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: فهم المراد باالية وتفسيرها بالشكل الصحيح ودفع االشكال عنها  1س  

ؤال ادثة أو سحك: مانزل قرآن بشأنه وقت وقوعه 2س  

يتناول لفظها   مها شامل لسببها ولكل ماإذا نزلت اآلية لسبب خاص ولفظها عام كان حك : 3س  

  ى هللا عليه صلاث التي وقت مع الرسول من فوائد النزول معرفة الوقائع واالحد

كمها كريم للتحدث عنها أو بيان حقرآن الوسلم ونزل ال  

ن ذلك داخل ببيان معنى اآلية وان لم يكن السبب تارة سبب النزول وتارة أيراد به   األولىفي : 4س  

 والثانية الرواي لم يجزم بالسببية فاالمر متحتمل 
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 يعرف من خالل امرين / : 1س

 النقل عن الصحابة او عن التابعين بأن السور مكية او مدنية  -1

 والمدني   معرفة العلماء لخصائص المكي  د ستنوهو ي  القياس واالجتهاد -2

االستنتاجات، ولعل أوفق هذه األقوال وأقربها إلى الصواب ما ذكره أبو الحسن بن الحصار  تنوع  : 4س

قال: إن المدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشرة سورة، وما عدا ذلك مكي، وقد نظم  

 ابن الحصار ذلك في منظومة له نقلها السيوطي في اإلتقان، وخالصة ما تضمنه هذا النظم: 

 ( والنساء 3( وآل عمران )2( البقرة ) 1أن السور المدنية باتفاق هي: )

( والحجرات  11( والفتح ) 10( ومحمد ) 9( واألحزاب )8( والنور ) 7( والتوبة )6( واألنفال )5( والمائدة )4)

(  18( والمنافقون )17( والجمعة ) 16( والممتحنة )15( والحشر )14( والمجادلة )13( والحديد )12)

 ( والنصر. 20( والتحريم ) 19والطالق )

(  7( والتطفيف ) 6( والتغابن )5( والصف ) 4( والرحمن ) 3( والرعد )2حة ) ( الفات1أما المختلف فيها فهي: ) 

 ( والمعوذتان. 12،  11( واإلخالص )10( وإذا زلزلت )9( ولم يكن )8والقدر )

 وأما المكي فهو ما عدا ذلك، وهي اثنتان وثمانون سورة. 

 

 :  2س

 نسوخ معرفة الناسخ والم -1

 آن الكريم  به في تفسير القر  االستعانة -2

 الوقوف على سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم   -3

 معرفة تاريخ التشريع وتدرجه  في التكليف  -4

 : 3س

 نزل بعد الهجرة  هجرة والقرآن المدني وهو مانزل قبل ال القرآن المكي هو ما
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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي  نجواكم صدقات 
 اآلية ] 13 / المجادلة / 58 [  

 : الجواب من وجهين 

والعمل به فيتلى لكونه كالم هللا تعالى فيثاب   أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه : أحدهما

 . عليه فتركت التالوة لهذه الحكمة 

 .املشقة أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التالوة تذكيرا بالنعمة ورفع : وثانيهما
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X 
✓ 
✓ 
✓ 

يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َحر ِضِ اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقَتاِل إِْن يَُكْن ِمْنُكْم   ﴿  :قوله تعالى 
ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغلُِبوا ِمائََتْيِن َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يَْغلُِبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن  

 .[65األنفال: ]﴾  َكَفُروا بِأَنَُّهْم َقْوٌم اَل يَْفَقُهونَ 
 

ُ   ﴿ :فهذه اآلية نسخت باآلية التي بعدها، وهي قوله تعالى اآْلَن َخفََّف َّللاَّ
َعْنُكْم َوَعلَِم أَنَّ فِيُكْم َضْعًفا َفإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصابَِرٌة يَْغلُِبوا ِمائََتْيِن َوإِْن يَُكْن  

ُ َمَع الصَّابِرِينَ ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغلُِبوا أَْلَفْيِن بِإِذْ  ِ َوَّللاَّ  .[66األنفال:  ]﴾  ِن َّللاَّ
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 :  2س

 ميندرج في تربية المسلالت -

 ل لالخفقمراعاة مصالح العباد بنسخ االحكم من االث -

 اختبار االيمان والصبر   -

 االثقل إلىجر والثوب عن النسخ من االخف زيادة اال -

 
 : 3س

يكون في االحكام الشرعية كالعبادات والمعامالت وال يقع في   لنسخا

 العقيدة وال في االخبار 

 

 النقل  –لغة : التبديل االزالة  النسخ: 1س

 نسخ اصطالحا : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه ال
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 أن الباعث لجمع أبي بكر
" من القرآن" خشية أن يذهب شيء   

 

 منع االختالف في قرائته

 حرف واحد جامعاً لألحرف السبعة

صاحفأربعة أو خمسة أو سبعة م مصحف واحد  

 الترتيب الذي نراه الى األن مرتبة اآليات دون ترتيب السور

√ 
√ 
√ 
x 
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 أحاديث الرسول محمد في فضل القرآن الكريم وثواب قراءته

لين من الناس . قالوا : يا رسول هللا من هم ؟عن أنس رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا ) إن هلل تعالى أه  

 قال : هم أهل القرآن أهل هللا وخاصته ).( صحيح الجامع )2156(

ة شفيعاً ألصحابه حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول هللا يقول : )اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيام
 )..( صحيح مسلم                                                                                                      

 

حفظ القرآن سنة متبعة , فالنبي صلى هللا عليه وسلم قد حفظ القرآن الكريم بل وكان يراجعه جبريل عليه  -1ج

آن ينجي صاحبه من النار , قال النبي صلى هللا عليه وسلم : ) لو جعل يأتي حفظ القر 2السالم في كل سنة , 

قال  – 3رواه أحمد ..  –لقي في النار ما احترق أ القرآن يوم القيامة شفيعاً ألهله وحفه ,  القرآن في إهاب ثم

أن القرآن يرفع  – 4. النبي صلى هللا عليه وسلم : ) اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه ( .

 صاحبه في الجنة درجات

 

االسس االربعة التي جمع عليها القرآن الكريم في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه - 2ج  

ما كان محفوظاً في صدور الرجال .. – 2ما كتب بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..  – 1  

وسلم على أنه كتب بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه أن ال يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان – 3  

أن ال يقبل من صدور الرجال اال ما تلقوه من فم الرسول صلى هللا عليه وسلم – 4  
أنه لم يوجد من دواعي كتابته مجموعا في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر لمسلمون حتى كتبه في  – 3ج 

عهد عثمان ؟ حتى نسخة في مصاحف , فأوقتنذ بخير , والقراء كثيرون , واالسالم لم تتسع دولته ,  صحف , وال مثل ما وجد في
أكثر من الكتابة , وادوات الكتابة غير يسورة , والنبي بين أظهرهم , وعنايته ل على الحفظ والفتنة مأمونة , والتعويل ال يزا

منه في تلك المدة  باستظهار القرآن تفوق الوصف , فال خوف على ضياع شيء  
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 شعبه بن عياش عاصم امام الكوفة

 عبدهللا بن زكوان ابن عامر

 البزي ابن كثير

 خالد بن خالد بن هشام

ةالمديننافع امام   ورش المصري 

 الدوري ابو الحارث المازوري

 ابو عمر بن العالء الدوري

√ 

√ 

√ 

x 

x 

ظيم وانه بركه لصاحبهاان لقراءة القرآن االجر والثواب الع  

 وانه لمن الخيرات التي يفعلها االنسان لرضا ربه عنه 

فيه ةومن اخير الخيرات التي قد يفعلها االنسان ان يُعلم غيره قراءة القرآن و التفقه  
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ذلك أنه  التحدي واالعجاز والداللة على حفظ كتاب هللا سبحانه وتعالى من التبديل والتحريف , ووجه
القرآن بأكثر من حرف , غير أنه بقي محفوظا بحفظ هللا له , ومنها إظهار فضل على الرغم من نزول 

هذه االمة على غيرها من االمم , اذ لم ينزل كتاب سماوي على أمة اال على وجه واحد , ونزل القرآن 
 على سبعة أوجه , وفي هذه ما يدل على فضل هذه االمة وخيرتها.

 ز

– 1ج   

إن االحرف ألفاظ متعددة تجمع على مصحف واحد , أما القراءات فلفظ واحد قد يقرأ على أوجه من القراءات. – 1  

ليست االخرىأما القراءات فقد تفيد كل قراءة فائدة زائدة الحكمة من تعدد االحرف التيسير على االمة ,  – 2  

  – 2ج 

مة , ومن أبرز التعريفات ما يلي :ئاصطالحا فقد عرفها جماعة من الأل وأما تعريف القراءات  

 1 – تعريف أبي حيان االندلسي فقد عرفها بأنها : " علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ")4(

اختالفن هو الوحي المنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم للبيان واالعجاز, والقراءات هي : " القرآ شي , قالالدين الزركتعريف بدر  – 2  

 ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها " )5(

 3 – تعريف ابن الجزري , قال : " علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة " )6(

ريق أدائها اتفاقا واختالفا , تعريف عبد الفتاح القاضي , قال : "  علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية , وط – 4  

 مع عزو كل وجه الى ناقله " )7(

3 –ج   

  رراد الناس في العصفي االختالف , فأوالثالث كثيراً في العدد , كثيراً  مة من القراء كانوا في العصر الثانيان الرواة عن األئ

في  ا الى إمام مشهور بالثقة واالمانةالقراءة به , فنظرو الرابع ان يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه , وتنضبط 
وى, ه فيما نقل  , وثقته فيما قرأ ورالنقل وحسن الدين , وكمال العلم , وقد طال عمره واشتهر أمره بالثقة , وأجمع أهل مصره على عدالت

عن خط مصحفهم المنسوب إليهم , فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان  تهتخرج قراءعلمه بما قرأ , فلم و  

 صحفاً إماماً هذه صفته , وقراءته على مصحفم
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x 

√ 
√ 
√ 
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االثر ولكل شيء 

 أثره
تصور كلمة 

هجائهابحروف   

ثالث مفاهيم 

 وأقوال

وجوب التزامه في 

 كتابة القرآن

جواز كتابته بالسم 

 االمالئي الحديث

جواز كتابته بالسم االمالئي 

الحديث خشية االلتباس على 

 المتعلمين

 عدم استشعار الدارس بفضل تعلًم تجويد القرآن

 ضعف اللغة العربية لدى الدارسين بشكل يتعذر معه تعلًم التجويد

 قلت وهذا شكل ملحوظ في فئة عريضة من الطالب الى جانب ضعفهم باإلمالء , وبالتالي يتعسرون في

تطلب مهارات معينة مفقودةآن الكريم , الن قراءة القرآن الكريم تالقراءة العادية , فضال عن قراءة القر   
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يُعرف الخط العثماني باسم الرسم العثماني , أو الرسم المصحفي , أو الرسم السلفي , وهو عبارة عن علم  – 1ج

متخصص بصور كلمات القرآن الكريم الموجودة في المصاحف االولى , والتي تم تدوينها من خالل أقالم الصحابة 

لخط الذي ارتضاه الخليفة عثمان بن عفان رضي ك االكرام رضوان هللا عليهم أجمعين , ويُراد بالخط العثماني ذل

هللا عنه واصحابه في كتابة كلمات القرآن الكريم , ورسم حروفه , حتى وصلت هذه المصاحف الى جميع بقاع 

 االرض بعد ذلك .

في القول الثاني جواز كتابة القرآن بالرسم االمالئي الحديث  – 2ج   

تخدام الرسم االمالئي مع االبقاء على الرسم العثماني بالمصاحفانما في القول الثالث يجوز اس  

ي كتابة المصاحف ) جماهير العلماء من السلف والخلف ( واستدل هذا لرسم العثماني فيجب االلتزام با– 3ج 

الرأي : وهو الرأي الراجح, أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان له كتّاب يكتبون الوحي وقد كتبوا القرآن كله بهذا 

القرآن على هذه الكيفية الرسول على كتابته , وانتقل الرسول إلى الرفيق االعلى وقد كتب الرسم واقرهم 

ل , ثم تولى الخالفة بعده أبو بكرا فكتب القرآن كله في الصحف على المخصوصة ولم يحدث فيها تغيير وال تبدي

على هذا الرسم أيضاً  هذه الهيئة , ثم جاء عثمان فنسخ المصاحف العديدة من صحف أبي بكر وكتبها كلها

فر ن . ولم ينكر احد من الصحابة على أبي بكر وال على عثمان , بل ظووزعها على االمصار لتكون إماماً للمسلمي

  كل منهما بإقرار جميع الصحابة لعلمهما
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باللغة االنجليزيةقنوات دينية من خالل عمل   

رجمة القرآنية للهواتفوايضاً إنشاء برامج وتطبيقات للت  

 إنشاء مواقع مخصصة لترجمة القرآن

 يتم استخدام اللغة العربية في االثنين

فسيرية وهذه الت -2-الحرفية وهي غير ممكنة , ألنها تتطلب وجود مفردات متماثلة في اللغة المترجم عليها 

نوعاً من التفسير , وثانياً ألنها تنفي عن الترجمة صفة  لرجمةتممكنة من الناحية الواقعية , اوالً ألنها تعتبر ا

 الترجمة , وال تُعتبر الترجمة في ظل هذا المفهوم ترجمة للقرآن , وإنما هي نوع من التفسير

x 
x 
√ 

√ 
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أن ال تجعل بديالً عن القرآن بحيث يستغني بها عنه , وعلى هذا فال بد أن يكتب القرآن باللغة العربية الى  – 1-ج 

ر لهجانبه هذه الترجمة , لتكون كالتفسي  

ذلك أنه يشترط في هذا النوع د كثير من أهل العلم , وتحيلة عنالترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مس 2-ج 

 من الترجمة شروط ال يمكن تحققها معها وهي :

وجود مفردات في اللغة المترجم اليها بـ ازاء حروف اللغة المترجم منها –أ   

ات في اللغة المترجم منها ترجم إليها مساوية أو مشابهة ألدووجود ادوات للمعاني في اللغة الم –ب   

تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات واالضافات وقال  –ج 

ن أمكن تحققها في نحو , ولكنها وإي بعض آية , أو نحوها بعض العلماء : إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها ف

محرمة ألنها ال يمكن أن تؤدي المعنى بكماله , وال ان تؤثر في النفوس تأثير القرآن المبين , وال ضرورة  –ذلك 

 تدعو إليها لالستغناء عنها بالترجمة المعنوية

ها , وما تقتضيه حسب السياق أن يكون المترجم عالمياً بمدلوالت االلفاظ في اللغتين المترجم منها وإلي – 3-ج 

ن مأمون عليها قبل الترجمة للقرآن الكريم اال مظ الشرعية في القرآن , وال تث : أن يكون عالماً بمعاني األلفاالثال

  , بحيث يكون مسلماً مستقيماً في دينه . 
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 وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

 وال تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

 وال تعتدوا ان هللا ال يحب المعتدين

كم الخيط وكلوا واشربوا حتى يتبين ل

 األبيض من الخيط
واذكروا هللا في ايام معدودات فمن تعجل 

 في يومين 

 واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
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وصف هللا لجزاء المؤمنين 

 وأيضاً عذاب الذين كفروا
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إخبار من هللا عن تكبرهم , واعراضهم عن االستماع لما دعوا إليه 

 من الحق
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√ 

√ 

√ 

يستجيب , فال يمكنه االنتفاع بالقرآن وبالتالي ال يمكنه االنتفاع باإلنذارالكافر فهو ميت القلب ال   

 اآلية الخامسة في سورة البقرة مع اآلية األولى في سورة المؤمنين 

 فقد أفلح المؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
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ت والقصصالسور التي تبدأ ب " الم " هي العنكبو  

الصفات التي ة وليست محصورة فمن صفات المؤمنين كثير – 1-ج 

 لم تذكر في اآليات مثال انهم يؤمنون بيوم القيامة

أي يصدقون بما جئت به من هللا , وما جاء به من قبلك من – 2 – ج

 المرسلين , ال يفرقون بينهم وال يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم

بحانه ال هللا سالغيوب ثالثة أنواع أولها هو ما ال يعلمه ا – 3 –ج 

الى مثل ساعة الموت والميالد ,  والنوع الثاني من الغيب هو ما وتع

يطلع هللا عليه االنبياء في سبيل تأكيد رسالتهم , والنوع الثالث من 

هو ما يظل مجهوالً للناس لفترة مثل معرفة أنواع الجنين  الغيب

 والتنبؤ باألرصاد الجوية  
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الذين آمنوا باهلل حق إيمان والذين مناسبة هذه اآليات لما قبلها حيث يوضح هللا تعالى فيها الفرق بين 

1الى اآلية  8يؤمنون ببعض الكتاب والبعض اآلخر ال لذلك وضح هللا صفاتهم في تتابع اآليات من اآلية   

يوضح هللا عز وجل وصف للذين ال 

 يؤمنون به وال برسوله
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إنا معكم على دينكم , هراؤكم على من خالفكم فيه يأ  

يبصرون اليترددون ويتحيرون أو يعمون عن الرشد ف  
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من سورة األعراف توضح ان هللا تعالى جعل في جهنم الكثير من الكافرين من الجن واالنس و  179اآلية 

لى البصر بها واذان ال يسمعون بها وهم في ضالل دائم وهذا ليعلمون شيء بها ولهم عيون ولكن ال مقدره ع

لوب الكافرين وعلى سمعهم وعلى ابصارهم أيضاً شبيه بتفسير اآلية السابعة في سورة البقرة ان هللا ختم على ق  

ما يخفيه فهو يتصف بالُخبث والمنافقون يتصفون بصفات شيطانية حيث الشخص المنافق هو من يظهر غير 

أيضاً يرفضون االلتزام اخفاء الكفر والتظاهر باإليمان مما يوقع المسلم في خطر عدم تدارك هذه المكيدة وهم 

ل فيهبالشرع واالحكام في الدين الحنيف لذلك فهم لهم خطر كبير على المجتمع من امكانية نشر الفسق والضال  

راط  يمحق المنافقين ويضلهم عن الصفي قلب المسلم نفاق فالمسلم يعرف كيف ان هللا هذا من الصعب أن يجتمع

ة النفاق في الدين المتمثل في اظهار واالنسان المسلم القويم يعرق أيضاً أن الرسول حذر من النفاق وخاص

لكفر والعياذ باهللااليمان ولكن الباطن هو الخبث وا  
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الصفة الثابتة هلل تعالى في هذه اآليات هي الوحدانية  – 1-ج 

نفاق وعدم ايمان وانه يعرف ما ينويه الكفار وما يكننون من 

 باهلل

ارادوا بالسفهاء اتباع النبي ورد هللا عليهم أنهم هم  – 2-ج 

 السفهاء وليس اصحاب النبي

المنافقين , فهم ال يؤمنون بما نعم الفساد يختص  – 3 –ج 

هللا ورسوله ويكفرون به وبوحدانيته فهذا دليل الفساد أوتي 

 فيهم

كان خالفه من الناس الن مكة لم يكن فيها نفاق بل  – 4 –ج 

ر الكفر مستكرهاً فهو في الباطن مؤمنمن كان يظه  
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إثبات وحدانية هللا وقدرته وجزاء 

 مانعي ذكره في المساجد
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في سورة التوبة قال اليهود من سورة التوبة أنه 30وجه الشبه بين هذه اآلية واآلية رقم  

 ان عزيز ابن هللا وقالت النصارى ان عيسى ابن هللا

النصارى ان عيسى ابن هللا ولكن هللا له كل ما في السموات عم زقد زعم اليهود أن عزيز ابن هللا و

ه الى شيء كن يكن فهو ال يحتاج ال لولد وال لزوجة واالرض وهو الذي أنشأها وقادر على فنائها فقول

 وال ألي بشر فقدرته وسعت كل شيء في التصريف والتدبير
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 في اآلية االولى قال المشركون للرسول انهم لن يؤمنوا به حتى يكلمهم هللا او ينزل لهم بمعجزة وفي سورة 

نهار أو يسقط نه أن يفجر لهم ينبوعاً أو جنة تفجر فيها األاإلسراء رفضوا أن يؤمنوا بالرسول حتى طلبوا م  

 السماء عليهم أو تأتي باهلل والمالئكة امامهم رؤى العين

تيها اال وهو خائف ويكتب هللا له دخول المساجد ال يأوذلك ألن من يمنع  – 1 –ج 

عذاب عظيمالخزي والعار في الدنيا واالخرة له   

الصالة في أي اتجاه من سماحة االسالم ويسره أن الجاهل بالقبلة يحق له – 2 –ج 

مثال لو كان في الصحراء أو البحر وايضاً من يركب الدابة وال يستطيع تحديد االتجاه 

 للقبلة

المقصود هم اليهود – 3 –ج   

في الكفر واالفتراء على هللا  والنصارى أي انه تشابهت وجهات نظر اليهود – 4 –ج 

 أنه له ولد
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 بيان هذه اآليات لما قبلها أن اليهود والنصارى تحدو الرسول عليه الصالة والسالم في الوحدانية هلل

د , فجاءت اآليات لما بعدها توضح انهم لن يرضوا عن ويقولون أن هللا له ول تعالى فهم يفترون عليه   

 دمحم حتى يتبع ملتهم 

 موقف أهل الكتاب من اإلسالم
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 دين اليهود والنصارى ) اليهودية والمسيحية (

منعمة اإلسال  

https://hulul.online/


كذبون به في تخصيص اآلية المقصود به هو الرسول دمحم حيث جائه اليهود والنصارى ي  

ي المجمل العام هي رسالة لكل إنسان مسلمهللا , وفوبما نزل   

 للهداية أربعة أنواع , األول منها هداية االلهام , والثاني هداية الحواس وااللهام 

 وهداية العقل وهداية األديان والشرائع

انحسار  المفهوم الشامل للدين – 1  

ضعف اإليمان بالغيب – 2  

يك في مصادر العقيدة وإثارة الشبهات حولهاكقيام حركة التش – 3  

مين , وإحالل الروابط الجاهلية محلهادينية بين المسلضعف الرابطة ال – 4  

يعني ان بيان هللا هو البيان المقنع , والقضاء الفاصل بيننا , فهلموا إلى كتاب هللا وبيانه – 1ج   

ل الصالح واتباع االسالم والرسول وسنتهلعمبا – 2 –ج   

اني فضلت أسالفكم , فنسب نعمة على آبائهم وأسالفهم إلى أنها نعم منه عليهم – 3 –ج   
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كم ونحن أعلم بأموركمنلنختبر  
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 الصابرون على ما ابتالهم هللا هو ثبات في دينهم وقد بشرهم هللا عز وجل ان من صبر ينزل هللا

رحماته عليهم جزاء لصبرهم وينزل من عنده هداية لهم   
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ً  جل انه يختبر صبر عباده بشيءفي هذه اآلية يوضح هللا عز و من الفتنة في الخير والشر أيضا  

واوجه التشابه في سورة البقرة ان هللا يبتلي عباده ببعض من الخوف والجوع وقلة المال والرزق    

 ووجب علينا الصبر على ذلك فهذه دار الدنيا دار ابتالء

 الصبر على الصوم

 الموت

 مجاهدة النفس في دوام الصالة

 المصائب في أي شيء

 المجاهدة في البعد عن اكل الحرام منع النفس من الزنى 

ب والفزع وهذا ما كان يفعله الرسول الصالة في وقت المصائنا هللا الى أن نجزع في بداية اآلية يحثّ   

 الكريم يستعين دائماً بالصالة والصبر في الشدائد
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صلى هللا عليه عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت : سمعت رسول هللا  1 –ج  

فيقول : إنا هلل وإنا إليه راجعون , اللهم وسلم يقول : ) ما من عبد تصيبه مصيبة 

اال أجره هللا في مصيبته وأخلف له  أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها

 خيرا منها ( مسلم 918

يل خير , وليس نذير شر , ومن االبتالء نقص االنفس , فالبالء دائماً دل – 2 –ج 

وة والضعف , والسعادة االبتالء يكون في االنفس من نحو الصحة والسقم , والق

 والشقاوة

) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم  : قول هللا تعالى – 3 –ج 

 المهتدون ( , فرحمة هللا وصلواته هي من نعيم البرزخ

اللتان تدعوان ألن الصبر والصالة هما االساس في تحمل المصائب وهما  -4 –ج 

ئب هما من يصبران عليها وتنزل رحمة الى ثبات الدين واللجوء لهما في المصا

 من هللا وصلوات عليهم جزاء لصبرهم وصالتهم 
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 توضيح شعائر الحج وعذاب الكفار 
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االقالع عن الذنب  – 1  

الندم على ما فات  – 2  

العزم على عدم العودة إليه – 3  
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√ 

√ 

√ 
عنهم هللاالذين يكتمون ما أنزل هللا يل  

أشواط 7السعي يكون   
يستحب السعي من دون طواف 

ةرومن دون عم  

 الذبح وحلق الشعر

 ألن في التطوع البد وأن يكون في الخير

 قوله تعالى : ) إال اللذين تابوا وأصلحوا ( ألن هذا الكافر قد يأتي عليه يوم ويتوب

ضيحهم لهمن لعدم انتفاعهم به وتوألن في ذلك ضرر للمسلمي  
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 التفكر في مخلوقات هللا
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آياته في اختالف الليل والنهارفي اآلية األولى يوضح هللا تعالى قدرته واعجازه في خلق السماء واالرض ويبين   

من غير  وهي السماء المرفوعة األفق والجامع بين اآليتين حيث في الثانية يبين هللا اعجازه في بيان آياته في  

بين انه الحق من عند هللاأعمدة حتى يت  

 فوائد التفكر في خلق هللا يُقر العبد بوحدانية هللا تعالى .. يزيد قرب العبد من هللا تعالى .. يكشف عن بديع صنع الخالق

ه جل في عالهوجل .. يزيد من تواضع المرء لموالعظيم ودقته وروعته .. يزرع في النفس الخوف والخشية من هللا عز ال   

فس على أخطائها .. يُكسب الروح الصفاء والنقاءمحاسبة الن .. يزيد من   

 في هذه اآلية يوضح هللا تعالى مدى اختالف الليل والنهار فالليل ظلمه والنهار ضوء وتابع الليل والنهار

وفي سورة يس قال هللا تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون يوضح هللا التتابع انه يبدأ الليل  

للنهار منه بالتوالي ويتالشى  

https://hulul.online/


ر ما فيها من نور كواكبها وغيره دون الثانية فإنه ض لالنتفاع بجميع اجزاء االولى باعتباوات وأفراد االروإنما جمع السما  

 إنما ينتفع بواحدة من آحادها وهي ما نشاهده منها وقال أبو حيان : لم تجمع االرض الن جمعها ثقيل وهو مخالف للقياس ,

فة بجميع ذلكورب مفرد ولم يجمع االرض ألن طبقاتها ليست متص   

 ج – 1 – ) والهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم ()163(

أي أن هذه اآليات والمعجزات دليل على وحدانية هللا لو أنهم يعقلون – 2 –ج   

االنتقال من مكان الى آخر – 3 –ج   

 الحرب

 نقل البضائع 

 الترفيه 
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ر فيأنه بعد التدب ما قبل اآليات يوضح مدى قدرة هللا ووحدانيته وجاء ترتيب هذه اآليات لتوضيححيث   

كيفية خلق هذا الكون ان هناك بعضاً من الناس يشركون باهلل ويتخذون معه أو دونه كمنا يزعمون اله  

تابع اآليات المنسقوال يقرون بوحدانية هللا فوجب ت  

 خطورة الشرك باهلل تعالى
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 المقصود به تقصي وابتعاد الرؤساء

 تقطعت بهم الحيل واسباب الخالص , انقطعت المودة بينهم

الدنياعودة ورجعه إلى   
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في اآلية الثانية يقصد هللا تعالى المتخالون يوم القيامة على معاصي هللا في الدنيا , بعضهم لبعض عٌدو , يتبرأ 

وى هللا واما في اآلية االولى ربط بينهم ان ذلك أن هللا وا فيها على تقبعضهم من بعض , اال الذين كانوا تخال

بعين على الشرك باهلل يتبرأون من أتباعهم حيث أن من تعالى ذكره أخبرين يعانون عذاب هللا ,القول في أن المتّ 

 يتبعون الشرك يجتمعون سوياً مع بعض 

القول على هللا علم جرم عظيم وذنب كبير قرنه هللا بالشرك نظراً لخطره وسوء عواقبه وشر ما ترتب 

عليه من تحليل الحرم أو تحريم الحالل , ولذلك يقول بعض السلف إن القول على هللا بال علم أعظم من 

هللا ويفسرها كما يرى ويلوك لسانه في من يخوض في آيات الشرك باهلل عز وجل وفي هذا الزمن كثر 

 أحكام هللا بغير علم , وهذا وال شك قد هلك وأهلك من سار في ركبه

ً ما في االرض حالناس كلوا ميا أيها ال ال طيبا  

 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا

يرون العذاب ان القوة هلل جميعاً وان هللا شديد العذاب اذ  
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الجامع هو الكاذب على هللا بتشريع الحالل  – 1 –ج 

الحرامو  

أي أنهم باقون في النار ولن يخرجوا منها– 3 –ج   

أنهم يحبون هللا وهللا يحبهم أن هللا عز وجل  – 3 –ج 

 هيأ لهم األرض يأكلوا ويتمتعوا فيها بما أمرهم هللا
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 يستدل بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة على أمور أحدها وجوب الحج والعمرة , وفرضيتها .. الثاني وجوب 

عليها فعل النبي صلى هللا عليه وسلم وقوله : ) خذوا عني مناسككم( دل إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد 

 .. الثالث : ان فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة

قوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله , وهذا من محظورات االحرام إزالة الشعر بحلق أوفي اآلية وال تحل  

عنى واحد من الرأس , او من البدن , ألن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه ن المغيره, أل 

 بإزالته وهو موجود في بقية الشعر

https://hulul.online/


 عن كعب قال كنا مع النبي )ص( بالحديبية ونحن محرمون وقد حصر المشركون وكانت لي وفرة فجعلت

الهوام هذه تتساقط على وجهي فمر بي النبي )ص( فقال : ) أيؤذيك هوام راسك ( فأمره أن يحلق   

√ 

م حتى يبلغ الهدى محلهؤوسكوا روأتموا الحج والعُمرة هلل فإن أُحضرتم فما أستيسر من الهدى وال تحلق  

 أي أن أهله ليسوا في المسجد الحرام وانه سوف يرجع إليهم

 فما استيسر من الهدى
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 تعاليم وأحكام الحج

رات اإلحرامالمعاصي كلها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وهو : محظو  
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سالم على خمس شهادة أن ال إله إال هللا عمر رضي هللا عنهما أنه قال , قال رسول هللا )ص( : بني اال لم عن عبدهللا بنروى البخاري ومس – 1

 وان محمداً رسول هللا , وإقام الصالة , وإيتاء الزكاة , والحج , وصوم رمضان

ولدته أمهعن أبي هريرة أن النبي )ص( قال : من حج لك فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم  – 2  

3 –  ً ارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء اال الجنةقوله )ص( : العمرة إلى العمرة كف وعنهما أيضا  

ملتقى للمسلمين جميعاً من مشارق االرض ومغاربها من  – 1اراد أن يكون الحج ..  ج على عالتي هلل سبحانه وتعالى قدمنافع الح

ادل وتب – 3وتحصيل المنافع االقتصادية واالجتماعية لمن حج ولمن لم يحج ..  – 2أجل تحقيق التعارف والتواصل بينهم .. 

ومن المنافع الدنيوية للحج أن في أبواب  -4بائل .. التجارب والخبرات المتنوعة التي يملكها كل شعب من الشعوب أو قبيلة من الق

 رزق كثرة تفتح وتجارة تروج ووظائف تطلب مما يعود بالنفع على المسلمين سواء من حجاج بيت هللا الحرام أو من غير الحجاج
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7 4 5 1 

2 3 6 

رجب (  –محرم  –ذو الحجة  –هي األشهر الحرام التي يحج فيه المسلمون ) ذو القعدة   

واز البيع والشراء في الحجيدل على ج  

التقوى  وما تفعلوا من خير يعلمه هللا وتزودوا فإن خير الزاد  

عن أبن عباس قال كانت عكاظ ومجنه وذو المجاز أسواقاً في 

 الجاهلية فتأثموا أن يتاجروا في المواسم
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لى على استكمال مناسك الحج وهي مناسبة لترتيب االحداث فيمن هللا تعا اآليات توضيحفي هذه   

الحج ووجوب ذكر هللا تعالى كثيراً ووجوب الدعاء والتضرع اليه    

حفظنا من عذابهافإ  

 أيام التشريق وهي ثالثة بعد يوم النحر

 بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد
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 الجامع بين اآليتين هو ذكر هللا تعالى فبعد أن تنتهي مناسك الحج وجب ذكر هللا كثيراً وبعد

ر هللا تعالىصالة وجب أيضاً ذكانقضاء ال   

 وجه الربط بين اآليتين هو ابتغاء فضل هللا في الدنيا فالحاج يدعو هللا أن يهدي له معيشة حسنة في

ينوه هللا تعالى لعبده أن يرتكز على ما سيعطيه هللا ي اآلية الثانيةية االولى , وفالدنيا وهذا ذكر اآل   

له في اآلخرة ولكن ال ينسى أن يبتغي فضل هللا ونصيبه من هذا الفضل في الدنيا   

https://hulul.online/


√ 

√ 

√ 
يجوز المبيت في منى يومين 

 للمتعجل

 رمي جمرة العقبة أول ايام التشريق

 المبيت أيام في منى

التشريق والذي تأخر عن ذلك فليس عليه حرجين األولين فقط من أيام أي رمي الجمار في اليوم – 1 –ج   

الناس في الدعاء نوعان منهم من يدعو هللا أن يعطيه الدنيا فقط وال يطلب اآلخرة ومنهم من يريد الدنيا واآلخرة فهم المفلحون – 2 –ج   

لى دعائه بعد كثرة ذكره أزيد منه , ثم إنه تعالى أرشد إ أو ق الخبر عنه بأنه كذلكأو لتحقيق المماثلة في الخبر فليست للشك قطعاً , وانما هي لتحقي – 3 –ج 

 , فإنه مظنة االجابة

يدخل وقت ذبح االضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة , وبعد دخول وقت صالة الضحى  – 4 –ج 

 وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو رابع أيام العيد
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 وصف سلوك المنافقون
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 مناسبتها توضيح هللا سبحانه وتعالى الفرق بين المنافق واالنسان المؤمن فالمؤمن ال يبتغي في أقواله

نافقفعاله غير وجه هللا الكريم وليبين مدى تكبر الموأ   

ا تتلى آيات هللا عليه فإنه يوليالمنافق عندما يطلب منه أن يتقي هللا أو عندمجه االشتراك بين اآليتين هو أن أو  

معرضاً عنها ويتكبر ويفتر على هللا بكفره ولكن وعدهم هللا بالنار والعذاب الشديد   
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√ 

√ 

√ 
الفاجر أخذته الحمية والغضب اذا وعظ 

 باإلثم

 المنافق اذا وعد أخلف

 المؤمن ال يفي بوعوده

الفساد في األرض  –مخالفة القول العمل 

عدم الخوف من هللا –التكبر  –  

مخالفة القول العمل وذلك من صفات 

 المنافقين

 بالعمل الصالح وطاعة هللا
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فهي تعدل ثلث القرآن , لمن قرأها على منزله قبل السفر فمنزله في حفظ هللا من السرقة ومن كل المصائب , لمن قرأها 

ا في الفراش قبل النوم الشيطان من البيت وال يدخله حتى يصبح , وآمنه هللا على نفسه وجاره , وهي لمن قرأهليالً خرج 

ويبعد عنهم الكوابيس واألحالم المزعجةلنفسه أو ألوالده يحفظهم هللا ال يقربهم شيطان حتى يصبحوا   

 القدرة االلهية واالعجاز الرباني

ً س , وال نوم فيستثقال يأخذه نعاس فينع ل نوما  
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في الصباح والمساء – 3عند النوم ..  – 2أدبار الصلوات الخمس ,,  – 1  

 2ه إال هو آية الكرسي اشتملت على عشر جمل مستقلة وكل جملة تفيد معنى مستقال بذاته وهي كالتالي : ) هللا ال إل

يعلم  6ي يشفع عنده إال بإذنه ذا الذمن  5السموات وما في االرض له ما في  4ال تأخذه سنة وال نوم  3الحي القيوم 

وال يؤوده  9وسع كرسيه السماوات واالرض  8وال يحيطون بشيء من علمه اال بما شاء  7ما بين أيديهم وما خلفهم 

وهو العلي العظيم  10حفظهما   

وضع القدم عند العرش بعلم هللافي اآلية يقصد أن السموات واالرض ما هي اال شيء صغير موضوعه م  

مدى صغر السماوات واالرض وتشبيه هللا لها  والرابط بينها وبين الحديث أنه في الحديث أراد توضيح 

ً بالحلقة ال موضوعة موضع القدمين أيضا  
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من تدبر اآلية الكريمة كمان نبهنا عليهجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظاً ومعنى كما هو واضح بين ل  

راهينه واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلموالتوضيح أنه هذا بيان لكمال هذا الدين االسالمي وأنه لكمال ب   

ودين الفطرة والحكمة ودين الصالح واالصالح ودين الحق والرشد فلكماله وقبول الفطرة له ال يحتاج الى االكراه   

العلم المحدود –النوم   

إذن هللا عز وجل –االسالم   

 دين هللا وتعاليمه

هللا شاء حد أن يحيط به إال بماان علم هللا ال يستطيع أ  
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هللا لرسوله والمؤمنين بما أمنوا مدح  

 ال يحملها على مشقة أو إرهاق

تستطيع وتقدر على فعله فقطما   
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عباس قال : لما نزلت هذه يحدث عن ابنيد بن جبير عن آدم بن سلمان قال : سمعت سع  

اآلية ) وأن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هللا ( دخل قلوبهم منها شيء لم يدخله من شيء   

الطاعات في بدايتها على اصحاب الرسول ولكن امر الرسول بقولهم السمع والطاعة ي اشتداد العالقة ه  

 فينزل هللا آية " ال يكلف هللا " وفي اآلية الثانية النقاش على اشتداد الطاعات ولكنهم ال يجدوا حرجاً فيسلموا

بما أنزل كما يفعل الرسول   
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 االول : أكل الحرام وشربه ولبسه , الثاني : االستعجال وترك

الثالث : ارتكاب المعاصي والمحرمات.. الدعاء    

يغفر لهمنهم فإن عفا عنهم قضا لهم حاجتهم , وأن في اآلية يطلب المؤمنون من هللا أن يعفوا ع  

فإن غفر لهم ازال ذنوبهم وهكذا سترهم وأن يرحمهم والرحمة هنا هي عدم الرجوع الى تلك   

المعاصي مرة أخرى    

ت االمر تجشمهالتكليف هو االمر بما يشق عليه وتكلف – 1ج  

 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يزيد من الحسنات والسيئات

مثقل او بخنق أو ت يستدل به على أن من يقتل غيره بلها ما كسبت وعليها ما اكتسب

 تغريق فعليه ضمانه قصاصاً أو دية

 
أن هللا عز وجل يساوي بين  - 2ج

 الرسل ويجب اإليمان بهم

 أن هللا عز وجل رفع عن المسلمين الخطأ والنسيان

ق نفس إال ما تطي يحمل العز وجل ال ان هللا – 4ج  

 أن هللا رفع عنا الخطأ والنسيان

 أال يحملنا هللا علينا إصراً كما حمله على اللذين من قبلنا
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وسلم االحاديث الصحيحة التي وردت في فضل آل عمران أبو أمامة الباهلي قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 

 يقول : ) اقرؤوا

زهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامةة شفيعا ألصحابه .. اقرؤوا الالقرآن فإنه يأتي يوم القيام   

كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف   
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 وال تؤمنوا اال لمن اتبع دينكم قل ان الهدى هدى هللا

 ً ً  وال نصرانياً ولكن حما كان ابراهيم يهوديا نيفاً مسلما  

هم الكفر قال من انصاري الى هللافلما أحس عيسى من  

 قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء
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التحذير من اتخاذ المؤمنين 

 للكفار أولياء وأعواناً لهم
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وأعرضوا عنهاستدبروا عما دعاهم الرسول إليه من ذلك ,   
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محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم  – 1.. من واجبنا نحو الرسول كمسلمين   

الصالة والسالم على رسول  – 3وقيره ... تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وت – 2

 هللا 

ه وقاله اتباع سنة الرسول في كل ما عمل – 4  

موجب للخوف وترك الذنوب يجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح , والترهيب ال  

قال : ) ويحذركم هللا نفسه وهللا رؤوف بالعباد ( فنساله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام , ف, 

 حتى ال نفعل ما يسخطه ويغضبه

القرينحتى اذا جاءنا قال : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس   

والمكره اتباع النبي محمد )ص( وطاعته في المنشطال طريق لمحبة هللا تعالى للعبد إال ب – 1ج   

نعم فهم لهم حق االعتقاد وحق البيع والشراء وعد إيذائهم – 2ج  

هم هلل وتمام معرفتهم به , وتوقيرهم وتوحيدهم له , ال نوا أشد حباً هلل ( ولحبقوله : ) والذين آم - 3ج

ويتوكلون عليه , ويلجئون في جميع أمورهم عليهيشركون به شيئاً , بل يعبدونه وحده   

أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من هللا في شيء إال أن  الكافرون ال يتخذ المؤمنون – 4ج

 تتقوا منهم تقاة ويحذركم هللا نفسه والى هللا المصير
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 حيث أن هللا عز وجل ينصح أهل الكتاب لكفرهم بآيات هللا ورسوله محمد ويؤكد عليهم هذا الكفر فتتابعت اآليات

  ً ما سبقهم موحداً وهذا هو الرابط بين هاتين اآليتين ولتوضيح كيفية تقوى هللا والنصح بالموت مسلما  
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 فعل ما به أمر , وترك ما عنه زجر

 جمع بين قلوبهم بعد التفرق
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االعتصام بحبل هللا ودينه االسالم وعدم التفرق – 2االمر بتقوى هللا عز وجل حق التقوى ..  – 1  

ذكر نعمة هللا العظيمة وهي االسالم – 3  

 تنبع أهمية وحدة المسلمين من أنها سبيل لتوحيد صفوفهم , ولم شعثهم , وجعبهم كياناً وجسداً واحداً على

نهم وبلدانهم , الوحدة مطلب وهدف ترنو إليه المجتمعات البشرية كلّها ,وأنسابهم وألوا اختالف أعراقهم   

فوحدة المسلمين مؤدية إلى قوتهم ومنعتهم وعزتهم وتبذل كل ما لديها للوصول إليه ,   

من آثار االفتراق التخاذل – 3زعزعة الثقة بالعلماء والحكام واالمة ..   - 2الفشل وذهاب القوة ..  – 1  

حباطالتنازع والتفرق يصيب البعض باإل -4حكوماته .. المتبادل بين أفراد االمة وجماعاتها ودولها و   

ووحدة الهم ووحدة المصير التنازع والتفرق يفقد الناس واالمة الشعور بوحدة الجسد 5والتثبيط ..    
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أننا كنا أعداء فألف هللا بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته اخوانا وكنا على وشك السقوط في النار فأنقذنا  – 1ج

 هللا منها

أن يطاع فال يعصى , وأن يذكر فال ينسى , وأن يشكر فال يكفر – 2ج  

 ج3 – وأطيعوا هللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن هللا مع الصابرين)46( 
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 الدعوة الى فعل الخير والعمل الصالح وجزائه عند هللا
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 الخير

 المعروف

 المنكر

 كالذين تفرقوا

 رحمة هللا
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 ويوضح هللا لنا السبيل إليه هو اتباع الرسول وسنته وما انزل عليه

 انما في سورة النحل : هو الدعوة بالحكمة والتروي وتقديم السلوك األحسن في الجدال

نا فهمالدور الواجب علي في هذا االمر نصحه وتوضيح له أنه من الخطأ الجسيم أن نسيء الى معلمي  

نور والعلم والواجب علينا تقديم االحترام والتقدير لهمطريقنا لل   

لمته بيده فليفعل وأن نعم من الواجب على كل فرد مسلم أن يحقق االنكار ويزيله فأن كان على مقدرة ازال  

لم يقدر فيتبرأ من هذا المنكر بقلبه ويدعوا هللا ان يزال هذا المنكر وهذا توجيه يقدر فلسانه ودعوته وان   

من هللا ورسوله في ازالة المنكرات بالطرق المشروعة   

اسمى العقل عقال ألنه يعقل به ما ينفعه من الخير , ويتعقل به عما يضره , وذلك أن العقل يحث  – 1ج

وأول تارك لما ينهي عنه , فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله , او  ن أول فاعل لما يأمر به ,صاحبه أن يكو

 نهاه عن الشر فلم يتركه , دل على عدم عقله وجهله خصوصاً إذا كان عالماً بذلك , قد قامت عليه الحجة

استفهام الغرض منه االستنكار والتعجب – 2ج  

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة هللا هم فيها خالدون – 1..  3ج   

ا العذاب بما كنتم تكفرونفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقو -2  

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم – 3  
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المؤمنين خاصة فهم يسجدون هلل ويؤمنون به وينهونكتاب الرابط بين اآليتين هو توضيح ما يفعله أهل ال  

عن الشر ولهم دعوة الخير وهذا استكمال لآليات قبلها في أن اهل الكتاب أكثرهم فاسقين وال يؤمنون   

بكتاب هللا ويقتلون االنبياء   
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 ساعة من ساعات الليل
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رون بالمعروف ,ليوم األخر , يأمعالى , يؤمنون بايتلون آيات هللا , يسجدون هلل تعالى , يؤمنون باهلل ت  

ينهون عن الُمنكر , يسارعون في الخيرات , هم الصالحون   

يؤمنون واذا يتلى عليهم به الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم   

 قالوا : أمنا به انه الحق من ربنا , انا كنا من قبله مسلمين

راء للذمةوالواجبات ابأوال الفوز بجنات النعيم والمسارعة بقضاء الفرائض   

 المبادرة الى االعمال الصالحة فيها استجابة ألمر هللا و رسوله
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أولئك يسارعون في الخيرات أي في الطاعات , كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات – 1ج  

 واختيار يسارعون مقصود بها يتسابقون على فعلها ويتسارعون عليها

يسرعونعول محذوف وقيل يسارعون أبلغ من يسابقون من سابقهم إليها , فالمفمعنى   

 

( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره7اآلية ) – 2ج  
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وجوب المغفرة من هللا والمسارعة في 

 عمل الخير وجزاء ذلك

 أي جهزها هللا
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 يصمموا ويكرروا الذنب
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 صفات المتقين الواردة في اآلية هي أنهم ينفقون في السراء والضراء ويكظمون غيظهم , والعفو عند

المقدرة فهم المحسنون ذكرهم هلل وطلب المغفرة عند ارتكاب الذنوب او ظلم النفس مع عدم االصرار   

وتكرارها على هذه الذنوب   

 فضائل االستغفار في القرآن الكريم فقال تعالى 

 ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا والمستغفرين باألسحار

ل ضيق مخرجاً ك اً ومنجقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فر

 , ورزقه من حيث ال يحتسب

كل من اساء اليك بقول او بفعل , والعفو أبلغ من الكظم , ألن العفويدخل في العفو عن الناس , العفو عن   

ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء , وهذا انما يكون ممن تحلى بأخالق جميلة , وتخلى عن أخالق   

الرذيلة , وممن تاجر مع هللا وعفا عن عباد هللا رحمة بهم , واحساناً اليهم , وكراهة لحصول الشر   

وليعفو هللا عنه , ويكون أجره على ربه الكريم , ال على العبد الفقير عليهم ,   
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ن عن الناس يكون بالعفو عنهم , اذا اساؤوا الينا والمعاملة الحسنة وقضاء حوائجهم االحسا – 1ج

 وتيسير عسراتهم والوقوف بجانبهم وقت الشدة ومشاركتهم في األفراح واألحزان

واالحسان نوعان : االحسان في عبادة الخالق , واالحسان الى المخلوق , فاإلحسان في عبادة  – 3ج

تراه فإنه يراك " .. وأما االحسان الى المخلوق ,  تعبد هللا كأنك تراه , فإن لم تكنن ا : " أالخالق فسره

فهو ايصال النفع الديني والدنيوي اليهم ,ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم ,فيدخل في ذلك أمرهم 

, والسعي خاصتهم بالمعروف ,ونهيهم عن المنكر , وتعليم جاهلهم , ووعظ غافلهم , والنصيحة لعامتهم و

في جمع كلمتهم , وايصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة اليهم , على اختالف أحوالهم وتباين 

 أوصافهم

االستغفار ال يكون باللسان وحده وإنما يكون بالقلب أيضاً فقد يكون إنسان ال يستطيع الكالم  – 3ج

 فيتطلب من أن يذكر هللا بقلبه
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ذين كانوا من قبلكم من أتباع أنبياء على أمم القد جرى نحو هذا   
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 وليختبر هللا الذين صّدقوا هللا ورسوله
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للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان  

 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في االرض

 ان يمسسكم فرح فقد مس القوم مثله وتلك

يزاولوا في توضيح حكمة هللا في ابتالء األمم السابقة وابتلى المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم  – 1

 مداولة ومجاولة

ن صادقهم عن كاذبهموحكمة هللا التي يمتحن بها عباده , ليبلوهم ويتبي – 2  

وحكمة ذكر هللا تعالى أنه ال ينبغي وال يليق بهم الوهن والحزن-3  

, وحكمه أن هذه الدار يعطي هللا منها المؤمن والكافر , والبر والفاجر , فيداول هللا ايام بين الناس  – 4

 يوم لهذه الطائفة ويوم لطائفة اخرى , أن هذه الدار الدنيا منقضية فانية

أن حكمة هللا وسنته في رسله , وأتباعهم جرت بأن يدلوا مرة , ويدال عليهم أخرى , ولكن تكون  – 1

ه , ولو لهم العاقبة , فإنهم لو انتصروا دائماً , دخل معهم المؤمنون وغيرهم , ولم يميز الصادق من غير

ان جمع لهم بين أمرين انتصر عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة هللا 

 ليتميز من يتبعهم ويطيعهم الحق , وما جاؤوا به , ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة

انما هو شؤم ذلكتعريف المؤمنين سوء عاقبة المعصية , الفشل , والتنازع , وأن الذي أصابهم  – 2  

المدينة أو داخلها , وأخذ برأي  تقرير مبدا الشورى , اذا استشار أصحابه في قتال المشركين خارج – 3

 األغلبية وسجل حكمة انتفع بها كل من أخذ بها من مؤمن وكافر    
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لون وان كنتم مؤمنينوال تهنوا وال تحزنوا وانتم االع 139اآلية   

بة ولقد نصركم هللا في مواطن كثيرة ويوم حنينتنطبق على قوله في سورة التو  

فهمالن المتقين هم اللذين يقتنعون بهدي هللا ويتعظون بتجارب اآلخرين ومواق – 1ج  

الظالمون هم اللذين يتعدون على حق االخر بدون وجه حق – 2ج  

نعم فإن كانت الغلبة للكافرين فهو تمحيص للمؤمنين – 3ج   

 وإن كانت الغلبة للمؤمنين فهو محو آلثار الكفر والظلم 
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 في اآليات السابقة بعدما وضح هللا سبب الهزيمة بسبب اختالف على توزيع الغنائم ثم في هذه اآليات

والشدائد التيتسترسل اآليات تتابع األحداث , حيث ينكر هللا تعالى ما فعلوه وان الجهاد غرضه سبيل هللا    

يتعرضون لها هي تكفير لذنوبهم فدخول الجنة ليس سهالً    

ً الجهاد والجنة  طريقها ليس هيّنا  
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أن تموت اال بإذن هللا كتاباً مؤجالً  سوما كان لنف  

 ومن يرد ثوب اآلخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين

ومن ينقلب على عقبيه  فلن يضر هللا شيئاً 

 وسيجزي هللا الشاكرين

قيل : " ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه " , ألن قوماً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ممن 

وينالوا من أجر مثل ما نال  من أنفسهم خيراً , لم يشهد بدراً , كانوا يتمنون قبل أحد يوماً مثل يوم بدر , فيبلوا هللا

بعضهم حتى أوفى بما عاهد  ر, فلما كان يوم احد فّر بعضهم وصبأهل بدر   
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ر هللا " ال يتمنين أحدكم الموت لض ال يجوز للمسلم أن يتمنى الموت , فقد قال رسول – 1ج

الممات خيراً ليل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيراً لي وأمتني إن كان اصابة فإن كان البد فليق  

أن هللا عز وجل مقدر لكل إنسان منا أن يعيش مدة معينة ال يزيد عنها أو ينقص والذي  – 2ج

 يعرف اين سيموت االنسان ومتى هو هللا

فئه هللا في دنيته نعم للدنيا ثواب اذا عمل االنسان فيها من أجل دينه ووطنه فسوف يكا – 3ج  

ل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى عالقة تشابه حيث تبدا اآليتين بنفس الكلمات حيث انه ال يحص – 4ج 

 هللا منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة األعداء
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يوضح روط والنصر ايضاً له أحكامه وحكمهبعدما وضح هللا تعالى أن الجهاد في سبيل هللا له ش  

هللا هنا أيضاً أن نصر هللا ال يأتي في كل المواطن , بل له حكمة بالغة في التقوى واللجوء الى   

ليهلرجوع اهللا في حالة الخسارة وا   

بالرجوع اليهنصر هللا ال يأتي اال   
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أو من غير حجة وال برهاما لم أجعل لهم به حجة   
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 ما ضعفت قلوبهم وال وهنت أبدانهم , وال استكانوا , أي ذلوا

 لعدوهم , بل صبروا وثبتوا , وشجعوا انفسهم

القرآن , التأمل في الكون  كثرة الصالة , التدبر في قراءة  

ر الموت , عدم االنتباه الشديد الى امور الدنيا , تذكر الجنةذك  

 وهذا نهي من هللا للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين , فإنهم ان اطاعوهم لم 

 يريدوا لهم اال الشر , وهم )قصدهم( ردهم الى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران
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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس

مثوى الظالمين   

قالوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا – 1ج  

قدامنا وانصرنا على القوم الكافرينقالوا اللهم ثبت أ  

 أتاهم هللا ثواب الدنيا وُحسن ثواب اآلخرة

 أثبت هللا لهم أنهم محسنون وان هللا يحب الُمحسنين

لجنة , ا هم النعيم فية هو الباقي , فثوابألن ثواب الدنيا زائل وفاني , ولكن ثواب اآلخر – 2ج

 وهو يساويه ثواب في الدنيا

الذين أمنوا وهو أفضل من اي مولى للكافرين , وان هللا تبارك وتعالى هو  ان هللا مولى – 3ج

 خير من ينصرهم على أعدائهم
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 قدرة هللا عز وجل والتدبر فيها
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لليل والنهار آليات ألولي األلباب , وفي ضمن ذلك تعالى أن في خلق السماوات واالرض واختالف ايخبر هللا 

حث العباد على التفكر فيها , والتبصر بآياتها وتدبر خلقها , وابهم قوله )آيات( اشارة لكثرتها وعمومها , 

ويجذب أفئدة الصادقين , وينبه العقول  وذلك أن فيها من اآليات العجيبة ما يُبهر الناظرين , ويقنع المتفكرين ,

رة على جميع المطالب اإللهية , فأما تفصيل ما اشتملت عليه , فال يمكن لمخلوق أن يحصره ويحيط ببعضه النيّ   

والتفكر بمعناه الواسع ودوائره المتعددة التي تشمل النظر في آيات هللا الكونية , والتفكر في آيات هللا المقروءة 

وبديع تدبيره وسنن هللا في كونه , يُعد في وسائل التزكية وخطوات  كتابه الكريم , والتدبر في عظيم فعل هللافي 

التربية وسيلة هامة وخطوة كبيرة لبناء نفس مزّكاة , وبدونه تتحول النفوس الى نسيج هش والعقول الى 

 مستودعات خاوية , وتغيب عن القلب حقيقة العبودية

, وعلى جنوبهم نياماً هووقعوداً في تشهدهم وفي غير صالتهم هذه آية تعني بذلك : قياماً في صالتهم ,   

ذكر هللا في الصالة وفي غير الصالة , وقراءة القرآن , وهي داللة على كثافة العبادة   

منا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينال هللا تعالى : ربنا اق  

 وقال هللا تعالى : ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي لإليمان ان امنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا

 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار
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حب هللا لعبده الذاكر له – 1ج  

 معية هللا للعبد الذي يذكر ربه

 الذكر يجعل القلب موصول دائماً باهلل عز وجل

في مأل , ذكره هللا في مأل خير منهمن ذكر هللا   

عمل الصالح يضيع عند هللا تعالىان ال – 2ج  

 ان الذكر واالنثى متساوون عند هللا تعالى في الثواب والعقاب

 ان هللا يفضل عبد على آخر بعمله ال بجنسه أو لونه أو نسبه

( والى الجبال كيف نُصبت 18( والى السماء كيف ُرفعت )17أفال ينظرون الى اإلبل كيف ُخلقت ) – 3ج

( فذكر إنما أنت ُمذكر20ُسطحت )( والى االرض كيف 19)  

مما ال عين رأت , وال أُذن سمعت , وال خطر على قلب بشر , فمن أراد ذلك , فليطلبه من هللا  – 4ج

 بطاعته والتقرب إليه , بما يقدر عليه العبد وهي الجنة
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دعوة المؤمن اليه يسترسلبعدما وضح هللا في آيات سابقة قُدرته في خلق الكون وتوضيح آياته للناس جميعاً وبيان   

توضيح في هذه اآليات بأنه يُخبر النبي أن ال يغتر أو يفتن بالمنافقين وعلى الجانب األخر يوضح هللا جزاء الذينهللا ال   

يتقوا هللا وهي الجنة خالدين فيها    
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 التوراة واإلنجيل
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وان من أهل الكتاب طائفة موفقة للخير , يؤمنون باهلل , ويؤمنون بما أنزل اليكم وما أنزل إليهم ,  – 1  

, وأما هؤالء فعلوا أمر  يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل االنحراف الذين يكتمون ما أنزل هللا ويشترون به ثمناً قليل – 2

 على الحقيقة , وعلموا أن من أعظم الخسران .. 

يل , والثواب الجميلآثروا الحق وبينوه , ودعوا هللا , وحذروا عن الباطل , فأثابهم هللا على ذلك بأن وعدهم أجر الجز – 3  

ه : نعمان كان نعم اعبد فأن هللا يمتعه ففي قول  

ه الصالحين حسن الثواب في الدنيا واآلخرةفاهلل يجازي عباد  

عمله اال ال : ) كل ميت يختم على وعن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

 المرابط في سبيل هللا

فإنه ينمي له عمله الى يوم القيامة , ويؤمن من فتنة القبر ( رواه أبو داوود والترمذي , وقال : حديث حسن   

صحيح والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم , وابن حيان في صحيحه   
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( سنسمه على الخرطوم 15) ( غذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين14) ان كان ذا مال وبنين ) – 1ج

(17( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها ُمصبحين )15)  

به جميع الرسل خرج من مشكاة  ال يُقبل من أهل الكتاب إيمانهم بما أنزل اليهم فقط ألن ما جاء – 2ج

بما جاء به كل الرسل , وكما قال  اً آلمنواهللا الواحد فلو كانوا مؤمنين حق واحدة وكلهم يدعون الى عبادة

 تعالى : ) ومن يبتغ غير االسالم ديناً فلن يُقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين (

لدنيا , لهم بئس الجزاء وهي جهنميتقبلون ويغيرون إيمانهم , يتمتعون قليًل في ا – 3ج  

ال لكونهم على الحقأن يقول ضعيف االيمان : إن هللا ما مكنهم وأغدق عليهم النعم إ – 4ج  

 أن يفعل مثل فعلهم في دينهم وخلقهم من أجل الوصول الى ما وصلوا إليه
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 واتوا النساء صدقاتهن بحلة فإن طبن لكم عن شيء منه

 وحالئل أبنائكم الذين من اصالبكم وان تجمعوا بين االختين

فاحشةوال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن اال ان يأتين ب  

الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون في بطونهمان   

 يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيين فإن كن نساء
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اليههللا يمنينا التوبة والرجوع   
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 يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم , ويعبدون أهواءهم
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 يتيمم مريد الصالة اذا كان مريضاً مرضاً يتعذر معه استعمال الماء

 رخص هللا للصائم ان يفطر ان كان مسافر او مريض وال يستطيع الصيام

االت الخطراباح هللا اكل المحرمات في حالة االضطرار والخوف من الموت , من الجوع , وفي ح  

المرتد : فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من بّدل دينه فاقتلوه ( 1  

الديةالقتل العمد : يقتل قصاص فإذا غفى أولياء المقتول رضوا ب – 2  

و الذي ينقل األخبار الى العدوالجاسوس : وه – 3  

 

لباطل ويقتلون الناستعود على الذين يأكلون األموال با – 1ج  

ال يأكل بعضكم أموال بعض بما حّرم عليه , من الربا والقمار وغير ذلك من االمور التي نهاكم هللا  – 2ج

 عنها
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 بعدما وضح هللا تعالى في اآليات السابقة أنه يريد أن يتوب على عباده وأن ال يميلوا الى شهواهم والتحذير من أكل

اليتامى وأكل االموال بغير الحق تسترسل اآليات هنا بالتتابع في شرح وتوضيح أن هللا ينبه على أن اجتناب الكبائر فيه   

اس فجزاء ذلك المدخل الحسن وهي الجنة ويوضح أيضاً عدم النظر الى رزق الغير وأن يسألوا هللا من فضلهمنفعة للن   

 الحث على اجتناب الكبائر
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 مثال لشرك القتل .. , الزنى , الربا

 هو الحسن في الجنة
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الحسد يمزق المجتمع ويفرقه , ويزرع فيه الشحناء والضغينة – 1  

الحسد معصية عظيمة , واول ذنب عصي هللا في السماء , وأول ذنب عصي هللا في االرض – 2  

الحسد يمنع صاحبه من قبول الحق واالذعان به – 3  

ار البغضاء في المجتمعرفع الخير وانتش – 4  

االخالص هلل تعالى , قال هللا تعالى فادعوا هللا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ... 1  

حسن الظن باهلل .. 3الصدق مع هللا ..  –2   

  تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم وتحقيق االيماناالستجابة ألمر هللا – 4 

 حكم الشرع فيه أنه عاصي فاسق لكن ال يخرج من الملة خالفاً للخوارج , عند أهل السنة والجماعة الزاني

والديه فاسق , المرابي فاسق , ألن هذه كلهاق لفاسق , وشارب الخمر فاسق , اذا لم يستحل ذلك , العا   

كبائر , لكن ال يكفر , وعند الخوارج يكفر بذلك نسأل هللا العافية   

 قد دلت اضافة "كبائر" الى "ما تنهون عنه" على أن المنهيات قسمان :

لصغائر , وصفاً بطريق المقابلة , وقد سميت هنا سيئات , ووعد بأنهاكبائر ودونها , وهي التي تسمى   

يغفر السيئات للذين يتجنبون كبائر المنهيات   
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الغبطة : هي أن يتمنى االنسان ان يكون له مثل ما عند صاحبه من غير تمني زوال النعمة عن  – 1ج

 صاحبها 

 الحسد : هو أن يتمنى االنسان مثل ما عند صاحبه كما يتمنى زوال النعمة من صاحبها وهذا منهي عنه

لم بهم وبما يصلحهم , فمن عباد هللا من ال يصلحه اال ألن هللا قّسم األرزاق على عباده , وهو اع – 2ج

 الفقر ولو أغناه هللا لفسد حاله , ومن عباد هللا من ال يصلحه اال الغنى ولو افتقر لفسد حاله

ذين أحسنوا وهلل ما في السموات وما في األرض ليجزي الّذين أساؤوا بما عملوا ويجزي ال – 3ج

( النجم31بالحسنى)  

االسم الفواحش ونهى عن مجرد االقتراب كمها حساً ومعنى , وفي االبتعاد عن الفاحشة  لقد حرم – 4ج

بالحس والفكر تمكين لمعنى النهي "وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" .. يقول االمام الفخر 

عصية في , جوانب دقيقة وهي ان االنسان احترز عن المالرازي : في قوله تعالى ما ظهر منها وما بطن 

 الظاهر ولم يحترز منها في الباطن 
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 وصايا هللا للوالدين وللجار
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 ومن كان باراً بأبيه وأمه نال الثواب الكبير في الحياة الدنيا واآلخرة , ومن فوائد بّر الوالدين على الفرد :

ته بذات البر منرضا هللا تعالى في الدنيا واآلخرة , طول االجل , سعة الرزق , إجابة الدعوات , مجازا   

قبل أوالده , نيل محبة الناس واعجابهم بإحسانه   
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اربيناوالً الصدقة : فيجوز للمسلم أن يتصدق على الجار الكافر من غير المح  - 1  

ثانياً : صلة القرابة وتبادل الهدايا وحسن الجوار  – 2  

زيارة مرضاهم وتعزيتهم – 3  

الفخور البخيل به , فالبخيل به الذي منعه , والمختال اما أن يختال والغرض هنا أن هللا يبغض المختال  

يختال على بعض الناس فال يبذله , وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس فال يطلبه وال يقبله , وإما أن   

أنه يبخل بما عنده من العلم , ويختال به وأنه يختال عن أن يتعدى من غيره , وضد ذلك التواضع في   

طلبه وبذله , والتكرم بذلك   

أن نعبد هللا وال نشرك به شيئاً , االحسان الى الوالدين , االحسان الى ذي  -1ج

كين , االحسان الى الجار ذي القربة , القربى , االحسان الى اليتامى المسا

جنب , االحسان الى ابن االحسان الى الجار الجنب , االحسان الى الصاحب بال

 السبيل وما ملكت االيمان , النهي عن االختيال , النهي عن الفخر والكبر 

 الجار ذي القربى , الجار الجنب , الصاحب بالجنب

ا أنه فقد أحد والديه أو كالهما فليس له عائل يرعاه أما المسكين فله عائل ولكنه فقيرالن اليتيم إم  

 من سعادة المرء المسلم : المسكن الواسع , والجار الصالح , والمركب الهنيء

االصحاب عند هللا خيرهم لصاحبه , وخير الجيران عند هللا خيرهم لجارهخير   

 عليه وسلم فقال : يا رسول هللا , دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة , قال : "كن جاء رجل الى النبي صلى هللا

نك يقولون : قد محسناً" , قال وكيف أعلم أني محسن؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " اذا سمعت جيرا

 أحسنت , فقد أحسنت , واذا سمعتهن يقولون : قد أسأت , فقد أسأت
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الذي قدر هذا عليهم , وعليه فالقد يتعلل بعض المذنبين المقصرين على تقصيرهم وخطئهم بأن هللا هو   

العاصي حجة حلينبغي أن يالموا على ذلك , وهذا ال يصح منهم بحال , فال شك ان االيمان بالقدر ال يمنح    

من المعاصي على ما ترك من الواجبات , أو فعل , باتفاق المسلمين والعقالء    

ً إنا أنذرنا كم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا  

ً ان هللا ال يظلم مثقال ذرة وان تكن حسنة يضاعفها ويوت من لدنه أجراً  عظيما  

 ان هللا ال يظلم أي أحد حتى ولو ب مثقال ذرة , يضاعف الحسنات ويعطيهن رحمته

 األجر العظيم
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فضل سورة النساء –فضل االستمتاع باالستماع الى القرآن الكريم   

فضل قراءة القرآن –عظمة القرآن فعندما يتلى بكي الرسول   

ؤمن به خراباً وخجالً من هللا سبحانه وتعالىألنه عصى هللا وكفر بآياته وعصى رسول هللا ولم ي – 1ج  

تراها العيون ان هللا ال يظلم الناس شيئاً حتى ولو كان هذا الظلم بمقدار الذرة التي ال – 2ج  

استفهام غرضه التحقيق والتأكيد على أن هللا سيأتي من كل أمة بشهيد ويأتي برسولنا الكريم على  – 3ج

 كل هؤالء شهيداً 
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 فيما أمروكم به من طاعة هللا ال في معصية هللا

وسنة الرسول أي الى كتاب هللا  
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 انها من مقتضيات االيمان وطاعة هللا ورسوله
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وع الى كتاب هللا وسنة رسوله عند االختالفالرج  

وقوع الفتنة العامة في جميع طبقات المجتمع – 1  

سفك الدماء – 2  

استباحة األموال – 3  

اولى االمر ال يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة هلل ورسولهألن   
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فإن تنازعتم في شيء فردوه الى هللا والرسول ان كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر  – 1ج  

 واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن هللا نعماً يعظكم به

من الحدود واالحكام وهذا  المراد بالعدل الذي أمر هللا تعالى بال كم هو ما شرعه على لسان رسوله – 2ج

حكم بهيستلزم معرفة العدل لي  

أن يحافظ االنسان على عهد هللا وميثاقه الذي قطعه على نفسه عندما أسلم وأن يجده ربه حيث  – 3ج

 أمره ويجده حيث نهاه وأن يطيع ربه في كل أوامره وينهي عن كل نواهيه 

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


ان هللا يعلم ما في قلوب هؤالء المنافقين من نفاقهم وكذبهم وفي عذرهم حتى وان كنت ال تعلمهم يا  - 1ج

 محمد

 

وله ويريدون أن يتحاكموا الى غيرهم ويتبعون الشيطان الذي يريد أن ان هؤالء المنافقين ال يرضون بحكم هللا ورس – 2ج

 يضلهم ويبعدهم عن الحق

ال يحبون أن يتحاكموا الى هللا ورسوله ويريدون ان نزل الى الرسول وما أنزل من قبله .. يزعمون انهم أمنوا بما أ – 3ج

كم لهم بغير ما أرادوا عادوا الى الرسول وطلبوا منه اذا حُ ت .. يصدون عن سبيل هللا وعن آياته ..ويتحاكموا الى الطاغ

 الحكم 
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 أي فيما اتلف بينهم
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 االيمان باهلل ورسوله بالنسبة الى تحكيم الشريعة والرضا والتسليم

 بها وااليمان بانها الحكم بين الناس

 

 ان طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم من طاعة هللا عز وجل

 

 وجوب طاعة أوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع ما امر به

 

من قول أو فعل أو تقرير أتباع سنته وما رواه اصحابه عنه – 1ج  

نعم الرسل معصومون فيما يبلغون عن هللا كما قال هللا تعالى في سورة  – 2ج

النجم : ) وما ينطق عن الهوى إن هو اال وحي يوحى ( وغيرها من اآليات في 

رآن الكريمأكثر من موضوع في الق  

ليه يفعل كذا ويفعل كذا ,بصلي كذا ان النبي هو الذي يوحي اليه بشرع ولكن ال يؤمر بتبليغ الناس , يوحي إ - 3ج

يصوم كذا , لكن ال يؤمر بالتبليغ فهذا يُقال له : نبي , أما غذا أمر بالتبليغ فيبلغ الناس ينذر الناس صار نبياً رسوالً 

وسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم كنبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ومثل م  
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المختلفيناالصالح بين   

 

https://hulul.online/


https://hulul.online/


المسلمين وفشلهم وذهاب ريحهم أثر سلبي آخر وهو تسلط األعداء عليهم , تبدد الطاقات ,تّصدع صف   

وضياع جهود األمة والمجتمع , وتناحر االفراد على توافه االمور , فقدان الثقة بين العامة والعلماء   

 

ق وعلمه وتركه فجزاؤه من هللا عدال أن يبقيه في ضالله حائراال يوفق للخير لكونه رأى الح  

 

لك يُحزنه"قال رسول هللا )ص( : " إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر فإن ذ – 1ج  

الشرط هو أن يكون ذلك كله ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وتعالى – 2ج  

أن يكون وسيطاً لإلصالح بين المتخاصمين او المتشاحنين او من بينهم عداوة – 3ج  

هو كل ما أمر هللا به أو ندب إليه من أعمال البر والخير أو إصالح بين الناس – 4ج   
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أعظم الذنوبالشرك هو   
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 اإلكثار من قراءة القرآن .. اإلكثار من قراءة سورة البقرة وآية الكرسي.. 

 اإلكثار من الصدقات ابتغاء مرضاة هللا .. االبتعاد عن المحرمات وكل ما يغضب هللا

 

الشيطانهم الذين شاقوا هللا ورسوله ودخلوا في حزب   
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وهو الذي خلقه وسواه واحسن خلقه ورزقه وهداهألن المشرك يعبد مع هللا شريكاً أخر  – 1ج  

عبادة الشيطان تكون باتباع أوامره مع أنها مخالفة ألوامر هللا تعالى وألنه يصرفهم عن طريق الهداية  – 2ج

 الى طريق الغواية

توبة مرتكب الكبيرة ان لم يشرك باهلل فليس بكافر وقد يفغر هللا له ان شاء ولكن وجب عليه االسراع بال – 3ج

 قبل الموت

(119من يتخذ الشيطان ولياً من دون هللا فقد خسر خسراناً مبيناً )وآلمرنهم فليغيرن خلق هللا و – 4ج  
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 يا أيها الذين آمنو ال تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم

والميسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطانانما الخمر    

طعمون أهليكمفكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما ت   

 يا أيها الذين أمنوا ال تقتلوا الصيد وانتم حرم 

 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين 
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 اما الهدي فهو ما أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك الى بيت هللا تقرباً به

https://hulul.online/


https://hulul.online/


 الميتة وما لم يذكر اسم هللا عليه

 

 العالقة هنا التجارة

 

 تأجير المحالت التي تبيع المحرمات ومشاركة تاجر يعمل في بيع وشراء وتصنيع المنكرات واغانة اهل

البدع والضالل بالمال وتمكينهم من مخاطبة المسلمين الى غير ذلك من االمثلة   

 

ة ومحبة وشقفإجالله في المشعر والقلوب , وأداؤها برغب  
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عام( اإلبل والبقر والغنم أكالً بعد الذبح )إال ما يتلى عليكم ( تحريمه في مة االن)أحلت لكم بهي – 1ج

)حرمت عليكم الميتة(اآلية , فاالستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصالً والتحريم لما عرض من الموت 

مير ونحوه واالستثناء الثاني ) غير محلي الصيد وانتم حرم ( اي محرمون ونصب غير على الحال من ض

 لكم

)وال يجرمنكم( يكسبنكم )شنأن( بفتح النون وسكونها , بغض )قوم( ألجل )أن صدوكم عن المسجد  – 2ج

 الحرام أن تعتدوا( عليهم بالقتل وغيره

تحريم إيذاء قاصدي البيت الحرام لحج أو عمرة أو تجارة , ألن االعتداء عليهم أعظم جرماً من االعتداء 

 على غيرهم

رام يجوز لك فعل ما كان محظور في االحرام وهللا أعلم  من االحاذا تحللت  – 3ج  
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تحريم أكل الميتة وبيان ان 

 الذبح والتذكية الشرعية
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 تحريم ما ذكر عليه اسم غير هللا , سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً 

 

√ 
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انت سبعة عند سادن أي ال يحل لكم أن تطلبوا القسم والحكم باألزالم والتي هي جمع زلم , وك – 1ج

 الكعبة عليها اعالم وكانوا يحكمونها فإن أمرتهم ائتمروا وأن نهتهم انتهوا

البشارة بيأس الكفار وانقطاع طمعهم من تغيير دين المسلمين أو إبطاله أو إطفاء نور هللا لما  – 2ج

ي على الحق ظاهرين , ن عزة المسلم , وانتصار اإلسالم , وفي الحديث : ) ال تزال طائفة من أمتيرون م

 ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم , حتى يأتي امر هللا وهم على ذلك ( رواه مسلم

  – 3ج

لحيوان يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي , ما مات من ا

لمضرة , لما فيها من الدم المحتقن , حتى أنفه , من غير ذكاة وال اصطياد , وما ذاك اال لما فيها من ا

فهي ضارة للدين وللبدن ,فلهذا حرمها هللا عز وجل , ويستثني من الميتة  السمك , فإنه حالل سواء مات 

مسنديهما وابو داوود والترمذي  بتذكية أو غيرها , لما رواه مالك في موطئه والشافعي واحمد في

وابن حيان في صحيحيهما , عن ابي هريرة , أن رسول هللا  والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة

 صلى هللا عليه وسلم سئل عن ماء البحر , فقال : ) هو الطهور ماؤه الحل ميتته (
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 جزاء المفسدين في االرض
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 غفران هللا عمن تاب وندم من تاب وأصبح 

 تقبل شهادته ويرتفع عنه الحكم بالفسق
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 تقدم االزدهار للبلد

 استقرار المجتمع

 نجاح عملية التنمية , والنمو , واالرتقاء بمختلف المجاالت

 إن قتل ولم يأخذ ماال قتل

لقيامة أن ال يؤمنه من أفزاع يوم امن أخاف مؤمناً كان حقاً على هللا  

 قال تعالى : ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (

هللا ورسوله ويسعون في االرض فساداً أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم  )إنما جزاء الذين يحاربون

 من خلف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ( 
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)إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في االرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع  - 1ج

 أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ( 

 

يعود الضمير هنا على المحاربين هلل ورسوله المفسدين غي األرض – 2ج  

وهي : تتحقق التوبة بشروط ثالث -3ج  

العزم على عدم العودة للذنب مرة أخرى –ى ما فات الندم عل –االنقطاع عن الذنب   
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 قُل لمن ما في السماوات واألرض قُل هلل كتب على نفسه

 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجالً وأجل مسمى 

 إن أنبع إال ما يوحى إلي 

 حتى يبعث في أمها رسوالً يتلوا عليهم آياتنا , وما كنا

 وإن يمسسك هللا بضر فال كاشف له إال هو

المؤمنينال نكذب بآيات ربنا ونكون من فقالوا يا ليتنا نرد و  
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وغرورباطل   
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 ثم قال : ) وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ( أي : بالتكذيب واالستهزاء ) فأعرض عنهم حتى يخوضوا في

حديث غيره ( أي : حتى يأخذوا في كالم آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب .. وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا   

حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا غيره إنكم إذا تم آيات هللا يكفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا معهمسمع   

  ً مثلهم إن هللا جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا  

 ذلك يسير عليه غير عسير , وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه يتلبسون به شبهة يشتبهون بها على العامة فيكون

اهدنا في هذه المجالس الملعونة ماال يأتي عليه الحصر وقمناحضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر , وقد ش   

في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن   

ما في مجالسة من يعصي هللا بفعل شيء من المحرمات مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف    

 أي ليس لهذه النفس من غير هللا ناصر ينصرها وال شفيع يدفع عنها

 ومهما قدمت من فداء فلن يقبل منها
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√ 

√ 

√ 

م الحياة الدنيا وذكر به أن تُبسل نفس بما و ذر الذين اتخذوا دينهم  لعباً ولهواً وغّرته - 1ج

كسبت ليس لها من دون هللا ولي وال شفيع وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها أولئك الذين 

( 70أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون)  

ً أن هللا عز وجل ال يحاسب االنسان إذا كان  ناسيا  

 اذا كان الجلوس معهم بغرض النصح فذلك جائر عدا ذلك فال
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 بر الوالدين

 ما عظم قبحه من األفعال واألقوال
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سبع واألرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة أُلقيت في فالة من األرضان السموات ال  

 وغن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على هذه الحلقة
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ال أحد أغير من هللا ,فلذلك حّرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن , وال أحد 

 أحب إليه المدح

ا المتعلقة بالفاعل نفسه , والبغي هو التعدي الى الناس , فحرم هللا هذامن هللا وحاصل ما فسر به اإلثم أنه الخطاي   

له شريكاً في عبادته , وأن تقولوا عليه من االفتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك ,  وهذا .. أي تجعلوا 

 مما ال علم لكم به

التربية اإليمانية ..اختيار األم الصالحة .. اختيار االسم الحسن ..   

ناء النفقة .. االهتمام بالتعليم .. اإلعانة على الخير .. الدعاء لألب   

√ 

√ 

√ 
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ليدل على أن طاعة الوالدين من طاعة هللا – 1ج  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ال يحل دم امرؤ مسلم إال ألحدى ثالث , الثيب الزاني وقاتل النفس  – 2ج

لتارك لدينه المفارق للجماعةوا  

ألن مجرد االقتراب يؤدي الى ارتكاب الفاحشة – 3ج  
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 الحرص على مال اليتيم 

 من فقد أباه / امه ولم يبلغ مبلغ الرجال
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النهي عن اقتراب الفواحش –النهي عن قتل األوالد  –الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما  –النهي عن الشرك   

-االمر بالوفاء في الكيل و الميزان   –النهي عن أكل مال اليتيم  –النهي عن قتل النفس التي حرم هللا اال بالحق  –   

من قتل يُقتل ولو بعد حين   –االمر باتباع الصراط المستقيم  –اء بالعهد الوف –بالعد بين الناس االمر    

م يأمر تعالى عباده المؤمنين ان يكونوا قوامين بالقسط , فال يعدلوا عنه يميناً وال شماالً وال تأخذهم في هللا لومة الئم , وال يصرفه

لشهادة هلل ( عاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه , وقوله : ) شهداء هلل ( كما قال ) وأقيموا اعنه صارف , وان يكونوا مت

فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاً , خالية من الحريف والتبديل والكتمان , لهذا قال : ) ولو على داؤها ابتغاء وجه هللا , اي : ليكن أ

انفسكم ( أي : اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك واذا سئلت عن األمر فقل الحق فيه , وغن كان مضره عليك , فإن هللا سيجعل 

ر يضيق عليه ه فرجاً ومخرجاً من كل أملمن أطاع  

دل في األخذ واإلعطاء , كما توعد على تركه في قوله تعالى : ) ويل للمطففين الذين اذايأمر هللا تعالى بإقامة الع  

أال يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون   

  الناس لرب العالمين ()المطففين6-1( .. وقد أهلك هللا أمة من األمم كانوا يبخسون المكيال والميزان

 حدثني المثنى قال ,حدثنا الحماني قال , حدثنا حماد عن عاصم عن أبي وائل عن عبدهللا قال : خّط لنا رسول هللا

ه وسلم يوماً خّطاً فقال : هذا سبيل هللا , ثم خط عن يمين ذلك الخط , وعن شماله خطوطاً , فقال : صلى هللا علي 

 هذه سبل , على كل

م قرأ هذه اآلية : ) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكمسبيل منها شيطان يدعو إليها ث   
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اي اذا قلتم يقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحروا الصواب وال تتعصبوا في ذلك  – 1ج

لناس فإن ذلك من العدل الذي أمر هللا به , لقريب وال على بعيد , وال تميلوا الى صديق وال عدو , بل سووا بين ا

 والضمير في

األنعام ( 57ين)إن الحكم إال هلل يقص الحق وهو خير الفاصل – 2ج  

االنعام* 62ثم ردوا الى هللا موالهم الحق اال له الُحكم)  

األنعام ( 66وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل )  

انعدام الجرائم –بح في الدنيا الر –رضا هللا وطيبة القلوب  – 3ج  
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 خاص بالنّساك والنّسك
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يعملها كتبت له حسنة , فإن عملها كتبت له عشراً الى سبعمائة , الى ان ربكم عز وجل رحيم , من هم بحسنة فلم  

ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة , فإن عملها كتبت له واحدة , أو يمحوها هللا عز وجل ,أضعاف كثيرة ,    

 وال يهلك على هللا إال هالك

يعملها على ثالثة أقسام , تارة يتركها هلل عز وجل فهكذا تكتب له حسنة على كفهواعلم أن تارك السيئة الذي ال   

عنها هلل تعالى , وهذا عمل ونية , ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة   
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 يا عبادي اني حّرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم ُمحرما , فال تظالموا

√ 

√ 

√ 

أن تكون العبادة خالصة لوجه هللا تعالى , أال يكون فيها ضرر للنفس - 1ج  

أي : انت بريء منهم , وليس عليك  – 2ج

 عقابهم , وان ما على الرسول إال البالغ

ألن هذه العبادات هي من  – 3ج

أكثر العبادات التي تحتاج الى 

الصاخ  
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 إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء هللا تعالى وحكمه وعدله , أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير ,

وإن شراً فشر , وأنه ال يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالى   

عضكم فوق بعض , بأن رفع هذا على هذا بما بسط لهذا من الرزق ففضله بما أعطاه منأحوالكم , فجعل بوخالف بين   

المال والغنى , على هذا الفقير فيما خّوله من أسباب الدنيا , وهذا على هذا بما أعطاه من األيد والقوة على هذا   

عن درجة هذا  وخفض من درجة هذاالضعيف الواهن القوي , فخالف بينهم بأن رفع من درجة هذا ,    
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 ال , بالنعم ايضاً , وذلك الختبار المسلم هل سيشكر ويحسن أو يجحد ويبذر

 وانه لساتر ذنوب من أبتلى منه اقباال إليه بالطاعة عند ابتالئه إياه بنعمة , واختباره اياه بأمره ونهيه , فمغط عليه

)رحيم( بتركه عقوبته على سالف ذنوبه التي سلفت بينهفيها, وتارك فضيحته بها في موقف الحساب =   

وبينه , اذ تاب وأناب إليه قبل لقائه ومصيره إليه     

 اي أن كل نفس تتحمل ما تفعله من أعمال

 أي , ال تحمل نفس إثم غيرها

 استفهام غرضه التقرير بوحدانية هللا

ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في نيه إذا مات فحرقوه , اسرف رجل على نفسه , فلّما حضره الموت أوصى ب

البحر , فوهللا لئن قدر هللا عليه ليعذبنه عذاباً ال يعذبه أحداً من العالمين , فلّما مات فعلوا ما أمرهم , فأمر هللا البحر 

وأنت أعلم , فغفر له  فجمع ما فيه , وأمر البر فجمع ما فيه , ثم قال له : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب  

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


 

https://hulul.online/



