
  : 1س

 اإليمان القلبي باهلل ،واإليمان باليوم اآلخر ، واإليمان بالغيب ،  حتى يتحقق الفالح البد أن يجتمع -

 ؟  وإقامة الصالة كحق بدني وروحي هلل ،والزكاة كحق مالي للعباد.ما اآليات الدالة على هذا المعنى

 :معاني الكلمات

 : الم

---------- 

 استفتحي مستعينة باهلل من بداية سورة البقرة.؟ -

 [6 إلى قوله تعالى }إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم اَل يُْؤِمنُوَن{ ]البقرة:

---------- 

 :معاني الكلمات

 .بمثله الم : هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف وال تستطيعون اإلتيان

 

 : 2س

 آيات فصلت صفات المنافقين افتتحت ب....؟ -

 :معاني الكلمات

 : مرض

---------- 

ِ َوبِاْليَْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِيَن{ ]البقرة:  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } َوِمنَ -  [ ..؟8النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

 [13إلى قوله تعالى }أاََل إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولَِكْن اَل َيْعلَُموَن{ ]البقرة: 

---------- 

 :معاني الكلمات

 .مرض : شك ونفاق

 

 

 

 



 : 3س

 مثلين ضربهما هللا تعالى للمنافقين مائي وناري .. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : بكم

---------- 

 [17اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاًرا { ]البقرة:  -

َ َعلَى ُكِل    [20 َشْيٍء قَِديٌر{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }إِنَّ َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . بكم : ال ينطقون بالحق

 

 : 4س

 المنعم جل جالله هو المستحق للعبادة وحده بما أنعم. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : أندادا

 :متشابها

---------- 

 [21عَلَُّكْم تَتَّقُوَن { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى} يَا أَيَُّها النَّاُس اْعبُدُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَ  -

َرةٌ َوُهْم فِيَها َخاِلدُوَن{ ]البقرة:   [25إلى قوله تعالى : }َولَُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

 : معاني الكلمات

 .أندادا : نظراء ومثالء

 . متشابها: في اللون والمنظر ال في الطعم

 

 

 

 



 : 5س

 .. هلل أن يضرب المثل بما شاء وله في ذلك حكمة يعلم المؤمن أنها حق وتخفى على الكافر والمنافق-

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 األول ..؟ربع الحزب -إقرئي من الجزء األول -

 :معاني الكلمات

 : استوى إلى

---------- 

َ اَل يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثاًَل َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََها{ -  [26البقرة: ]اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } إِنَّ َّللاَّ

ِ َوُكْنتُْم   [28تُْرَجعُوَن{ ]البقرة:  أَْمَواتًا فَأَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم ثُمَّ إِلَْيهِ إلى قوله تعالى }َكْيَف تَْكفُُروَن بِاَّللَّ

---------- 

 :معاني الكلمات

 .استوى إلى : قصد

 

 : 6س 

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ ذكر بدء الخليقة واإلستخالف واألرض . -

 : معاني الكلمات

 : خليفة

---------- 

[ إلى قوله 30اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِنِ ي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً{ ]البقرة:  -

 [33تُُموَن { ]البقرة: تعالى }َوأَْعلَُم َما تُْبدُوَن َوَما ُكْنتُْم تَكْ 

---------- 

 : معاني الكلمات

   .خليفة : قوما يخلف بعضهم بعضا

 

  

 



 : 7س

 أول داء عصي به هللا تعالى الكبر. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : فأزلهما

---------- 

 [34قُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجدُوا آِلدََم فََسَجدُوا{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذْ  -

 [39إلى قوله تعالى } أُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن{ ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 فأزلهما : أوقعهما في الخطيئة

 

 : 8س

 إسرائيل قي القرآن افتتحت ب.. ؟أول آية خاطب هللا تعالى بها بني  -

 : معاني الكلمات

 : ال تلبسوا

---------- 

 [40ِدي{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُوا بَِعهْ  -

 [48ْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًا{ ]البقرة: إلى قوله تعالى }َواتَّقُوا يَْوًما اَل تَ 

---------- 

 : معاني الكلمات

 . ال تلبسوا : ال تخلطوا

 

 

 

 

 



 : 9س

 من المقت أن تأمر بما ال تفعل .. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 اقرئي من الجزء األول نصف الحزب األول ؟ -

 : معاني الكلمات

 : عدل                               : يظنون

---------- 

اَب أَفاََل تَْعِقلُوَن {]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى : }أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِِر  َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَ  -

44] 

 [48ٌل َواَل ُهْم يُْنَصُروَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى }َواَل يُْؤَخذُ ِمْنَها َعدْ 

---------- 

 : معاني الكلمات

 . عدل : فدية                              .يظنون : يوقنون

 

 : 10س

 تذكير بني إسرائي بيوم عظيم نجى هللا فيه موسى عليه السالم وقومه من فرعون وجنوده وهو -

 المعنى ؟يوم عاشوراء. ما اآليات الدالة على هذا 

 : معاني الكلمات

 : والفرقان

---------- 

ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلعَذَاِب{البقرة:  -  [49اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذْ نَجَّ

ِحيُم{   اُب الرَّ  [54]البقرة: إلى قوله تعالى }فَتَاَب َعلَْيُكْم إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .والفرقان : الذي يفصل بين الحق والباطل وهو التوراة

 

  



 : 11س

 األمر بدخول بيت المقدس وبيان طريقة الدخول.. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : وقولوا حطة قولوا

----------- 

 قوله تعالى }َوإِذْ قُْلنَا ادُْخلُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغدًا{اقرئي مستعينة باهلل من  -

 [58البقرة: ]

 [60إلى قوله تعالى }َواَل تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن { ]البقرة: 

----------- 

 : معاني الكلمات

 . وقولوا حطة قولوا : احطط وضع عنا ذنوبنا

 

 : 12س

 معجزة السقيا في التيه. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 ثالثة أرباع الحزب األول ؟-اقرئي من الجزء األول  -

 : معاني الكلمات

 :وال تعثوا

---------- 

 بِعََصاَك اْلَحَجَر{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِِذ اْستَْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب  -

 [61[ إلى قوله تعالى }ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا َيْعتَدُوَن{ ]البقرة: 60]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .وال تعثوا: ال تسعوا

 

 

 



 : 12س

 ماهومااختاره هللا جل جالله لبني اسرائيل من الطعام في التيه هو الطيب والخير ،لكنهم طلبوا  -

 أدنى منه. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : وفومها

 : وباءوا

---------- 

 [61اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذْ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد { ]البقرة:  -

 [61إلى قوله تعالى}ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا َيْعتَدُوَن{ ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 . وفومها : الحنطة والحبوب التي تؤكل

 . رجعوا وباءوا :

 

 : 13س

 التوحيد والعمل الصالح هو سبب النجاة يوم القيامة. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : والصابئين

---------- 

ابِئِيَن { ]ا -  [62لبقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 [66إلى قوله تعالى }فََجعَْلنَاَها نََكااًل ِلَما بَْيَن يَدَْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن { ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .والصابئين : قوم باقون على فطرتهم وال دين لهم يتبعونه

 

 



 : 14س

 القصة التي سميت السورة عليها.. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : فارض

 : الشية فيها

---------- 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَذْبَُحوا بَقََرةً { ]البق - [ إلى قوله 67رة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذْ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ َّللاَّ

 [71تعالى } فَذَبَُحوَها َوَما َكادُوا َيْفعَلُوَن{ ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .فارض : مسنة هرمة

 . الشية فيها : ليس فيها عالمة من لون يخالف لونها

 

 : 15س

 تيئيس المسلمين من إيمان اليهود الذين حرفوا كالم هللا. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 اقرئي من الجزء األول بداية الحزب الثاني ؟ -

 : معاني الكلمات

 : أماني

----------- 

 [75اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُكْم{ ]البقرة:  -

ا َيكْ  ا َكتََبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ  [79ِسبُوَن { ]البقرة: إلى قوله تعالى }فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .أماني : أكاذيب تلقوها عن أحبارهم

 

 



 : 16س

 من إدعاءات اليهود أنهم لن يعذبوا إال على قدر مدة عبادتهم للعجل . ما اآليات الدالة على هذا -

 المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : حسنا

---------- 

 [80اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوقَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إاِلَّ أَيَّاًما َمْعدُودَةً { ]البقرة:  -

 [83إلى قوله تعالى } ثُمَّ تََولَّْيتُْم إاِلَّ قَِلياًل ِمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن{ ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .احسنا : كالما طيب

 

 : 17س

 آيات فصلت بنود الميثاق الذي أخذه هللا تعالى علي بني إسرائيل. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : تفادوهم

---------- 

-  َ   {اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذْ أََخذْنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُدُوَن إاِلَّ َّللاَّ

 [83البقرة: ]

ا تَْعَملُوَن { ]البقرة:  ُ بِغَافٍِل َعمَّ  [85إلى قوله تعالى }َوَما َّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .تفادوهم : تسعون إلى تحريرهم من األسر

 

 

 



 : 18س

عليه وسلم كفروا به. كان اليهود يستنصرون بالنبي صلى هللا عليه وسلم على أهل المدينة ولما بعث النبي صلى هللا  -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : يستفتحون

----------- 

ِ ُمَصِد ٌق ِلَما َمَعُهْم{ - ا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َولَمَّ

 [89البقرة: ]

 [93يَأُْمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن { ]البقرة: إلى قوله تعالى }قُْل بِئَْسَما 

---------- 

 : معاني الكلمات

 . يستفتحون : يستنصرون به على المشركين

 

 : 19س

 تذكيراليهود بذنب اتخاذ العجل .. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 ربع الحزب الثاني ؟ –اقرئي من الجزء األول  -

 : معاني الكلمات

 : وأشربوا في قلوبهم العجل

---------- 

 [92اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َولَقَدْ َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلبَِي نَاِت{ ]البقرة:  -

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن{ َر َوَّللاَّ  [96]البقرة:  إلى قوله تعالى }َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعَذَاِب أَْن يُعَمَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . وأشربوا في قلوبهم العجل : امتزجت بقلوبكم حب عبادة العجل

 

 



 : 20س

 .إدعاء اليهود أن الجنة خالصة لهم وتحدي هللا جل جالله لهم بأمرهم بتمني الموت وطلبه -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : بمزحزحه

---------- 

ِ َخاِلَصةً ِمْن دُوِن النَّاِس{ -  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }قُْل إِْن َكانَْت لَُكُم الدَّاُر اآْلِخَرةُ ِعْندَ َّللاَّ

 [94البقرة: ]

َ َعدُوٌّ ِلْلَكافِِريَن { ]البقرة:   [98إلى قوله تعالى } فَإِنَّ َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . ه : بمبعدهبمزحزح

 

 : 21س

 .لما أعرض اليهود عن اإليمان وبما ينفعهم اشتغلوا بالسحر وما ال ينفع -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : هاروت وماروت

---------- 

 [102لَْيَماَن { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَى ُمْلِك سُ  -

ِ َخْيٌر{ ]البقرة:   [103إلى قوله تعالى }َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّقَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .هاروت وماروت : اسم لملكين أنزلهما هللا تعالى ابتالء منه لتعليم السحر والتحذير منه

 

 



 : 22س

 الحكمة من النسخ في القرآن. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 اقرئي من الجزء األول نصف الحزب الثاني.؟ -

 : معاني الكلمات

 : ننسها

---------- 

 اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها { -

 [106البقرة: ]

َ َعلَى ُكِل  َشْيٍء قَِديٌر { ُ بِأَْمِرِه إِنَّ َّللاَّ  إلى قوله تعالى }فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ

 [109البقرة: ]

--------- 

 : معاني الكلمات

 .ننسها : نمحها من القلوب

 

 : 23س

 . ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟دعوى اليهود والنصارى بضالل بعضهم وتكفير بعضهم بعضا -

 : معاني الكلمات

 : سواء السبيل

---------- 

 [113اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوقَالَِت اْليَُهودُ لَْيَسِت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء { ]البقرة:  -

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب  َ َواِسٌع َعِليٌم{إلى قوله تعالى }َوَّلِلَّ ِ إِنَّ َّللاَّ  فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ

 [115البقرة: ]

---------- 

 : معاني الكلمات

 . سواء السبيل : وسط الطريق وهو الصراط المستقيم

 



 : 24س

 .تحذير من اتباع اليهود والنصارى وكشف أن ما يرضيهم هو اتباع ملتهم -

 الدالة على هذا المعنى ؟ما اآليات 

 : معاني الكلمات

 : بديع

---------- 

 اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْليَُهودُ َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم{ -

 [120البقرة: ]

 [123{ ]البقرة:  إلى قوله تعالى }َواَل تَْنَفعَُها َشفَاَعةٌ َواَل ُهْم يُْنَصُرونَ 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .بديع : الخالق على غير مثال سابق

 

 : 25س

 .مفتتح الحديث عن إبراهيم عليه السالم كنموذج إيجابي للعبودية واإلستسالم هلل تعالى -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 اقرئي من الجزء األول ثالثة أرباع الحزب الثاني ؟ -

 : معاني الكلمات

 : مثابة

---------- 

{ ]البقرة:  - ُهنَّ  [124اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ

هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس   [126اْلَمِصيُر{ ]البقرة: إلى قوله تعالى}فَأَُمتِ عُهُ قَِلياًل ثُمَّ أَْضَطرُّ

----------- 

 : معاني الكلمات

 .مثابة : مرجعا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم

 



 : 26س

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ <.بناء إبراهيم عليه السالم للبيت الحرام -

 : معاني الكلمات

 : يرغب

---------- 

 ذْ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل {اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِ  -

 [127البقرة: ]

 [131إلى قوله تعالى } إِذْ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم قَاَل أَْسلَْمُت ِلَرِب  اْلعَالَِميَن{ ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .يرغب : يعرض وينصرف

 

 : 27س

 األنبياء ألبناءهم. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ اإلسالم وصية-

 : معاني الكلمات

 : سفه نفسه

---------- 

ى بَِها إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَْعقُوُب { ]البقرة:  -  [132اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوَوصَّ

ا َكانُوا   [134َيْعَملُوَن { ]البقرة: إلى قوله تعالى }َواَل تُْسأَلُوَن َعمَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . سفه نفسه : سفيه جاهل

 

 

 

 



 : 28س

 .األنبياء أسرة واحدة يجمعهم التوحيد .واألمر باإليمان بهم وعدم التفريق بينهم -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : واألسباط

---------- 

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهيمَ اقرئي مستعينة ب -  اهلل من قوله تعالى }قُولُوا آَمنَّا بِاَّللَّ

 [136َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواأْلَْسبَاِط { ]البقرة: 

 [139وَن { ]البقرة: إلى قوله تعالى }َولَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َونَْحُن لَهُ ُمْخِلصُ 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .واألسباط : األنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني اسرائيل

 

 : 29س

 .سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم هو استجابة دعوة إبراهيم عليه السالم -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : صبغة هللا

---------- 

ْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَِل ُمُهُم ا -

يِهْم{ ]البقرة:   [129َويَُزِك 

 [133قرة: إلى قوله تعالى }إِلًَها َواِحدًا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{ ]الب

---------- 

 : معاني الكلمات

 .صبغة هللا : الزموا دين هللا وفطرته

 



 : 30س

 الحزب الثالث.؟  اقرئي من الجزء الثاني بداية -

تحويل القبلة .. ما  عن اإلعتراضات على تحويل القبلة. أول آية ذكر فيها موضوع اإلخبار  اآلية التي ذكر فيها -

 اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : راعنا

----------- 

ُهْم َعْن قِْبلَتِِهُم الَّتِي - ِ اْلَمْشِرُق  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َكانُوا َعلَْيَها قُْل َّلِلَّ

   [142َواْلَمْغِرُب{ ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .راعنا : كلمة كان اليهود يقولونها للنبي صلى هللا عليه وسلم بقصد السب ونسبته إلى الرعونة

 

 : 31س

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ دليل وسطية األمة . -

 أمة محمد صلى هللا عليه وسلم شاهدة على األمم. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

التسليم ألوامر هللا واإلتباع أساس اإلسالم ،ويكون من األقدار ما يظهر قوة اتباع العبد أو ضعفه. ما اآليات الدالة  -

 على هذا المعنى ؟

 : الكلماتمعاني 

 : ينقلب على عقبيه

---------- 

ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن ال - ُسوُل َعلَْيُكْم اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ رَّ

 [143َشِهيدًا { ]البقرة: 

ا يَْعَملُوَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا ا ُ ِبغَافٍِل َعمَّ  [144ْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِ ِهْم َوَما َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . ينقلب على عقبيه : يرتد عن دينه

 



 : 32س

 ذا المعنى ؟من حكم تحويل القبلة حب النبي صلى هللا عليه وسلم . ما اآليات الدالة على ه -

 : معاني الكلمات

 : الممترين

--------- 

 اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }قَدْ نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِء فَلَنَُوِل يَنََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها { -

 [144البقرة: ]

 [147ِريَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى } اْلَحقُّ ِمْن َربِ َك فاََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَ 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .الممترين : الشاكين

 

 : 33س

 .التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم في موضوع تحويل القبلة -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 :الممترين

--------- 

}َولَئِْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بُِكِل  آيٍَة َما تَبِعُوا قِْبلَتََك َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ قِْبلَتَُهْم{ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى  -

 [145]البقرة: 

 [150إلى قوله تعالى } َوأِلُتِمَّ نِْعَمتِي َعلَْيُكْم َولَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن{ ]البقرة: 

---------- 

 : الكلماتمعاني 

 . الممترين: الشاكين

 

 



 :34س

 معرفة أهل الكتاب بالنبي صلى هللا عليه وسلم . ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : الممترين

-------- 

  أَْبنَاَءُهْم {اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب َيْعِرفُونَهُ َكَما َيْعِرفُونَ  -

 [146البقرة: ]

 [151إلى قوله تعالى : } َويُعَِل ُمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويُعَِل ُمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن{ ]البقرة: 

-------- 

 : معاني الكلمات

 . الممترين : الشاكين

 

 : 35س

 عليه وسلم وقدم فيها نعمة التزكية على تعليم الكتاباآلية التي امتن هللا فيها بنعمة بعثته صلى هللا -

 والسنة. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : يلعنهم

---------- 

يُكْم َويُعَِل ُمُكمُ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاِتنَا  -  َويَُزِك 

 [151اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ{ ]البقرة: 

 [157إلى قوله تعالى : }أُولَئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َربِ ِهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْهتَدُوَن{ ]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكلمات

 . يلعنهم : يطردهم

 

 



 :36س

 . األمرالثاني لإلستعانة بالصبر و الصالة في سورة البقرة لكن الخطاب للمؤمنين -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : يلعنهم

---------- 

اَلةِ إِنَّ  - ْبِر َوالصَّ ابِِريَن{ ]البقرة:  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا ِبالصَّ َ َمَع الصَّ َّللاَّ

153] 

حِ  اُب الرَّ  [160يُم { ]البقرة: إلى قوله تعالى : }إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُولَئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم َوأَنَا التَّوَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . يلعنهم : يطردهم

 

 : 37س

 لقرآن تبشر الشهداء بالحياة الحقيقية عند ربهم . ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟أول آية في ا -

 : معاني الكلمات

 : يلعنهم

--------- 

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن اَل  - تَْشعُُروَن{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواَل تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل َّللاَّ

154] 

 [162إلى قوله تعالى : }َخاِلِديَن فِيَها اَل يَُخفَُّف َعْنُهُم اْلعَذَاُب َواَل ُهْم يُْنَظُروَن { ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 . يلعنهم : يطردهم

 

 

 



 : 38س

 المعنى ؟اإلبتالءات تختلف والبشارة للصابرين. ما اآليات الدالة على هذا  -

 : معاني الكلمات

 : يلعنهم

----------- 

 اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اأْلَْمَوالِ  -

ابِِريَن{ ]البقرة:   [155َواأْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَِش ِر الصَّ

ِحيُم { ]البقرة: إلى قوله تعالى : } َوإِ  ْحَمُن الرَّ  [163لَُهُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو الرَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . يلعنهم : يطردهم

 

 : 39س

 . قول الصابرون الصبر الحقيقي )إنا هلل وإنا إليه راجعون( وأجرهم عند ربهم -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : يلعنهم

---------- 

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُو -  َن{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا َّلِلَّ

 [156البقرة: ]

ِحيُم { ]البقرة: إلى قوله تعالى : } َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو الرَّ   [163ْحَمُن الرَّ

------------ 

 : معاني الكلمات

 . يلعنهم : يطردهم

 

 



 : 40س 

 ربع الحزب الثالث ..؟-اقرئي من الجزء الثاني  -

 اآلية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها الصفا والمروة. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : الرياحوتصريف 

--------- 

ِ فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمرَ  - فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ فاََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } إِنَّ الصَّ

َف بِِهَما{ ]البقرة:   [158يَطَّوَّ

 [164 َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر { ]البقرة: إلى قوله تعالى : }إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواتِ 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .وتصريف الرياح : تقليبها وتوجيهها

 

 : 41س

 جزاء من كتم البينات والهدى أنهم يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون وردت بهذا النص في القرآن في -

 تعالى: ) ...؟سورة البقرة فقط في قوله 

 : معاني الكلمات

 : وتصريف الرياح

----------- 

 : [ إلى قوله تعالى159اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِ نَاِت َواْلُهدَى{ ]البقرة:  -

 [164 اللَّْيِل َوالنََّهاِر { ]البقرة: }إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلفِ 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .وتصريف الرياح : تقليبها وتوجيهها

 

 



 : 42س

 الذين آمنوا أشد حبا هلل .وردت في قوله تعالى : )...؟ -

 : معاني الكلمات

 : األسباب

--------- 

-  ِ ِ أَْندَادًا يُِحبُّونَُهْم َكُحِب  َّللاَّ  [165{البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن دُوِن َّللاَّ

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ   [169{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }إِنََّما يَأُْمُرُكْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .األسباب : الصالت

 

 : 43س

 .النداء األول والوحيد في القرآن للناس باألكل من الحالل الطيب في األرض -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ التقرير للناس جميعا بكثرة الحالل . -

 : معاني الكلمات

 : ينعق

--------- 

ا فِي اأْلَْرِض َحاَلاًل َطيِ بًا َواَل تَتَّبِعُوا -  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

 [168ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن{ ]البقرة: 

لُوَن{ لَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما اَل يَْسَمُع ِإالَّ دَُعاًء َونِدَاًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم اَل يَْعقِ إلى قوله تعالى :}َوَمثَُل ا

 [171]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .ينعق : يصيح

 



 : 44س

 . حال الكفار كراعي ينعق بمن ال يفقه ما يسمع  في القرآن الذي شبه فيه الوحيد  المثل -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : أهل به

--------- 

 [171َعاًء َونِدَاًء ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما اَل يَْسَمُع إاِلَّ دُ  -

َل اْلِكتَاَب بِاْلَحِق  َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِي اْلِكتَاِب لَِفي ِشقَ  َ نَزَّ  اٍق بَِعيٍد{إلى قوله تعالى :}ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

 [176البقرة: ]

----------- 

 : معاني الكلمات

 . تعالىأهل به : ما ذكر عند ذبحه اسم غير هللا 

 

 : 45س

 نصف الحزب الثالث.؟ –اقرئي من الجزء الثاني  -

 في سورة البقرة. ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟  اآلية التي مهدت لتلقي األحكام والتشريعات -

 : معاني الكلمات

 : البأساء

--------- 

ِ اقرأي مستعينة باهلل من قوله تعالى }لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّ  - وا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ

 [177َواْليَْوِم اآْلِخِر { ]البقرة: 

 [179إلى قوله تعالى : }َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ يَا أُوِلي اأْلَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن{ ]البقرة: 

----------- 

 : لكلماتمعاني ا

 . البأساء : الفقر

 



 : 46س

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ أول تشريع كتب على المسلمين في سورة البقرة . -

 : معاني الكلمات

 :  ترك خيرا

---------- 

 [178اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى { ]البقرة:  -

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَ   [183ُكْم تَتَّقُوَن{ ]البقرة: عَلَّ إلى قوله تعالى : } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .: ماال كثيرا  ترك خيرا

 

 : 47س

 ثاني تشريع كتب على المسلمين في سورة البقرة..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : جنفا

--------- 

 َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }ُكتَِب  -

 [180البقرة: ]

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَ   [183عَلَُّكْم تَتَّقُوَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الص ِ

--------- 

 : معاني الكلمات

 . جنفا : ميال عن الحق خطأ وجهال

 

 

 

 



 : 48س

 ثالث تشريع كتب على المسلمين في سورة البقرة..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : وحين البأس

-------- 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا أَيَُّها الَِّذيَن  - آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِص 

 [183تَتَّقُوَن{ ]البقرة: 

َ َعلَى َما َهدَاُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ]البقرة:   [185إلى قوله تعالى : }َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .وحين البأس : شدة القتال

 

 : 49س

 اآلية المنسوخة في أحكام الصيام...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 :  تطوع خيرا

---------- 

َمْعدُودَاٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر { ]البقرة:  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } أَيَّاًما -

184] 

 [186إلى قوله تعالى : }َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَإِن ِي قَِريٌب أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن { ]البقرة: 

----------- 

 : ماتمعاني الكل

 . : زاد في الفدية بدل الصيام  تطوع خيرا

 

 

 

 



 : 50س

 اآلية الناسخة في أحكام الصيام...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : فليستجيبوا لي

---------- 

 ُهدًى ِللنَّاِس َوبَيِ نَاٍت ِمَن اْلُهدَىاقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن  -

 [185َواْلفُْرقَاِن{ ]البقرة: 

 [186إلى قوله تعالى : }َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَإِن ِي قَِريٌب أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن { ]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكلمات

 . فليطيعونيفليستجيبوا لي : 

 

 : 51س

 أول سؤال ورد بصيغة )يسئلونك( في سورة البقرة...؟ -

 ثالثة أرباع الحزب الثالث..؟-اقرئي من الجزء الثاني  -

 : معاني الكلمات

 : الفتنة

-------- 

{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } يَْسأَلُونََك َعِن اأْلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس  -  [189 َواْلَحجِ 

ِ فَإِِن اْنتََهْوا فاََل ُعدَْواَن إاِلَّ  يُن َّلِلَّ اِلِميَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ  َعلَى الظَّ

193] 

-------- 

 : معاني الكلمات

 .الفتنة : أذى للمسلمين أو شرك باهلل

 

 



 : 52س

 أول آية نزلت في القتال...؟ -

 : معاني الكلمات

 : التهلكة

---------- 

-  َ ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَدُوا إِنَّ َّللاَّ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن { اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

 [190]البقرة: 

َ يُِحبُّ اْلمُ  إلى قوله تعالى ِ َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ  [195ْحِسنِيَن{ ]البقرة: : }َوأَْنِفقُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .التهلكة : الهالك بترك الجهاد واإلنفاق فيه

 

 : 53س

 .حكم اإلحصار في الحج وفيها بشارة للمسلمين بتمكنهم من الحج فيما بعداآلية التي ذكر فيها  -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : نسك                                      : أحصرتم

--------- 

-  ِ وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ َّلِلَّ   فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلَهدْيِ {اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوأَتِمُّ

 [196البقرة: ]

اِد التَّْقَوى َواتَّقُوِن يَا أُوِلي اأْلَْلبَاِب{ ]البقرة:  دُوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ  [197إلى قوله تعالى : }َوتََزوَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .نسك : ذبيحة ،شاة تذبح لفقراء الحرم                                     .أحصرتم : منعتم لمرض أو عدو

 

 



 : 54س

 اآلية التي بدأت بتفصيل مناسك الحج..؟ -

 : معاني الكلمات

 : فضال

-------- 

 َرفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجدَاَل فِي اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن َفَرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فاََل  -

{ ]البقرة:   [197اْلَحجِ 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم { ]البقرة:  َ إِنَّ َّللاَّ  [199إلى قوله تعالى : }َواْستَْغِفُروا َّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 . فضال : رزقا بالتجارة

 

 :55س

 الدالة على هذا المعنى ؟ال حرج في التجارة في الحج...ما اآليات  -

 : معاني الكلمات

 : معدودات

--------- 

َ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضاًل ِمْن َربِ ُكْم فَإِذَا أَفَْضتُْم ِمْن عَ  - َرفَاٍت فَاذُْكُروا َّللاَّ

 [198 ِعْندَ اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم { ]البقرة:

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه تُْحَشُروَن { ]البقرة:   [203إلى قوله تعالى :} َواتَّقُوا َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . معدودات : أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة

 

 

 

 



 : 56س

 ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟الدعاء الجامع لخير الدنيا واآلخرة  -

 أحوال الناس في الدعاء...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : يشري

---------- 

َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ  -  [200 ِذْكًرا { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } فَإِذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاذُْكُروا َّللاَّ

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد{ ]البقرة: ِ َوَّللاَّ  [207 إلى قوله تعالى : }َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . يشري :يبيع

 

 : 57س

 اآلية التي ذكرت الحث على الذكر في أيام التروية..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 حكم المتعجل والمتأخر في الحج...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 بداية الحزب الرابع..؟ -اقرئي من الجزء الثاني  -

 : معاني الكلمات

 : ألد الخصام

-------- 

َل فِي يَْوَمْيِن فاََل إِثْمَ  - َ فِي أَيَّاٍم َمْعدُودَاٍت فََمْن تَعَجَّ َر فاََل  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواذُْكُروا َّللاَّ َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ

 [203إِثَْم َعلَْيِه { ]البقرة: 

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد{ ]البقرة:  إلى قوله تعالى : }َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاءَ  ِ َوَّللاَّ  [207َمْرَضاِت َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .ألد الخصام : شديد العداوة والخصومة

 



 :58س

 آيات ذكرت بعض صفات المنافقين كاإلفساد في األرض والعزة باإلثم ..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : الحرث

--------- 

َ َعلَ  - ى َما فِي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى )َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويُْشِهدُ َّللاَّ

 (204اْلِخَصاِم )

 ُ ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر{ إلى قوله تعالى : }َهْل يَْنُظُروَن إاِلَّ أَْن يَأْتِيَُهُم َّللاَّ  فِي ُظلٍَل ِمَن اْلغََماِم َواْلَماَلئَِكةُ َوقُِضَي اأْلَْمُر َوإِلَى َّللاَّ

 [210]البقرة: 

-------- 

 : معاني الكلمات

 .الحرث : الزرع

 

 :59س

 آية ذكرت أن من أصناف الناس من يبيع نفسه هلل كصهيب الرومي رضي هللا عنه.ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : السلم

--------- 

ُ َرءُ  - ِ َوَّللاَّ  وٌف ِباْلِعبَاد{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

 [207البقرة: ]

ُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء ِبغَْيِر ِحَساٍب { ]البقرة:   [212إلى قوله تعالى : }َوَّللاَّ

----------- 

 : معاني الكلمات

 . السلم : شرائع اإلسالم

 

 

 



 : 60س

 المعنى ؟دعوة المؤمنين لإللتزام بكل التشريعات اإلسالمية...ما اآليات الدالة على هذا  -

 : معاني الكلمات

 : السلم

---------- 

ْلِم َكافَّةً { ]البقرة:  -  [208اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ادُْخلُوا فِي الِس 

ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم { ]البقرة:   [213إلى قوله تعالى : }َوَّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .السلم : شرائع اإلسالم

 

 : 61س

 توبيخ اليهود بتذكيرهم بكثرة األيات البينات وتبديلهم لنعمة الدين ..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : ظلل من الغمام

-------- 

ْلِم َكافَّةً { ]البقرة:  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى} يَا -  [208أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ادُْخلُوا فِي الِس 

ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم { ]البقرة:   [213إلى قوله تعالى : }َوَّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .ظلل من الغمام : قطع من السحاب

 

 

 

 

 



 : 62س

 كل أحد يوم القيامة ..وهذه بشارة وتسلية للمؤمنين..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟الذين اتقوا فوق  -

 : معاني الكلمات

 : الضراء

---------- 

اتَّقَْوا فَْوقَُهْم يَْوَم الَِّذيَن اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } ُزيِ َن ِللَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا َويَْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا وَ  -

 [212اْلِقيَاَمِة { ]البقرة: 

ِ قَِريبٌ  ِ أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر َّللاَّ  [214 { ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َحتَّى يَقُوَل الرَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 . الضراء : المرض

 

 : 63س

 األصل في البشرية التوحيد ثم اختلفوا ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 :  البأساء

------- 

ُ النَّبِيِ يَن ُمبَِش ِريَن َوُمْنِذِرينَ  - ةً َواِحدَةً فَبَعََث َّللاَّ اْلِكتَاَب َوأَْنَزَل َمعَُهُم  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َكاَن النَّاُس أُمَّ

 [213بِاْلَحِق  ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه { ]البقرة: 

ِ قَِريبٌ  ِ أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر َّللاَّ  [214 { ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َحتَّى يَقُوَل الرَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 . : الفقر  البأساء

 

 

 

 



 : 64س

 طريق الدعوة شاق وطويل ولكن النصر قريب،هكذا الوعد من الجليل..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : الضراء

--------- 

ا يَأِْتُكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا مِ  -  ْن قَْبِلُكْم {اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَدُْخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

 [214البقرة: ]

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن { ]البقرة:  إلى قوله تعالى :   [216}َوَّللاَّ

--------- 

 : الكلماتمعاني 

 . الضراء : المرض

 

 : 65س 

 السؤال الثاني في سورة البقرة عن النفقة..؟ -

 لمن تجب النفقة ..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : والفتنة

---------- 

 تُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلدَْيِن َواأْلَْقَربِيَن{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُْل َما أَْنفَقْ  -

 [215البقرة: ]

 ِ ِ أُولَئَِك يَْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ ُ َغفُوٌر َرِحيٌم{ إلى قوله تعالى :}إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهدُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ  َوَّللاَّ

 [218]البقرة: 

---------- 

 : ي الكلماتمعان

 . والفتنة : الشرك

 



 : 66س

 التشريع السادس في سورة البقرة..؟ -

 مشروعية القتال وأحكام األشهر الحرم...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : والفتنة

---------- 

ُكْرهٌ َلُكْم َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو  -

216] 

 ِ ِ أُولَئَِك يَْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ ُ َغفُوٌر َرِحيٌم{ إلى قوله تعالى :}إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهدُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ  َوَّللاَّ

 [218]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .الفتنة : الشرك

 

 : 67س

 حكم القتال في األشهر الحرم.وهو السؤال الثالث في السورة ..؟ -

 : معاني الكلمات

 : والميسر

--------- 

 [217: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر { ]البقرة -

ُ لَُكُم اآْليَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن{ ]البقرة:   [219إلى قوله تعالى : }َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

--------- 

 : ماتمعاني الكل

 . والميسر :القمار ، وهو أخذ المال أو اعطاؤه بطريق المغالبات التي فيها عوض من الطرفين

 

 

 



 :68س

 اإليمان والهجرة والجهاد من أعظم وسائل نول رحمة هللا...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 :  ألعنتكم

-------- 

ِ اقرئي مستعينة باهلل من قوله  - ِ أُولَئَِك َيْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ تعالى }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهدُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

 [218{ ]البقرة: 

َ عَ  ُ أَلَْعنَتَُكْم إِنَّ َّللاَّ ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسدَ ِمَن اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء َّللاَّ  [220ِزيٌز َحِكيٌم{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َوَّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .: لضيق عليكم  ألعنتكم

 

 :69س

 السؤال الرابع في سورة البقرة ..عن حكم الخمر والميسر..؟ -

 ربع الحزب الرابع..؟-اقرئي من الجزء الثاني  -

 : معاني الكلمات

 :  ألعنتكم

-------- 

اِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّ  -

 [219نَْفِعِهَما{ ]البقرة: 

 [221ُروَن { ]البقرة: إلى قوله تعالى : } َويُبَي ُِن آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَذَكَّ 

-------- 

 : معاني الكلمات

 .: لضيق عليكم  ألعنتكم

 

 

 



 : 70س

 السؤال الخامس في سورة البقرة.عن النفقة..؟ -

 من أي المال تكون النفقة..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 :  ألعنتكم

-------- 

ُ لَُكُم اآْليَاِت لَعَلَُّكْم تَتََفكَُّروَن{ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى}وَ  - يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُِل اْلعَْفَو َكذَِلَك يُبَيِ ُن َّللاَّ

 [219]البقرة: 

 [221إلى قوله تعالى : } َويُبَي ُِن آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن { ]البقرة: 

-------- 

 : الكلماتمعاني 

 .ألعنتكم : لضيق عليكم

 

 : 71س

 السؤال السادس عن أموال اليتامى..؟ -

 : معاني الكلمات

 : حرث لكم

--------- 

 اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }فِي الدُّْنيَا َواآْلِخَرةِ َويَْسأَلُونََك َعِن اْليَتَاَمى قُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخْيٌر{ -

 [220البقرة: ]

ِر اْلُمْؤِمِنيَن{ ]البقرة: إل َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُماَلقُوهُ َوبَش ِ  [223ى قوله تعالى : } َواتَّقُوا َّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .حرث لكم : موضع زرع لكم تضعون النطفة في أرحامه فيحملن

 

 



 : 72س

 الدالة على هذا المعنى ؟تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين...ما اآليات  -

 : معاني الكلمات

 : حرث لكم

---------- 

ٍة َولَْو أَْعَجبَتُْكْم { اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َوأَلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشِركَ  -

 [221]البقرة: 

ِر اْلُمْؤِمِنيَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : } َواتَّقُ  َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُماَلقُوهُ َوبَش ِ  [223وا َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .حرث لكم : موضع زرع لكم تضعون النطفة في أرحامه فيحملن

 

 : 73س

 السؤال السابع عن المحيض..؟ -

 : معاني الكلمات

 : عرضة

---------- 

اَل تَْقَربُوُهنَّ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النِ َساَء فِي اْلَمِحيِض وَ  -

 [222َحتَّى يَْطُهْرَن { ]البقرة: 

ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَ  ُ َغفُوٌر َحِليٌم { ]البقرة: إلى قوله تعالى : }اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ  [225ِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم َوَّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .عرضة : مانعا

 

 

 

 



 : 74س

 )وفي بضع أحدكم صدقة ..(..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : أنى

---------- 

 اقرأي مستعينة باهلل من قوله تعالى }نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُْم َوقَِد ُموا أِلَْنفُِسُكْم { -

 [223البقرة: ]

ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما  ُ َغفُوٌر َحِليٌم { ]البقرة: إلى قوله تعالى : }اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ  [225َكَسبَْت قُلُوبُُكْم َوَّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .أنى : كيف؟

 

 : 75س

 مقدمة ألحكام الطالق ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : يتربصن

----------- 

ُ َسِميٌع اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواَل تَْجعَلُ  - وا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا بَْيَن النَّاِس َوَّللاَّ َ ُعْرَضةً أِلَْيَماِنُكْم أَْن تَبَرُّ وا َّللاَّ

 [224َعِليٌم { ]البقرة: 

ُ َعِزيزٌ  َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ َوَّللاَّ  [228 َحِكيٌم{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللر ِ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .يتربصن : ينتظرن

 

 

 



 : 76س

 حكم اليمين ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : يؤلون

---------- 

ُ بِاللَّْغِو فِي  - ُ َغفُوٌر اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم ِبَما َكَسَبْت قُلُوبُُكْم َوَّللاَّ

 [225َحِليٌم{ ]البقرة: 

ُ َعِزيٌز حَ  َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ َوَّللاَّ  [228ِكيٌم{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللر ِ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .يؤلون : يحلفون أن ال يجامعوا نساءهم

 

 : 77س

 مدخل ألحكام الطالق...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟-حكم اإليالء  -

 : معاني الكلمات

 :  ثالثة قروء

---------- 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم{  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهمْ  - تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا فَإِنَّ َّللاَّ

 [226]البقرة: 

ِ فَأُولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن{ ِ فاََل تَْعتَدُوَها َوَمْن يَتَعَدَّ ُحدُودَ َّللاَّ  [229]البقرة:  إلى قوله تعالى : } تِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .: ثالثة حيض  ثالثة قروء

 

 

 

 



 : 78س

 عدة المطلقة ..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 :  ثالثة قروء

--------- 

 [228اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثاََلثَةَ قُُروٍء { ]البقرة:  -

ِ يَُبي ِنَُها ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن{ ]البقرة:  إلى قوله  [230تعالى : } َوتِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ

----------- 

 : معاني الكلمات

 .ثالثة قروء : ثالث حيض

 

 : 79س

 الطالق الرجعي والبائن...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : ضرارا

-------- 

تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِإِْحَساٍن{ ]البقرة: اقرئي  -  [229مستعينة باهلل من قوله تعالى }الطَّاَلُق َمرَّ

ِ َعلَْيُكْم َوَما أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه َواتَّقُو إلى قوله تعالى : َ }َواذُْكُروا نِْعَمَت َّللاَّ َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ا َّللاَّ

 [231بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم{ ]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكلمات

 . ضرارا : مضارة

 

 

 

 



 : 80س

 أحكام ما بعد انتهاء عدة المطلقة ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : تعضلوهن

---------- 

ُحوُهنَّ بَِمْعرُ  اقرئي مستعينة باهلل - وٍف{ من قوله تعالى }َوإِذَا َطلَّْقتُُم النِ َساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسِر 

 [231]البقرة: 

ُ َيْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن { ]البقرة:   [232إلى قوله تعالى : }ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 . تعضلوهن :تمنعوهن
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 حكم عضل النساء...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : تعضلوهن

---------- 

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف{ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذَا َطلَّْقتُُم النِ َساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ  - فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسِر 

 [231]البقرة: 

ُ َيْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن { ]البقرة:  إلى قوله تعالى :  [232}ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللاَّ

------- 

 : معاني الكلمات

 .تعضلوهن : تمنعوهن

 

 

 

 



 : 82س 

 لحق الرضاع...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ حفظ الشرع -

 اقرئي من نصف الحزب الرابع ..؟ -

 : معاني الكلمات

 : فصاال

---------- 

َضاَعةَ اقرأي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواْلَواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْواَلدَُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن أََرادَ أَْن يُتِمَّ  - { ]البقرة:  الرَّ

233] 

 . إلى نهاية اآلية

--------- 

 : معاني الكلمات

 .فصاال : فطاما

 

 : 83س 

 عدة المتوفى عنها زوجها ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : عرضتم

---------- 

ْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا { اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَ  -

 [234]البقرة: 

َ َغفُوٌر َحِليٌم{ ]البقرة:   [235إلى قوله تعالى : }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

---------- 

 : عاني الكلماتم

 .عرضتم :لمحتم

 

 

 



 : 84س

 حكم خطبة المعتدة...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : أكننتم

---------- 

ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النِ َساِء أَْو أَْكنَْنتُ  - ْم ِفي أَْنفُِسُكْم{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َواَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ

235] 

 [236إلى قوله تعالى : } َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمْحِسنِيَن { ]البقرة: 

----------- 

 : معاني الكلمات

 .أكننتم : أضمرتم
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 محدد لها المهر ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ الغير  متعة المطلقة الغير مدخول بها -

 : معاني الكلمات

 : فريضة

--------- 

لَُهنَّ فَِريَضةً {  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } اَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُُم النِ َساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا -

 [236]البقرة: 

َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيٌر{ ]البقرة: إلى قول  [237ه تعالى :}َواَل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم إِنَّ َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .فريضة : مهرا
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 متعة المطلقة الغير مدخول بها وحدد لها مهر ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : ة الوسطىوالصال

----------- 

  {اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِْن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ َوقَدْ فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضةً 

 [237البقرة: ]

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : } فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِي َما فَعَْلَن فِي   [240أَْنفُِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َوَّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .والصالة الوسطى : صالة العصر

 

 : 87س

 الحث على المحافظة على الصالة حتى حال الخوف...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : قانتين

---------- 

ِ قَانِتِيَن{ ]البقرة - اَلةِ اْلُوْسَطى َوقُوُموا َّلِلَّ لََواِت َوالصَّ  [238: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َحافُِظوا َعلَى الصَّ

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن{ ]البقرة:   [242إلى قوله تعالى :}َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

--------- 

 : اني الكلماتمع

 .قانتين : مطيعين
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 الوصية للزوجة بالسكنى عاما بعد وفاة الزوج...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : فرجاال

----------- 

ِصيَّةً أِلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا وَ  -

 [240إِْخَراجٍ { ]البقرة: 

َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْشُكُروَن{ ]البقرة:   [243إلى قوله تعالى : }إِنَّ َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .فرجاال : ماشين
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 الحذر من الموت اليغني من القدر ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 اقرئي من ثالثة أرباع الحزب الرابع ..؟ -

 : معاني الكلمات

 : والصالة الوسطى

---------- 

 أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت{اقرأي مستعينة باهلل من قوله تعالى }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم  -

 [243البقرة: ]

ُ يَْقبُِض َويَْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن{ ]البقرة:  إلى قوله تعالى :  [245}َوَّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .والصالة الوسطى : صالة العصر

 

 



 : 90س 

 على هذا المعنى ؟قصة المأل من بني اسرائيل حين طلبوا الجهاد ...ما اآليات الدالة  -

 : معاني الكلمات

 : هل عسيتم

--------- 

 [246اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }أَلَْم تََر إِلَى اْلَمإَلِ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَْعِد ُموَسى{ ]البقرة:  -

 ُ ُ يُْؤتِي ُمْلَكهُ َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  [247َواِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َوَّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .هل عسيتم :هل األمر كما أتوقعه
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 صفات القائد الكفء ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : بسطة

--------- 

َ قَدْ بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلًكا{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوقَاَل لَُهْم  -  [247نَبِيُُّهْم إِنَّ َّللاَّ

 [248إلى قوله تعالى : } إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمِنيَن { ]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .بسطة : سعة

 

 

 

 

 



 :92س

 ى هذا المعنى ؟آية ملك طالوت...ما اآليات الدالة عل -

 : معاني الكلمات

 : التابوت

-------- 

ةٌ ِمْن َربِ ُكْم { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَأْتِيَُكُم التَّابُوُت فِيِه َسِكينَ -

248] 

 ُ ِ َوَّللاَّ ابِِريَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِإِذِْن َّللاَّ  [249 َمَع الصَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .التابوت : الصندوق الذي فيه التوراة

 

 :93س 

 اختبار قوة الجيش وعزيمته ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : يظنون

-------- 

ا فََصَل طَ  - َ ُمْبتَِليُكْم ِبنََهٍر { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }فَلَمَّ  [249الُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ َّللاَّ

ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم  إلى قوله تعالى : }َولَمَّ

 [250اْلَكافِِريَن{ ]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .يظنون : يوقنون
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 الفزع إلى هللا وطلب النصر سبب له ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : وأيدناه

--------- 

ا بََرُزوا  - ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِ ْت أَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َولَمَّ

 [250َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن{ ]البقرة: 

ِ َوإِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسِليَن{ ]البق ِ نَتْلُوَها َعلَْيَك بِاْلَحق   [252رة: إلى قوله تعالى :}تِْلَك آيَاُت َّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .وأيدناه : قويناه

 

 : 95س 

 المفاضلة بين الرسل واألنبياء بعلم هللا وحكمته...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 اقرئي من الجزء الثالث بداية الحزب الخامس..؟  -

 : معاني الكلمات

 : خلة                                          : بروح القدس

--------- 

ُ َوَرفَعَ  - ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ ُسُل فَضَّ َبْعَضُهْم دََرَجاٍت{  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }تِْلَك الرُّ

 [253]البقرة: 

ا َرَزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم اَل َبْيٌع فِيِه َواَل ُخلَّةٌ َواَل َشفَاعَ إلى قوله تعالى : } يَا أَيَُّها الَّ  ةٌ َواْلَكافُِروَن ِذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِممَّ

 [254ُهُم الظَّاِلُموَن{ ]البقرة: 

---------- 

 : معاني الكلمات

 . خلة :صداقة                                            .بروح القدس : جبريل عليه السالم

 

 



 : 96س

 أعظم آية في القرآن...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : القيوم

----------- 

ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم اَل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم { ] -  [255البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َّللاَّ

 [257إلى قوله تعالى : } أُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن{ ]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .: القائم على كل شيء القيوم

 

 : 97س

إبراهيم عليه السالم والنمرود نموذج للنور الذي يسكبه اإليمان في القلب والعقل ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى  -

 ؟

 : معاني الكلمات

 : فبهت

---------- 

ُ اْلُمْلَك{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَرا -  ِهيَم فِي َربِ ِه أَْن آتَاهُ َّللاَّ

 [258البقرة: ]

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر{ ]البقرة:   [259إلى قوله تعالى : }قَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .فبهت : تحير وانقطعت حجته
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 بعث ،دليل حسي ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟الدليل األول على قدرة هللا تعالى على ال -

 : معاني الكلمات

 : خاوية

---------- 

 [259َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها { ]البقرة:  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } أَوْ  -

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر{ ]البقرة:   [259إلى قوله تعالى :}قَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 .خاوية : متهدمة

 

 : 99س

 كلما ازداد العبد نظرا في آيات هللا الكونية والشرعية ازداد إيمانا ويقينا..ما اآليات الدالة على هذا -

 المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : فصرهن إليك

-------- 

لَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِذْ قَاَل إِْبَراِهيُم َرِب  أَِرنِي َكْيَف تُْحيِ اْلَمْوتَى قَاَل أَوَ  -

 [260ِليَْطَمئِنَّ قَْلبِي { ]البقرة: 

ُ َواِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة:  ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َوَّللاَّ  [261إلى قوله تعالى : } َوَّللاَّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .فصرهن إليك : اضممهن وقطعهن

 

 

 



 :100س

 في النفقة في سبيل هللا ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ بداية اآليات التي فصلت -

 : معاني الكلمات

 : منا

--------- 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنَبتَتْ  - َسْبَع َسنَابَِل{ ]البقرة:  اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

261] 

ُ َغنِيٌّ َحِليٌم { ]البقرة:   [263إلى قوله تعالى : } قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصدَقٍَة يَتْبَعَُها أَذًى َوَّللاَّ

---------- 

 : معاني الكلمات

 . منا : عدا لإلحسان و إظهارا له

 

 : 101س  

 اقرئي من الجزء الثالث ربع الحزب الخامس..؟ -

 : معاني الكلمات

 : صفوان

-------- 

ُ َغنِيٌّ حَ  -  ِليٌم{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى } قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصدَقٍَة يَتْبَعَُها أَذًى َوَّللاَّ

 [263البقرة: ]

ُ اَل يَ   [264ْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َوَّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .صفوان : حجر أملس

 

 

 



 : 102س

 النهي عن إيذاء الفقير بما يبطل أجر الصدقة ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : وابل

--------- 

ي يُْنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصدَقَاتُِكْم بِاْلَمِن  َواأْلَذَى َكالَّذِ  -

 [264{ ]البقرة: 

ُ بَِما تَْعَملُ   [265وَن بَِصيٌر { ]البقرة: إلى قوله تعالى : }فَإِْن لَْم يُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ َوَّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 . وابل :مطر غزير

 

 : 103س

 ..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟   الصدقة برهان وتثبيث للمنفق المخلص. -

 : معاني الكلمات

 :  جنة

-------- 

ِ َوتَثْبِيتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوَمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن  - أَْمَوالَُهُم اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ

265] 

ُ لَُكُم اآْليَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن{ ]البقرة:   [266إلى قوله تعالى : }َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

----------- 

 : معاني الكلمات

 .: بستان  جنة

 

 

 

 



 : 104س 

 للصدقة الطيب فإن هللا طيب ال يقبل إال طيبا..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟انتق  -

 إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا حذار من قصد الرديء من المال للصدقة ..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : تيمموا

---------- 

ا أَْخَرجْ  - نَا لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض { اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطيِ بَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

 [267]البقرة: 

َي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَدْ أُوتِ 

269] 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .تيمموا : تقصدوا

 

 :105س

 إحاطة علم هللا بالعبد فيما يتصدقوا أو ينذروا هلل...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : أحصروا

---------- 

َ يَْعلَُمهُ وَ  - اِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر{ اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َنفَقٍَة أَْو نَذَْرتُْم ِمْن نَذٍْر فَإِنَّ َّللاَّ َما ِللظَّ

 [270]البقرة: 

 [272ْنتُْم اَل تُْظلَُموَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : }َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَ 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .أحصروا : حبسوا عن طلب الرزق للجهاد

 

 



 :106س

 هداية التوفيق بيد هللا .وماينفق العبد إنما ينفقه لنفسه...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 اقرئي من الجزء الثالث نصف الحزب الخامس ..؟ -

 : معاني الكلمات

 : بسيماهم

---------- 

َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخيْ  - ٍر فأَِلَْنفُِسُكْم َوَما اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }لَْيَس َعلَْيَك ُهدَاُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

 [272تُْنِفقُوَن{ ]البقرة: 

 [274أَْجُرُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : } فَلَُهْم 

---------- 

 : معاني الكلمات

 .بسيماهم : لعالماتهم وآثار الحاجة فيهم

 

 :107س

 عنى ؟أولى من يتصدق عليه من أحصر في سبيل هللا فلم يستطع كسب المال ..ما اآليات الدالة على هذا الم -

 : معاني الكلمات

 :إلحافا

---------- 

-  َ ِ اَل يَْستَِطيعُوَن َضْربًا فِي اأْل ْرِض { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

273] 

 [274ٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : } فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َواَل َخوْ 

----------- 

 : معاني الكلمات

 .إلحافا: إلحاحا في السؤال

 

 

 



 : 108س 

 .الجزاء من جنس العمل فكما كان يتخبط في الدنيا في كسبه المال بغير حق كذلك يبعث -

 ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟

 : معاني الكلمات

 : يتخبطه

--------- 

بَا اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَُّطهُ ا - { اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الِر  لشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمِس 

 [275]البقرة: 

 [274َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : } فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َواَل 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .يتخبطه : يصرعه

 

 : 109س 

 األمر المباشر بتحريم الربا وتركه ...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكلمات

 : فأذنوا

--------- 

بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن{اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا  - َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الِر   أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 [278البقرة: ]

ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل يُظْ   [281بقرة: لَُموَن{ ]الإلى قوله تعالى : }َواتَّقُوا يَْوًما تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ

--------- 

 : معاني الكلمات

 .فأذنوا : استيقنوا

 

 



 : 110س 

 آية الدين..ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 أطول آية في القرآن الكريم ...؟ -

 : معاني الكلمات

 :  و ال يأب

-------------- 

ى فَاْكتُبُ  -  [282وهُ { ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

َهدَاُء إِذَا َما دُُعوا{ ]البقرة:   [282إلى قوله تعالى : } َواَل يَأَْب الشُّ

-------- 

 : معاني الكلمات

 .: ال يمتنع  و ال يأب

 

 :111س

 دليل جواز الرهن...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 اقرئي من الجزء الثالث ثالثة أرباع الحزب الخامس ..؟ -

 : معاني الكلمات

 :فرهان مقبوضة

--------- 

 [283بًا فَِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجدُوا َكاتِ  -

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر{ ]البقرة:  ُب َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  [284إلى قوله تعالى :} فَيَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذ ِ

--------- 

 : معاني الكلمات

 . دينفرهان مقبوضة: هو أن يدفع لصاحب الحق شيئا ليضمن حقه حتى يرد المدين ال

 

 

 



 : 112س

 خواتيم سورة البفرة )لن تقرأ بحرف منهما إال أوتيته(...؟ -

 : معاني الكلمات

 :  إصرا

---------- 

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوإِْن تُْبدُوا َما فِي أَْنفُِسُكْم أَوْ  -  تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكْم اقرئي مستعينة باهلل من قوله تعالى }َّلِلَّ

ُ { ]البقرة:   [284بِِه َّللاَّ

 [286يَن{ ]البقرة: إلى قوله تعالى : } أَْنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِرِ 

--------- 

 : معاني الكلمات

 .:مشقة وثقال  إصرا

 

 : 113س

 كل مافي الشريعة اإلسالمية هي في وسع العباد وطاقتهم...ما اآليات الدالة على هذا المعنى ؟ -

 : معاني الكِلماتِ 

 : إصرا

------- 

ُ نَ -  [286ْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسبَْت{ ]البقرة: اقرئي مستعينة باهلل من ِقوله تعالى }اَل يَُكِل ُف َّللاَّ

 [286إلى قوله تعالى : } أَْنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن{ ]البقرة: 

--------- 

 : معاني الكِلماتِ 

 .إصرا : مشقة وثقال

 


