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 املقدمة 

 

احلمد هلل رب العاملني وأصّلي وأسليم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه  

 أمجعني.

به راضية  مستعينة  اهلل  باسم  احلق    أبدأ  لطريق  هدانا  الذي  واحلمدهلل  ومعينًا.  مدبرًا 

وأشكره  واجتبانا. سبحانه  مسا ،أمحده  أستغفره  وئومن  أشهد؛   ،عمّل  باليقني  وإين 

اإلخالص   ال  شهادة  معبو ُيعبدأن  الكون  الرمحن    د  يف  ج م  ،  سوى  عيب   ل  ن  عن 

 وبعد..   .ونقصان  

التي كانت خري معني يف تعليم   حب القراءة  هبا عّلي    يل وتفضلي مور التي حببها ربي من األ

ذلك بمراحل متدرجة من احلفظ إىل    ومري   ، الرتقاء بمعلوماهتن عن آي القرآنوا  طالبايت

معاين  "  ومنها  عني عىل فهم القرآن وتدبرهتُ ائف  إتقان املحفوظ ومن ثم إعطاء فوائد ولط

وغريها    "تقان يف علوم القرآناإل"  من كتاب   أبواب و  "أسباب النزول "   و"  الكلامت

املفرسون هي أصل يف  اآليات التي قال عنها  "من الكتب املتعلقة بالقرآن مثل كتاب  

 . " اإلكليل يف استنباط التنزيل"وكتاب  ،" الباب 

وكان املنهج إعطاء املعلومات ثم السؤال عنها بسؤال مبارش أو بصيغة سؤال عن اآلية  

 التي حتمل هذا املعنى والتسميع منها.

 القصد منه االرتقاء من أعىل ألعىل مع املحفوظ من القرآن وتدبره. كل هذا 

  أو لكل حافظ؛ طالباً  لتقييد هذه الفوائد يف هذا الكتاب ليكون زاداً  وفقنا اهلل ومن ثم  

  باملعنى. معلاًم للتسميع
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 سورة الفاحتة

 

 سورة الفاحتة 

 

 اثني عرش اساًم:   اإلمام القرطبي هلا ذكر -1

 ،القرآن العظيم  ،املثاين  القرآن،  أم  أم الكتاب،  ،فاحتة الكتاب   ، سورة احلمد  الصالة، 

   الكافية. ،الوافية ،األساس  ، الرقية ،الشفاء

  

ألعلمنك أعظم ":  ريض اهلل عنه  املعّلألب سعيد بن    بي صىل اهلل عليه وسلم قال الن -2

  ]صحيح البخاري[ .الفاحتة بأهنا صىل اهلل عليه وسلم ، وأخربه النبي"سورة يف القرآن

بور  وال :  ل صىل اهلل عليه وسلمقال الرسو -  وال اإلنجيل  وال الز 
مل ينزل يف الت وراة 

بُع املثاين والقرآُن العظيُم ال ذي أوتيُتهُ  هي  الس   مثل ها، و 
 ]صحيح الرتغيب [.القرآن 

 

أنزل مائة كتاب وأربعة كتب، مجع    عزوجل  اهلل  أني ُيروى  ":  ة رمحه اهللقال ابن تيمي -3

يف  األربعة، الكتب    يفعلمها   األربعة  علم  القرآن    ومجع  علم  ومجع    يف القرآن، 

املفص   علم  ل، ومجع  القرآن    أمي   يفل  املفص  أم  علم  ومجع   مهُّ  :قوله  يفالقرآن، 
   ]فتاوي ابن تيمية  جمموع[.  "٥الفاحتة:   َّ حي جي يه ىه
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اهلل عنهأب هريرعن   -4 اهلل  ة ريض  اهلل عليه وسلم    قال: سمعت رسول  يقول:  صىل 

،اهلل  تعاىل يقوُل   إني   قال اهلل تعاىل:"  نصُفها  : قسمُت الصالة  بيني وبني عبدي نصفني 

، فإذا قال  يل ونصُفها ل   َّ  يم  ىم مم خم حم  ُّ   :عبدي ولعبدي ما سأل 

:  :قال  اهللُ أثنى عّل    :عزوجل  قال  اهللُ  َّ حن جن ُّ   مح دين عبدي، وإذا قال 

  : قال  اهللُ    َّ  جه  ين ىن من  ُّ عبدي، وإذا  : جميدين عبدي، ويف عزوجلقال 

::  رواية قال  وإذا  عبدي،  إيل   ض   قال:    َّ حي جي يه ىه مه  ُّ   فو 

  : ، فإذا قال   مي  خي   ُّ فهذه اآليُة بيني وبني عبدي نصفني  ولعبدي ما سأل 
  َّ  رئ  ّٰ ِّ   ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 لعبدي ولعبدي ما سأل   قال:
 
   ]صحيح مسلم[ ."فهؤالء
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 سورة البقرة

 

 البقرة سورة  

 

 سورة تسمى الفسطاط. وما معنى الفسطاط؟ -1

 البقرة.   سورة -

احتوته من أحكام   معنى - ملا  البقرة  به سورة  املدينة اجلامعة، سميت  الفسطاط: 

 رشعية مل تذكر يف غريها.

 

البقرة بمعنى  -2 القرآن من لفظ الشيطان فهو إبليس، إال موضع يف سورة  كل ما يف 

 الكهنة. ابدأ به. 

 حط  مض خض  حض  جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ  جخ  مح ُّ 

 14البقرة:   َّ جع  مظ

 

  : الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن يف مخسة مواضع يف املصحف   عزوجلحتدى اهلل -3

 ( البقرة  ) 23سورة  يونس   ،)38( هود   ،)13 ( اإلرساء   ،)88 ( الطور   ،)34 .)

 البقرة. موضع  اقرأ وتسمى آيات التحدي.

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض  جض مص خص حصُّ 
 23البقرة:  َّ حك جك مق حق  مف خف حف جف 
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 آية تبني أن النار خملوقة اآلن.  -4

 جن  خممم حم جم هل  مل  خل  حل جل مك لك خك  ُّ 
 24البقرة:   َّ  خن  حن

 

س األندليسآية قال ابن   -٥ ا  ـيهذا أصل جيد يف سد الذرائع ألنه تعاىل مل"عنها:    الفر 

 . "إليه وهو القرب أراد النهي عن األكل منها هنى عنه بلفظ يقتيض األكل وما يدعو  

 حص  مس خس حس جس  مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  متُّ 

 3٥البقرة:   َّ  خض  حض جض مص خص

 

 آية تدل عىل استحباب الصالة عند املصيبة، وأهنا ُمعينة لصاحبها. -6

 4٥البقرة:   َّ جح   مج حج مث هت مت حتخت جت هب ُّ 

 

 سورة ُذكر فيها مخسة قصص إلحياء املوتى، ماهي؟ اذكر القصص.  -7

 سورة البقرة.  -

 ٥6البقرة:   َّ مس خس حس جس مخ  جخ مح  جح ُّ  .1

 يك  ىك  مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث  ُّ  .2
 73البقرة:  َّ ىل مل

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّ  .3
 243البقرة:   َّ  حج مئهئ خئ حئ جئ يي
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 سورة البقرة

 

  حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ  .4

 2٥٩البقرة:  َّ  من جتحت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ

 ىن  من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  .٥
    260البقرة:  َّ  مب مهىه جه ين

 

 اقرأ أول ميثاق يف القرآن العظيم.  -8

 ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  ييُّ 
 63البقرة:   َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ

 

 املستهزئ يستحق سمة اجلهل.   عىل أن   استشهد من سورة البقرة -٩

 حبخب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى  ُّ 
 67البقرة:  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب

 

أمثال الع -10 أربعة  "أوسطها خري األمور  "رب:  من  املعنى يف  . أتى ما يدل عىل هذا 

وموضعني (،  67سورة الفرقان )و(،  68يف سورة البقرة ):  يف املصحف  مواضع

 . بموضع سورة البقرةاستشهد  .(110(، )2٩) اإلرساءسورة يف 

 حط  مض   خض حض جض مص خص حص  مس حسخس جس مخ  جخ مح جح  مج  حج   ُّ 
 68البقرة:   َّ  خف حف جف مغ معجغ جع مظ
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القاسم أخربنا من صاحبك الذي يأتيك بالوحي؟    يا أبا   :نزلت حني قال اليهود  آية -11

، قالوا: ذاك الذي ينزل باحلرب والعذاب عدونا لو قلت عليه السالمقال: جربيل  

  ميكائيل الذي ينزل بالرمحة واملطر التبعناك.

 ىل مل  يك  ىك مك  لك اك يق  ىق يف ىف يث   ىث   ُّ 
 ٩7البقرة:   َّ من  زن رن مم ام يل

 

س األندليسابن    عنها  قال  آية -12 عىل سد الذرائع يف األحكام،   لاستدالفيها    أن  الفر 

لئال جيد اليهود بذلك    صىل اهلل عليه وسلم  هراعنا ل  املؤمنني منعوا من قول:  ألني 

 ه.السبيل إىل سبي 

 محجخ جح مج حج مث هت  مت  خت حت ُّ 

 104البقرة:   َّ  خس حس جس مخ

 

ل ك  ":  قال عمر ريض اهلل عنه -13 ذ  ، و  ٍّ ْول  ُأب  ْن ق 
ُع م  ن د  ا ل  إ ن  ، و  ٌّ

ّل  ان ا ع  أ ْقض  ، و  ٌّ ُؤن ا ُأب  أ ْقر 

ُقوُل:   ُه ي  ن  ُسول  اهلل   )أ  ْن ر 
ْعُتُه م  م  ْيًئا س  ُع ش  ال     صىل اهلل عليه وسلم(،ال  أ د  ْد ق  ق  اهلل و 

 [ السنن الكربى للنسائي/كتاب التفسري ] ."عزوجل ...... 

 اآلية التي ذكرها عمر ريض اهلل عنه؟ما 

 مه  جه ين ىن من  حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 106البقرة:   َّ حي جي يه ىه
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 سورة البقرة

 

 اقرأ آية العفو.  -14

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّ

  َّ جت ... ىي  ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

 10٩البقرة: 

 

 قبول العمل؟  ياشتملت عىل ركن استشهد بآية -1٥

 جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن  مم خم حم جم هل خلملُّ 

 112البقرة:   َّ مي  خي حي

 أسلم: أي أخلص. وهو حمسن: أي متبع للرشع.  -

 

رسول اهلل لو   قلت: يا  :وافقت رب يف ثالث "  :ب ريض اهلل عنهبن اخلطا  ال عمرق -16

يا وقلت:  إبراهيم مصىل،  مقام  من  لو  اختذنا  اهلل  نساءك حيتجبن،   رسول  أمرت 

عليه يف النفقة فقلت  صىل اهلل عليه وسلم    فنزلت آية احلجاب، واجتمع نساء النبي

 . اقرأ آية البقرة ."أن يبدله أزواجًا خريًا منكن ه إن طلقكني : عسى ربي هلني 

 حط مض حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ُّ

 12٥البقرة:     َّ  حق   مف   خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع   مظ 
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 . ا كتسمية األب حجة يف تسمية العم واجلد أبً آية هي  -17

 جضحض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج  ُّ 

 مف خف حف جف   مغ جغ مع جع مظ حط مض   خض

 133البقرة:   َّ مق حق

 

أحدمها ُتقرأ يف الركعة األوىل يف سنة الفجر وُتقرأ   أن  ورد يف السنة الصحيحة  تانآي -18

 (. 64األخرى يف الركعة الثانية )آل عمران: 

 ساممها ابن تيمية آية اإليامن وآية اإلسالم. ابدأ آية اإليامن. 

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه  ُّ

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 136البقرة:  َّ  مت زت رت يب ىب

 

هرير -1٩ أب  عنه  عن  اهلل  ، ة ريض  انيية  رب 
بالع  الت وراة   ُءون   ْقر  ي  الكتاب   أهُل  ان   ك  قال: 

رسوُل   فقال   ، اإلسالم  ربية  ألهل   بالع  ا  وهن  وسلم  اهللوُيف رسر عليه  اهلل  ال  ":  صىل 

بوهم، وقولوا ذر قوا أهل  الكتاب  وال ُتك  در  [صحيح البخاري] ."...... ُتص 

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ 

 136البقرة:   َّ  مت ... رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
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 سورة البقرة

 

:  صىل اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل  ي ريض اهلل عنهعن أب سعيد اخلدر -20

؟  " ل ْغت  ب  ْل  ه  ي ُقوُل:  ف   ، بر ر  ا  ي  ْيك   ْعد  س  و  ب ْيك   ل  ي ُقوُل:  ف   ،
ة  ي ام 

الق  ْوم   ي  ُنوح   ى  ُيْدع 

ْم،   ن ع  ي ُقوُل:  ْن  ف  م  ي ُقوُل:  ف  يٍر، 
ن ذ  ْن  م  ان ا  أ ت  ا  م   : ي ُقوُلون  ف  ُكْم؟  ل غ  ب  ْل  ه   :

ت ه  ُم 
أل  اُل  ُيق  ف 

ل غ   ب  ْد  ق  ُه  ن  أ  ُدون   ت ْشه  ف  ُتُه،  ُأم  و  د   حُم م  ي ُقوُل:  ف  ؟  ل ك  ُد  ْشه  ذ ْكُرهُ .  ي  ل   ج  ْوُلُه  ق  ك  
ل   ف ذ 

 [صحيح البخاري] .؟"......

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّ

 143البقرة:   َّ زن... زئمئ رئ

 

 وي ُح  -21
احلرامل  املسجد  إىل  األقىص  املسجد  من  القبلة  عىل  كان  ،  ت  ماتوا  قد  رجال 

   .يةفنزلت اآل. نقول فيهم لم ندر ماف األوىلالقبلة 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ

 ىك مك لك اك ىقيق يف    ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت  نت

 143البقرة:  َّزن رن مم  ام يل ىل يكمل
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آلية الدالة  اما  ماهي؟ و  ."إيامناً "يف سورة البقرة   عزوجل  عبادة عظيمة سامها اهلل -22

 عىل ذلك؟ 

 . الصالة -

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

  ام  يل ىل  يكمل  ىك مك لك اك  ... زئمئ رئ

 143البقرة:   َّ زن رن مم

 

وتسمى   ؟احلرام بدل املقدس اآلية التي جاء فيها األمر بالتوجه يف الصالة للبيت   -23

 آية القبلة. 

 خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن منُّ 

 144البقرة:   َّ مص ... حتخت جت هب مب خب حب هئجب  مئ

 

 اآلية الدالة عىل ذلك؟  ما. من السنن املهجورة النظر إىل السامء عند الدعاء تعظياًم  -24

 خئ  حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ُّ 

 144البقرة:   َّ مص... هئجب  مئ

 

 بآية عىل ذلك.  استشهد ." أعرف متى يذكرين اهللإيني "قال أحد الصاحلني:  -2٥

 1٥2البقرة:   َّ مغ جغ مع جع مظ حط  مض  ُّ 
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 سورة البقرة

 

 ومن رأى النعمة وذكر رازقها فقد شكره. ر، أعظم أسباب الشكر كثرة الذك -26

 1٥2  البقرة: َّ مغ جغ مع جع مظ حط  مض  ُّ 

 

ولو   ،هذه الكلامت نبي قبل نبينامل ُيعط  ":   رمحه اهللآية قال عنها سعيد بن جبري  -27

   ."يا أسفى عىل يوسف"ملا قال: عليه السالم   عرفها يعقوب 

 1٥6 البقرة:  َّ ىئ    نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ 

 

 عند املصيبة ُينزل الرمحة. ما اآلية الدالة عىل هذا املعنى؟ االسرتجاع -28

 رب  يئ   ىئ  نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّ 
 1٥7 –  1٥6البقرة:   َّ نت  مت زت  رت ىبيب نب مب زب

 

 ظهار العلم وتبيينه وحتريم كتامنه. إوجوب  استشهد بآية من سورة البقرة عىل -2٩

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّ 
 1٥٩البقرة:   َّ  مت  خت حت جت هب مب خب
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نازٍة، النبي صىل اهلل عليه وسلم  كن ا مع   عن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه قال:   -30 يف ج 

الكافر   "ل:  فقا ُب إن   ،    ُيرض  لني  الث ق  ٍة غري   داب  كلُّ  ُه  فيسمُع رضب   ، عينيه  بني   رضبًة 

ُه، فذل ك  قوُل  عت صوت  ٍة سم   ."......:  تعاىل اهللفتلعنُُه كلُّ داب 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّ 
 1٥٩البقرة:   َّ   مت  خت حت جت هب مب خب

 

  ه ال يكتفي يف صحة التوبة بالندم عىل ما عىل أني استشهد بآية من سورة البقرة تدل   -31

 .َّ جحُّ: سلف، بل البد من تدارك ما فات يف املستقبل حيث قال

  َّ    مس  خس  حس  جس  مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

 160البقرة: 

 

ت ان  ": قال ن أب هريرة ريض اهلل عنهع -32 ْوال آي  ل  ، و  ة  ْير  : أ ْكث ر  أ ُبو ُهر  ُقوُلون  إ ن  الن اس  ي 

يًثا، ُثم  يتلواهلل عزوجل يف  ك ت اب  
د  ْثُت ح  د  ا ح   [صحيح البخاري] . ؟"...... م 

 حب  جب  هئ  مئ  خئ حئ  جئ يي ىي  ني مي  زي  ري  ٰى ُّ
 جح  مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب

 160  – 1٥٩البقرة:  َّ   مس خس حس جس مخ  جخ مح

 

 صىل اهلل عليه اهلل  رسول  امعنهقال    (2-1)فاحتة آل عمران  يف  يف سورة البقرة و  ةآي -33

 اقرأ آية البقرة.  .]اجلامع الصغري / صحيح [.األعظم اهلل هبا اسم أني : وسلم

 163البقرة:   َّ  حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل ُّ 
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 سورة البقرة

 

 آية تدل عىل أن األصل يف األشياء أهنا حالل.   -34

 مق  مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ 
 168البقرة:   َّ  لك خك حك جك

 

مجعت خصال اخلري كله، فذكرت أصول العقائد والعبادات يف سورة البقرة:  آية   -3٥

 ، وتسمى آية الرب. وهي آية دالة عىل أركان اإليامن الستة ق،واملعامالت واألخال

 خن  حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي

 يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ

 177البقرة:   َّ مث زث رث يت نتىت  مت زت

 

 آيات القصاص ُذكرت يف ثالثة مواضع:  -36

 . اقرأ موضع البقرة. (33)/ اإلرساء  (4٥)/ املائدة  (178)البقرة 

  ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق  يف  ىف يث ىث  نث  ُّ 

  َّ حت... ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام

 178 البقرة:
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 آية الوصية. اقرأ -37

 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخُّ

 180البقرة:   َّ مغ جغ مع جع حطمظ

 

ْت  ":  عن سلمة ريض اهلل عنه قال -38 ل  ة مل ا ن ز   اآلي 
ه  ذ   ىت نت  مت زت ُّ: ه 

ل ت    184  :البقرة  َّ زث رث يت ن ز  ت ى  ي  ح 
ْفت د  ي  ر  و 

ُيْفط  أ ْن  ن ا  اد  م  أ ر  ْن  ان  م  ك 

ا ْته  خ  ن س  ا ف  ه  ْعد  ي ب 
ت  ُة ال    ما اآلية؟. [السنن الكربى للنسائي] ."اآلي 

 ري  ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يلُّ 
 خب  حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني زيمي

 18٥البقرة:   َّ خض ...  ختمت حت  جت هب مب

 

 وا فرجعوا مل يدخلوا من أبواب بيوهتم ولكن من ظهورها،األنصار إذا حجي   كان -3٩

 ، فنزلت اآلية.  فجاء رجل فدخل من الباب فُعرير بذلك

 جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب  خب حب ُّ

 مضحط خض حض  جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ

 18٩البقرة:   َّ مغ جغ  مع جع مظ
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 سورة البقرة

 

 واملرأة إذا مل تقاتل. يف احلرب،    الكفار  دليل عىل حتريم قتل الصبي من أوالدآية فيها   -40

 حل جل مك  لك حكخك جك  مق حق مف خف  حف جف  ُّ 

 1٩0البقرة:   َّ  مل خل

 

األنصاري -41 أيوب  أبو  عنه:  قال  اهلل  أعز    ريض  ملا  األنصار،  معرش  فينا   اهلل   نزلت 

 اهلل  أموالنا قد ضاعت، وإني   إني   اإلسالم وكثر نارصوه، قلنا لبعض رسًا:  عزوجل

اإلسالم، فلو أقمنا فأصلحنا ما ضاع من أموالنا، فكانت التهلكة    قد أعزي   عزوجل

  ، فنزل قوله تعاىل.اإلقامة عىل األموال وترك اجلهاد

 1٩٥البقرة:   َّ مب ... مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ 

 

عنهامع -42 اهلل  ريض  عباس  ابن  دون يتزو    وال  حيجون اليمن  أهل كان"  :قال  ن 

 ."اآلية  اس فأنزل اهلل تعاىلسألوا الني  مكة فإذا قدموا ويقولون نحن املتوكلون

 خن  حن جن  يم  ىم مم  خم حم جم ىليل مل خل  ُّ 
 ٰر  ٰذ  يي ىي  خيمي حي   جي يه ىه مه ينجه ىن  من

 1٩7البقرة:  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2811#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2811#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=2811#docu
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التجارة   -43 بني  اجلمع  من  تأثموا  اإلسالم  كان  اهللملا  فأباح  عزوجلواحلج،  هلم    

 .  فنزلت اآلية ،التجارة مع احلج

  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّ 

 زث رث  ىتيت نت مت زت  رت يب
 1٩8البقرة:  َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

 

كانت قريش تقف بمزدلفة وسائر العرب يقفون بعرفات، فلام جاء اإلسالم أمر  -44

 ية؟ اآلاستشهد ب رسوله أن يقف بعرفات ويفيض منها.عزوجل  اهلل

 زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك  اك ُّ 
 1٩٩البقرة:  َّ  نن من

 

 آية تدل عىل استحباب ذكر اهلل بعد الفراغ من العبادة. -4٥

 يي ىي ني  مي  زي  ري ٰى ين ىن ُّ 
 200البقرة:   َّ حج... جئحئ

 

 . "فيقول عليك نفسك  اهلل   للرجل اتق    الرجُل   يقول    نْ أإىل اهلل  الكالم    أبغض    إني و" -46

 استشهد بآية من سورة البقرة عىل هذا املعنى. .]السلسلة الصحيحة[

 نن  زنمن رن اممم  يل  ىل مل يك ىك  مك لك  ُّ 

 206البقرة:   َّ ين ىن
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 سورة البقرة

 

ه أهل مكة، فأخرج أربعني سهاًم   ريض اهلل عنه  ملا خرج صهيب الرومي -47 ب ع  مهاجرًا اتي

حتى أضع يف كل رجل منكم سهاًم ثم أصري بعده إىل السيف،   وقال: ال تصلون إيلي 

أبا حيي   "قال:    ي صىل اهلل عليه وسلموإين تارك لكم مايل، فرتكوه، فلام رآه النب

 .  ت اآلية، فنزل"ربح البيع

 هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري  ٰى  ُّ 

 207البقرة:   َّ جب

 

املؤمن مبتىل يف هذه الدنيا حتى يمحص من ذنوبه    تدل عىل أن    آية من سورة البقرة -48

 ويدخل اجلنة. 

 حص  مس  حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّ 
 مف  خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

 214البقرة:  َّ مق حق

 

البقرة:    آية -4٩ سورة  اهلل من  الباطن  عزوجل    مجع  طهارة  بني  وطهارة فيها  بالتوبة 

 الظاهر بالغسل.

 جب   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ُّ 
 مخ  جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب حب

 222البقرة:   َّ حس  جس
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 اقرأ آية اإليالء. -٥0

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي  يه ىه مه جه ُّ 

 226البقرة: 

 

 . آية اخللعاقرأ  -٥1

 مت  خت  حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ  جئحئ ييُّ 

 جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 لك   خك حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ جعمع  مظ حط مض خض حض

 22٩البقرة:  َّ جل مك

 

الناسخة  اقرأ   -٥2 تعاىل:اآلية   ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ   لقوله 

 زب  رب  يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 240البقرة:   َّ مث ...نت  مت زت رت يب ىب نب مب

 حن  يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
   َّ  ٰر  ... حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

 234البقرة: 
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 سورة البقرة

 

 . استشهد بآية من سورة البقرة عىل هذا املعنى."أكثر الناس تقوى أكثرهم عفواً " -٥3

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس  ُّ 
 جل  لكمك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ  مع جع مظ 

 237البقرة:   َّ  حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل

 

 صالة خصها اهلل بالذكر لفضلها وشهود مالئكة الليل والنهار هلا. -٥4

 238:  لبقرةا  َّممىم خم ملىليلجمحم خلُّ

 

احب ُه "قال:  ن زيد بن أرقم ريض اهلل عنه  ع -٥٥ ُجُل ص  لرم الر   ُيك 
الة  ل ُم يف الص  ت ك  ُكن ا ن 

ْت: ل  تى ن ز   ح 
نْب ه  يف الصالة  الم؟  .. ....  وُهو  إ ىل ج  ن  اْلك   وهُني ن ا ع 

كوت  ْرن ا بالسُّ
. "فُأم 

 [ مسلم صحيح]

 238:  لبقرةا  َّممىم خم ملىليلجمحم خلُّ

 

 .اقرئي ما يدل عىل هذا املعنى .ن من املوتيغني حذر من قدر، وال حتصُّ ال  -٥6

 جئ يي  ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من   زن  رن  مم ُّ 
 هت  مت خت حت جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ

 324البقرة:   َّ  حج مث
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  / ( 40 - 26) / التوبة  (248)  آيات السكينة ُذكرت يف ثالث سور: البقرة -٥7

 .  (26 – 18 – 4)الفتح 

 .  سورة البقرةابدأ موضع ية إذا اشتدت عليه األمور قرأها. تيمكان ابن  -

 حض  جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

 248البقرة:   َّ  خل...مغ جغ مع  جع  مظ حط مض خض

 

ه إن  هلذه اآلية  ل ساًنا " : ل صىل اهلل عليه وسلمآية قال عنها الرسو -٥8 وال ذي ن فيس بيد 

ند  ساق   ُس امل ل ك  ع  در فتنْي  ُتق  رش  وش    ]صحيح الرتغيب األلباين /[ ."الع 

ن قرأ  ":  وقال - ْكتوبٍة،   ......    م  ن دخول  اجلن ة     دُبر  كلر صالٍة م    "املوُت إال   مل يمن عُه م 

 ماهي؟  وهي أعظم آية يف القرآن.. ]بلوغ املرام / صحيح[

 الكريس  آية -

  هت مت خت حت  جت مبهب خب حب  جب هئ خئمئ حئ   جئ يي ىي ني  مي ُّ 

 2٥٥البقرة:   َّ هل ...  خسمس حس  جس مخ جخ مح  جح حجمج مث

 

 . "ليس اخلرب كاملعاينة"من أمثال العرب:  -٥٩

 .استشهد بآية من سورة البقرة عىل هذا املعنى

 ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 260البقرة:  َّ  مب ... يي ىي مي  خي حي جي يه  مهىه جه
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 سورة البقرة

 

قُّ   رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمأن   عن أب هريرة ريض اهلل عنه   -60 أ ح  ن ْحُن  قال: 

 : يم  إْذ قال 
اه  ن إْبر 

كر م   [صحيح البخاري] ."......بالش 

 ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 260البقرة:   َّ  مب... يي ىي مي  خي حي جي يه  مهىه جه

 

البقرة    لث  م   -61 ابن عبايف سورة  عنه  اهلل عنهقال  اهلل  :امس ريض   ه ب  رض  عزوجل    أني 

 آخر حياته يعمل باملعايص. يف أو من يعمل بالطاعات ثم ،للمرآئي بعمله 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 يت  ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب  زب

 لك اك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث

 266البقرة:   َّ مك

 

   هذه اآلية.تعاىل كان بعض األنصار يتصدق بالتمر الرديء فأنزل اهلل  -62

 ينٰى ىن نن   من زن رن مم ام  يل ىل مل  يك ىك  ُّ 

 خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ  يي ىي ني مي زي ري

 267البقرة:   َّ حت  جت هب مب 
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وسلم:   -63 عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  يطان   إن  "قال  وللمل ك   مل ةً  للش  آدم    ، مل ةً  بابن  

ا  ا  مل ةُ  فأم  وأم   ، باحلقر وت ْكذيب    ، ر بالرش  فإيعاد    
يطان  ،   مل ةُ  الش  باخلري  فإيعاد    

املل ك 

ك  فليعل م أن ُه من   
، فمن وجد  ذل  د     اهلل وتصديق  باحلقر ، ومن وجد  األخرى،  اهلل فليحم 

ذ   ، ثم  قرأ     باهلل فليتعو  جيم   الر 
يطان   [ سنن الرتمذي/كتاب تفسري القرآن ]   . "...؟ من  الش 

 مخ  جخ مح جح  حجمج مث هت مت ختُّ 

 268البقرة:   َّ  خص  حص مس خس جسحس

 

إني ني اهلداية لل -64 استشهد .  وجل  عز  ام هي توفيق من اهللاس ال يملكها حتى األنبياء 

 بآية من سورة البقرة عىل هذا املعنى. 

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّ 

 يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث
 272البقرة:   َّ رن  مم ام يل ىل مل

 

من سأل "،  "اهلل يبغض السائل امللحف  إن  "   صىل اهلل عليه وسلم:قال رسول اهلل  -6٥

أربعني درمهًا فهو آية حتذر من اإلحلاح يف   .]صحيح األلباين[  ."امللحف  وله  اذكر 

   .السؤال

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زنُّ

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي
 273البقرة:   َّ مح ... هبجت مب خب
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 سورة البقرة

 

 ماهي؟آية شبه اهلل فيها صاحب املعصية كمن خيرج من القرب به جنون.  -66

 حن  جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

 27٥البقرة:   َّ نت...جيحي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن

 

 اقرأ آية الربا.  -67

 َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ  حئ جئ يي ىي ُّ 

   278البقرة: 

 

 ؟  ما هيفيها احلرب.   عزوجلآية أعلن اهلل -68

  خس حس جس  مخ محجخ جح مج  حج مث   هت مت خت  ُّ 

 27٩البقرة:   َّ حض جض مص خص حص مس

 

ل   صىل اهلل عليه وسلمآية ُتويف بعدها رسول اهلل   -6٩ بسبعة أيام، وقيل أهنا آخر ما ن ز 

 من القرآن.  

 خن  حن  جن مم  خم حم جم هل خلمل  حل جل مك لك  خك ُّ 

 281البقرة:   َّ  هن من
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 اقرأ آية الدين.  -70

 حن  يمجن  ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ ...  ميىي خي حي جي  يه ىه   مه جه ىنين من خن

   282البقرة: 

 

 ؟ ما هي نسخت آية سابقة، َّ  مي مخ...جخ مح جح مج   حج  مث ُّ  -71

  يت ىت نت مت زت  رت  يب نبىب مب زب   رب يئ  ىئ نئُّ 

 مل يك ىك مك لك   يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث

 284البقرة:  َّ ىل

 

آيات قال عنها الرسول صىل اهلل عليه وسلم أهنا نزلت من كنز من حتت العرش.   -72

 ابدأ هبا.

 زي  ري ٰى ىنين نن من زن   رن مم ام يلُّ 

 حس  جس جخمخ مح جح مج   حج مث هت..  ...ىي  ني مي

 َّ  مي... جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس

 286  –  28٥البقرة: 
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 سورة البقرة

 

 نت  مت زت رت يب ...ُّ   : صىل اهلل عليه وسلممل ا ن زل ت عىل  رسول  اهلل -73

عىل   ،  284البقرة:    َّ ىل ... مثنث زث رث  يت ىت ذل ك   فاشتد    : قال 

سول    ر  عليه وسلمأصحاب   اهلل  عليه  فأت وا رسول     اهلل صىل  اهلل   وسلماهلل صىل 

ل ت  ، وقد ُأْنز  قة  د  هاد  والص  يام  واجل  الة  والصر وقالوا: ُكلرفنا من  األ عامل  ما ُنطيُق، الص 

فقال نطيُقها،  اآليُة وال  ه   اهلل عليه وسلم  الرسول  عليك  هذ  أن ":  صىل  أُتريدون  

ينا؟ بل قولوا: س   عنا وعص 
عنا وأط ْعنا  ت قولوا كام قال  أ ْهُل الكتاب ني  من قبل ُكم سم  م 

امل صريُ  وإليك   نا  رب  وذلي   . "ُغفران ك   قالوها  اهللفلام  أنزل  ألسنتهم  هبا   عزوجل  ت 

  ما مها؟ .]صحيح مسلم[ اآليتني.

 زي  ري ٰى ىنين نن من زن   رن مم ام يلُّ 

 مج   حج مث هت...  هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

 286  –  28٥البقرة:  َّ  مي...  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

 

 هبا عىل منع تكليف ما ال يطاق ومنه حديث النفس. ُيستدلُّ آية  -74

 قال جالل الدين السيوطي: اآلية أصل يف أني النيايس واملخطئ غري مكلفني. -

 خض  حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج   حج مث ُّ 

 286البقرة:   َّ  مي ... جعمع مظ حط مض
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 آل عمران سورة 

 

 .سورة يف فاحتتها اسم اهلل األعظم -1

 جل  ُّ : األعظم  يف هات نْي اآليت نْي  اسُم اهلل":  صىل اهلل عليه وسلماهلل قال رسول

عمران: ،  163البقرة:    َّ  حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل آل   وفاحتة 

 .  "2  –  1آل عمران:  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خلُّ 

 ]جلامع الصغري / صحيحا[

 

 سورة بدأت بالوعيد بالعذاب للكافرين وختمت بالوعد باجلنان للمؤمنني.  -2

 سورة آل عمران. -

 زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  خي  ُّ  -
 4آل عمران:  َّ زب  رب يئ ىئ نئ

 ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  -
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين
 1٩٥آل عمران:  َّ  يب... ٍّ ٌّ  ٰى
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 سورة آل عمران 

 

عرشة أوجه تدل عىل  يها  ف  أني :  أعظم شهادة يف القرآن، وقال عنها ابن القيم  هيآية   -3

  ،استشهدهم من بني سائر اخللق  وجل   عزاهلل  أني :  رشف العلم وفضل العلامء. منها

   .وضم شهادهتم إىل شهادة مالئكته ،وضم  شهادهتم إىل شهادته تعاىل

 ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي  يه  ُّ 

 18آل عمران:   َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 

 ، تسمى آية املحبة أو املحنة.وجل هبذه اآلية ادعى قوم حمبة اهلل، فامتحنهم اهلل عز -4

 زب  رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 
 31آل عمران:  َّ نب  مب

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -٥

  َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ُّ 

 33عمران: آل 

 

ُد  "قال:  صىل اهلل عليه وسلم    أن النبية ريض اهلل عنه  عن أب هرير  -6 ْوُلوٍد ُيول  ْن م 
ا م  م 

م    ْري  م  إ ال   اُه،  إ ي   
ْيط ان  الش  م سر  ْن 

م  ًخا  ار  لُّ ص  ي ْست ه  ف  ُد،  ُيول  ني  
ُه ح  سُّ م  ي  ْيط اُن  الش  و  إ ال  

ا اْبن ه  يْ  "و  ُقوُل أ ُبو ُهر  ْئُتمْ ر  ُثم  ي  ُءوا إ ْن ش  اْقر  : و   [صحيح البخاري]   .؟...... ة 

 جض  خصمص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت   ُّ 
 36 آل عمران: َّ جف مغ جغ مع جع   مظ حط مض خض حض
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س األندليس: هي أصل يف احلضانة. ما -7  هي؟ قال عنها ابن الفر 

  خل  حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّ 

 مئ هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل
 37آل عمران:   َّ  مث هت مت هب مب هئ

 

ص لزكريا عليه خي رُ ترك الذكر ليف  ص ألحد  : لو ُرخي ب رمحه اهللقال حممد بن كع -8

 ذلك؟م. ما اآلية التي استنبط منها السال

  زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ُّ 

 41آل عمران:  َّ ري ٰى ين ىن نن من

 

 القرعة؟ ماهي اآليات التي جاءت بمرشوعية  -٩

 جض مص خص حص مس خس حس  مخجس  جخ مح جح مج حج ُّ  -

 44آل عمران:   َّ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض

    141الصافات:   َّ رن مم ام  يل ىل ُّ  -

 

 آية املباهلة.اقرأ  -10

 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّ 
 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ
  61آل عمران:  َّ  مك
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 سورة آل عمران 

 

الفجر  -11 سنة  األوىل يف  الركعة  يف  ُتقرأ  أحدمها  أن  الصحيحة  السنة  يف  ورد  آيتان 

 ( وُتقرأ األخرى يف الركعة الثانية.  136)البقرة: 

 ساممها ابن تيمية آية اإليامن وآية اإلسالم. ابدأ آية اإلسالم. 

 مئ  زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ 

 64آل عمران:  َّ ىث... رب يئ ىئ نئ

 

 كان عىل دين اإلسالم. عليه السالم  إبراهيم ني أن يـيبآية تُ  -12

 جس  مخ جخ مح جح   مج حج مث هت مت خت  حت  جت ُّ 
 67آل عمران:  َّ خس حس

 

بام   قال الشوكاين يف تفسريه: ويف هذه اآلية أعظم باعث ملن عل م عىل أن يعمل -13

 هي؟ وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه واإلخالص هلل. ماعل م، 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّ 

  زث رث يت ىت نت مت  زت رت  يب     ىب  نب  مب

 7٩ آل عمران: َّ يث ىث نث مث
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 يف القرآن هلا معنيان: "إرص"جاءت كلمة  -14

 .(1٥7)/ األعراف   (286)يف سورة البقرة التكليف الثقيل.  .1

 العهد املؤكد. جاء هذا املعنى يف سورة آل عمران ابدأ منه.  .2

 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ 

 خت حت جت هب مب حبخب جب  هئ مئ خئ حئ

 81آل عمران:   َّ خس... متهت

 

 استحباب الصدقة باجليد دون الرديء. عىل استدل بآية من سورة آل عمران -1٥

 َّ جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل  خل ُّ 

 ٩2آل عمران: 

 

 آية استدل هبا من منع إقامة احلدود يف احلرم. -16

  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ُّ

 ٩7آل عمران:  َّ حس   جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت 

 

قول   -17 عىل  عمران  آل  سورة  من  دليل  من  زاو"  قتادة:اذكر  املرء  يمنعان  عان 

 ."الضالل، وجود الرسول والقرآن

 خن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 101آل عمران:  َّ  ىه مه جه ين ىن من
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 سورة آل عمران 

 

 . عروف والنهي عن املنكر سبب للفرقة بني الناسأن عدم األمر املل عىل آية تد -18

 زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  ُّ 
 جت   مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي

 10٥ –  104آل عمران:  َّ هت مت خت حت

 

عن اختاذ أعوان أو أصفياء    عزوجلاهلل  يهناستشهد بآية من سورة آل عمران عىل   -1٩

 من غري املسلمني. 

 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّ 
 مم ام يل  ملىل يك  ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف

 118آل عمران:  َّ  ين ىن نن من رنزن

 

 وُيبطل كيد اخلصوم.  ، نححن إىل م  بالصرب والتقوى يقلب اهلل امل   -20

 اآلية الدالة عىل ذلك؟  ما

 مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص مس خس حسُّ 

 120 آل عمران: َّ حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع جع

 

 . "مصائب قوم عند قوم فوائد"من أمثال العرب:  -21

 .املعنىاستشهد بآية من سورة آل عمران عىل هذا 

 مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص مس خس حسُّ 

 120آل عمران:  َّ حك ...  جفحف مغ جغ مع جع
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 أول آية يف قصة غزوة ُأحد.اقرأ  -22

 121آل عمران:  َّ  جن ... هلجم مل خل حل   جل مك لك خك ُّ 

 

ُسول  اهللعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -23 ي ُة ر 
ب اع  ْت ر   

ْوُم ُأُحٍد ُكرس  ان  ي  ىل    : مل  ا ك  ص 

ه    اهلل ْجه  ىل  و  يُل ع 
ُم ي س  ل  الد  ع  ُشج  ف ج  ل م  و  س   و 

ْيه  ل  ه   ،  ع  ْجه  ْن و  م  ع  ُح الد  ي ْمس  ل   ع  ج  و 

ُقول ي  ْدُعوُهْم إ ىل   ":و  ُهو  ي  م  و  ْم ب الد  ب يره  ْجه  ن  ُبوا و  ض  ْوم  خ  ُح ق 
ْيف  ُيْفل  ل   اهلل؟  ك  أ ْنز    اهلل ف 

ز   ج  ع   [ ابن ماجه/كتاب الفتنسنن ]  ......: لو 

     َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ  حئ جئ ُّ 

 128آل عمران: 

 

حيث   كان أبو حنيفة رمحه اهلل يقول: هي أخوف آية يف القرآن،"قال الزخمرشي:   -24

 . "أوعد اهلل املؤمنني بالنار املعدة للكافرين إن مل يتقوه يف اجتناب حمارمه

 131آل عمران:  َّ حل  جل مك لك خك حك  ُّ 

 

الغض  -2٥ يمنع  معه،  قد  له خصومة  أو  عليه  من غضب  عىل  التصدق  من  املرء  ب 

 ا هلواه وحظ نفسه.فجاءت اآلية تذكر العبد بأن يكون انفاقه هلل وليس تبعً 

 حي   جي يه ىه مه جه ين   ىن منُّ
 134آل عمران:   َّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي
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 سورة آل عمران 

 

، ثم من عبٍد    ما":   صىل اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل  -26 ُيذنُب ذنًبا فُيحسُن الطُّهور 

   .؛ إال غفر له، ثم قرأ هذه اآلية  يقوم فيصّلر ركعت ني، ثم يستغفُر اهلل

   ]صحيح الرتغيب والرتهيب[

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّ

 َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 13٥آل عمران: 

 

ل صىل اهلل وفاة الرسو  داملسلمني عن  ق ريض اهلل عنههبا أبو بكر الصدي  ت  ثبي   آية -27

 .عليه وسلم

 مت  زت  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ 

 144آل عمران:  َّ لك  ...  نتىت

 

 قال ابن عثيمني رمحه اهلل: املعصية بعد النعمة أشد منها قبلها.  -28

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

 يت  ىت متنت زت رت يب   ىب نب مب  ُّ 
  اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث

 1٥2آل عمران:  َّ خئ...
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استشهد بآية   لوقوع يف معايص الحقة إذا مل يستغفر منها.لملعايص السابقة سبب  ا -2٩

 آل عمران هبذا املعنى. سورة من

 مب خب حب جب هئ مئ خئ   حئ جئ يي ىي  ُّ 
 1٥٥آل عمران:  َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت  هب

 

عنهام: -30 اهلل  عباس ريض  ابن  ْسُبن ا  "  عن  ْعم     اهلل ح 
ن  ك يُل و  اهل     "الو  ْيه    اق  ل  ع  يُم  اه  إ ْبر 

ي  يف  الن ار
ني  ُأْلق 

ال ُم ح  ىل     ،الس  د  ص  اهل  ا حُم م  ق  ل م    اهللو  س   و 
ْيه  ل  اُل   ع  ني  ق 

املنافقني له    ح 

 [صحيح البخاري]...... 

 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ 

 173آل عمران:   َّ  هن من خن حن جن

 

 مانع الزكاة. آية نزلت يف  -31

ُجٍل  ":  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن عبداهلل ريض اهلل عنه قال - ْن ر 
ا م  م 

ُهو   نُْه و 
رُّ م 
ف  ُهو  ي  ُع ف  اع  أ ْقر   ُشج 

ه  ُه ط ْوًقا يف  ُعنُق  ال ه  إ ال  ُجع ل  ل  ق  م  دري ح  ال  ال  ُيؤ  ُه م  ل 

ْتب ُعهُ  :  "ي  ال  أ  "ق  ر   [ السنن الكربى للنسائي] ."......؟ُثم  ق 

 جنحن مم خم حم هلجم  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّ 
 180:  آل عمران َّ  هت...  ٰهجي مه جه هن من خن 
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 سورة آل عمران 

 

ن ":  ل صىل اهلل عليه وسلمالرسو  ولقآل عمران عىل    سورة  استشهد بآية من -32 م 

ُن   يؤم  هو   و  ني ُتُه  م  ْكُه  فلتدر  اجلن ة   ل   وُيدخ  الن ار   عن   ْحزح   ُيز  أن  واليوم    باهللأحب  

 ]مسند أمحد[. "اآلخر  ويأيت إىل الن اس  ما حيبُّ أن يؤتى إليه  

  مئ خئ  جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن ُّ 

  َّ مج حج مث هت  مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ

 18٥آل عمران: 

 

ليمه قال قتادة عن   -33 م  علاًم فلُيع 
اآلية: هذا ميثاق أخذه اهلل عىل أهل العلم، فمن عل 

 الناس. 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
   187آل عمران:      َّ خي حي جي يه مهىه  جه ين ىن من خن

 

أنا وعبيد بن عمري عىل عائشة ريض اهلل عنها   -34 ابُن ف عن عطاء قال: دخلت  قال 

اهلل رسول   ن  م  رأ ْيت ه   
ٍ
يشء ب   بأعج  ينا  أخرب  وسلم،ُعمرٍي:  عليه  اهلل  صىل  قال:    

ن الل يايل قال:   ت ْت ثم  قالت: مل  ا كان ليلة  م   الل يلة  لربر "فسك 
يني أتعب د  ر    " يا عائشُة ذ 

واهللُقْلُت  ّلر    :  ُيص  قام  ثم   ر  فتطه  فقام  قالت:  ك  ما رس  بُّ 
وُأح  ُقْرب ك  بُّ 

ُح  أل  إينر 

يت ه  ْل يبكي حت ى ب ل  حل  ه قالت: ثم  بكى فلم يز  ْل يبكي حت ى ب ل  حجر  قالت: فلم يز 

الة   ُنه بالص 
ْل يبكي حت ى ب ل  األرض  فجاء بالل  ُيؤذ  فلام  رآه    قالت: ثم  بكى فلم يز 

ر ؟ قال:   م وما تأخ  ر اهللُ لك ما تقد    ت بكي وقد غف 
أفال "يبكي قال: يا رسول  اهلل  مل 

فيها ْر  يتفك  ومل  أها  قر   ن 
مل  ويل    ، آية  الل يلة   عّل    ل ْت  نز  لقد  شكوًرا  عبًدا    ."أكوُن 

   .]صحيح ابن حبان[
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كان يقرأ هذه اآليات العرش إذا قام  صىل اهلل عليه وسلم  رسول اهلل  وقد ثبت أني 

     اآليات.هذه اقرأ  من الليل لتهجده.

 ىك  مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ 
 1٩0آل عمران:  َّيك

 

ل بام يف هذه اآلية كان من الذاكرين اهلل كثريًا.  -3٥  قال جماهد: من عم 

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل ُّ 
 1٩1آل عمران:   َّ  مئ ...  ٰى ين

 

: ليس كل الناس سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم،  مفرًسا لآلية  قال حممد بن كعب -36

 هو القرآن.   املنادي ولكن

 حض  جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّ 
 1٩3آل عمران:   َّ مغ  جغ مع جع مظ  حط مض خض

 

ة    النرساء   ذ كر  هلل  ا أسمعُ  ال اهلل رسول    ياأم سلمة ريض اهلل عنها:  قالت   -37  ، يف اهلجر 

   [صحيح األلباين ]اآلية.  تبارك وتعاىل اهلل فأنزل  

 وكانت أم سلمة أول مهاجرة يف اإلسالم(. )

 ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 1٩٥عمران:    آلَّيب... ...خيميىييي جيحي يه ىه جهمه
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 سورة النساء 

 

 النساء سورة  

 

 ي أصل يف احلجر عىل السفيه.ه آية -1

 مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث  هت مت خت ُّ 
 ٥النساء:   َّ مص خص حص

 

بمعنى  -2 النساء  الزواج، إال موضع يف سورة  فهو  النكاح  لفظ  القرآن من  ما يف  كل 

 البلوغ.  

 حق  خفمف حف   جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض  خض حض  جض  ُّ
 6النساء:  َّ  هي...لكمك خك حك جك مق

 

نسان اإل  ف إىل ما حرض بني يديع وتشو  أن كل من تطل    :آية كريمة يؤخذ منها معنى -3

 .تيرس  ما منهأن ُيعطى  ينبغي

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 
 8النساء:  َّ ّٰ   ِّ ُّ َّ

 

 آيات املواريث / الفرائض.  اقرأ -4

 ٰى   ين ىن نن زنمن رن مم ام ىليل مل  يك ىك  ُّ 
 12 –  11النساء:    َّ مت... ىل مل  خل  خن...   ىييي ني مي زي ري
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 الشتاء / آية الكاللة.  تسمى آية آية  -٥

 من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم  يل  ىل مل خل ُّ 
 12النساء:  َّ مت... يهجي  ىه مه جه ين ىن

 

 خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن ُّ آية يف سورة النور:   -6

 ؟ما هي يف سورة النساء. نسخت آية َّ نئ ... يي ىي مي

 جن ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

 1٥النساء:   َّ مي...  مه جه ين ىن  من خن  حن

 

يف اجلاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء تزوجها أو يزوجها  -7

 ، فنزلت اآلية.  يزوجهاوإن شاء مل 

 حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّ 

 1٩: النساء  َّ  حف ... خسمس  حس جس مخ جخ مح جح مج

 

  عقابه.نيي عن قتل اإلنسان نفسه وبفيها  وجل عز اهلل  ىهنسورة النساء  يفآية  -8

 رئ ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي ُّ 
 مت  زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ

 اك  يق ىق  يف ىف ىثيث نث  مث زث  رث  يت  ىت  نت 
 30 –  2٩النساء:   َّ لك
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 سورة النساء 

 

 . أصل يف التحكيم يف سائر احلقوقهي آية  -٩

  نث مث  زث رث يت ىت  نت مت زت   رت يب  ىب ُّ 

 3٥النساء:   َّ مل   يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث

 

  ة.اقرأ آية احلقوق العرش -10

 ري  ٰى ين  ىن مننن زن رن مم  ام  يل ىل  ُّ 

 هئ   مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 حج  مث  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب

 36النساء:   َّ جح مج

 

ْأ  ا"عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  قال   -11 قر 

ه  ،عّل   ع  ؟ قال: إين أشت هي أن أسم  ل  ُأ عليك  وعليك  ُأنز  ن قال: قلُت أ قر    ، غريي م 

بل غُت  إذا  النساء  حتى  أُت  ْك   قال يل: ُكفي   ......  قال: فقر  فرأيُت عين يه  ،  أو أمس 

فان      [صحيح األلباين] ."ت ذر 

 َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ 

 41النساء: 
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أوهلا يف -12 بثالث مراحل:   مص خص حص ُّ   :البقرةسورة    حتريم اخلمر يف اإلسالم 

املائدةوآ  َّ خم... حضخض  جض سورة  يف   مق  حق مف ... ُّ  :خرها 

  التيمم.، وتسمى آية النساء سورة  يف  وثانيها ،َّ هل ... خك حك جك

 ؟ما هي

 مب  خب حب  جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ 

 43النساء:   َّ حك ... هتمث مت خت  حت جت هب

 

 ."هذه اآلية أصل يف الوعد والوعيد"قال ابن الفرس األندليس:  -13

 . "أحب آية إيل يف القرآن":  ريض اهلل عنهعّل هاعنوقال 

 خت  حت جت  هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 
 48النساء:  َّ حج  مث هت  مت

    

:    ملا:  عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال -14 ْيش  ُه ُقر  ْت ل  ال  ، ق  ة  ك   م 
ف  رْش 

ْعُب ْبُن األ  م  ك 
د  ق 

 ، ه  ْوم  ْن ق  ُ م 
ا املُْنْب رت  ذ  ى إ ىل  ه  اُلوا: أ ال  ت ر  ْم، ق  : ن ع  ال  يرُدُهْم، ق  س   و 

ين ة  رْيُ أ ْهل  املْ د    أ ْنت  خ 

ن ا،   رْي  م  ْزُعُم أ ن ُه خ  ن ْحُن أ ْهُل ي  أ ْهُل   و  يج  و  نْهُ   احْل ج  رْي  م  ْنُتْم خ  : أ  ال  ، ق  ان ة  د  ْت:    ،السر ل  ن ز  ف 

ْت 3الكوثر:    َّ  مك لك اك يق ىق ُّ ل  ن ز  و  النساء  ،  سورة      . .....  آية 

 [ السنن الكربى للنسائي]

 جم  هل مل خل حل  جل مك لك خك  حك جك ُّ 
 ٥1النساء:   َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم
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 سورة النساء 

 

أبو هريرة ريض اهلل عنه وقال: رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يضع    آية قرأها -1٥

   [صححه األلباين]والتي تليها عىل عينه. ، إهبامه عىل أذنه

 تسمى آية األمانات.  -

 قيل أن اآلية نزلت يف جوف الكعبة. -

 حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ 

 ٥8النساء:   َّ مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض

 

 صىل اهلل عليه ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن -16

 ية[ األربعون النوو[. "ال يؤمُن أحُدكم حت ى ي كون  هواُه تبًعا مل ا جئُت ب ه  " :وسلم

 ينايف اإليامن.  يهوعدم التحاكم إلمن الرشع احلرج  -

  .هذا املعنىآية يف سورة النساء دالة عىل ب استشهد

 حط  مض خض حض  جض مص  خص حص مس   خس  حس جس  مخ  ُّ 
 6٥النساء:   َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ
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السابقني  والذكر وفعل األوامر  القرآن -17 الثبات   وقصص  الشدائد.    ُتعني عىل  عىل 

 . من سورة النساء استدل عىل ذلك

 فعل األوامر:  -

 من  خن  حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل خل ُّ 

 ٰر ٰذ  يي ىي  مي خي   حي جي  يه ىه مه ينجه ىن

 66النساء:   َّٰى

 القرآن:  -

 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ 

 102النحل:   َّ  جل مك لك

 حل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ 
 32الفرقان:  َّ  حم جم هل خلمل

 الذكر:  -

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّ 

 4٥األنفال:   َّ  مق حق مف

 قصص السابقني: -

 نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 
 120هود:   َّ زت رت يب ىب
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 سورة النساء 

 

من    رسول اهلل إنك ألحب إيل  فقال: ياي صىل اهلل عليه وسلم  رجل إىل النبجاء   -18

نفيس وأهّل ومايل، وإين أكون يف البيت فأذكرك فال أصرب حتى آتيك فأنظر إليك، 

  وإين أعرف أنك يف اجلنة ترفع مع النبيني، وإين إذا دخلت اجلنة خشيت أال أراك. 

 فنزلت اآلية. 

 . 7  :الفاحتة  َّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ وهي تفسري آلية الفاحتة:  -

 ىت  نت  مت  زت رت يب ىب نب مب  زب رب  يئ  ُّ 

 6٩ النساء:  َّ ىف يث ىث  نث  زثمث رث يت

 

يقول:     صىل اهلل عليه وسلمقالت: سمعت رسول اهللة ريض اهلل عنها  عن عائش -1٩

ة  " ر 
اآلخ  ْني ا و  نْي  الدُّ ال  ُخرير  ب 

ُض إ  ْمر  ْن ن بيٍّ ي 
ا م  ي ُقب ض  ف يه    ."م  ذ  اُه ال  ْكو  ان  يف  ش  ك  و 

ُقول:  ْعُتُه ي 
م  ، ف س  ة  يد 

د  ة  ش  ْتُه ُبح  ذ  .   ......؟أ خ  ْمُت أ ن ُه ُخرير 
ل  ع   [صحيح البخاري]ف 

 ىت  نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ

 6٩ النساء:  َّ ىف يث ىث  نث  زثمث رث يت

 

ن من املوت -20  ؟عىل هذا املعنىما اآلية التي تدل  .ال يغني حذر من قدر، وال حتصي

 مظ  حط مض  خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ   جخ  ُّ 
 78النساء:   َّ حن... جغمغ مع جع
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موضع واحد يف سورة النساء  يف  ن بمعنى الكواكب إال  آذكر يف القركلمة الربوج تُ  -21

 هو؟ ما. حصونبمعنى 

 مظ  حط مض  خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ   جخ  ُّ 
 78النساء:  َّ حن... جكحك مق  حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع

 

قال ابن تيمية رمحه اهلل عند تفسريه هلذه اآلية: فالعبد ال يطمئن لنفسه، فإن الرش   -22

 ال يأيت إال منها. 

 مت هب هئمب مئ  هي  مي  خي حي ٰهجي مه جه هن من  خن  ُّ 
 7٩النساء:   َّ  مش هس مس هث هتمث

 

ملا اعتزل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نساءه شهرًا، وأخذ يتحدث الناس هل   -23

عىل  طلق   ودخل  عنه  اهلل  اخلطاب ريض  بن  عمر  جاء  ال؟  أم  نساءه  اهلل  رسول 

مل  أنك  أخربهن  هل  عمر:  قال  ال،  قال:  نساءك؟  طلقت  هل  فسأله:  الرسول 

تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت، قال: فقمت عىل باب املسجد وناديت بأعىل صويت 

...... اآلية  ونزلت  نساءه،  النبي  يطليق  ر،  مل  بن اخلطاب  اهلل عنه: قال عمر  يض 

 فكنت أنا الذي استنبطته. 

 رن  مم ام يل  ىل مل  يك  مكىك لك  اك يق   ىق  يف  ىف يث  ىث ُّ 

 83 النساء:  َّ  مئ...ينٰى ىن نن من زن
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 سورة النساء 

 

 منها. عن نرش اإلشاعات إال بعد التأكدوجل  فيها عز النساء هنى اهللسورة  يف آية -24

 . واالجتهادأصل عظيم يف االستنباط  وهي -

الرسو - وسلمقال  عليه  اهلل  سمع  ":  ل صىل  ما  بكلر  ث   حُي در أْن  إ ْثاًم   
 
ب امل ْرء ى  ف    . "ك 

   ] الصحيحة ة السلسل[

 رن  مم ام يل  ىل مل  يك  مكىك لك  اك يق   ىق  يف  ىف يث  ىث ُّ 

 ىي  ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن

 83النساء:  َّ  مئ خئ حئ جئ يي

 

يف -2٥ النساء    آية  قولتدل  سورة  وسلم:  رسو ال  عىل  عليه  اهلل  صىل  عوا ا "ل  شف 

روا   ]البخاري صحيح[ ."تؤج 

 حق  مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّ 

 8٥النساء:   َّ هل مل خل حل  جل مك لك  حكخك جك مق

 

 آية فيها داللة عىل التوسعة يف ألفاظ التحية وجوازها، وأفضلها السالم. -26

 مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم ُّ 

 86النساء:   َّ  هي
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حد رجع ناس ممن خرج معه، فكان ىل أُ إصىل اهلل عليه وسلم    ملا خرج رسول اهلل -27

وفرقة  نقتلهم،  تقول:  فرقة  فرقتني،  فيهم  والسالم  الصالة  عليه  النبي  أصحاب 

 ، فنزلت اآلية. تقول: ال نقتلهم

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي  جي  ُّ 

 88النساء:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ

 

 آية تبني جزاء قتل العمد.  -28

 من   زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّ 

 ٩3النساء:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

 

  ، كان رجل يف غنيمة فلحقه املسلمون فقال: السالم عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته -2٩

 .  فنزلت اآلية

 هب مب  خب حب  جب هئ مئ خئ  حئ جئ  يي ىي  ني   ُّ 

 مح  جح مج حج مث  هت مت خت  حت جت

 ٩4النساء:   َّ  مغ...  مخجس جخ
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 سورة النساء 

 

  ون خيفون إسالمهم، فأخرجهم املرشك  وكانواكان قوم من أهل مكة قد أسلموا   -30

معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال املسلمون: هؤالء كانوا مسلمني ُأكرهوا عىل 

 فنزلت اآلية.   ،اخلروج، فاستغفروا هلم

 يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رتُّ
 نن زنمن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق

   ٩7النساء:  َّ  ين ىن

 

 اهلجرة.تسمى آية آية   -31

 مظ حط مض خض  جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ 
 100النساء:  َّ خل... حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع

 

 .  )تسمى آية قرص الصالة(  أصل يف رخصة القرص يف الصالة عند السفرهي آية  -32

 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم  هل مل ُّ 
 101النساء:   َّ  هت مت  هب مب هئ مئ هي خيمي حي

 

 . صالة اخلوفتسمى آية  -33

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 102النساء:   َّ يك... ٰى  مه جه ين  ىن من حنخن
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آية فيها داللة عىل مرشوعية الذكر املطلق يف كل زمان ومكان. جاء الدليل أيًضا  -34

 . (20)/ األنبياء  (1٩1) يف آية آل عمران

 عىل استحباب ذكر اهلل بعد االنتهاء من الصالة.أيًضا  تدل اآلية  -

 ين  ننىن  من زن رن مم  ام يل ىل  مل ُّ 
  َّهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري  ٰى

 103النساء: 

 

 آية هي أصل يف مواقيت الصالة. -3٥

 ين  ننىن  من زن رن مم  ام يل ىل  مل ُّ 
  َّهئ مئ خئ حئ جئ يي   ىي ني زيمي ري  ٰى

 103النساء: 

 

أال ُأخربُكم ":  صىل اهلل عليه وسلم  استشهد بآية من سورة النساء عىل قول الرسول -36

 الب نْي     :قال  ،بىل  ا:قالو؟  والصالة  والصدقة  بأفضل  من درجة  الصيام   
إصالُح ذات 

 الب نْي  هي احلالقةُ 
 ]صحيح الرتغيب[ ."فإن  فساد  ذات 

 ىن  من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّ 
 114النساء:   َّ ٰى... مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين
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 سورة النساء 

 

:  صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل  مشق ذلك عىل املسلمني فقال هل  اآلية  ا نزلتـيمل -37

دوا" وسدر بوا  ك  ،قار  كفارة  ففي  املسلُم  به  يصاُب  ما  أو    ،لر  ينكُبها،  النكبة   حتى 

 .  ما أشد هذه اآلية ر ريض اهلل عنه:وقال أبو بك. ]صحيح مسلم[. "الشوكة  يشاُكها

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ 
 123النساء:  َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 

ال تأتوين بمثل من أمثال العرب إال جئتكم  "قال عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:   -38

 ؟ اآلية الدالة عليه  ماهي.  "كام تدين ُتدان". ومن أمثال العرب:  "بمثله من القرآن

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ 
 123النساء:  َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 

 الصلح.  تسمى آية آية  -3٩

 خن حن  جن  يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل  خل ُّ 

 128النساء:  َّ ُّ ...  مهىه جه ىنين من

 

سآية   -40 الرسويف  قول  عىل  تدل  النساء  وسلمل  ورة  عليه  اهلل  ذا   الل هم ":  صىل  ه 

  ]بلوغ املرام / صحيح[ ."ق ْسمي، فيام أمل ُك، فال ت ُلمني فيام متل ُك وال أ مل ُك 

 يب  ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ 

 12٩النساء:  َّ ىث ... ىت نت مت رتزت



      

[ 58 ] 

 

 

 آية هي أصل فيام يفعله املصنفون من اإلحالة عىل ما ذكر يف مكان آخر.  -41

 جك   مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّ 
 140النساء:   َّ جه ... هلجم مل خل حل جل مك لك خك  حك

 

من حرض جملس فيه استهزاء بآيات اهلل وجلس فيه   تدل عىل أني سورة النساء    يفآية   -42

 فهو يف احلكم كمن استهزأ. 

س األندليسقال ابن   - بعض العلامء هبذه اآلية عىل وجوب اجتناب   استدل  :  الفر 

   أهل املعايص واألهواء.

 جك   مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ُّ 
 جن  مم خم   حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك  حك

 140النساء:   َّ جه  هن من خن حن

 

عىل استحباب دخول الصالة بنشاط وعىل كراهة أن يقول   هبا العلامء  استدل  آية   -43

  اإلنسان: كسلت.

 نت  مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ 
 142النساء:  َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت

 

استشهد بآية من سورة النساء عىل    للعبد من العذاب.   انيف اإليامن والشكر أمان -44

 هذا املعنى؟

 مل  خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف ُّ 
 147النساء:   َّ  هل 
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 سورة النساء 

 

 ه:علي ن  فيه كُ  ن  له، وثالث من كُ  ن  فيه كُ  ن  قال مكحول: أربع من كُ  -4٥

 فاألربع الاليت له:  •

 :واإليامن: يف سورة النساء الشكر -

 خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف  ُّ 
 147النساء:   َّ  هل  مل

   :االستغفار: يف سورة األنفال -

 جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّ 
 33األنفال:   َّ  خك حك

 ن: الدعاء: يف سورة الفرقا -

 77الفرقان:   َّ  حف ...   حط مض  خض حض جض مص خص ُّ 

 : عليهلاليت أما الثالث او •

 : البغي: يف سورة يونس -

 مي زي ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ  

 23يونس:  َّ  جت... نيىي

 :املكر: يف سورة فاطر -

 َّحل... مضحط خض حض جض مص خص  مسحص خس حس جس مخُّ 

 43فاطر: 

 ح: نكث العهد: يف سورة الفت -

 خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 10الفتح:    َّ ٰر... جهمه ين ىن من
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 زث  رث يت نتىت مت  زت رت  يب  ىب نب  مب زب  رب  ُّ  -46

 رت  يبُّ  قوله تعاىل: ُفرسر . 108البقرة:   َّ يف ىف يث ىث نث  مث

 النساء. ما هي؟بآية من سورة  َّنت  مت زت

 حت جت  هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ُّ 
 1٥3النساء:  َّ  مغ ... جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت خت

 

ْت  ":  عن الرباء ريض اهلل عنه قال -47 ل  ٍة ن ز  ُر آي 
آخ  ، و  ة  اء  ر  ْت ب  ل  ٍة ن ز  ُر ُسور 

 . "......آخ 

 [صحيح البخاري]

 ىن من خن حن جن  يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 

 176النساء:   َّ  نث...ىهيه مه جه ين

 

 آية الصيف.  -48

 ىن من خن حن جن  يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي ىهيه مه جه ين

 176ء: النسا  َّ  نث ...  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ   ّٰرئ
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 املائدةسورة 

 

 املائدة سورة  

 

 و ......... القرآن سورة التوبة وسورة النرصآخر ما نزل من  -1

 وتسمى سورة العقود. -

 سورة املائدة.  -

 

 اهلدي والقالئد.تسمى آية آية  -2

 حت  جت هب مب خب  حب جب هئ   مئ خئ حئ جئ  يي ىي  ني  ُّ 

 2املائدة:  َّ  جم... محجخ جح مج حج مث هت  مت خت

 

ْن اْلي ُهود   عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: -3
ُجاًل م  ُه:    أ ني ر  ال  ل  ري  ق 

ا أ م  ة  املْ   ي  ني  آي 
ن  ْؤم 

ْقر  يف  ك ت اب ُكْم   : أ يُّ ؤت  ال  يًدا، ق 
ك  اْلي ْوم  ع 

ل  خت  ْذن ا ذ  ل ْت ال   ن ز 
ْعرش   اْلي ُهود  ْين ا م  ل  ْو ع  وهن  ا ل 

ال   ٍة؟ ق  ْت ف يه  قال عمر،  : ......آي  ل  ي ن ز 
ان  ال ذ  املْ ك  ك  اْلي ْوم  و 

ل  ْفن ا ذ  ر  ْد ع  ىل  الن ب ي   : ق  ع 

ىل   ل م اهللص  س   و 
ْيه  ل  ةٍ  ، نزلتع  ْوم  مُجُع  ة  ي  ف  ر  م  ب ع 

ائ  ُهو  ق   [صحيح البخاري]. و 

 بركت ناقته عليه الصالة والسالم هيبة وإجالالً هلذه اآلية.   -

 ىب  نب مب زب... جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 3املائدة:  َّ مك   يترث ىت نت مت زت رت   يب
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 التحليل.اقرأ آية  -4

 جضحض مص خص مسحص خس حس جس مخ محجخ جح مج حج ُّ 

 ٥املائدة:    َّ  من...حط مض خض

 

 . ث وفيها أسباب احلد ،فيها الوضوء والغسل والتيمم، أصل يف الطهارات كلها آية -٥

  .آية الوضوءتسمى  -

 جن  يم ىم   مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

  حيخي جي يه  ىه جهمه ين ىن  من خن حن

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 6املائدة:  َّ  لك...  مب زب رب يئ ىئ

 

املائدة ميثاق املسلمني ثم ذكر ميثاق بني إرسائيل ثم ذكر ميثاق   -6 ذكر اهلل يف سورة 

 ابدأ آية ميثاق املسلمني.النصارى. 

 من  زن رن مم   ام يل ىل مل يك  ىك مك  ُّ 

 7املائدة:   َّ جئ يي  ىي  ني مي  زي ٰىري ين ننىن
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 املائدةسورة 

 

املائدة ميثاق املسلمني ثم ذكر ميثاق بني إرسائيل ثم ذكر ميثاق   -7 ذكر اهلل يف سورة 

 ابدأ آية ميثاق بني إرسائيل.النصارى. 

 ىبيب نب  مب زب  رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ

 12املائدة:   َّ ني...نت مت  زت رت

 

قال:    ؟: هل يسلب العبد العلم بالذنب يصيبهد ريض اهلل عنهل عبد اهلل بن مسعوئ  ُس  -8

 .  ..... :أمل تسمع قوله تعاىل

 خب  حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّ 

 13املائدة:  َّ مظ ...زززز...هت  مت خت حت جت هب مب

 

املائدة  يفآية   -٩ قول    تدل  سورة  تيمعىل  اهللابن  رمحه  بعض "  :ية  الناس  ترك                  متى 

 .  "أمرهم اهلل به وقعت العداوة بينهم ما

 بينه وبني اهلل فأفسد اهلل ما بينه وبني الناس. وقيل: أفسد العايص ما  -

 حن  جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
  خي حي جي ىهيه مه جه ين  ىن من خن

 14املائدة:  َّ ٰذ يي ىي مي

 

 

 

 



      

[ 64 ] 

 

 

هم، فردي  ريعون ألنفسهم امتياًزا وتفوًقا عىل غن ضالالت أهل الكتاب أهنم يدي م -10

 هبذه اآلية.  عليهم  عزوجلاهلل

 من حنخن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 18املائدة:   َّ رئ ... ىييي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن

 

 ؟عذب حبيبهيال أين جتد يف القرآن أن احلبيب  -11

 من حنخن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 18املائدة:  َّ رئ... مهىه جه ين ىن

 

: واهلل ال نقول لك كام  ل صىل اهلل عليه وسلمخماطبًا الرسو  ريض اهلل عنه  قال مقداد -12

ولكن نقاتل عن يمينك وشاملك وبني يديك ومن    ،.....   :رسائيل لنبيهمإقال بنو  

 خلفك.  

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 24املائدة:   َّ جه ين ىن

 

السامء -13 يف  معصية  الكرب  أول  احلسد.  سببها  سببها  األرض  يف  معصية  وأول   ،

 استشهد بآية من سورة املائدة عىل أول معصية يف األرض. 

 لك اك يق  ىق يف   ىف  يث ىث  نث  مث زث رث  يت ىت نت ُّ 

 27املائدة:   َّ نن ...  ملىل يك ىك مك
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 املائدةسورة 

 

 . الغراب : أول من علم اإلنسان دفن املوتىآية تدل عىل أن  -14

وتابعه عىل هذا القول:   "امليتاآلية أصل يف دفن  "قال جالل الدين السيوطي:   -

 [حماسن التأويل]. مجال الدين القاسمي يف تفسريه

  َّ  خن ... مقجك حق    مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  ُّ 

 31: املائدة

 

    املحاربة. / احلرابةحد تسمى  آية -1٥

 يت  ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّ 

 33ة: املائد َّ ين  ... ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث 

 

 .  الرسقةآية حدي اقرأ   -16

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّ 

 38املائدة:  َّ ٰى  ٰر ٰذ

 

 : ُذكرت يف ثالثة مواضع  آيات القصاص  -17

 ابدأ موضع املائدة.  (.33) اإلرساء/  (4٥) املائدة / (178) البقرة

 حج   مث هت  مت خت حت  جت هب   مب خب  ُّ 
 4٥املائدة:    َّ  حف... جسحس  مخ جخ مح جح مج
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وفيها إذا ترافع أهل الذمة إلينا نحكم بينهم  آية ناسخة للحكم بأي رشع سابق،   -18

 بحكم اإلسالم ال بمعتقدهم.

 خض   حض جض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح  ُّ 
 جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ  حط مض

 4٩املائدة:   َّ مل  خل حل

 

د اهلل -1٩  إن ارتدوا عن دينهم.أن يبدهلم بقوم آخرين   فيها املسلمنيوجل  عز آية توعي

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من   زن  ُّ 
 ٥4: املائدة َّ خص ... حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 

:  صىل اهلل عليه وسلم، قال رسول اهلل......عن عياض األشعري قال: ملا نزلت   -20

 اآلية.   اذكر. ريض اهلل عنه وأشار إىل أب موسى األشعري  "اذ  ه   مُ وْ ق   مْ هُ "

 حئ  جئ يي  ىي ني مي زي ري  ٰى  ين ىن نن من   زن  ُّ 
 ٥4املائدة:  َّ خص...   خب حب جب هئ مئ خئ

 

 : هذه اآلية مجعت بني أصلني خمتلفني -21

 األول: أصل يف تكفري من استهزأ بالرشيعة.  -

يوجد ارتباط بني هذين األصلني، فاألول   الو  واإلقامة،  الثاين: أصل يف اآلذان -

 متعلق بأمر عقدي، والثاين يف أمر عمّل. 

  َّ من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٥8املائدة: 
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 املائدةسورة 

 

 امآية قال عنها ابن عباس ريض اهلل عنه -22

 ."ما يف القرآن آية أشد توبيًخا منها ألهل العلم":  -23

  خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ُّ 
 63املائدة:   َّ حص مس

بأن   اهللألن   - اآلية  املنكر؛ ختم  هنيهم عن  واألحبار عن عدم  الربانيون  عاتب  ملا 

 مجعهم يف الذم مع العاصني يف ما صنعوا.

 

الرسو -24 اهلل عليه وسلم  قال  الوداعب يف خطل صىل  لن وإين    :ة  ما  فيكم  تركُت  قد 

قالوا:   قائلون؟ تضلُّوا بعُد إن اعتصمُتم به كتاب  اهلل  وأنتم تسألون عني، فام أنتم  

، ونصحت   نشهُد أنك قد بل ْغت   ْيت   ]صحيح مسلم[. وأد 

 ؟ بالتبليغصىل اهلل عليه وسلم ما اآلية التي ُكلف فيها الرسول 

 : آية التبليغ / آية العصمة. تسمى -

 زث  رث يت  ىت نت زتمت رت  يب  ىب نب مب   زب رب  يئ ُّ 

 67املائدة:   َّ مل ... يف ىف  يث ىث مثنث

 

ُس حتى نزلت النبي صىل اهلل عليه وسلم  قالت: كان    شة ريض اهلل عنهاعائ عن -2٥ حُير 

اآليُة، هلم:   هذه  فقال   ، الُقب ة  من  ه  رأس  اهلل   رسوُل  فأخرج  الناُس  "قالت:  أهيا  يا 

ني اهلل فوا فقد عصم     ]السلسلة الصحيحة] ."انرص 

 زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب  مب زب رب يئ  ُّ 

 67املائدة:   َّ مل ... يف ىف  يث ىث مثنث
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  آية نزلت يف النجايش وأصحابه. -26

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ 
 83املائدة:   َّ مظ حط مض خض حض جض مص  حصخص مس خس

 

  أصل يف ترك التنطع والتشدد.آية  -27

  مث  زث  يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب  زب رب ُّ 
 87املائدة:  َّ ىف يث ىث نث

 

 .آية كفارة اليمني -28

  ىييي ني مي زي ري ٰى ين  ىن  نن من زنُّ 

 خت حت جت هب مب   خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
  مص  حصخص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت

 8٩املائدة:   َّ  مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض جضحض

 

 ر والقامر.  أصل يف حتريم اخلمآية هي  -2٩

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ 
 ٩0املائدة:    َّ هل مل خل حل
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 املائدةسورة 

 

   .فنزلت اآلية ،قد مات قوم وهي يف بطوهنم: رمت اخلمر قال بعض القوما ُح ملي  -30

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ  مئ ُّ 
 ٩3املائدة:   َّ يق  ... ىثيث نث مث زث رث يت  ىت  نت

 

حممد عليه الصالة والسالم بالصيد كام ُابتّل أصحاب السبت   ابتىل اهلل أصحاب  -31

 فنجح أصحاب رسولنا وسقط اآلخرون.  ه،ب

 ؟ بالصيد للمسلمني  فيها االبتالء جاءما اآلية التي 

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّ 
 ٩4املائدة:   َّ حئ... ينٰى ىن نن من زن

 

 كفارة قتل الصيد للمحرم.آية تبنيي  -32

 هت مت خت حت هبجت مب  خب  حب جب  هئ مئ خئ  ُّ 
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث
 ٩٥املائدة:   َّ  حم... جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 

 م صيد الرب خاصة. ر  حْ وأن احلرام عىل املُ  ،مر  حْ آية فيها إباحة صيد البحر للمُ  -33

 خن  حن جن  يم  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ٩6املائدة:   َّ خي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من
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،    صىل اهلل عليه وسلم  خطب  رسوُل اهلل -34 ا الناُس كتب  اهللُ عليُكْم احلج  فقال: يا أهيُّ

صن  األسديُّ فقال: أ يف كلر عاٍم يا رسول  اهلل؟ فقال: أما إينر لو قْلُت نعم 
فقام  حم 

تُّ عنكْم فإن ام هلك  من   لوجب ْت ولو وجب ْت ثم ترْكُتْم لضلْلُتم اسُكتوا عنري ما سك 

ْم واختالف ه    ]صحيح مسلم[  . اآلية  فأنزل  اهللُ تعاىل   . ْم عىل أنبيائ همكان قبل كْم بسؤاهل 

اهلل  أنوقيل   - رسول  يسألون  كانوا  وسلم    أقوام  عليه  اهلل  فيقول اصىل  ستهزاًء 

 فنزلت اآلية.   الرجل: من أب، ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّ 
 101: املائدة َّ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس  جس مخ

 

 .  آية أصل يف حبس من وجب عليه احلق -3٥

  يف  ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ىت نت مت  زت ُّ 

 زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك  ىك مك لك  اك يق ىق
 106املائدة:   َّ هت...  ٰى ين ىن نن
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 املائدةسورة 

 

 يف القرآن هلا معنيان: "أدنى"جاءت كلمة  -36

 . (20)  املزمل  ،(7)  املجادلة  ،(61)   جاء هذا املعنى يف ثالثة سور: البقرة  ،أقل -

)  ،(108)   املائدة  ،(3)النساء  : أقرب  -  ،(٥٩-٥1)  األحزاب (،  3-2الروم 

 . (٩) النجم

 ابدأ موضع سورة املائدة. 

 جمحم  هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق   مف  ُّ 

 108املائدة:    َّ  ٰه مه جه هن من  خن جنحن مم خم

 

يف   -37 بيي سورة  آية  يكون  نتاملائدة  ورد    السؤال  متى  سورة  الذي    : األعرافيف 

 .َّ يق ىق  يفُّ 

 مه جه ين ىن خنمن  حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّ 
 10٩املائدة:  َّ  ىه

 

ذكر اهلل عزوجل يف سورة املائدة لفظ الوحي واملقصود به اإلهلام. ما اآلية الدالة   -38

 عىل ذلك؟  

 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ 
 111املائدة:  َّ مث هت
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 .اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة  -3٩

 مص  خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ 
 112املائدة:  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض حضخض جض

 

: قام فينا النبي صىل اهلل عليه وسلم خيطب فقال:  قال  امريض اهلل عنه  ابن عباسعن   -40

ُغْراًل  إ" اًة  ُعر  اًة  ُحف  ُْشوُرون   حم            َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ  ن ُكْم 

ل   ،  104األنبياء:   إ ن  أ و  يمُ و  اه   إ ْبر 
ة  ي ام 

ْوم  اْلق  ى ي  ق  ُيْكس 
ئ  اٍل   ،اخْل ال  ج  اُء ب ر  ُيج  إ ن ُه س  و 

أ ُقوُل  ل  ف  ام  ُذ هب  ْم ذ ات  الشر ُيْؤخ  ي ف 
ت  ْن ُأم 

اب    :م  بر أ ْصح  ا ر  ي ُقوُل ،  ي  ي   :ف  ْدر  إ ن ك  ال  ت 

ك   ْعد  ُثوا ب  ا أ ْحد  ْبُد ا،  م  ال  اْلع  ام  ق  أ ُقوُل ك  ال ُح ف  اُل   ......  :لص  ُيق  ين     :ف  اُلوا ُمْرت در ز  ْ ي  ُْم مل  إ هن 

اهب  مْ  ىل  أ ْعق    [صحيح البخاري]. "ع 

 جس  مخ جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّ 
   َّ مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص خسمس حس

 117املائدة: 

 

 ليلة كاملة يرددها.ل صىل اهلل عليه وسلم ية قام هبا الرسوآ -41

   َّحل جل مك  لك خك حك جك مق  مفحق خف حف  جفُّ 

 118: املائدة

 
 
 

https://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=11
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3634&idfrom=11950&idto=11964&bookid=52&startno=4#docu
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 سورة األنعام

 

 األنعام سورة  

 

 (. 1٥6ة )آية باحلمد، وختمت ببيان تفرده بالعبودي بدأت ببيان تفرد اهللسورة  -1

 سورة األنعام.  -

 

افتتح اهلل كل ربع من القرآن بسورة بدأت باحلمد هلل لتذكري عباده بحمده عىل نعمه  -2

 العظيمة ومنها نعمة نزول القرآن. ابدأ السورة التي ُافتتح هبا الربع الثاين. 

 خن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 
 1األنعام:  َّ ين ىن من

 

أبايل بعدهن إذا ذكرهتن ال  عزوجل    من كتاب اهللقال عامر بن عبد قيس: أربع آيات   -3

، (7)  الطالقسورة    ،(2)  سورة فاطر  ،(6)  ما أصبح عليه وما أميس: سورة هود

 ما هي؟سورة األنعام،  يف إحداهني و

 هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّ 
 17م:  األنعا  َّ خم حم   جم

 

ني أن  كنزلت يف أب طالب، كان هنى املرش قال:  س ريض اهلل عنهام  عن عبداهلل بن عبا -4

 . الرسول  يتباعد عام جاء بهكان هو وصىل اهلل عليه وسلم  يؤذوا رسول اهلل

 26األنعام:  َّمبهب هئ مئ هي  خيمي جيحي ٰه مه جه هنُّ 
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ل    ت  اهلليْ أ  ا ر  ذ  إ  ":  عليه وسلم  قال رسول اهلل صىل اهلل -٥ ج  و  ز  ا ْني  الدُّ   ن  د  م  بْ ع  ي الْ ط  ُيعْ ع 

م  ىل  ع   م  اص  ع     
حُي يه  ف  بُّ ا  هُ ام  ن  إ  ؛  تال رسوُل   "اج  ر  دْ ت  اْس  و    عليه  ثم  اهلل  وسلم اهلل صىل 

 [ صحيح األلباين]. اآلية 

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّ 

 44األنعام:  َّ  حي جي ٰه مه جه هن

 

، نفر  صىل اهلل عليه وسلم ستة  كنا مع النبي:  قال د ريض اهلل عنهسع عن مسلمى  رو -6

ؤن علينا:  صىل اهلل عليه وسلم  فقال املرشكون للنبي  ال جيرت 
 
قال: وكنُت   ،اطُرْد هؤالء

يلٍ أنا   يهاموابُن مسعوٍد، ورجل  من ُهذ   لسُت ُأسمر
، ورجالن  فوقع يف نفس    ،، وبالل 

ه  ،اء اهللُ أن يقع  ما ش   صىل اهلل عليه وسلم رسول  اهلل ث نفس   عزوجل  فأنزل اهلل   ،فحد 

   ]صحيح مسلم[ آلية.ا

 مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق حق مف خفُّ 

 مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل

 ٥2األنعام:  َّ  جي ٰه

 

 

 

 

 



      

[ 75 ] 

 

 سورة األنعام

 

سورة    آية -7  جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ :  لقامن من 

 هن  من حنخن جن مم خم حم جم   ملهل خل حل جل مك   لك حكخك

 . ما هي؟ ف رست آية من سورة األنعام  َّ  ٰه مه جه

 لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ 

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 ٥٩األنعام:   َّ  جي ٰه مه

 

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ   حط مض خض  حض ُّ تعاىل يف سورة النساء:    قال -8

بقوله   .َّ جه ...  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف املقصود 

 سورة األنعام. ما هي؟ آية يف َّ ...مظ حط مض خض حض ُّ  : تعاىل

 خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خكُّ

 68م:  األنعا  َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

 

 هي؟ اجتناب جمالس امللحدين وأهل اللغو. ماعىل وجوب آية تدل  -٩

 خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خكُّ 

 68:  األنعام  َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من
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فرست آية    َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّ   لقامن:  من سورة  آية -10

 ؟ما هياألنعام. من سورة 

  َّ يمجنحن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 82األنعام: 

 

من أوىص بوقف يشء من  وصية    أوالد البنات يفآية استدل هبا من قال بدخول   -11

 .أمالكه عىل ذريته

 مب زب يئرب ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 
 يت ىت متنت زت رت يب ىب نب

 84األنعام:    َّ  زث رث

ثم ذكر عيسى معهم يف اآلية التالية   َّ مب زب ُّالدليل أن اهلل عزوجل قال:  

 وهو ابن مريم عليهام السالم.  

 

 مل يرد ناسخ. آية استدل هبا من قال رشع من قبلنا رشع لنا ما -12

 خل حل جل لكمك خك حك  جك مق  حقمف خف جفحف مغ جغ مع ُّ 
 ٩0األنعام:   َّ  جم هل مل
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 سورة األنعام

 

 مل ير    عليه وسلمل صىل اهلل  الرسو  أني   شة ريض اهلل عنهات هبا السيدة عائاستدل    آية -13

   ]صحيح البخاري[ ربه يف حادثة اإلرساء.

 103األنعام:      َّ  ٍّ ٌّ  ٰى   ٰر  ييٰذ ىي مي خي      حي جي ُّ 

 

س األندليسابن  عنها  قال  هي أصل يف سد الذرائع    آية -14 أنه متى خيف من    :الفر 

يسبوا وال  هم  ووا اهلل ورسوله والقرآن مل جيز أن يسبي الكفار وأصنامهم أن يسبي   سبي 

   دينهم.

 جخ  مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّ 

 108األنعام:   َّ خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 

الشيخ بن عثيمني  آية يف سورة األنعام -1٥ قائاًل: عدم اإلذعان   رمحه اهلل  علق عليها 

 . للحق قد يفوت عىل صاحبه اتباعه بعد ذلك

 ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم ُّ 

 110األنعام:   َّ  خي حي جي

 

جيادلون املؤمنني يف أكل امليتة، يقولون: تأكلون ما قتلتم أنتم وال   ونكان الكافر -16

   .ت اآليةفنزل تأكلون ما قتل اهلل.

  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّ 
 121األنعام:   َّ  ىل  مل يك ىك مك اكلك يق
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  منهم. بعث إىل اجلن رسالً   عزوجلاهلل إني  :ن قالم   اهب استدل  آية  -17

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مجُّ 
 130األنعام:   َّ حك... حضخض جض  مص خص حص

 

تعاىل -18 النحل:    قال  سورة   مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ يف 

آية    َّ  جل مك لك خك حك جك بقوله  امل  األنعاماذكر  قصودة 

 . َّ مف خف  حف جف مغُّتعاىل: 

 مغ  جغ  مع جع حطمظ مض خض  حض جض مص خصُّ 
 خل جلحل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف

 146األنعام:  َّ  مم خم حم هلجم مل

 

ه ثم  "ابن مسعود ريض اهلل عنه قال:   -1٩ خط  رسوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم خطًّا بيد 

قال: هذا سبيُل اهلل  مستقياًم، وخط  خطوًطا عن يمين ه وشامل ه، ثم قال: هذه السبُل 

 .".....ليس منها سبيل  إال عليه شيطان  يدعو إليه، ثم قرأ آية: 

 ]مسند أمحد / صحيح[

 رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّ 

 1٥3:  األنعام َّ يف ىف  يث ىث نث مث
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 سورة األنعام

 

ُقوُم   ال ":  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن أب هريرة ريض اهلل عنه قال -20 ت 

ا   آه  ر  ْت و  ا ط ل ع  إ ذ  ف  هب  ا،  ْغر  ْن م 
ْمُس م  ْطُلع  الش  ت  ت ى  ُة ح  اع  ، الس  أ مْج ُعون  نُوا  الن اُس آم 

هُن ا يام 
ُع ن ْفًسا إ  نْف  ني  ال  ي 

ل ك  ح  ذ  ة   "و  أ  اآلي  ر   [صحيح البخاري] ...... ُثم  ق 

 مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

 1٥8األنعام:    َّ ىئ نئ مئ  زئ

 

ْن ":   صىل اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهللي ريض اهلل عنه  عن أب ذر الغفار -21 م 

هْ  ي اُم الد 
ل ك  ص  ْهر ف ذ  ْن ُكلر ش  اٍم م  ة  أ ي  ث  ام  ث ال  ل     "رص  أ ْنز  ل ك  يف  ك ت اب ه    اهللف  يق  ذ  ت ْصد 

 [ سنن الرتمذي] ......

 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق ُّ 

 160األنعام:  َّ ين ىن

 

 آية استدل هبا من أجاز أن يقال لإلمام خليفة اهلل. -22

 مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ُّ

 16٥األنعام:    َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث هتمث

 

 



      

[ 80 ] 

 

 

 األعراف سورة  

 

   باألمر باالستامع اليه.بدأت بإنزال القرآن وختمت سورة  -1

 سورة األعراف. -

 

بسورة   -2 وبدأت  باالستكبار،  إبليس  بوصف  ال ختمت  بأهنم  املالئكة   وصف 

   يستكربون عن عبادة اهلل.

 سورة األعراف. -

 

 هي؟ وما سبب التسمية؟  سورة تسمى طوىل الطوليني، ما -3

 سورة األعراف. -

 األنعام. سميت بذلك ألهنا أطول السور املكية هي وسورة  -

 

 واذكر الدليل.؟ أول من استخدم القياس وكان قياسه فاسدْن م   -4

  .إبليس -

 َّ ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ  -

 12األعراف:  
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 سورة األعراف

 

 . من البلد آية أصل يف إخراج أهل الفسق -٥

   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ 

 13األعراف:  

 

شبيه لدعاء علمه الرسول صىل اهلل عليه وسلم ألب  آية من سورة األعراف هبا دعاء   -6

ُنوب   "بكر الصديق ريض اهلل عنه:   ُر الذُّ
ْغف  ال  ي  رًيا، و 

ث  الل ُهم  إ ينر ظ ل ْمُت نفيس ُظْلاًم ك 

يمُ  ،إ ال  أ نت   ح  ُفوُر الر  ي إ ن ك  أ ْنت  اْلغ 
ْن  اْرمح  ، و  ك 

نْد  ْن ع  ًة م  ر 
ْغف  ْر يل  م 

اْغف   ."ف 

  َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 23األعراف:

 

عز يق -7 اهلل   مه جه هن  من حنخن جن مم خم حم جم هل ُّ وجل:    ول 

 ما هذه الكلامت التي تلقاها آدم من ربه؟   .37البقرة:   َّٰه 

  َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 23:  األعراف

 

 آية مجعت بني زينة الظاهر وزينة الباطن.   -8

 زتمت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ 

 26 األعراف: َّ نث مث زث رث يت  ىت نت
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رْت ما بني  "التعري من فتن الشيطان لبني آدم وجاء يف احلديث:    عىل أني   آية تدلي  -٩ س 

  ."أعني اجلن وعورات ابن آدم أن يقول العبد بسم اهلل

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّ 

   َّمئ...  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل  ىل

 27 األعراف:

 

 . "الصالة هذه اآلية أصل يف وجوب سرت العورة يف"قال إسامعيل حقي:  -10

 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 31األعراف:  َّ مه جه

 

اآلية:   -11 التعليق عىل  يف  اهلل  تيمية رمحه  ابن  زائد عىل سرت "قال  قدر  بأخذ  اهلل  أمر 

 . ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ "العورة وهو أخذ الزينة

 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 31األعراف:  َّ مه جه

 

 آية مجعت الطب كله.   -12

 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 31األعراف:  َّ مه جه
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 سورة األعراف

 

 .  "ال يقبل اهلل تقوى القلب حتى يتبعها صالح العمل" -13

 ما اآلية الدالة عىل هذا املعنى؟

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ 

 3٥األعراف:  َّ جس مخ جخ مح جح

 

 .اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة  -14

 مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب مبنب زب ُّ 
 46األعراف:    َّ اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث

 

 . دليل عىل أن اجلهر الشديد يف الدعاء عدوانآية فيها  -1٥

 ٥٥األعراف:  َّ حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ُّ 

 

 .ى عليه السالمآية يف األعراف مجعت مخسًا من اآليات التي أوتيها موس -16

  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّ 

 133األعراف:   َّ ىت نت مت زت رت
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   .الرؤية تسمى آية آية -17

 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّ 
 جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس  حس جس
 مك لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع
 143األعراف:   َّ  حل جل

 

ع عنهم فهم القرآن   "سورة األعراف عىل قول سفيان بن عيينة:  استدل بآية من   -18   ُنز 

  ."بسبب تكربهم 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّ 
 146األعراف:   َّ زن... يت  ىت نت

 

يف سورة بعبادهتا    بذبحها يف سورة البقرة، ومرة  رسائيل بالبقرة مرتني، مرةإُفتن بنو   -1٩

   األعراف.استدل بآية . األعراف

 جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّ 
   َّ مص خص حص مس حسخس  جس مخ جخ مح

 148األعراف:  
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 سورة األعراف

 

 عن األمر باحلق.  ه وجاز له السكوت ع  دليل عىل أن من خاف عىل نفسه وس  آية فيها   -20

 ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه ىه مه ينجه

  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 1٥0األعراف:  

 

مجعت مخس صفات للنبي صىل اهلل عليه وسلم يف الكتب    يف سورة األعراف  يةآ -21

 .املتقدمة

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 1٥7األعراف:  َّ ٰى... لكمك

 

 ما حرم اهلل أمر عظيم عند اهلل.  ن استعامل احليلة الستحاللأآية فيها داللة عىل  -22

 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّ 
 مسحص  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت

 163األعراف:  َّ مض...
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 . املعنىاآلية التي هبا هذا  اذكرسورة امليثاق. تسمى األعراف سورة  -23

 ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 
  َّزتمت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

 172األعراف:  

 

 امليثاق. تسمى آية  آية -24

 ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 
  َّزتمت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

 172األعراف:  

 

 آية هي أصل يف اإلقرار.  -2٥

 ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 
 َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

 172األعراف:

 

 ،يعمل به  ا وملم شيئً ملن تعل  با  ، رُض  مها الكلب واحلامربا يف القرآن   رُض  مثلنْي   أأسو -26

    سورة األعراف.من  أحدمهاعىل  استدل

 مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئُّ 
   176األعراف:  َّ مظ...... جض مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت
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 سورة األعراف

 

 أشد آية يف حق العلامء.  -27

 مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّ 
 خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت
 176األعراف:  َّ مظ حط مض خض  حض مصجض

 

 آية يف مكارم األخالق.   أمجع -28

 1٩٩األعراف:    َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّ 

 

ن   -2٩ ه  اْست ْأذ  ريض   للدخول عىل عمر بن اخلطاب  نة بن ُحصنُعي يْ   احلري بن قيس لعمي

ال  وهو خليفة، ف  اهلل عنه ل  ق  ا اْبن  اخْل ط اب     :ل ام  د خ  ُكُم   واهللي  ْ ا حت  م  ين ا اجْل ْزل  و 
ا ُتْعط  م 

ب ه   ع   ق  ي  ب أ ْن  م   ت ى ه  ُر ح  ب  ُعم 
ف غ ض  ْدل   ب اْلع  ْين ن ا  ا  ،  ب  ي  احْلُرُّ  ال   ق  إ ن   ف  ني  

ن  املُْْؤم  ري  
 اهللأ م 

ل ني   ......    :تعاىل قال لنبيه صىل اهلل عليه وسلم ْن اجْل اه 
ا م  ذ  إ ن  ه  او    اهللو  ا ج  ا م  ه    ز 

نْد  ك ت اب  اهلل اًفا ع  ق  ان  و  ك   و 
ْيه  ل  ا ع  ه  ني  ت ال 

ُر ح   [صحيح البخاري]. ُعم 

 1٩٩األعراف:   مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّ 

 

 استحباب التعوذ عند الغضب والوسوسة.  استشهد بآية عىل -30

   َّ مث  زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب      ُّ 

 200األعراف:  
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 ."الرجل يغضب الغضبة فيتذكر اهلل فيكظم الغيظهو "قال سعيد بن جبري:  -31

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثُّ 
 201األعراف:  َّمل

 

بن سعد:   -32 الليث  أحد  الرمحة  ما"ُيقال  قال  منها    إىل  القرآنإىل  بأرسع  . "مستمع 

 استشهد بآية عىل ذلك؟ 

   َّ مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج ُّ 

 204: األعراف

 

  ."اإلنسان من وصف )الغافلني(ذكار الصباح واملساء خُترج أ" -33

   اآلية الدالة عىل ذلك؟ ما

 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّ 
   20٥ األعراف:  َّ مف خف حف جف

 

 اقرأ اآلية التي هبا أول سجدة يف القرآن.  -34

 َّحم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّ 

 206األعراف:  
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 سورة األنفال

 

 األنفال سورة  

 

 اقرأ سورة بدر. -1

 

أوصنا،   :هؤأبناقال له    – أحد القراء السبعة    -إلمام نافع املدين  ا  حني حرضت الوفاة -2

 ......  :قال

 منىن خن حن  جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّ 

 1األنفال:    َّ حي جي  يه ىه مه جه ين

 

إيامًنا  التي جاءيات  اذكر اآل -3 وفيها داللة عىل معتقد    ،فيها صفات املؤمنني األكمل 

 أني اإليامن يزيد وينقص.  :أهل السنة واجلامعة

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّ  -

 2األنفال:   َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

 ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ  -
 124التوبة:    َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  -
 4الفتح:  َّ  زت رت يب ىب نب زبمب  رب
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 األحداث والنجاسات. الطهارة باملاء من يف أصل هي آية -4

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ 
   َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب

 11األنفال:  

 

اهلل -٥ رسول  وسلمرمى  عليه  اهلل  من     صىل  أحد  بقي  فام  بدر  يوم  احلىص  من  بكف 

 الكفار إال دخل يف عينه منه. استشهد بآية من سورة األنفال عىل هذه احلادثة.

 من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 
 17األنفال:   َّ مي خي حي جي  يه مهىه جه ين ىن

 

 يف القرآن هلا معنيان:)فتح(  كلمة -6

  . (141)جاء يف سورة النساء النرص:  .1

 .(28) لسجدة/ ا (118) / الشعراء (1٩) األنفاليف سورة القضاء: جاء   .2

 اذكر موضع األنفال.

 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 
  َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 1٩األنفال:  
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 سورة األنفال

 

الظلم   -7 ينه عن  إذا نزل ال يصيب الظاملني وحدهم بل يصيب معهم من مل  العقاب 

نعم إذا كثر  "  البخاري: أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال:يف صحيح  و،  ومن ريض به

 .اذكر اآلية الدالة عىل ذلك ."اخلبث

 حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف خف حفُّ 
 2٥األنفال:   َّ  هل مل خل

 

الرسو -8 وجود  وسلمكان  عليه  اهلل  بالناس   ل صىل  العذاب  نزول  من  أمان  وحياته 

 وهناك أمان آخر ما هو؟

 االستغفار.  -

 جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظُّ 
 33األنفال:    َّ  خك حك

 

 آية فيها داللة أن اإلسالم جيُب ما قبله.  -٩

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّ 
 38األنفال:   َّ خت حت جت

 

 اقرأ آية الغنيمة. -10

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 41األنفال:   َّرئ  ...ىه مه  جه ين ىن من
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الشدائد.   -11 الثبات عىل  ُتعني عىل  السابقني  القرآن والذكر وفعل األوامر وقصص 

 . األنفالاستدل عىل ذلك من سورة 

 الذكر:  -

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّ 

 4٥األنفال:   َّ  مق حق مف

 القرآن:  -

 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ 

 102النحل:   َّ  جل مك لك

 حل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ 
 32الفرقان:  َّ  حم جم هل خلمل

 فعل األوامر:  -

 من  خن  حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل خل ُّ 

 ٰر ٰذ  يي ىي  مي خي   حي جي  يه ىه مه ينجه ىن

 66النساء:   َّٰى

 قصص السابقني: -

 نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 
 120هود:   َّ زت رت يب ىب
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 سورة األنفال

 

 . بفعل املعصية عقوبة لفاعليهادليل عىل أن اهلل جل وعال قد يسلب النعم  آية فيها   -12

 ."نزل بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة ما": امابن عباس ريض اهلل عنه قال -

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ٥3األنفال:  َّ ىه مه جه ين

 

اهلل -13 رسوُل  ار  وسلماستش  عليه  اهلل  صىل  قوُمك      : فقال  بكٍر  أبا  ى  ار  األس  يف 

اقتْلهُ ،  وعشريُتك فخلر سبيل ُهم  : ار عمر  فقال  اُهم رسوُل اهلل م،  فاستش  د  ف  ف   قال: 

ي  النبيُّ   ..،....  وجل   عز، فأنزل  اهللُ صىل اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه وسلم   فلق 

: كاد  أن يصيب نا بالء  يف خالف ك  فعمر    . قال 

 مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس  حس جس   مخ جخ مح ُّ 
 67األنفال:  َّ خف حف جف مغ معجغ جع

 

الرسو -14 فقال  فأخذوها  الغنائم  إىل  الناس  تعجل  بدر  يوم  كان  عليه ل  ملا  اهلل  صىل 

غريكم":  وسلم ألحد  حتل  ال  الغنيمة  أصابوا "إني  إذا  السابقني  األنبياء  وكان   ،

 غنائم مجعوها فتنزل نار من السامء فتحرقها، فنزلت اآلية.  

 68األنفال:   َّ خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّ 
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القيم رمحه اهلل -1٥ ابن  العطايا":  قال  تأيت  النوايا  قدر  القلوب.    ."عىل  بام يف  فالعربة 

 استشهد بآية عىل ذلك. 

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 70األنفال:    َّ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه جه ين

 

 ."خياف اهلل ال تأمنه  ومن ال ،  يقف عند حدود اهلل لن يقف عند حدودك  الذي ال" -16

   ما اآلية الدالة عىل ذلك؟

 ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ 
 71األنفال:   َّيئ
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 سورة التوبة

 

 التوبة سورة  

 

 ."هي الفاضحة "ريض اهلل عنهام  سورة قال عنها ابن عباس -1

 تسمى سورة العذاب وسورة املقشقشة.  -

 سورة التوبة.  -

 

سورة جاء يف صحيح البخاري أهنا من آخر ما نزل عىل رسول اهلل هي وسورة املائدة   -2

 والنرص. 

 سورة التوبة.  -

 

 القتال / آية السيف. تسمى آية -3

  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّ 
 ٥التوبة:   َّ  خص... ختمت حت جت هب

 

ْيُتْم ":  قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمأب سعيد ريض اهلل عنه    عن -4 أ  ر  ا  إ ذ 

ُقوُل: ..... اىل  ي  إ ن  اهلل   ت ع   ف 
ن  يام  ُه ب اإْل  ُدوا ل  اْشه  د  ف 

ُد املْ ْسج  اه  ت ع  ُجل  ي   [سنن الرتمذي]  "الر 

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّ 

 18التوبة:   َّ ٰه...  خئمئ حئ جئ يي ىي
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 /  (40 – 26)/ التوبة  (248)  آيات السكينة ُذكرت يف ثالث سور: البقرة -٥

 .  (26 – 18 – 4)الفتح 

 ابدأ موضع التوبة األول.  ية إذا اشتدت عليه األمور قرأها. كان ابن تيم -

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّ 
 26التوبة:   َّ  مظ حط مض خض جضحض مص خص

 ابدأ املوضع الثاين. -

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 
 مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
 40التوبة:  َّ  مق...  جض مص خص حص

 

 أول آية يف احلديث عن غزوة تبوك.اقرأ  -6

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّ 
 38:  التوبة  َّ مك ...مثنث زث رث يت رتزتمتنتىت

 

ر ريض بك  اأبإال    يف هذه اآلية مجيًعا  أهل األرض     عزوجلعاتب اهلل":  قال الشعبي -7

 بآية من سورة التوبة.عىل ذلك . استشهد "اهلل عنه

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّ 
 40التوبة:  َّ  مق ......مخ...جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
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 سورة التوبة

 

ثم نسخ  ، يعذر بالتخلف عنه أحد حتى أصحاب األعذار  كان اجلهاد فرض عني ال -8

 . اذكر اآلية املنسوخة. هذا احلكم

 جن ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 41التوبة:  َّ  جه ين ىن من خن حن

 

من حبس عن طاعة  ":  رمحه اهلل  عىل قول ابن عثيمنيالتوبة  سورة  استشهد بآية من   -٩

ل أني اهلل قد كره طاعته ج   ."فليكن عىل و 

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّ 

 46التوبة:  َّ مج حج مث هت

 

قيسآية   -10 بن  اجلد  يف  الرسو  نزلت  أراد  ملا  املنافقني،  وسلم أحد  عليه  اهلل  ل صىل 

للرسو تبوك، جاء  الروم يف غزوة  لقتال  السالم    لاخلروج  إني عليه  قومي   وقال: 

   . يتفتني   نساء بني األصفر مجيالت فال  ساء، وإن   من أشد الناس حبًا للني يعلمون إيني 

 َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مهُّ 
 4٩التوبة:  َّ ّٰ  ِّ ُّ

 

 .  ثواب لعملهآية فيها دليل أن الكافر ال  -11

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهبُّ 
 ٥3التوبة:  َّ جخ مح
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ولكن    يكره أن يقوم الرجل للصالة وهو كسالن":  ام اس ريض اهلل عنهقال ابن عب -12

الوجه اهلل  يقوم طلق  بمناجاة  الفرح  فيه صفة من صفات    حتى ال  شديد  يكون 

 .ا املعنى. استدل بآية عىل هذ "املنافقني

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّ 
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

 ٥4التوبة:   َّ  حق مف

 

 آية مصارف الزكاة.  اقرأ  -13

  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّ 
 متهت خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ
 60التوبة:  َّ جح مج حج مث

 

رأيت مثل قرائنا هؤالء ال أرغب بطونًا وال أكذب ألسنة وال أجبن    قال رجل: ما -14

ونزل القرآن، قال الراوي:  صىل اهلل عليه وسلم    عند اللقاء، فبلغ ذلك رسول اهلل

وهو يقول: إنام كنا نخوض صىل اهلل عليه وسلم    فإين رأيته متعلقًا بناقة رسول اهلل

 ل اآلية. يقو صىل اهلل عليه وسلم ونلعب، ورسول اهلل 

 ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت نتىتُّ
 6٥التوبة:  َّ لك اك يق

 

 



      

[ 99 ] 

 

 سورة التوبة

 

   بالرشيعة.أصل يف تكفري من استهزأ  آية  -1٥

  ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك ُّ 
 66التوبة:   َّ مي زي ري ٰى

 

استشهد بآية من سورة التوبة عىل   ،"اتق رشي من أحسنت إليه "من أمثال العرب:   -16

 .هذا املثل

 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّ 

 مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر
 يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب
 74التوبة:  َّ لك اك يق ىق

 

جاء رجل فتصدق بيشء كثري، فقالوا: مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا:   -17

 ، فنزلت اآلية.  اهلل لغني  عن صاع هذا إن  

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّ 

 7٩التوبة:   َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف
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ْبُد عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال -18 ْبُد  اهلل: مل  ا ُتُويفر  ع  اء  اْبنُُه ع  ، ج  ٍّ ْبد   اهللْبُن ُأب  ْبُن ع 

اهلل  اهلل ُسول   ر  اهلل عليه وسلمإ ىل   اُه،  صىل  أ ب   
ف يه  ُن  فر ُيك  ُه  يص 

ق م  ي ُه 
ُيْعط  أ ْن  ُه  أ ل  ف س   ،

ُسوُل  ام  ر  ق  ، ف 
ْيه  ل  ّلر  ع  ُه أ ْن ُيص  أ ل  أ ْعط اُه، ُثم  س  ، اهلل صىل اهلل عليه وسلم    ف  ْيه  ل  ّلر  ع  ُيص 

ل 

ُسول    ذ  ب ث ْوب  ر  أ خ  ُر ف  ام  ُعم  ق  ُسول   اهلل صىل اهلل عليه وسلمف  ا ر  : ي  ال  ق  ّلر    اهلل، ف  ُتص 

ُسوُل   ال  ر  ق  ؟ ف 
ْيه  ل  ّلر  ع  بُّك  أ ْن ُتص  ْد هن  اك  ر  ق  ، و 

ْيه  ل   إ ن ام  ":  اهلل صىل اهلل عليه وسلمع 

ين    ري   :  اهللخ  ال  ق    جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ   ف 

ني  80التوبة:    َّمق...
ْبع  الس  ىل   ع  يُدُه  أ ز  س  و  ْيه    "،  ل  ع  ىل   ف ص   : ال  ق   ، ق 

ُمن اف  ُه  إ ن   : ال  ق 

ُسوُل  ل  اهلل صىل اهلل عليه وسلمر  أ ْنز   [صحيح البخاري]......  :اهلل، ف 

 حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّ 
 84التوبة:  َّ خص  حص مس خس

 

هي -1٩ قوله  آية  ونسخت  العاجز،  عن  التكليف  سقوط  يف   خل ُّ تعاىل:    أصل 

 . 41:  التوبة  َّ  جه ... ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّ 
  َّ   جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين

 ٩1التوبة: 
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 سورة التوبة

 

 . كذبهب ف  ر  ذار ممن عُ حجة يف ترك قبول االعتهي آية  -20

 خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 
 ٩4التوبة:   َّ ُّ... جهمه ين ىن من

 

 آية فيها استحباب الدعاء ملؤدي الزكاة.   -21

 حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ 
 103التوبة:  َّ هئ مئ خئ

 

ه النية، فينقلب منهًيا عنه.  -22  آية فيها دليل عىل أن العمل وإن كان فاضاًل تغريي

  [ تفسري السعدي]

 . يف أب عامر الراهب ومجاعته اآلية نزلت -

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 مي خي جيحي يه ىه مه جه  ىنين من خن حن جن يم

 107التوبة:  َّ ٰذ  يي ىي

 

 اقرأ آية الرشاء.  -23

 حص خسمس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

 111التوبة:   َّ  خم ...خضمض   حض جض مص خص
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ُسوُل   -24 ُه ر  اء  اُة ج  ف  ٍب اْلو 
ا ط ال  ْت أ ب  رض   ا    ليه وسلمع  اهلل  صىل  اهللمل  ا ح  ُه أ ب  نْد 

د  ع  ج  ف و 

ْهل    ُسوُل  ف  ،املغرية  بني ة   ُأم    أب  بن  عبداهللو  هشام  بنج  ال  ر  عليه وسلم    اهلل  صىل  اهللق 

ه  إ ال     :أل  ب  ط ال ب إ ل  مر ُقْل ال   ا ع  نْد     اهللي  ُد ل ك  هب  ا ع  أ ْشه  ًة  م 
ل  ْهٍل   اهلل،ك  ال  أ ُبو ج  ق  ف 

ْبُد   ع  ي ة    اهللو   ع    :ْبُن أ ب  ُأم 
ل ة  ْن م  ُب ع  ْرغ  ا ط ال ٍب أ ت  ا أ ب  ُسوُل   ؟ْبد  املُْط ل ب  ي  ْل ر  ز  ل ْم ي  ف 

ال  أ ُبو ط ال ٍب   سلم  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل ت ى ق   ح 
ة  ال  ان  ب ت ْلك  املْ ق  ُعود  ي   و 

ْيه  ل  ا ع  ُضه  ْعر  ي 

بْ   ع 
ل ة  ىل  م  ُهْم ُهو  ع  ل م  ا ك  ر  م 

ه  إ ال   د  آخ  ُقول  ال  إ ل  أ ب ى أ ْن ي  ب  و 
ُسوُل ف    اهلل، املُْط ل  ال  ر  ق 

ا  "  :وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل نْك    واهلل أ م  ْ ُأْنه  ع  ا مل  ن  ل ك  م  ر 
ل     "أل  ْست ْغف  أ ْنز  اىل    اهللف  ت ع 

 [صحيح البخاري] : ......ف يه  

 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّ 
 113التوبة:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

 

 أصل يف طلب العلم. هي آية  -2٥

 حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض ُّ 

 122التوبة:   َّ  هل ... حل جل مك لك خك  حك جك مق

 

اإليامن يزيد    أني   :داللة عىل معتقد أهل السنة واجلامعةفيها    جاء يف سورة التوبة آية -26

 اذكر اآلية. (. 4) (، والفتح2وجاء هذا املعنى أيضًا يف األنفال ) ،وينقص 

 َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ 
 124التوبة:    َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2501&idto=2502&bk_no=52&ID=876#docu
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 سورة يونس

 

 يونسسورة  

 

 هي؟  سورة بدأت باحلديث عن الوحي وختمت به. ما -1

 سورة يونس.  -

 

. "البغي، والنكث، واملكر  أهلها:ثالث هني راجعات إىل  ":  ريض اهلل عنه  قال عّل -2

 من سورة يونس استدل بآية عىل البغي. 

 نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ 

   23يونس:  َّ  جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي

 

ل  أ هْ ":  عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالريض اهلل عنه،    صهيبعن   -3 ا د خ  ُل اجْل ن ة   إ ذ 

ُقوُل    اجْل ن ة   ن ا؟   اهللي  ُتب يرْض ُوُجوه   ْ : أ مل  ي ُقوُلون  يُدُكْم؟ ف  ْيًئا أ ز  يُدون  ش  : ُتر  اىل  ت ع  ك  و  ب ار  ت 

ب   أ ح  ْيًئا  ش  ُأْعُطوا  ف ام    ، اب  ج 
احْل  ُف  ي ْكش  ف   : ال  ق  ؟  الن ار  ْن 

م  ن ا  ُتن جر و  اجْل ن ة   ْلن ا 
ُتْدخ   ْ أ مل 

هبر   ْن الن ظ ر  إ ىل  ر 
ْم م  ْيه  ، إ ل  ل  ج  ز  و  ة  ْم ع   اآْلي 

ه  ذ   [ صحيح مسلم]. ُثم  ت ال  ه 

 ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 

 26يونس:  َّ جي يه ىه مه ينجه

 

 

 

 



      

[ 104 ] 

 

 

اخللق -4 بعد  باهلداية  االستدالل  مواضع  عدة  يف  القرآن  يف  سورة،  جاء    يونس،   يف 

 . عىل ذلك من سورة يونس اذكر الشاهد .(3-2) وسورة األعىل (٥0) طهسورة و

 مه ينجه ىن من  خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 3٥  – 34يونس:  َّ  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

 

 . (12) اقرأ آية الظن. اسم مشرتك بني آيتني: آية يونس وآية احلجرات  -٥

 ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث ُّ 

 36يونس:  َّمم

 

  : القرآن يف مخسة مواضع يف املصحف  هذا  الكفار أن يأتوا بمثل   عزوجلحتدى اهلل -6

وتسمى آيات    (.34(، الطور )88، اإلرساء )(13)(، هود  38(، يونس )23البقرة )

 آية التحدي يف سورة يونس. اقرأ التحدي. 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت ُّ 

 38يونس:  َّ  خص
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 سورة يونس

 

  ."من جهل شيئًا عاداه"من أمثال العرب:  -7

 . استشهد بآية من سورة يونس عىل هذا املعنى

 مق مفحق خف حف  جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ 

 3٩يونس:  َّ  مك لك خك حك جك

 

 : آيات الشفاء  -8

 . (44ت )/ فصل (80)/ الشعراء  (82)/ اإلرساء  (6٩) /النحل (٥7)يونس 

 ابدأ موضع يونس. 

 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث  يت  ىت نت مت  زت  ُّ 
 ٥7يونس:   َّ يق   ىق

 

 أمر اهلل عزوجل فيها عباده بالفرح. آية  -٩

 . "فضل اهلل اإلسالم، ورمحته القرآن": امقال عنها ابن عباس ريض اهلل عنه -

   َّ رن مم  ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك ُّ 

 ٥8يونس: 
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ن   ":  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن أب هريرة ريض اهلل عنه قال -10
م  إ ن  

اءُ  د  ه  الشُّ ْغب ُطُهُم األ ْنب ي اُء و  ب اًدا ي 
ب اد  ع 

:    "اْلع  ال  ُسول  اهلل ؟ ق  ا ر  ْن ُهْم ي  : م  يل 
ْوم  هُ "ق  ْم ق 

ال  أ ْنس   اٍل و  رْي  أ ْمو  ىل  غ  ابُّوا ب ُروح  اهلل  ع  ،حت   ْن ُنوٍر، ال     اٍب، ُوُجوُهُهْم ُنور  ن اب ر  م  ىل  م  ع 

ن  الن اُس خي  اُفون   ز  ُنون  إ ْن ح  ْز  ال  حي  اف  الن اُس، و  ه   " إ ْن خ  ذ  ة  ُثم  ت ال  ه   . اآلي 

 [ لسنن الكربى للنسائي]ا

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 63 –  62يونس:  َّ ين ىن

 

وهي والية   "من كان مؤمنًا تقًيا كان هلل ولًيا "قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل:   -11

اآلية   ما  باملؤمنني.  وتوفيقه وهدايته، وهي خاصة  بعنايته  العبد  اهلل  يتوىل  خاصة 

 الدالة عىل ذلك؟ 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 63 –  62يونس:  َّ ين ىن

 

ت بالرؤيا  -12  الصاحلة يراها العبد أو ُترى له. آية ُفرسي

  ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ُّ 

 64يونس:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
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 سورة يونس

 

 . كالداعي دعاءعىل ال املـُؤمرن عىل أن  العلامء  اهب استدل  آية  -13

  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 8٩يونس: 

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -14

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٩8يونس:  َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
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 هود سورة  

 

الرسو -1 عنها  قال  عليه وسلمسورة  اهلل  منها. .  وأخواهُتا  .....  شي بتني  ل صىل   ابدأ 

   ]/ صحيح  ختريج مشكاة املصابيح[

 سورة هود -

 

أبايل بعدهن إذا ذكرهتن ال    عزوجل  من كتاب اهللقال عامر بن عبد قيس: أربع آيات   -2

(، 7(، سورة الطالق )6(، سورة هود )17أصبح عليه وما أميس: سورة األنعام )ما  

 ؟ما هي .فاطرسورة يف  إحداهني و

 خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 6هود:   َّ ىه مه جه ين ىن

  

  : القرآن يف مخسة مواضع يف املصحفهذا  الكفار أن يأتوا بمثل     عزوجلحتدى اهلل -3

وتسمى آيات    (.34(، الطور )88، اإلرساء )(13)(، هود  38(، يونس )23البقرة )

 آية التحدي يف هود. اقرأ  التحدي.

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ 
 13هود:  َّ  يه ىه مه جه ين ىن
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 سورة هود 

 

ُع ب   ":  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمقال  :  قال  ى ريض اهلل عنهعن أب موس -4 ْسم  ال  ي 

ل  الن ار   ُن ب  إ ال  د خ 
، ُثم  ال  ُيْؤم  ٌّ

اين  ، أ ْو ن رْص  يٌّ
ُود  ي، أ ْو هي 

ت  ْن ُأم 
د  م    "أ ح 

 ؟دما الدليل عىل ذلك من سورة هو .[السنن الكربى للنسائي]

 ييجئ ىي ني  مي زي ري ٰى ين  ىن نن  من زن رن  مم ام ُّ 
 17هود:   َّ مص... حتخت جت هب مب  خب حب  جب مئهئ خئ حئ

 

إذا ركبتم وإذا نزلتم -٥  ،(2٩)وذكر آية املؤمنون    ،قال قتادة: علمكم اهلل ما تقولون 

 . اذكر آية هود.(41)وآية هود  ،(13) وآية الزخرف 

  َّرن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّ 

 41هود: 

 

 .روايته آية غريهاآية فيها كلمة قرأها حفص باإلمالة الكربى، وليس يف  -6

  َّرن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّ 

 41هود: 

 

  دل عىل أن االتفاق يف الدين أقوى من النسب.تآية  -7

 جي ىهيه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 
 46هود:  َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي
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 آية فيها مرشوعية الضيافة واملبادرة إليها.   -8

 حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح مج حج مث ُّ 

 6٩هود:  َّ مض خض

 

ألن جزاء احلسنة حسنة بعدها    آية تدل عىل أن من تعود عىل املعصية يصبح يسارع هلا -٩

 . وكذلك السيئة 

 خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ 

 78هود:   َّ حس  ... مججح حج مث هت مت خت  جتحت هب مب

 

ُم  ":  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن أب هريرة ريض اهلل عنه قال -10 ْرح   اهلل ي 

ْبُت   ب ث  ُيوُسُف أل  ج  ا ل  ْجن  م   السر
ب ْثُت يف  ْو ل  ل  يٍد، و 

د  ي إ ىل  ُرْكٍن ش  ْأو  ان  ي  ْد ك  ق  ُلوًطا، ل 

ال   ق  إ ْذ  يم  
اه  إ ْبر  ْن 

م  قُّ  أ ح  ن ْحُن  و   ، ي 
اع   يم ممىم خم  حم جم يل  ُّ   :الد 

   [صحيح البخاري]. 026البقرة:   "َّ  مب مهىه جه ين ىن من حنخن  جن

 الدالة عىل ذلك؟ اآلية   ما

 80هود:   َّمك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّ 

 

 .استشهد بآية عىل هذا املعنى ."إن غدًا لناظره قريب"العرب:  أمثالمن  -11

 مه جه هن من  خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل  جل  ُّ  

 هس مس مثهث هت مت مبهب هئ  مئ هي خيمي حي جي ٰه

 81هود:  َّ  هش مش
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 سورة هود 

 

إن اهلل  ":  وسلم صىل اهلل عليه  رسول اهلل  : قالقال  ى ريض اهلل عنهعن أب موس -12

   ."..... :قوله تعاىل قال: ثم قرأ لُيمّل للظامل ، حتى إذا أخذه مل يفلْتُه.

   ] صحيح البخاري[

   َّ   رن مم ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ 

 102د: هو 

 

ثنا  عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال -13 د  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ح 

اد ُق املْ ْصُدوُق:   ُهو  الص  ُكوُن  "و  ، ُثم  ي  ني 
 أل ْرب ع 

ه   ب ْطن  ُأمر
ُع يف  م  جُيْم  ْلق  اْبن  آد  إ ن  خ 

أ ْرب عً  ي ْكُتُب  ف  ل ًكا  م   
ْيه  إ ل  ُث  ْبع  ي  ُثم    ، ك 

ل  ذ  ْثل   م  ًة  ُمْضغ  ُكوُن  ي  ُثم    ، ك 
ل  ذ  ْثل   م  ًة  ل ق  ا: ع 

يًدا ع  يًّا أ ْم س 
ق  ش  ُه، و  ْزق  ر  ل ُه، و  م  ع  ل ُه، و     [السنن الكربى للنسائي] ."أ ج 

 اقرأ اآليات التي ذكرت مصري الشقي والسعيد.

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس ُّ 
 جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف
 مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم
 108  – 106هود:  َّ  هي

 

 مل يرد لفظ السعادة يف القرآن إال يف هذه اآلية.  -14

 هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّ 
 108هود:  َّ  هي مي خي حي ٰهجي مه جه
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 .  أصل يف احلث عىل االستقامةهي  آية -1٥

   َّ ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ 

 112هود: 

 

ر ذلك له   صىل اهلل عليه وسلمُقبل ًة، فأتى رسول  اهلل   رأةٍ من  امرجل  أصاب   -16 ،  فذك 

تعاىل قوله  تي(ف.  ....  :فنزل  ُأم  من  هبا  ل 
عم  )مل ن  قال:  هذه؟  أيل  الرجُل:   .قال 

     ]صحيح البخاري[

 . "استعينوا عىل السيئات القديامت باحلسنات احلديثات "البرصي: قال احلسن  -

 متهت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ 
 114هود:   َّ جح  مج حج مث

 

كام قال رسول اهلل صىل اهلل   الصلوات اخلمس متحو اخلطايادليل عىل أن  آية فيها   -17

ُل م"م:  عليه وسل ُكم يْغت س  د  ىل ب اب  أ ح   اخل ْمس  كمث ل  هنٍْر جاٍر غْمٍر ع 
لوات   ث ُل الص 

اٍت  ْوٍم مْخس  مر  نُْه ُكل  ي 
 [واه مسلم]ر  ."م 

 متهت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ 
 114هود:   َّ جح  مج حج مث

 

 

 

 

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=4857#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=4857#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=4857#docu
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 سورة هود 

 

الشدائد.   -18 الثبات عىل  ُتعني عىل  السابقني  القرآن والذكر وفعل األوامر وقصص 

 .هوداستدل عىل ذلك من سورة 

 قصص السابقني: -

 نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 
 120هود:   َّ زت رت يب ىب

 القرآن:  -

 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ 

 102النحل:   َّ  جل مك لك

 حل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ 
 32الفرقان:  َّ  حم جم هل خلمل

 الذكر:  -

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّ 

 4٥األنفال:   َّ  مق حق مف

 فعل األوامر:  -

 من  خن  حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل خل ُّ 

 ٰر ٰذ  يي ىي  مي خي   حي جي  يه ىه مه ينجه ىن

 66النساء:   َّٰى
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 يوسف سورة  

 

 سورة مل يأت فيها ذكر جنة وال نار.  -1

 سورة يوسف.  -

 

2-  ُّ رب   هي؟ بيمينه حتى يقصها. ما من حلف باهلل أن يقص أحسن قصة؛ ال ي 

 سورة يوسف.  -

 

  أصل يف تعبري الرؤيا.آية قال عنها أهل العلم: هي  -3

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّ 
 4يوسف:  َّ  خف حف جف

 

 . عىل جواز ترك إظهار النعمة ملن خيشى منه حسد ومكر دلي آية ت -4

 ىن من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ٥يوسف:  َّ جه ين
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 سورة يوسف

 

األجدع عن   -٥ بن  عائشة  مرسوق  أم  وهي  رومان  أم  حدثتني  عنها    قال:  اهلل  ريض 

ال  الن ب يُّ  ن  أ    قالت: ق  ى، ف  هْت ا احلُم  ذ  ُة أ خ  ش 
ائ  يٍث  ":  وسلم  عليه  اهلل   صىلع  د  ل  يف  ح  ع  ل 

ث   ن يه     "حُتُدر ب  و  ي ْعُقوب   ك  ث ُلُكْم  م  و   
ث ّل  م  ال ْت:  ق  ُة،  ائ ش  ع  ْت  د  ع  ق  و  ْم،  ن ع  ْت:  ال  وتلت  ق 

 ي[صحيح البخار] ......اآلية 

 يف  يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب ُّ 

 18يوسف:  َّ مك لك اك يق ىق

 

 .البيعدليل عىل أن الرشاء قد يكون بمعنى آية فيها  -6

   َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّ 

 20يوسف: 

 

 آية استدل هبا من قال إن تعبري الرؤيا ظني ال قطعي. -7

 مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ 
 42يوسف:  َّ مص  خص حص مس خس حس جس

 

الرسو -8 قرأ اآليل صىل اهلل عليه وسلم  قال  أن  ب ث   "  ة: بعد  ل  ما  ْجن   السر ب ْثُت يف  ل  ْو  ل 

ْبُت  ي أل ج 
اع   ما هي اآلية؟  .]ة الصحيحةلالسلس[ ."ُيوُسُف ُثم  جاءين  الد 

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ُّ 
 ٥0يوسف:  َّ حص مس خس حس جس جخمخ مح جح
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 التواضع وكرس النفس وهضمها. صل يف آية قال عنها العلامء: هي أ -٩

  َّ ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ 

 ٥3يوسف: 

 

صليني، أصل يف جواز طلب الوالية، وأصل يف جواز مدح اإلنسان أآية مجعت بني   -10

  نفسه.

 ٥٥يوسف:  َّ نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئ  ُّ 

 

 آية تدل عىل مرشوعية املقاطعة االقتصادية.  -11

 60يوسف:  َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ُّ 

 

 . "ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني" العرب:من أمثال  -12

 بآية من سورة يوسف عىل هذا املعنى. استشهد

 منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 64يوسف:   َّ ىه مه جه ين

 

   احلذر ال يرد القدر. العني حق وأني  أني عىل  هبا ستدلُّ آية يُ  -13

 خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منُّ 

 67يوسف:  َّ جخ ...مث هت ختمت  حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ
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 سورة يوسف

 

آية فيها دليل عىل جواز استعامل احليلة يف التوصل للمباح وما فيه من استخراج  -14

 حقوق الناس. 

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 70يوسف:  َّ ين ىن من

 

 آية هي أصل يف الضامن والكفالة.  -1٥

 72يوسف:    َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّ 

 

س األندليسابن  آية قال عنها   -16 جواز شكوى احلاجة ملن يرجى   ايؤخذ منه"  :الفر 

  ."منه إزالتها

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ 

  َّنب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 88يوسف: 

 

  نه وقت إجابة للدعاء.ر دعاءه لوقت السحر ألأنه أخ  يف رشح اآلية: قال العلامء  -17

 ٩8يوسف:   َّ رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّ 
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 الرعد سورة  

 

متى رأيت تكديرًا يف حالك، فاذكر نعمة ما شكرت، أو "قال ابن اجلوزي رمحه اهلل:   -1

 "...... :يقول تعاىل زلة فعلت، فإن اهلل

 هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ 
 خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت حت جت
 11الرعد:   َّ خض حض  جض مص

 

 ابدأ اآلية التي هبا اسم السورة. -2

 خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّ 
 13الرعد:   َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 

 يف ظلها مسرية مائة عام. الراكب آية ُذكر فيها شجرة من شجر اجلنة يسري  -3

 2٩الرعد:  َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 

 إال موضع الرعد بمعنى العلم. ط كل ما يف القرآن من لفظ اليأس فهو بمعنى القنو -4

 نث مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ 

  َّمب... ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث

 31الرعد: 
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 سورة إبراهيم

 

 إبراهيم سورة  

 

 .آية أصل يف الوعظ -1

 . "آلية أصل يف الوعظ املرقق للقلوب هذه ا"قال ابن العرب:  -

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّ 

 َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح  مج حج

 ٥إبراهيم:  

 

 هي؟ وعىل ماذا كان القسم؟ ما. فيها عزوجل  آية يف سورة إبراهيم أقسم اهلل -2

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّ 
 7إبراهيم:   َّ يئ

 أقسم باملزيد ملن شكره.  -

 

احلسن:   -3 يسمعه "قال  نار  من  منرب  عىل  جهنم  يف  القيامة  يوم  خطيبًا  إبليس  يقف 

 اذكر اآلية التي وردت فيها اخلطبة.. "اخلالئق مجيعاً 

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ 

 ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام
 22إبراهيم:  َّمخ...
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 . خرجه الشيخان وغريمهاأ كام  يتمنكر ونكري للمآية نزلت يف سؤال  -4

 رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 
 27إبراهيم:   َّ زت رت يب ىب  نب زبمب

 

ما   ،فسئل عن ذلك؟ قال: إن فيها ملعترب،  آية قام احلسن البرصي ليلة كاملة يرددها -٥

   .إال وقع عىل نعمة هُ د  فًا وال نرُ رْ نرفع ط  

 ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 

 34إبراهيم:   َّ مه جه ين

 

 عزوجل  عن قول هاهلل صىل اهلل عليه وسلم  سألت رسول  :  ة ريض اهلل عنهاقالت عائش -6

ا عىل" :فقال اهلل؟يارسول   يومئذٍ  الناُس  يكون فأين .....  [ صحيح مسلم] ."طالرصر

 التبديل. تسمى آية -

   َّ جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري ُّ 

 48إبراهيم:  

 

  ."حق  هلذه اآلية أن تكون عنوانًا لكتاب اهلل"بعض السلف: قال عنها آية  -7

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّ 
 ٥2إبراهيم:   َّ  جك
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 احلجر سورة 

 

 احلجر سورة  

 

وسلم:   -1 عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  رمحٍة،    اهللإن   "قال  مائة   يوم  خلقها  محة   الر  خلق 

ه كلرهم رمحًة واحدًة، فلو يعلُم   فأمسك عنده تسًعا وتسعني رمحًة، وأرسل يف خلق 

محة   من  اهللالكافُر بكلر ال ذي عند   ، ولو يعلُم املؤمُن بكلر   من ْس أييْ  مل الر    ال ذي اجلن ة 

نْ  مل العذاب   من عند اهلل   [صحيح البخاري]. "الن ار   من يأم 

 هي؟ آيات من سورة احلجر مجعت بني رمحة اهلل وعقابه. ما

  َّ حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ 

 ٥0  – 4٩احلجر:  

 

 . أقسم اهلل فيها بالرسول صىل اهلل عليه وسلمآية  -2

 72احلجر:    َّ خن حن  جن يم ىم مم ُّ 

 

 أصل يف الفراسة.  هي آية  -3

 7٥احلجر:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ 
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  ال ":  قال  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  عن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام -4

ف ال    ني  
ب اك  ت ُكوُنوا   ْ مل  إ ْن  ف   ، ني 

ب اك  ت ُكوُنوا  أ ْن  إ ال   ْوم   الق   
 
ُؤال ء ه  ىل   ع  ْدُخُلوا  ت ْدُخُلوا  ت 

ُْم  اهب  ا أ ص  ْثُل م 
يب ُكْم م 

ْم، أ ْن ُيص  ْيه  ل     [صحيح البخاري] ."ع 

 ابدأ اآلية التي ذكرت قصة هؤالء القوم. 

 80احلجر:    َّ ىف يث ىث  نث مث زث ُّ 

 

 .  آية فيها دليل عىل مرشوعية الصالة عند الشدة واهلم -٥

 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ 
 ٩٩ –  ٩7احلجر:   َّ  زث رث يت ىت نت مت  زت
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 سورة النحل 

 

 النحل سورة  

 

 سورة النيعم. سورة تسمى -1

 سورة النحل.  -

 

والصرب ُمعني عىل عدم "بالنهي عن االستعجال وختمت باألمر بالصرب    بدأت سورة   -2

  ."االستعجال

 سورة النحل.  -

 

آية فيها استدالل عىل فضيلة أهل العلم، وأهنم الناطقون باحلق يف هذه الدنيا ويوم   -3

 يقوم األشهاد، وأن لقوهلم اعتبار عند اهلل وعند خلقه. 

 خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 27النحل:   َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 

دليل عىل أن املالئكة تسلم عىل املؤمن عند قبض روحه، وتبرشه بام له عند آية فيها   -4

 ربه من الثواب.

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ُّ 

 32النحل:    َّ حص مس
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 ُيستدلُّ هبا عىل جواز التقليد يف الفروع للعامي. آية  -٥

  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 43النحل:  

 

يف سورة النحل لفظ الوحي واملقصود به اإلهلام. ما اآلية الدالة    جلذكر اهلل عزو -6

 عىل ذلك؟  

 َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّ 

 68  النحل:

 

 اسم السورة.اقرأ اآلية التي هبا  -7

 َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّ 

 68النحل:  

 

 آيات الشفاء:  -8

 . (44ت )/ فصل (80)/ الشعراء  (82)/ اإلرساء  (6٩) /النحل (٥7)يونس 

 .النحلابدأ موضع 

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل ُّ 
 6٩النحل:    َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي
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 سورة النحل 

 

كان عثامن ،  واألبكم موىل عثامن  ريض اهلل عنه  بن عفان  هو عثامن  :س قال ابن عبا -٩

املؤونة ويكفيه  عليه  الصدقة    ينفق  عن  عثامن  وينهى  اإلسالم  يكره  هو  وكان 

 اآلية.  فيهم  تفنزل واملعروف.

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ُّ 

 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 76النحل:   َّ مئ خئ

 

فال جيوز استفتاء رجل غري مشهور    .اس اجلهلاألصل يف الني   هبا عىل أن  ُيستدلُّ  آية   -10

 بالعلم حتى يبحث عن علمه. 

 مع جع  مظ  حط مض خض حض جض مص خص  حص  ُّ 

 78النحل:   َّ  خف حف جف مغ جغ

 

ا" :د ريض اهلل عنهابن مسعوقال  -11  . "يف القرآن للخري والنهي عن الرش أمجع آية   إهني

  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّ 
 ٩0النحل:    َّ ىف  يث ىث نث زثمث رث

 

  ساء.أمجع آية يف الرتغيب يف العمل الصالح للرجال والني  -12

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّ 

 ٩7النحل:   َّ رن مم ام يل ىل مل  يك
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وإذا قوي اإليامن  ،  يقوى تسلط الشيطان عىل اإلنسان إال مع ضعف اإليامن  ال" -13

 ذلك؟ ما اآلية الدالة عىل . "ضعف تسلطه 

   َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ُّ 

 ٩٩النحل:  

 

 ."بنفس االسم  يف سورة إبراهيم (48)تشرتك هذه اآلية وآية " اقرأ آية التبديل  -14

 مض حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ 

 101النحل:   َّ  مع جع مظ حط

 

الشدائد.   -1٥ الثبات عىل  ُتعني عىل  السابقني  القرآن والذكر وفعل األوامر وقصص 

 استدل عىل ذلك من سورة النحل.

 القرآن:  -

 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ 

 102النحل:   َّ  جل مك لك

 حل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ 
 32الفرقان:  َّ  حم جم هل خلمل

 الذكر:  -

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّ 

 4٥األنفال:   َّ  مق حق مف
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 سورة النحل 

 

 فعل األوامر:  -

 من  خن  حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل خل ُّ 

 ٰر ٰذ  يي ىي  مي خي   حي جي  يه ىه مه ينجه ىن

 66النساء:   َّٰى

 قصص السابقني: -

 نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 
 120هود:   َّ زت رت يب ىب

 

التوراة وكان رسول اهلل -16 يقرأ  جيلس     صىل اهلل عليه وسلم كان لرجل عبد رومي 

 فنزل قوله تعاىل.  ام جيلس إليه يتعلم منه.إليه، فقال كفار قريش: إني 

 حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
   103النحل:   َّ مه جه  ين ىن من خن

 

األنعام:   -17 آية  النحل فرسهتا   مض  خض  حض جض مص خص ُّ آية يف سورة 

 ا هي؟. مَّ  مم... جفحف مغ جغ مع جع حطمظ

 لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ 
 118  النحل: َّ  جل مك
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شكر النعم من أسباب اهلداية والثبات عىل احلق، وأقرب الناس إىل اهلل أكثرهم  " -18

  ما اآلية الدالة عىل ذلك؟  ."لنعمته عليهشكًرا 

 121النحل:    َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ ُّ 

 

وقد ريض اهلل عنه  منهم محزة    ،رجالً   ونن يوم أحد أصيب من املسلمني سبعا كاـيمل -1٩

 فنزلت اآلية.            عليهم.  مرة أخرى لنزيدني  لئن أصبنا منهم  املسلمون:  لوا به، فقالمثي 

 جع مظ  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس ُّ 
 126النحل: َّمعجغ
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 اإلرساء سورة 

 

 اإلرساء سورة  

 

بدأت -1 بالتحميد  سورة  وختمت  الذكر  والتكبري  بالتسبيح  يف  متتابعان حتى  ومها   ،

 ."وبحمدهسبحان اهلل "نقول: 

 سورة اإلرساء.  -

 

 سورة اإلرساء تسمى سورة بني إرسائيل. ابدأ اآلية التي هبا هذا االسم.  -2

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّ 
 2اإلرساء:   َّ  رئ ّٰ

 

فيها بني عبادته واإلحسان     عزوجلأبلغ آية يف اإلحسان إىل الوالدين فقد قرن اهلل -3

 للوالدين.  

 مي زي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ 
 23اإلرساء:   َّ جت ... جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

 

 آية يغفل عنها الناس، فيها تشبيه للمبذر بالشيطان.  -4

   َّ  جن مم خم حم جم ملهل خل حل  جل مكُّ 

 27اإلرساء:  
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 : آيات القصاص ُذكرت يف ثالثة مواضع  -٥

 ابدأ موضع اإلرساء.  .(33) اإلرساء/ (4٥) املائدة / (178) البقرة

 زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ 
 33اإلرساء:   َّ جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي

 

 اقرأ آية التكريم. -6

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّ 
 70اإلرساء:    َّ ين ىن نن من زن  رن مم

 

إياه، كام جاء يف احلديث:   -7 اهلل  تثبيت  إىل  العبد  افتقار  دليل عىل شدة  فيها  وال "آية 

  "تكلني إىل نفيس طرفة عني

 74اإلرساء:  َّ حك جك مق حق مف  خف حف  جف مغ جغ ُّ 

 

وما اآلية الدالة عليها؟   هي؟  . ماإحدى الصلوات املكتوبة سامها اهلل عزوجل قرآناً  -8

 وملاذا سامها قرآنًا؟

 يئ  ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى   ُّ 
 78اإلرساء:    َّ مب زب رب 

ُطوُل فيها القراءة.  -  صالة الفجر، سامها قرآنًا ألنه ي 
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 اإلرساء سورة 

 

رُيون   ":  قوليسمعت ابن عمر ريض اهلل عنهام  عن آدم بن عّل قال:   -٩ إ ن  الن اس  ي ص 

نْ  ت ى ت  ْع، ح  ا ُفال ُن اْشف  ْع، ي  ا ُفال ُن اْشف  : ي  ُقوُلون  ا ي  ب ي ه  ْتب ُع ن  ٍة ت   ُجًثا، ُكلُّ ُأم 
ة  ي ام 

ْوم  الق  ي   ي  ت ه 

ُة إ ىل  الن ب ير  اع  ف  ُثُه صىل اهلل عليه وسلمالش  ْبع  ْوم  ي  ك  ي 
ل  ام  امل   اهلل، ف ذ     ."ْحُمود  امل ق 

 . )مقام الشفاعة( اذكر اآلية التي ذكرت هذا املقام. [صحيح البخاري]

 َّنث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّ 

 7٩اإلرساء:  

 

  وهو يف طريق اهلجرة.  صىل اهلل عليه وسلمآية نزلت عىل رسول اهلل -10

ذاك هو املدخل واملخرج الذي يكون صاحبه ضامنًا عىل "وقال عنها ابن القيم:   -

  .". وهذا أنفع الدعاء للعبدوجل  عزاهلل

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ُّ 
 80اإلرساء:   َّ ام يل

 

ل  الن ب يُّ عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال -11 ،  صىل اهلل عليه وسلم    : د خ  ة  ك  م 

ُقوُل:   ي  ، و 
ه  د  ا ب ُعوٍد يف  ي  ْطُعنُه  ل  ي  ع   ُنُصٍب، ف ج 

ة  ائ  ث ال ُث م  تُّون  و 
ْول  الب ْيت  س  ح   خل ُّ و 

   ، وآية اإلرساء ......4٩سبأ:   َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 [صحيح البخاري]

 81اإلرساء:  َّ مي زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ُّ 
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 آيات الشفاء:   -12

. (44)فصلت  /(  80)/ الشعراء    (82)  / اإلرساء  (6٩ل )/ النح  (٥7)يونس  

 ابدأ آية اإلرساء.

 هب مب  خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ  يي ىي  ني ُّ 
 82اإلرساء:   َّجت

 

ع   قال:    ن عبد اهلل ريض اهلل عنهع -13 ْين ا أ ن ا م  ُهو    النبي صىل اهلل عليه وسلمب  ْرٍث و  يف  ح 

ب ْعٍض: س  
ْعُضُهْم ل  ال  ب  ق  ر  اْلي ُهوُد ف  يٍب إ ْذ م 

س  ىل  ع  ئ  ع 
.  ُمت ك  وح  ن  الرُّ ا  فقالُلوُه ع  : م 

ُهون ُه.   ْكر  ت   
ٍ
ء ْ يش 

ْست ْقب ُلُكْم ب  ي  ْعُضُهْم: ال   ب  ال   ق  ؟ و 
ْيه  إ ل  ُكْم  اب  أ ُلوُه فقالوار  ُلوُه. ف س  : س 

الن ب يُّ   ك   أ ْمس  ف  وح   الرُّ ن   ْيًئاوسلم    عليه  اهلل  صىلع  ْم ش  ْيه  ل  ُرد  ع  ي  ْم  ل  ُه ،  ف  ن  أ  ل ْمُت  ع  ف 

ال  يُ  ْحُي ق  ل  اْلو  ل ام  ن ز  ي، ف 
ام  ق  ُقْمُت م  ، ف 

ْيه  ى إ ل   [البخاريصحيح ]  : ......وح 

  َّ حل جل  مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع ُّ 

 8٥اإلرساء:  

  

 . آية فيها إشارة لرفع القرآن آخر الزمان -14

 َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل ُّ 

 86اإلرساء:  
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 اإلرساء سورة 

 

 : القرآن يف مخسة مواضع يف املصحفهذا  الكفار أن يأتوا بمثل     عزوجلحتدى اهلل -1٥

( الطور )88، اإلرساء )(13)(، هود  38(، يونس )23البقرة  وتسمى   (.34(، 

 سورة اإلرساء.  موضعاقرأ  آيات التحدي. 

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّ 

 88اإلرساء:   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 

 ."هذا السجود فأين البكاء"قال: ، اآلية وبكىريض اهلل عنه قرأ عمر  -16

 . عند قراءة القرآن  مدح البكاءتدلُّ اآلية عىل -

 10٩اإلرساء:  َّ ىف يث ىث  نث مث زث رث ُّ 

 

أتى ما يدل عىل هذا املعنى يف أربعة   ."خري األمور أوسطها" من أمثال العرب:   -17

وموضعني (،  67سورة الفرقان )و(،  68يف سورة البقرة )  :مواضع يف املصحف

 . (110(، )2٩) اإلرساءسورة يف 

 اذكر مواضع اإلرساء. 

 2٩اإلرساء:    َّ ٰذ ... خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ 

 نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّ 

 110اإلرساء:  َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن
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 الكهف سورة  

 

لتذكري عباده بحمده عىل نعمه هلل    كل ربع من القرآن بسورة بدأت باحلمد  افتتح اهلل -1

 العظيمة ومنها نعمة نزول القرآن. ما السورة التي ُذكرت بداية الربع الثالث؟

 1الكهف:   َّ  مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ 

 

 آية أصل يف الوكالة والنيابة.  -2

 خت  حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ُّ 
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت

 1٩الكهف:   َّ حف...  خص

 

 آية فيها حتريم اجلدال بغري حجة واضحة.   -3

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئُّ 

 ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت ىبيب

 22: الكهف َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

 

 .  استحباب تقديم املشيئة يف كل يشء افيهآية  -4

 خئ  حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ُّ 

 24  – 23الكهف:   َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
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 سورة الكهف

 

آية فيها داللة عىل أن ذكر اهلل يعني عىل ثبات العلم، ألن النسيان من الشيطان والذكر   -٥

 يطرده. 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ىييي ني مي زي ُّ 

 24الكهف:   َّ مت  خت

 

 ُيستحب قوله عند رؤية املرء ما ُيعجبه. ذكر  افيهآية  -6

 ام يل ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ُّ 

 3٩الكهف:    َّ مم

 

ُجن ت كم":  صىل اهلل عليه وسلم   آية فرسها قول الرسول  -7 قالوا يا رسول  اهلل    ،ُخذوا 

ن عدٍو حرض   سبحان  اهلل  واحلمُد هلل  وال   :ال ولكْن ُجن ت كم من النار  قوُل   :قال  ؟أ م 

أكرُب  واهللُ  اهللُ  إال  الباقياُت   إله   وهن   باٍت  وُمعقر منجياٍت   
القيامة  يوم   يأتني   فإهنن 

   ]السلسلة الصحيحة [."الصاحلاُت 

 خن حن جن يم ىم  مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 

 46الكهف:  َّ ىن من
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 بليس مل يكن من املالئكة.  ُيستدلُّ هبا عىل أن  إآية  -8

  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّ 

  َّ مج حج مث هت  ختمت حت جت هب مب خب حب جب

 ٥0الكهف: 

 

ُه  عن عّل بن أب طالب ريض اهلل عنه، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم   -٩ ق  ، وفاطمةط ر 

؟":  فقال لُّون  ُتص  ُسول     "أ ال   ر  ا  ي  ا  ُقْلُت:  ث ه  ْبع  ي  أ ْن  اء   ا ش  إ ذ  ف  اهلل ،   
ب ي د  ْنُفُسن ا  أ  إ ن ام   اهلل ، 

ُسوُل اهلل ف  ر  ف اْنرص   ا،  ْعث ه  ُهو  ُمدْ صىل اهلل عليه وسلم    ب  يو  ُه و  ذ 
ُب ف خ  ي رْض    : قول ب ر  

 [لسنن الكربى للنسائيا] .......؟

 من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ٥4الكهف:   َّ ين ىن

 

قوله تعاىل: ومثلها    ،عىل جواز الشكوى للناس إذا كانت عىل غري تسخط  آية تدلُّ  -10

 .84يوسف:  َّ  مظ ... خص  حص مس خس ... ُّ 

   َّ خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 62الكهف: 
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 سورة الكهف

 

 آية فيها داللة عىل أن النسيان من الشيطان، وأنه ال بأس من نسبته إليه. -11

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ 
 63الكهف:   َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى

 

يف هذه القصة دليل عىل احلث عىل الرحلة يف طلب  "  يقول ابن حيان يف تفسريه:  -12

 ."العلم وعىل حسن التلطف واالستنزال واألدب يف طلب العلم

 66الكهف:   َّ يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّ 

 

بعدهم، قالوا: حفظهم حتى سابع ولد. ما  صالح اآلباء سبب حلفظ األبناء من   -13

 اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ 

  مفحق خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

 82الكهف:  َّ حم...

 

ي ْأيت  ":  عن أب هريرة ريض اهلل عنه، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال -14 إ ن ُه ل 

نْد    ُن ع  ز  ، ال  ي 
ة  ي ام 

ْوم  الق  نُي ي 
م  يُم الس 

ظ  ُجُل الع  ةٍ   اهللالر  ن اح  ب ُعوض  ُءوا  ،ج  : اْقر  ال  ق   و 

 [صحيح البخاري] "......

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 

 10٥الكهف:   َّ خت حت
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 مريم سورة 

 

وذكرت الرمحة فيها من .  مرة  16  اسم )الرمحن(  تكرر فيها  هي سورة الرمحة ألوليائه -1

 ما هي؟ ،بدايتها

 سورة مريم  -

 

 عىل استحباب اإلرسار بالدعاء. ما هي؟ آية تدلُّ  -2

 3مريم:  َّ من خن حن جن يم ىم ُّ 

 

 استحباب اخلضوع يف الدعاء، واظهار الذل واملسكنة والضعف.  آية فيها -3

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّ 
 4مريم:  َّ ٰى ٰر

 

 آية تدل عىل أمهية األخذ باألسباب مهام ضعف اإلنسان.  -4

 2٥مريم:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّ 

 

مريم جاءت بمعنى:   سورة  ، إال آية يففهو العبادة  ياممن الصكل ما جاء يف القرآن   -٥

 ؟ ما اآليةالصمت. 

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ 
 26مريم:  َّ  يه ىه مه جه ين
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 سورة مريم 

 

 هي؟ . ما"من أشبه أباه فام ظلم"آية فيها معنى قوهلم يف املثل:  -6

 28: مريم َّ مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ 

 

 باإلشارة.آية فيها دليل عىل أن احلالف أال يتكلم، ال حينث  -7

 2٩مريم:  َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب ُّ 

 

 وجل أول ما تكلم، لئال ُيتخذ إهلًا.   عىل نفسه بالعبودية هلل عز  عليه السالم  أقري عيسى  -8

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

 30مريم:  َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ 

 

ُيْؤت ى " عليه وسلم:عن أب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل   -٩

ي ُقوُل: ، ف  نُْظُرون  ي  بُّون  و 
ئ  ي رْش  ، ف 

ا أ ْهل  اجْل ن ة  ي ُمن اٍد: ي 
ُين اد  ، ف  ْبٍش أ ْمل ح  ْيئ ة  ك  ه   ك 

 ب املْ ْوت 

ا أ هْ  ي: ي 
آُه، ُثم  ُين اد  ْد ر  ُهْم ق  ُكلُّ ا املْ ْوُت و  ذ  ْم، ه  : ن ع  ي ُقوُلون  ا؟ ف  ذ  ُفون  ه  ْعر  ْل ت  ،  ه  ل  الن ار 

ي ُقوُل: ف   ، نُْظُرون  ي  بُّون  و 
ئ  ي رْش  ُهْم   ف  ُكلُّ املْ ْوُت و  ا  ذ  ْم، ه  ن ع   : ي ُقوُلون  ف  ا؟  ذ  ُفون  ه  ْعر  ت  ْل  ه 

اجْل ن ة   أ ْهل   ا  ي  ُقوُل:  ي  ُثم   ُيْذب ُح،  ف  آُه،  ر  ْد  الن ار    ق  أ ْهل   ا  ي  و   ، ْوت  م  ف ال   ف ال    ُخُلود   ُخُلود  

، ْوت  أ   م  ر     [صحيح البخاري] ": ......ُثم  ق 

 ما اآلية التي قرأها؟

 3٩مريم:  َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
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السجود فأين هذا  "  :سجد وقال  ب ريض اهلل عنهآية عندما قرأها عمر بن اخلطا -10

 . ما اآلية؟ "البكاء

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّ 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من رنزن مم ام يل ىل
 ٥8مريم:   َّ جئ يي

 

الشهوات ُيض    ال" -11 يف  غارق  إال  الصلوات  تنقص  ،  يع  الشهوات  زيادة  وبمقدار 

   ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ ."الصلوات 

  َّهت  مت خت حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّ 

 ٥٩مريم: 

 

جلربيل:  صىل اهلل عليه وسلم    قال رسوُل اهلل قال:  امس ريض اهلل عنهابن عبا عن -12

نا أكثر  مم ا تزوُرن ا" ا يْمن ُعك أْن ت زور     ]صحيح البخاري[  .اآلية فنزلت "؟م 

 هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه ُّ 
 64مريم:   َّ  لك

 

 هي؟  آية مجعت أنواع التوحيد الثالثة. ما -13

  َّمن خن حن جن يم  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 6٥مريم: 

 . َّىل مل خل ُّ توحيد الربوبية:  .1

 . َّ  ممىم خم حم ُّ توحيد األلوهية:  .2

 . َّ خن حن جن يم   ُّ توحيد األسامء والصفات:  .3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8555#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8555#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8555#docu
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 سورة مريم 

 

أننا سنمر عىل   عزوجل  اهلل  إني ":  وقال  آية ملا سمعها أحد الصاحلني بكى -14 أخربنا 

 ؟ ما اآلية ."ار ومل خيربنا أننا سنخرج منهاالني 

 71مريم:  َّ رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ُّ 

 

 جزاء احلسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. استشهد بآيات عىل ذلك؟  -1٥

 حف جف  مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّ 
 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف
 76  –  7٥مريم:  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم

 

، وكان يل عىل  قال خباب بن األرت:   -16 ،  كنُت قينًا يف اجلاهلية  ين  العاص  بن  وائٍل د 

فقلُت:  صىل اهلل عليه وسلم،    فأتيُته أتقاضاه، قال: ال ُأعطيك حتى ت كُفر  بمحمد

، . قال: دعني حتى أ موت  وُأبعث  فسُأوتى ماالً    ال أكُفُر حتى ُيميت ك اهللُ ثم ُتبعث 

   ]صحيح البخاري[ .فنزلت اآلية وولًدا فأ قضي ك.

 77مريم:  َّ ىم   مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 

: إن   وجل    اهلل عز  إذا أحب   -17 ربيل  ربيُل،    اهللالعبد  نادى ج  بُُّه ج 
ُيح  ب ُه، ف 

حُيبُّ ُفالًنا فأح 

إن     :
 
امء الس  أ هل   ُثم    اهللفينادي جربيُل يف   ،

 
امء الس  أ هُل  ُيحبُُّه  ف  ُفالًنا فأحبُّوُه،  بُّ 

حُي 

بوُل يف أ هل  األرض   ه الق  ُع ل   الة عىل ذلك؟ ما اآلية الد. ]صحيح البخاري[. يوض 

  َّيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

 ٩6مريم: 
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 طه سورة  

 

 اقرأ سورة الكليم. -1

 عند سامعها. طاب ريض اهلل عنهااقرأ السورة التي أسلم عمر بن اخل -

 

النب  ريض اهلل عنه  عن أنس -2 إذا رقد أحُدكم عن  "قال:    ي صىل اهلل عليه وسلمعن 

      "...... :يقوُل عزوجل  فإن اهلل ،الصالة  أو غفل عنها، فليصلرها إذا ذكرها

   ]مسلمصحيح [ 

 14طه:  َّ مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّ 

 

ال مانع من الزيادة يف اجلواب عىل مقصود السؤال إذا اقتىض احلال   هداللة أن  آية فيها -3

 هي؟  ذلك. ما

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ُّ 

 18 –  17طه:  َّ يث ىث نث مث زث رث

 

 هي؟  آية أصل يف احلضانة. ما -4

 رت يب  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َُّّ 

 40طه:  َّ  مل...   نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت
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 سورة طه 

 

فكيف رفقك  ،  قرأ حيي بن معاذ اآلية فقال: يا رب هذا رفقك بمن يقول أنا اإلله  -٥

 ؟بمن يقول أنت اإلله. ما اآلية 

   َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 

 44  -  43طه: 

 

 :االستدالل باهلداية بعد اخللق  جاء يف القرآن يف عدة مواضع  -6

 . (3-2) سورة األعىلوسورة طه و   (3٥-34) يونس يف سورة 

 اذكر الشاهد عىل ذلك من سورة طه. 

 ٥0طه:  َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي ُّ 

 

 . ا عىل حتمل أصعب املشاقاإليامن إذا دخل القلب قواه وجعله قادرً  -7

 استدل بآية من سورة طه عىل ذلك. 

 خص حص خسمس حس جس مخ محجخ جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّ 

 72طه:  َّ خض حض جض  مص

 

هذا من أعجب ما ظاهره الرجاء، وهو شديد التخويف، فإن اهلل  "قال ابن قدامة:   -8

 هي اآلية؟  . ما"علق املغفرة عىل أربعة رشوط يصعب حتقيقها

 82طه:   َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّ 
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 ؟ما اآلية  رضا الرب يف العجلة يف تنفيذ أوامره. آية استشهد هبا ابن تيمية أني  -٩

 84طه:  َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

 

 . "هذه اآلية أصل يف نفي أهل البدع واملعايص وهجراهنم": قال القرطبي -10

 جفحف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس  خس  ُّ
 ٩7طه:   َّ جم  ... مك خكلك  حك جك مق حق مف خف

 

موضع تنخلع فيه القلوب. اذكر   يف  "الرمحن"اسمه  من رمحة اهلل عز وجل أن ذكر   -11

 اآلية الدالة عىل هذا.

 10٩طه:   َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ 

 

أن يطلب صىل اهلل عليه وسلم    رسولهعزوجل    هو األمر الوحيد الذي أمر اهلل  ما -12

 ؟ الزيادة منه

 ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ 

 114طه:   َّ يه ىه مه جه

 

 هي؟ مر  عبدهلل بن مسعود ريض اهلل عنه بآية فظل يرددها يدعو هبا. ما -13

  منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ 

 114طه:   َّ يه ىه مه جه ين
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 سورة طه 

 

يضل    ملن قرأ القرآن أن ال  وجل  عز  ضمن اهلل":  قال  امريض اهلل عنه  عن ابن عباس -14

 ؟. ما اآلية "يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة ثم قرأ هذه اآلية

 جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص  خس حس جسُّ 

 123طه:  َّمعجغمغجفحفخفمف

 

 آيات فيها داللة عىل أن اجلزاء من جنس العمل. -1٥

 جمحم يل ىل مل خل  جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّ 

 126  - 12٥طه:  َّ يم ىم مم خم

 

 أيدي الناس. آية فيها النهي عن التطلع والتشوف ملا يف  -16

 هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من ُّ 

 131طه:  َّ مب خب حب جب

 

كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصالة وتال  -17

 هي؟ هذه اآلية. ما

  َّخس  حس جس جخمخ مح مججح حج مث متهت خت  حت جت هب ُّ 

 132طه: 
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 األنبياء سورة  

 

تيميةسورة   -1 ابن  عنها  اهلل  قال  الذكر رمحه  ل  نزي الذين  وسورة  الذكر،  سورة  هي   :  

 عليهم.

 سورة األنبياء -

 

 .سور مل يذكر اسمها داخلها: الفاحتة، اإلخالص. ابدأ السورة الثالثة  ثالث  -2

 1األنبياء:   َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 

املالئكة. -3 من  شبه  فيه  كان  التسبيح  كثري  كان  من  هذا   ما  قالوا  منها  املستنبط  اآلية 

 املعنى؟

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ريُّ 

 20  – 1٩األنبياء:   َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب

 

 آية فيها الدليل العقّل القاطع عىل الوحدانية. ما اآلية؟  -4

        َّجغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس ُّ

 22األنبياء:  
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 سورة األنبياء 

 

 آية أصل يف استعامل املعاريض. ما اآلية؟  -٥

 63:  األنبياء َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ 

 

 عليه السالم   ...... ملات إبراهيم  :لو مل يقل اهلل"قال عّل بن أب طالب ريض اهلل عنه:   -6

 . ما اآلية؟ "من الربد بعد أن ُألقي يف النار

 6٩األنبياء:    َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّ 

 

 آية أصل يف اختالف االجتهاد، ويف العمل بالراجح، ويف مراتب الرتجيح.  -7

 حت جت هب مب  خب جبحب هئ مئ خئ جئحئ يي ُّ 

 7٩األنبياء:    َّ  حج مث هت ختمت

امن لوال هذه اآلية لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه تعاىل أثنى عىل سلي"قال احلسن:   -

 . "داوود باجتهاده  بصوابه وعىل

 

 قطُّ إال  "قال عنها الرسول صىل اهلل عليه وسلم:  دعوة   -8
ٍ
ا مسلم  رب ُه يف يشء مل يدُع هب 

هُ   ما اآلية الدالة عليها؟ .]مسند أمحد[  ."است جاب  ل 

 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ 
 87األنبياء:   َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

الكربفيها   - من  وينجيان  الغموم،  جيليان  والتسبيح  التهليل  أن  عىل    دليل 

 . واملصائب
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 احلج سورة  

 

 (.74سورة بدأت بنداء الناس وختمت به ) -1

 سورة احلج.  -

 

هل تدرون  أيُّ يوٍم ذاُكم؟ "قال: صىل اهلل عليه وسلم اآلية ...... ثم قرأ رسول اهلل   -2

ُم ابع ث   اهللقالوا:   ُه فيقوُل: يا آد   ربُّ
: ذاك  يوم  ُينادي آدُم فُيناديه  ورسوُلُه أعلُم، قال 

ت ْسعون  إىل  سُعامئٍة وتسعة  و 
؟ فيقوُل: من كلر ألٍف ت  ، فيقوُل وما بعُث الن ار  ب عث  الن ار 

 اذكر اآلية.  .[رواه احلاكم]  ."الن ار  وواحد  إىل اجلن ة  

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّ 
 2احلج:   َِّّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي

  

اهلل عنهام -3 ابن عباس ريض  ُتُه  "  :قال  عن  أ  اْمر   
ت  ل د  و  إ ْن  ف   ، ين ة 

امل د  ُم  ْقد  ي  ُجُل  الر  ان   ك 

  ْ مل  أ ُتُه و   اْمر 
ل د  ْ ت  إ ْن مل  ، و  ح 

ال  ين  ص 
ا د  ذ  : ه  ال  ْيُلُه، ق  ْت خ  ج 

ُنت  : ُغال ًما، و  ال  ْيُلُه، ق  ُتنْت ْج خ 

 
ٍ
ا د يُن ُسوء ذ   [صحيح البخاري] فنزلت اآلية.   "ه 

 يي  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل ُّ 
 11احلج:   َّ حت جت هب  مب  خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ
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 سورة احلج

 

 رم أعظم منها يف غريه. ما اآلية؟ آية تدلُّ عىل أني السيئة يف احل   -4

 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جنُّ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي
 2٥احلج:  َّ  زئ رئ

 

 اآلية التي هبا اسم السورة. أابد -٥

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ 
 27احلج:   َّ مل يك

 

وسلم:   -6 عليه  اهلل  النبي صىل  ب ا"قال  ك   ْ ب الرشر ور   الزُّ ُة  اد  ه  ش  ل ْت  ه  هلل،  ُعد  ذ  ه  ت ال   ُثم  

ة    هي اآلية؟  ما .[سنن الرتمذي]. "اآْلي 

 خص حص  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمثُّ 
  حف جف مغ جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص
 30احلج:   َّ خف

 

ج  الن ب يُّ  مل   بن عباس ريض اهلل عنهام قال:  عن عبداهلل -7 ْن    وسلم  عليه  اهلل  صىلا ُأْخر  م 

ة    ك  ا  " قال أبو بكر:م  إ ن  ب ي ُهْم،  ن  ُجوا  ُه   هللأ ْخر  ن  أ  ْفُت  ر  ع  ف   ، ُكن 
ي ْهل  ل   ، ُعون  اج   ر 

ْيه  إ ل  ا  إ ن  و 

ي ُكوُن ق ت ال   ت ال  "قال ابن عباس:  ، "س  ل ْت يف  اْلق  ٍة ن ز  ُل آي  ي  أ و   [رواه اإلمام أمحد]. "ف ه 

 3٩احلج:   َّ حن  جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 

 



      

[ 150 ] 

 

 

 املشقة جتلب التيسري.  آية هي أصل يف قاعدة: أني  -8

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّ 

 78احلج:   َّ  جك...  هتمث مت خت جتحت

 

الفرقان  فضي  -٩ سورة  يف  وصفه  بوصفني:  ووصفه  اللسان  جهاد  اهلل   مثُّ ل 

 . "حق اجلهاد" ووصفه يف سورة احلج   َّ مج حج

 اذكر اآلية الدالة عليه من سورة احلج. 

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّ

 78احلج:  َّجك ... جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت جتحت
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 سورة املؤمنون

 

 املؤمنون سورة  

 

 هي؟   سورة بدأت بإثبات الفالح للمؤمنني، وختمت بنفي الفالح عن الكافرين. ما -1

 سورة املؤمنون. -

 

لب نًة من ذهٍب "قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:   -2 اجلن ة   تبارك وتعاىل   اهللُ  خلق 

الُطها امل سُك،  ٍة وم          .".......قال هلا تكل مي، فقالت: وولب نًة من فض 

 ]السلسلة الصحيحة[

 1املؤمنون:  َّ يل ىل مل خل ُّ 

 

ل  اجْل ن ة  ُثم   "  لم:صىل اهلل عليه وسالرسول  قال   -3 ُهن  د خ  ام  ْن أ ق  اٍت م  رْشُ آي  ّل   ع  ل  ع 
ُأْنز 

أ   ر  اٍت  ...... :ق  رْش  آي  ت م  ع  ت ى خ   [سنن الرتمذي]. "ح 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
   10- 1املؤمنون:   َّ ...يهجي  ىه مه جه ين ىن

 

وآية    ،(41)  وذكر آية هود  ،قال قتادة: علمكم اهلل ما تقولون إذا ركبتم وإذا نزلتم -4

 .آية املؤمنون . اذكر(2٩)  ، وآية املؤمنون(13)  الزخرف

 2٩املؤمنون:  َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ُّ 

 

 

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=3173#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=3173#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=3173#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=3173#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=3173#docu
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 .  لذا قدمه اهلل عليهل احلالل يعني عىل العمل الصالح األك -٥

 اذكر اآلية الدالة عىل ذلك.  

   َّ حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ُّ 

 ٥1املؤمنون: 

 

أ هيُّ ا الن اُس "  اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  رسول  قال:  قال  عن أب هريرة ريض اهلل عنه -6

إ ن   اهللإ ن   ي ًبا و  ْقب ُل إ ال  ط  ال   اهللط يرب  ال  ي  ق  ، ف  ل ني   املُْْرس 
ر  ب ه  ني  ب ام  أ م 

ن  ر  املُْْؤم  ،   : ......أ م 

ال   ق   . "172البقرة:    َّيث   ىت نت مت  زت رت يب ىب نب ُّ :  و 

 [ رواه مسلم]

   َّ حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ُّ 

 ٥1املؤمنون: 

 

  الرجُل   أهو    يا رسول  اهلل":  ة ريض اهلل عنهاالسيدة عائشملا نزلت هذه اآلية قالت   -7

؟   ويرشُب   ويرسُق   يزين   يصوُم ويصّلر   ولكن ُه الرجُل   بكرٍ   أب  بنت    يا  ال:  قال  اخلمر 

نهُ  يقبل   ال أنْ  خياُف  وهو   ويتصدُق،  . ما اآلية؟ " م 

 60املؤمنون:  َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 

 .  "لو قرئت يف أذن مرصوع ألفاق" آية قال عنها عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: -8

 11٥املؤمنون:  َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّ 
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 سورة النور 

 

 النور سورة  

 

النساء  علموا نساءكم سورة" :أهل الكوفةإىل  اهلل عنه كتب عمر بن اخلطاب ريض -1

  "......وسورة 

 سورة النور. -

 

 لعان؟ ال ات آي ما هي -2

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 
 ٩- 6 :النور  َّ حس جس مخ جخ مح

 

باآلخرين.أآية   -3 الظن  حسن  يف  خلرب   صل  عنه  ُيعدل  ال  بالصالح  ُعرف  من  وأني 

 حمتمل.  

  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ 

 12النور: 
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ينفق عىل مسطح بن أثاثة لقرابته منه، فلام تكلم    ريض اهلل عنه  كان أبو بكر الصديق -4

ق ريض اهلل باإلفك قال أبو بكر الصدي ة ريض اهلل عنهامسطح يف شأن السيدة عائش

: بىل واهلل  ق ريض اهلل عنه: واهلل ال أنفق عليه، فنزلت اآلية، فقال أبو بكر الصدي عنه

 ما اآلية؟  عليه.إين ألحب أن يغفر اهلل يل، فأرجع إىل مسطح ما كان ينفق 

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّ

  َّ مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث رثزث يت

 22النور: 

 

 خاصة.   صىل اهلل عليه وسلم  آية نزلت يف شأن قذف زوجات الرسول -٥

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىلُّ

 23النور:   َّ  مي زي ري

 

 ستئذان.اقرأ آيات اال -6

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّ  -

 27النور:   َّ  مم خم حم جم هل مل حلخل

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّ  -

 ٥8: النور َّ  حن ...حس جس مخ جخ جحمح مج
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 سورة النور 

 

 آية األيامى. اقرأ -7

 خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 32النور:   َّ  يه ىه مه جه ىنين من

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -8

  مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ ُّ 
 حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 3٥النور:  َّ خم...  معجغ جع مظ حط مض خض

 

 .آية فيها داللة عىل وجوب حضور من ُدعي حلكم الرشع وحتريم االمتناع -٩

 48: النور  َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّ 

 

ى اهلل حجاب العجائز عفاًفا.  -10  من عالمة عفاف املرأة حجاهبا، فقد سمي

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ
 60النور:   َّ ...  زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ  ّٰ
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، "يا رسول اهلل"  :باسمه بل يقال  صىل اهلل عليه وسلم  ء الرسولحتريم ندا  افيهآية   -11

 ما اآلية؟  .ه والتحذير من خمالفتهوجوب امتثال أمر نبيي  افيهو

  مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّ 

 مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
 63  النور: َّىكيكملىليلاممم

  

، إين ليس تاركًا  شيئًا كان يفعله رسول اهلل"قال أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه:   -12

 . ما اآلية املستنبط منها هذا املعنى؟"إين أخشى إن تركت أن أزيغ

  مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّ 

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
 63النور:   َّ مم ام يل ىل
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 سورة الفرقان

 

 الفرقان سورة  

 

 آية فيها كراهة هجر املصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه.   -1

 30الفرقان:   َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ 

 

 هي؟  آية أصل يف الطهارة باملاء. ما -2

   مك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ 

 48الفرقان:   َّ ىك

 

 " جهادًا كبرياً "فضل اهلل جهاد اللسان ووصفه بوصفني: وصفه يف سورة الفرقان   -3

  ."حق اجلهاد"  (78) يف سورة احلج ووصفه

 اذكر اآلية الدالة عليه من سورة الفرقان. 

 ٥2الفرقان:   َّ مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّ 

 

والنيهار خلًفا من    وجل  عز  جعل اهلل"قال سعيد بن جبري:   -4 النيهار  ليل خلًفا من  الي

ليل ملن فرط يف عمل أن يقضيه  . ما اآلية الدالة عىل ذلك؟"الي

  َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  نيُّ 

 62الفرقان: 
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العرب:   -٥ أمثال  أوسطها"من  األمور  أربعة  "خري  يف  املعنى  هذا  عىل  يدل  ما  أتى   .

وموضعني يف (،  67سورة الفرقان )و(،  68يف سورة البقرة )  :مواضع يف املصحف

 استشهد بآية من سورة الفرقان عىل هذا املعنى.(. 110(، )2٩)  اإلرساءسورة 

 67الفرقان:    َّممجن خم حم هلجم خلمل حل  جل مك لك ُّ

 

 اقرأ آية فيها بيان عظيم فضيلة الدعاء.   -6

  َّ  حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص ُّ 

 77الفرقان: 
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 سورة الشعراء

 

 الشعراء سورة  

 

 28الدخان:    َّ  مك لك اك يق يفىقُّ قال تعاىل:   -1

 هي؟ آية يف سورة الشعراء تبني من هم هؤالء القوم. ما -

 ٥٩الشعراء:   َّ مي خي حي جي مهٰهُّ 

 

 آيات الشفاء:   -2

 (. 44( / فصلت )80( / الشعراء )82( / اإلرساء )6٩( /النحل )٥7يونس )

 اقرأ آية الشعراء.

 80الشعراء:  َّ مق حق مف خف حف ُّ 

 

 . "يف هذه اآلية دليل عىل أنيه ال بأس أن حيب الرجل أن يثنى عليه صاحلاً "  :قال مالك -3

 84الشعراء:   َّ خم حم جم  يل ىل مل خل ُّ 

 

استكثروا من األصدقاء املؤمنني فإني الرجل منهم يشفع، فإذا "قال احلسن البرصي:   -4

 ".. ...: رأى الكفار ذلك قالوا

 101 –  100الشعراء:  َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب  ُّ 
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 فُيصبُغ يف الن ار  صبغًة ثم  يقاُل يا ي" -٥
نيا من أ هل  الن ار  يوم  القيامة  ؤتى بأنعم  أ هل  الدُّ

ب ك نعيم  قطُّ فيقوُل ال واهلل   يا ربر  صحيح  [  ."ابن  آدم  هل رأيت  خرًيا قطُّ هل مر  

 استشهد بآيات من سورة الشعراء تدل عىل هذا املعنى. .]مسلم

ذهب ميمون بن مهران إىل احلسن البرصي فقال له: يا أبا سعيد: إين آنست يف  -

 .حلسن هذه اآليات قلبي غلظة، فقل يل شيًئا يلينه، فتال عليه ا

 ىل  مل خل   ٰه مه  جه  هن من خن حن  جن مم خم   حم  ُّ 

 207 –  20٥الشعراء:  َّ خم حم جم يل

 

عىل الصفا فجعل ينادي بطون قريش  صىل اهلل عليه وسلم    قام رسول اهلل  آية ملا نزلت -6

يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن  "حتى اجتمعوا قال:  

النار، يا بني عبد شمس ... يا بني هاشم ...، يا بني عبد  كعب أنقذوا أنفسكم من  

صفية عمة رسول    املطلب ...، يا عباس بن عبد املطلب ال أغني عنك من اهلل شيئًا، يا

 . "اهلل يا فاطمة بنت رسول اهلل سليني من مايل ما شئت ال أغني عنك من اهلل شيئاً 

 اآلية؟  ما هي

 214الشعراء:   َّ مت زت رت يب ُّ 

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -7

 224الشعراء:  َّ مح جح مج حج  ُّ 
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 سورة النمل

 

 النمل سورة  

 

 ابدأ سورة ُسليامن.   -1

 

هبا -2 وختمت  اهلداية  عن  باحلديث  بدأت  عدة  ،  سورة  خالهلا  اهلداية  لفظ  وتكرر 

 هي؟ مرات. ما

 سورة النمل. 

 

نيا واآلخرة ما ال ينحرص، ومل يذكر   عزوجل  أعطى اهلل  -3 لداوود وسليامن من ن عم الدي

 اآلية؟  يف اآلية إالي العلم، ليبنيي أنيه األصل يف النرعم. ما

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  مهىه جه ين ىن من ُّ
 1٥النمل:   َّ  ٌّ ٰى

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -4

 زن رن مم  ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ 
 18النمل:  َّ ري  ٰى ين ىن نن من

 

 هي؟ آية أتى فيها ذكر طائر هنى الرسول صىل اهلل عليه وسلم عن قتله. ما -٥

 20النمل:     َّ مض خض   حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ ُّ 
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 آية يستفاد منها أمهية التثبت عند سامع أي خرب. -6

 27النمل:  َّ مك لك اك يق ىق يف  ىف يث  ىث ُّ 

 

يف سورة النمل هبا كلمة جيوز الوقف عليها حلفص عن عاصم بإثبات الياء أو    آية -7

 حذفها. اقرأ اآلية بالوجهني. 

 ين  ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 36النمل:  َّ مه  جه

 

آية فيها داللة عىل فطنة بلقيس وذكائها حيث مل تنفي ومل تؤكد يف جواهبا لسليامن  -8

 عليه الصالة والسالم.

 َّ حك   جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع مظجع حط  مض خض حض ُّ 

 42النمل: 

 

 آية تبني أن من ثامر االستغفار نزول الرمحة.  -٩

 ."أقرب الناس إىل رمحة اهلل أكثرهم استغفاراً " -

 ىي  مي خي جيحي يه ىه  مه  جه ين ىن ُّ 
 46النمل:  َّ ٰر ٰذ  يي

 

 

 



      

[ 163 ] 

 

 سورة القصص

 

 القصص سورة  

 

وذكر   ،ذكر اهلل عزوجل يف أوهلا هجرة موسى عليه الصالة والسالم من بلده   سورة  -1

 هي؟  ما. يف آخرها الوعد بعودة حممد صىل اهلل عليه وسلم لبلده

 سورة القصص.

 َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه  مه جه ُّ  قال يف أوهلا: -

 21القصص: 

 حن  جن يم  ممىم خم حم جم يل  ىل مل  خل  ُّ وقال يف آخرها:   -

 8٥القصص:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 

 ذكر اهلل عزو جل يف سورة القصص لفظ الوحي واملقصود به اإلهلام.   -2

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟  

  ٰر  ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن من ُّ 

 7القصص:   َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

النحل: أيضًا يف سورة  اإلهلام  بمعنى  الوحي   ىف يث  ىث نث مث زث ُّ  وجاء 

 68النحل:   َّ يك... يق ىق يف

آل    َّ مث... هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  ويف سورة آل عمران:

 111عمران: 
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 هي؟ ما آية اشتملت عىل أمرين وهنيني وخربين وبشارتني. -3

  ٰر  ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن من ُّ 

 7القصص:   َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

 

 يف القرآن هلا معنيان: بضمتني "ُجنُب"كلمة جاءت  -4

 .(6)/املائدة  (43)يف سورة النساء  :اجلنابة واحلدث األكرب -

 الُبعد. جاء يف سورة القصص ابدأ هذه اآلية.  -

       َّ مج  حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب  حبُّ 

 11القصص: 

 

 هبا القرطبي وغريه عىل جواز النميمة إذا كان ملصلحة.   آية استدلي  -٥

 مم  خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ 
 20القصص:  َّ  هن من خن حن جن

 

 الدعاء بلسان احلال قد يكون أبلغ من الدعاء بلسان املقال.  -6

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

  َّيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب  ىب نب  مب ُّ 

 24القصص: 
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 سورة القصص

 

 عظيمة يف املرأة، ألمهيتها ُذكرت يف القرآن. ما هي؟ وما اآلية الدالة عليها؟صفة  -7

 صفة احلياء.  -

 ىل   مل يك  ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف  ُّ 

 يي  ىي ني زيمي ري  ٰى ين  ىن نن من زن ممرن ام يل

 2٥القصص:   َّ حئ جئ

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -8

 يل ىل  مل يك  ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف  ُّ 

 يي  ىي ني زيمي ري  ٰى ين  ىن نن من زن ممرن ام

 2٥القصص:   َّ حئ جئ

 

اهلل عنه:   -٩ فرا"قال عبداهلل بن مسعود ريض  الناس  أبو بكر يف عمر أشد  سة ثالثة: 

 ."وابنة شعيب يف موسى، وصاحب يوسف يف يوسف، ستخلفه عندما ا

 اذكر اآلية الدالة عىل فراسة ابنة شعيب. 

 َّ مت  خت حت جت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ ُّ 

 26القصص: 
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العلامء عىل أن وضع اليد عىل الصدر من جهة القلب ُيذهب اخلوف  آية استدل هبا   -10

 هي؟ ما ،والفزع

 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ 
 32القصص:   َّ هت...   جئحئ

 

 لك؟ ما اآلية الدالة عىل ذو  أبُر أخ بأخيه موسى هبارون. ما كان بره به؟ -11

 وجل.  كان ب ره به أن طلب له الرسالة من اهلل عز -

 مغ  جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ُّ 
 34القصص:  َّ  حف جف

 

أو يعذبه   اً مل هيلك أحد  عزوجل  اهلل  قال ابن تيمية: والقرآن يبني يف مواضع عدة أني  -12

-( 30)  الشورى  (،36)  الروم  (،7٩) -(62)  النساء  (،47)  القصص   :إال بذنب

 القصص الدال عىل ذلك.  اقرأ موضع سورة .(48)

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث  ُّ 

 47القصص:  َّ رن مم ام  يل ىل مل يك
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 سورة القصص

 

: رجل  من أهل  ثالثة يؤتون أجرهم  "قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:   -13 تنْي  مر 

ُه فلُه  ق  ُه وصد  ب ع   وات 
ن  به  ك  النبي  صىل  اهللُ عليه وسل م  فآم  ، وأْدر 

ن  ب نبيره  تاب  آم 
الك 

ة    أم  له  كانْت  ، ورجل  
أْجران  فلُه  ه   سيرد  اهلل  وحق   أد ى حق   ْلوك   مم  وعبد    ،

أْجران 

ذ   هافغ  ذاء 
غ  فأْحسن   ا  أ  ،اه  ثم  ثم   ها  يم 

تعل  فأْحسن   ها  وعل م  يب ها 
تأد  فأْحسن   ا  هب  د 

ها فلُه أْجران   ج  ها وتزو   [صحيح األلباين ] ."أْعتق 

 هي؟ آية يف سورة القصص يفرسها احلديث السابق. ما

 مب  زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ 
 ٥4القصص:   َّ ىب نب

 

 طالب.   مع عمه أب صىل اهلل عليه وسلم آية نزلت يف شأن الرسول -14

ْد "لعمه عند املوت:    صىل اهلل عليه وسلم  قال الرسول - يا عمر ُقْل: ال إله  إال  اهللُ أشه 

   ]صحيح ابن حبان[ ."فأبى، لك  هبا عند  اهلل

 من زن  رن اممم يل  ىل مل  يك ىك مك  لك اك  يقُّ 
 ٥6القصص:  َّ نن

 

من -1٥ القرآن  يف  ما  واألنباء"  كل  سورة فهو    "النبأ  يف  جاء  ما  إال  األخبار،  بمعنى 

 القصص فهو بمعنى احلجة. ابدأ به.

 66القصص:   َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ  خئ  ُّ 
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 كلمة الفرح يف القرآن هلا معنيان: -16

 . 4 :الرسور: ومنه ما جاء يف سورة الروم .1

 البطر: جاء يف القصص. ابدأ منه. .2

 مت  خت حت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

 جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت

 76القصص:  َّ خض  حض

 

 ثم يتبني له أن اخلري يف خالف ما متنى. ، قد يتمنى املرء يشء وفيه هالكه -17

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّ 
  َّ خض حض جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث

 82القصص: 

 

ال تأتوين بمثل من أمثال العرب إال جئتكم  "بن مسعود ريض اهلل عنه:    قال عبداهلل -18

 . "العود أمحد  "ومن أمثال العرب:  ."بمثله من القرآن

 ما اآلية الدالة عليه؟ 

 ىن  من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 8٥القصص:   َّ جي يه ىه مه جه ين
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 سورة العنكبوت

 

 العنكبوت سورة  

 

 هي؟ بدأت باحلديث عن اجلهاد وختمت به. ما سورة -1

 سورة العنكبوت. 

 6  العنكبوت: َّخم حم جم هل مل  خل جلحل مك  لك خك  حك  ُّ  -

  َّمئ خئ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري  ٰىُّ  -

 6٩العنكبوت: 

 

القيم -2 ابن  اهلل  قال  إليه  ":  رمحه  املشتاقني  قلوب  أن  اهلل عزوجل  إال  ملا علم  ال هتدأ 

 ."...... رضب هلم أجاًل للقائه تسكينًا لقلوهبم فقال، بلقائه

 ٥العنكبوت:  َّ جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع  مظ  حط  مض  ُّ

  

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -3

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّ 
  َّ يك ىك مك لك   يقاك ىق يف ىف يث نثىث

 41العنكبوت: 
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للداللة عىل أن العلم والعبادة   والعبادة  "قراءة القرآن"آية قرن اهلل فيها بني العلم   -4

 ومها أركان الثبات للعبد. ما اآلية؟ ، متالزمان

 حض  جض مص خص مسحص خس  حس جس مخ جخ  مح جحُّ
                     َّمف خف  حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط  خض

 4٥العنكبوت: 

 

 . ما هي؟آية أصل يف آداب املناظرة -٥

 ىن  خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل  مل  خل  ُّ 
 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين

 46العنكبوت:  َّ  ٰر

 

 . وال يكتب  ا ال يقرأكان أميً   ل صىل اهلل عليه وسلمالرسو  أني    عزوجلاهللفيها    آية بنيي  -6

 اك يق يفىق ىف يث   ىث نث مث زث رث يت  ىتُّ 
 48العنكبوت:  َّ مك لك

 

   فظ يف الصدور.القرآن حيُ  عىل أن   آية تدُل  -7

 ٰى  ين  ىن نن زنمن رن مم ام  يل ىل مل  يك  ىكُّ 
 4٩العنكبوت:   َّ زي ري
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 سورة العنكبوت

 

القيم:  قال   -8 مما  "ابن  أكثر  أعطي  أحدًا  أني  قلب وظن  القرآن عن ظهر  استظهر  من 

ر نعمة اهلل عليه  ."أعطي فام قدي

ما اآلية الدالة عىل    ."من اكتفى بالقرآن كفاه اهلل ومن مل يكتف فال كفاه اهلل"وقال:   -

 ذلك؟ 

 حص  مس خس  حس مخجس جخ  مح جح مج حج  مث هت  ُّ 
 ٥1العنكبوت:   َّ حض جض  مص خص

 

. "الذين يعملون بام يعلمون هيدهيم اهلل ملا ال يعلمون"قال بعضهم عن هذه اآلية:   -٩

  َّ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري  ٰىُّ 

 6٩العنكبوت: 
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 الروم سورة  

 

 وختمت به.  بدأت بوعد اهلل سورة -1

 سورة الروم 

 6الروم:  َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ملىل خل ُّ  -

 60الروم:   َّ  جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم  خم حم  ُّ  -

 

 هلا معنيان: يف القرآن "أدنى"كلمة جاءت  -2

 . (20)  املزمل  (،7)  املجادلة  (،61)   جاء هذا املعنى يف ثالثة سور: البقرة  ،أقل -

)  (،108)   املائدة  (،3)النساء  : أقرب  -  (،٥٩-٥1)  األحزاب (،  3-2الروم 

 .الروم. ابدأ موضع سورة  (٩) النجم

            َّ مج حج  هت مت خت حت جت هب  مب خب حبُّ 

 3 –  2الروم: 

 

 بن عباسعبداهلل  ىل أوقات الصلوات اخلمس كام قال  آيتان يف سورة الروم أشارتا إ -3

 .ريض اهلل عنهام

  مي خي حي  جي يه ىه مه جه  ين ىن من  خن ُّ 

 18 – 17الروم:   َّ ٰر ٰذ يي  ىي
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 سورة الروم 

 

 ؟ما هيكل مولود يولد عىل الفطرة.  هبا عىل أني  ُيستدلُّ آية  -4

 خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت ُّ 
 30الروم:   َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض

 

وليس له أجر   هذا الربا احلالل، أن هتدي تريد أكثر منهآية قال حممد القرظي عنها:   -٥

 . النبي صىل اهلل عليه وسلم خاصةوهُني عنه  وال وزر،

  مخ جخ مح  جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب   مب خب حب جب  ُّ 

 3٩الروم:   َّ مص خص حص مس خس حس جس

 

 يف سورة الروم هبا كلمة جيوز قرائتها حلفص بالفتح والضم. اقرأ اآلية. آية -6

 زث   رث  يت ىت نت  مت  زت رت  يب  ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ  ُّ 

 ٥4الروم:  َّ  مك  لك اك يق يفىق ىف يث نثىث مث

 

 . فيها داللة عىل أمهية العلم وأنه سبب لإليامنآية  -7

 مب   حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي  ري ُّ 

 ٥6الروم:     َّ مث هت مت خت حت  جت هب
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 لقامن سورة  

 

( ويف آخرها بيان  14الدنيا )آية  جاء يف أوهلا بيان عالقة األبناء بالوالدين يف    سورة -1

 هي؟ (. ما33العالقة يوم القيامة )آية 

 سورة لقامن.  -

 

، وقال ذلك هو الغناءهبا  املقصود    أني   يقسمريض اهلل عنه    آية كان عبد اهلل بن مسعود -2

 ؟هي. ما ريض اهلل عنهام ابن عباس

 نبىب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ 

 6لقامن:  َّ نت مت زت   رت يب

 

ل ْت:":  عن عبداهلل ريض اهلل عنه قال -3 ن ز  ال    82:  األنعام َّ جم يل ىل ُّ   مل  ا  ق 

ل ْت: ن ز  ْظل ْم؟ ف  ْ ي  ن ا مل  أ يُّ اُبُه: و   [صحيح البخاري]  ."...... أ ْصح 

  َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي   خي حي ُّ 

 13لقامن: 
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 سورة لقامن

 

 مها؟ ما ،األنعاميف سورة  تنيفرست آي تان يف سورة لقامنآي -4

 رئ  ّٰ   ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي    خي  حي  ُّ  -

 13لقامن:  َّزئ 

  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  -

 82األنعام: 

 مك  لك  حكخك جك  مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ  -

 مه جه هن من  حنخن  جن مم  خم حم جم  ملهل خل حل جل

 34لقامن:  َّٰه

 لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ  -

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 ٥٩األنعام:   َّ  جي ٰه مه

 

 هي؟ قبول العمل اإلخالص واملتابعة. ما آية اشتملت عىل رشطي -٥

تعاىل:      ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ُّ قال 

 22لقامن:  َّ مم ام يل ىل مل
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 السجدة سورة  

 

يقرأ    سورتان -1 اهللكان  رسول  وسلم  هبام  عليه  اهلل  الفجر  صىل  اإلنسان   : يف صالة 

 ابدأ منها.. )تسمى سورة املضاجع( وسورة أخرى

 سورة السجدة. -

 

 ؟ هيما نزلت يف انتظار الصالة التي تدعى العتمة. آية  -2

  ين ىن نن  من زن  رن مم ام   يل ىل ُّ 
 16السجدة:  َّ ري ٰى

 

 . ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ "اإلمامة يف الدينبالصرب واليقني تنال "قال ابن تيمية:  -3

  َّ يت ىت نت مت رتزت يب ىب   نب مب زب رب  ُّ 

 24السجدة: 

 

 )فتح( يف القرآن هلا معنيان: كلمة -4

  . (141) النرص: جاء يف سورة النساء .1

 .(28) لسجدة/ ا (118) / الشعراء (1٩) األنفاليف سورة القضاء: جاء   .2

 اذكر موضع السجدة.

  28 السجدة: َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ 
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 سورة األحزاب

 

 األحزاب سورة  

 

به    سورة -1 باألمر  وختمت  والسالم  الصالة  عليه  للرسول  بالتقوى  باألمر  بدأت 

 هي؟ (. ما70( ثم للمؤمنني )آية ٥٥لزوجاته )آية 

 سورة األحزاب.  -

 

 آية اشتملت عىل ذكر أولوا العزم من الرسل.  -2

 خنمن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل  خل  ُّ 
 7األحزاب:   َّ  ىه مه جه  ين ىن

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -3

 مس   خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت متُّ 
 20األحزاب:    َّ مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص

 

   يف أقواله وأحواله وأفعاله.  صىل اهلل عليه وسلمأصل يف التأيس برسول اهللهي آية  -4

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك  مق حق مف خف حف  جف ُّ 
 21األحزاب:   َّ  حم جم
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ملا غاب أنس بن النرض عن قتال بدر قال: يا رسول اهلل غبت عن أول قتال قاتلت  -٥

 املرشكني فيه، لئن اهلل أشهدين قتال املرشكني لريين اهلل ما أصنع، فلام كان يوم أحد 

ثـ ل  به املرشكون فام عرفته إال أخته ببنانه،  قتل وقد   وجدوا به بضعًا وثامنني رضبة وم 

 ؟ ما هي فكانوا الصحابة يرون أهنا نزلت فيه هذه اآلية.

 ىن من خن حن  جن  يم ممىم خم  حم جم يل  ىل مل  خل  ُّ 
 23األحزاب:   َّ جي يه ىه مه ينجه

 

أسمع : فقدت آية من األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت  زيد بن ثابت  قال -6

يقرأ هبا، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت صىل اهلل عليه وسلم    رسول اهلل

فأحلقناها  : الذي جعل رسول اهلل شهادته بشهادة رجلني )يف قصة مجيلة(  األنصاري

 ؟ما هياملصحف. يف سورهتا يف 

 ىن من خن حن  جن  يم ممىم خم  حم جم يل  ىل مل  خل  ُّ 
 23األحزاب:   َّ جي يه ىه مه ينجه

 

 التخيري.اقرأ آيات  -7

 هت  مت خت  حت  جت  هب مب  خب حب جب هئُّ 
 28األحزاب:  َّ مح جح مج  حج مث
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 سورة األحزاب

 

ه، دخلت املسجد ءسان صىل اهلل عليه وسلم    قال عمر بن اخلطاب: ملا اعتزل الرسول -8

الناس يقولون طلق رسول اهلل ه، قال عمر: فقلت  ءنساصىل اهلل عليه وسلم    فإذا 

: يا رسول  لت قفصىل اهلل عليه وسلم    عىل الرسول  تألعلمن ذلك اليوم، فاستأذن 

وكنت أنا    "نعم إن شئت"اهلل أطلقت نساءك؟ قال: ال، قال: أفأخرب الناس، قال:  

 ما هي اآلية؟  .آية التخيريعزوجل  الذي استنبطت ذلك وأنزل اهلل

 هت مت خت  حت   جت هب مب  خب حب جب  هئُّ
 حص   مس خس  حس جس  مخ جخ مح جح مج  حج مث

 2٩ - 28األحزاب:   َّ  مظ حط مض خض حض جض مص خص

 

 كلام كانت نعم اهلل عىل العبد أكثر؛ كلام كانت املعصية منه أقبح والعقوبة أشد.  -٩

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

 جكحك مق حق   مف خف حف جف مغ جغ مع  جع ُّ 
 30األحزاب:   َّ  خل حل جل مك لك خك

 

كأمره يأمر به    أمر اهلل باحلجاب ثم أمر بالصالة لبيان أن احلجاب عبادة ال عادة"  -10

 ؟ الدالة عىل ذلك . ما اآلية"بالصالة

 زت  رت  يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ  مئ   ُّ 
 ىق  يف  ىف يث ىث نث  مث  زث  يترث ىت نت مت

 33األحزاب:   َّ لك اك  يق
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 هي؟ آية أتى فيها لفظ احلكمة بمعنى السنة. ما -11

 نن  من رنزن مم  ام  يل ىل مل  يك ىك مكُّ 
 34األحزاب:   َّ  ري ٰى ين ىن

 

ما أرى كل يشء إال    : الصالة والسالم فقالتأتت أم عامرة األنصارية النبي عليه   -12

 فنزل قوله تعاىل. ما اآلية؟  للرجال وما أرى النساء يذكرن بيشء.

 حئ جئ   يي ىي ني مي زيُّ 
 خب حب جب  هئ  مئ خئ

 3٥األحزاب:  َّ  مس... هب  مب

 

هذه اآلية أصل يف باب التسليم وترك االختيار واالعرتاض، "إسامعيل حقي:    قال -13

 ."واختاره رسوله فإن اخلري فيام اختاره اهلل

 مه ينجه ىن من خن   حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 36األحزاب:    َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

 

 آية دلت عىل أنه ال نبي بعد حممد صىل اهلل عليه وسلم. -14

تعاىل:    مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ قال 

 40األحزاب:    َّ  مك لك خك  حك جك مق

 



      

[ 181 ] 

 

 سورة األحزاب

 

الرسول -1٥ أن من خصائص  فيها  عليه وسلم  آية  اهلل  القسم  صىل  يف    عدم وجوب 

 هي؟ بني زوجاته. ما املبيت

 ين  ىن  من خن   حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل  مل  خل  ُّ 
 ٥1األحزاب:  َّ يئ... ىي مي   خي حي جي يه ىه  جهمه

 

 القرآن هلا معنيان:يف  "أدنى"جاءت كلمة  -16

 . (20)  املزمل  (،7)  املجادلة  (،61)   جاء هذا املعنى يف ثالثة سور: البقرة  ،أقل -

(، ٥٩) –( ٥1(، األحزاب )3-2(، الروم )108(، املائدة )3النساء ): أقرب  -

 األحزاب.  ابدأ أحد موضعي سورة(. ٩النجم )

 ىن  من خن   حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل  مل  خل  ُّ  -
 ٥1األحزاب:  َّ يئ... ىي مي  خي حي جي  يه ىه جهمه ين

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  -
 خت  حت جت  هب خبمب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي

 ٥٩األحزاب:  َّمت

 

 ل صىل اهلل عليه وسلم؟ بزوجات الرسو  ةاخلاص  آية احلجاب هي  ما -17

 مي  زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ 
 خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ  يي ىي ني

 ٥3األحزاب:  َّ خم...
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 ؟ املؤمنات آية احلجاب يف حق سائر هي  ما -18

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين  ىن  نن ُّ 
  َّ مت خت حت جت   هب خبمب حب  جب هئ  مئ خئ جئحئ

 ٥٩األحزاب: 

 

 ؟ما هي مما اهتمه به بنو إرسائيل.عليه السالم  نت براءة موسىآية بيي  -1٩

 زي  ري ٰى ىنين نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك ُّ 
 6٩األحزاب:   َّ  ني مي

 

 هي؟  ما .واآلخرةالقول سبب خلريي الدنيا وصدق  التقوىدليل أن آية فيها  -20

 جت  هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 
 71  – 70األحزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت
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 سورة سبأ

 

 سبأ سورة 

 

  هي؟ ماقلبية ذكر اهلل عز وجل أن قليل من عباده من يعمل هبا. عبادة  -1

 ما اآلية التي ُذكرت فيها؟و

 عبادة الشكر. -

 مغ معجغ جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّ

 13سبأ:  َّ خك حك  جك مق حق خفمف حف  جف

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -2

 ين  ىن من خن  جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّ 

 1٥سبأ:  َّ مي   خي حي جي يه مهىه جه

 

 ؟ هبا أصغر عدد يف القرآنالتي ية ماهي اآل -3

 جس  مخ   محجخ جح مج حج  مث هت مت  خت حت جت  هب   ُّ 

 4٥سبأ:  َّ خس حس
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اهلل عنه -4 الن ب يُّ  الق  عن عبداهلل بن مسعود ريض  ل   د خ  اهلل عليه وسلم:  ،    صىل  ة  ك  م 

ُقوُل: ي  ، و 
ه  د  ا ب ُعوٍد يف  ي  ْطُعنُه  ل  ي  ع   ُنُصٍب، ف ج 

ة  ائ  ث ال ُث م  تُّون  و 
ْول  الب ْيت  س  ح   مم ُّ   و 

سبأ  ، 81اإلرساء:    َّ مي زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن سورة  يف  . وآية 

 ابدأ آية سورة سبأ. . [صحيح البخاري]

 4٩سبأ:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
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 سورة فاطر 

 

 فاطر سورة  

 

 اقرأ سورة املالئكة.  -1

 

اهلل كل ربع من القرآن بسورة بدأت باحلمد هلل لتذكري عباده بحمده عىل نعمه   افتتح -2

 العظيمة ومنها نعمة نزول القرآن.  

 ابدأ السورة التي افتتحت باحلمد يف الربع الرابع من القرآن العظيم.

 هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّ 

 1فاطر:  َّ جح مج حج  مث هت  مت خت جتحت هب مب خب حب

 

 هي؟ ببيان حال أهل املكر وعاقبة أمرهم وختمت به. ماسورة بدأت  -3

 سورة فاطر.

 جعمع مظ حط مض خض  حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّ  -

 10فاطر:  َّلك  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ  جغ

 َّحل... مضحط خض حض جض مص خص  مسحص خس حس جس  مخ ُّ  -

 43فاطر: 
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أبايل بعدهن إذا ذكرهتن ال    عزوجل  من كتاب اهللقال عامر بن عبد قيس: أربع آيات   -4

، (7)  الطالقسورة  ،  (6)هود  سورة    ،(17)  األنعامسورة  أصبح عليه وما أميس:  ما  

 ؟ما هي .فاطرسورة يف  إحداهني و

 جغ  جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ 

 2فاطر:   َّ حف جف مغ

 

قال: الدعاء يرفعه العمل الصالح.    ،قيل ألنس بن مالك ريض اهلل عنه: ادُع اهلل لنا -٥

 اذكر اآلية الدالة عىل ذلك. 

 جعمع مظ حط  مض خض  حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

 10فاطر:  َّ لك  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ  جغ

 

وسلم:  قال -6 عليه  اهلل  صىل  اهلل  إيني "  رسول  ل   باهلل علُمُكم أل واهلل  ج  و  ز  ع 

  [األرناؤوط/ختريج املسندشعيب ] ."هل   ماكُ ش  خ  أ  و  

 ذكر اآلية التي تبني التالزم بني العلم واخلشية.ا

 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج  مث هت  ُّ 

 28فاطر:  َّ حط مض خض حض جض  خصمص
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 سورة فاطر 

 

 ؟آية القراء  ماهي -7

  جك  مق حق  مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظُّ 

 2٩فاطر:   َّ جل مك لك خك حك

 

 ؟ما هي إىل ثالثة أصناف. بعد نزول الكتاب اس مت الني آية قسي  -8

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ىييي مي خي حي  جي يه  ىهُّ 

   َّ رب يئ ىئ  نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 

أهنا تكتب بامء العني. ما اآلية؟ وما سبب   "يدخلوهنا"آية قالوا عن الواو يف كلمة   -٩

 هذا القول؟ 

 زث رث ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ 

 33فاطر:  َّ  نث مث

السابقة    مجعتالسبب: ألهنا   - اآلية  أصناف  اجلنةمجيع  دخول  الظامل   يف  ومنهم 

 لنفسه.

 

.  "البغي، والنكث، واملكر  ثالث هني راجعات إىل أهلها:":   ريض اهلل عنهقال عّل -10

 فاطر عىل املكر.  سورة  استدل بآية من

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ ُّ

 43فاطر:   َّ حل  جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف  جغ  مع
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ال تأتوين بمثل من أمثال العرب إال جئتكم  "عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:  قال   -11

 .  "من حفر حفرة ألخيه وقع فيها"ومن أمثال العرب:  ."بمثله من القرآن

 آلية الدالة عىل هذا املثل؟ اما 

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص  مسحص خس حس جس  مخُّ

 43فاطر:      َّ حل  جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف  جغ  مع
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 سورة يس

 

 يس سورة  

 

فنزلت اآلية،    شكى بنو سلمة ُبعد منازهلم عن املسجد وأرادوا االنتقال قرب املسجد -1

  ]صحيح الرتمذي[  ."إن آثارُكم ُتكتُب فال تنْتقلوا":  ي صىل اهلل عليه وسلمفقال النب

 اذكر اآلية؟  

 جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جسُّ 
 12يس:  َّ  جغ مع

 

 الرجل قومه حيًا وميتًا.   الوا: نصحق -2

 ما اآلية الدالة عىل هذا؟ 

 مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك حكخك جك مقُّ 

 27  -  26يس:  َّ  حن جن

 

نْد    مع النبي صىل اهلل عليه وسلم: ُكنُْت  عن أب ذر ريض اهلل عنه قال -3 د  ع  يف  امل ْسج 

  : ال  ق  ، ف  ْمس  ْمُس؟"ُغُروب  الش  ْغُرُب الش  ي أ ْين  ت  ْدر  رٍّ أ ت  ا ذ  ا أ ب  ُسوُلُه   اهللُقْلُت:    "ي  ر  و 

  : ال  ق  ْرش  "أ ْعل ُم،  الع  ْت   حت  ت ْسُجد   ت ى  ح  ُب  ت ْذه  هن  ا 
إ  اىل  ،  ف  ت ع  ْوُلُه  ق  ك  

ل   . "......  : ف ذ 

 [صحيح البخاري]

 38يس:   َّ جع مظ  حط مض خض   جضحض مص خص حص ُّ 
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فف   -4 البطحاء  من  وائل عظاًم  بن  العاص  للرسوت  أخذ  قال  ثم  بيده  عليه  ه  اهلل  ل صىل 

نعم يميتك "ل صىل اهلل عليه وسلم:  : أحُيي اهلل هذا بعد ما أرم؟ فقال الرسووسلم

 . ونزل قوله تعاىل. ما اآلية؟ "ثم حيييك ثم يدخلك جهنم

 78: يس َّ  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل  مل يك  ُّ 
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 سورة الصافات

 

 الصافات سورة  

 

 ؟هي ذكرت مسامرات املؤمنني مع بعض بعد دخوهلم اجلنة. ما آيات  -1

 خل  هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي  ٰه مه جه  ُّ 
 جه ين  ىن من  خن  حن  جن يم ىم مم  خم  حم جم يل ىل  مل

 ٥٥  –  ٥0الصافات:   َّ مي خي  حي جي يه ىه مه

 

 آية تثبت أن نوح أبو البرشية الثاين. -2

  خن  حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل ُّ 
 77  –  7٥الصافات:  َّ جم يل ىل  مل خل

 

 ما هي؟ استعامل املعاريض واملجاز للمصلحة.آية تدلُّ عىل جواز  -3

 8٩الصافات:   َّ مل  يك ىك مك  ُّ 

 

 . أصل يف العزلة واهلجرةآية  -4

 ٩٩الصافات:   َّ مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّ 

 

 . الصنم ، إال يف سورة الصافات بمعنىالبعل فهو الزوجكلي ما جاء يف القرآن من   -٥

 12٥الصافات:  َّ جف مغ  جغ مع جع مظ ُّ 
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 ماهي اآليات التي جاءت بمرشوعية القرعة؟  -6

 141الصافات:   َّ رن مم ام  يل ىل ُّ  -

 جض مص خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج ُّ  -

 44آل عمران:   َّ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض

 

 آية فيها بيان فضيلة التسبيح والعمل يف الرخاء. ما هي؟ -7

   َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ 

 144  – 143: الصافات

 

 ذكر فيها أكرب عدد يف القرآن. آية -8

 147الصافات:  َّ  خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ 

 

ُسوُل اهلل   عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قال -٩ ْين ا ر  إ ل  ج   ر  صىل اهلل عليه وسلم  : خ 

هبر ْم؟":  فقال ر  نْد  
ع  ُة  املْ ال ئ ك  ت ُصفُّ  ام   ك  ون   ت ُصفُّ ْيف    "أ ال   ك  و  اهلل ،  ُسول   ر  ا  ي  اُلوا:  ق 

  : ال  ق  هبر ْم؟  ر  نْد  
ع  ُة  املْ ال ئ ك  ،  يُ "ت ُصفُّ  م  د  املُْق  ف   الص  ون   مُّ

في ت  الص  يف   ون   اصُّ ي رت    . "و 

 [ السنن الكربى للنسائي]

 هي؟ هذا احلديث رشح آية يف سورة الصافات. ما

 16٥ – 164الصافات:  َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّ 
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 سورة ص

 

 ص سورة 

 

 هي؟  مابدأت بالذكر وختمت به.  سورة -1

 سورة ص. 

 1ص:    َّ حم جم يل ىل خلملُّ  -

 88 – 87ص:    َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ  -

 

تأمل ما اشتملت عليه السورة من اخلصومات املتعددة، ها ابن القيم:  سورة قال عن -2

 هي؟ ما جاء ذكر مخس خصومات فيها.

   سورة ص

 : هي مس خصومات اخل -

 خصومة الكفار مع النبي.  .1

 ٥ص:  َّ ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ُّ 

 اخلصامن مع داوود.  .2

 21ص:    َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ 

 خصومة الكفار يف النار. .3

 64ص:  َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّ 

 خصومة املأل األعىل.  .4

 6٩ص:    َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ 

 .ختاصم إبليس مع آدم .٥

 76ص:  َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ 
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طلبت صالة  ":  امريض اهلل عنه  عباسابن  قال  . وآية ُيستدلُّ هبا عىل صالة الضحى -3

 " . .: ....الضحى فوجدهتا يف قوله تعاىل

 18ص:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ 

 

 هي؟ آية فيها أدب يف احلوار حتى مع اخلصم. ما -4

  َّيي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ُّ 

 23ص:  

 

 من مكفرات الذنوب.   –خصوصًا الصالة  –االستغفار والعبادة  -٥

 استشهد عىل ذلك بآية من سورة ص. 

 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ  جئ  ُّ 
 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح جح مج
 2٥:  ص  َّ لك  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع

 

 . أحدمها بمعنى )اخليل( ، جاءت كلمة اخلري يف القرآن عىل عدة معان  -6

 ما اآلية الدالة عىل ذلك؟ 

 32ص:  َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق  يف ىف ُّ 
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 سورة ص

 

ن اجلنر  "  عن أب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: -7
فريًتا م  إن  ع 

ة   ّل   البارح  ها    أو  - تفل ت ع  دُت   -كلمًة نحو  ن ني اهللُ منه، وأر  ، فأمك  الة  ليقط ع عّل  الص 

رُت   ك  نُظروا إليه كلُّكم، فذ  ، حت ى ُتصب حوا وت  د  ن سواري املسج  ٍة م  أن أ رب ط ه إىل ساري 

   [صحيح البخاري]. "...... :قول  أخي ُسليامن

  َّ  مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّ 

 3٥ص:  

 

ومن ال    ،ا فليقل بهاس من علم شيئً ا الني يا أهيي "  :د ريض اهلل عنهعبد اهلل بن مسعو  قال -8

 اهلل   فإني ،  من العلم أن يقول الرجل ملا ال يعلم: اهلل أعلم   فإني   ،يعلم فليقل: اهلل أعلم

  "..... :قال لنبيكمعزوجل 

 86ص:    َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ 
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 الزمر سورة  

 

و  بني إرسائيل  :  ال ينام حتى يقرأ   صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل  يف احلديث: كان -1

 [األلباين  ]صحيح . .....

 هي؟  تسمى سورة الغرف. ما -

 سورة الزمر.  -

 

 . فيها تقريع ملن هيمل الدعاء يف الرخاء، ويفزع إليه يف الشدة آية -2

تعرف إىل اهلل يف الرخاء، يعرفك يف   "  النبي صىل اهلل عليه وسلم البن عباس: قال   -

 . "الشدة 

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت

 8الزمر:   َّ مص

 

 ؟ما هي استحباب قيام الليل. آية تدل عىل -3

 ."عني عىل قيام الليل جهليُ  علم  ال" -

 حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ 

 ٩الزمر:  َّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق
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 سورة الزمر 

 

 آية فيها الرد عىل من ذم  العبادة خوفًا من النار أو رجاًء يف اجلنة.  -4

 حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ 

 ٩الزمر:  َّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق

 

يف احلديث:    أحدها الصيام  :مل حيدد اهلل أجرها لعظيم شأهنا  ثالثة أعامل يف اإلسالم -٥

ما العمل  ،  (40)  سورة الشورى  يف  والثاين العفو)إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به(،  

 الثالث املذكور يف سورة الزمر؟

 الصرب.  -

  حيخي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن  مم خم حم ُّ 

 10الزمر:   َّ  مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي

 

 سورة الزمر تسمى سورة الغرف. ابدأ اآلية التي هبا هذا االسم. -6

 جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ 

 20الزمر:  َّ جل مك لك خك حك

 

 ."إن أشدي آية يف القرآن فرًحا ......"بن مسعود ريض اهلل عنه قال:  عن عبداهلل -7

 حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ 
 ٥3الزمر:   َّ مح  جح مج حج مث متهت خت
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 أوسع آية يف القرآن.  -8

أي آية أوسع؟ فجعلوا يذكرون آيات من    ":  بن أب طالب ريض اهلل عنهقال عّل   -

 .؟ ...القرآن، فقال عّل ريض اهلل عنه: ما يف القرآن أوسع آية من ..

 حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ 
 ٥3الزمر:   َّ مح  جح مج حج مث متهت خت

 

رب  إىل رسول    -٩ ُد أو يا رسول   صىل اهلل عليه وسلم   اهللجاء  ح  اهلل  إن     اهلل، فقال: يا حُمم 

وجل   موات    عز  ُل الس 
واجلبال عىل واألرضني عىل إصبع    ،إصبعٍ  عىل يوم  القيامة  حيم 

جر   ،إصبع وسائر  إصب ع عىل ىوالث ر  واملاء  إصبع عىل والش  إصبع    ،  عىل  اخللق  

ك  رسوُل   : ف ضح  هن  فيقوُل: أ نا املل ُك. قال  ُزُّ ت    اهللصىل     اهللهي  ، حت ى بد   وسل م 
عليه 

، ثم   نواجُذُه ت صديًقا  احلرب 
 [  أمحد اإلمام مسند].  ...... قرأ لقول 

 خف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حضُّ

 67الزمر:   َّ  لك خك حك جك مق مفحق
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 سورة غافر

 

 غافر سورة  

 

 اقرأ سورة الطول / سورة املؤمن.  -1

 

االستغفار ومن حوله    دليل عىل كرامة املؤمن عىل اهلل، إذ أهلم محلة عرشه فيها    آية -2

 . له والدعاء

  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جتُّ 
 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ
 7غافر:   َّ  مغ  جغ مع جع مظ

 

 . "اآلية أصل من أصول عقائد املسلمني عىل عذاب الربزخ يف القبور"قال ابن كثري:   -3

 خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىنُّ 

 46غافر:   َّ جب هئ مئ

 

  و  هُ  اء  ع  الدُّ  إن  " :عليه السالمالرسول  آية تدل عىل قول -4
 [أخرجه أمحد] ."ةاد  ب  الع 

 . "فالدعاء يكرس النفس فتتواضع للمخلوق،  قلة الدعاءرْب من عالمات الك  " -

 خي حي جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن ُّ
 60غافر:  َّ ٰذ يي  ىي مي
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 فصلت سورة  

 

 اقرأ سورة املصابيح. -1

 . األقوات ، املصابيح، السجدة حممن أسامء سورة فصلت:  -

 

وجل هبا.   لذا قرنه اهلل عز  ،ثامر االستغفار أنه يعني عىل االستقامة وجيرب قصورها  من -2

 اذكر اآلية الدالة عىل ذلك. 

 زثمث رث يت ىت نت  مت زت  رت يب ىب  نب مب زب  ربُّ 
 6فصلت:  َّ يث ىث  نث

 

 سورة فصلت تسمى سورة املصابيح. ابدأ اآلية التي هبا هذا االسم.  -3

 من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 12فصلت:   َّ حي جي  يه ىه مه ينجه ىن
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 سورة فصلت

 

ىل   عن أنس ريض اهلل عنه قال -4 ُسول  اهلل  ص  نْد  ر 
:    اهلل: ُكن ا ع  ال  ق  ، ف  ك  ح  ل م، ف ض  س   و 

ْيه  ل  ع 

ْكُت؟" ح   ا ض 
ْدُرون  مم  ْل ت  :    اهللُقْلن ا:    "ه  ال  ُسوُلُه أ ْعل ُم، ق  ر  ُه، "و  ب   ر 

ْبد   اْلع 
ب ة  ْن خُم اط 

م 

ي ُقوُل: إ ينر ال   : ف  ال  ، ق  ُقوُل: ب ىل  : ي  ال  ؟ ق  ن  الظُّْلم 
ْ جُت ْرين  م  ، أ مل  بر ا ر  ُقوُل: ي  ىل   ي  يُز ع   ُأج 

ب ني   
ات  ام  اْلك  ر 

ب اْلك  يًدا، و  ه  ل ْيك  ش  ك  اْلي ْوم  ع 
ى ب ن ْفس  ف  ي ُقوُل: ك  نري، ف 

ًدا م  اه  ن ْفيس  إ ال  ش 

نْي   ب  و  ْين ُه  ب  خُي ىل   ُثم    ،
ل ه  ب أ ْعام  ُق 

ت نْط  ف  ي  اْنط ق   : ان ه  أل ْرك  اُل  ُيق  و   ،
ف يه  ىل   ع  ُيْخت ُم  ف   ُشُهوًدا، 

ُل  نُْكن  ُكنُْت ُأن اض  ع  ُسْحًقا، ف  ُكن  و  ي ُقوُل: ُبْعًدا ل  ، ف  ال م   [السنن الكربى للنسائي] ."اْلك 

 احلديث؟  ات التي يرشحها هذاما اآلي

 من  خن حن جن مم خم حم  جم  هل مل خل  حلُّ 

 ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  هن
 21 –  20فصلت:  َّ جي  يه ىه مه جه ين

 

ْواًل  قُ قال: قلت يا رسول اهلل:    ريض اهلل عنه  عن سفيان بن الثقفي -٥ م  ق  ْسال  ْل يل  يف  اإْل 

 : ال  ، ق  ك  رْي  ًدا غ  نُْه أ ح  ُل ع 
نُْت ب اهلل  ، ُثم  "ال  أ ْسأ  مْ ُقْل آم   [ رواه مسلم] ." اْست ق 

 اقرأ اآلية الدالة عىل معنى احلديث. 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 30فصلت:  َّ يه ىه مه  جه  ين ىن من خن

 

 

 

 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=113&idto=115&bk_no=81&ID=23#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=113&idto=115&bk_no=81&ID=23#docu
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  ما  هذه اآلية نزلت يف املؤذنني.  أن    :ة ريض اهلل عنهامعن سعد بن أب وقاص وعائش -6

 هي؟

 مث  زث رث  يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب  مب ُّ 

 33فصلت:   َّنث

 

 آيات الشفاء:   -7

 . (44ت )/ فصل (80)/ الشعراء  (82)/ اإلرساء  (6٩) /النحل (٥7)يونس 

 فصلت. ابدأ موضع 

 خص حص مس حسخس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ 

 44فصلت:    َّ خك  ... حضخض جض مص
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 سورة الشورى 

 

 الشورى سورة  

 

 ( عىل ذكر أولو العزم من الرسل.  7اشتملت هي وآية األحزاب ) آية -1

 رث  يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ُّ 

 13الشورى:   َّ زي... نثىث مث زث

  

آية اشتملت عىل عرش كلامت مستقالت كل منها منفصلة عن التي قبلها، قال عنها   -2

 ؟ما هياملفرسون ال نظري هلا سوى آية الكريس.  

 حق  مف خف حف  مغجف جغ  مع مظجع حط مض حضخض جض ُّ 

  جنحن مم خم حم هلجم جلحلخلمل مك لك مقجكحكخك

 1٥ الشورى: َّهيمئ مي حيخي جي ٰه جهمه هن من خن

 

 هي؟ . ماعليه وسلمل صىل اهلل آية فيها وجوب حمبة قرابة الرسو -3

 ىن  من خن   حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 23: الشورى َّ ُّ ... ٰذٰر يي  ىي  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين

 

 اقرأ اآلية التي هبا اسم السورة. -4

 َّني  مي زي ري ٰى ين  ىن  نن  من زن  رن مم  ُّ 

 38الشورى: 
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،  فأكثر يف ذلك  "اللهم اعف عمن ظلمني"يدعو ذات ليلة:    كان احلسن البرصي -٥

أن  يا    فقال له رجل:  الليلة تدعو ملن ظلمك! حتى متنيت  أبا سعيد، لقد سمعتك 

 : ..... .قوله تعاىل  :أكون فيمن ظلمك، فام دعاك إىل ذلك؟ قال

  َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت جت مبهب خب حب جب ُّ 

 40الشورى: 

 

يف احلديث:    أحدها الصيام:  مل حيدد اهلل أجرها لعظيم شأهنا  ثالثة أعامل يف اإلسالم -6

 . (10ر )يف سورة الزم والثاين الصرب ،"الصوم فإنه يل وأنا أجزي بهإال "

 ما العمل الثالث املذكور يف سورة الشورى؟

 العفو.  -

 جخ  مح جح مج  مثحج هت مت خت  حت  جت  مبهب خب حب جب  ُّ 
 40الشورى:   َّمخ

 

 أتت كلمة الروح يف القرآن بمعنى القرآن، اذكر اآلية الدالة عىل ذلك.  -7

 ين  ىن من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ٥2الشورى:   َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه

 

 

 

 



      

[ 205 ] 

 

 سورة الزخرف 

 

 الزخرف سورة  

 

، وآية  (41)قال قتادة: علمكم اهلل ما تقولون إذا ركبتم وإذا نزلتم، وذكر آية هود   -1

 هي؟ ، وآية الزخرف. ما( 2٩)املؤمنون 

 نئ  مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذُّ 
   َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ

 14 –  13الزخرف:  

 

 . "من ترك الذكر الزمه الشيطان":  البدر قال الشيخ عبدالرزاق -2

 اآلية الدالة عىل ذلك؟ ما 

 36الزخرف:   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  ُّ 

 

 بكرس الصاد يف موضع وحيد يف املصحف. ابدأ اآلية.  "يصدون"أتت كلمة  -3

 ٥7الزخرف:  َّ حس جس مخ جخ  مح جح  مج حج مث هت مت ُّ 

 

 آخر الزمان. ما هي؟ ى عليه السالمآية تذكر أن من عالمات الساعة نزول عيس -4

   َّ حن جن   يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

 61الزخرف: 
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 الدخان سورة  

 

 هي؟ وختمت هبا. ما َّ جغ  ُّ  :سورة جاء يف أوهلا قوله تعاىل -1

 سورة الدخان. 

 10الدخان:   َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك ُّ  -

 ٥٩الدخان:   َّ  حف جف مغ جغ  ُّ  -

 

 التي هبا اسم السورة.ابدأ اآلية  -2

 10الدخان:   َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك ُّ 

 

: أنه إذا مات املؤمن بكى عليه مصاله من  امس ريض اهلل عنهآية استنبط منها ابن عبا -3

 األرض ومصعد عمله من السامء. ما هي؟ 

 2٩الدخان:   َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  ُّ 

 

رٍم يف الدنيا ُمهاٍن يف اآلخرة. اذكر   -4  اآلية الدالة عىل ذلك. كم من ُمك 

 4٩الدخان:   َّ ىق يف ىف يث   ىث  نث ُّ 

 

 اإلقبال يف املجلس عىل أخيك من نعيم اجلنة. ما اآلية الدالة عىل ذلك؟  -٥

 ٥3الدخان:   َّ  ىي ني  مي زي ري ٰى ُّ 
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 سورة اجلاثية 

 

 اجلاثية سورة  

 

 االسم. سورة اجلاثية تسمى سورة الرشيعة. ابدأ اآلية التي هبا هذا  -1

  َّني مي زي ري ٰى   ين ىن  نن من زن رن مم ام يل  ُّ 

 18اجلاثية:  

 

 آية تسمى مبكاة العابدين. ما هي؟ -2

ليت  - يقول:  ثم  آخره  إىل  الليل  أول  من  اآلية  هذه  يردد  عياض  بن  الفضيل  كان 

 شعري من أي الفريقني أنت! 

 . هادقام هبا متيم الداري ليلة كاملة يرد -

 مظ حط مض  خض  حض جض مص خص حص مس  خس ُّ 
 21اجلاثية:   َّ مف خف حف  جف جغمغ مع جع

 

، "يف هذه اآلية ...... قال:    امعن ابن عباس ريض اهلل عنه -3 ر  ْعُبُد احْل ج  ُدُهْم ي  ان  أ ح  ك 

ر  ْبد  اآلخ  ع   و 
ى ب ه  م  نُْه ر 

ُن م  ا ُهو  أ ْحس  أ ى م  ا ر  إ ذ   اذكر اآلية.   .[السنن الكربى للنسائي]  ."ف 

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 23اجلاثية:   َّ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه
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 سورة اجلاثية تسمى سورة الدهر. ابدأ اآلية التي هبا هذا االسم.   -4

 ."الدهر اسم مشرتك بني سوريت اجلاثية واإلنسان"

 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ 
 24اجلاثية:  َّ مت زت رت

 

 .ابدأ اآلية التي هبا اسم السورة  -٥

 28اجلاثية:     َّ خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت ُّ 
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 األحقاف سورة 

 

 األحقاف سورة  

 

  .آية استدلي هبا عّل بن أب طالب عىل أن أقل مدة احلمل هي ستة أشهر -1

 والتوبة. استنبط منها العلامء أن العمر املذكور فيها هو عمر االستعداد لآلخرة  -

 من خن حن يمجن  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ 

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين
 رت يب ىب نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 1٥األحقاف:   َّ مت زت

 

 ابدأ من اآلية التي هبا اسم السورة. -2

 جه  ين ىن من خن  حن  جن يم ىم  مم خم حم جم  يل ىل  مل خلُّ 

 21األحقاف:  َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه
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 حممد سورة  

 

ى بمنزل ه ":  ل صىل اهلل عليه وسلمقال الرسو -1 ه، ألحُدهم أهد  ٍد بيد  فوال ذي نفُس حمم 

نيا   ما اآليات الدالة عىل ذلك؟  . ]صحيح البخاري[. "يف اجلن ة  منه بمنزل ه كان يف الدُّ

 6  –  ٥حممد:  َّ خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ  ُّ

 

 ما هي؟ آية بدأ هبا البخاري باب يف كتابه سامه: باب العلم قبل القول والعمل. -2

تيمية - ابن  عليها  يمحو قائاًل   علق  واالستغفار  الرشك،  أصل  يذهب  فالتوحيد   :

 فروعه، فأبلغ الثناء قول: ال إله إال اهلل. وأبلغ الدعاء قول: استغفر اهلل.

 مث هت هبمت مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّ 
 1٩حممد:   َّ  هس مس هث

 

 سورة حممد تسمى سورة القتال. ابدأ اآلية التي هبا هذا االسم. -3

 خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 
 20حممد:  َّ  ٌّ... من

 

اللهم ال تبتلينا، فإنك إن بلوتنا  "آية كان الفضيل بن عياض إذا قرأها بكى، وقال:   -4

 . ما هي؟"فضحتنا وهتكت أستارنا

 31:  حممد  َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ُّ 
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 سورة حممد

 

أن   -٥ كام  احلسنات،  تبطل  السيئات  أن  غريها  ومن  منها  العلامء  رجح  احلسنات آية 

 يذهبن السيئات. 

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيُّ

 32حممد:  َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 

من هؤالء الذين يستبدلنا  صىل اهلل عليه وسلم:    رسولالآية ملا نزلت سأل الصحابة   -6

 هم قوم هذا، وأشار إىل سلامن الفاريس.   :اهلل هبم؟ قال

 جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ُّ 

 خل حل جل مك لك خك  حك مقجك حق مف خف جفحف مغ
 38حممد:    َّ  جم هل مل
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 الفتح سورة  

 

 هي؟ سورة بدأت بإنزال السكينة وختمت به. ما -1

 سورة الفتح 

  َّ زت...  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  -

 4الفتح: 

  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّ  -
 26الفتح:  َّ  مب... ري ٰى ين ىن

 

الرسو -2 اهلل عليه وسلمقال  مم ا ":  ل صىل  إيل   بُّ  أح  ة  هلي  ُسور  الل يلة   ل ت عّل    ُأنز  قد 

مُس  ْت عليه الش   ما هي؟  .]حيح البخاري]ص ". طل ع 

 سورة الفتح  -

 

فيها داللة عىل معتقد أهل السنة واجلامعة: أني اإليامن يزيد    جاء يف سورة الفتح آية -3

 . ما اآلية؟ (124)، والتوبة (2)وينقص، وجاء هذا املعنى أيضًا يف األنفال 

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ 
 4الفتح:  َّ زت رت يب ىب نب زبمب  رب
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 سورة الفتح

 

 ( /40 – 26( / التوبة )248ُذكرت يف ثالث سور: البقرة )آيات السكينة:   -4

 (.  26 – 18 – 4الفتح )

 سورة الفتح. اقرأ مواضعكان ابن تيمية رمحه اهلل إذا اشتدت عليه األمور قرأها.  -

 املوضع األول:  -

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ 
 4الفتح:  َّ زت رت يب ىب نب زبمب   رب

 : املوضع الثاين -

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّ 
 18الفتح:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

 :املوضع الثالث  -

 من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مكُّ 
 َّ  مب ...     ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن

 26الفتح: 

 

 ."ثالث هني راجعات إىل أهلها: املكر، والنكث، والبغي":  ريض اهلل عنه  قال عّل -٥

 استدل بآية من سورة الفتح عىل النكث.  

 من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

   َّٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه جهمهىه ين ىن

 10الفتح: 
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 . "من صلحت رسيرته أصلح اهلل له أمره فالعطايا عىل قدر النوايا" -6

 بآية من سورة الفتح.  عىل املقولةاستدل 

  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّ 
 18الفتح:   َّ زي ري ٰى ين ىن نن من

 

ٍة،   -7 ئ  ُعام  أ ْرب   أ ْلًفا و 
ْيب ي ة  ْوم  احْلُد  ُقوُل: ُكن ا ي  اب ًرا ي  ْعُت ج 

م  عن عمرو ريض اهلل عنه قال: س 

ُسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ال  ر  ق  رْيُ أ ْهل  األ ْرض  "ف  ْنُتُم اْلي ْوم  خ    ."أ 

 [ السنن الكربى للنسائي]

ْدُخُل الن ار  "عنه، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  عن جابر ريض اهلل   - ال  ي 

ة   ر  ج  ْت  الش  ع  حت  اي  د  ب   [السنن الكربى للنسائي] ."أ ح 

 وفيهم نزلت آية الرضوان / آية املبايعة. ابدأ منها. -

  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّ 
 18الفتح:   َّ زي ري ٰى ين ىن نن من

 

 املؤمنني يف التوراة واإلنجيل.آية ذكرت وصف  -8

 ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ 

  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه

 2٩الفتح:   َّ  يف... يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
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 سورة احلجرات 

 

 احلجرات سورة  

 

فقال أبو بكر: أمر القعقاع    اهلل عليه وسلمل صىل  قدم وفد من بني متيم عىل الرسو -1

عليهم، وقال عمر: بل أمر األقرع، فقال أبو بكر: ما أراد إال خاليف، وقال عمر: ما  

 ؟ اآلية أردت خالفك، فتامريا حتى ارتفعت أصواهتام. فنزل قوله تعاىل. ما هي

 ين ىن نن من زن  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ 

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى

 2:  احلجرات  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب

 

احلسنات  -2 أن  كام  احلسنات،  تبطل  السيئات  أن  غريها  ومن  منها  العلامء  رجح   آية 

 يذهبن السيئات. 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّ 

 2احلجرات:   َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

 

 ابدأ اآلية التي هبا اسم السورة. -3

 4احلجرات:   َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع ُّ 
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 حمبة الدين والعمل الصالح نعمة يمت ُن هبا اهلل عز وجل عىل عباده.   -4

 . اذكر اآلية الدالة عىل ذلك

 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ
 يف ىف ىثيث نث مث  زث رث يت ىت نت مت
 7احلجرات:   َّ  يق ىق

 

 ابدأ آية األخوة. -٥

   َّ خض حض جض  مص خص مسحص خس حس جس مخ جخُّ

 10احلجرات:  

 

 . وآية احلجرات (36)ابدأ آية الظن. اسم مشرتك بني آيتني: آية يونس  -6

 ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه
 12احلجرات:   َّ رئ ّٰ  ِّ

 

 وجل.    آية فرق اهلل فيها بني اإلسالم واإليامن، وأهنم ليس بمنزلة واحدة عند اهلل عز -7

 زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف ُّ 
 َّهئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن

 14احلجرات:  
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 سورة ق

 

 ق سورة  

 

 ما هي؟ يف األضحى والفطر. ل صىل اهلل عليه وسلمسورة كان يقرأها الرسو -1

: ما كان يقرُأ به رسوُل اهلل  سأل صىل اهلل عليه وسلم    عمر  بن  اخلطاب  أبا واقٍد الل يثي 

بـ    فيهام  يقرأ  كان  فقال:  ؟  والفطر  األضحى  ، َّجم يل ىل خلملُّ يف 

 ]صحيح مسلم[ .َّ حت  جت هب مب خبُّ 

 

 سورة ق تسمى سورة الباسقات. ابدأ اآلية التي هبا هذا االسم. -2

 10ق:   َّ  مب خب حب جب هئ مئ ُّ 

 

 يف اجلنة كل مجعة. ما هي؟عزوجل  آية قال عن معناها أنس بن مالك: هو رؤية اهلل -3

 3٥ ق:  َّ  َّـ  هي مي هن من مل مك ُّ 

 

 ما اآلية؟   ."عامة السلف عىل أن اآلية يف سنة املغرب " -4

 40ق:   َّ يق ىق يف  ىف يث ىث ُّ 
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 الذاريات سورة  

 

 آية فيها داللة عىل استحباب قيام الليل وذم نوم الليل كله. ما هي؟ -1

 17الذاريات:  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ 

 

 مر  أعراب فسمع قارئ يقرأ ...... فقال: من الذي أغضب الرب حتى أقسم؟  -2

 23الذاريات:    َّ حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب ُّ 

 

 تعريف القادم بنفسه.استدل بآية عىل مرشوعية  -3

 2٥الذاريات:   َّ مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس  خس ُّ 

 

 . استشهد بآية عىل هذا املعنى. "اللهم ال ملجأ منك إال إليك"من الدعاء الصحيح:   -4

 ٥0الذاريات:   َّ  حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن ُّ 

 

عثيمني -٥ ابن  اهلل  قال  ال":  رمحه  قلبك  رأيت  فاهتمه   إذا  بالذكرى  اهلل،  ينتفع   فإن 

   ."...... : يقول عزوجل

غليظة عىل من ال ينتفع باملوعظة، ملا خيشى عليه من النفاق، إذا زالت عنه    آيةهي   -

 منافع املواعظ.

 ٥٥الذاريات:   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ُّ 
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 سورة الطور 

 

 الطور سورة  

 

ن قال: أني حتت البحر نار. ما -1  هي؟ آية استدل  هبا م 

   6 الطور:  َّ مب خب حب ُّ 

 

من سورة الطور فأسلم   ل صىل اهلل عليه وسلمسمع جبري بن مطعم آية من الرسو -2

 خوفًا من العذاب. فام هي هذه اآلية؟ 

 إذا قرأ هذه اآلية يمرض حتى يعاد.ريض اهلل عنه  كان عمر -

 7الطور:   َّ مت خت حت جت  هب  ُّ 

 

إن  اهلل تبارك وتعاىل يرفع للمؤمن  "قال عن هذه اآلية:  س ريض اهلل عنهام  عن ابن عبا -3

 .  "ذريته وإن كانوا دونه يف العمل ليقر اهلل هبم عينه

 ما هي؟. عىل انتفاع الولد بصالح أبيه اآلية تدل -

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّ 
 21الطور:  َّ مم ام  يل ىل مل يك مكىك

 

أهل   -4 أن   دليل عىل  اآلية  يف  السمعاين:  الدنيا قال  أحوال  ويذكرون  جيتمعون  اجلنة 

 ما هي؟ا. ويسأل بعضهم بعًض 

  َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّ 

 26  – 2٥الطور: 
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 يف الدنيا سبب للنجاة يوم القيامة.  عزوجل   آية تدل عىل أن اخلوف من اهلل -٥

بدي  عزوجل  ويف احلديث القديس: يقوُل اهلل يت ال أ مْج ُع عىل ع  نْي  وال أ مْج ُع  : وعز  ْوف  خ 

القيامة   يوم   ْفُتُه  أ خ  الدنيا  يف  ي 
ن ن  أ م  إذا   ، أ ْمن نْي  يوم    ،لُه  نُْتُه  أ م  الدنيا  يف  ي 

ن  اف  خ  وإذا 

 ؟ ما اآلية  . ]السلسلة الصحيحة[ ."القيامة

 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّ 
 27  – 26الطور:   َّخض

 

غدوت يوما وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة ريض اهلل "القاسم بن حممد قال:  عن   -6

تقرأ وهي  الضحى  تصّلي  يوم  ذات  فوجدهتا  عليها،  أسليم  وترديدها    :عنها   ......

وتبكي، فقمت حتى مللت ثم ذهبت إىل السوق بحاجتي ثم رجعت فإذا هي تقرأ  

 ما اآلية؟  ."وترددها وتبكي وتدعو

 27 الطور:  َّ  خض حض جض مص خص  حص مس ُّ 

 

القرآن من كلمة   -7 الطور بمعنى    "الريب"كل ما يف  الشك، إال موضع  فهو بمعنى 

 قوارع الدهر وحوادثه. ابدأ منه.

 30الطور:  َّ جن مم  خم حم جم هل مل خل ُّ 
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 سورة الطور 

 

:  الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن يف مخسة مواضع يف املصحفعزوجل    حتدى اهلل -8

(. وتسمى آيات  34(، الطور )88(، اإلرساء )13)(، هود  38(، يونس )23البقرة )

 التحدي. اقرأ آية التحدي يف سورة الطور. 

 34الطور:  َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّ 

 

 يقرأ يف املغرب بـسورةصىل اهلل عليه وسلم    سمعت النبي"عن جبري بن مطعم قال:   -٩

 . ".......  كاد قلبي أن يطري :، فلام بلغ هذه اآليةالطور

 يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 
 37 –  3٥الطور:   َّ نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب

 

 آية هبا كلمة جيوز قراءهتا بوجهني. ما هي؟ -10

 37الطور:   َّ نت مت زت رت يب  ىب نب مب ُّ 

 

 هي؟  آية استنبط منها بعض أهل العلم كفارة املجلس. ما -11

 48الطور:  َّ ٰه مه جه هن من  خن جنحن مم خم حم جم ُّ 
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 النجم سورة  

 

 .  صىل اهلل عليه وسلم آية تدل عىل أن  السنة وحي من اهلل تعاىل لرسوله -1

 4  – 3النجم:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّ 

 

 معنيان:يف القرآن هلا  "أدنى"كلمة جاءت  -2

 . (20)  املزمل  (،7)  املجادلة  (،61)   جاء هذا املعنى يف ثالثة سور: البقرة  ،أقل -

(، ٥٩) –( ٥1(، األحزاب )3-2(، الروم )108(، املائدة )3النساء ): أقرب  -

 (. ٩النجم )

 النجم. ابدأ موضع سورة

 ٩النجم:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ 

 

آيات ذم اهلل فيها من ليس له علم إال بعلوم الدنيا. كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  -3

ن ا"وسلم:  ْلم  ْبل غ  ع  ال  م  ن ا و  ر ْني ا أ ْكرب   مه  ل  الدُّ ع  ْ  [جامع الرتمذي]. "الل ُهم  ال  جت 

 رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 30 -  2٩النجم:   َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
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 سورة النجم

 

؟ قال:   -4 يت  ابنت ك  م  ْته ما س  ل مة  سأل  عن حممد بن عمرو بن عطاء، أن  زينب  ابنة  أب س 

  ، االسم  هذا  ى عن  هن  قد  عليه وسل م   اهللُ  اهلل  صىل   إن  رسول   فقالت:  برة،  يُتها  م  س 

كم، اهللُ أعل ُم بأهل    وا أنُفس  كُّ وها  وقال: ال ُتز  مُّ يها؟ قال: س  مر ر منكم، قالوا: ما ُنس  الرب 

ين ب  [سنن أب داوود]. ز 

 استدل بآية من سورة النجم عىل معنى احلديث السابق.

 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ميني زي ري ٰى ين ىن نن ُّ 

 خس حس  جس مخ محجخ جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب خب
 32النجم:  َّمس
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 القمر سورة  

 

 ما هي؟ يف األضحى والفطر. صىل اهلل عليه وسلم سورة كان يقرأها الرسول -1

: ما كان يقرُأ به رسوُل اهللسأل      صىل اهلل عليه وسلم عمر  بن  اخلطاب  أبا واقٍد الل يثي 

األضحى بـ    يف  فيهام  يقرأ  كان  فقال:  ؟   ، َّ جم يل ىل خلملُّ والفطر 

 ]صحيح مسلم[ .َّ حت جت هب مب خبُّ 

 

 . آية قيل عنها تدبًرا: هل من طالب علم فيعان عليه! -2

 22القمر:  َّ جع مظ حط مض خض  حض جض مص ُّ 

 

 هي؟  آية قام أبو حنيفة ليلة كاملة يرددها ويبكي. ما -3

 46القمر:   َّ حل  جل مك لك خك حك جك ُّ 

 

مون رسول  اهلل   قال:ريض اهلل عنه    هريرةعن أب   -4 صىل اهلل   جاء ُمرشكو قريٍش خياص 

ر  عليه وسلم     ]صحيح مسلم[ .فنزلت اآلية  ،يف القد 

  َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم ُّ 

 4٩  –  48القمر: 
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 سورة القمر

 

قضاء  ختم ابن تيمية رمحه اهلل القرآن يف سجنه أكثر من ثامنني مرة، وقال ندمت عىل  -٥

 هي؟ وقتي يف غري القرآن، ومات عند خامتة هذه السورة. ما

 َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّ 

 ٥٥ –  ٥4القمر: 
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 الرمحن سورة  

 

 هي؟ أيضًا باسم من أسامئه. ماسورة بدأت باسم من أسامء اهلل عز وجل وختمت  -1

 1الرمحن:    َّ ىئ نئ ُّ  -

 78الرمحن:   َّ  مت زت رت يب ىب نب مب ُّ  -

 

 هي؟ ما ،ثالث سور يف القرآن افتتحت باإلشارة لفضل العلم -2

 الرمحن.  .1

 4 –  1الرمحن:   َّ زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ 

 القلم.  .2

 1القلم:  َّ ىق يف ىف يث نثىثُّ 

 العلق.  .3

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ 
 ٥–  1العلق:  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 

 يف القرآن هلا معنيان: "النجم"جاءت كلمة  -3

 الكوكب امليضء املعروف.  .1

 ما ال ساق له من النبات. موضع وحيد يف سورة الرمحن. ابدأ به. .2

 6الرمحن:   َّ نث مث زث  رث  ُّ 
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 سورة الرمحن

 

ْن  "آية ُذكر فيها نبات قال عنه الرسول صىل اهلل عليه وسلم:   -4 ْيه  ......  م  ل  ض  ع  ُعر 

يح   يرُب الرر ل  ط 
يُف املْ ْحم  ف  إ ن ُه خ  ُه ف  ُردُّ  [ صحيح مسلم]  ."ف ال  ي 

 12الرمحن:  َّ خئ حئ  جئ يي ىي ُّ 

 

محن  من   -٥ ، فقرأ  عليهم سورة  الر 
خرج  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل أ صحاب ه 

توا ك  ها فس  ا إىل آخر 
هل  : لقد قرأهُتا عىل اجلنر فكانوا  ،  أو  منكم،   أحسن مردوًدافقال 

ُب فل ك  احلمدُ  ذر نا ُنك  ك  رب 
م  ع 
 من ن 

ٍ
ء : ...... قالوا: وال بيش  .  كنُت كل ام أتيُت عىل قول ه 

 ما هي اآلية؟ وكم مرة ُذكرت يف السورة؟ . [ صحيح األلباين]

 .  13الرمحن:   َّ خب حب جب هئ مئ ُّ 

 وثالثون مرة. ُذكرت إحدى    -

 

ر  ذنًبا وي ْكشف   "  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن اهلل عزوجل:  قال -6
يف  شأن ه  أن يغف 

رًبا وجُييب  داعًيا، ويرف ع  قوًما ويضع  آخرين    [صحيح األلباين]. "ك 

 ما اآلية التي فرسها احلديث؟

 2٩الرمحن:  َّ لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث ُّ 

 

قال جماهد وغريه: هو الرجل هيمي باملعصية، فيذكر مقامه بني يدي اهلل، فيرتكها خوًفا  -7

 من اهلل.  

 قال أحد السلف: كم من معصية منعتني منها هذه اآلية. ما هي؟ -

 46 الرمحن:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ 
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يف آية فيها دليل عىل فضيلة خلق احلياء عند املرأة، وأنه صفة ممدوحة يف املرأة حتى   -8

 هي؟ اجلنة. وأيًضا استدل العلامء هبا عىل أن مؤمني اجلن يدخلون اجلنة. ما

 ٥6الرمحن:    َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 

 

 آية امتدح اهلل عزوجل فيها نساء اجلنة ملالزمتهن بيوهتن. -٩

 72الرمحن:    َّ من خن حن جن  يم  ُّ 
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 سورة الواقعة 

 

 الواقعة سورة  

 

؟! قال: شي بتني هود  وأخواهُتا. ما هي أخواهتا؟   -1 ْبت 
 قالوا: يا رسول  اهلل ! قد ش 

روايٍة:   الشمُس  "ويف  وإذا   ، يتساءلون  وعم   واملرسالُت،  والواقعُة،   ، هود  شي بتني 

رْت   ]مشكاة املصابيح/ صحيح ختريج[ ."ُكور

 

سورة قال عنها السلف أن فيها نبأ األولني واآلخرين، ونبأ أهل اجلنة وأهل النار،  -2

 ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل اآلخرة. ما هي؟

 سورة الواقعة.  -

 

 هي؟ سورة بدأت بذكر أصناف الناس الثالثة وختمت به. ما -3

 سورة الواقعة.  -

 

عبد   -4 بن  قرأها عمر  أقوامًا آية  القيامة  يوم  إن  قال:  أبكاك؟  ما  قالوا  وبكى،  العزيز 

 هي؟ ينخفضون وال يرتفعون أبدًا، وأقوامًا يرتفعون ال ينخفضون أبدًا. ما

 3الواقعة:  َّ  يف   ىف يث ُّ 

 

ًة "عن أب هريرة ريض اهلل عنه، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  -٥ ر  ج   اجل ن ة  ش 
إن  يف 

رُي   ْئُتْم ......ي س  ؤا إ ن ش  اْقر  ْقط ُعها و  اٍم ال  ي  ة  ع  ائ 
اك ُب يف  ظ لرها م   [صحيح البخاري] "الر 

 30الواقعة:   َّ مك  لك اك ُّ 
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يمزح   -6 اهلل  هلا:  وكان رسول  فقال  إليه عجوز  أتت  إال حقًا،  يقول  ال  "ال  اجل نية   إن  

ْت تبكي، قال:    "الُعُجزُ يدخُلها   ا"فول  ْدُخله  ا ال  ت  ا أ هن  وه  ُ ي أ ْخرب  ه  ، إن  اهلل   و  ُجوز  ع 

اىل يقوُل: ......  [ صحيح األلباين] ."ت ع 

 37 –  3٥الواقعة:   َّ مئ  خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي  ري ُّ 

 

ْيه  ......  "آية ُذكر فيها نبات قال عنه الرسول صىل اهلل عليه وسلم:    -7 ل  ض  ع  ْن ُعر  م 

يح   يرُب الرر ل  ط 
يُف املْ ْحم  ف  إ ن ُه خ  ُه ف  ُردُّ  [ صحيح مسلم] "ف ال  ي 

 8٩الواقعة:   َّ ىك مك لك اك يق ُّ 
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 سورة احلديد 

 

 احلديد سورة  

 

 آية أصل يف تفاضل أهل الفضل وفيها بيان أمهية املبادرة يف اخلري.   -1

 حك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّ 
 جه هن من  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك
 10احلديد:   َّ هي مي خي حي جي مهٰه

 

 .سجنهآية قرأها ابن تيمية عندما أغلق عليه السجان باب  -2

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 13احلديد:  َّ رث يت

 

نا وبني أن عاتب نا اهللُد ريض اهلل عنهقال ابن مسعو  -3
هبذه    عزوجل  : ما كان بني إسالم 

 .  إال أربع  سنني 
 ]صحيح مسلم[اآلية 

استبطأ قلوب املؤمنني فعاتبهم    عزوجل  إن اهلل":  امس ريض اهلل عنهوقال ابن عبا  -

 ."عىل رأس ثالث عرشة سنة من نزول القرآن 

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هبُّ 
  جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس

 16احلديد:   َّ
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 ابدأ اآلية التي هبا اسم السورة. -4

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّ 
  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن جنحن
 2٥احلديد:    َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي
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 ملجادلةاسورة 

 

 املجادلة سورة  

 

 ابدأ سورة الظهار. -1

 

 سورة نزل أوهلا يف شأن خولة بنت ثعلبة.  -2

 سورة املجادلة. -

 

يقولون يف كان اليهود يقولون للرسول صىل اهلل عليه وسلم: سام عليكم ثم  -3

 أنفسهم، لوال يعذبنا اهلل بام نقول. فنزلت اآلية.

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ُّ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل يكمل ىك
 8املجادلة:   َّ حب...   ىييي ني

 

 أنه مل يعمل به أحد غريه.   ب ريض اهلل عنهحكم افتخر عّل بن أب طال  -4

 ما اآلية الدالة عىل احلكم؟ 

 ينجه ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 12املجادلة:   َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه
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 احلرش سورة  

 

 ابدأ سورة بني النضري.  -1

 

 ما السورة التي بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ -2

 سورة احلرش.  -

 

 اقرأ آية الفيء.  -3

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ 

 ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل
7احلرش:  َّ  هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي  
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 سورة احلرش

 

النبيل صىل اهلل عليه وسلم  أتى رجل للرسو -4 إىل نسائه، فقلن: ما معنا إال   فبعث 

ن يضيف هذا؟ فقال رجل من األنصار:  ل صىل اهلل عليه وسلماملاء، فقال الرسو : م 

أنا فانطلق به إىل امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول اهلل، فقالت: ما عندنا إال قوت  

صبياين، فقال: هيئي طعامك ونومي صبيانك ثم قامت إىل املصباح كأهنا تصلحه  

اهلل رسول  إىل  غدا  فلام  طاويني،  فباتا  يأكالن،  كأهنام  يريانه  فجعال  قال: فأطفأته،   

 . ونزلت فيهم اآلية.  "الليلة أو عجب من فعالكامعزوجل  ضحك اهلل"

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّ 

 خم حم جم  ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق
 ٩احلرش:   َّ  من خن حن جن مم

 

 آية أصل يف حماسبة املرء نفسه.  -٥

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّ 
 18احلرش:   َّ َّ  ٍّ ٌّ
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 املمتحنة سورة  

 

الكافرين،  سورة   -1 مواالة  عن  بالنهي  وبدأت  به،  وختمت  املؤمنني،  بنداء  بدأت 

 هي؟ . ماوختمت به

 سورة املمتحنة -

 

اهلل  -2 رسول  وسلم    كان  عليه  اهلل  إليهم صىل  فأرسل  رسًا،  مكة  أهل  لقتال  يتجهز 

حاطب بن أب بلتعة خيربهم بذلك، يريد أن تكون له يدًا عند أهل مكة. فنزلت اآلية.  

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 1املمتحنة:   َّ نت... َُّّ  ٍّ

 

بنت أب بكر الصديق -3 أمي راغبة يف زياريت  ريض اهلل عنها    عن أسامء  أتتني  قالت: 

 أأصلها؟ قال: نعم. فنزلت اآلية.  صىل اهلل عليه وسلم  وهي مرشكة، فسألت النبي

 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ 

  8 املمتحنة: َّ  يق   ىق يف ىف يث نثىث

 

 

 



      

[ 237 ] 

 

 الصف   /سورة املمتحنة 

 

 اقرأ آية االمتحان.   -4

 مت حتخت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ 

 10املمتحنة:  َّ هن... حط محجخ جح مج حج  مث هت

 

 اقرأ آية بيعة النساء.  -٥

 12:  املمتحنة َّ  ىئ...  حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 

 

 

 

 الصف سورة  

 

 اقرأ سورة احلواريني. -1
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 اجلمعة سورة  

 

ل   أب هريرة ريض  عن   -1 ُأْنز  سلم ف  نْد  النبي صىل اهلل عليه و 
اهلل عنه قال: ُكن ا ُجُلوسا ع 

ْيه  قوله تعاىل ل  أل    :ع  ت ى س  ْعُه ح 
اج  ُير  ل ْم  ف  ُسول  اهلل؟  ا ر  ي  ُهْم  ْن  م  ُقْلُت   : ال  ق   ،......

ن  ُثم    ْلام  ىل  س  ُه ع  د  سلم ي   و 
ْيه  ل  ُسوُل اهلل صىل اهلل ع  ع  ر  ض  ، و  ُّ

يس  ار  ْلامُن الف  ينا س 
ف  ث الًثا و 

  : ال  ج  "ق  ُه ر  ن ال  ا ل  ي  نْد  الثُّر 
ان  اإليامُن ع  ْو ك   ل 

 
ْن هُؤالء ُجل  م    [ صحيح البخاري]  ."ال  أْو ر 

 ما اآلية؟ 

 3اجلمعة:  َّ نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّ 

 

ثل لليهود لكنه يشمل من حيث املعنى  ":  رمحه اهلل  قال ابن القيم -2 وإن كان رُضب م 

 . ما هي اآلية؟"كل من تعليم علم ومل يعمل به

 يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّ 

 ٥اجلمعة:  َّ  مي  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام

 

 ابدأ اآلية التي هبا اسم السورة. -3

 ىنين من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ٩اجلمعة:   َّ خي حي  جي يه ىه مه جه
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 التغابنسورة 

 

 التغابن سورة  

 

 ابدأ اآلية التي هبا اسم السورة. -1

 حم جم هل مل  خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق مف خف  حف  ُّ 

 ٩التغابن:  َّ  مي...

 

الصالة   -2 عليه  النبي  إىل  هياجروا  أن  وأرادوا  مكة،  أهل  من  أسلموا  رجال  كان 

والسالم، فأبى أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم هياجروا، فلام أتوا رسول اهلل صىل 

وا أن يعاقبوا أهليهم.   اهلل عليه وسلم بعد ذلك رأوا أصحاهبم قد فقهوا يف الدين، مهي

 ونزلت اآلية. 

وهي املحبة الذي تؤدي للرصف عن    "عداوة املحبة"  :رمحه اهلل  سامها ابن القيم -

 طاعة اهلل. 

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ 

     َّ من زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك

 14التغابن:  
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 الطالق سورة  

 

 سورة يطلق عليها سورة النساء الصغرى أو النساء القرصى، ما هي؟ -1

 سورة الطالق. -

 

 اقرأ آية الرجعة.  -2

 2الطالق:  َّ ٰى... زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّ 

 

 آية أصل يف النفقة.   -3

 ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 6الطالق:    َّ رئ ...  يهجي ىه مه جه ين

 

إذا ذكرهتن ال أبايل بعدهن   عزوجل  قال عامر بن عبد قيس: أربع آيات من كتاب اهلل -4

، (2)  فاطر(، سورة  6(، سورة هود )17سورة األنعام )ما أصبح عليه وما أميس:  

 وإحداهني يف سورة الطالق. ما هي؟

 مث  زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب  يئرب ىئ نئ مئ زئُّ 
 7الطالق:    َّ لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث
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 سورة التحريم 

 

 التحريم سورة  

    

يا رسول اهلل لو اختذت من مقام    :قلت  :وافقت رب يف ثالث   ر ريض اهلل عنه:قال عم -1

حجبت أمهات املؤمنني فأنزل    اآلية، وقلت: يا رسول اهلل لو  إبراهيم مصىل فأنزل اهلل

فأنزل اهلل اآلية.    عاتبنه يف أمر ما اهلل آية احلجاب، واملوضع الثالث يف شأن زوجاته ملا  

 ما هي؟

 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ 

 ٥التحريم:   َّ جح مج حج  مث

 

 آية فيها دليل عىل أن تعليم األهل، وتأديبهم فرض. -2

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ 

 6التحريم:  َّ خف...  مض خض حض

 

 املثل.. استشهد بآية عىل هذا  "اجلار قبل الدار"من أمثال العرب:  -3

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ 

 11التحريم :   َّ جض ...  خس  حس جس مخ جخ مح جح
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 امللك سورة  

 

قال:   -1 اهلل عليه وسلم  النبي صىل  اهلل عنه، عن  ْن  "عن أب هريرة ريض  م  ًة  ُسور  إ ن  

هُ  ر  ل 
ت ى ُغف  ُجٍل ح  ر 

ْت ل  ع  ف  ًة ش  ُثون  آي   ث ال 
 هي؟  ما [رواه أبو داوود] ". اْلُقْرآن 

 سورة امللك.  -

  

 القلم سورة  

 

 آية أصل يف أني العني حق. ما هي؟ -1

 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّ 

 ٥2 –   ٥1القلم:   َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 

 احلاقة سورة  

 

 هي؟  بدأت ببيان أن يوم القيامة حق وختمت بأن القرآن حق. ماسورة  -1

 سورة احلاقة. 

 2 – 1احلاقة:  َّ خت حت جت هب مب ُّ  -

 ٥2 -  ٥1احلاقة:    َّ  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  -
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 نوح /سورة املعارج 

  

 املعارج سورة  

 

 . "النفوس وميزاهنا عند تقلب الدنيا وتغريهاالصالة قرار " -1

   ؟ما اآلية الدالة عىل ذلك

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّ 
 23 –  1٩املعارج:   َّ مك لك اك يق ىق يف

 

 نوح سورة  

 

 فيها دليل عىل أن االستغفار سبب للرزق باملال واألوالد. آية -1

 حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق ُّ 

 12 –  10نوح:   َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم

 

ودعاؤه   -2 نبي  السالم  عليه  نوح  ألن  القيامة،  يوم  إىل  للمؤمنني  برشى  فيها  آية 

 مستجاب.

 خي حي ٰهجي مه جه  هن من خن حن جن مم خم ُّ 

 28نوح:  َّ هئ  مئ هي مي
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 املزمل سورة  

 

 هي؟ نسخ آخرها أوهلا. ما سورة -1

 سورة املزمل. ُفرض قيام الليل يف أوهلا، وُنسخ يف آخرها بالصلوات املكتوبة.  -

 

 هي؟  سورة بدأت بالكالم عن قيام الليل وختمت به. ما -2

 املزمل.  سورة -

 

 آية تدلُّ عىل أني نفل الليل أفضل من نفل النهار. -3

 6املزمل:   َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ 

 

العرب:   -4 ابن  قيام "قال  العبد من  به  الذي يسرتيح  القائلة  نوم  إىل  إشارة  اآلية  هذه 

 هي؟ . ما"الليل

 7املزمل:   َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّ 
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 سورة املزمل 

  

 القرآن هلا معنيان:يف " أدنى"جاءت كلمة  -٥

 . (20)  املزمل  (،7)  املجادلة  (،61)   جاء هذا املعنى يف ثالثة سور: البقرة  ،أقل -

(، ٥٩) –( ٥1(، األحزاب )3-2(، الروم )108(، املائدة )3النساء ): أقرب  -

 (. ٩النجم )

 ابدأ موضع سورة املزمل. 

 ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

   َّ خئ... ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه

 20املزمل: 

 

 .آية أصل يف التجارة -6

س األندليس:  - وق ها يف اآلية مع اجلهاد "قال ابن الفر   ."فيها فضيلة التجارة لس 

 ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه
 يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ

 20املزمل:  َّ خئ...
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 املدثر سورة  

 

فيها دليل عىل عظيم شأن إطعام املسكني، حيث قرنه اهلل عزوجل مع  آيات  -1

 الصالة. 

 ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت ُّ 
 46  – 43املدثر:  َّ يع ىع يط ىط

 

 القيامة سورة  

 

 هي؟ ما بدأت بذكر إحياء املوتى، وختمت به. سورة -1

 سورة القيامة. 

 4  –  3القيامة:    َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك  ُّ  -

 40القيامة:   َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ  -

 

اآلية:   -2 عىل  تعليقًا  البرصي  احلسن  أردت  "قال  ما  نفسه،  يلوم  إال  املؤمن  ترى  ال 

 . "نفيس؟ وإن الفاجر ليميض ُقدمًا ما يعاتب نفسهبأكلتي، ما أردت بحديث 

 ؟ما اآلية الدالة عىل هذا املعنى

 2 القيامة:  َّ ىك مك لك اك يق ُّ 
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 املرسالت  /سورة اإلنسان 

  

 اإلنسان سورة  

 

 هي؟   تسمى سورة الدهر. ما سورة -1

 .(الدهر اسم مشرتك بني سوريت اجلاثية واإلنسان)سورة اإلنسان.  -

 

كان   -2 السجدة  سورتان  الفجر:  يف صالة  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  هبام  يقرأ 

 هي؟ وسورة أخرى. ما

 سورة اإلنسان.  -

 

من   -3 لألمن  سبب  عزوجل  اهلل  من  خوفًا  للمساكني  الطعام  وإطعام  بالنذر  الوفاء 

 أهوال يوم القيامة. اذكر اآليات الدالة عىل ذلك؟ 

 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ُّ 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 11 –  7اإلنسان:  َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب

 

 املرسالت سورة  

 

الرسول -1 وسلم  قال  عليه  اهلل  وأخواهُتا":  صىل  هود     ، املرسالت ،  الواقعة:  شي بتني 

   ابدأ سورة املرسالت. ."التكوير، النبأ
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 النبأ سورة  

 

أشد آية يف كتاب اهلل عىل أهل النار قول "أب برزة األسلمي ريض اهلل عنه قال:    عن -1

 هي؟ . وذكر ذلك السعدي رمحه اهلل يف تفسريه. ما"اهلل: ......

 30النبأ:   َّ  لك خك حك جك مق حق ُّ 

 

 التكوير سورة  

 

وسلم:   -1 عليه  اهلل  الرسول صىل  وأخواهُتا:  "قال  هود     ، املرسالت ،  الواقعةشي بتني 

 . ابدأ سورة التكوير."التكوير، النبأ

 

 املطففني سورة  

 

: األوىل : يف أموال النياس، والثانية: يف أعراض َّ هت ُّ  يف القرآن بدأت بـ  سورتان   -1

  الناس. ما مها؟ املطففني، اهلمزة.

 

قدم   -2 امل  النبيملا  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  فأنزل  كياًل  الناس  أخبث  من  كانوا   دينة 

 اذكر اآلية.  اآلية فأحسنوا الكيل بعد ذلك.عزوجل 

 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ
 3 –  1املطففني:   َّ جض
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 جزء عم 

 

ا إ ن  ": عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالريض اهلل عنه،  عن أب هريرة -3 ْبد  إ ذ  اْلع 

ْلب ه  ُنْكت ة   يئ ًة ُنك ت ْت يف  ق 
ط  إ ْن  ،أ ْخط أ  خ  ْلب ُه، و  ل ْت ق  ق  ت اب  ص  ر  و  اْست ْغف  ع  و  إ ْن ُهو  ن ز  ف 

ر   ك  ي ذ 
ذ  اُن ال  ُهو  الر  ْلب ُه ف  ْعُلو  ق  ت ى ت  ا ح  يه 

يد  ف  اد  ز    [يالسنن الكربى للنسائ]. ".....اهلل ع 

 اذكر اآلية؟ 

 14املطففني:   َّ      ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنتُّ 

 

 االنشقاق سورة  

 

اهلل عليه وسلم:  قال   -1 ْأى   "رسول اهلل صىل  ر  كأن ه   
القيامة  يوم  إىل   ينظر   أن  ُه  م ن رس 

نْي  فليقرْأ .....   ]مسند أمحد[  ."الع 

  .االنفطار، االنشقاق، التكوير -

 

 الطارق سورة  

 

 عظة لإلنسان، وتنبيه له عىل معرفة خلقه، وضعف تركيبه وعىل ما يزيل بهفيها    آية -1

 .دواعي الكرب والنخوة عن نفسه

 ٥الطارق:   َّ خي حي جي يه ىه ُّ 
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 الشمسسورة  

 

ها  "بعدها:    صىل اهلل عليه وسلم  آية كان يقول الرسول -1 اها وزكر الل هم  آت  نفيس تْقو 

اها  ما هي؟   .]صححه األلباين[ ."أنت خرُي من زك 

 رت يب ىب نب مب  زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ 
 10 – 7الشمس:  َّ   ىت  نت مت زت

 

 قسم يف القرآن؟ وما جواب القسم؟  أين ذكر أطول -2

 أحد عرش قساًم يف سورة الشمس 

 10  –  ٩الشمس:    َّ  ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّ :  جواب القسم

 

 الليل سورة  

 

 ."نزلت يف السامحة والبخل ": س ريض اهلل عنهسورة قال عنها عبداهلل بن عبا  -1

 . سورة الليل -

 

هبا   -2 ُتنال  التي  األسباب  مجيع  اآليات  هذه  مجعت  اهلل:  رمحه  السعدي  الشيخ  قال 

 السعادة، وهي ثالثة أسباب. اذكرها.  

 6 –  ٥الليل:   َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ 
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 جزء عم 

 

اهلل عنه قال -3 ُعود  :  عن عّل ريض  ُه  ع  م  و  ل م   س  و   
ْيه  ل  ع  ىل  اهلل  الن ب ير ص  ع   م  ُجُلوًسا  ُكن ا 

  : ال  ق  نُْكُت يف  اأْل ْرض  و  ا  "ي  ْن اجْل ن ة  م 
ْن الن ار  أ ْو م  ُدُه م  ْقع  ب  م 

ْد ُكت  ٍد إ ال  ق  ْن أ ح 
نُْكْم م    "م 

  : ال  ُسول  اهلل؟ ق  ا ر  ُل ي 
ت ك  : أ ال  ن  ْوم  ْن اْلق  ُجل  م  ال  ر  ق  ُلوا ف ُكلٌّ ُمي رس   "ف  أ    "ال  اْعم  ر  ُثم  ق 

 [صحيح البخاري] . ......

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ 
 10  -  ٥الليل:   َّ ىل مل خل جض  مص خص

 

 ق ريض اهلل عنه؟ نزلت يف أب بكر الصدي التي ات يماهي اآل -4

 رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّ 
 21  – 17الليل:   َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت

 

 

 الضحى سورة  

 

اهلل -1 رسول  وسلم  اشتكى  عليه  اهلل  ثالثاً   صىل  أو  ليلتني  يقم  امرأة    ،فلم  فجاءت 

أره قربك منذ ليلتني أو  حممد إين ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك مل    فقالت: يا

 فنزلت السورة. ما هي؟ ثالثًا.

 سورة الضحى. -

 

 

https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3643&idfrom=12076&idto=12125&bookid=52&startno=10#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3643&idfrom=12076&idto=12125&bookid=52&startno=10#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3643&idfrom=12076&idto=12125&bookid=52&startno=10#docu
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3643&idfrom=12076&idto=12125&bookid=52&startno=10#docu
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 العلق سورة  

 

 .لعصيانذم للغنى، ألنه يعني عىل الطغيان ويدعو إىل افيها  آيات  -1

 7  -  6العلق:   َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّ 

 

 البينة سورة  

 

 اقرأ سورة أهل الكتاب.  -1

   

عليه وسلم  رسوالقال  سورة   -2 اهلل  كعٍب ل صىل  بن   ر  اهلل "  :ألُب  أقرأ    إن   أن    هاأمرين 

ين ؟ قال ،عليك    ]صحيح مسلم[ ."فبكى  :قال، عم: ن قال: وسام 

 

 الزلزلة سورة  

 

ىل   ق  "  صعصعة عم الفرزدق قال:  حدثنا -1 ْمُت ع 
ْعُتُه   النبي صىل اهلل عليه وسلمد  م  ف س 

ُقوُل   ْسب ي  ......؟ي  ْسب ي ح  ا، ح  ه  رْي  ع  غ  ا ُأب ايل  أ ال  أ ْسم  : م  ال   [ السنن الكربى للنسائي].  "ق 

ة"السالم:  عليه  أحكم آية يف القرآن وقد سامها الرسول   - اذ  ُة الف  ع 
صحيح  [  ."اجلام 

 ماهي؟. ]البخاري

 8  -  7الزلزلة:      َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ 
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 جزء عم 

 

 العرص   سورة 

 

حجة عىل خلقه إال هذه السورة عزوجل    اهلل   أنزل  لو ما":  ي رمحه اهللقال الشافع -1

 ما هي؟ ."لكفتهم

 سورة العرص.  -

 

فضلها:   -2 يف  ورد  يقرأ  سورة  حتى  ا  ق  ْفرت   ي  ملْ  يا  الت ق  إذا  النبير  أصحاب   من   
ُجالن  الر 

ر     ]السلسلة الصحيحة[ .أحُدمُها عىل اآلخ 

 سورة العرص.  -

 

،  نقصاناإلنسان يف  جنس    بشارة للمؤمن جليلة وغنيمة عظيمة، أن يكون  آيات هي -3

 ويكون هو يف زيادة.

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 3  -  1العرص:   َّ  جه ين ىن من خن
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 املاعون سورة  

 

ين.  اقرأ -1  سورة الد 

 

 الكوثر سورة  

 

قال: قدم كعب بن أرشف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، أال    عن ابن عباس -1

ترى إىل هذا الصنبور من املنبرت من قومه يزعم أنه خري منا ونحن أهل احلجيج وأهل 

 فنزلت اآلية أو السورة. ما هي؟ السدانة والسقاية، قال: أنتم خري منه.

 3الكوثر:   َّ  مك لك اك يق ىق ُّ 

 

 الكافرون سورة  

 

  املقشقشة.اقرأ سورة  -1

 

أ" -2 فاقر  الل يل   من   م ضجع ك  أخذت   من     ......  إذا  براءة   ا  فإهن  ها 
خامتت  عىل  ن ْم  ُثم  

ك      ]اجلامع الصغري / صحيح[ ."الرشر
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 جزء عم 

 

 النرص سورة  

 

 اقرأ سورة التوديع.  -1

 

إليه،   -2 ُنعيت  نفسه  أن  عل م  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  عىل  نزلت  سورة حني 

 أجله. ماهي؟وقرب 

 سورة النرص، ولذا تسمى سورة التوديع.  -

 

 ن. ثالث سور جاء فيها أهنا من آخر ما نزل من القرآ -3

 سورة املائدة والتوبة والنرص. -

 

ُيكث ُر أن يقول    رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان   -4

ه  وسجود ه:   ُل القرآن  "يف ُركوع  ك  الل هم  اغفر يل، يتأو 
نا وبحمد    . "سبحان ك  الل هم  رب 

 ما الذي كان يتأوله؟ . [يصحيح البخار]

 ىت متنت  زت رت يب ُّ كان صىل اهلل عليه وسلم يتأول قوله تعاىل:  

 3النرص:  َّ  زث رث يت
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 املسد سورة  

 

عليه وسلم    اهللصعد رسول   -1 اهلل  وأنذرهم  صىل  فاجتمعوا  قومه  ونادى  عىل جبل 

 . ما هي؟ فنزلت السورة  !ا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنافقال له أبو هلب: تبً   ،بالعذاب 

 سورة املسد. -

 

 اإلخالص سورة  

 

 اقرأ سورة األساس أو سورة التوحيد.  -1

 

 

 

 تمي بحمد اهلل وتوفيقه
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 الفهرس

 

 الفهرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٥ املقدمة 

 ٩ سورة الفاحتة 

 11 سورة البقرة 

 34 سورة آل عمران

 4٥ سورة النساء

 61 سورة املائدة

 73 سورة األنعام

 80 سورة األعراف

 8٩ سورة األنفال

 ٩٥ سورة التوبة

 103 سورة يونس

 108 سورة هود 

 114 سورة يوسف

 118 سورة الرعد

 11٩ سورة إبراهيم 

 121 سورة احلجر

 123 سورة النحل 

 12٩ سورة اإلرساء 

 134 سورة الكهف

 138 سورة مريم

 142 سورة طه

 146 سورة األنبياء 

 148 سورة احلج 

 1٥1 سورة املؤمنون

 1٥3 سورة النور

 1٥7 سورة الفرقان

 1٥٩ سورة الشعراء

 161 النمل سورة 

 163 سورة القصص 

 16٩ سورة العنكبوت

 172 سورة الروم

 174 سورة لقامن

 176 سورة السجدة 

 177 سورة األحزاب 

 183 سورة سبأ

 18٥ سورة فاطر

 18٩ سورة يس

 1٩1 سورة الصافات

 1٩3 سورة ص 

 1٩6 سورة الزمر

 1٩٩ سورة غافر 

 200 سورة فصلت 
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 الفهرس 

 

 203 سورة الشورى  

 20٥ سورة الزخرف

 206 دخانالسورة 

 207 سورة اجلاثية 

 20٩ سورة األحقاف

 210 سورة حممد 

 212 سورة الفتح

 21٥ سورة احلجرات 

 217 سورة ق

 218 سورة الذاريات 

 21٩ سورة الطور

 222 سورة النجم 

 224 سورة القمر

 226 سورة الرمحن

 22٩ الواقعةسورة 

 231 سورة احلديد 

 233 سورة املجادلة

 234 سورة احلرش 

 236 سورة املمتحنة 

 237 سورة الصف 

 238 سورة اجلمعة 

 23٩ سورة التغابن

 240 سورة الطالق  

 241 سورة التحريم 

 242 سورة امللك 

 242 سورة القلم

 242 سورة احلاقة 

 243 سورة املعارج

 243 سورة نوح

 244 سورة املزمل

 246 سورة املدثر

 246 سورة القيامة

 247 سورة اإلنسان 

 247 سورة املرسالت

 248 جزء عم 




