




ُ َعلَْيِه َوَسلََّم )وروى مسلم  ْرَداِء َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ َعْن أَبِي الدَّ
َوَكْيَف : أَيَْعِجُز أََحُدُكْم أَْن يَْقَرأَ فِي لَْيلٍَة ثُلَُث اْلقُْرآِن ؟ قَالُوا : قَاَل 

ُ أََحٌد تَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآِن : قَاَل . يَْقَرْأ ثُلَُث اْلقُْرآِن   قُْل ُهَو َّللاَّ



هُْم َوالَ يَنفَعُهُْم َويَقُولُونَ  ِ َما الَ يَُضرُّ  (18......) َويَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن َّللاه



المقصود في  واحد في ربوبيته 
 قضاء الحوائج 

ألن معناه  البراءة مما عليه المشركون من 
 عبادة غير هللا تعالى 



 الخطاب للرسول صلى هللا عليه وسلم : 1ج

   أي قل للناس على جهة التبليغ والبيان( قل ) الدليل في قوله تعالى : 2ج

 دينهم الشرك 
 أي لم يكن له من خلقه مماثل 

في ركعتي الطواف وركعتي : 6ج الصمد -أحد  –هللا 
 الفجر والمغرب 

 ال أعبد ما تعبدون : 7ج











 شياطين الجن  معبود الناس  دخل بظالمه    الليل

كان إغذا أوى إلى ) عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم 
قل أعوذ () فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو هللا أحد 

برب الفلق ثم يمسح بهما ما استطاع  من جسده  يبدأ بهما على رأسه ووجهه 
 يفعل ذلك ثالثا  ( وما أقبل من جسده 



أن الرسول سحره لبيد بن األعصم اليهودي فأثر ذلك على النبي ومرض أياما حتى أنه كان -1ج
 .  يرى أنه فعل الشيء وهو لم يفعله فأنزل هللا عليه هاتان السورتان قرأهما فانحلت عقدت السحر 

تشرع قراءة سورتي الفلق -أ2ج
 والناس دبر كل صالة مرة واحدة

تشرع قراءة سورتي الفلق 
 .والناس عند النوم 

 .  وقب ، غاسق ، الجنة ، إاله 
يجمع كفية ويقرأ فيهما سورة اإلخالص والمعوذتين مع النفث ثم يمسح بها جسده 

 .   يبدأ برأسه ووجهه ثم ما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات 







 وعد هللا لرسوله بفتح مكة
 النصر والفتح



 مبغضك
 مقطوع الذكر

 كثير القبول للتوبة 
 فتح مكة



نحن المذنبين أولى بأن نستغفر ألن االستغفار عبادة 
 .  يتقرب العبد بها إلى ربه 

أن تحث الناس على االستغفار وتشيرهم إلى فضله 
 .وثوابه في الدنيا واآلخرة 



أنه لما مات إبراهيم ولد النبي قال بعض المشركين -1ج
 .إنه أبتر فأنزل هللا تعالى سورة الكوثر :عن النبي

 أعطاه الكوثر ووعده بفتح مكة-2ج

وجوب إخالص 
 .العمل هلل تعالى 

 (إن شانئك هو األبتر)
 (إن أعطيناك الكوثر)
 (إنه كان توابا)

أنصحه باالستغفار والتوبة 
 .من هذا الذنب 







 قصة أصحاب الفيل
 التذكير بنعمتى األمن والرزق





من أصبح معافى : )) يقول صلى هللا عليه وسلم 
في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما 

 (  صححه بن حبان (( )حيزت له الدنيا 



تضييع وإبطال،جماعات متفرقة 
 ، طين متحجر

أمر هللا الناس بعبادته واصفا -3ج (وما كيد الكافرين إال في ضالل)
نفسه بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم 

من خوف وفي ذلك إشارة إلى أنه 
إذا تحقق اآلمن والطعام فقد تهيئت 

 (ألم يجعل كيدهم في تضليل) .  األسباب ليتفرغ لعبادة هللا 

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم )
 (من جوع وآمنهم من خوف









 واد في جهنم
 مغتاب
 طعان

 ليطرحن
 مغلقة

 يدفع ويمنع



الغيبة ، النميمة ، الكذب ، قول الزور ، الطعن في 
 الناس

أنا وكافل اليتيم كهاتين في )قال صلى هللا عليه وسلم
 ( الجنة



 الدنيا علىالتنقص من الناس والطعن فيهم ، الغيبة،الحرص 
الرياء،التكذيب بيوم الحساب،منع الناس من حقوقهم، 

 التهاون بالصالة،عدم بذل المعروف

هو الذي يذكر :الهمزة-2ج
معايب الناس في حال 

هو الذي يذكر :غيبتهم،اللمزة
 .معايبهم في حال حضورهم 

الحطمة،موقدة،تطلع -3ج
على األفئدة،مؤصدة،لها 

 عمد ممدة 
 اإلخالص

 الحرص على أداء الصالة في أوقاتها

 اإلحسان إليهم
 ذكر محاسنهم





مما ذكره هللا تعالى في سورة المسد عن مصير أبي لهب 
 .مع أنه عم الرسول ومع ذلك لم تنفعه هذه القرابة 



أنه أخبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل أنهما -1ج
 .سيموتان على الكفر فماتا ولم يؤمنا 

ما عاقب هللا به أم جميل -2ج
فإنها لما كانت تحمل الحطب 

الذي فيه شوك وتلقيه في 
طريق النبي جعلها تحمل في 
 . عنقها حبل من ليف في النار 

امرأة نوح وامرأة لوط جاء ذكرهما في 
 سورة التحريم

ما كان يفعله أبو لهب من صرف 
تبا لك،وما :الناس عن الرسول بمثل

كانت تفعله امرأة أبي لهب من وضعها 
 الشوك في طريق الرسول 







يكون شكر هللا تعالى بالقلب واللسان والجوارح وباستخدام 
 .نعم هللا في طاعته وعد استخدامها في معصيته 



 .حيث أقسم هللا بالخيل وفي هذا إشارة إلى فضلها-1ج

 (إن اإلنسان لربه لكنود)
 (أفال يعلم إذا بعثر ما في القبور)

الربا،السرقة، الغصب ،ومن :من طرائق الكسب المحرم-4ج
شراء المسكرات والمخدرات،إعطاء :أوجه اإلنفاق المحرم

 .المال لمن يستعمله في شئ محرم،إنفاق المال في لعب القمار





 .التفاخر بكثرة المال والولد
 .بيان خسارة غير المؤمنين





:  تؤخذ من سورة التكاثر ، من قوله تعالى 
 ( .زرتم المقابر ) 

الصبر على الطاعات ، الصبر : أنواع الصبر 
 .   على المصائب ، الصبر على المعاصي 



 .علم اليقين هو ما يدرك عن طريق السمع،وعين اليقين هو ما يدرك عن طريق البصر-1ج

اإليمان باهلل،العمل -2ج
الصالح، الدعوة إلى 

الحق،الصبر على ذلك 
والعصر إن )السورة

 .....(اإلنسان لفي خسر 

 (لترون الجحيم ) 
 (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم)

 التباهي،الزمان،نقص

√  
√  
X  







 .وزن األعمال يوم القيامة 





النفخ في الصور ، بعث الناس من قبورهم ، 
 ......نصب الصراط ، وزن األعمال ، الحساب 



 ثقلت
 خفت النار
 الجنة



 ما في األرض من الموتى والكنوز

 ما عمل عليها من خير وشر
 الحشرات الصغيرة الطائرة المنتشرة
 الصوف الذي نفش باليد فتفرقت أجزاءه

 النار
 .التشويق والتهويل

أن يبتعد المسلم عن كل عمل -3ج
 .من أعمال الشر مهما كان صغيرا

يثقل ميزان اإلنسان إذا -4ج
كانت حسناته أكثر من سيئاته 

 . ويخف إذا كان العكس
في يوم القيامة ينتشر الناس في أرض المحشر ويختلط -5ج

 .بعضهم ببعض كحال الفراش المنتشر 





 النمل





 .المكي ما نزل من القرآن قبل الهجرة إلى المدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة-1ج

تثبيت قلب النبي -2-1ج
تسلية النبي لكون ما  -2

أصابه قد أصاب من قبله 
لإلقتداء -3من األنبياء 

بهم في الدعوة إلى هللا 
تعالى والصبر على ما 

 .ينالهم من األذى

√  
√  

x   







 منطق الطير
 حشر

 يوزعون
 يحطمنكم
 أوزعني



 الواضع أعطينا خلف



 نعمتك التي
 (أنعمت على 

وقاال الحمد ) 
 (هلل 



 النبوة الملك العلم

 اإلنس الجن
 الطير

 (فهم يوزعون ) 
 (ال يحكمنك سليمان وجنوده ) 

. نسبتها إلى هللا تعالى(أ-3ج (فتبسم ضاحكا من قولها ) 
 .حمد هللا تعالى وشكره عليها(ب

قالت نملة يا أيها النمل ()أ-5ج
ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم 

(. سليمان وجنوده وهم ال يشعرون
وقال ربي أوزعني أن أشكر ()ب

نعمتك التي أنعمت على وعلى 
 (.والدى





 حال أهل سبأ وعبادتهم للشمس 

√  
√  
√  
√  
√  





زمنا غير  حجة
 بعيد

 صرفهم خبر

من تمام حزم القائد مع جنوده تفقدهم ومعرفة 
أخبارهم وأحوالهم ومعاقبة من يستحق العقاب منهم 
 .وعدم التساهل في ذلك حتى ال يخرج األمر عن يده 



 خشية هللا تعالى

 االستجابة ألمر هللا ونهيه



 لبث
 أدرك

 منع
 بحث

 ( .  أحطت بما لم تحط به ) ( أ-3ج

 ( .وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ( ) ب

الذي يخرج الخبء من السماوات واألرض ويعلم ما ( ) ج
 ( .تخفون وما تعلنون 

 ( .رب العرش العظيم ( ) د







 تترفعوا يتردد بينهم تنح عنهم اطرحه إليهم

 أوالئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده 



 (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين)

 تترفعوا أشراف القوم وكبارهم
 يتردد بينهم فاعلم

 .التأكد من صدق الهدهد فيما أخبر به 
 .دعوة أهل سبأ إلى اإلسالم 

 .دعوتهم إلى اإلسالم 
 .أن يخضعوا لحكمه وال يترفعوا عليه 

√  

x 







 فاصلة تحضرون تأملي أشيروا على



لتنظر أيقبل الهدية (أ-2ج
فتستدل بذلك على أنه مجرد 

. ملك أم ال يقبلها فيكون نبيا
ألنه اعتبر هذه الهدية (ب

رشوة يراد بها صرفه عما 
أوجب هللا عليه من الدعوة 
 .  إلى هللا والجهاد في سبيله

الهدية ما دفع بدافع -3ج
المحبة وقصد الصلة 

والرشوة ما دفع بقصد 
 .  إبطال حق وإحقاق باطل







ألنه سبحانه هو الذي منحهم هذه القدرة فإذا كانت هذه 
 .  قدرة المخلوق فكيف بقدرة الخالق جل وعال 

األسرع الثاني ألن األول يحتاج وقتا أطول وهي المدة التي يجلسها -1ج
سليمان عليه السالم عادة في النظر إلى أحوال الرعية أما الثاني فيحتاج 

وقتا أقصر وهو الفترة بين فتح العين وإغماضها حين يطلق اإلنسان نظره 
 .  إلى شئ ثم يضطر إلى إغماضها بعد فترة قصير

 (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه)
 (فإن ربي غني)
 (كريم ) 





 قصة إسالم ملكة سبأ



أن ملكة سبأ كانت امرأة عاقلة كما يظهر في موقفها 
من الكتاب الذي أرسله سليمان عليه السالم لها ومن 

جوابها حين سألت عن عرشها ومن إسالمها حين 
 . ظهر لها أن سليمان عليه السالم من أنبياء هللا 



 (إن الشرك لظلم عظيم)

ليختبر عقلها وقدرتها --2ج
. على تمييز عرشها من عدمها

ألنها نشأت بين قوم كافرين –
فلم تعرف إال عبادة الشمس 

فلما دعاها سيدنا سليمان إلى 
 .اإلسالم وعرفها باهلل أسلمت

نعم أسلمت،الدليل -3ج
قال رب إني ظلمت )

نفسي وأسلمت مع 
 (سليمان هلل رب العالمين

الجليس الصالح يدل على -4-1ج
الخير وجليس السوء يدل على 

الجليس الصالح يعين -2.  الشر 
جليسه على عمل الصالحات 

وجليس السوء يعين جليسه على 
 .      عمل السيئات والمنكرات









 فاصال يساوون مستقرة اختار

هذه اآليات داله على أن لها خالقا قادرا حكيما هو هللا وهو 
وحده الذي أوجد هذه األشياء ليس معه في ذلك شريك وال 

معين وكل ما في ها الكون هو خلقه وتحت أمره وتدبيره وإذا 
كان األمر كذلك فإن الواجب صرف العبادة كلها له وحده وعدم 

 . عبادة غيره من المخلوقين 



واستكبر هو وجنوده )الكبر -1:يعود ذلك ألسباب منها
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا )تقليد اآلباء  -2(   في األرض

اتباع الهوى -3( على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون
 (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم)

 للرسول صلى هللا عليه وسلم
 (وجعل لها رواسي ) 

 قرارا
 خالل

 يعدلون
 حاجزا

خلقه وحده السماوات -4ج
واألرض وإنزاله المطر وتثبيته 
األرض وإجراؤه األنهار بينها 

وإرساؤها بالجبال ومنعه اختالط 
 .مع تجاورهماالماء العذب بالمالح 

 (مرج البحرين يلتقيان،بينهما برزخ ال يبغيان)-5ج





ذكر بعض نعم هللا على خلقه الداله 
 .على استحقاقه وحده للعبادة 



 حجتكم يدرون يزيل



يترتب على ذلك عدم الذهاب إلى الكهنة 
والعرافين وعدم تصديقهم فيما يخبرون 
 . به من أمور الغيب أو سؤالهم عن ذلك 



هذه اآليات ترمي إلى تقرير توحيد األلوهية انطالقا من تقرير -1ج
 .توحيد الربوبية من جهة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية 

يجب على عدم التوجه (أ-2س
بالدعاء لكشف ضر أو جلب 
نفع إال إلى هللا تعالى وحده 
.    دون سواه من المخلوقين 

يجب على عدم طلب الرزق -ب
إال من هللا ال من غيره مما ال 

يملك لنفسه نفعا وال ضرا 
 . كاألموات والجمادات ونحوها 

.  ما في أرحام اإلناث-3.  وقت نزول الغيث-2.   موعد قيام الساعة-3-1س
 .األرض التي سيموت بها اإلنسان-5.   ما يكسبه اإلنسان في الغد-4

( .  أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر( )أ-4ج
 ( .                               ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته( )ب

مبشرات بما  –المحتاج الذي أصابه الضر -5ج
 .أمعبود مع هللا  –يرحم به عباده 







 (فلما جاءه وقص عليه القصص







ما أشارت إليه اآليات من اشتمال القرآن الكريم على 
أخبار وقصص األمم واألنبياء السابقين التي لم يحضرها 

النبي صلى هللا عليه وسلم وال قومه ومع ذلك جاء بها 
النبي صلى هللا عليه وسلم وقصها على قومه مما يدل 

 .على أن الذي يأتيه بذلك هو هللا جل وعال 



قصة خروجه من مصر -3. قصة قتله القبطي-2. قصة والدته-1-1ج
 .  قصته مع فرعون-6. قصة إرسال هللا له-5. قصة زواجه-4. هاربا

حاجة اإلنسان -2-1ج
وافتقاره إلى هللا تعالى مهما 

مكافئة -2. أوتى من قوة
الحياء -3. المحسن ومجازاته

من طباع الكرام وخلق جميل 
 .من النساء

مما ذكره هللا في هذه السورة من حمايته لموسى عليه السالم من القتل -3ج
ليكون هالك فرعون على يديه مع ما فعله فرعون ببني إسرائيل من قتل أبنائهم 

 .واستحياء نسائهم حذرا من هذا المصير الذي صار إليه 





 تدبير هللا تعالى لموسى عليه السالم لحفظه من كيد فرعون





أراد فرعون أمرا وأراد هللا أمرا غيره فكان ما أراد هللا وبطل 
كيد فرعون ومكره حيث نجى هللا من القتل من كان هالك 
 .  فرعون على يديه رغم ما بذله فرعون من األسباب لقتله 

 وحي إلهام
 نيل مصر

 آسية بنت مزاحم

كان موسى عليه السالم عدوا وحزنا لفرعون ألنه 
 .كفر به وكان قرة عين المرأة فرعون ألنها آمنت به 





 تحقق وعد هللا تعالى





يوضح ذلك ما كان من -1ج
أم موسى عليه السالم فمع 
حرصها عليه وعلى إخفاء 

أمره إال أنها كادت أن 
تظهر أمره وتكشف سره 
 . لوال تثبيت هللا تعالى لها 

 قاربت
 تظهر

 عن بعد
 يعلمون
 أرجعناه









 الزمن  –الحاضرين  –الجبل الغربي 
 إلنذار الناس

ذكر قصص األنبياء السابقين في القرآن الكريم حيث جاء النبي -3ج
 . بأخبارهم مفصلة مع عدم معايشته لهم وبعد زمنه عن زمنهم 





 .تكذيب الكفار بالنبي صلى هللا عليه وسلم وبما أرسل به 



 (ولوال أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم)-1ج

إنزال التوراة عليه -2ج
 .جملة واحدة 

ولقد أنزلنا القرآن عليه متتابعا يتلو بعضه :معناه-3ج
بعضا وعدا ووعيدا وأخبارا وقصصا ومواعظ وعبرا 

 .لعلهم يتعظون به 











الزكاة ، الصدقة على الفقراء والمحتاجين ، صلة 
 ......الرحم بالماء ، عمارة المساجد 

 .  ليس كل فرح مذموما وإنما المذموم منه ما كان على سبيل األشر والبطر1-ج

 ( .ال تبغ الفساد في األرض ) 

أحسن إلى الناس بالصدقة -3ج
 .كما أحسن هللا إليك بالغنى

إن قارون كان )كان من بني إسرائيل،والدليل-4ج
 .وقوم موسى هم بني إسرائيل (من قوم موسى





 .عاقبة طغيان قارون 



 .اإليمان والعمل الصالح -1ج
 (.ال تبغ الفساد في األرض)-2ج

هي الخسف به :العقوبة-3ج
بغيه على :،وسببها. وبأمواله

توبتهم إلى هللا تعالى وإدراكهم أن الرزق بيد هللا -4ج .قومه واستعالؤه عليهم
فهو الذي يوسعه على من يشاء ويضيقه على من 

 .يشاء وليس دليال على السعادة أو الحظ 





الصالة ، : من األعمال القاصر نفعها على اإلنسان 
الصدقة : من األعمال المتعدية . الحج ، قراءة القرآن 

 . ، صلة الرحم ، عمارة المساجد وتنظيفها 



 .التجبر والتكبر على عبادة هللا 
 .فعل أوامر هللا واجتناب نواهيه 

يعامل هللا عباده الطائعين بالفضل حيث يجازيهم بالحسنة خيرا منها -3ج
 . ، ويعامل العاصين بالعدل حيث يجازيهم على قدر سيئاتهم جزاء وفاقا 


