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مقـدمــة
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وبعد :

فإِن مما يطلب من املسلم تدبر كتاب اهلل ـ جل وعال ـ ومعرفة ما يتضمنه من أحكام رشعية سواء يف 
جمال العقيدة أو الفقه أو األخالق، وما يتضمنه أيضًا من حكم وأمثـال وقصـص للعربة، فهو معـني ال 

ينضب، وال يمل منه املسلم قال تعاىل : 
.)1( ﴾                                                                                                            ﴿                     

وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم إِذا تعلموا عرش آيات مل جياوزوهن إىِل العرش األخر حتى يتعلموا ما 
فيهن من العلم والعمل، فكانوا يتعلمون القرآن والعمل به.

وهذا املقرر الذي بني أيدينا هو مقرر التفسري للصف الثاين الثانوي، قسم العلوم الرشعية والعربية، 
وهو عبارة عن قسمني : القسم األول علوم القرآن. والقسم الثاين مقاطع من اآليات أخذت من سور 
ا، أو أخالقيًّا، أو تتحدث عن قصة من قصص  متعددة روعي يف اختيارها كوهنا تبني حكاًم عمليًا، أو عقديًّ
القرآن ومخسة مقاطع  السابقة ألخذ العظة واالعتبار، وهي ستة وعرشون مقطعًا، تدرس علوم  األمم 
يف الفصل الدرايس األول، ويف الفصل الدرايس الثاين تدرس بقية املقاطع، عىل أن يدرس كل مقطع يف 

حصة واحدة، وباقي احلصص يستفاد منها يف التقويم و املراجعة.
توجيهات فـي طريقة التدري�س :

اأوًل : علوم القراآن :
-1 عىل املعلم أن يعدَّ درسه يف كراسة إعداد الدروس بعد قراءة املواضيع من املقرر والرجوع إىل 

املصادر واملراجع يف علوم القرآن وأصول التفسري.
-2 يقوم املعلم بمناقشة التالميذ يف أجزاء الدرس بعد أن يقوم بالتمهيد ملوضوعه.

-3 يدون املعلم أوالً بأول ما يتوصل إليه مع التالميذ عىل السبورة.
-4 ُيِعدُّ املعلم بعض الوسائل املعينة عىل إيصال املعلومة إىل أذهان التالميذ.

-5 يطلب املعلم من التالميذ استنتاج بعض األحكام من املوضوع.
-6 يكلف املعلم تالميذه بحل أسئلة املناقشة يف الكتاب، وال يقترص عليها.

)1( سورة ص آية رقم 29.



ثانيًا . التف�سري:
-1 عىل املعلم أن ُيعدَّ درسه يف كراسة إعداد الدروس بعد أن يقرأ املواضيع من املقرر ، وبعد أن يرجع 

إىل املراجع املوثوقة يف التفسري.
-2 حيرص املعلم عىل إعداد اآليات عىل ورقة مقواة أو عىل رشحية بالستيكية أو عىل سبورة إضافية كي 

يتمكن من مناقشة تالميذه يف هذه اآليات .
-3 يمهد املعلم لدرسه من خالل املوضوع قبل أن يعلن الدرس ، والتمهيد يكون بوسيلة تعليمية ، أو 
قصة هلاعالقة بموضوع اآليات ، أو أسئلة يتوصل من خالهلا للموضوع ، أو أسئلة يف الدرس املايض إذا 

كان إكامالً هلذا الدرس أو كانت العالقة بينهام مرتبطة .
-4 يعلن املعلم بعد ذلك موضوع الدرس ويدونه عىل السبورة .

-5 يناقش املعلم تالميذه يف اآليات آية آية ، ويبتعد عن طريقة اإللقاء املجردة.
ب هلم املعنى ،  -6 يطلب املعلم من تالميذه بيان معاين املفردات ، وإن وجد التالميذ صعوبة يف ذلك قرَّ

كأن يضع املفردة يف عبارة مفيدة ، أو يذكرهم بخربة سابقة .
-7 يدون املعلم عىل السبورة معاين املفردات التي توصل إليها التالميذ بمساعدته، كام يدون األحكام والفوائد .

-8 حيرص املعلم عىل إِحضار الوسائل التعليمية املعينة عىل فهم النص مستعينًا بام حوله من مكونات 
البيئة ، أو من حمتويات مستودع الوسائل أو املخترب املدريس .

-9 يكلف املعلم تالميذه بحل األسئلة املقرتحة للمناقشة يف الكتاب أو األسئلة التي يقرتحها هو .
-10 عىل املعلم أال يقترص عىل األسئلة املوجودة يف الكتاب ، ألهنا جمرد نموذج يدل املعلم عىل نوعية 

األسئلة اجليدة والبعد عن األسئلة التقليدية التي ال تقيس سوى مستوى احلفظ .
-11 عىل املعلم أن يربط هذه اآليات ومعانيها بواقع حياة الطالب ، فينبههم عىل املخالفات التي تقع من 

األفراد أو املجتمع هلذه اآليات .
   ونذكر املعلم بأنه يؤدي رسالًة عظيمًة سيثيبه اهلل عليها أعظم الثواب إن هو أخلص النية هلل ، وأن هؤالء 

التالميذ إنام هم أمانة يف عنقه سيسأله اهلل عنهم يوم القيامة .
نا عىل طريق احلق والصواب إنه ويل ذلك والقادر عليه ، وصىل اهلل وسلم      وفقنا اهلل ملا فيه اخلري ، ودلَّ

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري، ودلنا على طريق احلق وال�سواب اإنه ويل ذلك

 والقادر عليه، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .
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عــلوم القــراآن ن�صاأتها وتطــورها

القرآن الكريم هو معجزة اإلسالم اخلالدة ، أنزله اهلل عىل رسولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ليخرج الناس من الظلامت 
إىل النور ، وهيدهيم إىل الرصاط املستقيم ، فكان صلوات اهلل وسالمه عليه يبلغه أصحابه ريض اهلل عنهم 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  سألوا  اآليات  من  آية  فهم  عليهم  التبس  وإذا  بسليقتهم  فيفهمونه  ـ  ُخلٌَّص  عرٌب  وهم  ـ 
عنها وكان يفرس هلم بعض اآليات ابتداًء ، وكانوا ـ ريض اهلل عنهم ـ يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه 
ويتدراسون أحكامه ، وحيفظونه ويفرسونه ويعملون به ، ومل يكونوا يتجاوزون عرش آيات حتى يتعلموا 

ما فيها من العلم والعمل .
يعلمون  املفتوحة  البلدان  يف  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  انترش  اإلسالمية  الفتوحات  اتساع  وبعد 
أهلها القرآن ويفرسون هلم معانيه وينرشون علومه من أسباب النزول والناسخ واملنسوخ وغري ذلك من 

علوم القرآن .
وقد كثرت الرواية يف التفسري عن ثالثة من الصحابة نشأت لكل منهم مدرسة للتفسري  تتلمذ فيها 
طائفة من كبار التابعني ، والصحابة هم : عبد اهلل بن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ يف مكة ، وُأَبيُّ بن كعب 

ـ  ـ يف املدينة ، وعبد اهلل بن مسعود ـ  ـ يف الكوفة .
وظل هذا كله معتمدًا عىل الرواية بالتلقني ، حتى جاء عرص التدوين يف القرن الثاين فبدأ التابعون 
، والناسخ واملنسوخ،  القرآن  النزول وغريب  ، وأسباب  ، والقراءات  التفسري  بالكتابة يف  ومن بعدهم 

ومشكل القرآن وإعجازه وغري ذلك .
ثم انفتح باب التأليف عىل مرصاعيه فألفت يف علوم القرآن مؤلفات كثرية .

ف هبا ، ومن أشهر  ثم اجتهت أنظار بعض العلامء إىل تأليف كتب تتحدث عن علوم القرآن كلها وتعرِّ
القرآن  للزركيش )ت 794هـ(، واإلتقان يف علوم  القرآن  الربهان يف علوم   : النحو  املؤلفات عىل هذا 

للسيوطي )ت 911هـ(.
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ويف العرص احلديث اجته أهل العلم إىل معاجلة موضوعات علوم القرآن بأسلوب العرص وتسهيلها للقارئ ؛ 
فألفت مؤلفات كثرية من أشهرها وأشملها مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين )ت1367هـ( ، ومباحث 

يف علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ، ومباحث يف علوم القرآن للدكتور مناع القطان وغريها كثري.

المناق�ســـــة

1 ـ   ما معجزة اإلسالم اخلالدة ؟ وكيف كان استقبال الصحابة ريض اهلل عنهم هلذه املعجزة ؟
ـ   اكتب كلمة )صح( أو كلمة ) خطأ( أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ:  2

            أـ  كثرت الرواية يف التفسري عن عبد اهلل بن عباس وأيب بن كعب وزيد بن ثابت ريض اهلل عنهم.                 )             (
         بـ  ظلت علوم القرآن معتمدة عىل الرواية بالتلقني حتى جاء عرص التدوين يف القرن الثالث اهلجري .      )              ( 
        جـ ـ  من أشهر املؤلفات يف علوم القرآن الربهان يف علوم القرآن للسيوطي) ت911هـ(.                   )           (

            دـ  من أشهر الكتب التي ألفت يف العرص احلديث وأشملها لعلوم القرآن كتاب مناهل العرفان يف
                 علوم القرآن للزرقاين )ت 1367هـ(.                                             )          (
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الـقــراآن الـكـريـــم

 لغـة : مصدر مرادف للقراءة ، وهي التالوة ، ومنه قوله تعاىل :
 وهو مصدر بمعنى اسم املفعول ) أي : املقروء( .

)1(
﴾ ﴿

واصطالحًا : هو كالم اهلل املنزل عىل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس.
ل عز وجل            وقد حفظ اهلل تعاىل هذا القرآن العظيم من التغيري والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفَّ
 . ولذلك مضت القرون الكثرية ومل حياول أحد من 

)2(
﴾ بحفظه فقال : ﴿

أعدائه أن يغري فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إال هتك اهلل تعاىل سرته وفضح أمره .

احلديث القديس : ما يضيفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل اهلل تعاىل .
وقد ذكر العلامء فروقًا عديدة بني القرآن الكريم ، واألحاديث القدسية منها : 

-1 أن القرآن حتدى اهلل املرشكني أن يأتوا بمثله أو بعرش سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا ، 
أما األحاديث القدسية فلم يقع هبا التحدي .

-2 أن القرآن الكريم منقول بطريقة التواتر ، فهو قطعي الثبوت كله ، أما األحاديث القدسية فال 
يشرتط فيها التواتر، وأغلبها أحاديث آحاد .

-3 أن القرآن الكريم متعبد بتالوته فال تصح الصالة إال به ، أما احلديث القديس فال يتىل يف الصالة 
و ثواب تالوة القرآن الكريم أفضل من ثواب قراءة األحاديث القدسية و غريها .

-4 أن القرآن الكريم ال يمسه إال املتطهرون ، وال يقرؤه اجلنب، أما احلديث القديس فيمسه املتطهر 
وغري املتطهر ، ويقرؤه اجلنب وغري اجلنب ، إىل غري ذلك من الفروق .

الفرق بين القراآن والحديث القد�سي :

)1( سورة القيامة : آية 17.          )2( سورة احلجر : آية 9.

تــــعريـفـــــه :
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اأ�سمـــاء القــــراآن :

ه اهلل هبا ، منها :  للقرآن الكريم أسامء كثرية سامَّ
.)1(﴾  أ ـ الفرقــان:قـال اهلل تعـاىل: ﴿

.)2(﴾ ب ـ الكتاب : قال اهلل تعاىل : ﴿
 .)3(﴾ كـر : قــال اهلل تعاىل : ﴿ جـ ـ الـذِّ

د ـ الـقـرآن : قــال اهلل تعاىل :﴿
.)4(﴾  

كام وصف اهلل تعاىل القرآن بصفات كثرية منها أنه : )نور( و) هدى( و)بشري( و )مبارك( و) جميد(
و )مبني( و)حكيم( و)عزيز( وغري ذلك من الصفات.

)1( سورة الفرقان : اآلية 1.
)2( سورة البقرة : اآلية 2.
)3( سورة احلجر : اآلية 9.

)4( سورة يوسف : اآلية 3.
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المناق�ســـــة

1 ـ عرف القرآن لغة ، واصطالحًا .
2 ـ ذكر العلامء فروقًا بني القرآن الكريم واألحاديث القدسية .فام هذه الفروق ؟

3 ـ اذكر مخسة من أسامء القرآن الكريم ، مع ذكر الدليل لكل اسم .
4 ـ وصف اهلل ـ تعاىل ـ القرآن الكريم بصفات كثرية . عدد مخسًا منها .

5 ـ أكمل الفراغ يف اجلمل اآلتية :
أ- القرآن الكريم منقول بطريق ............... فهو قطعي الثبوت كله ، أما األحاديث القدسية أغلبها 

أحاديث ............. .
ب-  احلديث القديس يمسه املتطهر وغري املتطهر ، أما القرآن الكريم فال يمسه إاِل .......................

جـ- حتدى اهلل املرشكني أن يأتوا بمثل .............. أو ............. أو ........... فعجزوا .
د- القرآن لغة مصدر ........... وهي التالوة ، واملقروء هو ............ بمعنى .............. .

هـ-  القرآن الكريم متعبد بتالوته فال تصح ............ إال به ، وثواب قراءته أعظم من ثواب قراءة 
احلديث القديس .
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تـعريـفـه لـغة : هو اإلعالم اخلفي .
ويطلق عىل اإلشارة ، والكالم اخلفي ، والكتابة ، واإلهلام .

�سرعًا : هو تكليم اهلل تعاىل األنبياء ) أو الرسل( بطريقة من طرق الوحي .

الثاني : الروؤيا ال�سالحة لالأنبياء :

الــــــوحـــي

اأق�سام الـوحـي :

الأول : التكـلـيـم :

ينقسم الوحي بمعناه العام إىل ثالثة أقسام : 

     أي تكليم اهلل رسله ، أحيانًا بواسطة جربيل ، وأحيانًا بغري واسطة وعىل النحو األول : أنزل القرآن 
م اهلل موسى عليه السالم . عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وعىل النحو الثاين : كلَّ

فهي من الوحي كام حدث إلبراهيم عليه السالم حينام رأى يف املنام أنه يذبح ابنه اسامعيل عليه السالم  
. )1(﴾ ﴿

وكام حدث لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص قبيل نزول القرآن عليه ، فقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة ريض اهلل عنها 
أهنا قالت : » أول ما بدئ به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم ، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت 

مثل فلق الصبح ... احلديث« متفق عليه )2( .
أما الرؤيا الصاحلة لغري األنبياء من املؤمنني فليست وحيًا وإنام هي من املبرشات .

)1( سورة الصافات اآلية : 102.
)2( صحيح البخاري ـ كتاب بدء الوحي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، رقم 3، وصحيح مسلم ـ كتاب اإليامن، باب بدء الوحي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رقم 252 ، واللفظ للبخاري.
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الثالث : الإلـهام :

وهو إلقاء املعنى يف القلب حال اليقظة ، بعكس الرؤيا . فإهلام األنبياء عليهم السالم وحي ؛ ألهنم 
معصومون من وسوسة الشياطني ومن الضالل و الزلل . أما إهلام غري األنبياء فليس بوحي .

لنزول جربيل بالوحي عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حالتان : 
احلالة الأوىل : أن يتمثل جربيل عىل صورة إنسان يراه احلارضون ويسمعون كالمه .

احلالة الثانية : أن يأيت جربيل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مثل صلصلة اجلرس ، وال يراه أحد ، ويغط الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
من ثقل الوحي عليه ، وهذه احلالة أشد عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من احلالة األوىل .

ودليل هاتني احلالتني حديث عائشة ريض اهلل عنها أن احلارث بن هشام  سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال 
: يا رسول اهلل ، كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » أحيانًا يأتيني مثل صلصلة اجلرس، وهو 
ما  فأعي  فيكلمني  امللك)2(رجاًل  يتمثل يل  ، وأحيانًا  قال  ما  فيفصم عني)1( وقد وعيت عنه   ، أشد عيل 
يقول« قالت عائشة ريض اهلل عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فينفصم عنه وإن 

ُد َعَرقًا . رواه البخاري )3(.  جبينه َلَيَتَفصَّ

كيف كان نزول الوحي على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟

)1( أي ينقطع ويقلع عني.               
)2( هو جربيل  عليه السالم.

)3( صحيح البخاري ـ كتاب الوحي ـ باب كيف بدأ الوحي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رقم 2.
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المناق�ســـــة

1 ـ عرف الوحي لغة ، ورشعًا .
2 ـ ما أقسام الوحي بمعناه العام ؟ مع ذكر مثال عىل كل قسم منها .

3 ـ كيف كان الوحي ينزل عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ مع ذكر الدليل .
4 ـ ضع الرقم املناسب من )أ( أمام ما يناسبه من )ب( 

                        ) أ (                             ) ب ( 

1ـ   الوحي هـو :                                       )        (  ليست وحيًا وإنام هي من املبرشات.
2ـ   الرؤيا الصاحلة لغري األنبياء                      )        (  إلقاء املعنى يف القلب حال اليقظة.

3ـ   اإلهلام                                        )        (  تكليم اهلل تعاىل األنبياء )أوالرسل( 
                                بطريقة من طرق الوحي.

4ـ   أشد الوحي عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص                         )        (  أن يأيت إىل الرسول مثل صلصلة اجلرس.  
 5ـ   تكليم اهلل رسله                                       )        (  أحيانًا بواسطة جربيل،وأحيانًا بغري واسطة .
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نــزول الـقــراآن الكــريــم

نزول القراآن منجمًا :

أول ما أنـزل القـرآن عىل رسـول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص كان يف ليلة القـدر من رمضان ، قال تعالـى :
﴾)1(، وقال تعاىل : ﴿ ﴿

﴾)2(، وقال تعاىل:﴿
ثم تتابع نزول القرآن الكريم عىل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص منجاًم ) أي مفرقًا ( حسب الوقائع واألحداث وحاجات 
الناس ، وذلك خالل ثالث وعرشين سنة ، منها ثالث عرشة يف مكة وعرش سنني يف املدينة، قال تعاىل : 

.)4(﴾  ﴿
: تعالـى  قال  الكـرام  املقربني  املالئكة  أحد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص جربيل  إىل  تعاىل  اهلل  من  بالقرآن  نزل  والذي 

.)5(﴾ ﴿ 

،)3(﴾

حكمة نزول القراآن منجمًا :
- لنزول القرآن مفرقًا ِحَكٌم كثرية، منها : 

1ــ تثبيت فؤاد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، وتقوية قلبه فكلام اشتد األذى من املرشكني عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نزل عليه القرآن 
﴿: تعاىل  قال   ، ه  غمَّ وأزال  ه  مهَّ ففرج 

.)6(﴾
2ــ تيسري فهمه وتالوته وحفظه ،واستيعاب معانيه ، والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئًا فشيئًا لقوله 

.)4(﴾ تعاىل : ﴿
)1( سورة القدر : آية 1.             )3( سورة البقرة : آية 185.       )5( سورة الشعراء : آية 192 ـ 193.  

)2( سورة الدخان : آية 3 ـ 4.   )4( سورة اإلرساء : آية 106.   )6( سورة الفرقان : آية 32 ـ 33.



19

-3 تنشيط اهلمم لقبول مانزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إىل نزول اآلية 
وال سيام عند اشتداد احلاجة إليها كام يف آيات اإلفك )1( .

التدرج يف الترشيع حتى يصل إىل درجة الكامل كام يف آيات اخلمر وغريها ، والتدرج يف تربية   4-
املسلمني وتقوية إيامهنم حيث كانوا حديثي عهد باإلسالم حني نزول القرآن.

)1( سورة النور : اآليات من آية )11( إىل )20(.

المناق�ســـــة

1 ـ كيف نزل القرآن الكريم عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ مع الدليل.
2 ـ ما احلكمة من نزول القرآن منجاًم ؟

3 ـ استنبط حكمة نزول القرآن من اآليات اآلتية:

.﴾                  أ - قال تعاىل   : ﴿
                ب - قال تعاىل : ﴿

.﴾                     
4 ـ ما احلكمة فيام يأيت: 

        أ -  نزول آيات حتريم اخلمر عىل مراحل ؟
       ب -عندما يشتد أذى املرشكني عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ينزل القرآن ؟

       جـ- مل تنزل آيات اإلفك فور وقوع حادثة اإلفك ؟
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جمع القراآن الكرمي وتدوينه

جمع القراآن وتدوينه :

 تكفل اهلل بحفظ القرآن إىل أن تقوم الساعة ،وهيأ له من أسباب احلفظ والعناية ما حيقق ذلك . ومن
أول مظاهر هذه العناية كتابة القرآن ومجعه . وقد مر ذلك بثالث مراحل :

أكثر من االعتامد عىل  املرحلة عىل احلفظ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان االعتامد يف هذه  املرحلة الأوىل : يف عهد 
الكتابة ؛ لقوة الذاكرة، ورسعة احلفظ، وقلة الكاتبني ووسائل الكتابة ؛ ولذلك مل جيمع يف مصحف بل كان 
وكرس األكتاف.

)1(
من سمع آية حفظها أو كتبها فيام تيرس له من ُعُسب النخل ورقاع اجللود وخلاف احلجارة 

القرآن قرأها عىل أصحابه كام سمعها من  السورة من  أو  إذا نزلت عليه اآلية  وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الصحابة  الوحي من خرية  ُكتَّاب  . وكان  قرأها  كام  بكتابتها  الوحي  ُكتَّاب  وأمر   ، السالم  عليه  جربيل 

ومنهم : اخللفاء الراشدون ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية بن أيب سفيان ، وأيب بن كعب ريض اهلل عنهم .

 يف عام 12هـ ،وسببه أنه قتل يف وقعة الياممة عدد كبري من  املرحلة الثانية : يف عهد أيب بكر 
القراء منهم سامل موىل أيب حذيفة أحد الذين أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأخذ القرآن عنهم ، فأمر أبو بكر  بجمع 
القرآن لئال يضيع ، ففي صحيح البخاري أن عمربن اخلطاب  أشار عىل أيب بكٍر  بجمع القرآن بعد 
وقعة الياممة فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى رشح اهلل صدر أيب بكٍر لذلك ، فأرسل إىل زيد ابن 
ثابت  فأتاه وعنده عمر  ، فقال  أبو بكر  : إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك ، وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول هلل ملسو هيلع هللا ىلص فَتَتبَّع  القرآن فامجعه . قال : فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال فكانت الصحف عند أيب بكر  حتى توفاه اهلل ، ثم عند عمر  يف حياته ، ثم عند حفصة بنت 
وه من حسناته  . وقد وافق املسلمون أبا بكر عىل ذلك وَعدُّ

)2(
عمر ريض اهلل عنهام . رواه البخاري مطواًل 

)1( هي احلجارة الرقيقة.           )2(  رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن 12/9.
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حتى قال عيل  : »أعظم الناس يف املصاحف أجرًا أبو بكر . رمحة اهلل عىل أيب بكر هو أول من مجع 
كتاب اهلل«.

املرحلة الثالثة : يف عهد أمري املؤمنني عثامن  يف السنة اخلامسة والعرشين ، وسببه : اختالف الناس 
يف القراءة بحسب اختالف الصحف التي يف أيدي الصحابة ريض اهلل عنهم فخيفت الفتنة ، فأمر عثامن  أن 
جتمع هذه الصحف يف مصحف واحد لئال خيتلف الناس فيتنازعوا يف كتاب اهلل تعاىل ويتفرقوا. ففي صحيح 
البخاري أن حذيفة بن اليامن قدم عىل عثامن من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختالفهم يف الكتاب 
اختالف اليهود والنصارى ، فأرسل عثامن إىل حفصة : أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف ثم 
نردها إليك ، ففعلت فأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن ابن احلارث 
بن هشام فنسخوها يف املصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصارّيًا والثالثة قرشيني ، وقال عثامن للرهط الثالثة 
القرشيني : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنام نزل بلساهنم ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف يف املصاحف، رد عثامن الصحف إىل حفصة وأرسل إىل كل أفق بمصحف مما 
نسخوا وأمر بام سواه من القرآن يف كل صحيفـة أو مصحف أن حيرق)1(. وقد فعل عثامن  هذا بعد أن استشار 
الصحابة ريض اهلل عنهم ملا روى ابن أيب داود عن عيل  أنه قال : واهلل ما فعل الذي فعل يف املصاحف 
ا ، قال : أرى أن نجمع الناس عىل مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف، قلنا : َفنِعَم  إال عن مأٍل منَّ
ما رأيت. وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس متوافرين حني حرق عثامن املصاحف فأعجبهم ذلك أو 

قال مل ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمري املؤمنني عثامن  التي وافقه املسلمون عليها.
وهبذا تم ـ بفضل اهلل ـ مجع القرآن وترتيبه وحفظه ونقله متواترًا بألفاظه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام نقله 

جربيل عليه السالم ، وهو املوجود بني أيدينا يف املصاحف اآلن .

)1( رواه البخاري، املوضع السابق.
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ترتيب الآيات وال�سور :
   ترتيب الآيـات :

ربه  عن  السالم  عليه  جربيل  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  توقيفي  اآليات  ترتيب  أن  عىل  األمة  أمجعت   
سبحانه وتعاىل ، فليس ألحد من الصحابة أو غريهم ترصف يف ترتيب يشء من اآليات .

   ترتيب ال�سـور :
     وهذا ثابت باالجتهاد ، فال يكون واجبًا. ويف صحيح مسلم عن حذيفة بن اليامن  أنه صىل مع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة فقرأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص البقرة ثم النساء ثم آل عمران)1(. وذهب بعض أهل العلم إىل أن كثريًا 
ل، وأن ما سوى ذلك  من السور كان قد علم ترتيبها يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص كالسبع الطوال وآل حاميم)2(وامُلَفصَّ

ض األمر فيه إىل األمة بعده. يمكن أن يكون قد َفوَّ
     قال شيخ اإلسالم : )جتوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا يف الكتابة وهلذا تنوعت مصاحف الصحابة 
ريض اهلل عنهم يف كتابتها ، لكن ملا اتفقوا عىل املصحف يف زمن عثامن  صار هذا مما سنَّه اخللفاء الراشدون 

، وقد دلَّ احلديث عىل أن هلم سنة جيب اتباعها()3(. أ. هـ.

)1( انظر صحيح مسلم رقم 203 ، كتاب صالة املسافرين وقرصها ، باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل .
)2( هذا الصواب يف مجع )حم( وصوب أبو حاتم )ذوات حاميم( ومثلها )ذوات طاسني( وأما قول العامة ) احلواميم( فليس من كالم العرب قاله اجلوهري

         انظر لسان العرب 150/12.
)3( انظر جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 13/ ص 396.
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المناق�ســـــة

1 ـ تكفل اهلل ـ تعاىل ـ بحفظ القـرآن وهيأ له من األسباب ما حيقق ذلك ، فام أول األسبـاب التي
               هيأها سبحانه ؟

2 ـ ما املراحل التي مر هبا مجع القرآن الكريم وتدوينه ؟
3 ـ ملاذا أشار عمر بن اخلطاب ـ  ـ عىل أيب بكر ـ  ـ بجمع القـرآن بعد وقعة الياممـة ؟

               وماذا فعل أبو بكر الصديق ـ  ـ بعد ذلك ؟
4 ـ حتدث عن فضل عثامن ـ  - يف مجع الناس عىل مصحف واحد . وكيف تم ذلك ؟

5 ـ اكتب كلمة )صح( أو كلمة ) خطأ( أمام العبارات اآلتية مع تصحيح اخلطأ :
     أ-  يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان االعتامد يف حفظ القرآن عىل حفظ الذاكرة فقط .              )           (
  ب- كان مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق بمشورة من حذيفة بن اليامن .               )           (

  جـ- أمر أبو بكرـ  ـ زيد بن ثابت بجمع القرآن ، ألنه رجل شاب عاقل
          ال يتهم كان يكتب الوحي لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.                                                               )           (

    د- أرسل عثامن ـ  ـ إىل كل مرص من األمصار بمصحف حتى ال يكون هناك 
          فرقة واختالف يف قراءة القرآن .                                                                                 )           (
   هـ- ترتيب آيات القرآن الكريم توقيفي.                                         )           (
    و- ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي.                             )           (
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الـــمكــي واملـــدنـــي

نـزل القـرآن عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مفـرقًا خـالل ثالث وعرشين سنة قىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكثرها بمكـة. 
اهلل  العلامء رمحهم  قسم  ولذلك   .

)1(
﴾ ﴿  : تعاىل  اهلل  قال 

تعاىل القرآن إىل قسمني ، مكي ومدين :
فالـمكي : مانزل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل هجرته إىِل املدينة.

والـمدين : مانزل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد هجرته إىِل املدينة.
املسلمني  حال  بحسب  ومراحل  بأطوار  القرآن  نزول  فرتة  خالل  اإلسالمية  الدعوة  مرت  وقد 
وأعدادهم واستعدادهم، كام أن القرآن اهتم يف أول اإلسالم بتقرير العقيدة وتصحيحها أواًل، ثم تدرج 
منها إىل بيان احلالل واحلرام وسائر األحكام األخرى. وكان ذلك يف املدينة غالبًا إىل أن أكمل اهلل الدين. 

لذلك جتد لآليات والسور املكية خصائص وسامت ختتلف عن اآليات والسور املدنية.

خ�سائ�س المكـي :

-1 قوة األسلوب وشدة اخلطاب ؛ ألن غالب املخاطبني ُمعِرضون مستكربون.
-2 قرص اآليات وقوة املحاجة.

-3 العناية بتقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصًا ما يتعلق بتوحيد األلوهية واإليامن بالبعث؛ 
ألن غالب املخاطبني ينكرون ذلك.

-4 وضع األسس العامة للترشيع واألمر بأصول العبادات.
-5 االستشهاد كثريًا بقصص األنبياء والسابقني لتقرير مسائل العقيدة وحتذير املرشكني من خمالفة 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبيان ما جرى للمخالفني من األمم السابقة.

)1( سورة اإلرساء : اآلية 106.
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خ�سائ�س المدنــي :

-1 الغالب يف أسلوبه اللني وسهولة اخلطاب ؛ ألن غالب املخاطبني مقبلون منقادون.
-2 الغالب فيه طول اآليات وذكر األحكام مرسلة بدون حماجة .

-3 الغالب فيه تفصيل العبادات واملعامالت واحلدود .
-4 اإلفاضة يف ذكر اجلهاد وأحكامه ، واملنافقني وأحواهلم وهتك أستارهم وحتذير املسلمني منهم ، 

ومن أفعاهلم .
-5 جدال أهل الكتاب وإثبات حتريف كتبهم ودعوهتم إىل اإلسالم .

المناق�ســـــة

1 ـ كم سنًة استغرق نزول القرآن الكريم ؟ وكم منها بمكة واملدينة ؟
2 ـ متى تسمى السورة مكية ؟ ومتى تسمى مدنية ؟

3 ـ ما خصائص السور املكية ؟
4 ـ ما خصائص السور املدنية ؟

5 ـ ضع أمام كل خاصية من اخلصائص اآلتية القسم الذي يناسبها من مكي أو مدين : 
أ- قرص اآليات وقوة املحاجة .                          ................
ب- وضع األسس العامة للترشيع واألمر بأصول العبادات                           ................
جـ - اإلفاضة يف ذكر اجلهاد وأحكامه.             ................
د - العناية بتقرير التوحيد والعقيدة السليمة .                                       ...............
هـ - جدال أهل الكتاب وإثبات حتريف كتبهم ودعوهتم لإلسالم.                 ...............
و - االستشهاد بقصص األنبياء والسابقني لتقرير مسائل العقيدة.                  ................
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اأ�صـبـاب الـنــزول

تعريفه : هو مانزل قرآن بشأنه وقت وقوعه .

-1 االستعانة به عىل فهم اآلية . قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل : » معرفة سبب النزول يعني عىل فهم اآلية 
.

)1(
فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب «

-2 تيسري احلفظ وتسهيل الفهم وتثبيت معنى اآلية يف ذهن كل من يعرف سبب نزوهلا ، وهلذا نتذكر 
كثريًا سبب النزول إذا قرأنا اآلية ونستحرض اآلية إذا تذكرنا سبب نزوهلا.

-3 بيان احلكمة التي دعت إىل ترشيع حكم من األحكام ، وإدراك مراعاة الرشع للمصالح العامة يف 
عالج احلوادث رمحة باألمة .

-4 بيان أن القرآن نزل من اهلل تعاىل ، وذلك أنه ينزل جوابًا عن سؤال أو بيانًا ألمر خفي عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

فوائد معرفة �سبب النزول :

�سيغة �سبب النزول :
            صيغة سبب النزول إما أن تكون نصًا رصحيًا يف السببية ، وإما أن تكون حمتملة .

     فتكون نصًا رصحيًا يف السببية إذا قال الراوي : » سبب نزول هذه اآلية كذا «. أو إذا أتى بفاء تعقيب 
داخلة عىل مادة النزول بعد ذكر احلادثة أو السؤال ، كام إذا قال : » حدث كذا « أو » سئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عن كذا فنزلت اآلية « . فهاتان صيغتان رصحيتان يف السببية . وتكون الصيغة حمتملة للسببية وملا تضمنته 
اآلية من أحكام إِذا قال الراوي : » نزلت هذه اآلية يف كذا « فذلك يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة 
أنه داخل يف معنى اآلية، وكذلك إذا قال : »أحسب هذه اآلية نزلت يف كذا« فإن الراوي هبذه الصيغة ال 

يقطع بالسبب، فهاتان صيغتان حتتمالن السببية وغريها كذلك.  

)1( انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج13 ص 339.
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العبرة بعموم اللفظ ل بخ�سو�س ال�سبب :

ألن  لفظها  يتناوله  ما  ولكل  لسببها  شاماًل  حكمها  كان  عام  ولفظها  خاص  لسبب  اآلية  نزلت  إذا 
القرآن نزل ترشيعًا عامًا جلميع األمة فكانت العربة بعموم لفظه ال بخصوص سببه.

مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله تعاىل : ﴿
                                                                                                                                                                              

 .)1(﴾  

ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
برَِشيك بن َسْحامء ، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : الَبيِّنة أو َحدٌّ يف ظهرك ، فقال هالل : والذي بعثك باحلق إيِن لصادق 

 .﴾ فلينزلن اهلل ما يربئ ظهري من احلد ، فنزل جربيل وأنزل عليه : ﴿
.)2(﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿

فهذه اآليات نزلت بسبب قذف هالل بن أمية المرأته لكن حكمها شامل له ولغريه بدليل مارواه 
البخاري من حديث سهل بن سعد  أن عويمرًا العجالين جاء إىِل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : يارسول اهلل رجل 
وجد مع امرأته رجاًل أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أنزل اهلل القرآن فيك ويف صاحبتك 
، فأمرمها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باملالعنة بام سمى اهلل يف كتابه فالعنها ... احلديث)3(. فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكم هذه 

اآليات شاماًل هلالل بن أمية وغريه .

)1( سورة النور اآلية : 6 ، 9.
﴾ رقم 4747. )2( رواه البخاري ـ كتاب التفسري ، سورة النور، باب : ﴿
...﴾، رقم 4745. )3( رواه البخاري، كتاب التفسري، سورة النور، باب قوله عز وجل : ﴿

ِ
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المناق�ســـــة
ف أسباب النزول ، وما الفائدة من معرفتها ؟ 1 ـ عرِّ

2 ـ ما صيغة سبب النزول ؟ مع ذكر مثالني لكل صيغة تذكرها .
3 ـ ارشح قاعدة )العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب( . مع التمثيل بمثالني .

4 ـ أكمل الفراغ يف اجلمل اآلتية : 
       أ- صيغة سبب النزول إما أن تكون ................ يف السببية وإما أن تكون ..............

       ب- العربة بعموم ..................  ال بخصوص ..................... 
       ج- إذا قال الراوي :»سبب نزول هذه اآلية كذا «.أو إذا أتى بفاء تعقيب داخلة عىل مادة النزول

               بعد ذكراحلادثة أو السؤال فهاتان صيغتان ............... يف السببية .
       د- إذا قال الراوي :» أحسب هذه اآلية نزلت يف كذا «هذه صيغة ................... السببية.
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الــقــراءات والـقــراء

القراءات يف اللغة :  مجع قراءة ، وهي التالوة .
ويف ال�سطالح : هي كيفية أداء ألفاظ وكلامت القرآن الكريم وحروفه عىل وجوهها املختلفة كام 

رويت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

القراءات ال�سبع والأحرف ال�سبعة :

، والعرب قبائل كثرية ، بينها 
)1(

﴾ نزل القرآن الكريم باللسان العريب كام قال تعاىل :﴿
قبيلة  عند  األلفاظ  بعض  شهرة  ويف   ، احلروف  وخمارج   ، األصوات  نربات  ويف  اللهجات  يف  اختالف 
وندرهتا عند أخرى ، وقد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : » إِن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف فاقرؤا 
. وقد ذهب أكثر العلامء إىِل أن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات 

)2(
ما تيرس منه« . متفق عليه

العرب يف املعنى الواحد نحو : أقبل، وتعال، وهلم ، وعجل ، وأرسع فهي ألفاظ خمتلفة ملعنى واحد وإِليه 
ذهب سفيان بن عيينة ، وابن جرير ، وغريمها ، ونسبه ابن عبد الرب ألكثر العلامء.

وليس املقصود هنا باألحرف السبعة أنه عىل سبع قراءات ؛ ألن القراءات الصحيحة كثرية ، والتوافق 
بني عدد القراءات السبع واألحرف السبعة غري مقصود ، وإِنام سميت القراءات السبع نسبة ألشهر أئمة 

القراء وأجدرهم ، فكان عددهم سبعة فسميت بعددهم .
وليس القراء حمصورين يف هؤالء السبعة بل هم كثريون منذ عهد الصحابة ريض اهلل عنهم الذين تلقوا 
القرآن عن الرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واهتموا بإِتقانه قراءة وحفظًا وإِقرائه للناس ، ثم من تلقى عنهم من التابعني 

ثم أتباع التابعني وهكذا .
وقد ألف بعض أهل العلم يف القراءات ومجعوا عددًا من القراءات للقراء املشتهرين يف عرصهم ، 
وأول من اقترص عىل قراءات السبعة هو أبو بكر بن جماهد )ت 324هـ( ، وجاء اقتصاره عليهم اتفاقًا 

)1( سورة الشعراء : آية 195.
)2( أخرجه البخاري ،كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف ، ومسلم رقم 270 ، كتاب صالة املسافرين وقرصها ، باب أن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف .
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ألنه أخذ عىل نفسه أال يروي إال عمن اشتهر بالضبط واألمانة وطول العمريف مالزمة القراء ، واتفقت 
اآلراء عىل األخذ عنه والتلقي منه.

م�ساهير القــراء :
اأوًل : اأ�سهر القراء من ال�سحابة 

-1 عثامن بن عفان  ، تويف سنة 35هـ .
-2 عيل بن أيب طالب  ، تويف سنة 40هـ.

-3 ُأيب بن كعب  ، تويف سنة 19هـ.
-4 زيد بن ثابت  ، تويف سنة 45هـ.

-5 عبد اهلل بن مسعود  ، تويف سنة 32هـ.
-6 أبو موسى األشعري  ، تويف سنة 42هـ.

ثانيًا : القراء ال�سبعة : وهم عىل ترتيب الوفيات.
-1 ابن عامر إمام أهل الشام يف القراءة وهو أبو عمران عبد اهلل  بن عامر اليحصبي ، تابعي جليل أخذ 

القراءة عن املغرية بن أيب شهاب عن عثامن بن عفان  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، تويف سنة 118هـ .
وأشهر من روى قراءته – بواسطة – اثنان مها : 

أ( هشام بن عامر الدمشقي ت 245هـ.
ب( ابن ذكوان ، واسمه : عبد اهلل بن أمحد بن بشري بن ذكوان ت 242هـ.

-2 ابن كثري ، وهو أبو معبد عبد اهلل بن كثري الداري ،كان إمام الناس يف القراءة بمكة ، لقي عددًا 
مـن الصحابـة ، وقـرأ عىل عبـد اهلل بن السائب املخزومي الصحايب عن أيب بن كعب وعمر بن اخلطاب 

ـ ريض اهلل عنهام ـ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. تويف سنة 120هـ . 
واشتهر بالرواية عنه – بواسطة – كل من :

ي ، وهو أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ت 250هـ .  أ  ( البزِّ
ب( ُقنُْبل ، وهو أبو عمر حممد بن عبد الرمحن املخزومي و ) قنبل( لقبه ت 291هـ .
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-3 عا�سم اإمام الكوفة : وهو أبو بكر عاصم بن أيب النَّجود األسدي، وكان كفيفًا ، قرأ عىل زرِّ ابن 
وابن  أيب طالب  بن  بن عفان وعيل  السلمي عن عثامن  الرمحن  أيب عبد  ، وعىل  ابن مسعود  حبيش عن 

مسعود وزيد بن ثابت وُأيب بن كعب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . تويف سنة 127هـ .
 وأشهر من روى عنه القراءة – مبارشة – كل من :

  أ  ( أبو بكر شعبة بن عياش بن سامل األسدي الكويف ت 193هـ.
ب( حفص بن سليامن بن املغرية األسدي الكويف ت180هـ وقد تربى يف بيت عاصم . 

وأكثر روايات القرآن انتشارًا يف العامل اليوم هي رواية حفص عن عاصم .
-4 اأبو عمرو بن العالء إمام البرصة ، واسمه َزبَّان البرصي قرأ عىل احلسن البرصي عن أيب العالية عن 

عمر بن اخلطاب  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وقرأ عىل مجاعة من التابعني ، تويف سنة 154هـ . 
واشتهر بالرواية عنه ـ بواسطة ـ كل من : 

وري ، وهو أبو عمر حفص بن عمر ت 246هـ .   أ - الدُّ
ويس ، وهو أبو شعيب صالح بن زياد ت 261هـ. ب -السُّ

-5 حمزة إمام الكوفة ، وهو أبو عامرة محزة بن حبيب الزيات ، قرأ عىل األعمش عن حييى بن َوثَّاب 
عن زرِّ بن ُحَبيش عن عثامن وابن مسعود ريض اهلل عنهام عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. تويف سنة 156هـ. 

وممن أخذ عنه القراءة ـ بواسطة ـ كل من :
از ت 229هـ.   أ- خلف بن هشام الَبزَّ

ب- َخالَّد بن خالد الصرييف ت 220هـ.
-6 نافع إمام املدينة ، وهو أبو رُويم نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين، أخذ القراءة عن أيب جعفر 
القارىء وغريه من التابعني عن ابن عباس وأيب هريرة عن ُأيب بن كعب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، تويف سنة 

169هـ. 
وممن أخذ القراءة عنه ـ مبارشة ـ كل من : 

أ - قالون ، وهو أبو موسى عيسى بن مينا املدين ت 220هـ.
ب - َوْرش ، وهو أبو سعيد عثامن بن سعيد املرصي ت 197 هـ.
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-7 الك�سائي إمام الكوفة ، وهو أبو احلسن عيل بن محزة ، أخذ القراءة عن محزة الزيات الذي سبق ذكره 
تويف سنة 189هـ.

وممن أخذ القراءة عنه ـ مبارشة ـ كل من : 
أ -  أبو احلارث الليث بن خالد املروزي ، ت 242هـ.

وري ، وهو أبو عمر حفص بن عمر ت 246هـ . ب - الدُّ
وقد أحلق بعض العلامء هبؤالء السبعة ثالثة آخرين فصاروا عرشة، ومن ثم جاءت تسمية القراءات  

العرش ، وهي مشهورة ومعتربة عند األئمة .
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المناق�ســـــة

ف القراءات لغة ، واصطالحًا . 1 ـ عرِّ
2 ـ ما الدليل عىل أن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف ؟ وما املراد هبا ؟

3 ـ من أشهر قراء الصحابة ؟
4 ـ اذكر تعريفًا للقراء السبعة ، وأشهر من روى عنهم .

5 ـ اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح اخلطأ : 
)  (        أ- املقصود باألحرف السبعة القراءات السبع .                     

       ب- األحرف السبعة : كيفية أداء ألفاظ وكلامت القرآن الكريم وحروفه عىل 
)                 وجوهها املختلفة كام رويت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .                ) 
)  (        ج- أول من ألف يف القراءات مقترصًا عىل قراءات السبعة ابن كثري الداري . 
)  (        د- روى حفص عن أيب عمرو بن العالء إمام أهل املدينة .   
)  (        هـ- روى ورش عن نافع إمام أهل املدينة .     
)  (        و- أحلَق بعض العلامء بالقراء السبعة ثالثة آخرين فصاروا عرشة .  
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الـَق�َصــم فـي الـقــراآن الـكــريـم

تعريف الـَق�َسم :

الَق�َسم : بفتح القاف والسني : اليمني ، وهو تأكيد اليشء بذكر ُمَعظَّم بالواو أو إحدى أخواهتا .

اأدوات الـَق�َسم :

األصل يف الَقَسم أنه ُيؤدى بلفظة الَقَسم )أقسمت باهلل( وما يقوم مقامها مثل : )حلفت باهلل(، وقد 
.

)1(
﴾ ورد لفظ الَقَسم يف القرآن يف آيات كثرية مثل قوله تعاىل:﴿

وقد حيذف فعل الَقَسم ، وتنوب عنه احلروف كالباء والواو والتاء . وقد ورد الَقَسم يف القرآن الكريم 
.

)2(
 ﴾ بحرف ) الواو( مثل قوله تعاىل :﴿

 .
)3(

﴾ وكذلك حرف )التاء( كقوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم: ﴿

المق�سم بـه :

اهلل تعاىل يقسم بنفسه وبغريه من خملوقاته العظيمة الدالة عىل عظمته تعاىل.
.

)4(
 ﴾ فمثال الَقَسم بنفسه قوله تعاىل :﴿

. 
)5(

﴾ ومثال الَقَسم بغريه من خملوقاته قوله تعاىل  :﴿
أما املخلوق فال جيوز له احللف بغري اهلل تعاىل ؛ ملا صح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال :

.
)6(

 »من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك « رواه الرتمذي
)1( سورة القيامة اآلية : 1.    
)2( سورة النساء اآلية : 65.  

)3( سورة األنبياء اآلية : 57.   
)6( جامع الرتمذي، كتاب األيامن والنذور، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهلل، رقم 1535، وقال الرتمذي : هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأمحد والدارمي.

)4( سورة الذاريات اآلية : 23.   
)5( سورة الشمس اآلية : 1.   
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فائدة الَقـ�َسم :

للَقَسم يف القرآن فوائد كثرية ، منها : 
-1 تأكيد احلق يف نفوس السامعني، وإزالة الشك والريب الذي يعرتي بعض الناس.

-2 تقوية إيامن املؤمنني، وإقامة احلجة والربهان عىل الكافرين.
-3 بيان عظمة اخلالق سبحانه بام أقسم به من خملوقاته العظيمة.

المناق�ســـــة

1 ـ ما حكم َقسم املخلوق بغري اهلل تعاىل ؟ مع الدليل .
2 ـ هلل ـ تعاىل ـ أن يقسم بام شاء. اذكر آية يقسم اهلل فيها بنفسه ـ سبحانه ـ وأخرى يقسم فيها بمخلوقاته .

3 ـ ما فائدة الَقَسم يف القرآن الكريم ؟
4 ـ َبيـِّن أدوات الَقَسم ، وامُلْقَسم به ، وفائدة الَقَسم يف اآليات اآلتية : 

  أ- قال تعاىل  :﴿  ﴾.

.﴾ ب- قال تعاىل :﴿   

جـ-قال تعاىل :﴿  ﴾.  

.﴾ د - قال تعاىل :﴿  
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�ص في القـراآن الـكريـم الَق�صَ

تعريف الق�س�س :
 .)1(﴾ َثَر ، قال تعاىل :﴿ الَقصص والَقصُّ يف اللغة : هو تتبع األ

أي : يتتبعان أثرمها ، والقصة تطلق عىل اخلرب واحلال ، وعىل احلديث .
ويف االصطالح : اإلخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضًا .

واملقصود بقصص القرآن : ما ورد فيه من أخبار عن املاضني من األمم واألنبياء وغريهم ، وماورد 
فيه من ذكر للحوادث الواقعة .

.)2(﴾ وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعاىل: ﴿
.)3(﴾ وأحسن القصص؛ لقوله تعاىل: ﴿

.)4(﴾ وأنفع القصص؛ لقوله تعاىل: ﴿

اأنــــواع الق�س�س :

القصص يف القرآن ثالثة أنواع :
-1 قصص األنبياء ، ودعوهتم أقوامهم ، واملعجزات التي أيدهم اهلل هبا وما جرى هلم مع املؤمنني 

هبم والكافرين .
ولقامن،  مريم،  كقصة  عربة،  مافيه  هلم  جرى  وطوائف  وأفراد  غابرة،  بحوادث  تتعلق  قصص   2-
ألوف حذر  ديارهم وهم  قرية وهي خاوية عىل عروشها، والذين خرجوا من  مرَّ عىل  والذي 
املوت ، وقصة ذي القرنني، وقارون، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب األخدود 

وغريهم .
)3( سورة يوسف : آية 3. )1( سورة الكهف : آية 64. 

)4( سورة يوسف : آية 111. )2( سورة النساء : آية 87. 
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وأحد  بدر  وغزوة  واهلجرة  اإِلرساء  كقصة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عهد  يف  وأقوام   ، حوادث  عن  قصص   3-
واألحزاب وحنني وتبوك وبني قريظة وبني النضري وزيد بن حارثة وأيب هلب وغري ذلك .

�س : الحكمة من تكرار الَق�سَ
من القصص القرآنية ما يأيت متكررًا حسب ما تدعو إليه احلاجة وتقتضيه املصلحة كقصة موسى عليه السالم 

مع بني إرسائيل، ومع فرعون، وكقصة نوح، وإبراهيم، وعيسى، وصالح، وهود عليهم السالم مع أقوامهم.
وإذا تأملنا يف هذه القصص نجد أهنا تتكرر بأساليب متعددة وصور متنوعة من حيث الطول والقرص، 

وذكر بعض جوانب القصة يف موضع دون آخر، ومن حكمة هذا التكرار:
-1 بيان أمهية تلك القصة ألن تكرارها يدل عىل العناية هبا.

-2 كثرة الدروس والعرب ، وتنويعها حسب احلاجة إليها.
-3 مراعاة الزمن وحال املخاطبني هبا، وهلذا جتد اإلجياز والشدة غالبًا فيام أتى من القصص يف السور 

املكية ،والعكس فيام أتى يف السور املدنية .
تقتضيه احلال دون إخالل  ما  بأساليب خمتلفة، عىل  القصص  القرآن يف ظهور هذه  بيان بالغة   4-

بموضوع القصة وسياق أحداثها.
-5 ظهور صدق القرآن، وأنه من عند اهلل تعاىل، حيث تأيت هذه القصص متنوعة بدون تناقض.

�س : فـــوائد الَق�سَ

للَقَصص القرآين فوائُد منها : 
-1 تقرير عقيدة التوحيد وعرضها وتثبيتها يف النفوس بأساليب متنوعة من خالل قصص األنبياء مع 

أممهم مع بيان اتفاق األنبياء يف أصول الدعوة إىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل : ﴿
 .)1(﴾  

)1( سورة األنبياء : آية 25.
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-2 تثبيت قلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقلوب أتباعه وتقوية عزيمتهم وثقتهم بنرص اهلل من خالل قصص النبيني قبله ، 
وما القوه من أقوامهم من صدود وأذى، وصربهم حتى جاءهم نرص اهلل، كام قال تعاىل :﴿

.)1(﴾                              
-3 بيان ما تضمنته هذه القصص من الدروس والعظات ملن وفقه اهلل للتأمل واالعتبار ، كام قال تعاىل:  

 .)2(﴾  ﴿
-4 إِظهار صدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته بام أخرب به عن أحوال املاضني واألمم السابقة التي ال يعلمها إال اهلل، قال تعاىل : 

 .)3(﴾  ﴿
-5 حتذير الكافرين من االستمرار يف كفرهم، وإقامة احلجة عليهم وبخاصة أهل الكتاب الذين يعرفون 
احلق ثم جيحدونه ، قال تعاىل :﴿     

﴾)4(.  وغريها كثري.

المناق�ســـــة

ف القصص لغة ، واصطالحًا. 1 ـ عرِّ
2 ـ ما املراد بقصص القرآن ؟ وما أنواعه؟ وما احلكمة من تكرار بعض القصص؟

3 ـ اذكر فوائد القصص يف القرآن الكريم، مع االستدالل.
4 ـ بني الفائدة أو احلكمة مما يأيت : 

              أ ـ اإلجياز والشدة يف قصص السور املكية.
             ب ـ ورود القصص متنوعة يف القرآن دون تناقض.

             جـ ـ ذكر القصص يف القرآن بأساليب خمتلفة، عىل ما تقتضيه احلال دون إخالل بموضوع القصة
                     وسياق أحداثها.

)1( سورة هود : آية 12.                      )3( سورة هود : آية 49.
)2( سورة يوسف : آية 111.              )4( سورة حممد : آية 10. 
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الأمـثال فـي الـقـــراآن الكــريـم

تعريف الَمَثل :

امَلَثل واملِْثل واملثيل كالَشَبه والِشْبه والشبيه لفظًا ومعنى .
فاملثـل فـي القـرآن هو تشبيه يشء بيشء يف حكمه ، وتقريب املعقـول من املحسوس ، قـال تعـاىل:

 .)1(﴾ ﴿
 .)2(﴾ ويطلق كذلك عىل احلال والقصة العجيبة نحو قوله تعاىل: ﴿

أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها .

اأنواع الأمثال في القراآن :

تنقسم األمثال يف القرآن إىل ثالثة أنواع :
-1 الأمثال امل�سرحة : وهي ما رُصح فيها بلفظ املثل أو مايدل عىل التشبيه ، وهي كثرية منها قوله 

.)3(﴾ تعاىل : ﴿
-2 الأمثال الكامنة : وهي التي مل يرصح فيها بذكر املثل ، ولكنها تدل عىل معان رائعة يف إجياز ، 

ويمثلون هلذا النوع بأمثلة منها : 
أ- ما يف معنى قوهلم: ) خري األمورالوسط( ، يقابله من أمثال القـرآن، قولـه تعالـى:﴿

.)4(﴾
ب- ما يف معنى حديث : ) ليس اخلرب كاملعاينة ( يقابله من أمثال القرآن، قوله تعاىل :﴿                

﴾)5(. وغريها كثري.

)1( سورة يونس اآلية : 24.         )3( سورة البقرة اآلية : 17.         )5( سورة البقرة اآلية : 260.
)2( سورة حممد اآلية : 15.          )4( سورة اإلرساء اآلية : 29.
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3 ــ الأمثال املر�سلة : وهي مجل ُأرسلت إرساالً من غري ترصيح بلفظ التشبيه ،فهي آيات جارية 
.)1(﴾ جمرى األمثال ، ومن ذلك قوله تعاىل : ﴿

وقوله تعاىل :   ﴿ ﴾)2(. 
.)3(﴾ وقوله تعاىل : ﴿

فوائد الأمثال في القراآن :
-1 تصوير املعنى املراد بصورة املحسوس لتقريبه إىل الذهن وفهم املراد كتمثيل الذي ينفق ماله رياًء فال 

يكون له أجر بقوله تعاىل :﴿
 .)4(﴾

-2 مجع املعاين الرائعة يف عبارات موجزة كام سبق.
-3 الرتغيب يف فعل اخلري وذلك بتشبيه عاقبة ذلك بام هو حمبب إىل النفس كرضب املثل ملن ينفق ماله 

يف سبيل اهلل بحبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة.
-4 التنفري من املعايص وذلك بتمثيل فعلها بام تنفر منه النفوس كتمثيل الغيبة بأكل حلم امليت .

-5يرضب املثل ملدح امُلَمثَّل، كقوله تعاىل يف الصحابة :﴿
 .)5(﴾

-6 يرضب املثل لذم امُلَمثَّل حيث يكون له صفة قبيحة كقوله تعاىل : ﴿

 .)6(﴾
وقد أكثر اهلل تعاىل من األمثال يف القرآن الكريم للتذكرة والعربة، قال تعاىل:﴿  
 ﴾)7(، كام استعملها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري من األحاديث، فينبغي أن يستعني هبا 

املربون ويعتربوهنا من وسائل جذب االنتباه واإِليضاح والتشويق ليتمكنوا من إيصال ما يريدون إىِل املستمع .
)1( سورة فاطراآلية : 43.               )3( سورة التوبة اآلية : 91.        )5( سورة الفتح اآلية : 29.                        )7( سورة الزمر اآلية : 27.

)2( سورة البقرة اآلية : 216.         )4( سورة البقرة اآلية : 264.     )6( سورة األعراف اآلية : 176، 177.
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المناق�ســـــة

ف امَلَثل، وما أنواع األمثال يف القرآن الكريم ؟ مع التوضيح. 1 ـ عرِّ

2 ـ بنيِّ نوع املثل يف اآليات اآلتية : 
.﴾       أ ـ قال تعاىل : ﴿

.﴾       ب ـ قال تعاىل : ﴿ 
.﴾       ج ـ قال تعاىل : ﴿

.﴾       د ـ قال تعاىل : ﴿ 

3 ـ اذكر الفائدة من املثل يف اآليات اآلتية : 

      أ ـ قال تعاىل : ﴿
.﴾        

.﴾       ب ـ قال تعاىل :﴿
.﴾       ج ـ قال تعاىل :﴿ 

.﴾       د ـ قال تعاىل : ﴿ 

4 ـ ما فوائد األمثال يف القرآن الكريم ؟ مع الشاهد .
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ترجمـة معـانـي القـراآن الكرمي

معنـى الترجمـة :

الرتجمة لغة : البيان واإليضاح .
وا�سطالحًا  :  التعبري عن الكالم بلغة أخرى .

اأنـواعها وحكم كل نـوع :

 الرتجمة نوعان : 
النوع الأول : ترجمة حرفية : وذلك بأن توضع ترمجة كل كلمة بإزائها، وهذا يعنى الرتمجة من 

اللغة العربية إىل لغة أخرى مع تطابق املعاين واملدلوالت اللفظية، واملحافظة عىل نظم العبارات وترتيبها.
النوع الثاين : ترجمة معنوية اأو تف�سريية : وذلك بأن يعرب عن معنى الكالم بلغة أخرى من 

غري مراعاة املفردات والرتتيب ، فهي ترمجة تفسري القرآن الكريم.

الرتمجة احلرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة ،وذلك ألنه يشرتط يف هذا النوع من الرتمجة رشوط 
ال يمكن حتققها معها، وهي : 

أ ـ وجود مفردات يف اللغة املرتجم إليها بإزاء حروف اللغة املرتجم منها.
ب ـ وجود مفردات للمعاين يف اللغة املرتجم إليها مساوية أو مشاهبة لألدوات يف اللغة املرتجم منها . 

ج- متاثل اللغتني املرتجم منها وإليها يف ترتيب الكلامت حني تركيبها يف اجلمل والصفات واإلضافات.
وقال البعض إن الرتمجة احلرفية يمكن حتققها يف بعض آية أو نحوها ولكنها وإن أمكن حتققها حمرمة 

حكم النوع الأول :
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ألهنا ال يمكن أن تؤدي املعنى بكامله وال أن تؤثر يف النفوس تأثري القرآن العريب املبني ، وال رضورة إليها 
إلمكان االستغناء عنها بالرتمجة املعنوية .

وعىل هذا فالرتمجة احلرفية حمرمة اللهم إال أن يرتجم كلمة خاصة بلغة من خياطبه ليفهمها من غري أن 
يرتجم الرتكيب كله فال بأس .

حكم النوع الثاني :

الرتمجة املعنوية للقرآن جائزة يف األصل ألنه ال حمذور فيها ، وقد جتب حني ال يمكن إبالغ القرآن 
به فهو  الواجب إال  يتم  العربية إال هبا، ألن إبالغ ذلك واجب، وما ال  باللغة  الناطقني  واإلسالم لغري 

واجب.

�سـروط �سحـة ترجمـة معانـي القـراآن :

يشترط لجواز الترجمة المعنوية الشروط التالية : 
-1 أن يكون المترجم موثوقًا في دينه وعقيدته وفكره وسلوكه.

ا باللغتين العربية والمترجم إليها. -2 أن يكون المترجم ُمِلمًّ
-3 أن يكون المترجم عالمًا  بالتفسير وأصوله وعلوم القرآن، أو تكون الترجمة تحت إشراف عالم بها.

-4 أن تكون الترجمة عن تفسير موثوق ومأمون في العقيدة والمنهج.
-5 أالَّ تجعل الترجمة بدياًل عن القرآن بحيث ُيستغنى بها عنه، وعلى هذا فالبد أن يكتب القرآن 

باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له.
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المناق�ســـــة

ف الرتمجة لغة ، واصطالحًا . 1 ـ عرِّ
2 ـ ما نوعا الرتمجة ؟ مع التوضيح .

3 ـ ملاذا ال يمكن ترمجة القرآن إىل اللغة اإلنجليزية، أو غريها حرفياًّ ؟
4 ـ ما رشوط صحة ترمجة معاين القرآن الكريم ؟

5 ـ اخرت اإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :
              -1 الرتجمة احلرفية : 

           أ - هي أن يعرب عن معنى الكالم بلغة أخرى من غري مراعاة الرتتيب .
        ب - مستحيلة .

         ج - ممكنة .

               -2 الرتجمة املعنوية : 
                 أ ـ ال يمكن حتققها .  

              ب ـ هي أن يوضع ترمجة كل كلمة بإزائها .  
              ج- جتب حني ال يمكن إبالغ القرآن واإلسالم لغريالناطقني باللغة العربية إال هبا.
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الن�صخ في القراآن الكريـم

تــعريــف الن�سـخ :

الن�سخ فـي اللغة : هو اإلزالة والتبديل .
وفـي ال�سطالح : هو رفع حكم رشعي بدليل  رشعي متأخر عنه .

وقــــوع الن�ســخ :

     وقع النسخ يف القرآن الكريم يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقت نزول الوحي، رمحة باملسلمني ورأفة هبم، 
حيث كانوا حديثي عهد باإلسالم ، وكانوا يف جاهليتهم قد اعتادوا عىل أخالق وتقاليد ال يرضاها اهلل 
ها الرشيعة اإلسالمية، فلام جاء اإلسالم أخرجهم اهلل به من أحكام اجلاهلية إىِل حكم اهلل ورشعه  وال ُتِقرُّ

بالتدرج حتى تتعود نفوسهم عىل قبول احلق، وتتخلص من موروثات الباطل .
     وهذا التدرج يف الترشيع اقتىض وجود النسخ يف القرآن الكريم ، وقد دلَّ القرآن عىل وقوع النسخ فقال 
﴾)1(، وقال تعاىل رّدًا عىل الكفـارحني أنكروا  تعاىل : ﴿
 .)2(﴾ النسخ : ﴿

والنسخ يكون يف األحكام الرشعية ، وال يقع يف العقيدة وال يف األخبار.
كام أن النسخ خمصوص بزمن الوحي يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، أما بعد وفاته فقد أكمل اهلل الدين وانقطع 

الوحي فال يقع النسخ ، ثم إِن النسخ يف القرآن الكريم قليل ويف آيات معدودة.

)1( سورة البقرة اآلية : 106.       
)2( سورة النحل اآلية : 101.
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اأنواع الن�ســخ في القراآن :
النسخ الواقع يف القرآن الكريم من حيث التالوة واحلكم عىل ثالثة أنواع : 

النوع الأول : نسخ تالوة اآلية وحكمها : 
أي أن ترفع اآلية من القرآن ويزول حكمها كذلك، ومثاله : عن عائشة ريض اهلل عنها قالت : »كان 
مَن ثم نسخن بخمس معلومات فتويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فيام أنزل من القرآن َعْشـُر رضعات معلومات ُيحرِّ
وهن مما يقرأ من القرآن« )1(. فقد نسخت العرش رضعات تالوة وحكاًم ، أما اخلمس رضعات فقد نسخت 
من تالوة القرآن وبقي حكمها، ويظهر أن نسخ تالوهتا مل يبلغ كل الناس إاِل بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فتويف 

وبعض الناس يقرؤها .
النوع الثاين : نسخ حكم اآلية مع بقاء تالوهتا يف املصحف .

.)2(﴾ ومثاله قوله تعاىل :﴿
فقد نسخ حكمها بقوله تعاىل : ﴿

 ﴾)3(، وهذا النوع هو األكثر يف القرآن. 
النوع الثالث : نسخ التالوة مع بقاء احلكم :

ملسو هيلع هللا ىلص باحلق ، وأنزل عليه الكتاب فكان مما  إِن اهلل بعث حممدًا   « :  ومثاله : قول عمر بن اخلطاب
أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ورمجنا بعده....« )4(. وكذلك 

من أمثلته نسخ اخلمس رضعات الذي سبق يف النوع األول .

الن�سخ اإلى بدل وغير بدل :
     والنسخ يكون إىل بدل وإىل غري بدل ، والنسخ إىل بدل إما إىل بدل أخف ، وإما إىل بدل مماثل وإما 

إىل بدل أثقل، وإليك املثال لكل قسم من هذه األقسام :
-1 النسخ إىل غري بدل كنسخ الصدقة بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وقد سبق ذكر اآليات الدالة عىل ذلك .

)1( رواه مسلم رقم 24،كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات . )2( سورة املجادلة : آية 12 .    )3( سورة املجادلة : آية 13.  
)4( رواه البخاري ، كتاب احلدود ، باب االعرتاف بالزنا ، ومسلم رقم 15 ، كتاب احلدود ، باب رجم الثيب يف الزنا .
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-2 النسخ إىل بدل أخف كام يف قوله تعاىل :﴿
حـواًل  زوجها  عنها  للمتوىف  العدة  كانت  اآلية  هذه  فبمقتىض   ،)1(﴾
 .)2(﴾ وقد نسخها قوله تعاىل :﴿

فأصبحت العدة أربعة أشهر وعرشًا .
-3 النسخ إىل بدل مماثل كنسخ التوجه إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة يف قوله تعاىل:﴿

 .)3(﴾
-4 النسخ إىل بدل أثقل كنسخ احلبس يف البيوت يف قوله تعاىل : ﴿

              ﴾)4(، باجللد للبكر و الرجم للثيب .

الحكمـة مـن الن�سـخ :

للنسخ فوائد وحكم كثرية، منها : 
-1 التدرج يف تربية األمة أثناء فرتة انتقاهلا من اجلاهلية إىل اإلسالم مراعاة ملصالح العباد ، وللوصول 

هبم إىل مرتبة الكامل .
-2 التخفيف عىل املسلمني وبيان نعمة اهلل عليهم يف نسخ األحكام من األثقل إىل  األخف.

-3 االبتالء واالختبار إليامن املسلمني وصربهم، وزيادة ثواهبم يف نسخ األحكام  من األخف إىل 
األثقل .

)1( سورة البقرة : آية 240.                  )3( سورة البقرة : آية 144.
)2( سورة البقرة : آية 234.                  )4( سورة النساء : آية 15.
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المناق�ســـــة

ف النسخ لغة ، واصطالحًا . 1 ـ عرِّ

2 ـ ما احلكمة من وجود النسخ يف القرآن الكريم ؟ ويف أي يشء يقع ؟ وملاذا ؟ 

3 ـ ما أنواع النسخ يف القرآن الكريم من حيث التالوة ، واحلكم ؟ مع التمثيل .
4 ـ اذكر أقسام النسخ إىل بدل ، مع التمثيل، والشاهد .

5 ـ اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة ، مع تصحيح اخلطأ:
أ - النسخ : رفع احلكم الرشعي بدليل.                   )         (
ب- يقع النسخ يف العقيدة واألخبار كام يقع يف األحكام الرشعية .              )      (
ج- أكثر أنواع النسخ يف القرآن نسخ التالوة واحلكم .                )       (
د- نسخ التوجه إىل بيت املقدس بالتوجه إىل الكعبة نسخ إىل بدل أخف              )      (

هـ- نسخ عدة املتوىف عنها زوجها من احلول إىل أربعة أشهر وعرش  
    نسخ إىل بدل مماثل.                    )      (
)      ( و- من ِحكم النسخ يف القرآن الكريم االبتالء واالختبار .   
ز- النسخ غري خمصوص بزمن حمدد .                  )      (
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الــتـف�صـيــــــر

التف�سري فـي اللغة هو :  البيان واإليضاح .
وفـي ال�سـطالح هو  : بيان معاين القرآن الكريم وأحكامه وألفاظه .

     فالتفسري يشمل علوم القراءات، والناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول، واللغة والبيان والبالغة 
واإلعجاز و اإلعراب، واألحكام، وغريها من العلوم التي حيتاج إليها يف تفسري القرآن. 

تعـريـف التف�سـيـر :

ن�ساأة التف�سير وتطوره :
.)1(﴾ نزل القرآن الكريم عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بلسان عريب مبني ، قال تعاىل : ﴿

      : تعاىل  قال   ، وبيانه  القرآن  بحفظ  لرسوله  تعاىل  اهلل  تكفل  وقد   ،)2(﴾ وقال سبحانه :﴿
﴾)3(. فكان النبيملسو هيلع هللا ىلص يفهم القرآن ، وكان  ﴿

.)4(﴾ عليه أن يبيِّنه ألصحابه ، قال تعاىل : ﴿
وكان الصحابة ريض اهلل عنهم يفهمون القرآن كذلك؛ ألنه نزل بلغتهم ولكنهم يتفاوتون يف الفهم، 

فقد يغيب عن واحد منهم ما ال يغيب عن اآلخر .
فإِن أشكلت عليهم كلمة أو خفي عليهم معنى سألوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو سأل بعضهم بعضًا .

ومما سأل الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ عنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معنى الظلم يف قوله تعاىل :﴿
نا مل يظلم نفسه يا رسول اهلل ؟   ﴾)5(. فقالوا : وَأيُّ

.)6(﴾ ففرسه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأنه الرشك ، واستدل بقوله تعاىل : ﴿

)1( سورة يوسف : آية 2.                           )3( سورة القيامة : آية 17 ـ 19.         )5( سورة األنعام : آية 82.
)4( سورة النحل : آية 44.                  )6( سورة لقامن : آية 13. )2( سورة الشعراء : آية 192 – 195. 
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مل يكن كثري  الدين  أمور  يتعلمون  أهلها  البلدان وأقبل  الفتوحات اإلسالمية وفتحت  اتسعت   وملا 
منهم عربًا ُخلَّصًا كالصحابة ، فاحتاجوا إىل بيان كثري من كلامت القرآن ومعانيه فقام بذلك الصحابة، 
وقد كانوا يفرسون القرآن بالقرآن؛ ألن آيات القرآن يفرس بعضها بعضًا ، وبأقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فإن مل 
جيدوا التفسري يف القرآن وال يف السنة اجتهدوا يف تفسريه، فهم قد شاهدوا التنزيل وحرضوا األحداث يف 
عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهم أعلم من غريهم بالتفسري، وقد اشتهر عدد من الصحابة بالتفسري، منهم اخللفاء 
األربعة الراشدون، وعبد اهلل بن عباس ، وابن مسعود، وأيب بن كعب ، وابن الزبري ، وعائشة وغريهم 
ريض اهلل عنهم أمجعني . وتلقى التابعون التفسري عن الصحابة ريض اهلل عنهم فهم أعلم الناس بالتفسري 

بعد الصحابة ريض اهلل عنهم .
الصحابة  يفرسها  مل  التي  اآليات  من  كثريًا  يفرسون  فأصبحوا  عهدهم  يف  التفسري  باب  اتسع  وقد 

لوضوحها عندهم .
وقد اشتهر عدد من التابعني بالتفسري منهم : سعيد بن جبري ، وجماهد بن جرب، وعكرمة، وطاووس وعطاء 

دويس وغريهم . ابن أيب رباح، وزيد بن أسلم، وعامر الشعبي ، واحلسن البرصي، وقتادة بن ِدعامة السَّ
ثم اتسع باب التفسري بعد عهد التابعني حتى شمل القرآن كله ، وبدأ عهد التدوين والكتابة للتفسري 
بعد أن كان عن طريق التلقي فحسب ، ومن املؤلفات يف هذه املرحلة تفسري ابن جرير الطربي وتفسري 

ابن أيب حاتم وغريمها .
والتفسري يف هذه املرحلة شامل لكل آيات القرآن غالبًا ، ومروي باإلسناد إىِل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو الصحابة 
فاخترصوا   التفسري  يف  بالتأليف  العلامء  من  طائفة  قامت  ثم   . تعاىل  اهلل  رمحهم  التابعني  أو  عنهم  اهلل  ريض 
معاين  يف  واجتهاداهتم  آراءهم  تفاسريهم  وضمنوا   ، ألصحاهبا  ينسبوها  أن  دون  أقواالً  وأوردوا  األسانيد 
بأوجه  مأله  تفسريًا  ألف  إِذا  مثاًل  )فالنحوي(  العلم  هبذا  تفسريه  مأل  علم  يف  برع  من  كل  وصار   ، اآليات 
اإلعراب وقواعد النحو ومسائله حتى كأنه كتاب نحو ، مثل تفسري )البحر املحيط( أليب حيان، والفقيه يكاد 

اص والقرطبي وهكذا . يرسد أبواب الفقه ويتوسع يف فروعه ويرد عىل املخالفني ويتوسع يف ذلك كاجلَصَّ
وكذلك صار صاحب البدعة يؤول كالم اهلل عىل مذهبه الفاسد كالزخمرشي من املعتزلة وغريه، وقد 
باألسلوب والرتتيب، كام  العبارة والعناية  بتحسني  املتأخرة مسلكًا جديدًا  العصور  املفرسون يف  سلك 
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اعتنوا بجانب اإلصالح االجتامعي وتوجيه الناس إىل ما يقعون فيه من عادات خمالفة ألحكام القرآن 
الرمحن  وعبد  والشنقيطي،  رشيدرضا،  وحممد  الوهاب،  عبد  بن  حممد  كالشيخ  وتوجيهاته  الكريم 

السعدي، رمحهم اهلل تعاىل .

اأق�سـام التف�سيـر :

ينقسم تفسري القرآن الكريم إىل قسمني : 
الق�سم الأول : التفسري باملأثور : أي املأثور عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ريض اهلل عنهم، ويسمى 
عن  صح  وما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  صح  وبام  بالقرآن  القرآن  تفسري  عىل  يعتمد  ألنه  بالرواية؛  التفسري 

الصحابة والتابعني وأئمة املفرسين يف القرون الثالثة املفضلة؛ ألهنم أعلم وأحكم وأكثر اتباعًا للسنة.
     وهذا النوع من التفسري هو أوثق أنواع التفسري وأجلها وأجدرها باالتباع وهو األصل. 

الق�سم الثاين : التفسري بالرأي : أي التفسري الذي يستنبط بالرأي واالجتهاد، وهذا النوع من التفسري 
أقل اعتبارًا ومنزلة من النوع األول، ألنه يعتمد عىل اجتهاد البرش يف استنباط معاين كالم اهلل تعاىل . وينقسم 

من حيث القبول والرد إىل رضبني : 
اهلل  الصحابة ريض  املأثور عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعن  مقبول وهوما اليتعارض مع  الأول :  الق�سم 
عنهم أو ما أمجع عليه السلف رمحهم اهلل ، ويشرتط ملن يتوىل هذا التفسري أن يكون عاملًا باللغة وبالتفسري 

باملأثور وبعلوم القرآن وأصول التفسري ، وأن يكون سليم املعتقد غري مبتدع وال متعصب لرأي .
الق�سم الثاين :  غري مقبول وهو ما تعارض مع التفسري باملأثور الثابت أو ما اتفق عليه األئمة أو 

ـر . خالف أصول العقيدة وقواعد الرشيعة ، أومل تتوفر يف قائله رشوط املفسِّ
     وينبغي اإلشارة هنا إىل أنه الجيوز اخلوض يف األمور الغيبية بمجرد الرأي ، كام ال جيوز القول يف 
القرآن بغري علم ، فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »من قال يف القرآن بغري علم 

فليتبوأ مقعده من النار« . رواه الرتمذي وقال : حديث حسن صحيح)1(.

)1( سنن الرتمذي ، كتاب التفسري ، باب ما جاء يف الذي يفرس القرآن برأيه رقم )2950(.
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التعريف باأ�سهر كتب التف�سري واملف�سرين :

1 ــ ابن جرير الطبري :
هو اإلمام حممد بن جرير الطربي ، ولد سنة 224هـ يف طربستان ، إمام التفسري يف زمانه ، وكان عاملًا 
بالقراءات واحلديث والفقه واألصول والتأريخ ، وله مؤلفات يف هذه العلوم وغريها منها تفسريه )جامع 
البيان يف تأويل آي القرآن ( وتأرخيه )تاريخ األمم وامللوك( وغريها ، تويف ـ رمحه اهلل ـ سنة 310هـ ، 
مل يصنف   «  : النووي  قال  باملأثور وأسلمها وأصحها وأمجعها وأنفعها  التفسري  وتفسريه من أجلِّ كتب 
أحٌد مثله « عرض فيه أقوال الصحابة والتابعني مع عنايته باالستنباط والرتجيح وبيان ما خفي من اإلعراب، 
ويروي باألسانيد ، ويتحرى الدقة واألمانة والصحة فيام يرويه ، مع سالمة املعتقد والتزام منهج السلف ، 

وهو كبري احلجم وقد قام الشيخان أمحد وحممود شاكر بتحقيقه وختريج أحاديثه لكن مل يتامه. 

2 ــ ابن كثير :

هو احلافظ عامد الدين إِسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ، ولد سنة 701هـ  ، عامل بالتفسري 
واحلديث وعلومه والرجال والتأريخ ، وقد أخذ عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وله مؤلفات كثرية منها 
 . التأريخ وغريها  املؤلفات يف  البداية والنهاية ( من أشهر   ( ، وكتابه   ) العظيم  القرآن  ) تفسري  تفسريه 
تويف ـ رمحه اهلل ـ سنة 774هـ وتفسريه من أشهر كتب التفسري باملأثور ، وعبارته سهلة موجزة ، فهو من 
أنفع التفاسري للقراء ، ويعتني بذكر الشواهد من اآليات األخرى ، ويقارن بني هذه اآليات حتى يظهر 
املعنى املراد مع االستشهاد باألحاديث واآلثار وتفسري السلف ، وبيان درجة األحاديث أحيانًا، وتقل فيه 

الروايات الضعيفة واآلراء الشاذة ، وهو متوسط احلجم ، طبع يف أربعة جملدات.

3 ــ القرطبـي :

هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري اخلزرجي األندليس ، عامل َفذٌّ من علامء املالكية، له مصنفات 
كثرية ، أشهرها كتابه يف التفسري ) اجلامع ألحكام القرآن( . تويفـ  رمحه اهللـ   سنة 671هـ وتفسريه مل يقترص 
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4 ــ ال�سـوكانـي :
هو حممد بن عيل الشوكاين اليامين ، ولد سنة 1173هـ ، وكان جمتهدًا عاملًا بالتفسري واحلديث والفقه 
علم  مـن  والدراية  الرواية  فني  بني  اجلامع  القدير  فتح   ( أشهرها  كثرية  مؤلفات  وله   ، وغريها  واللغة 
سنة  ـ  اهلل  رمحه  ـ  وتويف   . وغريها  احلديث  يف  األخبار(  منتقى  رشح  األوطار  نيل   ( وكتابـه   ) التفسري 
بالرأي بعبارات  باملأثور والتفسري  التفسري  التي مجعت بني  التفسري  1250هـ. وتفسريه من أجود كتب 
، كام  ، واألحكام وغريها  اللغة والبالغة  املهمة يف  التفسري  موجزة واشتمل مع اختصاره عىل جوانب 

يرسد األحاديث واآلثار املتعلقة باآليات، وهو متوسط احلجم وقد طبع.

5 ــ ال�سـعـدي :
هو عبد الرمحن بن نارص السعدي ، ولد يف عنيزة بالقصيم سنة 1307هـ ، حفظ القرآن صغريًا ، ثم 
اشتغل بطلب العلوم الرشعية حتى فاق أقرانه ، كان عاملًا بالتفسري واحلديث والفقه والتوحيد ، له مؤلفات 
املأمول(  العلم  إىل  الوصول  طريق   ( و  املنان(  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري   ( أشهرها  من  كثرية 
وغريها ، وقد طبعت مؤلفاته ـ غري التفسري ـ جمموعة يف سبعة جملدات . تويف ـ رمحه اهلل ـ سنة 1376هـ . 

وتفسريه ميرس وواضح  العبارة، يعتني باملعنى اإلمجايل لآليات دون استطراد إىل ما يتفرع من ذلك مع 
عناية بالعقيدة خصوصًا وذكر احِلَكم والفوائد املستنبطة دون إطالة . وحجمه متوسط ، وقد طبع .

6 ــ ال�سنقيطـي :
هو حممد األمني بن حممد املختاراجلكني الشنقيطي ، ولد يف شنقيط بموريتانيا سنة 1325هـ وتعلم هبا ، ثم 
س يف املسجد النبوي واجلامعة اإلسالمية باملدينة ، له مؤلفات عديدة أشهرها تفسريه  رحل إىل املدينة النبوية ، ودرَّ

عىل آيات األحكام ،وإنام يفرس القرآن الكريم تِباعًا ، فيذكر سبب النزول، ويعرض للقراءات واإلعراب ، 
ويرشح الغريب من األلفاظ ، ويضيف األقوال إىل قائليها ، وينقل عن العلامء السابقني املوثوقني وال سيام 
من ألف منهم يف كتب األحكام ، ويفيض يف بحث آيات األحكام فيذكر مسائل اخلالف ، ويسوق أدلة 

كل رأي ويعلق عليه ، ويرجح ما يراه راجحًا . والكتاب كبري احلجم وهو مطبوع .
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المناق�ســـــة

ف التفسري لغة واصطالحًا . ـ   عرِّ 1
ـ   حتدث عن نشأة التفسري من عرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حتى العرص احلارض . 2

ـ   ما أقسام تفسري القرآن الكريم ؟ مع التفريق بينها . 3
ـ   اذكر نبذة عن تفسري : ابن جرير الطربي ،  ابن كثري ، القرطبي ، الشوكاين ، السعدي ،  الشنقيطي . 4

ـ   ما أقسام التفسري بالرأي من حيث القبول والرد ؟ مع التوضيح . 5
ـ   اكتب كلمة ) صح( أو كلمة ) خطأ( أمام العبارات اآلتية ، مع تصحيح اخلطأ:  6

          أ -التفسري هو بيان ملعاين القرآن الكريم وألفاظه .                                                                                               )          (
           ب -كان الصحابة  ريض اهلل عنهم يفهمون القرآن الكريم ألنه نزل بلغتهم  وال يشكل عليهم يشء منه .  )             (
          ج- بدأ عهد التدوين للتفسري حتى شمل القرآن كله يف عرص التابعني .                                                         )          (
          د - كان التفسري يف فرتة ما بعد التابعني باإلسناد إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.                                                                )          (
        هـ- يعترب التفسري باملأثور األصل يف التفسري .                                                                                  )          (

          و - تفسري ابن كثري  يعنى بالقراءات ووجوه اإلعراب .                                                                           )          (
          ز- تفسري حممد بن عيل الشوكاين مجع بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي .                                                )          (
          ح - تفسري الشنقيطي يعتني باملعنى اإلمجايل لآليات دون استطراد ملا يتفرع من ذلك .                               )          (

ـ   اذكر  نبدة خمترصة عن : ابن كثري ، القرطبي ،  السعدي،  الشوكاين، الشنقيطي،  ابن جرير الطربي . 7

) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( ، وكتاب ) آداب البحث واملناظرة( وغريها . تويف ـ  رمحه اهللـ   سنة 1393هـ. 
وتفسريه يعتمد عىل إيضاح آيات القرآن باآليات األخرى التي تفرسها ، والتوسع يف تفسري آيات األحكام، 
مع االهتامم باملعاين اللغوية والبيانية واألصول والعقيدة ، واإلشارة إىل بعض مشكالت املسلمني يف العرص 
احلارض، وموقفهم من احلضارة الغربية مبينًا أن العالج الناجح هو التزام القرآن الكريم والسنة املطهرة . 

والتفسري كبري احلجم ، وقد طبع.
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�صورة الفاحتة وهي مكية واآياتها �صبع

معنــاهــاالكلمــة

أي : أبدأ قراءيت باسم اهلل.
اسم من أسامء اهلل تعاىل ، متضمن لصفة من صفاته وهي الرمحة التي تعم 

مجيع املخلوقات.
اسم آخر من أسامء اهلل تعاىل ، متضمن لصفة من صفاته وهي الرمحة اخلاصة 

باملؤمنني.
هو وصف اهلل املحمود بصفات الكامل حمبة وتعظياًم.

الرب هو : الخالق المالك المتصرف في شؤون خلقه ، والمربي لهم بنعمة.
َجْمُع َعاَلٍم ، وكل ما سوى الله عاَلـٌم .

، سمي  القيامة  يوم  هو  الدين  ويوم   ، واجلزاء  احلساب  هنا  بالدين  املراد: 
بذلك ، ألن الناس جيازون فيه بأعامهلم.

املراد الطريق الذي الميل فيه عن احلق، وال زيغ عن اهلدى  وهو اإلسالم .

بسم اهلل
الرمحن

الرحيم

احلمد
رب

العاملني
يوم الدين

الرصاط املستقيم

﴿

﴾
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النبيون،والصديقون، والشهداء، والصاحلون، وكل من أنعم اهلل عليهم   : هم 
به تعاىل، ومعرفة حمابه، ومساخطه ، ووفقهم لفعل ما حيبه اهلل وترك  باإليامن 

مايسخطه.
اليهود، وكل من غضب اهلل تعاىل عليهم لكفرهم وإفسادهم يف األرض .

النصارى ، وكل من أخطؤوا الطريق احلق ، فعبدوا اهلل بام مل يرشعه . 

الذين أنعمت

املغضوب عليهم
الضالني 

الأحكام والفوائد :

-1 يسن لقارئ القرآن أن يقول عند ابتداء قراءته : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ، كام يستحب ملن 
غضب ، أو خطر بباله خاطر سوء  أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم .

-2 البسملة مرشوعة عند البدء يف قراءة كل سورة من كتاب اهلل تعاىل، إال عند قراءة سورة التوبة، 
فإنه ال يبسمل، كام يرشع للعبد أن يقول : بسم اهلل  عند األكل والرشب والذبح، ولبس الثوب، 

وعند دخول املسجد واخلروج منه، وعند الركوب، وعند كل أمر ذي بال.
-3 اإلنسان مهام أويت من حصافة الرأي وحسن التدبري وتقليب األمور عىل وجوهها ، ال يستغني 

عن العون اإلهلي .
عونًا  ليكون   ،﴾ ﴿  : بقوله  منه  اهلداية  إىل طلب  اهلل  أرشدنا   4-
لنا ينرصنا عىل أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل ما نستطيع من اجلهد يف معرفة أحكام الرشيعة ، 

ونكلف أنفسنا اجلري عىل سننها ؛ لنحصل عىل خريي الدنيا واآلخرة .
ة ويسد باب الفرج يف وجهه ؛ هيرع إىل  -5 املسلم عندما حيدق به البالء أو يصاب بأزمة نفسية حادَّ

الصالة ويدعو ربه فيها بقراءة الفاحتة وآيات ُأَخر  فتطمئن نفسه عند مواجهة األهوال. 
﴾ ومل ينسب إليه اإلضالل ، فقال سبحانه :   -6 َنَسَب سبحانه النِّعمة إليه فقال : ﴿
﴾ألن اخلري من اهلل وهو الذي يدل عليه ، والرش من نفس العبد ، ألهنا عرفت اخلري  ﴿     

فلم تتبعه .
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-7 الوسطية سمة من سامت الشخصية اإلسالمية ، فليس يف اإلسالم غلو وال تفريط ، ونحن ندعو اهلل 
تعاىل يف صالتنا ـ كام يف سورة الفاحتة ـ كل يوم أن جينبنا طريق املغضوب عليهم وهم اليهود الذين 

دو وغلوا ، قال تعاىل :﴿ طوا وَضيَّعوا ، والضالني وهم النصارى الذي شدَّ َفرَّ
.)1( ﴾          

-8 كلمة ) آمني( ليست من الفاحتة ، ويستحب أن يقوهلا اإلمام إذا قرأ الفاحتة يمد هبا صوته ويقوهلا 
ن اإلمام فأمنِّوا «)2(. وهي بمعنى : اللهم  املأموم ، واملنفرد كذلك ، لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا أمَّ

استجب دعاءنا ، ويستحب اجلهر هبا .
-9 تسمى سورة الفاحتة أم الكتاب ، وتسمى السبع املثاين ، وهلا أسامء كثرية كل اسم من أسامئها يدل 

عىل معنى)3( .

)1( سورة البقرة ، آية رقم )143(.
)2( رواه البخاري ، كتاب األذان ، باب جهر اإلمام بالتأمني، ورواه مسلم ، كتاب الصالة ، باب التسميع والتحميد والتأمني 

)3( ذكر القرطبي للفاحتة اثني عرش اساًم ، اجلامع ألحكام القرآن 111/1 ، وذكر السيوطي يف اإلتقان مخسة وعرشين اساًم للفاحتة 52/1 .
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المناق�ســـــة

1 ـ  بيـِّن معاين الكلامت اآلتية :
               بسم اهلل ،   العاملني ،  يوم الدين ،  الرصاط املستقيم  ، املغضوب عليهم  ، الضالني .

2 ـ  اذكر أربعة مواضع ُيرشع فيها ذكر البسملِة .

ـر قولـه تعالـى :﴿ ـ    َفسِّ 3

. ﴾
4 ـ  ما امليزة التي ميز اهلل هبا األمة اإلسالمية عن غريها من األمم ؟

5 ـ  كلمة آمني ليست من سورة الفاحتة . فام معناها ؟ واذكر بعض األحكام املتعلقة هبا.
6 ـ  ضع عالمة )( أو عالمة )( أمام العبارات اآلتية ، مع تصحيح اخلطأ :

           أ ـ املغضوُب عليهم هم: النصارى، وكل مـن أخطؤوا الطريق احلق،  فعبدوا اهلل بام مل يرشعه.    )         (
          ب ـ الضالون هم : اليهود ، وكل من غضب اهلل عليهم لكفرهم وإفسادهم يف األرض .            )         (
          ج ـ ترشع التسمية للمسلم يف كل عمل يعمله .                    )         (
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�صورة البقرة من اآية )1 ـ 5(

﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة

التي ال يعلم معناها إال اهلل وهي دليل عىل  املقطعة،  من احلروف 
اهلجائية  احلروف  منظوم من  القرآن  أن هذا  القرآن، وعىل  إعجاز 

التي يتألف منها كالم العرب، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله.
املراد به هنا : القرآن الكريم.

ال شك فيه، وأنه منزل من عند اهلل.
مرشدًا هلم إىل احلق، واملتقون هم : من جعلوا بينهم وبني عذاب 

اهلل وقايًة؛ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
أي : يعتقدون حقيقة ما جاء عن اهلل تعاىل، ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص مما غاب 
ورسله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  كاإِليامن  حواسهم  تدركه  ومل  عنهم 

واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه.

الم

الكتاب
الريب فيه

هدى للمتقني

يؤمنون بالغيب
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1 ـ  بيـِّن معاين املفردات اآلتية :
              الم ،    الكتاب   ،   ال ريب فيه   ،   هدى للمتقني   ،   الغيب .

﴾، مبينًا الفوائد التي تعـود عىل املؤمن ـر قوله تعاىل :﴿ 2 ـ  َفسِّ
               من اإليامن بالغيب.

3 ـ  ما صفات املتقني الواردة يف اآليات الكريمة؟
4 ـ  )يتميز املجتمع املسلم بميزة التكافل االجتامعي(. ارشح العبارة وبني كيف يمكن أن حيدث التكافل

               االجتامعي داخل احلي الذي تسكن فيه ؟

الأحكام والفوائد :
-1 القرآن الكريم ، وما اشتمل عليه من عقيدة وأحكام، وقصص وأخبار وعلوم، هدًى يستنري به املتقون.

قون تصديقًا جازمًا بكل ما  -2 يتصف املتقون بصفاٍت من اتصف هبا فاز يف الدنيا واآلخرة، فهم ُيصدِّ
جاء عن اهلل تعاىل وعن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص مما غاب عنهم ومل تدركه حواسهم، كاملالئكة، واجلن، والبعث 
أوقاهتا،  فيها هلل، مداومني عليها يف  بأركاهنا ورشوطها؛ خاشعني  الصالة كاملة  والنشور، ويقيمون 
ويؤتون مما رزقهم اهلل حالالً طيِّبًا الزكاة املفروضة، والصدقات املندوبة، والنفقات الواجبة عليهم ملن 

جتب هلم النفقة.
-3 واملتقون يؤمنُون بام أوحي إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبام أوحي إىل الرسل من َقبله، من الكتب السابقة ويصدقون 

بالدار اآلخرة وما فيها من بعث ونار وجنة وحساب ورصاط، يؤمنون بكل ذلك إيامنًا ال شك فيه.
-4 اإليامن بالغيب حافز للمؤمن عىل العمل اخلالص هلل ـ تعاىل ـ يف الدنيا.

-5 يتحقق التكافل االجتامعي يف األمة املسلمة حني تتطهر النفوس من الشح ، وتتزكى بالرب والصلة، 
أفراد  فرد من  والقارص، ويشعر كل  العاجز والضعيف  ويأمن  وترابط،  تعاون،  احلياة جمال  وتصبح 

األمة املسلمة أنه معنيٌّ بالعطف والرمحة واملساعدة لآلخرين.
-6 وصف اهلل املتصفني بتلك الصفات باهلداية ووعدهم بالفالح يف الدنيا واآلخرة.

المناق�ســـــة
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�صورة البقرة من اآية )6 ـ 1٠(

﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة
أغلقها عن قبول احلق واهلداية.

عليها غطاٌء حيجبها فال ترى طريق اهلداية واإليامن.
املراد هبم املنافقون.

ا منهم ـ بجهلهم ـ أن اهلل  حياولون إظهار اإليامن وإخفاء الكفر َظنًّ
اليعلم رسهم ، وجهرهم.

يف قلوهبم شك ، ونفاق.
زادهم اهلل شّكـًا ، وَحريًةً ، ونفاقًا.

ختم اهلل عىل قلوهبم
وعىل أبصارهم غشاوة

ومن الناس
خيادعون

يف قلوهبم مرض
فزادهم اهلل مرضًا

قال اهلل تعاىل :
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الأحكام والفوائد :

-1 إنذار الذين أرصوا عىل كفرهم ، وجحودهم ، وأنَّ إنكارهم للدين ال يفيدهم شيئًا فإهنم ال يصدقون 
بالرسالة ال تباعهم أهواءهم .

-2 حني َيصدُّ اإلنساُن عن احلق ، وُيعرض عن فعل الصواب ؛ خيتم اهلل عىل قلبه ؛ فال ينفذ إليه اإليامن ، وال 
يسمع احلق ، وال يبرص اهلدى والنور ، فيضل الطريق فيكون مصريه العذاب األليم والعقاب الشديد.

عون اإلسالم وهم كاذبون ، وحني نسوا أن اهلل  -3 جهُل املنافقني وسوء أدهبم مع اهلل ـ تعاىل ـ حني يدَّ
يعلم مكرهم وخداعهم وسوء َطِويَّتهم .

-4 صفات املؤمن بخالف صفات املنافق ، فهو إذا حدث صدق، وإذا وعد َوىَف بوعده ، وإذا اؤمتن أدى 
األمانة.

-5 املنافقون يف غفلة وتيه ، فهم من الغفلة بحيث خيدعون أنفسهم بغري شعور منهم ، وما علموا أن اهلل 
سبحانه عليم بخداعهم ، خبري بخفايا نفوسهم السيئة .

التهديد والوعيد الشديد للذين حياولون خداع املؤمنني واملكر هبم وإيصال األذى إليهم ؛ بأن اهلل   6-
تعاىل سيحل هبم عقابه ، وينزل عليهم عذابه .

النفاق ـ والعياذ  القلوب مترض مرضًا معنويًّا ، كام مترض مرضًا حسّيًا ، ومن مرضها املعنوي:   7-
باهلل ـ .

-8 املنافقون يف قلوهبم مرض الشك والنفاق ، ومن اتصف هبذه الصفة فإن اهلل يزيده ضالاًل إىل ضالله ، 
وبعدًا عن احلق ـ إن مل يتب ويرجع ـ قال اهلل تـعــالــى :﴿

)1(﴾                                                                                                                                                                                   

)1( سورة التوبة : آية )125(.



64

المناق�ســـــة

1 ـ  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات فيام يأيت : 
.﴾    1 ـ قال اهلل تعاىل : ﴿

 املقصود بالناس يف اآلية: 
     أ ـ املنافقون .
    ب ـ الكفار. 

    ج  ـ املنافقون ، والكفار .
   د ـ كفار قريش .

  .﴾ 2 ـ املعنى املراد باملرض يف قوله تعاىل : ﴿
.     أ ـ املرض احِليسِّ

    ب ـ مرض الشك والنفاق.
    ج ـ مجيع ما سبق .

2 ـ  اذكر مخسًا من صفات املنافقني الواردة يف اآليات السابقة .
3 ـ  حتدث عن أرضار النفاق عىل الفرد واجلامعة .
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�صورة البقرة من اآية )11 ـ 16(

﴿

﴾

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة

أي : ال تفسدوا بالكفر وارتكاب املعايص ومواالة الكفار وتفريق الناس 
عن اإليامن بالقرآن .

املراد هبم هنا املؤمنون بام جاء به ملسو هيلع هللا ىلص وهم املهاجرون واألنصار.
السفيه : اجلاهل الذي اليدرك مصلحة نفسه ؛ يريدون بذلك الذين آمنوا 

وهم أصحاب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.
زعامؤهم ورؤساؤهم يف الكفر والنفاق من اليهود واملرشكني .

االستهزاء : االستخفاف والسخرية. واملراد به هنا : مكذبون بام ُنْدَعى إليه  
وساخرون منه .

ال تفسدوا

كام آمن الناس
السفهاء

شياطينهم
مستهزؤون
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وصف اهلل نفسه بذلك عىل وجه املقابلة الستهزاء املنافقني ، فاهلل تعاىل ال 
يوصف باالستهزاء مطلقًا ، إِنام هو يستهزىء بمن استهزأ بعباده عىل وجه 

يليق بجالله .
اختاروا الكفر عىل اإليامن.

اهلل يستهزئ هبم

اشرتوا الضاللة باهلدى

الأحكام والفوائد :
عوا كذبًا وزورًا أهنم مصلحون. وصالح األرض  ادَّ ، فهم  املنافقني  الكذب صفة من صفات   1-
هو  اإلصالح  ادعى  من  كل  وليس  واملعايص.  الرشك  وترك  الصالح  والعمل  باإليامن  يكون 

بًا موافقًا ملا حيبه اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص . كذلك إال إذا كان عمله صاحلًا نافعًا طيِّ
-2 املنافقون يف كل زمان ودولة هم اخلطرالداهم عىل أممهم ، وكثريًا ما القى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاُبه 

. )1( ﴾ العناَء الشديد من املنافقني ، قال تعاىل فيهم :  ﴿
عى زورًا  -3 املؤمن يقبل النصح والتوجيه ، بخالف املنافق الذي إن قيل له : ال تفسد يف األرض ، ادَّ
أنه من املصلحني ، ولو أن الناس أصلحوا بواطنهم وظواهرهم ، واستقاموا عىل رشع اهلل لصلح 

حال األمة ولظفرنا باملجتمع الصالح ولرددنا كيد أعدائنا إىل نحورهم .
عاُء بأهنم عىل اإليامن والتوحيد؛ يف حني أهنم ليسوا كذلك،  -4 من شدة خداع املنافقني وكذهبم االدِّ

بل هم ال يزالون عىل الكفر ومواالة الكافرين.
-5 اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ جيازي املنافقني عىل استهزائهم باملؤمنني اجلزاء األوىف يوم القيامة بالعذاب 

ْمِهل وال هُيِْمل. ـُ األليم مستدرجًا هلم يف احلياة الدنيا، واهلل ي
-6  ما أشد خسارة املنافقني !! فقد اشرتوا الكفر باإليامن، وباعوا اهلدى بالكفر والضالل ـ والعياذ 

وا يف الدينا واآلخرة . باهلل ـ ؛ فخرسوا ومل يربحوا، وَذلُّ

)2( سورة املنافقون : آية 4.
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المناق�ســـــة

ن معاين املفردات اآلتية : ِـّ 1 ـ  بي
               التفسدوا ،السفهاء، شياطينهم ، اهلل يستهزئ هبم ، اشرتوا الضاللة باهلدى.

2 ـ  بني ما يضاد الصفات اآلتية : 
               الكذب ، اإلفساد ،  السفه  ،  اخلداع  ،  الضالل.

3 ـ  ما األسباب التي تدعو املنافقني ـ يف نظرك ـ إىل اخلداع والكذب ؟
4 ـ  حدد مواضع الذم للنفاق واملنافقني يف اآليات السابقة.
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�صورة البقرة من اآية )17 ـ 2٠(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة
شبه املنافقني يف رشائهم الضاللة باهلدى كالذي أوقد مصباحًا لريى من 

خالله األشياء يف الظالم لكنه أطفأ هذا املصباح فلم يعد يرى شيئًا.
اليسمعون احلق واهلدى.

الينطقون باخلري واحلق.
اليبرصون اهلدى ونور اإلسالم.

اليرجعون إىل اهلدى ، وال يتوبون.
املطر.

يستلب أبصارهم لشدة ضوئه.
وقفوا حائرين خائفني.

مثلهم كمثل الذي
استوقد نارًا

صم
بكم
عمي

اليرجعون
َصيِّب

خيطف أبصارهم
قاموا 

﴿

﴾
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الأحكام والفوائد :
-1 شبه اهلل املنافقني يف رشائهم الضاللة باهلدى بمثلني : 

 الأول : املنافقون قوم أظهروا اإلسالم ليأمنوا عىل أنفسهم وأوالدهم ، وأخفوا وراء ذلك الكفَر 
والفساَد ، لكنهم مل يلبثوا عىل ذلك حتى أظهر اهلل احلق واإليامن وبدا الصبح لذي عينني ، فأصبحوا بعد 
الدنيا  العذاب األليم يف  النفاق والفضيحة ؛ مع ماهَلم من  أمنهم خائفني ، وصاروا متخبطني يف ظلمة 

واآلخرة .
 فحاهلم هذه تشبه حال مجاعة يف ظلمة أوقدوا نارًا لينتفعوا هبا ، فلام ُأوقدت النار وأبرصوا حوهلم 
زمنًا يسريًا أطفأها اهلل وذهب بنورهم من أساسه ، وتركهم يف ظلمة الليل البهيم ، فهم ال يبرصون شيئًا 

يتخبطون ال يلوون عىل يشء .
 الثاين : أنزل اهلل القرآن الكريم وفيه وعد ملن آمن ، ووعيد ملن كفر ، وفيه حجج  بينات ، وآيات 
فاضحات للمنافقني ، وكاشفة ألستاِرهم ، وحاهلم مع القرآن الكريم أنه إذا نزلت آيٌة فيها مغنم فرحوا 

وساروا مع املسلمني ، وإن نزلت آيٌة تطالبهم باجلهاد ، وتكشف عورهتم وقفوا وهبتوا .
الوعد  وفيه  النفوس  موات  حيي  والقرآن  األرض،  مواَت  حيي  باملطر  القرآن  ـ  تعاىل  ـ  اهلل  َفَشبََّه 

والوعيد؛ كالرعد قوَةً وشدًة، وفيه احلجج واآليات؛ كالربق وضوحًا وجالًء .
فإذا   ، الظالم  النور ويقفون يف  ، فهم يمشون يف  املتعرض للربق  انتهازيتهم كمثل  املنافقون يف   2-
صلحت أحواهلم املادية واستفادوا من النعم أعلنوا إسالمهم واستقاموا عليه ، وإذا أصاهبم البالء توقفوا 

عن السري وسخطوا وارتدوا كفارًا ، وأظهروا نفاقهم .
-3 النفاق خلق ذميم وهو نوعان :

  اأ – النفاق العتقادي : وهو النفاق األكرب الذي يظهر صاحبه اإليامن ويبطن الكفر ، وهذا النوع 
رك األسفل من النار . خمرج من الدين بالكلية ؛ وصاحبه يف الدَّ

 ب – النفاق العملي : وهو عمل يشء من أعامل املنافقني ؛ مع بقاء اإليامن يف القلب ، وهذا النوع ال 
خيرج من امللة ، ولكنه وسيلة إىل ذلك ، وصاحبه يكون فيه إيامن ونفاق .
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-4 املنافقون قوم يؤثرون مصلحتهم اخلاصة عىل مصالح األمة العامة ، فإذا نزل باملؤمنني خري فرحوا ، 
ة احلق والصواب . وأظهروا اإلسالم ، وإذا نزل باملؤمنني غري ذلك انرصفوا عن جادَّ

المناق�ســـــة

1 ـ  وصف اهلل ـ تعاىل ـ املنافقني بأهنم صم بكم عمي مع أهنم يسمعون ويتكلمـون ويـرون فكيف
               يكون هذا ؟

2 ـ  ضع عالمة ) ( أو عالمة )( أمام العبارات اآلتية، مع تصحيح اخلطأ:
     -1النفاق العتقادي : هو النفاق األكرب الذي يظهر صاحُبه اإليامن ويبطن الكفَر، 

         وهذا النوع خيرج من الدين بالكلية                                                                                  )          ( .
     -2النفاق العملـي : هو عمل يشء من أعامل املنافقني مع بـقاء اإليمـان يف القلـب، 

        وال خيرج من امللة وال يؤدي إىل النفاق االعتقادي                                                         )          ( .
3 ـ  بم شبه اهلل املنافقني يف اآليات السابقة ؟ وما وجه التشبيه ؟ 



�لف�صل �لدر��صي �لثاين
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�صورة البقرة من اآية )21 ـ 25(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة
وطاًء للجلوس عليها والنوم فوقها.

مبنية كأهنا السقف لألرض .
األنداُد مجع نِدٍّ ، وهو املثيل والشبيه والرشيك .

الشك.
أنصاركم ورشكاءكم من دون اهلل .

يشبه بعضه بعضًا يف اللون وإن اختلف يف الطعم .

فراشًا
السامء بناًء

أندادًا
الريب

شهداءكم
متشاهبًا

﴿

﴾
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الأحكام والفوائد :

-1نداء إليكم أهيا الناس يف كل زمان ومكان اعبدوا اهلل وحده ، الذي أوجدكم والذين من قبلكم 
من األمم لتتقوا عقابه ولتفوزوا برضاه سبحانه .

، وجعل  فيها  واحلياة  أن جعل األرض وطاًء لالستقرار عليها  اخلالق سبحانه  بديع صنع  -2 من 
السامء حمكمة البناء والنظام ، كالقبة أو السقف فال تقع عىل األرض، وأنزل املاء من السحاب 
فأخرج به أنواعًا خمتلفة من النباتات طعامًا للناس والدواب ، ومجااًل لألرض وزينة ، فال تتخذوا 

أهيا الناس رشكاء هلل تعبدوهنم وتتوجهون إليهم بالطاعة ، فاهلل هو املستحق للعبادة وحده .
-3 القرآن الكريم معجزة الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص ، فيزداد التحدي للبرش إن كانوا يف شك وعدم إيامن أن 
يأتوا بمثل أي سورة من القرآن مهام قرصت ، وليأتوا بأناس يشهدون هلم أن ماجاءوا به شبيه 
دٍّ من اهلل تعاىل ملن أنكر وأعرض عن دعوة  بالقرآن وهم أهل الفصاحة والبالغة والبيان وهذا حَتَ

احلق .
-4 مل يستطع ُبَلغاء العرب وُفَصحاؤهم اإلتيان بمثل هذا القرآن ، وهو املعجزة اخلالدة ، ومل يستطيعوا 

اإلتيان بسورة من مثله .
-5 نار جهنم ُتتََّقى باإليامن والعمل الصالح قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » اتقوا النار ولو بشق مترة « )1(. 

-6 البشارة للمؤمنني الذي يعملون الصاحلات بأن هلم جنات جتري من حتتها األهنار ، كلام رزقهم اهلل 
رزقًا وثمرًا طيبًا قالوا هذا مثل ثامر الدنيا يف الشكل وإن اختلف يف الطعم وهلم من النعيم زوجات 

تقيات طاهرات ، وهم يف اجلنة خالدون خملدون جزاء إيامهنم باهلل وعملهم الصاحلات .
-7 القرآن الكريم هداية للناس مجيعًا ، وذكر فيه سبحانه نعمه عىل البرش ليعبدوه وحده دون سواه 
ن فيه من الوعيد للكافرين واملعاندين مايرجعهم  َـّ وحتداهم لبيان عجزهم عن اإلتيان بمثله ، وَبي

إىل اإليامن والتوحيد ، وذكر فيه سبحانه جزاء املؤمنني الذين يعملون الصاحلات .

)1( رواه البخاري : كتاب الزكاة ، باب اتقوا النار ولو بشق مترة . ومسلم رقم )1016( يف الزكاة باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة .
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المناق�ســـــة

ِّن معاين املفردات اآلتية :  1 ـ َبيـ
               فراشًا   ،  السامء بناًء  ، فال جتعلوا هلل أنداًدا  ، ريب .

2 ـ ما جزاء أهل اإليامن والذين عملوا الصاحلات يف اآليات الكريمة ؟ مستشهدًا من  النص الكريم .
3 ـ ملاذا مل يستطع البرش أن يأتوا بمثل هذا القرآن وال بأقرص سورة فيه مع أنه بُِلَغة كفار قريش وهم

               ُفصحاء العرب ؟
﴾ ؟ 4 ـ ما معنى قوله تعاىل :﴿
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�صورة البقرة من اآية )119 ـ 123(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة

دركة من دركات النار وهي أشدها عذابًا .
دينهم الذي هم عليه من هيودية أو نرصانية .

اهلدى : ما أنزل اهلل به كتابه وبعث به رسوله وهو اإلسالم ، ال ما عليه 
اليهود والنصارى من اهلوى والضالل .

الويل : من يتوالك ويكفيك أمرك ،والنصري : من ينرصك ويدفع عنك 
األذى.

اجلحيم
ملتهم

قل إن هدى اهلل هو 
اهلدى

من ويل وال نصري

﴿

﴾
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قال قتادة : هم أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حيث حُيِلُّون حالله وحيرمون 
حرامه وال حيرفونه عن مواضعه.

ال حيرفون َكِلمه عن مواضعه ، وال يكتمون احلق الذي جاء فيه من 
نعت الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص وغريه.

املشار إليهم كفار أهل الكتاب ، واخلرسان : خرسان الدنيا واآلخرة . 

الذين آتيناهم الكتاب

يتلونه حق تالوته

أولئك هم اخلارسون

الأحكام والفوائد :

-1 املعركة مع أهل الكتاب وأمثاهلم ، ليست جمرد معركة اقتصادية أو عسكرية ، وإنام هي يف حقيقتها 
.)1(﴾ عقائدية ، قال تعاىل :﴿

-2 كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يراجعون النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيام مل يظهر هلم دليله ؛ ألهنم طبعوا عىل 
معرفة احلق بالدليل ، وما الدين إال معرفة اهلدى بدليله.

ة يف أي شعار ـ مهام كان ـ إال يف العقيدة ، وال نلتقي مع أحد إال عىل العقيدة ،  -3 ليس للمسلمني ُأُخوَّ
ففيها ُنِحبُّ وُنَوايل ، وعىل ضدهـا نتربأ وُنعادي، وعليهـا ُنسامل ، وعليها ُنحـارب ﴿

.)2( ﴾  
-4 يف التعبري عن التدبر والتفهم بالتالوة حق التالوة ، إرشاد من اهلل سبحانه إىل أن ذلك هو املقصود 
من التالوة ، ال جمرد حتريك اللسان باأللفاظ، دون أن تعقل عقائده وتتدبر حكمه ومواعظه، فإن 

أكثر أهل الكتاب ال يعلمون من كتاهبم سوى جمرد القراءة.
-5 ُبعث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معلاًم ومرشداً وهاديًا باحلجة والبيان والدعوة وحسن األسوة ولني اجلانب ، 
بشريًا ملن أطاعه بالسعادة الدنيوية واألخروية، ونذيرًا ملن عصاه بالشقاوة واهلالك ،وذلك عىل 

.)3( ﴾ دخول الدين طوعًا ال مرغاًم بالقوة، قال تعاىل :﴿

)1( البقرة : آية )217( .          )2( البقرة : آية )120(.          )3( الرعد : آية )40( .
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-6 سئل اإلمام أمحد ـ رمحه اهلل ـ عمن يقول : القرآن خملوق ؟، فقال : كافر . فقيل : بَم كفرته؟ 
﴾)1(. والقرآن من  فقال : بآيات من كتاب اهلل ﴿

علم اهلل فمن زعم أنه خملوق فقد كفر.
-7 الخيتص اهلدى بأمة أو طائفة معينة ، فليس اهلدى لليهود فقط، وال للنصارى فقط، بل اهلدى 
هدى اهلل، فمن اتبع هدى اهلل عىل يد أي رسول فقد اهتدى هبدى اهلل، ومعلوم أن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص 
رشيعته  وأن  عليه،  ومهيمن  الكتاب  من  يديه  بني  ملا  مصدق  بكتاب  جاء  وأنه  األنبياء،  خاتم 

نسخت مجيع الرشائع ، فاملِلَّة الصحيحة ما كان عليه املسلمون ـ الكتاب والسنة ـ .
-8 العقوبات إنام تقع عىل العبد بعد أن يأتيه العلم ، وأما اجلاهل فال عقوبة عليه ، لقوله تعاىل : 

﴾)2(.ولقـولـه : ﴿  ﴿      
  .)4(﴾ ﴾)3(. ومنها قوله : ﴿

المناق�ســـــة

1 ـ َبيـِّن معاين الكلامت اآلتية : 

               اجلحيم  ،   ملَّتهم  ، قل إن هدى اهلل هو اهلدى  ، من ويل وال نصري .
2 ـ كيف يتلو املؤمن القرآن حق تالوته ؟

ــر قولـه تعالـى : ﴿ 3 ـ َفـسِّ
﴾           

4 ـ خاطب اهلل ـ تعاىل ـ بني إرسائيل . فبم ذكرهم ؟ وبأي يشء أمرهم ؟ 

5 ـ عادى أهل الكتاب املسلمني منذ بداية الدعوة ، فام السبب ؟ 

)3( البقرة : آية )286( .  )1( البقرة : آية )120( .  
)2( البقرة : آية )120( .                      )4( الإسراء : آية )15( . 
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�صورة البقرة من اآية )142 ـ 143(

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾

عن الرَباء ـ  ـ أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص َصىلَّ إىل بيت املقدس ستة عرش شهرًا أو سبعة عرش شهرًا ، وكان يعجبه أن 
تكون قبلته ِقبَل البيت ، وإنه صىلَّ ـ أو صالها ـ صالة العرص، وصىلَّ معه قوم فخرج رجل ممن كان صىلَّ معه ، 
فمرَّ عىل أهل املسجد وهم راكعون قال : أشهد باهلل لقد صلَّيت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ِقبَل مكة فداروا كام هم ِقبَل البيت . 

ل ِقَبل البيت رجاٌل ُقتِلوا فلم َنْدِر ما نقول فيهم فأنزل اهلل : ﴿ وكان الذي مات عىل القبلة َقْبل أن حتوَّ
)1(﴾

�سبـب النـــزول :

.﴾ )1( أخرجه البخاري يف التفسري 150/5 ـ 151 باب قوله تعاىل : ﴿



79

معنــاهــاالكلمــة

مجع سفيه وهو : من به ضعف عقيل لتقليده وإعراضه عن النظر، َنَجَم 
عنه فساد خلق وسوء سلوك .

ما رصفهم عن استقبال بيت املقدس إىل استقبال الكعبة.
اجلهة التي يستقبلها   املسلم  يف صالته.

َوَسـط كـل يشء خيـاره ، واملراد منه أن أمـة حممـد ملسو هيلع هللا ىلص خري األمـم 
وأعدهلا.

 يرجع إىل الكفر بعد اإليامن.
بذلك  واملقصود  كبري،  بجهد  إال  تطاق  ال  صعبة  النفس  عىل  شاقة 

التحول من قبلة مألوفة إىل قبلة حديثة.

السفهاء

هم ماوالَّ
 القبلة

أمة وسطًا

ينقلب عىل عقبيه
وإن كانت لكبرية

الأحكام والفوائد :

﴾ وهي : بيت املقدس.    ﴿  : املنافقون واليهود واملرشكون  -1 قال 
وجاء ذلك القول مصداقًا لقوله تعاىل : ﴿

﴾
﴾ م اهلل املؤمنني كيف يردون عليهم فقال : ﴿  وعلَّ

-2 جواز النسخ يف الرشيعة اإلسالمية حيث كان الناس يصلون إىل بيت املقدس فنسخ احلكم وحتول 
الناس يف الصالة إىل الكعبة.

-3 للنسخ فوائد وحكم كثرية، منها :
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      أ- التدرج يف تربيةاألمة أثناء انتقاهلا من اجلاهلية لإلسالم.
     ب- التخفيف عىل املسلمني وبيان نعمة اهلل عليهم يف نسخ بعض األحكام من األصعب إىل األسهل. 

    ج - االبتالء واالختبار إليامن املسلمني، وصربهم، وحتملهم، يف نسخ بعض األحكام من األسهل 
إىل األصعب.

-4املؤمن يتلقى أحكام اهللـ  تعاىلـ  بالقبول والتسليم واالنقياد، واليعرتض عىل أحكام اهلل إال سفيه 
جاهل معاند.

-5الوسط هو العدل واخليار، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو املثال األكمل ملرتبة الوسط، وإنام تكون هذه األمة 
وسطًا باتباعها له يف سريته ورشيعته .

-6 من هداية اهلل ـ تعاىل ـ هلذه األمة ، وإكرامه هلا، وعنايته هبا، أن جعلها أمة وسطًا بجميع معاين 
الوسط الطيب، فهي أمة وسط يف املكان والزمان والدين واألخالق وكل يشء، اختارها اهلل أمة 

وسطًا لتكون أمة القيادة للناس، والقوامة عليهم.
بأسباب  وأخذ  عنها  وانحرف  هواه  اتبع  ومن  واهتدى،  عليها  حصل  اهلداية  بأسباب  أخذ  -7من 
الضالل غوى وأمده اهلل يف الغواية، ألن هذه سنته الكونية والرشعية، قال تعاىل : ﴿ 

.
)1(

﴾
-8 حذر اهلل األمة من التفريط يف رسالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو الرغبة عن سنته ، أو الزهد يف القرآن إىل غريه 
 وفائدة تقرير هذه الشهادة هي أن حيذر املسلم من 

)2(
﴾ بقوله: ﴿

سوء عاقبة شهادة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  عليه يوم القيامة.
)3( أي صالتكم ، ألن 

﴾ ى اهلل ـ تعاىل ـ الصالة إيامنًا يف قوله : ﴿ -9 سمَّ
اإليامن ال يتم إال هبا ، وألهنا تشتمل عىل نيٍة وقوٍل وعمٍل.

-10 صحة صالة من صىل إىل غري القبلة وهو ال يعلم ذلك وله أجرها وليس عليه إعادهتا ما دام قد 
اه اجتهاده. اجتهد يف معرفة القبلة، ثم صىل إىل حيث أدَّ

-11 أخرج البخاري يف صحيحه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ُيدعى نوح عليه السالم يوم القيامة فيقول :
)1( املائدة : آية )16( .   )2( البقرة : آية )143( .   )3( البقرة : آية )143( .
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َغكم ؟ ْغَت ؟ فيقول : نعم ، فيقال ألمته : هل َبلَّ          لبيك وسعديك يارب ، فيقول : هل َبلَّ
غ فذلك          فيقولون : ما أتانا من نذير فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : حممد وأمته ، فيشهدون أنه قد بلَّ

.
)1(

»﴾ قوله عز وجل:﴿

المناق�ســـــة

1 ـ ما سبب نزول قوله تعالـى :﴿
  .﴾

ن معاين الكلامت اآلتية :      ِـّ 2 ـ َبي
               السفهاء   ،    ماوالهم    ،   القبلة   ،  وإن كانت لكبرية.

.﴾ 3 ـ َفرسِّ قوله تعاىل : ﴿
ى اهلل ـ تعاىل ـ الصالة إيامنًا ؟ 4 ـ مِلَ َسمَّ

5 ـ ما حكم صالة من صىل إىل غري القبلة ، وقد اجتهد يف معرفتها ؟

.| )1( رواه البخاري يف كتاب التفسري 151/5 ، باب قوله تعاىل : {

ـ بـالرجـوع إلـى مـركز مصــادر التعلـم فـي املدرسـة، ابحـث فـي فضائـل بيت املقـدس.
  وهل للصخـرة املذكـورة فيـه مزيـة أو فضـل؟

نـ�ســـاط
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�صورة البقرة من اآية )144 ـ 148( 

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾

�سبـب النـــزول :
عن الرباء بن عازب ـ  ـ قال : كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صىل نحو بيت املقدس ستة عرش شهرًا ، أو سبعة 

ه إىل الكعبة ، فأنـزل اهلل عـز وجـل:﴿ عرش شهرًا وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيب أن ُيَوجَّ
هم عن قبلتهم  فتوجه نحو الكعبة ، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود : ماوالَّ  ﴾
التي كانوا عليها ؟ قل هلل املرشق واملغرب هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم ، فصىل مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل 
ثم خرج بعدما صىل ، فمر عىل قوم من األنصار يف صالة العرص نحو بيت املقدس فقال : هو يشهد أنه 

.
)1(

صىل مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأنه توجه نحو الكعبة ، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة 
)1( أخرجه البخاري 48/2 يف كتاب الصالة ، باب التوجه نحو القبلة ، ومسلم : يف كتاب املساجد ، باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة .
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معنــاهــاالكلمــة

تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظارًا لنزول الوحي.
فلنحولنك إىل القبلة التي حتبها وهي الكعبة.

البيت  بعض  استقبال  به  حيصل  اجلهة  واستقبال  اجلهة  هنا   : الشطر 
ألهل  قبلة  واحلرم  احلرم،  ألهل  قبلة  واملسجد  احلرام،  املسجد  يف 

األرض.
م ال يسفك فيه دم و اليقتل فيه أحد. بمعنى الُمَحرَّ

الذي فرضه اهلل عز وجل عىل  املسجد هو احلق  التوجه نحو  أن  أي 
إِبراهيم وذريته وسائر عباده بعده .

حجة وبرهان .
الضمري عائد إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أي يعلمون أنه نبي اهلل ورسوله ملا يف 

كتبهم من صفاته الواضحة القطعية .
ني ، واالمرتاء : الشك وعدم التصديق . الشاكِّ

تقلب وجهك يف السامء
فلنولينك قبلة ترضاها

شـطر

احلرام
أنه احلق من رهبم

آية
يعرفونه 

من املمرتين

الأحكام والفوائد :

-1 استقبال القبلة رشط للصلوات مجيعًا الفرض والنفل ، ومن كان قريبًا من القبلة فيستقبل عينها ، 
وإال فيكفي شطرها وجهتها إن كان بعيدًا عنها . وااللتفات بالبدن مبطل للصالة ما عدا صالة 

النافلة عىل الراحلة يف السفر فيجوز أن يصليها حيثام توجهت به راحلته .
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-2 إذا صىل املسلم إىل جهة غري جهة القبلة جمتهدًا  حيث حيل له االجتهاد معتقدًا أن هذه اجلهة هي 
.)1(﴾ القبلة ، فإن صالته تصح ؛ لقوله تعاىل :﴿

-3 علامء أهل الكَتاب يعلمون أن دعوة اإلسالم هي احلق الواضح ، ملا جيدونه يف كتبهم، ولكنهم 
يعرضون عنادًا واستكبارًا ، واهلل مطلع عليهم حيفظ أعامهلم وجيازهيم عليها، قال تعاىل :

.﴾ ﴿       
-4 من أعظم الضالل اإلعراض عن احلق بعد معرفته واالنرصاف إىِل الباطل .

-5 أهل الكتاب عرفوا احلق وانرصفوا عنه ، فمن عرف احلق وجب عليه أن يثبت عليه ، لذا فإن عىل 
املسلمني الثبات عىل عقيدهتم والدفاع عنها وعدم اتباع األهواء والشهوات.

-6 من علم احلق وجب عليه أن يظهره ويبني للناس أنه احلق ويزينه بكل ما يقدر ، وأن يبذل جهده 
يف إبطال الباطل وتقبيحه يف النفوس.

-7 لكل أهل دين وملة وجهة يتوجهون إليها يف عبادهتم ، وليس الشأن يف استقبال القبلة ، فإنه من 
الرشائع التي تتغري بحسب األزمنة واألحوال ولكن األمر مداره عىل استقبال اخلريات من فعل 

الفرائض والتقرب إىل اهلل بالنوافل.
د اهلل هذه األمة عىل اختالف مواطنها وأجناسها وألواهنا ولغاهتا، ومل جيعل وحدهتا تقوم  -8 وحَّ
عىل قاعدة من هذه القواعد كلها، ولكن تقوم عىل عقيدهتا، ولو تفرقت يف مواطنها وأجناسها 
ِة إىل قبلة واحدة مخس مرات يف اليوم والليلة إال دليل عىل وحدهتا  ُه األمَّ وألواهنا ولغاهتا، وما َتَوجُّ

وصلتها برهبا.
اهلل،  مع  بًا  تأدُّ بيشء،  لسانه  ينطق  أن  دون  ربه،  إىل  متجهًا  السامء  يف  وجهه  يقلب  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  كان   9-

وانتظارًا لتوجيهه بام يرضاه ، ثم نزل القرآن مستجيبًا ملا كان حيبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو استقبال الكعبة .

)1( سورة البقرة ، آية رقم )115(.

ُ
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المناق�ســـــة

﴾؟ 1 ـ ما سبب نزول قوله تعاىل : ﴿

ِـّن معاين الكلامت اآلتية  :                                           2 ـ بي
               تقلب وجهك يف السامء   ،   فلنولينك قبلة ترضاها   ،  شطر   ، املمرتين .

3 ـ يف السورة إشارة إىل أدب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع ربه سبحانه ، وضح ذلك.

﴾، وما األحكام املتصلة هبا ؟ ـر قوله تعاىل :﴿ 4 ـ َفسِّ

5 ـ يف اجتاه األمة اإلسالمية إىل قبلة واحدة عند الصالة دليل عىل وحدهتا ، ارشح ذلك .
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�صورة البقرة من اآية )149 ـ 152(

قال اهلل تعاىل :
﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة

الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه عىل من خياصمه .
نعم اهلل كثرية وأعظمها نعمة اإلسالم وأمتها اهلل حني رشع استقبال الكعبة 
وهدى األمة إىل ما ضلت عنه األمم السابقة ، وكان منتهى الكامل والتامم يف 

 ﴾... حجة الوداع بعرفات حيث نزلت آية :﴿
هو حممد ملسو هيلع هللا ىلص والتنكري فيه للتعظيم .

يطهركم من رذائل األخالق ودنس النفوس وأفعال اجلاهلية وخيرجكم من 
الظلامت إىل النور.

هي السنة التي جاء هبا حممد ملسو هيلع هللا ىلص .
إظهار النعمة برصفها فيام من أجله وهبها اهلل تعاىل لعباده .
جحد النعمة وإخفاؤها ورصفها يف غري ما حيب اهلل تعاىل .

حجة
نعمتي

رسولًا
يزكيكم

الحكمة
الشكر
والكفر
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الأحكام والفوائد :
-1 حيثام خرج املسلم وأراد الصالة يويل وجهه جهة املسجد احلرام امتثااًل ألمره سبحانه وطاعة ملواله، 

واهلل مطلع عىل عباده فكل أمر أو هني من اهلل ـ تعاىل ـ هو احلق الصالح للعباد. قال تعاىل :
.﴾ ﴿       

-2باستقبال القبلة قامت احلجة عىل املرشكني وأهل الكتاب وانقطعت حجتهم وما يسعهم إال اتباع 
الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن ظلم منهم باتباع هواه فمرده إىل اهلل.

-3 رشع اهلل استقبال الكعبة فلو بقي املسلمون عىل قبلتهم األوىل لتوجهت عليهم احلجة، ألنه مذكور 
يف كتب أهل الكتاب أن ما يستقر عليه قبلة املسلمني هي الكعبة، البيت احلرام قال تعاىل  :

﴿       
 .﴾             

-4 خشية اهلل ـ تعاىل ـ طريق كل خري ، وسبيل كل رشاد، ومن مل خيش اهلل مل ينرصف عن معاصيه.
-5 من نعمة اهلل ـ تعاىل ـ عىل عباده أن عرفهم القبلة ، ومن متام نعمته أن أرسل إليهم رسواًل منهم 

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة.
-6 إرسال الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص من أعظم النعم عىل الثقلني فهو يتلو عليهم اآليات املحكامت التي 
تبني احلق من الباطل واهلدى من الضالل ، ويطهر أخالقهم ونفوسهم، حيث تربى عىل أحسن 

األخالق كام يعلم املؤمنني القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه وأصول الرشيعة.
-7 ِذْكر اهلل ـ تعاىل ـ َأْفَضُله ما تواطأ عليه القلب واللسان، ووعد اهلل عىل ذكره أفضل اجلزاء كام قال 
ـ تعاىل ـ عىل لسان رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص : » من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، ومن ذكرين يف مأل 

.
)1(

ذكرته يف مأل خري منهم «
-8 من أنعم اهلل عليه بنعمة وجب عليه شكرها، والشكر يكون بالقلب إقرارًا بالنعم واعرتافًا باللسان 

ذكرًا وثناًء، وباجلوارح طاعة هلل وانقيادًا ألمره واجتنابًا لنهيه.
)1( رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء،باب فضل الذكر والدعاء برقم )21(.
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المناق�ســـــة

1 ـ بيـِّن معاين الكلامت اآلتية :                                                         
                حجة  ،  نعمتي  ،    رسوالً   ،    يزكيكم    ،    احلكمة   ،   الشكر  .

2 ـ استخرج من اآليات الكريمة ما يأيت :
أ ـ حكم استقبال القبلة.

ب ـ صفات الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
3 ـ قال تعاىل :  . كيف يكون ذكر العبد هلل ، وذكر اهلل للعبد ؟

4 ـ ما أعظم النعم التي أنعم اهلل هبا عىل عباده ؟
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�صورة البقرة من اآية )153 ـ 157(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة

االستعانة: طلب املعونة والقدرة عىل القول أو العمل . 
الصرب : محل النفس عىل املكروه وتوطينها عىل احتامل املكاره .

الشعور : اإلحساس باليشء املفيض إىل العلم به .
االبتالء : االختبار واالمتحان إلظهار ما عليه املمتحن من قوة أو ضعف .

مجع مال وقد يكون منقواًل كالذهب والفضة واألنعام واملالبس ، وقد يكون 
ثابتًا كاألرايض واملزارع والبيوت .

املصيبة : ما يصيب العبد من رضر يف نفسه أو أهله أو ماله .
عليها  الرمحة  لعطف  املغفرة  هنا  تعاىل  اهلل  من  وهي  صالة  مجع   : الصلوات 

والعطف يقتيض املغايرة .
إىل طريق السعادة والكامل بإيامهنم وابتالء اهلل تعاىل هلم وصربهم عىل ذلك.

استعينوا
بالصرب

تشعرون
ولنبلونكم

األموال

مصيبة 
صلوات 

املهتدون

﴿

﴾
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الأحكام والفوائد :
-1 فضيلة الصرب واألمر به واالستعانة بالصرب والصالة عىل املصائب والتكاليف ، ويف احلديث أن 

.)2(» النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : » يا بالل أقم الصالة أرحنا هبا «)1(» وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إِذا َحَزَبُه َأْمٌر َصىلَّ
﴾)3(. جعل اهلل هذه الكلامت ملجًأ لذوي املصائب وعصمة  -2 قوله تعاىل : ﴿
وامللك،  بالعبوديـة  وإقرار  توحيد   ﴾ ﴿: قوله  فإن   ، املباركة  املعاين  من  مجعت  ملا   ، للممَتَحنني 
﴾ اإلقرار بالبعث من القبور والنشور ليوم الدين، واليقني أن رجوع األمر كله  وقوله:﴿

إليه كام هو له.
.)4(﴾ ا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب ملا قال :﴿ قال سعيد بن جبري : مل تعط هذه الكلامت نبيًـّ

املحرمة  الشهوات  عن  للصابرين  العظيم  احلسن  باجلزاء  اهلل  وعد  بتذكر  إال  يكون  ال  احلق  الصرب   3-
والعاملني بالطاعات الُمرضية هلل ، وأن االستعانه باهلل تكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه .

-4 روي عن رشيح ـ رمحه اهلل ـ أنه قال : إيِن ألصاب باملصيبة فأمحد اهلل عليها أربع مرات : أمحده إِذ  
مل تكن أعظم مما هي ، وأمحده إِذ رزقني الصرب عليها ، وأمحده إِذ وفقني لالسرتجاع ملا أرجو فيه من 

الثواب ، وأمحده إِذ مل جيعلها يف ديني)5(.
جيري  ذلك  كل  بل   ، املخاوف  وانتفاء  النفوذ  وبسط  الرزق  سعة  يقتيض  ال  اإليامن  إىل  االنتساب   5-
يتأدب  اإليامن  وكامل   ، أسباهبا  وجدت  متى  املصائب  فتقع   ، خللقه  اهلل  سنَّها  التي  السنن  بحسب 

بمقاومة الشدائد ، ويتهذب بوقوع الكوارث . 
-6 قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا هلل وإنا إليه راجعون ، اللهم آجرين يف مصيبتي واخلف يل 

خريًا منها ، إال آجره اهلل يف مصيبته ، وأخلف له خريًا منها «)6( .

)2( أخرجه أبوداود برقم 1319  )1( أخرجه أبوداود ، برقم 4985 ، 4986 .  
)4( يوسف : آية )84( )3( البقرة : آية )156( .    

)5( رواه البيهقي يف شعب اإليامن 198/7 ، وروي نحوها عن عمر بن اخلطاب  ، )فيض القدير 134/2( .
)6( رواه مسلم :  يف كتاب اجلنائز رقم )918(، باب ما يقال عند املصيبة.
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المناق�ســـــة

1 ـ بيـِّن معاين الكلامت اآلتية :

               استعينوا   ،  الصرب  ،   ولنبلونكم    ،  األموال   ،  مصيبة    ،  صلوات 
2 ـ استخرج ثالث فوائد من قوله تعالـى: ﴿

.﴾                  
3 ـ ماذا يقول املؤمن إذا أصابته مصيبة ؟ وما اجلزاء الذي يعود عليه من ذلك ؟ مع الدليل .

4 ـ ما معنى املصيبة ؟ وما أعظم املصائب ؟
5 ـ هنى اهلل ـ سبحانه ـ املؤمنني يف اآليات الكريمة بنهي ، فعن أي يشء هناهم ؟ وملاذا؟ مع الدليل.
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�صورة البقرة من اآية )2٠4 ـ 2٠9(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة

يروق لك وتستحسنه.
شديد املخاصمة يف الباطل.

رجع وانرصف ، أو كانت له والية.
الزرع.

احليوان.
أخذته احلمية بذنوبه فهو ال يتقي اهلل. 

يبيع نفسه هلل  ـ تعاىل ـ باجلهاد يف سبيله بنفسه وماله.

يعجبك 
ألد اخلصام

توىل 
احلرث
النسل

أخذته العزة باإلثم
يرشي نفسه

ْلم السِّ

﴿

﴾
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اإلسالم .
مسالكه يف الدعوة إىل الباطل وتزيني الرش والفعل القبيح .

وقعتم يف الزلل وهو الفسق واملعايص .

ْلم السِّ
خطوات الشيطان

فإن زللتم

الأحكام والفوائد :

-1 التحذير من االغرتار بفصاحة الرجل وبيانه ـ إذا مل يكن من أهل اإليامن واإلخالص ـ فبعض 
الناس ـ وهم املنافقون ـ يعجبك ـ أهيا النبي ـ قوله يف الدنيا : أنه مؤمن باهلل ورسوله ، وحيلف 

عىل صدق ما يف قلبه من حمبة اهلل ورسوله واإلسالم، وهو أشد الناس عداوة هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
حدث  إن  الذي  املنافق  بعكس  رسيرته  وعالنيته   ، فعله  قوله  وافق  من  اإليامن  الصادق  املؤمن   2-
كذب، وإن عاهد غدر ، وإن خاصم فجر. عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
» أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 

حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر « )1(.
، والقتل  بالفساد وارتكاب اجلرائم والتخريب عىل عباد اهلل  الناس من يسعى يف األرض  -3 رش 
والظلم هلم ، وهيلك النبات، ويقتل احليوان بدون وجه حق ، واهلل ال يرىض عن الفساد مطلقًا 

يف الدين والدنيا بل يعاقب عليه .
ويستغفر  بذنبه  يعرتف  بل  بالتقوى،  َأمَره  من  يكره  ومل  يغضب  مل  اهلل،  اتق   : له  قيل  إذا  املؤمن   4-
ويتوب إىل اهلل تعاىل ويقلع عن املعصية ، بخالف املفسد يف األرض فإنه إذا ُأمر بالتقوى تكرب 
ر عىل الناصحني ، فمصريه إىل جهنم  وأخذته العزة باإلثم فجمع بني العمل باملعايص ، والتكـبُـّ

وبئس املستقر واملقام .
-5 بعض الناس يبيع نفسه يف مرضاة اهلل ـ تعاىل ـ فكل جماهد يف سبيل اهلل بائع لنفسه فداًء ودفاعًا 
عن دينه وعقيدته ، ال ليشء من أشياء هذه الدنيا الفانية بل طلبًا لرضوانـ  سبحانه وتعاىلـ  وهذا 

)1( رواه مسلم رقم )58( يف اإليامن ، باب بيان خصال املنافق .
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أقىص ما يسعى إليه املؤمن ، وأبعد غاية يرجتي الوصول إليها ، واهلل يتوىل املؤمنني الذي باعوا 
أنفسهم وبذلوا أمواهلم لرضاه تعاىل .

-6 يدعو اهلل املؤمنني إىل قبول رشائع اإلسالم وأحكامه كلها ، ويأمرهم بالدخول يف اإلسالم دخوالً 
ـُن  كاماًل بحيث ال يتخريون بني رشائعه وأحكامه ما وافق مصاحلهم وأهواءهم، فالشيطان حيسِّ

هلم القبيح ويزيِّن هلم املنكر.
كانت،  وحيثام  كانت  كيفام  مسالكه  ويتجنبوا  حيذروه  أن  عليهم  جيب  للمؤمنني  عدو  الشيطان   7-
وهي مسالك تقود مجيعها إىل الضالل والغواية، ومامن عامٍل بمحرٍم، أو تارٍك لواجٍب، إال وهو 

متبع للشيطان يف ذلك .
-8 العدول عن احلق بعد العلم به ومعرفة الدالئل عليه يؤدي باإلنسان إىل العذاب األليم واهلل 

ـ تعاىل ـ )عزيز( ال يفوته هارب وال يغلبه غالب ) حكيم ( يف أحكامه .

المناق�ســـــة

1 ـ بيـِّن معاين الكلامت األتية :

    ألد اخلصام  ،  أخذته العزة باإلثم   ،  يرشي نفسه   ، خطوات الشيطان .
2 ـ ما صفات املنافقني يف اآليات الكريمة ؟

3 ـ كيف يتبع اإلنسان خطوات الشيطان ؟ مستشهدًا عىل ذلك ببعض األمثلة .

4 ـ قارن بني حال املؤمن ، وحال املفسد يف األرض يف اآليات السابقة .
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�صورة البقرة من اآية )255 ـ 256(

قال اهلل تعاىل :

عن ُأَبيِّ بن كعب ـ  ـ قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » يا أبا املنذر ـ أتدري أي آية من كتاب اهلل معك 
أعظم ؟« قال : قلت : اهلل ورسوله أعلم ، قال : » يا أبـا املنـذر، أتـدري أي آية من كتاب اهلل معك 
َليِْهنَِك  واهلل  قال : فرضب يف صدري وقال: »   ﴾ أعظم ؟ « قال:قلت:﴿

  .
)1(

العلم أبا املنذر«

﴿

﴾

ِعَظُم اآيـة الكر�سي :

)1( رواه مسلم رقم )810( يف صالة املسافرين ، باب فضل سورة الكهف وآية الكريس ، وأبو داود رقم )1460( يف الصالة باب ما جاء يف آية الكريس .
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معنــاهــاالكلمــة

القائم بنفسه والقائم بأمر اخللق وحفظهم.
نعاس وغفوة.

ال يثقله ويشق عليه.
ف عن عبادة اهلل ـ تعاىل ـ من إنسان أو شيطان أو غريمها. كل ما رَصَ

ال إله إال اهلل ، حممٌد رسول اهلل.
ال تنفك وال تنحل بحال من األحوال.

القيوم
ِسنٌَة

اليؤوده
الطاغوت

العروة الوثقى 
ال انفصام هلا

الأحكام والفوائد :
-1 آية الكريس أعظم آية يف كتاب اهلل ـ تعاىل ـ مجلها كلها ناطقة بربوبيته ـ سبحانه ـ وألوهيته وأسامئه 

وصفاته الدالة عىل كامل ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه.
-2 اهلل الذي ال إله إال هو املستحق للعبادة ، فال معبود بحق سواه ، احلي الباقي ، الدائم احلياة، القائم 

بتدبري خلقه ، وحفظهم ورعايتهم ، له مجيع ما يف السموات واألرض ملكًا ، وخلقًا ، وتدبريًا .
-3 ليس ألحٍد من اخللق أن يشفع عند اهلل يوم القيامة إال برشطني :

 . وقال تعاىل : 
)1(

﴾      أ ـ إذن اهلل للشافع أن يشفع قال تعاىل : ﴿
.

)2(
﴾ ﴿         

ب ـ  الرضا عن املشفوع له ، ورضا اهلل حيصل ألهل التوحيد، قال تعاىل : ﴿ 
. 

)3(
﴾  

)2( النجم : آية )26( .                )3( األنبياء : آية )28(. )1( البقرة : آية )255( .  
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-4هلل ما يف السموات ومايف األرض فجميع اخللق عبيد له  ويف ملكه وحتت قهره وسلطانه، قال تعاىل:   
إليه  وليتوجه  هلل،  عبادته  املؤمن  فُليخلِص   .

)1(
﴾ ﴿

بعمل الصاحلات ، فهو املستحق هلا وحده.
ماضيها  املخلوقات  بجميع  علمه  إحاطة  عىل  دليل   ﴾ ﴿: تعاىل  قولـه   5-

وحارضها ومستقبلها كقوله ـ تعاىل ـ خربًا عن املالئكة :﴿
.

)2(
﴾

 -6 كلام ازداد املؤمن علاًم ازداد إيامنًا ويقينًا أنه ال يطلع أحد من علم اهلل عىل يشء إال بام أعلمه اهلل ـ عز 
.

)3(
وجل ـ وأطلعه عليه ، قال تعاىل :﴿ ﴾

-7 ال ُيكره أحد عىل الدخول يف دين اإلسالم ، فهو دين الفطرة بنيِّ واضح ال حيتاج أن يكره أحد عىل 
نٍة ، ومن أعمى اهلل  ر بصريته دخل فيه عىل بيِّ الدخول فيه ، بل من هداه اهلل لإلسالم ، ورشح صدره ونوَّ
قلبه ، وختم عىل سمعه وبرصه فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرهاً مقصورًا ، والدعوة إىل اهلل باحلكمة 

واملوعظة احلسنة ، والقدوة الصاحلة وسيلة لرتغيب الناس يف دين اهلل.
-8 قد تبني الرشد من الغي ، فلم يبق ألحد عذر وال حجة ، إذا رده ومل يقبله ، وال منافاة بني هذا املعنى 
وبني اآليات الكثرية املوجبة للجهاد ، فإن األمر بالقتال ليكون الدين كله هلل ولدفع اعتداء املعتدين عىل 

الدين،  والصادين عن سبيل اهلل.
التي  الوثقى  بالعروة  استمسكوا  بالطاغوت هؤالء  الكافرون  له،  ال رشيك  وحده  باهلل  املؤمنون   9-
ال انفصام هلا، أما املرشكون الذين مل يؤمنوا باهلل وكفروا به، وعبدوا الطاغوت فإن هؤالء هلم اهلالك 

األبدي، والعذاب الرسمدي .
-10 آية الكريس آية عظيمة ، تقي ـ بإذن اهلل ـ من تسلط الشياطني عىل املسلم ، وحتفظه من كيدهم، 

ولذلك جاءت السنة بقراءهتا يف مواضع منها :  
    ) أ ( عند النوم .    ) ب ( يف الصباح واملساء.    ) ج ( بعد كل صالة .

)3( فاطر : آية )28( . )2( مريم : آية )64(    )1( مريم : آية )93( .  
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المناق�ســـــة

1 ـ اخرت اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات يف الفقرات اآلتية :
                     أ ـ آية الكريس أعظم آية يف كتاب اهلل  ـ تعاىل ـ حيث تشتمل عىل : 

   1 ـ صفة اجلنة والنار ، ومصري املؤمنني والكافرين .
   2 ـ توحيد الربوبية ، واأللوهية ، واألسامء والصفات .

                            3 ـ مدح املؤمنني ، وذم املنافقني .
                  ب ـ معنى العروة الوثقى : 

   1 ـ املحبة يف اهلل والبغض يف اهلل .
   2 ـ حمبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

   3 ـ كلمة التوحيد ) الإله إال اهلل ، حممٌد رسول اهلل (.
2 ـ كيف توفق بني عدم اإلكراه عىل الدخول يف الدين واجلهاد يف سبيل اهلل ؟

3 ـ ما رشوط الشفاعة ؟ مع الدليل .
4 ـ استخرج ثالثًا من صفات اهلل ـ تعاىل ـ من اآليات الكريمة .
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�صورة البقرة من اآية )257 ـ 258(

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة

متوليهم بحفظه ، ونرصه ، وتوفيقه .
ظلامت اجلهل والكفر.

نور اإليامن والعلم .
استفهام يفيد التعجب من أمر الطاغية الذي حاجَّ  إبراهيمـ  عليه السالمـ  

واخلطاب ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص .
جادل وخاصم .

يف وجود ربه وربوبيته وألوهيته للخلق سبحانه .
انقطعت حجته .

اهلل ويل الذين آمنوا
الظلامت

النور
أمل تر

حاجَّ
يف ربه
هُبِت
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الأحكام والفوائد :

-1 بشارة للمؤمنني، الذين آمنوا باهلل، وصدقوا إيامهنم بالقيام بواجبات اإليامن وترك كل ماينافيه، بأنه 
تعاىل يتوالهم بواليته اخلاصة، ويتوىل تربيتهم فيخرجهم من ظلامت اجلهل والكفر، واملعايص والغفلة 
بام  قلوهبم  الكامل عىل رهبم، وينور  واليقني واإليامن والطاعة واإلقبال  العلم  نور  إىِل  واإلعراض، 

يقذفه فيها من اإليامن، وييرس هلم اليرسى، وجينبهم العرسى، قال تعاىل:
.

)1(
﴾ ﴿      

-2 الكافرون حني تولوا غري اهلل ـ سبحانه ـ والَّهم اهلل ما تولوا ألنفسهم، وخذهلم، ووكلهم إىل رعاية 
والعمل  النافع  العلم  وحرموهم  وأشقوهم،  فأضلوهم  رض،  وال  نفع  عنده  ليس  ممن  توالهم،  من 

الصالح ، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها.
حينام  العامَل  وهذا  الصواب،  ة  جادَّ عن  ينحرفون  فإهنم  وشهواهتا،  الدنيا  عىل  الناس  يتهافت  حني   3-
أبعد عن اإليامن باهلل، انسلخ عن آدميته وكرامته التي أرادها اهلل له؛ فأصبح ضائعًا يف ظالم اجلاهلية 

احلديثة، كام ضاع يف ظالم اجلاهلية األوىل.
-4 وعد اهلل املؤمنني الصادقني يف إيامهنم بتوليه هلم ، ومن لوازم هذه الوالية : 

.
)2(

﴾     أ ـ النرص عىل األعداء، قال تعاىل : ﴿
.

)3(
﴾    ب ـ الدفاع عنهم، قال تعاىل : ﴿

.
)4(

﴾    ج  ـ عدم تسليط الكافرين عليهم، قال تعاىل: ﴿
.

)5(
﴾     د ـ اهلداية هلم، قال تعاىل : ﴿

.
)6(

﴾     هـ ـ العزة، قال تعاىل : ﴿
-5 مجيع األدلة السمعية ، والعقلية ، والفطرية ، قد قامت شاهدة بتوحيد اهلل ، مصدقة بانفراده ، وأن َمن 

هذا شأنه فهو املستحق للعبادة وحده ، ومجيع الرسل متفقون عىل هذا األصل العظيم.
)3( احلج : آية )38( . )2( الروم: آية )47( .         )1( يونس : آية )62 – 63( .        

)6( املنافقون : آية )8( . )5( احلج : آية )54( .        )4( النساء : آية )141( .             
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-6 احلوار سالح فعال يف يد املحاور الناجح إذا أقرتن بالعلم القوي واليقني الراسخ والتسلح باحلجج 
والرباهني املؤيدة له، والداعية املسلم خري من يستخدم هذا السالح ، قال تعاىل : ﴿

.
)1(

﴾
-7مرشوعية املناظـرة واملحاورة يف إثبـات العقيـدة ، يقـول اهلل تعـالـى : ﴿

.
)2(

﴾
 . 

)3(
﴾     وقال تعاىل آمرًا موسى وهارون عليهام السالم يف دعوة فرعون : ﴿

المناق�ســـــة

1 ـ بيـِّن معاين الكلامت اآلتية :

                اهلل ويل الذين آمنوا     ،    حاجَّ      ،     هُبت.
ْن أثر والية اهلل عىل املؤمنني. ِـّ 2 ـ وعد اهلل املؤمنني الصادقني بأن يتوالهم سبحانه ، َبي

3 ـ ما حكم املناظرة واحلوار ؟ وماصفات املحاور املسلم ؟

)1( يوسف : آية )108( .
)2( النحل : آية )125( .

)3(  طه : آية )44( . 
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�صورة البقرة من اآية )259 ـ 26٠(

قال اهلل تعاىل :
﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة

مدينة مل يذكر اهلل ـ تعاىل ـ اسمها .
فارغة من سكاهنا ، ساقطة ُسقفها عىل مبانيها وجدراهنا .

كيف حييي ؟
مل يتغري بمر السنني عليه .

عالمة عىل قدرة اهلل عىل بعث الناس أحياء يوم القيامة .
نحييها بعد موهتا .

عهن أجزاًء . أضممهن إليك وَقطِّ

قرية 
خاوية عىل عروشها

َأنَّى حييي
مل يتسنه

آية
ُنْنشُزها 
ُهنَّ َفرُصْ
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الأحكام والفوائد :
-1 اإليامن باليوم اآلخر ركن من أركان اإليامن جيب التصديق به ، وقد أجرى اهلل هذا الدليل عىل يد هذا 
رت تدمريًا ، وخوت عىل عروشها ومات أهلها ، وخربت عامرهتا،  الرجل الذي مر عىل قرية قد ُدمِّ
فقال الرجل : ) َأنَّى حييي هذه اهلل بعد موهتا ( فأماته اهلل ِمئة عام ثم أحياه . ومن متام رمحة اهلل بالعباد 
أن أحياه بعد موته وأحيا معه محاره وكان معه طعام ورشاب مل يتغري بعد هذه املدة الطويلة فسبحان 

حميي العظام وهي رميم .
والبعث  اآلخر  باليوم  عقيدته  ويقوي  إيامنه،  مع  إيامنًا  املؤمن  يزيد  اهلل  خملوقات  يف  والتفكر  النظر   2-
واجلزاء ، فخلق الساموات واألرض أعظم من خلق الناس، وإحياء األرض بالنبات وقد كانت من 

قبل ميتة جرداء دليل عىل قدرة اخلالق سبحانه عىل اإلحياء بعد اإلماتة .
-3 النظر والتفكر يف آيات القرآن الكريم يقود املؤمن إىل األدلة عىل قدرة اهلل ـ تعاىل ـ عىل البعث واجلزاء  

فكيف أعرض أهل اجلاهلية األوىل وأنكروا البعث واحلساب ؟! 
      ومنهج  القرآن الكريم يف إثبات البعث يقوم عىل أربع طرق هي : 

   أ ـ  خلق الساموات واألرض أعظم من خلق الناس . 
      قال تعاىل :﴿

.واآليات يف هذا كثرية بني اهلل فيها أن إحياء اإلنسان بعد موته أهون وأيرس 
)1(

﴾
من خلق الساموات واألرض مع أن الكل هني عىل اهلل.

   ب ـ  َمْن خلق اإلنسان ابتداًء قادر عىل إحيائه وبعثه بعد موته .
.

)2(
﴾       قال تعاىل : ﴿

   ج ـ  إقامة الدليل عىل البعث وإحياء األجساد بعد املوت بإحياء األرض بعد موهتا .
.

)3(
﴾ قال تعاىل :﴿   

   د ـ  ذكر بعض أخبار الذين أحياهم اهلل يف الدنيا بعد ما أماهتم كالذي مر عىل القرية فأماته اهلل مئة عام ثم بعثه.

.
)4(

﴾ -4 اهلل حكيم، خلق كل يشء فقدره تقديرًا، قال تعاىل: ﴿
)1( األحقاف : آية )23( .      )3( الزخرف : آية )11( .

)2( ق : آية )15( .                )4( الذاريات : آية ) 20 ، 21( .
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المناق�ســـــة

ن معاين املفردات اآلتية :  ِـّ 1 ـ بي
    قرية    ،    خاوية    ،  يتسنه   ، ننشزها    ،   فرصهن .

2 ـ ملاذا قال الرجل الذي مر عىل القرية : أعلم أن اهلل عىل كل يشء قدير ؟
3 ـ ما منهج القرآن الكريم يف إثبات البعث ؟ مستداًل ملا تقول .
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�صورة البقرة من اآية )275 ـ 276(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة

رشعًا : زيادة يف يشء خمصوص منع الرشع من التفاضل فيه .
من قبورهم يوم القيامة .

يرضبه الشيطان رضبًا غري منتظم .
اجلنون .

أمر أو هني برتك الربا .
ما مىض قبل نزول التحريم .

يزيله ويذهبه .
يبارك يف املال الذي أخرجت منه ، ويزيد فيه .

شديد الكفر .
كثري الذنوب واملعايص.

الربا
ال يقومون

يتخبطه الشيطان
املس

موعظة 
فله ما سلف

يمحق اهلل الربا
يريب الصدقات

اٍر َكفَّ
أثيم

﴿

﴾
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الأحكام والفوائد :
-1 عن جابر بن عبد اهللـ  ريض اهلل عنهامـ  قال : » لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، 

.
)1(

وقال : هم سواء «
-2 العقوبة والفضيحة ألهل الربا واملتعاملني به ، حيث إهنم يوم القيامة ال يقومون من قبورهم وعند 

﴾عياذًا باهلل من سوء املنظر واحلال .  بعثهم ونشورهم﴿
-3 للربا مضاره عىل األمة واألفراد ، ومن تلك املضار :

أ ـ تضخم املال بطريقة حمرمة حيث ُتسلب أموال الناس بدون وجه حق .
ب ـ داء فتاك يف املجتمعات ، وسبب للخصومات والعداوات .

ج  ـ وسيلة هلدم النشاط والعمل الرشيف ، واستثامر األرض واستخراج طيباهتا .
د ـ فيه هدم ألهم معاين التكافل والتعاون االجتامعي ، وتربية لروح اجلشع وحب الذات.

-4املرابون ، وأهل املعامالت اخلبيثة يقلبون احلقائق ويزيفون املعانـي حيث يقولون : إن البيع مثل الربا     
﴾وشتان بني الربح احلالل ، والكسب احلرام. ﴿

 -5 التوبة جَتُبُّ ما قبلها وهي : ندم يورث عزمًا وقصدًا ورجوعًا عن معصية اهلل إىل طاعته.  وهي واجبة 
عىل الفور ، الجيوز تأخريها وال التسويف هبا .

     ومن رشوطها : 
 أ ـ اإلخالص فيها هلل تعاىل . 

ب ـ الندم واحلزن عىل ماسلف من ذنب اقرتفه .
ج ـ اإلقالع عن املعصية فور سامع املوعظة .

د ـ العزم عىل عدم العودة إىل الذنب مرة أخرى .
 هـ ـ رد احلقوق إىل أصحاهبا إن كان عليه حقوق هلم .

-6 من اتعظ بالنهي عن الربا ، فال يؤاخذ بام سلف؛ ألنه فعله قبل نزول احلكم بالتحريم ، وال يسرتد منه 
﴾ ما أخذه ، وأمره إىل اهلل ، ومن علم احلكم ثم عاد للتعامل بالربا﴿

)1( رواه مسلم ، كتاب املساقاة ، باب لعن آكل الربا 1219/3 رقم )1598( .
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-7 ُيْذِهُب اهلل بركة املال إن خالطه الربا ، مع ما يورثه ملرتكبه من اهلوان يوم القيامة .
املال وتزيده بركة ، مع احلب للمؤمنني والوالية هلم من اهلل سبحانه  -8 الصدقات يف سبيل اهلل تنمي 

وتعاىل جزاء بذهلم وصدقتهم يف سبيله .

المناق�ســـــة

1 ـ اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح اخلطأ :
-1 الربا رشعًا : زيادة يف يشء خمصوص منع الرشع من التفاضل فيه .                           )                (
-2 التوبة من التعامل بالربا واجبة عىل الرتاخي .                                                              )                (
-3 من تاب عن التعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل فله ما سلف وأمره إىل اهلل .)                (
﴾، مع بيان آثار الربا ومضاره عىل املجتمع الذي ـر قوله تعاىل :﴿ 2 ـ فسِّ

                تنترش فيه.
3 ـ بامذا شبه اهلل ـ تعاىل ـ الذين يأكلون الربا ؟
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�صورة البقرة من اآية )277 ـ 281(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة

اتركوا
أيقنوا بحرب من اهلل ورسوله .

الشدة والضائقة املالية .
الذي  مالكم  فيعطيكم رأس  عليه  اهلل  ييرس  أن  إىل  للمدين  انتظار 

أخذه منكم .
عىل املعرس برتك مالكم عليه .

ذروا
فأذنوا بحرب 

العرسة
فنظرة إىل ميرسة

وأن تصدقوا

﴿

﴾
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-1 أدخل اهلل ـ تعاىل ـ قوله :﴿

﴾ بني آيات الربا لبيان أن أكرب األسباب الجتناب ما 
حرم اهلل من املكاسب الربوية تكميل اإليامن وحقوقه خصوصًا إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ، فالصالة 

تنهى عن الفحشاء واملنكر ، والزكاة إحسان إىل اخللق ينايف تعاطي الربا .
-2 تقوى اهلل زاد كل مؤمن، فخاطب اهلل املؤمنني ، آمراً هلم بالتقوى، وترك ما بقي من املعامالت الربوية 
التي كانوا يتعاملون هبا قبل ذلك. وأهنم إن مل يفعلوا فإهنم حماربون هلل ورسوله ، وهذا من أعظم ما 

عليه محارٌب لله ورسوله . يدل على شناعة الربا ، حيث أخبر الله تعالى أن الُمِصرَّ
-3 من تاب من التعامل بالربا فله رأس ماله ال يظلم الناس بأخذ الزيادة، وال ُيظلم بنقص رأس ماله.

-4 املجتمع املسلم جمتمع الرمحة واملحبة والتعاون، ولذلك من كان معرسًا ال يستطيع السداد وجب 
س عن معرٍس  ه أن ينجيه اهلل من كرب يوم القيامة فلينفِّ إنظاره والرفق به ، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » من رسَّ

أو يضع عنه «)1( أما إبراؤه فسنٌة يثاب عليها املسلُم الثواَب  العظيم عند اهلل تعاىل.
ر اهلل سائَر عباده بيوم القيامة ومافيه من األهوال واملواقف العظيمة حيث يتم احلساب الدقيق ،  -5 ُيذكِّ

وجتزى كل نفس بام كسبت .
عن أيب برزة األسلمي  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : »التزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيام 

أفناه ؟ وعن علمه فيم فعل ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أباله «)2( .

)1(  رواه مسلم )1563( كتاب املساقاة ، باب فضل إنظار املعرس.
)2( رواه الرتمذي )2417( صفة القيامة باب رقم )1( وقال الرتمذي حديث حسن صحيح .

الأحكام والفوائد :
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المناق�ســـــة

1 ـ أكمل الفراغ يف العبارات اآلتية :
    -1حكم إنظار املعرس ........................، وإبراؤه ......................................
   -2التزول قدما عبٍد يوم القيامة حتى يسأل عن : ................ ، وعن .....................

        وعن .......................... ،   وعن ..........................
2 ـ ما عقاب من يرص عىل أكل الربا ؟ استخرج ذلك من اآليات الكريمة .

.﴾ 3 ـ فرس قوله تعاىل :﴿
امها املسلم عىل الوجه الصحيح ؟ 4 ـ ما األثر الذي ترتكه الصالة والزكاة يف النفس إذا أدَّ
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�صورة البقرة الآيـة )282(

معنــاهــاالكلمــة

داين بعضكم بعضًا يف رشاء أو بيع أو قرض.
وقت حمدٍد باأليام أو الشهور أو األعوام.

حقوق  من  عليه  جيب  بام  الكاتب  عىل  باإلمالء  احلق  عليه  من  وليقم 
اآلخرين.

تداينتم
أجل مسمى

عليه  الذي  وليملل 
احلق

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾
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ينقص .
السفيه : الذي ال حيسن الترصفات املالية .

الضعيف : العاجر عن اإلمالء كاألخرس أو الشيخ اهلرم.
تعجزوا أو متلوا .

أعدل .
أثبت .

أقرب أالَّ تشكوا .
تتعاملون  هبا.

ال يكلف ما ال يقدر عليه ، أو يؤذى بقوٍل أو فعل .
خروج عن طاعة اهلل .

يبخس
سفيهًا

ضعيفًا 
تسأموا
أقسط
أقوم 

ترتابوا أدنى أالَّ
تديروهنا 
واليضار 

فسوق

الأحكام والفوائد :
-1 املال قوام للحياة وزينة من زينتها ، واإلسالم دين الفطرة يراعي غريزة حب التملك وحق اإلنسان 

يف ماله ، ولكنه رشع اكتساب املال من حالل، وله أوجه للكسب منها: 
-1 عن طريق السعي يف األرض . 

 -2 عن طريق إحياء األرض املوات.  
 -3 عن طريق الغنيمة أو الفيء.   

-4 متلك املسلم بالوصية واإلرث .  
كام رشع إنفاق املال يف أوجه ، منها : 

   أ ـ رصفه يف أداء الزكاة التي افرتضها اهلل تعاىل . 
ب ـ النفقات الواجبة عىل من جتب النفقة عليهم.    

   ج  ـ الصدقات املندوبة.
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-2 جواز املعامالت يف الديون سواء أكانت ديون َسَلم ، أم رشاء، ووجوب تسمية األجل يف مجيع املداينات .
-3 إذا كان األجل جمهوالً فإنه ال حيل ؛ ألنه غرر .

بني  احلقوق  فتضيع  النسيان  من  البرش  يعرتي  قد  ملا  الناس،  حقوق  حلفظ  الديون  بكتابة  تعاىل  أمر   4-
بعضهم البعض.

-5 العدل صفة من صفات املؤمنني، والكاتب بني املتعاملني مأجور إن مل حيدث منه ميل إىل أحد املتعاقدين.
-6 االعرتاف من أعظم الطرق إلثبات احلقوق ، حيث أمر اهلل ـ تعاىل ـ أن يكتب الكاتب ما أماله من 

عليه احلق .
القارصين ، من الصغار ، واملجانني ، والسفهاء ، ونحوهم ، ويقوم الويل مقام  -7 ثبوت الوالية عىل 

موليه يف مجيع اعرتافاته املتعلقة بحقوقه .
-8 جيب عىل الذي عليه احلق إذا أمىل عىل الكاتب أن يتقي اهلل ، وال يبخس احلق الذي عليه ، بل عليه أن 

يعرتف بكل ما عليه من متعلقات احلق .
-9 اإلرشاد إىل إشهاد رجلني متصفني بالعدالة ، فإن مل يكن أو تعذر أو تعرس فرجل وامرأتان ، ويف هذا 

أكمل الطرق حلفظ احلقوق واملعامالت .
-10 الشهادة تكون عن علم ويقني ال عن شك ، فمتى صار عند الشاهد ريب يف شهادته مل حيل له أن 

يشهد إال بام يعلم ، كام ال حيل له أن يمتنع عن الشهادة إذا دعي إليها .
الفاعلون  واملحسنون  ترضمها  حالة  أو  وقت  يف  يدعيا  بأن  الشهيد  أو  بالكاتب  اإلرضار  الحيل   11-

)1(﴾ للمعروف ال حيل إضـرارهم وحتميلهم ماال يطيقـون، قال تعاىل:﴿
 وقال تعاىل : ﴿
.)2(﴾

-12 إذا كانت التجارة حارضة بحضور البدلني الثمن واملبيع والبيع ناجز ، فال إثم عليكم  أن ترتكوا 
الكتابة لتقابض البدلني يف احلال قبل التفرق .

-13التقوى وسيلة الرزق احلالل والعلم النافع ، وهي زاد املؤمنني .
)1( الرمحن : آية )60( 0                  )2( التوبة : آية )91( .
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المناق�ســـــة

1 ـ اخرت من املجموعة ) ب ( ما يناسبها من العبارات يف املجموعة ) أ (

          ) أ (         ) ب ( 
    -1 السفيه                                )        ( مأجور إن مل يمل إىل أحد املتعاقدين.

    -2 الكاتب                               )        ( الذي ال حيسن الترصفات املالية.
    -3 الضعيف                               )        ( العاجز عن اإلمالء.

2 ـ ماطرق كسب األموال ، ورصفها يف اإلسالم ؟

3 ـ اذكر احلكم الرشعي أمام العبارات اآلتية :

......................      -1 تسمية األجل يف املداينات .   

......................      -2 الشهادة بالظن .    

......................      -3 االمتناع عن الشهادة مع العلم .  
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�صورة البقرة من اآية )285 ـ 286(

معنــاهــاالكلمــة

صدق .
ببعض  نؤمن  والنصارى  كاليهود  والنكون   ، مجيعًا  هبم  نؤمن 

الرسل ونكفر ببعضهم.
املرجع إىل اهلل يوم القيامة .

ال يلزمها فوق طاقتها .

املعنى : هلا ما كسبت من اخلري ، وعليها ما اكتسبت من الرش .

آمن
ال نفرق بني أحد من رسله

 
وإليك املصري

اليكلف اهلل نفسًا 
إال وسعها

هلا ماكسبت 
وعليها ما اكتسبت

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾
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ال تعاقبنا .
ـا  حيبسنا عن العمل . تكليفًا  شاقًّ

مالكنا وسيدنا ومتويل أمرنا .

ال تؤاخذنا 
إرصًا 
موالنا 

الأحكام والفوائد :
-1 تقرر اآليات أربعة من أركان اإليامن وهي : اإليامن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وأن املؤمنني مجيعهم 

﴾ إيامن باليوم اآلخر وهو الركن اخلامس من أركان اإليامن . صدقوا هبا، وقوله :﴿
-2 ال يتم اإليامن إال باإليامن بالرسل مجيعًا ، ومن آمن ببعضهم دون بعض فقد كفر .

﴾)1(. وهذا من  ﴿ -3 رفع احلرج عن هذه األمة رمحة هبا ، قال تعاىل : 
يرس الدين وسهولة الترشيعات اإلسالمية ، فلم يكلف اهلل هذه األمة إال بام تقدر عليه .

.﴾ -4 من عمل الصاحلات فلنفسه ومن أساء فعليها،قال تعاىل : ﴿
﴾ يف  ﴿ إليه دائاًم قائلني:  -5 يرشد اهلل  عباده إىل دعوته والتوسل 

أعاملنا وأقوالنا، وأن ال يكلفهم ما فيه مشقة عىل أبداهنم ونفوسهم الضعيفة كام حصل لألمم السابقة .
-6الدعاء سبب للمغفرة والتوفيق والنرص إذا اقرتن بالعمل الصالح واإليامن الصحيح . 

وتنتهي سورة البقرة بنهاية هذه اآليات الكريمة مقررة ما بدأت به من أصول اإليامن.

المناق�ســـــة

ن معاين املفردات اآلتية : ِـّ 1 ـ بي
                ال نفرق بني أحد من رسله، يكلف، وسعها، إرصًا.

2 ـ ما حكم اإليامن ببعض الرسل دون بعض ؟ دلل عىل ذلك .
3 ـ )اإلسالم دين اليرس والسهولة ورفع احلرج واملشقة ( ارشح العبارة يف ضوء ما فهمته من اآليات .

)1( احلج : آية )78(.
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�صورة اآل عمران من اآية )1٠ ـ 13(

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾

�سبـب الـنــزول :

ملا أصاب رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قريشًا ببدر ، ورجع إىل املدينة مجع اليهود فقال هلم : يامعرش اليهود أسلموا 
قبل أن يصيبكم اهلل بام أصاب قريشًا ، فقد عرفتم أين نبي مرسل، فقالوا يا حممد : ال يغرنك من نفسك 
أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغامرًا ـ يعني جهاالً ـ ال علم هلم باحلرب ، إنك واهلل لو قاتلتنا لعرفت أنا 

.)1(﴾ نحن الرجال ، وأنك مل تلق مثلنا فأنزل اهلل : ﴿

)1( انظر : أسباب النزول للواحدي ص 54 .
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معنــاهــاالكلمــة

هم وفد نجران وهيود املدينة واملرشكون واملنافقون.
لن جتزي عنهم أمواهلم وال أوالدهم ولن تقيهم عذاب اهلل إذا حلَّ هبم.

الوقود ما توقد به النار من حطب أو فحم حجري أو غاز ونحو ذلك 
واملعنى هنا ؛ أهنم سيعذبون يف النار.

كعادهتم وسنتهم يف كفرهم وتكذيبهم وما حلَّ هبم من عذاب يف الدنيا 
واآلخرة.

املراد هبم هنا هيود املدينة ، بنو قينقاع.
عالمة واضحة. والفئتان مها : املسلمون ، وقريش ، التقتا يوم بدر.

يقوي ويساعد.
 ، فينجو  اخلطر  مواضع  البصرية  ذو  به  َيْعرب  ما  وهي  العظة  هي  العربة 
واملراد به هنا أن نرص اهلل للمؤمنني وهم قلة عىل املرشكني فيه آية وموعظة 

ألصحاب العقول السليمة.

إن الذين كفروا
لن تغنى عنهم 

وقود النار

كدأب آل فرعون 

قل للذين كفروا
آية يف فئتني

يؤيد بنرصه 
عربة ألويل األبصار 

الأحكام والفوائد :
-1 هذه اآليات واردة يف صدد خطاب بني إرسائيل ، يذكرهم اهلل فيها بمصري آل فرعون ، وكان اهلل قد أهلك 
آل فرعون وأنجى بني إرسائيل ، ولكن هذا ال يمنحهم حقًا خاصًا إذا هم ضلوا وكفروا ، وال يعصمهم أن 

يوصموا بالكفر إذا هم انحرفوا ، وأن ينالوا جزاء الكافرين يف الدنيا واآلخرة كام نال ذلك آل فرعون .
-2 يعتقد اجلهلة أن كثرة أوالدهم وأمواهلم تقيهم من عذاب اهلل ، ولكن ذلك ال يغني شيئًا يف ذلك اليوم 

الذي ال ريب فيه ، الذي ال ينفع فيه مال و ال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم .
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-3 سنة اهلل ال تتخلف، واليهود وغريهم من الكفار ال يعصمهم من اهلل عاصم وسيصيبهم ما أصاب قريشًا، 
فالعلة هي الكفر، ويف نرص اهلل للمؤمنني داللة عىل أن اهلل معز دينه ونارص رسوله ومظهر كلمته.

ضون هلذا املصري يف  ل عليه باحلق ، ُمَعرَّ -4 الذين كفروا وكذبوا بدعوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص وآيات الكتاب الذي ُنزِّ
الدنيا واآلخرة .

-5 إن وعد اهلل هبزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اهلل قائم يف كل حلظة ، ووعد اهلل 
بنرص الفئة املؤمنة ـ ولو قل عددها ـ قائم يف كل حلظة ، وتوقف النرص عىل تأييد اهلل الذي يعطيه من 

يشاء حقيقة قائمة مل تنسخ ، وسنة ماضية مل تتوقف.
-6 اإلغراق يف شهوات الدنيا ، ورغائب النفوس ، ودوافع امليول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن 

التبرص واالعتبار.
-7 وقعة بدر الكربى آية دالة للمؤمنني عىل صدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه عىل احلق وأعداؤه عىل الباطل حيث 

التقت فئة الكفر وحزبه وهم كفار قريش وعددهم ثالثة أضعاف املؤمنني  فانترص احلق عىل الباطل .
-8 صدق خرب القرآن فيام أخرب به عن اليهود من هزيمتهم ، فكان هذا دليل صدق عىل أن القرآن وحي 

من اهلل ، وأن حممدًا رسول اهلل ، وأن اإلسالم دين اهلل احلق .
املؤمنني  املرشكون  يرى   : أي  املرشكني  الواو( عائد عىل  ﴾الضمري)  ﴿: تعاىل  قوله   9-
ضعف عددهم ليحصل هلم اخلوف والرعب واهللع ، كام أن اهلل تعاىل قلل املرشكني يف أعني املؤمنني 

ليقدموا عىل قتاهلم .
.)1(﴾ -10 الذنوب سبب يف العذاب العاجل واآلجل يقول اهلل تبارك وتعاىل:﴿

.)2(﴾ ﴿
-11 القوة املادية ليست كل يشء، والنرص اليكون بكثرة العدد والعتاد ،وإنام يكون بمعونة اهلل. 

)1( سورة النساء آية )123( .
)2( سورة الشورى آية )30( .
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المناق�ســـــة

﴾؟   1 ـ ما سبب نزول قوله تعاىل:﴿
ن معاين الكلامت اآلتية : ِـّ 2 ـ بي

               لن تغني عنهم   ،   وقود النار   ، كدأب آل فرعون   ،  عربة ألويل األبصار.
3 ـ من املقصود بالذين كفروا يف قوله تعاىل :﴿

﴾، وقوله تعاىل : ﴿              
﴾؟              

4 ـ استخرج من اآليات الكريمة ما يدل عىل أن النرص لدين اإلسالم والغلبة للمؤمنني .
5 ـ يف اآليات الكريمة عالمة عىل صحة دين اإلسالم وأنه الدين احلق من عند اهلل تعاىل ، وضح ذلك .
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�صورة اآل عمران من اآية )14 ـ 17(

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة
مجع شهوة بمعنى املشتهى طبعًا وغريزة .

املراد هبا هنا األموال الكثرية واملكدسة بعضها فوق بعض .
األصيلة احلسان ، املعدة للركوب عليها للغزو واجلهاد .

اإلبل والبقر والغنم ، وهي املاشية .
الزروع واحلقول وسائر النباتات النافعة .

أخربكم بنبأ عظيم؛ ألن النبأ ال يكون إال باألمر العظيم .
هن احلور العني نقيات من دم احليض والبول وكل أذى وقذر.

الشهوات 
القناطري املقنطرة

اخليل املسومة
األنعام
احلرث

أؤنبئكم 
أزواج مطهرة
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عىل الطاعات فال يفارقوهنا ، وعىل املكاره فال يتسخطوهنا ، وعن 
املعايص فال يقارفوهنا .

يف إيامهنم وأقواهلم وأعامهلم .
العابدين املحسنني الداعني اهلل تعاىل .

املؤدين الزكاة واملتصدقني بفضول أمواهلم .
َحر. السائلني رهبم املغفرة يف آخر الليل وقت السَّ

الصابرين 

الصادقني 
القانتني
املنفقني 

املستغفرين باألسحار

الأحكام والفوائد :
-1 زين للناس يف هذه احلياة أنواع املالذ ومنها النساء وبدأ هبن؛ ألن الفتنة بالنساء أشد، قال ملسو هيلع هللا ىلص : 

» ما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء «)1( .
للناس حب ملذات  املقيم، ومع ذلك فقد زين  الزائل ونعيم اآلخرة  الدنيا  الواضح بني متاع  الفرق   2-
الدنيا من النساء والبنني والقناطري املضاعفة من الذهب والفضة، وحبب هلم اخليل واإلبل والبقر والغنم 

ُزل. وما حيرثونه للزراعة، وجعلوها أكرب مههم وهي متاع زائل منقطع واهلل عنده أعظم املرجع والنُّ
        ﴿: تعاىل  قال  لالبتالء واالختبار  للناس  زينًا حمبوبًا  اليشء  اهلل  -3 جيعل 
القبيح ،  الزين ويقبح  يزين  الشيطان لإلضالل واإلغواء، فاهلل  ﴾)2( ويزين 

والشيطان يزين القبيح ويقبح الزين.
-4 يرغب اهلل عباده يف العمل للدار اآلخرة ، ويدعوهم إىل الزهد يف املتاع الفاين لتتعلق قلوهبم بالنعيم الباقي 

﴾ أي املرجع احلسن، والنزل الكريم واجلوار الطيب السعيد. فيقول :﴿
واالستغفار  سبيله،  يف  واإلنفاق  هلل،  والقنوت  والصدق،  والصرب،  الصاحلات،  بعمل  ُتَنال  اجلنة   5-
باألسحار، والنار ينجي منها ترك الشهوات وفطام النفس عنها، ويف احلديث يقول ملسو هيلع هللا ىلص : » حفت اجلنة 

باملكاره ، وحفت النار بالشهوات « )3(.
)1( رواه البخاري كتاب النكاح ، باب ما يتقي من شؤم املرأة ح 5093 جـ 123/6 ومسلم ، كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء ، 

       وبيان الفتنة بالنساء 2197/4 ح 2740.
)2( سورة الكهف :  آية )7(.                       )3( رواه مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها 2174/4ح2822.
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-6 للمتقني عند رهبم خري من تلك امللذات املنقطعة الزائلة ، هلم يف اجلنة أهنار من عسل وأهنار من لبن 
وأهنار من مخر لذة للشاربني وأهنار من ماء، وهلم يف اجلنة زوجات مطهرات من كل نقص أو عيب 

مجيالت اخللق واألخالق .
-7من أعظم النعيم للمؤمنني رضوان اهلل عليهم فال يسخط عليهم بعده أبدًا .

-8 جواز التوسل إىل اهلل ـ تعاىل ـ بصالح األعامل ملغفرة الذنوب ودخول اجلنة والوقاية من النار قال 
.)1(﴾ تعاىل واصفًا دعاء املؤمنني :﴿

-9 يصف اهلل ـ تعاىل ـ املؤمنني بأمجل الصفات ومنها : الصرب وهو : حبس النفس عىل ما حيبه اهلل طلبًا 
ملرضاته، والقنوت وهو : دوام الطاعة مع مصاحبة اخلشوع واخلضوع، مع أهنم دائمو اإِلنفاق يف سبيل 
إاِل هو  السحر حيث اليراهم ويسمعهم  واالستغفار خصوصًا وقت  ملرضاته سبحانه،  والبذل  اهلل، 

سبحانه وتعاىل .

)1( سورة آل عمران : آية )16(.   

المناق�ســـــة

ن معاين الكلامت اآلتية : ِـّ 1 ـ بي
               الشهوات  ،  القناطري املقنطرة  ،  اخليل املسومة  ،   األنعام  ، احلرث .

2 ـ  ما الشهوات التي زينها اهلل تعاىل للعباد يف احلياة الدنيا ؟
.﴾ ـر قوله تعاىل :﴿ 3 ـ َفسِّ

4 ـ كيف جيعل اإلنسان كل شهوة من الشهوات السابقة طاعة هلل تعاىل ؟ وكيف تصبح كل شهوة منها
               معصية وإثاًم ؟

5 ـ وعد اهلل املتقني بوعد عظيم وأجر كريم ، ووصفهم بصفات عالية ، فام الوعد ؟ وما الصفات التي
               وصفهم هبا ؟
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�صورة اآل عمران من اآية )1٠2 ـ 1٠5(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة
كام حيق أن يتقى بامتثال أمره، واجتناب هنيه، بأن ُيطاع فال ُيعىص، وأن 

ُيذكر فال ُينسى، وُيشكر فال ُيكفر.
كتابه القرآن ودينه اإلسالم، ألن الكتاب والدين مها الصلة التي تربط 

املسلم بربه، وكل ما يربط ويشد شيئًا بآخر فهو سبب وحبل.
د بينها بعد االختالف والتنافر. مجعها عىل أخوة اإليامن َوَوحَّ

شفا احلفرة َحاَفُتها وطرفها بحيث لو غفل الواقف عليها وقع فيها.
هبدايتكم إىل اإلسالم وبذلك أنجاكم من النار.

حق تقاته 

حبل اهلل 

ألف بني قلوبكم 
شفا حفرة 

أنقذكم منها 

﴿

﴾
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أفراد من البرش أو غريهم تربطهم رابطة جنس أو لغة أو دين ويكون أمرهم واحدًا، 
واملراد باألمة هنا املجاهدون والعلامء، اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر.

اإلسالم وكل ما ينفع اإلنسان يف حياته األوىل واآلخرة من اإليامن والعمل 
الصالح.

املعروف كل ما عرفه الرشع فأمر به لنفعه وصالحه للفرد أو اجلامعة .
ضد املعروف، وهو ما هنى عنه الرشع لرضره وإفساده للفرد أو اجلامعة .

هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى .

أمة

اخلري 

املعروف
املنكر

الذين تفرقوا

الأحكام والفوائد :
-1 تقوى اهلل حق تقاته  تتمثل يف أن ُيطاع فال ُيعىص، وُيذكر فال ُينسى وُيشكر فال ُيكفر، وخصصتها آية 
﴾)1(. إْذ ال تكليف مع العجز عن القيام به، قال ابن عباس  : هو أالَّ  التغابن :﴿

ُيعىص طرفة عني .
اهلل وسنة رسوله  بكتاب  ما متسكت  فمتى  كتاهبا واحد ودينها واحد،  أمة واحدة  األمة اإلسالمية   2-
حممد ملسو هيلع هللا ىلص فقد متسكت بحبل اهلل املتني ، وحني تبعد عنهام تتفرق أحزابًا  وشيعًا، وقد عرف هذا أعداء 

اإلسالم فعملوا عىل تفرقة أمة اإلسالم إىل مذاهب وطوائف ثم أذلوها.
-3 مجع اإلسالم بني املؤمنني ، فقد كانوا أعداء فألف بني قلوهبم وجعلهم إخوانًا ، وكانوا عىل شفا حفرة 

من النار فأنقذهم من الشقاء وهَنََج هبم طريق السعادة.
-4 القيام بسلطة األمر والنهي عىل حتقيق املعروف ونفي املنكر من احلياة البرشية، فيه صيانة لدين األمة 
اخليِّـرة من أن يعبث به كل ذي هوى أو شهوة أومصلحة ، كام فيه حفظ هلذا الدين الصالح من أن يقول 

فيه كل امرٍئ برأيه وبتصوره، زاعاًم أن هذا هو اخلري واملعروف والصواب .
-5 ال ينبغي أن يكون العلم واملعرفة برشائع اهلل سببًا يف الفرقة واخلالف ، ومها أداة الوحدة واالئتالف، 

وقد أعلم اهلل عباده املؤمنني بجزاء املختلفني من أهل الكتاب ليعتربوا فال خيتلفوا وال يتفرقوا .
)1( سورة التغابن : آية )16(.
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-6 ال يمكن أن جتتمع القلوب إال باألخوة يف اهلل فتصغر إىل جانبها األحقاد التارخيية، والثارات القبلية، 
واألطامع  الشخصية، والرايات العنرصية ، وجيتمع الصف حتت لواء اهلل الكبري املتعال .

-7 هنى اهلل تعاىل األمة عن التفرق واالختالف وقد وقع ماهناهم عنه وثبت ما أخرب به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعن 
معاوية  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » أال إِنَّ َمْن قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل ثنتني وسبعني ملة، 
وإِن هذه امللة ستفرتق عىل ثالث وسبعني ، ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة، وهي اجلامعة «)1(.
-8 األخذ باإلسالم مجلة والتمسك به عقيدة ورشيعة أمان من الزيغ والضالل، ونجاة من اهلالك واخلرسان .

-9 أمر اهلل ـ تعاىل ـ بتذكر نَِعمه، وأعظمها نعمة اإلسالم واتباع نبيه حممد عليه الصالة والسالم، فإن به 
ها املحبُة واأللفة . زالت العداوة والفرقة، وحل حملَّ

الصحيح  احلديث  ففي   ، فيه  الفرقة واالختالف  بالدين اإلسالمي وحرمة  التمسك  -10 وجوب 
يقول ملسو هيلع هللا ىلص : » إن اهلل يرىض لكم ثالثًا ويكره ثالثًا : يرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئًا، وأن 

تعتصموا بحبل اهلل مجيعًا وال تفرقوا ، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال «)2(.

المناق�ســـــة
1 ـ بيـِّن معاين الكلامت اآلتية :

                حق تقاته   ،   حبل اهلل   ،  ألف بني قلوبكم    ،   شفا حفرة   ،  األمة .
2 ـ كيف يتقي املسلم اهلل حق تقاته ؟

﴾ مبينًا احلال التي كان املسلمون عليها  ـر قوله تعالـى :﴿ 3 ـ فسِّ
               قبل إسالمهم ،وحاهلم بعد اإلسالم .

4 ـ استخرج من اآليات الكريمة شاهدًا عىل : 
أ ـ حرمة التفرق يف الدين .  

ب ـ وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر .  
ج  ـ التحذير من االقتداء باليهود والنصارى .  

5 ـ ما أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل األمة املسلمة ؟
)1( رواه أبو داود ، رقم )4597( كتاب السنة ، باب رشح السنة .

)2( رواه مسلم ، رقم )1715( كتاب األقضية ، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة .
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�صورة اآل عمران من اآية )133 ـ 136(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة
املسارعة إىل اليشء املبادرة إليه بدون َتَواٍن وال َتَراٍخ .

املغفرة : سرت الذنوب وعدم املؤاخذة هبا ، واملراد هنا : املسارعة إىل التوبة 
برتك الذنوب وكثرة االستغفار .

من  باإلكثار  تكون  إليها  واملسارعة   ، الساموات  فوق  النعيم  دار   : اجلنة 
الصاحلات.

َأٌة لعباد اهلل املتقني . ُهيِّئْت ، فهي موجودة اآلن ُمهيَّ
املتقون : هم الذين أطاعوا اهلل تعاىل فلم يعصوه برتك واجب وال بفعل حمرم، 

وإن حدث منهم ذنب تابوامنه فوراً فجعلوا بينهم وبني عذاب اهلل وقاية .

وسارعوا
إىل مغفرة 

جنة 

ت  ُأِعدَّ
للمتقني 

﴿

﴾
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يف الشدة والرخاء ، واملنشط واملكره ، والصحة واملرض ، ويف مجيع األحوال 
وقت العرس واليرس .

كظم الغيظ حبسه ، والغيظ أمل نفيس حيدث إذا أوذي املرء يف بدنه أو عرضه 
أو ماله ، وحبس الغيظ : عدم إظهاره عىل اجلوارح بسبِّ أو رضٍب ونحومها 

للتشفي واالنتقام .
الفاحشة : الفعلة القبيحة الشديدة القبح كالزنى وغريها من كبائر الذنوب .

أي يسارعون إىل التوبة ؛ ألن اإلرصار هو الشد عىل اليشء والربط عليه مأخوذ 
من الرَص ، والرُصة معروفة .

أي أهنم خمالفون للرشع برتكهم ما أوجب ، أو بفعلهم ما حرم .
نعمت اجلنة التي هي جزاء ملن عمل باألوامر ، وانتهى عن الزواجر .

يف الرساء والرضاء

والكاظمني الغيظ

فاحشة 
ا  ومل ُيرِصوُّ

وهم يعلمون 
ونعم أجر العاملني 

الأحكام والفوائد :

-1 أمر اهلل املؤمنني باملسارعة إىل شيئني : األول : مغفرة ذنوهبم وذلك بالتوبة النصوح، والثاين : دخول 
اإليامن والعمل  إىل موجبات دخوهلا وهي  املسارعة  اجلنة هي  إىل  التي وصفها هلم، واملسارعة  اجلنة 

الصالح إذ هبام تزكو الروح وتطيب، فتكون أهاًل لدخول اجلنة .
﴾ أمهات مكارم األخالق من البذل وكظم  -2 ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآليات الكريمة ﴿

الغيظ والعفو عن املسيئني والتوبة من الذنوب، وكل واحدة منها مصدٌر لفضائل  التدخل حتت احلرص.
من  يتطهر  مل  من  اجلنة  دخول  يستحق  فال  التحلية  عىل  مقدمة  التخلية  ألن  اجلنة؛  عىل  املغفرة  قدم   3-

الذنوب واآلثام.
-4 جيب أن تكون النفوس كريمة يف ذاهتا مهام ألح عليها الفقر، وأن تتعود اإلحسان بقدر الطاقة لتسمو 

عن الرذائل التي قد جترها إليها احلاجة.

َّ ِّ
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-5 من كرم اهلل سبحانه أن التائب من الذنبـ  عندهـ  كمن ال ذنب له، وأن العبد إذا التجأ إليه، وباعد نفسه 
عن الذنب  بأقىص ما يقدر عليه عفا عنه وجتاوز عن ذنوبه وإن جلَّت، فإن عفوه أجلُّ وكرمه أعظم.

-6 من أجاب داعي الغيظ، وتوجه بعزيمة إىل االنتقام فإِنه ال يقف عند َحدِّ االعتدال، وال يكتفي باحلق، 
َعِة  بل يتجاوزه إىل البغي، ومن َثمَّ كان من التقوى كظم الغيظ، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » ليس الشديد بالرصُّ

ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب «)1(.
﴾ للمبالغة يف وصف اجلنة بالسعة  -7 ختصيص الَعْرض بالذكر يف قوله:﴿
والبسطة، فإذا كان هذا عرضها فيكف يكون طوهلا ؟ قال ابن عباس : ) كسبع ساموات وسبع أرضني 

لو وصل بعضها ببعض (.
-8 املتقون الذين أعد اهلل هلم اجلنة ال يرصون عىل ذنب يرتكبونه صغريًا كان أو كبريًا؛ ألن ذكرهم هلل 
ابن عباس ريض اهلل  إذ اإلرصار عىل الصغائر جيعلها كبائر كام قال  الذنوب؛  يمنعهم أن يقيموا عىل 

عنهام : » ال كبرية مع االستغفار وال صغرية مع اإلرصار«)2(.
-9 أخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفيس بيده لو مل تذنبوا 
لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم «)3(. فمن صفات املؤمنني أهنم إن صدرت 
منهم أعامل سيئة كبرية أو دوهنا، بادروا إىل التوبة واالستغفار وذكروا رهبم، واهلل حيب من عباده التوبة 

واإلنابة والرغبة إليه. 

)1(  رواه البخاري ، كتاب األدب ، باب احلذر من الغضب ، ومسلم رقم )2609( كتاب الرب والصلة ، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب.
)2( رواه الطربي يف تفسري سورة النساء : آية )31( 44/4 ، ورواه ابن أيب حاتم وابن املنذر يف تفسريهيام كام يف الدر املنثور للسيوطي 261/2 .

)3( رواه مسلم رقم )2749( كتاب التوبة ، باب سقوط الذنب باالستغفار والتوبة .

َ
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المناق�ســـــة

1 ـ بيِّـن معاين الكلامت اآلتية :
                وسارعوا   ،  إىل مغفرة   ، للمتقني    ، يف الرساء والرضاء   ، فاحشة .

﴾ ما معنى الغيظ ؟ وكيف يكون كظمه ؟ 2 ـ قال تعاىل :﴿
3 ـ أمر اهلل املؤمنني باملسارعة إىل شيئني ، ما مها ؟

4 ـ ما األخالق التي وردت يف اآليات الكريمة ؟ ومن املتصفون هبذه الصفات ؟
5 ـ ما الواجب عىل املسلم عمله عند الغضب و كذا عند الوقوع يف الفاحشة ؟
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�صورة اآل عمران من اآية )137 ـ 141(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة
مجع ُسنَّة ، وهي السرية والطريقة التي يكون عليها الفرد أو اجلامعة، 
ويوم ُأحد حني أصيب املسلمون يسليهم اهلل أنه قد جري نحو هذا 
عىل  والدائرة  هلم  العاقبة  فكانت  قبلكم  من  كانوا  الذين  األمم  عىل 

الكافرين.
لتعتربوا. الغابرين  اهلالكني  ، للوقوف عىل ديار  األمر لإلرشاد 

عاقبة أمرهم وهي ما َحلَّ هبم من الدمار واخلسار كعاد وثمود.
أي ما ذكر يف اآليات بيان للناس به يتبينون اهلدى من الضالل، وما 

الزمهام من الفالح، واخلرسان .
النجاة .  املؤمن فيسلك سبيل  يتعظ هبا  التي  املوعظة احلال 

سنن 

فسريوا يف األرض
عاقبة املكذبني 
هذا بيان للناس

موعظة 

﴿

﴾
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ال تضعفوا .
الَقْرُح : أثر السالح يف اجلسم كاجلرح، وتضم القاف فيكون بمعنى األمل .

من  احلياة  تصاريف  من  اهلل  جيريه  ما  هبا  واملراد  معها،  والليايل  يوم  مجع 
خري وغريه، وإعزاز وإذالل .

مجع شهيد، وهو املقتول يف سبيل اهلل، وكان املسلمون يسألون رهبم يومًا 
الشهادة . كيوم بدر ليحصلوا عىل 

ويميزهم  الذنوب  من  ويطهرهم  املخالفات  أدران  من  املؤمنني  ليَخلِّص 
. املنافقني  عن 

والكافرين وهيلكهم . الكفر  آثار  يمحو ويذهب 

وال هتنوا 
َقْرح

األيام 

شهداء 

ص لُِيَمحِّ

ويمحق

الأحكام والفوائد :

سبيل  سلك  فمن  املستقيم،  الطريق  إىل  هيدي  واملكذبني،  الصاحلني  من  تقدم  من  أحوال  يف  النظر   1-
الصاحلني فعاقبته كعاقبتهم، ومن يسلك سبيل املكذبني فحاله كحاهلم .

-2 كثريًا ما جيهل اإلنسان نفسه، وكثريًا ما جيهل ضعفها وقوهتا، فيأيت التمحيص الذي يتواله اهلل سبحانه 
َقْبَل  يعلمونه  يكونوا  مامل  أنفسهم  املؤمنون من  فيعلم  والرخاء،  الشدة  بني  الناس  بني  األيام  بمداولة 

مواجهِة األحداِث الواقعيَّة .
َل األمر من َصولة، كام وعد  -3 من سنن اهلل يف خليقته أن احلق ال بد أن ينترص عىل الباطل مهام كانت له َأوَّ

.﴾ اهلل بذلك فقال :﴿
-4 اليكون النرص والغلبة إال ملن عرف أسباب النجاح ورعاها حق رعايتها، وأمهها التمسك بالكتاب والسنة، 

واالتفاق وعدم التنازع، والثبات، وصحة النظر وقوة العزيمة، وأخذ األهبة وإِعداد ما يستطاع من القوة .
-5 هنى اهلل تعاىل عن احلزن عىل مافات ؛ ألن ذلك مما يفقد اإلنسان شيئًا من عزيمته .

-6 إن الشهداء ملختارون ، خيتارهم اهلل من بني املجاهدين ، ويتخذهم لنفسه ـ سبحانه ـ فليست رزية وال 
خسارة أن يستشهد يف سبيل اهلل من يستشهد ، إنام هو اختيار وانتقاء ، وتكريم واختصاص . 
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املؤمنون   أهيا  ولكنكم  مثله  بدر  يوم  الكافرين  فقد مس  ُأحد،  يوم  وقتل  املؤمنني جراح  أصاب  إن   7-
ترجون من اهلل ما اليرجون ، ويف هذا حكمة من اهلل وسنن جيرهيا، ومن تلك احلكم :  

أ ـ أن هذه الدنيا يعطي اهلل منها املؤمن والكافر، والرب والفاجر.
ب ـ أن اهلل يبتيل عباده باهلزيمة ليتبني املؤمن من املنافق ؛ ألنه لو استمر النرص للمؤمنني لدخل يف 

اإلسالم من ال يريده .
ج ـ ليتخذ اهلل شهداء عنده،والشهادة عند اهلل من أرفع املنازل وال سبيل لنيلها إالبوجود أسباهبا. 

د ـ أن اهلل يمحص املؤمنني فيخلصهم من املنافقني ويتميز اخلبيث من الطيب .
ر ذلك ليمحق الكافرين ، فإهنم إذا انترصوا بغوا وازدادوا طغيانًاإىل طغياهنم  يستحقون به  هـ ـ أنه قدَّ

املعاجلة بالعقوبة رمحة بعباده املؤمنني.
-8 جرت سنة اهلل بأن للمشاهدة يف تثبيت احلقائق ما ليس للقول وحده ، إذ القول قد ينسى ويقل االعتبار 

به، لذلك أمر اهلل بالسري يف األرض للنظر يف عاقبة هؤالء لالتعاظ إذا رأيتم آثار هالكهم.
-9  اهلل تعاىل  الحياسب الناس عىل ما يعلمه من أمرهم ، ولكن حياسبهم عىل وقوعه منهم .

-10 سنن اهلل حاكمة عىل األنبياء والرسل، كام هي حاكمة عىل سائر خلقه، فام من قائد خيالفه جنده، 
ويرتكون محاية الثغر الذي يؤتون من ِقَبله ، وخيلون بني عدوهم وبني ظهورهم ، والعدو مرشف عليهم، 

إال كان جيشه عرضة لالنكسار إذا كرَّ العدو عليه .
خيرج  مل  ُأحد  فبعد  خمالفته،  وعدم  األمر  ويل  لطاعة  أخرى  مرة  العودة   : منها  للمؤمنني،  دروس  اهلزيمة  يف    11-
املؤمنون عن طاعة نبيهم، ولذلك توالت انتصاراهتم حتى أذهب اهلل عدوهم وانترش اإلسالم  يف كل بقاع الدنيا.

المناق�ســـــة
ن معاين الكلامت اآلتية : 1 ـ بيِـّ

                سنن  ،  فسريوا يف األرض   ،  عاقبة املكذبني   ،  موعظة   ،  يمحص .
.﴾ 2 ـ فرسِّ قوله تعاىل:﴿

3 ـ حتدث عن بعض أسباب النرص والغلبة والنجاح .
4 ـ ما احلكمة من إصابة املؤمنني بالقرح ؟

5 ـ ما الفوائد التي تعود عىل األمة اإلسالمية عامة واألفراد خاصة من غزوة ُأحد ؟
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�صورة اآل عمران من اآية )19٠ ـ 194(

قال اهلل تعاىل :

معنــاهــاالكلمــة
 تعاقبهام هذا جييء وذاك يذهب ، هذا مظلم وذاك ميضء .

دالئل واضحة عىل وجود اهلل تعاىل وقدرته وعلمه وحكمته ورمحته.
التي تدرك هبا األشياء وتفهم هبا األدلة. أصحاب العقول 

تنزهيًا لك عن كل ما ال يليق بجاللَك وعظمتك.
النار. أدخلته  إذا  أذللته وأشقيته 

اسرْت وامُح عنا سيئاتنا ؛ ألنه ال يسرتها ويمحوها إاِل اهلل  تعاىل.
بطاعتهم  اهلل  بروا  والذين  بالرشيعة  املتمسكون  وهم  بارٍّ  أو  َبرٍّ  مجع 

إياه حتى ريض عنهم.
النرص والتأييد. ألسنة رسلك من  عىل 

واختالف الليل والنهار 
آليات 

ألويل األلباب
سبحانك 

أخزيته 
ر عنا  كفِّ
األبرار

عىل ُرُسلك

﴿

﴾
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الأحكام والفوائد :
-1 يف خلق السموات واألرض وإبداعها ، وتعاقب الليل والنهار بصفة دائمة عالمات ودالئل واضحة 
الكون ويعرفون أن  يتفكرون يف هذا  الذين  العقول  عىل قدرة اهلل وحكيم صنعه ال يدركها إال ذوو 

وراءه خالقًا مبدعًا.
-2 ِذْكُر اهلل تعاىل ال يكفي يف االهتداء إىل اآليات، ولكن يشرتط مع الذكر التفكر فيها، وقد يتفكر املرء 
يف عجائب السموات واألرض وأرسار ما فيهام، وهو غافل عن العليم احلكيم الذي خلق ذلك يف أبدع 

نظام ، وكم ناظر إىل صنعٍة بديعٍة ال خيطر بباله صانعها اشتغاالً هبا عنه.
كامل  إظهار  مع  عنه  غفلتهم  وعدم  موالهم  إىل  توجههم  كامل  إىل  إشارة  بالنداء  الدعاء  تقدمة  يف   3-

دهم اإلحسان والتفضل. الرضاعة واالبتهال إىل من عوَّ
-4 وصف اهلل أويل األلباب بأهنم يذكرون اهلل يف مجيع أحواهلم قيامًا وقعودًا وعىل جنوهبم ويشمل ذلك 

مجيع أنواع الذكر باللسان والقلب.
-5  املؤمن املتفكر يتوجه إىل اهلل بمثل هذا الثناء والدعاء واالبتهال بعد أن رأى الدالئل عىل بديع احلكمة، 
وبعد أن عرف دقائق األكوان التي تربط اإلنسان بربه. ويف هذا تعليم للمؤمنني كيف خياطبون رهبم 

عندما هيتدون إىل يشء من معاين إحسانه وكرمه يف بدائع خلقه.
-6 إنام ذكر التفكر يف خلق اهلل، لورود النهي عن التفكر يف اخلالق، لعدم الوصول إىل كيفية ذاته وصفاته.

-7 من نعم اهلل عىل عباه أن جعل اللسان عضواً ال يصيبه امللل وال التعب كبقية اجلوارح)1(، ولذلك أخرب 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن خري حاالت املرء أن يكون لسانه رطبًا بذكر اهلل، وأن أفضل حاالته عند فراقه هذه الدنيا، 

أن يفارقها ولسانه رطب بذكر اهلل.
يقيمون احلواجز، وال  الكونية، وال  اهلل  آيات  يفتحون بصائرهم الستقبال  الصحيح  اإلدراك  أولو   8-
يغلقون املنافذ بينهم وبني هذه اآليات. ويتوجهون إىل اهلل بقلوهبم قيامًا وقعودًا وعىل جنوهبم فتنفتح  

بصائرهم، وتتسع مداركهم، وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها اهلل إياه.
)1( ومن نعمه أيضًا أنه مل يفرض عىل عباده هيئة خاصه لذكره بأنواع األذكار ، وال طهارة خاصة ، بل ندب إليه ورغب فيه يف مجيع األحوال .
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الكون، ويف نواميسه وسننه، ويف قواه ومدخراته، ويف  التي تبحث يف تصميم  الكونية  العلوم  -9 هذه 
إىل  لتحولت  الكون وذكره، والشعور بجالله وفضله  بتذكر خالق هذا  اتصلت  لو  أرساره وطاقاته، 

عبادة خلالق هذا الكون ، والستقامت احلياة هبذه العلوم واجتهت إىل اهلل .
-10 مرشوعية التوسل إىل اهلل تعاىل باإليامن واألعامل الصاحلة .

المناق�ســـــة

1 ـ ملاذا خص اهلل ـ تعاىل ـ أويل األلباب بالذكر؟ وماصفاهتم؟
2 ـ من نعم اهلل عىل عباده أن خلق اللسان لإلنسان،فكيف يستخدمه اإلنسان لطاعة اهلل تعاىل؟

3 ـ ما الدعاء الذي دعا به أولو األلباب ؟
.﴾ ـر قوله تعاىل:﴿ 4 ـ َفسِّ

5 ـ كيف يستفيد املؤمن من معرفته للعلوم الكونية يف زيادة إيامنه ؟
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�صورة اآل عمران من اآية )195 ـ 2٠٠(

�سبب النـزول :

ثبت يف الصحيحني أن النجايش ملا مات نعاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أصحابه ، وقال : » إن أخًا لكم باحلبشة قد 
مات فصلوا عليه« )1( فخرج إىل الصحراء فصفهم وصىل عليه .

وروي عن أنس بن مالك أنه قال : ملا تويف النجايش قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »استغفروا ألخيكم«. فقال 
﴾ اآلية . بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض احلبشة فنزلت : ﴿

)1( رواه مسلم رقم )953( : كتاب اجلنائز ، باب يف التكبري عىل اجلنازة .

قال اهلل تعاىل :

﴿

﴾
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معنــاهــاالكلمــة
بدينهم. فرارًا  وأهليهم  وأمواهلم  وديارهم  بالدهم  تركوا   

وبرسويل. يب  واإِليامن  طاعتي  أجل  من  املرشكون  آذاهم 
السيئات. تكفري  بعد  اجلنات  وهو  اهلل،  عند  من  كائنًا  أجرًا  أي 

ال يكن منك اغرتار، واملخاطب بذلك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واملراد أصحابه 
وأتباعه.

ترصفهم فيها بالتجارة والزراعة واألموال واملآكل واملشارب.
وفراش. ورشاب  : طعام  ِقرى  من  للضيف  ُيَعدُّ  ما   : ُزل  النُّ

واإلنجيل. التوراة،  إليهم(  أنزل  و)ما  والسنة،  القرآن 
وجل. عز  له  خمبتني  مطيعني 

هلم. حتصل  منافع  مقابل  للناس  ببيانه  أمر  وما  اهلل  أحكام  جيحدون  ال 

الثبات   : واملصابرة  ورسوله،  اهلل  طاعة  عىل  النفس  حبس  الصرب: 
العدو. أمام  والصمود 

املسلمني. ديار  إىل  الترسب  من  للعدو  منعًا  الثغور  لزوم   : املرابطة 
واآلخرة. الدنيا  يف  املرهوب  من  والسالمة  باملرغوب،  بالظفر  تفوزون 

هاجروا 
ُأوذوا يف سبييل

ثوابًا من عند اهلل
ال يغرنك 

ُب الذين كفروا يف البالد  َتَقلُّ
ُنُزاًل من عند اهلل
وما ُأنزل إِليكم 

خاشعني هلل 
اهلل  بآيات  يشرتون  ال 

ثمنًا قلياًل
اصربوا وصابروا

ورابطوا 
تفلحون 

الأحكام والفوائد :

-1 زعم الغرب أهنم السابقون إىل االعرتاف بكرامة املرأة ومساواهتا للرجل ، وهذا ليس مبنيًا عىل أساس 
صحيح ، فاإلسالم هو الذي سبق كل الرشائع يف هذا )1(،والتزال رشائعهم الدينية واملدنية متيز الرجل 

)1( الذكر واألنثى متساويان عند اهلل يف اجلزاء متى تساويا يف العمل .



139

  ﴾ عن املرأة ، قال تعاىل :﴿
     فالذكر من األنثى واألنثى من الذكر.

-2 املجاهبة بني احلق والباطل تقتيض من املؤمنني التزام الصرب)1(، ألنه من أهم دعامات النرص وقد ذكر اهلل عز 
وجل هذه الصفات الكريمة يف مواطن كثرية من هذه السورة الكريمة، وماذاك إال ألمهية تلك الصفة.

-3 تنبيه املؤمنني وحتذيرهم من االغرتار بام يكون عليه الكافرون من سعة الرزق وهناءة العيش، فإن 
ذلك مل يكن عن رىض اهلل تعاىل عنهم ، وإنام هو متاع يف الدنيا حصل هلم وفقًا لسنة اهلل تعاىل يف الكسب 

ر له . والعمل بحسب كدِّ املرء وحسن ترصفه وما ُقدِّ
وَأْصَحَمة  َساَلم  بن  اهلل  عبد  رأسهم  وعىل  باجلنة  هلم  القرآن  وبشارة  الكتاب،  أهل  مؤمني  رشف   4-

النجايش.
 ،)2(﴾ -5 املتقون لرهبم مع ما حيصل هلم من عز الدنيا ونعيمها ﴿
ر أهنم يف دار الدنيا، قد حصل هلم كل بؤس ـ لكان هذا ـ بالنسبة إىل النعيم املقيم نزرًا يسريًا   فلو قدِّ

ومنحة يف صورة حمنة.
-6 تقديم األمر بالصرب واملصابرة واملرابطة يف الذكر قبل األمر بتقوى اهلل عز وجل ؛ ألن الصرب واملصابرة 
واملرابطة كلها من أسباب تقوى اهلل ـ عز وجل ـ كجميع األوامر والنواهي التي جاءت يف كتاب اهلل 

وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
-7 العربة يف النجاة من العذاب والفوز بحسن الثواب ، إنام تكون بإحسان العمل واإلخالص فيه.

-8 اخلشوع هو الثمرة لإليامن الصحيح ، فإن اخلشوع أثر خشية اهلل يف القلب ومنه تفيض عىل اجلوارح 
واملشاعر، فيخشع البرص باالنكسار ، وخيشع الصوت باخلفوت. 

-9 ختم اهلل هذه السورة بوصية للمؤمنني إذا عملوا هبا كانوا أهاًل الستجابة الدعاء وأحق بالنرص يف 
الدنيا وحسن املثوبة يف اآلخرة.

)1( الصرب املأمور به له مواطن ثالثة : وهي صرب عىل الطاعات ، وصرب عن املعايص ، وصرب عىل البالء فال جزع وال تسخط ، ولكن رضًا وتسليم .
)2( سورة آل عمران : آية )198( .
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1 ـ اخرت اجلواب الصحيح : 
  سبب نزول قوله تعاىل :﴿

 ﴾
أ ـ  موت النجايش بأرض احلبشة .   

ب- إسالم عبد اهلل بن سالم .   
ج- موت ورقة بن نوفل .   

ن معاين الكلامت اآلتية : ِـّ 2 ـ بي
               اليغرنك    ،    اصربوا وصابروا  ،     ورابطوا .

م اإلسالم املرأة وجعل هلا من األجر مثل أجر الرجل،استخرج شاهدًا من اآليات يؤيد ذلك. 3 ـ كرَّ
4 ـ ما احلكمة من تقديم الصرب واملصابرة واملرابطة قبل تقوى اهلل تعاىل ؟

5 ـ هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بام أنزل إِليهم فقط ؟ وملاذا ؟
6 ـ حثت اآلية األخرية املؤمنني عىل أربعة أمور ، اذكرها .
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