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 ): من هو الراسخ في العلم الذي مدحه اهللا؟1) بدایة الكتاب، وفصل (1

 قوله تعالى: {َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبیِن}.  •
 }. قوله تعالى: {َفِعدٌَّة مِّْن َأیَّاٍم ُأَخَر •
 قوله تعالى: {َأْو َعَلى َسَفٍر}.  •
 قوله تعالى: {َیَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو َیْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َیْوِمِئٍذ ِبَبِنیِه}.  •
 قوله تعالى: {َوالَِّذیَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن}.  •
 قوله تعالى: {َیا َأیَُّها اْلُمدَّثُِّر*ُقْم َفَأنِذْر}.  •
 له تعالى: {َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُرَوٍء}، والفائدة من قوله: ِ{َأنُفِسِهنَّ}. قو •
 اإلیمان واالحتساب یخفف المصائب، ویحمل على الصبر، ودلیل ذلك.  •
 شرع اهللا الدین والعبادات واألوامر والنواهي إلقامة ذكره، ودلیل ذلك.  •
 عبادة فهو في ذكر اهللا، ودلیل ذلك.  كل من كان في •
 ): من هو الراسخ في العلم الذي مدحه اهللا؟ 1فصل ( •
 توطین النفس على عدم االنقیاد للحق ال ینفع معه تذكیر وال وعظ.  •
 الحكمة من قوله تعالى: {َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبیِل الّلِه َأْمَواتًا}.  •
 َم َیْأِتي َبْعُض آَیاِت َربَِّك َال َینَفُع َنْفسًا ِإیَماُنَها}. قوله تعالى: {َیْو •
 قوله تعالى: {ِمن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوِصي ِبَها َأْو َدْیٍن}.  •
 ال یمنع اهللا تعالى عبده شیًئا إال فتح له باًبا أنفع له منه وأسهل وأولى.  •
 رة. من فوائد تأخیر ذكر ذلك القتیل عن ذكر األمر بذبح البق •
 ذكر اهللا تعالى ُمَرّقع للخلل، متمم لما فیه نقص، ودلیله.  •
 احتجاج الفقهاء بقوله تعالى: {لِّلَِّذیَن ُیْؤُلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر}.  •

): ماذا یؤخذ من نهي اهللا عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة، وتعلیل 2) فصل (2
 اهللا لذلك؟

 ): ماذا یؤخذ من نهي اهللا عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة، وتعلیل اهللا لذلك؟ 2ل (فص •
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 قوله تعالى: {َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ُیَزكُّوَن َأنُفَسُهْم}.  •
 اتفاق المقاصد واالجتماع من أكبر األسباب لحصول المطالب المهمة.  •
 ر اهللا بإعالنها في یوم الحج األكبر. من المناسبات الحسنة: أن أكبر البراءة أم •
 قوله تعالى: {َوِإن نََّكُثوْا َأْیَماَنُهم مِّن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوْا ِفي ِدیِنُكْم}.  •
 قوله تعالى: {ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس}.  •
َوالرُّْهَباِن َلَیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل  قوله تعالى: {َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثیرًا مَِّن اَألْحَباِر •

 َوَیُصدُّوَن َعن َسِبیِل الّلِه}. 
 قوله تعالى: {َیْوَم ُیْحَمى َعَلْیَها ِفي َناِر َجَهنََّم}.  •
 قوله تعالى: {ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد الّلِه اْثَنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِكَتاِب الّلِه}.  •
 ه تعالى: {َوَقاِتُلوْا اْلُمْشِرِكیَن َكآفًَّة َكَما ُیَقاِتُلوَنُكْم َكآفًَّة}. قول •
 قوله تعالى: {ِإنََّما النَِّسيُء ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُیَضلُّ ِبِه الَِّذیَن َكَفُروْا}.  •
 الداعي إلى اهللا وإلى دینه له طریق ووسیلة إلى مقصوده، وله مقصودان.  •
 ِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهم مُِّنیِبیَن ِإَلْیِه}. قوله تعالى: {َو •
ى َوُهَو قوله تعالى: {َفانُظْر ِإَلى آَثاِر َرْحَمِت اللَِّه َكْیَف ُیْحِیي اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِیي اْلَمْوَت •

 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر}. 
 له. نیة العبد تقوم مقام عم •
 قوله تعالى: {َوَأنِذْر ِبِه الَِّذیَن َیَخاُفوَن َأن ُیْحَشُروْا ِإَلى َربِِّهْم}.  •

): ماذا 5فصل («إلى » ): ما هو العزم الذي مدح اهللا به خیار خلقه؟3فصل («) بدایة من 3
 »ینبغي لمن طمحت نفسه لما ال قدرة له علیه، أو غیر ممكن في حقه؟

 ذي مدح اهللا به خیار خلقه؟ ): ما هو العزم ال3فصل ( •
 ْم}. قوله تعالى: {َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َیْفَسِح اللَُّه َلُك •
 قوله تعالى: {َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا}.  •
 ُتوَن َما َال َیْرَضى ِمَن اْلَقْوِل}. ): قوله تعالى: {ِإْذ ُیَبی4ِّفصل ( •
 قوله تعالى: {َوِإن َیَتَفرََّقا ُیْغِن الّلُه ُكال مِّن َسَعِتِه َوَكاَن الّلُه َواِسعًا َحِكیمًا}.  •
 ): ماذا ینبغي لمن طمحت نفسه لما ال قدرة له علیه، أو غیر ممكن في حقه؟ 5فصل ( •
 آَمُنوا َلا َتْدُخُلوا ُبُیوتًا َغْیَر ُبُیوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا}.  قوله تعالى: {َیا َأیَُّها الَِّذیَن •
 قوله تعالى: {َوَلا َیْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسََّعِة}.  •
 ما یجري على األخیار یحصل لهم فیه النفع خصوًصا، ولغیرهم عموًما.  •
 إبطال قول الخصم قد یكون بإبطال الدلیل الذي استدل به.  •
 قوله تعالى: {َواللَُّه َیُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َیْهِدي السَِّبیَل}.  •
 الجمع بین اآلیات النافیة الهتداء بعض الخلق وبین الواقع!  •
 سعي اإلنسان في دفع أسباب التهمة السیئة عن نفسه والعار والفضیحة لیس بعار.  •
 توكل به حیاة األعمال واألقوال وجمیع األحوال، وبه كمالها. ال •
 قوله تعالى: {ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن}.  •

): إذا ُوفِّق الحاكم 6) فائدة عظیمة عن أفضل الدعاء وأعاله وأجمعه وأنفعه للعبد، وفصل (4
 في حكمه فقد سلك سبیل األنبیاء

 ة عظیمة عن أفضل الدعاء وأعاله وأجمعه وأنفعه للعبد. فائد •
 ): إذا ُوفِّق الحاكم في حكمه؛ فقد سلك سبیل األنبیاء. 6فصل ( •
 قوله تعالى: {َوُیَنجِّي اللَُّه الَِّذیَن اتََّقوا ِبَمَفاَزِتِهْم}.  •
 اإلخالص هللا تعالى أعظم األسباب لعون اهللا للعبد على جمیع أموره.  •
 دور على ألسنة الناس: إذا أراد اهللا أمرا هیأ أسبابه. كثیرا ما ی •
 قوله تعالى: {ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِدَیاِرِهْم ِلَأوَِّل اْلَحْشِر}.  •
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): قوله تعالى: {كل نفس بما 7) سورة مریم علیها السالم وما اشتملت علیه، وفصل (5
 ة*إال أصحاب الیمین}كسبت رهین

 قوله تعالى: {َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإیَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُیِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْیِهْم}.  •
 التجارات نوعان: رابحة وخاسرة.  •
 : وما اشتملت علیه. -علیها السالم  -سورة مریم  •
وَن َعن َسِبیِل اللَِّه} إلى قوله: {َوَطهِّْر َبْیِتَي ِللطَّاِئِفیَن َواْلَقاِئِمیَن قوله تعالى: {ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َوَیُصدُّ •

 َوالرُّكَِّع السُُّجوِد}. 
 لوال فضل اهللا ورحمته لما شرع لعباده األحكام.  •
ِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّنًا قوله تعالى: {َوَأنِكُحوا اْلَأَیاَمى ِمنُكْم} إلى قوله: {َوَلا ُتْكِرُهوا َفَتَیاِتُكْم َعَلى اْل •

 لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَیاِة الدُّْنَیا}. 
 األعراف: موضع بین الجنة والنار، وما في ذلك من الِحَكم التي نبَّه اهللا تعالى علیها.  •
َنا َوِسَع َربَُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا قول شعیب علیه السالم: {َوَما َیُكوُن َلَنا َأن نَُّعوَد ِفیَها ِإالَّ َأن َیَشاَء الّلُه َربُّ •

 َعَلى الّلِه َتَوكَّْلَنا}. 
 َأْهَواءُهْم قوله تعالى: {َأْم َیُقوُلوَن ِبِه ِجنٌَّة َبْل َجاءُهم ِباْلَحقِّ َوَأْكَثُرُهْم ِلْلَحقِّ َكاِرُهوَن*َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ •

 یِهنَّ َبْل َأَتْیَناُهم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم مُّْعِرُضوَن}. َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْلَأْرُض َوَمن ِف
 قوله تعالى: {َیا َیْحَیى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة}.  •
 قوله تعالى: {َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّلاَة}.  •
 َما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه}. قوله تعالى: {َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْیَنُه •
 ): قوله تعالى: {ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهیَنٌة*ِإلَّا َأْصَحاَب اْلَیِمیِن}. 7فصل ( •
 كلما ازداد العبد قرًبا من اهللا حصل له الخیر والسرور، واندفعت عنه أنواع الشرور.  •
 َأن َیْعَلَمُه ُعَلَماء َبِني ِإْسَراِئیَل}.  قوله تعالى: {َأَوَلْم َیُكن لَُّهْم آَیًة •
 وفیها ذكر لعالمات وصفات اإلیمان.  -بل هي أعظم الفوائد على اإلطالق!  -فائدة عظیمة  •

): سؤال: ما هو الغیب الذي أثنى اهللا على 8) ذكر بعض صفات المؤمنین، وفصل (6
 المؤمنین به؟

 رسوله في جمیع أمورهم. ومن صفات المؤمنین: أنهم ُیحكِّمون اهللا و •
 ممن یدخلون في قوله تعالى: {َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكونوا َأنَصاَر اللَِّه}.  •
اإلخالص وااللتجاء إلى اهللا على الدوام: والرجوع إلیه في كل أمر؛ هو السبب األعظم في حصول  •

 ، ودلیل ذلك. -علًما وعمًلا  -الهدایة إلى الصراط المستقیم 
علیهما السالم  -ذا یؤخذ من أمر اهللا تعالى لزكریا بالذكر بالعشي واألبكار، بعد البشارة له بیحیى ما •

 ؟ -، وفي أمر زكریا لقومه بتسبیح اهللا بكرًة وعشیا -
 كمال العبد في تمام النعمتین: نعمة الدین، ونعمة الدنیا.  •
 لما نهى اهللا عنه، وقام بالزم ذلك؟  ماذا ینال العبد إن صدق في حبه ما أمر اهللا به، وكراهته •
 قوله تعالى: {مَّا َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَلا ِلآَباِئِهْم} أبطل به قول من زعم أن هللا ولًدا من أربعة أوجه.  •
 ): سؤال: ما هو الغیب الذي أثنى اهللا على المؤمنین به؟ 8فصل ( •
ا دلت علیه من المعاني الجلیلة، والتفهم حبَّ العبد لصفات الرحمن، ومالزمة تذكرها، واستحضار م •

 في معانیها؛ من أسباب دخول الجنة، وطریق ذلك. 
 فائدة: ما هو الخشوع الذي أمر اهللا به؟ وما حقیقته وعالمته وداللته؟  •

) فائدة: ما هو الخشوع الذي أمر اهللا به؟ وما حقیقته وعالمته وداللته؟ وبیان معنى لطف 7
 اهللا بعبده

 هو الخشوع الذي أمر اهللا به؟ وما حقیقته وعالمته وداللته؟ فائدة: ما  •
 ما معنى: لطف اهللا بعبده، ولطفه لعبده؟ وهذا فصل بدیع ومفید جدا.  •
 قوله تعالى: {َلْیَس َعَلى الَِّذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح}.  •
  الخاتمة.  •
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