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المحاضرة الثانية( :الربع الثاني)
أجب عن األسئلة اآلتية:

اقرأ األحاديث اآلتية ،واذكر أمام كل حديث اآلية التي يفسرها الحديث مما قرأت من الربع الثاني.
 أخرج البخاري عن عبد اهلل بن الزبري قال" :أمر اهلل نبيه أن يأخذ العفو من أخالق الناس".
 )1قال تعاىل يف سورة األعراف{ :خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني} [األعراف:

.]199

 أخرج البخاري عن أنس قال :قال أبو جهل :اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من
السماء أو ائتنا بعذاب أليم.

الس َم ِاء أَ ِو
 )2قال تعاىل يف سورة األنفالَ { :وإِذ قَالُوا اللَّ ُه َّم إِن َكا َن َه َذا ُه َو احلَ َّق ِمن ِعن ِد َك فَأَم ِطر َعلَي نَا ِح َج َارة ِم َن َّ
ِ
ِ
ِ
ت فِي ِهم َوَما َكا َن اللَّهُ ُم َع ِّذبَ ُهم َوُهم يَستَ غ ِف ُرو َن} [األنفال،32 :
ائتنَا بِ َع َذاب أَليم (َ )32وَما َكا َن اللَّهُ ليُ َع ِّذبَ ُهم َوأَن َ
]33
 روى الرتمذي عن علي رضي اهلل عنه سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن احلج األكرب .فقال :يوم النحر.
ِ
ِ
 )3قال تعاىل يف سورة التوبةَ { :وأَ َذان ِم َن اللَّ ِه َوَر ُسولِِه إِ َىل النَّا ِس يَوَم احلَ ِّج األَك َِرب أ َّ
َن اللَّ َه بَِريء م َن ال ُمش ِرك َ
ني َوَر ُسولُهُ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ َّ
ين َك َف ُروا بِ َع َذاب أَلِيم} [التوبة]3 :
فَإن تُبتُم فَ ُه َو َخي ر لَ ُكم َوإن تَ َوليتُم فَاعلَ ُموا أَنَّ ُكم َغي ُر ُمعج ِزي الله َوبَ ِّش ِر الذ َ
 أخرج البخاري قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع».
َّ ِ
ِ
َّ
ضةَ َوَل يُن ِف ُقونَ َها ِيف َسبِي ِل اللَّ ِه فَبَشِّرُهم بِ َع َذاب أَلِيم}
ب َوال ِف َّ
 )4قال تعاىل يف سورة التوبةَ ...{ :والذ َ
ين يَكن ُزو َن الذ َه َ
[التوبة.]34 :
 روى الرتمذي عن أيب بكر قال :قلت للنيب صلى اهلل عليه وسلم وحنن يف الغار :لو أن أحدهم ينظر إىل قدميه
ألبصر حتت قدميه .فقال« :يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما».
صرهُ اللَّهُ إِذ أَخر َجهُ الَّ ِذين َك َفروا ثَ ِان اث نَ ِ
ول
ني إِذ ُُهَا ِيف الغَا ِر إِذ يَ ُق ُ
 )5قال تعاىل يف سورة التوبة{ :إَِّل تَن ُ
َ
ص ُروهُ فَ َقد نَ َ َ
َ ُ َ
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
لِ ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ
ين َك َف ُروا ُّ
السفلَى َوَكلِ َمةُ
َ
صاحبه َل َحتَزن إ َّن الل َه َم َعنَا فَأَن َزَل اللهُ َسكينَتَهُ َعلَيه َوأَيَّ َدهُ ِبُنُود َل تَ َروَها َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
اللَّ ِه ِه َي العُليَا َواللَّهُ َع ِزيز َح ِكيم} [التوبة]40 :

 روى الرتمذي قال صلى اهلل عليه وسلم« :ما أنزل اهلل يف التوراة واإلجنيل مثل أم القرآن وهي السبع املثان».
ِ
ِ
ِ
يم} [احلجر]87 :
 )6قال تعاىل يف سورة احلجرَ { :ولََقد آتَي نَ َ
اك َسب عا م َن ال َمثَان َوال ُقرآ َن ال َعظ َ
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 أخرج البخاري عن ابن عمر قال :إن الناس يصريون يوم القيامة ُجثا ،كل أمة تتبع نبيها يقولون :يا فالن اشفع،
يا فالن اشفع ،حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فذلك يوم يبعثه اهلل املقام احملمود.
ِ
ك َم َقاما ََم ُمودا}.
ك َربُّ َ
ك َع َسى أَن يَب َعثَ َ
 )7قال تعاىل يف سورة اإلسراءَ { :وِم َن اللَّي ِل فَتَ َه َّجد بِِه نَافلَة لَ َ
ِ 
(الكرب) مصدر ،يُشتق منه (متكرب ،يستكرب ،مستكرب)..
هات من الربع الثان ثالث آيات فيها ذكر للكرب أو ما يُشتق منه.

اب َج َهنَّم َخالِ ِد ِ ِ
ِ
ين} [النحل]29 :
 )8قال تعاىل{ :فَاد ُخلُوا أَب َو َ
س َمث َوى ال ُمتَ َك ِّرب َ
َ
َ
ين ف َيها فَلَبئ َ
السماو ِ
ِِ
ِ
ات َوَما ِيف األَر ِ
ض ِمن َدابَّة َوال َم َالئِ َكةُ َوُهم َل يَستَكِربُو َن} [النحل]49 :
 )9قال تعاىلَ { :وللَّه يَس ُج ُد َما يف َّ َ َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ين َل يُؤِمنُو َن بِاْل ِخَرِة قُلُوبُ ُهم ُمن ِكَرة َوُهم ُمستَكِربُو َن} [النحل]22 :
 )10قال تعاىل{ :إ ََلُ ُكم إلَه َواحد فَالذ َ
 إذا علمت أن زيادة املبىن يف الكلمة يدل على زيادة املعىن ،فما معىن الكلمات اليت حتتها خط:
{ )11غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ} [يوسف :]23 :أحكمت إغالقها.
{ )12قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} [يوسف :]31 :بالغن يف التقطيع حىت بلغت السكاكني إىل العظم.
{ )13فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ} [يوسف :]80 :يئسوا من إجابة طلبهم يأسا تاما.
 من خالل جتريد الكلمة من الزوائد ،نبني معىن الكلمات اليت وضع حتتها خط:

{ )14فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا} [األعراف :]4 :بيت :ليال.

{ )15فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} [األعراف :]4 :قال :من القيلولة وهي النوم وسط النهار.
املتنعم الذي أبطرته
{ )16وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا} [اإلسراء :]16 :ترف :املرتف :ن
النعمة وسعة العيش.
 أعرب ما حتته خط ،مث اكتب تفسري اْلية بناء على اإلعراب:
{فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ} [احلجر.]61 :
 )17إعراب( :آل) :مفعول به مقدم منصوب.
 )18إعراب( :املرسلون) :فاعل مؤخر مرفوع.
آل لوط.
 )19تفسري اْلية :أي فلما أتى املالئكةُ َ
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{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [املائدة]6 :
 )20إعراب( :أرجلَكم) :اسم منصوب معطوف على أيديكم.
 )21تفسري اْلية :إذا أردمت القيام إىل الصالة وأنتم َمدثون {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق} أي اغسلوا
الوجوه واأليدي مع املرافق {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني} أي امسحوا رؤوسكم واغسلوا أرجلكم
إىل الكعبني أي معهما ،وجيء باملسح بني املغسولت إلفادة الرتتيب.
{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ وَرَسُولُهُ} [التوبة]3 :
وحذف لدللة األول عليه.
 )22إعراب( :ورسولُه) :مبتدأ وخربه َمذوف ،أي ورسوله بريءُ ،

 )23تفسري اْلية :أي إعالم إىل كافة الناس من اهلل تعاىل ورسوله يوم النحر ،بأن اهلل بريء من املشركني وعهودهم،
ورسوله بريء منهم أيضا.
 الباء حرف جر ،وَلا يف اللغة أكثر من عشرة معان .منها:
(مبعىن ِمن ،الستعالء كعلى ،الغاية كإىل ،املصاحبة كمع ،السببية) .نبني معىن الباء يف اْليات اْلتية.
{ )24عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [اإلنسان :]6 :مبعنى من.

{ )25ولَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل :]96 :مبعنى على.
{ )26وَقَدْ أَحْسَنَ بِي} [يوسف :]100 :مبعنى

إيلّ.

{ )27فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة :]77 :السببية.
{ )28قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَالمٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ} [هُودٍ :]48 :املصاحبة مبعنى مع.
 ملا نزلت {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [األنفالُ ]65 :كتب عليهم أل يفر واحد من عشرة.
مث خفف اهلل عنهم فكتب أل يفر مائة من مائتني .فما اْلية املخففة.
ِ ِ
َن فِي ُكم َ ِ
صابِرة يَغلِبُوا ِمائَتَ ِ
َّف اللَّهُ َعن ُكم َو َعلِ َم أ َّ
ني َوإِن يَ ُكن
 )29قال تعاىل{ :اْل َن َخف َ
ضعفا فَإن يَ ُكن من ُكم مائَة َ َ
ني بِِإذ ِن اللَّ ِه واللَّهُ مع َّ ِ
ِمن ُكم أَلف يَغلِبُوا أَل َف ِ
ين} [األنفال]66 :
َ ََ
الصاب ِر َ
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 احبث يف كتاب "كلمات القرآن تفسري وبيان" حلسنني خملوف عن معىن الكلمات اْلتية:
احملرم فيه.
 )30يعدون يف السبت :يعتدون ن
بالصيد ن
 )31نتقنا اجلبل :رفعناه وقلعناه.
الضالنني اَلالكني.
 )32الغاوين :ن

ُ )33مكاء وتصدية :صفريا وتصفيقا.
 )34خممصة :جماعة ما.

 )35غري جمذوذ :غري مقطوع عنهم.
 ملا ختلف ثالثة من الصحابة عن غزوة تبوك أنزل اهلل فيهم قرآنا .يف أي سورة ذاك .اذكر اْلية.
 )36سورة :التوبة

 )37قال تعاىل{ :وعلَى الث ََّالثَِة الَّ ِذين خلِّ ُفوا ح َّىت إِ َذا ضاقَت علَي ِهم األَر ِ
ضاقَت َعلَي ِهم أَن ُف ُس ُهم َوظَنُّوا
ض مبَا َر ُحبَت َو َ
َ
ََ
ُ
َ ُ َ
َ ُ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
يم} [التوبة]118 :
اب َعلَي ِهم ليَتُوبُوا إ َّن اللَّهَ ُه َو الت ََّّو ُ
أَن َل َمل َجأَ م َن اللَّه إَّل إلَيه ُمثَّ تَ َ
اب ا َّلرح ُ
 حتدثت آيات يف سورة يف الربع الثان عن غزوة بدر .يف أي سورة ذاك.
 )38سورة األنفال
 اذكر أمساء مخسة أنبياء ورد ذكر أمسائهم يف الربع الثان.
)39

آدم-نوح-هود-صاحل-لوط-إبراهيم-إمساعيل-إسحاق.

 )40يعقوب-يوسف-شعيب
)41

أيوب-يونس-موسى-هارون.

 )42الياس-اليسع -داوود-سليمان.
 )43زكريا-حيىي-عيسى.
 جرت عادة القرآن أنه يذكر مقاطع من القصص يف أماكن متعددة من السور .كقصة سيدنا موسى مع فرعون
تكررت يف أماكن متعددة ،وقصة عدم سجود إبليس ْلدم ،وقصة إبراهيم وإمساعيل ...وهكذا ،ما عدا قصة
واحدة جاءت كاملة ،ويف سورة واحدة من أوَلا إىل آخرها.
 )44وهي سورة :يوسف
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 يف الربع الثان حتدى القرآن منكريه أن يأتوا بعشر سور مثله .مث حتداهم أن يأتوا بسورة مثله .اذكر اْليتني:
 )45عشر سور :قال تعاىل{ :أَم ي ُقولُو َن اف تَ راه قُل فَأتُوا بِعش ِر سور ِمثلِ ِه مفتَ ريات وادعوا م ِن استَطَعتُم ِمن د ِ
ون اللَّ ِه إِن
ُ
َُ
ُ ََ َ ُ َ
َ
َ َُ
ُكنتم ِ ِ
ني} [هود]13 :
صادق َ
ُ َ
ون اللَّ ِه إِن ُكنتم ِ ِ
 )46سورة :قال تعاىل{ :أَم ي ُقولُو َن اف تَ راه قُل فَأتُوا بِسورة ِمثلِ ِه وادعوا م ِن استَطَعتُم ِمن د ِ
ني}
ُ
صادق َ
َُ
ُ َ
َ ُ َ
َ
َُ
[يونس]38 :

 قال تعاىل يف سورة األنعام{ :وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [األنعام]151 :
َلذه اْلية آية مشاهبة يف سورة اإلسراء اذكرها.
 )47قال تعاىلَ { :وَل تَقتُلُوا أَوَل َد ُكم َخشيَةَ إِم َالق َحن ُن نَرُزقُ ُهم َوإِيَّا ُكم إِ َّن قَت لَ ُهم َكا َن ِخطئا َكبِريا} [اإلسراء]31 :
 قال تعاىل يف سورة البقرة{ :رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا} [البقرة]126 :

َلذه اْلية آية مشاهبة يف سورة إبراهيم اذكرها.
 )48قال تعاىل{ :وإِذ قَ َ ِ ِ
ِ
ن أَن نَعبُ َد األَصنَ َام} [إبراهيم]35 :
يم َر ِّ
ب اج َعل َه َذا البَ لَ َد آمنا َواجنُب ِن َوبَِ َّ
َ
ال إب َراه ُ
 ليوم القيامة عدة أمساء يف القرآن ،هات من الربع الثان آيتني ذُكر فيهما أمساء يوم القيامة.
 )49قال تعاىل{ :وما خلَقنَا َّ ِ
ِ
يل}
اعةَ َْلتِيَة فَاص َف ِح َّ
ض َوَما بَي نَ ُه َما إَِّل بِاحلَ ِّق َوإِ َّن َّ
الس َ
الس َم َاوات َواألَر َ
ََ َ
الصف َح اجلَم َ
[احلجر]85 :
َّ ِ
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّ ِه َويَب غُونَ َها ِع َوجا َوُهم بِاْل ِخَرِة ُهم َكافُِرو َن} [هود.]19 :
ين يَ ُ
 )50قال تعاىل{ :الذ َ
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