
 بسم اهلل الرمحن الريم

 تدبر آيات احلج

 سورة البقرة

   ةاآلي

ألهلة وتغيُّر أحوالها، قل لهم: جعل هللُا األهلة عالمات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت مثل الصيام والحج، : عن ا-أيها النبي-يسألك أصحابك   املعنى العام
هللا،  أن ذلك قربة إلىومعامالتهم. وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول اإلسالم من دخول البيوت من ظهورها حين تُْحرِمون بالحج أو العمرة، ظانين 

في كل أموركم، لتفوزوا بكل ما ولكن الخير هو فِْعُل َمِن اتقى هللا واجتنب المعاصي، وادخلوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة، واخشوا هللا تعالى 
 .تحبون من خيري الدنيا واآلخرة

 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

 أسئلة علمية  :   

 ؟غرض اآلية  ماس:  

 ؟ ة اآلية ملا قبلهامناسب س: ما

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ماذا تستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ 

 

 

 
 ما العمل الذي ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  

 . مالزمة التقوى وسؤال اهلل أن جيعلنا من املتقني 

 

 
 مالتك حول هذه اآليات  ؟ أضف تأ

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 



 

 ؟ مناسبة ذكر املواقيتس: ما 

 ؟ داللة ختصيص املواقيت باحلجس: ما 





 

ى َوْأُتوْا َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتْوْا اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقغرض قوله تعاىل: س: ما 

 ؟  اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها

                                                           

 (.1/2/345(. وانظر: ))الجامع ألحكام القرآن(( )5/134( ))مفاتيح الغيب(( )1)



ى َوْأُتوْا اْلُبُيوَت َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتْوْا اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّق مناسبة اآليةس : ما 

 ؟ للسياق  ِمْن َأْبَواِبَها

 

 أسئلة موضوعية   :   

 ؟  ، اذكر بعضا منها {يسألونك .. }اهلل بقوله آيات عدة ابتدأها  هناك س.

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

  

 رب يف القرآن الكريم يف مواضع عدة ، اذكر بعضا منها ؟س . ذكر اهلل ال

 

 

 

 اآلية

 

  

كم َذْبُح ما تيسر لكم لواجب عليوأدُّوا الحج والعمرة تامَّْيِن، خالصين لوجه هللا تعالى. فإن منعكم عن الذهاب إلتمامهما بعد اإلحرام بهما مانع كالعدو والمرض، فا   املعنى العام
تم محصرين حتى ينحر المحصر من اإلبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى هللا تعالى؛ لكي تَْخُرجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره، وال تحلقوا رؤوسكم إذا كن

"الحديبية" ثم حلق رأسه، وغير المحصر ال ينحر الهدي إال في هديه في الموضع الذي ُحصر فيه ثم يحل من إحرامه، كما نحر النبي صلى هللا عليه وسلم في 
 -وهو ُمْحرِم-الحلق  الحرم، الذي هو محله في يوم العيد، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريًضا، أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى

ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. فإذا كنتم في أمن وصحَّة: َحلَق، وعليه فدية: بأن يصوم ثالثة أيام، أو يتصدق على 
د َهْديًا يذبحه فعليه فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما ُحر ِم عليه بسبب اإلحرام بعد انتهاء عمرته، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي، فمن لم يج

ام شهر الحج، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم، تلك عشرة كاملة ال بد من صيامها. ذلك الَهْدُي وما ترتب عليه من الصيصيام ثالثة أيام في أ
خالف أمره، وارتكب ما من لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم، وخافوا هللا تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن هللا شديد العقاب ل

                                                           

 (.2/238( ))البحر المحيط(( )2)



 .عنه زجر
 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

 :    أسئلة علمية 

 س / ما سر األمر باإلمتام دون بيان الفرضية ؟

 

 س / ما احلكمة من تشريع حكم اإلحصار ؟

 

 س/ ما سر التخصيص بالنهي عن احللق دون غريه من احملظورات ؟

 

س / ما سر ختصيص املرض وأذى الرأس يف ذكر فديتهما دون سائر احملظورات واملوانع يف قوله 

 ؟{فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية..}

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ماذا تستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ 

 

 
 ما العمل الذي ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  

 

 



 

 ؟{فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه..}املفعول فيه يف قوله  س / ما سر حذف

 

 س / ما سر جعل الفدية مقابل فعل احملظور ؟

 

 س / مل مسي اجلامع بني احلج والعمرة يف سفر واحد متمتعا ؟



 

 

 س / ما سر التعبري بالتمتع ؟

 

 س / ما احلكمة من تفريق الصيام ؟

 

 ؟ {تلك عشرة كاملة}س / ماذا  يتضمن التعبري يف قوله 

 

 ؟ {واعلموا أن اهلل شديد العقاب}س / ما مناسبة ختم آية احلج بقوله 



 

 

 :    أسئلة موضوعية  

 س / اذكر مواضع ذكر اهلدي يف القرآن ؟

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 س ؟ ذكرت الفدية يف القرآن الكريم يف عدة مواضع ، اذكرها ؟

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 اآلية 

 

  

اته القولية وقت الحج أشهر معلومات، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. فمن أوجب الحج على نفسه فيهن باإلحرام، فيحرم عليه الجماع ومقدم  املعنى العام
لغضب والكراهية. وما تفعلوا من خير يعلمه هللا، فيجازي والفعلية، ويحرم عليه الخروج عن طاعة هللا تعالى بفعل المعاصي، والجدال في الحج الذي يؤدي إلى ا

وخافوني يا أصحاب العقول كال على عمله. وخذوا ألنفسكم زاًدا من الطعام والشراب لسفر الحج، وزاًدا من صالح األعمال للدار اآلخرة، فإن خير الزاد تقوى هللا، 
 .السليمة



 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

   أسئلة علمية  : 

 فما الفائدة يف ذلك ؟ {معلومات  }قوله س / أبهم ثم  عني ب

فال رفث وال فسوق وال جدال يف }الثالثة  س / ما سر ختصيص النفي املتضمن للنهي عن هذه

 ؟{احلج

 

 

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ماذا تستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ 

  

  

 
 ما العمل الذي ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  

  

  
  

 أضف تأمالتك حول هذه اآليات  ؟ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 



 س / ما سر مجع الشهر هنا جبمع القلة ؟

 ؟ سر عطف زاد التقوى على زاد احلج س / ما 

 

 س / ما سر األمر بالذكر دون غريه من العبادات ؟

 . 

 أسئلة موضوعية   :   

 ما موضع يف القرآن ، اذكر بعضا منها ؟ س. جاء النهي عن اجلدال يف غري

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 ..................................................................................... 
 جاء يف السنة فضل من حج ومل يرفث ومل يفسق ، اذكر هذا احلديث ؟ س.

 ....................................................................................... 



 ....................................................................................... 
 

  

 

 

  اآلية

 

  

وهي المكان الذي يقف فيه -ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزًقا من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج. فإذا دفعتم بعد غروب الشمس راجعين من "عرفات"   عنى العامامل
اذكروا هللا على الوجه الصحيح الذي هداكم إليه، ، و-"المزدلفة"-فاذكروا هللا بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المشعر الحرام  -الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة

 .ولقد كنتم من قبل هذا الهدى في ضالل ال تعرفون معه الحق
 سبب النزول :

 

 ) العلم(  األسئلة التدبرية 

  

 أسئلة علمية  :   

 ر هذه اآلية بعد األمر بالتقوى ؟س : ما مناسبة ذك

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   اآلية بعد تأملها ؟  ماذا تستشعر من

 

 

 
 ما العمل الذي ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  

 

 



 ؟ { َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًلا }اإلباحة يف قوله  سر نقل الكالم إىلس: ما  

  { فاذكروا اهلل عند املشعر احلرام فإذا أفضتم من عرفات }ما داللة قوله  س:

 

 

 

 س : ما سر التعبري باإلفاضة دون قوله خرجتم ؟

 ما سر التصريح باسم عرفة دون غريه من املشاعر ؟ س :

 

 ه اآليات  ؟ أضف تأمالتك حول هذ

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 



 

{ َفاْذُكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم }التعقيب يف قوله  ءما داللة فاس: 

 ؟ {عند املشعر احلرام  }س : ما فائدة التقييد يف قوله 

 ؟ {كروه كما هداكم واذ }س : مباذا يفيد التشبيه يف قوله 

 ؟ {واذكروه كما هداكم  }س : ما مناسبة ذكر قوله 

 أسئلة موضوعية   :   

 ؟ س. رفع اجلناح جاء يف مواضع من كتاب اهلل ، اذكر بعضا منها

 ....................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 
. نعمت اهلداية من أجل نعم اهلل علينا ، وقد امنت اهلل علينا بذلك يف كتابه يف غري ما موضع ، اذكر س

 بعضها ؟

 ...................................................................................... 



 ...................................................................................... 
...................................................................................... 

 ةاآلي

 

  

لكم ذنوبكم. إن هللا  وليكن اندفاعكم من "عرفات" التي أفاض منها إبراهيم عليه السالم مخالفين بذلك من ال يقف بها من أهل الجاهلية، واسألوا هللا أن يغفر   املعنى العام
 .لعباده المستغفرين التائبين، رحيم بهمغفور 

 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

 أسئلة علمية  :   

 س : ما املقصود باإلفاضة هنا ؟

"

"

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ماذا تستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ 

  

  
 ما العمل الذي ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  

 

  
  
 

 أضف تأمالتك حول هذه اآليات  ؟ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

                                                           

 (.1/139(، ))أحكام القرآن البن العربي(( )1/2/427( ، ))الجامع ألحكام القرآن(( )275/ 1( ، ))المحرر الوجيز(( )2/306( ))جامع البيان(( )3)



ض امن حيث اف }يف قوله وعدم التصريح  {فإذا أفضتم من عرفات  }سر التصريح يف قوله  س :ما 

 ؟ {الناس

  ما سر األمر باالستغفار أمرا مطلقا وفيهم املذنب وغري املذنب الذي ال حيتاج لالستغفار ؟س: 

   ؟ {إن اهلل غفور رحيم  }داللة إظهار لفظ اجلاللة يف قوله س: ما 

  ؟ ما داللة األمر باالستغفار هناس:  

 

 
 أسئلة موضوعية   :   

 اضع من السنة ، اذكر بعضا منها ؟جاء احلث على الذكر واالستغفار بعد أداء العبادات يف موس: 



 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 

 

 ةاآلي

 

  

ريق يجعل همه الدنيا فإذا أتممتم عبادتكم، وفرغتم من أعمال الحج، فأكثروا من ذكر هللا والثناء عليه، مثل ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم من ذلك. فمن الناس ف  العاماملعنى 
 .عنها وَقْصرِ َهم ِهم على الدنيافقط، فيدعو قائال ربنا آتنا في الدنيا صحة، وماال وأوالًدا، وهؤالء ليس لهم في اآلخرة حظ وال نصيب؛ لرغبتهم 

 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

 أسئلة علمية  :   

  مناسبة اآلية ملا قبلها ؟س: ما  

  {كذركم آباءكم أو أشد ذكرا  }سر التشبيه يف قوله س: ما 

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ نماذا 

  

 .......................................................................................... 
 ما العمل الذي ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  

  

  

 

 أضف تأمالتك حول هذه اآليات  ؟ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 



 .َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍقَفِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا غرض قوله ما س: 

 

 ؟  َنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍقَفِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل َربَّما املقصود من اآلية س: 

"

" 

 أسئلة موضوعية   :   

 ؟س. قضى يف القرآن تأتي على ثالث معان اذكرها 

  

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

 اآلية

 

   

ك من أمور الدين والدنيا، وفي اآلخرة الجنة، واصرف عنَّا ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزًقا وعلًما نافًعا، وعمال صالًحا، وغير ذل  املعنى العام

 .عذاب النار. وهذا الدعاء من أجمع األدعية، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين

                                                           

 (.1/663( انظر: ))روح المعاني(( )4)

 (.2/247( ))التحرير والتنوير(( )5)



 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

 أسئلة علمية  :   

َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا ة ُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسنِوِمْنُهم مَّن َيُقو:  غرض قوله تعاىلس: ما  

 ؟ َعَذاَب النَّاِر

 ؟  وجه تنكري احلسنتني يف اآليةس : ما 

 أسئلة موضوعية   :   

 

 ؟ ذا الدعاءاذكر املواضع اليت يقال فيها ه س. 

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 ...................................................................................... 
 

 

 

 

 

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ نماذا 

  

 .......................................................................................... 
 بيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  ما العمل الذي ميكننا تط

 

 

 
 أضف تأمالتك حول هذه اآليات  ؟ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

   اآليات

 .ازيهم بهاأولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من األعمال الصالحة. وهللا سريع الحساب، ُمْحصٍ أعمال عباده، ومج  املعنى العام



 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

 أسئلة علمية  :   

َوالّلُه َسِريُع اْلِحَساِب ُأوَلـِئَك َلُهْم َنِصيٌب مِّمَّا َكَسُبوْاغرض قوله تعاىل: س: ما 

؟.  {مما كسبوا }داللة التعبري بقوله  ما س:

 



 (6)

 واهلل سريع احلساب ؟ }سر تعقيب اآلية بقوله س: ما 



 أسئلة موضوعية   :   

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ نماذا 

  . 

 
 ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآلية :  ما العمل الذي 

 

 
 

 أضف تأمالتك حول هذه اآليات  ؟ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

                                                           

 (.2/240( ))تفسير المنار(( )6)

 (.2/249( انظر: ))التحرير والتنوير(( )7)



 

 ؟ وصف اهلل نفسه بأنه سريع احلساب يف مواضع عدة من كتابه ، اذكرها س .  

 ..................................................................................... 

 ..................................................................................... 

 

 

 

 

 

   ةاآلي

لتعجل وخرج من واذكروا هللا تسبيًحا وتكبيًرا في أيام قالئل، وهي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن أراد ا   املعنى العام
مي الجمار فال ذنب عليه، ومن تأخر بأن بات بـ "ِمنى" حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فال ذنب عليه، "ِمنى" قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد ر

وراقبوه في كل أعمالكم،  -أيها المسلمون -لمن اتقى هللا في حجه. والتأخر أفضل؛ ألنه تزوُّد في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى هللا عليه وسلم. وخافوا هللا
 .ا أنكم إليه وحده تُْحَشرون بعد موتكم للحساب والجزاءواعلمو

 ) العلم(  األسئلة التدبرية  

 أسئلة علمية  :   

 ؟مناسبة ذكر اآلية ملا قبلها  ما س: 

 ؟ وجه ختصيص الذكر دون الرمي واملبيتس: ما 

 التزكية والتخلق    ) العمل(

   ماذا تستشعر من اآلية بعد تأملها ؟ 

 

 
 :   ميكننا تطبيقه يف حياتنا وواقعنا من خالل اآليةعمل الذي ما ال

  

 

 
 أضف تأمالتك حول هذه اآليات  ؟ 



 

 املراد باأليام املعدودات، ووجه تسميتها بذلك ؟س: ما 



 

ْيِه ِلَمِن اتََّقىَفَمن َتَعجََّل ِفي َيْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخََّر َفال ِإْثَم َعَلغرض قوله تعاىل: س: ما 

 ؟ 

 

 ؟  ، اذكرها تضمنت اآلية عدة أحكام دل عليها السياق س: 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

                                                           

 وصححه الشيخ األعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وكذلك محقق سنن الدارمي حسين أسد. 2882برقم  4/279وابن خزيمة  1853برقم  2/71والدارمي  6/64و أحمد  1888برقم  1/581( رواه أبو داود 8)

 (.5/208( ))مفاتيح الغيب(( )9)











 ؟ يف األمرين َفاَل ِإْثَم َعَلْيِهس : ما وجه قوله تعاىل: 







                                                           

 (.2/264( انظر: ))التحرير والتنوير(( )10)







 ؟ َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموا َأنَُّكْم ِإَلْيِه ُتْحَشُروَنقوله تعاىل: وجه ختام اآلية بس : ما 



 ؟ س : ما وجه تكرار األمر بالذكر يف اآليات



                                                           

 (.1/278( انظر: ))المحرر الوجيز(( )11)



 أسئلة موضوعية   :   

 ؟أمر اهلل سبحانه عباده أن يذكروه ، وجاءت بذلك نصوص ، اذكر بعضا منها س. 

 ....................................................................................... 

 ....................................................................................... 

  

 

 

 

 

 


