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  7 إلى اآلية1من اآلية :  األول النص

	�א��������������� �

غاية علم   ويدعلم التج

  التجويد
حقيقة علم 

  التجويد
  طريقة أخذ علم التجويد    حكم تعلّم التجويد

علم يعرف به كيفية 
النطق بالكلمات 

.القرآنية  
وجتويد احلروف هو 

اإلتيان ا جيدة اللفظ 
 ،تطابق أجود نطق هلا
 وهو نطق رسول اهللا

.ص  

بلوغ اإلتقان يف 
أو . تالوة القرآن

اللسان  نصو:هو
 اللحن يف عن

.تالوة القرآن  

إعطاء كل حرف 
حقه ومستحقه يف 

النطق، وإتقان 
احلروف وحتسينها 
وخلوها من الزيادة 

. ةوالنقص والرداَء  

 تعلم علم التجويد 
فرض كفاية لتدريسه 

، إذا قام على املسلمني
بعض سقط عن به 
 وجتويد القرآن .لباقنيا

كل على فرض عني 
  .قارئ

خ، وهي أن يسمع اآلخذ من الشي
.طريقة املتقدمني  

حضرة الشيخأن يقرأ اآلخذ يف   
.وهو يسمع له ويصحح  

.واألفضل اجلمع بني الطريقتني  

  

� �

  أهم المسائل التي تناولتها  ترتيبها  عدد آياتها  نوعها

 سورة مدنية؛ نزلت -
  بعد اهلجرة،

تقع بني سورة حممد . 48  . تسعة وعشرون آية-
  .واحلجرات

   وعد املؤمنني -  التبشري بالفتح-
  فضح املنافقني - وعيد املنافقني -

  ... اإلشادة بأهل الرضوان-
  
  

  :א������א����������� 2

  بالفتح األعظم فتح مكة؛�ص تبشري اهللا رسوله �
  :  وعد اهللا رسوله�

o تيةباملغفرة لصغائر ذنوبه املاضية واآل.  
o بإمتام نعمته عليه.  
o دايتريق السوي املستقيمة إىل الط.  
o بالنصر والتأييد العزيزين.  

  ...بيعة الرضوان ويف عمرة احلديبيةيف صإنزال اهللا السكينة على عباده املؤمنني املشاركني للرسول  �
   ازدياد إميان املؤمنني بعد نزول السكينة الربانيِة عليهم؛�
   جبنوده؛ واألرض السماَء حف اِهللا�
   باجلنان؛ وتكفري الذنوب؛ والتجاوز عن خطاياهم وسيئام؛ وعد اهللا املؤمنني�
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   توعد اهللا املنافقني واملشركني باهلزمية والغضب واللعنة ونار جهنم؛�
�اهللا  يف السماء واألرض خادم دنله سبحانه وتعاىل ج .  
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� ��  :"���#&��%و�א�����א �
  .يف رمضان من السنة الثامنة للهجرةكان فتح مكة :��������������������

�������������������:عنتج عنه صلح احلديبية؛ وملا نقضت قريش الصلح وقع )عمرة احلديبية( االعتمارمن  ص  املشركني الرسولَ من 
   ...الفتح األعظم

    �����������:  
 .دخول املؤمنني مكة منتصرين �
 .انتشار اإلسالم �
 .قوة الدولة اإلسالمية �
  ... العبودية لألسيادحترير الناس من ذلِّ �

 فانطلق هو وأصحابه لتنفيذ رؤياه، وختلف - وهو آنئذن يف املدينة-به لالعتمار أنه داخل مكة مع أصحا�ص  رأى النيب 

وحتققت رؤيا .  من االعتمارصفمنع الكفار النيب . وكانت الرؤيا يف السنة السادسة من اهلجرة.  من املنافقني�
��نعنه 

  . يف السنة الثامنة من اهلجرة، وتزامن ذلك مع الفتح األعظم فتح مكةصالنيب 
ِبيييت ببئر فيها، وهي خمففة ، وهي قَرية قَريبةٌوضعم: ةُ واحلُدمةُ (من مكة، سِبييوكثري من احملدثني ) بال شدة على الياء،احلُد 
  .يشددوا

íéfè‚£]<ì†ÛÂ 

ويعترب بعض . وكان صلح احلديبية بعد بيعة الرضوان.  ومشركي مكة يف السنة السادسة من اهلجرةص صلح كان بني النيب 
  .املفسرين صلح احلديبية فتحا ألنه كان سببا فيه

 

fè‚£]<x×‘éí  

 عثمان بن عفان سفري رسول اهللا إىل لوأصحابه يف السنة السادسة من اهلجرة ملا أشيع خرب مقت�ص  بيعة كانت بني النيب 

 أن الرسول والذين معه جاءوا لالعتمار، ومل - الذين منعوا النيب من االعتمار-ني لكفار مكة ليبصالكفار مبكة؛ أرسله النيب 
  .جييئوا للحرب، فرحلتهم سلمية

á]ç•†Ö]<íÃée 
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�:א��)�وא��	א�' �

� �

����א� �� �#"�����א!� �����א�� �
� �

�.الفتح مثرة تقوى وختطيط وذكاء واحتاد�� � ﴾...إنا فتحنا ﴿:قال تعاىل� �
   ﴾...ليغفر ﴿:قال تعاىل  . بني اإلنسان وربه بيد اهللاغفران الذنوب اليت��
   ﴾...ليغفر ﴿:قال تعاىل  .اإلنسان بطبعه خطاء، وجيري هذا على سائر البشر��
  ) ﴾...ويتم نعمته ﴿:قال تعاىل  .والنعم بيد رب العزة واجلالل  النصر واهلداية��
   ﴾...هو الذي أنزل السكينة ﴿:قال تعاىل  .ر والطاعةالسكينة والطمأنينة ِهبةٌ إهلية تأيت من كثرة الذك��
   ﴾...ليزدادوا إميانا مع﴿ :قال تعاىل  .اإلميان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص باملعاصي��
   ﴾...وهللا جنود﴿: قال تعاىل  .جند اهللا يف السماء واألرض كثريون��
  ﴾وهو العليم احلكيم ﴿:ل تعاىلقا  .من الصفات الواجبة يف حقه تعاىل العلم واحلكمة��
  ﴾وكان ذلك عند اهللا فوزا عظيما ﴿:قال تعاىل  .أعظم فوز دخول اجلنة واخللود فيها��

   ﴾...ظن السوء... ﴿:قال تعاىل  .ظن السوء بأهل اخلري حرام��
ويعذب املنافقني واملنافقات  ﴿:قال تعاىل  .املنافق أخطر من املشرك والكافر��

  ﴾ملشركاتواملشركني وا
�� وساءت مصريا﴿: قال تعاىل  .سران دخولُ الناراخلأعظم...﴾   
  اهللا قادر على االنتقام من أعدائه يف الدنيا؛ لكن ميهلهم؛��

  . فهو ميهل وال يهمل

 
� �

   ﴾...وهللا جنود﴿: قال تعاىل

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                  �                                                                                      

           

  

5 <Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÚ<l^Ú^Â�<íèû]<àÚ1<±c<17  <ë�^�]ì�^qý]<±cíéÚø‰ý]<íée�Ö]<»<  

         
� �
� �
  ) ورقة مزدوجةأجب يف( . وبني حكم الشرع فيه-  حدد غاياته-التجويدعلم عرف  1
  : ورة الفتح من خالل اجلدول التايلتعرف على س 2

 أهم المسائل التي تناولتها  ترتيبها  عدد آياتها  نوعها 

................... .............. ......................... ............................................................. 

  

3 ؟تحدث اجلزء فتح يعن أي................................................................................................   
  ..............................................................................، وما وعد به املؤمننياذكر ما وعد اهللا به رسوله 4

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
  ................................................................................ أين جتلت السكينة املُنزلة على قلوب املؤمنني 5

.................................................................................................................................  
  .......................................................................................؟ وملاذا؟ ما جزاء املنافقني واملشركني 6

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

  : امأل اجلدول مبا يالئم  7
 א���&�א%�$	

 نتائجه سببه تاريخه
 

 
  

 

  ..................................................................................من اجلزء ما أفدته من عرب وعظاتاستخرج  8
.................................................................................................................................  

............................................................ ....................................................................  
  ............................................................................استفد من النص القرآين أن املنافق أخطر من الكافر 9

.................................................................................................................................  
  .......................................................................................................ما هي عالمات املنافقني �

.................................................................................................................................  
  . استعارة-أسلوب تعليل- أسلوب طباق- جناس ناقص- أسلوب توكيد- أسلوب خرب-:استخرج من اجلزء األساليب التالية

  

ïmbj�nØß@âìÓc OOOOOOOOOO 
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  10 إلى اآلية 8من اآلية:  الثانيالنص

 :%0&�م�א�+	ن�א�-�,+��وא��+	*(
'�
�א*) ���א( �
� äËè†Ãi :وال تشديٍد وال سكٍتهو إخراج النون الساكنة من خمرجها من غري وقٍف  . 
� äÊæ†u :حلماً عاك هخي أ: (التالية  وهي جمموعة يف أوائل الكلمات.اهلمزة واهلاء والعني  والغني واحلاء واخلاء ري غازه

 .اإلظهار احللقي: احلروف حروف احللق، ألن خمرجها هو احللق، ولذا مسي احلكمهذه وتسمى . )اسرخ
�  �ÐŞßÖ]<íÏè†� :اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء( :نظهر النون الساكنة أو التنوين قبل.( 
� í×nÚ_V 

  
خ+ ن  غ+ ن   ح+ ن   ع+ ن   أ+ ن هـ+ ن    

}لَقخ نم{ }ِمن غَيِر{  }عنهم{ {إثْماً عظيماً} {أُسوةٌ حسنة}  }ِمن آياِتنا{   
 

  :א������א�����������-1

  : ص  النيب** وظائف���
 وكذا الشهادة على نفسه بأنه بلغ الرسالة . رساالت رم أحسن البالغل بلغواْيب على أن األنبياء والرسشهادة الن : א�, �د�)    أ

  .؛ سيقولون ما علمنا ذا الدينوأقام احلجة على الناس، وكذا الشهادة على هؤالء الكفار الذين سينفُونَ البالغ يوم احلساب
  ...نني باجلنة؛ وترغيب العاصني يف نعيمها وحدائقها تبشري الرسول الكرمي املؤم:  �,����א�)  ب
  .إنذار الرسول عليه السالم للمنافقني واملشركني واملعاندين؛ وترهيبهم بالنار والعذاب األليم: א��/.#-א�)   ج
   وجوب اإلميان باهللا والتسبيح له بكرة وعشية؛���

  واحترامه؛�ص وجوب توقري النيب ���

  العهد هللا؛و مبثابة إعطاء الوعد�صرسول  بيعة املؤمنني لل���
  : العهد واملوفني به خمتلف/  جزاء الناقضني للوعد���
  

� ��45א�3א��0�1!�2 �45א�3א��189�#א��167�# �
    

  .نمن نصيبهم اجلنة والرضوا

� �

  .حمرومون من األجر والتواب معرضون للعقاب
  

 

 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا  ﴿: يف قوله تعاىل،ب كاملة يف سورة األحزاصساق اهللا عز وجل وظائف النيب ** 
الشهادة والبشارة والنذارة، وأضافت سورة : وهي مخس وظائف، ورد منها يف سورة الفتح). 46 /سورة األحزاب (﴾بإذنه وسراجا منريا

 .األحزاب الدعوة إىل اهللا، والسراج منري
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�:30�2��3����א��1	אن 2 �
� �
  

سر في 

  التسمية

/   شروط  سبب البيعة  مكان البيعة  تاريخ البيعة   طرفا البيعة

  بنود البيعة

  فضل المبايعين

  
  
  

مشول اهللا 
املبايعني 
بالرضوان 
والفضل 
  .العظيم

�صالرسول 

واملؤمنون الذين 
صاحبوه إىل عمرة 

  احلديبية

كانت يف السنة 
السادسة بعد 

  .اهلجرة

/  بطن مكة
ت حت/  احلديبية

  .شجرة سمرة

إشاعة خرب 
مقتل عثمان 
بن عفان الذي 
أُرِسل ليفاوض 
يف شأن دخول 

الرسول 
والذين معه 
  .مكة لالعتمار

القتال حىت 
 املوت؛
  .دوالصمو

فضلهم عند اهللا 
عظيم وأجرهم 

  .جزيل
  خري أهل األرض
ال يدخلون النار 

  .إن شاء اهللا
  

  

4�5��+�
�:א��	א�'�وא6 �
� �

�א���א��� �� �����א�#"�����א!� �
� ﴾...شاهدا﴿: قال تعاىل  .الشهادة باحلق واجبة��� �
���الترغيبمبشرا ونذيرا﴿ :قال تعاىل  . يف التربية قبل الترهيب منهج فريد﴾  
   ﴾...وتعزروه ﴿ :قال تعاىل  .طاعة اهللا وطاعة الرسول واجبتان���
  ﴾ ورسولهنوا باهللا لتؤم﴿ :قال تعاىل  .االلتزام بتعاليم القرآن والسنة واجباِن���
  ﴾ لتؤمنوا باهللا ورسوله﴿ :قال تعاىل  .القرآن أول مصدر للتشريع والسنة ثاين مصدر���
  ﴾لتؤمنوا باهللا ورسوله﴿ :قال تعاىل  . وتفصيالًال يكتمل اإلميان إال بطاعة اهللا ورسوله مجلةً���

   ﴾... ورسوله وتعزروه لتؤمنوا باهللا﴿ :قال تعاىل  .من أوجِب الواجباتصاحترام النيب ���

   ﴾... وتسبحوه ﴿: قال تعاىل .زيه اهللا عن النقائص من أركان اإلميانـتن���
   ﴾...إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا﴿ :قال تعاىل  .إشادة القرآن بأهل الرضوان//  عظمة بيعة الرضوان���
رمة  أما احملوجوب الوفاء بالعهود والوعود املباحة والواجبة؛���

  . وجيب نكثهافيحرم االلتزام ا،
 فوق أيديهم فمن نكث فإمنا ينكث على هللا يد ا ﴿:قال تعاىل

   ﴾...نفسه
  ﴾ فسنوتيه أجرا عظيما ﴿:قال تعاىل  .أجر الوفاء بالعهود املشروعة عظيم؛ يف الدنيا واآلخرة���
  ﴾هللاإمنا يبايعون ا...  ﴿:قال تعاىل  .من يطع الرسول فقد أطاع اهللا���
 

  
  

 



                                                                  �                                                                                      

           

  

8 <Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÚ<l^Ú^Â�<íèû]<àÚ1<±c<17  <ë�^�]ì�^qý]<±cíéÚø‰ý]<íée�Ö]<»<  

� �
  

  

  )أجب خلف الصفحة(. اجلزءومثل له من . واذكر حروف اإلظهار. تعرف على قاعدة اإلظهار احللقي 1
   القرآنيالجزءالتمثيل من   حروف اإلظهار الحلقي  تعريف اإلظهار الحلقي

      
  

  ...........................................................................................................عدد وظائف النيب 2
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
  ..................................................................................................؟ ما واجبنا اجتاه اهللا ورسوله 3

.................................................................................................................................  
  . ..................................................................................؟ما البيعة اليت تتحدث عنها اآلية العاشرة 4
من خالل : فضل املشاركني فيها - أطرافها - زماا - مكاا-  سبب تسميتها-:بني حقيقة هذه البيعة من خالل العناصر التالية 5

  :تايلاجلدول ال
  فضل المشاركين فيها طرفاها  زمانها  مكانها  سبب تسميتها

.......................  

.......................  

.......................  

...............  
..............  
...............  

............  
...........  
...........  

...............  
..............  

...............  

.................................................  

.................................................  

.................................................  
  

 

  ...............................................................................استخرجها: تضمن النص جوانب تربوية متعددة 6
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  

  :استخرج من النص مثال ملا يلي 7
  أداة حصر  نعت  اسم موصول  الشرط  ظرف مكان  ظرف زمان  الحال

...............  ................  ...............  ................  ...............  ................  ................  
  

  ..........................................................................ماذا مل تستوعب يف النص؟. أجب بصراحة وال ختجل 8
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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9 <Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÚ<l^Ú^Â�<íèû]<àÚ1<±c<17  <ë�^�]ì�^qý]<±cíéÚø‰ý]<íée�Ö]<»<  

 17 إلى 11من اآلية:  الثالثالنص

�א*د;�م �
.داً واحداً مشد حرفاًحرف من حروف اإلدغام حبيث يصرياِنيف و دمج النون الساكنة أو التنوين ه      

).يرملون(جتمعها كلمة : حروف إدغام النون ستة  

:�#�=	�א*د;�م�?<�7=>�1  
 

.)ينمو( :كلمةساكنة أو التنوين عند أحرف يكون عند التقاء النون ال: اإلدغام بغنة: א�3-��א ول  
.نيأن تدغم النون فال تقرأ، بل يشدد احلرف الذي يليها، وتظهر الغنة على هذا احلرف املشدد مقدار حركت:  النطقكيفيته      

�Wمثاله�������������  

م+ ن  ن+ ن  و+ ن   ي+ ن    

}نحِإنْ ن{ }ِمن ماٍء{  }ِمن واٍل{  }ِإنْ يروا{   

ÐŞßi<
،"إنحن"  "ِمماء "   "ِموال"  "يرواإ"    

 

$ABن���W  
 وقد وقع ذلك يف ، إذا وقع حرف اإلدغام بعد النون الساكنة يف كلمة واحدة، فال يصح اإلدغام، بل جيب إظهار النون الساكنة    

.}ِصنوان{، }بنيان{، } قنوان{، }دنيا{: القرآن بأربع كلمات هي  
ياسني والقرآن : "تقرأ} يس والقُرآِن احلَكيم{: عني من القرآن الكرمي تظهر النون الساكنة عند الواو وال تدغم ا ومهايف موض   

".نونْ والقلم: "تقرأ} ن والقلم{". احلكيم  
 

.يكون عندما تقع النون الساكنة أو التنوين قبل حرف الالم والراء: اإلدغام بال غنة: א�3-��א����8  
: مثاله  

 

ر+ ن  ل+ ن   

}ِمن رب{  }أَنْ لَو{  

ÐŞßi<
".رب مِِ"  "لّو أ"    

� �

� �

�:א������א����������� �

»تنفيذاً للرؤيا اس تكثري من األعراب فخرج مبن معه من املهاجرين من البوادي ليخرجوا معه فأبطأ العرب ومن حوهلم �صر النيب فَن
  »واألنصار ومبن حلق م من األعراب 

السفر مع النيب إىل مكة لالعتمار؛ وقد سافر معه ما يقارب ألف وأربعمائة مشاركا؛ وامتنع : عمرة احلديبية(:  املخلفني عن عمرة احلديبية أعذار�
�) الكثري من املنافقني �
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   خوفهم من املوت؛-: األعذار احلقيقية) ب            . االنشغال باملال واألهل-: األعذار الكاذبة)  أ        
  

ة ضمونوكانت م؛ ) يف السنة السابعة من اهلجرةكانت ضد اليهود( غزوة خيرب طمع املخلفني؛ عن عمرة احلديبية؛ يف املشاركة يف �
  .الغنائم
  . رفض اهللا عز وجل طلب املخلفني�

  .حسدا؛ وكان فهمهم قليال *غزوة خيرب ظن املخلفني؛ بعد املنع؛ أم منعوا من املشاركة يف �
قيل الروم  ( وهو املشاركة يف غزوة شديدة؛ حرب قوم أشداء، لتوبة األعراب املخلفني عن عمرة احلديبيةهللا عز وجل جماالً فتح ا�

  .املشاركة سيبينون عن صدق إميام وحسن نيتهم، ومن خالل هذه ...)وقيل فارس
  .اجلزيل من األجر احلسن والتواب  مشاركة املخلفني يف هذه الغزوة حبزم وجد ستمكنهم�
�عليهم وشراًي والتخلف عن هذه الغزوة؛ كتخلفهم من قبل يف احلديبية؛ سيكون وباالًلِّ التو .     
  .ة؛ فهؤالء ال حرج عليهم من املشارك املانعضاملر -  العرج-العمى: ي األعذار احلقيقية اليت ختول للمسلم التخلف عن اجلهاد؛ ه�
  . وتوعده للمنافقني والكافرين والعاصني بالنريان، اهللا للمؤمنني الطائعني باجلنان وعد�

  

�:א�	א�:�وא�+���9 �

C�א�2א� ������א!� �����א�#"� �
  ﴾يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم ﴿:قال تعاىل  .اهللا عز وجل عليم مبا يف القلوب���
   ﴾... سيقول املخلفون ﴿:قال تعاىل  .التخلف عن أعمال اخلري والصالح حرام ومذموم���
فمن ميلك لكم من اهللا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم ﴿: قال تعاىل  .الضر بيد اهللا والنفع بيد اهللا؛ فيجب اإلميان بالقضاء والقدر��

  ﴾نفعا
  ﴾وكنتم قوما بورا﴿: قال تعاىل  .؛ بأهل الصالح؛ من أسباب اهلالكئالظن السي���
  ﴾ وهللا ملك السماوات واألرض ﴿:قال تعاىل  .اهللا مالك امللك؛ بيده خزائن األرض والسماء���
  ﴾ذرونا نتبعكم﴿: قال تعاىل  .الطمع، يف غري رمحة اهللا، فعل قبيح���
  ﴾يريدون أن يبدلوا كالم اهللا﴿: قال تعاىل  .ال تبديل لكالم اهللا؛ فإرادة اهللا فوق كل إرادة���
��املؤمننييورث اهللا العلم كانوا ال يفقهون إال قليال ﴿:قال تعاىل  . والفهم والفقه واحلكمة عباده﴾  
أبواب الرمحة والغفران مفتوحةٌ أمام وجوه التائبني النائبني ���

  .الصادقني يف عودم
 فإن تطيعوا يؤتكم اهللا أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم  ﴿:قال تعاىل

  ﴾من قبل يعذبكم عذابا أليما
ما تطيق  األنفس  واعتدال؛ يكلفاإلسالم دين يسر وتوسط���

  .وتستطيع
   ﴾...ليس على األعمى حرج﴿: قال تعاىل

التويل والعصيان يورث النريان والطاعة والشكران يورث ��
  .الغفران

   ﴾...ومن يتول...ومن يطع اهللا ورسوله﴿: قال تعاىل

 

ال، وهي اآلن قرية يف مناخها بعض الشم كانت خيرب مدينة كبرية ذات حصون ومزارع على بعد مثانني ميال من املدينة يف جهة *
   . الوخامة
� �
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� �
� �
  )أجب يف اخللف (. القرآيناجلزءومثل ألنواعه من . وعدد حروفه. تعرف على قاعدة اإلدغام 1

  التمثيل  أنواع اإلدغام  حروف اإلدغام  تعريف اإلدغام

        
  

  ........................................................................................احِك عن أسباب عمرة احلديبية بإجياز 2
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................   
.................................................................................................................................  

  : ن عمرة احلديبيةاذكر األعذار اليت تذرع ا املخلفو 3
  ...................................................................................................ةأعذار حقيقي  ) أ

 ................................................................................................... أعذار كاذبة  ) ب

4 ؟ذا طمع املخلفون عن عمرة احلديبية ؟ وملافيم...............................................................................  
.................................................................................................................................  

  ................................................................................بني موقف احلق عز وجل من رغبتهم وطمعهم 5
  ............................................ ................ةأساء املخلفون الظَّن ثانية؛ بني ذلك من خالل اآلية اخلامسة عشر 6
  . عشرة موضحا جزاء الرافضنيالسادسةمن خالل اآلية بني ذلك ". فتح اهللا عز وجل للمخلفني جماالً للتوبة"  7

.................................................................................................................................  
................................................................................................................................. 

  .....................................................................................عذار املبيحة التخلف عن اجلهاداذكر األ 8
................................................................................................................................  

  امأل اجلدول مبا يناسب : تضمن اجلزء عربا وعظات  9

 عبر وعظات اآلية أو الجزء منها

 . اإلسالم دين يسر- ......................................................................................

.  وجوب الوفاء بالعهود- ......................................................................................  
  . الطمع حمرم يف اإلسالم- ......................................................................................

  .....................................  )17/اآلية (﴾ري من حتتها األار ومن يطع اهللا ورسوله ندخله جنات جت﴿: قال اهللا تعاىل
  

  . خلص يف سطرين معاين اجلزء �
...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
  

ïmbj�nØß@âìÓc OOOOOOOOOO 

 

OOOOOOOOOO 
 



                                                                  �                                                                                      
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Ž‹uČŠaíy@õ@ČÖï’Č‡ïÑà@@@òŠí�@æà@sÜbrÜaì@ðäbrÜaì@ßìÿa@Ê6Õ¾a@ êÈíšíà@ òŠb�ì@ óáÝ�@µi
|nÑÜaZ@ @
- ؟ اهللا سورة الفتِحمباذا استهلَّ:  سلمةُقالت  
 ؛ وقدص النيب على يِد  يف املستقبِل الذي سيقع الفتِح عِنباإلخباِراستهلها : قالت سارة -

من اهلجرِة الثامنِة يف السنِةوقع . 
 ؟أي فتٍح: قالت سلمة -
 ومنهم من ،، منهم من قال هو فتح مكةَ على قولني يف ذلك املفسرونَاختلف: قالت سارة -

 فتح  يف الفتح األعظِم كان سبباً احلديبيِة ألن صلح وال فرق بينهما؛؛قال صلح احلديبيِة
 .مكِة

 ؟ يف املقطع األول من سورة الفتِحص هرسولمباذا وعد اهللا : قالت سلمة -
>i`{†>﴿:  قول اهللا تعاىلحفظني تألسِت: قالت سارة - ^Úæ<ÔfÞƒ<àÚ<Ý‚Ïi< ^Ú<ÔÖ< †ËÇéÖ

<Ôè‚ãèæ<Ôé×Â<äjÛÃÞ<Üjèæ^�]†‘]ˆèˆÂ<]†’Þ<�]<Õ†’ßèæ<^ÛéÏjŠÚ< ﴾)؟ )2/الفتح 
:  به املؤمنني واملؤمنات يف قوله تعاىل اُهللاوأحفظ كذلك ما وعد. بلى أحفظه: لت سلمةقا -

 ﴿ÿØ}‚éÖ< ^ãj�<àÚ<ë†Ÿ<l^ßq<l^ßÚç¹]æ<°ßÚç¹]<…^ãÞù]<†ËÓèæ< ^ãéÊ<àè‚Ö^}<

^Ûé¿Â<]‡çÊ<�]<‚ßÂ<ÔÖƒ<á^Òæ<Üãi^òé‰<ÜãßÂ﴾ )5/الفتح(. 
 ؟لوعيِد وا بني الوعِد، يا سلمة،ميزينهل ت: قالت سارة -
ه من جزاء املومنني واملؤمنات وما استظهرت.  بالشر والوعيد يكون باخلِريالوعد: قالت سلمة -

h„Ãèæ>﴿ : د املشركني واملنافقني فقوله تعاىل يتوع الوعيِدأما مثالُ.  على الوعِديدلُّ
l^Ò†�¹]æ<°Ò†�¹]æ< l^ÏÊ^ß¹]æ<°ÏÊ^ß¹]ñ]�< Üãé×Â< ðçŠÖ]< à¾< �^e<°Þ^¿Ö]<<ì†

ğ]�’Ú<lð^‰æ<Üßãq<Ü�<‚Â_æ<ÜãßÃÖæ<Üãé×Â<�]<g–Ææ<ðçŠÖ]﴾.)6/الفتح( 

 ؟صي وظائف النيب ِدعد: قالت سارة -
 وقد أخربين أيب بوظائف. هذا ما ورد يف سورة الفتح. نذارةٌشهادةٌ وبشارةٌ و: سلمةقالت  -

رأُخإىل اهللا وكونه وهي الشهادة والبشارة والنذارة والدعوة :  يف سورة األحزاب وردت
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>äÞƒde<�]<±c<^éÂ]�æ> ﴿:قال تعاىل .اجاً منرياًسر�ص ]†è„Þæ<]†�fÚæ<]‚â^�<Õ^ß×‰…_<^Þc

]�ßÚ<^q]†‰æ﴾ )46/ سورة األحزاب( 

 . جليلةٌ فأسجلها، فإا فائدةٌ القلم والورقةَذَ أن آخإىلانتظريين : قالت سارة -
 ؟﴾ áçÃè^fè<^´c<ÔÞçÃè^fè<àè„Ö]<ác>[� ﴿ :اىل إليها يف قوله تع املشارما البيعةُ: قالت سلمة -

 )10/الفتح(

 .أظنها بيعة الرضواِن:  سارةقالت -
 .، وبذلك أخربنا األستاذبالفعل إا بيعة الرضواِن: قالت سلمة -
 ؟ ذا االسم الرضواِن بيعِة تسميِةهل تعلمني سر: قالت سارة -
هللا تعاىل رضي فيها عن املبايعني للنيب ؛ ألن امسيت بيعة الرضوان ذا االسِم: قالت سلمة -

 رسول اهللا  مقتل عثمان بن عفان سفري خرب؛ ملا أشيع على اجلهاد والقتال حىت املوِتص
 .إىل الكفار

 ؟ احلديبيِة إىل عمرِةص النيب  عن صحبِة املتخلفونَ األعرابعرمباذا تذَ: قالت سارة -
 فهي  احلقيقيةُ، أما األعذار كاذبةٌ وهذه أعذاربانشغاهلم بأمواهلم وأوالدهم؛: قالت سلمة -

م جبناُء ال خوفهم من املوت؛ والدعلى أ. 
 معوا؟ي فيم طَِرأتد. وناع عنه كوم جبناء فإم طمففضالً: قالت سارة -

لقد طمعوا يف مغامن خيرب، رغبوا يف املشاركة يف هذه احلرب اليت ستكون ضد : قالت سلمة -
إمنا قصدوا من .  على نيتهم وقصدهملعهللا رفض طلبهم هذا، ألنه سبحانه مطَّاليهود؛ لكن ا
طلبهم ما سييف سبيل اهللا تقربا له جهاداًدوا املشاركةَح يف هذه احلرب، ومل يقصرب . 

‚Łj‰<h]†Âù]<àÚ<°Ë×~Û×Ö<ØÎ<êÖæ_<ÝçÎ<±c<áçÂ  ﴿:ما تفسري قوله تعاىل: قالت سارة -
UŒ`ež‚è‚�<è<æ_<ÜãÞç×i^Ïi<<^ÛÒ<]çÖçji<ácæ<^ßŠu<]†q_<�]<ÜÓiçè< ]çÃéŞi<ádÊ<HáçÛ×Š

ğ̂ÛéÖ_<^e]„Â<ÜÓe„Ãè<ØfÎ<àÚ<ÜjéÖçi﴾.)16/الفتح( 

ž‚èŽ‚ÿ�<UŒĞ̀﴿  :قالت سلمة - ÿe<êŽÖłæ₣_<UÝłçşÎ<îşÖac<ÿáłçÿÂł‚Łjÿ‰<Žh]ÿ†łÂşù]<łàŽÚ<ÿ°ŽËb×ÿ~ŁÛĞ×ŽÖ<łØ₣Î ﴾: أي 
ية ستدعون ِإىل حرب قوم أشداء، هم بنو احلديبرة  عم هلؤالء الذين ختلَّفوا عنيا حممد قل 

 .ِة أصحاب الرد- قوم مسيلمة الكذاب -حنيفة 
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  ﴿ÿáçŁÛŽ×łŠŁè<łæş_<łÜŁãÿÞç₣×Ži^şÏŁi ﴾:أي ِإما أن تقتلوهم أو يدخلوا يف دينكم بال قتال . 
 ﴿^⁄ßÿŠÿu< ]⁄†łqş_< Łäb×Ö]< ŁÜ₣ÓŽiłöŁè< ]çŁÃéŽŞŁi< łáacÿ ﴾:أي فِإن تستجيبوا وخترجوا لقتاهل اهللا م يعطكم 

  .الغنيمة والنصر يف الدنيا، واجلنة يف اآلخرة
  ﴿^⁄ÛéŽÖş_< ^⁄e]ÿ„ÿÂ< łÜ₣Ółeñ„ÿÃŁè< ŁØłfşÎ< łàŽÚ< łÜŁjłébÖÿçÿi< ^ÿÛşÒ< ]łçbÖÿçÿjÿi< łáacÿæ ﴾:أي وِإن تتوا عن اخلروِجفُلَخ 

يعذبكم اُهللا عذاباً شديداً مؤملاً يف نار جهنمن احلديبيِةكما ختلفتم زم ،.  
 .ٍف، حفظك اهللاجوابك واٍف شا: لت سارةقا -
 ؟ اجلهاِد عِن للتخلِفذكريين باألعذار ايزِة: قالت سلمة -
t†u<t†Âù]<î×Â<÷æ<t†u<îÛÂù]<î×Â<‹éÖ>  ﴿:إا جمموعة يف قوله تعاىل: قالت سارة -

t†u<˜è†¹]<î×Â<÷æ ﴾ )17/الفتح( 

� �
 

 


