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المحاضرة األولى( :الربع األول)
أجب عن األسئلة اآلتية:
 اذكر آيتني تتحدثان عن أمهية فهم القرآن أو تذمان عدم فهمه.
ِ
ك مبارك لِيدَّبَّروا آياتِِه ولِيتَ َذ َّكر أولو ْاْلَلْب ِ
ِ
اب} [ص.]29 :
َ
 )1قال تعاىل{ :كتَاب أَنْ َزلْنَاه إلَْي َ َ َ َ
َ ََ َ
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِ َلفًا َكثِ ًيا} [النساء]82 :
 )2قال تعاىل{ :أَفَ َل يَتَ َدبَّرو َن الْق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عْند َغ ِْي اللَّه لََو َجدوا فيه ْ
 هل فسر النيب صلى اهلل عليه وسلم لصحابته القرآن كله.
 )3الَّ ،بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكثي من معاين القرآن ْلصحابه ،ومل ي ِبني كل معاين القرآن.
 اذكر آية فسرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مع تفسيه صلى اهلل عليه وسلم.
 )4اآلية{ :الذين َآمنواْ َوَملْ يلبسوا إِميَانَه ْم بِظ ْلم} [اْلنعام]82 :
 )5التفسي :روى اإلمام أمحد والشيخان وغيمها عن ابن مسعود قال" :ملا نزلت هذه اآلية{ :الذين آ َمنواْ َوَملْ يلبسوا
إِميَانَه ْم بِظ ْلم} [اْلنعام ]82 :شق ذلك على الناس فقالوا :يا رسول اهلل؛ وأينا ال يظلم نفسه؟ قال" :إنه ليس
الذي تعنون ،أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل :إن الشرك لظلم عظيم؟ إمنا هو الشرك".
( البلء) مصدر ،يشتق منه (يبلوكم – تبلى – ابتلى)..
هات من الربع اْلول ثلث آيات فيها ذكر للبلء أو ما يشتق منه.
 )6قال تعاىل{ :وإِ ْذ ََنَّْي نَاكم ِمن ِآل فِر َعو َن يسومونَكم سوء الْع َذ ِ
اب ي َذ ِّبو َن أَبْنَاءَك ْم َويَ ْستَ ْحيو َن نِ َساءَك ْم َوِف َذلِك ْم
ْ َ َ
ْ ْ َ
ْ ْ
َ
بََلء ِم ْن َربِك ْم َع ِظيم} [البقرة.]49 :
ِ ِ
ِِ
ال إِ ِين ج ِ
ك لِلن ِ
ال َال يَنَال
ال َوِم ْن ذ ِريَِّت قَ َ
َّاس إِ َم ًاما قَ َ
يم َربُّه بِ َكلِ َمات فَأَََتَّه َّن قَ َ
اعل َ
َ
 )7قال تعاىلَ { :وإذ ابْتَ لَى إبْ َراه َ
ِ
ِِ
ني} [البقرة.]124 :
َع ْهدي الظَّالم َ
اْلي ر ِ
ِ
اح َد ًة ولَ ِك ْن لِيَْب لوكم ِف َما آتَاكم فَ ْ ِ
ات} [املائدة.]48 :
ْ
َ ْ
 )8قال تعاىلَ { :ولَ ْو َشاءَ اللَّه ََلَ َعلَك ْم أ َّم ًة َو َ
استَبقوا َْْ َ
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( التزكية) مصدر ،يشتق منه (زكى – يزكي – تزكوا)...
هات من الربع اْلول ثلث آيات فيها ذكر التزكية أو ما يشتق منها.
 )9قال تعاىل{ :ربَّنا واب ع ْ ِ
ك وي علِمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ِ
ِ
ت
ْم َة َوي َزِكي ِه ْم إِن َ
َّك أَنْ َ
ث في ِه ْم َرس ًوال مْن ه ْم يَْت لو َعلَْي ِه ْم آيَات َ َ َ
َ َ َ َْ
اْلك َ
َ َ
اْلَ ِكيم} [البقرة.]129 :
الْ َع ِزيز ْ
 )10قال تعاىلَ { :كما أَرس ْلنَا فِيكم رس ًوال ِمْنكم ي ْت لو علَيكم آياتِنَا وي َزِكيكم وي علِمكم الْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ َوي َعلِمك ْم َما
ََْ
َ َْ
اْلك َ
َ َ
ْ َ َْ ْ َ َ
َْ
َملْ تَكونوا تَ ْعلَمو َن} [البقرة.]151 :
ِ َّ ِ
ين ي َزُّكو َن أَنْف َسه ْم بَ ِل اللَّه ي َزِكي َم ْن يَ َشاء َوَال يظْلَمو َن فَتِ ًيل} [النساء]49 :
 )11قال تعاىل{ :أَ َملْ تَ َر إ َىل الذ َ
( الزيغ) مصدر ،هات من الربع اْلول آيتني فيهما حديث عن الزيغ أو أحد اشتقاقاته.
مث بني من خلل تقليب الكلمة ما معىن "زيغ".
ِ
ك َج ِامع
ت الْ َوَّهاب (َ )8ربَّنَا إِنَّ َ
ك َر ْمحَةً إِن َ
ب لَنَا ِم ْن لَدنْ َ
َّك أَنْ َ
 )12قال تعاىلَ { :ربَّنَا َال ت ِز ْغ ق لوبَنَا بَ ْع َد إ ْذ َه َديْتَ نَا َوَه ْ
الن ِ ِ
ب فِ ِيه إِ َّن اللَّهَ َال ُيْلِف الْ ِم َيع َاد} [آل عمران.]9 ،8 :
َّاس ليَ ْوم َال َريْ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ِ ِ
ين ِف
 )13قال تعاىل{ :ه َو الَّذي أَنْ َزَل َعلَْي َ
َ
اب مْنه آيَات ُْم َك َمات ه َّن أ ُّم الْكتَاب َوأ َخر متَ َشاِبَات فَأ ََّما الذ َ
ق لوِبِِ ْم َزيْغ فَيَتَّبِعو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنه ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِه َوَما يَ ْعلَم تَأْ ِويلَه إَِّال اللَّه َوالَّر ِاسخو َن ِف الْعِْل ِم يَقولو َن
آمنَّا بِِه كل ِمن ِعْن ِد ربِنَا وما ي َّذ َّكر إَِّال أولو ْاْلَلْب ِ
اب} [آل عمران]7 :
َ
َ ََ َ
ْ
َ
 )14معىن "الزيغ" :الزيغ هو امليل ،أي امليل عن اهلدى إىل الضلل.
 بني معاين اشتقاقات مادة "نظر" فيما حتته خط:
{ )15وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة :]280 :أي فإمهال إىل وقت اليسر.
{ )16ولَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ} [اْلنعام :]8 :ال ميهلون وال يؤخرون.
{ )17قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ} [اْلنعام :]158 :أي منتظرون بكم العذاب.

DrShaal

www.Dr-Shaal.com

دورة في تدبر القرآن،
للدكتور محمد خير الشعال

(يتدبرون القرآن)-1-

مسجد أنس بن مالك  -رمضان  1438هـ

 من خلل جتريد الكلمة من الزوائد ،بني معىن الكلمات الت وضع حتتها خط:
{ )18ويَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ} [البقرة :]15 :طغى :عل وارتفع.
{ )19يَعْمَهُونَ} [البقرةَ :]15 :ع ِمي :حتي وتردد ف الشيء.
{ )20سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران :]180 :ط ّوق :الطوق ما يلبس ف العنق.
وىل :اهنزم.
{ )21وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ} [آل عمرانّ :]111 :
 إذا علمت أن زيادة املبىن ف الكلمة يدل على زيادة املعىن ،فما معىن الكلمات الت حتتها خط:
{ )22وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ} [املائدة :]41 :أي هم مبالغون ف مساع اْلكاذيب واْلباطيل.
{ )23أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [املائدة :]42 :أي هم مبالغون ف الكسب اْلرام.
{ )24وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه :]82 :أي وإين لعظيم املغفرة وكثيها ملن تاب.
{ )25وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ} [البقرة :]49 :يذّبون اْلبناء بقساوة
وقلوب ال تعرف الرمحة.
 إذا علمت أن للبلغة أثراً ف بيان املعىن ومجالهّ ،بني معاين اآليات اآلتية:
{يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [البقرة]19 :

 )26معىن اآلية :لفرط فزعهم وخوفهم يكادون يضعون أصابعهم كلها ال رؤوسها ف آذاهم
{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة]187 :
 )27معىن اآلية :شبه كل واحد من الزوجني باللباس املشتمل على البسه ،فكما أن اللباس يقي من الربد واْلر،
ويسرت العورات ،ويناسب صاحبه ،وهو أقرب شيء لصاحبه؛ فكذلك كل من الزجني يقي اآلخر من الفنت
والشهوات .ويسرت زالته ويتناسب معه ويقرتب منه.
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{وَاللَّهُ يَقْبِضُ ويَبْسُطُ} [البقرة]245 :
 )28معىن اآلية :أي يقرت على من يشاء ويوسع على من يشاء ابتلء وامتحانا.
{ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ} [البقرة ،]5 :برأيك ماذا أضاف حرف اَلر (على) على معىن اآلية؟ وملاذا مل
ِ
تأت اآلية مثلً "أولئك هداهم اهلل"؟

)29أضاف معىن بلغياًْ ،لن معىن "على" فيه استعلء ،أي :فيه من استعلئه وعلوه باْلق واهلدى ،مع ثباته عليه،

واستقامته إليه ،فكان ف اإلتيان بأداة "على" ما يدل على علوه وثبوته واستقامته ،وهذا خبلف الضلل والريب،

فإنه يؤتى فيه بأداة "ف" الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه.
 اّبث ف كتاب "كلمات القرآن تفسي وبيان" للشيخ حسنني خملوف عن معىن الكلمات اآلتية:
 )30قولوا حطة :أي قولوا :مسألتنا يا ربنا أن حتط عنا خطايانا.
 )31ال فارض وال بكر :ال مسنة وال فتية.
 )32ال شية فيها :ال لون فيها غي الصفرة الفاقعة.
صوت ويصيح.
 )33ينعق :ي ّ

 )34وال جيرمنكم :ال حيملنكم أو ال يكسبنكم.
 )35شنآن قوم :بغضكم هلم.
 وصف اهلل تعاىل قلوب الكفار ف القرآن الكرمي بعشر صفات( :باْلتم ،والطبع ،والضيق ،واملرض ،والران،
واملوت ،والقساوة ،واالنصراف ،واْلمية ،واإلنكار).
اذكر ثلث آيات من الربع اْلول تتحدث عن ثلث من هذه الصفات.
ِ
ِِ
صا ِرِه ْم ِغ َش َاوة َوَهل ْم َع َذاب َع ِظيم} [البقرة.]7 :
 )36قال تعاىلَ { :ختَ َم اللَّه َعلَى ق لوِب ْم َو َعلَى مسَْع ِه ْم َو َعلَى أَبْ َ
 )37قال تعاىلِ{ :ف ق لوِبِِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا وَهلم ع َذاب أَلِيم ِِبا َكانوا يك ِ
ْذبو َن} [البقرة.]10 :
َ
ْ ََ َ َ
ََ ً َ ْ َ
َ
ِ ِ
اْلِ َجا َرِة أ َْو أَ َش ُّد قَ ْس َوًة} [البقرة]74 :
ك فَ ِه َي َك ْ
ت ق لوبك ْم ِم ْن بَ ْعد َذل َ
 )38قال تعاىل{ :مثَّ قَ َس ْ
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 إذا علمت أن لكلمة "القنوت" عشرة معان منها( :الطاعة ،اْلشوع ،القيام ،السكوت ،الدعاء ،الصلة)
ضع أمام كل آية معىن القنوت فيها.
{ )39يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ} [آل عمران :]43 :الطاعة  -اْلشوع
{ )40الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِنيَ وَالْقَانِتِنيَ} [آل عمران :]17 :الطاعة.
{ )41فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ} [النساء :]34 :الطاعة.
{)42حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِنيَ} [البقرة :]238 :السكوت

.

( الفرقان) من أمساء القرآن ،اذكر آية ورد فيها اسم القرآن هذا ،وبرأيك ملاذا مسى اهلل تعاىل كتابه ب الفرقان.
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا} [الفرقان]1 :
 )43قال تعاىل{ :تَبَ َارَك الَّذي نََّزَل الْف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَكو َن ل ْل َعالَم َ
 )44مسى اهلل تعاىل القرآن قرآناً ْلنه :يفرق بني اْلق والباطل.
 اذكر آية أركان الوضوء الت وردت معك ف الربع اْلول.
َّ ِ
الص َل ِة فَا ْغ ِسلوا وجوهكم وأَي ِديكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وسك ْم
ين َآمنوا إِ َذا ق ْمت ْم إِ َىل َّ
َ ْ َْ َ ْ
 )45قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ََ َ ْ َ
وأ َْرجلَكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
َحد ِمْنك ْم ِم َن الْغَائِ ِط أ َْو
ني َوإِ ْن كْنت ْم جنبًا فَاطَّ َّهروا َوإِ ْن كْنت ْم َم ْر َ
ضى أ َْو َعلَى َس َفر أ َْو َجاءَ أ َ
ْ
َ
َالمستم النِساء فَلَم َِجتدوا ماء فَت ي َّمموا صعِيدا طَيِبا فَامسحوا بِوج ِ
وهك ْم َوأَيْ ِديك ْم ِمْنه َما ي ِريد اللَّه لِيَ ْج َع َل َعلَْيك ْم ِم ْن
َ ً ََ
ََ ْ
َْ
َ ً ً َْ
ِ
َحَرج َولَ ِك ْن ي ِريد لِيطَ ِهَرك ْم َوليتِ َّم نِ ْع َمتَه َعلَْيك ْم لَ َعلَّك ْم تَ ْشكرو َن} [املائدة]6:
 اذكر اآلية احملرمة للخمر الت وردت معك ف الربع اْلول.

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اجتَنِبوه لَ َعلَّك ْم
ين َآمنوا إَِّمنَا ْ
صاب َو ْاْل َْزَالم ِر ْجس م ْن َع َم ِل الشَّْيطَان فَ ْ
اْلَ ْمر َوالْ َمْيسر َو ْاْلَنْ َ
 )46قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ت ْفلِحو َن} [املائدة]90 :
 )47آيات املواريث معظمها ف سورة :النساء.

َّ ِ
ين يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة]240 :
َ { والذ َ
منسوخة بآية ف سورة البقرة اذكرها.
 )48قال تعاىل{ :والَّ ِذين ي تَ وفَّو َن ِمْنكم وي َذرو َن أ َْزواجا ي تَ ربَّ ِ ِ
ِ
َجلَه َّن فَ َل
َ ً ََ ْ
ص َن بأَنْفس ِه َّن أ َْربَ َع َة أَ ْشهر َو َع ْشًرا فَإ َذا بَلَ ْغ َن أ َ
ْ ََ
َ َ َْ
ِ
ِ
يما فَ َع ْل َن ِف أَنْف ِس ِه َّن بِالْ َم ْعروف َواللَّه ِِبَا تَ ْع َملو َن َخبِي} [البقرة]234 :
اح َعلَْيك ْم ف َ
جنَ َ
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