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التقوى

Pعد�\ �لد�عية: ®مد �}د نعيم
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﴾	Gًْخِتالًفا َكِث	ِفيِه  	ِهللا َلَوَجُد.	ِمْن ِعْنِد َغْيِر  Pََلْو َكا.َ PَQْلُقْر	 Pَ.َفال َيَتَدبَُّرUَ﴿

(٨٣ :Oلنسا�)

"خGُكم من تعّلم 	لقرPQ .عّلمه." 

(�حلديث)

Zلرجا	فها# U لكن      تقاصر عنه PQلقر	لعلم [ 	كل .

Pِلبيا	_ا ُحسُن 	ئد `	ال مثَل ُ+�ٍ�        فرd PQلقر	ما .

                                                سيدنا �ملسيح �ملوعو\ �
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h: ماg	 قاZ �سوZ 	هللا � عن فضل تال.3 	لقرPQ 	لكرمي؟ 
.�Cليس مّنا من [ يتغنَّ بالقر :¬

هذ	   ]  � 	ملوعو+  	ملسيح  سيدنا   Zقا  	gما.  :h
	خلصوj؟

 .b\لكرمي �يضا من �لعبا� �Cبالقر Eلتغ� �P :لقد قا� :¬

h: ما هي 	ملد3 	إلmالية لنـز.Z 	لقرPQ 	لكرمي؟ 
¬: �ثنا� �عشر�� عاما �ïسة �شهر ��7بعة عشر يوما تقريًبا.

h: ما هي UطوZ سو� 	لقرPQ .ما هي Uقصرها؟ 
¬: �طو� سو7 �لقر�C "�لبقرb" ��قصرها "�لكوثر". 

h: ما هي UطوQ Zية [ 	لقرPQ 	لكرمي؟
ين ﴿يا �يَُّها �لَِّذيَن Cَمُنو� 1Pِ� َتد�َيْنُتم ِبَدْيٍن Pَلى  ¬: Cية �لدَّ

 .(٢٨٣ :bلبقر�) ﴾Ý�...*َُ�َجٍل ُمَسمًّى َفاْكـُتُبو

h: ما هي Uقصر Qية [ 	لقرPQ 	لكرمي؟
¬: ﴿ُثمَّ َنَظَر﴾ (�ملدثر:٢٢).

h: ما هي UطوZ كلمٍة [ 	لقرPQ 	لكرمي؟ 
¬: كلمة ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهم﴾ (�لنو7: ٥٦).

h: من حيث عد+ 	لكلماp ما هي 	لكلمة 	لo .قعت 
[ نصف 	لقرPQ؟

ْف" L �آلية ٢٠ من سوb7 �لكهف. ¬: كلمة "َ�ْلَيـَتـَلطَّ

h: ما هي Qخر 	لسو� نز.ًال؟
¬: ��7\ �لبخا�7 �مسلم - عن �لO�q بن عاk6- بأ� 

�لتوبة. ���7\ مسلم   b7نزلت كاملة هي سو b7خر سوC
- عن �بن عبا�- بأ� Cخر سوb7 نزلت من �لقر�C هي: 

﴿1َPِ� َجاO َنْصُر �ِهللا َ��ْلَفْتُح...﴾ (سوb7 �لنصر).

�:ما sا Q. Z.Uخر Qية من حيث 	لنـز.Z؟ 
¬: ��� ما نز� على سيدنا ®مد � هو Cية ﴿�ِْقَر� ِباْسِم 
�ل�   b`ألخ� �آلية  �ما   ،(٢ (�لعلق:  َخَلَق﴾  �لَِّذ�  7َبَِّك 
 \7�� فقد  �7�يا/:   bعد ففيها   � �لرسو�  على  نزلت 
�لبخا�7 عن �بن عبا�، ��إلما� �}د عن عمر � بأ� 
Cخر Cية نزلت هي ﴿َ��تَّـُقْو� َيْوًما ُتْرَجُعْوَ� ِفيِه Pَِلى �ِهللا﴾ 

 .(٢٨٢ :bلبقر�)
بينما ��7\ �لبخا�7 �مسلم عن �لO�q بن عاk6 بأ� Cخر 
Cية نزلت هي Cية �لكاللة: ﴿َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل �هللا ُيْفِتيُكْم ِفي 
�ْلَكَالَلِة...﴾ (سوb7 �لنساO). كما ��7\ �إلما� �}د عن 
�بن عبا� عن ُ�¤ بن كعب قا� بأ� Cخر Cية نزلت هي: 

﴿َلَقْد َجاOُكْم 7َُسوٌ� مِّْن �َنُفِسُكْم...﴾ (سوb7 �لتوبة). 

h: ما هو Z.U حكم من Uحكا# 	لقرPQ من حيث ترتيب 
	لكتاt؟

¬: ﴿َيأيَُّها �لنَّاُ� �ْعُبُدْ�� 7َبَُّكُم �لَِّذ� َخَلَقُكْم ��لَِّذيَن ِمْن 
 .(٢٢ :bلبقر�) ﴾�ََقْبِلُكْم َلَعلَُّكم تتَُّقْو

 pآليا	  ] 	لبقر3  سو�3  U.	ئل   ] gُِكر  فريقا  كم   :h
	لسبع عشر3 	أل.v حصر	؟ 

هي:   Nٍِفَر ثال�   bلبقر�  b7سو مستهل   L 1ُكر/   :¬
�قد  ��ملنافقو�،  ��لكافر��،  بالغيب،  �ملؤمنو�  �ملتقو� 
�فر�\   � �ملوعو\  للمسيح  �لثالث  �خلليفة  سيدنا  نصح 
 �� L ��جلماعة �� �فظو� هذ* �آليا/ �يتبّينو� على �لد��

فريق يند7¬ كل فر\ منهم.


