ج :2اوال ً :ليوطد الناس صالتهم بالله ويلجؤوا اليه ووحده سبحانه وتعاىل ويقطعوا االمل عن غيره
ثانيا ً :لتتمايز الصفوف ويتبين حال المؤمنين الصادقين بجهادهم وحال المنافقين والمرجفين والمتخاذلين قال تعاىل (ام حسبتم
ان تتركوا ولما يعلم هللا اللذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون هللا وال رسوله وال المؤمنين وليجة وهلل خبير بما تعملون) فقد
يبطئ النصر حتى تبذل األمة المؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة واخر ما تملكه من رصيد فال تستبقى عزيزا وال غاليا ال تبذله هينا
رخيصا يف سبيل هللا
ثالثا :إحياء روحا ألخوة اإليمانية الصادقة واجتماع كلمة المؤمنين يف العالم االسلمي على نصرة المستضعفين من المؤمنين
فمثال المؤمنين يف توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر االعضاء بالسهر والحمى
رابعا :انه قد يكون هناك بقية باقية مستضعفه فيريد هللا بهم خير
خامسا :ليصطفي هللا من المؤمنين شهداء منهم كما قال تعاىل( :وتلك األيام نجداولها بين الناس وليعلم هللا الذين آمنوا ويتخذ
منكم شهداء) وهذا فضل عظيم منه سبحانه يتمناه كل مؤمن ان سلعة هللا لغالية ان سلعة هللا الجنة فل تنال اال ببذل الغايل
والنفيس
سادسا :ان هللا يرفع الظالم العظيم بالبلء العظيم حتى تقوم الدولة العادلة بنفوس مكلومة ال مترفة
ج -3القصص القرآين ليس مثل اي نوع من انواع القصص حيث نجده يتميز بعدد من المميزات:
 .1تشد القصة القارئ وتوقظ انتباهه دون توان او تراخ فتجعله دائم التأمل يف معانيها والتتبع لمواقفها والتأثر بشخصيتها
وموضوعها حتى اخر كلمة فيها
 .2تتعامل مع النفس البشرية يف واقعيتها الكاملة
 .3تريب القصة القرآنية العواطف الربانية
 .4تمتاز باإلقناع الفكري بموضوع القصة عن طريق اإليحاء واالستهواء والتقمص وعن طريق التفكير والتأمل

لكل قوم رسول يرشدهم اىل هللا تعاىل
ما يزيد حمله عليه
ملئكة يتعاقبون على االنسان يحصون ما يصدر عنه من خير او شر
بلء
المتعال على جميع خلقه بذاته وقدراته

يعلم ما تخفي كل انثى يف بطنها
علم هللا تعاىل بما خفي أو ظهر

عالم بما خفي عن االبصار
عالم بمقادير كل شيء

(هللا يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض االرحام وما تزيد وكل شيء عنده بمقدار)
(وكل شيء عنده بمقدار)
(واذا اراد هللا بقوم سوء فل مرد له وما لهم من دونه من وال)

(باسمك ريب وضعت جنبي وبك ارفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ
به عبادك الصالحين) قراءة الفاتحة  3مرات ثم قراءة اول سورة البقرة واية الكرسي وخواتيم سورة
البقرة وقراءة سورة الصمد والمعوذتين  3مرات

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

ج :1اوال :دعوة الخلق اىل عبادة هللا الواحد الذي ال إله اال غيره وااليمان بوحدانية وهذه هي الوظيفة االساسية والكبرى
لمهمة الرسل ،ثانيا :تبليغ الشريعة الربانية وأوامر هللا ونواهيه اىل البشر فالشريعة الربانية لها من مبلغ وكان المبلغون
للشريعة هم الرسل الذين هم من البشر ثالثا :هداية الناس الذين أرسل إليهم وإرشادهم اىل الصراط المستقيم وهذه
وظيفة مهمة فالرسول يف أمته هاد ومعلم لهم ومرشدهم إىل طريق الخير
ج :2المعقبات هي :ملئكة يتعاقبون على االنسان يحصون ما يصدر عنه من خير وشر معناها أي للعبد ملئكة يتعاقبون
عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من السواء والحادثات كما يتعاقب ملئكة اخرون لحفظ االعمال من خير وشر
ملئكة بالليل ملئكة بالنهار فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان االعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال
يكتب السيئات وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه واحد من وراءه وواحد من قدامه فهو بين اربعة ملئكة بالنهار واربعه
اخرين بالليل بدال حافظتان وكاتبان كما جاء يف الصحيح
ج :3الفرق ان االشعة الحديثة تستطيع معرفة نوع الجنين فقط بعد تخلقه اما هللا سبحانه وتعاىل يعلم ما تحمل كل انثى
يف بطنها أذكر هو ام انثى وشقي هو ام سعيد ويعلم ما تنقصه االرحام فيسقط او يولد قبل تسعة أشهر وما يزيد حمله
عليها وكل شيء مقدر عند هللا بمقدار من النقصان او الزيادة ال يتجاوزه

هي التذكير بآيات هللا وخلقه لكل شيء واصرار الكافرين على المجادلة

آيات هللا يف خلق الكون

الموقر بالماء المثقلة به
اول النهار _ جمع غداة
آخر النهار _ جمع اصيل

خضوع الكون كله إلرادة هللا
خضوع المؤمن لله طوعا ً والكافر كرها ً

كل المخلوقات تسبح هللا
خص هللا الغدو واألصل بالذكر

الدعاء نوع من العبادة

ان هللا يسبح له من يف السماوات ومن يف االرض وهو سبحانه
عليم مطلع على ما يفعله كل عابد ال يخفي عليه شيء
وسيجازيه بذلك

سبحان من يسبح الرعد بحمده
اللهم صيبا نافعا

ج :1هو الذي يريكم من آياته البرق فتخانون ان تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة
وتطعمون ان ينزل معه المطر وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمل الكثير لمنافعكم
ج :2ان الصواعق والزالزل والبرا كين والفيضانات كلها ظواهر إلهية يصيب هللا بها من
يشاء من عباده وقد تكون عقوبات لقوم وابتلء وتحميص لقوم اخرين
ج :3واآللهة التي يعبدونها من دون هللا ال تجيب دعاء من دعاها وحالهم معها كحال
عطشان يمد يده اىل الماء من بعيد ليصل اىل فمه فل يصل اليه وما سؤال الكافرين لها
اال غاية يف البعد عن الصواب

جزاء المؤمنين يف االخرة

لله العزة الحق (كلمة التوحيد)

المؤمن يعمل ويعلم ما انزل هللا من الحق

خشية هللا والخوف من عذاب

النار
يوفون بعهد هللا وال ينقضون الميثاق
ملتزمون بحقوق هللا وحقوق العباد

الصبر ابتغاء وجه هللا
المداومة على الصلة والنفاق يف

سبيل هللا

(ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن اعلم بما يصفون)

واللذين صبروا ابتغاء وجه ربهم
ويدرءون بالحسنة السيئة
والذين يصلون ما امر هللا به ان يوصل

صلة الرحم
صلة المحتاجين والتصدق عليهم
صلة االيمان بالله ورسوله

ج :1شبه باألعمى تقبيحا لحاله
ج :2اقامة الصلة وايتاء الزكاة
ج :3ثلثة انواع :صبر بالله وصبر لله
وصبر مع هللا
االول :صبر االستعانة به ورؤيته انه
هو المصبر
الثاين :الصبر هللا وهو ان يكون
الباعث له على الصبر محبة هللا
الثالث :الصبر مع هللا وهو دوران
العبد مع مراد هللا

مقارنة حال المؤمنين وعاقبتهم يف اآلخرة مع المكذبين الكفار وما يلقونه يف اآلخرة

حال المكذبين يف االخرة

رجع بقلبه اىل هللا

ال يوفون بعهد هللا بإفراده بالعبادة

يقطعون صلة االرحام وكل ما امر هللا به

االفساد يف االرض بعمل المعاصي

مطرودون من رحمة هللا

لهم شديد العذاب يف االخرة

ويهدي الذين تسكن قلوبهم بوحي هللا وذكره فتطمئن إال بطاعة هللا
وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستأنس

ج :1وهي االبعاد عن الرحمة والمعنى اولئك الموصوفون بهذه الصفات الخبيثة لهم
الطرد من رحمة هللا ولهم ما يسوءهم من العذاب الشديد يف الدار االخرة

ج :2لعن المؤمن المصون ال يجوز فاللعن حرام لرجل كان او امرأة او حيوان ام جماد حتى للكافر الميت
الذي لم يتحقق كفره بل يجوز للكافر الحي ومن باب اوىل المسلم الفاسق لقوله (اذال قال الرجل ألخيه
يا كافر فهو كقتلة ولعن المؤمن كقتله) وقد رددت الكثيرات هذا الحديث لعن هللا النامصة والمتنمصة
دون وعي لحقيقه ومرتبته ودرجته فالبد من معرفه الحقيقة حتى تتضح الصورة وهل فعال هو حديث
لرسول هللا ام قول البن مسعود ان اللعن يعني الطرد من رحمة هللا وال يكون اال لجرم عظيم وفعل
يستحق هذه اللعنة
ج :3ان هللا يضل من يشاء من المعاندين عن الهداية وال تنفعه المعجزات ويهدي اىل دينه الحق من
رجع اليه وطلب رضوانه الخطاب يف قوله (قل) لسيدنا محمد والمقصود منها ان يبلغ المشركين بما
بلغه هللا تعاىل

