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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



 



 



 



 



 



 



 

ْجمعْحصنْوهوْكلْموضعْمنيعْالْيُوَصلْإِلىْماْفيْداخله.ْ(:)ُحُصونُُهمْ 

َب(: ع  ْالخوفْوالفزع.ْ)الرُّ

ْالخروجْمنْالوطن.ْ)ال َجالَء(:

ْخالفواْوعصوا.ْ)َشاقُّوا(:

 



 

ْهوْحشرهمْاألولْإلىْأرضْالشام.ْْْْْْْْْْْْْْْ

 

فْكانْاليهودْينقضونْبيوتهمْبأنفسهم؛ْليأخذواْمعهمْماْاستحسنوهْمنْالسقو

وحتىْالْينتفعْبهاْالمسلمونْبعدهم،ْوجعلْالمؤمنونْْواألبوابْونحوها،

ْيهدمونهاْحتىْالْيتحصنْبهاْاليهود.

 

ََْشِديُدْال ِعقَاِب(.قالْتعالى:ْ َّْللاَّ َْفَإِنَّ ْيَُشاقََّّْللاَّ ََْوَرُسولَهَُْوَمن  َْشاقُّواَّْللاَّ ْ)َذلَِكْبِأَنَُّهم 

 

العبرةْمنها،ْوبيانْأنْذلكْمنْصفاتْأصحابْْالحثْعلىْالنظرْفيْالحوادثْوأخذ

 العقول.

 



 



 

 غنيمة

ْنخلة.ْ:)لِينٍَة(

ْالخارجينْعنْطاعةَّْللاْعزْوجلْالمخالفينْأمرهْونهيه.ْ:)ال فَاِسقِيَن(

ْالنضير.َْردَّْمنْأموالْبنيْ:)أَفَاَء(

) َجف تُم  ْلمْتحصلوهْبمشقةْوالْقتال.ْ:)أَو 

ْإبل.ْ:)ِرَكاٍب(

 



 

ْأخذهْالمسلمونْمنْالكفارْالمحاربينْللمسلمينْبغيرْقتال.هوْالمالْالذيْي

 

ْفالْيعجزهْشيء.ْأنَّْللاْعزْوجلْيفعلْماْيشاء،

 

ْبيهودْبنيْالنضيرْتحصنواْمنهْفيْالحصونْفأمرْرسولَّْللاْْلماْنزلْرسولَّْللاْ

ْفقالْبنوْالنضيرْلرسولَّْللابقطعْنخيلهمْوتحريقهاْإغاظةْلهم،ْوتحطيًماْلمعنوياتهم،ْ

:ْعنْالفسادْوتعيبهْفماْبالكْتقطعْنخلناْوتحرقها؟ْفأنزلَّْللاْتلكْىْإنكْكنتْتنه

ْاآلية.

 



 



 

 هوْالمالْالذيْيأخذهْالمسلمونْمنْالكفارْالمحاربينْللمسلمينْبغيرْقتال.

 
َْعن هُْفَان تَُهوا ُسوُلْفَُخُذوهَُْوَماْنََهاُكم  ْالرَّ  َوَماْآتَاُكم 

  َوِرْضَواناً َيْبَتُغوَن َفْضالً ِمْن ّللَاِ 

 نصرةَّْللاْورسولهْ

اِدقُونَْ الصدقْفيْاإليمان ْالصَّ لَئَِكُْهم   أُو 

َْردَّْمنْأموالْبنيْالنضير.ْ:)أَفَاَء(ْ

بَى(ْ ْالمطلب.ْلذيْقرابةْرسولَّْللاْصلىَّْللاْعليهْوسلمْمنْبنيْهاشمْوبنيْعبدْ:)َولِِذيْال قُر 

ْنْماتْآباؤهمْوالْمالْلهم.أطفالْالمسلمينْالذيْ:)َوال يَتَاَمى(ْ

ْأهلْالفاقةْوالحاجةْمنْالمسلمين.ْ:)َوال َمَساِكيِن(ْ

بِيِل(ْ ْمتداول.ْ:)ُدولَةً(ْ-ْأيْالمسافرونْالذينْانقطعْبهمْالسفر.ْ:)َواب ِنْالسَّ

 



 

ْ.وجوبْطاعةْرسولَّْللاْ

 

ْهالنبويةْمسلمينْهللْيبتغونْفضلْهمْالذينْتركواْديارهمْوهاجرواْإلىْالمدينة

ْورضوانه.

 

ْوالمساكينْوابنْالسبيل.ْولذيْالقربىْواليتامىْمالْالفيءْيكونْهللْوللرسولْ

 



 

 :الدليلْمنْالقرآنْ-1

ورفقاءْدعوتهْالذينْأثنىَّْللاْعّزْوجّلْعليهمْفيْْالصحابةْهمْصحابةْرسولَّْللاْ

ْالْ }ْقالْتعالى:مواضعْكثيرةْمنْالقرآنْ لُوَنِْمن  ُمَهاِجِريَنَْواألَنَصاِرَْوالسَّابِقُوَنْاألَوَّ

تََهاْ ِريْتَح  َْجنَّاٍتْتَج  َْوَرُضواَْعن هَُْوأََعدَّْلَُهم  َُْعن ُهم  َساٍنَْرِضَيَّْللاَّ ْبِإِح  َوالَِّذيَنْاتَّبَُعوُهم 

ُزْال َعِظيُمْ) ٌدْ}ْوقالْتعالى:ْ)التوبة(،ْ{(100األَن َهاُرَْخالِِديَنْفِيَهاْأَبَداًَْذلَِكْال فَو  ُمَحمَّ

داًْيَب تَُغوَنْفَْرَْ ُْركَّعاًُْسجَّ ْتََراُهم  َِْوالَِّذيَنَْمَعهُْأَِشدَّاُءَْعلَىْال ُكفَّاِرُْرَحَماُءْبَي نَُهم  الًُْسوُلَّْللاَّ ض 

َوانا َِْوِرض  َّْللاَّ  .ومنْسبهمْبعدْهذهْاآلياتْفهوْمكذبْبالقرآنْْ(29)الفتحْ{ِمن 

 

 :الدليلْمنْالسنةْ-2

دركْمدْأحدْذهباًْماْأحدكمْمثلْأدركْأسبواْصحبتيْفإنْلوْتْ)ال:ْقالْرسولَّْللاْْ-أ

 (.هحدهمْوالْنصيفأ

ْأصحابيْفعليهْلعنةَّْللاْوالمالئكةْوالناسْأجمعي:ْقالْرسولَّْللاْْ-ب ْ(.ْن)منْسبَّ

 



 



 

 .اإليثارْعلىْأنفسهمْولوْكانْبهمْفقرْوحاجة

قدْخالفواْوسبواْ،ْوهمْألنْمنْصفاتْأهلْاإليمانْأنْيستغفرواْلصحابةْرسولَّْللاْ

ْوطعنواْفيهم.

 



 

ثُِروَن( ْيقدمونْإخوانهمْالمهاجرينْبالمالْعلىْأنفسهم.ْ:)َويُؤ 

ْفقرْوحاجةْإلىْالمال.ْ:)َخَصاَصةٌ(

ْنَف ِسِه( ْالبخلْمعْالحرصْالذيْيحملْاإلنسانْعلىْمنعْالحقوقْالواجبةْفيْالمال.ْ:)ُشحَّ

ْبغضاًْوحقداً.ْ:)ِغالًّ(

 

 األنصار.

 حبهمْوأدعوْإليهمْوأستغفرْلهم.أنْأْْْْْْ

ْحثْالمسلمْوترغيبهْفيْحفظْنفسهْمنْخلقْالشح.

 

ْالرءوف،ْوالرحيم.

 



 



 

النهيْعنْمواالتُهمْوالُركونْإليهم،ْوزجرهمْووعظُهم،ْعدمْمجادلتهمْأوْالدفاعْعنهم،ْ

ْالغلظةْعليهم،ْتحقيرهمْوجهادهمْوعدمْتسويدهم.

 

لفونْالعهودْكماْأنهمْجبناءْعندْاللقاء،ْيخشونْوصفَّْللاْالمنافقينْبأنهمْيكذبونْويخ

ْالمسلمين.ْففيْهذاْالوصفْماْيثبتْالمؤمنين.

 



 

ْأظهرواْخالفْماْأبطنوا.ْ)نَافَقُوا(:

بَار(ْالمراد: ْالهزيمة.ْ)األَد 

بَةً( ْخوف.ْ:)َره 

 

 الكذب،ْإخالْفْالوعودْوالعهود،ْالجبن.

،ْنَّْللا،ْوذلكْألنهمْالْيفقهونمْمأنْاليهودْيخافونْمنْالمسلمينْأكثرْمنْخوفه

 الْيقدِّرونهْحقْقدرهْفيخشونهْحقْخشيته.



 



 

 ـنفسه

ْأكلْأموالهمْأوْإيذائهمْوالسخريةـ ـغيره

 منهمْوغيرهاْمنْالسيئات.



 

ْحيطان.ْ:)ُجُدٍر(

ْمختلفة.ْ:)َشتَّى(

ْسوءْعاقبة.ْ(:)َوبَالَْ

 

نْإالْفيْحصونْأوْبيانْصفةْمنْصفاتْاليهودْوهيْالجبنْحيثْالْيقاتلونْمجتمعي

ْمنْوراءْحيطان.

 

ْالجبن،ْالخوف،ْالشتات.

 



 



 

 تقوىَّْللاْ.

 مراقبةْالمرءْعمله.

 

منْتركْذكرَّْللاْوطاعتهْوالعملْبأوامرهْنسيْحظْنفسهْفلمْيقدمْلهاْخيراًْفكانْ

ْجزاؤهْمنْجنسْعمله.

 

 .عدمْحضورْالقلب 

 ْ.ْالمعاصيْتؤثرْعلىْالقارئ

 



 

ْبكلْمطلوب.الظافرونْْ:)ال فَائُِزوَن(

ْخاضعاًْمتذلالً.ْ:)َخاِشعاً(

ْمتشققاً.ْ(:)ُمتََصدِّعاًْ

 

 وجوبْتقوىَّْللا.

منْالصالحاتْالتيْْ،لينظرْكلْأحدْأيْشيءْقدمْلنفسهْمنْاألعمالْيومْالقيامة

ْتنجيه،ْأمْمنْالسيئاتْالتيْترديه.

 



 



 

ْ–شهيدْالْ–المجيدْْ–القيومْْ--الحيْْ--الحليمْْ--الخبيرْْ–العليمْْ--الفتاحْ

الرحمنْْ–الرؤوفْْ–المهيمنْْ–الخالقْْ–المتكبرْْ-المبدئْ–الفتاحْْ–الرزاقْ

ْالجبار.ْْ–المؤمنْْ–السالمْْ–القدوسْْ–الملكْْ–الرحيمْْ–

 



 

َمُن{} ح  ِحيُم{ذوْالرحمةْالواسعةْالشاملةْلجميعْالمخلوقات،ْْ:الرَّ هلْذوْالرحمةْألْ:}الرَّ

ْ:ال قُدُّوُس{}لجميعْاألشياءْالمتصرفْفيهاْبماْيشاء،المالكْْيأْ:{}ال َملِكُْاأليمانْبه،

الذيْسلمْمنْجميعْالعيوبْْ:}السَّالُم{ه،ْعماْالْيليقْبْهالطاهرْمنْكلْعيبْالمنز

ِمُن{،هوأفعالْهوصفاتْهفيْذاتْهوالنقائصْلكمال الذيْآمنْخلقةْمنْأنْيظلمهمْ:ْ}ال ُمؤ 

دْعلىْخلقةْبأعمالهمْوالرقيبْعليهم،ْالشهيْ:}ال ُمَهي ِمُن{ْ،هوآمنْمنْآمنْبهْمنْعذاب

ْهالمتصرفْفيهمْبماْفيْالمصلحْأمورْخلقةْ:}ال َجبَّاُر{القويْالغالب،ْْ:}ال َعِزيُز{

ْهالمقدرْلألشياءْعلىْمقتضىْإرادتْ:}ال َخالُِق{ْعنْكلْسوء،ْ:}ال ُمتََكبُِّر{صالحهم،ْ

ُر{ْد،المنشىءْلألعيانْمنْالعدمْإلىْالوجوْ:}ال بَاِرُئ{ْ،هومشيئت الموجدْْيأْ:}ال ُمَصوِّ

 .لصورهاْوكيفياتهاْكماْأراد

 

 .ْبيانْعظمةَّْللاْتعالى،ْفإنْكثرةْاألسماءْتدلْعلىْعظمةْالمسمى

 .ْبيانْبعضْأسماءَّْللاْتعالىْالحسنى،ْوماْتتضمنهْمنْالصفاتْالجميلةْالعليا

 .ْالحثْعلىْالتفكيرْفيْأسماءَّْللاْتعالىْومعانيها

 



 



 

أولْسورةْْأنْحفظْعشرْآياتْمن

ْالكهفْسببْللعصمةْمنْفتنةْالدجال.

 المكية



 

 قيم.

أنْقراءتهاْيومْالجمعةْتضيءْلقارئهاْ

 ماْبينْالجمعتين.

 .للمؤمنينْاًْمبشر



 

26ْــ9

 44ــ32

 46ْــ45

 98ْْــ83ْ

 .نارْأحاطْبهمْسرادقها

 .جناتْعدنْوماْفيهاْمنْنعيم

 أنْيكونْالعملْصالحاً.

لِصأًْفيْأدائه(.ْأالْيشركْالعبدْفيه  )يكونُْمخ 

 وصفْكتابَّْللاْالُمن َزلْعلىْنبيهْصلىَّْللاْعليهْوسلم.

 ذكرْحشرْالناسْوعرضهمْوحسابهم.

 ذكرْسجودْالمالئكةْآلدمْورفضْإبليسْالسجود.

 ذكرْالنفخْفيْالصورْوجمعْالناسْوعرضْجهنمْللكافرين.

 4ــ1

 100ــ99

 82ــ60



 

قصةْصاحبْ

 .الجنتين

سىْقصةْمو

 .معْالخضر

قصةْذيْ

 القرنين.

وجدهاْفيْمرأىْالعينْكأنهاْتغربْفيْعينْحارةْذاتْْوصلْإلىْمغربْالشمسْ-1

ْ.ْلمْيقرواْبتوحيدَّْللا طينْأسود،ْووجدْعندْمغربهاْقوًما

إذاْوصلْإلىْمطلعْالشمسْوجدهاْتطلعْعلىْقومْليسْلهمْبناءْيسترهم،ْوالْْ-2

  شجرْيظلهمْمنْالشمس.

وجدْمنْدونهماْقوًما،ْالْيكادونْ ىْماْبينْالجبلينْالحاجزينْلماْوراءهماوصلْإلْ-3 

ْيعرفونْكالمْغيرهم.

 



 

 .ثالثمائةْسنةْوتسعة

 .الجن

لِصاًْهللْفيْأدائه.  أنْيكونْعمالًْصالحاً،ْوأنْيكونْصاحبهُْمخ 

 



 



 



 



 

 فضلْالقرآنْوأهميتهْفيْحياةْالمسلمينْوضرورةْالعملْبهْوأثرهْفيْالعالم

 :القرآنْالكريمفضلْْ-1

القرآنْهوْكتابَّْللاْالخالد،ْوحجتهْالبالغةْعلىْالناسْجميعا،ْختمَّْللاْبهْالكتبْالسماوية،ْ

قالْْوشريعةْتاّمةْلحياةْالمسلمين،ْكامالًْْاًْوأنزلهْهدايةْورحمةْللعالمين،ْوضّمنهْمنهاج

آَنْيَه ِديْلِلَّتِيِْهَيْأَق َوُمَْويُبَشِّْ}:ْتعالى ْهَذاْال قُر  ْإِنَّ الِحاِتْأَنَّ َملُوَنْالصَّ ِمنِيَنْالَِّذيَنْيَع  ُرْال ُمؤ 

راًَْكبِيراًْ ْأَج   (.9اإلسراء){ْلَُهم 

ْوالقرآنْمعجزةْباقيةْماْبقيْعلىْاألرضْحياةْأوْأحياء،ْأيّدَّْللاْتعالىْبهْرسولهْمحمداًْ

ْْوتحّدىْاإلنسْوالجّنْعلىْأنْيأتواْبسورةْمنْمثله،ْفكانْعجزْالبلغاءْوالفصحاء

ْ}ْ:قالْتعالىأكبرْدليلْعلىْسماويّةْهذاْالكتابْوأنهْكالمْرّبْالعالمين،ْْاًْوحديثاًْقديم قُل 

ْكاَنْبَع ضُْ آِنْالْيَأ تُوَنْبِِمث لِِهَْولَو  ْيَأ تُواْبِِمث ِلْهَذاْال قُر  َْعلىْأَن  ن ُسَْوال ِجنُّ ِ تََمَعِتْاإل  ْلَئِِنْاج  ُهم 

 (.88اإلسراء{) لِبَع ٍضْظَِهيراًْ

له،ْوشهادةْْصرْفيْبيانْفضلْالقرآنْعلىْوصفَّْللاْتعالى،ْووصفْرسولَّْللاْونقت

 .أحدْأعداءْاإلسالمْبفضله

 



 

 :َّللاْعّزْوجّلْيصفْالقرآنْالكريم(1ْ)

ْ:وصفَّْللاْالقرآنْبأوصافْعديدةْهيْأسماءْله،ْتدّلْعلىْعظيمْفضلهْوعلّوْمنزلته

 

ْ}ى:ْتعالقالْوصفهَّْللاْبأنهْروح،ْوالروحْبهاْالحياة،ْ -1 َحي ناْإِلَي َكُْروحاًِْمن  َوَكذلَِكْأَو 

يمانُْ ِ ِريَْماْال ِكتاُبَْواَلْاإل  ِرناْماُْكن َتْتَد   (.52الشورى{)أَم 

ِْنُوٌرَْوِكتاٌبْ} ى:قالْتعالووصفهْبأنّهْنور،ْوالنورْبهْاإلبصار،ْ ْ-2 ِْمَنَّْللاَّ ْجاَءُكم  قَد 

َُْمِنْات15َُّْمبِيٌنْ) ِْمَنْالظُّلُماِتْإِلَىْالنُّوِرْ(ْيَه ِديْبِِهَّْللاَّ ِرُجُهم  وانَهُُْسبَُلْالسَّالِمَْويُخ  بََعِْرض 

نِهِْ  .(16-15المائدة){ بِإِذ 

آَنْيَه ِديْلِلَّتِيِْهَيْأَق َومُْ} ووصفهْبأنهْالهاديْإلىْأفضلْطريق -3 ْهَذاْال قُر  {ْإِنَّ

ْ(.9ْءاإلسرا)

ْهُْ}ْى:قالْتعالووصفهْبأنهْشفاءْورشاد،ْْ-4 {َْوْلِلَِّذيَنْآَمنُواُْهدًىَْوِشفاءقُل 

 (.44فصلت)

ْ}ْى:قالْتعالوهوْكتابْالحقْالذيْالْيعرضْلهْالباطلْقط،ْ -5 ْأَن َزل ناهَُْوبِال َحقِّ َوبِال َحقِّ

ْبَي ِن41َْوإِنَّهُْلَِكتاٌبَْعِزيٌزْ)}ْوقالْسبحانه(،105ْاإلسراء{ْ)نََزلَْ (ْالْيَأ تِيِهْال باِطُلِْمن 

َْحِكيٍمَْحِميدٍْيََدي ِهْوَْ َْخل فِِهْتَن ِزيٌلِْمن   (.42-41فصلت{ْ)الِْمن 

 :لنبّيْالعظيمْيصفْالقرآن(ْا2)

لفضائله؛ْروىْْاًْبمزاياْالقرآن،ْجامعْفالًْحاْاًْالقرآنْالكريم،ْفكانْوصفووصفْالنبّيْ

أالْإنهاْستكونْفتنة.ْفقلت:ْماْ" يقولْقال:ْسمعتْرسولَّْللاْْعنْعلّيْالترمذّيْ

منهاْياْرسولَّْللا؟ْقال:ْكتابَّْللا،ْفيهْنبأْماْكانْقبلكم،ْوخبرْماْبعدكم،ْوحكمْْالمخرج

ماْبينكم،ْهوْالفصل،ْليسْبالهزل،ْمنْتركهْمنْجبّارْقصمهَّْللا،ْومنْابتغىْالهدىْفيْ

غيرهْأضلّهَّْللا،ْوهوْحبلَّْللاْالمتين،ْوهوْالذكرْالحكيم،ْوهوْالصراطْالمستقيم.ْهوْ

هواء،ْوالْتلتبسْبهْاأللسنة،ْوالْيشبعْمنهْالعلماء،ْوالْيخلقْ)الْالذيْالْتزيغْبهْاأل

ْيبلى(ْعلىْكثرةْالرّد،ْوالْتنقضيْعجائبه،ْهوْالذيْلمْتنتهْالجّنْإذْسمعتهْحتىْقالوا

آناًَْعَجباًْ)} ناْقُر  ِدْفَآَمنَّاْبِه1ِْإِنَّاَْسِمع  ش  ومنْقالْبهْصدقْومنْ(ْالجن){ْ(ْيَه ِديْإِلَىْالرُّ

ْ."جر،ْومنْحكمْبهْعدل،ْومنْدعاْإليهْهديْإلىْصراطْمستقيمعملْبهْأ

 



 

 :الوليدْبنْالمغيرةْيصفْالقرآن(3ْ)

يصفْالقرآنْالكريمْْوهذاْالوليدْبنْالمغيرة،ْوهوْكافرْيظهرْالعداوةْلرسولَّْللاْ

يشهدْبفضلْكالمَّْللاْوعظمتهْوتميزهْعنْكالمْالمخلوقين؛ْأخرجْْاًْوصادقْاًْدقيقْاًْوصف

إنْْقال:المستدركْوالبيهقيْفيْدالئلْالنبوةْعنْابنْعباسْرضيَّْللاْعنهماْْالحاكمْفي

فقرأْعليهْْالوليدْبنْالمغيرةْالمخزومّي،ْوهوْأحدْرؤساءْقريش،ْجاءْإلىْالنبّيْ

فوَّْللاْماْْ--ْيعنيْمحمداًْْ-لماْيقولْابنْأبيْكبشةْاًْياْعجبْوقال:القرآن.ْفكأنّهْرّقْله،ْ

بهمزْمنْالجنون،ْوإّنْقولهْلمنْكالمَّْللا.ْفلماْسمعْبذلكْالنفرْهوْبشعر،ْوالْسحر،ْوالْ

وَّللاْلئنْصبأْالوليدْلتصبونْقريش.ْفلماْسمعْبذلكْأبوْجهلْْوقالوا:منْقريشْائتمرواْ

ياْعّم،ْإّنْقومكْْفقال:نطلقْحتىْدخلْعليهْبيتهْإأناْوَّللاْأكفيكمْشأنه،ْفْقال:بنْهشامْ

قدْعلمتْْقال:لتعرضْلماْقبله.ْْاًْكه،ْفإنكْأتيتْمحمدليعطوْيريدونْأنْيجمعواْلكْماالًْ

وماذاْأقول؟ْْفقال:. أنكْتنكرْلهْاًْيبلغْقريشْ.ْقال:ْفقلْفيهْقوالًْقريشْأنيْمنْأكثرهاْماالًْ

َّللاْماْفيكمْرجلْأعلمْبالشعرْمني،ْالْبرجزهْوالْبقصيده،ْوالْبأشعارْالجّن.ْوَّللاْماْفو

َّللاْإنْلقولهْالذيْيقولْلحالوة،ْوإنْعليهْلطالوة،ْمنْهذا.ْوْاًْيشبهْهذاْالذيْيقولْشيئ

فقالْوإنهْلمثمرْأعاله،ْمغدقْأسفله،ْوإنهْليحطمْماْتحته،ْوإنهْليعلوْوماْيعلىْعليه.ْ

فدعنيْأفكر،ْفلماْفّكرْْقال:وَّللاْماْيرضىْعنكْقومكْحتىْتقولْفيهْقوال.ْْأبوْجهل:

بهذاْالقولْاآلثم،ْفأنزلَّْللاْفيهْهذاْسحرْيؤثر،ْيأثرهْعنْغيره.ْفخرجْعلىْقومهْْقال:

َرَْوقَدََّرْ)} :قولهْتعالى ْقُتَِلَْكي َفْقَدََّرْ)19(ْفَقُتَِلَْكي َفْقَدََّرْ)18إِنَّهُْفَكَّ ْنَظََر20ْ(ْثُمَّ (ْثُمَّ

َْعبََسَْوبََسَرْ)21) بََرْ)22(ْثُمَّ تَك  بََرَْواس  ْأَد  ثَر23ُْ(ْثُمَّ ٌرْيُؤ  ِْسح  ْهذاْإاِلَّ {ْ(ْفَقاَلْإِن 

ْ(.المدثر)

 :أهميةْالقرآنْفيْحياةْالمسلمينْ-2

تكمنْأهميةْالقرآنْالكبرىْفيماْاشتملْعليهْمنْهدايةْإلىْالعقائدْالصحيحة،ْوالعباداتْ

الحقة،ْواألخالقْالكريمة،ْوالتشريعاتْالعادلة،ْوماْاشتملْعليهْمنْتعاليمْبناءْالمجتمعْ

 .الفاضل،ْوتنظيمْالدولةْالقوية

لتزامْجّددواْإيمانهمْبأهميةْهذاْالكتابْالكريم،ْوكانواْجاّدينْفيْاالْوإّنْالمسلمينْلو

والطاعةْلماْفيهْمنْأوامرْوتوجيهاتْإلهيةْحكيمة،ْفإنهمْيجدونْماْيحتاجونْإليهْمنْ

حياةْروحيةْطاهرة،ْوقوةْسياسيةْوحربية،ْوثروةْوحضارة،ْونعمْالْتعّدْوالْتحصى؛ْ

َلْالْ }ْ:قالْتعالى ْأَه  ْأَنَّ ِضَْولَو  َر  ْبََركاٍتِْمَنْالسَّماِءَْواأل  ناَْعلَي ِهم  اْلَفَتَح  قُرىْآَمنُواَْواتَّقَو 

ِسبُونَْ ْبِماْكانُواْيَك  ناُهم  َْكذَّبُواْفَأََخذ   .(96األعراف{ْ)َولِكن 

 

 



 

وإذاْأرادْالمسلمونْالخيرْوالصالحْوالعّزةْألنفسهمْوأمتهم،ْفعليهمْاتّباعْهديْنبيّهمْصلّىْ

لّمْوصحابتهْالكرامْرضيَّْللاْعنهمْفيْحفظْالقرآنْوفهمهْوالعملْبماْفيه؛َّْللاْعليهْوس

 .ألنهْلنْيصلحْآخرْهذهْاألمةْإالْبماْصلحْبهْأّولها

 :أثرْالقرآنْفيْالعالمْ-3

منْالمعلومْأنْلهذاْالقرآنْماْيشبهْالسحرْفيْتأثيرهْعلىْالنفوسْوالقلوب،ْومنْالثابتْ

فعلهْفيْأنفسْالمؤمنينْخاّصة،ْوفيْأنفسْالمشركينْأنْهذاْالتأثيرْكانْلهْْاًْتاريخي

عامة،ْواآلنْبعدْتعاقبْالشهورْوالسنينْوالقرونْالْتزالْللقرآنْجّدته،ْوالْيزالْلهْ

تأثيره،ْبلْزادتْقّوتهْقوةْوحّجتهْحجة،ْفماليينْالمسلمينْيطبقونْأحكامْالقرآنْويطيعونْ

وماليينْاأللسنةْتتلوهْصباحْمساء،ْأوامرهْبشكلْاختياريْومنْغيرْأيْإجبارْأوْإكراه،ْ

وإذاْعاتْالعالمْتبّثْآياتهْمنْأقصىْاألرضْإلىْأقصاها،ْوالمطابعْتدفعْكّلْيومْآالفْ

النسخْإلىْجميعْأنحاءْالعالم،ْوفيْكّلْعامْنجدْالقرآنْالكريمْينيرْبآياتهْمساحةْجديدةْمنْ

نْقبل.ْومعْذلكْفإّنْاألرض،ْوينشرْاإلسالمْفيْأناسْلمْيكونواْفيْعدادْالمسلمينْم

بالمقارنةْمعْماْيطمحْإليهْمنْوصولْهدايةْالقرآنْللناسْْاًْالمسلمْيجدْهذاْاألثرْجزئي

،ْوتخليصْالعالمْمنْشرورْالمدنيةْالماديةْالحديثة،ْوإنقاذهمْمنْواقعْحياتهمْاًْجميع

ةْشكْعلىْعودوهذاْمتوقفْوالْ.المليءْبالرذائلْواألهواءْوالتفنّنْفيْإثارةْالشهوات

المسلمينْإلىْقرآنهمْعودةْصادقة،ْليسترشدواْبآياته،ْويلتزمواْبأحكامه،ْويتعظواْبعبرهْ

 .ودروسه

وعندهاْيمكنْللمسلمينْأنْيكونواْدعاةْإصالحْوسالمْصادقينْوناجحين،ْكماْصدقْ

 .ونجحْأسالفهمْمنْقبل،ْويومْيتحقّقْذلكْيفرحْالمؤمنونْبنصرَّْللا

 :بْالتالوة،ْوحكمْالتغنيْبالقرآن:ْفضلْتالوةْالقرآن،ْوآدارابعاًْ

 :فضلْتالوةْالقرآنْ-1

ألنهاْوسيلةْإلىْفهمْكتابَّْللاْْ؛تالوةْالقرآنْسنةْمنْسننْاإلسالمْواإلكثارْمنهاْمستحبّْ

ْالَِّذيَنْ}ْ:قالَّْللاْتعالىوالعملْبه،ْوفضلهاْثابتْفيْالقرآنْالكريمْوالسنةْالشريفة،ْ إِنَّ

َِْوأَق ْتَبُوَرْيَت لُوَنِْكتاَبَّْللاَّ ُجوَنْتِجاَرةًْلَن  اَْوَعالنِيَةًْيَر  ِْسّرً اَْرَزق ناُهم  الةََْوأَن فَقُواِْممَّ اُمواْالصَّ

لِِهْإِنَّهَُْغفُوٌرَْشُكور29ٌْ) ْفَض  ِْمن  َْويَِزيَدُهم  ْأُُجوَرُهم   .ر(فاط)ْ{(ْلِيَُوفِّيَُهم 

رءواْالقرآن،ْفإنهْاق"ْ:قالْأّنْرسولَّْللاْْرضيَّْللاْعنه:ْهوروىْمسلمْعنْأبيْأمام

 ".ألصحابهْيأتيْيومْالقيامةْشفيعاًْ

ْ

 



 

يقالْلصاحبْالقرآنْاقرأْ "قولهْعنْرسولَّْللاْوروىْأبوْداودْوالنسائيْوالترمذي،ْ

 ".وارتق،ْورتّلْكماْكنتْترتّلْفيْالّدنيا،ْفإّنْمنزلتكْعندْآخرْآيةْتقرأ

بهْمنْخالقه؛ْروىْالترمذّيْوالتالوةْمعْإخالصْالنيةْعبادةْيؤجرْعليهاْالمسلم،ْوتقرّْ

منْكتابَّْللاْْاًْمنْقرأْحرف"ْيقولْقال:ْسمعتْرسولَّْللاْْعنْعبدَّْللاْبنْمسعودْ

تعالىْفلهْبهْحسنة،ْوالحسنةْبعشرةْأمثالها،ْالْأقولْ)الم(ْحرف،ْولكنْألفْحرف،ْ

 ".والمْحرف،ْوميمْحرف

الماهرْبالقرآنْ"ْالقْأنْالنبّيْْوروىْالبخارّيْومسلمْعنْعائشةْرضيَّْللاْعنها:

 ".معْالسفرةْالكرامْالبررة،ْوالذيْيقرأْالقرآنْويتتعتعْفيهْوهوْعليهْشاّقْلهْأجران

وكانْالصحابةْرضوانَّْللاْعليهمْيحافظونْعلىْتالوةْالقرآن،ْومنهمْمنْكانْيختمْفيْ

روىْالبخاريْومسلمْعنْعبدَّْللاْبنْاليومْوالليلة،ْومنهمْمنْكانْيختمْفيْأكثر؛ْ

إنيْأجدْْقلت: "اقرأْالقرآنْفيْشهر"ْرضيَّْللاْعنهماْقال:ْقالْليْرسولَّْللاْعمروْ

اقرأهْفيْسبعْوالْتزدْعلىْ"ْ:قالإنيْأجدْقوة،ْْقلت: ."اقرأهْفيْعشر"ْ:قالقوة،ْ

 ".ذلك

ختالفْاألشخاص،ْافيختلفْبْوأماْالقدرْالذيْينبغيْللمسلمْأنْيقرأهْليختمْالقرآن:

ختالفْاألشخاص،ْفمنْكانْاالمختارْأنْذلكْمختلفْب "كاراألذ"يقولْالنوويْفيْكتابهْ

يظهرْلهْبدقيقْالفكرْلطائفْومعارفْفليقتصرْعلىْقدرْيحصلْلهْمعهْكمالْفهمْماْ

بنشرْالعلمْأوْفصلْالحكوماتْأوْغيرْذلكْمنْمهّماتْْيقرأ،ْوكذلكْمنْكانْمشغوالًْ

لْبماْهوْمرصدْله،ْوالْالدينْوالمصالحْالعامة،ْفليقتصرْعلىْقدرْالْيحصلْبسببهْإخال

فواتْكماله،ْوإنْلمْيكنْمنْهؤالءْالمذكورينْفليكثرْماْأمكنهْمنْغيرْخروجْإلىْحّدْ

ْ".فيْالقراءةْهالمللْأوْالهذرم

 :آدابْالتالوةْ-2

القرآنْالكريمْكالمَّْللاْتعالى،ْولتالوةْكالمَّْللاْآدابْيجبْمراعاتهاْوالمحافظةْعليها،ْ

 :وهي

ألنْْ؛والتجّردْعنْاألهواءْوالرغباتْواألغراضْالدنيويةْالزائلةْإخالصْالنيةْهلل، ْ-1

 .بينْالقارئْأوْالسامعْوبينْكالمَّْللاْتعالىْاًْكثيفْاًْبعضْهذهْاألشياءْإنْوجدْكانْحجاب

تحسينْالهيئةْواستقبالْالقبلة،ْوالتّطّهرْوالتّطيب،ْوتنظيفْالفمْبالّسواك،ْوتركْْ-2

 .العبثْأوْااللتفات

 



 

ْمقيمين.ْمعنىْماكثين:ْْْْْْْْ.ْعذاباًْْمعنىْبأًسا:ْْْْْْْ.مستقيماًْْ:معنىْقيًما

 

 .استحضارْالقلب،ْوالتّأّهبْلقراءةْالقرآنْكأنماْيسمعْمنَّْللاْسبحانهْ-3

ِِْمَنْ}ْ:لقولهْتعالىستعاذة:ْعندْابتداءْالقراءة؛ْاالْ-4 ْبِاهللَّ تَِعذ  آَنْفَاس  فَإِذاْقََرأ َتْال قُر 

ي طاِنْالرَّْ  .)ثمْالبسملةْفيْمطلعْكلْسورةْسوىْسورةْ)براءةْ.(98النحل{)ِْجيمِْالشَّ

الخشوعْوالتدبّرْفيْمعانيْالقرآن،ْوالوقوفْعلىْكلْعبرةْومعنىْوالتأثرْبكلْ -5

ِْلََوَجُدواْفِيِهْ}ْ:قالْتعالىوعدْووعيد؛ْ ِْعن ِدَْغي ِرَّْللاَّ ْكاَنِْمن  آَنَْولَو  أَفاَلْيَتََدبَُّروَنْال قُر 

تاِل ْْ.ْ(82النساء{)فاًَْكثِيراًْاخ 

ُْخُشوعاًْ} وقالْسبحانه قاِنْيَب ُكوَنَْويَِزيُدُهم  َذ  وَنْلأِل   .(109اإلسراء ({َويَِخرُّ

َوَرتِِّلْ}ْ:قالْتعالىحسنا؛ْْتحسينْالصوتْبالقرآن،ْوتجويدهْوترتيلهْترتيالًْ ْ-6

تِياًلْ آَنْتَر   .م"زيّنواْالقرآنْبأصواتك" :وقالْرسولَّْللاْْ،(4المزمل)ْ{ال قُر 

جتماعْللقراءة،ْوتوسيعْالمجلسْليتمكنْالقّراءْمنْالجلوسْفيه؛ْلماْروىْاال -7

ماْاجتمعْ":ْ رضيَّْللاْعنهْقال:ْقالْرسولَّْللاعنْأبيْهريرةْمسلمْفيْصحيحهْ

قومْفيْبيتْمنْبيوتَّْللا،ْيتلونْكتابَّْللاْويتدارسونهْبينهم،ْإالْنزلتْعليهمْ

 ."يتهمْالرحمة،ْوحفّتهمْالمالئكة،ْوذكرهمَّْللاْفيمنْعندهالسكينة،ْوغش

ويجبْعلىْالسامعْللقرآنْأنْينصتْويفّكرْفيْآياته،ْسواءْأكانْيسمعهْمنْ -8

ْ}ْ:قالْتعالىْقارئْأوْمنْمذياع تَِمُعواْلَهَُْوأَن ِصتُواْلََعلَُّكم  آُنْفَاس  َوإِذاْقُِرَئْال قُر 

َحُمونَْ  .(203األعراف{ْ)تُر 

 



 

ْعلىْثناءَّْللاْعلىْنفسهْالمتضمنْأمرْعبادهْبالثناءْعليه.يدلْ

 

ْهوْالخلودْفيْالجنة.

 

ِْعل ٍم(ْقولهْتعالى: ْبِِهِْمن  فليسْلهمْمستندْسوىْقولهمْوالْدليلْلهمْعليهْْ)َماْلَُهم 

 سوىْكذبهمْوافترائهم.

 



 



 

فْقصةْموسىْعليهْالسالمْوماْفيهاْمنْنجاتهْمنْالقتلْفيْصغرهْوتربيتهْفيْكن

فرعونْثمْفرارهْإلىْمدينْوقصةْشقْالبحرْلهْونجاةْبنيْإسرائيل،ْقصةْكالمْالنملةْ

الماءْلسليمانْعليهْالسالمْوكذاْالهدهد،ْأهلْسبأْوماْحدثْلبلدهمْبعدْكفرهمْبأنعمَّْللا،ْ

 خلقْالجنينْطوراًْبعدْطور.ْأنهْهوْسبيلْالحياة،و



 

وعندْْمدةْثالثةْقرونْوتسعْسنوات.ألقىَّْللاْعلىْأهلْالكهفْالنوم،ْفلبثواْنائمينْل

ْاستيقاظهمْلمْيشعرواْبتعٍبْأوْألٍمْإنماْظنواْأنهمْنامواْيوماًْأوْبعضْيوم.

فكأنْكلْأجهزتمْكانتْْ)ذاتْاليمينْوذاتْالشمال(ْوقالقلبهمَّْللاْكيْالْتتيبسْمفاصلهمْ

زْوجلْفهوْتتقلبْكلياًْحتىْالْيتغيرْفيْأنظمةْعملهاْشيٌء،ْوهذاْمنْبديعْحكمةَّْللاْع

ْالحكيمْالذيْيقدرْاألمر.

 فالذيْيستطيعْإحياءْالميتْهوَّْللاْالذيْيحييْالنائم.ْ)النومْأخوْالموت(،ْ:قالْالنبيْ

 مطيعونْهللْعزْوجل.

 متضرعونْإلىَّْللاْبالدعاء.

 مخلصونْفيْعملهمْهللْوحده.

 مهتدونْويزدادونْهدًىْعلىْهداهم.

 أشداءْعلىْالكفارْرحماءْبينهم.



 

ْحزناً.ْمعنىْ)أسفاً(:مهلك.ْْْمعنىْ)باخع(:

ْالغارْفيْالجبل.ْمعنىْ)الكهف(:لنختبره.ْْْمعنىْ)لنبلوهم(:

كهف،ْوقيلْلوحْمنْحجارةْاسمْالواديْأوالجبلْالذيْفيهْالْمعنىْ)الرقيم(:

ْقصةْأصحابْالكهفْووضعْعلىْبابْالكهف.كتبتْفيهْ

 

ِضْ)اآليةْوْالحكمةْمنْخلقْاألرضْهيْاالبتالءْواالختبار، إِنَّاَْجَعل نَاَْماَْعلَىْاألَر 

َسُنَْعَمالًْ) ْأَح  ْأَيُُّهم  ْ(.(7ِزينَةًْلََهاْلِنَب لَُوُهم 

 

ْالمؤمنونْدائماًْيتضرعونْإلىَّْللاْفيْالدعاءْطالبينْمنهْالرحمةْوالهدى.

 

ْألقىَّْللاْعليهمْالنومْعدداًْمنْالسنين.

 



 

ْوءاتاهمْتقواهم()والذينْاهتدواْزادهمْهدًىْْقالْتعالى:

ْمعرفةْهذاْاألمرْتحفزْعلىْاالزديادْمنْالعملْالصالحْليزيدْإيماني.

 



 

َمَواتِْْ:منْقولةْتعالى ْالسَّ ْقَاُمواْفَقَالُواَْربُّنَاَْربُّ ْإِذ  ْ )َوَربَط نَاَْعلَىْقُلُوبِِهم  ِضْلَن  َواألَر 

ْقُل نَاْإِذاًَْشطَطاًْ) ُْدونِِهْإِلَهاًْلَقَد  ُعَوِْمن   .(14نَد 



 

ْمفرطاًْفيْالكذب.ْمعنىْ)شططاً(:خبرهم.ْْْمعنىْ)نبأهم(:

تَفَقْويُن تَفَعْبه.ْمعنى)مرفقاً(:ْْدليلْوحجة.ْمعنىْ)بسلطان(: ْماْيُر 

 

 االستزادةْمنْالعملْالصالح.ْ،كثرةْذكرَّْللا،ْالدعاء

ْقَاُمواْفَقَالُواَْربُّنَاْرَْقالْتعالى:ْ" ْإِذ  َمَواتَِْوَربَط نَاَْعلَىْقُلُوبِِهم  ْالسَّ ْ بُّ ِضْلَن  َواألَر 

ْقُل نَاْإِذاًَْشطَطاًْ) ُْدونِِهْإِلَهاًْلَقَد  ُعَوِْمن   ."(14نَد 

 ثبتناهمْعلىْالحق.



 



 

 يحثوننيْعلىْالخيرْوالعملْالصالح.

 يأمروننيْبالمعروف.

 الذكرْالحسنْلمنْيصحبهم.

 ينهوننيْعنْالمنكر.

ركهم.تتمعنىْ)تقرضهم(:ْتميل.ْْْمعنىْ)تزاور(:  

بالباب.معنىْ)بالوصيد(:ْْمتسع.ْْمعنى)فجوة(:ْ  

خوفامعنىْ)رعباً(:ْ  

 



 

َْذاَتْ ْتَق ِرُضُهم  َْذاَتْال يَِميِنَْوإَِذاَْغَربَت  فِِهم  َْكه  ْتَتََزاَوُرَْعن  َسْإَِذاْطَلََعت  َوتََرىْالشَّم 

ْيَْ َِْمن  ْآيَاِتَّْللاَّ َوٍةِْمن هَُْذلَِكِْمن  ْفِيْفَج  َماِلَْوُهم  ْالشِّ ْفَلَن  لِل  ْيُض  ُْفَُهَوْال ُمه تَِديَْوَمن  ِدَّْللاَّ ه 

ِشداًْ)  .(17تَِجَدْلَهَُْولِيّاًُْمر 

 لئالْيسرعْإليهمْالبلى.

 

 لئالْتأكلْاألرضْأجسادهم.

 

سْحتىْيبلغْالكتابْلئالْيدنوْمنهمْأحدْوالْتمسهمْيدْالم

 رقدتهمَّْللاْالتيْشاءَّْللاْفيهم.أجلهْوتنقضيْ

 



 

 عندهمْاشتباهْفيْطولْمدةْنومهم.ألنهمْوقعْ



 

 الرشوة.

 الربا.

 النصبْواالحتيال.

ْ.فضتكمْ:معنىْبورقكمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ْأيقظناهمْبعدْنومهم:ْمعنىْبعثناهم

ْأطيبْأهلْالقريةْوأحلْطعاماً.ْ:ْمعنىْأزكىْطعاماًْ

 نهم.ديْ:معنىْملتهمْْْْْْْْْْْْْْ.يقتلوكمْرجماًْبالحجارة:ْمعنىْيرجموكمْ



 

فليبحثْعنْأطيبْأهلْالقريةْطعاماًْوأحلهْويشتريْمنهْمترفقاًْفيْدخولْْأي:

 القريةْوشراءْطعامهم.

 يجبْعلىْالمؤمنْأنْيفوضْاألمرْإلىَّْللاْتعالىْإذاْسئلْعماْالْيعلم.



 



 

أنْبعثهمْبعدْحالةْالرقودْالمشابهةْللموتْهوْدليلْملموسْينفيْكلْريبْفيْحقيقةْ

قدْيشكلْعلىْالبعضْأنْبعثْ .سْبعدْموتهمْليكونْالحسابأنَّْللاْيبعثْالنا

أصحابْالكهفْلمْيكنْمنْموتْبلْكانْمنْنوم،ْومنْهناْتكونْداللتهْعلىْالبعدْ

إنْْنقول:األخرويْأضعفْمنْداللةْبعثْالعزيزْبعدْموته.ْولدفعْمثلْهذاْاإلشكالْ

علىْالبعثْوالنشور.ْْاإليمانْباهللْالخالقْوصفاتهْالكاملةْيجعلناْنسلمْبداهةْبقدرته

يذهلهاْواقعْْ-وهذاْشئْعجيبْالْنفهمهْنحنْ-إالْأنْبعضْالعقولْالبشريةْ

المحسوساتْعنْإدراكْهذهْالحقيقة،ْبلْتجعلْمنْقوانينْالطبيعةْآلهة،ْوالْتتصورْ

خرقْهذهْالقوانينْبصورةْمنْالصور.ْومثلْهذهْالعقولْقدْتحتاجْإلىْصدمةْحتىْ

ردْمخلوقاتْطارئة.ْوالْشكْأنْنومْمجموعةْمنْالناسْتتعلمْأنْالمألوفاتْهيْمج

(ْسنواتْهوْخرقْللعادة،ْوتحطيمْلصنمْالمألوفات،ْألنْالمحافظةْعلى309ْمدةْ)

الحياةْفيْمستوياتهاْالدنياْلمدةْمتطاولةْهوْخروجْعنْقانونْالحياة.ْوالْشكْأنْ

ه.ْفالدخولْفيْعودةْالحياةْكاملةْبعدْهذهْالمقاربةْللموتْلهوْالبعثْفيْأجلىْصور

حالةْالرقودْهوْمعجزة،ْوالخروجْمنهاْهوْمعجزةْأخرى.ْونحنْنعرفْأنْاإليمانْ

باليومْاآلخرْيعنيْأنناْنؤمنْببعثْالناسْبعدْموتهم،ْوأنْقانونْماْبعدْالبعثْ

يختلفْعنْقانونْماْقبلْالموت.ْفالفناءْمنْقوانينْالدنيا،ْيقابلهْالخلودْوالذيْهوْ

صةْأهلْالكهفْتجلتْفيهاْحقيقةْالبعثْومخالفةْالقانونْمنْقوانينْاآلخرة.ْوق

الدنيوي.ْوعليهْالْيكونْبعثْالعزيزْعليهْالسالمْمنْموتهْوكذلكْبعثْحمارهْممثالًْ

لحقائقْاآلخرةْبالكامل.ْأماْإذاْأضفناْإلىْحقيقةْبعثهْحقيقةْأنْطعامهْوشرابهْلمْ

ممثلةْلحقائقْالبعثْْيتغيراْعلىْمدىْقرنْمنْالزمن،ْعندهاْتكونْصورةْماْحصل

األخروي،ْألنْعدمْتغيرْالطعامْوالشرابْيعنيْأنْالزمنْقدْتوقف،ْفلمْيعدْيؤثرْفيْ

ْ.األشياءْمرورْالسنينْالمتطاولة،ْوهذاْمنْأجلىْحقائقْوقوانينْعالمْاآلخرة

 



 

َسةٌَْسادِْ)ْ:تعالىْهمنْقول َْويَقُولُوَنَْخم  َْكل بُُهم  َْسيَقُولُوَنْثاَلثَةٌَْرابِعُُهم  َْكل بُُهم  ُسُهم 

ْإاِلَّْ لَُمُهم  َْماْيَع  تِِهم  لَُمْبِِعدَّ َْربِّيْأَع  ْقُل  َْكل بُُهم  ماًْبِال َغي ِبَْويَقُولُوَنَْسب َعةٌَْوثَاِمنُُهم  قَلِيٌلَْْرج 

ْأََحداًْ) ِْمن ُهم  تَف ِتْفِيِهم  ِمَراًءْظَاِهراًَْوالْتَس  ْإاِلَّْ  .((22فاَلْتَُماِرْفِيِهم 



 

ْأطلعناْعليهمْالناس.ْرناْعليهم(:معنىْ)أعث

ْشك.ْمعنىْ)ريب(:

ْقوالًْبالْعلم.ْمعنىْ)رجماًْبالغيب(:

ْتجادل.ْمعنىْ)تمار(:

 

)أالْوإنْمنْكانْقبلكمْكانواْيتخذونْقبورْأنبيائهمْوصالحيهمْمساجدْأالْفالْْ:قولهْ

 تتخذواْالقبورْمساجد،ْإنيْأنهاكمْعنْذلك(.

 

فيْاألمرْالذيْالْيترتبْعليهْكبيرْفائدة.ْالجدالْبلينْوسهولةْالفائدة:  



 



 

ْالمْالحجرْعليهْقبلْبعثته،ْإخبار،ْتسبيحْالحصىْبينْيديه،ْسانشقاقْالقمرْلهْ

 ـْتقتلهْالفئةْالباغيةْوقدْحصل.ـْْالغيبْأنْعماراًْْ



 

ْأقامواْومكثوا.ْمعنىْ)لبثوا(:

ْاقرأْ)القرآن(.ْمعنىْ)واتل(:

ْملجئاً.ْمعنىْ)ُملتحداً(:

 

 )إنْشاءَّْللا(.فاذكرَّْللاْقائالً:ْْندماْتريدْأنْتفعلْشيئاًْفيْالمستقبل؛أيْع

 ماْأبصرَّْللاْوماْأسمعه.

 ثالثمائة

 تسعْوثالثمائة

 البصرْوالسمع



 



 

 الوجه.



 

ْآخرْالنهار.معنىْ)والعشي(:ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْأولْالنهار.ْمعنىْ)بالغداة(:ْْْ

ْهيأناْوأعددنا.معنىْ)أعتدنا(:ْْْْْْْْوضياعاً.ْْسفهاًْوتفريطاًْمعنىْ)فرطاًْ(:ْْْ

ْيشبهْـْفيْحرارتهْـْالرصاصْوالحديدْالمذاب.معنىْ)كالمهل(:ْْْ

تفَقَاً(:ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْسورها.ْْمعنىْ)سرادقها(:ْْ ْمكاناًْلالرتفاقْوهوْاالتكاء.معنىْ)ُمر 

 

ُعوَنَْربَُّهمْ ) ْنَف َسَكَْمَعْالَِّذيَنْيَد  بِر  ُدَْعي نَاَكَْْواص  َههَُْوالْتَع  ْيُِريُدوَنَْوج  بِال َغَداِةَْوال َعِشيِّ

ِرنَاَْواتَّبََعَْهَواهَُْوَكانَْ ِْذك  فَل نَاْقَل بَهَُْعن  ْأَغ  َْمن  ن يَاَْوالْتُِطع  ْتُِريُدِْزينَةَْال َحيَاِةْالدُّ ُرهَُْعن ُهم  ْأَم 

 .(28فُُرطاًْ)

 هوْأمرْتهديدْووعيد؛ْالْأمرْتخيير.

 يانْالعذابْوشدتهْفيْاآلخرةْجزاءْمنْكفرْباهللْتعالى.ب



 



 



 



 

 يكونْظلمْاإلنسانْلنفسهْبكفرهْوتمردهْوتكبرهْوتجبرهْوإنكارهْالمعاد.



 

ْتنقص.معنىْ)تظلم(:ْْْْْْْْْْأحطناهماْمنْكلْجوانبهما.ْمعنىْ)وحففناهما(:ْ

ْتهلكْوتفنى.ْ)تبيد(:ْْىمعنْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعشيرةًْوولداً.ْْ)نفراً(:ْْمعنى

اك(:ْ ْجعلكْمعتدلْالخلقْوالقامة.معنىْ)سوَّ

ْببيانهْكيفيةْخلقْاإلنسان،ْفقدْخلقَّْللاْأباناْآدمْمنْترابْثمُْخلِق ناْمنْنطفةْالرجلْوالمرأةْ

 وصرناْمعتدليْالخلقْوالقامة،ْوَّللاْالقادرْعلىْكلْهذاْقادرْعلىْالبعثْبعدْالموت.
 



 

ْقَاَلْلَْقالْتعالى:ْ" ِْمن  ْتَُراٍبْثُمَّ َتْبِالَِّذيَْخلَقََكِْمن  هَُْصاِحبُهَُْوُهَوْيَُحاِوُرهُْأََكفَر 

اَكَْرُجالًْ) َْسوَّ  ."(37نُط فٍَةْثُمَّ

 

 جعلكْمعتدلْالخلقْوالقامة.

 ضربْالمثلْوماْفيهْمنْرحمةْبالعبادْوإقامةْالحجةْعليهم،ْوتثبيتْالمؤمنين.

 



 



 

ْيهْوالْتضره،ْقراءةْسورةْاإلخالصاهلل،ْقولْاللهمْباركْفقولْماْشاءَّْللاْالْقوةْإالْب

 والمعوذتين.



 

ْعذاباً.ْمعنىْ)حسباناً(:

ْساقطة.ْمعنىْ)خاوية(:ْ

ْعاقبة.ْمعنىْ)عقباً(:ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

لمنْأعجبهْشيءْمنْنفسهْأوْمالهْأوْ)ماْشاءَّْللاْالْقوةْإالْباهلل(ْالحثْعلىْقولْ

 لعين.وذلكْدفعاًْلْ؛ولده



 



 



 

بَْ" ِضْفَأَص  تَلَطَْبِِهْنَبَاُتْاألَر  َماِءْفَاخ  ْالسَّ ن يَاَْكَماٍءْأَنَزل نَاهُِْمن  َْمثََلْال َحيَاِةْالدُّ ْلَُهم  ِرب  َحَْواض 

ٍءُْمق تَِدراًْ) َْشي  َُْعلَىُْكلِّ يَاُحَْوَكاَنَّْللاَّ ُروهُْالرِّ اعلمواْ "،"(ْسورةْالكهف45َهِشيماًْتَذ 

اْلعبْولهوْوزينةْوتفاخرْبينكمْوتكاثرْفيْاألموالْواألوالدْكمثلْغيثْأنماْالحياةْالدني

أعجبْالكفارْنباتهْثمْيهيجْفتراهْمصفراًْثمْيكونْحطاماًْوفيْاآلخرةْعذابْشديدْ

إنماْمثلْ"ْ(،21)الحديدْْومغفرةْمنَّْللاْورضوانْوماْالحياةْالدنياْإالْمتاعْالغرور"

ءْفاختلطْبهْنباتْاألرضْمماْيأكلْالناسْواألنعامْالحياةْالدنياْكماءْأنزلناهْمنْالسما

حتىْإذاْأخذتْاألرضْزخرفهاْوازينتْوظنْأهلهاْأنهمْقادرونْعليهاْأتاهاْأمرناْليالًْ

ْ"نفصلْاآلياتْلقومْيتفكرونأوْنهاراًْفجعلناهاْحصيداًْكأنْلمْتغنْباألمسْكذلكْ

فاخرْبينكمْوتكاثرْفيْاعلمواْأنماْالحياةْالدنياْلعبْولهوْوزينةْوت" .(24ْيونس)

األموالْواألوالدْكمثلْغيثْأعجبْالكفارْنباتهْثمْيهيجْفتراهْمصفراًْثمْيكونْحطاماًْ

ْوفيْاآلخرةْعذابْشديدْومغفرةْمنَّْللاْورضوانْوماْالحياةْالدنياْإالْمتاعْالغرور"

ْ(.21ْالحديد)

 



 

ْيابساًْمتفتتاً.ْمعنىْ)هشيماً(:

ْتطيرهْوتفتته.ْمعنىْ)تذروه(:ْ

 

 كماْفيْالحديث.ْ)سبحانَّْللاْوالحمدْهللْوالْإلهْإالَّْللاْوَّللاْأكبر(هيْ

ينبغيْعلىْالمسلمْأنْيستكثرْمنْاألعمالْالصالحةْليحققْالسعادةْوالفالحْفيْ

ْفالْينفُعْالمرَءْإالْعملُهُْالصالح.ْالدنياْواآلخرة،

 

زلْمنْالسماءْضربَّْللاْمثلْالحياةْالدنياْفيْسرعةْزوالهاْوانقضائهاْكالمطرْن

فاختلطْبنباتْاألرضْوَحبِِّهْفصارْبعدْحسنهْونضارتهْيابساًْمتفتتاًْتنثرهْالرياحْ

 يميناًْوشماالً.



 

 كماْفيْالحديث.)ليسْعليهاْعلمْألحد(ْاألرضْتكونْبارزةْليسْعليهاْجبلْأوْشجرْ

 بعثْالموتىْــْبالْاستثناءْــْإلىْموقفْالحساب.



 

 ينفعنيْيومْالحساب.ْأنْأكثرْمنْالعملْالصالحْكي

 أنْأردْالمظالمْإلىْأهلهاْوأطلبْممنْظلمتهْأنْيسامحنيْأوْيأخذْحقهْمنيْفيْالدنيا.

ْنترك.معنىْ)نغادر(:ْْْْْْْْْْْظاهرة.ْْمعنىْ)بارزة(:ْ

 عدهاْوحفظها.معنىْ)أحصاها(:ْْْْْْْْْخائفين.معنىْ)مشفقين(:ْ



 

ْلصراط.النفخْفيْالصور،ْوالعرضْللحساب،ْوالجوازْعلىْا

 

ْقدْحرمْالظلمْعلىْنفسهْفالْيؤاخذأنَّْللاْهوْالعدلْينصفْكلْمظلومْعلىْظالمهْوْْْ

 أحداًْبوزرْأحدْوالْينقصْأجرْأحد.ْْْ

اْفِيِهَْويَقُولُوَنْيَاَْويْ قالْتعالى:"ْْْْ فِقِيَنِْممَّ ِرِميَنُْمش  لَتَنَاَْماِلَْوُوِضَعْال ِكتَاُبْفَتََرىْال ُمج 

َصاَهاَْوَوَجُدواَْماَْعِملُواَْحاِضراًَْْهَذاْال ِكتَابِْ أَح  َْوالْيَظ لُِمْالْيَُغاِدُرَْصِغيَرةًَْوالَْكبِيَرةًْإاِلَّْ

 ."(49)َْربَُّكْأََحداًْ

 



 



 



 



 



 

طِْْولهْعزْوجل: لُواْال ِعل ِمْقَائِماًْبِال قِس  ُهَوَْوال َمالئَِكةَُْوأُو  ُْأَنَّهُْالْإِلَهَْإاِلَّْ ْْ}}َشِهَدَّْللاَّ

كيفْبدأْسبحانهْوتعالىْبنفسهْوثنىْبالمالئكةْوثلثْبأهلْْنظرأف(18ْن)آلْعمرا

ُْالَِّذيَنْآَمنُواْ﴿وقالَّْللاْتعالى:ْْونبالًْْءًْوجالْوفضالًْْاًْالعلمْوناهيكْبهذاْشرف َّْللاَّ فَع  يَر 

َْوالَِّذيَنْأُوتُواْال ِعل َمَْدَرَجاتٍْ ْقالْابنْعباسْرضيَّْللاْعنهما:(11ْ﴾ْ)المجادلةِمن ُكم 

علماءْدرجاتْفوقْالمؤمنينْبسبعمائةْدرجةْماْبينْالدرجتينْمسيرةْخمسمائةْلل

لَُمونَْ﴿ْوقالْعزْوجل:عام.ْ لَُموَنَْوالَِّذيَنْالْيَع  تَِويْالَِّذيَنْيَع  ْيَس  َْهل  ْ(9)الزمرْ﴾قُل 

ِْعبَاِدِهْال ُعلََماءُْ﴿ْوقالْتعالى: َِْمن  َشىَّْللاَّ َْكفَىْ﴿ْوقالْتعالى:ْ(28)فاطرْ﴾إِنََّماْيَخ  قُل 

ِْعن َدهُِْعل ُمْال ِكتَاِبْ) َْوَمن  َِْشِهيداًْبَي نِيَْوبَي نَُكم  ْوقالْتعالى:ْ(43)الرعدْ﴾(43بِاهللَّ

ْال ِكتَاِبْأَنَاْآتِيَكْبِهِْ﴿ تنبيهاْعلىْأنهْاقتدرْبقوةْْ(40)النملْ﴾قَاَلْالَِّذيِْعن َدهُِْعل ٌمِْمن 

ْآَمَنَْوَعِمَلَْوقَاَلْالَِّذيَنْأُْ﴿ْوقالْعزْوجل:العلم.ْ َِْخي ٌرْلَِمن  ْثََواُبَّْللاَّ وتُواْال ِعل َمَْوي لَُكم 

َوتِل َكْ﴿ْوقالْتعالى:بينْأنْعظمْقدرْاآلخرةْيعلمْبالعلم.ْْ(80)القصصْ﴾َصالِحاًْ

ال َعالُِموَنْ) قِلَُهاْإاِلَّْ ِربَُهاْلِلنَّاِسَْوَماْيَع  ثَاُلْنَض  ْوقالْتعالى:ْ(43)العنكبوتْ﴾(43األَم 

تَن بِطُونَهُِْمن ُهمْ وَْ﴿ ْلََعلَِمهُْالَِّذيَنْيَس  ِرِْمن ُهم  لِيْاألَم  ُسوِلَْوإِلَىْأُو  وهُْإِلَىْالرَّ َْردُّ ْ﴾لَو 

ردْحكمهْفيْالوقائعْإلىْاستنباطهمْوألحقْرتبتهمْبرتبةْاألنبياءْفيْْ(83)النساء

ْأَنَزل نَاْ﴿ْوقيلْفيْقولهْتعالى:كشفْحكمَّْللا.ْ ْلِبَاساًْيَُواِريْيَاْبَنِيْآَدَمْقَد  َعلَي ُكم 

آتُِكمْ  ﴾ْيعنيَْولِبَاُسْالتَّق َوى﴾ْيعنيْاليقينْ﴿َوِريشاًْيعنيْالعلمْ﴿ْ(26)األعرافْ﴾َسو 

ل نَاهَُْعلَىِْعل مٍْ﴿ْوقالْعزْوجل:الحياء.ْ ْبِِكتَاٍبْفَصَّ ِْجئ نَاُهم  وقالْْ(52)األعرافْ﴾َولَقَد 

ْبِِعل مٍْ﴿تعالى:ْ َْعلَي ِهم  نَّ ُْهَوْآيَاٌتْبَيِّنَاٌتْفِيْ﴿ْوقالْعزْوجل:ْ(7)األعرافْ﴾فَلَنَقُصَّ بَل 

(َْعلََّمه3َُْخلََقْاإِلنَساَنْ)﴿ْوقالْتعالى:ْ(49)العنكبوتْ﴾ُصُدوِرْالَِّذيَنْأُوتُواْال ِعل مَْ

 .متنانوإنماْذكرْذلكْفيْمعرضْاالْ)الرحمن(ْ﴾(4ال بَيَاَنْ)

 



 

ْأََوي نَاْإِلَىْْْْْْْ ي طَْقَاَلْأََرأَي َتْإِذ  الشَّ َرِةْفَإِنِّيْنَِسيُتْال ُحوَتَْوَماْأَن َسانِيْإاِلَّْ خ  ْاُنْأَنْ الصَّ

ِرَْعَجباًْ)ْْْْْْ ُكَرهَُْواتََّخَذَْسبِيلَهُْفِيْال بَح  ْ.(63أَذ 

ْحوتْــْبعدْأنْكانْميتاًمأكوالأمسكَّْللاْتعالىْالماءْعنْالطريقْالذيْسلكهْالْْْْْْ

 فقْفيْاألرض.بعضهْــْْحتىْصارْمثلْالنْْْْْْ

 

ْملتقىْالبحرين.معنىْ)ْمجمعْالبحرين(:ْْْْْْْْْْْْْْالْأزالْسائراً.ْمعنىْ)الْأبرح(:ْْْ

ْكالنفقْفيْاألرض.معنىْ)سرباً(:ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْدهراً.معنىْ)حقباً(:ْْْ

ْتعباً.معنىْ)نصباً(:ْْْ

 

 هوْيوشعْبنْنونْعليهْالسالم.

 الشيطان،ْفشرعتْاالستعاذةْلطردهْوإبعاده.ْألنْالنسيانْقدْيكونْمن



 



 

 )قالْلهْموسىْهلْأتبعكْعلىْأنْتعلمنْمماْعلمتْرشداً(.

 حسنْالسؤالْمعْالعالمْوبيانْمخاطبتهْباللينْوالرفق.ْ



 

ْعلماً.ْمعنىْ)ْخبراً(:ْْْْْْرشادْإلىْالحقْودليلْعلىْالهدى.ْمعنىْ)رشداً(:

ْشيءْيؤمرْبه.ْمعنىْ)أمراً(:ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْأجدد.ْْْمعنىْ)أحدث(:

 

 .هوْالخضرْ

معاملةْالعالمْبلطفْولين،ْوعدمْاالستعجالْفيْسؤالهْعماْقدْيبدوْمنهْمستنكراًْ

 حتىْيبينْالعالمْوجهْذلك؛ْفإنْلمْيفعلْسئلْبلطف.



 

ُْ قَاَلَْستَِجُدنِي)قالْتعالى:ْ صِْ إِنَْشاَءَّْللاَّ ًراَصابًِراَْواَلْأَع   (.يْلََكْأَم 

 الناسيْغيرْمؤاخذْبنسيانهْالْفيْحقَّْللاْوالْفيْحقْالعباد.



 

 أالْيسألْموسىْعنْشيءْمماْيفعلهْالخضرْحتىْيكونْهوْالذيْيبينهْلهْابتداًء.



 

ْ)أقتلتْنفساًْبغيرْنفسْلقدْجئتْشيئاًْإمراً(.لْموسىْعليهْالسالمْمستنكراً:ْــْمنْقو1

 )إنْسألتكْعنْشيءْبعدهاْفالْتصاحبنيْقدْبلغتْمنْلدنيْعذراً(.:ْــْمنْاعتذارْموسىْقائال2ًْ

 

ْصغيرةْطاهرةْمنْالذنوب.ْمعنىْ)زكية(:

ْظاهرْالنكارة.ْمعنىْ)نكراً(:

ْقربْأنْيسقطْلميالنه.معنىْ)يريدْأنْينقض(:ْ

 



 

ْبَلَغْ )قالْتعالى:ْ َدَهاْفاَلْتَُصاِحب نِيْقَد  ٍءْبَع  َْشي  َْسأَل تَُكَْعن  راًْقَاَلْإِن  ْلَُدنِّيُْعذ  َتِْمن 

(76)). 
 

َذُرْبهْفيْتركُْمصاحبتي.ْْْ  بلغتْمبلغاًْتُع 

 تحريمْقتلْالنفسْبغيرْحقْوأنهْكبيرةْمنْكبائرْالذنوبْومنكرْيحرمْالسكوتْعليه.



 



 

أرادْالخضرْأنْينقذْالسفينةْمنْغصبْالملكْفخرقهاْفكانتْمفسدةْصغيرةْلمصلحةْ

 أصحابهاْالمساكين.كبرىْأالْوهيْبقاءْالسفينةْمعْ



 

ُذِكَرْفيْآيةْسابقةْأنْموسىْوالخضرْعليهماْالسالمْأتياْقريةْفسأالْأهلهاْطعاماًْ

وذكرَّْللاْأنْالخضرْلماْشرحْأمرْالجدارْلموسىْعليهماْالسالمْْفأبواْأنْيضيفوهما،

اْال ِجَداُرْفََكاَنْلُِغاَلَمي نِْ)ْقائالً:بهْلغالمينْفيْتلكْالقريةْنس ْ(ال َمِدينَةِْ يَمي ِنْفِييَتِْ َوأَمَّ

 فتبينْأنهْيقصدْبالمدينةْتلكْالقرية.ْ

 

ْأمامهم.ْمعنىْوراءهم:بتفسير.ْْْْمعنىْبتأويل:

ْرحمةًْوبراً.ْمعنىْرحما:صالحاًْوديناً.ْْْمعنىْزكاوة:ْْْْْْ

 تستطيع.ْمعنىْتسطع:قوتهما.ْْْْمعنىْأشدهما:

ْلِمَْ"ْقالْتعالى: اْالسَّفِينَةُْفََكانَت  ْأَِعيبَْأَمَّ ُتْأَن  ِرْفَأََرد  َملُوَنْفِيْال بَح  َهاَْوَكاَنَْساِكيَنْيَع 

َْملِكٌْ باًْ)َْوَراَءُهم  ْ.(79يَأ ُخُذُْكلََّْسفِينٍَةَْغص 

فَظْفيْذريته،ْوتشملهمْبركةْعبادتهْفيْالدنياْواآلخرة.ْ  أنْالرجلْالصالحْيُح 

كِْأيْأنْهذاْالذيْقصصتْعليكْمنْشرٍحْإنماْهوْتفسيرْلْْْْ َْلْعليكْفهمهماْأُش 

 ولمْتصبرْحتىْأخبركْمنْتلقاءْنفسي.ْْْْ



 



 



 



 



 

 تُوَزن



 

ْهيأنا.ْ)أعتدنا(:ْمعنىْْْْْْْْْْالبوق.ْْ)الصور(:ْمعنىْْْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْنخبركم.ْْْْ)ننبئكم(:ْمعنىْْْْْْْْْْْْمنزالً.ْْْْ)نزالً(:ْمعنىْْْْ

ْفبطلت.ْ)فحبطت(:ْمعنىْْْْ

 

 جوج.خروجْيأجوجْومأ

َسبُوَنْأَنَّْقالْتعالى:ْ"ْْْْْْ ْيَح  ن يَاَْوُهم  ْفِيْال َحيَاِةْالدُّ يُُهم  َْسع  ِسنُوَنُْصن عاًْالَِّذيَنَْضلَّ ْيُح  ُْهم 

ْعدمْاالهتداءْبالكتابْوالسنة.يكونْذلكْعنْْ"،(104)ْْْْْ

 

 الكفرْباهللْتعالىْسببْلحبوطْالعمل.



 



 

 البعدْعنْالبدعة(.شرعَّْللاْ)موافقةْْ

 إلخالصْهللْوحده.ْا

 

ْتحوالًْإلىْغيرها.ْْْ:معنىْحواًلْْْْْْْْْْْْمنزالً.ْْْ:معنىْنزاًلْ

 للقلمْالذيْتكتبْبهْآياتَّْللا.ْمداًداْ:امعنىْمدادًْْْْْْْْ



 

 .منْكثرةْحبهمْفيهاْالْيريدونْعنهاْتحويالًْْأي

ْأَْ)ْقولهْتعالى: ْيُوَحىْإِلَيَّ ْإِنََّماْأَنَاْبََشٌرِْمث لُُكم  ْإِلَهٌَْواِحدٌْقُل   (.نََّماْإِلَُهُكم 
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