


























































عن ابن عباس أن رسول اللھ لما فتح مكة وعد أمتھ ملك فارس والروم فقال المنافقون روي 
والیھود ھیھات من أین لمحمد ملك فارس والروم ألم یكن محمد ملك مكة والمدینة حتى یطمع في 

 فارس والروم فنزل قولھ تعالى " قل اللھم مالك الملك....."

األمر لمحمد علیھ الصالة والسالم ومضمونھ أي یا اللھ یا مالك الملك أنت المعطي 
 سلب ممن تشاءوأنت المانع تؤتي الملك والنبوة من تشاء من عبادك وتمنع وت

ومن دالئل قدرتھ أن یسیر اللیل والنھار  اللھ وحده یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي
 في نظام دقیق ال یختلف، فیدخل اللیل في النھار والنھار في اللیل في الزیادة والنقصان

المدارة: الرفق بالجاھل في التعلیم وبالفاسق في النھي عن فعلھ وترك االغالط علیھ حیث ال یطھر 
 ما ھو فیھ واإلنكار علیھ بلطف في القول والفعل 

 المداھنة: ھي معاشرة الفاسق وإظھار الرضا بما ھو فیھ من غیر إنكار علیھ

یحذر اللھ سبحانھ وتعالى المؤمنین من غضبھ ونقمھ وعقوبتھ وعذابھ إن خالفوا أمره 
 ألن إلیھ مرجعھم وسیجزي سبحانھ كل امرئ بما عمل



على المؤمنین إال أن یكون الكفار غالبین ویخاف المؤمن ترك مواالة الكفار واجب 
 ضررھم فأجاز لھ الشرع أن یظھر المودة باللسان اتقاء شرھم 

 الغضب) –القدرة  –المنع  –(اإلعطاء 

 "قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء "
 فالذي بیده الملك اللھ سبحانھ وحده وعیسى عبده ورسولھ وبطل ادعاء النصارى 

 یعطي الملك لمن یشاء من عباده إما مع النبوة أو بدونھا 

 تقلع وتأخذ ممن تشاء كما نزعت من بني إسرائیل ببعثة محمد "ص"

 تدخل ما نقص من أحدھما في اآلخر

 أصدقاء وأنصار

 إال أن تخافوا منھم أمراً یجب اتقاؤه

 یخوفكم من عذابھ

 أن تتقوا                 بنون ساكنة + تاء
 نون مشددة                 إنك 



 من یفعل                  نون ساكنة + یاء
 شيء إال                  تنوین + ھمزة
 تبدوه                  قلقلة الباء الساكنة

 االلتجاء إلى اللھ وحده مالك الملك القادر على الضرر والنفع واإلطاء والمنع  .1
 حب المؤمنین ومناصرتھم واجب شرعي  .2
 بطالن ألوھیة عیسى علیھ السالم وثبوت عبودیتھ للھ تعالى ورسالتھ وكرماتھ  .3















 التنزیھ والتقدیس الدائم المستمر

 الرؤیة  –الخلق  –القدرة  –اللك 

 "... وصوركم فأحسن صوركم وإلیھ المصیر"

واألرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللھ علیم بذات  تالسماوا" یعلم ما في 
 

 بالحكمة البالغة المتضمنة لمصالح الدین والدنیا ال عبثاً وال لھواً 

 خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل 

 ما تخفون 

 ما تظھرون  

 لكثرة الكفار وقلة المؤمنین 



 " خلق السماوات واألرض وصوركم فأحسن صوركم وإلیھ المصیر" 

 فمنكم (نون ساكنة بعدھا كاف)

 مؤمن واللھ (تنوین بعده واو)

 الكون كلھ یسبح للھ الواحد األحد  .1
 دالئل قدرة اللھ وعظمتھ في خلقھ كثیرة ومتنوعة  .2
المرجع والمآل إلى اللھ سبحانھ وتعالى وسیجازي كل واحد بعملھ إن خیراً  .3

 فخیر وإن شراً فشر 















 الخطاب لكفار قریش 

 لم یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ  .1
 منزه عن الزیادة والنقصان .2
 الورقمحفوظ في الصدور ال في  .3

التكذیب للرسل والكفر بتوحید اللھ موجب للعقوبة في الدنیا والعذاب في 
ة   اآل

 بسبب تكذیبھم وأفعالھم القبیحة بالطوفان 
 الریح الصرصر شدیدة البرودة وشدیدة الصوت 

 بالصیحة
 رحزاً من السماء 

 الخبر الھام
 العقوبة والنكال

 الحجج الواضحات 
 أعرضوا عن التأمل فیما جاء بھ الرسل من الحجج



 مستغن عن عباده
 محمود في جمیع أفعالھ وآالئھ

 استفھام إنكاري استفھام تقریري

 من قبل    نون ساكنة بعدھا قاف 
 فقالوا أبشر    حرف مد في آخر الكلمة بعد ھمزة  

 غني حمید    تنوین بعده حاء  
   ضمیر غائب بعدھا حرف كاف بأنھ كانت    

 أبشر یھدوننا    تنوین بعده یاء   
 تأتیھم رسلھم    میم ساكنة بعدھا راء   

 توبیخ من یستحق التوبیخ والتأنیب من یستحق التأنیب  .1
 اعتراض كفار قریش على نبیھم كما اعترضت األمم السابقة  .2
 اللھ غني عن عباده وھم دائماً في حاجة إلیھ  .3

 اعتراض وتكذیب وإنكار كما فعلت األمم السابقة

 آیات القرآن كما ینبغي وكما فسرھا العلماء فھم معاني  .1
 بیان أقوال العلماء في التفسیر ال تفسیر األھواء  .2
 ربط األجیال بالمصدر التشریعي األول  .3















ظن المشركون أنھم لن یبعثوا یوم القیامة وأنھم لن یخرجون 
 من قبورھم بعد مماتھم

 " قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللھ یسیر"

 إدعاء العلم بالباطل وال دلیل معھم على ذلك

 القرآن الكریم 



 أسلوب ذم

 لیوم القیامة

 ً  یوم یغبن الناس بعضھم بعضا

 یغفر لھ ذنوبھ

یشعر الكافر في یوم القیامة بظلمھ لنفسھ بابتعاد عن اإلیمان، 
 یشعر المؤمن بتقصیر في اإلحسان

 أن لن     نون ساكنة بعدھا الم
 لن یبعثوا    نون ساكنة بعدھا یاء
 ھمزة في كلمة أخرىالذي أنزلنا       حرف مد بعده 

 یؤمن باللھ    نون ساكنة بعدھا باء













ھ وقدره وقلبھ مطمئن المؤمن عند نزول المصائب یسترجع ویعلم أن كل شيء بقضاء الل
 لذلك، أما الكافر فیسخط ویلطم ویشق الجیب فیحمل إثم على إثم 

"صلى اللھ علیھ وسلم" المؤمن القوي خیر وأحب إلى اللھ ن المؤمن الضعیف قال: 
وفي كل خیر أحرص على ما ینفعك واستعن باللھ وال تجزع وإن أصابك شيء فال 

 تقل لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل: "قدر اللھ وما شاء فعل"

أي ان ما على الرسول سوى التبلیغ أما الھدایة فال یملكھا وال یقدر علیھا وال یكلف 
 اللھ نفساً إال طاقتھا 

 ومن یصدق باللھ ویعلم أن كل حادثة بقضائھ وقدره

 أعرضتم عن إجابة اللھ ورسولھ

 ثمرة طاعة اللھ والرسول دخول جنات تجري من تحتھا األنھار 



 وجوب الصبر عند نزول المصیبة والتسلیم بقضاء اللھ وقدره .1
 مھمة الرسول البالغ اما الھدایة فال یكلف بھا ألنھ ال یقدر علیھا  .2
 وجوب التوكل على اللھ بفعل المأمور وترك المنھي عنھ .3

 ومن ال یؤمن   نون ساكنة بعدھا باء
 شيء علیم       تنوین بعده عین

 تولیتم فإنما     میم ساكنة بعدھا عین 
 فإنما     حرف غنة مشدد

 " وعلى اللھ فلیتوكل المؤمنون"

















إلى النبي فمنعھم أزواجھم روى أن رجاالً من مكة واسلموا وارادوا أن یھاجروا 
وأوالدھم وقالوا صبرنا على إسالمكم وال صبر لنا على فراقكم فأطاعوا وتركوا 

 الھجرة فنزل "یا أیھا الذین آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم فتنة..."

 یضغتفید التب

 ألن فتنة المال أشد من فتنة الولد

 بالء واختبار

 ثواب عظیم أفضل من متاع الدنیا

 غایة جھدكم وطاقتكم

 تنفقوا المال في وجوه الخیر وتصدقوا بھ في سبیل اللھ عن طیب نفس

 یعطي كثیراً على العمل القلیل

 بالعقوبةال یعجل 

 حذرت من فتنة المال وفتنة الولد

 قرضاً حسناً      تنوین بعده حاء



 لكم واللھ    میم ساكنة بعدھا راء

 أن تقرضوا     نون ساكنة بعدھا تاء
 إنما اموالكم     حرف مد بعده ھمزة

 فأولئك    حرف مد بعده ھمزة

اآلیات عامة في الرجال والنساء فكما یكون للرجل من امرأتھ وولده  .1
 عدو یكون العكس

 الترغیب في الصفح والعفو على من أساء أو ظلم  .2
 الترغیب في اإلنفاق والتحذیر من الشح .3







































































































































































































































































 


