
مقدمة:

لیھعهللاَصلىمحمدنبیناعلىوالسالموالصالة،العالمینرب�الحمد
.وسلم

یحرص الكثیر من المسلمین على حفظ كتاب هللا تعالى ویعملون جاھدین 
ومع البحث والتقصي ُوجد أن أفضل ،على تثبیت ما حفظوه بوسائل شتى

ھو فھم ؛ما یعین على ذلك بعد إخالص النیة � تعالى والصدق معھ
ة مالمعاني والتأمل والتدبر والبحث عن اللمسات البیانیة واستحضار عظ

ومن ھذا المنطلق كان العمل على ،لعبادهالخالق سبحانھ وتعالى في خطابھ
،لمن كان ھمھ حفظ كتاب رب العالمینالیكون عونً ھذا المشروع الجلیل 

.وسیخرج ھذا العمل بالتدرج مراعاة للھدف منھ

العمل:منالھدف

الطویللمدىعلى امع تثبیت الحفظ،الكریمالقرآنحفظوتیسیرتسھیل
.اوتدبرً فھًما

علیھ:ونالقائم

.المھتمات بتعلیم كتاب هللا وحفظھاألخواتبعضمنمكونعملفریق

المنھج:

ذھنیةائطبخرالبرنامجتزویدبالتدبر معالتفسیروربطوالتقصيالبحث
.لیھاإالرجوعلیسھل

:البرنامجمخرجات

.مبسطوإیضاحبیانیةلمساتعلىیحتويجدول-١

علىتساعدنھایتھالىإالسورةأولمنومترابطةمتسلسلةمحاور-٢
ریقھطفیجداآلیاتریاضفيبالمحبتنتقل،بسالسةواالنطالقالتذكر
بإذنذلكمنفیخرج،مللوأتوقفدونوالمعرفةالھدىبأضواءمملوءة

.طویلقوي على المدى البحفظهللا

.متسلسلةومبسطةواضحةذھنیةخرائط-٣

المراجع: 



.كثیرابنتفسیر-

.للشوكانيالقدیرفتح-

.عثیمینابنتفسیر-

.السامرائيفاضلالدكتورلألستاذبیانیةلمسات-

.سائلین المولى عز وجل اإلخالص في القول والعمل



الرحمن الرحیمهللابسم 

ن الكریمآسرار الحفظ المیسر للقرأ

لمسات بیانیة–محاور -أ

خرائط ذھنیة-ب 



بسم هللا الرحمن الرحیم

المقدمة

ن ینفع بھ وأن یرفع درجة كلنسأل هللا أ،تم عمل برنامج مبسط لحفظ سورة البقرةبعون هللا وتوفیقھ
.من ساھم في نشره

البرنامج یعتبر فاتحة عظیمة لكل من أراد أن یحفظ القرآن الكریم بطالقة وتدبر، وربط اآلیات ھذا
.مسلمنوار الروحانیة التي ال یستغني عنھا في أي وقت مضیئة أببعض. واستدعائھابعضھا 

تثبیتھ وكانت نسبة الحفظ لدیھم -وبفضل هللا-من المھتمین بحفظ كتاب هللامجموعةوقد تم تطبیقھُ على 

تقان.إبكل و%100ا قاربت عالیة جدً 

-نعلم: وللوصول لتلك النتیجة البد أن 

.: أن سورة البقرة طریقة منھجأوالً 

.ذن هللابإكمالھ قریبًاوالذي سیتم إالمنھج : أن سورة آل عمران تثبیت لذلكانیًاث

وقد تم االستعانة بالمراجع التالیة:

.ت بیانیة لألستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وفقھُ هللالمسا-1

.تفسیر الشوكاني غفر هللا لھُ -2

.بن كثیر غفر هللا لھُ تفسیر ا-3

.تفسیر ابن عثیمین غفر هللا لھُ -4

لى سواء السبیلھذا وهللا الھادي إ





)1:141األول من آیة ( سورة البقرة الجزء 

یضاحاللمسات البیانیة واإللىإ:مناآلیة الموضوع

العبادة:أصناف الناس في -أوالً 
( متقین )-أ

(كفار خلص)-ب
( المنافقین)-ج

*منافق خلص
على كل ةأمثل*منافق متردد +

منھما.

)1-20(
)1-5(
)6-7(
)8-20(

.تقيتقي وھو مؤمن خاص + مسلم خاص = -1
:يالفرق بین المحسن والتق*

الذي یحسن إلى نفسھ وإلى (ھوالمحسن -أ
غیره)

الذنوب)الذي یحفظ نفسھ من (ھوالتقي -ب

ید حدعوة جمیع األصناف للتو-ثانیًا
.وعالقة األسباب بمسبباتھا

{الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض فَِراًشا َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَنَزَل ِمَن 21-29
..}السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِھ ِمَن الثََّمَراتِ 

 ً :وعدده ثالثةاالستخالف-ثالثا

.استخالف آدم علیھ السالم-أ

ویندرجإسرائیلاستخالف بني -ب 
:تحتھ

النعم التي أنعمھا هللا على تعداد-1
سرائیل.إبني 

عرض أخطاء بني إسرائیل-2
.إصالح األمة اإلسالمیة؛والھدف

سرائیل.إعرض أخطاء بني تابع-3

.وتتضمن نقض أربعة مواثیق

30-39

40-48

49-53

54-61

62-103

َوَعَصى {كما أمره ربھ الفاالستخآدم لم یؤد مھمة -1
.]121طھ:[آدَُم َربَّھُ فَغََوى}

.أن النعم تزول بمعصیة هللا-2

سرائیل في مھمة االستخالف لمخالفتھم إولم ینجح بن
.وعدم اإلیمان بالغیب–لرسولھ ألمر هللا ومجادلتھم

تستبدل الخیر بما ال فائدة منھأال؛وھنا لمسة
،أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُھَو أَْدنَى ...}{

هللا.واستغالل أوقاتنا في طاعة 

)مواثیق.وتشمل (نقضھم ألربعة 
أََخْذنَا ِمیثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا ...}{َوإِْذ -1
2-} َ }...َوإِْذ أََخْذنَا ِمیثَاَق بَنِي إِْسَرائِیَل َال تَْعبُدُوَن إِالَّ ا�َّ
}.....َوإِْذ أََخْذنَا ِمیثَاقَُكْم َال تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكمْ {-3
}....الطُّورَ َوإِْذ أََخْذنَا ِمیثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم {-4

عن الیھود ینتمییز المسلم-رابعًا
.حتى في المصطلحات اللفظیة

..}{یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَقُولُوا َراِعنَا104

شدة عداوة الكفار -خامًسا
والمشركین وحسدھم للمسلمین 

.ومنعھم من المساجد
105-123

براھیم علیھإسیدنااستخالف-ج
السالم.

124-141

في مھمة االستخالف في علیھ السالم براھیم إنجح 
ذبح ابنھ منھا هللا بكلماتحیث اختبره ،األرض

َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِھیَم َربُّھُ {طاعة � سماعیل اختبارإ
.}..فأتمھنبَِكِلَماتٍ 







)142:252سورة البقرة الجزء الثاني من آیة (

اآلیةالموضوع
من : إلى

یضاحاللمسات البیانیة واإل

/ أوامر ونواھي لألمة أوالً 
المسؤولة عن األرض

التمییز لھذه األمة (تغییر -1
القبلة)

142-158

ن تكون متمیزة فال أأمة أرادھا هللا المسلمون
یز:یالتمیز ومن ھذا یاستخالف دون تم

)142یة (آالقبلة إلى البیت الحرام تغییر أ/
)104یة ( آب/ بمصطلحاتھا 

َراطَ {ج/ بمنھجھا سورة الفاتحة  }اْھِدنَا الّصِ

أعظم ترغیب للعباد:-2
في لزوم الصبر عند النوائب 

والخطوب.

ْبِر یَا{153-157 أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْستَِعینُوا بِالصَّ
َالِة..} َوالصَّ

بالصفا والمروة أي ال جناح علیھم أن یطوفوا158زیالتوازن في التمی-3
فیھا تقلید لألمم ألنھا من شعائر هللا ولیس

أي أننا أمة ،بقاء على التوازنالسابقة مع اإل
.متمیزة لكن متوازنة

تاه هللا آالوعید الشدید فیمن -4
.ا فكتمھعلمً 

159-160

الوعید إالن الكافر ال یستحقأ-5
.إذا مات على كفره

161-162

الئل التوحید وقطع عالئق د-6
.الشرك

{َوإِلَُھُكْم إِلَھٌ َواِحدٌ..}163-167

النھي عن اتباع خطوات -7
.الشیطان

لى هللا إإن التحلیل والتحریم (-أ
)وحده

168-173

سوء عاقبة كل من كتم ما -8
شرعھ هللا من حقوق وأخذ علیھ 

الرشا (الرشوة)

علماء الیھود الذین كتموا المراد بھذه اآلیة 174-176
والعبرة ،صفة نبینا علیھ الصالة والسالم

بعموم اللفظ ال بخصوص السبب فھي تشمل كل 
.من كتم ما شرعھ هللا

ةشامل/ أوامر ونواھياثانیً 
لنواحي اإلصالح :

عملیة إصالح شامل-1

التشریع الجنائي-2

التركات والوصیات-3

177-182

177

178-179

180-182

}{لَّْیَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوا ُوُجوَھُكْم..
یز مع الحفاظ على ی، جاء التمبعد ما أطاعوا هللا

نھج إصالحي كان البد لھم من م،التوازن
، الصدقةاإلیمان با�، بالغیبشامل ( 

الصبر عند البأساء والضراء وحین البأسو…
)لخ.....إ

ت كلما تأتي في تشریع وجمیع ھذه اآلیا-
.هللاتنتھي بتقوى 

:اإلطار العام لتنفیذ المنھج ھو-
تدرج رائعتقوى)–ز یتمی–(طاعة 

)(العمليالتشریع التعبدي/ثالثًا
شھر رمضانصیام-1

183-211
183-188

الصیام بین آیات الشدة اتسبب وقوع آی-1
و (آیات القتال)(القصاص وحضور الموت)

.وكلھا مواقف شدة وتحتاج إلى صبر



ام بعد عن أكل مال الحرنھي ال-2
ألنھ )ھذه الطاعة (صیام رمضان

من المھلكات 

المواقیت-3
189

الھدف من رمضان التقوى والخروج منھ -2
یر بعده من أكل الحرام فجاء التحذ،بالمغفره

.نھ مھلكھأل
معرفة ،من زیادة الھالل ونقصانھالحكمة-3

.المواقیت
ةلمعرفبعد آیات الصیامالمواقیت آیة جاءت -

دخول شوال الذي منھ یعرف الحج 
مور لنا التي اختارھا هللا لنا خذ بأیسر األاأل-
أَْبَوابَِھا..}َوأْتُوا اْلبُیُوَت ِمْن {

ھذه اآلیة أول آیة نزلت في القتال 195-190نفاق فیھ واإلالجھاد-4
ألنھ ال دفاع عن ؛الجھادمر باإلنفاق فياأل-

ِ..}{ال بمال المنھج إ َوأَنِفقُوا فِي َسبِیِل ا�َّ

أعلى ألن الحج ؛حكام الحج بعد الجھادجاءت أ211-196الحج -5
.وعلى مجاھدة النفسب على القتال تدری

الھدف من الحج ھو أن یخرج منھ كیوم -
ولدتھ أمھ ولكن النیات اختلفت حسب األقسام 

التالیة:
.ر الدنیا على اآلخرةثآقسم -1

{فَِمَن النَّاِس َمن یَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنیَا َوَما لَھُ 
200فِي اْآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق}

هللا خیري الدنیا واآلخرةقسم سأل -2
{َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرِة َحَسنَةً..}

201
:آخرینوقسمین-3
{َوِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُك قَْولُھُ..}قسم منافق-أ

204
عالى  تفي سبیل هللاالتضحیة قسم مستعد ب-ب

.ولكن هللا روؤف بعباده
207النَّاِس َمن یَْشِري نَْفَسھُ ..}{َوِمَن 

لم كافة ثمللدخول في السجمیع األقسام ةدعو-
)210-208(علیھم عند عدم االستجابةاإلنكار

بأن ال تكون عاقبتھم كعاقبة بني تحذیرھم -
)211(سرائیلإ

حب الدنیا مستقر في -رابعًا
.الكفار أبد الدھر

سخریة الكفار متجدد ومتكرر -
.یمان وأھلھاإلمن 

اآلیة التي لخصت تاریخ -خامًسا
البشریة من عھد آدم علیھ السالم 

.ن تقوم الساعةإلى أ

212

الناس كانوا على عقیدة واحدة من عھد آدم -213
علیھ السالم إلى زمن نوح حیث بدلوا عقیدتھم 

.فمن هللا علیھم بالرسل
:ومنھ:ثمن الجنة-سادًسا

الفقر والمرض الصبر على -
نفاق في مواضعة واإل

وفضلھهللافي سبیل الجھاد -

214-218
214-215

216
217

سَّتُْھُم اْلبَأَْساُء  {أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ..... مَّ
اُء  رَّ َوُزْلِزلُوا}َوالضَّ



ثبات عند الفتن في الدینال-
.ھوالصد عن

.هللالھجرة والجھاد في سبیل -
218

األخالقييالمنھج التعبد-اسابعً 
:سرةوأحكام األ

.تأثیم الخمر والمیسر/1
.التعامل مع الیتیم/2

النكاح بین الحث على /3
.المؤمنین

./ المحیض4
./ النھي عن ابتذال الحلف با�5

.وما یترتب علیھ من عواقب
.عدة المطلقة/6

وغیر / الخلع والطالق الرجعي 7
.الرجعي

./ النھي عن العضل وأنواعھ8
./ الرضاعة9

ا زوجھا / عدة المتوفى عنھ10
.وآداب الخطبة في العدة

ل الدخول / آداب الطالق قب11
.بفرض فریضة أو بدون ذلك

ة بالمحافظة على الصالاألمر/12
.وسبب دخولھا بین آیات الطالق

الوصیة للزوجة وھي آیة /13
ة.منسوخ

.متاع المطلقة/14

219-241

219
220
221

222-223
224-227

228
229-230

231-232
233

234-235

236-237

238-239

240

241

/ ألن الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر1
خر .فتنھى كل منھما أن یحیف على اآل

/ أمرھم بالمحافظة على الصالة لئال تشغلھم 2
فیتركوھا أو یتھاونوا المشكالت العائلیة عنھا 

.في أدائھا
/ وقد أمرھم بالمحافظة علیھا في الوقت الذي 3

فَِإْن {ھو أشد من ذلك وذلك عند الخوف بقولة 
ِخْفتُْم فَِرَجاًال أَْو ُرْكبَانًا..}

.فھذا یدل على عظم ھذه الفریضة

الوصیة للزوجة باإلرثنسخ

العملي اكــــتــمل المنھج التعبدي
ُ لَُكْم آیَاتِِھ لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن}242242یــــة ه اآلھذبواألخالقي {َكذَِلَك یُبَیُِّن ا�َّ

خاتمة الجزء الثاني 

الھرب من الموت ال یمنع -1
وقوعھ.

قتال في سبیل � األمر بال-2
.فیھقراض واإل

.قصة طالوت وجالوت-3

243-252

243

244-245

246-252

من اقصة األلوف الذین خرجوا فرارً -
الطاعون

.اإلقراض ھنا معلق على نیة تجھیز الجیوش-

أناس تخاذلوا عن نصرة الدین الضطراب-
.نیاتھم وقصر عزائمھم







286-253الجزء الثالث اآلیات من –سورة البقرة 

الموضوع
اآلیة
لىإمن:

یضاحاللمسات البیانیة واإل

آیات حوت على الفضل والتفاضل-والً أ

.الرسل عند هللابینالتفاضل-1
.صدقةفضل ال-2
.آي القرانالكرسي سیدةآیة-3

253-255

253
254
255

طلب مدئت بالتوحید ونفي الشرك وھو الحیث بُ -
وتالھا تشبیھ الدین بالبناء القوي ،األول للعقیدة

.التمسك بھمن والبد 

ینِ 257-256.كرم هللا وعدلھ- }....{َال إِْكَراَه فِي الدِّ

اءحیقدرة هللا في الكون ودالئل اإل-اثانیً 
:وعددھا ثالث آیات

قصة سیدنا إبراھیم علیھ السالم مع -1
النمرود

.قصة عزیر-2
علیھ السالم وإحیاء إبراھیمقصة -3

.الطیر

258-260

258

259
260

 ً في سبیل هللا وعالقتھ بما نفاقاإل:ثالثا
وھي:اآلیاتبعده من 

.فاق في سبیل هللانإلمنھج ا-1

.اءبتحریم الر-2

.منھج الدین-3

261-282

261-274

275-281

282-283

وھنا حملة شدیدة على جریمة الربا التي تھدد كیان -
.المجتمع

نفاق لتؤكد معنى جاءت آیات الربا بین آیات اإل-
.وجود المنھج البدیل للمال والرزق الحالل

.جاءت آیة الدین لبیان المنھج الصحیح للدین-

286-284الخاتمة-رابعًا

ةیلوثقةبما أن التكالیف كثیرة وتعالیم المنھج شاق
نا على أداء وتنفیذیة الدعاء التي تعینآكان والبد من 

.ھذا المنھج
كما اشتملت الخاتمة على التوبة واإلنابة وطلب 

الكفار.النصرة على 
هللالتئام وسبحانوبھذا یلتم شمل السورة بأفضل 

.العلي العظیم
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