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المحاضرة الرابعة( :الربع الرابع)
أجب عن األسئلة اآلتية:

 حرف "من" له يف اللغة أكثر من عشرة معاين منها( :مبعىن عن ،مبعىن على ،البدل)
بني معىن "من" يف اآليات اآلتية:

{ )1لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} [ق :]22 :عن

.

{ )2وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم :]28 :بدلا

.

{ )3اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [غافر :]79 :على.
( التسبيح) و (سبحان) مصدران ،يُشتق منهما (يُسبّح ،سبّح.)..
هات من الربع األخري ثالث آيات فيها ذكر للتسبيح أو ما يشتق منه.
اْلَ ْم ُد للَّه
يل ْ
ني م ْن َح ْول الْ َع ْرش يُ َسبِّ ُحو َن ِبَ ْمد َرِِّّب ْم َوقُض َي بَْي نَ ُه ْم ب ْ
 )4قوله تعاىلَ { :وتَ َرى الْ َم َالئ َكةَ َحافِّ َ
اْلَ ِّق َوق َ
ني} [الزمر.]75 :
َر ِّ
ب الْ َعالَم َ

ك بالْ َعش ِّي َو ْاْلبْ َكار} [غافر.]55 :
ك َو َسبِّ ْح ِبَ ْمد َربِّ َ
استَ ْغف ْر ل َذنْب َ
 )5قوله تعاىل{ :فَ ْ
اص ْب إ َّن َو ْع َد اللَّه َحق َو ْ
يم} [اْلديد.]1 :
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض َوُه َو الْ َعز ُيز ْ
 )6قوله تعاىلَ { :سبَّ َح للَّه َما يف َّ
اْلَك ُ
ّ بني معىن الكلمات اآلتية بأن تفسر القرآن بالقرآن.

ال َكالْع ْهن الْ َمْن ُفوش} [القارعة.]5 ،4 :
َّاس َكالْ َفَراش الْ َمْبثُوث (َ )4وتَ ُكو ُن ْ
اْلبَ ُ
 )7القارعة{ :يَ ْوَم يَ ُكو ُن الن ُ
 )8اْلُطمة{ :نَ ُار اللَّه الْ ُموقَ َدةُ} [اهلمزة.]6 :

َّ
وه ْم ُُيْس ُرو َن} [املطففني.]3 ،2 :
وه ْم أ َْو َوَزنُ ُ
ين إذَا ا ْكتَالُوا َعلَى النَّاس يَ ْستَ ْوفُو َن (َ )2وإذَا َكالُ ُ
 )9املطففني{ :الذ َ

وعا} [املعارج.]21 ،20 :
وعا (َ )20وإذَا َم َّسهُ ْ
اْلَْي ُر َمنُ ا
 )10اهللوع{ :إذَا َم َّسهُ الشَّر َج ُز ا
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َّ 
(مد وأمدَّ) كلمتان مرتادفتان لكن أكثر ما جاء اْلمداد يف احملبوب واملد يف املكروه.
اذكر آية فيها (م ّد) وآية فيها (أمدَّ) من القرآن.
ئ ِّب ْم َوََيُد ُه ْم يف طُ ْغيَاِن ْم يَ ْع َم ُهو َن} [البقرة.]15 :
 )11قوله تعاىل{ :اللَّهُ يَ ْستَ ْهز ُ

ني (َ )133و َجنَّات َوعُيُون} [الشعراء:
 )12قوله تعاىلَ { :واتَّ ُقوا الَّذي أ ََم َّد ُك ْم مبَا تَ ْعلَ ُمو َن ( )132أ ََم َّد ُك ْم بأَنْ َعام َوبَن َ
]134 - 132

( عمل وفعل) كلمتان مرتادفتان ،لكن عمل تأيت مع امتداد زمان وتكرار ،وفعل خبالفه.
هات من الربع األخري آية فيها (عمل) وآية فيها (فعل).
َساءَ فَ َعلَْي َها ُثَّ إ َىل َربِّ ُك ْم تُ ْر َجعُو َن} [اْلاثية.]15 :
 )13قوله تعاىلَ { :م ْن َعم َل َ
صاْلاا فَلنَ ْفسه َوَم ْن أ َ
ك ب َعاد } [الفجر.]6 :
ف فَ َع َل َرب َ
 )14قوله تعاىل{ :أَ َلْ تَ َر َكْي َ

( السنة والعام) كلمتان مرتادفتان لكن الغالب استعمال السنة يف اْلول الذي فيه الشدة واْلدب ،والعام بعكسه.
اذكر آية فيها (سنة) وآية فيها (عام) من القرآن الكرمي.
ني} [املائدة:
 )15قوله تعاىل{ :قَ َ
س َعلَى الْ َق ْوم الْ َفاسق َ
ال فَإن ََّها ُُمََّرَمة َعلَْيه ْم أ َْربَع َ
ني َسنَةا يَت ُيهو َن يف ْاأل َْرض فَ َال تَأْ َ
.]26

َّاس َوفيه يَ ْعص ُرو َن} [يوسف.]49 :
ك َعام فيه يُغَ ُ
 )16قوله تعاىلُ { :ثَّ يَأْيت م ْن بَ ْعد ذَل َ
اث الن ُ

 اِبث يف كتاب "كلمات القرآن تفسري وبيان" للشيخ حسنني خملوف عن معىن الكلمات اآلتية.

أستجري.
 )17أعوذْ :
أعتَص ُم و ْ

هم.
برب ّ
 )18برب الفلقّ :
الصْبح .أو اْلَْلق كلّ ْ
 )19شر غاسق :شر الليل.

كل شيء.
 )20وقبَ :د َخل ظالمه يف ّ

اْليط حني يَ ْس َح ْر َن.
 )21النفاثات يف العقد :النِّساء َّ
السواحر يَْن ُفثْ َن يف عُ َقد ْ
 )22اهلل الصمد :هو َو ْح َده املقصود يف اْلَوائج.
 )23كفواُ :مكافئاا وُمَُاثالا.
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 ابتدأت عشر سور يف القرآن بالنداء ،ست منها يف الربع األخري ،اذكرها.
َّ
ني يَ َدي اللَّه َوَر ُسوله َواتَّ ُقوا اللَّهَ إ َّن اللَّ َه ََسيع َعليم} [اْلجرات.]1 :
ِّموا بَ ْ َ
ين َآمنُوا َل تُ َقد ُ
{ )24يَا أَي َها الذ َ
َّ
اْلَ ِّق
ين َآمنُوا َل تَتَّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْوليَاءَ تُْل ُقو َن إلَْيه ْم بالْ َم َوَّدة َوقَ ْد َك َف ُروا مبَا َجاءَ ُك ْم م َن ْ
{ )25يَا أَي َها الذ َ
ضايت تُسرو َن إلَْيه ْم بالْ َم َوَّدة
الر ُس َ
ُُيْر ُجو َن َّ
ول َوإيَّا ُك ْم أَ ْن تُ ْؤمنُوا باللَّه َربِّ ُك ْم إ ْن ُكْنتُ ْم َخَر ْجتُ ْم ج َه اادا يف َسبيلي َوابْتغَاءَ َم ْر َ
السبيل} [املمتحنة.]1 :
ض َّل َس َواءَ َّ
َخ َفْيتُ ْم َوَما أ َْعلَْنتُ ْم َوَم ْن يَ ْف َع ْلهُ مْن ُك ْم فَ َق ْد َ
َوأَنَا أ َْعلَ ُم مبَا أ ْ
َّ
وه َّن م ْن بُيُوِت َّن َوَل
صوا الْع َّد َة َواتَّ ُقوا اللَّهَ َربَّ ُك ْم َل ُُتْر ُج ُ
ِّساءَ فَطَلِّ ُق ُ
وه َّن لعدَِّت َّن َوأ ْ
َح ُ
{ )26يَا أَي َها النَّب إ َذا طَل ْقتُ ُم الن َ
ث
ود اللَّه فَ َق ْد ظَلَ َم نَ ْف َسهُ َل تَ ْدري لَ َع َّل اللَّ َه ُُْيد ُ
ني ب َفاح َشة ُمبَ يِّ نَة َوت ْل َ
ود اللَّه َوَم ْن يَتَ َع َّد ُح ُد َ
ك ُح ُد ُ
َُيُْر ْج َن إَّل أَ ْن يَأْت َ
ك أ َْمارا } [الطالق.]1 :
بَ ْع َد َذل َ
ك َواللَّهُ َغ ُفور َرحيم } [التحرمي.]1 :
ات أ َْزَواج َ
َح َّل اللَّهُ لَ َ
ك تَْبتَغي َم ْر َ
ض َ
{ )27يَا أَي َها النَّب لَ ُُتَِّرُم َما أ َ
{ )28يَا أَي َها الْ ُمَّزِّم ُل} [املزمل.]1 :
{ )29يَا أَي َها الْ ُمدَّثِّ ُر} [املدثر.]1 :

 وابتدأت سبع سور يف القرآن بالتسبيح ،ست منها يف الربع األخري ،اذكرها.
يم} [الصف.]1 :
الس َم َاوات َوَما يف ْاأل َْرض َوُه َو الْ َعز ُيز ْ
َ { )30سبَّ َح للَّه َما يف َّ
اْلَك ُ
يم} [اْلشر.]1 :
الس َم َاوات َوَما يف ْاأل َْرض َوُه َو الْ َعز ُيز ْ
َ { )31سبَّ َح للَّه َما يف َّ
اْلَك ُ
يم} [اْلديد.]1 :
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض َوُه َو الْ َعز ُيز ْ
َ { )32سبَّ َح للَّه َما يف َّ
اْلَك ُ
اْلَكيم} [اْلمعة.]1 :
الس َم َاوات َوَما يف ْاأل َْرض الْ َملك الْ ُقدوس الْ َعزيز ْ
{ )33يُ َسبِّ ُح للَّه َما يف َّ
شيء قَدير} [التغابن.]1 :
ك َولَهُ ْ
{ )34يُ َسبِّ ُح للَّه َما يف َّ
الس َم َاوات َوَما يف ْاأل َْرض لَهُ الْ ُم ْل ُ
اْلَ ْم ُد َوُه َو َعلَى ُك ِّل َ ْ
ك ْاأل َْعلَى} [األعلى.]1 :
اس َم َربِّ َ
َ { )35سبِّح ْ
 وابتدأت سورة واحدة بالتعليل وهي:

ْ{ )36ل َيالف قَُريْش} [قريش.]1 :
 أقسم اهلل تعاىل يف القرآن بعدد من خملوقاته .اذكر ثالث آيات من الربع األخري فيها قسم.
 )37قال تعاىلَ { :والطور} [الطور.]1 :

َّجم إ َذا َه َوى} [النجم.]1 :
 )38قال تعاىلَ { :والن ْ

 )39قال تعاىلَ { :والْ ُم ْر َس َالت عُ ْرفاا } [املرسالت.]1 :
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 كل آية يف القرآن تناسب ما قبلها وتتناسب مع ما بعدها ،ومثل ذلك السور ،فتناسب السورةُ السورَة اليت قبلها
وبعدها .فقد ختم اهلل تعاىل سورة الواقعة بقوله{ :فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة .]96 :وافتتح السورة

اليت بعدها "سورة اْلديد" بقوله{ :سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [احلديد.]1 :
اذكر ثالث تناسبات بني سورتني ُما قرأت يف الربع األخري.
الزْو َج ْني َّ
الذ َكَر
ِن َيَُْىن (ُ )37ثَّ َكا َن َعلَ َقةا فَ َخلَ َق فَ َس َّوى ( )38فَ َج َع َل مْنهُ َّ
 )40آخر سورة القيامة {أَ َلْ يَ ُ
ك نُطْ َفةا م ْن َم ٍّ
{ه ْل أَتَى َعلَى ْاْلنْ َسان حني م َن
س َذل َ
ك ب َقادر َعلَى أَ ْن ُُْيي َي الْ َم ْوتَى} وأول سورة اْلنسان َ
َو ْاألُنْثَى ( )39أَلَْي َ
ور}.
الد ْ
َّهر َلْ يَ ُك ْن َشْيئاا َم ْذ ُك ا
َّجم إذَا َه َوى}
{والن ْ
{وم َن اللَّْيل فَ َسبِّ ْحهُ َوإ ْدبَ َار الن ُجوم } وبداية سورة النجم َ
ِ )41ناية سورة الطور َ
ك
{وأ ََّما بن ْع َمة َربِّ َ
 )42ملا أمر اهلل تعاىل نبيه َ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يف آخر الضحى بالتحديث بنعمته اليت أنعمها عليه َ
ِّث} [الضحى]11 :
فَ َحد ْ
ك وْزَرَك} [الشرح]2 ،1 :
ض ْعنَا َعْن َ
وفصلها يف أول النشراح {أَ َلْ نَ ْشَر ْح لَ َ
ص ْد َرَك (َ )1وَو َ
ّ
ك َ

 يف الربع األخري آية تكررت عشر مرات يف السورة نفسها .ما هي:
ني} [املرسالت.]15 :
 )43قوله تعاىلَ { :ويْل يَ ْوَمئذ ل ْل ُم َك ِّذب َ
 قال تعاىل يف سورة األعراف{ :فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [األعراف]200 :
هلذه اآلية آية شبيهة يف سورة فصلت اذكرها.

يم} [فصلت.]36 :
استَع ْذ باللَّه إنَّهُ ُه َو َّ
 )44قوله تعاىلَ { :وإ َّما يَْن َز َغن َ
َّك م َن الشَّْيطَان نَ ْزغ فَ ْ
السم ُ
يع الْ َعل ُ
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 للقرآن أَساء كثرية؛ هات ثالث آيات فيها أَساء للقرآن الكرمي.
اْلَديث كتَاباا ُمتَ َشاِّباا َمثَاين تَ ْق َشعر مْنهُ ُجلُ ُ َّ
ود ُه ْم
َح َس َن ْ
ني ُجلُ ُ
ين َُيْ َش ْو َن َربَّ ُه ْم ُثَّ تَل ُ
 )45قوله تعاىل{ :اللَّهُ نََّزَل أ ْ
ود الذ َ
َ
ضلل اللَّهُ فَ َما لَهُ م ْن َهاد} [الزمر.]23 :
ك ُه َدى اللَّه يَ ْهدي به َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْ
َوقُلُوبُ ُه ْم إ َىل ذ ْكر اللَّه َذل َ

ورا نَ ْهدي
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ
 )46قوله تعاىلَ { :وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْمرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْدري َما الْكتَ ُ
ك ُر ا
اب َوَل ْاْلَيَا ُن َولَك ْن َج َع ْلنَاهُ نُ ا
َّك لَتَ ْهدي إ َىل صَراط ُم ْستَقيم} [الشورى]52 :
به َم ْن نَ َشاءُ م ْن عبَادنَا َوإن َ

ْمة بَالغَة فَ َما تُ ْغن الن ُذ ُر} [القمر]5 :
 )47قوله تعاىل{ :حك َ

.

.

 ضرب اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي كثريا من األمثلة.

ضرب فيها مثال .ث برأيك؛ ملاذا أكثر اهلل تعاىل من ضرب األمثال يف القرآن الكرمي.
هات من الربع األخري آيتني ُ
اخر بَْي نَ ُك ْم َوتَ َكاثُر يف ْاأل َْم َوال َو ْاأل َْوَلد َك َمثَل َغْيث
 )48قوله تعاىلْ { :اعلَ ُموا أَََّّنَا ْ
اْلَيَاةُ الدنْيَا لَعب َوَهلْو َوزينَة َوتَ َف ُ
ض َوان َوَما
ص َفًّرا ُثَّ يَ ُكو ُن ُحطَ ااما َويف ْاآلخَرة َع َذاب َشديد َوَم ْغفَرة م َن اللَّه َور ْ
يج فَتَ َراهُ ُم ْ
َّار نَبَاتُهُ ُثَّ يَه ُ
ب الْ ُكف َ
أ َْع َج َ
اْلَيَاةُ الدنْيَا إَّل َمتَاعُ الْغُُرور} [اْلديد.]20 :
ْ
َّ
َّ
ين َك َّذبُوا بآيَات
وها َك َمثَل ْ
ين ُُحِّلُوا الت َّْوَرا َة ُثَّ َلْ َُْيملُ َ
اْل َمار َُْيم ُل أ ْ
س َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
 )49قوله تعاىلَ { :مثَ ُل الذ َ
َس َف اارا بْئ َ
ني} [اْلمعة.]5 :
اللَّه َواللَّهُ َل يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
 )50أكثر اهلل تعاىل من ضرب األمثال :لتقريب املراد للعقل وتصويره يف صورة احملسوس.
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