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 من تلقى تفسير القرآن من الصحابة رضي هللا عنهم
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 مرحلة الكتابة والتدوين مرحلة الفهم والتلقي

النبي صلى  عهد

 هللا عليه وسلم

نه من أعلى  على انه علم مستقل  التابعين عهد الصحابة عهد

 لحديث اابواب 

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتمْ  ة   ِمنْ  َوأَِعدُّ   ُقوَّ

 

 

 

 

 وتدبره على فهم القرآن الحرص

 بواب الحديثأكان التفسير باب من وىل: الفترة األ

 صبح التفسير علماً مستقلً أالفترة الثانية: 

 

 وفهمن بتدبر آالمسلم قراءة القر  وكذلك علىعلم مستقل بذاته  هو
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 كتاب هللا عز وجل وقراءته ومذكراتهالحث على االجتماع على -1

 قرب الملئكة من قراء القرآن الكريم-2

 نزول السكينة وذكر هللا لهم فيمن عنده-3

 يكون بفهم معانيه ومعرفة تفسير آياته -1

 الكريم استحضار عظمة هللا عند تلوة القرآن -2
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التفسير الصحيح تمل حتى يكتمل ن يكأية يجب سياق اآل حيث أن ذلك، ال يجوز

 يةلآل
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 ومعرفة يدل على تحريم التأليف يف القرآن الكريم من دون علم

ُم َوَلْحُم اْلِخنزِيرِ  ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ )  (َوالدَّ

كبر من هذه الكلمةوف أعلى تحريم كلمة   وكل ما هو أ

النظر بالبصر

االعتبار والتفكر

االنتظار
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 يضاح القرآن بالقرآنإ أضواء البيان يف 

 تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كلم المنان

 الدرر المنثور يف التفسير بالمأثور
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 القرآن التاسع الهجري

 الثامن الهجري

 القرن الثالث الهجري

 القرن الرابع عشر الهجري

 سانيد الثابتة يذكر مقاالت السلف باأل حيث ،ابن جرير الطبري

 حكام الفقهية مع دقة االستنباط وقوة االستداللبالعناية باأل

 لمناسبة لها ثم يورد الحديث الذيية اعلى اآل باالعتمادية ثم يفسرها يذكر اآل

 قوال الصحابة والتابعين والعلماء أية ثم بله صلة باآل
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 قيام الساعة

 ما يستنبطه العلماء

 ساليب البلغة يف اللغة العربيةأ

 التوحيد

تفسير  السنة القرآن

 الصحابة

 تفسير التابعين

 ابن جرير الطبري
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و هوى وال يستند اىل أتفسير مذموم صادر عن جهل 

 صول اللغةأقواعد الشريعة و
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التفسير المأثور: يكون مروري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو 

 الصحابة أو التابعين

 يكون باالجتهاد واالستنباط العقليالتفسير بالرأي :

 التفسير العقدي اتجاه المفسرين

أبو بكر 

 الجزائري

 البغوي

طرق الوصول 

 ليهإ

 جمايلالتفسير اإل سلوبألا

 التفسير بالمأثور بن كثيرا

التفسير  سلوباأل الماوردي

 الموضوعي
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 الخيل تغير يف سبيل هللا الملئكة

التي تنزع يف النفوس الرياح يف 

 غلب القولأ

 

 غير معصية هللا وكن ذليلً لهما رحمة بهماعليك طاعة والديك يف 

 

 هللا تعاىل يأمركم بأداء األمانات إىل أصحابها 

 ال تعرض عن الناس احتقاراً منك لهم أو استكبار عليهم وكن ليناً معهم

 هو ما يطفو من شوائب ورغوة فوق المياه

 أي جعل هللا لباسا بمعنى راحة للناس من أعمالهم ومن مشقة يومهم :لباساً 

 بمعنى أن هللا جعل النهار وسخره لقضاء الناس لحاجتهم والبحث عن أرزاقهم: معاشاً 
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عليه وسلم يف جميع أنه ال يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى هللا 

 وظاهراً  األمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب االنقياد له باطناً 

 جعل كل واحد منهما ن هللاأ

فمن فوت خر خلفا من اآل

شيء يف أحدهما فيعوض يف 

 اآلخر

أي يخلف كل واحد منهما 

ان إذا قاآلخر يتعاقبان ال يفتر 

ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا 

 ذهب ذاك
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)األخلء( على المعصية يف الدنيا )يومئذ( يوم القيامة ) بعضهم لبعض عدو إال المتقين ( إال 

المتحابين يف هللا عز وجل على طاعة هللا عز وجل أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا 

أبو إسحاق أحمد بين محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرين عقيل بن محمد بن أحمد أن أبا 

البغدادي القاضي أخبرهم عن محمد بن جرير حدثنا ابن عبد األعلى عند قتادة حدثنا الفرج 

أبو ثور عن معمر عن قتادة عن أيب إسحاق أن عليا قال يف هذه اآلية: خليلن مؤمنان و 

خليلن كافران فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلنا كان يأمرين بطاعتك وطاعة رسولك 

نهاين عن الشر ويخبرين أين ملقيك يا رب فل تضله بعدي واهده كما ويأمرين بالخير وي

كرمتني فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول: ليثن أحدكما على  كرمه كما أ هديتني وأ

صاحبه فيقول: نعم األخ ونعم الخليل ونعم الصاحب قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا 

وطاعة رسولك ويأمرين بل شر وينهاين عن الخير ويخبرين  رب إن فلنا كان ينهاين عن طاعتك

 أين غير ملقيك فيقول بئس األخ وبئس الخليل وبئس الصاحب
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السبع المثاين أو أم الكتاب هي أعظم سورة يف القرآن الكريم تقرأ يف 

 الصلة وجوباً 
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 ن الكريمآأم القر 

 السبع المثاين

 سورة الحمد
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 جرهاأيدل على سر عظمتها وعظيم 

 ركان الصلة ال تتم إال بها  أألنها ركن من 

 ول السورةأن الحمد مذكور يف أل

 حالفاتحة على قول الراجا ليست من ألنه
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 مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم

 نصرف العبادة لك وحدك
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 دلنا وأرشدنا ووفقنا

 ىل جنتهإىل هللا وإالطريق الواضح الموصل 

 من ملئكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين
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 الضالين  المغضوب عليهم نعم هللا عليهمأالذين 

 توحيد األلوهية

 
 توحيد األسماء والصفات

 توحيد الربوبية

 إِيَّاَك نَْعُبُد َوإِيَّاَك 

 الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

يَن ِعنَد هللاَِّ اإْلِْسَلُم   َجاَءُهمُ  َما بَْعدِ  ِمن إاِلَّ  اْلِكَتاَب  أُوُتوا الَِّذينَ  اْخَتَلَف  َوَما ۗ  إِنَّ الدِّ

  َسرِيعُ  هللاََّ َفإِنَّ  هللاَِّ بِآيَاِت  يَْكُفرْ  َوَمن ۗ  اْلِعْلُم بَْغًيا بَْيَنُهْم 

يِقينَ  دِّ يَن َوالصِّ ِبيِّ َن النَّ ِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم هللاَُّ َعَلْيِهم مِّ  َوَمن ُيِطِع هللاََّ َوالرَُّسوَل َفأُوَلَٰ

الِِحيَن  َهَداِء َوالصَّ ِئَك  َوَحُسنَ  ۗ  َوالشُّ  َرِفيًقا أُوَلَٰ

ا  نُ  َلهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ  يََتكَلَُّمونَ  الَّ  ۗ  يَْوَم يَُقوُم الرُّوُح َواْلَمَلئِكَُة َصفًّ  َصَوابًا َوَقالَ  الرَّْحَمَٰ

ا ا َصفًّ بَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ  َوَجاَء َر
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_ )يوم هم بارزون ال يخفى على هللا منهم شيء لمن الملك  1ج

 اليوم لله الواحد القهار(

 نه سبحانه وتعاىل أخبر قبل ذلك بأنه رب العالمينأل _ 2ج

 فراد هللا بالتوحيد والعبادة إ _ 3ج
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 بيان حكمة هللا تعاىل فيما تضمنه هذه القصص -1

 بيان عدله تعاىل بعقوبة المكذبين -2

 بيان فضله تعاىل بمثوبة المؤمنين -3

 تسلية النبي صلى هللا عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له -4
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وتحذيرهم من  اإلنسانستر هللا عز وجل 

 الشيطان
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 ة من هللايمعاصي هللا وهو الورع نفسه والخش تقاءوالباس الورع 

 أي من فرائضه التي أوجبها بآياته يعني ستر العورة

 دم وزوجه السيدة حواءآيقصد سيدنا 

 و يمحيأيزيل 
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ْيَطاِن الرَِّجيمِ  قال تعاىل: َوَمن ُيْضِلْل َفَلن  ۖ  )َوَمن يَْهِد هللاَُّ َفُهَو اْلُمْهَتِد  أَُعوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ

ا  ۖ  تَِجَد َلُهْم أَْولَِياَء ِمن ُدونِِه   ۖ  َونَْحُشُرُهْم يَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوبُْكًما َوُصمًّ

ُم  أَْواُهْم َجَهنَّ  ) ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعيًرا ۖ  مَّ

 التحذير من الشيطان وكيده
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 _ التقوى هي: يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه1ج

 _ ألنه هو مصدر سعادة اإلنسان2ج

 _ شدة الحذر منه وتقوية إيمانه بربه 3ج
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 شروط قبول العمل الصالح
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 بالعدل

 يف كل وقت سجود أو مكانه

 هداهم هللا يف الدنيا

 أطاعوا الشياطين فيما يخالف ما شرعه هللا تعاىل

 

 إخلصه لله                      موافقة للكتاب والسنة     

اإلنسان مخير ومسير فهو مختار له إرادة وله مشيئة ولكن هذه األشياء التي تقع إال 

 من هللا بها بعد سبق القدر
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 القسط                                                 ال يأمر بالفحشاء

 اتخاذ الشيطان اولياء راً وباطناً لله          إخلص العبادة ظاه

 إخلص الدعاء لله                            

وإنما خص الوجه بالذكر لوجوه: أحدها ألنه أشرف االعضاء من حيث أنه معدن الحواس والفكر والتخيل: فإذا تواضع 

كنى به عن النفس وثالثها: أن أعظم العبادات السجدة وهي إنما تحصل اإلشراف كان غيره أوىل وثانيها: ان الوجه قد ي

 بالوجه فل جرم خصه بالذكر

 مخالف للكتب والسنة_ التقليد المحمود: ما كان موافق للكتاب والسنة، والتقليد المذموم: ما كان 1ج

 _ بما عملوا من أسباب الغواية2ج

 _ كما أنشأكم أول مرة يبعثكم أحياء فترجعون إليه للحساب3ج
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 هللا به وما نهانا عنه تتكلم اآليات عما أمر
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 يف كل وقت سجود أو مكانه

 أال يزيدوا على قدر من الذنوب

 ما عظم قبحه من الذنوب

 جهرها وسرها

 الذنب
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 األسباب: عدم الخوف من عقاب هللا وحب المفاخرة والسمعة

 العلج: الخوف من هللا والتواضع وتجنب المفاخرة والسمعة

 االقتصار على ما يحتاجه منه

 االقتصار على ما يحتاجه منه

 

 تحريم ما أحله هللا - االسراف

 الفواحش الظاهرة والباطنة

 بغير الحقالبغي 

 الشرك بالله

 القول على هللا بغير علم
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نظراً لخطره وهو يعد من أنواع الشرك ، ول على هللا بل علمقالإن من الكبائر 

نه من أ ن تحليل الحرام أو تحريم الحلل،وسوء عواقبه، شر ما يترتب عليه م

كبر الكبائر، ضياع السنن وانتشار البدع والجهل  أ

 ن تكون بقدر الحاجة أنعم  :1ج

حرم قتل النفس  -5البعد عن الفواحش  -4عدم قتل األوالد  -3بر الوالدين  -2عدم شرك بالله  -1 :2ج

كل مال اليتم  -6إال بالحق  أمر  -9قول العدل والصدق  -8أمر بالعدل يف الكيل والميزان  -7حرم أ

 اتباع الصراط المستقيم -10بالوفاء بالعهد 

 علمأن يسأل أهل العلم الراسخين يف ال :3ج
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 عمل أهل الجنة وعمل أهل النار

https://hulul.online/


 أذهبنا 

 وعداوة ينةحقد وضغ من

 دخول الجمل

 دخولهم الجنة
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ُة أُورِْثُتُموَها بَِما ُكنُتْم تَْعَمُلونَ   أَن تِْلُكُم اْلَجنَّ

بَِّنا بِاْلَحقِّ   َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َر

لَِك نَْجزِي اْلُمْجرِِمينَ   َوكََذَٰ

 االكتفاء بمسح الرأس                                ال يشرط لألنثى نقض ضفيرتها يف االغتسال

 عذارهل األأصلة                           من به سلس بول        

 

 كل والشرب سهواً األ دالعفو عن          الترخيص للمريض والمسافر االفطار برمضان
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 الجنة

 ىل: اإليمان والعمل الصالحإأهل الجنة يعود 
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 حال أصحاب النار تتكلم عن
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 من العذاب

 والطرد من رحمته هللا تعاىل عذاب

 يطلوبنها معوجة

 بين أصحاب الجنة والنار سور

 حائط بين الجنة والنار
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بربهم ويف أال لعنة هللا على الظالمين يقول: أال غضب هللا على المتعتدين الذين كفروا 

 عظملظلم األسورة لقمان تعظيم لنفس المشركة با

من هللا ومن جميع الناس وتكون حياته سعيدة ويوم  المصلي: تسهل عليه جميع الطاعات ويكون محبوباً 

 القيامة يف الجنة

من هللا وممن جميع الناس وتكون حياته تعيسة  الغير مصلي: تصعب عليه جميع الطاعات ويكون مكروهاً 

 ويوم القيامة يف النار

الِِمينَ   َلْعَنُة هللاَِّ َعَلى الظَّ

 الصالح الجنة وعدنا على االيمان والعمل

 توبيخ
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 ذم ترك العمل بما تعلمه

 رة غرته الدنيا عن االخ

 مال إىل شهواته

 خلقنا للنار

 ال يسمعون العظات سماع تدبر

 ال يرون اآليات رؤي تدبر

 بل هم أضيع
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1-  ً  تطبيق ذلك على نفسه أوال

 ثم على أهله ثانياً  -2

 ثم على أقاربه األقرب فاألقرب -3

 ثم على بايق المسلمين -4
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 ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء( ِمنْ  إنََّما يَْخَشى هللاََّ: )قال تعاىل

 قوله )من يرد هللا به خيراً يفقه يف الدين(

قوله )ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 

 عن أربع وعن علمه ما صنع فيه؟(

 القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلً 

 

 من يهد هللا فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون

نس لهم قلوب ال يفقهون بها د ذرنا لجهنم كثيراً من الجن واإلولق

 ذن ال يسمعون بهأعين ال يبصرون بها ولهم أولهم 
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 _ ألن التشبيه بالكلب أبلغ من غيره1ج

 _ ال بل نفي االستفادة منها يف متابعة الحق2ج
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 نه هو السميع العليمأللسلم فاجنح لها وتوكل على هللا ن جنحوا إو

 ثبتوا واذكروا هللا كثيراً أفئة فيها الذين آمنوا إذا لقيتم يا أ 

 ن يعودوا فقد مضيت سنة األولينأن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأقل للذين كفروا  لعلم تفلحون

قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو  عدوا لهم ما استطعتم منأو

تنقوا من  هللا وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم هللا يعلمهم وما

 نتم ال تظلمونأليكم وإشيء يف سبيل هللا يوف 
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 مراتب رفيعة

 مطعم ومشرب هني كريم ةلهم يف الجن
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 ذكر هللا وجلت قلوبهمب

 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 

 

 وعلى ربهم يتوكلون
 ومما رزقناهم ينفقون

 الذين يقيمون الصلة

 رمضان يف العام الثاين من الهجرة 17

ذى عن المسلمين حتى أخبر النبي أن القافلة التجارية أن قريش لم تكف األ

الكبرى المحملة لقريش بمختلف البضائع واألموال والتي تقدر قيمتها بخمسين 

ألف دينار والمحملة على ألف بعير سوف تمر بالقرب من المدينة وهي يف طريق 

 المثل عودتها اىل مكة المكرمة قادمة من الشام عندها قرر النبي أن يقابلهم ب

 ثلثمائة رجل معهم اثنان من الخيل :المسلمون

 ألف رجل معهم مائتان من الخيل :المشركون

انتصر المسلمون على المشركين بعون هللا وتوفيقه وقتلوا قائد المشركين 

وكان مجموع وكان مجموع قتلهم سبعين رجل بينما لم يستشهد من 

سبعين مشركا ستطاع المسلمون أسر المسلمين سوى أربعة عشر رجل وا

 ثر يف نفوس المسلمين وحسن من وضعهم االقتصادي أوكان لهذا االنتصار 

واالستعاذة بالله من  بينهم زالة الخلف الموجودإنهما وجمعهما على الخير ومحاولة التودد لكل م

 وتقديم االعتذار لكل منهم ئ بينهمهاد النقاشوخلق  والتهدئة بينهمم الشيطان الرجي
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ين ودوام ذكر هللا على كل حال والتقرب اىل هللا بالنوافل _ أصلح ذات البن الكريم آقراءة القر  :1ج

يثار محاب هللا على محابك وإيتاء الزكاة _ مطالعة القلب ألسماء هللا وصفاته ومشاهدة بره إ _ 

 سبحانه وإحسانه

 التوكل يجمع االمرين فالتوكل شيئين: :2ج

اب وان قدره نافذ وانه قدر االمور وأحصاها وكتبها أحدهما: االعتماد على هللا واإليمان مسبب االسب

 سبحانه وتعاىل 

سباب بل من التوكل االخذ باألسباب ألسباب فليس من التوكل تعطيل االشيء الثاين: تعاطي األ

 والعمل بها عطلها خالف شرع هللا وقدره فالله أمر باألسباب وحث عليها

والواجبة على كل فرد مسلم هو الصلح بين بعضنا البعض وإزالة  مور المهمة جداً من األ :3ج

 تحدينالكراهية والضغينة فتنتشر المحبة وينتشر الود بين المسلمين فنجد أنفسنا مترابطين وم

  وصى به هللا ورسولهأا درجات عليا يف السلم وأيضا ما لرفعة الدين االسلمي وهذا يزيدن
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 االعتراض

 كل ما خلق هللا من الحيوانات

 فاقدة السمع

 سلمية الرسول والدين اإلن الكريم وسنآاتبعوا القر 
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 ليه تحشرونإ يحول بين المرء وقلبه وإنكم ن هللاأواعلموا 

 ن شر الدواب عند هللا الصم البكم الذين ال يعقلونإ

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا ورسوله 

 وأنتم تسمعونوال تولوا عنه 
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ذا ظهر بينهم فإن إشكاله وأنواعه أن الظلم بكل أم بية بكل وضوح أفراد المجتمع المسلحذرت اآل

ية التحذير من فتنة تتعدي الظالم تشملهم ب الصالح والطالح ويكون مقصود اآلالعقوبة تصي

 وجب أال يؤخذ أحد بذنب أحد وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب جميعاً 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عدم االيمان بالله

 االلتزام يف الصلة

 االستجابة لله والرسول
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ن هللا بين االنسان وقلبه فل يفعل شيء بدون هللا عز وجل فالحب والكره واإليمان أ :1ج

 ويشعر االنسان عند سماع هذه االنسان بيدي هللا ليس إالوعدمه هو من هللا عز وجل فقلب 

 نه قريب مناألكريمة بسرعة استجابة هللا لنا وية ااآل

ن هللا تعاىل لو كان يرى الخير من هذه الدواب التي بخها العيب ألصلح ذلك أيعني : 2ج

لذلك نسان نه ستضر اإلألغيب العيب ولكن جعلهم ال يسمعوا لحكمه منه ولتطلعه على ا

 هي شر الدواب

نه هو هللا أوهو القرآن الكريم والتوحيد به  االستجابة لله والرسول تكون بإتباع منهج هللا :3ج

ىل فرائض الدين التي إورسالته وإتباع سنته واالستجابة ول واآلخر واإليمان بالرسول األ

 وضعها هللا لنا فهي الصلح يف الدنيا واآلخرة 
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 ر فل كاشف له إال هوبضوان يمسسك هللا 
 ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهمإ

 وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك

 بدنك لتكون لمن خلفك آيةبفاليوم ننجيك 
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 بيان صدق القرآن الكريم

 هللا أعلم بمرادها
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 يكلمه عن طريق الوحي والمراد به هنا االلهام يف اليقظة أو النوم 

 و يكلم هللا تعاىل نبيه من وراء حجابأ

و يرسل هللا رسوال من الملئكة كجبريل عليه السلم ليبلغ النبي كلم هللا وهذا هو أ

 الغالب

 ىل رجل منهم أن أنذر الناس وبشر اللذين آمنواإوحينا أن أ :1ج

ىل رجل من البشر أمر موافق للحكمة ال محل إ_ أن إيحاء هللا 2ج

 استغرب وتعجب

https://hulul.online/


اآليات السابقة عن صدق رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم  تن تحدثأبعد 

 سلميبعض شبهات الكافرين حول الدين اإلذكرت اآليات 

 سلم بيان صدق اإل
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 يصرف أمر الخلئق

 البعث
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أيام ثم استوى على العرش يدبر ن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أ

 مر ما من شفيع أال من بعد إذنه ذلكم هللا ربكم فاعبدوه أفل تذكروناأل

 يعيده الخلق ثم أنه يبدأوعد هللا حق  ليه مرجعكم جميعاً إ

ثبات ما أثبته هللا إلجماعة يف أسماء هللا وصفاته هي جابة عقيدة أهل السنة وااإل

 سماء والصفات من غير تحريف وال تطيل وال تكيف وال تمثيل لنفسه من األ

 الكفر وأهلهللحذر من 

وىل االستدالل بالنشأة األ

 على النشأة االخرى
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تصديق رسالة محمد صلى هللا 

 عليه وسلم 

 بيان صدق االسلم 

https://hulul.online/


 يام وبسير القمر تعرف الشهور واألعوامفبالشمس تعرف األ

 تعاقب الليل والنهار

 العبث والجزاء

حوال الشمس والقمر أدلة أبيان 

 التوحيد

 جعل الشمس يف النهار ضياء للكون

 يف الليل يبدد الظلمات جعل القمر نوراً 
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لتدبر والتأمل يف خلق هللا لليل والنهار والشمس والقمر فهذا دليل ا

وتقوى  التوحيد وأنه الخالق والبارئ لكل هذا فهذا يزيد المؤمن يقيناً 

 لله عز وجل 

 ةلمعرفة السنين هو تقسيم السن ةومن المصالح الدنيوي

ار لترتيب تنفيذ ن الليل غير النهأيام والساعات ووعدد األ

 نجاز أعمالهم فل يضلواإومهام المؤمنين 

 تثبت االيمان وترسخ اليقين

ما أكل منهما فالشمس هي مصدر الضوء  _ انه أخبرنا بحقيقة الشمس والقمر وحدد لنا مهمة 2ج

 القمر فهو عاكس لهذا الضوء

 شهر والسنوات بالقمر وحساب اليوم والصلوات بالشمسأل_ بهما معاً فحسبنا ا 3ج
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 بيان صدق اإلسلم
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 البعث
 بدل االخرة إلنكارهم لها

 فيهاعن دالئل وحدانيتنا تاركون النظر 
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نه أوىل يوضح هللا ين المؤمنين بالله ورسوله ففي األالصالحن هللا يبين جزاء أوجه العلقة 

 يمان بهلح هللا لهم بالهم ويزيدهم من اإليهدي المؤمن بإيمانه ويزيده ويف الثانية أيضاً يص

ان تحية أهل الجنة بعضهم  :1ج

 لبعض كلم سالم من اللغو واآلثام

 ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهمأال قوله تعاىل:  :2ج

 ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهمأال قوله تعاىل:  :3ج
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 وطريق المؤمنينطريق غير المؤمنين 

 من يشاء ةييسر اىل طريق الجن

 نةالج

 مانع

 يوم القيامة نجمع جميع الخلق

 أصنامكم
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هذا من سوء السيئة وما تورثه من حسرة وندامة وما توجبه من 

 خسران

 وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

 

 هناك تبلوا كل نفس ما أسلفت

ن كنا ابيننا وبينكم  فكفى بالله شهيداً 

 من عبادتكم لغفلين
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 غطاءك فبصرك اليوم حديد: لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك 22ية اآل

 : وقال قرينه هذا ما لدي عتيد23ية اآل

من سورة يونس حيث يوضح هللا موقف الكافرين ما كفروا  29،28لها نفس معاين اآليات 

 له من األوثان واألنداد وانه يشهد عليهم يوم القيامة

ا ىل ربهإيومئذ ناضرة  رؤية هللا عز وجل والدليل قوله تعاىل: وجوه :1ج

 ناظرة

 المشركون البعث بعد الموت  :2ج
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ن تحدثت اآليات السابقة عن صدق رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم أبعد 

 ذكرت اآليات الرد على الكافرين

 لوهية والربوبية توحيد األ
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 يصرف أمر المخلوقات 

 كيف تفكرون

 وجبت

 العذاب على الكافرين
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 ليس من يرزق من يف السماء واألرضأ
ليس هو من يمل السمع أ

 ليس هو من يخرج الميت منهما البعضأ مر جميعاً ليس هو من يدير األأ والصبر

 فذلكم هللا ربكم الحق فماذا بعد الحق أال الضلل

 قولون هللا فقل أفل تتقونيسف

 فذلكم هللا ربكم الحق فماذا بعد الحق أال الضلل

يخرج الحي من الميت أي كما يخرج الفرخة من  تفسير قوله تعاىل:

البيضة وتفسير قوله تعاىل ويخرج الميت من الحي أي كما يخرج 

 البيضة من الدجاجة

فل يقبل الحق وال يرغب 

 يف التوبة
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 منزلة القرآن الكريم
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 منزلة القرآن الكريم

 من الدنيا

 تكذبون على هللا

 الفرح المحمود: هو بدين هللا

 الفرح المذموم: على المعاصي والمحرمات 
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االول هو شفاء ما يف  المقصودأن أخبر هللا سبحانه وتعاىل ان القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين وال ريب 

لحسد والغش ولكنه مع ذلك مراض الجهل والشرك والكفر والنفاق واالخلق الرديئة كاأالصدور من 

 ة رسول هللامراض العضوية كالصداع وسائر االوجاع التي تضر البدن كما دلت على ذلك سنشفاء لأل

 جميع ما أنزله هللا حلالً ما عدا ما حرمه هللا تعاىل

 االعتراف بها يف القلب -1

 الثناء على هللا باللسان -2

 العمل بالجوارح بما يرضي المنعم -3
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 علم هللا الشامل
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 وما تكون يا محمد يف أمر 

 رقباء

 وزن نملة صغيرة

 الجنة

https://hulul.online/


 التقوى يماناإل

 ترك النواهي

 البشرى يف االخرة

 وامرفعل األ

 البشرى يف الدنيا

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن هللا قال: 

مما افترضت  )من عادى يل ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيلّ

عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بها؛ وإن 

 سألني ألعطينه؛ ولنن استعاذين ألعيذنه( رواه البخاري
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المخاطب يف تكون 

وتتلوا: سيدنا محمد 

خاطب يف ال والم

تعلمون: سيدنا محمد 

 متهأو
 حساناإل

 يفعل ما أمر هللا ويترك ما نهى عنه

https://hulul.online/
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 التوراة

بالتصديق والتكذيب 

 كالقرآن 
 الميل اليسير

 فتمسكم النار وأنتم على هذه الحال
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 االستقامة

 عدم الميل للذين ظلموا

 عدم الطغيان

 قامة الصلوات الخمسإ

 الصبر

 )فاستقم كما أمرت( 

 )واصبر فان هللا ال يضيع اجر المحسنين(

 عطف على جملة )فل تكن يف مرية مما يعبد هؤالء(

عن  مر بالصبر عقب االمر باالستقامة والنهياب اللذين كذبوا ومناسبة وقوع األألنها سيقت ميثاق التثبيت من جراء تأخير عق

مر األن يكون أالفة لهوى كثير من النفوس فناسب تخلو من المشقة العظيمة ومخ الركون اىل الذين ظلموا ان المأمورات ال

مته بقرينه أىل النبي تنويه به والمقصود هو وبالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه وتوجيه الخطاب ا

جر المحسنين( لما فيه من العموم والتفريغ المقتضي جمعها ان الصبر من حسنات أن هللا ال يضيع إف:)التعديل بقوله 

المحسنين واال لما كان للتفريغ موقع وحرف التأكيد مجلوب للهتمام بالخبر وسمي الثواب اجرا لوقوعه جزاء على االعمال 

 جروموعودا له فأشبه األ
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 171 (الحق ) النساء الا هللاتقولوا على  التغلوا في دينكم و اليا أهل الكتاب 

أهواء قوم قد ضلوا من قبل  تتبعوا التغلوا في دينكم غير الحق و القل يا أهل الكتاب 

 (77) المائدة  سواء السبيل وأضلوا كثيرا وضلوا عن

المتنطعون هلك المتنطعون  بن مسعود حيث قال هلك المتنطعون هلك دهللاحديث عب - 3

 المغالي فيه المجاوز حد الشرع فيه المتعمق في الشيء و ) شرحه صحيح مسلم هو

 سواء أكان قوال أم فعال أم اعتقادا

تقوى هللا ومراقبته، دعاء هللا سبحانه وتعاىل بالهدى اهدنا الصراط المستقيم، طلب العلم الشرعي )العلم نور(،  :1ج

جليس الصالح(، االستعانة بالله والتوكل عليه لحديث عبد هللا بن عباس احفظ هللا يحفظك، لزوم الرفقة الصالحة )ال

االعمال الصالحة من بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها وكثرة النوافل، قراءة القرآن الكريم وتدبره، التوبة النصوح، كثرة الذكر 

وت تذكر الم قال تعاىل اذكروا هللا ذكرا كثيرا، االمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة اىل هللا، التفكر يف مخلوقات هللا،

واالخرة، محاسبة النفس، النظر يف سيرة الرسول وقراءة كتب السلف، والنظر يف حياتهم واحوالهم، لزوم المساجد يف 

 الصلوات ودروس العلم

بدليل الحديث النبوي الشريف يف باب االستقامة عن سفيان بن عبد هللا الثقفي قال :)قلت يا رسول هللا قل يل يف  :2ج

ه أحد غيرك بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم( امنت بالله: المنطق النظري ثم استقم: التطبيق االسلم قوال ال اسال عن

العملي قل امنتا بالله الفكر ثم استقم يف السلوك فاإلسلم اعتقاد وعمل منطلق نظري وتطبيق عملي فهم وسلوك 

كتفوا باالعتقاد وقصروا يف العمل  لذلك متلى ضل المسلمون حينما ا

: )وال لتركنوا ثار هذا الركون الن الحق سبحانه يقولآنسان عرضة الن تمسه النار بقدر لركون للظالم انما يجعل االوا :3ج

اىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون هللا من أولياء ثم ال تنصرون( نهى هللا تعاىل عباده المؤمنين عن الركون 

هي النار وفقد والية هللا وتخلف نصرة هللا لهم )وال تركنوا اىل الذين ظلموا اىل الظالمين وتوعد ذلك بثلث عقوبات 

 فتمسكم النار وما لكم من دون هللا من اولياء ثم ال تنصرون(
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 مم من عذاب هللال لحدود هللا وما فيه من نجاة األهو استكما
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 مم الماضيةاأل

 كانوا ظالمين بما تنعموا فيه

 جماعة واحدة
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ال إنهن ما اجتمعن يف عبد ألبر التي يحبها هللا أخبر النبي عن تضمن الحديث أربع اعمال من اعمال الخير وا

 ح منكم اليوم صائماً؟ قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم اليومبصأة ايب هريرة قال رسول هللا من دخل الجن

 طعم منكم اليوم مسكين قال ابو بكر انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضاً أجنازة قال ابو بكر انا قال فمن 

 ال دخل الجنةإ ئاجتمعن يف امر فقال رسول هللا مانا أبو بكر أقال 

 116رض( هود ولوا بقية ينهون عن الفساد يف األقال تعاىل )ا
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مم هلك األألرسل الكرام فقد سباب الكفر بالملك الوهاب وتكذيب اأول هذه األ :1ج

بسبب  السابقة قوم نوح وعاد وثمود ولوط واصحاب مدين وقرونا بين ذلك كثيراً 

كفرهم بالله عز وجل وتكذيبهم لرسله وكثرة الفساد والخبث والكفر بنعم هللا وعدم 

القيام بواجب شكرها وظهور النقص والتطفيف يف الميزان ومنع حق هللا وحق 

 عباده ونقض العهد ومخالفة امر النبي الكريم 

جنة بك ألمألن جهنم من الال من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ر )إ :2ج

ن خلقهم مختلفين أوقد اقتضت حكمته سبحانه وتعاىل  119 (جمعينأوالناس 

فريق شقي وفريق سعيد وكل ميسر لما خلق له وبهذا يتحقق وعد ربك يف قضاؤه 

وقدره انه سبحانه سيمأل جهنم من الجن واالنس الذين اتبعوا ابليس وجنده ولم 

 يهتدوا لإليمان

وما ارسلناك اال )ثقلين االنس والجن قال تعاىل: أرسل هللا محمد اىل جميع ال :3ج

 28سبأ (ونذيراً  كافة للناس بشيراً 
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 وهي تسلية الرسول صلى هللا عليه وسلم وتثبيتهم وأخذهم العبر والعظات
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 طريقي 

 الشركاء أنزه هللا عن
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ومخاطبة الناس  ةليه يف الكتاب والسنإوحاها هللا أدة هللا بالطريقة الحكيمة التي كان منهجه دعوة الناس كافة اىل عبا

 باألسلوب المناسب 

ال البلغ إجادلة من الرفق واللين وما عليه حسن طرق المألخير وينفرهم من الشر ويجادلهم بلهم نصحا حسنا يرغبهم يف ا

 ما هدايتهم فعلى هللا  أالمبين 

 علم بالمهتدين أبمن ضل عن سبيله وهو علم أهللا وحده فهو 

ومنهجه يف الدعوة  ال يمارس المسلم الدعوة حتى يكون على علم وهدى وعالم بسنة النبي الكريم

وال يمارس الدعوة حتى يترك ويبتعد عن جميع المعاصي حيث أن البدء بالتوحيد والتحذير من 

 الشرك هو المنهج الصحيح يف الدعوة إىل هللا

https://hulul.online/


 هللافلم ومسلسلت دينية تدعو اىل أعمل 

من مواد شرعية  نشر عنوان موقع اسلمي جديد وما يحويه

 هم مميزاتهأو

استثمار المدرس لجهوده مع الطلب من خلل عقد الندوات 

والمسابقات الدينية بين الطلب بما يزيد من رصيد 

 المعلومات الدينية لدى الطلب يف المدارس
ايجاد مركز ترفيهي يف الحي ولو بإيجار توفر الكثير من 

الوسائل لجذب فئات المجتمع اليه ويوجهه توجيها 

 الدعويةسليما نافعا عن طريق البرامج 

واوحين وحي الهام او منام اىل ام موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بوالدته غير اخته ان أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه  :1ج

يف اليم البحر أي النيل وال تخايف غرفة وال تحزين لفراقه إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فأرضعته ثلثة أشهر ال يبكي وخافت 

 وت مطلي بالقار من الداخل ممهد له فيه واغلقته وألقته يف بحر النيل ليلعليه فوضعته يف تاب

نهما ولهذا ن النظر يف عواقب الماضين وقراءة تاريخ السابقين يولد عند االنسان العبرة والعظة حيث يرى عاقبة المتقين وعاقبة المكذبين ومال كل مأ :2ج

مم من قب ولكن لن يستفيد من التاريخ اال من نظر اليه نظرة اسلمية وعرف حقيقة الصراع الدائر بين األامر هللا سبحانه وتعاىل عباده بالتفكر يف العوا

 ل النظر االسلمي الصحيحلخ
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على المكذبين لهم  التثبيت للرسول من آمن معه على الصبر

 مم السابقةكما جاء يف األ

 مم السابقةالتصديق بأحوال األ
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 عذابنا

 بياناً 

لما سبقه من الكتب  مصدقاً 

 من الضلل رشاداً إ السماوية 

 هداية للعالمين

 لما يحتاجه العبد من تحليل وتحريم بياناً 

 هل االيمانرحمة أل

 فيها من مواعظ وليين ومااأل سرد قصص
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 اخوانه قاموا بضربه ورميه يف البئر ونجى بقدرة هللا -1

كرمه ورباه فصبر ودعا هللا فصرف كيدها  -2  راودته امرأة الرجل الذي أ

 أودع يف السجن فترة من الزمن ونجاة هللا -3

وذلك لصدقها وثلثة عباراتها ورونق معانيه )بما أوحينا اليك هذا القرآن( حسن القصص( أ)نحن نقص عليك 

نبياء وذلك محض منه من هللا ناه اليك وفضلناك به على سائر األأي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي اوحي

 طلق فل يوجد منن القصص وانها احسن القصص على اإلتعاىل ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن م

القصص يف شيء من الكتب مثل هذا القرآن و ذكر سورة يوسف والعبر والعظات التي وردت فيها فقال: 

بها وهي اين اصبر  نا فوظيفتي سأحرص على القيامأما أهللا المستعان على ما تصفون( أي )فصبر جميل و

 هللا على ذلك من السخط والتشكي اىل خلق هللا واستعين  سالماً  جميلً  صبراً  ةعلى هذه المحن

س الرسل وظن انهم قد كذبوا فجاءهم أذا استيإيمان قولهم بدليل قوله تعاىل: )حتى إ نعم قد استيأس الرسل من  :1ج

 110نصرنا فنجى من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم المجرمين( يوسف 

https://hulul.online/


ً  :2ج  عن غيره: ليوطد الناس صالتهم بالله ويلجؤوا اليه ووحده سبحانه وتعاىل ويقطعوا االمل اوال

: لتتمايز الصفوف ويتبين حال المؤمنين الصادقين بجهادهم وحال المنافقين والمرجفين والمتخاذلين قال تعاىل )ام حسبتم ثانياً 

ان تتركوا ولما يعلم هللا اللذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون هللا وال رسوله وال المؤمنين وليجة وهلل خبير بما تعملون( فقد 

خر ما يف طوقها من قوة واخر ما تملكه من رصيد فال تستبقى عزيزا وال غاليا ال تبذله هينا آالمؤمنة مة األبذل صر حتى تالن يبطئ

 رخيصا يف سبيل هللا

خوة اإليمانية الصادقة واجتماع كلمة المؤمنين يف العالم االسلمي على نصرة المستضعفين من المؤمنين أل حياء روحاإثالثا: 

 ذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر االعضاء بالسهر والحمىإتوادهم وتراحمهم كالجسد الواحد  منين يففمثال المؤ

 رابعا: انه قد يكون هناك بقية باقية مستضعفه فيريد هللا بهم خير

منوا ويتخذ آالذين  يام نجداولها بين الناس وليعلم هللااأل: )وتلك مؤمنين شهداء منهم كما قال تعاىلهللا من ال يخامسا: ليصطف

 ببذل الغايل فل تنال اال ةالجنمنكم شهداء( وهذا فضل عظيم منه سبحانه يتمناه كل مؤمن ان سلعة هللا لغالية ان سلعة هللا 

 والنفيس

 سادسا: ان هللا يرفع الظالم العظيم بالبلء العظيم حتى تقوم الدولة العادلة بنفوس مكلومة ال مترفة

 ليس مثل اي نوع من انواع القصص حيث نجده يتميز بعدد من المميزات:القصص القرآين  -3ج

. تشد القصة القارئ وتوقظ انتباهه دون توان او تراخ فتجعله دائم التأمل يف معانيها والتتبع لمواقفها والتأثر بشخصيتها 1

 وموضوعها حتى اخر كلمة فيها

 . تتعامل مع النفس البشرية يف واقعيتها الكاملة2

 ريب القصة القرآنية العواطف الربانية. ت3

 ملأوالتقناع الفكري بموضوع القصة عن طريق اإليحاء واالستهواء والتقمص وعن طريق التفكير إلا. تمتاز ب4
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 لكل قوم رسول يرشدهم اىل هللا تعاىل 

 ما يزيد حمله عليه

 ملئكة يتعاقبون على االنسان يحصون ما يصدر عنه من خير او شر

 بلء

 المتعال على جميع خلقه بذاته وقدراته
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 يعلم ما تخفي كل انثى يف بطنها                  عالم بما خفي عن االبصار

 و ظهر                   عالم بمقادير كل شيءأعلم هللا تعاىل بما خفي 

 )هللا يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض االرحام وما تزيد وكل شيء عنده بمقدار(

 )وكل شيء عنده بمقدار(

 )واذا اراد هللا بقوم سوء فل مرد له وما لهم من دونه من وال(

رسلتها فاحفظها بما تحفظ أن إمسكت نفسي فارحمها وأن إ)باسمك ريب وضعت جنبي وبك ارفعه 

مرات ثم قراءة اول سورة البقرة واية الكرسي وخواتيم سورة  3به عبادك الصالحين( قراءة الفاتحة 

 راتم 3البقرة وقراءة سورة الصمد والمعوذتين 
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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

لكبرى اة وهذه هي الوظيفة االساسية و إله اال غيره وااليمان بوحدانياوال: دعوة الخلق اىل عبادة هللا الواحد الذي ال :1ج

البشر فالشريعة الربانية لها من مبلغ وكان المبلغون وامر هللا ونواهيه اىل أو لمهمة الرسل، ثانيا: تبليغ الشريعة الربانية

الصراط المستقيم وهذه  رشادهم اىلإو ذين هم من البشر ثالثا: هداية الناس الذين أرسل إليهمهم الرسل ال للشريعة

 ىل طريق الخيرإومعلم لهم ومرشدهم  مته هاد  أفالرسول يف  ةوظيفة مهم

االنسان يحصون ما يصدر عنه من خير وشر معناها أي للعبد ملئكة يتعاقبون  المعقبات هي: ملئكة يتعاقبون على :2ج

عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من السواء والحادثات كما يتعاقب ملئكة اخرون لحفظ االعمال من خير وشر 

يكتب الحسنات وصاحب الشمال ملئكة بالليل ملئكة بالنهار فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان االعمال صاحب اليمين 

يكتب السيئات وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه واحد من وراءه وواحد من قدامه فهو بين اربعة ملئكة بالنهار واربعه 

 اخرين بالليل بدال حافظتان وكاتبان كما جاء يف الصحيح

 ىحانه وتعاىل يعلم ما تحمل كل انثهللا سبالفرق ان االشعة الحديثة تستطيع معرفة نوع الجنين فقط بعد تخلقه اما  :3ج

يف بطنها أذكر هو ام انثى وشقي هو ام سعيد ويعلم ما تنقصه االرحام فيسقط او يولد قبل تسعة أشهر وما يزيد حمله 

 عليها وكل شيء مقدر عند هللا بمقدار من النقصان او الزيادة ال يتجاوزه 
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 يات هللا وخلقه لكل شيء واصرار الكافرين على المجادلةآهي التذكير ب

 آيات هللا يف خلق الكون
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 الموقر بالماء المثقلة به

 اول النهار _ جمع غداة

 خر النهار _ جمع اصيلآ
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 ه إلرادة هللا خضوع الكون كل

 والكافر كرهاً  خضوع المؤمن لله طوعاً 

 الدعاء نوع من العبادة

 كل المخلوقات تسبح هللا

 صل بالذكرغدو واألخص هللا ال

ان هللا يسبح له من يف السماوات ومن يف االرض وهو سبحانه 

ال يخفي عليه شيء  م مطلع على ما يفعله كل عابدعلي

 وسيجازيه بذلك

 سبحان من يسبح الرعد بحمده

 اللهم صيبا نافعا
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هو الذي يريكم من آياته البرق فتخانون ان تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة  :1ج

 وتطعمون ان ينزل معه المطر وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمل الكثير لمنافعكم

كين والفيضانات كلها ظواهر ان الصواعق والزالزل وال :2ج هية يصيب هللا بها من لإبرا

 لقوم وابتلء وتحميص لقوم اخرين يشاء من عباده وقد تكون عقوبات

ها كحال  تجيب دعاء من دعاها وحالهم معلهة التي يعبدونها من دون هللا الواآل :3ج

عطشان يمد يده اىل الماء من بعيد ليصل اىل فمه فل يصل اليه وما سؤال الكافرين لها 

 اال غاية يف البعد عن الصواب
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 جزاء المؤمنين يف االخرة
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 العزة الحق )كلمة التوحيد(لله 
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خشية هللا والخوف من عذاب      المؤمن يعمل ويعلم ما انزل هللا من الحق   

 النار

 الصبر ابتغاء وجه هللا             يوفون بعهد هللا وال ينقضون الميثاق     

 المداومة على الصلة والنفاق يف      ملتزمون بحقوق هللا وحقوق العباد         

 سبيل هللا

 )ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن اعلم بما يصفون(

 واللذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

 

 ويدرءون بالحسنة السيئة

 

 والذين يصلون ما امر هللا به ان يوصل
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 صلة الرحم 

 صلة المحتاجين والتصدق عليهم

 صلة االيمان بالله ورسوله 

 عمى تقبيحا لحالهشبه باأل: 1ج

 اقامة الصلة وايتاء الزكاة: 2ج

ثلثة انواع: صبر بالله وصبر لله : 3ج

 وصبر مع هللا

به ورؤيته انه  االول: صبر االستعانة

 ربهو المص

الثاين: الصبر هللا وهو ان يكون 

 الباعث له على الصبر محبة هللا

الثالث: الصبر مع هللا وهو دوران 

 العبد مع مراد هللا
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 خرةمكذبين الكفار وما يلقونه يف اآلخرة مع الالمؤمنين وعاقبتهم يف اآلرنة حال مقا

 حال المكذبين يف االخرة
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 رجع بقلبه اىل هللا
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 فراده بالعبادة              يقطعون صلة االرحام وكل ما امر هللا به إال يوفون بعهد هللا ب

 هللااالفساد يف االرض بعمل المعاصي             مطرودون من رحمة 

 لهم شديد العذاب يف االخرة

ال بطاعة هللا إي الذين تسكن قلوبهم بوحي هللا وذكره فتطمئن ويهد

 ثوابه تسكن القلوب وتستأنس وذكره و

 وهي االبعاد عن الرحمة والمعنى اولئك الموصوفون بهذه الصفات الخبيثة لهم: 1ج

 االخرةالطرد من رحمة هللا ولهم ما يسوءهم من العذاب الشديد يف الدار 
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ة او حيوان ام جماد حتى للكافر الميت أجوز فاللعن حرام لرجل كان او امر لعن المؤمن المصون ال ي :2ج

الذي لم يتحقق كفره بل يجوز للكافر الحي ومن باب اوىل المسلم الفاسق لقوله )اذال قال الرجل ألخيه 

كقتله( وقد رددت الكثيرات هذا الحديث لعن هللا النامصة والمتنمصة يا كافر فهو كقتلة ولعن المؤمن 

دون وعي لحقيقه ومرتبته ودرجته فالبد من معرفه الحقيقة حتى تتضح الصورة وهل فعال هو حديث 

لجرم عظيم وفعل  لرسول هللا ام قول البن مسعود ان اللعن يعني الطرد من رحمة هللا وال يكون اال

 ةيستحق هذه اللعن

جزات ويهدي اىل دينه الحق من ان هللا يضل من يشاء من المعاندين عن الهداية وال تنفعه المع :3ج

اليه وطلب رضوانه الخطاب يف قوله )قل( لسيدنا محمد والمقصود منها ان يبلغ المشركين بما  رجع

 بلغه هللا تعاىل
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 فضل كلمة التوحيد
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 كلمة التوحيد

 كلمة الكفر

 اقتلعت

 ثابتأصل 

https://hulul.online/


فيشبه الكلمة الطيبة التي يجب ان تسود بين الناس بالشجرة الطيبة المنتشرة من حولنا 

 وندركها جميعا قولها أصلها ثابت اي راسخ بايق امن من االنقلع واالنقلع والزوال والفناء

اع قوله وفرعها يف السماء وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة من وجهين االول: ارتف

االغصان وقوتها يف التصاعد يدل على ثبات االصل والثاين: انها متى كانت متصاعدة ومرتفعة 

كانت بعيدة عن عفونات االرض وقاذورات االبنيه فكانت ثمارها نقية طاهرة طيبة عن جميعه 

 الشوائب

 

 

 

تكون نها تكون خبيثة والشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد تكون بحسب الطعم وقد أ

بحسب الصورة والمنظر وقد تكون بحسب اشتمالها على المضار الكثيرة والشجرة الجامعة لكل 

هذه الصفات وان لم تكن موجودة اال انها لما كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا يف 

 المطلوب

 

 

 

 

 

مكية  آليةاهذه وبين ما ورد يف الدرس ان سورة ابراهيم مكية و 46ية آ سورة غافر الجامع بين 

 ووصف حال الكفار من العذاب بسبب كفرهم بالله وعدم تصديق رسله
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الحياة الدنيا ويف االخرة ويضل يثبت هللا الذين أمنوا بالقول الثابت يف 

 هللا الظالمين ويفعل هللا ما يشاء

ان االيمان قابل للزيادة والنقص فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح  :1ج

 االدلة من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر

 مشاهد من تفاوت المؤمنين يف عقائدهم واعمال قلوبهم وجوارحهم 

 تثبيت هللا تعاىل لعباده المؤمنين يف القبر: :2ج

التثبيت يف القبر عند سؤال الملكين اخرج ابن ايب شيبة عن البراء بن عاذب قال قال 

 رسول هللا: )إذا اقعد المؤمن يف قبره اتاه ات ثم

ذلك قوله( يثبت هللا الذين ءامنوا 1يشهد ان ال إله اال هللا وان محمدا رسول هللا )ف 

ويضل هللا الظالمين ويفعل هللا ما يشاء ، قول الثابت يف الحياة الدنيا ويف اآلخرةبال

)البراء قال: المراد بالحياة المساءلة يف القبر وباآلخرة المسائلة يف القيامة خذالن الكافر 

 يف القبر:

فالظالمون او الكافرون ال يثبتوهن على الطريق الجاد وال يطمئنون يف الدنيا واآلخرة 

 وانما يدركون العذاب األليم والحسرة والندامة يف اآلخرة

ويف القبر كما يعيشون حياة الشقاوة والحيرة واالضطراب يف الدنيا وذلك بسبب غيهم  

 وفسادهم وبعدهم عن طريق الهداية

والصالح واخرج بن جرير وابن حاتم عن ابن عباس رضي هللا عنهما )ان الكافر إذا حضره 

 ه الملئكة يضربون وجههالموت تنزل علي

ودبره فاذا دخل قبره اقعد فقيل له من ربك؟ لم يرجع إليهم شيئا وانساه هللا تعاىل  

؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيء بعث اليك ذكر ذلك وإذا قيل له من الرسول الذي

 فذلك قوله تعاىل )ويضل هللا الظالمين(

قوله تعاىل )يفعل هللا ما  :3ج

يشاء( ومن مراتب القدر 

المشيئة كما يف قوله تعاىل 

وهو ما شاء هللا كان وما لم 

 يشأ لم يكن
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 وهي الوعيد للذين كذبوا بالرسل وجعلوا هللا شركاء بما

 الدنيا واآلخرةسوف يلقون يف 
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ويصادر  عنكشكر هللا تعاىل على نعمة العقل ان ال تسمح الحد بان يفكر 

 حقك يف ان تستمع وتتأمل وتنظر ثم تتخذ الموقف الذي تقتنع

 المحافظة عليها فتزداد نعمته يف الحياة ويزداد تنعمه بها

 والتواصل بين الناسواألمان يكون بالسهر عليه ليزداد االمن 

 باألنفاق ويزيد العالم علما يكون بالمزيد من نشره فيزكوا

 اال على الشيء الذي ينفعه يقع بصره الن أتعاىل ب يشكر هللا

 التقليد االعمى
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النعمة التي امتن هللا بها على كفار قريش هي انهم استبدلوا الكفر بالله بدال عن شكره  :1ج

 على نعمة االمن بالحرم وبعثة النبي محمد

حل زعماء قريش قومهم دار البوار يف الدنيا واآلخرة وقد انزلوا اتباعهم دار الهالك حين أ :2ج

ار البوار وهي جهنم يدخلونها ويقاسون تسببوا بإخراجهم اىل )بدر( فقتلوا وصار مصيرهم د

 حرها وقبح المستقر مستقرهم

ليست كل االوامر يف اللغة العربية  ،الكفار يف الدنياية ال يفيد جواز تمتع آلاالمر الوارد يف ا :3ج

ية الكريمة التي ذكرت آلمر يف األتأيت من اجل الطلب على وجه الوجوب ولإللزام واما بالنسبة ل

هو يندرج تحت نوع اخر من االوامر هو الذي يقصد به التوبيخ والتهديد والتقريع يف السؤال ف

 والزجر وال يقصد به الطلب اإللزامي

ال يوجد معذور ما دام له عقول كان يمكنه ان يتفكر بدل من ان يتبع ما وجد عليه اباؤه  :4ج

 وسائر قومه
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 عاقبة الكفر يف االخرة

 رافعي رؤوسهم

 قلوبهم خاوية

 أخيفهم

 الدنياحلفتم يف دار 

 ال تبعثون
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 الم تقسموا يف حياتكم انه ال زوال لكم عن الحياة الدنيا اىل االخرة ولم تصدقوا البعث

 وحللتم يف مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح

 وعلمتم بما رأيتم واخبرتم ما انزلناه بهم من الهلك

 وضربنا لكم االمثال يف القران فلم تعتبروا

 

 ونذيراً  المؤمنين منهم بالرحمة والجنة على أمتك لتبليغهم الرسالة ومبشراً  رسلناك شاهداً أنا أمهمة النبي 

اىل توحيد هللا وعبادته وحده بأمره اياك وسراجا منيرا لمن استنار بك  للعصاة والمكذبين من النار وداعياً 

 معاند الإ يجحدها ضاءتها الإبه من الحق كالشمس يف اشراقها وفأمرك ظاهر فيما جئت 

 ترتفع فيه عيونهم وال تغمض من هول ما تراه

 يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين الجابة الداعي رافعي رؤوسهم ال يبصرون شيئا لهول الموقف

 قلوبهم خالية ليس فيها شيء لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى 
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 وال تحسبن هللا غافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه االبصار

 أولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال

 وقد مكروا مكرهم وعند هلل مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال

 44ية آ           

 46ية آ          

 ظلم الذين كفروا ألنفسهم بالكفر

 لما فيه من بيان العقاب للكافرين

تهديدا للظالمين من اهل مكة ان تأخيرهم وتمتعهم بالحظوظ الدنيوية ليس _  2ج

اعمال للعقوبة وال لغفلة عن حالهم وانما كان لحكمة اقتضت ذلك وهم مرصدون 

 ليوم شديد الهول له من االوصاف ما بين بعد
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 يوم القيامةنذار للمكذبين للرسول بشدة العذاب إ
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 غالب على أمره

 خرجوا من قلبوهم 

 تلفح وجوههم النار فنحرقها
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بو موسى الشعري ان النبي أمن حديث ان هللا تعاىل يمهل الظالم اىل وقت عذابه لكن ال يهمله ثبت يف الصحيحين 

ذا اخذ القرى وهي ظالمة ان إوكذلك اخذ ربك ذا اخذه لم يفلته( ثم قرأ رسول هللا )إليملي للظالم حتى قال )ان هللا 

اخذه اليم( وقال تعاىل )وكائن من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها وايل المصير قد يغتر الظالم بظلمه لسنوات 

 يظلم عباد هللا وهللا يمهله بحلمه ويستره بستره له ويتمادى الظالم يف غيه وجبروته وينسى ان هللا يمهل وال يهمل

 48اية 

 51اية 

 52اية 
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الر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات اىل النور بإذن ربهم إىل صراط العزيز  :1ج

 الحميد

وترى المجرمين يومئذ مقرنين يف االصفاد القمي قال مقيدين بعضهم اىل بعض قيل  :2ج

ولعل بحسب مشاركتهم يف العقائد واالخلق واالعمال سرابيلهم قمصانهم من قطران وهو ما 

يطلى به اإلبل الجرىب فيحرق الجرب ويأكل الجلد وهو اسود منتن تشتعل فيه النار بسرعه 

النحاس والصفر المذاب واالين المتناهي حره وتغشى وجوههم النار  وقرئ من قطران فالقطر

خص الوجوه الن القلب اعز موضع يف ظاهر البدن واشرفه كالقلب يف باطنه ولذلك قال تطلع 

على االفئدة وألنهم لم يتوجهوا بها اىل الحق ولم يستعملوا يف تدبره مشاعرهم وحواسهم التي 

 تهم النها فارغه عن المعرفة مملوءة بالجهاالتخلقت ألجله كما تطلع على افئد

وهو يسمى التفسير بالمأثور باعتبار طرق الوصول اليه وهو االثر المروي عن رسول هللا او  :3ج

 ن وبيان معنهآهو الوسيلة الموصلة لتفسير القر  اصحابه التابعين
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 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين

 ويلههم األمل فسوف يعلمونذرهم يأكلوا ويتمتعوا 

 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أنك لمجنون

 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
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 حفظ القرآن الكريم من التحريف
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 القرآن الكريم

 من الزيادة أو النقصان

 أصابنا محمد بسحره

الصفات المشتركة بين القرآن والكتب السماوية التي لم تتعرض لتحريف يف الماضي انها من عند 

لقران تدعو اىل عبادة هللا وتوحيده وعدم الشرك به وتحريم الظلم هللا وجميع الكتب السماوية وا

والفساد ومساعدة المحتاجين وغيرها أما الكتب السماوية يف وقتنا الحاضر فقد تعرضت لتحريف 

 وتبديل من قبل البشر أما القران الكريم فقد بقي كما هو منذ أن نزل على النبي اىل وقتنا الحاضر
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ص أفضل أوقاتك للحفظ الرغبة الصادقة وقوة الدافع يف الحفظ وليس تقليد االخرين اجعل تنافسك خص

ومشاركة االخرين الحفظ ال تنتقل اىل حفظ جديد اال بعد التمكن من الحفظ القديم واعلم ان الحفظ 

السريع تفلته أسرع الحفظ من مصحف واحد حتى تحفظ شكل الصفحة وأفضل المصاحف مصحف 

 ية حتى يتيسر حفظهادينة يعين التفسير وفهم اآليات على الحفظ تقسيم اآلالم

 

 

 

االعجاز يف خلف السماوات وما فيها من عجائب لو أطلعوا 

 عليها المكذبين بالله ورسله اعتقدوا انهم مسحورون

 مشروعية االستعاذة بالله هلل من الشيطان الرجيم

 

االستهزاء من المكذبين بالرسل والكفر بما أتوا به من عند 

 هللا
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يمان وقد دل على ذلك حديث جبريل يمان بالرسل ركن من أركان اإلاإل :1ج

المتقدم نصه يف مبحث )االيمان بالملئكة( وفيه ان النبي أجاب لما سأله 

 جبريل عن االيمان

 200العلم التجريبي يؤكد بان هناك طبقة من النور حول االرض ال تتعدى  :2ج

كم وهي يف النصف المواجه للشمس وان بايق الكون ظالم دامس وعندما 

 يتخطى االنسان هذه الطبقة فانه يجد ظالم دامس

 تميز هللا بحفظه من الحريف )وإنا له لحافظون( -1 :3ج

 أرسل للناس كافة -2

 سبحانه وتعاىل بهتكلم هللا  -3
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 االعجاز الكوين لله يف خلقه للرد على المكذبين بآيات هللا ورسله والتفكر والتدبر يف خلق هللا 

 االعجاز الكوين
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 بسطناها للنتفاع بها 

 أرزاقا يعاش بها

 بمقدار معين
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عجاز يف خلق السماء وما فيها من نجوم مضيئة يهتدي الجامع يف هذه اآليات هو اإل

 شدة الظلمة يف البر والبحر منعالمات بها الناس ويجعلونها 

صيرته كالشيء البايل الرياح التي ال بركة فيها وال تأيت بالخير ما تدع شيئا مرت عليه اال 

 الرياح أخف وفيها خير لألرض قال محمد: )اللهم اجعلها رياحا وال تجعلها ريحا(

 19اية 

 21اية 

 16اية 

 20اية 
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_ بالحراس من الملئكة والشهب ذكر يف سورة الجن )وإنا لمسنا السماء فوجدناها 1ج

 ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها

 مقاعد للسمع فمن يستمع االن يجد له شهابا رصدا(

_ والقصد انه تعاىل يمتن على عباده بما يسر لهم من اسباب المكاسب ووجوه 2ج

 لمعايش وبما سخر لهم من الدواباالسباب وصنوف ا

_ توافر مقومات الحياة المأكل والمشرب والمسكن وأعطى االنسان العقل حتى 3ج

 يفكر يف كيفية الحصول عليها فوفر هللا فيها الماء
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وهللا يسجد ما يف السماوات وما يف االرض من دابة والملئكة 

 وهم ال يستكبرون

 تعلمون فاسألوا أهل الذكر ان كنتم ال

بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 

 ولعلهم يتفكرون

ان تحرص على هداهم فإن هللا ال يهدي من يضل وما لهم من 

 ناصرين

وأقسموا بالله جهد أيمانهم ال يبعث هللا من يموت بلى وعدا 

كثر الناس ال يعلمون  عليه حقا ولكن أ
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 للرسول يف آخر سورة الحجر وهو استمرار النصحوهي توجيه الكلم 
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 ملئكة الوحي

 القرآن العظيم هبالوحي ومن

 اإلبل والبقر والضأن والماعز

 به من البرد نتستدفئوما 

 أمتعتكم ثقيلة الحمل

 بمشقتها وتعبها
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أيت أمر هللا فل تستعجلوا سبحانه 

 وتعاىل عما يشركون

 

ذا هو تخصيم إخلق االنسان من نطفة ف

 مبين

 

وعلى هللا قصد السبيل ومنها ولو شاء 

كم أجمعين   لهدا
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يف آيات الدرس )خلق االنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين( المشترك هو: خلق االنسان من ماء ية هي ما وردت هذه اآل

مهين فإذا به يقوى ويغتر فيصبح شديد الخصومة والجدال لربه يف انكار البعث وغير ذلك كقوله: )من يحيي العظام وهي 

كثر المخلوقات خص  ومات وجدالرميم( ونسى هللا الذي خلق من العدم وكان االنسان أ

 وهي تعدد منافع االنعام وهي )البقر واإلبل واالنعام(

منافع االنعام يف اصوافها وأوبارها للديفء ويف البانها وجلودها وركوبها ومنها ما تأكل ومنها للزينة حمل االثقال اىل بلد بعيدة 

 ومن جلودها بيوتا كالخيام تحملونها من بلد اىل اخر وأثاثا وأغطية من شعرها وصوفها ووبرها  

 _ وكان المشركون يستعجلون ما أوعدهم الرسول من قيام الساعة او اهلك هللا تعاىل اياهم كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيب1ج

 ند هللا زمن يحجب عنه المستقبل_ الحكمة ان كل االحداث حاضرها ومستقبلها قد حصلت يف علم هللا وليس ع2ج

_ خص االكل بالذكر مع دخول جملة المنافع الواردة يف اآليات وهذا امتنان بنعمة تسخيرها لألكل منها والتغذي واسترداد القوة لما 3ج

 يحص من تغذيتها

 والحمير لتركبوها(_ يقصد باإلنعام التي تحمل االثقال وذكر الخيل البغال والحمير قال )والخيل والبغال 4ج
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 مكارم االخلق

 الذنوب المفرطة يف القبح

 ما ينكره الشرع 
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 العدل واالنصاف يف عبادته وعدم االشراك به

 العدل واالنصاف يف حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه

 عدم ظلم الناس والتعدي عليهم

 االلتزام بالعهد والوفاء به سواء مع هللا او فيما بينكم

 االحسان لذوي القربة والصلة

 البعد عن كل ما قبح قوال وعمال وما ينكره الشرع

وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 

 لعلكم تذكرون 

 

 ان هللا يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القرىب

 ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون

 تحريم الزنا واللواط وكل قبيح من الفواحش الظاهرة والباطنة

 تحريم البغي وهو الظلم بجميع صوره وأشكاله

 توكيدهاحرمة نقض االيمان بعد 
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العدل واالنصاف واجب مع العدو ومع الصديق فالله يأمر بالعدل 

لمؤمن ومع الكافر، البد من العدل واالحسان مع كل واحد مع ا

 حتى يف المخالفة يف الرأي ال يتعدى بل يجب ان يعدل

المساواة يف العطاء والتفضل فالبد ان تتحقق يف الدار االخرة ومن 

طرق ذلك ان العمل الصغير واالنفاق القليل من الفقير يعادل 

 االنفاق الكبير من الغني

 المعاملة بإحسان حتى وان أساء اليك

 

 كف الظالم عن ظلمه عدل وانصاف له
ية يف القران وبني على اساسها سلطان العلماء عز آ نها أجمع أ _ آية كريمة قال عنها الصحايب الجليل عبد هللا بن مسعود:1ج

 الدين بن عبد السلم كتابا برأسه سماه شجرة المعارف واالحوال وصالح االقوال واالعمال

لجامع بين قوله )وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم( وقوله تعاىل )وال تجعلوا هللا عرضة إليمانكم( هؤالء تجعلوا حلفكم بالله _ ا2ج

 مانعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى واالصلح بين الناس

 

  لجعلكم( ايها الناس )أمة واحدة( اي لوفق بينكم وما جعل اختلفا وال تباغض وال شحناء )ولو شاء ربك لجعلولو شاء هل)

الناس امة واحدة وال يزالون مختلفين اال من رحم ربك( )ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء( ثم يسألكم يوم القيامة عن 

جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير ولو شاء ربك لجعل كل الناس جماعة واحدة على دين واحد 

 فل يزال الناس مختلفين يف أديانهم وذلك مقتضى حكمته وهو دين االسلم ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك
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توضيح امور قد يقع المؤمن بغير قصد فوضحها تبارك وتعاىل حتى ينجو منها المؤمن وينجو من عذاب 

 يمان بالله يكون سبب يف صد الكافرين عن اإلهللا وال
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 عذاب كبير يف االخرة وهي جهنم

 يذهب ويزول

هلك صاحبها يف 

 الدنيا واالخرة 

الصد عن سبيل 

 هللا 

 عدم الثقة بين المؤمنين
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 ما عندكم ينفذ وما عند هللا باق

 ولنزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

 وال تتخذوا أيمانكم دخل بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها

المعنى المشترك بين اآليتين ان العمل ال ينفع يف االخرة اال إذا توفر يف صاحبه يف حياته يف الدنيا: 

 وله محمدااليمان بالله واالخلص له والمتابعة لرس

 _ ان األيمان الكاذبة من اسباب الصد عن سبيل هللا 1ج

 _ اسباب سعادة الدارين هي العمل الصالح من عمل عمال صالحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن بالله ورسوله 2ج

العقيدة حقهم يف ممارسة شعائرهم الدينية كما كفله التباعه يف حدود النظام العام وحسن  _ قد كفل االسلم لمخالفيه يف 3ج

 داب وترك لهم حرية التعاملرعاية اآل
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 بنعم هللاالكفر 

 ذكر عند ذبحة اسم غير هللا

 دعته الضرورة اىل التناول منه

 او استئثار ةغير طالب للمحرم للذ

 وال مجاوز ما يسد الرمق
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الدليل على ان االفتاء بغير علم داء خطير قوله تعاىل )وال تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلل 

 وهذا حرام لتفتروا على هللا الكذب ان اللذين يفترون على إله الكذب ال يفلحون(

المعنى المشترك بين اآليات والحديث: من جمع هللا له بين عافية بدنه وامن قلبه حيث توجه 

وكفاف عيشه بقوت يومه وسالمة أهله فقد جمع هللا له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل 

المنعم وال يف معصية على غيرها فينبغي ان ال يستقبل يومه ذلك اال بشكرها بأن يصرفها يف طاعة 

 وال يفتر عن ذكره

 المعرفة                         الجهل

 السلمة من البدن             االمراض

 الغني                          الفقر

 سعادة واطمئنان                حزن وخوف

 متدين                         منحل ومنحرف

 القتل والسرقة      االمن واالدمان         

https://hulul.online/


 

 

 

 

شر وبالتايل من خلل هذه التعاليم والقيم االخلقية _ التعاليم االخلقية للقران تتماشى مع الطبيعة الفطرية للب 1ج

 الممنوحة من هللا يف القران الكريم يمكن ان نفهم بشكل أفضل

_ الذين يختلقون على هللا الكذب ال يفوزون بخير يف الدنيا وال يف االخرة متاعهم يف الدنيا متاع زائل ضئيل ولهم يف االخرة 2ج

 عذاب موجع

مسكنهم اية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا _ لقد كان لسبأ يف 3ج

كل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا  فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوايت ا

 وهل نجازي اال الكفور

https://hulul.online/


 

https://hulul.online/


 بالطريقة الحكيمة التي أحاها هللا اليك

 بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين

 يكيدون

 الحكمة

 الحسنةالموعظة 

 المجادلة بالتي هي أحسن
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قناع الناس قد ال يتيسر لكن على الداعي البيان ان يبين ويوضح وهللا الذي إ_  1ج

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يهدي من يشاء قال هللا تعاىل:)ادعوا اىل سبيل 

وجادلهم بالتي هي أحسن( قال تعاىل )ومن أحسن قوال ممن دعا اىل هللا وعمل 

 صالحا( قال تعاىل )قل هذه سبيلي ادعو اىل هلل على بصيرة انا ومن اتبعني(

_ القول يف تأويل قوله تعاىل )وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن  2ج

 للصابرين( صبرتم لهو خير
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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال    

 

 فدمرناها تدميرا يها ففسقوا فيها فحق عليها القولوإذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترف

 وال تزر وازرة وزر أخرى

 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها   

 

المؤمنين اللذين يعملون ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم ويبشر    

 الصالحات ان لهم أجرا كبيرا
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 أمر وألزم وحكم

 ال تزجرهما عما يعجبك

 حسنا جميل لينا

 للتوابين مما يفرط منهم

 تنفق مالك يف غير طاعة هللا
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 29ية آ 

 23ية آ 

 26ية آ 

 28ية آ 
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 ادعو هللا لوالديك خاصة يف الصالة واذكر ان فعلك الخير من رضا هللا عنك   -تعود ان تذكر والديك عند مخاطبة بألفاظ احترام  

 إذا مرض أحدهم فالزمه ما استطعت وقم على خدمته ومتابعة عالجه واحرص     -ال تحد النظر لوالديك خاصة عند الغضب     

 ج المكث طويل خارج البيت مع حاجة الوالدين وعدم اذنهما بالخرو    -ابكاء الوالدين وتحزينهما بالقول او الفعل    

 ايداعهم دور المعجزة                        -ذم الوالدين امام الناس           

_ ان هللا تعاىل قرن طاعتهما واالحسان اليهما بعبادته وتوحيده بشكل مباشر لبيان قدرهما وعظم حقهما ووجوب برهما ان 1ج

 بك الروح وابوك وأمك وهبوك الجسد والعناية فجسدك وعواملك الوراثية وصفاتك التشريحية هي من األب واالمهللا وه

 _ قال الشافعي: والتبذير إنفاق المال يف غير حقه وال تبذير يف عمل الخير وهذا قول الجمهور2ج

الذل يف الدنيا  –تعجيل العقوبة يف الدنيا  –ولده دعاء الوالد على  –المصائب الشديدة  -_ يف الدنيا: عدم نطق الشهادتين 3ج

 على اخر البشر ةيؤخر دخوله الجن –ه ال ينظر هللا الي –يطفئ هللا نور وجهه يف االخرة: ال يقبل عمله  –

يتبادر اىل الذهن _ التوحيد من أعظم الواجبات واهمها على االطلق بل هو الذي 4ج

عند اطالق كلمة التوحيد ومن ابين الدالئل على اهميته ما يلي انه دعوة الرسل 

 اجمعين واول ما يخاطب به الناس من امور الدين
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 ن يبين للمؤمن الحق ما له وما عليه حتى يهنأ بعيشة وفقا لتعليمات هللاأهللا  يريد
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 حدود هللا 

 خوف فقر وفاقه

 عظيماً  ثماً إ

 فل يجوز قتل اثنين مقابل واحد

 ال تتبع 

 وفخراً  فرحا وبطراً 

 مبعدا من رحمة هللا 
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عدم االشراك بالله، االحسان اىل الوالدين، عدم قتل االوالد خشية الفقر، عدم القرب من 

 الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عدم قتل النفس بغير حق
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م فاسق بنبأ فتبينوا ن جاءكإمنوا آيها الذين أ  يف قوله تعاىل )يا جاء التحذير من تلقف الشائعات والترويج لها صريحاً 

ن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين( فسمى هللا ناقل الشائعة بالفاسق وال يخفى دور أعسى 

نفسه هل  الشائعة ان يتثبت ويتأكد من صحة الخبر وعليه ان يسألهالفاسق يف افساد االرض وحق على من سمع 

علنه مصلحة ام ان المصلحة يف الكتمان؟ ولقد جاء التحذير يف السنة كما قال النبي )كفى بالمرء كذبا ان يحدث إيف 

 بكل ما سمع(

_ وهللا سبحانه وتعاىل يف محكم تنزيله نهى عن القرب من جريمة الزنا مما يعني البعد عن بواعثه ومقدماته وتبعاته 1ج

انه كان فاحشة وساء سبيل( والزنا نذير فشو االمراض ونزع البركات ان دين االسلم ال ينكر  وقال تعاىل )وال تقربوا الزىن

 دوافع الشهوة التي فطر االنسان عليها

_ وألجل الحفاظ على النفس حرم قتل النفس المسلمة بغير حق وأمر بالقصاص يف القتل قال تعاىل )ولكم يف 2ج

 تقون(القصاص حياة يا اويل االلباب لعلكم ت

 _3ج

 _ )وآت ذي القرىب حقه والمسكين وابن السبيل وال تبذر تبذيرا(1

 مغلولة اىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا(_ )وال تجعل يدك 2

 _ )وآت ذي القرىب حقه والمسكين وابن السبيل وال تبذر تبذيرا(3
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