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 تحهٛم انُص انقشاَٙ 

انًبئذح ( يٍ سٕسح 3-1االٚبد )  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َر ُمِحلِّي  ۚ  ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ي َلٰى َعَلْيُكْم َغي ْ ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اْْلَنْ َعاِم ِإَّلَّ َما يُ ت ْ
﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل ُتِحلُّوا َشَعائَِر اللَِّه َوََّل ١ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َما يُرِيُد ﴿ ۚ  الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم 

ْهَر اْلَحَراَم َوََّل اْلَهْدَي َوََّل اْلَقََلِئَد َوََّل آمِّيَن اْلبَ ْيَت اْلَحَراَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمْن رَبِِّهمْ   الشَّ
وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  ۚ  َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا  َوِإَذا ۚ  َوِرْضَوانًا  َوََّل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّ

ْقَوٰى  ۚ  َأْن تَ ْعَتُدوا  ْثِم َواْلُعْدَواِن  ۚ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ  ۚ  َوات َُّقوا اللََّه  ۚ  َوََّل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ
ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلغَْيِر اللَِّه بِِه ٢َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿ ِإنَّ اللَّهَ  ﴾ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

ْيُتْم َوَما ُذبِ  ُبُع ِإَّلَّ َما ذَكَّ ى النُُّصِب َح َعلَ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ
ِلُكْم ِفْسٌق  ۚ  َوَأْن َتْستَ ْقِسُموا بِاْْلَْزََّلِم  اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفََل َتْخَشْوُهْم  ۚ  ذَٰ

ْسََلَم  ۚ  َواْخَشْوِن   ۚ  ِديًنا اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ
ْثٍم  َر ُمَتَجاِنٍف ْلِِ ﴾٣فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم ﴿ ۚ  َفَمِن اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغي ْ  

 يعبَٙ انًفشداد

يعُبْب   انًفشداد    

انعٕٓد    انعقٕد       

غٛش يستحهّٛ    غٛش يحهٙ انصٛذ      

أ يعبنى انذٍٚ جًع شعٛشح ْٔٙ يُبسك انحج  

 عًٕيب 

شعبئش هللا      

        انٓذ٘     يبٚٓذٖ يٍ االَعبو انٗ انكعجخ 

يبٚقهذ ثّ انٓذ٘ عاليخ نّ   انقالئذ       

قبصذٍٚ     آيٍٛ      



الٚحًهُكى     ال ٚجشيُكى      

ثغض     شُئبٌ      

يبركش عُذ رثحّ غٛش اسى هللا    يب اْم نغٛش هللا ثّ      

سفع انصٕد    االْالل      

انًٛتخ ثبنضشة    انًٕقٕرح      

انًٛتخ ثبنسقٕط يٍ عهٕ    انًتشدٚخ      

انًٛتخ ثبنُطح     انُطٛحخ      

يب ادسكتًِٕ ٔفّٛ حٛبح فزثحتًِٕ    يب ركٛتى       

حجبسح حٕل يكخ ٚعظًَٕٓب     انُصت       

تطهجٕا يعشفخ يبقسى نكى      تستقسًٕا       

سٓبو يعشٔفخ فٙ انجبْهٛخ     االصالو      

يخًصخ       شذٚذح يجبعخ     

يبئم انّٛ ، يتعًذ     يتجبَف الثى       

  

 انتحهٛم :

 ؟ْٕ يُٓج انقشاٌ انكشٚى فٙ تقشٚش االحكبو استُبدا انٗ االٚبد انثالثخ االُّٔل يٍ سٕسح انًبئذحس/ يب

ج/ نهقران انكريى ينهج خاص في كم يىضىع يتناونه ، ففي يجال تقرير االحكاو نالحظ :    

اسلوب موجب ، وٌغلب علٌه االجمال اسلوب القران الكرٌم بشكل عام  ان : على الرغم من التفصيل -1

والعموم ، اال اننا فً مجال تقرٌر االحكام نجده ٌمٌل الى االجمال ثم التفصٌل ، ٌجمل الحكم اوال ثم ٌفصل 

 فٌه كما نالحظ فً االٌات التً بٌن اٌدٌنا .. ٌذكر االنعام ، ثم ٌفصل . 

تذكٌر باهلل تعالى ، وذلك الن النفس البشرٌة ٌحٌط القران الكرٌم الحكم الشرعً بشًء من الروحانٌة ، وال -2

عصٌة وتحتاج الى شًء من الترغٌب او الترهٌب . فاالٌات امامنا : ) واتقوا هللا ( نجد هذا التذكٌر باهلل 

 تعالى دائما فً الفواصل القرانٌة . 

  هً الجزء االخٌر من االٌة كما فً قوله تعالى : )) ان هللا ٌحكم ماٌرٌد (( )) ان هللا شدٌد الفاصلة :

 العقاب (( )) ان هللا غفور رحٌم (( وٌالحظ التناسب فً الفواصل والكالم السابق . 

  س/ ما معنى تقديم ) ياايها الذين امنوا( قبل الحديث عن ) احلت لكم بهيمة االنعام ( ؟.

من نوع استدراجهم ، وجعلهم ٌذعنون للحكم ، الن من كان مؤمنا كان اولى به ان ٌستجٌب  ج/ هو

لحكم هللا ، مثل قوله تعالى : )) ٌااٌها الذٌن امنوا ال ٌسخر قوم من قوم ...(( ففٌها استدراج البعادهم 

 عن ارتكاب الخطاٌا . 

 

 

 س/ ما داللة لفظة ) العقود( ؟ 



    ، النه تعالى ربطها بعداده كما ٌربط الشًء بالحبل ج/ ان هللا تعالى سمى هذه التكالٌف عقودا 

 الموثق للداللة على قوة العالقة .    

 النطيحة ( ؟  –المتردية  –الموقوذة  –) الميتة  س/ لماذا انثت هذه االسماء 

 اشٌر بها الى الشاة ، والشاة مؤنثة . ج/   

 د ) باليوم ( في قوله تعالى: )) اليوم اكملت لكم دينكم ...(( ما المقصوس/ 

قٌل انه ٌوم مقصود ، وهو اخذ البٌعة لعلً بن ابً طالب ) علٌه السالم( فً غدٌر )خم( ٌوم ج/  

هجرٌة ، حٌن وقف النبً على ناقته  01الجمعة ، ٌوم عرفة ، بعد العصر فً حجة الوداع سنة 

 مواله فهذا علً مواله ( . العرباء قائال : ) من كنت 

: انه لٌس ٌوما بعٌنه ، وانما هو كالم سائر على عادة اهل اللسان ، ومعناه ، ال حاجة بكم االن  وقيل

 رتم بحٌث ال ٌطمع بكم احد . هنة هؤالء الكفار ، النكم االن صالى مدا

)) ال تحلوا شعائر هللا (( هناك اكثر من داللة لشعائر هللا ، فهً تشٌر الى مناسك الحج ، كما تشٌر 

الى حكم من احكام هللا ، واي امر ٌقام فٌه الدٌن . وهذا ٌدل على ان االلفاظ القرانٌة تدل على اكثر 

 من معنى . 
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