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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء

والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

نَزلناُه ِإَليَك ُمباَرٌك
َ
فانطالًقا من قول الحق سبحانه: (ِكتاٌب أ

لباِب)؛ أصبحت قلوب المؤمنين
َ
وُلو األ

ُ
َر أ روا آياِتِه َوِلَيَتَذك� ب� ِلَيد�

الطاهرة بعقيدتها النقية بإيماِنها تسعى إلى بركة هذا

ِر معانيه وفهمها وإدراك مقاصِده ومراِميه؛ لتنال القرآن بتدب�

ق في سماء السعادة في الدنيا واآلخرة. تلك البركة فتحل�

وما ُخضنا في ِغماِره ما هو إال بحٌر يزخر ببركاته متدفٌق

ر المكنون الذي هو خالصة أهل بخيراِته نستخِرج منه الد�

العلم حول حديثهم عّما فتح الله عليهم من الفهوم

واالستنباطات حول آي الكتاب العزيز.

ر قصار السور بدًءا من الفاتحة واإلخالص وقد شرعنا في تدب�

والمعوذتين وحتى سورة الفيل.

واللَه أسأَل أن يكسَوه ثوَب القبول وأن يجعله ُذخًرا لمن كان

سبًبا فيه وساهم على إنجاِحه ببذٍل وعطاٍء أو رفع أكٍف

بدعاء.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسّلم

ين. تسليًما كثيًرا إلى يوم الد�

د. فهد بن سعد القويفل



الفرق بين التفسير والتدّبر:

التفسير: كشٌف وبياٌن وشرٌح للمعنى.

بينما التدبر: اتعاظ بالمعنى واعتبار به وتذكر.

ر إال بعد فهم المعنى ووضوحه. وال يمكن الوصول للتدب�

ر. فالتفسير سبيٌل للتدب�

اللقاء األول

لكي تتدّبر القرآن إليك أيها المبارك هذه الخطوات اليسيرة:

- معرفتك باللغة العربية يعيُنك على فهم الكثير من مفردات القرآن

الكريم مما يحصل بعده التدّبر.

فاصطحب معك تفسيًرا مختصًرا لأللفاظ الغامضة التي ُتشِكل عليك

وانظر في معانيها.

- معرفة أسباب نزول اآليات، حتى يتسّنى لك فهم الموقف الذي

جاءت اآلية متحّدثًة عنه.

- معرفة فضائل ومقاصد السور؛ للوصول إلى المراد العام من السور

. بشكٍل عاٍم واآليات بشكٍل خاص�

-  لترتيل اآليات وترديدها األثر في التدّبر.

- قيام الليل باآليات التي تيسر فهمها يعين على التدبر خصوًصا

َحر. أوقات الس�

ْقَوُم ِقيًال).
َ
َشد� َوْطًئا َوأ

َ
ْيِل ِهَي أ (ِإن� َناِشَئَة الل�

ثمرات تدّبر القرآن الكريم:

- تحقيق اإليمان في القلب؛ فإّن العبد يلحظ أّال تناقض بين اآليات

واألفكار، مّما يوّلد في النفس حقيقة اإليمان والرضا به سبحانه.

- زيادة الخشوع عند العبد، وطرد وساوس الشياطين.

- التلّذذ بقراءة القرآن الكريم وعدم الملل، فطبيعة النفس البشرية

تسعد بما تفقهه وتمّل مما تجهُله.

- تحقيق شفاء الصدر من الُشبهات والفتن التي تحيط بالمرء. معرفة

عظمة الله تعالى، وعظيم تفّضله على عباده، وعظيم قدرته وملكه. 

- تحقيق عبودية الله وِرضاه سبحانه، والقرب منه.

- استشفاٌء للروح والعقل؛ وذلك بُحسن التدّبر، حيث إّنه يطرد أّي قلٍق

نفسي� وهم� داخلٍي إزاء ابتالءات الحياة ومصاعبها. 

- استعانة العبد بالتدّبر على جهاد النفس؛ لترك ما حّرم الله سبحانه.
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أسماء سورة الفاتحة:
 

ذكر المفسرون أسماء عديدة لسورة الفاتحة، منها: الحمد، وفاتحة

الكتاب، وأم الكتاب، والسبع المثاني، والواقية، والكافية، والشفاء،

والشافية، والرقية، والواجبة، والكنز، والدعاء، واألساس، والنور،

وسورة الصالة، وسورة تعليم المسألة، وسورة المناجاة، وسورة

التفويض. وكل هذه التسميات دالة على معنى واحد، وهو أنها

تضمنت مقاصد القرآن كله، فهي أساسه.

وهذه التسميات ثبت بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد

بعضها عن السلف.

اللقاء الثاني

فضائل سورة الفاتحة:

- أنها أعظم سورٍة وردت في القرآن الكريم، وأصل ذلك قول رسول

َك ُسوَرًة هي أْعَظُم ُسوَرٍة َمن� َعل�
َُ
الله -صّلى الله عليه وسّلم-: (أل

ْبُع الَمثاِني، ِه َرب� العاَلِميَن هي الس� في الُقْرآِن، قاَل: الَحْمُد ِلل�

وِتيُتُه)، كما لم يرد أفضل منها في الكتب
ُ
والُقْرآُن الَعِظيُم الذي أ

نِزَل في
ُ
السماوية، قال الرسولملسو هيلع هللا ىلص: (والذي نْفسي بَيِده، ما أ

بوِر، وال في الُفرقاِن ِمثُلها). التوراِة، وال في اإلنجيِل، وال في الز�

- اشتمالها على معاني القرآن بشكٍل عاٍم فيما يتعلق بالتوحيد

واألحكام والعالقة بين الخالق -عز وجل- والمخلوق وأحكام

الجزاء، ولذلك ُسمّيت بأّم القرآن وأّم الكتاب كما ثبت في السنة

المطهرة.

- الفرض والوجوب بقرائتها في كّل ركعٍة يؤّديها العبد المسلم،

وُجعلت ركنًا من أركان الصالة ال ُتقبل الصالة إّال بها، يكّررها العبد

على األقل سبعة عشرة مرة كل يوٍم وليلة، وذلك مصداقًا لقول

 بفاِتَحِة
ْ
رسول الله -صّلى الله عليه وسّلم-: (ال َصالَة ِلَمن َلْم َيْقَرأ

الِكتاِب).

سورة الفاتحة

يتبع...
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1- صحيح البخاري.

2- حديث صحيح.

3- صحيح مسلم.



اللقاء الثاني

سورة الفاتحة

- قراءة سورة الفاتحة في الصالة تحقق المناجاة بين العبد وربه،

قال الرسول -عليه الصالة والسالم- في الحديث القدسي: (قاَل

الَة َبْيِني وبْيَن َعْبِدي ِنْصَفْيِن، وِلَعْبِدي ما ُه َتعاَلى: َقَسْمُت الص� الل�

ُه َتعاَلى: ِه َرب� العاَلِميَن}، قاَل الل� َل، فإذا قاَل الَعْبُد: {اْلَحْمُد ِلل�
َ
َسأ

ُه َتعاَلى: أْثَنى ِحيِم}، قاَل الل� ْحَمِن الر� َحِمَدِني َعْبِدي، وإذا قاَل: {الر�

َدِني َعْبِدي، يِن}، قاَل: َمج� َعَلي� َعْبِدي، وإذا قاَل: {ماِلِك َيوِم الد�

اَك َنْسَتِعيُن} اَك َنْعُبُد وإي� َض إَلي� َعْبِدي، فإذا قاَل: {إي� ًة َفو� وقاَل َمر�

َل، فإذا قاَل: {اْهِدنا
َ
قاَل: هذا َبْيِني وبْيَن َعْبِدي، وِلَعْبِدي ما َسأ

ذيَن أْنَعْمَت عليهم غيِر الَمْغُضوِب راَط الُمْسَتِقيَم ِصراَط ال� الص�

َل).
َ
يَن} قاَل: هذا ِلَعْبِدي وِلَعْبِدي ما َسأ ال� عليهم وال الض�

- كوُنها شافيًة لمن ُرِقَي بها بإذن الله تعالى ودليل ذلك إقرار

النبي -عليه الصالة والسالم- لجماعٍة من الصحابة الرقية

بالفاتحة، لما رواه اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد

الخدري -رضي الله عنه- أّنه قال: (أن� َناسًا ِمن أْصَحاِب النبي�

َم أَتْوا عَلى َحي� ِمن أْحَياِء الَعَرِب َفَلْم ى اللُه عليه وسل� َصل�

وَلِئَك، َفقالوا: هْل معُكْم
ُ
ُد أ َيْقُروُهْم، َفبْيَنما ُهْم َكذلَك، إْذ ُلِدَغ َسي�

ى َتْجَعُلوا َلَنا ُكْم َلْم َتْقُروَنا، وَال َنْفَعُل حت� ِمن َدَواٍء أْو َراٍق؟ َفقالوا: إن�

م� الُقْرآِن،
ُ
 بأ

ُ
اِء، َفَجَعَل َيْقَرأ ُجْعًال، َفَجَعُلوا لهْم َقِطيعًا ِمَن الش�

ى ُخُذُه حت�
ْ
اِء، َفقالوا: ال َنأ  فأَتْوا بالش�

َ
وَيْجَمُع ُبَزاَقُه وَيْتِفُل، َفَبَرأ

ُلوُه َفَضِحَك وقاَل: وما
َ
َم، َفَسأ ى اللُه عليه وسل� َل النبي� َصل�

َ
َنْسأ

َها ُرْقَيٌة، ُخُذوَها واْضِرُبوا لي بَسْهٍم). أْدَراَك أن�

- اشتمالها على أفضل الدعاء؛ بطلب الهداية إلى الصراط

المستقيم، كما أّنها تشتمل على آداب الدعاء؛ بالحمد أوًال، ثّم

الثناء، ثّم التمجيد، وإفراد العبودية لله، واالستعانة به دون سواه،
ْ
ى أحُدُكْم َفْلَيْبَدأ قال الرسول -عليه الصالة والسالم-: (إذا صل�

ى اللُه عليِه ناِء عليِه ُثم� َلُيَصل� على النبي� صل� ِبَتْحِميِد اللِه والث�

َم ُثم� َلَيْدُع َبْعُد ِبما شاَء). وسل�
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1- صحيح مسلم.

2- صحيح البخاري.

3- صححه األلباني.



اللقاء الثاني

سورة الفاتحة

المقاصد الخمس لسورة الفاتحة:

- المقصد األول: توحيد الله سبحانه، بربوبيته في (رب العالمين).

وألوهيته في (إياك نعبد وإياك نستعين) وبأسمائه وصفاته

(الرحمن الرحيم).

- المقصد الثاني: اإليمان باليوم اآلخر: وذلك في قوله تعالى:

يِن). (َماِلِك َيْوِم الد�

- المقصد الثالث: االلتزام بالتكاليف الشرعية: وذلك في قوله

تعالى: (إّياك نعبُد وإّياك نستعين).

- المقصد الرابع: قصص األنبياء والمرسلين: وذلك في قوله

نَعمَت َعَليِهْم).
َ
ِذيَن أ َراَط الُمسَتِقيَم*ِصَراَط ال� تعالى: (اهِدَنـا الص�

- المقصد الخامس: التحذير للمؤمنين من حال أهل الكتاب في

نكرانهم للهدى والحق وتركهم للعلم وطلبه واستمرارهم على

الجهل، وذلك في قوله تعالى: (َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال

يَن)، من اليهود والنصارى. ال� الض�
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َمْتني ... عل�

ِه َرب� العالمين) َمْتني (الَحمُد ِلل� - عل�

أن لله الثناء المطلق سبحانه دون من ِسواه.

حيِم)  حمِن الر� َمْتني (الر� - عل�

أن رحمَة الله وسعت كل شيء، فِلم القنوط؟!

َمْتني (ماِلِك َيوِم الّدين) - عل�

أن األمالك واألفالك زائلة، فال ُملك إال لله سبحانه، وأننا ُمدانون

بأعمالنا إن خيًرا فخير وإن شًرا فشّر، والجزاء من جنس العمل.

َمْتني (ِإّياَك َنعُبُد َوِإّياَك َنسَتعيُن) - عل�

أن حياة العبد المسلم كلها عبادة لله وحده، وال ُتنال تلك العبادة

إال بطلب االستعانة منه سبحانه.

راَط الُمسَتقيَم) َمْتني (اهِدَنا الص� - عل�

أن التوفيق كل التوفيق لمن هداه الله طريقه المستقيم الذي

نهايته جنٌة عرضها السموات واألرض.

نَعمَت َعَليِهم) 
َ
ذيَن أ َمْتني ( صراط ال� - عل�

أن أسلك هذا الصراط المستقيم لكي أصحب الذين أنعَم الله

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحُسن

أولئك رفيًقا.

َمْتني (َغيِر الَمغضوِب َعَليِهم َوَال الّضاّليَن)  - عل�

ْحَذر من طريق اليهود والنصارى في غوايتهم وضاللهم؛ ألن
َ
أن أ

مصير كل مائل عن الحق ومتقاعس عنه نار جهنم إن هو مات ولم

يسلم لله رب العالمين ويتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم.

اللقاء الثاني

تأمالت في سورة الفاتحة

7



سبب نزول سورة اإلخالص:

أن المشركين قالوا للنبيملسو هيلع هللا ىلص: يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل الله:

َمُد َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد* َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا ُه الص� َحدالل�
َ
ُه أ (ُقْل ُهَو الل�

َحٌد).
َ
أ

اللقاء الثالث

سورة اإلخالص
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فضل سورة اإلخالص:

أنها تعدل ثلث القرآن.

ها لتعدُل ُثُلَث القرآِن". قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: "والذي نفِسي بيده إن�

وأّنها أفضل سور القرآن:

علُمَك خيَر
ُُ
فعْن عقبَة بن عامر قال: قال لي رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص -: "أال أ

بور والقرآن العظيم؟ ثالِث سوٍر أنِزَلْت في التوراِة واإلنجيل والز�

ُعوذ ِبَرب�
َ
َحٌد) و(قْل أ

َ
ه أ ني: (ُقْل ُهَو الل�

َ
قلُت: بلى ، قال: "فأقرأ

اِس)ثم قال لي: "يا عقبة، ال تْنَسُهن وال ُعوُذ ِبَرب� الن�
َ
اْلَفَلِق) و(قل أ

َتِبْت ليلة حّتى َتْقَرأُهن".

قصة في فضل سورة اإلخالص:

ة، وكان يقرأ ألصحابه في أن النبيملسو هيلع هللا ىلص بعث رجال على َسري�

َحٌد) فلما رجعوا ذكروا ذلك
َ
ُه أ صالتهم، فيختم بـ (ُقْل ُهَو الل�

للنبيملسو هيلع هللا ىلص فقال: "سلوه: ألّي شيء يصنع ذلك؟". فسألوه، فقال:

ألنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها.

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "أخبروه أن الله تعالى يحبه".

1

2

3

1- صحيح البخاري.

2- صححه مسلم.

3- متفق عليه.



قصة أخرى في فضل سورة اإلخالص:

- كان رجل اسمه كلثوم بن هدم من األنصار َيؤَمهم في مسجد

ُقَباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصالة مما يقرأ

َحٌد) حتى َيفُرغ منها، ثم يقرأ سورة
َ
ُه أ به افتتح بـ  (ُقْل ُهَو الل�

مه أصحابه أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكل�

فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم ال ترى أنها ُتجزُؤك حتى تقرأ

باألخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن َتَدَعها وَتقرأ بأخرى، فقال: ما

أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم،

وكانوا َيَروَن أنه من أفضلهم، وكرهوا أن َيؤمهم غيره، فلما

أتاهم النبيملسو هيلع هللا ىلص  أخبروه الخبر، فقال: "يا فالن، ما يمنعك أن

تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة

في كل ركعة؟" قال: إني أحبها.

قال رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص : "ُحّبك إياها أدخلك الجنة".

ل: وقفة تأم�

سورة اإلخالص ُتَعّد منهًجا لالتجاه إلى الله وحده في الرغبة

والرهبة في السراء والضراء في النعماء والبأساء.

وُتَعّد منهًجا للتحرك والعمل لله وحده مخلصًا له ابتغاء القرب

منه سبحانه وابتغاء مرضاته.

اللقاء الثالث

سورة اإلخالص

9

إذا عِلمَت بأن الّصمد:

هو الكامل في الّصفات، الغني عن المخلوقات، المقصود في

الحاجات.  

اطمأّن القلُب، واستراحت الّنفُس وَسُكن الباُل، وزانْت األحواُل.

1

1- صحيح البخاري.



َمْتني ... عل�

علمتني ﴿قل هو الله أحد﴾:

أن يطمئن قلبي، وتستريح نفسي ليسكن البال ثم تزين األحوال.

علمتني ﴿الّصمد﴾:

بأن الله كامل في الّصفات، غنٌي عن المخلوقات، مقصوٌد في

الحاجات.

علمتني ﴿ولم يكن له كُفًوا أحد﴾:

أنه ال ِند� والمثيل وال شبيه وال نظير له سبحانه، فسبحان من (ليس

كمثله شيٌء وهو السميع البصير).

من أسرار سورة اإلخالص:
 

نها إثبات ثالث صفات: تضم�

الله - األحد - الصمد.

نها نفي ثالث صفات: وتضم�

لم يلد - لم يولد - لم يكن له كفوًا أحد.

﴿َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد﴾:
س/ لماذا قّدم الله (لم يلد) على (لم يولد)؟

 

ج/ قّدم (لم يلد) ألّن في ذلك رد على من قال من المشركين أن

{المالئكة بنات الله}

ِه}.  أو اليهود الذين قالوا {ُعَزْيٌر اْبُن الل�

ِه}، ولم يدع أحد أن لله  أو النصارى الذين قالوا {اْلَمِسيُح اْبُن الل�

سبحانه والد وهذا دليل إلزام على عدم والديته سبحانه.

اللقاء الثالث

 سورة اإلخالص
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سبب نزول سورتي الفلق والناس:

ثبت في الصحيح أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص تعرض له رجٌل من حليف

اليهود يدعى: لبيد بن األعصم، فعمل له سحًرا في مشط

ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل، فصار يخيل لرسول اللهملسو هيلع هللا ىلص أنه

يفعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله، لكن لم يزل بحمد الله

ث به الناس، ويكلم تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيما يحد�

الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه، لكنه أحس بشيء أثر عليه

بعض األثر مع نسائه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كان

يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله -وهو لم

يفعله-، فجاءه الوحي من ربه بواسطة جبرائيل عليه السالم

فأخبره بما وقع، فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر ألحد

األنصار فأتلفه وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك األثر، وأنزل عليه

سبحانه سورتي المعوذتين فقرأهما وزال عنه كل بالء وقال عليه

الصالة والسالم: ((ما تعوذ المتعوذون بمثلهما)).

اللقاء الرابع

سورتا الفلق والناس

فضائل المعوذتين:

روى عقبة بن عامر -رضي الله عنه- عن النبّي -عليه الّصالة

نِزلت الليلة لم ُيَر مثُلُهّن قّط (ُقْل
ُ
ه قال: (ألم تَر آيات أ والّسالم- أن�

اِس)). ُعوُذ ِبَرب� الن�
َ
ُعوُذ ِبَرب� اْلَفَلِق) َو (ُقْل أ

َ
أ

يا عقبة بن عامر : "إّنك لم تقرأ سورًة أحب� إلى الله تعالى وال

ُعوُذ
َ
ُعوُذ ِبَرب� اْلَفَلِق)، وفي روايٍة أخرى: (ُقْل أ

َ
أبلغ عنده من: (ُقْل أ

اِس)؛ "فإن استطعَت أّال تفوَتَك ِفِي صالٍة فافعْل". ِبَرب� الن�

وعنه أيًضا قال: "أمَرني رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص أن أقرأ بالمعّوذات في دبر

كل صالة".

ُذون؟" قال ملسو هيلع هللا ىلص ألحِد أصحاِبه "أال أخِبُرَك بأفضل ما تعّوَذ به المتعو�

ُعوُذ ِبَرب� اْلَفَلِق،
َ
اِس، َوأ ُعوُذ ِبَرب� الن�

َ
فقال: َبَلى؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: "ُقْل أ

هاتين السورتين".
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2

1- بئر زْوران.

2- صحيح البخاري.

3- صححه األلباني.

4- صحيح مسلم.

5- صححه األلباني.

6- صححه األلباني.

7- صححه األلباني.

3

4

5

6

1
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الحاالت التي ُيستَحب فيها قراءة المعوذتين:-

1- بعد كل صالة:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  أن

أقرأ بالمعوذتين فى دبر كل صالة".

2- عند الصباح والمساء.

عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه قال: أن رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص  قال

له:"قل" فلم أقل شيًئا، ثم قال "قل" فلم أقل شيًئا، قال: "قل" 

 قلت: ما أقول؟ قال: "قل: "هو الله أحد" والمعوذتين، حين

تمسى وتصبح ثالث مرات، تكفيك من كل شيء".

3- عند النوم:

عن عائشة رضى الله عنها، أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أوى إلى فراشه

كل� ليلٍة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: "قل هو الله

أحد"، و"قل أعوذ برب الفلق"، و"قل أعوذ برب الناس"، ثم يمسح

بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما

أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات".

4- عند المرض:

كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه

بالمعوذات، ومسح عنه بيده.

تقول عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى وجُعه الذي توفى

فيه طفقُت أنفث على نفِسه بالمعوذات التى كان ينفث، فأمسح

بيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اللقاء الرابع

سورتا الفلق والناس
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1- صححه األلباني.

2- صححه األلباني.

3- صحيح البخاري.

4- صحيح البخاري.

1

2

3

4



اللقاء الرابع

سورتا الفلق والناس

َمْتني ... عل�

- علمتني سورة الفلق أن أتفاءل؛ ألن الذي أزاح ظلمة الليل

بح؛ قادٌر على تفريج الكروب وتيسير األمـور. بانفالق الص�

- علمتني االستعاذة بـالله (ِمن َشر� ما َخَلَق)؛ أن أنام هانًئا فال

شيء يدعو بعدها للقلق.

- علمتني االستعاذة ِبـالله (ِمْن َشر� َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب)؛ أن الليل إذا

دخل تحركت الشرور، حتى األفكار السيئة تتحرك ليًال أكثر منها

نهارًا، وال دافع لها إال االستعاذة بالله منها.

- علمتني االستعاذة ِبـالله (ِمن َشر� حاِسٍد ِإذا َحَسَد)؛ أن الحاسد

قد كتب الله عليه الِخزي والعار إْذ كل مسلم يستعيذ منه ومن

أعماِله.

- علمتني سورة الناس أن ربوبيته سبحانه وملكه وألوهيته

أعظم من ذلك الوسواس الذي يخنس ويختفي عند ذكِر الله.

قال الحسين بن الفضل: 

"جمع الله الشرور في هذه السورة، وختمها بالحسد ِلـُيعَلم أنه

أخس الطبائع".
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قال الشاعر:

              لله در الحسد ما أعدله       بدأ بصاحبه فقتله



سبب نزول سورة النصر:

- عن ابن عّباس رضي الله عنهما قال: (كان عمُر يدخُلني مع

أشياِخ بدر، فقال بعُضهم: لم ُتدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء

مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمُتم، قال: فدعاهم ذاَت يوٍم ودعاني

معهم، قال: وما رأيُته دعاني يومئذ إال ليريهم مني، فقال: ما

اَس َيْدُخُلوَن ِفي ْيَت الن�
َ
ِه َواْلَفْتُح*َوَرأ تقولون في: (ِإَذا َجاَء َنْصُر الل�

ْفَواًجا) حتى ختم السورَة، فقال بعُضهم: أمرنا أن
َ
ِه أ ِديِن الل�

نحمد اللَه ونستغفَره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم، ال

ندري، أو لم يقل بعضهم شيًئا، فقال لي: يا ابَن عباس، أكذلك

قوُلك؟ قلت: ال، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجُل رسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

ِه َواْلَفْتُح) فتح مكَة، فذاك عالمُة  أعلمه اللُه له: (ِإَذا َجاَء َنْصُر الل�

اًبا)، قال عمُر: ما ُه َكاَن َتو� َك َواْسَتْغِفْرُه ِإن� ْح ِبَحْمِد َرب� أجِلك: (َفَسب�

أعلم منها إال ما تعلُم).

اللقاء الخامس

سورتا النصر والمسد

من أسمائها: 

- سورة التوديع لما فيها من نعِي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص .

أوصيك باإلكثار من هذا الدعاء:

- عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "ما صّلى

ِه والَفْتُح} إال النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالًة بعد أن َنَزَلْت عليه: {ِإَذا َجاَء َنْصُر الل�

ُهم� اْغِفْر ِلي". َنا وِبَحْمِدَك الل� يقول فيها: ُسْبَحاَنَك َرب�

وعنها أيًضا أّن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول في ركوعه وسجوده:

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).
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1- صحيح البخاري.

2- متفق عليه.

3- صحيح مسلم.
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2
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اللقاء الخامس

سورتا النصر والمسد

عّلمتني...

ِه) أن الّنصر قادم ال محالة شئنا أم أبْينا - عّلمْتِني (ِإذا جاَء َنصُر الل�

ُه َمن َينُصُرُه) بطاعته سبحانه وامتثال أوامره لكن!! (َوَلَينُصَرن� الل�

واجتناب نواهيه.

َك َواسَتغِفره) أن أحمد الله وأشكره ح ِبَحمِد َرب� - عّلمْتِني (َفَسب�

وأثني عليه مقابل ِنعِمه العظيمة وآالئه الجسيمة.

َك َواسَتغِفرُه) أن أقّدم الثناء على الله ح ِبَحمِد َرب� - عّلمْتِني (َفَسب�

والتسبيح له قبل دعائي وطلب المغفرة منه سبحانه.

وأن يكون ذلك الحمد والتسبيح واالستغفار مشروعي عند كل نصٍر

ونجاح.

ُه كاَن َتّواًبا) أّن الباب مفتوح والمجال مفسوح -عّلمْتِني (ِإن�

حِسن الظن بالله في
ُ
والحبل ممدود لمن أقبل إليه سبحانه، وأن أ

مغفرة ذنوبي وستر عيوبي وُحسن ِوفادتي عليه سبحانه.

- عّلَمْتِني سورة النصر  أن من عِلم وداعه ورحيله وجَب عليه أن

يكون أكثر عطاًء وإحساًنا.

سبب نزول سورة المسد:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صِعد النبي� ملسو هيلع هللا ىلص 

فا ذاَت يوٍم ، فقال: يا َصباحاه، فاجتَمَعْت إليه قريٌش، قالوا:  الص�

يكم، أما ُحكم أو ُيَمس� ما َلك؟ قال: أرأيُتم لو أخَبرُتكم أن� العُدو� ُيَصب�

قوَنني، قالوا: بلى، قال: فإني نذيٌر لكم بيَن يَدي عذاٍب كنُتم ُتَصد�

ْت َيَدا ا لك، ألهذا جَمْعَتنا؟ فأنَزل اللُه: َتب� شديٍد، فقال أبو َلَهٍب: َتب�

ِبي َلَهٍب).
َ
أ

من أسمائها:

سورة تّبت - سورة أبي لهب - سورة اللهب.
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1- صحيح البخاري.
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اللقاء الخامس

سورتا النصر والمسد

عّلَمْتِني..

 ( بي َلَهٍب َوَتب�
َ
ت َيدا أ - عّلَمتِني (َتب�

أن المكر ال يحيق إال بأهله، وأن الظلم ال يعود وباُله إال على

صاحبه.

فال تقلق (إّن اللَه ُيَداِفُع َعِن الِذيَن آَمُنوا).

غنى َعنُه ماُلُه َوما َكَسَب)
َ
- عّلمتِني (ما أ

أن أبا لهب لم ينفعه ماله ونسبه وال جماله وحسُبه ، وليعَلم كل

واحٍد أنه ال ينفع العبد يوم القيامة إال ما قّدم من عمل صالح يرجو

قبوله من الله.

ُتُه َحّماَلَة الَحَطِب)
َ
- عّلَمتِني (َوامَرأ

أن الله ذّم العوراء أم جميل زوجة أبي لهب بأن وصفها بقبح

فعلها من وضعها الشوك على طريق رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص.

- عّلَمْتِني (ِفي جيِدها َحبٌل ِمن َمَسٍد)

أن الجزاء من جنس العمل فكما طّوقت الِخناق على المسلمين

وآذتهم؛ طّوقها الله في عنقها بحبل من ليٍف ُتكب على نار

جهنم به.

وقفة تربوية

المرأة المؤمنة هي من تعين زوجها على اتباع الحق وتأخذ بيده

وتعينه عن الفرار من الباطل.

وكذلك األم الصالحة هي من ترحم بيتها وأسرتها فتدلهم على

الخير أينما كان.
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اللقاء السادس

سورة الكافرون والكوثر والماعون

من أسماء سورة الكافرون:

ين - الكافرون - اإلخالص - الد�

مواطن قراءتها:

- في ركعتْي الطواف، وسنة الفجر القبلية, وسنة المغرب

البعدية, وقبل النوم، وفي أذكار الصباح والمساء

سبب نزول سورة الكافرون:

بيملسو هيلع هللا ىلص وعرضوا عليه أن ار قريش جاؤوا إلى الن� - أن� جموًعا من كف�

يعبدوا الله سنًة مقابل أن يشاركهم رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص عبادة اآللهة

الباطلة التي يعبدونها سنًة أيًضا، فأنزل الله تعالى هذه اآلية

التي قضى الله تعالى فيها مصير هذه المفاوضات التي جاء

بها المشركون
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مْتِني ... عل�َََََََََََََََََََََََََََََ

ْعُبُد َما َتْعُبُدون)
َ
- عّلمتِني (ال أ

أن المفاصلة ضرورية إليضاح معالم االختالف الجوهري الكامل.

وبغير هذه المفاصلة سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى

اللبس.

باختصار ال تتنازل عن مبدئك وال تقبل أنصاف الُحُلول خصوًصا إذا

كان األمر متعّلقا بِديِنك.

- عّلَمتِني (َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن)

أن المسلم يدرك بأن� له طريقا واضح المعالم، بّين الهدف

والمقصد؛ فال يخبط خبط عشواء، بل يسير بخًطى ثابتة رزينة، ال

ارتجاج فيها وال مرج، وعلى هذا تكون اآلية إعالًنا للمقاطعة

والمفاصلة بين المؤمنين والكافرين.



اللقاء السادس

من أسماء سورة الكوثر:

- الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، النحر.

الفرق بين اإلعطاء واإليتاء:

- اإلعطاء يكون إيتاًء على جهة التمليك، ويكون في القليل والكثير.

بخالف اإليتاء فقد ُينَزع، وال يكون إال في عظيم.

سبب نزول سورة الكوثر: 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((بينا رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص  ذات

يوم بين أظهرنا إْذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما

أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي� آنًفا سورة فقرأ: بسم الله

َك َواْنَحْر ِإن� َشاِنَئَك ْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر َفَصل� ِلَرب�
َ
ا أ الرحمن الرحيم (ِإن�

ْبَتُر).
َ
ُهَو األ

ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟

فقلنا: الله ورسوله أعلم.

قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير هو حوض ترد

عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم،

فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ماتدري ما أحدث بعدك)).

ويميز ملسو هيلع هللا ىلص أمته من بين األمم حين ورود الحوض بأثر الوضوء والسجود

نور يضيء.

سورة الكافرون والكوثر والماعون
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1- صحيح مسلم.

1



مْتِني ... عل�َََََََََََََََََََََََََََََ

ْعَطْيَناَك اْلَكْوَثر)
َ
- عّلمْتِني (ِإّنا أ

أّنه ال يفّرط في ماِء هذا الكوثر إال محروٌم قد خذله الله باتباعه للشيطان

وتزيين المعاصي له.

َك َواْنَحْر) - عّلمْتِني (َفَصل� ِلَرب�

أن ثمن الكوثر والورود على حوضه ملسو هيلع هللا ىلص العمل الصالح واجتناب

المعاصي  والحذر من ِإحداث الِبَدع.

ْبَتُر)
َْ
- عّلمْتِني (ِإن� َشاِنَئَك ُهَو األ

أّنه لن يعُلَو قدًرا وال ذكًرا من أراد نبيناملسو هيلع هللا ىلص أو دينه بسوء.

نة باٍق ذكرهم، وأهل البدعة ومن كِره رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص وما جاء فأهل الس�

به يموتون ويموت ِذكرهم.

وهذه السورة تعلمنا أن محبة النبيملسو هيلع هللا ىلص ومحبة ما جاء به واجب على

المؤمن، قال النبيملسو هيلع هللا ىلص: (ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولِده

ووالِده والّناس أجمعين).

مقاصد سورة الماعون:

منهج متكامل تتعاون عباداته وشعائره وتكاليفه الفردية واالجتماعية

حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود على البشر غاية تتطهر معها

القلوب وتصلح الحياة ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصالح

والنماء.

اللقاء السادس

سورة الكافرون والكوثر والماعون

من أسماء سورة الماعون:

ين- اليتيم. الماعون، أرأيت الذي يكّذب بالد�

10
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1- صحيح البخاري.

1



اللقاء السادس

سورة الكافرون والكوثر والماعون

عّلمتِني  ...

يِن)  ُب ِبالد� ِذي ُيَكذ� ْيَت ال�
َ
َرأ

َ
- عّلمِني هذا االستفهام (أ

أمًرا يجب على المسلم معرفته، ليحترز عنه وعن فعله، فيتعّجب من

حال المكذبين بالجزاء، وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع

والخسران.

ِذي َيُدع� اْلَيِتيَم)  - عّلمتِني (َفَذِلَك ال�

ين قهره وعدم إحساِنه لليتيم، فهو أن من أوصاِف المكّذب بالد�

يدفعه دفًعا عنيًفا ويزجره زجًرا قبيًحا، مع إظهار االحتقار له

عالي عليه. والت�

- عّلمتِني (َوَال َيُحض� َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن) 

أن من أوصاف المكذب بالّدين أيًضا عدم الحث على إطعام المساكين

واإلحساِن إليهم.

ِه عاَم َعلى ُحب� وال عجب فهم ال يؤمنون بقول الحق: (َوُيطِعموَن الط�

ِه ال ُنريُد ِمنُكم َجزاًء َوال ما ُنطِعُمُكم ِلَوجِه الل� سيًرا* ِإن�
َ
ِمسكيًنا َوَيتيًما َوأ

ُشكوًرا).

ِذيَن ُهْم َعْن َصَالِتِهْم َساُهوَن)  ين* ال� - عّلَمتِني (َفَويٌل ِلْلُمصل�

أن العبد المؤمن يجب عليه الحذر من هذا الويل -الوادي في جهّنم-

وأن نحافظ على الصالة في أوقاِتها وبأركاِنها وواجباتها وُسَنِنها

ِذيَن ُهْم َعَلٰى َصَالِتِهْم وخشوِعها والحذر أشّد الحذر من تأِخيِرها.(ال�

ِذيَن ُهْم َعَلٰى َصَالِتِهْم ُيَحاِفُظوَن). َداِئُموَن) (َوال�

ِذيَن ُهْم ُيَراُءوَن)  - عّلَمتِني (ال�

أن الرياء مهلكة وممحقة للعمل فال يقبل الله إال ما كان خالًصا

لوجهه سبحانه.

- عّلَمتِني (وَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن) 

ا كانت لمن طلبها حتى أخالف أوصاف من ذّمهم م العارّية أي� أن أقد�

الله وألّن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

مت لي من أي أحد وأُرّدها ألصحاِبها وأن أحافظ على العارّية لو ُقد�

لقولهملسو هيلع هللا ىلص: (العارّية ُمؤّداة)، وأن ال أمتنع عن عون صاحب الحاجة والعوز.

- عّلمتني هذه السورة:

أن� اإليمان بالبعث والجزاء؛ وازع حق يغرس في النفس جذور اإلقبال

على األعمال الصالحة، حتى يصير ذلك لها خلقا، تطهر وتنساق

للخير ال تحتاج إلى من يراقب أو يعاقب.

11
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اللقاء السابع واألخير

سورتا قريش والفيل 
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قصة أصحاب الفيل:
 

أن ملك اليمن أبرهة أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة فبنى

بيًتا يشبه الكعبة واسمه القليس، ودعا الناس إلى حجه، ليصدهم عن

حج بيت الله، فغضب لذلك العرب، وذهب منهم رجل من ثقيف من

كنانة إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدًال عن الكعبة، ولطخ

جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضًبا شديًدا، وعلم أن ذلك من فعل

العرب، فقدم بجيش عظيم إلى مكة، وكان معه الفيلة، وفي طريقه

بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه، فقاتلوه،

فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب الخثعمي، واستصحبه معه

ليدله في بالد الحجاز، ولما تهيأ أبرهة لدخول مكة وهيأ فيله

(محمود) أكبر الفيلة وعبأ جيشه ووجهوا الفيل نحو مكة، أقبل نفيل

بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود أو

ارجع راشًدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه

فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل،

وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا

محاجنهم في َمراَقه وبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجًعا إلى

اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه

إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله

عليهم طيًرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها

ثالثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال

الحمص والعدس، ال تصيب منهم أحًدا إال هلك، وليس كلهم أصابت،

وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق، ويسألون عن ُنفيل ليدلهم على

الطريق، هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون

ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة.



اللقاء السابع واألخير

سورتا قريش والفيل 
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فائدة:

قصة الفيل كانت يوم مولد النبيملسو هيلع هللا ىلص فالنصرة ليست لكفار قريش

فحسب، ولكن ِلمن سيعبد رب هذا البيت حق العبادة وسيكون بشيًرا

ونذيًرا لألمة جمعاء عليه أفضل صالٍة وأتم سالم.

عّلَمْتِني  ...

- عّلَمْتِني سورة الفيل:

أّن العذاب نهاية كل طاغية يحارب الله ويستحل حرماته، (َوَمن ُيِرْد

ِليم).
َ
ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أ

- عّلَمْتِني سورة الفيل:

أن� الله قادٌر على كل شيء.

ْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكون).
َ
َراَد َشْيًئا أ

َ
ْمُرُه ِإَذا أ

َ
َما أ وال عجب!! فـ(ِإن�

- عّلَمْتِني سورة الفيل:

تحقير جميع القوى المادية التي يتخذها أعداء الله، فهي ال شيَء

أمام قدرة الله تعالى وعظمته وكبريائه وجبروته وربوبيته.

- عّلَمْتِني سورة الفيل:

كيف تركهم الله يخططون ويدبرون ويتآمرون وينفقون من أموالهم

وأوقاتهم، ليكون ذلك كله حسرة ووباًال عليهم.

- عّلَمْتِني سورة الفيل:

أن نتأّمل في األسلوب والطريقة التي ُعّذبوا بها، وانطالق الذهن من

َك ِإال� ُهَو). ذلك ليعلم أن جنود الله ال حصر لها، (َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َرب�

فمع قوتهم وشدة عتادهم وضخامة جيشهم أذّلهم الله بطير صغير

يرمي حجًرا صغيًرا فُيلِحق أّولهم بآخِرهم.

- عّلَمْتِني سورة الفيل:

أن مصير تلك األمم الطاغية والظالمة إلى بواٍر وهالك؛ ليقف المؤمن

فيزداد إيمانًا بعظمة الله وقوته القاضية بخسران أعدائه، ورحمة الله

ورأفته القاضية بنجاة أوليائه.



اللقاء السابع واألخير

سورتا قريش والفيل 
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مناسبة سورة قريش لما قبلها في سورة الفيل:

في كلتا السورتين بياٌن ِلِمّنته سبحانه وتذكير بنعمته على أهل مكة،

فسورة الفيل تشتمل على إهالك عدوهم الذي جاء لهدم البيت

الحرام أساس مجدهم وعزهم، وهذه السورة تذكر نعمة أخرى

ه بينهم األلفة واجتماع الكلمة، اجتماعية واقتصادية؛ حيث حقق الل�

وأكرمهم بنعمة األمن واالستقرار، ونعمة الغنى والَيَسار، واإلمساك

بزمام االقتصاد التجاري في الحجاز، بالقيام برحلتين صيًفا إلى الشام,

وشتاء إلى اليمن.

عّلَمْتِني  ...

- عّلمتني (َفْلَيْعُبُدوا َرب� َهَذا اْلَبْيت): أّن سبب استمرار نعمة التآلف

وتهيئة رحلتْي الشتاء لليمن والصيف للشام هو عبادة الله.

ْن َخْوف) أّن الله أمّد ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م� ْطَعَمُهم م�
َ
ِذي أ - عّلمتِني (ال�

كفار قريش مع كفرهم، فكيف بك أيها المؤمن الموحد؟

ْن َخْوف) أن ِنعَمَتْي ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م� ْطَعَمُهم م�
َ
ِذي أ - عّلمتِني (ال�

َعم حينما تأملت دعاء الخليل عليه رغد العيش واألمن من أعظم الن�

ها لبلِده: (َوِإذ قاَل ِإبراهيُم َرب� اجَعل هذا َبَلًدا آِمًنا السالم بها، فخص�

ِه َوالَيوِم اآلِخِر). َمراِت َمن آَمَن ِمنُهم ِبالل� هَلُه ِمَن الث�
َ
َوارُزق أ

ْن َخْوف) أن الكفر ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م� ْطَعَمُهم م�
َ
ِذي أ - عّلمتِني (ال�

َعم حينما سمعت خبر تلك القرية: والعصيان قد ُيْفِقد تلك الن�
ًة َيأتيها ِرزُقها َرَغًدا ِمن ُكل� ُه َمَثًال َقرَيًة كاَنت آِمَنًة ُمطَمِئن� (َوَضَرَب الل�

ُه ِلباَس الجوِع َوالَخوِف ِبما كانوا ذاَقَها الل�
َ
ِه َفأ نُعِم الل�

َ
َمكاٍن َفَكَفَرت ِبأ

َيصَنعوَن).

ْن َخْوف) أن الحياة ال ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م� ْطَعَمُهم م�
َ
ِذي أ - عّلَمتِني (ال�

تصلح وال يكون فيها هناء وال يسكُن فيها بال؛ إذا ُعِدمت إحدى

هاتين النعمتين.



اللقاءات المسجلة
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1- التدبر معانيه وثمراته.

رية مع سورة اإلخالص. 2- وقفات تدّب�

رية مع سورتي المسد والنصر. 3- وقفات تدّب�

رية مع سور الكافرون والكوثر والماعون. 4- وقفات تدّب�

رية مع سورتي الفيل وقريش. 5- وقفات تدّب�

يمكنكم االستماع إلى اللقاءات من خالل الضغط على عناوينها:

https://youtu.be/UHgTe_T1zy0
https://youtu.be/PVA7dCCRyOU
https://www.youtube.com/watch?v=0yEtXI331Q8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3sYCo7oqOT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Flfu0hL3ALI&feature=youtu.be
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ختام المسك...

ِلنا في هذه الحديقة الغّناء التي ال يستطيع أحٌد بعد تجو�

أن يبث مشاعر الجمال بعد قطِف َورِدها برائحتها الزكية

ق شْهِدها من أزهاِرها الندّية. وتذو�

لكن حسبنا أن نسأل الله بركة القرآن في الدنيا باهتداِء

قلوبنا وصالح أعمالنا ونياتنا وذرّياتنا وفي اآلخرة بالفوِز

برضاه وجّناته والنجاِة من سخِطه وعقوباِته.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين،

والحمد لله رب العالمين.

تـم الكـالم وربنـا محـمـود         وله المكارم والعال والجـود

وعلى النبي محمد صلواته      مـا نـاح ُقَمـرٌي وأورق عــود

#دورة_الرواد_القرآنية_الثانية.

#عن_ُبعد.

@RowadIS

ضع بصمتك

https://twitter.com/RowadIS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qKc_XrC2rNe9wZcXJdPauzvsq8eigPiV1WVUSVUUWsJlMw/viewform?usp=sf_link

