اْلَمَعاِصي َوأَُرغِّبُهْم ِفيَها َوأَأُّزهمْ "  يث ىث"     .إِلَيـْ

                                                           

    ٥٠٢ص ٢ج، ط د. ،تفسري القرآن العظيم ابن كثري   )١(



 

٦٢  
 

  )١(  .َأْي َكَما أَْغَوْيتِين َوَقدَّْرت َعَليَّ َذِلكَ "  يف ىف"  

٤٠الحجر:  َّ ىك مك لك اك يق ُّٱ  

ت:   تفسري اآل

٤٠الحجر:  َّ ىك مك لك اك يق ُّٱ  

  

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱَكَقْولِِه 

٦٢اإلسراء:  َّ زي ري  

  

َّ تـََعاَىل    إبليس وأتباعه َلُه ُمتَـَهدًِّدا َوُمتَـَوعًِّدا" قَاَل " ا

٦٣اإلسراء:  َّ حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ  

  
  تعليق الباحث : 

  .ن كنتم من املخلصنيإنوا من نزغات الشيطان ئاطم

 ١٨-  

٤٧الحجر:  َّ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ  

   

ت:   تفسري اآل

َّ َما ِيف َصْدره ِمْن ِغلّ َال َيْدُخل اْجلَنَّة ُمْؤِمن َحىتَّ يـَْنزِع  َوَهَذا ُمَواِفق ِلَما ِيف الصَِّحيح ِمْن رَِوايَة  .ا
َ َسِعيد اْخلُْدرِيّ  ،قـََتاَدة ثـََنا أَبُو اْلُمتَـوَكِّل النَّاِجّي َأنَّ َأ ثـَُهمْ رضي هللا  َحدَّ َّ  عنه َحدَّ َّ َصلَّى ا َأنَّ َرُسول ا

   :َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

                                                           

  ٥٠٥ص٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(



 

٦٣  
 

ظَاِمل ُلص اْلُمْؤِمُنوَن ِمْن النَّار فـَُيْحَبُسوَن َعَلى قـَْنطََرة َبْني اْجلَنَّة َوالنَّار يـُْقَتّص لِبَـْعِضِهْم ِمْن بـَْعض مَ " خيَْ 
نـَْيا   )١(  . َهلُْم ِيف ُدُخول اْجلَنَّةَحىتَّ ِإَذا ُهذِّبُوا َونـُقُّوا أُِذنَ  ،َكاَنْت بـَْينهْم ِيف الدُّ

  

  تعليق الباحث :

  ،هلهاأ سبحانه وتعاىل الغل من قلوب نوا ففي اجلنة سينزع هللائاطم

  ا.فلن حيسدك أحد، ولن حتسد أحدً 

   

١٩-  

٤٩الحجر:  َّ جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ  

  
ت:    تفسري اآل

َ ُحمَمَّد ِعَباِدي َأّينِ     .ُذو َرْمحَة َوُذو َعَذاب أَلِيمَأْي َأْخِربْ 

  .َمَقاَمْي الرََّجاء َواْخلَْوف َوِهَي َدالَّة َعَلى

  

  َسَبب نـُُزوهلَا :

ِبت قَالَ  َ َس ِمْن َأْصَحابه َيْضَحُكوَن  :َعْن ُمْصَعب ْبن  َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  َّ َصلَّى ا َمرَّ َرُسول ا
َ اْلَغُفور الرَِّحيم َوأَنَّ َعَذاِيب  :فـََقالَ  ُهَو " اُذُْكُروا اْجلَنَّة َواذُْكُروا النَّار " فـَنَـزََلْت " نـَبِّْئ ِعَباِدي َأّينِ َأ

  )٢(  .َرَواُه اِْبن َأِيب َحاِمت َوُهَو ُمْرَسل ".اْلَعَذاب اْألَلِيم 

   :َوقَاَل اِْبن َجرِير

                                                           

  ٥٠٦ص٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )١(
  ٥٠٧ص ٢ج،  ط د. ،  تفسري القرآن العظيم هذا ما ذكره ابن كثري يف )٢(



 

٦٤  
 

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َرُجل ِمْن َأْصَحاب  َّ َصلَّى ا َنا َرُسول ا َّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : طََلَع َعَليـْ النَِّيبّ َصلَّى ا
َبة فـََقالَ  " َأَال أَرَاُكْم َتْضَحُكوَن " ُمثَّ أَْدبـََر َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِعْند  :ِمْن اْلَباب الَِّذي َيْدُخل ِمْنُه بـَُنو َشيـْ

َنا اْلَقْهَقَرى فـََقالَ احلِْْجر رَ  َّ :َجَع إِلَيـْ َ ُحمَمَّد ِإنَّ ا " ِإّينِ َلمَّا َخَرْجت َجاَء ِجْربِيل َعَلْيِه السََّالم فـََقاَل 
َ اْلَغُفور الرَِّحيم َوَأنَّ َعَذاِيب ُهَو اْلَعَذاب اْألَلِي ؟يـَُقول َلك ِملَ تـَُقنِّط ِعَباِدي   .م " " نـَبِّْئ ِعَباِدي َأّينِ َأ

َّ  )١(" َوقَاَل ُشْعَبة َ اْلَغُفور الرَِّحيم " قَاَل بـََلَغَنا َأنَّ َرُسول ا َعْن قـََتاَدة ِيف قـَْوله " نـَبِّْئ ِعَباِدي َأّينِ َأ
َّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َّ َلَما تـََورََّع ِمْن َحرَام :َصلَّى ا َوَلْو يـَْعَلم اْلَعْبد َقْدر  ،" َلْو يـَْعَلم اْلَعْبد َقْدر َعْفو ا

َّ لََبَخَع نـَْفسه   )٢(  . "َعَذاب ا
  تعليق الباحث :

لغفور مساء هللا احلسىن الغفور الرحيمأوا فمن ئناطم ، فإذا علم املسلم بوصف هللا عز وجل نفسه 
  .والرحيم فهو سيطمئن قلبه

  

٢٠-   

 يي ىي ني زيمي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ُّٱ

١٢النحل:  َّ مئ  خئ حئ جئ  

  
ت:    تفسري اآل

ته اْلِعظَام َ    ،ِيف َتْسِخريه اللَّْيل َوالنـََّهار يـَتَـَعاقـََبانِ  ،َوِمَننه اجلَِْسام ،يـُنَـبِّه تـََعاَىل ِعَباده َعَلى آ

  ،َوالنُُّجوم الثـََّواِبت َوالسَّيَّارَات ِيف أَْرَجاء السََّماَوات ،َوالشَّْمس َواْلَقَمر َيُدورَانِ 

َا ِيف الظُُّلَمات  َّ تـََعاَىل ِفيهِ  َ ،نُورًا َوِضَياء لِيـُْهَتَدى ِ َها َيِسري ِيف فـََلكه الَِّذي َجَعَلُه ا َيِسري ِحبَرََكٍة  ،ُكّل ِمنـْ
َها َها َوَال يـَنـُْقص َعنـْ    .َوتـَْقِديره َوَتْسِهيلهَواْجلَِميع َحتْت قـَْهره َوُسْلطَانه َوَتْسِخريه  ،ُمَقدََّرة َال يَزِيد َعَليـْ

                                                           

 . ٣٦٩ص ٤، ج١املصدر:كتاب اجلرح والتعديل للرازي ط ،هـ )  ١٦٠ -٨٢( شعبة بن احلجاج بن الورد )١(
  ٥٠٧ص٢ج،  ط د. ،تفسري القرآن العظيم ابن كثري   )٢(



 

٦٥  
 

 مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱٱَكَقْولِهِ 

 ني زيمي ري  ٰى ين ننىن من زن رن مم ام  يل ىل

٥٤األعراف:  َّ حئ جئ يي ىي  

  

  "   خئ حئ جئ يي ىي ني " :َوِهلََذا قَالَ 

َّ  ،َوُسْلطَانه اْلَعِظيم ،َأْي َلَدَالَالت َعَلى ُقْدَرته تـََعاَىل اْلَباِهَرة   .)١(وَن ُحَججه َويـَْفَهمُ  ،لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن َعْن ا
  تعليق الباحث :

  .وا فكل شيء يف األرض مسخر لكمئناطم

   

٢١-  

األنبياء:  َّ مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ

١٠٥ 

  
ت:    تفسري اآل

نْـَيا َواْآلِخرَةَقَضاُه لِِعَباِدِه الصَّاِحلَِني ِمْن َىل ُخمِْربًا َعمَّا َ يـَُقول تـََعا   ،السََّعاَدة ِيف الدُّ

نـَْيا َواْآلِخَرة    َكَقْولِِه تـََعاَىل   ،َوِوَراثَة اْألَْرض ِيف الدُّ

١٢٨األعراف:  َّ مح جح مج مثحج هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ  

  

٥١غافر:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ :َوقَالَ   

  

                                                           

  ٥١٧ص٢ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(



 

٦٦  
 

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :َوقَالَ 

 زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

٥٥النور:  َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث  

  

   ،َوَأْخَربَ تـََعاَىل َأنَّ َهَذا َمْسُطور ِيف اْلُكُتب الشَّْرِعيَّة َواْلَقَدرِيَّة َوُهَو َكاِئن َال َحمَاَلة

   ." مت زت رت يب ىب نب مب" :َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل 

  : َسأَْلت َسِعيد ْبن ُجَبْري َعْن قـَْوله تـََعاَىل )١(قَاَل اْألَْعَمش

  "  مت زت رت يب ىب نب مب"  

يل َواْلُقْرآن :فـََقالَ     .الزَّبُور اْلِكَتاب)٢( :َوقَاَل ُجمَاِهد .الزَّبُور : التـَّْورَاة َواْإلِجنِْ

  .َوالذِّْكر التـَّْورَاة ،َوقَاَل اِْبن َعبَّاس: الزَّبُور الَِّذي أُْنزَِل َعَلى َداُود

  .الذِّْكر الَِّذي ِيف السََّماء )٣(:َوقَاَل َسِعيد ْبن ُجَبْري  .الذِّْكر اْلُقْرآن :َوَعْن اِْبن َعبَّاس

َّ  ،الزَّبُور اْلُكُتب بـَْعد الذِّْكر :رمحه هللاَوَقاَل ُجمَاِهد     .َوالذِّْكر أُّم اْلِكَتاب ِعْند ا

  َّ   .ُهَو اللَّْوح اْلَمْحُفوظ :َوقَاَل الثـَّْورِيّ  .َواْخَتاَر َذِلَك اِْبن َجرِير َرِمحَُه ا

   

َّ ُسْبَحانه َوتـََعاَىل ِيف التـَّْورَاة َوالزَّبُور َوَساِبق ِعْلمه قـَْبل َأْن َتُكون السََّمَوات  ،َعْن اِْبن َعبَّاس : َأْخَربَ ا
َّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْألَْرض ،َواْألَْرض    .َويُْدِخلُهْم اْجلَنَّة َوُهْم الصَّاِحلُونَ  ،َأْن يُوِرث أُمَّة ُحمَمَّد َصلَّى ا

   .َقاَل أَْرض اْجلَنَّة "  زث رث يت  ىت نت"   :َوقَاَل اِْبن َعبَّاس

                                                           

املصدر:كتاب اجلرح والتعديل للرازي  ،هـ) ١٤٧ -هـ  ٦١هو سليمان بن مهران أبو حممد األسدى الكاهلى، وكان مولده (  )١(
 . ١٤٦ص ٤، ج١ط
 . ٣١٩ص ٨، ج١اجلرح والتعديل للرازي ط املصدر:كتاب ،هـ ) ١٠٤ -هـ  ٢١(ولد  جماهد بن جرب )٢(
 . ٩ص ٤، ج١املصدر:كتاب اجلرح والتعديل للرازي ط هـ )٩٥ -هـ  ٤٦( سعيد بن جبري األسدي، )٣(



 

٦٧  
 

ْرَداء َوقَاَل أَبُو ا   )١( .َحنُْن الصَّاِحلُون رضي هللا عنه :لدَّ
  الباحث :تعليق 

  .رض لعباده الصاحلنيوا فا سيورث األئناطم

٢٢-  

٢٢١الشعراء:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ  

  
ت:    تفسري اآل

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِحبَقٍّ يـَُقول تـََعاَىل ُخمَاِطًبا  َوأَنَُّه ، َمْن َزَعَم ِمْن اْلُمْشرِِكَني َأنَّ َما َجاَء بِِه الرَُّسول َصلَّى ا
ُه بِِه رَِئيٌّ  ،َشْيء اِفْـتَـَعَلُه ِمْن تِْلَقاء نـَْفسه َ َّ ُسْبَحانه َوتـََعاَىل َجَناب َرُسوله  ،ِمْن اْجلَانّ )٢(أَْو أَنَُّه َأ فـَنَـزََّه ا

   ،َعْن قـَْوهلْم َواْفِرتَاِئِهمْ 

  

 َّ َا ُهَو ِمْن ِعْند ا   ،َوأَنَُّه تـَْنزِيله َوَوْحيه نـََزَل بِِه َمَلك َكرِمي أَِمني َعِظيم  ،َونـَبََّه أَنَّ َما َجاَء بِِه ِإمنَّ

ُْم لَْيَس َهلُْم َرْغَبة ِيف ِمْثل َهَذا اْلُقْرآن اْلَعِظيم ، لَْيَس ِمْن ِقَبل الشََّياِطنيهُ َوأَنّ  َّ َا يـَْنزُِلوَن َعَلى َمْن  ،َفِإ َوِإمنَّ
ُهْم ِمْن اْلُكهَّ    .ان اْلَكَذبَةُيَشاِكلُهْم َوُيَشاِ

  )٣( .َأْي ُأْخِربُكمْ "  يي ىي"  :َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل  

٢٢٢الشعراء:  َّ جت هب مب خب  حب جب ُّٱ  

ت:    تفسري اآل

  .َأْي َكُذوب ِيف قـَْوله َوُهَو اْألَفَّاك

                                                           

  ١٩٠ص ٣ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )١(

 / املصدر املعجم الوسيط . الشعريزعُم من الغيب ، أو يلهمه   الرِِّئيُّ اِجلّينُّ يعرض لإلنسان ويطلعه على ما )٢(
    ٣٣١ص ٣ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )٣(



 

٦٨  
 

رَاُهْم ِمْن " أَثِيم " َوُهَو اْلَفاِجر ِيف أَفـَْعاله فـََهَذا ُهَو الَِّذي تـَْنزِل َعَلْيِه الشََّياِطني ِمْن اْلُكهَّان َوَما َجَرى جمَْ  
  )١(  .فَِإنَّ الشََّياِطني أَْيًضا َكَذبَة َفَسَقة ،اْلَكَذبَة اْلَفَسَقة

  
  تعليق الباحث :

والرسول صلى هللا عليه وسلم صادق فلذلك  ،من هللا سبحانه وتعاىلفالقرآن حقيقة وصدق نوا ئاطم
يت األفاك األثيم تيه الشياطني ، فالشياطني     .ال 

   

٢٣-  

١٤النمل:  َّ خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ  

  
ت:    تفسري اآل

  .َأْي ِيف ظَاِهر أَْمرهمْ "  مل خل "

َا "  يل ىل"   َّ َّ َأْي َعِلُموا ِيف أَنْـُفسهْم َأ َوَلِكْن َجَحُدوَها َوَعاَنُدوَها  ،َحّق ِمْن ِعْند ا
   .وََكابـَُروَها

قّ َأْي ِاْستِ  " َوُعُلوا" َأْي ظُْلًما ِمْن أَنْـُفسهْم "  حمخم جم"    .ْكَبارًا َعْن اِتَِّباع احلَْ

َ ُحمَمَّد َكْيف َكاَن "  حن جن يم  ىم مم"  َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل : َعاِقَبة أَْمرهْم ِيف َأْي اُْنظُْر 
ُهْم َوِإْغرَاقهْم َعْن آِخرهْم ِيف َصِبيَحة َواِحَدة َّ َّ ِإ    .ِإْهَالك ا

َأْن ُيِصيبُكْم َما  ،اْجلَاِحُدوَن ِلَما َجاَء بِِه ِمْن َربّه ،يـَُقول ِاْحَذُروا أَيـَّها اْلُمَكذِّبُوَن ِلُمَحمَّدٍ  :واملقصود
ُمْ  َ    ،َأَصا

                                                           

    ٣٣١ص ٣ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )١(



 

٦٩  
 

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْشَرف َوأَْعَظم ِمْن ُموَسىَفِإنَّ  ِمبَا  ،َوبـُْرَهانه أََدّل َوأَقْـَوى ِمْن بـُْرَهان ُموَسى ،ُحمَمًَّدا َصلَّى ا
َّ ِمْن الدََّالِئل اْلُمْقَرتِنَة ِبُوُجوِدِه ِيف نـَْفسه َوَمشَائِله ُه ا َ َوَأْخذ  ،ْنِبَياء بِهِ َوَما َسبَـَقُه ِمْن اْلِبَشارَات ِمْن اْألَ  ،آ

  )١( .َعَلْيِه ِمْن َربّه أَْفَضل الصََّالة َوالسََّالم ،اْلَمَواثِيق َلهُ 
  تعليق الباحث :

نفسه بوجود هللا نوا فمن جيادلكم من امللحدين بعدم وجود هللا سبحانه وتعاىل فهو يصّدق يف ئاطم
    .ن كابرإسبحانه وتعاىل و 

  

٢٤-  

 مخجس جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ

١٦لقمان:  َّ خص حص مس خس حس  

  
ت:   تفسري اآل

َا  ِكيم لَِيْمَتِثلَها النَّاس َويـَْقَتُدوا ِ َّ ُسْبَحانه َعْن لُْقَمان احلَْ ِفَعة َقْد َحَكاَها ا َ  َ   َهِذِه َوَصا

  " هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ"  :فـََقالَ 

ِطيَئة َلْو َكاَنْت ِمثْـَقال َحبَّة َخْرَدلَأْي ِإنَّ      "  مخجس جخ  مح"   اْلَمْظِلَمة َأْو اخلَْ

َّ يـَْوم اْلِقَياَمة ِحني َيَضع اْلَمَوازِين اْلِقْسط َها ِإْن َخْريًا َفَخْري  ،َأْي َأْحَضَرَها ا َوِإْن َشرا َفَشّر  ،َوَجاَزى َعَليـْ
  :َكَما قَاَل تـََعاَىل 

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ

٤٧األنبياء:  َّ رت  يب ىب نب زبمب رب  

  

                                                           

    ٣٣٥ص ٣ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )١(



 

٧٠  
 

   :َوقَاَل تـََعاَىل 

٨ - ٧الزلزلة:  َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ  

  

َأْو َغائَِبة َذاِهَبة ِيف أَْرَجاء السََّماَوات  ،َوَلْو َكاَنْت تِْلَك الذَّرَّة ُحمَصََّنة ُحمَجََّبة ِيف َداِخل َصْخرَة َصمَّاء
َا ،َواْألَْرض َِْيت ِ  َّ   ِألَنَُّه َال َختَْفى َعَلْيِه َخاِفَية ِيف السََّماَوات َوَال ِيف اْألَْرض . ،َفِإنَّ ا

   :َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل  

  .قَّْت َوَلطَُفْت َوَتَضاَءَلتْ َوِإْن دَ  ،اْألَْشَياءَأْي َلِطيف اْلِعْلم َفَال َختَْفى َعَلْيِه "  حص مس خس حس" 

  .ِبَدبِيِب النَّْمل ِيف اللَّْيل اْلَبِهيم"  خبِري"

َا َصْخَرة َحتْت اْألََرِضَني السَّْبع َّ خت حت جت ُّٱٱ:َوَقْد َزَعَم بـَْعضهْم َأنَّ اْلُمرَاد بَِقْولِهِ   َّ    .َأ

  

َّ َسيـُْبِديَها َويُْظِهرَها بَِلِطيوَ  - َا َلْو َكاَنْت َداِخل َصْخَرة َفِإنَّ ا   ِف ِعْلمه . اْلُمرَاد َأنَّ َهِذِه اْحلَبَّة ِيف َحَقاَر

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َأِيب َسِعيد اْخلُْدرِيّ  َّ َصلَّى ا دُكْم يـَْعَمل " َلْو أَنَّ َأحَ  :َعْن َرُسول ا
َب َوَال َكوَّة َخلَرََج َعَمله لِلنَّاِس َكائًِنا َما َكان   )٢(  ")َ ١( ِيف َصْخَرة َصمَّاء لَْيَس َهلَا 

  تعليق الباحث :

  .ن كانت مثقال ذرةعمالكم حىت وإا من أسبحانه وتعاىل ال يضيع شيئً  ن هللاإنوا فئطما

  

  

                                                           

قي مسند املكثرين مسند أيب سعيد اخلدري  يف مسندهأخرجه أمحد  )١( ،قال عنه شعيب األرنؤوط  ٢٨ص٣ج ، د.ط ،يف  
 ١١٢٣٠رقم احلديث  ٣٣٠ص ١٧،ج١اسناده ضعيف ،يف حتقيقه ملسند أمحد ط

   ٤١٦ص ٣ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري )٢(



 

٧١  
 

٢٥-  

 مق  مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض   حض مصجض خص حص مس خس ُّٱ

 حن جن خممم حم جم هل مل  حلخل جل مك لك خك حك جك

١٨فاطر:  َّ  من خن  

  
ت:   تفسري اآل

  .َأْي يـَْوم اْلِقَياَمة"  مصجض خص حص مس خس: "  قـَْوله تـََعاَىل و 

َْوزَارَِها ِإَىل َأْن ُتَساَعد "  مظ حط مض خض   حض"  ِ َها َعَلى َمحْل َما  َأْي َوِإْن َتدُْع نـَْفس ُمثْـَقَلة  َعَليـْ
   .ِمْن اْألَْوزَار َأْو بـَْعضه

َها َأْو اِبْنَها ُكّل  " مف خف حف جف مغ جغ مع جع"  َ َأْي َوِإْن َكاَن َقرِيًبا إِلَيـَْها َحىتَّ َوَلْو َكاَن َأ
   .َمْشُغول بِنَـْفِسِه َوَحاله

به ُدوِين  ،ُهَو اْجلَار يـَتَـَعلَّق ِجبَارِِه يـَْوم اْلِقَياَمةوقيل  َ َ َرّب َسْل َهَذا ِملَ َكاَن يـُْغِلق    ؟فـَيَـُقول 

ْلُمْؤِمِن يـَْوم اْلِقَياَمة  ِ َ ُمْؤِمن ِإنَّ ِيل ِعْندك َيًدا َقْد َعَرْفت َكْيف ُكْنت  :فـَيَـُقول َلهُ  ،َوِإنَّ اْلَكاِفر لَيَـتَـَعلَّق 
نْـَيا َفَال يـَزَال اْلُمْؤِمن َيْشَفع َلُه ِعْند َربّه َحىتَّ يـَُرّدُه ِإَىل َمْنزِل ُدون  ،َوَقْد ِاْحَتْجت إِلَْيك اْليَـْوم ،َلك ِيف الدُّ

  .َمْنزِله َوُهَو ِيف النَّار

َ  :فـَيَـُقول َلهُ  .َ ُبَينّ َأّي َواِلد ُكْنت َلك ؟ فـَيـُْثِين َخْريًا :فـَيَـُقول ،َوِإنَّ اْلَواِلد لَيَـتَـَعلَّق ِبَوَلِدِه يـَْوم اْلِقَياَمة 
َا ِممَّا تـََرى فـَيَـُقول َلُه َوَلده َ أََبت َما أَْيَسر َما  :ُبَينّ ِإّينِ َقْد ِاْحَتْجت ِإَىل ِمثْـَقال َذرَّة ِمْن َحَسَناتك َأْجنُو ِ

ًئا َ  :ْوَجِتِه فـَيَـُقولُمثَّ يـَتَـَعلَّق ِبزَ  .طََلْبت َوَلِكينِّ َأَختَوَّف ِمْثل َما تـََتَخوَّف َفَال َأْسَتِطيع َأْن أُْعِطيك َشيـْ
َ َهِذِه َأّي َزْوج ُكْنت َلك َِبيَها ِيل  :فـَتـُْثِين َخْريًا فـَيَـُقول َهلَا ؟ُفَالنَة َأْو  َ ِإّينِ َأْطُلب إِلَْيك َحَسَنة َواِحَدة 

َا ِممَّا تـََرْيَن . قَالَ  ًئا ِإّينِ َأَختَوَّف  :َلَعلِّي َأْجنُو ِ فـَتَـُقول َما أَْيَسر َما طََلْبت َوَلِكينِّ َال أُِطيق َأْن أُْعِطيك َشيـْ
  .ِمْثل الَِّذي تـََتَخوَّف

َّ تـََعاَىل :    ."  مظ حط مض خض   حض"  يـَُقول ا



 

٧٢  
 

   َويـَُقول تـََباَرَك َوتـََعاَىل :

. ٣٣لقمان:  َّ جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ُّٱ  

  

  ُمثَّ قَاَل تـََباَرَك َوتـََعاَىل : 

  "   حلخل جل مك لك خك حك جك مق" 

ْم اْلَفاِعُلوَن َما أََمَرُهمْ  َا يـَتَِّعظ ِمبَا ِجْئت ِبِه أُوُلو اْلَبَصائِر َوالنـَُّهى اْخلَائُِفوَن ِمْن َرّ    .ِبهِ  َأْي ِإمنَّ

َا يـَُعود "  خممم حم جم هل مل"    .نـَْفعه َعَلى نـَْفسهَأْي َوَمْن َعِمَل َصاِحلًا فَِإمنَّ

 ،َوَسَيْجزِي ُكّل َعاِمل بَِعَمِلهِ  ،َأْي َوإِلَْيِه اْلَمْرِجع َواْلَمآب َوُهَو َسرِيع احلَِْساب"  خن حن جن" 
  )١(  .َوِإْن َشرا َفَشرّ  ،ِإْن َخْريًا َفَخْري 

٣٨النجم:  َّ خم  حم جم هل مل خل ُّٱ  

  
ت:    تفسري اآل

َها َأَحد َكَما  ،ِبُكْفٍر أَْو َشْيء ِمْن الذُّنُوبَأْي ُكّل نـَْفس ظََلَمْت نـَْفسَها  َها ِوْزرَها َال َحيِْملُه َعنـْ َا َعَليـْ فَِإمنَّ
  .)٢("مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض   حض"  :قَالَ 

٣٩النجم:  َّ جه هن من خن حن جن مم ُّٱ  

    

ت:    تفسري اآل

ل   أْي َكَما َال ُحيَْمل َعَلْيِه ِوْزر َغْريه    ،ِمْن اْألَْجر ِإالَّ َما َكَسَب ُهَو لِنَـْفِسهِ َكَذِلَك َال ُحيَصِّ

َّ َوَمْن اِتـَّبَـَعهُ َوِمْن  َبَط الشَّاِفِعّي َرِمحَُه ا   ،َهِذِه اْآليَة اْلَكرِميَة ِاْستَـنـْ
                                                           

    ٥١٤ص  ٣ج،  ط د. ،تفسري القرآن العظيم  ابن كثري )١(
   ٢٣١ص ٤ج، ط د. ،  تفسري القرآن العظيمابن كثري  )٢(



 

٧٣  
 

َا ِإَىل اْلَمْوَتى ِألَنَُّه لَيْ     .َس ِمْن َعَملهْم َوَال َكْسبهمْ َأنَّ اْلِقرَاَءة َال َيِصل ِإْهَداء ثـََوا

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم أُمَّته َّ َصلَّى ا َوَال أَْرَشَدُهْم إِلَْيِه بَِنصٍّ َوَال  ،َوَال َحثـَُّهْم َعَلْيهِ  ،َوِهلََذا ملَْ يـَْنُدب إِلَْيِه َرُسول ا
ُهمْ  ،ِإميَاء َّ َعنـْ   .ْريًا َلَسبَـُقوَ إِلَْيهِ َوَلْو َكاَن خَ  ،َوملَْ يـُنـَْقل َذِلَك َعْن َأَحد ِمْن الصََّحابَة َرِضَي ا

ت يـُْقَتَصر ِفيِه َعَلى النُُّصوص  ب اْلُقُرَ َنْـَواِع اْألَْقِيَسة َواْآلرَاء ،َوَ ِ    ،َوَال يـَُتَصرَّف ِفيِه 

  َفأَمَّا الدَُّعاء َوالصََّدَقة َفَذاَك ُجمَْمع َعَلى ُوُصوهلَما َوَمْنُصوص ِمْن الشَّارِع َعَلْيِهَما .

َّ َعَلْيِه َوَسلَّ َوأَمَّ   َّ َصلَّى ا  :مَ ا اْحلَِديث الَِّذي َرَواُه ُمْسِلم ِيف َصِحيحه َعْن َأِيب ُهَريـَْرة قَاَل : قَاَل َرُسول ا
ْنَسان اِنـَْقَطَع َعَمله ِإالَّ ِمْن َثَالث : ِمْن َوَلد َصاِلح َيْدُعو لَُه َأْو َصَدَقة َجارِيَة ِمْن بَـ  ْعده " ِإَذا َماَت اْإلِ

تَـَفع ِبِه " فـََهِذِه الثََّالثَة ِيف اْحلَِقيَقة ِهَي ِمْن َسْعيه وََكدِِّه َوَعَمله    َأْو ِعْلم يـُنـْ

ِديث   " ِإنَّ َأْطَيَب َما َأَكَل الرَُّجل ِمْن َكْسِبِه َوِإنَّ َوَلَدُه ِمْن َكْسبه"  :َكَما َجاَء ِيف احلَْ

ر َعَمله َوَوْقفهَوالصََّدَقة اْجلَارِيَة َكاْلَوْقِف َوحنَْ  َ    .وه ِهَي ِمْن آ

 جع مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس ُّٱ :َوَقْد قَاَل تـََعاَىل 

١٢يس:  َّ  جغ مع  

  

   ،َواْلِعْلم الَِّذي َنَشَرُه ِيف النَّاس فَاقـَْتَدى بِِه النَّاس بـَْعَدُه ُهَو أَْيًضا ِمْن َسْعِيِه َوَعَمِلهِ 

" َمْن َدَعا ِإَىل ُهًدى َكاَن َلُه ِمْن اْألَْجر ِمْثل ُأُجور َمْن اِتـَّبَـَعُه ِمْن َغْري َأْن يـَنـُْقَص  :َوثـََبَت ِيف الصَِّحيح
ًئا   )١(  " ِمْن ُأُجورهْم َشيـْ

  تعليق الباحث : 

  .فاحلساب على ما يعمله بنفسه قاربهأو أبنائه أو أبويه أحياسب أحد بفعل نوا فلن ئاطم

   

  

                                                           

   ٢٣١ص ٤ج، ط د. ،  تفسري القرآن العظيمابن كثري  )١(



 

٧٤  
 

٢٦-  

٨الصافات:  َّ مب زب رب يئ   ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ  

  
ت:    تفسري اآل

د قْوله َجلَّ َوَعَال َهُهَنا " َوِحْفظًا " تـَْقِديره َوَحِفْظَناَها ِحْفظًا " ِمْن ُكّل َشْيطَان َمارِد " : يـَْعِين اْلُمَتَمرِّ 
   ،َذا أَرَاَد َأْن َيْسَرتِق السَّْمعإ اْلَعاِيت 

ِقب َفَأْحَرَقهُ  َ ُه ِشَهاب  َ    .َأ

َوِهَي  ،َأْي لَِئالَّ َيِصُلوا ِإَىل اْلَمَإلِ اْألَْعَلى " نئ مئ زئ رئ ّٰ " :َوِهلََذا قَاَل َجلَّ َجَالله
َّ تـََعاَىل  ،السََّماَوات َوَمْن ِفيَها ِمْن اْلَمَالِئَكة   ِإَذا َتَكلَُّموا ِمبَا يُوِحيه ا

  )١( .ِممَّا يـَُقولُه ِمْن َشْرِعِه َوَقَدرِهِ 

  
  الباحث :تعليق 

  ،ن ادعى بعض الناس علمهم للغيبإال هللا و إنوا فال يعلم الغيب ئاطم

  .دثحت كوارث  وتوقعوا

٢٧-  

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ

٣٤فصلت:  َّ من زن رن  

  
ت:    تفسري اآل

  .َأْي فـَْرق َعِظيم َبْني َهِذِه َوَهِذهِ  
                                                           

    ٤ص ٤ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري )١(



 

٧٥  
 

لَِّيت ِهَي َأْحَسُن "   ِ ْحَساِن إِلَْيهِ " َأْي َمْن اْدَفْع  ْإلِ ِ َّ    ،َأَساَء إِلَْيك فَاْدفـَْعُه َعْنك  َكَما قَاَل ُعَمر َرِضَي ا
َّ ِفيِه . َّ ِفيك ِمبِْثِل َأْن ُتِطيع ا   َعْنُه : َما َعاقـَْبت َمْن َعَصى ا

   " زن رن  مم ام يل ىل مل يك"  :َوقـَْوله َعزَّ َوَجلَّ  

َوَحمَبَّتك قَاَدْتُه تِْلَك احلََْسَنة إِلَْيِه ، ِإَىل ُمَصافَاتك ، َأْحَسْنت ِإَىل َمْن َأَساَء إِلَْيكَوُهَو الصَِّديق َأْي ِإَذا  
يم، َواْحلُنـُّو َعَلْيك ْحَسان إِلَْيك ،َحىتَّ َيِصري َكأَنَُّه َوِيلّ َلك محَِ   .)١( َأْي َقرِيب إِلَْيك ِمْن الشََّفَقة َعَلْيك َواْإلِ
  تعليق الباحث :

  .ن يرد بكالم قبيحمباس بكالم حسن ال يستوي عند هللا نه من يرد على الننوا فإئاطم

  

٢٨-  

  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ

١٣الحجرات:  َّ يث ىث نث  

  
ت:   تفسري اآل

َها  َواِحَدة،ول تـََعاَىل ُخمِْربًا لِلنَّاِس أَنَُّه َخَلَقُهْم ِمْن نـَْفس قي   ،َزْوجَها َوُمهَا آَدم َوَحوَّاءَوَجَعَل ِمنـْ

َوبـَْعد اْلَقَباِئل َمرَاِتب ُأَخر َكاْلَفَصاِئِل َواْلَعَشائِر َواْلَعَمائِر َواْألَْفَخاذ  ،َوَجَعَلُهْم ُشُعوً َوِهَي أََعمُّ ِمْن اْلَقَباِئل
  .َوَغْري َذِلكَ 

لشُُّعوِب بُُطون اْلَعَجم :َوِقيلَ   ِ ْلَقبَ  ،اْلُمرَاد    .اِئِل بُطُون اْلَعَرب َكَما َأنَّ اْألَْسَباط بُُطون َبِين ِإْسَرائِيلَوِ

  

                                                           

  ٨٩ص ٤ج، ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري  )١(



 

٧٦  
 

يِنيَّة ِإَىل آَدم َوَحوَّاء َعَلْيِهَما السََّالم َسَواء لنِّْسَبِة الطِّ ِ َا يـَتَـَفاضَ  ،َفَجِميع النَّاس ِيف الشََّرف  ْألُُموِر َوِإمنَّ ِ ُلوَن 
َّ ، الدِّيِنيَّة َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ تـََعاَىل َوُمَتابـََعة َرُسوله صَ َوِهَي طَاَعة ا َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل بـَْعد النـَّْهي َعْن ، لَّى ا

  :اْلِغيَبة َواْحِتَقار بـَْعض النَّاس بـَْعًضا ُمنَـبًِّها َعَلى َتَساِويِهْم ِيف اْلَبَشرِيَّة

   "  يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱ"  

   .التـََّعاُرف بـَْينهْم ُكّل يـَْرِجع ِإَىل َقِبيَلتهَأْي لَِيْحُصل 

َأْي ِمْن َقِبيَلة َكَذا  ،يـَُقال ُفَالن ْبن ُفَالن ِمْن َكَذا وََكَذا ": َكَماَوقَاَل ُجمَاِهد ِيف قـَْوله َعزَّ َوَجلَّ " لِتَـَعاَرُفوا
  .وََكَذا

َتِسُبوَن ِإَىل َخمَالِيفَها  :َوقَاَل ُسْفَيان الثـَّْورِيّ   َتِسُبوَن ِإَىل قـََبائِلَها ،َكاَنْت ِمحَْري يـَنـْ    .وََكاَنْت َعَرب احلَِْجاز يـَنـْ

ِْمِذيّ  ثـََنا َأْمحَد ْبن ُحمَمَّد :َوَقْد َقاَل أَبُو ِعيَسى الرتِّ َّ ْبن اْلُمَباَرك ،َحدَّ ثـََنا َعْبد ا َعْن َعْبد اْلَمِلك ْبن  ،َحدَّ
َبِعث ،الثـََّقِفيّ  ِعيَسى َّ َعْنهُ  ،َعْن يَزِيد َمْوَىل اْلُمنـْ َّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،َعْن َأِيب ُهَريـَْرة َرِضَي ا َعْن النَِّيبّ َصلَّى ا

 ،َمثْـرَاة ِيف اْلَمال ،" تـََعلَُّموا ِمْن أَْنَسابُكْم َما َتِصُلوَن ِبِه أَْرَحامُكْم فَِإنَّ ِصَلة الرَِّحم َحمَبَّة ِيف اْألَْهل :قَالَ 
  .)١(َمْنَسَأة ِيف اْألَثَر "

لتـَّْقَوى َال  " يت ىت نت مت زت"  :َوقـَْوله تـََعاَىل   ِ َّ تـََعاَىل  َا تـَتَـَفاَضُلوَن ِعْند ا َأْي ِإمنَّ
ْألَْحَسابِ  ِ،   

َّ َعَلْيِه  َّ َصلَّى ا   ،َوَسلَّمَ َوَقْد َوَرَدْت اْألََحاِديث ِبَذِلَك َعْن َرُسول ا

َّ َعْنهُ    َعْن َأِيب ُهَريْـَرة قَاَل : ،َعْن َسِعيد ْبن َأِيب َسِعيد َرِضَي ا

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأّي النَّاس َأْكَرُم ؟  َّ َصلَّى ا   ُسِئَل َرُسول ا

َّ أَتْـَقاُهْم "َقاُلوا لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلك :قَالَ      ." َأْكَرُمُهْم ِعْند ا

"  :قَالَ  َّ َّ اِْبن َخِليل ا َّ اِْبن َنِيبّ ا َّ اِْبن َنِيبّ ا   " فََأْكَرُم النَّاس يُوُسف َنِيبّ ا

                                                           

ب ما جاء يف تعلم النسبالسنن أخرجه الرتمذي يف  )١(  ،صححه األلباين يف ٣٥١ص ٤ج ،د.ط ، ،كتاب الرب والصلة ، 
دته (الفتح الكبري) ط  . ٥٧٠ص ١،ج٣صحيح اجلامع الصغري وز



 

٧٧  
 

  " فـََعْن َمَعاِدن اْلَعَرب َتْسأَُلوِين ؟  :قَالَ  .لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَلك :قَاُلوا

ْسَالم ِإَذا َفِقُهوا " " َفِخَيارُكْم ِيف اْجلَاِهِليَّ  :قَالَ  .نـََعمْ  :" قَاُلوا   .)١(ة ِخَيارُكْم ِيف اْإلِ

َّ َعْنُه َقاَل : و    َعْن َأِيب ُهَريـَْرة َرِضَي ا

َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ َصلَّى ا َّ َال يـَْنظُر ِإَىل ُصَورُكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإَىل قـُُلوِبُكْم  :قَاَل َرُسول ا " ِإنَّ ا
  )٢(ُكْم " َوأَْعَمالِ 

َمام َأْمحَد َّ َعْنُه قَالَ  َوقَاَل اْإلِ َّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلهُ  :َعْن َأِيب َذّر َرِضَي ا    :ِإنَّ النَِّيبّ َصلَّى ا

َّ " تـََفرََّد ِبِه َأْمحَد َرِمحَ " اُنْ  َّ ظُْر فَِإنَّك َلْست ِخبَْريٍ ِمْن َأْمحَر َوَال َأْسَود ِإالَّ َأْن تـَْفُضلُه بِتَـْقَوى ا   .ُه ا

َّ صَ  وقال َّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسول ا   :لَّى ا

لتـَّْقَوى "  ِ   ." اْلُمْسِلُموَن ِإْخَوة َال َفْضل ِألََحٍد َعَلى َأَحد ِإالَّ 

َّ َعْنُه َقاَل : عن  " َحِديث آَخر "َقاَل أَبُو َبْكر اْلبَـزَّار ِيف ُمْسَنده   ُحَذيْـَفة َرِضَي ا

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم : " ُكّلُكْم بـَُنو آَدم َّ َصلَّى ا َتِهَنيَّ قـَْوم يـَْفَخُروَن  ،َوآَدم ُخِلَق ِمْن تـُرَاب ،قَاَل َرُسول ا َولَيَـنـْ
َّ تـََعاَىل ِمْن اْجلِْعَالِن "  ِئِهْم َأْو لََيُكوُننَّ َأْهَوَن َعَلى ا َ ِ)٣(.  

  " َحِديث آَخر " 

َها قَاَلْت : َّ َعنـْ   َعْن ُدرَّة بِْنت َأِيب َهلَب َرِضَي ا

َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اْلِمْنَرب فـََقالَ   َّ َأّي النَّاس َخْري ؟ قَاَل  :َقاَم َرُجل ِإَىل النَِّيبّ َصلَّى ا َ َرُسول ا
َّ َعَلْيِه َوَسلََّم :    َصلَّى ا

                                                           

ت للسائلني صحيحهأخرجه البخاري يف  )١( ب لقد كان يف يوسف وإخوته آ ص  ٤ج  ، ٣،ط،كتاب تفسري القرآن ،
١٧٢٩  

ب النهي عن الشحناء والتهاجر صحيحةأخرجه مسلم يف  )٢(  ١٩٨٧ص  ٤ج ،د.ط ،،كتاب الرب والصلة واآلداب ،
ب ما روى سعد بن إبراهيم عن ابيه عن جده عبدالرمحن بن عوفمسنده البحر الزخارأخرجه البزار يف  )٣(  ٧ج ، ١،ط ،

دته(الفتح الكبري)ط ٣٤٠ص  . ٨٣٨ص ٢، ج٣،صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وز



 

٧٨  
 

َِِّ َعزَّ َوَجلَّ  ِ  ،" َخْري النَّاس أَقْـَرُؤُهْم َوأَتْـَقاُهْم  َاُهْم َعْن اْلُمْنَكر ،ْلَمْعُروفِ َوآَمُرُهْم  ْ َوَأْوَصُلُهْم لِلرَِّحِم "  ،َوَأ
)١(.  

َمام َأْمحَد    ،" َحِديث آَخر " قَاَل اْإلِ

َها قَاَلتْ  َّ َعنـْ نْـَيا :َعْن َعاِئَشة َرِضَي ا َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيٌء ِمْن الدُّ َِّ َصلَّى ا َوَال  ،َما أَْعَجَب َرُسوَل ا
  )٢(تـََفرََّد بِِه َأْمحَد  .أَْعَجَبُه َأَحٌد َقطُّ ِإالَّ ُذو تـًُقى

  

ُُمورُِكمْ "  ىث نث  مث زث " :َوقـَْوله تـََعاَىل  ِ    ،َأْي َعِليم ِبُكْم َخِبري 

  ،َويـَْرَحم َمْن َيَشاء َويـَُعذِّب َمْن َيَشاء ،فـَيَـْهِدي َمْن َيَشاء َوُيِضّل َمْن َيَشاء

ل َمْن َيَشاء َعَلى َمْن َيَشاء  ِكيم اْلَعِليم اْخلَِبري ِيف َذِلَك ُكلِّهِ  ،َويـَُفضِّ    .َوُهَو احلَْ

َِذِه اْآليَة اْلَكرِميَة َوَهِذِه اْألََحاِديث الشَّرِيَفة َمْن َذَهَب ِمْن اْلُعَلَماء ِإَىل َأنَّ  اْلَكَفاَءة ِيف ، َوَقْد ِاْسَتَدلَّ ِ
   ،ُتْشَرتَط ، َوَال ُيْشَرتَط ِسَوى الدِّينالنَِّكاح َال 

َوَذَهَب اْآلَخُروَن ِإَىل أَِدلَّة ُأْخَرى َمْذُكوَرة ِيف ُكُتب اْلِفْقه  " يترث ىت نت مت زت"  :لَِقْولِِه تـََعاَىل 
)٣(.  

  تعليق الباحث :

  .لتقوىنوا فإن امليزان عند هللا هو ئطما

  

  

                                                           

،قال عنه شعيب ٤٣٢ص ٦ج ،د.ط ،عنهايف مسند القبائل حديث درة بنت أيب هلب رضي هللا  مسنده أخرجه أمحد يف )١(
 . ٤٢١ص ٤٥،ج ١األرنؤوط :اسناده ضعيف ،يف حتقيقه مسند أمحد ،ط

قي مسند األنصار  ،حديث السيدة عائشة رضي هللا عنهامسنده أخرجه أمحد يف  )٢( ،قال عنه  ٦٩ص ٦ج ، د.ط ، ، يف 
 . ٤٦٤ص ٤٠،ج ١شعيب األرنؤوط حديث ضعيف ، يف حتقيقه مسند أمحد ط

   ١٩٤ص ٤ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيمابن كثري   )٣(
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٢٩-  

٢٢الذاريات:  َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ  

  
ت:   تفسري اآل

   .يـَْعِين اْلَمَطر َّ  مئ خئ حئُّ

ُهَما   يـَْعِين اْجلَنَّة  َّ جب هئ ُّ َّ َعنـْ   )١(قَاَلُه اِْبن َعبَّاس َرِضَي ا
  تعليق الباحث :

حد سواه ،نوا فإن رزقكم يف السماء بيد هللا سبحانه وتعاىلئاطم أسباب، وحنن هي إال  وما ،وليس 
   .وما هذه اآلية إال لكي ندع القلق ال أن ندع العمل ،ن بفعل األسبابمأمورو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ٢١٠ص ٤ج،  ط د. ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري  )١(
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  الفصل الثالث : 

  الكرميمكانة السكينة والطمأنينة يف القرآن 

  مكانة السكينة والطمأنينة يف القرآن الكرمي املبحث األول :

سبحانه وتعاىل فذكر  قد علم تعاىل أن السكن النفسي والطمأنينة من أعظم ما حتتاجه نفوس العباد،
  السكينة والسكن يف مواضع متعددة من كتابه سبحانه

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ فقال عز وجل: 

 َّ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
٨٠النحل:   

  

٩٦األنعام:  َّ ٰذ يي ىي ُّٱٱ:وقال سبحانه  

   

٢١الروم:  َّ مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ وقال عز وجل:  

 

  قال تعاىل: ،اوهم يرون العدو أمامهم أضعافً  ،للمسلمني يف بدروملا صارت الكربة 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

١١األنفال:  َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت  

  

  لنوم الذي ألقاه على عباده. ،وهكذا أنزل هللا األمنة 

وهي من أعظم النعم، وهي ما  .النفس، وزوال اخلوف، وحلول األمنالسكينة، والطمأنينة، واستقرار 
  .االعباد جدً  حيتاجه
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 .وف، وتسكني الفزع، وتطمني اخلائفالنيب صلى هللا عليه وسلم كان حريصاً على إذهاب اخل
يق معه الغار، وصار الكفار فوقهم، لو نظر أحدهم حتت قدميه لرآمها، فخاف ولذلك ملا دخل الصدّ 

  يق على النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن خياف على نفسه، الصدّ 

لثهما(  له افقال عليه الصالة والسالم مطمئنً  ثنني هللا    )١( )ما ظنك 

  :وهللا عز وجل قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم يف كتابه يتلو عليه تلك القصة

 مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت ُّٱ

 مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض

٤٠التوبة:  َّ  مق حق  

  

لرسالة يف الوادي عليه السالم ، فقال ملوسى عليهم السالم  طمأن هللا سبحانه وتعاىل األنبياء ملا نبأه 
  ]١٧{وما تلْك بِيمينك ياموسى}[طه: املبارك عند الشجرة:

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ

٢٠ - ١٨طه:  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق  

  

    وخاف، فقال هللا له:عليه السالم فماذا حصل؟ اضطرب موسى 

٢١طه:  َّ ىن نن من زن رن مم    ام  يل ىل ُّٱ  

  

خلرب  ى عن اخلوف، وأمر بضده وهو ،  َّٱنن من زنُّ :ال ختف فهذا أمر مقرون 
األمن، فلتأمن  موسى وال ختف، وملا ألقى السحرة حباهلم وعصيهم حىت خيِّل للناس سحر 

.أفاعي، خاف موسى أن يكفر الناس االتخييل، وأ  

                                                           

ب فضل أيب بكر بعد النيب صلى هللا عليه وسلمصحيحهيف  اخرجه البخاري )١(  ٤ج، ٣،ط ، كتاب فضائل الصحابة ،
    ١٧١٢ص
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٦٨ - ٦٧طه:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ  

  

   

إلميان، وأنت األعلى مبعية الرمحن،   ي عن اخلوف مع بيان املنزلة، فأنت مؤيد وأنت األعلى  وهذا 
يف قصة  وأنت األعلى مبا أيدك هللا به من املعجزات، وقال عز وجل ملا وىل موسى مدبراً ومل يعقب

لوادي املقدس: ١٠النمل:  َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱٱإرساله   

 أي:  موسى أقبل وال ختف إنك من اآلمنني.

ملا دخلوا على داود، وهم يقدرون على الدخول؛ ولو كان هناك  عليها السالم وهكذا فعلت املالئكة
  حراس وحجاب، ففزع منهم:

٢٢ص:  َّٱ   زثرث  يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب ُّٱ  

  

    يقف أمامها: ا أجنبيً ملا رأت رجًال وهكذا قالت مرمي وقد فزعت 

١٨مريم:  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ُّٱ  

  

   .إن كنت ختاف هللا فانصرف

١٩مريم:  َّ من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱٱ: فقال  

  

  مبعية هللا: وأيضاً: جند هذا التطمني مقرتً  لبشارة. وهكذا كان التطمني مقرتً  

٤٠التوبة:  َّ  مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج ُّٱ  

   
  ، قال له الرجل الصاحل:اا، جائعً ا، خائفً ا، حافيً ا، وحيدً إىل مدين طريدً  عليه السالم  وملا وصل موسى

٢٥القصص:  َّ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ُّٱ  
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  وهللا سبحانه وتعاىل قال للصحابة: 

١٣٩آل عمران:  َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ  

  

قصة موسى عليه السالم لرأينا للخوف عدة مواضع، ابتداء من والدته، وعندما وهكذا ولو نظر يف 
ألشفار ليذحبوا الصغار عند الوالدة: حني      كان الطاغية فرعون يرسل هؤالء الذ

 َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن من ُّٱ

٧القصص:  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  

  

يان بعد أمرين: أرضع ،ى عن اخلوف ى عن احلزن،  ،  َّٱٌّ ٰى  ٰر ٰذُّ ه وألقيه، والنهيان:يو

ن:   والبشار

  .سليماً لتقر عينك به َّٱِّ ُّ َّ ُّ 

  .ليكون نبياً  تعاىل َّٱزئ رئ ُّّٰ 

خرج منها خائفاً يرتقب، أي: يتلفت  ،بعد قتل ذلك القبطي ،من مدينعليه السالم وملا خرج موسى 
    :خشية أن يدركه القوم فيقتلوه

٢٠القصص:  َّ  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل  ُّٱ  

  

  دعا ربه وقال: 

٢١القصص:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي ُّٱ  

  

عليه  ، قال ملا قصّ اا، وجائعً ا، وحافيً ا، وخائفً صاحب مدين أول ما وصل إليه طريدً وهكذا طمأنه 
  القصص وخربه اخلرب:

٢٥القصص:  َّ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ُّٱ  
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  هدئ روعك فقد جناك هللا منهم، ووصلت هنا وال سلطان هلم علينا.

   وازدادت طمأنينته حينما أرشده هللا تعاىل ملا يفعله أمام فرعون:

  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ

٣٢القصص:  َّ هت مت خت  حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ  

  

ليذهب عنك اخلوف ضم يدك إىل جناحك، إىل جيبك، واجلناح إىل اجلسم، وهكذا يضع يده أي: 
ويضم جناحه إليه ويده ليذهب عنه الفزع. قال جماهد: "كل من فزع فضم جناحه إىل يده  ،على قلبه

  ذهب عنه الروع"، 

جيده، أو خيف إن  قال ابن كثري: "ورمبا إذا استعمل أحد ذلك على سبيل االقتداء فإنه يزول عنه ما
  شاء هللا".

  وملا تبعهم فرعون خاف أصحاب موسى:

 َّ جه ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
٦٢ - ٦١الشعراء:   

  

، يف البيت، والليل، والزوجة، وقص هللا علينا من قصص اا نفسيً منة هللا علينا أن جعل لنا سكنً  من
ييده، والبشارة األنبياء ما يهدئ خماوفنا، ويسكن فزعنا، ويطمئن  نفوسنا، وهكذا وجد معية هللا، و

  خلري مما يسكن النفوس.
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من أسباب تسكني الفزعاملبحث الثاين : . 

   تقوى هللا، -١ومما يسكنها: 

    واحلرص على العبادة وقت الفتنة؛ ولذلك قال سبحانه:

٣٥األعراف:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّٱ  

  

ربك وأصلح فيما بينك وبينه، وما بينك وبني الناس،  فاتقِ  ،يزول عنك اخلوففإذا أردت  عبد هللا أن 
 وأصلح بني الناس أنفسهم يف اخلصومات واملنازعات.

  وذكر هللا من أعظم ما يطمئن النفوس: -٢

٢٨الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه   مه جه هن ُّٱ  

  

يذهب املخاوف كلها، وال شيء أنفع للخائف من ذكر ربه سبحانه  -سبحانه وتعاىل-هللا  فهذا ذكر
  .)١(وتعاىل 

  :القيم رمحه هللا تعاىل يف كتابه يقول ابن 

ك نستعني( ك نعبد وإ   )مدارج السالكني بني منازل إ

  السكينة:فصل يف منزلة 

ت السكينة الست مث قال :    ذكر املؤلف آ

ت السكينة ،إذا اشتدت عليه األمور -هللا ه رمح-  ابن تيمية كان شيخ اإلسالم     . قرأ آ

من حماربة أرواح  -ومسعته يقول يف واقعة عظيمة جرت له يف مرضه ، تعجز العقول عن محلها 
مر ، قلت ألقاريب ومن حويل األ له إذ ذاك يف حال ضعف قال : فلما اشتد عليّ  شيطانية ، ظهرت

ت السكينة ، واأاقر :    .أقلع عين ذلك احلال ، وجلست وما يب قلبةقال : مث  آ
                                                           

 بتصرف من خطبة للشيخ حممد صاحل املنجد  )١(
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ت عند اضطراب القلب مبا يرد عليه )١(ا أ أيضً  وقد جربتُ  ثريً  ،قراءة هذه اآل ا ا عظيمً . فرأيت هلا 
  . وطمأنينته يف سكونه

 
ه ، عند اضطرابه من وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار ، والسكون الذي ينزله هللا يف قلب عبد

دة اإلميان ، وقوة اليقني والثبات ،د عليهفال ينزعج بعد ذلك ملا ير  ،املخاوف شدة   . ويوجب له ز
 

وعلى املؤمنني يف مواضع القلق  -صلى هللا عليه وسلم-وهلذا أخرب سبحانه عن إنزاهلا على رسوله 
   واالضطراب.

لو نظر أحدهم إىل ما حتت  ،وسهمؤ هو وصاحبه يف الغار والعدو فوق ر إذ  اهلجرة،كيوم  -١
 لرآمها.قدميه 

س  ،حنني وكيوم  -٢  .ال يلوي أحد منهم على أحد الكفار،حني ولوا مدبرين من شدة 
م من حتكم الكفار  ،احلديبية وكيوم  -٣ ودخوهلم حتت شروطهم اليت  عليهم،حني اضطربت قلو

حىت ثبته -  عمر وهو -عن محلها  -رضي هللا عنه- عمر وحسبك بضعف النفوس.ال حتملها 
 . عنهرضي هللا  يقلصدّ  هللا
 

    .)إال اليت يف سورة البقرة طمأنينة،كل سكينة يف القرآن فهي   (رضي هللا عنهما : عباس ابن قال
.  

   

  

  

  

                                                           

رب هو ابن القيم تلميذه الذي يقص القصة )١(  ا
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   الرابع:الفصل 

  غري املسلمني عن السكينة والطمأنينة املتأخرون منما يقوله 

  السكينة والطمأنينة مطلب سعى إليه الشرق والغرب، 

  وتبحر به املسلمون وغريهم،

  ،نظرة على السكينة والطمأنينة يف القرآن الكرمي أن ألقيناوبعد  

ب ال  مانع من االطالع على وجهة نظر اآلخرين من غري املسلمني حول السكينة والطمأنينة من 
  .الفائدة

ااملوجودة عند غ الدواوين -رضي هللا عنه-فقد أدخل عمر بن اخلطاب     .ري املسلمني ملا اقتنع بفائد

  نفسه. املطلب وإن كانت كلها تصب يف ،جهات نظر خمتلفةو ونريد هنا أن نطرح ثالث 

سفورد –نتوين روبنز أ –يكارت تول إوهي وجهة نظر ( لتلوين" جوا    .")والرسم 

  

  :خرتت الثالث لعدة أسباباوقد  ،حانه وتعاىل يف طرح وجهات نظرهمونستعني  سب

 .وجود حماضرات لالثنني األولني مرتمجة على اليوتيوب -١

لف أاهدات هلما تقرب من مخسة وعشرين ننا العرب فاملشاوهلما قبول عريب عند إخو   -٢
 .مشاهدة

ا لشهر أما رسامة التلوين ( -٣ ) فاخرت  .كتبها يف جماهلا  ةجوا

م غري  هلا،وحيثون الناس  إليها،حسب علمي عدم وجود مزالق عقدية يدعون  -٤ فمع كو
لكن ما أقصده أنه ليس متخفي خلف علم يدعو وجياهد  -وهذا منزلق ليس أكرب منه-مسلمني 

  .ليخرج املسلمني من دينهم

   .هذا وهللا أسأل التوفيق يف هذا الطرح
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  ايكارت تول :األوىلوجهة النظر املبحث األول 

  ؟من هو إيكارت تول  

،  ١٩٤٨فرباير  من١٦يف  أملانيا ولد يف ) ( Eckhart Tolle :ألملانية(  ايكهارت تول هو:
  The Power of Nowكندي املوطن، هو مؤلف كتاب  ،أملاين املولد ،وهو متحدث وكاتب

   .أو أرض جديدة  A New Earthوكتاب. أو قوة احلضور 

  

  اآلن؟: ماذا يعين بقوة 

ن يصل اإل   ،مرحلة السكونإىل نسان هو يطمح 

  .وللوصول ملرحلة السكون ال بد أن تعيش مبرحلة اآلن

   :عن قوة اآلن تول:يكارت إيقول 

  مستقبل) –حاضر  –إن الزمن ينقسم إىل ثالثة أقسام: ماضي (

تِ    جبديد  إىل اآلن حنن متفقون معه ومل 

  ويقول أيضاً:

حل ،اآلن هي احلاضر( يومك، أو مبفهوم أمشل هو  ،اضر أي اللحظة اليت تعيشها اآلنواملقصود 
   ،ذا كنت تعيشها فأنت حاضر وواع ويقظإاللحظة احلالية  ،ويضيف

ت ويبدوأما إذا كنت تعيش  سرتجاع الذكر م أو حىت  ملاضي  عليك احلزن من موقف مر عليه أ
ملاضي    ،سنوات فأنت تعيش 

ملستقبلوإذا كنت تلهث للمستقبل وتفكر فيه طَ    . )وال وقتك فأنت أيضا تعيش 

ملستقبل فإن ملاضي أو    ،يقظ وغري هذا معناه أن هذا الشخص غري واعٍ  ومن يعيش 
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للحظة احلالية    -حلظة اآلن-مبعىن أنه غري واع 

ت وخيال ،وغري يقظ ألنه يعيش يف خياالت    .ا خيالواملستقبل أيضً  ،فاملاضي ذكر

ملاضي واملستقبل  وهو ال ينكر على   ة،لبتاالناس العيش 

   ،وس والعربا على املاضي ألخذ الدر وال مانع أن متر مرورً  ،لكن يقول العيش احلقيقي هو اآلن 

   .أو الذهاب للمستقبل للتخطيط له

ملستقبللكن أن تبقى طَ  ملاضي أو     .للحظة احلالية افهذا يعين أنك لست واعيً  ،وال وقتك 

وله عدة طرق وتوجيهات لكي يستطيع الناس  -كما يسميه-عو الناس للدخول إىل عامل اآلن ويد
   :منها .الدخول إىل حلظة اآلن

ذا رأى إف ،لكل شيء يراه ةوعنون ةفتيار التفكري املستمر من فهرس املستمر،عدم التفكري  -١
ا بدأ وإذا رآه عابسً  ،ترقيةا حصل على أو رمب ،ماًال رمبا يكون قد كسب  حيلل،دأ ا بمبتسمً  اشخصً 

حمل إذا عمل  ،ال تربر كل شيء تراه :فيقول  أو طرد من عمله أو .... ،قد خسر يف األسهم ،حيلل
نه أحضر بضاعة جديدة ا على هذا اقلت حكمً  ،ختفيضات أو إذا أعطاك شخص  ...أو حملل 

قول توقف قدر فاخلالصة أنه ي. اأو رمبا يريد أن يطلب شيئً  ،هدية قلت أعطاين بسبب كذا وكذا
اخلاصة  لألشياءا قد تكون مضطرً  ،ونة واحلكم على األشياء لكل شيءوالعن ةاملستطاع عن الفهرس

ذا كنت تفعل هذا فإنه سوف إألنك  ،اخلاصة بك ال داعي للحكم عليها لكن األشياء غري ،بك
يت وقت النوم ،ومن موقف إىل موقف ،يكون هناك تيار تفكري مستمر من حالة إىل حالة  ،حىت 

رة للمستقبلوهذا التيار املستمر من التفكري ين رة للماضي و أهدى هدية  افإذا رأيت شخصً  ،قلك 
تمث يستمر تيار التفكري ويبدأ  ،نه أخطأ يحتكم على الشخص املهد ،حدأل فالن  ،معك مبقار

نية يف املستقب يّ أخطأ عل فالحظ  ،ل فسوف أقول له أحضر هديةومل حيضر هدية ، إذا أخطأ مرة 
حت النتيجة أنك أصب ؟ن خالل مشهد واحد والنتيجة ماهيأنك تنقلت للماضي مث للمستقبل م

رة وإذا غادرت حلظة اآلن متنقًال  ،حلظة اآلن غادرت رة أخرى ،بني املستقبل  فهذا يعين  ،واملاضي 
ليس لديك وعي  ،ي مبا حولكأي ليس لديك وع اوهذا يعين أنك لست واعيً  ا،أنك لست يقظً 

ليس لديك تقييم صحيح بوضعك ألنك  ،ي مبتطلبات املرحلة اليت تعيشهاليس لديك وع ،حبياتك
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م ألنك تعيش معهم  اومدركً  احىت أوالدك وزوجتك قد ال تكون واعيً  ،عامل آخرتعيش ب حتياجا
  .لكنك حقيقة تعيش يف املاضي أو املستقبل ،ا فقطقالبً 

ىل هذه إألنك إذا نظرت  ،أو أمام البحر أو اجلبال األشجار،بني  طبيعة،الاجللوس يف  -٢
ذه الشجرة وقت ال  ،اليت تنظر إليهايف هذه الشجرة ، ىل شجرةإنظرت  مثًال  ،الطبيعة نظر ال تفكر 
وكيف ، وكيف  ها،وكيف حال اخرتاع ،وكيف يتم تغيري حمركها ،نعت من قبل اإلنسانصُ  كيف

اللحظة وتقول سبحان هللا يف تفكر بقدرة هللا وتعيش  فإنكشجرة لكنك حينما تنظر إىل هذه الو 
 .نفسك داخل

حني و  ،نحلظة اآلفأنت اآلن تعيش يف  ،لراحة واهلدوء والسكونستشعر فإنك خالل هذه الفرتة  
لتايل ليس هناك تيار أفكار ،نت حاضر يقظ واعٍ أما تكون تعيش يف حلظة اآلن ف قد يتوقف تيار  ،و

وتعيش يف  ،نت حاضرأتكون  العشر خالل هذه اخلمس أوعشر،  األفكار لديك فرتة مخس ثواين أو
فإنك  ،اعمومً  ةي طبيعأ وأ ،و البحار واجلبالأاألشجار جتلس فيها أمام  ةيف كل مر ، ن آلحلظة ا

هذا التمرين أو   داومت على مافإذا  ،نآلوتدخل حلظات ا ،تتخلص من تيار األفكار املستمرة
من العيش وتتخلص  ،يقظتكوتزيد من وعيك و  ،فإنك سوف تزيد من حضورك التأمل التدريب أو 
   .ملستقبل بصفة مستمرةو اأيف املاضي 

  :اإلسالمطرق الوصول للسكون يف 
يف الدخول إىل حالة السكون أو السكينة  يف رأيي عند يف اإلسالم تساعد هناك عدة طرق

 .ومن هذه األشياء اخلشوع يف الصالة والذكر ،والطمأنينة
  
الرتكيز جد فإذا وُ  ،على الصالة افإنك ال بد أن تكون مركزً اخلشوع يف الصالة حىت تصل إليه  -١

والتصنيف واحلكم على انقطاع تيار التفكري الذي كنت تستخدمه يف احلكم على األشياء فهذا يعين 
ىل مرحلة السكون إ جيعلك تصل شوعمن مث اخلىل اخلشوع و إ جيعلك تصل الرتكيز ار ختص ،الناس

  .تيار التفكريانقطع ال إذا إصل الرتكيز حتوال ميكن أن  ،أو السكينة
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فإذا  ،أو غري ذلك من األذكار العامة و مساءأصباح وتعاىل سواًء   كان أذكار ذكر هللا سبحانه  -٢
وإذا دخل  ،ىل مرحلة اخلشوعإفإنه سوف يدخل   ،أذكارها على مركزً كان إن األذكار فإنه بدأ املسلم 

فإذا  ،نه قد توقف عن تيار التفكري املستمرأفهذا يعين  ،مرحلة اخلشوع والسكينة واهلدوء والطمأنينة
لراحة واهلدوء ،توقف  َّ  هب مب هئ مئ هي مي ٱُّٱٱٱولذلك قال هللا سبحانه وتعاىل ،شعر 

٢٨الرعد:   
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  للطمأنينة:يف الوصول  )١( روبنزتوين نأ وجهة نظر الثانية:وجهة النظر املبحث الثاين 

وبعد أن يتخلص من  ، على حمورين للتخلص من املخاوفروبنز يف التغيريتعتمد طريقة أنتوين 
حلصول على الطمأنينةاملخاوف يبدأ تلقائيً    .ا 

  األول:احملور 

يوجد  للخلف،أم تدفعك  لألمامفهل هذه القصة تدفعك  أنفسهم،كل البشر لديهم قصص عن   
 فمثًال  ا،وتكرارً ا لدى كل شخص آالف القصص يف حياته فلماذا اختار هذه القصة وبدأ يرددها مرارً 

نه فاشلأذا وصف املعلم تلميذه إ  كلها، معفظ احلروف  حي على أنه مل وذكر دليًال  ،و وصفه والديه 
نه م ،القليل وبقي افظ عشرين حرفً حيأن   ؟اجيد ألنه حفظ عشرين حرفً تفوق أو ملاذا مل يصفه املعلم 

  .قبلها الطفل أصبحت قصة حياته فإذاأيًضا، هذه قصة من حياته 

خذ قصة حياته من قصة واحدة فاشلة من بني  ، آالف القصص الدالة على النجاحالكثري مّنا 
ق قصتك) ويقول معىن طريف (جيب أن تطلّ  فشل،نتوين روبنز اخرت قصة جناح وليس قصة أفيقول 
خرى تدل على  اليت تدل على فشلك وخوفك السيئة هذه القصة ن تتخلى عنأيقصد  وتستبدهلا 

  النجاح.

ا مرارً إوهذه القصة الدالة على الفشل  ا سوف تبين لدى اإل اا وتكرً ذا ذكر  ،نسان اخلوف والتوترفإ
لتايل تنعدم لديه الطمأنينة والشجاعة جيب أن لطمأنينة واالسرتخاء إىل انسان فلكي يصل اإل ،و

  .يتخلص من اخلوف

  

  

                                                           

إلجنليزية:  )١( يف كاليفورنيا وله  ١٩٦٠فرباير  ٢٩) كاتب ومتحدث أمريكي، ولد يف Anthony Robbinsأنتوين روبنز (
  عدة كتب وبرامج يف جمال تطوير الذات.

لة  ٢٠٠٧يف    العام.مليون دوالر أمريكي يف ذلك  ٣٠من  أكثرنه جىن ذكرته جملة فوربس يف قائمة "املشاهري املائة" وقالت ا
املصدر ويكيبيد  العالقات.تعزيز  واالقناع،التواصل  ،املخاوفالتغلب على  والطاقة،ويكتب روبنز يف املواضيع اليت ختص الصحة 

  املوسوعة احلرة
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  الثاين:احملور 

  يقول ، إذالطريقة الشكلي الظاهر هو املفتاح الرئيس هلذه وهو يرى أن التمثيل والتغري ،الظاهر التغري 

   املتوتر؟نسان اخلائف كيف يكون شكل اإل

ح وكيف يكون شكل اإل   ا؟نفسيً نسان املطمئن واملر

  املتوتريقول االنسان اخلائف 

  ،يتكلم بصوت منخفض 

  ،يتكلم ببطء

   ،وجسده منحين 

  ،والرأس لألسفل

   ،يتنفس بشكل ضحل

  .حركات جسده ليست سريعة روتينية

   ،فإذا كانت هذه صفات اخلائف

   .فإن صفات املتجرد من اخلوف هي عكسها

  نتوين روبنز اتصف بعكس صفات اخلائف أفيقول 

   ،تتغري نفسيتك ويتالشى خوفك

   .تالشى اخلوف فإنك ستحصل على اهلدوء والطمأنينة وإذا
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 Johanna جوا بسفورد األسكتلندية الرسامةوجهة نظر  لثة:الثاوجهة النظر  الثالث:املبحث 
Basford  

سكتلندا ١٩٨٣ولدت عام  وخترجت من كلية الفنون والتصميم قسم تصميم املنسوجات عام  م 
عت  ٢٠١٣م ومتتلك استوديو صغري يف مزرعة وأول كتاب نشرته امسه احلديقة السرية عام ٢٠٠٥ و

  منه عشرين مليون نسخة يف العامل وأصبحت رائدة تلوين كتب الكبار.املصدر ويكبيد املوسعة احلرة.

  

ومل أقف على مبتكر الطريقة  ،فقد كانت موجودة ،الطريقة لالسرتخاء ليست هي من ابتكر هذهو 
  ،لالسرتخاء والتخلص من الضغوط نالتلوي ،)١(لكن هي جمرد رسامة هلذا النوع 

  .وقبل ذلك يف العامل الغريب ،يف الوطن العريب احديثً  هذه الطريقة انتشرتو 

  .املندالت  أو وتسمى مانداال 

 ،امليتافيزيقي والبوذيني للتعبري عن صورة الكون اهلندوسيني هي جمموعة من الرموز استعملت من قبل 

  .)٢( وكلمة مانداال يف اللغة السنسكريتية تعين الدائرة أو القرص

لتلوين ةوهي كتب تلوين شبيه ا ولكن هذه تعترب أكثر دقة وتستغرق وقتً  ،لكتب األطفال اخلاصة 
   .أطول لتلوينها

  ،جوا بسفورد األسكتلندية الرسومات لرسامةوأشهر الرسامني هلذه 

ا أشهر كتاب يف  مليوين نسخة قرابة بيعه الذي مت Secret Garden Book )السرية احلديقة( ويعترب كتا
  .العامل للمؤلفة يف هذا الفن

                                                           

النوع ، حيث كانت توجد كتب لألطفال للتلوين واستخدمها بعض الكبار رمبا لعبت الصدفة دورا مهما يف اكتشاف هذا  )١(
صدار كتب متخصصة هلذا النوع من الرسومات لالسرتخاء والتخلص من الضغوط  واتت اوكلها فبدأ الرساامني يركبون املوجه 

ا صدفة وهللا أع  لم .،وحاولت البحث للوصول ملخرتع ومبتكر الطريقة فلم اصل لنتيجة فتوقعت أ
 ويكيبيد املوسوعة احلرة )٢(
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  مناذج بعض الرمسات للتلوين:

  .قبل التلوين وبعده وقد قمت بتلوينها
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  اخلامتة

  :نتائج البحث

  أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذه الدراسة:  ذكرأيف ختام هذا البحث، 

ت للسكينة والطمأنينة هو الطريق األسهل واألفضل  تويحيرب القرآن الكرمي وما يعت  - من آ
  .للسكينة والطمأنينة

ت للسكينة  -   .آية للطمأنينة ةعشر  ، واثنتايوجد يف القرآن ست آ

ملعىن مثل قوله تعاىل  - ت الدالة على السكينة والطمأنينة   حئ ٱُّٱيوجد يف القرآن العديد من اآل

     ٢٢الذاريات:  َّ جب هئ  مئ خئ

غري املسلمني ليس  الضغوط منطرق الوصول للسكينة والطمأنينة يف نظر علماء االسرتخاء وإزالة  -
   .عليها غبار الشرك

غري املسلمني يستطيعوا الوصول للسكينة والدليل وجود علماء يف االسرتخاء من غري حىت  -
  .املسلمني

واحدة من أكرب اهتمامات الناس مسلمني وغري مسلمني هو الوصول للسكينة بدليل وجود  -
ا املاليني    .مؤلفات ختطت يف طبعا

  

  مقرتحات:

  .والطمأنينة من القرآن الكرمياالعتماد على القرآن الكرمي يف الوصول للسكينة  -

ت القرآنية يف الوصول للسكينة والطمأنينة مثل الذكر والصالة -   .االهتمام بتوجيهات اآل

  .االعتماد على مقرتحات علماء االسرتخاء يف العصر احلديث للوصول للسكينة والطمأنينة -

ا من القرآن الكرمي فقط.خراج برامج تدريبية للوصول للسكينة والطمأنينة تستقي إ -   توجيها
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إلضافة لتوجيهات علماء العصر احلديث إ - خراج برامج تدريبية لالسرتخاء تشمل توجيهات قرآنية 
   .يف االسرتخاء

لتوكل إ - ا من علماء العصر احلديث من غري املسلمني وربطها  خراج برامج تدريبية تستقي توجيها
   .على هللا سبحانه وتعاىل
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ت   فهرس اآل
  

 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين منىن خن حن جن يم ٹٱٹٱُّٱ

٢٥....................................................................٢٣البقرة:  َّ يي  ىي  

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ

٣٣...................................................................٢٤٨البقرة:  َّ  خل حط  

 جه ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

٣٦،   ١٩................................................................   ٢٦٠ البقرة:  َّ  مهىه  

  ٢٦٨البقرة:  َّ مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱ

......................................................................................................٣٢  

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ٹٱٹٱُّٱ

٤٢................ ٢٦ آل عمران:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل  ىل  

  ٤٣............................. ١١٠آل عمران: َّ.. مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ

٣٦...... ١٢٦آل عمران:  َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ  

 ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر ُكمسسمجح مج حج مث هت ٹٱٹٱُّٱ ]١٤٠} [آل عمران:..{إِن ي 

٤٥...........................................  ١٤٠آل عمران:  َّ  مخجس جخ مح  

آل  َّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱ

٣٢................   ١٧٥ عمران:   

٤٦......... ١٩٦آل عمران:  َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ  

 مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٹٱٹٱُّٱ

٤٧............................................................... ٤٨النساء:  َّ حج  مث هت  

 ٦٩النساء:  َّ  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ

...........................................................................٥٣  



 

١٠٠  
 

 ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ

  ٣٧.........................................    ١٠٣النساء:  َّ زيمي ري
 َّ مججح  حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب  حب جب ٹٱٹٱُّٱ

٥٦.............................................................. ١٠٤النساء:  

 النساء:  َّ اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱ  

٥٢......................................................................١١٦  

٣٨.............. ١١٣ المائدة:  َّ  جك مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ  

 َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

١٨....................................................................................٨٢ماألنعا  

 ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ

٥٨.................................................................. ٩٧ األنعام:  َّ رث  يت  

٩٦.........٣٥ األعراف:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ٹٱٹٱُّٱ  

  ٥٨األعراف: َّ خنمن حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

.................................................................................................٥٩  

٣٨............١٠األنفال:  َّ يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن ٹٱٹٱُّٱ  

 ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱ

٦٠.....................................................................  ٣٦ األنفال:  َّ يت  

 األنفال َّ من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 

٦٢.............................................................................................. ٥٣  

 َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ
   ٢٢......................................................................................٢٥التوبة:

 َّ    حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ
   ٣٤...................................................................................٢٦التوبة:

 حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ

٣٤،٢١........................................... ٤٠ التوبة: َّ  مق مس خس  



 

١٠١  
 

 ٧يونس:  َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

..............................................................................................٣٨  

  ٦٥............ ٦هود:  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

٦٥............. ٨الرعد: َّ  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ٹٱٹٱُّٱ  

 ٢٨الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ٹٱٹٱُّٱ

............................................................................................٢٥،٢٢  

  ٧٠.................. ٤إبراهيم: َّ من زن رن مم ام  يل ىل ٹٱٹٱُّٱ

٧١......................... ١٩الحجر: َّ ٰذ  يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ  

 ٣٩الحجر: َّ  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱ

................................................................................................٧٢  

 ٤٧الحجر:  َّ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٹٱٹٱُّٱ

...............................................................................................٧٣  

  ٧٤................. ٤٩الحجر: َّ جل مك لك خك حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱ

 َّ زيمي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ٹٱٹٱُّٱ
٧٥................................................................................... ١٢النحل:  

 ٨٠النحل: َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

.............................................................................................٩٢  

 َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱ
  ٣٩................................................................................ ١٠٦النحل:

 َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱ
٤٠............................................................................. ١١٢النحل:   

 َّ هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف ٹٱٹٱُّٱ
٤٠........................................................................... ٩٥اإلسراء:   

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ

٧٦........................................................................ ١٠٥األنبياء:  َّ  

  ٤١...... ١١الحج: َّ زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل ٹٱٹٱُّٱ

٧٨................. ٢٢١الشعراء: َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ  



 

١٠٢  
 

 َّ خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
  ٧٩................................................................................. ١٤النمل:

٦٨......... ٦٥النمل:  َّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ  

٩٦...... ٣٢القصص:  َّ ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ  

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱ

٨٠.................................. ١٦لقمان:  َّ خص حص مس خس حس مخجس جخ  مح  

٨١................................. ١٨فاطر:  َّ  مصجض خص حص مس خس ٹٱٹٱُّٱ  

 ٨الصافات:  َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ

..............................................................................................٨٤  

 ٣٤فصلت:  َّ ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ

.............................................................................................٨٥  

 ٤الفتح:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ

............................................................................................٣٥  

 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱ

  ٣٥..................................... ١٨الفتح: َّ زي ري ٰى ين ىن نن

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٹٱٹٱُّٱ

٣٥................................................. ٢٦الفتح:  َّ ري ٰى ين  

 ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ

٨٦...................................... ١٣الحجرات:  َّ يث ىث نث  مث زث يترث  

٩١...................... ٢٢الذاريات:  َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ ٹٱٹٱُّٱ  

٢٤....................................... ٢٤عبس:  َّ هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱ  

  ٢٥................................ ٢٧الفجر: َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ

  

  
  



 

١٠٣  
 

  فهرس األحاديث

 َّ   ٤٨........................................... " الظُّْلم َثَالثَةَ ظُْلم َال يـَْغِفرُه ا

  ٦٦............................... أَْربَِعَني يـَْوًماِإنَّ َخْلق َأَحدُكْم ُجيَْمع ِيف َبْطن أُّمه 

َالء   ٦٣.................................... ِإنَّ َمَعُكْم َمْن َال يـَُفارِقُكْم ِإالَّ ِعْند اخلَْ

  ٧١..............................أُْعِطيت َمخًْسا ملَْ يـُْعَطُهنَّ َأَحد ِمْن اْألَْنِبَياء قـَْبِلي

َّ َأْن يـَْغِفرهُ  ُكلّ    ٤٩.........................ِإالَّ الرَُّجل َميُوت َكاِفرًا   َذْنب َعَسى ا

َّ ُمثَّ َما   ٥٠ت...................................... " َما ِمْن َعْبد َقاَل َال إَِله ِإالَّ ا

َّ ِبِه ِمْن اْلِعْلم َواْهلَُدى   ٦٠........................... َثِل اْلَغْيثَكمَ   َمَثل َما بـََعَثِين ا

 َّ   ٦٧..................................... َمَفاتِيح اْلَغْيب َمخْس َال يـَْعَلمُهنَّ ِإالَّ ا

  ٤٩................ َ َعْبِدي َما َعَبْدتِين َوَرَجْوتِين فَِإّينِ َغاِفر َلك َعَلى َما َكاَن ِمْنك

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٠٤  
 

  األعالمفهرس 

  

  ٩٧.....................أنتوين روبنز.......................................

  ٩٤...................يكارت تول .......................................إ

  ٦٤عبد هللا ...................................................... جابر بن

  ٩٩....................بسفورد......................................جوا 

  ٢٢ديل كارجني ...........................................................

  ٧٠سعيد بن جبري .......................................................

  ٥٧......................بن سعيد بن مسروق الثوري................ سفيان

  ٧٠سليمان بن مهران......................................................

  ٦٨شعبة بن احلجاج .......................................................

  ٥٧..................................................... الضحاك بن مزاحم

صر السعديعبد الرمحن بن    ٢٤....................... صر بن عبد هللا بن 

  ٦٠........................................... عمر بن اخلطاب عبد هللا بن

  ٦٠.........عبد هللا بن مسعود............................................

  ١٦اهلروي....................................... عبد هللا بن حممد بن علي  

  ٦٣...........قتادة بن دعامة السَّدوسي ..................................

  ٢٦الرمحن السعدي ........................................... حممد بن عبد

  ٢٤..................................................... حممد الغزايل
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  ٥٧جماهد بن جرب أبو احلجاج..........................................

  ٢٦..............هللا بن سليمان السعدي ............... مساعد بن عبد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٠٦  
 

  املراجع 

  : املراجع العربية :أوًال 

حتقيق : د. مصطفى  ،اجلامع الصحيح املختصرهللا   حممد بن إمساعيل  أبو عبد البخاري، -١
 .) ١٩٨٧ / ١٤٠٧ -كثري   دار ابن،بريوت (، ٣ط،  ديب البغا

حتقيق : د. حمفوظ الرمحن  ، البحر الزخارالبزار ، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق   -٢
 .) ١٤٠٩ /مكتبة العلوم واحلكم ،مؤسسة علوم القرآن  ، املدينة-بريوت ( ١ط زين هللا

حتقيق :  ،الصحيحنيعلى  هللا النيسابوري املستدرك هللا أبو عبد بن عبد احلاكم، حممد -٣
 .)م ١٩٩٠/هـ ١٤١١  ،دار الكتب العلمية (بريوت ، ١،ط مصطفى عبد القادر عطا

حمب الدين  حتقيق: الباري شرح صحيح البخاري علي العسقالين فتحأمحد بن  حجر،ابن  -٤
 .)دار املعرفة  د.ط (بريوت ، اخلطيب

، مؤسسة قرطبة(مصر ، د.ط مسند اإلمام أمحد بن حنبلعبدهللا أمحد  ابن حنبل ،أبو -٥
  .)د.ت

حتقيق :  ، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي عيسى السلميحممد بن  عيسى أبو الرتمذي، -٦
  .)،د.تياء الرتاث العريبدار إح ط( بريوت،د.، نيأمحد حممد شاكر وآخر 

ت، -٧ ت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار ،  إبراهيمالز   املعجم الوسيطمصطفى ـ أمحد الز
  .)، د.تدار الدعوة ط ،د.م ، د.
بريوت  د.ط، ،املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  صر،الرمحن بن  السعدي، عبد -٨
  .)١٤٢٥/٢٠٠٤ –املكتبة العصرية (
  .)١٤٣١/٢٠١٠-املكتبة العصرية (بريوت:،د.ط  فتح القديرالشوكاين،حممد بن علي  ،  -٩

حتقيق : طارق بن عوض هللا بن  ، األوسط أمحد املعجمأبو القاسم سليمان بن  الطرباين، -١٠
  .) ١٤١٥ –دار احلرمني  القاهرة ،(، د.ط ،   عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينحممد ،

حتقيق : مجال  ،املصابيحمرقاة املفاتيح شرح مشكاة علي بن سلطان حممد    القاري، -١١
  .)م ٢٠٠١ /هـ ١٤٢٢ ر الكتب العلميةدابريوت (-لبنان   ١ط عيتاين



 

١٠٧  
 

ك نستعني، ،حممد بن أيوب اجلوزيةابن القيم  - ١٢ ك نعبد وإ  مدارج السالكني بني منازل إ
 .) ١٤١٤/١٩٩٤-،بريوت (دار الكتاب العريب د.ط ،
  

-املكتبة العصرية،بريوت ط(د. ، العظيمتفسري القرآن مساعيل  ، إبن كثري ، حممد بن ا -١٣
١٤٣٦/٢٠١٥ (. 

املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن مسلم ، مسلم بن احلجاج القشريي  -١٤
دار بريوت،د.ط ،  (، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي  ،العدل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  .د.ت ) ياء الرتاث العريب ،إح

 )  ١٤١٤-بريوت ( دار صادر  ،٣، ط لسان العرب، بن مكرم بن علي  ،حممدابن منظور -١٥

املكتبة التجارية (: ،مصر ١ط، فيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي ، عبد الرؤوف    -١٦
 .)هـ ١٣٥٦ -الكربى 

تىب من السنن أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن   ،النسائي  -١٧ الفتاح أبو  عبد حتقيق : ، ا
  .) ١٩٨٦ / ١٤٠٦ مكتب املطبوعات اإلسالمية  حلب ، ، ( ٢ط غدة

  
ن ( القاهرة ،بريوت د.ط ،، جممع الزوائد ومنبع الفوائد هليثمي ، علي بن أيب بكر ا -١٨ دار الر

  )١٤٠٧ –دار الكتاب العريب للرتاث/

  ا: املواقع اإللكرتونية على الشبكة العنكبوتية:نيً 

  www.alukah.net مقاالت حول القرآن الكرمي ، شبكة األلوكة :  مجموعةى -١
 www.almaany.comمعجم املعاين اجلامع :  -٢

 ar.wikipedia.orgويكيبيد ، املوسوعة احلرة :  -٣

 .صيد الفوائد -٤

  .بسالم سؤال وجوااإل -٥



 

١٠٨  
 

  www.dorar.netالدرر السنة  -٦

موقع اليوتيوب ، حماضرة بعنوان : جلب السكون يف احلياة اليومية ، مرتمجة للعريب ، ايكارت   -٧
 .تول 
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