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المحاضرة الثالثة( :الربع الثالث)
أجب عن األسئلة اآلتية:

 إذا علمت أن من معاين (الصالة) يف القرآن( :الدعاء ،الدين ،القراءة ،مواضع الصالة ،الصلوات اخلمس).
نبّي أمام كل آية معىن كلمة الصالة الواردة فيها.

{ )1وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة :]103 :الدعاء.
{ )2يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ} [هود:]87 :

الدين.

{ )3وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [اإلسراء:]110 :

القراءة.

{ )4لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ} [احلج :]40 :مواضع الصالة.
{ )5وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [البقرة :]3 :الصلوات اخلمس.
 نبّي معاين اشتقاقات مادة (وهن) فيما حتته خط:

{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِنيَ} [آل عمران.]139 :

 )6املعىن :ال تضعفوا.
{فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا} [آل عمران.]146 :
 )7املعىن :وما ضعفوا.
{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [لقمان.]14 :
 )8املعىن :ضعفا على

ضعف.

سجدا ،اسجدوا).
( السجود) مصدر ،يُشتق منه( :اسجد ،سجدوا ،ن

هات ثالث آيات من الربع الثالث فيها ذكر للسجود وما يُشتق منه.
ِ
ِ ِ
ورا} [الفرقان]60 :
اس ُج ُدوا لِ َّلر ْْحَ ِن قَالُوا َوَما َّ
يل ََلُ ُم ْ
الر ْْحَ ُن أَنَ ْس ُج ُد ل َما تَأْ ُم ُرنَا َوَز َاد ُه ْم نُ ُف ً
 )9قال تعاىلَ { :وإذَا ق َ
ِ ِ َّ ِ
السماو ِ
اخلَ ْ ِ
ات َواْْل َْر ِ
ض َويَ ْعلَ ُم َما ُتْ ُفو َن َوَما تُ ْعلِنُو َن} [النمل:
ِج ْ
بءَ يف َّ َ َ
 )10قال تعاىل{ :أََّال يَ ْس ُج ُدوا للَّه الذي ُُيْر ُ
]25
ِ
وسى} [طه.]70 :
 )11قال تعاىل{ :فَأُلْ ِق َي َّ
الس َحَرةُ ُس َّج ًدا قَالُوا َآمنَّا بَرب َه ُارو َن َوُم َ
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 الطباق هو :اجلمع بّي متضادين يف اجلملة ،وهو من احملسنات البديعية يف كالم العرب ،مثل قوله تعاىل:
{فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِريًا} [التوبة ]82 :فالضحك ضد البكاء ،والقليل ضد الكثري.
اذكر من الربع اْلخري آيتّي فيهما مجع بّي متضادين (طباق).
ِ
ِ ِ
ّي} [املؤمنون]37 :
وت َوََْنيَا َوَما ََْن ُن بَْب عُوث َ
 )12قال تعاىل{ :إِ ْن ه َي إَِّال َحيَاتُنَا الدُّنْيَا ََنُ ُ
 )13قال تعاىلَ { :واللَّهُ يَ ْعلَ ُم َما تُْب ُدو َن َوَما تَكْتُ ُمو َن} [النور]29 :
 الواو َلا يف اللغة أكثر من عشرة معاين منها( :العطف ،واو احلال ،واو القسم) بّي معىن الواو يف اآليات.
{ )14وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ} [مريم:]49 :

العطف.

{ )15اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ} [األنبياء :]1 :واو

احلال.

{ )16وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنيَ} [األنعام :]23 :واو القسم.
 كم عدد اْلنبياء الذين ذُكرت أمساؤهم يف سورة اْلنبياء.
 )17عددهم)16( :
 ما اسم السورة اليت جاء فيها حديث اإلفك.
 )18سورة النور.
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :مفاتح الغيب مخس ال يعلمها إال اهلل»
اذكر اآلية الدالة على هذه اخلمس.
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َغ ًدا َوَما
 )19قال تعاىل{ :إِ َّن اللَّ َه ِعْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
اع ِة َويُنَ زُل الْغَْي َ
الس َ
ث َويَ ْعلَ ُم َما يف اْْل َْر َحام َوَما تَ ْدري نَ ْفس َماذَا تَكْس ُ
وت إِ َّن اللَّ َه َعلِيم َخبِري} [لقمان]34 :
تَ ْد ِري نَ ْفس بِأَي أ َْرض َتَُ ُ
 قال تعاىل{ :وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِنيَ} [القصص]7 :
يف اآلية أمران وهنيان وخربان وبشارتان .اذكرها.
 )20اْلمر :أ َْر ِضعِ ِيه.
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 )21اْلمر :فَأَلْ ِق ِيه.

 )22النهيَ :وَال َتَ ِايف.
 )23النهيَ :وَال َْحتَزِين.
 )24اخلرب :وأوحينا إىل أم موسى.
 )25اخلرب :فإذا خفت عليه.
 )26البشارة :إِنَّا ر ُّادوه إِلَي ِ
ك.
َ ُ ْ
ِ
ِ ِ
ّي.
 )27البشارةَ :و َجاعلُوهُ م َن الْ ُم ْر َسل َ
 احبث يف كتاب (كلمات القرآن تفسري وبيان) للشيخ حسنّي خملوف عن معىن الكلمات اآلتية:
يتسارون ويتهامسون.
 )28يتخافتون :ن

 )29صفصفا :أرضا ُمستوية أو ال نبات فيها.
 )30أمتا :مكانا ُمرتفعا  .أو ارتفعا.

 )31ينسلون :يُسرعون املشي يف اخلروج.

 )32أساطري اْلولّي :أكاذيبهم املسطورة يف كتبهم.
 )33مهزات الشياطّيِ :
ووساوسهم امل ْغرية.
نزغاِتم
َ
ُ
 )34كاحلون :عابسون أو متقلنصو الشفاه عن اْلسنان من أثر اللفح.
ومثَلَّي .اذكرها.
 يف سورة الكهف ثالث قصص َ

 )35قصة :أصحاب الكهف.
 )36قصة :موسى واخلضر.

 )37قصة :ذو القرنّي.
ِ
َح ِد ِمهَا َجنَّتَ ْ ِ
ب ََلُم َّمثَال َّر ُجلَ ْ ِ
امهَا بِنَ ْخل َو َج َع ْلنَا بَْي نَ ُه َما َزْر ًعا}.
ّي ِم ْن أ َْعنَاب َو َح َف ْفنَ ُ
 )38مثلَ { :و ْ
اض ِر ْ
ّي َج َع ْلنَا ْل َ
ِ
ِ
احلي ِاة الدُّنْيا َكماء أ ِ
ات اْل َْر ِ
 )39مثلَ { :و ْ
َنزلْنَاهُ م َن ال َّس َماء فَ ْ
اختَ لَ َط بِه نَبَ ُ
ض فَأ ْ
اض ِر ْ
يما تَ ْذ ُروهُ
َ َ َ
ب ََلُم َّمثَ َل ََْ
َصبَ َح َهش ً
اح َوَكا َن اللَّهُ َعلَى ُكل َش ْيء ُّم ْقتَ ِد ًرا}.
الريَ ُ
 سورة الكهف إحدى مخس سور يف القرآن بُدئت باحلمد هلل .ما أمساء هذه السور؟

)40

سورة الفاحتة.

 )41سورة
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 )42سورة

سبأ.

 )43سورة

فاطر.
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 وردت آيات احلجاب يف سوريت النور واْلحزاب .اذكر اآليتّي.
ِ
ات ي ْغضضن ِمن أَب ِِ
ِ ِ ِ
ض ِربْ َن
ين ِزينَتَ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْن َها َولْيَ ْ
 )44قال تعاىلَ { :وقُ ْل ل ْل ُم ْؤمنَ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
صاره َّن َوََْي َفظْ َن فُ ُرو َج ُه َّن َوال يُْبد َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إِال لِبُعُولَتِ ِه َّن أَْو آبَائِ ِه َّن أ َْو آبَ ِاء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو أَبْنَائِ ِه َّن أ َْو أَبْنَ ِاء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو
ِبُ ُم ِره َّن َعلَى ُجيُوِب َّن َوال يُْبد َ
ِ
إِخواهنِِ َّن أَو ب ِن إِخواهنِِ َّن أَو ب ِن أ ِِ ِ ِ
ّي َغ ِْري أُ ِول ِْ
اإل ْربَِة ِم َن الر َج ِال أَ ِو
َخ َواِت َّن أ َْو ن َسائ ِه َّن أَْو َما َملَ َك ْ
ت أَْْيَانُ ُه َّن أَ ِو التَّابِع َ
َْ ْ َ َْ ْ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ض ِربن بِأَرجلِ ِه َّن لِي علَم ما ُُيْ ِفّي ِمن ِزينَتِ ِه َّن وتُوبوا إِ َىل اللَّ ِه َِ
مجيعاً
َ ُ
َ ْ
ين َلْ يَظْ َه ُروا َعلَى َع ْوَرات الن َساء َوال يَ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
الط ْف ِل الذ َ
أَيُّ َها الْ ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن} النور.31/
ِ
ك ونِس ِاء الْم ْؤِمنِ ِ
 )45قال تعاىل{ :يا أَيُّها النَِّب قُل ْل َْزو ِاج َ ِ
ك أ َْد َن أَ ْن يُ ْعَرفْ َن
ّي َعلَْي ِه َّن ِم ْن َجالبِيبِ ِه َّن ذَل َ
ّي يُ ْدن َ
ك َوبَنَات َ َ َ ُ َ
َ َ ُّ ْ َ
فَال يُ ْؤ َذيْ َن َوَكا َن اللَّهُ َغ ُفوراً َرِحيماً} اْلحزاب.59/
 يف الربع الثالث تكررت آية يف سورة مثاين مرات .ما هي.
ك ََلو الْع ِزيز َّ ِ
يم} [الشعراء.]9 :
 )46قال تعاىلَ { :وإِ َّن َربَّ َ َُ َ ُ
الرح ُ
 ذكر العلماء أن كل سورة فيها (كال) فهي مكية ،وكل سورة فيها ذكر املنافقّي فهي مدنية سوى العنكبوت ،وكل
سورة فيها ذكر آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة.
بناء على ما سبق ،اكتب امسي سورتّي مكيتّي ،وثالثة مدنية.
ون ( )99لَعلي أَعمل ِ ِ
ال رب ارِجع ِ
ِ
ت َك َّال إِن ََّها َكلِ َمة ُه َو
َح َد ُه ُم الْ َم ْو ُ
يما تَ َرْك ُ
َ َْ ُ َ
ت قَ َ َ ْ ُ
 )47مكيةَ { :ح َّّت إذَا َجاءَ أ َ
صاحلًا ف َ
قَائِلُ َها َوِم ْن َوَرائِ ِه ْم بَ ْرَزخ إِ َىل يَ ْوِم يُْب َعثُو َن} [املؤمنون]100 ،99 :
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يس أََب} [طه]116 :
 )48مكيةَ { :وإِ ْذ قُ ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة ْ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ
ِ
َّب ات َِّق اللَّ َه وَال تُ ِط ِع الْ َكافِ ِرين والْمنَافِ ِق َ ِ
يما} [اْلحزاب.]1 :
 )49مدنية{ :يَا أَيُّ َها النِ ُّ
يما َحك ً
ّي إ َّن اللَّهَ َكا َن َعل ً
ََ ُ
َ

-انتهت األسئلة-
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