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 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين

 ويلههم األمل فسوف يعلمونذرهم يأكلوا ويتمتعوا 

 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أنك لمجنون

 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
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 حفظ القرآن الكريم من التحريف
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 القرآن الكريم

 من الزيادة أو النقصان

 أصابنا محمد بسحره

الصفات المشتركة بين القرآن والكتب السماوية التي لم تتعرض لتحريف يف الماضي انها من عند 

لقران تدعو اىل عبادة هللا وتوحيده وعدم الشرك به وتحريم الظلم هللا وجميع الكتب السماوية وا

والفساد ومساعدة المحتاجين وغيرها أما الكتب السماوية يف وقتنا الحاضر فقد تعرضت لتحريف 

 وتبديل من قبل البشر أما القران الكريم فقد بقي كما هو منذ أن نزل على النبي اىل وقتنا الحاضر
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ص أفضل أوقاتك للحفظ الرغبة الصادقة وقوة الدافع يف الحفظ وليس تقليد االخرين اجعل تنافسك خص

ومشاركة االخرين الحفظ ال تنتقل اىل حفظ جديد اال بعد التمكن من الحفظ القديم واعلم ان الحفظ 

السريع تفلته أسرع الحفظ من مصحف واحد حتى تحفظ شكل الصفحة وأفضل المصاحف مصحف 

 ية حتى يتيسر حفظهادينة يعين التفسير وفهم اآليات على الحفظ تقسيم اآلالم

 

 

 

االعجاز يف خلف السماوات وما فيها من عجائب لو أطلعوا 

 عليها المكذبين بالله ورسله اعتقدوا انهم مسحورون

 مشروعية االستعاذة بالله هلل من الشيطان الرجيم

 

االستهزاء من المكذبين بالرسل والكفر بما أتوا به من عند 

 هللا
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يمان وقد دل على ذلك حديث جبريل يمان بالرسل ركن من أركان اإلاإل :1ج

المتقدم نصه يف مبحث )االيمان بالملئكة( وفيه ان النبي أجاب لما سأله 

 جبريل عن االيمان

 200العلم التجريبي يؤكد بان هناك طبقة من النور حول االرض ال تتعدى  :2ج

كم وهي يف النصف المواجه للشمس وان بايق الكون ظالم دامس وعندما 

 يتخطى االنسان هذه الطبقة فانه يجد ظالم دامس

 تميز هللا بحفظه من الحريف )وإنا له لحافظون( -1 :3ج

 أرسل للناس كافة -2

 سبحانه وتعاىل بهتكلم هللا  -3
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 االعجاز الكوين لله يف خلقه للرد على المكذبين بآيات هللا ورسله والتفكر والتدبر يف خلق هللا 

 االعجاز الكوين
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 بسطناها للنتفاع بها 

 أرزاقا يعاش بها

 بمقدار معين
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عجاز يف خلق السماء وما فيها من نجوم مضيئة يهتدي الجامع يف هذه اآليات هو اإل

 شدة الظلمة يف البر والبحر منعالمات بها الناس ويجعلونها 

صيرته كالشيء البايل الرياح التي ال بركة فيها وال تأيت بالخير ما تدع شيئا مرت عليه اال 

 الرياح أخف وفيها خير لألرض قال محمد: )اللهم اجعلها رياحا وال تجعلها ريحا(

 19اية 

 21اية 

 16اية 

 20اية 
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_ بالحراس من الملئكة والشهب ذكر يف سورة الجن )وإنا لمسنا السماء فوجدناها 1ج

 ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها

 مقاعد للسمع فمن يستمع االن يجد له شهابا رصدا(

_ والقصد انه تعاىل يمتن على عباده بما يسر لهم من اسباب المكاسب ووجوه 2ج

 لمعايش وبما سخر لهم من الدواباالسباب وصنوف ا

_ توافر مقومات الحياة المأكل والمشرب والمسكن وأعطى االنسان العقل حتى 3ج

 يفكر يف كيفية الحصول عليها فوفر هللا فيها الماء
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